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  ودرامیدر داک کیو تکن تیکاربست روا

 انقالب اسالمي خیانعکاس تار جهت
 

 )نویسنده مسئول( *فردمحمد علی شجاعی

 **سید حمید میرخندان

 چکیده

و  تیابه کار باردن و اساتفاده از روا یچهونه ی، بررسحاضر پژوهش از هدف هدف:
 .درام مستند است هدر گون یینمایگوناگون س یهاکیتکن

 و تولیال شاده اناد. درتولیلای تجزیاه -روش توصیفیها با دادهمقاله  نیدر ا :روش
در  «یپدر طالقاان»و « در غبار ستادهیا» ودرامیدر دو داک کیو تکن تیروا یهاتیقابل لیتول

کیفای  لیاتول عنوان یک روشبا رویکرد نئوفرمالیسر به یانقالب اسالم خیمورد بازتاب تار
 استفاده شده است.

و « در غبار ستادهیا» ودرامیدوست در دو داکموحد و انیچون ممدو یلمسازانیف ها:یافته
 ،«کیاتکن»و  «تیاروا» یدیامناساب از دو عنصار کلکماابیش با اساتفاده  «یپدر طالقان»

 .داشته باشند یعملکرد قابل قبول یانقالب اسالم خیاس مناسب تاراند در انعکتوانسته

                                                      
مسائول  ساندهینو ران،یاقار، ا ،جمموری اسالمی ایران مایدانشهاه صداوس ما،یس دیارشد، تول یکارشناس* 

miad6595@gmail.com.. 

 .mirkhandan@yahoo.com، قر، ایران، ومدانشهاه باقرالعل، دکترای فرهنگ و ارتباطات **
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کاه باا کاربسات  دهادیدو درام مستند نشاان ما نیا یستینئوفرمال لیتول گیری:نتیجه
و  یریباورپذ قالب درام مستند در جمت تیاز حداکثر ظرف توانیم ،تیو روا کیمناسب تکن

انقاالب  خیتار یدیکل یهاتیو شتص ادادهیرو یهایژگیو شناخت در مورد و یبتشعمق
 .کرد یاستفاده فراوان یاسالم

 .نئوفرمالیسر ،یانقالب اسالم خیتار ،درام مستند ،کیتکن ،تیروا ها:کلیدواژه

 مقدمه

و ساعی ساروکار دارد  شاده یدساتکار ریاغ اتیااست که با واقع یلمیمستند ف لریف
ممار  4سایت شبکه ملی مادارس ایاران، ب)واست به نمایش بهذارد که چنانکند واقعیت را می

اسات.  كیدرامات یلیتت یها و ماجراهابا قصه لریگونه فنینکته حد فاصل ا نیهم. (۱311
و  یتکنولاوژ یهاشارفتیباا توجاه باه پ یامتتلب و نوآورانه یهامستند گونه ینمایدر س

مساتند  دیاجد یهاهگون نیاز ا یکیآمده است. درام مستند  دوجوه ب یارسانه دیدوران جد
حاصال در اصال  یلواظ تبارشناسابهرگه است که  دو یلمیو در اصل ف شودیموسوب م

 لیاو تت تیواقع زشیآم یریبه تعب ایمستند و درام  ینمایس ،یتیروا اتیادب یو تالق بیترک
 در و یابادمی قاوام واقعی موضوع با داکیودرام،. (31: ۱۹۸۸)نقل در ممدویان دیوکالیی،  است

 باازآفرینی واقعایبیشاتر شابه و واقعای فضاای یاك در حقیقی، اشتاص زندگی با ارتبا 
 در حقیقای هایشتصیت زندگی و تاریخ بازنمایی هدف با درواقع بازآفرینی این. شودمی

گوناه نیاا انیابار قادرت ب وندیو پ بیترک نی. اگیردمی صورت تتیل حتی و داستان قالب
 قیکردن حقا ریتصو یبرا ییو بازنما بیتوص كیتکن ت،یواتوان ر شیفزاا بملواظ كیلمیف

 فارم خاود،نوع مستند با توجه به  نیانسان افزوده است. ا یرونیو ب یموجود در جمان درون
خاود  وعتار نسابت باه موضاقیباور عم ای شتریب ریثأت یحت دارد و یو بصر یشیعناصر نما

دلیال که دارد به یو ساختار یو فرم یکیاد تکنژانر با توجه به ابع نی. اما اکند هئتواند ارایم
قرار نهرفته است. از آنجا کاه  یو کاربرد قیدق یعدم شناخت مناسب، مورد بوث و واکاو

شاجاعت  مان،یتوکل، عشق، ا از قبیل یو معنو ینید یهابر اساس ارزش یانقالب اسالم



 

 

000 

روا
ت 

بس
کار

 تی
کن

و ت
 کی

ک
ر دا

د
ی

رام
ود

 
تار

س 
کا

انع
ت 

جه
 خی

مي 
سال

ب ا
قال

ان
 

ی الهو فراهر کارده اهتیرشد شتص یبرا ی راانهیزم و... شکل گرفته  یجماد تیریو مد
در  توانادیما یالهاو در انقاالب اساالم یهاتیرسد پرداختن به شتصیبه نرر م است،

 خیو انعکااس تاار یواکااو یاپاژوهش در راسات یبرا یموضوع مناسب ،درام مستند تیروا
 هاریتوان در کنار دیدر درام مستند م تیروا قیاز طر به همین دلیلباشد.  یانقالب اسالم

 یفرما یهااتیارا باا قابل تیاپرداخت و روا یپردازتیو شتص تیرام به شتصعناصر د
 لریفا یکایداستان و نقش عناصر تکن انیدر ب تیکرد. نقش روا یابیو ارز لی( تولكی)تکن

ممار اسات و  اریو ... در انسجام و ساختار درام بس نیتدو زانس،یم ی،ردارمبلیمانند نوع ف
 باه قاتیحق کیاارائاه  یرا برا یانیب یهاتیها و خالقاز راهکار یادو عامل مجموعه نیا

در  كیاو تکن تیاروا  اسات نیااپاژوهش  یاصال . به این ترتیاب پرساشآورندیوجود م
کاربسات  ندگوناه مساتنیاچهوناه در ا یانقاالب اساالم خیجمت انعکاس تار ودرامیداک

 ابد؟ییم
پادر » و« ایستاده در غبار» داکیودراممستند فیلر  دو دهی به این پرسشراستای پاسخ در

 که داری ساختارهای روایی و تکنیکی متتلب هستند را مورد بوث و بررسی قارار« یطالقان
 گیرند.می

نقش  همطالع» باعنوان (۱۹۱1)نامه زارعی توان به پایانهای پیشین میدر بررسی پژوهش
گرا پردازان واقاعهینرر یبا بررس که ییگرااساس گفتمان واقع در درام مستند بر یرپردازیتصو
 یساتیموجاود در آثاار رئال یتالش شده تا هنجارهانامه دست یافت. در این پایان «نمایدر س

 .برجسته شود
 هایشابکه مساتندهای در ایاران اساالمی انقاالب بازنماایی»با عنوان  اینامهپایاندر 

« فارسای سای. بی. بی و منوتو هایشبکه مستندهای موردی مطالعه ،زبانفارسی ایماهواره
  «قاهره تا تمران از» مستندهای در اسالمی انقالب بازنمایی چهونهی بررسیبا  (۱۹۱۹) یاوری

، به نتاای  زیار مستند دو این در شده ساخته هایانهاره و گفتمان انواع و «شاه یك سقو » و
 در شاده مطارح نمادهای و افراد واژگانی، سبك لواظبه مستند دو هر هایمتن دست یافت 

 و توافاق و اجمااع هاایلفاهؤم هاا،تاداعی و تلقین ها،فرضپیش استنادها، غیرسازی، متن،
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 اناد  هایاختالف و بسیار هایشباهت هر با اسالمی انقالب موضوع در اساسی هایگزاره
 .دارند

درام مساتند  یساختارشناسا»باا عناوان  خاود نامهانیدر پا( ۱۹۱9)همچنین زحمتکش 
 یساازو برنامه یلمسازیممر در ف رگونهیز كی عنوانبهرا ( ودرامیدرام مستند )داک ،«ینویتلوز
 بیان کرده است.مستند  عات در حوزه درام ودر مطال یونیزیتلو

 ایاا شیدرام مسااتند، نمااا»عنااوان  بااا یانامااهانیدر پانیااز ( ۱۹۸۸)مماادویان دیااوکالیی 
 بی، پس از تعرBBC دیتول «والهایرفتن با ه راه» یونیزیتلو هبه مجموع یبا نهاه «ت؟یواقع

 ،تیاکاه از منرار درام و واقع ساتا مطلب داشته نیا انتقال در یسع ت،یدرام و واقع ریمفاه
سینمای مستند همانناد ساینمای  یعنی .ستیمتصور ن یداستانمستند و  ینمایس انیم یتفاوت

  داستانی دراماتیک است.
ها به ساختارشناسی و معرفی اغلب پژوهش د،دههای پیشین نشان میبررسی پژوهش
به  زیانقالب ن خیتار بوثدر  نیهمچنهای متتلب آن پرداخته است و ژانر داکیودرام و جنبه

 . اما تاکنون پژوهشی که به بررسایآن در غالب مستند پرداخته شده است ییو بازنما یبررس
اسالمی بپردازد، انجام  انقالب خیانعکاس تار لواظبه ودرامیدر داک تیو روا کیکاربست تکن

 نشده است

 شناسی پژوهشروش

 لیبه تول   چراکهاست سرینئوفرمال رویکرد بای لیتول-یفیتوصروش پژوهش حاضر، 
. باا توجاه باه پردازدیم یانقالب اسالم خیدر مورد بازتاب تار ودرامیدر داک کیو تکن تیروا
است، در این پژوهش  مبتنی بر تکنیک نقد، هردی هایشیوه برخالف نئوفرمالیستی نقد کهاین

از  یباردارشیبار فاعالوه حاضر . مطالب پژوهشاین رویکرد مورد استفاده قرار گرفته است
گوناه مساتند اسات، نیاا تکنیکایکه در ارتباا  باا عناصار  ییهامتون، با استفاده از پرسش

قارار گرفتاه  یو واکااو لیاماورد تول رتشایگونه مستند بنیا یهاتیشده و ظرف یبندصورت
 .است
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 هایافته

از کاربسات  ییهاانموناهی، ساتینئوفرمال کردیبا رو ودرامیپارامترها و عناصر داک یبا بررس
 یو بررسا لیاتول مورد «یپدر طالقان» و «در غبار ستادهیا» ودرامیداک دورا در  کیو تکن تیروا

شاش عنصار در داکیودرام،  لریفو تکنیک  تیارو لیهاي تولها و مال پژوهش، شاخص نیدر ا .گرفتقرار 

 زیر بیان شد. 

 پردازی شتصیت .1

  مکان و زمان علت، .2

  میزانسن .3

  تصویربرداری .4

  موسیقی و صدا .5

 .تدوین .6

 یانقالب اسالم خیبازتاب تار یدر درام مستند برا روایتکاربست  الف(
از آن  یادیازآن است که بتش  کیدر ساختار درام مستند، متن درامات تیاز روا منرور

از  یقایدر سااختار درام مساتند، تلف تیروا نیبنابرا .شده است ادهیمستند پ یدر قالب موتوا
درام و هر  ییتلفیق هر از کاربست عناصر روا نیمستند است، ا یدرام و موتوا ییعناصر روا

اسات کاه ممکان اسات  لیادل نیاکاهش در مورد درام به ا نیا .کاهدیم ندمست ییاز بازنما
 .درام هماهناگ نباشاد یایعناصار روا یهاایژگایمستند با و ییموتوا کیدرامات یهایژگیو

)از  رنگیروابط علی حاکر بر پ لیدلافتد که بهیشکل اتفاق م نیبه ا زیکاهش عناصر مستند ن
 یاست کاه در سااختارها یدر حال نیکرد  ا تیرا وارد روا یزیتوان هر چیعناصر درام(، نم
 .کمتر است ایوجود نداشته  تیمودود نیمرسوم مستند، ا

  رنگیپ .1

  یپردازتیشتص .2

 .زمان، مکان، عل ت .3
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 . عناصر تحلیل در روایت1جدول 
 چگونگی کاربست نوع عنصر روایت

پردازی فیلر داستانی و مساتند مواض گیری از قواعد شتصیتبمره .۱ پردازیشخصیت
 طور همزمان.به

گذار. این جلوه قمرمانانه نباید ثیرأهای ت. قمرمان جلوه دادن شتصیت9
فقط در مبارزه و جنگ باشد، بلکه در همه شئونات زنادگی بایاد جلاوه 

 داشته باشد.
 .واقعی لوکیشن همان از استفاده. ۱ علت، زمان و مکان

 .زمان آن تاریتی شرایط به نسبت مستندساز کامل داشتن احاطه. 9

 .14۱۹ بممن مانند لر،فی روایت در حساس هایزمان به بیشتر توجه. ۹

 .آن نکردن کتمان و حوادث حقیقی علت دادن نشان. 3

 یانقالب اسالم خیتار ودرامیدر داک یپردازتشخصی کاربست .1
 زیان ینمضت انقالب اسالم .زنندیرقر م هاتیرا شتص یتیطور غالب اتفاقات تاربه

باعث به  یانقالب اسالم خیتار اند که دربوده هاتیشتص نیا .نبوده است یامر مستثن نیاز ا
 نیاا دنیکشا ریبه تصو .اندشده یو فرهنه یاجتماع ،یاسیمتتلب س اناتیوجود آمدن جر

مساتند مواض  ایا یداستان لریف کیها در آن دنیکش ریبا به تصو ،ودرامیدر داک هاتیشتص
درام  ای ینداستا لریدر ف یپردازتیاز قواعد شتص دیمستندساز هر با یاز طرف .متفاوت است

مساتند مواض شاکل  کیا یکاه در طا یواقع یپردازتیبا شتص دیبا یبمره ببرد و از طرف
 کینزد زین یوگرافیکه به مستند ب ییهاودرامیداک رد به خصوصمسأله  نیا .آشنا باشد ردیگیم

  .دارد یشتریب تیهستند، اهم
 خیکننده تارنعکسکه م ییهاودرامیدر داک یپردازتیاز نکات ممر در نووه شتص یکی

قمرماان جلاوه  .است رگذاریثأت یهاتیهستند، توجه به قمرمان بودن شتص یانقالب اسالم
مبارزه و جمااد باشاد، بلکاه در شائونات  نهیدر زم دیفقط نبا زین هاتینوع از شتص نیدادن ا

موضاوع،  نیانکاات ممار در ا هاریاز د .مشامود باشاد دیابا زینآن شتص  یمتتلب زندگ
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مستندسااز  .است یانقالب اسالم انیدر مواجمه با جر تیدن نووه تفکر شتصمشتص کر
را  تیموضاع شتصا دیاو مبمر کند  بلکه با  یگ تیمتاطب خود را نسبت به شتص دینبا

 یرا بازخوان خیتار خواهدیمتاطب م رایز  روشن کندطور کلی به ینسبت به انقالب اسالم
 . کندیخود ناموفق عمل م یشود، در بازخوان انریدچار ح یکند و اگر نسبت به سوژه اصل

 پردازی در روایت در دو مستند. مقایسه عنصر شخصیت9جدول 

 فیلم
نوع 

عنصر 
 روایت

 شرح عنصر
 بازتاب انقالب اسالمی تحلیل

ایستاده 
 در غبار

 شتصیت
 پردازی

شتصیت 
حاج احمد 

 متوسلیان

شتصاایت ایشااان در 
اماا  .فیلر درونهراست

ر در عااااین حااااال د
های نباارد یااا صااونه

مدیریت گردان رزمای 
و عملیاتی بسیار فعاال 

 .و کوشاسااااااااااات
شتصاااایتی کااااه در 

طبع رفاقت بسیار شوخ
و ممربااااان امااااا در 
رویدادها بسیار جادی 

 .و موکر است

بااا مطالعااه تاااریخ انقااالب 
شویر که اسالمی متوجه می

های برجساااته شتصااایت
انقاالب بسایار شابیه حاااج 

در عااین  .انااداحمااد بوده
حالی کاه بسایار ممرباان و 

انااد، در موقااع دلسااوز بوده
ها، جدی، موکر ستنرانی

اااا ر صااااالبت ظاااااهر و پ 
وقتی بارای ماردم  .شدندمی

کردناااد باااا صاااوبت می
ها را جذب کاریزمای باال آن

صااوبتمای خااود کاارده و 
هماااین صاااالبت باعاااث 

هاا شده کاه ماردم باا آنمی
 .همراه شوند
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پدر 
 طالقانی

 شتصیت
 پردازی

ت شتصی
الله آیت

 طالقانی

شتصیت مبارز و در 
الله صونه آیت

طالقانی در بسیاری از 
های فیلر سکانس

خوبی نشان داده به
مصمر  .شده است

بودن در هدف و با 
صالبت بودن در برابر 

های دشمنان از ویژگی
پردازی بارز شتصیت

 .در این سریال است

های تاریخ یکی از ویژگی
انقالب اسالمی، وجود 

های علمی و تصیتش
خصوص مجتمدان به

 .برجسته بوده است
ترین هایی که ممرشتصیت

عد شتصیتی آنان  ب 
ایستادگی و مقاومت در 

برابر دشمن و مصمر در راه 
 .رسیدن هدف بوده است

همین مسأله باعث شد تا 
ها روی آورده مردم هر به آن

 .ها همصدا شوندو با آن

 یانقالب اسالم خیتار ودرامداکی رد علت و زمان مکان، کاربست .2
توجه  شوند،یمربو  م یانقالب اسالم خیکه به تار ییهاودرامیاز موارد ممر در داک یکی
 شنیو لوک ییایمکان شامل منطقه جغراف .است عیمکان، زمان و علت حوادث و وقا ،طیبه شرا
را  یشاتریب یریباورپذ هدر آن رخ داد یتیکه اتفاق تار یواقع شنیاستفاده از همان لوک .است

 زیان یبصار یهاادر حاوزه جلوه شرفتیاما امروزه با توجه در پ .متاطب به همراه دارد یبرا
 .شد کینزد یواقع شنیبه لوک توانیم

ثر ؤما هااودرامیدساته از داک نیاا دیادر تول زین یزمان اتیمقتض ای طینرر گرفتن شرا در
 یو فضاا باشاد احاطه کامال داشاته یتیتار آن زمان طینسبت به شرا دیمستندساز با .است

ممار در نواوه  نیاا .نادیکند که متاطب خاود را در آن زماان بب یطراح یاگونهرا به تیروا
 اتیااگر مستندساز بتواهد با ادب نیبنابرا .است رگذاریثأت اریبس زانسنیو م هاالو ید یطراح
زماان  .کاهادیاثر ما یشناسییبایکند، از صورت ز تیرا روا یتیتار ودارمیداک کی یامروز
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مثاال اتفاقاات ساال  یبارا .اسات هرید یهاتر از زمانممر اریانقالب بس اناتیاز جر یبرخ
 یمورد توجه اساس ودرامیدر داک دیبا رگذار،یثأو ت یسزمان اسا عنوانبهانقالب،  لیو اوا 14۱۹

 .ردیقرار گ
نسابت باه  دیامتاطاب نبا .اسات عیوقاا یقینشان دادن علت حق ،موارد ممر هرید از

 یلیاز دال یکیاصل توجه کرد که  نیبه ا دیبا .شود یانقالب گنگ و دچار سرگشته اناتیجر
اگار  نیبنابرا .است عیوقا یعلت اصل دنیکش ریبه تصو کند،یهمراه م لریکه متاطب را با ف

طاب متا .دارد، بمتر است باه ساراغ آن نارود یاطالعات کم هواقع کیمستندساز نسبت به 
 یبه انبوه تواندیم نترنت،یو ا یمجاز یساده در فضاجستجوی است که با  یمتاطب یامروز

به اصطالح متاطب باهوش اسات و اگار متوجاه  یمتاطب امروز .ابدیاز اطالعات دست 
مساأله در  نیاا .زنادیرا پاس ما لریشاناختش دور کناد، فا ریشود که مستندساز او را از مس

در  انیاجر کیاله  ای هیعل یریگبا جبمه دیمستندساز نبا .دارد یاریبس ریثأت یاسیس اناتیجر
متاطاب خاود باه  یماجرا را برا قتیحق دیخود بزند  بلکه با لریانقالب دست به ساخت ف

 . بکشد ریتصو

 . مقایسه عنصر روابط علی، زمان و مکان در روایت در دو مستند9جدول 

 فیلم
نوع 

عنصر 
 روایت

شرح 
 عنصر

 انقالب اسالمی بازتاب تحلیل

ایستاده 
 در غبار

 زمان
اوایل 
 انقالب

تااالش باارای رساایدن بااه 
آرمان و اهاداف انقاالب 
در شتصیت حاج احمد 

کااه زنااد. زمانیمااوج می
همااه از اتفاقااات اوایاال 
انقالب در شو  هستند، 
آنچه کاه باعاث پیاروزی 

دم دسات باه دسات اگر آحاد مر
دادنااد و پشاات انقااالب را نمی

طبع اتفاقاات کردند، بهخالی می
افتااد. ناگواری بارای انقاالب می

خوبی این مسأله را باه فیلمساز به
تصویر کشایده. او از شتصایتی 

خاوبی معناای روایت کرده که به
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است صالبت، ایماان باه 
هاااادف و پشااااتیبانی از 

 والیت فقیه است.

اتواد، همبساتهی و پشاتیبانی را 
کرد. مساأله مممای کاه در  می

دامااه حیااات باعااث پیااروزی و ا
 انقالب شده است.

 مکان
های جبمه

 غرب

بیشتر زمان فیلر در منطقه 
گاذرد. عملیاتی غرب می

ترین تأثیر را جایی که ممر
حاج احماد دارد. غارب 

های کااه توسااط کومولااه
شاد، کردستان تمدید می

توانست ضربه مملکی می
 به ایران بزند.

ای است کاه ایستاده در غبار کنایه
ت حاج احماد باه درباره شتصی

کار رفته است. در تاریخ انقاالب 
اسااالمی غبارهااای زیااادی بااه 
فضای انقالب وارد و خارج شد. 

هایی بودند ها گروهکیکی از آن
که در غرب کشور تمدید بزرگای 

آمدناااد. اماااا باااه حسااااب می
ای برجساته ایستادگی شتصایت

همچون حااج احماد متوسالیان 
ها را خاتر بتیار امثال ایان قائلاه

 کرد.

پدر 
 طالقانی

 زمان

های برهه
متتلب 
زندگی 

 اللهآیت

هاای ایان یکی از تفاوت
هااای فاایلر بااا دیهاار فیلر

تولیاال شااده در اینجااا، 
زمان وقاایع فایلر اسات. 
زماااان در مساااتند پااادر 
طالقانی از ابتدای کودکی 
تااا لورااه وفااات ایشااان 

 است.

این نوع روایات کاه باازه زماانی 
دهااد، در وساایعی را پوشااش می

گیااری و نوااوه مطالعااه شااکل
پیروزی انقالب اساالمی کماک 

کند. بررسی وقاایع در شایانی می
های متتلب حکومات طول دهه

پملوی نسابت زیاادی باا تااریخ 
 انقالب اسالمی دارد.

در طول هر تاریتی نکات مغفول یکی از نکات قابل توجاه مجمول  علت
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ماندن 
علت 
برخی 
 وقایع

و البته ضعیب، مشتص 
نباااودن علااات برخااای 
حوادث است. متاطاب 

هاااا برخااای صاااونه در
سؤاالتی در ذهنش ایجاد 
ماای شااود کااه در طااول 
مستند پاساتی بارای آن 

 یابد.نمی

و مجمااول بساایاری وجااود دارد. 
تاریخ انقالب اسالمی نیز از ایان 

 قاعده مستثنی نیست.

 یانقالب اسالم خیبازتاب تار یدر درام مستند برا کیکاربست تکن (ب
 میزانسن  تکنیک .1

 تصویربرداری  هایتکنیک .2

 صوتی  هایتکنیک .3

 تدوین. هایتکنیک .4

 . عناصر تحلیل در تکنیک4جدول 
 چگونگی کاربست نوع عنصر تکنیک

 میزانسن

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

 .یهر به شتصیت واقعینزدیک بودن چمره و حرکات باز. 9

های ویژه بصری برای تاداعی در صورت نبودن امکانات و شرایط، از جلوه. ۹
کسسوار استفاده شود.  لوکیشن و آ

 تصویربرداری
اکتفا نکردن به شیوه دوربین روی دست و یا نمای باز )النگ شاات(  بلکاه . ۱

ر فایلر های تصویری باا توجاه باه قواعاد تصاویری داستفاده از همه ظرفیت
 داستانی و مستند.
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 ۹1و  ۱6هاای توجه به جانس تصاویر )رناگ و ناور(. اساتفاده از دوربین. 9
 کند.تری همان زمان به این موضوع کمک میممیلی

 صدا و موسیقی

کاه صاادای ایاان ها  ایاانها و سااوژه. اساتفاده از صاادای واقعاای شتصایت۱
 شود. over Labها بر روی صدای بازیهر شتصیت

های همان زمان انقالب بسیار حائز اهمیت است. البته اده از موسیقی. استف9
 تر موسیقی نیز باید حماسی باشد.

 تدوین

ها، نباید تدوین مساتندگونه یاا داساتانی . تدوین به کار رفته از این دسته فیلر۱
هایی که متصوص فیلر داستانی اسات، موض باشد. بنابراین نباید از تدوین

 رخطی در نووه روایت فیلر استفاده گردد.مانند تدوین غی

 .موشنهای تدوینی مانند اسلوموشن یا فست. استفاده از تکنیک9

 یانقالب اسالم خیتار ودرامیدر داک زانسنیکاربست م. 1
صاونه،  یاسات. طراحا ودرامیاداک کیاعنصر در تکن نیترممر زانسنیم یشک طراحیب

چشمان متاطب قارار دارد و قبال  مقابلدر  انیه عاست که ب یاز جمله موضوعات ریلباس و گر
مستندسااز قارار  نیکاه در دوربا ندیبیرا م یریآشنا شود، تصو لریف تیبتواهد با روا کهنیاز ا

 به خرج دهد. یشتریب تیخود حساس ودرامیداک زانسنینسبت به م دیبا دسازمستن نیدارد. بنابرا
 ،یدر رابطه با انقالب اساالم یتیتاراتفاق  کیمضمون مستند در  ایموضوع  بر اساس

در  ایامثال نوع پوشش در زماان قبال از انقاالب  یبرا .شودیم بیهر تعر زانسنیم دمانیچ
 اریبس یپوشش ،قبل از انقالب زنانعنوان مثال به. متناسب با آن زمان باشد دیانقالب با لیاوا

 ریباه تصاو یدرساترا به خیآن تاراگر مستندساز بتواهد  .اندداشته بمتفاوت با بعد از انقال
مساائل  هاریمساأله در رابطاه باا د نیهما .متتلب استفاده کناد یهااز پوشش دیبکشد، با

متاطاب را  دیدارد و نبا تیاهم زین رهیو غ یفروشها و مشروبآن زمان مانند کاباره یاجتماع
  .دور کرد تیاز واقع

فاصاله  یواقعا تیکاراکتر با شتص ریراگر گ .دارد تیاهم اریبس ودرامیدر داک زین ریگر
 ییهااودرامیموضوع در رابطه با داک نیا .شودیبا آن همراه نم یدرستداشته باشد، متاطب به
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مستندساز در انتتاب  نیبنابرا .دارد یشتریب تیاهم شوند،یمربو  م زیسوژه ن یوگرافیکه به ب
 .ردیرا در نرر به ودرامیداک یواقع تیصبه شت هیشب یاچمره دیبا لر،یسوژه ف یخود برا
 .است شنیانقالب توجه به لوک خیمربو  به تار یهاودرامیداک زانسنینکات ممر در م از

کسسوار صونه ن نیهمچن  ناهیدر زم شارفتیاماروزه و باا توجاه باه پ .ممار اسات اریبسا زیآ
تندسااز مس یولا .شاد کیمورد عالقه نزد زانسنیبه م توانیم راحتیبه یبصر ژهیو یهاجلوه

 یزیاچ نیاولا شود،یرو مکه متاطب با آن روبه یاصونه .اصل ممر غافل شود نیاز ا دینبا
 یواقع ریبا تصاو زانسنیم قیدق یسازهیشب نیبنابرا .گذاردیم ریمستق ریثأاست که بر ذهن او ت

 .است تیحائز اهم اریآن زمان بس

 . مقایسه عنصر میزانسن در تکنیک دو مستند1جدول 

 تحلیل شرح تکنیک نوع تکنیک فیلم
یخ  بازتاب تار

 انقالب اسالمی

ایستاده 
 در غبار

 / میزانسن
 پردازیصونه

استفاده از تلفن 
 همهانی در صونه

مأموران در حال 
دستهیری یک نفر 

هستند اما این واقعه 
در حقیقت بر حرکت 

کل جامعه مؤثر 
 .است

حرکت همهانی مردم 
در نمضت امام 

 خمینی

 یره تصواستفاد
امام  یشابلون

 یواربر د ینیخم

امام  یشهنفوذ اند
 مردم یاندر م ینیخم

 یو همدل یهمراه
مردم با نمضت  هعام

 یانقالب

/  میزانسن
 اکت

شکنجه نیروهای 
انقالبی در حالت 

 ایستاده

استقامت نیروهای 
 انقالبی

ایستاده در غبار تنما 
مقصود ایستاده در 
غبار جنگ نیست، 

ی در بلکه ایستادگ
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فضای غبارآلود 
 .انقالب نیز هست

 / یزانسنم
 لباس یطراح
 قاب /

استفاده از سه نوع 
 یلباس )مول

 ی،ارتش ی،ردک  
( یجیبس-یسپاه

در  یهردیکدر کنار 
قاب و در کنار  یک

 پرچر

 یمل یهمبسته

و  یمل یهمبسته
حضور آحاد مردم 

مبارزه با  یبرا یرانا
 دشمن

پدر 
 طالقانی

میزانسن / 
 ردازیپصونه

چیدمان بر اساس 
 تصاویر آرشیوی

از نکات قابل توجه 
در این مستند، تطبیق 

آرایی بازسازی صونه
 با آرشیوی است.

باورپذیری متاطب 
در این نوع تکنیک 

 بیشتر است.

میزانسن / 
 لوکیشن

 ور ساوا أمخانه م

ها در اکثر صونه
مأمور ساوا  شرح 
حالی را درباره آیت 

او  کند والله بیان می
ای نزدیک در خانه

ایشان است و از 
درون پنجره به بیرون 

کند که نهاه می
نشانهر جذاب بودن 

 الله است.آیت

توت نرر بودن 
تئوریسین انقالب و 
ستتی راه مبارزه با 

ترین طاغوت از ممر
های تاریخ ویژگی

انقالب اسالمی 
است. استفاده از 

ای مشرف به خانه
الله خانه آیت

مین مسأله نمایانهر ه
 است.
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 اسالمی انقالب تاریخ داکیودام در تصویربرداری تکنیک کاربست. 2
 کیانتک ،یانقاالب اساالم خیمربو  به تار یهاودرامیممر در داک یهاکیجمله تکن از

آن  یویآرش رینوع مستندها هر چقدر به تصاو نیدر ا یربرداریتصو وهیش .است یربرداریتصو
 نیدوربا تکنیاکاساتفاده از بیشتر  .را به همراه دارد یشتریب یریپذباشد، باور ترکیزمان نزد

 .اکتفاا کناد وهیشا نیاتنما باه ا دیمرسوم بوده است، اما مستندساز نبا ماندست در آن ز یرو
 کار نیا یکند و برا بیشات تعر النگ ایباز  یمستندساز بتواهد اکثر نماها را در نما کهنیا

 یکماک چنادان ودرامیادر داک ریتصاو یشناساییبایکند، به زدست استفاده  یرو نیاز دورب
از  دیااو با .از مستند و درام است یبیاو ترک لریباشد که ف تهاشدتوجه  دیمستندساز با .کندینم
ها از صاونه یاست در برخا ازین نیاستفاده کند بنابرا لریهر دو گونه از ف یربرداریتصو وهیش

اساتفاده  یربرداریدر تصاو زیامدرن ن یحرکت لیاز وسا ایرد بمره بب زیکلوزآپ ن ایبسته  ینما
 یاگر بار احساس بر طبق قاعده. ابدییم بیداستان تعر تیبه روا جهمسأله با تو نیالبته ا .کند

  .ثابت است یاز نماها شتریب یحرکت یباال باشد، استفاده از نماها لریمضمون ف ایموضوع 
اسات.  ریجانس رناگ و ناور تصاو ها،ودرامیاز داکدسته  نیا ریدر تصو هریممر د مسأله

دارد  یریبه تصاو ازیاست، ن بیر فراز و نشاثرگذار و پ   ا،یپو یتیکه تار ییانقالب از آنجا خیتار
بااال و  شانیبا ساچور یریرا به متاطب منتقل کند. استفاده از تصاو یو اثرگذار ییایپو نیکه ا

کاه  ییهاوهیاز ش یکی. کندیله کمک مأمس نیتند به ا یاههیگرم همراه با سا یاز نورها دهاستفا
 یمیقاد یمتاریلیم ۹1و  ۱6 یهاانیشده هر مشاهده شد، استفاده از دورب لیتول یهالریدر ف

 کند.  یانیکمک شا زیاثر ن ریتصو یشناسییبایبه ز تواندیم زین کیتکن نیاست. ا

 د. مقایسه عنصر تصویربرداری در تکنیک دو مستن6جدول 

 فیلم
نوع 

 تکنیک
 تحلیل شرح تکنیک

یخ انقالب  بازتاب تار
 اسالمی

ایستاده 
 در غبار

 یبندقاب
متوسط  ینما
 شات( یوم)مد

 هابیشتر صونه
 با سوژه یرابطه شتص

مردم با  یکینزد
 یانقالب یهاچمره
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 بندیترکیب

 تصویر
 زاویه باال

در صونه پیروزی 
مردم مریوان، تصویر 

ان از باال مردم را نش
تصویری که  .دهدمی

انهار از زاویه دید 
 .خداوند است

پیروزی بر دشمن و 
ها برای هر شکستن آن

 .کسی طعر شیرینی دارد
ر از تاریخ انقالب نیز پ  

های پیروزی لوره
این نوع نما از باال  .است

ان »گر آیه تداعی
تنصرالله ینصرکر و یثبت 

 .باشدمی« اقدامکر

حرکت 
 یندورب

در و زوم به جل
صونه زندان 

 ساوا 

شباهت  یجاد/ایبررس
 یربه تصاو یرتصو

 اول انقالب یویآرش

 کشیدن یربه تصو
نابسامان  یتوضع

 یانقالب یروهاین
 یان()متوسل

پدر 
 طالقانی

بندی ترکیب
 تصویر

استفاده بیش از 
 حد نمای باز

کارگردان قصد ندارد 
الله به شتصیت آیت

استفاده  .نزدیک شود
ز نمای بیش از حد ا

باز به همین علت 
کند او سعی می .است
ای گونهالله را بهآیت

نشان دهد که فردی 
مردم دار و اهل ارتبا  
است و فردی موجور 

 .گیر نیستو گوشه

گاهی در مطالعه تاریخ 
نیاز است که پیرامون 

های برجسته شتصیت
 شر نمایش داده شود به

االت گنگ و مبمر ؤکه س
 در ذهن متاطب نقش

شتصیت  .نبندد
الله طالقانی آیت

اینچنین نسبتی را با 
تاریخ انقالب اسالمی 

 .دارد
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 های عمومی تصویربرداری. تکنیک1نمودار 

 اسالمی انقالب تاریخ داکیودرام در موسیقی و صدا تکنیک کاربست. 3
 ،یانقاالب اساالم خیمربو  به تار یهاودرامیداک یممر در صدا یهاکیاز تکن یکی

بار  هاتیشتصا نیاا یصادا کهنیهاست. او سوژه هاتیشتص یواقع یتفاده از صدااس
توجاه داشات در  دی. بادیافزایاثر م یشناسییبایشود بر ز  over Labهریباز یصدا یرو

 یصادا لریفا یراو کاهنیاکاساته شاود. ا یپادریپا یهااز مصااحبه ،گونه از مساتندنیا
 هیشب ییاالمکان صدایحت دیبلکه با کند یکمک نم درام ییبایشوندگان باشد به زمصاحبه
 را به همراه داشته باشد. یشتریب یریگذاشت تا باورپذ ریتصاو یرا رو یاصل تیبه شتص

هماان زماان  یهاایقیممر است. استفاده از موس اریبس زین لریمتن ف یقیبه نوع موس توجه
انقاالب  خیباشد. تاار یحماس دیبا زین یقیاست. البته تر موس تیحائز اهم اریانقالب بس

 یباه حماسا یکمک ردیتر فاصله به نیا از لریف یقیهاست، اگر موسر از حماسهپ   یاسالم
 .کندینم تیبودن روا
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 . مقایسه عنصر صدا و موسیقی در تکنیک دو مستند6جدول 

 فیلم
نوع 

 تکنیک
 تحلیل شرح تکنیک

یخ  بازتاب تار
 انقالب اسالمی

ایستاده 
 در غبار

 / صدا
 یانسآمب

 یبضع یصدا
 یسپل یرآژ

 یبتضع
ضعب حکومت 

در مقابل طاغوت 
 یانقالب یروهاین

 / صدا
 یانسآمب

 ینماش یانسآمب
 یپتا

 یحس استناد یجادا
شباهت  یجادا

 یربه تصاو یرتصو
 اول انقالب یویآرش

پدر 
 طالقانی

 گفتار صدا /
تراکر زیاد صدای 

 شوندگانمصاحبه

روایت اصلی مستند 
ط بیشتر توس

شوندگان مصاحبه
گیرد تا صورت می

توجه  .صدای نریشن
بیش از حد به 

ها و استفاده از مصاحبه
صدای 

شوندگان بر مصاحبه
روی تصاویر بازسازی 

دهنده مردمی نشان
 .لله استابودن آیت

یکی از نکات قابل 
توجه در تاریخ 

انقالب اسالمی 
های متتلب تجربه

های از زبان آدم
ی متنوع با خط فکر
 .گوناگون است

های که از طیباین
گوناگون و پراکنده 

ها در مصاحبه
استفاده شده، نشان 

از گسترده بودن 
انقالب نسبت 

های متتلب طیب
سیاسی و اجتماعی 

 .است
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 یانقالب اسالم خیتار ودرامیدر داک نیکاربست تدو .4
 تریار ،یساالمانقاالب ا خیمربو  باه تاار یهاودرامیداک نیاز نکات ممر در تدو یکی

 ایمستندگونه  نیتدو دینبا ها،لریدسته ف نیبه کار رفته از ا نیتدو .است لریف نیمناسب در تدو
اسات، مانناد  یداستان لریکه متصوص ف ییهانیاز تدو دینبا نیبنابرا .موض باشد یداستان

 .استفاده گردد لریف تینووه روا در یخط ریغ نیتدو
مانند  ینیتدو یهاکیدسته از مستندها، استفاده از تکن نیا نیموارد ممر در تدو هرید از

کماک کارده و اثار آن را  لریفا یشناساییباایکاار باه ز نیا .موشن استفست ایاسلوموشن 
 .کندیدوچندان م

 . مقایسه عنصر تدوین در تکنیک دو مستند7جدول 

 تحلیل شرح تکنیک نوع تکنیک فیلم
یخ انقالب  بازتاب تار

 اسالمی

 ایستاده
 در غبار

 / ینتدو
 اسلوموشن

حرکت آهسته 
در  یندورب

حاج  یراییپذ
احمد از 
کودکان با 

 خرما

القاء حس ممر و 
 موبت به متاطب
دقت و شناخت به 

ابعاد ناشناخته 
 شتصیت حاج احمد

 یمانا ی،قلبدقت به خوش
فرماندهان  یدارو مردم

 یان(دفاع مقدس )متوسل

پدر 
 طالقانی

 ریتر مناسب تدوین

های ز از صونهپرهی
هایی طوالنی و صونه

ماند باعث که ابتر می
شده است که ریتر 
مناسب فیلر حفظ 

 .شود

تدوین فیلر متناسب با 
رویدادهای فراوان ابتدای 
 .دهه چمل تا شصت است

طور که این یعنی همان
ر از اتفاقات ها پ  دهه

گوناگون و سریع بوده 
است، تدوین فیلر نیز 

 .است دهنده این امرنشان



 

 

098 

مطالعات دینی رسانه |  سال 
دوم

مشاره 
  |

هفتم و هشتم
 |

پاییز و زمستان 
9911

 

 یهااودرامیهاا در داکآن یریکاارگو نووه باه کیو تکن تیبا مطالعه عناصر متتلب روا
 تاوانیما هااودرامیدر هماه داک ریاو فراگ یکل یبه اصول ی، تاحدودمقاله نیشده در ا لیتول

 .افتیدست 
کاه  ییدرام مساتندها .در آن است تینووه روا ودرامیداک کینکته در  نیترو ممر نیاول

را در ماتن  تیاعناصار روا ،یخوببه دیرا منعکس کنند، با یانقالب اسالم خید دارند تارقص
 .نکتاه اسات نیهم یمورد بررس یهاودرامیعمده در داک یهااز ضعب یکی .کنند ادهیخود پ

مثاال در  یبارا .هاساتزمان، مکان و علت، ضعب عماده در آن ،یپردازتیشتص رنگ،یپ
 یها جااساکانس یفاصاله گرفتاه و در برخا یاصل رنگیان از پکارگرد ،یمستند پدر طالقان

 زین انیممدو یموضوع در کارها نیهم .اشتباه در  کرده است یاصل رنگیرا با پ یفرع رنگیپ
  .است ودرامیرکن داک نیترممر تیاتوجه به عناصر رو نیبنابرا .خوردیبه چشر م

 انااتیدر جر ادیاز یهابیشافاراز و ن ،یانقاالب اساالم خیاز نکات ممر در تار یکی
 ودرامیاشادن درام در داک بااتریبه ز تواندیمسأله م نیهم .است یو فرهنه یاجتماع ،یاسیس

 .مساأله ماورد توجاه قارار نهرفتاه اسات نیاشاده ا لیاتول یهالریدر ف .کند یکمک فراوان
مسأله  نیا .باشد لریدر در  داستان ف یثرؤم یچاشن تواندیم هابیفراز و نش نیکه ایدرصورت

باه اصال  تیدر نما هارنگیخرده پ نیاز ا یاو مجموعه مطرح شود یفرع رنگیدر پ تواندیم
 یهااهخصاوص در مابه یانقالب اسالم یروزیمثال نووه پ یبرا .کندیکمک م لریف تیروا

ساافانه در أمت .اساات یاساایگوناااگون س ادثانقااالب، آبسااتن حااو یروزیااآخاار مناات  بااه پ
در  .به کار گرفته نشده است یخوبآخر به یهاشده، مجموعه حوادث ماه دیولت یهاودرامیداک

حوادث  یاز چاشن یاما اثر کند،یم تیبه روا یانیمسأله کمک شا نیا «یپدر طالقان»مستند 
 .شودینم دهید یخوبانقالب به یروزیآخر پ یهاماه

عنصار  پردازناد،یما یانقاالب اساالم خیکه به تار ییهاودرامیعامل موثر در داک هرید
 د،یاایدر ن شیباه نماا یخاوبکه اگر به لریف تیممر در روا یعنصر .است یپردازتیشتص

در  یپردازتیشاده، شتصا لیتول یدر مستندها .خورده است در هدفش شکست لمسازیف
 شاید بتوان گفت علت آن، پژوهش .موحددوست است راز کا تریقو اریبس انیممدو یکارها
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 یپردازتیاز عوامل ممار در شتصا یکی .سوژه مورد نرر است یبر رو انیدومم ریت قیعم
موحددوست در  کهنیبا ا .شونده استمصاحبه حیثر، نووه مصاحبه و انتتاب صوؤو م یقو
از  یخاوبباه هدارد، اماا نتوانسات انینسابت باه ممادو یشاتریب یهامصاحبه «یپدر طالقان»

مرباو  عامال باه نواوه مصااحبه  نیا .مره ببردداستانش ب تیها در پردازش شتصمصاحبه
 یتیو اتفاقات تار تیدر مورد شتص یپژوهش قبل هب زیها ناالت در مصاحبهؤنوع سشود. می

نسبت به احواالت  یترقیمطالعه دق انیکه ممدو درسبه نرر میو رنیازا .بستهی داردآن زمان 
 .خود داشته است یهاسوژه یانامهیو زندگ یتیتار

انقاالب  خیمرباو  باه تاار یمساتندها یبارا یپردازتیموارد ممر در شتصا هرید از
رابطاه  تینوع پردازش شتصا نیا .افراد است یواقع تینشان دادن چمره و شتص ،یاسالم

 یطاور کلاارتفااع و باه ه،یاانادازه نماا، زاو .دارد یو صاوت یبصار یهاکیبا تکن یتنهاتنه
 یهااز ضعب یکی .دارد یپردازتیبا عنصر شتص یادیز اریارتبا  بس ر،یتصاو یبندبیترک

رو هبرو هیشات و زاو النگ کیفصل، استفاده از تکن نیشده در ا لیتول یعمده در مستندها
 توانادیمتاطاب نما .کنادیماا را از ساوژه دور ما رینوع تصاو نیا .است یربرداریدر تصو

خود را  یدرستمتاطب نتواند به شودیمسأله موجب م نیهمراه شود و ا تیبا شتص یخوببه
 .همراه سازد تیبا شتص
 ریباه تصااو هیشب یپردازفصل، صونه نیشده در ا لیتول ینکات قوت در مستندها از

رخداد  یواقع یکه متاطب با فضا شودیسبب م زانسنیشباهت م نیدرواقع ا .است یویآرش
خلاق  یمناساب بارا یز الهوهاا یکی نیبنابرا .در  کند یخوبهمراه شود و آن را به یتیتار
 یویآرش ریو صونه با تصاو زانسنیم یسازهیشب ،یانقالب اسالم خیدر موضوع تار ودرامیداک

 .و اصل واقعه است
 یتیرخاداد تاار یواقعا ریبا تصاو ودرامیشدن داک ترکیکه به نزد یاز موارد هرید یکی

در  یخوببه انیکه ممدو یامسأله .است ریو جنس تصاو نینوع حرکات دورب کند،یکمک م
آن زماان  یترمیلیم 1۹و  ۱6 یمیقد یهانیاو از همان دورب .آثار خود از آن بمره جسته است

ناوع  یحتا .اسات یویآرشا ریهمان جنس تصااوطور دقیق به ریتصاو ساستفاده کرده و جن
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 نیااساتفاده از ا .اسات یواقعا ریبه تصاو هیشب زیدست ن یرو نیبرومانند د نیحرکات دورب
درواقع بسنده کردن  .ستیهمه ماجرا ن نیاما ا .دهدیمتاطب را در اصل واقعه قرار م کیتکن
 .زنادیرقر نم ودرامیرا در داک یاتفاق مثبت هر،ید یهاکیاز تکن دنیگز یو دور کیتکن نیبه ا

کلاوزآپ از نکاات مغفاول در  ایا کینزد یطور که در باال اشاره شد، استفاده از نماهاهمان
کاه او باا اساتفاده از مجماوع  دهدیرخ م یزمان لمسازیهنر ف .مذکور بوده است یندهامست
هماه  اگار. توجه کناد لریف یشناسییبایدر امر مستند و داستان به ز یو بصر یفن یهاکیتکن

 .ساتین یباشاد، هنار چنادان یویآرش ریبه تصاو هیشات رخ دهد، و تنما شب نماها در النگ
از  دیاکناد، با تیارا روا یانقاالب اساالم خیتار خواهدیم یوقت ودرامیکدا لمسازیف نیبنابرا
کارده و  یانیشاا ککما ییمسأله به عناصر روا نیا .استفاده کند زین یبصر نینو یهاکیتکن

 .کندیمتاطب داستان را بمتر در  م
 یتنما بار رو لمسازیف گرا .است لریف یقیصدا و موس ودرام،یمسائل ممر در داک هرید از

را  یبمره نبرد، به نرر اتفاق مثبت هریباز یکند و از صدا هیتک شنینر ایشوندگان مصاحبه یصدا
سوژه موجود باشد و آنهاه داستان بار اسااس آن صادا  یواقع یصدا کهنیمهر ا .زندیرقر نم

 ودرامیادر داک نیبناابرا .در غبار اتفاق افتااده اسات ستادهیا لریکه در ف یمانند کار .رود شیپ
 دیاالبتاه با .به گاوش برساد نیز هریباز یصدابمتر است  ،داستان ایاز درام  مندیدلیل بمرهبه

 شاتریمتاطاب ب یبرا آن یریباشد تا باورپذ کینزد یواقع یدوبلور به صدا ای هریباز یصدا
 .شود

 نیب یقیتلف یبه عبارت ودرامیداک یقیموس .شود تیرعا دیبا زین یقینکته در مورد موس نیا
 یتیآن دوره تاار یقیاز موس دیآهنهساز هر با یعنی .داستان است یقیمستند و موس یقیموس

دو سبک متفاوت و  قیهنر خود را در تلف لر،یف یبرا یدیجد یقیبمره ببرد و هر با ساختن موس
در غباار  ساتادهیا لریدر فا یقیمثاال موسا یبرا .بهذارد شیبه هر به نما کیحال نزد نیدر ع
  .انجام گرفته است یخوبدو سبک متتلب به قیتلف نیو ا است یخوب یالهو

به مراتب  ودرامیداک نیتدو .است نیبتش، پرداختن به مسأله تدو نیدر ا یانینکته پا اما
 لریفا گوناهنیاا نیتادو .تر اساتساتت یداستان لریف کی ایمستند موض و  کی نیاز تدو
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گااه باشادو مساتند  یداساتان لریف نیبر اصول تدو دیمستند، با از نقاا  ضاعب در  یکای .آ
بمتار  توانساتندیمذکور م یهالریدر ف نهرانیتدو .مسأله است نیشده هم لیتول یمستندها

مانناد اسلوموشان،  نیتادو یهااکیاساتفاده از تکن .کمک کنند لریف تیعمل کرده و به روا
به موضوع  نیتدو سبکرسد یبه نرر م .اندکر مورد توجه قرار گرفته اریبس رهیموشن و غفست

 گاریتاداع دیبا نیسبک تدو ،یمانند پدر طالقان ییندهادر مست .شودمربو  می تیو تر روا
و  ردیاچند مصاحبه در کنار هر قرار بهتنما  هکنینه ا .باشد یطالقان اللهتیمبارز آ تیشتص

 .داده شود شیدر دل مصاحبه نما وطهبداستان مر
در  ودرامیاداک کیا یوقتا .باشند هریکدیدر کنار  دیبا کیو تکن تیعناصر روا مجموعه

صاورت باه یکایو تکن ییمجموعه عناصر روا شود،یم دیتول یانقالب اسالم خیرابطه با تار
عناصار  نیاواساطه اباه یتیهر چه قدر اتفاقاات تاار .ردیگیمتاطب قرار م اریدر اخت یکل
 تیو جاذاب کنادیوع ماباا موضا یشاتریب یهمراه زیمتاطب ن ،داده شود شینما یدرستبه

  .شودیدوچندان م شیبرا ودرامیداک

 گیرینتیجه

هاای هاا در داکیودرامکاارگیری آنبا مطالعه عناصر متتلب روایت و تکنیک و نووه باه
تاوان دسات یافات. هاا میتولیل شده، تاحدودی به اصولی کلی و فراگیر در همه داکیودرام

مایی یک رویداد بار عماده دارد. درواقاع هار یاک از ترین کارکرد را در نووه بازنروایت ممر
پردازی، زماان، فضاا و علات اسات، اجزای روایت کاه شاامل، طارح، پیرناگ، شتصایت

های فنی و بصاری و ها تکنیکای از عناصر متن داستان فیلر هستند که با توجه به آنمجموعه
 گیرد.صوتی فیلر نیز شکل می

ودرام نووه روایت در آن است. درام مساتندهایی ترین نکته در یک داکیاولین و ممر -
خوبی، عناصر روایت که قصد دارند تاریخ انقالب اسالمی را منعکس کنند، باید به

های مورد بررسی های عمده در داکیودرامرا در متن خود پیاده کنند. یکی از ضعب
 پردازی، زمان، مکان و علت، ضعب عمده درهمین نکته است. پیرنگ، شتصیت
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هاست. برای مثال در مستند پدر طالقانی، کارگردان از پیرنگ اصلی فاصله گرفته آن
ها جای پیرنگ فرعی را با پیرنگ اصلی اشتباه در  کرده است. و در برخی سکانس

خورد. بنابراین توجه باه عناصار همین موضوع در کارهای ممدویان نیز به چشر می
 ترین رکن داکیودرام است. روایت ممر

های زیاد در جریاناات یکی از نکات ممر در تاریخ انقالب اسالمی، فراز و نشیب -
تواند باه زیبااتر شادن درام در سیاسی، اجتماعی و فرهنهی است. همین مسأله می

های تولیل شده این مسأله ماورد توجاه قارار داکیودرام کمک فراوانی کند. در فیلر
تواناد چاشانی ماؤثری در در  هاا میکه این فراز و نشیبنهرفته است. درصورتی

ای از تواند در پیرنگ فرعی مطرح شود. و مجموعهداستان فیلر باشد. این مسأله می
کند. بارای مثاال نواوه ها در نمایت به اصل روایت فیلر کمک میاین خرده پیرنگ

های آخار منات  باه پیاروزی انقاالب، هپیروزی انقالب اسالمی به خصوص در ما
هاای تولیاد شاده، دث گوناگون سیاسای اسات. متأسافانه در داکیودرامآبستن حوا

خوبی ماورد توجاه قارار نهرفتاه. در مساتند پادر های آخر بهمجموعه حوادث ماه
کند، اماا اثاری از چاشانی حاوادث طالقانی این مسأله کمک شایانی به روایت می

 شود. خوبی دیده نمیهای آخر پیروزی انقالب بهماه
پردازناد، هایی که باه تااریخ انقاالب اساالمی میموثر در داکیودرام دیهر عامل -

خاوبی باه پردازی است. عنصری ممر در روایت فیلر که اگر بهعنصر شتصیت
نمایش در نیاید، فیلمساز در هدفش شکست خورده است. در مستندهای تولیل 

ت تر از کاار موحددوساپردازی در کارهای ممدویان بسیار قاویشده، شتصیت
است. شاید بتوان گفت علت آن، پژوهش عمیق تیر ممدویان بر روی سوژه مورد 

پردازی قوی و موثر، نووه مصاحبه و نرر است. یکی از عوامل ممر در شتصیت
کاه موحددوسات در پادر طالقاانی شونده است. با اینانتتاب صویح مصاحبه

ها خوبی از مصاحبهههای بیشتری نسبت به ممدویان دارد، اما نتوانسته بمصاحبه
 مرباو  مصااحبه نواوه باه عامل در پردازش شتصیت داستانش بمره ببرد. این
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 و شتصایت ماورد در قبلای پژوهش به نیز هامصاحبه در سؤاالت نوع. شودمی
 ممادویان کاه رسادمی نرار باه روازایان. دارد بستهی زمان آن تاریتی اتفاقات
 داشته خود هایسوژه ایزندگینامه و تیتاری احواالت به نسبت تریدقیق مطالعه
 است.

پردازی برای مستندهای مربو  به تااریخ انقاالب از دیهر موارد ممر در شتصیت -
اسالمی، نشاان دادن چماره و شتصایت واقعای افاراد اسات. ایان ناوع پاردازش 

های بصری و صوتی دارد. انادازه نماا، زاویاه، شتصیت رابطه تنهاتنهی با تکنیک
بناادی تصاااویر، ارتبااا  بساایار زیااادی بااا عنصاار طااور کلاای ترکیبهارتفاااع و باا

های عمده در مستندهای تولیل شده در این پردازی دارد. یکی از ضعبشتصیت
رو در تصویربرداری اسات. ایان شات و زاویه روبهفصل، استفاده از تکنیک النگ 

باا شتصایت  خاوبیتواند باهکند. متاطب نمینوع تصاویر ما را از سوژه دور می
درساتی خاود را باا شاود متاطاب نتواناد باههمراه شود و این مساأله موجاب می

 شتصیت همراه سازد.
پردازی شابیه باه از نکات قوت در مستندهای تولیل شاده در ایان فصال، صاونه -

شود که متاطاب باا تصاویر آرشیوی است. درواقع این شباهت میزانسن سبب می
خوبی در  کند. بنابراین یکی از شود و آن را به فضای واقعی رخداد تاریتی همراه

الهوهااای مناسااب باارای خلااق داکیااودرام در موضااوع تاااریخ انقااالب اسااالمی، 
 سازی میزانسن و صونه با تصاویر آرشیوی و اصل واقعه است.شبیه

تر شدن داکیودرام باا تصااویر واقعای رخاداد یکی دیهر از مواردی که به نزدیک -
ای کاه نوع حرکات دوربین و جنس تصاویر است. مسأله کند،تاریتی کمک می

هاای خوبی در آثار خود از آن بماره بارده اسات. او از هماان دوربینممدویان به
میلیمتری آن زمان استفاده کرده و جانس تصااویر دقیقاا هماان  ۹1و  ۱6قدیمی 

جنس تصاویر آرشیوی است. حتی نوع حرکات دوربین مانند دروبین روی دست 
شبیه به تصاویر واقعی است. استفاده از این تکنیک متاطب را در اصل واقعه  نیز
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واقع بسانده کاردن باه ایان تکنیاک و دهد. اما این همه ماجرا نیست. درقرار می
زناد. های دیهر، اتفااق مثبتای را در داکیاودرام رقار نمیدوری گزیدن از تکنیک

اهای نزدیک یا کلاوزآپ از نکاات طور که در باال اشاره شد، استفاده از نمهمان
دهد که او با مغفول در مستندهای مذکور بوده است. هنر فیلمساز زمانی رخ می

هااای فناای و بصااری در اماار مسااتند و داسااتان بااه اسااتفاده از مجمااوع تکنیک
شات رخ دهاد، و تنماا که همه نماها در النگشناسی فیلر توجه کند. اینزیبایی

باشد، هنر چندانی نیست. بناابراین فیلمسااز داکیاودرام  شبیه به تصاویر آرشیوی
هاای ناوین خواهد تاریخ انقالب اسالمی را روایت کند، باید از تکنیکوقتی می

بصری نیز استفاده کند. این مسأله به عناصر روایی کمک شایانی کرده و متاطب 
 کند.داستان را بمتر در  می

و موسیقی فیلر است. اگر فیلمساز تنماا بار از دیهر مسائل ممر در داکیودرام، صدا  -
شوندگان یا نریشن تکیه کند و از صدای بازیهر بمره نبارد، باه روی صدای مصاحبه

که صدای واقعی سوژه موجود باشد و آنهاه زند. مهر ایننرر اتفاق مثبتی را رقر نمی
ار اتفااق داستان بر اساس آن صدا پیش رود. مانند کاری که در فیلر ایستاده در غبا

بریر، بمتر است که افتاده است. بنابراین در داکیودرام چون از درام یا داستان بمره می
صدای بازیهر هر به گوش برسد. البته باید صدای بازیهر یا دوبلور به صدای واقعی 

 نزدیک باشد تا باورپذیری آن برای متاطب بیشتر شود.
د. موسیقی داکیودرام به عبارتی تلفیقی این نکته در مورد موسیقی نیز باید رعایت شو -

بین 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 

وسیقی در فیلر ایستاده در غبار الهوی خوبی است و این تلفیق دو سبک متتلب م
 خوبی انجام گرفته است. به

اما نکته پایانی در این بتش، پرداختن به مسأله تدوین است. تدوین داکیاودرام باه  -
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تر اسات. تادوین مراتب از تدوین یک مستند موض و یا یک فیلر داستانی ستت
گاه باشد. یکی گونه از فیلر ماین ستند، باید بر اصول تدوین فیلر داستانی و مستند آ

از نقا  ضعب در مساتندهای تولیال شاده هماین مساأله اسات. تادوینهران در 
توانستند بمتر عمل کرده و به روایت فیلر کمک کنند. استفاده از های مذکور میفیلر

کر مورد توجه قارار موشن و غیره بسیار های تدوین مانند اسلوموشن، فستتکنیک
گاردد. در آیاد سابک تادوین باه موضاوع و تار روایات برمیاند. به نرار میگرفته

گر شتصایت مباارز مستندهایی مانند پدر طالقاانی، سابک تادوین بایاد تاداعی
که تنما چند مصاحبه در کنار هر قرار بهیرد و داستان الله طالقانی باشد. نه اینآیت

 یش داده شود. مربوطه در دل مصاحبه نما
مجموعه عناصر روایت و تکنیک باید در کنار یکدیهر باشند. وقتای یاک داکیاودرام در 

شود، مجموعه عناصر روایی و تکنیکای باه صاورت رابطه با تاریخ انقالب اسالمی تولید می
واسطه این عناصر به درستی گیرد. هر چه اتفاقات تاریتی بهکلی در اختیار متاطب قرار می

کناد و جاذابیت و اثربتشای داده شود، متاطب نیز همراهی بیشتری با موضاوع می نمایش
 شود. عمیقی، برایش دو چندان می

درام وبا توجه به تولیل فیلممای داکیودرام جمت کشب کاربست روایت و تکنیک درداکی
  .باشندجمت انعکاس تاریخ انقالب اسالمی این موارد قابل ذکر می

اساتفاده از گوناه  یانقاالب اساالم خیبازتااب تاار یمناسب برا یاز راهکارها یکی .۱
 و هر از عناصر داستان( )واقعی و سندگونهکه هر از عناصر مستند یاگونهبه .است ودرامیداک

 تیمتاطب جاذاب یبرا لواظ رواییبهلواظ بصری و هر بهو هر  ردبیبمره م (درام)تتیل و 
 باه در  وهیشا نیااساتفاده از ا ،ینمضت انقالب اساالم یدر بازخوان نیبنابرا .دارد یشتریب

  .کندیم یشتریانقالب کمک ب ینسبت به فضا بمتاطتر عمیق
 ازیامسأله ن نیاصورت داکیودرام، هجمت تولید اثرگذار و انعکاس عمیق یک واقعه ب .9

 انقاالب خیتاار انهریاب خواهادیکه ما یودرامیداک .در آن حوزه خاص دارد یبه پژوهش قو
آن  یو فرهنها یمسائل اجتمااع است،یدر حوزه س قیعم یهابه پژوهش ازیباشد، ن یاسالم
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و  تیجاذاب ،یریباورپاذ رد،یصاورت پاذ ترقیاو دق ترقیاپژوهش عم نیهر چه ا .زمان دارد
 .شودیم شتریآن اثر هر بر متاطب ب یرگذاریثأت

بار عناصار  یخاوبباه دیابا لمسازیف .آن است تیروا ودرام،یعنصر در داک نیترممر .۹
 تیدرواقع روا .کند ادهیدر متن خود پ قیصورت دقها را بهمسلط شود و هر کدام از آن ییروا

 نیبنابرا .کندیاو مشتص م یرا برا کیو نوع تکن بردیم کیرا به سمت تکن لمسازیاست که ف
کند تمام  یبه خرج دهد و سع تیخود حساس تیدر نووه روا دیبا یزیهر چ زقبل ا لمسازیف

 .و منسجر به کار بندد یقو تیروا کی یتالش خود را برا
باا افاراد  میادانی مصااحبهی، پاژوهش و قاو تیروا انیموثر در ب یهااز راه یکی .3

باا  دیابا لمساازی. فصورت سطوی انجاام شاودبه دیها نبامصاحبه نیمتتلب است. اما ا
اصال  کیادسات آماده، باه  باه شیهااکه از پژوهش یو کاربرد یاالت اساسؤس یطراح
از دل  توانادیما لمشیفا یلاص تی. درواقع رواابدیخود دست  تیروا یدر طراح یاساس

 .دیایها به دست بمصاحبه نیهم
کند تا اصل مااجرا  یسع دیاو با .شود یاسیو اتمسفر س یحواش ریاس دینبا ودرامیداک .1

با  رایز .متاطب آن زمان استتر از باهوش یمتاطب امروز .کند انیمتاطب خود ب یرا برا
 رمم اناتیبتواهد جر لمسازیاگر ف .ها سروکار داردبه اطالعات و داده دنیرس یها براانواع راه

را از متاطاب پنماان کناد، متاطاب را  یانقالب اسالم خیتار یو فرهنه یاجتماع ،یاسیس
 نیبناابرا .رودیرده نماکا دیاکه تول یهرگز به سراغ اثر هریخود زده کرده و او د لرینسبت به ف

 .کناد تیاو اصل واقعاه را روا ستدیبا یاسیس یموکر و استوار در برابر فشارها دیبا لمسازیف
که  اوردیبه وجود ن یاسیس یاهیمسأله توجه کند که اثر او حاش نیبه ا دیموارد با یبرخالبته در 

که قارار  ودرامیداک سازلمیدرواقع ف .ومرج کندرا دچار تنش و هرج یو اجتماع یاسیجامعه س
ر  سسواد سیاسی و همچنین  یدارا دیکند، با ییرا بازنما یانقالب اسالم خیاست تار  یاسیش 

ساازی لید یک اثر داکیودرام ساعی بار سندو دچار سیاست زدگی نشود چون با تو باشد یقو
عی بر بیاان خواهد بیان کند لذا با دور بودن از مسائل سیاسی ستاریتی دارد و واقعیت را می

 .کنددرست واقعه می
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انتتااب بار  دیانبا .ممر است اریبس زینوع از مستندها ن نیسوژه در ا ایانتتاب موضوع 
 ودرامیداک .کندیدر کار خود اهمال م لمسازیصورت ف نیدر ا .سفارش باشد ای قهیاساس سل

خودش  لمسازیف دیا باابتد نیبنابرا .شود لیدو لبه تبد غهیت کیموضوعات به  یدر برخ تواندیم
گااه ساازد و  یانقاالب اساالم خیتاار یو فرهنها یاجتمااع ،یاسیرا نسبت به احواالت س آ

 .زمان و مکان عمل کند اتیمتناسب به مقتض
بار عاالوه .اسات ممار اریبساداکیاودرام خااص در  یایسابک روا کیاباه  دنیرس .۱

 اریبساا تیااوااوه روانااوع نهاارش و تفکاار او در ن اهمیاات روایاات داسااتان باارای فیلمساااز،
 خیدر طاول تاار عیو وقاا قیحقاا کیباعاث تشاک هیاپایبا یسازتیروا رایز .حساس است
  .شد دانقالب خواه

بااا واقعااه  لمشیفاا قیاادق یسااازهیرا بااه شبخااود  تمااام تمرکااز دیاانبا لمسااازیف .۱1
معطاوف  نیاز لریفا یشناساییباایرا باه مساائل ز خاود توجاه دیکند. بلکه او با ،گرفتهصورت

آشانا  یتیاصال تاار کیاباا  خواهادیحاال کاه ما نیدر عا لر،یناوع فا نیاد. متاطاب اکن
در  یزیااز هار چ یقاو یموتاوا نیبرابارد. بناانیاز لاذت  لریفا یبشود، قرار اسات از تماشاا

 تر است.ممر لرینوع ف نیا

 منابع

 باا) گرایای واقا  گفتماان براساس مستند درام در تصویرپردازى نقش مطالعه(. ۱۹۱1)موسن زارعی، .1
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Abstract 

Aim: The present paper seeks to review how narration and different 

cinema techniques are used and applied in the genre of docudrama.  

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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