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 1فیلمتله یکارگردان
 ٢يوتسحر ناس

 ٣يمحمود ارباب

 کیدهچ
کارگردانـان   ی هنريز علمیتجهاي در زمینۀ کارگردانی تله فیلم، هدف از نگارش مقاله

ارتقـاء سـطح    يبـرا مناسب  يکارهاافتن راهی ،کیدرامات یتیدر آثار بلند رواتلویزیون 
 . است رانیا یاسالم يجمهور يمایدر صدا و س یونیزیتلو يهافیلم یفیک

ـ آاسـت کـه    مطرحپرسش اساسی ن یا ،به این هدف براي رسیدن ی اثـر  ا کـارگردان ی
دو رسانه، باعث  يهاا اشراف به تفاوتیاست و آ یکیون یزیو تلوسینما  دردراماتیک 

این است ز ینترین پرسش بنیادي شود؟یمن یشناخت ییبایجاد تفاوت زیر در فرم و اییتغ
  ون ساخت؟یزیتلو ژةیو یفیلم توانیچگونه مکه 

سازي بـراي تلویزیـون بایـد بـا توجـه بـه       است که فیلمبوده نتیجۀ به دست آمده این
چـرا کـه مخاطـب     ،هاي انحصاري تلویزیون براي این رسـانه صـورت گیـرد   ویژگی

تلویزیون با مخاطب سینما تفاوت دارد و هم چنین ابعاد صفحۀ تلویزیون نیز بـا پـردة   
هـا و  اي تلویزیـون در عـین حـال کـه روش    سازي بـر سینما یکی نیست. بنابراین فیلم

 کنـد، امـا  سازي سینمایی را به عاریت گرفته و اصول آن را رعایت مـی هاي فیلمشیوه
شناسـی  زیبایی ازمتفاوت  شناسی تله فیلماست و به همین اعتبار، زیبایی از آن متفاوت

                                                                                                                   
د بـر  یـ لم بـا تأک یو تلـه فـ   یینمایلم سـ یدر ف یکارگردان یقیتطب یبررس«ان نامه یعنوان مقاله برگرفته از عنوان پا. 1

 است.» دکوپاژ
 کارشناس ارشد رشتۀ تهیه کنندگی سیما با گرایش نمایش.. 2
 مربی دانشکدة صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران. پژوهش هنر و  يدکتر. 3
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ن گونه تعریف کرد توان در مقایسه با سینما آن را ایمی نی، بنابراشودفیلم سینمایی می
تر از زوایاي دوربین، ایجاد عمق میـدان مناسـب بـا توجـه بـه      که امکان استفادة بیش

 تکنیک تصویربرداري که از عمق کمتري نسبت به دوربـین سـینما برخـوردار اسـت،    
استفاده از حرکات دوربین روي دست در نماهـاي بسـته بـراي ایجـاد هیجـان، ریـتم       

تر با هاي بصري بیشهیجان در ارائۀ اطالعات و ایجاد جلوه تر و به تبع آن ایجادسریع
توان هاي هنرمندانه است. هم چنین میهاي متعدد و متنوع و طراحیاستفاده از لوکیشن
 120تـا   90هاي کوتاه که دو یا سه قسمت بوده و مجموع زمان آنها با ارائۀ فرم سریال

، شیوة دیگري در برنامه سازي تلویزیونی دقیقه است و به تله فیلم نزدیکی زیادي دارند
 را آزمود. 
دکوپاژ، نما، اندازة نما، زوایاي دوربین، حرکات دوربین، انـدازة تصـویر،   ها: کلیدواژه

 مخاطب شناسی. 

 طرح مسألهمقدمه: 

مستقل از فیلم سینمایی پرداخـت   1ژانرفیلم چیست و آیا باید به آن به عنوان یک تله
داگانه مورد بررسی قرار داد و چرا؟ چرا بایـد فیلمـی مخصـوص    و آن را به صورت ج

هاي تلویزیون باید تولیداتی تلویزیون ساخته شود و براي پرکردن بخش دراماتیک برنامه
هـاي مخصـوص تلویزیـون    منحصر به تلویزیون داشت و اساساً آیا بهتر است که از فیلم

هاي سینمایی را براي پخـش در  ن فیلمتوابراي نمایش در تلویزیون استفاده کرد و یا می
 تلویزیون تبدیل کرد؟  
ها بخشی از موضوع مقالۀ حاضر است. به نظر نگارنـده کـه بـر    پاسخ به این پرسش

هاي دو رسـانه اسـتوار اسـت،    نظران در مورد تفاوتهاي بسیاري از صاحبپایۀ دیدگاه
ش فیلمنامـه و هـم در   فیلم ژانري مستقل از فـیلم سـینمایی اسـت کـه هـم در نگـار      تله

کــارگردانی قواعــد خــاص خــود را دارد و بــر آن اســتوار اســت. مبنــاي ایــن اندیشــه  
هاي ماهوي دو رسانه به لحاظ شیوة اطالع رسانی و هم چنین کارکردهـاي آنهـا   تفاوت

هـاي بسـیار، از   هایی که این دو رسانه را به رغم شباهتدر جلب مخاطب است. تفاوت
هاي دو رسانه، یکی از موضـوعات  بنابراین با توجه به اهمیت تفاوتکند. هم متمایز می

                                                                                                                   
1. gener 
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هاي دو رسـانه از ابعـاد مختلـف اسـت کـه مـا را در       مورد بررسی در این مقاله، تفاوت
 کند.  رسیدن به نتیجۀ مطلوب رهنمون می

 ونیزیو تلوی سینما ستیچروش تحقیق: 

ـ ار از رواسـت سرشـ   يه هنـر ک فیلمش ینما يبرا یانکست؟ مینما چیس ، الیـ ا و خی
فته یو او را چنـان مجـذوب و شـ    ،خود، در خود غـرق یه تماشاگر را از خود بک يهنر
ش یه بـه تماشـا  کـ  ينهد و چـون خالقـان اثـر   یم ينارکه گاه تعقل خود را به کند کیم

را در  يپنـدار زان احساس همـذات ین میترشیه بکاست  يهنر ،فیلمشد. یاندینشسته، م
حـوادث و   صحنۀ بهسینما  خارج از سالن يایسره از دنیکند و او را کیجاد میمخاطب ا

ـ بخشـد و او را سرمسـت از د  یجان مـ یند و به او هکیپرتاب م فیلماتفاقات درون  دن ی
اما سبب چیست که هنر سینما بندد. ینقش مسینما  ضیعرة ه بر پردکند کیم يریتصاو

 ونه در جلب مخاطب موفق بوده است؟  با عمر کوتاه خود نسبت به سایر هنرها این گ
است و مخاطب لحظه یه در گذشته رخ داده است اما پوکاست هر چند  يهنر فیلم .1

هـا  شخصـیت  ياز موارد خود را در جـا  ياریشود و در بسمی درگیربه لحظه با آن 
 .کندمی یدهد و با آنها زندگمی قرار

و هنـر اسـت و    يپـرداز ن قصـه ینچو هم ،هاشهیانتقال اند ياست برا يارسانه فیلم .2
 ها به تماشاگر.  ار و عواطف و داستانکانتقال افزین

کنـد. در  مـی  دارد، مخاطـب را بـه خـود جلـب     یواقع يایدن که با ینما با تشابهیس .3
 شود به طـوري کـه نکـات دیگـر را    دنیاي واقعی توجه انسان به جزئیات جلب می

ی یـک  عنـ یاربرد را دارد کـ ن یقاً همـ یقد یکنزد ينما سینما نیز رد. دریگیده میناد
   )    :1376مجموعه مقاالت، ( شود.باقی اجزا از کادر خارج می و ،جزء بزرگ

بـا   سینما نیـز  خواند،یزمان حال فرا م يان رخدادهایر گذشته را به میخاطره تصاو .4
 ير رخـدادها یان تصـاو یـ ر گذشته در میمداوم به گذشته و گنجاندن تصاو يهاقطع

 ند.  کیار را مکن یحال همزمان 
شود. سینما یال و رویا بر واقعیت غالب میبا خیا  ند وکیم ینیبشینده را پیل آیتخ .5
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الت ما ذهن ما را یق و تمایدهد. عمدتاً عالیانجام م يترشیب يار را با غناکن یهم
 ییم در آن واحد بـه رخـدادها  یتوانیه مکشاند همان طور کیسو و آن سو ماین  به
ـ قادر اسـت تمـام محتو   سینما نیز م،ینکر کمختلف ف يهاانکر مد ات ذهـن را بـه   ی

 ش دهد. یده نمایچیدرهم پ ییهاصورت صحنه
نش یک کـ  لکپنج نقطه از جهان را به شیا  چهار ،سه يتوان رخدادهایمسینما  در .6

 وند داد. یده به هم پیچیپ
قــدر بــر توانــد آنیدرون تماشــاگر مــۀ از احســاس و عاطفــ ياهــر ذرهســینما  در .7

  .میآور خود را در نطر ه تجسم احساساتکر بگذارد یتأث فیلم يهاصحنه
اي بـزرگ بـه   را بـا انـدازه  هـا  سینما مکانی است تاریک و جـذاب کـه در آن فـیلم    .8

 دهند.می تماشاگران نشان
بنا بر موارد باال، بخشی از اهمیـت سـینما بـه ماهیـت و موضـوع فـیلم، بخشـی بـه         

هـا  چرا که فـیلم  ذهن مخاطببخش دیگر به مخاطب مربوط است: یکی به  کارگردانی،
ار، کـ سـتند، بـا اف  یه متعلق به خود مـا ن ک ییه با طرز برخوردهاکتوانند موجب شوند یم

م. ینـ کمـا هسـتند، ارتبـاط برقـرار      يعـاد ة ه خارج از حـوز ک ییهانشکها و وااحساس
تواند ین شونده میجانشۀ ر دهد. تجربییتغما را هاي نشکوا يحدود تاتواند یساز مفیلم

 ه ازافتــیوســعت  ياهدامنــ اســت وافتــهیبســط  يارزشــمند طــوره بــه کــرا  ياتجربــه
آنهـا را در   ،درگیـر کـرده  هـا  و تماشاگر را با شخصیتبه ما بدهد  كمشتر يهااحساس

و ت مـا در مـاجرا   کشـر  ماجرا شریک کند. هر چند که بسیاري را عقیده بر آن است که
 )187: 1376نز،ی(پرکتـر اسـت.  دهیـ چیع و پیار وسیبسۀ تجربیک  از یها فقط قسمتنشک
ها هجومی همه جانبه بر ذهن و فکر مخاطبان دارند و به تعبیـري هـر   سوي دیگر فیلماز

بلعند و هم چنین خیـال  فیلم چون هیوالیی است که خیال تماشاگر را در جهان خود می
پندارند و مـا  بلعد. آنها همه چیز را میدر اندیشۀ خود میمخاطب چون هیوالیی فیلم را 

عـالوه بـر ایـن فـیلم      .)   :1381(رهنمـا،   آورنـد را به درون جهان پنداري خویش مـی 
آشنا کند و او را جهـان بینـی دیگـري ببخشـد و      يتواند تماشاگر را با دنیاهاي دیگرمی

یط تماشا ارتبـاط دارد و همـه و   و بخش دیگر به شرا نگرشی دیگرگونه را به او بیاموزد
 کند.  نشیند و او را در فیلم حل میهمه بر جان تماشاگر می
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ط یشـرا هجوم همه جانبۀ فیلم بـر جـان مخاطـب بـه دلیـل       اهمیت سینما دوم لیدل
ها، از درون اتاقی تاریـک و امـن آن   چرا که تماشاي دزدانه و پنهانی زندگی ،ستتماشا

الشعاع قرار عالوه بر این که قوة عاقلۀ تماشاگران را تحت ،اي بسیار بزرگهم روي پرده
گـذارد و در بسـیاري از مـوارد    ها مـی دهد، هم چنین قطعاً تأثیر عمیقی بر ناخودآگاهمی

هـاي کارگردانـان درگیـر و    کنند، بـا اندیشـه و دیـدگاه   ایشان را بیش از آن که گمان می
ـ  1گدار كژان لوکند. شاید از این روست که آمیخته می ـ د ۀ فـیلم تجرب ـ دن را بـا د ی دن ی

 ند.کیسه میا مقایرو
دهـد تـا   اي است که ایـن امکـان را بـه مخاطبـان مـی     از سوي دیگر تلویزیون رسانه

هاي گوناگان را بدون صرف وقت و خرید تصاویري را از تمام دنیا دریافت کند، داستان
ا مطلع شود، آموزش ببینـد، در  بلیط، در داخل خانۀ خود تماشا کند، از اخبار سراسر دنی

تر و قابل ون ارزانیزیتلو تر، سرگرم شود.ها و گفتگوها شرکت کند و از همه بیشبحث
ـ  حتـی   سـت یدن آن الزم نید ياست و برا فیلمتر از حصول رون یـ خـود ب ۀ پـا را از خان
 من مـا یماً بـه اتـاق نشـ   یخـود را مسـتق  ة ننـد کزم یپنـوت یه يرویون نیزیرا تلویم زیبگذار

و  ی، اجتمـاع یاسـ یس يهـا يریـ گرا در جهـت  یار مهمـ ینقـش بسـ  تلویزیون  آورد.یم
 2کوچـ ۀ کصـفح ۀ ون به عنوان رسانیزیرش تلویل مهم پذیاز دال یکی. ردما دا ياقتصاد
تلویزیون این امکان را بـه مخاطبـانش    نماست.یو س فیلمآن به  یشباهتیب، آن راتیو تأث
تواننـد  ه هیچ گاه در سینما شاهد آن نیستند، آنهـا مـی  دهد که از مسائلی آگاه شوند کمی

را ببیننـد، موسـیقی    هاي کوچکسرگرمیهاي سبک و در تلویزیون اخبار بشنوند، برنامه
ها در پاي آن نشانده هاي مستند را تماشا کنند و کودکان خود را ساعتگوش کنند، فیلم
 و سرگرم کنند.  
و زودگـذر   یفرامـوش شـدن   يزیه چیامت اولص يهافیلمون را چون یزیدر آغاز تلو

هـر چنـد تـا     ،تـري یافـت  وري تلویزیون روز به روز گسـترش بـیش  ااما فنشناختند یم
کرد، اما همواره جویـاي  ها کیفیت تصویر ویدیویی آن با فیلم سینمایی برابري نمیمدت

                                                                                                                   
1. Jean-Luk Godard 
2. small screen 
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تنـوع و   راهی براي برابري با سینما بود و هنوز هم هست و همین مسأله باعث پویـایی، 
 تلویزیون است.   يفناوربه روز بودن صنعت و

 برابـر  در یاسـ کمثـل نقـش ع  سـینما   بـه نسبت ن اختراع تلویزیون، نقش آ يابتدادر
ـ   سـینما   رامونیه پک یحرمتۀ هالاما به تدریج  بود ینقاش ن رفـت.  یرا فراگرفتـه بـود از ب
ه داز تصویر را سبب شـ  زدایینسواف ینوعبا امکان دستیابی سریع به تصاویر، ون یزیتلو

 يبـرا ي سـینما  هـا وشـش ۀ کنـد و همـ  کیت مـ یهم سراسینما  ر خودیه به تصوک است
 )1(: )1375پور، (اسحاقند.یافزایم ییزداافسوناین  ار هم بر حدتاین ک از يریجلوگ

ه کـ افته است یدست  ییبه مرزهاسینما «برخی از کارشناسان سینما بر این باورند که 
امـا همگـان بـر ایـن      )2()29: 1385نـدگرن،  یل»(سـت. یون به آن محتمـل ن یزیدن تلویرس

موضوع اتفاق دارند که گسترش روز افزون صنعت تلویزیون، حتی با علـم بـه ایـن کـه     
رقبـاي   فهرسـت  یک رسانۀ سرد است، و اضافه شدن ماهواره و سینماي خانگی و...، به

و از ایـن روسـت کـه صـنعت     رود صنعت به شمار مـی  و سینما تهدیدي براي این هنر
کنند و تري میروز براي به در نشدن از این میدان تالش بیشسینما و سینماگران روز به

 شود. این رقابت تنگاتنگ دو رسانه باعث باالتر رفتن کیفیت هر دوي آنها می

 ونیزیو تلوي سینما فناور
لوژي سینما پس هاي آغاز پیدایش سینما نخستین پرسش هر مخاطبی با تکنودر سال

دهد، ایـن  هاي ممتد و شبیه به هم را نشان میاز دیدن نوارهاي طوالنی نگاتیو که عکس
شود و هنـوز هـم   ها چگونه در ذهن انسان بدل به تصویر متحرکی میبود که این عکس

 توجه به فنآوري سینما خصوصاً در قیاس با تکنولوژي تلویزیون جالب توجه است. 
ع یعالئـم در نوسـانات سـر    یکتحر يریگیه در پکیشب یاز ناتوان ید ناشید يداریپا

ابـد  ییه ادامه میاز ثان يسرکه به مدت یاول یکر فراتر از تحریتصو یکند تحریاست. فرآ
م توالی مداوم و زنـدة تصـویر   جه توهیق و در نتیتلف یکدیگرير جداگانه را با یو تصاو

و ي سـینما  ه برایس در ثانکع 24تعداد  )3()  :1384نوس، یالت(م ند.کیجاد میرا ا كرمتح
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 1ون است.یزیتلو يقاب برا 25
 کوچـ کنسـبتاً  ۀ ر اسـت. صـفح  یامالً مغـا ة سـینما کـ  ون با پـرد یزیتلوۀ صفح كادرا

ـ ون فقـط د یزیتلو يه ما هنگام تماشاکاست  یمعناین  ون بهیزیتلو خـود را   يزکـ د مری
ن ینـد و بنـابرا  کیت مـ کـ حر کیچوکـ ار یر بسیتصاو يم، چشمانمان رویاندازیار مکبه
سـینما   شـود. در یسب مـ ک درنگیبون یزیتلوۀ ر صفحیتصاو ین ارزش اطالعاتیترشیب

تـر اسـت. از   ار بزرگیرا پرده بسیم زینکیرا تجربه م یرامونید پیو هم د يزکد مریهم د
ا نـد و مغـز مـ   کیت مکحر م، چشمانمان دائمینیبیباره نمیکپرده را ۀ ه ما همک ییجاآن

ارتر یجـه مـا هوشـ   ینـد، در نت کجـور   یکـدیگر تمام قعطات پرده را با د یباتر است. فعال
 م. یهست

صفحۀ نمایش گیرندة تلویزیون، حتی در یک گیرندة بزرگ در قیاس با پـردة سـینما   
است یعنی چهار واحـد   3به  4نسبت ابعاد صفحۀ تلویزیون «تر است. به مراتب کوچک

بـه   HDTV(2 16( پروضوحهاي ونیزیتلورد. نسبت اندازة عرض و سه واحد ارتفاع دا
هـاي جدیـد   است. در این نسبت پرده در راستاي افق گسترش یافته و شبیه بـه پـرده   9

   )4()151: 1384(زتل، »سینماست.
ر، یتصـو ة انـداز  يرودر دو رسانه، تـأثیر آنهـا   پرده ة اندازنکتۀ مهم در مورد تفاوت 

تـر  يتر و قوها بزرگرویداد تر باشد،ر بزرگیتصوة چه اندازهر  است:ها رویداد اء ویاش
تـر اسـت.   کوچـ کف و یها ضـع رویـداد  تر باشـد، کوچکر یتصوة است و هر چه انداز

ر یون است چون تصویزیر تلویر حقیرساتر از تصاو ياز نظر بصرسینما  ریجه تصویدرنت
  )  :4138نوس، یالت(م دارد. يترشیب یشناختییبایزۀ تر جاذببزرگ

پردازان بر این باورند که ابعاد بزرگ تصویر و تباین نور پرده با فضاي تاریـک  نظریه
اي نسـبتاً نـامتغیر میـان پـرده و     کنند و رابطـه سالن سینما حس بینایی را عمیقاً متأثر می

کنند. با انتقال فیلم به صفحۀ تلویزیون این هر سه ویژگی فـیلم یعنـی   تماشاگر ایجاد می
رود. فیلم در این صـورت از  تحرکی تماشاگر از بین میبزرگ و تباین نورانی و بیابعاد 

                                                                                                                   
 کند. می ون اشارهیزیتلوهاي قاب يبرا 30نوس به عدد یمتال. 1

2. high defenition television 
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 شود.  همتا به یک شیء تبدیل میاي بیتجربه

 ونیزیتلو یو جامعه شناخت یمخاطب شناختهاي یژگیو
 ،بودنز یگرواقع .1
   ،هابرنامهکردن پسند عامهي تلویزیون و استانداردهاآمدن ن ییپا .2
   ،هاامیو پ جهینت ساده کردن .3
 ،و از بین بردن تنوع فرهنگی فرهنگکردن متجانس  .4
  ،بودن ياشهیلک .5
 ،بودنادآور یاعت .6
   ،ونیزیتلوة مسخ شد يهاتم .7
   ،ونیزیتلو يبودن تماشایانفعال .8
 ،یتجارتهاي یآگه بر ونیزیتلو یاصل يابتنا .9

 ،ونیزیتلوبودن  یکدئولوژینترل اکابزار  .10
   ،انهکودک يفانتز رویجت .11
   ،ست در مخاطبانکرس و شجاد تیا .12
  ،ی بودنگانگینماد از خودب .13
  ،یماندگار و سنتهاي ن رفتن ارزشیاز ب .14
   ،ونیزیتلو يرارکذات ت .15
   ،یچارچوب زبان اجتماع ةندنکن ییون تعیزیتلو .16
   ،ونیزیتلون یزیاز مردم به خوراك تلوین .17
  ،بودنرو به جهان اي پنجره .18
   ،ارتباط يبرقراردارا بودن هدف  .19
  ،خش بودنالهام ب .20
   ،هابه خانه استیس آوردن .21
 ،بودن براي افرادبخش  يشاد .22
  ،آموزش دهنده .23
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 ،در هر لحظهکردن آن قابلیت و اختیار خاموش و روشن شدن  .24
 ،به روز کردن مخاطبان نسبت به محصوالت جدید و اخبار .25
  )Asaberger: 1987:()5  (احساس آرامش دادن به مخاطبان.  .26

ـ زیتلو یه تماشاگران دائمـ کباورند این  بر یپردازان اجتماعهینظر سـه بـا   یون در مقای
ننـد، نسـبت بـه مسـائل     کیاصـالً نگـاه نمـ   یـا   نند وکیون نگاه میزیتر تلومکه ک یسانک

م یر مسـتق یون بر نگرش افراد تـأث یزیه تلوکن از آن جا یچنتر هستند. همنیبدب یاجتماع
ـ زیه از تلوکـ دارنـد   ياشهیاندمتناسب با  يون رفتاریزیگذارد، تماشاگران تلویم ون بـه  ی

 شود.  یآنها القاء م

 برنامه  يژانرها

 يهـا برنامـه و  3درام، 2کسـب  يهـا یسرگرم، 1گراواقع یونیزیتلوهاي برنامه يژانرها
در صــدا و ســیماي جمهــوري اســالمی ایــران  )6(( :Chater,1995) اســت. )4(روزانــه
ام یپۀ ارائهدفش که تربیتی ( ـهدف ارشادي  هاي تلویزیون باید داراي یکی از سه برنامه

تربیت جامعه در بلند مدت است، اطالعاتی (که به دو صورت خبري و عمومی  به قصد
ـ آموزشـی(به دوصـورت کالسـیک و غیرکالسـیک) و هـدف تفریحـی          ـ  وجود دارد

 سرگرمی باشد.
ست کـه  چنین مقولۀ دیگري که در این رسانه مورد اهمیت است، موضوع برنامه اهم

 :شودمی میتقسۀ اصلی دست 10به فکر و اندیشۀ اصلی در برنامه است و 
 معارف اسالمی .1
 یاجتماع /یفرهنگ .2
 ياقتصاد .3

                                                                                                                   
1. factual 
2. light entertainment 
3. drama 
4. jargon 



 19/  فیلمکارگردانی تله 

 یخیتار .4
 يخبر /یاسیس .5
 هنر و ادب .6
 علم و فن  .7
 حات سالم  یورزش و تفر .8
   یاطالعات عموم .9

 یلیجنگ تحم .10
هـا  مـه نوع دیگر دسته بندي در سیماي جمهوري اسـالمی ایـران تقسـیم بنـدي برنا    

برحسب طبقۀ آنهاست. طبقه عبارت است از میزان، نوع، و نحوة کاربرد منـابع (نیـروي   
 شوند:  ها این گونه دسته بندي میانسانی، بودجه، وسایل و تجهیزات). طبقه

کمی: ساخت دکـور، دوخـت    ين بر مبنایسنگ یخیتار يهاالیسر ژه:یالف وۀ طبق .1
 لباس...

توانـد  یمستند هم م گاهی حتی یک فیلم ها.فیلمو تله هافیلمها و الیسر :الفۀ طبق .2
 جزء الف محسوب شود.

ۀ نـ یه هزکگروه خانواده  يهاشیو مستند: نما کسب یشینما يهامجموعه ب:ۀ طبق .3
شود یدر آنها استفاده م يترمکان بازیگردارند، از  ییویدارند و ضبط استود يترمک

 ست.ن اییدر آنها پا يربرداریو طول مدت تصو
ـ زیتلو یعموم يهاشامل برنامه ج:ۀ طبق .4 ، یبـ کیتر يهـا ر گـزارش، برنامـه  یـ ون نظی

 و مسابقه. كودک يهاگروه خانواده، برنامه يهابرنامه
ه در کـ  ییهـا الً برنامـه کمختصر و  يهازگرد، گفتگو، گزارشیم يهابرنامه د:ۀ طبق .5

را بـه خـود    یبکیتر يهااز برنامه یتوانند بخشیشوند و میثابت ضبط م يویاستود
 د.ناختصاص ده
بر اساس مدت برنامه و تعداد آن، تعریف دیگري است که قالب برنامه عالوه بر این 

 ياز محتـوا  يانحـوه  ،شـود. قالـب  ین مییپخش و رنگ برنامه تع ،فرم برنامه، فرم ضبط
خـاب  انت ياو فرهنـگ رسـانه   يفناوره بر اساس محتوا، ساخت، بافت، کام است یپۀ ارائ
  ران عبارتند از:یا یاسالم يجمهور يمایبرنامه در س يهاقالب شود.یم



 89 تابستانفصلنامه رادیو و تلویزیون؛ /  20

   کیعروس .1
  1شنیمیان .2
 یمستند/گزارش .3
   بازسازي مستند/ .4
   میزگرد .5
  نمایشی .6
 مسابقه   .7
   نماهنگ .8
   سخنرانی .9

   مستند/محض .10
   گزارش .11
 الس درسک .12
 گفتار (شعرخوانی) .13
 مجري .14
 گوینده .15
 تنظیمی .16
 آهنگ و سرود .17
 اسالید و عکس .18
 تئاتر .19
 ر تلویزیونیتئات .20
 سریال .21
 فیلم تلویزیونی .22
 یینمایس فیلم .23

فـیلم سـینمایی و فـیلم تلویزیـونی      ،هاي تلویزیونهاي برنامهدو مورد از موارد قالب

                                                                                                                   
1. Animation شود.می میتقس انیمشین کنیمه انیمیشن و گرافی ،انیمیشنامالً ۀ ککه خود به سه دست 
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رسد تعاریف آن در صـدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران      است که البته به نظر می
 بـه یلم سـینمایی  اندکی با تعاریف ما متفاوت است چرا کـه در تلویزیـون ایـران واژة فـ    

سازان رسد برنامهشود و این یکی از موارد بحث است که به نظر میها اطالق میفیلمتله
سازمان باید به این نکته توجـه کننـد و عنـوان فـیلم تلویزیـونی یـا        و ادارة تأمین برنامۀ

اي کـه منحصـراً بـر    را کنندة فیلم سینمایی از فیلمیفیلم یا چیزي نظیر آن که تفکیکتله
برگزینند. اهمیت این موضوع در اطالع رسـانی صـحیح بـه     است تلویزیون ساخته شده

باشد مخاطب و آشنایی درست او با این رسانه است که قطعاً به سود خود این رسانه می
هـاي (بـه زعـم آنهـا     و تماشاگران را از سـردرگمی در ناشـناس بـودن شناسـنامۀ فـیلم     

هم چنـین بـراي رسـانۀ تلویزیـون و تولیـدات آن       سینمایی) در سینما نجات بخشیده و
یابد فیلمـی  کند ضمن این که در این صورت تماشاگر درمیتري ایجاد میتشخص بیش

کند، فیلمی است که براي اولین بار و تنهـا یـک بـار پخـش     که از تلویزیون مشاهده می
 شود.  ل میتري قائشود و در این صورت براي تماشاي فیلم تلویزیونی اهمیت بیشمی

 چیست؟ فیلمتله

هـاي سـاخته شـده    تر نیست که فـیلم چرا باید براي تلویزیون فیلم ساخت؟ آیا ساده
هـاي مناسـب در   مناسب تلویزیون تبدیل کرده و آنها را در زمـان  قالببراي سینما را به 

کـه  شـود  هـا بـد نیسـت اشـاره     این رسانه به نمایش بگذاریم؟ در پاسخ به این پرسـش 
کننـد  اي را دنبال مـی هاي خود هدف ویژههاي معروف جهان در ساخت برنامهونتلویزی

که خوشبختانه در صدا و سیماي ما اهمیت زیادي ندارد و آن جذب آگهـی اسـت چـرا    
هاي معروف تلویزیونی دنیا خصوصی هستند و بـراي رقابـت بـا هـم و     که غالب شبکه
اما در صدا و سیماي جمهوري اسالمی  ،هاي خود نیاز به جذب آگهی دارندتأمین هزینه
هـاي  دولتی است، ایجاد جذابیت در یک اثر به هدف رقابت با شـبکه  ياهایران که رسان

برقراري ارتباط با مخاطب درراسـتاي   تنهاپذیرد و هدف آن دیگر این سازمان انجام نمی
ردة خـود  اهداف تعیین شدة آن است و از آن جایی که یک اثر دراماتیک بـا ابعـاد گسـت   

هـاي زیـادي   تري به مخاطب دارد، یک فیلم تلویزیونی قابلیتهاي بیشتوانایی ارائۀ پیام
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در رسیدن به تمامی اهداف سه گانۀ برنامـه سـازي بـه صـورت همزمـان را داراسـت و       
بنابراین ساخت فیلم براي رسانۀ تلویزیون بـا توجـه بـه اهـداف مشـخص ایـن رسـانه        

 اي یاري کند.  تر رسانههاي بزرگدر رسیدن به هدف تواند مدیران سازمان رامی
شود که برنامه سازان بـه سـاخت   از سوي دیگر شرایط تماشا در تلویزیون باعث می

ز اهمیـت  ئهایی براي تلویزیون اقدام کنند. نکات مهمی در زمینۀ شرایط تماشـا حـا  فیلم
ظه قطـع ارتبـاط بـا    است. یکی این که تلویزیون که یک رسانۀ سرد است، امکان هر لح

دهد بنابراین برنامه سـازي (و سـاختن   مخاطب خود را از طریق تعویض کانال به او می
صورت تري انجام پذیرد. دیگر آن که تماشاگر خود بهفیلم تلویزیونی) باید با دقت بیش

چرا که ناگزیر نیست در یک سالن تاریک  ،بالقوه امکان قطع ارتباط با این رسانه را دارد
وي یک صندلی مشخص به مدت مشخصی به تماشاي فیلم مـورد نظـرش بنشـیند، او    ر

تواند در همان زمان تماشاي فیلم به کارهاي دیگري مشغول باشد. به عبـارت دیگـر   می
چون هنگام رفتن به سینما همۀ شرایط براي تماشاي یک فـیلم  در تماشاي تلویزیون هم

 در بهترین حالت خود قرار ندارد. 
جـدول برنامـۀ آنهـا    در دقیقه دارند و  90ها زمانی برابر با فیلمتله«یگر این که نکتۀ د

هـاي تجـاري دقـایقی    است. این آگهیشدههاي بازرگانی در نظرگرفته نیم ساعت آگهی
  7(Defenbach, 2008: 266) »کنند.ذهن تماشاگر را از داستان فیلم منحرف می

تماشاي تلویزیون اندازة صفحۀ تلویزیـون   یکی دیگر از مسائل قابل طرح در شرایط
تـر از آن  در مقایسه با اندازة پردة سینماست که در بهترین حالت هایش بسـیار کوچـک  

 است.
آینـد و  هاي تلویزیونی به رشتۀ تحریر در مـی هایی که براي فیلمبنابراین در فیلمنامه

علیـق در لحظـات پـیش از    در شیوة کارگردانی این آثار، باید تمهیداتی اندیشه شود که ت
قطع فیلم توسط آگهی در تماشاگر این جذابیت را براي ادامۀ تماشاي فیلم ایجاد کنـد و  

شوند به دلیـل امکـان تماشـاگر بـراي     هایی که براي تلویزیون نگاشته مینامهاساساً فیلم
 هاي سینمایی قدرت جـذب مخاطـب  تغییر برنامه و قطع تماشاي فیلم، باید بیش از فیلم

 ،و به عبارتی نشاندن تماشاگر را پاي صفحۀ تلویزیون و فیلم مـورد نظـر داشـته باشـند    
 افتد.  تر از سینما اتفاق میچرا که قطع ارتباط مخاطب با فیلم در تلویزیون، بسیار ساده
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هایی که تلویزیون به دلیل شرایط تماشا بـا آن مواجـه اسـت،    اما عالوه براین سختی
داند تنها یک بار امکان تماشاي لویزیونی این است که تماشاگر میهاي تنقطۀ قوت فیلم

توانـد بـا   فیلم است را دارد چـرا کـه نمـی   برنامۀ مورد نظر خود که در این جا همان تله
خرید بلیط (کاري که در سینما میسر است) بار دیگر آن فیلم را تماشا کند و همین امـر  

ر، تماشاگر براي دیدن فیلم مورد نظـرش  شود که در صورت جذابیت کافی اثموجب می
فیلم به عنوان ژانري جـدا و مسـتقل از   از پاي تلویزیون تکان نخورد! بنابراین باید به تله

 فیلم سینمایی توجه شود و با توجه به شرایط خودش تولید شود. 
   کند:ها را در مقایسه با فیلم سینمایی چنین بررسی میفیلمتله 1استار ياند

تاب اسـت.  فیلم به مانند قیاس یک غول با یک کرم شبسۀ فیلم سینمایی با تلهمقای«
است به استانداردهاي سینما دست یابد امـا  رسد که تلویزیون تالش کردهالبته به نظر می

تـرین امتیـازات تلویزیـون امکـان     است. از سوي دیگر یکـی از بـزرگ  هنوز موفق نشده
ورهاسـت. ایـن فرصـت از سـوي دیگـر بـدل بـه        تـر کش ساعتۀ آن در بیش 24تماشاي 

گـذارد کـه   ترین تأثیر را میشود چرا که یک فیلم وقتی بیشتهدیدي براي تلویزیون می
براي سرگرم کردن و لذت بـردن تماشـاگر. بنـابراین     فرصتی یکه باشدیک اتفاق باشد؛ 

 :برتري سینما در استقالل آن است
کنـد در حـالی کـه    فیلم را مخدوش می پخش آگهی در تلویزیون ارتباط مخاطب با .1

 در سینما چنین نیست.
در تلویزیون شیوة روایت جدید بر شیوة روایـت سـنتی پیشـی گرفتـه اسـت و آن       .2

 هاي روایی محبوب براي این رسانه شود.رود از فرمپایان باز است که می
ن تر اسـت و ایـن باعـث زنـده مانـد     اندازة تصویر سینما از تصویر تلویزیون بزرگ .3

 شود.سینما، در هجوم امواج گستردة تلویزیون می
رسانۀ ضبط شده است در حالی که تلویزیون رسانۀ زنده است و ایـن امـر در    ،فیلم .4

 شود.هاي نمایشی دیده میها، حتی برنامهبسیاري از برنامه
انـد و  ت ساخته شـده یواقع ياز آنها از رو یشه دارند؛ بعضیر حقیقت درها فیلمتله .5

                                                                                                                   
1. Andy Star 



 89 تابستانفصلنامه رادیو و تلویزیون؛ /  24

 (» .ســتین نیالزامــاً چنــســینما  انــد امــا درت الهــام گرفتــهیــگــر از واقعید یبرخــ
  Star,2008:()8( 

و توافق  یشناخت اجتماع يبرنامه برا يابه عنوان گونه فیلمتله یونیزیدر پخش تلو
و  1موضـوع هفتـه  است که به عنـوان  یرش قرار گرفتهمورد پذ یفرهنگ يدر مسائل جار
سـاخته شـده    يهافیلمنقد اجتماعی ژانر ت یشود و با محوریده مینام 2یمسائل اجتماع

ه کـ دهد یش میرا نما یاجتماع يهامعموالً فرم ينگاه ساختاراین  شد. 3ونیزیتلو يبرا
رنـد امـا عمـالً بـا     یگیل مـ کمخالف و متفاوت شیا  ونیسیاپوز يهاانیتحت عنوان جر

هـا بـه   فـیلم ن تلـه یاست. بنـابرا خوان و هماهنگ ون همیزیغالب بر نظام تلو يدئولوژیا
ـ اۀ اشـاع ۀ گوناین  نند. البتهکیج میساختار مسلط را ترو یآرام منحصـر بـه    یکدئولوژی
 يدئولوژیاۀ قدرت و سلط یونیزیتلو یاجتماع ياز نقدها ياریست و در بسیها نفیلمتله

ساختن ۀ لیان مسلط را، به وسیجر يهاارزش یونیزیتلو يهاشود. برنامهیغالب حفظ م
  )Star,2008:()9    (نند.کی، بازگو میشیف فرمایآثار درون حدود تعار

در جان و روان مـردم   یونیزیامواج تلوۀ وستیز پیسررگویند اما منتقدان تلویزیون می
ـ زیتلوۀ م بودن رابطیاهد و اصل مستقکیو قصه م یان اسناد واقعیاز فرق م هـم در   یونی

نـد و  کران یت آن را ویموجود يالزم براۀ رم و فاصلو فصدد است تا قصه را کنار بزند 
ت یو تمام يالزم به بازسازۀ ز بودن بودجیر و ناچیتصو کیوچکل یان بردارد. به دلیاز م
ـ دیوها میه در استودک ياژهیو یشناختییبایز پـور،  (اسـحاق  سـت. ین نیـازي گـر  یم دیدی

1375:    ()10(  
هـا بـا شـیوة    فـیلم نی روایت تلویزیونی در تلههاي تلویزیوبر اساس این دیدگاه فیلم

تـوان گفـت کـه از ارزش و    گویی در سینما متفاوت است و به بیانی مـی روایت و قصه
اسـت و بـا مطالعـۀ    هاي تلویزیونی کاسته شـده گویی در تلویزیون و در فیلماعتبار قصه
ین عامـل در تولیـد و   ترکند، مهمفیلم در آمریکا و آن چنان که شولز عنوان میتاریخ تله

                                                                                                                   
1. Issues Of The Week 
2. social problems 
3. made-for-television movies 
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کننـد  ها بیان میشده براي تلویزیون، موضوعاتی است که این فیلمهاي ساختهپخش فیلم
فیلم از همتاي خـود یعنـی   و آن موضوعات اجتماعی است. بنابراین ارزش هنري در تله

هـاي ارزشـمند   هـا و فـیلم  شود. البته اما امروزه با تماشاي سریالتر میفیلم سینمایی کم
هـاي سـینمایی بهتـر و داراي ارزش هنـري     اي از مـوارد از فـیلم  لویزیونی که در پـاره ت

تـوان بـه   توان این نظریه را به عنوان اصل کلی پذیرفت و تنها مـی تري هستند، نمیبیش
عنوان نوعی نگاه انتقادي با آن برخورد کرد که در صورت توجه به آن، بار هنـري آثـار   

 کاهد.  ز انتقادات طرفداران سینما نسبت به این رسانه میتر شده و اتلویزیونی بیش

  فیلم یکارگردان

شـنیداري   ـاي بصـري و دیـداري     کارگردانی تبدیل متن نوشتاري به فیلم که رسانه
نامـۀ آن  است. کار کارگردان ایجاد ظاهر فیلم است. ظاهر هر فـیلم ریشـه در مـتن فـیلم    

که نویسنده توصـیف کـرده اسـت، بـر روي     دارد: لحن، ژانر و هر یک از عناصر خاص 
کارگردان پل رابط میان نویسنده و تدوین گر اسـت.   پروژة نهایی تأثیر خواهد گذاشت.

هاي کارگردان با بخشی از متن و کار نویسنده سـر و کـار دارد، بـا بخـش     حوزة فعالیت
ـ اي از فیلمبرداري و تبدیل آن متن به جلوهعمده ه بخشـی  هاي بصري و از سوي دیگر ب

سازي دقیقاً سـه پرسـش پـیش رو    هر فیلم« خورد.گر نیز پیوند میهاي تدویناز فعالیت
دارد، از چه چیزي فیلم بگیرد، چگونه فیلم بگیرد و چگونه آن را نمـایش دهـد. قلمـرو    

 »دو پرسش اول در حوزة میزانسن و حـوزة عمـل پرسـش سـوم در مونتـاژ قـرار دارد.      
   )11()197: 1371(موناکو، 

ند بـا سـه عامـل    کیآماده مي دوربین را برا ياصحنه ،ارگردانکه ک یاصوالً در زمان«
 .»ار داردکـ سـر و  3يریمالحظات تصـو  و2یکمالحظات درامات، 1یتیمالحظات رواعنی ی

                                                                                                                   
1. onsiderationcarrative n :اند.نامه توصیف شدهه در فیلمکهاي مشخصی نشک 
2. onsiderationcramatic d و دیـد  ۀ نـد و شـامل زاویـ   کعاطفی ما را از صحنه تعیین مـی  كه درک: عناصري
 است. کیدات دراماتیکتأ
3. onsiderationcictorial pبنــدي، نــورپردازي و بنــدي، قــابیــبکی نظیــر ترکــ: وابســته بــه عناصــر گرافی

 هاي عدسی.ویژگی
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کـارگردان از سـویی بـا مـتن، تحلیـل آن و کشـف تـم و         )12()13: 1378، يانصارخیش(
هـاي  هـا و کـنش  هـا، شخصـیت  میـان صـحنه   روابط موجود ،اندیشۀ مورد نظر نویسنده

نامه سر و کار دارد که این در حوزة مالحظات روایتی و دراماتیک اسـت  موجود در فیلم
پرداختـه و آن را از هـر حیـث آمـادة     مـتن   1دکوپـاژ و از سوي دیگر باید به تقطیـع یـا   

اشاره تر فیلمبرداري کند که این عمل در حوزة مالحظات تصویري است. چنان که پیش
شد، آیزنشتاین و فیلمسازان روسی بر این باور بودنـد کـه فـیلم از ترکیـب نماهـا و در      

ن ساختار مونتـاژ  یگزیوپاژ جاکامروزه منطق د«شود اما حقیقت از تدوین آنها حاصل می
بنــابراین کــار عمــدة  )13()303: 1376(مجموعــه مقــاالت، »دوران صــامت شــده اســت.
دکوپاژ داستان بـه منظـور سـاختن فـیلم، تقسـیم      «کز است. کارگردان بر دکوپاژ اثر متمر

تر است که طبق تعریف هـر قطعـه یـک    هاي طوالنی به قطعات تصویري کوچکصحنه
اي برخـوردار  ) نـام دارد. ایـن جـزء تصـویري از مشخصـات ویـژه      3شات(نما یا  2پالن
سـاکن و   نماهـاي بنابراین دکوپـاژ یعنـی تقطیـع فیلمنامـه بـه       )14()81: 1368، ي(مبشر

دهنـد  اثر را تشکیل مـی  6ونیسیکمپوزکه  5نماها و کادربندي 4متحرك و انتخاب زوایاي
برداري و نورپردازي و... و کـارگردان بایـد تمـام ایـن     هم چنین توجه به چگونگی فیلم

 نامه انجام دهد. کارها را بر اساس تحلیل فیلم
و اصول تقطیـع، زوایـا و کادربنـدي و    پس از این مراحل کارگردان باید تمام قواعد 

سایر مسائل را با رسانۀ مورد نظر خود تطبیق دهد. بنابراین کارگردان تله فیلم در مرحلۀ 
پیش تولید، باید فیلم خود را بر اساس نیازسنجی تلویزیون و با توجه به شرایط تماشـا،  

، ریتم و حـال و  چه به لحاظ مخاطب شناسی و چه به لحاظ زیبایی شناسی، تقطیع کرده
اي که قرار اسـت،  هواي قابل انطباق با تلویزیون را کشف کرده، زمان پخش اثر و شبکه

                                                                                                                   
1. decoupage 
2. plan 
3. shot 
4. angle 
5. framing 
6. composition 



 27/  فیلمکارگردانی تله 

فیلم در آن نمایش داده شود را در کار خود دخیل نماید و پس از آن بـه تولیـد فـیلم    تله
 اقدام کند.  

د، چنـین  توان به آنها اشاره کرهاي کارگردانی دو رسانه مینکاتی که در زمینۀ تفاوت
 است:  

 تر از نماهاي نزدیک در مقایسه با نماهاي بسیار باز در سینما.استفادة بیش .1
هاي حرکتی تر از تکنیک دوربین روي دست در مقایسه با سایر تکنیکاستفادة بیش .2

 در سینما.
 تر از زوایاي دوربین در مقایسه با زوایاي هم سطح چشم در سینما.استفادة بیش .3
 تر در مخاطب.اي ایجاد هیجان بیشتر برریتم سریع .4

و باید توجه داشت تمامی این موارد با توجه به سبک، نـوع و شـرایط فـیلم تعیـین     
 شود.  می

 قیتحقهاي افتهی

براي آنها حال و هـوا تعیـین   کند،شاگرانش تقطیع میمات يبه جایک فیلم  ارگردانک
ناخودآگاه  شاگرمات کند.می کند و ریتم مورد نظر خودش را براي تماشاگرانش ایجادمی
را بـا احسـاس ناخودآگـاه خـود تلفیـق      ارگردان ۀ کـ انتخاب آگاهاند؛ ریپذیاو را م نظر
شود. کارگردان باید توجـه تـام و تمـام خـود را صـرف      کند و فرآیند تماشا کامل میمی

رضایت مخاطب کند نه به این معنا که معیارهاي خود را در جهت سلیقۀ مخاطب تغییـر  
د بلکه باید اثر خود را با با نیاز مخاطب تطبیق دهد. براي رسـیدن بـه چنـین هـدفی     ده

 ند:کتوجه  یکارگردان باید به نکات
سازد، توجه کند چون کـه  اي که فیلمش را براي آن میکارگردان فیلم باید به رسانه .1

هــایی در شــیوة هــاي دو رســانۀ ســینما و تلویزیــون باعــث ایجــاد تفــاوتتفــاوت
 شود.اش میانیکارگرد

هاي کارگردانی سینما و تلویزیون به دلیل ابعاد پرده و قاب تصویر به انـدازة  تفاوت .2
ایجـاد عمـق   تـر دوربـین،  امکان استفاده از زوایاي بـیش تر در تلویزیون،نماي بزرگ
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میدان مناسب با توجه به تکنیک تصویربرداري که از عمق کمتري نسبت به دوربین 
استفاده از حرکات دوربین روي دست در نماهاي بسته براي ست،سینما برخوردار ا

تـر بـا   هاي بصـري بـیش  تر در ارائۀ اطالعات و ایجاد جلوهریتم سریعایجاد هیجان،
 هاي هنرمندانه است. هاي متعدد و متنوع و طراحیاستفاده از لوکیشن

 خود در میان فیلمفیلم باید با توجه به پخش الاقل دو آگهی بازرگانی کارگردان تله .3
اي بسـازد کـه   ها را به گونههاي نزدیک به پخش آگهیصحنههاي مشخص،در زمان

چنـین پـس از وقفـۀ    هـم  مخاطب خود را با پخش آگهی بازرگانی از دست نـداده، 
 ایجاد شده توسط آگهی، مخاطب داستان را از دست ندهد..  

و امکـان قطـع تماشـا از    با توجه به شرایط متفاوت پخـش در سـینما و تلویزیـون     .4
هـاي  هاي مختلف ایجـاد جـذابیت  کارگردانان تلویزیون باید با شیوهجانب مخاطب

فـیلم خـود و   بصري براي حفظ تماشاگر خود تالش کنند و وي را براي دیدن تلـه 
 قطع نکردن ارتباط با آن تشویق کنند

تر بـر اسـاس   کارگردان باید به مخاطب فیلم توجه کند. توجه کارگردان سینما بیش .5
 سازد است اما توجه کارگردان تلویزیـون عـالوه بـر ژانـر،    ژانر و نوع فیلمی که می

 مخاطـب شناسـی آن شـبکه،    سـازد، باید به شبکۀ تلویزیونی که فیلم را براي آن می
روز و ساعت و زمان پخش و نیازسنجی مخاطب در زمان پخش توجـه کنـد. ایـن    

آیـد  شود اما به نظر میهاي مناسبتی رعایت مییلمفنکته در حال حاضر در مورد تله
 شود. که در سایر موارد اهمیتی به این موضوع داده نمی

از آن جا که غالب مخاطبان تلویزیون مخاطـب عـام هسـتند و بـراي ایـن قشـر از        .6
کارگردانـان بـا    ها در درجۀ اول اهمیت قـرار دارد، مخاطبان داستان و موضوع فیلم

هـاي روایـت   ژگی مخاطب عام بایـد بـه ایجـاد خالقیـت در شـیوه     توجه به این وی
پرداخته، اثر را تنها به داستان گویی صرف بدل نکنند تا به این طریق سـطح سـلیقۀ   

 مخاطبان را نیز ارتقاء دهند.
فیلم و هم چنین تري براي تولید تلهها باید با صرف زمان بیشفیلمتهیه کنندگان تله .7

گـران از تکـرار مکـررات و روي آوردن بـه     پـژوهش  ياز سـو  مطالعات پژوهشـی 
بـه کارگردانـان در زمینـۀ تولیـد آثـاري بـا        موضوعات کهنه و نخ نما پرهیز کـرده، 
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 موضوعات با کیفیت بهتر نیز کمک رسانند.  
هـاي  کارگردانان باید با توجه دقیق به نیاز مخاطب در جامعه با توجـه بـه پـژوهش    .8

اي کارگردانی کنند که با نیاز مخاطب هـم خـوانی   به گونه ها رانامهفیلم انجام شده،
توانـد خـط مشـی    تري داشته باشد. طبیعی است که نگاه و نقطۀ نظر ایشان میبیش

ترین شان در رسانۀ ملی بیشموجود در اثر را رقم بزند و با شیوة صحیح کارگردانی
ی بهتـرین نتیجـه را   تأثیر را بر مخاطبان خود بگذارند. چرا کـه تأثیرگـذاري هنگـام   

خواهد داشت که به شیوة ناخودآگاه در ذهن مخاطب ایجاد شود و از این روسـت  
هایی با چنـین رویکـردي نیـاز    فیلمکه به کارگردانی با دانش فنی باال براي تولید تله

 است.  
هـا و  فـیلم هـاي عـالی تلـه   توانند بـا مشـاهدة نمونـه   کارگردانان تلویزیون ایران می .9

ها بـراي  نامههاي جدیدي در زمینۀ کارگردانی فیلمکوتاه خارجی به ایده هايسریال
 فـیلم در ایـران را ارتقـاء بخشـند.    فیلم برسند و سطح کیفـی تولیـد تلـه   ساخت تله

هـاي  هایی در قالب سـریال توانند با ارائه و تصویب طرحکنندگان تلویزیون میتهیه
ت دراماتیک، به ارتقاء کیفـی در زمینـۀ   کوتاه و ایجاد ژانر جدیدي در سیستم تولیدا

هایی بـا  نویسان و کارگردانان این امکان را بدهند که طرحنامهبه فیلم تولید پرداخته،
ضعیف) کنند که یک سـریال  ً هاي کوتاه را نه آن قدر طوالنی (و طبعاقابلیت سریال

هـاي  از ظرافـت  ناموفق از آن ساخته شود و نه به آن اندازه کوتاه کنند که بسـیاري 
 داستان از دست برود.
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