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با  مي شود.  تهیه  نیاز  مورد  امکانات  و  عوامل  تلویزیونی،  برنامۀ  یک  تولید  شروع  برای 
توجه به هزینه های سنگین در مرحله تولید، تهیه کننده و مدیر تولید باید قبل از شروع 
فیلمبرداری، برنامه ریزی بسیار دقیقی انجام دهند و تجهیزات و امکانات را تدارک دیده و 
با هزینه کمتر و کارایی باالتر در خدمت عوامل برنامه قرار دهند. درواقع مرحله پیش تولید 

نوعی مرحله برنامه ریزی و زمان بندی دقیق برای تمام فعالیت ها محسوب می شود.

پودمان 3

فرايند پيش توليد
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تحليل نقش پيش توليد در برنامه سازي تلويزيوني

1واحد یادگیری 

آيا تا به حال پي برده ايد؛
    عوامل تولید یک برنامۀ تلویزیوني مانند تهیه کننده و مدیر تولید چه نقشي دارند؟

    قرارداد یک برنامۀ تلویزیوني چگونه تنظیم مي شود؟

هدف از اين واحد يادگيری
  هنرجویان در این واحد یادگیری، مهارت تشریح مراحل پیش تولید، تفکیک و تبیین عوامل سازنده و 

تنظیم یک قرارداد را فرامي گیرند. 

استاندارد عملكرد
  تحلیل پیش تولید برنامه سازي تلویزیوني بر اساس متن انتخابي؛ با استفاده از نمایش پشت صحنه از مرحلۀ 

پیش تولید برخی برنامه های تلویزیونی
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فرایند پیش تولید و تهیۀ مقدمات ساخت برنامۀ تلویزیونی

1( تفكیك و دسته بندي پیش تولید/ عوامل مؤثر بر پیش تولید       

مرحلۀ پیش تولید )Per-Production( به مرحله ای اطالق می شود که طی آن عوامل و امکانات مورد نیاز 
مرحلۀ  در  که  اقداماتی  مهم ترین  می شود.  دیده  تدارک  و  تهیه  تلویزیونی،  برنامۀ  یک  تولید  شروع  برای 

از: عبارت اند  می شوند  انجام  پیش تولید 
1. فراخوان و انتخاب عوامل تولید )اعم از عوامل جلوی دوربین و پشت دوربین(؛

2. عقد قرارداد مالی و تعیین زمان بندی شروع و پایان پروژه و آغاز پرداخت برخی اقساط مالی به عوامل؛
3. اخذ مجوزهای فیلمبرداری و انجام مکاتبات اداری؛
4. کرایه، خرید و گردآوری تجهیزات و امکانات فنی؛

5. ساخت دکور و آماده سازی صحنه )با توجه به نکات فنی صدا، نور، تصویر، ایمنی و...(؛
دقیق  برنامه  یک  )ارائه  و...  چارت  گانت،  مانند  زمانی  جداول  و  تولید  جدول  رسم  و  تولید  برنامه ریزی   .6

روزانه(؛ هفتگی،  ماهانه،  به صورت 
7. تهیۀ تصویرنامه، استوری برد اولیه، دکوپاژ و...؛

8. آزمون اولیه تجهیزات و تهیۀ مواد خام صدا و تصویر و...؛
9. تمرین و آماده سازی بازیگران، مجری؛ 

10. آزمون اولیۀ گریم، لباس و مهارت برخی عوامل جلوی دوربین؛
11. سایر فعالیت هایی که به آماده سازی مقدمات تولید برنامۀ تلویزیونی مربوط می شود.

پیش بینی و برنامه ریزی صحیح برای مرحله تولید، ضامن یک تولید با کیفیت و کم هزینه است. همان طور 
که می دانید، با ورود به مرحلۀ تولید، صرف نظر از اینکه پیشرفت برنامه کم باشد یا زیاد، هزینه های فراوانی 
به پروژه شما تحمیل می گردد که به آن »هزینه های باالسری« گفته می شود. برای مثال: تجهیزات کرایه ای 
مانند دوربین و وسایل نورپردازی، وسایل دکور و لباس و یا اجارۀ مکان فیلم برداری و امکانات دیگری که 
برای تولید ذخیره و انبار شده  است، چه مورد استفاده قرار بگیرند یا نگیرند، روزانه هزینۀ هنگفتی را به پروژه 

تحمیل می کنند. 
تصویر1
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فعالیت  بدون  اگر  ماهیانه دستمزد می گیرند،  یا  روزانه  به صورت  که  برنامه ساز  عوامل  از  بسیاری  همچنین 
بمانند یا به هر دلیلی فعالیت شان با اخالل همراه شود، شما ناچار خواهید بود، دستمزد اغلب آنها را بدون 
هیچ عذری بپردازید. بنابراین هزینه های باالسری، اگر به شکل درست مدیریت نشوند، می توانند به تدریج 
زیان هنگفتی به بار بیاورند. از این زاویه، مرحله پیش تولید، راهی برای بهره وری بیشتر و کاهش هزینه های 

تحمیلی و پیشگیری از اتالف زمان محسوب می شود.
برای آنکه درک بهتری از مرحله پیش تولید به دست آورید، اجازه دهید تا این مرحله را با مرحله آماده سازی 
یک سفر خانوادگی مقایسه کنیم. فرض کنید که قصد دارید تا در فصل تابستان، چند روزی را به همراه 
خانواده خود به یک شهرستان زیبا و خوش آب و هوا مسافرت کنید. به طور طبیعی اگر برای چنین سفری 
پیش بینی های الزم را انجام ندهید و تدارکات ضروری را مهیا نکنید، با مشکالت مختلفی روبه رو خواهید 
شد. در چنین مواقعی شما باید از قبل هزینه های سفر، اعم از هزینه سوخت و استهالک خودروی شخصی یا 
هزینه رفت و برگشت با هواپیما و سایر وسایل نقلیه را در نظر بگیرید و برای اسکان در هتل یا مسافرخانه و نیز 
هزینه های خورد و خوراک و... پیش بینی نسبتاً دقیقی بنمایید. همچنین شما موظفید مقداری هزینۀ اضافه 
برای وقایع پیش بینی نشده در نظر بگیرید و وسایل الزم برای چنین سفری )نظیر: لباس مناسب، شناسنامه 
و کارت شناسایی و مدارک خودرو و...( را به همراه ببرید. فرض کنید در حساب بانکی شما، به قدر کافی پول 
وجود داشته باشد اما اگر در هنگام سفر، ناگهان متوجه شوید که کارت بانکی و سایر مدارک شناسایی را در 
خانه جا   گذاشته اید، چه اتفاقی روی می دهد؟!! یا فرض کنید بدون اطالع از وضعیت آب و هوا و شرایط جاده، 
وارد مسیری می شوید که نیاز به زنجیر چرخ و امکانات جانبی دیگر وجود دارد و شما هرگز به این موضوع 

فکر نکرده بودید!! و....

  تصویر 2

همان طور که مالحظه می کنید، گاهی کوچک ترین بی برنامه گی می تواند این سفر زیبا و رؤیایی را به کام 
شما و خانواده تلخ کند و حتی مشکالت بزرگ تری را برایتان رقم بزند؛ در حالی که اگر مدت ها قبل از سفر 
تمام جزئیات را بررسی کنید و پیش بینی های الزم را برای هر یک از مراحل سفر در نظر بگیرید، قطعاً نتیجۀ 
رضایت بخش تری به وجود می آید و از این سفر لذت بیشتری می برید. البته افراد دوراندیش نیز همیشه قادر 
به پیش بینی تمام اتفاقات نیستند؛ اما طراحی و برنامه ریزی درست که حتی شامل پیش بینی برخی اتفاقات 
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  تصویر 3

  تصویر 4

غیرمترقبه نیز می گردد، می تواند نتیجۀ رضایت بخش تری را برای شما و همراهانتان به وجود بیاورد و این 
همان معنای پیش تولید است.

در پیش تولید برنامه های تلویزیونی، عوامل مختلفی نقش ایفا می کنند که از جمله آنها می توان به موارد ذیل 
اشاره کرد:

1. ساختار و طبقۀ کيفی برنامه
2. شيوه ساخت برنامه به صورت زنده يا توليدی

3. شيوۀ ضبط برنامه به صورت تک دوربين يا چنددوربين

همان طور که می دانید، ساختارهای نمایشی به ویژه در طبقات »الف و یا الف ویژه«، چند برابر سایر ساختارها 
و طبقات کیفی دیگر هزینه و زمان نیاز دارند؛ بنابراین پیش تولید آنها نیز سخت و پیچیده است و تقریباً 
باید تمام جزئیات از قبل پیش بینی شوند. همچنین تدارک برنامه های زنده در مقایسه با برنامه های غیرزنده 

)اصطالحاً تولیدی( نیز تفاوت چشمگیری دارد. 
در برنامه های زنده )که اغلب چند دقیقه یا چند ساعت به طول می انجامد( تهیه کننده موظف است تمام 
امکانات و نیازمندی های برنامه را روزهای قبل از ضبط آماده سازد و در فرایند تولید نیز این امکانات در یک 
مرحلۀ کوتاه مورد بهره برداری قرار بگیرند. برای مثال: ضبط یک برنامۀ زنده با موضوع مانور نظامی یا برگزاری 
یک مسابقۀ ورزشی، چیزی نیست که تهیه کننده یا کارگردان تلویزیونی بتواند روند آن را متوقف و یا تکرار 
کند. به همین دلیل اگر برای تصویربرداری برخی از این رویدادها، از قبل دوربین های مختلف در مکان های 
اصلی مستقر نشده باشد و یا امکانات نور و صدا به درستی تأمین نگردیده باشد، شما هرگز قادر به پوشش 
رویدادهای اصلی نخواهید بود. در حالی که این محدودیت در برنامه های تولیدی به مراتب کمتر است و به 

دلیل امکان تکرار برخی صحنه ها، کارگردان می تواند 
شیوۀ  به  تکرار،  و  تمرین  بار  چند  با  را  رویداد  هر 

مطلوبی ضبط کند.
عامل تعیین کنندۀ دیگر در فرایند پیش تولید، انتخاب 
شیوۀ ضبط تک  دوربین و چنددوربین است. در روش 
به  فیلمبرداری،  مدیر  یک  با  کارگردان  تک دوربینه، 
شیوۀ نمابه نما، روند ضبط برنامه را به پیش می برد. 
بدیهی ست این روند بسیار زمان گیر است و بودجه و 
زمان تولید را چند برابر افزایش می دهد. البته توجیه 
کیفیت  افزایش  دلیل  به  فقط  روش،  این  اقتصادی 
موظف می سازد  را  تولید  عوامل  تمام  و  است  برنامه 
تکرار  و  تمرین  و  نماها  تک تک  روی  تمرکز  با  تا 
جزء به جزء، به بهترین کیفیت دست پیدا کنند. البته 
در روش تک دوربینه گاهی ممکن است از یک یا چند 
دوربین دیگر هم استفاده شود تا جزئیات دقیق تری 
از همان نما را ضبط کنند. در این گونه موارد اطالق 
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روش چند دوربینه منطقی به نظر نمی رسد؛ زیرا دوربین های دیگر، صرفاً یک محتوا و یک نوع کنش و واکنش 
را ثبت می کنند و الزاماً پیش برندۀ رویداد محسوب نمی شوند و بیشترین کارکرد آنها، ایجاد تنوع بصری در 

هنگام تدوین است. 
اما در روش های مبتنی بر چند دوربین، کارگردان با کمک چند تصویربردار، یک صحنه یا یک سکانس را بر 
اساس دکوپاژ خود ضبط می کند و با استقرار دوربین های مختلف در مکان های مناسب و خارج از دید یکدیگر، 

به ثبت قسمتی از یک صحنه یا سکانس می پردازند و به طور هم زمان چندین نما را ضبط می کنند. 

از دیگر عوامل مؤثر در فرایند پیش تولید برنامه های تلویزیونی می توان به طور اجمال به موارد ذیل اشاره کرد:

نیز  پیش تولید  فرایند  باشد،  برنامه محدودتر  زمان  و  تعداد  ا ست هر چه  بدیهی  برنامه:  تعداد و زمان    

متناسب با آن باید کوتاه تر شود، اگرچه در برخی از تیزرها یا برنامه های تبلیغاتی که گاهی فقط چند ثانیه 
طول می کشد، هزینه های هنگفت و پیش تولید مفصلی طی می شود و کوتاهی برنامه، دلیل بر آسان بودن 
مرحلۀ پیش تولید نیست. )برخی از تیزرهای حرفه ایی از نظر رده کیفی و بودجه بندی معادل تولیدات »الف 

ویژه« محسوب می شوند.(

برنامۀ  یا یک  و  برنامۀ گزارشی ساده  انسانی جلوی دوربين و پشت دوربين: در یک  نيروی  تعداد    

مرحلۀ  در  هستند.  کنترل  قابل  و  محدود  بسیار  اغلب  دوربین  جلوی  عوامل  محور،  گفت وگو  و  سخنرانی 
پیش تولید بیشترین انرژی عوامل تهیه، صرف هماهنگی و دعوت از فرد یا افراد مذکور به استودیو یا محل 
ضبط برنامه می شود و با پایان زمان فیلمبرداری نیز دیگر نیاز به آن افراد احساس نمی شود. اما در یک برنامۀ 
نمایشی ممکن است کارگردان برای تکرار چند پالن و یا تصویربرداری طوالنی از یک رویداد، به سیاهی لشکر 

خاصی نیاز پیدا کند و عدم حضور حتی یک سیاهی لشکر ساده به روند تصویربرداری لطمه وارد کند. 
در این نوع برنامه ها، تمام عوامل بابت دستمزدی که دریافت می کنند و به دلیل نوع قراردادی که با تهیه کننده 
امضاء می کنند، تعهدات متقابلی را می پذیرند و باید به آنها پایبند باشند در حالی که در سایر برنامه ها ممکن 

است چنین تعهدی وجود نداشته باشد.

  تصویر5 
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اگر ساختار و طبقه کیفی یک برنامه تغییر کند چه اتفاقاتی در مرحله پیش تولید روی می دهد؟

با نمایش یک اثر تلویزیونی، روند پیش تولید آن را به طور تقریبی تعیین کنید.

فعاليت 
كالسي

  تصویر6

2( تشریح مراحل انتخاب عوامل، عقد قرارداد و برگزاری جلسات هماهنگی 
اغلب  می شود.  محسوب  پیش تولید  مرحلۀ  در  تهیه کننده  وظایف  مهم ترین  از  یکی  تولید  عوامل  انتخاب 
تهیه کنندگان برای آغاز مرحلۀ پیش تولید، ابتدا گروه »  تهیه و تولید« را سامان می دهند. درواقع گروه تهیه 
و تولید یک گروه، ساختاربخش و پایه گذار محسوب می شود که شکل گیری سایر گروه ها و اجرای فرایندهای 

بعدی به آن وابسته است. 
این گروه به طور متعارف عبارت اند از: دستیار تهیه، مدیر تولید، مدیر تدارکات، مسئول دفتر تولید و برخی 
نیروهای خدماتی. البته تعداد و ترکیب عوامل گروه تهیه و تولید، رابطۀ مستقیم با ساختار و طبقۀ کیفی 
برنامه دارد. برای مثال: در برنامه های » الف ویژه« که پیش تولید آن بسیار طوالنی و پیچیده است، ممکن 

تصویر 7
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است یک تهیه کننده از چند تن از تهیه کنندگان هم ردۀ خود به عنوان تهیه کنندۀ اجرایی استفاده کند و هر 
یک از آنها را به مدیریت یک بخش بگمارد. مثاًل یک تهیه کنندۀ اجرایی به عنوان مدیر بخش دکور و صحنه، 

یک تهیه کننده به عنوان مدیر جذب و استخدام عوامل و... .
در برنامه های » الف ویژه« گاهی ممکن است فقط در گروه تهیه و تولید، بیش از بیست الی سی نفر به خدمت 
گرفته شوند و هر یک از این افراد با گروه های دیگر تولید در همان پروژه مرتبط گردند. اما در یک برنامۀ ساده 
و کم هزینه مانند برخی از برنامه های گزارشی و سخنرانی یا میزگرد، ممکن است تهیه کننده به تنهایی و یا با 

کمک یک یا دو دستیار معمولی، تمام مراحل برنامه سازی را از ابتدا تا انتها به پیش ببرند.
کارگردان،  نظیر:  دیگر  کلیدی  عوامل  انتخاب  به  نوبت  تولید،  و  تهیه  عوامل  انتخاب  از  پس  حال  هر  به 
کارگردان  انتخاب  که  کردیم،  اشاره  هم  قباًل  البته  می رسد.  و...  مجریان  و  بازیگران  صدابردار،  تصویربردار، 
در برخی برنامه ها، به خصوص برنامه های نمایشی، در همان مراحل طراحی و نگارش متن صورت می گیرد؛ 
بنابراین انتخاب مجدد کارگردان در این مرحله معنا ندارد. در برنامه های نمایشی یا برنامه هایی که کارگردان 
به عنوان راوی اجرایی و اثرگذار محسوب می شود، انتخاب سایر سرگروه ها، مانند مدیر تصویربرداری، مدیر 
نورپردازی، بازیگران و مجریان و غیره توسط کارگردان صورت می گیرد و تهیه کننده پیشنهادهای کارگردان 
را در اولویت قرار می دهد؛ اما قاعدۀ مرسوم در انتخاب عوامل این است که انتخاب عوامل پشت دوربین، از 
جمله شخص کارگردان، با تهیه کننده است و کسی حق دخالت در این موضوع را ندارد، و انتخاب عوامل 
جلوی دوربین اغلب با کارگردان است. اگرچه همه می دانیم در یک کار گروهی، تعامل و هم فکری حرف اول 
را می زند. در پروژه های سنگین و » الف یا الف ویژه« گاهی ممکن است بیش از بیست گروه موازی شکل بگیرد؛ 

که در اینجا برای آشنایی با تعداد و ترکیب برخی از این گروه ها، تعدادی از آنها را نام می بریم:

گروه نورپردازیگروه تصويربرداریگروه کارگردانیگروه تهيه و توليد

مدیر نورپردازیمدیر صدابرداری ـ فیلمبرداریکارگردان هنریتهیه کننده 

فیلمبرداران دوم ـ یا تصویربردار 1 و کارگردان تلویزیونیمجری طرح
2 و...

نورپردازان ویژه 
)زیرآب ـ میکروسکوپی و...(

کارگردان صحنه های ویژه سرمایه گذار ـ شریک تجاری
مسئول برقدستیار اول تصویربرداری ـ فیلمبرداری)رزمی ـ عاطفی و..(

تهیه کنندۀ اجرایی 1 
دستیار فنی 1 تا 4 )مسئول ریل و دستیار اول کارگردانجانشین تهیه کننده

برق کار 1ـ2 و.. مسئول فنیتراولینگ و کرین و..(

مسئول ربات های پرنده مخصوص برنامه ریزمدیر تولید
دستیار نورپرداز 1 و 2 و 3 و..تصویربرداری

مسئول کابلمسئول جرثقیل ویژهمنشی صحنهمدیر برنامه ریزی تولید

مسئول ژنراتورتصویربردار تیتراژدستیار دوممدیر تدارکات

مسئول فنی رژیتصویربردار پویانماییبازی گردانمسئول امور مالی و قراردادها

مسئول روابط عمومی و 
نورپرداز صحنهمسئول تعمیر تجهیزاتنقاش استوری بردهماهنگی های اداری

امور دفتری ـ مکاتبات و بایگانی و.. 
نورپرداز پویانماییمسئول انبار تجهیزاتکارگردان تیتراژمجوزها و.. ـ پرینت ـ کپی
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گروه بازيگرانگروه طراحی صحنه و دکورگروه طراحی لباسگروه صدابرداری

بازیگران نقش اولطراح صحنهطراح لباسمدیر صدابرداری

بازیگران نقش دوم و سوم و..مدیر صحنهخیاطصدابردار ـ بوم من 1

هنروران اصلیدکوراتور ـ مجری دکور 1دستیار طراحصدابردار ـ بوم من 2

دستیار امور صدا ـ ترانسفر 
هنروران فرعیدستیار طراح صحنه 1 و 2جامه دار مرد ـ زنو..

عوامل ویژه )نقاش ـ نجار ـ خطاط ـ گروه گریممتصدی صدا ـ تلویزیونی
گرافیست و..(

بازیگران ویژه )نوزادان و 
خردساالن ـ افراد استثنایی ـ 

بازیگران خارجی و..(

سازنده عروسک های ویژه )حیوانات ـ طراح گریم مردانصدابردار تیتراژ
ماشین ها و..(

 مجری یا مجریان برنامه )در 
برنامه های تلویزیونی(

گروه ماکت سازی )ماکت های کوچک و طراح گریم زنانصدابردار پویانمایی
گزارشگران و..بزرگ و دوبعدی و سه بعدی و...(

مجری گریم زنان و 
کارشناسان و مهمانان )در برنامه صحنه آرا )در برنامه های تلویزیونی(مردان 1 و 2 و 3 و..

تلویزیونی(

عروسک ساز ـ نخی ـ دستکشی ـ مکانیکی سازندۀ ماسک
سخنرانو...

گروه عكس و گروه جلوه های ويژه
گروه مشاوران گروه حمل ونقلپشت صحنه

مسئول جلوه های ویژه میدانی 
رانندگان سرویس های عمومی عکاس)انفجار و آتش و دود و...(

مدیر شبکه ـ مدیرگروه)اتوبوس و مینی بوس و سواری و...(

کارگردان پشت صحنهمسئول جلوه های )برف و باران و...(
رانندگان وسایل فنی 

)سینه موبیل و خودروهای 
تجهیزات نور و تصویر و..(

ناظر کیفی

مربی آموزش ـ سوارکاری و...کانکس و اتاق های سیارتصویربردار پشت صحنهدستیار 1 و 2 و 3 و...

بدلکاریامور حیواناتامور تسلیحاتطراح پویانمایی های 2 و 3بعدی

عوامل سازنده جلوه های رایانه ای و 
پویانمایی )1 الی 30 نفر(

مسئول تسلیحات نظامی 
زمینی سبک )سالح های 

مختلف(
مسئول بدلکاریمسئول اسب و استر

اصالح رنگ
مسئول تسلیحات سنگین 

)تانک و نفربر و ادوات توپخانه 
و...(

مسئول آموزش
مجریان بدلکاری )رزمی ـ 

آتش و سوانح سقوط ـ موتور 
و خودرو و...(

مسئول ناوگان هوایی، دریایی افتر افکت و..
و..

مسئول حیوانات ویژه )خرس ـ 
سگ ـ گرگ ـ پرندگان و..(

گروه حرکات موزون و 
موزیکال
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گروه موسيقیگروه صداگذاری و ميكسگروه گويندگان دوبالژگروه تدوين

آهنگسازمسئول صداگذاریمدیر گویندگانسرپرست تدوین

سازنده صداهای ویژه گوینده 1 و 2 و 3 و..تدوینگران 1 و 2 و 3 و..
گروه نوازندگان)رایانه ای و..(

گویندگان اصلیدستیار تدوین
استودیوی ضبط با 
تجهیزات کامل 

)تبدیل کننده های صوتی و..(
مسئول انتخاب موسیقی

خواننده ـ خوانندگاناپراتور رایانه ایگویندگان فرعیاپراتور رایانه

گروه حرکات موزون و موزیکالمسئول انتخاب صدا از آرشیوصدابردار ویژهمسئول انتخاب موسیقی از آرشیو

استودیوی تدوین و تجهیزات کامل 
)تبدیل کننده های صوتی و تصویری(

استودیوی گویندگان با 
تجهیزات کامل

ساير گروه های توليد: عروسکی، پویانمایی، انتظامات آتش نشانی، گروه پزشکی کمک های اولیه، گروه آشپزی، 
گروه لوازم فنی و مواد خام و تعمیرات، انباردار و...

در اغلب مواقع انتخاب سرگروه ها، با مشورت و تعامل تهیه کننده و کارگردان رخ می دهد؛ اما سایر عوامل زیر 
مجموعه هرگروه، توسط مدیر گروه مذکور انتخاب می گردد و صرفاً موارد استثنایی ممکن است با رأی و نظر 

مستقیم تهیه کننده و کارگردان انتخاب شود.
فرایند انتخاب عوامل کار ساده ای نیست و تهیه کننده و مدیر تولید برای کاهش هزینه ها و حفظ نیروهای 
تولید تا آخرین مراحل ساخت برنامه، باید از فنون مذاکره و مسائل حقوقی و مالی، اطالع دقیقی داشته باشند. 
امضای هرگونه قرارداد و تعهدنامه، برای طرفین قرارداد، الزامات قانونی خاصی به وجود می آورد و تخّطی از آنها 
ممکن است با محکومیت جزایی و زندان و تأمین خسارت های هنگفت همراه باشد. اولین رکن در عقد قرارداد 

مالی، تعریف درست وظایف و مسئولیت های دوجانبه و نیز تعیین دقیق تاریخ شروع و پایان قرارداد است. 
به همین دلیل پیش از عقد قرارداد باید مدیر تولید و مسئول برنامه ریزی، تاریخ کاماًل دقیق و واقع بینانه ای از 
شروع و پایان هر مرحله به تهیه کننده ارائه دهند. برای مثال: یک بازیگر فرعی ممکن است برای ایفای نقش 
خود تنها به مدت دو روز قرارداد ببندد اما این دو روز، در اواخر دوران تولید واقع شود و این بازیگر موظف 

است تا آن زمان، در حالت انتظار بماند و آرایش ریش و سبیل یا موی خود را بدون تغییر نگه دارد.

تصویر 8
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با  برنامه گروه »ج«  برای یک  فرضًا  نمایید:  را مشخص  نیاز در گروه های ذیل  مورد  نفرات  حداقل 
ساختار زنده و استودیویی- گروه تصویربرداری سه دوربینه ـ گروه تهیه و تولید ـ گروه کارگردانی

فهرست مهم ترین تجهیزات مورد نیاز گروه های ذیل را بیان کنید.
گروه کارگردانی ـ گروه گریم ـ گروه صدابرداری ـ گروه صحنه و لباس

از  برخی  و  تدوینگر، صدابردار  تصویربردار،  کارگردان،  مانند:  تولید  از عوامل  برخی  تقریبی  دستمزد 
بازیگران یا مجریان تلویزیونی را مشخص کنید.

فعاليت 
كالسي

میان  تولید، جلسات هماهنگی مختلفی  از عوامل  برخی  با  قرارداد  از عقد  انتخاب و حتی پیش  فرایند  در 
تعیین  با هدف  این جلسات  برگزار می شود.  احتمالی  نامزدهای  یا  منتخب  افراد  با  کارگردان  و  تهیه کننده 
رویکردهای کالن نظیر شیوه های ضبط تک دوربینه یا چنددوربینه، شناخت سبک و روش های اجرایی دیگر، 

آشنایی با مطالبات سرگروه ها و اخذ فهرست امکانات اختصاصی برای هرگروه است.
برای مثال: گروه صحنه و دکور برای ساخت دکور هر صحنه روش های مقرون به صرفه ای را پیشنهاد می دهد، 
و پس از توافق بر سر کلیات، فهرست دقیق و جامعی از امکانات مورد نیاز و بودجۀ اجرایی هر دکور را به مدیر 
تولید و تهیه کننده ارائه می دهد یا گروه فیلمبرداری یا نورپردازی، فهرستی از امکانات و تجهیزات فنی و نوع 

مواد خامی که باید برای گروه مذکور تهیه شود، ارائه می کند. 
تمام گروه ها برای اجرای کار خود به امکانات و تجهیزات خاصی نیازمندند که تهیه و تدارک آنها تماماً بر عهده 
تهیه کننده و گروه تولید است و باید در مرحلۀ پیش تولید انجام شود. چه بسا غفلت و کم توجهی در تهیۀ یک 

ابزار موجب شود تا یک پروژه برای چند ساعت معطل بماند.
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و  مجوزها  و  خارجی  و  داخلی  مكان  آماده سازی  مكان،  انتخاب  و  دکور  اجرای   )3
هماهنگی ها

 انتخاب مکان یا مکان های تصویربرداری و همچنین ساخت دکور، یکی دیگر از اقدامات برجسته در مرحله 
از  کاملی  فهرست  تولید،  مدیر  یا  و  کارگردان  دستیار  ابتدا  مرحله،  این  در  می شود.  محسوب  پیش تولید 
مکان های مورد نیاز را تهیه می کند و یک یا چند گروه از عوامل گروه صحنه یا تولید، برای یافتن مکان های 
مورد نیاز به جست وجو می پردازند. آنها از این مکان ها عکس و فیلم تهیه می کنند و اطالعات مورد نظر را در 
اختیار تهیه کننده و کارگردان قرار می دهند و در صورت تأیید اولیه، کارگردان به همراه تصویربردار، صدابردار 
و تهیه کننده به دیدن مکان های منتخب و ارزیابی فنی آنها می روند. در صورت تأیید نهایی فرایند عقد قرارداد 
کرایه آن مکان ها انجام می گردد. مکان های مورد نیاز برای فیلمبرداری به چند دسته تقسیم می شوند که 

به طور خالصه عبارت اند از:

تصویر 9

1. مكان های داخلی و خارجی
داخلی مانند: )فضاهای مسّقف و محیط های داخلی ساختمان( و مکان های خارجی مانند: )کوچه و خیابان و...(؛

2. مكان های واقعی 
)مکانی که هیچ گونه دخل و تصرفی در آن صورت نمی گیرد، مانند: بازار تره بار، خیابان ها و کوچه های شهر 

و...(؛ 

3. مكان های واقع نما به صورت دکور 
از  به جای استفاده  بر یک مکان و ضرورت های فنی و هنری،  به دلیل کنترل کامل  برنامه ها  از  )در برخی 
مکان های واقعی، دکورهای واقع نما در محیط داخلی یا خارجی ساخته می شود. نمونۀ آن شهرک غزالی یا 

است(؛ دفاع مقدس  شهرک 

4. مكان های استوديويی و پالتو 
)استودیوهای فیلمبرداری به دلیل استقرار تمام امکانات تصویربرداری و نورپردازی و ابعاد فنی صدا و تصویر، 
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یکی از ایده آل ترین مکان ها برای ضبط برنامه های تلویزیونی است و اغلب برنامه های خبری، گزارشی، میزگرد 
و... در این مکان ها ضبط می شود. حتی در برخی از استودیوها امکان ساخت دکورهای واقع نما وجود دارد(؛

5  . دکورهای نمادين و غير واقع نما 
)این دکورها که اغلب برای برنامه های خبری، میزگرد و برخی برنامه های نمایشی ساخته می شود، به هیچ وجه 

جنبه واقع نمایی ندارد و با اهداف بصری خاصی طراحی می شوند(؛

تصویر 10

تصویر11
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تصویر12

6  . مكان های مجازی و تصاوير ديجيتال 
)توسعۀ امکانات فنی نظیر: پرده آبی، پرده سبز و... و ترکیب آن با برخی دکورهای واقع نما فرصتی پدید آمده 
است تا بدون ساخت دکورهای عظیم و گران قیمت، گروه فیلمبرداری بتوانند از تصویر آنها بهره بگیرند. نمونه 
متداول آن، تصاویر متحرک در پس زمینه خودرو ها، یا تصویر سقوط یک فرد از باالی بلندی به سمت خیابان 
و... است. نمونه های پیشرفته تر در خلق مکان های مجازی، ساخت استودیوهای مجازی است که در آن تمام 
امکانات نور و دکور به صورت دیجیتال ساخته می شود و مجری حتی قادر است در این مکان ها حرکت کند 

و با برخی اشیای مجازی ارتباط برقرار کند(. 
تقسیم بندی های دیگری هم در طبقه بندی مکان ها و دکورها وجود دارد )مانند: دکورهای ثابت، دکورهای 
متحرک، دکورهای دائمی و دکورهای موقت و یا شیوه های ترکیبی ساخت دکور و...( که امکان تشریح آنها 

در این مجال وجود ندارد. 
به هر صورت، انتخاب مکان و نوع بهره برداری از آن اغلب با تصمیم کارگردان و تهیه کننده صورت می گیرد 
و سایر عوامل از جمله: طراح صحنه و دکور، تصویربردار و نورپرداز و... باید خود را با این وضعیت وفق دهند. 
در بسیاری از برنامه های ترکیبی و استودیویی، یک یا دو دکور ثابت و متحرک وجود دارد و تمام اتفاقات در 
برابر همین دکورها روی می دهد، اما در فیلم های داستانی، هر صحنه ممکن است دکور ویژه ای نیاز داشته 

باشد و یا با مقدار کم یا زیادی صحنه آرایی همراه باشد. 
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در چنین حالتی، طراح صحنه موظف است طرح ها و ایده های خود را ابتدا در قالب نقاشی ساده کاغذی به 
نام اتود اوليه ارائه دهد و در مراحل بعد به نقاشی دو بعدی دقیق و رنگی یا تصاویر دیجیتال دو یا سه بعدی 

برسد و حتی ماکت کوچکی از دکور ارائه کند.
زمانی که طرح نهایی صحنه به تأیید تهیه کننده و کارگردان می رسد، دستور اجرای دکور صادر می شود و 
طراح صحنه به کمک مدیر تولید و عوامل تدارکاتی، اقدام به خرید و تهیه مواد خام دکور می کنند و سپس 

اجرای کار آغاز می شود. 

در مرحلۀ پیش تولید و در هنگام انتخاب مکان تصویربرداری، به ویژه در مکان های خارج از استودیو، باید نکات 
فراوانی مد نظر قرار بگیرد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. در نظر گرفتن نکات ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی )عوامل طبیعی مانند: باد و باران و نور 
مستقیم آفتاب که می تواند دکورهای سبک و ساده را در چشم بهم زدنی نابود کند و آن را بر سر بازیگران و 

سایر عوامل آوار سازد؛ به همین دلیل در هنگام ساخت دکور باید به تمام جوانب آن دقت کرد(.

شارژ  و  نورپردازی  امکانات  است.  انکارناپذیر  یک ضرورت  برق  تأمین  تصویربرداری،  مکان های  تمام  در   .2
باتری های دوربین و بسیاری از تجهیزات فنی دیگر، به طور مستمر نیازمند برق است و عوامل گروه تولید باید 
از قبل در مورد تأمین آن چاره اندیشی کنند. در مکان های دورافتاده مانند: بیابان، جنگل و یا در وسط دریا، 

باید از ژنراتورهای مناسب و کم صدا استفاده کرد.
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3. در انتخاب مکان های تصویربرداری باید به سروصدای مزاحم در حاشیۀ محل، توجه ویژه ای شود. گاهی 
استقرار یک کارخانۀ پر سروصدا در جنب مکان فیلمبرداری و یا تردد بیش از حد خودروها و صداهای مزاحم 
موجب می شود که صدابرداری برنامه به دفعات مختلف متوقف شود و همین موضوع اتالف زمان و هزینه های 

زیادی را به دنبال خواهد داشت.

4. هزینۀ کرایه مکان و مدت اجاره محل فیلمبرداری نیز یکی از دغدغه های مهم برای هر پروژۀ برنامه سازی 
و  می شود  داده  کرایه  مختلف  پروژه های  به  دقیق  بسیار  برنامه ریزی  یک  اساس  بر  استودیوها  اغلب  است. 
چنانچه در برنامه ریزی زمان تولید، کوچک ترین بی دقتی صورت گرفته باشد، نه تنها هزینه ها افزایش می یابد، 
بلکه ممکن است برای مدت طوالنی، امکان دسترسی به مکان مورد نظر از دست برود. در مکان های بیرون 
از استودیو نیز کمابیش همین شرایط حاکم است و کرایه روزانه مکان های فیلمبرداری بسیار سنگین است و 

تحمیل چند روز کار اضافه در این مکان ها می تواند تمام محاسبات مالی را بر هم بزند.

5. توجه به جزئیات دیگر نظیر دسترسی جاده ای برای حمل و نقل امکانات و عوامل، دسترسی به مراکز خرید 
یا مراکز درمانی و... می تواند نقش بسزایی در افزایش راندمان تولید ایفا کند.

موضوع دیگری که در مرحله پیش تولید، بسیار مهم است، اخذ مجوزهای تصویربرداری از مکان های عمومی 
و انجام مکاتبات اداری برای برخی هماهنگی ها در زمان تولید است. تصویربرداری در مکان های عمومی نظیر: 
کوچه ها و خیابان ها و یا پارک و فضاهای سبز و نیز مکان هایی مانند: ایستگاه مترو و اتوبوس و... نیازمند 
مکاتبات اداری با نهادهای مختلف نظامی و امنیتی و دولتی است. در پاره ای موارد فیلمبرداری در برخی مراکز 
دولتی مانند: پایانه های هواپیمایی، قطارهای بین شهری و... مستلزم پرداخت هزینه است که هماهنگی تمام 

این موارد باید در مرحلۀ پیش تولید انجام شود.
البته مکاتبات اداری فقط محدود به درخواست فیلمبرداری نیست و شامل هماهنگی های اداری نظیر: اخذ 
مرخصی برای برخی عوامل تولید، مجوز حمل سالح و مهمات برای برخی فیلم های پلیسی و جنایی، ورود 
خودرو به محدوده ترافیک، گرو گذاشتن وثیقه و چک برای کرایه برخی تجهیزات و اماکن و ده ها رویداد دیگر 

می شود که باید در مرحله پیش تولید، برای تک تک آنها اقدام الزم صورت پذیرد.
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با نمایش چند برنامۀ تلویزیونی، با دکورهای مختلف واقعی، مجازی، فانتزی و...، ویژگی های مثبت و 
منفی هر دکور را بیان کنید. 

هزینه کرایه چند مکان را به منظور اجاره برای یک روز فیلمبرداری مشخص کنید.

فهرست مکان های یک برنامۀ تلویزیونی را مشخص کنید؛ و حدس بزنید، برای هماهنگی فیلمبرداری 
در این مکان ها چه مکاتباتی صورت گرفته است.

با نمایش یک سکانس از فیلمنامه یک فیلم تولیدشده، ایده های خود را برای ساخت دکور این سکانس 
تشریح کنید، سپس با نمایش سکانس فیلم مذکور، در مورد نقاط اشتراک ایده های فیلمساز و دکوراتور 

با ایده های خودتان به بحث و گفت وگو بپردازید.

فعاليت 
كالسي
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فرايند برنامه ريزی و توليد

واحد یادگیری 
2

آيا تا به حال پي برده ايد؛
    هزینه هاي یک برنامۀ تلویزیوني چگونه محاسبه مي شود؟

    یک برنامۀ تلویزیوني چگونه  زمان بندي مي شود؟

هدف از اين واحد يادگيری
  هنرجویان در این واحد یادگیري، مهارت برنامه ریزی زمانی و برآورد هزینه هاي اجرا بر اساس ساختار 

و برنامه ریزی تولید را فرا     مي گیرند. 

استاندارد عملكرد
  تحلیل پیش تولید برنامه سازي تلویزیوني بر اساس متن انتخابي؛ با استفاده از نمایش پشت صحنه از مرحلۀ 

پیش تولید برخی برنامه های تلویزیونی
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تهیۀ لوازم مصرفی و غیرمصرفی، بررسی وآماده سازی امكانات
در فرایند پیش تولید، خرید به موقع و ذخیره سازی برخی اقالم و امکانات، نقش اساسی در سرعت تولید ایفا 

می کند. 
در برخی برنامه های طوالنی مدت، همچون سریال های دنباله دار و یا برنامه های روتین و روزمره که تقریباً هر 
روز و هر ساعت به تجهیزات خاصی نظیر: دوربین، دستگاه تدوین، میکروفن های صدا، المپ های نورپردازی 
و... احتیاج دارید، مقرون به صرفه  تر آن است که این تجهیزات را خریداری کنید، زیرا هزینۀ کرایۀ چند  ماهۀ 
برخی از این اقالم به مراتب بیشتر از هزینۀ خرید آنها است. درواقع تهیه کنندگان هوشمند و توانا به  دلیل شّم 
اقتصادی خوب، در خرید اقالم استراتژیک، بهترین تصمیمات را می  گیرند. همان طور که می دانید، بسیاری 
از این اقالم در نوبت کرایه قرار دارند و با پایان یافتن زمان اجاره، ممکن است دسترسی مجدد به آنها، بسیار 
سخت و دشوار باشد. به همین دلیل تهیه کننده باید در مرحله پیش تولید، برای خرید برخی تجهیزات ضروری 
فکر و برنامه ریزی کند. چه بسا بعد از پایان پروژه امکان فروش این تجهیزات وجود داشته باشد و گاهی سود 

قابل توجهی را هم نصیب تهیه کننده می کند.

اقالم مورد استفاده در پروژه  های فیلمسازی را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد:

1. اقالم مصرفی )مانند: مواد خام دکور، برخی لوازم گریم، مواد غذایی، و هر نوع امکاناتی که در صورت 
بهره گیری از آنها، دیگر قابل استفاده مجدد نیست و یا کاًل پس از مصرف به اتمام می رسد.(

2. اقالم غيرمصرفی )مانند: تجهیزات خریداری شده، آکساسوار و لوازم صحنه و هر نوع امکاناتی که به 
نمود.( استفاده  آنها  از  دفعات مختلف می توان 

اقالم مصرفی همواره به شکل عمده خریداری می شوند و اغلب تاریخ مصرف محدودی دارند؛ مانند مواد غذایی 
که اگر تا زمان معینی استفاده نشود، ممکن است فاسد شود. این موضوع در مورد برخی لوازم گریم، برخی 
فیلم های نگاتیو و... نیز مصداق دارد؛ به همین دلیل باید برای چرخۀ مصرف آن برنامه ریزی مناسبی صورت 

تصویر15
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تمرین و آموزش عوامل جلوی دوربین، دکوپاژ و استوری برد و.. .، رج زدن
در برخی از پروژه های تلویزیونی، آماده سازی بازیگران و مجریان و برخی دیگر از عوامل جلوی دوربین و حتی 
پشت دوربین، نیاز به تمرینات مختلف دارد که باید در مرحلۀ پیش تولید، زمینۀ آموزش یا تمرین آنها را فراهم 
کرد. برای مثال: در آثار تاریخی )نمایشی و غیرنمایشی( ممکن است برخی از بازیگران و یا حتی هنروران، 
نیاز به آموزش سوارکاری یا شمشیرزنی داشته باشند. در این حالت بازیگران مذکور باید در مرحلۀ قبل از 

فیلمبرداری زیر نظر استادان این رشته آموزش ببینند و مهارت الزم را کسب کنند. 
گاهی اجرای یک مراسم آیینی یا تقلید از یک زبان و لهجۀ خاص، نیازمند ساعت ها تمرین و کارآموزی است. 
عوامل پشت دوربین مانند: فیلمبردار و صدابردار نیز گاهی موظف اند، نحوۀ کار با برخی تجهیزات را تمرین 
کنند تا به مهارت الزم دست پیدا یابند. برای مثال، فیلمبرداری روی دست یا با دستگاه استدی کم به تجربه 
و مهارت فراوان نیاز دارد. اما صرف نظر از این موارد ویژه، تمرین های دورخوانی متن که توسط بازیگران و 

مجریان صورت می گیرد، متداول ترین نوع تمرین قبل از تولید محسوب می شود.
در مرحلۀ دورخوانی متن که بیشتر در آثار نمایشی کاربرد دارد، بازیگران اصلی با حضور نویسنده و کارگردان 
و برخی از عوامل تولید، ضمن خواندن فیلمنامه، به تجزیه و تحلیل گفت وگوها یا بررسی روان شناسانۀ برخی 
کنش ها و واکنش ها می پردازند. در این مرحله، حتی ممکن است اصالحاتی در متن رخ دهد که نویسنده 
موظف به اعمال این اصالحات است. البته نوع دیگری از تمرین در هنگام تولید و به شیوۀ نمابه نما وجود دارد 

که در درس های بعدی به آن اشاره می کنیم. 
در برخی دیگر از آثار تلویزیونی، که مجری یا بازیگر آنها کودکان و نوجوان ها یا افراد نابازیگر هستند، تمرین و 
آمادگی برای مرحلۀ تولید بیش از پیش اهمیت می یابد. حتی برای انتخاب برخی از نقش های کوتاه و یا بلند 
مرحله ای به نام »آزمون بازیگر« وجود دارد که طی آن، به انبوهی از بازیگران جوان و کم تجربه یا متقاضیان 
رشتۀ بازیگری، امکان داده می شود در این آزمون ها حضور پیدا کنند و طبق راهنمایی کارگردان و یا دستیار 
او، موقعیتی را اجرا کنند. گاهی در همین جلسات به  ظاهر کم اهمیت، بازیگرانی به عرصۀ سینما و تلویزیون 

معرفی می شوند که در نوع خود بی نظیر هستند.

بگیرد. اما اقالم غیرمصرفی، که اکثر اوقات کرایه می شود و یا به صورت اقساطی خریداری می شود، پس از 
پایان مرحله تولید باید با مراقبت کامل حفظ شود و به تهیه کننده بازگردانده شود. به این مجموعه از امکانات 

اقالم قابل تحویل نیز گفته می شود.

قیمت به روز اقالم زیر را مشخص کنید. 
کرایۀ روزانه یک خودروی سواری، هزینۀ یک وعدۀ کامل ناهار، قیمت یک جفت باتری قلمی، قیمت 

یک دست کت و شلوار برای مجری.

پس از دیدن یک برنامۀ تلویزیونی، اقالم مصرفی و غیرمصرفی آن را به طور تقریبی مشخص کنید.

فعاليت 
كالسي
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 بعد از نمایش یک برنامۀ تلویزیونی نیازهای تمرینی و آموزشی هر یک از عوامل برنامه سازی را تعیین 
کنید.

فعاليت 
كالسي

یک متن نمایشی مثل نمایشنامه یا یک فیلمنامه را در کالس دورخوانی کنید، سپس بازسازی نمایید.

در خالل همین تمرین ها و هنگامی که مکان های فیلمبرداری نیز به قطعیت می رسند، کارگردان شروع به 
دکوپاژ اولیه و تقطیع نماهای فیلم می کند. درواقع منشی صحنه هنگام تمرین و تکرار چندین بارۀ گفت وگوی 
بازیگران، زمان بندی دیالوگ ها و محاسبۀ طول مدت برخی از کنش ها و واکنش ها را انجام می دهد و گزارشی را 
به کارگردان و تهیه کننده ارائه می دهد، که بر اساس آن پیش بینی طول زمانی هر صحنه و یا سکانس به دقت 
بسیار باالیی محاسبه می شود و عالوه بر تعیین نوسان ریتم هر صحنه، زمان اجرای هر سکانس و صحنه نیز 
پیش بینی می شود. در این فرایند، کارگردان نیز پیش نویس دکوپاژ را تهیه می کند و با دقت، اجزای هر نما و 

نحوۀ پیوند آنها را ترسیم می نماید.
با عینیت یافتن نگاه روایی و اجرایی کارگردان، اغلب اوقات، نسخۀ نهایی دکوپاژ توسط نقاشان و گرافیست های 
خبره به استوری برد تبدیل می شود و برای هر پالن عالوه بر نقاشی تصویری، فلورپالن و برگۀ دکوپاژ فنی تهیه 
می شود. این برگه ها متناسب با هر سکانس و صحنه، به صورت مجلد درمی آید و در اختیار کارگردان و دستیاران 
اصلی او قرار می گیرد. در برنامه های غیرنمایشی به  جای برگۀ دکوپاژ، برگه های تصویرنامه به صورت مجزا برای 
هر یک از تصویربرداران نوشته می شود و در اختیار آنها قرار می گیرد. به هر صورت، رسیدن به مرحلۀ دکوپاژ و 
استوری برد و یا تصویرنامه نویسی، فرصت کم نظیری برای مدیر تولید و برنامه ریزان تولید فراهم می کند تا به 
محاسبۀ کوچک ترین جزئیات بپردازند و روش های مؤثری برای کاهش هزینه و افزایش بهره وری به دست آورند.

فعاليت 
كارگاهی

یکی از صحنه های دورخوانی شده را دکوپاژ کنید.
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برنامه ریزی تولید، جداول گانت چارت و پالن کاری، رج  زنی و مدیریت هزینه و زمان
همان طور که در مقدمه این مبحث نیز اشاره کردیم، یکی از اهداف اساسی در مرحلۀ پیش تولید، برنامه ریزی 

دقیق و پیش بینی حداکثر اتفاقات و آماده سازی امکانات و شرایط برای اجرای با کیفیت برنامه است. 
مدیر تولید و برنامه ریز از همان ساعات اولیه کار خود موظفند با دقت و ریزبینی به مطالعۀ فیلمنامه و بررسی 
فرایندها بپردازند و راه حل های مؤثری برای کاهش زمان و جلوگیری از اتالف بودجه، به تهیه کننده ارائه 
کنند. یکی از مهم ترین وظایف برنامه ریز در این مرحله، تجزیه اطالعات متن و زمان بندی اجرایی برای هر 

فعالیت است. 
برای آشنایی دقیق تر، قسمت بسیار کوتاهی از متن فیلم مستند »کربال، جغرافیای یک تاریخ« به نویسندگی 
از  یک  هر  اجرایی  زمان بندی  و  می کنیم  تجزیه  برنامه ریزان  شیوۀ  به  را  یاری«  »داریوش  کارگردانی  و 
فعالیت ها را اندکی شرح می دهیم تا با اهمیت و نقش برنامه ریزی در کاهش زمان و اتالف بودجه آشنا شوید.

انقالب  تاریخ« مستند داستانی است که در سازمان سینمایی حوزۀ هنری  »  کربال، جغرافیای یک 
اسالمی طی سال های 91 تا 94 تولید شده است. این فیلم در سی و سومین جشنواره فیلم فجر و 
نهمین دورۀ جشنوارۀ »  سینما حقیقت« روی پرده رفت. این مستند داستانی تندیس بهترین تحقیق 
بهترین  بهترین فیلم و  نامزد دریافت تندیس  را دریافت کرده و  از جشنواره چهل چراغ  و پژوهش 
دستاوردهای هنری از این جشنواره بود. »کربال، جغرافیای یک تاریخ« جایزۀ بزرگ جشنواره کربال 

را نیز دریافت کرده است.
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مکان  و  زمان  تفکیک  و  صحنه ها  جداسازی  تصویرنامه،  این  اطالعات  تفکیک  و  تجزیه  برای  اقدام  اولین 
از: عبارت اند  که  دارد  وجود  ضبط  یا  فیلمبرداری  مکان  سه  سکانس،  این  در  است.  فیلمبرداری 

1. صحرای کربال، روز، خارجی )محلی نزدیک نخلستان و کویر برای بازسازی دو لشکر اولیاء و اشقیاء( 
2. محل عزاداری روز عاشورا، روز، خارجی )شهر زنجان( 

3. نماهای مربوط به عنوان بندی يا ميان نويس های فيلم نيز شامل چهارنما 
)که در استودیوی تدوین یا دفتر گرافیک ضبط می شود. البته فرایند ساخت تیتراژ و اقدامات گرافیکی در 
مرحلۀ  در  رویدادها  این  تمام  باید  که  آنجا  از  اما  می شود،  انجام   »Postـproduction« پس تولید  مرحلۀ 

اینجا قید کرده ایم.( نیز در  را  برنامه ریزی شوند، آن  پیش تولید 
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گام دوم در برنامه ریزی، تفکیک ابعاد بصری نماهای یک صحنه است. در صحنۀ صحرای کربال که دارای چهار 
نما است، به امکانات زیر نیاز است.

1. نيروی انسانی جلوی دوربين: بیش از پنج هزار نیروی انسانی با لباس و تجهیزات نظامی تاریخی
2. نيروی انسانی پشت دوربين: بیش از پنجاه نفر عوامل گروه تولید با تجهیزات کامل فنی

3. اسب و قاطر و شتر: حداقل دو هزار اسب و قاطر و شتر با امکانات نگهداری و حمل و نقل ویژه
4. خودروهای حمل و نقل برای جابه جايی بيش از پنج هزار نيروی انسانی 

5. تعداد بيست چادر و خيمه تاريخی و تعداد زيادی پرچم و عالمت
6. پنكه های بزرگ برای ايجاد گرد و غبار

جزئیات دیگری هم نیاز است که امکان تشریح آنها در این درس وجود ندارد. 
بدیهی ا ست، گردآوری این حجم از نیرو و امکانات در یک فیلم مستند با درجۀ کیفی »الف« آن هم برای 
ضبط چهار نمای نسبتاً ساده، کار عاقالنه ای نیست. به همین دلیل کارگردان و گروه تولید باید راه حل اساسی 
به حداقل می رساندند. تصمیم  را  اتالف زمان  و  پیدا می کردند و هزینه  نماها  این  واقع گرایانۀ  اجرای  برای 
نهایی کارگردان و گروه تولید این بود که تصاویر مذکور را با ترکیب نماهای واقعی با جلوه های ویژه بصری و 

پویانمایی سه بعدی بازسازی کنند. 
برای این منظور صحنۀ محاصرۀ لشکر امام حسین  در دشت کربال، به جای فراخوان بیش از پنج هزار نیرو، 
تنها با پنجاه نفر و تعداد محدودی اسب تصویربرداری شده است و از ترکیب این تصاویر و افزایش الیه های 
بصری، چنین به نظر می رسد، که بیش از چند هزار نفر در صحنه حضور دارند. به همین ترتیب سایر امکانات 
نظیر: وسایل حمل و نقل و هزینۀ اسکان و پذیرایی این افراد نیز به به یک صدم کاهش یافته و نتیجۀ کاماًل 

منطقی و باورپذیری ایجاد نموده است. 
البته اجرای هر نما از این نوع صحنه ها، گاهی به نصف روز یا تمام روز وقت نیاز دارد؛ با این وصف هزینۀ 
اجرای آن به شیوه جلوه های رایانه ای به مراتب کم هزینه تر از اجرای واقعی است و حتی موجب شده تا این 

فیلم به واسطۀ این کار تکنیکی، مورد توجه و تحسین کارشناسان و داوران قرار بگیرد.
گام سوم، تفکیک اطالعات بصری صحنۀ عزاداری است. این صحنه نیز از چهار نما تشکیل شده است. این 
نماها کاماًل جنبۀ مستند و واقعی دارند و هیچ گونه بازسازی در آنها به چشم نمی خورد. البته محتوای این 
نماها و کیفیت ضبط آنها اغلب در هنگام فیلمبرداری تعیین می شود؛ با وجود این، در برخی فیلم های مستند، 
فهرست کلی از نماهای مورد نیاز در تصویرنامه درج می شود و در زمان فیلمبرداری تالش می شود مطابق با 

نیاز، تصاویر مستند شکار شود. 
برای تصویربرداری بخش عزاداری، گروه فیلمبرداری باید از مدت ها قبل خود را برای روز تاسوعا و عاشورا آماده کرده 
باشند و مجوزهای الزم برای فیلمبرداری در این روز را آماده کرده باشند و حتی از نحوۀ اجرای مراسم در نقاط مختلف 
کشور آگاهی یافته باشند. )زیرا در فیلم »کربال، جغرافیای یک تاریخ« نه تنها برخی از وقایع تاریخی روایت می شود، 
بلکه نحوۀ عزاداری اقوام مختلف در ایام عاشورای حسینی نیز تشریح می گردد.( در چنین حالتی سفر یک یا چند 
گروه فیلمبرداری به صورت موازی به شهرهای مختلف اجتناب ناپذیر است، زیرا پوشش این مراسم در یک یا دو روز 

از ایام سال ناممکن است.
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به هرحال، برنامه ریز و مدیرتولید قادرند بر پایۀ اطالعات دقیقی که از تصویرنامه و دکوپاژ یا استوری برد اخذ 
می کنند، نه تنها اتالف زمان و بودجه را کاهش دهند، بلکه موجبات نظم و انضباط پروژه را به بهترین شکل 

فراهم نمایند.
یکی دیگر از اقدامات مسئول برنامه ریزی و مدیر تولید در این مرحله، ارائه جدول های برنامه ریزی موسوم به 

»Gantt Chart« و جدول »Work sheet« یا »Work Planning« است.
»جدول گانت« ساده ترین جدول برنامه ریزی و زمان بندی پروژه محسوب می شود و از دو بخش تشکیل شده 

است:
1. فهرست نمودن تمام فعاليت هايی که بايد به ترتيب اولويت انجام شوند.
2. فهرست روزهای هفته يا ماه )تعيين مقدار زمان الزم برای هر فعاليت(

نمودار زیر به روشنی ماهیت جدول گانت را نشان می دهد.
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ز 1
ففهرست فعاليت های پيش توليدرو
ردي

1استقرار در دفتر مدیریت پروژه
2تهیه ملزومات دفتری

جمع آوری شماره تماس فهرست عوامل و 
3کاندیدها

4برقراری تماس و قرار مالقات با عوامل کلیدی
5ارسال فیلم نامه یا متن برای بازیگران و مجریان

6ساخت گروه های تولید
7عقد قرارداد با عوامل اصلی

8دریافت فهرست نیازمندی های هر گروه
9کرایه و خرید تجهیزات

10تست بازیگر ـ گریم ـ لباس
11مکاتبات و اخذ مجوزها

12و...

همان طور که در این نمودار مالحظه می کنید، فهرست بخش کوچکی از فعالیت های پیش تولید، به ترتیب 
اولویت در سمت چپ قید شده است و در مقابل هر فعالیت، جدول روزهای هفته قرار دارد که در اینجا، هر 
بلوک جدول معادل یک روز فرض شده است و با رنگ مجزا نشان می دهد که زمان آغاز و خاتمۀ هر فعالیت 

در چه تاریخی است. 
البته انجام هر فعالیت به  در این حالت حتی می توان برخی فعالیت های موازی را هم به خوبی نشان داد. 

از آن به عنوان »پیش نیاز فعالیت« یاد می شود.  نیاز دارد که  مقدماتی 
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اغلب برنامه ریزان، جدول های دیگری را نیز در کنار نمودار گانت آماده می سازند که تهیه کننده و سایر عوامل 
اجرایی را با فهرست دقیق پیش نیازها آشنا می سازد.

زمانپيش نيازهانام فعاليترديف

2ـ ـتجزیه و تحلیل متن مصوب1
17مجوز ساعت2
13پیش برآورد مالی و زمانی3
24 و 3جلسه اصالح و تصویب برآورد4
410 و 2عقدقرارداد سازمانی5
53دریافت علی الحساب6
57دریافت قسط اول7
31استقرار در دفتر موقت8
44برنامه ریزی اجرایی9
32فهرست عوامل و کاندیدها10
87تماس و دعوت عوامل اصلی11
97 و 10ارسال فیلمنامه برای بازیگران12
104دریافت لیست نیازمندی ها و منابع مورد نیاز13
67 و 10 و 11عقد قرارداد با عوامل14
137گروه سازی15
77کرایه یا خرید تجهیزات16
145تست بازیگر ـ گریم ـ لباس17
510مکاتبات و اخذ مجوزها18

سایر نمودارها و جداول تولید نیز کمابیش به همین شیوه، تمام فعالیت های عملیاتی و اجرایی را از مرحله 
پیش تولید تا مرحله پخش ترسیم می سازد و برای تهیه کننده و کارگردان و سایر عوامل نوعی نقشۀ راهنما تلقی 
می شود. حتی برنامه ریز با در نظر گرفتن برخی احتماالت از جمله احتمال تأخیر در تحقق برخی فعالیت ها، بروز 
رویدادهای پیش بینی نشده و اتفاقات بحرانی و غیره سعی می کند، برنامه های جایگزین تهیه نماید و اصطالحاً 
از نقشۀ دوم و سوم استفاده کند. همان طور که یک گروه ورزشی برای پیروزی در مسابقات خود همواره از چند 
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نقشۀ ترکیبی با عنوان پالن »الف« و پالن »ب« و غیره استفاده می کند، در برنامه ریزی تلویزیونی نیز باید از قبل 
برنامه هایی برای مدیریت بحران و وقایع پیش بینی نشده آماده کرد. 

فرض کنید، شما برای فیلمبرداری از یک صحنۀ خاص که در هوای آفتابی و در محیط خارجی روی می دهد، 
روز شنبه هفته آینده را به عنوان روز تصویربرداری انتخاب کرده اید، اما اگر آن روز برخالف پیش بینی شما، 
هوا ابری یا بارانی شود، مجبور خواهید شد تا کار را متوقف کنید. اما اگر برنامۀ جایگزین از قبل طراحی کرده 
باشید، به سادگی می توانید گروه فیلمبرداری را به محیط داخلی ببرید و صحنه دیگری را تصویربرداری کنید.

نکتۀ پایانی در این بخش، لزوم آمادگی برنامه ریزان تولید برای ارائۀ چند مدل برنامه یا نقشۀ اجرایی است؛ 
به نحوی که تحت هر شرایطی مانع از توقف روند برنامه سازی شود. در اغلب اوقات مدیر تولید و برنامه ریز 

اصلی موظف اند، حداقل سه مدل برنامه1 را ترسیم کنند که عبارت اند از:

الف( برنامه خوش بينانۀ توليد )به نحوی که همه چیز مطابق با پیش بینی های مرحلۀ پیش تولید جلو برود 
و هیچ اتفاق غیرمترقبه ای رخ ندهد و هزینه و زمان تولید برنامه افزایش نیابد(؛

ب( برنامۀ واقع بينانۀ توليد )به صورتی که برخی وقایع پیش بینی نشده به شکل درستی مدیریت شوند و 
با مختصری افزایش زمان و هزینه بتوان برنامه را بدون دردسر به پایان رساند(؛

ج( برنامۀ بدبينانه توليد )در این روش، برنامه ریزان همواره خود را برای بدترین اتفاقات آماده می کنند 
در  بتواند  تهیه کننده  تا  لحاظ کنند  برنامه ریزی خود  در  را  زمان  بیشترین  و  بیشترین هزینه  و موظف اند، 

را مدیریت کند(؛ تولید  نیز گروه  سخت ترین شرایط 
یکی دیگر از وظایف مدیر تولید و برنامه ریز و دستیار کارگردان تهیۀ جدول ها و نمودارهای »رج زنی« است. 
رج زدن، نوعی برنامه ریزی طبقه بندی شده بر اساس موضوعات مختلف است و صرفاً به منظور کاهش زمان 
انواع  و  رج زنی  مفهوم  تولید-  مرحله  بعدی-پودمان  پودمان  )در  است.  بودجه  اتالف  از  پیشگیری  و  تولید 

گوناگون آن تشریح خواهد شد(. 

1ـ )این روش های سه گانه از نظر علمی در الگوی برنامه ریزی به روش CPM تشریح گردیده است و شما 
می توانید با مطالعۀ کتاب های مدیریت و برنامه ریزی، به صورت دقیق تری با آن آشنا شوید(.

فعاليت 
با نمایش فیلم مستند بازسازی شده »کربال، جغرافیای یک تاریخ« یا یک فیلم تلویزیونی دیگر، صحنه های فیلم كارگاهی

را تجزیه و تحلیل و نحوۀ برنامه ریزی آن  را شرح دهید.
    استراتژی های به کار رفته در فیلم برای کاهش هزینه را توضیح دهید. 

    فرایند پیش تولید یک برنامۀ تلویزیونی را به صورت گانت چارت ارائه نمایید.

    با فهرست فعالیت های گانت چارت، پیش نیاز هر فعالیت را مشخص کنید.
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جدول ارزشیابی پودمان سوم

عنوان 
پودمان3

تكاليف 
عملكردی

)شايستگی ها(

استاندارد 
عملكرد
)کيفيت(

نتايج
استاندارد

)شاخص ها، داوری، 
نمره دهی(

نمره

فرایند پیش 
تولید

تحلیل نقش 
پیش تولید در 
برنامه سازي 

تلویزیوني
تحلیل پیش 

تولید برنامه سازي 
تلویزیوني  براساس 

متن انتخابي؛ با 
استفاده از نمایش 
پشت صحنه از 

مرحلۀ پیش تولید 
برخی برنامه های 

تلویزیونی

باالتر از حد 
انتظار

بررسي و تحلیل یکی از 
متن های نمایشی یا غیرنمایشی، 

بر اساس متن، بررسي دقیق 
همۀ عناصر در تولید

3

در حد 
انتظار

بررسي و تحلیل یکی از 
متن های نمایشی یا غیرنمایشی، 

بر اساس متن
2

فرایند 

برنامه ریزی 

پایین تر از تولید
انتظار

تعیین و تبیین
1مرحلۀ پیش تولید

 نمرۀ مستمر از 5

نمرۀ شایستگی پودمان از 3

نمرۀ پودمان از 20


