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 نویسنده هدربار
 از سازیفیلم و مشاور مدرّس ،عبدالحسین متفقّهیمهندس 

متولّد تهران است و از کودکی به صوت و تصویر و همچنین  وحشحیات

 حیات وحش عالقه خاصی داشت.

کرد یربرداری فعالیت میهای خود، در زمینه تصودر کنار تمام فعالیت

به صورت تخصّصی در حیطة تصویربرداری از حیات  1391 سال و بیش از

 نماید.وحش فعّالیت می

سازی ب در زمینة فیلمهمچنین اوّلین کتا

با دوربین خودت »از حیات وحش در ایران با نام 

توسّط ایشان ترجمه و  «برو... وحشحیاتبه 

  تألیف شده است.

www.takbook.com



 

2 

 

 

 

www.takbook.com



 

3 

 

 ...کتابدر این 
مندان به در این کتاب قصد داریم به یکی از مشکالت اساسی عالقه

بوده و  ادبپردازیم. مشکلی که دغدغه بسیاری از افر وحشحیاتفیلمسازی از 

کافی  ةشود. مشکل عدم وجود سرمایمی یک چالش بزرگ برایشان محسوب

 برای شروع کار.

 ؛ ولیکنندمی نظرپذیرند و از ادامة مسیر صرفمی برخی آن راهرچند 

راه، مسیر خود های پردازند و با وجود سختیمی با آن به جنگ نیز برخی دیگر

 دی از آنان در این جنگ ناعادالنه پیروزدهند و در این میان تعدامی را ادامه

اما هر دوی این گروه معموال فرجام سختی  رسند.می شوند و به موفقیتمی

دارند. سرانجامی که یا با سرخوردگی همراه است و یا با مشکالت فراوان و 

اند و های سنگین که در این مسیر متحمل شدهزندگی سخت به خاطر هزینه
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های درستی ن حمایت نکرده است. اما آیا اینها روشهیچ سازمانی از آنا

 توان یافت؟هستند؟ و آیا روش های بهتری می

ی و راه تجربیات زیادی در تجارت، کسب و کار، بازاریابامّا از آنجا که 

ان ای در این میام، متوجه شدم که حلقه مفقودهها داشتهآپاندازی استارت

ر ابتدای د خوداخته نشده است. و از آنجا که وجود دارد که در ایران به آن پرد

مندان کار با این مشکالت مواجه بودم، تصمیم گرفتم مسیر را برای عالقه

را با ایم هجدیدی که در مدت این چند سال پیدا کردهای روشن کنم و روش

 ان به اشتراک بگذارم.مندعالقه

های انینویس این کتاب، مطالب آن را در سخنرپس از نوشتن پیش

 د مطرح کرده و بازخوردهای مخاطبین را در تدوین این کتاب لحاظمتعدّ

 گویم که:می لذا با اطمینانم. کرد

دهم می در همین جا به تمام خوانندگان قول« عبدالحسین متفقهی»من 

د؛ ید فیلم سازی را با جیب خالی شروع کنیکه پس از مطالعه این کتاب بتوان

آن هم درآمدی  د.مد کنیاز این راه کسب درآ ائق آیید؛ وهای آن فاز پس هزینه

های مختلفی در این کتاب مطرح که بتوانید زندگی مرفّهی را تجربه کنید. روش

شوند که الزم است انتخاب کنید که کدام روش متناسب شرایط فعلی می

هایی داشته باشد. پس انتخاب با شماست. هر روش شاید محاسن و سختی

البته فراموش  ها موفقیت آمیز خواهند بود.ی در نهایت تمام روششماست. ول
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خود را افزایش دهید. چه از طریق های مهارت نکنید که پس از شروع، حتماً

چرا که  .هاسایر روشو چه از  (www.mostanadsazi.ir) وب سایت ما

 و تجربیات شماست.ها موفقیت شما در گروی مهارت
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 شما هم پول ندارید؟!
شید. اصالً نگران نباولی  خوش آمدید! ان بی پولمندعالقه به جمع

که هیچ کدام پول زیادی  از عاشقان حیات وحش شما، من و جمع کثیری

شکل این م .نیستای اصالً پدیدة نگران کننده و هم هستیممثل نداریم، همه 

برای  در واقع کسانی که پول زیادی از همان ابتدا وجود دارد.ها برای خیلی

 :شروع کار دارند بسیار کم هستند و در واقع

 

 دارند اولیه سرمایه و پول ابتدا از که کسانی

 .هستند استثناء
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مندی وجود دارند که حتی در سایر کشورها نیز بسیار افراد عالقه

پس خیلی راحت، کنند. سرمایه ندارند و با این چالش دست و پنجه نرم می

ه است نداشتن سرمایه یک مسئل ها.لحذهن خود را آماده کنید برای یافتن راه

ا آن کنار نه یک مشکل. یعنی باید این مسئله را حل کرد. نه اینکه در مواجهه ب

 کشید و تسلیم شد.

 

 وحشحیاتمن هم در ابتدای شروع کارم در زمینة تصویربرداری از 

کردم که باید یک اسپانسر برای کارم می با همین مشکل روبرو بودم و فکر

گشتیم ولی اسپانسرها  سرمایه گذاردنبال همراه دوستم م. مدّتی هم به پیدا کن

نمی خود را به خطر زبان بسته هیچ گاه پول د و هستنبه دنبال سود خود 

وجود برایشان  هایشانافزایش سرمایهبهتری برای های مطئمناً راه .اندازند

نخواهند ود وجو دلیلی برای سرمایه گذاری بر روی پروژه شما  خواهد داشت

 توانید سود بیشتری با کار خود به آنها بدهید؟!چرا فکر می کنید که می .داشت

برای جلب نظرشان نیاز به افرادی دارید که روابط عمومی بسیار قوی ضمناً 
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پس  .که بتوانید آنان را قانع کنید دارند و عمالً شاید برای شما غیر ممکن باشد

تا اینکه عمر خود را با افسوس  ،باشیمدیگری های بهتر است دنبال روش

 .پدر پولدار بگذرانیم یک اسپانسر یا یکحمایت 

 اگر پول داشتم...
ش را فانه پدر پولداری نداشتم. اسپانسری هم نداشتم که پول مفتمتأسّ

 ...کردم کهمی با خودم فکربه دست من بدهد تا با آن اوّلین کار خود را بسازم. 

 خریدم.می وربین رااگر پول داشتم فالن د 

 خریدم.می اگر پول داشتم، یک کوادکوپتر 

  کردم.می تهیه 1اسالیدراگر پول داشتم، یک 

 ،کردم.می هیک دوربین حرکت آهسته تهیّ اگر پول داشتم 

کنم که اگر پول داشتم، یک فیلم منحصر بعد از همه این اگرها فکر می

دادم و مسلماً ها شرکت میساختم. سپس فیلم خود را در جشنوارهبه فرد می

گرفتم و یک دوربین شدم! چرا نشوم؟! بعد جایزه نفر اوّل را مینفر اوّل می

کردم. آنها های خارجی هم شرکت میخریدم. تازه در جشتوارهای میحرفه

گذار. تلویزیون هم که دهند. این هم سهم خودم و سرمایههم پول خوبی می

خرد و دیگر نون من در روغن است. فیلم می فیلم را از من به قیمت خوبی

                                                   
 نجام حرکات ظریف و کوتاهیک ریل کوچک جهت ا 1
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گیرند ای که روزانه از من حقوق میبعدی را با سرمایه عالی و یک تیم حرفه

خواهم ساخت. یاد داستان آن شخصی افتادم که برای پول فروش دبّة روغن 

ها کرد و ناگهان پایش به دبّة روغن خورد و تمام روغنبافی میخود خیال

 ریخت.

کند که همه بیش از حد به خود امیدوار است و همیشه فکر میذهن ما 

 ریزی خود پیش خواهد رفت.چیز طبق برنامه

 آیا واقعاً فیلم اوّل شما به همین اندازه خوب خواهد بود؟
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 ااوضاع م
 در این شرایط است که هیچ کاری از دست ما بر نمی آید. یا کالّ

به بریم؛ و یا لذّت می وید آتنبرودیو از تماشای مستندهای  شویممی منصرف

رویم و با نگری می. به تورهای پرندهآوریممی اسی برای دل خودمان روعکّ

مشاهدة پرندگان، کمی از عالقه و حسّ خود را با گذراندن زمان در طبیعت 

برای تولید  و یا اینکه در بهترین شرایط به دنبال یک اسپانسر کنیم؛ارضاء می

کل مشبسیار که چون پیدا کردن یک اسپانسر خوب  ؛دیمگرمی فیلم خود

 شایدتر، و راضی کردن او خیلی مشکل کنم، بسیار مشکل؛؛ تأکید میاست

 ةتجرب البته این شرایط کسی است کههیچگاه نتوانیم وارد مرحله تولید شویم. 

به هیچ عنوان کسی  ،ما باشدشاول  م سازی داشته باشد. ولی اگر تجربةفیل

 روی شما نخواهد شد. پس چه باید کرد؟بر به سرمایه گذاری حاضر 

شناسم که پول فراوانی دارد و به حیات وحش و یک اسپانسر می

مند است. دوست دارد از جوانان نیز حمایت کند تا از طبیعت نیز بسیار عالقه

حیات وحش فیلم بسازند. در این راه به افزایش سرمایه خود نیز اصال فکر 

 اش نابود شود.حتّی اگر سرمایه نمی کند.

 شوخی کردم. همچین شخصی در دنیای واقعی وجود ندارد.
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 و اّما حقیقت...
امّا غافل از اینکه حقیقت چیز دیگری است. حقیقت ساختار پیچیده و 

کند. اگر کمی در مورد می تنبل مغز است که در هر کاری همیشه ابتدا مقاومت

د حتماً اطّالع دارید که مغز با هر چیزی که ساختار مغز مطالعه داشته باشی

خواهید کار می کند. مثالً وقتیمی باعث ایجاد تغییری در زندگی شود مخالفت

آورد تا شما می شماخیلی سریع مشکالت را پیش روی آغاز کنید  را جدیدی

را منصرف کند؛ تا نکند مجبور شود برای یافتن راه حل، کمی بیشتر انرژی 

در مورد موضوع بحث ما اگر قبول کند که بدون پول شاید  مثالً مصرف کند.

خودش را  تنبل ما، بتوان فیلم ساخت، باید به دنبال راه حل بگردد. پس مغز

 گوید نمی شود.می کند ومی راحت

 

 

 غییریت هر مقابل در و است موجود حالت حفظ مغز کار

 یادگیری برای جهت همین به. کندمی مقاومت

 .کنید آماده را ودخ مغز باید ابتدا
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از  ،ساخت فیلم بدون سرمایه زیاد و درآمدزا کردن آن ،در بحث ما نیز

و آن را بعنوان یک الگو مورد استفاده  بایست فرا بگیریدمی است که یموارد

 قرار دهید.

ایم؛ ولی روش درآمدزا متأسفانه بسیاری از ما تخصّصی را فرا گرفته

حصیل شدن از که به محض فارغ التّ بسیارند دانشجویانی کردن آن را نه.

را به استخدام خود  آنهایک شرکت بسیار معتبر  انتظار دارند که دانشگاه،

اند که چگونه یک رزومة قوی برای ورتی که حتّی فرا نگرفتهدر ص درآورد.

ن مهارت آمد از آبرای کسب درداشتن مهارت تنها  ها بنویسند.ارائه به شرکت

مهارت خود را به دیگران  توانیممی کافی نیست. الزم است بدانیم که چطور

این . البته بسیاری از افراد کسب کنیماز مهارت خود پول  معرّفی کنیم و

به شرط  ؛کنند که البته کار اشتباهی نیستمی را به دیگری واگذار مسئولیت

 ما مهارتی است که باید در کنار مهارت آنکه قبول کرده باشیم که تجارت

های بنشیند تا آن را درآمدزا کند و داشتن مهارت بدون آشنایی با بازار و روش

 فروش، هیچ مشکلی را مرتفع نخواهد کرد.
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تا دیگر مغز  ؛این کار را برایتان ساده کنیمهای با ما باشید تا روش اامّ

راه هایی را ها این سال ما طیّ داشته باشد.ای محترم و البته تنبل ما نتواند بهانه

آنها شروع به توسّط  توانندها میایحرفهحتّی  که آماتورها وایم پیدا کرده

ی مناسب ز این راه کسب درآمدو ا کرده ایبلند و حرفهساخت مستندهای 

گاهی اوقات با وجود داشتن سرمایة حتّی  .برای زندگی خود داشته باشند

 به صرفه تر است.ها ، فیلمسازی با استفاده از این روشکافی

 اقدام عملی

ها اید از آنخود را که تا کنون نتوانستههای تعدادی از مهارت

 کسب درآمد کنید در زیر بنویسید.

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
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 شود؟!می بدون پول هم رمگ
من این تفکرات را داشته باشید گذشتة مثل دهم که می البته به شما حق

ه تجهیزاتی برای کار الزم است که من ندارم. چطور باید و بگویید که باالخر

 بدون آنها فیلم بسازم؟!

پس از نگارش نسخة اوّلیة این کتاب، با حضور یکی از مستندسازان 

برجسته خدمت استاد ضابطی جهرمی بودیم که از اساتید برجسته دانشگاه در 

ینما اشاره کردند که نمونه از تاریخ س 2زمینه انواع مستندها هستند. ایشان به 

مند در روسیه و کشوری دیگر، بدون داشتن حتّی دوربین جوانانی عالقه

 تصویربرداری، به ساخت فیلم اقدام کرده بودند.

در مورد  بسیاری از حقایق یافتنو  تحقیق پس از چند سال نیز ما

 وحشحیاتصنعت مستندسازی های م که هزینهیدریافت فیلمسازان بزرگ دنیا،

سینمای داستانی است؛ و شیوه هایی را های سنگین هزینهیار پایین تر از بس

 توان عدم وجود سرمایه را با آن جبران کرد.می م کهییافت

 

 از شودمی هم سرمایه بدون گویممی افتخار با پس

 .داشت درآمد وحشحیات
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ما فرض  برای اینکه تصوّر شرایط برایتان دشوار نشود، شود. البتهمی بله

یک  کند کهتفاوت نمی .دداری حدّاقلّی گذاریم که یک دوربینمی را بر این

 ولی یا یک دوربین هندی کم. باشدتصویربرداری با قابلیت اسی دوربین عکّ

دارید و نه دوربین با کیفیت. یک حقوق کارمندی هم دارید ای نه دوربین حرفه

و یا سایر تجهیزات را ندارید. حال بیایید ای ولی بودجة خرید دوربین حرفه

 بدون پول شروع کنیم.

 

 مقایسه اشتباه
گویند که می شوند ومی افراد دچار آن اکثرشتباهاتی که یکی از ا

بسیار پرهزینه است، مقایسة آن با سایر اقسام مستند  وحشحیاتفیلمسازی 

است. در صورتی که همانطور که در دنیا مرسوم است، به این نوع مستند، فیلم 

شود. یعنی در واقع تمام مراحل ساخت یک فیلم می اطالق وحشحیات
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ی را در ساخت این نوع مستند دارا هستیم. شاید درک آن برایتان کمی داستان

مجبور هستیم به دلیل مشکالت کار  وحشحیاتمشکل باشد. ولی ما در 

ها، برای نمایش حقایق موجود در  تصویربرداری و تحت کنترل نبودن سوژه

طبیعت دست به دامان ترفندهایی شویم که این ژانر را بیشتر شبیه سینمای 

در کالس ها، مخاطبین با آگاهی با این موارد آنقدر معموالً  کند.می داستانی

شوند که خود را در مقابل دنیایی بسیار متفاوت نسبت به آنچه می هیجان زده

ت و هیجان واقعی بینند. اینجاست که تازه لذّمی کردندمی در گذشته تصور

 کنند.می را درک وحشحیاتاز  تصویربرداریکار 

را با  وحشحیاتهای فیلم ، آن است که بودجةصحیح ةا مقایسلذ

جه داستانی مقایسه نماییم. با این مقایسه نیز متوّ سینمایهای فیلم بودجة

سینمای های در مقایسه با فیلم وحشحیاتخواهیم شد که هزینه فیلمسازی 

 25 با بودجه 2مثالً مستند سیّاره زمین  است. %10داستانی، چیزی در حدود 

شود ضرب کنیم می 10میلیون دالری ساخته شده است. اگر این عدد را در 

هزینه ساخت فیلم سینمایی فیلم بتمن و مرد نزدیک به  میلیون دالر که 250

در ایران نیز اوضاع به  در همان سال است.میلیون دالر  263عنکبوی با بودجه 

فیلم سینمایی در همین منوال است. در زمان نگارش این کتاب، ساخت هر 

 میلیارد تومان هزینه دارد. 2ایران حداقل 
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 با افتخار بدون پول
کنم این مثال می بیان خودهای در مشاورهمعموالً  یکی از مثال هایی که

 :که است

 

درست است که تجهیزات در کیفیت کار تأثیر بسیار باالیی دارند، امّا 

د. در کار تصویربرداری از نحرف آخر را نمی زن وحشحیاتدر مستندهای 

 و سپس خالقیت ، نزدیک شدن به حیواناتچالش، اصلی ترین وحشحیات

 وحشساخت مستندهای حیات

 دارد. های داستانی هزینهفیلم %10تنها 

. است تربه اروپا پیش سال 10 تجهیزات از شما تجهیزات

 کنید؟ نمی تولید آنها سال پیش 10 از بهترمستندی  چرا
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وگرنه  .آیند تا کیفیت کار را باال ببرندمی به کمکاست. پس از آن، تجهیزات 

در بهترین ر از کیفیت است. حتماً فراتاهمیت نزدیک شدن به سوژه بسیار 

اید که به صورت سیاه و سفید و با  دهدیشب را های صحنه BBCمستندهای 

اند و هیچ تأثیری تدوین شده هادر میان سایر سکانس نویز بسیار باال در تصویر

خاص، از ارزش ای ی کار نداشته است. بلکه به خاطر ثبت لحظهدر کیفیت کلّ

نشان بدهیم که  وحشحیاتما باید چیزی از  بسیار باالیی نیز برخوردار است.

باید کادر تصویر  ن نیست. بعنوان مثالالت عادی قادر به دیدن آبیننده در ح

در حتّی  اً هیچ فردی؛ چرا که مطمئنّمیک یوزپلنگ پر کنی خود را با چشمان

باغ وحش نمی تواند آنقدر به یک یوزپلنگ نزدیک شود که جزئیات چهره را 

 دارد. بیشتر از کیفیت دوربین تأثیر به سوژه ببیند. بنابر این نزدیک شدن

 سوژة 1پس چطور انتظار دارید تا زمانی که شما هنوز رفتار شناسی

 ویراتص ،نگرفته اید، بتوانید با یک دوربین خوب خود را به طور کامل فرا

وقتی شما هنوز نمی دانید چطور باید به یک خرس  !خوبی برداشت کنید؟

 بروید؟!به طبیعت  2REDنزدیک شد، چطور انتظار دارید که با یک دوربین 

                                                   
هر سوژه رفتار منحصر به فرد خود را دارد و برای نزدیک شدن به آن باید از روش خاصّی  1

 استفاده کرد.
های بسیار حرفه ای که در سینما بسیار پرکاربرد است ولی بسیار گران یکی از دوربین 2

 است.
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بایست مهارت می دارد و شماضمن اینکه هر حیوان رفتاری متفاوت با دیگری 

 را به طور مجزّا فرا بگیرید. سوژهبه هر  نزدیک شدن

سوژه یا ی شما نیاز دارید که با سوژه زندگی کنید. اردر تصویربرد

تا عادت کند؛ خطر بی ئبعنوان یک شیتوجّه شما نشود و یا به وجود شما م

در چند روز و چند هفته حتّی  تییعنی مدّار طبیعی خود را بروز دهد. این رفت

اسی که این چالش را عکّ هنر کنار آن باشید تا رفتار آن را ثبت کنید. برخالف

 یک لحظة موفّق برایش کافی است.ثبت ندارد و 

 یت چندانی ندارند.حدّاقل در ابتدای کار اهمّ ،پس دیدید که تجهیزات

 یتی نداشته باشند!در انتها هم اهمّشاید حتّی 

 

 
 

 ؛را دارید ای حرفه تجهیزات هزینة اگر

 توانیدمی هم بدون آن امّا .است عالی بسیار

 .شوید ایحرفه مستندساز یک
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 وحشحیاتر؛ تصویربردار تِکیم وُلِ

های کنیم که با دوربینمی نکتة جالب اینجاست که ما همیشه توصیه

البته منظورمان این نیست که فیلم نهایی خود را کم کار را شروع کنید. هندی

دیک شدن به سوژه بسازید. بلکه تا زمانی که مهارت کافی در نزکم با هندی

 نروید.ای حرفههای پیدا کنید، به سراغ دوربینرا 

بسیار باالتری نسبت به های زوممعموالً  هندی کمهای چراکه دوربین

توانید قاب بندی و سایر می کنند. لذامی به شما ارائهای حرفههای دوربین

 آن انجام دهید.توسّط  تمرینات الزم را

نسان بسیار متفاوت است و وقتی دوربین به قاب بندی حیوانات با ا

شوید که الزم است خیلی تمرین کنید تا نمایی که می دست بگیرید متوجه
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در ابتدا با یک چالش  کنید، دارای زیبایی بصری باشد.می برای سوژه انتخاب

شوید. و آن هم متفاوت بودن قاب بندی برای هر یک از می اساسی مواجه

و سایر ها ایان، پرندگان، خزندگان، حشرات، ماهی. چهارپاست حیوانات

، مدیوم 1حیوانات، هرکدام قاب بندی متفاوتی دارند و هر سه نمای النگ شات

برای هر کدام بایست به صورت مجزا تمرین شوند. هرچند  3و کلوزآپ 2شات

 بگیرید بسیار ارزشمندتر است. 4اگر بتوانید نمای اکستریم کلوزآپ

 اهدایایی برای شم
زشی و اررا مطالعه فرمودید کتاب  اینکه تا این بخش ازر از ضمن تشکّ

با دوربین خودت به »خشی از کتاب بکه برای آموزش خود قائل هستید، 

 دیهرا به صورت رایگان از طریق لینک زیر به شما ه« برو... وحشحیات

 نماییم.می

 
 
 
 

                                                   
1 Long Shotشود.یر دیده می: نمای بسیار باز که تمام حیوان در قاب تصو 
2 Medium Shot.نمای متوسط که تقریبا نیمی از حیوان در قاب است : 

3 Close Up.نمای بسته که صورت حیوان در قاب تصویر وجود دارد : 
4 Extreme Close Upها و دهان : نمای بسیار بسته از صورت حیوان که شاید فقط چشم

 در قاب باشد.
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stanadsazi.ir/gwwww.mo 

 

 

را از لینک  وحشحیاتهمچنین فیلم آموزشی نماهای تصویربرداری از 

 زیر دریافت نمایید.

 

www.mostanadsazi.ir/shots 

 giftرمز: 
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 به جای پول...
یی کنیم که چه چیزهامی در این فصل بر روی این موضوع تمرکز

در  تواند جایگزین عدم وجود سرمایه باشد.می تر از پول وجود دارد کهمهم

خرید تجهیزات  ةتوانیم بدون داشتن سرمایمی واقع میخواهیم ببینیم که چطور

 .برسیمقیمت به درآمد در این راه گران

بدون  دتوانیمی مطمئن هستم که پس از مطالعة این کتاب تا انتها،

کنید و از این راه کسب  آغازساخت اوّلین مستند خود را  سرمایة زیاد، کار

 قبل از پایان ساخت مستند خود!حتّی  درآمد کنید.
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 در واقع اهداف ما پس از مطالعة این کتاب این موارد است:

 زیاد کار ساخت و تصویربرداری از  ةبتوانید بدون سرمای

 را آغاز کنید. وحشحیات

 ب درآمد کنید.خود کسهای بتوانید از مهارت 

 جایگزینهای روش
هستند که در سینما مورد استفاده  زیادی قیمتگرانتجهیزات بسیار 

شوند. ولی می و درصد بسیار باالیی باعث افزایش کیفیت کار گیرندمی قرار

 ت سختیِت گران بودن و هم به علّحقیقت اینست که این تجهیزات هم به علّ

مثل  شوند.مستندسازان دنیا استفاده نمی از بسیاری، توسّط حمل به طبیعت

 و خیلی موارد دیگر. ، ریلاستدی کم، کرین، پروجیپ
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بزرگ و یا استدی کم در طبیعت های بعنوان مثال استفاده از ریل

ساز جایگاهی ندارند. در این موارد، از تجهیزات دیگری که به صورت دست

شود. در واقع این می دهشوند استفامی و در محل به صورت ابداعی ساخته

گیرد چطور تجهیزات الزم را ابداع می تصویربردار است که در لحظه تصمیم

 کند.

 

توانید وسط یک می بعنوان مثال جهت ایجاد یک کرین دست ساز

 گکلندرخت آویزان نمایید و یک االّ ةچوب را به وسیلة طناب به یک شاخ

 زان کنید.ایجاد کنید و دوربین را به یک سمت آن آوی

 تجهیزات از، خود کارهای در دنیا مستندسازان از بسیاری

 طبیعت به حمل سختی و گرانی علّت به جانبی

 .کنند نمی استفاده

 وحشحیات تصویربردار یک مهارت همترینم ابتکار
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 ساز تجهیزات دست
 .پرکاربرد هستندبسیار  وحشحیاتساز در مستندهای  تجهیزات دست

آب پالستیکی و  عدد لولة 2توسّط  توانید یک اسالیدر سادهمی بعنوان مثال

خیلی  است بسازید. واقعاًها لوله ةشیار به انداز 2ه چوب که دارای یک تکّ

شوند بسیار می یز و با کیفیتی که تبلیغساده است. شاید تجهیزات هیجان انگ

کار بر بیایید و با های خواهید از پس هزینهمی وسوسه انگیز باشند؛ ولی اگر

 .مقابله کنیدها سعی کنید با این وسوسه جیب خالی فیلم بسازید

 تجهیزاتی که الزم ندارید!
برخی از  وحشحیاتشاید عجیب باشد؛ ولی در تصویربرداری از 

ها به کاربردی ندارند و یا حمل و یا استفاده از آن یا کالّ ،اصلی تجهیزات

 ؛. شاید این تجهیزات در صنعت سینما بسیار کاربرد داشته باشندصرفه نیست

، کاربردی نداشته و در دنیا نیز به وحشحیاتولی برای ساخت مستندهای 

 شود.می ندرت از آنها استفاده

فی از آنها را در این بخش معرّ به همین جهت الزم دیدیم که برخی

آنها نکنید. البته برخی از این تجهیزات نیز  ةکنیم تا هزینة خود را صرف تهیّ

 کاربرد کمی دارند که در همان بخش توضیح داده خواهد شد.
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 کرین
در تصویربرداری از معموالً  به دلیل بزرگ و سنگین بودنها کرین

تر و ای آنها از پروجیپ که کوچکو به جکاربرد زیادی ندارند  وحشحیات

کنند. شما برای حمل و راه اندازی آنها بسیار مشکل می تر است استفادهسبک

« 1سیّارة زمین »خواهید داشت. البته در برخی از مستندهای بسیار بزرگ مثل 

ه استفاده شده است. امّا برای شروع کار اصالً استفادها از آنها در برخی صحنه

آنها و دشواری  ةسنگین کرایهای کنیم. هزینهبه شما پیشنهاد نمیاز آنها را 

 حمل و نقل، عمالً استفاده از آنها را برایتان بدون صرفه خواهد کرد.

 کمستدیا
ندارند.  وحشحیاتدر مستندهای ای هیچ استفادهمعموالً  هاکماستدی

و شاید الزم به خود است  چرا که کار با آنها نیازمند داشتن مهارت خاصّ

بتوانید از آن بهره ببرید. باشد به همراه آن، خدمة آن را نیز استخدام کنید تا 

که برنامه ریزی کل  ؛در فضاهای سینمایی کاربرد دارندمعموالً  هاکماستدی

که شما هیچ کنترلی بر روی سوژة خود  وحشحیاتاست؛ نه امکانپذیر صحنه 

 ندارید.

 ریل
از دیگر مواردی هستند که در مستندهای بزرگ سینمایی های ریل

های کاربرد آنچنانی ندارند و به جای آنها از اسالیدر و یا ریل وحشحیات
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نیز به جهت حمل و سرپا کردن زمان ها کنند. ریلمی بسیار کوچک استفاده

زیادی از شما خواهند گرفت که عمالً کاربرد آن را برایتان بی نتیجه خواهد 

خواهید بر روی ریل حرکت کنید و توجّه سوژه چطور می ضمن اینکه کرد.

 را به خود جلب نکنید؟!

 DSLRهای دوربین
هرچند در سینمای  DSLRهای شاید برایتان عجیب باشد، ولی دوربین

در صنعت  گردد؛ ولیمی ایران بسیار محبوب بوده و به طور گسترده استفاده

وی دنیا در مستندهای قَتّی ح زیاد کاربرد ندارند و وحشحیات فیلمسازی

احی و هدف به دلیل شیوة طرّها مورد استفاده قرار نمی گیرند. این دوربین

هایی هستند که همه صحنهاسی و یا تصویربرداری از ساخت خود، مناسب عکّ

بایست از می ه تنظیم در حین ضبط ندارند. شماچیز تحت کنترل بوده و نیاز ب

فوکوس، زوم و سایر های تفاده کنید تا رینگتصویربرداری اسهای دوربین

 تنظیمات به راحتی در اختیار شما باشند.
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 که . مثل زمانیاست موارد خاصالبته استثنایی هم وجود دارد. آن هم 

دهید و یا تمایل به ضبط  حرکتخواهید دوربین را بر روی یک اسالیدر می

وچک و یا سبک بودن لپس دارید. در چنین مواردی که نیاز به کیک تایم

 استفاده نمایید. DSLRهای دوربین وجود دارد، شما مجاز هستید از دوربین

 

داغ کردن سنسور است.  DSLRهای یکی از مشکالت دیگر دوربین

شود که به طور ناگهانی ضبط متوقف شود. فرض کنید این داغ کردن باعث می

یگر برایتان تکرار که در حین تصویربرداری از یک صحنه عالی هستید که د

شود و شما آن صحنه را از دست خواهید نخواهد شد. ناگهان ضبط متوقّف می

که اگر از کسانی که این  هاستکی از مشکالت عمدة این دوربینداد. این ی

 ها را دارند سوال کنید حتماً تجربة آن را خواهند داشت.دوربین
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 .کنیدکرایه 
توانید همان تجهیزات را با می کنید!می چرا به خرید تجهیزات فکر

بسیار پایین به صورت کرایه از مراکز مربوطه تهیّه نمایید. اگر های قیمت

نار بگذاریم، سایر تجهیزات آن منطقی است ک ةدوربین را که قیمت کرای

 د یک میکروفون را بتوانید باهایی بسیار پایین دارند. بعنوان مثال، شایهزینه

بسیار  کرایه کنید. که مطمئناً )در زمان نگارش این کتاب( هزار تومان 10روزی 

تر است؛ ولی هرچند داشتن تجهیزات کمی برایتان ساده .خواهد بودبه صرفه 

های توانید به میزان زیادی هزینهاگر با کرایه کردن فیلم خود را بسازید، می

 تولید فیلم خود را کاهش دهید.

 نکات مهم در کرایه
بایست در هنگام می یزات کمی دقّت الزم دارد کهامّا کرایه تجه

 ات خود را کرایهدقّت نمایید. از آنجا که کسانی که تجهیزگیری تحویل

های گیریدهند، سرمایة خود را در اختیار شما قرار داده اند، لذا سختمی

غیر منطقی در این زمینه خواهند داشت. ما در اینجا این حتّی  بسیار زیاد و

نید از این خدمات استفاده نمایید تا به سادگی بتواایم برایتان ارائه کرده نکات را

 و دچار دردسر نشوید.

  مراکز کرایة تجهیزات، در قبال ارائة این خدمات، از شما کارت

شناسایی معتبر و چک ضمانت )احتماالً بدون نام، بدون تاریخ و در 
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ای دریافت چک ررسیدی بمعموالً  وجه حامل( دریافت خواهند کرد و

 به شما نخواهند داد!

 تمام تجهیزات را به صورت کامل و جزء به جزء گیری،  لهنگام تحوی

مت آنها به طور کامل مطّلع شوید و کوچک بررسی نمایید تا از سال

خط و خش روی تجهیزات را به  شکستگی و ترین عیب و اشکال،

خود ثبت  ةر برگآنها اعالم کنید و با اصرار زیاد درخواست کنید که د

چراکه پس از عودت تجهیزات، آنها را به صورت خیلی دقیق  کنند.

کنند و هر خرابی که در هنگام کرایه به آنها اعالم نکرده می بررسی

باشید را به عهدة شما خواهند انداخت و مجبور هستید خسارت آن را 

خجالت نکشید و خیلی دقیق  ید. لذا اصالً در این زمینهپرداخت نمای

به گردن حتی ممکن است خرابی کیف دوربین را هم  بررسی کنید.

 از شما بگیرند!شما بیاندازند و هزینة آن را 

  برخی از مواردی که الزم است در هنگام تحویل گیری بررسی نمایید

ها به درستی کار کنند. تصویر دارای نویز شامل این موارد است: دکمه

ین نویز ممکن است به علّت خرابی سنسور، بر روی تمام نباشد. ا

های شما بیافتد. لنز دوربین از داخل دارای گرد و غبار و یا پرز صحنه

نباشد. بدنه دوربین دارای ترک و شکستگی نباشد. عملیات فوکوس و 

زوم به درستی کار کند. برای تست فوکوس دوربین، حتما آن را بر 

متری تست نمایید. مفاصل سه  200داقل روی یک شیئ در فاصله ح
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های سه پایه همگی وجود داشته پایه و هد به خوبی کار کنند. پیچ

 باشند.

 ها را به شما ها و کیفای دوربیندرخواست کنید تا بندهای پارچه

 بدهند تا بتوانید به خوبی از تجهیزات در حمل و نقل حفاظت کنید.

 فاده کنید که بر روی نوار ضبطخواهید از دوربین هایی استمی اگر 

دوربین  دوربین، درخواست کنید هدِ ةنمایند، حتماً در هنگام کرایمی

ممکن است پس چراکه کن برایتان تمیز نمایند. دپاکنوار هِتوسّط  را

تصاویر با نویز ضبط به علّت کثیف بودن هد،  از ضبط متوجّه شوید که

لبته کن داشته باشید. اار هدپاککنیم خودتان یک نومی پیشنهاد شده اند.

 ثانیه! 10اکثر روی نکنید. حدّدر استفاده از آن زیاده

 کنید، حتماً می )تنگستن( کرایهای رشتههای اگر پرژکتورهای با المپ

بدون المپ باشد و المپ آن را خودتان خریداری کنید. چراکه در 

بر ها مپالسنگین افتد( هزینة می فاقصورت سوختن )که بسیار اتّ

 عهدة شما خواهد بود.

 برید، احتمال صدمات آن وجود می از آنجا که تجهیزات را به طبیعت

 تا صدمه نبینند.دقت کنید دارد. لذا در نگهداری و حمل و نقل آنها 

 ها قبل از باز گرداندن تجهیزات، گرد و خاک را از روی تمام بخش

 نگاه کنند تا ببینند که مثالًدانند که کجاها را می پاک نمایید. آنها خوب

 سه پایه درون گل و الی گذاشته شده است یا خیر.
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 ّد که نشومی ت اینکه به افراد بسیار زیادی تحویل دادهتجهیزات به عل

احتماالً از کمترین اصول نگهداری و مراقبت اطّالعی ندارند، لذا 

دوربین  ت کنید تاپس بسیار دقّ احتمال خرابی در آنها بسیار باالست.

 خراب کرایه نکنید.

 ًدوربین شما به خوبی عملیات  اگر در حین کار متوجّه شدید که مثال

فوکوس کشی را انجام نمی دهد، سریعاً سریال آن را یادداشت کنید تا 

 مرتبة بعد، مجدّداً آن دوربین را کرایه نکنید.

 همکاری کنید.
کاری، های هتوانید از طریق همکاری و ایجاد گرومی گاهی اوقات

بر ها هزینه ةکار و هم ةمشکل بودجه را مرتفع کنید. الزم نیست همیشه هم

هستند افرادی که تمایل دارند از روی عالقه  ،هادوش شما باشد. خیلی وقت

توانید با آنها همکاری کنید و تشکیل یک تیم قوی می کاری را انجام دهند.

 دهید.

کم دارید که نیاز به یک هلی رض کنید جهت گرفتن تصاویر هواییف

هم هزینة زیادی دارد و هم شما تجربة تصویربرداری با آن را ندارید. )مراقب 

کم شما خوانده شود.( پس باشید که در اوّلین پرواز ممکن است فاتحة هلی
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را دارد، همکاری کنید و او را در ها کمبهتر است با کسی که یکی از این هلی

 کار خود سهیم کنید.

 

همیشه در هر کاری، شبکه سازی از اصول اوّلیه است. الزم است 

ارتباطات قوی با افراد مختلف داشته باشید. کسانی که حاضر باشند برایتان 

 ها وقت بگذارید.کاری انجام دهند. پس برای ایجاد این شبکه

 

 اقدام عملی

 خود کار برای توانیدمی که دوستانینفر از  3اسم  اآلن همین

 .را در زیر یادداشت نمایید بگیرید کمک آنها از
.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
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 همیشه دوربین نبرید!

خود دوربین  شاید برایتان عجیب باشد، ولی لزومی ندارد که همیشه با

 شما کنم کهمی ها تأکیددر کالسحمل کنید. در واقع من همیشه ای حرفه

و برنامه ریزی کنید و سپس اقدام به تصویربرداری  تحقیق ابتدا بایستمی

کنید. تصویربرداری بدون برنامه ریزی و تحقیقات در واقع وقت تلف کردن 

 است.

و برنامه  شناسایی منطقهصرف معموالً  ل ورود به هر منطقهدفعات اوّ

با ای حرفههای ل، دوربینکنم که دفعات اوّمی ریزی خواهد شد. لذا توصیه

ساده ببرید تا بتوانید زوایا و سایر موارد را جهت های خود نبرید. تنها دوربین

شوند. لذا نگران از می همیشه وقایع تکرار تصویربرداری اصلی بررسی کنید.

 ةدر هزین %70اقل توانید حدّمی با این روش شید.دست دادن یک صحنه نبا

زمان حضور در  %70تجهیزات صرفه جویی نمایید. چرا که اگر در  ةکرای

توانید تصاویر می زمان باقی مانده %30طبیعت به خوبی برنامه ریزی نمایید، در 

 گویند.می اصل پارتوبه این کار  بهتری ثبت نمایید.

 بیاموزید! مهارت
فانه آموزش کنید؟ متأسّمی روی آموزش خود سرمایه گذاریچقدر بر 

بسیاری از مردم حاضر در کشور ما از جایگاه بسیار پایینی برخوردار است و 
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های هستند هر هفته مبالغ هنگفتی بر روی خورد و خوراک خود در رستوران

قیمت صرف کنند، ولی حاضر نیستند یک سوم آن را بر روی آموزش گران

تی چند تنها برای لذّها در حالی که این هزینه ایه گذاری نمایند.خود سرم

مناسب است. ولی با فراگیری یک مهارت، چند برابر ساعته و یا چند هفتگی 

 ن جهتایاز  هزینة انجام شده، در مابقی عمرتان به شما باز خواهد گشت.

زشی هر آمواست. برای سرمایه گذاری نوعی  آموزش دیدن، گویممی است که

به شما بازخواهد  شباالخره روزی چند برابرکه شما سرمایه گذاری کنید، 

که مطالعه کردم دنیا  بزرگان موفّقچند سال پیش در کتاب یکی از گشت. 

 :بودنوشته 

 

پس از همین امروز تصمیم بگیرید که مهارت کسب کنید تا در دام 

که حاضر هستند  زیادی وجود دارندگرفتار نشوید. افراد « توهّم دانش»

 .بگیرید فرا گرفت قرار مسیرتان در که آموزشی هر

 را آن هزینة کسی باالخره

 .کرد خواهد پرداخت شما به
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ص هستند خود را در اختیار افرادی قرار دهند که متخصّ قیمتگران تجهیزات

 تا به جای آنها کار کنند.

 هزینه هایی که نداریم.
خوبی انجام های حمایت وحشحیاتکه از مستندهای  بگوییداحتماالً 

برای  و ؛نمی شود و صدا و سیما مبالغ خوبی برای آنها پرداخت نمی کند

امّا نکتة جالب میلیون تومان هم پرداخت نکند.  100شاید مستند، های یلمف

های بسیار پایین تر از فیلم وحشحیاتاینجاست که هزینة ساخت مستند 

سینما را در این صنعت های سینمایی است. چراکه شما بسیاری از هزینه

شما را  خواهیم پرداخت که کارها ندارید. در این بخش به بیان این هزینه

 اند.راحت تر کرده
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 ندارید: نیاز هاتخصّصبه این  وحشحیاتما در مستندسازی از ش

 نورپرداز

 و یا شب تصویربرداریها هایی که در ماکتشما بجز صحنههای صحنه

خود تصویربردار معموالً توسّط آن هم  شوند نیاز به نورپردازی ندارند. کهمی

 شود.می انجام

 منشی صحنه

با یکدیگر را بر عهده ها صحنه وظیفه کنترل و هماهنگی صحنه منشی

 دارد که در مستندسازی جایگاهی ندارد و تصویربردار کار او را بر دوش

 کشد.می

 رگریم  

 چه خوب. حیوانات نیاز به گریم ندارند!

 پشتیبانی

ندارید. خودتان این ها ناهار و سایر نیازمندی ةنیاز به کسی برای تهیّ

 را بر عهده دارید.وظیفه 

 کارگردان

در دنیا چیزی به معنای کارگردان  وحشحیاتدر صنعت مستند  معموالً

که در صنعت سینما داریم وجود ندارد. چرا که تصویربردار خودش وظیفه 
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داند و در هنگام تصویربرداری کارگردانی وجود ندارد و تدوینگر می خود را

ما در ایران این عنوان هنوز وجود دارد نیز به خوبی کار خودش را بلد است. ا

 و البته باز هم به معنی کارگردانی در مرحلة تدوین و صداگذاری است.

 دستیار کارگردان

 وقتی کارگردانی نداریم، مسلّماً دستیاری نیز نداریم.

 دستیار تصویربردار

برخالف سینما که تصویربردار دست به دوربین نمی زند و تمام مراحل 

نیز دستیار بعضاً فکوس کشی را حتّی  ردن دوربین، تنظیم آن وبرقرار ک

 تصویربردار انجامتوسّط  ، تمام کارهاژانردهد، در این می تصویربردار انجام

 بلند!های کوهباال بردن دوربین از حتّی  شود.می

 بازیگران

در جلوی ای بدون هیچ هزینه ،بازیگران شما در طبیعت یعنی حیوانات

شوند و ریالی از شما طلب دستمزد نخواهند کرد. خیلی عالیه! می هردوربین ظا

 نه؟!

 طّراح لباس

 بازیگران شما لباس ندارند که طرّاح لباس بخواهید.
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 طّراح صحنه

کرده است و شما شما را خداوند به زیبایی صحنه آرایی های صحنه

 و زمان مناسب را بیابید.تنها کافیست محل 

 حمل و نقل

 صی وظیفه حمل و نقل را بر عهده ندارد و خودتان رانندگیمعموالً شخ

 کنید.می

 ندارید: را نیزها ن هزینهای وحشحیاتاز  فیلمسازیشما در ضمناً 

 نورپردازی تجهیزات

شوند، با می شما بجز صحنه هایی که در ماکت گرفتههای اکثر صحنه

برای معموالً  هانیز چراغ قوهها در شب شوند.می نورهای طبیعی نورپردازی

 نورپردازی کافی هستند.

 کرایه لوکیشن
برخالف سینما، نیاز ندارید تا مثال یک خانه یا باغ را اجاره کنید تا 

 درون آن تصویربرداری کنید.

تر از سایر چقدر کم هزینه وحشحیاتدیدید که فیلم سازی از 

شروع کار پول فیلم سازی است! آیا هنوز هم معتقد هستید که برای های هشاخ

 ندارید؟!!!
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 فراموش کردیم!
ترین چیزهایی که در عشق و عالقه را فراموش کردیم. یکی از مهم

که ها کند. چه سختیهیچ کجای سینما نداریم. این عالقه چه کارها که نمی

 کند!کند و چه شاهکارهایی که خلق نمی تحمّل نمی

 

شود صنعت وارد نمی شق و عالقه به اینو البته که هیچ فردی بدون ع

و جان خود را تنها به خاطر اندکی پول به خطر نخواهد انداخت. پس این 

آن را جایگزین سرمایه کنید. ها زمانعشق و عالقه را قدر بدانید و در برخی 

عالقة شما پس از پایان کار جبران خواهد شد و  و مطمئن باشید که این عشق

آن زمان که نتیجة  د گرداند.به شما باز خواه که نداشتید راای چند برابر سرمایه

کار خود را بر روی پرده بهترین سینماها مشاهده خواهید کرد و جایزه خود 

 مندان دریافت خواهید کرد.را پس از تشویق تعداد زیادی از عالقه
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 چطور درآمد کسب کنیم؟

کسب درآمد. حال که با تجهیزات  شیرین بحثخوب رسیدم به 

اندک و همکاری دوستان کار را شروع کردیم نیاز داریم های زینهخودمان، ه

که از این راه کسب درآمد داشته باشیم تا بتوانیم امتداد مسیر خود را تضمین 

ر زمینه بازاریابی و فروش خود د ،فانه بسیاری از افراد متخصّصکنیم. متأسّ

درآمد کافی تن تخصص برای کنند که داشمی کنند و فکرنمی الیتیهیچ فعّ

فروش و بازاریابی دارند. تنها در این های که نیاز به مهارتصورتیاست. در 

در واقع الزم است که یک  ص درآمدزا خواهد بود.صورت است که تخصّ

 فیلمساز، فروشنده خوبی باشد.

کسب درآمد های کنیم که شما برخی از روشمی در این فصل کمک

 از این راه را فرا بگیرید.
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 و سیماصدا 
تلویزیونی و رادیویی در کشور ما دولتی های از آنجا که تمام شبکه

هستند، مسلّماً اوّلین مرجعی که جهت فروش فیلم و محصول نهایی خود به 

است. این انحصاری بودن باعث شده « صدا و سیما»کند می ذهن شما خطور

قدام به خرید که صدا و سیما اای که هیچ رقابتی وجود نداشته و به هر شیوه

خواهیم می فیلم یا حمایت از آن بپردازد مجبور به قبول باشیم. امّا در این بخش

 مزایا و معایب این مورد را بررسی کنیم.

 

 پرداخت در صدا و سیما
 تولید در صدا و سیما هیچ روال معمولی ندارد.های پرداخت هزینه

 یگان فیلم شما نصیبتانهمین شهرتی که با پخش را»اگر به شما گفتند: حتّی 
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طبیعی است. امّا ها اصالً نگران نشوید. این گفته« شود برایتان کافی است.می

ماهه مواجه خواهید شد که  6اقل خوب، شما با یک پرداخت حدّ در شرایط

 شما خواهد بود. باز هم عدم تقسیط آن از خوش شانسی

در این صنعت  البته بسیارند کسانی که هم اکنون تنها روش درآمدشان

 عجیب صدا و سیما است و از همین طریق امرار معاشهای همین پرداخت

 کنند. این تصمیم شماست که با این شیوه بخواهید کار کنید یا نه.می

در مورد مبالغ هم اینطور بگوییم که در بهترین حالت شاید یک مستند 

است به که یک مستندساز معروف آن را ساخته  وحشحیاتبا کیفیت از 

هزار تومان )البته در زمان نگارش این کتاب  200میلیون و  1قیمت هر دقیقه 

 70به مبلغ  یک ساعته یعنی یک مستند ؛( خریداری شود1397یعنی زمستان 

میلیون تومان. این مبلغ برای تولید یک مستند مبلغ بدی نیست امّا خیلی رویایی 

 شود.هم محسوب نمی

نکنید که پخش فیلم شما در شبکه های  البته این را هم فراموش

تلویزیونی یک مزیت مثبت بوده، هم اشخاص زیادی با شما و کارتان آشنا 

 شوند؛ و هم اعتبار خوبی برایتان خواهد بود.می
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 صدا و سیما مالک محصول
یکی از مشکالت اصلی در راه پیشرفت شما اینست که صدا و سیما 

کند. یعنی شما دیگر مالک می ما خریداریامتیاز محصول را به طور کامل از ش

 شود:می کار خود نیستید. لذا ضررهای زیر به شما تحمیل

 ّاکران فیلم خود را در هیچ جا ندارید. حق 

 ّفروش آن را به هیچ کس ندارید. حق 

 ّفیلم خود را ندارید. یا داخلی فروش خارجی حق 

 نماید. تواند هر تغییری بدون اجازة شما درون فیلم اعمالمی 

 ّپخش فیلم شما را  صدا و سیما به هر تعداد که بخواهد حق

پرداخت  به شما مبلغی بابت هر پخش،خواهد داشت و 

 نخواهد شد.

 نها سود شما از محصول مبلغ جزئی پرداختی به شما، ت

 چند ماه معطّل شوید. آنشاید برای دریافت  تولیدی است و
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 چطور به صدا و سیما بفروشیم؟

حال شاید تصمیم بگیرید برای شروع، اولین فیلم خود را با با این 

 آن به شما تحمیل نشود. لذا پیشنهادهای حمایت صدا و سیما بسازید تا هزینه

استانی های استانی شروع کنید. تجربه نشان داده که شبکههای کنیم از شبکهمی

بیشتری به  تمایلاستان خود را به نمایش بگذارند های به جهت اینکه جاذبه

 دارند. وحشحیاتپرداخت هزینه برای ساخت مستندهای 

اگر بتوانید قبل از شروع کار، طرح خود را در صدا و سیما به تصویب 

توانید می و احتماالً با مبالغ بیشتری برسانید، مسلّماً بسیار ساده تر خواهد بود

پس از تولید توانید می امّا با این حال .محصول خود را به فروش برسانید

برای این منظور  ارائه نمایید.جهت بررسی به صدا و سیما محصول، آن را 

بخشی در صدا و سیما جهت خرید محصوالت خارجی و فیلم هایی که طرح 

 که« تأمین برنامه خارجی»آنها به تصویب نرسیده است وجود دارد به اسم 

 .توانید جهت فروش فیلم خود به آن بخش مراجعه نماییدمی
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 نگران فرمت نباشید!
با خودتان نگویید که فرمت به هیچ عنوان نگران فرمت تصویر نباشید. 

تان کافی باشد. شاید برای کار HDباشد. همان فرمت  4Kتصویر من باید 

فقط ابعاد ها دهیم که فرمتمی توضیحهای آموزشی ضمن اینکه در دوره

 تصویر هستند و زیاد نگران کیفیت نباشید.

 سینمای خانگیه شبک
نر پر درآمد در صنعت ههای شبکة سینمای خانگی، یکی از بخش

برای است. شاید بتوانید  قی داشتهالیت موفّسینما است که چند سالی است فعّ

کنید. اگر یک مستند عالی بسازید که بتواند نظر  درآمد روی این گزینه نیز فکر

توانید درآمد می د مسلّماًکارشناسان و حامیان مالی این بخش را جلب نمای

بیشتر از فروش به صدا و سیما کسب کنید. البته تا کنون هیچ حتّی  خوبی

 مستند ایرانی برای فروش در این بخش وارد نشده و شاید الزم باشد این مورد

 کارشناسان بخش سینمای خانگی به صورت دقیق بررسی شود.توسّط 
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 برای دیگران تصویر بگیرید.
نباشد که برای شروع، خودتان یک فیلم کامل بسازید. شاید  شاید الزم

ی برای دیگران کمی فکر کنید. در این ربهتر باشد بر روی گزینة تصویربردا

دریافت کنید و این درآمد را سرمایة  دستمزدتوانید بابت کار خود می صورت

از این  با برخی از مستندسازان مذاکره کنید. شاید آنها خود کنید. های آتیکار

پیشنهاد شما استقبال کنند و تمام تجربه و تجهیزات خود را در اختیار شما 

بگذارند. مسلّماً چند سال تجربة آنها ارزش آن را خواهد داشت. هم از این 

ات چندین سالة لحاظ که نیاز به خرید تجهیزات ندارید؛ و هم اینکه از تجربیّ

 آنها در این راه استفاده خواهید نمود.
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ایم ان یک امتیاز در نظر گرفتهمندعالقهبته ما در مجموعة خود برای ال

آموزشی ما مهارت کافی در زمینه های و عزیزانی که پس از شرکت در دوره

ای نمایند به مستندسازان حرفهمی را کسب وحشحیاتساخت مستندهای 

ایند و ه نمکسب تجربای حرفه نماییم تا بتوانند هم بصورت کامالًمی معرفی

 ساخت شوند و کسب درآمد داشته باشند. هم بتوانند وارد مرحلة

آقای محمود منصوری یکی از افرادی است که با کسب مهارت 

تصوربرداری از حیات وحش، توانست مورد توجّه مستندسازان قرار گیرد و 

ترین دوربین تصویربرداری که متعلّق به خودش نیز نیست اکنون با گرانهم

صویربرداری از حیات وحش است و نه تنها کرایه دوربین را پرداخت مشغول ت

 کند.کند، بلکه به صورت روزانه نیز دستمزد دریافت مینمی

 از تولید بفروشید! قبل
توانید برای کسب درآمد به آن فکر می راه دیگری هم وجود دارد که

بان ک محیطشما یک طبیعت گرد هستید، یگذاریم که می فرض را بر اینکنید. 

 عالی روبرو ة. ناگهان با یک صحنوحشحیاتاس هستید و یا یک عکّ

اید و به جای شدهای ب، حرفهاشوید. ولی این مرتبه شما با مطالعة این کتمی

اینکه مثل دفعات قبل دوربین خود را بردارید و چند عکس بگیرید و یا فقط 

ایة خود، یک تصویر با سه پ ک حیوان در یک منطقه را ثبت کنید،حضور ی
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دانید چند نفر شاید برای مستند می کنید. آیامی از این سوژه ضبطای حرفه

 پس چرا از آن لحظه درآمد کسب نکنید؟! خود نیاز به این صحنه داشته باشند؟

ان جالب است بدانید که جناب آقای فتح اهلل امیری یکی از مستندساز

 محلّی کشاورزانبه  عنکبوتی راکار ثبت لحظة شکار افعی دم خوب کشور، 

اده شده دنمایش  اتّفاقاً صحنة اصلیِ و دادآموزش تصویربرداری سپرد، به آنها 

 شده بود.محلّی ضبط  کشاورزانیکی از این توسّط  در فیلم نهایی نیز

پس سعی کنید کیفیت تصویربرداری شما آنقدر باال باشد، آنقدر 

انده شود، اند در میان هر مستندی گنجبتو شما 1فوتیجعمل کنید که ای حرفه

 ارزشی به کار او اضافه نماید.حتّی  را پایین بیاورد و بدون آنکه کیفیت آن

ها می های زیادی در دنیا وجود دارند که به خرید و فروش فوتیجسایت

های خود بهره ببرید. در واقع یک توانید از آنها برای فروش فوتیجپردازند. می

 و هزاران بار به هزاران نفر آن صحنه را بفروشید. بار ضبط کنید

مندان در داخل کشور ما نیز به جهت فراهم کردن این بستر برای عالقه

توانید با ما تماس بگیرید و سایتی برای این منظور راه اندازی کردیم که می

 داخل آن بگذارید. های خود را برای فروشفوتیج

                                                   
1 Footage گویند.بدون هیچ گونه اصالح و تغییر را می: تصویر خام ضبط شده 
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 درآمدهای جنبی
کار خود خبره شدید، درآمدهای جنبی است که به پس از اینکه در 

ید که کدام سوی شما سرازیر خواهد شد و این شما هستید که باید انتخاب کن

ت و درآمد آن نسبت به زحمتی که برای شما دارد به ک برایتان مناسب اسی

اید. مسلّماً فراگرفتهای فرض کنید تصویربرداری را بصورت حرفه صرفه است.

رداری اشخاصی به شما انواع پیشنهادات تصویربرداری خواهند داد. از تصویرب

سینمایی. های ساخت کلیپ تبلیغاتی گرفته تا تصویربرداری فیلم و عروسی

اید. شاید پیشنهاد فرا گرفتهای فرض کنید صدابرداری را به صورت حرفه

 مشاورة ضبط صدای یک برنامة تلویزیونی به شما داده شود.

یکی از نکات جالب اینست که پیشنهادات بسیاری به ما جهت ساخت 

شود که می مختلف صنعتی و علمیهای گروههای ی کوتاه از فعالیتمستندها

است، یا آنها را  وحشحیاتت مشغله و اینکه موضوع فعالیت ما تنها به علّ

 دهیم.می شناسیم ارجاعمی کنیم یا به اشخاصی کهمی رد

ماعی مثل اینستاگرام یک صفحة های اجتمی کنیم که در شبکههاد پیشن

های خود را در آن به نمایش بگذارید. ای برای خود ایجاد کنید و فعالیتحرفه

د. شوات کاری برایتان شروع میمرور افرادی شما را شناخته و پیشنهاد به

 توانید از مشاوران دیجیتال مارکتینگ برای این منظور مشاوره بگیرید.می
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 پس:

 

 کنید پیدا صتخصّ

 .باشید جانبی درآمدهای شدن سرازیر منتظر و
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 فروش فیلم قبل از تولید
ماً  دید سپاسگزاریم و مسلّا این قسمت از کتاب را مطالعه کراز این که ت

گردد و خودتان نفع آن را خواهید می اولین سود این مسئله به خود شما بر

 برد.

دهید اینست می یتولی پاداش شما که اینقدر به آموزش خودتان اهمّ

یاد بگیرید که بتوانید تمام را ای که با یک پلتفرم عالی آشنا شوید. شیوه

 در واقع بتوانید میانبر بزنید.مشکالت را پشت سر بگذارید. 

ان جبران کننده سرمایه نظرت باز بهشاید تمام موارد قبلی گفته شده 

هرچند ما این اعتقاد را نداریم. اما با این حال در  نباشد یا خیلی سخت باشد.

حتّی  کار خود را قبل از شروع ضبط ةگیرید که سرمایمی این بخش شما فرا

www.takbook.com



 

58 

، آن را تبلیغ کنید را پیدا کنیدخود  فیلم . مخاطبانلین سکانس بدست آوریداوّ

 ب نکنید.و پول فروش خود را بگیرید. سپس اقدام به ساخت نمایید. تعجّ

 یک راه عالی
ود، خدر واقع شما با تبلیغ فیلم  دهیم،می در روشی که در ادامه شرح

ت ساخ واهید که درهستند میخ مندعالقهاز کسانی که به موضوع مستند شما 

تمایل  هر کس به میزانی که ؛تولید را بپردازندهای آن مشارکت کنند و هزینه

 شما تأمین خواهد شد.  هزینةدارد. در مجموع کلّ

جمعی، یکی از  به فارسی تأمین سرمایةیا « 1کراودفاندینگ»پلتفرم 

است که در حال  بسیاری هایی است که در بسیاری از کشورها سالیانشیوه

این توسّط  اندنیز توانستههای باال با هزینهرا ها و بسیاری از فیلم استفاده بوده

فیلم  نمایند و سپس به تولید فیلم خود بپردازند. تأمین سرمایهشیوه 

Veronica Mars  2013رکورددار این نوع تأمین سرمایه، توانست در سال ،

 مبلغی بالغ بر پنج میلیون دالر با این شیوه کسب نماید.

اندازی گردیده و با اینکه رم چند سالی است که در ایران راهتفپلاین 

این  اند باده فیلم مستند و داستانی توانستهزیادی ندارد تا کنون چند  ةسابق

ماً مورد نیاز خود را از این راه تأمین نمایند. مسلّ شیوه تمام یا بخشی از سرمایة

                                                   
1 Crowdfunding 
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ه شرطی که به خوبی با آن آشنا توانید از این شیوه استفاده نمایید. بمی شما هم

نظر صحیح از آن نمایید. مدّ ةشده و پس از شناخت کامل، اقدام به استفاد

قیت شما در این پلتفرم، در گرو آشنایی شما به تمام داشته باشید که موفّ

مراحلی است که نیاز دارید تا تبلیغات کار خود را به بهترین نحو انجام دهید. 

ارتباط زیادی با موضوع فیلم شما ندارد. بلکه به این  قیت شمادر واقع موفّ

کنید و مخاطبین چقدر با می فیدارد که شما چگونه پروژه خود را معرّ ارتباط

شما باید فروشنده خوبی باشید و فیلم خود را به  شوند.می شما مأنوس ةپروژ

 خوبی بفروشید.

تمامی صنایع سازی نبوده و در فیلم ةاین پلتفرم فقط مربوط به حوز

 هایی که این پلتفرم را ارائهکتگیرد. ولی برخی از شرمی مورد استفاده قرار

سینمایی های اند و فقط پروژهخود محدودیت قائلهای پروژهنمایند برای می

خود را درون آن تعریف توانید به سادگی پروژة می شمانمایند. می را قبول

ژه، در صورتی که توانسته باشید درصد ت تبلیغ پروکنید و پس از اتمام مدّ

قابل قبولی از پروژه خود را جذب نمایید، شرکت مذکور مبلغ را به شما 

 تحویل خواهد داد.
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 سرمایه گذار جذب کنید!
ابیت داشته پیشنهاد شده باز نتوانست برایتان جذّهای اگر همه روش

ش. منظور ما اایالبته از نوع حرفه ، آخرین راه جذب سرمایه گذار است؛باشد

گذاری کنند. ه حاضرند برای ساخت مستند سرمایههایی است کشبکه

طرح  . ولی برای ارائةNational Geographicا ی BBCهایی مثل شبکه

 ه کنید. هرچند کهنیاز دارید که یک پروپوزال عالی تهیّها خود به این شبکه

سید، ولی اگر بتوانید بایست یاد بگیرید که چطور یک پروپوزال عالی بنویمی

های بسیار بیشتر از هزینهحتّی  توانیدمی را متقاعد کنید،ها یکی از این شبکه

 تولید فیلم خود، از آنها دریافت کنید.

سخت باشد و معیارهای باالیی ای ماهواره شاید متقاعد کردن یک شبکة

استفاده برای انتخاب داشته باشند؛ ولی تصمیم با شماست که از کدام شیوه 

 کنید.

توانید در می نوشتن یک پروپوزال عالی ی با نحوةهمچنین برای آشنای

 آموزشی آن شرکت نمایید.های دوره

www.takbook.com



 

61 

 

 پیشنهاد ما
هم برای  یحال که تمام این موارد را فرا گرفتید ما پیشنهادات بهتر

 شما داریم. البته بعد از اینکه تخصص پیدا کردید.

اگر خواستید » :دهند کهمی ا پیامکه به مهستند افراد بسیاری 

 یا شخصی پیام «تصویربرداری انجام دهید ما حاضریم برایتان انجام دهیم.

الیت کنم. در کنار شما فعّ و یا کارآموز توانم بعنوان دستیارمی دهد که منمی

ما تخصص الزم را فرا های ولی وقتی هستند افرادی که با شرکت در دوره

ایم، مسلّما از ن کردهبا آشنایی با آنها به مهارت آنها اطمینا اند و ما نیزگرفته

 آنها استفاده خواهیم کرد.
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تخصص ما،  آموزشیهای این است که با شرکت در دوره ما لذا پیشنهاد

. در این مرحله است که ما گرفته و وارد مرحله عملی شوید فرارا کامل 

 د خواهیم داشت.پیشنهادات بسیار خوبی برای همراهان همیشگی خو
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 یک درخواست
مربوط به این کتاب از طریق لینک زیر، ما را از  ه صفحةا مراجعه بب

 نظرات خود بهره مند سازید.

 
www.mostanadsazi.ir/ep 

خواهید در مورد ساخت اصولی مستندهای می همچنین اگر

یات مستندسازان بزرگ دنیا اطالعات بیشتری کسب بر طبق تجرب وحشحیات
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مراجعه نمایید و از مقاالت رایگان آن استفاده  مستندسازیکنید، به وب سایت 

 نمایید.

 
www.mostanadsazi.ir 
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 رتشکّ 
 مستندساز خوب کشورمان دانم از جناب آقای فتح اهلل امیریمی الزم

 سازندة که با دقت تمام مطالب این کتاب را بررسی کرده و ما را از نظرات

 ةو موفقیت بیش از پیش ایشان را در عرص ر نمودهد، تشکّمند ساختنخود بهره

مظلوم و در گرداب  وحشحیاتو حمایت از  وحشحیاتسازی از مفیل

 .آرزو نمایمانقراض این سرزمین برایشان 
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