مصاحبه

پژوه�ش ،بهعن�وان مبن�اي تولي�د اث�ر ،ام�ري علم�ي
ب�ا جهتگي�ري کارب�ردي و قاب�ل ارزياب�ي اس�ت
رضا حبیبی

صفح�ه مصاحب�ه ای�ن ش�ماره از ماهنام�ه پی�ام پژوه�ش به
شش�مین بخ�ش از بازخوانی برخ�ی از نظ�رات و دیدگاههای
صاحبنظ�ران ح�وزه پژوهش و برنامهس�ازی اختص�اص دارد.

دکتر سعيد شاپوري
پژوهشگر ،فيلمنامهنويس و
کارگردان سينما و تلويزيون

ميگيرد و در نهايت بهاتفاق يا ماجرا ميانجامد .همين موارد
اس��ت که گزارش پژوهش برنامه قب��ل از تنظيم فيلمنامه را
شکل ميدهد.

سعيد نيکپور

کارگردان و بازيگر سينما و
تلويزيون

پي�ام پژوهش :درخص�وص ارتب�اط پژوهش و
باورپذيري داس�تان يا موضوع از س�وي مخاطب
توضيح دهيد.
در برنامهس��ازي تلويزيوني ،پژوه��ش و باورپذيري رابطة
مس��تقيمي با يکديگر دارن��د .وقتي يافتههاي پژوهش��ي به
نحو مناس��ب در فيلمنامه گنجانده ميش��ود ،چون برآمده از
واقعيتهاس��ت ،در باورپذيري مخاطب نيز مؤثر خواهد بود.
نکته بسيار مهم در اينخصوص سازوکار و نحوة بهکارگيري
وقايع تاريخي در داستان است که بيشتر رويکرد فني و هنري
دارن��د .بنده معتقدم ،بخش مهمي از وظيفه فيلمنامهنويس و
حتي روايت داستان ،برعهده پژوهشگر است.
پيام پژوهش :جنابعالي قائل به تهيه گزارش
پژوهش قبل از تنظيم فيلمنامه هستيد؟
باي��د تمامي مطالبي که به نحوي در امر فيلمنامهنويس��ي
مؤثر هس��تند ،در گزارش پژوهش برنامه درج شوند .گزارش
پژوهش براي فيلمنامه ،بويژه در موضوعات اجتماعي ،تاريخي
و ديني ،بايد متکي بر مستندات باشد .بايد در نظر داشت که
در اص��ل درام بر مبناي حاش��يههاي مه��م و جذاب وقايع و
شخصيتها شکل ميگيرد .شکلگيري درام صرف ًا با تکيه بر
اصل موضوع نيست .فيلمنامه و درام براساس جزئيات شکل

پي�ام پژوه�ش :درخص�وص نق�ش پژوهش و
پژوهشگر در تنظيم ديالوگها توضيح بفرماييد.
بنده ب��ه اين مقول��ه «پژوهش ب��راي ديالوگنويس��ي»
ميگوي��م .البته بخش عم��دهاي از ديالوگنويس��ي برعهده
نويس��نده اس��ت که باي��د در چارچوب خط کلي داس��تان و
مناسبات شخصيتها نوشته شود .ولي اينکه ادبيات و واژگان
اين ديالوگه��ا منطبق با دوره تاريخي و مقطع جغرافيايي و
فرهنگي ش��خصيتها از حيث جايگاه و ويژگيهايش��ان در
عرصههاي مختلف معرفتي ،علمي ،ديني و  ...باشد ،بهعهده
پژوهشگر است .ب ه عبارت ديگر ،پژوهشگر يا گروه پژوهشي
بايد نسبت به ادبيات و فرهنگ عامه و گويشها در دورههاي
تاريخي موردنظر اش��راف کامل داشته باشد و به نويسنده در
اينخصوص مشورت دهد.
پي�ام پژوه�ش :جاي�گاه تخي�ل در برنامهس�ازي
تلويزيوني بويژه نمايش را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
بايد پذيرفت و عنايت داشت که در پژوهش براي برنامهسازي
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تلويزيوني به امور واقعي و عيني توجه ميشود و اين نخستين
گام براي نگارش متن و فيلمنامه برنامه تلويزيوني است .بعد
از اي��ن مرحله در گام بعد ،مقول��ه فانتزي و تخيل قرارداد که
تاح��دودي در حي��ن نگارش و به ص��ورت پررنگتر در توليد
برنامه خودنمايي ميکند و عنصري ضروري براي توليد برنامه
محسوب ميشود .بنده ،چه در مقطع کنوني يا مقاطع تاريخي
ديگر ،نويسنده و کارگردان مجوز دخل و تصرف در واقعيتها
را با ابزار تخيل ندارد.

مجيد ميرفخرايي
طراح صحنه و لباس

خدمات تخصصي در زمينه پژوهشهاي تصويري اس��ت تا
طراح صحنه و کارگردان و س��اير عوامل برنامهس��از بتوانند
نيازه��اي اطالعاتي خود را با مراجعه به آن نهاد تامين کنند.
در حال حاضر ،نبود يک مرجع پژوهشي ـ فرهنگي در حوزه
پژوهش در هنرهاي نمايشي کام ً
ال حس ميشود.
پيام پژوهش :منظورتان از پژوهش در هنرهاي
نمايشي چيست؟
پژوهشهاي نمايش��ي ،ش��امل معماري ،طراحي صحنه،
طراحي لباس و حتي نور و رنگ و گرافيک اس��ت .اين موارد
هر کدام نيازمند پژوهش و مطالعه اس��ت و بايد نوعي مرکز
تخصصي در اينزمينه در حوزه سيما شکل بگيرد.

محمدرضا پاسدار
مدرس و تهيهکننده برنامه
تلويزيوني

پي�ام پژوهش :نق�ش و اهميت پژوه�ش را در
طراحي صحنه برنامه تلويزيوني بيان فرماييد.
در ح��وزه فعالي��ت تخصص��ي بن��ده ،براي فضاس��ازي،
پژوهش نقش اساس��ي دارد .برخي فکر ميکنند که پژوهش
ب��راي طراحي صحنه ،لباس و  ...صرف�� ًا مربوط به فيلمها و
سريالهايي با موضوعات تاريخي است و براي نمايشهايي
که موضوعات آنها مربوط به تاريخ معاصر و نزديک است ،به
پژوهش نيازي نيست .ولي بايد دانست ،طراحي صحنه براي
زمان حال نيز به پژوهش و مطالعه نياز دارد.
براي مثال ،اگر بخواهيم س��ريالي درباره  30يا  40سال پيش
ي از چيزها اعم از طراحي
بس��ازيم ،بايد بدانيم و بپذيريم که خيل 
نماي داخلي و خارجي س��اختمانها ،نماي ظاهري خيابانها و
فروشگاهها ،نشانهها ،نمادها و تابلوهاي اطالعرساني و تبليغاتي،
وس��ايل حمل و نقل و  ...چقدر تغيير کرده اس��ت و براي درک
صحيح اين تغييرات نيازمند مطالعه و پژوهش هستيم .البته امر
پژوهش براي طراحي صحنه ،لباس و  ...در شبکههاي تلويزيوني
و کمپانيهاي برنامهساز معتبر از طريق موزهها ،مراکز و نهادهاي
پژوهش��ي و  ...صورت ميگيرد .براي مثال ،در کشور انگلستان،
 British Museumخدم��ات مش��اورهاي و اطالعات��ي و
طبقهبنديشده به برنامهسازان تلويزيوني و سينمايي ارائه ميدهد.
بنده براي پژوهش درباره طراحي صحنه سريال حضرت يوسف
«عليهالسالم» به موزه لوور فرانسه رفتم و اطالعات نوشتاري و
بصري قابل توجهي از دوران فراعنه بهدست آوردم.
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پيام پژوهش :به نظر شما عمدهترين مشکل يا
کاستي در حوزه پژوهش براي طراحي صحنه آثار
نمايشي چيست؟
عمدهتري��ن کاس��تي ،نبود نهادي پژوهش��ي ب��راي ارائه

پيام پژوهش :به نظر ش�ما پژوهشگر برنامه در
حوزه طراحي و توليد برنامه تلويزيوني بايد به چه
نکاتي واقف و آشنا باشد.
پژوهش��گر برنامه بايد دو مقوله «اصول ،فرايند و مفاهيم
اصلي برنامهسازي» و «پژوهش براي برنامهسازي» را خوب
بشناسد .بايد به اين نکته توجه داشت ،اگر پژوهشگر برنامهاي
بخواهد برنامهسازي را به ش��يوه کارگردان تلويزيوني دنبال
کند ،از مس��ير کار حرفهاي خود خارج خواهد شد و در نهايت
به ضرر سازمان رسانهاي خواهد بود .پژوهشگر برنامه بايد در
چارچوب قواعدي که در زمينه پژوهش در برنامهسازي تعيين
و مشخص شده است ،عمل کند و عملکرد او همسو با تامين
نيازهاي برنامه و تهيهکننده برنامه باشد.
پي�ام پژوه�ش :ب�ا اين توصي�ف قواع�دي که
پژوهشگر برنامهاي بايد در چارچوب آن عمل کند،
بيان فرماييد؟
همانگونه که ميدانيد ،تصوير در ميان ش��يوههاي بياني
بيش��ترين تاثير را دارد .اين قاعده موجب ميشود ،براي مثال
وقتي پژوهش��گر برنامه ميخواهد يک منطقه گردش��گري
را معرف��ي کن��د ،به دنبال عناص��ر تصويري مناس��ب برود.
قاعده ديگر« ،خطکش��ش» اس��ت .هر برنام��ه توليدي بايد
«خطکش��ش» داشته باش��د و اين امر با پژوهش در موضوع
برنام��ه مهيا ميش��ود .قاع��ده ديگر ،اصط�لاح دريچههاي
ورودي برنام��ه اس��ت ک��ه مخاطب را ج��ذب ميکند و اين

دريچههاي برنامه ( )openingاز س��وي پژوهشگر برنامه
پيشنهاد ميشود.
پيام پژوهش :پيش�نهاد عملي شما درخصوص
حض�ور پژوهش�گر برنام�ه در روند برنامهس�ازي
چيست؟
يک؛ در فرآيند برنامهس��ازي در س��ازمان ،ف��ردي به نام
پژوهش��گر برنام��هاي را که آموزشه��اي تخصصي الزم را
گذرانده است ،به رسميت بشناس��يم .دو؛ مديران ارشد توليد
ش��بکههاي س��يما با اهمي��ت و نقش کلي��دي و تخصصي
پژوهش��گر برنامه بهعنوان يکي از اصليترين عناصر ارتقاي
کيفي برنامه بيش��تر آشنا ش��وند .س��ه؛ بايد افراد مجرب در
پژوهش برنامهس��ازي را بهعنوان ناظر ،مش��اور و نه مدير در
کنار پژوهشگران تازهکار قرار دهيم تا بهطور مداوم به ايشان
مش��ورت دهند .اين رو ّيه در حال حاض��ر ،در تلويزيونهاي
معتبر دنيا اعمال ميشود.

در حوزهه��اي رس��انهاي ،روانش��ناختي ،جامعهش��ناختي،
مردمش��ناختي و ...را در برنام ه تلويزيوني فراهم ميکند و در
عمل موجب ارتقاي س��طح کيفي برنام��ه تلويزيوني از منظر
سياستگذاران ،برنامهسازان ،کارشناسان و مخاطبان ميشود.
پي�ام پژوهش :به نظر ش�ما گ�زارش پژوهش
برنامه قابل ارزيابي است؟
پژوه��ش ،بهعن��وان مبن��اي توليد اث��ر ،ام��ري علمي با
جهتگي��ري کاربردي و قابل ارزيابي اس��ت؛ البته باتوجه به
متقضيات ،ويژگيها و اهداف طرح و برنامهاي گروه و شبکه
برنامهساز.

حجتاالسالم
و والمسلمين
رحيمزاده

پژوهشگر و مدير گروه انقالب،
دفاعمقدس و معارف مرکز سيما فيلم

عليرضا رئيسيان
نويسنده و کارگردان سينما و
تلويزيون

پيام پژوهش :باتوجه به آشنايي شما با شبکههاي
تلويزيوني خارج از کش�ور ،روند برنامهس�ازي در
اين ش�بکهها را از حيث برخورداري از پژوهش در
برنامهسازي چگونه ميبينيد؟
بنده از ش��بکه تلويزيوني  PBCو ش��بکههاي تلويزيوني
ک بازديد کردهام و با
دولتي اتريش ،اس��تراليا و هند از نزدي�� 
روند برنامهس��ازي در اين شبکهها آشنا هستم .به طور کلي،
در تولي��د برنامههايي که از اهميت ،گس��تردگي و پيچيدگي
محتوايي و همچنين حساس��يت ن��زد افکار عمومي برخوردار
است ،عالوه بر پژوهشگران ،مشاوران مجرب در امور رسانه و
آشنا با موضوع ،در گروههاي برنامهساز بهکار گرفته ميشوند.
باي��د بهاين نکته توجه داش��ت که پژوه��ش بهعنوان امري
بني��ادي ،ف��از اول توليد هر برنامه تلويزيوني در ش��بکههاي
تلويزيوني معتبر در جهان است.
پي�ام پژوه�ش :به نظر ش�ما مهمتري�ن امتياز
«پژوهش برنامه» چيست؟
مهمتري��ن امتياز پژوهش برنامهاي آن اس��ت که در کنار
تامين اطالعاتي که ناظ��ر بر تامين محتواي برنامه و ميل و
نياز مخاطب است ،امکان طرح و تأمين مالحظات کارشناسي

پي�ام پژوهش :مهمترين مش�کل يا مس�ئله را
در آسيبشناس�ي پژوه�ش ب�راي برنامهس�ازي
تلويزيوني بيان فرماييد.
به نظر بنده ،مهمترين مشکل ،نبود درک و فهم متقابل و
صحيح ميان تصميمگيران (مديران گروه و اعضاي ش��وراي
ط��رح و برنام��ه گروه) ب��ا عوام��ل برنامه بوي��ژه کارگردان،
فيلمنامهنوي��س و پژوهش��گر درخصوص موض��وع ،اهداف
و محتواي برنامه اس��ت .بنده تصور ميکنم ،فهم نادرس��ت
برنامهس��ازان از يکس��و و مدي��ران و تصميمگي��ران ام��ر
برنامهسازي از سوي ديگر ،براي پژوهش در برنامهسازي که
ب ميرساند ،از مهمترين
در نهايت به محتوا و متن برنامه آسي 
مشکالت حوزه توليد است.
پي�ام پژوه�ش :آي�ا در ح�ال حاض�ر گروههاي
برنامهس�از در پژوه�ش محورش�دن برنامهه�ا
نقشآفرين هستند؟
خير ،به نظر بنده حوزه سيما به طور عام و شبکههاي سيما به
طور خاص ،کمتر به نقش تخصصي گروههاي برنامهساز ،بويژه در
زمينه تحقيق براي نگارش توجه دارند .از جمله مشکالت ج ّدي
در گروههاي برنامهس��از ،نبود درک و فهم مشترک و منسجم از
برنامه اي اس��ت که در گروه در دس��ت طراحي يا توليد است .به
نظر بن��ده ،آن تمرکز و دقتنظر حرف��هاي و تخصصي در ميان
اعضاي شوراي طرح و برنامه و مدير گروه کمتر مشاهده ميشود،
به همين دليل ،پژوهش برنامه نيز که در خالل مرحله نگارش تا
پايان توليد تحقق مييابد ،دچار ضعف و کماثر ميگردد.
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