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سال نو بر شما مبارک باد . سینمای مستند ایران در سال گذشته هزاران فییم  سیا    ر راه هیا ر شییوه       

هایی را آزمود. ذ یره تصویری از فرهنگ ر سرزمین ما را گسترد، بر ررای  های کالن ر سینمای مشاهده ای 

رکتی متکی شد ر یا  تصیویری از دنییای دررن ر ذهنیی  مسیتند سیاز بنمیایر درآررد تیا بیه شییوه          رمشا

پرفورماتیو )اجرایی (، هوی   ود را در مواجهه با جهان تاریخی بر مال سازد. موج تیازه ای از  سیومین نسی     

 ند.،  بر جهان اجتماعی رتاریخی، نقب می زن"چهره نگاری شخصی"مستندسازان، از طریق  

فیم  مستند  در عرصه حیات اجتماعی راکنر هایی را بر انگیخ . این نمایر ها رآن راکنر هیا، موویو     

این پژرهر کررنولوژیک اس . این که  انبوه جشنواره ها بر اساس الگوهای از پیر تعریف شده  بهترین هیا  

نیز در سطحی رسیع، بیان  ود را بیا  را برگزیدند ر یا این امکان را پدید آرردند که چهره نگاری ای شخصی  

مخاطبانر در میان بگذارد ، مووو  پژرهر های دیگری اس  که باید انجام شود. اما تاکید این کررنولیوژی   

مسیتند سیاز ر از    "صیدای   "بر فضا اس . فضایی که بوجود می آید تا مستند  از سویی  به قول بی  نیکیولز 

 فرهنگ باشد.  گفتگویی با ثب  ر نمایر ر سوی دیگر

سای  انسان شناسی رفرهنگ صراحتأ سینمای مستند را به صورتی بینا رشته ای مطرح سا ته  ر فرا یوان   

مقاله برای ریژه نامه مستند ر فرهنگ، مبتنی بر چنین امیدراری ر چش  اندازی نیز هس . در این میان  سه 

 رده  ر نگاه آرمانی ر وررری ، می توان باز شنا   :

 صنفی نگاه

 نگاه تخصصی

 تحمی  بینا رشته ای



نگاه صنفی، الزمه رشد دررنی ر عمدتأدفا  از منافع صنف  اس  . نگاه تخصصی  بیه تووییا ارزه هیا ی      

زیبایی شنا تی آثار می پردازد ر موجبات توسعه بیان سینمایی ر گستره حرفه ای را فراه  می آررد.نگیاه  

سان حرفه ای اس  ر ررز به ررز  نویسندگان توانمندی به این عرصه تخصصی در حیطه نقادان ر زیبایی شنا

پای می نهند که لحن های متفارتی دارند. الگو های ذهنی  ویر را می پراکنند،  در یافی  هیا ر بازنمیایی    

های شخصی  ویر را برمال می سازند ر یا به نقدی توصیفی بسنده می کنند ر در هر حال به جریان سازی 

 سینمای مستند یاری می رسانند. سینمایی که هنوز، چر ه اقتصادی کاممی ندارد. حول محور

فیم  مستند، رسانه قدرتمندی با کاربردهای بینا رشته ای اس  ر می تواند توسط فیممسازان ، نهیاد هیا ر      

را  تخصص های مختمف مورد مطالعه قرار بگیرد. نحمه های مختمف فکری، تمای   نظری ر عممی ی  یویر 

 در فیم  مستند نیز  می جویند ر گهگاه از آن ابزار می سازند.

) ر  ارج از  مستند  مفهومی باز ر گسترده"اما به گفته کارل پالنتینگا ) نظریه پردازسینمای مستند ( :      

 . "محدردی  های نظری(  با مرزهای مبه  اس  

بیرای   "ر پ  رارد : مفهوم مستند یک اصطالح  فراگیر  اث "مستند ، حاشیه های راقعی  "ر یا بنا بر کتاب    

اس . جدا از این ، در نوشته های  "مجموعة پیچیده ر ه  پوشانی شده از گفتمان ها ر  رریه های فیممسازی 

متأ ر، بحث از اجرا، جموه گری، جاذبه، مستند کمدی،  مستند انیمیشن ر گذر از گریرسون در میان اس . ر 

   هر چه بیشتر گستره می یابد. طبقه بندی فیم

تحمی  بینا رشته ای، از آغاز پدیده ای  دانشگاهی بودر بر ی منتقدان ر نویسندگان سینمایی نیز بیا اتخیاذ    

گرایر های عمدتا جامعه شنا تی، به این میدان، در آمده اند ر همچنان می آیند. این عرصه ی پر  طر در 

صی ر سینمایی، یا بین عم  ر این هنر ریژه، پیوندی منطقیی برقیرار میی    آینده نزدیک  با تسمط بر نگاه تخص

سازد ر یا  ود به عدم تفاه   ر گشایر مسیر های تازه، منجر  واهد شد. نگاه بینا رشیته ای، فرا یوانی ی   

تمام رشته های عممی به سوی این هنر اس . بعید نیس  که چنین  نگیاهی در سیینمای مسیتند دارای در    

 تحمیمی  ر تولیدی گردد.  –نظری جایگاه 

به مناسب  فرارسیدن سال نو ، تقویمی از بر ی  اتفاقات مه  سال گذشته در حوزه بسیار متنیو   سیینمای   

مستند ایران ر جریان ها ر تأثیر های پیرامونی اه، به صورتی کررنولوژیک تقدی  می شود. حوزه ای کیه در  

  .یک سال گذشته ده ها  برترین داشته اس

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سا ته عمی اصغر سبحانی ، جنجالی ترین مستند آغیاز   "ظهور بسیار نزدیک اس   "مستند   -فررردین  81

سال نود بود که به صورت رسیع توزیع شد .کارگردان فیم  به  بر آنالین  گف   :که هشیتاد الیی نیود هیزار     

 ."اشتی  ر بخشی ه  پولر را گرفتی  توزیع شده اس  که بخشی به صورت صمواتی دادی   چون بانی د

نیز پخر شید ... توزییع مسیتند    (CBN) این مستند  به گزاره ادیان نیوز :  در  شبکه تمویزیونی مسیحیان 

مذکور در چند هفته ا یر مح  بحث ر مناقشه بسیاری در میان مردم گردیده اس  به طوریکه بر ی مراجع 

آی  اهلل سیستانی توزیع آن به این صورت را مشکوک دانسته ر مورد  عظام از جممه آی  اهلل مکارم شیرازی ر

انتقاد قرار دادند. اگر چه توزیع این مستند در میان مردم، نگاه جامعیه را بیه مقولیه ظهیور ر موعیود گراییی       

معطوف سا   رلیکن به  اطر تطبیق ررایات با مصادیق مشخص ر امررزی ر همچنیین اسیتفاده از رراییات    

 سند مورد سؤال می باشد / مشرقوعیف ال

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارلییین همییایر انسییان شناسییی هنییر دانشییگاه هنییر اصییفهان برگییزار شیید .            -اردیبهشیی    1تییا  6

همایر دارای در پان   انسان شناسی رمطالعات نظری ر جامعه رانسان شناسی هنر بود کیه در ایین پانی        

 شبیه ابراهی  مختاری ( ،  )  مکرمه  اطرات ر رؤیا هاا یر، فیم  

 

،  "، یوفیک  ()محمید رویا اصیالنی     چیی  ،  ()ناصیر تقیوایی   تمرین آ یر )محمد تهامی نژاد( ،  زمان مقدس

) فرهیاد ررهیرام ر مصیطفی رزاق کریمیی( ر       ییاد ر یادگیار    السالمی،ار انه درم  از مهوه شیخ  "چارشو"

 لن سعدی  بنمایر درآمدمهرداد اسکویی، در سا سا تة  آ رین ررزهای زمستان

 

المممی فیم  کیر، با شیعار مییرام مشیترک، آینیده مشیترک در       نخستین جشنواره بین -اردیبهش   1تا  4

فرهنیگ رآییین     "د. میز گرد های  جشنواره در  انه هنرمندان تح  عنیوان مسیتند  ، برگزار شجزیره کیر

در پنج  اسفند ماه سال قب  برگزار شیده   "مردم ایران، آسیای مرکزی ر  اررمیانه از منظر سینمای مستند

 بود . 

http://www.hamshahrionline.ir/news.aspx?id=76415
http://www.hamshahrionline.ir/news.aspx?id=76415
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کشور جهان نوشته مری  فالح ر عمی اکبر عبدالعمی زاده توسط انتشارات بنیاد  93کتاب رد پای سینما در  *

 . فرهنگی هنری رردکی انتشار یاف 

چهارمین جشنواره بین المممی فیم  شهر  با هدف جمب مشارک  هنرمندان فیممساز    -اردیبهش   98تا  44

ر بیا عنایی  بیه الگیوی      "شهری انسانی برای انسیان شیهری  "ر موووعات شهری با رریکرد محوری به شهر 

 ایرانی پیشرف   به صورت رقابتی برگزار  شد.  -اسالمی



 
       

عارن  های شر گانه شهرداری ر دانشجویان دانشکده صدا ر سییما بیه   درمراس  ا تتامیه جوایزی از طرف م

 فیم  های مستند اعطا شد:

این "معارن  حم  رنق  : دیپم  افتخار ر جایزه نقدی   به بنیامین اثباتی   برای کارگردانی فیم  مستند -    

 . "داشتنی  ترافیک درس 

قطیار  »مستند به سید محمدصادق جعفیری بیرای فییم      دیپم  افتخار ر جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیم 

 « ها ثانیه

مقامی برای  معارن  اجتماعی : دیپم  افتخار ر جایزه نقدی  بهترین کارگردانی فیم  مستند به ر ساره قای  - 

 «تنهایی پرهیاهو»فیم  

 «کانک »رای فیم  دیپم  افتخار ر جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیم  مستند به سید محمدصادق جعفری ب

 «مرد  دا»دیپم  افتخار ر جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیم  مستند به پناه بر  دا روایی برای فیم  

معارن  شهرسازی ر معماری:دیپم  افتخیار ر جیایزه نقیدی بهتیرین کیارگردانی فییم  مسیتند بیه سیعید           - 

 «تجدید حیات پایتخ »پوراسماعیمی برای فیم  

 «چهار سوق ادیان»ر جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیم  مستند به روا محمدی برای فیم  دیپم  افتخار 

مقیدم   معارن  فنی عمرانی :دیپم  افتخار ر جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیم  مستند به کیاره بهرامیی   -   

 «برج میالد»برای فیم  

 «تون »به رحید موساییان برای فیم  دیپم  افتخار ر جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیم  مستند  



معارن   دمات شهری: دیپم  افتخار ر جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیم  مستند به سید عماد حسیینی   - 

 «ایستگاه هش »برای فیم  

ریزی شهری:دیپم  افتخار ر جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیم  مستند به روا محمدی برای  معارن  برنامه -

 «چهارسوق ادیان»فیم  

 دارران دانشجو نیز سه دیپم  افتخار ر جایزه نقدی به دانشجویان دانشکده صدا ر سیما  اهدا کردند. 

را  "جایزه بزرگ شهید آرینیی   "شکوفه آررین رامیر لشکری تندیس بهترین پژرهر در جشنواره   –مهر  6

اهدا شید. ایین    "تامان  اال  "ا برای مستند دریاف  کردند . جایزه ا رل بخر مستند اجتماعی به عمی دلکار

 جشنواره در  بخر های مستند اشراقی، مقارم  ر پایداری ر سیاسی نیز جایزه اهدا کرد .

این مدیر شبکه آموزه بود، با حک  جدیید   روا پورحسین که پیر از به گزاره  برگزاری مهر : -مهر  46

پییر از ایین محمید    .تند ر سرپرس  شبکه آموزه شید مس معارن سیمای سازمان صدا ر سیما، مدیر شبکه

 سرپرس  شبکه مستند بود.   العابدین زین

همزمان بیا جشینواره فییم  شیهر، درسیالن بتهیون  انیه         به گزاره ررزنامه بانی فیم  :   -اردیبهش   42  

هایی از جممه هنرمندان نیز در برنامه شنبه های انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند پیر از نمایر فیم  

 آگهی استخدام ) فرحناز شریفی ( نشس  هایی با  حضور  کارگردان  های این فیم  ها برگزار شد .

دقیقه ای از سراسیر کشیور،    41قسم  مستند  43*همچنین به گزاره بانی فیم  : ابوالفض  جمیمی تعداد  

 داش  . برای پخر در شب های ماه رمضان   تهیه می کرد که یک زندگی ساده نام

انیدازی    برگزاری مهر:سای  شبکه آموزه با هدف اطال  رسانی ر دم  رسانی به مخاطبیان راه - رداد 3 

هیای درربیین مسیتند، اییده      های ریژه تازه توان به بخر های مختمف موجود در این پرتال می از سرریس.شد

هیا ر   های جذاب مستند فییم   کار لحظهتوانند با ش بینندگان این شبکه می.  مستند، باشگاه مستند اشاره کرد

ساز ایین شیبکه    های درربین مستند به دس  گرره برنامه های  ود را از طریق این سای  در باکس تازه عکس

 برسانند.    

بر ی جنبه های نقد ر شییوه   "دقیقه ای با مووو   31برای نخستین بار در ایران یک سی دی – رداد  82

 ه آموزشی محمد تهامی نژاد( سا ته شد.) ازکارگا  "های  مستند 

میاه   که کیاره را در بهمین   "پیک مستند "ررزنامه شرق  نگاهی به سای  ها نوش  :  –تیرماه  ) درشنبه( 6

 . ترین اس  شرر  کرد، در میان سه سای  تخصصی سینمای مستند ایران، قدیمی 8913

مستند سیما که بیه پیشینهاد رویا پورحسیین      به گزاره فارس، اعضای شورای راهبردی شبکه -تیرماه   3 

اند عبارتنید از : محمدحسین    مدیر شبکه ر موافق  عمی دارابی، معارن سیما برای مدت در سال انتخاب شده

زاده )مستند ساز(، عباس سمیمی نمیین )میدیر دفتیر مطالعیات ر      رجبی )استاد دانشگاه ر محقق(، نادر طالب

مدیر عام  مرکز سیینمای مسیتند ر   (لب ) مستند ساز(، شفیع آقا محمدیان تدرین تاریخ ایران(، سعید ابوطا



هاشمی )استاد ارتباطات دانشکده صدارسیما(، مهیدی فضیایمی )میدیر عامی  انتشیارات       تجربی(، محسن بنی

سرره،  مدیرعام  سابق  برگزاری فارس(، محمود اربابی )مدیر ک  مرکز آمیوزه دانشیکده صدارسییما( ر    

 .)مدیر گرره فرهنگی ر اجتماعی شبکه تهران( مری  جاللی 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 چهارمین  جشنواره فیم  پمیس توسط معارن  اجتماعی نیرری انتظامی –تیر ماه  84تا  88

. رریکرد محوری  در سینما فمسطین بر گزار شد . بخشی از این جشواره به فیممهای مستندا تصاص داش   

 یری اجتماعی بود.ر نشریه ای بنام  پمیس فیم  منتشر سا  پمیس ، سینما ر پیشگ "جشنواره 

 

ارلین جمسه عمومی کنگره معماری رشهر سازی در دفتر مهندس مسعود عمویان صدر معیارن   -تیر ماه   43

میرام فرهنگی ر سرپرس   پژرهشکده میرام فرهنگی ر صنایع دستی ر گردشگری ایران بر گیزار شید . در   

 861سال فییم  ر حیدرد    888اد آرشیو مرکزی  رتخصصی تصاریر  شهر در ایران ،  این جمسه  مووو   ایج

 سال عکس ازچهره شهر های ایران مطرح شد ر طرح تفصیمی  برای راه اندازی  ارسال گردید .

هیا در دفتیر    تیرماه ارلین جمسه دارری ایین فییم    98  مستند برتر سال ر سای  مربوط به آن :  -تیرماه  98

تهیران، مرغانیه، اسیکورپیو، در پوسی   یود       -فییم  )تاکسیی   2برگیزار شید. قیرار بیود     « موج نو»ی سینمای

ای رری شانه راس  من، سالینجر  وانی در پارک شهر ر پیرپسر( در ارلین ررز دیده شود  گنجی ، فرشته نمی



نویسیند.   مسیتند میی   دارر داری  که ریژگی مشترک اغمب این اس  که دربیاره فییم    91... ما در این جایزه، 

ای  رلیی   ها مطمبی درباره فیم  مستند نخوانده اند ر کمتر یا اصال از آن تعدادی ه  درباره فیم  داستانی نوشته

ها را رارد این جریان کنی  برای اینکه فضای سینمای مستند امررزمیان را ببیننید ویمن     مند بودی  آن عالقه

ای را که مسیوولیتی در آن دارنید بیه     د بنویسند یا صفحاتی از نشریهمند شوند درباره فیم  مستن اینکه عالقه

هیای   قرارمان بر این اس  که جمسات دارری را به جای فصمی یک بار در فاصمه .فیم  مستند ا تصاص دهند

امیدراری  جایزه مسیتند   .زمانی نزدیک تری برگزار کنی  تا زنده بودن این فضا در طول یک سال حفظ شود

شود ر اتفاقات مربوط  تر راه اندازی می ال به جریانی تبدی  شود مدارم. به زردی سای  جایزه مستند برتر س بر

ها برای دارری ر هرچه مربوط به این جریان اسی  را   های دارری ر نحوه انتخاب فیم  به این جایزه، آیین نامه

 )مینا کشاررز(  توان دنبال کرد. ...  آنجا می

هزار ساله  به کارگردانی محمدروااصالنی درباره  فرهنگ سه« های هگمتانه  دس »مستند    فیم   -مرداد  4 

 .شناسی کاخ گمستان  بنمایر در آمد همدان، در موزه مردم

شخصیی بیه میدد پرسیه زدن در      *  سالینجر  وانی در پارک شهر سا ته پیررز کالنتری،  یک چهره نگاری

اری شخصی به معنای بیان  ویر از طرییق قیرار دادن  یود در میتن     شهر ر در میان ایده هاس . چهره نگ

ررز رمین   48اجتماعی اس  که در آن زندگی می کند. چهره نگاری شخصی در بسیاری از صحنه های فییم   

)شیرین برق نورد( نیز به مواجهه پرفورماتیو) اجرایی ( مستند ساز با جهان تیاریخی )  یود ردیگیری ( میی     

 انجامد. 

فییم    994جشن مستق  سینمای مستند ایران در تاالر شمس  برگزار شد  در ایین جشینواره    -یور شهر 84

ررژان  .فرشته طایرپور ر مرتضی رزاق کریمی  از  انواده مرحوم سیرهنگی تقیدیر کردنید    شرک  کرده بود . 

دکیان سیرزمین تیو    گف : افسوس که کو اند،  سرهنگی در تشکر از  انه سینما که یاد پدره را گرامی داشته

های زیادی در این زمینه داده شد اما هنوز اتفیاق  اصیی    رقتی رفتی قول  هنوز در البراتوار صدا ر سیماس ،

 .نیفتاده اس 

«  انه قمر ان »حسن زاهدی، دیپم  افتخار بهترین صداگذاری را به مهرشاد ممکوتی برای صداگذاری فیم    

برداری توسط عزیز ساعتی ر شیهاب الیدین عیادل،  بیه محمید نیوری ر       دیپم  افتخار بهترین فیمم .اهدا کرد

 .حشم  نارنجی برای فیم   ارتفا  امید، اهدا شد

 به بهمن کیارستمی  «  حجاب در حجاب»دیپم  افتخار بهترین تدرین برای  فیم   

به حسن نقاشیی  های مستند کوتاه را  سعید رشتیان ر محمدروا مقدسیان،تندیس بهترین کارگردانی فیم    

 .اهدا کردند« مهرا»برای مستند 

بیه تهییه   «  یاک ر تیاک  »فرهاد ررهرام ر مرتضی ندایی تندیس شایستگی بهترین فیم  کوتاه مستند را بیه  

 .کنندگی زهرا مرجانی اهدا کردند



 هوشنگ گممکانی پس از اهدای جایزه بهترین کارگردانی فیم  نیمه بمند مستند به محسین اسیتادعمی بیرای   

، در سخنانی با هشدار نسب  به بحران تماشیا در سیینمای مسیتند گفی : بیه نظیرم       «کنی  عادت می»فیم  

کند. پس این  ود مستندسیازها هسیتند کیه      انواده سینما به مستند به عنوان فرزند ناتنی  وده نگاه می

 .باید فکری کنند

خیار بهتیرین فییم  نیمیه بمنید مسیتند را بیه        ابراهی  مختاری ر رؤیا نونهالی، تندیس شایستگی ر دیپم  افت 

 .به تهیه کنندگی زینب تبریزی ر جمشید  وشدل اهدا کردند« ها سالطین  یابان»

ابراهی  مختاری پس از اهدای جایزه  گف  : امیدرارم در سال آینده این  بر را بشنوی  که ارشاد الزام بیرای  

های مستند تشکی  ر بیه   از فیم   یدرارم صندرق حمای دریاف  پررانه سا   را برای مستندها حذف کند. ام

های  ود را به سوی سینمای مستند  های بالعووی کند ر امیدرارم تمویزیون درب اه کمک های برگزیده فیم 

توسیط   « انیه قمر یان   »تندیس شایستگی ر دیپم  افتخار به آیدا پناهنیده بیرای کیارگردانی فییم      .باز کند

محمدمهدی عسگرپور ر هیاررن یشیایایی تنیدیس شایسیتگی ر     .حسین ترابی اهدا شدر شان بنی اعتماد ر 

    .اهدا کردند " میج فارس"دیپم  افتخار بهترین فیم  بمند مستند را به ارد عطارپور برای تهیه 

مجتبیی  هادی آفریده، کتایون شیهابی، محسین شیهنازدار، ناصیر صیفاریان،      مستند سازان ایرانی   –شهریور 

 بخر توسط رزارت اطالعات دستگیر شدند . ر مهران زین اسب میرطهم

نخسیتین جشینواره ممیی      سازمان میرام فرهنگی ر گردشگری استان  وزسیتان ،  *به گزاره سوره سینما :

اقمی  ر   فیم  مستند میرام نگاه )با محوری  یادمان معنوی، صنایع دستی ر آیین ها، تاریخی، باستانی ر ابنیه،

     .برگزار می کندطبیع ( را 

  بر داد . 31رزیر فرهنگ رارشاد اسالمی از تشکی  سازمان سینمایی کشور در نیمه درم سال –شهریور  49

  .فیم  مستند در ششمین جشنواره  فیم  رووی شرک  داش 84تعداد   -مهر   84تا  84



 

به گزاره ایرنا :  جشنواره میرام نگاه  وزستان  در اهواز به کار  ود پایان داد ر جوایز جشینواره    –مهر  84

بهترین مستند داستانی به فیم  سینما آزادی اثر مهدی طرفی، بهترین تدرین گربیرای فییم  سیقا     اهدا شد :

 از عمی شهابی نژاد تعمق گرف .  'نس   'ر از هومن ربیعی. بهترین فیم  صنایع دستی برای فیم  تاال

همچنین جایزه بهترین فیم  دربخر یاد مان های دفا  مقدس، به فیم  مدار صفردرجه از محمود رحمانی ر 

 'مهاجرآبی'ر 'صدای آب 'لوح تقدیر جشنواره برای پردا تن به میرام فرهنگی استان  وزستان به فیم  های 

ازحسین رحیمی ر جایزه بهترین فیم  دربخر میرام فرهنگی به فیم  قهوه اثر مرتضیی مطیوری ر بهتیرین    

 به اصالنی تعمق گرف  . 'چه سرسبز بود دره ما  'تصویربرداری برای 

ل احمید  نوشته باری همی  ، ترجمیه  جمیال آ     "سا تن فیم  مستند"*به گزاره رای بن مستند : کتاب  

 توسط نشر ساقی به چاپ درم رسید



راه   "ر مسیتند  "عمال صفحه بنیاد عکس سینمای مستند اییران )چهیره شیاهدان (  در سیای       –مهر  42 

 اندازی شد . این صفحه به نوعی موزه مجازی مستند سازان ایرانی  می تواند از آب در آید .

 گیری مستندسازان* اظهار تاسف ر نگرانی هیات مدیره انجمن از دست 

جایزه بهترین فیم   "در چه  ر یکمین جشنواره فیم  رشد  به گزاره ررزنامه  راسان:  -آبان  83آبان تا  1

سا ته روا ویایی ر جایزه  بهترین مستند تاریخی اجتماعی بیه  فییم     "هوا ر  صوصیات آن  "آموزشی به 

   اثر مهدی منیری اهدا شد .    "ینارت "سا ته فرشاد احمدی دستجردی ر "اسماعی  آمد "های 

 

 

 

در پی دستگیری تعدادی از مستندسازان ، در ررز های ا یر ، بر یی از سیای  هیا ر اشیخاص بیا       -آبان  43

انید .بیا اظهیار تاسیف از چنیین اظهیارات        ا امنیتیی رانمیود کیرده   گمانه زنی هیای  یود عمی  دسیتگیری ر    

ای که جنبه اتهامی نسب  به مستندسازان را دارد ر موجب تضیع حقوق آنان ر تشدید نگرانی،  غیرمسوورالنه

شود  واستار آنی  تا هنگامی که موویو  اتهیام توسیط دادگیاه صیالحه       همکاران ر جامعه سینمایی ایران می

صادر نشده اس  از تکرار چنین اظهاراتی  ودداری شود. بدیهی اس  برای هرگونیه تووییحی    بررسی ر رای

نسب  به شغ  مستندسازی که عدم آشنایی با آن به ریژه در مستندهای اجتماعی ممکن اسی  زمینیه سیاز    

ینمای بر ی سوء تفاهمات نسب  به همکاران مان شده باشد آماده ای .) هیات مدیره انجمن مستندسازان سی 

 اییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییران(

نامزدهای دریاف  تندیس قم  زرین تالیف، ترجمه ر تقدیر از نشر در سومین جیایزه کتیاب سیال      -آبان   2



سینمای ایران جوایز  ود را  در تاالر سیف اله داد در  انه سینما دریاف  کردند . از بین  مجموعه کاندیدا ها 

قصه گویی در فییم  مسیتند، نویسینده:     : ارت بود ازدر ترجمه مربوط به سینمای مستند رجود داش  که عب

شیالن کوران برنارد، ترجمه حمیدروا احمدی الری) نشر ساقی (  مقدمه بر مستند، نویسنده: بیی  نیکیولز،   

 ترجمه محمد تهامی نژاد) ناشر قانونی : انجمن تهیه کنند گان سینمای مستند( .

فیممساز آمریکایی « ز سای  انجمن مستندسازان (: پ  هگیسبه گزاره ررزنامه شرق ) ر به نق  ا –آبان 88

عنوان شده، جیایزه ییک   « درستی د التی آشکار به بهانه انسان» در حرکتی که به گزاره  برگزاری فارس 

ساز دستگیر شده در ایران اعطا کرد.  برگزاری فارس به تحمی   ای  ود را به شر مستند عمر دستاررد حرفه

ررز پیر تعدادی از مستندسازان ایرانیی بیه اتهیام    81حدرد »ته ر چنین ررای  کرده اس : این اتفاق پردا 

زمیان   سی، دستگیر شدند. از آن بی. ای چون بی.  های بیگانه فعالی  عمیه امنی  ممی ر فرره آثارشان به رسانه

رده ر به طرق مختمف، های غربی اقدام به د ال  آشکار در امور قضایی کشورمان ک تاکنون بر ی از جشنواره

نیز در ا تتامیه جشنواره زررییخ جیایزه   « پ  هگیس« »اند. مخالف   ود را با دستگیری این افراد اعالم کرده

ها را به مستندسازان اعطیا کیردا از نظیر ایین      ای  ود در این درره از رقاب  افتخاری یک عمر دستاررد حرفه

سباستین  هایی چون مانهای  هایدلبرگ ر سن مقامات جشنواره گونه رفتارهای فیممساز غربی ر  برگزاری این

تنها یک ژس  تبمیغاتی بوده ر در پش  پرده آنها دشمنی با انقالب اسیالمی اییران را بیه حید اعیالی  یود       

های دیگری چون کن،  های جشنواره اند تا آنجا که مدیران جشنواره هایدلبرگ ه  در صوص سیاس  رسانده

هایی را نشان  واهد دادکه عمیه حکوم  ایران باشد، البته  .. اعالم کرده از این پس فقط فیم برلین، تورنتو ر.

ها مراقب اس  که سازندگان آنها قبال کشور را ترک کیرده باشیند. جشینواره     برای امنی  سازندگان این فیم 

  .انی را محکوم کرده اس گرانه دستگیری مستندسازان ایر فیم  سن سباستین اسپانیا نیز در اقدامی مدا مه

 .بر ی از آثار محمد روا اصالنی از شبکه مستند سیما پخر شد  -آبان   83تا  84

 نامه هیو  مدیره انجمن مستند سازان در باره جشنوازه سینما حقیق  -آبان  83

 به نام  دا 

 جناب آقای شفیع آقامحمدیان

 دبیر محترم جشنواره سینما حقیق 

را منتشیر کیرده    "جشن بزرگ مستندسازان سینمای اییران "د قربان،  بر آغاز برگزاری همزمان با عید سعی

اید. ما امیدراری  ر توقع داری  که با پی گیری شما در این ررزها، بیه عنیوان مسیوول بخیر مسیتند رزارت      

خیر  فرهنگ ر ارشاد اسالمی، مستندسازان همکارمان، کتایون شهابی، مجتبی میرطهماسب ر مهران زین  ب

که بیر از پنجاه ررز از دستگیری شان می گذرد آزاد شیوند ر جشین شیما بیه جشین همیه مستندسیازان        

 سینمای ایران بدل شود.

 ) هیأت مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران(

 به نوشته سای  نقد فارسی :  -آبان   81



به اتهیام همکیاری بیا تمویزییون     بخر در نفر از مستندسازانی که چندی پیر  کتایون شهابی ر مهران زین 

 .آبان )امررز( از زندان ارین آزاد شیدند  81سی دستگیر شده بودند، با تودیع رثیقه عصر ررز چهارشنبه  بی بی

 

 .گو با  برنگار حقوقی ایسنا ایین  بیر را تاییید کیرده اسی       ر عطاءاهلل حیاتی، همسر کتایون شهابی در گف 

 

ناصر صفاریان ر محسن شهنازدار در مستندساز دیگر هیر کیدام بیا تودییع     بر اساس این گزاره، پیر از این 

های گذشته آزاد شده  هادی آفریده نیز در طی هفته مهرماه آزاد شده بودند 82میمیون تومانی در  411رثیقه

 .بود

 محمد حسین  جعفریان نویسنده ر مستند ساز در گفتگو با شبکه ایران اظهار داشی : ارایی  امسیال بیرای    *

سا   مستند  دیپممات های شهیدمان در افغانستان به این کشور سیفر کیردم ر مسیتندی را  بیا محوریی       

کمید زدی . قرار بود هفده میرداد از برنامیه راز پخیر شیود کیه        چه کسی ما را کش شهید ناصری با عنوان 

 3فحه ص 8931آبان  81اجازه پخر آن صادر نشدا ) به نق  از ررزنامه ایران چهارشنبه 

 مقدمات تأسیس موزه سینمای مستند *  

آبان در  43نمایندگان انجمن مستند سازان  : بهرامزاده ، کالنتری ، امامی ،  ثنایی ر تهامی نژاد در  ررز      

 راهکار ، پیشنهاد کردند : 

  ی تاریخ فیم  مستند در ایران ."اتاق بر ی اشیاء ر یادگارها "–الف 

 موزه ای تخصصی  . -ب

الزامات کار برای هریک با دیگری متفارت بود ر  هیو  مدیره انجمن رری راهکار  ارل توافق  کرد  که ایین   

 گونه بود :

ی متعمق به تاریخ سینمای مستند ایران را می توان با عکس ها ر اشیاء موجود در  "اتاق اشیاء ر یادگار ها"*

مراه پژرهر در یافته ها ی جدید ، برپا کرد. بسیاری از عکس آرشیوهای موزه ر انتقال آنها  به این اتاق، به ه

ها در موزه رجود دارد که متعمق به بخر مستند اس . این اتاق  با تصیاریری از مسیتند سیازان  سیه نسی       

مستند سازان ایران  ر کتاب ها ر انتشارات ر پوستر های مربوط بیه ایین حیوزه، تیزیین ر احتمیاال بیه میدد        

اء ر جوایز متعمق به  مستند سازان  مرتب  واهد شد. کوشر باید بر این باشد تیا  حرکی  ر   ریترینی از اشی

، سم  رسویی تاریخ سینمایی داشته باشد  ر به میدد  نوشیته ای کیه در    "اتاق اشیاء ریادگارها "نگاه در این

یر کمی حیوادم ر  سایر بخر ها ه  معمول اس  ر کنار درررردی نصب  واهد شد ، بازدید کنندگان را از س

رریداد ها، اشخاص ر نهاد های مؤثرر درره ها ر تشکیالت صنفی ر اداری آگاه سیازد. راه انیدازی  ایین  اتیاق     

ازطریق کار تمام رق  یک کادر ررزیده تاریخ سینمایی ر آشنا به موزه ر در صورت همکاری مدیری  موزه در 

سازان ر  انواده ها ر نهادها، بیر از سه ییا چهیار میاه     دسترسی به  اشیاء، ر ارسال اشیاء تازه توسط مستند

 رق  نخواهد برد .



معارنی  امییور   « مرکز گیستره سینیمای مستییند ر تجییربی  به گزاره سای  مرکز گستره :  –آبان  48

پنجیمین دررۀ «  جیشنواره ها مؤسسه امور»سینمایی ر سمعی ر بصیری رزارت فرهینگ ر ارشیاد اسالمی ر 

بیا  در تهیران   8931آبان ماه  48الی  86  ازرا « سینما حقیق »ه بین المممی فییم  مستنید اییران: جیشنوار

 برگزار کردند .    "بر مدار حقیق "شییعار 

 

 

 



، حضیور   مسیتند سیازان بیا تجربیه  ، در همراهیی بیا مسیتند سیازان          *از ارل آذر ماه ، پس از یک سال   

شهرستانی در پیشبرد طرح مستند های متمرکز ) در  معارن  امور شهرستانهای صدا رسیما ( که به  مستند 

 های فا ر  معررف شده بود ، قطع شد .

توسط دکتر شیرین احمد نیا *ررز ارل آذر فیم  مستند فرشته ای رری شانه من در دانشکده عموم اجتماعی 

 ر دکتر ناصر فکوهی مورد بررسی میان رشته ای قرار گرف  .

ی پیانزدهمین   مسیتند برگزییده   44  از ررز ارل  تا چهار آذر میاه   تعیداد   به گزاره انجمن مستند سازان *

 ی سینما به نمایر در آمد. جشن سینمای ایران در  انه

رگردانی مری  سپهری، سرزمین من جهان من سودابه مجارری، چیه  تا باران بعدی به کاارل آذر :    

شور بود دریاچه من به کارگردانی حسن قهرمیانی ر سیالینجر وانی در پیارک شیهر بیه کیارگردانی       

 پیررزکالنتری، من ساکن سفرم احمد میراحسان.

گیالر بیه    آذر : اک ر تاک مظفر حسین  انی هزاره، ارتفا  امید کیوان مجیدی، قصه گیی  ر  4  

کارگردانی مختار نامدار، مرغانه محمدروا فرزاد ر در سانس پایانی فص  غمناک زندگی بابک سراب 

 کنی  محسن استادعمی.  ر عادت می

زاده ر معمی  محمید عمیی     آذر:مهرا ،  به کارگردانی حسن نقاشی، پنجره شیرقی محسین رمضیان    9 

هیا بیه    ر یک آن راییا نصییری، سیالطین  یابیان    زار گیتی  ای رری شانه من آزاده بی فارسی، فرشته

 ها پگاه آهنگرانی.  نمکی کارگردانی پالیز  وشدل ر زینب تبریزی ر ده

آذر: سبز، سپید سرخ به کارگردانی محمدروا هاشمیان،  میج فارس ارد عطارپور، اتاق امن  4جمعه 

میده رووی ر پیر پسر مهدی ی آیدا پناهنده. اص  کپی برابر اص  ح ر  انه قمر  ان  هر در سا ته

 باقری.

انجمیین  "44هفتییه فیییم "همکییاری در صیینف مستندسییازان در نمییایر فیییم  در درمییین ررز    -درم آذر 

مستندسازان سینمای ایران، نمایندگان انجمن مستندسازان ر انجمن تهیه کنندگان مستند، توافق کردند در 

بیا  "ای انجمین دیگیر اسیتفاده شیود، درج عبیارت      نمایر های در انجمن، در صورتی که از فیم  هیای اعضی  

 در  بررسانی الزامی باشد. "همکاری انجمن دیگر

آمریکا، ، رالعصر،  نجر ر شقایق، شماره معکوس از شنبه تا آ ر هفته ، ساع  هف  شب فیم  های –آذر 3

ه مسیتند پخیر ر   نادر طالب زاده در برنامه شب های مستند شیبک  آ رین ر میهمان کممبیا  سا ته، اشتباه

 بررسی شد .  



کاره در اعماق  میج  "گرره مستند سازی به گزاره سای  انجمن مستند سازان سینمای ایران   –آذر  6 

به کارگردانی ر تهیه کنندگی عمی عبدی پور که برای ادامه تصویر برداری زیر آب بیه اعمیاق آبهیای     "فارس

ر حد مرگ پیر رفتند. این مجموعه کیه بیا هیدف بررسیی ر      میج فارس رفته بودند با رقو  حادثه ای تا س

معرفی زیستگاه های عمیق ر ناشنا ته  میج فارس؛ با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات غواصی ر درربیین  

درربین حرفه ای( سا ته می شود تاکنون توانسته بخشهای کشیف نشیده ای از    9های فیممبرداری زیر آب) 

متیری   43سه نفراز تصویربرداران بیه عمیق    41/1/31کشیده ر ثب  کند. ررز شنبه  میج فارس را به تصویر

میررند. در حالیکه دید آب بسیار کاهر یافته بود رفضایی تاریک با دید کمتر از یک متیر حیاک  شیده بیود.     

یر آب( در گرره کار را با آرامر ادامه می دهند؛ عمی عبدی پور در حالی که با اسکوتر ) رسیمه ریژه حرکتی ز

حال فیمبرداری از مرجانهای عمیق بود به یکباره متوجه ا تالل در عممکرد اسکوتر میشیود. امیا اسیکوتر بیه     

یکباره از کنترل  ارج می شود. به  اطر جریان های شدید زیر آب ر فشار عمق ؛ انرژی مضاعفی برای مهیار  

حین تاله برای مهیار مشیک  بیه رجیود      اسکوتر مصرف شد . یاسین جمالی عضو دیگر گرره غواصی نیز در

آمده؛ دچار عاروه شدید قمبی می شود. این مسومه باعث بررز مشیک  تنفسیی ر کشییدگی شیدید عظیالت      

عبدی پور گردید.با توجه به اتمام هوا ر شرایط نا مناسب، گرره به سطا آب باز می گردند. با درمانهای ارلییه  

گرره  ود را به مرکز درمانی رساند. پس از آزمایر های ارلییه   ر تنفس اکسیژن  الص در شنارر؛ به سرع 

مشخص شد عبدی پور عالره بر آسیب دیدگی ریه؛ کشیدگی شدید عضالت دس  چ  ر پیا ؛ دچیار عارویه    

مسمومی  ناشی از نیتررژن شده ر می بایس  تح  درمان پزشیکی قیرار گییرد ر میی بایسی  در هفتیه در       

ر بعداز انجام تس  رییه ر بررسیی عکسیهای پزشیکی ر درمیان کامی ؛ کیار         استراح  مطمق باشد.پس از آن

تصویربرداری از اعماق  میج فارس ادامه یابد. ...عبدی پور تا کنون فییم  هیای زییر آب در  یارج از اییران ر      

مجموعه مستند های متعددی درباره  میج فارس برای شبکه های دا می سا ته ر جوایز متعدد ممی ر بیین  

ی کسب کرده اس . از جممه جایزه ریژه هیات دارران جشنواره فیممهای زیر آب بمگراد؛ جایزه ارل راپمی الممم

، منتخب جشنواره فیممهای زییر آب آمسیتردام؛ جیایزه     4181؛ دیپم  افتخار جشنواره زیر آب مسکو  4113

سفر به  "ارتند از مجموعه مستند :ابن سینا از جشنواره سینما حقیق  تهران ر..... بر ی از آثار دریایی ری عب

 "راز مرگ دلفین ها "شبکه یک سیما ؛ مستند "قاتمین سرخ "شبکه یک سیما ؛ مستند"اعماق  میج فارس

. 

مستند های  جاده، انگیزه های الهی،بیدار،روا،تی  آتر سا ته  شیهید مرتضیی آرینیی، در     -آذر  82تا  84

 .درآمد ر بررسی شد برنامه شب های مستند شبکه مستند، بنمایر

محمدروا مقدسیان رییس انجمن مستند سازان درگفتگو با   برگزاری مهر گف  : طیرح نمیایر    -آذر  83

فیم  های مستند در سینما سپیده به دلی  عدم جذابی  فیم  هیای مسیتند نمیایر داده شیده ر همچنیین      

نفس نمایر فیم  های مستند در این  ...تبدی  نشدن این مکان به یک پاتوق فرهنگی با شکس  مواجه شد. 

سینما به  ودی  ود امری نیکو ر پسندیده بود اما آنچه مسم  اس  تجربه نشان داده اس  که انجام فعالی  

هایی از این دس  توسط مراکز درلتی، نتیجه بخر نبوده اس  به این دلی  که معمیوال عنصیر جیذابی  در    

شد فیم  های مستندی کیه در سیینما    یکی از مسایمی که باعث ...انتخاب فیم  های مستند رعای  نمی شود



سپیده نمایر داده می شد مورد استقبال قرار نگیرد عدم شنا   مسووالن در انتخاب فیممها بیرای نمیایر   

بود ر اینگونه به نظر می رسید که هر مدیری ر یا مسوولی بدرن توجه به مشورت هایی که می تواند راه گشا 

به فکر مدیری   وده اس  از همین رر حمایی  معنیوی از سیوی فیممسیازان نیام دار سیینمای       باشد تنها 

در بخیر   مستند شک  نگرف  . به اعتقادمن موفقی  در نمایر فیم  های مستند با حضیور ر ییا مشیارک    

ر هیر میدیر در    متاسفانه سینمای مستند در حال حاور یک متولی مشخص ندارد د... صوصی ررنق می گیر

اعمال نظر ر تصمی  گیری میی کنید. بیه عنیوان      ر مرکز سینمایی بدرن کوچکترین مشورتی در این حوزهه

مثال تصویب شده که در جشنواره فیم  فجر فیم  های مستند بمند هفتاد تا نود دقیقه ای نمایر داده شیود  

انید ر بعید از اینکیه اعیالم     رلی متاسفانه در این زمینه هیچ مشورت ر تعاممی با انجمن مستند سازان نداشته 

عمومی شد  واستند تا اعضای انجمن نظر های  ور را ارایه کنند رلی متاسفانه کار از کار گذشته بود ر نمی 

 . شد برنامه ریزی  وبی در زمینه نمایر آثار مستند در جشنواره فیم  فجر داش 

نمیایر فییم  هیای مسیتند در سیینما      مدیر مرکز گستره سینمای تجربی با اشاره به تعطیمی    -آذر  83 

سپیده به سای  الف  گف : یکی از دالی  این تعطیمی مناسب نبودن فضا ر محیط جغرافیایی ایین سیینما ر   

یافتن سالن مناسب برای نمایر فیم  های مستند بود...هدف ارلیه از نمیایر فییم  هیای مسیتند در سیالن      

ای برای فرهنگ سازی در بین مخاطب عام ر تثبی  ایین   سینما سپیده در درجه نخس  فراه  آرردن زمینه

سینما به عنوان پدیده ای فرهنگی اس ، به این معنا که سینمای مستند در نزد مخاطیب هنیوز بیه عنیوانی     

سینمایی مستق  از سینمای بمند ر داستانگو شنا ته نشده اس . نییاز اسی  کیه ایین نیو  سیینما بییر از        

کند، گرچه سیاستگذاران فرهنگی ر حتی مسووالن اجرایی نو  دیگری بیا آثیار    گذشته در میان مردم جا باز

نمایشی بر ورد می کنند؛ اما با این ارصاف معتقدم که نمایر فیم  مستند به شک  مستق  رفتیه رفتیه بیه    

  .جریییییییییییییییییییان تبییییییییییییییییییدی  مییییییییییییییییییی شییییییییییییییییییود 

حث ر نظرهای متفارتی در ری در ادامه افزرد: در نظرگرفتن دیدگاه مستق  به سینمای مستند باعث شده تا ب

عرصه سینمای مستند شک  گیرد که نتیجه آن راه اندازی شبکه مستند ر تولید ر نمایر فیممهیای مسیتند   

اس  در راقع این جریان فرهنگی راه افتاده اس . شرایط فعمی سینمای مستند بیا ییک سیال گذشیته قابی       

می شود.  وب در کنیار ایین جرییان نمیایر     مقایسه نیس  ر نقطه قوت در سینمای مستند به رووح دیده 

فیم  های مستند در سینمای سپیده ه  در ررند این جریان موثر بود ر با تمام ک  ر کاستی هایی که رجیود  

داش  باعث شده بود تا احساس کنی  فضایی که درس  شده توانسته این سیینما را بیه عالقمنیدان در ایین     

تهیران   "، " آینه های غبار گرفته"د هستی  فیم  های مستندی چون حرفه بشناساند تا جایی که امررز شاه

  ر ... رارد شبکه نمایر  انگی شده اس  "از پاریس تا پاریز "، "شهری که بود

ا برای نمایر فیم  انتخاب کنی  چراکه سینمای قصد داری  سینمایی که فقط یک سالن دارد ر ری افزرد :   

سپیده دارای در سالن بود که در یکی از این سالها فیم  های مستند اکران می شد. نمایر فیم  داسیتانی در  

سالن دیگر این سینما به نمایر این فیم  لطمه رارد می کرد؛ اما در نگاه کمی به آنچه از نمایر فیم  مستند 

  .میی  واسیتی  در طیول ییک سیال گذشیته رسییدی  ر نتیایج حاصیمه مثبی  بیود            در جه  فرهنگسازی

شفیع آقا محمدیان در ادامه صحب  های  ود عدم توجه فیممسازان سینمای مستند را عام  مهمی در ررنق 



نگرفتن ر تبدی  نشدن این سینما به پاتوق فرهنگی دانس  ر گف : فراه  کردن زمینه مناسب بیرای انجیام   

فرهنگی یکی از رظایف بخر درلتی اس  اما آنچه باعث ررنق گرفتن یک جریان فرهنگی میی شیود   فعالی  

استقبال از اهالی صنف مورد نظر در کنار حمای  های درلتی اس  ر  وب طبیعی اس  کیه در ایین جرییان    

زمانی که ه  باید هم  اهالی سینمای مستند ه  رجود می داش  رلی متاسفانه چنین نشد ر نمی دان  چرا 

اس  پاتوق ر درر ه  گرد آمدن می آید فیممسازان دافعه نشان می دهند ر از درر ه  جمع شدن ر یا دییدن  

 . فیم  های یکدیگر به شدت  ودداری می کنند

ری در پاسخ به این سووال که معیار انتخاب برای نمایر فیم  های مستند در اکران عمومی چیس  گفی  :  

نظران این حوزه به فیم  هایی که در جشنواره های چیون جشینواره سیینما حقیقی      رریکرد ر اقبال صاحب 

مطرح شده اند ر همچنین احتماالت تی  کارشناسی مبنی بر استقبال مخاطب از فیم  ها از دیگر معیارهیای  

ر انتخاب نمایر فیم  های مستند در اکران عمومی اس  ؛ البته ناگفته نماند که یکی از مشیکالت موجیود د  

این عرصه ر عدم استقبال در مخاطب از این طرح نبود فیم  های پر قدرت مستند اس  به این معنا که اغمب 

فیم  های مستند به لحاظ پشتوانه های تحقیق وعیف هستند درس  مانند فیم  های سینمای داستانی کیه  

  . اسکم  ارلیه یعنی فیممنامه دچار وعف اس 

مستند ر تجربی در ادامه با اشاره به ایین مطمیب کیه در اغمیب میوارد بیه       مدیرعام  مرکز گستره سینمای 

د ال  ر تحمی  در انتخاب فیم  ها ر نمایر آن در اکران عمومی مته  می شوی  گف : در بسییاری میوارد   

مته  شده ای  که آثار سفارشی را برای نمایر انتخاب می کنی  درحالی که چنین نیس  به این معنا که من 

بندی سفارشی ر غیرسفارشی بودن فیم  ها را از اساس قبول ندارم. معتقدم که سفارشی کیار کیردن    تقسی 

لزرما بد نیس  به این معنا که رقتی یک موووعی به فیممساز سفاره داده می شود ر ار ه  می تواند بررسی 

 .ی کندکند ر بپذیرد ر یا از انجام آن منصرف شود بنابراین سفاره معنای مطمق پیدا نم

ری در پاسخ به این سووال که سیوژه هیای اجتمیاعی در سیینمای مسیتند از پیر طرفیدارترین گونیه هیای           

سینمایی اس  که تماشاگر دارد ر چرا در نمایر فیم  در سینمای مستند فیم  هایی با سوژه های سیینمایی  

اده شد ر مورد استقبال ه  نمایر داده نمی شد گف  : در جشنواره سینمای حقیق  فیم  هایی که نمایر د

قرار گرف  فیم  هایی با رریکرد اجتماعی بود اما رجود این فیم  ها اندک بود ر دلی  ایین مسیومه هی  نبیود     

پشتوانه های غنی تحقیقاتی در این زمینه اس . در راقع با توجه به انقالب تکنولوژی که در تجهیز رسیای  ر  

ر یا  وشبختانه این امکان در ا تیار فیممسازان قرار گرفته اس  که  امکانات فیممبرداری پیر آمده متاسفانه

آسان تر به سا   فیم  دس  پیدا کنند. سا   فیم  های مستند مستق  که به نوعی تاریخ سینمای مستند 

ایران را شک  داده ک  رنگ تر شود ر سینمای مستند تبدی  به سینمایی یک نفره شده اس . متاسفانه تفکر 

 . رربین از بین رفته اس  ر سینمای مستند با سوژه اجتماعی ه  از این قاعده مستثنی نیس پش  د

آقا محمدیان در ادامه افزرد : یکی از مسای  مطرح در سینمای مستند با مووو  اجتمیاعی بحیث تحقییق ر    

می شیود ر  پژرهر اس  که متاسفانه این عنصر مه  در سا   فیم  های مستند با مووو  اجتماعی لحاظ ن



متاسفانه پردا   به مسای  اجتماعی بسیار ساده نگریسته می شود. این ساده نگاری باعث می شود که سوژه 

 های اجتماعی به سوی گزاره نگاری صرف ر یا مستندهای  بری سوق پیدا کند  

ادی آفرییده،  پیر از این نیز ناصر صفاریان، محسن شهنازدار، ه مجتبی میرطهماسب آزاد شد .  –آذر  83  

 .بخر پنج مستندساز دیگر نیز از زندان آزاد شدند  کتایون شهابی ر مهران زین 

مهرداد اسکویی به دلی  مشغمه کاری ، از دبیری بخر مستند سیای  انسیان شناسیی ر فرهنیگ      –آذر  41
 استعفا داد .

فیم  مسیتند   43   " ورشید  یمه  "*   در ایام محرم، در نخستین نمایشگاه فرهنگی هنری عاشورا به نام 
عاشورایی  بنمایر درآمد. نق  نخ  ) عمی محمد ناصر بافقی (  به نخ  کشی در یزد می پردازد ، پرده های 
نینوا )حسن ساررقی (  مستند انیمیشنی در باره سفر مسم  ابن عقی  به کوفه اس . شییر پوشیان ) نیرگس    

ور( ، آتر عشق ) مهناز رکنی( .) به نق  از ررزنامه اطالعات آبیار(،  شیون  بر غمی کهن ) پژمان مظاهری  پ
 (8931آذر  41

مشارر ارشد بخر مستند ، به عنوان دبیر این بخر در سای  انسان شناسی ر فرهنگ معرفیی     -آذر  49  
ی، گرره ا بار، کارگرره نمایر فیم  انجمن تهیه کنندگان سینمای مستندر به ریژه  فخرالدین سید     شد .

مستند سازانی مث  مهرداد دفتری، مسعود آستانداری، یاسر  یر، محمد احسیانی ر مهیرداد اسیکویی،  بیر،     
عکس، پوستر ر مقاله، مصاحبه ر اطالعاتی در باره فیم  های  ود را در ا تیار ما می گذاشتند. در این مدت ، 

مموکی، حسام الیدین نقیوی، حامید      همکاران  دانشگاهی یافتی  که از مرویه  جعفری، حسن سپهرفر، زهرا
 جمیموند ر زهراغزنویان باید نام برد .  

*   در جمد از چهار جمدکتاب تاریخ اجتماعی سینمای ایران نوشته  دکترحمید نفیسی  به ایران رسید . این 
 8132کتاب درانتشارات دانشگاه درک بچاپ رسیده اس  . جمد ارل درران صنع  گری اس  که سال هیای  

 اس  . 8321تا  8348را در برمی گیرد ر جمد درم سال های صنعتی شدن   8348ا ت

مستند سیاز  «  روا مجمسی»آذر  تا ارل دی ماه  در برنامه شب های مستند شبکه مستند سیما، آثار  46*  

 گیالنی در شبکه ی مستند سیما توسط سعید قطبی زاده ر فیممساز بررسی رنقد شد  . فیم  هیای : سیپیده  

جور دیگر دیدن ر سفرنامه صبا بنمیایر درآمید.   ، عَمَ  کشید ، بی بی تاب، چرخ گردرن، این سخن آبی س 

از شبکه ی مستند سیما  83شب های مستند به تهیه کنندگی بابک میزانی هر شب به جز جمعه ها، ساع  

  .پخر می شد

رنامه های نمایر سه شنبه هیای انجمین   به کارگردانی لقمان  الدی در ب کمی باالترفیم  مستند  –دیماه 6

 تهیه کنندگان سینمای مستند در  انه هنرمندان بنمایر در آمد )  تهیه کننده کتایون شهابی (



* ماهنامه فیممنامه نویسی فیممنگار با یاری  امیر حسین ثنایی ر هادی مقدم درس  ، همچنان صفحاتی را  
ی زاده در صفحه مستند سازان چه می کنند؟ این میاه را  بیه   به مستند ا تصاص دادند. از جممه مرویه قاو

(  881شماره  814ناهید روایی، مسعود امینی ر شیرین برق نورد  ا تصاص داد ر مری  سپاسی ) در صفحه 
 به مستند مشهور  ر پر ازجایزۀ مشتی اسماعی  سا ته مهدی زمانپور کیاسری، نگاهی اندا     

در نخستین جشنواره جام ج  متعمیق بیه صیدا ر سییما  تعیدادی از مسیتند        – دیماه ) چهارشنبه شب(  2 
 :   " ییدم "سییازان تقییدیر شییدند ر جییایزه دریافیی  داشییتند  بییه نقیی  از سییای   بییری تحمیمییی          

  :در بخر مستند جوایز برگزیدگان به این شرح اهدا شد

، بهتیرین   محمیدعمی فارسیی(  چیی ر   جایزه بهترین تحقیق برای مستند به حقیقی  گمشیده )ناصیر زعفیران    
، بهترین تدرین مستند به نور، سکوت ر صیدای آهین    تصویربرداری مستند به جان مرجان )مانی میرصادقی(

، بهترین گفتار متن به محمیه میا    ، بهترین موسیقی مستند به جان مرجان )محمدروا عمیقمی( )هایده دیسی(
، بهترین  کوتاه به مجیده)پیررز کالنتری ر سعید رشتیان(کنندگی فیم   ، بهترین تهیه )محمدحسین مهدریان(

، بهترین کیارگردانی مجموعیه بیه شیرق، دییوار، آفتیاب       (کارگردانی فیم  کوتاه به  انه ایوب )فرشاد فداییان
، (کنندگی مجموعه مستند به گنج پنهیان ی بیسی  شیب )ارد عطیاپور       ، بهترین تهیه(فاررقی )رامین حیدری
کننیدگی مسیتند    ر جایزه بهترین تهییه  تیرانی( انی مستند بمند به  اک حافظه )مسعود امینیبهترین کارگرد

  .اهدا شد نژاد( بمند به حقیق  گمشده )سیدمهدی طباطبایی

، جیایزه رییژه    حقیقی ر عبدالکری  ارشی( به حدیث سرر)عبدالرسول گمبن« دین»همچنین جایزه ریژه بخر 
فیارس )ارد   بیه  مییج  « آگیاهی »، جیایزه رییژه بخیر     مدروا  ردمندان(به ررای  نح  )مح« ا الق»بخر 

زاده ر محمیدفواد   بیه سیکوی افتخیار )ابیراهی  داررغیه     « دسیتارردهای انقیالب  »عطاپور(، جایزه ریژه بخیر  
  .تعمق گرف  به  انه ایوب )جواد ظهیری ر فرشاد فداییان(« جهاد اقتصادی»، جایزه ریژه بخر  پور( صفاریان

جایزه مقیام نخسی  را بیه  یود ا تصیاص داده ر پیس از آن        6با کسب  4بخر شبکه یک ر شبکه در این 
 . .جایزه به مقام درم دس  یاف  4سیمافیم  با 

 به گزاره پایگاه  بری فیم  کوتاه : –دیماه  1

، ر نقید ر بررسیی آن    محمدروا اصالنی« تهران هنر مفهومی»با نمایر مستند « پمک تهران»ارلین نشس  

 برنگار  نق  از عصر پنجشنبه هشت  دی ماه در تاالر استاد جمی  شهناز  انه هنرمندان ایران برگزار شد. به

شبکه  بری هنرمندان، در ابتدای این مراس  که به هم  معارن  آموزشی  انه هنرمندان ایران برگزار شده 

هیای سیینمایی بسییاری در کشیور میا      بود، حمیدروا اردالن، معارن آموزشی  انه هنرمندان، گف : جریان 

رجود دارند که بر ی از آنها حتی از شهرتی عالمگیر بر وردار هستند اما به اعتقیاد مین، مهمتیرین رظیفیه     

 سینما حفظ حقیق  سینما اس ، حقیقتی که متص  به فرهنگ ما اس . 

حاوران گف : سیینمای   در ادامه این مراس  مجید سرسنگی، مدیرعام   انه هنرمندان، ومن  یرمقدم به 

ایران در مقطع حساسی قرار گرفته اس ، برهه ای که به مفاهی  تجاری متص  اس  ر به هر طرییق درصیدد   



جذب مخاطب ر باال بردن آمار فرره اس . از همین ررس  که در این سالها کمتر شاهد آثیاری فیا ر بیوده    

 ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی .

ی مستند بار فرهنگی سیینمای کشیور را بیه دره    سرسنگی در ادامه صحب  هایر اظهار کرد: امررز سینما

دارد ر درصدد اس  الگوی سینمای ایرانی را برای جهانیان بازگو کند. از این رر ، این سینما را باید غنیمتیی  

 برای التیام غمی دانس  که متاسفانه سینمای اکنون ما دچار آن شده اس .

ینمای اصیالنی سیینمایی مولیف اسی ،  سیینمایی کیه       گف : سی « جام حسنمو»ار در پایان با اشاره به فیم  

مخاطب را به تعمق را می دارد. از سوی دیگر، فیم  های ار دارای دررن مایه های انتقادی نسب  به اجتمیا   

 اس  ر حال را قربانی آینده نمی کند.

به فضیایمی ر  این مراس  با حضور محمدعمی سپانمو، محمدروا درریشی، منصور فالمکیی، یارتیا ییاران، سیودا    

جمعی از هنرمندان ر اهالی سینما برگزار شد ر پس از نمیایر فییم ، محمدرویا اصیالنی بیه پرسیر هیای        

 حاوران پاسخ گف .

مستندی اس  که تهران را در انعکاس آینه ر شیشه به تصویر می کشد. این مستند با « تهران هنر مفهومی»

 () منبع : پایگاه حمای  ار فیم  کوتاه  مراه اس . حضور محمدعمی سپانمو ر اشعار ار درباره تهران ه

دربرنامه نمایر هفتگی انجمن مسیتند   8913-سا ته مینا کشاررز  "نا وانده در تهران "فیم   –دیماه  88

سازان در سالن سیف اهلل داد  انه سینما بنمایر در آمد . نا وانده در تهران در باره مهاجرت  ود فیممسیاز  

 د تران جوان به تهران اس  .رمسای  مهاجرت 

نامه  سرگشاده  در انجمن مستند سازان ر تهیه کنندگان سینمای مستند ایران بیه  عیزت اهلل     –دیماه  84

ورغامی رییس سازمان صدار سیمای جمهوری اسالمی ایران در مطبوعات بچاپ رسید .  به گزاره ایسینا ر  

 سای  انجمن مستند سازان   :



کار شبکه مستند سیما ، باعث  شنودی جامعه مستند ساز کشورمان گردیید. بیه رییژه     چندی پیر،آغاز به
هیا ر تحقیقیات مختمفیی را بیرای      آنکه مدتی بعد در پاسخ به دعوت آن شبکه، بخشی از مستندسازان طیرح 

  .همکاری با شبکه مستند پیشنهاد دادند که منجر به عقد قراردادهایی نیز شد

وان عمومی نیز ، برای  رید آثار تولید شده مستند اعالم آمیادگی کیرد ر از مییان    شبکه مستند در یک فرا 
  .هییا فیییم  را راجیید شییرایط  رییید دانسیی  ر آنهییا را در نوبیی  عقیید قییرارداد جییای داد  آثییار  ارسییالی ده

ی  ا در مرحمیه اند ر اغمب آنه ها ر آثار به فرایند تولید ر  رید رسیده متاسفانه تا امررز تعداد قمیمی از آن طرح
قراردادهایی که به سختی یک به یک بسته شدند به یکباره ر در حج   .اند عقد قرارداد یا متوقف ر یا لغو شده

زیادی ممغی شدند. حتی آثار تولید شده منتخب نیز از فهرس   رید کنار گذاشته شدند. این ر یداد باعیث   
ی مسیتند نیه تنهیا محمیی بیرای تولیید ر        شبکهشد تا  وه بینی مستندسازان جای  ود را به یاس دهد ر 

عروه ر نمایر آثار آنها نشد که حتی موجب مشکالت معشیتی فیراران آنیان نییز گشی . صینوف سیینمای       
دهند کیه بخشیی از تولیید آثیار      مند ر معترض اس .آنان این حق را به  ود می مستند ایران از این باب  گمه

 .آنان راگذار گردددا می در تولید ر پخر شبکه مستند به 

جشنواره فیم  پررین اعتصامی به کار  ود پایان داد. . در این جشنواره فییم  مسیتند  انیه سینگ       -دیماه  

ندارد تقدیر شد ر جایزه تندیس نیموفر زرین به فیم  فرشته ای رری شانه راس  من به کارگردانی آزاده بیزار 

کوتاه مسیتق ، لیوح تقیدیر ر جیایزه شیر میاه حمایی  از         حمای  از فیم  پایگاهگیتی  تعمق گرف . ومنأ 

  بازرگانی

 

 

 

 

 

 



 

 

  .اهییییداء نمییییود  فیییییم  را بییییه بهتییییرین فیییییم  مسییییتق  جشیییینواره پییییررین اعتصییییامی    

پایگاه حمای  از فیم  کوتاه مستق  با هدف حمایی  از فیممسیازان مسیتق  فیممهیای کوتیاه ر مسیتند ر در       

را بیه   "احسیان جعفیری   "به کیارگردانی  "جعبه ها "راستای شناسایی بهترین تولیدات مستق  کشور، فیم  

دارران ایین پایگیاه متشیک  از : مهیدی     عنوان بهترین فیم  مستق  جشنواره پررین اعتصامی از نگاه هیوی   

 یارمحمدی، اکرم ررشوچی فرد ، سهیال جبری ر سید محمد میرکانی ، معرفی نمود .



اثیر برگزییده جشینواره     89در برنامه آ رهفته  سالن سینما حقیقی ،    -دی ) پنجشنبه رجمعه (  86ر  83
در آمید . ایین آثیار عبیارت بودنید از :       سینما حقیق   در سه سوانس از ساع  در نی  بعد از ظهیر بنمیایر  

شاهرخ ) رحید زار  زاده ( ، جایی که زندگی می کنی  ) مرتضی پایه شیناس (، کرمیان چهارسیوق تجیاری     
)حسن بابایی (، فرشته ای رری شانه راس  من )آزاده بی زار گیتی ( ، مجنون ) محمد عمی فارسی ( ، مشتی 

یک آن )رایا نصیری( مهرا ) حسن نقاشی ( ، انسان  آرزرس  )محمید  اسماعی  ) مهدی زمان پور کیاسری (، 
فیم  پرتره در باره جالل آل احمد اس  (  -دقیقه  36 -عمی هاش  زهی( ، نویسنده بودن)مصطفی آل احمد  

، میز نگاره ها) سید رحید طباطباییان( عمی شیر  دا )محمد جعفرباقری نیا(، ردا  با طبیعی  )مییالد ثابی     
 کار(

صنف دیگردر نامیه ای   49انجمن مستند سازان  ر تهیه کنندکان سینمای مستند به همراه سایر -دیماه  86
 . " انه سینما  انه قانونی ما اس  "اعالم کردند که 

سعید ابوطالب در باره لغو قرار دادهیای سیا   فییم  مسیتند در شیبکه مسیتند اظهیار کیرد :          –دیماه  82
ط پیر می آید اما نباید مانع شود که مستند سازهای ما کار را متوقیف کننید . بیه    متاسفانه گاهی این شرای

 82هرحال این قبض ربسط مالی همیشه ررال بوده اس  ر امید رارم که ح  شود )ررزنامه راه مردم  ، شنبه 
 صفحه آ ر(8931دی 

فیم  با مووو  صنایع دستی  41داررد سماراتی یار تهیه کننده سینمای مستند اعالم کردتعداد   –دیماه  81
با همکاری معارن  صنایع دستی سازمان میرام فرهنگی ، گردشگری ر صینایع   "دس  آفریده ها  "با عنوان 

دستی کشور رشبکه یک صدا رسیمای جمهوری اسالم ایران تهیه می شود . محمد روا اصالنی مشیاررپررژه  
 اس .

برداری  گمشده در زمان  در باره عمی پاترییک نیوه پهمیوی ارل     اکبر نبوی اعالم کرد تصویر  –دیماه   83   

 بپایان رسیده اس  . این فیم  در ایران ، سوییس رفرانسه تصویر برداری شده اس  .

از امیررز ) نیوزده  دیمیاه( توسیط     « مهار نشده»شده  فارس، مستند تحسین سینمایی * به گزاره  برنگار

 .توزیع  انگی شد های تصویری رارد شبکه موسسه رسانه

پیور   کننیدگی محمید حسین    بنابراین گزاره، این فیم  به نویسندگی ر کارگردانی مصیطفی رویوانی ر تهییه   

  .کند را ررای  می 4188ر  4181های  رجوی یک دانشجوی پاکستانی در ایران سال مستندی اس  که جس 

درگیر پررنده اتمی ایران شیده ر رادار  « محتش »میالدی،  4181ای در نوامبر  بعد از تررر در دانشمند هسته

  .شود به بررسی اتهام ایران در سا   سالح اتمی می

ای، به موووعات مه  دیگری همچون بیداری اسالمی، سفر رییس جمهور به لبنیان   دقیقه 21در این مستند 

 .های مذهبی ر سنتی در ایران پردا ته شده اس  ر بر ی مراس 



نژاد در بخشیی از سیخنان    ماه گذشته با حضور رییس جمهور ررنمایی شد ر احمدیاین مستند در نیمه مهر 

که تیاله کردنید بیا نگیاه آرمیانی منبعیث از انقیالب         "مهارنشده "اندرکاران مستند  ود با قدردانی از دس 

 هیا ر تحیوالت   اسالمی، مستندی درباره تحوالت منطقه ر جهان تهیه کرده ر نقر ایران را در بییداری ممی   

منطقه به تصویر بکشند، گف : این مستند کاری ارزشمند، قوی، زنده ر دارای جاذبه بود که یقیناً در تهیه آن 

 .ایمان، اندیشه ر هنر نقر اساسی دارد

این مستند که کاری از مرکز مستند سفیر اس ، در درمین جشنواره مردمی فیم  عمار برنده فانوس بمیورین  

 شد  این جشنواره« جنگ نرم»بخر 

 
 

 

جواد شمقدری معارن امور سینمایی رزارت ارشاد گف  : بزردی یک کمیتیه سیاماندهی بطیور     –دی ماه  41

 شور را بر عهده می گیرد ) ررزنامه راه مردم صفحه آ ر (موق  امور صنفی اصناف سینمایی ک

 فرا وان  رید حقوق نمایر  انگی فیم  های مستند ر مستند داستانی  -  8931دیماه   

، بیر اسیاس    www.shortfilmsupport.comپایگاه حمای  از فیم  کوتاه مستق  به نشانی اینترنتیی  

توافق با یکی از موسسات فعال حوزه ریدیو رسانه ر در راستای حمای  از فیممسازان مستق  ایرانی ، از تمامی 

فیممسازان ر مستند سازان مستق  جه   رید حقوق نمایر  انگی فیممهای مستند ر مستند داسیتانی در  

 دا   مرزهای کشور دعوت به همکاری می نماید.

ق انجام شده بین پایگاه حمای  از فیم  کوتاه مستق  ر یکی از موسسیات فعیال حیوزه رییدیو     با توجه به تواف

رسانه ، مبنی برعروه مجموعه ای از آثار فا ر مستند سینمای ایران از طریق شبکه نمیایر  یانگی، لیذا از    

دفتیر پایگیاه   کمیه فیممسازان ر مستند سازان مستق  دعوت می شود تا فیممهای  ود را جهی  بیازبینی بیه    

 حمای  از فیم  کوتاه مستق  ارسال نمایند.

http://www.shortfilmsupport.com/


میورد   الزم به ذکر اس  که تنها حقوق نمایر  انگی فیم  ها در دا   مرزهای کشور برای مدت پنج سیال  

نظر اس  ر حقوق دیگر اع  از حقوق تمویزیونی ر نیز پخر فیممهیا در  یارج از اییران بیرای صیاحبان آثیار       

 محفوظ  واهد بود.

کمیسیون عمران شورای شهر سرانجام به افزایر هزینه ها برای هنرمنیدان  در بهشی  زهیرا ر ی  نیداد.     * 

البته شهرداری به رایگان بودن قبور برای هنرمندان اعتقاد نداش  ر معتقد بود باید برای آنان تخفییف قایی    

 (6صفحه -شد.  )ررزنامه راه مردم

مستند ساز با انتشار بیانیه ای بیه انحیالل  انیه سیینما      943جممه   تعداد درهزار  سینماگر از  –دیماه  48

 اعتراض کردند 

به مناسب  ایام عزاداری امام هشت ، عمی بن موسی الروا )عمییه السیالم( سیه مسیتند  از شیبکه       -بهمن  4

ه سا ته ستاره سماری برنده تندیس بهترین مستند جشینوار  "هش  بهش  "مستند سیما بنمایر درآمد : 

دقیقه محصول آستان  61رووی، درباره کتابخانه آستان قدس رووی ، دررازه ممکوت سا ته منوچهر طیاب 

سیا ته رویا کشیاررزی دربیاره کتابخانیه      « گنج نهان» قدس رووی  گذشته تاریخی مشهد ر آستان قدس،

 آستان قدس رووی . 

” تهیران هنیر مفهیومی   “گ )نگاهی به فیم  تصویری از یک هیچ بزرمقاله  امید بالغتی  با عنوان   –بهمن  4

 محمدروا اصالنی ( در سای  ر مستند منتشر شد .

هیو   ساماندهی امور صنوف سینمایی به ریاس  حسین زندباف با حضور ابوالقاسی  طیالبی،      -بهمن   1  

طادی، پوران در شنده، عباس بیابویهی، عمیرویا رییسییان، جمیال شیورجه ر       شمی، پرریز شیخسیدویاء ها

( : ررابیط   8931بهمن  3یک شنبه    - 8438به نوشته ررزنامه شرق)  شماره  شد.جهانگیر الماسی تشکی  

زیر فرهنگ ر ای از سوی دکتر حسینی ر رظایف این گرره طی نامه»عمومی معارن  امور سینمایی اعالم کرد: 

طبق حکمی که از سوی جواد شمقدری منتشر شیده، ایین رظیایف مطیرح     « ارشاد اسالمی ابالغ  واهد شد.

مند کردن صنوف سینمایی ر کمیک در امیر قیانونی     با استعان  از  دارند متعال به منظور نظام« :شده اس 

زل  صنوف سینمایی ر صییان  از  شدن آنها، رسیدگی به امور جاری صنوف سینمایی ر در راستای ارتقای من

امنی  شغمی ر ساماندهی ر بهبود روعی  رفاهی ر معیشتی اعضای صنوف مختمف سینمایی ر با اسیتناد بیه   

قانون اهداف ر رظایف رزارت فرهنگ ر ارشاد اسالمی ر عطف به پشتوانه تجارب ارزشمند سینمایی ر صنفی، 

سیاماندهی صینوف سیینمایی در چیارچوب ا تییارات ر      شود به عنوان عضیو هییات    عالی دعوت می از جناب

شده انجام رظیفه نمایید. بدیهی اس  معارن  امور سینمایی برای پیشبرد مقاصد ر اهداف  های داده مسورلی 

 » .های مقتضی را معمول  واهد داش  آن هیات، حمای 

تمفین  »کننده فییم    ف، تهیهها ظاهر شد ر سخن گف ، حسین زندبا ارلین کسی که از این هیات بین رسانه"

 "اس .« جمهور همراه رییس

http://www.nasimonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=319241
http://www.nasimonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=319241
http://www.nasimonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=319241
http://www.nasimonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=319241


، به منظور « انواده»با مووو  « ای پنج دقیقه»  های مستند  سینما تجربی: فرا وان حمای  از تولید فیم  *

مرکیز گسیتره سیینمای مسیتند ر     »ی جشنواره بین المممیی سیینماحقیق ، توسیط     نمایر در بخر ریژه

 منتشر شد.« تجربی

نام بیس  فیم  مستند بمند  برای بخر مسابقه  سی امین جشینواره فییم  فجیر      -بهمن    44تا  بهمن 84 

در این بخر در سیمرغ بمورین بهترین فیم  ر کارگردانی اعالم شد تا  مورد قضارت هیو  دارری قرار  گیرد. 

 .اهیید شیید دیییپم  افتخییار بهتییرین پییژرهر، فیممبییرداری ر تییدرین فیییم  مسییتند بمنیید اهییدا  و       9ر 

فیم  های  هفتاد دقیقه ر باالتر که حد اکثر درسال از زمیان تولیید شیان نگذشیته بیود، امکیان حضیور در          

جشنواره را داشتند. قرار بود جمسات نقد ر بررسی  فیم  های مستند، بعد از جشنواره برگزار شود. نامزدهیای  

 دریاف  جایزه  این ها بودند  :

 رگردان : رهبر قنبریکا -آینه های غبار گرفته  

 کارگردان: منوچهر طیاب -البرز 

 کارگردان: پناه بر دا روایی -بانوی مبارز 

 کارگردان: حبیب احمد زاده -  بهترین مجسمه دنیا

 کارگردان: ارد عطارپور.  -   میج فارس

 کارگردان: فتا اله امیری. -درجستجوی پمنگ ایرانی  

 حرالعمومی .کارگردان: شاهرخ ب -  دربمور ساک  

 کارگردان: فرهاد مهران فر. -دیممان بهش  نیاکان 

 فرشاد افشین پور.  کارگردان: -  زندگی در قمب دنا

کارگردان ها : بابک کالنتری، پیمان نهان قدرتی، مرتضی عمی عبیاس میرزاییی، فرهیاد ررهیرام،      -  ستاره ها

 محمدحسین جبمی جوان ر عباس امینی.

 کارگردان: حسن دهقانی کمارجی. -ور  شگفتی های غار کتمه  

 کارگردان: صادق دارری فر. -شیخ شوخ کاشی 

 کارگردان: حسن بابایی. -کرمان چهارسوق تجاری  

 محسن برمهانی.  :کارگردان  -  کری 

 کارگردان ها: ر شان بنی اعتماد، پیررز کالنتری، محسن امیریوسفی، بهمن کیارستمی -کهریزک چهارنگاه  



ررز ر من  سیا ته شییرین بیرق نیورد ر      48ی با در فیم   به قول  بی  نیکولز چهره نگاری شخصی *آشنای 

 نا وانده در تهران سا ته مینا کشاررز .

چهارمین جشنواره بین المممی هنرهای تجسیمی فجیر فییم     برای نخستین بار، در   -اسفند  84بهمن تا  81

ه در رشته های نقاشیی،  وشنویسیی، نگیارگری، سیفال ر     های مستندتجسمی نیز پذیرفته شد. این جشنوار

بهمین تیا    81سرامیک، کاریکاتور، عکاسی، پوستر، مجسمه سازی، تصویر سازی ر فیم  های مستند تجسمی 

 استان برگزار می شود 94اسفند ماه در  84

 

به دبیری « سینما موسیقی»به گزاره  برگزاری دانشجویان ایران ) ایسنا( : هفته فیم  مستند  –بهمن  84

 شود. سینمای ایران در سوید برگزار می مستند 41ناصر صفاریان، با حضور 

رسیتمی(،  )بهمین کیا « در کمانچیه »هیای،   فییم   این هفته در شیهرهای اسیتکهم  ر آپیاالی سیوید میزبیان     

« رق   یوب مصیایب  »)روا حایری(، « اسی»ر «842»میرتهماسب(،  )مجتبی« صدای درم»ر « سازمخالف»

آرامیر بیا دیازپیام    » انی(،  )عمیروا قاس « نواهای گمشده»اف(،  )محمد رسول «باد دبور»)ناصر صفاریان(، 

« 4عارف بیه تیوان  »ی باقری(، )مهد« افسونگر ساسانی»)فرحناز شریفی(، « صدای ماه»سالور(،  )سامان« 81

کامران حیدری ر مینا کشاررز(، «)در انتهای یک ررز کام »نژاد(،  )روا بهرامی« آقایان پرنده»)نادر دارردی(، 

« حافظ ر ناظری»بخر(، ر فیم   )مهران زین « قریه من»)پویان شاهر ی(،« لیان»)یمدا قشقایی(، « ها نغمه»

 .اس 

 مقاله پنج مستند در بازار ر آن مسومه دیگر در سای  رمستند نوش  : پیررز کالنتری در –بهمن  48



همزمان با ررزهای شموغ بازار جشنواره فیم  فجر ر نمایر مستندهای بمند در آن، پنج مسیتند مییان میدت    

ر بسته بندی جداگانه از سوی ناصر صفاریان راهیی بیازار فیرره شیده       DVDدقیقه ای در پنج  31حدردا 

، یک ررز بخصوص )ابراهی  مختاری(، گف  ر گو در مه )محمدرویا مقدسییان(، ررد انیه هنیوز     اس : زین 

ماهی دارد )مجتبی میرطهماسب(، شبیه  وانی )بهمن کیارستمی( ر عکیس ناتمیام: بهمین جاللیی )عمیید      

راشدی، تورج ربانی(؛ فیم  های  وبی که  اصی  جیذب مخاطیب را دارنید ر عرویه شیان میی توانید گیام         

 وعی برای مرتبط کردن مستندهای  وب سینمای ما با مخاطب ک  رابطه با این سینما باشد.مطب

ایدۀ درس  ر کارآمدی اس ، چرا کیه پیز آن، نیه عرویة تنهیا ییک فییم           DVDشک  عروة همزمان پنج 

 مستند، بمکه نمایر فضایی از عروه ر فرره فیم  مستند اس  که ه  از نظر اقتصاد کار ر جذب مخاطیب ر 

ه  به لحاظ تأثیر فرهنگی ر ترریج فیم  مستند تأثیر بیشتری می گذارد، بداع  ر ریژگی کار به چش  ها می 

 به دل ها ه   وه بیاید. نشیند ر امیدرارم

 

 

 

 

 

 



 

دبییر  انیه     بهمن آ رین مهم  ارسال آثار به درمین جشنواره ممی فیم  های صنعتی )جهر( بیود     83*

اثر از صنایع مختمف کشیور در گونیه هیای مختمیف بیه دبیر انیه        131تاکنون بیر از جشنواره اعالم کرد  

 اهداف برگزاری جشنواره :بر ی از .جشنواره رسیده اس 

 معرفییی توانمنییدی هییا ر دسییتارردهای نظییام جمهییوری اسییالمی ایییران در بخییر صیینایع ر معییادن .     .8

 نما( ر میدیران ر صیاحبان صینایع ر معیادن کشیور.     ارتقاء سطا ارتباط بین فعاالن حوزه هنر )فیم  ر سی .4

 کمک به ارتقاء سطا کیفی تولیدات فیم  صنعتی در کشور. .9

 کمک به فرهنگ مستندسازی در کشور ر ایجاد بانک اطالعاتی فیم  ها ر آثار سینمای صنعتی در کشیور.  .4

موجود در زمینه تولید فییم    ایجاد شرایط مساعد جه  توسعه همکاری بین صنایع کشور ر تبادل تجارب .3

 های صنعتی .

زمینه سازی ر کمک به انتشار ر پخر فیم  ها ر آثار سینمای صنعتی در شبکه های تمویزیونی دا میی ر   .6

  ارجی

 کمیییک بیییه تولیییید محتیییوا بیییه شیییک  فییییم  بیییرای نظیییام آمیییوزه فنیییی ر مهندسیییی کشیییور.   .2

 در زمینیه تولیید فییم  هیا ر آثیار سیینمایی صینعتی       تقدیر از افیراد، سیازمانها ر صینایع فعیال ر موفیق       .1

 ایجاد فرص  های عادالنه در سراسر کشور از طریق برگزاری جشنواره های استانی ر منطقه ای در کشیور  .3

 کمییییک بییییه شناسییییایی ر معرفییییی فرصیییی  هییییای مناسییییب سییییرمایه گییییذاری در صیییینایع .81



 فیا ر بیین صینایع کشیور ر فیممسیازان      ایجاد زمینیه ر بسیترهای مشیارک  در تولیید آثیار مناسیب ر       .88

 بررسی نقر سینما ر صنایع، با رریکرد به امر جهاد اقتصادی .84

مراس  آغاز به کار سازمان سینمای کشور همزمان با جشنواره فجر در سالن سینما سعدی بیرج   –بهمن   81

امور سینمایی کشور معرفی  میالد برگزار شد ر جواد شمقدری ، معارن امور سینمایی به عنوان رییس سازمان

شد . دکتر سید محمد حسینی ، رزیر فرهنگ رارشاد اسالمی در این مراس  گف  : تبدی  شدن معارنی  بیه   

 سازمان سینمایی به معنای درلتی کردن سینمای کشور نیس .

سیتند  سا ته روا درییانوه ر فیمیا امیامی ،جیایزه ارل بهتیرین م       جای  الی آقا یا  ان  ب* فیم  مستند 

 جشنواره داکا را کسب کرد . 

فرا وان راه اندازی تاالر مستند موزه  سینمای مستند  یکی در ررز  پیر از انحالل  انه سیینما   -بهمن 83

فراه  آمد که در مرکز برای جمع آرری اسناد پیر بینی شده بود رقتی فرا وان  در این ررز  انتشار یاف   ، 

 جمن ، از فرا وان حذف شده بود .  مووو  تحوی  اشیاء به دفتر ان

 فرا وان راه اندازی تاالر مستند موزه سینمای ایران     

با کوشر انجمن مستندسازان برای تاسیس موزه سینمای مستند، سرانجام مقدمات راه اندازی تاالر مسیتند  

نجمن قرار گرفته اسی .  در موزه سینمای ایران )راقع در باغ فردرس( فراه  شده ر فضای مناسب در ا تیار ا

تاالر مستند موزه سینمای ایران، تمامی تاریخ این سینما را در برمی گیرد ر قرار اس  بخر سینمای مستند 

موزه در در بخر قب  ر بعد از انقالب اسالمی ایران شک  بگیرد. همایون امیامی، حسین بهیرام زاده، محمید     

هییأت اجراییی راه انیدازی تیاالر مسیتند از سیوی انجمین        تهامی نژاد، امیرحسین ثنایی ر پییررز کالنتیری،   

مستندسازان هستند.انجمن مستندسازان سینمای ایران از کمییه فیممسیازان،  یانواده هیای مستندسیازان ر      

عالقه مندان سینمای مستند دعوت می کند در صورتی که به اسنادی چون عکس، فیم ، جوایز، مستندنامه، 

امه، بریده مطبوعات، رسای  به کار گرفته شده در فیم  ها، نوار صدا، موسییقی،  یادداش  کارگردان، پژرهر ن

فیم ، پوستر، بررشور، تجهیزات فنی ر هرگونه شیء مربوط به سینمای مستند ایران دسترسی دارند، انجمین  

اننید  را در غنی سا تن این بخر از موزه سینمای ایران یاری دهند. صاحبان اسناد ر اشیای تاریخی میی تو 

این موارد را به موزه سینمای ایران )باغ فردرس( تحوی  دهند ر رسید دریاف  کنند. بدیهی اسی  نیام اهیدا    

 کنندگان در زمره مؤسسان موزه به یادگار واهد ماند.     انجمن مستندسازان سینمای ایران

     برندگان سیمرغ بمورین بخر مستند  سی امین جشنواره فیم  فجر -بهمن   49

 . 'مهرجویی کارنامه چه  ساله'برای مستند سینمایی  'مانی حقیقی'برای  بهترین کارگردانی  مستند به 

هنگیام   ) ری.  'در جس  ر جوی پمنگ ایرانیی 'برای  'فتا اهلل امیری'بهترین اثر سینمایی مستند  به  برای  

رهیی اسی  کیه عاشیق محییط      دریاف  جایزه  ود یادآرر شد که این اثر مستند حاص  تاله شر ساله گر

 زیس  بودند.(



 . نمایر فیم  سرزمین  انه  ورشید در سینما آزادی سا ته فرهاد ررهرام –بهمن  43

 

 پوستر فیم 

مسابقه ر سرگرمی ) بیژن بیرنگ (که به شیوه ریالیتی تی ری سا ته شیده بیا      "شام ایرانی"  -بهمن ماه  

شیوه ریالیتی تی ری در ایران  استاد ر بنیان گیذاری ماننید  امییر     تیراژ پانصد هزار نسخه توزیع شده اس  .

 حسین قهرایی ه  دارد که  برای تمویزیون کار می کند .

نخستین جمسه درمین  جشنواره فیم  آرا  بامحوری  مووو  معمول ، معمولی  ر مناسب سازی  –ارل اسفند  

ه تهران متعمق به سازمان فرهنگی هنیری  شیهرداری )    فضا های شهری  در باغ موزه هنر ایرانی راقع در الهی

که قبال در ا تیار  انه سینما بود (  برگزار شد . این جشنواره با هم  انجمن آفرینر های هنیری معمیوالن   

 .    برگزار  واهد شد    8938ایران  در دیماه

در سای  انسان شناسی رفرهنگ  ، مستند ر فرهنگ برای دریاف  مقاله فرا وان ریژه نامه    -چهارم اسفند  

/  تایید نهایی مطالب :  8938تاریخ دریاف  مطالب  تا پایان تابستان انتشار یاف . ریراستار مرویه جعفری  / 

  8938انتشار: اسفند /    8938آذر  98

ی بیا معرفی   811مراس  ا تتامیه هشتمین جشینواره بیین المممیی فییم      به گزاره جنوب نیوز :  –اسفند  3

از بوشیهر   "مهیدی دهقیان  "جایزه بهترین مستند، از سوی هیات دارران جوان به . برگزیدگان به پایان رسید



میمیون تومان جیایزه نقیدی    4تعمق گرف  ر تندیس جشنواره، لوح تقدیر ر مبم  « کوچه ماهی»برای مستند

  به ری اهدا شد  .

ثانییه پسیربچه ای را    811مان بارندگی بود ر در مووو  این مستند درباره مشکالت محمه تنگک بوشهر در ز

 نمایر می داد که در جستجوی صید ماهی در این آبگرفتگی اس .

همایون امامی به مناسب  سیزده  بهمن، سالررز درگذش  روا شریفی ) فیممبردار، مستند سیاز   –اسفند  6

 شر سا   . ر معم  سینما (  مقاله به یاد روا شریفی را در سای  پیک مستند منت

فیلم های مستند ویژه شهر تهران با دبیری ی سیف هللا صمدیان  درنهمین جشن تصویر سال افتتاا  شاد . فایلم   –اسفند  6 

   ها در تاالر استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان بنمایش در می آمد .

درسیینما تیک میوزه    به گزاره ایسنا :  چه  فیم   بخر مستند جشینواره تجسیمی )    –اسفند  84تا  1  

هنرهای معاصر تهران(  توسط اکبر عالمی، محمد حسین حمیمی، عبدالحمید قدیریان، احمد وابطی جهرمی 

 رعمیروا قاسمخان  دارری  شد.

، توسیط  8938اردیبهش  میاه     این همایر،* فرا وان سومین همایر انسان شناسی تصویری منتشر شد. 

  .گردد ری دانشکده عموم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار میشناسی ایران ر با همکا انجمن انسان

سا ته رحی  مرتضی رنید ر محمدصیادق دقتیی     پر وانان ترکمن*   مؤسسه میرام فردا، گزیده ای از فیم  

 نجد را در صفحه ارل سای   ود قرار داد .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بهترین های بخر مستند  جشنواره هنرهای تجسمی  معرفی شدند : –اسفند  84  

 من یک نشانه ام میث  شاه بابایی در مرکز گستره . –بهترین فیم  

  اطرات رری شیشه به مهرداد زاهدیان _بهترین پژرهر 

 چه  آلبالوکری  فانقیان   برای کو –بهترین تدرین 

 عمی همراز  برای د یوارهای  شهر من –بهترین تصویر برداری  

 مری  حق پناه  برای  داستان سیمرغ _بهترین کارگردانی 

 .زندگی   فیم   کارگردانی ریژه هیات دارران به صمد اسکندری  برای  جایزه  

  به گزاره سای  تخصصی رای بن مستند ) در   اندیشه(   –اسفند  82

ی فیم  کوتاه حسنات در مجتمیع فرهنگیی    جشنواره ی درمین اسفندماه آیین ا تتامیه82مگاه چهارشنبه شا

  :برگزیدگان بخر مستند این جشنواره به شرح زییر اعیالم شید    هنری فرشچیان اصفهان برگزار شد. اسامی

هوشنگ چهیارتنگی از   ی سا ته بازبازک ] عررسک آیینی ای  بختیاری [ به فیم  جایزه بهترین فیم  مستند

  .ایذه اهدا شد



اهدا شد. بهترین پیژرهر   دهنبی بهترین کارگردانی مستند به کمال زحمتکر از ایالم برای کارگردانی فیم 

 ی منتخب پور هدایتی از ساری اهدا شد. همچنین جایزه ی مهدی رسول کاریاری( نوشته)کایر مستند به فیم 

ی عمیی   سیا ته  نیون ر آتیر   ی حسین نظیری از طیبس،   سا ته خ نانچر های مستند هیات دارران به فیم 

حسین نقییان فشیارکی از     کیار  سالم  دای مهربیون  ی عمی نادی ر سا ته قسم  دایره نژاد از آبادان، شهابی

 .اصفهان تعمق گرف 

ایان نهمین جشن تصویر سال با معرفی برگزیدگانر به کار  ود پ  :  برگزاری آریا به گزاره  _اسفند  83 

 "پیارک میارک  "محسن حسیینی،   "طهران سرای ررشن"... بهترین های  بخر  مستند عبارت بودند از: داد

 سا ته  مهدی باقری . "پیر پسر"پالیز  وشدل ر زینب تبریزی،   "سالطین  یابان ها" بکتاه آبتین،

صنوف سینمایی باید اسفند : رییس گرره ساماندهی صنوف سینمایی کشور به  بر گزاری فارس گف   :  44

به ثب  مراجع قانونی کشور از جممه رزارت کشور یا رزارت بازرگانی یا رزرات کار رامیور اجتمیاعی ییا ارشیاد     

 برسند  . تا به صورت مستق  بتوانند مطالبات  ود را پیگیری کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 


