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تاريخچة آن مزايا و ها، بيان  بندي زيرگونه ، طبقهيسشنا فيلم مستند باستان كوشد عالوه بر ارائه تعريف مقاله مي ينا

 هابپردازد و جايگاه آنشناسي  در زمينة باستان ايسة هشت فيلم مستند ايراني شاخصدر ايران و جهان، به بررسي و مق
ارزيابي ـ بر اساس مباني نظري ذكرشده در قسمت اول پژوهش ـ  شناسي باستان هاي مستند را در ميان ديگر فيلم

 هخامنشيان ي مربوط به دورهاه شناسي، برا مقصود اين مقاله، فيلم هاي مستند باستان با توجه به فراواني فيلم د.كن
و ساختاري توصيفي، بدون مشاوره و پژوهش علمي تهيه  شاعرانه بيانيها با  انتخاب شده اند. تعدادي از اين فيلم

اند. حال آنكه برخي ديگر بياني توضيحي دارند و بر مبناي  بار به اين دوره نگريسته شده و فقط با نگاهي حسرت
ا كمك گرفتن از مشاوران و كارشناسان با اهداف آموزشي ساخته شده اند و بعضاً دقيق علمي و ب هاي پژوهش

  شناسي هستند. هاي باستان اي تصويري در نشر يافته مقاله

  هاي كليدي واژه
» معماري ماد و هخامنشي«)، 1345» (شكسته ستون«)، 1339» (جمشيد تخت«شناسي  هاي مستند باستان فيلم

» جمشيد شكوه تخت«)، 1384» (منم داريوش«)، 1380» (گيسوي پريشان سنگ«)، 1375» (خوزستان«)، 1362(
  ).1390» (جمشيد هاي تخت شگفتي«)، 1383(
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  مقدمه .1
 ها و رسانهگسترش روزافزون عصر در  ويژه فيلم مستند به

 در. يابد تري مي كاربرد وسيع روز هب  ديجيتال، روزفناوري 
ورود به  سبببه  دفيلم مستنكه  هاست سال ايران
فرهنگي و پژوهشي  هاي زندگي اجتماعي، سياسي، عرصه

. قرار دارد علمي و نهادهاي پژوهشيمورد توجه محافل 
تاريخ، تمدن و ميراث فرهنگي ايران نيز از جملة 
موضوعاتي است كه مورد توجه مستندسازان قرار گرفته و 

سي، شنا با توجه به غناي آثار تاريخي و مطالعات باستان
هاي مستند زيادي در اين زمينه توليد شده  تاكنون فيلم

قلمرو فرهنگي ايران از منظر هاي  در زمينهها  است. اين فيلم
شناسي از دوران پيش از تاريخ تا به امروز، مناطق و  باستان
هاي باستاني، و نتايج دستاوردهاي مطالعات  محوطه
رت شناسي ساخته شده اند؛ البته نه به صو باستان
دورة هخامنشيان، تخت جمشيد و شده و مداوم.  ريزي برنامه

مانده از اين دوره نيز از جملة ادوار و آثار مهم  آثار برجاي
بوده و به عبارتي دروازه  شناسي در مطالعات باستان

) 26: 1381شناسي ايران است (شهميرزادي، مطالعات باستان
هاي  و فيلمكه همواره مورد توجه مستندسازان قرار داشته 

هاي گوناگون در مورد آنها ساخته  مستند فراواني از ديدگاه
  شده است.

هاي مستند  در اين پژوهش، ابتدا مباني نظري فيلم
بندي، فوايد و تاريخچة  شناسي اعم از تعريف، طبقه باستان

در ايران و جهان ارائه شده و سپس هشت فيلم مستند 
نشيان بررسي و شده دربارة هخام شناسي ساخته باستان

كوشد  اي كه اين پژوهش مي مقايسه شده است. سؤال اصلي
شناسي  مطالعات و باستان«ست كه ا بدان پاسخ دهد اين

شناسي  هاي مستند باستان دورة هخامنشي چگونه در فيلم
  ».منتخب، منعكس شده اند؟

  ختيشنا باستانشناسي  تعريف فيلم مستند ايران .2

، نخست يسشنا م مستند باستانبراي دستيابي به تعريف فيل
است. در ي الزم سشنا ارائة تعاريفي از فيلم مستند و باستان

فيلم مستند توان گفت:  ترين بيان مي ترين و روشن ساده
ايي است كه زندگي واقعي انسان و محيط او را شكلي سينم

پردازي و بازيگران  غالباً بدون استفاده از داستان، صحنه
شكل سينمايي معموالً از گذارد. اين  مياي به نمايش  حرفه

ضابطي ( كند هاي عيني و طبيعي استفاده مي واقعيت
فرهنگ  ةمطالعنيز شناسي  باستان). 240: 1387جهرمي،  

شناسي يكي از  ها و جوامع گذشته است. باستان مادي انسان
شناسي است كه در تصحيح متون تاريخي  بات انسانعش

تر  شناسي بيش مطالعات باستان ةاي دارد. محدود نقش عمده
ها شروع به ساخت ابزار كردند.  از زماني است كه انسان

هزار سال پيش اتفاق  800اين امر در حدود يك ميليون تا 
شناسي آن  توان گفت كه باستان . بنابراين ميه استافتاد

هاي ابزارساز  انسان ةشناسي است كه دربار شاخه از انسان
نيز پژوهشگراني  شناسان باستان. كند بحث و مطالعه مي

 ةفرهنگ مادي انسان و جوامع گذشت ةهستند كه دربار
 كنند (ملك انساني پژوهش تحقيق و مطالعه مي

  .)1381شهميرزادي، 
آشنايي با «شناختي نيز عبارت است از:  شناسي باستان ايران 

شناسي از دوران پيش  قلمرو فرهنگي ايران از منظر باستان
هاي  از تاريخ تا به امروز، آشنايي با مناطق و محوطه

باستاني و بررسي نتايج دستاوردهاي مطالعات 
وجه به ارتباط هاي مطالعات با ت شناسي و كاستي باستان

عميق ادوار تاريخي ايران با يكديگر، و شناخت وجوه 
(حبيبي، » شناسي ها از منظر باستان اشتراك و افتراق دوره

1389 :47.(  
مستند   فيلمتوان  شده، مي حال با توجه به تعاريف ارائه

ي فيلم« را چنين تعريف كرد:  يختشنا باستان شناسي ايران
هاي متعارف آن  ر از ويژگيدر قالب مستند و برخوردا

هاي واقعي) كه  (موضوع واقعي، فضاي واقعي و شخصيت
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هاي جاري،  روشبا اتكاء به يك پژوهش علمي، به 
پژوهش و اهداف كلي  محدودةچارچوب نظري، 

  ».پردازد ايران و ديگر علوم مرتبط با آن مي شناسي باستان

  شناسي  شناسي فيلم مستند باستان بندي و گونه . طبقه1. 2
نخستين پژوهشگري است كه  1كرامرجي.  كاسپراحتماالً 
ف اهدابا توجه به ناسي را ش ي باستانها فيلم، 1958در سال 

 الهام بخش،اي ه ، شامل فيلمهاي مختلف دستهدر آنها 
بندي كرده است (  ، و ... تقسيمآموزشي تفسيري، ،تربيتي

تاد ، اس)1970( 2لويدژان ). 1975وايت بيل و هلي، 
با توجه را شناسي  هاي باستان فيلمدانشگاه سوربن پاريس، 

بود، براي آنها در نظر گرفته شده فيلم كه ي به نوع مخاطبان
و » اي هاي حرفه فيلم«تقسيم كرده است:  به دو نوع كلي

ه با اين حال، امروزمخاطبان عام. براي  »آموزشي هاي فيلم«
از  ي برخيستثناا (به شناسي هاي باستان فيلم گيري جهت
. به سمت عموم مردم است زمينه فناوري)ها در  فيلم
تر و يا  با محتواي دقيقيا تخصصي  اي هاي حرفه فيلم

ان ساخته شناس باستان استفاده تر به طور خاص براي پيچيده
 پخش ياهزينه و ظرفيت محدود  علت، اما به شود مي

يكي شايد  .شوند توليد ميندرت  هايي به فيلمچنين توزيع، 
شناسي،  هاي باستان بررسي فيلم رايب ها ترين راه مفيداز 

با  ها را فيلمباشد. اين  3بر حسب موضوع آنها بندي تقسيم
شاخة كلي توان به دو  مي، بندي موضوعي تقسيماستفاده از 

  بندي كرد: طبقه
گونه از انواع فيلم پنج در اين شاخه،  . شاخة اول:1. 1. 2
  :گيرند قرار مي) بدون همپوشاني(

شناسي  شناسي روش ي مستند باستانها فيلم. 1
شناسي  ي مستند باستانها فيلم .2 (متدولوژيك)؛

شناسي عمومي  ي مستند باستانها فيلم .3؛ اي محوطه تك
ي مستند ها فيلم. 4هاي خاص؛  يا تمدن مناطقدربارة 
ي مستند ها فيلم. 5محور؛  شناسي مسئله باستان

دستي و  صنايعمورد بازسازي شناسي در  باستان
  ).1975(وايت بيل و هلي،  باستانيهاي  وريافن
بندي موضوعي،  با رويكرد به تقسيم :4. شاخة دوم2. 1. 2

هدف «شناسي را بر اساس  هاي فيلم مستند باستان زيرگونه
بندي كرد  طبقه توان ، به شرح زير نيز مي»و كاربردشان

): 295؛ 1387 جهرمي، (ضابطي 
. فيلم 2شناسي كارآموزي يا آموزشي؛  يلم مستندباستان. ف1

. فيلم مستند معرف يك 3شناسي پژوهشي؛  مستند باستان
شناسي تجريدي  . فيلم مستند باستان4شناسي؛  فرآيند باستان

مستند با هدف توليد سند و ثبت  . فيلم5گرا؛  ـ شكل
هاي  هاي مستندي كه در مورد ديگر شاخه . فيلم6تصويري؛ 

. فيلم مستند پرتره 7شناسي ساخته شده اند؛  ستانبا
هاي مستندي كه  . فيلم8شناسان؛  (بيوگرافيك) از باستان

شناسي از طريق  مؤسسات يا نهادهاي مربوط به باستان
هاي مالي از سينماي مستند براي كسب تشخص  حمايت

كنند. فرهنگي و يا نيل به اهداف فرهنگي توليد مي
شناسي را با  مستند باستان يها مفيلتوان  همچنين مي

 نگارانه دربارة فيلم مردم 5تعميم تعريف آندره لوروا گوران
شناسي، چنين  ي مستند باستانها (اتنوگرافيك) براي فيلم

هاي مستند  . فيلم2هاي پژوهشي؛  . فيلم1بندي كرد:  دسته
هايي كه  يعني فيلم ]حد وسط[هاي ميانه  . فيلم3عمومي؛ 

اند اما خارج از هدف اصلي  ي تهيه شده بدون هدف علم
هاي علمي نيز داشته باشند (فكوهي،  توانند ارزش خود، مي

1387 :11.(  

  مستند باستانشناسيهاي  استفاده از فيلم . فوايد2. 2
ها، انعكاس  ها نقش مهمي در انتشار داده اين فيلم

ها، و دستاوردهاي  هاي جديد، معرفي يافته نظريه
 بر ها  فيلم اين مزيت اساسيعهده دارند.  هب شناسي باستان

اطالعات ي در انتقال ارتباط اي و رسانه ساير اشكال
 »حركت«، برخورداري از عامل مهم و مؤثر شناسي باستان
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هاي  . توانايي فيلم براي ضبط وقايع زنده، پديدهاست
هاي انساني و به طور كلي زندگي و  متحرك، فعاليت
شناسي  هاي مستند باستان ارزش فيلم هاي با طبيعت از جنبه

وقايع را با حركت كند يا د نتوان مي ها  فيلماست. اين گونه 
و كه با چشم غير مسلح ي هاي پديدهتند به نمايش گذارد و 

قابل ديدن نيستند را نشان دهند. همچنين عكس با يا 
ها فعاليت  يا هفته هاروزتوان براي نمايش فشرده  مي

استفاده از استفاده كرد.  يقه از فيلمچند دق طيحفاري 
هاي مختلف سينمايي مانند حركات دوربين،  تكنيك

تواند بسيار  ميو ...  ميزانسن در محوطه، فيلمبرداري هوايي
در  ي مهمها نيميشن يكي از تكنيكاستفاده از امؤثر باشد. 

و راحت سريع شناسي براي انتقال  هاي باستان فيلم
بناهاي باستاني كه از دست رفته  . بازسازياطالعات است

بازسازي وقايع ها در دست است، اند و يا بقايايي از آن 
هاي تاريخي  ها براي بيان روايت گذشته، حركت دادن نقش

 از جمله اين كاربردهاست سازي مدلو زنده نمايي آنها، 
 استفاده از حركت دروني). 119و118؛ 8713مقامي،  (قائم

و ريتم  دوربين، تعيين زواياي دقيق نمابندي فيلم از طريق
و ايجاد تأثير روانشناختي بر بيننده (تعليق) براي  تدوين

ساكنان  و محوطه حدس زدن هويتوادار كردن او براي 
  .شناسي است هاي باستان آن از ديگر مزاياي فيلم

  شناسي در جهان . پيشينة سينماي مستند باستان3. 2
ز اواخر دورة سينماي اشناسي  هاي باستان فيلمساخت 

دنياي  دربارةمستند  صامتشد. دو فيلم  صامت آغاز
از هاروارد   در دانشگاه »پي بادي«فيلم ة ، در موزباستان
است كه وجود م 1933 -1932و  1931هاي  سال

شناس انگليسي را در  باستان 6»دوروتي گرود«هاي  حفاري
ل دهد، و شام در فلسطين نشان مي 7»كرمل«كوه معروف 

 نئاندرتال كودكاسكلت يك كشف يي مربوط به ها صحنه
است.  1931مارس سال  26تاريخ در  ها غار بچهدر 

 سفرهاياين نوع از  بسياريصامت هاي  فيلماحتماالً 
، اما وجود دارد 1930و1920هاي ، در دههيشناس باستان

هاي شخصي  ها يا مجموعه در آرشيو موزه بسياري از آنها
نيامده است و يا عمومي در  به نمايشرگز هباقي مانده و 

براي تدوين آنها تالشي صورت نگرفته و موسيقي متن و 
هايي كه از  شان تهيه نشده است. تنها صحنه زيرنويس

شناسي در حال حاضر در دسترس  هاي اولية باستان فيلم
هاي جديد گنجانده شده  كه در فيلمست  يهاي است، صحنه

  .)y, 1975Wight Beale, Heal( اند
در  سازي، توليد و پخش فيلم فني فيلم ةتجهيزات پيشرفت

هاي اعزامي  در هيئت هاليوود بود. در انحصار ها  سالآن 
به عنوان برداري هاي فيلم دوربينبه شناسي  باستان
نگريسته اي  تازه شئقيمت و يا  هاي گران بازي اسباب

ود. شد كه امكان خريد و تهية آن براي همه ميسر نب مي
ناسي اين دوره، ضبط ش هاي باستان گرايش كلي فيلم

گونه  بدون هيچ ان،هاي زندگي حفار انواع صحنهگستردة 
و نقشة قبلي بود. تنها هدف نمايش چگونگي ريزي  برنامه

هاي سفر هيئت  حفاري و زندگي كارگران بود مانند فيلم
  .1929 -1928اعزامي به عراق در سال 

از  8»يادبود ةپل رنگين كمان در« هاي فيلم 1937در سال 
در امتداد حوضة ، آريزونا و يوتا صحراياي ه كاوش

و فيلمبرداري » لها انسل« كارگردانيبه  رودخانه كلرادو
تنسي ولي  محصول شركت 10»شلهاي  تپه«و  9»ري گارنر«

هاي  شل از اولين فيلمهاي  تپهشد. فيلم توليد  11آتوريتي
 1938در سال متن داشت.  بود كه موسيقي شناسي باستان

مشهور ماريا  ي دربارة سفالگرفيلم مستند باگزآرتور 
. فيلمبرداري و شيوة ساخت» مارياي سفالگر«مارتينز با نام 

ساخت يات روند ياما جز استبسيار ساده تدوين اين فيلم 
 شده است. اين مستند، از ابتدا تا انتها با دقت ضبط سفال

روش  حال كار به در گرلتصويري ارزشمند از يك سفا
امكانات عطفي در استفاده از  ةنقط اثراين دو  سنتي است.
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هاي  فيلمدر اين دهه  هستند.شناسي  در باستانفيلم 
ها  اي نوظهور نبودند. اين فيلم ديگر پديدهشناسي  باستان

اطالعات به عموم  تقالانمؤثري براي ابزار بسيار تبديل به 
 ،و به عنوان يك رسانه بوده رشناسان ديگ مردم و باستان

 Wightاند (  پيدا كردهو مزاياي خاص خود را  ها ظرفيت

Beale, Healy, 1975(.  
همچنان ادامه  شناسي هاي باستان ، توليد فيلم1940دهةتا 

دوم  ةهاي دور ترين ويژگي يكي از قابل توجهداشت. 
به طول  1960 دهه كه تا اوايلـ  شناسي فيلمسازي باستان

شناسان بود. اين  باستان توجهقابل جنبي نقش  ـ اميدانج
به به طور كامل  شناسي هاي باستان ابتكار براي توليد فيلم

آموزشي ي ها فيلم« هاي بزرگ آموزشي مانند شركتوسيله 
اي  ، و فيلمسازان حرفه»المعارف بريتانيكا ةداير«و »كورنت
ان به شناس باستاندنبال شد.  شناسي به باستان مند عالقه

، اما ندكردهمكاري  ها فيلمنامهنوشتن در  عنوان مشاور
بر عهده  فعال يفيلم نقش تدوينو  فيلمبرداريندرت در  به

  داشتند.
شناسي آمريكا با تشكيل  سسه باستانؤم 1955در سال 

 را براي به دست گرفتنفيلم و تلويزيون اولين گام  ةكميت
شناسي  باستانهاي  ساخت فيلم در ابتكار عمل و مسئوليت

 دهة اوايل. برداشت شناسان مستقيم باستاننظارت تحت 
هاي حفاري  دقيق در پروژه هايمستندساخت  1960
شناسان با  باستان ، موجب همكاري نزديكخاص
تعدادي از  و حتيشد و انيماتورهاي فيلم  گران تدوين
يكي ساختند. هاي خود را  فيلمشناسان خودشان  باستان

، گسترش استفاده از 1960 دهةجديد  هاي تپيشرفديگر از 
متري بود. زيرا استفاده از وسايل  ميلي16آموزشي هاي  فيلم

هاي آموزشي  ويژه فيلم به سمعي و بصريكمك آموزشي 
هاي درس دبيرستان و  در كالسمتري  ميلي 16در قطع 
همراه با  ها افزايش يافته بود. كاربردهاي آموزشي دانشگاه

تر  احساس نياز بيشباعث جديد حفاري  هاي ظهور تكنيك

  شد.شناسي  باستان يها فيلمبه 
يي در زمينة ها نيز شاهد افزايش استفاده از فيلم 1970 ةده

شناسي قومي،  ، باستانفناوري ساخت ابزارهاي باستاني
 .بود شناسي زير آب، و تجزيه و تحليل آزمايشگاهي باستان

هشت از  سوپر مپيش از آن رواج فيلو  گسترش ويدئوبا 
به عنوان بخشي فيلم ، به اين سو 1970اوايل دهة 

هاي   محوطهها در  داده ثبتناپذير از فرايند  جدايي
مورد استفاده چه در زمين و چه در زير آب شناسي  باستان
  .)Wight Beale, Healy, 1975گرفت ( قرار

، اهميت اين مقوله موجب ايجاد رشتة هاي اخير در سال
در مقاطع » هاي تصويري شناسي و رسانه باستان«دانشگاهي 

هاي اروپا و آمريكا  تحصيالت تكميلي در برخي دانشگاه
شد. اين رشته مباحث نظري و عملي را براي رسيدن به 

شناسي در رسانه با هم تركيب  درك بهتري از توسعة باستان
كند.  مي

  شناسي در ايران: . پيشينه سينماي مستند باستان4. 2
هاي  ي مطالعه و بررسي دقيق تاريخچة فيلمبرا

شناسي ايران، بايد آن را به چند دورة كلي تقسيم  باستان
هاي  ها و جريان كرد، كه هر دوره خود داراي ويژگي

  گوناگون نيز هست.
 ) هاي  ): ساخت فيلم1330تا  1297دورة نخست

م در ايران آغاز 1931ش/ 1310شناسي از دهة  باستان
شده  شناسي ساخته هاي باستان لين فيلمشود. از او مي

 هاي هيئت هاي ي از فعاليتهاي در ايران، فيلم
شناسي دانشگاه شيكاگو به  شناسي مؤسسة شرق باستان

ش) و چندي بعد 1312رياست ارنست هرتسفلد (
 جمشيد است ش) در تخت 1316اريك اشميت (

  .)2و  1(تصاوير 
 ) هاي  لماي كه في ): دوره1345تا  1330دورة دوم

شناسي توسط گروه سيراكيوز، وزارت  مستند باستان
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فرهنگ و هنر، و سازمان فيلم گلستان توليد شدند. 
» از كنار كوير تا مهد شاهنشاهي هخامنشي«هاي  فيلم

قسمتي گروه  5(قسمت چهارم مجموعه  )1330(
) ساختة فريدون 1339( »جمشيد  تخت«)، سيراكيوز
ثر مصطفي فرزانه، ) ا1340» (كورش كبير«رهنما، 

، و ساختة ابراهيم گلستان )1342(» هاي مارليك تپه«
از جملة ) اثر هوشنگ شفتي 1345( »ستون شكسته«

  اند.  شده در اين دوره  آثار ساخته
 ) اين دوره با آغاز فعاليت 1357تا  1345دورة سوم :(

زمين و توليد  تلويزيون ملي ايران، تاسيس گروه ايران
شناسي زير نظر فريدون  شناسي و باستان هاي ايران فيلم

نژاد،  وشي همراه است (تهامي رهنما و دكتر بهرام فره
شناسي  ترين آثاري كه در زمينة باستان ). مهم97: 1381

طي اين دوره در تلويزيون ساخته شدند، عبارت اند 
محمدرضا اصالني، ) ساختة 1346» (جام حسنلو«از: 

وچهر ساختة من )1347» (تخت سليمان«
» معبد آناهيتا« و )1348(» تپه هفت«نسب،  عسگري

» هاي قيطريه تپه«ايرج حائري،   ساخته )1349(
گزارش حفاري معبد «) اثر پرويز كيمياوي 1348(

نصيب نصيبي (مهرابي،  كارگردانيبه  )1349( »آناهيتا
هايي نيز با همكاري  در اين دوره مجموعه). 1375
كه از آن  توليد شدند هاي خارجي در تلويزيون گروه

دانشگاه  با همكاري» چهار راه تمدن«فيلم ميان 
، آلبرت الموريس به كارگرداني »باد صبا« ،آكسفورد

) ساخته 1354( »تمدن ايران در موزه لوور« فيلم
مجموعه «ور با حضور آندره مالرو،  هوشنگ آزادي

) ساخته محمدعلي ايثاري 1355( »مستند ايران باستان
: 1388نژاد،  ت دانشگاه ميشيگان است (تهاميبا مشارك

124  .(  
 ) هاي  ): در اين دوره فيلم1370تا  1357دورة چهارم

شناسي به علت مسايل انقالب اسالمي و  مستند باستان

جنگ تحميلي به حاشيه رفته و به جز مواردي معدود، 
هاي تأثيرگذار  اي توليد نشد. از چهره آثار قابل مالحظه
شناسي اين دوره حميد  هاي باستان مدر ساخت فيل

 »مجموعة معماري ايراني«مظفر كارگردان  سهيلي 
سه قسمت از اين مجموعه به شكل ويژه با است. 

شناسي ساخته شده كه عبارت اند از:  ديدگاه باستان
، »دوران سلوكي و اشكاني«، »دوران ماد و هخامنشي«

گر آثار از دي). 364: 1375(مهرابي، » دوران ساساني«و 
ساختة  )1368-1367( »هاي سيستان يادگار«اين دوره 

  .)408(همان، نژاد است  محمد تهامي
 ) مستند  هاي ): فيلم1380تا  1370دورة پنجم

تلويزيون، غالباً به صورت  1370شناسي دهة  باستان
هاي چند قسمتي و در طي چندين سال توليد  مجموعه

مستند  مجموعه«هاي  اند، از جمله مجموعه شده 
) به كارگرداني ارد زند 1378-1375( »ميراث فرهنگي

و محسن عبدالوهاب توليدشده در گروه فرهنگ و 
هاي  مجموعة مستند نشانه«دانش شبكة يك سيما، 

محمد مقدم ) به كارگرداني 1382- 1378» (خاك
يك  گروه فرهنگ و تاريخ و هنر شبكة توليدشده در 

شناسي و  باستانچند اثر مطرح ديگر دربارة سيما. 
از بيشاپور تا «معماري اين دوره عبارت اند از: 

» ياد و يادگار«ساختة فرشاد فرشته حكمت،  »پريشان
نژاد،  از فرهاد ورهرام و مرتضي رزاق كريمي (تهامي

1381 :200.(  
 ) را  1380): نيمة اول دهة 1390تا  1380دورة ششم

شناسي  توان دورة بازشكوفايي سينماي مستند باستان مي
ايران دانست. تغييرات عمده در نحوة ساخت فيلم و 
ورود تجهيزات فيلمسازي ديجيتال به عرصة سينما و 
تلويزيون و همچنين ظهور چند جريان، به گسترش و 

شناسي ايران كمك شاياني  هاي باستان پيشرفت فيلم
هايي كه در اين دوره تأثير بسزايي در اين  كرد. جريان
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بارت اند از: تلويزيون و گروه پيشرفت داشتند ع
سيما، بخش خصوصي و مركز  چهارمستندسازي شبكة 

گسترش سينماي مستند و تجربي. از جملة آثار و 
سيما  چهار شناسي در شبكة  هاي مستند باستان مجموعه

و » زمين پناه من است«مجموعة مستند توان به  مي
به كارگرداني و » هاي بلند زمين نفس« مجموعة

اكبر ولدبيگي، مجموعة  كنندگي و كارگرداني علي تهيه
 پور كنندگي ارد عطار به تهيه »هاي پنهان گنج«مستند 

)، 1390- 1381( »جمشيد هاي تخت شگفتي«اشاره كرد. 
شكوه تخت «، هرمز اماميكنندگي  به كارگرداني و تهيه

مجموعة «فرزين رضائيان، ) ساختة 1383( »جمشيد 
مهرداد ) به كارگرداني 1383» (آثار ميراث فرهنگي

بخش خصوصي در اين زاهديان نيز از جمله توليدات 
مركز گسترش سينماي توليدات زمينه هستند. از ميان 

) به 1380(» نانا« هاي در اين زمينه فيلممستند و تجربي 
) ساختة 1389( »كول فره«سودابه مجاوري، كارگرداني 

هاي  در سالاالسالمي قابل ذكر هستند.  مهوش شيخ
هايي مانند  برگزاري جشنواره 1380آغازين دهة 

جشنوارة فيلم يادگار (سه دوره)، جشنوارة فيلم رشد و 
با ايجاد فضايي مناسب در  زمين، جشنوارة فيلم ايران

مستندسازي، مستندسازان ايراني را به ساخت فيلم 
ها و سنن  شناسي، و آيين دربارة ميراث فرهنگي، باستان

  غيب كردند. ملي و بومي تر

 شناختي باستانشناسي  هاي مستند ايران . بررسي فيلم3
 شناسي هاي مستند باستان با نگاهي به تاريخچه فيلم

از اين گونه فيلم  تعداد زياديتا امروز كه شود  مشخص مي
بايد اقدام به  و براي تحقيق در اين زمينه مي توليد شده

با توجه پژوهش  ر اينگيري از اين حجم انبوه كرد. د نمونه
و با قبول  يختشنا باستانشناسي  مستند ايرانفيلم به تعريف 

اين سخن از دكتر صادق ملك شهميرزادي كه 

شناسي ايران است  جمشيد دروازة مطالعات باستان تخت
) هشت فيلم مستند 26، 1381(ملك شهميرزادي،

ة مطالعات  شده دربار ساخته يختشنا باستان  شناسي ايران
هخامنشيان براي بررسي و مقايسه انتخاب  شناسي باستان

هاي انتخابي بر اساس توالي تاريخي از ابتداي  شدند. فيلم
ش) انتخاب 1390تاريخ سينماي مستند تا دوران معاصر (

شده اند و سعي شده است از هر دهه يك فيلم بررسي 
) 1339» (جمشيد تخت«ها عبارت اند از:  شود. اين فيلم

) ساختة 1345» (ستون شكسته«رهنما، ساختة فريدون 
) 1362» (معماري ايراني: ماد و هخامنشي«هوشنگ شفتي، 

) ساختة ارد زند، 1375» (خوزستان«ساختة حميد سهيلي، 
اكبر  ) ساختة علي1381-1379» (گيسوي پريشان سنگ«

) ساختة وحيد باقرزاده، 1384» (منم داريوش«ولدبيگي، 
ختة فرزين رضائيان، ) سا1383» (جمشيد  شكوه تخت«
) ساختة هرمز 1390-1381» (جمشيد هاي تخت شگفتي«

امامي.
هخامنشيان دوره  ةشناسي دربار متاسفانه فيلم مستند باستان

متعلق فيلمي  ، همچنينش1339قبل از سال شده در  ساخته
ها در  ش به علت موجود نبودن فيلم1350هاي دهة  به سال

يامد. هر يك از اين شده، به دست ن آرشيوهاي مراجعه
خود و در برخي موارد در كل تاريخ  ةدر دور ها فيلم

از لحاظ كيفيت ساخت، شيوة  سينماي مستند ايران
مستندسازي، و پشتوانة تحقيقي داراي امتيازات شايان 

ي ها توجهي هستند و جوايز و افتخاراتي در جشنواره
ها اند كه در ادامه به آن  به دست آورده داخلي و خارجي
اشاره خواهد شد. 

) ساختة 1339» (جمشيد تخت «. فيلم مستند 1. 3
  فريدون رهنما

اسد بهروزان/  فيلمبردار:سسه جام جم رهنما/ ؤم محصول:
متري، سياه و سفيد/  ميلي 16 قطع:ژنين فوكس/  گوينده:
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  فرانسوي. زبان:دقيقه/  16:30 زمان:
م سينماي ، متعلق به دورة دو)1339» (جمشيد تخت«فيلم 

اين فيلم حاصل برخورد ايران است.  شناسي مستند باستان
جمشيد،  غير متعارف كارگردان با واقعيت تخت 

هاي وي درباره زندگي، هنر، و تاريخ است، بي آنكه  انديشه
: 1382خواسته باشد فيلمي تاريخي بسازد (دهقانپور، 

ي به ايران با نگاهاز فرانسه در بازگشت رهنما ). 388و386
 ،پرشكوه ايران ةگرايانه و حسي نوستالژيك به گذشت باستان

ها و  رود و با استفاده از نقش جمشيد مي به سراغ تخت
هاي آن و به كمك تدويني خالق، ساخته شدن  حجاري

كند. در واقع  هاي آن و بعد ويراني آنها را روايت مي كاخ
گزارشي و تفسيري به ميراث فرهنگي  رهنما نگرشي غير

هاي مستند  ترين نمونه  از قديم» جمشيد تخت«. دان داراير
). 53: 1381نژاد،  تجربي ـ توصيفي در ايران است (تهامي

هاي اين  ، رهنما به بهانة نمايش ويرانه»تخت جمشيد«در 
بناي تاريخي، از جاري بودن فرهنگ و تمدني ماندگار در 

هايي دروني،  گويد كه به واسطة ارزش طي تاريخ سخن مي
هاي ويرانگر همچنان  قادر است خود را به رغم وقوع جنگ

اش را از بدو ورود مادها به  حفظ كنند. رهنما روايت فيلم
جمشيد آغاز  ايران و شروع عمليات ساختماني تخت

اند كه  آورده «كند. بخشي از گفتار متن فيلم چنين است:  مي
هزاران سال پيش، از سوي شمال، مردماني به اينجا آمده 

اند كه پس از   اند كه جوان و دالور و جنگجو بودند. آورده
هاي پي در پي بر كساني كه اينجا  پيكارها و رخنه

باور شده بودند، چيره  زيستند و سست و فرسوده و كم مي
اند كه   شدند و در اين سرزمين جاي گرفتند. آورده

اي كه  شان در پي ساختن كاخ، چون به تپه فرمانرواي
ش مرودشت بود رسيد، گفت: اينجا. و ساختن انداز چشم

  ». آغاز شد و باغي شد
ها و با  ستون ها و پايه رهنما با استفاده از تصاوير سرستون

جمشيد را به  كمك مونتاژ، مراحل مختلف برپايي تخت

گذارد. وي با لحني شاعرانه در بيان تداوم حيات  نمايش مي
ها و  گجمشيد، از پس بارشي كوتاه بر سن  در تخت
دهد كه از آب باران جمع  اي را نشان مي ها، پرنده سرستون

نوشد.  جمشيد آب مي  هاي تخت  شده در يكي از چاله
جمشيد  اش از مضمون تخت رهنما در بيان انگيزه و تلقي

جمشيد توجه كردم يكي به اين   اگر به تخت«گويد:  مي
 هاي آن فرصتي جمشيد و ويرانه  دليل بود كه محيط تخت

هايي را كه دربارة زندگي و هنر  داد تا انديشه به من مي
جمشيد مسائلي برايم مطرح  داشتم، بيان كنم. در تخت 

اي است كه  شد كه هميشه مرا جلب كرده است. ويرانه مي
هزاران سال پيش ساخته بودند. ما از يك واقعيت عيني به 

شويم. همين است كه  گونه تصور و تخيل كشيده مي همه
ها به ياري  بين از چشم يك بينندة عادي اين ويرانهدور

بيند؛ يا آن است كه نتيجة  راهنمايان كه در آنجا هستند مي
ساخت و پرداخت سندهاي موجود و به عبارت ديگر 

هاي سينمايي است؟ و همة اينها با ما  ساخت و پرداخت
چه پيوندي دارد؟ و آيا اين مسائل كه هر جا ويران شده، 

و از امروزمان دور شده است، از نو مطرح نيست شده 
نخواهد شد؟ اما در عين حال زندگي با اين پرسش باز 

شود و  هايي كه ديده مي ايستد و اگر يادتان باشد گياه نمي
آمد و  آمدند تا دريابند و باراني كه مي تماشاگراني كه مي
كرد؛  وخيز مي اي كه جست شست و پرنده همه چيز را مي

» هاي زندگي است هاي نوعي ادامة پديده نشانههمة اينها 
  ).242: 1389(امامي، 

كوشد اطالعاتي كالبدي  جمشيد، مي  رهنما در فيلم تخت
نيز به بيننده منتقل كند، براي مثال به حضور راهنماي 

ة  كند و اطالعاتي دربار جمشيد اشاره مي حاضر در تخت 
ساختار فيزيكي شده از سنگ و  انبار تراشيدهآب ها، راهه آب

ها، امضاهاي  آن، ساختار فيزيكي و ابعاد هر كاخ، پلكان
ة  جمشيد شامل امضاي ميرزاد هاي تخت شده بر سنگ نقش

م، و 1890م، 1870هاي  عشقي و سياحان اروپايي در سال
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  كند. م و تصاويري از كاوش را نيز ارائه مي1900
هاي فيلم مستند  بندي زيرگونه با توجه به طبقه

هاي مستند  در دسته فيلم اين فيلمشناسي،  تانباس
د كه گير گرايانه قرار مي ـ شكل شناسي تجريدي  باستان
شناسي را به نمايش  هاي يك محوطة باستان زيبايي

با استفاده از يك » جمشيد  تخت«رهنما در گذارد.  مي
، براي آموزشي بوده تااحساسي تر  بيشرويكرد سينمايي كه 

هدف تالش كرده و   نشيان در قالب فيلمهخام مدنمعرفي ت
نسبت وي برانگيختن حس تحسين و توجه عمومي اصلي 

كهن ايران بوده است. اين فيلم فاقد پژوهش  تمدناين به 
هاي ثبت  به جز ارزششناسي،  بوده و از ديدگاه باستان

تصويري بنا، ارزش ديگري ندارد و خالي از نكات 
  .)4و  3 (تصاوير پژوهشي يا آموزشي است

) ساختة 1345» (ستون شكسته«. فيلم مستند 2. 3
  هوشنگ شفتي

/ مركز سينمايي ادارة كل هنرهاي زيباي كشورمحصول: 
هوشنگ شفتي و محمد ميرصمدزاده/  نويسنده و كارگردان:

قاسم  صدا:شاهرخ گلستان و فريدون قوانلو/  فيلمبردار:
تري، م ميلي 35 قطع:محمدمهدي حيدري/  تدوين:آغاسي/ 
  فارسي. زبان:دقيقه/  18 زمان:رنگي/ 

آموختگان  از نخستين دانش ،1312شفتي متولد  هوشنگ
كه  ش) است1335-1328(دانشگاه سيراكيوز ايراني 

ش را در دانشگاه ايندياناي آمريكا ادامه ا تحصيالت سينمايي
وي در بازگشت از آمريكا در مركز ). 45: 1385(امامي، داد 

ل هنرهاي زيباي كشور به ساختن فيلم سينمايي ادارة ك
مستندهاي شفتي جدا از جوايز مختلف همچون . ختپردا 

 فرانكفورت، سالرمو ايتاليا، ،اي برلين خرس نقره
تصويري زنده از دوران مختلف سرزمين ، كارلوويواري

ارائه ه بيننده ب 1350و  1340هاي خصوص دهه هن برااي
رغم نگاه  علي خ،به هويت و تاري شفتيتوجه  .دهد مي

 ةثيرگذار عرصأتوريستي، او را به يكي از فيلمسازان ت
  .كرده استمستند ايران تبديل 

مركز سينمايي ادارة كل هنرهاي زيباي هاي  نخستين فيلم
) به 1338» (جمشيد تخت «و » قالي«با دو فيلم  كشور

كارگرداني محمد ميرصمدزاده ساخته شد، اما به پايان 
جمشيد را هوشنگ شفتي   فيلم تخت 1345نرسيد. در سال 

 به نمايش گذاشت» ستون شكسته«به اتمام رساند و با نام 
از سطح مستندي » ستون شكسته«). 383: 1382(دهقانپور، 

هاي بيان  داشت به حوزه رود و با چشم تاريخي فراتر مي
  تخت«كوشد همچون  شناختي، مي سينمايي و قواعد زيبايي

تة فريدون رهنما، از تداوم زندگي ) ساخ1339» (جمشيد
كردند و حال  قومي بگويد كه زماني بر جهان حكومت مي

هايي چند، چيزي  ها و سرستون از آن سيادت جز ستون
از بسياري جهات به » ستون شكسته«باقي نمانده است. 

رهنما شباهت دارد. آغاز، ميان، و پايان دو » جمشيد  تخت«
ق است. هر دو فيلم، نگاه فيلم كامالً بر يكديگر منطب

شان را به گذشته پرشكوه ايران تصوير  بار سازندگان حسرت
اند. هر دو بر جنگ و ويرانگري دشمن مهاجم تأكيد  كرده 
كنند، گو اينكه در برخي موارد مانند تدوين صحنة  مي

يك » ستون شكسته«جنگ، فيلمبرداري و كيفيات تكنيكي 
: 1389ستد (امامي، اي مي» جمشيد تخت«گام جلوتر از 

هاي هخامنشي تهيه  ). گفتار اين فيلم بر اساس كتيبه257
شده است و در طول فيلم پادشاهان سلسلة هخامنشي از 

هاي مربوط به هر  آغاز تا حمله اسكندر، بر اساس كتيبه
  شوند. پادشاه معرفي مي

شود كه زير پرتوي  فيلم با تصوير دستي سنگي آغاز مي
آيد. سپس شمشيري را  ركت درمياز نوري سرخ به ح

بينيم كه او نيز چون دست، حركتي مشابه را آغاز  مي
كند؛ چنان كه به حركت درآمده تا نبردي را آغاز كند.  مي

هاي كوچك و تيرهاي سنگي از وقوع جنگي  حركت نيزه
وارد و  كند كه با سلطة اقوام تازه تمام عيار حكايت مي
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يابد. آغاز دوران سازندگي  استقرار حكومت مادها پايان مي
جمشيد. در اين فصل تصاوير   مقارن است با بناي تخت
ها، و برخي  ها و سرستون مختلفي از پلكان، ستون

هاي مربوط به دوران هخامنشي در موزة ايران  تنديس
شود:  باستان براي پوشش تصويري گفتار استفاده مي

داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، پسر ويشتاسب «
اي كه  منشي. گويد داريوش شاه، اين است شهرياريهخا

من دارم، از سكاهاي آن سوي سغد تا حبش، و از هند تا 
سارد كه مرا اورمزد داد. داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، 

ها، پسر ويشتاسب هخامنشي، كه اين تچر را  شاه سرزمين
بنا كرد. گويد شاه، خشايارشا، به خواست اورمزد اين دهليزِ 

  ».ة كشوران را من ساختمهم
بينيم كه با استفاده از نقوش  سپس مجموعه تصاويري مي

آهنگي  جمشيد، در تدويني مقطع و با ضرب  سنگي تخت
نسبتاً تند، سربازان هخامنشي را در حين عبور و در 

هاي  دهد. صداي موزون گام هاي مختلف نشان مي جهت
د. رعد و كن آنها حسي از قدرت را در تصاوير تشديد مي

آهنگ  شود كه شروع جنگ است. ضرب برقي زده مي
يابد و تصاوير تند و تندتر به هم برش  صحنه افزايش مي

جمشيد كه  شوند؛ تصاويري برگرفته از نقوش تخت  مي
دهند و سرهايي  وقوع نبرد و درگيري را به خوبي نشان مي

كه بر خاك افتاده، و شمشيرهايي كه از چپ و راست در 
ها و بارش تير، سقوط  اند. گردش چرخ ارابه گردش 

ها  هاي بلند، نظارت فرماندهان، پرتو سرخِ اين صحنه ستون
ريزي، در تقويت  عالوه بر داللت بر مفهوم قتل و خون

ريتم نيز كاربرد يافته است. موقعيت صحنة بعد كه تخت 
گذارد، بر شكست ايرانيان  جمشيد را در شب به نمايش مي 

جمشيد ويران، و  صبح روز بعد، تخت داللت دارد.
اورمزد بپاياد «يابند:  فرماندهان دربند كه فقط اذن دعا مي

  ». ها را از سپاه دشمن، از خشكسالي، از دروغ اين سرزمين
ها زير آسماني با ابرهاي تيره  ها و سرستون و بعد ستون

جمشيد كه رعد و برقي ديگر،  و در ادامه غروب تخت 
دهد.  اي نشان مي را در قالب فرار خزندهحيات پنهان آن 

شود،  بارد و خيلي زود تاالب كوچكي ايجاد مي باران مي
هاي ويران را در  شود تا ستون اي مي تاالبي كوچك كه آينه

خود قاب كند؛ چنان كه گويي آن شوكت و مجد و عظمت 
نيافتني تبديل شده است. صداي وزش  به رويايي دست

ويژه آنجا كه  ه صحنه داده است، بهشديد باد، حزن خاصي ب
شود  آب باران بر چهرة سنگي سربازان هخامنشي جاري مي

كند. نواي محزون آواز پري زنگنه كه  و آن را خيس مي
اي است از به خواب  خواند، كنايه الاليي مشهور خود را مي

توانست در صورت پاييدن قدرت،  رفتن تمدني كه مي
: 1389ما رقم زند (امامي،  امروز وضع متفاوتي را براي

). فيلم خالف ديگر آثار شفتي كه رويكردي صرفاً 260
تبليغاتي دارند و به رغم برخورداري از جوهري تبليغي ـ 
سياسي، از آنجا كه از ساخت و بافتي روان و غير تصنعي 
برخوردار است، قابل قبول است. در اين فيلم ظهور و 

شيد توسط اسكندر از جم سقوط هخامنشيان و انهدام تخت 
ستون «شود.  هاي ويژة بصري مجسم مي طريق جلوه

هاي مستند سالرنو  برندة پالك نقرة فستيوال فيلم» شكسته
ش)، ديپلم افتخار فستيوال فرانكفورت آلمان 1345ايتاليا (

ش) و ديپلم افتخار فستيوال فيلم برلين 1345غربي (
هيم با محك چه بخوا ). چنان233: 1375شود (مهرابي،  مي

تاريخي پژوهش فيلم را  شناسي يا وجه علمي باستان
چندان درخور نيست؛ از » ستون شكسته«ارزيابي كنيم، 

تاريخي نيز در آن نشاني  شناسي و مستندات باستان
جمشيد نگاهي   بينيم، چرا كه نگاه شفتي به تخت نمي

احساسي و عاطفي است نه علمي و تاريخي. نگاه 
ه مجد و شوكت گذشته را مرور باري است ك حسرت

كند. ليكن از آنجا كه موضوعي تاريخي را دستماية  مي
» ستون شكسته«شود.  خويش قرار داده، تاريخي تلقي مي

اي است كه وجه تاريخي ـ تحليلي آن، به سود  نمونة ويژه
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عاطفي به حاشيه رانده شده است (امامي،  -وجهي حسي
هاي فيلم  زيرگونه بندي با توجه به طبقه). 260: 1389

هاي  شناسي، اين فيلم مستند در دستة فيلم مستند باستان
گرايانه قرار داد. كه  شناسي تجريدي ـ شكل مستند باستان

شناسي را به نمايش  هاي هنري يك محوطة باستان زيبايي
شناسي  جمشيد را به كمك تأثيرات زيبايي گذارد و تخت مي

ستون «شفتي در  كشد. بصري و تدويني فيلم، به تصوير مي
با استفاده از يك » جمشيد تخت«همچون رهنما در » شكسته

بوده است تا علمي و احساسي تر  بيشرويكرد سينمايي كه 
هخامنشيان در  مدنو معرفي ت ، براي گسترشآموزشي

  .)5(تصوير  تالش كرده است  قالب زبان فيلم

» معماري ايراني؛ ماد و هخامنشي«. فيلم مستند 3. 3
  مظفر ) ساختة حميد سهيلي 1362-1371(

شبكة يك سيما، گروه فرهنگ و ادب و هنر/ محصول: 
/ مجري طرح و مظفر  حميد سهيليكننده:  كارگردان و تهيه

نظارت كيفي: احمد روستا/ نظارت فني: محمد مهريار/ 
زاده  اهللا استاد محمدكريم پيرنيا، دكتر باقر آيتمشاوران: 

فراز، دكتر يعقوب دانشدوست، دكتر اكبر سرا شيرازي، علي
اهللا كامبخش، آيدين  صادق ملك شهميرزادي، دكتر سيف

آغداشلو، دكتر يوسف كياني، دكتر مهرداد بهار، استاد كريم 
امامي، مهندس محمد مهريار، مهندس احمد روستا/ مدير 

 26پژوهش: حميد سهيلي مظفر/ منابع و ماخذ: شفاهي (
كريم پيرنيا و ديگر اساتيد جلسه گفتگو با استاد محمد

معماري) و منابع مكتوب/ نويسندگان: آيدين آغداشلو، 
حميد سهيلي، علي گودرزي، حسين ملكي، عطااهللا كوپال، 
نسرين رحيمي، مهندس اسكندر مختاري، مهندس محمد 

فيلمبرداري: فريدون مطبوع صالح/ گوينده: مهريار/ مدير 
ري، رنگي/ زمان: مت ميلي 16اسماعيل ميرفخرايي/ قطع: 

  دقيقه/ زبان: فارسي. 50:24
گير و پركار سينماي  حميد سهيلي از مستندسازان پي

تر، هم و غم خود را  ايران است كه با جديتي هرچه تمام
هاي علمي و آموزشي در بارة وجوه  معطوف ساخت فيلم

هاي  مختلف فرهنگ ايران زمين كرده است. او مجموعه
هاي صنايع دستي، تاريخچة  رگاهمستند متعددي دربارة كا

خط ايراني، نقاشي قديم ايراني، معماري ايراني، و بافت 
قديم شهرهاي ايران ساخته است. او در هر يك از آثار 

كند.  نگر موضوع را بررسي مي خود بر پاية پژوهشي ژرف
هاي مستند ما وظيفه دارند به  سهيلي با اين اعتقاد كه فيلم

معماري «قسمتي  33، مجموعة گذشته تاريخي بپردازد
ش ساخت 1371تا  1362هاي  را در فاصلة سال» ايراني
» معماري ايراني« ). مجموعة مستند151: 1381نژاد،  (تهامي

هاي  نگاهي است به تاريخ معماري اين سرزمين، از گذشته
دور تا دوران معاصر. اين مجموعه آثار و بناهايي را كه هر 

ش مهمي از هويت معنوي و يك چون سندي گرانبها، بخ
موجوديت فرهنگي ساكنان گذشته اين سرزمين را در خود 

  .)6(تصوير  كند اند، مرور مي  به يادگار حفظ كرده
ها  در تهية اين مجموعه سعي بر آن بوده تا با ارائه نمونه

هاي هر اثر،  و بناهاي گوناگون و پرداختن به ويژگي
  اي طوالني در برهههايي از تحوالت معماري ايران  گوشه

تري از ذوق هنري  بررسي شود و از طريق آن شناخت بيش
و معرفت مردمان گذشته اين سرزمين فراهم آيد. اين 

برنامه و در چهار گروه مجزا  33مجموعه مستند در قالب 
ها،  از هم تهيه شده كه هر گروه به شرح پاره اي از ويژگي

پردازد  اني ميها و مكاتب معماري اير نكات فني، شيوه
). چهار قسمت از اين مجموعه با 363: 1375(مهرابي، 

قسمت  4شناسي ساخته شده است. اين  ديدگاه باستان
دوران سلوكي و «، »دوران ماد و هخامنشي«عبارت اند از: 

(مهرابي، » مرمت آثار تاريخي«و » دوران ساساني«، »اشكاني
1375 :364 .(  

كامالً علمي اما خشك  پژوهش به صورتي ها در اين فيلم
رود. تدوين كامالً روايي است و گزينش زوايا،  پيش مي
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هاي دكوپاژي فيلم،  محل استقرار دوربين و ساير ويژگي
ها و  تر ابعاد، تناسب تر و روشن همه در خدمت بيان دقيق

ها فاقد ظرافت سينمايي  جزييات معماري است و فيلم
  جشوارهچند در  عماري ايرانيم مستند ةمجموعاست. 

عماري . ماست و جوايزي نيز به دست آورده حضور داشته
هاي  آغازگر راه جديدي در توليد مستند ايراني
هاي  هاي بعدي اكثر فيلم شناسي است و در دهه باستان
  شناسي تلويزيون در قالب مجموعه توليد شده اند.  باستان
 شناسي هاي مستند باستان در دستة فيلم فيلم مستند اين

شناسي مانند: مرمت آثار  هاي باستان كه دربارة ديگر شاخه
هاي تلفيقي  فيلميا  شوند، تاريخي و تاريخ هنر ساخته مي

هايي از اين دست كه  . در فيلمگيرد جاي ميشناسي  باستان
از يك سو بايد آنها را به واسطة كاري علمي كه صورت 

 دهند، مستند علمي و از ديگر سو به واسطة قوت مي
نگرشي پژوهشي (به مدد حضور اساتيد فن معماري و 

، مستندهايي پژوهشي تلقي كرد. همواره شناسي) باستان
ها، مجالي  حجم باالي اطالعات و ضرورت تحليل يافته

گذارد، لذا خشكي  براي پرداختن به ظرايف حسي باقي نمي
ها، مخاطبان پيگير را كاهش  بيش از حد اطالعات اين فيلم

آن را به دانشجويان و پژوهشگران رشتة معماري دهد و  مي
  كند. محدود ميشناسي  و باستان

  ) ساختة ارد زند 1378» (خوزستان«. فيلم مستند 4.  3
محقق، شبكة يك سيما، گروه فرهنگ و دانش/ محصول: 

نويسندة متن و كارگردان: ارد زند/ مشاوران: دكتر مهدي 
الدين رفيع جالل رهبر، دكتر صادق ملك شهميرزادي، دكتر

موسيقي: فريدون خاوري/   كننده: كامبيز مقيم / تهيهفر
فيلمبردار: سيامك پورافشار/ صدابردار: اصغر شهبازيان/ 

نيا/ گوينده: اميرهوشنگ زند/ فيلمبردار انيميشن:  رسول
دقيقه/  44متري، رنگي/ زمان:  ميلي 16نازنين رابط/ قطع: 

  زبان: فارسي.

لي فيلم لالم از مدرسه بين سينما ةصيل رشتالتح ارد زند فارغ
و عضو انجمن  لندن و انستيتو هنري سانفرانسيسكو

كارگردان ش 1357او از سال . استسازان ايران  مستند
حاصل  يك سيما بوده است كه ةهاي مستند در شبك فيلم

فيلم . استفيلم مستند  چهل )حدود(اين همكاري 
ستند دورة اول جشنواره به عنوان بهترين فيلم م» خوزستان«

  ش شناخته شده است.1381فيلم يادگار در سال 
رضا فوالدي و  1378تا  1373هاي  در فاصله سال 

كنندگان تلويزيون و ارد زند و  كامبيز مقيم خاوري تهيه
 16محسن عبدالوهاب در مقام كارگردان، يازده فيلم 

نژاد،  متري دربارة ميراث فرهنگي ساختند (تهامي ميلي
). از اين يازده فيلم تعداد هشت فيلم به 199: 1381

كارگرداني ارد زند و سه اثر به كارگرداني محسن 
ها عبارت بودند  عبدالوهاب ساخته شدند. برخي از اين فيلم

)، 1373( »هاي باستاني در زيويه و كنگاور كاوش«از: 
، »قشم«و » گنجينه«)، 1378» (خوزستان«)، 1373» (همدان«

) ساختة 1373» (الخ مزار«هاي ارد زند و  تهو... ساخ
محسن عبدالوهاب. به گفتة ارد زند، وي تحت تأثير 

هايش همچون مسجد جامع اصفهان  منوچهر طياب و فيلم
هاي منوچهر  بوده و فيلم خوزستان را با رويكردي به فيلم

طياب ساخته است (مصاحبه نگارنده با ارد زند، 
14/7/1390.(  

ن فيلم كوشيده است با فيلمبرداري و كارگردان در اي
روايت داستاني از گذشته تا به امروز، باري دراماتيكي نيز 
در فيلم ايجاد كند. در اين فيلم به منطقة خوزستان پرداخته 
شده است. در ابتدا آثار تاريخي اين منطقه شامل آثار اولية 

ها، روستاي توك توكو و آثار و ابنيه  شهرنشيني، گوردخمه
مانده از تمدن عيالم همچون زيگورات چغازنبيل،  جا به

شده، و جام  هاي كشف تپه، لوح حمورابي، تنديس هفت
شوند و علل انقراض عيالميان نيز  زندگي نشان داده مي

. در اين بخش و براي توضيح و تشريح دشو مطرح مي
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نقوش جام زندگي، از انيميشن دو بعدي استفاده شده 
ار هخامنشيان در خوزستان پرداخته است. در ادامه به آث

، آجرهاي شود و آثار بازمانده از كاخ آپاداناي شوش مي
هاي بازمانده از آن دوره، مجسمه  لعابدار، برخي كتيبه

آيند. در اين بخش  داريوش، و... به نمايش درمي
داريوش بر تصاوير آثار هخامنشيان   هايي از كتيبة قسمت

هاي  ز مطالعات و فعاليتشود. در انتها ني خوانده مي
شوش، مقبرة دانيال نبي مورد شناسان فرانسوي در  باستان

هايي از قلعة شوش و مقبرة  بررسي قرار گرفته و صحنه
شوش را «آيند و فيلم با شعر  مي دانيال نبي به نمايش در

يابد. نكاتي كه  سرودة مهدي اخوان ثالث پايان مي» ديدم...
  يان شده، عبارت اند از:در قسمت هخامنشيان فيلم ب

كورش و داريوش با اعطاي آزادي مذهب و « گفتار فيلم: 
رو  عقيده، تمدن ملل مغلوب را حمايت كردند و از اين

امتياز هنر هخامنشي در قياس با ساير ملل آن روزگار، 
و در » ها با يكديگر است. هماهنگ ساختن روح هنري آن

پي كاخ آپادانا  ادامه، سنگنبشته داريوش، يافت شده از
  شود: چنين خوانده مي

داريوش گويد، اين كاخي است كه من در «گفتار متن: 
شوش بنا كردم، تزيينات آن را از راه دور آوردم، 

هاي  گيري آجر، كار بابليان بود، چوب سدر از كوه قالب
لبنان توسط آشوريان تا بابل آورده شد و از بابل تا شوش 

حمل كردند. طاليي كه در اينجا به كاريان و ايونيان آن را 
كار رفته از سارد و بلخ آورده شده است. سنگ الجورد و 
عقيق را از خوارزم آوردند و نقره و مس را از مصر؛ عاجي 
كه به كار رفته از حبشه و هند و رخج حمل گشته است، 

 هاي سنگي كه اينجا كار گذاشته شده را از عيالم ستون
اند ايونيان و  سنگ را تراشيده آوردند. هنرمنداني كه 

اند مادي و  كه طال را كار كرده اند. زرگران  سارديان بوده 
در ». اند، آجرهاي مينايي كار بابليان بوده است  مصري بوده

بخش ديگري از فيلم به آغاز مطالعات هخامنشيان و 

حفريات در شوش پرداخته شده و بخشي از خاطرات مادام 
رد كردن سرستون هخامنشي با پتك ديوالفوا حاكي از خ

شود. تمام اين مسائل گواه پشتوانه پژوهشي فيلم و  ذكر مي
رجوع به منابع تحقيقاتي در مورد هخامنشيان همچون 

، م1884ـ1886شناسي شوش  هاي باستان خاطرات كاوش
، وشي ترجمة ايرج فره ا،راشل ديوالفو  ژان پلنوشتة 
به زبان آريايي (پارسي كه  هاي شاهنشاهان هخامنشي فرمان
ايران در ) نوشته شده، نوشتة رلف نارمن شارپ و  باستان

پيده دم سشناسي ايران از آغاز تا  باستان پيش از تاريخ:
است. در اين  ملك شهميرزادينوشتة صادق  ،شهرنشيني

فيلم با اينكه قسمت كوتاهي به آثار هخامنشيان اختصاص 
 شناسي متخصص باستان مشاورانيافته، ولي به مدد نظرات 

مانند دكتر مهدي رهبر، دكتر صادق ملك شهميرزادي، دكتر 
و همچنين دقت نظر و عالقه كارگردان،  فر الدين رفيع جالل

رجوع به منابع معتبر تحقيقاتي و پژوهش كافي و همچنين 
به شكل شناسي  زبان سادة فيلم، مطالب تاريخي و باستان

با بي بيان شده است. مستدل و در سطح فهم عام به خو
شناسي  هاي فيلم مستند باستان بندي زيرگونه توجه به طبقه

هاي پژوهشي قرار دارد. اين فيلم  اين فيلم در دستة مستند
به سبب ساخته شدن در تلويزيون (ارائه براي مخاطب عام) 
در عين پژوهشي بودن، سعي دارد با افزودن بار دراماتيكي، 

 مخاطبان حفظ كندهاي مختلف  يفارتباط خود را نيز با ط
  .)8و  7(تصاوير 

) 1380» (گيسوي پريشان سنگ«. فيلم مستند 5. 3
  اكبر ولدبيگي ساختة علي

تصويربردار و گروه مستند شبكة چهار سيما/ محصول: 
رابط/  اكبر ولدبيگي/ موسيقي: آزاد حكيم  عليكننده:  تهيه

سرو حكيم گوينده: شهرام درخشان/ بازنويسي متن: دكتر خ
/ تدوين: وحيد باقرزاده/ اكبر ولدبيگي عليرابط/ پژوهش: 

مشاوران: دكتر احسان يغمايي، دكتر ميرعابدين كابلي، دكتر 
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دقيقه/  35رضا پورحسين، دكتر مسعود آذرنوش/ زمان: 
  زبان: فارسي.

يك قسمت از مجموعة  »گيسوي پريشان سنگ«فيلم 
است. ) 1381-1379(» زمين پناه من است«سيزده قسمتي 

هايي به تمدن نجد ايران در  قسمتدر اين مجموعه، 
از اين مجموعه به » سه قسمت«. پردازد ميباستان ي  دوره

تمدن، تحت عنوان  پرداخته است. اين »تمدن استخر«
هاي  در كنار ديگر بخش» ي رود پلوارا تمدن حاشيه«

هاي زيادي از سرزمين فارس را  قسمت كهـ اي رود  حاشيه
عيالميان ة از دور( سال 2500نزديك به  ـ بخشد ات ميحي

 بنيادين يو هنر ايران نقش ،در تكامل انديشه، تاريخ )به بعد
گيسوي «قسمتي از اين مجموعه با عنوان  داشته است.
هاي ديگر،  قسمتپردازد.  به پاسارگاد مي» پريشان سنگ

 هاي حكومت در واپسين سال »كاخ سروستان« ةدربار
در كرمانشاه است. در قسمت » طاق بستان«و  ساسانيان

  ةصحن بر دو ،»نقش واپسين«با نام  مربوط به طاق بستان
  شده است.تمركز » شكار گوزن و گراز«

 اينة كنند تهيه كارگردان و اكبر ولدبيگي علي  ةبه گفت
زمين «نيم زمان صرف ساخت  ، حدود دو سال ومجموعه

ماه به طور  7حدود  آن نيزپژوهش و  شده» پناه من است
، مراحل مختلف ساخت طول كشيده است و حينمتمركز 

در طول تصويربرداري و تدوين و حتي نوشتن متن برنامه، 
(مصاحبه نگارنده با علي اكبر  است ادامه داشته

  ).1390ولدبيگي،
به » گيسوي پريشان سنگ«طور كه گفته شد فيلم  همان

بار عام، كتيبة كاخ  پاسارگاد و آثار تاريخي آن اعم از كاخ
برجستة منسوب به كوروش،  بار عام، مقبرة كورش، نقش

مقبرة منسوب به كمبوجيه، استحكامات دفاعي تل تخت 
در پردازد. همچنين  مي ها راهه و آب )سليمان (زندان تخت

، شرايط فعلي و نظري مرمت بنا  شيوه و مبانياين فيلم 
د با آن مواجه مسائلي كه امروزه محوطة تاريخي پاسارگا

  است بيان شده است.
در اين فيلم فرضيات موجود دربارة آثار پاسارگاد كه به 
طور قطع اثبات نگرديده اند، در قالب سؤاالتي در دل گفتار 

اند. براي مثال وقتي كه در مورد بناي  متن گنجانده شده 
مقبرة كمبوجيه و شباهت آن با كعبة زرتشت در نقش رستم 

آيا اين «شوند:  فرضيات چنين مطرح ميشود،  صحبت مي
 هاي جهان هستند؟ هاي منظم نشانه اولين رصدخانه حجم

و يا در جاي ديگر، هنگامي » آيا خزانة كورش نبوده است؟
ها نشان داده  روي سنگ ةشدهاي حكاكي كه نشانه

هاي  ها، نشانه آيا اين نشانه«شود:  شوند، پرسيده مي مي
نة جادو يا ستايش عناصر مقدس تراشان است؟ آيا نشا سنگ
  و... .» است؟
ي ها توان اين فيلم را از نظر ساختاري در دستة فيلم مي

قرار داد. شيوة بيان اين فيلم در اكثر مواقع تركيبي  توصيفي
است؛ در عين ارائه اي  مشاهده هاي توضيحي و از شيوه

بدون اظهار نظر به اطالعات دربارة مجموعه آثار پاسارگاد، 
شناسان  باستانة شدان مشاهدات خود و فرضيات مطرحبي

نيز فيلم با زباني فاخر به شيوة هايي  تدر قسم .پردازد مي
برداري بسيار خوب،  تصوير شود. شاعرانه متمايل مي

و  ،متن، گفتار شناسان تحقيقات كارگردان، مشاوره با باستان
ه موسيقي اين فيلم از عوامل توفيق و اقبال عمومي آن بود

هاي مستند  در دستة فيلمتوان اين فيلم را  مياست.  
 آموزشي، و پژوهشي، اي محوطه تكشناسي  باستان
 .)9(تصوير  بندي كرد طبقه

) ساختة 1383» (منم داريوش«. فيلم مستند 6 .3
  وحيد باقرزاده

پژوهش: ارد گروه مستند شبكة چهار سيما/ محصول: 
اي از دكتر شاهرخ  هعطارپور، وحيد باقرزاده، بر اساس مقال

رزمجو/ تصويربردار: عباس صاحب/ گوينده: شهرام 
درخشان/ انيميشن: روانبخش صادقي/ نويسندة متن و 
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كننده: ارد عطارپور/ تدوين: وحيد باقرزاده/ كارشناسان:  تهيه
دكتر شاهرخ رزمجو، ژان پرو، فرانسوا واال، رمي بوشارال/ 

  دقيقه/ زبان: فارسي. 34:11زمان: 
مستند گزارشي  ،وحيد باقرزاده ةساخت »منم داريوش«م فيل

بي سر  ةساختي از كشف مجسم بسيار دقيق و خوش
 1970 ةشوش در ده ةهاي منطق داريوش اول در حفاري

است. اين مجسمه توسط پروفسور ژان پرو باستان شناس 
ايران  ةكشف شد و اكنون در موز 1972فرانسوي در 

فيلم بر مبناي پژوهشي از  . اينشود باستان نگهداري مي
عنوان زخمه بر تنديس، منتشرشده دكتر شاهرخ رزمجو، با 

با استفاده  ،137912در سال  باستانشناسي و تاريخ مجلةدر 
هاي  و مصاحبهمواد آرشيوي  ،هاي قديمي ، عكساز اسناد
شده با كارشناسان از جمله شخص دكتر شاهرخ انجام

ساخته شده  رمي بوشارال ژان پرو، فرانسوا واال، و، رزمجو
دربارة كشف و اي تصويري  اين فيلم را مقالهتوان  است. مي

 دانست. هاي واردشده بر پيكرة مصري داريوش آسيب
  فيلماين در ي ديگري است كه ها از تكنيك نيز انيميشن

مورد و قابل فهم بودن آن  اطالعاتتر  براي انتقال راحت
توان در زمرة  را ميم اين فيلقرار گرفته است.  استفاده
، »باستان آوري فنة مطالع«شناسي  هاي مستند باستان فيلم

هاي معرف يك فرآيند  آموزشي، پژوهشي، و مستند
شيوة بيان اين فيلم توضيحي بندي كرد.  طبقهشناسي  باستان

و ساختار آن ساختار توصيفي است كه از منابع آرشيوي و 
به سبب مبنا قرار دادن اين فيلم  جويد. بازسازي نيز سود مي

شناسان و متخصصان  يك پژوهش تخصصي، حضور باستان
، استفاده از فيلم، جذابيت موضوع، ساختار صحيح برجسته

، و حمايت تهيه دقت كارگردان مواد آرشيوي و انيميشن،
شناسي را داراست.  خوب باستانهاي يك فيلم  كننده، معيار

فيلم ارتباط مؤثري  زبان سادهكارگيري  به  همچنين به سبب
  )10(تصوير كند.  مخاطبان برقرار مي هاي گوناگون با طيف

) ساختة 1383» (جمشيد  شكوه تخت«. فيلم مستند 7.  3
  فرزين رضائيان

/ محصول: طلوع ابتكارات تصويري و كشور كانادا
عباس عليزاده،  دكترعليرضا شاپور شهبازي، مشاوران: دكتر 

محمدحسن طالبيان، مهندس  دكتر، ريچارد فراي دكتر
رمي بوشارال، پرفسور محمد بهشتي، محمد قهرماني،  سيد

پرفسور متيو استولپر، دكتر عبدالمجيد ارفعي، شاهرخ 
فرزين رضائيان و كننده:  تهيهرزمجو، ديويد استروناخ/ 

بخش مهربخش و  جهانفيلمبردار: / حسين حضرتي
و ميثم ديجيتال: مرتضي ياهو  تصوير/ محمدرضا ساعتچي

/ گوينده: تدوين: فرزين رضائيان و مرتضي ياهو/ كشاورز
دقيقه/  40زمان: / موسيقي: فريد شبخيز/ زاده احمد رسول

  زبان: فارسي و انگليسي.
مستند ايراني است كه اولين  »جمشيد  شكوه تخت« فيلم

ساخته شده است. اين  ديجيتال انيميشن ةبا اتكا به شيو
اثري ارزشمند و ، توليد شده خصوصي ةفيلم كه با سرماي

نيمي از فيلم متكي به تصويرسازي  پيشگام است. تقريباً
ديجيتالي است و بيينده در برابر تصويرهايي كه در آنها 

پيكر تبديل  هاي زيبا و غول جمشيد به كاخ هاي تخت ويرانه
محمد مهندس سيد. كند احساس اعجاب مي ،شوند مي

اين ساخت  ،رهنگيوقت سازمان ميراث ف ئيسر بهشتي
بر اين  و بنا ش پيش نهاد.1382در سال را مجموعه 

هبازي عليرضا شاپور ش تگذاشته شد تا اين كار با مشور
هزينه و انجام شود تا  ...) وو پاسارگاد (مشاور بنياد پارسه

خوب،  ةشود، نتيج مي صرفكه براي اين پروژه  زماني
رضائيان نيز در فرزين و قابل استنادي داشته باشد.  ،مستدل

و با الگوبرداري از يك  »پارسه به روايت نو«فيلم ديگرش 
جمشيد ـ كه در آن از انيميشن و  فيلم انگليسي دربارة تخت

هاي ويژه استفاده شده بود ـ دست به تجربه اي جديد  جلوه
زد و از انيميشن استفاده كرد. انعكاس اين امر در جامعه و 

، وي را برانگيخت تا »وايت نوپارسه به ر«اقبال عام فيلم 
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هاي باستاني به  بازسازي ويرانهاين فيلم را توليد كند. 
هاي مهم  تر به اصل امروز يكي از زمينه صورت هر چه شبيه

كاربرد تصويرسازي و پويانمايي ديجيتالي است. آثار 
هاي مستندي كه به مطالعات  متعددي از شمار فيلم

زه از هنر گرافيك كامپيوتري پردازند امرو شناختي مي باستان
براي اوليه  هاي گاماين فيلم نيز از  كنند. استفاده مي

هاي  از كاخ .است اين طريق بهبازسازي آثار باستاني 
شده در اين فيلم گاه يكي دو سه ستون باقي مانده  بازسازي

طرحي مبهم از  فقطهايي كه  ستون است و گاه رديفي از پايه
ها  اين كاخزي تصويري براي بازسادهند.  اصل به دست مي

اسان نش جمشيد مطالعات بسياري از باستان تخت ةو مجموع
ترين آنها در اين  گروهي از برجسته ؛دستمايه كار بوده است

هاي مختلف  فيلم حضور دارند و به معرفي قسمت
  پردازند. جمشيد مي تخت

اين فيلم از ياري بسياري از  ةبراي تهي فرزين رضائيان
و فرانسوي بهره برده  ،ناسان آمريكايي، بريتانياييكارش

هاي جهان مانند لوور، آرميتاژ،  ترين موزه است و به مهم
عكس و فيلم  ةمتروپوليتن نيويورك و مانند آنها براي تهي

با  ،آمده طور كه در گفتار آن فيلم همان مراجعه كرده است.
صر شناختي است از عن هاي باستان كه متكي بر داده اين

از  برده است. طبيعي است كه اطالعات تخيل نيز بهره
 بازسازي تاروزگار هخامنشيان چندان كامل نيست 

 كم و كاست صورت گيرد. آنچه در اين  جمشيد بي تخت
هاي  گرچه داده مالحظاتي است كهد، شو فيلم ارائه مي

آميخته عنصر تخيل  بااما  گيرد در نظر ميشناختي را  باستان
 اطالعات هايءرسد كه خال ظر ميبه ن است.
و در بسياري اي محدود  تا اندازهفيلم را  ،شناختي باستان

بعدي از نقوش دوبعدي تخت  سه يموارد آن را به تصوير
  است.  شيد تبديل كردهمج

هاي  كاخ«و » بار عام شاهي«فيلم شامل دو بخش اصلي 
. در بخش بار عام شاهي است »جمشيد اصلي تخت

ديجيتالي خالي از آن شكوهي  شدة ازيهاي بازس بخش
 . در واقع از شكوه تختداده شودنشان بوده است كه قرار 

 تر ها بسنده شده و كم به عظمت كاخ جمشيد تنها و عمدتاً 
كيد شده أت عمومي آن (به جز چند مورد) بر فضاسازي

خادمان  وآمد رفت، است. نشاني از انبوه مردمان و سپاهيان
در فيلم اسبان  هاي سلطنتي و نظامي و ارابه، و و كارگزاران
  .خورد به چشم نمي

در  هانقوش آن از مراسم درباري يا آييني كه بسيارياز 
. شاه به همان اثري نيستدر فيلم  ست،جمشيد ه تخت

ها آمده در فيلم ظاهر  كه بر نقوش كتيبه ايستاصورت 
نشان چنداني در فيلم ها  واقعي انسانشود. حركت  مي
د. بخشي از اين عدم تحرك شايد به علت ندار

هاي الزم براي اجراي  هاي گرافيكي و توانايي محدوديت
غير نمايشي هاي  بازسازي. هاي پركار بوده است طرح

 كمك سهو با گرايانه  شيوة واقع به ديجيتالي هم كه عمدتاً
چهار بازيگر صورت گرفته است تا سربازان يا سپهبدان يا 

هاي  با بازي ،داريوش را نشان دهدگام زدن كورش يا 
ضعيفي انجام شده است. هيچ يك از بازيگران تصنعي و 

نيستند و احساس حضور  داراي شخصيت شاهان يا بزرگان
هاي  بخشي از حركت كنند. دوربين را به بيننده منتقل مي

برخاسته از باشد و ديگر هم شايد مطابقتي با اصل نداشته 
  ست.ا ن به موضوعنگاه امروزي

هاي فيلم مستند  بندي زيرگونه با توجه به طبقه
هاي مستند  شناسي، اين فيلم در دستة فيلم باستان
با اين فيلم هرچند گيرد.  عمومي قرار ميشناسي  باستان
از بودجة  شناسان ساخته شده و باستان و مشاورةكمك 

ي پژوهشي محتوامناسبي نيز برخوردار بوده است، از نظر 
در  برانگيز و خي اطالعات فيلم چالشبر. ضعيف است
با استفاده از يك اين فيلم  نادرست است. بعضي موارد

 پسند است تا عامهو  تر تأثيرگذار بيشرويكرد سينمايي كه 
آن برانگيختن حس هدف اصلي  ، ساخته شده وآموزشي
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 جمشيد است تخت نسبت به شگفتي و تحسين مخاطب 
  .)11 (تصوير

» 1جمشيد   هاي تخت شگفتي«.  فيلم مستند 8. 3
  ) ساختة هرمز امامي1390(

محقق، نويسنده، / سازي امامي فيلم محصول: شركت فيلم
/ ناظر علمي: دكتر هرمز اماميكننده:  كارگردان، و تهيه

علمي: دكتر محمدحسن حسن طالبيان/ مشاوران  محمد
پروفسور فرانچسكو  دكتر عبدالمجيد ارفعي، طالبيان،
 هايد  دكتر رمي بوشارال(فرانسه)، پروفسور ليا)،ايتا( كالييري

(آلمان)، دكتر عليرضا عسگري، احمدعلي اسدي،  ماري كُخ
 پور، دكتر آلكساندر ناگل افشين يزداني، مهندس بابك امين

تصويربرداران: جاويد / (ايتاليا) (آمريكا)، استفانو تيليا
ن: / گوينده: ابوالحسن تهامي/ زماشكيبايي، ايرج مستشيري

  دقيقه/ زبان: فارسي. 46
شناسي در  از جملة آثار هرمز امامي كه با رويكرد باستان

هاي زير را نام برد:  توان فيلم ش ساخته شده مي1380دهة 
جمشيد بر   (فيلم مستند راهنماي تخت» در دامن مهر«

سرزمين «اساس كتاب دكتر عليرضا شاپور شهبازي)، 
گاد، و نقش رستم)، (منظر فرهنگي پارسه، پاسار» پدري

» شكوه اردشير«(ميراث جهاني چغازنبيل) و » دورـ اونتاش«
  (شهر تاريخي فيروزآباد).

)، 1390-1381( »جمشيد هاي تخت شگفتي« مستند
است كه  دقيقه 220اي پنج قسمتي به مدت  مجموعه

مراحل پژوهش و توليد آن نه سال به طول انجاميده است. 
باال بردن سطح  كمك به اهداف توليد اين مجموعهاز 

آموزان، دانشجويان، پژوهشگران،  اطالعات تاريخي دانش
 اآشنا كردن آنان بو مندان تاريخ ايران  عالقه و ،گردشگران

 هخامنشيان وشناساندن  همراه با ،ايران  بخشي از سرزمين
  .دوران استآن مانده از  جا  آثار و اشياي به

نوي برخي از مع حمايت علمي و از اين مجموعهدر 

المللي  نظران بين مراكز پژوهشي، دانشگاهي و صاحب
ارائه مطالب آن از متون تاريخي موثق،  و براي استفاده شده

و ، نويسان معاصر مقاالت، نظرات پژوهشگران، تاريخ
با ت. شناختي كمك گرفته شده اس هاي جديد باستان يافته

 هاي مهنا پايانها و  اين فيلم از كتاباطالعات اينكه 
مخاطب در هر اش براي  زباناخذ شده، ولي دانشگاهي 

يا  انشناس باستان گروهبراي  است و صرفاًسطحي قابل فهم 
 توضيح دادهدر اين فيلم متخصصان ساخته نشده است. 

  تخت با چه تكنيكيو چگونه هخامنشيان شود كه  مي
ي، نكات مهم مهندسي و معمار؛ اند جمشيد را ساخته 

يات گفته شده است. با توجه به يوش و جزداستان نق
در اين مجموعه  در بارة تخت جمشيد، هاي پراكنده كتاب

اساس منابع علمي، يك مجموعه علمي  سعي شده بر
  فشرده و چكيده فراهم شود.

در فيلم اول از اين مجموعه كه مورد بحث اين پژوهش 
موقعيت شوند:  نيز هست، موارد زير به نمايش گذاشته مي

پا كردن  بر، كوه مقدس مهر يا رحمت ،ت مرودشتدش
،ختگاهتهاي زيرزميني  راهه آب ،جمشيد  تختگاه تخت

استخراج و انتقال قطعات  ةنحو جمشيد، معادن سنگ تخت
  .ها سنگ از كان

هاي  در زمينه پژوهش اين قسمت از فيلم از پايان نامه
مله دكتري چند تن از همكاران بنياد پارسه پاسارگاد (از ج

جمشيد) و  نامة امين امامي دربارة معادن سنگ تخت پايان
  نظرات مشاوران استفاده شده است.

هاي  بندي زيرگونهتوان اين فيلم را با توجه به طبقه مي
هاي مستند  شناسي در زمرة فيلم فيلم مستند باستان

بندي كرد. همچنين اين  اي طبقه محوطه تكشناسي  باستان
آموزشي، پژوهشي،  هاي مستند دستة توان در فيلم را مي

شناسي، مستندهايي كه  هاي معرف يك فرآيند باستان مستند
هاي مالي از  مراكز و ارگانهاي مسئول از طريق حمايت

سينماي مستند براي كسب تشخص فرهنگي و اهداف 
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كنند، و مستندهايي كه دربارة ديگر  فرهنگي توليد مي
قرار داد. اين فيلم   ودش شناسي ساخته مي هاي باستان شاخه

شناسان و متخصصان برجسته و اهل  به يمن حضور باستان
 محكميپژوهشي  ةفن و همچنين دقت كارگردان از پشتوان

صحيح   به سبب جذابيت موضوع و پيوندبرخوردار است. 
آن ارتباط مؤثري  ةهاي فيلم با يكديگر و زبان سادبخش

در حقيقت اين فيلم  كند. با هر گروه از مخاطبان برقرار مي
عصاره و چكيدة تحقيقات مداوم بنياد پارسه ـ پاسارگاد و 

شود. محققان است كه با زباني ساده روايت مي
را  »جمشيد هاي تخت شگفتي«علل موفقيت مجموعة 

توان در نكاتي چون جذابيت موضوع، پشتوانة قوي  مي
پژوهشي، بودجة مناسب و زمان كافي براي توليد، حضور 

، متخصصان، شناسان ترين باستان وران علمي از برجستهمشا
فهم،  كارشناسان، و اهل فن، استفاده از زباني ساده و همه

روايت ساده، تداوم و كشش مناسب فيلم براي مخاطب، 
جذابيت تصويري (استفاده از تصاوير هوايي)، انيميشن و 

  .)12(تصوير  گرافيك مناسب برشمرد

  شناختي شناسي باستان د ايرانهاي مستن . مقايسه فيلم4
، از هاي مورد بررسي فيلم زير در اين قسمت و در جدول

بندي انواع  نظر شيوة بيان، ساختار، زيرگونه در طبقه
، پژوهش و مشاورة علمي با شناسي هاي مستند باستان فيلم

  شوند. ييكديگر مقايسه م

ف
ردي

 

  شپژوه  مشاورهزيرگونه  ساختار شيوة بيان  نام فيلم

1.
) ساختة1339جمشيد (  تخت

  فريدون رهنما
شاعرانه،
 اي مشاهده

 ندارد  ندارد  گرايانه  تجريدي ـ شكل توصيفي

2.
) ساختة1345ستون شكسته (
  هوشنگ شفتي

 ندارد  ندارد  تجريدي ـ شكل گرايانه توصيفي شاعرانه

3.
-1362ماد و هخامنشي (  معماري ايراني؛

1371(  
  ساختة حميد سهيلي مظفر

آموزشي، پژوهشي، تحقيقات  توصيفي ضيحيتو
 شناسي وابسته به باستان

 دارد  دارد

 دارد  دارد  آموزشي، پژوهشي توصيفي توضيحي ) زساختة ارد زند1375خوزستان (.4

5.
 ) ساختة1380پريشان سنگ ( گيسوي 

  علي اكبر ولدبيگي
 دارد  دارد  اي تك محوطه توصيفي توضيحي

6.
 )1383منم داريوش (
 باقرزاده ساختة وحيد

توصيفي، بازسازي، توضيحي
 آرشيوي

پژوهشي، بيان فرآيند يك 
  شناسي عمليات باستان

 دارد  دارد

7.
 )1383جمشيد ( شكوه تخت 

  ساختة فرزين رضائيان
ضعف   دارد  عمومي توصيفي، بازسازي توضيحي

 پژوهش

8.
)1389(1مشيدج  هاي تخت شگفتي

  ساختة هرمز امامي
 وزشي، پژوهشي، آم توصيفي، بازسازي توضيحي

بيان فرآيند يك عمليات 
 شناسي باستان

 دارد  دارد

 (مأخذ: نگارندگان). شده مطالعهي ها فيلمهاي  . بررسي داده1جدول
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  گيري . نتيجه5
  مستند  آمده از بررسي اين هشت فيلم دست نتايج به

  دهد:  شناختي نشان مي باستان شناسي ايران
با اهداف و » ون شكستهست«، »تخت جمشيد« هاي ـ فيلم
شناسي، انطباق آشكار و مشخصي  هاي علم باستان روش

هاي زيبايي ظاهري،  تر از لحاظ جنبه ندارد، بلكه بيش
اي از يك دورة  ها، و تعابير شاعرانه و اسطوره شكل، روايت

تاريخي از ادوار باستان مورد توجه و تمجيد مستندسازان 
لي به منظور ارائه اطالعات است نه از جنبة تحلي  قرار گرفته

  و شناخت ايران در آن دوران.
كه ظاهراً بر » شكوه تخت جمشيد«ـ اعتبار علمي مستند 

ساخته شده است، از نظر   شناسي هاي باستان پاية پژوهش
شناسي، در معرض ترديد قرار گرفته و  متخصصان باستان

محل بحث و تأمل است. پژوهش اين فيلم غير تحليلي، 
توصيفي يا گزارشي است. در اين فيلم به جاي  تر بيش

شناسي،  استفاده از روش مطالعة موضوعات علم باستان
ويژه موضوعات مربوط به شناخت تحليلي آثار و  به

هاي تمدن هخامنشيان، مستقيماً از نظر كارشناسان و  ويژگي
هاي آنها در صورت يك مصاحبه تصويري در  از گفته

يي منتزع از فضاي موضوع مورد ها ـ و گاه در فضا فيلم
مطالعه ـ استفاده شده است. در اين فيلم احساس 
نوستالژي، اندوه و حسرت از دست رفتن يك گذشتة 

شده و  باشكوه و غمِ يك دوران درخشانِ سپري
خورد. اين حس شخصي  تجديدناپذير به چشم مي

مستندساز غالباً مانع يا جايگزين يك تبيين علمي از 
مطالعه شده است و گاه به فيلم حالتي تبليغي  موضوع مورد

و تهييجي داده است كه در گفتار متن فيلم كامالً مشهود 
  است.

معماري «هاي  پژوهش فيلمناسي ش ـ از منظر باستان
گيسوي پريشان «، »خوزستان«، »ايراني؛ ماد و هخامنشي

مورد » جمشيد هاي تخت شگفتي«، و »منم داريوش«، »سنگ

آخر، مقاالتي تصويري اند و بر   حتي دو فيلمتأييد است و 
شناسي ساخته  باستان ةهاي مدقن در زمين اساس پژوهش

شده اند. 
دهد با رشد  ها نشان مي بررسي و مقايسه اين فيلم

هاي مستند  هاي مادي و معنوي از فيلم تكنولوژي، حمايت
تعميق  هاي تخصصي، شناسي، تكيه بر پژوهش باستان

همكاري تنگاتنگ بين مستندسازان و مباحث نظري، و 
توان  شناسان و با تداوم در اين حوزه مي باستان

  بهتر نسبت به گذشته كسب كرد.ي يدستاوردها
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2. Jean Laude

  بندي كنيم:  توانيم طبقه هاي زير مي هاي مستند را به شيوه فيلم. 3
ها، و رويكرد؛ ج. بر  ه اهداف، ديدگاهالف. بر پايه موضوع؛ ب. بر پاي

هاي توليد (فرايند  ها و تكنيك پاية شكل و ساختار؛ د. بر پاية شيوه
كند  اي كه به مخاطب منتقل مي توليد انواع مستند)؛ ه. بر پاية نوع تجربه

  ).295: 1387جهرمي،  (ضابطي 
بندي با تعميم و مطابقت با نظرية دكتر احمد ضابطي  اين دسته .4

كه در كتاب » هاي آن فيلم مستند صنعتي و زيرگونه«جهرمي در زمينة 
 )  ارائه شده، انجام شده است.1387( سي سال سينما

5. Andre Leroi- Gourhan
6. Dorothy Garrod’s
7. Carmel
8. the Rainbow Bridge-Monument Valley
9. Garner
10. Shell Mounds
11. Tennessee Valley Authority

هاي  تحليلي بر آسيبزخمه بر تنديس، «)، 1379رزمجو، شاهرخ (. 12
 ،مجلة باستانشناسي و تاريخ، در : »واردشده بر پيكرة مصري داريوش

  .2، شماره 14سال 

  منابع و ماخذ:
 ) جستاري در گونه شناسي سينماي )، 1388امامي، همايون

، تهران: اداره كل پژوهشهاي سيما.مستند ايران
 نقدي بر سير تحول گفتار در )، 1389مي، همايون (اما

، تهران : دانشكده صدا و سيما.سينماي مستند
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 سينماي مستند ايران عرصه )، 1381نژاد، محمد ( تهامي
، تهران : سروش.تفاوتها

 سينماي مستند ايران و جهان)، 1382پور، حميد ( دهقان ،
تهران: سمت.

 سينما، گزيده سي سال )، 1387( جهرمي، احمد  ضابطي
 ، تهران: ني (چاپ اول).)1385- 1355مقاالت سينمايي (

 ) شناسي تصويري  در آمدي بر انسان)، 1386فكوهي، ناصر
، تهران: ني.و فيلم اتنوگرافيك

 ايران در پيش از تاريخ: )1381( ملك شهميرزادي، صادق 
: ، تهراندم شهرنشيني پيدهسشناسي ايران از آغاز تا  باستان

اپ دوم).چ( يراث فرهنگي كشورسازمان م
 ) هاي مستند سينماي  ، فرهنگ فيلم)1375مهرابي، مسعود

هاي  ، تهران: دفتر پژوهش1375ايران از آغاز تا سال 
فرهنگي.

 ) تهران: دانشگاه آزاد فيلم مستند)، 1357نفيسي، حميد ،
اسالمي.

 Wight Beale,Thomas & F. Healy, Paul (1975) 
Archaeological Films: The past as present, 
American Anthropologist:New Series, Vol. 77, 

No. 4, Blackwell Publishing. 
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.امامي

ها:  مصاحبه
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 .فريدون رهنما ة) ساخت1339جمشيد ( تخت. 4و  3تصاوير 

 .حميد سهيلي ة، ساخت)1371-1362( يهخامنش ماد و ؛ايراني  معماري. 6تصوير                 .هوشنگ شفتي ة) ساخت1345» (ستون شكسته«. 5تصوير 
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 .ارد زند ة)، ساخت1375خوزستان (. 8و  7تصاوير 

 .وحيد باقرزاده ة)، ساخت1383( منم داريوش. 10تصوير                       .اكبر ولدبيگي علي ة) ساخت1380پريشان سنگ (  گيسوي .9تصوير  

 .هرمز امامي ة) ساخت1390-1381( »جمشيد هاي تخت شگفتي. 12 تصوير           .فرزين رضائيان ة)، ساخت1383جمشيد ( شكوه تخت .11تصوير  

112




