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نتیجهگیری :تولیل نئوفرمالیستی این دو درام مستند نشاان مایدهاد کاه باا کاربسات
مناسب تکنیک و روایت ،میتوان از حداکثر ظرفیت قالب درام مستند در جمت باورپذیری و
عمقبتشی و شناخت در مورد و یژگیهای رو یدادها و شتصیتهای کلیدی تاریخ انقاالب
اسالمی استفاده فراوانی کرد.
کلیدواژهها :روایت ،تکنیک ،درام مستند ،تاریخ انقالب اسالمی ،نئوفرمالیسر.
مقدمه

فیلر مستند فیلمی است که با واقعیاات غیار دساتکاری شاده ساروکار دارد و ساعی
میکند واقعیت را چنانکه است به نمایش بهذارد (وبسایت شبکه ملی مادارس ایاران 4 ،ممار

 .)۱311همین نکته حد فاصل اینگونه فیلر با قصهها و ماجراهای تتیلی دراماتیك اسات.
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در سینمای مستند گونههای متتلب و نوآورانهای باا توجاه باه پیشارفتهای تکنولاوژی و
دوران جدید رسانهای به وجود آمده است .درام مستند یکی از این گونههای جدیاد مساتند
موسوب میشود و در اصل فیلمی دو رگه است که بهلواظ تبارشناسای در اصال حاصال
ترکیب و تالقی ادبیات روایتی ،سینمای مستند و درام یا به تعبیری آمیزش واقعیت و تتیال
است (نقل در ممدویان دیوکالیی .)31 :۱۹۸۸ ،داکیودرام ،با موضوع واقعی قاوام مییاباد و در
ارتبا با زندگی اشتاص حقیقی ،در یاك فضاای واقعای و بیشاتر شابهواقعای باازآفرینی
میشود .این بازآفرینی درواقع با هدف بازنمایی تاریخ و زندگی شتصیتهای حقیقای در
قالب داستان و حتی تتیل صورت میگیرد .این ترکیب و پیوند بار قادرت بیاان ایانگوناه
فیلمیك بملواظ افزایش توان روایت ،تکنیك توصیب و بازنمایی برای تصو یر کردن حقایق
موجود در جمان درونی و بیرونی انسان افزوده است .این نوع مستند با توجه به فارم خاود،
عناصر نمایشی و بصری دارد و حتی تأثیر بیشتر یا باور عمیقتار نسابت باه موضاوع خاود
میتواند ارائه کند .اما این ژانر با توجه به ابعاد تکنیکی و فرمی و ساختاری که دارد بهدلیال
عدم شناخت مناسب ،مورد بوث و واکاوی دقیق و کاربردی قرار نهرفته است .از آنجا کاه
 005انقالب اسالمی بر اساس ارزشهای دینی و معنوی از قبیل توکل ،عشق ،ایمان ،شاجاعت

و مدیریت جمادی  ...شکل گرفته و زمینهای را برای رشد شتصیتهای الهو فراهر کارده
است ،به نرر میرسد پرداختن به شتصیتهای الهاو در انقاالب اساالمی مایتواناد در
روایت درام مستند ،موضوع مناسبی برای پاژوهش در راساتای واکااوی و انعکااس تااریخ
انقالب اسالمی باشد .به همین دلیل از طریق روایت در درام مستند میتوان در کنار دیهار
عناصر درام به شتصیت و شتصیتپردازی پرداخت و روایات را باا قابلیاتهاای فرمای
(تکنیك) تولیل و ارزیابی کرد .نقش روایت در بیان داستان و نقش عناصر تکنیکای فایلر
مانند نوع فیلمبرداری ،میزانس ،تدو ین و  ...در انسجام و ساختار درام بسیار ممار اسات و
این دو عامل مجموعهای از راهکارها و خالقیتهای بیانی را برای ارائاه یاک حقیقات باه
وجود میآورند .به این ترتیاب پرساش اصالی پاژوهش ایان اسات روایات و تکنیاك در
داکیودرام جمت انعکاس تاریخ انقاالب اساالمی چهوناه در ایانگوناه مساتند کاربسات
در راستای پاسخدهی به این پرسش دو فیلر مستند داکیودرام «ایستاده در غبار» و «پادر
طالقانی» که داری ساختارهای روایی و تکنیکی متتلب هستند را مورد بوث و بررسی قارار
میگیرند.
در بررسی پژوهشهای پیشین میتوان به پایاننامه زارعی ( )۱۹۱1باعنوان «مطالعه نقش
تصو یرپردازی در درام مستند بر اساس گفتمان واقعگرایی که با بررسی نرریهپردازان واقاعگرا
در سینما» دست یافت .در این پایاننامه تالش شده تا هنجارهای موجاود در آثاار رئالیساتی
برجسته شود.
در پایاننامهای با عنوان «بازنماایی انقاالب اساالمی ایاران در مساتندهای شابکههای
ماهوارهای فارسیزبان ،مطالعه موردی مستندهای شبکههای منوتو و بی .بی .سای فارسای»
یاوری ( )۱۹۱۹با بررسی چهونهی بازنمایی انقالب اسالمی در مستندهای «از تمران تا قاهره»
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مییابد؟

و «سقو یك شاه» و انواع گفتمان و انهارههای ساخته شده در این دو مستند ،به نتاای زیار
دست یافت متنهای هر دو مستند بهلواظ سبك واژگانی ،افراد و نمادهای مطارح شاده در
متن ،غیرسازی ،استنادها ،پیشفرضها ،تلقین و تاداعیهاا ،مؤلفاههاای اجمااع و توافاق و 000

گزارههای اساسی در موضوع انقالب اسالمی با هر شباهتهای بسیار و اختالفهای اناد
دارند.
همچنین زحمتکش ( )۱۹۱9در پایاننامه خاود باا عناوان «ساختارشناسای درام مساتند
تلوزیونی» ،درام مستند (داکیودرام) را بهعنوان یك زیرگونه ممر در فیلمسازی و برنامهساازی
تلو یزیونی در مطالعات در حوزه درام و مستند بیان کرده است.
مماادویان دیااوکالیی ( )۱۹۸۸نیااز در پایاننامااهای بااا عنااوان «درام مسااتند ،نمااایش یاا
واقعیت؟» با نهاهی به مجموعه تلو یزیونی «راه رفتن با هیوالها» تولید  ،BBCپس از تعریب
مفاهیر درام و واقعیت ،سعی در انتقال این مطلب داشته اسات کاه از منرار درام و واقعیات،
تفاوتی میان سینمای مستند و داستانی متصور نیست .یعنی سینمای مستند همانناد ساینمای
داستانی دراماتیک است.
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بررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهد ،اغلب پژوهشها به ساختارشناسی و معرفی
ژانر داکیودرام و جنبههای متتلب آن پرداخته است و همچنین در بوث تاریخ انقالب نیز به
بررسی و بازنمایی آن در غالب مستند پرداخته شده است .اما تاکنون پژوهشی که به بررسای
کاربست تکنیک و روایت در داکیودرام بهلواظ انعکاس تاریخ انقالب اسالمی بپردازد ،انجام
نشده است
روششناسی پژوهش

روش پژوهش حاضر ،توصیفی-تولیلی با رویکرد نئوفرمالیسر است چراکه به تولیل
روایت و تکنیک در داکیودرام در مورد بازتاب تاریخ انقالب اسالمی میپردازد .باا توجاه باه
اینکه نقد نئوفرمالیستی برخالف شیوههای دیهر نقد ،مبتنی بر تکنیک است ،در این پژوهش
این رویکرد مورد استفاده قرار گرفته است .مطالب پژوهش حاضر عالوهبار فایشبارداری از
متون ،با استفاده از پرسشهایی که در ارتباا باا عناصار تکنیکای ایانگوناه مساتند اسات،
صورتبندی شده و ظرفیتهای اینگونه مستند بیشاتر ماورد تولیال و واکااوی قارار گرفتاه

 005است.

یافتهها

با بررسی پارامترها و عناصر داکیودرام با رو یکرد نئوفرمالیساتی ،نموناههاایی از کاربسات
روایت و تکنیک را در دو داکیودرام «ایستاده در غبار» و «پدر طالقانی» مورد تولیال و بررسای
قرار گرفت .در این پژوهش ،شاخصها و مال هاي تولیل روایت و تکنیک فیلر داکیودرام ،در شاش عنصار
زیر بیان شد.

 .1شتصیتپردازی
 .2علت ،زمان و مکان
 .3میزانسن
 .4تصویربرداری
 .5صدا و موسیقی

الف) کاربست روایت در درام مستند برای بازتاب تاریخ انقالب اسالمی

منرور از روایت در ساختار درام مستند ،متن دراماتیک آن است که بتش زیاادی از آن
در قالب موتوای مستند پیاده شده است .بنابراین روایت در سااختار درام مساتند ،تلفیقای از
عناصر روایی درام و موتوای مستند است ،این تلفیق هر از کاربست عناصر روایی درام و هر
از بازنمایی مستند میکاهد .این کاهش در مورد درام به ایان دلیال اسات کاه ممکان اسات
و یژگیهای دراماتیک موتوایی مستند با و یژگایهاای عناصار روایای درام هماهناگ نباشاد.
کاهش عناصر مستند نیز به این شکل اتفاق میافتد که بهدلیل روابط علی حاکر بر پیرنگ (از
عناصر درام) ،نمیتوان هر چیزی را وارد روایت کرد این در حالی است کاه در سااختارهای
مرسوم مستند ،این مودودیت وجود نداشته یا کمتر است.

کاربست روایت و تکنیک در داکیودرام جهت انعکاس تاریخ انقالب اسالمي

 .6تدوین.

 .1پیرنگ
 .2شتصیتپردازی
 .3زمان ،مکان ،علت.

003

جدول  .1عناصر تحلیل در روایت

نوع عنصر روایت

چگونگی کاربست

شخصیتپردازی

 .۱بمرهگیری از قواعد شتصیتپردازی فیلر داستانی و مساتند مواض
بهطور همزمان.
 .9قمرمان جلوه دادن شتصیتهای تأثیرگذار .این جلوه قمرمانانه نباید
فقط در مبارزه و جنگ باشد ،بلکه در همه شئونات زنادگی بایاد جلاوه
داشته باشد.

علت ،زمان و مکان

 .۱استفاده از همان لوکیشن واقعی.
 .9احاطه داشتن کامل مستندساز نسبت به شرایط تاریتی آن زمان.
 .۹توجه بیشتر به زمانهای حساس در روایت فیلر ،مانند بممن .۱۹14
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 .3نشان دادن علت حقیقی حوادث و کتمان نکردن آن.
 .1کاربست شخصیتپردازی در داکیودرام تاریخ انقالب اسالمی

بهطور غالب اتفاقات تاریتی را شتصیتها رقر میزنند .نمضت انقالب اسالمی نیاز
از این امر مستثنی نبوده است .این شتصیتها بودهاند که در تاریخ انقالب اسالمی باعث به
وجود آمدن جریانات متتلب سیاسی ،اجتماعی و فرهنهی شدهاند .به تصو یر کشایدن ایان
شتصیتها در داکیودرام ،با به تصو یر کشیدن آنها در یک فیلر داستانی یاا مساتند مواض
متفاوت است .از طرفی مستندساز هر باید از قواعد شتصیتپردازی در فیلر داستانی یا درام
بمره ببرد و از طرفی باید با شتصیتپردازی واقعی کاه در طای یاک مساتند مواض شاکل
میگیرد آشنا باشد .این مسأله به خصوص در داکیودرامهایی که به مستند بیوگرافی نیز نزدیک
هستند ،اهمیت بیشتری دارد.
یکی از نکات ممر در نووه شتصیتپردازی در داکیودرامهایی که منعکسکننده تاریخ
انقالب اسالمی هستند ،توجه به قمرمان بودن شتصیتهای تأثیرگذار است .قمرماان جلاوه
دادن این نوع از شتصیتها نیز فقط نباید در زمینه مبارزه و جمااد باشاد ،بلکاه در شائونات

 006متتلب زندگی آن شتص نیز بایاد مشامود باشاد .از دیهار نکاات ممار در ایان موضاوع،

مشتص کردن نووه تفکر شتصیت در مواجمه با جریان انقالب اسالمی است .مستندسااز
نباید متاطب خود را نسبت به شتصیت گی و مبمر کند بلکه بایاد موضاع شتصایت را
نسبت به انقالب اسالمی بهطور کلی روشن کند زیرا متاطب میخواهد تاریخ را بازخوانی
کند و اگر نسبت به سوژه اصلی دچار حیران شود ،در بازخوانی خود ناموفق عمل میکند.
جدول  .9مقایسه عنصر شخصیتپردازی در روایت در دو مستند

نوع
فیلم

عنصر

تحلیل

بازتاب انقالب اسالمی

شرح عنصر

روایت
شتصاایت ایشااان در بااا مطالعااه تاااریخ انقااالب
فیلر درونهراست .اماا اسالمی متوجه میشویر که
صااونههای نباارد یااا انقاالب بسایار شابیه حاااج
مدیریت گردان رزمای احمااد بودهانااد .در عااین
و عملیاتی بسیار فعاال حالی کاه بسایار ممرباان و
ایستاده

شتصیت

در غبار

پردازی

شتصیت
حاج احمد
متوسلیان

و کوشاسااااااااااات .دلسااوز بودهانااد ،در موقااع
شتصاااایتی کااااه در ستنرانیها ،جدی ،موکر
رفاقت بسیار شوخطبع و پاااار صااااالبت ظاااااهر
و ممربااااان امااااا در میشدند .وقتی بارای ماردم
رویدادها بسیار جادی صاااوبت میکردناااد باااا
و موکر است.

کاریزمای باال آنها را جذب
صااوبتمای خااود کاارده و
هماااین صاااالبت باعاااث
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در عااااین حااااال در شتصااایتهای برجساااته

میشده کاه ماردم باا آنهاا
همراه شوند.

000
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پدر

شتصیت

طالقانی

پردازی

شتصیت مبارز و در

یکی از ویژگیهای تاریخ

صونه آیتالله

انقالب اسالمی ،وجود

طالقانی در بسیاری از

شتصیتهای علمی و

سکانسهای فیلر

بهخصوص مجتمدان

بهخوبی نشان داده

برجسته بوده است.

شتصیت

شده است .مصمر

شتصیتهایی که ممرترین

آیتالله

بودن در هدف و با

بعد شتصیتی آنان

طالقانی

صالبت بودن در برابر

ایستادگی و مقاومت در

دشمنان از ویژگیهای

برابر دشمن و مصمر در راه

بارز شتصیتپردازی

رسیدن هدف بوده است.

در این سریال است.

همین مسأله باعث شد تا
مردم هر به آنها روی آورده
و با آنها همصدا شوند.

 .2کاربست مکان ،زمان و علت در داکیودرام تاریخ انقالب اسالمی

یکی از موارد ممر در داکیودرامهایی که به تاریخ انقالب اسالمی مربو میشوند ،توجه
به شرایط ،مکان ،زمان و علت حوادث و وقایع است .مکان شامل منطقه جغرافیایی و لوکیشن
است .استفاده از همان لوکیشن واقعی که اتفاق تاریتی در آن رخ داده باورپذیری بیشاتری را
برای متاطب به همراه دارد .اما امروزه با توجه در پیشرفت در حاوزه جلوههاای بصاری نیاز
میتوان به لوکیشن واقعی نزدیک شد.
در نرر گرفتن شرایط یا مقتضیات زمانی نیز در تولیاد ایان دساته از داکیودرامهاا ماؤثر
است .مستندساز باید نسبت به شرایط آن زمان تاریتی احاطه کامال داشاته باشاد و فضاای
روایت را بهگونهای طراحی کند که متاطب خاود را در آن زماان ببیناد .ایان ممار در نواوه
طراحی دیالو ها و میزانسن بسیار تأثیرگذار است .بنابراین اگر مستندساز بتواهد با ادبیاات

 009امروزی یک داکیودارم تاریتی را روایت کند ،از صورت زیباییشناسی اثر مایکاهاد .زماان

برخی از جریانات انقالب بسیار ممرتر از زمانهای دیهر اسات .بارای مثاال اتفاقاات ساال
 ۱۹14و اوایل انقالب ،بهعنوان زمان اساسی و تأثیرگذار ،باید در داکیودرام مورد توجه اساسی
قرار گیرد.
از دیهر موارد ممر ،نشان دادن علت حقیقی وقاایع اسات .متاطاب نبایاد نسابت باه
جریانات انقالب گنگ و دچار سرگشتهی شود .باید به این اصل توجه کرد که یکی از دالیلی
که متاطب را با فیلر همراه میکند ،به تصو یر کشیدن علت اصلی وقایع است .بنابراین اگار
مستندساز نسبت به یک واقعه اطالعات کمی دارد ،بمتر است باه ساراغ آن نارود .متاطاب
امروزی متاطبی است که با جستجوی ساده در فضای مجازی و اینترنت ،میتواند به انبوهی
از اطالعات دست یابد .متاطب امروزی به اصطالح متاطب باهوش اسات و اگار متوجاه
شود که مستندساز او را از مسیر شاناختش دور کناد ،فایلر را پاس مایزناد .ایان مساأله در
انقالب دست به ساخت فیلر خود بزند بلکه باید حقیقت ماجرا را برای متاطاب خاود باه
تصو یر بکشد.
جدول  .9مقایسه عنصر روابط علی ،زمان و مکان در روایت در دو مستند

نوع
فیلم

عنصر
روایت

شرح
عنصر

تحلیل

بازتاب انقالب اسالمی

تااالش ب ارای رساایدن بااه اگر آحاد مردم دسات باه دسات
آرمان و اهاداف انقاالب نمیدادنااد و پشاات انقااالب را
ایستاده
در غبار

زمان

اوایل
انقالب

در شتصیت حاج احمد خالی میکردند ،بهطبع اتفاقاات
مااوج میزنااد .زمانیکااه ناگواری بارای انقاالب میافتااد.

کاربست روایت و تکنیک در داکیودرام جهت انعکاس تاریخ انقالب اسالمي

جریانات سیاسی تأثیر بسیاری دارد .مستندساز نباید با جبمهگیری علیه یا له یاک جریاان در

همااه از اتفاقااات اوایاال فیلمساز بهخوبی این مسأله را باه
انقالب در شو هستند ،تصویر کشایده .او از شتصایتی

آنچه کاه باعاث پیاروزی روایت کرده که بهخاوبی معناای 005

است صالبت ،ایماان باه اتواد ،همبساتهی و پشاتیبانی را
هاااادف و پشااااتیبانی از در میکرد .مساأله مممای کاه
والیت فقیه است.

باعااث پیااروزی و ادامااه حیااات
انقالب شده است.

بیشتر زمان فیلر در منطقه ایستاده در غبار کنایهای است کاه
عملیاتی غرب میگاذرد .درباره شتصیت حاج احماد باه
جایی که ممرترین تأثیر را کار رفته است .در تاریخ انقاالب
حاج احماد دارد .غارب اسااالمی غبارهااای زیااادی بااه
کااه توسااط کومولااههای فضای انقالب وارد و خارج شد.
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مکان

جبمههای کردستان تمدید میشاد ،یکی از آنها گروهکهایی بودند
غرب

میتوانست ضربه مملکی که در غرب کشور تمدید بزرگای
به ایران بزند.

باااه حسااااب میآمدناااد .اماااا
ایستادگی شتصایت برجساتهای
همچون حااج احماد متوسالیان
امثال ایان قائلاهها را خاتر بتیار
کرد.

یکی از تفاوتهاای ایان این نوع روایات کاه باازه زماانی
فاایلر بااا دیهاار فیلرهااای وساایعی را پوشااش میدهااد ،در
برهههای تولیاال شااده در اینجااا ،مطالعااه شااکلگیااری و نوااوه
پدر

زمان

طالقانی

متتلب

زمان وقاایع فایلر اسات .پیروزی انقالب اساالمی کماک

زندگی

زماااان در مساااتند پااادر شایانی میکند .بررسی وقاایع در

آیتالله

طالقانی از ابتدای کودکی طول دهههای متتلب حکومات
تااا لورااه وفااات ایشااان پملوی نسابت زیاادی باا تااریخ
است.

008

علت

مجمول

انقالب اسالمی دارد.

یکی از نکات قابل توجاه در طول هر تاریتی نکات مغفول

ماندن

و البته ضعیب ،مشتص و مجمااول بساایاری وجااود دارد.

علت

نباااودن علااات برخااای تاریخ انقالب اسالمی نیز از ایان

برخی

حوادث است .متاطاب قاعده مستثنی نیست.

وقایع

در برخااای صاااونههاااا
سؤاالتی در ذهنش ایجاد
ماای شااود کااه در طااول
مستند پاساتی بارای آن
نمییابد.

ب) کاربست تکنیک در درام مستند برای بازتاب تاریخ انقالب اسالمی

 .1تکنیک میزانسن
 .3تکنیکهای صوتی
 .4تکنیکهای تدوین.
جدول  .4عناصر تحلیل در تکنیک

چگونگی کاربست

نوع عنصر تکنیک

 .۱توجه به شرایط متتلب جغرافیایی زمان انقالب .برای مثال نوع پوشش زنان
در قبل یا اوایل انقالب.
میزانسن

 .9نزدیک بودن چمره و حرکات بازیهر به شتصیت واقعی.
 .۹در صورت نبودن امکانات و شرایط ،از جلوههای ویژه بصری برای تاداعی
لوکیشن و آکسسوار استفاده شود.
 .۱اکتفا نکردن به شیوه دوربین روی دست و یا نمای باز (النگ شاات) بلکاه

تصویربرداری

کاربست روایت و تکنیک در داکیودرام جهت انعکاس تاریخ انقالب اسالمي

 .2تکنیکهای تصویربرداری

استفاده از همه ظرفیتهای تصویری باا توجاه باه قواعاد تصاویری در فایلر
داستانی و مستند.

006

 .9توجه به جانس تصاویر (رناگ و ناور) .اساتفاده از دوربینهاای  ۱6و ۹1
میلیمتری همان زمان به این موضوع کمک میکند.
 .۱اساتفاده از صاادای واقعاای شتصایتها و سااوژهها ایاانکاه صاادای ایاان
صدا و موسیقی

شتصیتها بر روی صدای بازیهر  over Labشود.
 .9استفاده از موسیقیهای همان زمان انقالب بسیار حائز اهمیت است .البته
تر موسیقی نیز باید حماسی باشد.
 .۱تدوین به کار رفته از این دسته فیلرها ،نباید تدوین مساتندگونه یاا داساتانی

تدوین

موض باشد .بنابراین نباید از تدوینهایی که متصوص فیلر داستانی اسات،
مانند تدوین غیرخطی در نووه روایت فیلر استفاده گردد.
 .9استفاده از تکنیکهای تدوینی مانند اسلوموشن یا فستموشن.
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 .1کاربست میزانسن در داکیودرام تاریخ انقالب اسالمی

بیشک طراحی میزانسن ممرترین عنصر در تکنیاک داکیاودرام اسات .طراحای صاونه،
لباس و گریر از جمله موضوعاتی است که به عیان در مقابل چشمان متاطب قارار دارد و قبال
از اینکه بتواهد با روایت فیلر آشنا شود ،تصو یری را میبیند کاه در دورباین مستندسااز قارار
دارد .بنابراین مستندساز باید نسبت به میزانسن داکیودرام خود حساسیت بیشتری به خرج دهد.
بر اساس موضوع یا مضمون مستند در یک اتفاق تاریتی در رابطه با انقالب اساالمی،
چیدمان میزانسن هر تعریب میشود .برای مثال نوع پوشش در زماان قبال از انقاالب یاا در
اوایل انقالب باید متناسب با آن زمان باشد .بهعنوان مثال زنان قبل از انقالب ،پوششی بسیار
متفاوت با بعد از انقالب داشتهاند .اگر مستندساز بتواهد آن تاریخ را بهدرساتی باه تصاو یر
بکشد ،باید از پوششهای متتلب استفاده کناد .هماین مساأله در رابطاه باا دیهار مساائل
اجتماعی آن زمان مانند کابارهها و مشروبفروشی و غیره نیز اهمیت دارد و نباید متاطاب را
از واقعیت دور کرد.
گریر نیز در داکیودرام بسیار اهمیت دارد .اگر گریر کاراکتر با شتصیت واقعای فاصاله

 095داشته باشد ،متاطب بهدرستی با آن همراه نمیشود .این موضوع در رابطه با داکیودرامهاایی

که به بیوگرافی سوژه نیز مربو میشوند ،اهمیت بیشتری دارد .بنابراین مستندساز در انتتاب
خود برای سوژه فیلر ،باید چمرهای شبیه به شتصیت واقعی داکیودرام را در نرر بهیرد.
از نکات ممر در میزانسن داکیودرامهای مربو به تاریخ انقالب توجه به لوکیشن است.
همچنین آ کسسوار صونه نیز بسایار ممار اسات .اماروزه و باا توجاه باه پیشارفت در زمیناه
جلوههای و یژه بصری بهراحتی میتوان به میزانسن مورد عالقه نزدیک شاد .ولای مستندسااز
نباید از این اصل ممر غافل شود .صونهای که متاطب با آن روبهرو میشود ،اولاین چیازی
است که بر ذهن او تأثیر مستقیر میگذارد .بنابراین شبیهسازی دقیق میزانسن با تصاو یر واقعی
آن زمان بسیار حائز اهمیت است.
جدول  .1مقایسه عنصر میزانسن در تکنیک دو مستند

انقالب اسالمی

مأموران در حال
دستهیری یک نفر

میزانسن /

استفاده از تلفن

هستند اما این واقعه

همهانی در صونه

در حقیقت بر حرکت
کل جامعه مؤثر

صونهپردازی
ایستاده

شابلونی امام
خمینی بر دیوار
میزانسن /
اکت

در نمضت امام
خمینی

است.
استفاده تصو یر

در غبار

حرکت همهانی مردم

شکنجه نیروهای
انقالبی در حالت
ایستاده

نفوذ اندیشه امام
خمینی در میان مردم

همراهی و همدلی
عامه مردم با نمضت
انقالبی
ایستاده در غبار تنما

استقامت نیروهای

مقصود ایستاده در

انقالبی

غبار جنگ نیست،
بلکه ایستادگی در

کاربست روایت و تکنیک در داکیودرام جهت انعکاس تاریخ انقالب اسالمي

فیلم

نوع تکنیک

شرح تکنیک

تحلیل

بازتاب تاریخ

090

فضای غبارآلود
انقالب نیز هست.
استفاده از سه نوع
لباس (مولی
میزانسن /

کردی ،ارتشی،

طراحی لباس

سپاهی-بسیجی)

 /قاب

در کنار یکدیهر در

همبستهی ملی و
همبستهی ملی

حضور آحاد مردم
ایران برای مبارزه با
دشمن

یک قاب و در کنار
پرچر
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از نکات قابل توجه
میزانسن /

چیدمان بر اساس

در این مستند ،تطبیق

صونهپردازی

تصاویر آرشیوی

صونهآرایی بازسازی
با آرشیوی است.
در اکثر صونهها
مأمور ساوا شرح

پدر

حالی را درباره آیت

طالقانی

الله بیان میکند و او
میزانسن /
لوکیشن

خانه مأمور ساوا

در خانهای نزدیک
ایشان است و از
درون پنجره به بیرون
نهاه میکند که
نشانهر جذاب بودن
آیتالله است.

095

باورپذیری متاطب
در این نوع تکنیک
بیشتر است.
توت نرر بودن
تئوریسین انقالب و
ستتی راه مبارزه با
طاغوت از ممرترین
ویژگیهای تاریخ
انقالب اسالمی
است .استفاده از
خانهای مشرف به
خانه آیتالله
نمایانهر همین مسأله
است.

 .2کاربست تکنیک تصویربرداری در داکیودام تاریخ انقالب اسالمی

از جمله تکنیکهای ممر در داکیودرامهای مربو به تاریخ انقاالب اساالمی ،تکنیاک
تصو یربرداری است .شیوه تصو یربرداری در این نوع مستندها هر چقدر به تصاو یر آرشیوی آن
زمان نزدیکتر باشد ،باورپذیری بیشتری را به همراه دارد .بیشتر اساتفاده از تکنیاک دورباین
روی دست در آن زمان مرسوم بوده است ،اما مستندساز نباید تنما باه ایان شایوه اکتفاا کناد.
اینکه مستندساز بتواهد اکثر نماها را در نمای باز یا النگ شات تعریب کند و برای این کار
از دوربین روی دست استفاده کند ،به زیباییشناسای تصاو یر در داکیاودرام کماک چنادانی
نمیکند .مستندساز باید توجه داشته باشد که فیلر او ترکیبی از مستند و درام است .او بایاد از
شیوه تصو یربرداری هر دو گونه از فیلر استفاده کند بنابراین نیاز است در برخای صاونهها از
نمای بسته یا کلوزآپ نیز بمره ببرد یا از وسایل حرکتی مدرن نیاز در تصاو یربرداری اساتفاده
موضوع یا مضمون فیلر باال باشد ،استفاده از نماهای حرکتی بیشتر از نماهای ثابت است.
مسأله ممر دیهر در تصو یر این دسته از داکیودرامها ،جانس رناگ و ناور تصاو یر اسات.
تاریخ انقالب از آنجایی که تاریتی پو یا ،اثرگذار و پر فراز و نشیب است ،نیاز به تصاو یری دارد
که این پو یایی و اثرگذاری را به متاطب منتقل کند .استفاده از تصاو یری با ساچوریشان بااال و
استفاده از نورهای گرم همراه با سایههای تند به این مسأله کمک میکند .یکی از شیوههایی کاه
در فیلرهای تولیل شده هر مشاهده شد ،استفاده از دوربینهاای  ۱6و  ۹1میلیمتاری قادیمی
است .این تکنیک نیز میتواند به زیباییشناسی تصو یر اثر نیز کمک شایانی کند.
جدول  .6مقایسه عنصر تصویربرداری در تکنیک دو مستند

فیلم
ایستاده
در غبار

نوع
تکنیک

شرح تکنیک

تحلیل

نمای متوسط
قاببندی

(مدیوم شات)
بیشتر صونهها

رابطه شتصی با سوژه

بازتاب تاریخ انقالب
اسالمی

کاربست روایت و تکنیک در داکیودرام جهت انعکاس تاریخ انقالب اسالمي

کند .البته این مسأله با توجه به روایت داستان تعریب مییابد .بر طبق قاعده اگر بار احساسی

نزدیکی مردم با
چمرههای انقالبی

093

پیروزی بر دشمن و
در صونه پیروزی
مردم مریوان ،تصویر
ترکیببندی

تصویر

زاویه باال

از باال مردم را نشان
میدهد .تصویری که
انهار از زاویه دید
خداوند است.

شکستن آنها برای هر
کسی طعر شیرینی دارد.
تاریخ انقالب نیز پر از
لورههای پیروزی
است .این نوع نما از باال
تداعیگر آیه «ان
تنصرالله ینصرکر و یثبت
اقدامکر» میباشد.
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حرکت

096

دوربین

زوم به جلو در

بررسی/ایجاد شباهت

صونه زندان

تصو یر به تصاو یر

ساوا

پدر

ترکیببندی

استفاده بیش از

طالقانی

تصویر

حد نمای باز

آرشیوی اول انقالب

به تصو یر کشیدن
وضعیت نابسامان
نیروهای انقالبی
(متوسلیان)

کارگردان قصد ندارد

گاهی در مطالعه تاریخ

به شتصیت آیتالله

نیاز است که پیرامون

نزدیک شود .استفاده

شتصیتهای برجسته

بیش از حد از نمای

نمایش داده شود بهشر

باز به همین علت

که سؤاالت گنگ و مبمر

است .او سعی میکند

در ذهن متاطب نقش

آیتالله را بهگونهای

نبندد .شتصیت

نشان دهد که فردی

آیتالله طالقانی

مردم دار و اهل ارتبا

اینچنین نسبتی را با

است و فردی موجور

تاریخ انقالب اسالمی

و گوشهگیر نیست.

دارد.

 .3کاربست تکنیک صدا و موسیقی در داکیودرام تاریخ انقالب اسالمی

یکی از تکنیکهای ممر در صدای داکیودرامهای مربو به تاریخ انقاالب اساالمی،
استفاده از صدای واقعی شتصیتها و سوژههاست .اینکه صادای ایان شتصایتها بار
روی صدای بازیهر  over Labشود بر زیباییشناسی اثر میافزاید .باید توجاه داشات در
اینگونه از مساتند ،از مصااحبههای پایدرپای کاساته شاود .ایانکاه راوی فایلر صادای
مصاحبهشوندگان باشد به زیبایی درام کمک نمیکند بلکه باید حتیاالمکان صدایی شبیه
به شتصیت اصلی را روی تصاو یر گذاشت تا باورپذیری بیشتری را به همراه داشته باشد.
توجه به نوع موسیقی متن فیلر نیز بسیار ممر است .استفاده از موسیقیهاای هماان زماان
انقالب بسیار حائز اهمیت است .البته تر موسیقی نیز باید حماسی باشد .تااریخ انقاالب

کاربست روایت و تکنیک در داکیودرام جهت انعکاس تاریخ انقالب اسالمي

نمودار  .1تکنیکهای عمومی تصویربرداری

اسالمی پر از حماسههاست ،اگر موسیقی فیلر از این تر فاصله بهیرد کمکی باه حماسای
بودن روایت نمیکند.

090

جدول  .6مقایسه عنصر صدا و موسیقی در تکنیک دو مستند

فیلم

ایستاده
در غبار

نوع
تکنیک

شرح تکنیک

صدا /

صدای ضعیب

آمبیانس

آژیر پلیس

صدا /

آمبیانس ماشین

آمبیانس

تایپ

تحلیل

بازتاب تاریخ
انقالب اسالمی
ضعب حکومت

تضعیب

طاغوت در مقابل
نیروهای انقالبی
ایجاد شباهت

ایجاد حس استنادی

تصو یر به تصاو یر
آرشیوی اول انقالب
یکی از نکات قابل
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توجه در تاریخ

پدر
طالقانی

صدا  /گفتار

روایت اصلی مستند

انقالب اسالمی

بیشتر توسط

تجربههای متتلب

مصاحبهشوندگان

از زبان آدمهای

صورت میگیرد تا

متنوع با خط فکری

صدای نریشن .توجه

گوناگون است.

تراکر زیاد صدای

بیش از حد به

اینکه از طیبهای

مصاحبهشوندگان

مصاحبهها و استفاده از

گوناگون و پراکنده

صدای

در مصاحبهها

مصاحبهشوندگان بر

استفاده شده ،نشان

روی تصاویر بازسازی

از گسترده بودن

نشاندهنده مردمی

انقالب نسبت

بودن آیتالله است.

طیبهای متتلب
سیاسی و اجتماعی

099

است.

 .4کاربست تدوین در داکیودرام تاریخ انقالب اسالمی

یکی از نکات ممر در تدو ین داکیودرامهای مربو باه تااریخ انقاالب اساالمی ،ریاتر
مناسب در تدو ین فیلر است .تدو ین به کار رفته از این دسته فیلرها ،نباید تدو ین مستندگونه یا
داستانی موض باشد .بنابراین نباید از تدو ینهایی که متصوص فیلر داستانی اسات ،مانناد
تدو ین غیر خطی در نووه روایت فیلر استفاده گردد.
از دیهر موارد ممر در تدو ین این دسته از مستندها ،استفاده از تکنیکهای تدو ینی مانند
اسلوموشن یا فستموشن است .این کاار باه زیبااییشناسای فایلر کماک کارده و اثار آن را
دوچندان میکند.
جدول  .7مقایسه عنصر تدوین در تکنیک دو مستند

شرح تکنیک

ایستاده

تدو ین /

پذیرایی حاج

در غبار

اسلوموشن

احمد از

حرکت آهسته
دوربین در

کودکان با
خرما

اسالمی

القاء حس ممر و
موبت به متاطب

دقت به خوشقلبی ،ایمان

دقت و شناخت به

و مردمداری فرماندهان

ابعاد ناشناخته

دفاع مقدس (متوسلیان)

شتصیت حاج احمد
تدوین فیلر متناسب با
پرهیز از صونههای

رویدادهای فراوان ابتدای

طوالنی و صونههایی دهه چمل تا شصت است.
پدر
طالقانی

تدوین

ریتر مناسب

که ابتر میماند باعث

یعنی همانطور که این

شده است که ریتر

دههها پر از اتفاقات

مناسب فیلر حفظ

گوناگون و سریع بوده

شود.

است ،تدوین فیلر نیز

کاربست روایت و تکنیک در داکیودرام جهت انعکاس تاریخ انقالب اسالمي

فیلم

نوع تکنیک

تحلیل

بازتاب تاریخ انقالب

نشاندهنده این امر است095 .

با مطالعه عناصر متتلب روایت و تکنیک و نووه باهکاارگیری آنهاا در داکیودرامهاای
تولیل شده در این مقاله ،تاحدودی به اصولی کلی و فراگیار در هماه داکیودرامهاا مایتاوان
دست یافت.
اولین و ممرترین نکته در یک داکیودرام نووه روایت در آن است .درام مساتندهایی کاه
قصد دارند تاریخ انقالب اسالمی را منعکس کنند ،باید بهخوبی ،عناصار روایات را در ماتن
خود پیاده کنند .یکی از ضعبهای عمده در داکیودرامهای مورد بررسی همین نکتاه اسات.
پیرنگ ،شتصیتپردازی ،زمان ،مکان و علت ،ضعب عماده در آنهاسات .بارای مثاال در
مستند پدر طالقانی ،کارگردان از پیرنگ اصلی فاصاله گرفتاه و در برخای ساکانسها جاای
پیرنگ فرعی را با پیرنگ اصلی اشتباه در کرده است .همین موضوع در کارهای ممدو یان نیز
به چشر میخورد .بنابراین توجه به عناصر روایت ممرترین رکن داکیودرام است.
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یکی از نکات ممر در تاریخ انقاالب اساالمی ،فاراز و نشایبهای زیااد در جریاناات
سیاسی ،اجتماعی و فرهنهی است .همین مسأله میتواند به زیبااتر شادن درام در داکیاودرام
کمک فراوانی کند .در فیلرهای تولیال شاده ایان مساأله ماورد توجاه قارار نهرفتاه اسات.
درصورتیکه این فراز و نشیبها میتواند چاشنی مؤثری در در داستان فیلر باشد .این مسأله
میتواند در پیرنگ فرعی مطرح شود و مجموعهای از این خرده پیرنگها در نمایت باه اصال
روایت فیلر کمک میکند .برای مثال نووه پیروزی انقالب اسالمی بهخصاوص در ماههاای
آخاار مناات بااه پی اروزی انقااالب ،آبسااتن حااوادث گوناااگون سیاس ای اساات .متأساافانه در
داکیودرامهای تولید شده ،مجموعه حوادث ماههای آخر بهخوبی به کار گرفته نشده است .در
مستند «پدر طالقانی» این مسأله کمک شایانی به روایت میکند ،اما اثری از چاشنی حوادث
ماههای آخر پیروزی انقالب بهخوبی دیده نمیشود.
دیهر عامل موثر در داکیودرامهایی که به تاریخ انقاالب اساالمی مایپردازناد ،عنصار
شتصیتپردازی است .عنصری ممر در روایت فیلر که اگر بهخاوبی باه نماایش در نیایاد،
فیلمساز در هدفش شکست خورده است .در مستندهای تولیل شاده ،شتصایتپردازی در
 098کارهای ممدو یان بسیار قویتر از کار موحددوست است .شاید بتوان گفت علت آن ،پژوهش

عمیق تیر ممدو یان بر روی سوژه مورد نرر است .یکی از عوامل ممار در شتصایتپردازی
قوی و مؤثر ،نووه مصاحبه و انتتاب صویح مصاحبهشونده است .با اینکه موحددوست در
«پدر طالقانی» مصاحبههای بیشاتری نسابت باه ممادو یان دارد ،اماا نتوانساته باهخاوبی از
مصاحبهها در پردازش شتصیت داستانش بمره ببرد .این عامال باه نواوه مصااحبه مرباو
میشود .نوع سؤاالت در مصاحبهها نیز به پژوهش قبلی در مورد شتصیت و اتفاقات تاریتی
آن زمان بستهی دارد .ازاینرو به نرر میرسد که ممدو یان مطالعه دقیقتری نسبت به احواالت
تاریتی و زندگینامهای سوژههای خود داشته است.
از دیهر موارد ممر در شتصایتپردازی بارای مساتندهای مرباو باه تااریخ انقاالب
اسالمی ،نشان دادن چمره و شتصیت واقعی افراد است .این نوع پردازش شتصایت رابطاه
تنهاتنهی با تکنیکهای بصاری و صاوتی دارد .انادازه نماا ،زاو یاه ،ارتفااع و باهطاور کلای
عمده در مستندهای تولیل شده در این فصل ،استفاده از تکنیک النگ شات و زاو یه رو بهرو
در تصو یربرداری است .این نوع تصاو یر ماا را از ساوژه دور مایکناد .متاطاب نمایتواناد
بهخوبی با شتصیت همراه شود و این مسأله موجب میشود متاطب نتواند بهدرستی خود را
با شتصیت همراه سازد.
از نکات قوت در مستندهای تولیل شده در این فصل ،صونهپردازی شبیه باه تصااو یر
آرشیوی است .درواقع این شباهت میزانسن سبب میشود که متاطب با فضای واقعی رخداد
تاریتی همراه شود و آن را بهخوبی در کند .بنابراین یکی از الهوهای مناساب بارای خلاق
داکیودرام در موضوع تاریخ انقالب اسالمی ،شبیهسازی میزانسن و صونه با تصاو یر آرشیوی
و اصل واقعه است.
یکی دیهر از مواردی که به نزدیکتر شدن داکیودرام با تصاو یر واقعای رخاداد تااریتی

کاربست روایت و تکنیک در داکیودرام جهت انعکاس تاریخ انقالب اسالمي

ترکیببندی تصاو یر ،ارتبا بسیار زیادی با عنصر شتصیتپردازی دارد .یکی از ضعبهای

کمک میکند ،نوع حرکات دوربین و جنس تصاو یر است .مسألهای که ممدو یان بهخوبی در
آثار خود از آن بمره جسته است .او از همان دوربینهای قدیمی  ۱6و  ۹1میلیمتری آن زماان
استفاده کرده و جنس تصاو یر بهطور دقیق همان جنس تصااو یر آرشایوی اسات .حتای ناوع 096

حرکات دوربین مانند دوربین روی دست نیز شبیه به تصاو یر واقعای اسات .اساتفاده از ایان
تکنیک متاطب را در اصل واقعه قرار میدهد .اما این همه ماجرا نیست .درواقع بسنده کردن
به این تکنیک و دوری گزیدن از تکنیکهای دیهر ،اتفاق مثبتی را در داکیودرام رقر نمیزناد.
همانطور که در باال اشاره شد ،استفاده از نماهای نزدیک یاا کلاوزآپ از نکاات مغفاول در
مستندهای مذکور بوده است .هنر فیلمساز زمانی رخ میدهد کاه او باا اساتفاده از مجماوع
تکنیکهای فنی و بصری در امر مستند و داستان به زیباییشناسی فیلر توجه کناد .اگار هماه
نماها در النگ شات رخ دهد ،و تنما شبیه به تصاو یر آرشیوی باشاد ،هنار چنادانی نیسات.
بنابراین فیلمساز داکیودرام وقتی میخواهد تاریخ انقاالب اساالمی را روایات کناد ،بایاد از
تکنیکهای نو ین بصری نیز استفاده کند .این مسأله به عناصر روایی کماک شاایانی کارده و
متاطب داستان را بمتر در میکند.
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از دیهر مسائل ممر در داکیودرام ،صدا و موسیقی فیلر است .اگر فیلمساز تنما بار روی
صدای مصاحبهشوندگان یا نریشن تکیه کند و از صدای بازیهر بمره نبرد ،به نرر اتفاق مثبتی را
رقر نمیزند .مهر اینکه صدای واقعی سوژه موجود باشد و آنهاه داستان بار اسااس آن صادا
پیش رود .مانند کاری که در فیلر ایستاده در غبار اتفاق افتااده اسات .بناابراین در داکیاودرام
بهدلیل بمرهمندی از درام یا داستان ،بمتر است صدای بازیهر نیز به گاوش برساد .البتاه بایاد
صدای بازیهر یا دوبلور به صدای واقعی نزدیک باشد تا باورپذیری آن برای متاطاب بیشاتر
شود.
این نکته در مورد موسیقی نیز باید رعایت شود .موسیقی داکیودرام به عبارتی تلفیقی بین
موسیقی مستند و موسیقی داستان است .یعنی آهنهساز هر باید از موسیقی آن دوره تااریتی
بمره ببرد و هر با ساختن موسیقی جدیدی برای فیلر ،هنر خود را در تلفیق دو سبک متفاوت و
در عین حال نزدیک به هر به نمایش بهذارد .برای مثاال موسایقی در فایلر ایساتاده در غباار
الهوی خوبی است و این تلفیق دو سبک متتلب بهخوبی انجام گرفته است.
اما نکته پایانی در این بتش ،پرداختن به مسأله تدو ین است .تدو ین داکیودرام به مراتب
 055از تدو ین یک مستند موض و یا یک فیلر داستانی ساتتتر اسات .تادو ین ایانگوناه فایلر

مستند ،باید بر اصول تدو ین فیلر داساتانی و مساتند آگااه باشاد .یکای از نقاا ضاعب در
مستندهای تولیل شده همین مسأله است .تدو ینهران در فیلرهای مذکور میتوانساتند بمتار
عمل کرده و به روایت فیلر کمک کنند .اساتفاده از تکنیکهاای تادو ین مانناد اسلوموشان،
فستموشن و غیره بسیار کر مورد توجه قرار گرفتهاند .به نرر میرسد سبک تدو ین به موضوع
و تر روایت مربو میشود .در مستندهایی مانند پدر طالقانی ،سبک تدو ین باید تاداعیگار
شتصیت مبارز آیتالله طالقانی باشد .نه اینکه تنما چند مصاحبه در کنار هر قرار بهیارد و
داستان مربوطه در دل مصاحبه نمایش داده شود.
مجموعه عناصر روایت و تکنیک باید در کنار یکدیهر باشند .وقتای یاک داکیاودرام در
رابطه با تاریخ انقالب اسالمی تولید میشود ،مجموعه عناصر روایی و تکنیکای باهصاورت
کلی در اختیار متاطب قرار میگیرد .هر چه قدر اتفاقاات تااریتی باهواساطه ایان عناصار
داکیودرام برایش دوچندان میشود.
نتیجهگیری

با مطالعه عناصر متتلب روایت و تکنیک و نووه باهکاارگیری آنهاا در داکیودرامهاای
تولیل شده ،تاحدودی به اصولی کلی و فراگیر در همه داکیودرامهاا میتاوان دسات یافات.
روایت ممرترین کارکرد را در نووه بازنمایی یک رویداد بار عماده دارد .درواقاع هار یاک از
اجزای روایت کاه شاامل ،طارح ،پیرناگ ،شتصایتپردازی ،زماان ،فضاا و علات اسات،
مجموعهای از عناصر متن داستان فیلر هستند که با توجه به آنها تکنیکهای فنی و بصاری و
صوتی فیلر نیز شکل میگیرد.
 -اولین و ممرترین نکته در یک داکیودرام نووه روایت در آن است .درام مساتندهایی
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بهدرستی نمایش داده شود ،متاطب نیز همراهی بیشاتری باا موضاوع مایکناد و جاذابیت

که قصد دارند تاریخ انقالب اسالمی را منعکس کنند ،باید بهخوبی ،عناصر روایت
را در متن خود پیاده کنند .یکی از ضعبهای عمده در داکیودرامهای مورد بررسی
همین نکته است .پیرنگ ،شتصیتپردازی ،زمان ،مکان و علت ،ضعب عمده در 050

آنهاست .برای مثال در مستند پدر طالقانی ،کارگردان از پیرنگ اصلی فاصله گرفته
و در برخی سکانسها جای پیرنگ فرعی را با پیرنگ اصلی اشتباه در کرده است.
همین موضوع در کارهای ممدویان نیز به چشر میخورد .بنابراین توجه باه عناصار
روایت ممرترین رکن داکیودرام است.
 یکی از نکات ممر در تاریخ انقالب اسالمی ،فراز و نشیبهای زیاد در جریانااتسیاسی ،اجتماعی و فرهنهی است .همین مسأله میتواند باه زیبااتر شادن درام در
داکیودرام کمک فراوانی کند .در فیلرهای تولیل شده این مسأله ماورد توجاه قارار
نهرفته است .درصورتیکه این فراز و نشیبهاا میتواناد چاشانی ماؤثری در در
داستان فیلر باشد .این مسأله میتواند در پیرنگ فرعی مطرح شود .و مجموعهای از
این خرده پیرنگها در نمایت به اصل روایت فیلر کمک میکند .بارای مثاال نواوه
مطالعات دینی رسانه | سال دوم| مشاره هفتم و هشتم| پاییز و زمستان 9911

پیروزی انقالب اسالمی به خصوص در ماههای آخار منات باه پیاروزی انقاالب،
آبستن حوادث گوناگون سیاسای اسات .متأسافانه در داکیودرامهاای تولیاد شاده،
مجموعه حوادث ماههای آخر بهخوبی ماورد توجاه قارار نهرفتاه .در مساتند پادر
طالقانی این مسأله کمک شایانی به روایت میکند ،اماا اثاری از چاشانی حاوادث
ماههای آخر پیروزی انقالب بهخوبی دیده نمیشود.
 دیهر عامل موثر در داکیودرامهایی که باه تااریخ انقاالب اساالمی میپردازناد،عنصر شتصیتپردازی است .عنصری ممر در روایت فیلر که اگر بهخاوبی باه
نمایش در نیاید ،فیلمساز در هدفش شکست خورده است .در مستندهای تولیل
شده ،شتصیتپردازی در کارهای ممدویان بسیار قاویتر از کاار موحددوسات
است .شاید بتوان گفت علت آن ،پژوهش عمیق تیر ممدویان بر روی سوژه مورد
نرر است .یکی از عوامل ممر در شتصیتپردازی قوی و موثر ،نووه مصاحبه و
انتتاب صویح مصاحبهشونده است .با اینکاه موحددوسات در پادر طالقاانی
مصاحبههای بیشتری نسبت به ممدویان دارد ،اما نتوانسته بهخوبی از مصاحبهها
055

در پردازش شتصیت داستانش بمره ببرد .این عامل باه نواوه مصااحبه مرباو

میشود .نوع سؤاالت در مصاحبهها نیز به پژوهش قبلای در ماورد شتصایت و
اتفاقات تاریتی آن زمان بستهی دارد .ازایانرو باه نرار میرساد کاه ممادویان
مطالعه دقیقتری نسبت به احواالت تاریتی و زندگینامهای سوژههای خود داشته
است.
 از دیهر موارد ممر در شتصیتپردازی برای مستندهای مربو به تااریخ انقاالباسالمی ،نشاان دادن چماره و شتصایت واقعای افاراد اسات .ایان ناوع پاردازش
شتصیت رابطه تنهاتنهی با تکنیکهای بصری و صوتی دارد .انادازه نماا ،زاویاه،
ارتفاااع و ب اهطااور کلاای ترکیببناادی تصاااویر ،ارتبااا بساایار زیااادی بااا عنصاار
شتصیتپردازی دارد .یکی از ضعبهای عمده در مستندهای تولیل شده در این
فصل ،استفاده از تکنیک النگ شات و زاویه روبهرو در تصویربرداری اسات .ایان
همراه شود و این مساأله موجاب میشاود متاطاب نتواناد باهدرساتی خاود را باا
شتصیت همراه سازد.
 از نکات قوت در مستندهای تولیل شاده در ایان فصال ،صاونهپردازی شابیه باهتصاویر آرشیوی است .درواقع این شباهت میزانسن سبب میشود که متاطاب باا
فضای واقعی رخداد تاریتی همراه شود و آن را بهخوبی در کند .بنابراین یکی از
الهوهااای مناسااب بارای خلااق داکیااودرام در موضااوع تاااریخ انقااالب اسااالمی،
شبیهسازی میزانسن و صونه با تصاویر آرشیوی و اصل واقعه است.
 یکی دیهر از مواردی که به نزدیکتر شدن داکیودرام باا تصااویر واقعای رخادادتاریتی کمک میکند ،نوع حرکات دوربین و جنس تصاویر است .مسألهای کاه
ممدویان به خوبی در آثار خود از آن بماره بارده اسات .او از هماان دوربینهاای
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نوع تصاویر ما را از سوژه دور میکند .متاطب نمیتواند باهخاوبی باا شتصایت

قدیمی  ۱6و  ۹1میلیمتری آن زمان استفاده کرده و جانس تصااویر دقیقاا هماان
جنس تصاویر آرشیوی است .حتی نوع حرکات دوربین مانند دروبین روی دست
نیز شبیه به تصاویر واقعی است .استفاده از این تکنیک متاطب را در اصل واقعه 053

قرار میدهد .اما این همه ماجرا نیست .درواقع بسانده کاردن باه ایان تکنیاک و
دوری گزیدن از تکنیکهای دیهر ،اتفااق مثبتای را در داکیاودرام رقار نمیزناد.
همانطور که در باال اشاره شد ،استفاده از نماهای نزدیک یا کلاوزآپ از نکاات
مغفول در مستندهای مذکور بوده است .هنر فیلمساز زمانی رخ میدهد که او با
اسااتفاده از مجمااوع تکنیکهااای فناای و بصااری در اماار مسااتند و داسااتان بااه
زیباییشناسی فیلر توجه کند .اینکه همه نماها در النگشات رخ دهاد ،و تنماا
شبیه به تصاویر آرشیوی باشد ،هنر چندانی نیست .بناابراین فیلمسااز داکیاودرام
وقتی میخواهد تاریخ انقالب اسالمی را روایت کند ،باید از تکنیکهاای ناوین
بصری نیز استفاده کند .این مسأله به عناصر روایی کمک شایانی کرده و متاطب
داستان را بمتر در میکند.
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 از دیهر مسائل ممر در داکیودرام ،صدا و موسیقی فیلر است .اگر فیلمساز تنماا بارروی صدای مصاحبهشوندگان یا نریشن تکیه کند و از صدای بازیهر بمره نبارد ،باه
نرر اتفاق مثبتی را رقر نمیزند .مهر اینکه صدای واقعی سوژه موجود باشد و آنهاه
داستان بر اساس آن صدا پیش رود .مانند کاری که در فیلر ایستاده در غباار اتفااق
افتاده است .بنابراین در داکیودرام چون از درام یا داستان بمره میبریر ،بمتر است که
صدای بازیهر هر به گوش برسد .البته باید صدای بازیهر یا دوبلور به صدای واقعی
نزدیک باشد تا باورپذیری آن برای متاطب بیشتر شود.
 این نکته در مورد موسیقی نیز باید رعایت شود .موسیقی داکیودرام به عبارتی تلفیقیبین موسیقی مستند و موسیقی داستان است .یعنی آهنهساز هر باید از موسیقی آن
دوره تاریتی بمره ببرد و هر با ساختن موسیقی جدیدی برای فیلر ،هنر خاود را در
تلفیق دو سبک متفاوت و در عین حال نزدیک به هر به نمایش بهذارد .بارای مثاال
موسیقی در فیلر ایستاده در غبار الهوی خوبی است و این تلفیق دو سبک متتلب
بهخوبی انجام گرفته است.
056

 -اما نکته پایانی در این بتش ،پرداختن به مسأله تدوین است .تدوین داکیاودرام باه

مراتب از تدوین یک مستند موض و یا یک فیلر داستانی ستتتر اسات .تادوین
اینگونه از فیلر مستند ،باید بر اصول تدوین فیلر داستانی و مستند آگاه باشد .یکی
از نقا ضعب در مساتندهای تولیال شاده هماین مساأله اسات .تادوینهران در
فیلرهای مذکور میتوانستند بمتر عمل کرده و به روایت فیلر کمک کنند .استفاده از
تکنیکهای تدوین مانند اسلوموشن ،فستموشن و غیره بسیار کر مورد توجه قارار
گرفتهاند .به نرار میآیاد سابک تادوین باه موضاوع و تار روایات برمیگاردد .در
مستندهایی مانند پدر طالقاانی ،سابک تادوین بایاد تاداعیگر شتصایت مباارز
آیتالله طالقانی باشد .نه اینکه تنما چند مصاحبه در کنار هر قرار بهیرد و داستان
مربوطه در دل مصاحبه نمایش داده شود.
مجموعه عناصر روایت و تکنیک باید در کنار یکدیهر باشند .وقتای یاک داکیاودرام در
کلی در اختیار متاطب قرار میگیرد .هر چه اتفاقات تاریتی بهواسطه این عناصر به درستی
نمایش داده شود ،متاطب نیز همراهی بیشتری با موضاوع میکناد و جاذابیت و اثربتشای
عمیقی ،برایش دو چندان میشود.
با توجه به تولیل فیلممای داکیودرام جمت کشب کاربست روایت و تکنیک درداکیودرام
جمت انعکاس تاریخ انقالب اسالمی این موارد قابل ذکر میباشند.
 .۱یکی از راهکارهای مناسب برای بازتااب تااریخ انقاالب اساالمی اساتفاده از گوناه
داکیودرام است .بهگونهایکه هر از عناصر مستند (واقعی و سندگونه) و هر از عناصر داستان
(تتیل و درام) بمره میبرد و هر بهلواظ بصری و هر بهلواظ روایی برای متاطب جاذابیت
بیشتری دارد .بنابراین در بازخوانی نمضت انقالب اساالمی ،اساتفاده از ایان شایوه باه در
عمیقتر متاطب نسبت به فضای انقالب کمک بیشتری میکند.
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رابطه با تاریخ انقالب اسالمی تولید میشود ،مجموعه عناصر روایی و تکنیکای باه صاورت

 .9جمت تولید اثرگذار و انعکاس عمیق یک واقعه بهصورت داکیودرام ،این مسأله نیااز
به پژوهش قوی در آن حوزه خاص دارد .داکیودرامی که مایخواهاد بیاانهر تااریخ انقاالب
اسالمی باشد ،نیاز به پژوهشهای عمیق در حوزه سیاست ،مسائل اجتمااعی و فرهنهای آن 050

زمان دارد .هر چه این پژوهش عمیاقتر و دقیاقتر صاورت پاذیرد ،باورپاذیری ،جاذابیت و
تأثیرگذاری آن اثر هر بر متاطب بیشتر میشود.
 .۹ممرترین عنصر در داکیودرام ،روایت آن است .فیلمساز بایاد باهخاوبی بار عناصار
روایی مسلط شود و هر کدام از آنها را بهصورت دقیق در متن خود پیاده کند .درواقع روایت
است که فیلمساز را به سمت تکنیک میبرد و نوع تکنیک را برای او مشتص میکند .بنابراین
فیلمساز قبل از هر چیزی باید در نووه روایت خود حساسیت به خرج دهد و سعی کند تمام
تالش خود را برای یک روایت قوی و منسجر به کار بندد.
 .3یکی از راههای موثر در بیان روایت قاوی ،پاژوهش و مصااحبه میادانی باا افاراد
متتلب است .اما این مصاحبهها نباید بهصورت سطوی انجاام شاود .فیلمسااز بایاد باا
طراحی سؤاالت اساسی و کاربردی که از پژوهشهاایش باه دسات آماده ،باه یاک اصال
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اساسی در طراحی روایت خود دست یابد .درواقع روایت اصلی فایلمش مایتواناد از دل
همین مصاحبهها به دست بیاید.
 .1داکیودرام نباید اسیر حواشی و اتمسفر سیاسی شود .او باید سعی کند تا اصل مااجرا
را برای متاطب خود بیان کند .متاطب امروزی باهوشتر از متاطب آن زمان است .زیرا با
انواع راهها برای رسیدن به اطالعات و دادهها سروکار دارد .اگر فیلمساز بتواهد جریانات ممر
سیاسی ،اجتماعی و فرهنهی تاریخ انقالب اسالمی را از متاطاب پنماان کناد ،متاطاب را
نسبت به فیلر خود زده کرده و او دیهر هرگز به سراغ اثری که تولیاد کارده نمایرود .بناابراین
فیلمساز باید موکر و استوار در برابر فشارهای سیاسی بایستد و اصل واقعاه را روایات کناد.
البته در برخی موارد باید به این مسأله توجه کند که اثر او حاشیهای سیاسی به وجود نیاورد که
جامعه سیاسی و اجتماعی را دچار تنش و هرجومرج کند .درواقع فیلمساز داکیودرام که قارار
است تاریخ انقالب اسالمی را بازنمایی کند ،باید دارای سواد سیاسی و همچنین شر سیاسی
قوی باشد و دچار سیاست زدگی نشود چون با تولید یک اثر داکیودرام ساعی بار سندساازی
تاریتی دارد و واقعیت را میخواهد بیان کند لذا با دور بودن از مسائل سیاسی سعی بر بیاان
 059درست واقعه میکند.

انتتاب موضوع یا سوژه در این نوع از مستندها نیز بسیار ممر است .نبایاد انتتااب بار
اساس سلیقه یا سفارش باشد .در این صورت فیلمساز در کار خود اهمال میکند .داکیودرام
میتواند در برخی موضوعات به یک تیغه دو لبه تبدیل شود .بنابراین ابتدا باید فیلمساز خودش
را نسبت به احواالت سیاسی ،اجتمااعی و فرهنهای تااریخ انقاالب اساالمی آگااه ساازد و
متناسب به مقتضیات زمان و مکان عمل کند.
 .۱رسیدن باه یاک سابک روایای خااص در داکیاودرام بسایار ممار اسات .عاالوهبار
اهمیاات روایاات داسااتان ب ارای فیلمساااز ،نااوع نهاارش و تفکاار او در نوااوه روای ات بس ایار
حساس است .زیرا روایتسازی بایپایاه باعاث تشاکیک حقاایق و وقاایع در طاول تااریخ
انقالب خواهد شد.
 .۱1فیلمساااز نبایااد تمااام تمرکااز خااود را بااه شبیهسااازی دقیااق فاایلمش بااا واقعااه
کند .متاطاب ایان ناوع فایلر ،در عاین حاال کاه مایخواهاد باا یاک اصال تااریتی آشانا
بشود ،قرار اسات از تماشاای فایلر نیاز لاذت بارد .بناابراین موتاوای قاوی از هار چیازی در
این نوع فیلر ممرتر است.
منابع
 .1زارعی ،موسن( .)۱۹۱1مطالعه نقش تصویرپردازى در درام مستند براساس گفتماان واقا گرایای (باا

مطالعه موردى آخرین روز هاى زمستان) .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشکده تولید رادیو و تلویزیاون.

دانشهاه صداوسیما جمموری اسالمی ایران.
 .2زحمتکش ،علی( .)۱۹۱9ساختارشناسی درام مستند تلوزیونی .پایاننامه کارشناسای ارشاد .دانشاکده
تولید رادیو و تلویزیون .دانشهاه صداوسیما جمموری اسالمی ایران.

 .3ممدویان دیوکالیی ،مومدحسین ( .)۱۹۸۸درام مستند ،نمایش یا واقعیت؟ (باا نگااهی باه مجموعاه

کاربست روایت و تکنیک در داکیودرام جهت انعکاس تاریخ انقالب اسالمي

صورتگرفته ،کند .بلکه او باید توجاه خاود را باه مساائل زیبااییشناسای فایلر نیاز معطاوف

تلویزیونی «راه رفتن با هیوالها» تولیاد  .)BBCپایاانناماه کارشناسای ارشاد .دانشاکده تولیاد رادیاو و
تلویزیون .دانشهاه صداوسیما جمموری اسالمی ایران.

 .4وبسایت شبکه ملی مدارس ایران .)۱311( .سینمای مستند .بازیابی شده در  4ممر  ۱311از
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-
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index.php?page=%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c+%d9%85%d8%b
3%d8%aa%d9%86%d8%af&SSOReturnPage=Check&Rand=0

 .5یاوری ،بمنام ( .)۱۹۱۹بازنمایی انقالب اسالمی ایران در مستندهاى شبکههاى ماهوارهاى فارسیزباان

مطالعه موردى مستندهاى شبکههاى منوتو و بی .بی .سی فارسی .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشاکده

مطالعات دینی رسانه | سال دوم| مشاره هفتم و هشتم| پاییز و زمستان 9911

تولید رادیو و تلویزیون .دانشهاه صداوسیما جمموری اسالمی ایران.
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Applying narration and technique in Docudrama to Reflect the
History of Islamic Revolution
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Abstract

کاربست روایت و تکنیک در داکیودرام جهت انعکاس تاریخ انقالب اسالمي

Aim: The present paper seeks to review how narration and different
cinema techniques are used and applied in the genre of docudrama.
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Method: The data have been analyzed using descriptive-analytical
method. Neoformalism approach has been used as a qualitative analysis
method to analyze the capacities of narration and technique in two docudrama
of "Istadeh dar Qobar" (Standing in the Dust) and "Pedar Taleqani" (father
Taleqani) about the reflection of Islamic Revolution.
Findings: Such film makers as Mahdawian and Movahhid Doost in two
docudramas of "Istadeh dar Qobar" (Standing in the Dust) and "Pedar
Taleqani" have had relatively acceptable performance in reflecting the history
of Islamic Revolution properly, using two key elements of "narration" and
"technique".
Conclusion: A neoformalistic analysis of these two docudramas show
that film makers can greatly use the maximal capacity in the form of
docudrama to make the features of events and key personalities of Islamic
Revolution plausible, deep, and recognized.
Key words: narration, technique, docudrama, the history of Islamic
Revolution, Neoformalism.
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