
جنگ های مهم تاریخی، از جملــه جنگ جهانی دوم، 
یکی از سوژه های محبوب فیلم سازان تاریخی هستند. 
»ســقوط« یکی از فیلم های پرهزینه تاریخ ســینمای 
آلمان اســت. ایــن فیلم روزهای آخــر زندگی آدولف 
هیتلــر، رهبر آلمان نازی، و ســقوط برلین به دســت 

متفقین را روایت می کند.

نیز  الله«  رسول  »محمد  به  ایران  در  »رسالت« که 
شهرت دارد، فیلمی تاریخی به کارگردانی مصطفی عقاد 
 40 از  پیامبر)ص(،  زندگی  داستان  فیلم  این  است. 
سالگی تا وفات ایشان است و مهم ترین وقایع صدر 
اسالم را به تصویر می کشد. رسالت به دو  زبان عربی و 
انگلیسی در سینماهای جهان به نمایش در آمده است.

فیلمی حماســی و تاریخی است دربارۀ جنگجویی که 
اســکاتلندی ها را در اولین جنگ استقالل طلبی شان 
رهبــری كرد. داســتان فیلم در اواخر قرن ســیزدهم 
میالدی اتفاق می افتد. »شجاع دل« نامزد دریافت 10 

جایزۀ اسکار شد و در نهایت 5 اسکار کسب کرد.

»12 سال بردگی«، فیلمی تاریخی است که بر اساس 
یک زندگی نامۀ خود نوشته ساخته شده است. داستان 
فیلم در نیمۀ قرن نوزدهم میالدی اتفاق می افتد. این 
فیلم، یکــی از فیلم های اعتراضی بــه برده داری در 
آمریکاســت. »12 سال بردگی« موفق به کسب جایزۀ 

اسکار بهترین فیلم سال 2013 شد.

مهدیناصریروی پرده

به فیلم هایی که داســتان آن ها در برهه ای خاص از تاریخ روایت می شود، فیلم های »ژانر تاریخی« می گویند. 

فیلم تاریخی ممکن اســت عینًا یک واقعۀ تاریخی را نمایش دهد و یا موضوع آن داســتانی غیر واقعی باشد. 

در ژانر تاریخی نیز قرار می گیرند. ژانر تاریخی ترکیب پذیری زیادی با ژانر های دیگر دارد،  برای مثال، بسیاری از آثار ژانر زندگی نامه ای و جنگی 



چهره پرداز یا گریمور کسی است که آرایش چهرۀ بازیگر 
را برای ایفای نقش در فیلم بر عهده دارد. چهره پرداز 
باید قبل از شروع فیلم برداری، چهرۀ بازیگران را بر 
اساس ظاهری که طراح چهره پردازی قباًل متناسب با 

نقش بازیگر تعیین کرده است، آرایش کند.

شوقپرواز
ایران  تاریخی  موضوعات  از  یکی  مقدس«  »دفاع 
است که فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی زیادی 
یک  پرواز«  »شوق  شده اند.  ساخته  آن  دربارۀ 
مجموعۀ تلویزیونی است که به داستان زندگی شهید 
عباس بابایی می پردازد. در این فیلم شهاب حسینی 
نقش عباس بابایی را ایفا کرده است. شوق پرواز در 

24 قسمت، در سال 1390 روی آنتن رفت.

یکارگردان
معرف

علی حاتمی یکی از کارگردانان بزرگ ســینمای ایران 
است. او خالق شماری از برترین آثار تاریخی سینمای ایران 

است؛ از جمله: »کمال الملک«، »دلشدگان«، »ستارخان« و »کمیتۀ 
مجازات«. داســتان همۀ ایــن چهار فیلم در زمان قاجــار اتفاق می افتد. 
حاتمی همچنین مجموعه های تلویزیونی مهمی را کارگردانی کرده اســت؛ از 
جمله: »ســلطان صاحبقران« در سال 1354 و »هزار دستان« در سال 1358. 
علی حاتمی در ســال 1375، در حالی که مشــغول کار روی فیلمی با موضوع 

جهان پهلوان تختی بود، بر اثر بیماری سرطان درگذشت.

داستان فیلم »کمیتۀ مجازات« در زمان 
احمد شاه قاجار رخ می دهد. این فیلم دو 

سال بعد از فوت علی حاتمی به نمایش 
در آمد.

»کمال الملک« فیلمی است که به زندگی 
نقاش مشهور ایرانی، کمال الملک پرداخته 

است. جمشید مشایخی، علی نصیریان 
و عزت الله انتظامی از بازیگران این فیلم 

هستند.

»دلشدگان« سیزدهمین اثر سینمایی علی 
حاتمی است که در سال 1370 ساخته 

شد. موسیقی فیلم توسط حسین علیزاده 
ساخته شده و با صدای محمد رضا شجریان 
همراه شده است كه به جای خوانندۀ فيلم 

می خواند.

جلوه های ویژۀ فیلم »ستارخان« در زمانۀ 
خود در ایران قابل تحسین بود. فیلم برداری 

این فیلم در برخی مکا ن های تاریخی 
مشهور، از جمله »کاخ گلستان« انجام شده 

است.

ترینهایسینمایی:بیشتریناسکارکارگردانی
رکورد کسب بیشترین جایزۀ اسکار بهترین کارگردانی در اختیار کارگردان مشهور سینما، جان فورد است. فورد پنج بار نامزد 
دریافت جایزه و چهار بار موفق به کســب آن شــد. پس از جان فورد، ویلیام وایلر را باید رکورد دار این جایزه بدانیم. او 12 
بار نامزد دریافت این جایزه شده و سه بار آن را کسب کرده است. فرانک کاپرا نیز در کنار وایلر، با کسب 3 جایزه اسکار 

بهترین کارگردانی، از کارگردانان پر افتخار تاریخ سینما به شمار می رود.

چهرهپرداز
لسینمایی:

مشاغ
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