
بخش 2

403

دکتر نعمت اله فاضلی
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی درآمد انسان شناسی به مستندسازی

ردپ��ای فرهن�گ
 مقدمه

در ش�مارة قبل آقای دکتر نعمت اهلل 
فاضل�ی اس�تاد دانش�گاه و متخصص 
انسان شناس�ی و مطالع�ات فرهنگ�ی 
و  جای�گاه  و  مستندس�ازی  درب�ارة 
مناسبات آن  با فرهنگ برایمان سخن 
گف�ت. در ای�ن ش�ماره ادام�ة مطلب 
ایش�ان را در ارتب�اط ب�ا ویژگی ه�ا و 

کارکردهای مستندسازی می خوانیم

 ویژگي هاي مستندسازي مدرن
فناوري اینترنت و دنیاي مجازي امکان 
تولید بي شمار و انبوه مستندهاي گوناگون 
از تجربه هاي انساني را به وجود آورده است. 
 تولید انبوه مس��تندات مجازي به  پدیدة 
مصرف انبوه مس��تندات انجامیده است. ما 
اکنون لحظ��ات زیادي از زندگ��ي خود را 
براي تماش��ا، خواندن و ش��نیدن داده ها و 

مواد و مستندات مجازي صرف مي کنیم. 
دنیاي مجازي نه تنها امکان ذخیره سازي 

و مستندسازي تجارب انس��اني را به وجود 
آورده، بلک��ه ب��ه مبادل��ة انبوه مس��تندات 
مجازي انجامیده است. به کمک اینترنت، 
ش��کل هاي گوناگون جابه جای��ي نمادها از 
طری��ق فناوري ه��اي مجازي، م��ا اکنون 
مي توانیم تجارب خود را با انس��ان ها بدون 
در نظر گرفت��ن محدودیت ه��اي طبیعي، 
جغرافیایي، تاریخي و فرهنگي مبادله کنیم.

تولی��د و مصرف انب��وه و مبادلة جهاني 
مس��تندات فرهنگي موجب شده است که 
مسئله مستندسازي زندگي انسان به همان 

اندازة زیس��تن اهمیت یابد. در گذشته هاي 
دور داش��تن یک آلبوم عک��س خانوادگي 
نق��ش مهم��ي در هویت دادن ب��ه زندگي 
خانوادگي ما داش��ت. عکس هاي عروسي 
و روز عقد س��ندهایي مهم تر از س��ند عقد 
براي زندگ��ي خانوادگي ب��ود. عکس هاي 
بچه هاي ما در آلبوم، به پایه هاي محکمي 
براي قوام بخش��یدن به روابط عاطفي زن 
و ش��وهر تبدیل ش��ده بود. ما امروز وقتي 
به عکس هاي س��یاه و سفید پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هاي خود ن��گاه مي کنیم، نوعي 
حس نوس��تالژیک نسبت به ارزش هاي آن 
دوران پیدا مي کنیم. گویي آن روزها، یعني 
قدیم ها، روزهاي باش��کوه، باصفا و زیبایي 

بوده اند.
فناوري هاي مستندساز امروزه دیگر تنها 
تجربه ها را مستند نمي کنند بلکه تجربه ها 
را مي س��ازند. این اتفاق بزرگي اس��ت که 
رس��انه هاي مستندس��از ویتری��ن نمایش 
تجربه هاي ما نیستند بلکه جایي هستند که 

امروزه  فناوري ه�اي مستندس�از 
دیگ�ر تنه�ا تجربه ها را مس�تند 
را  تجربه ه�ا  بلك�ه  نمي کنن�د 
مي سازند. این اتفاق بزرگي است 
که رسانه هاي مستندساز ویترین 
نمایش تجربه هاي ما نیستند بلكه 
جایي هستند که تجربه هاي ما به  

واقع شكل مي گیرند
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تجربه هاي ما به  واقع شکل مي گیرند. همة 
ما مي دانیم که بخش هاي مهمي از مراسم 
عروسي و عقد به این دلیل انجام مي شوند 

که فیلم مناسبي از آن ها ساخته شود. 
م��ا به منظ��ور ارائة تجربه ه��اي زندگي 
روزم��ره، این تجربه ها را از ابتدا به گونه اي 
خاص برنامه ری��زي مي کنیم. معناي دیگر 
این س��خن آن اس��ت که مستندسازي از 
همان ابت��داي ش��کل گیري تجربه ها آغاز 
مي ش��ود. ما تجربه هایي را تولید مي کنیم 
تا بتوانی��م از آن ها مس��تندهاي بصري یا 
کتبي بس��ازیم. بنابرای��ن در چنین دنیایي، 
اجتماع��ي مس��تند« هم��ان  »برس��اخت 
روزم��رة  زندگ��ي  اجتماع��ي  »برس��اخت 
ما«ست. دیگر به سختي مي توان بین آنچه 
دیده و آنچه تجربه مي شود، تمایز ماهوي 
قائل ش��د. شاید مبالغه نباش��د اگر بگوییم 
در ف��رداي نه چن��دان دور، آنچ��ه مس��تند 
مي ش��ود بی��ش از آنچه تجربه مي ش��ود، 
مه��م خواه��د ش��د. در چنی��ن ش��رایطي 
است که سیاس��ت هاي فرهنگي ملت ها و 
دولت ها بیش��ترین توج��ه و تمرکز خود را 
به  همین ش��یوه هاي مستندسازي معطوف 
کرده اند. اینکه چه چی��زي از یک دختر یا 
کودک ایراني در قالب فیلم مستند یا فیلم 
س��ینمایي ی��ا یک گزارش خبري س��اخته 
مي ش��ود، مسئلة سیاس��ي مهمي است که 
حتي امکان دارد با مهم ترین مس��ئله هاي 
سیاس��ي روز برابري کند. در چنین دنیایي 
اس��ت که باید از مستندس��ازي فرهنگي یا 
مستندس��ازي تجربه هاي زندگ��ي روزمره 
به عنوان رکن سیاست فرهنگي و سیاست 

زندگي نام برد. 

 کارکردهای مستندسازی فرهنگی 
مستندس��ازی و ذخیره کردن تجربه های 
انس��انی، مانند هر عنصر فرهنگی دیگری 
الجرم باید به نیازه��ای گوناگون فردی و 
اجتماعی پاس��خ دهد. ما در علوم اجتماعی 
عناص��ر  پاس��خ دهی  س��ازوکار  معم��واًل 
فرهنگی به نیازه��ا را »کارکرد« و مطالعة 
عناصر فرهنگ از ای��ن دیدگاه را »تحلیل 

کارکردی« می گوییم.
1. انتقال فرهنگ 

مستندس��ازی یکی از مهم ترین راه های 
انتقال فرهن��گ و تجربه های انس��انی در 
طول تاریخ و از نسلی به نسل دیگر است. ما 
اکن��ون از طریق مطالعة صخره نگاری های 
ب��ه جای مانده از 30 هزار س��ال پیش، که 
فرهادی در کتاب »موزه هایی در باد« آورده 
است، با تجربه های اجداد باستانی مان آشنا 
می شویم. صخره نگاری های مزبور در تمام 
30 هزار سال گذشته منبع فرهنگی مهمی 
برای میلیون ها میلیون انس��انی بوده است 
که آن ها را مش��اهده کرده اند. این ردپای 
فرهنگ��ی، نظام های اعتق��ادی، ارزش ها، 
نگرش ه��ا، ش��یوه ها و ابزاره��ای تولید و 
به ط��ور کلی ش��یوة زندگ��ی و جهان بینی 
ویژه ای را منتقل می کند. مطالعة فرهادی 
بیان کنن��دة ای��ن نکت��ه اس��ت. بنابراین 
انس��ان ها از طری��ق ابزاره��ا و روش های 
مختلف مستندس��ازی به آموزش، یاددهی، 
یادگی��ری و به ط��ور کل��ی فراین��د انتقال 

فرهنگ می پردازند.

2. بازاندیشی و درخودنگری 
یک��ی از مهم ترین نیازهای هر فرهنگی 
تأم��ل و بازنگری در خ��ود به منظور ایجاد 
تغییر، بومی س��ازی، اصالح خود، سازگاری 
ب��ا محی��ط و به طور کلی حرکت به س��وی 
پیش��رفت و تعالی اس��ت. منظ��ور از تأمل 
ی��ا درخودنگ��ری، توج��ه ب��ه تجربه های 
فرهنگ��ی و تالش ب��رای نق��د و ارزیابی 

آن ها و یافتن جنبه های س��ازنده یا مخرب 
این تجربه هاس��ت. همة ملت ها، گروه ها و 
فرهنگ ه��ا باید بتوانند همة آنچه را تجربه 
می کنن��د، مجدداً م��ورد ارزیابی و قضاوت 

اخالقی و معرفت شناسانه قرار دهند.
و  ارزیابی ه��ا  ن��وع  ای��ن  طری��ق  از 
قضاوت هاست که می توانیم راه های بهبود 
و اص��الح زندگی فردی و اجتماعی خود را 
شناس��ایی کنیم. تغیی��ر در زندگی فردی و 
اجتماعی ت��ا حدودی محصول این تأمل و 
بازنگری اس��ت. الزمة این گونه بازنگری و 
تأمل آن اس��ت که تجربه های انس��انی و 
فرهنگی به  صورت ه��ای گوناگون ثبت و 
مستند ش��وند تا ما بتوانیم این تجربه ها را 
به مثابة نوعی متن، بازخوانی و رمزگشایی 

کنیم. 
3. کارکرد سیاسی 

همة فرهنگ ها و جوامع برای بقا و دوام 
خ��ود به نوع��ی نظام تولید ق��درت احتیاج 
دارند. نظام های سیاس��ی، اعم از نظام های 
پیش��امدرن یا نظام های م��درن، نظام های 
قبیله ای یا عش��یره ای که در آن ها ساختار 
ق��درت بر خ��ون و تبار اس��توار اس��ت، یا 
دموکراتیک  نظام های  سلطنتی،  نظام های 
انتخاباتی، یا هر نوع نظام دیگری، همگی 
وظیف��ة نظ��م و س��امان دادن به مس��ائل 
سیاسی و چگونگی تولید و توزیع قدرت را 
برعهده دارند. مستندس��ازی و ذخیره سازی 
فرهنگ یکی از مؤلفه های مهم نظام های 
سیاس��ی و از عوام��ل مه��م تأثیرگ��ذار بر 
فرایندهای تولی��د و توزیع خدمات در تمام 

جوامع است. 
گروه ه��ای اجتماعی می کوش��ند از راه 
مستندس��ازی و ذخیره ک��ردن تجربه های 
انس��انی و اجتماع��ی خ��ود، راه هایی برای 
دیده ش��دن و رس��میت یافتن و رس��میت 
بخشیدن و مشروعیت دادن به جهان بینی، 
مناف��ع و عملکرده��ای خ��ود پی��دا کنند. 
فعالی��ت  نوع��ی  فرهن��گ  مستندس��ازی 
خنث��ا یا بی طرف نیس��ت. اف��راد و گروه ها 
هم��واره بخش های معین��ی از تجربه های 
خود را برای ثبت و ذخیره س��ازی گزینش 

مستندس�ازی فرهن�گ نوعی 
بی ط�رف  ی�ا  خنث�ا  فعالی�ت 
گروه ه�ا  و  اف�راد  نیس�ت. 
معین�ی  بخش ه�ای  هم�واره 
از تجربه ه�ای خ�ود را ب�رای 
ثب�ت و ذخیره س�ازی گزینش 
می کنند. همچنین، بخش های 
گزینش ش�ده ب�رای ذخیره و 
مستندس�ازی ب�ا روش ه�ای 
متفاوتی اولویت بندی، برجسته 

و مهم می شوند
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می کنن��د. همچنین، بخش ه��ای گزینش 
ش��ده ب��رای ذخی��ره و مستندس��ازی ب��ا 
روش های متفاوتی اولویت بندی، برجس��ته 
و مه��م می ش��وند. به عب��ارت دیگ��ر، در 
ذخی��ره کردن و مستندس��ازی نوعی نظام 
سلسله مراتبی حاکم اس��ت. از این دیدگاه 
هر فرهنگی متناس��ب با جهان بینی و نظام 
اعتق��ادات و همچنی��ن نیازه��ا و ش��رایط 
زیس��ت محیطی اش، م��وارد و تجربه های 
خاصی را با ش��یوه های متفاوت مورد تأکید 
قرار می دهد و برجسته سازی، ثبت و ذخیره 

می کند.
4. کارکرد اقتصادی 

ام��روزه بخش مهم��ی از اقتصاد جهان 
حول و حوش مبادلة نمادها انجام می گیرد؛ 
مبادل��ه ای ک��ه در آن مجموعة عظیمی از 
تصویره��ا، صداها و اش��یا تولید و در یک 
ش��بکة عظیم جهانی توزیع می شوند و در 
نتیجة آن، اقتصاد فرهنگ ش��کل می گیرد 
و گس��ترش می یابد. همة ما امروزه تجربة 
خرید »سی دی« موس��یقی یا فیلم و انواع 
خریدهای فرهنگ��ی دیگر را داریم. امروزه 
در ه��ر خانه ای در کنار یخچ��ال، مبلمان، 
ف��رش و دیگر ل��وازم زندگ��ی، انبوهی از 
کااله��ای هنری و فرهنگی وج��ود دارند. 
ای��ن کااله��ای فرهنگ��ی و  از  بخش��ی 
هن��ری - دقیق ت��ر بگوییم تم��ام آن ها - 
حاصل تالش انس��ان برای مستندس��ازی 
تابلوهای نقاش��ی  فرهنگ اس��ت. تصویر 
اس��تاد محمود فرش�چیان یا حتی آلبوم 
عکس ه��ای خانوادگ��ی ک��ه تصویرهای 
نوس��تالژیک پدربزرگ ها و مادربزرگ های 
ما را در چند س��ال پیش نش��ان می دهند، 
یا همان فیلم عروسی برادر بزرگ ما، همه 
کااله��ای فرهنگی حاصل مستندس��ازی 
هستند که مجموعة وسیعی از حرفه مندان 
کار  و  کس��ب  آن ه��ا  ب��ا  صنعتگ��ران  و 
می کنند. عکاس��ان، فیلم برداران حرفه ای، 
گرافیس��ت ها،  فیلم س��ازان،  کارگردان��ان، 
مجموعه داران،  مجسمه س��ازان،  طراحان، 
معم��اران، دست فروش��ان و صاحبان ده ها 
حرفه و پیش��ة فرهنگی دیگر، همه کسانی 
هس��تند که در حوزة صنایع فرهنگی، بازار 

فرهنگ و اقتصادی مشغول کسب و کارند. 
گفت��ه می ش��ود، حج��م س��رمایه های 
اقتص��ادی ک��ه ام��روزه در ح��وزة صنایع 
فرهنگ��ی و بازار فرهن��گ گردش می کند، 
بیش از حجم س��رمایه های ح��وزة اقتصاد 
نفت و اقتصاد کارخانه اس��ت. مستندسازی 
یکی از بخش های مهم اقتصاد فرهنگ در 
جهان امروز است. کافی است به تجربه های 
دم دست و پیش پا افتاده که عنوان مستند 

بر آن ها ثبت شده است، نگاه کنیم. 

5. کارکرد فرهنگی 
کارکرده��ای  مهم تری��ن  از  یک��ی 
مستندس��ازی نقش آن در ش��کل دادن و 
توسعة هویت های فرهنگی است. گروه های 
اجتماع��ی از طری��ق ثبت و ذخیره س��ازی 
تجربه ه��ای خاص خ��ود، مرزهای نمادین 
بی��ن خ��ود را که موج��ب تمای��ز آن ها از 
گروه های اجتماعی دیگر می ش��ود، شکل 

می دهند. مستندس��ازی راه��ی برای تولید 
هویت ه��ا و ت��داوم آن هاس��ت. گروه های 
اجتماع��ی مختل��ف از طری��ق مس��تندات 
هن��ری، ادبی،  علم��ی و آیین��ی، به نوعی 
هس��تی جمعی و تاریخی ش��ان را ش��کل 
می دهند. ایرانی ب��ودن در برابر بودن های 
دیگر زمانی معنا پیدا می کند که تجربه های 
انس��ان ایرانی به صورت شاهکارهای ادبی، 
فیلم ه��ای س��ینمایی، تولی��دات علمی و 
فلس��فی و راهبردهای دیگر مستندسازی، 
ثبت، مستند و ارائه شود. ایرانی بودن بیش 
از آنکه در ابعاد جسمانی انسان های ایرانی 
تعریف خود را پیدا کن��د، در جهان هنرها، 

ادبیات و تولیدات نمادین هستی می یابد.

 منابع
1. بریگز، ایس��ا و ب��رک، پیت��ر )1390(. تاریخ اجتماعی 
رس��انه ها؛ از گوتنب��رگ ت��ا اینترن��ت. ترجم��ة حس��ین 

نمک دوست تهرانی. انتشارات همشهری. تهران
2. محس��نیان راد، مه��دی )1384( »ای��ران در چه��ار 
کهکشان ارتباطی «)سیر تحول تاریخ ارتباطات در ایران، 

از آغاز تا امروز(. انتشارات سروش. تهران
فرهادی، مرتض��ی )1377( موزه هایی در باد. انتش��ارات 

دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران
3. مید، م��ارگارت )1385( فرهنگ و تعهد: مطالعه ای در 
زمینه شکاف نس��ل ها. ترجمة عبدالعلی دست غیب. نوید 

شیراز
4. جیم��ز و بن��ی، جان و بایلی، گری��ک و گریلو، رالف و 
هوبل، آدامس��ون )1390( انسان شناسی فرهنگی ترجمة 

نعمت اهلل فاضلی. انتشارات آراسته. تهران  

ایرانی بودن در برابر بودن های 
دیگر زمانی معن�ا پیدا می کند 
که تجربه های انس�ان ایرانی 
ادبی،  ش�اهكارهای  به صورت 
تولیدات  فیلم های س�ینمایی، 
علمی و فلس�فی و راهبردهای 
ثب�ت،  مستندس�ازی،  دیگ�ر 

مستند و ارائه شود

13
92 

دی
م/ 

 ده
ورة

/ د
ة 4

مار
ش

5


