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 پيشگفتار

تري  بتري  و جذا، کاملمي شووووند. از گزارش خبري که موررتري  توليدهاي متنوعي ورده هاي خبري در قالبخبر و فرآ 

ستفاده در بخش سازي هاي خبري قالب مورد ا ستند خبري را بايد به عنوان يکي از قالب هاي مهم و باور پذير در برنامه  ست تا م ا

دانسوووت. با توجه به اه يت قالب هاي خبري، در اي  کتاب سوووهي کرده ايم اه يت قالب هاي خبري براي انتقال پيام و مفهوم 

ل نه کتاب شامرا با ويژگي هايشان مهرفي کنيم. متنوع و پرکاربرد بررسي قرار دهيم و قالب هاي خبري  موردنظر به مخاطب را مورد

ست:  سوم«خالقيت در تهيه گزارش هاي خبري» ، فصل دوم«انواع قالب هاي خبري تلويزيوني»  فصل اول فصل ا وت تفا»، فصل 

قيت خال»، فصل پنجم«زبان يک شي گزارش خبري تهيه کنيمچگونه از »، فصل چهارم«هاي گزارش از شخص با مصاحبه با شخص

، «نقش پالتو در ساختار برنامه هاي خبري»، فصل هفتم«خالقيت در برنامه هاي تاک شو»، فصل ششم«در برنامه هاي گفتگو محور

 «  مستند خبري» و  فصل نهم« گزارش خبري دنباله دار»فصل هشتم
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 مقدمه
ها و هاي غير از آن بود. منظور از غيرخبر، فيلمخط قرمز روشووني براي تشووخيص اقالم خبري از ن ونه «خبر»تا دو دهه قبل عنوان

 تري  داليل آن ههاي تلويزيوني مستند کوتاه و بلند است. اي  تفکيک و ت ايز امروزه بسيار مشکل شده است و اتفاقاً يکي از مبرنامه

اي هانگيز رسووانهها، به گسووترش و نفوش شووگفتعلت اي  وحدت در عنوان و تفاوت در بيان کارکرد  «.خبر» باز ه ي  عنوان اسووت

ها ها را درهم شکسته، تهاريف را ناکارآمد کرده و بسياري از نام ک مرز ،گردد. اي  توسهه روزافزونج هي و خصوصاً تلويزيون برمي

 سر ساخته است.را مي

ه هم بدان راه يافت... تحليل و  ،تهييج ،تبليغ ،آموزش ، نقد،رسوواني ندارد. سوورگرميامروزه خبر، صوورفاً وفيفه آگاهي بخشووي و اطالع

سر تنوع و گوناگوني که بيشتر اهالي آن به رسانهگزاريصد نقاط عالم در پوشش خبراست. در ض  ، صددر ها هاست. جهاني سرا

ر ش ار هاي خبر دال ثل برخي برنامهاي که فيها در حال انبساط هستند. به گونهد. در بخش اخبار تلويزيون نيز قالبدسترسي دارن

ها بندي است که اتفاقاً در بي  صاحب نظران، باعث اختالف نظر و تشتت آراء در مورد خبر بودن يا نبودن آنآرار مستند قابل طبقه

ر تواند د، مرزبندي چارچوب خبر و غيرخبر ک ابيش محفوظ مانده است. براي مثال يک مقاله ن يهاي مکتوبدر رسانه .شده است

ر از )نود دقيقه( و حتي بيشت هايي در قطع سين اييهاي مستقل خبري شاهد پخش برنامهحد يک رمان گسترش يابد. اما در شبکه

ضع، در اينجا  ستيم. با توجه به اي  و صوالت پر ه ةآن نيز ه سيم کرده و "خبر و فراخبر"ش ار خبري را به دو بخش مح گاه آن تق

اي  تفکيک  شود.کردشان در عرصه خبر شرح داده ميها، کارهاي آنجديدي از اي  محصوالت و زير شاخهبندي ض   ارائه طبقه

 هاي ساخت است.تابع قالب

  سازي در قالب خبرهاي برنامه: فرآيندالف
ل گيرند. اي  قبياند و مورد توجه گروه کثيري از مردم قرار ميها هستند که با خبر روز گره خوردهاز برنامههاي خبري آن دسته قالب

توانند افکار ع ومي را به س ت و سوي دلخواه وقع و ه زمان با وقوع رويداد ميها با گزينش حساب شده اخبار و اطالعات به مبرنامه

هاي فراواني ها نسووبتاً محدودند اما قابليتلبسووازند. اي  قا مالهامات را بزدايند و واقهيات را بردهند. اب کنند و به آن شووکل هدايت

 گذاري آفريد.توان توليدات خبري جذاب و اررميها و متخصصان خالق، دارند که به ک ک آن

 1خبر بدون تصويرو 1
ساسي ساست. اي  شيوه «خطي»يا  «تصوير خبر بدون»و يا  «مبتني برکالم گوينده»تري  مت  خبري، خبرا ت که اي از ارائه خبر ا

کند، هيچ نوار ويديويي بر مدتي که گوينده صووحبت مي درشووود و در آن توسووط يکي از گويندگان، خبر جلوي دوربي  خوانده مي

 آيد. روي صفحه به ن ايش درن ي

که گزارش بسيار مه ي رانيه يا ک تر( مگر اي  25الني نباشد )، زياد طودهند که خبر بدون تصويرهاي اخبار ترجيح ميبيشتر بخش

 باشد که دير هنگام اتفاق افتاده و در نتيجه امکان دريافت تصوير از اصل رويداد ميسرنباشد. 

ون در تلويزي برخ ةاراي تري  نحوةکند. اي  روش سادهر ميطور رخ به رخ با مخاطب ارتباط کالمي بر قراهدر اي  نوع ارائه خبر، مجري ب

  و 2«رو به دوربي »است. مه والً شروع هر بخش خبري با اي  نوع عرضه خبر ه راه است. در فرهنگ اصطالحات تلويزيوني، گوينده 

                                                           

1.Reader 

2.On camera 



 

7 
 

 گويند.مي 3و يا گزارش بصري 2، گزارش رو به دوربي گيرد و به آيتم مکتوبقرار مي 1«در ديد»يا 

تر از خبر قدرترا با اجراي خود بسيار پرپردازند از جهات شيل خبر تلويزيوني ه خبردهي ميهاي زنده بگويندگاني که بر روي صحنه

 دهند:مکتوب و نوشتاري جلوه مي

 

 4صداي گوينده بر روي تصوير و2
صوير»حالت  صاVO) «صدا بر روي ت صداي گوينده ه راه ت ست با اي  تفاوت که  شبيه خبر متکي بر کالم گوينده ا ي ويوير ويدي( 

ويديويي پخش  يکند، نوارکه گوينده خواندن خبر را در مقابل دوربي  شوووروع ميکوتاهي پس از اي  شوووود. به فاصووولةپخش مي

 بينيدشووود، نام جايي را که گزارش تهيه شووده اسووت ميشووود. در ابتدا وقتي که تصوواوير نوار روي صووفحه تلويزيون فاهر ميمي

ند. اندکي قبل شوپخش مي ،خواندتدوي  شده باشد، تصاوير ويديويي منطبق بر آنچه گوينده مي)زيرنويس مکاني(. اگر نوار به خوبي 

مهروف  «بنديپايان»را فيصووله دهد. اي  ع ل به گيرد تا با يک ج له پاياني آن از ات ام گزارش، گوينده خبر جلوي دوربي  قرار مي

 . استفاده ازد( نياز باشاستفاده از تصوير يا گرافيک طبق مت  خبر) «اينسرت»يا  «کليد کردن»ست به است. در آغاز يا پايان، م ک  ا

 هاي اي  شکل از ارائه خبر است.از ويژگي 6و کپش  5پلي بک

صويري که در  ست، يهني برخالف فيلم متحرک که آدمبه کار مي voگاهي اوقات ت ها ها، مکانرود فقط حاوي گرافيک و يا ن ودار ا

 حه تلويزيوندهد. در ساير موارد، نوار حاوي اطالعاتي است که به مدد دستگاه مولد عالئم و حروف بر روي صفشان ميو يا اشيا را ن

 .به ن ايش درآمده است

                                                           

1 .in vision 

2 .To Camera Story 

3 .Vision Story 

4 .Voice.Over 

5 .Play back 

6 . caption 

نوالفـگويندهخبر،راويآناستونهنويسـندهآ

.بهمثابةراويگفتمانحقيقتبهشمارميرود

ايبـگويندهخبردراستوديواسـتوبـهنـوايالقـ
.مشروايتميکند

نبـهايـ.پـگويندهخبربامخالفتمواجـهنميشـود
.سببنوايهمراهيراازسويمخاطببهدنبالدارد
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ساني عهده صاويري به عنوان مک ل در فهم در اي  روش ه چنان کالم ان صوير و يا ت ست، اما از ت صل رويداد ا دار بازگوئي و قرائت ا

 شود. اي  روش خود به چند شکل کلي قابل انجام است.مخاطب استفاده مي بهتر خبر به

يت بک نيز قبالً توسط گروه تصويربردار و با مسئولشود. تصاوير پلينخست روشي است که در آن کالم مجري عامل انتقال خبر مي

 اند.شده شخص خبرنگار تهيه و سپس مونتاژ

است و تصويرش نيز قابل رويت نيست  ري، که در اتاق کابي  )استوديوي صدا( قرار گرفتهدر روش دوم، کالم توسط گوينده و نه مج

 کنند.بک نيز به ه ان ترتيب و روال حالت قبل، کالم را ه راهي ميشود، تصاوير پليخوانده مي

سوم گزارشگر به طور زنده و يا ضبط شده از محل لوکيش ، گزارش صوتي ارسال مي اي  گزارش به ه راه  کند و سپسدر روش 

ها توانند باشند که مه تري  آنشوند. الزم به شکر است که اي  تصاوير شامل چند دسته از منابع بصري ميبک پخش ميتصاوير پلي

کارگيري در ه ي  گزارش، تصاوير آرشيوي مرتبط با موضوع خبر، نقشه، ن ودار، عکس، هعبارتند از: تصاوير ضبط شده به منظور ب

 سازي شده است. انه سيستم، شخيرههارد راي گرافيکي و يا حتي استفاده از تصاوير رئال يا فانتزي که در طرح

شت که ارائه چند خبر پي 35ها نبايد بيش از زمان اي  قبيل خبر ش ، بايد توجه دا ستفاده از کپ شد. در ا ستفاده از رانيه با درپي با ا

 (1385)حيدري،  شود.ي ميب تنزل سطح بولت  يا بخش خبرکپش  موج

 1مت  خبري داراي نقل قول )قطهه سرد( و3
سرد هم مي ست مت  داراي نقل قول که به آن قطهه  ست که حاوي هيچ ن ايش نوار ويديويي از خود گزارش ني گويند نوعي خبر ا

گيرد. گوينده رو به دوربي  ت مي( ولي در آن مصاحبه کوتاهي که با شخصي که در زمينه گزارش، اطالعاتي دارد، صورvo)برخالف 

وص شود و در خصخواند. سپس شخصي بر روي فيلم ويديويي فاهر ميکند و تا نقطه مهيني از مت  را ميشروع به خواندن خبر مي

صفحه( افهارنظر مي سايي بر روي  شنا سب  سرد، گوينده خبر فاهر مياي  خبر )ه راه با زيرنويس منا تا د شوکند. در پايان قطهه 

مه والً ک تر از بيسووت  (SBگونه خبرها )نقل قول يا خبر را قبل از شووروع يک خبر ديگر با ج له پاياني خات ه دهد. طول مدت اي 

 2رانيه است.

کارگيري هافزايد. فراموش نشووود که با اي  ه ه، ببخشوود بلکه به سوونديت آن ميسوواندبايت مه والً به بولت  خبري نه فقط تنوع مي

اندبايت س پذير باشد.هاي ضبط شده، بايد محدود به مواردي گردد که کاربردشان توجيهها يا سخنرانييت برگرفته از مصاحبهساند با

 دهد.رساند و به گزارش، بهدي انساني ميکند و اه يت و اعتبار او را به مخاطب مينظر شخص سخنگو را منتقل مي

 3گزارش رو به دوربي  و4
دهد. اغلب در اخبار محلي شود که در آن ت اشاگران را مخاطب قرار مي  به هر ن ايي از يک گزارشگر اتالق ميگزارش رو به دوربي

 باشد. ع وماً گزارش رو به  4تواند در اول، آخر يا وسط يک بسته خبريايد. گزارش رو به دوربي  ميها شاهد آن بودهو يا اخبار شبکه

نتيجه يا شکر تحوالت احت الي آتي  شووود و گزارشووگر به خالصووه کردن مفهوم گزارش يافته ميدوربي  در پايان گزارش به کار گر

 دهد.مي پردازد. گزارش رو به دوربي  در آغاز يک گزارش، ش ايي از آنچه خواهد آمد، به دستمي

                                                           

1.(Cold Bite) Sound Bite  

2 .white,ray, 1990, TV NEWS,building a career in broadcast journalism,stonham:butterworth, p 22  

3 .stand.up 

4 .Package 
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خبري تنها براي نگنجد. بسووته  voآيند که ابهاد موضوووع مورد نظر در مقوله خبري در مي ها به صووورت بسووتهع وماً زماني گزارش

  1تواند در طيفي از موضوعات از خشونت گرفته تا طنز مورد استفاده قرار گيرد.رود و ميخبرهاي جدي به کار ن ي

  2بسته خبري و5
اًل قشووود. به اي  مهني که مسووتها در بيان يک خبر يا موضوووع خبري شوو رده ميتري  سوواختارخبري يکي از کاملپکيج يا بسووته

گذارد. در بسووته خبري از پالتو و مصوواحبه و نريشوو  و نقشووه و گرافيک رابت و اي ناگفته باقي ن يکرده و در درون خود نکتهع ل

 خبري بر دو نوع است:شود. بستهمتحرک استفاده مي

 ان مجري خبر نيست.هاي مختلف برنامه، کسي جز گوينده يا ه دهنده قس تاول، آغازگر و پايان بخش و ارتباط نوعدر 

 شود.در نوع دوم، اي  وفيفه منحصراً به عهده خبرنگار گذارده مي

ل روبرو هاي خبري کامالً مسووتقاز اي  مرحله به بهد ديگر با اقالم مکتوب و قرائت آن در بولت  خبري مواجه نيسووتيم، بلکه با بسووته

 انجامند.نده، تا حدود سه دقيقه به طول ميدههستيم که به صورت گزارش مستند بوده و به فراخور شبکه سفارش

هاي ارسالي ن ايندگانش از را براي گزارش 3( نخستي  شبکه خبري بود که عنوان گزارش خبريBBCک پاني خبر پراکني بريتانيا )

خوش طه ي  ها را به ه برگرها، آندر وصووف اي  گونه گزارش BBCدبير منطقه اروپايي  «مارک براي » سووراسوور جهان برگزيد.

 شود.کند که موجب جذب ه گان ميتشبيه مي

 هر گزارش خبري نياز به يک بهانه خبري دارد واال تهيه و پخش آن توجيه منطقي و قابل قبول ندارد. New Pegبهانه خبري: 

 سازي فراخبرهاي برنامه: فرآيندب
سازگار است و در بسياري از  هاي خبري ه نوا ور سرعت سازمانهايي پرداختيم که با ريتم پسازي فوق، به ن ونهدر الگوهاي برنامه

کنند. اي را جستجو ميو تازههاي جديد هاي عل ي وتحوالت تکنولوژيک، عرصهها هستيم. اما پيشرفتهاي خبري شاهد آنشبکه

نند. در اينجا بخش ب جذب کهاي خبري، مخاطرسووواني، براي برنامهوز ضووو   اطالعهايي که بتوانند در دنياي پر تنوع امرروش

 کنيم.هاي آنها را بررسي ميون و ويژگيهاي خبري مورد نياز در خبر تلويزيديگري از قالب

در  ساز هستيم.ها از فيلتر شه  برنامهگرفت  از محسوسات و گذر سوژهدر اي  قس ت، شاهد عبور موضوع از محدوده عينيات، فاصله

 دهد.ه اصلي شه  و زبان بياني وي را تشکيل ميعي  حال که واقهيت ه چنان دغدغ

قالب خبري را بيان تشووريحي اخبار و رويدادها بدانيم قالب فرا خبر، بيان تشووريحي اخبار و رويدادهاسووت که با انديشووه و نقطه  اگر

خبري از ج له  غير تنوع وگزينش منابع م ها وگيري انواع تکنيککارهتر از ن ونه خبري اسووت. بخورده و شهني نظرات سووازنده گره

ست. اي ويژگي سته به نوع کار، گاه ميگونه آرار تاريخ مصرف افزونهاي آرار فراخبر ا سالتري دارند. ب شند. توانند براي  ها ماندگار با

 ها عبارتند از:سه ويژگي ع ده محتوايي اي 

 د.کرداستان و روايتي مشخص بايد براي ارر مهلوم  والف

 ماجرا قرار داد. بايد درون داستان ومردم را  وب

 گيري کند.د و بشنود و نتيجهبه مخاطب اجازه داده شود که ببين وپ

                                                           

1 .Ray White, 1999, TV news:building a career in broadcast journalism, Stoneham:Butterworth, p: 25 

2 .Package 

3 .Despatch 
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 خبري 1فيچر و6
اي  واژه در فرهنگ لغات انگليسي به مهني: مشخصه، ويژگي، خصيصه، مقاله مهم، فيلم اصلي و فيلم بلند، نشان دادن و به ن ايش 

 (344، ص 1375)باطني،  .گذاشت  آمده است

 هستند: هايي از اي  دستشود که داراي ويژگياي از نرم خبرها اتالق ميدر عرصه خبر تلويزيوني، فيچر به مج وعه

 2و زندگينامه کسي يا چيزي بيان کننده شرح حالو 

  3آورنده بهد انساني و مطالب مورد عالقه بشريوجود هبو 

 4موضوعات مد روز يا گرايشات روز جامهه و

 5مطالب ع قيو 

 6ايمطالب پس زمينهو 

مخاطب با شخص خاصي که مه والً ناشناس است، از مصاحبه با وي و دوستان و  کردندر فيچر نوع زندگينامه، به منظور آشنا . 1

 دد. گربرداري ميتصويري واضح و شفاف از فرد، بهرهشود. در اينجا از نگارش خالق براي ترسيم حتي دش نان وي استفاده مي

زندگي  شود. براي مثالاخته ميانگيز، آموزشي و حتي سفرنامه پردکننده، شگفتدر فيچر نوع عالقه انساني، به موضوعات سرگرم .2

چه حس و حالي دارد؟ خبرنگار بايد بداند که موضوعي که مخاطب را به وجد نياورد، نخواهد توانست به عنوان فيچر  «شهر موزه»در

 کند.مناسب و جذاب ع ل 

 ها موضوعات مد روز مثل روي آوردن برخي مردم به رمال .3

طلبد. براي مثال ع لکرد پردازد که پژوهش وسيهي ميفيچر نوع ع قي، ه انطور که از نام آن مشخص است، به مضاميني مي .4

 بار. گري يا دستهاي پنهان در مهامالت ميادي  ترههاي تکديباند

را در واقع بايد نوعي گزارشگري تفسيري دانست که اغلب به دنبال سخت خبر آمده و به تشريح و توضيح اي فيچر نوع پس زمينه .5

 پردازد. کاملتر آن مي

توان ه ان شيوه روايت دانست. اي براي خود لح  خاصي دارد. لح  را ميهاي فيچر خوب داشت  لح  است. هر نويسندهاز ويژگي

 اش دريافت. ها يا نوع فضا سازين از طريق کل ات و عبارات خاص يا نوع استفاده از نقل قولتوالح  خاص هر گزارشگري را مي

 هاي فيچر در خبر تلويزيونويژگي
 کند که خبر فوري نباشند.هايي را تحليل ميمه والً رخداد (الف

شود. در ساز( استفاده ميحال توسط برنامه در اي  تحليل، از تصاوير آرشيوي و ه چني  تصاوير روز )تصويربرداري شده در زمان (ب

 شود.برداري ن يعي  حال از گوينده بهره

 ها است. هاي مستند در طول فيچر پيوند دهنده سکانسه انند فيلم 7گفتار مت  (پ

                                                           

1 .Feature 

2 .Personal profiles 

3 .Human interest stories 

4 .Trend stories 

5 .In depth stories 

6 .Back grounders 

7. Naration 
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ياني در آن اژ پاشود. در واقع وابسته به آن بخش خبر است. به دليل ه ي  وابستگي، از تيترفيچر در يک برنامه خبري پخش مي (ت

 شود.استفاده ن ي

دهنده آن با برنامه خبري است. وجود خبرنگار باعث اعت اد بيشتر شده شبکه خبري عامل پيونددر فيچر حضور خبرنگار شناخته  (ث

 شود.مخاطب به محتواي فيچر مي

 شود.فيچر در قطع زماني پنج تا پانزده دقيقه تهيه مي (ج

شده شود. ادامه برنامه در واقع بسط ه ان موضوع مطرح گردد آغاز مي والً با يک ليد که توسط خبرنگار ارائه ميفيچر تلويزيوني مه (چ

 در ليد است.

 1بيني نشده وجود دارد.احت ال دستيابي به پايان پيش يشود. در مواردها انجام ميبخشي از تحقيقات موضوع در محل رخداد (ح

شبکه،   CNNشبکه خبري "نامه به رئيس ج هور"توان از برنامه يچر ميهاي نوع فاز ج له برنامه شد اي   شگر ار نام برد که گزار

 کريستي  امانپور در آن حضور دارد.

 برنامه ترکيبي خبري  و7
شوووند. هيه مياسووت، تنهکاس يافته هاي ج هي اال للي که در رسووانهانگيزه چند اتفاق مهم ملي يا بي ها مه والً به اي  نوع برنامه

تا  20ها مه والً در قطع زماني ترکيبي از حيث محتوا و سوواختار تکنيکي با انواع گزارش به کلي متفاوت اسووت. اي  نوع برنامه برنامه

هاي ها تک برنامه نيسووتند. برنامهکه برخالف آنترند، ضوو   اي هاي قبلي طوالنيشوووند و از اي  نظر از ن ونهدقيقه توليد مي 30

و تيتراژ آغاز و پايان مستقلي  گردند و داراي هويت و اهداف مشخصترکيبي اغلب به صورت روتي  و در ساعت مشخص پخش مي

هاسووت. به اي  مهني که در اينجا از فرفيت سووازي بکار رفته در آنهسووتند. اتالق عنوان ترکيبي در واقع اشوواره به تکنولوژي برنامه

اسوتفاده  ها( توامانها( و از سويسوتم اسوتوديويي )براي ايجاد فضواي گفتگوي مجري با ميه انشسويسوتم پرتابل )براي اخذ گزار

خبري  هاييتم مختلف اما مرتبط با سوژهشود و شامل چند آمي بک، گزارش و مصاحبه استفادهشود. در آن از وجود مجري، پليمي

هاي بارز اي  نوع شود. از ج له ن ونهگذاري ميهاي مختلف فاصلهبا ولهها که سه الي چهار مورد هستند روز است. مه والً بي  آيتم

 30کرد. اي  برنامه به صووورت روتي  روزانه بوده و زمان آن نيز اشوواره CNNال للي در تلويزيون بي  2اندازتوان به چشوومبرنامه مي

 دهد.مورد بررسي و تحليل قرار مي را يموضوع در هر برنامه ابهاد مختلف 3«جاناتان م ». مجري آن استدقيقه 

 4خبري گزارشي مستند و8

 ضرورت طرح مستند در خبر تلويزيون 
شکل شبکهبا  ستقل خبري در جهان که توليدات گيري  هاي کوتاه خبري نبوده و در هر ساعته دارند و محدود به بخش 24هاي م

سوووازي خبري هسوووتند، طليهه اشوووکال جديد و آماده جريان ها و پيگيري خبرهاي فوريلحظه قادر به قطع جريان عادي برنامه

هاي تکنيکي مستندسازي نقش اساسي دارند(، احساس شناسي ساختاري و ديگر قابليتها پژوهش و زيباييسازي )که در آنبرنامه

 شود.مي

                                                           

1. Herber, John, 2000, Journalism in the Digital Age: Theory and Practice for broadcast,Oxford,Focal Press, PP.274 .277) 

2. Insight 

3. Johnatan man  

4. Documentary of Reportage 
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کر سازي ژورناليستي شبرنامه شود و اغلب آنچه در مورددر کتب مهتبر خبري چند سال اخير، اصطالح مستند خبري ک تر يافت مي

مندي صرف از عينيات است. البته در ه ي  فصل، انواع محتوايي گزارش در مدت و بهرههاي کوتاه برگيرنده کار است، صرفاً درشده 

ند خبري هم ارائه گرديد که در ميان آنها در حد يک پاراگراف به مسوووت (34، ص 1380)وايت ري ،  کتاب اخبار تلويزيوني ارر ري وايت

 اشاره شده است.

ستند صت دقيقه ميري وايت م ش سي تا  ها و جايگاه اي  خواند. اما در مورد کم و کيف و تکنيکهاي خبري را مه والً داراي مدت 

 آورد.هاي خبري، شکري به ميان ن يبندي انواع و گونهنوع مستند در طبقه

 ندرد پاي مستند گزارشي خبري در طبقه بندي آرار مست
س  ستند متهلق به جان گرير سي در ني ه 1يکي از موجزتري  تهارف فيلم م شهير انگلي ست که  سين اگر  ستم ميالدي ا قرن بي

 (3، ص 1357)نفيسي،  .«فيلم مستند، گزارش و تفسير خالق واقهيت است» گويد:مي

 م تفسير خالق واقهيت.که فيلم مستند گزارش است و دوشود. نخست اي از اي  تهريف دو مهنا برداشت مي

ست که واقهي ستند ا شي در واقع نوعي فيلم م ستفاده قرار ميمانوار در آن محفوظ ميصورت آينهت بهارر گزار د و در خبر مورد ا

ر بوده و در البالي نظر پژوهشووگر اي  سووطوچيزي که مد اما اينک خبر به عرصووه دوم يهني تفسووير خالق واقهيت نظر دارد. گيرد.

صوالت صش با زمان، هاي خبري مهتبر جهان ديده ميشبکه مح ستند با ديگر انواع آن در ارتباط خا صلي اي  نوع م شود. تفاوت ا

 واقهيت و ژورناليسم است. 

اي، چند حوزه رسووانه بندي،پردازيم. اي  تقسوويمبندي ابداعي و کاربردي از مسووتند گزارشووي خبري ميدر اي  قسوو ت به تقسوويم

 زماني را مد نظر قرار داده است: محتوايي، شکلي و

 از نظر زماني .1

 از نظر الگوي ژورناليستي .2

 از نظر شکل و رابطه با واقهيت .3

 از نظر حوزه ع لياتي .4

 از نظر مواجهه با موضوع .5

 از نظر لح  و بيان .6

 انواع مستند گزارشي در خبراز نظر قطع زماني .1
گذاري کرد. اي  نوع مستند در تلويزيون از حيث زماني، النگ فيچر يا فيچر طوالني مدت نام توانهاي گزارشي در خبر را ميمستند

 پردازيم:ها مياز نظر زماني قابل تقسيم به سه گونه است که در اي  قس ت به شکر آن

ان ج» شود.رويدادها خارج ميکاست  کم وگزارشي و بي در اينجا برنامه تلويزيوني از حالت ضبط ساده و :2مستند کوتاه خبری( الف

يونهاي مشترک زيادي با موضوعات ژورناليستي در تلويزدر آمريکا که فيلم 1970از مستندسازان دهه  4«استفان مور»و  3«رايلي

کنيم  خواستيم آراري تهيهما مي» مثل فيلم نوارهاي ايرلندي( در مورد اي  نوع مستندسازي مهتقدند:اند )هاي آمريکائي تهيه کرده

                                                           

1. John Grierson 

2 .Short Form               

3 .John Reilly 

4 .Stefan Moor 
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شته باشد و در عي  حال آن را به نحوي محکم  تا حد امکان امي  و صادقانه نيز باشد. ما و  کندرر بيان و مؤکه ديدگاه مشخصي دا

 (524، ص 1357)نفيسي،  «ها نپرداختيم.ارائه نداديم يا به دستکاري نوارهرگز دروغ اطالعاتي 

سازي ني ستند ست. اگر تا قبل از اي ، برنامهاي و حرفه ه حرفهاي  نوع کار، دروازه ورود به حيطه م هاي خبري در قالب گزارش اي ا

شد و در قطع زماني حدود سه دقيقه آن هم توسط خبرنگاران ع ومي و اختصاصي قابل انجام بود، خبر خالصه ميسخت خبر و نرم

کننده به و پالتو حضور دارد اما در واقع نقش تهيي اما در مستند خبري، خبرنگار يکي از افراد کليدي کار است که در مقطع مصاح

 در مستند خبري مه والً به عهده کارگردان است نه گزارشگر و خبرنگار.

ها اغلب بي  بيست الي سي دقيقه باشد. فيلم هدف خبرنگاران در عراق، شود که زمان آنمستند خبري نوع اول به آراري اتالق مي

 از اي  نوع مستند است.اي ارر مازيار بهاري ن ونه

هائي که داراي . نخست برنامهاستخود به دو نوع مختلف قابل تقسيم  اي  نوع مستند (Long.Form) :1های بلند خبریمستند (ب

کانال  هاي داخلي اي  کشور( دو برنامه درمدت زمان طوالني هستند و شامل دو بخش گفتگو و مستنداند. در تلويزيون بريتانيا )شبکه

خصوص آن در فيل ي مستند و سپس گفتگو درها شامل ها يک ساعت است. اي  برنامهوجود دارد که مدت آن (channel 4)چهار 

وي  هاست کهاي از اي  نوع برنامهن ونه «شهرک صدر عراق»با موضوع  «مازيار بهاري»اي کار مستند سي دقيقهاستوديو است. ن ونه

 «درمقتدا ص»موضوع موقهيت  دربارةکرد و پس از ن ايش آن، در ه ان برنامه ميزگردي نيم ساعته  براي کانال چهار انگليس توليد

 در عراق تشکيل شد.

ها ارري نيست. فيلم مستند ها صرفاً فيلم مستند هستند که به اي  ترتيب از چاشني ميزگرد و مباحثه در آنگونه برنامهنوع دوم اي 

 با زماني حدود يکصد دقيقه، ن ونه بارز چني  آراري است. «رمايکل مو»ارر  «سايکو»سين ايي

سريال (پ ستند  صورت اپيزوديک تهيه مياي  گونه برنامه :2هاي روزانهم ضوع مورد نظر به چند ها به  صورت که مو شوند. به اي  

ها در واقع گونه برنامهزد. اي پرداها ميگاه هر برنامه از آن مج وعه به يکي از آن سووووژهشوووود و آنسووووژه مختلف تقسووويم مي

بخش خبري است لذا در دقايق مهيني از  ها، اغلب يکدهنده اي  نوع برنامهشوند. سفارشهاي مستند خبري محسوب ميمج وعه

 شوند.روز، پخش ميهاي متوالي يا در ساعات مختلف ه ان بخش، در روز

 انواع مستند گزارشي در خبراز نظر الگوي ژورناليستي. 2
ه آور و غافلگيرکنندکردن وقايع و حوادث شوکهاي خبري، فيل ساز به دنبال مطرحدر اي  نوع مستند ژورناليسم احساسي: (الف

خصوص از طرف هآور فيلم کند. حوادري مانند قتل و رسوايي و گناه که باي که مخاطب را به شدت درگير وقايع هراساست به گونه

ها هستند. اي  نوع ژورناليسم تلويزيوني را شخصي دهند، از اي  دسته برنامههاي مختلف اجت اعي رخ ميافراد شناخته شده و يا تيپ

نامند. شايد دليل آن شخصيت محور بودن اغلب اينگونه آرار باشد، يک دليل ديگر آن م ک  است که نپرداخت  برنامه به نيز مي

 مطرح اجت اعي باشد. ة يم حادره اصلي به عنوان پديدحقايق اجت اعي و ابهاد جامهه شناسانه موضوع و ته

گيري فيل ساز نسبت به يکي از طرفي  موضوع، طرفانه و بدون جبههدر اي  نوع آرار، موضوعات به صورت بي ژورناليسم عيني: (ب

ير زدودن ابهامات و ايجاد شود، با ارائه اطالعات جامع و غير احساسي و کوشش در مسبيني مييابد. در اي  شيوه پيشپرورش مي

 شفافيت، ع الً انتظارات مخاطب حاصل شود.

                                                           

1 .Feature Length Documentary 

2 .Daytime Serials 



 

14 
 

از هنگامي که واقهه از ديدگاه فيل س ؛کنندبرند و چني  استدالل مياي، اي  شيوه کار را زير سوال ميبسياري از صاحب نظران رسانه

شت. از نگاه برخي ديگر، در بشود، ديگر بيروايت مي سياري از پديدهطرفي مهنايي نخواهد دا ايق ها حقسياري از مواقع و در مورد ب

وان به تهاي پنهان و ع يقي قرار دارند و عيني و آشکار نيستند تا به راحتي در دسترس قرار گيرند لذا با ژورناليسم عيني ن يدر اليه

 مبارزه با مشکالت و مسائل ع يق اجت اعي رفت.

خاصي  سازان تابع نظرطرفانه. اينگونه برنامهاله لي است در مقابل مستند عيني و بياي  شيوه عکسژورناليسم جانبدارانه:  (پ

ت گيرند بدون آنکه کارشان از شفافينشيني را هدف ميخوانند و موضوعاتي مانند فساد و حاشيههستند. خود را اغلب مدافع عدالت مي

اشت  گرايي و ندها اي  شيوه کار را به خاطر عدم تهادل و يکجانبهيستالزم و ترسيم دورن اي روشني برخوردار باشد. برخي از ژورنال

 کنند.سونگر محکوم مينگاهي ه ه

زند. هدف اصلي اي  نوع ژورناليسم اي  است که به افکار ع ومي، پژوهش و تحقيق در اي  شيوه حرف اول را مي ژورناليسم دقيق: (ت

ات ک ي در مورد برخي موضوعات مهي  خبري هستند ارائه دهد. در اي  شيوه به هاي قابل درک که متکي بر اطالعبرخي تحليل

 شود. طور گسترده و وسيع از ن ودارها و جداول استفاده مي

پرداخت  به ريشه موضوعات مورد توجه و دقت مردم در زندگي شهري و داشت  نوعي تههد  های مدني يا عمومي:ژورناليست (ث

هاي مدني يا ع ومي است. اي  ر جامهه و کوشش در جهت ارتقاء کيفيت زندگي ع وم، از اهداف ژورناليستاجت اعي در ه ه امور د

سم دانند. يکي از انواع اي  نوع ژورناليرخورد دمکراتيک نسبت به مسائل مردم عادي و نه نخبه جامهه ميبنوع کار را کارشناسان نوعي 

ياب نام نهاد. در اي  شيوه صحت و سقم وضهيتي خاص به صورت ع قي مورد حقيقت وهاي تحقيقاتي توان مستندتلويزيوني را مي

دهنده چيزي غيرمه ول، غيرقانوني و خالف مقررات ع ومي است، پرده گيرد و از داليل آشکار و روشني که نشانبررسي قرار مي

اي پنهان کار که مايلند رازشان فاش نشود و نيز عدهکه شود. سوژه اي  نوع آرار اغلب براي مردم جذاب است، ض   اي مي برداشته

هاي حيطد داشته باشند. اي  شيوه در مهايي که مايلند بر اساس تحقيقات خود به رفع ابهام و پنهان کاري بپردازند، بايد وجوژورناليست

 هاي فردي زياد کاربرد دارد. باز با آزادي

 انواع مستند خبري از نظر اجرا

 
 

 

 

مستندمجريمحور(الف

مستندمصاحبهمحور(ب

مستندگفتارمحور(ج
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   خالقيت در تهيه گزارش خبري :فصل دوم
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 مقدمه
گزارش خبري به در هم آميزي هاي خبري اسووت. تري  قالب مورد اسووتفاده در بخشتري  و جذابررتري  و کاملگزارش خبري مؤ

صوير و توصيف گفته مي ست. در تهريف ديگر، گزارت شتر مت  ا خبري  ششود که با زيربناي تحقيق به دنبال جذابيت و خوانايي بي

شيوة صل ولي با  ست. علت ه ان خبر مف شتري از رويداد ا صيف بي ضيح و تو شرح، تو ست. خبري که داراي   نگارش خاص خود ا

شتري از اطالعات پيراموني، بيان و ابهاد  ست که در مت  گزارش، مقدار بي سه با خبر آن ا صيلي بودن گزارش در مقاي شروح و تف م

 شود.جديدي از رويداد براي مخاطب آشکار مي

 شود که عبارتند از:توليد هر برنامه تلويزيوني يا سين ايي در سه مرحله انجام مي

 

 مرحله پيش توليد .1
شابه پخت غذا در نظر بگر برنامهاگ صورت اي  مرحله را ميسازي خبري در تلويزيون را م بيني مواد خام اوليه توان پيشيريم در آن 

 .دانست

سوژه را بايد در قالب خالصه . يابي در پژوهشي به ه ي  نام آمده است(کنيم )راههاي سوژهاي را براي گزارش فراهم ميابتدا سوژه

زنيم. موضوع را با مثلث طاليي نويسندگي محک مي وان طرح، شرح موضوع )مقدمه، بدنه و موخره( و هدف نوشت.طرح شامل عن

 سه راس اي  مثلث عبارتند از: هدف، مخاطب و رسانه.

: مثلث طاليي نويسندگي2شکل 

 

 

مراحل:1شکل
توليدبرنامه
تلويزيونييا
سينمايي

يدپيشتول

دارتصويربر
ي

دپستولي

هدف

رسانهمخاطب
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 هدف و1

 
 

 

 

 

 رسانه .2
 موضوع بايد قابل ارائه براي رسانه تلويزيون باشد.

 تصويربرداری است؟ قابل (الف

 : موضوعات قابل تصويربرداری3شکل 

 
 

 تر نيست؟ديگری برای مطرح کردن اين موضوع مناسب آيا رسانه (ب

 

 

 

 

 

وايتموضوايمثلمعرفيجديدترينتسليحاتنظاميبهدليلممن
يستامنيتيبايدمجوزداشتهباشدوگرنهقابلتصويربردارين

رشخبـرگـزا)موضوعذهنيومعنويمانندمحبت،باتعريفخبـر
،بهدليـللـزوييـافتنمصـدار،درحالـتاـادي...(اينيازواقعيت
.قابلاجرانيست

نداتشاملمشاهدات،مصاحبههاومست«ي»موضوعبايدازسهفيلتر
.بگذردودرحدکفايتمفاهيمقابلاستخراجداشتهباشد

.اولويتهايصاحبرسانهراپوششدهد

يعني از کدام بعد يا جهت يا ديدگاه، قرار است موضوع را بررسي  .ناميم موضوع يا همان ايده مينگاه به  ةهدف را زاوي

و  است «شغل پزشکي»کند. مثالً موضوع، ابتدای کار آشکار مي کنيم. همين امر تا حدی موضوع نامناسب را در همان

سب تواند مناواضح است در کشوری که با ازدياد پزشک روبرو است اين ايده نميو « کمبود پزشک»ايده مستتر در آن

ندن امکان عقب ما»دهيم و اين بار باشد. اما اصل موضوع به قوت خود باقي است. در آن صورت ايده را تغيير مي

 گزينيم.را بر مي «های علميپزشکان از آخرين پيشرفت
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 : رسانه مناسب برای مطرح کردن موضوع4شکل 

 

 مخاطب. 3
 : مخاطب از نظر رسانه5شکل 

 
باشد که سردبير خبر را نسبت به ضرورت مطرح کردن آن  در خود داشته «پيش تحقيق»خالصه طرح تهيه شده بايد نشاني از 

رشووناس و لوکيشوو  مرتبط و تصوواوير بيني مصوواحبه، اطالعات کاحله پيش توليد، گردآوري شووامل پيشمتقاعد سووازد. در مر

 ريرگذار است.تأ

.نوعبرنامهدراينمرحلهمشخصميشود،سهطبقهبنديبراينوعبرنامهوجوددارد

واقعگرا،اقنااي،)براساسژانر
(مناظرهويامسابقهاي،سرگرمي

کودک،)براساسمخاطب
نوجوان،بزرگسال،زنيامرد،

...(شهريياروستاييو

نريخبريا)براساسساختار
(اليسختخبر،تکبرنامهياسري

تهياکابليبرايساختارفيلممستنددرشبکههايبس...موضوااتروشنفکرانهوپيچيدهالمي،فرهنگيو
.مناسباست

.ارسالپيايبرايگروههايهمسان،رسانههايمجازياجتماايراميطلبد

.موضوااتشخصيمثلآگهيگمشدنسندخودرو،مختصدرجدرروزنامهکثيراالنتشاراست

سني،جنسي،سطحسواد،وضع•
اقتصادي،قويونژاد،فرهنگ،
ااتقادات،جغرافيايزيستي

درنظرگرفتنويژگيهاي
مخاطب

...(معرفيبازارهايکاالو)نياز•

ثهگذراناوقاتفراغتباديدنفيلمهايحاد)االقه•
...(ايو

(يراههايپيشگيريازبيماريهايافون)مصحلت•

بدرنظرگرفتنمطالباتمخاط
ازرسانهکهشامل

تهسوژهبايدبکريازاويهنگاهجديـديداشـ•
.دباشدوجذابومفيدبهحالمخاطبباش ويژگيهايسوژه
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 مراحل مصاحبه

 
 گيري، مصاحبه مردميهاي مصاحبه شامل: مسئول، کارشناس )موافق و مخالف( شاهد عيني، طرفي  درتيپ و

ژنيک، داراي پس زمينه متناسب با موضوع، جذاب از نظر زاويه و تاه، از نظر زماني، با افراد فتوکو ها مه والً بهتري  مصاحبه و

ن زوم و پا هاي طوالني دوربي  خصوصاً ارتفاع و ک پوزيسيون، داراي حرکت دوربي  يا شخص يا هر دو، عدم استفاده از حرکت

ايي که در هاستفاده از سه پايه يا پايه تلسکوپي براي ضبط ن اها يا مصاحبه گر را مجبور به برش روي حرکت کند،که تدوين

 هستند. بيني،ل يا پيش غيرقابل کنترکه کنترل خبرنگار هستند، استفاده از انز وايد و حرکت روي دست دوربي  در ن اهاي 

طرفي را نسبت به يکسونگري در شه  مخاطب تر، چندآوايي و بيذابيت افزونجو هاي متهدد عالوه بر ايجاد تنوع لوکيش  و

 کند.تقويت مي

 ريرگذار تصاوير تأ 

 

مراحل : 6شکل 

مصاحبه

، انتخاب موضوع

ه انتخاب مصاحب

شونده، 

تحقيق، 

، تنظيم سواالت

نحوه مصاحبه 

مواجهه حضوري )

يا غيرحضوري و 

 )...

تعيين زمان و 

مکان مصاحبه

:  ارد چونجايگاهي ند( تقطيع صحنه فيلمنامه به نماهاي مجزا و مستقل)در گزارش خبري، دکوپاژ به مفهوم علمي و جامع آن ( الف

.فيلمنامه وجود ندارد

صحنه و رويدادهاي آن نه 

ه در قابل پيش بيني است و ن

کنترل برنامه ساز

واسطه يا هدف، برخورد بي

.محض با موضوع است

اق هر رويداد فقط يک بار اتف

ز مي افتد و تمرين و تکرار ا

واقعيت و باورپذيري آن 

نبايد از شخص . )مي کاهد

ي بخواهيم که نماهاي احساس

ازي مثال گريه يا خشم را بازس

.(  نمايد
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داري نمايد اين تا در صورت امکان آن ها را تصويربر. از مهم ترين نماهاي مورد نياز تهيه مي کند« شات ليستي»به جاي دکوپاژ، خبرنگار ( ب 

:نماها شامل سه نماي اصلي هستند

اي نماي چهره تا نم)نماي نزديک 

ت و براي نشان دادن حال( نيم تنه

احساس شخصي 

نماي تمام قد و  )نماي دور 

براي نشان ( متوسط دور و دور

دادن رابطه اشخاص با هم و 

رابطه شخص با محيط اطراف و

ردارييا معرفي لوکيشن تصويرب

نماي نزديک از)نماي اينسرت 

اجزا بدن انسان، گياهان، 

مثل تابلو،( حيوانات و اشياء

ر پوستر، دستي که مي لرزد، اث

خون روي زمين، عروس خاک 

.  آلود بي صاحب
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 مرحله تصويربرداري .2
 توان مشابه خريد مواد غذايي در موضوع پخت غذا دانست.اي  مرحله را مي

 
 انتخاب ريتم مناسب تدوي  فقط با طراحي قبلي م ک  است. و

 

 

ــرايهــرپــن حــسمخاطــب، تصــويربــرداربايــدبــاهــدفتهيــهمــوادخــايب
.تصويربرداريکند

وعودرحالتيکسان،ميزانسنمتحرکبرميزانسـنثابـتارجحيـتدارد ـونتنـ
ــد ــلکن ــهرامنتق ــواييبرنام ــارمحت ــيازب ــابخش ــهبس ــادکردهو  ــذابيتايج .ج

هدرمقابـلميزانسنهايثابتنظيرمصاحبهميهماننشستهدرپشـتميـزيـاايسـتاد
.خبرنگار،اغلبکشداروکسالتباربهنظرميرسند

اهدور.ثانيهدرهرنوبتنميتوانازمصاحبهاستفادهکرد20درهرحالبيشاز
مينهدرهنگايحلاينمشکلتغييرموقعيتفضاييمصاحبهودرنتيجهتغييرپسز

يانبرشتصويربرداريسوالبعدياستيااستفادهازنماهايپوششيبهصورتم
.درهنگايتدوينبرنامه

بـهمفهـوياسـاسترکيببنـدي.تمايزبينکادربنديوترکيببنـديضـرورياسـت
درآنصـورتوجـودظـرفپـرازپوسـت.است« ينشاناصربصريدرونکادر»

تهباشدوميوهدررويميزمديرکلکهباويمصاحبهميکنيد،بايدمعنيخاصيداش
رادراالبرايمخاطباغتشاشذهنيودرنتيجهاديدرکبخشيازمحتوايبرنامـه

.بردارد

وردرتصويربرداريخبريامکـانتکـرارضـبحاحساسـاتيـانماهـايکليـديمقـد
دباي،ايـنلذاتاحدامکانباکاربردلنزوايدودوربينآمادهوبهحالتاستن.نيست

تـا مـثال قيچـيکـردنروبـانهنگـايافت.لحظاتغيرقابلتکرارراازدستندهيـد
انرهـاکارخانهياترکيدنبغضمادرسالمنديکهفرزندانشويرادرخانهسـالمند

.کردهاند

دهريتمنزديکشون

.يعنيروندبرشنماهاازنمايدوربهسمتنماينزديکباشد•

نگترريتمنزديکشوندهباطبيعتجستجويبصريانساندرهنگايمواجههبافضايجديد،هماه•

است

ريتمدورشونده

يعنيروندبرشنماهاازنماينزديکبهسمتنمايدورباشد•

جزاءمحيحريتمدورشوندهفضارابهصورتقطره کانيمعرفيميکندواينامربااثلونرفتنهمها•

.درلحظاتنخستودرنتيجهايجاداشتياردرمخاطببرايپيگيريماجراميشود
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 ارش به مثابه کل واحد است:گز

هاي خبري کارگردان وجود ندارد. در گزارش خبري وفيفه وحدت بخشوووي مه تري  وفيفه کارگردان اسوووت اما در اغلب برنامه

کارگرداني برنامه مشووترکاً برعهده خبرنگار، تصووويربردار و تدوينگر اسووت. لذا اي  سووه نفر عالوه بر نقش اختصوواصووي خود، هر کدام  

ز وزن کارگرداني برنامه را بر دوش دارند. بدي  خاطر خبرنگار در گزارش، بايد تصووويربردار و تدوينگر را در جريان موضوووع قسوو تي ا

هاي خبري مد نظر و نگرش تکنيکي و ... قرار دهد تا از اي  طريق به درک برنامه و زاويه نگاه مورد نظر خود از موضووووع و ارزش

سند. در ه شترکي از برنامه بر سب براي پرداخت ارر مطرح ميم ساختار منا شنهاد  سه پي سائلي مانند موقهيت ي  جل اي هشود. م

صداي  ضبط  ضبط ن اهاي رابت به تهداد زياد و متنوع،  سه گانه، تنوع ارتفاع،  ضبط گفتار مت  در محل، تنوع زواياي  شوار کار،  د

 هاي کوتاه و مؤرر و پالتو و ...شاهد، ضبط مصاحبه

 س توليدمرحله پ .3
 شوند. منطقي با هم ترکيب مي ياي  مرحله مشابه پخت غذا است. ت ام مواد خام تهيه شده، متناسب با محتوا در روند

 پيش بيني تدوي 
 غير تداومي است. خبر اساساً تدوي  و

 .و آسان باشد گر سهلها براي تدوي نويسي کنيد تا دسترسي به آنربرداري حت اً ه ه ن اها را فهرستپس از تصوي و

پردازد پس از تصويربرداري نيز ن اها را منطبق به شات ليست کردن ن اهاي فرضي ميطور که قبل از تصويربرداري، خبرنگار ه ان

اجرا شووود قابل که  شووود. اي  طرح بدون اي تدوي  بر روي کاغذ هم اتالق مي آن بهکند. که وايت برنامه بر روي کاغذ منظم ميبا ر

 کند.بر تدوينگر و خبرنگار تح يل ن ي ايست و هزينهتغيير ا

تواند ساختار آفري  باشد. )مونتاژ بر اساس تشابه، تضاد، استهاري، تکرار مض ون، مي «پودوفکي »هاي تدوي  غير تداومي روش و

 مونتاژ موازي(

 هاي طرح تدوي  )مسترشات و يا شات باي شات(استفاده از روش و

 ع صداها مثل وويس آور )گفتار مت (، مستر وويس )خبرنگار با ليپ سينک(استفاده از انوا و

 رر دارد(هاي صوتي )در نرم خبر کاربرد مؤبيانس، موسيقي و جلوهآمو 

 اي منج له در آغاز گزارشاستفاده از سکانس مونتاژي و سکانس خوشه و

 استفاده از وايپ و تروکاژ به شرط وجود منطق قابل قبول و

 صدا به صورت کنترپوان )صدا و تصوير ه سان نبوده و از دو جنس مختلف هستند کاربرد آن در نرم خبرهاست(تدوي   و

س که نخست گفتار مت  تهيه شود و سپدو روش براي ه اهنگي گفتار مت  و تصاوير در يک گزارش خبري وجود دارد. يکي اي  -

تر قابل انجام است. در روش دوم مت  به ي داشته و در عي  حال سريعبيشتر . اي  روش سهولتبر اساس آن تصاوير ويرايش شوند

شده و بي  آن سيم  س ت تق سکوت چند رانيهچند ق صاوير پيوند مي گيرد و با توجهاي قرار ميها  ض ون مطلب، ت ر خورند. دبه م

 گيرند. ادامه، گفتار مت  روي تصاوير قرار مي

وير گيرد. تصاوير مناسب روي باند تصحالت مت  روي تايم الي  قرار مي صوير است. در اي اما روش بهتر، ترکيب ه زمان گفتار و ت

گذاري صوودا و ديگر مالحظات صوولهو ريتم برنامه و لزوم فا گاه گفتار مت  با توجه به روندنشوووند. آبه صووورت تقريبي قرار داده مي

 ريربرانگيزتري  حالت م ک  بي  گفتار و که تدوي  نهايي با تأ ا اي شود تابجا و يا مش ول حذف و اضافه ميتکنيکي مثل اورلپ، ج

 تصوير شکل يابد.
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ها الزامي است مانند استفاده از ج الت ساده و کوتاه و کل ات و عبارات قابل فهم گفتار مت  نيز مالحظات مه ي دارد که رعايت آن

ريتم خوانش مت  در موضوعات مختلف ورزشي و اجت اعي و ... متفاوت شود، چه در تصوير ديده ميو توصيف آن رنکردنو رايج، تکرا

سريع باشد که مخاطب را دچار ا ست در عي  حال که نبايد آنقدر  هاي سخت خبر گفتار مت  بهام در فهم موضوع کند. در گزارشا

 ني در جزئيات آن نيست.شود در نتيجه امکان دستکاري چندابراي اصالت بيشتر در لوکيش  واقهه يا حادره خوانده مي
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 مقدمه
شخص؛ اغلب شگر به  گزارش از  ست که در آن گزار سوژه ا شخص به عنوان  ضوعيت  تهية برنامه خبري تلويزيوني با محوريت و مو

صي ح شخ سبت به  شناخت ن سب اطالعات و  ساختار گفتار محور و مجري دنبال مهرفي وک شخص در دو  ست. گزارش از  قيقي ا

ها و ارتباطات کالمي و دهد و با پرسووششووود که در قالب مجري محور اي  مجري اسووت که به گزارش سوواختار ميمحور انجام مي

شخصيت موغيرکالمي فرايند توليد برنامه را پيش مي ست  ده رد نظر خود عامل جلو برنبرد اما در نوع دوم که در قالب گفتار محور ا

 هاي خبري به طور کلي از نظر ساختار مشت ل بر دو گونه ع ده هستند که عبارتند از قالب خبر و قالب فراخبر برنامه است. گزارش

 . قالب خبري1
ر و مجري محور ها از دو ساختار گفتار محودهنده ساختار گزارش خبري از شخص است. اي  گونه برنامهقالب خبري عناصر تشکيل

 کنند. تابهيت مي

صحنه ساختار گفتار محور: شگر در حالت اول عامل پيوند دهنده  ست که با راهن ايي گزار صيت برنامه ا شخ هاي مختلف، خود 

پردازد. در بهضي مواقع اي  شخص کالم ليپ سينک )ه زماني کالم برنامه به ايفاي نقش واقهي و طبيهي خود در مقابل دوربي  مي

صاحبه ميحرکت لبو  صاوير مختلف و متنوع ميها( دارد. مثل موقهي که م ساير مواقع که کالم وي را روي ت شنويم، اي  کند. در 

شود. بديهي است که در ساختار گفتار محور نيازي به حضور و ع لکرد گزارشگر در مقابل گفتار به شيوه اول شخص مفرد ارائه مي

 شود. برنامه از طريق گفتار سوژه برنامه تأمي  مي دوربي  نيست. وحدت و يکپارچگي

 ها عبارتند از: مصاحبه، نريش ، تصاوير زنده، تصاوير آرشيوي، موسيقي، سکانس مونتاژي.عناصر ساختاري اي  نوع برنامه

صحنهدر اي  نوع گزارش ساختار مجری محور: ستگي برنامه و ارتباط منطقي  سي به جز ها عامل پيو ستها با هم ک شگر ني . گزار

ضاها کند. سراغ فاوست که عالوه بر سوژه برنامه )شخصيت موضوع برنامه( با دوستان و اعضا خانواده و ساير افراد مربوط مصاحبه مي

رود و خالصه اوست که  هاي مرتبط با موضوع گزارش ميهاي مختلف مثل موزه، محل نگهداري اسناد مکتوب و ديگر صحنهو مکان

سطه انتق ست و با حضورش در يکايک صحنهوا سبيه را ايفا ميال برخي از مفاهيم و اطالعات برنامه ا کند. ها، نقش به اصطالح نخ ت

ساختار گفتار محور که در آن ع ده مفاهيم از طريق گفتار به بيننده انتقال مي صيت مورد نيابد و ن يبرخالف  شخ ظر توان و نبايد 

اش در مقابل دوربي  کرد، در سوواختار ر و اداي کالمي خارج از شووخصوويت واقهي و منش طبيهيبرنامه را مجبور به حرکت و رفتا

تواند از طريق زبان بدن مثل مجري محور، خالقيت و انهطاف گزارشگر نقش اساسي در انتقال مفاهيم به مخاطب دارد. اوست که مي

رساني کند. در گزارش مجري اطب را آگاهي بخشد و اطالعمي يک چهره و لح  و ريتم و حالت کالم و حرکات بدني در صحنه، مخ

ست. البته مي شخص ا سوم  شيوه  سوژه برنامه محور، گفتار مت  مه والً به  ستفاده کرد اما نه در مورد  شخص ا توان از حالت اول 

ساختاري برنامه صر  شگر خبر. عنا ضوع برنامه( بلکه از ديدگاه مجري يا ه ان گزار صيت مو شخ صر  هاي مجري) محور ه ان عنا

 هاي گفتار محور به عالوه عنصر پالتو است.برنامه

 . قالب فراخبر2

 هايي که بتوانند درکند. روشهاي خبري ايجاب مياي را در رسانههاي جديد و تازههاي عل ي و تحوالت تکنولوژيک، عرصهپيشرفت

گيرايي و مخاطب جذب کنند. در اينجا به بخش ديگري از هاي خبري، رسووواني، براي برنامهدنياي پر تنوع امروز ضووو   اطالع

هاي خبري مدرن و مورد نياز در خبر تلويزيون و بر بندي جديدي از قالبگردد که مربوط به طبقههاي نوآوري اشووواره ميزمينه

ست. در فرآوردههاي آنش ردن ويژگي صلهها ضوع از محدوده عينيات، فا شاهد عبور مو سات و گذر گرف هاي فراخبر،  ت  از محسو

شکيل ميها از فيلتر شه  برنامهسوژه صلي شه  و زبان بياني وي را ت ستيم. در عي  حال که واقهيت ه چنان دغدغه ا . دهدساز ه
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اگر قالب خبري را بيان تشووريحي اخبار و رويدادها بدانيم قالب فرا خبر، بيان تشووريحي اخبار و رويدادهاسووت که با انديشووه و نقطه 

سازنده گرهنظر ست. بهخورده و شهني ات  رار هاي آها وگزينش منابع متنوع از ج له ويژگيکارگيري انواع تکنيکتر از ن ونه خبري ا

ع ده  ها ماندگار باشند. سه ويژگيتوانند براي سالتري دارند. بسته به نوع کار، گاه ميگونه آرار تاريخ مصرف افزونفراخبر است. اي 

 ها عبارتند از:محتوايي اي 

 ( داستان و روايتي مشخص بايد براي ارر مهلوم کرد.الف

 ( مردم را بايد درون داستان و ماجرا قرار داد.ب

 گيري کند.پ( به مخاطب اجازه داده شود که خود ببيند و بشنود و نتيجه

 توان به فيچر و مستند خبري اشاره کرد. ها در اي  عرصه مياز مه تري  قالب

 1خبري گزارشي ستند. م2

 ضرورت طرح مستند در خبر تلويزيون 
ست. در اي  طبقهبندي آرار مستند در برگيرنده حجم عظي ي از اي طبقه ها به جز چند مورد، آن هم بنديگونه توليدات در جهان ا

شاره شايد دليل ا ست.  ستند در ميان توليدات خبري تلويزيون، ارري ني اي  امر مهيار قرار دادن توليدات وار، در مورد ايفاي نقش م

هاي طوالني مدت و با کيفيت هاي خبري باشد که به داليل مختلف و از ج له کوتاهي زمان پخش، امکان کارمه ول و روزمره بولت 

سي واال در آنزيبايي سنتي خبر باز ميشنا ضامي  م گردد که صرفاً رويدادهاي آني وها ميسرنيست. يک دليل ديگر نيز به ماهيت 

شت  آن مي صويري دا ساختار برنامه دانند. سخت را مالک خبري بودن و در نتيجه امکان پوشش ت سناد بر  صيتأرير ا شخ ت هاي 

محور. در مستندسازي از شخصيت، بسته به فاصله زماني طي شده بي  اصل واقهه تا زمان حضور گزارشگر )در مورد مستند خبري 

رود(، اسووناد و مدارک موجود که تنها سوورنخ و شووواهد مورد اسووتناد وي اسووت دسووتخوش کار ميبه جاي خبرنگار مسووتندسوواز به

 شوند. بدي  جهت بازسازي خود به انواعي قابل تقسيم است: بازسازي اسنادي و بازسازي ن ايشي يا اجرايياض حالل و تباهي مي

 الف( بازسازي اسنادي
 بازسازي اسنادي مشت ل بر دو گونه است:

ان به راحتي توها و استنادات آن را مياگر فاصله اصل حادره با ربت و ضبط آن در فيلم مستند کوتاه باشد، نشانهام استنادی: تم .1

يافت. از آن ج له شاهدان عيني و طرفي  درگيري و متوليان امر، اماک ، ابنيه، اشياء، مطالب نشريات روزانه، تصاوير و اصوات تاريخي 

  اي دارند. بر اساس ايهاي مستقيم موضوع. اي  نوع مستندها اتکاي زيادي به تحقيق ميداني و کتابخانهنشانهو ديگر گواهان و 

  نقش فيل نامه کند. اي  متشود که سير پيشرفت موضوع فيلم را تض ي  ميتحقيقات، روايتي غير داستاني و غير ن ايشي نوشته مي

 کند.    را ايفا مي

کند. در چني  وضهي هاي فاهري آن را نابود ميگذرد و غبار زمان نشانهها از وقوع حادره يا موضوعي ميه سالگا: شبه استنادی .2

هاي غيرمستقيم يا با واسطه از موضوع است. مثالً مجس ه، نقاشي، اني يش  و ساخت فيلم مستند مستلزم توجه و استفاده از نشانه

وع اشاره کرد. اگرچه موض« منم داريوش»توان به مستند شيوه بازسازي شبه استنادي ميهاي مستند ساخته شده به غيره. از فيلم

گونه مواد دست اول از وي در دسترس اصلي اي  فيلم مهرفي پادشاه بزرگ هخامنشي و ابهاد چندگانه شخصيتي اوست. اما هيچ

ناسان فرانسوي در محوطه باستاني شوش را، نيست. مستندساز براي جبران اي  ک بودها مجس ه کشف شده او توسط باستان ش

                                                           

1 .Documentary of Reportage 
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گيرد. در اي  راستا ابهاد مختلفي از موضوع قابل بيان هد و آن را به مثابه سوژه اصلي برنامه در نظر ميدعنصر اصلي استنادي قرار مي

تي محل ساخته شدن، هاي روي آن، جنس سنگ و حکاريبه ک ک شواهد موجود است. مثالً فيزيک و فاهر مجس ه، اشکال و کنده

هايي که از نحوه کشف آن و مصاحبه با ها و فيلمهايي از آن و البته عکسنحوة ح لش به مکان کشف شده، تخريب بخش

اد خام اي دارد. محقق به دليل بضاعت کم موشناسان. شبه استنادي وابستگي تام و ت امي به تحقيق کتابخانهاندرکاران باستاندست

که قطهات به هم ريخته و پراکنده پازل فيلم آورد. در عي  حال براي اي هاي دست دوم و رانويه روي ميبه نشانه صوتي و تصويري،

ها ه ه مستلزم استفاده از تخيل کند. اي را درهم ادغام کند از تخيل خود براي پر کردن جاهاي خالي يا پر ابهام موضوع استفاده مي

وري کارگيري اني يش ، نگارش استکند. در مواردي مانند لزوم بهور نگارش فيل نامه ضرورت پيدا ميخالق در ارر است. براي اي  منظ

 بورد ضرورتي حت ي است.

 ب( بازسازي ن ايشي يا اجرايي

صيت واقهي، در مکان واقهي به  شخ ستند اجرايي،  صيت و مکان در نظر بگيريم در م شخ ض ون،  سه جنبه م شامل  اگر واقهيت را 

پردازد. بديهي اسووت که مضوو ون ارر نيز متارر از واقهيت اسووت. مسووتندهاي داسووتاني از بط  اي  نوع آرار به وجود قش ميايفاي ن

  1آيند.مي

صيت حقيقي را بازيگر ايفا مي شخ شي، نقش  ستند ن اي ضوع، نه محيط واقهي، بلکه در م ضاي مو کند. در عي  حال که مکان و ف

ست. حال در دکو شده ا ضوع به دراماتيزه کردن آن مبادرت بازآفريني  ضاي مو ساز به اقت ستند شي، م ستند ن اي ش . در م ر يا لوکي

 ورزد.مي

ستندهاي داکيودراما ستيم. م صر مزبور در پرداخت ارر ه سه عن شتر او بر  شاهد کنترل بي ستند را مي 2بدي  ترتيب  توان نوعي م

عه آرار مستندي است که در دورة حکومت استالي  بر شوروي در مورد وي تري  ن ونه اي  گونه آرار مج ون ايشي دانست. از مهروف

ايع ها تحريف وقهاي اي  فيلمکرد. بسووياري از صووحنهشوود. در اي  آرار، بازيگري شووبيه به اسووتالي ، نقش وي را ايفا ميسوواخته مي

 شد.کليدي در اتحاد ج اهير شوروي بود که به دستور شخص استالي  انجام مي

دهند. در اي  طيف گسووترده، هر چه به دخالت بيشووتر در امر واقع هاي تلويزيوني را تشووکيل ميا طيف وسوويهي از برنامهمسووتنده

و نگارش  هاي اوليه بيشووتربينيريزي بر طبق پيشتر شووده و ابزارهاي بيان سووين ايي و از ج له برنامهبپردازيم، سوواختار ارر پيچيده

صله گرفته و به س ت مستند  يابد.فيل نامه ن ود بيشتري مي ساس به تدريج هر چه از مستندهاي خبري و ژورناليستي فا بر اي  ا

 شود. تر ميشاعرانه و تجريدي برويم، نقش زبان و بيان سين ايي پيچيده

 برخي مالحظات و تکنيک هاي مورد استفاده در گزارش از شخص
ادگي و اجت اعي. )آشنايي با نحوة زندگي خانوادگي، اخالق در خانواده، . در مورد سه بهد اصلي زندگي شخصيت شامل خصوصي خانو1

انگيز هاي عصبي، فرازهاي غمهاي روحي رواني مانند اجر نهادن به فرزندان يتيم، داشت  تيکمناسبات شغلي، نحوة تهامل و حساسيت

 آور و افتخارآميز در طول حيات و غيره الزامي است(.يا خيلي شادي

زمان و مکان و موقهيت تصويربرداري تابهي از شرايط توليد است اما مقدم بر آن س  و سال شخصيت مورد بحث برنامه  . مه والً 2

هايي که برايش راحت کند که از وي در محيط منزل و ساير محيطاست. اگر از نظر سني خيلي باالست ضرورت و احترام ايجاب مي

                                                           

1-  Docufiction 

2-  Docudrama 
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باشگاه  هاي مرتبط ديگر مثللي نبود در آن صورت تصويربرداري در محيط کار و محيطاست ضبط برنامه صورت گيرد. اگرچني  مشگ

 کند، انجام شود. ورزشي که در آنجا ورزش مي

 نگري. پرهيز از يکجانبه3

 شود.هاي برداخت هم مي. تحقيق فقط شامل محتوا نيست بلکه شامل جستجوي ساختار و تکنيک4

 هاي فني و تکنيکي به صورت ع لي دارد. زارشگر و خبرنگار ساخته نيست و نياز به آموزش. توليد قالب فراخبر از عهده گ5

 . فراخبرها نياز به بودجه مالي و زمان کافي براي توليد دارند.6

 گزارش از شخص
صاحبه شود. در گزارش از شخص، خود شخص مهم است اما در ماشتباه گرفته مي «مصاحبه با شخص»با  «گزارش از شخص»اغلب 

 (  92، ص1376)توکلي، با شخص، موضوع مربوط به آن شخص، در کانون توجه و اه يت است. 

 تفاوت گزارش از شخص با مصاحبه با شخص
ا گيرد امگزارش از شخص چند بهدي است يهني سه بهد زندگي: خصوصي، خانوادگي و اجت اعي سوژه برنامه، مورد توجه قرار مي

س شخص تک بهدي ا صاحبه با  شغلي وي مي ت و مه والًم شي از زندگي  شخص محدود به برقراري محدود به بر شود. گزارش از 

امل گزارش از شخص ش شود.ديالوگ کالسي نيست و براي ارائه اطالعات به مخاطب از عناصر بياني سين ايي به وفور استفاده مي

 نفره و تک لوکيش  است.چند لوکيش  متنوع و حضور افراد متهدد است در صورتي که مصاحبه تک 

اند. شکل و ساختار پايداري يافته ،اند و به مرور زمانهاي پيشرو راه يافتههاي شخصيت محور دير زماني است به خبر تلويزيونبرنامه

ي سين ايي هاي متاخر مستندهاها نيز ن ونهگردد که آنباز مي 1970و  1960ها به مستندهاي تلويزيوني دهه گونه برنامهريشه اي 

 روند.به ش ار مي

 هاي شخصيت محور در خبر تلويزيون از پتانسيل بااليي برخوردارند. چند دليل ع ده براي اي  مدعا وجود دارد که عبارتند از:برنامه

 

 های خبری: ظرفيت باالی گزارش از شخص در برنامه1شکل 

 

 

تمحوردرخبر
صي
يشخ

به هدليلبرنامهها
تلويزيونازپتانسيلباالييبرخوردارند؟

.ارزشخبريمعروفيتواستثناءوکشمکشراشاملميشوند3حداقل.1

.بخشامدهکانونتوجهوتمرکزرسانهايجهانبرشخصيتهااستواراست.2

.معموال جذابترينفراوردههايخبريشخصيتمحورند.3

کنجکاويمخاطبرابرايسردرآوردناززندگيخصوصيوروابحشخصيسوژه.4
.برنامهبرميانگيزند
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 اي شدنانواع گزارش شخصيت محور از نظر رسانه
ش سي و ... گزارش از  سيا شخصي يا اقتدار اجت اعي يا  ست. نخست افرادي که به لحاظ جذابيت  شخصيت ا شامل دو گونه  خص 

کند اي شدن ميها را جذاب و مستهد رسانهآن (نظير شغل به خصوص)عادي که ويژگي خاصي  اند و دوم افرادي کامالًشناخته شده

 مانند آتش نشان فداکار.

 از نظر هدفانواع گزارش شخصيت محور 
کسب اطالعات و  بندي است. نوع اول گزارشي است که هدف آن مهرفي ويدگاه هدف برنامه نيز قابل تقسيمگزارش از شخص از د

 .حقيقي است. نوع دوم گزارشي است که هدف آن نه شخص حقيقي بلکه مفهومي شهني و مهنايي است يشناخت نسبت به شخص

 يابي( سوژههني در جزو )رجوع شود به انواع سوژه عيني و ش

: انواع گزارش از شخص از نظر هدف2شکل 

 
ست که مي ش ار اقالم نرم خبر ا شناخت از آن ج له اي گزارش از شخص در  شاخص اي  گونه آرار  که توان آن را با دوازده ويژگي 

شناسي تصوير و ست زيباييوالني اجويد، گستره زماني پخش آن طژرف و ع يق دارد، بهانه خبري مي فرايند محور است، پژوهش

تواند باشد، چند صدايي و فاقد سوگيري است صدا در اولويت اول آن قرار دارد، زبان و لح  آن غير رس ي، ص ي انه و خودماني مي

ة محدودان بر و هزينه بر است، از هاي مصاحبه شونده متولي و کارشناس و شاهد عيني در آن الزامي است. توليد آن زمحضور تيپ

 اقالم خبري به س ت و سوي فراخبرها گرايش دارد و ...

ه کند کپيروي مي از الگويي خاصارائه گفتار مت  و روايت،  از نقطه نظر سووبک خبرنويسووي، شوويوة هاي شووخصوويت محورگزارش

 هاي خبر تلويزيوني است. متفاوت با ديگر فراورده

 سبک خبر نويسي در گزارش از شخص
انگيز، هايي مانند پايان شگفتهاست. سبکهايي است که فردي کردن خبر عنصر حياتي و اساسي آنبع سبکگزارش از شخص تا

 ساعت شني، وال استريت ژورنال و گيالسي.

گفتار گزارش شووخصوويت محور مت ايل به صوويغه اول شووخص مفرد اسووت زيرا ه راهي و هم شات پنداري  شيوه ارائه گفتار متن:

 کند.زد و او را درگير ماجرا ميانگيمخاطب را بر مي

انواع گزارش از شخص 
از نظر هدف

نوعاولگزارشياست
کــههــدفآنمعرفــي
ـــاتو ـــباطالا وکس
شـــناختنســـبتبـــه
شخصيحقيقياست

ـــي ـــوعدويگزارش ن
استکههدفآننه
هشخصحقيقـيبلکـ

ــــيو ــــوميذهن مفه
معنايياست
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در گزارش شخصيت محوري که هدف آن نه شخص حقيقي بلکه مفهومي شهني و مهنايي است، براي ارائه روايتي يک  :نحوه روايت

واقهي است جستجو و يافت  مورد مناسب از ابهاد پژوهشي اي  نوع گزارش  يدست و جذاب نياز به طرح داستاني بر اساس مصداق

 است.

 نابع:م

 ، چاپ هفتم، تهران، انتشارات فرهنگ مهاصر1375، «فارسي –فرهنگ مهاصر انگليسي». باطني، مح درضا ، 1

 ، چاپ اول، تهران، نشر: :مرکز تحقيقات صدا و سي ا1380، «اخبار تلويزيوني». وايت،ري، مترجم: حس  زاده، مح درضا، 2
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:  چگونه از زبان يک شي گزارش فصل چهارم

 تهيه کنيم؟خبري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

 مقدمه
 مورد نظر را به خواننده مهرفي ءکند که شيتصويري است که در آن گزارشگر تالش مي –اغلب گزارش توصيفي  ءگزارشي از شي

مشووکل فاهر،  پردازد. اي  پرداخت شووامل مواردي چونهاي مختلف ميکند. از اي  رو به تشووريح و توصوويف آن در ابهاد و از جنبه

شي سي آن  شينه، رنگ، جنس، کارايي و دگردي سابقه و پي ستگي ءاه يت،  ستگي و پيو ه، اش به يک دوران دوردر طول زمان و واب

ششود. هدف از اي  نوع گزارش ارائيشخص، موقهيت و مکان و غيره م ش  و  صويري رو شيفه ت شي ءاف از  ست. اي   تواند مي ءا

وار تودها يمصنوعي دست بشر، قدي ي و کهنه يا جديد و نو باشد. بسيط و مستقل مانند ال اس کوه نور سنگ، خاک، فلز، طبيهي يا 

 .و غبار مثل گرد

 ءاه يت و ضرورت تهيه گزارش از اشيا
براي پرهيز از هرگونه شووبهه در شه  مخاطب بايد اشوويايي را سوووژه گزارش کرد که داراي اه يتي واال براي مطرح شوودن 

رد او جالب توجهي در اختيارش بگذ طالعات و توضيحات تازه و دست اولبلکه ا ،نه تنها کنجکاوي وي را برانگيزدباشند که 

و ... اشووياء  ءهاي اطراف ما اعم از مکان و شووخص و شوويرير قرار دهد. در ميان ت ام پديدهو گاه احسوواسووات او را تحت تأ

ضرور شکلي باورنکردني بنا به  شفهاليت اند. در ه ةامهه ما را فرا گرفتهت يا تفن ، جپرش ارتر هستند و به  ري نقش هاي ب

شيا ست و تقريباً ءا سته ا شياء  پررنگ و برج ست. با وجود اي ، ا شياء قابل تهريف ني ضور ا هيچ فرايندي بدون ع لکرد و ح

 هاي خبري رسانه دارند. هاي بخشک تري  سهم و حضور را در آيتم

 در بي  گزارش هاي خبري  ءجايگاه گزارش از اشيا
شنوندگان  ست که حواس خود را به خوانندگان روزنامه و  سي ا شگر ک ست و گزار صيفي ا صويري و تو گزارش نوعي خبر ت

گزارش را به دو گروه خبري و غيرخبري تقسوويم  (23، ص 1376)توکلي، دهد. راديو و بينندگان تلويزيون و سووين ا قرم مي

 از غيرخبري، ه ان گزارش توليدي در خبر است که عبارتند از: د که در تلويزيون مرادنکنمي

  
سوژه در تقسيم بندي شکلي گزارش ءجايگاه شي سه نوع: تحقيقي، توصيفي و تحقيقي هاي رسانهبه عنوان   –اي از نظر شکل به 

 شوند.توصيفي تقسيم مي

انواع
گزارشهاي

خبري

گزارش
روز

گزارش
ازشخص

گزارش
ازمحل

گزارش
سفر

گزارش
مصدر

گزارش
آگهي

گزارش
ازشيء
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اي، حضور کارشناسان، ها تحقيقات کتابخانهند. يهني در آنها مهطوف به مقوالت تحقيقاتي هستاي  گونه گزارشگزارش تحقيقي:  .1

رود و در کار ميهمنابع آرشيوي و تحقيقات ميداني و ني ه ميداني، نقش اساسي دارند. گزارش تحقيقي اغلب در موضوعات عل ي ب

ها دارند ناچيزي در اي  نوع گزارشفقط در موضوعات اجت اعي کاربرد دارد. اشياء به عنوان سوژه، حضور  هاي ع ومي مه والً رسانه

غبار  و شان از حالت فردي و مستقل خارج شده و در ابهاد اجت اعي ته يم و گسترش يابد مانند گردرير و اه يتکه دامنة تأمگر اي 

 شتر گزارشچه بي هاي آماري به مستندکردن هرمهلق در هواي مناطق جنوب غرب کشور. در اي  حالت نظرسنجي و اطالعات و يافته

 کنند.تحقيقي ک ک مي

صيفي:.2 ها ک تر به مدارک و مسووتندات آماري و تحقيقي گرايش دارند و بيشووتر به توصوويف )فضووا، گونه گزارشاي  گزارش تو

ها به و فضا ه راه با شکر جزييات آن ءپردازند. تجسم بخشيدن به فاهر شخصي و شيشخص، مکان و موضوع و ...( و تصويرگري مي

اي که مخاطب بتواند تصوير موصوف را در شه  خود تجسم بخشد. تبحر در گزارشگري توصيفي مستلزم مطالهه آرار ن ايشي و گونه

 داستاني است تا قدرت تخيل و فضاسازي افزايش يابد.

صيفي:  –گزارش تحقيقي .3 شووگر به رهاي تحقيقي و توصوويفي با هم باشوود. گزارا گويند که شووامل تلفيقي از مايه يگزارشووتو

افزايد. مطالب توصوويفي جنبه روح نشوودن گزارش، مطالب توصوويفي را بدان ميپردازد اما براي خشووک و بيمسووتندات تحقيقي مي

کنند يهني محل اسووتراحت و رفع خسووتگي کوتاه مدت چند طبقه ع ل مي ياي دارند و در حکم پاگرد پلکان سوواخت انحاشوويه

 –خبر در موارد مهدود، در ش ار موضوعات توصيفي  ءتحقيقي آن است. گزارش از شي ةبا جنب ،اما نقش محوري گزارش ،اطبمخ

 گنجد.تصويري مي

 تفاوت گزارش تحقيقي و توصيفي
 هاي عل ي ولي گزارش توصيفي بيشتر بار احساسي دارد.گزارش تحقيقي حاصل يافته .1

 هاي ع ومي است.وصيفي در رسانهگزارش تحقيقي بيشتر متهلق به رسانه تخصصي اما کاربرد گزارش ت .2

 گزارش تحقيقي بيشتر حالت مستند دارد ولي گزارش توصيفي اغلب به تخيل و داستان نويسي نزديک است. .3

اي گزارش تحقيقي بيشتر در موضوعات عل ي و اقتصادي کاربرد دارد ولي گزارش توصيفي بيشتر بر رويدادهاي طبيهي و حادره .4

 مت رکز است.

 کند.پردازد و حالت ع قي دارد اما گزارش توصيفي در سطح حرکت مييابي ميش تحقيقي بيشتر به ريشهگزار .5

ا بر احسووواس و سوووپس بر عقل يابد ولي گزارش توصووويفي ابتدگزارش تحقيقي از ديدگاه منطقي و عقلي با مخاطب ارتباط مي. 6

 (80، ص 1376)توکلي، گذارد. رير ميمخاطب تأ

 ءاز شي مثالي از گزارش
شنه مي سرای وهابيه، در بازار تهران، هنوز بر ... درِ" شبپا سته ميچرخد.  سرا و ها ب سبه  سحرگاهان بر روی ک شود و 

شتريان باز مي سي نميم ست. نقوش روی  «در»داند اين شود. ک ستاده ا ست که در انتهای بازار عباس آباد اي سال ا چند 

 (136،  ص 1376د که ذره ذره، نقش جان، بر چوب نشانده است... )توکلي،دهآن، نشان از ذوق هنرمند ايراني مي

 در  بي  گزارش هاي نرم و سخت ءجايگاه گزارش خبري از اشيا
شياء که اغلب بدانگانه نرم خبر، درميهاي دوازدهبا توجه به ويژگي سيهي از ا ها را به ها توجه نداريم يا آنيابيم که طيف و

 کنيم.تفاوت گزارش نرم و سخت را شکر ميدر اينجا  توانند سوژه برنامه خبري قرار گيرند.ايم، ميننگريسته ءعنوان شي
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 هاي ع ده نرم خبر و سخت خبر عبارتند از:تفاوت

 از نظر مدت زمان پخش: سخت خبر فوري فوتي است نرم خبر زمان پخش طوالني دارد. .1

 نرم خبر فرايند محور است. از نظر موضوع: سخت خبر رويداد محور است، .2

امنه د از نظر تحقيق: تحقيق در سخت خبر کم اه يت و محدود به زمان تصويربرداي در محل است، تحقيق عامل بسيار مهم و پر .3

 هاي اسنادي، ميداني و گاه تجربي است.در نرم خبر بوده و شامل روش

 رد. بهانه خبري پيش نياز ضروري نرم خبر است.از نظر بهانه خبري: سخت خبر نيازي به بهانه خبري ندا .4

 تواند ص ي انه و غيررس ي باشد. از نظر زبان: زبان در سخت خبر رس ي و جدي است، زبان در نرم خبر مي .5

گيري طرفي، تحليل و چه بسا نتيجه  بينرم خبر در عي طرفي: سخت خبر توضيح حادره بدون تفسير يا قضاوت است.از نظر بي .6

 کند.مي

 شناسي در سخت خبر در درجه دوم اه يت اما در نرم خبر اولويت اول است.شناسي تصوير و صدا: زيبايياز نظر زيبايي .7

 تر است.طوالني از نظر زمان توليد: زمان توليد در سخت خبر کوتاه اما در نرم خبر بدون شتاب و نسبتاً .8

صر چ .9 سخت خبر عنا صر خبري: در  شتر مهم از نظر عنا ه، کجا و کي و چه زماني اه يت غايي دارند در نرم خبر چرا و چطور بي

 هستند.

صاحبهاز نظر تيپ .10 شاهد عينيهاي م سخت خبر  شناس و  ،شونده: در  صاحبه مردمي و طرفي  درگيري اما در نرم خبر کار م

 متولي مهم هستند.

مت رکز بر اصل حادره اما پرداخت نرم خبر غيرمستقيم و مهطوف به از نظر پرداخت: پرداخت در سخت خبر موجز، مستقيم و  .11

 حواشي تبهات و نتايج است.

تفاوت هاي عمده نرم خبر

و سخت خبر

از نظر مدت 

زمان پخش
از نظر موضوع

از نظر تحقيق

از نظر بهانه 

خبري

از نظر زبان

از نظر 

از نظر زيباييبي طرفي

ير شناسي تصو

و صدا

از نظر زمان 

توليد

از نظر عناصر

خبري

از نظر تيپ هاي

همصاحبه شوند

از نظر 

پرداخت

منبع سوژه
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هوش و خالقيت  ،انتخاب ،ابتکار اتفاقي و تصووادفي اسووت اما در نرم خبر حاصوول . منبع سوووژه: در سووخت خبر بيروني، روزمره،12

ر قابل مطرح شدن است و سخت خب ههم در محدود ءش از شيد که گزارکربندي فوق بايد اشعان گزارشگر است. با توجه به طبقه

ساله در شب گذشته،  هزار يسرقت محراب سنگي مسجد مدنظر باشد مثالً هاي تازه رخدادنرم خبر. اگر گزارش حادره هم در حوزة

ه و خواست گزارشگر در اراديابد. اما به هر تقدير سوژه گانه فوق انطباق ميهاي دوازدهسخت خبر است که با ويژگي ،گزارش حاصل

 توان ،نرم خبر اسوت که به تهداد نامحدود اما مرتبط با قدرت خالقيت صولي گزارش با موضووعيت اشوياء، عرصوةا نيسوت. اما حوزة

 هوشياري و شکاوت گزارشگر است.  ،شهني

 ءاي از موضوعات گزارش از اشيان ونه
 .ده و راهکارهاي عل ي حذف آن چيستد آمو غبار مهلق در خوزستان چرا و چگونه به وجو گرد .1

 سال از گردونه توليد در ايران، خارج خواهد شد؟ 50خودرو وانت نيسان پس از  1396آيا تا پايان سال  .2

 آيا طبق دستور سازمان استاندارد، کيسه هوا جزو اجزاء ضروري در ه ه خودروهاي ساخت داخل قرار گرفته است؟. 3

 يري بر تغييرات اقلي ي و آب و هواي جهان دارند؟رهاي قطبي چه تأيخ .4

 ها در محيط زيستهاي اسيدي و نقش مخرب آنباران .5

 ها در تخريب محيط زيستآن ها و نقشکشآفت .6

 گياهان دارويي. 7

 هاي سطحي و زيرزميني و اع اق خاکهاي خروجي کارخانجات صنهتي و آلودگي آبشيرابه. 8

 هاي شي محورههاي توجه به سوژراه
سبت .1 سبت: هاي تقوي ي داخلي و خارجيتوجه به منا سال به منا صاص دارد که ميتقريبا ت ام روزهاي   توان ازهايي اخت

توان به اي  هاي موجود در اي  روش ميها، اشوويايي را براي مطرح کردن به عنوان سوووژه برگزيد. از ج له تکنيکبط  آن

 موارد اشاره کرد.

 هاي مثبتالگو (الف

 هاآسيب (ب

شامل دو بخش مثبت )ن ونه ست هاي قابل دفاع و مثبت( و منفي )شامل نقد و برش ردن آسيبدر واقع هر موضوعي  ها( ا

 توان به دو مفهوم طرح درد و طرح درمان تقسيم کرد و جداگانه مورد توجه قرار داد.به تهبير ديگر هر موضوعي را مي

 تمثال: روز جهاني محيط زيس

 نقش ضايعات پالستيکي در آلودگي محيط زيست (الف

 

 محيط زيست جانوري .2محيط زيست گياهي                                        .1

 زدايي از محيط زندگي()زباله ءنمونه گزارش از اشيا (ب
 

 ايدريايي و رودخانه

 شهري

 کوهستاني و بياباني

 خشکي

 دريايي

 هوايي
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ال در مورد هر اي  سؤ اخته شده است؟باشد: چطور س ءگزارش از شي تواند شروعي برايکليدي مي پاسخ به اي  سوال .2

 شيء قابل مطرح شدن است. البته اگر بهانه خبري در دست باشد.

ساخته شدن هر چيزي را  نحوة وجود دارد که تقريباً ?How it's madeي در شبکه ديسکاوري با عنوان يهامج وعه برنامه

 وشي تلف  رابت، دستگاه عابر بانک و ساعت المپ، چاقوي چندکاره، چراغ قوه، گ مثالً .به تصوير کشيده است

 سازي خبري از اشياءهاي اسنادي در برنامهتري  ويژگيمه 

 سابقه و پيشينه .1

 علل اه يت .2

 متوليان و صاحبان .3

 مه تري  وقايع مرتبط با شي .4

 در حال و گذشته ءمختصات زماني و مکاني شي .5

 جنس، نوع، رنگ، بافت .6

 يا تزئينيجنبه کاربردي  .7

 نحوه ساخته شدن .8

 ءشيدربارة ها و مضامي  فولکوريک حقايق، افسانه .9

 هاي تصويربرداريها و محدوديتقابليت .10

 داراي يک يا چند ارزش خبري بودن يا قابليت مطرح شدن در خبر به واسطه خالقيت و شهنيت پوياي گزارشگر .11

 طرفي  درگيري و مصاحبه مردمي( براي مصاحبه ،شاهد عيني ،کارشناسهاي مختلف )متولي، وجود و آمادگي تيپ و12

 محور ءشي گزارشگري پيشنهادات براي سوژه يابي در حوزه

 ها( يا به يغ ا رفتهيابي از ميان اشياء و اماک  تاريخي موجود )موزهسوژه و

 رهاي هنري و فرهنگي داخل و خارج از کشويابي از ميان اشياء و پديدهسوژه و

ها و ابزار و ادوات سنتي که با هج ه کاالهاي مصرفي خارجي و قاچاق در مهرم نابودي قرار دارند مانند دار اغلب دستگاه و

 سازي سنتي، کاشي لهابدار و ... طالقالي بافي، دستگاه گليم بافي، سازسازي، 

 ن داروييمحصوالت کشاورزي منحصر به فرد و ن ونه ايران مثل زعفران، انار و گياها و

گزارش
هخبرياززبال
زدايياز
محيحزندگي

آفتکشها

نشستفاضالبکارخانجات

بارانهاياسيدي

املکردمخربکودهايشيميايي

(آلودگيآبوخاک)بيروني

(محصوالتکشاورزي)دروني
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 ،هاسرويس ،هاسرستون جزاء بناهاي باستاني مثل ستونها،سرقت شده ايران نظير کتب خطي و مصدر و ا ءبازشناسي اشيا -

 فروف سفالي و فلزي و ... ،هاآجر کاري ،هابريگچ

 دارهاکسيونها و کلکلکسيون و

 ارکرد جديد يا ه ان کارکرد سنتيقدي ي به مدار توليد و مصرف البته با ک ءبازگشت بسياري از اشيا و

 شناسي که در گذار سنت به مدرنيسم در حال نابود شدن هستند.ها و اطالعات مردمربت و ضبط آخري  نشانه و
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خالقيت در برنامه هاي گفت وگو   :پنجم فصل

 محور
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 مقدمه 
سوم انرهايژ ج له از خود، مختلف انواع با تلويزيوني 1محور وگوگفت هايبرنامه ستند پرطرفدار و مر ض   تلويزيوني ه  از هآنک که 

صولي سب محتوا به نيز و قواعد پرداخت، نوع و کيفيت در هاييتفاوت ه چني  برخودارند، کلي ا سانه نظام تنا  آن به لقمته که اير

 مختلف و اشووکال هاقالب از پيام انتقال و مخاطبان با ارتباط جهت ج هي هايرسووانه از کدام هر که اسووت بديهي .دارند هسووتند،

 يشووتريب انهطاف و امکانات از هارسووانه سوواير بي  در خود، هاي فناورانهقابليت به توجه با تلويزيون رسووانة اما. برندمي بهره ارتباطي

 رقدرتپ ايان رسانهعنو به تلويزيون که هاستقالب اي  تري پرمخاطب و تري مرسوم از ج له محور وگوبرنامه گفت .است برخوردار

ست. اي  گرفته بهره ساختار اي  از ه واره تأريرگذار و صه تلويزيوني، ژانر نوع ا  ردمم ع وم هايو ارائة ديدگاه بحث براي ع ده ايعر

 ايهمشغوليو دل مشکالت از تريوسيع گسترة تا گرفته خانوادگي روابط و شخصي و فردي مه اهاي از مسائل، اي ازدامنه مورد در

ست از اي  گيرد؛در بر مي را اجت اعي . آورد ش ار به تلويزيون پربينندة و پرتوليد هايبرنامه ج له از را برنامه نوع اي  توانمي که رو

 و نظرانصوواحب با شوونود و نيز گفت و اخبار طريق از هابرنامه اي  مشووهور، افراد زندگي مه اگونه هايجذابيت بر اينکه عالوه چه

ست سئوليت و هاس ت و هاحرفه درکاراناند سي، و فرهنگي گوناگون اجت اعي، هايم سان با و زمان ک تري  در سيا  هشيو تري آ

  (7، ص1390)شهبا،  .سازدمي منتقل به مخاطب را اطالعات دسترسي،

 برنامه گفت وگو محور

 افزايش و پرورش هدف با وجوو پرس فرادادن گوش بر که است گفت  سخ  و مباحثه از شکلي ن ايانگر وگوگفت ارتباطات، منظر از

 تجارب به افراد مهنادهي و تفسير مختلف هايشيوه از که دهدمي اجازه گرانبه ارتباط وگوگفت. کندمي تأکيد متقابل فهم و احترام

شرکتم روابط کيفيت بر خاص ت رکز با تبادل و پويا فرايند يک عنوان به وگوگفت. شوند يکسان، آگاه  گرفته ظرن در کنندگان،يان 

تلويزيوني  محور وگوگفت هايبرنامه بسووترها، و هاقالب اي  از يکي. دهدمي رخ مختلفي هايوگو در بسووترها و قالبشووود. گفتمي

 مکال ه و طاتاارتب از ايديرينه و باسابقه شکل که است بيستم قرن در برنامه پخش ابتکارات از يکي محور وگوگفت هاياست. برنامه

سيار اما هزينه شکلي کم به را آن که بردارد در را وگوگفت و شتني دوست و محبوب ب سطة به سرگرمي و اطالعات از دا  ها،هنهاد وا

 است. کرده تبديل تلويزيون هايو فناوري هارويه

 در آن که تلويزيوني يا ييراديو برنامه. 1: تاسوو کرده ارائه محور وگوگفت برنامه از ع ده تهريف دو ايرسووانه مطالهات لغات فرهنگ

 اساساً  که تلويزيوني يا راديويي برنامه. 2و  کنندمي وگوگفت و بحث اخير اجت اعي مسائل يا شانزندگي ابهاد مورد در مه ولي مردم

حور وگو مهاي گفترنامهب برجسته خصيصه که چند مردم مشهور تشکيل شده است. هر طور خاص به و ميه انان با هاييمصاحبه از

 هاين ايش ها،فيلم آخري  عالوة به شانشخصي زندگي و کار در مورد که دانست مشهوري افراد از دعوت غالباً توانمي را تلويزيوني

 حبتو صوو وگوگفت به دارند، مردم ع وم ميان در آن توسووهة و ترويج به ت ايل که هاييپروژه سوواير موسوويقي يا ضووبط تلويزيوني،

صوووداي  که اسوووت اي  ادعا باشووود که موضووووعي هر مورد در بحث محور، وگوگفت هايبرنامه در کلي طور به پردازند. امامي

 اصلي انگفت  اينکه ترخاص طور و به داشته اولويت کارشناسان و نامتخصص صداي بر هابرنامه از نوع اي  در عوام کنندگانشرکت

وگوهاي گفت (165 ، ص1394)منتظرقائم و مهرباني فر،  اسوووت. ايغيرحرفه و عادي مردم تجربة زيسووواروايت محور وگوگفت هايبرنامه

سانهتلويزيوني نوعي گفت سيار مه ي در زندگي اي هستند که در برابر ع وم و براي ع وم پخش ميوگوي ر شوند. از اي  رو نقش ب

 هاي ع ومي جامهه دارند. تر، گفت ان يا گفت انيروزمره مردم، رويدادها و مسائل ع ومي جامهه و به مهناي کل

                                                           

1. .Talk show شودمي استفاده تسامح با نوشتار اي  در مهادل اي  و نيست شو تاک عبارت براي دقيقي ترج ة محور وگو گفت برنامة است شکر به الزم البته. 
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ها با هدف خير ه گاني فرفيت بسيار سازي موضوعات و مسائل اجت اعي و بررسي و اصالح آنوگوهاي تلويزيوني در برجستهگفت

 اعي را فراهم کنند و تهامل هاي مختلف اجتها و ديدگاهتوانند امکان بازن ايي و خودبازن ايي گروهها ميبااليي دارند. اي  برنامه

توانند گوهاي تلويزيوني ه چني  ميوتر کنند. گفتو فرهنگي، تبادالت گفت اني و درک ع ومي را در جامهه تقويت و گستردهاجت اعي

ولي، هاي مه ساالري، ايجاد فضاي برابر براي انسانهاي ع ومي عقالني و انتقادي، ترويج و تقويت مردمدهي به بحثدر شکل

ها و احزاب سياسي قانوني، انحصارزدايي از جريان پيام و فراهم کردن امکان دسترسي متخصصان، صاحبان فکر و انديش ندان، جناح

ي و اکننده، آموزشي، تربيتي، ارشادي، مشاورهاي سرگرمع ومي به ابزار بازن ايي بسيار مؤرر باشند و در عي  حال به عنوان برنامه

ا شبکه اي يبرداري بهينه از اي  ژانر در هر سازمان رسانهه مخاطبان، مفيد و مورر واقع شوند، البته بديهي است که بهرهآگاهي دهنده ب

هاي احت الي هاي آن و رفع مشکالت و چالشتلويزيوني، نيازمند شناخت جامع و دقيق آن، استفاده راهبردي و هدف ند از فرفيت

 موجود است. 

 وگو محورگفت نامههای مختلف برمزيت

 
شبکهوگو محور که به برخي از آنهاي گفتهاي مختلف برنامهها و مزيتبا توجه به ويژگي شد،  شاره  سانههاي تلويزيوني ها ا  ملي ر

ستفاده ميهاي تلويزيوني خبري جهان به ميزان و شکلنيز، ه انند اغلب شبکه هاي همکنند. از آنجا که برناهاي مختلف از اي  ژانر ا

هايي تهاي خارجي تفاوهاي اي  ژانر در شبکهپذيرد، با ن ونهوگو محور از بافت اجت اعي، فرهنگي و سياسي کشورمان تأرير ميگفت

 دارند. 

برداري صووحيح از ژانرهاي وگو محور در خبر تلويزيوني و ضوورورت بهرههاي گفتنکته مهم اي  اسووت که با توجه به اه يت برنامه

سانهمختلف د ضاي رقابتي فهاليت ر ستفاده از اي  ژانر در تلويزيون ايران به ه راه فرفيتر ف ضهيت ا ست و ضروري ا ا و هاي امروز، 

وني را وگوهاي تلويزيتوليد گفت ريزي، مديريت وبرنامه گذاري،برداري از آن شناسايي شود تا بتوان سياستهاي فراروي بهرهچالش

ائم و )منتظرق هاي موجود فائق آمد.هاي اي  ژانر استفاده کرد و بر چالشمطلوبي از فرفيتيد و به نحو هاي خبري ارتقا بخشدر بخش

 (11و  10ص ، ص1395آشري، 

 کارکردهاي ژانر گفت وگو محور

 ايجاد تالزاما از خالقانه و گراش ول دموکراتيک، شرايطي در مختلف هايديدگاه طرح و وگوگفت هايفرصت و فضاها کردن فراهم

 ها،گاهديد طرح به توانمي آن طريق از که است فرايندي و فرفيت وگوگفت. است آن تکاملي مسير در حرکت و پويا ةجامه حفظ و

برجسته سازي موضوعات و مسائل اجتماعي و بررسي و اصالح آنها 

امکان بازنمايي و خودبازنمايي گروه ها و ديدگاههاي مختلف اجتماعي

فرهنگي، تبادالت گفتماني و تقويت درک عمومي جامعه. تقويت تعامل اجتماعي

شکل دهي به بحث هاي عمومي عقالني و انتقادي و ترويج و تقويت مردم ساالري

ايجاد فضاي برابر براي انسان هاي معمولي، متخصصان، صاحبان فکر و انديشمندان، جناح ها و احزاب سياسي قانوني

انحصارزدايي از جريان پيام و فراهم کردن امکان دسترسي عمومي به ابزار بازنمايي

برنامه اي سرگرم کننده ، آموزشي، تربيتي ، ارشادي، مشاوره اي و آگاهي دهنده به مخاطبان
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-فاوتت پيوند و ارتباط ه دلي، افزايش رابطه، تقويت و حفظ ايجاد، ديگران، و خود ارزيابي ه ديگر، شناخت احساسات، و اعتقادات

 سهيم مطلوب، اقدامات براي پيشنهادها و افکار تبادل ه فکري، مسائل، و مشکالت حل و شناخت آگاهي، و اتاطالع افزايش ها،

 تقويت ج ع، ايجاد ها،مهارت افزايش ها،پيشداوري رفع و کاهش مختلف، اختالفات حل سازماني، توسهه ديگران، تجارب در شدن

 ژهوي به و کالن سطح در هارسانه بي ، اي  در. آمد نايل...  و يادگيري ،حاک يت و مردم ميان روابط تقويت اجت اعي، ه بستگي

-تهبرجس شکاند که بيداده گسترش توجهي قابل شکل به را ع ومي مباحث و وگوگفت انواع اخير، هايدهه در تلويزيون و راديو

 (10، ص 1395)منتظرقائم و آشري،  .است 1تلويزيوني وگويگفت ژانر زمينه، اي  در تلويزيوني ژانر تري مهم و تري 

 

 خبری گفت وگوی ژانر کارکردهای

 

 

 های خالقيت در برنامه گفت وگو محورها و قالبويژگي

هاي صووواحبنظران اي  حوزه )به طور مثال نيوکام هر چند گفت وگوي تلويزيوني داراي انواع مختلفي اسوووت اما با نگاهي به ديدگاه

سنون2004 سون 2010، الئربچ 2003، بونر 1994و النت  ، لوينگ سون 2001، تول و  2007، هس لوتيچ 2006، هاچبي 2006، تول

 ها عبارتند از: توان براي آن اصول مشترکي برش رد که برخي از آن( مي2001الي 

 

 انعطاف پذيری وگويي پرسش و پاسخکنش گفت

 وگو در عي  ساختارمندي و هدف ندي آنو نانوشته بودن گفت خودانگيزي هاي ميزبان، ميه ان و مخاطبها و موقهيتتوزيع نقش

 تهاملي بودن اغلب آنها وگومتوازن نبودن قدرت ميان مشارکت کنندگان در گفت

 دوستانه بودن و سازگاري با مخاطب وگو براي شخص سومگفت

 وگوهااجراي نقش و شبه واقهيت بودن گفت وگوتصور و احساس زنده بودن گفت

 حضور ميه انان مختلف و ... ل بودنمحصو

 

 وگوي تلويزيوني سخت خبر مبتني بر داند: گفتوگوي تلويزيوني را شامل موارد زير ميهاي گفت(، قالب2004دانشنامه تلويزيون )

                                                           
1 . television talk 
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صان ص ضور متخصص يا متخ ضوعات ع ومي با ح شکل ميزگردي و خبري1منفهت ع ومي يا مو ضوعي ، قالب مجله2،  اي براي مو

خبر مبتني بر وگوهاي تلويزيوني نرم، گفت5و مصاحبه تک به تک ميزبان با ميه ان 4اي درباره موضوعات چندگانه، قالب مجله3احدو

ستند ضوعات ع ومي ه سرگرمي، خبر و مو سرگرم، گفت6منفهت ع ومي که ترکيبي از  ضور افراد وگوهاي تلويزيوني  کننده )با ح

  ي انه(. اي غيررس ي و صمشهور و مکال ه

ز هم وگوي تلويزيوني را اوگوهاي تلويزيوني امريکايي، سوووه زير ژانر يا گونه فرعي گفتبا مطالهه تاريخي گفت 7ه چني  تي برگ

ست که اي  گونهتفکيک مي سياري از قالبکند و مهتقد ا شبکههاي گفتهاي فرعي بر ب يرگذار هاي تلويزيوني امريکايي تاروگو در 

وگوي تلويزيوني و گفت 9وگوي تلويزيوني روزانه با مشووارکت مخاطب، گفت8وگوي تلويزيوني سوورگرم کننده آخر شووباند: گفتبوده

 اي.صبحگاهي با قالب مجله

 
ي خوداقراري وگوي تلويزيوناي آن را گفتپسند است که عدهوگوي تلويزيوني عامهوگوهاي تلويزيوني، گفتتري  گفتيکي از شاخص

 :کندوگوهاي تلويزيوني پنج ويژگي اصلي شکر مي( براساس ديدگاه شاتک براي اي  نوع از گفت2013د. موليون )نامننيز مي

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 .general.interest hard.news or public.affairs show 

2 . panel and news figure 

3 . magazine format for a single topic 

4 .magazine format that deals with multiple topics 

5 . one.on.one host.guest interview 

6 . general.interest soft.news talk show that mixes entertainment,news, and public affairs 

7 .Timberg 

  دي  هستند.. در اي  نوع گفت وگوها به طور مه ول رابطه ص ي ي و شوخ طبهانه اي ميان ميزبان و ميه انان رايج است و اغلب ميزبان ها خواننده يا ک8

 .پردازندوي مستقيم با ميه انان متخصص يا افراد مشهور ميوگوگوي تلويزيوني، مخاطبان استوديويي، مشارکت کاملي در برنامه دارند و به گفت. در اي  نوع گفت9
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 پنج ويژگي اصلي گفت وگوهای عامه پسند

 
 

 بندي کرد:توان به انواع زير دستهوگوهاي تلويزيوني را ميهاي ياد شده و در نگاهي عام، گفتبنديبر مبناي دسته

 
 هاي مختلف شامل: وگو با مشارکت مخاطبان به صورتگفت

 وگو با يکديگر و يا با ميه ان متخصص يا مشهورکننده در گفتهاي مخاطبان مشارکت( بحث1

 ( مواجهه ميان دوستان و اعضاي خانواده، ه راه با توضيحات ميه ان متخصص2

 جامهه وگوهاي سياسي با حضور سياست داران و افراد عادي( گفت3

هاي اجت اعي، کانوني بودن مشارکت فهال مخاطب، شأن هاي بحث دربارة مسائل و آسيبوگوي تلويزيوني عامه پسند با ويژگيگفت

و جايگاه اخالقي و اطالعات پررنگ ميزبان، با مخاطبان هدف اغلب زن، با زمان يک سوواعته و توليد موسووسووات رسووانه اي بيرون از 

 (14تا  12ص ، ص1395)منتظرقائم و آشري،  اي(وليد برون رسانههاي تلويزيوني )تشبکه

 

 

 

 

يا موضوعات محتواي گفت وگوي تلويزيوني نشأت گرفته از مسائل اجتماعي: مسئله محوري

...فردي رايج در جامعه است مانند مصرف مواد مخدر، طالق و 

ي به دليل کانوني بودن مشارکت فعال مخاطب در آن از ديگر گونه هاي گفت  و گو

.تلويزيوني متمايز است

يهمانان حول اقتدار اخالقي و دانش تخصصي ساختار بندي شده که ميزبان واسطه ميان م

و مخاطب است

(اين امر کمتر شده است1990هر جند از اواسط )توليد شده براي مخاطب زن 

ش به به طور معمول برنامه يک ساعته اي است که از سوي موسسات رسانه اي براي فرو

.شبکه هاي تلويزيوني توليد مي شود

ر گفت وگوي تلويزيوني سخت خب

مبتني بر موضوعات عمومي با 

حضور کارشناسان و مسئوالن

گفت وگوي تلويزيوني نرم خبر
قالب مجله اي براي موضوع 

واحد يا چندگانه

گفت وگوي تلويزيوني سرگرم 

کننده آخر شب با ميهمان مشهور

گفت وگو با مشارکت مخاطبان به

صورت هاي مختلف
ندگفت وگوي تلويزيوني عامه پس
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 اجزا و عناصر برنامه گفت وگو محور

 وگو محور عبارتند از: هاي گفتاجزا و عناصر اصلي برنامه

 
ايت هد وگو راهاي متهددي ه چون خبرنگاري، ک يک، تهاج ي و چالشي گفتوگوي تلويزيوني م ک  است با سبکميزبانان گفت

 کنند. 

 
ک کند. در سبطرف ع ل مياي و اخالقي خبرنگاري، ه انند ميانجي منصف و بيدر سبک خبرنگاري ميزبان بر اساس اصول حرفه

شوخي شتري دارد  ست که در ارتباط با ميه ان، مخاطبان و بينندگان هاي زباني و بداهه پردازيک يک آنچه ن ود بي هاي ميزبان ا

تر يقهاي دقکند پاسخشود و سهي ميبک چالشي نيز ميزبان با ميه ان برنامه به صورت جدي وارد چالش ميگيرد. در سصورت مي

وگوهاي تلويزيوني مختلف، جايگاه و نقش متفاوتي داشووته و با ها در گفتتري از او بگيرد. اسووتفاده از هر کدام از اي  سووبکو کامل

ضوعات و ميه انان برنامه منطبققالب سبک ديگر برتري دارد اما اي  امر لزوماً به  ها، مو سبک خبرنگاري بر دو  ست. در نگاه کلي  ا

 مهناي نفي دو سبک ديگر نيست.

 ندي کرد. بتوان به چهاردسته اصلي متخصصان، مسئوالن، افراد مشهور و افراد مه ولي دستهوگوهاي تلويزيوني را ميميه انان گفت

 
وگو است و هر کدام از اي  د شده مبتني بر متغيرهاي مختلفي ه چون قالب، موضوع و رويکرد گفتدعوت هر کدام از چهار دسته يا

گو با وکنند. گفتوگو شوورکت مياي دراماتيک در گفتهايي هسووتند. براي ن ونه ميه انان مه ولي به شوويوهميه انان داراي ويژگي

احساسات و عواطفي ه راه است که از سوي ميزبان براي افزايش جذابيت افراد عادي جامهه که تجارب مت ايزي دارند اغلب با بروز 

ي اهاي رسووانهگيرد هر چند کنترل اي  دسووته از ميه انان به دليل ناآشوونايي با قواعد و چارچوبوگو مورد اسووتقبال قرار ميگفت

اجزاو عناصر اصلي 

برنامه هاي 

گفت وگو  محور

ميزبان يا 

مجري

ميهمان يا 

ميهمانان

مخاطب 

استوديويي يا 

غير استوديويي

موضوع

سبک چالشيسبک تهاجميسبک کميکسبک خبرنگاري
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ها اغلب منجر به مخاطب ع و جذاب آنهاي متنوم ک  اسووت ه راه با دشووواري باشوود اما حضووور اي  قبيل افراد به دليل داسووتان

 شود.پسندي بااليي مي

ستوديويي در گفت ستوديويي يا غيرا شکل ا ست به  ست که م ک  ا صر ديگري ا شکلمخاطب عن شته و به  شارکت دا اي هوگو م

ود در جريان اله ل خود بپردازد. مخاطبان اسووتوديويي م ک  اسووت به صووورت مسووت ر و با مهرفي خمتفاوت به اعالم نظر و عکس

وگو مشارکت داشته باشند و يا به صورت گهگاه و تنها براي پاسخ دادن به پرسش خاصي اعالم نظر کنند. ه چني  مخاطبان گفت

صلي،  سواالت جدي پرداخته و يا نظر کامالً مخالف با نظرات ميه انان ا شگري فهال به طرح  ست به عنوان کن ستوديويي م ک  ا ا

توان حضوووور مخاطبان اسوووتوديويي را در طيفي از حضوووور منفهل تا در مج وع مي وگو طرح ن ايند.گفت ميزبان و جريان و هدف

 وگو از ه ديگر مت ايز کرد.مشارکت فهاالنه در گفت

اي گفتگوهاي تلويزيوني است که بسيار متنوع هستند و از متغيرهاي مختلفي چون نظام سياسي وگو چهارمي  عنصر پايهموضوع گفت

يران، کنندگان و سردبها و ساليق مديران، تهيهها، گرايشاي کشور، مالکيت رسانه، شبکه تلويزيوني و ماموريت آن، ديدگاهانهو رس

اي وگو، مخاطبان هدف، مسائل و رويدادهاي شاخص جامهه و جهان، حدود آزادي بيان در يک کشور، فرهنگ رسانهمان پخش گفتز

وني در وگوهاي تلويزيگفت ل متغيرهاي ياد شده است که موضوعپذيرند. به دلير و جز آن تأرير ميسازي غالب در يک کشوو برنامه

وگوي تلويزيوني تا حدي است که بر انتخاب ميزبان، نوع ميه ان و هايي است. اه يت موضوع در گفتجوامع مختلف ه راه با تفاوت

هداد وگوي تلويزيوني، ه چني  بر تهاي انتخاب شده براي گفتارد. موضوعميزان و سطح مشارکت مخاطبان در برنامه تأرير بنيادي د

ريزي پيش از هاي توليد، ميزان احت الي جذب مخاطب، پژوهش، برنامهها، مدت زمان برنامه، زمان پخش، نوع شبکه، هزينهقس ت

ري، )منتظرقائم و آش رر بسيار زيادي خواهد داشت.وگو، رويکرد برنامه و مانند آن اوگو، سبک گفتهاي ميه انان در گفتتوليد، نقش

 ( 16تا  14ص ، ص1395

 فرفيت هاي برنامه گفت وگو محور خالق

 
 (20تا  17ص ، ص1395)منتظرقائم و آشري، 

 

 

هزينه کمتر توليد گفت وگوهاي تلويزيوني در مقايسه با توليدات ديگر•

مکان بحث درباره مسائل و موضوعات روز جامعه و دغدغه هاي روزمره مردم•

زنده بودن بخش قابل توجهي از اين برنامه ها، داللت بر واقعيت داشتن، مميزي کمتر و جالب بودن اتفاقات گفتگو هاي زنده•

وني براي آموزش مطلوب بودن ساختار براي بعضي از موضوعات مانند طرح موضوعات ارشادي، تربيتي و اعتقادي و ظرفيت باالي گفت وگوي تلويزي•

موضوعات مختلف

ساختار مطلوب براي بعضي از شبکه ها و بعضي از مخاطبان هدف•

ظرفيت تعامل مناسب و آسان با مخاطب•

داراي ميهماناني از متن جامعه و در مشاغل و طبقات اجتماعي مختلف•

داشتن قابليت پخش طوالني مدت و مستمر•
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 ملي برخي چالش هاي برنامه گفت وگو محور در رسانه

د برنامه درباره هر موضوع: در تلويزيون ما اي  باور غلط تري  راه براي توليوگو محور به عنوان آسانهاي گفتشناخته شدن برنامه 

 وگو محور است. اي گفتتري  راه براي پوشش آن، برنامهالوصولافتد سهلوجود دارد که وقتي اتفاقي درجامهه مي

شود ماه تحقيق مي 6قس ت(  30کنند. مثالً براي تهيه برنامه ماه عسل )ها تحقيق ميوگو محور ماهدر دنيا درباره برنامه گفت 

صور اي دم دستي و آسان توگو محور را برنامههاي گفتشود. بنابراي  نبايد برنامهبرنامه موفق مياي  و به ه ي  دليل است که 

ي ت هيدات سازيها نيز مانند ديگر ساختارهاي برنامهبراي اي  دسته از برنامه و کنيم که صرفاً نيازمند مجري، دکور و ميه ان است

 ها بايد لحاظ شود.الزم است که تأمي  آن

 کليدهاي از وگو محورگفت هايشووکل انواع سووازيمتنوع و با مخاطب تهامل ترصووادقانه و بيشووتر چه هر فراهم کردن امکان 

 .روست پيش ايمحيط رسانه در کاميابي

سوري برخي از مديران و تهيه  سان سطحخود ستانه تح ل و  سک کنندگان و لزوم افزايش آ ه ها بپذيري مديران و اعت اد آنري

 وگوهاي تلويزيونيعوامل توليد گفت

ني به وگوهاي تلويزيووگو محور و اولويت يافت  ک يت بر ارتقاي کيفيت، تقليد و شوووباهت گفتهاي گفتتهداد زياد برنامه 

 يار رايج شده است.وگوهاي تلويزيوني بسگي و ک بود نوآوري در توليد گفته ديگر، تکرارزدگي، روزمره

ک بود امکانات و نيروي انسوواني متخصووص، ک بود اسووتوديو و فضوواي مناسووب، ضووهف در طراحي و اجراي دکورها از ج له  

 ک بودهاي موجود در اي  زمينه است.

 کنندگان و مجريان غيرمتخصصوگوهاي خبري به تهيهواگذاري توليد بهضي از گفت 

شان تهيه کننده ميکنندگي مجريان؛ اکثر مجريان ختهيه  ضور در برنامهود ويد گشود و ميبرند مي ايشوند. مجري بهد از ح

 آيم!کنم و گرنه ن ياگر خودم تهيه کننده باشم، اجرا مي

 کنندگان در انتخاب تيم کاري خودپايي  بودن قدرت تهيه 

 (26تا  22ص ، ص1395)منتظرقائم و آشري،  ريزي قبليوگوهاي تلويزيوني در مدت زمان اندک و نبود برنامهتوليد اکثر گفت 

 ملي وگو محور در رسانهراهکارهاي خالقانه براي برنامه گفت

 گيرد عبارتند از: تلويزيوني قرار محور وگوگفت هايبرنامه در ع ل مبناي تواندمي که هنجارهايي و اصول

صاحت بيان، شيوايي • صول از که چند هر خاص طور به بالغت: و ف شهور افراد از گيريبهره محور،  وگوهاي گفتبرنامه کلي ا  و م

 وبة خودن به امر اي  کهاي  چه. شود لحاظ ايشان گزينش در نيز گفتار فصاحت و بيان بايست شيواييمي اما است محبوب و مهروف

 هايبرنامه ميزبانان عبارتي به و مجريان در مورد خاصوووه مهم اي . کندمي فراهم را برنامه جذابيت بيشوووتر چه هر افزايش موجبات

 .يابدمي ايالهادهفوق اه يت محور وگوگفت

 سوممر هنجارهاي و شهني هاياطالعاتي، زمينه نيازهاي با متناسب وگوگفت محتواي تنظيم و وگوگفت در دقيق شناسيمخاطب •

شد، مدهآ دست به ميداني دقيق رصد با ن کهامخاطب فرهنگ دقيق و جامع شناخت مخاطبان:  و متنظي در جدي نقشي تواندمي با

 هک را جامهه روز و جدي زمينة مسائل در پژوهش تواندمي رصد اي . باشد داشته محور وگوگفت هايبرنامه مناسب صحيح و تدوي 

 در جذب ،شووود تدوي  مهم اي  مالحظه با که محوري  وگوگفت برنامه اسووت طبيهي .برگيرد در اسووت، جامهه مردم ع وم مبتالبه

 .کرد خواهد حاصل بيشتري موفقيت مخاطب
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ضايي بايد محور وگوگفت برنامه در وگو:گفت در ه دلي و ص ي يت • شد ه دالنه حاکم و ص ي ي ف  به انميه ان که ايگونه به با

و  نقد بيان از و دهکر مشووارکت مباحث در سووهولت به بتوانند مخاطبان ه چني  و نظر بپردازند تبادل و وگوگفت و بحث به راحتي

 .باشند نداشته هراس خود هايمشغوليدل و نظر

 ن،امخاطب و يکديگر با محور وگوهاي گفتبرنامه ميه ان و ميزبان بودن صادق سخنان: بودن واقع با منطبق و صراحت صداقت، •

 .برنامه بيشتر کردن جهت جذاب واقع خالف و آميزاغراق هايبيان از پرهيز

 عنبايد موض ميه ان چه و ميزبان چه وگوگفت هايطرف از کدام و هيچ وقت داشته باشند ة همانداز به بايد در گفتگو طرف دو هر •

 .نيست شايسته وجه هيچ به وگوگفت در ميه انان ميان تبهيض و باشند وگو داشتهگفت در بااليي

 جامهه مردم ع وم آن مخاطب محور که وگوگفت هايبرنامه در مباحث ارائه وگو:گفت در حداکثري مفاه ه جهت در تالش •

 هايعبارت شکر از بايسووتمي ميه ان و ميزبان. شووود ارائه نمخاطبا از سوووي درک قابل و فهم ه ه روان، ايگونه به بايد هسووتند،

شوار را کالم که فهم پيچيده ضيحاتبود، ت هاييعبارت چني  کاربرد به نياز چنانچه و کنند پرهيز سازد،مي د شنير تک يلي و  در و

 .شود گرفته مناسب بازخورهاي ايشان از و شده أخذ فهالي طور به در بحث مخاطبان مشارکت بايد ه چني . شود ارائه هاآن مورد

 بلکه رد،ک توجه بحث طرح و شوووکل بيان و فرم باالي کيفيت به بايد تنها نه وگوگفت در محتوا: و فرم نظر از وگوگفت جذابيت •

 اطالعاتي خألهاي پرکردن جهت الزم هايجذابيت از اما سووازنده و هرچند مفيد که شووود تنظيم ايگونه به آن محتواي بايسووتمي

 .باشد مخاطبان برخوردار

. بخشد قاارت را او انديشه و فکري درک، افق سطح بايست،مي وگوگفت انديشه: محتواي ته يق و وگوگفت مهرفتي محتوادار بودن •

 جامهه مسووائل يا و رويدادها اخبار تفسووير و تحليل يا و خود روزمره زندگي بيان تجارب به ميه انان که شوووهاتاک در ر خاصطوبه

 رايب که شود ارائه طوري بايستمي اند، محتوامشغول آن در مشارکت افزايش و بحث کردن گرم و هدايت به ميزبانان و پردازندمي

 هفايدبي و ايحاشيه مسائل به پرداخت  از بايستمي رو اي  از .باشد کاربردي حتي سازنده و هايدرس حاوي و آموزعبرت مخاطب

 (175و  174 ص، ص1394منتظر قائم و مهرباني فر، ) شود. پرهيز

 منابع:
 1390سي ا.  و صدا مرکز تحقيقات ،«تلويزيوني محور گفت وگو و خبري هايبرنامه در بصري عناصر شناسي زيبايي»شهبا، مح د، . 1

 ايران واکاوي و آمريکا ايرسوووانه نظام دو در چگونگي آن و تلويزيوني محور وگوگفت هايبرنامه»منتظر قائم، مهدي و مهرباني فر، حسوووي ، . 2

 3، مجله رسانه، سال بيست و ششم، ش اره 1394، «هابايسته و هاضرورت اقتضائات،

 هايپژوهش ، فصلنامه1395، «صداوسي ا سازمان در تلويزيوني گفتگوي ژانر هايچالش و هارفيتف»سيدحس ،  آشري، و مهدي قائم، منتظر. 3

   88 ش اره ارتباطي،



 

49 
 

 
 

 

   
 
 

   

 

 

 

  تاک شوهاي خالقيت در برنامه :ششمفصل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

50 
 

 مقدمه

از افراد دور هم ج ع مي يا گروهيفردي شووود که اي راديويي يا تلويزيوني اطالق مييا چت شووو به برنامه (talk show)تاک شووو 

کند، به بحث و تبادل نظر بپردازند. البته گاه چندي  ميه ان در شووووند تا در مورد موضووووعات مختلفي که ميزبان برنامه تهيي  مي

ستند. در مدل ديگر ضوع مورد بحث برنامه ه شناس مو صص و کار ضور دارند که متخ صص يا حيطه برنامه ح ميه ان در مورد تخ

شود. ناخته ميش «گفتگو محور»پردازند. اي  نوع برنامه درايران با عنوان برنامه ا يک يا دو نفر ميزبان به بحث و گفتگو مياش بکاري

راديو أخذ  1930وفق دوران طاليي دهه هاي مرسوود که آن هم از برنامهمي ه در تلويزيون به حدود هفتاد سووالقدمت اي  نوع برنام

به مدت  1946در آمريکا از راديو به تلويزيون راه يافت و از سووال  که «مروري به مطبوعات»مه راديوييشووده اسووت. از آن ج له برنا

شور به ر شبکه تلويزيوني اي  ک صورت زنده و فيرفت. اي  گونه برنامهوي آنت  ميچند دهه در چند  وليد و البداهه تها در راديو به 

سلط و مهروفي پخش مي شتند. با آمدن آنشدند و مجريان موفق و م سخت مورد توجه قرار گرفت و دا سانه  ها به تلويزيون، اي  ر

س سانهاي برايش به ارمغان آورد. بهانهشهرت و اعتبار ر شدن تلويزيون يهني ني ه دوم دهه خصوص که در اوايل ر به بهد،  1940اي 

با  شد و لذا ه اهنگي تام و ت اميم توليد و پخش ميهاي تلويزيون به دليل محدوديت تکنيکي به صورت زنده و مستقيه ه برنامه

 هاي زنده و مستقيم تاک شو داشت.برنامه

 هاي تاک شو از لحاظ محتوا عبارتند از:انواع برنامه
اخبار امل ش که مه والً  گاهيکنند. نظير تاکشو اخبار صبحرساني موضوعات روز استفاده ميهايي که از گفتگو به عنوان اطالعبرنامه .1

خبري شبکه دو سي ا که هر  کنيد و گزارش ويژةتلويزيون فرانسه مالحظه مي 5نال کوتاه و گزارش رويدادهاست. نظير آن را در کا

 هاست. شود از ج له اي  گونه برنامهپخش مي 30/22 در خبر ساعت شب

 انند برنامه سين ايي هفت يا برنامه ورزشي نود.کنند. مخاص را پيگيري مي يهايي که گفتگوهاي تخصصي دربارة موضوعبرنامه .2

گزينند. ازيگران را به عنوان مجري برميهاي مهروف مانند بجنبة سرگرمي دارند و شخصيت هاي گفتگو محوري که صرفاً برنامه .3

 مانند برنامه دوره ي و خندوانه 

 تاک شوهاي مناسبتي مانند لحظه افطار. .4

توليدات مست ر سه شبکه تلويزيوني بزرگ آمريکا  بوده که ع دتاً 1973تا  1949هاي گو محور بي  سالهاي گفتطاليي برنامه دورة

 داده است.را تشکيل مي  NBCو ABC ،CBSشامل 

 هاي گفتگو محور در تلويزيون ايرانبرنامه
ند. در حال حاضر نيز يکي سال دار 50زديک به و نشوند، قدمتي طوالني ر شناخته ميها با عنوان گفتگو محودر ايران نيز اي  برنامه

توان به هاي اي  گونه توليدات ميتري  ن ونهموفقدهند. از را تشکيل مي مانهاي تلويزيوني کشورهاي مهم و پر کاربرد شبکهاز گونه

ر(، کوله پشتي )مجري پو)مجري رضا رشيد اياي و شب شيشهنوشري(، عبور شيشه هايي نظير صندلي داغ )مجري منوچهربرنامه

 )مجري مهران مديري( اشاره کرد. )مجري رامبد جوان( و دوره ي فرزاد حسني(، خندوانه

 اي در تلويزيونهاي مباحثهانواع برنامه
ص  ها، آگاهي دادن و ادراک مطالب موردسازي اطالعات، دريافت واقهيتورت مباحثه، تغيير عقايد، دگرگونهدف از اجراي برنامه به 

شود که عبارتند از: مذاکره و هاي متفاوتي ارائه مياي به شکلهاي مباحثهتيابي به راه حل است. برنامهاي از موارد دسظر و در پارهن

 منافره.دوستانه، ميزگرد يا بحث گروهي،  بحث
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دگان نکنند. شرکتي هستاي مسئلهگوکننده به طور انفرادي پاسخر اي  شکل از مباحثه، افراد شرکتد مذاکره و بحث دوستانه: (الف

کنندگان شوند براي ه ه شرکتکه مطرح مياالتي مهي  و يکساني در اختيار دارد. سؤبراي بيان نظر خود در هر يک از ابهاد، زمان 

تشرکها به صورت مستقيم براي ( در دو جبهة مخالف به آن پاسخ داده شود. سؤالو نه ضرورتاً ؛ گر چه م ک  است )يکسان است

ي هايي که از سوالکنندگان به سؤکند. سپس شرکته نوبت نظر خود را در رابطه با سؤال بيان ميها بشود و آنکنندگان مطرح مي

يکديگر را جهت  توانند سخنانگويي به سؤاالت مخاطبان، ميدهند. هنگام پاسخشود پاسخ مياطبان در رابطه با موضوع مطرح ميمخ

 شود.مي بندياي از مسئله مورد بحث بيان وج عاالت مخاطبان، چکيدهگويي به سؤال قطع کنند. بهد از پاسخکامل کردن پاسخ سؤ

شود که جهت رسيدن به هدفي خاص، با استفاده از روش کندوکاو، پژوهش در بحث گروهي تالش مي: ميزگرد يا بحث گروهي (ب

کنندگان در بحث گروهي بر اي  نيست که شکل دست يابند. تالش شرکترايي، به راه حل مفکري و ايجاد روحيه ه فکري و هم

کنند بدون تهصب، وع بحث، حرکت کنند، بلکه کوشش ميکه بر خالف جهت هدف موضمسئله را تحت نفوش افکار خود درآورند، يا اي 

کننده قابل قبول باشد دست روه شرکتراه حلي که براي اعضاي گاصولي مناسب را مورد ارزيابي قرار دهند و از طريق ه فکري به 

 يابند.

ها مهريزي شده نيست. در اي  برنال دوستانه دارند، برنامههايي که شکشود، به اندازه بحثزگرد اجرا ميهايي که به صورت ميبحث

سازي قبلي آماده ندگان در ميزگرد، نيازي بهکنشود. شرکتخاصي در نظر گرفته ن ينظران در بحث، زمان براي مشارکت صاحب

شته خواهند بگويند ندارند و اگر چني  رويهمطالبي که مي ست مطالب را طوري بيان کنند که جنبه گفتگو دا اي را برگزينند، بهتر ا

کنندگان، در بحث بايد ه ه شورکتبرنامه اسوت. به اي  ترتيب که مي او رهبري برنامه در بحث شورکت ندارد. وفيفة باشود. مجري

شارکت  شود. ه چني  هيچ م شند و بحث پيرامون هدف خاص برنامه دور بزند و از موضوع خارج ن شته با ضا نبايد نظر  کدامدا از اع

طرفانه و عل ي به موضوووع و دسووتيابي به راه حل، از طريق شوويوه منطقي بحث ميزگرد، نگرش بي خود را بر ديگران تح يل کند.

 آيد.ي است که در مباحثه پيش مياهاي به هم وابستهتجزيه و تحليل واقهيت

پيرامون مسئله به  يروهگپردازند. به بحث مي يموضوع ةدر منافره، دو گروه يا دو ت  در دو جهت مخالف هم دربار مناظره: (ج

طرف  حالت نزاع ندارند. در منافره، دوکدام کند و طرف ديگر در جهت مخالف آن، ولي به هر حال هيچ صورت موافق افهار نظر مي

گيرد تا نظر خود را به کرسي بنشاند و نظر و عقايد طرف مقابل را رد کند. به عبارت مباحثه ت ام هوش و شکاوت خود را به کار مي

مشترک در ت ام اي  الگوها اي  است  وهاي گوناگوني وجود دارد ولي نکتةديگر طرف مقابل را از ميدان به در کند. براي منافره الگ

منافره به دو طرف وقت  د ديگري را متقاعد کند. در برنامةکن، عقايد و نظراتي مخالف هم دارند و هر يک سهي ميکه دو طرف بحث

يا چنانچه برنامه به صورت  شود تا داليل و نظرات خود را مطرح و نظر و عقايد طرف مقابل را رد کند. در پايان برنامه وکافي داده مي

که به صورت منافره  هاشود. در برخي از اي  گونه برنامهاي از مطالب مورد بحث مطرح ميبهد، خالصه دار باشد در آغاز برنامهادامه

 کننده يا مجري نقشي ندارد.است، ه اهنگ

 

 ايهاي مباحثهنويسندگي براي برنامه
به طرح نياز دارند که اي  طرح ها برنامهشود. اما اي  گويي اجرا ميهاهنامه است و اغلب به صورت بد اي فاقد تصويرهاي مباحثهبرنامه

شرکتمي شود و در اختيار  شته  شارکت خود آگاهي يبايد نو ساس آن از چگونگي م ابند. مطالبي کنندگان در بحث قرار گيرد تا بر ا

ث شوامل بح) هاي مهم آن، نوع مباحثهبحث، تهريف آن، حدود و رئوس نکتهشوود عبارتند از: موضووع مورد که در طرح نوشوته مي
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کنندگان بحث و گفتگو براي شرکت بيني زمانپيششود، آن، ترتيب مسايلي که مطرح مي يجراا گروهي، منافره يا دوستانه( شيوة

 و ه چني  زمان کل برنامه.

کند. مطالبي امه تهيه کنندگان در شروع برنموضوع مورد مباحثه و مهرفي شرکت بايد مطالبي را در زمينهعالوه بر طرح، نويسنده مي

ضوع مورد بحث ارائه مي سنده بايد تهدادي  ارةشود، اطالعات اوليه دربکه در زمينة مو ست. ه چني  نوي ضوع ا برنامه و فرآيند مو

ها بر حسب موضوع مورد بحث ميجب افزايش پويايي برنامه شوند. سؤالتواند موها ميمجري برنامه تهيه کند. اي  سوال سوال براي

هند داد به شرطي که در ميان شرکتانگيز، هيجان و نيروي بيشتري به برنامه خواهاي بحثي يا بحث انگيز باشند. سؤالانند عادتو

نکاش انديشووه تفکر و ک بتوانند موجانگيز اگر خوب طراحي شوووند، ميهاي بحثحالت نزاع و تهصووب ايجاد نکند. سووؤال کنندگان

شند. اسياست کلي جامهه ب د دقت شود که مسائل به صورت گسترده و جامع در ارتباط باانگيز بايهاي بحثشوند. در طراحي سؤال

ها به آن اندازه صريح و روش  نباشد که بديهي به نظر برسند. در تلويزيون صحنه و آن چه اطراف گروه يا در عي  حال پاسخ سؤال

مورد بحث در ارتباط باشد. اگر چه م ک  است اي  ارتباط بسيار کند، بهتر است با موضوع کننده در مباحثه را احاطه ميشرکت افراد

ضوع گاه ميهاي کالمي يا ته چني  پخش برخي گزارش ساده جلوه کند. تواند در جريان مباحثه به ايجاد صويري در ارتباط با مو

 هيجان ک ک کند.

 هاي گفتگو محور عبارتند از:هاي برنامهبرخي از مه تري  ويژ گي
هاي تصويري شوند ولي امکان توليد آن به صورت تصويربرداري پرتابل نيست. اما گزارشژ توليد ميروش استوديويي يا رپرتا به دو .1

و کالمي يا پوشش تصويري ميه ان خارج از استوديو که ه زمان با افراد داخل استوديو در گفتگو شرکت دارد به وسيله دوربي  پرتابل 

 شود.ضبط مي

عي  حال که اختيارات کافي از سوي رسانه  طلبد. درعات تخصصي از موضوع برنامه را ميط و مسلح به جديدتري  اطالمجري مسل .2

 براي بحث آزاد به وي داده شده باشد. 

 )نه در لوکيش ( شود.در استوديو ضبط مي مه والً .3

 شود.البداهه اجرا مينامه به صورت فيگفتگويي نوشته نشده است و بر .4

برنامه به دو صورت زنده يا ضبط شده قابل پخش است هر چند برنامه زنده از پويايي و جذابيت و اعت اد بيشتر مخاطب برخوردار  .5

 است.

گيري يا ج عو نتيجه ين يا رسيدن به راه حلگاهي بخشيدآ ،ييا تبيي  موضوع يها به چالش کشيدن مبحثهدف اي  گونه برنامه .6

 است.بندي منطقي از آن 

 رود.يهاي تلويزيوني به ش ار مزينه و پرتهداد غير ن ايشي شبکههاي کم هاز ج له برنامه .7

ب با اهداف برنامه بيابد. ها را مهم و متناسشوند که مخاطب آناست. آن چنان ميه انان مهرفي مي با آغازي قوي و جذاب ه راه .8

 يابد.و اعالم موضوع برنامه بهد و مشتاق ن ودن مخاطب براي ديدن آن پايان مي بندي مثبتبا ج ع

 پرماجرا، مخاطب را مجذوب خود کند. يتواند از جاشبه دراماتيک نظير تضاد و نقطه اوج برخوردار باشد و ه انند فيل مي .9

هاي رسانه باشد، قابل اجرا باشد، وع تکراري بنگرد(، تابع اولويتوضاي نو و بديع به م)يا الاقل از زاويه باشد بايد بکر سوژه مه والً .10

 فراگير را دست ايه قرار دهد. حساس و ،مهم ذاب و پر کشش باشد، موضوع به روز،ج

 واحد توليد شود. يهدف يا موضوع مض ون برنامه بايد حول .11
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هاي برنامه با هم و دوم ايجاد کشش ارتباط ارگانيک ت ام ال ان ز نظرالهاده مهم است. نخست انبة تصويري برنامه از دو نظر فوقج .12

آرايي و نوع دکور و رنگ و حالت آن و نان و مجري، صحنهنشست  ميه ا شکلي براي مخاطب. از اي  نظر نحوةو جذابيت فاهري و 

 تخاب شوند.يابند و لذا بايد با دقت انخاطر مخاطب مهنا و مفهوم خاصي ميحتي اشيا و وسايل صحنه در 

اي مانند هاي حاشيهاستفاده از منابع تصويري و آيتم تحقيق برنامه، راهن ايي و کنترل ميه انان، ،االت، انتخاببايد در تهيه سؤ .13

 ايجاد اتاق فکر دقت کرد. دائم با مراکز تفکر و و ارتباط ... گزارش و

  تلويزيون خبر بخش در مصاحبه هايشيوه
 .است تقسيم قابل دسته سه به تلويزيون خبر در مصاحبه ارائه، شکل نظر از

 سردبير سفارش به مصاحبه .1

 نوع اي  دهندهسفارش. است مهي  موضوعي مورد در يخاص شخصيت يا مسئول نظرات از يافت  آگاهي مصاحبه، نوع اي  از منظور

ست پخش سردبير ع وماً مصاحبه  و روندمي شده توافق مکان يا کار محل به قبلي قرار با يخبر پرتابل گروه مصاحبه نوع اي  در. ا

 صراحت به شوندهمصاحبه آن، در که را نظر مورد قس ت او سردبير، دست به مصاحبه نوار رسيدن از پس. دهندمي انجام را مصاحبه

 خوانده رخب گوينده توسط که) يسدنومي آن براي نيز کوتاهي موخره و مقدمه. کندمي انتخاب است داده کوتاه و رسا پاسخ ال،سؤ به

 . شودمي پخش ديگري خاص ت هيد بدون گزارش و( شودمي

 اي  رد شناسيييزيبا هايويژگي. است گزارش خذأ مسئوليتش، خبرنگار و پخش سردبير اصلي، کارگردان ها،مصاحبه نوع اي  در

 .شودن ي گرفته جدي متاسفانه تلويزيوني، سازيامهبرن تکنيکي اصول از سردبير شناخت و تسلط عدم دليلهب مصاحبه نوع

 )قالب گفتگو محور( تلويزيوني ميزگرد .2

. پردازدمي گفتگو به دارند شوندهمصاحبه نقش که ميه ان چند يا يک با کارشناس و مجري آن در که است مستقل ايبرنامه صورت به

 گاه. ندهست باالتر و دقيقه پانزده زمان داراي هابرنامه نوع اي . يابدمي رشگست و طرح روز مسائل از يکي حول برنامه موضوع مه والً 

 خبري بخش از جدا مه والً  هابرنامه نوع اي . کنندمي شرکت برنامه در تصويري يا تلفني صورت به استوديو از خارج از ميه اناني

 ايستبمي اکنون و است شده مطرح خبر قبلي بخشهاي در که است روز رويدادهاي تري داغ از يکي به مربوط موضوعشان اما آيندمي

 . بگيرد قرار مطلع کارشناسان افهارنظر و بررسي و تحليل مورد

 ت امي مثل. گردندمي پخش و آماده شده ضبط يا و زنده صورت به و مدت طوالني هايمج وعه صورت به اغلب هابرنامه نوع اي 

ستند کارگردان و کنندهتهيه نظير هنري و فني عوامل داراي ها،شبکه توليدي هايبرنامه  به متهلق که tve تلويزيوني شبکه در. ه

 وردم در متخصصان حضور با ميزگردي روتي ، صورت به صبحگاهي، هايبخش در خبر ساعت چهار حدود از پس اسپانياست، کشور

 .شودمي برگزار روز آن وقايع مه تري  از يکي

  خبری مستقل گزارش هایآيتم از يکي مثابه به مصاحبه .3

  هابهمصاح. شودمي گفتگو عادي مردم و مطلع يا عيني شاهد مسئول، يا مدير کارشناس، شخص چند يا يک با مصاحبه نوع اي  در

 ايقيقهد سه زمان بدليل. شوندمي گنجانده برنامه ديگر هايآيتم ميان در و کار کلي ريتم با مطابق منظم و شده حساب صورت به

 . شوند انجام موجز و دقيق و سنجيده کامالً بايستمي هاپاسخ و هاپرسش گزارشها، نوع اي 

 مصاحبه سواالت ويژگي
  بودن محوري تک و کوتاه .1

  بودن درک قابل و شفاف .2
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 داشت  قرار گزارش موضوع چارچوب در .3

 بودن دارکنايه و پهلو دو ابهام، از پرهيز .4

  تلويزيوني هايمصاحبه در رسشپ انواع
صاحبه سواالت تنظيم ست و )مجري( بوده خبرنگار هاينگراني و هادغدغه از ه واره م  مرتب و تنظيم خوبيهب سؤاالت اي  اگر. ه

 به را التسؤا. باشدمي مصاحبه اجراي آن و است فاصله نهايي موفقيت تا گام يک فقط باشند داشته مناسبي تأخر و تقدم و شوند

 به اينجا در. کرد اشوواره اصوولي و مقدماتي  ع قي، و سووطحي به توانمي ج له آن از که اندکرده بنديدسووته مختلف هايصووورت

 کنندمي  لع کنترل فرمان مثابه به بهضاً بلکه سودمندند، مصاحبه اهداف تحقق براي تنها نه که پردازيممي تريجامع بنديتقسيم

 .هستند بحراني و مختلف هايوضهيت در )مجري( خبرنگار توسط مصاحبه فرآيند هدايت راهگشاي و

سش. 1 سه ابتداي در مه والً :يادآورنده پر ضوع اولي  يادآوري براي و جل سله در مندرج مو سش سل شخص و هاپر  زمينه شدن م

 شد؟ توليد ايران در سالي چه در بنيادي هايسلول گروه اولي : مثالً. شودمي پرسيده بحث

سش. 2  و قضوواوت توجيه، عقيده، ابراز چون هاييحوزه در تحليلي هايپرسووش از توانمي هاپاسووخ سووطح ارتقاء براي: تحليلي پر

  دارد؟ هافرهنگ خورده براي ضرري يا نفع چه سازيجهاني: مثالً. جست بهره بينيپيش

 استفاده سواالت نوع اي  از ن ايد ارائه تريع يق حليلت عواطفش و احساس ةدربار بخواهيم ميه ان از هرگاه احساسي:  پرسش. 3

 متنفريد؟ کشور هايجنگل در ع راني امور گسترش از اينقدر چرا مثالً. کنيممي

 . دشومي استفاده نظر، مورد پاسخ طرف به شونده مصاحبه دادن سوق براي پرسشها اينگونه کننده: هدايت پرسش. 4

  گفتگو هدايتگر پرسش. 1/4

  اي به ايبچه بحال تا آيا:ً مثال. گيردمي قرار برداريبهره مورد مهي  پاسخي به او کردن وادار و شوندهمصاحبه کشيدن حرف به ايبر

شنگي سخ دنبالهب) ايد؟ديده ق صاحبه اوليه پا ضوع تائيد از حاکي جوابي قاعدتأ که شونده م ست، مو صوير ه ان باز ن اي ا  هديد ت

 (.دارد وي توسط فاجهه زا حکايت که شودمي

 ساده هدايتگر پرسش. 2/4

 آره؟ گيريد،مي روزه رمضان ماه در: مثالً .طلبدمي دقيقي و مغز پر پاسخ که است ساده سوالي

 :ضمني هدايتگر پرسش. 3/4

 نبود؟ ش ا شايسته A طرح تصويب که دانيدمي: مثالً دهدمي قرار فشار تحت را مصاحبه مورد شخص مؤدبانه، ايگونه به گرمصاحبه

 جهتي هدايتگر پرسش. 4/4

 .رودمي نشانه است، مصاحبه اصلي اهداف از يکي که را مشخصي و خاص پاسخ مه والً هاپرسش نوع اي 

  اش منظور دقيقاً: مثالً. دهد گسترش و بسط را خود اوليه هايپاسخ شونده مصاحبه که است آن منظور بهگير:  سرنخ پرسش. 5

  چيست؟

سش .6 سته: هایپر سخ که شودمي گفته االتيسؤ به ب ست کوتاه هايجواب يا و خير يا بله فقط هاآن پا  براي هاالسؤ نوع اي . ا

 .هستند مناسب هامکان و شغلي هايس ت اسامي، حياتي، آمار به دستيابي

 :کيدیتأ السؤ. 1/6

اي . هستيد کار محافظه يک ش ا»: شوندمي ش رده بسته هايپرسش ةمج وع زير و طلبندمي کوتاه هايپاسخ سواالت گونه اي 

 «نيست؟ طور
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  گماني يا فرضي السؤ. 2/6

 هستيد مجرد ش ا :. مثالًنيايد در درست خبرنگار هايفرم اگر ويژههب. انددهنده آزار بيشتر که هستند کيديتأ سواالت از اين ونه

 متاهل؟ يا

 .امگرفته طالق م . هيچکدام

 .طلبدمي توضيحي و مفصل جواب که گويند سواالتي به :باز السؤ. 7

 اغواکننده:  يا فريبنده السؤ.  1/7 

ست مواقهي براي و باز سواالت از اين ونه  ديدن از م : مثالً. کندمي سکوت اما کند، صحبت بيشتر خواهدمي شوندهمصاحبه که ا

 داد؟ دست هم ش ا به حالت اي ( مکث) شدم شوکه آن

  گسترشي يا تفصيلي السؤ .2/7

 ايده دي چن ما شورکتمثالً: . گيرندمي قرار اسوتفاده مورد بيشوتر جزئيات به دسوتيابي براي که هسوتند باز االتسوؤ از ديگري نوع

 .است کرده ارائه خود از بازاريابي

 بفرمائيد؟ را آن موفق مورد چند است م ک : خبرنگار

  کننده روشن السؤ .3/7 

 م  که بود بد آنقدر کار نتيجه: مثالً .روندمي کارهب هاپاسخ ن ودن فهم قابل و کردن روش  براي که هستند باز التسوا سوم دسته

 .گرفتم گيريکناره به تص يم ه انجا

 افتاديد؟ خودکشي فکر به که بود زمان ه ان و: خبرنگار

 ....که وقتي آمد سراغم به بهداً فکر اي  نه

  تلويزيوني بهمصاح خصوصيات مه تري 
صاحبه آدمي با تلخ، حقيقت فيلم در :انگيزه( 1 ستفاده ارر در اشصوتي تارهاي که شودمي م  موضوع که ايکارخانه محصوالت از ا

 . گويدمي سخ  حنجره صداي کنندهتقويت دستگاه با و رفته بي  از است، برنامه

 يباً تقر ريرگذار،تأ مصاحبه ارائه امکان ص ي انه، ارتباط ايجاد بدون که بيميامي در موفق، سازان مستند آرار به نظري با: صميميت( 2

ست منتفي صاحبه. ا سؤبراي مثال م سئله را به چالش بکننده  سد، م سؤال بپر شد، اما هرگز به جدل نپردازد.  شکک ل ال کردنش 

 بازجويي به خود نگيرد.

 پشت افراد و تجهيزات وجود شوندهمصاحبه که گذارندن ي مور مايکل و امانپور چون کريستيان کساني :تجهيزات کردن فراموش( 3

 .بدهد دست از را خود ت رکز و آرامش ترتيب اي  به و کند احساس را صحنه

 به» فيلم هايپرسش که است امر ه ي  خاطرهب. کنند برنامه در گرايييکجانبه احساس نبايد مخاطب و شوندهمصاحبه: بيطرفي( 4

 ايج بر مخاطب شه  در مثبت ريرتأ «ابراهيم فرزندان» فيلم در فاهري بيطرفي اما است. شده آن ضهف باعث «مديدآ خوش تهران

 .است گذارده

 به مخاطب، اط ينان و توجه جلب براي ،CNN شبکه روش  کامالً گيريموضع رغم علي «عراق در روز پنج فيلم» :چندصدايي( 5

 .پردازدمي آمريکا مخالف حتي و مختلف هايجناح مواضع انهکاس

 (موضوعي و شناسيزيبايي بعد در) تنوع( 6

 کالمي غير توصيف( 7
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 راديو و مکتوب هایرسانه هایپيرايه از رهايي( 8

 االتي را بپرسيد که مخاطب انتظار دارد.(مخاطب محوری: سؤ9

 انواع تيپ هاي مصاحبه شونده

جود است. خود در موضع کارفرما و مجري قرار گرفته و طبها داليلي دراربات کسي است که مدافع وضع مومسئول يا متولي:  (الف

 توان ادعاهاي او را به راحتي مورد پرسش و ترديد قرار داد.کند. به دليل اشراف وي بر موضوع، ن يحقانيت وضع حاضر مطرح مي

کند. کارشناس يا عليه وضع موجود ابراز مير له اي دال بتخصص موضوع مورد بحث بوده و ادلهشخصي است که م :کارشناس (ب

توجيهات اش قادر است در ا تيپي است که با اشراف اطالعاتيتواند موافق يا مخالف موضع مسئول باشد. اما به هر حال او تنهمي

 ع براي مخاطبطرف، که هدفش روش  و شفاف شدن موضوبي ايبرنامه در مسئول، خللي وارد کند و آن را به چالش بکشد. مه والً 

هاي زماني مساوي، به شکر داليل خود مبني برموافقت يا مخالفت با مخالف هر دو حضور داشته و در بخش است، کارشناسان موافق و

 پردازند.موضوع مي

 اند. به اي دها رصد کراشخاصي را گويند که از نزديک و در هنگام وقوع حادره يا رويداد، نافر بر رخداد بوده و آن ر :شاهد عيني (ج

ها در برنامه سند و گواهي بدون جرح و تهديل است که هيچگونه ترديدي تري  راويان ماجرا باشند. وجود آنتوانند صادقترتيب مي

شود و ابهام ها گره کور ماجرا به راحتي گشوده ن ينسبت به نحوه رخداد موضوع باقي نخواهند گذاشت. بدون وجود يا ه کاري آن

رود يا يمتوان بر طرف کرد. البته بايد به اي  نکته نيز توجه کرد که گاه شووواهد عيني از گفت  حقيقت طفره ر آن را ن يموجود د

کند. از طرف ديگر م ک  است که تنها، شاهد زاويه خاصي از رخداد بوده باشد و ه ه آن را نديده باشد اما روايت واقهي را قلب مي

 ه خود را به کل ماجرا ته يم داده و سبب استنباط غلط گردد.در هنگام بازگويي آن، ديدگا

ده از ه ي  تيپ هاي گفتگو محور استفاکه يکي از وجوه سوگيري در برنامهرسد مي رمصاحبه با مردم عادي. بنظ مصاحبه مردمي: (د

 مصاحبه جايگاهي ندارد.  گيرد اي  نوعموضوع واحدي مورد کنکاش قرار مي هاي تخصصي کهافراد باشد و اال در برنامه

ها، هاي آندر حادره تصادف دو خودرو، راننده روند. مثالً ش ار مياصلي حادره بهکساني را گويند که دو قطب  طرفين درگيری: (ر

 دهند.شوند. يا در جريان قتل، قاتل و خانواده مقتول طرفي  درگيري را تشکيل ميطرفي  درگيري محسوب مي

 صاحبهمقدمات برگزاري م
 انتخاب موضوع . 1

صاحبه. 2 ست که در اينجا هاي چنده تلويزيوني گفتگو محور با ويژگيشونده و مجري: انتخاب اي  افراد براي برنامانتخاب م ي توام ا

 .پردازيمها ميبه شرح آن

ناس درجه اول موضوع، الف: خصوصيات ميه ان: ميه ان بايد داراي چند خصوصيت باشد که شامل تخصص در زمينه موضوع، کارش

 شکالمي در وجودکننده بيان غيرر و صورت که کاملدست و س )فتوژنيک به دو مالحظه چهره و مي يک و حرکات فتوژنيک بودن

 باشد(، بيان رسا و شيوا داشت  است.

 پژوهش و تحقيق. 1

 االتانتخاب سؤ. 2

 انتخاب نوع مصاحبه. 3

 انتخاب مکان و زمان مصاحبه. 4
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 هپيش مصاحب
 ه و زمينه کلي موضوع و پرسشاي به ه اهنگي نحوه اجراي برنامجلسه ، مجري به اتفاق ميه انان درمدتي قبل از برگزاري مصاحبه

آشنايي ميان مجري  پردازند. دراي  جلسه که اغلب قبل از اجراي برنامه اصلي است مه تري  موضوع، ايجاد اعت اد واز ميه انان مي

ست.  سش درو ميه انان ا سه مجري زمينه کلي پر سواالت را به  دهد اما به هيچا را در اختيار ميه انان قرار ميهاي  جل وجه عي  

 دهد. بهتر است در اي  جلسه موارد زير را روش  کنيد:ها ن يآن

اينکه يکي از قس ت و اينکه هدف اي  برنامه چيست؟ نامه از کدام شبکه پخش خواهد شد؟که بربرنامه کيست؟ و اي  اجرا کنندة و

 هاي برنامه را ببينند تا با فضاي برنامه بيشتر آماده شوند.

 که برنامه به صورت تلفني، زنده يا استوديويي است؟ها اعالم کنيد. اي نوع اجراي برنامه را به آن و

 آيا به وسيله ح ل و نقل نياز دارند؟ لباس خاصي با رنگ مشخصي بايد به ت  کنند؟ و

کالمش را   ها و حتي لح وان هستند يا مس ، بهتر است مثالنامه جرها بدهيد. اگر مخاطبان باز مخاطبان برنامه به آن توصيفي و

 ها انتخاب کند.متناسب با قشر سني آن

 هاي خود را تنظيم کند.ها بگوئيد تا طول پاسخوقت دقيق و مدت برنامه را به آن و

 ان روش  کنيد.هدف و نکات اصلي برنامه را برايش و

 دهد.ها را کاهش ميکار تا حدي فشار روحي و عصبي آن شوندگان اعالم کنيد که مصاحبه زنده است يا ضبطي. اي به مصاحبه و

 کنند.اعترام مي ها حاصل شود حت اًبار ارائة کامل سؤاالت نرويد چون اگر تغييري در آن زير و

 نه به دوربي . شونده بگوئيد که به ش ا بنگردبه مصاحبه -

ي ها ناراحتي يا کدورت. در صورتي که با آنمه مورد مصاحبه قرار خواهند گرفتها اعالم کنيد که چه کسان ديگري در اي  برنابه آن  و

 دهند. در عي  حال درخواهند يافت که با چه نظرات انتقادي در برنامه روبرو خواهند شد.داشته باشند، در ه ي  مرحله انصراف مي

بايد موبايل خود را خاموش اعالم کنيد که در هنگام اجراي مصاحبه نبايد از زيورآالت صدادار استفاده کنند. در عي  حال که مي و

 ن ايند.

 ها خوشحال هستيد.ن دهد از بودن در آن جا  و با آنچنان صحبت کنيد که نشا و

 مصاحبه به سبک قيفي
ر و گو در عي  حال دلپذيرتري  نوع ترتيب سواالت در مصاحبه براي مصاحبهسواالت تري  روش براي پرسيدن سبک قيفي: سهل .1

شود تا مصاحبه شونده به فضاي مصاحبه عادت کند رود.چون مصاحبه با سواالت ساده و ص ي ي آغاز ميمصاحبه شونده به ش ار مي

د متهدد فني، کاهش يابد. ها و افرايزيوني و تکنسي و يخ ترس و وحشت او از مصاحبه در مقابل تجهيزات ويديويي و استوديو تلو

شونده عصبي يا مصاحبه سد. اي  سبک هنگامي که با مصاحبهرتر ميتر شده و به موضوعات حساستر و بغرنجگاه سؤاالت سختآن

ن اي  است که مانند فضاي باز گذاري آشونده کم رو و خجالتي و بيگانه با مصاحبه تلويزيوني مواجهيم، بسيار کارساز است. علت نام

شود که اشاره به لوله باريک قيف الت حساس و چالش برانگيز مطرح مياؤشود و در ادامه سبتدا سؤاالت کلي و باز پرسيده ميقيف ا

 دارد.

ه باشد و ادامه شود. امکان دارد براي  مصاحبه شونده برخورندو حساس در ه ان ابتدا پرسيده مي االت اصليسبک قيف وارونه: سؤ .2

زيون به دليل فشردگي زماني تر و براي اخبار تلويتر بوده و براي مخاطب جذابمواجه شود اي  نوع مصاحبه کوتاه مصاحبه با مشکل

 تر است.مناسب
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 مثلث مطلوبيت در  مصاحبه
 .مي  ن ايدبوده و نيازهاي اطالعاتي او را تأاز نظر مخاطب: مصاحبه بايد جذاب 

 کسب اعتبار و آبرو، محبوب ساخت ، متهجب کردن و حتي پنهان کردن بخشي از واقهيت. ه شونده:از نظرمصاحب

 از نظر مصاحبه کننده: آگاه کردن، آموزش دادن

 مالحظات تکنيکي صحنه
 ها و دکوپاژ برنامه در استوديو چگونه بايد باشد؟آرايش دوربي  و

 پالتو چيست و چه نقشي در برنامه دارد؟ و

 بک استفاده کند؟هاي ضبط و مونتاژ شده به عنوان پليخواهد از گزارشبراي تنوع و ارتقا کيفيت ميرنامه آيا ب و

 آيا عالوه بر حضور ميه انان در استوديو، از ميه انان ديگري به صورت تلفني يا تلويزيوني پرتابل استفاده خواهيد کرد؟  و

 کند؟ به چه منظور؟استفاده مي يو همآيا برنامه از حضور ت اشاگران حاضر در استود و

 ميزانس  مجري نسبت به ميه انان و ت اشاگران حاضر در استوديو، رابت است يا متحرک؟  و

 نحوه ضبط برنامه مشخص شده است؟ زنده يا ضبط شده؟ و

 ک مفهوم وجود دارد.ي ايجاد تنوع و دريا موسيقي براهاي صوتي آيا نياز به جلوه و

 اي خنداند، گفت ان شيري  و چهرهها پرهيز کرالت در حواشي بدون توجه به سؤپرسيدن و صحب از دن مصاحبه بايدبراي مفيد بو و

تري  فاصله به ميه ان قرار گرفت و آراستگي فاهر، آرامش نسبي، اطالعات مکفي نيز زمان مصاحبه توجه کرد و در نزديکداشت، به 

 نياز است.
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 مقدمه

ار مورد تواند يک يا چند بکند پالتو در هر گزارش تلويزيوني ميپالتو مکاني است که خبرنگار مت  خبر را رو به دوربي  قرائت مي

ت  شود )ارسطو: هر من و پايان ارائه مياستفاده قرار گيرد. در يک گزارش استاندارد خبري، پالتو در سه مقطع برنامه يهني آغاز، ميا

نامه، شود، مخاطب با مض ون بردر پالتو اول برنامه که پيشاني گزارش است، ليد خبر مطرح مي .شود(از آغاز، ميان و پايان تشکيل مي

ر يا ع خبر )سخت خبهاي خبرنويسي، نوع ليد و نوشود. از نظر تکنيکرويکرد گزارشگر نسبت به آن و ارزش و اه يت آن آشنا مي

اي از موضوع مطرح شده کند يهني تا قبل از آن جنبهگردد. پالتو مياني نقش پل را تداعي مينرم خبر و ...( تا حدي مشخص مي

است و حال بايد جنبه ديگري از آن مطرح گردد، پالتو مياني ه چون لوالي در، مخاطب را از بهدي از موضوع به بهدي ديگري از آن 

زارش را در اي  مقطع از گهاي تحليلي و تفسيري، پالتو پل، اغلب ضروري و حتي بيش از يک پالتو دهد. پس براي گزارشميپيوند 

، هايي نظير فيچر و مستند خبريشود. هرچه محورهاي موضوعي بيشتر باشد، نياز به اي  نوع پالتو بيشتر است. در قالبشامل مي

پالتو پاياني نقش موخره گزارش را  «روز در عراق از کريستي  امانپور 5»براي مثال فيچر خبريشود. اي  وضهيت به خوبي ديده مي

اي مربوط ه ه محوره در غير اي  صورت ازکند. گيري ميي رسيده باشد در اي  پالتو نتيجهکند. اگر گزارشگر به نتيجه قطهايفا مي

شود. پالتو پاياني گيري نهايي به اختيار مخاطب واگذار مي  حالت نتيجهکند. در ايارائه ميبندي اج الي و موجز به موضوع ج ع

تر است. آنچه در پالتو نخست مطرح شده در پالتو موخره به بار تر و از نظر زماني نسبت به دو ن ونه قبلي طوالنيمفصل مه والً 

 ش دارد.نشيند و اگر مخاطب تفاوت چنداني بي  اي  دو درنيابد، نشان از ضهف گزارمي

 قاعده کاربرد پالتو
 د.ها به دو دسته قابل تقسيم هستناز نظر کاربرد پالتو، گزارش رود.پالتو خاص گزارش نيست و در استندآپ خبري نيز به کار مي

 انواع گزارش از نظر پالتو (:1نمودار شماره )

 
از يک يا چند خبرنگار براي گرفت  مصوواحبه و  کند ودر گزارش نوع اول، خالق گزارش، سووردبير اسووت، او موضوووع را مشووخص مي

صو ستورت سواالت و د ستفاده ميير، طبق  شته و در ويرايش نهايي، در هنگام مونتاژ برنامه، اله ل خود ا سپس گفتار مت  را نو کند. 

ي که روندي يکدست و تصويري به طور -آميزد. در اي  نوع گزارش پيوند مواد صوتيمواد خام را طبق روايت ابداعي خود، در هم مي

 . يت زيادي داردمنطقي را بوجود آورند، اه

ورگزارش سردبير مح

گزارش 

رخبرنگار محو
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شود. به دليل حضور و پويايي او در ه ه مراحل توليد، کند آغاز مياي که اغلب خود خبرنگار ارائه ميگزارش خبرنگار محور، با سوژه

شتري برخوردا اي  نوع گزارش مه والً ست. اما از نظر فااز وحدت و يکپارچگي بي سي دارند. و آن اي  يتفاوت هري اي  دور ا سا که ا

وجود پالتو در گزارش از اه يت زيادي  .اسووتگزارش سووردبير محور فاقد پالتو اما گزارش خبرنگار محور شووامل يک يا چند پالتو 

 شود:ها اشاره ميتري  آنبرخوردار است که در اينجا به مهم

 : اهميت وجود پالتو در گزارش2نمودار

 
کنند. بلکه گاه گزارش را با آن آغاز ن يشووود  اما گزارشووگران خبره هيچدر پالتو، اولي  قسوو ت مت  کالمي برنامه آغاز مياگرچه 

سکانس مونتاژي ترجيح مي شامل اطالعات غيرکالمي دقيقه 3اي )براي پکيچ رانيه 10دهند با يک  ضايي حسي و جذاب که  اي( ف

 شود:مي  مياي  ترتيب دو نياز ضروري گزارش تأبه  يند.)تصويري و صوتي خالق( باشد بيافزا

 : دو نياز ضروری به پالتو3نمودار

 

.ـمخاطبموضوعراازنگاهنمايندهشبکهياکانالتلويزيونيميبيند1

.ـباورپذيريموضوعراافزايشميدهد2

.ـاطالااتغيرکالميبسياريرابهمخاطبالقاميکند3

.ـبهترينروزنهبرايورودبهموضوعاست4

.ـتنوعصوتيوتصويريگزارشراميافزايد5

.ـاشتيارمخاطبرابرايديدنبرنامهتحتتاثيرقرارميدهد6

.ـدرآنواحدرويکردهاياطالعرساني،احساسيوحتيتحليليازموضوعراتوامانميتواندمطر کند7

ايجادجذابيتو
کششدراولين

لحظات

يالقامفهويکل
برنامه
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 پالتو از سه قس ت اصلي تشکيل شده است که عبارتند از:

 های تشکيل دهنده پالتو: قسمت4نمودار

 
تري  ه صورت اشاره به بهضي از مهم، به طور مفصل به اجزاء فوق پرداخته شده است. در اينجا ب«نقش تصوير در خبر»در پژوهش 

  د. ايانتخاب گردشود گزارش و متني که در آن قرائت مي کنيم. مکان پالتو بايد متناسب با موضوعالزامات در مورد پالتو اشاره مي

خيابان و  عل ي اسووت نبايد آن را در يگردد. اگر موضوووع کنفرانسووتهيي  مي (framing)بندي مکان طي مرحله کادربندي يا قاب

هاي مربوط به کنفرانس ضووبط کرد. اگر موضوووع درگيري نظامي اسووت بهتري  مکان براي ارائه پالتو بدون وجود هيچ يک از ال ان

 کند.تداعي  صري است که به شکلي موضوع جنگ راهاي بحضور در منطقه جنگي يا الاقل استفاده از ال ان

ا اندازه النگ شات( بلکه ب شناسند )مثالً اي پالتو را با اندازه شات مکان از موضوع ن ين اما انتخاب صحيح مکان کافي نيست. اصوالً

 مديوم شات يا فول شات و ...(  )مثالً .کنندگذاري ميشناسند و نامحضور گزارشگر در اي  قاب مي

 :در مورد سوژه )خبرنگار( رعايت چند نکته در پالتو ضروري است

 ؟ژه در کادر قرار گيرداز قامت و بدن سو چقدر -

 )مديوم شات( .تر استسات ارجحيت دارد ن اي پالتو بستهاگر انتقال احسا (الف

 زمينه، ن اي پالتو بازتر است. )فول شات و مديوم النگ شات(ج هيت انبوه در پس اگر ع ق موضوع اه يت دارد مثالً (ب

گنجد در آن صورت حرکت سوژه درون کادر با ه راهي دوربي  الزامي اگر موضوع انقدر فراگير است که حتي در ن اي باز ن ي (ج

 است. )حرکت محوري دوربي  )پ ، تيلت( يا حرکت جابجايي )حرکت دوربي  روي دست به موازات سوژه و ...(

 رسيم که در پالتو دو نوع ميزانس قابل اجرا است.از مج وع سه نکته فوق به اي  نتيجه مي

 ميزانس  رابث .1

 ميزانس  متحرک. 2

ست و بار ايجاد کشش بر عهده مت  و حرکات  در ميزانس  رابت، خبرنگار و دوربي  هر دو رابت هستند. جذابيت اي  نوع پالتو کم ا

ب شود. اغلعضالت چهره و دست و پا و سر سوژه و يا اکش  او در صحنه )مثال کارکردن با وسيله نقليه موضوع برنامه( گذارده مي

 از چني  قدرت مانوري برخوردار نيستند. در آن صورت چاره کار در ميزانس  متحرک است.خبرنگاران 

 در ميزانس  متحرک چهار حالت قابل اجرا است:

 

 

مکان

سوژه
(خبرنگار)

ليد
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 چهارحالت قابل اجرا در ميزانسن ـ5نمودار 

 
ند بار ت ري  متقابل زمينه، بهتري  حالت اسوووت اما نياز به چنوع سووووم از نظر جذابيت فاهري و ن ايش قطره چکاني محيط پس

شت ست در بردا صويربردار با اي  نوع پالتو، م ک  ا شنايي خبرنگار و ت شکاالخبرنگار و دوربي  دارد. به دليل ناآ تي در هاي اول با ا

تصوير(  فولو شدن ضبط صدا )نظير تغيير شدت صوت يا اختالل صداي خبرنگار با صداي پس زمينه( و يا در ضبط تصوير )ع دتاً

ود که دريابيم شييد نهايي پالتو قابل قبول از سوي خبرنگار دارد. موضوع وقتي حادتر ميپالتوها و تأه شويم که نياز به بازبيني مواج

بايست فقط در يک ن ا اجرا شود و برش زدن روي آن، از اه يت ( گزارش است که مي)کوچکتري  واحد مهنايي« يونيت»پالتو تنها 

 کاهد.و کيفيتش مي

سوژه ايي آن تأه ن اي پالتو نيز در کارزاوي سزايي دارد. گرچه زاويه ه تراز دوربي  با  سانه را تداعي طرفبي (Eye level)رير به  ي ر

ها سال استفاده شده است. در حال حاضر شاهد کاربرد زواياي آور بودن پالتو طي دهتي و کسالتکاربرد، باعث يکنواخ کند اما اي مي

انداز و ديدگاهي بکر يا هاي خالق هسوووتيم. با اي  کار چشووومدر گزارش (High Anlge)و رو به پايي   ((Low Angleرو به باال 

ستفاده شده به  ه اهنگ باشد نواز و جذاب است. اي  کار اگر با موقهيت سوژه دهيم که براي مخاطب چشمپالتو ميحداقل ک تر ا

اسووت،  ورودي قنات قرار دارد و آماده پايي  رفت  ر در حفرةاگر خبرنگا کند. مثالًجلوه مي پذير و قابل قبولبسوويار منطقي و توجيه

 که هم جذاب و بکر و هم تنها زاويةاسوووت  (Very high Angle)م ک ، زاويه رو به پايي   براي ارئة پالتو در اي  محل، تنها زاوية

 م ک  براي تصويربردار است.

 

 

 

 

 

حرکت.1
سوژهدرکادر

ثابت

حرکت.2
دوربيندرنماي
ثابتسوژه

حرکتتواي.3
هدوربينوسوژ

سکون.4
هدوربينوسوژ
اماحرکتپس

زمينه
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 پالتو و اجزاء تشکيل دهنده آن

باشد و آن مي (piece to camera)و يا  (stand up) اي فرانسوي و به مهني چارچوب برنامه است. مهادل انگليسي آنواژه1«پالتو»

سخ  ميصحنه ستقيم با بيننده  صورت م ست که خبرنگار با قرار گرفت  مقابل دوربي  به  گويد. پالتو در اي از گزارش تلويزيوني ا

اه يت ( 24، ص 1385)حيدري، آيد. شوووود و از اي  رو مه والً در پايان گزارش نيز ميي ميي گزارش تلقواقع امضووواي خبرنگار در پا

  باشد.فرد موجود در صحنه و نگرش تواند گوياي انديشه و شخصيت ميبه حدي است که مکان در برنامه سين ايي يا تلويزيوني 

سته کامل خبريشود. جزيي از پالتو گزارش رو به دوربي  هم خوانده مي سه مرتبه رخ  (package) ب ست که در هر برنامه يک تا  ا

صاحبه درگاهيمي شد، با اي  حال در مواقع خاص مثل هنگامي که در م صويري هم براي تک يل آن موجود نبا  2دهد. اما اگر هيچ ت

 د.شو خبري تلقي يبه تنهايي گزارشتواند کند، خود ميگويي امتناع ميشونده از پاسخمصاحبه

سه ج له کوتا شامل  سته پالتو مه وال ً صاوير، آنو در آن نکاتي گفته مي ا ديد. مدت زمان پالتو حدود توان ها را ن يشود که در ت

 بيست رانيه است.  

ضروري سکانس مونتاژي از ج له  ست که درست پس از  سط پالتو دوم مه والً در اوآيد. مي (passage)تري  موارد آن، پالتو اول ا ا

گيري از کل موضوع پالتو پاياني در واقع نقش نتيجه سازد.ها و ابهاد ديگري از موضوع را در آن مطرح ميآمده و خبرنگار جنبه برنامه

شده  ست را ايفا ميگزارش و نقطه نظراتي که در آن مطرح  سم،  کند و اعالم خات ةا ست. در پالتوي پاياني، عالوه بر بيان ا گزارش ا

، بايد جان ايه گزارش بيان گردد. مالحظاتي که در زمينه اجراي پالتو ه واره بايد مد نظر خبرنگار قرار گيرد دادو محل روينام شبکه 

 اند:بدي  شرح

 
که به  ،)در گزارش خبري( مجازي و اسووتوديو اسووتفاده از تکنيک تلويزيوني کروماکي با پرده آبي يا سووبز و يا تکنيک فضووا

ي گرايي خبر تلويزيونناقض اصل واقع شود، ع وماًر گرفته ميايا هر منبع بصري ديگري به ک ويديويا منظور جا دادن عکس 

 گذارد.رير منفي جبران ناپذيري ميأبوده و بر باورپذيري مخاطب ت

                                                           

1 .Plateau 

 . مصاحبه تصادفي که بدون قرار قبلي و به صورت عبوري از شخص مصاحبه شونده انجام مي شود. 2

زارش با آن پالتو در محيطي گرفته مي شود که نقش کليدي در گزارش دارد، يعني بيننده بايد در جريان گ. 1
.گزارش ارگ بم، نمونه انتخاب صحيح مکان پالتو است. محل آشنا شود

. تاگر رويدادي در روز اتفاق افتاده و به شب کشيده نشده است، ضبط پالتو در شب مناسب نيس. 2

در اين . ارداما به هر حال نياز به امضا د. گزارشي که جنبه مستند دارد مي تواند بدون پالتو به پايان برسد. 3
.مواقع روي نماهاي آخر گزارش، فقط اسم خبرنگار، نام شبکه و مکان گفته مي شود

مالي در نتيجه خبرنگاران دورانديش اغلب اقدام به ضبط بيش از يک پالتو مي کنند، تا در صورت تغيير احت. 4
.کار، از پالتو مناسب و بدون نقص استفاده کنند

.نقطه تمرکز در پالتو خبرنگار است. 5



 

65 
 

 عوامل مهم و تهيي  کننده در پالتو 
 کننده در پالتو: عوامل مهم و تعيين1شکل

 

 زمينه تصوير .1

صل م ستناد ن ايد. به سلم در برنامهاي  يک ا ضوع ا صدا حت اً به واقهيت مو صوير و  ست که زمينه ت هاي خبر تلويزيوني ا

بيانس که آمهايي از موضوووع برنامه بايد وجود داشووته باشووند. )ه چنانزمينه تصوووير، نشووانهه ي  دليل اسووت که در پس

 دهد.خوبي نشان ميهدر پالتو را ب مثال شيل اه يت و نقش پس زمينه صوتي، مهرف محيط سوژه است(

شغالي که توسط سازمان جهاد اسالمي فلسطي  با موفقيت انجام شد، خبرنگار »  در ع ليات ضد صهيونيستي در منطقه ا

زمينه آن محل انفجار، که فلسوووطيني شوووبکه الهالم گزارشوووي در اي  مورد تهيه کرد. در انتهاي پالتو اي  گزارش، در پس

سرائ صره کرده بودند، ديده مييلي آنيروهاي ا ضر ن را محا شد: خ شهادتشد، گفته  طلبانه، شاهي ، الهالم، محل ع ليات 

 نتانيا، فلسطي  اشغالي.

شد تا در برنامه سرائيل  شبکه دوم تلويزيون رژيم ا ست ايه  ضوع د شبکه الهالم  اياي  مو ضد  ويژه با پخش اي  پالتو، بر 

هاي اشغالي را شگفتساکنان سرزمي  قصد دارد تصويري نشان دهد که ه ة فت کهجوسازي کند. کارشناس اسرائيلي گ

ست و ع ليات سته به ايران تا کجا نفوش کرده ا شبکه واب سرائيل انجام مي زده کند و مشخص کند که  دهد و رواني بر عليه ا

ي  کارشووناس افهار داشووت که اي  ه ي  پالتو را که از آنت  الهالم ضووبط کرده بود، به عنوان سووند مدعا پخش ن ود. ا

ال برده اسووت. زيرا ع ليات انتحاري را شووهادت طلبانه و و سووياسووت اسوواسووي اي  رژيم را زير سووؤخبرنگار فقط در پالتو، د

 (1386)عابديني، « اسرائيل را فلسطي  اشغالي ناميده است.

  رابطه پس زمينه و محل تصويربرداري
ان ست اما استوديو مکاصلي لوکيش  و استوديو است. لوکيش ، فضا و مکان واقهي امنظور از محل تصويربرداري دو مکان 

توان لي ميونفسه هويتي ندارد بيني و آماده شده متناسب با امکانات فيل برداري براي ضبط برنامه است که فيساخته و پيش

هاي پرتابل خبري مانند گزارش، مهد. در برناپردازي در آن، هويتي خاص مض ون برنامه را به آن بخشيبا ساخت دکور و صحنه

( Background)زمينه با لوکيش  سروکار داريم. يهني مکاني که تص يم داريم پالتو را در آنجا ضبط کنيم. اما پس مه والً

 شود.قس تي از لوکيش  را گويند که در کادر تصوير ديده مي

زمينهتصويريافضاي.1
پالتو

سوژهووضعيتقرار.2
گرفتنآن

ليد.3
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ر د خبري تهيي  محل اجراي پالتو است. ارائه پالتو توسط خبرنگاريتري  اقدامات کارگرداني گزارش کنندهيکي از تهيي 

تواند بسيار جذاب باشد اما بيشتر از جذاب بودن، مرتبط بودن چني  مکاني با مض ون حال رانندگي در پشت فرمان مي

 گزارش و ک ک به ايجاد فضا و مهناي برنامه اه يت دارد.

کار يا محوطه ع ومي شهري و غيره باشد. تص يم درست در اي  انتخاب  تواند محل مسکوني يا محلفضاي پشت سر مي

 هاي احت الي زير است:حد زيادي ارتقاء کيفيت دهد. تص يم درست خبرنگار يکي از حالتتا تواند برنامه را مي

 : تصميمات خبرنگار در انتخاب محل پالتو2شکل

 
 هاي بصري ناشي از ع لکرد آن جستجو کرد.بي  و جلوهر مانور دورتوان دزمينه را ميشيوه ديگري از تأکيد بر نقش پس

ر تگذار و مهم در اجراي پالتو است. خبرنگار بايد از خود بپرسد که در اي  ن ا چهره و حالت او مهماررعنصري  اندازه تصوير:

به اي  ترتيب که در حالت  کند.ه يت بيشتري دارد؟ جواب به اي  سؤال اندازه ن ا را مشخص مياست يا ن ايش محيط ا

رساني اطالعشود که نقش اول، پالتو در حدود ن اي متوسط خواهد بود و در حالت استيالي محيط از ن اي دور استفاده مي

 خبرنگار و ساير عوامل ميزانسني هم بر تهيي  اندازه ن ا دخالت دارند. کشد. البته بيان غيرکالميرخ ميفضا را به 

زمينه در تواند مدام عوم شود. در اينجا، انتخاب جزئيات پسزمينه ميربي  متحرک است، پسقتي دوو دوربين متحرک:

تري از محيط کا يا زندگي و هر محيط توان بخش وسيعزمينه متحرک به طور طبيهي ميپس اختيار تصويربردار است. با

باشد و در عي  حال از نظر بصري تنوع بيشتري داريم.  خاصيتي در کارکه تأکيد غيرضروري بيديگري را نشان داد بدون اي 

تفاع، ري  و در هر سطحي از اتواند به اشياء روي ديوار يا نزديک به زمال و سرپائي  و ارتفاع دوربي  مياستفاده از زاويه سربا

 اي ديدني و مفهومي ببخشند.جلوه

را يا گشود. نوردهي ساده و نوردهي بياندو نوع نوردهي اجرا مي در برنامه تلويزيوني و منج له پالتو گزارشي کالً  نور و رنگ:

 اکسپرسيونيستي.

گيرد و هدف از آن روشنايي عادي و قابل قبول سوژه درون وردهي ساده مورد استفاده قرار ميدر اغلب پالتوهاي خبري ن

 شب، افت کيفيت نوري تصويرازي آن در زمينه وسيع و عدم امکان نورپردکادر تصوير است. در شرايط خاص نوري مانند پس

ذيري ارر را ساز است چون باورپکه البته ه ان نيز به نفع برنامه)تصوير گريني يا تا حدي اندر اکسپوز(  ناپذير است.اجتناب

 دهد و يادآور رده ژورناليستي ارر است.نزد مخاطب افزايش مي

انميدهندرانش...دربرخيازپالتوهااشيابخشيازدروديواروفضايدرونييابيروني،محيحاداريوياخانگيو(الف
.کهارتباطيبامفهويگزارشندارندوصرفاانعکاسمحيحمربوطهاند

اويرخبرنگارتالشميکندکهتاحدممکنازنشانههايتصويريماننداکسواشياءحجميوياحتيتص(ب
درهمانويديوييمرتبحبامفهويگزارشاستفادهکندکهدرآنصورتبهدرکسريعوصحيحمخاطبازبرنامه

.آغازبرنامهکمکميکند

.برايفرارازمعناسازيوجلبتوجهمخاطببهخبرنگار،پسزمينهکامالتاريکوبياثرميشود(ج
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 د است. هدف از آن بيان حال و هوا و احساسات دروني پرسوناژ فيلم يانورپردازي بيانگرا خاص توليدات داستاني و گاه مستن

شوندگان خاص استفاده مياي  شيوه به ندرت در مورد مصاحبههاي پنجگانه خبري از قصد و نيت فيل ساز است. در قالب

خاص اي  شيوه را  وردتوان در چند مخبرنگار مي يرداخت. در مورد پالتوشود که در جاي مناسب به تشريح آن خواهيم پ

مينه زرير محيط يا مفهوم بر خبرنگار مورد استفاده قرار داد. البته بهتر است اي  تکنيک با موقهيت نوري پسبراي بيان تأ

 اي هولناک، نوري که ني ي از چهرةنجات در اولي  لحظات پس از زلزلهدر فضاي ني ه تاريک ع ليات  ه اهنگ باشد. مثالً 

بار حسي  هاي نرم خبري کهرير القايي متناسب احساسي داشته باشد. در گزارشتواند تأو پوشانده باشد ميپالتخبرنگار را در 

هاي فني در تصويربردار که چني  قابليترا در پالتو پذيرفتني است به شرط اي برنامه نقش محوري دارد کاربرد نوردهي بيانگ

 برنامه بتوان سراغ گرفت.

   سوژهوضهيت قرار گرفت .2
خاطر اي  است که او واسطه ارائه موضوع گزارش به مخاطب است. پس ه ه همه تري  جزء پالتو است، اه يتش ب1«سوژه»

دهد، هنگام گزارشگر مجرب، گزارش را به پيش برده و به آن ع ق مي» بايست اه يت او را القا کند.چيز درون کادر مي

کند ه اهنگ با کادر دوربي ، حرکت مي ن ايد،، به محيط اطراف خود اشاره ميکندت، از اشارات و حرکات استفاده ميصحب

گيرد، بايد جراي پالتو مقابل دوربي  قرار ميآورد. با اي  حال هنگامي که براي ادنبال خويش به حرکت در ميهيا دوربي  را ب

ر منطقي حرکت دهد. در غير اي  صورت چني  طوهطبيهي رفتار کند، فضل فروشي نکند، اندام خود را براي ارائه موضوع ب

حرکات خبرنگار مقابل دوربي  تابع دو اصل  2«حرکاتي توجه بيننده را از اصل موضوع برنامه منحرف و مختل خواهد کرد.

 کلي است:

 : اصول حرکات خبرنگار در مقابل دوربين3شکل 
 

 
 :و نقايص قابل تأملي روبروستها خبري، از چند نظر با کاستي بسياري از پالتوهاي گزارش

بندي تصوير، سوژه در جاي مناسب و مؤرر و به مثابه نقطه توجه شنايي تصويربردار با اصول ترکيبکه بدليل عدم آاول اي 

جاي گزارشووگر به عنوان نقطه هيابد که بقدري افزايش ميهکه گاه اه يت بهضووي از اجزاء صووحنه، بطوريهگيرد. بقرار ن ي

 کنند. گيرند و به اي  ترتيب نظر مخاطب را از موضوع اصلي منحرف مييادر قرار متوجه ک

شود. در اغلب پالتوها، گزارشگر ايستاده و هاي مختلف و متحرک در مورد سوژه استفاده ميکه بندرت از ميزانس  دوم اي 

 کند. ع ل مي 3صورت خنثي يا ه سطح چشمهدوربي  نيز رابت است و زاويه ب

                                                           

1 .Stand Upper 

2. Herbert ,John, 2000 ,Journalism in the Digital Age: Theory and practice for broadcast ,print and on.line media ,Axford  ,Focal press, ,P:202) 

3 .Eye Level  

.کندکارهاييکهانجايدادنآنهامقابلدوربينبهجذابيتومعناسازيبرنامهکمکمي.1

راحتبودنوطبيعيجلوهکردنمقابلدوربين.2
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ضوع برنامه چندان مورد توجه قرار م اي سو شش او با مو سب بودن نوع پو شگر درون کادر و منا که طرز قرار گرفت  گزار

 گيرد. ن ي

 ميزانس   رابت و متحرک

اسووت. يهني ت ام  «پرداخت بصووري»اي فرانسوووي اسووت که از تاتر به سووين ا راه يافته اسووت و منظور از آن ميزانسوو  واژه

ضبط پالتو( انجام ميکنيکي که در کارهاي فني و ت ضبط برنامه )در اينجا  شود مثل مهلوم کردن جاي خبرنگار در هنگام 

 پس زمينه و پيش زمينه و غيره. ،نور و رنگ تصوير ،حرکت دوربي  ،ارتفاع ،زاويه ،اندازه ن ا ،قاب يا حرکت او

نشسته و يا ايستاده در مقابل دوربي  فاهر شود. حالت  تواند رابت باشد و به حالت درازکش،بندي ساده، سوژه ميدر تقسيم

گونه موارد سوژه يا خبرنگار به ديگر اينکه سوژه مسافتي را طي کند و دوربي  او را تهقيب ن ايد. )ميزانس  متحرک( در اي 

و در نهايت در  دهدطي حرکت خود قرائت مت  را ادامه مي ،راه افتادههخواند سوووپس بحالت رابت قسووو تي از مت  را مي

 شود. اي انجام ميکند. گاه حرکت خبرنگار بر روي وسيله نقليهاي ايستاده و قس ت پاياني مت  را ادا مينقطه

ستيم. ن ونه سوژه و دوربي  ه شاهد حرکات متقابل  شي را مياي از اي گاه حتي  توان در گونه حرکات در پالتو برنامه گزار

لت خبرنگار رو به دوربي ، مت  را هاي جنگ پارتيزاني مشوواهده کرد. در اي  حاحنهصووحنه اعتراضووات دانشووجويي يا صوو

کند. در روي دسووت از پشووت سوور، وي را تهقيب ميبر کند و دوربي  خواند و در ادامه آن به سوو ت خياباني حرکت ميمي

 ت ، دوربي  روي دست به حرکت دربه محض به ني ه رسيدن موضهيتي ديگر خبرنگار و دوربي  به حالت رابت قرار دارند، 

رسوودکه دوربي  ن اي نقطه نظر نظر ميهشوونويم، در اي  حالت بآيد و در حالي که ادامه مت  را روي تصوواوير واقهه ميمي

(P.O.V)1  گزارشگر است. در حالت اخير، تصوير حالت تشنج و تنش و هيجان ناشي از امکان رخدادهاي غير منتظره را در

البداهه تصووويربرداري کند. گويي که عوامل توليد هيج کنترلي بر فضووا ندارند و ه ه چيز به صووورت فيميمخاطب زنده 

خبري تلويزيوني مه ول شوود. اي  تکنيک بهدأ به سووين اي  هايدر گزارش 1960بار در دهه  ي شووود. اي  شووگرد، اولمي

ها بدون دستکاري و بدون صحنهالقاي کند قصد دارد که ساز به وسيله آن يافت، تکنيکي که سين اگر داستانيگو راه قصه

اي مهروف هاند. از ن ونهدکوپاژ و پيش بيني قبلي، مطابق واقهيت حادره و بدون ه اهنگي عوامل توليد فيلم، شوووکل گرفته

سال  «روالن جوفي»ارر «کشتزارهاي مرگ»توان به فيلم امريکاييهاي خارجي در اي  مورد، ميفيلم آمريکا  1983محصول 

ستفاده مي شات ا ست و اغلب در النگ  شاره کرد. اي  تکنيک ع دتاً با ن اي طوالني بر روي د سين ا در اي  مورد، ا شود. 

شده اي  تکنيک به درستي شناخته ن يتلويزيون يهاي خبروامدار ژورناليسم تلويزيوني است و جالب اينجاست که در برنامه

 گيرد. ستفاده قرار ن يو بخوبي مورد ا

 لباس و بيان گزارشگر
گيري مناسب وي مقابل فاهر و بيان اوست. فاهر خبرنگار شامل پوشش و حس ،هاي شخصي خبرنگاراز مه تري  ويژگي

صوير بيان مي سياري از اطالعات قابل عرضه در برنامه تلويزيوني از طريق ت ست. ب ه ي د. لباس خبرنگار نقش مشودوربي  ا

ست اي در بيان غير کالمي  شانکه لباس خببرعهده دارد. نخ سپس ن ست،  سيت او ض ون گزارش رنگار مهرف جن دهنده م

 گزارش از مقامات رس ي و دولتي است. دهنده تهيةلباس رس ي نظير کت و شلوار، نشاناست. بدي  ترتيب که 

                                                           

1 .Point of View 
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شان ست. از نظلباس راحت و به رنگ زيتوني، ن شرکت در يک مانور نظامي يا جنگ ا ستم کروماکي دهندة  سي ر فني، اگر 

استوديو بر روي رنگ آبي يا هر رنگ ديگري تنظيم شده باشد، خبرنگار )و باالخص مجري خبر در استوديو( بايد از پوشيدن 

هاي شووطرنجي يا راه راه با نقش ريز هسووتند باعث هايي که داراي طرحهايي با چني  رنگي مطلقا پرهيز ن ايد. لباسلباس

 ها استفاده کرد. شوند و نبايد از آندر تصوير ميايجاد اعوجاج 

هاي تند و گرم اصوووالً باعث جلب رر اسووت. رنگه مخاطب يا اغتشوواش شهني وي نيز مؤرنگ لباس خبرنگار در جلب توج

جاي توجه به موضوع گزارش به نقد و نظر در مورد هشوند. در اي  صورت مخاطب بمورد مخاطب به سوي خود ميتوجه بي

طور هاي تصووويري آشوونا روي لباس خبرنگار و ه ي هاي مخصوووص و نشووانهپردازد. وجود طرحگ لباس گزارشووگر ميرن

استفاده از تزئينات و آرايش غليظ و زيورآالت زنانه براي خبرنگار زن هم مناسب نيست. چرا که صدا و حرکت آن، ت رکز را 

ف ، چروک لباس، عدم تناسب رنگ پيراه  با کت و شلوار و غيره از دست گرفت  ميکروهبرد. به شکل غيرعادي باز بي  مي

 يا پرش شهني مخاطب است. JUMPديگر موارد 

باشوود. در درون قاب تصوووير که از بندي قاب ميه يت اسووت و آن نورپردازي و ترکيبحائز ا رنگ لباس از نظر ديگري نيز

ست، نقطه توجه فقط مي صويري تشکيل شده ا شد. پوشيدن لباس تيره در فضاي تاريک چندي  ال ان ت بايست خبرنگار با

کند. لذا بايد در حد امکان کنتراست مناسبي ميان رنگ لباس ء روش  صحنه و نه خبرنگار جلب ميتوجه بيننده را به اجزا

سوووژه را  کند وها را به سوو ت خود جلب ميهاي روشوو ، نگاهگزارشووگر با رنگ فضوواي اطراف وي ايجاد کرد. اصوووالً رنگ

ضاي اطرافش مهرفي ميجستهبر ضاي روشني احههاي تيره بکند. رنگتر از ف شياء را فرو خصوص اگر با ف شند ا شده با اطه 

 کنند.رفته در ع ق صحنه، وان ود مي

ص يپالتو در بنياد خود رويداد صويري و  صدا به عنوان مادت ست پس نقش  صلي ةوتي ا س اوليه و ا سيقابل توجه و ح زا تا

انگيزد ورت شوقي براي ديدن برنامه بر ن يو وضوح باالي صوتي ضروري است چه در غير اي  ص ت. ارائه پالتو با شفافيتاس

شووود. از ميان چهار تيپ صوودا در گزارش تلويزيوني شووامل کالم، آمبيانس، اي محسوووب ميو حتي عامل پارازيت رسووانه

صوتي، کالم در پالتو از اه يت  ساير ونفزاموسيقي و جلوه  صلي تنظيم گردد.  صداي ا ست و بايد به عنوان  تري برخوردار ا

س صدا مورد ا صورت زير صورت ه زماني با کالم، بايد به  صوتي پالتو در تفاده قرار گيرند. دخالت در دادهصداها در  هاي 

تواند به م خبر ميوتي در نراي موارد اسووتفاده از موسوويقي و جلوه صووسووخت خبر، موجه نيسووت اما در پاره هايگزارش

گرايي اي بر واقعپالتو است و فقدان آن ضربه ضروريصوتي فضا جزء  مه ياري برساند. آمبيانس يا زمينةگذاري هدف برناارر

 توان گرفت که بدون آمبيانس باشد. است چون هيچ فضايي را سراغ ن ي برنامه

 حاالت و سکنات خبرنگار
نفس بااليي داشووته و تجربه طوالني کار خبرنگاري همت  پالتو، حتي براي کسوواني که اعت اد بقرار گرفت  در مقابل دوربي  و اداي 

شکل  شت اول موفق به اداي مت  به  ست. مه والً خبرنگار بايد در ه ان يکي دو بردا شار روحي زيادي ه راه ا دارند، با بار رواني و ف

اي نه تنها نتيجه مطلوب به ه راه ندارد بلکه راد غير بازيگر و غيرحرفهراي افقابل قبول گردد. اصووووالً ت ري  در مقابل دوربي  ب

لرزش صدا و عوم شدن رنگ چهره  ها را افزايش داده و سبب فراموشي، خشک شدن دهان، تيک عصبي و خستگي واسترس آن

ده بيانجامد. هر چه شوو ار شووود. م ک  اسووت کار به خواندن از روي مت  نوشووته شووده که در کنار لنز دوربي  قرار داده شوومي

ردار کاهش بها تصويرهاي غيرقابل قبول افزايش يابد، به ه ان نسبت نيز حوصله و شکيبايي عوامل فني برنامه و در رأس آنبرداشت

 کند که اي  موضوع نيز به هيچ عنوان به سود خبرنگار و برنامه نيست.بروز مي تدريج به صور مختلفهيابد و بمي
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شتنظر اصرفه شکالت مربوط به بردا ضوع بايد جانب احتياط  هاي متهدد،ز م خبرنگار در بروز حاالت عاطفي ه خوان با مو

ست او مي ضوع گزارش نيز در ه ي  رابطه ا ست و مو ض   رعايرا رعايت کند. مثالً اگر ايام محرم ا ست  سنگيني و باي ت 

ست، اجاچني  مجالس و محيط وقار و متانت که الزمة صدا و کيفيت هايي ا شود و لح   سات بر او غالب  زه ندهد که احسا

 آن و حالت چهره، دستخوش تأررات شديد و غيرقابل کنترل گردد. 

سان شنا سات را توصيه مي، برخي از کار اخم يا  اندکي کنند. به اي  ترتيب که باارائه زيرپوستي يا زيرجلدي حاالت و احسا

 گرايي و واکنش شديد عاطفي به بيننده القا ن ود. رر شديد را بدون توسل به احساستوان مفهوم يک تأگره مختصر آبرو مي

 1ليد  و 3
در فرهنگ لغات، ليد به مهني هدايت و راهن ايي، پيشگامي و پيشتازي آمده است. هدف از پالتو آغازي  برنامه، ارائه ه ي  

ائه قسوو تي از محتواي گزارش، حالت غافلگيري و ليد اسووت. ليد اولي  عبارت در گزارش خبري اسووت که بايد ضوو   ار

شد. بتکان شته با شت  ليد در مطبوعات و راديو و طوريهدهنده بودن دا شود. نو شنيدن و ديدن گزارش  شنه  که مخاطب ت

دن ندبير و سردبيرخبر دارد. اه يت ليد آنچنان باالست که با شنيدن يا خوا تلويزيون نياز به تجربه و هوش ندي خبرنگار و

 توان ارزيابي کلي از توان ندي نگارنده بدست آورد. آن مي

صر خبري.بندي ميهاي مختلف طبقهليد را به روش ساس عنا سته کنند. از ج له بر ا بندي ليد وجود دارد انواع ديگري ازد

 اند:گذاري شدهکه با توجه به کاربرد آن در خبر، نام

 گيرد.ر، شرط اساسي انتخاب ليد قرار ميار يا دبياستنتاج خبرنگ اينجا، در ليد استنباطي:

 کند. موضوع بسيار محدودي را شکر مي ليد تک موضوعي:

 اي  ليد در برگيرنده چند عنصر خبري است. ليد تلفيقي:

 کند.سؤالي را در شه  مخاطب ايجاد مي ليد پرسشي:

 گيرد.ميع شکل اساس سابقه موضو : استنباط خبرنگار برليد دارای پس زمينه

 پردازد. به شکر مطلبي از شخصي مي ليد مبتني بر نقل قول:

 با هم در تضاد هستند.  شود که کامالًاز دو ج له تشکيل مي ليد متعارض:

 دهد.انگيزي، مت  ليد را تشکيل ميمطلب شگفت ليد غير عادی:

 رارند:مالحظاتي که در تنظيم ليد مناسب براي گزارش تلويزيوني مهم است بدي  ق
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 گزارش تلويزيوني برایهای ليد مناسب : ويژگي4شکل

 
 توان به مواردي براي رسيدن به پالتوهايمبتکرانه از وسايل بيان سين ايي بدانيم در آن صورت مي اگر خالقيت را استفادة

 خالق اشاره کرد:

 ت ع قي.دوربي  متحرک داشته باشيد. هم براي کاربرد حرکات طولي و هم حرکا .1

اي را بر داريد، به ديوار حلبي ضووربه انگيزه قابل قبول ارائه کنيد. شوويبا را اي حرکات صووحنه بيان غيرکالمي خصوووصوواً .2

 بزنيد، خودتان مهارت کار با ابزار را امتحان کنيد.

  ايد.را کنيد که گويي شاهد واقهه بودهاي آن چنان مسلط اجليد را در ه اهنگي با حرکت صحنه .3

درگيرشوودن در »و  «از نزديک شوواهد واقهه بودن»و  «از دور دسووتي بر آتش داشووت » از سووه نوع اجراي م ک  يهني: .4

 ، سومي را انتخاب کنيد.«واقهه

 ليد را حفظ نکنيد بلکه به گويش مبنا و با ريتم متناسب با مهناي گزارش، ادا کنيد. .5

س ت کنيد. آنگاه خبرنگ .6 ساس ويژگي ارروايت را به چند ق شيايي در پيش هايي نظير وجودرا بر ا زمينه و با زمينه و پسا

 داريد. منطقي، به حرکات طولي و ع قي وا ةبهان

 از چهره به دست و از آنجا به ... انتقال نقطه توجه در کادر تصوير. مثالً .7

 استفاده توام از صداي ه زمان و ناه زمان در کادر تصوير. .8

 زواياي غيرمه ول دوربي . استفاده از .9

هي واقهاي غيربا جايگزيني مقياس بندي تصوير را فراموش نکنيد. مثالً رفندهاي غافلگيري مخاطب در ترکيباستفاده از ت .10

 به جاي واقهي براي لحظاتي مخاطب را حيرت زده کنيد. 

.زـليدنريخبرمعموال ااطفيواحساسياداميشود

.رـليدنريخبررابهتراستبابيانااميانهولحنصميمانهودوستانهارائهنمود

دـليدنريخبررانبايدحفظکرد وندرآنصورتتصنعيجلوهميکند

الحنوريتمليدبايدب.جـاستفادهازکلماتاضافي،کليگوييومبهمنويسيبااثضعفليدميشود
.خبرنگارهماهنگباشد

.بـليدطوالنيمانعازحفظکردنآنتوسحخبرنگارميشود

.الفـليدبايدتاحدامکانکوتاهباشدتابهسراترويمخاطبهمچونصااقهتأثيرگذارگردد
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 ا به جاي اسم ج ع در پيش بگيريد.ر «م  و تو»تکلف بيان متظاهرانه را رها کنيد. رويکرد ص ي انه و بي .11

 تواند هيجان آفري  و مهناساز باشد.برش در ن اي پالتو ميواردي مياندر م .12
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 مقدمه

 هوور اگرچووه. شووندمي شووناخته «داردنبالوه هووايروايت» نوام بووا شوووند،مي نوشوته رمووان شوبيه کووه خبووري داسوتاني هوايگزارش

 واحود يموضووع از و هسوتند ارتبواط در هوم بوا حووادث ت وام ،کول در اموا اسوت جداگانوه مواجراي يوک حواوي داستان از بخش

 خوود بوراي را زيوادي بسويار مخاطبوان نيوز ه يشوه و اسوت محبووب شودت بوه سوراييداسوتان از شويوه ايو  .کننودمي حکايت

 توا ابتودا از کنودمي ترغيوب را مخاطوب نهايوت در اموا شوود،مي پخوش جداگانوه يمواجراي روز هور کوه چورا کنود،مي پوا و دست

 کورد فرامووش نبايود البتوه. کنود دنبوال وقفوه بودون داسوتان اصولي شخصويت سرنوشوت شودن مشوخص براي را گزارش انتهاي

حاضوور  نيووز بهوود روز بووراي مخاطووب اتوو باشوود برخوووردار کننوودگي ترغيووب هايخاصوويت و الزم هايجووذابيت از بايوود داسووتان کووه

 (117، ص1394)توکلي،  .باشد خبر کردن دنبال به

 گزارش خبري داستاني
 واقهيت ماا است، يتلويزيون يگزارش ديدن حال در که نکند احساس بيننده شايد است؛ رمان به شبيه کامالً گزارش سبک و شروع

 برپايه نيز داستاني گزارش مايه خ ير اطالعات بلکه واقهيت، اساس بر تنها نه آمده، در تصوير به جذابيت اي  با که آنچه که است اي 

صاحبه ست به زيادي مطالهات و هام ست آمده د سيگزارش هايسبک ج له از روايي نگارش شيوه .ا ست نوي  ن ايش طرز به که ا

 . باشد آن از جزئي شاهد عنوان به است م ک  مخاطب که پردازدمي رويدادهايي و حوادث بازسازي به ايگونه

 حتي و شده بدل و رد داستان هايشخصيت تکتک بي  که گفتگوهايي به خبرنگار ،داردنباله جنايي گزارش تهيه براي مثال طور به

 هه  که ردک فراموش نبايد البته. افزايدمي داستان جذابيت بر گزارش در گفتگوها اي  بيان و است وابسته زده مقتول که هاييحرف

ستان و گفتگوها اي  ست حقيقي اطالعاتي پايه بر دا صاحبه طريق از يا خبرنگار که ا ست به م ست آورده د شاهدات بر مبتني يا ا  م

صي ست شخ ست اطالعات ه چني  .او شته قتل از قبل مقتول که هاييصحبت مثالً)جنايي  هايگزارش توليد براي دوم د  از ،(دا

 .آيدمي دست به وي اطرافيان

 :کنيم توجه نکته چند به داردنباله روايي گزارش تهية براي که است خوب

 
  چني. کنندمي درگير آن با و دهندمي قرار رويداد يا جرم صحنه در را خود حوادث، بيننده بازسازي با روايي و داستاني هايگزارش

 اسوواس بر داسووتان اوج نقطه ارتقاء و مکاني و زماني نظم ترتيب و هاشووخصوويت شوودن رها شوونودها، و گفت از اغلب هاييداسووتان

شکيل ها،واقهيت شته خاطر به اما اند،شده ت شيد دا ستان براي که با  و شده خارج واقهيت و حقايق دامنه از نداريد حق پردازيدا

 وجود از تا کندمي ک ک ش ا به هاپرونده در موجود اطالعات و هامصاحبه .درآميزيد آن با را روياگونه و شخصي پندارهاي و خياالت

.شخصيت اصلي داستان را همواره و در راس همه قسمت ها و با همه مشکالت همراه کنيد

.موقعيت ها را بسط و توسعه دهيد

.راه حل ارائه کنيد
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 گزارش هبقي ديدن براي که کندمي وادار را مخاطبان جالب هايپايان نکنيد فراموش. ببريد را اسوووتفاده بيشوووتري  و بهتري  حقايق

 (119و  118، صص 1394)توکلي،  .بيايند ش ا گزارش سراغ به دوباره

 گزارش ابزارهاي

 حواس ه ه. باشيد ناب موضوعات دنبال به و دهيد قرار مدنظر را رويدادها زواياي دقت به هاگزارش تهيه و سوژه يافت  براي ه يشه

 و گوييدب خواهيدمي که را آنچه نحو بهتري  به بتوانيد تا ن اييد داسووتان گزارش تهية چرايي و حادره وقوع داليل به مهطوف را خود

 .کنيد عرضه مخاطبان به دارد، تانمتبوع رسانه خبري ايهگذاريسياست که رويکردهايي و ايرسانه ادبيات با متناسب

ستيد ش ا اي  اما دارند، وجود خود به خود ه واره گريگزارش هايخ يرمايه  به که کنيدمي وادار را مخاطب هاآن جادوي با که ه

ضوع شم به تانانتخابي مو ستان چ ست گزارش کردن خلق براي .کند نگاه سحرکننده و بديلبي يدا ست ي ا کار بهتري  ،انيدا  که ا

 .دهيد پرورش را آن دهدمي اجازه ش ا به هنرتان که آنطور و کنيد انتخاب را ايايده

. است تانداستان پرورش براي هاآن انتخاب و تصاوير و اطالعات مناسب و موقع به آوريج ع اي،حرفه گريگزارش موفقيت کليد

 گرفتار خود تور در را آنان ها،آن روح و شه  کردن درگير با و کنند ببينند و دنبال را تانهايشگزار تا کنيد تحريک را مردم بايد ش ا

 .شوند موضوع اي  متوجه خودشان که آن بدون البته – بکشانيد خود دنبالبه ماجرا آخر تا و کنيد

 رب ملزم را خود که بود خواهد موفق گريگزارش» است: مهتقد داستاني گزارش مسير در حرکت کتاب نويسنده« رول ان ويليام»

 که اتيجزئي ت ام با ه يشه گزارش تهيه جريان در که نکنيد فراموش. «کند هايشيافته و مشاهدات ت ام تحليل و تجزيه و مشاهده

 هايقطهه نآورد دست به براي شويد، روبرو زيادي هايخالي جاي با گزارشتان در است م ک  و شد نخواهيد مواجه داريد احتياج

 آوريج ع اند،بوده ارتباط در ما سوژه با نحوي هر به که هاييآن با گفتگو و مصاحبه کرد، تالش بايد اطالعات تک يل و داستان گ شده

  رفتگ قوت و شدن تک يل به تواندمي هم ايدکرده تجربه مختلف افراد با ديدارهايتان جريان در هايي کهها و شنيدهديده ها،مصاحبه

 به و جز هب کل از را هايتانداده بتوانيد تا کندمي ک ک ش ا به «جزييات نردبان» سبک به اطالعات آوريج ع. کند ک ک گزارشتان

 از است شايسته که گونهآن سپس دهيد قرار خودش خاص پلکان در را هاآن از يک هر و کنيد بنديدسته اه يت درجه ترتيب

 دهد،مي يلتشک نخستي تصاوير  را اوليه هايپله اگر. کنيد استفاده خود گزارش براي شده بنديدسته و آوريج ع تصاوير و اطالعات

 اتتصاوير و اطالع به هارده و هاپله از کدام هر براي. خواهدمي ترفزون تصاوير و اطالعاتي باال هايپله برويد، پيش به بيشتر چه هر

 .است نياز متفاوتي

شت را مرحله سه بايد خوب خبري ارشگز توليد براي اما شت سر پ ش تا گذا  وضوع،م انتخاب: کرد خلق ريرگذارتأ و بديلبي يگزار

 ( 122تا  119، صص 1394)توکلي،  .آيندمي ش ار به مراحل مهم از ماجرا صحيح روايت وقايع و بسط و شرح و توصيف

 
 موضوع انتخاب

شاره آن به نويسي گزارش زمينه در کتابي هر در رشي خوبگزا کردن آغاز براي که ج التي نخستي  از يکي ست اي  شده، ا  که ا

 که اسووت هاييتوصوويه ج له از ماجرا کردن دنبال و ديدن به مخاطب تشووويق و ترغيب. کنيد توجه و ديدن به ترغيب مخاطب را

توصيف و شرح و بسط وقايعانتخاب موضوع
روايت 

صحيح ماجرا
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 موفقيت راه در هاآن ه چون دارند دوسووت که نيکسووا ت ام به و کنندمي اشوواره آن به نيز دنيا نگارانخبرنگاران و روزنامه بزرگتري 

 .کنندمي پيشنهاد بردارند، گام

 بنديهطبق داريد اختيار در که را تصاويري و اطالعات شده ريزيبرنامه شهني با تا کندمي ک ک ش ا به گزارش براي موضوع انتخاب

 و هيدد پرورش کامل طور به را شده انتخاب موضوع بايد کنيد، آغاز را تانداستاني گزارش تهيه فرايند بخواهيد کهآن از پيش. کنيد

 که اشدب چيزي آن کنندةبيان شيوايي، به وضوح و کنيد،تهيه مي آن مورد در که را گزارشي تا کنيد بررسي مختلف زواياي از را آن

 .داشتيد را کردنش بازگو قصد ها،رانيه نخستي  از

 ه ان عموضو»: گويدمي مورد اي  در آمريکا، گارانروزنامه جامهه ادبي جايزه برنده و پست گت واشن نويسندگان از «مارانيس ديويد»

 .«است گزارشگر مخاطب، ه راهي علت واقع در و کندمي هدايت ش ا گزارش يا نوشته سوي به را خواننده /مخاطب که است چيزي

شته ياد به بايد شيم دا شد سردبير ةکنندسرگرم املع تنها نبايد ما، انتخابي موضوع که با ستان کل در مخاطب و با شي هب دا  فرامو

 تهداد بر شودمي باعث که است چيزي ه ان...  و لذت ترس، زندگي، مرگ، ه چون فهم ه ه و کلي موضوعي انتخاب. شود سپرده

 (123و  122، صص 1394)توکلي،  .شود افزوده تصوري غيرقابل طرز به ش ا مخاطبان

 صيفتو و شرح فنون

 صرتصاوير کم و بيش از حد مخت متقابالً. شودمي داستان ريخت  هم در و آشفتگي باعث حد از بيش طوالني شدن گزارش و توصيف

 هايهواژ از استفاده و شرح براي واقهي اندازه راستي به که آيدمي پيش سوال اي  اينک: کندمي رها پاسخ بدون را مخاطب شه  نيز

 است؟ چقدر اماجر يک کنندهتوصيف

ستان زمينه آيا بگيريد تص يم که است اي  گام نخستي   در حاضر هايشخصيت يا وقايع تشريح و توصيف براي کافي اندازه به دا

 .ببنديد کار به را آسوشتيدپرس حوادث بخش سردبير «سيلوا دي بروس» هايتوصيه سپس خير؟ يا هست مساعد آن،

 در تانداس در غيرواقهي يا واقهي يموضوع پرورش براي که عناصري ساير اندازه به دقيقاً گزارش در توصيف است مهتقد سيلوا دي

 .ببخشد مفهوم و مهنا ما داستاني گزارش به بايد و است مهم شودمي گرفته نظر

 موضوع يفتوص يبرا که است عباراتي و هاواژه نبودن تزئيني بخشدمي ريرتأ و قوت ما گزارش تشريح و توصيف به داستان در آنچه

 دنبال به مثبتي پيامد و شوود مخاطب خواهد رنجش و عذاب باعث تنها زائد و اندازه از بيش توصوويفات. کنيممي اسووتفاده هاآن از

 (124و  123، صص 1394)توکلي،  .داشت نخواهد

 مراحل گزارش دنباله دار

 .است شده اشاره هاآن از برخي به شکل شيل در که دارد وجود متهددي هايشيوه خوب، داردنباله گزارش تهية براي

 
 حدودي تا را مختلف هايملت و هاقوميت فرهنگ و رسوم و آداب بايد خوب گرگزارش عنوان به حال هر بهها: انسان ميان روابط

 مذهب و ملت و نژاد از يفرد دمور در ساده فاهر به ايواژه از استفاده با گرنه و باشيد آگاه آنان قرمزهاي خط و هاارزش از و بشناسيد

 .بگيريد بازي به را ديگران سرنوشت حتي و خود کاري آينده است م ک  خاص

روابط ميان

انسان ها

گزارش متناسب با 

جايگاه افراد

استفاده از افعال

با روح

ارتباط و نظم ميان 

صحنه ها

پيش  نويس گزارش آماده سازي ذهن خلق متن آوايي
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 گرشگزار سوي از منطقي دليل و هنرمندي با بايد گزارش در حاضر و درگير هايشخصيت مهرفيافراد:  جايگاه با گزارش متناسب

 .داد خواهد دست از انداست کل در را خود اررگذار نقش گرنه و باشد ه راه

 هب مخاطب شه  در را زندگي حرکت، بر عالوه تواندمي که گزارشي جاي به روحبي و خشک يارائه گزارش افعال باروح: از استفاده

 و او ميان انداخت  فاصله و مخاطب افکار شدن دارخدشه باعث تنها کند، وادار اطرافش وقايع مورد در تفکر به را او و بياندازد جريان

 .شد خواهد گزارش

  هاييصحنه بي  نظم و ارتباط لزوم توانيدمي رويدادها و حوادث وقوع زمان و مکان به دادن سامان و سر باها: صحنه ميان نظم و ارتباط

گزارش  زي آغا هايرانيه نخستي  در اغلب هوايي و آب وضهيت يا و زمان مه ول طور به اگرچه. کنيد برقرار را ايدهکشيد تصوير به که

 عواملي و ناصرع کنيدمي انتخاب موضوع توصيف گزارش و براي که روشي و تکنيک به توجه با اينکه مگر شودمي کشيده تصوير به

 .باشند نداشته ش ا داستان به ارتباطي هوا و آب موقهيت و زمان نظير

 استفاده ايکليشه هايعبارت و لغات در پالتوها از است هترب سايري  و خود گزارش ميان تفاوت ايجاد براي که نکنيد فراموش البته

ست صبح دوي ساعت» ه چون ج التي جاي به و نکنيد سبتا باد و ا ست تاريکي و طوفاني شب» عبارت از «وزدمي شديدي ن  «ا

ستفاده ست م ک  اگرچه کنيد، ا شد، شده تبديل ايکليشه يقالب به نيز شده توصيه ج له ا  به کنيد يسه نرمنديه با ش ا اما با

 .ندهيد شدن تکراري اجازه مخاطب شه  به و کنيد پيدا دست مکاني و زماني هايوضهيت توصيف براي نو و تازه هايشيوه

 يگزارشپيش الحاصط به و کامل و قوي تصاوير نيازمند گزارش کنيد، به شروع روايي شيوه با بتوانيد اينکه از قبلگزارش:  نويس پيش

 لفمخت زواياي از را زيادي هايالسؤ بايد نيز کار اي  براي. گزارش بدهيد آن دربارة خواهيدمي که هستيد رويدادي از ياتجزي ه ه با

 نميا گفتگوها کردن زنده جهت جزئيات، و هاصحنه بازسازي براي که کنيد پيدا دست کاملي و جامع اطالعات به و کنيد طرح

 کنيدمي تهيه داستاني گزارش که زماني هم آن روايي سراييداستان که نکنيد فراموش هرگز .شودمي بدل و رد داستان، هايشخصيت

 .باشد استوار هاواقهيت پايه بر بايد و باشد ش ا تخيالت زاده تواندن ي

 التياسؤ. دهيد رقرا هم کنار هستند اه يت کم فاهر به و کوچک هرچند را حقيقت هايتکه بايد ارر، خالق و گرگزارش عنوان به ش ا

 به...  و کرديد؟مي کار چه داشتيد؟ ت  به لباسي چه گفتيد؟ چه بود؟ چه تاناحساس کرديد؟مي فکر چه به حادره وقوع زمان نظير

 مانز اشکال، ها،اندازه بوها، منافر، اصوات، رنگ، مورد در و بکشيد بيرون بيشتري جزييات جزييات، دل از تا کرد خواهد ک ک ش ا

  بکشيد. تصوير به را هاآن تانگزارش و داستان در داريد نياز که هاييکانم و

 به ايدکرده امتحان حتي و بوييده شنيده، ديده، لحظه آن در که را آنچه هر بايد داريد قرار ماجرا شاهدان زمره در نيز خودتان چنانچه

 هايالسؤ بايد وقايع بازسازي براي خوب گرگزارش حال هر به .بگنجانيد گزارش قلب در شاهد و گزارشگر شخصي تجربه عنوان

 .بکشد تصوير به است الزم که طور آن را هاصحنه بتواند تا بپرسد ديگران يا خود از مرتبه چند براي حتي را زيادي

 رچنده را و مطالبيتصاوير  بيفتد، اتفاق آن هاييشخصيت براي تانداستان در بهداً  است قرار که حوادري برايذهن:  سازی آماده

 را او پيش، از مخاطب شه  کردن آماده با واقع خبرنگار در تهيه کنيد، اررگذار، و کليدي حال عي  در اما مفيد و مختصر

 که هاييشوک و بزرگ تلنگرهاي براي الزم اخطارهاي و کندمي آماده باشد، داستان بخش تري اصلي است قرار که اتفاقي وقوع براي

 .دهدمي مخاطب به کندمي ه راه او با ماجرا آخر ات را مخاطب

 ربرخوردا رس ي و خشک آمرانه، آوايي و لح  از اغلب شوندمي تهيه خبر سخت موازي  و اصول برپايه که اخباريآوايي:  متن خلق

ستند ستاني هايگزارش ويژه به و خبرهانرم مورد در اما شوند،مي گزارش شخص سوم صورت به و ه  متفاوتي کامالً ضهيتو با دا
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ستان شدن جذاب براي گرگزارش که چرا شويم،مي روبرو ساس و لح  بايد مخاطب کردن ه راه و دا  راز، غم، شهف، و شادي اح

 .به تصوير بکشد گزارش خود در را...  و ترس هيجان،

 است انگيزغم و کنندهکسل يا بخش شادي داستان در مکان و فضا که اي  مورد در خودتان مخاطب به هرگز که باشيد داشته ياد به

 فرصت و کنيد االق او به را موردنظر فضاي بر حاکم حالت تصويرسازي از استفاده با بلکه ندهيد، توضيح چنيني اي  لغاتي با و صراحتاً

 .بدهيد مخاطب شه  به هاصحنه خلق براي را الزم

ساس و آوا براي ديگري روش تواندمي نيز ستا خودتان به مختص تنها که ش ا نگارش شخصي گزارش و سبک شيدن اح  هب بخ

شد ش ا گزارش صبات، عاليق، ساليق، شناخت .با سات ته سا  ک ک ش ا به راحتي به مخاطب،...  و خاطرها تهلق گرايانه، ملي اح

شتاري آواي و روح خودتان گزارش به بتوانيد تا کرد خواهد شنيداري،گفتاري يا نو شيد ديداري،   تيح و جزييات شرح يگاه .ببخ

 انجري و مت  با را تانمخاطب احسوواسووات و افکار شوودت به که کندمي ک ک شوو ا به آيندمي غيرمه ول نظر به که عباراتي بيان

 .کنيد درگير گزارش

 جايي تا ديببر بهره گزارش براي خاصي هايشيوه از تا هستيد قادر کنيد،مي انتخاب گزارش براي که تکنيکي و موضوع به توجه با

 بندي لهج قواعد برخي ريخت  هم در .کنيد استفاده تانگزارش سوژه مورد در مآبانه مقدس حتي و روحاني بياني از توانيدمي گاهي که

 ياد و شه  در داريد قصد که را آوايي تا کندمي ک ک ش ا به نيز گري شدهو گزارش نويسيگزارش الگوي به تبديل روزها اي  که

 ي مختصرتر به را کوتاه هايعبارت و کوتاه را بلند ج الت توانيدمي هدف اي  به رسيدن براي. کنيد خلق ب اند، جاي رب مخاطب

 .کنيد خرد و بشکنيد کند،ن ي وارد صدمه خبر ماهيت و اصل به کنيدمي فکر که روشي

شه هايقالب از آن کردن خارج و گزارش در تحول و تغيير ايجاد ستان به اتنه نه ايکلي شد،مي روح ش ا دا  بر سادگي به بلکه بخ

شفتگي، ترس، نظير هايياحساس بود خواهد قادر و گذاردمي ريرتأ مخاطب نيز شه   لمنتق او به را درد حتي و شهف خوشحالي، آ

 .کند

ستفاده مواقع برخي در  و رتطوالني ايد،کرده القاء تانخواننده در که را هايياحساس تجربه ش ا که شودمي موجب بلند ج الت از ا

شتري زمان براي او ترتيب اي  به و کنيد دارترمدت سي هايحالت تح ل به مجبور بي سا  واهدخ ش ا مت  از برگرفته عاطفي و اح

سي، نظر از يا و کرده رها را ش ا راه ميانه در مخاطب تا شد خواهد موجب نيز کار اي  در رويزياده البته. بود  هب سبتن ديگر احسا

 .ندهد نشان خاطر تهلق مت 

 کيدتأ با امريکا اسبق ج هوريرئيس کِنِدي، اف جان قتل ماجراي از گزارشي نوشت  براي آسوشيتدپرس گزارشگران از ،«پت سول»

 با را هاآن خواستمي که آنجايي تا و آورد در خود سيطره در را خوانندگان احساسات شدت به شد موفق موازيني و اصول چني  بر

 .کند ه گام و ه راه خود

سياري او ست را زمان آن نگاريروزنامه دنياي بر حاکم هايسنت و قواني  از ب  سوي به گلوله شدن شليک از پس روز چهار. شک

 .بود آورده در خود مخاطبان زمره در را امريکا مردم ت ام که نوشت گزارشي چنان کِنِدي،

 تگذش با تا شد موجب زمان آن در نو و بديع کامالً ايشيوه خلق و شخص اول ض يرهاي و فهالا از استفاده اصولي، هايبنديج له

)توکلي،  .آيد شوو ار به بيسووتم قرن هايگزارش نظيرتري کم از يکي ه چنان کِنِدي مرگ گزارش جريان، آن از مت ادي هايسووال

 (133تا  128، صص 1394
  کنيم ايجاد شوق مخاطب در چگونه
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 در وقش ايجاد و درآوردن حرکت به قواني  «گزارش نگارش هنر» کتاب ژورنال و نويسنده استريت وال گزارشگر «بالندل ويليام»

 :کندمي تقسيم زير مراحل به را مخاطب

 
 ه ه داردن لزومي کندمي کيدتأ اما داندمي ضروري و الزم روايي داستاني گزارش تهيه براي نيز را ديگري فاکتورهاي و عناصر بالندل

 .گيرند قرار هم کنار در شوندمي ارائه که ترتيبي به ه واره هاآن

 
 (نشويد دور داستان اصلي موضوع از کنيد سهي) چيست؟ اصلي موضوع :تمرکز

ستان اررگذار نقاط و توجه مرکز: نموداری نه باشيد، کننده راهنما ستاني گزارش. باشند شده ريزيپايه ابتدا از بايد دا  شکل يدبان دا

 .برود پايي  و باال مدام و باشد داشته ن وداري

 .است مهم بسيار مشکل بروز و حوادث وقوع زمان و نحوه به توجه :تاريخ

  ارجخ اصلي مسير از لحظه هر است م ک  که چرا است برخوردار ايويژه اه يت از داستان توسهه و گسترش چگونگي :نهايي طرح

 .بپردازيم ديگري موضوع به اشتباه به و

شبيان علت و ايجاد انگيزه در مخاطب براي دنبال کردن گزار•
مرحله اول

رباره توضيح در مورد علت انتخاب موضوع واين که داستان واقعاً د•

چه چيزي حرف مي زند
مرحله دوم   

اثبات آنچه که مي گوييد به مخاطب، با اين کار از موضوع •

انتخابي خود حمايت ودفاع کرده ايد
مرحله سوم 

ا به آنها به مخاطب کمک کنيد تا برخي از مطالب کليدي را که ابتد•

اشاره کرده ايد به خاطر بياورد
مرحله چهارم

عناصر گزارش 

داستاني

تمرکز
راهنما کننده 

باشيد، نه 

نموداري

تاريخ

طرح 

نهايي

داليل

ضربه 

نهايي

عمل و عکس 

العمل ها

آينده
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 کنيم،مي ارائه برايش که هاييحلراه و داستان مشکالت از راحتي به تا کندمي ک ک ما به قبول قابل و متهدد داليل دانست  :داليل

 .کنيم دفاع و بگوييم سخ 

 .کنيد وارد مخاطب به را نهايي ضربه مناسب لحظه در مکاني و زماني هايموقهيت تشخيص با بايد :نهايي ضربه

 داستان توسهة بر عالوه دهندمي انجام داستان هايشخصيت از يک هر که هايياله لعکس و اع ال توصيف :هاالعملعکس و ملع

 .است سازسرنوشت يا و ضروري و الزم هاصحنه ت ام در آنها حضور که بقبوالند مخاطب به منطقي داليل با بايد

ستان هايصحنه از يک هر خلق و هاحرکت دنبال به که پيامدهايي :آينده سيار سازدمي را ماجرا آينده واقع در و دهدمي رُخ دا  ب

 (136و  135، صص 1394)توکلي،  .است اه يت حائز و مهم

 هاي داستان پردازيچند نکته براي يادآوري تکنيک

 ايجاد با پس. هستند قبول قابل پايان و داستان اوج نقطه کامل، نسبتاً  ميانه توصيف شروع، نقطه داري اغلب هاقول نقل و هاروايت

 هايتکنيک يادآوري براي که نکته چند به .نسازيد آشفته را گزارش و نزنيد هم بر را شاندروني نظم آنها در زياد تحول و تغيير

 :کنيد توجه است، مفيد پردازيداستان

 
صاوير صوير به که هاييصحنه و ت شيدمي ت ساس بر را ک ستنينا ترتيب و نظم ا س  را وقايع بترتي و نظم اگر. دهيد قرار هم کنار گ

 زريقت تانگزارش به را مکاني و زماني نظم ناخودآگاه شووکل به باشوود، موضوووع اي  درگير تانشه  اينکه بدون کنيد، رعايت ه واره

 (137و  136، صص 1394)توکلي،  .ايدکرده

 منبع:

 ، انتشارات رانيه، چاپ اول1394، «روايي -گزارش نويسي داستاني»توکلي، اح د، . 1

 

 

 

 

. بيشتر از تصاوير و جزييات به هم پيوسته و مرتبط استفاده کنيد

.زماني که امکان استفاده از گفتگو و نقل قول وجود دارد، حتما از اين ابزار استفاده کنيد

.صحنه ها را مرتب و سازماندهي کنيد

.در تمام صحنه هايي که خلق مي کنيد از سوال و جواب و مشاهدات خود و ديگران بهره ببريد

.از صحنه هاي اثرگذار و روح بخش استفاده کنيد

. داستان را بر اساس طرحي کامالً مشخص و درست با شروع، ميانه، نقطه اوج و پايان قابل قبول پيش ببريد
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 مستند خبري :فصل نهم
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 مقدمه

سلط صر  ضر که با عنوان ع صر حا سائل روزمرهشود، بيارتباطات و اطالعات از آن ياد مي ةدر ع دنيا، بزرگتري   شک در ت امي م

ند تهسرگذار در عصر حاضر اروسيله  ررتري ، نيرومندتري  و مؤارد. اي  وسايلهاي ج هي قرار درساني بر دوش رسانهرسالت اطالع

 در راه اهداف متهالي يا غيرمتهالي بهره گرفت. هاتوان از آنکه مي

ها از اي  طريق مردم و مخاطبان خود را از آخري  هاي خبري اسووت. رسووانهگذاري بر شه  و فکر بينندگان، برنامهاررهاي يکي از راه

هند. يکي دال للي آگاه کرده و دنياي شلوغ و پيچيده کنوني را برايشان روش  و قابل شناخت نشان ميملي و بي  رويدادهاي محلي،

 هاي مستند خبري است.گذار، برنامهارراز اي  ژانرهاي خبري 

شکال جديدي از ژانرهاي خبري که در آن 24هاي گيري شبکهبا شکل سي زيبايي ها پژوهش وساعته خبري در جهان، توليد ا شنا

سي دارند، احساس ميساختاري و ديگر قابليت سا سازي، شد. اي هاي تکنيکي مستندسازي نقش ا گونه آرار اغلب با هدف متقاعد

شته، هاي گذشوند. شايد به ه ي  علت باشد که در کتب مهتبر خبري سالمهم تدوي  مي يتغيير در باور مخاطب و يا نقد رويداد

 شد.ک تر يافت مي«يمستند خبر»اصطالح 

مستند خبري يا گزارشي، از انواع رايج مستند و هم پاي ديگر انواع آن در هنرهاي تصويري است. اي  نوع از توليدات خبري ابتدا با 

هاي اجت اعي و سياسي ه راه کرد. گاهي هاي مت ادي، خود را با فراز و نشيبانهکاس رويدادهاي روزمره شکل گرفت و در طي دهه

هاي متفاوت فاهر شد: واقهه نگار، گزارشگر، داد. در اي  مدت، مستندساز در نقششرو حوادث بود و زماني به آن واکنش نشان ميپي

جو، مهترم و حتي گردشگر. در دوران فهاليت مستند گزارشي، مستندساز ه راه با زمان و ه پاي ديگر مستندسازان مبلغ، حقيقت

 (36، ص 1391)طالبي، استفاده از ابزار و وسايل نوي  پرداخته است. ها و شگردها و به ابداع روش

چه که با شود. آنامروزه در تلويزيون از ج له در تلويزيون ايران فيلم خبري مطابق موازي  تجربه شده در تاريخ سين ا، کم توليد مي

ها در ض   اخبار و يا ديگر عناويني نظير آن و «تفسير مصور خبر، رويدادهاي مصور خبري، رويدادهاي خبري بدون شرح»عناوي  

هاي ا و يا مج وعههبينيم، اصالتاً فيلم خبري نيستند بلکه بيشتر تلفيقي از تصاوير خبري خبرگزاريدر خات ه برنامه اخبار تلويزيون مي

 د.کنموسيقي آنها را ه راهي ميهاي خبرند که گاه گفتار مت  و احياناً اقتباسي و تدويني از مواد تصويري موجود در بايگاني

ت ريزي و ... اسشود و مراحل توليد آن از مرحله ايده تا اکران شامل طراحي، برنامهتوليد مي در هر حال فيلم خبري اصالتاً و حقيقتاً

شد.  يهني ه ان چيزهايي که فيلم شته با سين ايي بايد دا ستند خبري  ضابطي جهرمي، م سايت دا1391) سي اي : بازيابي از  صدا و  شکده  ن

 قم(مرکز ج هوري اسالمي ايران 

 تاريخچه فيلم مستند خبري 

( و قبل از ن ايش فيلم اصلي)هاي سين اي شهرهاي بزرگ هاي خبري و گزارشي در سال پيش از اختراع و گسترش تلويزيون، فيلم

. در آن آمدچک فهاليت داشتند، به ن ايش در ميکه در شهرهاي کو« سين ا سيّار»هاي سيار ن ايش فيلم مهروف به يا توسط گروه

سين ا، راديو و مطبوعات مهم سانهتري  و ع دهروز،  شار خبر و اطالعتري  ر سين ا با هاي ج هي براي انت ساني بودند در اي  مورد  ر

 ( دست کم بيست سال از راديو نيز جلوتر بود. 1895توجه به سال اختراع آن )
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ستفاده کنند، زيرا گيرندهتوانستند از اي  رسانهار ک ي از مردم ميدر عي  حال، تهداد بسي وانست تهاي راديويي را هر کس ن يها ا

ها، هم چني  پوشووش امواج راديويي به گسووتردگي امروز نبود، اغلب مردم سووواد خواندن و نوشووت  خريداري کند. تهداد ايسووتگاه

صنهت چاپ و توزيع مطبوعات نيز محدود  شتند،  شهرها، بود و عالوه بر اي ندا ضافه کنيم که در ه ه  سين ا نيز بايد ا ها در مورد 

تلويزيون اختراع شده و چنان گسترش جهاني روزافزون يافت  1930هاي ن ايش فيلم وجود نداشت. تا اينکه در ني ة دوم دهه سال 

 آن قابل مقايسه نيست. که هيچ رسانه ج هي ديگري از لحاظ مراحل تکامل تاريخي و سرعت گسترش، با 

اد ژه در سه دهه اخير، در نظام خبررساني ايجويشکي نيست که تلويزيون به نوبة خود تحول عظي ي را نيز طي نيم قرن گذشته، به

سال شت که طي  ست. اما بايد در نظر دا ستفاده در تري  مواد خبري و گزارشع ده 1970تا  1950هاي کرده ا ستند مورد ا هاي م

متري بود که سرعت تهية تصاوير خبري به استفاده از اي  نوع امولسيون )در مقايسه با نگاتيو( ميلي 16هاي سين ايي يون، فيلمتلويز

شتر بود و اي  ويژگي با جنبه شت. در اي  دوره تلويزيون از نظر نظام خيلي بي شتري دا سازگاري بي هايي چون فوريت و تازگي خبر، 

ميلي متري،  16برداري مواد خام آوري سووين ا يهني به دوربي  فيلمهاي مسووتند، کامالً به ف ر کلي برنامهطوتوليد فني خبري و به

 البراتور فيلم، تدوي  و صداگذاري به روش سين ايي اتکاء و وابستگي داشت. 

اسووتفاده روزافزون آن مشووخصوواً از و  1960هاي تلويزيون بود در اواخر دهه که اختراع ويدئو که نتيجه تحول و تکامل تکنيکتا اي 

هاي خبري و گزارشي به ع ر استفاده از فيلم ويژه در پخش اخبار و بخش برنامههاي تلويزيوني غرب، بهدر شبکه 1970اواسط دهة 

 هاي فني توليد سين ايي خبر پايان داد.و روش

ي از ارا گونهشوووود بلکه آنمسوووتند سوووين ايي قل داد ن ي اي از فيلمگونه« فيلم خبري»به بهد، ديگر  1960در واقع از اوايل دهه 

 (27تا  25، ص 85)پاکزاد، شناسيم. مستندهاي مربوط به ژورناليسم تلويزيوني مي

 تهريف مستند خبري

ست که در ه ه آن شده ا ستند آورده  صنهي ها به لزوم وفاداري به واقهيت و پرهيز از واژگونه و تتاکنون تهاريف متهددي از فيلم م

ي اهاي مختلف واقهيت )به گونهنشان دادن و دخل و تصرف، اشاره شده است. ه چني  در ه ه اي  تهاريف جايي براي ضبط جنبه

شده شاگر( قائل  شوق ت ا ستند متهلق به جان صادقانه، موجه و ه راه با برانگيخت  رغبت و  اند. يکي از موجزتري  تهاريف فيلم م

شهير ان سين اگر  سون  ست. وي ميگرير ستم ا ست.»گويد: گليس در ني ه قرن بي سير خالقه واقهيت ا ستند، گزارش و تف  «فيلم م

سون» صريح «گرير  طي بايد فيلم واقهيت. شود ساخته شودمي ديده که حقيقتي از نبايد حت اً واقهيت از فيل برداري که کندمي ت

 . کند آشکار را حقايق تا شود کنترل خالقانه ايپروسه

  در و است حاضر حادره وقوع هنگام در او. است افتاده اتفاقي چه که يادآورد به و شود درگير حافظة خود با ندارد، نياز خالق ندهنرم

 .کندمي مشارکت آن

مي شکل فيلم ساخت حي  در که ژانري هايجنبه توالي نحوة و سازفيلم دستکاري و مداخله ميزان ماهيت، آزمودن که اينجاست

تهريف گريرسون به دو مهنا اشاره کرده  رسد.مي نظر به ضروري آورد، وجودبه را هاجنبه اي  از مجددي تهريف است م ک  و گيرد

 است: 
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ي  مستند ماند. اها در واقع نوعي فيلم مستند است که از فيلتر محتوايي کارگردان گذشته و واقهيت در آن محفوظ ميبيشتر گزارش

ت ساز بدون دخالشود. بنابراي  مستند خبري نوعي از مستندسازي است که برنامهسازي خبر از آن ياد ميامهه ان است که در برن

پردازد. مسووتندهاي خبري از يک سووو به خبرها يا تخيل و تحريف، فقط به تفسووير خالقه واقهيات با اتکا به رويدادهاي واقهي مي

سويي ديگر پس زگزارش سيقي هم ميهاي نرم تهلق دارند و از  سين ايي دارد و مو ها نقش مه ي ايفا تواند در آنمينه دراماتيک و 

 (37و  36، ص 1391)طالبي، کند. 

 عناصر تشکيل دهنده فيلم مستند 

رسوود ولي ر خود جاي دهد غيرم ک  به نظر ميگرچه ارائه فرمولي جامع که بتواند ه ه نکات مربوط به سوواخت فيلم مسووتند را د

شناخ ساخت و تکنيککند روشت هر چه بهتر اي  هنر ک ک ميآنچه به  ستند هاي  شده از طرف فيل سازان م هاي به کار گرفته 

کار رفته در ساخت فيلم مستند هگيرد. جالب است بدانيم تهداد عناصر بشناسي فيلم قرار ميزيبايي است که مورد توجه کارشناسان

 چقدر اندک و قليل است: 

 

 تصوير:
شده: مواد فيلم شغولند، فهاليتبرداری  کنند. فراموش کنند، کار  و بازي ميهاي روزانة خود را دنبال ميمردم به کارهاي مختلفي م

 انداز محيط در ليست فيل برداري ش ا قرار گيرد. جان و چشمنکنيد که تصاوير اشياء بي

شدهفيلم: ایمواد فيلمخانه سپوز  شيوها وجود دارد، فهاي اک ست. نقبي به يلماي در آر ستفاده ديگران قرار گرفته ا هايي هم مورد ا

 سازي قرار گيرد.تواند در برنامه فيلممواد آرشيوي و استفاده از آن مي

فيلم مستند، :نخست

.گزارش است

تفسير : دوم

خالقانه 

.واقعيت است

موسيقي صدا تصوير
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ها، حضور آرام و بي سروصداي دوربي  در بي  مردم و حتي مخفي از چشم ارتباط مردم با يکديگر و گفتگوي آنهای مردم: صحبت

 استفاده قرار گيرد.  تواند موردها ميآن

 ها ها جلوي دوربي  و گفتگو با آنرر آدمحضور آگاهانه و مؤ گفتگو با مردم:

صاحبه شده از طرف يکي يا تهدادي از مردم ب :م سئواالت تدوي   سخگويي به  صاحبههپا س ي، م تواند خارج يا کننده ميصورت ر

 داخل کادر باشد. 

در گذشته اتفاق افتاده است يا به داليلي امکان فيل برداري از صحنه  هايي که ع الًصحنه فيل برداري مجدد از بازسازيبازسازی: 

 اصلي را نداريم. 

دوربي  را در عرم و طول و به سووي داخل و بيرون  گونه تصواوير غالباًبراي جان بخشويدن به اي  های ثابت:فيلمبرداری از عکس

 آوريم.عکس به حرکت در مي

صوير: پرده با کادر خ سبب افزايش توجه ما اله ل ما را در آن چه ديدهرير چني  کاري عکستأالي از ت شت و يا  ايم در پي خواهد دا

 به صداي موجود خواهد شد. 

 

 صدا
صداي ع ومي صحنه و صداي مصاحبه ه راه با قطهاتي مي صدای راوی: شد مصاحبه، يا ترکيبي از  شنيداري با تواند فقط جنس 

 قاط ن ايان و شاخص يک تصوير ه زمان از ن

 کننده در فيلم يکي از افراد شرکت لف يا مه والًصداي راوي، مؤگفتار متن: 

 گيرد. صداي ه زمان هنگام فيل برداري و به طور ه زمان انجام ميصدای همزمان: 

 يرد. گکار را به صورت ه زمان در بر مي تا کل فضاي ايکاربرد اي  تکنيک از نقطه صدای زمينه:

 

تصوير
مواد فيلمبرداري 

شده

مواد فيلمخانه اي

صحبتهاي مردم

مصاحبهگفتگو با مردم

بازسازي

فيلمبرداري از 

عکس هاي ثابت

پرده با کادر خالي 

از تصوير

گفتار متن صداي راوي

صداي زمينه صداي همزمان

صدا
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 موسيقي
صدا مي سکوت: سيار مؤ يحالت تواند خالق تغييرغيبت موقت  صحنه تلويزيون ب صاوير روي پرده يا  شديد توجه ما به ت سبب ت رر يا 

 (23تا  21، ص 1385)پاکزاد، باشد. 

 ويژگيهاي مربوط به برنامه هاي مستند خبري

اطالعاتي، تبليغي و حتي سووياسووي و  ايخبري در تلويزيون به عنوان مقولههاي مسووتند امروزه اه يت، ارزش، اعتبار و کاربرد برنامه

ها توانائي ايجاد تغيير در جامهه را نيز داراست و ه يشه براي تهيه و توليد آن تقاضا فرهنگي در اکثر کشورها مطرح است. اي  برنامه

هاي تصويري بخود اختصاص شته و بيشتري  زمان را در رسانهها ه واره سير تکاملي داگونه برنامهدليل نيست که اي وجود دارد. بي

گير شدن تلويزيون، دست اندرکاران و ها از ميان ت ام اقشار جامهه هستند. در عصر حاضر به دليل ه هدهند. مخاطبان اي  برنامهمي

هاي مستند هاي برنامهه بيان ويژگيرند. بر اي  اساس، بمسئوالن اي  رسانه سهي در رقابت فشرده جهت جذب مخاطبان بيشتري دا

 پردازيم:خبري مي

مرکزيت هنري )فکري و تأليفي( انواع مسووتندهاي تلويزيوني داراي که هاي مسووتند خبري فاقد کارگردان اسووت، در حاليبرنامه -

 است. البته در مستندهاي آرشيوي کارگردان از جنبه تدويني حضور دارد.

هاي دراماتيک و مستندهاي غير ژورناليستي، زبان و بيان مجازي ها آن است که بر خالف فيلممهاي ديگر اي  نوع فيلاز ويژگي -

 )نظير استهاره پردازي، تشبيه و ن ادسازي( در آن کاربردي ندارد.

 بيني قبلي و زمان قابل توجهي نيازر نيسووت چون انجام اي  کار به پيشهاي خبري غالباً مقدوطراحي هنري براي شووکل فيلم -

هاي خبري، شوووکل يکي از براي تأرير هر ارر هنري اسوووت(. در مورد فيلم ايکنندهکل، امتياز هنري بارز و تهيي دارد )شووو

 هاي اصلي کارگردان است. دغدغه

هاي مربوط به ماهيت خبر و کار خبري که فوريت، سوووادگي، وضووووح و سووورعت در رسووواندن پيام اسوووت، در خاطر ويژگيهب -

 که مستلزم صرف وقت است، فراهم نيست. «طور دقيقهب»ي  مواد فيلم خبري امکاني براي انجام اي  امور تصويربرداري و تدو

سريع تهيه ميچون فيلم خبري به منظور اطالع - ساني و آگاهي  اي در يکي دو ن ا، شود، گاه در حد ارائه پيام کوتاه چند رانيهر

 ت.مثالً در حد اعالن تيتر و يا عناوي  اصلي خبر اس

شود و در ه ه حال، استفاده از نور موجود )طبيهي( براي تصويربردار خبر ارجحيت دارد. براي فيلم خبري به ندرت نورپردازي مي -

تر شدن فضا يا صحنه خبر است و نه براي فضاسازي اما چنانچه فرضًا نورپردازي نيز )ضرورتاً( انجام گيرد، صرفًا براي روش 

هاي هنري و مستندهاي ها ويژة نورپردازي براي فيلمچون ترس، دلهره و يا نشاط در بيننده، که اي دراماتيکي و خلق عواطفي 

 غير ژورناليستي است.

سي در مدر برنامه - سا ستند خبري انتخاب حرکت دوربي  نيز نقش ا شيدن به فکر و ايدة برنامههاي م رو  ساز دارد. از اي هنا بخ

وده و به موقع اجرا شووود. زواياي دوربي  بايد عادي و عاري از ابتکاراتي باشوود که بيننده را از بايد حرکت دوربي  داراي انگيزه ب

 کند.فضاي اصلي رويداد دور مي

هب اي بايد ه وارهد. گزارشگر حرفهاشد که شه  ت اشاگر را منحرف نکناي ببندي تصوير بايد به گونههاي خبري ترکيبدر فيلم -

سب بدنبال پس صوير را چنان ترکيبازمينه منا شغال کند و شد. او بايد ت صوير را ا ضاي ت ضوع رويداد ه ه ف بندي کند که مو

 هاي ديگري منحرف نسازد.شه  بيننده را با نشانه
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اي که ماهيت صدا در ه راهي با تصوير به گونههاست. با اي هاي مهم در توليد اي  برنامهصدابرداري و صداگذاري نيز از ويژگي -

ي اشود، ليک  تصاوير مستند با صداي واقهي و سرصحنهيننده تغييرات و تحريفات را به هنگام ن ايش برنامه متوجه ن يکه ب

هاست. هاي اي  برنامهتدوي  از ديگر ويژگي ةويژه در مرحلهاررگذاري بيشتري دارد. حفظ صداهاي اصلي و مهم از صحنه رويداد ب

دهد که براي مخاطب بسيار جذاب است. او در اي  لحظات خود را در صحنه را نشان مي زيرا صداي واقهي زنده بودن گزارش

 دهد.ي پيام بر مخاطب را افزايش ميرذاگررکند. و اي  ارويداد حس مي

م  شناسي در تدوي  فيلتواند از اصول زيبائيدليل فرصت کم ن يهتدوي  در خبر ويژگي خاص خود دارد. در اي  برنامه تدوينگر ب -

کند مطالب اسوواسووي، جالب و اطالعات جديد و به روز را در فيلم بگنجاند که براي بيننده، جذاب و بهره ببرد. اما او سووهي مي

 کننده خبر بوده را بر مخاطب بگذارد. ي که هدف تهيههيجان انگيز باشد و تأرير

گفتار و تصوواوير بايد يکديگر را تصووديق کنند. اگر گفتار ها اي دارد. در اي  برنامههاي مسووتند خبري روش ويژهگفتار در برنامه -

 ي ندارد.رکند و پيام اررگذاتصوير را و يا تصوير گفتار را نقض کند مخاطب احساس غير واقهي بودن مي

ج له  امکان بايد از ها بايد بدور از کل ات دشوووار، غيرقابل درک و غير ضووروري باشوود. تا حدگونه برنامهسووبک بيان نيز در اي  -

کند پرهيز کرد: ج الت بايد کوتاه، ساده، واضح و مناسب با هاي پيچيده، دشوار و طوالني که فيلم را غير قابل درک ميپردازي

 محتواي فيلم باشد.

ها، هاي گفتاري اسوووت و ضووو   برقراري ارتباط بي  ايدهها، ارتباط و پيوند بي  بخشاز ويژگي موسووويقي در اي  نوع برنامه -

شرفت صوتي، عاملي بيپي سيقي به عنوان زبان  سطه و بي هاي فکري را در طول فيلم برانگيزد. مو ه غناي ال للي در ک ک بوا

 تصوير در ساخت فيلم مستند است.

)پاکزاد، سازان در رسانه تلويزيون باشد. هاي آن است که بايد مدنظر برنامهواقهي بودن فيلم مستند خبري نيز از مه تري  ويژگي -

 (73تا 71، ص 85

 ساختار فيلم مستند خبري

راحي و تنظيم عناصوور و اجزايي که درون سوويسووتم بر يکديگر تأرير متقابل و يا رابطه متقابل دارند و ع لکرد آنها به ط :1سوواختار

 .تلويزيوني نيز به مثابه سيستم است فيلم و يا برنامه شود.ارر منجر مي2 پيدايش شکل

آيد. بنابراي  شووکل نتيجه ع لکردهاي عناصوور وه روابط بي  اجزاي صوووتي و تصووويري آن به وجود ميشووکل فيلم از سوواختار يا نح

 د.گذاررر مياو يا شهنيت مخاطب  بر عواطف، انديشه ساختار است و اي  شکل است که نهايتاً

 :عناصر ساختاری فيلم عبارتند از

 

                                                           
1. structure 
2 .Form 

ندي، رنگ، نور، ترکيب ب)آنچه که به شيوه هاي فيلمبرداري نما مربوط مي شود ( الف

(نظاير آنها...حرکت  درون قاب، قاب بندي، زاويه فيلمبرداري، عمق ميدان و

ها مربوط آنچه که به ترتيب نمايش نماها و نحوه پيوند آنها و رابطه بين صداها و نما( ب

.مي شود که آن را فنون يا شيوه هاي تدوين مي ناميم
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ناميم که ساختار يا نظام فرمال برنامه مي شوند،مي امه ساماندهي و طراحيفيلم يا برن عناصر که برپايه موضوع و محتواياتحاد اي  

 .مهي  است يهدف از طراحي و تنظيم آن انتقال و تأرير بر شهنيت و نگرش مخاطب نسبت به موضوع

نسبت به وقايهي که  ز()در زماني کوتاه و موج طور سريعآگاه کردن بيننده به و رساني استاطالع هدف اصلي، در فيلم مستند خبري،

 1در محيط زندگي او و يا در جهان روي داده و يا در حال گذر است.

 تر،ع يق ابهاد نسبتاً خاص، يپديده يا رويداد در فيلم مستند گزارشي جنبه دريافت اطالعات و شناخت از طرف مخاطب نسبت به

رانيه مخاطب را  يکطي  اگر فيلم خبري فرضاً مثالً گيرد.ت ميتري صوردر زمان طوالني )اغلب( تر و نسبت به فيلم خبريگسترده

ستند، کند،مطلع مي ياز رويداد شتري در گزارش م ضاً اي  کار در زمان بي ضوع  در يک و حتي تا چند دقيقه( )فر جوانب ه ان مو

 .گيردمورد بررسي و کاوش قرار مي

تحقيق و  صدا، تدوي ، تصويربرداري، مستندسازي، هاي مختلفيکتلويزيوني فرصت بيشتري براي توجه به تکن زارش مستندگدر 

 و حتي تردقيق هاي ساخت در گزارش قاعدتاًبنابراي  تکنيک چون فرصت و يا وقت بيشتري در اختيار است. تهيه مت  وجود دارد،

 ي،فيلم آرشوويو عکس، دل و يا ماکت،م اني يشوو ، سووازي،شووبيه بندي،عنوان گرافيک، نقشووه، از وجود گزارشووگر، مثالً ترند.متنوع

ستفاده کرد، هاي مستند گزارشيتوان در فيلممصاحبه و حتي بازسازي نيز مي ضافه اينکه موسي ا تواند در آن به کار قي نيز ميبه ا

 د.آي

ساس اي  ديدگاه، ستي مي برا ستندهاي غير ژورنالي شي به م شي و از فيلم گزار سيم،وقتي از فيلم خبري به فيلم گزار مقوله تنوع  ر

 شوند.تر ميتر و موزوندقيق تر،تدريج ع ده طور نسبي و بهبه ها،فرافت و پيچيدگي آن ه چني ، ها،تکنيک

هاي دراماتيک و يا بدون بدون استفاده از روش چون .خوانندمي 2 «شکلبي» فيلم مستند خبري را فيلم از ديدگاه ساختارشناسي،

هرمي، )ضابطي ج گذارد.را به ن ايش مي يبرجسته و گذراي رويداد هاي صريح،سازي، جنبهشناسي در فيلميمالحظات پيچيده زيباي

 بازيابي از سايت دانشکده صدا و سي اي ج هوري اسالمي ايران مرکز قم(، 1391

 

 هاي خبري دارد؟اتکاي زيادي به فيلم تلويزيون، چرا برنامه خبر

که  ن اي متوسط گوينده يا مجري خبر است مه والً  بيند،مي تلويزيون در اي  صورت آنچه که بيننده چون اگر خبر بدون فيلم باشد،

اي است که خبرتلويزيوني اي  تنها تفاوت ع ده در اي  صورت کند!مرتب حرکت مي در بهتري  حالت به بيننده چشم دوخته و دهانش

پس  بيندجز تصوير گوينده ن ي او چيز ديگري به؛ گيرددر مقام شنونده قرار مي ونتلويزي بيننده به عبارت ديگر، با خبر راديويي دارد.

 :دارند تلويزيون مزيت ع ده براي خبر کم سهدست هاي خبري()فيلم اي  قطهات تصويري اخبار

                                                           
سي دامي «خبر» بهد زماني در مورد آنچه که .1 سا ست که تا لحظاتي قبل آن را اي از آگاهيد.زيرا خبر يک يا مج وعهرناميم اه يت ا ضوعي ا سبت به مو ها ن

ستيمن ي صطالح، دان شروع آن «خبر» توانيمچيزي را مي بنابراي ، بوديم(.«خبربي»اطالع يا از آن بي )به ا شته» بناميم که زماني هرچند کوتاه از وقوع يا   «گذ

با استناد به فيلم خبري و يا گزارش  الًمث استنادي داشته باشند، توانند جنبهاي  قبيل اخبار مي گيري است و يا خات ه پذيرفته است.يهني در حال شکل است،

چون جنبه  اسوت. قابل بحث شوود،منتشور مي «خبر» اعتبار و اصوالت آنچه که به عنوان اند،هنوز روي نداده و يا در پيش اما در مورد وقايهي که مصوور خبري.

 .وندش بايد تلقي «بينيپيش» و يا چيزي در حد «اندمحت ل» رواي  استنادي ندارند از

2 . Formless 
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اي از انواع آگاهي و مهلومات از دهد حجم زياد و فشووردههاي خبري خود به ما ميبا فيلم تلويزيون آنچه که رسوواني،اما در بهد اطالع

در عي  حال دو نکته را نبايد از نظر دور  .کنيمها را دريافت و تجربه ميخود آن چشوووم و گوش وقايع گوناگون جهان اسوووت که با

صويري از مواد ت «ايگزيده» دوم اينکه دوربي  است، )عدسي( خاصي يهني چشم از طريق چشم بينيممي که آنچه رااول اي  داشت:

سانه اي که برگزيده آيد؛مي به ن ايش در براي مخاطب صاوير برگرفته  اي و از بي  حجم زياديپايه اهداف و مالحظات متهدد ر از ت

شود و تنها قطهات مهي  و محدودي از آنمقدار قابل توجهي از تصاوير، کنار گذاشته مي شوند در نتيجه،و تدوي  مي انتخاب شده

 .آيدمي درها به ن ايش 

 : عرصووه اسووتفاده از دو قالب مسووتندپردازيمهاي خبري ميفيلم )فني( به موضوووع سوواختار حال مشووخصوواً با توجه به اي  زمينه،

تلويزيوني  ژورناليسم سازي ارتباط دارد که آن را عرصهبه مواردي از برنامه مستند خبري و مستند گزارشي ع دتاً يهني تلويزيون، در

ستند، خبرنگاري،گزارش تهيه و پخش اخبار، يهني مواردي چون: خوانيم،مي شگري و به هاي م ساني از طريقطور کلي اطالعگزار  ر

  تلويزيوني. پخش

چند که  هر درجه اول دارند، اه يت مسووتند هسووتند( که هر دو ماهيتاً )فيلم خبري و فيلم گزارشووي، خبر و گزارش هصوودر اي  عر

)ضووابطي جهرمي، . ابتدا الزم اسووت مفهوم سوواختار را روشوو  کرده و تهريفي از آن ارائه کنيم. کندم تداخل ميه حوزه اي  دو اغلب با

 بازيابي از سايت دانشکده صدا و سي اي ج هوري اسالمي ايران مرکز قم(: 20/8/91

  «خبر» در مؤرر قالبي «مستند»

ش ي بي ستند به مثابه چ سته ميدوربي  م شم مي شود و مخاطبطرف دان ر تبيند در شه  خود به واقهيت نزديکآنچه را که با چ

تند رار مسرر در اقناع مخاطب در اي  آشفته بازار پيام باشد. قدرت آتواند روشي مؤداند. بره ي  اساس مستندسازي در خبر ميمي

گيرند، بندي داستاني قرار ميکلي در طبقه طورهايي که بهسازي و يا به حرکت واداشت  بيننده از ساير شکلدر ايجاد هيجان، آشفته

ست که مخاطبان با  ستان، ن ايش و ...( و انتخاب انواع مهيني از موضوعات ا شگردهايي )دا دست ک ي ندارند. به خاطر ورود چني  

صورت قوياً شهني درگير ميبينند و ميآنچه در گزارش مستند مي شرشنوند به  احتياجات  ي وشوند. فيلم مستند نگران طبيهت ب

 خواهد وضع را بهبود ببخشد.هاست و ميانسان

اي و تقريباً عل ي است. هدف اي  است که به مقدار کافي از جزئيات مهم و مورر، در جريان فرآيند مستند، کاري موشکافانه، مشاهده

گريف، مستندسازي اساسًا يد. به نظر راجرفه آميز، شکل بخشاستداللي و مکاش يها را در گزارشتصويربرداري آشکار شود تا بتوان آن

 آوري اسناد است.فهاليت ج ع

را  تواند مخاطب خودسازي است اگر در چارچوب مختصات عل ي شکل نگيرد ن يهاي مهم و باورپذير برنامهمستند که يکي از قالب

ما گرفتار آن است. دغدغه عل ي فکر کردن  رود. آفتي که امروزه جامههاقناع کند. اينجاست که مخاطب به سوي نوع خارجي آن مي

گيران خبر باشد. به ويژه براي مستنددغدغه ه ه دست اندرکاران و تص يمسازي بايد هاي ژورناليستي و برنامهو عل ي شدن فهاليت

ري و در نتيجه باورپذي( سنديت)صويرهاي آن به متن خبر، يعني آنچه که گوينده بيان مي کند، واقعيت يا عينيت مي بخشد و چون مستند است به آن اعتبار ت

.مي دهد

.مخاطب با ديدن فيلم خبري، از فضاي استوديوي پخش خبر به مکان و زمان وقوع خبر مي رود

.توجه بيننده يا مخاطب را جلب مي کند
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نوي و مادي در پي دارد و در دو بهد مهرا پيام در گسووتره کشووورها  ةتوليد يهني توسووه ةسووازي در خبر که در آن صووورت توسووه

 (17تا  14، ص 1393)بره  ، خواهد داشت. سودآوري 

ستان بيان مي حوصلگي مخاطبان، خبرهاامروزه به دليل شايد بي به توصيف و  Docudramaشود و در قالب به صورت روايت و دا

سير مي ستانتف سند. اي  روايت در مفهوم دا صاور ست بلکه برپايه واقهيت موجود و ت ير واقهي از وقايع جاري جان هاي تاريخي ني

تواند بيرون از واقهيت رويداد باشد. با روايت صحيح و واقهي گيرد، بياني که آغاز و انتها دارد. چون روايت در حوزة خبر است، ن يمي

س توان به برآيندي مطلوب رسيد. اگر اعت اد مردم به محصول رسانه و در نهايت به رسانه از بي  برود،از رويداد مي ت حتي م ک  ا

فراهم کردن بستر اعت اد و اط ينان مردم خالف جهت رسانه حرکت کنند. اي دعوت مهکوس به دنبال داشته باشد و فهاليت رسانه

سازي، آگاهي رسانه است و مه تري  رک  اعت اد سازي و رقابتي کردنيتريرگذار در مزو اطالعات يکي از عوامل مهم و تأ به اخبار

 بخشي است. 
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