
ساخت فیلم و سریال های مرتبط با تاریخ 
و مبتنی بر تحوالت و اتفاق های سیاســی و 
اجتماعی مربوط به یک دوره تاریخی از دسته 
محصوالت تصویری پرطرفداری است که چه 
در ســینمای ایران و چه در سینمای جهان 
همواره با اســتقبال خوبی مواجه بوده است.  
در ایران هم ژانر تاریخی از ژانرهای پرطرفدار 
اســت که همواره مورد توجــه مخاطبان و 
فیلم ســازان بوده اما با توجه بــه مقتضیات 
مختلف فیلم ســازی و محدودیت های فنی 
و خــط قرمزهــای متعدد، ســاخت آن ها با 
چالش هــای فراوانی مواجه بوده اســت. این 
ســریال ها گاهی مبتنی بر وجه تاریخ نگارانه 
و براساس مســتندات تاریخی شکل گرفته و 
گاهی تنها با دســت مایه قراردادن یک دوره 
تاریخی و وام گرفتن از اوضاع و احوال سیاسی و 
اجتماعی آن دوره، داستانی را بر بستر تاریخی 
موردنظر شکل داده که مابه ازای خارجی واقعی 
نداشته و از خیال فیلمنامه نویس برآمده است.

بک لحظه چشــمان خود را ببندید و به 
شمایل پادشاهان در سینما و تلویزیون ایران 
فکر کنید. اولین تصویری که به ذهن شــما 
خطور می کند، تصویر کیســت؟ قطع قریب 
به یقین می تــوان گفت بخش عمــده ای از 
مخاطبان با فکر کــردن به این موضوع اولین 
تصویر شــکل گرفته در ذهن شــان تصویر 
ناصرالدین شــاه قاجار است. یک نگاه کلی به 
ســاخته های دوره های مختلف فیلم سازی 
در ایران بیانگر این نکته اســت که اساســاً 
دوره قاجار و به ویژه شــخص ناصرالدین شاه 
از پرطرفدارترین دوره ها و شــخصیت های 
تاریخی نزد فیلم سازان بوده است. »سلطان 
صاحبقران«، »امیرکبیر«، »کمال الملک«، 
»سال های مشــروطه« و حتی فانتزی بامزه 
»ناصرالدین شــاه آکتور سینما« تنها بخشی 
از فیلم ها و ســریال هایی اســت که با اتکا به 
دوره تاریخی معاصر با ناصرالدین شاه به این 
شاه قاجار پرداخته اند. در این سال های اخیر 
هم سه ســریال »جیران«، ســریال ناموفق 
و نیمه کاره رهاشــده »قبله عالم« و سریال 
بالتکلیف »آهوی من مــارال« هم به زندگی 
این پادشاه قاجاری پرداخته اند. به راستی راز 

این محبوبیت در چیست؟
ناصرالدین شاه، یکی از شاهان ویژه تاریخ 
ایران است و علی رغم اســناد بسیاری که از 
دوره او باقی مانده، هم چنــان هاله ای از ابهام 
در خصوص کیفیت حکومت داری و اخالق و 
ویژگی های او وجود دارد. شاید به دلیل آن که 
تحلیل های صورت گرفته بر اسناد باقی مانده 
از دوران ناصــری در دو حکومــت بعدی با 
ســوگیری های فراوانی همراه بوده است که 
از تنفر زعمای دو حکومت از ناصرالدین شاه 
برمی آیــد. به عنوان مثــال نــگاه غالب به 
ناصرالدین شــاه فردی کم هــوش، زن باره، 
فاسد، وطن فروش و نخبه کش که امیرکبیر 
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آن چه که سلطان 
صاحب قران را از 
اخالف و اسالفش 
به نوعی متمایز 
می کند، اهل هنر 
بودن این پادشاه 
قجری است. 
ناصرالدین شاه 
عالقه ویژه ای به 
هنر داشت. نقاشی 
می کرد، خطاطی 
می کرد، ساز 
می نواخت، به نمایش 
و تعزیه عالقه داشت 
و عکاسی می کرد. 
این بسته جذاب 
فرهنگی هر کسی 
را متقاعد می کند 
که زندگی این شاه 
هنرپرور را به رشته 
تحریر و تصویر 
دربیاورد


