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  چکیده

 بـا  و بـرآورد  سـر  گریرسـون  مستندسازي جنبش میان از 1930 دهه در ،توضیحی مستند فیلم
 ایـن . گرفـت  قـرار  تبلیغی و آموزشی اهداف خدمت در ،»خداگونه صداي« يتفسیرگفتار  از استفاده
اغلب با اسـتفاده از صـداي یـک     را خود مخاطب ،استداللی و بالغی قالبی در مستندسازي از شیوه

 گسـترش  و زیباشـناختی  و فنی تحوالت به توجه مستند توضیحی با. دهدقرار می راوي مورد خطاب
 تا تلویزیونی مستندسازي در جدي و پرکاربرد ايشیوه عنوان به 1950 دهه اواخر در تلویزیون، رسانه

 کارگردانـان  و کننـدگان تهیـه  اکثر ناکافی شناخت دلیل به ایران در. است شده گرفته کاربه امروز به
و تقلیدوار  ايکلیشه نگاهی باآنها  اغلب شیوه، این اخیر تحوالت نیز و هاقابلیت از تلویزیون و سینما

-هـاي زیبـایی  هاي سـاختاري آن را از جنبـه  بدون اینکه ویژگی اند،پرداخته مستند نوع این تولید به
 نیـز  و "توضـیحی  مسـتند  فـیلم " سـاختار  بررسی حاضر، پژوهش از هدف شناسی، عمیقاً بشناسند.

 و اسنادي -اي کتابخانه روش با پژوهش این .است تلویزیونی مستندسازي در آن از استفاده چگونگی
 مسـتند  محتـوایی  هـاي قابلیـت  و ناسـی ش  زیبـایی  ساختاري، پژوهشی، هاي ویژگی شناخت هدف با

 .است گرفته انجام ،مستند فیلماین نوع  تولید در هاآن کارگیريبه چگونگی و توضیحی
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 مقدمه

 مختلـف  هـاي شـیوه  از تعـدادي زمان پیـدایش   ظهور ،مستندسازي تاریخ بررسی در
 در تاریخ از ايدوره در نیز شیوه هر. کرد ردیابی توانمی را سینمایی و تلویزیونی مستند
 بـراي  مطمئنـی  وسـیله  هـا شـیوه . است بوده برجسته و برتر خاصی کشورهاي و مناطق

 روشـی  بـه  و دارنـد  مشـخص  شـکل  یـک هر چون یکدیگرند، از مستند انواع تشخیص
 متکـی  قراردادهـایی  مجموعـه  بر شیوه هر. کنندمی خطاب را بیننده دیگري، از متفاوت
-ترکیـب  به زمان مرور به ها شیوه. دشو می تکرار همواره مختلف آثار جریان در که است
 از زمـان  بستر در مستندسازي هايشیوه و رویکردها. اند داشتهتمایل  یافتن تغییر و شدن
 اجتمـاعی،  مختلـف  عوامل ها، آن بیانی و شکلی تکامل سیر و رشد در بلکه اند نرفته بین

 دل از مـیالدي 1930 دهـه  در نیـز  توضـیحی  شیوه. اندداشته تأثیر زیباشناختی و فناورانه
 در. بـرآورد  سـر  -بوده خاصی اجتماعی  زمینه و بافت محصولِ که -مستندسازي  جنبش

 سیاسـی  اصـالحات  برنامـه ( آمریکـا  در و) گریرسـون  مستندسـازي  جنـبش ( انگلستان
 مفـاهیم  ترویج و تبلیغ نیز و هاتوده آموزش به موازات را مستندسازي) نیودیل اجتماعی
 صـداي « روایت و شیوه این از استفاده با شاخصی تولیدات و داد قرار ها دولت موردنظر

 افشاي دنبال به توضیحی، مستند در »گونهخدا صداي« رهگزا. گرفت صورت 1»گونهخدا
 بـه  توجـه  بـا  شـیوه  ایـن . دبـو  تـازه  جهان دیدن و تاریخی جهان خود درباره اطالعاتی
 در بعـد،  هـاي دهـه  در مشـارکتی  شـیوه  آمـدن  میـدان  به و زیباشناختی و فنی تحوالت

 هـاي  قالـب  تولیـد  و سـاخت  در شـیوه  پرکـاربردترین عنـوان  به تلویزیونی مستندسازي
 1980 در بـار  اولـین  براي نیکولز بیل. شد گرفته کاربه مستند مجموعه نیز و قسمتی تک
 ها شیوه پیدایش، تقدم به بنا و تاریخی منظر از وي این شیوه پرداخت. تحلیل و تبیینبه 
  شیوه  به مستندسازان و پردازان نظریه بین در شیوه این. است کرده مطرح و بندي دسته را
 بازنمـایی  متن گفتار با مستندساز مسلط حضور و است معروف مستندسازي »کالسیک«

                                                           
1  . Voice of God 
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 در درگیـر  فعالِ یک عنوانبه راوي مرئی حضور متوجه آنکه از بیش تماشاگر و شود می
. کنـد  مـی  بیان راوي که است جهانی درباره تفسیري یا بحث حرکت متوجه ،باشد جهان

 خـدمت  بـه  را متن و کند می ایفا را متنی بارز عنصر نقش ،مفسر عنوان به راوي استدالل
 .آورد درمی آن ضروري نیازهاي
 محمـل  ،اش سـاختاري  و بیـانی  هـاي  قابلیـت  خـاطر  بـه ، مستندسازي »کالسیک«  شیوه
 روزافـزون  رواج بـا . اسـت  بـوده  ها توده میان در علم کردن همگانی و آموزش براي مناسبی
 نشـنال  هیسـتوري،  دیسـکاوري،  هـاي  شـبکه  در بعـد  بـه  1990 دهه از تخصصی هاي شبکه

 تلویزیـونی  مطرح هاي شبکه دیگر و ه،آرت ژاپن، کیاچان جنوبی، کره اسبیکی جئوگرافیک،
 و تجربـی  طبیعـی،  علـوم  جنگ، تاریخ، هاي حوزه در مختلفی موضوعات براي مورد استفاده

 آثـار  برخی به توجه با نیز پژوهش این در .است بوده انسانی و اجتماعی فرهنگی، مسائل نیز
 .بررسی شده است مستندسازي از شیوه این ساختاري توضیحی، عناصر مستند برجسته

   مسئله بیان

 :1392کرنـر، ( انـد  شده متصور همگانی دانش و سرگرمینقش  تلویزیون براي کشورها اکثر
 یافتـه  بیشـتري  توسـعه  و رشد علوم، و بشري جهان مختلف وجوه روز روزبه ازآنجاکه و) 168
 طـور  بـه ( مخاطبـان  و جامعـه  بر آن تأثیر و عملکرد تشریح و تفسیر به نیاز ،شودمی تر پیچیده و

 سـرگرمی  ایجاد و آموزش بخشی، آگاهی ،میان این در. است الزم امرياز طریق تلویزیون ) عام
 بـین  در و اسـت  سـازي برنامـه  در تلویزیـون  حیـاتی  هـاي قابلیـت  از تلویزیونی مستند توسط
 هـاي شیوه از یکی عنوان به بعد به 1950دهه  اواخر از توضیحی شیوه مستند، مختلف هاي شیوه
 کـاربرده  بـه  دنیـا  مسـتند  تخصصـی  و معتبر تلویزیونی هايشبکه اکثر در مستندسازي در اصلی
 شـیوه  در این«. است دهکر ایفای مهم نقشی، تماشاگر بودن خوشایند و منديرضایت در و شده
 :1389 نیکـولز، ( »آینـد  مـی  هـم  گـرد  اسـتداللی  یا بالغی قالبی در تاریخی، جهان از هایی قطعه
 قـرار  خطـاب  مـورد  راوي یـا  گوینده یک وسیله به تربیش و مستقیم را خود مخاطب« و) 226
 ).101: 1385 آیزوود، و کیلبرن( »دهدمی
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 شـکلی  بیان در تحوالت ایجاد و جدید هايفناوري از استفاده با شیوه این در امروزه
 بـراي  کـه  انـد شـده  شناسـانه زیبـایی  بیان و زبان در تغییر دچار موضوعات ساختاري، و

 و سینما سازانمستند که است حالی در این. است دهکرایجاد  بیشتري جذابیت مخاطبان
 ارائـه  بـا  ايکلیشه نگاه با اغلب و اندنگرفته جدي را شیوه این عزیزمان کشور تلویزیون

 دقیـق  سـاختار  نبـدو  و کالژگونـه  صورتبه که تصاویر از ايمجموعه روي متنی گفتار
 باالي ظرفیت دیگر سوي از. اندجسته بهره شیوه این از ،آمده هم گرد توصیفی یا روایی
 اقتصـاد  نظـر  از و بوده توجه مورد بسیار تلویزیونی سازيمجموعه برايتوضیحی  شیوه
  .است کارآمد تلویزیونی هايشبکه براي برنامه تولید و تهیه

 هـاي گونـه  در آموزش و تحقیق براي مستندسازي در شیوه این زیاد کاربردبنابراین، 
 مختلـف  هـاي گونه و...) و سیاسی اجتماعی، علمی، تاریخی، از اعم( موضوعی مختلف
 آن بـر  را پژوهشـگر  ،...)و انتزاعـی  ،گرایانـه واقـع  ی،تلویزیـون  گزارشی، خبري،( شکلی
 شـناخت  بـا  و کنـد  تبیـین  را آن سـاختاري  و شکلی موضوعی، مختلف وجوه تا داشت
 اسـتاندارد  هـاي شـاخص  بـه  توضـیحی  شیوه شناسانهزیبایی وجوه و مختلف هايروش

 در شـیوه  ایـن  بـا  مستند تولید براي و یابد دست شیوه این در دنیا تلویزیونی مستندهاي
 .دهد ارائه راهکارهایی ایران تلویزیونی هايشبکه و سینما

 بـا  ایـران  از خـارج  و ایـران  تلویزیونی هايشبکه مستند تولیدات بیشترین ازآنجاکه
 بـه  پرداختن، شودمی ساخته "مستند مجموعه" و "برنامهتک" صورت به توضیحی شیوه
 ناکـافی  شـناخت  دلیـل  به دیگر سوي از. است برخوردار اي ویژه اهمیت از موضوع این

 اغلـب  شیوه، این اخیر تحوالت نیز و ها قابلیت از ایران کارگردانان و کنندگان تهیه اغلب
 نتوانسـته  مسـئله  ایـن  کـه  اند، پرداخته مستندها نوع این تولید به اي کلیشه نگاهی باآنها 

 توصـیفی،  هـاي ظرفیـت  دلیـل  بـه  مـا  بنـابراین  .جـذب کنـد   خوبیبه مخاطب سینما را
از ایـن   تـا  هسـتیم  آن مختلف وجوه شناخت به ناچار آن تعلیمی و استداللی اي، خطابه
 خلـق  فرهنـگ  ،مخاطبـان  بخشـی گـاهی آ کنـار  در توضـیحی،  مستندهاي تولید با طریق

 هـاي ویژگی شناختدنبال لذا محقق به .را توسعه دهیم شنیداري و دیداري هايجذابیت
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 مسـتند  شـیوه  موضـوعی  رویکردهـاي  و قابلیـت  و شناسـی زیبایی ساختاري، پژوهشی،
 شـیوه  ایـن  بـه  مسـتند  فـیلم  تولیـد  و ساخت در هاآن کارگیريبه چگونگی و توضیحی

است کـه:  پاسخگویی به ایندنبال است و به "مستند مجموعه" و "برنامه تک" صورت به
 تحقیق، از انواعی یا نوع چه و گیردمی صورت چگونه توضیحی مستند شیوه در تحقیق
 هـاي هشـیو  دیگـر  به نسبت توضیحی شیوه در تولید فرآیند آیا است؟ شیوه این مناسب
 است؟ اشکالی چه به و چگونه است متمایز اگر و دارد خاصی تمایز مستند

 ضیحی شیوه توتعاریف و مفاهیم 

 کتـاب  در کـه  "مسـتند  صـداي " مقاله در 1983 سال در نیکولز بیل بار نخستین
 گونـه را ایـن  توضـیحی  شـیوه  اسـت،  یافته بازنشر "مستند براي جدید هاي   چالش"

 شـکلش،  تـرین افراطـی  در یـا ( گریرسون سنت مستقیم خطابه سبک: کند می معرفی
 وقتـی . گرفـت  کـار  بـه  را مستند شیوه تماماً ابتدا) زمان مارش ي»خداگونه صداي«

 قـرار  از سـبک  ایـن  باشـند،  آموزشـی  فراگیرنـده  طور به مدرسه یک درخور اهداف
 گیرد می کاربه را قاب از خارج پرواي بی اغلب همچنان و آمیز تحکم روایت معلوم،

 تـن  بـه  عمـل  جامـه  بصـري  میدان تسلط تحت روایت این موارد، از بسیاري در و
 .)Nicholsبه نقل از,  Rosenthal and corner,2005,p. 17( کند می

 مـورد  مسـتقیماً  را بیننـده  کـه  گیـرد مـی  خـود  به را ايگزاره شکل ،توضیحی متون«
 صـداي . کننـد مـی  ایفـا  را آن مقابـل  نقطـه  یا توضیح نقش تصاویر. دهدمی قرار خطاب
 صـحنه  صداي زمانهم ضبط آنکه از قبل توضیحی بازنمایی( شودمی غالب زمانغیرهم

 اسـتدالل  بالغـت ). بـود  شده غالب شود، مهارپذیر معقولی طور به 1960 سال حدود در
 آن ضـروري  نیازهـاي  خـدمت  بـه  را متن کند،می ایفا را متنی مسلط عنصر نقش ،مفسر
 دارد تمایل کننده قانع تأثیر قانون، نظیر: است انقیادي منطق یک متن »منطقِ. («آورد درمی

 .)Nichols, 1991: 34 -35( »)رود فراتر استدالل معیارهاي ترین دقیق پوستۀ از
 هـاي   ویژگـی  "صـدایش  و فیلم روایت،" فصل ،"جدید مستند" کتاب در بروتزي استال

 محـور روایـت  مسـتندهاي  اولیـه  خصوصـیات « :کنـد می بیان طور این را توضیحی شیوه
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 قـرار  خطـاب  مسـتقیماً  را تماشـاگر  صمیمیت، و کل داناي ترکیب با اینکه از اندعبارت
 بـراي  توانایی و آگاهی اندیشی،دور به کنندمی اشاره بنابراین،( استدالل یک ها آن دهند؛
 بـه  همیشـگی  و مسـلط  انـداز  چشـم  یـک  واجـد  هـا  آن کننـد؛  مـی  مطـرح ) کردن جذب

 و حـل  راه یـک  هـا  آنراستاست؛ هم ها آنبا فیلم درون عناصر همه که است رخدادهایی
 آورشـگفت  بنـابراین، . دهنـد مـی  ارائه ،کنندمی تعریف که ،هاییداستان براي فروبستگی

 میـان  مسـتقیم  مقایسه یک تصویر و ایدئولوژي ،خود ترپیش مقاله درنیکولز  که نیست
 ).Bruzzi, 2006: 49-50( »داد انجامرا  "کالسیک روایی سینماي" و "توضیحی مستند فرم"

 توضـیحی،  مسـتند  هاي فیلم: «نویسد می "واقعیت حواشی مستند،" کتاب در واردپل
 نـوار  در و دهنـد  مـی  قـرار  خطاب مستقیم شکل به وبیش کم را مخاطب که اند هایی فیلم
 »کـل  دانـاي  راوي« یا »دان چیز همه راوي« متن گفتار مثل »واري معلم« هاي   سنت از صدا

 در 1940 و 1930 هـاي  دهـه  در که را گریرسون پیروان هاي فیلم اغلب. کنند می استفاده
 »چیستی« خواهند می چون نامید، توضیحی هاي فیلم بتوان شاید ،اند شده ساخته انگلستان
 آن ضـعف   نقطـه  توضـیحی،  مستند قدرت نیکولز، ازنظر. بگویند تماشاگر به را موضوع

 دهـد،  می اطمینان خود به ازحد بیش دهد، می آموزش ازحد بیش فیلم نوع این. هست نیز
 پـل ( دهـد  مـی  بهـا  ازحد بیش زندگی از خاصی نگرش نوع به)  ها گفتمان بعضی در( و

 ).21-22: 1391وارد،
 بیان فصاحت و روشنی به گفتاري تفسیر در شده نوشته تحقیقات  شیوه توضیحی در«
 کنـد  می تأکید موضوع فراگیر و مهم عمومی هاي  جنبه بر شیوه این در استدالل .شوندمی
 هاي   سبک وسیله به استدالل. کند پرهیز خاص و فرعی جزئیات از تا است آن تمایلش و

 خطابی یا بالغی تداوم نگهداري و حفظ و) بصري جنبه(انداز چشم بر تمرکز با تدوینی،
 دهـی  سـازمان  یا زمان گذر به مربوط معانی و ها داللت بر که کمتر تأکید با شود، می ارائه
 را عینـی  و متـوازن  جانبـه،  همـه  رویکرد یک تأثیر ،توضیحی شیوه. شود می گذاشته فضا

 نظـر  بـه  گونـه خدا ،توضـیح  صـداي . آورد مـی  وجـود به بحث ماده و موضوع به نسبت
 و دارد وجـود  ،شـود مـی  ارائـه  و بیان که هائیجدل و مباحث وراي و باالتر که رسد می
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 تـأثیر  این. دهد می نشان خود از بیند می را چیز همه و داند می را چیز همه که دیدي زاویه
 دهـد،  می قرار نگاريروزنامه با ردیفهم را توضیحی شیوه گیرد،می تنشئ عینیت از که

 اريگـذ ارزش از آزاد سـبک  و مدرك و سند تحقیق، روي بر تأکید آن از که جهت ازاین
  ).Beattie,  2004: 21» (گیرد می وام را بازنمود براي

 شـیوه  مستند، هاي   شیوه بندي دسته در تلویزیون و مستند فیلم پرداز نظریه ،کرنر جان
 گونـه  ایـن  "کـردن  ضـبط  هنـر " کتاب در مستند هاي   شیوه از یکی عنوان به را توضیحی
 ارجاعـات  نسـبی،  یا کامل متن گفتارِ شامل مستند بیان "کالسیک"  شیوه«:کند می تعریف
. اسـت  غیـره  و کارشـناس  یـا  مجري توسط مستقیم دادن قرار خطاب گاه، به گاه خارجی

 پذیرشـی  غیرقابـل  طـور  بـه  اینکه دلیل به شیوه این از متأخر مستندسازان اینکه رغم علی
 تولیـدات   گسـتره  در همچنـان  توضـیحی   شـیوه  صـداي  کنند،می اجتناب اقتدارگراست
 موضـوعات  نسـاخت  درگیـر  نیازمنـد  کـه  تولیـداتی  ؛رسد می نظر به ضروري تلویزیونی
 متفـاوت  و نـاهمخوان  هـاي    تصویرسـازي  سـاختن  مربوط نیازمند و اي گزاره و انتزاعی
 بـه  بخشـیدن  عینیـت  بـراي  "مسـلط  صداي - خداگونه صداي"اصطالح ناگزیر. هستند
 توضـیح   شـیوه  همچنـین  اخیـر  مستندهاي اما رود،می کاربه کالسیک و "شدید" تفسیر
 در توضـیحی  کـارکرد  پخش و توزیع شامل شیوه این. اند کاربرده به مؤثر طور به را ذهنی
 دیـده  که هایی آن چه شوند می دیده که هایی گوینده چه است، گویندگان از شماري میان
 ).John corner, 1995: 30( »شوند نمی

  توضیحی مستند در پژوهش هايروش انواع

 و اسـت مسـتند   محـورترین پـژوهش  مسـتندها،  انـواع  سایر بین در توضیحی مستند
 گفتـار  نیـز  و تنظیم طراحی، را فیلم خطی سیر و روایت توان می پژوهش  پایه بر درواقع
 پژوهشـگران  گـروه  یـا  پژوهشگر درست انتخاب با کنندهتهیه. درآورد نگارش به را متن
 هـاي  برنامـه  در. باشـد  تلویزیون رسانه و علم حوزه  دهنده ارتباط و واسط حلقه تواند می

 دانشـمندان  و پژوهشـگران  ،تلویزیـونی  معتبـر  هـاي شـبکه  در توضیحی مستند برجسته
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 دوربـین  يجلـو  در حضور با که هستند محصول و تولید از بخشی خود ،علوم  برجسته
 آنچـه . شـود  می ارائه و تولید برنامه آنها پژوهشی تألیفی، آثار اساس بر یا راوي عنوانبه
 پروسـه  کـردن  کـار  گروهی و شدنتخصصی ،دارد اهمیتتوضیحی  مستند پژوهش در

 محققـان  تحقیـق،  مـدیر  چـون  عنـاوینی  مسـتند  هايمجموعه تیتراژ در و است، تحقیق
ــاریخی، محقــق علمــی، مشــاوران علمــی،  و علمــی، ســوپروایزر بایگــانی، مســئول ت
 چشـم  بـه  میدانی تحقیق مسئوالن مستندها، از برخی در نیز و علمی تحقیق کننده تدوین

 تلویزیـونی   شـبکه  محصول) 2014( »زمان فضایی ادیسه کیهان؛« مجموعه در. خوردمی
 در هـا  آن از نفـر  شـش  کـه  دارنـد  حضور آن تحقیق گروه در نفر دوازده آمریکا، فاکس
 .اندداشته مسئولیت و حضور پژوهش امر در ،Ph.D پسوند باپایان مجموعه  بنديعنوان

 علـوم  بـا  مسـتند  فیلم در تحقیق روش ماهیت در که است تمایزي دارد اهمیت آنچه اما
 نتـایج  و قـرارداد  مـدنظر کـه بایـد آن را    دارد وجـود  نیـز  مکتـوب  تحقیقـات  و انسانی

 . برد سود آن از بتوان فیلم ساختار در که دشو تدوین و بندي طبقه صورتی به اطالعات
آن   ذاتی هايویژگی اساس بر کلی پژوهش نوع دو توضیحی مستند فیلم تولید براي

 بایـد  نخسـت . بصـري  یـا  فنی پژوهش) 2 ؛محتوایی پژوهش) 1: داشت نظر در توانمی
 .گیرد انجام فیلم براي فنی پژوهش سپس و محتوایی پژوهش
 نگـارش  و روایـی  ساختار طراحی براي ،توضیحی مستند در محتوایی پژوهش انجام

 روایـت  و اطالعات اعظم بخش گیريشکل به که است متن گفتار نوشتن نیز و نامه فیلم
 .  کندمی شایانی کمک فیلم
 اسـت  فـیلم  موضوع به آگاهی و اطالعات ارائه شناخت، هدف با محتوایی پژوهش«
 فرهنگـی  رفتارهـاي  پدیده، یک شی، یک توصیف یا معرفی منظور به مطالعه تواند می که
 یـا  شخصـیت  یک تاریخ، در زمانی دوره یک فرآیند، یک ها،انسان از گروهی زیستی و

   .)232-233 :1393جهرمی، ضابطی( »باشد رویداد یک
 روش چهـار  ازتوانـد  مـی  فـیلم  محتـواي  بـه  دسـتیابی  براي میان این در محتوایی پژوهش

 .  میدانی) 4 تاریخی) 3 اسنادي) 2 اي کتابخانه) 1 :کند استفاده کیفی پژوهش
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 و کتـاب  اگـر  معمـوالً  اسـت،  توضـیحی  مسـتند  در تحقیق اصلی رکن ،اي کتابخانه پژوهش
 بـا  سـازنده  گـروه  گیـرد،  قـرار  برنامـه  سـاخت  مبناي دانشمندي یا پژوهشگر یک تحقیقات
 »کیهـان « مجموعـۀ  بـه  تـوان مـی  کـه  بـود  خواهد مواجه آماده و ايکتابخانه مدون تحقیقات

 انـدرومار  روایـت  بـه ) 2012( »جهـان  تاریخ« مجموعه نیز و ساگان کارل روایت به) 1980(
 موضـوع  زمینـه  در وسـیعی  پـژوهش  بایـد  باشد، نگرفته صورت تحقیقی اگر اما کرد، اشاره
 اي کتابخانـه  پـژوهش  نیازمنـد  را علمی تحقیقات تمامی »تحقیق ي پیشینه. «انجام شود مستند
 تحقیـق  مهـم  مراحـل  از یکـی  را اي کتابخانه یا  مکتوب متون در تحقیق روزنتال آلن. کند می
 هـاي  نامـه  زنـدگی  اینترنتـی،  هـاي  سـایت  بررسـی  مکتـوب،  متـون  مورد در تحقیق: «داند می

 و تجـاري  نشـریات  مجـالت،  هـا،  روزنامه ها، کتاب قرائت نیز و مکتوب متون و خودنوشت
 مجـالس  جلسـات  شـرح  حتـی  و شخصـی  هاي نامه روزانه، هاي یادداشت مقاالت، تبلیغاتی،
 ).80: 1390روزنتال،( »شود می شامل نیز را ها دادگاه گزارش و گذاري قانون

 هـاي  کتـاب  بـه  ابیدسـتی  باشـد  تـاریخی  توضـیحی،  مستند موضوع میان این در اگر
ـ  تحقیق پروسه از بخشی ،قدیم دانشمندان و نویسندگان  بـا  بایـد  کـه  اسـت  ايهکتابخان

 هـاي  کتـاب  اطالعـات  بـه  المللـی  بـین  و ملی معتبر هاي کتابخانه با ارتباط و ریزي برنامه
 از بخـش  این گاهی. یافت دست ،اند گرفته جاي ها کتابخانه معتبرترین قفسه در که نایابی
 تولیـد ) 2009( »ماکـارونی  جـاده « فـیلم  نمونـه  براي. شود می فیلم از بخشی خود ماجرا
 رادیو اتحادیه  جشنواره مستند بهترین عنوان به 2010 سال در که KBS تلویزیونی شبکه

 پـی  در درصـحنه  حاضر راويکه  است توضیحی مستندي شد، شناخته آسیا تلویزیون و
 بـا  فـیلم  از بخشـی  درو  گـردد  مـی  مختلف مناطق و ها ملت میان ماکارونی غذاي تاریخ
 زادگـاه  در ماکـارونی  مـورد  در حقـایقی  بررسـی  بـراي  »آکسفورد کتابخانه« در حضور

 االدریسـی شریف  سفرنامه کتاب سراغ به ایتالیا، سیسیل یعنی) پاستا( غربی هاي ماکارونی
 ،قبـل  سال صد هشت از بیش که رود می عرب جهانگرد و دان جغرافی) م 1166-1100(

 .است کرده زندگی سیسیل در مدتی
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 مـوردنظر  تحقیـق  نتـایج  بـه  رسیدن براي مختلفی اسناد دنبال به اسنادي، پژوهش در   
 اسـنادي  تحقیـق  پیشـبرد  براي پایگاهی که آرشیوها و اسناد مراکز کنار در. هستیم برنامه

 و کشـف  بـراي  سـندي  تاریخی و اجتماعی جهان دررا که  آنچه هر شوند،می محسوب
 . برد سود فیلم در آن از توان ، میباشد واقعیت بیان

 روش ایـن  در مهـم  مراحـل  از یکـی  آرشـیوي  هايعکس و هافیلم مورد در تحقیق
 فـیلم،  آرشـیوهاي  نشـریات،  بـه  مربـوط  آرشـیوهاي  محلـی،  دولتی، آرشیوهاي. «است

 انبـاري  و خـانوادگی  هـاي  آلبـوم  محلی، هاي کتابخانه شخصی، هاي کلکسیون تلویزیون،
 سـاخته  تحقیـق  مـورد   حـوزه  در که خانگی ویدیویی هاي فیلم و ها خانه اسقاطی اشیاي

 آثـار  ها، موزه اشیاي توان می البته .)82: 1390روزنتال،( »کرد استفاده توان می نیز اند شده 
 ویـدیوهاي  و هـا  فـیلم  نیـز  و بافتهدست نقاشی، تابلو بنا، مجسمه، از اعم هنري مختلف
 همگـی زیـرا   افـزود  روزنتـال  يهـا  پیشـنهاد  بـه  را دارنـد  وجود یوتیوب در که فراوانی

 در گـاهی  اسـنادي  پـژوهش  امـا . باشند سهیم توضیحی مستند فیلم ساخت در توانند می
 مسـتندهاي  بـراي  اسـناد  تـرین مهـم  .گیـرد مـی  انجام عکس و آرشیو در پژوهش شکل

 سـالیان  يرویـدادها  گرروایت که است گذشته از تصویري مواد همین جنگی و تاریخی
 .باشدمی گذشته کردن زنده و کاوش پی درو قبل

 .  است عمومی و خصوصی مختلف آرشیوهاي در جستجو ،اسنادي پژوهش مهم بخش
 مـواد ) 1: گیـرد  مـی  جـاي  مقوله دو در فیلم و عکس یافتن براي آرشیوي پژوهش« 

 بـراي  هـا  آن از توانـد  مـی  و کننـد  مـی  تداعی را خاصی دوران هواي و حال که آرشیوي
 خـاص  رویدادي به مربوط آرشیوي مواد) 2 ؛کرد استفاده تاریخ از وجوهی کلی نمایش

، یانـگ دي( »دهنـد  تشـکیل  را فیلمتـان  موضـوع  خود مواردي در و شالوده توانندمی که
1395 :146(. 
 تحقیقـات  بخش در جنوبی کره KBS محصول) 2009( »ماکارونی جاده« مستند در
 است وسطی قرون به متعلق که نقاشی تابلوهاي به ايموزه در سکانسی در فیلم، اسنادي

 سکانسـی  در یـا  کنـد  مـی  اشاره ،است ایتالیایی زنان توسط خمیر کردنرشته بر داللت و
 اعـراب  تأثیر روایت  مایهدست بنا این تزیینی نقوش سیسیل، پاالتیناي کلیساي در ،دیگر
 و هـا  طـرح  و گیرد قرارمی فیلم موضوع تفسیر براي سندي کلیسانیز این  و ها ایتالیایی بر
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 و نقـوش  کنـار  در کلیسـا  دیـوار  روي بـر  پاسـتا  به آن تبدیل و خمیر کردنرشته نقاشی
 خـود  از بخشـی  به اسناد درواقع. شود می داده نمایش دیوارها و سقف اسالمی تزیینات

 هنـري  و خالقانـه  کارگیري به کند، توجه بدان باید مستندساز آنچه شوند، می تبدیل فیلم
 .  است فیلم میزانسن از بخشی در ها آن نمایش و مستند روایت براي اسناد

 معاصـر  و کهن تاریخ در کنکاش و تفسیر به توضیحی مستندهاي از بخشی ازآنجاکه
 از تـا  کـرد  عمـل  روشـمند  ،تاریخ با برخورد در آثار این تولید در است الزم د،پرداز می

 تاریخی، هاي دوره  مطالعه. فتیا دست معتبري و اتکا قابل هاي یافته و ها داده به آن طریق
 نیز و قدیم ادوار در دانشمندان و فیلسوفان و اشخاص بشري، کهن هايتمدن و فرهنگ
 توضیحی اسـت  شیوه به مستند سازيبرنامه براي بزرگی  عرصه ،معاصر وقایع و حوادث

 است.»تاریخی محقق« چند یا یک حضوربا  تاریخی دانش کارگیري به آنالزمه  که
 هـاي  زمینـه  تمامی در که است اسنادي پژوهش هاي روش انواع از یکی تاریخی پژوهش
 شـود مـی  اسـتفاده  تـاریخی  اطالعـات  آوري جمـع  براي کیفی و یکم متغیرهاي و مطالعاتی

 هـا روش سایر مانند  تاریخی پژوهش مراحل). 27 :1392 عاملی، به نقل از – 2010 لمینگ،(
ـ  هـاي  ترتیـب  و هـا  نظـم  بـه  مختلف منابع از استفاده بادر تالش است   مـوارد  میـان  در یعلّ

 از اسـتفاده  بـا  و منـابع  تمـام  از اسـتفاده  با تاریخی پژوهشگر. بخشد اعتبار گوناگون تاریخی
 روایـت  بـراي . پـردازد  مـی  موجـود  هـاي  داده یافتن به اي کتابخانه و اسنادي هاي روش سایر
 یکـی  ؛اند داشته را نمود و استفاده بیشترین روش دو توضیحی مستند فیلم در گذشته و تاریخ
 کـردن  نمایشی و گذشته زمان بازآفرینی و بازسازي دیگري و آرشیوي مواد و فیلم از استفاده
 تـاریخی  پـژوهش   شـیوه  دقیقـاً  و است داستانی فیلم یا انیمیشن هاي قالب از استفاده با تاریخ
 ادیسـه  کیهـان؛ »  مجموعـه  در. گیـرد  بهـره  فـیلم  در ماجرا بازسازي از که آید می کاربه زمانی
 و اسـت  مـرتبط  علـم  تـاریخ  بـه  کـه  گذشـته  هايصحنه روایت براي) 2014( »زمان فضایی
 پژوهشـگر  یـک  از ،اند شده بازسازي زنده صورت به هم ها آن از تعدادي و انیمیشن با معموالً
 علـم  پژوهشـگر  تسـلط  و آشنایی. است شده  استفاده علمی پژوهشگران سایر کنار در تاریخ
 و اعتباربخشـی  در مثبتـی  کـارکرد  تـاریخ،   مطالعـه  شـیوه  و تـاریخی  مختلف منابع به تاریخ

 .است داشته مجموعه این تاریخی هاي بخش باورپذیري
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 در و اسـت  برخـوردار  خاصـی  ارجحیت از توضیحی مستندهاي در میدانی پژوهش
 از برخـی  در .اسـت  تحقیق مراحل ترینپیچیده از اجرایی لحاظ به موضوعات از برخی
 کره در دورافتاده نقاط و جغرافیایی خاص هاي اقلیم یا طبیعی تاریخ باب در که آثار این

 بـراي  مکـان  شناسـایی  و کنکـاش  و موضـوع  بـا  مـرتبط  لوکیشـن  یـافتن  اسـت،  زمین
 تولیـدات  از برخـی  دربه همـین دلیـل   . دارد نیاز خاصی مهارت به خود ،تصویربرداري

 دارنـد،  عهـده  بـر  را میدانی تحقیق مسئولیت جداگانه و خاص طور به نفر چندین، مستند
 بـراي  شـود، مـی  تصـویربرداري  مختلف کشورهاي در که بزرگ هايپروژه از برخی در

 و گیـرد،  انجـام باید  تولید از قبل کافی بررسی و شناخت مطالعه، نظر مورد مکان یافتن
  مجموعه در. نمایند برانداز را مکان مختلف وجوه مکان، بدان سفر براي میدانی محققان

 را میـدانی  پـژوهش  کـار  مجموعـه،  از قسـمت  هـر  براي نفر چهار تا سه ،»زمین سیاره«
 شده برده نام ها آن از) Field Research( با عنوان مجموعه پایان  در و اند داشته برعهده
 تولیـد  و تهیـه  بـراي  "موردنیـاز  هاي داده تولید" به پژوهشگر میدانی، پژوهش در. است
 از مرحلـه  ایـن  در تصـویر  شناسـی زیبـایی  و شـکلی  هویت از بخشی و پردازد می فیلم

 و محتـوا  بـا  مرتبط جغرافیاي و مکانباید  تنها نه میدانی محققان. شودمی کشف ،تحقیق
 انتخـاب  طریـق  از تصویري هايباید از عهده ایجاد جذابیت بلکه بیابند، را فیلم موضوع
) 2005( »زمـین  سـیاره «  مجموعـه  سوم قسمت ،نمونه براي.  نیز برآیند هالوکیشن مؤثر

 و هـا  مکـان  از انبـوهی  اسـت،  »شـیرین  هـاي  آب« عنـوان  تحـت  که سی بی بی محصول
 در جاري هايآب نمایش با فیلم ابتداي. گیرد برمی در را هم از دور و متفاوت هاي اقلیم
 در آریزونـا  آن از بعـد  و شـود مـی  آغـاز  التـین  آمریکاي در ونزوئال اسرارآمیز هايکوه

 بایکـال  دریاچـه  بعـد  و آفریقا شرق هايدریاچه سپس هندوستان، بعد شمالی، آمریکاي
 و شرق آسیاي در بنگالدش و اندونزي و برزیل، در پارانا رودخانه و آمازون سیبري، در

 مجموعـه  این در. آیدبه نمایش درمی فیلم شمالی آمریکاي مجاور اطلس اقیانوس سپس
 روروبـه  متعـددي  و متفـاوت  جغرافیاهـاي  از وسیعی حجم با قسمت، این در ویژه به و

 از انـد  توانسـته  خـوبی به قبل از شدهشخصم محتواهاي اساس بر تحقیق گروه و هستیم
 محتـوا  اساس بر هایی برنامهدر  همچنین میدانی محققان. برآیند هامحل دقیق تعیین پس
 اسـت  غیـره  و اسـنادي  و ايکتابخانـه  تحقیقـات   نتیجـه  کـه  شده مشخص موضوعات و
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 کننـده  تهیه که بدانند باید مرحله این در محققان. بپردازند هامکان جستجوي به توانند می
 هـاي  خواسـت  و نیازهـا  کـردن  هبرآورد پی در فعاالنه و است چیزي چه دنبال به برنامه
 از اطالعـات  گرفتن و جغرافیایی هاي نقشه دقیق  مطالعه. باشند کننده تهیه فکري و هنري
 فرآینـد  تسـهیل  موجـب  توانـد می محل نزدیکی در مرتبط هايسازمان نیز و بومی افراد

 توسـط  تصـاویر  دیـدن  و هـا مکان از دقیق تصویربرداري و عکاسی. شود میدانی تحقیق
 کننـده تعیـین  ايمسـئله  نیـز  برنامـه  ساختار طراحی و تولید پروسه در گروه اصلی افراد
 وارسـی  نیازمنـد  ،آب زیـر  یـا  هـوایی  تصویربرداري براي ریزيبرنامه نمونه براي. است
 تحقیـق  در کـه  اسـت  مسـائل  سـایر  و امکانـات  جوي، مختلف مسائل بینی پیش و دقیق

 .  باشد شده  کسب اطالعات این همه باید میدانی
 :پذیرد می صورت زیر کلی روش سه به توضیحی، مستند فیلم تولید براي میدانی پژوهش

 ).نگاري مردم( مشارکتی مشاهده -3 مصاحبه -2 مشاهده-1
 سـازي آمـاده  بـراي  مختلـف  هـاي روش کـارگیري بـه  و محتـوایی  پژوهش انجام از پس
 هـا،  داده تبـدیل  پـژوهش  ایـن  کلـی  هـدف . شـود  می طی بصري پژوهش مسیر اثر، محتواي
 از اي مجموعـه  و عینیـت  بـه  محتـوایی  تحقیـق  در گزیـده بر مطالـب  و مفـاهیم  و اطالعات
 و اجرایـی  را محتـوا  صـورتی بـه  و است شناسی زیبایی عناصر از اي مجموعه و صدا تصاویر،
 کننـده  تهیـه  و کـارگردان  بـه  فنی پژوهش است معتقد جهرمی ضابطی دکتر. دکن می کاربردي
 هـایی  روش و ها تکنیک ثانیاً کنند، تعیین را برنامه مناسب ساختار و قالب اوالً: «کند می کمک
 مـؤثري  طـرز بـه  و آگاهانه است موضوع درخور که صدا و تدوین تصویربرداري، عرصه در
 ریـزي  برنامـه  تولید، فرآیند در افزاري نرم و افزاري سخت تجهیزات تأمین براي و گیرند کارهب

   .)234: 1393جهرمی، ضابطی» (کنند
 در تلویزیـونی،  معتبـر  هـاي شـبکه  در توضـیحی  مسـتند  شـاخص  آثـار  بـه  توجه با

 بـه  نیـاز  کـه  مهندسـی  فنـی  و طبیعـی  تـاریخ  علمـی،  رویکرد و مضمون با مستندهایی
 نمـایش  بـراي  کـه  مسـتندها  از دیگـر  بخشـی  بـراي  نیز و دارند بصري  ویژه هاي جلوه

 بـراي  است الزم برنامه کارگردان و کننده، تهیهدارند بازسازي به نیاز گذشته رویدادهاي
. کننـد  بـدل  تصـویر  بـه  مطالعـه  از پـس  را جزییـات  ،موردنظر فضاي و رویداد طراحی
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 هـاي  بخـش  و اثـر  سـاختار  و قالـب  تکنیک، نوع در موردنظر موضوع یا رویداد ماهیت
 .  است اثرگذار فیلم مختلف

  توضیحی روایت

 نـام  بـه  اَبرروایـت  یـک  جـزو  خـود  توضـیحی  مسـتند  در روایـت  اینکه به توجه با
 "تلویزیـون  تماشـاگري  " بنیادین هايویژگی ازشدت به شیوه این در ،است »تلویزیون«

 بـر  مشخصـاً  یـا  دارند محوري توجه کمتر خانه محیط در هاچشم ازآنجاکه. است متأثر
 محرکـی  آیـد، مـی  تلویزیـون  سوي از که صداهایی درنتیجه کنند،می تمرکز خاصی چیز
 حامـل  "صـدا " نیز توضیحی مستند در. است خانه محیط در بیننده تمرکز و توجه براي
 در روایـت . نمایـد می جلب خود به خانه محیط در را بیننده توجه و است روایت اصلی
 را مخاطـب  ذهـن  گفتار با و است) دوربین جلو/ تصویر روي( گفتار بر مبتنی شیوه این
 نـوع  از توضـیحی  مسـتند  در روایـت   اسـتراتژيِ . کشـاند  می خود روایی جهان درون به

 جهان بحث که صداهایی و ها عنوان با را بینندگان ،توضیحی مستند. است بالغی روایت
 شـیوه  در بالغتـی  فـرم . دهـد مـی  قرار خطاب مستقیم صورتبه بردمی پیش را تاریخی
 نقـل  و استدالل از استفاده با نیز و بیننده اقناع گوناگون ابزارهاي کارگیري به با توضیحی
 و موسـیقی  و تدوین چون عناصري البته برد، می پیش به را ماجرا گفتار، طریق از مباحث
 فـرم  تشـریح در  پالنتیگا کارل. کندمی یاري روایت پیشبرد و تفسیر در را گفتار تصویر،
 و اقناع، گوناگون ابزارهاي کارگیري به با بالغتی، گفتمان: «است معتقد مستند در بالغتی
 ارائـه  قضـایا،  نقـل  سـازي، قانع و استدالل راهبردهاي از صراحتاً گیري،نتیجه یک تولید
 ).Plantinga,1997: 105(  »کند می استفاده سند،

 توضیحی پیرنگ و فرم

 روایـت  از متـأثر  کـه  شماردبرمی توضیحی روایت براي را ساختاري الگویی ،نیکولز
 اکثـر  و فالهرتـی  اثـر  در استدالل و تصویر شمارانۀ گاه و خطی جریان«. است کالسیک
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 حـل  راه/مسئله گیري، نتیجه/مقدمه معلول،/علت درزمانی طور به که - توضیحی هاي فیلم
 بـا  هـا  صحنه ها، آن در که شوند می بدل تري موسیقایی و »عمودي« همکاري الگوي به –

 هـم  دنبـال  بـه  منطقـی  و زمانمنـد  پیشـرفت  بـه  شان وفاداري نه و خود شاعرانۀ تشدید
 ). Nichols,1991,p.36(  »آیند می

 بـودن  خطـی  بـه  گرایش شودمی تأکید توضیحی مستند در کالسیک روایت بر آنچه
 در. رسـد  مـی  پایان به تغییر، یک با درجایی، و شود می آغاز درجایی یعنی است، آن فرم

 از آن در کـه  پیشـرو  و مـدرن  روایـی  فـرم  با مستندهایی برخالف توضیحی مستندهاي
 سـرانجام  بـه  را خـود  روایـت  بسـته  پایـانی  بـا  معمـوالً  است، برخوردار باز بنديپایان
 جوانـب  شـکافتن  بـا  شـود  مـی  مطـرح  برنامه آغاز در مسئله عنوان به هرآنچه. رساند می

 از جانبـه همـه  توصـیف  و تشـریح  همـان  یـا ( حـل راه به فیلم طول در مضمون مختلف
 رسیم.  می) ماجرا

 یعنـی  مـادر  الگـوي  کهـن  بر مبتنی ،توضیحی مستندهاي در روایی پیرنگ یا ساختار
 سـه  ایـن  فیلد سید. است پایان و میانه آغاز، ویژگی سه داراي و است اي پرده سه الگوي
 .نامد می اي پرده سه ساختار را ویژگی

 بـا  بالغـی  هـاي  فـیلم  فرم: «گوید می فیلم نوع این روایت توضیح در بوردول دیوید
 سـپس  و یابـد، مـی  ادامه آن درباره شواهدي ارائه با شود،می شروع موقعیت یک معرفی
 اي مـؤخره  با و است، موقعیت آن مناسب حل راه فالن کند ثابت که دهدمی ارائه دالیلی

 ).125: 1382، بوردول( »یابد می پایان آمد، پیشتر آنچه بندي جمع مثابه به
 »قهرمـان  سـفر « نام به کهن الگوي یک از متأثر توضیحی، مستندهاي بیشتر کلی فرم
 مـاجرایی  بـه  را مخاطب مسئله، یک مورد در رازگونه پرسش و طرح با راوي که است،
 بـه  توانـد مـی  سفر. برد می موضوعش جهان به سفري به وي از دعوت با و کند می وارد

 زمـین  کره هاي تاالب و ها دریاچه به یا کیهانی هايسیاهچاله درون یا باشد تاریخ اعماق
 یـک  نمـایش  بـراي  هندوسـتان  روستاهاي از یکی به یا شمال و جنوب قطب به سفر یا
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 بـا  ترتیـب  بـه  و رودمـی  سـفري  به قهرمان سفر، پیرنگ در. «باشد  قدیمی سنت و آیین
 خانــه بــه و دهــد مــی شکســت را همــه قهرمــان. شــود مــی رو روبــه حریــف تعــدادي
 از بخـش  آن حریفـان،  و موانـع  توضـیحی،  مستند در. )243: 1394 تروبی،(»گردد بازمی

 کنـد مـی  رازگشایی هانآ همه از مسیري طی راوي واند نشده کشف هنوز که ماجراست
 ماهیت جزو و است سفر پیرنگ دستاورد آنچه. گیردمی صورت مکاشفه یک واقع در و

 رویکرد و هویت با که است حکمت و دانش آوردنارمغان به ،آید می حساب به آن ذاتی
 .است یکی توضیحی مستند

   داستانیبرون راوي

  صـداي  و گونـه خدا صـداي : دانسـت  نـوع  دو بـر  تـوان  مـی  را داسـتانی برون راوي
 .»کارگردان – راوي«

  1خداگونه صداي 

 هـا  داسـتان  آن گیرنـدگان  از نیـز  و نقـل  مـورد  هـاي  داستان از داستانی،برون راوي«
 نامنـد،  مـی  »خداونـد  صـداي « را آنـان  اغلـب  کـه  ها، راوي نوع این. جداست)بینندگان(

 راهنمایی مستند فیلم مسیر در را بینندگان ،آنان صداي که تصویرند از بیرون گویندگانی
 بـه  کـه  اسـت  ایـن  بـراي  هـا راوي ایـن  عمومی ناشناختگی و جسمانی جدایی. کندمی

 جهـان  دربـاره  بتواننـد  ترتیـب  ایـن  بـه  و ببخشـد  اعتبـار  و اقتدار نوعی آنان هاي داستان
 ).53: 1390داس،-لورنزو( »سازند مطرح حقیقی ادعاهایی تاریخی، -اجتماعی

 و گـزارش  گونـه ایـن . گیـرد می خود به را معلم یک نقش ناپذیرياجتناب شکل به«
 آگـاهی  سـلطه،  پدرساالري، به بسیار اشارات با که شد، نامیده "خداگونه صداي"تفسیر

    .)Bruzzi,2006,p.49(»است توأم چیز همهبر 
                                                           
1 . Voice of God 
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 کمـک  تصـاویر  معنـاي  مهـارکردن  بـه  تصویر، روي صداي که است معتقد بروتزي
 هـاي  شـیوه  طریـق  از او در و دارد بـازمی  حرکـت  از را تماشـاگر  آن طریق از و کند می

 .کند می ایجاد فاصله مآبانهدیکتاتوري
 کـه  اسـت  متنی گفتار از استفاده ،مستندسازي شیوه این هاي جنبه ترینخصمش از یکی«

 کـه  اسـت  صدایی نیست، خاصی شخص به متعلق گفتار این. »کند می بیان را مطلب حقیقت
 و اسـت  متوسـط  طبقـه  از سفیدپوسـتی  مـرد  صداي معموالً گیرد،نمی منشأ خاصی جاي از
 پـردازان  نظریـه  دیـدگاه  بـه  بنـا  صدا، این. شود می تعیین جامعه مسلط بخش صداي عنوان به

 صـداي  معاصـر  توضیحی مستندهاي. ماست جهان بورژوایی بازنمایی از شکلی مدرن، پست
 در را فـیلم  امـر،  همـین  کـه  اسـت  مؤلـف  بـه  متعلق که دارند تريشخصی تصویر از خارج

 جهـان  از مختلفی اندازهاي چشم به دلیل همین به و دهد می قرار خاصی اجتماعی چارچوب
 .)197-198: 1395یانگ، دي( »دهد می بروز امکان تاریخی
 ،مخاطـب  کـه  نـد اکـرده  اسـتفاده  کسانی از گاهی گونه،خدا صداي راوي انتخاب در
 در احساسـی  نیـز  و مـؤثر  ارتبـاط   مایـه  شناخت این و بشناسد خوبی به را راوي صداي
 اسـپانیا  زمـین  در همینگـوي  ارنست صداي به توانمی آن تاریخی  از نمونه. گردد بیننده
 ابـزار  چنـد  از همینگوي. «نماید ایجاد را صمیمت توانست اقتدار حفظ با که کرد اشاره
 را محـاوره  جمـالت  همینگـوي  کنـد،  روانشناسانه را کنش تا کند می استفاده هم روایتی

 هـاي  سـکانس  از دریکی و رود می فیلم جلو کاراکترهاي نقش در گاهی و گیرد می کار به
. کند می روایت را سرباز و مادر یک هاي مکالمه و شوند می جنگ عازم سربازان که فیلم

 زیـر  هرگـز  همینگـوي  اقتدار. آورد می زمینه پیش به را جمعی عواطف ،همینگوي تفسیر
 بـراي  و کنـد  تشـریح  و روایـت  را رویـدادها  کـه  دارد را قدرت این او. رود نمی سؤال

 میـان  در را وي همینگـوي  گفتـار  و خطابـه . بگویـد  سـخن  پـرده  روي صامت تصاویر
 سـربازان  و هـا روسـتایی  میـان  در را خـودش  او که هایی زمان در .دهد می قرار تماشاگر

 تغییـرات  کنـد،  مـی  دعـوت  کـاري  چنـین  انجـام  به را تماشاگر و دهد می قرار نظام پیاده
 ).Wollfe,1997(  »کند می اجرا شخص سوم و شخص اول  میان ظریفی
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 مؤلف  شخصی صداي

 به بودنش کل داناي به توجه با که است گونهخداي صداي از اي گونه صدا، نوع این
 ناشـناخته  گوینـده،  صـداي  دارد، بیننـده  بـراي  که واضحی تفاوت اما. پردازد می روایت
 اسـت  مشخص فیلم، کارگردان نام به اشاره و فیلم تیتراژ در وي نام به توجه با و نیست

 سـخن  فکري  زمینه چه با کسی چه که است روشن برایش مخاطب و کیست صداي که
 بـا  و باشـند  داشـته  اجتمـاعی  و سیاسـی  هـاي  گـرایش  که مستندهایی معموالً گوید. می

 .برند می سود صدا این از باشند، مسئله یک تبیین پی در انتقادي رویکرد
 شـیلیایی  مستندسـاز  گـازمن  پاتریشـیو   سـاخته ) 2014( »مروارید مهدک« مستند فیلم
 پـیش   را روایـت  گـازمن  آرام صـداي  با فیلممتن  گفتار صداست، نوع این واضح نمونه
 خبـري  توضـیحی  کالسـیک  هـاي  فـیلم  محکم و اقتدارگر صداي از فیلم این در برد.می

 ادغـام  اش زنـدگی  از مستندسـاز  خـاطره  بـا  کمی حد تا ها توصیف و اطالعات و نیست
 پنـداري همـذات  و ارتبـاط  فرآینـد  در وي هویـت  و راوي صـداي  بودنشناس. دشومی

 .است کارساز نریشن توصیف و تشریح با بیننده

 داستانیدرون راوي

 بـه  اما است، کل داناي راوي همان قالب در ،)صحنه در حاضر( داستانیدرون راوي
 مسـتند  هايبرنامه اغلب در. گویدمی سخن مخاطب براي دوربین به رو و مرئی صورت
 بـه  صحنه در حاضر راویان یا راوي از استفاده تلویزیونی، معتبر هايشبکه در توضیحی

 .اسـت  شـده  بـدل  بیشـتر  مخاطـب  جـذب  خـدمت  در راهبـردي  واقع در و رایج امري
 از برخــی در نمونــه، بــراي. انــدداســتان نقــل درگیــر خــود داســتانی،درون هــايراوي«

 گونـه  یـک  دربـاره  دوربـین  به رو که بینیم می را راوي نوع این وحش، حیات مستندهاي
 از یکـی  نقـش  راوي مسـتند،  هـاي فـیلم  از دیگـر  برخـی  در. دهـد می توضیح جانوري
    .)53: 1390داس،-لورنزو( »کند می ایفا را داستان هاي شخصیت
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 و هـا کـنش  بـا  همـراه  دوربین جلو راوي هايسکانس ،توضیحی مستند نامه فیلم در
را هـدایت   راوي اجـراي کـارگردان   نـوعی بـه  و شـود می مشخص و تبیین آن در مکان
 مزایـاي  از دوربـین  بـه  رو و مسـتقیم  خطـاب  دلیـل  بـه  درصـحنه  حاضر راوي. کند می

 گـاهی  و درصحنه، راوي حضور. است برخوردار تلویزیونی بیننده با ارتباط و صمیمیت
-سـطحی  از را فـیلم  و باشد سهیم مستند در میزانسن خلق در تواند می راوي دو حضور
 بخشـی  ،راویـان  یا راوي حرکت با دوربین حرکت ارتباط. کند خارج یکنواختی و بودن
 تولید) 2003( »غارنشین هاي انسان با همراه« مجموعۀ در. باشد تواند می جذابیت این از

 درون در حضـور  بـا  وي ؛وینستون رابرت پروفسور اجراي و روایت با سی بی بی شبکه
 داشـته  جـذابی  هاي موقعیت و تصاویر خلق در سعی فیلم، هاي سوژه با ارتباط و داستان
 پیـام  مجـري،  یـا  گوینـده  یک که جاستهمین نمایشی – توضیحی روش جاذبۀ. «است
 »کنـد  مـی  تقویـت  منازل، داخل سروصداهاي و ها آشفتگی با مقابله براي را برنامه اصلی

 .)125: 1385 آیزوود، و کیلبرن(

 راوي شخصیت

 فـیلم  روایـت  و موضـوع  باورپـذیري  در تواندمی اش شخصیتی اعتبار دلیل به راوي
 معتبـر  هـاي شـبکه  پرمخاطـب  و برجسـته  مسـتندهاي  از برخـی  در. باشـد  داشـته  نقش

 راوي انتخـاب  در فیلم موضوع با متناسب اجتماعی و علمی اعتبار و شهرت تلویزیونی،
 .است کننده تعیین و مؤثر درصحنه حاضر

 کـارل  برونوفسـکی،  یـاکوب  آتنبـرو،  دیویـد  چـون  محققانی و دانشمندان از برخی
 دانشمندان و پژوهشگران از دیگر بسیاري و وینستون رابرت مار، اَندرو تایسون، ساگان،

 حضـور  برنامـه  در و مشارکت ،راوي عنوان به توضیحی مستند هاي برنامه تولید در کهرا 
 عنـوان  بـه  تلویزیون و سینما هاي ستاره حضور ،ها این کنار در. برد نام توان می، اند داشته
 حضور آن برجسته نمونۀ. است بوده اقناع و نفوذ تأثیر، استراتژي از بخشی حاضر راوي

 اواخـر  تا 2010 ازتولیدش  که است »چاله کرم راه از« مستند مجموعه در فریمن مورگان
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 فـیلم،  موضـوع  بـا  راوي سـن  و فیزیکی تناسب روش این در. «است داشته ادامه 2016
 گفتـار،  اجـراي  سـرعت  و صـدا  تنالیته و حرکات، اجرا، ازلحاظ او صداي تناسب ویژهب

 .)249: 1393جهرمی، ضابطی( »دارد مخاطب بر فیلم تأثیرگذاري براي اي ویژه اهمیت
 در روایـت  پروسـه  از بخشـی  راوي، شخصـیت  مهـارتی  و تخصصـی  فکري، جنبه

. باشـد  برنامـه  دیـدن  بـراي  اي انگیـزه  شـاید  بینندگان براي و است توضیحی مستندهاي
 در. است مهم این از بخشی ،موضوع با وي منش و کاراکتر نوع و راوي انتخاب تناسب
 کرده کسب قبل هاي دهه در را شهرت بیشترین آتنبرو توضیحی، مستندهاي انراوی میان
 کرده، تولید که هایی مجموعه عنوان از بیشتر او نام مطبوعات و ها رسانه دنیاي در. است

 طبیعـت  قهرمـان  و ماجراجو، ناپذیر،جانشین فردي عنوانبه وي از و است بوده برجسته
 رهبـري  جانورشناسـی  و وحـش  حیـات   حوزه در را مستند  مجموعه چندین توانسته که
 اند. برده نام ،کند

 کـه  است توضیحی مستندهاي در داستانیدرون راوي آغازگر و پیشرو آتنبرو، دیوید
 راه بـه  تلویزیونی  گونه این در را بزرگی نهضت طبیعی، تاریخ هاي مجموعه در حضور با

 کننـده  ثابت خود طبیعی جهان مورد در تخصصی و درخور گفتار ارائه با آتنبرو. انداخت
 آن دنبـال  به. آید می حساب به ارائه و شیوه این از بخشی ،راوي تخصص که بود راه این

 پیـدا  حضـور  تلویزیـونی  مسـتند  هـاي برنامه در دانشمند و متخصص راویان از یگروه
 و محقـق  مجموعـه،  راوي) 1970( »انسـان  عروج« چون علمی هاي مجموعه در کردند.
 در انسـان  رشـد  سیر و مختلف مباحث مورد در برونوفسکی یاکوب چون شناسیانسان
 »کیهـان « دوم سري و اول سري هايمجموعه در نیز. پردازدمی بشري مختلف هايدوره

 در کـه  هسـتند،  مجموعـه  راوي تایسـون  نیز و ساگان کارل چون فیزیکدانی دانشمندان
 و قـوي  اجـراي  از فیزیـک  علم مختلف هاي شاخه و شناسی کیهان مبحث به تسلط کنار

 .برخوردارند بیان در انگیزي هیجان
 یـا  کارشـناس  خـود  که فیلم راوي پردازي شخصیت به توانمیفیلم  روایت بستر در

 ،)2014( »ي فضایی زمـان  کیهان؛ ادیسه«  مجموعه در. کرد خاص توجهی است دانشمند
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 خـود  ،پوسـت  سـیاه  دانشـمند  یـک  عنـوان  به شناسانه شمایل ازنظر تایسون، نیل انتخاب
 پوسـت  سـیاه  دانشـمند  یـک  اینکـه  اسـت،  سیاسـی  و معنـایی  خاص هاي ارزش حاوي
 تأکید و است تلویزیون در نژادي هاي ارزش به توجه حاوي خود است کیهان گر روایت

 و نـژادي  و اجتمـاعی  مختلف هايتوده میان در خاص معناي به دانش کردن عمومی بر
 مجموعـه  ایـن  اول قسـمت  پایـانی  دقـایق  در .کـرد  قلمداد توان می چندفرهنگی جوامع
 از تقـویمی  دادن نشـان  با وي گوید، می سخن خود گذشته و شخصیت از بیشتر تایسون
 محله از ساله هفده پسري عنوان به بار اولین براي که کند می اشاره زمانی به ساگان، کارل

 کـه  دهـد می نشان مخاطب به را کتابی و است داشته مالقات ساگان با نیویورك بروکس
 و اسـت  کـرده  امضـا  را اول صفحه و هدیه وي به 1975 سال در را کتاب ساگان آن در
 ایـن  شـنیدن  و دیـدن  بـا . »آینـده  شـناس ستاره نیل، براي« نوشته؛ خودش خط دست با

 مـؤثر  و منطقـی  ،فیلم راوي عنوانبه تایسون حضور و انتخاب اول، قسمت در اطالعات
 .شود می معلوم بیننده براي تایسون  پیشینه و کاراکتر از بیشتر و شود می تلقی

 ،باورپـذیر  مفـاهیم   ارائـه  در چهره و بدن زبان از استفاده با کنندمی سعی راویان این
 دانند می مربوط غیرکالمی هاي نشانه به بیشتر را باورپذیري. «باشند داشته مناسبی اجراي

 نـوع  چهـره،  بیـانی  هـاي  حالـت  و) 1390:244 داس، – لورنزو( »کالمی ايهنشانه به تا
 در توانـد مـی  که است غیرکالمی هاينشانه از یبخش ،صدا تغییرو  دست حرکات رفتار،
 .باشد داشته نقش راوي اجراي

   گیري یجهنت

و  يسـاختار  هاي یژگیآمد، و یحیمستند توض یلمشناخت ف یرامونتوجه به آنچه پ با
 برشمرد:   یربه شرح ز توان ینوع مستند را م ینا ییمحتوا
را بر اسـاس پـژوهش، قبـل از     یلمف يمحتوا» عامل کنترل« کارگردان به عنوان  -

 کارگردان است). یاردر اخت یق( سوژه و تحق کند یم یو طراح یسازمانده یلمبرداري،ف



 1397 زمستان/  2شماره ، 1دوره / اي ارتباطات و رسانه مطالعات بینارشته  86

 

آن حضـور نـدارد.    یدادو رو یلمف يگردان در پشت صحنه است و در فضاکار -
 یـده نام یـده ا ياجـرا  یوهشـ کننـده  تنظـیم او که معمار، طراح ساختار و  یشهاما نظر و اند

تک « يمستند یحی،جنبه، مستند توض یننوع مستند مسلط است. از ا ینبر فرم ا شود یم
 شود. یم یدهشن کهاست  »کارگردان يصدا «غالباً  یعنیاست،  »ییصدا

اسـت   ینـی مدرك ع یابحث، استدالل و ارائه گواه  یهبر پا یلمف يشالوده محتوا -
 يدر مـوارد نوع مستند استخراج شده است. ( ینمناسب ساخت ا يکه از انواع پژوهشها

 یـدي تول يبـا نماهـا   یـق در تلف یـد جرا یتـر و ت یـده (عکس) ، بر یکاز مواد فتو گراف یزن
 ).  ودش یاستفاده م

» گونـه  يخـدا  يصـدا «که غالبـاً   یرمسلط خارج قاب تصو يصدا یکمعموالً  -
 یا گوینده فـیلم کـه از همـه چیـز     يراو -کند یم یترا روا یلمموضوع ف شود، یم یدهنام

 حضور دارد.  یدر هر مکان و هر زمانموضوع است و کل نسبت به  يدانا یاآگاه 
 یـک بلکـه موضـع    نگـرد،  یسوژه نمـ گر صرف به  مستندساز در نقش مشاهده -
 را دارد. مفسر
آگـاه   یـان مصاحبه با کارشناسان، محققان، شـاهدان و بوم  يها استفاده از صحنه -

مـورد   یـز سـوژه ن  يدر مستندسـاز  یـا معتبر در استناد  ینسبت به موضوع، به مثابه روش
 توجه مستندساز است.

 يهـا  پـژوهش  یژهنوع مستند، بو ینا يمحتوا یناز انواع پژوهش در تام یمتنوع یفط -
 شود ینوع مستند بکار گرفته م ینساخت ا يبرا يو بصر یدانیم ي،ا کتابخانه ی،متن

 ياز کهـن الگوهـا   يدر کنار مستند محـض و مسـتند بازسـاز    یحیمستند توض -
ـ  شده یم یدناطق تول ینمايکه از آغاز دوره س شود یمستند محسوب م ینمايس   یمو در ن

 است.   یافتهتحول  یزیونیمستند تلو يساز به صورت مجموعه یرقرن اخ
 یلمفـ  ينـوع مسـتند در فضـا    یـن ا يراو ینمایی،سـ  یسنت يها در اغلب مستند -

آن در  یزیـونی تلو یافتهاست اما شکل تحول » ون متنیرب يراو« آن  يحضور ندارد راو
 است.» درون متن يراو« یاحاضر در صحنه  يدوره معاصر به صورت مجر
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