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چڪیده

هدف :هدف از اجرای این طرح بررسی امکانات و ارائۀ راهکارهایی
برای راهاندازی و ادارۀ یک آرشیو متمرکز ملی از فیلمهای مستند
ایرانیبهعنوانیکیازانواعمنابعمعترباطالعاتی برایاستفادۀ متامی
پژوهشگران است.
روش/رویکرد پژوهش :این مقاله با رویکرد پیامیشی  -توصیفی
تدوینشدهاست.برایگردآوریدادههایمقالهازروشهایمصاحبه
و سندی – کتابخانهای استفاده شده و پس از بررسی و تجزیه و تحلیل
دادههابهنتیجهگیریپرداختهشدهاست.
یافتهها و نتایج پژوهش :فیلم مستند یکی از قدیمیترین انواع
فیلم است که تأکید خاصی بر بازمنون واقعیت دارد و معمو ًال عاری
از عنرص تخیل است .استناد بهحقایق موجود و نزدیکی این نوع فیلم
بهواقعیتموجبشدهکهسازندگانفیلمهایمستندپیشازساخنت
ایننوعفیلمدستبهپژوهشهایگسرتدهایبزنندتابتوانندآثارقابل
قبولی در این حوزه ارائه کنند .بههمین دلیل ،میتوان فیلم مستند را
حاصل پژوهش بهصورت تصویری دانست که جایگزین منت مکتوب
شده است .از سوی دیگر ،وجوه اشرتاک زیادی میان یک فیلم مستند
و یک مقالۀ علمی پژوهشی وجود دارد که دراین مقاله بهترشیح
آنها پرداخته شده است .اما مشکالتی که بر رس راه توزیع و تکثیری
فیلم مستند ،بهعنوان اثری مستقل و دارای حقوق پدیدآورنده وجود
دارد ،موجب شده که این آثار از دسرتس پژوهشگران ایرانی عالقهمند
دور مبانند .بهعنوان راهکاری برای حل این مشکل ،امکان فراهمآوری
آرشیوی جامع ،متشکل از متامی فیلمهای مستند ایرانی در سازمان
اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران ،بهعنوان پشتیبانی
برای متامی آرشیوهای موجود فیلم مستند و بهمنظور استفادۀ متامی
پژوهشگران ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است.

ڪلیدواژهها
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جستاری در توزيع ،تکثري ،و آرشيو فيلم های
1
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2

مقدمه

عصر پست مدرن را عصر غلبة تصوير ناميدهاند و تمامی ابزارهای مدرن بهخوبی نمايانگر اين
سلطه است .تلفنها و رايانههای جيبی همراه ما ،مجهز بهدوربينهای رقمي با کيفيت باال و
نمايشگرهای رنگی هستند و ما روزانه دهها و شايد صدها عکس و فيلم در اطرافمان مشاهده
میکنيم .درواقع ،با نگاهی بهاطرافمان درمیيابيم که در محاصرة کامل تصوير قرار داريم .از
بيلبوردها و صفحههای نمايشگر تبليغاتی سطح شهر گرفته تا تصاوير تلويزيونی و عکسها و
فيلمهای اينترنتی ،همه تصاويری است که در طول روز خواسته و ناخواسته آنها را میبينيم.
تأثير تصاوير حتی پيش از رواج روزافزون آن بهشکل فعلی بر بشر آشکار شده بود و
استفاده از عکس ،و بهشکلی محدودتر فيلم ،در فرآيند آموزش نيز از همين ديدگاه برمیخاست.
گاهی اوقات نمايش يک تصوير ،نويسنده را از توضيح بسياری از مسائل بینياز میکرد و همان
يک تصوير می توانست بار اطالعاتی معادل چند صفحة متنی داشته باشد.
در طول تاريخ ،شاهد تأثير برخی عکسهای خبری و فيلمهای مستند بودهايم که چگونه
در زمان انتشار و نمايش جريانساز شده و افکار عمومی را تحت تأثير قرار دادهاند .فیلم
«پیروزی اراده» ساختة لنیریفنشتال ،که درحقیقت فیلمی تبلیغاتی از گردهمایی طرفداران
حزب نازی در نورنبرگ آلمان پیش از وقوع جنگ جهانی دوم بود ،نقش و تأثیر بسزایی
در تحکیم پایههای قدرت هیتلر و رواج نازیسم در آلمان داشت .این فیلم ،با استفاده از
تکنیکهای تصویربرداری و عظمت بخشیدن بهرژة نیروهای نازی ،تصویری حماسی و

 .1این مقاله در قالب یک طرح پژوهشی با
حامیت بنیاد ملی نخبگان تدوین شده است.
 .2استادیار گروه علم اطالعات و
دانششناسیدانشگاهخوارزمی،تهران،ایران
royamaktabi@gmail.com
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باشکوه از این حزب ارائه کرد ،بهگونهای که عامة مردم را جذب این اردوی سیاسی و هوادار
جنبههای منفی و نژادپرستانة آن نمود.
این تفکر ،فارغ از 
گزاره یا ایدة اصلی موجود در این مقاله ،تلقی یک فیلم مستند بهعنوان یک منبع
اطالعاتی دست اول برای استفادة پژوهشگران در بسیاری زمینههاست؛ امری که تاکنون
چندان بهآن توجه نشده است.

تعاريف و تاريخچه

1. John Grierson
2. Nanook of the North
3. Robert Flaherti
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سينمای مستند از جمله مفاهيم و پديدههايی است که نمیتوان تعريف مورد توافقی در
خصوص آن ارائه کرد .بههمين دليل نيز تاکنون تعاريف گوناگون و گاه متفاوتی از آن ارائه
شده است .اين تفاوتها ،گاه ،در تلقیهای گوناگون صاحبنظران اين حوزه از «سينمای
مستند» بهعنوان يک گونة سينمايی مستقل ريشه دارد.
عبارت سينمای مستند را جانگريرسون( 1مستندساز و منتقد سينما) ،نخستين بار در
 1926بهکار برد و آن را چنين تعريف کرد :گزارش يا تعريف خالق واقعيت يا روش خلق
واقعيت(دهقانپور ،1382 ،ص  .)5در  ،1948اتحادية جهانی سينمای مستند اين عبارت را
جنبهای از واقعيت که با فيلمبرداری
تصويب و آن را چنين تعريف کرد«:ضبط سينمايی هر 
واقعی و بدون دستکاری ،يا بازسازی وفادارانه و معقول رويدادها در فيلم ،بههدف گسترش
بخشيدن بهدانش و درک مردم و ارائة مسائل و راهحلهای آنان بهعينیترين و واقعیترين
صورت ممکن انجام شده باشد»(سينمای مستند.)1387 ،
اين اتحاديه ،پساز مدتی ،تعريف يادشده را بهاين صورت تکميل کرد «:فيلم مستند
جنبههای مختلف واقعيت روی نوار فيلم
شامل تمام روشهايی است که برای ضبط 
بهکارمیروند .اينگونه فيلمها احساس و تفکر را برمیانگيزند و گزارش حقيقی و راستينی
از واقعيت ارائه میدهند ،يا بهتفسيری صادقانه و موجه ،پس از وقوع رويدادها اکتفا میکنند.
هدف اين فيلمها ،برانگيختن ميل و رغبت تماشاگر نسبت بهتوسعة دانش و ادراک خود و
مطرح کردن واقعی مسائل گوناگون زندگی و ارائة راهحلهای آنها از نقطهنظرهای فرهنگی
و اقتصادی است»(دهقانپور ،1382 ،ص .)7
2
سينمای مستند ،بهمعني و مفهوم امروزی آن با فيلم «نانوکشمالی» ( ،)1922ساختة
رابرت فالهرتی 3آغاز شد .نانوکشمالی،نوعی مستند داستانی بود .رابرت فالهرتی ،يک
معدنشناس بود که در منطقة قطب شمال کانادا فعاليت میکرد .زندگی سخت اسکيموهای
ساکن در آن محل توجه او را جلب کرد .او ،در  1920بهآن محل رفت تا در ميان يک خانوادة
اسکيمو زندگی کند .حاصل اين همزيستی ،که شانزده ماه بهطول انجاميد ،فيلم  75دقيقهای
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نانوک شمالی بود که مورد توجه منتقدان و اقبال تماشاگران قرار گرفت .يکی از داليل توجه
بهاين فيلم ،نکات تازه و درعينحال غريبی بود که از زندگی مردم اسکيمو برای مردم آمريکا
بهتصوير کشيده شده بود .ازطرفديگر ،شيوة تدوين و فيلمبرداری فالهرتی در اين فيلم بسيار
جذاب و منحصربهفرد بود .اين فيلم ،آغازگر اکران فيلمهای مستند پس از خود بود(سينمای
مستند.)1387،
همزمان با تالشهای فالهرتی در عرصة سينمای مستند ،جريان ديگری در روسيه
درحال شکلگيری بود که سردمدار آن ژيگا ورتوف 1بود .ژيگا ورتوف ،در ،1918
يعني در اوج درگيري هاي داخلي شوروي بعد از فروپاشي حکومت تزاري ،بهعنوان
تدوينگر حلقههاي خبري ،فعاليت ميکرد .ورتوف ،در آغاز بههمين راضي بود که فيلمها
را بهصورت کاربردي و مفيد سرهم کند ،اما رفتهرفته ،دست بهتجربههايي زد تا از طريق
تدوين ،بر شدت بيان فيلم ها بيفزايد.
ورتوف ،گروه کوچکي از مستندسازان جوان و عالقهمند را جمع کرد و نام گروه خود
را «کينوکي» ،2بهمعني «سينما – چشم» گذاشت .ديدگاه اصلي اين گروه بر اين عقيده استوار
بود که ابزار سينما (دوربين) ،براي بازسازي واقعيت ،بهشکلی که بر ما ظاهر ميشود ،توانايي
مطلق دارد و ضرورت دارد تا اين واقعيت بهوسيلة تدوين و بازآرايي ،بهيک تماميت بياني و
مجابکننده برسد .ورتوف ،اين نظريه را کينو– گالز ، 3بهمعناي «دوربين–چشم» ناميد و نقش
مهمي در زيباييشناسي تدوين ادا کرد.
در سال  ،1922ورتوف يک سلسله حلقههاي خبري – مستند را عرضه کرد که آگاهانه
سر هم شده بودند و اين مجموعه را کينو–پراودا 4بهمعني« سينما – حقيقت» ناميد 23 .فيلم
سينما – حقيقت ورتوف که بين سالهاي  1922تا  1925ساخته شد ،جنبههاي وسيع و
گوناگون تکنيکهاي تجربي او را دربر داشت(آلتمن .)1387 ،بهاين ترتيب ،ورتوف آغازگر
نهضتی شد که تا عصر حاضر نيز در سينمای مستند ادامه دارد.
نخستين مصاديق وجود سينما در ايران ،حاصل تمايالت فرنگمآبانة شاهان قاجار بود
و ميرزاابراهيمخانعکاسباشی ،مهدیروسیخان ،و خانبابامعتضدی از نخستين کسانی
بودند که در عرصة سينمای ايران طبعآزمايی کردند(دهقانپور ،1382 ،ص  .)148اما نخستين
بارقههای سينمای مستند در ايران از دهة سی آغاز شد .در اين سالها نسل جديدی از
فيلمسازان که بهسينمای غيرداستانی عالقهمند شده بودند ،در کنار فيلمسازان دولتی(که بيشتر
گزارشهای تصويری از شاه و دربار ارائه میکردند) بهکار پرداختند .از شاخصترين اين
افراد میتوان بهمصطفیفرزانه ،ابراهيمگلستان ،و فرخغفاری اشاره کرد که برای شرکت نفت
فيلم میساختند .در دهة چهل با بازگشت تعدادی از دانشآموختگان سينما از اروپا ،سينمای

1. Dziga Vertov
2. Kino- ki
3. Kino- Glaz
4. Kino - Pravda
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مستند ايران رونقی تازه يافت و نام ايران با آثار برخی از اين افراد مانند محمدفاروقی و
کامرانشيردل در جشنوارههای بينالمللی هم مطرح شد .خسروسينايی ،منوچهرطياب،
محمدتهامینژاد ،ناصرتقوايی ،پرويزکيمياوی ،و سهرابشهيدثالث نيز از چهرههای شاخص
و نامآشنای سينمای مستند ايران بودهاند و برخی آثارشان در تاريخ سينمای مستند ايران
جاودانه شده است.
ت فناوریهای ديداری و شنيداری و رواج دوربينهای
فيلم مستند در ايران ،بهتبع پيشرف 
فيلمبرداری سبک و قابل حمل در سراسر جهان ،در دهههای اخير در خدمت سينمای
بیواسطه درآمد .تعداد توليدات مستند ،بهتبع اين تحوالت ،بيشتر و از نظر سبک و محتوا نيز
با تنوع و دگرگونیهای چشمگيری مواجه شدهاند.

انواعفيلممستند

 .1مستند مشاهدهای خود شامل دوگونۀ
آمريکای شاملی()Fly on the wall
و فرانسوی سينام حقيقت
( )Cinema Veriteاست
(اسکويی.)1387،
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برای فيل م مستند انواع مختلفی قائل شدهاند .اين تنوع حاصل گذر زمان ،تغيير در ذائقه
و انتظار تماشاچيان ،و پيشرفت فناوریهای تصويری است .بر اين اساس ،مهمترين انواع
فيل م مستند را بهاين صورت میتوان نام برد:
 توضيحی  -نمايشی، مشاهدهای،1 شاعرانه، قومنگار، سياسی ،و خبری.البته ،از منظرهای گوناگون میتوان تقسيمبندیهای گوناگونی برای فيلمهای مستند
در نظر گرفت .برای مثال ،ضابطیجهرمی( ،)1378در پاياننامة خود حدود دوازده نوع فيلم
مستند را در ايران شناسايی و تشريح کرده است .برخی از آنها عبارتاند از:
 فيلم مستند و فرهنگ و تمدن ايران، فيلم مستند و مقوالت اجتماعی، فيلم مستند و صنعت ايران ،و فيلم مستند و جنگ تحميلی.الزم بهيادآوری است ،تقسيمبندی ضابطی جهرمی بيشتر مصداقمدار است ،يعنی
مبتنی بر نمونههايی از فيلمهای مستند است که تاکنون در ايران ساخته شده است و
مقولههای عام را دربرنمیگيرد .برای مثال ،در مورد نوع آخر یعنی فیلم مستند جنگ
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تحمیلی ،بهطور خاص شهیدمرتضیآوینی با ارائة شیوهای خاص در این نوع مستند یادآور
یکی از مصادیق بارز این ژانر در سینمای مستند ایران است که احتماالً پیش از این تجربه
نشده است.

فيلم مستند بهعنوانيک اثر پژوهشی

فيلم مستند ،آنگونه که از تعريف آن نيز برمیآيد بيشتر سر آن دارد که تصويری واقعی از
يک پديده يا رويداد را فراروی بيننده قرار دهد و طبيعی است که بازنمون حقيقت بهراحتی
ميسر نيست و نيازمند تحقيق و تتبع در امر يادشده است .بهعبارتی« ،طرح فيلم مستند بههر
نحو با پژوهش همراه خواهد بود» (تهامینژاد ،1387 ،ص  .)11ازاينرو ،میتوان ادعا کرد
که فيلم مستند حاصل يا گزارش يک پژوهش است که بهجای آنکه مکتوب شود ،از طريق
رسانهاي ديداری بهمخاطب عرضه میشود .اهميت يک اثر مستند بهعنوان يک منبع اطالعاتی
تا جايی است که برخی صاحبنظران نوع جديدی بهانواع پژوهشها(کتابخانهای ،ميدانی ،و
آزمايشگاهی) افزودهاند و از آن بهعنوان«پژوهش فيلمخانهای» ياد میکنند .اين نوع پژوهش،
از نظر نوع و شيوة انجام تفاوتی با پژوهش کتابخانهای ندارد و تنها از حيث منبع اطالعاتی با
آن متفاوت است(تهامینژاد ،1387 ،ص .)13
وجوه مشترکی که ميان فرآيند انجام يک پژوهش و فرآيند ساخت يک فيلم مستند
وجود دارد ،اين انديشه را تقويت میکند .هر پژوهشی بر يک پرسش استوار است .پرسشی
که پاسخ آن وجهی از واقعيت را بر ما آشکار خواهد کرد .اين واقعيت میتواند علمی،
سياسی ،تاريخی ،يا اجتماعی باشد .مهم اين است که در پايان پژوهش ،پژوهشگر توانسته
باشد بهآن پرسش پاسخ دهد .سينمای مستند نيز آنگونه که از تعاريف و توصيفهای آن بر
میآيد ،بر واقعيت استوار است و اين مهمترين وجه اشتراک پژوهش و سينمای مستند است.

ب یطرفی

بیطرفی بههنگام پژوهـش ،وجه اشتـراک ديگری ميان پژوهـش و فيلم مستند است:
«جبهة شما بهعنوان يک محقق بايد کام ً
ال خنثی و پذيرنده باشد؛ يعنی تنها ديدن،
شنيدن ،و برقراری ارتباط منطقی بين آنچه دريافت میکنيد»(دهقانپور ،1382 ،ص .)44
میدانيم که در پژوهـش نيز يکی از نخسـتين اصولی که يک پژوهشگر ملزم بهرعايت
آن است ،بیطرفی حين انجام پژوهش و نتيجهگيری آن است .درحدی که سويافتگی
را از آفتهای پژوهش میدانند.
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طرحپيشنهادی

معموالً پيش از انجام هر پژوهشی ،پژوهشگر يک پيشنهاده پژوهش يا «پروپوزال» برای
آن تنظيم میکند ،که در آن هدف از انجام پژوهش ،پرسشهای اساسی که آن پژوهش بر
آن است تا بدانها پاسخ دهد ،روش انجام پژوهش و جامعة مورد پژوهش را در آن شرح
میدهد .برای متن يا پيکرة اصلی پژوهش نيز پژوهشگر «طرح» 1ی را تنظيم میکند که
سرفصلهای اصلی مطلب را در آن مشخص میکند.
يک مستندساز نيز پيش از آنکه پشت دوربين قرار گرفته و در اصطالح فيلم را
کليد بزند ،معموالً يک طرح پيشنهادی برای فيلم خود تنظيم میکند« .اين طرح هنگام
فيلمبرداری کمک شايانی بهشما خواهد کرد ،زيرا بهجای آنکه فيلم خود بهخود پيش
رود بهشما اين امکان را میدهد با هوشياری کامل ،فيلم را در جهت بيان مطلبی خاص
هدايت کنيد»(دهقانپور ،1382 ،ص  .)39از ديگر مزايايی که برای طرح پيشنهادی قائلاند
اين است که مدرکی قانعکننده بهدست کارگردان میدهد تا بهکمک آن از سرمايهگذاران يا
عوامل دستاندرکار کمک و پشتوانة الزم را دريافت کند.

امکانسنجی

يکی از نکاتی کههنگام تصميمگيری درخصوص انجام يک پژوهش بسيار بر آن تأکيد
میشود ،امکان انجام پژوهش است .بهاين معنی که موضوعهاي بسياری برای انجام
پژوهش وجود دارد ،اما پژوهشگر همواره بايد اين نکته را در نظر داشته باشد ،که آيا
ماهيت مسئلة پژوهش بهگونهای هست که امکان انجام پژوهش را بهشکلی معقول و با
توجه بهامکانات و شرايط موجود فراهم کند؟ و اين نکتهای است که بههنگام طراحی يا
انتخاب موضوع برای ساخت يک فيلم مستند نيز بر آن تأکيد بسياری شده است« .درطول
تحقيق [برای فيلم مستند] پشت دست خود بنويسيد :فيلم را تنها از موضوعهای قابل
فيلمبرداری میتوان ساخت و نه از نيتهای خير و افکار زيبا»(دهقانپور ،1382 ،ص
 .)36بنابراين ،هر پژوهشی که بخواهد بهاثری سينمايی تبديل شود ،از جنبة توليد ،تحقيقی
کاربردی است که که بايد عملياتی شود .يعنی بايد امکان تبديل مؤثر بهمستند نگاشت و
فيلم مستند را داشته باشد(تهامی نژاد ،1387 ،ص .)3

آزمون مجدد يافتهها و حقايق

1. Outline
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از برخی روشهای آماری و آزمونهای استاندارد ،بههمين دليل صورت میگيرد .در جريان
ساخت يک اثر مستند نيز فيلمساز همواره يافتهها و حقايق را مورد پرسش و آزمون قرار میدهد
تا در حد امکان با واقعيت منطبق باشد(دهقانپور ،1382 ،ص .)52

سنجشمتغريها

روبهروييم که پژوهشگر
در انجام هر پژوهشی ما با يک سلسله متغيرهای مستقل و وابسته 
میکوشد تأثير متغيرهای مستقل را بر متغيرهای وابسته بسنجد .در انجام يک فيلم مستند
نيز ،اگر نه هميشه ،بسته بهموضوع ،مستندساز در پی آن است که تأثير برخی متغيرها را
بر يکديگر بسنجد .برای مثال ،در مستندی بهنام «يوز ايرانی» بهکارگردانی احمد ضابطی
جهرمی ،وی بهدنبال پاسخ اين سؤال است که چرا درحالیکه ايران از قديمااليام مهد
نژاد يوز ايرانی بوده است ،امروز نسل اين حيوان در ايران رو بهانقراض است؟ چنين
پرسشی دارای چند متغير است :آيا شکار ،تنها علت انقراض است يا داليل ديگری نيز
وجود دارد؟ در اينجا شکار يک متغير مستقل است که بر متغير وابسته يعنی يوزپلنگ تأثير
میگذارد .هر دو متغير قابل مشاهده و اندازهگيری است؛ برای مثال میتوان برای انقراض
يوز پلنگ ،سلسلهای از متغيرها را فرض کرد .از جمله «عدم آگاهی عمومی» و «تغييرات
زيستمحيطی حيوان» (تهامینژاد ،1387 ،ص .)16

فيلممستندب همثابهيکمنبعاطالعاتی

هرگاه فيلم مستند را بهعنوان يک اثر پژوهشی فرض کنيم ،پذيرفتهايم که اين اثر میتواند
خود بهعنوان يک منبع اطالعاتی مورد استفادة پژوهشگران ،در بسياری از موضوعها قرار
گيرد که البته بسته بهموضوع يا روش پژوهش ،فيلم مستند میتواند نقش مهم و بیبديلی
بهعنوان يک منبع اطالعاتی در آن خصوص ايفا کند.
بهگونهای هستند که استفاده از اطالعات فيلم
برخی موضوعها و روشهای پژوهشی ،
مستند برای آن پژوهشها ارزشمند و بهنوعی بهعنوان منبع دست اول محسوب میشود.
پژوهشهای تاريخی ،سينمايی ،قومنگارانه ،زيستشناختی(گياهی ،جانوری ،محيط
زيست) ،جغرافيايی ،علومسياسی از جملة اين پژوهشها هستند .برای مثال ،پژوهشگری
که در مورد يک گونة جانوری خاص در يک اقليم خاص تحقيق میکند ،با ديدن يک
فيلم مستند میتواند اطالعات موثق و قابل استنادی در مورد آن گونة خاص کسب کند که
ممکن است در آن فصل سال امکان تجربهو مشاهدة مستقيم آن برای وی فراهم نباشد.
یا پژوهشگری که مشغول انجام پژوهشی در مورد یک دورة تاریخی است ،ممکن است
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بهطورمستقیم بهاشیای تاریخی بازمانده از آن دوره دسترسی نداشته باشد .دیدن تصاویر
این اشیا میتواند وی را درخصوص برخی حدس و تقریبهای تاریخی یاری کند.

سينامیمستند:يکصنعت

سينما دارای دو وجه است :فنی و هنری .بهعبارتی ،سينما درعينحال که يک هنر است،
صنعت نيز هست .از وجه فنی يا صنعتی ساخت فيلم مستلزم امکانات و شرايطي است.
اين شرايط بهدو صورت فراهم میشود :فردی و گروهی.
در شيوة توليد گروهی که معموالً يک استوديو يا شرکت فيلمسازی هزينههای فيلم
را تقبل میکند ،پخش و توزيع فيلم بهشکل مطلوبی صورت میگيرد ،اما فيلمسازان در
انتخاب سوژهها و نوع ساخت فيلم خود چندان مخير نيستند .در شيوة فردی يا مستقل،
فيلمساز آزاد است که هر موضوعی را دستماية فيلم خود قرار دهد اما مشکل اين است
نمیتواند بهنحو مقتضی آن را وارد شبکة توزيع و تکثير نمايد.
آنچه که نگارنده مايل است در اين مقاله بر آن تأکيد کند ،از همين نکتة اخير برمیخيزد.
ساليانه هزاران فيلم مستند در سراسر دنيا ساخته میشود .اين فيلمها ،که هريک بهفراخور
موضوع و نگاه کارگردان ،بهمسائل متنوعی پرداخته است ،همانگونه که قب ً
ال تأکيد شد،
میتواند بهعنوان يک منبع پژوهشی غنی مورد استفادة پژوهشگران رشتههای گوناگون ،قرار
بهويژه فيلمهايی که نويسنده و کارگردان ،خود سرمايهگذاری
گيرد .اما دسترسی بهاين فيلمها ،
و تهيهکنندگی آن را برعهده گرفته است ،با دشواریهای بسياری توأم میشود.
عالوه بر مشکالتی که بر سر راه توزيع مناسب اين فيلمها قرار دارد و موجب میشود
که متقاضيان يا از وجود اين فيلمها مطلع نشوند يا امکان دسترسی بهآنها را نداشته باشند،
مشکل عمدة ديگری بر سر راه توزيع و تکثير فيلمهای مستند وجود دارد و آن مسئلة
حق مؤلف يا پديدآورنده است که با توزيع و تکثير اين آثار در سطح گسترده در تناقض
خواهد بود.
پيشرفت فناوریهای نوين ديــداری و شنيـداری در دهـههای اخـير ،عالوهبر تمامی
امکانات و افقهای جديدی که فراروی بشر قرار داده است ،مشکالتی را نيز ايجاد کرده است.
تکثير سريع و کمهزينة محملهای گوناگون ديداری و شنيداری ،از جمله همين فرصت و
درعينحال چالشهاست که موجب شده صاحبان آثار ،دغدغة بيشتری درخصوص حفظ
حقوق قانونی خود در مورد يک فيلم و ممانعت از تکثير و توزيع غيرقانونی آن داشته باشند.
طبیعی است که تهیهکنندة یک فیلم با سرمایهگذاری و صرف هزینة قابل توجه،
انتظار بازگشت سرمایه خود از فیلم را دارد .این امر ،بهطور معمول ،برای فیلمهای مستند
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در ایران روی نمیدهد ،زیرا امکان اکران عمومی آنها وجود ندارد و حتی درصورت
امکان اقبال عامه و فروش خوب برای مستند در ایران چندان محتمل نیست .تهیهکننده و
کارگردان مستندها ،معموالً آثار خود را براساس سفارش یک نهاد میسازند که همان نهاد
نیز معموالً پشتیبانی مالی عوامل فیلم را عهدهدار میشود و طبیعی است که حق مالکیت
اثر را برای خود محفوظ میداند که این امر امکان استفادة همگان از فیلم را تقریب ًا بهحداقل
میرساند(اسکویی.)1387 ،1
تمامی موارد يادشده ،ضرورت تأسيس آرشيوی جامع و کامل از فيلمهای مستند را
بيش از پيش آشکار میسازد .درحال حاضر ،وظيفة جمعآوری و آرشيو فيلمها در ايران،
برعهدة فيلمخانة ملی ايران است .فيلمخانة ملی ايران ،که مانند بیشتر فيلمخانهها ،تشکيالتی
غيرانتفاعی است ،از منابع مالی دولتی استفاده میکند و سابقة تأسيس آن بهسالهاي پاياني
دهة  1330ميرسد ،در دوراني كه از آن بهعنوان دوران تجديد حيات سينمايي ايران ياد
ميشود .لزوم برپايی تشکيالتی بهمنظور حفظ و نگهداری ،سازماندهی ،آمادهسازی ،و
عرضه ،و نمايش آثار سينمايی در نشريات آن زمان مطرح شده و در پی آن مجمعی بهنام
«کانون فيلم» در سال  1338تشکيل شد که بعدها باعنوان «آرشيو فيلم ايران» و در سال
 1352بهنام «فيلمخانة ملی ايران» خوانده شد .پس از وقفهاي نسبت ًا طوالنی که بهسبب تغيير
و تحوالت سياسی زمان انقالب و پس از آن روی داد ،از سال  1363با تدوين برنامههای
عملی و بهرهگيری از تجربيات فيلمخانههای معتبر جهانی ،فيلمخانة ملی ايران جان تازهای
يافت و بهعنوان يک مرکز اطالعرسانی ،با هدف نشر و عرضة دانش و فرهنگ سينمايی،
جايگاه خود را در کشور بازيافت(جهانفرد ،1385 ،ص .)1271
درحالحاضر ،فيلمخانة ملی ايران ،مجموعة قابل توجهی از فيلمهای توليد شدة داخل
را دارد که تقريب ًا حدود هشتاد درصد از توليدات تصويری داخلی را در بر دارد .فيلمخانه،
همچنين ،تالش میکند که فيلمهای مشهور خارجی را نيز گردآوری کند .بسياری از اين
فيلمها ،نسخههای اصلی است که نگهداری آنها نياز بهتمهيدات و هزينههای سنگينی دارد.
امکان استفاده از بسياری از اين فيلمها نيز در محل فيلمخانه برای پژوهشگران وجود
دارد(خوشنويس.)1387 ،
فيلمخانه ،حق استفادة فرهنگی بسياری از فيلمهای سينمايی را از صاحبان آنها
میخرد و بهازای آن ،وزارت ارشاد برای آن فيلم پروانة نمايش صادر میکند .اما فيلمهای
مستند ،ازآنجاکه معموالً نمايش عمومی ندارند ،نيازی بهدريافت پروانة نمايش ندارند.
ازاينرو ،معموالً نسخهای از آنها نيز بهفيلمخانه داده نمیشود .هرچند فيلمخانه مترصد
خريد اين آثار از توليدکنندگان عمدهای مانند«مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی»

 .1عضو سابق کمیته تخصصی
سینامیمستندفرهنگستان
هرن ایران
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ميباشد(خوشنويس .)1387 ،1البته ،مشکل بودجه و عدمدسترسی بهبرخی از اين فيلمها،
بهويژه فيلمهايی که صاحبان(تهيهکنندگان) آنها اشخاص حقيقی هستند ،از جمله موانع

موجود بر سر راه تشکيل آرشيوی کامل و جامع از اين آثار است.
از ديگر مراکزی که آرشيوهای قابل توجهی از فيلمهای مستند در اختيار دارند ،آرشيو
صداوسيما ،شرکتنفت ،خانةسينما ،و مرکز گسترشسينمایمستندوتجربی را میتوان نام
برد .استفاده از آرشيوهای اين مراکز ،بهویژ ه در پارهای موارد مانند خانة سينما و آرشيو
صدا و سيما تقريب ًا غيرممکن و در باقی موارد نيز تنها با ارائة معرفینامههای رسمی و طی
مراحل اداری پيچيدهای امکانپذير است (مظاهریپور.)1388 ،2
بهاين ترتيب ،بهنظر میرسد که دسترسی بهفيلمهای مستند در ايران با دشواریهای
بسياری توأم باشد ،زيرا امکان يافتن نسخههای شخصی با توجه عدم امکان توزيع گستردة اين
نوع فيلم در شبکة فيلمهای خانگی بهدليل مسائل مربوط بهحق مؤلف تقريب ًا منتفی است؛ از
سوی ديگر ،دسترسی آرشيوی بهبسياری از اين فيلمها نيز برای افراد عادی امکانپذير نيست.

نتيجهگريیوپيشنهاد

 .1مدیر وقت فیلمخانۀ ملی ایران
 .2عضو هیئت مدیره انجمن
مستند سازان ایران
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جنبههای گوناگونی قابل بررسی است.
براساس آنچه تاکنون گفته شد ،سينمای مستند از 
بهعنوان يک رسانه و کانال ارتباطی ،ماهيت فيلم مستند بهگونهای است که میتواند بهعنوان
يک منبع اطالعاتی غنی برای استفاده در بسياری از پژوهشها مورد استفاده قرار گيرد .اطالعات
ارائه شده در فيلم مستند ،بهدليل موثق و دست اول بودن (در بيشتر موارد) ،قابل استناد و استفاده
در پژوهشهای تاريخی و علمی هستند.
اما هنگامی که از جنبة تجاری و صنعتی بهفيلم مستند نگاه میکنيم ،دشواریهای
تکثير ،توزيع ،و دسترسی بهاين نوع فيلم ،مشکالتی را فراروی پژوهشگران قرار میدهد که
در اغلب موارد منجر بهعدم استفاده از فيلم مستند بهعنوان يک منبع اطالعاتی و پيشينة غنی
پژوهشی میشود .بهطورکلی ،داليل دشواری در دسترسی بهفيلمهای مستند را میتوان
بهشکل زير دستهبندی کرد:
• حق مؤلف :فيلم مستند ماهيت ًا با رسانهای مانند کتاب متفاوت است .بهاين معني که از ابتدا
مانند کتاب بهصورت انبوه توليد و توزيع نمیشود .از هر فيلم تنها تعداد معدودی کپی تهيه
میشود که با تمهيدات مختلف از تکثير آنها جلوگيری میشود و جز با سرمايهگذاریهای
کالن نمیتوان يک فيلم را در چرخة توليد انبوه وارد کرد و همين موجب حبس فيلم در دايرة
محدود عوامل فيلم میشود.
• عدم اطالعرسانی فراگري درخصوص وجود فيلمهای مستند :بسياری از فيلمهای مستند که
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جستاریدرتوزيع،تکثير،
وآرشيوفيلمهایمستند:
منبعاطالعاتیفراموششده

توسط نويسنده و کارگردان تهيه میشوند ،بهعبارتی کارگردان بهعنوان يک شخص حقيقی
صاحب آن اثر تلقی میشود ،بهنحو مطلوب بهجامعه معرفی نمیشوند و جامعة مخاطب
از وجود چنين فيلمهايی کمتر مطلع میشود .فهرستهای فيلمشناختی اغلب بهشکلی
محدود و تنها در دايرة اصحاب سينما قابل دسترسی است و پژوهشگران عادی معموالً از
مشخصات و محتويات فيلمهايی که ساخته میشوند ،اطالع چندانی ندارند.
• هزينههای سنگني توليد فيلم :هزينههای سنگين توليد يک فيلم مستند موجب میشود
که اين آثار با ساير منابع اطالعاتی مانند کتاب متفاوت باشند .برای مثال ،نمیتوان قانون
واسپاری را آنگونه که کتابخانة ملی ايران برای کتابها اجرا میکند ،برای فيلمها در فيلمخانة
ملی ايران اجرا کرد .بههمين دليل است که فيلمخانه ناگزير است برای هر فيلم مبلغ
سنگينی پرداخت کند تا بتواند در ازای آن از حق فرهنگی آن فيلم(اجازة اکران محدود و
ارائة بهپژوهشگران) استفاده کند(خوشنويس .)1387 ،پرواضح است که بودجة فيلمخانة
ملی ايران نيز محدود است و قادر بهتهية بسياري از فيلمها نخواهد بود.
• پراکندگی آرشيوهای نگهدارندۀ فيلمهای مستند :هرچند مسئوليت نگهداری از ميراث
تصويری(تصوير متحرک) ايران برعهدة فيلمخانة ملی ايران است ،بهدليل وجود پارهای
بهويژه در عرصة فيلمهای مستند
مشکالت  -که بهبخشی از آنها اشاره شد -فيلمخانه ،
اخير ،قادر بهتهيه و نگهداری بخشی از اين فيلمها نيست و اين فيلمها تنها در دست
صاحبان آثار و برخی آرشيوهای وابسته مانند خانة سينما و مرکز گسترش سينمای مستند
و تجربی هستند که استفاده از آنها نيز برای پژوهشگران عادی آزاد نيست.
نظر بهتمام مسائل مطرح شده ،تشکيل آرشيوی جامع از فيلمهای مستند که امکان
دسترسی بهآن برای تمامی پژوهشگران فراهم باشد ،بيش از پيش ضروری مینمايد .چنین
آرشیوی در سایر کشورهای جهان نیز بهاشکال مختلف وجود دارد .برای مثال ،کتابخانة
کنگرة آمریکا ،مجموعهای غنی از آثار مستند را فراهم میکند .در فراهمآوری این مجموعه،
نهتنها از طریق واسپاری ،بلکه از طریق خرید و اهدا نیز مجموعهگستری میکنند و با برخی
شركتهاي بزرگ فیلمسازی قراردادهایی برای خرید فیلمهای مستند دارند(هانز.)2013 ،1
تجربهای و همچنین نظر بهسایر امکانات و شواهد بهنظر میرسد،

به چنین
باتوجه 
سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ايران ،باتوجه بهرسالتی که درخصوص
ت مناسب
ط و امكانا 
ي ايرا ن و فراه م آورد ن شراي 
ظ اسناد و اطالعات مل 
ي و حف 
جمعآور 
به فضا و امکاناتی که در اختيار
ن منابع دارد ،همچنين ،باتوجه 
ي عمو م بهاي 
ي دسترس 
برا 
دارد ،گزينة مناسبی برای قبول چنين مسئوليتی باشد.
بديهی است که تشکيل چنين آرشيوی همپوشانی و تداخلی در وظايف فيلمخانة ملی

1. Hanes
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لیالمکـتبیفرد

ايران ايجاد نمیکند ،زيرا فيلمخانه بيشتر بهعنوان نهادی برای صيانت گنجينة فيلمهای قديمی
و نسخههای مادر آنهاست و عملکرد آن در پارهای موارد بهيک موزه شبيه میشود .حالآنکه،
برای يک پژوهشگر محتوا و اطالعات نهفته در درون يک فيلم است که اهميت دارد ،نه
نوع محملی که آن فيلم بر آن نگهداری میشود .از اين رو کتابخانة ملی ايران با کمک
فيلمخانة ملی ايران و ساير نهادهای ذيربط مانند مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی و
خانة سينما .همچنين ،با کنترل فهرستهای فيلمشناختی فيلم مستند ،میتواند مجموعهای از
فيلمهای مستند را در قالب محملهای جديد (دی وی دی) گردآوری کند و با پيشبينی فضا
و تجهيزات الزم ،امکان بازبينی و استفاده از آنها در محل را برای پژوهشگران فراهم آورد.
نگارنده بر اين نکته واقف است که انجام چنين کاری در عمل با دشواریهای بسياری
همراه خواهد بود و نياز بهعزمی جدی در سطح ملی دارد؛ اما با توجه بهاطالعات غنی و
بهفردی که در بسياری از فيلمهای مستند نهفته است ،ارزش اين کار بيش از زحمات
منحصر 
و دشواریهايی است که ممکن است در حين انجام آن روی دهد.
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