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 نید یعلما رهیدر انعکاس س یامکانات مستند بازساز
 

 مسئول( سندهی)نو* تاروس دمسعودیس
 **صدر یسجاد یاحمدعل

 چکیده

های مختلفی بوده که هر نوع آن در بازسازی واقعیت و  بازسازی دارای گونه مستند هدف:
امکانات هر یک از انواع مستند  در این پژوهشپذیری از آن، حدود متفاوتی دارد.  ثیریأمیزان ت

 ایم. مودهبیان ن ،بازسازی را در بازسازی سیره علمای دین
هاای باه  هاا، داده ای و مشاهدات فیلم از طریق مطالعات کتابخانه شناسی پژوهش: روش

 گردند. تبیین میروش تحلیل کیفی با رویکرد توصیفی دست آمده با 
هاای  تواناد در اناواع گوناه ، سایره علماای دیان مایروایایدر بخش امکاناات  ها: یافته

)آرشایوی،، مساتند درا ، درا   زی از مواد اسنادیبازسا مستند ،جملهازمستندهای بازسازی 
هاای میزانسان،  ویژگیعناوان موواوع ماورد اساتناد قارار گیارد.  مستند و مستند انیمیشن به

تصویرفتوگرافیک، تدوین و صدا را در امکانات بیانی مستند بازسازی در انعکاس سیره علمای 
 دین بررسی کردیم.

اثاری  ،تواناد در عاین وفااداری باه واقعیات تی میمستند بازسازی در صور :گیری نتیجه
                                                      

 .Azaz1363.z@gmail.com  رانیقم، ا ما،یو رسانه، دانشگاه صداوس نیارشد، دانشکده د یکارشناس *

 رانیاادانشااکده هناار، دانشااگاه شاااهد، ت ااران، ا ،یهناار اساا م یقاایو تطب یلاایتحل خیتااار یدکتاار **
Sadrfilm@gmail.com. 
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ند که مستندساز، شناخت کافی به ابعاد زندگی شخصی و اجتمااعی ایان کثیرگذار را خلق أت
علم کافی باه دیان مباین اسا   و هم ناین شاناخت هنرهاای  بزرگان و دوره ی زیستشان و

 .باشد شتهاس می را دا

 ره علمای دین، امکانات روایی، امکانات بیانیبازسازی، سی مستند، مستند :ها هکلیدواژ

 مخدم 

های پراستفاده در مستندسازی است. نفیسی در کتاا   یکی از شیوه« مستند بازسازی»
بازسازی یعنی به وجود آوردن دوباره »نویسد:  گونه از مستند می در تعریف این« فیلم مستند»

وری که بازسازی با اصل رویداد تطابق ط یک رویداد پس از رخ دادن آن برای فیلمبرداری، به
آورد کاه  ساز وقتی به مستند بازسازی رو مای ،. فیلم35 :7531)نفیسی،  «کامل داشته باشد

 رخداد به هر دلیلی وبط نشده باشد و سندی تصویری از آن در دسترس نباشد. 
شاان بیات ای ، روش زندگی پیامبر گرامی و اهال«سیره»ترین منبع در موووع  گرچه م م

دانیم که متاسفانه بسیاری از نکات الز  از سیره زندگی این بزرگان وبط و ثبات  است اما می
دانیم که  ها نمی بنابراین در برخی از مواقع و موقعیت ،نشده و شاهدی از آن در دسترس نیست

اند. خوشبختانه اما این فرصات  کرده امامان دین بر چه روشی عمل و بر چه اساسی رفتار می
های اخ قی و آدا   گیری از روش غتنم وجود دارد که با مراجعه به سیره علمای سلف و ب رهم

ها در برخورد با مشک ت، نعمات و نقمات زندگی به روش زندگی امامان شایعه  و سلوک آن
دانایم کاه ایان  بیت دسترسی نداریم اما با خیال آسوده مای به خود اهل چهتأسی بجوییم. اگر

اند این فرصت ط یی را به دست  سطه خلوص نیت و صدق گفتار و رفتار توانستهبزرگان به وا
بیت تربیت شده و روش زندگی خدامحور و  واسطه اهل آورند که زیر نظر مستقیم و با لطف بی

توحیدی را در پیش بگیرند. مراجعه به زندگی و احوال و رفتار ایان بزرگاان نکاات اخ قای و 
کید م روی طالب دین قرار می یش  تربیتی فراوانی را در پ اللاه ب جات  کد مرحو  آیاتؤدهد. تأ

 رو قابل ف م و توجیه است. بر مراجعه به سیره علمای سلف نیز ازهمین مبنی
وجود مستند بازسازی با مشک ت چندی در مسیر بازنمایی شیوه زنادگی بزرگاان  این با
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ای انعکاس واقعیت درن ایات از صاافی دانیم که اثر مستند با تما  ت ش بر رو است. می روبه
کند و در اینجاست که وفاداری فیلم مستند بازساازی باه واقعیات باا  ساز عبور می ذهن فیلم

وساوی یاک فایلم  دیگر مستند بازساازی سامت شود. ازسوی رو می های فراوانی روبه چالش
آموزشای و تبلیغای گیرد و به همین دلیل از هماان ررفیات  داستانی و داکیودرا  را به خود می

رسد که این وجه  نظر می به براینابنشود که سینمای داستانی از آن برخوردار است.  مند می ب ره
 گیرد. تری را به خود می تبلیغی برای مستند بازسازی نیز خود ارزش واکاوی و بررسی عمیق

روایتمندی عالمان و بزرگان دین ازآنجاکه تسلیم خداوند منان هستند درنتیجه به ن ایت 
رو روزگااری را باه آساودگی و آراماش و فااره از هرگوناه درگیاری درونای  رساند و ازایان می
کند نیازمناد درا   های داستانی تبعیت می دانیم که مستند بازسازی که از شیوه گذرانند. می می

گاناه  آید مگر آنکه شخصیت محوری آن در یکی از محورهای ساه است و درا  به وجود نمی
حال مستند فردی و فرافردی و یا هر سه محور دچار کشمکش و تردید باشد.  فردی، بین درون

   شود؟ می ساختهبازسازی در صورت نبود کشمکش چگونه 
طوری که  درن ایت آنکه در دین اس   تعظیم شعائر و واقعیت بیرونی بسیار م م است به

)به سوی  با رفتار خود، دعوت کننده الناس بغیر السنتکم؛ هکونوا دعا» در بعضی روایات آمده
امکانات بیانی و روایی به  توان باتوجه ،. حال چگونه می503 :7531)مجلسی،  «دین، باشید

های زندگی واقعی وبط نشده علماء دین  های زندگی حقیقی یا نمایش قصه ،مستند بازسازی
ثر ؤکه به وج ی نیکاو مارا در راستای بیان مفاهیم اخ قی و وجه عاطفی دین بازسازی کنیم 

 )علات و معلاول، فضاا، مکاان، و امکاناات بیاانی باشند؟ به همین ج ت امکانات روایای
کنایم تاا  بازسازی را تجزیه و تحلیال مای ، تصویرفتوگرافیک، تدوین، صدا، مستندن)میزانس

ه ساز برای ساخت مستند بازسازی از سیر توانند به کمک فیلم م چگونه این امکانات مییبگوی
نظری و عملی علمای دین بیایند، تا بلکه بتوانیم راهکاری نوین برای مستندسازان این عرصه 

 ارائه بدهیم.
خصاوص  باههاا  کنیم که بیش از همیشه مرد  جوامع به رسانه ما در عصری زندگی می 

 عنوان الگوهای علمی و اخ قی موردتوجه بوده زندگی علمای دین به .اند تلویزیون روی آورده
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، مستندهای زیادی در این مورد ساخته شده است ست، حال آنکه مجموعه مستندها و تکاو 
هاای جدیادی را بارای  چاالش ،مستند بازساازی بار پایاه انعکااس شایوه علماای دیان اما

رو است که  مستندسازی به همراه آورده است؟ در برخی از موارد مستندساز با این چالش روبه
یابد و در  جنبه عاطفی و برانگیزندگی احساسی اثر کاهش می ،عیتدر صورت وفاداری به واق

صورتی که ناچار باشد به داستان آ  و لعابی احساسی بدهد از واقعیت دور شده و امانات را 
هاای مساتند بازساازی در  حال در این پژوهش به امکانات اناواع گوناه .رعایت نکرده است

هاای  سااز در اناواع گوناه مجااز پیشاروی فایلم سازی از زندگی علمای دین و به حدود فیلم
منادتر زنادگی  بازسازی زندگی علمای دین خواهیم پرداخت، تا بلکه بتوانیم اصولی و قاعاده

ثیر را بر مخاطب خود أعلمای دین را بازسازی کنیم و ب ترین ساخت را ارئه دهیم تا بیشترین ت
 داشته باشیم.

یی و بیانی مستند بازسازی در تبلیغ و تاروی  تبیین امکانات روا مقصود از این پژوهش
 .استسیره عملی و نظری علماء دین 

 هایی که ما را بر آن داشت تا دست به این پژوهش بزنیم از قرار ذیل است: پرسش
امکانات بیانی مستند بازسازی در تبلیغ و تاروی  سایره عملای و نظاری علماای دیان 

 چیست؟
تبلیغ و تاروی  سایره عملای و نظاری علماای دیان امکانات روایی مستند بازسازی در 

 چیست؟
باا  یمساتندهای»و یاا « مستند بازساازی»هایی که به یکی از دو بحث ما یعنی  پژوهش

 پرداخته باشند، به شرح ذیل است:« موووع زندگی علمای دین
های بازسازی در تولید فیلم مستند تلویزیونی.  ،. شیوه7531فرد، محمدعلی ) کارمی .7

 گروه تولید. دانشگاه صداوسیمای جم وری اس می ایران. ارشد. نامه کارشناسی انپای
هاای اسانادی، تصاویری و موواوعی  ،. شناخت ررفیات7533الله ) . تاری، فضل2

ارشاد.  ناماه کارشناسای های تاریخی. پایان نگارگری ایرانی برای تولید فیلم مستند و بازسازی
 م وری اس می ایران.گروه تولید. دانشگاه صداوسیمای ج
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نامااه  پایااان ،. ساختارشناساای درا  مسااتند تلویزیااونی.7532زحمااتکش، علاای ) .5
 ارشد. گروه تولید. دانشگاه صداوسیمای جم وری اس می ایران. کارشناسی

ای علمااء دینای )مطالعاه  های مساتند زندگیناماه ،. بایسته7531) . احمدی، حسین4
ارشد. گروه تولید.  نامه کارشناسی ن طباطبایی،. پایانع مه محمدحسی حدیث سرو؛ موردی:

 دانشگاه صداوسیمای جم وری اس می ایران. 
 ، اماای باا موواوع موردبحاث پاژوهش دارنادیها شده فصل مشترک بیانهای  پژوهش

طاور خااص بررسای  کدا  امکانات مستند بازسازی را در انعکاس سیره علمای دین باه هیچ
 اند. دهکرن

هاا  صاورت جداگاناه باه آن که باید به وجود داردمسائلی  مفاهیم پژوهشبا  هاما دررابط
 بپردازیم.

باشد،  در اینجا منظور از تقلید و محاکات همان مف و  انعکاس می تقلید و محاکات:
Mimesis  کنند، و چارا آن را ترجماه  معمول به همین شیوه اصیل یونانیش تلفظ میطور  بهرا

باایی در  شاود. قاره ای از تقلید تا بازنمایی را شامل می مف و  گسترده کنند؟ چون معنا و نمی
کناد  را باه تقلیاد و تقلیادگری ترجماه مای mimesisکتا  واژگان و اصاط حات فرهنگای 

 ،.23 :7535بایی،  )قره
های  یک موووع واقعی با مشارکت شخصیت ،در این زیرگونه مستند: مستند بازسازی

شده، در مکان حقیقای وقاوع  ای و شناخته )و گاه بازیگران حرفه حقیقی دخیل در آن موووع
از  واقعه یفضا زین گاهشود.  )اجرای مجدد، می سازی موووع، طی روایت یک داستان، دوباره

شود. در این زیرگونه، موووع یا واقعه  رویداد نیز بازآفرینی می یکرده، فضا رییتغ ایدست رفته 
بینی ساختار فیلم،  ریزی تولید و پیش براین ازلحاظ اجرای برنامهدر اختیار مستندساز است. بنا

تاوان  نامه، دکوپاژ و برناماه تصاویربرداری و تادوین مای ازجمله مراحل نگارش، تنظیم فیلم
 :7535، ج رمی )وابطی پیش برد -مثل یک فیلم داستانی- گونه مستند را مراحل ساخت این

34-33،. 
ای از رویادادهای علای واقاع در زماان و  است از زنجیرهروایت عبارت  امکانات روایی:
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شاود.  مساتفاد می« داستان»طور معمول از اصط ح  فضا. بنابراین روایت آن چیزی است که به
ها در زندگی ما  فراگیر بودن قصه :ندیگو یم تیمورد ورورت شناخت روا در تامسون و بوردول

هاست )بوردول و  یافتن فر  روایی در فیلم یکی از دالیل ورورت بررسی دقیق نحوه موجودیت
 .شود یم فضا و زمان معلول، و علت شامل ییروا امکانات،. 12-15 :7533تامسون، 

گیرد آشانا  کار می ای که آن هنر به برای درک فر  هر هنری باید با رسانه امکانات بیانی:
 :7533)همان،  م هم باشداینکه، درک ما از فیلم باید شامل خصائص رسانه فیل نتیجهباشیم. 

 .شود یو صدا م نیتدو ک،یرفتوگرافیتصو زانسن،یم شاملامکانات بیانی ،. 731
حالت و حیات است، بنابراین بیان سیره  ،رفتار ،سیره به معنای روشسیره علمای دین: 

اسم از سار اسات. « سیره»گیرد:  یرا پی م یبه معنای حرکت یا رفتاری است که ج ت خاص
 ،.312 :7514رتوتی، )ش هیئت و سیره به یک معنی هستند ،مذهب ،هرا ،سنت

 پژوهش  ناسی روش

 آن،روش گاردآوری اط عاات  و ، تحلیال کیفای باا رویکارد توصایفیپژوهشروش  
خوانی  جمله، متنازبه بررسی کیفی منابع موجود  در پژوهش حاور باتوجه . استای  کتابخانه

ها و  یری از جداول آماری، تصویرخوانی و استفاده از عکسگ برداری، آمارخوانی و ب ره و فیش
خره روش ترکیبی که مرکب از چناد ها، سندخوانی و استفاده از مدارک و مستندات و باأل نقشه

و امکانات بیاانی و روایای کاه هرکادا  در  بررسیهای مستند بازسازی را  روش مزبور، گونه
گوناه توصایف  خواهیم شد و اط عات موجود را ایاندهند را یاد آور  ساز قرار می اختیار فیلم

های مختلف مستند بازسازی در  توانند در گونه کنیم که چگونه امکانات بیانی و روایی می می
 ثیرگذار باشند.أانعکاس سیره علمای دین ت

 ها  یافت 

 مستند بازسازی و مسئله تقلید و محاکات 
دیگاار هاایچ  ، امااباااز اسااتدر عصار حاواار هنااوز باا  مبحااث تقلیااد و محاکاات 
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یابید که بگوید، هنر تقلید از تقلید است یا هدف هنر بازنمایی است و یا  پردازی را نمی نظریه
در هار حاالتی هادف هنرمناد بازساازی  اینکه برای هنر فقط یایتی اخ قی را متصور شود.

ت تفسیر شود معنایی است که در ذهن خود داشته و خلق آن ج ان است نه زبانی که با واقعی
این نکتاه بسایار  بیانبلکه زبانی که خودش مشخص و گویا باشد. در حوزه مستند بازسازی 

تواند واقعیت عینی در ج ان بیرون را منعکس کند. حتی  وجه نمی هیچ م م است که سینما به
نامیم سینما زبان خاودش را دارد و  ترین شکل مستندسازی که آن را مستند محض می در نا 

کند. پس زبان سینما زبانی  خواهد تصویربرداری و تدوین می گونه که می مند واقعیت را آنهنر
 ،آورد هنرمند مستندسازی که باه مساتند بازساازی روی مای ، امامخصوص به خودش است

واقعیتی که احساس  ؛واقعیت، واقعیت ذهنی خودش را خلق کند  خواهد با بازسازی دوباره می
هاای  و نیاز به ساخت دوباره دارد. میزان وفاداری به واقعیت در گوناه تاس کند هنرمندانه می

ها تقلید محاض از واقعیات بیارون  مختلف مستند بازسازی متفاوت است اما یایت همه آن
کند تا آن ه  نیست بلکه هنرمند از واقعیت خشک در دنیای بیرون، هنری دراماتیک را خلق می

 رای دیگران نیز به نمایش گذارد.و ب کنداندیشد بازسازی  را که می

 وار یا شعاعی و بازسازی سیره علمای دین سرایی به شیوه آفتاب داستان
شود که ناصر  سرایی ادبیات ک ن ایران الگوی خاصی از پیرنگ دیده می در شیوه داستان

روایت یاد کرده است. البته این نوع « سرایی خورشیدی یا شعاعی داستان»عنوان  ایرانی از آن به
توان در مثنوی هم دید. در این نوع الگو  تأثیرات آن را به وووح می رد ون کریم داآریشه در قر

هاای  ی اندیشه یاا قصاهزیادیم که پیرامون آن تعداد هست رو هبا یک اندیشه و قصه مرکزی روب
، شاود ،. در این ساختار آن ه که به راهر دیده مای532 :7531پیرامونی وجود دارد )حداد، 

ای  دیگر ربطی ندراند و هرکدا  اندیشه و قصهیک ههای پیرامونی ب ها و اندیشه این است که قصه
وار کاه تماا   های دیگر دارند. یعنی در این ساختار ما با یک پدیده اندا  ربط به قصه جدا و بی

دمت اجزای آن به هم پیوسته باشند و هر جزئی معنایش را از تما  اجزای دیگر بگیرد و در خا
هاایی  پدیده ،رو نیستیم. در ج ان خلقت شود، روبه معنایی باشد که از اجزای دیگر گرفته می



 

 

8 

مطالعات دینی رس
انه |  سال 

سوم
مشاره 

  |
یازدهم و دوازدهم

 |
پاییز و زمستان 

0011
 

تارین وجاودی کاه در ج اان آفارینش  ند. ازجمله عالیهستوار دارند فراوان  که ساختار اندا 
ی از وجود او در پیوستگی کامل با ئفریده شده یعنی انسان را م حظه کنید که چگونه هر جزآ

چشم، گوش   بر پا به دست، ای مانند راه رفتن ع وه مثال در فعل ساده عنوان ر اجزا است. بهسای
 و دیگر اعضای بدن هم نیاز داریم تا بتوانیم مسیری را به درستی طی کنیم.

وار یا خورشیدی، پیوند اجزا پیوندی است که پرتوهای  گونه )آفتا  اما در ساختار آفتا 
. مثل پیوندی است که فرزندان یک پدر و مادر با هم دارند. این فرزنادان آفتا  با آفتا  دارند

 هاا و رفتارهاای های متفاوتی دارند و ممکن است که حتی سرگذشات ند و جنسهست مختل
اند و یک  ی داشته باشند اما حقیقت این است که همه از دل یک پدر و مادر بیرون آمدهختلفم

آن کلای کاه وحادت دارد، خاانواده اسات. در  ،ن مثاالدهناد. در ایا خانواده را تشکیل مای
همه پرتوهای   و قوانین جزایی،  ها، پندها و نصیحت  ها، معارف، احکا ، وار قصه ساختارآفتا 

ها را به هام  های مرکزی قرآن است که همه این یک آفتا  هستند و آن آفتا  اندیشه یا اندیشه
 دهد.  ربط می

به این معنا که عالم دینی که  ،دین بسیار کارآمد خواهد بود این ساختار در روایت بزرگان
ای که در  ها، خاطرات، دوره و زمانه موووع مستند است در مرکز قرار گرفته و حوادث، اندیشه

عنوان پرتوهایی یکسان  تحلیل و تفسیر دیگر از سیر رشد و تعالی او به، هم نین زیسته ن میآ
 تابند.    و می از این موووع مرکزی پرتو گرفته

، مسهتند درا،، درا، بازسازی سیره علمای دین بهه وسهیله مهواد اسهنادی )آرشهیوی(
 مستند، داکیومیشن

آورد که رویداد به هار دلیلای وابط  ساز هنگامی به مستندهای بازسازی روی می فیلم 
اخت دانیم که در سا ما می .باشد گنگنشده و یا اگر وبط شده باشد در بیان مقاصد هنرمند 

 .ست به روی پرده بیاورداگونه که  تواند واقعیت بیرون را همان نمی وجه هیچ مستند، هنرمند به
بندی، تدوین و... استفاده  هنرمند محکو  است که برای بیان اندیشه خود از دوربین، لنز، قا 

ورد ایان ما. آورد کند و هرکدا  از این مواد دخل و تصرفی در واقعیت موجود را به وجاود مای
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بخشد و آن  تن ا نقصی برای هنر مستند نیست بلکه وج ی است که به هنر مستند اعتبار می نه
رویکارد هنار مساتند ایان اسات کاه در  .ندک را از واقعیت صرف به یک اثر هنری تبدیل می
شود تا این واقعیت خا  را فرآوری  کار گرفته می مستندسازی واقعیت مبنا است و بعد تخیل به

ساازی  ساز در هر دو شاکل فایلم فیلم کند. ا فیلم داستانی خ ف این قاعده عمل می، امکند
. به این خاطر که استاسنادی از سیره علمای دین، بسیار محدود  اسنادی و شبه بازسازی تما 

دورباین  که در همین زمان گذرد، ثانیاا  از اختراع دوربین عکاسی یکی، دو قرن بیشتر نمی اوالا 
. اماا در یساتوجود نمگونه مواد آرشیوی  از بسیاری از علماء و بزرگان دینی هیچوجود دارد، 

تواند  ساز می دارد که فیلماسنادی وجود  بعضی موارد از زندگی علمای سلف و حال، مواد شبه
کار گیرد. در مواردی که در مستند بازسازی از مواد  برای ساختن اثر مستند خود این مواد را به

شود، این امکانات بیانی چندان جایی برای مانور ندارند. حجم این ماواد  اده میآرشیوی استف
تواند از دل آن پیرنگ خاصی را به وجود آورده و  چنان کم است که مستندساز به سختی می آن

یا از فضا و زمان موجود در این موارد در ج ت ایجاد تأثیرات دراماتیک ب ره ببرد. اصل کا   
 گوید: مستند معماوالا  است، همپ می بیان کردهکتا  ساختن فیلم مستند  را باری همپ در
های بلند سینمایی که شامل نقاط عطف، موانع و عناصار سااختاری  ای فیلم ساختار سه پرده

. با این وصف، مستند نیازمناد سااختار ، را نداردمنظور پیش بردن طرح داستان است دیگر به
گیاری و خاتم  از ابتدا، تا بسط ماجرا در اواسط، وتا نتیجاه های بلند است که مخاطب را فیلم

  ،.743 :7532)همپ،  دارد مند نگه می ماجرا در پایان فیلم، ع قه
مستند داستانی مستندی است که تن ا عنصر زمان در آن واقعی نیست. مساتندی اسات 

وجاود فضااها و  ینهای روایت ب ره گرفته تا داستان خاود را دراماتیاک ساازد. بااا که از شیوه
از بازساازی )  ریشه در واقعیت دارد. در این دو جنبه خاص نیز ترجیحااا  کلی بهها  شخصیت

معمااول از طور  بااهشااود. در ایاان شاایوه  پااردازی، اسااتفاده نماای ای و صااحنه بااازیگر حرفااه
 ثیر را از واقعیاتأد تا بتاوانیم حاداکثر تاگرد های واقعی و یا نابازیگران استفاده می شخصیت

ثیر مستند را دوچندان کرده و باورپذیری اسنادی آن أگرایانه ت های واقع بازنمایی کنیم. ارائه بازی
 دهد.  ساز است افزایش می های فیلم ترین دیدیه را که از م م
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شده در باال، این شکل مستندسازی از سایره علماای دیان  به خصوصیات بیان حال باتوجه
تن ا مکان و  ی از علمای دینی در قید حیات نیستند و اساساا نهرسد. چون بسیار نظر می مشکل به

اند بلکه از حدود و ثغور سیره آنان اسناد اندکی موجود است. حتی اگار  ها از بین رفته شخصیت
طور مجادد  شده موجود باشند بسیار مشکل است که بتوان از یک عالم دینی به تمامی موارد بیان

و فضا را به پرده منتقل کرد. اما اگر فرض بگیریم کاه موفاق باه  ها بازی گرفته و همان شخصیت
های داستانی اسات. باه ایان  چنین کاری شدیم، امکانات روایی در مستند داستانی شبیه به فیلم

برد ولی تخیل  ساز از تم یدات پیرنگ و فضا و زمان به شیوه فیلم داستانی ب ره می منظور که فیلم
ل نخواهد داشت. علات ایان اسات کاه هماه چیاز در ایان شاکل جایگاه چندانی در این شک

تواناد از  سازی هرچند می ساز در این شکل فیلم مستندسازی به جز زمان واقعی است. پس فیلم
تواند بارای تاأثیر دراماتیاک از تخیال  نامه و روایت داستانی استفاده کند، اما نمی تم یدات فیلم

سازی بر تم یدات بیانی است؛ زیرا  گونه فیلم ساز در این لمروایی استفاده کند. بیشترین تمرکز فی
 خواهد در فر  بگنجاند. نامه را دوباره دکوپاژ زده و هر آن ه از روایت می تواند فیلم ساز می فیلم

و در این  استثیرگذار علمای دینی ما مربوط به علمای سلف أبسیارهای از رویدادهای ت
ها نیز از بین رفته و حتی اسناد کمای از سایره آناان موجاود  مکانبلکه  تن ا کاراکترها موارد نه

   مستند یا داکیودرا  برود.راساز ناگزیر است که به سمت د باشد. در این صورت فیلم می
هاا و  چاالش ادر کاارش باکناد،  گویی را انتخاا  می مستندسازی که این شیوه داستان

ساز آن است که در صورت  روی فیلم پیش   ترین مشکل شود. م م رو می همشک تی زیادی روب
های عاطفی و برانگیزنادگی  تواند هم به واقعیت وفادار بماند و هم جنبه نبود اسناد چگونه می

ساازد. در  اساس اسناد موجود می ساز بخشی از فیلمش را بر فیلم احساسی اثر کاهش نیابد؟
سیره و روش کلی زیست علماء گونه سندی در دسترس نیست باید به  مورد آن بخشی که هیچ

ساال پایش درس  200و مرد  آن دوره رجوع کناد. بارای نموناه علماایی کاه در نجاف در 
ای  گوناه ن دوره باهآپوشش و معماری مرد   متفاوت با امروز بودند یا خوانند با کتبی کام ا  می

د به سیره کلی علما و توان ساز نیاز به پیرنگ و درا  دارد می دیگر بوده است. در جاهایی که فیلم
رفتار و زندگی بقیه علماء مراجعه کند و از دل رویدادهای مربوط به زندگی این افراد حوادثی را 
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تواند عمق مفاهیم دینی را متبلور  حقیقت میدردرا  مستند  برای شکل دادن به پیرنگ برگزیند.
اسااس  تواند بار ساز می یلم. فاستجزء واقعیت قابل کنترل  کند. به این دلیل که در آن جزءبه

ثیرش أتخیلی بر مبنای واقعیت خلق کناد کاه تا ،ثیرپذیری آن از سیره بقیه علماءأواقعیت و ت
های داستانی دارد و کنترل نور و  ای مشابه فیلم نامه ساز در داکیودرا  فیلم فیلم دوچندان باشد.

در  دهاد. تانی انجاا  مایشبیه فایلم داسا درستپردازی و بازیگری را  صدا و تصویر و چ ره
ای ساینما و تلویزیاون و پاس از آن از ناباازیگران  معمول از بازیگران حرفاهطور  بهداکیودرا  

گرایانه باشد. گرچه بازی در این نوع مستند  واقع ها باید کام ا  کیفیت بازی ، اماشود استفاده می
 اش را حفظ کند. گرایانه ه واقعباید جنب است، امادورگه شبیه به بازیگری در سینمای داستانی 

ثیرگذاری آن در بازسازی سیره علمای دین به ایان أامکانات روایی در فیلم داکیودرا  و ت
شده  های ناشی ها ومعلول تواند پیرنگ را کنترل کند و علت که سازنده داکیودرا  می استشیوه 

تواناد بخشای از زماان را  د. او مایها را ارائه کنا خیر آنأها را جابجا کرده و یا با ت از این علت
ای طراحی کند که به  گونه فضای تاریخی یا حال را به تواند هم نین مییا حفظ کند.  وحذف 

توان گفت داکیودرا  از لحظاات ییردراماتیاک،  ثیرگذاری بیشتر روایت فیلم منجر شود. میأت
 کند. درا  خلق می

بوده است. در ایان ماوارد داکیومیشان  حجم زیادی از سیره علما، قبل از اختراع سینما
بر آن این شایوه  . ع وهاست شیوه بسیار خوبی برای پرداخت و بازسازی تاریخ و سیره علماء

تواناد باه مستندسااز  مستندسازی که سند و استناد در آن ارجح بر انیمیشن بودن آن است می
دوربین مستندسااز راه باه  برای نشان دادن عمق مفاهیم دینی کمک شایانی کند و در آنجا که

 برد، مستندساز وارد ذهنیت و مفاهیم اخ قی علمای دین شود.  جایی نمی
هاای  شبیه به فیلم داستانی یاا انیمیشان درستامکانات بیانی در این شیوه مستندسازی 

کنترلای  ،هاا، فضاا و زماان ساز بر اصاول فیلمناماه، پیرناگ . یعنی اینکه فیلماستداستانی 
ایان  ، امااد. درست است که مستند انیمیشن بر پایه محتاوای واقعای بناا شادهمحسوس دار

نماا راه باه  کند. در آنجا که دورباین واقعیات ساز عبور می محتوای واقعی از صافی ذهن فیلم
تواند به عمق مفاهیم ذهنی ورود کرده و صدالبته که  برد دوربین مستند انیمیشن می جایی نمی
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از سااز مساتند در ایان شاکل  فایلم مبانی واقعیت استوار باشند. ول واین ذهنیات باید بر اص
کند. در آنجایی که منبعی واقعی برای دراماتیزه  تبعیت می اودرامیداکاز شیوه  درستسازی  فیلم

کردن داستان خود ندارد از تاریخ، زیسات مارد  آن دوره، تیاپ فکاری علماای دیان، کتاب 
 ند انیمیشن خود را دراماتیزه کند. شود تا مست تاریخی و... ب رمند می

 سازی از سیره علمای دین ثیر امکانات بیانی در فیلمأت
ها فر  و محتوای اثر را  به آن توان باتوجه امکانات بیانی آن دسته از امکاناتی هستند که می

تواند اثری  خلق کرد. امکانات روایی ازجمله میزانسن، تصویربرداری، صدا و تدوین و... می
ا به یک اثر فاخر یا یک اثر بد تبدیل کند و این به تجربه، زماان و میازان تسالط و خ قیات ر

 سازی و مستندسازی بستگی دارد. ساز بر روی موووع و شکل فیلم فیلم

 بیان امر متعال در هنر فیلم 
با آن « سیره علمای دین»بزرگترین چالشی که مستندساز به هنگا  ساخت اثر با موووع 

ای که در این سبک از زنادگی جااری و سااری  و است انعکاس روح الوهیت و بندگیر هروب
. سیره این بزرگان پیوندی عمیق با مفاهیمی چون الوهیات، کماال مطلاو ، باشد ، میاست

ناپذیر و ناامرئی  خود اموری وصف خودی معجزه، فیض، امر وجدآور و... را دارد. این امور به
کناد تاا امار  گیارد تا ش مای استع یی و متعالی را در پیش میهنرمند که سبک  اما ،دهستن

 ناپذیر را وصف و امر نامرئی را مرئی کند. وصف
پردازیم، یاسوجیرو ازو در شرق و روبر برساون در  وقتی در سینمای ج ان به کاوش می

. آنان کسانی هستند کاه ساعی داشاتند واقعیات یابیم عیار این سبک می استادان تما  را یر 
 یزیخردست حیترج به توان یم آنان یسبککنند و از ویژگی  تبدیل معنوی را به واقعیت سینمایی

 بر یذهن ییگرا واقع ،ییگرا انسان بر ییخداگرا تنوع، بر تکرار ز،یکفرآم بر مقدس ،ییخردگرا بر
 هتجربا بر را سنت و ییفردگرا بر یگمنام ،یبعد سه نگاه بر یبعد دو نگاه ،یبصر ییگرا واقع

 :7535)شاریدر،  . کارکرد عمده این سبک متجلی نمودن ذات اقدس متعال اساتکرد اشاره
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 نکاهیا یبرا دهد دست به یسند لمیف نید یعلما رهیس از دارد قصد که یساز لمیف،. 35-42
 کیالمیف تیاواقع باه را یمعنو تیواقع توانند یمدر هنر  ییو روا یانیبداند چگونه امکانات ب

 .بپردازد کارگردان دو نیا ینمایسو شناخت  یبررسبه  دیبا کنند لیتبد

 زانسنیم راتیتأث
اند و هر آن ه که در صحنه فیلم  میزانسن را در ادبیات سینمایی به کارگردانی ترجمه کرده

دهد و در کنترل کارگردان فیلم است میزانسن نا  دارد. صحنه، ناورپردازی، لبااس و  روی می
میزانسان در  ثیرأرود. میزان ت شمار می ور بازیگران از این دست بهپردازی، حاالت و فیگ چ ره

باشد، برای مثاال در مساتندهای  مستند بازسازی بسته به شیوه بازسازی آن، کمتر و بیشتر می
هااای  کااارگردان تساالط چناادانی در انتخااا  دراصاال ،بازسااازی آرشاایوی از مااواد اساانادی

تواند در مواد از قبال  قبل موجودند و کارگردان نمی به این علت که مواد از .زیباشناختی ندارد
ها یعنی کشف مفاهیم و دریافات  گونه فیلم دخل و تصرفی کند. البته میزانسن در این ،موجود

شاود.  زیبایی ن فته در واقعیت است. در مستند درا  تسلط کارگردان در میزانسان بیشاتر مای
تم یداتی چاون ناور،  اما ،ندهستاقعی ها و مکان و درست است که در مستند درا  شخصیت

باشند و کاارگردان در  گریم، لباس، صحنه، حرکات بازیگران در خدمت روایت کارگردان می
 تواند تسلط بیشتری بر فر  اثر داشته باشد. می آن

در این دو شیوه  گذارد چون اساساا  ثیر را میزانسن در داکیودرا  و داکیومیشن میأبیشترین ت
اسااس  افتاد دارد و هماه چیاز بار ترل محسوسی بر هر آن ه در صحنه اتفاق میکارگردان کن

شاود و وریفاه خطیار کاارگردان مساتند در ایان شایوه  سازی می موجود دوباره ازقبل واقعیت  
شاناختی  شناختی هنری را به زیبایی سازی همین است که بتواند واقعیت عاری از زیبایی فیلم

 دراماتیک تبدیل کند.

 تصویرفتوگرافیک ثیراتأت
نویسی است و اگر تصویرفتوگرافیک را از سینما  سینماتوگرافی در لغت به معنای حرکت
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دیگاار سااینمایی وجااود نخواهااد داشاات. همااه امکانااات سااینما در  طور کلاای بااه بگیااریم
رسد. این امکان بیانی یعنی اینکه ما هر  تصویرفتوگرافیک است که به نمایش و منصه ر ور می

قدر و چگونه نشان خواهیم داد. در سینماتوگرافی و تصویربرداری چ ار عامل م م چیزی را چ
 دامنه کهبندی  . قا 4های پرسپکتیو  . نسبت5. سرعت حرکت 2. دامنه تونالیته 7 وجود دارد:

و ایاان بااه روایاات و  اساات متفاااوت مختلااف یهاااشااکل در شااانراتیتأث و عیوساا هرکاادا 
دد که چگونه از این امکانات استفاده کند تاا بتواناد بیشاترین گر ساز برمی شناسی فیلم زیبایی

 ثیر را در فیلم خود به وجود بیاورد.أت
کارگردان دخاالتی  دراصلدر ساخت مستندهای بازسازی سیره علماء از مواد آرشیوی، 

در انتخا  امکانات تصویربرداری ندارد و فقط گزیش مواد است که برای کارگردان خلق باه 
تواند هرکادا  از  آورد. اما در مستند درا ، درا  مستند و مستند انیمیشن کارگردان می وجود می

ثیرات تصویربرداری را نسبت به محتوای خود انتخا  و گازینش کناد. بارای مثاال در أاین ت
فاصله سوژه تا لنز چقادر باشاد یاا نسابت  که کند های پرسپکتیو کارگردان انتخا  می نسبت

زیگر و مف و  آن از چه لنازی اساتفاده کناد کاه بتواناد مف او  روایات و صورت و بازی با به
 احساس کاراکتر را درن ایت خود به تصویر بکشاند.

منظور  ها به بندی ثیرات فتوگرافی و قا أیاسوجیرو ازو یک نمونه کامل به خدمت گرفتن ت
اسات.  -متعاالی  و در قالب این مفاهیم بیان کردن معنویت و امر -رساندن مفاهیم هنر ذن 

گیرد و این رویکردهای سنتی است  هنر ازو بخش عظیم رویکردش را از فرهنگ ژاپن مایه می
ترین کارگردان ژاپن ساخته است. هنر ذن آئینی برای زندگی است که در تار و پود  که او را سنتی

رفتاار » فرهنگ ژاپن رسوخ کرده. یک بنیاد فرهنگی و مذهبی در ژاپن گزارش داده است کاه:
 )هماان، «ذن اسات شود از نظر ماهیات، اساسااا  روحیه ژاپنی خوانده می خاصی که معموالا 

 ،. ذن، خمیرمایه هنر سنتی ژاپن است و ازو کوشید تاا آن را باه ساینما بیااورد. در57 :7535
جملاه شاعر، نقاشای، ازتاریخ ژاپن طرق ذهن در بعضی از هنرهاا اهمیات خاصای داشاته 

های ازو  ای برای فیلم ای، تیراندازی، نمایش نو، جدو و کندو که همه پیشینهبایبانی، مراسم چ
باشند که از  های ازو می ها و قا  گونگی از اجزای فعال فیلم آیند. سکوت و ت ی به حسا  می



 

 

ساز
باز

ند 
ست

ت م
کانا

ام
 ی

س س
کا

انع
در 

 رهی
ما

عل
 نید ی

 

00 

عناصر ایجابی هنر ذن هستند. این عناصر نه بر ییبت بلکه بیشتر بر حضاور چیازی داللات 
 را یفارد یمتار میون کیا ارتفااع از بایتقر که است یا هیزاو از هموارهازو  یبند قا . کنند می

 یدیاد ،ینگارش سانت نیاو ا ،نشساته یتاتاام تشک ه یرو یسنت قیطر به که دهد یم نشان
ایان زاویاه نگااه  .دارد اشراف یمحدود اریبس د  ید دانیم بر که است فرایت و آرامش درحال

ی زیباشناختی و انفعالی است. دوربین ازو فقاط در دال بر نگرش ،سنتی دوربین ازو به مسائل
تاوان  های اخرش همین موارد نادر را هام نمای کند و در فیلم موارد نادری حرکت و یا زو  می

ثیر أمنظاور ایجااد تا نه قطعی سریع باه ،گذاری دوربین ازو قطعی ساده است یافت. تن ا نقطه
که بار تاوالی است بلکه قطعی آرا   ،ستعاریمنظور ایجاد معنای ا شدید و نه پیوند تصاویر به

 ،.21 :7535 )همان، موزون و پیوسته ی وقایع داللت دارد

 ثیرات تدوینأت
ثیر را در مسااتندهای بازسااازی آرشاایوی أتاادوین در مسااتندهای بازسااازی بیشااترین تاا

ساز با گزینش و تادوین ماواد آرشایوی، واقعیتای دراماتیاک را خلاق  گذارد. آنجا که فیلم می
در مستند درا ، درا  مستند و مستند انیمیشان تادوین شابیه باه فایلم داساتانی و  اماکند.  می

اش را دکوپااژ زده و در  ناماه ساز از قبال فایلم شود. به این صورت که فیلم انیمیشن انجا  می
کند. تدوین در تما  مستندهای بازساازی از  مرحله تدوین طبق همان شیوه فیلم را تدوین می

ها ریتمی متناسب باا سارعت  کات به و در کات ردهلمای دین باید بتواند ایجاد تداو  کسیره ع
هاای ناشای از تادوین  شناسای و جلاوه توان از تم یدات زیباایی ورد. میآرویدادها به وجود 

توان از  از تدوین نیروی ایماژسازی داشت. هم نین می گیری ب رهای خ ق کرده و با  استفاده
 صویر استفاده خ قی کرد.تلفیق صدا و ت

 ثیرات صداأت
های  صدا خلق شد تا به سینما بعدی تازه دهد. از زمان پیدایش صدا تا به االن پیشارفت

زیادی در وبط و تولید صدا و هم نین کاربردهای دراماتیک آن حاصل شده است. صدا در 
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توان شاهد آن بود  کند. با بررسی مستندهای بازسازی آرشیوی می فیلم نقشی حیاتی بازی می
شوند باه  ساز مستند برای جان دادن به تصاویر و خلق مفاهیمی که با تصویر بیان نمی که فیلم

هاای صاوتی،  کرات از انواع صدا )گفتار متن، صدای خارج از تصویر، صدای همگاه، جلوه
نیاز کند. در مستندهای بازسازی آرشیوی از سیره علمای دین  موسیقی و سکوت، استفاده می

های  هایی را که تصاویری از آناان وجاود نادارد باا گوناه تواند صداها و یا روایت ساز می فیلم
 های صوتی و موسیقی تلفیق کرده تا بر تأثیرات دراماتیک آن بیافزاید. مختلف صدا، افکت

تاوان حاداکثر ب اره را از صادا بارد. یعنای  در مستند درا ، درا  مستند و داکیومیشن می
گر، صاداهای تجسامی،  های دراماتیاک )صاداهای تاداعی از صدا ن ایت اساتفادهساز  فیلم

مثابه بعد سو ، اساتفاده از ساکوت، شادت یاا حجام صادا، اهمیات  تکرار صداها، صدا به
هاا،  پرسپکتیو صادا و...، را ببارد. مستندسااز در صاورت آشانایی باا اناواع صاداها، افکت

هاا عااجز باشاد.  دی را خلق کند که تصویر از بیان آنتواند ابعا ها می ها و تأثیرات آن موسیقی
توانیم بیشترین ب ره دراماتیک را از صادا بباریم باه ایان علات کاه  در سیره علمای دین ما می

اند که دیدن و شنیدنش  شنیده دیده و می چیزهایی را می -و بسیاری از علماء-علمای اخ ق 
ساازیم ایان  قتی از سیره علمای دین فایلم میآمد. درنتیجه و از توان هر چشم و گوشی برنمی
توانناد  آیند و ابعاد اخ قی و عمق مفاهیم دینای را می ساز می صداها هستند که به کمک فیلم

تواند بر حقیقتی متافیزیکی داللت کناد کاه تصاویری کاردن آن باه ایان  بیان کنند. صدا می
 سادگی ممکن نیست.

شم است. اگر بتاوانم صادایی را جاایگزین گوش خ ق تر از چ»برسون بر اساس نظر 
توانیاد  گذارد. شما می تصویر بکنم صدا را ترجیح خواهم داد. این کار تخیل بیننده را آزاد می

خوبی از نیروی  ،. برسون به15 :7535)همان، « بدون نشان دادن چیزی فقط به آن اشاره کنید
وجه آن را در مرحلاه روزماره  هیچ یل بهبه همین دل بود.تفسیرگر و بالقوه عاطفی موسیقی آگاه 

باه هار  اود. رکا و درعوض خود را به صداهای مستند و معمولی محدود می رفتگ کار نمی به
شاد و صاحنه را  کرد موسیقی تبدیل باه صاافی مای شیوه ساختگی که از موسیقی استفاده می

مقاصد آن دلیل   درک می کرد. اگر برسون در مرحله روزمره از صدای کنترپوان استفاده تفسیر می
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. برسون در مرحله رفتگ کید بر واقعیت سرد محیط ب ره میأمنظور ت بلکه بهنبود، تفسیرگرایانه 
 .کارد اساتفاده مای که دراصل صداهای طبیعی هستند، معمول از حاشیه صداطور  بهروزمره 

عی هستند که در هایی از صداهای طبی نمونهها و...  جیک پرندگان، زوزه باد، یژیژ چرخ جیک
آفریند  این صداهای جزئی حسی از زندگی مرحله روزمره را میزمره حاشیه صدا قرار دارند و 

 که در توان دوربین نیست.

 گیری نتیج بحث و 

ما در حوزه مستند به این نتیجه رسیدیم که اساس هر مستندی این است کاه بار مبناای 
ستندی نیست که از مرحله انتخا  زیباشناختی بینیم که هیچ م می اماواقعیت باشد نه تخیل. 

ساازی  توانیم به تماامی مساتندها دوبااره اساس می گر نگذشته باشد. براین کارگردان و تدوین
باشد که  صورت اختصاصی مستند بازسازی عضو مستندهای دورگه می به ، اماواقعیت بگوییم

وفایی این شایوه مستندساازی اوج شک 7310ش سینما موجود بوده است. دهه یاز اوایل پیدا
 . است

ساز بازسازی کرد. ایان  ف و بسته به نیاز فیلمتلهای مخ توان با روش هر موووعی را می
جمله مستند بازسازی با مواد اسنادی و ییراسنادی، مستند درا ، درا  مستند، مستند ازها  روش

 یایروا و یانیاب کانااتام حاال. د که حد مرز هرکدا  را بررسی و بیان کاردیمهستنانیمیشن 
 نیاا فیاط ؟باشند یم چه نید یعلما ینظر و یعمل رهیس  یترو و غیتبل در یبازساز مستند

گفت  دی. باندهست گسترده و متفاوت یبازساز یها وهیش از هرکدا  در و عیوس اریبس امکانات
یاک و سیره علمای دین در تمامی مستندهای بازسازی دورگه کاه ناا  باردیم کااربردی درامات

تواناد محملای  اثرگذار خواهد داشت. پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که داکیاودرا  مای
بسیار خو  برای بیان عمق مفاهیم اخ قی سیره عملی و نظری علمای دین باشاد. چارا کاه 

رو هستند. ازجملاه در مساتند  ههای خاص خود روب هرکدا  با محدودیت ،دیگر انواع مستند
ساز در تصویری کردن  فیلم ،در دسترس نبودن حجم زیادی از مواد آرشیوی دلیل بازسازی به

اینکاه امکاان سااخت  دلیل در مساتند درا  نیاز باه اسات وبسیاری از موواوعات محادود 
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. مستند انیمیشن استهای حقیقی وجود ندارد و یا اینکه دور از دسترس  ها و مکان شخصیت
هرچند کاه  ،کمتری از واقعیت مملوس فیلیمیک داردثیر أنیز به خاطر جنبه انیمیشن بودنش ت

 باه باتوجاهتوان مفاهیم ذهنی و اخ قی علمای دین را در این شیوه نیز به زیبایی بیان کرد.  می
 یتمام بر کنترل با ودرا یداک ساخت هنگا  به کند یم یسع ساز لمیف که است ها تیمحدود نیا

 یریتاأث و کارده رسوخ بزرگان نیا یزندگ کنه به که کند خلق را یآثار یانیب و ییروا داتیتم 
  .بگذارد یجا بر خودش از دوصدچندان

تواند به واقعیت سیره ایان  ساز چگونه می در داکیودرا  که مبنا و اصل واقعیت است فیلم
پاذیر  حال آثار دراماتیکی خلق کند؟ این م م در صورتی امکاان بزرگان وفادار بماند و درعین

ساز در این موارد به ابعاد سیره و سبک زندگی یک عالم دینی و دین مباین  فیلم خواهد شد که
بار چاه  و گاهی از اینکه عالم مدنظر در چه دوره تااریخیآبرای مثال  ؛اس   تسلط پیدا کند

اناد؛ سابک پوشاش و  کرده؛ هم قطارانش چه کسانی بوده کیش فکری از مسلمان زیست می
ساز باید باه دیان مباین    در آن دوره چه بود و ... . همینطور فیلمزندگی و رفتار و ادبیات مرد

اساس قرآن و روایت دینای عمال  چون بسیاری از عالمان دینی بر .اس   اشراف داشته باشد
تواند اثری بر مبنای واقعیت را دراماتیزه  ساز با تسلط به این موارد است که می کردند و فیلم می

ماند. به امید آنکه بتوانیم آثاری فاخر را در زمینه سیره این بزرگان بدار کند و بر واقعیت نیز وفا
 ثیرگذار باشد.أتولید کنیم تا هویت و تاریخمان بیش از بیش مانده و ت
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Abstract 

Purpose: Reconstruction documentary has different species, each of 

which has different capabilities in the reconstruction of reality and its 

effectiveness. In this research, we have presented the possibilities of each 

documentary of reconstruction in the reconstruction of religious scholars' 

traditions. 

Methodology: Through library studies and observations of films, the 

data obtained by qualitative analysis method are explained by descriptive 

approach. 

Findings: In the section of narrative possibilities, the biography of 

religious scholars can be cited as a topic in various types of reconstruction 

documentaries, including reconstruction documentaries from archival 

materials, drama documentaries, documentary dramas, and animation 

documentaries. We examined the characteristics of mise-en-scène, 

photographic image, editing and sound in the expressive possibilities of the 

reconstruction documentary in the reflection of the biography of religious 

scholars. 

Conclusion: The documentary of reconstruction can create an influential 

work while being faithful to reality if the documentary maker has sufficient 

knowledge of the personal and social life of these elders and their period of 

life and sufficient knowledge of Islam as well as the recognition of Islamic 

arts. 

Keywords: documentary, reconstruction documentary, biography of 

religious scholars, narrative possibilities, expressive possibilities. 
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