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Sparks of Mythical Cinema in the Works of Abdolhossein Spanta (Sociological Approach) 

 

Abstract : 

Mythical genre is one of the genres of Iranian cinema that, despite its importance among genres and 

cinematic currents, as well as its undeniable impact on cinema audiences, has not received much 

attention from film experts and critics. The subject of this research is to study the role and influence of 

Iranian screenwriter and director Abdolhossein Spanta in creating this kind of cinema. Spanta was one of 

the few Iranian directors who, with his knowledge and awareness of the culture and history of ancient 

Iran, turned to the emerging art of cinema. Relying on this support and subconscious, he established a 

kind of filmmaking in Iranian cinema that became known as a myth. Although his presence in Iranian 

cinema, both as a screenwriter and as a director, was limited to five films, this seemingly small activity 

had a tremendous impact on the Iranian filmmaking movement, both at the time and after his life. This 

research tries to propose a theory in which Abdolhossein Spanta, as one of the first Iranian directors and 

filmmakers, was the founder of the foundations of Iranian mythical cinema. The research method in this 

research is typological and based on Spanta's works, library and internet resources. Based on the results 

of this study, it is possible to achieve his influence on the emergence of a kind of myth in Iranian cinema. 

Keywords: Spanta, Iranian cinema, myth cinema, Indian cinema, sociological dimension. 
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 :چکیده

ها و جریان سینمایی و  اهمیت آن در میان گونه باوجودهای سینمای ایران است که  ای، یکی از گونه ژانر اسطوره ای گونه

قرار نگرفته  و منتقدین سینمایی نظران صاحب موردتوجهباید  که چندانآن بر مخاطبان سینما،  انکار رقابلیغ تأثیرهمچنین 

 ی گونه نیاو کارگردان ایرانی، عبدالحسین سپنتا در ایجاد  سینو نامه لمیف تأثیراست. موضوع این پژوهش بررسی نقش و 

ی فرهنگ و تاریخ ایران  نهیدرزمو آگاهی  پنتا از معدود کارگردانان ایرانی بود که با برخورداری از دانشسینمایی است. س

در سینمای ایران  سازی را ای از فیلم سینما رفت. وی با اتکا به همین پشتوانه و ناخودآگاه، گونه نوظهورباستان، به سراغ هنر 

و چه  نامه فیلمی  معروف شد. هرچند حضور او در سینمای ایران چه در مقام نویسنده ایاسطورهگذاری کند که به  پایه

سازی ایران،  ظاهر اندک، تأثیری شگرف بر جریان فیلم در جایگاه کارگردان، منحصر به پنج فیلم شد، اما همین فعالیت به

عنوان  د که در آن عبدالحسین سپنتا بهای را مطرح کن پژوهش سعی دارد نظریهاین  زمان و پس از حیات او گذاشت. هم

ای ایران بوده است. روش تحقیق در  های سینمای اسطوره گذار بنیان سازان ایرانی، پایه یکی از نخستین کارگردانان و فیلم

توان به  یی این پژوهش م ی نتیجه ای و اینترنتی است. بر پایه و بر مبنای آثار سپنتا، منابع کتابخانهاین پژوهش گونه شناختی 

 .افتی دستی اسطوره در سینمای ایران  وی در ظهور گونه تأثیر

 .، بعد جامعه شناختیسینمای اسطوره، سینمای هندسینمای ایران، سپنتا،  :واژهکلید
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  :مقدمه

بوجود سینمای ایران  درای را  سازی بود که ژانر اسطوره عبدالحسین سپنتا اولین فیلمکه نشان دهد  تاست ا این مقاله بر آن

 وهای متنوع سینمایی، کمتر از دیگران تعریف و مشخصات آن تشریح شده  ای در میان گونه ژانر اسطوره ای گونه آورد.

بر زندگی فردی و  تاثیر زیادی نیزخود جلب و جذب کند،  یسو بهاینکه همواره توانسته بیشترین مخاطب را عالوه بر 

ی  شوالیه، مرد عنکبوتی، سوپرمن، ها ارباب حلقهنظیر  های هالیوودی فیلم هرچند. ستا اجتماعی مخاطبان خود نیز گذاشته
 آنها را توان می ،دهند می قرار ها گونه این حماسی، فانتزی، تاریخی و یا ترکیبی از  های های گونه ی فیلم در زمرهرا  تاریکی

های  ویژگی و شده ساختهای  اسطوره های داستان اقتباس از ها بر اساس این فیلم زیراگنجاند،  نیز ای ی اسطوره در گونه

 یا خویشکاری  ژهیو کارها، همان  این فیلم. از آن روی که قهرمانان شود در آنها دیده میای  اسطوره های شخصیت

 کاهد. نمی ها آنای  اسطوره ی گونههای  چیزی از ارزش ها آنرسانند، تخیلی بودن  خود را به انجام میای  اسطوره

ماندگار بر وی، به  تأثیرهایی با جذب حداکثری مخاطب و  های خود برای ساخت فیلم سینمای ایران نیز در نخستین تالش

های سنتی  گویی ها و قصه خوانی ها، پرده را پیش از ظهور سینما، در نقالی ها آن هایی رفت که ایرانیان ساخت داستانسراغ 

که  یابیم درمیورزیدند. با مراجعه به تاریخ سینمای ایران  های ملی عشق می اسطوره عنوان به ها آنبه قهرمانان و  خود شنیده

هایی بر اساس  کارگردانی است که با تکیه به دانش ادبی و تئاتری خود، به ساخت فیلم نخستینعبدالحسین سپنتا، 

در زمان خود مورد استقبال مردم و منتقدین قرار  تنها نههایی که  های ایرانی دست زد. فیلم های ملی و اسطوره حماسه

 اساطیر ایران به دلیل آشنایی با ن گشود. سپنتاای ایرا اسطوره های داستانهایی بر اساس  ساخت فیلمبرای  بلکه راهی ،گرفت

این ها فیلم در  گذاری کرد که باوجود ساخت ده ای را در سینمای ایران پایه نهگو ،داشت از آنها ای که آگاهی ویژه و

 شایسته به آن پرداخته نشده است. طور به، هنوز گونه 

هایی با  دست به ساخت فیلم نخستین باراردشیر ایرانی و آوانس اوهانیانس، سه کارگردان ایرانی بودند که برای  ،سپنتا

به « دختر لر»فیلم ناطق  ی نامه فیلمزدند. در این میان سپنتا کار خود را نخست با نوشتن ها و بازیگران ایرانی  داستان

« فردوسی»با نام  را خود اثرنخستین  و مند شد خود به ساخت فیلم عالقه تدریج بهاما  ،اردشیر ایرانی آغاز کرد کارگردانی

لیلیوو  سیاههایچشم، شیرینوفرهادهای  ، فیلم«فردوسی»پس از وی هجری شمسی تولید کرد.  1313در سال 

 وفاداری به متندر کمال  فرهاد،میان این چهار فیلم، لیلی و مجنون و شیرین و در  برد. ی سینما به روی پردهرا نیز مجنون

 در بخشی از فیلم فردوسی نیز داستان. ساخته شدند یایران ی عاشقانه – یا ای ادبیات اسطوره اسطوره های داستانبر اساس  و

 دخل و تصرفی، به تصویر کشید. گونه هیچبدون  ،آمده استکه در متن اصلی طور شاهنامه را همان  رستم و سهراب

های وی  و تفاوتها  همین ویژگیذکر هایی بود که  دارای ویژگی خود کارگردان معاصردو  در مقایسه باعبدالحسین سپنتا 

سپنتا  از آنجا که .است نگارش این مقاله هدف در سینمای ایران  گذاری ژانر اسطوره در پایه ،و دیگران با آن دو

ای و حماسی  اسطوره های داستانسراغ عالمانه به  انتخابیتاریخ و فرهنگ باستانی ایران و جهان بود، با  ی آموخته دانش

ساختن به  خودعصر  هم کارگردانان تمایل  باوجودمضامین رفت. دیگر اینکه  همینهایی با  برای ساخت فیلم ایران

ی  ای عاشقانه های اسطوره از داستانهای سینمایی ایرانی  ای ساخت فیلمپسند و سطحی، وی بر ی عامه عاشقانه های داستان

 تنها نههای فرهنگی و هنری نیز باشد. بدین ترتیب  عالوه بر جذب مخاطب، دارای ارزش آثارش کهایرانی بهره گرفت 

ژانری را در  ای گونهبلکه  ،بسازد با نشانی فرهنگ و ادبیات ایران هایی سینمای ایران، فیلم گیری شکلتوانست در آغاز 

در سطور آتی خواهیم گفت، این تمایل  که چنان نامیم. می «ای ی اسطوره گونه»کرد که ما آن را  گذاری پایهسینمای ایران 

 بلکه تحقیقاتی وی بود،ـ  مطالعاتی ی زمینه پیشبرخاسته از  تنها نهای عاشقانه،  های اسطوره و گرایش به روایت سینمایی قصه

های هندی  وی سینما را برای نخستین بار در هند و با فیلم چراکهنیز بود،  هند ویژه بهجهان از گفتمان غالب سینمای  متأثر
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اجتماعی خود، هیچ داستانی را بدون خط و اثری از عشق یا -از فرهنگ دینی متأثرکرد. سینمایی که  تجربهها  آن سال

 کند. های عشقی رها نمی آمیختگی با مضمون

ماسی ح -یا ادبیات کالسیک اسطوره های داستانروایتگر های ایرانی که  ای در سینمای ایران به اسطوره صاص گونهاخت

به آن « شناختی اسطوره در سینمای ایران بررسی گونه» عنوان ی دکتری خود با در رساله  ، بحثی است که نگارندهباشدایران 

های ایرانی در سینمای ایران، به  اسطوره ی درباره سازی فیلمای مستقل برای  اما در اینجا با فرض وجود گونه ؛پرداخته است

پردازیم. از این منظر،  در آن میای  ژانر اسطورهگیری سینمای ایران و  نقش و جایگاه عبدالحسین سپنتا در تولد و شکل

مبتنی بر عشق به ایران و فرهنگ که با قصد و نیتی  کرد ارزیابیدر تاریخ سینمای ایران  خاصتوان سپنتا را شخصیتی  می

 از خود بر جای گذاشت. مانایی تأثیراتدر سینمای ایران پرداخت و  سازی فیلم، به ایرانی

پیشینهتحقیق

و پیشرو بودن وی در جریان  مؤلف باوجودباید اذعان داشت که حضور عبدالحسین سپنتا در ادبیات سینمایی ایران 

مسئوالن و غفلت  ازجملهتواند معلول دالیل و علل گوناگونی  نیست. این امر می بخش رضایتایرانی، چندان  سازی فیلم

سینمای ایران و پرداختن به سینماگرانی باشد  تأثیرگذارهای شاخص و  چهره برجسته کردناز معرفی و   این عرصه انیمتصد

 که بیش از سایرین محبوب عامه مردم هستند.

ی ادبیات باستان ایران و دین زرتشت  ی تحقیقاتی و پژوهشگر وی در حوزه این غفلت حتی سبب آن شده است که چهره

در این  اندام عرضو  سازی فیلممخفی مانده، سپنتا را یک فرد عاشق سینما که بدون دانش و آگاهی به سراغ نیز از دیدگان 

ن ادبیات سینمایی ایران به از نویسندگان و محققا یک هیچمقاله  این از  پیشر روی ه گر کند. به هنر رفت، جلوه

ای ایران نپرداخته  ایجاد سینمای اسطوره ی زمینه دراو  ثیرتأو  آفرینی نقشکالبدشکافی شخصیت و زندگی سپنتا با رویکرد 

 کنیم: ای به او شده، اشاره می هایی که در آن اشاره در اینجا به اندک پژوهش است.

 آثاربه زندگی و « سپنتا پیشگام سینمای ناطق»، بخشی را تحت عنوان تاریخ سینمای ایراندر کتاب مسعود مهرابی

تا  «دختر لر»های او، از  ه تحلیل و بررسی فیلمی یک بیوگرافی کامل از سپنتا، ب ارائه با وعبدالحسین سپنتا اختصاص داده 

، از های سینمایی ویژگی لحاظ از ها آنضمن تحلیل و بررسی ساختاری  همچنین است. پرداخته «سیاه چشمان»، شان آخرین

های ساخت  ی سیاسی و هنری کشور در سال ی مطبوعات با سپنتا، برای تشریح وضعیت جامعه مانده جای بههای  مصاحبه

و های پس از هندوستان سپنتا  وقایع سال «آغاز نومیدی»با عنوان  در بخشی دیگر عالوه بر این،برده است.  بهره ها آن

همگی برگرفته از  مطالب این بخش ،فروبستکه دیده از جهان گیرد  پی می 1348تا سال زندگی شخصی وی در ایران 

 (33-27: 1371)مهرابی، انجام داده است.  سپنتاخود با  36ی  در شماره« تالش»ی  ای است که مجله مصاحبه

 وی کهپرداخته است. در کتابی با همین عنوان  سینمای ایران به تشریح تاریخشناختی  نژاد با رویکردی جامعه محمد تهامی

ی پهلوی، قسمتی را نیز تحت  ، در بخش دورهآغاز کرده تاریخ اجتماعی سینمای ایران را از ورود سینماتوگراف به ایران

ای سپنتا و نقش و جایگاه وی در  به زندگی حرفه «سینما در ایران تأسیسعبدالحسین شیرازی، سپنتا و اندیشه »عنوان 

ورود سپنتا به ی  نحوهو مشخصات فردی و خانوادگی  بررسیضمن سینمای ایران اختصاص داده است. در این بخش 

آن بر  تأثیرشخصیت وی و  کالبدشکافی، سعی در ویبرخی از بازیگران و همکاران از  هایی قول نقلبا ذکر  ،سینما

ولی  ،کندهای درونی شخصیت سپنتا رسوخ  الیهخواسته به  نویسنده نمی رسد که اگرچه به نظر می. کرده استهایش  فیلم

 .کرده استارائه نیز  ، شرحی از شخصیت وینزدیکان وی ی گفتهبا ارجاع به  به میزانی اندک و

زندگی به « عبدالحسین سپنتا»با نام  را ، یک بخشتاریخ سینمای ایرانخود با نام  جلدی پنججمال امید در جلد اول کتاب 

سپنتا و نیز تمامی مطالبی که در قالب  های نویس دست آوری جمعبا  دیام وی اختصاص داده است.ای  شخصی و حرفه
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 واو را شرح  آثارای و  زندگی شخصی، حرفه تر تمام هرچه، توانسته با دقتی استنگاشته شده وی ی  درباره مقالهکتاب یا 

پرداخته، سپس هریک از مقاطع زندگی زندگی سپنتا از تولد تا ازدواجش  وی در قسمت اول این بخش، بهتحلیل کند. 

ی اول در سینما: دختر لر، نمایش و تولید پیش از نخستین  کرده است؛ تجربه بندی تقسیم زیر عناوینوی را تحت  ای حرفه

لیلی و »، «سیاه های چشم»، «شیرین و فرهاد»، «فردوسی»به ترتیب:  های بعدی، فیلمو  فیلم ناطق، نمایش فیلم اول: دختر لر

 آثارزندگی و تاریخی و جامعه شناختی ، جمال امید به بررسی طورکلی به.«سپنتا پس از سینما، سینما پس از سپنتا»، «جنونم

است. اقدام کرده ساز فیلمیک ادیب، محقق و  عنوان بهجوانب مختلف روحی او  تحلیلسپنتا پرداخته و تا حد ممکن به 

 آنکه در  انتشار یافتی سینمای ایران و جهان  درباره« ی فرهنگ و زندگی مجله» 18 شمارهای در  نامه ویژه 1354در سال 

آن معلوم نیست، تاریخ  ی نگارندهدر این مطلب که . داشتاو اختصاص  آثارو  زندگی عبدالحسین سپنتا به هم را بخشی

سینمایی و  نظران صاحباو و نظرات  های نوشته دستعبدالحسین سپنتا، با مراجعه به  آثاری ساخت  زندگی و نحوه

کند، تصاویر چند  جدا می ادیگر مطالب مربوط به سپنت را ازاین مقاله  آنچهاست.  شده  یانبه حهمکاران وی در چندین صف

در  مخصوصاًی اوست که ها فیلم های صحنه پشتها و  هایی از صحنه سپنتا به خط وی و نیز عکس های نامه فیلمصفحه از 

ی سینمای ایران و  از منابع مکتوبی که درباره یک هیچبوده، در  نظیر بیها، در نوع خود  فیلم ی صحنه پشتهای  مورد عکس

این مقاله نسبت به  های برترییکی از دیگر . خورند به چشم نمیها  اند، این عکس عبدالحسین سپنتا نگاشته شده خصوص به

های سپنتا از منظر علم و اصول فنی سینماست. نگارنده حتی در پایان این  دیگر مطالب مشابه خود، تحلیل و بررسی فیلم

تشریح کرده است. خوبی بهرا  ها آن، برشمرده یتکنیکسپنتا را از منظر  آثارهای  مقاله، ویژگی

بسیار  ای در مقالهخبره و زبده در تاریخ سینما و ادبیات سینمایی ایران،  از منتقدین و نویسندگاندکتر هوشنگ کاووسی، 

خالی  از آن که ذکری از او یاد کرده است «سپنتا عبدالحسین ایران سینمای گذار پایه» با عنوان ،در حد یک صفحه ،کوتاه

های سپنتا  با فیلم اش آشناییی  ی خود از نحوه به شرح خاطرهبا رویکردی احساسی و عاطفی،  یو از لطف نیست.

دیگر از این مقاله نیز به  درجاییکه در زمان تحصیل با همکالسان خود به دیدن فیلم دختر لر رفته بوده است. نویسد  یم

 او مطالبی ذکر کرده است. خلقیاتشخصیت و  ی درباره دیدار خود با سپنتا پرداخته و ازشرح مختصری 

 به زرتشتی ایرانیان انجمن در اشتغال و هند به سپنتا سفر تشریح به 2«هندی، قلب ایرانی دوربین» مقاله در 1وانگ مگان

 اردشیر سناریوهای نوشتن ی زمینه در فیلم ساخت به کمک و فیلم امپریال با وی همکاری همچنین ،ایرانی شاه دین مدیریت

 اردشیر ی عهده بر اش کارگردانی و سپنتا با آن ی نامه فیلم نگارش که «لر دختر» فیلم داستان شرح با وی پردازد. می ایرانی

 است داشته نظر در ایران کشور به هندوستان از گلنار و جعفر فرار جریان طراحی با نویس نامه فیلم که نویسد می بود، ایرانی

 که است معتقد وی اساس این بر کند. معرفی مرفه و امن کشوری را پهلوی رضاشاه حکومت و سلطنت تحت ایران که

 حکومت تبلیغ همانا که داستان در مستتر پیام با مستقیماً فیلم، این برای«امروز ایران و دیروز ایران» جایگزین عنوان

 داشت. مستقیم پیوندی بود، آن از  حاصل های پیشرفت و پهلوی رضاشاه استبدادی

 ساختن برای ،«کریشنا» و «ایندیا ایست» های کمپانی به او پیوستن و ایرانی اردشیر از سپنتا جدایی ماجرای سپس وی 

 در تجاری شکست ایران، به وی بازگشت تا را سپنتا ای حرفه زندگی داستان وانگ .دهد می شرح را خود دیگر های فیلم

 دادن اختصاص از حتی دهد. می ادامه را متری میلی 8 دوربین با سازی فیلم و شدن نشین خانه خرهباال و هایش فیلم پخش

                                                                    
1 Megan Wang 

2 Indian camera, Iranian heart (https://blogs.soas.ac.uk/ March 8, 2019) 

https://blogs.soas.ac.uk/
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 یکی را سپنتا وانگ، درنهایت .کند می یاد نیز «سپنتا ی جایزه» عنوان با سپنتا، به «سانفرانسیسکو فیلم جشنواره» جوایز از یکی

 است. کرده ایفا را نقش ترین بزرگ ایران سینمای تولد در که داند می ایران فرهنگی ارزشمند و اصلی های چهره از



 تحقیقروش
 او نقش و بپردازیم او آثار شناسی گونه هب سپنتا حسینعبدال آثار تحلیل و توصیف طریق از که شود می تالش مطالعه این در

 انرژ ای گونه شناخت ،پژوهش این در شناسی گونه از منظور .دهیم نشان ایران سینمای در ای اسطوره ی گونه ایجاد در را

تنظیمات یاسازی، فضا2/تصویرگرینگاری شمایل ،1قراردادها ؛یعنی آن ی دهنده لیتشک یها مؤلفه اساس بر فیلم یک

ضمن  بر این اساس در تحقیق حاضر، (Schirmer ,1vol  2006 :297-298) .6بازیگر و 5، شخصیت4، روایت3صحنه

 کنیم. ای ایران تشریح می گذاری سینمای اسطوره او را در پایه تأثیر، یشناخت گونهبا رویکرد  یی سپنتابررسی آثار سینما

 بازیگر و صحنه طراح ،کارگردان ،نویس نامه فیلم مقام در سپنتا که است هایی فیلم از عبارت پژوهش این آماری ی جامعه

 و فرهاد و شیرین مجنون، و لیلی فردوسی، ؛اند عبارت ها فیلم این .شود می شناخته اثر مؤلف ،حضورداشته ها آن در

 سیاه. های چشم

 سپنتا(عبدالحسینآثارو)زندگیاسطورهباآشنایی

 پیدا او شخصی و خانوادگی زندگی در باید گمان بی را ای اسطوره سینمای و ادبیات به سپنتا گرایش اصلی دالیل از یکی

 و رویکرد یا نگرش یک بروز در ،خانوادگی تربیت و ها آموزه و ساختار تأثیر تربیتی، و روانشناسی علوم گواه به .کرد

 اجتماع، تنها نه چراکه .است فرد تربیت در مؤثر خارجی و داخلی عوامل سایر از بیش فرد یک در روانی-روحی گرایش

 فرد یک شخصیتی های گرایش و روانی-روحی های پدیده بروز در خارجی عوامل عنوان به پیشه و شغل دوستان، تحصیل،

 نمو و رشد و گیری شکل در داخلی، عامل عنوان به نیز آن بر حاکم تربیتی نظام و خانواده ساختار بلکه هستند مؤثر و مهم

 هستند. حیاتی و مهم فرد،

 گمان بی ،سینماتیک نگاری اسطوره در سپنتا های گرایش و شخصیت تکوین در مؤثر خارجی و داخلی عوامل بررسی در

 ادب و علم اهل خاندان یک از فرهیخته بانویی شیرازی، شوکت خانم است. بوده افراد دیگر از بیش سپنتا مادر نقش

 ،داشته کامل تسلط فارسی ادبیات و زبان به که وی بود. شیراز جمعه امام مشایخ تبار از شیرازی فخرالدین شیخ دختر شیراز،

 این با را او نیز خود بلکه گماشت، تحصیل به ها سال آن مدارس بهترین در را عبدالحسین تنها نه او کرد. می نیز نویسندگی

 شیروانی به ملقب خان غالمرضا یعنی عبدالحسین پدر .کرد آشنا شد، می تدریس مدرسه در ازآنچه بیشتر ،بدیل بی ذخایر

 اروپا، به مظفرالدینشاه سفر در که چنان ،داشت تسلط انگلیسی زبان به حدی تا و بود علم اهل و کرده تحصیل فردی نیز

 و تربیت ،یکدیگر از مادر و پدر جدایی با کرد. می خدمت وی رکاب در همواره شاه، مخصوص پزشک مترجم عنوان به

 (98 :1348 )دستگردی، شد. واگذار شمادر به همیشه برای نعبدالحسی نگهداری

ای  ها و ادبیات اسطوره مدارس برجسته و شاخص تهران و اصفهان دیگر دلیل آشنایی و انس وی با اسطورهتحصیل در 

، سبب شد تا او ها سالآن  یک درجهها و مدارس  آموزشگاهایران بود. جدیت مادر در گماردن وی به تحصیل در 

                                                                    
1 Conventions 
2 Iconography 
3 Settings 
4 Narrative 
5 Character 
6 Actor 
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 گذرانده، تهران آمریکایی کالج و اصفهان کالج مموریال تهران، زرتشتیان دبستان لوئی، سن مدارسخود را در تحصیالت 

 به ه،شد آشنا زیادی میزان به ایران باستانی ادبیات و زبان با انیزرتشت دبستان در تحصیل زمان در وی رساند. پایان به

 تا شد سبب بعدها باستان، ایران فرهنگ و ادبیات زبان، به احاطه و آشنایی همین .پرداخت ایران باستانی متون ی مطالعه

 به 1306 سال در که وی .بگمارد زرتشتیان های کتاب تألیف و ترجمه کار به را او ،وستانهند کشور ایرانی زرتشتیان رهبر

 و شد مسلط زبان دو این به کامالً تا پرداخت خود اوستائی و پهلوی زبان تکمیل به دیار آن در بود، کرده سفر هند بمبئی

 برخی تألیف نیز و ایران باستانی کتب ی ترجمه ی درزمینه همکاری برای هند زرتشتیان انجمن رئیس ایرانی، دینشاه دعوت

 هایی کتاب ترین شاخص از یکی باستان ایران اخالق کتاب پذیرفت. را زرتشت کیش و ایران تاریخ ی درباره دیگر کتب

 کرد. ترجمه فارسی به را آن سپنتا که است

 ی ترجمه و تألیف صرف را خود وقت بیشتر ،هند در سینمایی های فعالیت به آوردن روی از پیش سپنتا یهررو به 

 و ها اسطوره با وی ازپیش بیش آشنایی ی زمینه ها ترجمه همین که کرد می ایران باستانی ادبیات ی حوزه های کتاب

 عصر سخنوران از؛ اند عبارت نمود تألیف یا ترجمه وی که هایی کتاب کردند. فراهم را ایران ای اسطوره های داستان
 میرزا اشعار ،سامانی دهقان اشعار منتخب ،سنایمزد پیک و باستان ایران اخالق ،باستان ایران ی فلسفه از یپرتو ،پهلوی

 تمدن و ترقی در آن اهمیت و ایران قزوینی، عارف اشعار دیوان ،سپنتا اشک نام با خود های سروده نیز و گلشن عبدالوهاب

 )همان( .بشر

آشناییباسینما

 صاحب ایرانی، اردشیر با را سپنتا او چراکه ،گرفت صورت ایرانی دینشاه طریق از سینما، هنر با سپنتا آشنایی درواقع

 یها فیلم برداری فیلم ی صحنه در حضور بار چند مجال وی تا شد سبب آشنایی همین کرد. آشنا «فیلم امپریال» کمپانی

 متون و تئاتر با وی پیشین آشنایی .شود مند عالقه سازی فیلم و نمایس هنر به ،داکردهیپ را شدند می تهیه هند در که سینمایی

 آشنایی تئاتر با سفرنگ سهراب طریق از تهران، در تحصیل هنگام به او زیرا نبود، تأثیر بی سپنتا تصمیم این اخذ در نمایشی،

 سپنتا ،داشت عهده بر نیز را زرتشتیان تئاتر مدیریت بود، تهران انیزرتشت ی مدرسه معلم و ناظم که سفرنگ.بود پیداکرده

 و فکری معزالدیوان ازجمله ایران تئاتر زمان آن هنرمندان و تئاتر هنر با او ترتیب بدین و گمارد کار به زرتشتیان تئاتر در را

 پرداخت.  زمینه این در فعالیت به و شد آشنا تارِلُ

 از یکی عنوان به بوزه بود. بنگال سینماگر ،1بوزه دیباکی پیشنهاد و توصیه سینما، به سپنتا گرایش دالیل از دیگر یکی

 خود های فیلم اصلی محور را ملی-بومی های داستان مادری، سرزمین پربار و دیرینه فرهنگ به مند عالقه سازان فیلم

 اساطیری فرهنگ کشیدن تصویر به برای فقط سینما( اختصاصاً) غربی های فناوری از باید که داشت باور وی بود. هقرارداد

سینما در اساطیر حضور ی بارقه نخستین مالقات این که گفت توان می جرئت به .بیشتر چیزی نه و گرفت بهره خود سرزمین

 به او، موفق آثار از ،«است ای صحنهزندگی» سینمایی فیلم به بینندگان اقبال ،سپنتا روایت به کرد. ور شعله سپنتا ذهن در را

 سلسله» :گوید می اش سازی فیلم ی شیوه در بوزه، سینمایی رویکرد و نگاه تأثیر مورد در وی .است بوده رویکرد همین دلیل

 نیز ایرانی اردشیر آن، از  پس (65 :1374 )امید، «کرد. بسیار یاری سازیم فیلم مشی در مرا داشتم وی با که گفتگوهایی

 این طریق از وی تا سپرد او به مطالعه برای بود، آورده همراه به انگلستان از که را خود سینمایی های کتاب از تعدادی

 همچون موضوعاتی ی درباره که مذکور های کتاب ی مطالعه با سپنتا شود. آشنا سینما علمی اصول با ها کتاب

 سینما از ناقص و نظری شناختی توانست بوزه، با همکاری نیز و بودند مونتاژ و بازیگر هدایت کارگردانی، ،نویسی نامه فیلم

 نگاشت را «لر دختر» فیلم ی نامه فیلم وی درنهایت کند. آمادگی اعالم ایرانی اردشیر سناریوهای نوشتن برای کرده، کسب

                                                                    
1 DeBakey Booze 
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 همچون ،«جعفر» نقش ایفای بر عالوه سپنتا دوره، این در برد. دوربین جلوی 1312 فروردین در را آن ایرانی اردشیر و

 بر عالوه تا پرداخت می بازیگر( انتخاب از )اعم فیلم تولید پیش مراحل انجام به ایرانی اردشیر کنار در دستیار و مشاور

 ازنظر تنها نه «جعفر» نقش در سپنتا حضور .فراگیرد را فیلم ساخت ی شیوه و بردب ای بهره میان این از نیز ودخ ،او به کمک

 سینمای نخست دوران بازیگران دیگر برای سرمشقی و الگو بلکه بود، مطلوب و مقبول دوران آن در بازیگری ی شیوه

 دختر» کارگردان را خود گاه هیچ اگرچه سپنتا ایران، سینمای مورخین ی گفته به بنا البته .شد هایشان نقش ایفای برای ایران

 بدین (67 و 66:همان) .کرد معرفی فیلم ی سازنده عنوان به را خود همواره ،شهای مصاحبه در بعداً ولی نکرد، معرفی«لر

 و نظرات بیان برای خوبی محمل ادبیات، از پس را هنر این که وی گشته، فراهم سینما هنر با سپنتا آشنایی های زمینه ترتیب

 کارگردانی را آن دیگری که فیلمی در بازی و نویسی نامه فیلم با و کرد پیدا گرایش آن سمت به ،دید می خود افکار

 گرفت. قرار ها سال آن ایرانی سازان فیلم ی زمره در کرد، می

 سینماییآثار

 نویسندگی بازیگری، بر عالوه وی که پردازیم می هایی فیلم دیگر عبارتی به یا سپنتا سینمایی آثار بررسی به بخش این در

 حذف با اساس این بر است. داشته عهده به هم را ها آن صدای و تصویر مسئولیت ،کارگردانی و صحنه طراحی ،نامه فیلم

 رویکرد با پژوهش این موضوع ،«مجنون و لیلی» و «سیاه های چشم» ،«فرهاد و شیرین» ،«فردوسی» های؛ فیلم ،«لر دختر» فیلم

 .سپنتاست سینمای پردازی اسطوره و سازی اسطوره

فردوسی-یک

گرفته و  ای چهرهاتاقی به پل خراب شهر توس با  ی پنجرهکه وی از  شود میفردوسی آغاز  ی خانهاز  فیلم داستان: خالصه

 خواند. میاز شاهنامه را در مقابل سلطان محمود برای حاضرین  هایی صحنه. در جایی دیگر فردوسی کند میمغموم نگاه 

کهولت زندگی خود را در انزوا  دوران فردوسی در .رسد ایران به پایان می سرای با صحنه مرگ شاعر حماسه ندر پایافیلم 

آخر  ی صحنه. خوانند میرهگذر اشعار شاهنامه را  های بچهکه  شنود می، نگرد میو زمانی که از پنجره بیرون را  گذراند می

و او دختر  رود مییک نفر راه  او را روی پل توس دو نفر به دوش دارند. پشت سر جنازه فقط ی جنازهمرگ شاعر است. 

 .شاعر است

 )زندگی مستند و واقعی داستانی بیان طریق از تا کرد سعی بود، کارگردان مقام در وی فیلم نخستین که فردوسی در سپنتا

 ی دهه آغاز در ایران سینمای تجهیزات و امکانات گمان بی کند. پیدا ای اسطوره های داستان نمایش برای راهی فردوسی(

 سینمای ی  عرصه در خود خیال توسن تازش برای مجالی کارگردانان که نبوده کامل میزان بدان شمسی هجری 1310

 نه و داد اختصاص ای اسطوره های داستان نمایش به را فیلم های  صحنه از برخی ،وی دلیل همین به کنند، پیدا ای اسطوره

 درون از ای اسطوره فیلمی آوردن پدید برای سپنتا ی گزینه بهترین سهراب، و رستم نبرد نمایش و روایت را. ها آن تمامی

 نقل حال در که بینیم می محمود سلطان قصر در را فردوسی فیلم، های سکانس از یکی در .بود 1«ای زندگینامه» فیلمی

 به که ای اسطوره تراژیک داستان یک است. آمده شاهنامه در که گونه همان و منظوم صورت به سهراب و رستم داستان

 حماسی -ای اسطوره متون در تنها نه کُشفرزند ی اسطوره پردازد. می رستم ،کشیفرزند ی اسطوره داستان از بخشی شرح

 بهترین از یکی است. یافته ظهور نیز دیگر ملل اساطیر در بلکه کرده، پیدا حضور دستان رستم وجود و قالب در ایران

 از آگاهی بدون ،رستم همانند نیز وی کرد. جستجو «پاریس» یونانی ی اسطوره داستان در توان می را حضور این های نمونه

                                                                    
فرد یا افرادی حقیقی به تصویر کشیده  نامه زندگی که در آنهای سینمایی  ( یکی از گونهBiopic )بایوپیک (، Biographical )بایوگرافیکال  1

ها اغلب از نام اماکن و اشخاص واقعی برای  ای دارد. در این فیلم و روزشمار زندگی اشخاص اهمیت ویژه شمار سالها رعایت  شود. در این فیلم می

 .رواج یافت سینما گیری صنعت ای از همان اوایل شکل نامه های زندگی شود. ساخت فیلم استفاده می یبردار لمیفهای  بازیگرها و مکان یگذار نام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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پاریس پسر  رساند. می قتل به را او است، رودخانه پری با وی عشق حاصل و او ی نادیده فرزند همان 1«ریتوسکُ» اینکه

های آتش از  کودک شعله یجا بهمبنی بر اینکه بیند  هنگام بارداری خوابی میکه مادرش  بود 3و ملکه هکوبا 2پادشاه پریام

را دلیلی بر منحوس بودن پاریس و انهدام و و پیشگویان آن خواب  رانمعبّ .برد فرودر کام خود دل او زبانه کشید و تروا را 

ی کوه  را در دامنه پاریساز همین روی به دستور پریام یکی از خدمتکاران، کنند.  فروپاشی تروا به دست وی تعبیر می

ماده خرسی کودک را از دسترس حیوانات وحشی نجات داده، همچون . ی حیوانات گردد گذارد تا طعمه می 4اآید

کند و او را به  همان خدمتکار، پاریس را در پناه خرس پیدا می که یهنگامکند تا  فرزندان خود از او مراقبت و تیمار می

داری در  پانی و گلهرسد، به چو پاریس به سن جوانی و بلوغ می ازآنکه پسدهد.  ی خود جای می فرزندی گزیده، در کلبه

دل به عشق او سپرده، با وی وصلت را مالقات کرده،  5اوئنون،  شود تا اینکه پری رودخانه ی کوه آیدا مشغول می دامنه

گذارد، اوئنون  تنها می را شده، به تمنای وصل او همسر باردار خود «هلن»ی  ، دلباخته6کند. پاریس به افسون آفرودیت می

که کریتوس جوانی بالغ و تنومند شد، اوئنون  نامد. هنگامی به دنیا آورده، او را کُریتوس می وضع حمل کرده، پسری

ای  خویش و فرزندش را بر استوانه حال شرحمصلحت در این دید که وی به جستجوی پدر خود رهسپار تروا گردد. پس 

 طلباز او سندی برای اثبات فرزندی  کند و اگر پدرگلین نوشت و آن را به فرزند داد تا به دژ تروا رفته، پدر خود را پیدا 

ی گلین را به هلن آتنی که  ، استوانهشده واردی گلین را به او نشان دهد. کریتوس در تروا به قصر پاریس  ، استوانهکرد

ارای زن و دهد. هلن با خواندن استوانه و آگاهی از اینکه پاریس پیش از او د نشان می ،همسر پدر او شده است اکنون هم

رفته  است به سمت او رفته ازحالبیند هلن بر روی زمین  رود. کریتوس که می فرزندی بوده است، پریشان شده از حال می

کند  بیند گمان می شود. وی چون این صحنه را می زند تا او را به هوش آورد اما در این زمان، پاریس وارد اتاق می زانو می

ی خود فرو کرده او را به  کشد و به پهلوی فرزند نادیده می سانده است، پس خنجر از نیام بررکه کریتوس، هلن را به قتل 

دهد. پاریس با  اوئنون را به او نشان می ی نوشته دستی گلین  آید، استوانه هلن به هوش می ازآنکه پسرساند.  قتل می

 525: 1365عناصری، ) که با دست خود فرزندش را به قتل رسانده است. فهمد می چراکهشود  خواندن استوانه، غمگین می

 (526 و

ی  اسطوره همسانیی یونانی پاریس و کُریتوس، نشان از  داستان ایرانی رستم و سهراب و افسانه رینظ کمشباهت 

 عنوان بهرستم  (98و  97: 1387ذبیح نیا عمران، ) .ای ایران و یونان دارد در دو گفتمان اسطوره« کشیفرزند»

بلکه در  ،شود کشی ظاهر میی فرزند اسطوره عنوان بهدر داستان رستم و سهراب  تنها نهی ایرانی،  ترین اسطوره شده شناخته

، فاتح دژهای دیو اوژنگذارد.  را به نمایش می خود های گوناگون اسطورگی شاهنامه نیز به شیوه های داستاندیگر 

، خونخواه رادمردان دگانیستمدو حامی مظلومان و   دهنده خائنان و بدعهدان، پرورش ی ، مجازات کنندهریرناپذیتسخ

، عملی را به ظاهرشدهای  ای اسطوره نیز به شیوه سهراب و پسرش اودر داستان  وجود نیباامقتول، عاشق و همسر وفادار و... 

از منظر  را آن توان یم، این فیلم ای اسطوره مضمونعالوه بر  ها رقم خورده است. رساند که فقط در تقدیر اسطوره انجام می

 ساختن ی اندیشه در پهلوی، ی سلسله تأسیس و قاجار ی سلسله براندازی پی در رضاشاه د.کرسیاسی اجتماعی نیز تحلیل 

                                                                    
1 Corythus  

2 Priam 
3 Hecuba 
4 Ida 
5 Oenone 
6 Aphrodite  
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اتخاذ رویکرد بزرگداشت و تجلیل  باگرایی  باستان مسئلهتوجه به  ،مدرنیته( نه )و مدرنیسم و تجدد اصول اساس بر کشور

 اسالم دین از مردم کردن دور در سعی قاجار، پادشاهان برخالف که او قبل از اسالم بود. های شاهنشاهی ایران از حکومت

 باستانی هویت کردن نهادینه جهت در را زیادی اقدامات ،داشت ایرانیان زندگی وارداتی سبک و روش یک عنوان به

 رساند. انجام به ایشان شخصیت و زندگی اصیل ی ریشه عنوان به ایرانیان

پرستی  و شاه ایرانیگریبه طرز پهلویسم بود. ویژگی این اصل  ل مهم حاکم بر تجدد، ساختن ایرانیکی از اصو» 

 ایرانی )فارسی(و نیز اساسنامه فرهنگستان زبان  و بازسازی مقبره فردوسی قوانینی همچون قانون سجل احوال، تابعیت...بود

تصویب شدند. بر اساس اسناد و  ییگرا رانیادر جهت تحقق ارزش  دقیقاًترین گام برای گسترش زبان فارسی بود،  که مهم

پرستی دو رکن مهم و جدانشدنی از مسیر تجدد تلقی  توان گفت که در آن عصر ایرانیت و شاه مدارک موجود می

 (1386:82، )دیلمی معزی.« شدند و با یکدیگر همزاد بودند می

. دادی فردوسی  ای عظیم و فاخر برای حکیم توس و برگزاری مراسم هزاره وی دستور به ساخت مقبره به همین مناسبت

ی عظیم و زیبای فردوسی و گردهمایی اندیشمندان و فردوسی شناسان سراسر جهان در ایران، بدون  رونمایی از مقبره

سفارش  1313در سال کرد. از همین روی وزارت معارف  ی او ناقص جلوه می و دربارهحضور یک فیلم سینمایی به نام 

 سپنتا علمی شخصیت با آشنایی سبب به او (71: 1374)امید، را به اردشیر ایرانی داد.  توجه قابلای  ساخت این فیلم با بودجه

 به را فردوسی ی درباره فیلمی ساخت نیز و نامه فیلم نگارش مسئولیت ،زمین ایران فرهنگ و ادبیات بر او تسلط از اطمینان و

 نظر» که چرا بود، توجه بی نیز فیلم این ساخت مسیر در وی مادی های چشمداشت به میان این در نباید البته کرد. محول وی

 کرده ابراز من و او به فیلم این ی تهیه برای را خود تمایل که بود معارف وزارت مقامات موافق نظر جلب ایرانی، اردشیر

 داشت. مبرم نیاز رضامندی این به اش یکمپان دیگر محصوالت ی ارائه و فعالیتش ی ادامه جهت ایرانی اردشیر و بودند

 یها نوشته دست) «شد. نمایش ی آماده موقع به فیلم و رفت پیش خوب چیز همه یباًتقر محدود، امکانات و کم زمان باوجود

 (71 :1374 امید، جمال ،ایران سینمای تاریخ ،سپنتا

 آن سینمایی های فیلم دیگر از تر کوتاه خیلی آن زمان مدت فردوسی، ی هزاره مراسم در پخش سبب به که فیلم این در سپنتا

 اساس این بر کرد. استفاده فردوسی زندگی سینمایی روایت برای داستان در داستان روایتی ی شیوه یک از ،1بود ها سال

 و تنهایی و غزنوی دربار با وی ارتباط یفرودها و فراز ازجمله توس، حکیم زندگی از اجمالی داستانی روایت بر عالوه

 سینمایی دانش میزان همان با سپنتا درواقع .گنجاند آن در نیز را سهراب و رستم داستان عمر، آخر های سال در او عزلت

 سینمای در مرسوم روایی های شیوه از ،بود  کرده کسب خارجی های فیلم ی مشاهده و سینمایی های کتاب از که خود

 فردوسی سرائی حماسه های صحنه فیلم، های قسمت ترین جالب از یکی» برد. می بهره خود داستان بیان برای جهان داستانی

 «بیند. می را شاهنامه قسمت این تماشاگر و سراید می را سهراب و رستم نبرد فردوسی غزنوی... محمود سلطان برابر در است

 2)همان(

                                                                    
 )نگارنده( است. موجود ایران ملی ی خانه لمیف در آن ی دقیقه 30 فقط حاضر حال در که است بوده دقیقه 90 فیلم اصلی زمان مدت 1

ی  ، فیلم او پس از ساخت و قبل از نمایش به زیر تیغ سانسور رفت. حکومت مستبد رضاشاه پهلوی، عالقهسپنتا از سیاست ینیگز یدوری آرام و  باوجود روحیه 2

ترکان غزنوی، سبب شد تا فیلم  ژهیو بههای سلطنتی پیش از خود  خواه ایران و تنفر او از شاهان و سلسله یکی از شاهان ترقی عنوان بهخود  نام ثبتوافر او به 

همین فصل )نقل داستانی از شاهنامه فردوسی در برابر سلطان محمود غزنوی( بعداً ما را دچار »... هایی از آن حذف گردد،  سانسور رفته، بخش فردوسی به زیر تیغ

ها و تکرار  های سلطان محمود غزنوی ایراد گرفت و دستور به حذف برخی صحنه مشکل کرد. فیلم قرار بود در تهران و طوس به نمایش درآید ولی شاه به صحنه

 «بود... ی نمایش شدیم که آماده هایی از فیلمی  سازی قسمت های دیگر داد و ما ناچار به دوباره برخی از صحنه
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 شیرینوفرهاد -دو

به نام  کن کوهتراشند، یک  ای از بیستون به قصر اشکال می تمام مهندسین برای کندن ترعه که یدرحالخالصه داستان: 

 .دهد تا به محبوبش شیرین دست یابد کار را انجام می فرهاد با نیروی عشق این

 سینمایی های فعالیت با زمان هم و از پیش که وی بود. کارگردان مقام در سپنتا سینمایی بلند فیلم دومین فرهاد و شیرین

 در آن نمایش هنگام در و فردوسی فیلم ساخت از پس پرداخت، می ایرانی کهن و باستان ادبیات ی مطالعه و تحقیق به خود

 ایرانی ی عاشقانه-ای اسطوره های منظومه نیتر معروف از یکی اساس بر فیلمی ساخت به اقدام ،فردوسی ی هزاره مراسم

 و اصلی شخصیت ازآنجاکه اما برگزیند فیلم برای را شیرینوخسرو نام خواست می ابتدا در وی کرد.فرهاد و شیرین یعنی

 پرداخت، می شیرین قصر به یرسان آب برای ای ترعه کندن به یار، وصال عشق به که بود کن کوه فرهاد ،نامه فیلم چالشگر

 چون نگذاشتم شیرین و خسرو را فیلم نام این برای» گفت: باره نیدرا ودخ سپنتا داد. تغییر فرهادوشیرین به را فیلم نام

 اطالعات، )روزنامه «مقام... و وریزروز برابر در است عشق قدرت و ارزش ی نمونه فرهاد و است فرهاد من داستان محور

3/7/ 1314) 

 دار عهده که نوریانی ی تجارتخانه طریق از ایرانی اردشیر فردوسی، فیلم نمایش با زمان هم و نامه فیلم نگارش پایان از پس

 و شیرین فیلم برای ایرانی بازیگر جذب برای آگهی چاپ به اقدام بود، ایران در فیلم امپریال کمپانی های فیلم ترخیص

 و مناسب را زیستند می هند در که ایرانی بازیگران هندی ی لهجه وی چراکه .زد فیلم امپریال محصوالت دیگر و فرهاد

 دیگر برای بلکه فرهاد و شیرین فیلم برای تنها نه که شد آن بر روی همین از دانست. نمی فیلم در بازی برای مطلوب

 را باشند فیلم های دیالوگ ادای به قادر ،یا لهجه گونه هیچ بدون که ایران ساکنین از ایرانی یبازیگران نیز، هایش فیلم

 دفتر به بازیگری مندان عالقه نیز و تجربی ،دهید دوره بازیگران سیل اطالعیه این درج از پس بالفاصله کند. انتخاب

 به نیاز عدم بر مبنی دیگر ای اطالعیه چاپ به ناچار روز، چند از پس تجارتخانه مدیران که بود میزانی به تجارتخانه

 ایران وزیری، جبار فخرالزمان ها خانم و فرهاد نقش سپنتا ،بسیار یفرازوفرودها از پس تیدرنها 1شدند. بازیگری داوطلبان

 کردند. ایفا را مفیل های نقش دیگر ،نژاد یسام زیانگ روح و دفتری

 و بردار لمیف همچون فیلم فنی عوامل شد. تولید و تهیه فیلم امپریال کمپانی در فردوسی و لر دختر همانند نیز فیلم این

 روی آن از بودند.  کرده همکاری ایرانی و نتاسپ باکه بودند لر دختر فیلم عوامل همان همگی ،ها آن دستیاران و صدابردار

 پی در سپنتا شد، می ردوبدل بازیگران بین ترانه قالب در آن گفتگوهای که بود موزیکال نیمه فیلمی فرهاد، و شیرین که

 آهنگسازان میان از وی مسیر این در بگیرید. عهده به را فیلم موسیقایی های بخش ساخت مسئولیت که بود آهنگسازی

 برگزید. را نوریانی مصطفی آقای داشت، معاشرت یا آشنایی ها آن با که هندی و ایرانی

 این که تفاوت این با است زمین ایران ای اسطوره ادبیات از برگرفته سپنتا، های فیلم دیگر داستان مانند نیز فیلم این داستان

 با بار این دارند. رزم و جنگ سودای اسب بر سوار و تن به  زره نه و دارند دست به یریشمش نه ،ها اسطوره و قهرمانان

 ی دهید اشک یف،حر خون جای به آن در که میدانی اند. آمده عشق میدان به که هستیم طرف هایی شخصیت اسطورگی

 های شائبه بدون و آسمانی محبتی آتش در را خود دل دیگری، مان و خان کردن ور شعله عوض در و ریزند می خود

 هم داستان، یک قالب در که هستند تنیده درهم داستان دو فرهاد، و شیرین و شیرین و خسرو داستان سوزانند. می جسمانی

 نظامی، شیرین و خسرو داستان کامل ی مطالعه با اند. شده آورده تفصیل به نظامی ی خمسه در هم و فردوسی ی شاهنامه در

                                                                    
 «نوریانی ی تجارتخانه .دیینفرما مراجعه دیگر است متمنی گردیده، انتخاب سینما آرتیستی داوطلبان ی عده از لزوم مقدار به است، کافی آرتیست» 1

 (10/7/1313 اطالعات، )روزنامه
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 اهمیت حائز همه از بیش میان این در آنچه اما میخور یبرم طوس حکیم روایت از او روایت های برگرفتگی به شک یب

 مانند و کند نمی معرفی خود داستان برای را مکتوبی منبع هیچ فردوسی باوجودآنکه است. داستان این بودن واقعی است،

کند که  ، نظامی ادعا میآورد می حساب بههای شخصی  شنیده جزو نیز را شیرین و خسرو داستان خود، های داستان اکثر

 کند. اقتباس کرده، اما هیچ نامی از آن کتاب و منبع مکتوب ذکر نمی« بردع»این داستان را از منبعی مکتوب در شهر 

ای آن را  توان ذات اسطوره نمی وجه چیه بهحتی در صورت لحاظ کردن واقعیت برای این داستان، ( 126: 1383اقبالی،)

ای در کوه بیستون، در  محبوب خود سپرده است که حفر ترعه درگروفرهاد چنان دل  چراکهحذف کرد  نادیده گرفته،

پیشنهاد یا شرط خسرو نیز برای فرهاد، اهمیتی ندارد از برابر وصال معشوق برای او هیچ است. راستین یا فریبکارانه بودن 

خرد. از همین روی است که داستان شیرین و فرهاد،  آن روی که او به هوای شیرینی وصل، تلخی هر فریبی را به جان می

ای یا  شرحی از عشقی اسطوره عنوان بههمسایه و حتی ارامنه،  زبان یفارسو برخی کشورهای  نیزم رانیادر دل مردم 

 ای عاشقانه، جای کرده است. اسطوره

 و آرایی صحنه دانست، آن ژنریک شاخص ترین برجسته را آن توان می که فرهاد و شیرین فیلم های ویژگی از یکی

 عالوه بود، زمین ایران کهن و باستان ادبیات و تاریخ ی حوزه در نظر صاحب و محقق خود که سپنتا است. آن 1یها سن زانیم

 گیری بهره با وی داشت. عهده به شخصاً نیز را دکور و لباس طراحی ،نامه فیلم تنظیم کارگردانی، فرهاد، نقش ایفای بر

 لباس طراحی و گفتار ،نامه فیلم تنظیم در را خود کوشش ی همه ساسانیان، پیشا و ساسانیان ی دوره از مانده بجا آثار از دقیق

 ایران از بسیاری چراکه رسید موفقیت به نیز بابت این از و داد قرار موجود شواهد بر استناد و ها روایت به توجه با صحنه، و

 یرأ گفتگوها ها، صحنه و مناظر و ها آرائی صحنه بودن حهالصّ قریب یا صحت به جملگی فیلم تماشای از پس هند، شناسان

 لب آن تحسین به هند نشریات که بود میزانی به تاریخی اسناد ازلحاظ فیلم موفقیت میزان کردند. تحسین را وی ،داده

 (1/4/1314 اطالعات، روزنامه نام، )بی دادند. لقب «سپنتا فیلم بهترین» را آن گشوده،

 سینما درآمد. نمایش به شیرین و خسرو نام با تهران سپه سینما و مایاک سینما در 1314 خرداد 22 در بار نخستین فیلم این

 بار مهر دوم از سپه سینما بعداً» گذاشتند. نمایش به شب وچهار ستیب در را آن سپه سینما و شب دوازده را فیلم مایاک،

 هفده فرهاد و شیرین مجدد نمایش کرد. یاد فرهاد و شیرین نام با فیلم از ها آگهی در بار این و زد دست آن نمایش به دیگر

 (73 :1374امید،) «انجامید. طول به شب

سیاههایچشم-سه

های هما و  است، عشق یک دختر و پسر جوان به نامالهور حمله کرده  نادرشاه به هند و فتح که حالی در داستان: خالصه

برند و در همین  ای هندی به سر می این دو نزد راجه .گذارد می تأثیر ها آنکه این جنگ در سرنوشت  همایون جریان دارد

 نادر اردوی در همایون و هما است دریافته که هندی ی راجه .آورد یدرمحین نادرشاه شهر الهور را به محاصره خود 

 راجه شوند. نمی موفق اما آورند، دست به اطالعاتی طریق ینا از تا کند می هیپنوتیزم را آنان ،مرتاضی یاری به اند، بوده

                                                                    
1 Mise en-scene :،یک آوردن صحنه به و ییآرا صحنه صحنه، چیدن معنای به و تئاتر به متعلق اصل در فرانسوی، است اصطالحی میزانسن 

 معانی و شد رایج فیلم نقد در ابتدا عبارت این .شد یم اطالق نامه شینما کارگردان توسط صحنه کردن مرتب روش به اصطالح این تئاتر، در .کنش

 حوزه سینما در آن کاربرد اما دادند، تعمیم فیلم کارگردانی به را اصطالح این سینما، پردازان هینظر ،تیدرنها .یافت متعددی ضمنی و صریح

 صحنه، عناصر از یک هر گرفتن قرار مکان کردن مشخص و صحنه داخل عناصر وساز ساخت و ییآرا صحنه ،شود یم شامل را یتر عیوس

 و اشیاء میان رابطه نما، هر درون تصویری ترکیب کارها، این انجام از بعد و ها آن حرکت و رفتار و بازیگران گریم و آرایش لباس، نورپردازی،

 با کارگردان درواقع ،بیترت نیا به .نما هر در ها حرکت نیز و آن دید زاویه و دوربین موقعیت صحنه، رنگ تاریکی، و نور رابطه نما، هر در ها آدم

 .برد یم صحنه روی به دوربین برای را رویدادی میزانسن، کنترل

 



 

888 

ی
ی)مقالهعلم

ماهنامهعلم
_

جم،شمارههفتم،مهر
لپن

ن،سا
یایرا

یسیاس
جامعهشناس

ی(
پژوهش

1401
 

 آشکار عاشق دو یازخودگذشتگ و فداکاری عظمت که است مرحله این در کند. می صادر را دو آن قتل و شکنجه دستور

 شود. می

 به نسبت فیلم امپریال کمپانی ،داشت اذعان خود سپنتا که گونه آن فرهاد، و شیرین ولردختر آمیز موفقیت نمایش از پس

 به هند سازی فیلم بزرگ های کمپانی از دیگر یکی با وی روی همین از نکردند. عمل خود تعهدات به نموده، یمهر یب وی

 کریشنا صاحبان به نیت، حسن ابراز منظور به ابتدا در وی شد. خود های فیلم یدتول و تهیه برای مذاکره وارد ،کریشنا نام

 داده یرو هند در آن وقایع که درآورد ی تهرش به را ایران تاریخ از داستانی ،یساز لمیف های هزینه تقلیل برای تا کرد پیشنهاد

 دهد. می قرار آن بطن در را عاشقانه داستانی پرداخته، هند به افشار نادرشاه یلشکرکش داستان به وی روی همین از باشند.

 ،ندارند  عالقه تاریخی سینمای به که یبینندگان جلب منظور به تاریخی، داستانی بیان ضمن در توانست وی ترتیب بدین

 .دهد جای آن بطن در هندی ی عاشقانه های داستان رنگ یپ اساس بر را عشقی داستانی

 جنگی ادوات و توپ لشگر، سیاهی کردن فراهم ؛ازجمله آن مشقات تمام با را فیلم این تولید و تهیه کریشنا، کمپانی

 های مسئولیت تنهایی به خود انجامید، طول به ماه سه که برداری فیلم مدت تمام در سپنتا کرد. آغاز افشار نادرشاه دوران

 مرطوب و گرم وهوای آب رساند. انجام به موفقیت با و گرفت عهده به را بازیگران مدیریت و صحنه طراحی کارگردانی،

 تا کرد تر جزم را وی عزم بلکه نشد، آن مصائب تمام با عاشقانه-تاریخی فیلمی ساختن از او انصراف باعث تنها نه هند

 از یزن را امپریال کمپانی گردانندگان و صاحبان ، فیلم کارگردانی در شخصی عدادهایاست و ها قابلیت نمایش بر عالوه

 سیاه های چشم فیلم» گوید: می چنین فیلم این ی درباره خود های یادداشت از یکی در سپنتا کند. پشیمان خود حقوق عییتض

 که گردم متذکر است الزم گردید... تهیه جانب نیا کارگردانی به بمبئی کمپانی فیلم کریشنا استودیوی در 1313 سال در

 و بودم نموده تهیه کمپانی امپریال برای زحمت منتهای با رالردختر فیلم من شد. تهیه کمپانی امپریال رقابت به فیلم این

 در که داد امید مرا نیست آن از استفاده به مطمئن و ندارد اطالع ایران در سینما بازار از اینکه عذر به مذکور کمپانی

 پس ولی نمود. واهدخ کاملی قدردانی بگیرد قرار ایرانیان موردتوجه که نمایم کارگردانی خوب را فیلم این آنکه صورت

 نمایش ی آماده برداری، فیلم ماه دو از پس فیلم این (1317 سپنتا،«)نکردند. وفا خود تعهدات به ها آن خدمت، این انجام از

 که چنان آن مغرضان، ها کارشکنی سبب به ایران در اما شود، می روبرو زیادی موفقیت با هندوستان، در فیلم نمایش شود. می

 (75 :1374امید،) شود. نمی روبرو زیادی استقبال با باید

 فعلی و عمل محوریت و ییگرا اسطوره این نیست. اسطورگی عنصر از خالی سپنتا، های فیلم دیگر مانند نیز سیاه های چشم

 فیلم این در سپنتا که هرچند .کند می گری جلوه جان حد تا خود عشق به همایون و هما پایبندی و وفاداری در ،ای اسطوره

 های داستان از اقتباس با اما است، نکرده تبدیل نامه فیلم به را ها آن نرفته، ایران ادبیات منظوم ای اسطوره های داستان سراغ به

 زیر زندگی سخت شرایط در که کند می روایت را دلباخته و عاشق جوان دو همایون، و هما داستان ای، اسطوره عاشقان

 هرچند اند. مانده وفادار جان پای تا خود ی عاشقانه پیمان و عهد بر ،(ه.ق 12 )قرن هند به افشار نادرشاه یورش ی سایه

 مهر آن، داستان در ای اسطوره عشقی نمود اما بود تاریخی های فیلم ساختن به سپنتا تمایل بر شاهدی سیاه، های چشم داستان

 با ها آن انطباق و اقتباس یا ای اسطوره ادبیات از برگرفته هایی داستان با ای اسطوره های فیلم ساخت در وی دیتأک بر یدییتأ

 بود. تاریخی های داستان

 مجنونولیلی -چهار

دیوانه »یک  صورت بهکه در اذهان مردم  گونه آنکه در آن مجنون نه  لیلی و مجنون ماجرای معروف :داستان خالصه

 .مظهر عشق و حقیقت نمایانده شده است صورت به، بلکه شده شناخته «الابالی
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، ی ذاتی به ادبیات کهن ایران القهع بر اساسسیاه بود،  های چشممشغول ساخت دو فیلم شیرین و فرهاد و  که درحالیسپنتا 

عاشقانه و غنائی مشرق زمین، یعنی لیلی و مجنون پرداخت.  های داستانترین  بر اساس یکی از شاخص ای نامه فیلمبه نگارش 

و  گنجوی اشعار قیس ابن عامر، نظامی بر اساس وی را قادر ساخت تا ،ی وی به ادبیات کهن و باستان ایران تسلط و احاطه

توان یکی از  فیلم سینمایی لیلی و مجنون را می ساخت .کندتبدیل  نامه فیلمبه وحشی بافقی، داستان عشق لیلی و مجنون را 

ترکیبی های مختلف این داستان نزد اقوام مختلف، داستانی  وی با ترکیب روایت چراکهی سپنتا دانست،  های جسورانه اقدام

داستان از منظر  شرحکند،  گری می در روایت سینمایی سپنتا از لیلی و مجنون بیش از همه جلوه آنچهرا جلوی دوربین برد. 

( است. در این فیلم، مجنون سالک طریقی است که مردم خواص و عوام) گرانیدمتفاوت با منظر متعارف  یویپرسپکتو 

 ،لیلی بهانه است و دلیل درواقعکند.  را از طریق عشقی زمینی و ناسوتی تجربه می بار یافتن به مقام حضور و ذوب در حق

 نکرده،و ذلیل داوری  باز هوسمخاطب )بیننده( مجنون را مردی  فلذا دیگرحضرت اوست.  و غائی اصلی معشوق و هدف

لیلی همچون  عشق ی بیند که در طریق سلوک عرفانی خود، نفس را با تجربه او را عاشقی عارف و عارفی عاشق می

زندگی ورد. تا قابلیت ادراک عشق اعلی و وصل را در خود پدید آ گدازد میی آزمایش  در بوته یافتنین دست مقصودی

داند به وصال معشوق زمینی نخواهد  خود می چراکه 1(السفر من الخلق الی الحق« )از خلق به حق»ی است مجنون سپنتا سفر

از  بنابراین( دهند قرار میی لیلی بر سر راه وی  های مختلف لیلی و مجنون، خانواده و قبیله رسید )تمام موانعی که در روایت

را به  فکران کوتهها و تمسخرهای  طعنه گشته،حیوانات دشت و صحرا  دم خور و قرین، شدهحال و وضع مردم عادی خارج 

 .ماند ینم  وااز طریق  لیخرد و جان می

 انکار رقابلیغو  برجستهتمامی اقوام و نژادهای بشری، حضوری  قومی های عاشقانه در ادبیات و فرهنگ حضور اسطوره

شوند و از  کنند، عاشق می زندگی می ها آنشناخته، با ی عشق  اسطوره عنوان بهاست. هر قومی برای خود فرد یا افرادی را 

شده  رنگ کماقوام خود  ها در طی قرون متمادی نزد اهمیت وجودی و وجود برخی از اسطوره نکهیباوجوداروند.  دنیا می

ی زندگی مردم جهان هستند. هر قوم و  عرصه تاز تکهای عاشقانه همچنان  ، اما اسطورهاند شده سپردهی فراموشی  یا به ورطه

توان به نیاز دائمی انسان به مهر  ها داشته و دارد. این امر را می روانی خود سعی در ابقا این اسطوره-ملتی با تمام قوای روحی

هنوز  زبان یفارسو کشورهای  زمین ایراندر میان مردم  ورزی برای تداوم حیات و نسل خود منسوب دانست. قو عش

وامق و ، زال و رودابه، خسرو و شیرین، یژهبیژن و من، اندام بهرام و گل، لقا فرخ و ارسالن امیرهای عشق همچون؛  اسطوره

اعراب و  و بسیاری دیگر زنده و فعال هستند. چهر گل، اورنگ و سالمان و آبسال، تهمینه و رستم، ویس و رامین،  عذرا

را در خودآگاه و ناخودآگاه جمعی خود  طاهر و طاهره، عروه و عفرا، لیلی و مجنون،  رابعه و بکتاشهمچنان  زبانان عرب

 ،پیگمالیون و گاالتئا، سیکس و آلسیون، و اوریدیس اورفئوس های داستاناند. مردم مغرب زمین همچنان  زنده نگه داشته

 سرایند. های جدید نگاشته یا می ، تریستان و ایزولد و... را به گونه رومئو و ژولیتاتلو و دزدمونا، 

ای این دو را در نزد  جایگاه اسطورهنتوانسته است و مجنون، لیلی   داستان یمتناقض نمامتعدد و گاه های  روایتوجود 

 داد اجازه خود به وی که بود روی همین از. بکاهدگردانده، از اسطورگی مجنون و لیلی چیزی مردمان مشرق زمین متزلزل 

 از بافقی( وحشی و عامر ابن قیس گنجوی، )نظامی مختلف روایات از ترکیبی اساس بر را مجنون و لیلی داستان تا

                                                                    
قرن یازدهم هجری قمری، صدرالمتالهین مالصدرای شیرازی است. وی در این  متألهاسفار یا سفرهای چهارگانه )اربعه( یکی از نظریات فیلسوف  1

)حرکت روحانی( دانشمند اهل تحقیق و نظر در مراتب هستی  سلوکپردازد. منظور وی از سفر،  ی خود به بیان چهار سفر در عالم هستی می نظریه

این چهار  .جهان هستی در ارتباطشان با همدیگر و ربطشان به اصل و علتشان( است یها تیواقع) یهستچشم جان( حقایق عالم )دیدن با  شهودو 

 .سفر همراه حق از حق به خلق، سفر همراه حق در خلق ،در حق سفر همراه حق، سفر از خلق به حق اند از؛ سفر عبارت
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D9%84%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D9%84%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88_%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86_%D9%88_%D9%85%D9%86%DB%8C%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%82_%D9%88_%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%82_%D9%88_%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%82_%D9%88_%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
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 در من» نوشت: فیلم این ی درباره خاطراتش در خود وی کند. نامه فیلم به تبدیل ای اسطوره عاشق دو این ماجراهای

 معرفی یالابال ی دیوانه یک گرفته جا عوام اذهان در که گونه آن نه را مجنون داشتم میل بدیع، و عشقی ثرا این انعکاس

 و عاطفه و یطلب قتیحق سرمشق که سازم گر جلوه صادقی و حقیقت با عاشق و عشق مظهر را او خواستم می بلکه کنم،

 از فقط جهان، ی عاشقانه داستان مشهورترین از یکی فیلم ساختن در روایی رویکرد این (1318 )سپنتا، «باشد. محبت

 تنوع با که بود مسلط ایران باستان و کهن ادبیات بر میزان بدان او چراکه زند. سر توانست می سپنتا همچون کارگردانی

 داشت. آشنایی مختلف نویسندگان توسط واحد داستان یک روایات

 و سخت بسیار را آن شرایط سپنتا که فرآیندی .انجامید طول به ماهیازدهوسالیک مجنون، و لیلی برداری فیلم

 و ساعت یک شما را آنچه یعنی کشید، طول ماه یازده و سال یک مجنون، و لیلی برداری فیلم» کرد؛ توصیف فرسا طاقت

 در خویشان و میهن از دور هند سوزان آفتاب زیر زیاد زحمات با سال دو ظرف در ما کنید می تماشا راحتی کمال در نیم

 1315 سال ماه فروردین در مجنون و لیلی (39 :1354 زندگی، و )فرهنگ «نمودیم. تهیه آماده لیوسا نبودن با بیگانه کشور

 نمایش به تهران در 1316 فروردین در زیاد مشکالت گذاردن سر پشت از پس و درآمد نمایش به هندوستان در ابتدا

 به را آن اکران ازآن پس و داشت نگه پرده روی بر شبوپنجبیست مدت به را فیلم این دهنده نمایش سینمای درآمد.

 رساند. پایان

 اوکارگردانیسبکوسپنتاسینمایهایویژگی

بر اساس  دانست. مؤلف کارگردان یک را وی توان می او سازی فیلم ی شیوه و سپنتا های فیلم بررسی و تحلیل با شک بی

عنوان مؤلف فیلم  کند، بیشتر به ی مؤلف، کارگردانی که بر همه عناصر صوتی و تصویری فیلم نظارت و مدیریت می نگره

ی آن. به بیانی دیگر این عناصر اصلی تصویری فیلم هستند که بیش از خط  نامه ی فیلم شود تا نویسنده می نظر گرفته در

های سینمایی  دهند. طرفداران نظریه مؤلف بر این باور هستند که بیشتر فیلم پیام فیلم را به مخاطب انتقال می ،داستانی آن

شوند. بر این اساس  تکرار می ها آنر و اثرانگشت، در تمامی آثار کارگردانان موفق دارای عناصری هستند که همچون مه

های فرآیند خالق  متمرکز و ذهنی را بر بسیار یا تمامی جنبه کامالًلقب داد که یک کنترل  1«مؤلف»توان  کارگردانی را می

شود. عالوه  محسوب می نامه فیلمی رمان، نمایشنامه و  صورت وی شخصی همانند نویسنده کند. بدین سازی اعمال می فیلم

 یابوده، هایشان  منسوب کرد که دارای سبکی مشخص در کارگردانی فیلمتوان  میمؤلف را به کارگردانانی  صفتبر این 

 سازی داشته باشند. ها و تمایالت آشکار در فرآیند فیلم دغدغه

 :توان در موارد زیر خالصه کرد را می مؤلفیک کارگردان  عنوان بههای سینمای سپنتا  بارزترین مختصات و ویژگی

 سازیفیلمکالسیکاصولبهپایبندی

 :نامه فیلم

                                                                    
عنوان مؤلف  کند، بیشتر به ، کارگردانی که بر همه عناصر صوتی و تصویری فیلم نظارت و مدیریت می(Auteur theory) مؤلفی  بر اساس نگره 1

عناصر اصلی تصویری فیلم هستند که بیش از خط داستانی آن پیام فیلم را ی آن. به بیانی دیگر این  نامه ی فیلم شود تا نویسنده فیلم در نظر گرفته می

های سینمایی موفق دارای عناصری هستند که همچون مهر و  دهند. طرفداران نظریه مؤلف بر این باور هستند که بیشتر فیلم به مخاطب انتقال می

لقب داد که یک کنترل کامالً متمرکز و ذهنی  مؤلفتوان  اساس کارگردانی را می شوند. بر این ها تکرار می اثرانگشت، در تمامی آثار کارگردانان آن

نامه  ی رمان، نمایشنامه و فیلم صورت وی شخصی همانند نویسنده کند. بدین سازی اعمال می های فرآیند خالق فیلم را بر بسیار یا تمامی جنبه

ها و  دغدغه هایشان و یا ی منسوب کرد که دارای سبکی مشخص در کارگردانی فیلمشود. عالوه بر این عنوان مؤلف را به کارگردانان محسوب می

 سازی داشته باشند. تمایالت آشکار در فرایند فیلم
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 اما بود، نیاموخته ایران خارج و داخل در هنر این اختصاصی آکادمی یا مدرسه هیچ در را سینما سپنتا، عبدالحسین هرچند

 به را وی توانست وی، اندک هرچند کالسیک( های فیلم تماشای سینما، آموزشی های کتاب ی )مطالعه سینمایی مطالعات

 آن ساخت مراحل تمامی باید (made-Well) ساخت خوش ای خوب فیلم یک ساختن برای که شود رهنمون شیوه این

 )چهار مستقیم طور به که فیلمی پنج تمامی برای وی منظور، همین به نماند. غافل یک هیچ انجام از کرده، اجرا دقت به را

 به اکنون آنچه کرد. تهیه کامل و منسجم ای نامه فیلم داشت، عهده به را ها آن کارگردانی لر( )دختر غیرمستقیم و فیلم(

 هر برای دقیق و منظم هایی نامه فیلم وجود ی دهنده نشان داریم، دست در سپنتا های نوشته دست از (سپنتا )پسر ساسان لطف

 ی سابقه بر تکیه با نیز و بود آموخته سینمایی های کتاب از که ای گونه به او کرد. کارگردانی او که است یهای فیلم از یک

 و حد در اما شوند، می نوشته سینمایی های فیلم برای اکنون که هایی نامه فیلم صورت به نه هرچند هایی نامه فیلم خود، تئاتری

 .بود شده نگاشته بازیگران و ها آن میزانسن ،ها صحنه شرح تر تمام هرچه دقت به ها آن در که نگاشت استاندارد هایی اندازه

 ذکر نامه فیلم در نیز را سینمایی نماهای اندازه معاصرین، از بسیاری مانند که بود ای گونه به او ینویس نامه فیلم ی شیوه

 کرد. می

 داستانروایتدرتداوماصولحفظ

 1تداومیتدوین ی شیوه از ،خود های فیلم مختلف های صحنه و نماها تر صحت به مقرون و تر کالسیک بیان برای سپنتا

 دانش عدم واسطه به نیز ایرانی یها کارگردان بلکه غربی، کارگردانان تنها نه که بود یدرزمان درست این کرد. می تبعیت

 اشتغال ی واسطه به نیز سپنتا ینمتأخر از بسیاری حتی کردند. نمی عمل گونه ینا به ،سازی فیلم های روش و اصول در کافی

 رعایت است، سینما بیانی های شیوه بر کارگردان تسلط ی نشانه که را اصول این سینما، به  اندیشمندانه غیر و اتفاقی

 کردند. نمی

ایرانسینمایدرایاسطورهیگونهگذاریپایه

 های کارگردان نخستین از یکی ایرانی، اردشیر همراه به سپنتا، عبدالحسین شد، گفته پیشین های بخش در که گونه همان

 همراهی با ناطق صورت به هم آن ایرانی، های فیلم ساخت به دست )هندوستان( ایرانی غیر جغرافیایی در که بود ایرانی

 استخدام در ،نامه فیلم ی نویسنده و هنری کارگردان مقام در وی کهلردختر رازیغ به زد. موسیقی و بازیگران صدای

 به شخصاً را کارگردان و نامه فیلم ی نویسنده سمت که هایی فیلم ی بقیه در وی بود، فیلم امپریال کمپانی و ایرانی اردشیر

 وی ترتیب بدین بود. زمین ایران ی عاشقانه ای اسطوره ادبیات از هایی داستان اساس بر فیلم ساخت پیشگام داشته، عهده

 اکنون که کرد ایجاد ایران سینمای در را ژانری ای گونه تولد و ظهور های بارقه هایی، فیلم چنین ساختن با بار نخستین برای

 توان می را ایران سینمای در اسطوره ی گونه یها مؤلفه بارزترین شناسیم. می ایاسطورهیگونه یا ژانر بنام را آن ما

 قهرمانان یا ای اسطوره های شخصیت ایران، کالسیک ای اسطوره ادبیات با منطبق یا برگرفته های داستان :برشمرد گونه نیا

 و ها تصویرسازی با منطبق آیکونولوژی کمبل، جوزف قهرمان سفر الگوی به نزدیک یا مبتنی رنگ یپ ،ای اسطوره شبه

 ایرانی. ای اسطوره فضاهای و جغرافیا فضاسازی و ای اسطوره ادبیات های نگارگری

مضمونعشق

                                                                    
 این در شود. می استفاده آن از داستانی های فیلم اغلب در که است سینمایی تدوین و تصویری روایت های گونه از یکی تداومی، تدوین و روایت 1

 مکانی-زمانی ی ادامه پالن هر که صورت نیبد کنند. می تبعیت مکانی-زمانی تداوم یک از ها پالن ینشچ مجزا، های پالن به ها صحنه تقطیع با شیوه

 موسوم یتداوم یرغ تدوین به که دیگر ای شیوه در البته شوند. می مرتب رویداد مکانی-زمانی توالی از تبعیت اساس بر که است قبلی پالن حرکتی و

 نیست. آن بیان مجال اینجا در که کند می تغییر دیگر یا گونه به ها پالن برداری یلمف ی شیوه است،
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حضور و بروز تم عشق در سپنتا ردیابی کرد.  های توان مضمون عشق را در داستان تمامی فیلم می ،بدون هیچ استثنائی

در آن  )و البته بازیگر نقش اول مرد( نامه فیلمی  نویسنده عنوان به اوتوان از نخستین اثر سینمایی که  را می ویهای  فیلم

، شیرین دختر لر() جعفرکارگردانی کرد، مشاهده نمود. عشق گلنار و  تنهایی بههای دیگری که خود  حضور داشت تا فیلم

های وی  تم عشق در تمامی فیلم محور بودننمایانگر  یخوب بهسیاه(  های چشمهما و همایون )، )شیرین و فرهاد( و فرهاد

از شمول این اصل  بودن ای )بیوگرافیک( نامه و زندگی گمان باید در این میان فیلم فردوسی را به سبب سفارشی هستند. بی

 .نمود مستثنا

 ؛دو دلیل عمده را ارائه کرده از زندگی و محیط کاری سپنتا، برگرفتبر مبنای شواهد  توان یم یابی این رویکرد، در ریشه

های سینمایی خود را آغاز کرد، جریان سینمایی جهان در دو قطب اصلی آن  که سپنتا فعالیتهایی  نخست آنکه در سال

های تولیدی  فیلماین امری است که با بررسی  ی عاشقانه بود. یعنی آمریکا و هند، در تسلط گفتمان رومنس یا ژانر و گونه

عواید آن سینما که مبتنی بر  یافزار سختافزاری و  های نرم پیشرفت توان مشاهده نمود. آشکارا می 1930و  1920های  دهه

سازی  فروش باالی گیشه بود، هر سینماگری را به فکر تبعیت از آن جریان غالب موفق در صنعت فیلمحاصل از 

یا های فکری  زمینه باشد. دیگر دلیل این گرایش را باید در پیش مستثنااز دیگران  توانست ینمالبته سپنتا نیز  وانداخت  می

جستجو کرد. بعید به نظر  زمین ایران یغنائبا کتاب و ادبیات  مأنوسفردی فرهیخته و  عنوان بهی او  های زیسته تجربه

ی ادبیات ایران سپری کرده بود، عشق و  مانند سپنتا که بیشتر زندگی خود را در میان آثار فاخر عاشقانه رسد که شخصی می

 کرده باشد.سرسپردگی به انسانی دیگر را تجربه ن

 هابینافرهنگیبودنداستان

به  یفرهنگ نایبشود. صفت  می ها آنبودن داستان  یفرهنگ نایبهای سپنتا، معطوف به  های مشترک فیلم یکی دیگر از ویژگی

طور مشترک وجود داشته،  شود که در دو یا چند فرهنگ )با در نظر گرفتن اختالفاتی اندک(، به هایی اطالق می داستان

 کنند. خود، نگهداری می های عام و فولکلور صورت رسمی و هم در بستر ها را هم به ی جمعی مردم این داستان حافظه
 و «جاحظ»اثر  «المحاسن و االضداد» چون ییها کتاباواخر عهد ساسانی است که در  های داستانازجمله  شیرین و فرهاد

. این داستان عالوه بر ایران در میان اعراب و ارامنه فردوسی آمده است ی شاهنامه و «ثعالبی» اثر «غرر اخبار ملوک الفرس»

 نزدیک به روایت ایرانی آن روایت شده است. صورت بهنیز 

که عالوه بر حضور پررنگ است ای  عاشقانه های داستانترین  جذاب حال نیدرعیکی از مشهورترین و  لیلی و مجنون نیز

حکیم نظامی  اگرچهدر ادبیات کالسیک ایران و چند کشور دیگر، ورد زبان و تمثیل مردم عادی کوچه و بازار نیز هست. 

، اما پیش و پس از او نیز شاعرانی چه در ایران و چه درآوردبه نظم  شیوهترین  گنجوی، این داستان را به بهترین و مستحکم

 -961( شاعر ترک، وحشی بافقی )م 1483 -1556ی خاورمیانه به تنظیم آن اقدام کردند. محمد فضولی )در دیگر کشورها

 های مختلف، این داستان را به شعر سرودند. و زبان ها تیملو تعدادی چند از دیگر شاعران، از  (ه.ش 911

تاریخی است، در خود داستانی از عشق یک پسر و دختر جوان را روایت -ظاهر فیلمی در ژانر حماسی سیاه که به های چشم

 داستان این دراند.  ای عاشقانه با یکدیگر داشته زیسته، رابطه افشار به هند، در الهور می نادرشاهی  کند که در زمان حمله می

 داده یرو هندی-ایرانی فرهنگی بستر در که عاشقانه داستانی کند. می گری جلوه باز سپنتا، آثار بودن یفرهنگ نایب عنصر نیز

 فرهنگی و ارضی جغرافیای در را ایران فرهنگ از برخاسته سخنان و رفتارها ها، شخصیت حضور توان می فیلم این در است.

 .کرد مشاهده توان می هندوستان

 

 :گیرینتیجه
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 یا تئاتری های پشتوانه با که اندکی افراد بود، خود یافزار سخت و افزاری نرم گیری شکل راه آغاز در ایران سینمای که هایی سال در

 نبودند. پسند عامه و سطحی یها یگوئ داستان طریق از مادی عواید کسب جز چیزی دنبال به آن در کردند، روی هنر این به ،فنی دانش

 کهن و باستان ادبیات و زبان فرهنگ، های عرصه در خود وسیع دانش بر تکیه با سپنتا ایرانی، سینماگران اندک تعداد این میان در

 ی اکنندهیاح سرمایه، و پول جذب عین در که باشد نیز آموزنده بودن، مفرح عین در که بود سینما از ای گونه ایجاد پی در ایران،

 و قاجار ی سلسله انقراض های سال با کارگردان، مقام در سپنتا ای حرفه زندگی تقارن باشد. نیز زمین ایران باستان تمدن و فرهنگ

 بودند، ها آن باستان تمدن و تاریخ اساس بر ایرانیان برای نوینی یساز تیهو پی در خود اسالف برخالف که نوینی پادشاهی تأسیس

 مسیر در جدید ی سلسله این عوامل و کارگزاران که هرچند کند. پیدا بیشتری ی زهیانگ خود، هدف به نیل مسیر در وی که شد سبب

 ایران سینمای در ای گونه و داد ادامه بود کرده آغاز که را راهی تنهایی به او ولی کردند بسیاری یها یانداز سنگ او پیشرفت

 با ییآشنا بدون سپنتا که ایران سینمای ای اسطوره ی گونه کنیم. می یاد آن از اسطوره ی گونه یا ژانر عنوان به اکنون که کرد گذاری پایه

 حس ی برانگیزاننده توانست ایران اجماعی -سیاسی تاریخ مختلف زمانی های برهه در کرد، تأسیس را آن سینما در یساز گونه قواعد

 آورد. وجود به ایرانیان میان در را خود به باور و یپرست وطن
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