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بسیاری از قهرمانان جامعه ی ما، بدون ثبت حتی چند سطر خاطره، از دنیا می روند. رخدادهای 
مهِم فراوانی، قبل از ثبت شــدن، به فراموشــی سپرده می شوند. به طوری که ما داریم از حق 
طبیعِی »دسترسی به واقعیات تاریخ« محروم می شویم و بسیاری از آثار هنری که می توانند در 

سطح جهان تاثیرگذار باشند، هرگز به تولید نمی رسند. 
شما می توانید با دوربین تصویربرداری دستی یا گوشی  همراه، از سوژه های اطراف خود فیلم 
بگیرید، در بخش »فیلم ما« در جشنواره مردمی فیلم عّمار شرکت کنید و در نجات دادن سوژه ها از 
خطر فراموشی، سهیم باشید. حد اقل فایده این کار این است که  اگر به طور مثال، ده سال بعد 

یک فیلمساز بخواهد درباره آن سوژه فیلمی بسازد شما یک منبع خوب برایش ایجاد کرده اید.
آنچه پیش رو دارید، مقدمه ای اســت برای »فیلم ســازی مردمی« که در دو بخش محتوایی و 
تکنیکی مهیا شده است. شما می توانید با استفاده از این نکات، روایتی مناسب از سوژه ی خود 

تهیه کنید.
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الف( اصول محتوایی

1- انتخاب سوژه:
ســوژه های بکــری اطــرف مــا هســتند کــه جذابیت هــای زیــادی بــرای ثبــت و 	 

نشــان دادن بــه دیگــران دارنــد. از ایــن ظرفیت هــا نبایــد غفلــت کــرد. »مــردِم 
قهرمــان«، مــردم عــادی ای هســتند کــه اطــراف مــا زندگــی می کننــد و نســل جدیــد بــه 
ــد. ــان کن ــو انتخابش ــوان الگ ــه عن ــد و ب ــداری کن ــا همذات پن ــا آن ه ــد ب ــی می توان راحت

ســوژه ها و موضوعاتی که گفته نشــده اند یا کمتر گفته شــده اند یا به صورت تحریف شده 	 
روایت شده اند در اولویت قرار دارند. مثاًل شهدای ترور و شهدای انقالب اسالمی به خاطر 

اینکه اثری درباره آن ها تولید نشده نسبت به شهدای دفاع مقدس، اولویت دارند. 

سوژه هایی که منابع و مستندات درباره آنها در حال از بین رفتن هستند نیز نسبت به بقیه 	 
سوژه ها اولویت بیشتری دارند. مثاًل شهیدی که پدر و مادرش وضعیت جسمانی خوبی 

ندارند و هر آن ممکن است دچار فراموشی شوند یا از دنیا بروند. 

بازماندگان وقایعی مثل کشف حجاب رضاخانی در شهرها و روستاها، یا جنگهای جهانیـ  که 	 
اکنون حداقل 80 سال، سن دارندـ و در عین حال برای تاریخ نگاری این واقعه تقریبًا کاری 

صورت نگرفته است از اولویت بسیار باالتری برخوردارند.

نظرات مخالف در مورد موضوع یا سوژه را مطالعه کرده و پاسخی برای آنها پیدا کنید. سعی کنید 
ابهامی وجود نداشته باشد.

طراحی سوال:
انتخاب سواالت مناسب، مهمترین بخش یک مصاحبه موفق است.

سواالت باید قبل از هر مصاحبه ، آماده شده و روی آن فکر شده باشد. سعی کنید قبل از فیلم برداری، 	 
نسبت به سو ژه ها شناخت پیدا کرده و به موضوع و سوژه مسلط شوید. آن گاه به همه جنبه هایی 
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که میشود در مورد آنها سؤال پرسید، فکر کرده و سؤاالت مناسب و الزم را طراحی نمایید.

سواالت باید طوری طراحی شوند که در پایان مصاحبه، حّداقل پاسخ سواالتی مثل »چه 	 
کسی«، »چه چیزی«، »چرا«، »چگونه«، »چه زمانی« و »کجا« معلوم شده باشد.

اگر مصاحبه شونده در مورد یک »شخصیت« یا »مکان«، صحبت می کند، فقط خاطره و 	 
آنچه را اتفاق افتاده است از او بخواهید. در چنین مصاحبه هایی تا حد امکان، از تحلیلی 
شدن بحث پرهیز نمایید. برای مثال اگر شخصی می خواهد در مورد تظاهرات روزهای 
انقالب، مطلبی را بیان کند، به جای اینکه بگوید مردم به خاطر امام آمده بودند باید بگوید 

از کجا خبردار میشده اند که بیایند؟ مثاًل از روی پالکاردنوشته ها و... .

در مصاحبه  به جای کلی گویی، واقعیات عینی، به صورت دقیق و کّمی شرح داده شود. به 	 
عنوان مثال، به جای اینکه بگوییم جمعیت زیادی آمده بودند بگوییم چند نفر، یا مثاًل 
بگوییم از کجا تا کجا جمعیت حضور داشت یا مثاًل چند برابر سایر اجتماعات، جمعیت 
حضور داشت. وگرنه از عبارت »جمعیت زیادی« برداشت های مختلفی می توان داشت. یا 
به جای اینکه بگوییم فالنی فرد خیلی خوبی بود دقیقاً باید گفته شود چه کارهایی می کرد.

ب( اصول فنی

تصویر:  
تلفــن همــراه، راحت تریــن و شــاید بهتریــن وســیلة ثبــت ســوژه اســت. ســعی کنیــد 	 

بــه قابلیت هــا و امکانــات دوربیــن یــا تلفــن همــراه خــود مســلط شــوید. همچنیــن از 
نــرم افزارهــای مختلفــی کــه بــرای فیلم بــرداری و ضبــط صــدا در تلفــن همــراه ارائــه 
شــده اند دیــدن کنیــد و اگــر متوجــه تأثیــر آنهــا در بهبــود عملکــرد دســتگاهتان شــدید 

آنهــا را نصــب نماییــد.

دوربین را به صورت صاف و تراز و افقی نگه دارید و هرگز بدون توجیه منطقی، از نماهای کج 	 
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و غیرمتعارف استفاده نکنید.
اگر با تلفن همراه فیلم برداری می کنید، آن را روی حالت »پرواز« قرار دهید تا دریافت تماس 	 

یا پیامک، باعث قطع ضبِط فیلم نشود. مطمئن شوید موبایل تان به اندازة کافی باطری 
داشــته باشد، همچنین حافظه ی گوشی را چک کنید که به اندازه ی کافی فضای خالی 

وجود داشته باشد و پر شدن حافظه، فرایند ضبط را قطع نکند. 

قبل از شروع کار، از محیط فیلم برداری دیدن کنید و از شرایط نوری، صداهای موجود 	 
در محیط و .... اطالع پیدا کنید. این کار در صورت امکان باید چند روز قبل ل از شروع 
فیلم برداری صورت بگیرد. بر همین اساس تمام وسایل مورد نیاز کار را مشخص کرده و با 
خود بردارید. به طور مثال اگر خانه پدر شهیدی که میخواهید با وی مصاحبه کنید دارای 
چند اتاق است، اتاقی را انتخاب کنید که عالوه بر ویژگیهای خوب تصویری، محیط آرامی از 

نظر سر و صدا نیز داشته باشد.

دیدن فیلم هایی که دیگران با تلفن همراه ساخته اند می تواند باعث آشنایی شما با فضای 	 
فیلمسازی با موبایل شده و جرقه ای برای خالقیت شما باشد.

دقت کنید که تصویر سوژه اصلی، حتمًا واضح )فکوس( بوده و تار نباشد. برای این کار می 	 
توانید از تنظیمات دستِی دوربین یا موبایل خود استفاده نمایید و یا با نورپردازی مناسب، 
سوژه را روشن کنید تا دوربین در تشخیص آن دچار اشتباه نشود. جز در موارد ضروری، 
از حرکت دادن مداوم و نا به جای دوربین، اجتناب کنید. هنگام تصویربرداری با موبایل 
دست هایتان را به بدن تان بچسبانید. این کار باعث لرزش کمتر دوربین می شود، سعی 
کنید با استفاده از اجسام ثابت مانند سکو، صندلی و ... برای خود تکیه گاهی فراهم کنید 

تا باعث لرزش کمتر تصاویر شود.

منوی ضبط تصویر را در موبایل یا دوربین خود، روی بهترین حالت ممکن قرار دهید. هرچه 	 
ابعاد یا حجمهای بزرگ تری را در منو انتخاب کنید، تصاویر با کیفیت  باالتری ضبط خواهند 

شد. 
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از مسیر رسیدن به سوژه نیز تصویربرداری کنید. میدان، خیابان، کوچه، راهرو و... از 	 
بچه هایی که در کوچه فوتبال بازی می کنند تا خانم هایی که جلوی خانه ها با هم حرف 
می زنند. از جوی آب میان کوچه تا علم و کتل هیئت. از وقتی زنگ دِر خانه سوژه را می زنید 
تا لحظاتی که داخل می روید تا آمدن صاحبخانه و شروع بحث و... همچنین می توانید از 
طاقچه، دیوار، کتابخانه، ویترین و دیگر اجزای خانة »سوژه« تصویر بگیرید. زیرا هر کدام از 

این ها می تواند در فضاسازی مکان زندگی سوژۀ شما مؤثر باشد.

در گرفتن تصویر دست و دل باز باشید. از گرفتن هیچ تصویری که به نظرتان ممکن است 	 
مفید باشد صرف نظر نکنید. به عبارت دیگر خودتان سوژه را سانسور نکنید. فیلم شما روی 

میز تدوین نهایی می شود، نه در تصویربرداری. 

سعی کنید اگر تصویری می گیرید، در آن نشانه هایی باشد که فیلم شما را مستند کند. 	 
مثاًل؛ مصاحبه شونده در ابتدای گفت وگو، خود را به طور کامل معرفی کند و نسبت خود را 
با »شخصیت« یا »واقعه موردنظر« شرح دهد. همین طور، حتمًا اگر اسنادی مانند عکس، 
وصیت نامه، دست نوشته و... وجود دارد ثبت و ضبط نموده و به نحوی در فیلم خود مورد 

استفاده قرار دهید.

سعی کنید سوژه را در مکان یا جائی از خانه بنشانید که نشانه های بیشتری از موضوع مورد 	 
بحث، پشت سر وی قرار بگیرد. به طور مثال اگر سوژه پدر شهید است، سعی کنید در قاب 
تصویر شما، عالئمی از شهید وجود داشته باشد. در صورتی که مجبور شدید، سوژه را در اتاق 

دیگری بنشانید میتوانید عالئم مذکور را خودتان در پس زمینه قرار دهید.

بهتر است سوژه از دیوار و المان های پست سرش به اندازه حدودًا 2 متر فاصله بداشته باشد. 	 

در مورد افراد مسن و خانواده های محترم شهیدان، راحتی آنها نیز مهم است. از هر چیزی 	 
که آن ها را راحت تر و طبیعی تر جلوه دهد استقبال کنید. با لهجه حرف زدن، قطع کردن 
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بحث و صحبت با دیگران، تعارف کردن میوه و ... 
سعی کنید خاطرات خانواده شهید را در حالت های مختلف و مکان های متفاوت ثبت 	 

کنید. مثال تعدادی از خاطرات را مادر در آشپزخانه و حین کار تعریف کند. پدر حین ورق زدن 
کتاب ها مقابل کتابخانه. همسر شهید حین پهن کردن لباس ها روی بند. پدر شهید حین 

نشان دادن وسایل شهید. 

سعی کنید به صورت جداگانه و مفصل از آلبوم عکس های شهید، عکس های روی دیوار و 	 
وسایل شخصی شهید تصویر بگیرید. حتی می توانید از عکس ها و اسناد عکس برداری کنید. 

کمی هم از خانواده شهید، در روال زندگی عادیشان فیلم بگیرید. این کار می تواند در انتهای 	 
مصاحبه و در حین خوش و بش های آخر باشد. زمانی که خانواده به دوربین و شما عادت 
کرده و راحت است. بگذارید در حال و هوای خودشان باشند و شما از همان، فیلم بگیرید. 
اگر الزم بود می توانید همراه سوژه بلند شده و با دوربین در حال ضبط آنها را تعقیب نمایید.

سعی کنید در بین صحبت های سوژه سکوت کنید و حرفهای وی را تا وقتی جمله اش کامل 	 
نشده قطع نکنید. این کار شما را در هنگام تدوین فیلمها، کمک بسیاری خواهد کرد. برای 

پرسیدن سؤال جدید نیز بگذارید سوژه جمله اش تمام شود و بعد سؤالتان را بپرسید.

از هر سوژه )هر چیزی که مقابل دوربین قرار می گیرد( در نماهای مختلف و به شیوه های 	 
مختلف فیلم بگیرید.

مثاًل از یک نانوا که در 100 متری منزل شما زندگی میکند، این نماها را میتوان گرفت: 
1. تصویری از تابلو یا سر در مغازه )15 ثانیه(

2. تصویری باز از سر در و جلوی مغازه )15 ثانیه(
3. تصاویر مختلف از داخل مغازه و نانواها )هر کدام 15 ثانیه(

4. تصویری که نانوائی در گوشه قاب است و کوچه در ادامه تصویر است )10 ثانیه(
5. تصاویر نزدیک از چونه گرفتن و سایر مراحل پخت نان )هر کدام 15 ثانیه(
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6. تصویری از مغازه به صورت باز و حرکت دوربین به سمت مغازه )15 ثانیه(
باید تا حد امکان، محل نشســتن مصاحبه کننده، نزدیک به دوربین باشــد تا زاویه نگاه 	 

سوژه، رو به دوربین قرار بگیرد و بهتر بتواند توجه بیننده را جلب کند. به هیچ وجه جهت 
نگاه سوژه، بیرون از کادر دوربین نباشد.

چنانچه سوژه در حین صحبت های خود، به چیزی در اطرافش اشاره میکند، هرگز در همان 	 
لحظه، دوربین را به سمت آن شیء نچرخانید. بلکه پس از اتمام مصاحبه، از آن شیء فیلم 
بگیرید تا هنگام تدوین از آن استفاده نمایید. برای مثال اگر سوژه، به قاب عکسی روی 

دیوار اتاق، اشاره می کند، بعد از اتمام مصاحبه از آن قاب عکس، فیلم بگیرید. 

اگر سوژه در حالت »نشسته« قرار دارد، مصاحبه گر نباید در حالی که خود ایستاده است با 	 
وی مصاحبه کند. چراکه نگاِه سوژه از پایین به باال می شود و این کار تصویر را برای مخاطب، 
غیرقابل تحمل می کند. همیشه دوربین را با سوژه را هم تراز نموده و از فیلمبرداری از باال یا 

پایین اجتناب کنید. مگر آنکه دلیل مجهی برای آن داشته باشید. 

دوربین را با سرعت زیاد از روی اشیاء و چیزهایی که می خواهید ثبت کنید حرکت ندهید. 	 
حرکت دوربین آرام و با لرزش کم باشد. چنانچه سوژه، تحرک زیادی دارد، کادرهای شما 

نباید آن قدر بسته باشد که سوژه با کوچک ترین حرکتی، از کادر شما خارج شود.

در تصویربــرداری خــود )به خصــوص بــا گوشــی همــراه(، از زوم کــردن )zoom( پرهیــز 	 
ــو  ــراه را جل ــی هم ــوِد گوش ــر، خ ــورد نظ ــتن کادر م ــردن و بس ــرای نزدیک ک ــد و ب کنی
ــه ســوژه نزدیکتــر نشــوید. چــرا کــه  و عقــب ببریــد. البتــه هرگــز بیــش از نیــم متــر ب

تصویــر بیضــی شــکل شــده و زشــت و نامطلــوب میشــود.

برای انجام مصاحبه، بهتر است تصویربردار و مصاحبه کننده دو فرد مستقل باشند تا ضبط 	 
تصاویر، با تمرکز  و کیفیت بیشتری انجام شود. 
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چنانچه از روبروی سوژه، از او فیلم می گیرید، سوژه را دقیقًا در وسط کادر قرار دهید و چنانچه 	 
از بغل )به حالت سه رخ یا نیم رخ( فیلم می گیرید، باید سوژه را براساس جهت نگاهش، در 
سمت راست یا چپ کادر قرار دهید. در این صورت فضای مقابل چشم های او را خالی 

بگذارید. این فضا را در اصطالح »لوک روم« می گویند.
   

از شلوغی کادِر تصویر، پرهیز کنید. وجود اشیاء غیرضروری در تصویر، توجه بیننده را از 	 
سوژه ی اصلی  منحرف می کند. 

هیچ وقت برای شروِع ضبط، عجله نکنید و پس از اطمینان نسبت به آماده بودن کادر و 	 
سایر شرایط، ضبط را شروع کنید.

برای قطع کردن ضبط، عجله نکنید. ضبط  کردن را کمی بعد از اتمام کار، متوقف کنید نه 	 
بالفاصله بعد از آن. این کار باعث می شود تا هنگام تدوین، با مشکل ناقص بودن تصاویر 

مواجه نشوید.
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نور: 
حتــی المقــدور از قــراردادن منبــع نــور ماننــد المــپ، پنجــره، آینــه ای کــه نــور از آن 	 

ــب  ــت، اغل ــن وضعی ــد. ای ــودداری کنی ــن، خ ــود و... در کادر دوربی ــس می ش منعک
دوربیــن را )مخصوصــا در حالــت اتوماتیــک( بــه اشــتباه می انــدازد و باعــث تاریــک و 

خراب شــدن تصویــر می شــود. 

با استفاده از منوهای تنظیم رنگ و نور، وضعیت مطلوب تر را انتخاب کنید و تا حد امکان از 	 
حالت های اتوماتیک استفاده نکنید.

در صورت امکان، برای وضوح تصویر، در روشنایی روز و در حالتی که سوژه رو به نور است 	 
تصویر بگیرید. اگر تصویربرداری در شب انجام می شود، برای روشن کردن سوژه، تدبیری 
بیاندیشید. حتی می توانید یک چراغ قوه را رو به چهره سوژه روشن کنید و کاغذی جلوی 

چراغ بگذارید تا نور پخش شود.
بهترین شرایط نوری در محیط خارجی و فضای آزاد وقتی است که هوا ابری باشد یا صبح 	 

که خورشید مالیم تر می تابد، اگر چنین شرایطی برای شما قابل دسترسی است حتما کمال 
استفاده را ببرید. رأس اذان ظهر تا حدودا 1.5 ساعت پس از ان به خاطر شدت نور و تیزی 
سایه ها، زمان مناسبی برای تصویربرداری های بیرونی نیست. در این ساعات بهتر است در 

سایه، فیلمبرداری کنید.

صدا: 
توجــه داشــته باشــید بهتریــن تصاویــر هــم درصــورت نداشــتن صــدای مناســب، هرگز 	 

مفیــد و قابــل اســتفاده نخواهنــد بود.

اگــر بــا موبایــل صــدای ســوژه را ضبــط مــی کنیــد، جهــت بهتــر شــدن کیفیــت صــدا، 	 
ســعی کنیــد در محل هــای آرام و کــم رفــت و آمــد بــا ســوژه صحبــت کنیــد یــا اینکــه 
اگــر مصاحبــه ای داریــد کــه در مکان هــای شــلوغ مثــل راهپیمایــی و.. اســت، ســوژه را 
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متوجــه ســازید تــا بــا صــدای رســا صحبــت کنــد.

درصورت استفاده  از میکروفون یقه ای برای سوژه، با پنهان کردن سیم و گیرنده آن، در زیر 	 
پیراهن سوژه، از مشخص بودن آن ها در تصویر، جدًا خودداری کنید. حتمًا قبل از ضبط، 

صدا را با هدفون چک کنید که مشکل خاصی نداشته باشد.

ــراه 	  ــن هم ــد از دو تلف ــراه، می توانی ــن هم ــن تلف ــا دوربی ــر، ب ــط تصاوی ــورت ضب در ص
 Hi-Q mp3 و Recforg ــد ــدا )مانن ــای ص ــرم افزاره ــتفاده از ن ــا اس ــد و ب ــتفاده کنی اس
recorder( از یکــی از تلفن هــا بــه عنــوان وســیله ضبــط صــدا اســتفاده کنیــد. بــرای 
ایــن کار، دســتگاه ضبــط کننــده صــدا را در نزدیکتریــن نقطــه بــه ســوژه قــرار دهیــد، 

البتــه طــوری کــه در تصویــر دیــده نشــود. 






