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چکیده

ــی● ــوع●زندگ ــا●موض ــی●ب ــتند●تلویزیون ــای●مس ــود●در●برنامه●ه ــتی●های●موج ــی●کاس ــش،●بررس ــن●پژوه ــدف●ای ه

ــه●معرفــی●نادرســت●ایــن●شــخصیت●ها●شــده●اســت.● ــی●اســت●کــه●در●برخــی●مــوارد،●منجــر●ب شــخصیت●های●دین

ــا●اســتفاده●از●روش● ــن●پژوهــش●ب ــردد،●ای ــد●بازمی●گ ــۀ●پیش●تولی ــه●مرحل ــب●کمبودهــا●ب ــه●اغل ــه●اینک ــا●توجــه●ب ب

مصاحبــۀ●عمیــق●بــا●ده●نفــر●از●صاحبنظــران●و●مستندســازاِن●ایــن●حــوزه،●بــه●بررســی●مهم●تریــن●چالش●هــا●در●پنــج●

ــه●اســت.●براســاس● ــد●پرداخت ــل●تولی ــن●مخاطــب●و●انتخــاب●عوام ــه،●تعیی ــق،●فیلمنام بخــش●ســوژه●یابی،●تحقی

ــا●ســهل●انگاری● ــار●ب ــن●آث ــادی●از●ای ــم●مســتند●اســت،●در●تعــداد●زی ــد●فیل ــه●از●ارکان●تولی یافته●هــا،●»پژوهــش«●ک

انجــام●گرفتــه●کــه●در●نتیجــه●وجــوه●دراماتیــک●زندگــی●ســوژه●بــر●مستندســاز●مخفــی●مانــده●اســت.●همچنیــن●در●

ســاختار●و●فــرم●ایــن●گونــه●مســتندها،●خالقیــت●و●تنــوع●خاصــی●دیــده●نمی●شــود.●از●ایــن●رو،●بــرای●بــروز●خالقیــت●

در●ایجــاد●ســاختارهای●مناســب●در●بازنمایــی●زندگــی●و●ســیرۀ●عالمــان●دینــی●ضــروی●اســت●کــه●برنامه●ســازان●مســتند●

در●تولیــد●آثــاری●بــا●ایــن●موضــوع،●پنــج●مرحلــه●متمایــزی●کــه●در●ایــن●پژوهــش●معرفــی●شــده●اند،●طــی●کننــد.●

واژه های کلیدی

مستندسازی●تلویزیونی،●مستند●شخصیت●نگار،●پیش●تولید.
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مقدمه

یکــی●از●گونه●هــای●مهــم●فیلــم●مســتند،●»مســتند●شــخصیت●نگار«●محســوب●می●شــود،●

ایــن●نــوع●از●مســتند،●نمایشــگر●نگاهــی●نزدیــک●بــه●زندگــی●یــک●فــرد●اســت●و●بــه●مخاطــب●

ــد●داد● ــتری●خواه ــات●بیش ــاص●اطالع ــردی●خ ــارۀ●ف ــه●او●درب ــه●ب ــد●ک ــده●می●ده ــود●وع خ

)افدرهایــد،●1948،●147(.●بــا●توجــه●بــه●واقع●گرایــی●و●باورپذیــری●کــه●قالــب●مســتند●از●آن●

ــی● ــالع●از●زندگ ــی●اط ــت●ذات ــه●جذابی ــه●ب ــا●توج ــور،●1382:●6-11(●و●ب ــرد●)دهقانپ ــره●می●ب به

ــای● ــر●از●نم ــی●زیبات ــچ●نمای ــود●هی ــه●می●ش ــینما●گفت ــه●در●س ــور●ک ــخصیت●ها●)همان●ط ش

نزدیــک●انســان●نیســت(،●این●گونــه●از●مســتند●دارای●بســتری●مناســب●بــرای●قهرمان●پــردازی●

ــات●ارتباطــی●و●تنــوع● ــا●افزایــش●امکان ــرای●مخاطبیــن●اســت.●ب و●الگوســازی●ســوژۀ●خــود●ب

ــا●ســرمایه●گذاری●های●کالن● ــان●ب ــروت●در●جه ــان●قــدرت●و●ث ــروز،●ارباب ــان●ام رســانه●ای●در●جه

در●حــوزۀ●رســانه●ســعی●در●معرفــی●الگوهایــی●بــرای●مخاطبیــن●دارنــد●تــا●بــه●ایــن●وســیله،●

کنتــرل●ذهنــی●جامعــه●را●در●دســت●داشــته●باشــند●و●باورهــا●و●انگاره●هــای●خــود●را●از●طریــق●

ــه● ــد●ک ــم●دی ــل●خواهی ــی●تأم ــا●اندک ــر،●ب ــد.●از●طــرف●دیگ ــا●کنن ــردم●الق ــه●م ــا●ب ــن●الگوه ای

اگرچــه●جهــان●تشــیع،●از●صــدر●اســالم●پــر●اســت●از●الگوهایــی●کــه●همانــا●طریقــۀ●اصیــل●و●

حقیقــی●زندگــی●دینــی●را●بــه●مــا●نشــان●داده●انــد،●امــا●اکنــون●بــا●گذشــت●قریــب●بــه●40●ســال●

از●انقــالب●اســالمی،●تعــداد●ایــن●مســتندها●نســبت●بــه●ســوژه●های●موجــود،●بســیار●انــدک●

اســت.●پراکندگــی●آثــار●تولیدشــده●در●ایــن●زمینــه●در●ســاختار●و●قالــب●و●میــزان●تأثیرگــذاری●

آنهــا،●مــا●را●بــه●ایــن●نکتــه●رهنمــون●می●ســازد●کــه●هنــوز●ســاختار●منســجمی●بــرای●تهیــه●و●

تولیــد●ایــن●گونــه●فیلم●هــای●مســتند●در●دســت●نیســت●کــه●ریشــۀ●اصلــی●آن●را●می●تــوان●در●

پیش●تولیــد-●کــه●پــی●و●شــالودۀ●مرحلــۀ●تولیــد●محســوب●می●شــود-●دانســت.●در●ایــن●راســتا●

ــت● ــن●تقوی ــی●را●در●مخاطبی ــای●دین ــوان●باوره ــه●به●واســطۀ●آن●می●ت ــی●از●ســوژه●هایی●ک یک

کــرد،●علمــای●دینــی●هســتند●کــه●بــا●ســبک●زندگــی●خــود●کــه●برگرفتــه●از●ســیرۀ●اهــل●بیــت●

ــون●پــس●از● ــد.●اکن ــر●کنن ــن●ملموس●ت ــرای●مخاطبی ــی●را●ب ــد●انگاره●هــای●دین اســت،●می●توانن

گذشــت●بیــش●از●یــک●قــرن●از●عمــر●مستندســازی●در●کشــور●مــا،●تعــداد●آثــار●بیوگرافیــک1●از●

شــخصیت●های●دینــی●بســیار●انــدک●اســت●و●ایــن●کــم●کاری●به●خصــوص●در●تلویزیــون●نمــود●

بیشــتری●داشــته●اســت؛●چــرا●کــه●بایــد●از●هــر●شــخصیت●●بــزرگ●جامعــه،●ده●هــا●فیلــم●تولیــد●

ــار●تولیدشــده،● ــا●مشــاهدۀ●آث ــی●اســت●کــه●ب شــده●باشــد●)آل●احمــد،●1391(؛●ایــن●در●حال

1. Biographical
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ــن● ــار●دارد.●ای ــن●آث ــد●ای ــه●در●پیش●تولی ــوالً●ریش ــه●معم ــتیم●ک ــی●هس ــاهد●ضعف●های ش

ــر● ــک●اث ــد●ی ــرای●تولی ــد●ب ــۀ●پیش●تولی ــدی●مرحل ــش●کلی ــن●نق ــر●گرفت ــا●در●نظ ــش●ب پژوه

موفــق●بــا●موضــوع●زندگی●نامــۀ●علمــای●دینــی●و●بــا●توجــه●بــه●اینکــه●معمــوالً●ایــن●مرحلــه●

ــار●کوچــک●شــمرده●می●شــود،●ســعی●دارد●آســیب●هایی●کــه● ــن●آث ــدگان●ای در●نظــر●تولیدکنن

در●ایــن●مرحلــۀ●مهــم●متوجــه●مستندســاز●اســت●را●مــورد●مداقــه●قــرار●داده●و●بــا●اســتفاده●

ــد● ــرای●پیش●تولی ــی●ب ــه●الزامات ــن●حــوزه●ب ــار●در●ای ــات●صاحبنظــران●و●ســازندگان●آث از●تجربی

ــردازد. ــی●بپ ــای●دین مســتندهای●شــخصیت●نگار●علم

پیشینۀ پژوهش

درخصــوص●مســتند●شــخصیت●نگار،●آثــار●جامــع●و●مســتقلی●بــا●نــگاه●بــه●مســئلۀ●

تبیینــی،●روایــی●ایــن●نــوع●مســتند●وجــود●نــدارد●ولــی●آنچــه●می●تــوان●دخصــوص●مســتند●

ــی● ــه●صــورت●نســبتًا●کل ــه●ب ــده●ای●اســت●ک ــب●ارزن ــرد،●مطال ــه●آن●اشــاره●ک شــخصیت●نگار●ب

در●کتــب●مربــوط●بــه●ســینمای●مســتند●در●ارتبــاط●بــا●گونه●شناســی●یــا●تاریخچــۀ●ایــن●نــوع●

ــه●کتاب●هــای● ــوان●ب ــار●می●ت ــۀ●ایــن●آث ــگارش●در●آمــده●اســت.●از●جمل ــه●ن ــار●مســتند●ب از●آث

ــی●و● ــی●جهرم ــد●ضابط ــر●احم ــتۀ●دکت ــتند«●نوش ــم●مس ــی●فیل ــی●و●گونه●شناس »شکل●شناس

ــدی● ــی●و●»درآم ــون●امام ــر●همای ــران«●اث ــتند●ای ــینمای●مس ــی●س ــتاری●در●گونه●شناس »جس

کوتــاه●برفیلــم●مســتند«●نوشــتۀ●پاتریشــا●افدرهایــد1●اشــاره●کــرد●کــه●در●خــالل●بازشــماری●

ــه● ــه(●ب ــف●و●تاریخچ ــان●تعری ــد●بی ــر●)در●ح ــاره●ای●مختص ــتند،●اش ــای●مس ــواع●و●گونه●ه ان

ــرده●اســت. ــات●ک ــد●کلی ــه●ای●در●ح ــره2●و●زندگی●نام ــتند●پرت مس

●یکــی●از●مهم●تریــن●کارهــای●پژوهشــی●در●ایــن●زمینــه،●ســمیناری●اســت●کــه●فرهنگســتان●

ــا● ــی●و●ب ــا●دعــوت●از●محققــان●و●مستندســازان●شــاخص●ایران ــر●و●ادب●در●ســال●1386●ب هن

نمایــش●مســتندهای●مربــوط●بــه●موضــوع،●برگــزار●کــرده●اســت.●مقــاالت●بســیار●مفیــدی●بــه●

ایــن●ســمینار●ارســال●شــده●کــه●مهم●تریــن●آنهــا●بــه●شــرح●ذیــل●اســت:

ــه،●●	 ــژاد:●در●ایــن●مقال »شــیوه●های●مســتند●شــخصیت●نگار«●نوشــتۀ●محمــد●تهامی●ن

روش●هــای●بازنمایــی●زندگــی●افــراد●بــه●شــش●دســته●تقســیم●شــده●اســت.

ــه،●●	 ــن●مقال ــری:●در●ای ــروز●کالنت ــر●پی ــه●شــخصیت«●اث ــوۀ●رســوخ●ب ــت●و●نح »اهمی

1. Patricia Afdrhayd

2. Portrait documentary
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ــر● ــه●تصوی ــرای●ب ــره●ب ــا●ســوژۀ●مســتند●پرت ــر●شــدن●ب ــرای●خودمانی●ت ــی●ب راهکارهای

ــت. ــده●اس ــه●ش ــی●وی،●ارائ ــر●زندگ ــه●عمیق●ت ــیدن●هرچ کش

ــا:●در●●	 ــر●پوری ــر●امی ــه●ای«●اث ــی●و●حرف ــای●اجتماع ــک1●و●ظرفیت●ه »مســتند●بیوگرافی

ــیدن● ــر●کش ــه●تصوی ــرای●ب ــی●ب ــتند●بیوگراف ــگاه●مس ــه●جای ــی●ب ــه،●نگاه ــن●مقال ای

ــت. ــده●اس ــتند،●ش ــه●هس ــیپ●پذیر●جامع ــار●آس ــدۀ●اقش ــه●نماین ــوژه●هایی●ک س

ــه● ــط●یافت ــۀ●مرتب ــن●پژوهــش،●ســه●پایان●نام ــی●ای ــوزۀ●موضوع ــن●درراســتای●ح همچنی

شــد●کــه●بــه●شــرح●زیــر●اســت:

»بررســی●وجــوه●زیبایی●شناســی●و●ســاختاری●فیلــم●مســتند●شــخصیت●نگار●در●●	

ایــران«●کــه●توســط●احمــد●خالقــی●طبــری●در●ســال●1387●در●دانشــگاه●صــدا●و●ســیما●

ــه● ــف،●ب ــۀ●تعاری ــس●از●ارائ ــه●پ ــن●پایان●نام ــاع●شــده●اســت.●در●ای ــران●از●آن●دف ته

بررســی●آثــار●شــاخص●ایــن●گونــه●مســتند●در●ایــران●و●مقایســه●آن●بــا●آثــار●خارجــی●

پرداختــه●شــده●اســت.●

انســان●محور«●●	 مســتند● فیلم●هــای● در● شــخصیت●پردازی● و● شــخصیت● »بررســی●

نوشــتۀ●میرحســین●ثروتمنــد●کــه●در●ســال●1385●در●دانشــگاه●صداوســیما●انجــام●

گرفتــه●اســت،●ایــن●پایان●نامــه،●پاســخ●بــه●ایــن●ســؤال●اســت●کــه●چگونــه●می●تــوان●

ــم● ــه●جذاب●ســازی●فیل ــره،●ب ــم●مســتند●پرت ــا●داراماتیــک●کــردن●شــخصیت●در●فیل ب

کمــک●کــرد؟●

»بررســی●ســینمای●مســتند●زندگی●نامــه●ای-●بپوپیــک●بــا●تأکیــد●بــر●ســینمای●ایــران«●●	

نوشــتۀ●پانیــذ●فضــل●علیــزاده●کــه●در●ســال●1395●در●دانشــگاه●هنــر●تهــران●انجــام●

ــارۀ●فیلم●هــای●شــخصیت●نگار●اســت●و● شــده●اســت.●ایــن●پژوهــش،●تحقیقــی●درب

ــه●از●فیلــم●و●مشــخص●کــردن●مــرز●مســتند●و●داســتانی●بــودن● ــه●بررســی●این●گون ب

ــردازد.● ــا●می●پ آنه

ــه●●	 ــن●نتیج ــه●ای ــن●پژوهــش،●ب ــه●درخصــوص●پیشــینۀ●ای ــام●گرفت ــا●بررســی●انج ب

ــد● ــو●و●جدی ــای●ن ــی●از●گونه●ه ــک«●یک ــره«●و●»بیوگرافی ــه●»مســتند●پرت می●رســیم●ک

آثــار●مســتند●محســوب●می●شــوند●و●تاکنــون●هیــچ●پژوهشــی●درخصــوص●مســتند●

1. Biographical documentary
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شــخصیت●نگار●بــا●موضــوع●عالمــان●دینــی●در●بیــن●ایــن●آثــار●صــورت●نگرفتــه●اســت،●

ــن●موضــوع،● ــدی●شــده●در●ای ــع●اختصاصــی●گســترده●و●بخش●بن ــود●مناب اگرچــه●نب

کار●پژوهــش●در●ایــن●خصــوص●را●کمــی●دشــوار●می●ســازد،●امــا●خــود،●شــاهدی●بــر●

ضــرورت●انجــام●پژوهــش●پیــش●رو●اســت.

چهارچوب نظری

درخصــوص●ایــن●پژوهــش،●تبییــن●مفهــوم●ســه●واژۀ●اصلــی●و●پیونــد●بیــن●آنهــا●

ــات● ــی●الزام ــی●و●بررس ــۀ●آن،●آسیب●شناس ــه●در●حیط ــوب●ک ــک●چهارچ ــه●ی ــیدن●ب ــرای●رس ب

ارائــه●شــود،●ضــروری●می●نمایــد: پیش●تولیــد●مســتند●شــخصیت●نگار●علمــای●دینــی●

ــون●مســتند●شــخصیت●نگار●وجــود● ــی●پیرام ــف●مختلف ــخصیت نگار: تعاری ــتند ش - مس

دارد،●یکــی●از●بهتریــن●تعریف●هــا●در●ایــن●زمینــه●متعلــق●اســت●بــه●دکتــر●ضابطــی●جهرمــی،●

ــد؛ ــه●ســه●دســته●تقســیم●می●کن ایشــان●مســتند●شــخصیت●نگار●را●ب

مســتند●بیوگرافیــک:●مســتندی●از●آدم●هــای●مشــهور●کــه●بــه●بیوگرافی●آنهــا●می●پردازد●●	

و●زندگــی●آنهــا●را●بــه●صــورت●خطــی●گــزارش●می●دهــد،●مثــل●تاریــخ●تولــد،●تعــداد●

فرزنــدان،●شــهر●محــل●تولــد●و●والدیــن.

ــی،●●	 ــی●از●زندگ ــه●برش ــه●ب ــهور●ک ــای●مش ــارۀ●آدم●ه ــتندی●درب ــره:●مس ــتند●پرت مس

از●شــخصیت●و●ویژگــی●فــرد●بپــردازد. جنبه●هایــی●

مســتند●ســوپ1:●مســتندی●کــه●بــه●شــرح●حــال●و●جنبه●هایــی●از●زندگــی●آدم●●	

.)23 ●:1387 )خالقی●●طبــری،● بپــردازد«● غیرسرشــناس●

بــه●روشــنی●از●تعریــف●ضابطــی●جهرمــی●ایــن●گونــه●برمی●آیــد●کــه●مســتند●بیوگرافیــک●

و●پرتــره●مخصــوص●افــراد●مشــهور●اســت●و●مســتند●ســوپ●مخصــوص●افــراد●غیــر●مشــهور●

و●تفــاوت●مســتند●بیوگرافیــک●و●پرتــره●در●نظــر●ایشــان●ایــن●اســت●کــه●مســتند●بیوگرافیــک●

ــوان● ــس●می●ت ــردازد.●پ ــک●شــخص●می●پ ــی●ی ــای●زندگ ــی●برهه●ه ــه●تمام ــه●ای●ب ــا●زندگی●نام ی

گفــت●مخصــوص●آدم●هــای●مــرده●اســت●و●مســتند●پرتــره●بــه●برشــی●از●زندگــی●افــراد●

ــده●اســت. ــای●زن ــردازد●و●مخصــوص●آدم●ه می●پ

1. Documentary Soup
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ــی● ــتاد●ضابط ــر●اس ــق●نظ ــخصیت●نگار،●مطاب ــتند●ش ــود●از●مس ــش،●مقص ــن●پژوه در●ای

جهرمــی●اســت●کــه●زندگی●نامــه●و●شــرح●احــوال●افــراد●زنــده●یــا●از●دنیــا●رفتــه●و●نیــز●مشــهور●

ــرد.● ــناس●را●دربرمی●گی ــا●غیرسرش ی

ــی●کســی● ــم●واقع ــد:●»عال ــم●آورده●ان ــف●عال ــری)ره(●در●تعری ــی:●شــهید●مطه ــم دین -●عال

ــی،●1378:●539(. ــش«●)زکریای ــا●عمل ــوأم●باشــد●ب ــی●ت ــه●روح●علم اســت●ک

در●اساســنامۀ●طــرح●اندیشــمندان●و●فرهیختــگان●معاصــر●جهــان●اســالم●کــه●در●ادارۀ●کل●

پژوهش●هــای●اســالمی●رســانه●بــرای●شناســایی●عالمــان●و●فرهیختــگان●مســلمان●و●گــردآوری●

آثــار●و●یادمان●هــای●آنهــا●و●ارائــۀ●آن●در●قالب●هــای●مختلــف●رســانه●ای●تدویــن●شــده●اســت،●

اندیشــمند●و●فرهیختــه●را●چنیــن●تعریــف●کرده●انــد:

ــی●و●اجتماعــی،● ــه●از●لحــاظ●علمــی،●اخالق ــه●کســی●اطــالق●می●شــود●ک ــن●دو●واژه●ب ●»ای

ــد: ــر●باش ــای●زی ــی●از●ویژگی●ه دارای●یک

1● صاحب●نظر●بودن●در●یکی●از●رشته●ها●یا●فنون●علمی؛.

2● برجستگی●و●اشتهار●علمی،●هر●چند●در●میان●خواص●و●نخبگان؛.

3● ابتکار●و●نوآوری؛.

4● خدمات●اجتماعی،●سیاسی●و●مبارزاتی●شایستۀ●تقدیر؛.

5● داشتن●تألیفات●یا●خدمات●بزرگ●علمی●و●فرهنگی؛.

6● داشتن●حسن●اخالق●و●سلوک●علمی●شایستۀ●تقدیر؛.

7● درک●محضر●اساتید●برجسته●و●معاشرت●علمی●و●معنوی●با●بزرگان●گذشته؛.

8● مطلع●بودن●از●خاطرات●و●وقایع●تاریخی●ارزشمند«..

ــات● ــوابق●و●خدم ــه●س ــت●ک ــرادی●اس ــش،●اف ــن●پژوه ــی●در●ای ــای●دین ــود●از●علم مقص

قابل●توجهــی●در●حــوزۀ●دیــن●و●مذهــب●داشــته●باشــند،●بــه●صورتــی●کــه●ظرفیت●●هــای●

ــی● ــا●ســابقۀ●علم ــذر،●نه●تنه ــن●رهگ ــرای●ســاخت●مســتند●را●دارا●باشــند.●از●ای ــک●ســوژه●ب ی

ــواه●صاحــب● ــت●دارد،●خ ــز●بســیار●اهمی ــدی●از●شــاخصۀ●اخــالق●نی ــه●بهره●من اشــخاص،●بلک

ــا●نباشــند. شــهرت●باشــند●ی
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-●پیش تولیــد:●در●مرحلــۀ●پیش●تولیــد،●طراحــی●و●ســاماندهی●برنامــه●تــا●مرحلــۀ●

.)19 ●:1387 )آدل،● می●گیــرد● شــکل● تصویربــرداری●

بــاری●همــپ●دربــارۀ●لــزوم●برنامه●ریــزی●و●پیش●تولیــد●دقیــق،●می●نویســد:●»بــرای●

موفقیــت●مســتند،●دورۀ●پیش●تولیــد●حیاتــی●اســت.●شکســت●در●ایــن●قســمت،●گویــی●بــا●

قایقــی●شکســته●در●اقیانوســی●پهنــاور●و●بــدون●نقشــه●و●آذوقه●ســرگردان●هســتید.«●)همپ،●

ــی،●الزاماتــی●را● ــه●موضــوع●زندگی●نامــۀ●یــک●شــخصیت●دین 1385:●112(.●قطعــًا●پرداختــن●ب

ــد●و● ــاس●کار●در●تولی ــه●اس ــا●آنچ ــد،●ام ــاب●می●کن ــز●ایج ــد1●نی ــد●و●پس●تولی ــۀ●تولی در●مرحل

پس●تولیــد●را●مشــخص●می●کنــد،●اقدامــات●و●تصمیماتــی●اســت●کــه●در●مرحلــۀ●پیش●تولیــد●

ــن● ــیب●های●ای ــات●و●آس ــه●واکاوی●الزام ــش●ب ــن●پژوه ــا●در●ای ــذا●م ــرد؛●ل ــورت●می●پذی ص

ــم. ــه●می●پردازی مرحل

از●تعریــف●ســه●اصطــالح●پیش●تولیــد،●مســتند●شــخصیت●نگار●و●علمــای●دینــی،●حــدود●

ــۀ● ــه●در●مرحل ــی●ک ــارت●اســت●از؛●اقدامات ــن●پژوهــش●مشــخص●شــد●و●آن●عب بحــث●در●ای

پیش●تولیــد●)از●ســازماندهی●تــا●شــروع●فیلم●بــرداری(●در●مســتند●شــخصیت●نگار●)خــواه●

ــر● ــه●تصوی ــرای●ب ــر●مشــهور(،●ب ــا●غی ــرده،●مشــهور●باشــند●ی ــا●م ــده●باشــند●ی ــراد●زن ــن●اف ای

ــرد. ــر●شــد(●صــورت●می●گی ــه●ذک ــی●ک ــا●تعریف ــی●)ب ــای●دین کشــیدن●شــخصیت●علم

روش شناسی پژوهش

ــور،● ــن●منظ ــه●ای ــق●اســتفاده●شــده●اســت.●ب ــۀ●عمی ــن●پژوهــش●از●روش●مصاحب در●ای

ابتــدا●مفاهیــم●و●مبانــی●موردنیــاز●در●چهارچــوب●نظــری●بــه●روش●اســنادی●گــردآوری●شــده●

اســت●و●ســپس●بــرای●یافتــن●بایســته●های●موردنیــاز،●از●روش●مصاحبــۀ●عمیــق●بــا●ده●نفــر●از●

متخصصیــن●و●تولیدکننــدگان●مســتند●علمــای●دینــی●اســتفاده●شــده●اســت.●

●جامعــۀ●آمــاری●شــامل●متخصصــان●رســانه●ای●اســت●کــه●بــه●طــور●موقــت●یــا●دائــم●در●

حــوزۀ●تولیــد●مســتندهای●عالمــان●دینــی●دخیــل●بوده●انــد.●نمونه●گیــری●بــه●روش●هدفمنــد●

ــد،●پخــش●و● ــد،●تولی ــا●مراحــل●پیش●تولی ــی●ب ــه●صــورت●عمل ــان●کســانی●اســت●کــه●ب از●می

تحلیــل●ایــن●گونــه●مســتندها●در●ارتبــاط●هســتند.

1. Post-production
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در●ادامه●به●اسامی●این●ده●نفر●اشاره●می●شود:

1● عبدالرســول●گلبــن●حقیقــی:●فارغ●التحصیــل●كارگردانــی●از●مجتمــع●دانشــگاهی●.

ــرو. ــث●س ــردان●مســتند●حدی ــر،●کارگ هن

2● عبدالکریم●ارشی:●تهیه●کنندۀ●مجموعۀ●حدیث●سرو..

3● ــگاه،●. ــدرس●دانش ــیما،●م ــد●س ــد●تولی ــی:●کارشناسی●ارش ــری●تهران ــد●امی ــید●رائ س

تهیه●کننــده●و●کارگــردان●آثــار●متعــدد●پیرامــون●زندگی●نامــۀ●علمــای●دینــی●)کارگــردان●

مســتند●پیرامــون●آیــت●اهلل●بهجــت)ره((.

4● و●. تهــران● دانشــگاه● از● ســینما● کارگردانــی● فارغ●التحصیــل● طباطبایــی:● امیــر●

ــتند● ــر●مس ــا●اث ــدۀ●ده●ه ــر،●تولیدکنن ــش●هن ــد●پژوه ــل●کارشناسی●ارش فارغ●التحصی

بازســازی●)کارگــردان●مســتند●پیرامــون●احمــد●بــن●اســحاق،●میــرزای●قمــی●و...(

5● جواد●توانا:●کارگردان●مستند●حدیث●سرو●)سید●جمال●الدین●گلپایگانی●و...(..

6● ــن●و●. ــکدۀ●دی ــی●دانش ــات●نمایش ــتۀ●ادبی ــل●رش ــریف●زاده:●فارغ●التحصی ــد●ش احم

رســانه،●تهیه●کننــده●و●کارگــردان●آثــاری●متعــددی●پیرامــون●علمــای●دینــی●)آیــت●اهلل●

الری●و...(.

7● ــک●. ــبکۀ●ی ــارف●ش ــروه●مع ــر●گ ــانی:●مدی ــم●زادۀ●خراس ــین●رحی ــالم●حس حجت●االس

ــیما. س

8● حســن●ابراهیــم●زاده:●نویســندۀ●کتــب●فــراوان●پیرامــون●علمــای●دینــی●و●پژوهشــگر●.

فیلــم●مســتند●پیرامــون●زندگــی●علمــای●دینــی.

9● حســین●اســدی●زاده:●مدیــر●تولیــد●پــروژۀ●ســیمای●فرزانــگان،●مدیــر●اطالعــات●.

اندیشــمندان●و●کارشناســان●مرکــز●پژوهش●هــای●اســالمی●صداوســیما،●مدیــر●

اســالمی●صداوســیما. نــگارش●فیلم●نامــه●و●پژوهــش●برنامــه●ای●مرکــز●پژوهش●هــای●

10● رشــتۀ●. کارشناسی●ارشــد● فارغ●التحصیــل● طوســی:● محمــد● حجت●االســالم●

رســانه. پژوهش●هــای● کل● ادارۀ● تولیــد● مدیــر● صداوســیما،● دانشــگاه● تهیه●کنندگــی●
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یافته های پژوهش 

ــد● ــردد،●پیش●تولی ــد●بازمی●گ ــۀ●پیش●تولی ــه●مرحل ــتند●ب ــاخت●مس ــا●در●س ــن●قدم●ه اولی

در●ســاخت●مســتند●شــامل●مراحــل●متعــددی●می●شــود●کــه●تصمیــم●مستندســاز●درمــورد●هــر●

کــدام●از●آنهــا●سرنوشــت●اثــر●نهایــی●را●معیــن●می●کنــد.●مایــکل●رابیگــر●در●کتــاب●»کارگردانــی●

مســتند«●راجــع●بــه●اهمیــت●مرحلــۀ●پیش●تولیــد●در●مستندســازی●می●نویســد:●»عمــق●

ــع،● ــع●در●واق ــکالت●و●موان ــی●مش ــد●و●پیش●بین ــرف●می●کنی ــه●ص ــن●مرحل ــه●در●ای ــری●ک فک

ــن● ــر،●همی ــرداری.●از●آن●مهم●ت ــۀ●فیلم●ب ــز●مرحل ــدن●موفقیت●آمی ــرای●گذران ــی●اســت●ب تضمین

ــن● ــجم●تعیی ــک●کل●منس ــوان●ی ــه●عن ــم●را●ب ــت●فیل ــه●تمامی ــت●ک ــازی●اس ــۀ●آماده●س مرحل

ــد،● ــق●لحظــه●ای(●می●دانن ــی●مســتند،●برخــالف●تصــور●اولیــه●کــه●آن●را●)خل ــد.●کارگردان می●کن

ــه●در●آن،● ــت●ک ــدی●اس ــه●فراین ــت،●بلک ــودی●نیس ــه●و●خودبه●خ ــر●خودانگیخت ــل●تفک حاص

ــه●دســت●آورده،● ــق●و●پژوهــش●ب ــۀ●تحقی ــی●مرحل ــه●ط ــی●ک ــا●و●نتایج ــردان●را●برآینده کارگ

هدایــت●می●کنــد.●بــه●عبــارت●دیگــر،●فیلم●بــرداری●در●واقــع،●جمــع●آوری●اســناد●و●شــواهدی●

ــر،● ــر●مشــخص●شــده●اند«●)رابیگ ــه●پیش●ت ــه●ای●ک ــا●و●مناســبات●نهفت ــرای●آن●الگوه اســت●ب

.)150 ●:1383

می●دهــد:● ادامــه● رابیگــر● می●شــود؟● شــامل● را● مراحلــی● چــه● پیش●تولیــد● امــا●

»پیش●تولیــد،●مرحلــه●ای●اســت●کــه●همــۀ●مراحــل●تصمیم●گیــری●و●تــدارکات●پیــش●از●

انتخــاب● مرحلــۀ●پیش●تولیــد●شــامل● در●مستندســازی،● برمی●گیــرد.● در● را● فیلم●بــرداری●

موضــوع،●تحقیــق،●انتخــاب●دســت●اندرکاران●فنــی،●انتخــاب●تجهیــزات●الزم،●تصمیــم●

ــان:● ــود«●)هم ــرداری●می●ش ــۀ●فیلم●ب ــدی●مرحل ــدول●زمانبن ــات●و●ج ــورد●روش●کار،●جزئی درم

149(.●بــه●عبــارت●دیگــر،●»در●مرحلــۀ●پیش●تولیــد،●طراحــی●و●ســاماندهی●برنامــه●تــا●مرحلــۀ●

.)19 )آدل،●1387:● می●گیــرد«● شــکل● تصویربــرداری●

در●ادامــه●بــه●مهم●تریــن●مراحــل●پیش●تولیــد●اشــاره●خواهیــم●کــرد●و●امکاناتــی●کــه●هــر●

ــه●در● ــی●ک ــرار●می●دهــد●و●آســیب●ها●و●الزامات ــار●مستندســاز●ق ــن●مراحــل●در●اختی ــک●از●ای ی

مســتند●علمــای●دینــی●وجــود●دارد●را●بررســی●می●●کنیــم.
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نمودار1:●مهم●ترین●مراحل●در●پیش●تولید

سوژه  یابی در مستند شخصیت  نگار علمای دینی

ــدۀ●مناســب●اســت،● ــم،●یافتــن●ســوژه●و●ای ــرای●شــروع●تولیــد●یــک●فیل اولیــن●نقطــه●ب

مســتند●ایــن●قابلیــت●را●دارد●کــه●موضوع●هــای●عجیــب●و●غریــب،●شــگفت●انگیز●و●مضحــک●

ــی● ــه●زندگ ــن●اســت●ک ــش،●ای ــن●پژوه ــرض●در●ای ــال،●1386:●18(.●ف ــرد●)روزنت را●دربرمی●گی

یکــی●از●علمــای●دیــن●را●قــرار●اســت●بــه●تصویــر●بکشــیم؛●امــا●ســؤال●اینجاســت●کــه●آیــا●شــرح●

حــال●همــۀ●علمــای●دیــن●مناســب●مستندســازی●اســت؟●بــه●عبــارت●دیگــر،●آیــا●در●انتخــاب●

ــک●و● ــای●دراماتی ــال●جذابیت●ه ــه●دنب ــی●اش●ب ــت●در●زندگ ــی●الزم●اس ــخصیت●دین ــک●ش ی

روایــی●بگردیــم●یــا●صــرف●اینکــه●ایــن●شــخصیت●ها●مقدس●انــد●و●قابلیــت●الگــو●قــرار●گرفتــن●

را●دارنــد،●مستندســاز●را●مجــاب●بــه●مستندســازی●درمــورد●ایــن●افــراد●می●کنــد؟

●بعضــی●معتقــد●هســتند●تقــّدس●ایــن●افــراد●بــرای●اینکــه●مــورد●کار●تصویــری●و●

مستندســازی●قــرار●بگیرنــد،●کافــی●اســت●و●زاویــۀ●دیــد●ماســت●کــه●می●توانــد●یــک●مســتند●

ــانه●ای● ــای●رس ــد●اداره●کل●پژوهش●ه ــر●تولی ــی،●مدی ــالم●طوس ــت●االس ــازد.●حج ــوب●بس خ

می●گویــد:●»مــا●بــا●هــدف●الگوســازی●می●توانیــم●زندگــی●همــۀ●علمــا●را●بــه●تصویــر●بکشــیم،●

امــا●موثرتــر●از●آن●ایــن●اســت●کــه●جســتجو●کنیــم،●یــک●زاویــۀ●خــاص●و●جدیــد●پیــدا●کنیــم؛●

ــوده...●هــر● ــی●ب ــارز●خوب ــوده،●یــک●شــخصیت●مب ــی●ب ــالً●یــک●شــخصیت●نویســندۀ●خوب مث

کســی●بــه●موفقیت●هایــی●رســیده...●ولــی●کار●علمــا●منــوط●بــه●ایــن●نیســت●کــه●حتمــا●زاویــۀ●

دراماتیکــی●پیــدا●کنیــم«.

ــد؛● ــه●ســه●محــور●می●دان ــوط●ب ــرای●فیلمســازی●را●من ــن●انتخــاب●شــخصیت●ب ــای●گلب آق

مخاطــب،●کارگــردان●و●ســوژه؛●»اولیــن●نکتــه●ایــن●هســت●کــه●مخاطــب●مــا●بــه●کــدام●ســوژه●
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نیــاز●دارد●یعنــی●ببینیــم●کــه●مخاطــب●مــا●امروزگمشــده●اش●چیســت؟●قــدم●دوم،●ایــن●اســت●

کــه●مــا●بــه●کــدام●یکــی●از●ایــن●عزیــزان●عالقــه●داریــم●و●کامــالً●فــردی●اســت●و●مطلــب●ســوم،●

ــنیدنی●و● ــذاب●ش ــزای●ج ــان●اج ــی●کدام●ش ــت●دارد؛●یعن ــان●قابلی ــه●کدام●ش ــت●ک ــن●اس ای

دیدنــی●دارنــد«.

بعضــی●دیگــر●نیــز●تولیــد●مســتند●علمــا●را●مثــل●هــر●ســوژه●دیگــر●منــوط●بــه●داشــتن●وجوه●

دراماتیــک●می●کننــد؛●همانطورکــه●آلــن●رزوزنتــال1●در●کتــاب●»مســتند؛●از●ایــده●تــا●فیلم●نامــه«●

ــرده● ــغول●ک ــود●مش ــه●خ ــما●را●ب ــن●ش ــال●ها●ذه ــی●س ــن●اســت●موضوع ــد:●»ممک می●نویس

ــن● ــان●بپرســید●ای ــداز●خودت ــی●کافــی●نیســت.●بای ــه●تنهای ــن●دل●مشــغولی●ب ــا●ای باشــد،●ام

موضــوع،●روایــت●خوبــی●هــم●از●آب●درمی●آیــد●یــا●نــه...●بــرای●ســاختن●مســتند●خــوب،●بــه●

روایتــی●پرکشــمکش●نیــاز●داریــد●و●قصــه●ای●جــذاب●کــه●بتوانیــد●آن●را●بــه●دراماتیک●تریــن●

شــکل●ممکــن●نمایــش●داد«●)روزنتــال،●1386:●18(.

آقــای●امیــر●طباطبایــی●کشــمکش●زندگــی●ســوژه●را●عامــل●اصلــی●مستندســازی●درمــورد●

یــک●شــخصیت●می●دانــد:●»درمــورد●زندگــی●میــرزای●قمــی●چیــزی●کــه●مــن●را●جــذب●می●کنــد●

ایــن●اســت●کــه●فتحعلــی●شــاه●بــه●عنــوان●شــاه●ایــران،●قصــد●دارد●کــه●خــودش●را●بــه●میــرزا●

ــرزا●را● ــا●پســر●می ــه●تنه ــی●می●رســد●ک ــه●جای ــد.●ب ــوده●نزدیــک●کن ــزرِگ●مراجــِع●زمــان●ب ــه●ب ک

می●خواهــد●کــه●بــا●دختــرش●ازدواج●کنــد.●خــب●ایــن●یــک●جرقــۀ●دوست●داشــتنی●بــرای●مــن●

اســت●کــه●چگونــه●می●توانــد●کســی●کــه●روح●خدایــی●دارد●بــا●کســی●کــه●روح●طاغوتــی●دارد،●

یک●●جــا●همنشــین●شــود.●ایــن●شــروع●کشــمکش●ایــن●شــخصیت●اســت«.

جدول●1:●جایگاه●و●اهمیت●مالک●گرایی●در●سوژه●یابی●مستند●علمای●دینی●

نظراتمسئلهمرحله

سوژه یابی
در انتخاب سوژه چه نکاتی 

باید مالک قرار گیرد؟

1. تمام علمای دینی قابلیت 
مستندسازی دارند

2. زندگی سوژه مستند شخصیت نگار 
می بایست واجد کشمکش و وجوه 

دراماتیک کافی باشد.

3. انتخاب سوژه در مستند علمای 
دینی به سه عامل بستگی دارد: 
مخاطب، کارگردان، خود شخصیت

1. Allen Rossoental
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ــه● ــت●ک ــن●اس ــود●و●آن●ای ــن●می●ش ــا●روش ــتند●علم ــیب●های●مس ــی●از●آس ــا●یک از●اینج

ــه● ــی●مســتند●ســاخته●شــود،●حتــی●کســانی●کــه●ب ــارۀ●زندگــی●همــۀ●علمــای●دین وقتــی●درب

لحــاظ●دراماتیــک●ویژگــی●و●پیچــش●خاصــی●در●زندگی●شــان●نداشــتند؛●نتیجــه●ایــن●می●شــود●

ــار●داریــم●بســیار●شــبیه● ــی●در●اختی ــوان●مســتند●علمــای●دین ــه●عن کــه●خروجــی●آنچــه●مــا●ب

ــن●مســئله●ای●اســت● ــرار●شــده●اند،●ای ــک●تک ــه●مســتندها●دچــار●ی ــه●هــم●اســت●و●این●گون ب

ــه● ــدی●ب ــۀ●بع ــردد●و●در●مرحل ــن●شــخصیت●ها●برمی●گ ــی●ای ــت●زندگ ــه●ماهی ــدا●ب ــه●در●ابت ک

ــم●زاده● ــای●ابراهی ــخصیت●ها.●آق ــن●ش ــی●ای ــه●زندگ ــاز●ب ــطحی●مستندس ــری●و●س ــگاه●ظاه ن

پژوهشــگر●مســتند●علمــا●ریشــه●ایــن●مشــکل●را●عــدم●پژوهــش●عمیــق●در●شــخصیت●ایــن●

ــه●هــم● ــد؛●»زندگــی●علمــا●خیلــی●متفــاوت●از●هــم●نیســت●خیلــی●شــبیه●ب بزرگــواران●می●دان

ــان● ــی●همۀ●ش ــه●در●زندگ ــی●ک ــودن●و●چیزهای ــاق●ب ــل●انف ــن●اه ــان●روزه●گرفت ــت●همۀ●ش اس

تکــرار●می●شــود«؛●پــس●می●تــوان●بــه●عنــوان●یــک●بایســته●در●مســتند●علمــا●بــه●ایــن●نکتــه●

اشــاره●کــرد●کــه●شــخصیتی●کــه●بــه●عنــوان●ســوژه●مســتند●انتخــاب●می●شــود،●می●بایســت●

ــۀ●دوم● ــا●در●مرحل ــد●ت ــته●باش ــان●ها●داش ــول●انس ــر●از●زیســت●معم ــزی●فرات ــی●اش●چی زندگ

ــر●این●صــورت،●شــاهد● ــال●دهــد،●در●غی ــه●مخاطــب●انتق ــد●و●ب مستندســاز●آن●را●کشــف●کن

ــام●نهــاد.● ــرورش●خــالق●واقعیــت●ن ــوان●آن●را●پ ــه●ســختی●می●ت ــود●کــه●ب ــم●ب ــری●خواهی اث

پژوهش در مستند شخصیت نگار علمای دینی

گام●بعــدی●بــرای●رســیدن●بــه●تولیــد●یــک●مســتند●موفــق،●پژوهــش●اســت،●»حــاال●پــس●

از●تفکــر●و●تامــل●بســیار،●تصمیــم●گرفته●ایــد●موضوعــی●را●دســتمایۀ●فیلــم●خــود●قــرار●دهیــد.●

ــز،●کشــف●و● ــو●اســت●از●تمرک ــه●ممل ــد●شــده●اید●ک ــات●پیش●تولی ــه●تحقیق حــال●وارد●مرحل

ــش●را● ــان●پژوه ــه●زم ــر،●1383:●167(؛●البت ــد«●)رابیگ ــۀ●تولی ــش●از●مرحل ــری،●پی تصمیم●گی

ــد:●»در● ــری●می●گوین ــای●امی ــه●آق ــور●ک ــد●دانســت.●همانط ــر●در●پیش●تولی ــوان●منحص نمی●ت

پژوهــش●مســتند●بایــد●قبــل●از●تولیــد،●حیــن●تولیــد●و●پــس●از●تولیــد●ایــن●پژوهــش●ادامــه●

ــد●از● ــک●کشــف●جدی ــه●ی ــن●باشــد●ک ــال●ای ــی●فیلم●ســاز●هــر●لحظــه●دنب داشــته●باشــه●یعن

زندگــی●ســوژه●اش،●داشــته●باشــد.●پژوهــش●محــدود●بــه●قبــل●و●حیــن●تولیــد●نمی●شــود«.●

ــا●موضــوع●شــخصیت●های● ضــرورت●و●حساســیت●پژوهــش●در●شــخصیت●نگاری،●خصوصــًا●ب

دینــی●دو●چنــدان●اســت،●»تمــام●کار●علمــا●در●پژوهــش●اســت.●آن●کشــف●در●پژوهــش●بــه●

ــت.● ــی●اس ــم،●پژوهش ــه●می●گیری ــم●ک ــی●ه ــا●تصویرهای ــم●م ــن●می●گوی ــد.●م ــت●می●آی دس

مصاحبــه●هــم●پژوهشــی●اســت.●مخصوصــًا●اگــر●بخواهیــم●قســم●سرگذشــت●نامه●بســازیم«.●
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تــا●اینجــا●بــه●بیــان●اهمیــت●و●ضــرورت●اصــل●پژوهــش●در●مســتند●علمــای●دینــی●پرداختیــم،●

ــه●نظــر● ــوان●آســیب●ب ــه●عن ــا●ب ــورد●مســتند●علم ــن●قســمت●درم ــه●در●ای ــه●ای●ک ــن●نکت اولی

می●رســد،●عــدم●وجــود●پژوهــش●اســت،●بــا●مشــاهدۀ●بســیاری●از●اثرهایــی●کــه●در●ایــن●مــورد●

ســاخته●شــده●اند،●شــاهد●هســتیم●اصــالً●یــا●پژوهشــی●صــورت●نگرفتــه●و●بــدون●پژوهــش●

وارد●مرحلــۀ●تولیــد●شــده●اند،●یــا●آنقــدر●ایــن●پژوهــش●ضعیــف●اســت●کــه●مستندســاز●دچــار●

اشــتباه●شــده●اســت.●اســدی●زاده●از●تجربــۀ●خــود●در●ایــن●زمینــه●می●گویــد:●»رفتیــم●خدمــت●

یکــی●از●علمــا●گفتیــم:●حــاج آقــا کجــا نمــاز تشــریف می بریــد؟ مــا نمازتــان را ضبــط کنیــم، 

ببیــن یــک مستندســاز اینقــدر نابلــد و اینقــدر ناشــی اســت کــه در تحقیقاتــش نمی دانــد 

ــت  ــاز جماع ــه نم ــن ک ــت: م ــا گف ــد؛ آق ــا دارد می پرس ــود آق ــت. از خ ــازش کجاس ــا نم آق

نمی خوانــم.«●

سه●علت●را●برای●کم●رنگ●بودن●پژوهش●در●مستند●علما●می●توان●برشمرد:●

اول:●اینکــه●تولیدکننــدگان●ایــن●مســتند●چنــدان●ارزشــی●بــرای●عمیــق●و●درســت●اتفــاق●

افتــادن●ایــن●مرحلــه●از●برنامه●●ســازی●ندارنــد●کــه●شــاید●ریشــه●در●کمبــود●بودجــه●دارد،●آقــای●

ابراهیــم●زاده●از●پژوهشــگران●حــوزۀ●علمــای●دینــی●می●گویــد:●»از●آنجایــی●کــه●بــرای●پژوهــش●

ــرار● ــگر●ق ــت●پژوهش ــم●در●خدم ــازی●را●ه ــتند●و●چندرغ ــل●نیس ــانه●قائ ــی●در●رس ــچ●ارزش هی

ــکل● ــطحی●ش ــش●س ــذا●پژوه ــذارد...و●ل ــه●می●گ ــم●مای ــم●ک ــگر●ه ــب●پژوهش می●دهند...خ

می●گیــرد.«●

ــن● ــد●ای ــه●پیش●تولی ــد●و●البت ــۀ●تولی ــرای●پروس ــه●ب ــت●ک ــی●اس ــان●کم ــدت●زم دوم:●م

آثــار●در●نظــر●گرفتــه●می●شــود؛●»ســرعت●و●عجلــه●معمــوالً●در●تولیــد●ایــن●کارهــا●وجــود●دارد●

باعــث●اُفــت●کیفیــت●ایــن●اثرهــا●می●شــود،●دقــت●و●پژوهــش●را●بیشــتر●مــورد●تأثیــر●قــرار●

ــه● ــا●در●چهلم●شــان●ســاخته●می●شــود،●ک ــرای●گرامیداشــت●آنه ــار●ب ــد.●بســیاری●از●آث می●ده

ــت●از●پژوهــش●می●شــود.«● ــاز●و●غفل ــتابزدگی●مستندس ــث●ش باع

ســوم:●ســر●دیگــر●پیــکان●ضعــف●پژوهــش●مســتند●علمــای●دینــی●متوجــه●پژوهشــگران●

اســت●اگــر●تصــور●کنیــم●بودجــه●خوبــی●بــرای●پژوهــش●کنــار●گذاشــته●شــود●و●زمــان●مناســبی●

نیــز●بــرای●انجــام●پژوهــش●بــه●پژوهشــگر●در●نظــر●گرفتــه●باشــند،●بــاز●هــم●می●تــوان●گفــت●پی●

بــردن●بــه●حقیقــت●یــک●شــخصیت●کاری●نیســت●کــه●بــه●صــورت●سفارشــی●اتفــاق●بیفتــد.●

ــم،● ــناس●نداری ــا●شخصیت●ش ــد:●»م ــاره●می●کن ــه●اش ــئله●این●گون ــن●مس ــه●ای ــم●زاده●ب ابراهی
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بــرای●علمــا●کرســی●شخصیت●شناســی●نداریــم.●غــرب●همیــن●االن●بــرای●شــهید●آوینــی●کرســی●

شخصیت●شناســی●گذاشــته●اســت«.

ــث● ــوان●در●مثل ــی●را●می●ت ــل●ضعــف●پژوهــش●در●مســتند●شــخصیت●نگار●علمــای●دین عل

ذیــل●خالصــه●کــرد:

نمودار2:●دالیل●ضعیف●بودن●پژوهش●های●انجام●گرفته●در●مستند●علمای●دینی

قــدم●بعــدی●در●پژوهــش●بعــد●از●گــردآوری●مــواد●خــام،●تبدیــل●آن●بــه●پژوهــش●

ــه●در● ــی●اگرچ ــای●دین ــتندهای●علم ــی●مس ــت●در●بعض ــوان●گف ــه●می●●ت ــت،●ک ــه●●ای●اس برنام

ــئله● ــن●مس ــی●در●ای ــده●ول ــام●ش ــان●انج ــی●در●موردش ــیار●کار●غن ــه●●ای●بس ــش●کتابخان پژوه

ــه●مشــکل●بعضــی●از● ــاره●ب ــن●اش ــی●ضم ــر●طباطبای ــای●امی ــار●مشــکل●هســتند؛●آق ــز●دچ نی

مســتندها●در●پژوهــش●رســانه●●ای●)فنــی(●از●تجربــۀ●خویــش●در●مســتند●بازســازی●می●●گویــد:●

ــاری،● ــورد●ســبک●معم ــم.●درم ــاز●داری ــه●پژوهــش●اساســی●●تری●نی ــا●ب ــه●ســاخت●م »در●مرحل

لبــاس●و●تجهیــزات●آن●دورۀ●خــاص.●گاه●می●●بینــم●در●مســتندهایی●کــه●از●علمــا●نشــان●داده●

می●●شــوند،●بــرای●پنــج●قــرن●پیــش،●یــک●دواتــی●گذاشــتند●بــا●قلــم،●در●تاریــخ●خوش●●نویســی●

ماســت●کــه●تــا●صــد●ســال●پیــش●همــه●بــا●فلــز●می●نوشــتند.●همــۀ●اینهــا●غلط●●هــای●فاحــش●

اســت...●پــس●یــک●پژوهــش●بصــری●و●فنــی●نیــاز●اســت.«●

ضابطــی●جهرمــی●در●کتــاب●»شکل●●شناســی●و●گونه●●شناســی●فیلــم●مســتند«●فصــل●

مجزایــی●بــا●عنوان»محتــوا●و●پژوهــش●در●ســینمای●مســتند«●مــی●●آورد●و●ذیــل●آن●بــه●مبحــث●

ــد: ــان●می●●کن ــا●را●بی ــاوت●آنه ــردازد●و●تف ــی●می●●پ ــی●و●فن ــش●محتوای پژوه
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ــاز● ــی●نی ــش●کل ــوع●پژوه ــه●دو●ن ــور●ب ــای●پژوهش●مح ــا●برنامه●●ه ــم●ی ــد●فیل ــرای●تولی »ب

اســت:●پژوهــش●در●موضــوع●مــورد●مطالعــه●کــه●اصطالحــًا●پژوهــش●مضمونــی●بــرای●تأمیــن●

ــه● ــی●ب ــل●پژوهــش●محتوای ــرای●تبدی ــه●ب ــا●بصــری●ک ــی●ی ــم●و●پژوهــش●فن ــوا●می●●نامی محت

ــورت● ــی●ص ــش●فن ــپس●پژوه ــی●و●س ــش●محتوای ــد●پژوه ــدا●بای ــم.●ابت ــد،●می●●خوانی تولی

ــی،●1393:●232-233(. ــی●جهرم ــرد«●)ضابط گی

ضابطی●جهرمی●پنج●مرحله●را●برای●انجام●پژوهش●فنی●یا●بصری●برمی●●شمارد؛●

ــق● ــای●منطب ــا●و●زمان●●ه ــب●●ترین●فضاه ــاب●مناس ــور●انتخ ــه●منظ ــل1:●ب ــی●مح »1-●بازبین

بــا●موضــوع●فیلــم.●در●ایــن●مرحلــه●عمدتــًا●تــوأم●بــا●انتخــاب●موقعیــت●طبیعــی●)واقعــی(،●

ــًا●از● ــرداری●اســت.●)غالب ــرای●فیلمب ــا●فصــل(●ب ــی●)شــب،●روز●ی ــی(●و●زمان ــی●)مکان جغرافیای

ــود.( ــه●می●●ش ــره●گرفت ــل●به ــاب●مح ــی●و●انتخ ــز●در●بازبین ــردار●نی ــرات●فیلمب حضــور●و●نظ

ــن● ــا●تعیی ــی●محــل،●انتخــاب●ی ــگام●بازبین ــرداری●هن ــای●فیلمب ــا●و●زوای ــن●نماه اصلی●●تری

می●●شــود.●امکانــات●ســخت●افــزاری●تولیــد●)از●قبیــل●تجهیــزات●نورپــردازی،●وســایل●حرکتــی●

و●انضمامــی●دوربیــن،●نــوع●و●قابلیت●●هــای●فنــی●دوربیــن،●شــرایط●آکوســتیکی2●و●تجهیــزات●

صدابــرداری(●همچنیــن●بخــش●بازســازی●از●جنبــه●صحنه●●پــردازی،●میزانســن3،●لــوازم●صحنــه●و●

ــد،●پیش●●بینــی●می●●شــود. ــم●درگیرن افــرادی●کــه●در●کنــش●موضــوع●فیل

2-تعییــن●شــیوۀ●اســتناد4:●کــه●اســتنادهای●مســتقیم●و●غیــر●مســتقیم●را●در●برمی●●گیــرد.●

چنانچــه●اســناد●و●مــدارک●و●مــواد●بصــری●)نظیــر●عکــس،●فیلــم،●نقاشــی،●نوشــته(●از●

ســابقه●یــا●گذشــته●موضــوع●فیلــم●-براســاس●شــواهد●و●مــدارک●گــردآوری●شــده●در●تحقیــق●

محتوایــی●در●اختیــار●اســت●کــه●عینــًا●در●فیلــم●بازنمایــی●می●●شــوند،●آن●●●را●اگــر●ایــن●اســتناد●

و●مــواد،●مبنایــی●بــرای●بازســازی●و●شبیه●ســازی●باشــند●و●عینــًا●در●فیلــم●منعکــس●نشــوند●آن●

را●اســتناد●غیرمســتقیم●می●●خوانیــم-●ایــن●دو●شــیوه●اســتناد●در●واقــع●شــبیه●بــه●نقل●قــول5●

یــا●اســتنادهای●مســتقیم●و●غیرمســتقیم●)نقــل●بــه●مضمــون(●در●متــون●و●تحقیقات●اســنادی●

مکتــوب●اســت.

1. Locationing

2. Acoustic

3. Staging

4. Methods of documentation

5. Citation
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ــه(● ــق●اولی ــای●تحقی ــم●)داده●●ه ــوای●فیل ــی●محت ــای●اطالعات ــردن1:●واحده ــی●ک 3-روایت

چنانچــه●بــر●پایــه●منطــق●رابطــه●علــت●و●معلــول●و●در●محــدوده●زمانــی●و●مکانــی●خــاص●خــود●

در●قالــب●ســکانس●●ها●تعریــف●و●تعییــن●شــده●باشــند،●نیازمنــد●شــکل●ترتیبــی●بــرای●ارائــه●

هســتند●کــه●بــه●زاویــه●دیــد●راوی●یــا●راویــان●فیلــم●وابســته●اســت.●تعییــن●ایــن●ترتیــب●بــه●

شــیوه●»راوی●درون●متــن«●و●»راوی●بــرون●متــن«●چهارچــوب●و●جهت●●گیــری●روایــت●فیلــم●را●

ــد.● ــکل●می●●ده ش

4-نمایشــی●کــردن2:●ایــن●اقــدام●بــه●معنی●اســتوار●کــردن●ســاختار●روایتی●فیلم●بر●حســب●

مــکان،●زمــان●و●موضــوع●ســکانس●●ها●و●براســاس●کنــش●دراماتیــک●)عمــل●شــخصیت●●ها●و●

تأثیــر●رویدادهــا●بــر●یکدیگــر(●و●بــه●طــور●کلــی●حرکــت●دیالکتیکــی3●پیش●رونــدۀ●موضــوع●از●

یــک●داده●بــه●دادۀ●دیگــر●اســت.

ســؤال●و●فرضیــه●تحقیــق●محتوایــی●فیلــم●نیــروی●اصلــی●حرکــت●و●کنش●●هــای●پیش●●برنده●

فیلــم●اســت.●کلیــد●آن●خلــق●درامــی●اســت●کــه●بــر●یکــی●یــا●ترکیبــی●از●محورهــای●زیــر●اســتوار●

ــود: می●●ش

1● نیاز●فردی●شخص●)تقابل●شخصیت●با●خودش(.

2● تقابل●شخصیت●با●دیگران.

3● تقابل●شخصیت●با●شرایط●)زیستی،●اجتماعی●و●فرهنگی(.

ــور،●مســتندهای● ــم●دوران●مح مســتندهای●بازســازی●و●تاریخــی●شــخصیت●●محور4●و●فیل

داســتانی5 و●درام●●هــای●مســتند6●همــه●مســتلزم●روایتــی●و●دراماتیــزه●شــدن●هســتند.

5-ابــداع7:●خلــق●هــر●گونــه●تمهیــد●تکنیکــی●و●نمایشــی●بی●●ســابقه●یــا●جدیــدی●کــه●در●

جهــت●تأثیــر●بــر●مخاطــب●بــه●جاذبــه●تماشــای●فیلــم●و●درک●عمیــق●محتــوای●)پژوهشــی(●

آن●بیانجامــد،●نــوآوری●یــا●ابــداع●می●●خوانیــم.●تجربــه●و●تخیــل●هنــری●کارگــردان،●همچنیــن●

1. Narrative

2. Deamatization

3. Dialectic

4. Topical film

5. Docufiction

6. Docudrama

7. Innovation
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میــزان●تســلط●وی●بــه●زبــان●و●بیــان●ســینمایی،●در●ابــداع●نقــش●کلیــدی●دارد.●البتــه●ابــداع●را●

حــد●و●مــرزی●نیســت●و●بــه●هیــچ●روی●نمی●●تــوان●بــرای●آن●قاعــده●●ای●و●ضــع●کــرد●یــا●توصیــه●

ــه●محصــول●ذوق●و● ــد●ک ــردی●هنرمن ــری●و●ف ــل●هن ــت●و●تخی ــه●خالقی ــرا●ب خاصــی●نمــود.●زی

ــوط●می●●شــود.»●)ضابطــی●جهرمــی،●1393:●235-238(. آگاهــی●اوســت،●مرب

مراحــل●زنجیــره●●ای●پژوهــش●فنــی●از●نظــر●ضابطــی●جهرمــی●را●می●●تــوان●این●●گونــه●خالصــه●

: کرد

نمودار3:●زنجیرۀ●مراحل●پژوهش●فنی●در●پیش●تولید

ــه●درخصــوص●مســتند●علمــا●نیــز●صــورت●گیــرد● ــه●نظــر●می●●رســد●اگــر●ایــن●پنــچ●مرحل ب

ــه● ــن●زمین ــری●در●ای ــای●مطلوب●●ت ــاهد●اثره ــود،●ش ــژه●●ای●ش ــه●وی ــی●توج ــه●پژوهــش●فن و●ب

ــود. خواهیــم●ب

 فیلم نامه در مستند شخصیت  نگار علمای دینی

»مرحلـۀ●نـگارش●فیلم●نامـه●از●پیش●●تولیـد●شـروع●می●●شـود●و●تـا●مراحل●نهایـی●پس●●تولید●

یـا● کارگـردان●و●حتـی●تدوین●●گـر● کننـده،● تهیـه● را● آن● اسـت●متـن● ادامـه●می●●یابـد.●ممکـن●

فیلم●نامه●●●نویـس●بنویسـند.●نـگارش،●طـرح●مسـتند●را●به●صورت●نقشـه●●ای1●بـرای●فیلم●●برداری●و●

دسـت●کـم●نظریـه●●ای●بـرای●تدویـن●بسـط●می●●دهنـد«●)همـپ،●1382:●141(.

حــال●ســؤال●اینجاســت●کــه●آیــا●بــرای●شــروع●تولیــد●مســتند●حتمــًا●نیــاز●بــه●فیلم●نامــه●

داریــم●یــا●بــدون●آن●هــم●می●●تــوان●گام●در●عرصــۀ●تولیــد●نهــاد؟

بــاری●همــپ●در●این●●بــاره●پاســخ●می●●دهــد:●»پاســخ●بــه●ایــن●پرســش●بســتگی●بــه●نــوع●

مســتند●دارد.●اگــر●مســتند●تاریخــی،●زندگی●●نامــه●ای،●یــا●بازســازی●و●بازنمایــی●رویــداد●باشــد،●

1. Plan
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کار●نویســنده●بیشــتر●شــبیه●نــگارش●فیلــم●بلنــد●داســتانی●اســت.●نویســنده●بایــد●اطالعــات●

ــاخت● ــی●خوش●س ــا●صحنه●●های ــه●ای●ب ــپس●فیلم●نام ــد●و●س ــازماندهی●کن ــع●●آوری●و●س را●جم

بنویســد●تــا●بتوانــد●آنهــا●را●در●فیلــم●خلــق●کنــد.●رجــوع●بــه●فیلم●●هــای●آرشــیوی●بخشــی●از●

فراینــد●تحقیــق●اســت.

ــان● ــه●فــرد●در●جری ــدادی●منحصــر●ب ــا●روی ــار●ی ــارۀ●رفت از●طــرف●دیگــر،●اگــر●مســتندی●درب

ــا●تصویرنامــه●وجــود●نداشــته● ــه●مفهــوم●فیلم●نامــه●ی ــی1●ب ــز●متن ــد●اســت،●شــاید●هرگ تولی

باشــد،●زیــرا●پیشــاپیش●هیــچ●کــس●دقیقــًا●نمی●●دانــد●چــه●چیــزی●قــرار●اســت●رخ●بدهــد.●در●

نــگارش●مســتند●خودانگیختــه●و●اتفاقــی،●بــر●ســازمان●●دهی●و●مصورســازی●تأکیــد●می●●شــود،●

نــه●نــگارش●گفتــار●یــا●دیالــوگ●ایــن●همــان●چیــزی●اســت●کــه●آن●را●هنــر●نــگارش●بــدون●واژه●

ــا● می●●نامــم.●گاهــی●هــم●در●مســتندی●خــود●انگیختــه●و●اتفاقــی●ممکــن●اســت●نویســنده●ت

آخریــن●دقیقــه●در●جریــان●تولیــد●قــرار●نگیــرد●و●فقــط●پــس●از●آنکــه●همــه●فیلــم●هــا●ضبــط●و●

تدویــن●شــدند،●کارگــردان،●فیلــم●تدویــن●شــده●را●بــه●نویســنده●●ای●بدهــد●و●حتــی●گویــد●کــه●

چــه●چیــزی●بــرای●گفتــار●بایــد●نوشــته●شــود.●در●چنیــن●حالتــی،●نویســنده●نقــش●مترجمــی●

ــه●گفتــار●می●●کنــد«●)همــپ،●1382:●142(. را●دارد●کــه●یادداشــت●●های●کارگــردان●را●تبدیــل●ب

حــال●در●مســتندهای●شــخصیت●●نگار●بــا●موضــوع●علمــای●دینــی،●کدامیــک●از●دو●شــیوۀ●

فــوق●می●●تواننــد●نتیجــۀ●بهتــری●را●بــرای●مــا●رقــم●بزننــد؟●آیــا●بایــد●پیــش●از●شــروع●تولیــد●

ــدون● ــه●ب ــا●اینک ــیم●ی ــته●باش ــت●داش ــش●در●دس ــر●پژوه ــی●ب ــی●را●مبتن ــه●محکم فیلم●نام

ــرد؟ ــروع●ک ــد●را●ش ــه●تولی ــوان●مرحل ــم●می●●ت ــه●ه فیلم●نام

ــد● ــه●وارد●عرصــه●تولی ــل●از●اینک ــد؛●»قب ــث●ســرو«●می●●گوی ــردان●»حدی ــا●کارگ ــای●توان آق

ــد●کارم● ــًا●بای ــی●حتم ــتند●یعن ــرای●کار●مس ــتن●ب ــه●نوش ــه●فیلم●نام ــردم●ب ــروع●ک ــوم،●ش بش

ــه●آن● ــه●پای ــتیم●ک ــل●داش ــه●کام ــک●فیلم●نام ــا●ی ــز●م ــا●نی ــود●و●اینج ــه●می●●ب دارای●فیلم●نام

مصاحبه●●هــا●بــود●و●براســاس●مصاحبه●●هــا●کار●بــه●پیــش●می●●رفــت...●و●حتــی●تدویــن●

آن●فیلم●نامــه●صــورت●می●●گیــرد«. براســاس●

در●ســوی●دیگــر●فیلمســازانی●وجــود●دارنــد●کــه●فیلمســازی●بــرای●شــخصیت●●های●دینــی●

را●نوعــی●کشــف●می●●داننــد●کــه●فیلم●نامــه●آن●در●طــول●تولیــد●کشــف●خواهــد●شــد●و●

برخــوداری●از●پشــتوانه●محکــم●پژوهشــی●فیلمســاز●را●در●طــول●تولیــد●هدایــت●خواهــد●کــرد،●

1. Script
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ــه●در●لحظــه●ســاخته● ــی●اســت●ک ــم●مســتند●فیلم ــد:●»فیل ــاره●می●●گوی ــن●در●این●●ب ــای●گلب آق

ــد● ــی●از●شــخصیت●داشــته●باشــید،●بع ــر●ذهن ــک●تصوی ــد●در●گام●اول●ی می●●شــود،●شــما●بای

ــان● ــک●اکتشــافی●برایت ــد●آرام●آرام●ی ــر●می●●نشــینید●حــرف●می●●زنی ــک●نف ــا●ی ــد●ب شــما●می●●روی

حاصــل●می●●شــود●و●متوجــه●می●●شــوید●فــالن●صحنــه●را●بایــد●بــروی●در●روســتای●فــالن●پــس●

کــوه●فیلمبــرداری●کنــی...●یــک●خالقیــت●مــداوم●در●لحظــه●اســت«.

ــش● ــه●پی ــدم●ضــروت●داشــتن●فیلم●نام ــون●ضــرورت●و●ع ــوق●پیرام ــر●ف ــوان●دو●نظ می●●ت

از●تولیــد●را●در●کالم●آقــای●جعفــری●دیــد،●کــه●بــرای●هرکــدام●جایــگاه●خاصــی●در●نظــر●گرفتــه●

اســت؛

»مــا●بــرای●مستندســازی●حتمــًا●بــه●فیلم●نامــه●نیــاز●داریــم،●حــاال●ایــن●فیلم●نامــه●گاهــی●در●

پیش●●تولیــد●اتفــاق●می●●افتــد●و●شــما●طبــق●پژوهشــی●کــه●داریــد●فیلم●نامــه●●●ای●می●●نویســید●

ــد● ــه●تولی ــت●ب ــه●دس ــدون●فیلم●نام ــم●ب ــی●ه ــد●و●گاه ــراغ●تولی ــد●س ــد●از●آن●می●●روی و●بع

می●●زنیــد●و●بعــد●از●تصویربــرداری●می●●نشــینید●طبــق●تصویرتــان●فیلم●نامــه●●●ای●تهیــه●می●●کنیــد●

و●بعــد●تدویــن●را●انجــام●می●●دهیــد«.

جدول●شمارۀ2:●لزوم●یا●عدوم●لزوم●نگارش●فیلم●نامه●پیش●از●شروع●به●تولید●مستند●علمای●دینی

نظراتمسئلهمرحله

فیلم نامه
قبل از شروع تولید مستند حتمًا 

نیاز به فیلم نامه داریم؟

1. بدون فیلم نامه نمی  توان دست به تولید 
مستند شخصیت نگار عالمان دینی زد.

2. ساخت مستند عالمان دینی به نوعی 
اکتشاف نیاز دارد و این مهم با محصور کردن 
کارگردان در فیلم نامه   ای مشخص ممکن نیست.
3. فیلم نامه تا پیش از تدوین ممکن است 
تغییر کند، اما پیش از شروع به تولید، به 

فیلم نامۀ حداقلی نیاز داریم.

در●هــر●صــورت،●فیلم●نامــه●یکــی●از●ارکان●مهــم●مستندســازی●اســت●و●به●خصــوص●

ــه(● ــگارش●فیلم●نام ــر●)ن ــن●ام ــد●ای ــراه●باش ــخص●هم ــک●ش ــی●ی ــت●زندگ ــا●محوری ــی●ب وقت

قابل●دســترس●●تر●و●ممکن●●تــر●بــه●نظــر●می●●رســد●و●اگــر●نیم●نگاهــی●بــه●حساســیتی●کــه●

در●شــخصیت●●نگاری●علمــای●دینــی●وجــود●دارد،●بکنیــم●متوجــه●خواهیــم●شــد●هرگونــه●
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ــذا● ــام●خواهــد●شــد●و●ل ــران●تم ــرای●ســازندگانش●بســیار●گ ــن●مســتندها●ب اشــتباهی●در●ای

نــگارش●فیلم●نامــه●تــا●حــد●امــکان●یکــی●از●بایســته●●های●ایــن●مســتندها●قابــل●تلقــی●اســت.●

ــر● ــل●تغیی ــر●قاب ــزل●و●غی ــی●من ــود●وح ــرای●خ ــه●را●ب ــن●فیلم●نام ــاز●ای ــد●مستندس ــه●نبای البت

ــد.● ــت●بزن ــه●خالقی ــد●دســت●ب ــه●از●تولی ــر●مرحل ــد●در●ه ــذا●می●●توان ــمارد●و●ل بش

انتخاب گروه تولید 

ــف-●انتخــاب●مستندســاز●از● ــث●قابل●بررســی●اســت؛●ال ــد●از●دو●حی ــروه●تولی انتخــاب●گ

ســوی●ســفارش●●دهنده●و●مراکــزی●کــه●می●●خواهنــد●راجــع●بــه●علمــای●دینــی●مســتند●ســاخته●

ــردان. ــده●و●کارگ ــه●از●ســوی●تهیه●کنن شــود؛●ب-●انتخــاب●عوامــل●برنام

بــه●عنــوان● یــا●مراکــز●ســفارش●●دهنده● از●جانــب●ســازمان●●ها● کــه● الــف(●شــخصی●

مستندســاز●و●ســرگروه●بــرای●مستندســازی●بــرای●علمــا●انتخــاب●می●●شــوند،●می●●بایســت●چــه●

ویژگی●●هایــی●داشــته●باشــد؟

ــم●مســتند●راجــع● ــه●ســاختن●فیل ــرای●اقــدام●ب آقــای●امیــر●طباطبایــی●دغدغه●●منــدی●را●ب

ــد●شــده● ــه●تولی ــاری●ک ــد؛●»80●درصــد●آث ــد،●او●می●●گوی ــی●نمی●●دان ــی●را●کاف ــای●دین ــه●علم ب

اســت،●توســط●دوســتانی●کــه●دغدغــه●دیــن●داشــتند●ولــی●ســینما●را●خــوب●نمی●شــناختند●

و●نــگاه●ســطحی●داشــتند،●تولیــد●شــده●و●نتجــه●کار●مطلــوب●نیســت.●از●آن●طــرف●20درصــد●

ــه●ســینما●را●خــوب●می●شناســند● ــی●هســتند●ک ــه●ســاخته●می●●شــود●آدم●●های مســتندهایی●ک

امــا●زیســت●علمــا●و●زندگــی●اعتقادیشــان●بــا●دیــن●قرابــت●چندانــی●نــدارد●و●بــه●زندگــی●علمــا●

بــه●دیــد●یــک●ســوژه●مثــل●ســوژه●های●دیگــر●نــگاه●می●●کننــد،●کــه●ایــن●هــم●کامــال●اشــتباه●

ــد●در●دو●حــوزه●دارای● ــد●بای ــن●حــوزه●کار●کن ــه●می●خواهــد●در●ای ــه●نظــرم●کســی●ک اســت.●ب

ــد.«● ــای●الزم●باش توانایی●●ه

ــای● ــی●علم ــاز●زندگ ــه●مستندس ــد●ک ــور●برمی●●آی ــن●ط ــی●ای ــر●طباطبای ــای●امی از●صحبت●●ه

ــد: ــر●را●دارا●باش ــال●زی ــت●دو●ب ــی●می●●بایس دین

ــارش●●	 ــازی●در●اختی ــه●مستندس ــی●ک ــد●از●امکانات ــوب●بشناســد●و●بتوان ــانه●را●خ رس

ــرد. ــره●بب ــع●به ــه●واق ــر●ب ــه●نزدیک●●ت ــی●هرچ ــت●بازنمای ــد●در●جه ــرار●می●●ده ق

زیست●طلبگی●و●علمایی●داشته●باشد؛●یعنی●در●طول●دوران●زندگی●خود●حتما●مدتی●●	

از●نزدیک●در●فضای●زندگی●طالب●علوم●دینی●و●به●خصوص●علما●زیسته●باشد.
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نمودار●شمارۀ4:●ویژگی●های●الزم●برای●عوامل●تولید●مستند●علمای●دینی●

ب(●اگــر●تصــور●کنیــم●مستندســازی●کــه●هــر●دو●ویژگــی●گفتــه●شــده●فــوق●را●دارا●بــود●از●

ــۀ●دوم●انتخــاب● ســوی●ســرمایه●●گذاران●و●ســفارش●●دهندگان●انتخــاب●شــد،●حــال●وارد●مرحل

می●●شــویم؛●مستندســاز●)کــه●می●●توانــد●تهیه●●کننــده●باشــد●یــا●کارگــردان(●می●●بایســت●

ــا● ــِل●خــود●م ــه●مث ــم●ک ــدا●کنی ــرادی●را●پی ــه●اف ــد،●اینک ــۀ●خــود●را●انتخــاب●کن عوامــل●برنام

ــرای●آن● ــر●کاری●کــه●ب ــات●زندگــی●علمــا●عالقه●●منــد●و●آشــنا●باشــند،●و●هــم●ب ــه●اقتضائ هــم●ب

اســتخدام●می●●شــوند●مهــارت●داشــته●باشــند●یــک●اولویتــی●اســت●کــه●معمــوالً●خیلی●ســخت●

ــادر●هســتند،●بعــالوه●ممکــن●اســت●مــا●در●زمــان● ــی●ن اتفــاق●می●●افتــد.●چنیــن●افــرادی●خیل

تولیــد●مســتندمان●شــانس●همــکاری●بــا●آنــان●را●بــه●هــر●دلیلــی●پیــدا●نکنیــم،●اینــک●ســؤال●

ــا●ســوژه● ــه●و●آشــنایی●ب ــا●عالق ــارت●در●کار●ب ــگام●تعــارض●تخصــص●و●مه ــن●اســت●در●هن ای

کــدام●یــک●دســت●برتــری●را●دارد؟

پاســخ●ایــن●ســؤال●را●مایــکل●رابیگــر●چنیــن●می●●دهــد:●»َشــم●و●بینــش●فنــی●البتــه●مهــم●

اســت،●امــا●پختگــی●و●ذهنــی●و●معیارهــای●ارزشــی●اهمیتــی●بــه●مراتــب●ببیشــتر●دارد.●شــاید●

ــه● ــه●●ای●ب ــچ●عالق ــه●هی ــوان●کســی●را●ک ــا●نمــی●ت ــرد،●ام ــران●ک ــوان●ضعــف●شــناخت●را●جب بت

موضــوع●انتخابــی●شــما●نــدارد●یــا●روش●و●نگــرش●شــما●را●نمی●●پســندد،●تغییــر●داد«●)رابیگــر،●

.)190●:1383

آقــای●عرشــی●درمــورد●انتخــاب●و●بــه●کارگیــری●عوامــل●برنامــۀ●حدیــث●ســرو●می●●گویــد:●

ــا●هرکــس●کــه●بخواهیــم●قــرارداد●کاری●ببندیــم،●اولیــن●مطلبــی●کــه●بــه●او●می●●گوییــم● مــا●ب

ایــن●اســت●کــه،●شــما●مطالعــه●کنیــد●ببینیــد●می●●توانیــد●بــا●ایــن●افــراد●ارتبــاط●برقــرار●کنیــد●

ــد●و●دوستشــان●داشــته●باشــید●کار●را●شــروع● ــرار●کنی ــاط●برق ــد●ارتب ــر●می●●توانی ــر.●اگ ــا●خی ی

ــردان●در● ــا●کارگ ــده●ی ــر●تهیه●●کنن ــرداد،●1396(●اگ ــخصی،●28●م ــاط●ش ــی،●ارتب ــد.«●)عرش کنی
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ایــن●مرحلــه●دقــت●نکننــد●و●عواملــی●را●انتخــاب●کننــد●کــه●هیــچ●آشــنایی●بــا●زندگــی●علمــا●

ندارنــد●و●صرفــًا●عوامــل●فنــی●خوبــی●هســتند●کار●بــا●مشــکالت●متعــددی●روبــرو●می●●شــود.●و●

هرچقــدر●عوامــل●فیلــم●و●درصــدر●آنهــا●کارگــردان●آشــنایی●بیشــتری●بــا●زندگــی●و●اقتضائــات●

زندگــی●علمــا●داشــته●باشــد،●می●●توانــد●بهتــر●و●بیشــتر●اعتمــاد●و●همــکاری●آن●شــخصیت●و●

ــر●می●شــود. ــز●متأث ــر●نی ــه●دســت●آورد●و●در●نتیجــه●خروجــی●اث اطرافیانــش●را●ب

از●آن●جایــی●کــه●هــر●دو●مــورد●)وجــود●تخصــص●و●عالقه●●منــدی●بــه●موضــوع(●در●عوامــل●

ــدام●از● ــر●ک ــه●در●ه ــرادی●ک ــنهاد●داد●اف ــوان●پیش ــد،●می●●ت ــروری●می●●نمای ــری●ض ــه،●ام برنام

دو●مقولــه●فوق●●الذکــر●دچــار●کاســتی●●هایی●هســتند●را●می●●تــوان●طــی●دوره●●ای●تعامــل●بــا●

کارگــردان●و●ســایر●عوامــل●دیگــر●و●برگــزاری●ضبط●●هــای●آزمایشــی●بــه●نقطــۀ●مطلــوب●رســاند●و●

ســپس●مرحلــۀ●تولیــد●را●شــروع●کــرد●بــه●همیــن●جهــت،●مایــکل●رابیگــر●در●کتــاب●»کارگردانــی●

ــد●و● ــاز●می●●کن ــد●ب ــروه●تولی ــرورش●گ ــوان●پ ــا●عن ــی●ب ــد●فصل ــش●پیش●●تولی ــتند«●در●بخ مس

ــد● ــروه●تولی ــرورش●گ ــن●فصــل،●پ ــوان●ای ــد:●»عن ــان●می●●کن ــن●بی ــذاری●آن●را●چنی ــت●نام●●گ عل

اســت●نــه●انتخــاب●گــروه،●چــون●حتــی●در●صــورت●کار●بــا●دســت●●اندکاران●کامــالً●حرفــه●●ای●نیــز●

بــاز●هــم●بایــد●پیــش●از●شــروع●کار●بــا●کل●گــروه●مقــداری●فیلــم●آزمایشــی●گرفــت.●بــا●ایــن●●کار●

می●●توانیــد●صحــت●عملکــرد●ابــزار●و●تجهیــزات●و●مقــدار●تفاهــم●را●آزمایــش●کنیــد«●)رابیگــر،●

.)189●:1383

انتخاب مخاطب

بحــث●دیگــری●کــه●می●●تــوان●جــز●پیش●تولیــد●دانســت،●انتخــاب●مخاطــب●اســت.●اینکــه●

مســتند●یــک●شــخصیت●دینــی●را●بــرای●چــه●مخاطبــی،●در●چــه●ســنی●و●بــا●چــه●پیشــینۀ●فکــری●

و●چــه●ویژگی●●هــای●شــخصیتی●ســاخته●می●●شــود؟●

ــه● ــک●برنام ــۀ●ی ــل●ارائ ــوای●قاب ــی●محت ــر●مخاطــب●روی●ســاختار●و●حت ــوان●از●تأثی نمی●●ت

ــک●شــخصیت● ــه●از●ی ــوای●مســتندی●ک ــرم●و●محت ــا●ف ــه●بس ــانه●●ای،●چشــم●پوشــید●و●چ رس

ــا● ــه●علم ــی●ب ــاید●منف ــا●ش ــرف●ی ــی●ط ــد●ب ــه●دی ــه●زاوی ــی●ک ــرای●جوانان ســاخته●می●●شــود●ب

داشــته●باشــند●بــا●فــرم●و●محتــوای●مســتندی●کــه●بــرای●آگاهــی●طــالب●علــوم●دینــی●ســاخته●

می●●شــود،●بســیار●متفــاوت●باشــد.●آقــای●گلبــن،●کارگــردان●مســتند●حدیــث●ســرو●می●●گویــد:●

»ایــن●برنامــه●اصــالً●مخاطــب●عــام●نــدارد●ایــن●برنامــه●بــه●درد●شــبکه●ســه●نمی●●خــورد،●کــه●
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ــر●اســت● ــه●ِدماغشــان●َت ــرای●کســانی●اســت●ک ــه●ب ــن●برنام ــان●هســتند.●ای ــش●جوان مخاطب

ــال●اشــخاصی● ــا●دنب ــان●حتم ــد،●آن●آقای ــی●کنن ــک●حرکت ــد●در●زندگی●●شــان●ی و●دوســت●دارن

ــد●بارهــا●و●بارهــا●ایــن●برنامــه●را● ــرای●آنهــا●الهام●بخــش●باشــد،●آنهــا●حاضرن ــد●کــه●ب می●●گردن

ــد«. ببینن

بعضــی●معتقدنــد●موضــوع●علمــا●می●●توانــد●مخاطــب●بیشــتری●را●شــامل●شــوند●و●

مخاطــب●ایــن●برنامه●●هــا●صرفــا●شــیفتگان●ایــن●شــخصیت●ها●و●مباحــث●عرفانــی●نیســتند●و●

ایــن●ســازندگان●و●دســت●●اندرکاران●ایــن●آثــار●هســتند●کــه●ایــن●آثــار●را●دســت●کــم●می●●گیرنــد:●

»مــن●فیلــم●ســاخته●●ام●درمــورد●علمــا●و●بعــد●بــه●جلســه●روشــنفکران●مســتند●ســاز●رفتــه●●ام●و●

ــرای●طلبه●●هــا●خــوب●اســت.●گفتــم●اشــتباه●می●●کنیــد.●چــرا؟● ــد●ایــن●ب دیــدم●کــه●مــی●گوین

چــون●شــما●اصــالً●مذهبــی●نیســتید،●شــما●ایــن●فیلــم●را●نــگاه●کردیــد●و●لــذت●بردیــد.●ایــن●

کــه●می●●گوینــد●ایــن●کار●فقــط●بــرای●مخاطــب●مذهبــی●اســت.●مــن●واقعــًا●مخالفــم.«●

جدول3:●مخاطب●شناسی●در●حوزۀ●مستند●علمای●دینی

نظراتمسئلهمرحله

مخاطب  شناسی
مخاطب مستند شخصیت  نگار 

علمای دینی کیست؟

1. مخاطب عام ندارد و ویژۀ 
عالقه  مندان به مباحث اخالقی است.
2. با به کارگیری فرم جدید می  توان 

برنامه  هایی را با محتوای زندگی علمای 
دینی برای مخاطب عام تولید کرد.

آنچــه●مهــم●اســت●ایــن●اســت●کــه●کارگــردان●قبــل●از●شــروع●بــه●تولیــد،●مخاطــب●برنامــه●

خــود●را●انتخــاب●کنــد●و●ســاختار●و●فــرم●و●روایــت●برنامــه●خــود●را●طبــق●آن●طراحــی●کنــد.

نتیجه  گیری

راه●پیش●●تولید● آسیب●●های●موجود●بر●سر● ابتدا● ارائه●می●شود:● نتیجه●●گیری●در●دو●بخش●

مستند●شخصیت●●نگار●علمای●دینی●برشمرده●می●شود،●سپس●بایسته●●هایی●را●که●این●پژوهش●

برای●پیش●●تولید●مستند●●های●شخصیت●●نگار●علمای●دینی●به●آن●نیل●آمده،●ارائه●می●شود.●
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آسیب  های پیش  تولید در مستند شخصیت  نگار علمای دینی

1● زندگی●●نامــۀ●علمــای●دینــی●معمــوالً●شــبیه●بــه●هــم●اســت●و●مستندســازی●انبــوه●از●.

ــه●مســتندها● ــن●شــخصیت●●ها●باعــث●تکــراری●و●قابل●حــدس●زدن●روایــت●این●●گون ای

می●●شــود،●و●شــخصیتی●کــه●زندگــی●●اش●فــراز●و●فرود●●هــای●دراماتیــک●الزم●را●داشــته●

باشــد،●کمتــر●وجــود●دارد.

2● در●مرحلــۀ●پیش●●تولیــد●پژوهــش●کافــی●درمــورد●ســوژۀ●موردنظــر●بــه●عمــل●نمی●●آیــد●.

کــه●موجــب●می●●شــود●خروجــی●اثــر●در●ســطح●بمانــد●و●فقــط●اطالعاتــی●کــه●معمــوالً●

همــه●درخصــوص●ســوژه●می●●داننــد●را●عرضــه●کنــد.

3● ــر●و●شخصیت●●شــناس●درمــورد●. ــود●پژوهش●●گ ــا●نب یکــی●از●آســیب●●های●مســتند●علم

ســوژه●مــورد●نظــر●اســت●کــه●باعــث●می●●شــود●عمــق●شــخصیت●وی●کشــف●نشــود.

4● پژوهــش●فنــی●)بصــری(●در●غالــب●کارهــا●علمــا●نادیــده●گرفتــه●می●●شــود،●نمــود●آن●.

ــتباه،●مشــاهده●می●شــود. ــار●اش ــف●و●گاه●دچ ــازی●●های●ضعی ــا●و●بازس در●مصاحبه●●ه

5● نداشــتن●فیلم●نامــه●و●برخــورد●کشــف●و●شــهودی●بــا●مســتند●عالمــان●دینــی،●یکــی●از●.

عوامــل●ضعــف●روایــی●و●پراکنده●●گویــی●در●مســتند●عالمــان●دینــی●اســت.

6● تولیــد●بعضــی●از●ایــن●آثــار●بــه●اشــخاصی●ســپرده●شــده●اســت●کــه●هیچ●●گونــه●تعلقی●.

ــه● ــوع●نگاه●شــان●ب ــد●و●ن ــا●مستندســاز●بوده●●ان ــا●نداشــته●●اند●و●صرف ــی●●●علم ــا●زندگ ب

شــخصیت●موجــب●یــک●فرم●●گرایــی●محــض●و●بی●ارتبــاط●بــا●ســوژه●شــده●اســت.

7● در●نقطــۀ●مقابــل●مــورد●قبلــی●تولیدکنندگانــی●هســتند●کــه●صرفــًا●بــه●خاطــر●عالقه●●ای●.

کــه●داشــته●●اند●دســت●بــه●تولیــد،●مســتندهایی●بــا●موضــوع●علمــای●دینــی●کرده●انــد●

ــب●را● ــد●مخاط ــه●نمی●●توان ــی●اســت●ک ــار●بی●●ذوق ــد●آث ــا●تولی ــه●ماحصــل●آن●بعض ک

بــرای●دیــدن●اثــر●توجیــه●کنــد.

8● برخــی●از●تولیدکننــدگان●ایــن●مســتندها،●مخاطبیــن●خــود●را●مخاطــب●خــاص●.

ــا● ــا●نقیصــه●دانســت●ام ــوان●آســیب●ی ــه●عن ــن●را●ب ــوان●ای ــد،●اگرچــه●نمی●●ت می●●دانن

این●●گونــه●رویکردهــا●در●تولیــد●مســتندعلمای●دینــی●موجــب●شــده●ایــن●آثــار●کمتــر●

ــده●شــوند. دی

9● ــد●. ــر●تولی ــل●و●عناص ــۀ●عوام ــه●هم ــیب●●هایی●اســت●ک ــی●از●آس ــه●یک ــود●بودج کمب
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ســفارش●●دهندگان● متوجــه● را● آن● می●●تــوان● کــه● می●●دهــد● قــرار● تحت●تأثیــر● را●

ــن●مســتندها●را●ســبک●می●●شــمارند●و● ــد●ای ــه●تولی ــه●مســتندها●دانســت●ک این●●گون

ــرد. ــق●نمی●●گی ــا●تعل ــن●پروژه●●ه ــه●ای ــی●ب ــی●و●واف ــه●کاف بودج

الزامات پیش  تولید در مستند شخصیت  نگار علمای دینی 

1● ســوژه●●ای●کــه●بــرای●تولیــد●مســتند●شــخصیت●●نگار●علمــای●دینــی●انتخــاب●می●●شــود●.

می●●بایســت●ویژگی●●هایــی●فراتــر●از●زندگــی●عــادی●و●روزمــره●داشــته●باشــد.

2● ــا●از●. ــورد●انتخــاب●م ــای●شــخصیت●م ــرای●شــناخت●ژرف ــی●ب ــی●و●واف پژوهــش●کاف

ــک●اســت. ــات●الینف ضروری

3● پژوهــش●فنــی●و●بصــری●)بازدیــد●از●محــل،●تعییــن●شــیوه●اســتناد،●روایتــی●کــردن،●.

نمایشــی●کــردن(●یکــی●از●وظایــف●کارگــردان●اســت●کــه●می●●بایســت●قبــل●از●شــروع●

تولیــد●انجــام●گیــرد.

4● تولیــد●این●●گونــه●آثــار●می●●بایســت●بــه●دســت●عوملــی●ســپرده●شــود●کــه●از●دو●بــال●.

ســواد●رســانه●و●زیســت●عالمانــه●را●دارا●باشــد●کــه●اثــر●تولیدشــده●درمــورد●علمــا●از●

بعــد●فــرم●و●محتــوا●و●نســبت●ایــن●دو●بــا●هــم،●تضمیــن●گــردد.

5● داشــتن●فیلم●نامــه●)هرچنــد●اجمالــی●قبــل(●از●اقــدام●بــه●تولیــد،●یکــی●از●ضروریــات●.

تولیــد●مســتند●بــه●نظــر●می●●رســد،●خصوصــا●درمــورد●ســوژه●●هایی●کــه●از●دنیــا●

ــت. ــخص●اس ــالً●مش ــان●کام ــۀ●آن ــد●و●زندگی●●نام رفته●●ان

6● ــا●. ــت●و●ب ــد●اس ــات●پیش●●تولی ــی●از●الزم ــری●یک ــرای●اث ــن●ب ــب●معی ــاب●مخاط انتخ

توجــه●بــه●اینکــه●کمتــر●اثــری●بــرای●مخاطــب●عــام●تولیــد●شــده،●می●●بایســت●آثــاری●

نیــز●بــه●هــدف●ارائــه●بــرای●آنــان●تولیــد●شــود.
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فهرست منابع

آل●●احمــد،●مصطفــی●)1391(.●مســتند پرتــره لزومــًا بیوگرافــی یــک شــخص نیســت/

http://●:●کــم کاری کرده ایــم،●خبرگــزاری●مهــر●دسترســی●در1395/10/06●از●وبســایت

●●1727394/www.mehrnews.com/news

ــا● ــم:●محمدرض ــون،●)مترج ــو و تلویزی ــق در رادی ــیوه  های تحقی آدل،●ام●)1387(.●ش

پاســدار(،●تهــران:●انتشــارات●دانشــگاه●صــدا●وســیما.

اساســنامه طــرح اندیشــمندان و فرهیختــگان معاصــر جهــان اســالم،●قــم:●اداره●کل●

پژوهش●●هــای●اســالمی●رســانه.

اســکویی،●مهــرداد●)12،●شــهریور،1386(.●اولیــن نشســت علمــی پرتــره در ســینمای 

مســتند،●تهــران:●فرهنگســتان●هنــر.

ــان● ــم:●کیه ــتند،●)مترج ــم مس ــاه برفیل ــدی کوت ــا●)1389(.●درآم ــد،●پاتریش افدرهای

ــراز. ــران:●اف ــی(،●ته بهمن

امامــی،●همایــون●)1389(.●جســتاری در گونه  شناســی ســینمای مســتند ایــران،●

تهــران:●اداره●کل●پژوهــش●و●آمــوزش●ســیما.

پوریــا،●امیــر●)12،●شــهریور،1396(.●مســتند بیوگرافیــک و ظرفیت  هــای اجتماعــی و 

ــره●در●ســینمای●مســتند،● ــن●نشســت●علمــی●پرت ــۀ●ارائه●شــده●در●اولی ــه  ای،●مقال حرف

تهــران:●فرهنگســتان●هنــر.

شــخصیت  نگار.● مســتند  شــیوه  های  شــهریور●1386(.● ●12( محمــد● تهامی●●نــژاد،●

ــران:● ــتند،●ته ــینمای●مس ــره●در●س ــی●پرت ــت●علم ــن●نشس ــده●در●اولی ــۀ●ارائه●ش مقال

ــر. ــتان●هن فرهنگس

ثروتمنــد،●میرحســین●)1385(.●بررســی شــخصیت و شــخصیت  پردازی در فیلــم 

ــران:● ــیما،●ته ــد●س ــتۀ●تولی ــد.●رش ــۀ●کارشناسی●●ارش ــان محور،●پایان●●نام ــتند انس مس

دانشــگاه●صــدا●وســیما.

ــم  ــاختاری فیل ــی و س ــوه زیبایی  شناس ــی وج ــد●)1377(.●بررس ــری،●احم ــی●طب خالق

تهیــه● رشــتۀ● کارشناسی●●ارشــد،● پایان●●نامــۀ● ایــران،● شــخصیت محور در  مســتند 
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ــیما. ــدا●و●س ــگاه●ص ــران:●دانش ــی،●ته کنندگ

ــازمان● ــران:●س ــان،●ته ــران و جه ــتند ای ــینمای مس ــد●)1382(.●س ــور،●حمی دهقانپ

مطالعــه●و●تدویــن●کتــب●علــوم●انســانی●دانشــگاه●ها.

زکریایــی،●محمدعلــی●)1378(.●فرهنــگ مطهــر،●بنیــاد●فرهنــگ●و●اندیشــۀ●معاصــر●بــا●

همــکار●کانــون●فــارغ●التحصیــالن●علــوم●اجتماعــی.

ــم مســتند،●)مترجــم:●حمیدرضــا●احمــدی● ــی فیل ــکل●)1383(.●کارگردان ــر،●مای رابیگ

ــران:●نشــر●ســاقی. الری(،●ته

ــتند،● ــم مس ــی فیل ــی و گونه  شناس ــد●)1393(.●شکل  شناس ــی،●احم ــی●جهرم ضابط

تهــران:●رونــق.

ــک  ــتند زندگی  نامه  ای-بپوپی ــینمای مس ــی س ــذ●)1395(.●بررس ــزاده،●پانی فضــل●علی

ــر. ــران،●پایان●●نامــۀ●کارشناسی●●ارشــد،●دانشــگاه●هن ــر ســینمای ای ــد ب ــا تأکی ب

فلیــک،●اووه●)1394(.●درآمــدی بــر تحقیــق کیفــی،●)مترجــم:●هــادی●جلیلــی(،●تهــران:●

نشــر●نــی.

ورهــام،●فرهــاد●)1386(.●اولیــن نشســت علمــی پرتــره در ســینمای مســتند،●تهــران:●

فرهنگســتان●هنــر.●

همــپ،●بــاری●)1382(.●ســاختن فیلــم مســتند،●)مترجــم:●جمــال●آل●●احمــد(،●تهــران:●

نشــر●ســاقی.

نرم●افــزار بــا فرزانــگان )1396(. قــم:●محصــول●اداره●کل●پژوهش●●هــای●اســالمی●

رســانه.




