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 1هاها و ضرورت؛ زمینهیمستند ورزش
 ٢ين صباحیمحمدحس

 ٣يزاده طھماسبرجب يدکتر عل

 یدهکچ

ـ نه و اهمیشـ ی، از پیورزش يهالمیها و فان برنامهیدر م یورزش يمستندها  ییت بسـزا ی
ن گونـه  یا یکیو تکن ییبرخوردارند. با وجود این، درباره ابعاد گوناگون ساختار محتوا

ـ ، مطالعه چندانی صورت نگرفته اسـت. در ا یورزشهاي از مستندها و برنامه ن مقالـه  ی
ـ در سطح جهان و ا یورزش ينه مستندهایکوتاه در زم ياخچهیضمن اشاره به تار ران، ی

مسـتند پرداختـه شـده    هاي ن گونه برنامهیا ییو محتوا یموضوع يدسته بند یبه معرف
رویـداد   )1مستندهاي ورزشی  ند ازابندي عبارتروه عمده در این دستهچهار گاست. 
حاشـیه   )4و  ورزشـی)  محور (با رویکـرد رشـته   رشته )3، شخصیت محور )2، محور
 4»پـیش تولیـد  « مقاله نیز ساختاري مستندهاي ورزشـی در سـه مرحلـه    .در ادامهمحور

) و صـدابرداري  ،بـرداري فـیلم انی، (کارگرد 5»تولید«)، ریزيبرنامه، فیلمنامه، پژوهش(
) بررسی شده است. در این بخش تالش شده موسیقی ، گفتار متن،تدوین( 6»پس تولید«

مـوارد   هاي مطرح و مؤثر هر مرحله از کار، معرفی و بررسی شود. از جملـه تا ویژگی

                                                                                                                   
 .گرفته شده است» ساختار شناسی مستند ورزشی«نامه کارشناسی ارشد با عنوان نام مقاله از پایان. 1
 (نویسنده مسئول) .کنندگی مستندکارشناس ارشد رشته تهیه. 2
 .12ار پایهعضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، استادی. 3

4. Pre Production 
5. Production 
6. Post Production 
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ـ  ه برجسته در این زمینه، نگاه خالقانه و ورزشی به موضوع مورد نظر، ضبط چند دوربین
 و روش تدوینی مناسب مستند ورزشی است.

 و غیرتـداومی،  تدوین تداومی ت،ی، روایلم مستند)، مستند ورزشیمستند(فها: کلیدواژه
 )، قالب(فرم) برنامهریتم (ضرب آهنگ

 مقدمه

جان، رقابـت، کشـمکش و انتظـار    یه ي، بنا به ذات خود که دارایورزش يدادهایرو
 خـود،  يپـرور قهرمـان ۀ صـ ین طور خصیاست و هممطلوب  جهیبه دست آمدن نت يبرا

بـا   ين روی. از هماندیونیزیسازان تلون برنامهیلمسازان و همچنیف يبرا یخوراك مناسب
 ،ی، کـابل ياماهواره يهاشبکه ياندازگسترش آن و راه ون و رشد ویزیوجود آمدن تلوهب
ـ ررنامـه همراه، مسئووالن و ب يهاتلفن يو امروزه پخش بر رو ینترنتیا  يهـا زان شـبکه ی

ـ  يبـردار جـه بهـره  یشتر تماشاگران و درنتیجذب ب يبرا یونیزیپخش تلو ـ یب ش یش از پ
ـ  يتجـار ت هر شبکه اعم از یمورأبسته به م - یو اجتماع یاسیس ،یفرهنگ، ياقتصاد ا ی

تـر  شـتر و متنـوع  یبـه پوشـش و پخـش هـر چـه ب      - یدولت يهامانند شبکه ير تجاریغ
 نگرند.یم جلب مخاطب مناسبهاي از ابزار یکی ه مثابۀب یورزش يهابرنامه

ق آنهـا  یها و سـال یها و متفاوت بودن دلبستگن گونه از برنامهیف مخاطبان ایتنوع ط
ـ زیتلو يسـاز برنامـه  گونـاگون  يهـا وهیباعث شده است تا ش ـ گـاه و ی، جایونی در  ياژهی

ـ زیتلو يهـا شبکه یورزش يهاد و پخش برنامهیجدول تول شـته باشـند. در کنـار    دا یونی
ـ (بصـورت مجلـه    یبـ یترک يها، برنامهیورزش يهازنده، گزارش يهابرنامه نـگ)،  ا جی
اقنـاع ذهـن    بـراي  یمسـتند ورزشـ   يهـا هـا و برنامـه  لمی، فـ ...خبرسـاز و  يهـا نیدورب

ـ مندان بـه ورزش، از طرفـداران و  هعالق يجوقتیوجوگر و حقجست برخـوردار   ياژهی
ا یـ دن سازان برجسـته لمیکرد فیبا توجه به رو -ن گونه مستندها یا به یاست. اقبال عموم

باعث شده است که  - یجهان يهاآنها به جشنواره یابیو راه ين گونه از مستندسازیبه ا
ـ نده سفارش سـاخت و پخـش ا  یر شاهد موج فزایاخ يهادر سال  يهـا ن گونـه برنامـه  ی

 ينهادهـا  یبانین پشـت یو همچن یونیزیتلو يهاگردانندگان شبکه ياز سو یمستند ورزش
 باشیم. نهین زمیدر امرتبط با ورزش  یو خصوص یدولت
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ـ کـه بـه ا   یبا وجـود توجـه مناسـب    ـ  یورزشـ  يهـا ن برنامـه ی ن تماشـاگران و  یدر ب
در  یورزشـ  يهـا نکه کدام گونـه و دسـته از برنامـه   یشود، ایزمان، مدوستان، همورزش
 یاساسـ  یرند، به پرسشـ یگیون قرار میزیتلوۀ انژه در رسیوبه یمستند ورزش يبنددسته
 ل شـده اسـت.  یمخصوصاً در کشور ما، تبد یونیزیسازان تلون کارشناسان و برنامهیدر ب
ون بـا موضـوع ورزش،   یزیشتر آثار ساخته شده و پخش شده در تلویشود گفت که بمی

، و آنچـه را  اندیورزش يدادهایها و رورقابتۀ بازتاب صحنه و پشت صحن یکه به نوع
 يکننـد، از مـوارد  یپرده به تماشاگران عرضـه مـ  یداده ب يرو یورزش يهادانیکه در م

 اند. ن چالش دامن زدهیهستند که به ا
ـ ن امـر، کمبـود   یل ایاز دال یکی ا نبـود پـژوهش و مطالعـه در مـورد سـاختارها و      ی
گـر،  ید يسـو ورزش است. از ۀ طیدر ح يسازن قالب برنامهیساخت مناسب ا يهاوهیش

ـ زیتلو يهاها و برنامهلمیبا موضوع ف ییهاییها و گردهماجشنواره ییبا وجود برپا  یونی
 يبـرا  یر در کشورمان، متأسـفانه هنـوز مرجـع و مرکـز مناسـب     یاخ يهادر سال یورزش

ـ اة ن رو، نگارنـد ینه وجود ندارد. از همـ ین زمیشمار در اانگشت يهاافتهی يگردآور ن ی
 يدر خـور بـرا   یست تا با اسـتفاده از منـابع هـر چنـد انـدك، بـه پاسـخ       مقاله، بر آن ا

ـ ن اسـت کـه بـا ا   یند. قدر مسلم اکنه دست پیدا ین زمیدر ا یاساس يهاپرسش ن گـام  ی
ـ گر پژوهشگران و کارآمدان اید یرود هر چه زودتر، با همراهید میار کوچک امیبس ن ی

 ر برداشته شود. مودن مسییپ يبرا يترمثبت و ارزنده يهاعرصه، گام

 قیروش تحق

در مراکـز   یکمبود و در واقع نبود منابع مکتوب و مستند با موضـوع مسـتند ورزشـ   
امـر   یمتـول  يهـا ن طـور سـازمان  یو همـ  يمرتبط با امر مستندسازاي و حرفه یپژوهش

نداشته باشد.  یپژوهشی مناسبۀ نیزمن پژوهش پسیورزش در کشورمان، باعث شد که ا
و مراجعه به منابع نسبتاً  يانگارنده، با استفاده از روش پژوهش کتابخانهن اساس یبر هم

، اطالعات ینترنتیا يهاگاهیوجو در پان جستی، همچنیسیو انگل یمرتبط مکتوب فارس
در  ياجـه یرده تـا بـه نت  کخود را تجزیه و تحلیل و نهایتاً تبیین  يهاافتهیبندي و را طبقه
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تالش شـده اسـت تـا بـا اسـتفاده از روش مصـاحبه بـاز،         انین میابد. در ایخور دست 
 یمستند و مسـتند ورزشـ  ۀ اندرکاران عرصچند از مستندسازان و دست یوگو با تنگفت

ـ یر ایو غ یرانیمطرح ا ین مستند ورزشیچندۀ در داخل کشور، و مطالع ـ وو بـه  یران ژه ی
ـ  يموردۀ مطالع ـ یبرجسـته و موفـق ا  ۀ دو نمون ـ یرایو غ یران ـ در ا یران  یعنـ ینـه،  ین زمی

ـ ت شـده در ا یق موارد رعایو تطب 1»ایالمپ«و » یقهرمان« يهالمیف لم بـا اصـول   ین دو فـ ی
ن یرا، هر چند کم فروز، فرا راه ا یچراغ )1(ورزشۀ در عرص يسازو برنامه يمستندساز

ـ داسـت کـه ا  یپ یر روشن کند. لذا بـه خـوب  یمس ن گـام  ین پـژوهش، بـه مثابـۀ نخسـت    ی
ـ کـه بـه ا   ید است که کارشناسان و پژوهشگران محترمـ یدارد و امفراوان  يهایکاست ن ی

کننـد، تـا بـه     یینه راهنمـا ین زمیکنند، به نگارنده لطف و وي را در اینوشتار مراجعه م
 مبودها بیشتر توجه و آنها را رفع کرد.کنده به یخداوند بتوان در آ ياری

 ف مستند ورزشییتعر

 يمسـتند، در کنـار مسـتندها   ۀ لم و برنامیاز ف ياگونهه مثابۀ ب یمستند ورزشچنانچه 
، یراث فرهنگـ یـ نگـار، مسـتند م  ، مستند مردمیهمچون مستند اجتماع يگرید یموضوع
 تـوان آن را یمـ  یورزشـ  يمستندها يبا توجه به محتوا شود، یبررس.. .و یاسیمستند س

ورزش و  آن ییو محتـوا  یسـت کـه محـور موضـوع    نادمستند ۀ ا برنامیلم یاز ف ياگونه
 موارد مرتبط با آن است.

 در مـورد  »جانیدر برابر تجارت ه یفرهنگ ينگارورزش«ۀ در مقال نژاد یمحمد تهام
ـ نـد  یاسـت کـه فرآ   ياکپارچـه ی، اثـر  یمستند ورزشـ « د:یگوین میچن یمستند ورزش ا ی

ـ  گوناگون يهارا با روش یورزش ايواقعهة جوهر م بـه چنـگ   ین مسـتق یاز جمله دورب
ـ  يکند و حاویف میتوص ییو روا یشینماة ویا به شی آوردیم  یک نظـر اسـت. برخـ   ی
خالقـه از   يریـ گبه مـدد بهـره   -کشف  یپردازند و گاهیبه ورزش م یورزش يهالمیف
 )92، ص 1377نژاد، ی(تهام» ساز است.لمیام فیپ -نمایس يورناف

ناسـی مسـتند   ساختارش«ارشد خـود بـا موضـوع     یکارشناسۀ نامانیز در پاینگارنده ن
                                                                                                                   
1. Olympia 
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و  يســازلمیفــ یکــیو تکن ییمحتــوا يهــایژگــیات و ویــ، بــا توجــه بــه جزئ»یورزشــ
 یمستند ورزشـ «ف کرده است: ین گونه تعریرا ا ی، مستند ورزشیونیزیتلو يسازبرنامه
و  ییبا اسـتفاده از عوامـل محتـوا    یورزش يدادیر خالقانه رویتوان گزارش و تفسیرا م
ن عوامل، به یف کرد. منظور از ایتعر یونیزیتلو يسازبرنامه و يسازلمیف یشناختییبایز

نش تـم، موضـوع،   یاز جملـه گـز   ییو صـدا  يری، تصـو ییاجزاء رواۀ کار بستن خالقان
ــاختار  ــژوهش، س ــد و پــ  پ ــده، رواشیقدرتمن ــبرن ــارش فی ــتن،  یت، نگ ــه و م لمنام

، يصـدابردار  زانسن،یصحنه، م یطراح ،نهیع نما)، ضبط چند دوربیتقط -يدکوپاژ(نمابند
 )10، ص1388صباحی، »(و... است. یقیک، موسیتم، گرافین خالقانه و هدفمند، ریتدو

ـ لم یاز ف ياگونه یمستند ورزش« توان خالصه گفت کهیم نیبنابرا مسـتند  ۀ ا برنامـ ی
(صـباحی،   »آن ورزش و موارد مرتبط با آن اسـت.  ییو محتوا یاست که محور موضوع

 )149، ص1388
 یت در آنها بـه مسـائل ورزشـ   یروا یکه خط اصل ییف، مستندهایتعر بر اساس این

 رند.  یگیقرار م یورزش يپردازد، جزو مستندهایم

 یمستند ورزشۀ خچیتار

ها و مستندهاي ساخته شده در طول تـاریخ سـینما و تلویزیـون،    با نگاهی به عناوین فیلم
رشـد ایـن دو رسـانه،     توان به روشنی دید کـه مسـتندهاي ورزشـی، همپـاي پیـدایش و     می
اند. دلیل این توجه نیز آن بوده که موضوعات درخـور توجـه بـراي    وجود آمده، بالیده شدهبه

تصـویر  ة سازان تلویزیونی در حقیقت بازتابی از خواست تماشاگران بـالقو سازان و برنامهفیلم
هـاي  ر سدهمردم به امر ورزش دۀ ها توجه و عالقمتحرك بوده است، و یکی از این خواست

کالسـکه برقـی از   ۀ مسـابق «توان بـه  ی، مترین آثار مستند ورزشیاخیر است. از میان قدیمی
)، 1897( )3(»دویـدن بـا گـونی (دوي پـا در گـونی)     ۀ مسابق«)، 1897( )2(»پاریس تا بردو

ماننـد   ی از ایـن دسـت  ) و سـایر موضـوعات  1897( )4(»داران اتریشـی تاخت نمایشی نیـزه «
برادران لومیر از همان دوران آغازین پیـدایش  ۀ ساختش دوچرخه سواري و... شناگران، آموز

 .)29-28، ص 1380(بارنو،  تصویر متحرك اشاره کرد.
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ۀ نـ یمسـتند در زم و شـبه  یبـه سـبک گزارشـ    يشـتر یب يهـا لمیفـ  بعـد،  يهادر سال
، سـاخته و  کیـ المپ يهـا يباز ، همچونیا جهانی یدر سطح مل یمهم ورزش يدادهایرو
ـ جر در ،شـده  يبـردار لمیفـ  يخبر يهالمین فیاز تدو شتر آنهایب که ش داده شدیانم ان ی

ــا يبرگــزار ــه روی ــد.ســاخته شــده بود دادهایــن گون ــدالبتــه از  ن  يهــایژگــیو دگاهی
از کارشناسان،  ياریبسکه به اذعان  ين موردی، نخستيو ساختار یکیتکن یشناختییبایز

 ،ردیـ گیقرار مـ  یورزش يمستندهاۀ سرسلسل ،يسازلمیخ فیپردازان و مورخان تارهینظر
پس از ساخته شدن و  ،قتیاست. در حق 1فنشتالیر یلنۀ ساخت )1938(المپیالم یهمانا ف

ـ  یورزشـ  يمسـتندها  نساخت يبرا يشتریبة زیبود که انگ ایالمپ ش دادنینما ـ وهب ژه از ی
 فراهم شد. یجهان يدادهایر رویک و سایالمپ يهايباز

ـ در ا يآورسـازان نـام  لمیفۀ ها، ما را متوجه تجربلمیگونه فنیرست ابه فه ینگاه ن ی
 5نگری، جان شـلز 4لوش فورمنیم، 3آرتورپن، 2کلود للوشمانند  يکند. افرادیعرصه م

ـ ن قالب از مسـتند را در ابتـدا   یکه تا امروز ا يسازان معتبرلمیگر فیو د  يا اوج کارهـا ی
و  یورزشـ  یزندگة ، دربار6کایر کوستاریامت یاز روا توانیم اند. مثالًخود تجربه کرده

لم ین نـام، فـ  یمسـتند بـه همـ    یلمـ یدر ف ،ینیآور آرژانتست نامیفوتبال 7مارادونا یشخص
ـ ماة ) دربـار 2006( 9مـز توبـاك  یجۀ سـاخت  8سـون یتامستند  از  یکـ ی 10سـون یک تای

ـ  ا مستندیخ ورزش جهان یتار سنگین وزن ين بوکسورهایمشهورتر قـرن  ة رزیدان: پرت

                                                                                                                   
1. Riefenesthal, Leni 
2. Claude Lelouch 
3. Arthur Penn 
4. Milos Foman 
5. John Schlesinger 
6. Emir Kusturica 
7. Maradona 
8. Tyson 
9. James Toback 
10. Mike Tyson 
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 و همچنـین فـیلم   2فیلیپه پـارنو  و 1دوگالس گوردوۀ ساخت) 2006( )5(بیست و یکمی
 .  نام برد 3نگیلیمون گیرۀ ساخت )6(لحظه موعود -فیکرایوهان 

ة کـه در دور  يخبر يهاجز گزارشه به عمل آمده، ب يهاپژوهش ردر ایران نیز بنا ب
ـ من شـاه قاجـار   یمظفرالد ـ  ییمـا یاز کوهپ یم خـان عکاسباشـ  یرزا ابـراه ی ا حرکـات  ی
) ی(گزارشـ ین مستند ورزشینخست، ده بودرک يبردارلمیها، فقزاق یمانند ورزشآکروبات

 1323در سـال   يم معتمـد یابـراه ۀ ک سـاعته سـاخت  ی یلمیف به ثبت شده مربوط است
ن رشته به یا یخارج یدر تهران و ورود و حضور مرب یاسکورزش ة دربار ،يدیخورش

، ین اسـک یاز فرودگـاه، تمـر   ییهـا شامل صحنه یلم ورزشین فی. اارییتگاستون کانام 
استقامت است.  یاسکۀ ن مسابقیح و گشت و گذار مردم تهران و همچنیصرف غذا، تفر

 )93، ص 1377نژاد، ی(تهام
ـ یا مطرح ینخستین مستند ورزش ة کـه در برگیرنـد   -کلمـه   یواقعـ  يبـه معنـا   یران

 گود مقـدس  با نام را هژیر داریوش -است  يسازتندمس یتکنیک و یمحتوای يهامؤلفه
 یبـا نگـاه   ) ویباسـتان (يا. این فیلم که در مورد ورزش زورخانهساخت 1343در سال 

ـ بـه ا  یو مـذهب  يری، اساطیخیتار و  یپهلـوان  هـاي ان و جنبـه یـ رانیا یورزشـ ۀ ن رشـت ی
، 1375، یشـد.(مهراب ه یـ تهآن اسـت، بـه سـفارش وزارت فرهنـگ و هنـر       يسلحشور

خ و یتـار  منـابع مکتـوب مربـوط بـه     شـتر یب به یبا نگاهبعد  يهادوره یدر ط )335ص
گـود   لمیافت که در کنار فـ یتوان دریم ران،یمستند در ا يسازو برنامه يسازلمیف لیتحل

 يریمحمـد نصـ  ة دربـار  ،یینایخسرو سـ ساخته ) 1349( آهن يسرد يهالمی، فمقدس
،کـه  یجهرم یاحمد ضابطساخته ) 1377(یقهرمانو  ،يبرداروزنهۀ قهرمان جهان در رشت

آزاد جهـان در   یمسـابقات کشـت  ة ن دوریوسـوم  یسـ  ين دارد از برگـزار یآهنگ یتیروا
سـاخته   یورزش يان مستندهایدر م يشتریاز اعتبار و شهرت ب م.)1998-خ.1377تهران(

   )7(.شده در کشور، برخوردارند

                                                                                                                   
1. Douglas Gordon 
2. Philippe Parreno 
3. Ramón Gieling 
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 یورزش يمستندها ییمحتوا - یتیساختار روا

نخست، ۀ دهد در درجیو مستند بودن م يارزش اسناد یورزش يآنچه که به مستند
از دل  ییمحتـوا  ییآن مستند به موضوع و لحاظ کردن دورنمـا ة نش سازندینوع نگاه و ب

ۀ ) سـاخت 1377( یقهرمـان  یلم مسـتند ورزشـ  یکرد فـ یرومثالً  ؛است یورزش یموضوع
ـ از  يسـاز حماسه ،یجهرم یضابط اسـت و   یجهـان  یدر آوردگـاه  یملـ  یک قهرمـان ی
 ییو توانـا  گونـاگون ملل  يفنشتال، دو موضوع توانمندیرۀ ) ساخت1938( ایالمپکرد یرو

ـ در جر یورزش يهاحرکت ییبایک و زیالمپ يهايباز ير لوایآنها در اتحاد با هم ز ان ی
ـ خاص از ال یمستندساز با نگاه ،گریک است. به عبارت دیالمپ ـ رو یسـطح ۀ ی دادها و ی
ـ را کـه در   یورزشـ  ينهفته در امـر  يایگذشته و زوا یورزش يهاوعموض ک گـزارش  ی
 گذارد.یش مید، به نمایتوان دی نمیورزشة ساد

سـازي  هـاي برنامـه  ترین وجه تمایز مستند ورزشی با دیگـر قالـب  مهماز سوي دیگر، 
است. تکنیکی بنا شده بر آن  ورزشی، موضوع روایت در فیلم مستند و ساختار محتوایی و

بـه   فقـط و  انـد از عنصر اصلی روایت خـالی ، سازي ورزشیهاي دیگر برنامهگونه معموالً
پردازنـد. در حـالی   اي از رویدادهاي ورزشی میگزارش یا تحلیل و تفسیر یک یا مجموعه

خـود در نظـر   ۀ را براي برنام 2و دورنمایی مفهومی 1هاي مستند، هدفکه سازندگان برنامه
، پـیش از  3برند. امکان دارد این تمروایت مستند خود را پیش می ،ساس آنگیرند و بر امی

تعیین شده باشد یا در خـالل ایـن مراحـل، بـراي      )8(پژوهش و تصویربرداريۀ آغاز مرحل
بـا تغییـر جهـت در     ،موردنظر انتخاب شود. حتی امکان دارد که بـه هنگـام تـدوین   ۀ برنام
 ت برنامه یا فیلم مستند انتخاب کرد.  دید، موضوع جدیدي را براي روایۀ زاوی

 ش و گـزارش ینمـا  شتر در حدیب ،ر مستندیغ یورزش يهامعموالً برنامه که ییدر جا
، بـه  یماننـد، مسـتند ورزشـ   یمـ  یبـاق  یورزشـ  يهادادها و موضوعیرو يظاهرۀ پوست
 ارنندگان کنـ یب يش رویرا از پ ییهاو پرده زندیم تر همان موضوع نقبیدرون يهاهیال

                                                                                                                   
1. Aim 
2. Perspective 
3. Theme 
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ـ  یا موضوع ورزشیداد یک روی يهاهیماالعلل و بن، تا به علتبردمی ـ ببریپ ان یـ م در د.ن
ـ د نکـه از ی، بـا ا هـم  یورزشـ  يهـا گـزارش  ، اگر چهیورزش يهابرنامه کـرد  یرو دگاهی
ـ از د داد،یک رویت موجود در یو بازتاب واقع ییگراواقع بـه   یبـه نـوع   ،ید موضـوع ی
ب سبمند که نش خاص و هدفیل نداشتن نگرش و بیبه دل، اندکیمستند نزد يهابرنامه
 .گنجنـد یج نمـ یرا يمستندهاۀ ننده شود، در دستیت بیر در ذهنییو تغ يفکر یامیالقاء پ

ـ کـه معمـوالً    ییهاطهیساز، با ورود به حن مستندین گونه است که دوربیا ـ ا از دی درس ی
ـ روۀ جان موجـود در صـحن  یل هیا به دلیخارج است  يعاد بـه آن توجـه    یورزشـ  دادی
، يو مستندسـاز  يرسازیتصو يهاو روش ییمناسب از ساختار رواة شود، و استفادینم
 .کندیرگذار عرضه میماندگار و تأث يگذارد و اثریها دست من نکتهیبر ا

ة کننـد زیساز، متمالمینوع نگاه و پرداخت هر ف ، همان گونه که گفته شد،انین میدر ا
دارد کـه  وجـود  امکـان  ایـن  لم مسـتند،  یب است که در فین ترتیبد هر اثر مستند است.

ـ دلم مستند یف مانند ؛بسازند یمتفاوت يهالمیواحد ف یساز از موضوعلمین فیچند دگاه ی
خ را یمـون  1972ک یالمپ يهايباز ،)10(دگاه هشت کارگردان مطرحیکه از د )9(هشت نفر

ـ  يریگگروگانۀ حادثدلیل که بهشد کبه تصویر می از  ین اشـغال یم فلسـط یورزشکاران ت
 .ان بـود یـ ها مرکز توجه جهانان خونبار آن تا مدتیو پا ینیک گروه مسلح فلسطی يسو

)Diffrient, 2006, PP1407-1409( 
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 »نفردیدگاه هشت «نمایی از فیلم مستند ورزشی 
 

ـ خالقانه، آن الگـو و ا  ياثر به مثابۀ یک مستند ورزشی يمحتوا اسـت کـه در    يادهی
شـود و کـامالً   یلمنامه به منظور ساخت آن اثـر ارائـه مـ   یا فیه یابتدا و در قالب طرح اول

ة دآمـد یکـه پد  یتأمل انسـان درخور  يهاها و ساختهدهیآفرۀ آشکار است که همانند هم
موضـوع  درباره نش یو ب یازمند آگاهیشمند است، نیتوانمند و اند یت ذهنیتفکر و خالق

درخـور  ماندگار، جالـب و   یساخت مستند ورزشۀ الزم ،گرید یبه عبارت .استرو شیپ
ننده ماندگار شـود و بتـوان   یساخت، آن چنان که در ذهن و قلب بخوش یا به قولیاعتنا 

، يلذت برد، استفاده از تبحر، توانمندهر زمان دن آن در یبارها به آن مراجعه کرد و از د
 یعنـ یاست.  یورزش يسازن گونه از برنامهیاۀ نیزم در ياژهیو يفکر يهانهیتجربه و زم

، ی، صـنعت ينگـار گـر ماننـد قـوم   ید يهـا ها و موضوعکه در رشته یهمانند مستندسازان
ز بـا تجربـه و دانـش    یـ ن یسـاز ورزشـ  ، مستنداندو... به ساخت مستند مشغول یاجتماع

 يبـرا  يشـتر یب يداست، به تبحر و توانمنـ  ردهککه  یکارها و مطالعات یاندوخته شده ط
لمسـاز  یفۀ نش خالقانین بیاۀ جیابد. نتییدست م یورزش يمستندسازۀ طیکار در حۀ ادام
ام و یـ پۀ نـ یانتقال به يبرا یکیزیو ف يمناسب از ابزار فکرة ، استفادیا برنامه ساز ورزشی
 شده است. یطراح يقت همان هدف و دورنمایو در حق یاصلة دیا

ـ از د یورزش يز اشاره شد، مستندهاین نیش از ایگونه که پهمان بـه   ییدگاه محتـوا ی
ـ ن رویقـاً عـ  یکه در آنها، دق ییمستندها ،شوند؛ نخستیم میتقس یاصلۀ دو دست ـ داد ی ا ی
 رد.. در مـتن قـرار دا  .، ورزشکاران ویورزش گوناگون يهامانند رشته یورزش یموضوع

ـ است. ا یو هدف و موضوع اصل خـود، از   یورزشـ ن گونـه از مسـتندها بنـا بـه ذات     ی
 يهـا طـه ید با نگاه و شـناخت ح یکه مستندساز با ندبرخوردار ییهاتیها و جذابتیقابل

با شـناخت   ،و در ضمن بپردازدبه ساخت مستند موردنظر  یمرتبط با آن موضوع ورزش
تـر کـردن مسـتند و پرداخـت     جـذاب  يآن، بـرا  يو معنـو  یکیزیف يهایژگیکامل از و

 يهـا ها اشاره خواهد شد. از نمونهیژگین ویخود به ا يکه در جاتر آن بهره ببرد، کامل
 و آهـن  يسرد ،گود مقدس يهالمیتوان به فیم یورزش ين دسته از مستندهایا یرانیا

کاوا یچیکن ا) ساخته 1965(ویک توکیا، المپیالمپبه  یرانیر ایغ يهاو از نمونه یقهرمان
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 اشاره کرد.  نفر دگاه هشتید و
هـاي مسـتند ورزشـی، در بسـتر خـود کـارکرد       ن امکان دارد که این گونه فیلمدر این میا

، امـا  ل دیگر آن موضوع ورزشی بزننـد ئنقبی به تاریخ، اجتماع یا مسامثالً دیگري نیز بیابند و 
، بـه ضـرورت   گود مقـدس  مثالً، در فیلم. محور اصلی همان بررسی موضوع ورزشی است

 هـاي پهلـوانی در  آثـار بـه جـا مانـده از نقـش      از فـیلم ، روایت ورزش باستانیۀ معرفی رشت
عالوه بر موضـوع ورزش، الجـرم موضـوعات دیگـري      و در ادامه شده جمشید شروعتخت
   شود.مطرح می این ورزش در دوران مختلف تاریخی بوده است، نیزۀ ، که حاشینیز

در  ،یورزشـ  یموضوعۀ رند که به بهانیگیاز مستندها قرار م یگر، گروهیدۀ در دست
انـد.  .. را هدف قرار داده.و یاسی، سیل اجتماعئمانند مسا يگریل دئخود، مسا يدورنما

، یاجتمـاع  يهـا مطـرح کـردن موضـوع    ين گونه از مستندها که از بسـتر ورزش بـرا  یا
شوند، چرا کـه  یمحسوب م یکنند، در واقع باز هم مستند ورزشیا... استفاده می یاسیس

دگرگون الً کمستند  ییو روا یاز آن گرفته شود، خط کل یع ورزشا موضویاگر آن بستر 
مطـرح کـردن    ي، چـون معمـوالً بـرا   یمسـتند ورزشـ   يهالمین دسته از فیخواهد شد. ا

و  ییمحتـوا  يتواننـد از عناصـر سـاختار   یشوند، مـ یساخته نم یصرفاً ورزش یموضوع
ات یضروره کندارند  یاناز چندیاستفاده کنند و ن يمستندساز يهار موضوعیسا یکیتکن

ماننـد ورزشـکاران    یورزش یشان موضوعیکه محور اصلرا  یورزش يساخت مستندها
تـوان بـه   یمـ  یورزش ين دسته مستندهای. از انندکرعایت است،  یورزش يهاا رقابتی

 کـه داور نـدارد   ییجا فوتبالو  يار بهاریمازساخته  )1380( یرانیفوتبال به سبک ا
 گوید:) می1387امامی ( شاره کرد.ا یرمضان دمحمساخته  )1385(

اسـت   ياهیم که ورزش بهانه است و حاشیشویرو مهروب یینجا ما با مستندهایدر ا«
م کـه مسـتند   یرو هسـت روبـه  ییعمالً بـا مسـتندها   یاجتماع یمبان يک سریطرح  يبرا

ـ خاص مثـل فوتبـال    ین حال از کانال ورزشیدر ع یول اندیاجتماع  يهـا ملیا مثـل فـ  ی
 يا نابهنجاریهنجار  ياز نمادها یکی بهن است که یو هدف آنها ا شوندیوارد م يگرید

 یجیحساب آن را مطرح کنند و نتاهد ورزش، از روزن ورزش نگاه کنند و بیجامعه از د
 )11()يحضور يوگو(گفت »رند.یگیخودشان م يبرا

ن فوتبـال،  یسـرزم مستند  ۀتوان به مجموعین گونه مستندها میگر اید يهااز نمونه
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ـ خ ورزش برزیاز آن فرهنگ و تار ییهااشاره کرد که در بخش )12(لیبرز ن یل و همچنـ ی
 و... یاجتمـاع  يماننـد کارهـا   گونـاگونی  يهاطهیها در حمیورزشکاران و ت يهاتیفعال

   است. یک مستند ورزشیکامالً  یشود، ولیمطرح م
و  محـض  یمسـتند ورزشـ  توان یم د،پردازیکه صرفاً به ورزش م نخست راۀ دست

 دهـد، یفراتر از ورزش را بازتـاب مـ   ییهایمشغولکه عالوه بر ورزش، دلدوم را ۀ دست
 .دینام یبیترک یمستند ورزشتوان می

 ییدگاه محور و موضوع محتوایاز د یمستند ورزشانواع 

، دهرکـ انتخـاب   ییاز لحـاظ محتـوا   هک یبا توجه به نگاه مستندساز و موضوع ورزش
ـ بر پا يبندن دستهی. ادارندز ین يگرید يبنددسته یورزش يشود گفت که مستندهایم ۀ ی

در نظـر گرفتـه    یمستند ورزشـ  ییو محتوا ییساختار روا ياست که برا یموضوعمحور
ـ چهار گـروه عمـده در ا   .)يحضور يوگو، گفت1387، یشود،(امامیم  يبنـد ن دسـته ی

ۀ کـرد رشـت  یمحـور (بـا رو   رشته )3، ت محوریشخص )2، داد محوریرو )1:ند ازاعبارت
 .ه محوریحاش )4، )یورزش

 محور دادیرو یمستند ورزش) 1
شـود و  یشمرده م یمستند ورزش يهاگونه نینخستمحور از  دادیرو یمستند ورزش

ن نوع مستند، جهت ثبت و مستند یرسد. ای، میورزش یگزارش ياش به مستندهانهیشیپ
ـ المپ يهـا لمیز فـ یـ ن نآ يهان نمونهیشود و بهتریساخته م یورزش يدادیکردن رو و  ای
مسـابقات  ة دربـار  یو دومـ  نیبـرل  1936ک سـال  یالمپة دربار یاست، که اول یقهرمان
 .استدر تهران  1377آزاد سال  یکشت یجهان
کـه گمـان    یدر حـال  .مستند، مصداق کامل اصطالح سهل و ممتنع استۀ گوننیا که

پـس از  ۀ ن آن در مرحلـ یداد و سـپس تـدو  یاز کل رو يبردارلمیفرود ساخت آن با یم
ـ دگاه به سـاخت ا ین دیبا همفقط اگر  یاست، ول یشدنانجام ید، به راحتیتول ن گونـه  ی

ـ   یاست که پس از مـدت  یفراوان ياش مستندهاجهی، نتبنگریم سـپرده   یفراموشـ ۀ بـه بوت
متفـاوت و   يساختار يهاوهیش نش و استفاده ازیدقت نظر، نگاه و ب قتیدر حقاند. شده
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 شود. یورزش يز شدن مستندیتواند باعث متمایجذاب است که م
نندگان و یتوجه ب درخور يهادادها و موضوعیشدن پخش رو یل رقابتیبه دل ،امروزه

ـ زیتلو يهـا وار در شـبکه ياد و پخش انبوه و کارخانهیتول ن یتـر یاصـل  ، بـه مثابـۀ  یونی
ـ ن گونه مستندها، اید و پخش ایکنندگان از تولیبانیپشت ـ  ن شـبکه ی ـ یهـا ب ش بـه  یش از پ

 ،گـر عمـالً  یانـد و د رفته یمهم ورزش يدادهایروۀ سمت پخش گسترده و لحظه به لحظ
که با توجه بـه مقـدار    -مستند يصورت کارهدادها بیپخش همان رو يبرا یجا و فرصت

ـ  يشتریبۀ نیم، هزین ساخت نسبت به پخش زنده و مستقیزمان پخش و همچن  یرا در پ
 یکرد کـه حتـ  د اشارهیوجود ندارد. البته با -دارد و درضمن مخاطبان آن محدودتر است

نه وجود داشـته باشـد، عمـالًَ    ین زمیمستقل در ا يدر بخش مستندسازها ییهازهیانگاگر 
ـ ر گذار از ایماندگار و تأث يساخت مستند يکه برا ینینه و تدارکات سنگیل هزیبه دل ن ی

هـا  زهیـ ن انگید، ایآیسازندگان مستقل بر نمة دادها الزم است و معموالً از عهدیوگونه ر
 رسد.  یمطلوب مۀ جیها هم کمتر به نتو خواست

 پـاریس  1924المپیک سـال  نخستین مستند ورزشی رویداد محور از در سطح جهانی، 
هـاي  بـازي ة دربـار  کـارلوس سـائورا   ) سـاخته 1992( ماراتن ساخته شده است و فیلم

، کـه بـه اکـران    هاي ورزشی شاخص در این دسته استاز آخرین مستند ،المپیک بارسلون
) 1347(جام آسـیایی از فیلم ). در ایران هم 111، ص 1388اند. (نگارنده، سینمایی درآمده

. ایـن  کـرد در این زمینه یاد  ورزشینخستین مستند به تعبیر  توانساخته هژیر داریوش می
ـ   1347سابقات فوتبال آسـیایی سـال   مة فیلم که دربار تهـران اسـت،   ۀ در ورزشـگاه امجدی

 ).  94، ص1377شود.(تهامی نژاد، شمرده می ،نخستین تولید تلویزیون دولتی ایران

 ت محوریشخص یمستند ورزش )2
در اسـت، کـه    یع مستند ورزشانوان یت محور از پرطرفدارتریشخص یمستند ورزش

ن نوع مسـتند  یا ،قتی. در حقرندیگیهم قرار م ياامهنیزندگ يمستندهاة قت در ردیحق
، نیستشود، یورزشکاران ساخته م یکه با موضوع زندگ ییشامل مستندها فقط یورزش

ـ ت یشود که با محوریم یورزش يمستندها همۀبلکه شامل  ـ ک ی ت ین شخصـ یا چنـد ی
ـ  يفـرد توانـد  یم هاتین شخصیا و شوندیبنا م یورزش د. نباشـ  یو حقـوق  یگروهـ ا ی
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و منظـور از   یا دسـت انـدرکاران امـور ورزشـ    ی، ورزشکاران يفردت یمنظور از شخص
 است. یورزش يهاها، مؤسسات و سازمانها، باشگاهمی، تیو حقوق یگروهت یشخص

رد کـ اشاره  آهن يسردتوان به یم یورزش ين دسته از مستندهایبارز ا يهااز نمونه
خسـرو  اسـت و   ،جهان يبردارقهرمان وزنه ،يریمحمد نص یو قهرمان یکه درباره زندگ

وقـت)   وزارت فرهنگ و هنر(کشور یینمایکل امور سة ادار يبرا 1349در سال  یینایس
ـ مهد دل یونیزیتوان به مستند تلویتر مکیان نزدیها در سالگر نمونهیه کرد. از دیته  رانی
حسـن  مسـاخته  ، )14()1387(یـک قاضـی   خـاطرات  ،یمداح یعل ساخته ،)13()1382(

محمودرضــا ســاخته ، )15()1384( لژیونرهــا، مجموعــۀ مسـتند تلویزیــونی  خانجهــانی
 ،و بـاألخره ، عـاملی مـیالد صـدر  ساخته  )16()1385-6( روهاي واراژینپیاده ،رضایی
 اشاره کرد.   ید توکلیمج ساخته )17()1387( سلطان
کا، یوسـتار ر کیام) ساخته 2008( مارادوناتوان به یز مین یخارج يان مستندهایدر م

 )2006( مـی کقرن بیسـت و ی ة پرتر کی دانیزمز توباك، یجساخته  )2006( سونیتا
ـ په یلیف ودوگالس گوردون ساخته  سـاخته   )2004(موعودۀ لحظ، رایفکیوهان و  ارنوپ

 اشاره کرد. نگیلیمون گیر
ن یسـاخت چنـ   يموضـوع بـرا   بـه مثابـۀ  نش ورزشـکاران  یآنچه مشخص است، گز

ت آن ورزش و یـ زان محبوبیاز م یتابع ،گر مسائل مرتبط با ورزشیهمانند د ییمستندها
شتر از همه به ین دسته از مستندها بیان ایدوستان است. در مان ورزشیورزشکاران در م

از  ينـادر  يهـا و البتـه نمونـه   خـوریم مـی بر يو بازسـاز  يوی، آرشـ یداستان يمستندها
ـ زمانند مستند  ؛شودیافت میان آنها یز در مین یگزارش يمستندها ـ   دانی صـورت  هکـه ب
 ست نامدار ساخته شده است.ین فوتبالیا يافوتبال حرفه يهاياز باز یکیاز  یگزارش

ـ ة بارمحور که درتیشخص یمستند ورزش يهالمیاز نمونه ف  یت حقـوق یک شخصـ ی
اشـاره کـرد    بافيزر يمهدساخته  )7-1386( سیمردان پرسپوللم یتوان به فیباشد، م
گ برتـر  یـ ش در لیهاکنان و رقابتی، بازیمرب ،)يروزیپ(سیپرسپولم فوتبال یتة که دربار
 .ران استیا 7-1386فوتبال 
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 )یورزشۀ رد رشتکمحور (با روی رشته یمستند ورزش) 3
، یورزشـ ۀ رد رشـت کـ بـا روی  یا مسـتند ورزشـ  ی محور رشته یموضوع مستند ورزش

 از یکـ یاسـت.   گوناگون یورزش يهارشته پرداختن بهداست، یگونه که از نامش پهمان
ـ ساخته شـده در ا  یرانیا یورزش يهان مستندیدارترن و نامیترشاخص لم ینـه، فـ  ین زمی

ـ ا یمعرفـ  يلم که بـرا ین فیا .)يا(زورخانه یورزش باستانة دربار ،است گود مقدس ن ی
 نیچنـد ة هـا برنـد  زند، در همان سالیران میخ ایهم به گذشته و تار ینقب یورزشۀ رشت
 یورزشـ  ين مستندهایترلم مستند از جذابین گونه فیا ،ریان اخیدر سال زه هم شد.یجا
دو  بـه مثابـۀ  آن  یرسـان و اطـالع  يسازان بوده است، چرا که ارزش ماندگارمستند يبرا

آن  يتوان بـرا یشتر است و در ضمن میها بلمیگونه فنیمستند، در ا اثردر  نیادیبنعامل 
و  ش بـرد یشده ساخت آن را پ يزیرن و برنامهییش تعیطرح از پ لمنامه نوشت و طبقیف
 .دهدمی مستندة را به سازند يشتریت بیبروز خالقة ن اجازیا

ـ یا یلم مستند ورزشـ ین فیجز نخستهب م یابـراه سـاخته   )1323( یاسـک  یعنـ ی ،یران
ـ  يگـر یار ارزشمند دیرد، آثار بسیگیم ين دسته جایکه در ا يمعتمد ـ وهب ۀ نـ یژه در زمی
از تـوان  مـی  نمونـه  يران ساخته شده است، که بـرا یا یو سنت یمحل يهاورزش یمعرف

 نام برد. عبدالوهاب محسن ) ساخته76-1375( نیاسفرا پوشانچوخهمستند ارزشمند 
برخورد محتوایی و تکنیکی ة ، معموالً نحوگوناگونهاي هاي ورزشبا توجه به ویژگی

ورزش کوهنوردي به دلیل  مثالً درهایی دارد. تفاوتدر مستندسازي هر ورزش با دیگري 
بردار مستند مربوطه نیز حتماً باید از فنـون  ، فیلماندمواجهصعود در شرایط سختی با اینکه 

با توجه به اینکه امکان دارد براي پوشش دادن جزییات مربـوط بـه    .کوهنوردي آگاه باشد
بنابراین مشخص اسـت کـه بایـد از     صعود حضور یک دوربین در مسیر صعود الزم باشد،

ماننـد دوربـین روي کـاله ایمنـی یـا       ،فیلمبردار متخصص این ورزش و امکانات مناسـب 
عـالوه   1ورزش موج سـواري درباره تجهیزات دیگر استفاده کرد. یا مثالً براي مستندسازي 

ر بر دوربین ضد آب، فیلمبردار نیز باید بتوانـد بـراي ثبـت جزییـات بـه همـراه ورزشـکا       
سواري کند.روي هم رفته، در این نوع مستند اسـتفاده از چنـدین دوربـین    موج ،سوارموج

                                                                                                                   
1. surfing 
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تقریبًا الزامـی اسـت(همانند مسـتندهاي رویـداد محـور یـا دیگـر مسـتندهایی کـه در آن          
در مستندسـاز بایـد    ،ي مناسـب گیـر رویدادهاي ورزشی باید ثبت شـوند.) و بـراي نتیجـه   

. بـه همـین دلیـل معمـوالً     ، متخصص و آگاه باشـد سازدورزشی که راجع به آن مستند می
سـازي از بـین ورزشـکاران     منـدان فـیلم  هعالق را ورزشی محورۀ مستندهاي ورزشی رشت

 .سازندمیمند به آن ورزش، ورزشی یا مستندسازان عالقهۀ همان رشت
شوند، ماننـد  یف میتعر یخاصة ن گونه مستندها در محدودیا یاست که گاه گفتنی

ـ البتـه با . یمـداح  یعلـ  ) سـاخته 1386( ورزش زورخانه در اروپـا مستند ۀ وعمجم د ی
دربـاره   یو مکان یط زمانیثبت شرا براي يلم مستندیاعتراف کرد که به هر صورت هر ف
ـ  یت میروا یو مکان یزمانة ک محدودیموضوعش، خواه و ناخواه درون  در  یشـود، ول

ـ  ییایـ جغرافة ط خاص آن محـدود ین نمونه، شرایمورد ا از  یکـ ین شـده،  یـی ش تعیاز پ
 يت و نـوآور یت، جذابیاهمۀ از درج ،و بدون آن استمستند  ییساختار محتوا يهاهیپا
 شود.یکاسته م هامستند ن گونهیا

 ه محوریحاش یمستند ورزش )4
ز ماننـد موضـوعات   یـ ورزش ن يهـا هین هم اشاره شد، حاشیش از ایگونه که پهمان

توانـد  یجـذاب مـ   يهاهین حاشیاست. ا یت فراوانیجذاب يداراافراد جامعه، براي گر ید
ـ مواقـع ا  ی... باشـد. بعضـ  .، هـواداران و یورزشـ  يهـا میشامل احوال ورزشکاران، ت ن ی

 يشـتر یت بین جذابیگذارند و بنابرایر میتأثبر متن شوند که یاد میها آن اندازه زهیحاش
ـ یل عوامل بیها در واقع به دلهین حاشیز این یمستندسازان خواهد داشت. گاه يبرا  یرون

ـ ا یرانیاۀ از نمون شوند. به هر صورتیزده ماست که ساخته و دامن هـا  لمین گونـه فـ  ی
 دزادهیم وحیابراهساخته  )18()1350(حدود  کدام قله؟ کدام اوج؟ يهالمیتوان به فیم

ـ یفوتبـال بـه سـبک ا   لم یدر ف مثالً، اشاره کرد. یرانیفوتبال به سبک او  از  یکـ ی یران
هـا بـا ورزش   ارتباط و برخـورد زن ة ن آن نحویترید اصلیلم و شایف یاصل يهاموضوع

منـد بـه   م که چگونـه دختـران جـوان عالقـه    ینیبیلم مین فیران است و در ایفوتبال در ا
ـ شـان بـا ا  یو اجتماع ینظر از فرهنگ و اعتقادات مذهبکنان آن، صرفیفوتبال و باز ن ی
کنان فوتبـال  یگر مانند حضور بازیا مسائل دیکنند یرتباط برقرار مکنانش ایورزش و باز
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هسـتند  هـا  هین حاشـ یمواقع هم ا یبرخ شود.یلم مطرح مین فیدر ا در سطح جامعه و...
 راند سـوم  یدهند، مانند مستند سه قسمتیل میرا تشک یک اثر مستند ورزشیرنگ یکه پ

ک یـ ران در مسـابقات المپ یا يکواندوم تیکه در آن روند حضور ت) 1387، یمداح یعل(
 يهـا نـه یاز زم یکـ ی یم ملیت يانتخاب و اردو يهاهیشود و حاشیت میپکن روا 2008
 ن ماجراست.یت ایروا

 یمستند ورزش يساختار يهایژگیو

بـا   یتفاوت چنـدان  یکیساختار تکن يهایژگیدر نظر اول، از لحاظ و یمستند ورزش
ـ مستند ند یموضوع يهاگر گونهید کـه   اسـت  یفـ یظرا يدر بطـن خـود، دارا   یارد، ول

که در  یژگین ویترینجامد. اصلیب یت مستند ورزشیفیش کیتواند به افزایت آنها میرعا
اده یـ به موضوع مـورد نظـر و پ   ینش و نگاه خاص ورزشیت شود، بید رعاین موارد بایا

ـ کار است. بـدون ا  یکیو تکن يکردن آن در بستر ساختار شـتر  یدر ب ،ین عنصـر اساسـ  ی
از  یو ماننـد گروهـ   داشـت نخواهـد   یقوام و ساختار مانا و جذاب یموارد، مستند ورزش

 هـا یژگـ ین ویتک تک ا یشود. با بررسیسپرده م یبه فراموش یآثار مستند، پس از مدت
نـد  اها عبارتیژگیو مراحل و نیافت. این موارد دست یاز ا يشتریتوان به شناخت بمی
ـ رلمنامه و برنامـه ید؛ شامل پژوهش، فیتولشیپۀ مرحل) 1 از: ـ  )2 يزی ـ تولۀ مرحل د؛ ی

ــ، یشــامل کــارگردان ــردارلمیف ــ3يو صــدابردار يب ــد؛ شــامل پــسۀ ) مرحل تولی
   تدوین،گفتارمتن و موسیقی

 )يزیرلمنامه و برنامهید ( پژوهش، فیتولشیپۀ مرحل .1

 پژوهش الف) 
 یی، از ارزش بـاال يندسـاز مست يهـا گر موضـوع یمانند د یپژوهش در مستند ورزش
 یکـ یل تکنئاز مسـا  ی، شـناخت مناسـب  يادیـ کامـل و بن  یبرخوردار است. بدون پژوهش

اطالعـات   ي. ورزش در ذات خـود دارا دست نخواهد آمـد بهموردنظر  یموضوع ورزش
شتر ی.. است که ب.و يداورة وین رقابت، شین ثابت و نوی، قوانیمانند فنون ورزش یفیظر
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دارنـد.   یش اجمـال یاطالع کمـاب  یورزش يهاین آگاهیاز ا ياریاز بس یطرفداران ورزش
ـ اطالعات نادرسـت  ۀ ارائ سببتواند یها، مین گونه دانستنیآگاه نبودن مستندساز از ا ا ی

. از اعتماد شـوند نتیجه، مخاطبان به آن مستند ورزشی بیدر  و ان، به مخاطبان شودیبنیب
د اثـر مسـتند بـه    ید و تولیتولشیپۀ شبرد مرحلیپ ياز اطالعات برا یگر، گروهید ییسو

ـ ن حـال رعا یپوشش مناسب موضوع مستند و در عـ  يند و دانستن آنها برایآیکار م ت ی
 یکـ یزیط فیاز شـرا  یتوان بـه آگـاه  یم مثالًاست.  يد ضروریتولۀ موارد الزم در مرحل

ـ  يو کارگـذار  يبـردار لمیف ياین زواینش بهتریگز براي يبردارلمیط فیمح هـا و  نیدورب
ا تـدارك نقشـه،   یر مناسب یاشاره کرد. انتخاب مس یمنیت موارد این رعاینورها و همچن
 يدر مسـتندها  یسـت یو ز یمنـ یل ائگـر مسـا  یو د یشـ یو گرما ییل روشـنا یآذوقه، وسا
 یورزشـ  يهـا پوشـش رشـته   يهـا بـرا  نیا محل نصب دوربی، يو کوهنورد يغارنورد
 .اندن دستهیو... از ا گوناگون

 لمنامه یفب) 
اسـت کـه ضـمن     يارنامهیقـت تصـو  یدر حق شـتر مـوارد  یدر بلم مستند، یفۀ لمنامیف

آن را که قرار  ییلم مستند، ساختار و خط روایثبت در ف ياز برایر مورد نیشنهاد تصاویپ
لم یفـ ۀ لمنامـ یآنچـه در ف  کنـد. ین مییز تعیگر مربوط کند، نیکدیر را به ین تصاویاست ا

ان یم وندیپ و جذاب از ییروا يدن به ساختاریرس یرسد چگونگیه نظر ممستند، مهم ب
ن ی، کـه همـ  ک اسـت یچ گونه کنش دراماتیو ثبت شده و غالباً بدون ه یواقع يریتصاو

 شود.می یورزشهاي ر برنامهیاز سا یورزش يز مستندهایسبب تما یژگیو
رد و یـ گیشکل مـ آن  حولکه مستند بر  يبسته به نوع محور یورزش يدر مستندها

آن در  يریـ گلمنامه و نحـوه و زمـان شـکل   یاز به فیزان نین به آن اشاره شد، میش از ایپ
ـ  کـه  یبـه هرصـورت مسـتند ورزشـ     یول ؛تفاوت دارد گوناگون،مراحل   يدارا شیاز پ

 یعنـ ینباشـد،   يالمنامـه یف يگونه که گفته شد، چارچوب فکرا همانی مشخصۀ لمنامیف
ـ روا یخطوط اصـل  ر یتـر از سـا  فیار ضـع یاختار در آن مشـخص نباشـد، بسـ   ت و سـ ی

 خواهد بود. یورزش يمستندها
ـ براسـاس   فقـط ، يان مستندها، اصوالً مستند خبریلمنامه در میدگاه فیاز د ـ ک ای ده ی



 89بهار فصلنامه رادیو تلویزیون؛ /  28

ن شـکل  یتـدو ۀ و در مرحلـ  يلمبـردار یت پس از فیا روایشود و داستان یم يلمبرداریف
کـه   انـد طرح ینوع يمشخص، معموالً داراة دی، بر اساس ایگزارش يرد. مستندهایگیم

ن دسته از یست. ایلمنامه نیصورت فهالزامًا ب یکند، ولیخطوط کار را از ابتدا مشخص م
، آمـاده و بـر   یین نهـا یش از تدوید پیلمنامه را بایکه ف انداز آن دسته یورزش يمستندها

ورزشی گزارشـی و   هاي مستندهايیکی از ویژگی کرد. ين و صداگذاریاساس آن تدو
از پـیش تعیـین شـده    ۀ طرح و فیلمنامـ  ،رویدادمحور این است که هر اندازه که از پیش

در طـول برگـزاري ایـن     گونـاگون وجود داشته باشـد، بـه دلیـل رخ دادن رویـدادهاي     
تولیـد را پـیش   ۀ توان به طور کامل بر اساس آن مرحلـ گاه نمیهاي ورزشی، هیچرقابت

هاي موجود بر اسـاس  ، باید با بازبینی راشيبردارلمیفۀ پایان مرحل برد. بنابراین پس از
، فیلمنامه یا بـه عبـارتی   يبردارلمیفطرح اولیه و مواد تصویري مناسب به دست آمده از 

. ایـن فیلمنامـه   بگذاردگر و گروهش کارگردان تهیه و در اختیار تدوین را دستور تدوین
شود، شـامل  شناسی تدوینی تهیه میحظات زیباییگر و مالکه معموالً با مشورت تدوین

براسـاس سـاختار    ،ها و نماهاست، و بعـد از تـدوین نهـایی   بندي، توالی صحنهسکانس
هـا و طـول   هـا، صـحنه  وجود آمده است که گفتار متن آماده شده، با سـکانس هتدوینی ب

 شود.هماهنگ می ،نماها تطبیق داده شده
لمنامه و طرح مشـخص  یتوان بر اساس فیم یفیوصو ت يویآرش يدر مورد مستندها

 یش رفـت و حتـ  یپ یمستند ورزش ين شده و بنا به محور انتخاب شده براییش تعیاز پ
داشـت. البتـه امکـان     يبندصحنه و سکانس ،کیآن بر اساس اصول درامات يتوان برایم

آن طـرح و   ان امـور بـر اسـاس   یمستندساز، جرة و خارج از اراد گوناگونل یدارد به دال
ـ یف ة ن کننـد یـی ت مستندسـاز تع یـ ، تجربـه و خالق ين مـوارد یش نـرود. در چنـ  یلمنامه پ

ـ یـ ن یقهرمـان لم یآن چنان که در فـ  است؛ر ساخت مستند یمسۀ ادام یچگونگ ل یـ دلهز ب
ران، یـ گیکشـت  یکشـ در سـالن وزن  يو خبـر  يبـردار لمیف يهاممانعت از حضور گروه

 ده شـده و سـاختار کـار خـود شـد.     یشـ یر طـرح اند یـ ین مستند ناچار به تغیکارگردان ا
 )يحضور يوگو، گفت1387، یجهرم ی(ضابط

مستندهاي بازسازي، الزاماً از یک خط روایی از پیش تعیین شـده پیـروي    ،در این میان
شناختی وکارکرد این گونه مستند ورزشی اسـت، چـرا کـه    کنند. این الزام از دید زیباییمی



 29/  هاها و ضرورتمستند ورزشی؛ زمینه 

یـک  ة منسجم، این کار اثر، خاصـیت و جلـو  ۀ رك ندیدن فیلمنامدر غیر این صورت و تدا
ـ مستند ورزشی بازسازي را نخواهد داشـت. ایـن خـط روایـی      ـ ی ي اصـورت فیلمنامـه  ها ب

بنـدي شـده کـه امکانـات     سـاختار طرحـی  صورت همکتوب و تأیید شده است یا حداقل ب
بایـد آن گونـه باشـد کـه     دهد، ولی به هر صورت ار مستندساز قرار میتیفیلمنامه را در اخ

 مستندساز بتواند بر اساس آن دکوپاژ فیلم را آماده کند و بر اساس آن پیش برود.

 يزیربرنامهج) 
ز از یـ ن موضـوعات ن یپوشش اة ، نحویل تنوع موضوعیبه دل یورزش يدر مستندها

ـ رو یپوشش مناسـب مسـتند ورزشـ    يدر کل برا یبرخوردار است، ول يادیتنوع ز داد ی
بهره بـرد.   یوع و در ابعاد متفاوتند از امکانات متیداد، بایتوجه به وسعت آن رو محور با

داد مورد بحث که در بخـش پـژوهش بـه آن اشـاره     ین لحاظ شناخت موضوع و رویبد
شامل تعـداد   يزیرن برنامهیمناسب کار باشد. ا يزیربرنامه يبرا ییر بنایتواند زیشد، م
کـار و   ی، جدول زمـان يو صدابردار يبردارلمیف یجانب زاتیاز، تجهیمورد ن يهانیدورب
ن یا، محوردادیرو یورزش يژه مستندهایوهب یورزش ي. در مستندهااستات یئگر جزید

 يبـردار لمیاصالح فـ  يداد برایدارد، چرا که امکان تکرار رو یت فراوانیاهم يزیربرنامه
ـ ن پایمورد مطالعه در ا یمستند ورزشۀ گر وجود ندارد. هر دو نمونیا مسائل دی نامـه  انی

ـ رگذشته آورده شده، از برنامه يهابنا به شواهد معتبر که در بخش کـه بـر    یمناسـب  يزی
اند خـود  ل توانستهین دلیاند و به همه انجام شده بودند، بهره بردهیاولة دیاساس طرح و ا
 ت برسانند.یفیاز ک یرا به سطح مناسب

 )يو صدابردار يبردارلمیف، ید( کارگردانیتولۀ مرحل .2

 یکارگردانالف) 
ن آن داشتن نگـاه و  یتراست که مهم ییهایژگیواجد و یدر مستند ورزش یکارگردان

ـ است که موضوع کار مسـتند اسـت. ا   یورزشۀ ورزش و رشتۀ نش خاص به مقولیب ن ی
ـ برگرفتـه  ، يگـر یا هر موضوع دینگار ک مستندساز مردمیز مانند نگاه ینگاه ن ه، از تجرب
) 1938( ایالمپدر  فنشتالیرهم مثالً مورد نظر است.  یو تسلط به موضوع ورزش یآگاه
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از  ی) هـر دو خـود اطالعـات نسـبتاً جـامع     1377( یقهرمـان در  یجهرم ضـابطی  و هم
ر یاند و در کنار آن با استفاده از دانش خود در سـا مورد نظر داشته يهاا ورزشیورزش 

 .از خود برجاي بگذارندشاخص  ياند اثرتوانسته یقیسن و مویژه تدویوهها بنهیزم
تلویزیونی، جامعیت ایـن نگـاه بـراي بـرآورد     ۀ مانند کارگردانی هر نوع فیلم یا برنامه

رسد. این نگـاه و  مناسبی از امکانات، نفرات و روزهاي تولید مورد نیاز ضروري به نظر می
هـاي  دوربـین ۀ نش و زاویـ رشـته و رقابـت ورزشـی مـوردنظر در چیـ      اشراف به ماهیـت 

هاي این پـژوهش، اسـتفاده از   برداري نمود بارزي دارد. براساس یافتهتصویربرداري و فیلم
هاي ورزشـی  ها براي مستند کردن فعالیتروش ضبط چند دوربینه یکی کارآمدترین شیوه

اي از رویداد و حرکت ورزشی از دسـت نـرود. ایـن در حقیقـت پاسـخی      است، تا لحظه
هـاي  ه ماهیت گذرا بودن رویداد ورزشی و همچنین لزوم دیده شدن زیبایی حرکتاست ب

ورزشـی  ۀ ها. از آنجایی که پوشش واقعـ براي درك آن زیبایی گوناگونورزشی از زوایاي 
برداري انجام شود در بسیاري از موارد که امکـان بـه کـار گـرفتن     باید با چند دوربین فیلم

بـردار ایـن   فـیلم ة العـاد بتوان با تحـرك فـوق   ، شایدباشده هاي متعدد وجود نداشتدوربین
 نقیصه را جبران کرد، ولی در مجموع کار کیفیت ضبط چند دوربینه را نخواهد داشت.

ـ یکه کارگردان با يگر مواردیاز د در مـورد آن   يبـردار لمیفـ ۀ ش از آغـاز مرحلـ  ید پ
ه اگر بنا باشد کـه بـا   مستند در حال ساخت است، چرا ک ینیرد، ساختار تدویم بگیتصم

ة ا و ارتفـاع و انـداز  یاز لحاظ زوا يبردارلمیش برود، نوع فیپ )19(ین تداومیساختار تدو
ـ     یار متفاوت خواهد بود. گـو ا ینما بس ـ وهنکـه در دو مسـتند مطالعـه شـده، ب ژه مسـتند  ی
ار یبسـ  یر تـداوم ین غیتدوة ویمورد نظر، بدون استفاده از ش يمفهوم و دورنما یقهرمان

ن امـر باعـث از دسـت رفـتن     یشد. ایش از حد میور از دسترس و حداقل با اطناب بد
ـ جه ابتـر مانـدن مسـتند خواهـد شـد. البتـه ا      یمخاطب و در نت شـتر شـامل   یله بئن مسـ ی

ـ ا يبـرا  يگر مسـتند، اجبـار  ید يهادادمحور است و در گونهیرو یورزش يمستندها ن ی
 ک ورزش مدنظر باشد.  یا سرعت یها ییبایش گذاشتن زینکه به نمایست، جز ایکار ن

 )20(يبردارلمیفب) 
گـر  ید يبـردار لمیبا ف ید تفاوت چندانیشا ،به ذات خود ،یمستند ورزش يبردارلمیف
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ـ نداشته باشد،  يسازلمیف يهاگونه بـردار مسـتند   لمیهماننـد کـارگردان، فـ    مسـلماً،  یول
 یورزشـ ۀ ط وقوع رشـت یاها و شریژگید خود حداقل اطالعات الزم از ویهم با یورزش

 ،مناسـب را بـه اصـطالح    يهـا الزم بتواند لحظـه  یموضوع اثر را داشته باشد تا با آمادگ
 شکار کند.  

کند، جسارت، یمهم جلوه م یمستند ورزش يبردارلمیف يکه برا ییهایژگیاز و یکی
ـ لمیاالنتقال بودن فـ عیت و سریسرعت عمل، خالق اسـت.   ییهـا ن صـحنه یردار در چنـ ب

ب و یپـر از فـراز و نشـ   ن اسـت  کـ ممکـه   یورزش يدادهاین گونه رویاز ا يرداربلمیف
ـ از رو يبـردار لمیاش باشد، مانند فهیحوادث گوناگون در متن و حاش ، یابـان یخ يدادهای

ـ از رو ياری، آبستن بسـ ییمایها و تظاهرات و راهپها، جشنها، کارناوالشورش  يدادهای
د بتواند ضمن حفظ سـطح  یبا يبردارلمیفدر هنگام  داربرلمیک فی .است نشده ینیبشیپ

هـم   یورزشـ  يهـا يها و بـاز ز و درشت رقابتیکار، مترصد اتفاقات ر یفیاستاندارد ک
 ید از سرعت عمل خـوب ین حال که بایرا از دست ندهد. در ع ياباشد، تا لحظه و نکته

د مراقـب باشـد   یبا یلباشد، وبرخوردار زات یر تجهین و سایم دوربیو تنظ يدر جاگذار
ب رسـاندن بـه عوامـل    یو آسـ  کار ییت نهایفین رفتن کین سرعت عمل باعث از بیکه ا
ن یو همچنـ  یل ورزشـ یا وسـا ی یدان ورزشیر در میدرگ يبردارلمیفو  ی، ورزشییاجرا

 . نشود يبردارلمیفابزار 
ات هـز یتجو  بـردار ملیفـ  یکـ یزیامکـان برخـورد ف   ،ين مـوارد یدر چن ،عالوه بر آن

ز وجـود خواهـد   یـ ن یدان ورزشـ یـ موجـود در م  یل ورزشیبا نفرات و وسا يبردارملیف
ـ ت باین وضـع یمقابله با ا يبرامستندساز  داشت. اصـطالحاً بـا چشـم و گـوش بـاز      د ی

 بینـی پـیش  ي، بـرا يت فـرد یـ ها، اسـتفاده از خالق یژگیگر از وید یکی. کند يبردارلمیف
ماننـد   يبردارلمیف یهزات اصلین استفاده از تجدر صورت مجاز نبود ،نیگزیامکانات جا
 ن دست است.یزات از ایر تجهینگ و سایها، تراولها و چراغنورافکن

 يصدابردارج) 
ان، مقـدار  یـ مرب يهـا ییداور و راهنما يا رأیق تماشاگران یتشو يمسلماً بدون صدا

 از دست خواهـد رفـت. آنچـه مشـخص اسـت، ضـبط       یجان مستند ورزشیاز ه يادیز
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ج تماشـاگران  یین تهیشتر کار مستند و همچنیب ییگرادر واقع ینقش اساس 1نهیزم يصدا
دادها و یروۀ نیزم يل است که ضبط صداهاین دلیخواهد داشت و به هم یمستند ورزش

 رسیدن يبرا ایالمپلم یکه در ف يابه گونه ؛ات استیاز جمله ضرور یورزش يهاتیفعال
. اندآورده ينه رویزم يو ساخت صداها ين به صدا سازیتدوۀ ن مقصود، در مرحلیبه ا
لم یفـ  یهمراهـ  يانتخاب شده برا یقیغالب، موس يکه صدا هم یقهرمانمثل  یلمیدر ف

گزارشـگر   ينشـود از صـداها   دارلم خدشهیف ییگرانکه حس واقعیا ياست، باز هم برا
 تفاده شـده اسـت.  نه اسیزم يصدا برايان حاضر در سالن یو تماشاچیاد وغریسالن و فر

ن یتـر یاز اساسـ  یکـ ی یورزش يگزارشگر ورزشگاه در مستندها يگر صداید ییاز سو
حس تـداوم   یاز به راحتیکه ضمن انتقال اطالعات موردن آیدحساب میبه صوتیعوامل 

ـ رو یورزشـ  ين موضوع با مراجعه بـه مسـتندها  یو ا ندکي ایجاد میشتریب داد محـور  ی
 .شودمی اثبات
ـ داشت کـه در ا د توجه یبا از محـدود کـردن    يریشـگ یان، صـدابردار بـراي پ  یـ ن می
 يها، بوم و... براشامل کابل يل صدابرداریجاد مزاحمت وسایا ایلمبرداران یف ییجاجابه
ات و ید از تجربینه از امکانات موجود، بایبهة ن استفادی، و همچنیحرکات ورزش ياجرا

ن طـور  یم و همـ یسـ بی مناسب، ابزار يهاونکروفیدانش خود استفاده کند. به کاربردن م
 ن موارد است.یاۀ استفاده از امکانات ورزشگاه از جمل

 ) یقیموسو  گفتارمتن، نیدود( تیتولپسۀ مرحل .3

 نیتدوالف) 
 يهـا م روابط نماهـا و صـحنه  یکارگردان در تنظ يهادهیل ایتکم ،قتین در حقیتدو
دکوپـاژ انجـام شـده    ۀ ز در مرحلـ یـ ش از آن نیک بار پیلم موردنظر است که یا فیبرنامه 

ـ یپ یکیزیبجز عمل ف موارد، ی، در برخقتیاست و در حق ـ تجد ياگونـه هوند نماها، ب د ی
 .آیدحساب میبهنظر در ساختار در نظر گرفته شده هم 

                                                                                                                   
1 .Ambience یر صداط / زیمح يصدا 



 33/  هاها و ضرورتمستند ورزشی؛ زمینه 

 يبـردار لمیفۀ ن اجازه را به مستندساز بدهد که در صحنید ایذات مستند بودن کار با
دادن است، ضبط کند و بعداً بـا کنـار هـم     يموضوع کارش درحال رو حولآنچه را که 

ن نقطه اسـت  ی. در همیابدشده، به مفهوم موردنظر خود دست  يآورگذاشتن مواد جمع
ده شـده، و  یشـ یاندۀ لمنامـ یطـرح و ف  يدر راسـتا  نماها، نش مناسبیکه با استفاده از چ

ـ با .دیمطلـوب رسـ   يرگذارین تأثیشتریتوان به بیآنها، م یم زمانین تنظیهمچن د اذعـان  ی
ک ید یکه با سبببدینبه کار رفته،  ینیتدوة وی، فارغ از شیورزش يکرد که در مستندها

داد فشرده کرد و یاصل رو از ار محدودتریبس یزمانة را در باز یداد ورزشیموضوع و رو
 یاسـ ار اسیبسـ  ین نقشی، تدواستکنیز نجان آن یو ه یورزش يهاتیدر ضمن از جذاب

هستند کـه بـه اصـطالح بـر      ییجزو مستندها یورزش يشتر مستندهایکند و بیفا میرا ا
د بتواند چنـان  ین است که باین تدویا ،قتیشوند. در حقیم ین، کارگردانیز تدویم يرو
جـان  یام و هیـ زد، کـه پ یامیـ را در هـم ب  یداد ورزشیا رویک موضوع ی گوناگون يایزوا

 ننده منتقل شود.ین نحو به بیمورد نظر مستندساز به بهتر
الزم اسـت کـه از    یورزشـ هاي تیموجود در واقع جانین تحرك و هیانتقال ا يبرا

وه ین معموالً شیتدوة وین شیبهره برد. اد یپس از تولۀ در مرحلمناسب آن  ینیتدوة ویش
دهـد تـا بـا    ین امکان را به مستندسـاز مـ  یوه این شیاست. ا یر تداومین غیو شکل تدو

ـ داد، بر ریگزارش رو یزمان ش تعداد و تنوع نماها ضمن فشرده کردنیافزا ز یـ تم کـار ن ی
از جملـه بـرش    ،هاو استفاده از انواع برش یر تداومیغة وین شیبا ا ،قتید. در حقیفزایب

ـ تم آن افـزود. ا یو ر یسرعت مستند ورزش رتوان بیو برش ساده م یپرش له در ئن مسـ ی
کـه   یلم قهرمـان یمشهود است. فـ  یقهرمانو  ایالمپلم یف هردو یاد ماندنیبه  يهاسکانس

ـ ة سـه روز  یزمانة توانسته باز ،بنا شده ینین ساختار و شکل تدویهمۀ یاساساً بر پا ک ی
ـ آن روۀ ستیتند و شا یتمیقه و با ریدق 24جهان را در  یداد مهم ورزشیماجرا و رو داد ی

 یعنـ یدر سکانس مشهور خود،  مثالً ها واز فصل ياریدر بس ا همیلم المپیبازتاب دهد. ف
ـ ت ایشتر جذابین روال بهره برده تا بتواند هر چه بیاز هم ،رجهیسکانس ش ن ورزش را ی
ـ بـه ا  يازین نیا چنیالمپ يهاها و صحنهر سکانسیر بکشد. البته در سایبه تصو ن قـوت  ی
 جـان بـوده از  یهر جا که صحبت از تحـرك و ه این با وجود  یول ،شده استیحس نم

 بهره برده شده است. ینین شکل تدویا
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 ب) گفتارمتن
، گفتـارمتن بـا   40هیـ ن اولیده شده در تدویدر اثر مستند، معموالً، بر اساس ساختار چ

 شـود. یلم گذاشته مـ یا بدون آن، نوشته، خوانده و بر فی یلمنامه و طرح قبلیف استفاده از
حفظ تداوم مستند و ماننـد   يبراباشد  یرا دارد که بتواند خط ربط یژگین ویگفتارمتن ا

درخـور  ونـد بزنـد. در تعـداد    یلم را به هم پیف يو گفتار يریاطالعات تصو یحینخ تسب
شـوند،  یسـاخته مـ   یگزارشـ  يکـه در قالـب مسـتندها    یورزشـ  ياز مستندها یتوجه

ان یـ ب یدان ورزشیم وجود ندارد و از زبان گزارشگر میصورت مستقهگفتارمتن معموالً ب
توانـد  یشـود، مـ  یده مـ یلم شـن یگزارش از زبان گزارشگر ف صورتهآنچه که بشود. یم

ضـبط   يبـردار لمینه در هنگام فیزم يصورت صداکه به دان باشدیم یهمان گزارش اصل
ـ ا خوانـده و ضـبط شـده باشـد.    یعنی  ،يبازساز ویدر استود ،بعداً نکهیا ای شده است ن ی

دان یـ در م نـد کش احسـاس  یش از پیتند بننده و تماشاگر مسیشود که بیباعث م یژگیو
ـ . در انـد کحضـور دارد و آن را باورپـذیرتر مـی    یرقابـت ورزشـ   یواقع ـ  ی ۀ ن نـوع ارائ

کنـد، مثـل مشخصـات    یاکتفـا مـ   ياطالعـات ضـرور  ۀ به ارائ فقطاطالعات، مستندساز 
کـه   یژه در نقاطیوهب ،يورزشکاران، زمان و مکان رقابت و گزارش باز یمیو ت یشخص
 ییر باشـد. در مقابـل، مسـتندها   یپـذ امکـان  یننده به سختیب ياش از سوییشناسا امکان

کننـد.  یاطالعات اسـتفاده مـ  ۀ ارائ ينده و گفتارمتن برایمعمول از گوة ویهستند که به ش
ـ نننـده ا یاست، به ب يدر کار مستندساز يترمرسومة ویوه که شین شیا ن بـاور را منتقـل   ی
از آنها با خبـر اسـت.    يترک باشد که شخص آگاهیشر یاتتواند در اطالعیکند که میم
که امکان  ید و آن را از نقاطیایت در مستند بیتواند به کمک رواین گونه گفتار متن میا

 ن رفتن تداوم وجود داشته باشد به سالمت گذر دهد. یاز ب

 یقیموسج) 
کنـد،  اوان مـی یکی دیگر از ابزاري که به حفظ هماهنگی و تداوم اثر مستند کمـک فـر  

در هـاي گونـاگون بـه یکـدیگر اسـت.      بجا از موسیقی براي وصل کـردن صـحنه  ة استفاد
مستندهاي ورزشی، از آنجایی که جنس تصویر اصلی، از جنس رویداد، تحـرك، هیجـان،   

از  -شـود دیـده مـی   قهرمانیهاي جهانی آن چنان که در فیلم مانند قهرمانی -شور و بعضاً
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هـاي مسـتند   تر و متمایزتر از دیگر گونـه رد موسیقی تعریف شدهجنس حماسه است، کارب
هـاي بعضـاً بـا    مستند براي افزایش تمرکز بیننده از موسـیقی دیگر هاي است. اگر در گونه

شود، ورزش بنا به خصلت تحرك بـیش از حـد   هاي معمولی و حتی آرام استفاده میریتم
این امر در بسیاري از مستندهاي ورزشـی   طلبد وهاي با ریتم باالتري را میخود، موسیقی

مشهود است. در هـر دو   قهرمانیو  المپیا یعنی ،در اینشده و از جمله مستندهاي مطالعه 
ناپذیر است و تصور این دو فیلم بدون این نوع و ، موسیقی جزیی جداییشده فیلم مطالعه

ه ماننـد ورزش از  دلیـل اینکـ  هحجم موسیقی دشوار و تا حدي غیر ممکن است. موسیقی ب
هاي ورزشی ارتبـاط  تواند به راحتی با فعالیتوار برخوردار است، میذات و نظمی ریاضی

اسـت  ها، موسـیقی بسـتر مناسـبی    و هماهنگی برقرار کند. از سوي دیگر در این گونه فیلم
غیـر تـداومی   ة ویژه در ساختار تدوینی، که معمـوالً بـه شـیو   هب ،براي به هم پیوستن نماها

هاي آیینـی و سـنتی، ماننـد ورزش    ویژه ورزشهب ،هادر عین حال، بعضی از ورزش ست.ا
اي در کشور ما، چون برگزاري آن معموالً در دل آیینی خاص یا همراه با آن بوده زورخانه

گونـه  ایـن  ،یابـد. بـه عبـارت دیگـر    است، موسیقی کـاربرد اصـیل و متمـایز دیگـري مـی     
ناپـذیر آن ورزش محسـوب و شـناخته    سـنتی جـزء جـدایی   هاي معموالً آیینی و موسیقی

که مستندساز الجرم، باید براي حفظ واقعیت مستند خود، از همـان موسـیقی یـا     ،شودمی
ها در ایـن زمینـه فـیلم    نواهاي هماهنگ با آن در کار خود بهره ببرد. یکی از بهترین نمونه

ۀ موسیقی بـراي فـیلم یـا برنامـ    ة کننددر این حالت، آهنگساز یا انتخاباست.  گود مقدس
مستند، با توجه به کارکرد بیـانی موسـیقی در همراهـی اثـر مسـتند و تأثیرگـذاري بـر آن،        

ورزشی استفاده کند یا بـا دسـت بـردن در آن،    ۀ تواند از اصل موسیقی حاکم بر آن رشتمی
 .تري براي فیلم را آماده کندتر و مناسبپالودهۀ نسخ

مـورد   یورزشـ ۀ مرتبط بـا رشـت   يهایقیتم و ساختار موسیر ن در نظر گرفتنیبنابرا
ت یـ آن از اهم ینیسـاختار تـدو   ین طراحـ یلم و همچنـ یفـ ۀ یاول ینظر، در هنگام طراح

از  یتابع يان اثر مستند، به گونهین موارد، تدویاز ا ياریدر بس برخوردار است. ياریبس
اثر مستند  يتم و تمپوی، ریقیآن موسۀ یمربوط به آن ورزش است، و بر پا یقیتم موسیر

ن یدر ا یمناسب يتواند الگوی، میقهرمانلم یدر ف یقیبه نقش موس یرد. نگاهیگیشکل م
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 1ار پژوهندگان قرار دهد.ینه در اختیزم

 يریگجهینت

 يهااز دسته یورزش يتوان خالصه گفت که مستندسازیبا توجه به آنچه گذشت، م
ـ ن تعریتـوان آن را چنـ  یه مکشود یمشمرده  يمستندسازۀ طیدر ح یموضوع  ف کـرد: ی

آن  ییو محتـوا  یمستند است که محور موضوعۀ ا برنامیلم یاز ف ياگونه یمستند ورزش«
 »ورزش و موارد مرتبط با آن است.

ـ  یگونه که اشاره شد، مستند ورزشهمان  یصـرفاً ورزشـ   یماً بـه موضـوع  یمسـتق  ای
 ي، اقتصـاد یاسی، سیاجتماع یموضوعرح آن، و در کنار ط ورزشۀ ا به بهانیردازد، پیم

ۀ د و دسـت یـ نام محض یمستند ورزشتـوان  ینخست را مۀ کند. دست یو... را کالبدشکاف
در چهـار گـروه    یورزشـ  يگر، مستندهاید یدگاهیاز د .یبیترک یمستند ورزشدوم را 
 )3، ت محـور یشخصـ  )2، داد محوریرو )1رند: یگمی عمده قرار یو موضوع يمحور
ـ موارد، هر  یکه در برخ ،ه محوریحاش )4 ،)یورزشۀ کرد رشتی(با رومحور  هرشت ک، ی

ها در گذر از سـه  یژگین ویکنند. ایخود را در ساخت و پرداخت طلب مة ژیالزامات و
خـود را در قالـب مراحـل     یاثر مستند ورزشـ » دیتولپس«و » دیتول«، »دیتولشیپ«ند یفرا

اسـت، نشـان    یش مسـتند ورزشـ  یو نمـا  يداگذارگوناگون کار که شامل پژوهش تا ص
 دهند.  یم

 (فارسی و التین) فهرست منابع و مآخذ

 .ی. (چاپ سوم). تهران: نشر نلمیم نقد فی). مفاه1386د (ی، مجیاسالم -1
، یجهرمـ  یاحمـد ضـابط  ، ترجمـۀ  مسـتند  ينمایخ سیتار). 1380ک، (یبارنو، ار -2

 .)1974، یسروش(نشر اثر اصل تهران:
 .»جـان یدر برابر تجـارت ه  یفرهنگ يورزش نگار« .)1377نژاد، محمد (  یامته -3

                                                                                                                   
 Rough cutراف کات، . 1
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 ).113( م،لیگزارش ف
ـ زیتلو يهـا د برنامـه یـ تول يراهنمـا ). 1384زتل، هربـرت (  -4  یعلـ ترجمـۀ  ، یونی
جمهـوري   يمایتهران: دانشکده صدا وس، راد یین طباطبایدالدیمج ،یزاده طهماسبرجب

 ).2006، ی(نشر اثر اصل اسالمی ایران
ــ ). 1388ن (ی، محمدحســیصــباح -5 ــ، پایساختارشناســی مســتند ورزش ــانی ۀ نام

 ران.یما ج.ا.ایصدا و سة مستند، دانشکد یه کنندگیارشد ته یکارشناس
 لمین فـ یتدو يهاهیخ و نظری، تاریشناس ییبایز). 1384، احمد (یجهرم یضابط -6

 ی ایران.جمهوري اسالم يمایتهران، دانشکده صدا وس )،1930-1895(
7- Diffrient, David (2006). Visions of Eight. In Ian Aitken (Ed.), 

Encyclopedia of the Documentary film. New York:Routledge.  

 نوشتپی
 
ن یـ ا يموردۀ توانند به بخش مربوط به مطالعینه مین زمیشتر در ایبۀ مطالع يمندان براعالقه. 1

ــیلم یدو فــ ــالمپ« یعن ــان«و » ای ــدر پا» یقهرم ــانی ــوان نجایارشــد ا یکارشناســۀ نام ــا عن نــب ب
 ) مراجعه کنند.1388ما،یصداو سة (دانشکد »یساختارشناسی مستند ورزش«

2. The Electrical Carriage Race from Paris to Bordeaux 
3. A Sack Race Between Employees of Lumieres and Son’s Factory, Lyon 
4. The Charge of the Austrian Lancers - 1897 
5. Zidane: A 21st Century Portrait 
6. Johan Cruijff - En un momento dado 

ن عنوان یمراجعه کرد که با هم یرانیا یورزش ياز مستندها یتوان به فهرستینه مین زمیدر ا. 7
ساختارشناسـی  «نگارنده با عنـوان  ۀ نامانیپا يدر بخش ضمائم انتها» الف«ۀ میصورت ضمو به

 ) آورده شده است.1388ما،یاو سصدة (دانشکد» یمستند ورزش
و  یینمایسـ  يسـاز لمیفـ  يکارها یاز تداخل معن يریجلوگ ي، برایونیزیتلو يسازدر برنامه. 8

ضـبط   ي) براVideo shooting(يربرداریتصواز اصطالح  یونیزیتلو يسازلمیو ف يسازبرنامه
 شود.یاستفاده م يدییمواد خام سلولو يثبت بر رو يبرا يلمبرداریفدر برابر  ییویدیو
9 .Visions of Eight هشـت کـارگردان مطـرح    ۀ سـاخت ، یآلمان غربکا و یاالت متحده آمری(ا



 89بهار فصلنامه رادیو تلویزیون؛ /  38

 
 .)خیمون 1972ک یالمپة دربار David Wolper د والپریوید یکنندگهینما و تهیس

کـن   نگر،یجـان شـلز  آرتور پـن،   لوش فورمن،یکلود للوش، ماند از: ن هشت نفر عبارتیا. 10
ــاوا(یچیا ــ)، Kon Ichikawaک ــا)، Juri Ozerov(اوزوروف  يوری ــگیزترل يم  Mai( ن

Zetterling( کل فلگریو ما )Michael Pfleghar.( 
 .اینجانب موجود استۀ وگوهاي حضوري در پایان نامها به گفتارجاعۀ امل همکمتن . 11
 رانیاسالمی امهوري ج يمایدوم سۀ ه و پخش شده از شبکی، تهیمداح یعلۀ ساخت. 12
 جهان يقهرمان تکواندو یساع يهادة دربار. 13
 رانیفوتبال ا یالمللنیداور ب يمسعود مراد یو ورزش یشخص یزندگة دربار. 14
دوم ۀ شـبک  کـه  کننـد، یمـ  يبـاز  یخـارج  يهـا که در باشگاه یرانیا يهاستیفوتبالة دربار. 15
 رده است.که و پخش یته جمهوري اسالمی ایران يمایس

 سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران وانکووویچبرانکو ایة دربار. 16
 یو ملـ  یباشگاه يهامیتۀ گذشت يهادهه یمربسرست و یفوتبال نیپرو یعل یزندگة دربار. 17
 رانیا

ـ يویبا استفاده از مواد آرشـ  لم کهین فیا موضوع. 18  یو مسـتند داسـتان   يصـورت بازسـاز  ه، ب
 يهاشکسته در رقابت يکه با پا است، »يجواد«بنام  يریگیدر مورد شکست کشت ،ساخته شد

ف بـا اطـالع از   ی، حرين بازیدر آخر یول ،رودیش میپ یینها يکند و تا بازیک شرکت میالمپ
 دهد.ین موضوع او را شکست میا

 ی، شـکل ین تـداوم یتدوف شده است. یتعر یر تداومیغ و یتداومن در دو شکل یتدوالً ک. 19
ک صـحنه شـکل   یـ پشـت سـرهم    ينماهـا  یو وابسـتگ  یوستگین است که بر اساس پیاز تدو

هم نام  یتین روایتدوعنوان ا زند از آن بینم هم ت را بریر واقعیس یعیرد و چون نظم طبیگیم
ا یـ انـدار  ی، بیانیـ (ب یفین توصـ یا تدوی یر تداومین غین، تدویگر تدویبرده شده است. شکل د

نماها و وحدت  یبستگها بر اساس همنش نمای، چینیتدوة وین شی) است. در ایستیونیاکسپرس
ـ  یتواند با استفاده از ارتباط مفهـوم یساز ملمیب فین ترتیآنهاست. بد یمفهوم هـا و  دهیـ ن پدیب
 )5، ص1384، یجهرم یرا عرضه کند. (ضابط یکل یانیش در آمده، بیبه نما ينماها

 برد. ارکسازي به توان واژه تصویربرداري را نیز براي برنامهالبته می. 20
 

 


