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 پيشگفتار
اي و  لحظ  ،واقع نياد ب  توليد انهوهي خهري چند مهارت  هسببدندد در هابرنام  عوامل سببادند اغلب  ،ن تلويزيونيهاي مدردر شببه  

صحت و   شدابان برنام   صص   کند ک  هر نيروي برنام ايجاب مي جامعيت،با وجود دقت،  شد  ساد با تخ در حد   ،هاي مخدلف اين ر

شدد    مهارت کار شنا با شد ک  دغدغ    غافلکردن آ ساده  سهولت کاربرد تجهيزات  نهايد  اپراتوري   ، فقط جنهةسادي توليد پيشرفد  و 

شناسي ن  تنها ضروري بل   مقدم بر مهارت     ديهايي، مهاحث ک  براي رسيدن ب  توليدات مطلوب  حالي در ،سادي در خهر است  برنام 

 شوددوصل اين دو عرصة اساسي در روند ساخت محسوب مي حلقة ،تد کارگردانمحوري اس

اين اثر   نقش بي بديل کارگرداني خهري استد ساد خهري با  عوامل برنام  کردنتوج  و آشنا   کداب کارگرداني در خهر در صدد جلب 

ه تا  گيري سوژ اخدصاص دارد و اد ابدداي ش ل   بريروند و روال توليد برنامه خاستد فصل نخست ب       شده اد شش فصل تش يل     

هاي  ، روشانداده نماها بررسي مخدصر ضمن ک  در آنپردادد مي تصويربرداري قنونفصل دوم ب    گيرددنام  را در بر مينگارش فيلم

سوم     در شوندد ور ميطرح تدوين در مرحل  پيش توليد مر صل  سي  هاي تدوينويژگيف ست  شده   برر   و خواننده با چند روش پرا

  ايجاد و حفظ تداوم و پرهيز از پرشتلويزيوني براي  -سينمايي   فنونفصل چهارم شامل بررسي    شودد  مي کاربرد در اين حيط  آشنا 

 پرداددد  آن مي نهرايج در ارائه هنرمندا فنوننقش مصاحبه و فصل پنجم ب   است و در
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 مقدمه

فعاليت دارند، بنابراين نياد ب  هدايت عوامل خهر و وحدت   دياديهاي خهري عوامل انسبباني ک  در توليد خهر و گزارشبا توج  ب  اين

ضرورت و اهميت وجود شخصي ب  عنوان کارگردان       بار درمدفاوتي  هايديدگاهموضوع پراهميدي استد هر چند   کل اثر، بخشي ب   

هاي   نافي عدم اسبببدفاده اد مهارت     خهري،   وجود کارگردان براي برنامة   ب  اعدقاد  نهود يا اما اعدقاد    ،هاي خهري وجود دارد در برنام   

ياد  نهاي کارگرداني احسببا  ب  بسببياري اد مهارت در تلويزيون؛ کارگرداني براي شببخص خهرنگار نيسببتد براي توليد خهري فاخر 

 شود ک  در ادام  با مقايس  ژانر خهر با فيلم و سريال ب  آن خواهيم پرداختد  مي

 انواع توليدات هنري

سيم  ساده هنرها را اد  در تق شان  ديدگاهبندي  شي؛   رتوان ب  هنمي پديدآورندگان سيم کردد هنرهايي مانند: نقا   هاي فردي و جمعي تق

سبينما و تلويزيون،    ،موسبيقي  ،ترئارسباندد در مقابل در ت اش را اد ايده ب  فعل ميذاتاً فردي بوده و هنرمند ب  تنهايي م نونات ذهني

سادمانده    سديمد    ش ل گروهي را در  شاهد ه کند و هدايت و محدوده آن را در  نويس يا نقاش ب  تنهايي اثر خود را خلق ميرماني 

ير  ي و عملياتي فرآيند ساخد  شدنش، اين امر کاري مش ل و خطفنتلويزيوني با توج  ب  پيچيدگي  ل داردد اما در فيلم يا برنامةکندر

ستد هر افزارمند يا   صص ا صر در مقطعي اد دمان، ايفا مي    ؛يا هنرمند مدخ شي کوتاه يا بلند، مهم يا مخد صحن      نق سپس اد  کند و 

 دنيست شود، جز کسي ک  همواره هست و بايد باشد تا کار ب  دست او دوام و قوام پيدا کند و او کسي جز کارگردانخارج مي

صره عوامل  سلطي خارق  کارگردان در محا سي   نشن  تنها گزي، العادهفني بايد با ت سيا صاد فرهنگي ،هايي همچون مالحظات  ي،  ، اقد

سا  تا جزيي را ماية اثرهنري و نحو  کاربرد ابزار فني و پيگيري مفهوم و درون ترين موارد انجام دهد؛ بل   بايد ب  ابهامات  ترين و ح

شد  عوامل برنام   سخ    مطرح  ستد ب  اين ترتيب در       المعارف مرجع هم  کارکنادد او ب  مثاب  تنها دايرهبدهساد، پا سدم ا سي ن اين 

اندرکاران فيلم است و هر کارگرداني نيز سهک    تر اد ساير دست  مسئوليت و فعاليت کارگردان خيلي وسيع   ،وظايف شرح يابيم ک  مي

خالصبب    ايتوان در کلم ويژ  خود را داردد اما در هر حال مهمدرين مشببخصبب  و نقش کارگردان در اثر سببينمايي يا تلويزيوني را مي

ست ک  موجب مي  منزلةجا ب د وحدت در اين«وحدت بخشي »کردد  عنوان کليدي واحد مشخص   شود فيلم ب  ديد خاص کارگردان ا

س  شود  شيم، ن دة    اي بين کارگردان فيلم و د اگر بخواهيم مقاي شد  با سدر دا سدر مي    رههر ارک ست ک  ارک تواند، بدون  تمايز در اين ا

ست، ب  ي را اجرا کندد ديرا دفدر نُاوجود رههر هر قطع  ساخت فيلم، کارگردان جايگاه   ت، خود قادر ا عنوان راهنما عمل کندد ولي در 

 پذير نيستدت را دارد ک  بدون آن ديگر کار ارکسدر ام انهمان دفدر نُ

 انواع کارگردان در سينما و تلويزيون

شده است     گفد هاي مخدلفي کارگردان ب  تخصص  است و لذا واژ  هاي تلويزيوني نقش کارگردان نيز گسدرش يافد   برنام  با توسعة 

 :پرداديمها ميک  در اينجا ب  تف يک آن

سينما  صل  پس اد ورود تهي        : کارگردان  ست ک  بالفا صي ا سة شخ شود و در تمام   ساخت، اندخاب مي  کننده و مدير توليد ب  پرو

 سادي تا اکران، حضور فعال و نقش محوري داردد وي مسئوليت موفقيت يا ش ست هنري فيلم را بر عهده دارددمراحل فيلم

در ايران چنين  هنري فيلم دخيل استد   هايک  مشاور کارگردان بوده و در همة تصميم   شخصي مدخصص است      کارگردان هنري:

بيني نشده است و منظور اد کارگردان هنري، شخص طراح صحن  استد منظور اد طراح صحن  شخصي است            ا پيشنقشي در سينم  

 باشددمو و لها  مي ،گريم (صحن  آرايي و اشياء موجود درهاي مربوط ب  )دکور ، صحن اي طرحاجر ،ک  مسئول ارائ  
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 مند توليد مانند       اما نيروهاي ابزار   ،با خود ندارد   ما هيچ ابزاري کارگردان سبببين  کارگردان تلويزيوني و کارگردان فني و سوووئي:ر:  

دد  اسدوديويي و رپرتاژ )واحد سيار( وجود دار   ،شامل پرتابل  ،سادي کندد در سيسدم تلويزيون س  شيوه برنام      بردار را رههري ميفيلم

يعني شيوه تک دوربيند در دو شيوه ديگر يعني اسدوديويي و رپرتاژ )ک        دشود شهي  م انيسم سينما عمل مي     در شيوه پرتابل عيناً 

سوئيچ يا همان ميز ترکيب يا مي س در اتاق فرمان مي     شت ميز  ضه  هر دو چند دوربين  هسدند(، کارگردان پ شيند و فرآيند  ط )و  ن

 کندد  و هدايت مي بررسياحياناً ضهط و پخش همزمان( برنام  را 

 کارگرداني در خبر 

 در فيلم  مثالً ؛ددارنام انات کم يا ديادي بودج  و مضببمون،  ،سببهک کار ،تلويزيوني بسببد  ب  نوع برنام  -هاي توليد سببينمايي گروه

تاريخي، ب  دليل سياهي لش ر فراوان و تعدد نيروهاي توليد، کارگردان ب  چند دسديار نياد داردد در مسدندهاي        - حماسي  داسداني 

هاي  بردار و کارگردان باشد تا توج  جانوران محيط را جلب ن ندد در برنام د در کمدرين تعداد مم ن يعني فيلمحيات وحش گروه باي

هاي شهري( و اسدوديويي )براي پخش دنده  شامل پرتابل )براي گزارش ،سادياستد در اينجا اد دو شيوع برنام خهري اوضاع مدفاوت 

شببودد کارگردان پخش خهر ک  ت ليفش مشببخص اسببتد )کارگردان  در مرکز شببه   يا همان اسببدوديوي پخش خهر(، اسببدفاده مي

ر و  رود شببامل گزارشببگ ميتلويزيوني يا سببوئيچر يا کارگردان فني( اما گروه پرتابل ک  براي تهي  گزارش ب  سببطر شببهر يا غيره   

ست       صوير بردار ا سديار ت صويربردار و د سان خهر    ت شنا ش  يدنيابيحوده تلويزيون، علت اين امر را  و کارگردان نداردد کار خصي با   ب  

دانند و اين نوع برنام  را  مي ،اي ک  ضببهط واقعيت محو و مصبباحه  اسببتکارگرداني، آن هم براي برنام  تخصببص و کاربري صببرفاً

  يوهشرتابل خهر، نياد ب  کارآيي (د اما اين بدان معنا نيست ک  هم  ساخدارهاي توليدي پ Formless)اند اري کردهنامگذ «ورم لِسف»

شندد ب  گم    شد  با سان مدوج  برنام     ان نگارنده، نگاهکارگرداني ندا شنا ست )   اين کار سخت خهر ا (د اما اد ده   Hard newsهاي 

سبببادي تحول پيدا کرد،  هاي برنام ي و تجهيزاتي و سببباخدار چارت سبببادماني و قالب     ديدگاه  ميالدي ک  خهر در هم  ابعاد     1990

سخت خهر، نرم خهر هم       سدرش يافت و در کنار  ضوعي خهر هم گ هاي  قالب و ب  اين ترتيب( Soft news) آمدد پديدمحدوده مو

هاي توليدي وجود دارند مانند  هايي اسببت ک  در شببه  ها مشبباب  قالبد بعضببي اد اين قالبشببدايجاد جديدي ب  واسببط  نرم خهر 

 د  استها ک  همانند ديگر انواع مسدند، نياد ب  اعمال نقش کارگردان در توليد آن «مسدند خهري»

شيم    شيم يا نها سلم اين  حال چ  کارگردان براي برنام  خهري قائل با سياري ا  قدر م د در  هاي کارگرداني را ب  ناچار بايد مهارتک  ب

 شود؟  دان ب  چ  کسي يا کساني تفويو مياما نقش کارگردان در دمان فقدان کارگر ،ها اجرا کنيمبرنام 

صلي توليد            صويربردار و تدوينگر ب  عنوان عوامل ا شگر و ت ستد نقش کارگردان ميان گزار ش ل ني سؤال چندان م سخ اين    رنام ب پا

سؤال بعدي اين  تقسيم مي  سدفاده اد  ک  محدوده مانور شودد  )در حالت فورم لس( يا   هاي کارگردانيو مهارت فنوناين عوامل براي ا

 در ساي  حضور کارگردان، تا چ  ميزان است؟  

سدفاده ا  قالب خهريهر گفت ک  در  پوشي چشم مي توان با کدر ارديابي کلي مي سادنده برنام ، مجاد ب  ا ادي  س برنام  فنوند اغلب ، 

ست   ست(     نام  کامل و باديگرد )لمفي غير اده سينمايي ا سداني و  ساخت برنام   ک  خاص توليدات دا با  هاي خهري ب  اين ترتيب در 

و   نفبردد اين کار مي ها را بسببنک کارگردان در بهدرين دمان مم ن آنها مواجهيم ک  نگاه ن د طيف وسببيعي اد ام انات و گزينش

سؤ   ها کدامند؟ مهارت سخ ب  اين  ساخت  براي پا ساخت برنام      برنام  را مرور کنيمد االت بايد مراحل  س  مرحل   نقش کارگردان در 

 قابل بررسي است:
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 يا برنامه تلويزيوني فيلم توليد مراحل

  ب  اخدصار  ب  ينجاا در ک  گيردصورت مي  مرحل  س   طي بلند و غيره، يا کوتاه داسداني،  مسدند، شامل  برنام  تلويزيوني  فيلم يا توليد

 :پرداديممي هاآن شرح

 (pre –production) توليد پيشد 1

 (shooting – production) تصويربرداري مرحلةد 2

 (post – production) توليد پس د3

 ساختار در برنامه خبري

فيلم مسدند گزارش و تفسير خالق واقعيت    »گويد: شودد او در تعريف اين مقول  مي يرسن پدر سينماي مسدند شناخد  مي     جان گر

هايي با روي رد ساخداري ساده قرار دارند و در سوي  برنام  نوعشود ک  در يک سر اين ها مياد برنام  نوعيين تعريف قائل ب  ا «استد

هاي خهري در شمار   دنوعي هسدندد بر اين اسا  برنام   و م ديادني ساخداري پيچيده و شامل عناصر بيا    ديدگاهديگر آن آثاري ک  اد 

رسيم   ي گزارشي مي گيرندد سپس ب  مسدندها  قرار مي گون سر اين  يک شوند ک  در  هاي مسدند شمرده مي  ين انواع برنام ترساده 

نوع و کاربرد  بسيار مد  فنونها يسدي ک  در آن ترند و در ادام  ب  مسدندهاي غير ژورنال ساخدار پيچيده  ديدگاهتر و اد ک  اندکي مدنوع

صول ديهايي قيقتر و دها ب  تدريک ظريفآن سي ناب   تر و ا ساخداري فيلم         شنا صر  ضابطي جهرمي در معرفي عنا سداد  تري دارندد ا

 گويد:چنين مي

   د:ا عهارتند فيلم ساخداري عناصر»

 ةداوي  ،بندي قاب  ،قاب  درون حرکت  ،بندي ترکيب  ،نورگ، رن د )شبببومي مربوط نما يک  برداريفيلم هاي شبببيوه ب   ک   آنچ   (الف

 ا(هآن نظايرددد  و ميدان عمق ،برداريفيلم 

 هايشيوه  يا فنون را آن ک  شود مي مربوط نماها و صداها  بين رابط  و هاآن پيوند نحوه و نماها نمايش ترتيب ب  ک  آنچ  ب(

 مدناميمي تدوين

صر  اين اتحاد ضوع  برپاي  ک  را عنا مي برنام  «فرمال ظامن»يا ساخدار  د،شون مي طراحي و ساماندهي  ،برنام  يا فيلم محدواي و مو

 1«.است معين يموضوع ب  نسهت مخاطب نگرش و ذهنيت بر تأثير و اندقال آن تنظيم و طراحي اد هدف ک  ناميم

 عناصر ساختاري برنامه خبري

  فناوران هاي پيشبرفت هاي نو در نديج  تفاهم مربوط ب  حضبور شبيوه   ءسبو  ک  ناشبي اد ي وجود دارد ديدگاهين دمين  اخدالف در ا

هايي است ک  مدخصصان      شودد سخت خهر واجد تمام ويژگي  تقسيم خهر ب  سخت و نرم ديده مي   نمون  بارد اين تحوالت در استد 

سدند      سدندهاي خهري قائل ه سدند  فيلم در»:سينمايي براي م صل  هدف خهري م ساني اطالع، يا ست  ر   ب  بيننده کردن آگاهد ا

 2«د است گذر حالدر يا و داده روي جهان در يا او دندگي محيط در ک  وقايعي ب  نسهت( هکوتا دماني در) طورسريع

شيويد مثالً            صاوير دنده و آر صاحه ، گفدار مدن، ت ست ب : پالتو، م صر اغلب محدود ا سخت خهر: اين عنا ساخداري  صر  ين   در دم عنا

 توان نام برددرا مي «ساند بايت»و  «س آورووي»هايي مثل پ يک و هاي ساخت خهري نمون قالب

                                                           
 ضابطي جهرمي، فصلنام  تخصصي فرهنگ و هنرد 1

 د همان2
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 شود:تش يل مي ديراي هموضوعهر گزارش خهري اد 

 ثاني  15الي  10         س انس مونداژي                                د1

 ثاني      25الي  20                  ( STAND UPپالتو گزارشگر ) د2

 ثاني  30الي  25                        (         VOنريشن و تصوير) د3

 ثاني                25الي  20                       (                    SBمصاحه ) د4

 ثاني                           25الي  20           (                       Bridgeپالتو مياني) د5

 ثاني  30الي  25               (                   VOنريشن و تصوير) د6

 ثاني  25الي  20            (                                SBمصاحه ) د7

 ثاني  25الي  20                      (                  SUپالتو پاياني) د8

 ثاني    15الي  10                س انس مونداژي                          د9

شه    1990تا بدين مرحل  مش لي نيست اما در ده     ضاي پخش بيشدر، قالب    ميالدي با ظهور  هاي  هاي مسدقل خهري و ايجاد ف

فاده در خهر تلويزيون افزوده شدد داير  موضوعي    سادي در خهر نيز تحول يافت و نرم خهر نيز ب  مجموع  ساخدارهاي مورد اسد   برنام 

ديگر   ب  اين ترتيبگيردد ها در دسببدور کار قرار ميگون  برنام تر اسببت و در کنار آن تنوع فني ارائ  اينالعاده گسببدردهنرم خهر فوق

لهدد اد  طي را ميفنمسببدند جوابگوي القاي مفاهيم در اين گون  جديد خهري نيسببت و لذا بسببط  گون  ي  درعناصببر بياني سبباده اول

شببوند ک  اد آن ب  مسببدند گزارشببي ياد  مسببدند نزديک مي گون تري در تر خهري ب  سبباخدار پيچيدههاي پيشببرفد جا برنام همين

 شوددمي

 يا پديده ب  نسهت  مخاطب طرف ادمفاهيم  شناخت  و اطالعات دريافت جنه  گزارشي  مسدند  فيلم در» عناصر ساختاري نرم خبر:  

سهداً  ابعاد، خاص يرويداد سدرده  ،ترعميق ن سهت  و ترگ  گزارش درد گيردمي صورت  تريطوالني دمان در )اغلب( خهري فيلم ب  ن

 وجود مدن تهي  و تحقيق صدا، ، تدوين ، تصويربرداري، مسدندسادي   مخدلف فنون ب  توج  براي بيشدري  فرصت  تلويزيوني مسدند 

صت  چون، دارد شدري  وقت يا و فر ست  اخديار در بي  اد مثالً .ترندمدنوع حدي و تردقيق قاعدتاً گزارش در ساخت  فنون بنابراين .ا

 بادسادي حدي و ، مصاحه آرشيوي فيلم ع س،، ماکت يا و مدل، ، انيميشنسادي، شهي  بنديگرافيک، عنوان، نقش   ر،گزارشگ  وجود

 1«.آيد کار ب  آن در تواندمي نيز موسيقي ک  اين اضاف  ب ، کرد اسدفاده گزارشي مسدند هايفيلم در توانمي نيز

 مرحله پيش توليد

  ب «يابي در خهرسوژه»شودد در پژوهشي با عنوان يابي و پژوهش ميپيش توليد عمدتاً شامل سوژه ؛ مرحل هاي خهريدر برنام 

 شود و فقط مراحل کار را مرور يابي و انواع پژوهش پرداخد  شده است ک  در اينجا اد ذکر آن خودداري ميتفصيل ب  امر سوژه

ک  ب  عنوان گزارشگر کدام را مد اد اين ديدگاهها را شامل سخت خهر و نرم خهر دانسديمد صرف بندي کلي سوژهکنيمد در تقسيممي

 باشندداشيم، دو مرحل  پژوهش پيش رو داريم ک  شامل پيش تحقيق و تحقيق ميقرار داده ب ديدگاه

 پيش تحقيق. 1

                                                           
 ضابطي جهرمي، فصلنام  تخصصي فرهنگ و هنر .1
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کنيمد  يابيم و داوي  نگاه مناسب را پيدا مي گان  تحقيق ميهاي س  اي را با اسدفاده اد روش در مرحل  پيش تحقيق )تحقيق پاي ( سوژه 

  رايبتنظيم و ب  سببردبير  ايرگ اردد نديج  اين امر طرحي اسببت ک  در بدر اين مرحل  تفاوتي بين سببخت خهر و نرم خهر وجود ند

 شوددييد و دسدور ساخت ارائ  ميتأ

 مرحله تحقيق اصلي .2

شوندد سخت خهرها اغلب دمان پخش کوتاهي    مسير پژوهش و ساخت نرم خهر و سخت خهر اد ي ديگر جدا مي    اد اين مرحل  ب  بعد

صطالحاً  سرعت بيات مي  دارند ا (  پيش اد وقوع ب (آوري اطالعات ب  دو نوع الفمل در جمعتحقيق و تأ ديدگاهها را اد شوندد آن ب  

سداني رئيس  توان تقسيم کر پس اد وقوع مي سفر ا ست، جمهور اد نوع اول دد وقايعي مانند  سيماي   يعني گزارشگر خهرگزاري صداو   ا

تواند ورود وي را ب  عنوان اتفاقي ک  رخ خواهد داد، گزارش  جمهور اد پل ان هواپيما ميرئيسربوط ، تا قهل اد پياده شببدن اسببدان م

شبببامل حواد     ها و اخهاري را گويند ک  عموماً     اي دارندد نوع دوم گزارش دابخان    ها نياد اندکي ب  پژوهش ک    کندد اين نوع گزارش 

رند و تحقيق   اي ندا نيادي ب  پژوهش کدابخان       ي اد اين نوع عموماً بيني اسبببت مثل برخورد دو قطارد محصبببوالت خهر  غيرقابل پيش  

صلي جمع  ستد اين ت ميداني رکن ا صوير     آوري اطالعات در آنها صحن  ت سر  دد تحقيق  گيرمي صورت برداري حقيق ميداني هم در 

 هزين  بر و مفصل نيستد ،گيروقت ،اسدوار است مشاهدات عينيسخت خهر بر 

 تحقيق نرم خبر

داراي ابهاماتي نيز هست يعني دواياي   ،ها عالوه براسناد مشهود  شوند ک  مواد خام آن را شامل مي  هاوسيعي اد موضوع   نوعنرم خهرها 

ها تجزي  و تحليل، موش افي، آسيب  جوي مداوم و پيگير بايد روشن شودد در آن  واي دارند ک  ب  مدد تحقيق و جست پنهان و نهفد 

اي دارندد سوژه نرم خهر کمابيش   چرايي و چگونگي موضوعات و رويدادها جايگاه عمده  چيسدي و کارشناسي    هايشناسي و بررسي   

 کندددانشگاهي را طي مي يروندي شهي  ب  تحقيق

 فرضي  د1

 سؤاالت تحقيق د2

ها ما را  شوند ک  پاسخ ب  آن  اي اندخاب ميشود و سؤاالت تحقيق ب  گون   اي بر پاي  ايده حاصل اد سوژه، مشخص مي   در اينجا فرضي  

شيوه       گيريب  نديج  شمردد براي تحقيق و پژوهش برنام ،  ضي  را ثابت کند يا حدي آن را مردود  ساند ک  فر اي،  خان هاي کداباي بر

   کننددميداني و تجربي بيشدرين نقش را ايفا مي

 مصداق ديدگاهانواع نرم خبر از 

صداقي بودن يا نهودن مي  ديدگاهخهرها را اد نرم ضارب آراء     م توان ب  دو نوع عيني و معنايي تقسيم کردد در نمون  عيني فرايندها اد ت

گون  موضبوعات   هاي معنايي راهي دشبوارتر در پيش دارندد اين اما سبوژه  ،شبود ها حاصبل مي گيري اد آنها و نديج و چالش ديدگاه

دارند مانند کسببب رودي حالل يا خيرخواهي عمومي  و انسببان دوسببديد در اينجا بيان   نمون  عيني ندارند، حالت مفهومي و معنوي

خاطر در   د ب  اينداشت ثير خواهد تأشعارگون  و بي  ايار بر آن، نديج هاي فوق کارآيي الدم را ندارد و در صورت اصر  موضوع با روش 

نا  يعني بايد ابددا مصداقي مناسب براي اين مفهوم و مع ،نيادمنديمجا عالوه بر تحقيق پاي  و تحقيق اصلي ب  تحقيق مصداقي هم   اين

ضوع بيابيم و آن را محمل اين مفاهيم قرار دهيمد مثالً براي  کنند( چنين محملي  )تم را معموالً در يک کلم  بيان مي خيرخواهي مو
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صل مي  صي حقيقي ک  مرتب ب  مراکز نگهداري کودکان مع   »شود:  در پژوهش ميداني حا شي مي   شخ سرک ها  کند و براي آنلول 

اين در حالي است ک  همسرش در بسدر بيماري است و بايد رنک نگهداري       دبردکند و هداياي اميدبخش ميپوشاک مناسب تهي  مي  

 «داد او را نيز بر خود هموار کند

 نحوه نگارش

اي نامانو  پيچيده و اد منشاء  شودد واژههاي خهري باالخص گزارش، نام برده مياغلب اد واژه سناريو براي نگارش مدن نهايي فراورده

در دبان فرانسبب  ب    (scenario)آور اسببتد واژه سببناريو آميز و ابهامغيرخهري ک  در وهل  اول پيش اد آن   مفيد واقع شببود، مطلط 

ست   نام  مدني افيلم»م  است ک  چنين تعريف شده است:    ناکلم  فيلم  در سينما  نمايش استد معادل فارسي آن  ريزي معني طرح

شد          سينما قابل ارائ  با شد و اين قابليت در محدوده ام انات  شدن با صويري  سينماي هاليوود    «فني ک  قابل ت د معادل اين واژه در 

(screen play )  شده در    بينياي ک  تمام تمهيدات پيششود ب  گون  ت صحن  ب  صحن  بيان مي  داسداني، ب  صور   ياستد سناريو

سينما و برنام          سناريو در  شدد  ساخت فيلم با شاي کارگردان براي  شي تلويزيوني عمدتاً مد ي بر حرکت و رويداد آن راهگ   هاي نماي

و فرود و گره   پردادي نظير تعليق، کشببم ش، نقاط اوجعناصببر و عوامل درام ،نومد  گون اسببتد در اين وگوگفت)عمل( و تا حدي 

 کننده دارندددوم و غيره جايگاهي ويژه و تعيينگشايي و نقاط عطف اول و اف ني و گره

شان ترتيهي استد     سناريو مفهومي کلي و داراي  خهر، واژ  ابدي با تعريف فوق نداردد در عرصة در عرص  خهر معني سناريو چندان قر  

، يک يا چند موضوع مرتهط در روند آن   (هاي نرم خهردر گزارش)اي ک  مدن ي پارچ »گاه سناريو در خهر عهارت است اد   اد اين ديد

در تعريفي ديگر سناريو در خهر مهدني بر چينش خاص و منطقي مطالب گزارش استد اين موضوعات را سناريو        «ددشون بررسي مي 

 آورد:اين چنين گردهم مي «س  س انسي»

 سکانس مقدمه و طرح موضوع .1

 در اين قسمت بايد فرضي  يا همان مقصود و موضوع اصلي و روايت کلي بدون ابهام بيان شودد

 سکانس بررسي موضوع گزارش .2

ايجاد پيوسدگي و   اما با  ،دشون في و کن اش و بررسي مي محورهاي مخدلف موضوعي در اثهات فرضي  يا هدف برنام  يک ب  يک معر  

هاي رسيدن ب  اين هدف، الگوي علت و   اين   ب  صورت ي پارچ  و بدون وقف  ب  دنهال هم بيايندد اد جمل  راه  فاصل  بي ياجزاتداوم 

د در  شود يمشود بالفاصل  در ادام  برنام ، سند پاسخگو ارائ      سؤالي مطرح مي  معلولي يا کنش و واکنش استد در اين الگو اگر فرضاً  

دهيم  گويد: ما اجاده نميمسئولي در شهرداري مي   مثالً ،و ارتهاط تصاوير و اصوات، اين الگو کاربرد اساسي دارد     ارتهاط تصاوير با هم  

کش ک  در حال تخلي  دبال د ب  کاميون دبال خورمي برشهاي بيمارسداني در اين محل تخلي  شودد تصوير اين ساند بايت،      ک  دبال 

شود و   فدار و عمل مصاحه  شونده مشخص مي   )در اينجا تضاد ميان گ استد  ديدگاهل مورد محهمان هاي خطرناک بيمارسداني در  

ست( مخاطب در مي سرت چ انده مي    يابد ک  ادعاي وي عاري اد حقيقت ا ش  تفنگي در نماي اين صوي شود و  در مثالي ديگر ما ر ت

 ستدا فيزي ي و جطرافيايي و حرکدي بل   معنايي و ذهنيافددد ارتهاط اين دو نما ن  اي ک  روي دمين ميخورد ب  پرندهبرش مي

 گيريبندي يا نتيجهسکانس جمع .3

ضي  برنام     سمت بار ديگر فر شده در      ،در اين ق سدنادات مطرح  شده و ا سددالل نهايي قر  س انس يادآوري  د و  گيرار ميدوم مورد ا

 يابددبندي پايان مي، کار با جمعنداشدن نديج شودد در صورت حاصل ميگيري نديج 
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شود ک    مشاب  نيستد اين شهه  اد آنجا تقويت مي   « هاي خهرنويسي سهک »مفهوم الدم ب  توضير است ک  جايگاه سناريو در خهر با    

سهک  سناريويي ناميده مي    دريابيم ي ي اد  سهک  سي،  سهک در خهر، ب  همين    ،شودد در تفاوت اين دو هاي خهرنوي سناريو و    يعني 

سنده مي  سناريو چ   ن د  ب سير        پرورش مفاهيم و خط  چوب کلي برايارهشود ک  بدانيم  سدنادات و  سددالالت و ا سير اطالعات و ا

موضببوع، تعيين هدف و فرضببي ، مقدم ، فصببول يا   ،تداوم منطقي هم  گزارش اسببتد )ن  فقط گفدار مدن آن( در سببناريوي خهري

صوتي  ها و نديج ها و نماها يا جمل محورها يا صحن   ،هانسس ا  صويري و   -گيري و منابع  ،  هاموضوع دماني و مفهومي  ضرباهنگ ت

گرايي و عينيت  شببروع گزارش، فراد و فرود کلي موضببوع )يا فراد و فرود هر مقطع اد گزارش( هم  و هم  در عين واقع شببيوهنحوه و 

 شونددعرض  مي

 واع گزارشسناريو در ان

 گزارش سخت خبر  .1

اي دارندد ب  اين دليل معموالً نيادي ب  نگارش سناريو نيست )اگرچ  اسدفاده اد سهک  ارچوب مشخص و نسهداً سادههها چاين گزارش

   گيرد و سر فصل سناريو را بدون نياد ب    برنام  را در پيش مي ايخهرنويسي مناسب ب  قوت خود باقي است(د گزارشگر روند کليش       

صحن  م دوب کردنش رعايت مي سان پيروي مي   کندد حدي دکوپاژ  سخت خهرها اد روندي ي  ست     کنددها نيز در  )دکوپاژ عهارت ا

شونده    نزديک ضرباهنگ ني کار، مثالً در گزارشي اد کارخان  سيمان، الگوي تدوي   نام  ب  نماهاي مجزا و مسدقل( تقطيع صحن  فيلم 

طور ک  در توضيحات   همان رسدد هاي مخدلف کارخان  ميو ب  ترتيب با نماهاي نزدي در ب  بخش شود مياست ک  اد نماي دور آغاد  

سد     شين آمد د ضوعات قابل پيش  ايپي شامل کدابخان     اد اين مو صر و  سدند ک  تحقيق آن مخد ست ک  ا بيني ه لهد   اي و ميداني ا

بيني هسدند ک  تحقيق مخدصري دارند ک  آن هم    شودد گروه دوم غير قابل پيش مي اعمالميداني آن در سر صحن  تصويربرداري     

 پذيرددرخداد صورت مياغلب ب  صورت ميداني و در دمان تصويربرداري در فضاي 

 گزارش نرم خبر .2

سي نامهرده فوق      اين گزارش گزارش عيني: (الف س ان س   ست ها تابع الگوي    هاي قابل طرح درو ب  دليل تنوع محورها و ديدگاه ا

 کنددبرنام ، نگارش سناريو برنام  را ايجاب مي

ست نياد ب  تحقيق        سوژه  ( گزارش معنايي:ب شد  و اد نوع مفهومي ا سدند و چون نمود عيني ندا شمار نرم خهرها ه هاي ذهني در 

سب دارندد ب  اين ترتيب        د2هاي عيني و سوژه مفهومي ب  جنه   تطهيق نحو  د1هاي: اي در دمين پردامن  ساني منا صداق ان يافدن م

ها ب  دليل وجود مصببداق عيني ک  عامل پيش  ب  سببناريو دارندد اين گون  گزارش هاي ذهني يا معنايي نيادتوان گفت ک  سببوژهمي

اد برنام ، سناريوي برنامة نرم خهر،    هاييبخشهاي کوتاه داردد در آن صورت در  برنده موضوع برنام  است در مواردي نياد ب  بادسادي   

سناريوي درام نزديک مي   ساخدار  صحن  شود در آن لحاظ مي وگوگفتشود و حرکت و عمل و  ب   ها حدماً اد پيش و بر  د دکوپاژ اين 

 شوددو با توج  ب  موقعيت و ام انات در دسدر ، نوشد  مي نام فيلماسا  

 نامه در خبرفيلم نگارش هايروش

 دايداليايي بفرانسوي روش و الملليبين روش: اد عهارتند ک  دارد وجود نام فيلمانواع  نگارش براي شيوه معموالً دو
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  صحن  اسا  بر نام فيلم تقطيع واقع درد شودمي تقسيم مدوالي هايصحن  و هاس انس ب  نام فيلم روش اين در :الملليبين روش .1

  درد شود مي ذکر بودن شب  يا رود خارجي، يا داخلي م ان، صحن ،  شماره : شامل  آن مشخصات   صحن   هر ابدداي درد است  صحن   ب 

سد   طورب  و حال دمان ب  رويدادها مدن ،ترپايين سطر  دو سدقيم  قول نقل صورت  ب  هاوگوگفتد شود مي ارائ  پيو صل   با و م   دو فا

  مضطرب، مثالً، شودمي اشاره پراندز در مخدصر صورتب  شخصيت حالتب  گاهد شودمي آغاد سطر سر اد رويداد، مدن تر ادپايين سطر

 توان تک سدوني نام نهادداين شيوه نگارش را مي دغيره و هراسناک آهسد ،

ست  جهان در نام فيلم نگارش در رايک ايشيوه  الملليبين روش ضر  حال در و ا صد  حا سدم    هم  در هانام فيلم اد بااليي در   هايسي

 دشوندمي تنظيم صورت بدين ساديفيلم

 و يکي از روستاهاي قزوين  روزو خارجي و1

رسدد   يميک کاميون اد راه  ددندو براي پانزده گوسفندش ني مي  است اي آرام نشسد    ظهر يک رود پائيزي، چوپان قزويني در گوش  

   ونددرميند و ب  طرف مرد چوپان وشميچهار مرد اد کاميون پياده 

 خواهيم اد شما اسدفاده کنيمد  هاي خود ميساد هسديم و براي ي ي اد فيلمما فيلمکارگردان: 

 )هيجان دده( کنداسد  و آنها را دعوت ب  نشسدن ميمرد چوپان اد جا برخ

 هر چ  امر بفرماييد در خدمددان هسديمد ،اي بابا ما ک  قابل نيسديم اربابچوپان: 

 نشيندديدر کنار او مو  دهدميبا چوپان دست  کارگردان

  رسحح ک زدن هسححدمک کف د ک   ر از رام  شدحح ا  وححنت   شبرداری بف این صححترا اارا  ش دححتد کف صححه ف لم  کارگردان: 

 ک. آن وقت دحح ا بایک د لا  کا متن بکویک و لریاد بي مک: آی  ک ک  ک و لرار  شهایدان را بف زور سححتار کا متن  شگتسحح  ک

 دزد  آی دزد.

  عمودي، خط رسم  با بل   ،شوند نمي ادغام هم در سطرها  و عهارات جااين در المللي،بين روش برخالف :ايتاليايي –فرانسوي  روش د2

  صوتي هايويژگي ب  چپ قسمت و است آن ب  مربوط تمهيدات و تصوير مخدص راست قسمتد شودمي تقسيم قسمت دو ب  صفح 

 د  دارد اخدصاص صحن  آن صداهاي انواع و

  سطر  سر  اد بايد بعدي جمل د باشد مي شب  يا رود و خارجي يا داخلي م ان، صحن ،  شماره : شامل  عهارات اولين تصوير،  قسمت  در

 داست صحن  آنب  مربوط توضيحات و باديگران اعمال و حرکات توصيف و اکشن شامل و شود آغاد

  صدا  کيفيت و نحوه اد مخدصري  توصيف  گاهد شود مي قيد آمهيانس و موسيقي  - صوتي  هايجلوه وگوگفت بر عالوه چپ سمت  در

 ددور فاصل  اد خيابان در انفجار صدايد درک قابل ن  اما ،باد با همراه فضا اعماق اد مرد و دن پچپچ صداي مثالد آيدمي نيز

سوي  روش سندگي  در ايداليايي -فران سدفاده  دياد تلويزيون براي نوي ضر  حال در و شود مي ا   باالخص تلويزيوني هايبرنام  اغلب حا

شي  هايبرنام  ست  آن امر اين داليل ترينمهم اد ي يد کنندمي پيروي شيوه  اين اد غيرنماي صويري،  هر مقابل در ک  ا   آن صداي  ت

  معادل توانمي راحديب  محور، گفدار مسببدندهاي در مثال برايد اسببت ءاجرا قابل سببهولتب  هاآن سبباديدمانهم و گيردمي قرار

 گوينددب  اين روش دو سدوني هم ميد گنجاند تصوير قسمت در مقابلش در و جووجست را کالم جزء هر تصويري

 :استآن تابع قواعدي ب  شرح دير  نويسندگينام  اد ارکان نرم خهر است و فيلم

 رسان، احساسي يا تحليلي باشدد  تواند ي ي اد س  مضمون اطالعميخهري نويسنده بايد بداند ک  برنام   .1

 ماي  کامالً مشخص باشددهدف و دروند 2

 بيان موضوع ساده و رسا باشدد د3
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 نام  بپردادددبا توج  ب  تدوين ب  نوشدن فيلم د4

 ، صحت و جامعيت(دقت)روان و شفاف و بدون پيچيدگي و ابهام باشدد ،سير روايت د5

 ن ات و نقاط تأکيد و مقاطع کليدي موضوع برنام  در مدن نوشد  شودد د6

 سادد خودداري شوددعلمي و نامانو  ک  درک مفهوم را مش ل ميپيچيده  هايواژهاد کاربرد لطات و اصطالحات غامو يا  د7

 نام  بدون تحقيق اردش نوشدن ندارددفيلم د8

 سادي مطلوب ندارددگرفدن مخاطب، اردش برنام  ديدگاهنام  بدون در فيلم د9

يلمنام   ف )تقطيع صحنة  دعملي ک  ب  دکوپاژ معروف است  نام  دکوپاژ شده( نام ، خرد شده استد )فيلم  در نمون  دير، سناريو يا فيلم 

شد در برن      ست و همانطور ک  قهالً گفد   سدقل( اين کار اد وظايف کارگردان ا سخت خهر ب  ام ب  نماهاي مجزا و م جاي آن اد  هاي 

   شودداي حاوي شات ليست نماها اسدفاده ميبرگ 

 

 

صوير را همراهي مي  باال،در نمون   سدوني       ؛کنداما هرگز آن را توصيف نمي  ،کندگفدار همواره ت ستد در مدل دو  صوير ا بل   م مل ت

  دهش تر يعني نما تقسيم شده و با عدد مشخص     نام  ب  مقاطع کوچکشوندد فيلم سطر ب  سطر تصوير و صدا در مقابل هم ذکر مي     

  آمده است و فقط شروع و پايان کالم قيد شده    ،يو گفدار مدن طوالن وگوگفتاستد اسدفاده اد نقط  چين )ددد( ب  منظور کوتاه کردن   

 اطالعاتي اضافي را هم مدناسب با تصويري يا صوتي بودن آن اطالعات گنجاندد ،توان در هر سدوناستد مي

  

 خورندد    ها مينماي دور اد داوي  باال: درياد امواج ب  صخر د1
  دهندد دمان:مايعات شبب ل خود را ب  آسبباني تطيير مي گوينده: 

 ثاني  هشت

سطر  دريا، موج عظيمي ب  طرف دوربين   د2   آيدميدوربين در 

 کنددو پرده را پر مي

         دددو ش لي مدناسب 

 ثاني  شش دمان:

ريزدد حوضچ  دسدشويي و آبي ک  در آن مي نماي درشت: د3

 بندددشود و شير را ميدسدي وارد قاب مي

ريزد،  آبي ک  داخل حوضبببچ  مي  گيرندد ددد جامدات ب  خود مي   

 ثاني  پانزدهگيردددد دمان: ش ل حوضچ  را ب  خود مي

نماي درشببت: سببطر آب در حوضببچ  دو دسببت وارد قاب     د4

 کندد    شوند و شروع ب  شسدشو ميمي

شود، آب آن را تنگ در ميان مي    سدي وارد آن  گيردد   ددد و اگر د

 ثاني   10 دمان:

تنگ پر اد نوشيدني و ليواني در کنارش، دسدي   نماي درشت: د5

شدن  مينگ را بلند شود و ت  وارد قاب مي کند و دوربين ريخد  

 کنددنوشيدني ب  درون ليوان را دنهال مي

 گيرد و اگر در ليواننوشيدني در تنگ، ش ل تنگ را ب  خود مي

 ثاني    پنک کندد دمان:ريخد  شودد ش ل ليوان را پيدا مي
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فصل
 تصوريربداري فنون:دوم 
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 مقدمه

صويري در امر برنام   ست   تداوم ت سمت اد مهاحث       سادي، براي ويديو ژورنالي ستد در اين ق ضوعي حياتي و الزامي ا هاي هدفمند، مو

سي      شود تا راه کارگرداني در خهر تالش مي ضوعي در گزارش برر سدگي و وحدت مو صويربردار    شود هاي پيو د حدي اگر خودتان ت

 دندکضهط کند تا گزارش شما ب  صورتي منطقي جلوه  ک  تصويربردار چ  نماهايي را بايداما بايد بدانيد  ،اثرتان نهاشيد

 اهميت دوربين در گزارش تلويزيوني

ها را تصحير کند و خطاهاي اپدي ال  توان اد آن اندظار داشت مثل چشم انسان رنگمهارت چشم بشر است و نميدوربين، مشاب  بي 

ل  پ»ره را با کمک شببعور ذهني ب  صببورت طهيعي در آوردد بندي و غيرا برطرف کند و خالصبب  هر اشببدهاهي در نورخواني و ترکيب

   «ترين سالح دنيا استدوربين اکنون قوي» معدقد است: ،1ساد انگليسيمسدند ،«بريف

 شود که عبارتند از:  الفباي تصوير در سينما و تلويزيون با تقسيم فضا به ده کادر مختلف آغاز مي

 
 باشند. اين نماها عبارتند از:تلويزيون، شالوده تصويربرداري مياز اين ميان سه نماي مهم در سينما و 

 2نماي دور )نماي عمومي(د 1

 3نماي مدوسط د2

 4نماي نزديک د3

                                                           
1. PAUL BERRIFF 
2  . LONG SHOT 

3  . MEDIUM SHOT 

4. CLOSE – UP 

(از اجزاء چهره)نمای خیلی نزدیک . 1

(از زیر چانه تا محل رویش موی سر)نمای نزدیک . 2

(از سینه تا باالی سر)نمای متوسط نزدیک . 3

(از مفصل کمر تا باالی سر)نمای متوسط . 4

(از زانو تا باالی سر)نما از زانو. 5

(از کف پا تا باالی سر)نمای تمام قد. 6

(قسمت اعظم صحنه) نمای متوسط دور. 7

(نمایی از تمام صحنه)نمای دور یا باز. 8

(ی نداردنمایی مناسب برای پرده عریض سینما که در تلویزیون کاربرد زیاد)نمای بسیار دور. 9

(نمایی از جزئیات بدن انسان و حیوانات و گیاهان و اشیا)اینسرت. 10
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  1شوندد ن ات دير بيانگر طرد اسدفاده اد آنها براي تصوير برداري  هاي رودمره تقسيم مي ها حداقل ب  شش نماي مدفاوت در گزارش اين

 :کنيدمياي فرضي را مالحظ  اد افراد و موضوعات مخدلف استد در اينجا نمون 

نشانان جلوي آن قرار دارند و همچنين جمعيت خشمگيني ک      شوندد ساخدمان مشدعلي ک  آتش   هايي ک  اد تپ  سرادير مي تانک»

هسديمد سپس مديوم شات، جزئيات بيشدري اد همان        ديدگاهد در اين مورد ابددا شاهد نمايي دور اد کل فضاي مورد   «آيندجلو مي

 قرارند: اد ايندهدد ساير نماها صحن  را نشان مي

سيم خود فرمان مي    سوار بر اراب  جنگي در بي شعل  فرمانده تانک ک   سرمي هايي ک  اد پدهد،  شند و فوار  نجره طهق  باال  ب را  آ ک

ماهايي اد  وسيل   ن  شود، ب چ  اد تشرير اين فضا اسدنهاط مي   کنندد آنرا ترغيب مي اي ک  جمعيتبلعند و باالخره افراد سردسد   مي

دده سر دسد  جمعيت    در هم فرمانده تانک، دماغ  شير و فشار آب، چشمان وحشت     يابدد مثالً چهر ان صحن  تحقق مي جزئيات هم

ب  مخاطب   ءدارد و در قالب نماهاي نزديک و مدوسط قابل القا صحن  تأکيد   ها و هيجانات حاکم برمعدرضد اين توضيحات بر فعاليت 

دن محل تصببويربرداري نماي دور يا کلي )نماي باد( اسببت يا نماي خيلي دورد اين نما ک    کر اسببتد يک نماي رايک براي مشببخص

ست، چشم   ضا ارائ  مي بادترين نماي مم ن ا سدگاه اندادي اد کل ف سهي اد     هاي تلويزيوني محلي، معمدهدد اي شيوي منا والً نماهاي آر

توانيد نماهاي عمومي  شوندد مي ها دارند، ک  ب  دفعات در خهر ديده ميهاي مهم اد قهيل بيمارسدان فضاهاي عمومي نظير ساخدمان  

يم  مد بهدرين روش اين اسببت ک  نخسببت ترتيب وقايع را در ذهندان مرور کنيد و تصبب کنيدوسببيل  اندخاب مورد نياد خود را بدين 

 2خواننددبگيريد ک  کدام نماها با هم بهدر مي

 تصويربرداري از تسلسل وقايع 

هاي خهري  جود دارد، اما در گزارشکند واسدفاده مي  اي ميان کار تصويربردار و شخصي ک  اد دوربين ع اسي     هر چند تفاوت عمده

ک  تصوير   بايد تنها کسري اد ثاني  را ثهت نمايدد در حالي  3ع ا جا هسدندد در اين ناپذير دنهال آن لحظ  حياتي و بادگشت  هر دو ب

سدر  بردار بايد ب  انداده شان      4اي نوار خام در د شد ک  ن شد  با ضهط     5دهد چ  اتفاقي افداده، در عين حال براي گوينده مدن دا با 

گزارش خهري، کمدر نمايي بيش اد چند ثاني  ادام    وجود آوردد در تصبباوير مناسببب و کافي، فرصببت الدم براي توصببيف وقايع را ب 

د نياد  د اما ن  فقط با يک نما بل   چندين نما مورب شد يابدد الهد  ام ان دارد بادگويي يک جزء اد داسدان، بيست و پنک ثاني  طول   مي

  7هاي بادوعي اد تصاوير باشندد اد نما  مدن مجموع بايد  اشاره شده  هاي اندخاب کافي داشد  باشدد در اين حال شات    6است تا تدوينگر 

ضاي کلي گرفد  تا ن ات جزئيد    گرفد  تا نما سد ، اد ف صاوير مي     »هاي ب سل  ت صحن     سل شوند ک  کل  شروع     توانند با نماي دوري 

د پنجره  اگيرند، شخص اسلح  بدسدي ک  لول  تفنگش سر     ها سنگر مي هايي ک  پشت ماشين  دهدد خيابان و پليسمحاصره را نشان   

ل   شود و بالفاص  رسد ک  کسي در وراي آن در حال شليک با اسلح  ديده مي    درآورده استد سپس نوبت ب  نماي نزديک اد پنجره مي  

تواند با نماي نزدي ي اد صورت شليک  شودد اين روند مي العمل افسر پليسي ک  پشت در ماشين مخفي مي     خورد ب  ع سبرش مي

شود ک  ل  سخ آتش را با آتش      د نماي بعدي النگ شود اي پشت پرده نمايان مي حظ کننده دنهال  ست اد چندين پليس ک  پا شاتي ا

                                                           
1. Shooting 

2. Andrew Boyd, 2001, Broadcast Journalism Techniques of Radio And Television News, Oxford:Focal Press, ,5rd 

edition,p.326 

   ژورناليست فدو. 3

4. footage 

5. narrator 

6. editor 

7. wide shot 
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شنگ مي شده ک  بر دمين مي   دهند و در پي آن، نماي نزدي ي اد پوک  ف شليک  ند مونداژ برنام  و  تواند تداوم بخش روريزند ميهاي 

اي  ثاني  20دهدد هفت شليک ک  حدوداً  است ک  رو در رويي را نشان    نمايي بادگذار بر مخاطب باشدد سپس نوبت   اثردر عين حال 

   1« رسنددثاني  مي 25بيش اد ونداژ، جمعاً شوند ک  پس اد مشليک ضهط شده، اندخاب مي 30د، اد ميان کشطول مي

 نماهاي تکميلي يا تداومي

صره  شگر، فرمانده پليس را ب  حرف مي برگرديم ب  جريان محا سل ب  دور خواهد     »گويد: آورد ک  ميد گزار صورت نياد، پليس مدو در 

گويد:  آيدد پس اد م الم  کوتاهي با سربادي در آن سوي خط، وي ب  گزارشگر مي   سيم فرمانده ب  صدا درمي  ، در اين هنگام بي«شد 

صورت لزوم، با » شدن،   تيراندادان پليس در  شان  مي هدف ک شگر مي «گيرندن پليس را با هم پخش   ديدگاهخواهد هر دو اظهار د گزار

 ربط استد، چرا ک  نامفهوم و تا حد ديادي بيکندگوي فرمانده با سرباد در بي سيم را حذف وگيرد گفت، اما تصميم ميکند

ست ک  فرمانده )رئيس( پليس هنگام دومين اظهار    ش ال کار در اينجا اين ا ست و چنانچ       ديدگاها سداده ا خود، در نقط  ديگري اي

شده پديدار مي       صويري نامطلوبي در فيلم مونداژ  شوند، پرش ت سخ کنار هم مونداژ  سلم در هر     2شودد نماهاي مربوط ب  دو پا صل م )ا

فرمانده   گيرد ادميم ميبرقراري تداوم و مچينگ و دوري گزيدن اد پرش يا جامپ است(د گزارشگر تص    ،روايت سينمايي يا تلويزيوني 

 کنددسيم وي را مشطول مي، ک  پيطام فوري ديگري اد بيکنددرخواست مصاحه  مجدد 

هاي درگير در آن  سبباد بايد خود را با موقعيت و آدمعوامل برنام  اصببوالً در حرف  ژورناليسببم ويديوئي اي ندارد )چونگزارشببگر چاره

سدفاده کندد آنچ  اکنون نياد دارد، يک نماي   و ن  بالع س( بايد اد هر کنندهماهنگ  ستد )منظور    3برون برش آنچ  در دست دارد ا ا

ست اد خارج اد موقعيت  صاحهة    ،اد نماي برون برش يا کات اووي نمايي ا صحن  مربوط ب  م صاحه   مثالً اگر  گر و ميهمان  دو نفره م

باشد اگر نمايي اد آن سوي خيابان در ميان رشد  نماهاي بين اين دود نفر قرار گيرد، )مثالً ساعت ديواري( در تدوين برنام ، اين کار       

 را اصطالحاً برون برش گويند(

صاحهة  صورتي ک  اديت ب  کردتوان با هم اديت و مابقي را حذف راديويي، جمالت اول و آخر را مي در م   صورت اي طور حرف  و در 

تواند پيوسد    اما در تلويزيون، نقط  برش کامالً معلوم خواهد شدد صداي هر دو جمل  مي   شود، نمي 4گيرد، کسي مدوج  نقط  اتصال  

شد، ام  صوير مي با صاحه    ا ت ضوع )م صف شونده( در لحظ  پرد و مو صوير(  اي اد يک نقط   ديگري پرت   ب  نقطةحة تلويزيون )کادر ت

 )جامپ(   خواهد شدد

د اين عمل ب  ايندرکات  شوند  براي محو کردن نقط  اتصال يا برش، تصاوير اصلي دو طرف برش بايد با سلسل  تصاوير ديگري همراه        

سدفاده اد نمايي اد داخل موقعيت مورد     ستد )منظور اد ايندرکات يا درون برش، ا صحن  گفت    ديدگاهمعروف ا ستد مثالً در    گويوا

شبونده را حذف کنيم، صبدا، پيوسبدگي خود را همچنان حف      هايي اد کالم مصباحه  ، اگر در حين مونداژ بخواهيم قسبمت يادشبده 

مخاطب دشت و ناپسند جلوه     ديدگاهشونده خواهد انداخت ک  اد  روي صورت مصاحه    ير تصوير، پرش  اما محل حذف د ،خواهد کرد

، اين عمل را  اگر نمايي اد دسببت خهرنگار در حال نوشببدن روي کاغذ يا حدي نمايي اد لوگوي مي روفن، نشببان داده شببود  کند، مي

دادن  ان، سببر ت مثالًايندرکات يا برش ب  داخل موقعيت گويند( تصبباوير اندخابي بايد حدماً اد محدوده همان فضبباي مربوط  باشببند، 

                                                           
1. Andrew Boyd, 2001 ,Broadcast Journalism Techniques of Radio And Television News,Oxford:Focal Press,5rd 

edition,p.337 

2. jump 

3. Cut away 

4. the join 
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صاحه      سم اظهارات م شگر يا تج صداي        گزار صرهد  سلح  پليس، يا خان  تحت محا شليک ا سخ    1شونده اد قهيل  صلي پا ها محفوظ  ا

صويري را مي مي صاوير جديد پنهان  ماند، اما پرش ت صاوير        يجايدد نماهاي تداومي گاه در کرتوان با ت سدند ک  ت ضروري ه الدم و 

  اي جز پرشبودن نماها، پيوندشان نديج  کامل و هم اندادهشونده( شهي  ب  هم باشند )در صورت شهاهت موضوع )مصاحه  مربوط ب 

نخواهد داشت(د اما در صورتي ک  برش، بين دو نماي مدفاوت باشد، مثالً اد نماي مدوسط ب  نماي نزديکد در آن صورت پيوند آن دو   

ش لي نداردد نماي درون برش  صويري ت ميلي اد جزئيات  2نما م ست جزئياتي اد شودد  ناميده مي، ت ها يا ناگهان  قهيل حرکت دادن د

هايي براي حف  تداوم و پيوسدگي تصويري و صوتي در ميان نماها بود ک  اد     آنچ  در اين بخش آمد مرور راه 3دست ب  اسلح  بردند  

 شود:در اينجا اشاره مي فنونکندد بار ديگر ب  اين ها جلوگيري ميهاي خهري در حين تدوين آنبيشدر مش الت گزارش

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. sound track 

2. inter-cut 

3. Andrew Boyd, 2001  , Broadcast Journalism Techniques of Radio And Television News, Oxford:Focal Pres ,5rd 

edition,p.338 

نمای معرف. 1

درون برش. 2

نمای عکس العمل. 4برون برش. 3

لغزاندن صدا ی نما . 5
نروی نمای قبل یا بعد از آ
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  وژيگي اهي تدوين :فصل سوم
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 مقدمه 

هر سبب    درودتصببويربرداري و تدوين خهر پيش ميدمان و تا  شببودميپيش توليد شببروع  مقطعک  اد  داردکارگرداني خهر مراحلي 

س  با اهميت  ي ديگر مرحل  توليد خهر ب   ش  شوند شمرده مي  مربوط هسدند و هر  سي     نو بايد مورد توج  با شدار ب  برر دد در اين نو

 پرداديمدمي مراحلاين 

 يخبربرنامه پيش توليد 

  3و تدوين 2يتمهيدات مرحل  تصويربردار  ةدرين مرحل  ساخت است ک  در آن هم  مهم 1در توليد برنام  تلويزيوني مرحل  پيش توليد

هر س  مرحل  را ي سان و چ  بسا مرحل  تصويربرداري        ک  خهرنگار عمالً د اول ايندارددو ن د  در اينجا اهميت  شودد بيني ميپيش

شدهاه محو استد  را مهمدر ارديابي مي )هر چند در حد شات ليست(، رفدن     چون بدون تحقيق و سناريو و دکوپاژ  کند ک  اين امر ا

در نديج  اد دست رفدن   و تصويري   -هاي صوتي  توجهي ب  بسياري اد مفاهيم و نشان   ب  سر صحن  تصويربرداري مصادف است با بي     

ک  تصور عمومي در ميان خهرنگاران اين است ک  ابددا ب     ن د  دوم اين موضوعد  فنيهاي محدوايي و ها و پدانسيل بسياري اد ظرفيت 

  ،تصويري در دسدر  را ب  کار بردد اين تصور نيز خطا و نادرست است       -صوتي   فنون ،و در حين تهي  برنام  کردموضوع بايد توج   

ها رفتد در  اجراي اين ايده ةجو کرد و بعد ب  سراغ مرحل ورا جست مناسب   تصويري  -صوتي  بايد معادل  ،ديرا براي هر واحد معنايي

کارگرداني آشببنايي دارد تا بدواند براي ترجم  مدن و محدواي م دوب ب    فنونخهرنگار ما چقدر با اصببول و  بفهميمآن صببورت بايد 

 ها اسدفاده کندد  دبان صدا و تصوير اد آن
  شببنايي با مهارت شببناسببتد  آبدون  دريا،مانند غوط  خوردن در  ،خهر براي گزارشببگرتلويزيوني و سببينمايي  فنون ن ردن درک

مخاطب خواهند ماند و اين  ساخدار داده شده، بي  ثر و مؤاي رسان   فنونرين مفاهيم نيز بدون برخورداري اد تاردشمندترين و مقد  

شنايي با     سان د اهميت آ ست ک  گاه اد دل    ؤکارگيري م )در حد ب فنونيعني ناکارآمدي ر شان( ب  حدي ا سوژه   مي روشثر توان ب  

  بار براي بيان ديدگاه مردم جهان در يتذوق و خالق اي واقعي در اين ارتهاط خالي اد فايده نيسببتد خهرنگاري باخاطره ةرسببيدد ارائ

سا  تضاد  »تدويني موسوم ب    روشي محهوبيت انقالب اسالمي ب    سدقهال مردم     دندد ب  اين ترتيب ک  نحودست مي  «مونداژ بر ا ا

مونداژ قادر است     کندد اين شيو سلط  طلب را ميان برش مي  يشور کجمهور جمهور ايران و رئيسرا اد دو رئيس يکشور جهان سوم  

ضمون دو پديده مدفاوت اما با  شدد   فاوت ب  هم پيوند بزند ب واحد را با وجود دمان و م ان مد يم طوري ک  براي مخاطب قابل درک با

خواهد ک  همين  گيرد گزارش ديگري ب  همين روال بسادد و اد تدوينگر برنام  ميخهرنگار ديگري با مشاهده اين ساخدار تصميم مي

صويري او اعمال کند غافل شيوه را در راش  سدلزم پيش  اد اين هاي ت ساخدار برنام  و  ک  چنين کاري م مورد نياد آن در   فنونبيني 

 اد کوده همان تراود ک  در اوستد   ،تدويند ب  ديگر سخن ةپس اد توليد يا همان مرحل ةش اد تصويربرداري است ن  در مرحلمرحل  پي

شيو  ساخداري »تدويني ک  تحت عنوان   در اينجا ب  چند  سط ودوالد پودوف ين کارگردان رو  ارائ      خوانده مي «مونداژ  شوند و تو

 پرداديمد     شده است مي

                                                           
1  .  Pre Production 

2  .  Shooting 

3  .  Post Production 
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  1هاي مونتاژي پودوفکينروش

 2و مونتاژي براساس تضاد يا پيوند متباين 1

 شونددميهاي مخدلف ک  در سطل دبال  خالي هاي طالي مملو اد غذاها و خوراکيمثالً پيوند نماي کودکان گرسن  ب  نماي سيني

 3پيوند موازي يا مونتاژ همزماني و2

 کننددشوند و در نهايت دو خط با هم تالقي ميطور مدناوب ب  هم برش دده مي مثالً نماهايي اد تعقيب و گريزسارق و پليس ک  ب

 4مونتاژ براساس تشابه و جايگزينيو 3

غير عيني در   مونداژ، مفهومي مجرد و ةوسيل  اين روش ب در هسدندد  دو درنده خو انسان ش ارچي ک  هر   مثالً تشاب  گرب  وحشي و  

 گيرددمي ش لضمير تماشاگر 

صويري اد روباه ب  نمايي اد مرد  مثالً صل مي   پيوند مي يت شيني حا ست    خوردد آنچ  اد اين همن شخص ا ر  د دشود، تزوير و رياي آن 

ک    )مفهومي آوردد، مفهوم دورويي و چند رنگي وي را ب  ذهن مييجاي ديگري تصوير بوقلمون و بالفاصل  بعد اد آن تصوير شخص      

 د(يابدها ب  ذهن مخاطب راه مياما اد کنار هم قرار گرفدن آن ،در هيچيک اد دو نما نيست

بدون عقرب  يا با  ساعدي   :شوند مي برش هم دنهال ب نماها اين انسان،  عمر پايان دادن نشان  براي ،نوع مونداژاي ديگر اد اين در نمون 

 هاي اد کار افداده، عصايي ش سد ، شمعي در حال خاموش شدندعقرب 

 و مونتاژ سمبليک يا نمادين    4

صاويري مواجهيم ک  مفهومي غير اد معناي معمول خود را ب  بيننده مندقل مي  کنندد در واقع نوعي تداعي معاني در اين  در اينجا با ت

 شخص محدضردخورد ب  پرواد کهوتران ک  برش مي کندد مثالًشيوه اد مونداژ خودنمايي مي

   ۵و مونتاژ براساس تکرار مضمون۵

حسبببا  در برنام ، نماي مربوط ب  آن لحظ  را چندين بار در لحظات معين ب              ايسببباد بخاطر تأکيد بر لحظ     اين روش برنام    در

 ک  نيادي ب  توضير داشد  باشدداين کند بدونک  هر بار مفهومي خاص را تداعي ميآورد نمايش در مي

 طرح تدوين فيلم

صحن       صميم کارگردان در تثهيت  ست اد ت سيم آن فيلم طرح تدوين عهارت ا ب  کوچ درين اجزاي مم ن   نام  و يا خرد کردن يا تق

و در مرحل  تصويربرداري اجرا   شودبيني ميتوليد پيش پيش اد وظايف کارگردان است ک  در مرحل طرح تدوين يعني نماهاي مجزاد 

بيني  اي براي تصويربرداري و بالطهع مونداژ است و کارگردان پيش  طرح تدوين مقدم  يابددشده و در مرحل  تدوين در فيلم تجلي مي 

 ش را مخاطب دريابددديدگاهک  مفهوم مورد  اي تصويربرداري کند يا صحن  را چگون  خرد کندشيوه کند ک  با چ مي

   تدوين داراي دو روش استد طرح

                                                           
1  . constructive 

2. contrast 

3  . parallelism 

4  . similarity 

5. leit motive ـ    repeat theme 
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 1روش نماي اصلي  .1

  دشببودبي وقف  و مداوم تصبويربرداري مي  ، ب  صبورت باد يا النگ شبات  ايدر اين روش تمام صبحن  و رويداد موجود در آن، اد داوي  

کندد سپس نقاط توج ،   طور کامل ضهط مي اي ک  بر کل صحن  اشراف دارد قرار گرفد  و رويداد را ب   عهارت ديگر دوربين در نقط ب 

 گيرنددالي نماي اصلي جاي ميد و روي ميز مونداژ در الب وشميضهط  ها و نماهاي پوششي مجدداًالعملجزئيات، ع س

توان ب  پيوسببدگي دائم صببدا و تصببوير، سببهولت اجراي مونداژ، ام ان خالقيت و نوآوري در تدوين و باالخره   اد مزاياي اين روش مي

 بر بودن آن استدو دمان برردد اد اش االت اين روش هزين اش االت فني مانند اش االت نوري و حرکدي دوربين اشاره کسهولت رفع 

صوتي در آن     اين روش براي فيلم سدگي  سدند و يا پيو ست کاربرد فراواني دارد   برداري اد وقايعي ک  قابل ت رار ني ضروري ا   مثالً دها 

 ناپذير استد  اجدناب هادر آن سرت ک  پيوسدگي صوتياي کنضهط قطعات موسيقي يا اجر

شودد مندها س  دوربين همزمان اجراي    مي اعمالب  همين نحو  توليد اسدوديويي يا واحد سيار تلويزيوني دقيقاً    سادي در شيو  برنام 

گيرد و دو  صببحن  تا پايان ماجرا مي ةت اد هموقف  نماي النگ شبباها بيدهندد ب  اين شبب ل ک  ي ي اد دوربينواقع  را پوشببش مي

مسابق       ةدهدد مانند برنام صورت ونداژ را تواند مطور همزمان با اجرا، مي کنندد کارگردان هم بربين ديگر نماهاي اليي را ضهط مي دو

 همزمان و دنده و مسدقيم استد   آن ب  صورت فوتهال ک  ضهط و پخش

 2روش نما به نما. 2

                                                                                                                   

 

  )نماهاي ب  هم پيوسببد ( هاي شب ل مقابل ب  دليلي اد بين برود هر نما بخشبي اد اکشبن صبحن  را در خود دارد و اگر ي ي اد حلق    

و نمايش آن مخاطب را دچار آشفدگي و ابهام در   شود  د  مينماها اد هم گسس   ةهم پيوسد ب   دنجير دهد ورخ مي )پرش(جامپ کات

 کندددرک موضوع مي

تداوم و پيوند نماها اعمال   بار هاي الدم را دربينيشوند و کارگردان پيش هاي جداگان  خرد ميها ب  شات در روش نما ب  نما، صحن  

 گنجاندددهد، مياد رويداد را نشان ميهاي جداگان  ک  هر کدامشان قسمدي کند و ذهنيت خود را در شاتمي

طور دايم  اقدصادي مقرون ب  صرف  است و اد معايب آن اين   جامپ تصويري و صوتي ب        ديدگاهک  اد اد جمل  مزاياي اين روش اين

 تر اد روش قهلي استد  کندد عالوه بر اين   دست موندور فيلم براي خالقيت تا حدودي بسد فيلم را تهديد مي

صحن  در  معموالً سدفاده مي هاي تدوين  سائلي اد       فيلم اد ترکيب اين دو روش ا سدفاده اد هر يک اد اين دو، منوط ب  م شودد الهد  ا

 اثر استد باالخره روايي يا غير روايي بودني و ابزاري و مضمون و محدواي فيلم و فنهاي قهيل سهک کارگردان، ام انات و محدوديت

اگر   کندد مثالًپرتابل خهري )شببيوه تک دوربين( خهرنگار اد روش اول يعني مسببدر شببات يا نماي اصببلي اسببدفاده ميهاي در برنام 

شودد در   تصويربرداري مي  هم  مصاحه  در نماي باد )نماي اصلي(   نخست  ،موضوع برنام  مصاحه  در فضاي واقعي )لوکيشن( باشد      

 شوددو در مونداژ برنام  در البالي نماي اصلي قرار داده مي شودنماهاي اليي و پوششي و واکنشي ضهط مي ،ادام 

 

 

                                                           
1. master shot (scene master) 

2  . shot by shot 
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 شايجاد و حفظ تداوم و رپهيز از رپ:چهارمفصل 
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 مقدمه

نواع  ا ترکيهي و دندهد همة ،غيرنمايشبببي ،شبببوند ک  عهارتند اد: نمايشبببيهاي تلويزيوني در چهار قالب کلي گنجانده مي  برنام    همة 

بندي در دو ن د  مشدرک هسدندد نخست پرهيز اد جامپ و يا پرش و دوم روي آوردن ب  مچينگ      هاي توليدي در اين تقسيم برنام 

ضد تمرکز و    ستد اين پرش يا     موجبيا تداوم و پيوسدگيد پرش نوعي پاراديت و عامل  اخالل در اندقال معنا اد فرسدنده ب  گيرنده ا

سن و تدوين برود مي    ،د دمين س د  يا وقف  در چن  سدگي و تداوم جايگ شامل روايت، ميزان ين  زکندد بايد ب  جاي جامپ همواره پيو

 شودد

 فظ تداوم در جهت نگاه و جهت حرکتبرقراري وح فنون

شدد اگر دو يا چند نما ب          شد  با ضايي دا صحن  بايد تداوم و تطابق فيزي ي و حرکدي و ف شيوه تداومي هم  چيز در  اي در  ن گو در 

ها در کادر را بهم بزند، در آن  جاي ايجاد حرکت ي نواخت و طهيعي، تداوم منطقي حرکات و اعمال سببوژه کنار هم قرار بگيرند ک  ب

 دشودبل   توج  مخاطب اد موضوع منحرف مي ،شودصورت ن  تنها پيشرفت منطقي روايت موضوع مخدل مي

مثل: تطيير   تصويري نشودد   -د ب  ش لي باشد ک  تماشاگر با ديدن برنام ، مدوج  پرش صوتي      در تدوين ب  شيوه تداومي، مونداژ باي 

ا تطيير  درون صحن  و دکور ي  ءها يا تطيير در وضعيت اشيا  لول صدا اد نمايي ب  نماي بعد، يا تطيير وضعيت نور يا تعداد و غلظت ساي    

هموار و ي دست، عهوري ناهموار و خشن و     عهوريدر آن صورت بجاي  حاالت و س نات و وضعيت ظاهر سوژه درون کادرد چرا ک     

 شوددمي موجبنسهت ب  برنام  را برهم دننده حوا  و توج  تماشاگر 

هاي برنام  ايجاد و حف  کرد ن  پرش راد در اينجا ب  عوامل و شرايط حف    براي نيل ب  اين امر مهم، بايد تداوم را در سرتاسر صحن     

 پرداديمد  جهت حرکت و نگاه مي اهديدگتداوم اد 

 حفظ تداوم در جهت ورود و خروج از کادر .1

شود، تداوم برقرار و حرکت وي             سپس با تطيير جهت اد همان سمت خارج  شود و  اگر شخصي در يک نما اد سمت چپ وارد کادر 

تد  داده شده استد اما هميش  اينطور نيس    طهيعي استد در اين مثال، تطيير جهت سوژه عيناً بروي صفح  تلويزيون ب  بيننده نشان     

سمت کادر خارج مي      صي اد يک  ضوع را در چند      شود، شخ شود؟ قانون تداوم، اين مو حال در کادر بعدي اد کدام طرف بايد وارد 

 د  کندميحالت مخدلف تعيين و مشخص 

 هاي مستقيم  حرکت در جهت .الف

شود و بالع سد حال اگر             سمت چپ وارد کادر  شود، حدمًا در نماي دوم بايد اد  ست کادر خارج  سمت را سوژه در نماي اول اد  اگر 

 ه اد پائين کادر خارج شود حدماً در نماي بعد بايد اد باالي کادر وارد شودد    سوژ

 هاي موربحرکت در جهت .ب

شببوندد يعني در صببورتي ک  در يک نما، سببوژه، اد روي ي ي اد دواياي کادر  ورود و خروج ب  صببورت اريب، حرکاتي خنثي تلقي مي

 تواند وارد کادر شودد  خارج شود، در نماي بعد اد هر جهت، چ  مسدقيم و چ  مورب مي
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 حفظ تداوم با رعايت خط فرضي .2

صوير بردار، گ  شگر برنام  را ب  نحوي در کادر قرار مي براي نماهاي ت ميلي، ت صاحه     ديدگاه دهد ک  بزار سد وي ب  م شونده نگاه   بر

در   ،گرکنند و ن  با ي ديرسد با شخص سومي صحهت مي     مي ديدگاهکندد چنانچ  هر دو در صفح  تلويزيون ب  چپ نگاه کنند، ب مي

   1«استد فرضي را ش سد دوربين خط » گويند:مي بارهاصطالح تلويزيوني دراين 

ست ک       «خط» ست و منظور اد آن خطي ا شود و در نديج    فرضي، نامرئي ا ضا را  ميان دو نفر کشيده مي  شخاص   دو ف در طرفيم ا

د دوربين بايد در روي ي ي اد اين دو فضببا تمام تصبباويرش را بگيردد دوربين اکيداً نهايد بدون   آوردمورد تصببويربرداري ب  وجود مي

الدم اد آن بگذرد، چرا ک  در آن صببورت، نگاه دو نفر ب  يک جهت خواهد بود ودر آن صببورت تداوم بصببري اد بين رفد  و    تمهيدات

 مخاطب دچار سردرگمي خواهد شدد

ضي را بايد در  صحن  نماهايي اد وقايع و فعاليت بار خط فر شن نيز رعايت  ها يا  ضي ب   کردهاي اک ب  مخاط ديدگاهد عهور اد خط فر

هايي  اهديگري رفد  باشدد الهد  ر  ک  ناظر صحن  ب  سرعت اد يک نقطة ديد ب  نقطة   آيد، ديرا بسان آن است  و غير طهيعي مي عجيب

 بيني شده استدور اد خط فرضي بدون ش سدن آن پيشبراي عه

تداوم جهت نگاه و جهت حرکت سوژه در داخل کادر استد اگر در اثر بي توجهي خهرنگار     کنند رسم خط فرضي در صحن ، تضمين    

 يا تصويربردار در جهت نگاه و جهت حرکت سوژه پرش ايجاد شود، نديج  آن سردر گمي و گيک شدن مخاطب خواهد بودد  

شود ک  با ترسيم آن،    همانطور ک  اد عنوانش پيداست ب  خطي ذهني يا خيالي گفد  مي  2«خط فرضي »شود ک   مجددا يادآوري مي

ره( را ب  عنوان  دايره )نيم کتواند ي ي اد اين دو نيمساد فقط مي شودد آنگاه فيلم دايره )يا نيم کره( مسدقل تقسيم مي  صحن  ب  دو نيم 

ک  ب  منطق  ممنوع       دن تداوم، نماها را تصبببويربرداري کندد الهد  بدون آن      فضببباي مانور دوربين برگزيند و فارغ اد دغدغ  بهم خور     

شودد خط فرضي را مي  )نيم سان        نف توان خط جداکننده يا حائل نيز ناميددکره ديگر( وارد  سهل و آ ست  رعايت خط فرضي راهي ا

 شخص و شي ثابت و مدحرکد شامل؛ تواند باشدبراي حف  تداوم جهت حرکت و جهت نگاه سوژه و اين سوژه هر چيزي مي

 انواع خط فرضي

 خط فرضي براي يک سوژه -

 خط فرضي براي دو سوژه -

 خط فرضي براي س  سوژه يا بيشدر   -

 خط فرضي براي يک سوژهالف( 

سوژه گذشد  و اد هر دوسمت تا بي         ي اد دو  ي تواند يابدد ب  اين ترتيب دوربين فقط مينهايت امدداد مياين خط اد وسط چشمان 

شده در طرفين   نيم ش يل  صويربرداري اندخاب       کره ت سوژه برنام ( را ب  عنوان محدوده ت ن  د اگر دوربين ب  ناگهان ب  آکندشخص )

بوي      بوژه بروي پرده برع س شده ک  اين امر اد س سوي خط فرضي برود و تصويربرداري کند، در آن صورت جهت حرکت يا نگاه س

شاگر پذيرفدني  ست  تما سبببببوب مي   ني سدند، ما فقط مجاد ب    360اي ک  دواير آن ْشودد در واقع اد ميان کره و پرش مح درج  ه

 مانند اتومهيل يا مجسم  و غيره باشدد يءاييا ش يتواند شخص)يک طرف قطردايره( هسديمد سوژه مي 180تصويربرداري اد يک ْ

 

                                                           

1  . has crossed the line   

2. Imaginary Line 
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 خط فرضي براي دو سوژه

شاني    ضي اد ميان پي شطول گفت    در اين حالت خط فر شخص ک  با هم م شد  و اد دو     ودو  سدند يا در مقابل هم قرار دارند گذ گو ه

توانند، ب  عنوان محدوده حرکت دوربين و      شبببود ک  هر کدام مي  کره در طرفين ايجاد مي يابدد ب  اين ترتيب دو نيم    طرف امدداد مي 

صويربرداري قرار گيرندد در  شياء نيز خط م  بار محوط  مجاد براي ت صل مي  سدقيمي ک  آن دو را ب ا ضي   هم و کند ب  عنوان خط فر

 شوددشمرده مي

 خط فرضي براي سه سوژه و بيشتر

  فرضي خطي است ک   با ي ديگر هسدند، در آن صورت خط    وگوگفتها شامل س  شخص يا شي باشند ک  مثالً در حال       اگر سوژه 

شود،  رداري ميبشودد ب  اين ترتيب تمام نماهايي ک  اد آن دو نفر و سايرين فيلمبين دو نفري ک  با هم ب  صحهت مشطولند، رسم مي

نفرديگر، خط فرضي مدناسب    ميان دو  وگوگفتميان آن دو و شروع   وگوگفتحرکدي هسدندد ب  محو پايان   هم  در اين محدود 

 ديد بج   اد محوري مدفاوت ک  بين دو سوژ  کند و شاهد فضاي جديدي ب  عنوان منطق  اسدقرار دوربين هسديم ک    با آن تطيير مي

 آيد، تش يل شده استد  وجود مي

 هاي عبور از خط فرضيراه

ست ک  صوير طهيعي ا شيم، نها برداري اد صحن    اگر در حال ت ضاي    يد باي طوالني با ديگر   180دليل رعايت خط فرضي خود را اد ف

نماهايي را تصببويربرداري   ،کره دومکند ک  اد موقعيت نيمجز تنوع تصببويري، گاه منطق روايت موضببوع ايجاب مي  محروم کنيمد ب

ضي عهور     صورت بايد ب  نحوي اد خط فر ش نيم( ک  ايجاد پرش  ک  آن )ن  آن کنيمکنيمد در اين  ن ندد براي اين منظور پنک راه  را ب

 پرداديم:ها ميحل مخدلف وجود دارد ک  ب  بررسي آن

 عهور سوژه اد خط فرضي   (الف

 عهور دوربين اد خط فرضي (ب

  (shotـ Neutral) اسدفاده اد نماي خنثي (پ

 (cut)- Inter ت ايندرکا (ت

 (awayـ Cut ) کات اوي ( 

 (Over Head) آور هد ج(

سوي خط      در موارد اول و دوم، حرکت در درون نما، مجود عهور اد خط فرضي مي  سوژه و حرکت دوربين ب  آن  شود، يعني حرکت 

ضي، ک  اين حرکت   شاگر ديده مي  ادطريقفر شدن جهت حرکت و در نديجة  شود و تما صحن ، براي او    لذا عوض  نگاه باديگران در 

 امري طهيعي و قابل قهول استد

رو يا درست اد پشت سر سوژه گرفد  شده باشدد براي تصويربرداري           د نماي خنثي: نماي خنثي نمايي است ک  دقيقاً اد روب اسدفاده ا 

ضي قرار مي  سم کردد نمايي ک  اد روب   گيرد و پس اد اين نما، مياد چنين نمايي، دوربين روي خط فر ضي جديدي ر رو   توان خط فر

 شخص مقابل نيز باشدد ديدگاه تواند نماي نقط شود مي  ميگرفد
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 مثالً اگر موضبببوع برنام ،   .منظور اد ايندرکات، گنجاندن نمايي اد جزئيات ماجرا اسبببت :(Inter Cut)اسووتفاده از نماي اينترکا  

ست، ايندرکات مي وگوگفت شدد در      ي دو نفر با همديگر ا شدان ي ي اد طرفين با ساعت مچي يا لردش انگ ن  آتواند نماي نزدي ي اد 

   ک توان ب  طرف ديگر خط فرضببي رفت و اد آنجا بقي  نماها را تصببويربرداري کرد، بدون آنصببورت با نمايش اين نماي نزديک، مي

  طوالنيدلخواه، رفع اشبب االت فني و يا تأکيد و  ضببرباهنگهم بخوردد اين نما براي فشببرده کردن دمان واقعي رويداد، ايجاد  تداوم ب

هاي فراواني دارند ک  رعايت خط فرضببي ي ي اد آندد )ايندر کات و کات اوي کاربردشببومياسببدفاده هم  برخي لحظات مهم کردن

 هاستد(

اوي نمايي است خارج اد حادث  يا ماجراي اصلي صحن ، مثالً هنگامي ک       منظور اد کات  :(Cut Away) استفاده از نماي کا  اوي 

شود، اگر نمايي اد ساعت ديواري آن سوي خيابان، يا رهگذري در حال نگاه     گرفد  مي ياتومهيلاد  ،چند نما اد يک طرف خط فرضي 

توان اد خط فرضي گذشت و اد سوي ديگر آن، نماهايي را تصويربرداري      گاه ميها گرفد  شودد آن کردن ب  اتومهيل يا تابلو نئون مطاده

 دکردکرده و در مونداژ فيلم اعمال 

اي ک  لوسدر اتاق قرار   آور هد نمايي است درست اد باال، عمود بر کل صحن د مثالً اد داوي     :(Over Head) استفاده از نماي آور هد 

شبببودد در اين حال دوربين روي هيچ دام اد دو نيم کره    برداري مياد روي خط دو نيم کره، صبببحن  فيلم  داردد ب  اين ترتيب دقيقاً   

صورت در نماي بعد مي    ستد در اين  سدفاده  ديگر را براي فيلم  يم کرناد توان ني سدگي  رد بدون اينکبرداري ا نماها   ک  تداوم و پيو

 آسيب بهيندد

ضي و       شايان  صل رعايت خط فر ست ک  ا شيوه  فنونذکر ا سينما و تلويزيون، تک     هاي برنام مربوط ب  آن در تمام  سادي اعم اد 

شد         سدند کاربرد دا سداني يا م سدوديو يا رپرتاژ يا پرتابل، دا ست  دوربين يا چند دوربين، ا  هاي تلويزيوني بسادي و در انواع برنام ا

 شوددکارگرفد  مي
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   آن فنون و نقش مصاحبه :فصل پنجم
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 مقدمه  

سداني است و آن واحدي اد اجزاء ساخدماني فيلم است ک  در آن گسست          نام بندي در فيلمترين نوع تقسيم صحن  مدداول  هاي دا

سدند )وحدت    -دماني و م اني وجود ندارد، يعني اتفاقات داراي وحدت دماني  ضوعي ه س  م اني و مو گان ( وظيف  تدوينگر در  هاي 

ست        سدفاده اد فنون و راه ارهاي تخصصي ا سداني ايجاد اين وحدت با ا سادان خهري   آنچ  بايد مورد توج  خاص برنام  اما ،فيلم دا

رو اهميت نقش تدوينگر خهر در جايي ب  جز  پاي  صحن  اسدوار نيست و اد اين    ک  اصوالً تداوم فيلم مسدند و خهري بر  قرار گيرد اين

ستد در واقع بايد گفت:    س  گان  فوق ا ساخدار، وظيف  مهمدري براي تدوي »حف  تداوم  سدند و خ نگر برنام ايجاد فرم يا  هري  هاي م

 د«است

 هاي خبريهاي مستند و قالب گزارشميزان اهميت صحنه در فيلم

ضير اين  صحن  در فيلم م تو سياري اد اين     سدند و قالب ک  چرا اهميت  ست؟ چون ب شي خهر تلويزيون کم ا ها،  لمگون  في هاي گزار

خواهند موضوعي را تشرير کنند يا دندگي آدمي را نشان دهند يا معماري بنايي را توصيف کنند       ها ميکنندد آنداسدان تعريف نمي 

ک  در اخديار دارند را کنار هم بچينند و با افزودن         را خامي   د ها بايد ما    يا رويدادي در حال وقوع را ثهت کنندد براي اين هدف، آن      

هاي  هاي گوناگون )ک  ديدگاههاي آدمها و حرفهم چيدن مصاحه   کنارگفدار توصيفي و تفسيري، آوردن ع س و فيلم آرشيوي و    

تد مهمدرين  اس تر اد فيلم داسداني  آثار مهمگون مدفاوتي درباره موضوع برنام  دارند( ب  ساخدار يا فرم برسندد بدين خاطر فرم در اين

مفهومي، حسبببي، گزارشبببي،   يخام اد منابع گوناگون بر اسبببا  طرح    لم مسبببدند خهري، کنار هم چيدن ماد     وظيف  تدوينگر في  

ستد اين طرح سفرنام   سداني )با اولويت   با مهارت طلهندک  کامالًهايي ميها در تدوين، مهارتاي، علمي و غيره ا هاي تدوين فيلم دا

 تداوم دماني و م اني( مدفاوت استد

چ  چيز در اين نوع تدوين اهميت دارد؟ کنار هم قرار دادن دو تصبببوير اد دو م ان و دمان مدفاوت ب  منظور جلب توج  بيننده ب                

شامل پيوند بر اسا  تشاب  و تضاد و ت رار مضمون و اسدعاري   هاي مونداژ پودوف ين ک ها، )مراجع  شود ب  شيوهشهاهت يا تضاد آن

صاحه  ب  هم براي همين    ست( برش ددن دو م صل  و مونداژ موادي ا ش  منظور، خلق ف س انس اهاي خو ها  هايي ک  در آني )يعني 

م ان   شوند تا حسار هم چيده ميها و اتفاقات مدداول در يک م ان، بدون توج  ب  تداوم م اني و ترتيب دماني، کنبخشي اد فعاليت

ط، اهميت  ربيا ايجاد پيوسدگي بين تصاوير بي   تصوير راي القا مفهوم تاده در خلق شودد( و اسدفاده اد صداي ناهمزمان ب    ديدگاهمورد 

 کندد الهد  مسدندهاي داسداني اد اين قاعده مسدثناء استدديادي در اين نوع تدوين پيدا مي

م ها برنااد پيش مشخص و براي آن  توان رويدادها راچرا ک  نمي ،اي وجود ندارددکوپاژ اد پيش تعيين شده ، مسدند  و يدر آثار خهر

د  نافدبيني استد رويدادها يک بار و فقط يک بار اتفاق مي ساني در جلو دوربين، غيرقابل پيش ريزي کردد در اين حالت نقش عوامل ان

هاي خهري اد نوع غير تداومي  چون نماهاي برنام  است(د پرتابل تصويربرداري در خهر ب  همين علت)وسايل  ها همراه شدو بايد با آن

شهودي و غريضي و     و محدوايي استد اين ارتهاط در صحن  تصويربرداري ب  صورت کامالً     مفهومي ها صرفاً بنابراين ارتهاط آن ،است 

  يقک  تصويربردار يا گزارشگر در گيرودار  اتفا   گيردد ايندار و گزارشگر قرار مي تصويربر  ديدگاهآگاهان  مد  بيني شده و کامالً ن  پيش

اش  تجرب  و عالق  و سببماجت و شببم خهريپرتنش بدواند نماهايي بگيرد ک  ب  کار تدوين برنام  بخورد، تا حد ديادي ب  اسببدعداد و 

سدگاه خمير         صوير د شي، ت صويربردار براي گزار سدگي داردد مثالً اگر ت ضهط کند، آن  ب شگر   گاه گ همزن نانوايي را در حال کار،  زار

   «رئيس صنف نانوايان خميرماي  گراني نان را کليد ددد»تواند روي اين تصوير چنين گفدار مدني بگذارد: مي
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جايگزيني براي آن وجود ندارد و  ، پس بايد بدانيم با حذف هر نما دثار خهري و مسببدند اغلب وجود نداردآهاي مجدد در اما برداشببت

 دشودچ  بسا تداوم برنام  دچار تزلزل 

شت  با وجود اين صاوير           ،هاي مجدد در خهر وجود نداردک  بردا ست ک  بخش اعظم اين ت سيار دياد ا صاوير و حجم آنها ب شمار ت اما 

صاوير ب  درد نخ         شيدن ت شوندد بدين خاطر بيرون ک ست و بايد حذف  سدفاده ا ست غيرقابل ا ضوابط    ،ور اولين وظيف  تدوينگر ا اما 

 گون  موادخام چيست؟حذف اين

 ويرايش فني:

دا  هاي ناهنجاري دارد يا ص مثالً تصاويري ک  نوردهي مناسهي ندارند يا دوربين ت ان   ؛هايي ک  عيب فني آش ار دارند بخشحذف  د1

 )ب  خصوص مصاحه ( دنامفهوم است

  مثالً ؛شونده نامفهوم هسدند  هاي مصاحه  ( ک  حرفتصويري  -صوتي ها )مواد خام هايي اد راشويرايش محدوايي يا دباني قسمت  د2

 کننده داده استدکار برده اشدهاهندد يا جوابي غير اد منظور مصاحه  اند و کلماتي ک  بهايش نيم  کاره و درهمجمل 

شده     وگوگفتهايي ک  بخش د3 ضوع فيلم دور  ست،  اد مو سد     اما در دمانا صاحه  نخوا صاحه  م شونده را قطع کنيم يا   ايم حرف م

ها وجود دارند ک  در همان دمان  هاي ديادي اد مصاحه  ايم ب  حرف ددن جلو دوربين عادت کندد واقعيت اين است ک  بخش خواسد  

 دانيم در برنام  اسدفاده نخواهيم کرددضهط مي

 تذکر مهم:

اد   مثالً تصوير مسئولي ک  در جايي   ؛توانند در ساخدار برنام  ب  کار آيند مواد خام حذفي مي موارد فوق مطلق نيست و گاه قسمدي اد  

ضوع مرتب ت ان مي      سرش را ب  عالمت نفي مو صاحه   صاحه  دهد يا جمل  کوتاهي ک  م صورت   گويد ک  ميشونده مي م تواند ب  

 هاي مخدلف برنام  ت رار شودداليت موتيو در قسمت

گاهي اوقات حالت اثهاتي )گزينش قسمت  ؛هاي ب  درد نخور( نيست ک گزينش مواد خام فقط سلهي )حذف قسمت  ب  هر حال مال

 باشددهاي مناسب و اثرگذار( نيز مي

صاحه   معموالً صا   م صاحه      شونده تا قهل اد م ست و اگر م سيار راحت ا شد مي حه  ب تواند رابط   گر فنون ارتهاطي را ب  خوبي بلد با

  چشم دوخدن همة  د اما مش ل اينجاست ک  ب  محو روشن شدن دوربين و ح مفرما شدن س وت و        کنداي با او برقرار صميمان  

دهد و بيانش  دست مي  لذا حالت آرام و راحت خود را اد کندشونده، او بار رواني ديادي بر وجود خود احسا  مي  حاضران ب  مصاحه   

  هايمصبباحه  در اين حالت چندان رضببايت بخش نيسببتد برخي اد مصبباحه  گيردد نديجةالت تدافعي ب  خود ميکندرل شببده و ح

ک  گزارشگر اخديار شروع ضهط مصاحه  را ب  تصويربردار بسپرد و         خهري چنين حالدي دارندد روش مناسب براي شروع مصاحه  اين   

صدا و بد    سرو ضهط   ديدگاهون جلب او بي  صاحه  اطرافيان،  ين را فراموش کرده و ب   وجود دورب شونده را آغاد کندد در اين حالت م

 ها اغلب بسيار طهيعي و دلنشين خواهند بودددهدد اين نوع مصاحه )ن  پرسش و پاسخ( با خهرنگار ادام  مي گووگفت

 مصاحبه در ساختار برنامه

ار گزارشگر اندخاب   اولين ک اجرا شامل: مجري محور، گفدار محور و مصاحه  محور هسدندد    ديدگاههاي مسدند و خهري اد  انواع برنام 

 اش اد ميان س  ش ل فوق استد  ساخدار برنام 

دد  احه  محور داشد  باش  تواند ساخدار مص  اگر حجم مصاحه  در فيلم بسيار دياد باشد در آن صورت برنام  مي    ساختار مصاحبه محور:   

  هايها با يک نفر اسببت يا با آدمال بعدي براي تعيين سبباخدار اين خواهد بود ک  آيا مصبباحه در صببورت اندخاب اين سبباخدار، سببؤ



 

32 
 

  ها با چ  مالکي چيده شوند گيرد، مسئل  اين است ک  مصاحه    ها با يک نفر صورت مي در فيلمي ک  هم  مصاحه   مخدلف و مدعددد

اند، با چ  منطقي مرتب  شببده گرفد هاي مخدلف ها در رودهاي مخدلف و در م ان  ماده خامي ت ميل شببوند؟ اگر مصبباحه  و با چ

 بندي شوند؟  مضمون چگون  طهق  ديدگاهها اد پرش در ذهن مخاطب نشود؟ مصاحه  موجبشوند ک  

صاحه  هاي مدعدد با آدماي ک  در برنام  ست ک  م   شود  مي م ضوع اين ا شود؟   صاحه  با اين آدم مو ها چگون  در طول فيلم پخش 

توان  حضورشان در طول فيلم احسا  شودد مي      ديدگاهها، بايد يک نوع توادن و تعادل اد يعني عالوه بر هماهنگي مضمون صحهت  

ها را در سراسر    شونده مصاحه   توان حضور همة ام کرد و برع س، ميها را در يک بخش فيلم تمشونده هاي هر کدام اد مصاحه  حرف

تواند ب  خلق سبباخدار  اما وجود نظم در اين دمين  مي ،ها بسببدگي داردهاي آنفيلم حف  کردد اين امر الهد  ب  مضببمون صببحهت 

 ها در طول فيلم رسيدد(منسجم و مدوادن فيلم کمک کندد )در واقع بايد بدوان ب  طرحي منطقي براي توديع مصاحه 

 کنيم:يم بررسيها را پيوسدگي بين نماها پرداخديمد در اينجا چند راه براي جلوگيري اد پرش در مصاحه و وه ايجاد تداوم قهالً ب  نح

 دشوندههاي مصاحه يندرکات مثل نماي دستاسدفاده اد ا -

 داسدفاده اد کات اووي مانند نمايي اد محيط اطراف مثل تماشاگر در صحن  -

 دکنندهشونده توسط مصاحه هاي مصاحه و واکنشي مانند تأييد کردن حرف اسدفاده اد نماي کنش -

ها،  توانيم اد آنشونده گرفد  باشيم، مي  اد دور )در النگ شات( اد مصاحه    هاي ديگر مصاحه : اگر تصويري  اسدفاده اد تصوير بخش   -

شونده و حرکت لب آيد، چون چهر  مصاحه  جود نمي  وبين دو ت   اد مصاحه  ک  با هم هماهنگ نيسدند اسدفاده کرد و مش لي ب    

هل  ق شودد الهد  راه حل اين مش ل تنها النگ شات نيستد تصويربردار مجرب معموالً      هاي او در اين تصوير عمومي، خوب ديده نمي 

ا  دهدد در اينجنشان مي  يا مطالع  و نوشدن  ،اوست و وي را در حال ف ر کردن  گيرد ک  بدون اطالعي اد سوژه مي اد مصاحه ، تصاوير  

دند ن  تنها مشبب ل تداوم را حل  کند و يا لهخند ميدند، نشببسببد  اسببت و ب  جايي نگاه ميها سببوژه حرف نمياين نماها ک  در آن

شونده در م ان يا محيط   هدر است هميش  تصاويري اد مصاحه      ب ،)بنابراين آورددهاي جالهي پديد ميکنند بل   گاهي همنشيني مي

 دگون  موارد ب  کار بيايند( اش بگيريم تا شايد براي ايندگيدن

 کند يا برع سدپل صوتي يا اورلپ کردن صدا: صداي مصاحه  شونده روي تصوير بعدي او ادام  پيدا مي -

صاح    - صاحه    صداي م صاوير ديگر: چهر  م شد، بعد اد حدود    ه  روي ت صورت او هر انداده هم جالب با ست    شونده و بادي اجزاي  بي

صاحه     رد و ت راري ميثاني ، ديگر اطالعات جديدي در بر ندا صداي م شونده ادام  پيدا   شودد براي پرهيز اد اين امر، اد جايي ب  بعد، 

هاي  شونده، حالتهاي مصاحه شود ک  ب  لحاظ همنشيني با محدواي حرفين مي  جاي تصوير او تصوير ديگري جايگزاما ب ،کندمي

 دهددساد قرار ميام انات جذابي در اخديار برنام  کند وميمخدلفي پيدا 

 د حالت داردآيد چنشونده و تصويري که ميهاي مصاحبهرابطه بين صحبت

سازي:   شاهد براي تقويت حرف  الف( مصور  صاحه  آوردن مثال و  ضير آن    هاي م صور کردن و يا تو صاويري ک    شونده با م ها مثل ت

 شاهد مدعاي وي هسدندد

هاي گوينده يا حدي  شونده و تصاوير، اين کار نوعي تفسير حرف   هاي مصاحه  براي افشاي نادرسدي يا تناقو بين حرف   تناقض: (ب

 افشاگري اوستد

رت  عمومي فيلم صببو ضببرباهنگگاه براي حف  عمل  تزئيني و ايجاد تنوع دارندد اين جنهة : گاهي تصبباوير صببرفاًج( تزئين و تنوع

 :شود؟ بسدگي دارد ب کننده ميشونده کي خسد ديدن تصاوير مصاحه  ک گيردد اينمي

 محدواي صحهت   د1
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 جذابيت بيان او   د2

 فيلم ضرباهنگ د3

 ي براي خلق مصاحبه جذابفنپيشنهاد 

 اسدفاده اد اليت موتيو د1

 ددنروايت ماجرا توسط چند نفر ب  طوري ک  هر کدام کالم نفر قهلي را ت ميل يا ت ذيب کن د2

 هاي تأييدکننده يا نفي کنندهداسدفاده اد ميان برشد 3

 دامت و ددد(ن ،تواند داشد  باشد مثل تأييد يا ت ذيب يا افسو )هر معنايي مي ت رار چندباره تيک رفداري مانند ت ان دادن سر د4

 ()تصوير و صداي پيوسد  يا هر کدام ب  طور مجزا اسدفاده اد برداشت اوتي ب  منظوري خاص د5

 شونده قابل تشخيص نهاشددآمهيانس ب  طوري ک  صداي مصاحه  باال بردن صداي د6

 شوندگان در ميزگرددش ل اد حرکات و س نات خاص مصاحه اسدفاده اد س انس مونداژي مد د7

   ددددموتورسي لت و  ،دوچرخ  ،دن خودروشونده مشطول کار يا ورق ددن آلهوم يا خوردن و آشاميدن يا رانمصاحه  د8

مانند گري  کردن ک    ،دهدتداوم ضببهط تا لحظات قهل و بعد اد مصبباحه د گاه در اين لحظات سببوژه حرکت غير ارادي نشببان مي د9

 (  د)بايد تصويربردار نسهت ب  اين موارد توجي  شود تواند مورد اسدفاده قرار گيرددمي


