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ردپــایفرهنـگ
درآمد انسانشناسی به مستندسازی

مقدمه

در ش�مارة قبل آقای دکتر نعمتاهلل
فاضل�ی اس�تاد دانش�گاه و متخصص
انسانشناس�ی و مطالع�ات فرهنگ�ی
درب�ارة مستندس�ازی و جای�گاه و
مناسبات آن با فرهنگ برایمان سخن
گف�ت .در ای�ن ش�ماره ادام�ة مطلب
ایش�ان را در ارتب�اط ب�ا ویژگیه�ا و
کارکردهای مستندسازی میخوانیم

فناوريه�اي مستندس�از امروزه
ديگ�ر تنه�ا تجربهها را مس�تند
نميكنن�د بلك�ه تجربهه�ا را
ميسازند .اين اتفاق بزرگي است
كه رسانههاي مستندساز ويترين
نمايش تجربههاي ما نیستند بلكه
جايي هستند كه تجربههاي ما به
واقع شكل ميگيرند

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

دکتر نعمتاله فاضلی
عضو هیئتعلمی دانشگاه عالمه طباطبایی

اندازة زيس��تن اهميت يابد .در گذشتههاي
دور داش��تن يك آلبوم عك��س خانوادگي
نق��ش مهم��ي در هويت دادن ب��ه زندگي
خانوادگي ما داش��ت .عكسهاي عروسي
و روز عقد س��ندهايي مهمتر از س��ند عقد
براي زندگ��ي خانوادگي ب��ود .عكسهاي
بچههاي ما در آلبوم ،به پايههاي محكمي
براي قوام بخش��يدن به روابط عاطفي زن
و ش��وهر تبديل ش��ده بود .ما امروز وقتي
به عكسهاي س��ياه و سفيد پدربزرگها و
مادربزرگهاي خود ن��گاه ميكنيم ،نوعي
حس نوس��تالژيك نسبت به ارزشهاي آن
دوران پيدا ميكنيم .گويي آن روزها ،يعني
قديمها ،روزهاي باش��كوه ،باصفا و زيبايي
بودهاند.
فناوريهاي مستندساز امروزه ديگر تنها
تجربهها را مستند نميكنند بلكه تجربهها
را ميس��ازند .اين اتفاق بزرگي اس��ت كه
رس��انههاي مستندس��از ويتري��ن نمايش
تجربههاي ما نیستند بلكه جايي هستند كه
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ويژگيهاي مستندسازي مدرن
فناوري اينترنت و دنياي مجازي امكان
توليد بيشمار و انبوه مستندهاي گوناگون
از تجربههاي انساني را بهوجود آورده است.
توليد انبوه مس��تندات مجازي به پديدة
مصرف انبوه مس��تندات انجاميده است .ما
اكنون لحظ��ات زيادي از زندگ��ي خود را
براي تماش��ا ،خواندن و ش��نيدن دادهها و
مواد و مستندات مجازي صرف ميكنيم.
دنياي مجازي نهتنها امكان ذخيرهسازي

و مستندسازي تجارب انس��اني را بهوجود
آورده ،بلك��ه ب��ه مبادل��ة انبوه مس��تندات
مجازي انجاميده است .به كمك اينترنت،
ش��كلهاي گوناگون جابهجاي��ي نمادها از
طري��ق فناوريه��اي مجازي ،م��ا اكنون
ميتوانيم تجارب خود را با انس��انها بدون
در نظر گرفت��ن محدوديته��اي طبيعي،
جغرافيايي ،تاريخي و فرهنگي مبادله كنيم.

بخش 2

تجربههاي ما به واقع شكل ميگيرند .همة
ما ميدانيم كه بخشهاي مهمي از مراسم
عروسي و عقد به اين دليل انجام ميشوند
كه فيلم مناسبي از آنها ساخته شود.
م��ا بهمنظ��ور ارائة تجربهه��اي زندگي
روزم��ره ،اين تجربهها را از ابتدا به گونهاي
خاص برنامهري��زي ميكنيم .معناي ديگر
اين س��خن آن اس��ت كه مستندسازي از
همان ابت��داي ش��كلگيري تجربهها آغاز
ميش��ود .ما تجربههايي را توليد ميكنيم
تا بتواني��م از آنها مس��تندهاي بصري يا
كتبي بس��ازيم .بنابراي��ن در چنين دنيايي،
«برس��اخت اجتماع��ي مس��تند» هم��ان
«برس��اخت اجتماع��ي زندگ��ي روزم��رة
ما»ست .ديگر به سختي ميتوان بين آنچه
ديده و آنچه تجربه ميشود ،تمايز ماهوي
قائل ش��د .شايد مبالغه نباش��د اگر بگوييم
در ف��رداي نهچن��دان دور ،آنچ��ه مس��تند
ميش��ود بي��ش از آنچه تجربه ميش��ود،
مه��م خواه��د ش��د .در چني��ن ش��رايطي
است كه سياس��تهاي فرهنگي ملتها و
دولتها بيش��ترين توج��ه و تمركز خود را
بههمين ش��يوههاي مستندسازي معطوف
كردهاند .اينكه چه چي��زي از يك دختر يا
كودك ايراني در قالب فيلم مستند يا فيلم
س��ينمايي ي��ا يك گزارش خبري س��اخته
ميش��ود ،مسئلة سياس��ي مهمي است كه
حتي امكان دارد با مهمترين مس��ئلههاي
سياس��ي روز برابري كند .در چنين دنيايي
اس��ت كه بايد از مستندس��ازي فرهنگي يا
مستندس��ازي تجربههاي زندگ��ي روزمره
بهعنوان ركن سياست فرهنگي و سياست
زندگي نام برد.
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کارکردهای مستندسازی فرهنگی
مستندس��ازی و ذخیرهکردن تجربههای
انس��انی ،مانند هر عنصر فرهنگی دیگری
الجرم باید به نیازه��ای گوناگون فردی و
اجتماعی پاس��خ دهد .ما در علوم اجتماعی
معم��و ًال س��ازوکار پاس��خدهی عناص��ر
فرهنگی به نیازه��ا را «کارکرد» و مطالعة
عناصر فرهنگ از ای��ن دیدگاه را «تحلیل

کارکردی» میگوییم.
 .1انتقال فرهنگ

مستندس��ازی یکی از مهمترین راههای
انتقال فرهن��گ و تجربههای انس��انی در
طول تاریخ و از نسلی به نسل دیگر است .ما
اکن��ون از طریق مطالعة صخرهنگاریهای
ب��ه جای مانده از  30هزار س��ال پیش ،که
فرهادی در کتاب «موزههایی در باد» آورده
است ،با تجربههای اجداد باستانیمان آشنا
میشویم .صخرهنگاریهای مزبور در تمام
 30هزار سال گذشته منبع فرهنگی مهمی
برای میلیونها میلیون انس��انی بوده است
که آنها را مش��اهده کردهاند .این ردپای
فرهنگ��ی ،نظامهای اعتق��ادی ،ارزشها،
نگرشه��ا ،ش��یوهها و ابزاره��ای تولید و
بهط��ور کلی ش��یوة زندگ��ی و جهانبینی
ویژهای را منتقل میکند .مطالعة فرهادی
بیانکنن��دة ای��ن نکت��ه اس��ت .بنابراین
انس��انها از طری��ق ابزاره��ا و روشهای
مختلف مستندس��ازی به آموزش ،یاددهی،
یادگی��ری و بهط��ور کل��ی فراین��د انتقال
فرهنگ میپردازند.
مستندس�ازی فرهن�گ نوعی
فعالی�ت خنث�ا ی�ا بیط�رف
نیس�ت .اف�راد و گروهه�ا
هم�واره بخشه�ای معین�ی
از تجربهه�ای خ�ود را ب�رای
ثب�ت و ذخیرهس�ازی گزینش
میکنند .همچنین ،بخشهای
گزینش ش�ده ب�رای ذخیره و
مستندس�ازی ب�ا روشه�ای
متفاوتی اولویتبندی ،برجسته
و مهم میشوند
 .2بازاندیشی و درخودنگری

یک��ی از مهمترین نیازهای هر فرهنگی
تأم��ل و بازنگری در خ��ود بهمنظور ایجاد
تغییر ،بومیس��ازی ،اصالح خود ،سازگاری
ب��ا محی��ط و بهطور کلی حرکت بهس��وی
پیش��رفت و تعالی اس��ت .منظ��ور از تأمل
ی��ا درخودنگ��ری ،توج��ه ب��ه تجربههای
فرهنگ��ی و تالش ب��رای نق��د و ارزیابی

آنها و یافتن جنبههای س��ازنده یا مخرب
این تجربههاس��ت .همة ملتها ،گروهها و
فرهنگه��ا باید بتوانند همة آنچه را تجربه
میکنن��د ،مجدداً م��ورد ارزیابی و قضاوت
اخالقی و معرفتشناسانه قرار دهند.
از طری��ق ای��ن ن��وع ارزیابیه��ا و
قضاوتهاست که میتوانیم راههای بهبود
و اص�لاح 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 اینگونه بازنگری و
تأمل آن اس��ت که تجربههای انس��انی و
فرهنگی به صورته��ای گوناگون ثبت و
مستند ش��وند تا ما بتوانیم این تجربهها را
به مثابة نوعی متن ،بازخوانی و رمزگشایی
کنیم.
 .3کارکرد سیاسی

همة فرهنگها و جوامع برای بقا و دوام
خ��ود به نوع��ی نظام تولید ق��درت احتیاج
دارند .نظامهای سیاس��ی ،اعم از نظامهای
پیش��امدرن یا نظامهای م��درن ،نظامهای
قبیلهای یا عش��یرهای که در آنها ساختار
ق��درت بر خ��ون و تبار اس��توار اس��ت ،یا
نظامهای سلطنتی ،نظامهای دموکراتیک
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 ذخیرهسازی
فرهنگ یکی از مؤلفههای مهم نظامهای
سیاس��ی و از عوام��ل مه��م تأثیرگ��ذار بر
فرایندهای تولی��د و توزیع خدمات در تمام
جوامع است.
گروهه��ای اجتماعی میکوش��ند از راه
مستندس��ازی و ذخیرهک��ردن تجربههای
انس��انی و اجتماع��ی خ��ود ،راههایی برای
دیده ش��دن و رس��میت یافتن و رس��میت
بخشیدن و مشروعیت دادن به جهانبینی،
مناف��ع و عملکرده��ای خ��ود پی��دا کنند.
مستندس��ازی فرهن��گ نوع��ی فعالی��ت
خنث��ا یا بیطرف نیس��ت .اف��راد و گروهها
هم��واره بخشهای معین��ی از تجربههای
خود را برای ثبت و ذخیرهس��ازی گزینش

میکنن��د .همچنین ،بخشه��ای گزینش
ش��ده ب��رای ذخی��ره و مستندس��ازی ب��ا
روشهای متفاوتی اولویتبندی ،برجس��ته
و مه��م میش��وند .بهعب��ارت دیگ��ر ،در
ذخی��ره کردن و مستندس��ازی نوعی نظام
سلسلهمراتبی حاکم اس��ت .از این دیدگاه
هر فرهنگی متناس��ب با جهانبینی و نظام
اعتق��ادات و همچنی��ن نیازه��ا و ش��رایط
زیس��تمحیطیاش ،م��وارد و تجربههای
خاصی را با ش��یوههای متفاوت مورد تأکید
قرار میدهد و برجستهسازی ،ثبت و ذخیره
میکند.
 .4کارکرد اقتصادی

فرهنگ و اقتصادی مشغول کسب و کارند.
گفت��ه میش��ود ،حج��م س��رمایههای
اقتص��ادی ک��ه ام��روزه در ح��وزة صنایع
فرهنگ��ی و بازار فرهن��گ گردش میکند،
بیش از حجم س��رمایههای ح��وزة اقتصاد
نفت و اقتصاد کارخانه اس��ت .مستندسازی
یکی از بخشهای مهم اقتصاد فرهنگ در
جهان امروز است .کافی است به تجربههای
دم دست و پیش پا افتاده که عنوان مستند
بر آنها ثبت شده است ،نگاه کنیم.
ایرانی بودن در برابر بودنهای
دیگر زمانی معن�ا پیدا میکند
که تجربههای انس�ان ایرانی
بهصورت ش�اهکارهای ادبی،
فیلمهای س�ینمایی ،تولیدات
علمی و فلس�فی و راهبردهای
دیگ�ر مستندس�ازی ،ثب�ت،
مستند و ارائه شود
 .5کارکرد فرهنگی

یک��ی از مهمتری��ن کارکرده��ای
مستندس��ازی نقش آن در ش��کل دادن و
توسعة هویتهای فرهنگی است .گروههای
اجتماع��ی از طری��ق ثبت و ذخیرهس��ازی
تجربهه��ای خاص خ��ود ،مرزهای نمادین
بی��ن خ��ود را که موج��ب تمای��ز آنها از
گروههای اجتماعی دیگر میش��ود ،شکل

میدهند .مستندس��ازی راه��ی برای تولید
هویته��ا و ت��داوم آنهاس��ت .گروههای
اجتماع��ی مختل��ف از طری��ق مس��تندات
هن��ری ،ادبی ،علم��ی و آیین��ی ،به نوعی
هس��تی جمعی و تاریخیش��ان را ش��کل
میدهند .ایرانی ب��ودن در برابر بودنهای
دیگر زمانی معنا پیدا میکند که تجربههای
انس��ان ایرانی بهصورت شاهکارهای ادبی،
فیلمه��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 انسانهای ایرانی
تعریف خود را پیدا کن��د ،در جهان هنرها،
ادبیات و تولیدات نمادین هستی مییابد.
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ام��روزه بخش مهم��ی از اقتصاد جهان
حول و حوش مبادلة نمادها انجام میگیرد؛
مبادل��های ک��ه در آن مجموعة عظیمی از
تصویره��ا ،صداها و اش��یا تولید و در یک
ش��بکة عظیم جهانی توزیع میشوند و در
نتیجة آن ،اقتصاد فرهنگ ش��کل میگیرد
و گس��ترش مییابد .همة ما امروزه تجربة
خرید «سیدی» موس��یقی یا فیلم و انواع
خریدهای فرهنگ��ی دیگر را داریم .امروزه
در ه��ر خانهای در کنار یخچ��ال ،مبلمان،
ف��رش و دیگر ل��وازم زندگ��ی ،انبوهی از
کااله��ای هنری و فرهنگی وج��ود دارند.
بخش��ی از ای��ن کااله��ای فرهنگ��ی و
هن��ری  -دقیقت��ر بگوییم تم��ام آنها -
حاصل تالش انس��ان برای مستندس��ازی
فرهنگ اس��ت .تصویر تابلوهای نقاش��ی
اس��تاد محمود فرش�چیان یا حتی آلبوم
عکسه��ای خانوادگ��ی ک��ه تصویرهای
نوس��تالژیک پدربزرگها و مادربزرگهای
ما را در چند س��ال پیش نش��ان میدهند،
یا همان فیلم عروسی برادر بزرگ ما ،همه
کااله��ای فرهنگی حاصل مستندس��ازی
هستند که مجموعة وسیعی از حرفهمندان
و صنعتگ��ران ب��ا آنه��ا کس��ب و کار
میکنند .عکاس��ان ،فیلمبرداران حرفهای،
کارگردان��ان ،فیلمس��ازان ،گرافیس��تها،
طراحان ،مجسمهس��ازان ،مجموعهداران،
معم��اران ،دستفروش��ان و صاحبان دهها
حرفه و پیش��ة فرهنگی دیگر ،همه کسانی
هس��تند که در حوزة صنایع فرهنگی ،بازار

