بررسی و نقد کتاب ژورنالیسم تلویزیونی؛ معرفتشناسی ،فلسفه و روشها

هوشنگ شیخی

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه صداوسیما

چکیده

بــا گذشــت ســالیان بســیار از ورود تلویزیــون بــه ایــران و شــکلگیری ژورنالیســم تلویزیونی
در کشــور ،همچنــان در عرصــة علمــی و عملــی ژورنالیســم تلویزیونــی ،کمبودهــای فراوانــی
وجــود دارد .بهرغــم انتشــار کتابهــای مختلــف در حــوزة خبــر تلویزیونــی بــا توجــه بــه
ســرعت بــاالی تحــوالت تکنولوژیکــی و تکنیکــی رســانهها ،بهروزرســانی متــون و بســط
مباحــث بــا دیــدگاه انتقــادی و لحــاظ نمــودن تجربیــات بهدس ـتآمده در طــول ســالیان
متمــادی در داخــل و خــارج کشــور ضــرورت مییابــد .کتــاب پیـشرو بــا چنیــن رویکــردی
نــگارش یافتهاســت .نویســندگان ایــن کتــاب بــا نگاهــی کالننگــر ضمــن تشــریح مبانــی
خبــر ،مالکیــت و ســازمانهای خبــری ،قابلیتهــای خبــری تلویزیــون و شــیوههای
تولیــد خبــر در عصــر حاضــر ،در پــی پیونــد نظریــه و عمــل در رســانه هســتند .ایــن کتــاب
بــا مــرور تاریخــی تحــوالت مطالعــات رســان ه در جهــان و تکنیکهــای آن ،درصــدد افزایــش
ســواد رســانهای و ســواد خبــری خواننــدگان اســت و شــرایط جدیــد حاصــل از رســانههای
اجتماعــی را دارای ظرفیتهــا و فرصتهایــی جهــت فعالیــت ژورنالیســم میدانــد.

کلیدواژهها:

روزنامهنگاری ،ژورنالیسم تلویزیونی ،سازمان خبری ،خبر ،گزارش خبری ،سواد خبری.

مقدمه
ســرعت تحــوالت رســانهای در دنیــا بهحــدی باالســت کــهاکنــون دیگــر در
بســیاری از نحلههــای مطالعــات رســانه از رســانههای دیــداری و شــنیداری ماننــد
تلویزیــون بهمثابــه رســانة ســنتی یــاد میشــود و رشــد رســانههای مجــازی و
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ژورنالیســم تلویزیونی؛ معرفتشناسی ،فلسفه و
روشها .تهران :تیسا

شابک978-600-8942-24-5 :

راهیابــی خبــر بــه ایــن رســانهها بهطوریکــه فــرد در هــر زمــان و مکانــی صرف ـاً
بــا یــک گوشــی هوشــمند متصــل بــه شــبکة اینترنــت توانایــی دریافــت اخبــار
جهــان و امــکان حصــول اطــاع از آنهــا را دارد و مصــرف رســانهای خصوصــاً
در حــوزة خبــر محــدود بــه رســانههای دیــداری و شــنیداری نیســت؛ شــاید
در برداشــت اولیــه گمــان بــر ایــن باشــد وقتــی افــراد میتواننــد بــا اســتفاده از
پیامرســانها و شــبکههای اجتماعــی در فضــای مجــازی از اقصــی نقــاط جهــان
اخبــار مختلــف را دریافــت کننــد دیگــر چــه نیــازی بــه طــرح بحــث ژورنالیســم
تلویزیونــی اســت؟ فــارغ از اینکــه کلیپهــای خبــری جــذاب و مهــم تلویزیــون
در شــبکههای اجتماعــی در بســتر فضــای مجــازی دستبهدســت میشــوند
و حتــی برخیشــان روزهــای متمــادی موضــوع بحــث شــبکههای اجتماعــی
در فضــای مجــازی را فراهــم میآورنــد .یکــی از نمودهــای جریــان اصلــی
رســانه و خبــر دنیــا همچنــان شــبکههای خبــری تلویزیونــی اســت و از فضــای
مجــازی و شــبکههای اجتماعــی بهعنــوان ابــزاری جهــت توســعة فعالیتهــای
شــبکههای تلویزیونــی بهــره بــرده میشــود .بنابرایــن رســانههای اجتماعــی کــه
مشــارکتیبودن و تعاملیبــودن از ویژگیهــای اصلــی آن بهشــمار میآینــد
گرچــه موجــب ظهــور ســایق و عالیــق جدیــد در حــوزة ژورنالیســم شــدهاند امــا
همزمــان قابلیتهایــی هــم دارنــد کــه ژورنالیســم تلویزیونــی میتوانــد از آنهــا
بهــره ببــرد .وجــود چنیــن شــرایطی بــر پیچیدگــی حــوزة ژورنالیســم و بهطــور
اخــص ژورنالیســم تلویزیونــی افزودهاســت و از ایـنرو مســتلزم یــک درک نظــری و
دانــش عملــی توأمــان بــرای فهــم مبانــی خبــر ،ســازمانهای خبــری ،شــیوههای
تولیــد خبــر ،تکنیکهــای خبــری و همچنیــن مواجــة آگاهانــه بــا خبــر تلویزیونــی
در قالــب ســواد رســانهای اســت.
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در فصــل ســوم بــا عنــوان «گــزارش خبــری تلویزیونــی» ضمــن تعریــف و
تشــریح گــزارش خبــری ،بــه قــدرت تأثیرگــذاری گزارشهــای خبــری تلویزیونــی

و نگاههــای متفــاوت در تولیــد یــک گــزارش تلویزیونــی خــوب اشــاره شدهاســت.
نویســندگان در پایــان فصــل ،معیارهــای ارزیابــی گــزارش خبــری تلویزیونــی را در
قالــب راهبردهایــی نظیــر کاملبــودن گــزارش خبــر ،صحیــح و باورکردنــی بــودن
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معرفی اثر و نویسنده
کتــاب ژورنالیســم تلویزیونــی؛ معرفتشناســی ،فلســفه و روشهــا در ســال 1397
در  11فصــل ،یــک پیشــگفتار نویســندگان شــامل معرفــی فصلهــای کتــاب ،یــک
مقدمــه از دکتــر فرانســوا نــل اســتاد دانشــگاه الناکاشــایر انگلســتان ،یــک مقدمــه
از نویســندگان شــامل طــرح بحــث و مــرور تاریخــی بــر ژورنالیســم ،دو صفحــه
پیوســت فــرم ارزیابــی گــزارش خبــری ،ضمیمــة تصویرنامــه انگلیســی مقدمــة
دکتــر فرانســوا نــل و نهایت ـاً کتابنامــه از طــرف انتشــارات تیســا در  270صفحــه
منتشــر شدهاســت.
در فصــل اول نویســندگان ماهیــت ســازمانهای رســانهای و ســازمانهای
خبــری ،یعنــی جایــی کــه اخبــار در آن تولیــد میشــود را تشــریح کــرده و در ایــن
فصــل چگونگــی شــکلدادن بــه جنــگ ،صلــح و مشــارکت شــهروندی در جوامــع
توســط رســانههای خبــری بررســی شدهاســت .همچنیــن بــه ابعــاد مدیریتــی
ســازمانهای خبــری پرداختــه و ســبکهای رهبــری در ســازمانهای خبــری
مــورد بحــث قــرار گرفتهانــد .در پایــان ایــن فصــل بــه چالشهــای ســازمانهای
خبــری اشــاره شــده و بهطــور مشــخص بــر یکــی از مهمتریــن ایــن چالشهــا،
یعنــی جــذب اعتمــاد مــردم بــه رســانة خبــری و نهایتــاً حفــظ اعتبــار رســانه
متمرکــز شدهاســت.
در فصــل دوم تحــت عنــوان «خبــر :مفاهیــم و رویکردهــا» ،بهصــورت تخصصــی
چیســتی خبــر و انــواع آن تشــریح شدهاســت .ســه رویکــرد اقتصادسیاســی،
جامعهشناســی و فرهنگــی ســاخت خبــر بررســی شــده و بــا مــرور تاریخــی و
تجــارب پژوهشــی ارزشهــای خبــری و ضمــن ارائــة ارزشهــای خبــری مدنظــر
گالتونــگ و روگ ،رویکردهــای انتقــادی بــه آنهــا نظیــر اســتوارت هــال و مباحــث
مربــوط بــه آثــار ایدئولــوژی بــر ارزشهــای خبــری و عینیــت و ســوگیری ذکــر
شدهاســت .نویســندگان دربــارة مدیریــت خبــر و همچنیــن چیســتی خبــر
تلویزیونــی و تفــاوت آن بــا اخبــار مکتــوب بــا ارجــاع بــه مطالعــات قبلــی بحــث
کردهانــد .در پایــان فصــل دوم بــه معرفتشناســی ژورنالیســم تلویزیونــی از ســه
جنبــۀ شــکل دانــش ،تولیــد دانــش و پذیــرش عمــوم از ادعاهــای دانــش پرداختــه
شد هاســت.
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بررسی و نقد شکلی اثر
بــرای بررســی شــکلی یــک کتــاب الزم اســت از نشــانهها و تصاویــر و طــرح
جلــد تــا تــوازن و تناســب فصــول کتــاب و رعایــت نــکات ویرایــش دســتوری و
ارجاعدهــی همگــی مــورد ارزیابــی و مداقــه قــرار گیرنــد.
در راســتای تحلیــل طــرح جلــد اثــر الزم اســت بــه رمــزگان صریــح و ضمنــی
در آن اشــاره شــود .در طــرح جلــد کتــاب ،رســانهها و ابزارهــای مربــوط بــه
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گــزارش ،عینیبــودن گــزارش و ارزش خبــری گــزارش تلویزیونــی ارائــه کردهانــد.
در چهــار فصــل بعــدی یعنــی فصلهــای چهــارم ،پنجــم ،ششــم و هفتــم بــه
چهـ�ار مبحـ�ث اساسـ�ی در تولیـ�د خبـ�ر تلویزیونـ�ی یعنـ�ی پالتــو ،نریشــن ،کپشــن
و مصاحبــه خبــری پرداختــه شدهاســت و ضمــن تشــریح چیســتی ایــن عناصــر
بهطــور عملیاتــی اســتاندارهای تولیــد خبــر تلویزیونــی ارائــه شدهاســت.
فصــل هشــتم بــا عنــوان ســواد خبــری ابتــدا ســواد رســانهای را بهطــور
عــام تشــریح نمــوده و پــس از آن بهطــور خــاص بهبررســی ماهیــت ســواد خبــری
پرداخت��ه و راهکارهای��ی جه��ت توانمندس��ازی مخاطب��ان خب��ر ارائ��ه شدهاس��ت.
فصــل نهــم تحــت عنــوان «اقنــاع و خبــر تلویزیونــی» ،بهطــور عــام بــه توضیــح
متقاعدســازی ،دســتکاری و اقنــاع و بهطــور خــاص بــه فراینــد اقنــاع مخاطــب و
متغیرهــای آن یعنــی منبــع ،گیرنــده ،بســتر و پیــام پرداختهاســت.
فصــل دهــم بــه مســتند خبــری بهعنــوان یکــی از محصــوالت ژورنالیســم
تلویزیونــی پرداختــه و ضمــن شــرح تفاوتهــای یــک مســتند بــا یــک فیلــم ،بــه
چیســتی و ماهیــت مســتند خبــری و اهــداف آن اشــاره کردهاســت .در پایــان
تاریخچـ�های از سـ�ینمای مسـ�تند در ایـ�ران آورده شدهاسـ�ت.
«خبــر و رســانههای اجتماعــی» عنــوان فصــل پایانــی کتــاب اســت کــه
بــه تشــریح تعامــل رســانههای اجتماعــی و ســازمانهای خبــری و ظرفیتهــای
موجــود در رســانههای اجتماعــی بــرای توســعة ژورنالیســم پرداختهاســت.
نویســندگان ایــن کتــاب دارای تحصیــات مدیریــت رســانه هســتند .دکتــر
ســیدمهدی شــریفی ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران ،کتابهایــی نظیــر
از ســرمایه شــهرتی تــا شــهرت رســانهای ( ،)1394مدیریــت رســانه :مفاهیــم،
نظریههــا و رویکردهــا ( )1396و مدیریــت منابــع انســانی در صنایــع خــاق
( )1397را بهصــورت گروهــی و مشــترک تألیــف نمودهاســت .افشــین امیــدی
هــم دانشــجوی دکتــری تخصصــی مدیریــت رســانه دانشــکده مدیریــت دانشــگاه
تهــران اســت و مقال ـهای نظیــر «مدیریــت نــوآوری رســانهای :تدویــن چارچوبــی
یکپارچــه» ( )1397را تألیــف کردهاســت.
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ژورنالیســم قابــل مشــاهده هســتند ،بهطوریکــه در ایــن طــرح خــودکار،
گوشــی همــراه هوشــمند ،میکروفــون ،دوربیــن فیلمبــرداری و صفحــة رایانــه روی
روزنامــهای قــرار گرفتهانــد و بهلحــاظ مفهومــی نشــانگر پیونــد ایــن ابزارهــا
بــا یکدیگــر و تقــدم روزنامــه بــر ســایر رســانههای موجــود اســت .ایــن تصویــر
بــا موضــوع کتــاب همخوانــی دارد .فونــت انتخابشــده بــرای عنــوان کتــاب در
عبــارت «ژورنالیســم تلویزیونــی» تداعیگــر حــروف ســربی اســت کــه بخــش
قابــل توجهــی از پیشــینة چــاپ و روزنامهنــگاری بــا اســتفاده از ایــن حــروف
بــوده و ایجــاد ایــن نــامواره بــا موضــوع اثــر همراســتا اســت .البتــه ایــن فونــت در
خصــوص عناویــن بســیاری کتابهــای نشــر تیســا بــهکار رفتهاســت و محــدود
بــه ایــن اثــر نیســت .بهطورکلــی تصاویــر و نشــانهای بهکاررفتــه در طــرح جلــد
کتــاب داللــت ضمنــی بــر پیوســتگی انــواع ژورنالیســم دارد .پشــت و روی کتــاب
عبــارت «کتــاب انسانشــناخت» درج شــده و در پشــت جلــد زیــر ایــن عبــارت
عــدد « »44چــاپ شدهاســت کــه میتوانــد نشــانگر ایــن باشــد کــه ایــن کتــاب
در مجموعــة کتابهــای انسانشــناخت انتشــارات تیســا ،چهلوچهارمیــن اثــر
منتشــر شدهاســت.
ارجاعــات درونمتنــی متعــدد و اســتفاده از منابــع متنــوع و درج دقیــق ایــن
ارجاعــات در بخــش کتابنامــه ،یکــی از مزیتهــای ایــن کتــاب محســوب میشــود.
کمشــمار بــودن اغــاط امالیــی و تایپــی از ویژگیهــای مثبــت کتــاب بــه لحــاظ
ویرایشــی میباشــد؛ بــا ایــن حــال چنــد مــورد از اغــاط تایپــی و امالیــی یافــت
شــده در کتــاب بــه شــرح ذیــل هســتند :در پاورقــی صفحة  28کــه بــه (میرفخرایی،
 )1388ارجــاع داده شــده نــام خــاص «هوبــل» بهصــورت «هویــل» نوشــته شــده
ولــی مطابقــت بــا ایــن ارجــاع نشــان میدهــد «هوبــل» صحیــح اســت .در صفحــة
 45در شــکل شــمارة یــک «سیاســتگزاران» بهجــای «سیاســتگذاران» نوشــته
شدهاســت .در صفحــة  76در ســطر ســو ِم پاراگــراف ســوم «ارائــۀ» نوشــته شــده
درحالیکــه «ارائــه» صحیــح اســت.
در ابتــدای پارگرافهــای دوم در صفحــات  108و « 162ســوندبایت» بهجــای
«ســاندبایت» نوشــته شدهاســت .ایــن واژة تخصصــی کــه همــان Sound Bite
اســت بهصــورت صحیــح در ســایر جاهــای کتــاب «ســاندبایت» نوشــته شدهاســت.
در پاورقــی صفحــة  220کتــاب «مجـ ٌ
ـل» بهجــای «مجلٌــه» نوشــته شدهاســت.
در پاراگرافهــای آخــر دو صفحــة  246و  247واژة «هشــتگ» بهصــورت
«هشــتک» آمدهاســت .در صفحــة « 253گــزارش» بهصــورت «گــرازش» نوشــته
شدهاســت؛ و ایــن اشــتباه تایپــی در فهرســت کتــاب در انتهــای صفحــة  14هــم
تکــرار شدهاســت.

پرونده ویژه

138
350

بررسی و نقد محتوایی اثر
کتــاب ژورنالیســم تلویزیونــی؛ معرفتشناســی ،فلســفه و روشهــا بــا موضــوع
ســازمانهای خبــری طــرح بحــث نمــوده اســت .ایــن امــر بــا توجــه بــه تحصیــات
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در صفحــة  74پاراگــراف اول چنیــن نوشــته شــده و پایــان یافتهاســت« :میــان
محققــان ،بحثــی دربــارۀ ارزشهــای خبــری وجــود دارد کــه ارزشهــای خبــری،
ارزشهــای موجــود در ذهــن خبرنــگار اســت ،فــارغ از معیارهــای مشــخص گفتــه
شــده ».ایــن جملــه در راســتای رواننویســی نیــاز بــه ویرایــش و بازنویســی دارد .در
صفحــة  88پاراگــراف دوم عالمــت نــگارش « »:بایــد بعــد از واژة شــات قــرار بگیــرد
و «مدیــوم النــگ :شــات» بــه «مدیــوم النــگ شــات »:تغییــر کنــد.
در صفحــة  112در پاراگــراف دوم نوشــته شــده« :بــه طــور مثــال ،گــزارش
خبــری دربــارۀ زلزلــۀ اخیــر شــاید بتوانــد .»...حــال آنکــه مشــخص نیســت کــدام
زلزلــه مدنظــر نویســندگان اســت و قبــل و بعــد از آن هیــچ توضیحــی مبنــی بــر
نامبــردن از زلزلــه نیامدهاســت و نیــاز بــه ویرایــش و تدقیــق دارد.
در صفحــة  116در پاراگــراف چهــارم آمدهاســت« :هوســل ( )1984ادعــا
کردهاســت کــه اســتفاده از زبــان پیچیــده در گــزارش خبــری ،توانایــی بیننــدگان را
در فهــم و یــادآوری اطالعــات آن ،تحلیــل میکنــد ».اینجــا واژة «تحلیــل» مــراد
ســخن را منتقــل نمیکنــد و بایــد بــه «تضعیــف» تغییــر یابــد .در صفحــة  226کتــاب
پاراگــراف دوم عبــارت «هزارصفحــهای» دوبــار پشــت ســرهم تکــرار شدهاســت .در
صفحــة  231انتهــای ســطر پنجــم «دربــارهِء» بهجــای «دربــارۀ» نوشــته شدهاســت.
در صفحــة  236ابتــدای هــر کــدام از پاراگرافهــای 3،2،1و 4یــک عالمــت
پرانتــز بســته « ) » آمدهاســت کــه نیــاز بــه ویرایــش دارد .در صفحــات  236و
 237ســرواژهای بــه اینصــورت  )UGCآمــده و پرانتــز بســته نشدهاســت .بــه نظــر
میرســد پرانتــز بســتههای اضافــه در صفحــة  236مربــوط بــه ایــن ســرواژه باشــد
کــه دچــار درهــم ریختگــی شــدهاند.
تناســب حجــم فصلهــا تقریبــاً رعایــت شدهاســت بهجــز اینکــه فصــل دوم
 52صفحــه بــوده و حــدودا ً ســه برابــر میانگیــن ســایر فصلهــا میباشــد کــه
البتــه بهدلیــل اهمیــت و حجــم مباحــث مربــوط بــه مفاهیــم خبــر و رویکردهــای
بــه خبــر امــری غیرعــادی نیســت و البتــه فصــل ششــم هــم فقــط شــش صفحــه
اســت .همانطــور کــه در معرفــی اثــر شــرح داده شــد فصــل دهــم بــه مســتند خبری
بهعنــوان یکــی از محصــوالت ژورنالیســم تلویزیونــی پرداختهاســت کــه محــل قــرار
گرفتــن آن تناســبی بــا فصــل قبــل و بعــد خــود نــدارد و بهتــر بــود بعــد از فصــل
هفتــم یعنــی فصــل مصاحبــة خبــری درج شــود.
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و رشــتة تخصصــی نویســندگان یعنــی مدیریــت رســانه میتوانــد نشــانگر غلبــة
رویکــرد ایــن رشــته بــر موضــوع ژورنالیســم تلویزیونــی باشــد .برخــاف عنــوان
کتــاب و همچنیــن علیرغــم مبانــی فلســفی ،معرفتشناســی و متدولــوژی
ژورنالیســم تلویزیونــی کــه ضــرورت طــرح بحــث از حــوزة ارتباطــات اجتماعــی
و رویکردهــای جامعهشناســانه را ایجــاب میکنــد امــا مشــاهده میشــود کــه
ســازمانهای رســانهای و خبــری مطلــع ورود بــه بحــث شــدهاند و موجــب بــروز
رویکــرد مدیریــت رســانهای در جایجــای کتــاب میشــود .در فصــل یکــم تعریــف
ســازمانهای خبــری ،نقــش رســانههای خبــری در تحوالتــی نظیــر جنــگ و
صلــح ،مشــارکت شــهروندی و حــاالت روانــی و عاطفــی و بازیگــران رســانههای
خبــری و همچنیــن ســبکهای رهبــری در ســازمانهای خبــری از رهبــری
تحولآفریــن و مشــارکتی تــا رهبــری آمرانــه ارائــه شــدهاند .در ایــن اثــر مبانــی
ارتبــاط اجتماعــی ،ارتباطــات جمعــی و مفاهیــم خبــر در وهلــة دوم و رســانه و
ســازمان آن در اولویــت قــرار گرفتهانــد.
در فصــل دوم مفهــوم خبــر و رویکردهــای بــه آن بررســی شــدهاند .امــا
آنچــه در اینجــا جــای آن خالــی مینمایــد اشــاره بــه دو بحــث پای ـهای عناصــر
خبــری و ارزشهــای خبــری متفقالقــول بیــن رســانهها و ســایر منابــع مطالعاتــی
ژورنالیســم اســت؛ بهطوریکــه بــه ارزشهــای خبــری دوازدهگانــة گالتونــگ و
ش خبــری ارائهشــده توســط
روگ پرداختــه شــده (ص )66.و همچنیــن از ده ارز 
هارکــوپ و اونیــل (ص )70.نــام بــرده شدهاســت .امــا ارزشهــای هفتگانــه شــامل
دربرگیــری ،شــهرت ،برخــورد ،اســتثناء و شــگفتی ،فراوانــی و بزرگــی ،مجــاورت و
نهایتــاً تازگــی در مبحــث ارزشهــای خبــری و عناصــر شــشگانه شــامل چــه
کس�یـ ،کجاــ ،چ�هـ وق��ت ،چط��ور ،چ��را و چ��ه چیــزی (قربانــی )1392 ،در ایــن
فصــل نیامدهانــد و جــای آنهــا خالــی اســت.
در فصــل دوم ذیــل مبحــث «ایدئولــوژی و ارزشهــای خبــری» در ســطر نهــم
پاراگــراف دوم صفحــة  73نویســندگان آوردهانــد کــه «صــد البتــه آن ایدئولــوژی
نــاب و برتــر اســت کــه بــه منبــع «وحــی» متصــل باشــد .بــر ایــن اســاس ،حرکــت
بــر مبنــای ایدئولــوژی ارزش پیــدا میکنــد و اتفاقــاً در بســیاری از مواقــع بــه
ارزشهــای خبــری اصالــت میبخشــد ».در اینجــا مشــاهده میشــود کــه اعتقــاد
نویســندگان بــه امــر قدســی بــر پژوهــش حاضــر ســایه افکنــده و وارد قضــاوت
شــخصی و اعتقــادی شــدهاند حــال آنکــه نیــازی بــه ارائــة چنیــن قضاوتــی در
ایــن مبحــث نبودهاســت .اگــر چنانچــه قصــد طــرح چنیــن بحــث مهمــی وجــود
داشــت شایســته بــود بهصــورت گســتردهتر بــه آن پرداختــه میشــد و صرف ـاً بــه
ارائــة ایــن گــزارة قطعــی و قضاوتــی بســنده نمیگردیــد.
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در فصــل ســوم آمدهاســت کــه چنانچــه تمــام عناصــر خبــری شــامل
نریشــن ،صــدای طبیعــی تصاویــر ،کپشــن ،ســاندبایت و پالتــو در یــک
گــزارش موجــود باشــند ایــن محصــول ،بســته یــا گــزارش خبــری نامیــده
میشــود و بهعنــوان پیچیدهتریــن شــکل ارائــۀ خبــر و روایتیتریــن
حالــت آن توصیــف شدهاســت (ص .)108 .آنچیــزی کــه در تعریــف فــوق از آن

بهعنــوان عناصــر خبــر یــاد شدهاســت در اصطــاح کاربــردی آن «فرآوردههــای
خبــری» (عابدینــی ،1391 ،ص )17 .اســت و بــا عناصــر شــشگانه خبــری
پیــش گفتهشــده متفــاوت هســتند .در ادامــة ایــن فصــل ویژگیهــای مطلــوب
گــزارش خبــری تلویزیونــی خــوب در دو ســطح خــرد و کالن آورده شدهاســت .در
ســطح خــرد بــه مــواردی همچــون بیــان گویــا ،قابــل فهــم و هدفمنــد ،انســجام
روایتهــای کالمــی و غیرکالمــی ،بیــان علــی ـ معلولــی ،داستانســرایی جــذاب
و چیدمــان زمانــی صحنههــا و همچنیــن در ســطح کالن ،بــر اهمیــت توجــه بــه
برجستهس��ازی ،پیشزمینهس��ازی و چارچوببن��دی خب��ر تأکی��د شدهاس��ت.
ارائــة ایــن دو ســطح ،از جملــه نــکات برجســتة فصــل حاضــر میباشــد .فصــول
چهــارم تــا هفتــم کــه بهترتیــب پالتــو ،نریشــن ،کپشــن و مصاحبــة خبــری را
توضیــح داده ،اطالعــات مفیــد و کاربــردی را ارائــه نمودهاســت .امــا از فراینــد
تدویــن خبــر شــامل ســه مرحلــة گزینــش تصاویــر ،تعییــن توالــی و ایجــاد تــداوم
و ریتــم دقیــق بــه نماهــا (ضابطــی جهرمــی )1384 ،بحثــی بهمیــان نیامدهاســت
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بخــش معرفتشناســی ژورنالیســم تلویزیونــی (صــص )105-100.در ســه
جنبــة شــکل دانــش ،تولیــد دانــش و پذیــرش عمــوم از ادعاهــای دانــش کــه
برگرفتــه از مقالــة اکســتروم در ســال  2002و مســتند بــه آن اســت ،یکــی از نقــاط
قــوت ایــن فصــل از کتــاب بهشــمار میآیــد.
در فصــل دوم در بخــش ارائــة بحــث شــاتهای تصویــری (صــص)88 - 87 .
ســه نمــای زیــر مجموعــة کلــوزآپ شــامل  .1نمــای خیلــی درشــت ( )BCUماننــد
تمــام ســر  .2نمــای بســیار نزدیــک ( )VCUماننــد چهــره از وســط پیشــانی تــا
بــاالی چانــه  .3نمــای کامــ ً
ا نزدیــک ماننــد دســتی کــه بنــد کیــف را گرفتــه
اســت (قربانــی )1392 ،و در ادامــة بحــث نماهــا ،چهــار نــوع حرکــت دوربیــن
شــامل تیلــت ،پــن ،تــرک و زوم توضیــح داده شــدهاند (ص .)89 .امــا بــا توجــه بــه
اینکــه در میــان تصویربــرداران و در میــان متخصصــان اصطــاح دالــی ()Dolly
بــرای نزدیکشــدن یــا دورشــدن دوربیــن از ســوژه و اصطــاح آرک ( )Arcبــرای
حرکــت دایــره یــا نیمدایــرهای دوربیــن بــه ســمت چــپ و راســت ســوژه اســت
(عابدینــی ،1391 ،ص ،)41 .از ایــن دو حرکــت بــدون تفکیــک در کتــاب تحــت
عنــوان تــرک ( )trackنــام بــرده شدهاســت.

علم و عمل در خبر

جمعبندی و ارزیابی نهایی
ارزیابــی بــر ایــن اســت کــه کتــاب ژورنالیســم تلویزیونــی؛ معرفتشناســی ،فلســفه
و روشهــا بــا اســتنادات و ارجاعــات متعــدد بــه منابــع معتبــر داخلــی و عموم ـاً
خارجــی تاحــد قابــل توجهــی توانستهاســت بــا نــگاه انتقــادی خــود میــان ســه
رویکــرد ارتباطاتــی ،مدیریــت رســانه و ژورنالیســم تجربــی در حــوزة ژورنالیســم
تلویزیونــی پیونــد و درهمتنیدگــی برقــرار کنــد و ایــن پیونــد را کمابیــش در متــن
کتــاب حاضــر و فصــول یازدهگانــة آن نشــان دادهاســت .بــا ایــن حــال همچنانکــه
پیشتــر بــه آن اشــاره شــد برجســتهبودن رویکــرد مدیریــت رســانهای در تنظیــم
و نــگارش کتــاب غیرقابــل کتمــان اســت.
یکــی از مباحثــی کــه ایــن کتــاب را از ســایر کتابهــای خبــر تلویزیونــی
متمایــز کــرده ایــن اســت کــه تنهــا بــه تولیــد خبــر تلویزیونــی بهصــورت یــک
موضــوع حرفــهای و تکنیکــی توجــه نشدهاســت بلکــه در قالــب مبحــث ســواد
خبــری ،ســعی شدهاســت راهکارهایــی بــرای توانمندســازی مخاطبــان و حتــی
دســتاندرکاران خبــر ارائــه کنــد .همچنیــن فراتــر از ســایر آثــار حــوزة ســواد
رســانهای فقــط منحصــر بــه رویکــرد تمجیدآمیــز از تکنیکهــای خبــری نیســت
بلکــه مواجــة انتقــادی بــا آنهــا را مدنظــر قــرار دادهاســت .گرچــه ایــن کتــاب بــرای
افــراد ناآشــنا بــه تکنیکهــای ژورنالیســم تلویزیونــی مفیــد اســت امــا چنــدان
گــرة عملیاتــی و تجربــی از کار فعــاالن ایــن عرصــه کــه ســایر منابــع را مطالعــه
کــرده و دارای تجربــة کاری در ایــن حــوز ه هســتند ،نمیگشــاید.
یکــی از نــکات قابــل مالحظــه در کتــاب مــورد بررســی ایــن اســت کــه
رســانههای اجتماعــی را بهدرســتی صرف ـاً تهدیدگــر رســانههای خبــری خصوص ـاً
خبــر تلویزیونــی نمیدانــد و راهبردهایــی بــرای مشــارکت ســازمانهای خبــری
در رســانههای اجتماعــی ارائــه نمودهاســت؛ و ضمــن نهــی از حضــور انفعالــی و
نمایشــی در رســانههای اجتماعــی ،حضــور فعــال ســازمانهای خبــری در راســتای
پیشــبرد اهــداف ،سیاســتها و خطمشــیهای خــود در رســانههای اجتماعــی را
توصیــه میکنــد .بهطوریکــه حضــور جــدی و هدفمنــد ســازمانهای خبــری در
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درحالیکــه در تهیــة گــزارش خبــری ،تدویــن خبــر بســیار بااهمیــت اســت و اگــر
خبــر یــا گــزارش خبــری ،روی میــز تدویــن ،عینیــت خــود را نیابــد ،حاصــل کار
بههــدر مــیرود (عباســی.)1388 ،
پرداختــن بــه مفهــوم ســواد رســانهای ،راهکارهــای ارتقــای ســواد رســانهای
بهطــور اعــم و ســواد خبــری بهطــور اخــص و همچنیــن تشــریح اقنــاع از طریــق
خبــر تلویزیونــی از وجــوه برجســتة ســایر فصــول کتــاب اســت.

پرونده ویژه

رســانههای جدیــد ،فضــای راهکارهــا و ایدههــای نــو را بــر ســازمان میگشــاید و
در نهایــت بــه جــذب بیشــتر مخاطبــان بــه رســانه کمــک میکنــد.
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