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ملت شریف ما اگر در این انقالب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین 
و  مزارع  و  و کارخانه ها  بازارها  تا  دانشگاه ها  از متن  بپردازد.  به کار  و  برآرد 

باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.
ُه( َس ِسرُّ  امام خمینی )ُقِدّ
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سخنی با هنرجویان عزیز

به نام خدا 
درس دانـش فنـي پایـه بـا هدف شـناخت مفاهیم، کسـب دانش فنـي پایه در گـروه هنر و رشـته تحصیلي تولید 
برنامـة تلویزیونـي بـراي شـما هنرجویان عزیز طراحي و کتاب آن تألیف شـده اسـت در تدویـن درس دانش فني 
پایـه دهـم موضوعاتـی مانند تاریخچه رشـته، محتـوا برای ایجاد انگیزش، مشـاغل و هدف رشـتة تحصیلی، نقش 
رشـتة شـما در توسـعه کشـور، و نمونه هایـی از نـوآوري، خالقیـت و الهـام از طبیعـت، اصـول، مفاهیـم، قوانیـن، 
نظریـه، فنـاوري، تعریـف دسـتگاه ها و وسـایل کار، مصادیقـي از ارتبـاط مؤثـر فنـي و مستندسـازي، زبـان فني، 
ایمنـي و بهداشـت فـردي و جمعـي، پیشـگیری از حـوادث احتمالي شـغلي و نمونه هایـی از مهارت حل مسـئله 
در بسـتر گـروه تحصیلـي و بـراي رشـتة تحصیلي در نظر گرفته شـده اسـت. می توانیـد در هنگام ارزشـیابی این 
درس، از کتـاب همـراه هنرجـوی خـود اسـتفاده کنیـد. توصیه می شـود در یادگیری ایـن درس به دلیـل کاربرد 

زیاد آن در درس های دیگر رشـته، کوشـش الزم را داشـته باشـید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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به نام خدا 
بـا توجـه بـه آموزه هـاي اسـالمي، کار و اشـتغال از ارزش تربیتـي برخـوردار اسـت و انسـان از طریـق کار، نفـس 
سـرکش را رام کـرده و شـخصیت وجـودي خویـش را صیقـل داده، هویت خویـش را تثبیت کـرده و زمینه ارتقاء 
وجـودي خویـش را مهیا و امکان کسـب روزي حالل و پاسـخگویي بـه نیازهاي جامعه را فراهم مـي آورد. آموزش 
فناوري، کار و مهارت آموزي، باعث پیشـرفت فردي، افزایش بهره وري، مشـارکت در زندگي اجتماعي و اقتصادي، 
کاهـش فقـر، افزایـش درآمـد و توسـعه یافتگي خواهد شـد. براي رسـیدن به این علـم برنامه ریزي درسـي حوزۀ 
دنیـاي کار و دنیـاي آمـوزش بـر مبناي نیاز سـنجي شـغلي صـورت گرفته اسـت. درس هاي رشـته هاي تحصیلي 
شـاخه فنیو حرفـه اي شـامل دروس آموزش عمومـي، دروس شایسـتگي هاي غیرفني و شایسـتگي هاي فني مورد 
نیـاز بـازار کار اسـت. دروس دانـش فنـي از دروس شایسـتگي هاي فنـي اسـت کـه برای هـر رشـته در دو مرحله 
طراحـي شـده اسـت. درس دانـش فنـي پایـه بـا هدف شـناخت مفاهیـم و کسـب دانش فنـي پایه در گـروه هنر 
و رشـتة تولیـد برنامـة تلویزیونـي تحصیلي اسـت کـه هنرجویـان در پایة دهـم و در آغاز ورود به رشـتة تحصیلي 
خـود مي بایسـت آن را آمـوزش ببیننـد و شایسـتگي هاي الزم را در ارتبـاط بـا دروس عملـي و ادامـة تحصیل در 
رشـتة خود را کسـب نمایند. درس دانش فني که در پایة دوازدهم طراحي شـده اسـت شایسـتگي هایي را شـامل 
مي شـود کـه موجـب ارتقـاء دانـش تخصصـي حرفه اي شـده و زمینـه را بـراي ادامة تحصیـل و توسـعة حرفه اي 

هنرجویـان در مقطـع کارداني پیوسـته نیز فراهـم مي کند.
الزم بـه یـادآوري اسـت کـه کتـاب دانـش فني پایه تئـوري تفکیک شـده در درس علمـي کارگاه هاي 8 سـاعته 
نیسـت بلکـه در راسـتاي شایسـتگي ها و مشـاغل تعریـف شـده بـراي هـر رشـته تدویـن شـده اسـت. در ضمن 
آمـوزش ایـن کتـاب نیاز بـه پیش نیاز خاصي ندارد و براسـاس آموزش هاي قبلي تا پایة نهم نوشـته شـده اسـت. 
محتـواي آموزشـي کتـاب دانـش فني پایه، آموزش هـاي کارگاهي را عمق مي بخشـد و نیازهـاي هنرجویان را در 

راسـتاي محتـواي دانـش نظري تأمیـن مي کند.
  تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملي و با محوریت هنرآموز و هنرجوي فعال انجام می شود.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخني با هنرآموزان گرامی



فصل 2

تاریخچه و ویژگی های تلویزیون
پودمان 1



8

یکـي از تحـوالت بزرگـي کـه تلویزیـون در زندگـي ایجـاد کـرد، جهـان هسـتي را بـا تمـام وسـعتش بـه 
خانه هـاي کوچـک انسـان ها آورد. از زمـان اختـراع ایـن پدیـدۀ سـحرآمیز دیگر نیازي نیسـت بـراي دیدن 
و شـنیدن جهـان و جهانیـان از خانـة خویـش بـه بیـرون راهي شـویم. تلویزیون با پوشـش گسـترده اي که 

دارد، از کوچک تریـن تـا بزرگ تریـن اشـیاء و موجـودات را در مقابلمـان بـه نمایـش درمـي آورد.
قبـل از تلویزیـون، رادیـو در انتقـال اخبـار و سـرگرم کـردن خانواده هـا بهتریـن گزینـه بـود، امـا بـا آمدن 

تلویزیـون، رادیـو نقـش خـود را در خانواده هـا از دسـت داد و تلویزیـون در رتبـه اول قـرار گرفـت. 
تلویزیـون بـا انتقـال آنـي پیام و تحـوالت جامعه از طریق برنامه  هاي خبري، آموزشـي، ورزشـي، پژوهشـي، 
اقتصـادي، اجتماعـي، سیاسـي و بـا اسـتفاده از فیلم هـاي مسـتند، داسـتاني، ترکیبـي، انیمیشـن و غیـره 

تأثیـرات فراوانـي بـر زندگي روزمرۀ ما داشـته اسـت.

مقدمه

تصویر 1 
رادیو قدیمی

تصویر 2
تلویزیون قدیمی

اختـراع تلویزیـون حاصـل تـالش بسـیاري از دانشـمندان در زمان هـا و مکان  هـاي مختلف اسـت تا انسـان 
امـروز بتوانـد از طریـق آسـمان )ماهـواره( بـه تماشـاي تصاویري از جهان هسـتي بنشـیند.

تصویر 3
قدیمی ترین فرستنده

تصویر 4
ماهواره



9

پودمان 1     تاریخچه و ویژگی های تلویزیون

تاريخچة تلويزيون

بشـر از دیربـاز آرزو داشـت کـه بـا انتقـال عالئـم تصویـري، بـا جهانیـان ارتبـاط برقـرار کنـد؛ هرچنـد که 
بـا آن فاصلـة زیـادي داشـت. دود از اولیـن وسـایل ارتباطـي بـود کـه با هـدف  رسـاندن پیام هـاي تجاري، 

جنگـي و امثـال آن ایجـاد می شـد.

تصویر 5
دود آتش

تصویر 6
کبوتر نامه بر

بعـد  از آن، پیام هـاي مکتـوب با کشـتي، چاپـار، پرندگان و 
نظایـر آنهـا فرسـتاده مي شـد، ولي سـرعت آنها کـم بود و 
خطـرات بسـیاري تهدیدشـان مي کرد. نخسـتین تالش ها 
بـراي ارسـال پیام هـای سـریع در قـرن 17 و 18 توسـط 
دانشـمنداني همچون؛ لوئیجي گالواني1 ، ولتا2 ، اورسـتد3 ، 
آمپـر4 ، اهـم5 ، فـارادي6  و جیمز کلرك ماکسـول7  صورت 
گرفـت. ایـن دانشـمندان معتقـد بودنـد، همان گونـه کـه 
صـوت از سـیم عبور مي کنـد، تصویر نیز می توانـد با همان 
روش انتقـال یابد. به طور کلي تا اختـراع تلویزیون، دو دورۀ 
انتقـال تصویر وجـود داشـت؛ دورۀ انتقال تصویر با سـیم و 

دورۀ انتقـال تصویر بدون سـیم.

  LUIGI GALVANI ـ 1
 ALLESANDRO VOLTA ـ 2
 HANS C. OERSTED ـ 3
 ANDRE AMPERE ـ 4
 GEORGEX. OHM ـ 5
 MICHAEL FARADAY ـ6
 JAMES CLERK MAXWELL ـ7

تصویر 7
کشتی قرن هجدهم
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تصویر 8
آندره آمپر

تصویر 9
جورج اهم

تصویر 10 
چاپار) سوار پیام آور(

تصویر 11
مردم در حال تماشای اولین تلویزیون هاـ 1936 میالدی

تصویر 12
الکساندرسن، مخترع نخستین تلویزیون 3 اینچی

تصویر 13
نخستین خانواده ها در حال تماشای تلویزیون 
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پودمان 1     تاریخچه و ویژگی های تلویزیون

چگونگي انتقال تصویر با سـیم

پـس از کشـف تلگـراف توسـط مـورس، دانشـمندان موفـق شـدند بـه کمـک 
سـیم، تصویـر را از یـک نقطـه بـه نقطـة دیگـري انتقال دهنـد. این کشـف، به 

تالش سـه تـن از دانشـمندان وابسـته اسـت. 
1ـ جیواني کازلي1 ، اهل ایتالیا، موفق شـد در اواسـط قرن نوزدهم دسـتگاهي 
بسـازد کـه طرح هـاي خطي سـاده را از یـک نقطه بـه نقطة دیگـر منتقل کند. 

او این دسـتگاه را »پان تلگـراف«2 نامید.
2ـ آرتـور کـورن3  در آلمـان، دسـتگاه جیوانـي کازلـي را در اوایل قرن بیسـتم 
)1907( بـه گونـه اي گسـترش داد کـه مي توانسـت یـک عکـس 18×13 را 
در مـدت 48 سـاعت، بیـن دو شـهر پاریـس و لنـدن مخابـره کنـد. او نـام این 

دسـتگاه را »فتوتلگرافـي « نامیـد.
3ـ اوژن بلـن4  در فرانسـه موفق شـد سـرعت دسـتگاه انتقال تصویر آرتـور کورن آلماني را بـه 12 دقیقه کاهش 

دهد. او دسـتگاه خود را »فاکسیمیله«5 یا »بلینوگراف«6 نامید.
بدیـن ترتیـب، تلویزیـون بـه همـان انـدازه از فـن فتوتلگرافـي شـکل گرفتـه اسـت کـه رادیـو از تلفـن، و 

سـینما از عکاسـي. 

  GIOVANNI CASELLI ـ 1
 PANTELEGRAPHE ـ 2
 ARTEUR KORN ـ 3
 EUGENE BELIN ـ 4
 SIMILE ـ FAC ـ 5
 BLINOGRAPHE ـ 6

قلمرو دانش و علم در راديو و تلويزيون

تصویر 14
مورس، کاشف تلگراف

تصویر 15
دستگاه فاکسیمیلیه

تصویر 16
دستگاه بلینوگراف
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تصویر 18
نمونه ای از دستگاه انتقال تصویربلینوگراف

تصویر 19
عکاسی

تصویر 20
تلفن

تصویر 17
رادیو

آنچـه دانشـمندان موفـق بـه انجـام آن شـدند، انتقـال تصویـر بـه کمک سـیم بـود؛ پس به ایـن فکـر بودند که 
چگونـه مي تـوان تصویـر را بـدون سـیم از نقطـه اي بـه نقطـة دیگـر انتقـال داد. ایـن آغـاز دورۀ دوم و اختـراع 

تلویزیـون، یعنـي انتقـال تصویر بدون سـیم اسـت.
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پودمان 1     تاریخچه و ویژگی های تلویزیون

تصویر 21
سینما

تصویر 22
آرتورکورن با دستگاه فتوتلگرافی
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تصویر 24 
پخش تلویزیونی بازی های برلینـ 1936

تصویر 23 
تلفنخانه برلینـ 1930
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پودمان 1     تاریخچه و ویژگی های تلویزیون

چگونگي انتقال تصویر بدون سیم

براي انتقال تصویر بدون سیم، نخست دانشمندان فیزیک نخست باید به دو سؤال پاسخ می دادند:
1ـ شدت هاي متغیر انرژي نوراني را چگونه مي توان به جریان هاي نسبتاً متغیر الکتریکي تبدیل کرد؟

2ـ تصویـر چگونـه خوانـده شـود یـا به اصطـالح امـروز، جـارو زني1  تصویـر چگونه 
صـورت گیرد؟

مسـئله اول را جـوزف ِمـي2  اهـل ایرلنـد، حـل کـرد. او کشـف کـرد کـه عنصـر 
سـلنیوم3  نسـبت بـه نور حسـاس اسـت و زماني کـه نور بیشـتري بـه آن تابیده 

شـود، امـواج الکتریکـي از آن، سـریع تر عبـور مي کننـد.
مسـئله  دوم را پـل نیپُکف4  حل کرد. او صفحه اي گرد سـاخت کـه در اطراف آن، 
سـوراخ هایي قـرار داشـت و نـور از آنهـا عبـور داده مي شـد؛ بدین  ترتیب، مسـئلة 
خوانـدن تصویـر را حـل کـرد. هـر چنـد این دسـتگاه، مکانیکـي بود، امـا حرکت 

خوبـي در جهـت اختـراع تلویزیـون به حسـاب مي آید. 
پـس از حل دو مسـئله فوق، دانشـمندان سـعي کردند نخسـتین تلویزیـون را به 
جهـان عرضـه کننـد. در بین آنهـا نام دو نفـر از اهمیت ویـژه اي برخوردار اسـت:

الف ـ جان لوگي برد5 ، در اوایل قرن بیستم در انگلستان موفق شد تصویر مبهمي از دست دستیار خود را در 
محدودۀ آزمایشگاه، بدون سیم انتقال دهد که این قدمي بزرگ در جهت اختراع تلویزیون محسوب مي شد. 

  SCAN ـ 1
JOSEPH MAY ـ 2
SELENIUM ـ 3
PAUL NIPKOW ـ 4
 JOHN LOGIE BAIRD ـ 5

تصویر 26 
تصویربرداری تلویزیونی بازی های برلین

تصویر 25 
دستگاه پل نیپکو که منجر به اختراع تلویزیون شد

تصویر 27
پل نیپکف 
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تصویر 28
دستگاه نوار پال سکام 

تصویر 29
دستگاه نوار پال 

او در سال 1925 میالدي دستگاه تلویزیوني را به نمایش عمومي گذاشت. 
بـ  چارلـز فرانسـیس جنکینـز1  در آمریـکا، در همـان زمـان، موفـق شـد همـان کاري را بکنـد که لوگـي برد در 

انگلسـتان انجـام داده بود.
در ایـن ایـام، تلویزیـون بـراي خوانـدن تصویـر، از شـیوۀ مکانیکـي پـل نیپُکف اسـتفاده مي کـرد و این امر، سـدي 
در برابـر توسـعة تلویزیـون محسـوب مي شـد. از میان دانشـمنداني کـه بر روي شـیوۀ انتقال الکترونیـک تصویر کار 

مي کردنـد، مي تـوان بـه والدیمیـرك. زوري کیـن2  اشـاره کرد.
ناگفتـه نمانـد کـه بیـن سیسـتم مکانیکـي و الکترونیکي و پذیـرش یکي از دو شـیوه، اتفـاق نظر نبود؛ تـا اینکه در 

سـال 1930 میـالدي شـیوۀ انتقـال الکترونیکي تصویر پذیرفته شـد.
سـرانجام در 1936 یـک شـبکة تلویزیونـي نخسـتین پخش عمومـي تلویزیون را از قصر الکسـاندر آغاز کـرد. از این 

تاریـخ، تلویزیـون بـه طور مرتب بـراي مـردم برنامه پخـش مي کرد. 

سیستم قفل و کلید

سیسـتم تلویزیـون را سیسـتم قفـل و کلیـد مي گوینـد؛ بـه عبارتـي، همان طـور کـه هرکلیـد بـراي قفـل خـود 
مناسـب اسـت، فرسـتنده و گیرنـده نیـز بایـد بـا هـم هماهنگـي داشـته باشـند تـا گیرنـده بتوانـد پیام هـاي 
فرسـتندۀ مربـوط را بگیـرد. همیـن امـر، باعـث شـد تـا اقدامـات الزم صـورت گیـرد تـا سیسـتم هاي متفـاوت 
بـه بـازار عرضـه نشـوند و تمـام سـازندگان مجبـور باشـند از سیسـتمي واحد اسـتفاده کننـد. بر همین اسـاس، 
سیسـتم »ان.تي.اس.سـي«3 در امریکا و »پال«4 در انگلسـتان و »سـکام«5 در فرانسـه، به عنوان اسـتاندارد شکل 

گرفـت. اکنـون کشـورهاي مختلـف، هرکـدام یکـي از سیسـتم هاي فـوق را بـه کار مي برنـد. 

 CHARLES F.JENKINS ـ 1
 VLADIMIR K.ZWORYKIN ـ 2
 N.T.S.C ـ 3
 PAL ـ 2
 SECAME ـ 5
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پودمان 1     تاریخچه و ویژگی های تلویزیون

آغاز ضبط مغناطیسي

در میانـة قـرن بیسـتم دسـتگاه ضبـط مغناطیسـي اختراع شـد کـه تحـول چشـم گیري در سـاختار برنامه هاي 
تلویزیونـي بـه وجـود آورد. اینـک، برنامه سـازان مي توانسـتند برنامه هـاي خـود را بـا کیفیـت بهتـري نسـبت به 

گذشـته، تولیـد کنند. 

تصویر 30 
دستگاه VHS همراه با نوار تصویری

تصویر 31
دستگاه تدوین نوار بتا کم 

تصویر 32 
نوار بتا کم

تـا سـال 1980 کـه دوربین هـاي قابـل حمل ویدیویـي به بازار عرضه نشـده بـود، گزارش هاي خبـري به صورت 
فیلـم تهیـه مي شـد. بـراي ایـن کار، از فیلم هایـي به نام »ریِورسـال«1 اسـتفاده مي شـد که مراحـل ظهور آن 

    REVERSAL ـ 1
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تصویر 27 

تصویر 35 تصویر 34

تصویر 33 
اولین دوربین ویدیوئی 8 میلی متریـ1985 

سـریع تر از فیلم هـاي نگاتیـو بـود. در سـال 1980، شـرکت سـوني دوربین هاي قابـل حمل ویدیویـي را به بازار 
عرضـه کـرد کـه جانشـین دوربین هـاي فیلم برداریــ بـراي تهیة گزارش هـاي خبریـ شـد. یک دهه بعد، سـوني 
ایـن دوربین هـا را کامـل کـرد و دوربین هـاي کوچـک و قابـل حمـل را عرضـه کـرد کـه برنامه هاي نمایشـي را 

در خـارج از اسـتودیو و در فضـاي طبیعـي تصویر بـرداري مي کردند. 
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پودمان 1     تاریخچه و ویژگی های تلویزیون

بـا ظهـور ماهـواره، تلویزیـون از سـطح ملي به فراملي رسـید و اکنـون شـبکه هاي تلویزیوني کشـور هاي مختلف 
در رقابـت با یکدیگـر گام برمي دارند. 

تصویر 36 
 انتقال تصاویر ماهواره ای

تصویر 37 
قدیمی ترین ماهوارهـ 1962

تصویر 38 

تصویر 39 

تاريخچة تلويزيون در ايران

در تیرماه 1337 هجري شمسـي، مجلس شـوراي 
ملـي ایـران قانـون تأسـیس تلویزیـون در ایران را 
تصویـب کـرد. بـر اسـاس ایـن قانـون، بـه دولـت 
اجـازه داده شـد که یـک فرسـتندۀ تلویزیوني زیر 
نظـر وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن، در تهـران 

بـه کار اندازد. 
در آغـاز فعالیـت، تلویزیـون ایـران، روزانـه چهـار 
سـاعت برنامـه پخـش مي کـرد کـه بعـداً سـاعات 
پخـش آن افزایـش یافت. از آنجایي کـه تلویزیون 
در  را  مغناطیسـي  ضبـط  دسـتگاه  خصوصـي، 
اختیـار نداشـت، برنامه هـاي آن بـه صـورت زنـده 

مي شـدند. پخـش 
شـد  گرفتـه  تصمیـم  شمسـي،  چهـل  دهـه  در 
مطالعـه دربـارۀ راه انـدازي تلویزیـون دولتـي آغاز 

 . د شو
در اواخـر دهـه 40 شمسـي، تلویزیـون خصوصـي 
ایـران و تلویزیـون ملـي تحـت نظـارت تلویزیـون 
گرفـت.  قـرار  ایـران(  ملـي  )تلویزیـون  دولتـي 
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برنامه هـاي تلویزیـون خصوصـي بـا عنـوان کانـال دو، و بـا کیفیـت 
باالتـري بـراي اقشـار فرهیختـه پخـش مي شـد.

در کنـار دو کانـال ایرانـي یـک و دو کانال دیگري به زبان انگلیسـي 
بـراي اتباع سـایر کشـور ها کـه در ایران مقیـم بودنـد، برنامه پخش 
مي کـرد. ایـن تلویزیـون، در سـال 1355 هجـري شمسـي تعطیـل 
شـد. با تعطیل شـدن کانـال خارجي، پخـش برنامه هـاي بین المللي 

تلویزیـون ملـي ایران آغاز شـد.

تصویر 40

پـس از انقـالب اسـالمي، شـبکه هاي جدیـدي بـه دو شـبکة 1 و 2 اضافـه شـدند. شـبکة 3 بـا نـام شـبکة 
جـوان، شـبکة 4 )شـبکة فرهیختـگان(، شـبکة 5 )شـبکة اسـتان تهـران(، شـبکة 6 )شـبکة خبر( و شـبکة 
7 )شـبکة آمـوزش( و شـبکه اسـتانی بـراي اطالع رسـاني در داخـل مرز هـا شـروع بـه فعالیـت کردنـد و 
شـبکه هاي سـحر و جام جـِم یـک و دو و سـه، و العالـم و... وظیفـة اطالع رسـاني بـه آن سـوي مرز هـا را 

گرفتنـد. بر عهـده 

تلويزيون پس از انقالب اسالمي ايران

تصویر 41 



21

پودمان 1     تاریخچه و ویژگی های تلویزیون

تلويزيون در مقايسه با رسانه هاي ديگر

پـس از اختـراع تلویزیـون عـده ای آن را فرزنـد تئاتـر، سـینما و رادیو مي دانسـتند و تصـور مي کردند کـه قواعد 
ایـن سـه رسـانه بایـد در تلویزیـون نیز بـه کار گرفته شـود. اما آیا مي تـوان تلویزیـون را، از جهات مختلـف، با این 

سـه رسـانه مقایسه کرد؟

مقایسۀ تلویزیون با تئاتر 

در تئاتـر، صحنـه بـه گونه اي اسـت کـه تماشـاگر مي تواند در هر لحظـه، تمامي صحنه را زیر نظر داشـته باشـد؛ 
در صورتـي کـه در تلویزیـون، کارگـردان تصمیـم مي گیـرد که در هر لحظه، به کدام قسـمت صحنه توجه شـود. 
مخاطبـان تئاتـر، بـه طـور دسـته جمعي بـه تماشـاي آن مي نشـینند و قواعد نـگاه، بر جمـع آنان، حاکم اسـت؛ 
در حالـي کـه مخاطبـان تلویزیـون، در گروه هـاي کوچک یا تک نفـره، آن را تماشـا مي کنند. در تئاتر، تماشـاگر 
در محـل اجـرا حاضـر اسـت و طبـق تعاریـف تئاتـر، قسـمتي از تئاتـر محسـوب مي شـود و بازیگر و تماشـاگر با 
هـم تعامـل دارنـد؛ در حالـي کـه در تلویزیـون، چنیـن نیسـت. همین نکته سـبب شـکل گیري گونـه اي از  تئاتر 

)تئاتر تلویزیوني1( شـد. 
در تئاتـر، بـه دلیـل فاصلـة تماشـاگر بـا صحنه، شـیوۀ بازي، گریم و دیگر مسـائل نسـبت بـه تلویزیـون متفاوت 
اسـت. در تئاتـر، اغـراق در حـرکات ـ بـراي بیـان احساسـات ـ یـا اغـراق در گریم، نسـبت بـه تلویزیون، بسـیار 
بیشـتر اسـت، زیـرا در تلویزیـون، بـا نشـان دادن تصاویر بسـیار درشـت از چهرۀ بازیگـران، هیچ نیـازي به اغراق 
بـراي انتقـال مفاهیـم نیسـت. از آنجـا کـه تئاتـر بـه صـورت زنده اجـرا مي شـود، امکان اصـالح اشـتباهاتـ  در 
مقایسـه بـا تلویزیـونـ  وجـود نـدارد. نمایـش تلویزیونـي، یـک بـار ضبـط مي شـود و ممکـن اسـت بارها پخش 

شـود ولـي در تئاتـر، بازیگـران بایـد در چندیـن نوبت اجـرا را تکـرار کنند. 

Tele theatre ـ 1

تصویر 42
تئاتر با تماشاگران 

تصویر 43
تلویزیون با تماشاگران 
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مقایسۀ تلویزیون با سینما

در آغـاز کار تلویزیـون، تصـور مي شـد کـه تمـام قواعـد سـینما در ایـن رسـانة نوپـا کاربـرد دارد، امـا بـه زودي 
ویژگي هـاي تلویزیـون مشـخص کـرد کـه بیـن سـینما و تلویزیـون تفاوت هـاي بسـیاري وجـود دارد. بـراي مثـال، 
تدویـن در تلویزیـون بیشـتر متکـي بـه نماهـاي درشـت و واکنـش اسـت. بزرگـي پـردۀ سـینما نسـبت بـه صفحة 
کوچـک تلویزیـون، در زمینـة میزانسـن1 ، تفاوت هـاي چشـم گیري را مطـرح سـاخت. مهم ترین مزیـت تلویزیون به 
سـینما، بحـث فوریـت2  در انتقـال پیـام اسـت. همزماني واقعـه با زمان تماشـا، موضوع مهمي اسـت که این رسـانه 
را از سـینما متمایـز مي کنـد. برنامه هـاي زنـده، در دنیـاي برنامه سـازي تلویزیـون، از جایـگاه خاصـي برخوردارنـد. 
امـروزه، شـبکه هاي مختلـف سـعي مي کننـد بـا ارائـة برنامه هـاي زنـده، از ایـن توانایـي تلویزیـون بـراي رقابـت بـا 

سـینما به نحـو مطلوبـي بهـره ببرند. 
نکتـة دیگـري کـه بایـد مطرح شـود، فضاي تماشـاي سـینما و تلویزیون اسـت. در سـینما مخاطب بلیـت مي خرد و 
تماشـاي فیلـم، در محیطـی تاریـک و سـاکت، بـه دور از هرگونه مزاحمـت، صورت مي گیـرد؛ در حالي کـه مخاطب 
تلویزیـون در منـزل نشسـته و ممکـن اسـت بـه دلیل مسـائلي کـه در اطرافـش مي گذرد، توجـه خود را از تماشـاي 
تلویزیـون بـه چیـز دیگـري معطوف کنـد. بنابرایـن، در قواعد برنامه سـازي بـراي تلویزیـون، این نـکات اهمیت پیدا 
مي کننـد. امـروزه، نویسـندگي بـراي نمایش هـاي تلویزیونـي تخصـص ویـژه اي اسـت کـه نیاز بـه آمـوزش و تجربة 

دارد. باال 

MISE EN SCENE ـ 1
IMMEDIACY ـ 2

تصویر 44
تماشای سینما 

تصویر 45 
تماشای تلویزیون
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تلويزيون در مقايسه با راديو

رادیـو  از  تلویزیونـي،  تهیه کننـدگان  اولیـن  هرچنـد 
بـه زودي  امـا  کردنـد،  مهاجـرت  رسـانه  ایـن  بـه 
متوجـه شـدند کـه در زمینـة برنامه سـازي، بین رادیـو 
دارد.  وجـود  بسـیاري  تفاوت هـاي  تلویزیـون  و 
تهیه کننـدگان اولیـه فکـر مي کردند برنامـة تلویزیوني 
همـان برنامـة رادیویي اسـت کـه تصویر بـه آن اضافه 
شـده اسـت. مثـاًل، برنامـة مسـابقه بیسـت سـؤالي یـا 
انـواع مسـابقه هاي اطالعـات عمومـي را بـه تلویزیـون 
آوردنـد، امـا بـه زودي متوجـه شـدند که ایـن برنامه ها 
در تلویزیـون موفـق نیسـتند. آنـان بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدند کـه بایـد برنامـة خـاِص ایـن رسـانه سـاخته 

شـود. شـاید ایـن مثـال بـه تفهیـِم بهتـِر موضـوع کمـک کنـد.
 وقتـي یـک برنامـة خبـري نوشـته مي شـود و سـپس تصویـر بـراي آن انتخـاب مي کننـد تـا متـن بـه تصویـر 
تبدیـل شـود، صـداي گوینـده بـر روي تصاویـر، ممکـن اسـت نتیجـة عکـس دهـد؛ بـه ایـن معنـي کـه تصویر 
بـا صـدا هماهنـگ نباشـد و بـا ایجـاد مزاحمت توجـه مخاطـب را از درك پیـام دور کند. در سـال هاي نخسـت 
تلویزیـون، گوینـده، اخبـار را از روي متـن و بـه عبارتـي از روي نوشـته اي که در پیـش رو داشـت، مي خواند. در 
ایـن حالـت، چهـرۀ گوینـده هیچ گونـه پیامـي را منتقـل نمي کـرد و باعث مي شـد کـه مخاطب، تمرکـزش براي 
درك خبـر کـم شـود. بعد هـا، بـه ایـن نتیجه رسـیدند که گوینـدۀ خبر بایـد به عدسـي دوربین )چشـم بیننده( 
نـگاه کنـد و خبـر را بخواند. مسـلماً، در سـال هاي اول، از روش هاي مکانیکي اسـتفاده مي شـد؛ یعنـي متن خبر 
در کنـار دوربیـن قـرار مي گرفـت، مثـل اینکـه گوینـده بـدون توجـه به متـن، خبـر را نقـل مي کند، امـا امروزه 
دسـتگاه هاي الکترونیکـي بـه کمـک گوینـدگان خبر آمده اسـت و در حالي که گوینـده به دوربین نـگاه مي کند، 

تمـام متـن در جلـوي عدسـي قـرار مي گیـرد و او آن را مي خوانـد.
تلویزیـون دسـتگاهي اسـت کـه احتیـاج بـه برنامـه دارد و تغذیه کننـدگان آن تهیه کنندگانـي هسـتند که براي 
تلویزیـون برنامه هـاي سـفارش داده شـده را تأمیـن مي کننـد؛ بنابرایـن پیـش از هـر موضوعـي بایـد بدانیـم که 

تهیه کننـده کیسـت و چـه مسـئولیتي دارد؟

تصویر 46 
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ـ گروه نوشتاري
تحقیق ـ گروه 

فیلم نامه نویس ـ 

● گروه کارگرداني

ـ دستیاران
ـ برنامه ریزان فعالیت هاي هنري

ـ منشي صحنه
ـ عکاس

ـ مدیر صحنه

مشاغل مربوط به رشتة توليد برنامة تلويزيوني

تصویر 47 
بخشی از فیلم نامه

تصویر 48 

تصویر 49
صحنه مستند عشایری 
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● گروه تهیه

ـ تهیه کننده
ـ دستیار تهیه
ـ مجري طرح
ـ مدیر تولید

ـ مدیر تدارکات و خدمات
ـ مدیر امور مالي

● گروه تصویربرداران

ـ تصویربردار
ـ دستیار

ـ مسئول فني
ـ مسئول تراولینگ

ـ کارگر فني

تصویر 51تصویر50

تصویر 52

تصویر 53
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● گروه نورپردازان

ـ نورپرداز
ـ دستیار نور

● گروه صدا

ـ صدابردار
ـ دستیار صدابردار

تصویر 54

تصویر 55 

تصویر 56 
فیلم نفس گرم

● گروه طراحی صحنه

ـ طراح صحنه
ـ مجري صحنه یا دکور

ـ طراح لباس
ـ دستیار طراحی صحنه

ـ دستیار لباس
ـ خیاط
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● گروه چهره پرداز

ـ طرح چهره پردازی 
ـ چهره پرداز خانم ها
ـ چهره پرداز آقایان

● گروه تدوین

ـ تدوین گر
ـ مسئول جلوه هاي ویژه

ـ مسئول رایانه
ـ انیماتور

ـ سازندۀ تیتراژ

تصویر 57 
فیلم بادیگارد

تصویر 58 

تصویر 59
مجری 

● مجري برنامه
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● طراح گرافیک

● نقاش

● گروه موسیقی

ـ آهنگساز
ـ نوازنده

ـ انتخاب یا ساخت موسیقي
ـ استودیو ضبط

ـ آهنگساز

● حمل و نقل

تصویر 60

● کارشناس

● گوینده یا خوانندۀ متن
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تکالیف عملکرديعنوان پودمان
 )واحد هاي یادگیري(

استاندارد عملکرد 
)کیفیت(

نمرهشاخص تحققنتایج مورد انتظار

پودمان 1 
تحلیل رشتۀ 

تحصیلي

رشــتة  تحلیــل  و  بررســي  1ـ 
تولیــد برنامــه تلویزیونــي و تحلیل 

مرتبــط تکنولوژي هــاي 

تحلیل برنامه هاي 
تلویزیوني و ارتباط آن با 

فناوري هاي جدید

توضیح و تشریح باالتر از حد انتظار 
رسانة تلویزیون و 
مقایسة آن با سایر 

رسانه ها
3

تحلیل وظایف در حد انتظار
کاري شاغلین 

در گروه ساخت 
برنامه هاي 
تلویزیوني

2

2ـ بیونیــک و بیودیزایــن )طبیعت 
الگوهــا در ســاختار تلویزیون(

تعریف طبیعت پایین  تر از حد انتظار
 الگوها در 

ساختمان فیزیکي 
رادیو و تلویزیون

1

نمره مستمر از 1

نمره واحد یادگیري از 3

ارزشيابی پايانی پودمان 1
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فصل 2

اصول و مبانی تولید و برنامه ریزی
پودمان 2
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ایـده بـه شـما کمـک مي کنـد تـا پیـش از روشـن کـردن دوربیـن، بـه تصور کلـي از فیلـم یـا برنامه مـورد نظر  
برسـید. ایـده مي توانـد برآمـده از هر موضوعي باشـد؛ ممکن اسـت خاطـره اي مربوط بـه زمان کودکي باشـد، یا 

از تماشـاي برنامـه اي تلویزیونـي، خوانـدن روزنامـه یـا نقـل قولی از یـک فرمانده جنـگ و مانند آن.
امـا مهم تریـن نکتـه بـراي آغـاز کار، ارائـه ایـده اي اسـت کـه از جذابیـت خـاص برخـوردار باشـد و مـورد توجه 

متقاضیـان و سـرمایه گذاران قـرار گیـرد.
طراح ایده باید با تهیه کننده یا کارگردان هماهنگ باشد و نظرات آنان را درباره  متن مورد توجه قرار دهد.

ايده

دسترسي به طرح مطلوب به دو روش انجام مي شود:
1ـ ایـدۀ برنامـه گاهـي از سـوي نویسـنده به تهیه کننده پیشـنهاد مي شـود. در چنیـن حالتي، نویسـنده نظرات 

تهیه کننـده یـا متقاضیـان را در طـرح گنجانـده و آن را بازنویسـي مي کند.
2ـ گاهـي ایـده از سـوي تهیه کننـده بـه نویسـنده ارائـه شـود. در چنین حالتـي نویسـنده با نظـرات تهیه کننده 

متـن را آمـاده مي کند.

طرح مطلوب

ایده یعني مفهوم اصلي یا علت وجودي و کل نگر ساختار فیلم یا برنامه که به جزئیات و غیره نمي پردازد. 

ايده چيست؟

خالصـة فیلم نامـه یـا ایـدۀ مکتـوب، طـرح مختصري از تحقیـق یا فیلم نامه  اسـت کـه نگرش اصلـي  و ماجراي 
کلـي برنامـه را بیـان مي کنـد. معموالً ایده ، نشـان دادن مسـیر کلـي برنامه، فیلم یا یک مسـتند بـه تهیه کننده، 

کارگردان و یا شـخص سـرمایه گذار اسـت.
هـدف نهایـي ایـده یـا طـرح، متقاعـد کردن سـرمایه گذار یـا مدیـران گروه هـاي تولید تلویزیـون، به خریـد ایدۀ 

برنامـه یا فیلم اسـت.
البتـه ارائـه طـرح اهـداف دیگـري را به دنبـال دارد؛ از جمله روشـن کردن ذهن نویسـنده در مورد ایـده، تدوین 
ایـده در چارچوبـي فهم پذیـر، و توافـق بـا سـرمایه گذار بـر سـر اهـداف برنامـه یـا فیلـم. با ایـن حال، در بیشـتر 
مـوارد هـدف واقعـي یافتـن کسـي اسـت کـه پیش نویـس فیلم نامـه را بپسـندد و سـرمایه گذاري بـراي آن را 

بپذیرد.

خالصة ايده 
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هنگامـي کـه سـرمایه گذار شـبکة تلویزیـون و یـا هـر نهاد دیگـر تولید کننـده، مجذوب ایدۀ پیشـنهادي شـدند، 
ممکـن اسـت ابهاماتـي در طـرح وجود داشـته باشـد؛ مثاًل ابهـام در موضوع یا هـدف برنامه، مخاطبـان آن، روند 

تولیـد، و یـا مـواردي از این گونه. 
تهیه کننـده بـا آگاهـي از اینکـه چنیـن مـوارد و مطالبي در جلسـه مذاکره مطرح خواهد شـد، باید خـود را براي 
پاسـخ هاي الزم مهیـا کنـد. در ایـن جلسـه همة مـوارد الزم، به سـرمایه گذار اطالع داده مي شـود تا هنـگام آغاز 

کار روي برنامـه یـا فیلـم، هیچ  نکتة مبهمي وجود نداشـته باشـد. 

پذيرش ايده

صرف نظـر از اینکـه موضـوع برنامـه یـا فیلـم دربـارۀ چیسـت و چه کسـي هزینـة آن را تأمین مي کنـد، ضروري 
اسـت کـه از همـان ابتـدا حـد و مرز و محـدودۀ موضوع و هدف آن مشـخص و تعریف شـود. باید موضـوع برنامه 
مشـخص شـود؛ اینکـه هـدف آن چیسـت و مخاطب آن کیسـت، و به چـه نتیجه اي  خواهد رسـید. این پاسـخ ها 

تنهـا بـراي قانـع کـردن سـرمایه گذار نیسـت، بلکه مسـیر حرکت سـازندگان فیلم را نیز روشـن  مي سـازد.

موضوع برنامه و هدف آن

یکـي از نـکات مهـم در نوشـتن ایـده، در نظر گرفتن مخاطبان برنامه اسـت. نویسـنده باید از همـان آغاز مخاطب 
برنامـة خـود را بشناسـد یا سـرمایه گذار آن را معرفي مي کند. باید دانسـت مخاطبان برنامه چه کسـاني هسـتند؛ 
از اقشـار دانشـجویي اند؟ کسـبه یـا کارمنـدان دولتـي و یا بخـش خصوصي انـد، کارگـر کارخانجات و یـا کودکان 
هسـتند. کـدام قشـر از جامعه انـد؟ پاسـخ بـه ایـن سـؤال ها قطعـاً نـوع نگـرش و تصـوري را کـه از برنامـه دارید، 
تحـت تأثیـر قـرار مي دهـد. سـاختن برنامه بـراي تلویزیون کار دشـواري اسـت، چـون مخاطبان آن دامنة بسـیار 
وسـیعي را در برمي گیرنـد. زمانـي کـه فیلم نامـة مسـتند یـا داسـتاني بـراي تلویزیـون نوشـته مي شـود، بایـد در 
نظـر داشـت کـه مخاطبان شـما بـا درجات تحصیلـي متفـاوت، سـلیقه و دیدگاه هاي متنـوع، برنامة ساخته شـده 

را خواهنـد دید.
اگـر طـرح بـدون در نظـر گرفتـن مخاطبـان نگاشـته شـود، برنامـة تولید شـده با بیننـدگان خـود ارتبـاط برقرار 

نخواهد کـرد.

مخاطب
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موضوعـي کـه بایـد مشـخص کـرد، این اسـت کـه برنامه در چـه محیـط و زمینـه اي نمایش داده مي شـود. 
محـل نمایـش کجاسـت؟ در دانشـگاه یـا کارخانـه؟ در دبیرسـتان یـا سـالن عمومـي محـل؟ در یک شـبکة  
تلویزیونـي دولتـي نمایـش داده مي شـود یـا شـبکة توزیـع فیلـم خانگـي؟ آیـا بـراي مخاطـب خاصـي در 

یـک کشـور تهیـه شـده اسـت یـا بـراي نمایـش در 
دنیا؟  سراسـر 

محل نمايش برنامه تلويزيوني يا يك فيلم

اگـر بـراي سـاخت برنامـه رقبـاي دیگـري وجـود دارنـد که شـرایط تـازه اي را به وجـود مي آورند، پرسـش 
اساسـي ایـن اسـت کـه چگونـه مي تـوان بودجـه اي را پیشـنهاد داد کـه قـادر بـه رقابـت بـا دیگـران و هم 
در حـدي باشـد کـه بتـوان بـا آن بودجـه، برنامـه اي خوش سـاخت تولیـد کـرد کـه عـالوه بـر رضایـت 

سـفارش دهنده، مخاطبـان خوبـي هـم داشـته باشـد.

رقابت براي ساخت برنامه

1ـ ایده  هاي عمومي

ایـده همیشـه در اختیـار اشـخاص خـاص یـا حرفه اي نیسـت، بلکـه مي تواند از ذهـن هرکس تـراوش کند. 
امـا در نهایـت یـک ایـدۀ خـوب توسـط تهیه کننـده یـا یـک نویسـنده آشـنا بـه برنامـة تلویزیونـي نوشـته 

مي شـود و سـپس بـه متقاضیـان ارائـه مي گـردد.
یکـي از وظایـف مهـم تهیه کننـدۀ تلویزیونـي، بـه دسـت آوردن ایده هـاي مناسـب تلویزیونـي اسـت. ایـده 
را هرکـس مي توانـد مطـرح کنـد و الزم نیسـت حتمـاً از طـرف تهیه کننـده باشـد. در طـول روز بـا افـراد 

بسـیاري برخـورد مي کنیـد کـه ایده هـاي بسـیاري دارنـد کـه قابـل تبدیـل بـه طـرح تلویزیوني اسـت.
نیـاز  کـه  ایده هایـي  تلویزیوني انـد.  برنامه هـاي  مناسـب  جوامـع،  تمـام  در  کـه  دارنـد  وجـود  ایده هایـي 

چگونه ايده يابي كنيم؟

تصویر 1
مخاطبین در محل نمایش فیلم
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2ـ ایده یابي 

ـ ایده یابی از مطالعه 

 مطالعـه و تحقیـق هرگونـه مـدارك مکتـوب مثل روزنامـه، کتاب، اسـناد قدیمي یـا جدید مي تواننـد ایده هاي 
مـورد نیـاز مـا را تأمیـن کننـد. گاهـي تهیه کننـده بـا مطالعـه یـک کتـاب تاریـخ یـا بررسـي یـک سـند مهم 
تاریخـي، ایـده اي ارزشـمند بـه دسـت مـي آورد. تحقیقـات انجام شـدۀ دیگـران، منبع مهم کسـب ایده اسـت و 

خاطـرات مکتـوب یـا سـفرنامه ها، همیشـه الهام بخـش برنامه سـازان بوده اسـت. 

مخاطـب را پاسـخ مي دهنـد؛ مي تواننـد سـرگرم کننده باشـند؛ دربـارۀ جهـان اطـراف به مخاطـب اطالعات 
بدهنـد؛ آشـپزي آمـوزش دهنـد؛ مباحـث روان شناسـي یـا نیازهـاي روحـي و روانـي مخاطـب را بـرآورده 
کننـد؛ بـه مخاطـب یـاد دهنـد چگونـه بـا اعضـاي جامعـة خـود ارتبـاط بیشـتر و بهتري برقـرار کننـد و یا 

دربـارۀ حفـظ محیـط زیسـت و ماننـد آن پیـام انتقـال دهنـد.

تصویر 2
نمایی از یک برنامه آشپزی
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تصویر 3 
ایده فیلم  سازی از کتاب

تصویر 4
فیلم 127 ساعت

ـ ایده یابي از سفر 

شـما وقتـي بـه سـفر مي رویـد از فضـاي عـادي و 
یکنواخـت خـود جدا مي شـوید و با فضـاي جدیدي 
شـما  ذهنـي  طـراوت  باعـث  کـه  مي گردیـد  آشـنا 
آشـنایي  جدیـد،  محیـط  و  آثـار  دیـدن  مي شـود. 
بـا  گفت وگـو  متفـاوت،  آیین هـاي  و  فرهنـگ  بـا 
افـراد باتجربـه، رفتـن بـه درون زندگـي مردمي که 
بـا آداب متفـاوت زندگـي مي کننـد و یـا سـفر بـه 
کویـر، دریـا و کوه هـا و مراتـع و جنگل هـا مي توانـد 

ایده هـاي نابـي را بـراي مـا بـه ارمغـان آورد. 
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تصویر 5
نمایی از دفتر کارخانه

ـ ایده های آماده

شـما ممکـن اسـت بـا مراجعـه بـه شـبکه هاي تلویزیوني یـا مراکز بزرگ تجـاري یـا کارخانجات و یا مؤسسـات 
دولتـي و خصوصـي بتوانیـد سـفارش تولیـد برنامـه داشـته باشـید؛ بـه عبارتي آنهـا مي تواننـد ایده هـاي آمادۀ 
خـود را کـه مشـتاق سـاختن برنامـه دربـارۀ آن هسـتند، به شـما سـفارش دهنـد، یا بـراي معرفي مؤسسـه یا 
سـازمان خـود اقـدام بـه سـاخت برنامـه کننـد. این موضـوع شـما را در سـاخت فیلم یـک گام به جلـو مي برد؛ 
چـرا کـه سـفارش دهندگان خودشـان خواهـان سـاخت برنامـه هسـتند و تهیه کننـده به دنبـال کارفرمـا بـراي 

ارائـه موضوع نخواهـد بود.

ـ ایده یابي از اتفاقات روزمره

نویسـندۀ طـرح یـا ایـده، یـا تهیه کننده بـراي یافتن ایـدۀ نو باید فـردي به روز باشـد. او  باید در رونـد اخبار روز 
قـرار گیـرد و نسـبت بـه عالقـه و هدف خـود براي ایده نویسـي بـه موضوعات روز سیاسـي، اقتصـادي، فرهنگي 

و یـا بین المللـي حسـاس باشـد تـا بتوانـد به ایده هـاي ناب و مـورد نیازش دسـت یابد.
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ـ ایده یابي جمعي

ممکـن اسـت نویسـندۀ متـن بـراي نوشـتن موضوع 
مشـخصي کـه در ذهـن دارد، نیازمنـد تبـادل نظـر 
و یافتـن موضوعـات گوناگـون و مرتبـط باشـد؛ بـه 
همیـن منظـور مي توانـد بـا درخواسـت از دوسـتان 
کارشـناس و یـا در یـک دورهمـي دوسـتانه، از نظر 
آنهـا بهره مند شـود. بـراي مثال نویسـنده مي خواهد 
دربـارۀ محیـط زیسـت مطلبي بنویسـد امـا نمي داند 
توجـه  محیط زیسـت  زیرمجموعـة  کـدام  بـه  کـه 
بیشـتري   کند تـا طـرح زیباتـر، مهم تر و قابـل توجه 
باشـد. بنابرایـن بـا مشـورت دوسـتان خـود ممکـن 
اسـت بـه عناویـن جدیدتـر و مهم تـري دسـت یابد. 

انتخـاب مي شـود و سـپس او مي توانـد در  ایـده یـا موضـوع مـورد نظـِر ایده پـرداز  ایـن گفت وگو هـا،  در 
فرصـت مناسـب بـه بسـط و گسـترش آن بپـردازد.   

پـس از آنکـه طـرح آماده شـده از سـوي تهیه کننـده بـه کارفرمـا ارائـه مي شـود، ممکـن اسـت بـا سـه وضعیت 
شـود:  مواجه 

1ـ اگر طرح رد شود، تهیه کننده براي تداوم کار باید به جاي دیگر مراجعه کند.
2ـ اگـر طـرح مشـروط شـود، تهیه کننـده و ایده پـرداز بـا هماهنگـي کارفرمـا اشـکاالت مطرح شـده را رفـع 

مي کننـد.
3ـ اگر طرح قبول شود، تهیه کننده براي مرحله پیش تولید اقدامات الزم را شروع مي کند.  

تصویر 6

پـس از تبدیـل اطالعـات و تحقیقـات اولیـه بـه ایـده و ارائـه بـه کارفرما و تأییـد آنهـا، مرحله پیـش تولید 
توسـط تهیه کننـده آغـاز مي شـود و محقـق بـه منظـور بسـط و گسـترش ایـدۀ کار، تحقیـق را بـه شـکل 

جامع تـري ارائـه مي دهـد.
برنامـة مسـتند  برنامـه، پژوهـش اسـت. پژوهـش در  اساسـي ترین و مهم تریـن مراحـل سـاخت  از  یکـي 
همـواره شـبیه سـتون هاي اسـتواري اسـت کـه نـگارش متـن وکارگردانـي بـر آن اسـتوار خواهـد بـود. بـه 
جـرأت مي تـوان گفـت مستند سـازي بـدون تحقیـق، فیلمـي بـدون پایه و اسـاس اسـت که بـه زودي مورد 
نقـد کارشناسـان حرفـه اي و متخصـص قـرار خواهـد گرفـت. از اینکـه تحقیـق براي یـک برنامه چـه زماني 
بـه طـول خواهـد انجامیـد، نبایـد هراسـید. تهیه کننـده نبایـد از هزینـة  زیـاد تحقیـق بهراسـد. او باید این 
امـر را بپذیـرد کـه بـراي تحقیـق بایـد زمـان و هزینة کافـي را متقبل شـود. تحت فشـار قـرار دادن محقق 
بـراي تحویـل در زمـان کـم و یـا اصـرار در صرفه جویـي هزینه براي سـفر هاي درون شـهري و برون شـهري 

پژوهشگران
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و پرداخـت دسـتمزد تحقیـق، مبانـي یـک فیلـم مسـتند را متزلـزل مي کنـد. مستندسـاز یـا تهیه کننـده 
هـر چـه از محقـق باتجربـه و حرفـه اي و متخصـص اسـتفاده کنـد، رونـد تولیـد را سـرعت مي بخشـد و بـر 
کیفیـت برنامـه مي افزایـد. تهیه کننـده بـا اسـتفاده از محقـق باتجربـه، کمتـر برنامـة خـود را در معـرض 
نقـد متخصصـان قـرار مي دهـد و از آسـیب پذیري آن مي کاهـد. اگـر تهیه کننـده بـر اسـاس نـوع تحقیـق 
و وسـعت آن، ماننـد سـاخت سـریال هاي مسـتند 52 قسـمتي، نیـاز بـه چنـد محقق داشـته باشـد، آنان را 
همـراه بـا دسـتیار تحقیـق، تجهیـزات کافـي ضبـط، دوربیـن عکاسـي و راننـده راهـي تحقیقـات میداني و 

مراکـز تحقیقاتـي مي کنـد.
محقـق بهتـر اسـت قبـل از آغـاز گفت وگـو، شـخص مـورد نظـر را توجیه کنـد و او را بـا هدف برنامه آشـنا 
سـازد تـا از بي راهـه رفتـن وي پیشـگیري کـرد و در دام اطالعـات زائـد گرفتـار نشـود تـا بتوانـد زمـان 
تحقیـق را بـه حداقـل برسـاند. ممکـن اسـت برخـي مطالـب جذابیـت داشـته باشـد، امـا بـه کار فیلم نامـه  

یـا تحقیـق ضربـه بزند.

پژوهـش نوشـته اي اسـت که هدفش بسـط و گسـترش ایده براي شـناخت و ارزیابـي جامع  تر موضـوع مورد نظر 
اسـت و با انسـجام و یکپارچگي ارائه مي شـود.

تحقیق داراي 4 مرحلة بنیادي است: 
1ـ تحقیق کتابخانه اي 

2ـ تحقیق میداني
3ـ گفت وگو با افراد ذي ربط

4ـ استفاده از عکس و فیلم آرشیوي

پژوهش يا تحقيق چيست؟ 

تصویر 7
گفت وگو با افراد

تصویر8 
کتابخانه
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تصویر 9
آرشیو تلویزیونی

تحقیق کتابخانه اي

بـراي محقـق فیلـم مسـتند یـا برنامـه  بایـد زمـان و 
هزینـة مناسـب را اختصـاص داد تا تحقیقـي قابل اتکا 

بـراي تهیه کننـده و کارگـردان تـدارك ببینـد.
محقـق ابتـدا از تحقیقـات کتابخانـه اي مثـل کتـاب، 
انـواع رسـاله ها، دست نوشـته، مقاالت روزنامـه، مجالت 
و سـایت هاي اینترنتي، نشـریات اقتصـادي، اجتماعي، 
حیـن  در  و  مي گیـرد  بهـره  فرهنگـي  و  سیاسـي 
پیگیـري موضـوع و غوطه ور شـدن در میـان آنها ذهن 
تمامـي  از  و  بـه کار مي گیـرد  را  جسـت وجوگر خـود 
مطالـب مربوطـه فیش بـرداري مي کنـد. پـس از پایان 

کار اگـر کارشناسـي زبـده نشـود، حداقل بایـد بتواند پژوهشـي روان، قابل فهـم و پرمحتوا را به دسـت اندرکاران 
و سـازندگان فیلـم، تحویـل دهـد.

اگـر محقـق ذهـن منسـجمي نداشـته باشـد، ممکن اسـت مطالب جـذاب ذهـن او را بربایـد و ناخـودآگاه جذب 
مطالـب فریبنـده شـود؛ درنتیجـه، از موضـوع  اصلـي فاصلـه بگیـرد و پـس از گـردآوري و فیش بـرداري فراوان، 
تـوان جمع بنـدي و نتیجه گیـري الزم را نداشـته باشـد. محقـق بایـد از آمـار و ارقـام و کتاب هاي مسـتند و قابل 
اتـکا اسـتفاده کنـد؛ ماننـد آمار هـاي معتبـر از سـازمان هاي دولتـي یـا بخـش خصوصي معتبـر. هنگام اسـتفاده 
از سـخنراني ها یـا مکتوبـات و مقـاالت شـخصیت ها و متخصصـان بهتـر اسـت از آنهایي که پیشـینه و صالحیت 
کافـي را در رابطـه بـا موضـوع تحقیـق دارنـد، بهره منـد شـود. پژوهشـگر بایـد حتي المقدور بـه اسـناد و مراجع 
و کتـب دسـت اول مراجعـه کنـد. در صـورت دانسـتن زبـان خارجـي از اطالعـات برون مـرزي و کتابخانه هـاي 

بین المللـي نیـز بهـره ببـرد تـا از گزارش هـا و مطالـب دسـت چنـدم دوري  کند.
هرچنـد تهیه کننـده بـراي سـاخت فیلـم، نیـاز ي بـه ذکـر مراجـع و منابـع و مآخـذ نـدارد، امـا محقـق بـراي 
اسـتحکام بخشـیدن بـه تحقیـق و امـکان مراجعة مجـدد، الزم اسـت منابع هر یـک از مطالب را ذکـر کند تا در 

تصویر 10
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صـورت مراجعـه بـه اصـل مطلـب، منبع مـورد اسـتفاده قابل دسـترس باشـد.

تحقیق میداني

بـراي برنامه هـاي تلویزیونـي، تحقیقـات میدانـي بسـیار مهم اسـت. برنامه هـاي تلویزیونـي چون نیازمنـد تصویر 
هسـتند، بـا تحقیقـات رادیویـي و انتشـار کتاب یـا مجله یـا گزارش هـاي روزنامه اي متفاوت اسـت. 

شـاخص ترین ویژگـي  تحقیقـات تلویزیونـي، مصداق هـاي تصویـري اسـت، کـه دوربیـن در جسـت وجوي آنهـا 
اسـت. در تحقیقـات تلویزیونـي، محقـق بایـد سـعي کنـد موارد قابـل تصویربـرداري را کـه در محل با آن آشـنا 
شـده اسـت، در متـن بیـاورد و یـا بـه صـورت زیرنویـس ذکـر کنـد. ایـن دقـت موجـب مي شـود کـه کارگردان 
هنـگام بازبینـي یـا تصویر بـرداري، بدون صـرف وقت با موضوع مـورد نظرش روبه رو شـود و با ارزیابـي و انتخاب 

لوکیشـن، تصویر بـرداري کند.
پژوهشـگر در هنـگام تحقیـق میدانـي باید نشـاني محل و چنـد نمونه عکس از لوکیشـن ارائه دهـد و نام افرادي 
را کـه بـراي برنامـه مفیـد خواهنـد بـود، یادداشـت کنـد. همچنیـن باید چنـد نمونه عکس از وسـایل یـا ابزاري 
را کـه فیلـم بـه آنهـا خواهـد پرداخـت، در تحقیق خـود قرار دهـد. ارائه عکـس افرادي کـه ممکن اسـت هنگام 
تصویر بـرداري بتواننـد بـه عنوان راهنمـاي محل یا بازیگر هاي غیرحرفه اي حضور داشـته باشـند، ضـرورت دارد. 
شـماره تلفن هـاي الزم و احتمـاالً آشـنایي با افـراد و خانواده هایـي که مي توانند براي سـاخت یک فیلم مسـتند 

آمادگـي داشـته باشـند نیـز در هنگام تهیـه تدارکات و یـا تصویر برداري بسـیار مفیـد خواهد بود.

مصاحبه
بـراي گـردآوري مطلـب بـا هـدف غني تـر کـردن تحقیـق، صـرف نظـر از مکتوبـات موجود بایـد به کسـاني که 
متخصـص، باتجربـه و یـا حتـي آشـنا بـه موضوع مورد نظر هسـتند، حتمـاً مراجعه کـرد و از تجربیـات آنها بهره 

برد.
اگـر موضـوع برنامـه داراي لوکیشـن مشـخص اسـت، بـدون تردیـد مراجعه بـه محل و گـردآوري نقـل قول ها و 
جمـع آوري تجربیـات افـرادي کـه در آن محـل یـا در آن واقعـه نقش اساسـي دارند، ضـروري اسـت. در صورتي 
کـه تهیه کننـده نیازمنـد بخشـي از مصاحبـه براي سـاخت مسـتند خود باشـد، مي توانـد قبـل از تصویربرداري، 
بخشـي از ایـن گفت وگـو را از متـن انتخـاب کنـد و آن را در همـان لوکیشـن  بـه اجـرا درآورد و تصویر بـرداري 
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کنـد تـا در تدوین برنامه، از آن اسـتفاده شـود.
مصاحبه شـونده مي توانـد بـه عنـوان نقـل »خاطـره« 
اظهـار نظـر کنـد تـا بـر زمینـة عینـي موضوع بیشـتر 
تأکیـد شـود یـا بـه عنـوان متخصص یـا شـاهد عیني 
در سـاخت برنامـه نقـش و حضور فعال داشـته باشـد. 
اگـر در هنـگام گفت وگو، پژوهشـگر احسـاس کرد که 
مصاحبه شـونده مي توانـد بـه راحتـي در برابـر دوربین 
قـرار گیـرد، او را بـه تهیه کننـده معرفـي کنـد تـا در 
زمـان تصویر بـرداري بخشـي از گفت وگو ها بـا او انجام 

شـود و در تدویـن مـورد اسـتفاده قرارگیرد.

عکس ها و فیلم هاي آرشیوي

عکس هـا، فیلم هاي شـخصي یا آرشیو شـده در منازل، 
سـازمان هاي  برخـي  آرشـیو هاي  یـا  و  کتابخانه هـا 
بـراي  خوبـي  منبـع  مي توانـد  دولتـي  یـا  خصوصـي 

موضـوع مـورد تحقیـق باشـد.
شـما مي توانیـد بـا مشـاهدۀ عکـس، فیلـم یا اسـالید 
مطالـب مـورد نظـر را برداشـت کنیـد و بـه تحقیـق 
اضافـه کنیـد؛ بـه خصـوص اگـر شـخصي عکـس یـا 
فیلمـي را نشـان مي دهـد کـه خود یکـي از اعضاي آن 
حاضـر در تصویـر باشـد. در این حال شـخص مي تواند 
بـا بیـان سرگذشـت خـود، به تصویـر جان بخشـد و با 
نقـل قـول از همـان افـراد حاضـر در عکـس، داسـتان 
فیلـم را غني تـر سـازد. محقـق بایـد ایـن اطالعـات را 
در اختیـار کارگـردان قـرار دهـد، زیرا بـراي او مفید تر 
و زیباتـر اسـت. در ایـن نـوع مـوارد فقـط نبایـد بـه 
برداشـت مطلـب اکتفـا کـرد، بلکـه جان بخشـي بـه 
عکـس یـا فیلمـي قدیمـي از طرف شـخصي کـه خود 
در آن مـکان حضـور داشـته اسـت، بسـیار ارزشـمند 

بود. خواهـد 
تصویر بـرداري از عکس هـاي قدیمـي یـا حتـي متأخر 
و نقـل قـول روي آن، هـم بـر زیبایي برنامـه مي افزاید 
و هـم مسـتند را بـر واقعیـت اسـتوارتر خواهـد کرد. 

تصویر 13
تحقیق با استفاده از افراد محلی

تصویر 14
تختی قهرمان جهان
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تصویر 15
دفاع مقدس

اسـتفاده از برخـي فیلم هـاي قدیمي بـا تصویر و افکت 
و موسـیقي  براي تدوین برنامه بسـیار ارزشـمند است؛ 
به خصـوص اگـر فیلـم در راسـتاي برنامـه و متعلـق به 
تاریـخ خاصي باشـد تـا کارگـردان بتوانـد برنامـه را با 
مقایسـه اي از گذشـته تـا امروز بـا انطبـاق تصویري یا 

صوتـي در تدوین جـاي دهد. 
اینهـا از جمله تفاوت هایي اسـت که محقـق تلویزیوني 
بـا یـک محقـق انتشـاراتي دارد؛ تفاوت هایي کـه براي 

هـر چه بهتر شـدن برنامه بسـیار مؤثر اسـت.
پس از پایان تحقیق کار فیلم نامه  نویسي، بازبیني

 محـل و انتخـاب عوامـل انسـاني آغـاز مي شـود. البته در برخـي موارد مي تـوان به مـوازات تحقیـق )البته به جز 
فیلم نامـه ( مـوارد ذکرشـده را نیز به انجام رسـاند.

تصویر 16
انقالب اسالمی
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پـس از آمـاده شـدن تحقیـق، تهیه کننـده بایـد بـراي تبدیـل تحقیـق بـه فیلم نامـه  اقـدام کنـد. از آنجـا 
کـه منبـع اطالعـات فیلم نامـه ، تحقیـق اسـت، طبیعـي اسـت کـه نمي تـوان بـدون تبدیـل تحقیـق به یک 
فیلم نامـه، تصویربـرداري را آغـاز کـرد. در مرحلـة تولیـد، فیلم نامـه  حد واسـط بیـن تحقیـق و کارگرداني 
اسـت. کارگـردان بـراي بـه اجـرا درآوردن ایـده و اسـتفاده از اطالعـات بایـد متـن قابل اجـرا یـا فیلم نامه  
را در اختیـار داشـته باشـد، چـرا کـه بـرآورد، نـوع اجـرا، محـل اجـرا، نیـروي انسـاني و تجهیـزات الزم را 

مي تـوان از سـناریو به دسـت آورد.
فیلم نامـه  چیسـت؟ فیلم نامـه ترسـیم نقشـة راه بـراي اجرایـي کـردن یـک فیلم اسـت کـه فرایند سـاخت 

فیلـم را بسـیار تسـهیل مي کنـد.
فیلم نامـه  رونـد سـاخت و تصویربـرداري را بـراي همـه افـراد مربـوط روشـن مي کنـد و ایـن کار را تـا حد 
امـکان بـه شـکلي روشـن و بـا زبانـي سـاده انجـام مي دهـد. فیلم نامـه کمـک مي کنـد کـه همـه عوامـل 
بفهمنـد کـه فیلـم دربـارۀ چیسـت؟ چـه امکانـات فنـي نیـاز دارد؟ مـدت تصویربـرداري چنـد روز اسـت؟ 
هزینه هـا به طـور تفکیـک چگونـه اسـت؟ آیـا بـه تصاویـر آرشـیوي نیـاز اسـت؟ لوکیشـن ها کجـا هسـتند؟ 
تعـداد نفـرات تولیدکننـده چنـد نفـر اسـت؟ نقش آفرینـان چنـد نفـر و چـه کسـاني هسـتند؟ فیلم نامـه در 

هنـگام تولیـد بـراي گـروه تصویربـردار و کارگـردان بسـیار مهـم و داراي نقـش کلیدي اسـت.

فيلم نامه  

تصویر 17
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فیلم نامـه همچنیـن راهنمـاي عمـل تدوین گـر اسـت و بـه او سـاختار و ترتیـب صحنه ها را نشـان مي دهد؛ 
هـر چنـد ممکـن اسـت که از ابتـداي کلیـد زدن برنامه تـا پایـان کار تصویربـرداري تغییر کند.

فیلم نامـه ؛ متـن، سـکانس، پـالن )نماهـا( و نحـوۀ وقـوع رویدادهـا را مشـخص مي کنـد و اولیـن هـدف 
آن ارائـة مضمـون و محتـواي فیلـم اسـت و روش رسـیدن بـه سـاخت یـک فیلـم را با ابـزار صـدا و تصویر 
بـه بهتریـن شـکل نشـان مي دهـد. فیلم نامـه راهنمـاي عمـل اسـت و بهتریـن راهنمـا بـراي پیـش بـردن 
و رسـیدن بـه هـدف برنامـه اسـت. فیلم نامـه در فراینـد سـاخت، ممکـن اسـت بـا تغییـرات زیـادي مواجه 

شـود؛ مثـاًل ترتیـب سـکانس ها، یـا پالن هـا، یـا سـرعت تغییـر و نظیـر آن.
ممکـن اسـت فیلم نامـه روي کاغـذ زیبـا، درخشـان و جـذاب باشـد، امـا در هنـگام تولیـد، تصویربـرداري 
و یـا در هنـگام تدویـن، اشـکاالت سـاخت مشـخص شـود. مثـاًل بایـد برخـي از تصاویـر حـذف شـود و یـا 
بخشـی از متـن در فیلم نامـه جابه جـا و یـا کامـاًل حـذف گـردد و در برخـي مـوارد چنـد پالن اضافه شـود.
قـرار  آن  پاییـن  در  یـا  کنـار  در  متـن  گفتـار  و  مي شـود  توصیـف  صحنه هـا  حتي االمـکان  فیلم نامـه  در 
مي گیـرد. در برخـي فیلم نامه هـا بـه طـور دقیق تر، جایـگاه اسـتقرار دوربین و یـا حتي نـوع نورپردازي هاي 

الزم ذکـر مي شـود.
بایـد یـادآور شـد کـه فیلم نامـة اولیـه در هنـگام تصویربرداري ممکن اسـت از سـوي کارگـردان یا عوامل سـاخت 
دچـار اصالحـات یـا تغییراتـي شـود. ایـن نـوع فیلم نامه  ها پـس از پایان کامـل تصویربـرداري، اصالح یا بازنویسـي 
مي شـوند تـا تدوین گـر طبـق فیلم نامه اصالح شـده تدوین را انجـام دهد و تغییـرات را در تدوین فیلـم اعمال کند.

به طورکلي حداقل باید نکات زیر در فیلم نامه مورد توجه قرار گیرد:

کارگاه نمایش فیلم
1ـ مسیر فیلم نامه )از کجا آغاز مي شود و به کجا مي انجامد؟(؛

2ـ صحنه هاي اصلي؛
3ـ شخصیت هاي اصلي؛

4ـ موقعیت هاي مهم و اصلي )که صحنه ها و شخصیت ها در آن قرار مي گیرند؛(
5ـ کنش ها و واکنش ها و تعارض هاي مهم )که قرار است در فیلم نامه اتفاق بیفتد؛(
6ـ حس کلي و ضرب آهنگ فیلم که باید در ساختار فیلم نامه مورد توجه قرار گیرد.

تصویر 18
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در رونـد تشـریح برنامه سـازي، بـه دو نکتـة مهـم اشـاره شـد و زمینـه را بـراي ورود بـه مرحلـة پیش تولید 
آمـاده  کـرد. ایـن مـوارد شـامل آشـنایي بـا تهیه کننـده و وظایـف او، و آماده سـازي ایـده و پذیـرش آن از 
سـوي متقاضیـان )شـبکة تلویزیونـي یـا بخـش خصوصـي( بـود. اکنـون بـه موضـوع پیش تولیـد کـه آغـاز 

سـاخت برنامـه اسـت، مي پردازیـم.

پيش توليد

پیش تولیـد بـه مرحلـه اي از سـاخت برنامه گفته مي شـود کـه از زمان پذیـرش طرح تا شـروع تصویر برداري 
شود. شامل  را 

است: زیر  مراحل  پیش تولید شامل 

1ـ برآورد 
2ـ انتخاب نیروي انسـاني 
3ـ انتخـاب تجهیزات تولید

4ـ مـواد مصرفي و غیرمصرفي

برآورد

شـامل بـرآورد نیـروي انسـاني، بـرآورد تجهیـزات، مـواد خـام، نقدینگـي، مشـخص کـردن زمـان و مراحل 
تولیـد اسـت کـه در سـند یـا نمـون برگ مخصـوص به نـام »بـرآورد سـاخت برنامـه« از سـوي تهیه  کننده 
بـه متقاضـي ارائـه مي شـود. یـا اینکـه شـبکه هاي تلویزیونـي نمـون بـرگ آمـاده و خـام را بـه تهیه کننـده 

منظور از پيش توليد چيست؟

تصویر 19 
بخشی از خالصه برآورد
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ارائـه مي دهنـد تـا پـس از پـر کـردن نمون برگ توسـط او بـه متقاضي ارائه شـود و در دسـتور کار جلسـه 
قـرار گرفتـه و بررسـي گـردد. در ایـن جلسـه تهیه کننـده بـه عنـوان مدافـع بـرآورد و متقاضیان بـه عنوان 
پذیرنـده بـرآورد شـرکت مي کننـد تـا پس از نقد و بررسـي مسـائل مالـي، تجهیـزات فني و نیروي انسـاني 

بـه توافق برسـند. 
پـس از توافـق نهایـي دربـارۀ تعییـن بودجـه و زمـان تحویـل کار و باالخـره امضـاي طرفیـن، تهیه کننـده 

مي توانـد کار را آغـاز کنـد.

انتخاب  نیروي  انساني

نیـروي انسـاني شـامل چندیـن گـروه اصلـي اسـت کـه اسـتفاده از آنهـا در هـر گروه بسـتگي به وسـعت و 
حجـم برنامـه دارد. طبعـاً یـک برنامـه 30 دقیقـه اي ممکـن اسـت به برخـي از گروه هـا نیازمند نباشـد و از 
تعـداد کمتـري نیـروي انسـاني از هـر گـروه اسـتفاده کنـد. در صورتي که در سـاخت سـریال 52 قسـمتي 
مسـتند یـا سـریال داسـتاني تلویزیونـي طبعـاً تهیه کننـده نیازمنـد بهره گیـري از همة گروه هاي زیر اسـت.

گروه هاي متشـکل از نیروي انسـاني براي سـاخت برنامه به ترتیب اهمیت عبارت اند از:

1ـ گـروه پژوهشـگران شـامل: پژوهشـگر،  دسـتیار، 
مه نویـس؛ فیلنا

2ـ گـروه تهیـه شـامل: تهیه کننـده، مجـري طـرح، 
مدیـر تولیـد، مدیر تـدارکات، دسـتیاران و خدمات؛
دسـتیار  کارگـردان،  شـامل:  کارگردانـي  گـروه  3ـ 
عـکاس،  مدیـر صحنـه،  منشـي صحنـه،   کارگـردان، 

؛ هي لشـکر سیا
4ـ گـروه تصویر بـرداري شـامل: تصویر بردار، دسـتیار، 
مسـئول فني، کارگر فنـي، نورپرداز، دسـتیار نورپرداز؛

5ـ گروه صدا شـامل: صدابردار،  دستیار صدابردار؛
لبـاس و دکـور شـامل: طـراح  و  6 ـ گـروه صحنـه 
مجـري  خیـاط،  جامـه دار،  لبـاس،  طـراح  صحنـه، 
دسـتیار هاي  نیـاز  صـورت  )در  دکوراتـور  و  دکـور 

مربـوط(؛
7ـ گـروه چهره پـرداز شـامل: چهره پـرداز و دسـتیار 

چهره پـردازي؛
8  ـ گروه عروسک ساز؛

9ـ گروه بازیگران از نقش اول تا ...، بدل کار، هنرور؛
10ـ گـروه جلوه هاي ویژه )تصویر و صدا(؛ 

تصویر 20 
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11ـ گـروه مجریان برنامه؛ 
12ـ گروه گویندگان؛ 

13ـ گروه کارشناسـان و مشاوران؛
14ـ گروه رایانـه، وله، تیتراژ برنامه؛

15ـ گروه گرافیست؛
16ـ گروه نقاشـي متحرك )انیمیشن(.

در صورت نیاز، تهیه کننده افراد دیگري را به فهرست مي افزاید یا از آن کم مي کند.  

»تهیه کننـده« بـه سـاده ترین تعریـف، کسـي اسـت کـه مسـئولیت تهیـه و آماده سـازي یـک پـروژه یـا 
انتهـا به عهـده دارد. ابتـدا تـا  از  برنامـه تلویزیونـي را 

تهیه کننـدۀ تلویزیونـي بایـد بتواند یـک ایده را، به یک برنامة تلویزیونـي مطلوب تبدیل کند.
او مسـئول فکـري و مالـي یـا اجرایـي تمامـي کارهـاي یـک برنامـه تلویزیونـي اسـت و سرپرسـت تیـم 

از: عبارت انـد  تهیه کننـده  مهارت هـاي  از  برخـي  مي شـود.  محسـوب 
تبدیـل ایـده بـه برنامـه، توانایـي در برقـراري ارتبـاط بـا دیگـران، دانش مدیریـت تولیـد، شـناخت قوانین 

و نـگاه و بینـش محققانـه. 
صدا و سـیماي جمهوري اسـالمي ایران نیز در اسـناد خود تهیه کننده را این گونه تعریف مي کند:

»تهیه کننـده، فـردي اسـت کـه بـا شـناخت رسـانه، جامعه و مخاطـب، و بهره بـرداري مناسـب از امکانات و 
منابـع، بتوانـد انـواع برنامه هـاي تلویزیونـي را در کلیـة مراحـل سـاخت )از مرحلـة فکـر تـا پخـش( تدارك 

ببینـد و اداره کند.«
در سـومین اجـالس جهانـي اتحادیـة رادیـوـ تلویزیون هـاي اروپـا1  مشـخصاتي بـراي تهیه کننـدۀ رادیـوـ 

تلویزیـون، بـه قـرار زیـر ارائه شـد:

مشخصات  تهیه کننده:

1ـ دارا بودن دانش عمومي تا سـطح کارشناسـي ارشد؛
2ـ دانـش تخصصـي در حـد الزم در زمینـة محتـواي برنامـه. البتـه الزامـاً نبایـد متخصـص در محتـواي 

برنامـه باشـد؛
3ـ مهـارت الزم در برقراري ارتباط با مخاطب؛

4ـ مهـارت در به کارگیري زبان مردم؛
5ـ مهـارت در تصویري فکر کردن و دیدن؛

6 ـ مهـارت زیاد در به کارگیري قواعد رسـانة مربوط؛

 E.B.U ـ1

» تهيه كننده « تلويزيوني كيست؟
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7ـ مهـارت در همـکاري با افراد گروه تولید، به ویژه با نویسـندۀ متن برنامه؛ 
مدیریت؛ توانایي  8 ـ 
9ـ قاطعیت و قدرت؛

10ـ قدرت درك مطالب؛
11ـ آگاهي از محدودیت هاي خویشـتن؛

مهـم  تصمیمـات  نیازمنـد  تولیـد،  گـروه  یـک  فعالیـت  )ادامـة  تصمیم گیـري.  در  و سـرعت  مهـارت  12ـ 
اسـت.( برنامـه  ضبـط  هنـگام  تصمیم گیـري،  در  وي  سـرعت  و  تهیه کننـده 

تهیه کننـده پـس از مشـخص شـدن بـرآورد و تعییـن بودجـه مي توانـد در اسـرع وقـت نیـروي انسـاني خـود را 
تعییـن کنـد تـا توسـط آنـان فعالیت هـاي پیش تولیـد تـداوم یابد.

انتخـاب نیـروي انسـاني بـه عهـدۀ تهیه کننـده اسـت؛ البتـه مفهومـش ایـن نیسـت که تک تـک افـراد عوامل 
تولیـد توسـط تهیه کننـده تعییـن مي شـود، بلکـه تهیه کننـده پـس از آمـاده شـدن و ارائـه طـرح، اقـدام بـه 
تحقیـق پیرامـون موضـوع برنامـه مي کنـد. در رونـد تحقیـق، هماهنگـي و انتخاب سـایر نیروهاي انسـاني باید 
انجـام  شـود. تهیه کننـده در ایـن فاصلـه مهم تریـن عامـل تولید یعنـي کارگردان را مشـخص مي کنـد. او پس 
از رایزنـي فـراوان بـا کارگردانـان متفـاوت، تـوان فکـري، قابلیت هـای هنـري، سـرعت در تولیـد، خالقیـت و 
هزینه هـاي کارگـردان را ارزیابـي مي کنـد و در صـورت تمایـل طرفیـن و مطالعـه فیلم نامـه یا تحقیق توسـط 
کارگـردان، بـا او قـرارداد مي بنـدد. تهیه کننـده مي توانـد، دسـتیار، تصویربردار یـا صدابردار و بـه عبارتي گروه 
کارگردانـي را پیشـنهاد دهـد، امـا نمي توانـد ایـن گـروه را بـر کارگـردان تحمیـل کنـد، زیـرا ایـن موضوع در 

حیطـه اختیـار کارگردان اسـت.
بـه عبارتـي، حیطـة فعالیت هـاي تصویربـرداري، صدابـرداري، نورپـردازي و تدویـن از اختیارات کارگردان اسـت 
امـا بـراي هماهنگـي و بـرآورد هزینه هـاي نیـروي انسـاني و تجهیـزات، او بـا تهیه کننـده مشـورت خواهد کرد.

انتخـاب افـراد گـروه تهیـه  و حیطه فعالیت آنهـا مانند حمـل و نقل، تهیه و آماده سـازي امکانات، اسـکان عوامل 
تولیـد، پذیرایـي خدمـات فنـي تولیـد، امنیـت کار، پرداخـت دسـتمزد عوامـل، تهیـة معرفي نامـه  و مکاتبـات، 
هماهنگي هـا، آماده سـازي لوکیشـن ها، هماهنگي هـاي تولیـد و تهیـة مواد مصرفـي و غیره به عهـدۀ تهیه کننده 

یـا دسـتیار تهیـه و یا گـروه تحت اختیارش اسـت.
تهیه کننـده نـه از نـگاه فنـي، بلکـه از نـگاه خدماتـي بـراي سـرویس دهي و اجـاره یـا خریـد وسـایل و ارزیابـي 
مالـي و رسـاندن به موقـع تجهیـزات بـر سـر صحنـه بـا کارگردان بـه گفت وگو مي نشـیند تا بـا یـک برنامه ریزي 
دقیـق، امکانـات و تجهیـزات الزم را از مبـدأ دریافـت کنـد و در زمـان برنامه ریزي شـده بـه مقصـد )یعني محل 
تصویربـرداری( برسـاند. اشـتباه در برنامه ریـزي از سـوي تهیه کننـده و نرسـاندن تجهیـزات در زمـان معین، هر 
روز هزینه هـاي سـنگیني بـراي او در بـر خواهـد داشـت و تبعـات سـوء برنامه ریزی و خسـتگي ناشـي از آن، بر 

کیفیـت برنامـه تأثیرگـذار خواهد بود.

انتخاب عوامل توليد
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در فیلم نامـه طبـق معمـول بایـد مکان هـاي اصلي تصویربرداري مشـخص  شـود تا گروه هـاي تصویربرداري، 
کارگردانـي و تهیه کننـده به راحتـي بـه آن اماکن مراجعـه کنند.

تهیه کننـده و کارگـردان )یـا نفـرات پیشـنهادي از طـرف آن دو( بـه منظـور بازبینـي و بـرآورد امکانـات 
الزم، هماهنگـي بـا افـراد محـل و ارزیابـي تجهیـزات تصویربـرداري، صـدا، نـور، حمـل و نقـل و احتمـاالً  
تأمیـن تجهیـزات اضافـي یـا غیرمعمـول و آمادگـي بـراي تهیـة خدماتـي ماننـد پذیرایـي و بررسـي محـل 
اسـکان افـراد، بـه مکان هـای تصویربـرداری مراجعـه مي کننـد تـا در روز ورود گروه هـاي تولیـد بـا کمبود 
و مشـکالت مواجـه نشـوند، چـرا کـه هـر روز اضافـه مانـدن در لوکیشـن و بیـکاري افـراد و معطـل ماندن 

بـه سـرمایه گذار تحمیـل مي کنـد. را  تجهیـزات، هزینه هـاي سـنگیني 

بازبیني اهداف  مهم ترین 

1ـ موقعیت سـنجي: آشـنایي با محل و هماهنگي با افراد محلي و گفت وگوهاي الزم قبل از کلید زدن؛
2ـ انرژي سـنجي: صرفه جویـي در زمـان تولیـد بـه منظـور کاهـش خسـتگي افـراد و یافتـن زمان هـاي 

اسـتراحت؛ براي  مناسـب 
3ـ زمان سـنجي: یافتن زمان دقیق براي زمان شـروع و پایان برنامه؛

4ـ هزینه سـنجي: صرفه جویي در هزینه هاي تولید.
بـا سـفرهاي بازبینـي درون شـهري، برون شـهري و یـا برون مرزي مي تـوان در تولیـد برنامه به طور محسـوس 

صرفه جویـي نمـود و از خطاهـاي احتمالي پیشـگیري کرد.

بازبيني مکان های تصوير برداری

در مرحلـة پیش تولیـد، تهیه کننـده همـراه کارگردان بـراي یافتن لوکیشـن، به اماکن عمومـي، وزارت  خانه ها ،  
محل هـاي تفریحـي، ادارات و اماکـن دولتـي، ادارات و مؤسسـات بخـش خصوصـی و حتـي بـه پادگان هـاي 
نظامـي یـا محل هایـي کـه تابلـوي »فیلم برداري ممنوع« داشـته باشـد، مراجعـه مي کنند تا از بیـن مراجعات 

مکـرر بـه اماکـن متعـدد و متنـوع، محل هـاي مورد نیـاز و متناسـب بـا فیلم نامه را انتخـاب کنند.
کارگـردان گاهـي بـراي تصویربـرداري از صحنه هـاي داسـتاني یـا مسـتند، ممکـن اسـت بـه جلوگیـري از 
عبـور و مـرور در خیابـان و یـا کنتـرل پیـاده رو و یـا حتـي تغییر چـراغ راهنما نیاز داشـته باشـد و یا ورود 
و خـروج کارشـناس یـا »نقش آفریـن« را بـه محوطـة ممنوعـه اي را ضـروري بدانـد. بنابرایـن تهیه کننـده 
بایـد قبـل از شـروع کار، مجـوز تصویر بـرداري را از مراجـع قانونـي کسـب کند. ایـن مجوز ها عموماً شـامل 
ورود افـراد مـورد نظـر، تجهیـزات تصویربـرداري و مـدت زمـان اسـتقرار در محـل اسـت، تـا هنـگام کار با 

اعتـراض قانونـي صاحبـان محـل یـا مراجـع ذي ربـط و یا پلیـس مواجه نشـود. 

دريافت مجوز
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یکـي از مـوارد مهـم اسـتفاده از فیلم نامـه، تهیـة دکوپاژ اسـت. کارگردان، متـن فیلم نامـه  را به دقت مطالعـه مي کند و 
فیلم نامه  را به نماهاي مختلف تقسـیم بندي مي کند و سـپس محل هاي فیلم برداري مشـترك را دسـته بندي مي کند.
نقش آفرینـان و یـا تجهیـزات تصویربـرداري کـه قـرار اسـت در محل هـاي مشـترك )لوکیشـن( بـه کار گرفتـه 

شـوند، در ایـن دسـته بندي قـرار مي گیرنـد تـا از دوبـاره کاري پرهیـز شـود.
بـراي مثـال، کارگـردان پـس از مطالعـة فیلم نامه متوجـه مي شـود در روند داسـتان و روایت یک برنامـه، از یک 
لوکیشـن 4 بـار نـام بـرده شـده اسـت یـا کارشناسـي چندین بار بایـد بـراي نقش آفرینـي در یک مزرعـه حضور 
یابـد، طبیعـي اسـت اگـر کارگـردان بخواهـد فیلم نامـه را همچـون یـک روند متکـي به متن نـگاه کنـد، باید از 
ابتـداي فیلم نامـه شـروع بـه تصویر بـرداري کنـد و طبـق رونـد فیلم نامـه چهار بـار به لوکیشـن مزرعـه مراجعه 
کنـد. امـا کارگـردان قبـل از شـروع کار اقـدام بـه دکوپـاژ فیلم نامه مي کنـد و چهار بـار مراجعه به مزرعـه را که 
در فیلم نامـه ذکـر شـده اسـت در صـورت امـکان فقط به یک  بـار مراجعـه تقلیل مي دهـد و تصویر بـرداري را به 
یـک زمـان یـا یـک روز مناسـب موکول مي کند. سـپس در زمـان تدوین هر قسـمت را طبـق رونـد فیلم نامه در 

جایـگاه خـود قـرار مي دهد. 
بـه  عبارتـي دیگـر، ممکـن اسـت در یـک فیلم نامـه یـک نقش آفریـن پنج بار بـه خانه، سـه بار بـه بـازار و دوبار 

سـوار بـر دوچرخـه از پلـي در روسـتا گـذر کنـد و در پایـان از روي پل بـه رودخانه سـقوط کند. 
کارگـردان پـس از مطالعـة فیلم نامـه و بازبینـي، با دکوپاژ تمامي مراحـل بازار، خانـه و پل را به جاي چند بـار مراجعه به 
محل هـاي تعیین شـده  دسـته بندي کـرده و سـعي مي کند کـه فقط یکبار بـه آنها مراجعه کنـد و با تجهیـزات کافي و 

آمـاده، تمامـي پالن ها و یا سـکانس هاي ثبت شـده در فیلم نامه را تصویربـرداري کند.

دكوپاژ

تصویر 21
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دکوپـاژ موجـب مي شـود تـا از تکرار مراجعـه به یک لوکیشـن جلوگیري شـود. این امر موجـب صرف جویي 
در وقـت و هزینه هـا و جلوگیـري از خسـتگي عوامـل و سـرعت بخشـیدن بـه امـر تولیـد مي شـود. بنابراین 

توجـه بـه دکوپـاژ نقـش مهمـي در رونـد تولید برنامه بـه لحـاظ هزینه و وقت خواهد داشـت.
در دکوپـاژ، کارگـردان بایـد محـل قرارگیـري دوربیـن، نورپـردازي صحنـه، قاب بندي هـا و نـوع حرکـت 

دوربیـن و لنـز مربـوط را مشـخص کنـد.
فیلـم  بایـد شـمارۀ سـکانس، پـالن، محـل و زمـان تصویربـرداري و متـن  همچنیـن در هنـگام دکوپـاژ 

مشـخص شـود.
بـراي نوشـتن دکوپـاژ بایـد صفحـه را حداقـل بـه پنـج قسـمت نامسـاوي تقسـیم نمود و سـپس بـه ترتیب 

زیـر عمـل کرد: 
1ـ شمارۀ پالن؛

2ـ زوایـا و حـرکات دوربیـن؛ مثـاًل اگـر بخواهیـم یـک زاویـة مـا کلـوزآپ باشـد. آن را بـا CU مشـخص 
مي کنیـم و یـا اگـر بخواهیـم زاویـه و حرکـت را تـوأم بـا یکدیگـر مشـخص کنیـم، آن  را به صورت کسـري 
مي نویسـیم؛ مثـاًل اگـر زاویـه دوربیـن مدیـوم شـاپ و حرکـت آن آرك اسـت، آن را به شـکل زیـر نمایش 

M.S؛ مي دهیـم: 

3ـ وضعیـت صفحـه یـا پـالن یـا عملـي را کـه نقش آفرینـان بایـد انجـام دهنـد، درج میکنیـم و چگونگـي 
ترکیـب یـا قـرار گرفتـن سـوژه در صفحـه را مشـخص میکنیـم؛ مثـاًل کلـوپ )CU( یـک کـودك در حـال 

کردن؛ گریـه 
4ـ دیالوگ: گفتار متن را در این قسـمت به طور کوتاه مینویسـیم؛

5ـ انواع موسیقي یا صدایي که براي صحنه الزم است؛ مانند افکتهاي سوژهاي که در صحنه حضور دارد.

ARC

از ایـن پـس همـة فعالیت هـاي سـر صحنه به  عهـدۀ کارگردان اسـت. اولیـن روز کاري یکي از مشـکل ترین 
روزهـاي تصویربـرداري اسـت، چـرا کـه عوامـل تولید، شـناخت کافـي از رفتـار و عملکـرد یکدیگـر ندارند؛ 
بنابرایـن در روزهـاي اول کار تولیـد بـه ُکنـدي پیـش مـي رود تـا بـه تدریـج عوامـل تولیـد و کارگـردان با 

هـم هماهنگ شـوند.
کارگـردان قبـل از شـروع کار، عوامـل تولیـد را توجیـه مي کنـد تـا همـه عوامـل، از جملـه: تصویربـرداري، 

صدابـرداري، نورپـردازي، منشـي صحنـه و ... آماده کار شـوند.
در ابتـداي شـروع کار نیـز نقـش تهیه کننـده بـراي هماهنگـي و معرفـي عوامـل تولیـد بـه یکدیگـر بسـیار 
قابـل توجـه و تأثیر گـذار اسـت، چـرا کـه بـا شـروع کار ممکـن اسـت برخـي از خدمـات کـه از سـوي 

تهیه کننـده تأمیـن مي شـود، دچـار کمبـود باشـد و حضـور او مي توانـد بـه رفـع مشـکل کمـک کنـد.
پـس از آنکـه کار تصویربـرداري شـروع شـد، کارگـردان از ویـزور)Visor( یـا مونیتـوري)Monitor( کـه در 
کنـارش قـرار دارد، صحنـه را کنتـرل مي کنـد؛ در صـورت قابـل قبـول بـودن »تصاویـر صحنـه«  تولیـد را 

كارگرداني
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کلیـد مي زنـد و دسـتیار کارگـردان سـایر کارهـاي تیـم کارگردانـي را بـه  عهـده مي گیـرد. 
در ایـن مرحلـه وظایـف کارگردانـي شـامل ایـن مـوارد اسـت: برنامه ریـزي بـراي سـاخت فیلـم، نظـارت 
بـر سـاخت، قاب بنـدي یـا کادر بنـدي، کنتـرل بازیگـر، مجـري یـا کارشـناس، کنتـرل دوربیـن، صـدا، نور، 

صحنـه و آنچـه بـراي برداشـت درسـت یـک پـالن یـا سـکانس بایـد اعمال شـود.

کارگـردان مي توانـد از طریـق برنامه ریـزي بـا گـروه کارگردانـي و یـا دسـتیارانش بـه اهـداف خود برسـد. 
در صورتـي کـه احسـاس کنـد مشـکلي در رونـد تصویربـرداري بـه  وجود آمده اسـت، بـا بررسـي تجهیزات 
فنـي تولیـد )سـخت افزاري( و یـا بازبینـي پالن هـا و اصـالح آنهـا )نرم افـزاري( از بـروز مشـکالت بعـدي 

مي کنـد. پیشـگیري 
امـا نکتـه بعـدي کـه کارگـردان بـه طـور مسـتقیم بایـد زیـر نظـر داشـته باشـد، این اسـت که پـس از هر 
برداشـت پـالن یـا سـکانس، تصاویـر گرفته شـده را بازبینـي کنـد. اگـر تصویربـرداري یـا صدابـرداري یـا 
نورپـردازي و کادر بنـدي منطبـق بـا نظـر کارگـردان نبـود، بایـد با برداشـت هاي مجـدد آن را اصـالح کند.

چنانچـه کارگـردان پـس از تصویربـرداري سـر صحنـه تصاویـر برداشت شـده را بازبینـي نکنـد، بـه خاطـر 

تصویر 22
مستند
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کوچک تریـن اشـتباهي در تصویربـرداري، مثـل قطـع احتمالـي صـدا، نورپـردازي یـا اشـتباه در دیالوگ ها، 
مجبـور بـه بازگشـت بـه صحنه خواهد شـد. ایـن کار نه تنها بازگشـت به صحنـه را به خاطـر هماهنگي هاي 
مجـدد بـا مشـکل مواجـه خواهـد کـرد، بلکه بـار هزینه را بـر تهیه کننـده و کارگـردان افزایـش خواهد داد.

در روند یک برنامة تولیدي مسـئولیت کارگرداني به سـه قسـم مهم تفکیک مي شـود:
اول: پـس از تصویـب بـرآورد، کارگـردان همـراه بـا تهیه کننـده بـه منظـور تغییـرات الزم در تحقیـق و 
سـناریو، آماده سـازي عوامـل، انتخـاب کلیـة تجهیـزات تصویربـرداري، صدابـرداري، نورپـردازي، صحنـه، 
دکـور، مجـري یـا کارشـناس و بازیگـر بـه تبـادل نظـر مي پردازنـد و سـپس بازدیـد از لوکیشـن را انجـام 

مي دهنـد.
دوم: مهم تریـن کار کارگردانـي، مرحلـة تصویربرداري 
و اجـراي سـناریو از ابتـدا تـا انتهـا و برداشـت کامـل 
تـا پایـان تصویربـرداري و بازبینـي تصاویر سـر صحنه 

ست. ا
سـوم: ایـن مرحلـه نظـارت بـر تدویـن اسـت؛ سـر 
هـم کـردن راش هـا بـه ترتیـب سـناریو و اصطالحـاً 
برداشـت هاي  حـذف  و  پالن هـا  کـردن  رافـکات 
اضافـي و بـرش یـا مونتـاژ اولـي. سـپس در مونتـاژ 
یـا تدویـن نهایـي "تصاویـر" اسـت البتـه ایـن پایان 
تدویـن نهایـي نیسـت، بلکـه تـا االن فقـط مرحلـة 

مي شـود. انجـام  تصاویـر  روي  مونتـاژ  کار 
از ایـن پـس، کار کارگـردان بـراي صداگـذاري یـا نریشـن آغـاز مي شـود. ممکـن اسـت یـک برنامـه داراي 
صـداي صحنـه یـا صـداي نریشـن باشـد؛ یعنـي همـان متني کـه توسـط دوبلر یـا خواننـده متن یـا نریتور 
بـراي فیلـم خوانـده مي شـود. یـا اینکـه برنامـه داراي صـداي مصاحبـه باشـد. پـس از مرحلـة صداگـذاري 
افکـت الزم نیـز انتخـاب مي شـود. افکت ممکن اسـت سـر صحنه برداشـت شـده باشـد یا براسـاس ضرورت 
سـاخته شـود یـا حتـي از لوکیشـن دیگـر یـا از آرشـیو اسـتفاده شـود. اصـوالً در زمـان افکت گـذاري، در 
صـورت نیـاز »آمبیانس«  هـاي محیـط بـا »هـام« صـدا )صـداي محیـط اطـراف صحنـه( را نیـز در جـاي 
خـود زیـر تصاویـر قـرار مي دهنـد و صداهـاي افکـت و آمبیانـس را روي یـک نـوار صـدا یـا هـارد جداگانه 
ضبـط مي کننـد؛ بـه عبارتـي صـداي نریشـن مصاحبـه یـا دیالوگ هـا را روي یکـي از چنـد خـط صـدا کـه 
زیـر تصاویـر وجـود دارد، ضبـط مي کننـد و خـط دیگـر صـدا را بـراي افکت گـذاري و خـط بعـدي را براي 
صـداي موسـیقي انتخـاب مي کننـد. سـپس کلیـد صداهـا میکـس مي شـود و بـا کمـک تدوین گـر، صـدا با 

تصاویـر سـینک مي شـود )انطبـاق صـدا بـا تصاویر(.
اصـوالً قواعـد هنـري ماننـد قواعـد ریاضـي تغییرناپذیر نیسـتند و کارگرداني بـه عنوان یک رشـتة هنري از 
ایـن امـر مسـتثني نیسـت. هر چنـد کارگردانـي داراي اصـول خاصي اسـت، اما در هنـگام تولیـد نمي توان 
بـه اصـول یـا فـروع یـک کار هنـري به شـدت پایبند بـود. کارگـردان مي توانـد با حاصـل تجربیـات خود و 
یـا انتخـاب سـبک هاي هنـري متفـاوت و یـا تجربـه و یـا ریسـک پذیري در کار خویـش به کاري پسـندیده 
و دلنشـین دسـت یابـد. مهـم خروجـي کار اسـت کـه باید بـراي اهل حرفـه و هنرمنـدان و مخاطبـان قابل 

تصویر 23
کارگردانی یک برنامه  داستانی
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پذیـرش باشـد. خالقیت کارگـردان مي تواند نقشـي 
مهـم در خلـق یـک اثـر جدید ایفـا کند. ایـن اتفاق 
در دنیـاي هنـر کـم نبـوده اسـت کـه گاه موجـب 
بـروز سـبک هاي جدیـد هنـري شـده اسـت. امیـد 
اسـت کـه شـما هنرجویـان نیـز یکـي از هنرمنـدان 

شـهیر تاریخ باشـید.

تصویر 24
کارگردانی استودیو

1ـ دکوپـاژ: ثبـت تصمیم گیـري نهایـي کارگـردان در مـورد محـل اسـتقرار دوربین، نورپـردازي، صدابـرداري، 
حرکـت و زوایـاي دوربیـن، لنـز، تاریـخ و محـل فیلم بـرداري، شـمارۀ پـالن، سـکانس ها، متـن فیلـم و ...

2ـ ترکیب بنـدي )کمپوزیسـیون(: چگونگـي قرار گرفتـن عناصر در صحنـه، از جمله دکور، اشـیا، نور، رنگ 
و شـخصیت ها در کنـار یکدیگـر اسـت؛ به عبارتـي، ترکیب کلـي صحنه که بـراي تصویربرداري آماده مي شـود.

3ـ تـوازن: حالتـي اسـت از تصویـر صحنـه کـه اگـر کادر را بـه دو بخش تقسـیم کنیم، اجسـام و اشـیا در هر 
قسـمت بـا اشـیا و اجسـام در قسـمت دیگر حالت موازنه داشـته باشـد. حـال اگـر در یکي از بخش ها نسـبت به 

بخـش دیگر فشـردگي اشـیا بیشـتر باشـد، در چنین شـرایطي تصویـر داراي توازن نیسـت.
4ـ پرسـپکتیو: عمـق میـدان و روابـط فضایي اشـیا اسـت؛ به طوري کـه بیننده بتوانـد فواصل اشـیا از یکدیگر 

و دور و نزدیـک بـودن را به خوبي احسـاس کند.
5  ـ خـط فرضـي: وقتي چنـد نما از چند زاویـه، از یک سـوژه تصویربرداري مي شـود، هنگامي که بـراي تدوین 
و پیونـد در کنـار هـم قـرار مي گیرنـد، باید در نـگاه بیننده اختـالل تصویري ایجاد نشـود و یکسـاني روابط چپ 

و راسـتي یک شـخصیت در یک پالن یا سـکانس حفظ شـود.
6  ـ انتقـال تصویـر: تغییـر و ایجاد ارتباط بـراي انتقال صحنه بـه صحنة دیگر ماننـد: دیزالو، فیدایـن، فیداوت، 

سوپر و ...
7ـ میزانسن یا صحنه آرایي: شامل وحدت، پراکندگي، قرینه، مشابهت، تفاوت تصاویر است. 

هفت نکتة كليدي كارگرداني

تدوین

آخریـن مرحلـة تولیـد فیلـم، تدویـن اسـت. در ایـن مرحلـه تدوین گـر بـراي ارائـة یک فیلـم بـدون نقص نقش 
مهمـي دارد. او مي توانـد بـا اصـالح برخـي پالن هـا و تغییـر ریتـم برنامـه یـا بـا اسـتفاده از جلوه هـاي ویـژۀ 

مراحل پس از توليد
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تصویـري در کنـار کارگـردان بـه بهبـود و اصـالح فیلـم کمـک کند.
کارگـردان پـس از اتمـام یـا در حیـن تصویر بـرداري، تصاویر گرفته شـده را در اختیـار تدوین گر قـرار مي دهد. او 
ابتـدا تصاویـر را بازبینـي مي کنـد و برداشـت هاي تکـراري را بررسـي و بي نقص تریـن پالن ها را انتخـاب مي کند 
و بقیـه را بـه عنـوان برداشـت هاي »اوتـي« کنـار مي گـذارد. او در مرحلـة بعـد تصاویر مـورد قبول را بـه ترتیب 
سـناریو در کنـار هـم قـرار مي دهد. ایـن مرحله از مونتـاژ را »رافکات« مي گوینـد. پس از رافکات، بـار دیگر فیلم 
بـا حضـور کارگـردان بازبینـي مي شـود اگر صحنه یا سـکانس یـا پالني قابل قبـول نبود و یا سـر صحنه فراموش 

شـده بـود، تدوین گـر به کمـک کارگردان بـراي اصالح تصاویر، برداشـت مجدد را در دسـتور کار قـرار دهد.
پـس از رافـکات کـردن، اولیـن مسـئولیت تدوین گـر بـه انجـام رسـیده اسـت. از ایـن پـس کار بایـد بـا دقـت 
بیشـتري انجـام شـود؛ بـه همیـن منظـور کارگـردان در کنـار تدوین گـر حضـور بیشـتري خواهـد داشـت تـا بر 

مراحـل بعـدي تدویـن، یعنـي زمان بنـدي پالن هـا و ترتیـب نماهـا، نظـارت بیشـتري داشـته باشـد.
تدوین گـر مي توانـد بـا کوتـاه کـردن نماهـا بـه فیلـم سـرعت بخشـد و حـس و هیجـان فیلـم را بیشـتر کند یا 
بـا طوالنـي کـردن پالن هـا بـر آرامش فیلـم بیفزایـد یا بـر بعضـي از عناصر فیلـم تأکید بیشـتر یا کمتر داشـته 
باشـد. شـیوۀ تلفیـق صـدا و تصویـر هـم تأثیـر بسـیار مهمي بـر تماشـاگر دارد. ریتـم تند یـا کند موسـیقي، بر 
یـک صحنـة گفت و گـو یـا درگیري مؤثر اسـت. قطع موسـیقي و سـکوت کامل بر صحنـه و یا تنظیـم و یا تمرکز 
صـدا بـر روي صحنـة خاص و غیره مي تواند احساسـات تماشـاگر را تحت تأثیر شـرایط دلخواه فیلم سـاز قرار دهد.

تدوین گر

مرحلـة گـردآوري یـا » Assembly«: در ایـن مرحلـه تدوین گـر از روي فیلم نامه  و یادداشـت هاي گزارش شـدۀ 
صحنـه، پـالن و سـکانس ها را طبـق شـماره گذاري انجـام شـده بـر روي تختـه کالکـت، دسـته بندي مي کنـد و 

بـدون حـذف هیچ گونـه پالنـي در کنار هـم قـرار مي دهد. 
مرحلة دوم، رافکات: در این مرحله تدوین گر پالن هاي اضافي و تکراري غیرمفید را حذف مي کند.

تصویر25
تدوین گر و میز تدوین )مونتاژ(

تصویر 26
تدوین با دستگاه بتاکم
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مرحلـة سـوم، فایـن کات: در ایـن مرحلـه کـه قـرار اسـت کات تصاویـر، رونـد فیلـم و زمـان آن نهایـي شـود، 
کارگـردان در کنـار تدوین گـر حضـور بیشـتر و شـاید دائمـي خواهـد داشـت.

مرحلة چهارم: انتخاب افکت هاي تصویري یا جلوه هاي ویژه که باید به تصویر اضافه شود.
مرحلـة پنجـم: ورود صدا گـذار بـه جمع برنامه سـازان اسـت. او صـداي الزم از جملـه، متن، مصاحبـه، گفت و گو، 
دوبلـه، موسـیقي، افکـت و آمبیانـس را میکـس مي کند و با همـکاري تدوین گـر و کارگردان به انجام مي رسـاند. 
مرحلـة ششـم: تصاویـر نهایـي آماده شـده بـا صـداي نهایـي توسـط تدوین گـر همـگام )سـینک( مي شـود و بـا 

بازبینـي نهایـي کارگـردان، فیلـم آمـاده پخـش مي شـود. 

تصویر27 
ست تدوین
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تکالیف عملکردي عنوان پودمان
)واحد هاي یادگیري(

استاندارد عملکرد 
)کیفیت(

نمرهشاخص تحققنتایج مورد انتظار

پودمان 2 
اصول، مباني و 
تولید برنامۀ 

تلویزیوني

تحلیل،  بررسي و تعریف گروه هاي 
کاري و عوامل ساخت یک برنامة 

تلویزیوني

بررسي شیوه و مراحل 
کار تولید برنامه در صدا 
و سیما بر اساس اصول و 

مباني ساخت برنامه

باالتر از حد انتظار 

تعریف و تحلیل 
عوامل ساخت 

برنامه هاي 
تلویزیوني و 
مراحل تولید 

)پیش از تولید و 
تدوین(

3

در حد انتظار
تعریف وظایف 

نیروي انساني در 
تلویزیون و رادیو 

2

پایین  تر از حد انتظار
نام گذاري مراحل 

تولید
1

نمره مستمر از 1

نمره واحد یادگیري از 3

ارزشيابی پايانی پودمان 2
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فصل 2

ساختار برنامه های تلویزیونی
پودمان 3
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چگونگـي اسـتقرار و ارتبـاط عوامـل و عناصـر دیداري و شـنیداري تشـکیل دهند، هـر برنامه، سـاختار آن برنامه 
است. 

طـراح یـا برنامه سـاز )تهیه کننـده(، بـا توجـه به اهـداف برنامـه در قالب یکـي از سـاختارهاي زیر برنامـه خود را 
مي دهد.  ارائـه 

1ـ برنامه هاي مستند
مسـتند: برنامـه اي تولیـدي اسـت کـه در آن پدیده یا رخـدادي با اسـتفاده از عناصـر واقعي به تصویر کشـیده 

شـود. برنامه هاي مسـتند شـامل انواع زیر اسـت:
ـ مستند گزارشي
ـ مستند بازسازي

ـ مسابقه
ـ گفت و گو
ـ مصاحبه

ـ برنامه هاي ترکیبي )ُجنگ(  
ـ برنامة زنده

ـ میز گرد
)show( ـ شو

ـ تولیدات مذهبی غیرنمایشی

ساختار برنامه و انواع آن 

تصویر 2
برنامه زنده تلویزیونی

تصویر 3
برنامه میز گرد تلویزیونی

تصویر 1
برنامه مذهبی تلویزیونی
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پودمان 3     ساختار برنامه های تلویزیونی

2ـ برنامه هاي تلویزیوني آموزشي

از آنجـا کـه برنامه هـاي آموزشـي از جنبـة فراینـد طـرح و برنامه ریـزي کاًل با برنامه هـاي دیگر متفاوت هسـتند 
)مبتنـي بـر برنامه ریزي آموزشـي کالسـیک هسـتند(، بـه عنوان سـرفصل جداگانـه اي در نظر گرفته شـده اند.

کالس درس/ سخنراني

کالس درس:  برنامه هایـي کـه بـا هـدف آمـوزش مسـتقیم تولیـد مي شـوند و طي آنها، معلم یا اسـتاد دروسـي 
را بـا اسـتفاده از انواع وسـایل آموزشـي و کمک آموزشـي، تدریـس مي کند.

تعریـف سـخنراني: برنامه هایـي که با هـدف آموزش مسـتقیم تولید مي شـوند و طـي آنها، موضـوع یا مبحث 
خاصي با یا بدون اسـتفاده از انواع وسـایل آموزشـي، توسـط سـخنران تدریس مي شـود.

تصویر 4
 برنامه آموزش تلویزیونی
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3ـ برنامه هاي تلویزیوني داستاني

برنامه هایـي هسـتند کـه ایـده یا موضوعي را با اسـتفاده از عناصـر خیالي یا واقعي، به شـیوه اي داسـتاني )دراماتیک = 
نمایشـی( بیان کند.

انواع برنامه هاي تلویزیوني داستاني عبارت اند از:

فیلم بلند

برنامة تلویزیوني که بر اساس یک داستان ساخته مي شود و ویژگي هاي فیلم سینمایي را دارند.

فیلم کوتاه

برنامه هایي که بر اساس یک داستان ساخته مي شوند و حداکثر زمان آن 30 دقیقه است. 

تئاتر تلویزیوني )تله تئاتر(

برنامـة نمایشـي اسـت کـه با اسـتفاده از متـون ادبیات نمایشـي )نمایشـنامه( و بـراي تلویزیون تولید مي شـود و 
دسـت کم 30 دقیقـه خواهد بـود )تصویر 6(.

تصویر 5
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4ـ برنامه های عروسکی

هنـر عروسـک گرداني معلـوم نیسـت در کجـا و از چه زماني آغاز شـده اسـت، اّما مي تـوان گفت از هزاران سـال پیش 
در مراسـم و اعیاد مذهبي رواج داشـته اسـت. رهبران قبایل و جادوگران از این طریق قدرت و نفوذ خود را گسـترش 

مي دادنـد. بعد هـا نمایش عروسـکي رواج یافت و منجر به بروز تئاترهاي عروسـکي شـد.

بعـد از ظهـور تلویزیـون، بـا توجـه بـه جذابیت هـاي ایـن حرفـه، کم کـم تئاتر هـاي عروسـکي در مقابـل دوربین هاي 
تلویزیونـي قـرار گرفت و شـخصیت هاي عروسـکي، محبوب مـردم مخصوصاً کـودکان و نوجوانان شـدند؛ به طوري که 
شـخصیت هاي عروسـکي مثـل پـت و مـت، پت پسـتچي و عروسـک هاي ایرانـي مثل هـادي و هدي، سـنجد و کار و 

اندیشـه از جملـه عروسـک هاي محبوب می باشـند.

مجموعه ها )سریال هاي پیوسته و ناپیوسته(

در سـریال هاي پیوسـته، داسـتان دنباله داري با شـخصیت هاي ثابت سـاخته مي شود و در سـریال  هاي ناپیوسته، 
هر قسـمت داستان مسـتقلي دارد )تصویر 7(.

تصویر 6
تئاتر تلویزیونی

تصویر 7
سریال تلویزیونی

تصویر 8
سنجد

تصویر 9
هادی و هدی

تصویر 10
پت و مت
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تصویر 11
کاله قرمزی

تعریف عروسـک: به هر شـیئي که بدان شـخصیتي داده شـود و در یک برنامة نمایشـی ایفای نقش کند، عروسـک 
مي گویند.

عروسک ها به چهار دسته تقسیم مي شوند:

1ـ عروسـک اسباب بازي، مانند عروسـک هاي معمولي بچه ها؛
2ـ عروسـک کاربردي، مثـل کیف و قمقمة جامدادي؛

3ـ عروسـک آیینـي ـ نمایشـي کـه فقـط جنبـة آیینـي و مذهبـي دارنـد. ماننـد عروسـک هاي شـمن ها یـا 
عروسـک هایي بـراي دعـاي بـاران )بوکـه بارانـي( و عروسـک هـای تکـم چـی اردبیـل) تصویر 11(؛

4ـ عروسـک هاي نمایشـي: فقـط جنبـه نمایشـي دارنـد و هـدف از آنهـا بـه نمایـش درآوردن داسـتان، 
روایـت و ایده هـاي هنـري اسـت، ماننـد عروسـک مبـارك و پهلـوان کچـل در فرهنـگ ایرانـي.

عروسـک گردان نمایشـي بایـد داراي کلیـة مهارت هـا و تکنیک هایـي باشـد کـه یـک هنرپیشـة تئاتـر نیـاز 
دارد و نیـز از تکنیک هـاي عروسـکي هـم بایـد آگاه باشـد) تصویـر 13(.
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عروسک هاي نمایشي انواع مختلفي دارد. به چهار نمونه از آنها که کاربرد بیشتري دارد، اشاره مي کنیم:
1ـ عروسک دست کشي 2ـ عروسک میله اي 3ـ عروسک ماپت 4ـ عروسک نخي

1ـ عروسـک دست کشـي: همان طـور کـه از نامش 
پیداسـت، از دست کشـي سـاده تشـکیل شـده اسـت 
کـه بـا توجـه بـه ضـرورت و میـل یـا هـدف هنرجو یا 

عروسـک گردان تزئیـن مي شـود.

تصویر 12
بز تکم چی اردبیلی) عید نوروز(ـ عروسک آیینی

تصویر 13
مبارک ـ عروسک نمایشی

تصویر 14
زی زی گولو ـ عروسک دستکشی
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گفتـه  عروسـک هایي  بـه  ماپـت:  عروسـک  2ـ 
مي شـود کـه دهانشـان به طـور اغراق آمیـز باز و بسـته 
مي شـود؛ یعنـي ضمـن حرکـت دادن بـدن عروسـک ، 
دهانـش به خوبـي بـاز و بسـته مي شـود. بـه عبارتـي، 
وجـه تمایـز ماپـت، فـک زدن بـه صـورت اغراق آمیـز 

 . ست ا

3ـ عروسـک میلـه اي: به عروسـکي گفته مي شـود 
کـه به وسـیلة میله اي در سـر و دسـت هاي آن، توسـط 
عروسـک گردان بازي داده مي شـود. در بین نمایشگران 
عروسـک ایرانـي ایـن شـیوه بـه نـام  »باتومـي« هـم 

مشـهور است.

4ـ عروسـک نخي: عروسـک نخي، نوعي عروسـک 
نمایشـي اسـت که بـا نخ و یا رشـته اي نظیـر آن بازي 
فلـزي  و  از میله هـاي چوبـي  داده مي شـود و حتـي 
بـراي عروسـک هاي سـنگین اسـتفاده مي شـود که از 
باال بازي داده مي شـود. این شـیوۀ عروسـکي در میان 
نمایش گـران جهـان به نام »ماریونت« مشـهور اسـت.

تصویر 15
جناب خان

تصویر 16

تصویر 17
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عروسـک هاي نخـي را مي تـوان بـه دو شـیوه حرکت داد؛ یکي حرکت با وسـیله نرم ماننـد نخ یا رشـته اي نایلوني و یا 
حرکـت به  وسـیله ابزار غیرنـرم مانند میله هاي چوبي، پالسـتیکي و فلزي.

انیمیشن چیست؟ 

انیمیشـن یـا پویا نمایـي، فراینـد ایجـاد توهـم حرکـت و تغییر به وسـیله نمایش سـریع و پي درپـي تصاویر ثابت 
اسـت. بـه عبـارت دیگـر، انیمیشـن بـه فیلم هایي گفته مي شـود کـه در آنها بـا اسـتفاده از تکنیـک تک فریم به 

اجسـام و یـا اشـکال بي جـان و بي حرکت » تحرك« بخشـیده مي شـود. 

 برنامه هاي پويانمايی )انيميشن(

ابزارهاي ضبط پویانمایی )انیمیشن(

امـروزه پویانمایـی )انیمیشـن( را مي تـوان بـه وسـیلة یـک رسـانة آنالـوگ ماننـد نـوار ویدئـو، فیلم برداري هـاي 
تک فریـم و رسـانه هاي دیجیتـال ضبـط کـرد. 

روش های پویانمایي شـامل سـاخت پویانمایی )انیمیشـن( سـنتي، شـیوه هاي پویانمایی استاپ موشـن از اشیاي 
دو بعدي یا سـه بعدي، برش هاي کاغذي، عروسـک و پیکر هاي سـفالي اسـت.

تصویر 18
انیمیشن تک فریم، خانه ما



68

در تولیـد پویانمایـی، تصاویـر بـه طـور سـریع و پشـت سـر هـم به صـورت 24، 25، 30 و 60 فریـم در ثانیه نشـان داده 
مي شـوند.

تصویر 19
افسانه مار دوش، استاپ موشن

تاریخچۀ پویانمایی )انیمیشن(

اولین نمونه از تصاویر پویانمایی )انیمیشـن(، بر روي یک جام سـفالي که متعلق به 5300 سـال قبل در »   شـهر سوخته« 
در جنـوب زابـل کشـف شـده اسـت. این جام ارزنـده، قدیمي ترین نمونـه از پویانمایی )انیمیشـن( را نشـان مي دهد. این 
جـام داراي 5 تصویـر متوالـي اسـت که بـز کوهي ایراني را نشـان مي دهد که در حـال پرش براي خـوردن برگ هاي یک 

است.  درخت 

تصویر 20
تصاویر متوالی بز برای خوردن برگ

تصویر 21
نقش بز کوهی بر روی جام
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پودمان 3     ساختار برنامه های تلویزیونی

 »Fantas magorei « در اروپـا نیـز یـک هنرمند فرانسـوي به نام امیل کـول فیلم پویانمایی )انیمیشـن( به نـام
را در سـال 1908 سـاخت کـه بعدهـا بـه عنوان روش پویانمایي سـنتي شـناخته شـد. ایـن فیلم عمومـاً از یک 

آدمـک خطـي تشـکیل می شـد کـه حرکت مي کـرد و با اشـیای زیـادي مواجه مي شـد.
ایـن فیلـم بـا کشـیدن هـر قـاب تصویـر )فریـم( روي کاغـذ و عکاسـي از آن، روي یـک فیلـم نگاتیـو، سـاخته 

می شـد کـه در اصـل ایـن روش پایه گـذاري سـاخت فیلم هـاي پویانمایـی )انیمیشـن(  امـروزي اسـت.

امـروزه طرح هـای پویانمایـی و پس زمینه هـا، اسـکن 
یـا مسـتقیماً در رایانـه طراحی می شـوند. نرم افزارهای 
و شبیه سـازی حـرکات  رنگ آمیـزی  بـرای  مختلفـی 
دوربیـن و افکت هـا اسـتفاده می گردد. قطعة پویا شـدۀ 
نهایـی را بـرای یکـی از رسـانه های پخـش، خروجـی 
می گیرنـد، کـه شـامل فیلـم سـنتی 35 میلی متـری 
و نیـز رسـانه های جدیدتـر ماننـد ویدئـوی دیجیتـال 
می شـود. ظاهر ِسـل پویانمایی هنوز حفظ شـده اسـت 
اغلـب در طـول  پویانمایـی شـخصیت ها،  کارهـای  و 
70 سـال گذشـته باقـی  مانـده  اسـت. از نمونه هـای 

بـه می تـوان  سـنتی،  پویانمایـی  بلنـد  فیلم هـای 
پینوکیو اشاره کرد. 

انواع روش های پویانمایی سنتی عبارت اند از:

پویانمایی محض

بـه روشـی از تولید پویانمایی سـنتی با کیفیـت باال گفته 
می شـود کـه طرح هـای پرجزئیـات و حـرکات پذیرفتنی 
و معقـول دارد و نتیجـه ای بـا حـرکات نـرم و روان ارائـه 
سـبک های  در  پویانمایی هایـی  روش،  ایـن  می دهـد. 
متفاوتی همچون سـبک واقع گرا، مانند محصـوالت والت 
 دیزنـی )Walter Elias "Walt" Disney( و سـبک کارتونی 
ماننـد آثار اسـتودیو بـرادران وارنـر)Warner Bros( ایجاد 

می کنـد.

انواع پويانمايی 

تصویر 22
پینوکیو

تصویر 23
والت دیزنی
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روتوسکوپی

ارباب  از روی حرکات عکس های واقعی ترسیم می شود.  تکنیکی است که در آن طرح هر قاب تصویر )فریم( 
حلقه ها )1978( و اساس بسیاری از حرکات حیوانات در اکثر کارهای دیزنی نیز همین روش است. 

استاپ موشن

در این روش هر قاب تصویر )فریم( عکسی از اجسام واقعی 
است. پویانما اجسام و یا شخصیت های درون صحنه را 
ناچیزی  صورت  به  )فریم(  تصویر  قاب  به  )فریم(  قاب 
حرکت می دهد و عکس می گیرد. هنگامی که قاب های 
داده  نمایش  متوالی  به صورت  فیلم  )فریم های(  تصویر 
شوند، توهم حرکت اجسام ایجاد می شود )ماننِد »عروس 

مرده« به کارگردانی تیم برتون(.

تصویر 24
ارباب حلقه ها 

تصویر 25
جبهه

تصویر 26
عروس مردگان
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پودمان 3     ساختار برنامه های تلویزیونی

زنده نگاری خمیری

پیکرۀ شخصیت ها و اجسام متحرك از ماده ای نرم ساخته می شود که ممکن است اسکلت هم داشته باشند تا پیکره 
)فیگور( آنها را ثابت نگه دارد. روش فیلم برداری هم مانند استاپ موشن است.

تصویر 27
تصویری از یک پویانمایی ایرانی

تصویر 28
برکه دوستی

تصویر 29
پینگو
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کات ـ اوت

وسیله  به  که  است  استاپ موشن  زنده نگاری  از  نوعی 
پویانما  کاغذ ساخته می شود.  مانند  قطعات مسطحی 

هر فریم قطعات را کمی جابه جا می کند.

زنده نگاری ضدنور یا سیاه یک دست )سیلوئت(

وسیله  به  که  است  استاپ موشن  زنده نگاری  از  نوعی 
پویانما  کاغذ ساخته می شود.  مانند  قطعات مسطحی 

هر فریم قطعات را کمی جابه جا می کند.

موشن گرافیک
از تصاویر مسطح گرافیکی، عکس، قطعات روزنامه یا مجله و غیره همراه با تایپ )نوشته( ساخته می شود که سابقاً 

با حرکت دادن قاب به قاب تصاویر متحرك سازی )انیمیت( می شد.

تصویر 30
شکرستان

تصویر 31

تصویر 32
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پودمان 3     ساختار برنامه های تلویزیونی

زنده نگاری عروسکی

شامل  که  می شود  گفته  استاپ موشنی  پویانمایی  به 
پیکره های عروسکی است و در تعامل با فضاهای شبیه 
واقعیت متحرك سازی می شوند. درون عروسک ها اسکلت 
همچنین  کند؛  کمک  آنها  ایستایی  به  که  دارد  وجود 
مفصل هایی که در محورهای خاصی می چرخند )ماننِد 

»کابوس قبل از کریسمس« ساخته تیم برتون(.

تصویر 33

امـروزه اغلـب تولیدکننـدگان بـه دلیـل صرفـة اقتصـادی و امکانـات روزافـزون زنده نـگاری رایانـه ای، ترجیـح 
می دهنـد از ایـن ابـزار اسـتفاده کننـد. قواعـد هنـری ایـن تکنیـک، تفاوتـی بـا دیگـر تکنیک هـای سـینما و 
انیمیشـن نـدارد. امـا بیشـتر مراحـل تولیـد در رایانـه انجـام می گیـرد. شیرشـاه ) Lion King1994(، »شـهر 
اشـباح« )Spirited Away 2001( و »سـه قلوهـای بلویـل« ) The Triplets of Belleville2003( نمونه هایـی از 

پویانمایی هـای سـنتی، بـا کمـک تکنولـوژی رایانـه اي هسـتند.

پويانمايی رايانه ای

تصویر 34
شیر شاه
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تکالیف عملکرديعنوان پودمان
 )واحد هاي یادگیري(

استاندارد عملکرد 
)کیفیت(

نمرهشاخص تحققنتایج مورد انتظار

پودمان 3 
سبک هاي تولید 
برنامۀ تلویزیوني

بررسي سبک ها و 
شیوه هاي ساخت 

برنامه هاي تلویزیوني 
در پنج حوزۀ مستند، 
آموزشي، داستاني، 
عروسکي و انیمیشن

تحلیل انواع برنامه هاي 
تلویزیوني در سبک هاي 
گوناگون بر اساس نوع 
برنامه و مخاطب آن  

باالتر از حد انتظار 

تحلیل سبک هاي 
ساخت برنامه هاي 

تلویزیوني و 
ویژگي هاي هر یک 
و ارتباط برنامه ها 

با مخاطبین

3

در حد انتظار

تعریف ژانرها 
و حوزه هاي 

ساخت برنامه هاي 
تلویزیوني بر 

اساس موضوع 
و متن 

2

پایین  تر از حد انتظار

تعریف یکي 
از برنامه هاي 

تلویزیوني و نام 
بردن سبک ها

1

نمره مستمر از 1

نمره واحد یادگیري از 3

ارزشيابی پايانی پودمان 3 
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فصل 2

ابزار، مواد، تجهیزات و استودیو
پودمان 4
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امروزه به دلیل وجود امکانات فني مناسب، بیشتر برنامه هاي تلویزیوني در استودیوها تولید مي شوند.
استودیوهاي کوچک داراي یک دستگاه نمایش فیلم )آپارات( و یک دوربین تلویزیوني هستند.

اسـتودیوهاي بـزرگ امکانـات و تجهیـزات فني پیچیـده اي دارند و با توجه به ایـن امکانات، بسـیاري از برنامه ها 
و سـریال هاي مختلـف تلویزیونـي در ایـن اسـتودیو هاي پیشـرفته تولیـد مي شـوند. برپایـي و نصـب دکورهـاي 
عظیـم )بـاغ، خیابـان و...( در کنـار پرده هـاي کروماکـي )پـردۀ آبي، سـبز و ...( امـکان ایجاد جلوه هـاي تصویري 
متنـوع را بـراي کارگـردان فراهـم مي سـازد. نمونـه اي از این نـوع تولیدات اسـتودیویي، برخي فیلم هـاي معروف 
هسـتند؛ بخش هـاي مهمـي از فیلم هایـي ماننـد جنـگ سـتارگان یا کشـتي تایتانیـک در اسـتودیوهاي مجهز و 

مدرن سـاخته شـده است. 

استودیو چه ساده و کوچک، چه بزرگ و پیچیده، داراي 4 بخش مهم است:

1ـ فضاي استودیو یا محوطة دکور و صحنه
2ـ اتاق کنترل تولید )اتاق فرمان کارگردان(

3ـ اتاق کنترل فني تصویر )نودال(
4ـ اتاق کنترل صدا

استوديو

تصویر2 
 طراحی نمای مجموعه استودیو

تصویر1 
 مجموعه استودیو

1ـ فضاي استودیو یا محوطۀ دکور و صحنه

 مکانـي عمومـاً بـه شـکل چهارضلعـي و بـا کفـي مسـطح بـراي آماده سـازي دکـور و صحنـه اسـت و چراغ هاي 
مختلـف از سـقف محوطـه اسـتودیو بـراي نورپـردازي به طـور معلـق قـرار گرفته انـد. ایـن چراغ هـا قابـل تغییـر 
و تنظیـم هسـتند و در صـورت نیـاز بـر روي دکـور یـا سـوژۀ مورد نظـر نورپـردازي و تنظیـم مي شـوند. در این 
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پودمان 4     ابزار، مواد ، تجهیزات و استودیو

محوطـه دوربین هـا و میکروفن هـا در نقـاط مورد نظر مسـتقر مي شـوند. کارگـردان از اتاق کنترل تولید، توسـط 
سیسـتم هاي ارتباطـي و پنجـرۀ مشـرف بـه محوطة دکور به صحنه تسـلط کامـل دارد و نیز توسـط مونیتورهاي 

متعـدد و سیسـتم صـدا، صحنـه را از اتـاق فرمان کنتـرل مي کند.

در اسـتودیو عمومـاً 2 تـا 5 دوربیـن قـرار دارد. مثـاًل بـراي ضبـط سـاده مثـل اخبار، یک یـا دو دوربیـن، ضبط 
تـالوت قـرآن، یکـي بـراي قـاري و دیگـري بـراي نشـان دادن خطوط قـرآن، بـراي میزگرد سـه دوربیـن، یکي 
بـراي مجـري برنامـه )مصاحبه کننـده(، یکـي بـراي مدعویـن یـا مهمانـان برنامـه و سـومي بـراي کل صحنه یا 

النگ شـات صحنـه، و بـراي سـریال یـا برنامه هـاي تله تئاتـر نیـز پنـج دوربین مناسـب اسـت.  

2ـ اتاق کنترل تولید )اتاق فرمان(

اسـتودیو تلویزیونـي از پنجـرۀ شیشـه اي دو جـدارۀ اتاق فرمـان دیده مي شـود. آنچه در این اتـاق )کنترل تولید( 
پیـش از هـر چیـز به چشـم مي آید، مونیتورهـاي بازبیني تصویر هسـتند. این دسـتگاه ها به طور پیوسـته تصاویر 
دوربین هـاي اسـتودیو و سـایر منابـع تصویري اسـتودیو را به نمایش مي گذارنـد. در میان آنهـا مونیتور متمایزي 

تصویر3
تصویر گرافیکی دکور صحنه



78

دیـده مي شـود کـه بـه مونیتـور نهایـي )فینـال( 
موسـوم اسـت. کارگـردان بـا انتخاب خـود، تصویر 
یکـي از مونیتورهـا را انتخاب مي نمایـد و آن را در 
مونیتـور نهایـي ظاهـر مي کنـد. از بلندگویـي کـه 
در گوشـة اتـاق کنتـرل تولیـد قـرار گرفته اسـت، 

صـداي برنامه شـنیده مي شـود.
)میـز  بزرگـي  میـز  مونیتورهـا،  ایـن  مقابـل  در 
ترکیـب تصاویـر( قـرار دارد کـه بـر روي آن تعداد 
زیـادي کلیـد نصب شـده اسـت. کارگـردان برنامه 

و دسـتیارش پشـت ایـن میـز مي نشـینند. 
دسـتیار کارگـردان مسـئول کنتـرل زمـان برنامـه و یـاد آوري نماهـاي دوربین هـا بـه تصویربـرداران اسـت. 
کارگـردان برنامـه، از طریـق میکروفـِن متصـل به میز »ترکیـب تصاویر« اطالعاتـي در زمینة حـرکات دوربین ها 
و فعالیت هـاي الزم بـه افـراد مسـئول در اسـتودیو مي دهـد. گاهي خـود او با میز ترکیـب تصاویر )میـز مالنژور( 
کار مي کنـد و بـراي تعویـض و انتقـال تصاویـر از کلیدهـاي مخصـوص روي میـز اسـتفاده مي کند. امـا در غالب 
اسـتودیوهاي مـدرن تلویزیونـي ایـن عمـل بـه شـخص دیگري واگـذار مي شـود. در تهیـة برنامه هاي سـنگین و 
پیچیـدۀ تلویزیونـي، کارگـردان فرصـت چنیـن کاري را نـدارد و بـراي بهبود و سـرعت بخشـیدن اجـراي برنامه 
بایـد حـواس خـود را در زمینـة هدایـت و پیشـبرد برنامـه متمرکـز کند. شـخص دیگـري که مسـئولیت اجراي 
روش هـاي انتخابـي کارگـردان بـراي تعویض تصاویر را بـه عهده دارد، مسـئول ترکیب تصاویر یـا کارگردان فني 

مي شـود. نامیده 
ایـن رو، عـالوه بـر مشـاورۀ فنـي،  از  کارگـردان فنـي مسـئول فعالیت هـاي فنـي برنامـة تلویزیونـي اسـت؛ 

باشـد: نیـز  زیـر  مـوارد  شـامل  مي توانـد  او  مسـئولیت هاي 
الف ـ کارگرداني دوربین ها و شرکت فعاالنه در استقرار و کاربرد دوربین ها؛

ب ـ تعویض تصاویر و عمل ترکیب تصاویر؛
ج ـ پیگیـري جنبه هـاي فنـي تهیـة برنامـه، دسـتیار غیررسـمي کارگردان، مسـئولیت اجـراي جلوه هـاي ویژه، 

 رسـیدگي به سـایر منابـع تصویـري و غیره.
کارگردان فني از طریق سیستم ارتباط داخلي گوشی ها مي تواند با یکایک اعضاي گروه خود ارتباط برقرار سازد.

3ـ اتاق کنترل فني تصویر )نودال(

معمـوالً در اسـتودیوها از دوربین هـاي بزرگ تـر و سـنگین تري اسـتفاده مي شـود. ایـن دوربین ها عمومـاً بر پایة 
هیدرولیـک )پـد سـتال( یـا سـه پایـة چـرخ دار نصب مي گـردد و کابـل چند   رشـته اي آنهـا از طریق پریـز دیوار 
اسـتودیو بـه واحدهـاي کنتـرل تصویـر )CCU( که در اتـاق کنترل فنـي تصویر قـرار دارند، متصل مي شـود. در 
ایـن مـکان تصاویـر دوربین هـا تنظیـم مي شـوند و سـپس به میـز ترکیـب تصاویـر باز مي گردند. در اتـاق کنترل 

تولیـد، تصویـر مناسـب بـراي ضبط یـا پخش انتخاب مي شـود.

تصویر4
اتاق فرمان
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در بعضـي مراکـز تلویزیونـي، اتاق هـاي کنتـرل فنـي تصویـر )نـودال( و کنتـرل تولید )اتـاق فرمـان( در یکدیگر 
ادغـام مي شـوند. امـا معمـوالً اتاق کنتـرل فني تصاویـر در مکان مسـتقلي قـرار دارد و واحدهاي کنتـرل تصویر 

دوربین هـاي چندیـن اسـتودیو در آن جـا قـرار مي گیرد.

4ـ اتاق کنترل صدا

اتـاق کنتـرل صـدا نیـز در کنـار اتـاق کنتـرل تولیـد 
واقـع اسـت و بیـن آنهـا یـک پنجرۀ شیشـه اي اسـت. 
)صدابـردار(  صـدا  ترکیـب  مسـئول  مـکان،  ایـن  در 
توجـه  بـزرگ کنتـرل صـدا مي نشـیند.  میـز  پشـت 
بیـن عقربه هـاي شـاخص حجـم صـدا و کلیدهـا  او 
و دسـته هاي تنظیـم حجـم صـدا و مونیتـور تصویـر 
کنتـرل  ضمـن  صدابـردار  اسـت.  نوسـان  در  نهایـي 
حجـم و کیفیـت صـداي برنامه و تطبیـق آن با تصویر 
نهایـي، بـه کمک سیسـتم ارتبـاط داخلي، گـروه  صدا 

)متصـدي بـوم( را هدایـت مي کنـد.
صدابـردار برنامـة تلویزیونـي بـا تمـاس دائـم خود بـا متصدیـان بـوم، از ورود ناگهاني آنهـا به نمـاي دوربین ها یا 
ایجـاد سـایه بـر دیوارهـاي صحنـه جلوگیري مي نمایـد و آنهـا را در یافتن صداي نهایـي مطابق بـا تصویر نهایي 

مي کند. کمـک 
صـوت،  ضبـط  دسـتگاه هاي  مي کنـد.  کار  صـدا  دسـتگاه هاي  بـا  دیگـري  شـخص  صـدا  کنتـرل  اتـاق  در 
تقویت کننده هـا و واحـد ایجـاد پژواك هـاي الکترونیـک، ایـن مجموعـه را کامـل مي کننـد. از طـرف دیگـر، 
صدابـردار مي توانـد اشـاره ها و فرمان هـاي کارگـردان برنامـه را نیـز در زمینـة هماهنگـي کیفي صـدا و تصویر از 

طریـق سیسـتم ارتبـاط داخلـي بشـنود.

تصویر5
مجموعه اتاق صدا و تصویر

تصویر6
اتاق تصویر از روبرو

تصویر7
اتاق صدا
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در بعضـي از اسـتودیوهاي تلویزیونـي، اتـاق دیگـري بـه ضبـط مغناطیسـي برنامـه اختصـاص مي یابـد. بـه این 
صـورت کـه تصاویـر انتخاب شـده در اتـاق کنتـرل تولیـد بعـد از تنظیـم در اتـاق فنـي تصویـر بـه اتـاق ضبـط 
مغناطیسـي منتقـل مي گردنـد و در آن جـا توسـط دسـتگاه هاي پیچیـده اي ضبط مي شـوند. البتـه در یک مرکز 
تلویزیونـي، بخش هـاي مختلفـي در تولیـد یـک برنامـه سـهیم هسـتند. از جملـة ایـن بخش هـا مي تـوان اتـاق 

گریـم، کارگاه دکـور، کارگاه گرافیـک، البراتـور عکاسـي و فیلـم، آرشـیو، واحـد پخـش و غیـره را نـام برد.

جدول اندازه های تقریبی استودیویی تلویزیونی

ارتفاع سقف )متر(طول و عرض )متر(مساحت )متر مربع(اندازهنوع استودیو

استودیوی کوچک یا 
استودیوی محلی

کوچک
متوسط

150
216

10×15
12×18

3/5
7

کوچکمرکز بزرگ تلویزیونی
متوسط
بزرگ

330
672
1024

15×22
24×28
32×32

9
10
13

● ایده یا طرح برنامه

ـ تحقیق پیرامون موضوع برنامه

● برنامه ریزي مقدماتي

ـ بحث مقدماتي پیرامون روش تهیه، چگونگي طراحي صحنه، نوع نورپردازي، گریم، لباس و امکانات فني
ـ انتخاب نقش آفرینان

● برنامه ریزي فني

ـ انتخـاب روش کار، برنامه ریـزي بـراي عوامـل فـوق، آماده سـازي طرح هاي گرافیک، وسـایل صحنـه، جلوه هاي 
خاص )در صحنـة ورودی نوار(

ـ تهیة مجوزها، ساخت دکورها، وسایل صحنه، طرح هاي گرافیک، جلوه هاي ویژه
ـ منابـع تصویـر غیراسـتودیویي؛ جمع آوري فیلـم و طرح هاي گرافیک از آرشـیوها، فیلم برداري یـا تصویربرداري 

در مکان هـاي خـارج از اسـتودیو )پلي بک(.
ـ تهیه یا ساخت وسایل صحنه، لباس ها، گریم، ماکت 

مراحل تهية يك برنامة استوديويي
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● تمرین قبل از ورود به استودیو     

ـ تمرین بازیگران در زمینة گفتار، اجراي نقش و حرکات بازیگران
ـ تجدید نظر الزم در روش کار

ـ تصمیمات نهایي در مورد نورپردازي و سایر امکانات فني
ـ انتخاب یا ساخت آثار صوتي و موسیقي متن

ـ بازبیني و تدوین منابع تصویري خارج از استودیو )فیلم یا نوار ویدیو( و طرح هاي گرافیک 

● تصویر نامۀ دوربین

ـ تهیة برگة تفکیک نماها، طرح صحنه، کارت دوربین، کارت هاي فرمان و متن رسان ها
ـ انتقال وسایل اجاره اي، دکورها، وسایل صحنه، طرح هاي گرافیک، لباس ها و غیره

● آماده سازي استودیو                 

ـ برپا کردن دکور، آرایش صحنه، نورپردازي اولیه
ـ آماده سازي امکانات، تله سینما، دستگاه پخش نوار ویدئو

● تمرین با دوربین

ـ تنظیـم حـرکات دوربیـن، نورپـردازي نهایـي، صـدا، گریم، لبـاس، آرایش، صحنـه و جلوه هاي خـاص و تمرین 
بـا بازیگران                    

● ضبط 

ـ ضبط یا تمرین و ضبط
ـ زمان گیري بخش هاي مورد نیاز )به عنوان راهنمایي تدوین(

ـ تطبیق زمان بندي با مدت برنامه برداشت هاي مجدد

● بازبیني اولیه 

ـ بازبیني نوار ضبط شده )به کمک یادداشت هاي زمان بندي هنگام ضبط(

● تدوین

ـ ضبط نماهاي مورد نیاز به ترتیب، جابه جا کردن نماها
ـ افزودن عناوین، آثار صوتي، موسیقي متن جلوه هاي ویدئو
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● بازبیني نهایي به منظور پخش 

ـ تکثیر، توزیع و آرشیو.                  

تصویر8

امکانـات ضبـط و تصویـر در برنامه هـاي خـارج از اسـتودیو معمـوالً در اتومبیل هـاي بـزرگ یـا اتوبـوس یـا 
مي شـود. مسـتقر  عظیـم  تریلي هـاي 

واحـد ضبـط شـامل یـک مرکز کامل بـراي تولید برنامـه تلویزیوني بـا امکانات کامـل صدا و تصویر اسـت؛ یعني 
دسـتگاه ترکیـب صـدا، میز هـاي نـور و صدا، دسـتگاه هاي ضبط صدا و تصویر، دسـتگاه پخـش و ... .

ایـن واحـد ضبـط برنامـه را مي تـوان به صـورت یک اسـتودیوي متحـرك و موقتي و بـه عنوان یک اتـاق کنترل  
متحـرك بـه کار گرفـت و تجهیـزات آن را پیـاده و در محـل رویـداد نصـب کـرد و برنامـة ضبـط شـده را بـراي 

پخـش بـه مرکـز تلویزیوني ارسـال کرد.
واحد هـاي سـّیار در اندازه هـاي متفـاوت هسـتند و از یـک تا پنـج دوربین با تجهیـزات نور و صدا و وسـایل الزم 

را همـراه دارند. 
واحد هـاي سـّیار عمدتـاً بـراي تهیـة گزارش هـاي فوري مثـل مسـابقه فوتبال، مصاحبه هـاي ضـروري و خارج از 
اسـتودیو اسـتفاده مي شـوند برنامـة مورد نظر توسـط ایـن واحد ها ضبط مي شـود و مسـتقیماً از طریـق ماهواره 

بـه مرکـز پخـش تلویزیوني منتقل مي شـود. 

واحد استوديوي سّيار
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در مجمـوع واحد هـاي سـیار داراي همـان امکاناتـي هسـتند کـه در واحد هاي اسـتودیویي ثابت وجـود دارد. اما 
در ابعـاد محدودتـر، دوربین هـاي کوچک تـر و تجهیـزات حداقلـي کـه با سـرعت و انعطاف بیشـتر انجـام وظیفه 

مي کننـد.

تصویر9
داخل ون

تصویر10
ون واحد سیار

تصویر11
تریلی واحد سیار

تصویر12
داخل تریلی

تصویربردار کیست؟

تصویربـردار کسـي اسـت کـه با اتکا بـه دانش فنـي و مباني هنرهاي تجسـمي، تـوان آماده سـازي و به کارگیري 
صحیـح تجهیـزات و لـوازم تصویربـرداري، نورپردازي، نورسـنجي و تنظیم رنـگ و کادربندي دوربیـن را به خوبي 

بداند.
ممکـن اسـت سـاخت برنامـه به چند دوربین نیاز داشـته باشـد. اگر سـاخت برنامه نیـاز به بیش از یـک دوربین 
داشـته باشـد، تعـداد دوربین هـاي مسـتقر در لوکیشـن ، زیر نظر یک مدیـر اداره مي شـود و کلیـه تصویربرداران 

تصويربرداري 
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و اسـتقرار دوربین هـا از شـروع و تـداوم کار زیـر نظر مدیـر تصویربرداران انجام مي شـود.

در پروژه هایـي کـه داراي بیـش از یـک تصویربـردار اسـت، یکـي از دو یـا چنـد تصویربـردار بـه عنـوان مدیـر 
تصویربـرداران نقـش ایفـا مي کنـد و زیـر نظـر او تجهیـزات تحویل گرفته مي شـود، طبـق نظر او تجهیـزات بین 
افـراد ذي ربـط تقسـیم مي شـود و مسـئولیت بررسـي دوربیـن، لنز و وسـایل حرکتي مثـل تراولینـگ و کرین و 

یـا بررسـي وسـایل نـور و تجهیـزات جانبـي به عهده اوسـت.
پـس از تقسـیم وسـایل بیـن تصویربـرداران یـا تحویـل وسـایل، هـر تصویربـردار اقـدام بـه اسـتقرار دوربین در 

لوکیشـن تعریف شـده توسـط کارگـردان مي کنـد.
هـر تصویربـردار بـا کمـک دسـتیار تصویربـردار سـه پایه دوربیـن را نصب و ارتفـاع دوربیـن و لِـول آن  را تنظیم 

مي کنـد و سـایر وسـایل آن را مثـل ممـوري )Memory( یـا نـوار، باطـري، لنـز و ... را نصـب مي کند.
سـپس مونیتـور را بـراي کادر بنـدي و تنظیـم رنگ و کنترل کلـي صحنه آمـاده و پس از وایت باالنـس کردن یا 

تنظیـم رنـگ توسـط یک کاغـذ A4 ؛ دوربین و وسـایل جانبي اش آمادۀ تصویربرداري اسـت.

تصویر13
صحنه مستند
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تجهیـزات تصویربـرداري شـامل دوربیـن ، فیلترهـا، وسـایل حرکتـي، تجهیـزات نورپـردازي، سـه پایه، مونیتور و 
کابل هـاي مربوط اسـت. آماده سـازي این تجهیزات شـامل بررسـي دوربین، لنز ها، وسـایل حرکتـي، پروژکتورها، 
تنظیـم سـه پایه ها و لِـول کـردن کلگـي سـه پایه، نصب باتـري، جاگذاري فیلـم یا حافظـه، آماده کـردن مونیتور 
و کابل هـاي مربـوط و کالیبـر کـردن دوربیـن و مانیتـور، اتصـال کابل ها، آماده کـردن منبع تغذیـه مانیتور وایت 
باالنـس کـردن دوربیـن اسـت. همزمان آماده سـازي و تنظیم صدا، آماده سـازي بـوم صدا، تسـت HF و میکروفن 

و نصـب و اتصـال بـدون نقص آنها مي باشـد.

مهم ترین تجهیزات تصویربرداري و آماده سازي تجهیزات

تصویر14
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آماده سـازي  کـه  بدانـد  هنرجـو  بایـد  پایـان  در 
و  بهتریـن  داشـتن  اختیـار  در  و  تجهیـزات 
و صدابـرداري  تصویربـرداري  مجهزتریـن وسـایل 
نمي توانـد تضمینـي براي بهترین برداشـت باشـد، 
زیـرا مهـارت و توانایـي و دقت در تصویربـرداري و 
صدابـرداري اسـت کـه حرف آخـر را براي سـاخت 

یـک برنامـه سـینمایي یـا تلویزیونـي مي زنـد.
تصویر15
لنزها

تصویر16

تصویر17

دوربین چیست؟

اولیـن و مهمتریـن ابـزار براي سـاخت فیلم یا یـک برنامه ویدئویـي، دوربین فیلم بـرداري یا تصویربرداري اسـت 
که داراي دو سـاختار یا سیسـتم متفاوت هسـتند.

دوربین فیلم برداري

 در ایـن نـوع دوربیـن تصاویر بـر روي فیلـم که از 
جنـس طلـق یا سـل )sel( اسـت، ضبط مي شـود. 
در ایـن روش از فیلـم بـه عنـوان محـل ثبـت و یـا 
فراینـد  اسـتفاده مي شـود کـه در  بسـتر تصاویـر 

شـیمیایي عمـل ثبـت انجـام مي شـود.

دوربین ویدئویي

: بـه دوربین هایـي گفتـه مي شـود کـه بـراي ضبط 
مـي رود.  کار  بـه  الکترونیکـي  متحـرك  تصاویـر 
دراین شـیوه تصاویر توسـط دوربین هـاي ویدئویي 
و دیجیتـال بـه صـورت فرم هـاي بـه  هـم پیوسـته 

مي شـود. تصویربـرداري 
ماننـد  مغناطیسـي  کاسـت هاي  از  روش  ایـن  در 
یـا   )DVD( یـا دي وي دي   )Beta cam( کـم  بتـا 
ممـوري )هاردـ hard (اسـتفاده مي شـود که محل 

ذخیره سـازي و یـا ثبـت تصاویـر ضبط شـده اسـت. 
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تصویر19تصویر18

به عبارتي، فرایند دوربین هاي تصویر برداري یک فرایند الکترونیکي است.

مهم ترین تفاوت دوربین فیلم برداري و الکترونیکي )ویدئویي( در چیست؟

دوربین هـاي ویدیویـي داراي یـک فراینـد الکترونیکي هسـتند کـه در آنها از کاسـت هاي مغناطیسـي مانند نوار 
بتـا کـم و یـا، در سـال هاي اخیـر، از ممـوري )هـاردـ Hard( به عنوان  ذخیره سـازي یا ثبت اسـتفاده مي شـود.

امـروزه در سـاخت و تولیـد برنامه هـاي تلویزیونـي بـه دلیـل کیفیـت بـاال و شـفافیت تصویـر، زودبازدهـي و در 
دسـترس بـودن بـراي مخاطبـان )مصرف کننـدگان( و ... بیشـتر از دوربین هـاي ویدئویـی بـا ممـوري اسـتفاده 

مي کننـد. 

تصویر20



88

دوربین چگونه کار مي کند؟

تمامـي دوربین هـاي تلویزیونـي در انـدازۀ بزرگ اسـتودیویي و انـواع کوچک با کاربـرد اداري که در فروشـگاه ها 
عرضـه مي شـود )آنالـوگ یا دیجیتال(، اسـاس کار مشـابهي دارند که تبدیـل تصویر نوري به سـیگنال الکتریکي 
اسـت؛ طـوري کـه قابل بازسـازي به وسـیلة گیرنـدۀ تلویزیوني باشـد. نور بازتابیده از موضوع، به وسـیلة عدسـي 
دوربیـن، روي عنصـر تصویرسـاز )سي سـي دي1( کانونـي مي شـود. عنصر تصویرسـاز)CCD( اصلي تریـن جزء در 
دوربیـن اسـت کـه نـور را به انـرژي الکتریکـي تبدیل مي کنـد و به آن سـیگنال ویدئـو )تصویـر( مي گویند. این 
سـیگنال پـس از تقویـت و تصحیـح دوبـاره بـه تصویـر قابل رؤیـت در پـرده، تبدیل مي شـود. در تبدیـل تصویر 

نـوري بـه تصویر رنگـي تلویزیون، سـه نکته اهمیت ویـژه اي دارد:
1ـ فرایند ترکیب رنگ

2ـ تقسیم کننده باریکة نور
)CCD( 3ـ عنصر تصویرساز

تصویر21
CCD نمای گرافیکی

تصویر 22 
CCD جانمایی واقعی

تصویر 23
CCD نمای واقعی

 CHARGED COUPLED DEVICE ـ1
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ثبت تصویر چگونه انجام مي شود؟

تفـاوت کـه در دوربین هـاي  ایـن  بـا  دارد  را  نگاتیـو  فیلـم  سنسـور در دوربین هـاي تصویربـرداري عملکـرد 
فیلم بـرداري، نـور بـر روي نگاتیـو تأثیر شـیمیایي مي گـذارد و تصویـر بعد از فراینـد ظهور در البراتـوار به حالت 
نگاتیـو ثبـت مي شـود. در دوربین هـاي ویدئویـي ایـن رونـد بـه شـکلي دیگـر انجـام مي شـود؛ یعنـي نـور پـس 
از عبـور از لنـز )LENS( بـر سنسـور تابیـده مي شـود و سنسـور آن را بـه سـیگنال هاي ویدئویـي و یـا دیجیتال 

تبدیـل مي کنـد و پـس از پـردازش بـر روي مگنـت کاسـت یـا ممـوري ثبـت مي شـود.

تصویر24

تصویربـردار قبـل از شـروع کار ، بایـد دوربیـن خـود را وایت باالنـس کنـد. وایت باالنـس یکـي از نکته
مهم تریـن دانش هایـی اسـت کـه تصویربـردار باید به خوبـي از آن آگاه باشـد. در صورت فراموشـي 
و یـا بـد تنظیـم کـردن دوربیـن در ابتـداي کار، تصاویـر بـا هالـه اي رنگـي ضبـط مي شـود. بـراي 

پیشـگیري از ایـن اتفـاق، تصویربـردار بایـد وایت باالنـس را در ابتـداي کار انجـام دهـد.
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وایت باالنس چیست؟

وایت باالنـس بایـد بـا هـر تغییـر نـور و یـا شـرایط جدیـد نـوري )خارجیــ داخلـي و یـا برعکـس(، انجـام شـود 
وایت باالنـس تعـادل و توازن سـفیدي اسـت؛ یعنـي اگر رنگ سـفیدي در تصویر وجـود دارد، باید بـه طور کامل 

سـفید دیـده شـود و هاله هایـي رنگي دیگـري در آن نباشـد.

کادربندي و زوایاي دوربین

کادربنـدي اولیـن و مهم تریـن موضوعي اسـت که در تصویربرداري مطرح اسـت. تصویربردار خوب کسـي اسـت 
کـه بدانـد، طبـق خواسـتة سـناریو یا کارگـردان، سـوژه را در کدام نقطـه کادر قرار دهـد تا به مفهـوم مورد نظر 
در سـناریو دسـت یابـد. درك درسـت از کادربنـدي مي توانـد فـرد را بـه یـک تصویربـردار بـا درجـة عالـي ارتقا 
دهـد. از جملـه نـکات مهـم ایـن بخـش از تصویربـرداري انتخـاب نقطـه طالیـي، کادربنـدي، هـدروم یـا میزان 
فضـاي باالیـي )Head Room(، لیـد روم )Lead Room( یـا فضـاي جلـوي اتـاق یـا سـمت جلـوي نگاه سـوژه، 
رعایـت خـط فرضـي، نمـاي بسـته )کلـوزآپ(، مدیوم شـات یـا نمـاي میانـي و نمـاي بـاز یـا نمـاي دور )النـگ 
شـات( و ... اسـت کـه تمامـي تصویربـرداران بایـد آشـنایي کامـل با ایـن مفاهیم داشـته باشـند. همچنین نماي 
زاویـة دیـد Point Of View( POV(، نمـاي روي شـانه )Over Shoulder( و نمـاي معکـوس از جمله نکات مهم 

تصویربـرداري در بخـش کادربنـدي و زاویة دوربین اسـت.

حرکت دوربین

به طور کلي حرکت دوربین به دو بخش تقسیم مي شود:

1ـ حرکت دوربین بر روي سه پایه:

ایـن نـوع حرکـت دوربیـن حـول یـک محـور  در 
حرکـت مي کنـد کـه آن محـور متحـرك سـه پایـه 
اسـت. حرکـت دوربیـن بـر روي سـه پایه شـامل دو 
حرکـت اسـت؛ حرکـت دوربیـن از بـاال بـه پایین و 
برعکـس )tilt( و حرکـت دوربیـن از چـپ به راسـت 

و برعکـس.

تصویر25
سه پایه دوربین
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2ـ حرکت دوربین به وسیلۀ ابزار حرکتي:

شامل:

ـ حرکـت دالـي: حرکـت روي ریـل کـه بـه صـورت 
مسـتقیم به سـوژه اي نزدیک یا دور مي شـود )دالي این1 

و دالـي  بک2(؛  
ـ تراولینـگ: حرکـت دوربیـن روي ریل بـه صورت 

مسـتقیم در عرض؛
صـورت  بـه  ریـل  روي  دوربیـن  حرکـت  آرک:  ـ 

دایـره؛ ربـع  یـا  نیم دایـره 
ـ حرکت ترکیبي: تراولینگ همراه با پن یا تیلت؛

ـ کرین: ابزار حرکتي است که با آن حرکت در ارتفاع و محور هاي دیگر امکان پذیر است؛
ـ هلي شات: تصویربرداري به وسیله ابزار حرکتي از باال به وسیله هلي کوپتر را هلي شات گویند.

تصویر 27
کرین

تصویر 26
تراولینگ

تصویر28
حرکت ترکیبی

هـر منبـع صوتـي کـه بـه کار مي افتد، موجـب انبسـاط و انقباض هایـي در هواي اطراف خود مي شـود. نوسـانات 
فشـار هـوا در سـاده ترین شـکل ترسیم شـدۀ فیزیکي خـود به صورت سینوسـي اسـت. اگر نـگاه غیرتخصصي به 
صـدا بیندازیـم و فقـط بـه عنوان شـخص مخاطـب برنامه اي را بشـنویم یا ببینیم،  صـدا موضوعي سـاده و عادي 
بـه نظـر مي آیـد و  صدابـرداري را عمومـاً فقـط در یـک میکروفـن و ضبـط صـدا خالصـه مي کنیم. امـا حقیقت 

صدا

DOLLY IN ـ1حرکت دوربین رو به جلو

DOLLY BACK ـ2حرکت دوربین به عقب
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ایـن اسـت کـه صـدا و صدابـرداري پیچیدگي هـاي 
فیزیکـي خاصـي دارد بـه سـادگي نمي تـوان به ضبط 
صـدا اکتفـا کـرد. کیفیت صـدا بسـیار متغیر اسـت و 
همـواره بـا اصـل خـود تفـاوت دارد. در برخـي موارد 
صداهـاي نامفهـوم یـا مبهـم و یـا صداهـاي مزاحـم، 
صـداي اصلـي را کم اثر تـر مي کنـد و یـا انـدازۀ صـدا 
بـراي اهداف از پیش تعیین شـده کافي نیسـت. دانش 
صـدا و صدابـرداري در سـاخت برنامـه اي تلویزیونـي 
امـري مهم و تأثیرگذار اسـت؛ لذا هر برنامـه، صدابردار 

حرفـه اي و آمـوزش دیـده مي طلبد.

صدابردار کیست؟

هـر صدایـي کـه در رادیـو و تلویزیـون یـا هر دسـتگاه صوتي دیگري شـنیده می شـود، نتیجة کار یـک صدابردار 
اسـت. صدابـردار کسـي اسـت کـه در هنـگام تصویربـرداري یـا ضبـط موسـیقي و یـا اجـراي صحنـه، مسـئول 
ضبـط و یـا کنتـرل صداسـت. او فـردي مطلـع و ماهـر اسـت کـه با علـم صداشناسـي و تجهیـزات صدابـرداري 
آشـنایي کامـل دارد. صدابـردار بایـد بدانـد چگونـه صـدا را در اسـتودیو و خـارج از آن، و فضاهـاي متعـدد 
و محیط هـاي غیرعـادي ضبـط کنـد؛ صـداي مـورد نظـر را دقیـق برداشـت کنـد و صداهـاي اصلـي را از 

صـداي فرعـي تفکیـک نمایـد.

تنوع در صدا و صدابرداري

امـروزه صدابـرداران بـه صدابـرداري اکتفـا نمي کنند، 
بلکـه سـاخت صداهـاي مـورد نیـاز را نیـز بـه عهـده 
دارنـد. جلوه هـاي متعـدد ماننـد صـداي حیوانـات یـا 
صـداي محیـط و یا هـر صـداي دیگر، حتـي صداهاي 
مختلـف عجیـب و غریـب و مصنوعـي بـا توانایـي و 

خالقیـت صدابـرداران سـاخته مي شـود. 
صـدا در کار برنامه سـازي داراي تخصص هـاي فراوانـي 
اسـت؛ مثل صدابرداري سـر صحنه، صداگذاري هنگام 
تدویـن، صداگـذاري بـراي تلفیـق دو یـا چنـد صـدا. 
صداگـذاري افکـت یـا موسـیقي، سـاخت افکت هـاي 
مختلـف و سـاخت صدابـرداري برنامه هـاي عروسـکي 

و پویانمایـی )انیمیشـن( و ... 
البتـه فیلم هـاي اولیـه همـه صامـت بـود؛ یعني ما فقـط شـاهد تصاویري بدون صـدا بودیـم و بعداً موسـیقي به 
آن اضافـه شـد. در ابتـداي حرفـة صداگذاري ما شـاهد دو سـبک صدا گذاري بودیـم؛ اول، روش صدابرداري سـر 

تصویر29

تصویر30
تجهیزات صدا
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صحنـه بـود؛ یعنـي دیالوگ هـا همزمـان با تصویر ضبـط و تدوین مي شـد که بیشـتر در هالیـوود و انگلیس رایج 
بـود. دیگـري، صداگـذاري بعـد از تولیـد بود؛ یعنـي پس از ضبط فیلـم صداهاي مربـوط به تصاویـر، جداگانه در 
اسـتودیو ضبـط مي شـد و بعـد هنـگام تدویـن به آن اضافه مي شـد که بیشـتر در سـینماي اروپا رایج بـود، البته 

هنـوز هـم ایـن روش بـا تکنیک هـا و تکنولوژي هاي برتـر ادامه دارد.

انواع میکروفن ها

یکـي از مهم تریـن ابزارهـاي صدابـرداري، میکروفـن اسـت. شـیوه هاي اسـتفاده از میکروفـن، کاربـردي متفاوت 
دارد کـه شـامل میکروفن هـاي یقـه اي، دسـتي، گوشـي دار، پایـه دار، رومیزي، آویـز، گان، میني گان اسـت.

● میکروفن شخصي)یقه اي(

اتصـال میکروفـن بـه یقه کـت یا روسـري مجري: 
ایـن حالـت کیفیـت صـدا حتـي در شـرایط  در 
دلیـل  بـه  امـا  اسـت.  خـوب  پرسـروصدا  نسـبتاً 
اتصـال میکروفـن بـه یقـه یـا روسـري یـا مانتـو 
ممکن اسـت بـا تکان خـوردن لباس هاي شـخص 
و تمـاس میکروفـن بـا لبـاس، صـداي اضافـي در 
هنـگام صدابـرداري ضبط شـود و بـر کیفیت صدا 
تأثیرگـذار باشـد. در ایـن حالـت صدابـردار، بایـد 
دقـت  زمـان صدابـرداري  و  میکروفـن  نصـب  در 

بیشـتري کنـد.

● میکروفن دستي

برنامه هـای  در  میکروفن هـا  پر اسـتفاده ترین  از 
میکروفن هـا  ایـن  هسـتند.  گـزارش  و  مصاحبـه 
یـا  مجـری  دسـت  در  کـه  دارنـد  را  آن  قابلیـت 
گزارشـگر )رپورتـر( قـرار بگیرنـد و تـا حـد امـکان 
بـه دهـان گوینـده نزدیـک شـوند؛ از ایـن  رو؛ بـه  

شـده اند. معـروف  دسـتی  میکروفن هـای 

تصویر31

تصویر32
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● میکروفن هاي گوشي دار)هدست(

امـروزه ایـن نـوع میکروفـن گسـترش زیـادي یافتـه 
اسـت؛ چـرا کـه مي تـوان در یـک زمـان هـم صـدا را 
شـنید و هـم سـخن گفـت. بـه همیـن دلیـل بیشـتر 
گوشـي دار  میکروفـن  بـه  مجریـان،  و  اخبارگو هـا 
مجهـز هسـتند چـون آنها را بـراي تحرك بیشـتر آزاد 
مي گـذارد. در ضمـن فـرد قادر خواهد بـود تا اطالعات 
جدیـد و دسـتور هاي کارگـردان برنامـه را از طریـق 
گوشـي بشـنود و عکس العمل مناسـب را داشـته باشد 
یـا اگر قرار اسـت با مجـري دیگري در نقطـة دیگر در 

ارتبـاط باشـد، قـادر بـه گفت و گـو بـا وي باشـد.

●  میکروفن پایه دار

ایـن میکروفن هـا بـر روي پایـه در مقابـل مجـري یـا 
سـخن گو قـرار مي گیـرد. پایـه آنهـا متغیـر اسـت، اما 
عمومـاً بـا فاصلـه از 1/5 متـر بـه بعـد نصب مي شـود. 
گیـرۀ محـل اتصـال میکروفـن بر پایـه به آسـاني جدا 
مي شـود تا هرگاه مجري خواسـت میکروفـن را همراه 

خـود جابه جـا کند.

●  میکروفن رومیزي

ایـن میکروفن بـا پایه اي کوتاه روي میـز قرار مي گیرد 
و عمومـاً در برنامه هـاي گفت و گـو و یـا مصاحبه هـاي 
حضوري در فضاي بسـتة اسـتودیو اسـتفاده مي شود. 

تصویر33

تصویر34

تصویر35
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● میکروفن آویز

در صحنه هایـي کـه محدودیـت فضایـي وجـود دارد، 
مي تـوان میکروفـن را در محـدودۀ گفتـاری بازیگـران 
آویـزان کـرد. راهرو هاي باریک، مکان نسـبتاً مناسـبي 

بـراي میکروفن هـاي آویز اسـت.

● بوم صدا

آلومینیومـي  یـا میلـة  از یـک چـوب  عبـارت اسـت 
سـبک وزن کـه یک طـرف آن میکروفن و طـرف دیگر 
کابل هـاي مربـوط بـه صـدا حالـت موازنـه اي ایجـاد 
مي کنـد. دسـتیار صدابـردار بـوم صـدا را بـه راحتـي 

مي توانـد در دسـتان و یـا زیـر بغـل قـرار دهـد.

تصویر36

تصویر37
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در تعریفي کوتاه، نورپردازي فراهم کردن نور کافي براي تصویربرداري است.
دوربیـن نیـز ماننـد انسـان بـدون مقـدار معیني نـور چیـزي را نمي بیند، زیـرا در واقع چشـم ما به تنهایي اشـیا 
را نمي بینـد، بلکـه بازتـاب نـور اسـت کـه موجـب مي شـود اشـیا دیـده شـوند. واضـح اسـت که اگـر نـور تابیده 
شـده بـر اشـیا را تغییـر دهیـم، شـکل و نمـود آنهـا در صفحـة تلویزیون طـور دیگري دیده مي شـود. ایـن گونه 

دسـت کاري نـور را نورپـردازي مي گویند.

ضرورت نورپردازي

دوربیـن تلویزیونـي مي توانـد تضـاد رنگ مایه اي نسـبتاً محـدودي را بپذیرد. براي بازسـازي بهتـر کیفیت تصویر، 
بـه نوردهـي کامـاًل تنظیم شـده احتیـاج داریم؛ بنابرایـن براي دسـتیابي به تصویـر مطلوب و به حداقل رسـاندن 
اشـکاالت متعـدد بایـد تضاد و شـدت نور را دقیقاً محاسـبه کـرد. اگـر از دیافراگم خاصي براي عمـق میدان زیاد 

یـا محـدود اسـتفاده مي کنید، باید شـدت و تعـداد نور را بـراي نوردهـي الزم تنظیم کنید.

نورپردازي

تصویر38
استودیو همراه با نورپردازی از سقف
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بعضـي اوقـات نـور طبیعـي صحنه هاي خارج از اسـتودیو با شـرایط و نیازهاي شـما سـازگار نیسـت؛ بـراي مثال، 
شـدت یـا جهـت نـور آفتـاب موجب ضد نور شـدن یا تضاد شـدید نوري و یا ایجاد سـایه هاي ناخواسـته مي شـود 
و یـا شـفافیت را از تصویـر مي گیـرد همچنیـن ممکن اسـت که کیفیـت رنگي نـور رضایت بخش نباشـد؛ بنابراین 

الزم اسـت کـه از نورهـاي مصنوعي یا نورپردازي دقیق براي سـوژه اسـتفاده شـود.
نورپـرداز مي توانـد بـا روش نورپـردازي خـود عمـق میـدان را زیـاد یـا کم کنـد یا فاصله اشـیا و ابعـاد آنهـا را افزایش 
دهـد. نورپـردازي مي توانـد جلوه هـاي محیطـي، حالت، سـبک و فضاي خاصـي را بـه وجـود آورد. می تواند بر یک 
شـيء تأکیـد یـا بخشـي از آن را محـو کند. نـور مي تواند بـه زیبایي تصویر و یا ناخوشـایندي آن کمـک کند. براي 

دسـتیابي بـه نورپـردازي صحیـح باید بـه کیفیت، جهت و شـدت نور توجه داشـت.
نورپردازي از سه هدف کلي پیروي مي کند:

ـ  فراهم کردن نور کافي براي دوربین به منظور دریافت تصاویري که از جنبه فني پذیرفته است ) تصویر 39(. 1
ـ نشـان دادن اشـیاي ظاهر شـده و مشـخص کردن زمان و مکان آنها نسـبت به یکدیگر. به عبارتي دیگر اینکه صحنه هاي  2

تلویزیـون در کـدام مـکان قـرار دارند و در چه هنـگام از روز یا فصل یا زمان دیده مي شـوند ) تصویر 40(.
3ـ نور، احساس و حالت کلي را در رویداد مشخص مي کند ) تصویر 41(.

تصویر40تصویر39

تصویر41
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به طـور کلـي، نـور بـا دو نـوع تابـش سـروکار دارد؛ یکـي تابـش راسـتایي یا مسـتقیم نور به شـيء مـورد نظر، و 
دیگـري تابـش پراکنـده ماننـد تابش چراغ قـوه یا چراغ جلـوي خودرو. در تابـش پراکنده، پرتوهاي پخش شـده، 

ناحیـه اي وسـیع تر را روشـن مي کننـد و نیم سـایه، سـایه و ... به وجـود مي آورند.
نورپـردازي در اسـتودیو داراي تابندگـي مسـتقیم و تابش پراکنده اسـت که از سـقف اسـتودیو بر سـوژه مي تابد 

و توسـط نورپرداز تنظیم مي شـود. 

بشـر از آغاز زندگي به گونه اي محیط خود را آراسـته که امکان بهره وري بیشـتري براي او داشـته باشـد. شـاید 
بتـوان گفـت کـه طراحي براي صحنه نیـز از همین اندیشـه الهام گرفته اسـت )تصویر 42(.

فضاسـازي از واقعیـت و تخّیـل و تبدیـل فضـاي ذهنـي نویسـنده به فضایـي واقعـي، و در برخـي از دیدگاه هاي 
دیگـر، ترکیـب فضـا، زمـان، حرکـت و نـور در صحنـه را طراحي صحنـه گویند.

طراحـي صحنـه بـا ایجـاد و خلـق فضاي داسـتان در هر نـوع نمایش اعـم از تئاتر، سـینما، تلویزیـون، پویانمایی 
)انیمیشـن( و ... کمـک مي کنـد تـا مخاطـب هـر چـه بیشـتر در ارتباط با حـال و هواي اثر نمایشـي قـرار گیرد.
هـدف از طراحـي صحنـه ایجـاد و خلـق یک جلـوۀ خاص تصویري اسـت کـه به کمـک امکانـات، صحنه پردازي 
بـه گونـه اي خلـق مي شـود کـه در حالـت عـادي وجود نداشـته باشـد. طـراح بـا به کارگیـري عناصـر گوناگون، 
جنبه هـاي معقـول و باورنکردنـي را بـه  وجـود مـي آورد و گاه شـکلي غیرممکـن را ممکـن مي کند و بـه تفکرات 

تخیلـي شـکلي واقعـي و حقیقـي مي بخشـد ) تصویر 43(.
هـدف از طراحـي صحنـه ایجـاد یـک جلـوۀ خـاص تصویري اسـت که بـا ایجـاد فضایي مناسـب امـکان ارتباط 

بیشـتر بـا مخاطب را فراهـم آورد.

طراح صحنه

طـراح بایـد همیشـه آمـادۀ ارائـه طرح هـاي نـو و خـالق در زمینـة موضوعـات مختلـف باشـد. او قبل از شـروع 
بـه طراحـي، نسـبت بـه موضـوع برنامـه اطالعاتـش را گسـترش مي دهد تـا بتوانـد در راسـتاي محتـواي آن به 

بپـردازد. طراحي 

طراحی صحنه و ساخت و اجراي دكور

تصویر42
دکور

تصویر43
سازندگان دکور
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بـراي سـاخت و اجـراي صحنه، طـراح بایـد از توانایي 
در زمینة نقشه کشـي، ترسـیم  فني، نقاشـي، گرافیک، 
عکاسـي، شـناخت مواد و مصالـح و ... برخوردار باشـد 
و  سـازد  آمـاده  کامـل  به طـور  را  اجرایـي  نقشـة  تـا 
بخش هـاي مختلـف نقشـه از قبیل پالن، نمـا، برش و 

جزئیـات را بـه شـکل کامـل ترسـیم کند.
عناصـري مانند بافـت و رنگ و دیگـر عناصر بصري به 
طـراح صحنـه کمـک مي کنـد تـا هماهنگـي و ارتباط 

بیشـتري بین اجـزاي دکور برقرار شـود.
بـراي طـراح صحنـه، آشـنایي بـا عناصر بصـري و اصـول ترکیب بندي از موارد بسـیار مهم اسـت کـه در کیفیت 

تصویـري صحنه تأثیر بسـیار زیـادي دارد.
پـس از تأییـد طرح هاي اولیه، نقشه کشـي به طـور کامل انجام مي شـود و در اختیار مجري و سـازنده قرار مي گیرد. 
دکـور سـاخته و مونتاژ مي شـود. سـپس اجـزاي ظریف و کوچک تـر مانند عکس، تابلـو، کارهاي گرافیکـي بر روي 
آن نصـب مي شـود و بـا تأییـد طـراح صحنـه، مرحلـة نورپـردازي آغـاز مي شـود و سـپس طـراح صحنه بـا عوامل 

دوربیـن، صـدا و بازیگـران و باالخـره کارگردان، صحنـه را ارزیابي مي کنند تا مطابق طرح پیشـنهادي باشـد.

تصویر44

تصویر45
دکور همراه با نور
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طراح دکور صحنه

طراحي دکور شامل طراحي ماکت و الگوي دیجیتال، ساخت و اجراي دکور، لباس و ماسک و گریم است.

1ـ طراحي ماکت و الگوي دیجیتال

طـراح پـس از مطالعـة فیلم نامـه و گفت وگـو با کارگـردان و درك فضا و عناصر اصلي داسـتان، اقـدام به طراحي 
اولیـه بـه صـورت دسـتي یـا الگـوي دیجیتـال مي کنـد. در ایـن مرحلـه، طـراح بـا توجـه بـه هـدف برنامـه و با 
اسـتفاده از عناصر بصري و در نظر گرفتن سـبک و روش مناسـب و رعایت اصول ترکیب بندي )کمپوزیسـیون( 
طراحـي را پیـش مي بـرد و فضـاي مـورد نیـاز گروه هایـي مثـل نـور، صـدا، و تصویـر را بـه گونـه اي بـه  وجـود 

مـي آورد تـا آنهـا عملکرد بهتـري را ارائـه دهند.
پس از تأیید کارگردان، ماکت یا الگوي دیجیتال آماده مي گردد تا به صحنة اصلي تبدیل شود.

2ـ ساخت دکور

پـس از آمـاده شـدن نقشـه ها و ماکت، برآورد هزینه ها انجام مي شـود و سـفارش سـاخت به بخش هـاي نجاري، 
آهنگـري، چاپ خانـه، نقاشـی و غیـره داده مي شـود. در طـي مرحلـة سـاخت، طـراح بـر همـه بخش هـا نظارت 

دارد. پـس از آمـاده شـدن، دکـور بـه اسـتودیو انتقـال پیدا مي کنـد و نهایتـاً مونتاژ انجام مي شـود.

تصویر46
 آماده سازی دکور، ابراهیم خلیل اهلل
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تصویر48
آرشیو لباس

3ـ آماده سازي لباس

انتخـاب و آماده سـازي لباس براسـاس شـخصیت هاي 
نمایشـي کـه در فیلم نامـه در نظر گرفته شـده اسـت، 

بـا همکاري گـروه دوزنـده انجـام مي گیرد.

پـس از مطالعـه متـن، انتخاب و آماده سـازي لباس بـا توجه به ویژگي هاي زمـان، مکان و گونه )ژانر(هاي نمایشـي 
و در نظـر گرفتـن سـبک هاي مختلـف مثـل سـبک کالسـیک و مـدرن و غیـره انجـام مي شـود. شـخصیت هاي 
نمایـش براسـاس خلق و خـو، ماننـد بدخلقي، نیکي، زشـتي، مهرباني دسـته بندي مي شـوند و لباس ها بـا در نظر 

گرفتـن انـدازه و سـایز شـخصیت و پارچه هـاي مناسـب از نظر جنـس و رنگ دوخته مي شـوند.
طـراح لبـاس و دوزنـدگان لباس هـاي نمایشـي بایـد در سـایزبندي ها، تغییـرات و ملزومـات لبـاس برمبنـاي 
داسـتان تبحـر داشـته باشـند. آنـان بایـد بـراي تغییـر لبـاس مثـاًل لباس هـاي نـو بـه کهنـه، دوخـت کـراوات، 
آشـنایي بـا لبـاس و کاله هـاي اقـوام مختلـف، دوخت کفـش و کیف و حتي دسـتمال بر اسـاس شـخصیت هاي 

نمایـش مهـارت کافي داشـته باشـند.
بنابرایـن طـراح لبـاس عـالوه  بـر آگاهي از حرفـة نمایش، دوخـت و طراحي، بایـد از دانش تاریخـي، جغرافیایي، 

شـناخت اقـوام ایرانـي، روابـط و مسـائل زندگـي روزمره، آگاهي کافي داشـته باشـد تا موفـق عمل کند.

تصویر47
طراح لباس
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تصویر49
ماسک

تصویر50
گریم

طراح چهره

1ـ ماسک

یکـي دیگـر از وسـایلي اسـت کـه در برنامه هـاي نمایشـي مورد توجه اسـت. پس از مشـخص شـدن شـخصیت 
و نقشـي کـه بازیگـر بایـد ایفـا کند، سـازندۀ ماسـک با شـناخت کافـي از چهره هاي مختلـف مانند زشـت، زیبا، 
عبـوس، مهربـان، بدخلـق، فانتـزي، دیکتاتـور، انقالبـي و غیـره اقدام به سـاخت مي کنـد. پس از طراحـي اولیه 

و تأیید دکوراتور و کارگردان اقدام به تکمیل طرح نهایي و ساخت ماسک مي کند. 
سـاخت ماسـک بـا مـواد مصرفـي ماننـد بانـد گچـي، خمیـر روزنامـه، پاپیـه ماشـه )Papeir March( و التکس 
)Latexe( بـر مبنـاي چهـره انجـام مي شـود. ابتدا یک ماسـک سـادۀ گچي آمـاده و پس از تأیید، به یک ماسـک 
التکـس، همـان ماسـکي کـه بـر روي چهـره قـرار مي گیـرد، تبدیـل مي شـود و در صـورت نیـاز ممکـن اسـت 

رنگ آمیزي هـا و طراحـي روي آن انجـام شـود.

2ـ گریم

اصـالح یـا تغییـر چهـره بـر طبـق متـن، مهم تریـن 
کار چهره پـرداز اسـت. متعادل سـازي و تغییـرات در 
صـورت نقش آفرینـان بایـد به گونـه اي انجام شـود که 
مخاطـب به آسـاني نقـش بازیگر را باور داشـته باشـد.
تفکیـک چهره هـاي مثبـت، منفـي، خشـن، عبـوس 
و غیـره از جملـه نکاتـي اسـت کـه گریمـور بایـد بـا 
کار روي چهـره، بتوانـد شـخصیت مـورد نظـر را براي 

مخاطـب باورپذیـر کنـد.
البته گریم همیشه براي اصالح یا تغییر چهرۀ شخصیت

 داسـتان بـه کار نمـي رود، بلکـه بسـیاري از گریم هـاي سـاده فقط در حـد پس زمینه هاي سـاده  )فـون ( بر چهره 
اسـت تـا از انعـکاس نـور بـر صـورت جلوگیـري کنـد یا خلـل و فرج صـورت بازیگـر را پر کنـد. مثـل گریم هاي 

سـاده کـه بـر چهـره مجري ، کارشـناس یـا مهمـان برنامه هاي گزارشـي انجام مي شـود. 
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تکالیف عملکرديعنوان پودمان
 )واحد هاي یادگیري(

استاندارد عملکرد 
)کیفیت(

نمرهشاخص تحققنتایج مورد انتظار

پودمان 4
استودیو ها، 
مواد، ابزار و 

تجهیزات

تحلیل و بررسي استودیو ها، دکور، 
لباس و سایر تجهیزات ساخت 

برنامه هاي تلویزیوني

بررسي تجهیزات، ابزار و 
عوامل ساخت برنامه هاي 

تلویزیوني

باالتر از حد انتظار 

تفسیر کاربرد 
تجهیزات و ابزار 
براي ساخت هر 
یک از برنامه هاي 
تلویزیوني با توجه 
به موضوع، ژانر و 

مخاطب

3

در حد انتظار

بررسي ابزار و 
تجهیزات براي 

ساخت یک برنامة 
2تلویزیوني

پایین  تر از حد انتظار

شناخت برخي 
از مفاهیم در 

زمینة تجهیزات 
استودیو ها 

1

نمره مستمر از 1

نمره واحد یادگیري از 3

ارزشيابی پايانی پودمان 4
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فصل 2

واژگان تخصصی رشته
پودمان 5
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)Control room( اتاق فرمان
اتـاق مجـاور در اسـتودیو کـه در آن کارگـردان، کارگـردان فنـي، صدابـردار و نورپـرداز بـراي وظایـف گوناگـون 

تولیـد در آنجـا حضـور دارد.

اجراي خشک
تمرین و اجراي نمایش بدون تجهیزات.

)Studio( استودیو
اتاقي که در آن ضبط یک فیلم یا تهیه یک برنامه تلویزیوني با دکور الزم و تجهیزات کامل انجام مي شود. 

)Video effects( جلوه هاي تصویري
حالت هایـي از تصویـر کـه بـه وسـیلة دوربیـن یـا دسـتگاه مونتـاژ ایجـاد مي شـود و کارگـردان بـه کمـک آن 
منظـوري خـاص را بـه بیننـده منتقـل مي کنـد. مهم تریـن افکت هـا شـامل فید  ایـن fade in )پیدایي نمـا(، 

overlap )هم پوشـاني( اسـت. اورلـپ  dissolve )تداخـل نمـا( و  )ناپیدایي نما(،دیزالـو   fade out فیـد   اوت 

 )Extreme Longshot( اکستریم النگ شات
زاویـه اي اسـت کـه دوربیـن فاصلـة خیلـي زیـادي از سـوژه دارد؛ بـه طوري که گاه سـوژه بـه اندازۀ یـک نقطه و 

 .)E.L.S( یا حـدود آن مشـاهده مي شـود

)Over Shoulder( اور شولدر
هـرگاه دو نفـر مقابـل یکدیگـر قـرار گرفتـه باشـند و زاویـة دوربیـن در حالتـي باشـد که از پشـت یکـي از آنها، 
صـورت طـرف دیگـر را نشـان دهـد، طوري که تمام رخ هنرپیشـه مقابل و قسـمتي از کتف هنرپیشـه پشـت به 

.)O.S( دوربیـن در کادر قـرار گیـرد، بـه آن زاویة اورشـولدر گفته مي شـود

)Insert( اینسرت
میان گذاري نما هنگام تدوین، بدون اثر گذاري بر نماي قبل یا بعد.

)Archive( آرشیوي
استفاده از آنچه قباًل تولید شده )داخلي/ خارجي( با یا بدون تدوین مجدد و در درون برنامه. 

)Arc( آرک
.)Arc( اگر دوربین در اطراف سوژه در حالت افقي حرکت کماني شکل انجام دهد، حرکت را ارك گویند

آرم استیشـن: تولیـد یـا سـاخت آرم و عالمـت تصویري یـا صوتي یا تلفیقـي از هر دو به عنوان شناسـه خاص 
شـروع یـک آیتم یـا پیوند بـا آیتم هاي دیگـر برنامه.

)Logo( آرم/ لوگو یا شناسه سازي
تولید یا ساخت آرم و عالمت یا شناسة خاص یک موضوع، مکان، سازمان، شبکه، فعالیت و...   .
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)Preparation( آماده سازي
اسـتفاده از آنچـه قبـاًل تولید شـده )داخلي/خارجـي( بـراي پخـش بـه عنـوان یـک برنامـه مسـتقل )جدیـد یـا 

تکـراري( اعـم از زیرنویسـي، ترجمـه و...   .

)Ambience( آمبیانس
صداي عمومي محیط که پس زمینه تصویر است، مانند صداي رفت وآمد اتومبیل ها در فضاي صحنه.

)Analogue( آنالوگ
سیگنالي است که پیوسته و متصل نوسان کند.

)Announc( آنونس
قطعـه برنامـه کوتاهـي کـه بـا اسـتفاده از تصاویـر هـر برنامـه، بـا کالم یـا بـدون کالم، بـه طـور کامـاًل موجز و 

مختصـر و بـا هـدف تبلیغاتـي، برنامـه را معرفـي کنـد.

)Video Clip( آوانما
قطعه برنامه کوتاهي که از ترکیب موسیقي افکت و تصویر )انتخابي( به وجود مي آید.

)Eye Level( آي لول
نمایي است که تصویربردار دوربین خود را هم تراز با چشم سوژه تنظیم مي کند.

)Actor( بازیگر
فردي که در برابر دوربین، نقش نمایشي را اجرا مي کند و اصوالً در قالب شخصي دیگر ظاهر مي شود.

)Make a job( بدلکار
فـردي اسـت کـه در صحنـه اي از فیلـم بـه جاي هنرپیشـة اصلـي نقش آفرینـي مي کنـد. عمومـاً در صحنه هایي 

کـه هنرپیشـه اصلـي تـوان اجـراي آن را ندارد؛ مثـل صحنـه اي اکروباتیک یا جنـگ و گریزهـاي خطرناك.

)Direction’s cut( برش کارگردان
نسـخة مـورد نظـر کارگـردان از فیلـم که معمـوالً حاوي صحنه هایي اسـت کـه در نمایش عمومي، بنـا به دالیل 

مختلـف، حذف شـده بودند.

)BOOM( بوم
اگر دوربین در اطراف سوژه در حالت عمودي، حرکت کماني شکل انجام دهد، حرکت بوم گویند.

)Sound canvas( بوم صدا
بازوي)میلـه( بلنـد و سـبکي کـه صدابـردار میکروفون خود را بر سـر آن نصـب مي کند و یک نفـر آن را از فاصله 

دور و خـارج از کادر تصویـر دوربیـن در بـاالي سـر بازیگر نگه مـي دارد تا صدابردار، صدایـش را ضبط کند.
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)panoramic( پانورامیک
نمایي کلي و جامع از محل با نماي بسیار دور یا چرخش افقي دوربین.   

)productionـpost( پس تولید
مراحل نهایي تولید فیلم یا برنامه که شامل تدوین و افزودن صدا و موسیقي است.

)plate( پالتو
متنـي اسـت کـه توسـط یک یـا چند مجـري به منظـور ایجـاد پیوند میـان قطعات مختلـف یک برنامـه خوانده 

و اجرا مي شـود.

 )plan( S پالن
تصویـري کـه بـا یکبـار وصل و قطع )روشـن و خاموش( شـدن دوربین برداشـت شـود که به آن شـات نیز گفته 

مي شود.

)Preview( پیش نمایش
نمایش فیلم در جلسات خصوصي، پیش از اکران عمومي آن.

?)Teatment( پیش نویس فیلم نامه
چکیده هاي حاوي جزئیات اصلي فیلم نامه که به شکل داستان نوشته مي شود.

)productionـpre( پیش تولید
مرحلـة برنامـه ریـزي بـراي تولیـد فیلـم یـا برنامـه تلویزیونـي کـه شـامل بودجه بنـدي و ایده یابـي، پژوهـش، 

نقش آفرینـان و انتخـاب مـکان اسـت. در ایـن مرحلـه تهیه کننـده نقـش اساسـي دارد.

)Pixel( پیکسل
کوچک تریـن عنصـر سـازندۀ تصویـر کـه به  وسـیله رایانه قابل تشـخیص اسـت. هر چه تعداد پیکسـل ها بیشـتر 

باشـد، کیفیت تصویر بهتر اسـت.

)editing ـ online( تدوین خطي مستقیم

)line ـ editing( تدوین خطي
اگـر بخواهیـد نمـاي خاصـي را از میـان انبـوه نماهـاي ضبط شـده در نـوار بیابیـد، ناچار بایـد یک به یـک نماها 
را از ابتـدا بازبینـي کنیـد تـا بـه نمـاي مورد نظر برسـید؛ مثـاًل نماي 1 سـپس نماي 2 و سـرانجام به 3 برسـید 
گزینـش دل بخـواه و اتفاقـي در دسـتگاه خطي میسـر نیسـت؛ یعني نمي توان سـه نما را از صد ها نمـا جدا کرد.

)editingـoffline( تدوین غیرخطي
سـبکي در تدویـن کـه نماهـا پس و پیش و برخالف روند سـیر داسـتان، پشـت سـر هم قـرار مي گیرنـد و زمان 
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فیلـم در ظاهـر بـه عقـب و جلـو مـي رود. در تدویـن غیرخطي اگـر اطالعـات در دسـتگاه ویدئویي دیسـک پایه 
یـا هـارد ذخیـره شـود، بـدون نیـاز به دیـدن نماهـا از شـمارۀ 1 تـا 3 مي توانید مثـاًل شـمارۀ 3 را فـرا بخوانید؛ 
بنابرایـن در دسـتگاه هاي غیرخطـي ، فراخوانـي دل به خـواه و اتفاقـي میسـر اسـت. در واقـع دسـتگاه تدویـن 
غیرخطـي ماننـد کتابخانـه اي کارا و منظـم اسـت کـه مي توانید مسـتقیماً به قفسـة مـورد نظر مراجعـه و کتاب 
)نمـا( خـود را سـریع پیـدا کنیـد. همچنیـن در دسـتگاه غیرخطي گزینـش همزمان بیـش از یک نما نیز میسـر 

اسـت و مي توانیـد دو یـا چنـد نمـا را هم زمـان در مونیتـور رایانـه کنـار هم بگذاریـد و مقایسـه کنید.

)edit montage(تدوین
گزینش و چیدمان تصاویر و صدا طبق فیلم نامه مورد نظر 

)Editor( تدوینگر
مسئول تدوین ساختار نهایي برنامه.

)Chip( تراشه
واژۀ عـام بـراي عنصـر سي سـي دي در دوربین که از بي شـمار پیکسـل هاي حسـاس به نور سـاخته شـده اسـت. 

هـر پیکسـل، نور را بـه سـیگنال الکتریکي تبدیـل مي کند.

 )Transition( ترانزیشن
یـا نمـاي رابـط کـه عبـارت اسـت از یـک یا چنـد پالن کـه بیـن دو سـکانس از فیلـم ارتبـاط برقـرار مي کنند. 
منظـور از ارتبـاط، ارتباطـي بـه جـز خـط سـیر داسـتان فیلـم اسـت که بـه صـورت گوناگـون شـکل مي گیرد. 
ترانزیشـن سـبب از بیـن رفتـن پـرش و نیـز زیباتـر شـدن فیلـم مي شـود. ترانزیشـن مي توانـد به وسـیله رنگ، 

دیالـوگ، محتـوا و نـور انجـام گیرد.

 )travelling( تراولینگ
.)T.R.V(حرکت دوربین از نقطه اي به نقطة دیگر و بر روي یک ریل مخصوص را تراولینگ گویند

)Trocage( تروکاژ
استفاده از نوعي تکنیک هاي ساخت که موجب ترفند هاي سینمایي مي شود.

 )camera men( تصویربردار
کسـي کـه مسـئول طراحـي و بـه تصویر کشـیدن فضـاي فیلم بر اسـاس خواسـتة کارگـردان یا فیلم نامه اسـت 

کـه با فنـون نورپـردازي و صحنه آشـنایي دارد. 

 )single camera shooting( تصویربردار تک دوربیني
تولید برنامه ای که فقط با یک دوربین انجام مي شود. بیشتر برنامه هاي مستند با این روش است.
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 )multi camera shooting( تصویربرداری چنددوربیني
کـه بـا چنـد دوربیـن برنامـه تولیـد مي شـود. در ایـن روش، دوربین ها توسـط یک مدیـر تصویربـرداري هدایت 

مي شـود.

)Picture letter ( تصویرنامه
نوشـته اي کـه بیـان مي کنـد »برنامه« دربارۀ چیسـت، چـه افرادي در آن شـرکت دارند، چه رویـدادي در آن رخ 
مي دهـد و بیننـده چـه بایـد ببینـد و بشـنود. تصویر نامـه داراي عالئمـي اسـت که کارگـردان مشـخص مي کند 

کـه عوامـل تولید در اسـتودیو چه بایـد کنند.

میان برنامه 
قطعه، برنامة مستقل و کوتاهي است براي پر کردن فاصله میان دو برنامه با اهداف مختلف.

)Balance( توازن
اگـر کادر را بـه دو بخـش تقسـیم کنیـم که اشـیا و اجسـام قرار گرفته در یک قسـمت با اشـیاي قـرار گرفته در 
قسـمت دیگـر، حالـت موازنـه داشـته باشـند در کادر توازن بـه وجود آورده ایـم؛ به عبـارت دیگر، زاویـة دوربین 

نبایـد طـوري باشـد کـه سـوژه فقط یک طـرف کادر را پـر کند و طـرف دیگر کادر تهي باشـد.

)two shot(توشات
 .)T.S(زاویه اي که در آن دو نفر که مقابل یکدیگر ایستاده اند، از نیم رخ نشان داده مي شوند

 )producer( تهیه کننده
شـخصي کـه مسـئول سـازماندهي و سـرمایه  گذاري فیلم اسـت. تهیه کننـده ضمن اینکـه موظف اسـت هرگونه 
هزینـه اي را بـراي سـاخته شـدن فیلـم تأمین کند، بایـد با تمام عوامـل تولید فیلم اعـم از کارگـردان، فیلم بردار 

فیلم نامه نویـس و ... مشـورت کنـد و نیازهـاي مختلـف آنـان را در ارتبـاط با برنامـه رفع کند.

تهیه  کنندۀ تلویزیوني
سازنده و سامان دهنده برنامه تلویزیوني و به عبارتي طرف قرارداد با کارفرما و عوامل تولید برنامه. 

)Titration( تیتراژ
شناسـنامه و معـرف هـر برنامـه کـه در اشـکال مختلـف تولیـد مي شـود و بایـد در کوتاه تریـن زمـان ممکـن، 
اطالعـات برنامـه را ارائـه کنـد. تیتـراژ مي توانـد در آغـاز، پایـان یـا ترکیبي از آغـاز و پایـان برنامه پخش شـود. 
تیتـراژ شـامل مجموعـة نوشـته ها و یـا تصاویـر و یـا ترکیبـي از این دو بـه همراه موسـیقي یا افکت اسـت که به 

منظـور معرفـي عوامـل تولید سـاخته مي شـود. 

)Teaser( تیزر
قطعه برنامه کوتاهي براي معرفي کاال، خدمات یا محصولي به شکلي موجز با هدف تبلیغاتي.
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 )Tilt( تیلت
حرکت دوربین بر روي محور ثابت )پایه دوربین( از باال به پایین و برعکس را تیلت گویند.

)jump cut( جامپ کات
قطعه اي از یک برنامه که در وسط نماي مستمر آن، سبب نوعي پرش )جامپ( در زمان مي شود.

جدول زماني تولید
جـدول تعیین کننـده و مـدت فعالیت هـاي گوناگـون تولیـد در طـول یـک روز کاري. این جدول تا پایـان تدوین 

دارد. ادامه 

 )special effect(جلوه هاي ویژه صوتي و تصویري
صداهـا و تصاویـر مـورد نیـاز برنامه هـا کـه بـه منظـور القـاي  شـرایط و ویژگي هـاي خـاص زمانـي و مکاني، از 

سـاده ترین نـوع تـا پیچیده تریـن شـکل، قابـل تولید هسـتند.

)bird’s eye view(چشم پرنده
نمایي است که دوربین خود را از زاویه قائم )باالسر( تنظیم مي کند.

)Plan movenent( حرکت پالن
حرکت افقي دوربین بر روي محور ثابت از راست به چپ یا برعکس را حرکت پالن گویند.

)imaginary Line( خط فرضي
خطـي مفـروض اسـت کـه در امتـداد دید یا حرکت سـوژه کشـیده شـده باشـد. این خـط نباید توسـط دوربین 

شکسـته شود.

)tract / Daly( دالي یا تراکت
اگـر دوربیـن ضمـن حرکت مسـتقیم بـه طرف جلو یـا عقب به راسـت یا چپ گـردش کند، بـه آن حرکت دالي 
یـا تراکـت گوینـد. اگـر دوربین به سـوژه نزدیک شـود دالـي این  )D.i)/)T.i( و اگر سـوژه دور شـود دالـي اوت یا 

.)T یا D( گویند )T.i)/)D.i( تراکـت اوت

)kelvin(درجه/ کلوین
معیار سنجش دماي رنگ.

)Assistam Director( دستیار کارگردان
فردي که در کلیة مراحل تولید یاور کارگردان است.

)deco page(دکوپاژ
هـرگاه مسـائل فنـي ماننـد محـل و زاویة دوربین، طـرز نورپردازي و نوع سـاند افکـت را در فیلم نامـه وارد کنند 
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و مشـخصاتش را دقیقـاً در آن قیـد نماینـد، بـه آن دکوپاژ یا بـرش فني گویند.

)decorator(دکوراتور
کسـي کـه بـه وسـیله سـاخت و مونتاژ دکورهـاي مختلـف، فضاي داخل یـا خارج اسـتودیو را به صورتـي که در 

فیلم نامـه درج شـده اسـت، آمـاده مي کند.

)dialogue(دیالوگ
گفت و گوي بین دو یا چند نفر از نقش آفرینان را دیالوگ گویند.

)dissolve(دیزالو
تداخـل یـا در هـم رفتـن دو پـالن به شـرطي کـه یکـي از پالن ها در حـال محو شـدن و دیگري در حـال ظاهر 

شـدن باشد. 

)Rash(راش
هر مقدار فیلمي که در روز گرفته شده و مورد بررسي قرار مي گیرد.

ردیف کلید برنامه 
ردیف کلید هایي که روي میز فرمان، ورودي را مستقیماً به خط خروجي وصل مي کند.

)Original colors( رنگ هاي اصلي
نـور سـفید معمولـي )نـور خورشـید( را مي تـوان بـه سـه رنـگ نوري سـبز، قرمـز و آبي تجزیـه کـرد. از ترکیب 

ایـن رنگ هـای اصلـي بـا نسـبت هاي متفـاوت رنگ هـاي دیگـر نـوري بـه دسـت مي آید.

)zoom out(زوم به عقب ،)zoom in( زوم به جلو
 زوم بـه جلـو بـه معنـاي حرکـت دادن دوربین به طرف سـوژه اسـت تـا تصویر آن درشـت تر به نظر برسـد. زوم 

بـه عقـب به معناي دور شـدن از سـوژه اسـت تـا تصویـر آن کوچک تر بـه نظر آید.

)Fast Zoom( زوم سریع
زوم با سرعت روي سوژۀ مورد نظر.

)Continuous zoom( زوم مداوم
تکنیکـي در تنظیـم زوم کـه در آن، سـوژۀ مـورد نظـر هنگام نزدیک شـدن دوربین بـه آن یا دور شـدن دوربین 

از آن، اندازۀ یکسـاني دارد.

)Zoom( زوم
بـه معنـي پویایـي اسـت. در تصویربـرداري بـه حرکتـي پویا گفته مي شـود کـه دوربین ایـن توانایـي را دارد که 

حرکت به  سـوي سـوژه را داشـته باشـد.
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)Subtitle( زیرنویس و کپشن
 انتقـال پیـام و اطالعـات، تبلیـغ محصـوالت و خدمـات، ترجمـه متـن برنامـه بـه صورت هـای مختلـف اعـم از 

نوشـتاري، گرافیکـي یـا تصویـري کـه هم زمـان بـا برنامـه و در حاشـیة آن پخـش مي شـود.

)Sequence( سکانس
مجموعه اي از چند صحنه که یک واحد دراماتیک از فیلم را تشکیل مي دهد.

)Screenwriter( سناریست / فیلم نامه نویس
 شـخصي کـه داسـتان را پـرورش مي دهـد و پرداخـت و تنظیم مي کند تا براي سـاخت آماده شـود. سناریسـت 
بایـد آشـنایي مختصـري با تکنیک سـینما داشـته باشـد و زیر نظـر تهیه کننده و کارگـردان سـناریو را تنظیم و 

در اختیـار آنان قـرار دهد.

)Scenario( سناریو
دسـتور العملي بـراي سـاخت فیلـم کـه توسـط نویسـندۀ فیلـم نوشـته مي شـود و در اختیـار کارگـردان قـرار 

مي گیـرد.

)super impose( سوپر ایمپوز
.)s.i(تداخل یا درهم رفتن دو پالن بدون آنکه یکي یا هر دو پالن در حال محو شدن یا ظاهر شدن باشد

)scop cinema( سینما سکوپ
نوعـی فیلمبـرداری بـرای نمایـش روی پـرده عریض کـه در آن از عدسـی آنامورفیک اسـتفاده می کنند. نسـبت 

عـرض و طـول پـردۀ نمایش سـینما سـکوپ، یـک به دو و نیم اسـت.

سي سي دي 
.)ccd( عنصر تصویرساز کوچک الکترونیکي در دوربین تلویزیوني که تراشه یا چیپ هم گفته مي شود

)Supernumerary, Walk ـ on( )سیاهي لشکر )هنرور
افـرادي کـه بـا دریافـت مبلغـي، بـه طـور موقـت در صحنه هایـي از فیلـم بـه عنوان افـرادي فرعـي و عمومـاً به 

طـور جمعـي حضـور پیـدا مي کنند. 
بـه عبارتـي دیگـر، بازیگـري کـه بـراي حضـور در جمع یـا حضـور تصادفـي در صحنه بـه کار گرفته مي شـود و 
اکثـر اوقـات دیالـوگ نمي گویـد. ایـن بازیگر به صـورت روزمزد دسـتمزد مي گیـرد و نامـش در عنوان بندي ذکر 

نمي شـود.

)sync(سینک
انطباق صدا با تصویر. 
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سینما وریته
سبکي در فیلمسازي که مبتني بر واقعگرایي است.

)scene( صحنه
جایـي کـه کارگـردان صحنـه میسـازد و همـه چیـز در آن اتفـاق مي افتـد؛ بازیگـران در آن بـازي مي کننـد، 

متصدیـان دوربیـن در آن فعاالنـد و کارگـردان دسـتور آغـاز تصویر بـرداري را مي دهـد.

 )sound( صداي محیط
صدایي که از محیطي که در فیلم شاهدش هستیم، شنیده مي شود.

عنوان بندي
نوشتاري است که دست اندرکاران یک برنامه را معرفي مي کند و از تیتراژ  ساده تر است.

)Film production Group( گروه تولید یا عوامل تولید
افـرادي کـه عمدتـاً با مسـائل غیرفني تولید سـروکار دارند و مسـئولیت سـاخت برنامـه را بر عهده دارنـد؛ مانند 

کارگردان، تصویربـردار، صدابردار و ... . 

)Film Production Teachnical Group( عوامل فني تولید
 افـرادي کـه مسـئولیت تأمیـن و تنظیـم و تعمیـر دسـتگاه هاي مربوط به تولیـد برنامه رابـر عهده دارنـد؛ مانند 

دوربیـن، صدا و تجهیـزات جانبي. 

)Photoclip( فتوکلیپ
برنامـه اي کـه ایـده، موضـوع و یـا پیامـي را بـا انتخـاب یـا تولیـد عکس هایـي مناسـب بـا موضـوع، بـر اسـاس 
موسـیقي انتخاب شـده یـا تولیـدي منتقـل مي کنـد. ایـن برنامـه، در زمانـي کوتاه و یا شـکلي موجـز و هنري به 

مي شـود. کشـیده  تصویر 

)Focus( فوکوس
به معني تمرکز و مرکزیت دادن است که در عملکرد دوربین به مفهوم رسیدن به حداکثر وضوح است.

)fade out( فید   اوت
محو تدریجي تصویر تا سیاه شدن کامل تصویر.

)fade in( فید   این
ظهور تدریجي تصویر تا پدیدار شدن کامل تصویر.

)Fix( فیکس
اگر سوژه در کادر دوربین بدون تحرك و ثابت باشد، حرکت فیکس گویند.
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فیلتر
جسـمي شـفاف بـا نیمه شـفاف کـه براي تصفیـة نور و یا بـه دسـت آوردن حالتي خـاص )مورد نظـر کارگردان( 
قبـل یـا بعـد از لنـز قـرار مي گیـرد. بنابرایـن، پالسـتیک، شیشـه و یا زرورق هـاي سـاده و یا رنگي ممکن اسـت 

هرکـدام نوعي فیلتر محسـوب  شـود.

)screenplay( فیلم نامه
داستان فیلم که به صورت فیلم نامه )مکتوب( نوشته مي شود.

)story board( فیلم نامۀ مصور
فیلمنامهاي که با تصویر همراه است.

فیلم نامۀ تقطیع شده )دکوپاژ( 
نسـخة نهایـي فیلمنامـه کـه در آن صحنه هـا بـر اسـاس ترتیـب و روالـي کـه بایـد فیلم بـرداري شـوند تنظیـم 

شـده اند.

قاب یا فریم
واحد مستقل فیلم سینمایي که طبق استاندارد 24 قاب در ثانیه است.

 )film format( قطع فیلم
 اندازه یا عرض فیلم؛ مثاًل 35 یا 16 میلي متري.

)cut( قطع،  برش
دستورالعمل براي قطع فیلم برداري و همچنین فرایند تدوین فیلم یا کوتاه کردن صحنه. 

کارگـر فنـي: کارگـر صحنـه کـه روي دکـور، نـور و دیگـر وسـایل صحنـه کار مي کنـد و گاه جرثقیـل و یـا 
تراولینـگ را بـه حرکـت درمـي آورد.

)Director( کارگردان
تمـام امـور مربـوط بـه سـاخت برنامه زیر نظـر او اسـت کارگردان از ابتداي نوشـته شـدن ایده برنامـه، تحقیق و 
سـناریو تـا لحظـة پایـان تدویـن و تحویـل برنامـه به پخش، و بـه عبارتـي در پیش تولیـد، تولید و پـس  از تولید 

برنامـه حضور دارد.

?)chromakey( کرماکي
وسـیله اي کـه اجـازه مي دهـد تـا تصویـر در برابـر پس زمینـه اي کـه در جـاي دیگـري برداشـت شـده اسـت، 

تصویربـرداري شـود.

)crane(کرین
.)C.R.N(اگر دوربین ضمن حرکت به جلو یا عقب، باال و پایین نیز برود به آن حرکت کرین گفته مي شود
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)Collapse( کالکت
تخـت هـاي که روي آن مشـخصات فیلـم از جمله، تاریخ، شـماره نما، کارگـردان، مدیر فیلم برداري، اسـتودیوي 

سـازنده یا لوکیشـن و عنوان فیلم نوشـته مي شـود. 
آن  از  ابتـدا  فیلم بـرداري  بـار  از هـر  پیـش  فیلم بـرداري  و  فیلم بـرداري دیجیتالـي شـده  تخته هـاي  امـروزه 

تصویربـرداري مي شـود تـا در مرحلـه تدویـن بـه کار آیـد.

)close up(کلوزآپ
 زاویـه اي اسـت کـه در آن فقـط قسـمتي از سـوژه بـه صـورت درشـت دیده مي شـود مثاًل بـراي تصویر انسـان 

 . )CU (چهـره یـا از کتـف بـه باال را شـامل مي شـود

)Composition( کمپوزیسیون
بـه معنـاي ترکیـب مي باشـد و در تصویربـرداري بـه چگونـه قـرار گرفتـن اشـیاء از لحـاظ رنـگ و شـکل در 
کنـار یکدیگـر و ترکیـب کلـي صحنـه اطـالق مي گیـرد بـه عبارتـي تمـام اجسـام کـه دیـده مي شـوند داراي 
کمپوزیسـیون مي باشـند و در اینجـا منظـور ترکیبي از اجسـام در کادربندي هـاي انتخابي کارگردان مي باشـند.

)Grimore( گریمور
شـخصي کـه به وسـیله پالسـتیک، چسـب، پـودر و قلم  و دانـش و هنر خود چهره نقـش آفرینـان را تغییر داده 

تـا طبـق فیلم نامـه چهره ها آمـاده تصویر برداري شـود.

)Narration( گفتار متن
فعالیتـي اسـت مبنـي بـر قرائـت یـک متـن بـا تصویر یـا بـدون تصویر گوینـده، بـه منظـور توضیح و تشـریح یا 

تفسـیر و تکمیـل مجموعـه اي از تصاویر.

)long shot(النگ شات
زاویـه اي اسـت کـه در آن سـوژه از دوربیـن فاصلـه زیـادي دارد بـه همیـن دلیـل سـوژه در کادر کوچـک جلوه 

مي کنـد و مقـداري از فضـاي اطـراف سـوژه در کادر دیـده مي شـود عالمـت اختصـاري آن L.S اسـت.

)lip sync( )لب زني )لیپ سینگ
 انطباق و هم گاهي صدا و حرکات لب یا انطباق صدا با حرکت لب. 

)lens( لنز
شیشـه اي نیم کـروي کـه در انـدازه و شـکل هاي گوناگـون سـاخته مي شـود و عملکـرد آن، تمرکـز اشـعه هاي 

نورانـي بـر روي امولوسـیون فیلم اسـت.

)Low angel( لو انگل
نمایي است که تصویربردار دوربین خود را رو به باال تنظیم مي کند )از پایین به باال(.
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)low shot( لوشات
.)L.S(دوربین پایین تر از سوژه قرار گیرد

مجري 
فـردي کـه در برنامـه غیرنمایشـي بـراي اجـراي متـن، مقابـل دوربین ظاهر مي شـود یا بـراي به اجـرا درآوردن 

یـا گردانـدن یـک برنامه که بـا محوریـت او انجام مي شـود.

)Imaging manager( مدیر تصویر برداري
کسـي کـه هدایـت تصویربـرداری را بـه عهده دارد و بـا کارگـردان، نورپرداز و منشـي صحنه نیـز هماهنگ 

است.

)Prouction manager( مدیر تولید
مسـئول تهیـة وسـایل و افـراد مـورد نیـاز بـراي کلیه امـور تولید اسـت. بـه عبارتي جانشـین تهیه کننده اسـت. 

در بسـیاري از برنامه هـا تهیه کننـده نقـش مدیـر تهیـه را نیـز بر عهـده دارد.

)Managers( مدیر تهیه
تهیـه، خریـد و اجـارۀ وسـایل مـورد نیـاز بـراي تولید برنامـه، قـرارداد با افـراد مختلـف از نقش آفرینان تـا کلیة 
عوامـل تولیـد، تهیـة امـوال و مـوارد مصرفـي و ارتباط بـا تهیه کننده، کارگـردان و سـایر عوامل تولیـد، بر عهدۀ 

اسـت. تهیه  مدیر 

)direction of photography(مدیر فیلمبرداري
 .)DOP( فیلم بردار اصلي که مسئول تمهیدات تکنیکي دوربین و نورپردازي است

)medium shot(مدیوم شات
.)M.S(زاویه اي است که در آن سوژه به طور تمام قد به همراه قسمتي از فضاي اطراف دیده مي شود

)medium close up( مدیوم کلوزآپ
زاویـه اي بیـن مدیـوم شـات و کلـوزآپ قـرار دارد. در مـورد انسـان، کمـر بـه بـاال مدیـوم کلـوزآپ گفتـه 

.)M.C.U مي شـود)

)medium long shot(مدیوم النگ شات
.)M.L.S(زاویه اي که بین مدیوم النگ شات و النگ شات قرار دارد

)Finding a plase( مکان یابي
یکـي از مهم تریـن کارهـاي پیش تولیـد کـه طـي آن کارگـردان و عوامـل اصلـي تولیـد، مکان هاي واقعـي خارج 

از اسـتودیو را مییابنـد و از جوانـب مختلـف بررسـي مي کنند.
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)Scene Secretary( منشي صحنه
کسـی کـه مشـخصات را دقیقـاً و جـزء به جزء از وضعیت دکور، وسـایل صحنـه، لباس افراد، مو، چهـره و تمامي 
جزئیـات صحنـه را یادداشـت مي کنـد تـا تداوم صحنـه و حفظ عناصـر صحنه دچـار تغییرات غیرارادي نشـود و 

بـدون کوچک تریـن تغییر تصویربـرداري و تداوم صحنه حفظ شـود.

)author( مؤلف
فیلم سـازي کـه سـبک ویـژۀ بـارز و مشـخصي دارد و آن را در فیلم هاي خـود به کار مي گیـرد و مختص خودش 

است.

)Edit ـMontage( مونتاژ یا ادیت
عبـارت اسـت از پیونـد نماهـاي مختلـف بـه یکدیگـر. این عمـل بـا اسـتفاده از فیلم نامه یـا دکوپاژ کارگـردان و 
ذوق هنـري مونتـور امکان پذیـر اسـت؛ بـه عبارتـي مختصـر، کنـار هم گذاشـتن یک یا چنـد نما براي رسـیدن 

بـه یـک مفهـوم که در سـناریو پیش بیني شـده اسـت.

)EditorـMontour( مونتور یا ادیتور
بـه شـخصي اطـالق مي شـود کـه عمـل مونتـاژ را انجـام دهـد امـا بسـیاري از اوقـات ایـن عمـل بـا هم فکـري 
کارگـردان انجـام مي شـود؛ بـه عبارتـي، شـخصي کـه تصویر هـاي مختلـف را بـا توجـه به سـناریو با اسـتفاده از 

هنـر، ابتـکار و شـناخت خـود بـه یکدیگـر پیونـد مي دهد.

)Interlued( میان پرده
قطعـه برنامـه مسـتقل نمایشـي و کوتاهـي کـه بـراي پخـش در میـان آیتم هـاي مختلـف یـک برنامـه تولیـد 

مي شـود.

)field of vision( میزان دید
میداني که تحت نظر و دید دوربین قرار دارد.

)missense( )میزانس )صحنه پردازي
نوعـي از صحنه پـردازي کـه فضـاي صحنـه، حـال و هوا، رنـگ، حرکت بازیگـران، حرکـت دوربین نورپـردازي و 

در مجمـوع سـبک کاري کارگـردان را معرفـي مي کند.

)trammel microphone( میکروفن خارجي
میکروفني که به دوربین متصل است. 

)Mix( میکس
تنظیم یا سر هم کردن صدا و تصویر.



119

پودمان 5     واژگان تخصصی رشته

)final cut( نسخه نهایي
آخرین نسخه اي که تدوین شده و براي اکران خواهد بود.

)point of view( نقطه دید
.)pov(نمایي که از نقطة دید شخصي فیلم برداري مي شود

)shot ( نما
واحد اصلي ساختار فیلم.

)main shot( نماي اصلي
نماي مداومي که از کل صحنه و تمام رویدادهاي آن گرفته است.

)close up ( نماي نزدیک
.)cu( نماي نزدیک یا درشت از سوژه

)Depth display( نمایش عمق
مرتـب کـردن اشـیا در صفحـة تلویزیـون طـوري کـه پیش زمینـه، میان زمینـه و پس زمینـه همگـي بـه دقـت 

تعریـف، تعیین و مشـخص شـده باشـند. 

)wild track( نوار آزاد
نـوار صدایـي اسـت کـه در پس زمینـه یـا محیـط ضبـط مي شـود و در مرحلـه تدویـن مـورد اسـتفاده قـرار 

مي گیـرد. صدایـي کـه بـه طـور جداگانـه از تصویـر ضبـط مي شـود.

)optical light( نور اپتیکي
تمهیـدي نـوري نظیـر محـو  تدریجي )فیـد(، هم گـذاري )دیزالو(، رویـش )وایپ( یـا برهم نمایي )سـوپرارمپوز( 

کـه در آن نمایـي جاي نمـاي دیگـر را مي گیرد.

)key Light( نور اصلي
منبع اصلي نور در صحنه 

)Lighting(نورپردازی
کسـي کـه بـا اسـتفاده از انـواع نـور در شـرایط زمانـي و مکانـي متفـاوت بتواند حـاالت مـورد نظر کارگـردان را 

تأمیـن کند.

واحد پردازش مرکزي
سخت افزاري که داده هاي اطالعاتي را با برنامة نرم افزاري پردازش مي کند.
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)wipe(وایپ
حالتـي از تصویـر کـه در آن خطـي از یـک گوشـه کادر به طـرف دیگر کادر حرکـت مي کند و در حـال حرکت، 
پـالن قبلـي پـاك مي شـود و پـالن جدیـدي را جایگزیـن مي کنـد. حرکـت خـط مي توانـد از راسـت بـه چپ یا 

از بـاال بـه پایین و ... باشـد.

)White balance( وایت باالنس
تعـادل و تـوازن سـفیدي را گوینـد؛ یعنـي اگـر رنگ سـفید در تصویر وجـود دارد باید به طور کامل سـفید دیده 

.)W.B( شـود و هاله هاي رنگـي دیگر در آن دیده نشـود

)Accessories(وسایل جانبي
وسایلي است که در صحنه براي تصویربرداري الزم است، اما جزء وسایل اصلي صحنه نیست.

)Interlued( وله
قطعـه برنامـة کوتاهـي کـه بـا توجه به مضمـون برنامه، میـان آیتم هـاي مختلف آن ارتبـاط برقـرار مي کند و در 

عیـن حـال معـّرف آیتم بعدي هم اسـت.

)Vuideo Clip( ویدئوکلیپ
برنامـه اي کـه ایـده، موضـوع و یـا پیامـي را با انتخـاب یا تولید تصاویري مناسـب با موضوع، بر اسـاس موسـیقي 

انتخـاب یـا تولیـدي منتقـل مي کنـد و در زمانـي کوتـاه و یا شـکلي موجز و هنري به تصویر کشـیده مي شـود.

)high angel( هاي انگل
نمایي است که تصویربردار دوربین خود را رو به پایین تنظیم مي کند )از باال به پایین(.

)high shot( هاي شات
.)H.S(زاویه و حالتی که دوربین باالتر از سوژه قرار گیرد

)sync( )همگامي )سینک
همگام سازي درست صدا و تصویر با هم. 

)dissolve( )هم گذاري)دیزالو
تغییر تدریجي از صحنه به صحنه دیگر با استفاده از تمهید تدریجي و ظهور تدریجي. 
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تهیه کننده

»تهیه کننـده« کسـي کـه مسـئولیت تهیـه و آماده سـازي یـک پروژه یـا برنامـه تلویزیونـي را از ابتدا تـا انتها به 
عهـده دارد. تهیه کننـدۀ تلویزیونـي بایـد بتوانـد یـک ایـده را به یـک برنامـة تلویزیوني مطلـوب تبدیل کند.

او مسـئول فکـري و مالـي یـا اجرایـي تمامـي کارهـاي یـک برنامـه تلویزیوني اسـت و سرپرسـت تیم محسـوب 
مي شـود.

کارگردان

کسـي اسـت کـه هماهنگي و نظـارت بر فیلم نامـه، برنامه ریزي تولید، ارائه دسـتور به بازیگران و دسـت اندر کاران 
فنـي تولیـد و حضـور در کنـار تدوین گر تا پایان مونتـاژ نهایي و تحویـل برنامه به تهیه کننده را بـر عهده دارد. 

)Assistant director( دستیار کارگردان

دسـتیار کارگـردان در تولیـد نقـش قابل توجهي دارد. او نقشـي هماهنگ کننده در روابط تولیـد بین فعالیت هاي 
فني و هنري دارد.

وظایـف دسـتیار کارگـردان همراهـي و یـاري رسـاندن در امـور تولیـد از ابتـداي شـروع کارگردانـي تـا پایـان 
تصویربـرداري اسـت. البتـه در صـورت نیـاز و بـا تشـخیص کارگـردان او مي توانـد تـا پایـان تدویـن در کنـار 
کارگـردان حضـور داشـته باشـد زیـرا او کلیـه اطالعـات سـاخت برنامـه را در هنـگام تولیـد در اختیـار دارد و 

مي توانـد در هنـگام نیـاز بـه کارگـردان یـاري رسـاند.

تصویربردار

مسـئول طراحـي و بـه تصویـر کشـیدن صحنه بر اسـاس خواسـته کارگردان اسـت. تصویربـردار باید بـه فنون و 
دانـش تصویر بـرداري و نورپـردازي مسـلط باشـد و با صدابرداري آشـنایي کافي داشـته باشـد.

صدابردار 

هـر صدایـي کـه )در رادیـو و تلویزیون یا هر دسـتگاه صوتي دیگري( شـنیده مي شـود نتیجة کار یـک صدابردار 
اسـت. صدابـردار کسـي اسـت کـه در هنـگام تصویربرداري یا ضبط موسـیقي و یـا اجراي صحنه، مسـئول ضبط 
و یـا کنتـرل صداسـت. او فـردي مطلـع و ماهر اسـت که بـا علم صدا شناسـي و تجهیـزات صدابرداري آشـنایي 
کامـل دارد. صدابـردار بایـد بدانـد چگونه صدا را در اسـتودیو و خارج از اسـتودیو و فضاهـاي متعدد و محیط هاي 
غیرعـادي صدابـرداري کنـد و صـداي مـورد نظـر را دقیـق برداشـت کنـد و صداهـاي اصلـي را از صـداي فرعي 

تفکیـک نماید.

نقش ها و وظايف عوامل انساني در برنامه سازي تلويزيوني 
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طراح دکور

ارائه دهنـده طرح هـاي نـو و خـالق در زمینـة موضوعـات مختلف اسـت. او قبل از شـروع به طراحـي، اطالعاتش 
را دربـارۀ موضـوع برنامـه گسـترش مي دهـد تـا بتواند در راسـتاي محتـواي موضوع برنامـه به طراحـي بپردازد.

وظایف
طراحي دکور شامل طراحي ماکت و الگوي دیجیتال، ساخت و اجراي دکور، لباس و ماسک و گریم است.

نورپرداز

یکـي از عوامـل تولیـد اسـت کـه نـور کافـي را با فنـون نورپـردازي دقیـق، بـراي تصویربـردار فراهـم مي کند تا 
تصویـر بتوانـد اجسـام و فضـاي مورد نظـر کارگـردان را به تصویـر درآورد.

منشي صحنه

در سـاخت برنامـه تلویزیونـي یـا سـینمایي ممکـن اسـت در هـر پالن یا سـکانس وسـایل صحنه به طـور ارادي 
و غیـرارادي جابه جـا شـود. منشـي صحنـه مؤظـف اسـت مشـخصات صحنـه را جـزء بـه جـزء از دکور، وسـایل 

صحنـه، لبـاس، چهـره و وضعیـت افـراد یادداشـت کنـد تا تـداوم صحنه دچـار تغییـرات خارج اراده نشـود.

بـه منظـور آشـنایي هنرجویـان بـا قوانین و اصـول برنامه هاي صدا و سـیما ضروري اسـت به چند فصـل و ماده 
و قوانیـن و مقررات اشـاره کنیم:

قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

 بـرای حرکـت در جهـت اهـداف یاد شـدۀ صدا و سـیمای جمهوری اسـالمی بایـد اصول پایـه اي زیـر را بپذیرد و 
آن را سـرلوحة کلیـة برنامه هـای خود قـرار  دهد.

 فصل اول ـ اصول کلی

 مـاده 2 ـ حاکمیـت روح انقـالب و قانـون اساسـی بـر کلیـة برنامه هـا کـه در شـعار اسـتقالل، آزادی، جمهوری 
اسـالمی متبلور اسـت.

 مـاده 4ـ  زمینه سـازی بـرای رسـیدن بـه خودکفایی و تحقق کامل سیاسـت مسـتقل »نه شـرقی، نـه غربی« در 
همـة ابعـاد سیاسـی، اقتصادی، نظامـی و فرهنگـی  آن در چهارچوب قوانین جمهوری اسـالمی.

 مـاده 5ـ  صـدا و سـیما بایـد بـه مثابـه یک دانشـگاه عمومی بـه گسـترش آگاهی و رشـد جامعـه در زمینه های 
گوناگـون مکتبـی، سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی،  اقتصـادی و نظامـی کمک کند.

 ماده 6 ـ ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسالمی.

مقدمه قوانين
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 مـاده 7ـ  صـدا و سـیمای جمهوری اسـالمی متعلق بـه تمامی ملت اسـت و باید منعکس کننـدۀ زندگی و احوال 
تمامی اقوام و اقشـار مختلف کشـور باشد.

 مـاده 9ـ  پذیـرش انتقـادات و نظرات سـازندۀ مـردم و ایجاد رابطه متقابل با جامعه و منظور داشـتن این وسـیله 
بـه صـورت جزئـی از کل نظـام اجتماعی بـراي غنی کـردن برنامه ها و نفی تأثیـر یک جانبه.

 مـاده 10ـ  سـازمان موظـف اسـت بـه منظـور نفـوذ در اندیشـه و احسـاس جامعـه، پیـام خـود را حتی االمـکان 
بـا اسـتفاده از بیـان غیرمسـتقیم و در قالب هـای  جـذاب و هنـری، متناسـب با احـوال و روحیات اقشـار مختلف 

جامعـه عرضـه کند.
 مـاده 11 ـ تـالش در جهـت رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای انسـانی و بـارور سـاختن خالقیت هـای فکـری و 

هنری.
 مـاده 13 ـ گسـترش و توزیـع عادالنـه پوشـش صـدا و تصویـر بـا توجـه بـه اولویت هـای فرهنگـی، سیاسـی و 

جغرافیایـی.
 مـاده 17 ـ صـدا و سـیما باید رویدادها، فعالیت ها و مسـائل سراسـر کشـور را بـا توجه به اولویت هـای منطقه ای 

بـه طور عادالنـه در برنامه سراسـری منعکس  کند.
 مـاده 18ـ  صـدا و سـیما مؤظـف اسـت آخریـن اخبـار و اطالعـات صحیـح و مهم کشـور و جهان را کـه مفید و 

مـورد نظـر اکثریـت مردم باشـد، بـه صورتی کوتـاه و گویا منتشـر کند.

 فصل سوم ـ مسائل عقیدتی

 مـاده 21ـ  بـاال بـردن سـطح بینـش اسـالمی مـردم و آشـنا سـاختن اقشـار مختلـف جامعـه بـا اصـول مبانی و 
احـکام اسـالم بـه شـیوه ای رسـا و بـدون ابهام.

 فصل چهارم ـ برنامه های فرهنگی

مـاده 31ـ  برقـراری مناسـبات فرهنگـی دو جانبـه برنامه هـای رادیـوـ  تلویزیونـی بـا کشـورهای دیگـر بـر پایه 
اسـتقالل. حفظ 

مـاده 34 ـ تقویـت انگیزه هـای ابتـکار و خالقیـت در مـردم از طریـق تشـویق محققـان و مخترعـان و نمایـش 
ابتـکارات و اختراعـات آنان.

 مـاده 35ـ  اجـرای برنامه هـای تفریحـی سـالم و شـادی آفرین بـه منظـور بـارور سـاختن اوقـات فراغـت مردم و 
تأمین شـادابی و سـالمت تـن و روان.

 مـاده 36ـ  اولویـت دادن بـه ورزش هایـی کـه عـالوه بر سـالمتی جسـم نقش مقدماتـی برای تمرین هـای رزمی 
و آمادگی هـای دفاعـی دارد.

 فصل پنجم ـ برنامه های اجتماعی

 مـاده 41 ـ تـالش در جهـت توسـعه و تحکیـم برادری اسـالمی بیـن همه مذاهب و فرق اسـالمی و همبسـتگی 
بـا اقلیت هـای دینـی که در قانون اساسـی به  رسـمیت شـناخته شـده اند.

 مـاده 42 ـ ایجـاد زمینه هـای رشـد فکـری و بـه وجـود آوردن امـکان تحلیـل و نقـد، ریشـه یابی، پیگیـری و 
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واقع بینـی در مسـائل اجتماعـی.
 مـاده 44ـ  آمـوزش عمومـی بـه منظـور آشـنایی مـردم بـا حقـوق فـردی و اجتماعـی، قانـون اساسـی و قوانین 

مدنـی و جزایی کشـور.
 ماده 45 ـ بیان و تشـریح مقام واالی زن از دیدگاه اسـالم و شناسـاندن ارزش واقعی وی به منظور بازگشـت به 
اصالـت اسـالمی خویـش و همچنین  زمینه سـازی بـرای از بین بـردن ارزش های کاذب و جایگزینـی فضیلت های 

اخالقـی در خانواده هـا و کمک به تحکیم و انسـجام روابـط خانوادگی.

 فصل ششم ـ برنامه های سیاسی

 مـاده 48ـ  سـازمان موظـف اسـت در جهـت ایجـاد و تقویـت زمینه هـای فکـری و اخالقـی بـرای اجـرای کامل 
قانـون اساسـی کـه ترسـیم کنندۀ خطـوط اساسـی  نظـام جمهوری اسـالمی اسـت، تـالش کند.

 فصل هفتم ـ خطوط کلی در زمینه های اقتصادی

 مـاده 57ـ  زمینه سـازی بـرای از بیـن بـردن روابـط ظالمانـه و اسـتثماری و تحکیـم روابط عادالنـه اقتصادی در 
کشـور طبق سیاسـت اقتصـادی جمهوری  اسـالمی ایران.

 مـاده 58ـ  جلـب مشـارکت عمومـی مردم به منظـور همکاری در گسـترش برنامه های تولیدی و برحذر داشـتن 
آنـان از زندگـی مصرفی و تجملی.

 ماده 59 ـ زمینه سازی برای توسعة تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی در جهت رسیدن به خودکفایی.

اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

 در اجـرای اصـل یکصـد و هفتـاد و پنجـم قانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایران و سـایر اصول قانون اساسـی 
کـه بـه رسـانه های گروهـی ) رادیـو و تلویزیـون(  اشـاره دارد و همچنیـن قانـون اداره صـدا و سـیمای جمهوری 
اسـالمی ایـران مصـوب هشـتم دی مـاه یـک هـزار و سـیصد و پنجـاه و نه مجلس شـورای اسـالمی،  اساسـنامة 
سـازمان صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران کـه در این اساسـنامه اختصـاراً » سـازمان« نامیده می شـود، 

به شـرح زیر اسـت:

 فصل اول ـ کلیات

 مـاده 1ـ  سـازمان بـه موجـب قانـون ادارۀ صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایران سـازمانی اسـت مسـتقل و 
زیـر نظـر مشـترك قوای سـه گانه کشـور کـه بر طبق قانـون ادارۀ صدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی، قانون خط 

مشـی و مفـاد این اساسـنامه اداره می شـود.
 مـاده 4 ـ نظـرات قـوای سـه گانه کشـور در رابطـه با سـازمان منحصـراً از طریـق نماینـدگان مربوط در شـورای 

سرپرسـتی اعمـال خواهد شـد.
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 فصل دوم ـ هدف ها، وظایف و اختیارات

 مـاده 9ـ  هـدف اصلـی سـازمان بـه عنـوان یک دانشـگاه عمومی، نشـر فرهنـگ اسـالمی، ایجاد محیط مسـاعد 
بـرای تزکیـه و تعلیـم انسـان و رشـد فضائـل  اخالقـی و شـتاب بخشـیدن بـه حرکـت تکاملـی انقالب اسـالمی 
در سراسـر جهـان اسـت. ایـن هدف هـا در چهارچـوب برنامه های ارشـادی، آموزشـی، خبـری و  تفریحـی تأمین 
می گـردد. مشـروح هـدف و برنامه هـای سـازمان در زمینه هـای گوناگـون در خـط مشـی و اصـول برنامه هـای 

سـازمان مصـوب مجلس شـورای  اسـالمی ذکر شـده اسـت.
  مـاده 11ـ  سـازمان بایـد از طریـق تولیـد برنامه هـای مفیـد رادیـوـ  تلویزیونی و عرضـة آن در سـطح جهانی به 

گسـترش مبـادالت و ارتباطـات بین المللـی بـا  رعایت موازین اسـالمی اقـدام کند.
 مـاده 12 ـ بـه منظـور تأمیـن نیـروی انسـانی مـورد نیـاز در رشـته های هنـری و تخصص هـای فنـی، سـازمان 

موظـف اسـت بـه تکمیـل و گسـترش دانشـکدۀ صـدا و  سـیمای جمهـوری اسـالمی در حـد نیاز بپـردازد.

 فصل پنجم ـ امور مالی

 ماده 22 ـ درآمد و منابع اعتبارات سازمان عبارت است از:
1ـ درآمدهای ناشی از واگذاری حق پخش و توزیع محصوالت و ارائة خدمات سازمان به اشکال مختلف؛

2ـعواید حاصل از اجرای قانون توسعة شبکه تلویزیونی کشور؛
3ـدرآمدهای ناشی از فعالیت های تولیدی و سود مربوط به آنها؛

4ـ وجـوه دریافتـی از محـل بودجـه کل کشـور و سـایر وجوهـی که بـه عناوین دیگـر از طرف دولـت در اختیار 
سـازمان گذاشـته می شود؛

5ـ اعتبارات از محل بودجة عمرانی کشور؛
6ـ درآمدهای ناشی از اجرا و پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های بازرگاني؛

7ـکمک های نقدی یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی؛
8ـ عواید دیگری که طبق قانون یا مقررات دیگر به سازمان تعلق می گیرد.

مـاده 23ـ  سـال مالـی سـازمان از اول فروردین مـاه هـر سـال شـروع و در آخـر اسـفندماه همـان سـال خاتمـه 
می یابـد.

 مـاده 24 ـ مدیرعامـل موظـف اسـت بودجـه تفصیلـی سـال آتـی را حداکثر تـا پانزدهـم مهرماه هر سـال تهیه 
نمایـد و بـرای تصویـب به شـورای سرپرسـتی  تسـلیم کند.

 مـاده 25 ـ مدیرعامـل صـورت عملکـرد هر سـال مالی سـازمان و ترازنامه مربوط به شـرکت های وابسـته را قبل 
از پایـان خردادماه سـال بعد به شـورای  سرپرسـتی ارائـه می دهد.

 مـاده 26ـ  شـورای سرپرسـتی مکلـف اسـت تـا پایان تیرماه هر سـال نسـبت به عملکرد مالی سـال قبـل اظهار 
نظـر کند.
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 فصل ششم ـ مقررات مختلف

 مـاده 29ـ  کارکنـان سـازمان تـا زمانـی که در خدمت این سـازمان هسـتند، از هر گونه فعالیت سیاسـی، حزبی 
و صنفـی در داخل سـازمان ممنـوع خواهند  بود.

اساسـنامه فـوق مشـتمل بـر سـی مـاده و پانزده تبصـره در جلسـه روز  چهارشـنبه بیسـت و هفتـم مهرماه یک 
هـزار و سـیصد و شـصت و دو مجلـس شـورای اسـالمی تصویـب گردیـد و در تاریـخ 62/8/3 بـه تأییـد شـورای 

نگهبان رسـیده  اسـت.
رسـانه هاي گروهـي از پدیده هـاي بسـیار مهـم در دنیـاي امـروز بـه شـمار مـي رود کـه تمامـي ابعـاد و زوایـاي 

زندگـي فـردي و جمعـي انسـان ها را تحـت نفـوذ و تأثیـر خـود قـرار داده اسـت. 
وسـایل ارتبـاط جمعـي در شـکل گیري پندارهـا و کردارهـاي انسـان  آن گونـه مؤثـر اسـت کـه حتـي در ایجـاد 
سـبک زندگـي آنـان جایـگاه تعیین کننـده و کم نظیـري دارد. در ایـن میان، رادیـو و تلویزیون نقشـي بي بدیل را 
در میـان انـواع رسـانه ها بـر عهـده دارد و همواره مـورد توجه جدي اندیشـمندان و سیاسـت گذاران بوده اسـت.

بـه موجـب قانـون ادارۀ صـدا و سـیماي جمهـوري اسـالمي ایـران، سـازمان صـدا و سـیماي جمهوري اسـالمي 
ایـران به عنـوان سـازماني مسـتقل تعییـن گردید.

هدف اصلي سـازمان صدا و سـیما به عنوان یک دانشـگاه عمومي، نشـر فرهنگ اسـالمي، ایجاد محیط مسـاعد 
بـراي تزکیـه و تعلیـم انسـان و رشـد فضایل اخالقي و شـتاب بخشـیدن بـه حرکـت تکاملي انقالب اسـالمي در 
سراسـر جهـان اسـت. ایـن هدف هـا در چهارچـوب برنامه هـاي ارشـادي، آموزشـي، خبـري و تفریحـي تأمیـن 
مي گـردد کـه وظایـف سـازمان درخصـوص نحـوۀ اجـراي ایـن برنامه هـا در قوانیـن و مقـررات مختلـف تبییـن 

شـده است. 
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