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  تیدر مواجهه با واقعمستندساز يراهبردها
 ١دکتر ابوالحسن قاسمي

 چکیده
 يگرفتـه شـده از سـو   هاي گوناگون مستند و راهبردهاي مداخلۀ به کـار  ی شیوهبررس

ها، موضوع این مقاله است. ارائۀ چارچوبی نظري براي شناخت مستندساز در این شیوه
 دهد.هدف این پژوهش را تشکیل می ،ها میان مستندهاتفاوت

 مقدمه 

هایی نظیر پاسـخگویی بـه انتظـار مخاطبـان نسـبت بـه مسـائل اجتمـاعی،         ضرورت
دگاه و استدالل، مخاطبان فـیلم مسـتند را بـه ایـن     سازي از شرایط پیرامون، ارائه دیآگاه

رساند که این فیلم مستند داراي کارکردي آگاه کننده، مواضعی جدي و تحلیلـی  باور می
کارگیري فنـون گونـاگون بیـانی،    نظر میان مستندسازان در بهصادقانه است. تفاوت نقطه

قوع رویـداد مسـتند،   هاي وهاي بستر ساز مستند، مکانهاي موضوعی، موقعیتضرورت
شـکل و   ل،سـازد تـا او  می را وادار مستندسازتا چه حد افراد دخیل در ماجراي مستند، 

تاچـه حـد    ،ق دهـد و دوم یمتفاوت تطبهاي یژگیواین  انش را با در نظر گرفتنینحوه ب
و شخصـی   يریبا تفسـ ، یا با واسطه، یا واسطهبی ت رایمجاز است نگاه خود از آن واقع

                                                                                                                   
رشته: پژوهش هنـر بـا گـرایش مطالعـات عـالی تلویزیـون و        استادیار، عضو هیأت علمی دانشکده صدا و سیما .1

    :emi @ Gmail.comAbolhasan GhasE mail سینما
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 ؟ارائه دهد یو ذهن یحس یبا برداشتسرانجام 
و  یر ذهنـ یتفسـ  ،تیـ طرفانـه واقع بـی  انیـ نسـبت بـه ب   مستندسازتفاوت در نگرش 

 چـه  و بـه تبـع آن  هـا  وهیسرانجام منجر به اتخاذ چه شـ  ،تیاز واقع مستندساز یاحساس
   ؟شودی میانیب يکارهاراه
و سـر انجـام ارائـه     اکارهراهها، ترسیم وهیشبیان این است در  یوهش کوششپژن یا

به » دنیاي واقعیت«چارچوبی نظري دربارة نحوة مداخله مستندساز در فرآیند حرکت از 
 ».  ذهنیت تماشاگر«سوي 

 وهشپژ يهاالوس

 در مراحل تولید یک مستند، نحوه مداخله مستندساز چگونه است؟ -1

به اتخاذ چه  مستندساز به چه عواملی بستگی داشته و منجر يراهبردهاي اتخاذشده از سو -2
 شود؟ کارهایی میراه

 توان به نحوه مداخله مستندساز و تفسیر او از دنیاي پیرامون، چارچوبی نظري داد؟آیا می -3

 این چارچوب نظري چه مختصاتی دارد؟ -4

 ه پژوهشیفرض

 یاسـ یمقتـوان از  مستندسازدر انعکاس واقعیت مـی به منظور درك بهترنحوه مداخله 
  .بهره گرفت» مستندبازـ مستند بسته « تحت عنوان

 هدف پژوهش

در چگونگی انعکاس واقعیت از طریق  مستندسازکارهاي ترسیم چارچوب نظري راه
 .دهدهدف این پژوهش را تشکیل می ،هاي متنوع مستندشیوه

 ؛تازه است یینگاه و صدا ،دیه دیبا زاو شده يجهان آشنا و عاد ییمستند بازنما فیلم
هـاي  فـیلم شـود.  یآن شناخته م يمستند، به عنوان نوآور فیلم خیکه در طول تار ییصدا
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ساز از جهان و مستند، سعی دارند تا مخاطبین را به پذیرفتن این صدا و دیدگاه، که فیلم
رسـاخت  یز هاي مختلفی به وقوع پیوسته اسـت. دهد، به طرق و شیوهدربارة آن ارائه می

یر و ارائـه جهـان   ر و تفسـ ینرمند در تعبه يت و نوآوریبر خالق یمبتنشیوه  و اساس هر
هـاي متنـوعی   هـا و شـیوه  در طول زمان به سبک ،»یزبان بالغ«این  تاریخی بوده است.

اي مشارکتی، انعکاسـی و نمایشـی.   ، مشاهدهيریشاعرانه، تفساز جمله: ابراز شده است. 
 ) 1991نیکولز، (

تفاوت در مستند را دسـته  گرایش م 4توان می ) 1993(  رنو کلیمابر اساس دیدگاه 
ـ بررسی و تحلیـل کـردن،   3ـ تبلیغ وترغیب کردن، 2ـ ثبت و ضبط کردن، 1بندي کرد: 

 )  21: 1993رنو، ( . کردنـ نمایشی4
 میمرحلـه تقسـ   4بـه  توانـد  ) می 1995( جان کرنراز نگاه  یک مستند ند ساختیفرآ
 :ب عبارتند ازیمراحل به ترتاین  .شود

  موجود هايتیواقع ـ الف
 دوربین  مقابل يرخدادها ـ ب
  موارد ضبط شده ـ ج
 برنامه ـ د

م یمداخلـه کـرده و تصـم    یـد بای مرحله، برنامه ساز، در مراحل خاصـ  4ی این در ط
مراحـل  ایـن   را چگونـه انجـام بدهـد.    ي، چه کـار ییدن به برنامه نهایرس يبرا رد تایبگ

 :عبارتند از
  متن پژوهش و نوشتن ،اطالعات یسازمانده .1
   و ضبط صدا ير برداریتصوي یا بردارفیلم .2
 ن  یتدو .3

حرکـت از   .مراحل یاد شده، الزاما نـوعی تغییـر، انتخـاب و دگرگـونی را در پـی دارد     
هاي موجود به سمت فضاي کنتـرل شـده و انتخـاب شـده     حوزه گسترده و وسیع واقعیت

اساس تصـمیم برنامـه    رخدادهاي مقابل دوربین، لزوماً نیازمند نوعی دگرگونی است،که بر
حتـی   .شـود تواند کم یا زیاد باشد؛ اما به هر حـال نـوعی مداخلـه محسـوب مـی     ساز می

به این ترتیب انتخـاب   .تصمیم براي اتخاذ کمترین میزانِ مداخله، خود نوعی مداخله است
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 این نکته که هیچ راهبردي به کار نگیریم نیز به نوبه خود اتخاذ نوعی راهبرد است.
 
 
 
 
 

 ریو مداخالت ناگز مستندد یمراحل تول :1نمودارشماره 

 ودوربـین   مقابـل  يان رخـدادها یـ م ،ریاجتناب ناپـذ  یدگرگون روییتغۀ ن مرحلیدوم
توسـط   يو بصـر  یو عالئـم سـمع  هـا  که نشان ییرد، جایپذمی انجام موارد ضبط شده

از  یفـ یمرحلـه، ط  این ره شده و سازندگان برنامه، دریر و صدا، ذخیضبط تصو يابزارها
 رند.یگمی انتخاب موضوع مورد نظر، به کار يرا برا نیازمورد  یامکانات فن
ش یصفحه نما يکه بر رو یبه همان صورت ییبرنامه نها ت، حرکت به سمتیدر نها

دهـد؛ در مرحلـه   مـی  لیرا تشک یمداخله و دگرگون ،ریین مرحله تغیشود، آخرمی ظاهر
صـورت   ن دخـل و تصـرف  یهـا، کمتـر  برنامه یدر برخن هر چند که ممکن است یتدو
شـوند و  مـی  نشیمتعدد، انتخاب، کوتاه و گـز ة به هر حال موارد ضبط شد یول رد،یبپذ

هـاي  ، افکت و جلـوه یقیر موسینظ ییرند، و صداهایگمی قرار یکدیگرت در کنار یدرنها
 شوند.می برنامه اضافه يبر رو یکیمختلف گراف

ده و دسـت بـه   کـر مداخلـه   یدبامستندساز  ،د برنامهیمرحله تولب در سه یترتاین  به
کسان خواهد بـود؟  یزان مداخله وراهبرد مداخله یم ایآ حذف و اضافه بزند. اما ،انتخاب

و  ،به کار رفته در برنامـه  يزان مداخله بر حسب نوع نگاه برنامه ساز، اصول هنریما یآو 
ـ ون تردانِ کارگردان، چگونـه خواهـد بـود؟ بـد    یسبک ب زان مداخلـه و  یـ درجـه و م  ،دی
م بـه  یتواننمی چگاهیر خواهد بود. هیار چشمگیبس ،وابسته به عوامل ذکر شده یدگرگون
مـا بـه ثمـر     يرا بـرا اي امر برنامـه این  رایدر کار نباشد، زاي م که مداخلهیبرساي درجه

 م.نیککامل صحبت یا  م درباره مداخله محضیتواننمی نینخواهد آورد. هم چن
 شـکل، انجـام  یـا   حـول دو محـور، موضـوع    هعمـد بـه طور مستند  فیلم يبندمیتقس

 نیمقابل دورب يرخدادها موارد ضبط شده برنامه

اطالعات  یسازمانده
 پژوهش و نوشتن متن

 موجود يهاتیواقع

 نیتدو يلمبرداریف
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توانـد  یو مـ  ،نـدارد  يار گسترده اسـت و حـدومرز  ی، بسیموضوع يبندمیتقس .گیردمی
، یکه در اطراف ما وجود دارند، باشـد. مـثالً مسـتند آموزشـ     ییهااندازة تمام موضوعبه

نـوع  ایـن   گر.ید یانواع و ی، مستند پزشکید علم، مستنیاحتی، مستند سیمستند اجتماع
، یابد، مثالً مستند باسـتان شناسـ  ی، گسترش فیلمتواند با توجه به موضوع یم يبندطبقه

 يم بنـد ینـوع تقسـ  ایـن   ن سـبب یبه هم ....و یشناسهانیات وحش، مستند کیمستند ح
، يبنـد میتقسـ گـر  یاسـت. نـوع د  کنـار گذاشـته شـده   یـا   امروزه موردانتقاد واقع شده و

 یشـکل  یدگیـ چیشکل است، که آثار مستند را بر اسـاس پ یا  براساس ساختار يبندطبقه
، يوی، مسـتند آرشـ  يکند. و انواع آن عبارت اسـت از: مسـتند خبـر   یم يبندها، دستهآن

، یسـ یو... ( نف یتـ ی، مسـتند روا سـازي مسـتند نظیـره  ، ي، مستند بازسـاز یفیمستند توص
ي شـیوه  ارائه کرده است که بر مبنـا  يگرید يبندمیتقسنیکولز ل یب ) اما150: 1،ج1357

 معتقد است: يو .استوار است مستندسازان ینگاه و ب
 ي، صـدا ییمخصوص به خـودش را دارد؛ ماننـد هـر صـدا    » يصدا«مستند فیلمهر «

هرکس، بافت و سـبک خـاص خـود را دارد. مـا      يامضایا  مستند، همانند اثر انگشت و
م: یکنـ  ییمسـتند هسـتند، شناسـا    فـیلم ژانر ۀ رشاخیرا که همانند زشیوه  م ششیتوانیم

   )99:2001، نیکولز». (یشی، نمای، انعکاسيا، مشاهدهی، مشارکتيریشاعرانه،تفس
اسـت.   یخیآنهـا از لحـاظ تـار    یباً مشابه با معرفیوه، تقریشش شی این ب معرفیترت
مستند را هر چند به طور ناقص، به  فیلماز اي خچهیب، تاریترتاین  ن ممکن استیبنابرا

 معتقد است:   نیکولزما عرضه کند. 
 م.یریـ در نظـر بگ  فـیلم گونه خاص یک  را به عنوان یک فیلم م سرتاسریتوانیما نم«

باشـد   یمشـارکت یـا   و يامشـاهده  يهـا تواند شامل بخـش یم یمستند انعکاس یک فیلم
ها سـاخت  کند، آنیالب عمل مت غیعنوان خصوصها، بهاین شیوه از یکیات یخصوص

ة ویهر شـ  کنند.مین نیین آن را تعینهاد يهاجنبه یاما تمام دهندمی لیرا تشک فیلم یکل
کـه  کنـد  مـی  از جهان را ضبط ییهادهد و جنبهیمستند را توسعه م ينماید، هنر سیجد
یـا   ت ویـ فیارائه است نه کشیوه  کند،یر مییکه تغ يزیممکن نبوده است. چاین  ش ازیپ

، نیکـولز ( .»ست بلکه متفـاوت اسـت  ید ضرورتاً بهتر نیجدشیوه  ش.ینما ییت نهایوضع
100:2001  ( 
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 است کـه هایی ریوابسته به متغ متفاوت بوده وشیوه  در هرۀ مستندسازب مداخلیضر
م روابـط  یو ترس یگوناگوناین  نییتب ي. برااثبات آن است یدر پ مستندسازو نگاه شیوه 
 .  ح شوندیتشرها وهیشاین  ازیک  هر مختصراي به گونه م است تاالز، رآنیمتغ

  1وه شاعرانهیش

اول  یرات جنگ جهـان یو تأث یرات عصر صنعتییرات مربوط به جامعه مدرن، تغییتغ
مسـتند   ينمایدر سـ  یانیب یروش يریگ، سبب شکلفیلمت در هنر یوضعاین  و انعکاس

ب یـ ، از ترکیانِ احساسـ یت در چارچوب بینشان دادن واقع يداشت تا براسعی  شد که
ــ   ــامرتبط ب ــط ن ــه، اعمــال نامنســجم و رواب ــ، اســتفاده یکــدیگر اقطعــات جداگان د. کن

کـه در معـرض    هـایی شخصـیت احساس زمان و مکان، انکـار انسـجام    یشکستگدرهم
از صداقت را در خود  یاز ارائه راه حل، حس ير ناخودآگاه بودند و خودداریفورانِ ضم

آورد. بـه عنـوان   یرا به وجود مـ  یج کننده و مبهمیگ ين حال، آثار هنریو در عداشتند 
 فـیلم در یا  ، و4یدال و سالوادور 3س بونوئلیلوئ )، اثر1938( 2یسگ آندلس فیلممثال در 
شـد؛ امـا   یمسـتند منتقـل مـ    حقیقـت  از یس بونوئل، احساسی) لوئ1930( 5ییعصر طال

ـ  يهـا تیـ که در موقع شوندمیوارد  فیلمدر هایی شخصیت درنگيب ـ تحر یروان ک ی
 سد:  ینویم بارهاین  بارنو: در شدند.یگرفتار م ياکنترل و معماگونهرقابل یکننده و غ

 يهـا فـیلم با پایان یافتن جنگ دوم جهـانی، برخـی از مستندسـازان،     1940در دهۀ «

                                                                                                                   
1. poetic mode 
2. Un chien Andalu 

3. Luis Bunuel )1900-1983ت و یـ ان واقعیـ او مرز مهاي لمیاست. در اکثر ف ییایلمساز اسپانی). کارگردان و ف
ن او یمنتقـد  یازهم جدا کرد. برخـ  را یائیو رو یر واقعیتصاو یتوان به روشننمی چنان مخدوش است کها آنیرو

عصـر   ،)1929( یسگ اندلس يهالمیتوان به فمی ن آثارشیاند. از جمله معروفترگرا خواندهفراواقع ينمایس را پدر
 اشاره کـرد.  ،)1974( يو شبح آزاد ،)1970ستانا (ی)، تر1961انا(یدیریو ،)1950فراموش شدگان ( ،)1930( ییطال

 د.کرافت یزه دریواره کن جاناو در مجموع سه بار از جش
4. ador DaliSalv )1904- 1989به نام تـداوم حافظـه    ین اثر دالی. معروف تریائیاسپان ي). نقاش فرا واقع گرا

 شد.   خلق 1931در سال 
5. L, Age dor 
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رداختنـد، و  ، در دنیاي اطـراف خـود بـه تعمـق پ    ها شگفت زدهتغزلی کوتاه ساختند، آن
ایـن   سـازان جـوان شـد. اغلـب    فیلماز  يکوتاه، نقطه شروع کار بسیار يهافیلمساختن 

پرداختند، یخود م فیلمن یو تدو يبردارفیلم، یبه طراح يهنرمندان جوان به طور انفراد
: 1380(بـارنو،  » هانسترا در هلند، از جمله آنان بودنـد ساکسدورف در سوئد و برتآرنه
320  ( 

؛ کننـد مـی ه کار خود استفاده یت به عنوان مادة اولیشاعرانه، از جهان واقع يامستنده
و  ین تـداوم یقواعـد تـدو  ایـن شـیوه    .دهنـد می رییتغشخصی مواد را به طرق ماین  اما

 يرا بـاز  یان، معموالً نقش مـواد خـام  بازیگرناگذارد و یرپا میمفهوم زمان و مکان را ز
ان بـازیگر چکدام از نایمثال ما ه يکند. برایم يهرا سازماندها آن فیلمکه سازندة  کنندمی
م شـناخت؛ امـا از خلـق شـاعرانه و     یرا نخواه ونسیس ایوری اثر ،)1929( بارانفیلم در 

 برت اثر ،)1958( 1شهیشفیلم در یا  م. ویبری، لذت میرگبار تابستانیک  او از یاحساس
 یبـائ یدمنـد، و ز یشه میکه در ش يافراد سنتی يهاکیاست از تکن یمیکه تکر 2هانسترا
 پـی ان شـاعرانه و هنرمندانـه او   بیـ ، بـه  يسازشهیش شینیسه کارخانه مایها و مقاکار آن

 يهـا فیـ با استفاده از موت 4دایل یج اثر 1931 3در برانکس یصبحفیلم در یا  م. ویبریم
معاشـرت بـا    يبـرا  هـا نـه رون آمدن مردم از خایها و بر بازشدن دکانینظ ییسادة کارها

 .)10: 1383 ،(بوردول و تامسـون  تند؛یاند، درهم مشکار شدهدوربین  ،که توسطگرانید
ـ یسـ یر کمپوزیـ هـا نظ فیلماز  یبرخ ،در مقابل از  6نجریشـ یاسـکار ف  ) اثـر 1935( 5یون آب

                                                                                                                   
1. Glass  

2. Bert Haanstra )1997 ساخته  1960تا  1950او که در دهۀ  يهالمین فی، مهمتريمستند ساز هلند .) 1916ـ
ـ  )1957(شـه  یلم شینه هلند، باغ وحـش. فـ  یل، آیک گوریادبود یهلند، هاي ه، پلشی. ش:شد، عبارتند از  60ش از یب

 او به ارمغان آورد. يرا برا یلم خارجین فیزه اسکار بهتریو جا ،ب هانسترا ساختینص یالمللنیب زهیجا
3. A Bronx Morning  

4. Jay Leyda )1988  و  يشـورو  ينمایس رويکه مطالعاتش  یی،کایشرو آمریساز پلمیخ نگار و فیتار .) 1910ـ
 ترجمه کرد. یسین را به انگلیزنشتایآ یسرگئهاي نوشته 1940در سال  وي نیهم چن ،ن تمرکز داشتیچ

5. Composition in Blue  
6. Oscar Fischinger  )1967    شـن دارد  یمیاثر ان 500ش از ی. او بیماتور آلمانیساز و انلمیف ،نقاش .)1900ـ
   .شوندي میا نگهداریدن يهايو گالرها اکثراً در موزه که
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ـ درا نیکـولز  کنـد. یاشکال متحـرك اسـتفاده مـ   یا  شکل، رنگ یانتزاع يالگوها  ن بـاره ی
 سد:  ینومی

که  کنندمید یتأک ییهاوهیها بر شدارد؛ اما همه آن یگوناگون يهاوه، شکلیشاین  «...
 بخشـد. یم ياژهیو یبائی، انسجام و زیخیر جهان تاریها، به تصاوساز در آنفیلم يصدا

عمـل  یـا   یارائـه آگـاه   يتـا بـررو  کند می دیشتر تأکیحالت و لحن ب يبر رواین شیوه 
 )  103:2001 ،نیکولز» (.يسازقانع
ـ اثـر   يان هنریدر بمستندساز ژه یتوجه و توان بهاین شیوه می بارز يهایژگیو از اد ی
 : کرد

م یق کنـ یت را تصدیواقعاین  میم تا بتوانیمندنیازمستند شاعرانه  يهافیلممابه دسته « 
مربـوط بـه    يهـا اثبات موضـوع یا  مستند مقدمتا به بحث و استدالل يهافیلم یکه برخ
 یباشند که بـه عنـوان اصـل سـازمان    ي میهنر يعملکرد يبلکه دارا ،پردازندنمی جهان
  ) 103 :1997 ،نگایپالت» ( .رودمی ه آنها به کاریاول

  1یحیتوضي ـ ریوه تفسیش

، شـهرت  2»گونـه يخـدا « يصدایا  کل ي، دانا»مسلط يصدا«وة ینوع گفتار به شاین 
 یدن و اعتبـارش، بـه عنـوان محـور اصـل     ل موثـق بـو  یـ به دل» صدا«ب یترتاین  دارد. به

ً گفتـار،  شود. معمـوال یمستند به آن وابسته م فیلمد که تمام اطالعات موجود در یآیدرم
کـه شـاهد و نـاظر    کند می یرا راضبیننده  دارد، ویعرضه مرسا  ياوهیاطالعات را به ش

دها به شدت بـه  نوع از مستناین  دهد.یقرار م چشمش يدر جلو فیلماست که اي اقعهو
گفتـار وابسـته   ندارند.  يدیاندازه، نقش کلاین  ر تایکه تصاو يااند، به گونهگفتار وابسته

ـ ر، دیل و تفسـ یـ . تحلدهنـد می ر معنایتصاواین  ، بهیو استدالل یل منطقیبه تحل دگاه و ی
ا ر ریشـده و تصـاو   ییراهنمـا  فـیلم ر یتوسط تفسـ بیننده  دهد.یرا ارائه م فیلمنقطه نظر 

 لبـرن و جـان  یک چـارد یررد. یپـذ یشود، مـ یکه گفته م يزیاثبات چیا  عنوان مدرك وبه

                                                                                                                   
1. Expository Mode  
2. Voice of God  
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 سند:ینویباره ماین  در زودیآ
کتـاب،  یـک   موجـود در  يهـا معناست و مثل نقش اصلیدهندة متن گفتار، سازمان«

، بـه طـور مشـخص    فـیلم ر یاوقات تصـو  یسازد که برخیرا مطرح م ياقصهیا  مباحث
». شـوند مـی ن یر براساس دستورالعمل گفتار، تـدو یآن ندارد. در واقع، تصاو بر يصرارا
 )102:1385زود، یلبرن و آی(ک

آن را  ر سـؤال بـرده و  یز يرا تا حدود يریمستند تفس یطرفینکته مسئله باین  البته
ـ  سبب که ممکن است ياسازد. مسئلهیه میکسویجانبدارانه و قضاوتش را   ياعتمـاد یب

موضـوع بـه خصـوص    ایـن   د.شـو يمسـازد،  یکه مطرح م ياهیو درونما فیلم به بیننده
 دربـارة  نیکولزل یبکند. یم ییشتر خودنمایب باشد یاسیکه محور بحث مسائل س یهنگام

 :  نویسداین شیوه می
مفسـر   ياز صـدا یـا   دهـد. یماً مورد خطاب قرار مـ یتماشاگر را مستق يریتفس فیلم«

کنـد  می استفاده شوددیده نمی ، اما خود اوشودمی ده شنیدهي گوینپنهان که در آن صدا
نیـز دیـده    شـده، و خـود او   ي گوینده شـنیده ، صداگیردمی مؤلف را به کار يصدایا  و
حتـی   د کهیجهان قضاوت نمااین  در ییرخدادهاة دارد دربار ییصدا تواناشود. این می

، هماننـد رفتـار مقتدرانـه    يامفسـران حرفـه   یها حضور نداشته است. لحن رسـم در آن
ـ ینظ یاتیق خصوصیتا از طرکند می خبرنگاران و گزارشگران، تالش ، یطرفـ یر فاصله، ب

 )106:2001، نیکولز». (دیجاد نمایاز اعتبار را ا یان، حسیپایدانش بیا  و قگیعالیب
ـ حفظ انسجام بحث و د يشتر براینوع از مستند، باین  ن درینقش تدو دگاه مطـرح  ی

 : گیردمی قراراهمیت  است و بحث تداوم زمان و مکان در درجه دومشده
 )107:2001، نیکولز( »میبر مدرك بنام ین مبتنیتدو ن راینوع تدواین  میتوانیما م«

ار یها را شکه دشت یشیخ ونس، ویس ایوری) اثر 1927( ایخاك اسپان رینظ يهافیلم
 شوند.  میمحسوب یوه ي این شهانمونه از 1) اثرپرلورنتس1936(، زد

                                                                                                                   
1. Pare Lorentz)1992  ن روزولـت در  یس جمهور فرانکلیشنهاد رئیاو به پ .است یکائیساز آمرلمیف .) 1905ـ

 يگـر و یلم دیرا سـاخت فـ   ؛دار زیهـا را شـ  کـه دشـت   یشـ یلم خیاو کالهما، ف يهااز دشت یلمیمورد ساخت ف
اش را ل نگـاه شـاعرانه  یـ تزر به دلیزة پولیز و جاین مستند از جشنواره و نیزه بهترینام دارد که جا )1936(رودخانه 

 افت کرد.یدر
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  1ياوه مشاهدهیش

شـده و معمـوالً    يبـردار دهنـد، فـیلم  مـی  ع همان هنگـام کـه رخ  یوه، وقایشاین  در
شـیوه   سـه بـا  يدر مقـا ایـن شـیوه    .شـود نمـی ر انجام یتصو يبر رو يبعد يصداگذار

 ي، در ابتـدا يامشـاهده شیوه  د دارد.یبرنامه، تأک يبندش و جمعیرای، کمتر بر ويریتفس
سازان بود کـه قصـد داشـتند    از برنامه يدی، معرف نسلِ جد1960خود در دهۀ ش یدایپ

ماً بـه  یان برداشـته و مسـتق  یـ از م کردیبا موضوع حفظ م يریرا که مستند تفس يافاصله
ـ  يهاشرفتیابند. پی یافراد و رخدادها، دسترس ـ یـ نظ یکیژوتکنول سـبک   يهـا نیر دورب

سر صـحنه، بـه    يشرفته صدابرداریزات پی، و تجهيریزات قابل حمل تصویوزن، و تجه
ایـن   شـرفت یدر پ یدو عامـل اساسـ  کردند.  يادیار زیکمک بس يامشاهدهشیوه  توسعۀ

فرانسه که بعدها بـه   3سینما حقیقت کا ویآمر 2واسطهیب ينمایرگذار بودند: سیوه، تأثیش
گـروه  یک  ع،یبا وقا میاحساسِ ارتباط مستقاین  ل بهین ي. براافتیتوسعه  یمستند تعامل

افتـه  ینِ در صحنه، حضور یدر پشت صحنه، به دور از چشم حاضر يبردارفیلمکوچک 
آرام و بـدون  « ياوهیباشد به شـ ین در آن در حال وقوع میمع يرا که رخداد ياو منظره
 نیز 4»وارید يبر رو یمگس«نوع حضور آرام، این  . اصطالحاً بهکنندمی، ضبط »مزاحمت

ـ و يصـحنه و نـورپرداز   ی. در اکثـر مـوارد، طراحـ   شودمیگفته  وجـود نـدارد و    ياژهی
ع ی، وقاشوندمیظاهر  ینکه نکات جالبِ توجه، چه زمانین، ظاهراً بدون اطالع از ایدورب

ـ ) اثر فردر1968(5رستانیدبفیلم کند. به عنوان مثال در یمرا دنبال  ـ ک وای ؛ ضـمن  6زمنی
ن ین معلمیب و ضبط بدون دخل و تصرف در رفتار رستانیدب يهامکان یحضور در تمام

                                                                                                                   
1. observational mode  
2. direct cinema  
3. cinema verite  
4. fly on the wall  
5. high school  

6. nFrederick Wisema )سـتاد دانشـگاه حقـوق    ا ابتدا ساز مستند نیا است، یکائیآمر گرسینما. )1935 متولد
 يهـا لمیکا کرد. فیمختلف در آمر یاجتماع يدرباره نهادهاهایی لمیه فیشروع به ته 1967در بوستون بود. در سال 

 .)1971(ه یت اولمایتعل ،)1970( مارستانیب ،)1969(نظم و قانون  ،)1968(رستان یاو عبارتند از: دب
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را بـا ارائـه اسـناد     یخود نسبت به نظـام آموزشـ   ينتقادآموزان، کارگردان نگاه او دانش
امکـان  بیننده ایـن   واسطه، بهیب ينمایدر س دارد.یشکار شده ابراز م ییو صدا يریتصو
ایـن   ، درنیباشد. بنـابرا گران ید یتا بدون مزاحمت و مداخله، شاهد زندگ شودمیداده 
 واسطه به جهان، است.  یک و بینزد ید بر دسترسینما، تأکیس

دور  و )1962(1یصـندل فـیلم   دو ازتـوان  ي ایـن شـیوه مـی   هـا فـیلم گر نمونه یاز د
واسـطه کـه مستندسـاز    یب ينماینام برد. بر خالف س 3اثر رابرت درو )1960( 2یمقدمات

، سـینما حقیقـت   بـر مداخلـه نـدارد، در    يتقـاد و اعمانـد  مـی  یخارج از چارچوب باق
ه در واکـنش  دهنـد ، و بـه عنـوان عامـل سـرعت    گیردمی فعال بر عهدهنقشی  مستندساز

 .شـود مـی ، ادغـام  رویداد نیـز  در داخلِحتی گاهی  وجوید می حضار، در ماجرا شرکت
   نویسد:این شیوه می دربارة نیکولز

ان در واقـع  بازیگر. ناگذردمی کهنگریم می نهگوهمان یما به زندگاین شیوه  در«.... 
، هاگاهی این شخصیت .کنندمیارتباط برقرار  یکدیگرساز با فیلمبدون توجه به حضور 

 يهـا فـیلم ها، هماننـد  صحنه ...شوندمیخود شخصی  يهامبرم و بحران يهانیاز درگیر
 ..ا فـاش کننـد.  مـ  يهـا را بـرا  و رفتـار آدم  شخصـیت دارنـد تـا   ایـن   برسعی  ،داستانی
را  يترنقش فعالبیننده  تا شودمیگر، باعث هدهمشاجایگاه یک  ساز بهفیلم ینینشعقب

». نـد یبرگز گـردد، یه، انجـام مـ  آنچه کـه در مقـابلش گفتـه شـد    اهمیت  ص ویدر تشخ
 ).  112:2001،نیکولز(

س ان از انعکـا بازیگراز نا یکه ممکن است برخ یانه مردم، و اعتراضاتیمشاهده مخف
ند مداخلـه و  یخـود داشـته باشـند، احسـاس ناخوشـا      یخصوصـ یا  وشخصی لحظات 
، چنانچــه چنــینهــمدارد.  یگــران را در پــید یو خصوصــ یدر امــور داخلــ یسرکشــ

خـود،  شخصـی  نسبت به ضبط لحظـات  حتی  آگاه بوده ودوربین  ان از حضوربازیگرنا
 را بروزطبیعی خویش رفتار واقعیت  ها تا چه حدسؤال که آناین  داشته باشند، رضایت

                                                                                                                   
1. The Chair  
2.p rimary  

3 .Robert Drew ز شـناخته یم نیمستق ينمایا سیته ینما وریپدر س با لقبکه  یکائیمستند ساز آمر )1924( متولد 
 شود.می



 105/  ي مستندسازدر مواجهه با واقعیتراهبردها 

، از جمله کنندمی ينقش بازی به اصطالح مخفي دوربین ، و تا چه حد در جلودهندمی
 د.شویجاد میدر ذهنمان ااین شیوه  است که در مواجهه با یمباحث

  1شیوه مشارکتی

ن مداخلـه را داشـته   یدارد تا حـد امکـان کمتـر   سعی  ، مستندسازيامشاهدشیوه  در
ـ   یارتباط ینشود، و تنها کاناله دید باشد،  يتمـام  یـی . گـو بیننـده ن موضـوع و  یباشـد ب
گـر او از  یا شده اسـت و د یمه ۀ رویداددر صحنبیننده  واسطۀيحضور ب يط برايشرا

 ست.  يروحِ مستندساز نیو ب سرد يهادور شاهد خطابه يافاصله
ر صحنه حضـور دارد  گر است؛ مستندساز ديد يااما در شیوه مشارکتی، ماجرا به گونه

مثـال،   يگردد. برايم يتلق ي رویدادان، محور اصلبازیگرر نايو تعامل و ارتباط او با سا
، بـر  4، بـا همکـاري ادگـارمورن   3) اثر ژان روش1961( 2تابستاني یک نگارفیلم وقایعدر 

شـرکت   عيا، و در وقـ شـوند میظاهر دوربین  ، خودشان در برابرياخالف شیوه مشاهده
و  يعمـل » روانشناسـانه  يهـا محـرك «کـه مثـل    شوندمی ياوهيش درگیرو نديجويم
توانسـتند  تـا از موضـوعاتی کـه تـا پـیش از آن نمـی      دارنـد  يوامب مردم را يترتنيبد

و ادگـارمورن، بـه منظـور بزرگداشـت      روش، سـخن بگوینـد. ژان  شان بحث کننـد درباره
دادنـد کـه از اصـطالح روسـی     » یقتحق ـسینما«سازي خود نام ورتوف، به این شیوه فیلم

 )425:1380ترجمه شده بود. (بارنو، » فیلم حقیقت«به معنی » کینوپراودا«
تـر از  یقـ یحق يتا بـه نحـو   يها را وادارآدمدوربین  روش، معتقد بود که حضورژان

                                                                                                                   
1. participatory mode  
2. chronicle of a summer  

3 .Jean Rouch ) 2004  اسـت   يپژوهشگر فرانسو دس راه و ساختمان،مهن ،مستند ساز، مردم شناس .) 1917ـ
ـ قا در دورة زمان نزدیمطالعات مردم شناسانۀ او درآفر .افته استیوند یته پینما وریکه نامش با جنبش س  60ک بـه  ی

، موجـب  یسـم در دهـه دوم زنـدگ   یش در خصوص مکتب سورئالیمتاثراز جستجو  يو يهالمیافت. فیسال ادامه 
ن سابقه منجر به ابداع مسـتند مـردم   یرند و ایو مستند قرار بگ یداستانهاي تین موقعیبمستندش ما يهالمیشد تا ف
 د.بواو  ياز سو یداستان یشناس

4. Edgar Morin  يلسوف و جامعه شناس فرانسوی، ف1921متولد.   
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 ع کننده در بـروز یتسر یرا عاملدوربین  ، عمل کنند. او حضورآنهاستعت يطبآنچه 
 1يانـدوه و همـدرد   هـا ماننـد  فـیلم گـر از  ید یدر برخ دانست.یفراد ما یدرون حقیقت

فرانسـه بـا آلمـان در طـول جنـگ دوم       يکه دربارة همکـار  2) اثر مارسل افولس1970(
ـ دیـک   به عنوان فیلمسازندة  يبود، صدا یجهان ، فـیلم دربـارة موضـوع    یدگاه اصـول ی
 کنـد. و ی، عمل مـ یقیتحقشگر گزاریا  ساز، به عنوان پژوهشگر وفیلمو  شودمیدار یپد
 ساز در قلمـرو فیلم، 4کل روبویما ) اثر1970( 3زردپوست نيغمگ يهاترانهفیلم در یا 

 يبنـد عنـام بـر جمـ   تيجنـگ و رات يثتـأ  يسکه در آن به برر یتیخبرنگار فعالیک 
 :  نویسدمی »حقیقت نمایس «دربارة عنوان  نیکولز .پردازديمکشور این یرنظاميغ

مطلـق و  یـک حقیقـت   مواجهـه دارد تـا  حقیقت یـک   د بری، تأکا حقیقتسینم دةیا«
آن  يو درپ با مردم مذاکره فیلمکه چگونه سازندة  میکنیمه. ما مشاهده نشد يدستکار
وجـود داشـته    حقیقتـی  نجايا. اگر در کنندمیتعامل  یکدیگرساز و مردم با فیلمچگونه 
 ، شکل گرفتـه اسـت. و  نيدورب حضور ليدلاست که تنها به يطرواب حقیقت باشد،
را  يزيچهـا مـا   اسـت کـه در آن   يامشـاهده  يهـا فـیلم ر با اهـداف  يمغا قاًيدقاین 
 )  118:2001،نیکولز(». رخ داده استدوربین  در مقابل قاًيدقکه  مينيبيم

 يگهـا زنـد  به همراه مردم و بـا آن  نیز ، مستندسازیب در مستند مشارکتیترتاین  به
حـس را بـه   این  گذارند، ويم شیبه نما کنندمیرا که مشترکاً تجربه  يزيچ، و کنديم

ایـن   ساز، چگونه است و چگونهفیلم يبرا تيعموقیک  در» بودن«که کند یم ما منتقل
، تنوع مسـتند  راتییغکند. نوع و درجۀ تيم رییتغ، جهينتیک  به عنوان تيقعموق

 کند.يم نيمعرا  يتمشارک
 يش، به جارواین  ساز بافیلم، و شودمی، اغلب با مردم مصاحبه یدر مستند مشارکت

                                                                                                                   
1. The Sorrow and The Pity  

2. Marcel Ophuls  کا مهاجرت کردیبه آمر 1950ال که در س یگر و مستند ساز آلمانی، باز1927متولد. 
3. Sad Song of yellow Skin  

4. Michael Rubbo  ـ  یو کـارگردان  یسـندگ یکـه نو  ییایلمساز اسـترال ی، ف1938متولد لم مسـتند  یفـ  50ش از یب
در  ")، 1970( "ن زرد پوسـت یغمگـ هـاي  ترانه"را بر عهده داشته است از جمله آثار معروف عبارتند از:  یداستان
  .)1984( در ماه اوت  ،)1974(دل یر فانتظا
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ق ينظر خود را از طـر نقطهیا  مورد خطاب قرار دهد و یرا به صورت رسمبیننده  نکهیا
ـ ر، اعمـال نما یتصـو  ي، بر رویِ متنر، به صورت گفتاريتفس اسـتفاده  ایـن شـیوه    د ازی

ن مستندسـاز  يب ییاروين نوع رويترب مصاحبه، به عنوان معمولیترتاین  . بهکندیم
 .  شودمیخته شنا يو موضوعات او، در مستند مشارکت

م جهـان  يم، انتظـار دار يکـن یرا تماشـا مـ   یکـه مـا مسـتند مشـارکت     یهنگام«..... 
کـه فعاالنـه در آن حضـور داشـته     شخصـی  م که توسط ينيرا همانگونه بب يخيتار

ر شـکل  یـی اهده شـده، شـاعرانه تـغ   که محتاطانه مش ياست، نشان داده شود؛ نه جهان
مفسـر خـارج شـده، از     يردا سـاز از فیلم .سر هم شده اسـت  يبه طور منطقیا  افته،ي

بـاً  ین آمـده و تقر یمشاهدة نامحسوس خود پـائ جایگاه  تفکرات شاعرانه فاصله گرفته، از
 )116:2001، نیکولز». (شودمی بازیگرنایک  ل بهیتبد

  1شیوه انعکاسی

ـ آفکـر کـه   ایـن   گرفت ویقوت م يگریش دیج گرایتدر به 1980در دهۀ  ا اصـوالً  ی
روان برتولـت  ید. نقد پیگردرا ثبت کند، مطرح  تيماً واقعيمستقتواند یمستند م فیلم

، بـه مـا   دنـد ينـام يم يگـذار فاصـله  یا  »3يسازگانهیب«، آنچه که يسازفیلمبر  2برشت
 يعمل کـرده و مـا ادعاهـا    انیداست ينمايکه مستند چگونه همانند س شودمی ادآوري

ـ حتـی   مسـتند  فـیلم نگـاه،  ایـن   م. براسـاس یریپذي میتفکر ياآن را بدون ذره ش از یب
پرسش مطـرح  این  ،دهد. و متعاقب آنيب ميرا فربیننده  وود،يهال داستانی يهافیلم

ش يب يآورد، توهمیت را به چنگ میمستند واقع ينمایتصور که ساین  دیشد که شا

                                                                                                                   
1. Reflexive Mode  

2 .Bertolt Brecht  )1898-1956.( شـتر بـه   یاسـت، او را ب  یکارگردان تئـاتر و شـاعر آلمـان    ،سیشنامه نوینما
نـه تنهـا   شناسـند. امـا برشـت    مـی  شیهـا  شـنامه یو به خاطر نما یانگذار تئاتر حماسیس و بنیشنامه نویعنوان نما

معـروف او  هاي شنامهیاز نما یز بود. برخیحه نیخوش قر يشاعربلکه بزرگ  یموفق و کارگردان یسینو امهشنینما
ـ دا ن،االـت سـچو  یک ایزن ن ،و فرزندانشالور ننه د ،لهیگال یزندگ :عبارتند از  ،آدم آدم اسـت.  ي،قفقـاز  یگچـ ة ری
 . مادر ی،ش ماترو نوک الیارباب پونت

3. Alienation.  
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ک یـ د خـود فـرم و تکن  ی، شابود کهاین  نک مطرح شده بوديکه ا يات. مسئلهنبوده اس
 ينمایسـ  يچ معتبرتر از قراردادهـا یتاً هیباشند که ماه ینامرئ يمستند، قراردادها ينمایس
خواهـد نظرگـاه   يمبیننـده   حـاً از يتلـو  ،هـا فـرم این  ن، خودیستند. با وجود این ییروا

مستند از گفتـار اسـتفاده    يهافیلمشتر يد. بريرا بپذ يخاص ياسيسي یا اجتماع
  شه دارد؟يش در کجا ريست و اعتبار و اقتدار صدايكاین گوینده  ، اماکنندمی
سـنت  نسـبت بـه    يتريد انتقاديمستند با د يهافیلمشه موجب شد تا ین نوع اندیا

 زنـد. مسـتند بپردا  يکـاربرد قراردادهـا   یبنگرند، و به دقت نظر در چگونگ يمستندساز
بـه جهـان،    يواقـع  يدسـترس  .ن سـبک ارائـه اسـت   يتـر ، خودآگاهانهیانعکاسشیوه 
م يآوردن شواهد متقاعدکننده، احتمال وجود مدارك مسلم، رابطه مستقت فراهميقابل
رونـد.  یر سوال ميم زيمفاهي این دهد؛ تماميکه ارائه م يزير و چيتصویک  نيب
زاننـد، مسـتند   يرا برانـگ  ياگونـه پرسـش  يباورهـا  تواننـد یم مـ یمفـاه ایـن   اینکه آیا

 تي، مـاه شـود مـی که باور  يزیق ارزش چیتصد يتا به جادارد يرا بر آن م يانعکاس
ن حالت، تماشاگر را به يدر بهتر يقرار دهد. مستند انعکاس شيمورد آزماباور را این 

، بـر  دهـد يکه ارائـه م  يزيمستند و چ فیلمدربارة رابطۀ خود با  ياز آگاه ییدرجۀ باال
 يرا برا نهیروش، زماین  )، با1982( 2ق دوبارهیتلففیلم در  1هانيمن یتر اند.زيانگیم

سـنگال را بـه    ییروستا یو زندگد. ينمايپژوهش نژاد شناسانه، فراهم مشیوه  شناخت
، ياسـتاندارد دانـش مـردم شـناخت     يهاکشد که از انتقال شکلير ميبه تصو ياوهیش

کار این  )،1982( 1ديخورشبدون فیلم در  3مارکرسيکر طور که. همانورزدمی عامتنا

                                                                                                                   
1 .ha-inhTrin T. M  دان و اسـتاد دانشـگاه   یقیموس ،سندهینو،لمسازین زن فیاول يتنام است ویدر و 1952متولد
کـا مهـاجرت   یبـه آمر  1970ا آمـده و در سـال   ین کشور به دنیتنام در جنوب ایاست. او در خالل جنگ و یتنامیو

ادامـه داد. و بـال    يتا مقطع دکتـر  لیز به تحصینویلیات فرانسه در دانشگاه ایو ادب سازيآهنگهاي کرد. او در رشته
ق یـ او عبارتنـد از تلف  يلمهـا یاز ف یبرخ .دیس اشتغال ورزیا به تدریفرنیبخش مطالعات زنان دانشگاه کالدر فاصله 

 ). 2001(بعد چارم  .)1989(نام  ی:ت نام خانوادگیو :نام ،)1985( يتکرار یزندگ ،)1982( باره ود
2. Reassemblage  

3 .rChris Marke  بدون نـان  "همچون  ي، آثاريسنده عکاس کارگردان و مستند ساز فرانسوی، نو1921متولد" 
از جملـه   .ويهسـتند  اومشـهور   ياز جملـه کارهـا   "اورا کوروسـا یـ آک "دربـاره   يمستند )1985(آرك  ،)1982(

 ه است.  لم مستند ساختیف 73 به کینزد 2006تا سال  1952 سالاست که از  يکارگردانان پرکار فرانسو
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از  فـیلم سـاخت   ينـه را بـرا  يکه زم ر سؤال ببردیرا ز ياتيدهد تا فرضیرا انجام م
 ياسيو س ينـژاد  يهـا تيم شده با محدوديجهان تقسیک  گران، دريد يزندگ
و انتظـارات تماشـاگران   ات یدارد تـا فرضـ  ایـن   بری سعی مستند انعکاس کنند.میفراهم 

را بـه انـواع موجـود شـناخت اضـافه       يدیل کند، نه آنکه دانش جدیخود را دوباره تعد
و هـم از   ياسيهـم از لحـاظ س   يمسـتند انعکـاس   يهـا فـیلم ل ین دلید. به همینما
ان باشـد.  يتوانند انعکاسِ مرورِ آگاهانه بـر باورهـا و شـناخت آدم   يم يدگاه قانونيد

ایـن   ؛ وبـه است ير درجۀ آگاهییاز شناخت، مستلزم تغ ییواال به مرحلۀ يابيدست
 يانعکـاس  يباشد. مسـتندها يم ينوع آگاهاین  نمودنفراهم یانعکاسشیوه  تیب نیترت
ان اشـاره  بـازیگر بـه عنـوان تماشـاگران و نا    ، بلکه بـه مـا  کنندمیاشاره ن فیلمبه ی اسیس
کـه   يزيان چيتواند فاصـله م یه مک یو شناخت به عنوان عامل يند، تا با آگاهينمایم

بـه شـناخت بـه وجـود      یابیله دستیبه وسم يتوانيراکه م يديجد يهاهست وشکل
 م.یپر نمائ ،میآور

تفکر  ي)، ما را برا1984( 3دور از لهستانفیلم ، کارگردان 2لویل گادمییبه عنوان مثال 
 يدهد، درحالیدر لهستان، مورد خطاب قرار م ینهضت همبستگ یاسیدرباره مسائل س

دفتر خـاطرات   مانند يگريد يهافیلمندارد.  يقيع حقيبه وقا يکامل يکه دسترس
ـ خـود را تـا حـد ز    )1978( 5تیدختر خانواده را ) و1968( 4د هولزمنيويد بـه   يادی

 ي، اجـرا هـا ایـن فـیلم   در.دهنـد مـی  افته، ارائهير شکل ییتغ داستانی يهافیلمصورت 
ند کـه  ينماینگونه وانمود میشود، اما در ابتدا امی سپردهدیده  میان تعلبازیگربه  هانقش

 اجراهـا  يت سـاختگ يکه مـاه  فیلمان يدر پایا  هستند؛ در اواسط ينان افراد واقعيا

                                                                                                                   
1. Sans Soleil  

2 .Jill Godmilow  اسـتاد دانشـگاه نتـردام    و  یکـائ یآمر تهیه کننده، نویسنده، تـدوینگر  کارگردان، ،1943متولد
ـ از  ویريا تصـ یـ آنتون ،)1984(دور از لهسـتان   .)1987(در انتظـار مـاه    :از آثار او عبارتنـد از  یاست برخ ک زن ی

)1974(. 
3. Far From Poland  
4. David Holzman,s Diary  
5. Dauther Rite  
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صـحت و  کـه   شـود میامر موجب این  ، وشودمیحقه این  متوجهبیننده  ،شودمیبرمال 
را دربـارة  » یقتـ یحق«مسـتند چـه    فیلمم: یرسوال ببریز یمستند را به طور کل فیلماعتبار 

متون از قبـل نوشـته شـده    یا  با اجراها ياز چه جهات این حقیقت سازد؟یخود فاش م
مسـتند   يدارد کـه بـه اعتبـار و صـحت اجراهـا     یما را برآ ن م يقواعدچه  ؟اندمتفاوت

 م؟  ياوريمان بيا
مصاحبه با زنـان   ،هانیمن ی) اثر تر1989( 1: نامویت، نام: ینام خانوادگفیلم در یا  و

ح يط دشـوار خـود را از زمـان اتمـام جنـگ تشـر      يدهد که شـرا یرا نشان م یمتنايو
) متوجـه  فـیلم بانـه موجـود در   يز اديل نکـات ر ي(بـه دل  فیلم؛ اما در اواسط کنندمی
انـد:  صـحنه رفتـه   يروش بـه رو یک  ش ازيها به بمصاحبهي این م که تماميشويم

هسـتند کـه    یدر واقع کسـان  ،کنندمی يتنام را بازيدر و يتناميکه نقش زنان و يزنان
بـا زنـان    هـا نيم نيتر شده توسط يآورجمع يهاکا مهاجرت کرده و گزارشیبه آمر

 .کنندمیصحنه اجرا  يتنام را بر رويگر در ويد
اثـر  ي بـردار دوربـین فیلم  بـا  يمرد فیلمدر  یعنی، یوة انعکاسیه شیدر نمونه اولیا  و

 ي، مثالً از افرادگیردمی ت مردم در شهریاز فعال که ییهاصحنه يالرتوف، در البهگاویژ
، 2لـوا يزاوتـا سـو  یال کـه  یـی زند. جاین برش می، به اتاق تدوکالسکه هستندیک  که در

اسـت کـه چنـد لحظـه      یدر سکانسـ  فیلمن یهمسر ورتوف، در حال مونتاژ قطعات هم
بـرد  ين ميرا از ب حقیقت واسطه بهیب یدسترس ،ییجه نهایم؛ نتیبودآن را دیده  ش،یپ

از آن بـه وجـود    حقیقـت  حـس این  ، کهنيند تدويدن دربارة فرآيشيو ما را به اند
برشـت از آن بـه عنـوان    اسـت کـه    يا،همـان نکتـه  يابه گونهاین  و يد، دعوتيآیم
 :  نویسداین شیوه می دربارة نیکولز کند.یاد می» يگذارفاصله«

 ساز و موضـوع در فیلمان یند مذاکره میفرآ يرا برا ی، محل مالقاتیخیاراگر جهان ت«
 يساز و تماشاگر، مرکز اصلفیلمان يند مذاکره ميد، فرآينمایفراهم م یمشارکتشیوه 

سـاز در روابـط او   فیلمدنبال کردن  يباشد، ما اکنون به جايم يانعکاسشیوه  توجه در

                                                                                                                   
1. Surname: Viet,GivenName: Nam  
2. Elizaveta Svilova  
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ایـن   م. موضـوع يپـرداز یبا خودمان مـ  سازلمفی روابط يان، به بررسبازیگرگر نايبا د
 نیـز  ، بلکه دربـارة مشـکالت و مسـائل ارائـه آن،    يخيبحث نه تنها در مورد جهان تار

را نشـان   يخيجهـان تـار  » چگونـه «م کـه  يپـرداز يمسئله ماین  .... اکنون ما بههست
ــر ا يده ــالوه ب ــه يم، ع ــه چ«نک ــواهيرا م» يزيچ ــان دهيخ ــولز» (م....يم نش ، نیک

125:2001.( 
ـ یخط بار مستند فیلم مناسـب از   يا، نمونـه 2سیارول مـور  ) سـاخته 1988( 1یک آب

 فیلم يس ضمن برمالکردن وجوه ساختگي، موراین فیلم است. در يوة انعکاسيش
ار يبـس  يپرونـدة قتـل نفـوذ کنـد. او بـا بازسـاز      حقیقـت یـک    کوشد بـه يمستند، م
کنـد.  یمستند را طرح م فیلمدر  يبازساز ، مسئلهییت و مراحل بازجويجنا يساختگ
هـا و حـدس و   نيقيهـا، عـدم   ها، سـرپوش نهـادن  ان انبوه دروغيت از ميو در نها
توانست  فیلمر که يقدر باورپذ، آنآوردیر سر برمیپذباور يحقوق يادعایک  ها،گمان
ـ در نها ایـن فـیلم   که به اشتباه محکوم شده بود، کمـک کنـد.   يمرد يزادبه آ  دیـ ت تأئی
، یینمایسـ  ي، و قراردادهـا يفرهنـگ  يهـا ش فـرض ي، پيکه غرض شخصند کمی

توانـد تـا   يدارد کـه مستندسـاز م  يحـال اعـالم م  ني؛ اما در عکنندمیغالباً ما را گمراه 
 ك شود.ينزد حقیقت به ياديحدود ز

  3یشیوه نمایش

بـه ارائـه    یش بـار احساسـ  یمسـتند، عمـدتاً افـزا    فـیلم ت بـه  یش روایهدف از افزا

                                                                                                                   
1. The thin Blue Line  

2. Errol Morris  تلـه   "ه بـه دسـتگاه   یشب يزیچ "نتروتونیا "مبدع دستگاه  ی،کائی، مستند ساز آمر1948متولد
ن بـه عنـوان کـارگردان    یکنند. او هـم چنـ  می ن صحبتیم با لنز دوربکه در آن موضوع و کارگردان هر کدا "پرامتر
وتا، شـارپ داشـته اسـت. بـر اسـاس      یداس، تویوتراَپل، آدیکامپ يغ کاالهایدر تبلاي ، نقش عمدهيون تجاریزیتلو

 از آثـار مهـم او  کـرد.   مستند ساز مشهور جهان، او مقـام هفـتم را کسـب    40ن راجع به یروزنامه گارد ینظرخواه
) و مراحـل  2003غبـار جنـگ (    ،)1988(  یک آبیخط بار ،)1991اه(یبادس ،)1978بهشت (هاي توان به دروازهیم

   ) اشاره داشت.2008کنترل استاندارد (
3. Performative Mode  
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 در ذهـن  يتـر يادمانـدن يتـر و بـه   قیر عمیکه تأث يندگونۀ موضوع است، به نحومست
ن بـار  ياول ي) بـرا 1922نانوك شـمال (  فیلمدر  ي،فالهرترابرت بگذارد. یباقبیننده 
امکانـات آن زمـان   از کلبـۀ نـانوك را بـا     يکرد؛ و قسمت يشکار را بازساز يهاصحنه
اعتقاد داشت بـه منظـور    رسونيگرجاننین چهمق داد. يتطب يبردارفیلم يهانیدورب

دوبـاره بـه   «سـت از  يبـا ینهفتـه در اثـر، مـ    یام اجتمـاع یـ تماشـاگر بـه پ  جلب توجـه  
ش مسـتند،  یدایـ پ هياول يهـا استفاده کرد. در سـال » يساز يشينما«و » يآورصحنه

ـ از دال یکی زات یـ ت تجهیـ فین بـودن ک یو پـائ ي دوربـین  ني، سـنگ يسـاز ل دوبـاره ی
ر ي، نـاگز نیـز  ميشـو يمواجه م يخيتار ياکه ما با مقوله یبود؛ اما هنگام يبردارفیلم
 يبـردار بهـره  ي،شينمـا  ياوهيبـه ش » يبازسـاز «یا  به مدارك و» استناد«د از يبايم

ر از یر مسـ ییـ ز: تغخورد، عبـارت اسـت ا  يبه چشم ماین شیوه  که در يام. نکتهينمائ
 یـی ان شاعرانه، سـاختارها يب يهايزادآ يبه سو يخيانۀ جهان تاريگراش واقعینما
در  هـا عبارتنـد از:  ایـن فـیلم   از یـی هـا . نمونهشيترنمايذهن يها، و شکليتيروا

فـیلم  وز، و یـ لنگستون ه یدربارة زندگ 2نیساك جولیا ) اثر1998( 1نلنگستو يجستجو
 اثر) 1992( 4يااه و نقرهيس يهااسب )،1996: (3دیاه/ نقاب سفیفرانتزفانون: پوست س

 7رابرت گـاردنر  ) اثر1985( 6يجنگل رستگارفیلم . و ينژاد، دربارة مسائل5اندروز يلر
ایـن شـیوه    زود دربارةيآلبرن و جانیچارد کیمراسم دفن در بنارس هند. رشیوه  دربارة

 سند:  ینويم

                                                                                                                   
1. Looking for Langston  

2 .JulienIsaac    1988لنگسـتون(  يآثـار مهـم او عبارتـد از درجسـتجو     ی.سـ یمسـتند سـاز انگل   1960متولـد ،(
 ).2008)، درِك(2004و(یواکتیراد ،)2003مور(ی)، بالت2000ا(یواگابوند

3. Frantz Fanon:Blackskin/WhiteMask  
4. Black and Silver Horses  
5. Larry Andrews  
6. Forest of Bliss  

7 .Robert Gardner )1986 .( 1997تـا  1957 الارد از سـ لم دانشگاه هارویر مرکز مطالعات فی، مد1925متولد ،
 يعبارتنـد از: رقصـها   يشهرت دارد. آثار معروف و ي،دیتص یتش تحت عنوان مردم شناسیاو به خاطر حوزه فعال

 .)1986(يجنگل رستگار ،)1973(رودخانۀ شن  )،1964(,، پرندگان مرده  )1951(تویکاواک
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 ییه و الگـو کـه شـالود   یـی هـا داده یواقعـ یا  و یخیت تاریدربارة وضع ینگران«.... 
، عناصـر مسـتند و   هـا هسـتند کـه در آن   یـی هاآورد، دلواپس روشیفراهم م را یشینما
 يهـا سـازان بـه خـاطر ضـرورت    فـیلم نکـه  يم از ايوندند و بيپیبه هم م یشینما
این  کنند. از يبند، سرهمخود راشخصی  يهاافتهياند تا ، به خودشان اجازه دادهيشعر

ـ  ، بـا یشـ یمسـتند نما د گفت تمام مبحث يلحاظ، با تمـام قـرون،    یمیمجادلـۀ قـد  ن ای
» خيتـار «، چقـدر از آنچـه مـا    شـود مـی خ، خود چگونـه ضـبط   یدارد که تار یمشترکات

، يار تا چـه درجـه  ی؟ و به ناگزنگاران استخيتار ير ذهنيجۀ تفسيم، نتيناميم
» شـود مـی موجود  يهاانحراف گزارشیا  و يزيآم، سببِ رنگ»کردننقل«صرف عمل 

 .)213:1385لبرن، ي(ك
 ) اثر1955( 1مه شب و توان فیلممی را یشینما ه مستندياول يهاک مثال از نمونهی
و  فـیلم  ير رویحـال کـه تفسـ   این  افت. بایکه دربارة واقعه هولوکاست است،  2رنهآلن

دهد؛ اما ینشان م يریمستند تفس یک فیلم ، شب و مه رافیلمر نشان داده شده در یتصاو
قـرار   يشيمسـتند نمـا   فـیلم در ردة آن را  ر،يتفـس ایـن  ي فردانِيب يهامشخصه

شـتر از  يب يعـن يباشـد،  یخاطرات مـ  خ، دربارهيشتر از تاريب این فیلم دهد.یم
خ يتـار ایـن   رخ داد، چه موقع و چرا؛ يزيخ را از باال نشان دهدکه چه چينکه تاريا
شـواهد قابـل    فـیلم دهـد. در  یق نشان مـ یعم ی، به شکليان فردیو ب ی، با بار احساسرا
از آنچـه کـه    فیلماما  ج است؛يمه يريبر تفس يمتک فیلم چنینهمت فراوانند، يرو

از جانـب   ياحسـاس  ين صدا بـه دنبـال پاسـخ   يا«رود: يفراتر م کنندمید یشواهد تائ
 منبع،یک  ن شدهییش تعيواقعه در چارچوب از پاین  د فهميد نمايماست که تأئ

 ).  135:2001، نیکولز( ».رممکن استيامر مطلقاً غیک 
م: يشـو یل روبرو میقباین  از ی، عمدتاً با سواالتيمستندسازاین شیوه  در مواجهه با

 ح استوار است؟ تـا چـه حـد   يصح يقاتيه تحقيتا چه حد اطالعات ارائه شده برپا
                                                                                                                   
1. Night and Fog  

2 .Alain Resnais  سال 1959ما عشق من (یروشیچون ه يو خالق آثار ين فرانسو، کارگردا1922متولد سال ،(
فرانسـه   ينمایسـ  يشتازان موج نـو یاز پ یکی) است. او به عنوان 1955) و شب و مه (1961ن باد (یگذشته در مار

 لم ساخته است.  یف 50ک به ی) تا کنون نزد1936اش ( ینمائیت سیاز آغاز فعال يشود. ومی شناخته
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کند؟ و تـا چـه   يطرفانه عمل ميب ياسيسي یا خيدر ارائه اطالعات تاراین شیوه 
ایـن شـیوه    نکـه يات رخ داده، اقدام نموده اسـت؟ و سـرانجام ا  يعف واقيحد به تحر

رامونمـان اقـدام   يق فهـم مـا از جهـان پ   يم دقيتواند در ترسيمستند تا چه حد م
  :ديگوین پاسخ میچن نیکولزد؟ ينما

ن، يها و باورها، تعهدات و قـوان ، ارزشياحساس يهاتجربه و خاطره، مشغله«.... 
 يهـا فـیلم از جهان هستند که معمـوالً مـورد خطـاب     ينبجزء فهم ما از جوا يهمگ

هـا و اعتقـادات، خـانواده و    ر حکومـت یـ نظ يرسم يها: چارچوبگیردمی مستند قرار
یـک   ؛يرقابـت و همکـار   ر عشق و جنگ،ينظ يرسوم مشخص اجتماعیا  ازدواج، و

 يو احسـاس  يد بر ابعاد ذهـن يبا تأك يشيآورند. مستند نمایجامعه را به وجود م
، نیکـولز .» (سـازند يگـر م نسـبت بـه جهـان را جلـوه     یآگـاه ی ایـن  دگیـ چیپما، يآگاه

131:2001.( 

 ت و کنترل یاتخاذ راهبرد هدا -
سـت مداخلـه نمـوده و    یبامستندسـاز مـی  د برنامـه،  یب در سه مرحله تولیترتاین  به

ـ زان مداخله وراهبرد مداخلـه آ یدست به انتخاب و حذف و اضافه بزند. اما م کسـان  یا ی
بـه کـار رفتـه در     ي، اصول هنـر مستندساززان مداخله برحسب نوع نگاه یخواهد بود؟ م

زان مداخلـه  یدرجه و م ،دیانِ کارگردان، چگونه خواهد بود؟ بدون تردیو سبک ب ،برنامه
م یتـوان نمـی  چگاهیر خواهد بود. هیار چشمگیبس ،وابسته به عوامل ذکر شده یو دگرگون
ما بـه ثمـر    يرا برااي امر برنامهاین  رایدر کار نباشد، زاي مداخلهم که یبرساي به درجه

 م.یکامل صحبت نمائیا  م درباره مداخله محضیتواننمی نینخواهد آورد. هم چن
ن مداخلـه تـا درجـه    ییم که در آن از درجه پایم نمائیرا ترس یفیم طیتوانمی نیبنابرا

ـ اولو ياخله، به معنان مدیمداخله وجودداشته باشد. درجه پائ يباال ع یت دادن بـه وقـا  ی
ضـبط   يتـالش بـرا   ين حد ممکن، به معنایاست. مداخله در کمتر يبردارفیلمش از یپ

از نور  یعنیش از حد آن است؛ یدهد و بدون مختل کردن بمی ت همانگونه که رخیواقع
 ر محـل ع را همان زمان که دیم و وقایرا ضبط کن یواقع يم، صداهایموجود استفاده نمائ

م تـا  یم؛ هرچقدر زمان الزم اسـت، صـرف نمـائ   یدهند، ثبت و ضبط نمائمی ، رخرویداد
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 ير تروکاژهایبر برنامه نظ یم؛ و موارد افزودنیرا برهم نزن یزمان و مکانِ واقع یوستگیپ
، رویداد م،یم، تا اجازه دهیرا حذف نمائ یصوتهاي و افکت یقی، موسیی، صدايریتصو

ـ اولو ،نـوع مداخلـه  ایـن   د.هـدف یصحبت نماخودش درباره خود؛  ت دادن بـه ارزش  ی
 شده است. يبردارفیلمع یمدرك گونه وقا

یـک   اطالق به يبرا ،نیم که اصل مداخله پائیسوال را مطرح نمائاین  میتوانمی حال
 از تجربـه بـه  شخصـی  ن معناست که نوع میامر بداین  است؟ ییچه معنا يبرنامه، حاو

 دسـت اول ، است کهی دست دوم يتماشا تجربه به هر حال،این  .ارائه شده استبیننده 
م و یمسـتق  یکـ ینزد یشود، نـوع می ل که آنچه تجربهیدلاین  رسد. نخست بهمی به نظر
ـ گاه، نادیا  ص داده شده ویتشخ یع دارد. حضور رسانه، گاه به سختیمانه با وقایصم ده ی

 را بـا بیننـده   گردان از مداخله بـاال، کار ینیل که عقب نشیدلاین  شود. دوم، بهمی گرفته
شود تا اشارات الزم به می واداربیننده  تنها گذاشته و ،تیاز واقع ینیار عیش بسینمایک 

ان یـ ابد. اکنون ضـرورت دارد م یخود ب را یواقع يهارویداد ری، و تفسيسمت معنا ساز
م یم بگـوئ یتوانمی بیتتراین  م. بهیقائل شو يزیم، تمایناممی هیه و ثانویش اولیآنچه نما

 ن بودن درجـه مداخلـه، بـه کـار بـرده     یش است که هنگام پائیاز نما یه، نوعیش اولینما
ر، به همان صورت که بوده انـد  یش بر اساس ضبط صداها و تصاوینوع نمااین  شود.می
 شود.می م؛ ساختهیبوددیده  و

م آن اسـت. و  یمسـتق  بدون نشان دادن ،تیه، صحبت و اشاره به واقعیش ثانویاما نما
تواند نمی که یتیواقعهاي یژگیتر، و مشکالت و و یتر، عموم یانتزاع ینیش مضامینما

ش یشود. پس نمامی شامل ،رد رایم، مد نظر قرار بگیه، به طور مستقیش اولیق نمایاز طر
شـود؛  مـی  از مداخله، درآن بـه کـار بـرده    ییش است که درجه باالیاز نما یه، نوعیثانو
 يش، داراینوع نمااین  .يریو تصو ی، اعم از صوتیانیمتنوع ب يل استفاده از ابزارهاشام

 ان، اسـتفاده ینوع بي این در اعتال یراه از هرگونه کوششاین  است، و در یانیب يراهبرد
) را در  يریو تصـو  ی( صـوت  یانیـ ر بیحاالت و تفاس ،د. استفاده از اصطالحاتیجومی
در سـطح   یانتقـال معـان   يگر، برنامـه در تـالش بـرا   یعبارت ددهد. به می ت قراریاولو

 یتر، مشارکت ياستعاراي وهیامر امکان استفاده از شاین  کند، ومی عمل ی نیزساختار متن
 د.ینمامی جادیت را ایمِ ارتباط با واقعیر مستقیو غ
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برنامـه  ک ي یتوان باور کرد که تماشامی م،یرا مد نظر قرار دهبیننده  گریکبار دیاگر 
ن یکـه درجـه مداخلـه پـائ     یمتفاوت با زمـان اي مداخله، تجربه يبا درجه باال یونیزیتلو

ر، بـه طـور   یو تفس يند معناسازیمداخله، فرآ يزد. در درجه باالیانگمی بر ،آمده باشد را
 شـوند،قرار مـی  برنامـه ظـاهر   یکـه در سـطح متنـ    یانیبهاي ر واسطهیم، تحت تاثیمستق
 نیـز  گذارد و گـاه می گاه رو به زوال ،تیان برنامه و واقعیم يارتباط مجازاین  رد.یگمی

ـ ن طریشود، و بدمی فراموش ـ و تجر يبازتـاب اسـتعار   يق فضـا را بـرا  ی  ، همـوار يدی
 سازد.می

توان گفت که عنصـر مداخلـه، درجـه مداخلـه را بـه عنـوان یـک        به طور خالصه می
رسـد چنانچـه بتـوانیم    دهـد. بـه نظـر مـی    ر میراهکارکلی انجام شده در برنامه، مدنظر قرا

ها را در کنار یکدیگر و در طول این مقیاس قرار دهیم، به یک راه حلی راهبـردي و  برنامه
هاي مستند را در طیفی دسـته  ایم، و به این ترتیب خواهیم توانست برنامههنري دست یافته

هـایی  نمایش دست اول و برنامهبندي کنیم که از درجه پائین مداخله یعنی برتري دادن به 
 با درجه باالي مداخله یعنی برتري دادن به نمایش ثانویه؛ به وجود آمده باشد.  

 هیه و ثانویش اولیدرجه مداخله و نوع نما :2جدول شماره 

ن یدرجه پائ -1
 مداخله

ت دادن به ارزش یاولو
 عیمدرك گونه وقا

دادن به  يبرتر
 هیش اولینما

ر و یتفس، يند معنا سازیفرآ
 بینندهبرداشت برعهده 

 يدرجه باال -2
 مداخله

ت بدون یاشاره به واقع
 م آنیادن مستقدنشان 

دادن به  يبرتر
 هیش ثانوینما

ر ی، تحت تاثيند معناسازیفرآ
 به کار گرفته شده یانیبهاي واسطه

 
 ر کـه یـ تعب، یک دگاهیدیک  د،ینمامی برقرار نسبت به جهان ینشیهر برنامه مستند، ب
هـر برنامـه بـر     يروش پافشار یآورد، ولمی از جهان به وجود یدست کم درباره قسمت

قـانع   یرساندن منظور خـود بـه شـکل    يدهد، و تالش آن برنامه برامی که ارائه يریتعب
گذارد، ممکن است متفاوت باشـد. بـه   می که بر استداللها یب، ارزشین ترتیکننده، و بد

 تـر  يمحکم تر و قـو  یخله، لزوما منجر به ارائه استداللن جهت باال بودن درجه مدایهم
 کند؛ امـا می جادیبرنامه ا یانیب يو ساختار بند یسازمانده يبرا یشود. مداخله، راهنمی
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 د.یار نمایرا اخت یمتفاوت يرهایتواند مسی میسازماندهاین 
تحـت  اس یـ مقایـن   موثر اسـت؛  ی نیزاس دومیمق ؛زان مداخلهیاس و میر از مقیبه غ

اي اسـت کـه بـر رابطـه     ياثر» بسته « اثر  شود.ي مینامگذار »بسته« یا  »باز « عنوان اثر 
است که  ياثر» باز« که اثر  یورزد. در حالمی مخاطب اصرارهاي يریجه گیک با نتینزد

 دهد.  می ر خاص مخاطب، اختصاصیتفس يرا برا یگاهیفضا و جا
 اسـتفاده  يریو تفسـ  یحیتشـر  یدر شکل یاللمنطق استدیک  برنامه بسته، معموال از

نـوع برنامـه از   ایـن   دارد.مـی  خود را با صراحت اعالمهاي کند، و استداللها و اثباتمی
ش داده شده ین معنا که موارد نمایبرد، بدمی ت استفاده راینها نیز عیو بد یانیب يابزارها

ـ ر خـود را حما یبرد تا تفسمی را به کار بـر آن اصـرار ورزد. و در    وت و اثبـات کـرده   ی
م بـا  یخطـابِ مسـتق  ة ویجاد شـ یا يمرتب، برااي ر به گونهیتصو يرو يصدا نیز تینها

ش، یرا در خـالل نمـا  بیننـده   حـواس  بین ترتیرد، و بدیگمی مورد استفاده قرار بیننده،
ـ ، که اغلـب بـا تما  يخبر حِیش از حد صریبهاي د. برنامهینمامی تیکنترل و هدا ل بـه  ی

ایـن   از یروند، مثـال می شیر وسرزنش پیان تقصیو ب یعدالت یح اتهامات، اشاره به بطر
نـد و بـه   یگزمـی  م خطـاب را بـر  یرمسـتق یغ، شـیوه  بازۀ باشند. اما برنامها مینوع برنامه

را در  يریـ جـه گ یاسـت؛ و فرصـت اسـتدالل و نت    یم استداللیو نه مستق یضمناي گونه
ـ استفاده نما یعیو بد یانیب يباز چنانچه از ابزارهاۀ رنامب. دهدمی ارمخاطب قراریاخت د، ی

 یچشـم پوشـ   یعیو بد یانیب يمداخله بهره گرفته است و اگر از ابزارها ياز درجه باال
 مداخله، سود برده است. نید، از درجه پائینما

 :افتیمستند دست  یاسیق یژگیتوان به سه نمونه و ومی بیترتاین  به
ان اسـت  یح و بیل به توضیزان مداخله، و عدم تمایستند با حداقل من نمونه، مینخست

گـر را  یر دیتوان دو مسـ می و با حداقل دخالت برنامه ساز.با باال رفتن از محور مداخله،
گـر  یر دیکند. مسمی تیهدا» باز « رها ما را به سمت آثار یمساین  از یکیکرد.  ییشناسا

ح یو استدالل صـر ی،انیبهاي یدگیچیا استفاده از پب یعیان بدیش به بیما را به سمت گرا
 سازد.می راها نمونهاین  »بسته « کند و نوع می تیو پرقدرت هدا

؛ يانگریـ و ب یدگیـ چیع بـه عنـوان پ  یع است؛ بدیبد یشه به طور ضمنیهم» باز « اثر 
ـ  نیـز  نـد سـاخت و  یبنا شده اسـت و در فرآ  یق و بررسیه تحقیرا بر پایز ـ ر یدر پ  يزی
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 ع رایبـد  ،بیـ ترتایـن   شده است. به یمخاطبان، مرتب و سازمانده يبرا  ییش نهایانم
 یلیاساسـا تمـا   ،عیت بدیموقع. این ب و ساختار برنامه قلمداد کردیتوان معادل با ترکمی

ر یـ انتها و غ یب ده، باز ویچیساختار پیک  نجایاز طرف خود ندارد؛ در ا یآگاه يبه ادعا
ـ ج خود را برداشـت نما یدهد که نتامی اجازهبیننده  شود و بهی دیده مینیش بیقابل پ د. ی
ـ زیتلوهاي برنامه ده، یـ چیحسـاب شـده و پ   یانیـ ب يت بـه لحـاظ سـاختارها   یـ ون واقعی

 رند.یگمی دسته قراراین  جزء يتاحدود
صـدا  این  دهد،می حیاست که توض یرسم ییصدایا  دگاه ویدة القاء کنند» بسته« اثر

 کهاي سازد، به گونهمی برقراربیننده  از باال بااي کند و رابطهیی میهنماآموزش داده و را
 دارد، آمـوزش داده  یدهـ  یت آگـاه یـ صـدا کـه موقع   یله حضور اسـتدالل یبه وسبیننده 
مسـلط،   یـی ساختار روایک  کند وي میدسته بند ،پردازدمی به بحث ،صدااین  شود.می

، بـه  یرسـم  يب صـدا یترتاین  بخشد. و بهیم به موضوعات یو قانون یعلمیا  موجه و
 معنا و باور را در تماشـاگر بـارور  این  دهد، ومی خود جهت و معناة موضوع مطرح شد

 یجامعه و زندگ ینده قانونیکه نما یرسم يصداهاي هیسازد که به دستورات و توصمی
آحاد  يفرد متکثر وهاي تیدارند تا هوها سعی نوع برنامهاین  د.یاست عمل نما يشهر

نـوع  ایـن   از یمثـال  تیون واقعیزیتلوهاي واحد سازند. برنامه یتیل به هویجامعه را تبد
 است.ها برنامه

ها، نسـبت بـه   رویداد ت در مواجهه بایمستندساز قصد دارد ضمن ارائه صادقانه واقع
کـه ضـمن جلـب     يد، به نحـو یمخاطب اقدام نما یارائه اطالعات به منظور ارتقاء آگاه

ایـن   ، بقبوالنـد. متقاعد کننـده  يدگاهش را به مخاطب به شکلينظر و دتماد او، نقطهاع
 يش فـرض يتوانـدپ یرونـد مـ  ایـن   دهـد. یل مـ یمسـتند را تشـک   فیلمکارکرد  اتفاق
  شرح:این  د، بهينما يگذارهيراپا

زانِ دخـل و تصـرفش در جهـان    یـ ، براسـاس م »عنصر مداخله«مستندساز، به عنوان 
ار مخاطب قـرار  یدر اخت تشیفعالمستند گونه را به عنوان محصول  يآورد، دستیخیتار
بـه   مسـتند  فیلمد. ينام نیز »ب مداخلهيضر«توان می زان دخل و تصرف رايدهد. میم

 يواقـع  يايه دني، هرچند که از مواد اوليو فکر ي، هنريفرهنگ يعنوان محصول
ن هرچقـدر  يز اسـت. بنـابرا  سافیلمنظر قه و نقطهيل شده است؛ اما حاصل سليتشک
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ان مخاطـب  يواسـطه م یشتر باشد به همان نسبت فاصله بیب سازفیلم» خلهب مدايضر«
ب يضر«زان هرچقدر ي. و به همان مشودمی» ترباواسطه«دورتر و لذا  ،يو جهان واقع

تـر و  كينـزد  يان مخاطب با جهـان واقـع  يتر باشد، فاصله منيساز پائفیلم» مداخله
 .  شودمیتر ميمستق

ر نگـاه  يم کـه در مـس  يبدان يساز را همچون لنزفیلمدگاه ينظر و دچنانچه نقطه
 ياير حاصـله از دن يرلنـز، تصـو  یـی قرار گرفته است؛ با تـغ  ياز جهان واقع مخاطب

، ر حاصـله يب تصـو يتـرت ایـن   افت. بهير خواهد یی، متناسب با نوع لنز، تغيواقع
 آنکـه یا  باشد، نخواهد بود. و» مقعر«ه لنز ک یباشد، همسان بازمان» محدب«چنانچه لنز 

جـه سـوم بـا    يقـرار داده شـود، نـت    يقبـل  يلنزهـا  يشفاف به جـا  ياشهیچنانچه ش
هماننـد  توان می مثال رااین  لنز در .کسان نخواهد شدي، ينه قبليچکدام از دو گزيه

  قلمداد کرد. ، بر ذهن مخاطبيخيدر انعکاس جهان تار» سازفیلممداخله «نوع 

 يریجه گیتن

الزامـاً   ،بـه سـمت برنامـه مسـتند     »تیواقع يایدن«ع یت از حوزه گسترده و وسکحر
د یـ ر درمراحل مختلف تولیناگز یه به دگرگونکنش را به دنبال دارد یانتخاب و گز ینوع

ـ زیـا   مکتواند می م مستندسازیوابسته به تصم ی،دگرگوناین  زانیم .انجامدمی برنامه اد ی
ن یمترکاتخاذ  يم برایتصمحتی  شود.می محسوب »مداخله« یحال نوع اما به هر ،باشد

چ یه هـ کـ تـه  کناین  انتخاب ،بیترتاین  از مداخله است. و بهاي گونهنیز، زان مداخلهیم
در  ،زان مداخلـه یـ نوع راهبرد اسـت. م یک  ار گرفته نشود، بازک) به ي(استراتژ يراهبرد

ن یمتـر کب مداخلـه در  یـ ترتاین  ست. بهینسان یک، یونیزیمختلف مستند تلوهاي وهیش
ه کهمانگونه  ،تیضبط واقع يتالش برا يبه معنا ي،مشاهده اشیوه  مثالً در ،نکحد مم

از مداخله  مستندساز ینیعقب نش .ش از حد آن استیردن بکدهد و بدون مختل می رخ
و  ياسـاز شودتا اشـارات الزم بـه سـمت معن   می واداربیننده  هکآن است  يبه معنا ،ادیز

ـ اولو ،وهیشـ ایـن   ابد. دریب یی،را خود به تنها یواقع يهارویداد ریتفس ش ینمـا «ت بـه  ی
 واگذاربیننده  رو برداشت بهی، تفسيند معناسازیفرآ ،هیش اولیشود. در نمامی داده »هیاول
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ـ ن را اعمال نماکزان مداخله ممین میمترکدارد تا سعی  شود. و مستندسازمی د. امـا در  ی
ن یو ارائـه مضـام   ،م آنیبدون نشان دادن مستق ،تیصحبت و اشاره به واقع ،ادیمداخله ز

 صـورت » يریتصـو  – یصـوت «و  »یمتنـ  – یانیـ ب«متنـوع  يق ابزارهایاز طر ،تر یانتزاع
ي یـک  ه داراکـ ش ین نـوع نمـا  یدرا ؛میرسمی »هیش ثانوینما«ب به یترتاین  رد. بهیگمی

 ان اسـتفاده یـ نـوع ب ي ایـن  اعـتال  يبـرا  یوششـ کاست؛ مستندسـاز از هـر    یانیراهبرد ب
ي ایـن  توان بـرا می را یحیتوض – يریتفسیا شیوه  و ،شاعرانهشیوه  د. مستند بهیجومی

  مثال زد. ،نوع مداخله
مفهـوم   كدر يبـرا  ي نیـز گـر یاس دیـ توان از مق، میزان مداخلهیاس میر از مقیبه غ

  .»باز«یا  »بسته« تحت عنوان اثر رد؛کمستند استفاده ۀ و برنام یواقع ياین دنیبۀ رابط
 اصـرار  ،مخاطـب هاي يریجه گیبا نت یکنزداي ه بر رابطهکاست  ياثر »بسته«مستند 

 ،ر خـاص مخاطـب  یتفسـ  يرابـرا  یه فضا و محملکاست  ياثر »باز«مستند  ورزد. ومی
ر د ی،منطـق اسـتدالل   یکمعموالً از ،بسته برنامه مستند، بیترتاین  دهد. بهمی اختصاص

دارد می اعالم ند و استدالل خود را به صراحتکمی استفاده ي،ریو تفس یحیتشر یلکش
خطـاب  ، شـیوه  برد. اما برنامه مسـتند بـاز  می م بهرهیخطاب مستقهاي وهیو معموالً از ش

جـه  یو فرصت اسـتدالل و نت  بوده یاستدالل ی،ند و به طور ضمنیگز یم را برمیر مستقیغ
   دهد.می اطب قرارار مخیرا در اخت يریگ
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Abstract 

The main issue of this essay is to survey on the various modes of 

documentary and examines the strategies of intervention which 

documentary filmmakers have practiced. 
The goal of this essay is also to suggest a theoretical framework in 

order to recognize and distinguish among documentaries. 
 


