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Abstract 

The book "The TV Production Handbook" aims to introduce students to digital 

technologies for producing TV programs and also the presentation of the specific 

aesthetic of this medium for influencing audiences. In this regard, we confront 

explanations about technical facilities and how to use them, regarding qualitative 

analysis method for reviewing and analyzing the book "The TV Production 

Handbook", and, along with the use of theories of McClellan and Baudrillard in 

media criticism. Regarding this analysis, the important point is that for the invitation 

of the audience, and presentation of formal elements to influence, his choice for 

interpretation is restricted. His deprivation of possible alternatives in the visible 

image is an ideological aspect of the TV program. Standardization in choosing the 

visual form of programs and avoiding visual innovations in choosing the shot sizes, 

camera angle, etc. This can be called depriving the audience of their freedom to 

interpret the program. 
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  1هاي تلويزيوني راهنماي توليد برنامهبررسي و نقد كتاب 

  *ارسالن مقدس
  **مهدي علي شيخ

  چكيده
ي توليد سيما بـا  ، آشنايي دانشجويان رشتههاي تلويزيونيراهنماي توليد برنامههدف كتاب 

شناسي خاص ي زيباييچنين ارائههاي تلويزيوني و همتكنولوژيِ ديجيتال در ساخت برنامه
تر اثرگذاشتن بر مخاطب است. با استفاده از روش تحليل كيفي اين رسانه براي هرچه بيش

ها اين نتيجه حاصل شـد كـه بـراي    لوهان و بودريار در نقد رسانهاز نظريات مكو استفاده 
ي عناصر فرمي بـراي تأثيرگـذاري حـداكثري، حـق انتخـاب او در      جذب مخاطب و ارائه

هاي ممكـن در تصـويرِ قابـل مشـاهده،     سازي او از بديلشود و محرومتفسير، محدود مي
ها و پرهيز از ارسازي در انتخاب فرم بصري برنامهدهد. معيوجهي ايدئولوژيك به برنامه مي

ي دوربين و مواردي از اين دست نيز در هاي تصويري در انتخاب اندازه نما، زاويهنوآوري
بِ آزادي مخاطـب از تفسـيرِ   تـوان آن را سـل  كنـد. مـوردي كـه مـي    همين راستا عمل مـي 

  ناميد. ناديده انگاشت.  برنامه
  .سازي، مخاطب، ايدئولوژيرسانه، برنامهتلويزيون،  ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
 لهئبيان مس 1.1

هـا در زنـدگي اجتمـاعي، لـزوم     هاي جمعي و نقش پررنگ آنبا گسترش روزافزون رسانه
ي ها رسانهشود. تلويزيون كه تا سالها بيش از پيش احساس ميشناخت فني و سازوكار آن

هاي مجـازي، انـدكي از مقبوليـت    اينترنت و شبكهرقيب اين عرصه بود، با فراگير شدن بي
كردن اي فراگير در سرگرمتوان رسانهخود را از دست داد؛ با اين حال هنوز تلويزيون را مي

هـا اعـم از   ويژه پس از دگرگوني در محتواي برنامـه حساب آورد. بهمردم و كسب اخبار به
 1990و  1980ي هاي تلويزيوني از دههي خبر و سريالي ارائههاي تلويزيوني، نحوهنمايش

  ترين ابزار سرگرمي در جهان تبديل شد. به اين سو، تلويزيون دوباره به مهم
آوري و اش، از شـناخت فـن  اي مانند تلويزيون و سـازوكار تأثيرگـذاري  شناخت رسانه

شـود و سـپس بـه چگـونگي بيـان و      هـاي تلويزيـوني آغـاز مـي    چگونگي ساخت برنامـه 
انجامد. بـدين ترتيـب شـناخت دانـش فنـي و تكنولـوژي       شناسي تأثير بر مخاطب مي روان

ــه ــاخت برنام ــي س ــوني را م ــاي تلويزي ــهه ــوان ب ــوان زت ــذاريِ  عن ــي اثرگ ــاي بررس يربن
دهـي بـه طـرز ديـد     بخشـي و جهـت  دانست. زيربنايي كه به روبنايي به نام تعين  تلويزيون

  انجامد. و ساير امور زندگي ميهاي تلويزيوني مخاطب در مواجهه با برنامه
هـاي  هاي اصلي توليدهاي تلويزيون و ضبط ويـديويي و پـروژه  كتاب حاضر به ويژگي

هـا  ي راهكارهاي استفاده از ابزارها و دستگاهپردازد و درصدد است با ارائهاي ميچندرسانه
سـتفاده از  هـا بـر مخاطـب بـا ا    براي خلق تصاوير و صداي بهينه، ميـزان اثرگـذاري برنامـه   

شناسي اين رسانه را ممكن سازد. در ادامه پس از معرفي مختصر كتاب و نويسنده، به  زيبايي
گيري، بـه خصـوص   بررسي فصل به فصل اثر خواهيم پرداخت. و در بخش پيش از نتيجه

شناسي اين رسانه (تلويزيون) و اثرگذاري بر مخاطـب، بـه   فصول پاياني كتاب كه به زيبايي
  تري سخن خواهيم گفت. تفصيل بيش

  
 روش تحليل و هدف پژوهش 2.1

ابتدا به بررسي فصل به فصل كتـاب   هاي تلويزيونيراهنماي توليد برنامهبراي تحليل كتاب 
پرداخته خواهد شد و نقاط قوت و ضعف هر فصل ذيـل عنـوان همـان فصـل بـه همـراه       
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ربوط به شدت نـور و  شوند. برخي نقايص علمي مشمار در ترجمه بررسي مياشكاالت كم
اين مسائل بر اساس ارجاع به منابع معتبر علمي فيزيك مورد بررسي قرار گرفتند. در مـورد  

اي و بررسي موارد ارائه شده در كتاب بـا آراء  تحليل محتواي كتاب بر اساس منابع كتابخانه
ي رسانه و بر مبناي روش تحليل كيفـي تـالش شـده اسـت     نظران حوزهو نظرات صاحب

ديگر  بيان ها بررسي شود؛ بهي ساخت آنهاي تلويزيوني بر مبناي نحوهايجاد محتواي برنامه
  تأثيرپذيري محتواي برنامه از فرم و چگونگي آفرينش آن مورد واكاوي قرار گيرد.

  
  معرفي اثر. 2

زاده طهماسـبي و  ي علي رجب) و ترجمهHerbert Zettlي هربرت زتل (كتاب حاضر نوشته
 هاي تلويزيـوني راهنماي توليد برنامهراد در بيست فصل با عنوان يدالدين طباطباييسيد مج

انتشـارات دانشـكده   نسـخه توسـط    3000بـا شـمارگان    1384صفحه و در سـال   694 در
) 1384صدد است چاپ نخست (اين مقاله دراست. سيما و در قطع رحلي منتشر شدهصداو

  را نقد كند.
  
  هنويسند ةمختصري دربار. 3

تلويزيــون از دانشــگاه - ي ارتباطــات الكترونيكــي و راديــوهربــرت زتــل اســتاد بازنشســته
سانفرانسيسكو است. او در دانشگاه سانفرانسيسكو رئـيس انجمـن ارتباطـات بـين المللـي      

چنـين مشـاور توليـد در    اي بود و جوايز متعددي براي تـدريس كسـب كـرد. او هـم    رسانه
ي ارتباطـات  هـاي زيـادي در زمينـه   اسـت. او كتـاب   CBSو  NBCهـاي تلويزيـوني    شبكه

راهنمـاي  )، Video Basics( مباني ويـديو توان از است كه ميالكترونيكي و تلويزيون نگاشته
 تصـوير، صـدا، حركـت   ) و Television Production Handbook( هاي تلويزيونيتوليد برنامه

)Sight, Sound, Motion.نام برد (  
(https://www.amazon.com/Herbert-Zettl/e/B001I9WB8Q) 
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  بررسي فصل به فصل اثر. 4
اسـت، درصـورتي كـه بايـد     نوشـته شـده   Zettleي كتاب، نام انگليسي نويسـنده  در شناسه

Zettl  ي شد. در صفحهنوشته ميXIV  بايـد  » هـاي تـدوين  گيـري تصـميم «فهرست مطالب
نوشـته شـده كـه     XXي پاياني فهرست مطالب يعني صفحه) نوشته شود. در boldپررنگ (

صفحه دارد و بخشـي بـه    694است، در صورتي كه كتاب آمده 695ي در صفحه» هانمايه«
هـاي  و در آغـاز، واژه  ها در كتاب وجود ندارد. هر فصل به دو بخش تقسيم شـده نام نمايه
در پايان آن نيز رئوس مطالب و كار رفته به همراه توضيحي مختصر نوشته شده و كليدي به

يـاب  است. در پايان كتـاب نيـز برابرنامـه و واژه   مفاهيم كليدي گفته شده در آن بخش آمده
مفيدي وجود دارد كه در برگرداندن اصطالحات فني به زبان فارسي، تالشي ستودني انجام 

  است. شده
  

  اول: فرايند توليد در تلويزيون فصل 1.4
» آشـنايي بـا رايانـه   «و » هاي تلويزيـوني چگونـه اسـت   توليد برنامه« اين فصل از دو بخش

چون دوربين، است. بخش نخست به تعريف سيستم تلويزيوني و عناصر آن همتشكيل شده
پردازد. بخـش دوم  ابزار نورپردازي، تجهيزات صدا، دستگاه ضبط ويديو، ميز فرمان و ... مي

اعـم از مونيتـور، هـارد ديسـك،     نـه و اجـزاي آن   به آشنايي با رايانـه اختصـاص دارد. رايا  
شـوند. چـون كتـاب اصـلي در     كليد، چاپگر و ... در ايـن بخـش توضـيح داده مـي     صفحه
شـماري در  هـاي شخصـي توسـط كـاربران بـي     است و هنوز رايانـه چاپ شده 2006  سال

ار كتاب، يعنيسال انتش 1384است، لذا در اين زمانه و در سال نقاط جهان فراگير نشده اقصي
به تعريف صفحه كليـد و   22ي رسد؛ به طور مثال در صفحهنظر نمياين بخش ضروري به

پردازد كه نيازي به آن نيست. با اين وجود براي پايبندي به متن اصلي و ) ميmouseموش (
  ي آن كار درستي است. عدم تحريف در آن، ترجمه

  
  اهفصل دوم: افراد گروه توليد و مكان 2.4
تشكيل » استوديوها، اتاق فرمان و نواحي پشتيباني«و » كار افراد توليد«فصل از دو بخش  اين
كننـده، دسـتياران،   است. بخش نخست به كاركنان غيرفني ماننـد مـدير اجرايـي، تهيـه     شده
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چنين كاركنان فني مانند مهندسان، كارگردان فني، تصـويربردار،  هنرور، بازيگر، مجري و هم
كنـد.  پردازد و دست آخر كاركنان توليدي خبر را معرفي مـي رز صدا و ... ميونورپرداز، فن

اش، اتاق فرمان و تجهيـزات  بخش دوم استوديوي تلويزيوني با مشخصات فني و تأسيساتي
دهد. اين اطالعـات  آن، افراد مشغول به كار و شرح وظايف هريك از تجهيزات را شرح مي

پردازد و ضروري است. اين فصل كه به عوامل انساني ميي مطالب كتاب اي براي ادامهپايه
كنند، زيربناي تكنولوژيكي و هاي بعدي كه تجهيزات فني و ابزارآالت آن را معرفي ميفصل

  دهند.ي تلويزيون را تشكيل ميفني رسانه
  

  فصل سوم: دوربين تلويزيوني 3.4
تشكيل » اصول كار دوربين«و  »كنددوربين تلويزيوني چگونه كار مي«اين فصل از دو بخش 

هـا و  است. بخش نخست به اجزاي دوربين، اصـول كـار بـا دوربـين، انـواع دوربـين       شده
هـاي  زنـي، ويژگـي  پـردازد. بخـش دوم بـه فراينـد رج    چگونگي ضبط تصوير باكيفيت مي

پردازد. در مبحث مربوط ي تلويزيوني ميهاي پردازش سيگنال و گيرندهتصوير، روش  رنگ
رنگ، تصاوير كتاب سياه و سفيد هستند، در صورتي كه با توجه به توضـيحات تصـاوير   به 

، تصـوير  77ي در صـفحه  2و  1ي بودند؛ بـه عنـوان نمونـه تصـوير شـماره     بايد رنگي مي
در  11ي ، تصــوير شــماره79ي در صــفحه 7ي ، تصــوير شــماره78ي صــفحه 4  شــماره
  بودند. كه همگي بايد رنگي مي 83و  82چنين تصاوير صفحات و هم 81  صفحه

  
  ها فصل چهارم: عدسي 4.4

اسـت.  تشـكيل شـده  » بينـد عدسـي چـه مـي   «و » عدسـي چيسـت  «اين فصل از دو بخش 
ي كانوني، گذردهي ها مانند فاصله) عدسيopticalنخست به مشخصات نورشناختي (  بخش

پـردازد. بخـش دوم بـه    نور و دهانه، لنز زوم، كنترل عملياتي آن و سازوكار عدسي زوم مي
ي باز، نرمال و تله بـه همـراه تصـاوير و توضـيحاتي در چگـونگي      هاي زاويهانواع عدسي

ي شناسي اين تصاوير و نحوهپردازد. با اين حال كاركرد زيباييها ميتصوير و ميدان ديد آن
  است.كاربرد اين لنزها گفته نشده
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  فصل پنجم: پايه دوربين 5.4
تشـكيل  » هـاي ويـژه  پايه«و » هاهاي استاندارد دوربين و حركتپايه«بخش  اين فصل از دو

هـاي  چنـين حركـت  هـا و هـم  هاي دوربين و كَلگـي است. بخش نخست به انواع پايه شده
هاي دوربين، چـه حركـت   ) و ساير حركتtilt)، عمودگردي (panگردي (دوربين مانند افق

هـا،  ي دوربين مانند جرثقيلهاي ويژهوم به پايهپردازد. بخش دكَلگي و چه حركت پايه مي
هايي كه اتصال دوربين را به وسـايلي ماننـد خـودرو،    ) و انواع پايهSteadicamپايا دوربين (

  پردازد.سازد، ميستون يا مانند آن ممكن مي
  

  بندي تصوير فصل ششم: عملكرد دوربين و تركيب 6.4
است. بخش نخست تشكيل شده» بندي نماهاقاب«و » كار با دوربين«اين فصل از دو بخش 

هـاي اسـتوديويي و   به كار با دوربين، از چگونگي در دست گرفتن دوربين تا كار با دوربين
رو و بنــدي نماهــا، انــدازه نماهافضــاي بــالي ســر، فضــاي پــيشي قــابچنــين نحــوههــم
اين مبحـث اسـت.    بخشبندي در نماهاي نزديك پايانچنين تركيبپردازد. هممي  فضا پيش

هـا و امكانـات نمـايش در قطـع     ي نمـايش محـدوديت  بخش دوم به اندازه و وسعت پرده
)، closuresهـا و بسـتارها (  بنـدي پـردازد. در ايـن راسـتا انـواع قـاب     ي تلويزيون ميصفحه

  شوند.ها توضيح داده ميچنين عمق و حركت سوژهچگونگي پويايي قاب و هم
  

  زيفصل هفتم: نورپردا 7.4
تركيــب رنــگ و «و » نــور، تجهيــزات و تنظيمــات نــورپردازي«ايــن فصــل از دو بخــش 

است. بخش نخست به دمـاي رنـگ، تـراز نـور،     تشكيل شده» شناسي در نورپردازي زيبايي
هاي نصب نـور تـا انـواع    تضادهاي روشن و تيره، تجهيزات نورپردازي استوديويي، از پايه

در مـورد   9سـطر   164ي پردازد. در صـفحه ترل نور ميچنين تجهيزات كنها و همنورافكن
درصورتي كه در كتاب هيچ » 11لوح رنگي شماره «است كردن دماي رنگ، نوشته شدهميزان

ي آن، هـا، شـدت نـور و محاسـبه    اي وجود ندارد. بخش دوم به انواع المـپ تصوير رنگي
ــه ــي   ورق ــر م ــگ را تغيي ــه رن ــايي ك ــا  ه ــا زيب ــي ي ــداف غيرفن ــد و اه ــي در ييدهن شناس

  پردازد.  مي  نورپردازي
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ي شدت نـور، هرچنـد توضـيح مربـوط بـه آن داده      در مورد محاسبه 199ي در صفحه
است ولي خبري از فرمول محاسباتي آن نيست. در تعريف ارائه شده نيز دقت علمـي    شده

اسـت. بـر اسـاس تعريـف،     رعايت نشده و صرفاً عكس مجذور فاصله بودن آن بيان شـده 
540 سبز با فركـانس  فام نور تك  يك منبعشدت نور يك شمع، از « × در يـك  هرتـز   10

1شدت تابشي  ،جهت  & Halliday» (است  ي فضايي][واحد زاويه استراديان  بر وات 683

Resnick, 2014: A-2 فام، انتگرالي از تـابع روشـنايي بـر    براي نورهاي غيرتك). و فرمول آن
 هاست:روي طيف طول موج

 = 683 ( ) ( ) ∙   
 شدت نور بر اساس شمع، كه 

 شدت تابش بر اساس وات بر استراديان 

 تابع استاندارد روشنايي است.  و 

Ωاستراديان نيز از فرمـول   = شـعاع   rمسـاحت سـطح و    Sآيـد كـه   دسـت مـي  بـه   
 ). Hecht, 2002است.به اين دليل شدت نور عكس مجذور فاصله است (  كره

كـرد؛ چراكـه   تغييـر مـي  » ي شدت نـور محاسبه«بنابراين بهتر بود عنوان اين قسمت از 
ي شـدت  اساس فرمول محاسباتي كه گفته شد، مطالـب ايـن بخـش از كتـاب، محاسـبه     بر
كند. با ايـن حـال نيـازي بـه بيـان ايـن       نسبت آن با فاصله را بيان مي باشد و صرفاً نمي  نور

محاسبات نوري در كتابي كه راهنماي توليدات تلويزيـوني اسـت و بـه معرفـي تجهيـزات      
  شود.شده مرتفع ميپردازد نيست و با تغيير عنوان اين فصل، مشكل بيانمربوط به آن مي

  
  تلويزيونيفصل هشتم: فنون نورپردازي  8.4

» هاي ويـژه نورپردازي در ميدان و جلوه«و » نورپردازي در استوديو«اين فصل از دو بخش 
ها، نكات ايمني آن، تعاريف اصطالحات است. بخش نخست به كار با نورافكنتشكيل شده

نـورپردازي در بيـرون اسـتوديو و    پردازد. بخش دوم نيـز  نورپردازي و انواع نورپردازي مي
دآوري خبر، تصويربرداري در شب، نكات ايمنـي و فنـي بـراي نـورپردازي در     حين گردر

  پردازد. بيرون استوديو و روابط شدت روشنايي در مثلث نورپردازي مي
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 236ي در صـورتي كـه در صـفحه   » شـدت روشـنايي  «نوشـته شـده    225ي در صفحه
) مجموع شار نوري illuminanceكه روشنايي (است. با توجه به ايننوشته شده» نور  شدت«
)luminous fluxگــذرد اســت () كــه از واحــد ســطح مــيibid متفــاوت از شــدت نــور ،(
)luminous intensityبــه  225ي در صــفحه» شــدت روشــنايي«باشــد، بنــابراين بايــد ) مــي
  اصالح شود.» نور  شدت«
  

  فصل نهم: دريافت صدا 9.4
اسـت.  تشكيل شده» كرد ميكروفنكار«و » شنودميكروفن چگونه مي«اين فصل از دو بخش 

هـاي مولـد صـدا، الگوهـاي     ها، سيسـتم بخش نخست به مشخصات الكترونيكي ميكروفن
پردازد. بخش دوم هاي سيار و ساكن ميها، ميكروفندريافت، مشخصات كاربردي ميكروفن

هـا و  هاي ويـژه در ميكـروفن ماننـد امپـدانس    نيز به ديافراگم و عناصر مولد صدا، شاخص
هاي كاربري ميكـروفن در توليـدات   گذاري براي دريافت موسيقي، روشها، ميكروفنپاسخ

  پردازد.هاي ويژه در كاربرد ميكروفن در استوديو ميميداني و خبري و روش
  

  فصل دهم: كنترل صدا 10.4
شناسـي  صـداميزي و زيبـايي  «و » تجهيزات كنترل صدا و كاربردهـا «اين فصل از دو بخش 

ي كنترل صدا، اتـاق كنتـرل و توليـد صـدا،     است. بخش نخست به ناحيهتشكيل شده» صدا
پردازد. بخش دوم نيز هاي ضبط و تجهيزات پخش صوت ميتجهيزات صوتي مانند دستگاه

ي اسـتوديويي،  ي زنـده عمليات اصلي صوتي مانند تنظيم حجم صدا، صداميزي در برنامـه 
ي زيبايي و كنتـرل كيفيـت صـدا ماننـد محـيط،      هاتوليد، شاخصي پسصداميزي در دوره

ي فصل پيش است و اسـتفاده  پردازد. اين فصل در ادامهموضوع، زمينه و پيوستگي صدا مي
  كند.كاربردي از تجهيزات صدا را بيان مي

  
  ساز هاي ذخيره فصل يازدهم: ضبط ويديويي و سيستم 11.4

اسـت.  تشـكيل شـده  » يـديو مراحـل ضـبط و  «و » ضـبط ويـديويي  «اين فصل از دو بخش 
هـاي ضـبط نـواري و نظـام     هـاي آنـالوگ و ديجيتـال، دسـتگاه    نخست بـه دسـتگاه    بخش
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ي اطالعـات در  هـاي ذخيـره  پايـه و نظـام  - سازي اطالعات در آن و ضـبط ديسـك   ذخيره
هاي نمايشي و توزيـع  پردازد. بخش دوم به كاربردهاي ضبط ويديو در ساختن برنامه مي  آن

پردازد. از اين پس كتاب به هاي عملياتي و گزينش كيفيت و عوامل توليد ميبرنامه، سيستم
  شود.ي تلويزيوني ميصورت تدريجي وارد مراحل ساخت برنامه

  
  توليد فصل دوازدهم: تدوينِ پس 12.4

اسـت.  تشكيل شده» هاي توليدگيريتصميم«و » توليدتدوين در پس«اين فصل از دو بخش 
بندي و پيرايش، حـاالت تـدوين مطـابق بـا     تدوين اعم از تركيب بخش نخست به عمليات

هـاي تـدوين   هاي تدوين خطي و روشهاي تدوين، روشكيفيت و اهداف تدوين، دستگاه
پردازد. بخش دوم به تجهيزات اصلي انتقال مانند بـرش، درآميـزي، روبـش و    غيرخطي مي

  پردازد. چنين اصول مهم تدوين ميمحو تدريجي و هم
دليـل  چنين تدوين تداومي، بـه ) و همjump cutدر مورد برش پرشي ( 380ي صفحهدر 

چنين است؛ همهاي ممكن خودداري شدهي تلويزيون، از آوردنِ بديلكارانهطبيعت محافظه
اسـت. ايـن   كارانـه گرفتـه  در مورد خط فرضي نيز كتاب موضعي محافظه 383ي در صفحه

ي ، پس از تجربيـات بصـري مخـاطبي كـه تجربـه     حالي است كه با شكستن خط فرضيدر
آيد. اي پيش نمياز صد سال سينما و پنجاه سال تلويزيون ديدن دارد، چنين سردرگمي بيش
ي هيچكاك ) ساختهPsycho) و يا مثالً فيلم رواني (Yasujiro Ozuهاي اوزو (اش فيلمنمونه

)Alfred Hitchcockاش شـده نقش اول در ماشين پاركاي كه پليس با بازيگر زن ) در صحنه
 13در سـطر   386ي آيد. در صـفحه اي نيز براي بيننده پيش نميكند؛ سردرگميصحبت مي
درمعـرض فـروش   «بـه  » شـده  درمعـرض فـروش گـزارده   «، اصـول اخالقـي  ذيل عنـوان  

اصالح شود. اصول اخالقي در تدوين تصاوير كه در اين بخـش بـدان اشـاره    » شده گذاشته
گـر اسـتقالل   ي تلويزيـوني بسـتگي دارد و تـدوين   هاي كالن شـبكه ه سياستاست، ب شده

ي نوع تدوين هاي تلويزيوني دربارهريزان كالن برنامهكننده و برنامهچنداني ندارد؛ زيرا تهيه
  گيرند.و برش تصاوير و به طور كلي تصويري كه بايد نشان داده شود تصميم مي
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  اي ونيكي يا تدوين لحظهفصل سيزدهم: تدوين الكتر 13.4
تشـكيل  » ميـز تركيـب تصـاوير   «و » كـاركرد ميـز تركيـب تصـاوير    «اين فصل از دو بخش 

است. بخش نخست به اصول كار ميز تركيب تصاوير، انتخاب منابع تصـويري، طـرح     شده
پردازد. بخش دوم به انواع ميزهاي تركيب در كلي و جزئيات ميز تركيب و كليدزني اوليه مي

هاي هاي الكترونيكي آنالوگ و ديجيتال و طرحتوليد، ميز فرمان، طراحيتوليد و پس مراحل
  پردازد.مؤلفه و چندمؤلفه ميتك

  
  هاي تصويري فصل چهاردهم: جلوه 14.4

هاي غيرالكترونيكـي  جلوه«و » هاي الكترونيكي و شيوه استفادهجلوه«اين فصل از دو بخش 
هاي الكترونيكي اسـتاندارد ماننـد   بخش نخست به جلوه است.تشكيل شده» و شيوه استفاده

هاي تصويري ديجيتال ماننـد  چنين جلوهنمايي، حك عناوين، كروماكي و روبش و همبرهم
هـا تصـاوير چندگانـه،    اي، اندازه تصوير، نمودهاي ظاهري و نور و حركتهاي رايانهجلوه

هـاي  پردازد. بخش دوم به جلـوه هايي از اين دست مينمايي و جلوهنمايي و بزرگكوچك
هاي مكـانيكي  چنين جلوهساز تصوير، انواع فيلترها و همها، منشور و وارونهنوري، بازتابنده

  پردازد.گون، انفجارگون و ... ميمانند برف
  

  فصل پانزدهم: طراحي 15.4
صحنه در ها و وسايل آرايه«و » طراحي و كاربري گرافيك تلويزيوني«اين فصل از دو بخش 

است. بخش نخست به مشخصات گرافيك تلويزيوني ماننـد نسـبت   تشكيل شده» تلويزيون
هـاي گرافيكـي ماننـد    ابعاد، خوانايي، رنگ، سازگاري رنگ و سبك، تجهيزات مولد طـرح 

هاي تلويزيوني يعنـي واحـدهاي   پردازد. بخش دوم به آرايهدستگاه مولد حروف و غيره مي
خته و سكوها، وسايل صحنه و طراحـي صـحنه، عناصـر طراحـي     استاندارد، واحدهاي آوي

  پردازد.چنين انواع كارت گرافيك دوربين ميصحنه و هم
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  فصل شانزدهم: هنرور تلويزيون 16.4
تشـكيل  » پردازي و لباسچهره«و » چگونه مقابل دوربين عمل كنيم«اين فصل از دو بخش 

نگي عمـل مجـري در برابـر دوربـين     گري، چگـو است. بخش نخست به فنون مجري شده
گـري ماننـد   كـردن، فنـون بـازي   از لحاظ ظاهري و چه از لحاظ صدا و لحـن صـحبت    چه
هاي چنين آمادگيبندي، ارتباط با عوامل صحنه و ارتباط با مخاطب و همبندي و مكان زمان

رايط فنـي  پردازد. بخش دوم به لوازم، مواد، فنون و شـ الزم براي اجرا و داشتن خالقيت مي
 پـردازد. چنـين لبـاس، اعـم از بافـت، طـرح، جزئيـات و رنـگ آن مـي        پردازي و همچهره

اسـت.  شود بيان شدهكلي در اين فصل الزامات كسي كه در جلوي دوربين ظاهر مي  طور به
ي هـايي كـه شـاهد برنامـه    دهـي بـه سـوژه   هـا خـود بـه نـوعي در جهـت     اين محدوديت

به شرح اين موضـوع پرداختـه   » رسانه پيام است«در بخش كند. هستند كمك مي  تلويزيوني
  شد. خواهد

  
  فصل هفدهم: توليد 17.4

تشـكيل  » بنـدي، مسـائل حقـوقي و بـرآورد    زمان«و » توليد چيست«اين فصل از دو بخش 
ي برنامه تا الگوهاي توليد، نگارش و تعيـين  توليد، از ايدهاست. بخش نخست به پيش  شده

هاي توليد، بندي، فرايند توليد، نشستتوليد، تجهيزات توليد و زمانسازي بودجه، هماهنگ
توليـد ماننـد تـدوين    هاي پسچنين فعاليتدرخواست تجهيزات، تبليغ، تمرين و اجرا و هم

ريـزي  پردازد. بخش دوم نيز بـه برنامـه  توليد، بازخورد و ارزيابي و نگهداري سوابق ميپس
ريزي نهايي توليد، منابع اطالعـاتي اعـم از منـابع محلـي،     توليد، ترتيب مراحل كار و برنامه

هـا و مسـائل حقـوقي و    هاي تلويزيـوني، اتحاديـه  ها، انواع برنامهاي و كتابهاي رايانهداده
  پردازد. بندي مخاطبين مي طبقه

ها و مسائل حقوقي، مربوط به كشـور  مسائل مربوط به اتحاديه 518و  517در صفحات 
ي ي كتاب مورد نظر از منابع درسي دانشجويان دانشكدهكه ترجمهدليل اينآمريكاست و به
اي از مترجم مربـوط بـه   باشد، بهتر بود با حفظ اين مطالب از كتاب، افزونهصدا و سيما مي

هـاي  ريـزي شـد كـه در بررسـي و برنامـه    مسائل حقوقي كشورمان به اين فصل اضافه مـي 
  شد.هاي تلويزيوني هستند، نقشه راهي ارائه ميهمخاطبان كتاب كه درصدد ساخت برنام
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  توليد فصل هجدهم: كارگردان در مرحله پيش 18.4
» حركت از تصويرنامه بـه تصـوير تلويزيـوني   «و » آمادگي كارگردان«اين فصل از دو بخش 

شناس، مشاور عنوان هنرمند، روانهاي كارگردان بهاست. بخش نخست به نقشتشكيل شده
بنـدي و  توليد مانند روش توليد، گروه توليد و ارتباطات، زمانهاي پيشمدير، فعاليتفني و 

پردازد. بخـش دوم بـه   گروه پشتيباني مانند مدير صحنه، دستيار گارگردان و دستيار تهيه مي
)، scriptي صحنه، تحليـل تصـويرنامه (  بندي، نيازهاي رسانه، نقشهتجسم تصويري و فصل

  پردازد. ي مصور ميصويرنامهاصل تصويرگري و ت
  

  توليد فصل نوزدهم: كارگردان در مرحله توليد و پس 19.4
تشـكيل  » ارتباطـات و سـنجش زمـان   «و » چگونه كارگرداني كنـيم «اين فصل از دو بخش 

هـاي  است. بخش نخست به زبان تخصصي كارگردان اعم از اصطالحات فني، فرمـان   شده
هــاي كــارگرداني اعــم از چنددوربينــه و ، روشهــاي ويــژه و صــوتيبنــدي، جلــوهفصــل
گـر،  توليـد ماننـد كـار بـا تـدوين     هـاي پـس  ها، برپايي صحنه و فعاليتدوربينه، تمرين تك

پـردازد. بخـش دوم بـه سيسـتم ارتبـاط      سازي صدا ميبرداري، انواع تدوين و شيرين نسخه
روي و برنامـه، پـس  بنـدي و مـدت   داخليِ استوديويي و ميداني، كنترل زمـان ماننـد زمـان   

چنين كنترل زمان ذهني اعم از گام هاي تصوير به زمان و همروي در زمان، تبديل قاب پيش
  پردازد. و ريتم مي

  
  سازي بزرگ دور از استوديو فصل بيستم: توليد ميداني و برنامه 20.4

 پوشـش رويـدادهاي  «و » سازي دور از اسـتوديو هاي برنامهشاخص«اين فصل از دو بخش 
است. بخش نخست به گردآوري الكترونيكـي خبـر، توليـد الكترونيكـي     تشكيل شده» مهم

هـاي پخـش   هـاي مخـابراتي و سيسـتم   سازي بزرگ دور از استوديو، سيستمميداني، برنامه
هـاي بـزرگ ورزشـي دور از اسـتوديو، مـثالً      سـازي پردازد. بخش دوم به برنامـه مي  امواج

ي محل، هاي دوربين و نقشهو شنا، چگونگي تعيين جايگاهمسابقات بيسبال، فوتبال، كشتي 
  پردازد.هاي مخابراتي ميچنين ماهوارهو هم
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  پيام است ةرسان. 5
اكنون شما زمامدار يكي از نيرومندترين ابزارهاي ارتباطـات و  «خوانيم مي 612ي در صفحه

تلويزيـون هنـوز    تر گفتـه شـد،  گونه كه پيشكه سخن درستي است. همان» ايدترغيب شده
هاي تأثيرگذار در زندگي مردم است. دانش فنـي و ابزارهـاي تكنيكـي بـراي     يكي از رسانه
عنوان زيربناي شـناخت ايـن   هاي تلويزيوني، چه استوديويي و چه ميداني، بهساخت برنامه

باشند؛ اما مطلبي كه بايد به آن اهميت داد اين اسـت كـه   ي مهم ميسيستم گسترده و رسانه
هاي خبري و چه بـا هـر رويكـرد    سازان آن، چه رسانههاي كالن تلويزيون و برنامهياستس

ايجـاد يـك سـبك يـا مـوج در      «گيـرد.  گذاران آن سرچشمه ميسرمايهديگري مستقيماً از 
  باشد:زماني، تابع چهار عامل مهم زير مي  هر

 ها،ديگر تكنسينبرداران، مونتورها، بازيگران و كادري از كارگردانان، فيلم. 1

 اي از ابزار صنعتي الزم براي توليد فيلم،مجموعه. 2

وجود موقعيتي در تشكيالت صنايع فيلم كه يا بـا ايـدئولوژي مطـرح شـده در ايـن      . 3
 دهد،ي بروز ميكم به آن اجازهها هماهنگي دارد و يا دست فيلم

كـم  ي دارد و يا دستها هماهنگجو سياسي كه با ايدئولوژي مطرح شده در اين موج. 4
 ).28: 1361(هواكو، » دهدي بروز ميبه آن اجازه

هاي سينمايي اسـت،  ها و سبك) در مورد موجGeorge A. Huacoاين اظهار نظر هواكو (
هـا  هـا و سـبك بصـري آن   با اين وجود اين مسئله را در مورد تلويزيـون، محتـواي برنامـه   

تجهيزات و فني و پيشرفت تكنولوژيكي، زيربنـاي فنـي   توان به كار برد، زيرا با تغيير  مي  نيز
تر شدن فناوري، ماننـد همـان مثـال گسـترش     كند و با گستردهتوليدات تلويزيوني تغيير مي

سازان آن مجبـور هسـتند كـه بـراي حفـظ      هاي مجازي و اينترنتي، تلويزيون و برنامهرسانه
معنـاي تغييـر در روبنـاي توليـد      شان، خود را با اين شرايط وفق دهنـد؛ و ايـن بـه   جايگاه
ها، اعـم از محتـوايي و   است. ولي اين تغيير رويه در سياست حاكم بر توليد برنامه  ها برنامه

امـا ايـن مطلـب بـه ايـن      شكلي، به طور كلي تابع ايدئولوژي حاكم بر فضاي رسانه است. 
هـارا  اي برنامـه هـا تزريـق شـده، محتـو    نيست كه يك ايدئولوژي كه از بيرون به برنامه  معنا

ي محتوا و بعد ايدئولوژيكي كنندهكند؛ بلكه به اين معنا است كه خود رسانه، تعيين مي  تعيين
 آن است.
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) را Marshall McLuhanلوهـان ( ي مـك شدن موضوع بهتر است اين جملـه براي روشن
» اسـت رسـاني يـا رسـانه    ي پيـام پيام واقعي، عبـارت از خـود وسـيله   «درنظر داشته باشيم: 

). با توجه به اين تعريـف، وقتـي كـه مـا تجهيـزات و الزامـات فنـي        5: 1377لوهان،   (مك
ي محتـواي ارائـه   دهندهتلويزيون را به عنوان زيربنا درنظر گرفتيم، دراصل اين زيربنا، شكل

  است.  شده
ن، سازد. ... پيـام تلويزيـو  محتوا اغلب اوقات كاركرد واقعي رسانه را از ديد ما پنهان مي

هاي جديـد رابطـه و ادراكـي اسـت كـه      كند، بلكه شيوهتصاويري نيست كه پخش مي
كند و به معناي تغيير ساختارهاي سنتي خانواده و گروه اسـت. ... در مـورد   تحميل مي

شـود،  چه دريافـت و جـذب و مصـرف مـي    هاي گروهي مدرن، آنتلويزيون و رسانه
است ها فراهم شدهي نمايشبراي كليهنمايش خاص نيست، بلكه امكاني است كه   فالن

  ).188- 187: 1389(بودريار، 

پيام يك رسانه يا تكنولوژي، تغييـر در معيارهـا، آهنـگ    «توان گفت به عبارت ديگر مي
  ). 5: 1377لوهان، (مك» هاي زيستي انسان استحركات و مدل

برنامـه نيسـت كـه بـر     ي تلويزيـوني، صـرفاً محتـواي    بنابراين با اقدام به ساخت برنامه
ن اسـت كـه زنـدگي مخاطبـان را     ي تلويزيـو گـذارد، بلكـه ايـن رسـانه    مخاطب تأثير مـي 

كتـاب در مـورد اصـول اخالقـيِ تـدوين و چگـونگي        386ي دهـد. در صـفحه   مـي   تغيير
ي قرارگيري كه نحوه 607تا  596است؛ و يا در صفحات دادن تصاوير صحبت شده نمايش
است؛ هرچند به وير كشيدن رويدادهاي ورزشي و يا دادگاه ارائه شدهتص ها براي بهدوربين

چـه   آن«تجربه و براساس قواعد چنين مواردي مطرح شده، ولي بايـد در نظـر داشـت كـه     
ي (ايدئولوژي) جهاني كه به دلخواه دهد، چيزي نيست جز ايدهي تلويزيون انتقال ميرسانه

خـوانش   شـود و در قالـب تصـاوير قابـل     مـي  كند، به دلخـواه تقطيـع   شكل بصري پيدا مي
ي تلويزيـون اسـت كـه حامـل     ). پـس ايـن خـود رسـانه    188: 1389(بودريـار،  » آيد درمي

سـر  در پشـت «ي جهان در قالب تصـاوير:  ايدئولوژيِ مصرف تصاوير است، چگونگي ارائه
ين گرايش اي فزاينده اگونهشود: بهمصرف تصاوير، امپرياليسم يك نظام خوانش پديدار مي

چه بايد خوانده شود حالت تواند خوانده شود وجود دارد (آنچه ميآيد كه تنها آنپديد مي
  (همان). » اي دارد)افسانه
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واسـطه  اين بدين معناست كه وقوع يك پديده در جهان، صرفاً براي كساني كه آن را بي
اي جمعـي ماننـد   رسـانه  يواسـطه كنند، عينيت دارد. ديگراني كه از آن پديده بـه تجربه مي

هايي است كه يابند، باتوجه به نوع بازنماييِ واقعه، صرفاً نظامي از نشانهتلويزيون آگاهي مي
خواهنـد، نشـان   گـذاران ايـن رسـانه مـي    نظام ايدئولوژيك حاكم بر اين رسـانه و سـرمايه  

هـا  بـر آن  كـه آن واقعـه  داد بـراي كسـاني   شود. اين تمايز ميان عينيـت داشـتن رخ   مي  داده
ي مكاني نشينند، تنها به دليل فاصلهشود و بينندگاني كه به تماشاي اين رويداد ميمي  حادث

  ميان بينندگان و محل حادثه نيست؛ 
بايست به دنبال جبران مافـات زنـدگي باشـيم. در    در عوالم داستان و ادبيات و تئاتر مي

داننـد و در واقـع   ن را مـي خـوريم كـه چگونـه مـرد    اين عوالم، هنوز به كساني برمـي 
ي توانند جان ديگران را بگيرند. نيز فقط در اين عوالم خيالي اسـت كـه زمينـه   مي  حتي

ي شود؛ اين زمينه عبارت است از اينكه بتوانيم در پس همـه آشتي ما با مرگ فراهم مي
هاي زندگي، يك حيات معـين را از گزنـد محفـوظ نگـه داريـم، زيـرا بسـيار        ثباتيبي
است كه زندگي وضعيتي شبيه به شطرنج داشته باشد كه در آن يـك حركـت     نگيزا غم

اشتباه ممكن است ما را به وانهادن بازي مجبور كند، با اين تفاوت كه مرگ امكان بازي 
/ ذيـل  27و  26: 1388كند (ارغنـون،  دوباره يا بازي در دور برگشت را از ما سلب مي

  »).گهايي در خور ايام جنگ و مرانديشه«

ثـار هنـري اسـت كـه بـه بازنمـايي       ) در مـورد آ Segmund Ferudي فرويـد ( اين گفتـه 
كنـد، امـا بـا    پردازنـد. در ايـن مـوارد، مخاطـب بـه واقـع مـرگ را تجربـه نمـي          مـي   مرگ
كنـد.  اي دست دوم ازمرگ را مشاهده ميهاي اثر هنري، تجربهپنداري با شخصيت  ذات هم

ي مرگ، امكان دوباره براي پرداختن پنداري و تجربهذاتتفاوت اصلي در مواجهه با اين هم
اي مانند جنگ در مكاني به زندگي است. براي بينندگان تلويزيون كه به تماشاي وقوع حادثه

كند ي امنيتي كه بيننده براي خود تصور مياند نيز چنين است. آن حاشيهدور از خود نشسته
رويد در مواجهـه بـا مـرگ در آثـار هنـري بـا آن       ي فمانند امكان مجددي است كه به گفته

ها و چگونگي به تصوير درآمدن ي قرارگيري برنامهشويم، با اين تفاوت كه نحوهرو مي روبه
  دهد.رويدادها به بيننده جهت داده و او را تحت تأثير قرار مي

 ينـه يگا كيفيـت  تجلـي  هنـري  آثـار  مكانيكي، تكثير عصر در كه استگفته والتر بنيامين
 تقـدير  نـه  ديگـر  ايـن  دهنـد: مي دست از را شانشناسانهزيبايي شكل و اينجايي، اكنوني

 شـكلي  جديـد،  سرنوشت اين در و است بازتوليد و مثل توليد سرنوشت اغواگري بلكه
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 آن گرددمي قادر نوستالوژيا تنها و رودمي دست از اصيل امر گيرد.مي به خود غيرسياسي

 كه جايي خورد،مي چشم به ما معاصر ايتوده يرسانه در فرآيند اين نهايت .نمايد اعاده را

 نامحدودشـان  بازتوليـد  قابليـت  بـا  آغـاز  همـان  از چيزهـا  ندارد. اصيلي وجود امر هيچ

  ). Baudrillard, 2001: 171شوند (مي  تصور

خبـري،  ي يك رويداد، چـه  زند. در ارائهي تلويزيون نيز دست به چنين كاري ميرسانه
اش مانند يك كاالي چه ورزشي و چه نمايشي مانند سريالي تلويزيوني، با پخش و بازپخش

ي تكثيرشده براي بازتوليد خودش هرگـز  يك قطعه«كند: صنعتي با شمارگان زياد رفتار مي
گونه است كه برقراري ارتباط ) و اينibid: 169-170» (نيازي به وساطت خيال و تصور ندارد

گيرد. رويداد و يا برنامه، ديگر موضـوع تفسـير نيسـت،    طب و تلويزيون شكل ميميان مخا
ي هاسـت كـه عنصـر خيـال را از ارتبـاط بـا برنامـه       جواري با ساير برنامهبلكه تكرار و هم

اي مثالً مربوط به كشتار مـردم  كند. زماني كه در اخبار شبانگاهي واقعهتلويزيوني حذف مي
هـاي بازرگـاني و بعـد سـريالي     شود، پـس از آن پيـام  شور ديده ميبر اثر بمباران در يك ك

تلويزيوني با هر موضوعي نشان داده شود، ديگر وقوع كشـتار جمعـي از محوريـت بحـث     
دهد؛ همانند موضوع سريال و يـا  انگيز مياي هيجانشود و جاي خود را به برنامهخارج مي

شـان اسـت كـه    هاي پخش و بازپخشو زمانها جواري برنامهاي تلويزيوني. اين هممناظره
واسـطه  گونه است كه رويـدادهاي اصـيلي كـه بـر بخشـي مـردم، بـي       يابد. ايناولويت مي

شوند، صرفاً هيجان ي تلويزيون با آن مواجه ميشوند، براي ديگراني كه از دريچهمي  حادث
  ها دارد.سنگ با ساير برنامهيا موضوعي هم

  
  ايدئولوژي و مخاطب. 6
گـذارد، تحليـل نمـود؛    توان به صورت گفتماني كه بر مخاطبش تأثير ميين موضوع را ميا
هايي ساختاربندي شده و مـردم بـه   منظور از گفتمان اين است كه زبان در چارچوب قالب«

هـا  هاي مختلف حيات اجتمـاعي در گفتـار خـود، از ايـن قالـب     هنگام مشاركت در حوزه
البتـه ايـن كـاركرد گفتمـان، خـالي از       ).17: 1392ليـپس،  (يورگنسـن و في » كنندمي  تبعيت
ي و فرهنگي، بعـدي ايـدئولوژيك   گذاري و خنثي نيست و تحت تأثير عوامل اجتماع ارزش

 ) هـر Mikhail Bakhtin( بـاختين  نظـر  ). به بيان ديگـر، از Volosinov, 1973گيرد (خود مي به
 بنـدي صـورت  پيشـاپيش  شده باشد، تعريف اجتماع درون نحوي به كه اجتماع در عنصري
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 عناصر كه است شناختينشانه بنديصورت همين يواسطه به است؛كرده پيدا شناختينشانه
تصـادفي و   هيچگـاه  هـا نشـانه  شـوند. همچنـين،  مـي  جدا غيراجتماعي عناصر از اجتماعي
 هميشه واقع در هستند. جامعه افراد بين توافق حاصل هميشه و آيندنمي پديد خودي خودبه

 نظـر  به گيردمي شكل آن در نشانه كه مشترك افق اين گيرند؛مي شكل مشترك افق يك در
 يعرصـه  در تواندمي چيزي باختين فقط نظر در بنابراين. است ايدئولوژيك هميشه باختين

). ibidباشـد (  يافتـه  اجتمـاعي  ارزش كه بگيرد ريشه و شكل آن در و شود وارد ايدئولوژي
گونه كه گفته شد خودش به عنوان پيام است و پيامي ايدئولوژيك. در مورد همانتلويزيون 

  توان اين نكته را افزود:ايدئولوژي مي
شـان  كنند، شرايط واقعي هستيها در ايدئولوژي براي خود بازنمايي ميچه كه انسانآن«

شان است هستي ي آنان با اين شرايطشان نيست، بلكه بيش از هر چيز رابطهو جهان واقعي
  .)Althusser, 1971: 164( »شودكه در ايدئولوژي بازنمايي مي

ايدئولوژي سازوكاري است كه روابط علي و معلوليِ وجودي را به عنوان امـور بـديهي   
) افـراد عينـي   interpellationهر ايدئولوژي بـا فراخوانـدن (  «آورد. در نظر افراد جامعه درمي

)Concrete individuals ي سوژه [شـخص] ( از طريق كاركرد مقوله) وsubject   آنـان را بـه ،(
). البته به اين نكته ibid: 173» (كند) تبديل ميConcrete subjectsهاي [اشخاص] عيني (سوژه

هاي مختلـف،  شود: گفتمانسوژه تنها در يك موضع فراخوانده نمي«نيز بايد توجه نمود كه 
ـ  » دهنـد راي سـخن گفـتن در اختيـار سـوژه قـرار مـي      مواضع متفاوت و احتماالً متناقض ب

هاي سوژه را به يـك يـا   ). عمل فراخواندن، معاني و نقش42: 1392(يورگنسن و فيليپس، 
  دهد: چند نقش مورد نظر آن گفتمان تقليل مي

انگيزاند كه فـرد را  اي را برميهاي اجتماعياستيضاح [فراخواندن]، ساختارها و فعاليت«
دهد اي شكل ميكند و او را به مثابه سوژهاز هويت اجتماعي برخوردارش مي گرامي داشته،

  ).163: 1389(استم،  »پذيردكه بدون تأمل نقشش را در نظام روابط توليد مي
ها در آن نيز به صورت غيرمستقيم، در فراخواندن سوژه نقش تلويزيون و چيدمان برنامه

ها، مسابقات، مستندها و حتـي  هاي تلويزيوني، برنامهكند. از اين منظر كه با نمايشبازي مي
كنـد كـه   ي پوششـي را تـرويج مـي   شود، سبك زنـدگي و نحـوه  اخباري كه نشان داده مي

  گذارد. ناخواه بر مخاطب اثر مي خواه
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  گيري نتيجه. 7
دهـد، بلكـه   جهـت مـي  ها نيست كه به برداشت و تفسير مخاطب از برنامـه  محتواي برنامه

كنـد.  ي تلويزيون است كه چنين نقشي را ايفـا مـي  ارائه و به بيان ديگر، خود رسانهي نحوه
محتوا «نويسد: ) ميLeon Trotskyي تروتسكي () در جوابيهVictor Shklovskyشكلوفسكي (

ي هاي درونِ يك متن مصـالح و رابطـه  ) از فرم است. ايدهsemanticاي معناشناختي (پديده
ي ي مطالب القا كننده). بدين ترتيب چگونگي ارائهBerlina, 2016: 19(» ها فرم استبين آن

ي ارائه همان رابطه يدهد. اين نحوهي تلويزيوني به بيننده ارائه ميمحتوايي است كه برنامه
پنهان يا ايدئولوژيكي است كه پيشتر بدان پرداخته شد. پس زماني كه از چگونگي سـاخت  

گوييم، از اثرگذاري و اعمـال  لزامات و تجهيزات فني آن سخن ميهاي تلويزيوني و ابرنامه
تـوان از اخـالق در حـين    گـوييم. نمـي  ي تلويزيون نيز سخن ميقدرت ايدئولوژيك رسانه

ي هـاي كـالن شـبكه   گـذاران و سياسـت  ساخت برنامه گفت ولي از اعمال قدرت سـرمايه 
سازي بر اسـاس برخـي   يارسازي و برنامهميان نياورد. عالوه بر آن با معتلويزيوني سخني به

ي دوربـين در  هـا، انـدازه نمـا و زاويـه    ي به نمايش گذاشتن برنامـه استانداردها مانند نحوه
شود كـه  ها، نوعي محتواي خاص ترويج و ارائه ميها، چيدمان برنامهكشيدن سوژهتصوير به

كتاب مورد نظر صرفاً به بيان هاي تلويزيوني است. هرچند هاي كالن شبكهمبتني بر سياست
هـا، تلويزيـون   ي نمايش برنامهپردازد، ولي هم در حين توليد و هم در نحوهمباحث فني مي

دهـي رضـايت   كند: جامعه از طريق ايـدئولوژي و سـازمان  به صورتي ايدئولوژيك عمل مي
هاي يق سوژهسازد و از اين طرافراد در جامعه تحت نام هژموني، بازتوليد خود را ممكن مي

  كند. ها را تأمين ميانساني را تحت تأثير قرار داده و رضايت آن
  

 نوشت پي
 

نامـه   رزيابي شده و پذيرش گرفته است و براساس شـيوه نامه دورة قبل ا اين مقاله بر اساس شيوه. 1
  جديد لزوماً مورد قبول نيست.
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