
منوچهر طیاب
1۳۹۹-1۳1۶ 
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منوچهر طیاب؛
 مردی که پایش در ِگل ایران بود

زهرا مهاجری

رشــته  دانش آموختــه  تهــران،  در   1۳1۶ متولــد  طیــاب،  منوچهــر 
کارگردانــی  فارغ التحصیــل  و  ویــن  فنــی  دانشــگاه  در  معمــاری 
کادمی دولتی موســیقی  ســینما و تلویزیون از دانشــکده ســینمایی آ

و هنرهــای نمایشــی اتریــش بــود.

ــر، اســتاد رشــته ســینما در  طیــاب، عضــو پیوســته فرهنگســتان هن
دانشــکده های هنرهــای دراماتیــک و تلویزیــون، و سرپرســت رشــته 
ســینماتوگرافی و  عکاســی دانشــکده علــوم ارتباطــات اجتماعــی 

تهــران بــود.

گــروه تخصصــی ســینمای فرهنگســتان هنــر؛  او همچنیــن عضــو 
بین المللــی  جشــنواره  در  یونســکو  ســازمان  هیئــت داوران  عضــو 
ــو« لهســتان؛ عضــو هیئــت داوران جشــنواره بین المللــی فیلــم  ک »کرا
ــی  ــنواره بین الملل ــت داوران جش ــو هیئ ــا؛ عض ــو« ایتالی ــتند »ترنت مس
فیلــم مســتند ایــران: ســینما حقیقــت؛ عضــو هیئت داوران جشــنواره 

ــت. ــوده اس ــز ب ــر؛ و... نی ــم فج ــی فیل بین الملل

بــه  حرفــه   »ســفال«  فیلــم  ســاخت  بــا   1۳۴۲ از  ســال  کــه  طیــاب 

کارگــردان نزدیــک بــه صــد فیلــم  ی آورد، نویســنده و  مستندســازی رو
ــی  یخ ــی و  تار ــراث فرهنگ ــه می ــی در زمین ــتند و آموزش ــمند مس ارزش

است .  

او چهــار ســال پــس از تأســیس دانشــگاه هنرهــای دراماتیــک در دهــه 
یــس رشــته  1۳۴0، بــه همــراه هژیــر داریــوش و خســرو ســینایی بــه تدر
ی فرهنــگ ایــران،  کار رو ســینما در ایــن دانشــکده پرداخــت و بــا 
بیش ازپیــش خــود را به عنــوان فیلم ســازی شــاخص در ایــن عرصــه 

کــرد. معرفــی 

طیــاب در آن ســال ها بــه ســفارش اداره فرهنــگ و هنــر، از معمــاری 
یخــی ایران فیلم مســتند و هنری و کوتاه ســاخت؛  کثــر دوره هــای تار ا
و  هخامنشــی(  معمــاری  )دربــاره  یــا«  آر ک  »خــا مثــل  فیلم هایــی 
»میــراث« )دربــاره معمــاری ساســانی( و فیلم  هایــی دربــاره معمــاری 

دوره اولیــه اســامی، و دوره هــای ایلخانــی و تیمــوری و صفویــه.

از  کــه  دارد  ایرانــی  معمــاری  دربــاره  مســتند  اثــر   1۲ بــه  نزدیــک  او 
در  او  اســت.  بــه معمــاری صفــوی  مربــوط  اثــر  بیــن، هشــت  ایــن 
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فیلــم »مســجد شــیخ لطــف اهلل« بــه اوج هنــر خــود در ایــن مجموعــه 
می رســد. بــا اینکــه ایــن آثــار در دهه هــای 1۳۴0 و 1۳۵0 شمســی 
ســاخته شــده اند، هنــوز از آثــار مهــم مســتند در عرصــه معمــاری 

می شــوند. محســوب 

کــه به صــورت متمرکــز بــرای  منوچهــر طیــاب از جملــه افــرادی بــود 
ــرد.  ک ــاش  ــران ت ــتند در ای ــینمای مس ــی س ــترش عمل گس ــعه و  توس
بــه عقیــده او از طریــق آثــار فرهنگــی می تــوان ایــران را بــه دنیــا معرفــی 
مثــل  نیســت،  یک ســویه  فرهنــگ  ماجــرای  طیــاب  به زعــم  کــرد. 
کــه در ارتبــاط  ســنگ نیســت و مثــل آب ســیال و جــاری اســت 
ــا  ــد. طیــاب تنهــا رابطــه صحیــح ب ــا دیگــران معنــا می یاب صحیــح ب
کــه واقعیــت  دیگــران را رابطــه فرهنگــی می دانســت و بــر ایــن بــاور بــود 
بایــد بــه شــکلی هنــری در دســت مستندســاِز هنرمنــد شــکل بگیــرد. 
کار مستندســاز را همیــن واقعیــت می دانســت. او تنهــا دســتمایه  

گنجانــده می شــوند.  آثــار طیــاب بیشــتر در قالــب مســتند فرم گــرا 
یتــم« از ایــن دســت اســت.  آثــاری چــون »ایــران ســرزمین ادیــان« و »ر

یتــم دربــاره حســین تهرانــی، اســتاد ضــرب در  او بــا فیلــم مســتند ر
موســیقی ایرانــی، توانســت دیپلــم افتخــار جشــنواره ویــن را در ســال 
یــس  یتــم فیلــم انتخابــی یونســکو بــرای تدر 1۳۴۳ بــه دســت آورد. ر

تدویــن فیلــم در مــدارس ســینمایی آن ســازمان شــد.

در  و  بــود  معــروف  تجربه گــرا  مستندســازی  به عنــوان  همچنیــن  او 
تجربــه  کمتــر  کــه  را می آزمــود  ســاخت مســتندهایش شــیوه هایی 
کار نشــده بــود. اغلــب آثــار او از پژوهشــی ژرف بــرای  شــده یــا  اصــًا 

اثــر، بهره منــد بوده انــد.  ســاخت 

کارنامــه منوچهــر طیــاب اســت. او در  تنــوع موضوعــی، دیگــر ویژگــی  
یخــی، معمــاری،  انسان شناســی،  گــون علمــی، تار گونا حوزه هــای 

هنرشناســی، ایران شناســی و... صاحــب آثــاری متعــدد اســت.

کویــر«، از آثــار شــاخص طیاب محســوب  »همــراه بــاد در دل تنهایــی 
ــه  ــرای او ب ــز بســیاری از جشــنواره های مختلــف ب کــه جوای می شــود 
کویرهــای ایــران  ارمغــان آورد. او بــرای ایــن فیلــم ســه ســال در دل 
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کــه در ســال 1۳۷۷ ســاخته شــده  بــه تحقیــق پرداخــت. ایــن فیلــم 
پــا  اســت، یکــی از هفــت فیلــم مســتند انتخابــی منتقــدان فیلــم ارو
در جشــنواره بین المللــی فیلــم لوکارنــوی ســوئیس در ســال 1۳۷۹ 
رشــته  ویــژه  جایــزه   ،1۳۸0 ســال  در  یعنــی  بعــد،  ســال  در  و  بــود 

ــت. گرف ــو  ــتند ترنت ــنواره مس ــاف را از جش کتش ا

ایرانــی  نقاشــی  سه قســمتی  مجموعــه   1۳۸۲ ســال  در  طیــاب 
)دربــاره نگارگــری ایــران از ابتــدا تــا آخــر دوره قاجــار( را ســاخت. ایــن 
یــخ آن می انــدازد و  مســتند نگاهــی متفــاوت بــه نقاشــی ایرانــی و تار

اوج و فــرود آن را بــه تصویــر می کشــد.

گوشــه گیر نبــود،  او در مقایســه بــا خیلــی از مستندســازها ســاده و 
کار می کــرد و ســفر می رفــت و ایــران را دوســت داشــت. در  دائمــًا 
کــه او  کــرده اســت  کســی بــه موضوعاتــی توجــه  کمتــر  ســینمای ایــران 

در مســتندهایش بــه آنهــا می پرداخــت.

یســت انســانی جــزو عاقه مندی هایــش بــود و چگونگــی   محیط ز
زندگــی و ســازگاری انســان ها بــا محیــط زندگی شــان همــواره برایــش 
جــذاب بــود. عاشــق جای جــای ایــران بــود و در ایــن بــاره می گویــد: 
ــت.  ــت اس ــن مملک ــه ای ــق ب ــود دارد عش ــن وج ــه در م ک ــزی  »آن چی

ِگل ایــن مملکــت اســت.« پــای مــن دائمــًا در 

کوشــید ســابقه و  طیــاب در طــول فعالیــت هنــری خــود، همــواره 
گنجینــه ایرانــی را بــا ابــزار ســینمای مســتند بــه دنیــا  کهــن و  فرهنــگ 
یــم  کنــد؛ چنان کــه در جایــی می گویــد: بایــد وقــت  بگذار معرفــی 
امــکان  مــا  بــه  بــه جهانیــان بشناســانیم. ســینما  را  کشــور خــود  و 
کــه نه تنهــا فرهنــگ و جغرافیــای ایــران را بــرای  خودمــان  می دهــد 
کل  پاییــان و در  کنیــم، بلکــه بتوانیــم وجــوه آن را بــرای ارو روشــن 

کنیــم. غیرایرانیــان نیــز روشــن 

ــتانی  ــم داس ــک فیل ــتند، ی ــای مس ــر فیلم ه ــاوه ب ــاب ع ــر طی منوچه
کارنامــه خــود دارد. ســوزنبان تنهــا فیلــم  بــا عنــوان »ســوزنبان« نیــز در 

کــه در ســال 1۳۵0 ســاخته شــده اســت. داســتانی طیــاب اســت 

ســال ها  تجربــه  همچنیــن،  ایرانــی  نامــدار  مستندســاز  ایــن 
کتــاب بــه دو  ایران گــردی و مشــاهداتش از ایــران را در چهــار جلــد 
یــای پــارس، همــراه  کــرده اســت. در زبــان فارســی و انگلیســی تألیــف 
کهــن، و البــرز  گاهــواره تمدنــی  گــرس  کویــر، زا بــاد در دل تنهایــی 
کــه  کتاب هایــی اســت  یــخ عناویــن  ــه قدمــت تار زادگاه فرهنگــی ب
کارگردانــی نزدیــک بــه صــد  حاصــل یادداشــت، پژوهــش، نــگارش و 

فیلــم مســتند منوچهــر طیــاب اســت.

کــرده  یافــت  در متعــددی  جوایــز  فعالیتــش  دوران  در  طیــاب 
جامــع  »مســجد  فیلــم  بــرای  برلیــن  جشــنواره  افتخــار  دیپلــم  کــه 
یتــم« و  اصفهــان«؛ دیپلــم افتخــار جشــنواره ویــن بــرای فیلم هــای »ر
»ایــران ســرزمین ادیــان«؛ دیپلــم افتخــار جشــنواره مســکو بــرای فیلــم 
»اصفهــان هندســه ای در مقیــاس انســانی«؛  دیپلــم افتخار جشــنواره 
کــرد«؛ لوح ســیمین بهترین  رشــد بــرای فیلــم »وآنگــه روان جهــان گلــه 
ــاد در  ــرای فیلــم »همــراه ب ــو  ب ــی از جشــنواره ترنت کارگردان فیلم نامــه و 
کویــر«  کویــر«؛ انتخــاب فیلــم »همــراه بــاد در دل تنهایــی  دل تنهایــی 
در جشــنواره لوکارنــو؛ جایــزه ســیمین  دلفــان از جشــنواره بین المللــی 
فیلم هــای مســتند و آموزشــی تهــران بــرای فیلــم »ســرامیک«؛ و لــوح 
یــای  پــارس«، از آن جملــه  ینــی بــرای فیلــم »در زریــن جایــزه شــهید آو

اســت.

»ســینما  بین المللــی  جشــنواره  دوره  در  ســیزدهمین  همچنیــن 
کــه ۲1 آذر ســال 1۳۹۸ برگــزار شــد، بــا برپایــی نکوداشــتی  حقیقــت« 
از منوچهــر طیــاب تجلیــل و نشــان فیــروزه حقیقــت بــه ایشــان اهــدا 

شــد.

کارگردانــی  کــه بــه  کهــن« مســتندی اســت  »ســفر در امتــداد ســرزمین 
کاوه بهرامی مقــدم و تهیه کنندگــی رضــا میرکریمــی، زندگــی و آثــار 

کشــیده اســت. منوچهــر طیــاب را بــه تصویــر 

اســتاد منوچهــر طیــاب، مستندســاز ممتــاز، پــس از عمــری فعالیــت 
شــهریور   ۴ سه شــنبه  روز  مســتند،  ســینمای  فرهنگــی  عرصــه   در 
1۳۹۹، پــس از طــی یــک دوره بیمــاری، در ۸۳ســالگی در شــهر ویــن 

گفــت. اتریــش بــدرود حیــات 


