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 رسانه و مستندسازي

 تلويزيوني هاي طاليي در يك خبر براي مستندسازيفرصت

 سید علیرضا هاشمی

 مقدمه

شنوند،  تري دارند وقتی لفظ مستند را می هايی كه سن و سال بیش هاي تلويزيونی و آن بینندگان برنامه

ها و فرود ناگهانی عقاب براي ربودن  گاومیش  يوزها به سمت گله  ناخودآگاه تصاوير درندگان، هجوم بیرحمانه

  كنند؛ هنوز هم راز بقا در ذهن بسیاري از بینندگان تلويزيون به جاي واژه خرگوش را در ذهن خود تجسم می

گذشته   ملی نسبت به دهه  هاي مستند تلويزيونی در رسانه هدر حالی كه ساخت برنام ،مستند نشسته است

تر از سوي  چنان مستندهاي تلويزيونی غريب و نیازمند توجه بسی بیش اما هم جايگاه بهتري پیدا كرده،

 .ريزان صدا و سیماست برنامه

 و شوندمیها به همین منظور متولد  رسانه كاركرد مهم رسانه، تاثیر گذاري اجتماعی است و اصوالًاز آنجا كه 

. دهد مذهبی رخ می یاسی، اقتصادي، اعتقادي وهاي اجتماعی، س زمینه ةهماين تاثیرگذاري در  ،يابند توسعه می

روز بر اهمیت اين وسیله در ه ب اي براي خود پیدا كرده است و روز تلويزيون در زندگی اجتماعی ما، نقش ويژه

تواند در  می است كه تلويزيون يکی از موثرترين وسايل ارتباط جمعی  .شود افزوده می جامعه حیات فرهنگی

تقويت هنجارهاي مثبت، بالندگی افکار عمومی، ارتقاي سطح فکري و فرهنگی جامعه و ترويج و تحکیم و تقويت 

 .اجتماعی و تبديل آن به فرهنگ عمومی موثر افتد روابط
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دگی كه در تقويت اين هنجارهاي مثبت و بالن هستندگذارترين ژانرهاي تلويزيونی هاي اجتماعی از تاثیرمستند

 .دند نقش داشته باشنتوانافکار عمومی و تقويت اعتماد اجتماعی و تبديل آن به فرهنگ عمومی می

ها،  هنگام گسترش شبکهويژه از  تلويزيون، به. هاي سینما رخت بربسته است مستند در عمل از سالناز زمانی كه  

اخبار، فیلم  ةاز گزارش ساد مختلفی ةآمیز هااين مستندهرچند  است؛ شده ژانر اجتماعیاصلی اين   كننده پخش

  .را پديد آورده است (ی، رآلیسمحقیق)نوين  یپژوهشهاي مستند تا شده هاي از پیش آماده آموزشی، بايگانی

 ةسوژرا به  رسانة تلويزيونمستند اندركاران تولید ن و دستكه مسئوالبه دنبال آن است   اين گزارش توصیفی

لی در پرداخت ورجريان است كشورمان د گوشه و كنارجلب نمايد كه در همین نزديکی و در نمونه و با اهمیتی 

تولید  موجباتتواند می اين سوژه ، موضوع و فرهنگی اجتماعی بار عاطفی، علتبه  .به آن غفلت شده است

گروهی را در سطح همیاري از وراي آن همبستگی اجتماعی، تعاون و  كه را فراهم آوردفاخري  هايمستند

   .دهدمیان مخاطبان به عنوان يک افتخار و يک ارزش اشاعه و گسترش جامعه و 

 طرح موضوع

علت شناختی معموالً كشور هندوستان را به هاي مردميابی تحقیقات اجتماعی و همچنین بررسیسوژه در

ها مورد اين سوژه. نامندفرهنگی می -هاي اجتماعیجمعیت زياد، اديان مختلف و گوناگونی فرهنگی، كشور سوژه

بینیم كه جامعه و با كمی دقت در اطراف خود می. نداستفاده و استقبال مستند سازان تلويزيونی نیز هست

فرهنگی پر از  -سابقه تاريخی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین تغییرات سريع اجتماعی علتفرهنگ ايران نیز به 

 .سازي تلويزيونی استمکتوب و همچنین مستندهاي ناب براي تحقیقات سوژه

را فعالیت رسمی شبکه مستند ، در كشورخود هاي تلويزيونی با گسترش شبکهاز آنجا كه سازمان صدا و سیما   

اين شبکه همت گمارده است؛  هايبرنامه سیس و پخشبه تأ 811 اسفندماه سال  62در و  كرده بینییشنیز پ

اندركاران، مسئولین، دست .آيدهاي تولیدي اين شبکه به شمار مینی از اولويتهاي تلويزيوتهیة مستند
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اجتماعی و اقدام به مستند سازي  -رصد موضوعات فرهنگی باتوانند میكنندگان شبکه مستند كارگردانان و تهیه

 . آنها، تعهدات اين شبکه را مطابق چارچوب سازمانی برآورده نمايند

شبکه دوم  8/4/26 شنبه مورخ روز پنج 62:82خبر پخش شده در بخش خبري ، پیشنهادي يک سوژهاز اين رو 

 .باشد چند قسمتیدستمايه مناسبی براي ساخت يک مستند  تواندست كه میسیما

در جريان بوده ولی پس از گذشت اين چند  812 موضوع اين خبر از بهمن ماه سال  است كه مطلب مهم آن

توانست مد سازي اين موضوع میكه مستند هاي خبري انعکاس يافته است، حال آنبکهسال تنها خبر آن از ش

و حتی مؤسسات هاي استانی مجاور سوژه شبکه ،شبکه مستنداندركاران دستسازان، كارگردانان و نظر برنامه

 .  قرار گیردخصوصی فیلمسازي 

 فیلم مستند اهمیت 

به  رابرت فالهرتی اولین بار در نقدي كه بر فیلم« مستند»به معنی  «Documentary» واژه انگلیسی

منتشر شده  سان نیويورک در روزنامه 824  بهمن 2 مطابق   ،262  فوريه 1 مورخ )Mauna( موآنا اسم

 Moviegoer مستندساز اسکاتلندي و با نام مستعار يرسون ريجان گِ به وسیلةاين مطلب . بود به كار رفت

 .نگارش يافته بود «سینمارو»

توان در قالب  يرسون در مورد فیلم مستند اين بود كه از پتانسیل نمايش زندگی در سینما می ي كلی گِري قاعده

شان،  رهاي خیالینسبت به براب« اصلی» ةو صحن« یاصل»هنري كه در آن بازيگر . برداري كرد يک هنر جديد بهره

« اين چنین در حالت خام گرفته شوند»شوند و موادي كه  در شرح دنیاي جديد راهنماهاي بهتري محسوب می

توان با نظر ورتوف كه  از اين بابت، ديدگاه وي را می. شوند تر از موادي خواهند بود كه با بازي ساخته می واقعی

هر چند كه ديدگاه او ظرافت  ،كرد مقايسه كرد تحقیر می« ورژوايیزوايد ب»هاي نمايشی را با اطالق لقب  داستان

  creative treatment of) «خالقانه با مسلَمات ةمواجه»يرسون از فیلم مستند  ريتعريف گِ. بیشتري دارد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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actuality) طور كه هست زندگی همان»در مقاالت خود از نمايش  ژيگا ورتوف .است كه طرفدارانی هم دارد »

( توسط دوربینتحريک يا غافلگیر كردن )« گرفتن زندگی در حالت ناگهانی»و ( ي پنهانی از زندگیرتصويربردا)

 .كرد بحث می

ديگران بر اين باورند كه  .تعريف كرده است« فیلمی واقعی با خصوصیات نمايشی»مستند را فیلم نیز  پار لورنتز

هاي  آن را از ساير گونه گذارد داشتن نظريه و يک پیام خاص در كنار واقعیاتی كه فیلم مستند به نمايش می

 (.پديابه نقل از ويکی)6سازد هاي غیرداستانی متمايز می فیلم

 كاركرد مستند

گر يک هايی از جهان معاصر يا تاريخی، ارائهدادن جنبهرود كه عالوه بر ارجاع و نشاناز مستندسازان انتظار می

    مستندسازان صرفاً سرگرم ضبط واقعیت نیستند، بلکه اغلب بر ما نويد . برهان يا سازندة يک مسئله باشند

دهند كه احتمال      به عبارت ديگر، اسناد را چنان ارائه می. نگرندگاهی ويژه میديددهند كه وقايع را از می

از كدام موارد  كه سینماي مستند دقیقاًاين. جهت ساختن مخاطب با استدالل و برهان فیلمساز، افزايش يابدهم

استفاده كند، تا حدود زيادي به بافت نهادهاي اجتماعی آن و تلويزيونی وابسته است كه فیلم يا برنامه مورد 

فیلم مستند به عنوان محل    بنابراين، در هر بافت، انتظاراتی وجود دارد كه . شودبحث در آن ساخته می

 . ده سازدتا حدي آن را برآور هاي فرهنگی و آموزشیآگاهی

ترين كاركرد اثر نخستین و مهمدانند ها او را بنیانگذار جنبش مستندسازي میيرسون كه خیلیبه نظر جان گِري

  8و مايکل گريگسبی سازدداري در فرايند عام اجتماعی درگیر میمستند اين است كه شهروندان را به طور معنی

آگاهی اجتماعی و سیاسی  هايشفیلمكند كه ار امیدواري میيکی از مستندسازان پیشگام در اين دوره نیز اظه

 .(82: 811 ن و آيزود، گیلبر) بردتماشاگران را باال می

تاريخی و  –بینندگان يکی از مهمترين وظايف مستند را انتقال مطالبی دربارة گردش جهان اجتماعی همچنین 

كار مستندساز، تنها ضبط واقعیت نیست، بلکه . دانندمناظر و اصوات و وقايع جهان عینی پیش از بازنمايی می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%DB%8C%DA%AF%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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به نحوي است كه فیلم يا برنامه نهائی قابل فهم و به آسانی با مخاطب وارد  4دادن به اسنادِ ضبط شدهشکل

. نیز هست 1سازييک مستند، وقايع نگاري صرف نیست، بلکه عمل دگرگونبه عبارتی ديگر تولید  ،گو شودوگفت

« امور واقع»كند كه كار را صرفاً از ضبط  بخشد و چنان تدوين میآورد، قاب میناد را جمع میمستندساز، اس

 .(62 همو،)نامید  2تغییر دهد و به صورتی درآورد كه بتوان آن را گفتمانِ مستند

اجتماعی را تواند همان كار روشنگري فرهنگی مستند تلويزيونی، میامروزه در بريتانیا اين اعتقاد وجود دارد كه 

 .(14همو، )يرسون و همکارانش حدود دو دهه قبل به عهده داشتند، ادامه دهديكه گر

 

 شبکه دوم  02:02بازنويسي متن خبر و  سوژه طرح

شبکه دوم سیما، اين گزارش خبري جالب همراه با  62:82اخبار  انتهايی در بخش 826  تیر ماه 8 پنجشنبه 

  : تصاوير مربوط پخش گرديد

جمعی از . كیلومتر؛ تا به سرپل ذهاب رسیديم 222كیلومترها از پايتخت دور شديم و دور شديم، : گزارشگر

 .اند، اين بار اين نقطه را انتخاب كردهروندپزشکان داوطلبانه هر بار به يک نقطه محروم مینچشم پزشکان و دندا

 :مصاحبه با يکی از اهالی

 .شان خیّرندگیرند همهد هیچ كدامشان پول نمیاناينها كه اينجا آمده -     

 :مصاحبه با يک پزشک

 .برمآيم اينجا، احساس لذت از كارم میكنم فقط وقتی میتو اين مدتی وقتی كه دارم كار می -

رواريد مادرزادي كم بینا  شد و ـال بود كه هر دو چشمش به دلیل آب مـس سه ساله   ین ـحس: گزارشگر

 .مدرسه بره، اما حاال خوشحال و بیناستتونست به نمی
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 :مصاحبه با حسین

 بینیمی -

 .آره -

 اين چندتاست -

 تا پنج -

 حاال چند تا -

 تا چهار -

 حاال -

 يکی -

 :ي و همراه اولرمصاحبه با يک خانم مسن با لباس محلی 

 ديديم االن خیلی بهتر شدهگويد اول نمیمی -

 .خدا عوضشان دهد و پیغمبر ازشان راضی باشد -

 :يک پیرمرد مصاحبه با

 چند سالته -

 سال 21 -

 . تو عمل كنندهاچند ساله كه منتظر بودي چشم -

 سال هشت -

 

 :مصاحبه با پیرمرد ديگر

 .چقدر پول ازت گرفتند -

 .هیچ پولی ازم نگرفتند -
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 ...یش نیست اماتا كربالي  معال چند فرصتی ب فاصله اين نقطه: گزارشگر

 :مصاحبه با يک پزشک

 .ايمكنیم زيارت كربال انجام دادهكنیم و به دور دست نگاه میمردم خدمت می همانطور كه داريم به اين -

 .انداند و به عشق امام حسین آمدهدوستان همگی كرباليی -

اند تاكنون اين جهاد پزشکي را آغاز كرده 98كه از نهم بهمن ماه سال  نورآوران سالمت:  گزارشگر

تصوير )مسیر نورآوران سالمت همچنان ادامه داردكه  دانیمما مي ،اندمنطقه محروم رفته هشتبه 

   (.اي به دنبال هم  روانندانتهايی دو تريلر كانتینردار كه در جاده

بنا بر اين گزارش؛ نورآوران سالمت به عنوان پزشکان بدون ادعايی كه عاشقانه به مناطق محروم كشور براي 

كاروان اين پزشکان متشکل از دو . فیلم مستند خواهد بوداند سوژه مناسبی براي درمان مردم روستايی رفته

تريلر كانتینردار، يکی با تجهیزات اتاق عمل به عنوان بیمارستان سیار و ديگري پشتیبان تجهیزات، مناطقی 

 .نوردند كه اهالی آن فاقد امکانات بهداشتی و درمانی هستندرا در غرب كشور درمی

كار درمان اهالی مناطق محروم  812 ن كاروان پزشکی از بهمن ماه طور كه در خبر آمده است ايهمان

اند و حدود دو سال از فعالیت انسان دوستانه آنها سپري شده است اما فعالیت آنها غرب كشور را آغاز كرده

در رسانه ملی درحد يک خبر انعکاس داشته است در حالی كه موضوع فعالیت اين اكیپ پزشکی سیار 

 .براي مستند سازي است موضوع مناسبی

 اي بکر براي مستند سازيسوژه

در . سازي استكوتاه و مختصر اما غنی از نظر مستند ،شبکه دو 62:82خبر منعکس شده در بخش اخبار 

 :تواند از زاويه نگاه و دوربین مستند ساز روايت گردداين خبر سه موضوع محوري وجود دارد كه هر سه می
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تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و تعدادي پزشک جراح چشم كه مشغول خدمت داوطلبانه دو كانتینر  -الف

آنها با  كاريارتباط پزشکان زن و مرد، در اين جمع تخصصی كوچک. به مردم مناطق محروم هستند

، انتخاب بیمار براي تک تک آنها شخصیت فردي ، اختالف نظر وگیريتصمیم هدايت و رهبري آنها، ،يکديگر

تالش و است كه ( نگارواقع)مستند مجموعة هر كدام فراز و فرودهاي يک ... ها و مل، انجام عمل، واهمهع

 .پزشک در مورد  هموطنان محروم خود را به همراه دارندايثارگري تعدادي چشم

افراد روستايی مثل كودكان، نوجوانان و كهنساالنی كه دچار عارضه چشمی هستند هر يک داراي  -ب

شخصیت و نگاه آنها به اكیپ پزشکان درمانگر و آرزوي آنها براي بهبودي و . یت خاصی هستندشخص

هاي بکري هستند كه از منظر يک سالمتی، نگاه اهالی به پزشکان خیر و فضاي روانی روستا همگی سوژه

سیار باشد و واكاوي تواند دستمايه رابطه بیمار و اكیپ پزشکان مند و خالق، میساز عالقهكارگردان و مستند

 .رابطه بیمار محروم و اكیپ پزشکان خیر و كمک رسانی پزشکان در قالب مستند را به ثبت برساند

هاي درمانگر و متخصص در كنار مردم محروم و نیازمند كه امید تلفیق فعالیت پزشکان به عنوان انسان -ج

يعنی . مند استسازان عالقهی براي مستندبه بهبودي بیماري چشمی خود دارند تركیب جالب و سوژه مناسب

ساز پیام همیاري و آيد كه مستنداي به دست می، مستند خالقانه«ب»و موضوع « الف»از تركیب موضوع

نوعدوستی و رفع محرومیت و درمانگري مردم محروم بخشی از كشور را از طريق پزشکان نوعدوست و با 

 .دهدكمک مستند خود اشاعه می

ها و همچنین سازان ديگر شبکهتواند مد نظر برنامهويه نگاه عالوه بر شبکه مستند تلويزيونی، میاين سه زا

كه اين سوژه خصوص آنب، مراكز تلويزيونی استانی مجاور و نیز مؤسسات فیلمسازي خصوصی قرار گیرد

پذير آسیبهاي موضوعی ارزشی است و به تعاون و همیاري و ياريگري قشر متخصص پزشکان به گروه

 . دوستی در جامعه استگر نوعروستايی توجه دارد و اشاعه
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 و امکان تحرک امروزي تجهیزات ديجیتالي 

هاي جديد ديجیتالی، اين امکان را براي فیلمبردار، صدابردار و همچنین عوامل تولید و امروزه فناوري

الوگ سنگین و امکان تحرک محدود كه تجهیزات آن)هاي پیش كارگردان فراهم آورده است كه برعکس سال

كمتر شده و  CCDهاي با پیشرفت فناوري، حجم و وزن دوربین. با توان بیشتري به تولید فیلم بپردازند( بود

هاي ناگراي ديجیتال و همچنین، از طريق دستگاه. اي فراهم آمده استالعادهامکانات تصويربرداري فوق

Audio Recorder  با حجم و وزن كم، امکان صدابرداري ديجیتال پديد آمده است . 

يا حافظه   memoryهاي فیلم، امکانات ضبط و ذخیره تصاوير و صدا روي امروز به جاي حجم اندک كاست

هاي باال و حـمل آسان فراهم است و فـناوري اين امکان را در اخـتیار كارگـردانان و جانبـی با ظرفیت

هاي متعدد همراه تولید قرار داده است كه نسبت به قبل با امکانات پیچیده ولی با قابلیت اندركاراندست

 .باشند

اندركاران بايد با دانش مطابق پیشرفت اين فناوري، نیروي انسانی متخصص اعم از كارگردان و ديگر دست

سازي خصوص در مورد مستندها و جريانات فرهنگی و اجتماعی بيابی موضوعات، پديدهاي خود و سوژهرسانه

ساز نیز با بها دادن به موضوع مستند و ترغیب هاي برنامهها و گروهتیزبینی بیشتري داشته باشند و شبکه

سازي، فضاي جامعه را براي جذب و استفاده از منابع اسپانسر و تولید اين كارگردانان به اين ژانر مهم برنامه

   .ها فراهم نمايندمستند

 اياز يك شبکه ماهواره اييك مستند جادهتوصیف 

سازان در اينجا نه به قصد مقايسه بلکه به عنوان طرح سوژه و موضوعات عام و خاصی كه توانسته مد نظر مستند

شود تا يادآوري شود موضوعات توصیف می يک مستند خارجیاي از ساز قرار گیرد، نمونههاي مستندو شبکه

 .بهترين وجه در ژانر مستند تهیه و تولید گرددتواند به می مختلف
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اين مستند در اين . را دوبله و پخش نموده است« هاي مرگجاده»اخیراً مستند   -اي من و تو ماهوارهشبکه 

است    The History Channel با پخش اين مستند كه مربوط به شبکه. شبکه طرفداران خاص خود را دارد

كند به طوري كه با جستجو در مستند كمابیش مخاطبان خود را جلب می هايشود كه سوژهمشخص می

از اين رو اين . و دوبله شده در دسترس است HDاين مستند با كیفیت   DVDشود كه اينترنت مشاهده می

 :اي به موضوع اين مستند خالی از لطف نیستاشاره. سوژه معمولی تبديل به يک مستند جذاب شده است

بولز به همراه . دبلیو. هاي لیزا كِلی، هیو رولند و جیترين رانندگان كامیون امريکا و كانادا، به نامبدهسه نفر از ز

شوند و قرار است در بعضی از خطرناكترين مسیرهاي موجود در يکی از تیم زيکوز و تینو رودريگز عازم سفر می

هاي كشور هند در ادامه با عبور و مرور در بزرگراهچالش برانگیزترين مناطق دنیا يعنی هیمالیا رانندگی كنند و 

هاي مرگبار و پرپیچ و خم بولیوي روند، در جادهها در سراسر كره زمین به شمار میكه در زمره پرخطرترين

 .كنندتجربه كسب

ترين خطرناک»در كشور بولیوي در قاره آمريکاي جنوبی است كه در مستند «يونگاس»ها، جاده از اين جاده يکی

اي است كه ترين جاده دنیا نام گرفته و تنها جادهيونگاس خطرناک. به تصوير كشیده شده است 2«هاي دنیاجاده

ه هم گذرد تا دو شهر الپاز و كورويکو را بهاي عمیق آن میو درههاي بلند از اعماق جنگل آمازون و رشته كوه

بودن به اين نام ملقب  خطرناک العادهفوق علتاست كه به « جاده مرگ»نظیر بی ةنام ديگر اين جاد. متصل كند

 .است شده

رانندگی در . رانندگی كنند ،اندكنون تجربه نکردهكه تا وضعیتیها عادت و در مجبورند به جاده اين رانندگان

در  و فهمندكه زبان آنها را نمی، ارتباط با مردمی هاي ناخواستهفوت، مقابله با بهمن 222 هايی با ارتقاع صخره

خواهد  آزمايشها را اعصاب رانندهوضعیت هايی است كه ، ازجمله گزينهقرار گرفتن باالهاي معرض درجه حرارت

 !القا شودمخاطب كه حس حضور در ماشین به است نوع فیلم برداري اين مستند باعث شده . كرد
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د هها خواانگیزترين و مرگبارترين جادهبه تماشاي هیجان مخاطب ،هاي دنیاترين جادهدر مستند خطرناک

مشاهده  راهايی در كشور آمريکا و استرالیا ترين جاده دنیا يعنی يونگاس در بولیوي و جادهنشست و خطرناک

هاي جالب اين مستند به ها از ديگر بخشبررسی چگونگی و علل و عوامل تصادفات در اين جاده. د كردخواه

زيبايی اين فیلم را دوچندان كرده است و جذابیت  HD استفاده از تکنولوژي نوين تصوير برداري. آيدحساب می

 .1كنداي سیخ میآن مو را بر تن هر بیننده

هاي جالب و تأتیرگذار تولید مستند تواند دستمايهتوصیف اين مستند بیانگر آن است كه موضوعات مختلف می

تواند با رسانه ملی میفراوان دارد و و جامعه ما از اين موضوعات مستند  اشاره شد كشور بالًطور كه قهمان .باشد

 وسازي اين شبکه را تامین ، تعهدات برنامهو با توجه به تأسیس شبکه مستند و نیاز به تولید اين ژانر عزم خويش

 .همجوار قابل عرضه نمايد براي كشورهايهاي فاخر آن را در بازار فیلم مستند منطقه با ساخت مستند

 

    و نتیجه خالصه

عادي درست بنا  موضوعاتدار است، از بنیان در مقايسه با  مهمی است؛ تبارش ريشه ژانرايران در  مستند ژانر 

هايی كه دوست داريم  مقوله. آيد می تر به نقد در گذاري و تکاملش تدريجی است و از همه مهم شده و مسیر پايه

؛ رسالت مفاهیم، كند و كاوهاي وجود داردمستند  ژانرطور عمده در متن  تجربه كنیم و بشناسیم به

توان  عادي نمی هايدر فیلمكه  ديگر، حال آن پرسش و شناسی و سیاست و هزار و يک سؤال شناسی، مردم جامعه

ساز است و در دستور كارش جز عنايت به مخاطب و سرگرمی چیز  عادي سرگرمی فیلم. چنین انتظاري داشت

چرا معضالت و نیازهاي ما باشد،  ةتواند و نبايد جوابگوي هم نمی هاموضوعات و داستانمهم ديگري نیست؛ اين 

 .مستند است ژانر  از فرهنگی ما در اندازه و قوارهبخشی از نیكه 

شبکه مستند  درآمده و با تأسیس منصه ظهوربه كشورمان ن رسانه ديدگاه مسئوالاين نیاز فرهنگی امروز با 

 اندركاران اين شبکه موضوعیحال دست .به وجود آمده استمستند فیلمسازي  ةگامی رو به جلو در عرص
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(thematic) دانان ، جغرافیشناسانشناسان، مردمبرگزيدن موضوعات مختلف با كمک جامعهيابی و بايد با سوژه

  .نمايند همراهیها اين شبکه را در پرداخت به اين ژانر مهم ساير رشته و كارشناسان

دوست در مناطق نوعپزشکان چشمدرماني فعالیت »سوژه  ،است اي كه در كار تولید داشتهبا تجربهنگارنده 

هاي استانی يا شبکه ،اي مناسب براي پرداخت در اين شبکه، سوژهستندمرا با نگاه  «محروم غرب كشورمان

و تخصص ن والئبا تالش و همت مس است وارو امیدارزيابی نموده  مجاور و يا مؤسسات فیلمسازي خصوصی

و تأثیرگذار موضوع فوق دستمايه مستندي ماندگار  داخل يا خارج از سازمان، اندركاران تولیدكارگردانان و دست

 .قرار گیرد

 

 :هاپي نوشت

                                                             
.تسا هدش هئارا امیس و ادص يزيرهمانرب تنواعم تقو نالوئسم هب و هدش هتشاگن یس و تشه رابخا رد تمالس ناروآون ربخ شخپ زا سپ حرط نيا.   
 
بر بخش ستند ارائه شده است؛ تعاريفی كه ، تعاريف خاصی از فیلم مان حوزه سینما و مستندسازان جهانپرداز، بارها و بارها از سوي انديشمندان و نظريهبعدهاي طی سال . 

 :ترين اين تعاريف به قرار زيرنداي از مهمپاره. محدودي از آن پرتو افکن بوده، لیکن تمامی ابعاد آن را هنوز نکاويده است

برخالف . و تجربه استفیلم مستند با طبیعت گوناگونش، سرشار از ابتکار » :نويسدكننده آمريکايی در تعريف فیلم مستند میساز و تهیهفیلم( Philip Dumme) ندافیلیپ
هاي ها نیز استفاده شود؛ ممکن است از تخیل و فانتزي يا حقیقت در فیلم استفاده كنیم، احتمال دارد از حقهتأكید همگان، ممکن است در فیلم مستند از بازي هنرپیشه

اي هر فیلم مستند مجهز به سالح عقیده. حت فشار نیازهاي محدودي قرار دارند،ند؛ هر كدام از آنها تهاي مستند در يک چیز مشتركسینمايی نیز بهره گیريم اما بیشتر فیلم
اتحاديه جهانی .(4 : 826 میران بارسام، )« رودتر، فیلم مستند تقريباً همیشه عاملی در خدمت تبلیغات به شمار میهاي وسیعهدر زمین. است كه در مغز سازنده آن قرار دارد

 :ريف زير را ارائه كردتع 241 فیلم مستند در سال 

. رودبه كار می –هاي اصلی هاي واقعی و چه به كمک بازسازي صادقانه صحنهچه از صحنه –هايی كه براي ثبت هر واقعیت تفسیري بر روي نوار فیلم تمام روش»
حل  گرايانه با مسائل و يافتن راهرش معلومات انسانی، برخورد واقعفیلم مستند، متوسل شدن به استدالل و احساسات براي ايجاد تحريک دلخواه، گست. مستندسازي نام دارد

 .(8 : 826 میران بارسام، )« .آنها در زمینه اقتصادي،فرهنگی و روابط انسانی است
زندگی واقعی انسان و يا محیط او را غالباً است كه ( و به تعبیري نوعی سینمايی)فیلم مستند شکلی سینمايی : توان گفتترين تعريف فیلم مستند، میو صريح تريندر ساده

تواند در موارد خاصی از داستان برخوردار كند و البته میاين شکل سینمايی از عوامل واقعیت استفاده می. گذارداي به نمايش میبدون ساختاري داستانی و بازيگران حرفه
-در مواردي هم، فیلم مستند و داستانی را نمی. كندتجاري اما در همین حالت نیز شديداً به واقعیت استناد میهاي معمول و رايج سینماي داستانی باشد، البته نه از نوع درام

 .(642: 812 ضابطی جهرمی، ) كرد توان قاطعانه از هم جدا

 -241 )هاي جنبش سینماي مستند انگلستان در سال پرداز و رهبرترين تعريف كهن فیلم مستند كه به جان گريوسن، مستندساز، نظريهو شايد جامع ترينبخشدر رضايت
ها را به نحوي زندگی واقعی آدم»ن وجود دارد كه فیلم مستند را فیلمی دانسته كه وسرگريهمکار و هموطن جان  "پال روتا"شود، تعريف تقريباً مشابهی از مربوط می( 248 

خالق فیلم مستند معروف آرشیوي سقوط خاندان رومانوف، )مستندساز و تدوينگر معروف روس ( اسفیرشوب)وب استرش« .كندخالق با توجه به شرايط اجتماعی آنها تصوير می
در اين تعاريف و در بسیاري از تعاريف ديگر « .آوردكند به بیان يا توصیف میگونه كه خود احساس میكند و آن را آنمستندساز صادقانه واقعیت را ضبط می»: گفته( 261 

 .( 64: 812 ضابطی جهرمی، ) دسازي مورد تأكید قرار گرفته استدر مستن« خالقیت»و « تفسیر»ي هاواژه
منظور داستانی است كه ) Narrative Fictionهاي داستانی فیلم مستند طبق تعريف، محصول يک هوش شکل دهنده است و كم و بیش از شگردهاي ساختاري فیلم

كه دائماً در حال تحول « اي از تقابل با مخاطب سازي، يک سنت سینمايی و شیوه يک تکنیک فیلم»فیلم مستند را به عنوان همچنین . كنداستفاده می( محصول تخیل باشد

 (.1997Nichols ,)دان تعريف كرده ؛شناسد است و هیچ مرزي نمی
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استان و گرچه در يک اثر سینمايی، د. كند« بیان»تا آن را از ديدگاه خود ( كندانتخاب می)گیرد سازي است كه در آن مستندساز واقعیتی را میمستندسازي فرايندي از فیلم

فیلم مستند مستلزم استناد به يک فاكت يا موضوع . دهدنشان می( به طور شخصی)هم آمیخت، اما در هر حال فیلم مستند، بیان كارگردان آن را توان درغیرداستان را می
 .( 64: 812 ضابطی جهرمی، )ات، توضیحات و توصیفاتی در تبیین آن موضوع واقعی است، همراه با ارائه اطالع

زي برخوردار نبودند؛ فراموش برخی از اين اشکال كه از قوت الزم براي تبديل به يک جريان مستندسا. هاي مختلف رشد سینماي مستند، اشکال زيادي تجربه شدندطی دوره
. هاي مختلف فیلم مستند يکی پس از ديگري شکل گرفتندبدين ترتیب گونه. د؛ بالیدند و درساير كشورها نیز به كار گرفته شدنداما تعدادي ديگر ماندند و جريان شدن شدند

 :اند ازاند، عبارتهاي مختلفی كه تاكنون در سینماي مستند ابداع شدهگونه
شناسی، مستند تاريخی، مستند اجتماعی، سازي شده، مستند آرشیوي، مستند مردمظیرهنگار، مستند سیاحتی، مستند گزارشی، مستندبازسازي شده، مستند نمستند واقع

، مستند (سینما وريته)گرا واسطه، مستند تحول، مستند بی(صنعتی)آور گرا، مستند تبلیغی، مستند شاعرانه، مستند حیثیتمستند علمی، مستند آموزشی، مستند شکل

امامی، ( )بیوگرافیکال)نگار نده، مستند معترض، مستند محاكمه كننده، مستند شخصیتزمستند تجربی، مستند ويدئويی، مستند ستی جنگی، مستند سیاسی، مستند داستانی،
 812 :41) 

 
3
 - Grigsby 

4
 - Material 

5 - Transformation 
6 - Documentary Discourse 
7
-Deadliest Roads 
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