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مصطفی حسن بیگی، پیروز جابری  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

یـه. بعضـی وقت هـا ابـر و بـاد و مـه و خورشـید و فلـک،  کار دنیـا این طور
که یه اتفاقی بیفته. قصه سـاخته شـدن این  دسـت به دسـت هم می دن 

مستند هم یه جورهایی تکرار این رسم همیشگی دنیاست. 
یه روحانی که سال هاسـت فیلم سـازی رو دنبال می کنه، می شـه مسـئول 
کـه یـه  امـور فرهنگـی حـوزه آیـت اهلل مجتهـدی، اون هـم درسـت تـو زمانـی 
کارگردانیـش، سـاختن یـه  تصویربـردار بـا سـابقه سـینما تـو سـال های اول 
مسـتند از زندگـی آیـت اهلل مجتهـدی رو قبـول کـرده. دسـت تقدیـر ایـن دو 
کار ساختن این مستندرو  نفر رو به هم می رسونه و هم قدم شون می کنه تا 

به سرانجام برسونن.
همین ساخته شدن یه مستند حرفه ای از یک موضوع مهم ـ اون هم بعد 
از حدود یک سال تالش مداوم ـ خودش نتیجه خیلی مهمیه؛ ولی شاید 
که  کارگردان هایی  کارگردانه.  گرفتن دوستی این دو  از اون مهم تر، شکل 

حاال قراره همراه هم مستندهای دیگه ای بسازند.
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آیت اهلل مجتهدی در قاب دوربین
كارگردانـى مصطفـى حسـن بیگـى و پیـروز جابـری، زندگـى و  مسـتند »شـمیم بـاران« بـه 
فعالیت هـای علمـى حضـرت آيـت اهلل مجتهدی تهرانـى را روايت مى كند. به گـزارش روابط 
عمومى جشنواره تلويزیونى مستند، مصطفى حسن بیگى و پیروز جابری، كارگردانان مستند 
»شمیم باران« درباره تولید اين مستند با خبرنگار جشنواره مستند به گفت و گو نشستند.  در 
ابتدا مصطفى حسن بیگى درباره اين مستند گفت: من خودم طلبه هستم و در حوزه علمیه آيت اهلل 
مجتهدی تهرانى در بخش فرهنگى فعالیت مى كردم. در همین زمان بود كه طرحى به حوزه پیشنهاد 
شد، مبنى بر تولید مستندی با محوريت شخصیت آقای مجتهدی، و من و آقای جابری تولید اين مستند 

را بر عهده گرفتیم.

مصطفی حسن بیگی، 
پیروز جابری
نویسنده:
سهیل  محمودی
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آقـای  شـخصیت  دربـاره  کـه  مصاحبه هایـی 
مجتهـدی تهرانـی در ایـن مسـتند تهیـه شـده، 
از حضـور علمـای بـزرگ ایـران کـه روزی شـاگرد 
آن عالـم بزرگـوار بوده انـد، بهـره می بـرد. در ایـن 
فهرست، افرادی مانند آیت اهلل امامی کاشانی 

و آیت اهلل جاودان هم حضور دارند. 
حسـن بیگـی اضافـه کـرد: ترجیح مـا بر ایـن بود 
بازسـازی صحنه هـای  بـه جـای تمرکـز در  کـه 
زندگـی آقـای مجتهدی، از حضور بیشـتر علما 
و افـراد مرتبـط با ایشـان بهره ببریم، چـرا که آقای 
و  اسـاتید  برجسـته ترین  از  یکـی  مجتهـدی، 

علمای حوزه علمیه معاصر است.
وی در مـورد محورهـای اصلـی ایـن مسـتند 
گفـت: مسـتند »شـمیم بـاران« بـا چهـار محـور 
اصلـی تولیـد شـده اسـت، یکـی دقـت ایشـان 
کـه آقـای  بـه تربیـت طـالب و دیگـری اهمیتـی 
مجتهـدی بـرای روضـه و عـزاداری امام حسـین 
)ع( قائـل بودنـد. محـور سـوم، بحـث مدیریـت 
ایشـان بـر حـوزه علمیـه و نهایتـا بحـث سـاده 

زیستی ایشان است. 
تصویـر  و  کارگردانـی  کـه  نیـز  جابـری  پیـروز 
برداری مستند »شمیم باران« را بر عهده داشته 
اسـت درمـورد حضورش در این مسـتند گفت: 
مـن بـه تصویربـرداری مسـتند، درسـت ماننـد 
نـگاه می کنـم، یعنـی  تصویربـرداری داسـتانی 

داسـتانی  تصویربـرداری  در  کـه  گونـه  همـان 
حرکـت  یـا  نورپـردازی  پیشـرفته  تجهیـزات  از 
دوربیـن اسـتفاده می کنیـم، در مسـتند هم باید 
تجهیـزات  ایـن  از  کار  بیشـتر  جذابیـت  بـرای 
استفاده نماییم. جابری اضافه کرد: در مستند 
کردیـم در تصویربـرداری  »شـمیم بـاران« سـعی 
اسـتفاده  نورپـردازی  و  حرکتـی  تجهیـزات  از 
بیشـتری بکنیـم تـا تصاویـر متحـرک و جـذاب 
بتواند مخاطبان را به دیدن این کار جذب کند. 
کشـیدن  از تصویربـرداری هوایـی بـرای تصویـر 
کـه فضـا و  کردیـم  محله هـای تهـران اسـتفاده 
موقعیـت حـوزه علمیـه آیـت اهلل مجتهـدی بـا 
همه جزییات و ویژگی هایش قابل لمس باشد. 
وی افـزود: کارگردانـی دونفـره در ایـن کار خیلـی 
بـه مـا کمـک کـرد، چرا که آقای حسـن بیگـی از 
نظر محتوایی بر کار نظارت داشتند و من از نظر 
تصویری مستند را کارگردانی می کردم. من این 
کار را به سایر مستندسازان نیز توصیه می کنم. 
مسـتند »شـمیم بـاران« بـه کارگردانـی مصطفی 
حسـن بیگـی و پیـروز جابـری در خانـه مسـتند 
انقالب اسـالمی تولید شـده اسـت و با پذیرفته 
شدن در فصل سوم جشنواره تلویزیونی مستند 
در تاریـخ ششـم آذر، سـاعت بیسـت در قالـب 
برنامـه تلویزیونـی جشـنواره مسـتند روی آنتـن 

شبکه مستند خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

»شمیم باران«
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یـا  کـه زندگی نامـه  مسـتندی 
معرفـی یـک شـخصیت واقعـی 
گـر بـه درسـتی پرداخـت نشـود و  باشـد، ا
تحث تاثیر خوِد موضوع و سوژه قرار بگیرد 
همچنان در حد و اندازه اثری نوشـتاری، 

کـه صرفـًا بـه شـرح بیوگرافـی می-پـردازد، 
باقی می ماند. 

تمامـی،  بـه  بـاران«  »شـمیم  مسـتند   
اسـت.  شـخصیت  یـک  معرفـی 
یقینـًا  کـه  مذهبـی  و  دینـی  شـخصیتی 

ح  و ح از یک ر و وایتی بی ر ر
رگ! بز

تحلیل مستند شمیم باران
نویسنده: رحیم ناظریان
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سوژه ای حساسیت برانگیز نیز به حساب 
می آید. آیت اهلل احمد مجتهدی تهرانی، 
اخـالق  مـدرس  و  علمیـه  حـوزه  اسـتاد 
بـود کـه در ایـن مسـتند بـا حضـور برخی از 
گردانش معرفـی می شـود.  نزدیـکان و شـا
عبـادی،  شـخصیِت  معرفـی  بـر  عـالوه 
از مناظـر علمـی  سـیره، رفتـار و اخـالق، 
توصیـف  روحانـی  ایـن  نیـز  اجتماعـی  و 
واسـطه  بـه  مسـتند  از  بخشـی  می شـود. 
کـه البتـه  آرشـیو و سـخنان خـود آیـت اهلل 
در سـال ۱۳۸۶ در گذشـته اسـت، پیـش 
کاراکتِر نمونه، توسـط  می رود و به عبارتی 
تصاویر و سخنان خودش معرفی می شود 
و باقی مستند نیز با روش مصاحبه تولید 

شده است.
از  زیـادی  نمونه هـای  بی شـک 
مستندهایی که بر پایه بیوگرافی یا معرفی 
شـخصیتی اسـتوارند، پیش تـر در تاریـخ 
کیـد بـر ایـن  مسـتند تولیـد شـده اند. بـا تأ
کـه  کـه دسـت یازیـدن بـر برخـی سـوژه ها 
از حساسـیت مذهبـی برخوردارنـد عمـاًل 
ممکـن اسـت مراحـل مختلـف تولیـد را 

دستخوش تغییر یا تأثیر قرار دهند. 
یقینـًا ورود بـه چنیـن فضایـی نیازمنـد 
بـود.  خواهـد  جوانـب  همـه  بـر  توجـه 

موضوعی که می طلبد کارگردان عالوه بر 
ایـن کـه حـق مطلـب را ادا کند، از سـویی 
یـا آنچـه بـه عنـواِن محتـواِی  بتوانـد ایـده 
مفـروض خـود می-داند را بیان نماید. اما 
کـه بـرای چنیـن آثـاری  سـؤال ایـن اسـت 
قاعدتًا می توان آیا حتی ایده ای جز همان 
معرفِی یک کاراکتر برجسته مذهبی، چیز 
دیگری متصّور شد؟ آیا مستندساز به جز 
کـه هدفـش معرفـی یـک شـخصیت  آن 
بـه  خـودش  اسـت،  مذهبـی  سرشـناس 
فیلمیـک،  اثـری  کننـده ی  تولیـد  عنـوان 

چیزی در ذهن دارد یا خیر؟
بـرای  آیـا حتـی  کـه  ایـن  سـؤال مهم تـر 
سـوژه ای چنیـن خـاص نمی تـوان ایده ای 
سـر  در  اثـر  بیشـتر  جذابیـت  جهـت  در 
پرورانـد؟ آیا در گذشـته دربـاره چهره های 
بسیار کاریزماتیک مذهبی و سیاسی که 
حساسیت برانگیز نیز بودند مستندهایی 
و  توصیفـی  البتـه  و  موافـق  حتـی 
کـه  زندگی نامـه ای سـاخته نشـده اسـت 

دارای ویژگی های تألیفی باشد؟
به نظر وقتی شما وارد فضایی می شوید 
که قرار اسـت در آن، عده ای از روحانیون 
کاراکتـری  و اخـالِق  رفتـار  دربـاره ُحسـِن 
متوفی که از قضا روحانی برجسـته ای نیز 



کمان
نشریه ی مستند های تلویزیونی

۱۰

گـر همـه زمام  بـود، سـخن بگوینـد، یقینـًا ا
از وجـه  آنهـا بسـپارید،  بـه دسـت  را  امـور 
خالقهی اثِر خودتان غافل خواهید شد تا 
آنچـه کاماًل نزدیک بر دیدگاه کاراکترهای 
تصویـر  بـه  را  اسـت  فیلمتـان  در  حاضـر 
کنیـد. در ایـن حالـت،  بکشـید یـا بیـان 
فیلمساز مستقل نخواهد بود و هرآنچه را 
کـه حاضـران در اثـرش مـی گوینـد، همـان 

گونه عرضه می کند یا شرح می دهد.
در مسـتند »شـمیم بـاران« بحـث مـا به 
هیـچ عنـوان بـر سـر مسـائل اخالقـی و ارج 
باقـی  یـا  و  آیـت اهلل مجتهـدی  و منزلـت 
نیسـت،  مسـتند  در  حاضـر  روحانیـون 
تولیـد  نحـوه  دربـاره  می خواهیـم  بلکـه 
چنیـن اثـری سـخن بگوییـم. یـک نکتـه 
قابـل تشـخیص در ایـن مسـتند، بحـث 
کـه در آن،  تأثیرگـذاری پالن هایـی اسـت 
خـود آیـت اهلل مجتهـدی حضـور دارد و از 
تصاویر آرشـیوی اسـتفاده شـده است. نه 
از نظـر محتوایـی بلکـه از نظر واقع نمایی، 
دل  بـر  بیشـتر  مرکـزی  کاراکتـِر  خـود  کالِم 
می نشـیند و ایـن یـک دلیل بسـیار روشـن 
دارد: ضعـف کارگردانـی! عـدم خالقیـِت 
سـازی  طبیعـی  یـا  ترغیـب  در  کارگـردان 

مصاحبه!
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کارگـردان  کـه  اسـت  مشـهود  کامـاًل   
را  راویـان  و  شـاهدان  بـاران«،  »شـمیم 
بی هیچ مقدمه ای جلوی دوربین نشانده 
اسـت و بـه شـکلی کامـاًل تصنعـی بـه آنها 
دربـاره  را  روایتتـان  »حـاال  اسـت:  گفتـه 
آیـت اهلل مجتهدی شـروع کنیـد.« به نظر، 
همین آزاد گذاشـتِن شـاهدان، برای بیان 
در  کارگـردان  دخالـِت  عـدم  و  خاطـرات 
هدایـت سـؤاالت، ایـن ضعـف اساسـی 
را بـه وجـود آورده اسـت. قاعدتـًا در تولیـد 
خالقیـت  مصاحبـه ای،  مسـتندهای 
کرختـِی  از  کـه  نـوآوری، عاملـی اسـت  و 
گفتگـوِی مسـتقیم بـرای جذاب تـر شـدن 
اثـر می کاهـد. عوامـل بی شـماری هسـت 
شـکل  سـاده ترین  -کـه  را  مصاحبـه  کـه 
مستندسـازی است- تغییر می دهد. هم 
تدویـن، هـم مـکاِن مصاحبـه و خیلـی از 

موارد دیگر!
 جـدای ایـن مـوارد، شـکل ترغیـب یـا 
دادن انگیزه بر مصاحبه شـونده ها توسـط 
عوامل تولید فیلم نیز بسیار اهمیت دارد. 
در »شمیم باران« آنچه از ظاهر امر برمی آید 
این است که هیچ گونه خالقیتی در تنوع 
سـؤال بـه چشـم نمی خـورد. یـک دوربیـن 
کمـی هـم تدویـن!  هسـت و یـک راوی و 

صرفًا روایت خاطره از آیت اهلل مجتهدی، 
کنـد.  بیـان  را  مطلـب  اصـِل  نمی توانـد 
ایـن گونـه اسـت، بـا وجـودی که شـاهدان 
کـه اغلـب از روحانیـون  و راویـاِن مسـتند 
حـال  در  و  می باشـند  حـوزه  مدرسـان  و 
آیـت  رفتـارِی  و  اخالقـی  حقیقـِت  بیـان 
اهلل مجتهـدی هسـتند، امـا در بازنمایـی 
جذابیـت  دارای  کالمشـان  فیلمیـک، 
نیسـت. یقینـًا آنهـا در فرآینـدی دیگـر در 
محفلـی خصوصی تـر، بسـیار بهتـر درباره 
استادشان حرف خواهند زد. حرف هایی 
که اینجا بی شک کارگردان »شمیم باران« 
نتوانست از آنها دریافت کند یا صحیح تر 
این که کارگردان نتوانست روند مصاحبه 

را طبیعی سازی کند.
بـه  مجتهـدی  اهلل  آیـت  مرحـوم  خـود 
واسـطه تصاویـر آرشـیوی بـه ایـن دلیل که 
دارد از دل و جـان حـرف می زنـد و حضـور 
دوربیـن توسـط او حـس نمی شـود، بسـیار 
جذاب است اما باقی شاهدان مشخصًا 
همـان  ایـن  و  می کننـد  حـس  را  دوربیـن 
عـدم توانایی کارگـردان در حذف دوربین 
در چنین شـرایطی اسـت. به طور مثال در 
یـک پـالن، مجتهـدی در حال سـخنرانی 
اسـت. او از سـعدی مثال می زند و شـروع 

 در تولید 
ً
قاعدتا

مستندهای 
مصاحبه ای، 

خالقیت و نوآوری، 
عاملی است که 

از کرختِی گفتگوِی 
مستقیم برای جذاب تر 

شدن اثر می کاهد.
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می کند بر تحلیل آن:
ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

کان سوخته را جان ُشد و آواز نیامد
بیتی از دیباچه گلستان که تحلیل آن 
توسـط آیـت اهلل مجتهدی کامـاًل برآمده از 
دل و جـان اسـت و احتمـاال بسـیار بـر دل 
نیـز می نشـیند. احتمـااًل دلیـِل خشـکی 
بـه  مربـوط  پالن هـای  بـودِن  روح  بـی  و 
شاهدان، اغراق بیش از حد در نورپردازی 
و دکـوری کامـاًل اسـتودیویی اسـت کـه در 
ایجـاد فضایـی مصنوعـی تأثیـر داشـته و 
نیـز  روایت کننـده  افـراِد  و  یقینـًا شـاهدان 
در فضایـی چنیـن مصنوعـی نتوانسـتند 
آزادانه به شرح وقایع و خاطرات بپردازند.

نزدیـک  از  بعـد  افـراد  ایـن  حتـم،  بـه 
بـا  بـه چهـل سـال از معاشـرت و زندگـی 
بسـیار  حرف هایـی  مجتهـدی  اهلل  آیـت 
فیلـم  صحنه هـای  برخـی  از  دلنشـین تر 
کارگـردان  داشـتند و اینجـا تنهـا ضعـف 
کـه نتوانسـته فضـای امـِن  مشـهود اسـت 

تصویربرداری را ایجاد کند. 
شـاید حـذِف نقطه نظر فیلمسـاز برای 
کامـاًل  کـه هـدف از تولیـد آن  چنیـن اثـری 
مشخص است، طبیعی به نظر برسد اما 
بی شـک هیـچ هنرمندی بـدوِن دیـدگاه، 
هیـچ اثـر هنـری یـا حتـی مسـتندی صرفـًا 
در  کـرد.  نخواهـد  تولیـد  را  تلویزیونـی 
بخشی از فیلم، آیت اهلل مجتهدی چنان 
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شـیوا دربـاره بیـت المـال و توجـه همـه بـر 
عـدم تعـرض بـر ایـن امـر مهـم سـخنرانی 
گزینـش آن توسـط فیلمسـاز،  کـه  می کنـد 
این برداشت را ایجاد می نماید که او برای 
بیاِن نکته ای حاوی نقدی بر شرایط امروز 
و اخبار مربوط بر اختالس ها و بی توجهی 
دولتی هـا بـر بیـت المـال، این بخـش را در 
فیلم گنجانده است اما عدم پرداخت آن 
کید بر آن در فرم کلی اثر، خیلی  و عدم تأ
زود اتفاقی بودن چنین نظرگاهی انتقادی 

را نشان می دهد.
کـه می توانـد  احتمـااًل یکـی از مـواردی 
جذابیـت بصـری چنیـن آثـاری را تقویـت 
کنـد مـکان و فضای اثر اسـت. از آنجایی 
که موضوع فیلم درباره مکان های مذهبی 
و همچنیـن درون سـاختمان حوزه هـای 
علمیه است و از آنجایی که اغلب مردم 
حوزه هایـی  چنیـن  شـمایل  و  شـکل  از 
مشـاهداتی ندارند، شـکل بیـاِن تصویری 
ایـن محیـط، خـود می توانسـت قابلیتـی 
مثـال زدنـی بـرای جذابیـِت بصـری فیلـم 
جسـتجویی  هیـچ  کارگـردان  امـا  باشـد. 
کن و بـی روح،  در مـکان نـدارد و دائمـا سـا
رو بـه روی کاراکترهایـش ایسـتاده اسـت. 
را  محیـط  می-تـوان  چگونـه  عبارتـی  بـه 

نشـان داد، در حالـی کـه بـدون توضیحی 
اضافـه، خـوِد تصویـر بیانگـر ویژگی هـای 
کاراکتـر مرکـزی فیلم باشـد. گاهـی اوقات 
که یادگار کسی است،  کید بر یک شی  تا
توجهـی  قابـل  بصـری  مفاهیـم  می توانـد 
کنـد. فیلـم در یکـی دو پـالن بـا  را ایجـاد 
منتهـی  باریـک  کوچه هـای  در  جسـتجو 
از  بخشـی  اهلل،  آیـت  سـکونت  محـل  بـر 
کـه  ویژگـی سـاده زیسـتی او را نشـان داد 
البتـه ایـن نشـانه های تصویـری در سـایه 
محـو  مسـتند،  بی شـمار  سـخنرانی های 

شد.
زمـاِن  بیشـتر  کـه در  ایـن  پایانـی  نکتـه 
مسـتند، کاراکترهـا تنهـا بـه صـورت کلـی 
مجتهـدی  اهلل  آیـت  اخالقـی  فضایـل  از 
جزئیـات  وارد  و  می گوینـد  سـخن 
کلـی  نمی شـوند. بـه عبارتـی بـه صـورت 
نفـس،  تهذیـب  پرهیـزگاری،  بـه  تنهـا 
اخـالق  زیسـتی،  سـاده  خویشـتن داری، 
نیکـو و مـواردی کلـی از ایـن دسـت اشـاره 
گـر جزئیـات این فضائـل در  می کننـد کـه ا
قالـب خاطـرات، اسـتخراج می شـد، بـی 
شـک شـاهد اثـری بودیـم کـه می توانسـت 
دارای  کاراکتـری  شایسـته تر  شـکلی  بـه 

سجایای اخالقی را معرفی نماید.
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