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7

سخنی با هنرجویان عزیز

شـرايط در حـال تغييـر دنيـاي كار در مشـاغل گوناگـون ،توسـعه فناوريها و تحقق توسـعه پايدار ،ما را بر آن داشـت تـا برنامههاي
درسـي و محتـواي كتابهـاي درسـي را در ادامـه تغييـرات پايههـاي قبلـي براسـاس نيـاز كشـور و مطابـق بـا رويكرد سـند تحول
بنياديـن آمـوزش و پـرورش و برنامـه درسـي ملـي جمهـوري اسلامي ايـران در نظـام جديـد آموزشـي بازطراحـي و تأليـف كنيم.
مهمتريـن تغييـر در كتابها ،آموزش و ارزشـيابي مبتني بر شايسـتگي اسـت .شايسـتگي ،توانايـي انجام كار واقعي بطور اسـتاندارد
و درسـت تعريـف شـده اسـت .توانايـي شـامل دانـش ،مهـارت و نگـرش ميشـود .در رشـته تحصيلي حرفه اي شـما ،چهار دسـته
شايسـتگي در نظر گرفته اسـت:
 .1شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي اجراي برنامههاي راديو و تلويزيون
 .2شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه
 .3شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
 .4شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بـر ايـن اسـاس دفتـر تأليـف كتابهاي درسـي فنـي و حرفـهاي و كاردانش مبتنـي بر اسـناد باالدسـتي و با مشـاركت متخصصان
برنامه ريـزي درسـي فنـي و حرفـهاي و خبـرگان دنيـاي كار مجموعـه اسـناد برنامـه درسـي رشـتههاي شـاخه فني و حرفـهاي را
تدويـن نمودهانـد كـه مرجـع اصلـي و راهنمـاي تأليـف كتابهاي درسـي هر رشـته اسـت.
اين كتاب چهارمين كتاب كارگاهي اسـت كه ويژه رشـتة توليد برنامة تلويزيوني تأليف شـده اسـت شـما در طول دورة سـه سـاله
شـش كتـاب كارگاهـي و بـا شايسـتگيهاي متفـاوت را آمـوزش خواهيد ديد .كسـب شايسـتگيهاي اين كتـاب بـراي موفقيت در
شـغل و حرفـه بـراي آينـده بسـيار ضـروري اسـت .هنرجويان عزيز سـعي نماييـد؛ تمام شايسـتگيهاي آمـوزش داده شـده در اين
كتـاب را كسـب و در فرآيند ارزشـيابي به اثبات رسـانيد.
كتـاب درسـي گويندگـي ،اجـرا و بازيگـري شـامل پنـج پودمـان اسـت و هـر پودمـان داراي يـك يـا چند واحـد يادگيري اسـت و
هـر واحـد يادگيـري از چنـد مرحلـه كاري تشـكيل شـده اسـت .شـما هنرجويـان عزيـز پـس از يادگيـري هـر پودمـان ميتوانيـد
شايسـتگيهاي مربـوط بـه آن را كسـب نماييـد .هنرآمـوز محترم شـما براي هـر پودمان يـك نمره در سـامانه ثبت نمـرات منظور
مي نمايـد و نمـره قبولـي در هـر پودمـان حداقـل  12مي باشـد.
همچنيـن علاوه بـر كتاب درسـي شـما امكان اسـتفاده از سـاير اجزاء بسـته آموزشـي كه براي شـما طراحي و تاليف شـده اسـت،
وجـود دارد .يكـي از ايـن اجزاي بسـته آموزشـي كتاب همراه هنرجو مي باشـد كه براي انجـام فعاليتهاي موجود در كتاب درسـي
بايـد اسـتفاده نماييـد .كتـاب همـراه خـود را مي توانيـد هنگام آزمون و فرايند ارزشـيابي نيز همراه داشـته باشـيد .سـاير اجزاي بسـته
آموزشـي ديگـري نيـز براي شـما در نظر گرفته شـده اسـت كه بـا مراجعه به وبگاه رشـته خـود بـا نشـاني www.tvoccd.medu.ir
ميتوانيـد از عناوين آن مطلع شـويد.
فعاليتهـاي يادگيـري در ارتبـاط بـا شايسـتگيهاي غيرفنـي از جملـه مديريت منابـع ،اخالق حرفـهاي ،حفاظت از محيط زيسـت
و شايسـتگيهاي يادگيـري مـادام العمـر و فنـاوري اطالعات و ارتباطـات همراه با شايسـتگيهاي فني طراحي و در كتاب درسـي و
بسـته آموزشـي ارائه شـده اسـت .شـما هنرجويان عزيز كوشـش نماييـد اين شايسـتگيها را در كنار شايسـتگيهاي فنـي آموزش
ببينيـد ،تجربـه كنيـد و آنهـا را در انجـام فعاليتهاي يادگيري بـه كار گيريد.
رعايـت نـكات ايمنـي ،بهداشـتي و حفاظتـي از اصـول انجـام كار اسـت لـذا توصيههـاي هنرآمـوز محترمتـان در خصـوص رعايـت
مـواردي كـه در كتـاب آمـده اسـت ،در انجـام كارهـا جـدي بگيريد.
اميدواريـم بـا تلاش و كوشـش شـما هنرجويان عزيـز و هدايت هنرآمـوزان گرامي ،گامهاي مؤثري در جهت سـربلندي و اسـتقالل
كشـور و پيشـرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثري شايسـته جوانان برومند ميهن اسلامي برداشـته شـود.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش
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سخني با هنرآموزان گرامی

در راسـتاي تحقـق اهـداف سـند تحول بنياديـن آموزش و پـرورش و برنامه درسـي ملي جمهوري اسلامي ايـران و نيازهاي متغير
دنيـاي كار و مشـاغل ،برنامه درسـي رشـته توليـد برنامـة تلويزيونـي طراحـي و بـر اسـاس آن محتواي آموزشـي نيز تاليـف گرديد.
كتـاب حاضـر از مجموعـه كتاب هـاي كارگاهـي مـي باشـد كه براي سـال یازدهـم تدويـن و تأليف گرديده اسـت اين كتـاب داراي
 5پودمـان اسـت كـه هـر پودمـان از يـك يـا چند واحد يادگيري تشـكيل شـده اسـت .همچنين ارزشـيابي مبتني بر شايسـتگي از
ويژگي هـاي ايـن كتـاب مي باشـد كه در پايان هر پودمان شـيوه ارزشـيابي آورده شـده اسـت .هنرآمـوزان گرامي مي بايسـت براي
هـر پودمـان يـك نمـره در سـامانه ثبت نمرات بـراي هر هنرجو ثبت كننـد .نمره قبولي در هـر پودمان حداقل  12مي باشـد و نمره
هر پودمان از دو بخش تشـکيل مي گردد كه شـامل ارزشـيابي پاياني در هر پودمان و ارزشـيابي مسـتمر براي هريك از پودمان ها
اسـت .از ويژگي هـاي ديگـر ايـن كتـاب طراحي فعاليت هـاي يادگيـري سـاخت يافته در ارتباط با شايسـتگي هاي فنـي و غيرفني
از جملـه مديريـت منابـع ،اخلاق حرفه اي و مباحث زيسـت محيطي اسـت .اين كتاب جزئي از بسـته آموزشـي تدارك ديده شـده
براي هنرجويان اسـت كه الزم اسـت از سـاير اجزاء بسـتة آموزشـي مانند كتاب همراه هنرجو ،نرم افزار و فيلم آموزشـي در فرايند
يادگيـري اسـتفاده شـود .كتـاب همـراه هنرجـو در هنـگام يادگيـري ،ارزشـيابي و انجـام كار واقعـي مورد اسـتفاده قـرار مي گيرد.
شـما می توانیـد برای آشـنایی بیشـتر بـا اجزای بسـته یادگیری ،روش هـای تدریس کتاب ،شـیوه ارزشـیابی مبتنی بر شایسـتگی،
مشـکالت رایـج در یادگیـری محتـوای کتـاب ،بودجه بنـدی زمانـی ،نـکات آموزشـی شایسـتگی های غیرفنـی ،آمـوزش ایمنـی و
بهداشـت و دریافـت راهنمـا و پاسـخ فعالیت هـای یادگیـری و تمرین هـا به کتـاب راهنمای هنرآمـوز ایـن درس مراجعه کنید.
كتاب شامل پودمان هاي ذيل است:
پودمان اول :با عنوان گويندگی رادیو
پودمان دوم :عنوان مجري گری تلویزیون
پودمان سوم :عنوان صداپيشگی
پودمان چهارم :عنوان گزارشگری
پودمان پنجم :عنوان بازيگری
اميد است كه با تالش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيش بيني شده براي اين درس محقق گردد.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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فصل 12
فصل

گویندگی رادیو

يكـي از تخصصهـاي مهـم حـوزة كاري برنامههـاي راديـو و تلويزيـون ،گويندگـي راديو اسـت .هنر و
فـن گويندگـي از ابتـداي كار راديـو ،بـه عنوان يك مهـارت مهم براي انتقـال مفاهيم و ايجـاد ارتباط
بـا مخاطبيـن مـورد توجـه بـوده اسـت .هنرجويـان رشـتة توليـد برنامـه تلويزيونـي در ايـن فصـل بـا
تكنيكهـاي گوناگـون در حرفـة گويندگـي آشـنا شـده و مهـارت آن را فـرا ميگيرند.

1
گوینده و مجری برنامه رادیویی
برای گویندگی رادیو ،هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟
هنرجويـان در ايـن واحـد يادگيـري بـا هنـر گويندگـي در راديو آشـنا شـده و بـا راهنمايي هنرآمـوز خود از
روشهـاي گوناگـون اسـتفاده ميكننـد تـا بتوانند متنهـاي متنـوع را بخوانند و نيـز تجاربـي در طراحي صدا و
شـيوة اجرايـي راديو به دسـت خواهنـد آورند.

استاندارد عملکرد
اجــراي يــك برنامــة راديويــي بــر اســاس متــن (نمايشــي ،مســابقه ،ســرگرمي ،خبــر ،گزارشــي و  )...بــا رعايت
تكنيكهــاي گفتــاري بــه منظــور ايجــاد ارتبــاط و انتقــال پيــام
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گویندگی چیست ؟
گویندگـی هنـر و فنـی اسـت کـه طـی آن ،گوینده
بـا اسـتفاده درسـت از اندامهـای گفتـاری و با لحن
مناسـب بـه منظـور ایجاد ارتبـاط و انتقـال مفاهیم
و بـا شـناخت و درک کامـل زبـان مـادری و ادبیات
آن ،بتوانـد زبـان نوشـتاری را بـه زبـان گفتـاري
تبدیـل کنـد .بـه عبـارت دیگر گوینده کسـی اسـت
کـه بـا ویژگیهـای تربیتـی ،خانوادگـی ،تحصیلی و
آموزشهـای اکتسـابی بتوانـد پیامهـا را بـا بیانـی
تصویر 1
مناسـب و شـیوا بـه شـنونده منتقـل کند.
شـاید کسـانی که بـه لحاظ حرفـهای و شـغلی ارتباط
چندانـی بـا فن بیان و شـیوه سـخنوری ندارنـد بر این
بـاور باشـند کـه هنرفن بیـان ،چـه کاربردی برایشـان
دارد؟و آیـا در طـول و مسـیر زندگـی می تـواد بـرای
کار و حرفـه آن هـا موثر و مفید باشـد یـا خیر؟ تجربه
نشـان داده اسـت کـه درهـر حرفه و پیشـهای اگر هنر
درسـت سـخن گفتن و فـن بیان مناسـب و زیبـا بكار
بـرده شـود ،میتوانیـم از آن در جهـت بهبـود کیفیت
کار بهـره گرفت.
تصویر 2
اگـر یـک کاسـب و فروشـنده ،کارمنـد و یـا مدیـر
شـرکت ،راننـده تاکسـی ،معلـم و اسـتاد دانشـگاه و بـه طـور کلـی همـه صاحبان مشـاغل ،آیین سـخنوری
و چگونـه حـرف زدن را حتـی در سـطح اولیـه آن بداننـد و بیاموزنـد بـه طور چشـمگیری میتوانـد در کار
و حرفـه آنـان وارتبـاط مؤثـر بـا افـراد و افزايـش كارايـي و بهـره وري و نيز جذب مشـتری و کسـب سـود
بیشـتر در بـازار تأثيـرات شـگرفي ايجـاد كند.
در دنیـای امـروز کـه عصـر ارتباطـات نامیـده شـده اسـت آییـن سـخنوری و فـن بیـان از اصـول اولیـه و
محـوری مدیریـت و بازاریابـی اسـت .چراكـه درسـت ادا كـردن كلمـات يـا تلفـظ صحيـح و رعايت دسـتور
زبـان؛ ميتوانـد موجـب درك صحيـح مطلب شـود.
همچنانکـه پيشتـر گفتـه شـد یکـی از مشـاغل کلیـدی در رادیـو حرفـه گویندگی اسـت .گوینـده فردی
اسـت کـه بـا مهارتهـای اکتسـابی و آموزشـهای کالسـیک و کسـب تجربههـای قبلـی باید بتوانـد حاصل
کار مجموعـه عوامـل برنامهسـاز (محقـق ،نویسـنده ،سـردبیر ،تهیهکننـده و ).....را بـه طـور هنرمندانـهای
در معـرض شـنیدن و قضـاوت مخاطبیـن قـرار دهد.

13

نكته

گوینـدگان یـا همـان مجریـان رادیـو بـرای قـرار گرفتـن در مصـدر «گویندگـی» عالوه بر داشـتن
اسـتعدادها و توانمندیهـای ذاتـی میبایسـتی آموزشـهای تخصصـی در ایـن رشـته و آزمونهـای
آن را بـا موفقیـت پشـت سـر گذاشـته باشـند .کسـب تجربههـای مـداوم و همـکاری متواضعانـه با
اسـاتید و پیشکسـوتان ایـن رشـته میتوانـد دسـتآوردهای چشـمگیری بـرای گوینـدگان جوان و
تـازهکار رادیـو به ارمغـان آورد.

عرصـة گویندگـی در رادیـو مجـال آزمـون و خطـا بـرای گویندگان و مجریان نیسـت .چـرا که اجراهـای ناموفق
میتوانـد مخاطبیـن و پیامگیـران رادیـو را بـه طـور قابـل مالحظهای کاهـش داده و چه بسـا ارتبـاط و همراهی
آنـان بـا رسـانه را هـم تحـت تاثير قـرار دهد ،منتفـی نماید .گوینـدگان حرفـهای راديو ضمـن انتقـال پیامها به
شـنوندگان میبایسـتی بـه طـور هنرمندانـهای بتوانند در جـذب مخاطبهای جدیـد گام بردارند .بـه این درجه
از موفقیـت در امـر گویندگـی رسـيدن جـز بـا بـه کارگیـری تکنیکهـای علمـی و آموزشهای مسـتمر ميسـر
نخواهد شـد.
پرسش

بـراي آنكـه يـك گوينـده راديـو بتواند بدرسـتي يك متـن را بخواند بايد چـه ويژگيهايـي در صدا و
لحـن و صوت او باشـد؟

اصول گویندگی
بیگمـان یکـی از نعمتهـای بزرگـی کـه خداونـد بـه بشـر ارزانـی داشـته نعمـت بیان اسـت که به وسـیله
آن میتوانـد مفاهیمـی را بـه دیگـری انتقـال داده و احساسـات و عواطـف و خواسـتههایش را ابـراز کنـد.
بیـان یـا صـوت و کاربردهـای آن در حرفـه گویندگـی ،از موضوعـات مهمـی اسـت کـه گوینـده و مجـری
بـه مـدد یـک بیـان شـیوا ،آراسـته ،فاخـر ،گوشنـواز و صحیـح سـهم بسـیار مهمـی در انتقـال پیامهـای
رادیویـی بـه شـنوندگان این رسـانه دارد.
گويندگـي يكـي از پيچيدهتريـن اشـكال زبانهـاي گفتـاري اسـت كـه در آن گوينـده بايـد بـا صدايـي
سـليس و طبيعـي و بـا رعايـت اصـول زبـان فارسـي ،مفاهيـم را واضـح و روشـن بيـان كنـد.
بایـد کسـی کـه شـیفتة حرفة گویندگی اسـت و اشـتیاق بسـياري بـرای قرار گرفتـن در این جایـگاه دارد،
بـرای دسـت یافتـن بـه ایـن حرفـه ،چـه مراحلـی را طـی کند؟ آیـا عالقمنـدی به ایـن حرفه کافی اسـت؟
آیـا فقـط داشـتن صـدای رسـا و لطیـف و گوشنـواز بـرای گویندگی کافی اسـت؟ برای رسـیدن به پاسـخ،
الزم اسـت ویژگیهـا و اصـول گویندگـی را بـه دقت فـرا گرفت و بـا تکنیکهـا و ارزشهـای کار گویندگی
در رادیـو به اختصار آشـنا شـد.
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تصویر 3

تصویر 4

تصویر 5

تصویر 6

گوینده توانا کیست ؟
اولیـن گام بـرای انتخـاب حرفـه گویندگـی در رادیـو ،داشـتن صدای خـوب و لطیف اسـت .اما ایـن نعمت الهی،
یعنـی بهرهمنـد بـودن از صـوت شـفاف و زیبـا اگرچـه الزم اسـت امـا شـرط کافـی نیسـت .گوینـده ،شـخصی
اسـت کـه علاوه بـر صدای خـوب ،بایـد دارای دانـش و اطالعات تخصصـي و عمومي باشـد و ضمـن خواندن به
مفاهیـم مربـوط بـه متـن نيـز توجه داشـته باشـد .در عیـن حال گوینـده باید تـوان تشـخیص کافـی در بیان و
القـای مفاهیـم و انتخـاب ریتـم مناسـب بـرای بیـان موضوعاتي کـه در متـن برنامه وجود دارد را داشـته باشـد.
تسـلط کافـی بـر ادبیـات فارسـی و واژههایـی کـه در متـن بـه کار رفته اسـت نیز بسـیار مهم اسـت .بـه همین
منظـور گوینـده بایـد مـدام در صـدد کسـب اطالعـات و اصطالحات تـازه و جدید باشـد و بر دانش خـود در این
زمینـه بیافزاید .
مطالعـه مسـتمر بـه گوینـده کمک می کند تا تسـلط در گفتـارش را افزایش دهـد .گویندگانی که متنی را در پشـت
میکروفـون میخواننـد ،در همـان لحظات اول نشـان مـی دهند که از پشـتوانه مطالعه عمیق و گسـترده برخوردارند.
بـر اثـر مطالعـه ،مهـارت مفهومپـردازی و نوگویـی تقویـت میشـود و دایـره واژگان گوینـده گسـترش مییابـد.
گوینـده ثروتمنـد کسـی اسـت کـه از گنجینـه واژگان بهـره ميبرد.
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فعالیت
کالسی

يـك متـن از كتـاب زبـان و ادبيات فارسـي انتخـاب كرده و آن را چنـد بار مطالعه كنيد و سـپس صداي
خـود را در هنـگام خوانـدن متـن ضبـط كـرده و در يـك  CDذخيره نماييـد و در كالس بوسـيله رايانه،
صداي ضبط شـده را براي همكالسـيها بخش كنيد .اجازه دهيد دوسـتانتان دربارة صدايتان نظراتشـان
را بگوينـد .هميـن تمريـن را بـا صـدا و تصوير انجـام دهيد .به تفاوت واكنش دوسـتان همكالسـي توجه
كنيـد و نـكات مهم آن را يادداشـت كنيد.

غلـط خوانـی ،لـرزش صـدا ،تـرس از خوانـدن واژههـای پیچیـده و عبارتهـای نفیـس ،نادیـده گرفتـن کلمات
اصلـی و شـتاب در ادای متـن ،نشـان دهنـده ضعـف گوینـده و محـروم بـودن او از پشـتوانه مطالعاتـی اسـت.
نكته

بنابرایـن اگـر گفتـار گوینـده و مجـری را سـکوی نخسـت و اصلـي تلقـی کنیـم ،زمانـی گوينده يا
مجـري میتوانـد در يـك برنامـه راديويـي و تلويزيوني سـخن بگوييد كه بخشـی از متـون گوناگون
زبـان فارسـی را خوانـده و سـختی مطالعـه را بر خـود هموار کرده باشـد.

از مهمتریـن خصوصیـات یـک گوینـده رادیـو ،حساسـیت در فهم و تفهیم مطالب اسـت .یعنی هـم خوب بفهمد
و هـم خـوب بفهمانـد .او بایـد سـعی کند که این حرکت را با احسـاس مناسـب و قابـل قبول به شـنونده انتقال
دهـد .در واقـع نقـش عمـده و نهایی گوینده این اسـت که بـا ايجاد انگيزه زمينه شـنیدن و گـوش دادن و جلب
توجـه شـنونده برای گرفتـن این اطالعـات را فراهم کند.
یـک گوینـدة خـوب رادیویـی در ضمـن کار و فعالیتهـای گویندگـیاش بایـد بـه طـور پیوسـته بـرای بیـان
درسـت ،کامـل و دقیـق عبـارات و واژهها و اصطالحـات تمرین کند .چـون مخاطبین به عنوان شـنوندگان رادیو
از گوینـده یـاد میگیرنـد و اگـر او ایـن اصطالحـات را صحیـح و درسـت بیـان کنـد شـنوندگان نیـز حتمـاً آن
اصطالحـات و تعابیـر را درسـت بیـان خواهند کـرد .گوینده بایـد متن را به گونهای بخواند که شـنونده خشـنود
شـود .یعنـی گوینـده و مجـری رادیویـی دائمـاً خـود را در ارتباط متقابـل با شـنونده ببیند و این رابطـه را حفظ
نمایـد چـرا کـه مخاطبیـن و پیامگیـران مهمتریـن و اصلیتریـن سـرمایه برای رسـانه میباشـند.
در یـک جملـه میتـوان گفـت مهـارت در گویندگـي؛ آرامـش در زندگـی ،اعتمـاد بـه نفـس ،امیـد بـه آینـده و
ارتبـاط بـا دیگـران را بـرای شـنوندگان بـه ارمغان مـیآورد.
ویژگیهـای یـک گوینـده خـوب چیسـت؟ گوینده چگونـه میتواند یـک ارتباط صمیمانـه و پایدار بـا مخاطبین
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برقـرار کنـد؟ یـک ارتباطگـر خـوب کیسـت؟ ارتبـاط مؤثـر چگونـه ارتباطـی اسـت؟ 1ارتباط کالمی چیسـت؟
بـرای ایـن کـه گوینده بـر رفتار و نگرش مـردم اثر بگذارد باید از چه شـیوه ارتباطی اسـتفاده کنـد؟ ویژگیهای
اخالق حرفهای 2چیسـت؟

سالمت جسمانی  ،گام اول گویندگی
از دیگـر شـرایط و ویژگیهـای الزم بـرای تصـدی شـغل گویندگـی داشـتن جسـم و فیزیک سـالم بدنی اسـت.
اگرچـه الزم نيسـت گوینـده صـد در صـد از لحاظ جسـمانی قوی باشـد ولی اعضایـی که کار گویندگـی را انجام
میدهنـد بایـد سـالم باشـند و ایـن از اهمیـت زیـادی برخوردار اسـت .حرفـه گویندگـی ایجاب میکنـد تا فرد
گوینـده دارای حنجـرهای سـالم ،صدایـی پـاک و شـفاف و ریههایی طبیعی باشـد .فقـدان هر یـک از این اعضاء
و یـا وجـود بیمـاری در آنهـا ،امـکان همـکاری فـرد بـا رادیو به عنـوان مجـری و گوینـده را از او سـلب میکند.
شـرایط تربیـت و آمادهسـازی صـدا بـرای تلفظ کلمات و حـروف و نحوة تنفـس و دم و بازدم گوینـده از مواردی
بسـيار مهم است.
اصـوال بـدون تنفـس ،صحبـت کـردن غیرممکـن اسـت ولـی نکته مهـم اینجاسـت که بیشـتر گوینـدگان نفس
کشـیدن را خـوب انجـام میدهنـد ولـی بـاز دم آنهـا صحیـح نمیباشـد .ایـن در حالی اسـت کـه بـرای گوینده
رادیویـی بـازدم صحیـح میتوانـد ضامـن موفقیـت او در اجـرای برنامه باشـد.
فعالیت
کارگاهی1

صدای خود را تربیت کنید
گوینـدة رادیـو بایـد دائمـا تمریـن کنـد تـا بتوانـد هـوای بیشـتری را در سـینه فـرو بـرده و بعـد بـه
آهسـتگی بیـرون بدهـد .تمرینهـای زیـر و مداومـت در اجـرای آنهـا ،گوینـده را به نقـاط ضعف خود
آشـنا کـرده و او را یـاری میدهـد تـا آنهـا را برطـرف کنـد:
تمريـن  -1دو انگشـت خـود را در حفـره دو طـرف گلـو قرار داده و آهسـته به سـمت پايين بکشـید و
مثـل فرماندهـان نظامـی فرمـان بدهیـد( .عباراتـی مثل ایسـت ،بجای خود ،خبـر دار و از ایـن قبیل )
توجه داشـته باشـید کـه صدایتان زیـاد هم بلند نباشـد.
تمريـن  -۲خمیـازه بکشـید و گلـو را راحـت بگذارید و نفس بکشـید .از یک تا بیسـت بشـمارید بدون
اینکـه صـدای نفـس خـود را بشـنوید و تـا آنجـا که ممکن اسـت اعـداد را باالتـر ببرید مثال تا شـماره
سـی ،چهل و ...

.1به كتاب ارتباط موثر كه در برنامه درسي رشته هاي زمينه خدمات تاليف شده است مراجعه شود.
 .2اخالق حرفه اي خود به عنوان كتاب درسي است كه به اين موارد بطور مفصل پرداخته است.
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نكته

فعالیت
کارگاهی2

یـادآوری میشـود تمـام حـروف اعـداد بـاال بایـد گفتـه شـود و کام ً
ال مفهـوم باشـد .اگر توانسـتید
تـا شـماره  ۵۰برسـید شـما دارای صـدای خـوب و مناسـب و سـالم بـرای گویندگی هسـتید .این
تمریـن را هـرروز ادامـه دهید.

تمریـن شـماره دو را بـا بـاال بردن و پائین آوردن صدا تکرار کنید .همچنیـن روی بعضی از اعداد تکیه نموده
و گاهـی نیز اعداد را برعکس به همان شـكل تکرار کنیـد......،۱۷،۱۸،۱۹،۲۰ :
یـک بیـت شـعر را انتخاب و آن را قسـمت قسـمت نموده و بعد از پـس و پیش کردن آن ،شـعر را بخوانید.
اگر زمان خواندن قسـمتهای پس و پیش شـده از خواندن یک چهارم شـعر کامل و درسـت ،بیشـتر باشـد
وضع تنفس شـما خوب نیسـت و باید تمرین کنید تا به اندازه تعیین شـده برسـد.

پنـج حـرف اصلـی (آ،اَ،ا ِ،اُ ،ای) در زبـان فارسـی وجـود دارد .گوینده بایسـتی حرف (اُپ) و ترکیباتـی مثل (اوی،
اووی ،آو) را تمریـن کنـد و دهـان را تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت بـاز کنـد .ایـن تمریـن بـه غضـروف هایـی کـه
بـه تارهـای صوتـی چسـبیده اسـت اجـازه خواهـد داد تـا بیشـتر تمریـن کنند و بـه ایـن ترتیب اگـر نقصی در
دسـتگاه صوتی باشـد آشـکار خواهد شـد.
گوینـده رادیویـی بایـد بـه حـروف بـی صـدا کاملا توجه کنـد و آنهـا را بخوبـی ادا نمایـد( .حروف آخـر کلمات
ج َونـد و یا به لغـات بعدی
بیصـدا هسـتند) اگـر دقـت کـرده باشـید بعضـی از گویندگان ،آخـر کلمـات را یا می َ
میچسـبانند و یـا آن را کاملا تلفـظ نمیکنند.
تمرین

حداقل صدا
صحبـت کـردن عـادی گوینـده نبایـد بـا گویندگی در صـدا و سـیما تفاوت چندانی داشـته باشـد.
گوینـده بـا صحبـت کـردن با خودش بایسـتی حداقـل بُرد صدایـش را بسـنجد ( حداقل بـرد صدا
سـه متر اسـت)
یکـی از اصـول کار گویندگـی کنتـرل خـروج ن َ َفـس اسـت  .گوینـده خـوب کسـی اسـت کـه بداند
حـروف مختلـف چقـدر نفـس میبـرد (.حروفی کـه از جلوی دهان ادا میشـود مثـل س -ف نفس
بیشـتری میخواهـد) .بـرای مثـال ،یـک جمله بیسـت کلمـهای انتخـاب کنید که  ۱۶حـرف س و
ف در آن باشـد و جملـهای بهمـان انـدازه بـدون دو حـرف س و ف .در موقع بیان متوجه میشـوید
جملـه ای کـه دارای حـروف س و ف می باشـد ن َ َفس بیشـتری نيـاز دارد.
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کنـار دیـوار صافـی بایسـتید .سـر را به دیـوار تکیه دهید و سـینه را باال بیاورید و نفس بکشـید ( ،سـعی
کنیـد شـانه تـکان نخـورد و دو پهلو هم زیـاد باز نشـود ) در تمـام دوران گویندگـی ایـن کار را تکرار
کنیـد (راسـت نشسـتن بـرای گوینـده زیـاد مهـم نیسـت زیـرا فقـط عضلات بیرونـی و درونـی
موثرنـد ،امـا گـردن را در موقـع گویندگـی نبایـد محکـم بگیریـد زیرا صـدا غیر طبیعی میشـود)
سـعی کنیـد جملـهای را کـه نفـس بـه آن نمیرسـد بـا یک نفـس بخوانیـد و هربـار لغـات را زیاد
کنیـد .البتـه فرامـوش نشـود کـه در تمـام مراحـل همه حـروف باید گفته شـود.

گویندگی در رادیو
 دربارة راديو و برنامههاي آن چه نظري داريد؟ آيا همانگونه كه تلويزيون تماشا ميكنيد برنامههاي آن را ميبينيد و به راديو هم گوش ميكنيد؟ در خانواده و اطرافيان شما چه كساني بيشتر به راديو گوش ميدهند؟ چه نكتهاي سبب ميشود استفاده از راديو كام ًال متفاوت از تلويزيون باشد؟
 -در چه مواقعي دسترسي به راديو از تلويزيون راحتتر و ممكنتر ميشود؟

تصویر 7

فعالیت
کالسی

تصویر 8

دربارة پرسشهاي باال در كالس با يكديگر گفتگو كنيد و نظرات مفيد را روي تخته كالس بنويسيد.
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کار
در منزل

دربـارة شـكلگيري اولين راديو در جهان جسـتجو كـرده و در يك صفحه آن را تنظيـم نموه و به كالس
بياوريـد و براي هنرجويان آن را بخوانيد.

تاریخچه رادیو

تصویر 9

نزدیـک بـه  8دهـه اسـت کـه ایرانیان یک رسـانه صمیمـی و مردمـی را در کنار خود دارند 77 .سـال اسـت که
مـردم ایـران صبحگاهـان بـا صـدای ایـن رسـانه از خـواب برخاسـتهاند و شـبانگاهان نیـز با نـوای آن بـه خواب
رفتهانـد .برنامههـای ایـن رسـانه گاه چنـان بـرای شـنوندگانش جـذاب بـوده اسـت که اکنـون حتی با گذشـت
زمـان ،پیـر شـدن مخاطبیـن و عليرغـم تغييـرات گسـترده در شـكلگيري رسـانههاي گوناگـون در فضاهـاي
مجـازي ،بـاز هـم یـادآوری آن برنامههـا و صـدای مجریـان و گوینـدهگان بـراي بسـياري خاطره انگیز اسـت.
«رادیـو» نامـی آشـنا بـرای ایرانیان اسـت .پیشـینة تأسـیس رادیو به سـال  1303خورشـیدی باز میگـردد .در
اواخـر همـان سـال مقدمـات راهانـدازی تلگراف بیسـیم توسـط وزارت جنگ وقت فراهم شـد و نخسـتين دكل
مـوج بلند و سـپس مـوج كوتاه نصـب گرديد.
بهرهبرداری از دکلهای موج بلند و موج کوتاه مخابراتی در واقع مقدمهای بود برای تأسیس رادیو تهران.
پـس از طـی مراحـل اداری و اسـتخدام و بـه کارگیـری نیروهـای ماهـر در زمینـه فرهنـگ و هنر و موسـیقی و
گویندگـی و نویسـندگی و مهندسـین خبـره در امـور فنـی و تجهیـزات  ،باالخـره فعالیت های رادیو در سـاعت
ده بامـداد روز  4اردیبهشـت مـاه سـال  1319خورشـیدی بـه طور رسـمی آغـاز گردید.
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در سـال  1336خورشـیدی نـام راديـو تهـران بـه راديو ايـران تبديل شـد که بعدها فرسـتنده دومي بنـام راديو
تهـران در جنـب آن نيـز مشـغول بـه كار گرديـد .رادیـو تهـراندرآغـاز امـر تنهـا بـه پخـش اخبار و موسـيقي
میپرداخـت و تولیـد دیگری نداشـت.
ابتـدا گسـترش شـبكه راديويـي كشـور بـر عهـده وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن بـود و پـس از ادغـام راديو و
تلويزيـون ،ايـن مهـم در شـمار مسـؤوليتهاي سـازمان راديـو و تلويزيـون ملـي ايـران درآمـد .پـس از انقلاب
اسلامی ایـران در سـال ،۱۳۵۷نـام رادیـو تلویزیـون ملـی ایران بـه سـازمان صدا و سـیمای جمهوری اسلامی
ایـران تبدیـل شـد .ریاسـت این سـازمان را هر پنج سـال یک بار مقـام معظم رهبـری انتخاب میکنـد .باالترین
مقـام رادیـو ،معـاون رییس سـازمان در حـوزه صدا میباشـد.

جعبه صدا
رادیـو در مقایسـه بـا تلویزیـون اگرچـه مخاطبـان کمتـری دارد امـا محتـوای برنامههـای رادیویی سـبب شـده
اسـت تـا شـنوندگان ارتبـاط خوبـی بـا این رسـانه برقـرار کنند .علیرغـم اینکه وسـایل ارتبـاط جمعـی متأثر از
فناوريهـاي جديـد گسـترش یافتـه اسـت امـا هنـوز
هـم رادیـو یکـی از مهمتریـن رسـانههای جمعـی بـه
شـمار میآیـد و همچنـان جایـگاه واقعـی خـود را بـه
عنـوان سـریعترین رسـانه بـرای انتقـال اخبـار حفـظ
کرده اسـت .رادیو رسـانهای اسـت که نقـش و کارکرد
آن بـا ظهـور رسـانههای جدیـد تغییـر نکـرده و حتی
روزبـهروز پیشـرفتهایی هم داشـته اسـت.
دانشـمندان علـوم ارتباطـات بـر ایـن باور هسـتند که
هیـچ رسـانهای نمیتوانـد جایگزیـن رادیـو شـود چرا
تصویر10
کـه رادیـو در عصـر حاضـر نیـز همچنـان یک رسـانة
پایـدار و زنـده تلقـی میشـود و در بسـياري از مواقـع
كـه نميتوانيـم بـه صحنـه تلويزيـون چشـم بدوزيم و
در هنـگام انجـام كارهايـي كـه نيـاز بـه هوشـياري و
دقـت دارنـد همچنان ميتوانيـم به راديو گـوش كنيم
بـي آنكه خللـي در كار پيش آيـد .بنابراين كار كرد در
راديـو چـه به شـكل سـنتي آن و چـه امروزه بـا امواج
ديجيتـال و از طريـق فناوريهاي جديـد در گيرندهها
ماننـد گوشـيهاي هوشـمند كاركردي ثابـت و پايدار و
در دسـترس دارد.
تصویر 11
21

گویندگان معجزه میکنند
رادیـو رسـانهای اسـت بـرای انتقـال پیام .هر رسـانهای برای انتقـال پیام و ایجـاد ارتباط با مخاطب ابـزار و لوازم
خـاص خـود را دارد .بـه عنـوان مثـال ،روزنامـه کـه یکی از رسـانههای مکتـوب ما به شـمار میرود بـرای انتقال
پیـام خـود بـه خواننـدگان از ابـزاری مانند کاغذ ،چـاپ ،حروف ،عکـس و متن اسـتفاده میکند.
تلویزیـون بـه عنـوان یـک رسـانه دیـداری ،از عناصر متحـرک بصری و صوتـي بـرای انتقال پیـام و محصوالتش
بهـره میگیـرد .در ایـن میـان «رادیـو» در مقام یک رسـانه شـنیداری ،بـرای ایجـاد ارتباط بـا مخاطبینش فقط
میتوانـد از عناصـر شـنيداري ماننـد :صـدا ،موسـیقی و افکت (آواهـای صوتی) اسـتفاده نماید.
صـدا در رادیـو حـرف اول و آخـر را میزنـد .صداهـای تولیـد شـده رادیویـی در دو قالـب مختلـف بـه گـوش
مخاطبینـش میرسـد:
الف) گویندگی
ب) موسیقی و نوا

تصویر 12

تصویر 13

گوینـدگان و مجریـان رادیـو وظیفـه رسـاندن پیامهـا در قالبهـای متنـوع خبـر ،گـزارش ،نمایـش ،تبلیغـات،
تفسـیر  ....بـه میلیونهـا انسـان در سراسـر جهـان را بـه عهـده دارنـد .همچنـان کـه تصـور دیـدن یـک برنامه
تلویزیونـی بـا تصاویـری ثابـت و غیرمتحـرک باورپذیـر نیسـت ،داشـتن رسـانهای بـه نـام رادیـو بـدون حضـور
«گوینـده» هـم غيرممكن اسـت.
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فعالیت
کارگاهی

بـه وسـيلة يـك فايـل صوتـي ،صداهـاي گوناگونـي را در كالس پخـش كنيـد .سـپس صداهايـي را كه
شـنيدهايد بـه ترتيـب در جـدول زيـر بنويسـيد.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

صداييكهشنيدهام
تنها صدا بود يا آهنگ يا .....
ديگر همراه بود

آمیختگـی رادیـو بـا گوینـده از الزامـات و ضروریـات ایـن رسـانه میباشـد .محصـوالت رادیویی تمامـاً از جنس
«صـوت» اسـت همچنـان کـه تولیـدات تلویزیونـی از جنـس «تصویر» اسـت .گوینـده رادیو در راسـتای وظایف
خویـش بايـد پیامهـا یـا همان محصـوالت صوتـی رادیویـی را بـه زیباتریـن ،حرفهایترین و صحیحترین شـکل
ممکـن بـه مخاطبیـن انتقـال دهـد .چنانچـه این وظیفـه به درسـتی و آراسـتگی صورت نگیـرد رادیـو روزبهروز
مخاطبیـن و عالقمندانـش را از دسـت میدهـد و چنـدان طـول نمیکشـد کـه بـه یـک «رسـانة مـرده» تبدیل
میشـود .بنابرایـن تلاش مدیـران رادیـو در تمـام جهـان مصـروف این میشـود کـه گویندگانی حرفـهای ،توانا،
خوشصـدا و باتجربـه تربیـت کننـد تـا بتواننـد آنـان را در برنامههـای مختلـف رادیویی بـه کار بگیرند.
نبایـد از نظـر دور داشـت کـه راز مانـدگاری بسـیاری از برنامههـای رادیویـی در نحـوه گویندگـی و اجـرا آنهـا
اسـت .پـس از گذشـت چندیـن دهـه از پخش برخـی از برنامههـا از رادیوی ایران ،شـنوندگان ما هنـوز خاطرات
خوشـی از چگونگـی گویندگـی و اجـرای آن برنامههـا در ذهن خـود دارند.
فعالیت
کارگاهی

بـه یـک برنامـه رادیـو گـوش فـرا دهیـد و سـپس سـعی کنید بـه کمـک یکدیگـر جدولـی از صداهای
مختلـف را کـه شـنیده اید  ،منابـع آن هـا را صداهـا تهیـه کنیـد.

اگرچـه عناصـری نظیـر محتـوای پیـام ،جذابیتهای سـاختاری و باالخـره رعایت اسـتانداردهای فنـی در تولید
یـک برنامـه رادیویـی بسـیار اهمیـت دارد ،امـا در نهایـت این گوینـدگان و مجریان رادیو هسـتند کـه میتوانند
اثربخشـی آن برنامـه را از منظـر شـنیداری در نـزد مخاطبین و شـنوندگان صد چنـدان کنند.
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به اين موسيقي و سپس صداها گوش فرادهيد و بگوييد مربوط به چه برنامهاي است؟
گزارش
ورزشي
برنامه كودك
خبر
داستان شب
...

رادیـو نیـز ماننـد تلویزیـون برنامههـای خـود را در قالبهـا و گونههـای مختلـف و متنوعـی تولیـد و عرضـه
میکنـد .ایـن قالبهـا و گونههـا دربرگیرنـدة سـاختارهای متفاوتـی هسـتند .گونههـای رایـج در برنامهسـازی
رادیویـی عبارتنـد از :ورزشـی ،سیاسـی ،اقتصـادی ،تفریحـی ،فرهنگـی ،هنـری ،اجتماعـی ،آموزشـی و دینـی.
هریـک از ایـن گونههـا بـه مقتضـای فضـا و محتـوای برنامـه طبیعتـاً گوینـدة خـاص خـود را میطلبـد.
بـه عنـوان مثـال گوینـده (گوینـدگان) یـک برنامـه ورزشـی علاوه بـر دارا بـودن شـرایط عمومـی گویندگـی
میبایسـتی از تخصصهـا و توانمندیهـای علمـی و دانشـی در زمینه ورزش نیز بهرهمند باشـد .بنابراین روشـن
اسـت کـه مجـری و گوینـده یـک برنامـه فرهنگـی و هنری در هنـگام اجرای یـک برنامه ورزشـی قـادر نخواهد
بـود رضایتمنـدی شـنوندگان و عالقمنـدان بـه ورزش را جلـب نماید.
کار
در منزل

فعالیت
کارگاهی

پرسش
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در اينترنـت جسـتوجو كنيـد و يـك برنامـه راديويـي را در زمينـه ورزش ،بصورت فايلـي صوتي ذخيره
كنيـد و بـه آن بـا دقـت گوش كنيد و سـپس سـعي كنيـد بخشهايـي از آن را خودتان اجـرا كنيد.

سـعي كنيـد در كالس و در حضـور سـاير هنرجويـان برنامـه ورزشـي را كـه ً
قبلا تمريـن كردهايـد بـه
صـورت يـك برنامـه راديويـي اجـرا كنيد.

در اجـراي يـك متـن ورزشـي با چـه اشـكاالتي روبهرو ميشـويد؟ چـه دانشهايي علاوه بر تلفظ
صحيـح اسـامي و تكنيكهـاي يـك گوينـده ورزشـي در راديـو بايـد داشـته باشـد؟ دربـارة ايـن
پرسـشها در كالس گفتوگـو كنيـد.
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فن بیان چیست ؟

1

همچنانکـه یـک شـاعر ،ادیـب و نویسـنده بايـد بـه زبان و ادبیات تسـلط داشـته باشـد و یا یـک بازیگر بـه زبان
بـدن و ادبیـات نمایشـی آگاه باشـد ،گوینـده رادیـو نیـز بایسـتی فنون کار خود را به درسـتی بشناسـد .سـخن
گفتـن یـک امـر غریـزی نیسـت بلکـه اکتسـابی اسـت .انسـان اگر سـخن نگویـد در طی زمـان سـخن گفتن را
فرامـوش میکنـد و یـا اینکـه نمیتوانـد واژگان را بـه خوبـی ادا نماید.
فـردی کـه بـه حرفـه گویندگی اشـتغال دارد بـرای حفظ و ارتقـاء موفقیتهای شـغلیاش باید فنـون گویندگی
را بـه خوبـی بیامـوزد و ضمـن اینکـه ایـن فنـون را بـه طور مسـتمر تجربـه مینماید ،آنهـا را در زمینه شـغلی
خـود بـه کار گیـرد .یکـی از اصول اساسـی و مهـم حرفـه گویندگی« ،فن بیان» اسـت.
فـن بیـان مجموعـهای از فنـون و مهارتهـای کالمـی و غیرکالمـی و اصول و تکنیکهایی اسـت کـه در هنگام
سـخن گفتـن از آنهـا اسـتفاده شـده و در نهایـت منجـر بـه ایجاد یک بیـان عالی ميشـود .این فنون شـامل به
كار بـردن واژههـای مفیـد و پرمعنـی در هنـگام سـخن گفتـن ،سـکوت ،فـراز و فرودهای سـخن گفتـن ،مکث،
درنگهـا ،تأکیدهـا و نیـز داشـتن یک صدای خوب اسـت .سـرعت مناسـب در صحبـت کردن ،زبان بـدن ،تلفظ
صحیـح کلمـات ،عـدم لهجـه و ماننـد آن در زیبایـی ارائة کالم نقش اساسـی دارنـد .پس میتـوان گفت که فن
بیـان علاوه بـر اینکـه «خوب صحبت کردن» اسـت سـخن خـوب گفتن را نیز شـامل میشـود.
نكته

سـخن خـوب بگویید و هم
اگـر میخواهیـد در گویندگـی و سـخنوری موفـق و جذاب باشـید ،هم
ِ
خـوب سـخن بگوییـد .بـرای موفقیـت در گـزاره اول ،باید از مـواد و مطالـب خوب بهـره بگیرید اما
بـرای موفقیـت در گـزاره دوم ،بایـد از ابزارهـا ،قالبهـا و روشهـای خـوب اسـتفاده کنیـد .مث ً
ال به
این شـعر سـعدی توجـه کنید:
سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی

به عمل کار برآید به سخندانی نیست

در این جـا سـعدی ،سـخن خـود را در قالـب شـعری زیبـا بیان کـرده ،و با روشـی فروتنانـه خود را
مخاطـب قـرار داده اسـت ،کـه " انسـان بایـد به گفتـه خویش عمـل نماید"

فعالیت
کارگاهی

از اشـعار سـعدي و حافـظ بيتهايـي را انتخـاب كنيد و در كالس آنهـا را بخوانيد .از همكالسـيهاي خود
بخواهيـد كـه دربـارة چگونگي اداي كلمـات و خواندن ابيات توسـط شـما ،نظر بدهند.

1. Speaking Skills
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نكته

فـن بیـان در حقیقـت همـان تـوان سـخنگفتن (در هـر شـرایط و زمـان) اسـت .بـراي اينكـه بـا
دوسـتان خـود ارتبـاط خوبـی برقرار کنیـد ،روابط عمومی خوبی داشـته باشـید ،منظور خـود را به
خوبـی بـه مخاطبانتـان منتقـل کنیـد و همچنیـن کاری کنیـد که بقیـه از همنشـینی و صحبت با
شـما لـذت ببرنـد باید اصـول فـن بیـان را بیاموزید.

پژوهش

بـا جسـتوجو در برنامه هـاي راديويـي و تلويزيونـي ،نمونههايـي از برنامه هـا كـه در آن مجري «فن
بيـان» خوبـي دارد را انتخـاب كنيـد و داليل خـود را براي انتخـاب آن برنامـه در كالس ارائه دهيد.

تکنیکهـا و تمرینـات «فـن بیـان» ایـن امـکان را میدهد که قـدرت کالمی افزایـش يابد و با چه کسـی چگونه
صحبـت و در هـر موقعیتـی چگونـه گفتوگـو شـود .بـا هنر فـن بیان هر کسـی از صحبـت کردن با شـما لذت
ميبـرد .فـن بیـان امـری فراتـر از دانـش کاربـرد صحیح دسـتگاه صوتی اسـت .به عبـارت دیگر فن بیـان یعنی
آگاهـی از چگونگـی کارکـرد اندامهـای تنفسـی و گفتـاری به منظـور پرورش صدا و بیان اسـت.
نكته

هنرجویـان و عالقمنـدان بـه حرفـه گویندگـی بایـد بداننـد کـه فقط صدای خوب داشـتن ،شـرط
کافـی بـرای موفقیـت در ایـن حرفـه نیسـت ،بلکـه تربیـت کـردن صـدا و پـرورش آن از اصـول
اساسـی حرفـة گویندگـی اسـت .تکنیکهـای فن بیان بـه گویندگان نوپـا و تـازه کار میآموزد که
چگونـه از اندامهـای صوتـی و تنفسـی خـود اسـتفاده كننـد تـا در جـذب مخاطبین و شـنوندگان
موفق باشـند.

چند تکنیک برای تقویت فن بیان
آمادگـی داشـتن یـک ضرورت اسـت .بـرای تقویت قـدرت بیان خـود ،هر روز صبـح را با گرم کـردن صدای تان
شـروع کنیـد .عضلات صورت تـان را بکشـید .برنامه های تـان را بـه ترتیـب اجـرا کنیـد .یکـی از تمرینهایـی
کـه بـرای گـرم کـردن تارهـای صوتـی می توانیـد انجـام دهیـد ،ارتعـاش لبهـا بـا عبـور هـوا از بین آنهاسـت.
ماهیچههـای گردنتـان را شُ ـل کنیـد و تمرین هـای تنفسـی تان را انجـام دهیـد .حتـی اگـر زمانـی بـرای گـرم
کـردن صدایتـان صـرف نمی کنیـد ،هـر روز صبـح  ۵دقیقـه را به آماده کـردن صدایتـان اختصـاص دهید .این
تکنیـک بـرای صدایتـان بهطـور شـگفت انگیزی خـوب و بـرای سلامتیتان مفیـد اسـت .بـرای تقویت صـدا ،در
26
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مرحلـة نخسـت بايـد تنفـس دیافراگمـی صحیـح را فرا گرفـت پس از آنکـه تنفـس دیافراگمی را بـه خوبی فرا
گرفتیـد نوبـت بـه ایجـاد یـک صدای بلند و رسـا و پرنفوذ میرسـد .بـرای این کار ،یکـی از تمرینهایـی که باید
انجـام دهیـد بلندخوانـی اسـت بـه این صـورت که یـک کتاب را تـا آنجا کـه میتوانید بـا صدای بلنـد روخوانی
کنیـد .سـعی کنیـد کـه صـدای خـود را از دیافراگـم خارج کنیـد .این تمریـن را حداقـل روزی سـه مرتبه و هر
مرتبـه نیـز حداقـل  ۵دقیقه انجـام دهید.
فعالیت
کارگاهی

فعالیت
کارگاهی

يـك متـن داسـتاني از كتابهاي درسـي را انتخاب كنيد و يـك پاراگراف را كه قب ً
ال هـم آن را خوانده ايد
بـا صـداي بلنـد در كالس بخوانيـد و بـا راهنمايـي هنرآموز اشـكاالت خـود را در خواندن متـن ،برطرف
كنيـد .بـه خوانش همكالسـي هاي ديگر گـوش دهيد و دربارة اجـراي هريـك در كالس گفتوگو كنيد.
از دیگـر تکنیکهایـی کـه بـه شـما کمـک میکنـد تا بیان خوبی داشـته باشـید بـه این مـوارد میتوان
اشـاره کرد:
تلفـظ درسـت و صحیـح لغـات ،اسـتفاده بجـا از دسـتور زبـان ماننـد رعایت مکثهـا و تاکیدهـا ،حذف
تکيهکالمهایـی کـه از تاثیرگـذاری کالم کـم میکنـد( ماننـد مِن مِن کـردن و یا گفتن ا ِ زیـاد در زمان
صحبـت كـردن) ،رسـا و بـا صالبـت حـرف زدن ،کنتـرل ن َ َفس ،بـدون تنش نبـودن بیان ،بـدون حس و
احسـاس نبـودن بیـان ،بیـش از انـدازه سـریع یـا کنـد صحبت نکـردن ،لـرزش یا خشـدار نبـودن صدا،
رعایـت زبـان بـدن مناسـب مانند نـوع نگاه و حالـت چهره و دیگـر اجـزای ارتبـاط غیرکالمی(عموماً در
اجـرای برنامههـای تلویزیونـی) و . ...

يـك متـن داسـتاني را انتخـاب كنيـد نخسـت از رعايت دسـتور زبـان آن مطمئن شـويد .سـپس عالئم
نگارشـي آن را جابهجـا كنيـد و با رعايت همـان قواعد مكثها و تأكيدها و  ...بخوانيد .از همكالسـيهاي
خـود بپرسـيد چقـدر معنـاي متن تغييـر كرده اسـت و دربـارة آن با هـم گفتوگو كنيد.

گنجینة واژگان ،پشتوانة فن بیان
توسـعه دادن دامنـة واژگان از دیگـر مـواردی اسـت کـه در راسـتای تقویـت فـن بیـان میتوانـد بـه موفقیت در
حرفـة گویندگـی کمـک کنـد .هیچ فرصتـی را بـرای پربارترکـردن گنجینـة واژگان از دسـت ندهید.
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نكته

در هرجـا و از هرکـس ،لغتـی مفیـد و مناسـب راجـع بـه موضوعی را میشـنوید یـا میبینید یادداشـت
کنیـد ،تـا بعـدا ً بتوانیـد از آن در مکالمـات اسـتفاده کنید .بـه طور مثال ،اگر در یک سـخنرانی شـرکت
کردهایـد و متوجـه میشـوید کـه فـرد سـخنران در بیـن صحبتهای خـود از جملات و واژههـای زیبا
و کاربـردی و پرقـدرت در رابطـه بـا موضوعـی صحبـت میکنـد آن کلمـات را تکـرار و زمزمـه کنیـد و
همچنیـن آنهـا را یادداشـت کنیـد تـا در آینـده در مکالمـات و صحبتهـای خـود بصـورت آگاهانـه
اسـتفاده نمائیـد .هـر کلمـه یـا واژهای را کـه یادداشـت میکنید بـه مدت هفـت روز و هـر روز به مدت
ً
مثلا در جایـی از کسـی میشـنوید کـه به جای
 ۷مرتبـه آنهـا را در جملات مختلـف بـه کار ببریـد.
«خـوب اسـت یـا بـد نیسـت» میگویـد «عالی اسـت یا فـوق العـاده اسـت» یا به جـای «خیلـی خوب
اسـت» میتوانیـد بگوییـد کـه «جـذاب و جالب اسـت».

چنیـن واژگانـی علاوه بـر اینکـه درآينـده ملکـة ذهن شـما میشـود بلكـه جزیی از شـخصیت و
فرهنـگ شـما نيـز خواهـد شـد و بـه داشـتن آنهـا در گنجینه لغـات خود افتخـار خواهیـد کرد.

دربـارة سـرعت صبحتکـردن میتـوان تعـداد کلماتـی را کـه در دقیقـه بـه كار ميرود یادداشـت كـرده ،یا یک
متـن را در عـرض یـک دقیقـه سـخنرانی كـرد سـپس شـمارش شـود کـه چند کلمه اسـتفاده شـده اسـت .اگر
بیشـتر از  ۱۸۰یـا  ۲۰۰کلمـه در دقيقـه بـه كار رود ،سـرعت صحبـت کردن سـریع اسـت ،چون بایـد حداکثر
بیـن  ۱۵۰تـا  ۱۷۰یـا  ۱۸۰کلمـه در دقیقه صحبت شـود.
نكته

بـرای تلفـظ صحیـح واژگان میتوانیـد از گوینـدگان صـدا و سـیما و یـا از هـر کسـی کـه فکـر
میکنیـد بیـان مناسـبی دارد مثـل یک سـخنران یـا یک مجـری توانا ایـده بگیریـد و بیاموزید .به
خاطـر داشـته باشـید کـه «آموختـن و الهـام گرفتـن» بـا «تقلید کـردن » متفاوت اسـت!

بـرای ایجـاد مکـث و درنـگ در حیـن صحبت یا سـخنرانی ،میتوانیـد در متنهایتـان یک عالمـت بگذارید (مث ً
ال
عالمـت ممیـز) و در همانجـا کـه مـورد نیاز اسـت بهصـورت تعمدی مکـث کنیـد .در هنگام صحبـت و مکالمه
نیـز بـر روی بعضـی از کلمـات تأکیـد کنید و با ایـن تمرین لحن خـود را نیز بهگونهای مناسـب تقویـت نمایید.
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فعالیت
کارگاهی

اکنـون بـا تمریـن هایی کـه انجام داده اید و بـا راهنمای هنرآموز خـود ،یک متن را بصـورت اجرای زنده
در کالس  ،بخوانیـد و سـعی کنید فنون گویندگـی را در آن رعایت کنید.
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ارزشیابی شایستگی گوينده و مجري برنامه راديويي
شرح کار:
آموزش مهارت گويندگي در برنامههاي راديويي و شيوة اجرا بر اساس متن و تكنيكهاي كار بر روي صدا

استاندارد عملکرد:

اجراي يك برنامة راديويي بر اساس متن (نمايشي ،مسابقه ،سرگرمي ،خبر ،گزارشي و  )...با رعايت تكنيكهاي گفتاري به منظور ايجاد ارتباط و انتقال پيام
شاخص ها:
 مهارت خواندن متن با درك صحيح مطلب و رعايت زبان معيار استفاده از تكنيكهاي تنفسي به منظور پرورش صدا و تلفظ صحيح -اجراي برنامة زندة راديويي با پشتوانة فن بيان و مهارتهاي جانبي آن

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان  30 :دقيقه
مكان :استوديوي ضبط راديو
ابزار و تجهیزات :اتاق فرمان ،اتاق ضبط ،ميكروفن و تجهيزات وابسته

معیارشایستگی:

ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی ا ز 3

1

خواندن متن با زبان معيار

2

2

استفاده و تركيب تكنيكهاي تنفسي و تمرين صدا

2

3

اجراي برنامة زندة راديويي

2

نمره هنرجو

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
ارتباط موثر ،كار تيمي ،سواد اطالعاتي ،ويژگي شخصيتي و اخالقي ،كاربرد فناوري

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2 ،می باشد.

*

فصل 2

مجری گری تلویزیون

يكـي از مهمتريـن و كاربرديتريـن تخصصهـاي حـوزة
كاري« :توليـد برنامـة تلويزيونـي» مجـري گـري اسـت .مجـري
برنامههـاي تلويزيونـي الزاماتـي براي ارتباط بـا مخاطب از طريق
گفتـار و حـركات بـدن (زبان بـدن) دارد .سـبكها و شـيوههاي
ارتباطـي نويـن و خالقانه بـا مخاطبين از جملـه مهارتهاي اين
حرفه اسـت.

1
گوینده برنامه تلویزیونی
يك مجري موفق در برنامههاي صدا و سيما چه مهارتهايي را دارد؟
هنرجويـان در ايـن واحـد يادگيـري ويژگيهـاي حرفـة مجري گـري را تمرين كـرده و مهـارت اجراي يك
برنامـة كوتـاه را فراخواهد گرفت.

استاندارد عملکرد
اجراي يك برنامه زنده با تسلط كامل به صورت پخش زنده ،ضبط یا  اجرا در صحنه
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تلویزیون
تلویزیـون یـا دورنمـا ،سامانه(سیسـتم) ارتباطـی بـرای پخـش و دریافـت تصاویـر متحـرک و صداهـا از
مسـافتی دور اسـت .دسـتگاه گیرنـده در ایـن سـامانه را تلویزیـون مینامند .امـروزه در ایران ،بـه مجموعه
تولیدکننـده و پخشکننـده برنامههـای تلویزیونـی« ،سـیما» گفتـه میشـود.

تصویر 1

فعالیت
گروهی

بـا جسـتجو در اينترنـت تاريخچـه اوليـن تلويزيـون در دنيـا و نام چنـد برنامه تلويزيونـي در آن زمان
را بيابيـد و در كالس معرفـي كنيد.
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جعبه جادو
بـا وجـود آنکـه چند سـالی اسـت به کمـک ف ّناوریهـای نویـن الکترونیکـی دسـتگاههای حجیم و سـنگین
گیرندههـای تصویـری خانگـی یـا همـان تلویزیـون تبدیـل بـه صفحـات نـازک پالسـما یـا  LCDو LED
شـدهاند بـا ايـن حـال واژة « جعبـة جـادو » برای نشـان دادن قدرت نفـوذ این رسـانة فراگيـر و كاربردي،
همچنان مناسـب اسـت.
ضخامـت تلویزیونهـای جدیـد و پیشـرفته – و اخیـرا ً هوشـمند – اگرچـه بـه قطـر یـک جلـد کتـاب صـد
صفحـهای کاهـش پیـدا کـرده ،امـا جایگاه رسـانهای آن ،نـزد مخاطبیـن و پیامگیرانـش چندین برابر شـده
اسـت .نفـوذ ایـن جعبـه نـازک جادویـی ،در میـان مـردم چنـان گسـترده و عمیـق اسـت کـه بینندگانـش
حاضـر هسـتند حتـی وعدههـای مختلـف غذایی خـود را در مقابـل صفحـه تلویزیون میـل کنند امـا برنامه
مـورد عالقـه شـان را از دسـت ندهند.
نکات ایمنی

فعالیت
کارگاهی

میـل بـه دیـدن تلویزیـون بـه خصوص در میـان کـودکان و نوجوانان چنان شـدت یافته اسـت که
کارشناسـان رسـانه و ارتباطـات ،متخصصـان علـوم تغذیه ،روانشناسـان و مشـاورین امـور تربیتی
مؤکـدا ً بـه والدیـن هشـدار داده و توصیه میکنند که زمان تماشـای تلویزیون توسـط فرزندانشـان
را بـه درسـتی مدیریـت کننـد و جدا ً مراقب سلامت جسـم و روان آنان باشـند.

در گروههـاي  2يـا سـه نفـري دربـارة فايدهها و آسـيبهاي تلويزيون پژوهـش كنيـد و در كالس دربارة آن
با يكديگـر گفتگو كنيد.

جذابیتهـای فـراوان ایـن رسـانه سـبب شـده اسـت که با وجـود پدیـد آمدن انـواع رسـانههای تصویری و گسـترش
یافتـن شـبکههای مجـازی ،تلویزیون همچنان رسـانهای بـدون رقیب باقی بماند .علیرغم فراگیر شـدن گوشـیهای
هوشـمند و مـدرن ،بیننـدگان بـاز هـم ترجیـح میدهند برنامههـاي متنـوع را از طریـق گیرندههـای تلویزیونی خود
تماشـا کنند تـا از طریق صفحه محدود نمایشـگر در گوشـیهای هوشـمند.
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نكته

فعالیت
کارگاهی

برخـی معتقدنـد کـه « تلویزیـون » به لحاظ ایجـاد تنوع بصری و بهـره گیری هنرمندانـه از عناصر
رنـگ و حرکـت و افکت های تصویری توانسـته اسـت گوی سـبقت را از «رادیو» بربایـد و جایگزین
رسـانه شـنیداری قدیمـی گـردد .امـا ایـن ادعـا بیـش از انـدازه اغراقآمیـز اسـت چراکـه رادیو در
مقـام یـک رسـانه اصیـل و کالسـیک همچنـان جایـگاه خـود را نـزد طرفدارانـش حفظ کـرده و از
اعتبـار و ارزش آن کاسـته نشـده اسـت .هر کـدام از این دو رسـانه (رادیو و تلویزیـون) کارکردهای
خـاص خـود را دارنـد ،بنابرایـن در راسـتای ارزشگـذاری قرار نیسـت یکـی از آنها غالـب و دیگری
مغلوب معرفی شـود.

از اطرافيان بپرسـيد كه كداميك از رسـانههاي راديو يا تلويزيون از محبوبيت بيشـتري برخوردارند؟ ليسـتي
از مشـاغلي كـه بيشـتر بـا راديـو ارتبـاط دارند ،را بنويسـيد .به نظر شـما چـرا برخي از مشـاغل مخاطبين
اصلي راديو هسـتند؟
چه اقشاري از جامعه بيشتر مخاطب رسانه ديداري هستند؟
در كداميك از اماكن عمومي رسانه ديداري بيشتر كاربرد دارد؟

تاریخچه تلویزیون در ایران
حـدود نيـم قـرن از پيدايـش تلويزيـون «رسـانة ديـداري» در ايـران ميگـذرد و امـروز ايـن جعبـه جادويـي
همچنـان يكـي از مهمتريـن و تاثيرگذارتريـن رسـانههاي ارتبـاط جمعي در ايران محسـوب ميشـود .نخسـتین
فرسـتنده تلویزیونـی تاریـخ ایـران
سـاعت پنج بعـد از ظهر جمعـه یازدهم
مهرمـاه سـال  1337آغـاز بـه کار كرد.
مجلـس شـورای ملـی طـي مصوبـه اي
اجـازه داد یـک فرسـتنده تلویزیونـی
زیـر پوشـش وزارت پسـت و تلگـراف و
تلفـن در تهـران ایجاد شـود .نخسـتین
فرسـتنده تلویزیونـی ایران سـاعت پنج
بعـد از ظهـر جمعـه یازدهـم مهرمـاه
 1337اولیـن برنامـه خـود را پخـش
تصویر 2
کـرد .ایـن فرسـتنده کـه «تلویزیـون
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ایـران» نامیـده میشـد ،ابتـدا هـر روز از شـش بعد از
ظهـر تـا  10شـب برنامـه داشـت.
تلویزیـون ایـران بـه صـورت خصوصـی اداره میشـد
و متکـی بـه درآمـد خـود از آگهیهـای تجارتـی و
تبلیغاتـی بـود .این سـازمان پـس از یک سـال فعالیت
برنامههـای روزانـه خـود را در تهـران بـه پنج سـاعت
افزایـش داد و در سـال  1340فرسـتنده دیگری در
آبـادان و یـک فرسـتنده تقویتـی در اهـواز تاسـیس
تصویر 3
کر د .
پـس از تصویـب طـرح ایجـاد «تلویزیون ملـی ایران»،
یـک ایسـتگاه کوچـک بـه وجود آمـد و با امکاناتی سـاده پخش برنامههای آزمایشـی را از سـال  1345آغاز کرد.
پژوهش

بـا مطالعـه در منابـع (مكتـوب يا اينترنـت) دربارة ايسـتگاههاي پخش برنامـة تلويزيونـي در آغاز كار
در ايـران پژوهـش كنيـد و نتايـج آن را در كالس ارائه دهيد.

مدتـی کمتـر از دو سـال از تأسـیس تلویزیـون ملـی نمیگذشـت کـه در  17مـرداد  1347نخسـتین مرکـز
شهرسـتانی تلویزیـون ملـی در ارومیـه گشـایش یافت و چندی بعـد مرکز تلویزیونـی بندرعباس راهاندازي شـد.
مراکـز تلویزیونـی بـه تدریـج یکـی بعـد از دیگـری در شـهرهای مختلف شـروع بـه فعالیـت کردند.
اولیـن مجـری تاریـخ تلویزیـون ایـران مرحـوم منوچهـر نـوذری بـود .او نخسـتین کالم تلویزیونـیاش را بـا این
جملـه آغـاز کـرد « :تصویـر مـن را در جعبهای میبینیـد که اسـمش تلویزیون اسـت ».به این ترتیـب تلویزیون
بـه میـان مـردم آمـد .سـاختمان تولیـد بـه عنـوان اولیـن سـاختمان رادیـو و تلویزیـون ملـی در اراضـی چنـد
هکتـاری جامجم(خیابـان ولـی عصر(عـج اهلل) فعلی) سـاختهشـد.
تلویزیـون ملـی ایـران در سـالهای پـس از انقلاب اسلامی با تغییر نـام به سـازمان« صدا و سـیمای جمهوری
اسلامی ایـران »در قالـب دو شـبکه برنامههای خـود را پی گرفت .در سـالهای آغازین پس از انقالب بیشـترین
زمـان برنامههـای سـیما بـه مسـتندهای سیاسـی تبلیغاتـی و اخبـار سراسـری اختصاص داشـت .امـروز پس از
گذشـت شـش دهـه از ورود تلویزیـون به ایـران ،بیش از  50شـبکه داخلی و برونمـرزی تلویزیونـی در ایران به
توليـد و پخـش برنامـه اشـتغال دارنـد که این تولیـدات در تمامـی نقاط ایـران قابل دریافت میباشـند.
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پژوهش

 -1بـا بررسـي آرشـيو صـدا و سـيماي جمهـوري اسلامي ايران ،دربـارة موضـوع سـريالهايي را كه
بـراي كـودكان و نوجوانـان در سـالهاي اول پـس از انقالب سـاخته شـدهاند ،ليسـتي تهيـه كنيد و
بـه كالس آورده و دربـارة آن بـا همكالسـيهاي خـود گفتوگـو كنيد.
 -2بـا راهنمايـي هنرآمـوز يكـي از برنامههـاي تلويزيـون را انتخـاب و دربـارة موضوع عنـوان برنامه؛
فضاسـازي برنامـه و  ...بـا همكالسـيهاي خـود گفتگـو كنيـد.

برنامهسازی در تلویزیون و حرفههای مرتبط با آن
تلویزیـون یـک «رسـانه دیـداری» اسـت و طبیعتـاً برنامـه هایـی را تولید و پخـش میکند که متحـرک و دارای
عناصـر بصـری باشـد .کیفیـت تولیـد این برنامههـا بايد چنان جذاب و دیدنی باشـد که تماشـاگرانش با اشـتیاق
مایـل باشـند سـاعتها در مقابـل صفحـه نمایشـگر تلویزیـون بنشـینند و از دیـدن برنامههای مـورد عالقه خود
لـذت ببرند.

مجری کیست؟
سـاختار اغلـب برنامههـای سـیما اصطالحـاً «مجـری محـور» هسـتند .برنامههـای مجـری محـور به آن دسـته
از برنامههـای تولیـدی گفتـه میشـود کـه مجـری نقـش اساسـی و کلیـدی در آن ایفـا میکند و حضـورش در
برنامـه بسـیار پررنـگ اسـت .در ایـن گونـه برنامههـا ،مجـری به عنـوان حلقـه ارتباطی بیـن بیننـدگان و گروه
توليـد برنامـه عمـل میکند.
در چنیـن برنامههایـی مجـری بـا مهـارت تمـام ضمن ایجـاد ارتباط خ ّ
القـه با بیننـدگان پیامهای اصلـی برنامه
را بـه تماشـگران انتقـال ميدهـد .مجـری موفق با تسـلط در اجرا و موضـوع در حقیقت تضمیـن کننده موفقیت
کامـل آن برنامـه اسـت .ارتبـاط مؤثـر با مخاطـب از ویژگیهـای الزامی برای یـک مجری اسـت .چنانچه مجری
علاوه بـر داشـتن توانمندیهـای اجـرا ،در زمینه موضـوع برنامه نیـز صاحب نظر و مطلع باشـد بـه او «مجری-
کارشناس» میگویند.
برخـی از افـراد مجـری برنامـة تلویزیونـی را صرفاً یک گوینـده تلویزیونی غیرمسـئول میدانند کـه تنها متنی را
از حفـظ و یـا از روی کاغـذ میخوانـد ،اما کارشناسـان تلویزیونی معتقدنـد گویندگی فقط یکی از مسـؤلیتهای
مهـم و تخصصـی مجريـان اسـت و لـذا باید بین این دو شـخصیت یعنی مجـری و گوینده تفاوت قائل شـد.
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تصویر 7

 چنـد برنامـة تلويزيونـي را كـه مجريان موفقي دارنـد انتخاب كنيد و دربارة اجـراي آنها در كالسگفتوگو كنيد.
 بـراي يكـي از برنامه هـاي انتخابـي تلويزيـون ،نقـش يـك مجـري را در كالس ايفـا كنيـد و نظرهمكالسـيهاي ديگـر را دربـارة اجـراي خـود بشـنويد.

همانطـور کـه میتـوان بازیگـری را یکـی از مهمتریـن عوامـل تاثیرگـذار در صنعـت سـینما دانسـت ،مجری و
شـيوة اجـرا او نیـز یکـی از مهمتریـن عوامـل موفقیـت در برنامههـای تلویزیونی اسـت .مجـری با شـيوة اجرای
مناسـب خـود بـه عنـوان ویتریـن یک برنامه عمـل میکند و در رونـد جذب مخاطب برای برنامه بسـیار مؤثر اسـت.
همـه مجریهـای تلویزیونـی ایـن توانایـی را ندارنـد کـه بـه طـور پیوسـته و بـرای مدتـی طوالنـی اجـرای یک
برنامـه را بـر عهـده بگیرنـد .بـرای اجـرای ثابـت یـک برنامـه ،مجـری در درجه نخسـت باید بـه موضـوع برنامه
عالقهمنـد باشـد و آن را متناسـب بـا روحیـات خـود ببینـد .علاوه بر این ،مجـری بـا مطالعه مسـتمر و افزودن
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دانـش در زمینـه حرفـه ای و کسـب تجربههـای متنـوع در حـوزه اجـرا میتوانـد مانـدگاری خـود را در جلـوی
دوربیـن تضمیـن کنـد .صداقـت بـا مخاطـب نیز از عواملی اسـت کـه نقش مؤثـری در اعتمـاد آنها بـه برنامه و
مجـری ایفـا ميكنند.
تلویزیـون بـه عنـوان یـک رسـانه پذیرفته شـده در بیـن مردم ،نقش یـک مرجع و منبـع مطمئن و قابـل اعتماد
را هـم ایفـا میکنـد .همچنانکـه تماشـاگران بـه اخبار پخش شـده از تلویزیـون اطمینـان دارند و به آن اسـتناد
میکننـد ،نگاهشـان بـه مجریهـای تلویزیونـی نیز همیـن گونه اسـت مجریها در نـگاه مردم افرادی هسـتند
کـه صداقـت دارنـد ،از دانـش باالیـی برخوردار هسـتند ،بـا زبان معیار 1سـخن میگوینـد ،در ارتبـاط با موضوع
برنامـهای کـه اجـرا میکننـد اطالعـات دقیق و صحیحی دارنـد و  . ...بنابرایـن نقش مجری در اصلاح یا انحراف
افـکار عمومـی بسـیار مؤثر و تعیینکننده اسـت.

فعالیت
کالسی

از چنـد برنامـة تلويزيونـي قسـمتهايي را انتخـاب كنيد مانند :خبـر ،برنامة ورزشـي ،برنامة فرهنگي
و ماننـد آن ،سـپس آنهـا را در كالس بـه نمايـش بگذاريد و دربارة شـيوه هاي اجراي برنامه توسـط
مجريـان گفت وگـو كنيد.

برنامه های تخصصی ،مجریان متخصص
در سـیمای جمهـوری اسلامی ایـران ،تنـوع برنامههـای اسـتودیویی(زنده و ضبـط شـده) مدیران این رسـانه را
ضرورتـاً بـه سـمت انتخـاب مجریـان حرفـهای و تخصصـی هدایـت کرده اسـت .تماشـاگران سـیما چند سـالی
اسـت کـه شـاهد پخـش برنامههای روتیـن روزانه یـا هفتگی بـا مجریان ثابت هسـتند .اقبـال بیننـدگان به این
برنامههـا حاکـی از رضایتمنـدی آنـان از نـوع برنامههـا و پیامهـای محتوایی آن اسـت .بدون شـک نحـوة اداره
کـردن برنامههـا توسـط مجریـان یکـی از عوامـل مؤثـر در میـزان افزایش ایـن رضایتمندی اسـت.
طیـف برنامههـای مجـری محـور در شـبکههای مختلف سـیما بسـيار متنوع اسـت مهمترین برنامههـای مجری
محـور کـه در اینجـا میتوانیـم فقـط به تنـوع موضوعـی آنها اشـاره کنیـم عبارتند از :اخبـار ،تفسـیر ،گزارش،
میزگرد ،ورزشـی ،اقتصادی ،خانواده ،آشـپزی ،مسـابقه و سـرگرمی ،مشـاعره ،کودک و نوجوان ،مناظره ،گفتگو
محور(تـاک شـو) و  ...كـه در همـة ایـن برنامههـا اسـتفاده از مجـری بـه عنـوان ادارهکننـدة اصلـی آن و ایجاد
ارتباط بـا تماشـاگران ضرورتی انکارناپذیر اسـت.
.1گونهاي نوشتاري يا گفتاري است كه افراد داراي تحصيالت باال از آن استفاده ميكنند( .هم در نوشتن و هم در صحبت كردن) اين زبان به عنوان
الگوي زبان غالب در جامعه پذيرفته شده است .در رسانهها (مطبوعات و صدا و سيما) ،سخنرانيها و كتابهاي درسي مدارس يا در گفتوگوها و
مصاحبههاي رسمي از زبان معيار استفاده ميكنند.
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آنچـه کـه مجریـان ایـن برنامههـا را از یکدیگـر متمایـز میسـازد تخصصـی بـودن موضوع از یک سـو و تسـلط
مجـری بـر محتـوای برنامه از سـوی دیگـر اسـت .بنابراین مدیریـت صحیح رسـانهای ایجاب میکند کـه اجرای
تلویزیونـی برنامههایـی بـا موضوعـات تخصصـی الزاماً توسـط افراد آگاه و مسـلط بـه آن حوزه انجام شـود .البته
دانـش و تسـلط موضوعـی فقط یکی از شـرایط الزم بـرای مجریان تلویزیونی اسـت و برای درخشـیدن در حرفه
مجریگـری ویژگیهـای مختلـف دیگـری نیـاز اسـت کـه در این بخـش از کتاب بـه آنها پرداخته ميشـود.
برخـی دیگـر از برنامههـای تولیـدی سـیما توسـط دو مجـری اداره میشـود .ایـن شـیوة اجـرا صرفـاً بـه منظور
ایجـاد جذابیـت و تنـوع بصـری در بیننـده صـورت میگیـرد .چنیـن اجراهـای دو نفـره را غالبـاً میتـوان در
برنامههـای مسـابقه ،آشـپزی ،مناظـره ،خانـواده ،مشـاعره ،اخبـار و نظایر آن مشـاهده کرد .یکی دیگـر از دالیل
حضـور همزمـان دو مجـری ،طوالنـی بـودن زمـان پخش آن برنامه اسـت کـه با ایـن روش میتوان امیـدوار بود
کـه بیننـده تـا پایـان ،برنامـه را همراهي خواهـد کرد.
تمرین

متـن يـك برنامـة ورزشـي را در  3دقيقـه تهيه و تنظيم كـرده و در گروه هاي  2يـا  3نفره آن را در
كالس اجـرا مي كنيـد .از هنرجويـان ديگـر بخواهيد كـه دربارة اجراي شـما نظر بدهند.

ویژگیهای مجری تلویزیونی
آنچـه گویندگـی رادیـو را از مجـری تلویزیـون متفـاوت می کنـد ،تنهـا شـنیداری بودن اجـرا اسـت ،در حالیکه
مجـری تلویزیـون توامـان بـرای ارتبـاط بـا مخاطبین خود اسـتفاده می کنـد .هنرمنـدی یک گوینـدة رادیو در
ایـن اسـت کـه بـا مهـارت و تسـلط تمام بتوانـد مخاطب را راضـی کند که تـا پایان برنامـه با او (گوینـده) همراه
باشـد و او را بشـنود .امـا موفقیـت یـک مجـری تلویزیونـی در گـرو آن اسـت کـه بـا هنرمنـدی تمام بکوشـد تا
بیننـده و مخاطـب هـم او را بشـنوند و هـم ببینند!
اگرچـه مجـری برنامههـای تلویزیونـی و گوینـدة برنامههـای رادیویـی ویژگیهـای مشـترکی دارنـد و هـر دو
آنهـا بـرای رسـیدن بـه حرفـه مجریگری بايـد اسـتانداردهای معینی را کسـب نماینـد اما ،مجـری برنامههای
تلویزیونـی مسـؤلیتهای سـختتری بـرای اداره کـردن یک برنامـه برعهده دارد .مجـری تلویزیون مانند کسـی
اسـت کـه در یـک اتـاق شیشـهای و در مقابـل میلیونهـا تماشـاگر ،بـا مهارت تمـام بایـد بتواند بـا مخاطبانش
ارتبـاط صمیمانـه برقـرار نمایـد و پیـام برنامـه را تمـام و کمال بـه آنها انتقـال دهد.
نكته
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اگـر در جعبـة بسـته و نامرئـی رادیـو ،گوینـده میتوانـد بـدون دغدغـه و اسـترس بـا ظاهـری سـاده و
بیتکلّف بر صندلی اسـتودیو تکیه بزند و دسـتی بر موهایش بکشـد و همزمان با شـنوندگانش سـخن
بگویـد امـا مجری تلویزیون موظف میباشـد با ظاهری آراسـته و زیبا در اسـتودیو حاضر شـود و مؤدبانه
در صندلـیاش قـرار بگیـرد و بـا میهمان برنامـه و مخاطبینش در سراسـر کشـور گفتوگو کند.
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اگـر در یـک اسـتودیو رادیویـی ،گوینـده یـا مجـری میتوانـد بـا موهایـی آشـفته و چهـرهای پژمرده در پشـت
میکروفـن بنشـیند و پیـام (محتـوا) برنامـه را بـه مخاطبینـش انتقال دهـد ،اما مجـری تلویزیون پیـش از آنکه
بخواهـد قـدم بـه درون اسـتودیو یـا محل ضبـط برنامه بگـذارد در حلقـه چهرهپـرداز (گریمور) و طـراح لباس و
صحنـه قـرار میگیـرد تـا آنهـا چهـرهای مرتب و قابـل قبـول و ظاهری موجـه از مجـری تلویزیون بسـازند.
فعالیت
کارگاهی

 بـه اسـتوديوهاي راديـو برويـد و اجـراي راديويـي گوينـدگان را از نزديـك ببينيد و در صورت داشـتنمجـوز از آنهـا عكاسـي كنيـد و در كالس مشـاهدات خـود را ارائه كنيد.
 بـا هماهنگـي قبلـي و كسـب مجـوز به اسـتوديو ضبـط برنامـة تلويزيونـي برويـد و از مجريـان برنامةتلويزيونـي نيـز عكاسـي كنيـد .سـپس مشـاهدات خـود را بـا دوسـتان خـود در ميـان بگذاريد.

مجری خوب کیست؟
بـراي كسـاني کـه دسـتیابی بـه حرفة « مجری گـری» را در سـر میپرورانند و در آرزوی اين هسـتند کـه به عنوان
مجـری در یکـی از برنامههـای سـیمای جمهوری اسلامی ایران ظاهر شـوند ،تذکـر این نکته ضروری اسـت که فقط
زیبـا و خوشچهـره و خوشبیـان بـودن برای حرفة مجریگری تلویزیونی کافی نیسـت .چه بسـا افـرادی که به صِ رف
داشـتن ایـن ویژگیهـا در مقابـل دوربینهای اسـتودیو قـرار گرفتند تـا برنامهای را اجـرا کنند اما فقـدان خصوصیات
دیگر در آنها سـبب شـد تا عمر مجریگریشـان چندان طوالنی نباشـد و از صحنه اجرا خارج شـوند.
موفقیـت در اجـرای برنامههـای تلویزیونـی محصول سـالها و ماههـا آموزش ،مطالعه ،کسـب تجربه و فروتنی اسـت.
چـه بسـیارند مجریـان حرفهای و سرشناسـی که هنوز خود را در میانه راه میبینند و رسـیدن به قلـة کمال در عرصة
مجریگـری را در گـرو آموختـن از پیشکسـوتان این حرفـه میدانند .بنابرایـن تواضع و پایبندی به اخالق ،نخسـتین
گام در حرفـة مجریگری اسـت.

تصویر 8

تصویر 9
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پژوهش

چـه ويژگيهايـي را بـراي مجريـان برنامه هـاي تلويزيونـي ميشناسـيد؟ معمـوالً مـردم از مجريـان
برنامه هـاي تلويزيونـي چـه انتظاراتـي دارنـد؟ نتيجـة پژوهـش خـود را در كالس ارائـه كنيـد.

ویژگیهای ضروری حرفة مجريگري
-1ارتباط با بیننده
ارتبـاط بـا مخاطـب از ویژگیهـای الزامـی بـرای یـک
مجـری اسـت .او بایـد بداند بـا توجه به گسـتردگي طیف
مخاطبـان و هـدف تولیـد برنامـه ،از چـه شـیوهای بـرای
برقـراری ارتبـاط اسـتفاده کنـد .ارتبـاط به معنـای ایجاد
درک متقابـل میـان مجـری و مـردم اسـت .ایـن ارتبـاط
علاوه بـر ایـن کـه نیازمنـد ظریفتریـن و شـفافترین
شـیوههای کالمـی و غیرکالمـی اسـت ،نیازمنـد سـبک،
شـیوه یـا گونـة خاصـي از ارتباط اسـت که فـرد مجری یا
ارتباطگـر را بـا دیگـران متمایـز سـازد.

تصویر 10

-2صمیمیت
صمیمیـت و انعطـاف در نحـوه اجـرا ،راحـت بـودن و اسـتفاده از دایرهالمعـارف خودمانـی از دیگـر ویژگیهایـی
اسـت کـه نحـوه اجـرای مجریـان را دیدنیتـر میکنـد .طبیعتـاً ایـن گونـه رفتارهـا نگاه سـنتی به مجـری را از
ذهـن مخاطـب پـاک ميكنـد و او نـزد بیننـده بسـیار مثبـت ارزیابـی میشـود .بایـد توجه داشـت کـه هرگونه
حرکتـی توسـط مجـری چـه از قبـل تعییـن شـده باشـد یا خیـر ،بایـد طبیعی جلـوه نمایـد و باعث خسـتگی
بیننـده نگردد.
«تـاک شـو» یـا برنامههـای گفتگـو محـور در تمـام دنیـا از دیدنیتریـن برنامههـای تلویزیونی به شـمار میرود.
«شـومن» در تعریـف جهانـی بـه کسـی گفتـه میشـود کـه اجـرای چنیـن برنامههایـی را بـه عهـده میگیرد و
بـدون ایـن کـه متنـی از قبل آماده کنـد ،فیالبداهـه و با توجه بـه موضوع و محتـوای برنامه مدیریـت گفتوگو
و برنامـه را بـه عهـده میگیـرد و كالمـي را بـه زبـان ميـآورد کـه بـه اصطلاح مال خودش اسـت و کسـی برای
او ننوشـته است.
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-3زبان بدن

1

نکتـة مهمـی کـه گاهی مجریـان نبايد فرامـوش كنند ،توجه بـه ارتباطات غیرکالمـی در کنـار ارتباطات کالمی
اسـت .بـه طـوري کـه بسـیاری از مجریـان سـیما بـه صـورت محـدودی از زبـان بـدن در اجـرای برنامـه بهـره
میگیرنـد .حـرکات دسـت و سـر ،طـرز نـگاه کـردن ،طـرز نشسـتن ،راه رفتـن و  ...در رفتـار مجریـان سـیمای
جمهـوری اسلامی ایـران کمتـر قابل رؤیت اسـت .این موضـوع در بلندمدت یکنواختـی برنامه را بـه همراه دارد
و در بسـیاری از مـوارد نیـز بـه تاثیرگـذاری کمتـر برنامـه منتهی میشـود.
در بسـیاری از اجراهـای مطـرح در جهـان ،زبـان بدن یکـی از عوامل مهم موفقیت مجری محسـوب ميشـود .به
ایـن معنـا کـه مجـری موفـق علاوه بر بیـان خوب و شـیوا باید بتوانـد به خوبـی از زبان بـدن خود نیز اسـتفاده
کنـد .او بایـد بدانـد کـه چـه موقـع و هنـگام ادای کـدام جملـه باید بیشـتر از دسـت خود اسـتفاده کنـد يا چه
وقتـی الزم اسـت بـه بیننـدگان بخنـدد و چـه موقـع
جـدی باشـد و يـا اينكـه چـه موقـع راه بـرود و چـه
هنـگام شـیوه نـگاه کردنش عوض شـود .در یک کالم
میـزان تسـلط مجـری بـر زبـان بـدن و هماهنگی آن
بـا بیـان از ویژگیهـای مهـم موفقیـت وی بـه شـمار
مـیرود .این رفتار هم متأسـفانه در میـان مجریان ما
دیـده نمیشـود .اغلـب اجراهـا در تلویزیـون صامـت
و سـاکن اسـت .بسـیار از مجریهـا اغلـب نشسـتهاند
و در مـوارد معـدودی هـم کـه ایسـتادهاند ،تحـرک
زیـادی ندارد .هنوز بسـیاری از برنامههـای تلویزیونی
سـیما محتـاج حضـور و اجـرای تخصصـی مجریانـی
اسـت که بـا اسـتفاده از تمـام ظرفیتهـای ارتباطي،
خالقیـت بیشـتری در کار خـود نشـان بدهند.
 -4لباس مناسب

تصویر 11

انتخـاب درسـت لبـاس بـه ایـن معنا اسـت که مجـری بـرای مخاطب احتـرام قائل اسـت .او قبـل از حضور در
اسـتودیو یـا محـل ضبـط برنامـه میتوانـد نظـر دیگران را نسـبت بـه نحوة انتخـاب لبـاس و نیز تناسـب آن با
موضـوع برنامـه جویا شـود .لباس مناسـب نشـانهای از شـخصیت مجری اسـت.
-5رسا بودن صدا
گاهـی آهنـگ و لحـن کالم اثـری بـه مراتـب قویتـر از محتـوای آن دارد .مجـری بـا تمریـن کـردن ،بايـد
احسـاس و انـرژی را بـه صـدای خـود بیفزایـد.

1. Body language
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 -6دانش ارتباطات
مجـری تلویزیونـی بـراي افـزودن مهارتهایش الزم اسـت بـا دانش ارتباطات آشـنا شـود ،نظريههـاي ارتباطي
را بیامـوزد و مخاطـب را بـه خوبـي بشناسـد تـا در حين اجـرا ،به درك و شـعور بیننـده توهين نکند.
اگـر مجـري يـا گوينـده ،علـم ارتباطـات را نشناسـد بيشـك در جلـوي دوربيـن ،فـردي مزاحـم خواهـد بـود!
قـدرت جـذب سـريع مخاطب و شـاد نـگاه داشـتن روحيه تماشـاگر در عيـن جـدي بـودن ،از ویژگیهای يك
مجـري مسـلط و بـا تجربه اسـت.
-7مطالعه
براي تقويت گفتار و تأمين پشتوانه سخن ،الزم است مجري
با برنامهريزي منظم ،ساعتي از شبانهروز را به مطالعه
كاربردي اختصاص دهد و مطالب گزيده را ثبت نمايد تا
مجبور به تقليد از ديگران يا عاریت گرفتن از آنها نشود .از
آنجاکه مجری و اداره کننده برنامه در برخی از اوقات ناچار
به بداههگویی در هنگام ضبط زنده تلویزیونی است بنابراین
با مطالعه مستمر همواره اطالعات عمومی خود را به روز
کرده و آنها را افزایش دهد.
اگرچه بسـیاری از ویژگیهای بنیادی و اساسـی مجریگری
و اصـول آن ،بیـن گوینده رادیو و مجری تلویزیون مشـترک
اسـت امـا برخی از خصوصیـات در این حرفه وجـود دارد که
فقـط در انحصار مجریان تلویزیونی اسـت.
فعالیت
کارگاهی

تصویر 12

يك برنامة تلويزيوني را بر اساس عالقة خود انتخاب كنيد( ،ورزشي ،گفتوگو ،مناظره و )...

مجری برنامههای سازمانی ،مجلس گردانی

1

همانطـور كـه دربـارة تعریـف مجـری ،اهمیـت نقـش او در برنامههـای تلویزیونـی و ویژگیهـای یـک مجـری
حرفـهای سـخن گفته شـد ،مجریـان سرشـناس تلویزیونی اگرچـه نقـش اول را در برنامههای گفتوگـو محور و

)1. MASTER OF CEREMONY (MC
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نظایـر آن ایفـا میکننـد امـا گسـتره فعالیتهـای این مجریـان شناسـنامهدار ،فقط محـدود به حضـور آنها در
برابـر دوربینهای اسـتودیویی نيسـت.
مجریانـی کـه سـالهای طوالنـی بـا شـبکههای مختلـف «رسـانه ملـی» همـکاری داشـتهاند و موفق به کسـب
تجربههـای فـراوان در زمینـة اجـرای برنامههـای تلویزیونـی شـدهاند ،بعضاً از چنان شـهرتی برخوردار میشـوند
کـه دامنـة فعالیتهـای حرفهایشـان به خارج از سـیمای جمهوری اسلامی ایران هم گسـترش مییابـد .از آنجا
کـه چنیـن مجریانـی غالبـاً در جامعـة ما شـناخته شـده هسـتند و در میان مـردم طرفـداران فراوانی هـم دارند
لـذا سـازمانها و نهادهـای مختلـف دولتـی و خصوصـی نیـز ترجیح میدهنـد از وجـود این مجریان سرشـناس
بـرای اداره و اجـرای مراسـم و مناسـبتهای مختلف اسـتفاده کنند.

تصویر 14

تصویر 13

تصویر 15

تصویر 16

مدیـران سـازمانها و نهادهـا بـا دعـوت از مجریهـای مشـهور تلویزیونی از یکسـو جذابیتهـای میانبرنامهای
را افزایـش داده و از سـوی دیگـر اجـرا و مدیریـت مراسـم را بـا خاطـری آسـوده بـه یـک یـا چنـد مجـری
حرفـهای و کار بلـد میسـپارند .چنیـن مجریانـی را اصطالحـاً « مجـری صحنـه ،مجـری برنامههـای سـازمانی
45

و یـا مجلس َگـردان ( )MCمینامنـد .وظیفـه مجـری صحنـه ،هدایـت مراسـم و تنظیـم برنامههـا و گاهـی نیـز
گفت وگـو بـا میهمانـان برنامه اسـت.
مجـری صحنـه بـا پشـتوانههای تجربی خـود و البته به مدد چهرة تلویزیونی شـناخته شـدهاش مسـئولیت ادارة
یـک مراسـم را در مکانـی خـارج از سـازمان صدا و سـیما به عهـده ميگیرد .طیف اینگونه مراسـم بسـیار متنوع
اسـت .بـه عنـوان مثال میتـوان بـه نمونههایی از چنین مراسـمی اشـاره کرد:
مراسـم تقدیـراز مدیـران و کارکنـان یـک مجموعة دولتی ،مراسـم اهداء نشـان ،مراسـم برگزاری جشـنوارههای
مختلـف (جشـنوارة فیلـم فجـر ،جشـنوارة خوارزمی ،جشـنوارة موسـیقی ،تئاتر ،معلـم ،دانشآموز و  ،)...مراسـم
سـالروزها و یادبودهـا (دهـة مبـارک فجـر ،هفتـة دفـاع مقـدس ،هفتـة زن و روز بزرگداشـت مقـام مـادر و ،) ...
مراسـم افتتـاح مسـابقات بینالمللـی (مسـابقات بینالمللی قـرآن کریم ،مسـابقات بینالمللی رباتیک ،مسـابقات
بینالمللـی ورزشـی و )...
تنـوع مراسـمهای یـاد شـده ایجـاب میکنـد کـه انتخـاب مجـری نیـز با توجـه بـه نـوع و محتـوای آن صورت
پذیـرد .همانطـور کـه مجری تلویزیون بر اسـاس پیشـینه ،تخصص ،عالقهمنـدی و اطالعاتش بايـد انجام وظیفه
کنـد در برنامههـا و مراسـم خـارج از حـوزة سـیما هـم ترجیحاً بـر همین قاعـده باید عمـل کند.

تصویر 17
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فراتر از یک مجری
بـا توجـه بـه مطالبـي كـه بـه طـور مشـروح دربـارة حرفـة مجریگـری تلویزیونـی ذکـر و بـه خصوصیـات یک
مجـری خوب اشـاره شـد و نیـز تمرینهـا و راهکارهايي که بـرای افزایش مهارتهـای مجری ارائه شـد ،بنابراین
داشـتن سـابقه مفیـد و طوالنـی و درخشـان در اجرای برنامههـای مختلف تلویزیونـی ،پیش نیـاز ورود به عرصة
مجلسگردانـی اسـت امـا دانسـتن ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه «مجریگـری برنامههـای سـازمانی /مجـری
صحنـه» در حقیقـت ورود بـه عرصـهای متفاوتتر از رسـانه ملی اسـت.
اجـرای سـازمانی و موفقیـت در آن ،بسـتگي بـه داشـتن تجربـه و کسـب مهارتهـا و توانمندیهایـی اسـت که
مجـری بـه كمـك آنهـا میتواند بـر روی صحنـه اجـرا در سـازمانها و همایشها و مراسـمها خوش بدرخشـد
و بر شـهرتش افزودهشـود.

چگونه میتوانم یک مجلس َ
گردان موفق باشم؟
مجریـان حرفـهای و سرشـناس و آنـان کـه صمیمانه در پی تعالی بخشـیدن به این شـغل هسـتند تجربیاتشـان
را در اختیـار جوانـان و نوآموزانـی میگذارنـد کـه عالقهمنـد هسـتند در آینـده مجریگـری صحنه را بـه عنوان
یـک حرفـه انتخـاب کننـد .در ایـن بخش بـه مهمتریـن توصیههـا و راهنماییهـای آنـان میپردازیم:
مجریـان صحنـه یـا برنامههـای سـازمانی غالبـاً عهدهدار اجرای مراسـمی هسـتند که بـه مناسـبتهای مختلف
از سـوی مؤسسـات دولتـی یـا نهادهای وابسـته بـه آنها برگزار میشـود .چنین مجالسـی معموالً در سـالنهای
همایـش ،آمفیتئاترهـا ،تاالرهـا و نظايـر آن برپـا میگـردد .علاوه بر مدیـران و کارکنـان آن نهـاد برگزاركننده،
مـردم عـادی و خانوادههـای وابسـته بـه کارکنـان نیـز در ایـن مراسـم شـرکت دارنـد .بنابرایـن فضـای عمومی
چنیـن مجالسـی ایجـاب میکنـد کـه برنامههـای تـدارک دیده شـده دارای تنـوع و جذابیت بيشـتري باشـد تا
موجب کسـالت مهمانـان نگردد.
اجـرا و اداره کـردن چنیـن مراسـمی طبیعتـاً نـوع خاصی از مجریگـری را میطلبد کـه عالوه بـر تأمین اهداف
آن مؤسسـه یـا وزارتخانـه بايـد حداقل به مـدت دو سـاعت شـرکتکنندگان و میهمانان را همچنان مشـتاقانه
و بانشـاط بـا خـود همـراه کند .برخـی از تکنیکها بـراي اجراهاي صحنـهاي و سـازماني عبارتند از:

اعتمـاد بـه نفـس و خودبـاوري ،اهميـت و افتخـار
كـردن بـه شـغل مجريگـري

تصویر 18
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در هنـگام اجـرا ،بـه زمـان حـال بیندیشـد و بـرای
غالـب شـدن بـر اضطـراب نفـس عمیق بکشـد.

تصویر 19

اجتماعی باشد و از گوشهگیری پرهيز کند.
فعالیـت بدنی داشـته باشـد .ورزش باعث باال رفتن
کارایـی دسـتگاه تنفسـی و گـردش خـون و شـادابی
میشـود .ورزشهـای سـبک مثـل پیـادهروی ،نرمش
و حـرکات مربـوط بـه تقویـت صـدا و دسـتگاه صوتی
باعـث کاهـش اسـترس ميگردد.

تصویر20

در هـر فرصتـی در طـول برنامه نوشـيدن جرعهای
آب كمـك ميكنـد تا در هنگام صحبـت کردن مجبور
نباشـد بـا زبـان ،لبهـای خـود را مرطـوب نمایـد و از
دهـان و حنجـره خشـک رنـج ببـرد .البتـه با گذشـت
زمـان و افزایـش مهـارت در طـول اجرا سـعی شـود از
دفعـات نوشـیدن آب در روی صحنه کاسـته شـود.
تصویر21
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استراحت و خواب کافی داشته باشد.

تصویر22

پیـش از حضـور در محـل اجـرا حتمـاً فرصتـی
را بـرای بازدیـد از سـالن همایـش و محـل برگـزاری
مراسـم اختصـاص دهد و با مسـؤل مربوطـه گفتوگو
کنـد .مـکان اجـرا و امکانات فنـی نظیر سیسـتم صدا
و نـور و  ...را از نزدیـک ببینـد.

تصویر23

در مـورد موضـوع مراسـم یا همایش حتمـاً مطالعه
کـرده و بـر اطالعات خـود بیفزايد.

تصویر24
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فیالبداهـه سـخن گفتـن را تمریـن کنـد .از نظـر ذهنـی آمـاده
باشـد تـا در همـة شـرایط بتوانـد فیالبداهـه حـرف بزنـد .اگرچـه
موضـوع مراسـم و مناسـبت آن معلـوم اسـت امـا مجـری حرفهای و
توانـا کسـی اسـت کـه در موقعیتهـای خـاص و پیشبینـی نشـده،
سـخنانی را بـه زبـان بیـاورد کـه مرتبـط بـا موضوع مراسـم باشـد.

تصویر25

از تجربیـات قبلـی خـود در هنـگام اجراهـای تلویزیونـی کمک بگیرد و سـعی کند در همان شـروع برنامه در
روی صحنـه فـورا ً توجـه مخاطبیـن و شـرکتکنندگان در مراسـم را جلب کند.
با تحرک و قدرت صحبت کند.
ً
کاملا آراسـته در صحنـه اجـرا حاضـر شـود .به آرایـش ظاهري خـود و نـوع عطری که اسـتفاده
بـا ظاهـری
میکنـد توجه داشـته باشـد.
ً
« زبـان بـدن» را
کاملا بیامـوزد و تلاش کنـد کـه تکنیکهـای
زبـان بدن را بـه هنگام اجرای صحنـهای رعایت کنـد .این تکنیکها
کمـک خواهنـد کـرد کـه کنتـرل اعضاء بـدن به ویـژه دسـت و پا و
سـر و چشـم کام ً
ال در اختیار مجري باشـد و برای اثرگذاری بیشـتر
اجـرا از آنها اسـتفاده نمايد.

تصویر26

در پايـان مراسـم از همـه تشـكر و قدردانـي نمايـد و بعضـي از نـكات و اهـداف همايـش را بـه طور برجسـته
یـادآوری کند.
كار اجـرا را بـا پایانـی شـورانگیز تمـام کنـد و تـا انتهـا ادامـه دهد و توجه داشـته باشـد كـه تمـام دور بینها
بـرای تهیـه قسـمت پایانی همایـش روی مجـري متمرکز شـده اند.
فیلـم مجریگـریاش را بارهـا و بـه تكـرار بازبينـي نمایـد و نـكات مثبت و منفـي اجرايش را يادداشـت كند
و بـه تجربههـای جديد بپـردازد.
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افزایـش مهـارت و توانمنـدی در حرفـه «مجریگـری صحنـه یـا مجلسگردانی» نیاز بـه مطالعه ،کسـب تجربه
و آموختـن از پیشکسـوتان این رشـته دارد.
تمریـن عملـی ایـن تکنیکهـا سـبب میشـود تا بـر مهارتهایشـان افـزوده گـردد و موفقیتهـای روزافزونی را
بـرای آنان بـه ارمغـان بیاورد.
فعالیت
کارگاهی

 براي يك مناسبت ،در هنرستان برنامهاي را به صورت زنده اجرا كنيد. بـراي يك مدرسـه ابتدايي يا متوسـطة اول به مناسـبت دهـة فجر و يا هفتة معلم و يـا روز دانشآموزو  ...سـفارش مجلسگردانـي را هماهنـگ كرده و برنامة زنـده را اجرا كنيد .پس از اجـرا بازخوردهاي آن
را از معلميـن مركـز آموزشـي و هنرجويـان دريافـت كنيد و به وسـيلة چك ليسـت نقاط قـوت و ضعف
خـود را ارزيابي كنيد.
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ارزشیابی شایستگی اجراي برنام ه تلويزيوني
شرح کار:
مطالعه و پژوهش متن بر اساس محتوا و موضوع برنامه ،اجراي برنامة زنده يا ضبط در استوديو و انتقال پيام برنامه

استاندارد عملکرد:

اجراي يك برنامه زنده با تسلط كامل به صورت پخش زنده ،ضبط در استوديو يا اجرا در صحنه
شاخص ها:
 خوانش و تقسيم متن بر مبناي موضوع مديريت صحيح اجراي برنامه بر اساس تم و محتوا و رسانه -اجراي برنامة زنده با پشتوانة گفتار و صداي رسا ،ارتباط موثر با مخاطبين و انتقال پيام

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان  30 :دقيقه
مكان :صحنة اجرا يا ضبط در استوديو
ابزار و تجهیزات  :دكور مناسب صحنه ،ميكروفنها ،تجهيزات صدا و تصوير

معیارشایستگی:

ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی ا ز 3

1

تحقيق درباره نوع برنامهاي كه اجرا ميكند

1

2

هماهنگي با ساير عوامل برنامه

1

3

اجراي يك برنامه تلويزيوني

1

نمره هنرجو

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
ارتباط موثر ،كار تيمي ،سواد اطالعاتي ،ويژگي شخصيتي و اخالقي ،كاربرد فناوري

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2 ،می باشد.

*

فصل 2
3
فصل

صداپيشگی

هنـر دوبلاژ يـا صداپيشـگي بـراي نمايـش برنامههـاي تلويزيوني كه از سـاير كشـورها
خريـداري و بـراي پخـش آمـاده ميشـوند ،شـكل گرفـت و امـروزه بـه عنـوان يكـي از
مهارتهـاي مهـم و هنـري مسـتقل در توليـدات برنامههـاي تلويزيونـي كاربـردي ويژه
دارد .صداپيشـگي يـك هنـر مسـتقل بـوده و افراد بسـياري تنهـا در ايـن زمينه صاحب
نـام و مهارتهـاي حرفـهاي هسـتند .ايـن هنـر از تكنيكهـا ،شـيوهها و دانـش و علوم
ويـژة خود نيـز برخوردار اسـت.

1
گویندگی شخصیت تصویر (دوبالژ)
ويژگيهاي يك دوبلة خوب و موفق چيست و هنرجويان در اين مسير چه خواهند آموخت؟
هنرجويـان در ايـن واحـد يادگيـري بـا فراگرفتن مهارتهـاي پرورش صـدا و كار بر روي بيـان و روانخواني،
خواهنـد توانسـت بخشهـاي كوتاهـي از يـك برنامة تلويزيونـي را دوبله كـرده و براي پخش آمـاده كنند.

استاندارد عملکرد
دوبلــة يــك برنامــة تلويزيونــي متناســب بــا ماهيــت آن برنامــه و ويژگيهــاي مــورد نيــاز بــراي انتقــال پيــام
و پخــش برنامــه در تلويزيــون.
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مقدمه
تغییـر دادن مکالمـة یـک فیلـم از زبـان اصلـی بـه زبانـی دیگـر را دوبلـه یـا دوبلاژ میگوینـد .دوبلـة فیلم
(در تعریـف مـدرن آن) عبـارت اسـت از فراینـدی شـامل ضبـط و جایگزینی صـدای مکالمات هنرپیشـگان
در تولیـدات هنـری ماننـد فیلـم سـینمايی ،فیلـم تلویزیونـی و مسـتندهای خارجـی .عدهای بر ایـن باورند
کـه دوبلـه ،موقعیتـی اسـت بـرای ارتقـای یـک اثـر هنـری و آخریـن مرحلـه بـرای پوشـاندن عیبهـای
موجـود در سـاختار یـک فیلـم .دوبلـة فیلـم در حقیقـت ترجمة صوتـی یک محصول سـینمایی اسـت برای
تماشـگرانی کـه بـا زبـان اصلـی فیلـم بیگانه هسـتند.

تاریخچه دوبالژ يا صداپيشگي
هنـر دوبلاژ در ابتـدا در فرانسـه و سـپس در ایتالیـا و انگلسـتان بـرای ناطـق کـردن فیلمهـای صامـت
قدیمـی و بـه عنـوان اختراعـی گرانبهـا کـه صنعـت سـینما را زنده کرد ،شـکل گرفـت .اما پیشـینة دوبالژ
در ایـران داسـتان متفـاوت دیگـری دارد .دوبلاژ یا صداپیشـگی در کشـورمان کارش را با تولیـد «آنونس»
آغـاز کـرد .آنونـس بـه معنـی آگهـی تبلیغاتـی اسـت کـه ویژگـی برنامه یـا کاالیـی را بـه طـور مختصر به
نمایـش میگـذارد .ایـن آگهـی تبلیغاتـی را «تیـزر یـا تریلـر» هـم مینامنـد.
در گذشـته زمانیکـه میخواسـتند در سـینما فیلـم دیگـری (غیـر از فیلمـی کـه در حـال نمایـش بـود)
را تبلیـغ کننـد بـه انتهـای فیلـم در حـال نمایـش ،یـک حلقـه فیلـم کوتـاه میچسـباندند ،کـه حـاوی
صحنههـای تبلیـغ بـرای آن فیلـم بـود .از آنجايـی کـه تعویـض حلقـة فیلـم مشـکل بـود بنابرایـن فیلـم
تبلیغاتی(آنونـس) مـورد نظـر بـه آخریـن حلقـة فیلـم اصلـی متصـل میشـد تـا توسـط فیلـم اصلـی
یدککش شـود .اصطلاح تریلـر هـم از همیـن نکتـه گرفتـه شـده اسـت (لغـت تریلـر بـه معنای پشـتبند
یـا یدککش اسـت) .هـدف از پخـش تریلرهـا ترغیـب تماشـاگران بـه دوبـاره سـینما آمـدن و دیـدن فیلم
بعـدی اسـت .بعدهـا کسـانی کـه در امـر بازاریابـی و تبلیغـات فیلمهـا بودنـد متوجـه شـدند کـه اگـر ایـن
تریلرهـا در اول فیلمهـا نمایـش داده شـود هـم اثـر آنهـا بیشـتر اسـت و هـم تماشـاگران بیشـتری آنرا
میبیننـد .بـا وجـود آن کـه مدتـی بعـد تریلرهـا بـه اول فیلمهـا تغییـر مـکان پیـدا کردنـد امـا اسمشـان
همچنـان تریلـر باقـی مانـد .

طلوع آنونس در ایران
سـاخت فیلمهـای آنونـس كـه در کشـورهای اروپایـی آغـاز شـده بـود از ابتـدای دهـه  30خورشـیدی بـه
شـکل حرفـهای وارد ایـران شـد و مـورد بهرهبـرداری قـرار گرفـت .در آن زمـان آنونسهـا گویش داشـتند
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و یـک راوی آن را بـه شـکلی خـاص و کوتـاه روایـت میکـرد .طبیعـی بـود ایرانیهـا کـه خـود همـواره
اسـتاد سـخن بودهانـد ،در ایـن حیطـه توفیـق داشـته باشـند و حتـی خودشـان بـرای فیلمهـای خارجـی
نیـز آنونـس بسـازند .نخسـتین آنونـس ساختهشـده در ایران بـرای یک فیلـم خارجی به نـام «ارزش پول»
محصـول انگلسـتان بوده اسـت.

دیلماجها ،پیشگام در دوبلة فیلم
کلمـه دیلمـاج ،واژهای ترکـی و بـه معنـی مترجـم اسـت .کلمـه «دیـل» در ترکـی هـم ردیـف واژه «زبـان» در
فارسـی اسـت .دیلمـاج کسـی اسـت کـه زبان بیگانـه را میشناسـد و میتوانـد آن را بـرای مخاطـب معنی کند.
طـی سـالهای نخسـت ورود سـینما و فیلمهـای صامـت بـه ایـران ،بـازار دیلماجهـا پررونق بـود .چنـان که اگر
دیلماجـی بـه دلیل کسـالت در سـالن نمایـش حضور نمییافت ،سـینمادار با اعتراض گسـترده تماشـاچیان (که
فیلـم را متوجـه نمـی شـدند ) و گاه بـا خـروج آنها از سـینما مواجه میشـدند .در بعضـی اوقات کـه بینندهای
باسـواد ،میتوانسـت را از روی میاننویسهـای فیلـم بـرای بیننـدگان دیگـر بخوانـد ،بـا اعتـراض دیلمـاج (کـه
تاکیـد داشـت آن چـه خـودش میگویـد صحیح اسـت و ال غیـر) مواجه میشـد.
بیـن سـالهای  1300تـا 1315خورشـیدی درکنـار پخـش فیلمهـای ایرانـی (که اوایـل صامت و بعدهـا ناطق
شـدند) ،همچنین فیلمهای خارجی اعم از روسـی ،انگلیسـی ،آمریکايی ،فرانسـوی ،ایتالیايی وارد ایران میشـد
و در سـینماهای آن روز تهـران و برخـی شهرسـتانها بـه نمایـش در میآمـد .این فیلمها نیز همچـون فیلمهای
ایرانـی در اوایـل کار ،صامت و بعدها ناطق شـدند.
در زمانـی کـه فیلمهـا صامـت بـود ،توضیحـات فیلـم به شـکل زیرنویـس یـا میاننویـس در میان خـود تصاویر
دیـده میشـد از آنجـا کـه تماشـاچیان ،زبـان و خط بیگانـه را متوجه نمیشـدند ،عـدهای که به دیلماج مشـهور
بودنـد ایـن نوشـتهها و یـا هرگونـه توضیـح اضافـهای را کـه بـه فهـم فیلـم کمـک مـی کـرد را بـا صـدای بلند
میخواندنـد .دیلماجهـا همیشـه کنـار پـرده بـه شـکل ثابـت نمیایسـتادند بلکـه بعضا در میـان تماشـاچیان و
صندلیهـا راه میرفتنـد یـا روی چهارپایـه میایسـتادند .دیلماجهـا گاه صـدای خـود را مطابـق با احساسـات یا
رفتـار بازیگـر فیلـم صامـت از حنجـره خـارج میکردنـد و گاه بـه صحبتهای خود چاشـنیهای طنـز و لودگی
اضافـه میکردند.
فعالیت
کالسی
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از فيلمهـاي صامـت قطعـه اي را انتخـاب كرده و در كارگاه پخش فيلم به نمايش بگذاريد و سـعي كنيد
بـراي آن قطعـه خودتان نقش ديلمـاج را ايفا كنيد.

فصل  3صداپيشگی

دوبلة فیلم در ایران
دوبلـة فیلـم در ایـران با دکتر اسـماعیل کوشـان آغاز میشـود .وی را پدر سـینمای ایـران هم نامیدهاند .کسـی
کـه نهتنهـا سـنگ زیریـن دوبلة فیلم را در ایران گذاشـت ،بلکـه خود كارگرداني و نويسـندگي را نيـز در كارنامة
حرفهـاي خـود دارد .صـدای وی در مسـتندهای خبـری آن دوران ،کـه توسـط شـرکتي در آلمـان تهیـه و در
سـینماهای ایـران پیـش از نمایـش فیلمهـا پخش مي شـد.
بیننـدگان فیلـم در ایران که از اواسـط دهه 1320خورشـیدی شـنونده دوبله به فارسـی فیلمهـای فرنگی بودند
همـواره کیفیتـی بهتـر را طلـب میکردند .انتقـادات وارده بـه دوبلههای اولیـه درخصوص عـدم هماهنگی لبها
و بـه خصـوص عـدم هماهنگـی لحـن گوینـده بـا احساسـات بازیگـر ،گوینـدگان نسـل بعـد را مجبـور کـرد که
تالشـی مضاعـف در تطبیـق کامـل هرآنچـه کـه بایـد گوینده با بازیگر داشـته باشـد را بـه کار گیرند تـا رضایت
مـردم بیشـتر فراهـم شـود .امـروزه برترین گویندة فیلم از نظر مردم کسـی اسـت کـه آثارش مملـو از بازیهای
بـزرگ بـا کلمـات ،در کنـار بیان احساسـات باشـد .آنهـا گویندهای را میسـتایند کـه کالمش در دهـان ،چون
مـوم بـه هرشـکلی درآمـده باشـد و بـر دهـان هـر بازیگری خـوش نشسـته باشـد .همین درخواسـت یـا انتظار،
موجـب رشـد و بالندگـی و تعـدد گویندگـی بـزرگ را در طـول  70سـال سـابقه دوبله ایران شـد و دوسـتداران
حرفـة دوبله محـو هنرنمايـی چنان گویندگانی شـدند.
صداپیشگی یک هنر ذاتی است
پایـه و اسـاس حرفـه دوبالژ (صداپیشـگی) همان گویندگی اسـت .دوبلور در حقیقت گویندهای اسـت که مسـیر
تخصصـی گوینـده شـدن را طـی کـرده اسـت و با فـرا گرفتـن تکنیکهایي ویژه توانسـته اسـت صـدای خود را
بـرای دوبلـوری یـا صدا پیشـگی تربیـت کنـد .علیرغم اشـتراکات بنیادی میـان دوبلـور و گوینده ،حرفـة دوبالژ
ً
ویژگیهـای خاصـی دارد کـه یـک گوینـده و یـک دوبلـور را
کاملا از یکدیگر متمایز میسـازد .به عبـارت دیگر
کسـب مهارتهـا و تکنیکهـای گویندگـی بـه منزلة پیش نیاز ورود به حرفه دوبالژ اسـت .پیشـرفت و رسـیدن
بـه موفقیـت در ایـن حرفـه مسـتلزم فراگرفتـن هنرهـای جنبـی دیگری اسـت که در ادامـة این بخـش به آنها
اشـاره خواهد شد.
افـرادی عالقمنـد بـه حرفـة گویندگـی با فراگیـری آموزشهـای تخصصی ،لحن و صـوت خـود را تقویت کرده و
اشـکاالت و ضعفهـای موجـود در صـدای خـود را به کمـک تکنیکهای خاص برطـرف كنند .امـا ماهیت حرفه
دوبلاژ ایجـاب میکنـد کـه یک دوبلور علاوه بر برخـورداری ذاتی از صدا و لحـن زیبا ،از همـان دوران آماتوری
و مقدماتـیاش بـا هنرهایـی مثـل سـینما ،نمایش ،بازیگری و مسـتند به طور كامل و از نزدیک آشـنا شـود.
در طـول زندگـی بـه طـور مکـرر بـه افـرادی برخوردهایم کـه صاحب حرفـه و مشـاغل مختلفی بودهانـد و حتی
ارتباطـی بـا دنیـای هنـر و سـینما و رادیـو نداشـتهاند امـا هنگامـی کـه لـب بـه سـخن گشـودهاند ناخـودآگاه
احسـاس کردهانـد کـه چـه صـدای قدرتمنـد ،گوشنـواز و هنرمندانـهای دارنـد .ایـن افـراد بیآنکـه در جایـی
آمـوزش فـن بیـان و یـا تحـت تعلیـم اسـاتید گویندگی قـرار گرفتـه باشـند ،ذاتـاً دارای صدایی پختـه و گرم و
جـذاب هسـتند .چنیـن افـرادی در صـورت ورود بـه حرفه دوبلاژ مطمئناً میتواننـد به موفقیتهای درخشـانی
نائل شـوند.
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فراتر از یک صدای خوب
بـرای اینکـه دوبلـور یـا صداپیشـه موفقی تربيت شـود داشـتن صدای خـوب و جذاب بـه تنهایی کافی نیسـت،
بلکـه آموختـن تکنیکهـای دیگـر هـم الزم اسـت ،و از آنجا که دوبالژ مسـتقیماً با سـینما و نمایـش و بازیگری
ارتبـاط دارد بنابرایـن یـک دوبلور الزاماً بایسـتی سـینما را بشناسـد ،فیلمهـای خارجی و ایرانی زیـادی را ببیند.
بازیگـری و هنرهـای نمایشـی را بشناسـد و حتـی با احساسـاتی کـه یک بازیگر بـه هنگام نمایـش و ایفای نقش
ً
کاملا ارتباط برقـرار کند.
از خـود بـروز میدهد بتوانـد
دوبلـور بايـد عمیقاً با زبان و ادبیات فارسـی آشـنا باشـد و فرهنگ ایرانی را بشناسـد .تسـلط دوبلـور بر زبانهای
خارجـی رایـج در عالـم هنـر و سـینما امکان موفقیـت او را در ایـن حرفه دو چنـدان میکند .برای یـک گوینده
در مقـام دوبلـور تنهـا روان صحبـت کردن کافی نيسـت ،بلکـه باید بتواند مهـارت کافی در هماننـد کردن آهنگ
صـدا ،لـب همگامـی ( ،)Lip Syncتُـن صدا و مکثها را داشـته ،و با ایما و اشـارهها و ارتباط غیرکالمی شـخصیت
یـا صداهـا هماهنگـی ایجـاد کنـد .وضـوح صـدا ،فصاحـت ،طـرز بیـان دیالوگهـا و احساسـات موجـود در صدا
نکاتـی هسـتند کـه یک دوبلور یـا صداپیشـه را از یک فـرد عادی متمایـز میکند.

تصویر1
فعالیت
کارگاهی
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يـك قسـمت كوتـاه از يـك برنامـة تلويزيوني (فيلـم ،گـزارش خبـري و  ) ...را انتخـاب كـرده و آن را بدون
صـدا در كارگاه پخـش كنيـد .همزمان بـا پخش روي تصاويـر از روي متني كه تهيـه كرده ايد بخوانيد .نظر
هنرجويـان را دربـارة ارائـة خود جويا شـويد و نـكات قوت و ضعف خود را يادداشـت كنيـد .از هنرآموز خود
بـراي رفع نواقـص راهنمايي بگيريد.

فصل  3صداپيشگی

با هنر دوبالژ آشنا شویم
گویندگـی ،پایـه و اسـاس دوبلاژ اسـت ،دوبلوری کـه با پشـتوانه هنـر گویندگی وارد عرصه صداپیشـگی شـود
علاوه بر آموختـن تکنیکهـا و مهارتهـای مربوطـه بـه تنهایـی نمیتوانـد فرآینـد دوبلـة یـک فیلـم را انجـام
دهـد .او بـه ابزارهـا ،مقدمـات و همـکاری متخصصان دیگری هم نیازمند اسـت .برخـي از اين نـكات عبارتند از:
ترجمة مکالمات (دیالوگها) فیلم توسط یک مترجم
تصـور کنیـد بـرای انجـام یـک کار پژوهشـی کتابـی را بـه زبـان غیرفارسـی بـه شـما معرفـی کردهانـد .بـرای
بهرهبـرداری کامـل از آن کتـاب و فهـم مطالـب آن ،شـما نیـاز به ترجمـة متن کتاب ،بـه زبان فارسـی دارید .در
ایـن جـا اسـت کـه یـک مترجم خـوب میتوانـد کلید حل مشـکل باشـد .کتـاب ترجمه میشـود و شـما موفق
میشـوید بـه محتـوای آن پـی ببریـد و کار پژوهشـیتان را انجـام دهیـد.
فراینـد دوبلـه نیـز دقیقـاً مبتنـی بـر ترجمـه اسـت .امـا در اینجـا بـه جـای متـن یـک کتـاب خارجـی متـن
دیالوگهـا یـا گفتوگوهـای یـک فیلـم خارجـی ترجمه مي شـود .بنابرایـن نخسـتین گام برای دوبلـه یک فیلم
بـه زبـان فارسـی ترجمـة متـن آن اسـت .دوبلـور یـا صداپیشـه به کمـک متنهـای ترجمهشـده میتوانـد وارد
اسـتودیو دوبلاژ شـده و کار دوبلـه را آغاز کنـد .بهترین ترجمه ،ترجمهای اسـت که بتواند منظـور فیلم را دقیقاً
برسـاند .هـر جملـه و یـا کلمـه در زبانهای ديگـر معانـی مختلفـی دارد بنابراین مترجـم نزدیکتریـن معادل و
مفهـوم در فارسـی را متـن ترجمهشـده مـورد اسـتفاده قـرار مي دهد.
در کار دوبلاژ رعایـت طـول جملـه و تعـداد بخشهـا یا سـیالبهای کلمات و جملات اهمیت فراوانـی دارد لذا
یـک مترجـم بـه هنـگام ترجمـه دیالوگهـا بایسـتی ایـن نکتـه را مدنظـر قرار دهـد .چنانچـه طول زمـان ادای
جملـه بـه هنـگام ترجمـه رعایت نشـود ،دوبلـور قادر نخواهـد بود صدای خـود را با حـرکات لب بازیگـر منطبق
کنـد و چهبسـا گفتـار بازیگـر بـه اتمام برسـد اما صـدای گوینـده (دوبلور) هنوز ادامه داشـته باشـد.
مدیر دوبالژ
مدیـر دوبلاژ کیسـت؟ مدیـر دوبلاژ یـا سرپرسـت گوینـدگان بـه کسـی گفتـه میشـود کـه مهمتریـن بخش
دوبلـة فیلـم را بـر عهـده دارد .یـک مدیـر دوبلاژ موفق ،کنتـرل کامل و دقیقـی بر گوینـدگان یـا دوبلورها دارد
و پـس از دریافـت متـن ترجمـه ،آن را ویراسـتاری و بـه گوینـدگان تحویـل میدهـد .مدیر دوبالژ موظف اسـت
فـن بیـان کاراکتـر مـورد نظـر را قبل و در حیـن کار به گوینـده القا کند و اشـکاالت و ایـرادات وی را با آموزش
برطـرف کند.
مدیـر دوبلاژ پـس از چنـد بـار بازبینـی چندبـاره فیلم و شـناخت کامـل از فضای و داسـتان ،تکتـک جمالتی
را کـه از دهـان بازیگـران فیلـم خـارج میشـود؛ را بـا متـن ترجمهشـده منطبـق و هماهنگ میکند سـپس در
اختیـار گویندگان(دوبلورهـا) قـرار میدهـد .تطبیق دادن جمالت ترجمه شـده بـا لبهای بازیگـران را اصطالحاً
«سـینک زدن» میگوینـد .مدیـر دوبلاژ بـه نحوی کـه به اصـل مفاهیم فیلـم و ترجمة آن لطمه نخـورد ،برخی
از واژههـا را بـه هنـگام سـینک زدن تغییـر داده یا کم و زیـاد می کند.
از دیگـر وظایـف مهـم مدیـر دوبالژ ،انتخـاب گویندگان بـرای دوبله فیلم اسـت .ایـن انتخاب براسـاس تجربیات
وی در تطبیـق صـدای بازیگـر بـا صـدای گوینـده یـا تطبیق چهـرة یـک بازیگر با صدایـی خاص و گاه براسـاس
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هماهنگـی قـدرت یـک بازیگـر در بـازی بـا «قـدرت گویندگـی یک گوینـده» انجـام میگیـرد .مدیـر دوبالژ در
حقیقـت نقـش یـک کارگـردان حرفـهای را بـازی میکنـد .او گویندگانـی را انتخـاب میکنـد کـه متناسـب بـا
شـخصیت بازیگـران آن فیلـم باشـند .بـرای شـخصیتهای احساسـاتی و رمانتیـک گویندهای با صـدای لطیف و
ظریـف و بـرای شـخصیتهای مقتـدر گوینـدهای بـا صدای خشـن و قـوی انتخـاب مي کند.
آخریـن مرحلـه ،مدیـر دوبلاژ در بخـش صـدا گـذاری و میکـس فیلـم دوبله شـده  ،نظـارت می کنـد .به عمل
تلفیـق و آمیختـن موسـیقی و افکتهـای صوتـی بـا فیلـم ،میکـس گفته میشـود.
نمايش فيلم از پشت صحنة دوبالژ يك برنامة تلويزيوني
خالقیت دوبلور
موفقیـت و مانـدگاری بسـیاری از فیلمهـای خارجـی تاریـخ سـینما و سـریالهایی را کـه در ایـران بـه نمایـش
درآمدهانـد ارتبـاط بسـيار زيـادي با صداپیشـگان یـا دوبلورهای آنـان دارد .این صداهـای ماندگار که تعدادشـان
در تاریـخ دوبلاژ ایـران فـراوان اسـت؛ کند با مهارتهـا و خالقیتهایـی كه داشـته اند؛ فیلمهای مشـهور جهان
را در ذهـن و خاطـره ایرانیـان ثبـت كنـد .میتوان گفـت اگـر توانمندیهای اسـاتید هنر دوبالژ کشـورمان نبود
اکنـون هیـچ نشـانی از فیلمهـای مطرح جهـان در ایران وجود نداشـت.
دوبلـور در مقـام عمـل از یـک بازیگـر هـم حرفهایتـر اسـت ،چـرا کـه هنرپیشـه میتواند بـا تصویـر و بازیگری
خـود ،احساسـش را بـه تماشـاگر انتقـال دهـد امـا یـک دوبلـور ایـن انتقال احسـاس را فقـط با «صـدا»ی خود
منتقـل کـرده و همیـن امـر کار او را بسـیار دشـوار کند .یـک بازیگر به مـدد کارگردانـی ،نورپردازی ،موسـیقی،
جلوههـای تصویـری و  ...در فضـای فیلـم قـرار میگیـرد و ایفـای نقـش میکنـد ،امـا یـک دوبلور فقـط در کنار
مجسـم و به
میکروفـن و ابـزار صدابـرداری اسـتودیویی «فضـا»ی فیلـم و احسـاس بازیگـر را در ذهـن خـودش ّ
بیننـده و شـنونده منتقـل می کنـد .ایـن فراينـد در محل دوبالژ چنـان هنرمندانه صـورت میگیرد کـه اثر فیلم
مـورد نظـر تـا سـالیان سـال در ذهـن و حافظـه ایرانیان سـینما دوسـت باقـی مانده اسـت؛ به طوري كـه مردم
مـا هنـوز برخـی از دیالوگهـای آن فیلمهـای دوبلـه شـده را به خاطـر دارند.
دوبلاژ يكـي از پيچيدهتريـن شـكلهای زبـان اسـت كـه در آن گوينـده (دوبلور) بايد بـا صدايي واضح و رسـا و
طبيعـي و بـا رعايـت اصـول زبـان فارسـي ،مفاهيم را واضح و روشـن بيـان كند و حـس فیلم و بازیگـر را انتقال
دهـد .گوينـده در دوبلـه يـك فيلم بـه طور همزمـان پنـج كار انجام ميدهـد :او ميخوانـد ،ميبيند ،ميشـنود،
حـس ميگيـرد و در نهايـت بـا بـاز و بسـته شـدن لب شـخصيت مـورد نظـر ،جملـه را بيـان ميكنـد .بنابراین
میتـوان گفت؛گویندگـی دوبلاژ سـختتر از بازیگـری اسـت ،زيـرا دوبلور مجبور اسـت با شـخصیت یکی شـود
و بـرای ایـن کار تنهـا یـک ابـزار در اختیار دارد و آن صدا اسـت.
سـختی و البتـه هنرمندانـه بـودن ایـن حرفـه زمانـی درک ميشـود ،کـه یـک دوبلـور الزامـاً بـه جـای یکـی از
شـخصیتهای فیلـم صحبـت نمیکنـد بلکـه در پـارهای از فیلمهـا  ،که ضـرورت ایجـاب میکند یـک دوبلور با
تغییـر دادن صـدای خـود (تیـپ گرفتـن) به جای چند شـخصیت در یـک فیلم صحبـت کند .این اتفـاق عموماً
در فیلمهـای داسـتانی انیمیشـن رخ میدهـد.
كسـاني كـه تمايـل ورود بـه حرفـه دوبلاژ را دارنـد بـه ایـن نکتـه مهـم توجـه داشـته باشـند کـه موفقیت در
ایـن شـغل پیـش از آنکـه در گـرو فراگرفتـن آموزشهـای علمـی و تخصصـی ایـن رشـته و کسـب مهارتهـا و
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تکنیکهـای دوبلاژ باشـد ،بیشـتر مرهون شـاگردی کـردن در نزد اسـاتید مشـهور و شناختهشـده حرفه دوبالژ
اسـت .صداپیشـگان نامـدار امـروز ایـران همان کسـانی هسـتند کـه از نوجوانـی و بیآنکـه در پی کسـب پول و
شـهرت باشـند وارد عرصه گویندگی شـده و سـالیان سـال در محضر اسـاتید دوبله ایران با تواضع بسـیار درس
آموختنـد و خـود بـه مرحلـه اسـتادی رسـیدند .ایـن افـراد هنوز هـم به دوران شـاگردی خـود در کنـار بزرگان
دوبلاژ افتخـار میکنند.

استودیو دوبالژ

تصویر2

اصطالحات مورد استفاده در دوبله
حرفـه صداپیشـگی یـا دوبلاژ هـم ماننـد بسـیاری از حرفههـای دیگـر دارای اصطالحـات خاصی اسـت .برخـی
از ایـن اصطالحـات ریشـه آکادمیـک و ثبـت شـده در کتابهـای تخصصـی رشـته دوبلاژ را دارد و برخی دیگر
بـه مـرور زمـان وارد گنجینـه واژگان ایـن حرفـه گردیده انـد .در فهرسـت اصطالحـات مربـوط بـه دوبلاژ بـا
عنوانهایـی روبـه رو مي شـويم کـه آشـکارا نشـان از عامیانه بـودن آنها دارد .بدیهی اسـت که ایـن اصطالحات
عامیانـه توسـط دوبلورهـای ایرانـی وارد فرهنـگ دوبلاژ کشـورمان شـده و حکایـت از نوعی محـاوره و در بین
گوینـدگان اسـت .در اینجـا بـه برخـی از اصطالحـات رایـج در دوبلاژ فیلم اشـاره میشـود:
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رو لب گفتن
هماهنگـی ابتـدا و انتهـای لـب زدن بازیگـر بـا گوینـده را «رو لب» گفتـن میگوینـد .در رولب گفتـن نیازی به
تطبیـق تکتـک حـروف یـا کلمـات با دهـان بازیگر (لیپ سـینک) نیسـت و صرفا هماهنگـی ابتـدا و انتهای آن
گویـش کفایـت میکند.
ُرل اول
گویندة نقش اول یا نقشهای اول فیلم را ُرل اول میگویند.
ُرل دوم
گوینـدة نقشهـای دوم و سـوم فیلـم را ُرل دوم میگوینـد .در اصطلاح متـداول ،بـه گوینـدة نقشهـای مکمل
فیلـمُ ،رل دوم میگوینـدُ .رل دوم گويـی هرگـز در مفهـوم ضعـف کار یـک گوینـده نیسـت .بسـیاری از ُرل اول
گوهـای دوبلـة ایـران در بسـیاری از فیلمهـا بعضـا ُرلهـای دوم را هـم اجـرا کردهانـد .بـه عنـوان مثـال ایـرج
ناظریـان کـه همـواره از گوینـدگان رل اول بـود ،در فیلـم قیصـر به جـای ناصر ملـک مطیعی که نقشـی مکمل
را اجـرا میکنـد بـه عنـوان رل دوم ظاهـر میشـود .در فیلمهايـی (ماننـد دوبلـة فیلـم مـادر اثـر علـی حاتمی)
کـه همـه نقشهـا در یک سـطح قـرار دارنـد و رل اول و دوم مفهـوم خاصی نـدارد همه گویندگان بـه نوعی رل
دوم محسـوب ميشـوند.
َمردی گو
در کنـار ُرلهـای اول و دوم یـک فیلـم ،بسـیاری از نقشهـا ،گویندگیهایـی بسـیار کوتـاه در حـد یـک يا چند
جملـه و یـا حتـی یـک کلمـه و آوا و بسـیار گـذرا دارنـد .بـه گویندگانـی کـه بـه جـای ایـن رلها ایفـای نقش
میکننـد «مردیگـو» گفتـه میشـود .چنیـن نقشهایـی در اصطلاح عامیانـه ،نقشهای سـیاهی لشـکر فیلم،
مـی گوینـد در تاریـخ دوبلاژ ایـران معمـوالً بـه گویندگانـی کـه برای اولیـن بـار وارد کار دوبلـه شـدهاند و یا از
لحـاظ فنـی فاقـد مهـارت کافـی هسـتند و یـا اینکـه خـود ترجیـح میدهنـد به شـکل جزئـی صـدای آنها در
فیلـم به گوش برسـد سـپرده میشـود .بسـیاری از مدیران دوبلاژ تراز اول که دوسـت ندارند به شـکل حرفهای
گویندگـی کننـد ،بعضـاً مـردی گويـی هـم میکننـد .مانند علی کسـمائی و یا سـعید شـرافت.
بچه گو
گوینـدهای را کـه معمـوالً بـه جـای بچههـا (دختـر يا پسـر) گويندگـي مي كنـد« ،بچهگـو» میگوینـد .از آنجا
کـه صـدای پسـر بچـه بـا بچـه دختر چنـدان فرقـی نـدارد از صـدای خانمهـا با کمـی تغییـر میتوان بـه جای
هـردو اسـتفاده كـرد .بنابراین عمـده بچهگوهـای حرفهای دوبالژ ایـران خانم هسـتند .به طور مثـال خانم ناهید
امیریـان کـه از بچهگوهـای متبحـر دوبلـه اسـت ،توانايـی صحبـت بـه جـای پسـربچه و دختربچـه را به شـکلی
ماهرانه دارد.
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زنی گو
گوینـدهای کـه بـه جـای زنـان صحبـت میکنـد .طبیعـی اسـت کـه «زنیگـو» بایـد زن باشـد ،امـا بودهانـد
گوینـدگان مـردی کـه در برخـی فیلمهـا به جـاي زنها صحبـت کردهاند .بـه طور مثـال اصغر افضلی در سـریال
دايیجـان ناپلئـون بـه جـای پرویـن سـلیمانی و محمدعلـی زرنـدی در سـری فیلمهـای ننـه زی زی بـه جای
یـک پیـرزن (بـا الهـام از تیـپ شـاباجی خانمـی کـه خود ابـداع کـرده بـود) گویندگـی کردهانـد .عمدتـا وقتی
گفتـه میشـود بـه زنـی گو نیاز اسـت یعنـی در این فیلمبـرای هنرپیشـه زن ،و به گوینـدة زن نیـاز خواهد بود.
ُرل گو
«رلگـو یـا رلگويـی» در واقع بـه گویندگی در نقشهـای اصلی و طوالنی فیلم اشـاره دارد .وقتـی به گویندهای
گفتـه میشـود در ایـن فیلـم رلگويی داری یعنی مسـئولیت زیاد و سـنگینی بر عهدة خواهي داشـت.
خبری گو
گویندگانـی کـه در گفتـار نریشـن (یـا روایـت) یـا گویندگـی فیلمهای خبـری و یا مسـتند تبحر خاصـی دارند
«خبریگـو» میگوینـد .ایـن گوینـدگان ،عمدتـاً قـادر بـه تیپسـازی نیسـتند؛ امـا صـدای آنهـا بـا توجـه به
جنبههـای مختلـف زیبايیشناسـی در ادای یکنواخـت و گویـش بـا ریتـم ثابـت ارزشـمند و قابـل توجه اسـت.
پس گردنی
«پسگردنـی یـا پسکلـهای» بـه دیالوگهـای اضافـهای گفتـه میشـود کـه گوینـده موقـع پشـت بـه دوربیـن
بـودن بازیگـر یـا دیـده نشـدن لبهـای وی ادا میکنـد بـدون آنکه ایـن دیالوگهـا بخشـی از فیلم بوده باشـد.
ایـن دیالوگهـای اضافـه گاه جنبـة شـوخي و طنـز و مزهپرانـی دارد و گاه جـدی و در جهـت روشـنتر کـردن
تماشـاچی و شـنونده اسـت .از مشـهورترین پسگردنـی گویـان دوبلـه ایران ،میتـوان به ایرج دوسـتدار به جای
جـان ویـن و حمیـد قنبـری به جـای جـری لوئیس اشـاره کرد.
پُرکردن لب
وقتـی یـک گوینـده بـا کـم و زیـاد یا تنـد و کند کـردن (کـش دادن) در حين ادای حـروف و کلمـات و یا حتی
اسـتفاده از کلمـات اضافـه  ،لـب زدن اضافـهای از طـرف بازیگـر باقـی نگـذارد و تمامی لـب زدنهـای وی را به
نوعـی بـا گفتـار خـود پوشـش دهـد؛ اصطالحـاً گفته میشـود ایـن گوینده لـب بازیگـر را پر کرده اسـت.
پُرکردن نقش
گاهـی صـدای گوینـده (بـه لحـاظ فیزیکـی) بـا چهـره بازیگـر مطابقـت نـدارد .مثلا یـک گوینده جوان سـعی
می کنـد بـه جـای یـک بازیگـر پیـر صحبـت کند و یـا یک گوینـده با صـدای زیـر و نازک تـر سـعی میکند به
جـای یـک فـرد تنومنـد و قـوی هیـکل در فیلـم صحبت کنـد و یا اینکه یـک گوینده با سـن باال سـعی میکند
بـه جـای یـک کـودک صحبت کند .در چنین مواقعی گوینده مجبور اسـت به تناسـب ظاهر و شـخصیت نقشـی
کـه بازیگـر ایفـا میکنـد صـدای خـود را تنظیـم یا تغییـردهد تا صـدای وی بـه جـای آن نقش از نظـر بیننده
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باورپذیـر باشـد .در ایـن حالـت گفته میشـود ایـن گوینده نقـش را پُر کرده اسـت.
شلوغ کاری
القـای شـلوغی در یـک صحنـه توسـط بازیگـران بـا اسـتفاده از گوینـدگان مـرد و زن بـه نحـوی کـه صـدای
گوینـدگان مـردی گـو و زنـی گـو بـاال رود را شـلوغ کاری می گوینـد .اصطلاح «شـلوغی دادن» هم بـه همین
معناسـت .وقتـی از طـرف مدیـر دوبلاژ گفته میشـود «شـلوغی بدهید» یعنـی اینکه گوینـدگان بایـد با توجه
بـه شـدت و ضعـف صحنه ،سـروصدا و شـلوغ کاری کننـد تا صـدای آنها با صدای شـلوغی فیلم منطبق شـود.
همهمه کردن
القـای صـدای همهمـه (که به لحاظ شـدت و تعداد کمتر از شـلوغ کاری اسـت) توسـط گویندگان بـه نحوی که
گفتـار تکتـک صداهـا قابـل تشـخیص نباشـد (بـا توجه بـه خـود صحنه ممکن اسـت چند صـدا و چنـد گفتار
قابـل تشـخیص باشـد) را «همهمه کـردن» میگویند.
لوپ رفتن ( لوپ کردن)
تکـرار بخشـی از یـک فیلـم بـرای آشـنايی بیشـتر گوینـدگان بـا گویشهای فیلـم و تمرین و ممارسـت بیشـتر
را لـوپ کـردن میگوینـد .ایـن صحنههـا بعضـاً صحنههـای سـخت دوبلـه محسـوب می شـود .در گذشـته ،این
بخـش بـه شـکل حلقـه فیلـم و بـه شـكل جداگانـه در دسـتگاه آپارات قـرار داده میشـد امـا امـروزه عقب جلو
کـردن تصاویـر دیجیتـال به مراتـب راحتتر اسـت.
سینمايی کار
ً
کاملا یـا عمدتـاً در گویندگـی فیلمهـای سـینمايی شـرکت میکننـد «سـینمايی کار»
گویندگانـی را کـه
میگوینـد.
تلویزیونی کار
گویندگانـی کـه عمـده فعالیـت آنهـا در تلویزیـون ،دوبلـه فیلمهـا و سـریالهای تلویزیونـی متمرکـز اسـت را
«تلویزیونـی کار» مینامنـد.
فرنگی کار
گویندگانـی کـه ترجیـح میدهنـد در دوبلـه فیلمهـای خارجـی شـرکت کننـد و صـدای آنهـا در فیلمهـای
خارجـی بیشـتر شـنیده میشـود را «فرنگـی کار» میگوینـد.
کمدی کار
گویندگانـی را کـه تخصـص آنهـا گویندگی در فیلمهای کمدی اسـت «کمـدی کار» میگویند .ایـن گویندگان
مهـارت خاصی در تیپسـازی و طنـازی دارند.
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صدای مثبت صدای منفی
صـدای برخـی از گوینـدگان بـه خاطـر شـکل آوايـی و تنـاژ و یـا اسـتمرار کار بـر روی شـخصیتهايی خـاص
و عـادت شـنوندگان بـراي شـخصیتهای مثبـت و برخـی دیگـر بـراي شـخصیتهای منفـی مناسـب هسـتند.
منظـور از صـدای مثبـت صـدای بازیگری اسـت کـه در نقش مثبت و انسـانهای خـوب ظاهر میشـود .اینگونه
صداهـا عمدتـاً آرامشبخـش ،آسـمانی ،زیبـا ،آرام و بـا طمأنینـه و گوشنـواز هسـتند .صـدای برخـی دیگـر از
گوینـدگان كـه مناسـب نقشهـای منفـی اسـت .صداهـای خشـن ،خـشدار ،بـم ،بـدون ریتـم و بـدون تـوازن
هسـتند .برخـی از گوینـدگان بـه دلیـل مهـارت در کار ،قادرند بـا تغییر صدا یا مهـارت در تغییر ریتـم و تنالیتة
صـدا هـم در نقـش منفـی و هم مثبـت ظاهر شـوند.
زیاد آوردن و کم آوردن
عـدم تنظیـم طـول کالمـی کـه گوینـده میگویـد با آنـی کـه بازیگـر ادا میکند بـه نحوی کـه گویـش گوینده
طوالنیتـر از بازیگـر باشـد و کالم گوینـده جلوتـر بیفتـد را «زیـاد آوردن» میگویند .در چنیـن وضعیتی گویش
بازیگـر و بـاز و بسـته شـدن لبهایـش بـه اتمام رسـیده ،امـا گوینـده همچنان درحـال گویش آن بخش اسـت.
از نظـر فنـی ،ایـن یـک نقـص بـزرگ در دوبلـه اسـت کـه باید بـا تکـرار گویندگـی آن بخـش ،مجـددا ً اصالح و
مدیـران دوبلاژ در ایـن خصـوص چشم پوشـي نمیکننـد .اگـر در برخـی فیلمها چنیـن مـواردی در دوبله فیلم
ثبـت و ضبـط می شـود کیفیـت دوبلـه فیلـم را میتوانـد تحـت تاثیر قـرار مي دهـد .در حالـت دیگـر گوینده از
بازیگـر عقـب میافتـد و بـه اصطلاح (در کالم) کـم مـیآورد .علت زیـاد آوردن یا کـم آوردن مسـتقیماً متوجه
مدیـر دوبلاژ و عـدم ارائـه سـینک همزمانـی مناسـب از طـرف و یا عـدم تبحر گوینـده در گویش تند یـا کند و
ناهماهنـگ با نقش اسـت.
فعالیت
کالسی

دوبلاژ يـك نمايـش عروسـكي و يـا قسـمتی از يـك انيميشـن را پـس از مطالعـة و ترجمـة متـن ،بـا
راهنمايـي هنرآمـوز خـود ،بـه صـورت گروهـي انجـام دهيد.
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ارزشیابی شایستگی گويندگي شخصيت تصوير (دوبالژ)  
      شرح کار                                                                                                                                                                                                   :
دوبلة يك برنامة تلويزيوني مانند فيلم سينمايي و يا انيميشن و يا يك گزارش خبري براي پخش در تلويزيون

استاندارد عملکرد:

دوبلة بخشي از يك برنامه (فيلم ،انيميشن ،گزارش و  ) ...با رعايت تكنيكهاي لبخواني و مطابق با احساسات يا رفتار فرد
شاخص ها:
 مطالعة متن و محتوا تقويت صدا و تناسب آن با شخصيت مورد نظر (پرسوناژ) هماهنگي با ساير عوامل و عناصر برنامه (صدا ،موسيقي و ) ... -رعايت تكنيكها و به كارگيري واژگان تخصصي دوبله

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان  30 :دقيقه
مكان :استوديو دوبله
ابزار و تجهیزات  :تجهيزات فني ضبط صدا

معیارشایستگی:
ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی ا ز 3

1

خوانش متن و محتوا

1

2

تقويت صدا و تناسب آن با شخصيت مورد نظر (پرسوناژ)

2

3

هماهنگي با ساير عوامل و عناصر برنامه (صدا ،موسيقي و ) ...

1

4

رعايت تكنيكها و به كارگيري واژگان تخصصي دوبله

2

نمره هنرجو

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
ارتباط موثر ،كار تيمي ،سواد اطالعاتي ،ويژگي شخصيتي و اخالقي ،كاربرد فناوري

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2 ،می باشد.

*

فصل 2
4

گزارشگری

گونـه اي از خبرنـگاري كـه بـه تحقيـق ،پژوهـش و نهايتـاً گـزارش يـك
موضـوع ميپـردازد را گزارشـگري مينامنـد .محصـول كار گزارشگـر
ميتوانـد يـك مقالـة مكتـوب ،فايـل صوتـي و يـا يـك برنامـة تصويـري
باشـد .گزارشـگران مهمتريـن منابـع تاميـنكننـده اخبـار جذاب و دسـت
اول بـوده و حرفـه گزارشـگري يكـي از مهمتريـن فعاليتهـا در توليـد
برنامههـاي تلويزيونـي اسـت.

1
گزارشگری (اجرای گزارش)
يك گزارشگر برنامههاي تلويزيوني چه مهارتهايي دارد؟
هنرجويـان در ايـن واحـد يادگيـري بـا مهارتهـاي تهيـة يـك گـزارش ،نـگارش و تنظيـم متـن گـزارش،
آمادهسـازي متـن بـراي ارائـه در گزارش و  ...آشـنا شـده و در پايان ميتوانند از يك سـوژه گزارشـي تهيه كرده
و آمـادة پخـش كنند.

استاندارد عملکرد
تهيــه گــزارش خبــري ،ورزشــي ،فرهنگــي ،هنــري و  ....بــر اســاس ســفارش شــبكة تلويزيونــي و برابــر مقرارت
ســاخت برنامــه تلويزيوني
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رسانه یعنی گزارش
موفقیت رسـانه ها در سراسـر جهان مرهون تالش گزارشـگران اسـت .امروزه بخش عمده و مهمی از برنامه های
در حـال پخـش رسـانه ها بـه گزارشـات متنـوع و مختلـف اختصـاص دارد .مخاطبیـن و عالقمنـدان رسـانه ها
عمدتـاً از طریـق دریافـت گزارشـات تصویـری و صوتـی در جریـان آخریـن اخبـار و اطالعـات قـرار می گیرنـد.
منظـور مـا در اینجـا از عبارت «اخبـار و اطالعات» فقط اشـاره به برنامه های خبری( )newsو سیاسـی شـبکه ها
نیسـت بلکـه شـامل برنامه هـای تولیـدی در حوزه هـای فرهنگـی ،هنـری ،دینی ،تاریخـی و  ...هم می شـود.
منظـور مـا از «رسـانه» در ایـن نوشـتار ،شـامل رسـانههای دیـداری ،شـنیداری و مکتـوب اسـت .این رسـانهها
بـدون بهـره جسـتن از حرفـه گزارشـگری موضوعیـت و فلسـفه وجـودی خـود را از دسـت میدهـد و دیـری
نمیپایـد کـه محکـوم بـه فنـا و خـارج شـدن از چرخـه رسـانهای جامعـه میشـود.
گزارشـگری در رسـانههای دیـداری ،شـنیداری و مکتـوب اگرچـه در برخـي موارد بـا یکدیگر شـباهت دارند اما
در عمـل و اجـرا متفـاوت هسـتند .همانگونـه کـه مجریـان تلویزیـون و رادیو بـرای ارتقاء کیفیـت حرفة خود و
افـزودن بـه مهارتهایشـان اصـول واحـد و مشـترکی را آمـوزش میبیننـد ،اما هنگامی که قرار باشـد در پشـت
میکروفـن اسـتودیو بنشـینند و یـا در مقابـل دوربیـن تلویزیـون قرار بگیرنـد .بايد قواعـد خاص و اصـول متمایز
اجـرا در رادیـو و تلویزیـون را حتمـاً رعایت کنند.
بنابرایـن متـن یـک گـزارش تلویزیونـی بـا متن یـک گـزارش رادیویی اگرچه در شـیوه و سـبک نـگارش تفاوت
چندانـی بـا هـم نـدارد و حتـی از قواعد واحـدی هم پیـروی میکند؛ اما اجـرای صوتی و یا تصویـری آن گزارش
کام ً
ال بـا یکدیگر متفاوت اسـت.

تصویر1
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گزارش چیست ؟
گـزارش بـه مطلبـی گفتـه میشـود؛ کـه از شـرح ،تفسـیر ،بیـان و تحلیـل يـك موضـوع گفتوگـو میکنـد.
گـزارش ،بیـان تشـریحی یـك خبـر ،رویـداد یا موضـوع اجتماعی اسـت كه چـون با تصویـر و توصیـف درآمیزد
جذابتـر و خواندنیتـر و چـون بـا تحقیـق همـراه شـود ،مسـتندتر و پذیرفتنیتـر میشـود .بـه بیـان دیگـر،
گـزارش تلفیـق «خبـر» و «تحقیـق» اسـت كـه به مـدد بازسـازی هنرمندانـه صحنههـا و موضوعهـا ،و حوادث
و واقعیتهـای مهـم زندگـی اجتماعـی حاصـل میشـود .یک گـزارش خـوب آینهای اسـت از تمامـی مهارتها،
هنرهـا ،آمادگیهـا و پیششـرطهایی كـه در طبیعـت هـر فعالیـت رسـانهای وجـود دارد.

تصویر2

گـزارش عبارتسـت از انتقـال صحیـح و بیطرفانه و واقعی از یک رخـداد یا فعالیت .بنابراین تعریف« ،گزارشـگر»
در هنـگام انجـام وظیفـه ،ماننـد آینـهای میشـود کـه مخاطبان انتظـار دارنـد ،انعکاس یـک واقعه یـا فعالیت را
در صـدا و یا سـیمای او ببینند.
گـزارش از جملـه قالبهـای برنامه سـازی اسـت کـه دارای جایـگاه و نقـش پراهمیتـی در رسـانههای جمعـی
اسـت .گـزارش؛ چـه در شـکل حضـور گزارشـگر در محـل حادثه و رخـداد و بیانـی توصیف گونـه از آن و چه در
شـکل بررسـی و پیگیـری حادثـه و رخـدادی خـاص در مطبوعـات ،رادیـو  ،کانالهـای تلویزیونـی ،پایگاههـای
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اطالعرسـانی و حتـی بـه صـورت تلفنـی و یـا چهره به چهره از سـوی گزارشـگر میتوانـد یکی از عوامـل مهم و
تعیینکننـده در موفقیـت و اعتلای آن رسـانه بـه شـمار بیاید.
همانطـور کـه تهیهکننـدگان و کارگردانـان و مجریـان موفـق در رادیـو و تلویزیـون از سـرمایههای ارزشـمند و
گرانبهـای یک رسـانه محسـوب میشـوند ،گزارشـگران حرفهای و سرشـناس نیـز دارای اعتبار ویژهای هسـتند.

تصویر3

نكته

فعالیت
کارگاهی

تصویر4

امـروزه رسـانهها بـرای ارتقـای سـطح حرفهای خـود ،خبرنـگاران و گزارشـگران با اسـتعداد را برای
حوزههـای مختلـف سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگی ،ورزشـی و  ...تربیت میکننـد تا آنها
بتواننـد خبرهـا و سـوژههای حـوزه خـود را به طـور تخصصی پوشـش دهند.

از برنامه هـاي گزارشـي تلويزيـون و راديـو ،نمونه هايـي را انتخـاب كنيـد و دربـارة آنهـا در كالس
گفت وگـو كنيـد.
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گزارشگر کیست؟
یکـی از گونـه هـای خبرنگاری،گزارشـگری( )reporterاسـت .گزارشـگر بـر حسـب حرفـهای که دارد بـه تحقیق
دربـاره موضوعـات گوناگـون میپـردازد و سـپس اطالعـات بـه دسـت آمـده را پـردازش و تدویـن میكنـد و در
اختیـار رسـانههای جمعـی قـرار میدهـد .محصـول کار گزارشـگر میتواند یک مقالـه مکتوب ،یـک فایل صوتی
و یـا یـک برنامه تصویری باشـد.
گزارشـگران کار خـود را بـرای جمـعآوری اطالعـات ،از راههـای گوناگونـی ماننـد اطالعـات منتشـر شـده در
روزنامههـا ،حضـور بـه عنـوان شـاهد در حـوادث گوناگون ،تحقیـق از راه مصاحبه بـا افراد ،رجوع بـه پروندههای
عمومـی و  ...انجـام میدهنـد .جمعآوری اطالعات به شـکل گزارش در اختیار رسـانههای عمومـی قرار میگیرد.
یـک گزارشـگر ،بیشـتر وقـت خـود را در اتـاق خبـر و واحد تولید برنامـه و یا به عنوان شـاهد و ناظـر حوادث در
محـل رخـداد سـوژه و یا در حـال مصاحبه بـا افـراد میگذراند.
خبرنـگاران و گزارشـگران ،مهمتریـن منابـع تأمینکننـده اخبـار جـذاب و دسـت اول هسـتند .دسـتیابی بـه
خبـر ،کاری آسـان نیسـت ،بنابرایـن گزارشـگر کـه وظیفـة گردآوری اطالعـات و تهیـة گـزارش از رویدادها را
بـه عهـده دارد ،بایـد از سـه ویژگی اسـتعداد و خصوصیـات ذاتی ،مهارتهـای حرفـهای و مهارتهای اخالقی
برخوردار باشـد.

تصویر5
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فعالیت
کالسی

دربـارة يـك گزارشـگر موفـق راديويي و موضوع برنامة گزارشـي آنها تحقيق كنيـد و نتيجه را در كالس
ارائه دهید.

ویژگیهای یک گزارشگرحرفهای
گزارشـگران حرفـه اي در توليـد برنامههـاي گزارشـي تلويزيونـي مهارت هـا و ويژگي هـاي گوناگونـي دارنـد كه
برخـي از آنهـا عبارتند از:
 -1داشتن َش ِّم خبری:
ـم خبری» داشـته باشـد و درک کند که چـه موضوع یا
کسـی کـه در حرفـة گزارشـگری فعالیـت دارد باید « شَ َّ
رویـدادی دارای ارزش خبـری اسـت .او بایـد حتـی بـه رویدادهـای ظریف و کوچکـی که در بخشهـای مختلف
جامعـه اتفـاق میافتـد و بـرای دیگـران مهـم نیسـت توجـه کنـد .نـگاه حرفـهای خبرنـگاران و گزارشـگران بـه
رویدادهـای روزمـره و عـادی میتوانـد سـوژههای بکـر و تـازه بـرای رسـانهها و همچنیـن اخبـار جـذاب بـرای
مخاطبـان فراهـم کند.
پژوهش

بـراي يـك موضـوع اجتماعـي يا هنـري متني را تهيـه و به صورت يـك گـزارش آن را در كالس ارائه
كنيد .

 -2آشنایی با نگارش و تنظیم متن گزارش:
گزارشنویسـی مهـارت خاصـی نیـاز دارد کـه منحصـر بـه جمـعآورى مطلـب نمىشـود ،بلکـه هنـر نـگارش و
تنظیـم مطلـب ،میتوانـد گـزارش را جـذاب و خواندنـی کنـد و تأثیـر آن را دوچنـدان نمایـد .توانایـى کاربـرد
صحیـح کلمـات و عبـارات و رعایـت ترتیـب و تقـدم آنهـا و نیز آشـنایی الزم با نوشـتن گـزارش ،گـزارش گر را
در انجـام کار کمـک می کنـد  .نـگارش درسـت و بـدون غلـط ،رعایـت زبـان معیـار  1و ایجـاز در جملهبندیها،
مهارتـی مهـم بـرای خبرنـگاران و گزارشـگران موفق اسـت.

 .1به تعريف زبان معيار رجوع شود.
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پژوهش

متن يك گزارش تلويزيوني را از نظر نوع نگارش و رعايت زبان معيار بررسي كنيد.

 -3داشتن اطالعات عمومی:
گزارشـگر حرفـهای علاوه بـر توانایی تهیـه و نگارش متن گـزارش ،باید سـطح اطالعات عمومی خـود را افزایش
دهـد بـه انـدازهای کـه بتوانـد در فرآینـد تهیـه گـزارش از سـوژههای مختلـف ،مطالـب را درک و بـه خوبـی به
مخاطـب ارائـه کنـد .مطالعـه مسـتمر در زمینههـای مختلف و پشـتوانه علمـی ،قـدرت گزارشـگران را در تولید
گزارشهـای جـذاب بیشـتر میکنـد.

پرسش

بـه نظـر شـما اگـر يـك گزارشـگر ورزشـي ،اطالعـات عمومي مفيـدي از يـك برنامـه ورزشـي مانند
واليبـال نداشـته باشـد مي توانـد مسـابقة واليبال را گـزارش دهـد؟ در ايـن بـاره در كالس گفت وگو كنيد.

 -4سادهنویسی:
یکـی دیگـر از ویژگیهـای مهـم گزارشـگر موفـق ،نـگارش سـاده و ارائـه یـک گـزارش صوتـی ،مکتـوب و یـا
تصویـری روان و شـفاف اسـت .گزارشـگری بـرای رسـانههای تخصصی حقوقی ،پزشـکی ،مهندسـی که مخاطب
خـاص دارد ،ایجـاب میکنـد کـه واژههـا و عبـارات تخصصـی همان رشـته را به کار بـرد ،اما برای تهیـة گزارش
در رسـانههای همگانـی کـه مخاطـب آن ،اقشـار مختلـف جامعه هسـتند ،گزارشـگر بایـد محصـول کارش را به
گونـهای تنظیـم و ارائـه كنـد كـه بـرای عامـة مردم اعـم از باسـواد و کم سـواد قابل درک باشـد.

فعالیت
کارگاهی
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در بخش گزارشـهاي پزشـكي برنامه هاي تلويزيوني مانند« :خبر پزشـكي» يك قسـمت را انتخاب كنيد و
آن را در كالس نمايـش دهيـد و سـپس دربـارة جزئيات حرفهـاي گزارشگر خبر پزشـكي گفت وگو كنيد.
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 -5ارتباط با مردم:
اسـاس کار خبرنـگاری و گزارشـگری مـردم هسـتند .بنابرایـن آنـان بایـد پیوسـته با مـردم در ارتباط باشـند تا با
آگاهـی از نیازهـا بتواننـد دیدگاههـا و خواسـتههای واقعـی عمـوم افـراد جامعـه را بـه طـور مطلوب در رسـانهها
بازتـاب دهنـد .همچنیـن مـردم میتواننـد به منبعـی برای گزارشـگران و سـوژهیابی خبر تبدیل شـوند .به همین
علـت الزم اسـت خبرنـگاران و گزارشـگران رسـانهها همـواره ارتبـاط خـود را با همه اقشـار مـردم حفظ کند.
پژوهش

بـرای یکـی از شـبکه هـای صـدا و سـيما يـك گـزارش آموزشـي تهيه كنيـد .براي ايـن كار بـه ادارة
آمـوزش و پـرورش محـل خـود مراجعـه و يـك گـزارش آموزشـي تهيـه كنيد و بـا گوشـي موبايل يا
دوربيـن فيلمبـرداري كـرده و نتيجـه را در كالس ارائـه كنيـد( .گـزارش شـما به يـك موضوع خاص
ً
مثلا برنامـه درسـي پايـة اول ابتدايي اختصاص داشـته باشـد).
 -6مهارت ارتباطی:
گزارشـگرانی کـه راحتتـر بتواننـد بـا گروههـای اجتماعـی ارتبـاط برقـرار کننـد معموالً شـانس بیشـتری برای
کشـف حقایـق دارنـد .گزارشـگر بایـد بتواند خـود را بـا صحنههایی همچـون تصادف ،زلزله ،سـیل ،آتشسـوزی،
جشـنهای ملـی و مذهبـی ،مراسـم ویـژه ،جنـگ و دفـاع مقـدس ،راهپیماییهـا و  ...هماهنـگ و مرتبـط کنـد.
همچنیـن بتوانـد بـا افـراد مختلـف اعـم از کـودک ،نوجـوان ،جـوان ،پیـر ،کارگـر و کارمنـد ،هنرمنـد ،قهرمـان،
دانشـمند و یـا اشـخاصی بـا ویژگیهـای مثبـت و منفـی ارتباط برقـرار کنـد .او باید بتوانـد با کودک خردسـالی
کـه تـازه بـه مدرسـه وارد شـده اسـت ،گفتوگو کنـد و هم بـا پیرزن  ۹۰سـالهای کـه در خانه سـالمندان دوران
سـخت زندگـی خـود را سـپری میکند همـکالم شـود .بنابراین مهارتهـاى ارتباطى شـرط الزم و اساسـى براى
تهیـه گزارش اسـت.
ارتباط موثر

فعالیت
کارگاهی

دربارة مهارتهاي كالمي گزارش تهيه كنيد و در كالس ارائه كنيد.

يـك برنامـة تلويزيونـي از نـوع گزارشهـاي اجتماعي را انتخـاب ،بخشـي از آن را در كالس نمايش دهيد و
بـا راهنمايـي هنرآموز خـود دربـارة آن گفت وگو كنيد.
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مقدمات تهیه گزارش
ً
قبلا بـه ایـن نکتـه اشـاره کردیم کـه گـزارش از جملـه قالبهـای برنامهسـازی اسـت .همچنان کـه تهیهکننده
بـرای تولیـد یـک برنامـه رادیویـی یـا تلویزیونی بایـد مقدمـات آن برنامه اعـم از ارائه طـرح ،تصویـب ،پژوهش،
تعییـن بودجـه ،مشـخص کـردن عوامل انسـانی ،تدارک وسـایل فنی و  ...را فراهـم آورد ،یک گزارشـگر حرفهای
نیـز پیـش از حضـور در صحنـه گزارشـگری و محـل رخـداد سـوژه بایـد مقدمـات الزم را مهیـا نمایـد .مقدمات
تهیـة گـزارش عبارتند از:
سوژهیابی یا تعیین موضوع گزارش
موضـوع گـزارش معمـوالً بـا پیشـنهاد مدیـر برنامه ،سـردبیر ،همـکاران حـوزه برنامهسـازی و یا حتی بر اسـاس
پیشـنهاد مخاطبیـن تعییـن میگـردد .در موضوعـات حادثـهای ،دیدارهای رسـمی ،مسـابقات ورزشـی ،مراسـم
افتتاحیـه و اختتامیـه و نظایـر آن ماهيت گزارش معلوم و روشـن اسـت ،اما در سـایر موارد ،جزئیات به درسـتی
مشـخص نیسـت و گزارشـگر بـا حضـور در صحنه رویـداد با ابعاد گسـترده موضوع آشـنا میشـود.
گزارشـگرانی کـه خودشـان اقـدام بـه انتخـاب و تعییـن موضـوع میکنند معمـوالً در تهیـه و تولید گـزارش نیز
موفقتـر هسـتند چـرا کـه انتخاب سـوژه بـه آنها تحمیل نشـده اسـت.
فعالیت
کارگاهی

ليسـتي از سـوژههاي مناسـب آموزشـي تهيـه كنيد كـه دربارة برخـي از آنهـا تاكنون پژوهش و گزارشـي
تهيـه نشـده اسـت .بـراي ايـن بخش چه پيشـنهاداتي داريـد .ميتوانيد بـراي يكـي از اين سـوژهها گزارش
مكتـوب تهيـه و در كالس ارائه كنيد.

مطالعه اولیه بر روی سوژه
گزارشـگر پـس از تعییـن موضـوع ،باید ابعـاد مختلف آن را مطالعه کنـد تا اطالعات اولیـه و الزم در خصوص آن
گـزارش را بـه دسـت آورد .مطالعـه موضوع سـبب میشـود که گزارشـگر یـا خبرنگار بـدون آگاهـی وارد میدان
کار نشـود و خـود را گرفتـار حـوادث نکنـد .گزارشـگر چنانچـه بـدون مطالعـه قبلی به سـوژه مورد نظـر نزدیک
شـود ممکـن اسـت به خاطر آشـنا نبـودن با موضـوع و اطالعات کافی نداشـتن در مورد آن ،مسـیر نادرسـتی را
طـی کنـد و قضاوتهـای غلطـی صـورت دهـد .جـذاب نبـودن بسـیاری از گزارشهـا و مصاحبهها به ایـن دلیل
اسـت کـه گزارشـگر اطالعـات ضـروری اولیـه را در مورد آن اشـخاص و آن حوادث به دسـت نیاورده اسـت.
نکات ایمنی
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آمادگـی برخورد با هرگونه احتمال در جریان تهیه گزارش
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گزارشـگران و خبرنـگاران بایـد خـود را بـرای مواجه شـدن بـا هرگونه احتمـال در صحنـه گزارش آمـاده كنند.
آنـان همچنیـن بايـد پرسـشها و احتمـاالت ممکـن را قب ً
ال در ذهـن خود مرور کننـد و به اصطالح سـناریوهای
مختلـف را بـرای موقعیتهـای پیش بینی نشـده طراحـی کنند.
تدارک ابزارهای الزم برای تهیه گزارش
گزارشـگر بـر اسـاس اطالعـات اولیـه ای کـه پیرامون سـوژة مورد نظر کسـب کرده اسـت بایـد امکانـات الزم را
مهیـا سـازد .اگـر قـرار اسـت از آن رخداد تصویـر تهیه کنیـد ،دوربین و تصویربردار از کار اوسـت .اگر قرار اسـت
فقـط بـه مصاحبـه صوتی اکتفا شـود بنابرایـن عوامل صدابردار و وسـیله ضبط صـدا را بایـد در برنامهریزی خود
قـرار دهـد .اگـر فاصلـه او تا محـل رخداد و تهیة گـزارش طوالنی اسـت بايد راننـده و اتومبیل را در نظر داشـته
باشـند .اگـر تهیـه و ضبـط گـزارش در شهرسـتانها و خـارج از محـل زندگـی او (گزارشـگر) اسـت پـس تأمین
بودجـه کافـی برای مخـارج ضـروری از اولویتهـای او خواهد بود.

تصویر6

نكته

تصویر7

گزارشـگر حرفـهای ایـن نکتـه را همـواره بایـد به خاطر داشـته باشـد کـه کمبود حتی یک وسـیله
و ابـزار فنـی در صحنـه گـزارش و فرامـوش کـردن آن میتوانـد تلاش او و سـایر همکارانـش را
بینتیجـه بگـذارد .بسـیاری از سـوژهها و رخدادهـا تنهـا یـک بـار اتفـاق میافتـد و قابـل تکـرار
نخواهـد بود.
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رنگینکمان گزارشها
به حسـب نوع رسـانهای که میشناسـیم ،گزارشها هم متفاوت خواهد بود .مطبوعات ،پایگاههای اطالعرسـانی،
شـبکههای مجـازی ،تلویزیـون و رادیـو هـر کدام شـیوه خـاص خودشـان را در تهیـه و تولید گزارش مـی کنند.
همچنانکـه ً
قبلا گفتیـم اگرچـه اصـول اولیه تنظیـم و تهیه و تدویـن و ارائة گزارشهـا معمـوالً از قواعد واحدی
پیـروی میکننـد اما شـیوة گزارشـگری در هریک از رسـانههایی کـه نام بردیم متفاوت اسـت.
گزارشـگر در درون ایـن رسـانهها بـا طیـف متنـوع و وسـیعی از گـزارش روبـهرو میشـود .در اینجـا منظـور مـا
از گـزارش در حقیقـت تنـوع سـوژه و رخدادهایـی اسـت کـه از سـوی مدیـر واحـد یا سـردبیر برنامه یا مسـؤل
مربوطـه بـه گزارشـگر پیشـنهاد یـا سـفارش داده میشـود .بـه عنـوان مثـال تلویزیـون یکـی از پرنفوذتریـن
رسـانهها در میـان مـردم اسـت .امـروز حتـی در دورافتادهترین نقاط کشـور ،تلویزیـون حضـور دارد و بینندگان
نیـز مشـتاقانه برنامههـا و گزارشهـای تصویـری آن را تماشـا میکننـد.
گزارشـگری کـه در سـیمای جمهـوری اسلامی ایران به کار مشـغول اسـت حقیقتـاً رنگینکمانی از سـوژههای
قابـل گـزارش کـردن را در مقابـل خـود دارد .از گزارشـات سـاده خبـری گرفتـه اسـت تـا موضوعـات هنـری،
اجتماعـی ،فرهنگـی ،اقتصـادی ،مذهبـی ،ورزشـی ،سیاسـی ،تاریخـی و . ...

تصویر8
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تصویر9

تصویر10

تصویر11

تصویر12

شـاید شـما تصـور کنید کـه امر گـزارش و گزارشـگری فقط در بخش اخبـار و حوزة سیاسـی قابل پیگیری اسـت اما
چنین نیسـت .بسـیاری از برنامههای تولیدی سـیمای جمهوری اسلامی ایران که در گروههای مختلف ،برنامهسـازي،
طراحـی و تولیـد میشـوند بخشهایـی از برنامـه را بـه «گـزارش» اختصـاص میدهنـدً .
مثلا برنامههایی بـا موضوع
خانـه و خانـواده و زندگـی ایرانـی و حقـوق شـهروندی و سـیر و سـفر و نظایـر آن ،در کنـار آیتم اصلی برنامههایشـان
غالبـاً بینندگانشـان را بـه تماشـای «گـزارش» دعـوت میکننـد .چنیـن گزارشهایـی کـه در حقیقـت در ارتبـاط با
موضـوع برنامـه هسـتند تمامـی مراحـل حرفهای و فنـی یک گـزارش را در روند تولیدشـان طی می شـوند و به لحاظ
جذابیتهـای بصـری و محتوایـی از خـود برنامـه اصلی هم دیدنیتر اسـت.
برنامههایـی کـه بـه لحـاظ قراردادن آیتـم «گزارش» در درون برنامه بیشـترین سـهم را در جـدول برنامههای تولیدی
تلویزیـون بـه خـود اختصـاص دادهاند برنامههایی با موضوع «ورزش» هسـتند .برنامههای ورزشـی در بین تماشـاگران
ایرانـی طرفـداران زیـادی دارد و به همین سـبب گزارشهای ورزشـی بسـياري در سـیما تهيه و توليد ميشـود.
برخـی از برنامههـای مطـرح ورزشـی در رسـانة ملـی عبارتنـد از :فوتبـال  ،120لیـگ یـک ،نـود ،ورزش و مـردم روح
پهلوانـی ،شـبهای فوتبالـی ،ورزش و سلامتی.
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فعالیت
کارگاهی

يكـي از برنامههـاي ورزشـي رسـانه ملـي را انتخاب كنيد و نـوع گزارشـگري آن را بررسـي در كالس دربارة
آن گفت وگـو كنيد.

گزارشهای رادیویی
دربـارة جایـگاه رادیـو و رونـد برنامهسـازی در آن و همچنیـن نقـش مجریـان و گوینـدگان در جذابتـر کـردن
برنامههـای در فصلهـاي گذشـته ،آمـوزش داده شـد؛ اکنـون ببینیـم عناصـر و اصـول اصلـی گزارشـگری برای
رادیـو بـه طـور خالصه شـامل چه مـواردی میشـوند:
منطـق روایتـی  -در رادیـو مـا بـا تخیل و تصویرسـازی ذهنی سـروکار داریم .بنابرایـن بیان گزارشـگر رادیو باید
تابـع منطـق روایـی و جذابیتهـای الزم بـرای ایـن کار باشـد .رادیـو بـر خلاف تلویزیـون بـا «صوت» سـروکار
دارد و بنابرايـن برخلاف آنچـه کـه تصـور میکنیـم ،تولیـد برنامـه در رادیـو بـه مراتـب سـختتر و پیچیدهتـر
اسـت .تلویزیـون یـا همـان «جعبـه جادو» بـا تصاویـر رنگارنگ و متحـرک و اندکـی خالقیت میتوانـد بیننده را
مجـذوب خـود کنـد و ایـن در حالـی اسـت که رادیـو فقط با مـدد بهرهگیـری روشـمند و هوشـمندانه از صدا و
موسـیقی بايـد بتوانـد بـراي مخاطبيـن مفيد باشـد و گوینـده بایـد مخاطبینش را جـذب کرده و پیامـش را به
آنـان منتقـل كنـد .بـه همیـن ترتیب ،گزارشـگر رادیو بایـد به گونـهای گزارش خـود را روایت کند که شـنونده
یـا مخاطـب رادیـو احسـاس کنـد ،هماکنون در کنار گزارشـگر ایسـتاده اسـت و صحنـة گـزارش و آن رخداد را
شـخصاً مشـاهده میکند.
فعالیت
کارگاهی

هـر يـك از شـما يك گـزارش صوتي از يك موضوع مناسـب با فصل مث ً
ال بـارش باران ،يـا آلودگي هوا تهيه
كنيـد و صـداي ضبـط شـده را دركالس پخـش كنيـد سـپس از هنرجويان بپرسـيد آيا ميتواننـد بگويند
گـزارش درجـه مكانـي و در چـه مواقعـي از روز بـوده اسـت؟ چـه صداهايي براي تهيـة پاسـخ دادن به اين
پرسـش كمـك ميكند.

ضربآهنـگ مناسـب  -گزارشـگر بایـد ضربآهنـگ و ریتم مناسـبی بـرای گزارش خـود انتخاب کنـد و در این
زمینـه علاوه بـر موضـوع ،محدودیتهـا و مخاطـب را هـم در نظـر بگیـرد .اگـر ضرب آهنـگ کند و یـا انتخاب
ً
مثلا اگر شـما گزارشـی از موفقیـت اجرای
مناسـب بـا موضـوع نباشـد موجـب کـم شـدن مخاطبان می شـود.
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یـک ارکسـتر سـمفونیک تهیـه کنیـد و ضربآهنـگ آن را چنـان بـاال ببریـد کـه بـا موضـوع تناسـبی نداشـته
باشـد ،معمـوالً بـا واکنـش نامسـاعد مخاطـب هـدف روبه رو میشـوید .به عنـوان مثال اگـر دربارة پیـروزی یک
تیـم فوتبـال کـه دارای پیجیدگـی هـای خاصـی هم نیسـت  ،گـزارش تهیـه کنید که طوالنـی و بلند باشـد  ،به
دلیـل اینکـه مخاطبـان مسـابقات فوتبـال با گـزارش هایی بـا ضرب آهنـگ تند عادت کـرده اند  ،گزارش شـما
بـا روحیـه مخاطـب هماهنگ نبـوده و موفقیتی کسـب نخواهـد کرد.

تصویر13

تصویر14

تصویر15
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اسـتفاده درسـت از مصاحبههـا  -مصاحبـه یکـی از اجـزاء اصلـی و البتـه جذاب گزارشها اسـت .یـک مصاحبة
خـوب و کارشناسـی شـده همـراه بـا پرسـشهای دقیـق میتوانـد اطالعـات الزم و مفیـدی را بـه مخاطـب
(شـنونده) انتقـال دهـد .بنابرایـن گزارشـگر بایـد در انتخـاب فـرد مصاحبه شـونده و نیز سـؤاالتی که بایـد از او
بپرسـد نهایت دقت و حساسـيت را داشـته باشـد .هرچه تعداد مصاحبهها بیشـتر باشـد دسـت گزارشـگر برای
تنظیـم و تدویـن نهایـی گـزارش بازتـر اسـت ،امـا وقتی فقط یـک مصاحبه در اختیار داشـته باشـد ،بهتر اسـت
آن را بـه دو یـا سـه قسـمت تقسـیم كـرده و در میـان گـزارش خـود از آنها اسـتفاده کند.
دقـت در اجـزاء فنـی گـزارش  -انتخـاب صـدای مصاحبه شـونده ،صـدای طبیعـی محیط(آمبیانـس) ،صداهای
ترکیبـی و افـزوده شـده ،موسـیقی ،گفتـار متـن ،افکتهـا (آواهـا) و  ...تمامـاً بایـد بـا دقـت صـورت بگیـرد ،تـا
اثربخشـی گـزارش را تضمیـن نماید.
اجـرا یـا ارائـه گـزارش  -بخـش مهمـی از بار گـزارش برعهده گزارشـگر اسـت .در واقع اوسـت که بایـد مخاطب
را ترغیـب بـه گـوش دادن همـه گـزارش کنـد .او حتـی اگر یک متن و سـناریو عالی نوشـته باشـد ولـی اجرایی
نامناسـب داشـته باشـد ،سـبب تعجـب و یا عدم رضایـت مخاطب خواهد شـد .فـرض کنید در جایـی از گزارش
که بار عاطفی منفی دارد اگر صدای گزارشـگر ،شـاد و شـوخ باشـد امکان دارد پیامی اشـتباه به مخاطب منتقل
کنـد .مکثهـا ،شـیوه ادای کلمـات و بـه ویژه لحـن مجری نقش موثـری در جذابیـت گزارش دارد .گزارشـگری
بـا لحـن یکنواخـت اغلـب حوصلـه مخاطب را سـر میبرد .گزارشـگری بـرای رادیو دقیقـا ماننـد قصهگویی برای
یـک کـودک بازیگوشـی اسـت کـه قصه گـو بایـد دارای مهـارت الزم برای جـذب او باشـد .مـواردی دیگر چون
جذابیـت ،نـوآوری ،عینیگرایـی ،چندجانبـهنگـری ،توازن و تعـادل که اصل کلی برنامهسـازی رادیو اسـت .باید
در کار گـزارش رادیویـی نیز لحاظ شـود.
فعالیت
کارگاهی

بخشـي از يـك كتـاب صوتـي ويژة كـودكان را در اختيار گروه سـني  6-8سـاله قـرار دهيـد ،واكنش آنها
را در شـنيدن قصـه بررسـي كنيد .آيا از شـنيدن داسـتان خسـته ميشـوند؟ آيـا با دقت گـوش ميكنند؟
آيـا در حين شـنيدن داسـتان سـوال ميكنند؟ گـزارش كوتاهـي از مشـاهدات خـود در كالس ارائه دهيد.

گزارشگر تلویزیونی کیست؟
گزارشگر تلویزیونی به منظور ایجاد ارتباطی قوی با مخاطبان باید دارای ویژگیهایی باشد که برخی از آنها ذاتی
و برخی هم اکتسابی است .بدیهی است گزارشگرانی که دارای استعداد و عالقمندی ذاتی باشند در حرفة خود
موفقتر هستند و مراتب ترقی شغلی خود را هم زودتر طی میکنند اما گزارشگرانی که استعداد ذاتی ندارند
طبیعتاً برای موفقیت در حرفه گزارشگری باید تالش بیشتری کنند و سالیان سال در کنار اساتید و همکاران
حرفهای به کسب تجربه بپردازند.
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به طور کلی برخی از مهمترین ویژگیهای یک گزارشگر تلویزیونی عبارتند از:
داشتن ظاهر و چهرة مناسب که در بسیاری مواقع ،آراستگی سر و صورت و لباس به آن کمک میکند.
بیان بدون لکنت
هوش و نکتهسنجی و قدرت انتقال سریع
اطالعات عمومی گسترده و آشنایی کلی با موضوعات مربوط به حوزة کاری او
مسلط به ادبیات فارسی و زبان معیار در حدی که بتواند یک گزارش کامل خبری ،فرهنگی ،اجتماعی و ...
را به درستی تنظیم نماید.
آشنا به تجهیزات فنی نظیر دوربین تصویربرداری ،ضبط صوت صدابرداری ،انواع میکروفن و ...
ظرفیت همکاری با گروهی که او را در تهیه و اجرای گزارش همراهی میکنند.
غلبه بر اضطراب
داشتن شجاعت و جسارت کافی برای حضور در محلهای مختلفی که سوژه مورد گزارش اتفاق افتاده است.
این محلها میتواند مکان آتشسوزیها ،جبهههای جنگ ،مناطق زلزلهزده ،مناطق اجرای مانورهای نظامی،
بیمارستانها ،صحنههایی هوایی نظیر گزارش از داخل هلیکوپتر و یا بالونهای ویژه و نظایراینها باشد.
روابط عمومی عالی و مناسب به منظور ایجاد ارتباط با مردم و مسئولین در خصوص موضوع مورد گزارش
داشتن قدرت تجزیه و تحلیل موضوعها
آشنایی با سخنوری و فن بیان
دور بودن از هرگونه گرایش سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار در روند تهیة گزارشها
فعالیت
کارگاهی

نكته

 دربـارة موضـوع «آمـوزش هنـر در مدارس» گزارشـي تهيه كنيد .ابتدا پژوهش كنيـد (مطالعة كتابهايتأليـف شـده در آمـوزش و پـرورش در دورة ابتدايي و متوسـطة اول ،تهيه پرسـشنامه و گف 
توگو با مؤلفين
و يـا معلمين هنـر و  .) ...گزارش خـود را نهايي كنيد.
 -به يكي از مدارس رفته و فيلم كوتاه  3تا  5دقيقهاي تهيه كنيد .گزارش نهايي را در كارگاه ارائه كنيد.

 در تهية گزارش و ارسال پرسشنامهها حتماً از هنرستان و ادارة منطقة خود مجوز تهيه كنيد. -هنگام تهية فيلم گزارشي با دانشآموزان و يا معلمين هنر ،اخالق حرفهاي را رعايت كنيد.

83

آنچه گزارشگر باید بداند
حرفـة گزارشـگری علیرغـم چهـره جـذاب و پرهیجانی که دارد ،شـغل سـخت و مخاطرهآمیزی بـوده و حرفهای
اسـت کـه بـه اصطالح ریسـکپذیری(یا خطـر کردن) آن بسـیار باالیـی دارد .یک گزارشـگر حرفـهای صرفاً یک
اجراکننـده گـزارش نیسـت بلکـه دسـتی هـم در کار تهیهکنندگـی رادیویـی و تلویزیونـی دارد .گزارشـگر بایـد
اصـول کلـی تهیهکنندگـی را بشناسـد و بـا مقدمـات آن حرفه آشـنایی داشـته باشـد چرا کـه امروزه با توسـعه
رسـانههای شـنیداری و دیـداری و سـرعت گرفتن مسـیر اطالعرسـانی ،شـرایط حرفـهای اقتضـاء میکند فردی
کـه بـه عنـوان «گزارشـگر» در یـک سـازمان رسـانهای بـه کار گرفته میشـود به کمـک آموزشهایی کـه به او
داده میشـود بتوانـد بـه تنهایـی مسـیر تهیه یـک گزارش خـوب و قابل قبـول را از ابتدا تـا انتهـا مدیریت کند.
در ایـن فراینـد پیچیـده ،اجـرا و ارائـه ( ) presentationبـا وجـود مهـم بودن آن فقـط یکی از وظایف گزارشـگر
است.
فعالیت
کارگاهی

بـراي يـك برنامـة تلويزيونـي ماننـد :برنامـة فرهنگـي هنـري يك گـزارش ميدانـي (مصاحبـه با افـراد در
هنرسـتان و  ) ...تهيـه كنيـد.

توصيه هايي براي تهية يك گزارش
 -1تالش کنید به عنوان داور بیطرف وارد کار تهیه گزارش شوید.
 -2در حالی که داوری میکنید به ویژه در گزارشهای سیاسی و اقتصادی مصالح و منافع ملی را در نظر بگیرید.
 -3سـازمانی را کـه بـرای آن کار میکنیـد ،سیاسـتهای دارد کـه مجبوریـد در تهیـه گزارش ،آنهـا را مد نظر
قـرار دهید.
 -4گزارش های خبری را انعکاس واقعیتها بدانید ،نه قصهگویی و دوری از واقعیت.
 -5به عنوان گزارشگر متعهد از بیان حقایق در طول گزارش نترسید.
 -6در پایان گزارش تا حد امکان از نتیجهگیری قطعی خودداری کنید.
 -7گـزارش تلفیقـی از خبـر ،تحقیـق و بیان هنرمندانه اسـت ،بدون تحقیـق  -حتی جزیـي -وارد تهیه گزارش
نشـوید و هر سـه مورد را دقیقاً مد نظر داشـته باشـید.
-8اگـر گزارشـگر حرفهای هسـتید نسـبت بـه موضوعـات پیرامون خـود بیتفاوت نباشـید چهبسـا روزی مجبور
شـوید دربـاره یک از آنهـا گزارش تهیـه کنید.
 -9اگـر میخواهیـد گـزارش موفـق و تأثیرگـذاری تهیـه کنیـد ،همیشـه تفاهـم و همـکاری اعضاء گـروه تولید
گـزارش را مـد نظر قـرار دهید.
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 -10انتقاد را بر گزارشتان بپذیرید و دربارة آن فکر کنید.
 -11با کار تصویربرداری ،صدابرداری و تدوین در حد الزم آشنا شوید.
 -12نگارش و گویندگی را در اولویت آموختنیهای خود قرار دهید.
 -13ضمن حفظ آرامش فعال ،همه چیز را در صحنه تهیة گزارش زیر نظر داشته باشید.
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ارزشیابی شایستگی تهيه و تنظيم گزارش
شرح کار:
مطالعة يك موضوع ،تهية گزارش ،حضور در صحنه و ضبط برنامة گزارشي

استاندارد عملکرد:

تهيــة گــزارش خبــري ،ورزشــي ،فرهنگــي ،اجتماعــي ،اقتصــادي و  ...بــر اســاس ســفارش و انجــام تحقيــق اوليــه و جمـعآوري اطالعــات بــا رعايــت مقــررات و ضوابــط پخــش در
صــدا و ســيما
شاخص ها:
 مطالعة موضوع سفارش و جمعآوري اطالعات تبديل متن به شكل گزارش متناسب با رسانة صدا و سيما -حضور در مكان گزارش و تهيه و ضبط برنامه براي پخش با رعايت استانداردهاي ارتباط با مردم و انتقال پيام

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان  45 :دقيقه
مكان :استوديو ضبط برنامه يا صحنة گزارش
ابزار و تجهیزات :تجهيزات صدا و تصوير

معیارشایستگی:
ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی ا ز 3

1

مطالعة موضوع سفارش و جمعآوري اطالعات

1

2

تبديل متن به شكل گزارش متناسب با رسانة صدا و سيما

2

3

حضور در مكان گزارش و تهيه و ضبط برنامه براي پخش با رعايت
استانداردهاي ارتباط با مردم و انتقال پيام

2

نمره هنرجو

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
ارتباط موثر ،كار تيمي ،سواد اطالعاتي ،ويژگي شخصيتي و اخالقي ،كاربرد فناوري

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2 ،می باشد.

*

فصل 2
5

بازیگر

بازيگـري در صـدا و سـيما (راديـو و تلويزيـون ) نيازمنـد كسـب دانش و
تجربههايـي اسـت كه ويـژة اين رسـانة ملي اسـت .بنابرايـن تكنيكهاي
بـازي در نمايشهـاي راديويـي و يـا تلهفيلمهـا ويژگيهـاي خاصي دارند
كـه آمـوزش آنها بـراي هنرجويان اين رشـته ضروري اسـت.

1
بازیگری
براي بازي در برنامههاي تلويزيوني هنرجويان چه مهارتهايي را تجربه ميكنند؟
هنرجويـان در ايـن واحـد يادگيـري بـا مفهوم بازيگري آشـنا شـده و بـا راهنمايـي هنرآموز خود و مشـاهدة
فيلمهـا و برنامـه هـاي تلويزيونـي و نيـز گـوش دادن مسـتمر بـه نمايشنامههـاي راديويـي مهـارت بازيگري در
ايـن دو رسـانه را تمريـن و تجربـه خواهند كرد.

استاندارد عملکرد
اجراي يك تک گویی (مونولوگ) به صورت خالق با بيان و كنش نمايشي
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مقدمه
هنـر بازيگـري يكـي از قديميتريـن هنرهـا اسـت .بشـر اوليـه داسـتان خويـش را گاه در قالـب شـكار و
گاه در قالـب شـكارچي بـراي سـايرين بـه نمايـش ميگذاشـت؛ انسـان امـروزي نيـز بازيگـري را بـه نوعي
از بـدو كودكـي بـا وانمـود كـردن خـود در نقـش ديگـري تجربـه كـرده بـا ايـن تفاوت كـه كـودك نيازي
بـه تماشـاچي نـدارد .سـابقة بازيگـري بـه شـكل امروزيـن و در قالـب تئاتـر به  540سـال پيـش از ميالد
مسـيح بـاز ميگـردد و خاسـتگاه آن را يونـان باسـتان ميداننـد.
نمايـش در يونـان بـراي بزرگداشـت برخـي عناصـر طبيعـي شـكل گرفـت و بـه آئيـن تبديـل شـد امـا
بهتدريـج در مسـير تكاملـي خـود بـه حوادث و داسـتانهاي ديگـري از زندگـي و روابط انسـاني پرداخت و
سـبكها و شـيوههاي گوناگونـي در متـن و اجـراي نمايشـي بوجود آمـد .با پيشـرفت تكنولـوژي ،ابزارهاي
جديـدي در اختيـار نمايـش گذاشـته شـد و بـه مـرور ،تئاتر بـه عنوان مادر هنرهاي نمايشـي شـاهد رشـد
و بالندگـي رسـانههاي نوپايـي بـود كـه هـر يـك ريشـه در هنر كهـن نمايش داشـتند.

تصویر 1
تصویر یک آمفی تئاتر در رم باستان

بازيگـران تئاتـر بـا كولهبـاري از دانـش و تجربـه در نمايـش صحنـه بـا پديـدة نـو ظهـوري بـه نـام
راديـو و نمايـش راديويـي روبـه رو شـدند ،رسـانهاي كـه بـه جـاي چشـمهاي شـنونده از راه گـوش و
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تنهـا بـه كمـك تخيلشـان پردههاي يـك نمايش را
پيدرپـي ميگشـود .پـس از راديـو نوبـت بـه جعبة
جادويـي بـه نـام تلويزيـون رسـيد ،اينـك بازيگـران
در مواجهـه بـا لنـزي تـك چشـمي و بـراي دوربين
بـازي ميكردنـد .هـر كـدام از ايـن مديومهـا
(رسـانهها) گذشـته از دارا بـودن نقـاط اشـتراك در
اصـول نمايـش و بازيگـري تفاوتهـاي خـاص خـود
را داشـته و دارنـد .بازيگـر بايـد اصـول و قواعـد هر
رسـانهاي را بدانـد و متناسـب بـا آن عمـل كنـد.
يادگيـري تكنيكهـاي بازيگـري در مديومهـاي
متفـاوت الزمـه بازيگـري اسـت.
تصویر 2

ابزار بازيگري
 -1قدرت تخيل:
بازيگـر بايـد بتوانـد خـود را فرامـوش كنـد تا نقش ديگـري را بـازي كند و اين جز بـه مدد قـدرت تخيل ممكن
نيسـت .قبـل از تخيـل ،شـناخت شـخصيت نمايـش و تحقيـق پيرامـون آن بـراي بازيگـر كمـك مهمـي اسـت.
استانيسالوسـكي اسـتاد بازيگـري بـراي كمـك به بازيگر يـك « اگ ِر جادويي» را پيشـنهاد ميكنـد« ،اگر من در
ايـن موقعيـت بخصـوص بـودم چگونـه عمل ميكـردم؟» بـا تمرين زيـر تخيل خـود را فعالتـر كنيد.
فعالیت
کارگاهی

زمان :هزاران سال پيش دوران غارنشيني
مكان :يك غار
ك نفر
موقعيـت :انسـانهاي نخسـتين گـرد آتش حلقـه زدهانـد ي 
داسـتان شـكار آن روز را بـراي ديگـران تعريـف ميكنـد بـدون
اسـتفاده از زبـان تنهـا بـه كمـك آوا و زبـان بـدن ايـن موقعيت را
تخيـل و اجـرا كند.
از اجراي خود فيلم يا عكس بگيريد.
تصویر 3
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-2زبان بدن:
همـة مـا در زندگـي روزمـره از زبـان بـدن  1بـه صـورت ناخـودآگاه بهـره ميبريـم امـا روي صحنـه يا در
برابـر دوربيـن بايـد توانايـي اسـتفادة آگاهانـه از زبـان غيركالمـي را در جهـت برجسـته كـردن شـخصيت
يـا پرسـوناژ داشـته باشـيم و ايـن ممكـن نيسـت مگـر بـا مطالعـة زبـان بـدن ،مراجعه بـه آرشـيو ذهني يا
مطالعـة افـرادي كـه بـه پرسـوناژ مـورد نظـر ،نزديك تـر هسـتند ،طـرز راه رفتن ،نشسـتن ،غـذا خوردن و
سـاير رفتارهـاي شـخصيت كـه ميتوانـد منحصـر بـه فـرد باشـد مفيـد خواهـد بـود.
فعالیت
کارگاهی

الف :يك شخصيت خاص را در بین اطرافيانتان در نظر بگيريد.
ب :او را در يك موقعيت تصور كنيد.
ج :با در نظر گرفتن خصوصيات اخالقي و رفتاري او موقعيت مورد نظر را نمايش دهيد.

تصویر  -4الف

تصویر  -4ب

تصویر  -4ج
1. Body Language
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فعالیت
کارگاهی

 در تصاوير زبان بدن اشخاص چه چيزي را بيان ميكند؟الف... :
ب... :
ج... :
 پرنـده يـا حيوانـي را تصـور كنيد و بوسـيلة فرم بدن خـود آن را نمايش دهيد از دوسـتان خـود بخواهيدنـام آن را حـدس بزنند.
ميتوانيـد از حـركات خـود فيلـم يـا عكـس متوالـي بگيريـد ،پـس از بازبينـي اشـكاالت احتمالـي را
بررسـي كنيد.

يكـي از وظايـف بازيگـر انجام هـرروزة نرمش به منظور حفظ فرم بدني مناسـب و انعطاف آن اسـت .در صورت تمرين
مـداوم نرمشـي و مشـاهدة دقيق حـركات پرندگان يا حيوانات در انجام اتود شـماره  3موفقتـر خواهيد بود.
عكسهايي در ارتباط با تمرينات بدن:
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تصویر5-5

تصویر5-4

تصویر5-7

تصویر5-9

تصویر5-6

تصویر5-8

تصویر5-10

تصویر5-11
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فعالیت
کارگاهی

 .1مانند شخصي كه يك زانويش خم نميشود راه برويد ،بنشينيد ،بدويد و لباس بپوشيد.
 .2مانند شخصي كه يك پايش از ديگري كوتاهتر است راه برويد .
 .3برشي از زندگي روزمره شخصي كه دچار اختالل حركتي در اندامهاست را بازي كنيد.

افـراد به وسـيلة زبـان بـدن خـود به صـورت ناخـودآگاه پيامهـاي غيركالمي مبني بـر هيجان ،شـخصيت ،هدف
و موقعيـت اجتماعـي خـود را بـه ديگـران منتقل ميكنند .شـايد ايـن جمله اغراق نباشـد كه  60تـا  80درصد
تأثيـر افراد غيركالمي اسـت.
بازيگـران سـينماي صامـت بيشـترين بهـره را از زبـان بـدن و حـركات ميبردنـد و بدين وسـيله منظـور خود را
بـه تماشـاگر انتقـال ميدادند.

تصویر6

تصویر7

تصویر8

 -3فن بيان:
يكـي از مهمتريـن ابزارهـاي بازيگـري برخـورداري از بيـان درسـت اسـت .بازيگران طـراز اول تئاتر همـواره در
طـول تاريـخ هنـر نمايـش به سـبب داشـتن فـن بيان قـوي شـهره بودهانـد .البتـه در نمايـش پانتوميـم و دورة
سـينماي صامـت ،صـدا و بيـان كاربـردي نداشـته و بـه جـاي آن حركـت و بدن حـرف اول را ميزده اسـت.
برخـي از افـراد از صحبـت كـردن در جمع واهمه دارند ،زمينهسـاز اين ترس ،عدم خودباوري به واسـطة مسـائل
خانوادگي ،محيطي و اجتماعي اسـت .هنرجويي كه دچار چنين ترسـي باشـد ،شـبيه دانشـجوي جراحي اسـت
كـه از چاقـو ميترسـد .او بـراي فائـق آمدن بر اين مشـكل چارهاي جز قـرار دادن خـود در موقعيت ندارد.
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فعالیت
کارگاهی

در برابـر آينـه بايسـتيد و در خيـال خـود چند تماشـاگر را ببينيد كه به شـما نگاه ميكنند .اكنـون خود را
معرفـي كـرده دربـارة موضوعـي ،صحبت كنيـد .در نوبت بعـدي تصور كنيد بـراي جمع بزرگتـري به طور
مثـال همكالسـيهاي خـود صحبـت ميكنيد .در پايـان اين جمع را افزايـش داده به يك سـالن اجتماعات
فكـر كـرده و بـه عنـوان سـخنران يا نماينـدة دانشآمـوزان بـراي آنها صحبتكنيد .احسـاس خـود را در
اين موقعيت بنويسـيد.
هنرآموز نتايج اين تمرینات را از هنرجويان بخواهد.

تصویر9

تصویر10

تصویر11

پژوهش

 -دربارة دستگاه آوايي انسان و چگونگي توليد صوت تحقيق كنيد.
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 بيـن دسـتگاه آوايـي انسـان و سـازهای زهـی چـه شـباهتهايي وجـود دارد؟ چه قسـمتهايي درايجـاد طنيـن صـدا مؤثرند؟نتايـج پژوهش خـو را در كالس بيـان كنيد.

تصویر12

اگـر در دسـتگاه آوايـي مشـكلي فيزيولـوژي مانند پوليپ يا انحراف بيني وجود داشـته باشـد ،سـبب عدم وضوح
صدا و تودماغي شـدن آن ميشـود .اين مشـكل بوسـيله يك جراحي كوچك قابل اصالحاسـت.
برخـي بـه دليـل تنبلـي انـدام گفتـاري در اداي صحيح حروف دچار مشـكل ميشـوند .بـراي رفع اين اشـكال و
رسـيدن بـه صدايـي واضح و رسـا انجـام يك سلسـله تمرينهاي بياني پيشـنهاد ميشـود.
قبل از انجام اين تمرينات بايد تنفس صحيح را آموخت.

تنفس شكمي يا ديافراگمي
در هنـگام تمرينـات ورزشـي از هـواي ذخيـره شـده در باالي سـينه
(شـشها) اسـتفاده ميشـود .چـون ورزشـكاران نيازمنـد تنفـس
سـريع و كوتـاه هسـتند ولـي بازيگـران بـه طور كلـي و بـراي اجراي
يـك تک گویـی (مونولـوگ  1)monologueطوالنـي ،در حيـن بـازي
از تنفـس ديافراگمـي يـا شـكمي اسـتفاده ميكننـد؛ در ايـن نوع از
تنفس :
 -1هواي بيشتري در هنگام دم ،بلعيده ميشود.
 -2در خروج هواي ذخيرهشده كنترل بيشتري وجود دارد.
 .1تكگويي در تئاتر
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پرسش
کالسی

فعالیت
کارگاهی

 -1ديافراگم چيست و به چه دليل باعث افزايش حجم هواي درون ششها مي شود؟
 -2چرا صداي افراد متفاوت است؟
 -3چرا صداي زنان ظريفتر و صداي آقايان بمتر است؟

حـروف الفبـا را يكـي ،يكـي تلفـظ كنيـد و بـه نحـوة اداي هـر حـرف بـه صـورت جداگانه توجـه كنيد.
صـداي خـود را ضبـط كنيـد و بـه آن گـوش دهيد.
 -1آرواره
 -2نوك زبان
 -3قسمت پسين زبان
 -4لبها
به نظر شما اين اندامها در اداي كدام يك از حروف نقش دارند؟ (مقابل هر يك چند حرف را بنوسيد).

نكته

دندانهـا در تلفظ بيشـتر اين حروف نقش داشـته.
مرتـب بـودن شـکل دندانها و فـک در ادای صحیح
حـروف تاثیر زیـادی دارند.

تصویر14

فعالیت
کارگاهی

 .1قبـل از انجـام تمرينـات بيـان ،صـداي خـود را ضبـط
كنيـد و در هنـگام انجـام تمرينهـا بـه صـورت دورهاي
صـداي خـود را ضبـط كنيـد .سـپس بـه ترتيـب تاريـخ
ضبـط صداهـا را گـوش كنيـد .آيـا تفاوتـي در بيـان خود
احسـاس ميكنيـد؟
تصویر15

97

 .2صـداي اخبـار تلويزيـون را قطـع كنيـد و سـعي كنيـد بهوسـيله لبخوانـي كلمـات گوينـده را
تشـخيص دهيد.
 .3متنـي را بـا اغـراق در حـركات لبهـا و دهـان بـا
صـداي بلنـد بـراي خـود بخوانيـد جملـهاي را بـه
همـان صورت اما بـدون صدا بخوانيـد .از هنرجويان
ديگـر بپرسـيد آيـا متوجـه مفهـوم جمله شـدهاند؟
 .4هـر يـك از حـرف الفبـا را بـه ايـن صـورت و بـا
اغـراق در حالـت لبهـا تكرار كنيـد مثـال :ا َ آ ا ِ ا ُ او /
َب بـا بِ بـي ُب بـو  ... /كمكـم از اغـراق فـرم لبهـا
كاسـته و به سـرعت تكرار بيفزاييد .سطح صدا را به
تصویر16
تدريـج باال برده و سـپس دوباره پاييـن بياوريد تا به
حد فوسـه (صـداي زمزمهوار) برسـد.

نكته

امكان دارد حروفي كه مخرج صداي نزديك به هم دارند ،در هنگام ادا  ،جابهجا تلفظ شوند.
بازيگر براي براي اجتناب از تلفظ اشتباه  ،بايد تمرينهاي بياني زير را انجام دهد.
ُ -1ر ِل ل ُ ِر – التِ ال ِر
رند هر لُري ن ُه ن َّره لرّ ،نره لُر چه ّنره لر ،هر ّنره لر ن ُه ّنره لر
 -2در لرستان ن ُه ل ُ ُ
 -3نیری ببر به بر بیر تیز گر گو تیر تیز کن تبر از تیر تیزتر
 -3ابتـدا شـمرده و بـا اغـراق تلفـظ كنيد به تدريج سـرعت را اضافه كـرده و صدا را از سـطح پايين به
باال و برعكس برسـانيد.

مواجهه با متن نمايشي يا فيلمنامه
بهتـر اسـت بازيگـر قبـل از روبـهرو شـدن بـا متن نمايشـي يـا گفـت و گو های فیلـم (ديالـوگ) از سـطح دانش
ادبـي خوبـي برخـوردار باشـد .افـرادي كـه در هنـگام روخوانـي متـن سـاده دچـار مشـكل ميشـوند ،تصويـر
شايسـتهاي از خـود بـه جـا نميگذارنـد .در مـواردي كـه متـن نمايشـي يـا فيلمنامه تاريخـي يا ادبي اسـت ،در
صـورت شـناخت متـون قديمـي و سـنگين ،بازيگـر در اداي ديالـوگ كمتـر دچـار مشـكل ميشـود و بـه جـاي
آن
تمركـز روي ديالوگهـا ،انـرژي خـود را بـر روي بازيگـري ،متمركـز ميكند و بدين ترتيـب ديالوگهـا را از ِ
خـود كـرده ،در بيـان و بـازي موفقتـر خواهـد بود.
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تصویر17

تنوع بياني
بـا تسـلط بـر زيـر و بمي ،سـرعت (ريتـم) و تاكيد (آكسـانگذاري ) 1تنـوع بياني ايجـاد ميشـود و كالم بازيگر
از حالـت مونوتـون ( 2)Monotoneنجـات مييابد.
 -1با تسلط بر عضالت گفتاري و تمرينهاي بدني زير و بمي در صدا شكل ميگيرد.
 -2با درك بازيگر از كالم و موقعيت ،سرعت گفتار و ريتم شكل ميگيرد.
 -3با برجستهتر كردن واژهاي خاص در ميان جمله،آكسانگذاري صورت ميگيرد.

مراحل كار بازيگري براي تلويزيون
نكته

دريافت فيلمنامه و عقد قرارداد

 .1تأكيد و تكيه بر يك واژه در جمله
 .2يكنواختي در كالم ،بيان خستهكننده با آهنگي يكسان
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هنگامـي كـه بـه بازيگر ،يـك تله فيلم يا سـريال تلويزيوني پيشـنهاد ميشـود ،اولين كار مذاكرة مالي و بسـتن
قـرارداد دربـارة طـول مـدت فيلمبرداري و دسـتمزد اسـت ،پـس از امضاي قـرارداد ،بازيگـر و مدير مالـي پروژه
موظـف بـه اجـراي مفـاد قـرارداد خواهنـد بـود .در هنـگام عقد قـرارداد بايد مفـاد آن را بـه دقـت بخوانيد چون
در صـورت امضـاي آن و قبـول تعهـدات هيچ عـذري از دو طرف پذيرفته نيسـت .در صورت بـروز اختالف عالوه
بـر ايـن كه ُحسـن شـهرت طرفيـن ،در محيـط كاري ضربـه ميخورد حتـي ممكن اسـت كار به مراجـع قانوني
نيـز برسـد ،پـس تـا جايي كـه امكان دارد؛ بايـد از بروز اختلاف خودداري كـرد و در قرار داد تمامـي موارد كلي
و جزئـي را در نظـر گرفت.
 -1روخواني و تحليل متن  :
روخوانـي متـن در تئاتـر اهميـت و ضـرورت ويـژهاي دارد و بـا حضـور كارگـردان و همـة بازيگران نمايـش انجام
ميشـود .در تلهتئاتـر (تئاتـر تلويزيونـي) نيـز بـه هميـن شـيوه اجـرا مـي شـود .امـا در رونـد توليد تلهفيلـم و يا
سـريال تلويزيونـي ،بـه دليـل كثـرت بازيگران روخوانـی معموالً به صورت جلسـة انفرادي يا شـركت چنـد بازيگر
اصلـي در حضـور كارگـردان صـورت ميگيـرد .در ايـن جلسـات ،هـر شـخص ديالوگهاي مربـوط به خـود را در
حـد آشـنايي بـا نقـش ميخواند و سـپس به تبادل نظر با كارگردان در ارتباط با شـخصيت (پرسـوناژ) و برداشـت
كارگـردان از متـن ميپـردازد .بازيگـر در نهايـت موظف به ارائه بـازي مورد نظر كارگردان و در راسـتاي هدف اوسـت.

تصویر18

تصویر19

اغلـب بازيگـران شـاخص ،گونههـاي نمايشـي را ميشناسـند و از دانـش سـبكهاي نمايشـي آگاه هسـتند؛ اين
موضـوع بـه افزايـش توانايـي آنـان در ارتبـاط بـا تحليل متن و رسـيدن به شـخصيت مـورد نظركمـك ميكند.
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تصویر20

تصویر21

 -2تمرينات بدني و بيان:
توجـه بـه تمرينـات بدنـي در تمـام مدت فيلمبـرداري براي بازيگر ضروريسـت .ايـن تمرينات در تئاتر به شـكل
گروهـي و در تلويزيـون اغلب به شـكل شـخصي انجام ميشـود و اهميت بسـياري دارد.
برخـي افـراد تـازهكار (مبتـدي) در برابـر دوربيـن تكليـف خـود را بـا دستهايشـان را نميداننـد .اين بـه دليل
نداشـتن آگاهـي از شـخصيت نمايشـي (پرسـوناژ) و نقطة ثقل بدن اسـت .نقطة ثقـل ثابت نيسـت و در هر قاب
و نمـا ميتوانـد تغييـر كنـد .نقطـة ثقـل قسـمتي از بـدن بازيگـر اسـت كـه نظـر بيننده بـه آن جلب ميشـود؛
چشـمها ،دسـتها ،فـك ،لبهـا و سـاير اندامهـا ميتواننـد نقطـه ثقل بدن بازيگر محسـوبشـوند .پيـدا كردن
ايـن نقطـه بسـتگي زيادي بـه تمركز بازيگـر دارد.
فعالیت
کارگاهی

 -نقطه ثقل اين مجسمه را تعيين كنيد.

تصویر 22
مجسمه ي متفكر اثر رودن
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 -نقطة ثقل اين چهره را تعيين كنيد.

تصویر23

نكتـة مهـم ديگـر ،حركـت در برابر دوربين اسـت .شـما بايـد بهعنـوان بازيگـر بتوانيد بـه زيباترين شـكل مانند
يـك طـاووس حركـت كنيـد و يـا بـه شكسـتهترين حالـت مثـل "كازيمـودو" در فيلـم گوژپشـت نتـردام كج و
معـوج شـده و راه برويـد يـا مانند"جيمكـري" در فيلـم "ماسـك"عمل كنيـد .بـراي رسـيدن به چنيـن نقطهاي
تمرينهـاي نمايـش حركتـي (فيزيـكال) مفيد خواهـد بود.

تصویر24
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فعالیت
گروهی

فعالیت
کارگاهی

 همـراه هنرآمـوز خـود يـك فيلـم را ببينيد سـپس يـك نقـش را انتخاب كـرده آن را تحليـل كنيد،بـراي رسـيدن بـه نقـش مـورد نظر ،بايد به شـخصيت آنقـدر نزديك شـد كـه راه رفتن ،نشسـتن ،غذا
خـوردن و نـگاه كـردن خـاص همـان شـخصيت را كشـف كـرد .گاه الزم اسـت صـدا و لحـن خاصـي
بـراي كاراكتـر سـاخته شـود كـه اين موضـوع به مـدد تمرينهاي بيـان و مهـارت در صداسـازي انجام
ميشـود .تمـام ايـن تالشهـا بايد بـه گونـهاي انجام شـود كـه در پايـان  ،نقش باورپذير شـده و حالت
تصنعي نداشـته باشـد.

 در گروههـاي  5نفـره بـا راهنمايـي هنرآموز خود صحنـه اي از يك نمايش را تمريـن كنيد .هر گروهتمرينهـاي خـود را در حضـور سـاير هنرجويان اجرا كـرده و هنرجويان نظر خـود را بيانكنند.

 -3لزوم آشنايي با قابها و انواع نما در تصوير
يكـي از امكانـات مهـم فيلـم ،كـه بـه بازيگـر امـكان نمايش جزئيـات را ميدهـد ،قابليت تقسـيم كـردن بازي و
نمايـش آن در قابهـاي متنـوع و متعـدد اسـت .چـرا كه
در فيلـم ميتـوان يـك صحنـه را بـه قابهـا و كادرهـاي
متفـاوت تقسـيم كـرد .بـه طـور مثـال يك پـرش كوچك
پلـك يـا لـرزش لبهـا در تصويـر ميتوانـد بـه صـورت
مشـخصي ديده شـود .اگرچـه كادربندي تصويـر در حيطه
اختيـارات كارگـردان و مديـر فيلمبرداري اسـت اما آگاهي
بازيگـر از آن بـه ايفـاي بهتـر نقـش كمـك ميكند.

تصویر26

تصویر27
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انواع قاببندي
الف -متقارن:
اين قاب به دو قسـمت قرينه (سـمت راسـت و چپ)
تقسـيم ميشـود يعنـي دو نفـر يـا يـك نفـر و يـك
جسـم ،در ايـن قـاب باشـند تغييـر وضعيـت هـر يك
ميتوانـد نقطـة ثقـل تصويـر را تغييـر دهـد و نـگاه
تماشـاگر را به سـمت خود بكشـاند .در اين قاببندي
تلاش ميشـود تقارن حفظ شـود و نقطه ثقـل در دو
طـرف به يـك اندازه باشـد.

تصویر28

ب -قاب جهتدار:
تصويـر به سـه قسـمت تقسـيم شـده نقطـة ثقل ،روي يكي از دو قسـمت سـمت راسـت يا چپ قـرار ميگيرد،
بـراي مؤثرتـر شـدن حضـور بازيگـر در صحنـه ،كارگـردان از او ميخواهـد در نقطـهاي بايسـتد كـه در يكـي از
طرفيـن راسـت يـا چـپ ديـده شـود .بيقـراري در ايسـتادن يـا جابهجايـي بازيگـر باعـث خـراب شـدن قاب و
برداشـت دادنهـاي متعـدد توسـط كارگردان ميشـود.

تصویر29
فعالیت
کارگاهی
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 يـك فيلـم را انتخـاب كـرده از يـك قاب جهـتدار و يك قاب متقـارن آن عكس بگيريـد و در كالسارائـه كنيد.
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انواع نما
الف -نماي اصلي يا نماي مادر ()master shot
مثـال :در صحنـهاي دو بازيگـر حضـور دارنـد و ديـده ميشـوند .ايـن نمـا معمـوالً بـه دو برداشـت ديگـر ،براي
ديـدن واكنـش هـر دو بازيگـر در مقابـل يكديگر ميانجامـد .صحنه اول فقط بـا حضور بازيگـر اول و صحنة دوم
فقـط بـا حضـور بازيگـر دو تكـرار ميشـود .نمـاي واكنش معمـوالً در نماي بسـته يا از روي شـانة بازيگـر مقابل
گرفتـه ميشـود كـه بـه آن اُور شـولدر ( )over sholderميگوينـد.

فعالیت
کارگاهی

تصویر30

تصویر31

تصویر32
نمای اورشلدر

تصویر33
نمای اورشلدر

 .1از يك نماي اصلي عكس بگيريد.
 .2از يك نماي اورشولدر عكس بگيريد.
راهنمايي :براي اين كار از دوستان خود كمك بگيريد.
105

ب -نماي دور( long shotالنگ شات):
در نمـاي دور بـراي بازيگـر ،امـكان بـازي چندانـي
وجـود نـدارد و بازيگـر صرفـاً بـه تركيببنـدي قـاب
كمـك ميكنـد و تنهـا در صورتـي ميتوانـد از سـاير
عناصـر موجود در محيط برجسـتهتر شـود ،كـه داراي
حركـت باشـد .مثـال :كاركتـر در نمـاي دور ايسـتاده،
منظـرة فاجعـه بـاري را مـي نگـرد ،نـاگاه روي زانوهـا
ميافتـد يـا بـه سـاحل نـگاه ميكنـد و بـا ديـدن يك
كشـتي از دور ،بـه سـمت دريـا مـيدود.

تصویر34

فعالیت
کارگاهی

 عكسـي از نمـاي دور (النـگ شـات) بـدون حضور انسـان و يـك عكس از نمـاي دور (النگ شـات) باحضـور يكـي از دوسـتان خـود بگيريـد.آن را در كالس بـه نمايش بگذاريـد.در مورد عكـس و نماي آن
با يكديگـر گفت وگـو كنيد.

ج -نماي متوسط (مديوم شات :)Medium shot
در نمـاي متوسـط دوربيـن بـه بازيگـر نزديك ميشـود .بنابراين امكان بازي حسـي از طريق بـدن و حالت چهره
(ميميـك ) 1بيشـتر ميشـود .مطالبـي كـه دربـارة زبان بدن بهآن اشـاره شـد در اين نمـا كاربرد ويـژهاي دارند.
بخصـوص حركات و حاالت دسـتها و شـانهها.

1. Mimic
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تصویر35

تصویر36

تصویر37

فعالیت
کارگاهی

نكته

 از يـك صحنـه بـا نمـاي متوسـط (مديـوم شـات) فيلـم يـا عكـس بگيريـد بـه طوريكـه دسـتها،شـانهها و سـر سـوژه هـا در هـر فيلـم يـا عكـس ايـن احساسـات را القـا كند.
 كالفگي تسليم تهديد قدرت -پيروزي

تمرين معروف به مجسمهبازي براي خلق اين صحنهها به شما كمك ميكند.
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د -نماي نزديك ()close up
در نمـاي نزديـك ،دوربيـن در كمترين فاصلـه از بازيگر قرار دارد .بنابراين بيشـترين امكان بازي حسـي را ايجاد
ميكنـد .در دوران سـينماي صامـت ايـن نمـا ،بيشـترين كاربـرد را داشـت .بيـان احسـاس از طريق چشـمها و
قـدرت نـگاه در ايـن نمـا اهميـت زيـادي دارد ،مخصوصـاً هنگامـي كـه قرار اسـت بازي در سـكوت انجام شـود.
اصطالحـي در دنيـاي فيلـم و سـينما بـراي بازيگران شـاخص بـهكار ميرود كـه تنهـا در اين نما قابل مشـاهده
اسـت ،حتمـاً شـنيدهايد كـه :چشـمان فلان بازيگـر حـرف ميزنـد .بـراي تقويـت و تربيـت نـگاه ميتوانيـد در
برابـر آينه تمريـن كنيد.

تصویر38

فعالیت
کارگاهی

108

با راهنماي هنرآموز تمرينهاي زير را انجام دهيد:
 .1بـا تمركـز بر احساسـات مختلف خواسـته شـده و بدون بـه كار بردن كالم ،با چشـمان خود خشـم،
تـرس و انـدوه را نمايش دهيد.
 .2حركـت يـك پشـة فرضـي را بـا نگاه تـان دنبـال كنيـد و در نهايـت مشـاهده كنيـد كـه روي نوك
بينيتان نشسـته اسـت.
 .3از خودتـان يـا يـك سـوژة ديگر با احساسـات مختلف چون خشـم،ترس ،پشـيماني و انـدوه  ،عكس
يـا فيلـم بگيريـد .تأكيدتـان بر نشـان دادن ايـن حالتها فقط در چشـمها باشـد.

فصل  5بازیگری

نكته

بازيگـري كـه در مقابـل دوربيـن بـازي ميكنـد بـا آگاهـي از نماها ميتوانـد بازي شـاخصتري را
در معـرض نمايـش بگـذارد ،علاوه بـر مطالـب مطرح شـده ،مـوارد ديگـري نيـز وجـود دارد كه با
شـناخت آنهـا بازيگـر ايفـاي نقـش بهتـري خواهـد داشـت كه بـه ترتيب بـه آنهـا ميپردازيم:

زاوية ديد
زاوية ديد پايين (:)Low angle
موقعيـت دوربيـن در زاويـهاي پايينتـر از چهـره و چشـم بازيگـر اسـت و كاراكتر بر قاب دوربين مسـلط اسـت.
در چنيـن زاويـهاي قسـمت پايينـي صـورت بازيگر بيشـتر به چشـم ميآيد و در واقـع نقطة ثقل بيشـتر بر روي
لبهـا و فك اسـت.

تصویر39

تصویر40

در نمـاي كامـل وقتـي همـة انـدام بازيگـر در قاب تصويـر ديده ميشـود ،ممكن اسـت كارگـردان از زاوية پايين
فيلـم بگيـرد ،در ايـن صـورت پاهـا بيشـتر به چشـم ميآينـد .در ايـن حالـت اراده ،قـدرت ،ويرانگـري و صفاتي
ماننـد آن را ميتـوان بـه تماشـاگر القا كرد.
فعالیت
کارگاهی

 -از خود يا دوستانتان در موقعيت زاوية پايين عكس يا فيلم بگيريد.
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زاويه باال (:)High angle
در ايـن زاويـه دوربيـن از بـاال به سـوژه مسـلط اسـت ،بنابراين طبيعي اسـت كـه باالترين قسـمت اندام بيشـتر
ديـده ميشـود و بازيگـر بايـد تمركـز خـود را براي بازي در قسـمتهاي سـر ،شـانه و باالتنـه قرار دهـد .در اين
موقعيـت چنانچـه سـر بازيگـر پاييـن اسـت بهتـر اسـت به بهانـهاي سـر را باال بيـاورد تا بـازي او حسـي و بهتر
ديـده شـود .زاويـة بـاال گاهي قدرتـي ماورائـي را تداعـي ميكند.
زمانـي زاويـة بـاال درنمـاي النـگ شـات اسـتفاده ميشـود كـه سرگشـتگي ،كوچكـي يـا ضعف سـوژه را نشـان
ميدهـد ،ايـن زاويـه در نمـاي دور (النگ شـات) گاه براي مشـخص كردن موقعيت مكاني سـوژه بـهكار ميرود.

تصویر41

فعالیت
کارگاهی

تصویر42

سـوژة زنـدهاي را از زاويـة بـاال و نمـاي نزديك (كلوزآپ) عكاسـي كنيد ،همـان سـوژه را از زاوية باال در
نمـاي دور (النـگ شـات) قـرار داده و از آن عكس يـا فيلم بگيريد.

بازيگري براي راديو
نـوع بازيگـري در تئاتـرو تلويزيـون شـباهتها و تفاوتهايـي
دارد؛ گاهـي بازيگـر از همـان تكنيكهـاي بازيگري تئاتـر در كار
تلويزيونـي بهـره ميبـرد و گاه بايد در كار خـود تغييراتي را ايجاد
ً
كاملا متفاوت بـوده و ويژگيهاي
كنـد .امـا بازيگري بـراي راديو
خود را دارد.
تصویر43
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پرسش
کالسی

به اين پرسشها توجه كرده و دربارة پاسخ آنها با يكديگر گفتوگو كنيد.
 -1چرا بازيگري را در راديو با بازي در تلويزيون و نمايش متفاوت است؟
 -2چه عواملي اين تفاوتها را بيشتر ميكند؟
 -3به نظر شما نقطه اشتراك بازي در هر سه رسانه( تلويزيون ،تئاتر و راديو) چيست؟

هنـگام شـنيدن يـك نمايـش راديويـي
نـه بازيگـران ديـده ميشـوند و نـه
صحنـه ،امـا پـس از اتمـام نمايـش اگـر
در مـورد مـكان وقوع نمايـش و جزئيات
آن ازشـنونده راديـو سـوال شـود و يـا
شـكل ،شـمايل و ويژگيهـاي ظاهـري
و رفتـاري كاراكترهـا پرسـيده شـوند،
ميتوانـد بـه تمـام پرسـشها پاسـخ
دهـد آنچنان كـه گويي تئاتـر يا نمايش
را به چشـم ديـده و بهصـورت واقعي در
صحنـة نمايـش حاضر بوده اسـت .آنچه
تصویر44
كار بازيگـران راديـو را بـراي شـنوندگان جـذاب ميسـازد ،تخيـل قـوي اسـت.
يـك بازيگـر حرفـهاي راديـو بـدون امـكان نمايـش حركت بـدن و چهـره تنها به مـدد صدا ،شـنونده راديـو را به
دنيـاي جـذاب نمايـش ميبـرد و او را در روايـت داسـتان شـريك ميكنـد .بـراي بازيگـري در راديـو علاوه بـر
فراگيـري مهارتهـاي كلـي بازيگـري به صورت پايـه ،فراگيـري برخي مهارتهـاي ديگر نيز ضـروري خواهد بود
كـه در ايـن بخـش به برخـي از آنها اشـاره ميشـود:
 شناخت استوديو روش كار با ميكروفون (مالكيت ميكروفون) صداسازي شناخت پرسپكتيو صدا ( عمق صدا) -تجسمبخشي
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شناخت استوديو
اسـتوديوهاي ضبـط صـدا بـه طـور كلـي يـك ويژگـي مشـترك دارنـد .ديوارهـا و سـقف از سـطوح گوناگـون
پوشـيده شـدهاند ماننـد پارچههـاي ضخيـم يـا مخمـل ،كـف اسـتوديو نيز بـا پوششـي ضخيم فرش شـده همة
ايـن تمهيـدات بـه منظـور جلوگيـري از پـژواك صـدا انجام ميشـود (.آكوسـتيك)

تصویر45

تصویر46

تصویر47
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فعالیت
کارگاهی

 -1در يـك اتـاق خالـي ،متنـي را بخوانيـد و ضبـط كنيد ،چه برداشـتي از صـداي خود در اتـاق خالي
داريـد؟ در بارة آن بنويسـيد.
 -2در يـك اتـاق پـر از اثاثيـه همـان متـن را بخوانيـد و ضبط كنيد ،سـپس به آن گوش كنيـد .اكنون
دربـارة تاثيـر فضا بـر خوانـدن متـن در كالس گفت وگو كنيد.
 -3در صـورت امـكان در يـك فضاي اسـتوديويي ،متـن را بازخوانـي كنيد ،نتيجه چيسـت؟ و اكنون با
شـنيدن صـداي ضبـط شـده خود ،تفاوت و تشـابه آن را بـا دو مكان قبل بنويسـيد.

اسـتوديوي مخصـوص ضبـط نمايـش راديويـي ،داراي فضـاي بزرگـي بـه منظـور سـهولت جابهجايـي بازيگران
اسـت .بـراي ضبـط يـك نمايـش راديويـي ،گاه چنديـن بازيگـر در اسـتوديو حضـور دارنـد .هنگامي كـه نياز به
القـاي يـك فضـاي شـلوغ و پـر همهمـه مثـل بـازار ،مركـز خريـد يا ميـدان شـهر باشـد ،تنهـا چنـد بازيگر در
برابـر ميكروفونهـاي اصلـي قـرار ميگيرنـد و افـراد زيـادي در اسـتوديو تنهـا بـراي ايجاد سـر و صـداي الزم و
فضاسـازي رفـت و آمـد ميكننـد.

تصویر48

تصویر49

اتاقك ِافِكت
در بخـش ديگـري از فضـاي داخلـي اسـتوديوي ضبط نمايـش ،اتاقكي وجـود دارد كـه داراي دو در آهني،
چوبـي و پنجرههايـي از ايـن دو جنـس اسـت .همزمـان بـا بـازي بازيگـران ،افكتور(متصـدي جلوههـاي
صوتـي) در ايـن بخـش بـه توليـد صداهـاي مـورد نيـاز بـراي فضاسـازي ميپـردازد ،ميكروفـون مخصوص
افكتـور معمـوالً در سـطحي پاييـن قـرار ميگيـرد تـا صداهـاي الزم بـه خوبـي ضبط شـوند.
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تصویر50

بـا توجـه بـه اينكـه كاراكتري كـه بازيگـر در حال
ايفـاي نقـش اوسـت ،در چـه فضايـي قـرار دارد؟
وكجـا راه مـيرود؟ افكتـور نيـز صـداي قدمهـاي
او را بـر روي ماسـه ،خـاك ،چمـن يـا پاركـت و
 ...ايجـاد ميكنـد .بنابرايـن افكتـور علاوه بـر ابزار
ديگـر بـه همـة ايـن مـواد كـه در جعبـه چوبـي
تقريبـا بزرگـي در اسـتوديو قرار دارند ،بـراي توليد
صـدا نيـاز دارد.
تماشـاي كار افكتـور در حيـن ضبـط بـراي افـراد
عالقهمنـد بـه راديـو بسـيار جالـب اسـت .گاه
تصویر51
افكتـور بـا وسـايلي عجيـب و شـايد دور از ذهـن
اصواتـي را توليـد ميكنـد ،كـه اگـر شـنوندة نمايـش راديويـي نباشـيد محـال اسـت متوجـه شـويد چگونه اين
ً
مثلا ميلـهاي را روي ميلـة ديگـري ميكشـد كـه خروجـي آن در اتـاق فرمـان صداي
اصـوات توليـد شـدهاند؛
خـارج شـدن شمشـير از غلاف خواهـد بـود.
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فعالیت
گروهي

 بـا ضبـط صداهـاي افكتيـو مثـل راه رفتـن ،بـاز و بسـته كـردن در ،كشـيده شـدن پايههـاي ميـز وصندلـي بـر روي زميـن و ماننـد آن ،بـه شـنونده فضايـي را القـا كنيد .سـپس از آنها بخواهيـد دربارة
صداهـا صحبـت كنند.

افكتـور متنـي از نمايـش را در دسـت دارد و طبـق متـن ،صداهـا را توليـد ميكند ،به جـاي بازيگـر راه ميرود،
مينشـيند نوشـيدني ميريـزد ،در را بـاز ميكنـد و  . ...كار افكتـور همچـون كار ديگـر عوامـل سـازنده نمايـش
راديويي بسـيار تخصصي اسـت.
شـكل ظاهـري اسـتوديو :بيـن اتـاق فرمـان و محل حضـور و بـازي بازيگر يك شيشـة دو جـداره با ابعـاد بزرگ
قـرار دارد ،كـه ارتبـاط بيـن بازيگـران و كارگـردان از طريـق ايما و اشـارة دسـت يـا گرفتن دكمـة تاك بك
(  1 )talk backبرقـرار ميشـود؛ در داخـل اسـتوديو و دو طرف شيشـة حايـل ،معموالً باندهاي صـدا قرار گرفته
تـا در صـورت لـزوم قسـمتي از نمايـش ضبط شـده يـا آهنگ خاصـي را بـراي بازيگـران پخش كند بـه اين كار
«سـونو كـردن ( »2)foldbackميگويند.
در اطـراف اسـتوديو صندليهايـي اسـت كـه بازيگرانـي كـه نوبت بازيشـان نشـده روي آنها مينشـينند و متن
نمايـش را تعقيـب كـرده بالفاصلـه در نوبت خود پشـت ميكروفـون حاضر ميشـوند .تعدادي ميـز مخصوص كه
پوشـش پارچـهاي دارنـد در محيـط ميانـي استوديوسـت كـه بازيگران متـن خـود را روي آنها قـرار داده و در
برابـر ميكروفـون بـه ايفـاي نقـش ميپردازنـد .برخـي نيز ميكروفـون ايسـتاده را ترجيـح ميدهند .وقتـي تعداد
بازيگـران در يـك صحنـه زيـاد اسـت بـه ترتيب پشـت ميكروفـون قـرار ميگيرند و نقـش خـود را ميخوانند.

تصویر52
 .1دكمه اي است كه با فشردن آن صداي كارگردان و اتاق فرمان در داخل استوديو شنيده ميشود.
 .2بازگشت صدا ،پخش قسمتي از نمايش ،موسيقي يا ساير مواد صوتي از طريق باندهاي صوتي موجود در استوديو از اتاق فرمان
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نکات ایمنی

از كـف اسـتوديو سـيمهاي مختلفي به سـمت ميكروفونها كشـيده شـده اسـت .بازيگـران معموالً
از پشـت ميزهـا عبـور ميكننـد و در صـورت عبـور از بيـن ميزهـا خطر كشـيده شـدن سـيمها و
آسـيب بـه ميكروفونهـا وجـود دارد .بنابرايـن بازيگـران راديـو علاوه بر تمركـز بر متن نمايشـي
بايـد مراقـب اينگونه موارد در اسـتوديو باشـند.
اسـتوديوهاي كوچـك فاقـد اتاقـك افكـت هسـتند و همانطـور كه گفته شـد براي ضبـط گفتگو و
برنامههايـي غيـر از نمايـش راديويـي بـه كار ميروند.

تجهيزات اتاق فرمان
ميكسر  1يا ميز تركيب صدا
در ايـن اتـاق صدابـردار ،كارگـردان و تهيهكننده در پشـت ميز ميكسـر مينشـينند .صدابردار به هـر ميكروفون
يـك كانـال صوتـي را اختصـاص ميدهـد و بـه وسـيله محوكننده يـا كليدهـاي فيدر صـداي صدا هـر بازيگر را
كنتـرل ميكند.
او بـه وسـيلة فيـدر عمـل بـاال رفتـن تدريجـي ( ،)Fade inمحـو شـدن تدريجـي صـدا  Fade out( )،و قطـع يك
بـارة صـدا ( )Fade downرا انجـام ميدهـد .در ابتـداي نمايـش نيـز سـطح صـداي بازيگـر(  2)going for levelرا
مشـخص ميكنـد.

تصویر53
1. Mixer

 .2تعيين سطح صداي بازيگر ،صدابردار پيش از ضبط نمايش سطح صداي بازيگر را در برابر ميكروفون اندازهگيري ميكند.
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در هنـگام تعييـن سـطح صـدا ،بازيگـر بـه صـورت آزمايشـي چنـد سـطر از نقـش خـود را ميخوانـد و بـا تائيد
صدابـردار و اشـاره دسـت كارگـردان ،ضبط شـروع ميشـود.
تهيهكننـده نيـز متـن نمايـش را دنبـال كـرده و تپقهـاي بازيگـران را عالمتگـذاري ميكنـد .گاه بـه صـورت
همزمـان صداهايـي ماننـد صـداي محيـط ( 1) ambianceعبـور مـرور و اتومبيلها ،صداي روشـن شـدن موتور و
 ...را بـا متـن نمايـش در هـم ميآميـزد .بـه ايـن صداهـا سـاوند افكـت ( )Sound Effectميگويند.
كار اصلـي تهيهكننـده پـس از ضبـط نمايش شـروع ميشـود و محصول نهايي نمايـش از زير دسـت تهيهكننده
خـارج ميشـود.از ديگـر كارهاي تهيه كننده انتخاب موسـيقي اسـت.

تصویر54

كارگردان
كارگـردان نمايـش راديويـي ،پـس از مطالعـه متـن نمايـش ،انتخـاب و دعوت بازيگران بر اسـاس تناسـب
صدايشـان بـا كاراكتـر ،وظيفـة هدايـت بازيگـران بـه سـوي نقـش را بـر عهـده ميگيـرد .انتخـاب بازيگـر
در راديـو بـر خلاف تلويزيـون و سـينما بـر اسـاس چهـره و فيزيـك جسـماني نيسـت ،بلكه بر اسـاس نوع
صـدا انجام ميشـود.
 .1صداي زمينه اي كه مكان مورد نظر نمايش راديويي را القاء ميكند.
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گاه بازيگـر متناسـب بـا نقشـي كـه
بـه او محـول شـده اسـت ،مجبـور بـه
صداسـازي يـا گرفتـن تيـپ ميشـود.
بازيگـر صداهـاي مختلفـي را تمريـن
كـرده و در نهايـت ايـن كارگـردان
اسـت كـه صـداي مـورد نظـر را
1
تأييـد ميكنـد .پـس از دورخوانـي
و تمريـن ،در تمـام طـول ضبـط،
كارگـردان در اتـاق فرمـان متـن
تصویر55
را دنبـال كـرده ،نـكات الزم را در
مـورد دوري و نزديكـي بازيگـران بـه
ميكروفـون (پرسـپكتيو صـدا) بـه بازيگـران گوشـزد ميكنـد .معمـوالً بازيگـران حرفـهاي در مـوارد اندكي
نيـاز بـه تذكـر دارنـد.
فعالیت
گروهي

يك نمايش ساده براي راديو بنويسيد ،آن را بخوانيد (بازي كنيد) و ضبط كنيد.
به وسيله گوشي همراه خود يك نمايش ساده و كوتاه راديويي را كه خود نوشتهايد ،ضبط كنيد.

صدا سازي
پـس از شـناخت دسـتگاه آوايـي و توليد صـوت ،انجـام تمرينهاي بياني براي تسـلط برحنجـره و تارهاي صوتي
ضـروري اسـت .صداسـازي از ضروريـات و مهارتهـاي يـك بازيگر راديوسـت ،پس از اينكه شـما بعنـوان بازيگر
نمايشهـاي راديويـي بـر دسـتگاههاي آوايـي خـود مسـلط شـديد ،نوبـت به تمريـن ،بـراي ايجاد انعطـاف صدا
مـي رسـد ،يـك نوازندة سـازهاي سـيمي بـراي نواختن آهنـگ جديد ،كوك سـاز خـود را تغيير ميدهـد ،يعني
ميـزان كشـيدگي سـيمها را كـم و زيـاد ميكنـد .شـما نيـز بايـد توانايـي چنيـن انعطافـي را در دسـتگاه آوايي
خـود داشـته باشـيد و ايـن كار تنهـا بـا تمريـن مـداوم و دقـت در صداهـا بوجـود ميآيـد ،بـه صداهاي انسـاني
يـا صداهـاي موجـود در طبيعـت توجـه كنيـد .اين امـكان وجـود دارد كه كارگـردان به شـما نقشـي جوانتر يا
ً
كاملا بـا فيزيك بدني شـما متفاوت اسـت .به طـور مثـال :يك فرد
مسـنتر از خودتـان بدهـد و يـا نقشـي كـه
خيلـي چـاق يـا خيلي خشـن يـا حتي نقـش يك كـودك .بازيگرانـي كه بتواننـد اين نقشهـاي متنـوع را بازي
كننـد بـه تخيل شـنونده كمـك ميكنند.
 .1دورخواني اصطالحاً به موقعيتي گفته مي شود كه بازيگران تئاتر يا راديو در جلسات ابتدايي تمرينها گرد هم مينشينند و زير نظر كارگردان
متن نمايشي را مرور كرده ،نكات مورد نظر كارگردان را شنيده و بكار ميبرند.
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فعالیت
کارگاهی

 .1پـس از انجـام مـداوم وهـر روزه بيـان ،بـه صـداي يـك پيرمـرد ،پيـرزن و يا كـودك گـوش دهيد و
تلاش كنيـد صدايي بسـيار مسـنتر از سـن خـود توليد و ضبـط كنيد يـا مونولوگي با اين صدا را سـر
كالس بخوانيد.
 .2صداهـاي پيشـنهادي خـود را بـراي دوسـتان و هنرآموز خـود اجرا كنيـد( .اعم از صـداي موجودات
در طبيعـت يـا صـداي انسـان با خصوصيات سـني و شـخصيتي متفاوت)

تصویر56

تصویر57

ميكروفون
ميكروفونهـاي ضبـط نمايـش بسـيار حسـاس
و گرانقيمـت هسـتند ،و هرگـز نبايـد بـه آنهـا
ضربـه وارد كـرد يـا بـه سـمت آنهـا فـوت كـرد.
معمـوالً صدابـردار قبـل از ضبـط ،محـدودة دريافت
صـداي ميكروفـون مـورد اسـتفاده در اسـتوديو را
بـه بازيگـران يـادآوري ميكنـد .خـروج از محدوده
مـورد اشـاره ،سـبب ضعيـف شـدن صـدا و نزديـك
شـدن بيـش از حـد بـه آن ،سـبب گوشخـراش
تصویر58
شـدن صـدا خواهـد شـد.
محـدودة دريافـت صـدا در برخـي ميكروفونها در يك جهت مشـخص اسـت ،و تنهـا در راسـتاي ميكروفون به
صـورت مسـتقيم بايـد از آن دور يـا نزديـك شـد .امـا نـوع ديگـري از ميكروفونهـا نيـز دو جهتي هسـتند و به
شـكل هشـت انگليسـي ( )8عمـل ميكنند.
ميكروفـون بـه منزلـة گـوش مخاطب اسـت ،هنـگام زمزمه كـردن بايـد نزديكتر شـويد .اما هنگامـي كه مالك
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ميكروفـون هسـتيد ،موقـع فريـاد زدن تنهـا اندكـي فاصلـه بگيريـد ،اما زيـاد دور نشـويد .زيرا مالـك ميكروفون
هرگـز نبايـد از آن دور شـود ،در چنيـن مـواردي صدابردار فني و هنرمند بوسـيله فيدر (محوكننـده صدا) قدرت
صـدا را كاهـش ميدهـد تـا به عمق صدا (پرسـپكتيو) خدشـهاي وارد نشـود.

مالكيت ميكروفون
از آنجاييكـه نمايـش راديويـي در ذهـن شـنونده و بـا تصويـر سـازي تخيلـي شـكل ميگيـرد .بـراي كمـك به
تجسـم بهتـر او در دريافـت نقـش ،قوانينـي وضـع شـده اسـت .بازيگري كـه اوليـن ديالـوگ را ادا ميكند مالك
ميكروفـون محسـوب ميشـود .يعنـي بـه هيـچ وجـه از ميكروفـون فاصلـه نميگيـرد بلكه ديگـران بـه او دور يا
نزديـك ميشـوند .مگـر اينكـه به داليلـي مالكيت ميكروفون به ديگري واگذار شـود .نويسـندة نمايـش راديويي،
بايـد ايـن دوري و نزديكـي بـه ميكروفـون را در نـگارش متن نمايـش در نظر گرفته باشـد.

پرسپكتيو صدا
رعايـت پرسـپكتيو صـدا بـه تخيل شـنونده بـراي درك فضاي نمايـش و موقعيـت كاراكترها كمك مـي كند .به
طـور مثـال هنگاميكـه بازيگـر ،رازگويـي ميكنـد يـا به اصطلاح درگوشـي صحبت مـي كند ،دهانـش نزديك
بـه ميكروفـن قـرار مي گيـرد .البته ميـزان اين نزديكـي را صدابـردار تعيين ميكنـد .معموالً بازيگـران حرفهاي
بـه مـرور زمـان و كسـب تجربه حدود نزديك شـدن بـه ميكروفـون را رعايت ميكننـد .بنابراين پرسـپكتيو صدا
در ارتبـاط بـا ميكروفـون شـكل ميگيـرد .يعنـي دوري يـا نزديكـي بازيگر بـه ميكروفـون در اين ارتباط بسـيار
مهم اسـت.
نكته

در مـواردي كـه در متـن نمايش به افكار ذهني پرسـوناژ اشـاره شـده اسـت ،بازيگر بـراي اداي اين
نقـش بيـش از مـوارد ديگر بـه ميكروفون نزديك ميشـود.

در هنـگام بيـان افـكار ذهنـي ،بازيگـر از موقعيـت قبل نيـز به ميكروفـون نزديكتر ميشـود .در ايـن مواقع بايد
مراقـب اداي برخـي از كلمـات و حـروف ماننـد "پ" و "ت" بـود .زيـرا پرتـاب ايـن حـروف در ميكروفون سـبب
دميـدن هـواي اضافـي در ميكروفـون و اُفـت كيفيـت صوتـي نمايـش مـي شـود .در چنيـن مواقعـي صدابـردار
درخواسـت تكـرار جملـه را خواهـد كرد.
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تصویر59

تصویر60

تصویر61

در هنـگام گفتگـوي عـادي بـا بازيگـر مقابـل ،ميـزان نزديكـي بـه ميكروفن معمـوالً به انـدازة انگشـتان باز يك
دسـت ،يعنـي فاصلة شـصت تـا انگشـت كوچك خواهـد بود.
وقتـي كاراكتـر ،قصـد تـرك مكان انجـام نمايـش را دارد ،بازيگر از موقعيت قبلي نسـبت به ميكروفـون به تدريج
دور ميشـود معمـوالً ميـزان دوري از ميكروفـون را در نقشهايـي كـه از دورتـر بازي ميشـوند مثـل فرياد يك
سـرباز كـه فرمانـده خـود را صـدا مـي زنـد ،كارگـردان از اتاق فرمـان تعييـن ميكند .ماننـد :فرياد سـربازي كه
از دور فرمانـدة خـود را صـدا ميزند.
ناگفتـه نمانـد متصـدي جلوههـاي صوتـي يا افكتـور ،نيز بـه منزلة بـدن بازيگر عمل كـرده و به همـان ميزان از
ميكروفـون مخصـوص خود دور يـا به آن نزديك ميشـود.
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ً
كاملا نزديـك بـه ميكروفـون صحبـت مـي كنـد و بـه اصطلاح "مالـك ميكروفـون" اسـت پس
ماننـد :بازيگـر
منطقـي آن اسـت كـه صـداي ريختـن آب در ليـوان از همـان فاصلـه شـنيده شـود نـه دورتر.

فعالیت
گروهي

نكته

فعالیت
گروهي
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گفتگـوي نمايشـي زيـرا را بـا كمك دوسـتانتان ضبط و اجـرا كنيد .بـراي ضبط بهتـر ميتوانيد از يك
وويسر(  )voicerاسـتفاده كنيد.

وويسـر( )voicerوسـيلهاي بـراي ضبـط صداسـت ،در انـدازة يك تلفـن همراه با كيفيـت ضبط قابل
قبـول صدا

{صـداي قدمهـاي نزديـك بـه ميكروفـون صـداي چنـد ضربه بـه در چوبـي از نزديـك  -صداي
باز شـدن در}
پسر( :از نزديك) آقا اجازه
معلم( :ازدور) دير كردي
پسر :آقا اجازه سرويس مدرسه پنچر شد ما هم صبر كرديم تا زاپاس بندازه
معلم :بيا اينجا ببينم
{صداي بسته شدن در و قدمهاي پسر نزديك به ميكروفون  -پس از چند قدم متوقف ميشود}.
معلم( :نزديك به ميكروفون) اين يادداشت رو ميبري دفتر ميدي به آقاي مدير
{صداي نوشتن با انتهاي خودكار براي توليد واضحتر صدا و صداي خشخش كاغذ}
پسر :آقا اين دفعه رو ببخشيد ديگه تكرار نميشه
معلم :اين دفعه اولت نيست ،بگير
{صداي كاغذ كه تا مي خورد دقيقاً جلوي ميكروفون}
پسر( :متاثر) چشم آقا
{صداي قدمهاي پسر نزديك ميكروفون صداي بازشدن در همزمان يك قدم و بسته شدن در}
پسـر{:نزديك تـر بـه ميكروفـون گفـت وگـو بـا خـود} بخشـكي شـانس {صـداي قدمهـاي نزديـك
ميكروفـون كـه ضعيـف و نهايتـاً محـو (فيـد) ميشـود}.
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تجسم بخشي
از آنجايـي كـه در نمايشـنامههاي راديويـي فيزيك بدنـي بازيگر ،مكان و ابعـاد فضاي اجراي نمايـش ،ديده نمي
شـود .بـراي روشـن شـدن ذهـن مخاطـب ،از عواملـي كمـك گرفتـهميشـود ماننـد :نـوع صـدا ،لحن يـا لهجه
و حـس بازيگـر ،آمبيانـس 1صـداي محيـط ،جلوههـاي صوتـي (سـاندافكت ) 2كـه توسـط تهيهكننـده انتخـاب
ميشـود و صداهايـي كـه در داخـل اسـتوديو به وسـيلة متصـدي جلوههـاي صوتي (افكتـور) توليد ميشـود كه
هـر يك بـا توجه بـه جايگاهشـان داراي اهميت هسـتند.
در هنـگام تمريـن ،همـة عوامـل نمايـش راديويـي شـامل ،بازيگـران ،افكتـور ،تهيهكننـده حضـور دارنـد و برای
اجـراي (مـوارد مـورد نظـر كارگـردان) تالش ميكننـد ،حاصل ايـن كار تيمي ،به همـراه صدابـرداري حرفهاي و
دقيـق ،فضـاي ذهنـي مناسـبي بـراي ايجاد تخيـل بهتر شـنونده ايجـاد ميكند.
بديهـي اسـت هيچكـس بـا خوانـدن اصـول بازيگـري ،بازيگـر نخواهد شـد امـا تمرين ،تجربـه و مطالعـة مرتبط
اهميت ويـژهاي دارد.
فعالیت
گروهي

نكته

بـراي آشـنايي بيشـتر بـا نمايـش راديويـي بـا توجـه بـه مـواردي كـه در ايـن بخـش گفته شـد ،چند
نمايـش راديويـي را بـه دقت بشـنويد.
در صورت امكان هنرجويان در تمرين يا ضبط يك نمايش راديويي شركت كنند.

بديهـي اسـت پيـش از حضـور هنرجويـان در اسـتوديوي راديو ،بايـد هماهنگي بين مدير مدرسـه
و استوديو انجام شود.

1. Ambience
2. Sound effect
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ارزشیابی شایستگی بازيگري
      شرح کار                                                                                                                                                                                                   :
مطالعة متن نمايش تلويزيوني يا راديويي و انتخاب تكنيكهاي متناسب با آن در صدا (اجراي راديويي) و در بازي (اجراي تلويزيوني)

استاندارد عملکرد:

اجراي يك مونولوگ به صورت خالق با بيان و كنش نمايشي
شاخص ها:
 مطالعه و روخواني متن و تركيب آن با تكنيكهاي بازيگري دورخواني و تحليل متن تمرينات متناسب با زبان بدن ،تصويرسازي خيالي براي رسيدن به نقش -قرارگيري در لوكيشن و اجراي نهايي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان  45 :دقيقه
مكان :استوديوي نمايش (راديو و تلويزيون)
ابزار و تجهیزات :تجهيزات صحنه ،صدا ،تصوير ،لباس

معیارشایستگی:

ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی ا ز 3

1

خوانش انفرادي متن و تركيب آن با تكنيكهاي بازيگري

1

2

دورخواني و تحليل متن

2

3

تمرينات بدن بيان ،تصويرسازي و رسيدن به نقش

2

4

قرارگيري در لوكيشن

1

5

اجراي نهايي

2

نمره هنرجو

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش :مراقبت
از خود ،بهداشت صدا و بدن ،خود باوري ،اعتماد به نفس ،صداقت ،فروتني ،توجه به
محيط زيست در حين انجام كار ،اجتماعي بودن ،مردمي بودن (  ) 15Nسطح  1مهارت
گوش گردن (  ) 25Nسطح  1خود مديريتي (  ) 16Nسطح 1

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2 ،می باشد.

*

فهرست منابع و ماخذ
 ارجمند ،مهدي ،درسهاي بازيگري (بازي براي دوربين) ،نشر سوره مهر چاپ دوم 1394 برنارد ،يان ،بازيگري در سينما و تلويزيون ،ترجمه :محمد گذرآبادي ،انتشارات هرمس چاپ دوم 1394 هولتن ،اورلي ،مقدمه بر تئاتر ،ترجمه محبوبه مهاجر ،انتشارات كروش ،چاپ سوم1384 ، آدلر ،استال ،تكنيك بازيگري ،ترجمه احمد داوود ،نشر مركز ،چاپ نهم1385 ، روز -اونز ،جيمز ،تئاتر تجربي ،ترجمه مصطفي اسالميه ،نشر سروش تهران1369 ، پيتز ،آلن وباربارا ،زبان بدن ،ترجمه سيمين موحد ،نشر قاصدك صبا1390 ، بك ،آلن ،بازيگري در راديو ،ترجمه معصومه امين ،نشر دفتر پژوهشهاي راديو ،تهران ،دي 1384 برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران .1391 ، اسـتاندارد شايسـتگي حرفـة توليـد برنامـة تلويزيونـي سـازمان پژوهـش و برنامهريـزي آموزشـي دفترتألیـفکتابهـای درسـی فنـی و حرفـهاي و کاردانـش.1393
 اسـتاندارد ارزشـيابي حرفـة توليـد برنامـة تلويزيونـي سـازمان پژوهـش و برنامهريـزي آموزشـي دفترتألیـفکتابهـای درسـی فنـی و حرفـهاي و کاردانـش.1394
 برنامـه درسـی رشـته توليـد برنامـه تلويزيوني ،سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشـي دفترتألیـف کتابهایدرسـی فنی و حرفـهای و کاردانش .1394
 سـند برنامـه درس گویندگی،اجـرا و بازیگـری سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشـي دفترتألیـف كتابهايدرسـی فنی و حرفـهاي و کاردانش.
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