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استفاده از آن در تلویزیون ایران
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تاريخ دريافت1397/12/22 :
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تاريخ پذيرش1398/02/25 :

چکیده

«تلویزیـون ـ واقعیـت» ( )Reality-TVاز گونههـا یا ژانرهـای متأخر برنامهسـازی تلویزیونی

اسـت کـه اسـتقبال گسـترده مخاطبـان ،برنامهسـازان و شـبکههای تلویزیونـی از این گونه ،سـبب
فراگیـری آن شـده اسـت .بااینوجـود« ،تلویزیـون ـ واقعیـت» در ایـران بهطور کافـی و همهجانبه
مطالعـه نشـده و هنـوز تولیـدات این گونـه در تلویزیون ایـران با اشـکاالت فراوانی مواجه اسـت.
هـدف این پژوهش بررسـی چیسـتی ،خاسـتگاه و مقتضیـات این گونه تلویزیونی و شـیوه مناسـب
تولیـد آن در تلویزیـون ایـران بـا توجـه به اقتضائـات بومی اسـت .این مقالـه پـس از پرداختن به
تاریخچـه پیدایش و شـکلگیری این گونـه تلویزیونی و ذکـر ویژگیهـای آن و زیرمجموعههایش،
دو نمونـه از اینگونـه برنامهسـازی را بـه شـیوه تطبیقـی ،تحلیـل و بررسـی میکنـد .نتیجـه ایـن
پژوهـش حاکـی از آن اسـت که بـا توجه به مشـکالت این حوزه ،الزم اسـت در مورد اسـتفاده از
آن ،تجربیـات علمـی و عملـی مـورد تأکیـد مقالـه ،در فرایند تولید آن بـه نحوی که مقاله پیشـنهاد
میکنـد در تولیـد نمونههای ایرانی کسـب شـود.
واژههـای کلیـدی :برنامهسـازی تلویزیونی ،تلویزیـون «واقعیتنما» ،پسامسـتند ،مجموعه تلویزیونی

«فرمانده» ،مجموعـه تلویزیونی «کارآموز»

 .1دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر از دانشگاه شاهد تهران mh.ferdowsi@gmail.com
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مقدمه
«تلویزیـون ـ واقعیـت» یـا بـه اصطلاح مشـهورتر در ایـران« ،ریلیتـی شـو» ،یکـی
از گونههـای برنامهسـازی تلویزیونـی اسـت کـه بهخصـوص در اواخـر قـرن بیسـت و
ابتـدای قـرن بیسـت و یکـم بهشـدت موردتوجه برنامهسـازان قـرار گرفت .ایـن رویکرد
سـبب شـکلگیری انـواع مختلفـی از برنامههـای تلویزیونـی در ایـن ژانر شـده که طیف
بسـیار گسـتردهای از مضامیـن را دربرمیگیرنـد .در ایـران نیـز پـس از یـک فاصله نسـبت ًا
طوالنـی نسـبت بـه رسـانههای غربـی ،از اواخـر دهـه  1380نـگاه برنامهسـازان بـه ایـن
ژانـر تـازه معطـوف شـده و اخبـار متعددی پیرامـون تولید یـا پخش یکـی از مصادیق آن
از شـبکههای تلویزیونـی شـنیده میشـود .بـه همیـن منظـور ،ایـن پژوهش درصـدد بیان
تعریـف ،تاریخچـه و ریشـههای فکـری ایـن گونـه تلویزیونـی اسـت .سـپس با بررسـی
تطبیقـی یـک نمونـه ایرانی با مشـابه خارجـی آن تالش شـده تصویـری از کیفیت تحقق
آن در رسـانه ملـی و مالحظـات مرتبـط بـا آن ارائه شـود.

روش پژوهش
ایـن پژوهـش بـا جمـعآوری اطالعـات کتابخانـهای ،بـه روش تحلیـل تطبیقـی و با
رویکـرد کیفـی انجـام شـده اسـت .در روش تطبیقی ،یک پدیـده یا متغیـر در دو گروه یا
دو زمینـه مطالعاتی بررسـی میشـود (تنهایـی« .)57 :1391 ،در تحقیقـات تطبیقی مطالعه
مـوردی ،جوامـع یـا واحدهـای فرهنگـی معیـن بـرای تعمیمهـای وسـیع با هم مقایسـه
نمیشـوند،بلکـه محقـق در قیـاس آنهـا مـوارد محـدودی کـه هـر کـدام ،یـک گـروه
مشـخص فرهنگـی هسـتند را عمیقـ ًا مطالعـه میکنـد» (ایمـان .)154 :1393 ،بدینمنظور
پس از تعریف کلی «تلویزیون ـ واقعیت» ،خاسـتگاه و انواع آن و اسـتخراج شـاخصهای
تطبیـق ،یـک نمونـه آمریکایـی و یک نمونه ایرانی ،مقایسـه شـده اسـت.
تعریف «تلویزیون ـ واقعیت» ()Reality TV

در تعریـف «تلویزیـون ـ واقعیت» به دلیل وجود اختالفات بسـیار میان صاحبنظران،
تعاریـف متعـددی از آن ارائه شـده اسـت .هیـل 1یکـی از جامعترین تعاریـف «تلویزیون
ـ واقعیـت» را بیـان کـرده اسـت«« :تلویزیـون ـ واقعیـت» یک گونـهی برنامـه تلویزیونی
1. Hill
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اسـت کـه موقعیتهـای ظاهـرا ً غیرمکتـوب دراماتیـک یـا گاه مطایبهآمیـز ارائـه کـرده و
معمـوالً از اشـخاصی بهـره میبـرد کـه توسـط طراحـان داسـتان یـا تهیهکننـدگان برنامه،
بـرای رفتـار کـردن مطابـق یـک سـناریوی قبلـی ،توجیـه شـدهاند .ایـن ژانـر بـه نمایش
وقایعـی تغییریافتـه میپـردازد کـه در جریـان کارگردانـی و تدویـن ،توهـم تطابـق بـا
واقعیـت پیـدا میکننـد» (.)Hill, 2005: 1

بایـد اشـاره کرد که معـدودی از صاحبنظـران« ،تلویزیون ـ واقعیـت» را یک ژانر یا
یـک گونـه نمیداننـد .دلیـل عمـدهای که آنهـا برای این مسـئله ذکـر میکنند این اسـت
کـه «تلویزیـون ـ واقعیـت» تنهـا وامدار ویژگیهایـی از سـایر ژانرها بـوده و ویژگی بدیع
و منحصربهفـردی نـدارد ( .)Hill, 2005: 55بااینوجـود ،اغلـب کارشناسـان علیرغـم
اذعـان بـه وام گرفتـن ویژگیهایـی از دیگرگونههـا ،در نهایـت آن را یـک ژانـر مسـتقل
1
قلمـداد میکننـد .هیـل در پژوهـش خود بـه دلیل یادشـده ،ژانرهـای بر اسـاس واقعیت
(ماننـد «تلویزیـون ـ واقعیت») را ژانرهـای وامدار 2نامیده ( )Hill, 2007: 84و آن را یک
گونـه ترکیبـی 3میدانـد ( .)Hill, 2005: 55ضابطـی جهرمـی ایـن ژانـر را ناشـی از میل
زیـاد ترکیـب مسـتند بـا سـایر گونههای فیلـم (اعـم از داسـتانی و غیرداسـتانی) و برنامه
تلویزیونـی دانسـته و آن را «دورگـه» یـا «چندرگـه» مینامـد (ضابطـی جهرمـی:1394 ،
 .)21براسـاس ایـن خصلـت ،تعریـف این ژانر گاهـی به مسـائلی دیگر پیونـد میخورد.
بـرای مثـال در پژوهشـی پیرامـون «تلویزیـون ـ واقعیت» و سـبک زندگـی ،4نگارنده پس
از بیـان برخـی تعاریـف ،نتیجـه میگیـرد کـه تعریـف «تلویزیـون ـ واقعیـت» وابسـته به
ویژگیهـای آثـار متعلـق بـه آن دوره زمانی اسـت (سـالمی.)108 :1391 ،
«تلویزیـون ـ واقعیـت» در حـوزه نامگـذاری نیـز دچـار مشـکل مشـابهی بـوده و بـا
نامهـای متفاوتـی بیـان میشـود؛ «تلویزیـون ـ واقعیـت» ،5ریلیتیتیویشـو ،6ریلیتیشـو

1. Factual Genres
2. Leaky Genres
3. Hybrid Genre
4. Life Style
5. Reality TV
6. Reality TV Show
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تلویزیونـی 1یـا گاه بهاختصار ریلیتیشـو 2خوانده شـده اسـت .البته اصطلاح ««تلویزیون
ـ واقعیـت»» رایجتریـن اصطلاح بـرای نامیـدن ایـن ژانر در زبان انگلیسـی اسـت.
بـه همیـن شـکل معادلهـای فارسـی مختلفـی نیـز بـرای ایـن ژانـر اسـتفاده شـده
اسـت .گاه آن را «مسـتند ـ مسـابقه» نامیدهانـد کـه البتـه تنهـا یکـی از زیرگونههـای ایـن
ژانـر را دربرمیگیـرد .گاه «نمایـش واقعنمـا»« ،تلویزیـون واقعنمـا»« ،تلویزیـون واقعیت»

یـا «تلویزیـون واقعیتنمـا» خوانـده شـده کـه دو اصطلاح آخـر ،ترجمههـای دقیقتـر
اصطلاح انگلیسـی واژه بـوده و در متـون علمـی از آنهـا اسـتفاده میشـود .در این متن
بـه منظـور پرهیـز از پیچیدگی و دشـوارفهمی از اصطلاح «تلویزیون ـ واقعیت» اسـتفاده
شـده اسـت .در جایـی کـه از سـایر اصطالحـات اسـتفاده شـده زیرگونـه خاصـی از این
ژانـر کـه معنـای دقیـق آن اصطلاح اسـت مدنظـر اسـت (ماننـد کاربـرد ریلیتیشـو در
بررسـی تطبیقـی دو مجموعـه ایرانـی و آمریکایـی مـورد تحلیـل در ایـن مقاله).
تاریخچه

اولیـن نمونههـای «تلویزیـون ـ واقعیـت» بـه آثاری نسـبت داده میشـود کـه در دهه
 50میلادی پخـش شـد .در سـال  1948برنامـه دوربیـن مخفـی 3که بـه عکسالعملهای
خنـدهدار و بیضـرر مـردم در مقابـل دوربیـن مخفی میپرداخـت ،به عنـوان اولین نمونه
«تلویزیـون ـ واقعیـت» شـناخته میشـود ( )Essaney, 2008: 17امـا این شـروع جریان
«تلویزیـون ـ واقعیـت» بـه معنای سـاخت آثـار متعـدد در زیرگونههای مختلـف این ژانر
و فراگیـری آن نبـود .آغـاز فراگیـری ایـن ژانـر در انتهای دهه هشـتاد میلادی و بیش از
آن در دهـه نـود رخ میدهـد ( .) Casey et al, 2002:142اگرچـه مجموعههایـی وجود
دارنـد کـه پیـش از آغـاز مـوج اول در آمریـکا ،در کشـورهای دیگر سـاخته شـده بودند
(ماننـد مجموعـه «ردیابـی جنایـت» 4که در سـال  1984در  BBCسـاخته و پخش شـد)،
امـا در واقـع ،ایـن مجموعه«اسـرار حلنشـده» 5بـود کـه در سـال  1987از شـبکه NBC
1. Television Reality Show
2. Reality Show
3. Candid Camera
4. Crimewatch UK
 :Unsolved Mysteries .5ایـن مجموعـه بـه وقایـع غیرطبیعـی حلنشـده ماننـد جنایتهـای حلنشـده ،افـراد
گمشـده ،مسـئله بشـقابپرندهها و ...میپرداخـت.
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آمریـکا پخـش شـد و بهنوعـی نقطـه آغـاز ژانر «تلویزیـون ـ واقعیـت» به شـمار میرود.
ایـن نقطـه شـروع از سـوی سـایر سـازندگان پیگیـری و بـه سـرعت جریان تـازهای را
در رسـانههای آمریـکا شـکل داد؛ بـه صورتـی کـه تـا سـال  ،1991بیـش از  30مجموعه
ریلتیتـیوی از رسـانههای آمریـکا پخـش میشـد (.)Ibid: 25

تصویر  .1مجموعه تلویزیونی «اسرار حلنشده»

هیـل در کتـاب خـود ،چهـار مـوج متفـاوت بـرای ترویـج «تلویزیـون ـ واقعیـت»
برمیشـمارد؛ مـوج اول از آمریـکا بـه سـمت اروپـا کـه در انتهای دهـه هشـتاد و ابتدای
دهـه نـود جریـان یافتـه و اصلیتریـن موضـوع آن مشـاغل اورژانسـی (ماننـد پلیـس یـا
بیمارسـتان) و مسـائل مرتبـط بـا ایـن حـوزه اسـت .مـوج دوم کـه بـر اسـاس موفقیـت
مسـتندهای مشـاهدهای رخ میدهـد ،از بریتانیـا بـه سـایر نقـاط اروپـا حرکـت کـرده ،از
میانـه تـا انتهـای دهـه  90را دربرمیگیـرد .موضـوع اصلـی این مـوج ،حـول برنامههایی
بـا موضـوع سـبک زندگـی شـکل میگیـرد .مـوج سـوم کـه بـا قـرار دادن چنـد نفـر در
موقعیتهـای کنترلشـده و مشـاهده عکسالعمـل آنهـا خلـق شـده و گاه Reality
 Gameshowsنامیـده میشـود ،از شـمال اروپـا تـا آمریـکا را درنوردیـد و تـا اوایـل
سـال  2000رواج بسـیاری داشـت .هیـل معتقـد اسـت کـه در دوره پـسازآن ،آمریـکا
و بخشهـای مختلـف اروپـا موضوعـات مـورد عالقـه خـود را دنبـال کردنـد و در هـر
قسـمت ،موضوعـی خـاص ،سـردمدار بـود (.)Hill, 2005: 24
تاریـخ ورود ایـن ژانـر در ایران فاصلهای چند ده سـاله بـا تولـد آن دارد .برای یافتن
تاریـخ ورود «تلویزیـون ـ واقعیـت» بـه رسـانههای ایـران بایـد بـه انتهـای دهـه هشـتاد
بازگشـت .اولیـن اثـر تولیدشـده ایـن ژانـر در صداوسـیما ،مسـتند ـ مسـابقه «سـرزمین
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دانایـی» بـه کارگردانـی سـعید ابوطالـب بود که سـال  1389در شـبکه پنج سـیما تولید و
پخـش شـد .در این «مسـتند -مسـابقه» ،چند گروه متشـکل از دو یا سـه جـوان ،در یک
جزیـره مسـیری را طـی کـرده ،در نهایـت بدون کمـک ،مقصد تعیینشـده را بـرای خود
پیـدا میکردنـد .آنهـا باید بـا اسـتفاده از پیامهای رمزآمیزی که در مسـیر تعبیه شـده بود
غـذا و آب را یافتـه و مأموریتهـای محولـه را نیـز انجـام میدادند .سـرانجام گروهی که

زودتـر بـه خـط پایان میرسـید برنده محسـوب میشـد.
از سـوی دیگـر شـبکههای فارسـیزبان خـارج از کشـور بـه دلیل ریشـههای مشـابه
رسـانههای غربـی و البتـه تالش در جهت ترویج سـبک زندگی غربـی در ایران ،در همان
بـدو تأسـیس بـه تولید آثـار این ژانـر پرداختند .یکـی از اولین «تلویزیـون ـ واقعیت»های
پخششـده به زبان فارسـی در این رسـانهها ،برنامه «بفرمایید شـام» در شـبکه ماهوارهای
«مـن و تـو» بـود .ایـن برنامه کـه در حقیقـت نسـخه فارسـیزبان «تلویزیـون ـ واقعیت»
مشـهور “ ”Come Dine with Meبود و حق پخش آن از شـبکه  4انگلسـتان خریداری
شـده بـود ،بـه میهمانی شـام چهار شـرکتکننده مسـابقه (که تعـدادی یا همـه آنها پیش
از ایـن غریبـه بودهانـد) بـه میزبانـی یکی از آنهـا میپرداخت کـه در انتهای هر قسـمت
سـایرین بـه وضعیت میزبانی و شـام او امتیـاز میدادند.
بـه مـوازات تولیـد و پخش آثـار «تلویزیـون ـ واقعیـت» ،جریانـی از مطالعات علمی
و دانشـگاهی در ایـن حـوزه نیز شـکل گرفـت .نخسـتین پژوهشهـای صورتگرفته در
مـورد ریلتیتـیوی اوایـل دهـه  90میالدی انجام شـد .بیـل نیکولز ،جان کرنـر و ریچارد
کیلبـرن بیـن سـالهای  1994تـا  1996سـه کتـاب در این حوزه بـه نـگارش درآوردهاند
کـه اغلـب بـه بحث شـناخت این ژانر تـازه و ویژگیهـای آن میپردازند .اوج شـکوفایی
مطالعـات دانشـگاهی ایـن ژانـر در دهـه ابتدایـی قرن بیسـتویکم مشـاهده میشـود که
دههـا کتاب توسـط ناشـران معتبـر جهانی در این موضوع به چاپ رسـیده اسـت .در دهه
دوم نیـز اگرچـه هنـوز تعـداد قابـل توجهـی کتـاب منتشـر میشـود امـا به دلیـل نزدیک
شـدن بـه اشـباع نظری ،آثـار کمتـری به چشـم میخورد.
خاستگاه و ریشهها
تاریـخ روزهـای آغازیـن سـینما بـا فیلمهایـی شـکل گرفتـه اسـت کـه بـه تصویـر
کـردن یـک واقعیـت سـاده روزمـره مانند «خـروج کارگـران از کارخانـه» یـا «ورود قطار
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بـه ایسـتگاه» پرداختهانـد؛ تصاویـری بـدون داسـتانی خـاص در پسزمینـه خـود ،کـه
جذابیتهـای تولـد یـک هنـر تـازه بـه آنها جـان میبخشـید .پـسازآن ،بـا تثبیـت ژانر
مسـتند ،عالقـه بـه نمایش آنچه «واقعیـت» خوانده میشـد بیش از هر چیـز در این حوزه
خـود را نشـان داده اسـت .هسـته اولیـه و یکـی از پایگاههـای اصلـی ژانـری کـه بعدهـا
«تلویزیـون ـ واقعیـت» نـام گرفت را میتوان در ژانر مسـتند یافـت« .تلویزیون ـ واقعیت»
از سـویی دیگر ریشـه در درام تلویزیونی داشـته و از فرمهای روایی برای مجسـم کردن
وقایـع اسـتفاده میکنـد ( .)Bignell, 2005:91ازاینرو« ،تلویزیـون ـ واقعیت» به عنوان
یـک جریـان یـا تحول تاریخـی در قرن  ،21بیشـتر یک «پسامسـتند» شـمرده میشـود نه
یـک زیرگونـه یا شـیوهای از فیلم مسـتند (ضابطـی جهرمـی.)215 :1394 ،
در مـورد دالیـل به وجود آمدن و رشـد سـریع ژانر «تلویزیون ـ واقعیـت» نظریههای
گوناگونـی ارائه شـده اسـت .بـه لحاظ اقتصـادی ،هزینه انـدک تولید در مقایسـه با هزینه
تولیـد درامهـای تلویزیونـی و همچنیـن اقبال باالی مخاطبان از دالیل اصلی رشـد سـریع
ایـن گونـه به شـمار مـیرود .نکتـه قابلتأمـل در مـورد این ژانر این اسـت کـه برخالف
تولیـد درامهـای تلویزیونـی زیـانده در دهـه  ،80تولیـد «تلویزیون ـ واقعیت» سـود قابل
توجهـی داشـته و همیـن امـر ،عامل مهمی در سـوق دادن شـبكههاي تلويزيونـي به توليد
بيشـتر ایـن گونه جدید شـد .در حقیقـت عالوه بر تعداد فـراوان مخاطـب ،تولید ارزانتر
«تلویزیـون ـ واقعیـت» در مقایسـه بـا درام تلویزیونـی یا سـریال خانوادگـی ،1دلیل اصلی
شـکلگیری ایـن جریان اسـت .کتـاب «راهنمای شـناخت تلویزیـون» کـه در انتهای دهه
 80میلادی بـه نـگارش درآمـده اسـت ـ زمانـی کـه هنـوز ژانـر «تلویزیـون ـ واقعیـت»
بـه عنـوان ژانـری مسـتقل شـناخته نشـده بـود ـ صراحت ًا شـرایط مالـی و سـازمانی را به
عنـوان تهدیـدی بـرای مسـتند تلویزیونـی در دهه  90قلمـداد میکند که ناشـی از کاهش
مخاطب آن اسـت (مککوئیـن.)200 :1384 ،
بـه لحـاظ روانـی و اجتماعـی نظریههـای متنوعـی در خصـوص ایـن ژانـر و دالیل
جـذب مخاطـب آن بیـان شـده اسـت .ریچارد هـاف در ابتـدای پژوهش خـود ـ پیرامون
حاشـیههای تولیـد آثـار معروف این ژانـر و اتفاقاتی کـه پس از آن برای شـرکتکنندگان
و مخاطبـان رخ داده اسـت ـ مهمتریـن دلیـل جذابیـت این ژانر برای مخاطـب را ظرفیت
1. Soap Opera
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ایجـاد همدلـی و همذاتپنـداری آن میدانـد؛ ایـن خصوصیـت کـه مخاطـب ایـن ژانـر
در هـر زمـان میتوانـد خـودش یـا افـراد پیرامـون خویـش را در همـان موقعیـت برنامه
مشـاهده کنـد (.)Huff, 2006: ix
از سـوی دیگـر جذابیـت ایـن ژانـر رابطـه عمیقی بـا برخـی از زیرگونههـای مقبول
رسـانههای زمـان خـود دارد .داسـتانهای جنایـی مطبوعـات 1یکـی از مهمتریـن ایـن

زیرگونههـا اسـت .روایـت اعدامهـا ،خیانتهـا ،سـرقتهای خشـن و ...مهمتریـن
مضامیـن مـورد اسـتفاده در ایـن داسـتانها بـا مخاطبـان فـراوان اسـت (قاسـمی:1388 ،
 .)66-69آثـار ساختهشـده در ژانـر «تلویزیـون ـ واقعیـت» بهخصـوص آثار اولیـه ،کام ً
ال
بـر روی همیـن مضامیـن تمرکـز کـرده و البتـه در بسـیاری موارد پـا را فراتر گذاشـته ،به
شـایعات هـم میپردازنـد.
در مجمـوع ،در پژوهشهـای متفـاوت انگیزههـای ذیل بـه عنوان دالیـل روانی اقبال
مـردم بـه ایـن ژانر (بـا نقش مخاطب یا شـرکتکننده) بیان شـده اسـت:
1 .1خودنمایی
2 .2فعالیـت مکانیسـم دفاعـی (مشـاهده موقعیتـی ممکـن کـه مخاطـب از ضررهـای آن
دور اسـت)
3 .3پذیـرش واقعـی بـودن (پذیرش مخاطب نسـبت بـه واقعیـت ارائهشـده در یک فیلم
یا برنامـه تلویزیونی)
4 .4امکان نظارت و مراقبت (مشاهده رفتار افراد در شرایط مختلف و امکان قضاوت در
مورد آن) و بهطورکلی زیر نظر گرفتن غالب ًا مخفیانه آنها حتی در حریم خصوصی
5 .5تعامل میان مخاطبان ()Tsay et al, 2006 :2
البتـه نکتـهای کـه در ایـن خصـوص بایـد به آن توجـه داشـت ،کاربردهـای متفاوت
ایـن ژانـر و در نتیجـه دالیـل متفـاوت عالقمنـدی مخاطبـان در جوامـع مختلـف اسـت
ً
کاملا یکسـان در فرهنگهـای مختلـف بـرای
و بالطبـع در نظـر گرفتـن انگیزههـای
توجـه بـه ایـن ژانر ،فـرض صحیحی نیسـت .در پژوهـش صورتگرفته در سـال ،2009
اسـتفاده از ژانرهای تلویزیون در کشـورهای متفاوت بررسـی شـده اسـت .در بخش دوم
ایـن پژوهـش« ،تلویزیـون ـ واقعیـت» را بـه عنـوان نمونـه برجسـتهای از ظهـور «نظریـه
1. Tabloid Journalism
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مدرنیتههـای جایگزیـن »1چارلـز تیلـور 2ـ کـه نحوه انطبـاق جوامع مختلف بـا مدرنیته را
متفـاوت میدانـد ـ ذکـر میکنـد و بـرای مثـال از تفـاوت بهکارگیـری ژانـر «تلویزیون ـ
واقعیـت» در جوامـع غربـی و عربـی سـخن میگویـد (.)Moran, 2009: 30
زیرگونههای «تلویزیون ـ واقعیت»

دستهبندیهای متفاوتی در مورد گونهها و انواع تعریف شده ذیل «تلویزیونـ واقعیت»
وجود دارد .در یک دستهبندی ،تسی ،3کراکویاک 4و کلک« 5تلویزیون ـ واقعیت» را به
9زیرگونه متفاوت تقسیم کردهاند:
6
1 .1رابطه رمانتیک
حـول مسـائل عاشـقانه ،روابـط عاطفـی و معموالً رقابت در به دسـت آوردن عشـق
یـک مرد یـا یـک زن شـکل میگیرد.
7
2 .2سبک زندگی
مشـاهده رونـد تغییـر زندگی یک شـخص پـس از انجام یـک عمل زیبایی یـا تغییر
شـیوه لباس پوشـیدن و آرایش
8
3 .3دوربین مخفی
9
4 .4استعدادیابی
10
5 .5بازی
 Alternative modernity .1بـه معنـای ایـن اسـت کـه به جای در نظر داشـتن مدرنیته به عنـوان یک امر واحد
و یکسـان ،بایـد نسـخههای متعـددی از مدرنیتـه را در نظـر داشـت کـه بـا توجـه به خصوصیـات جوامـع مختلف
بـروز پیـدا کردهانـد .امـروزه مدرنیتـه بـه معنـای گذشـتهاش دارای یک مرکـز اداره غربی نیسـت و معنـای متکثری
یافتـه اسـت .در ایـن معنـا ،مدرنیتـه در جوامـع مختلف نقطه شـروع متفـاوت و در نتیجـه خروجی متفاوتی نسـبت
به سـایر جوامـع پیـدا میکند.
2. Charls Taylor
3. Mina Tsay-Vogel
4. K. Moja Krakowiak
5. Kleck
6. Dating/Romance
7. Makeover/Lifestyle
8.Hidden Camera
9. Talent
10. Game Show
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داکیوسپ( 1مجموعه مستند روایی یا داستانی)
6 .6
ُ
نمایـش مسـتند از زندگـی انسـانها و اتفاقـات واقعی که به شـکلی قابل مقایسـه با
سـریالهای هرروزه اسـت.
2
7 .7کمدی موقعیت
کمدیهای شکلگرفته بر اساس موقعیتهای واقعی

8 .8اجرای قانون
به عواقب تخلف از قانون و تعقیب مجرمان توسط پلیس میپردازد.
9 .9دادگاهی)Tsay et al, 2006: 2-3( 4
البتـه بـا توجـه به مبنای این تقسـیمبندی که بر اسـاس تم و مضمون آثار شـکلگرفته
اسـت میتـوان زیرگونههـای متعـدد دیگـری نظیـر وقایـع غیرطبیعـی و خارقالعـاده،5
زنـده مانـدن در محیـط یا در شـرایط سـخت 6و ...را اضافه کرد .تقسـیمبندیهای مشـابه
بسـیاری بـا عناویـن نزدیک بـه اینهـا در پژوهشهای مختلف مشـاهده میشـود.
از نگاهـی دیگـر میتـوان ایـن ژانـر را بـه سـه زیرگونـه اصلی تقسـیم کرد کـه تمام
زیرگونههـای بـاال ذیـل آنهـا قابـل تعریف باشـند .این سـه زیرگونـه اصلی کـه برگرفته
از تقسـیمبندی مراسـم جایـزه امـی 7آمریکا برای انتخـاب «تلویزیون ـ واقعیـت» برگزیده
اسـت ،مطابق ذیـل تعریف میشـوند:
1 .1به شیوه مستند( 8یا واقعیت ساختارنیافته)9
10
2 .2واقعیت ساختاریافته
11
3 .3رقابت و بازی
3

1. Docusoap
2. Sitcom
3. Law enforcement
4. Structured Reality
5. Paranormal and Supernatural
6. Outdoor Survival
7. Emmy Award
8. Documentary-style
9. Unstructured Reality
10. Structured Reality
11. Reality-competition
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باندبجرگ 1نیز تقسیمبندی دیگری را بر اساس فرم ارائه میکند:
1 .1مجموعـه مسـتند داسـتانی 2که مشـخصه آن ارتباط بـا واقعیت از طریـق کاراکترها و
موقعیـت داسـتان (زمان و مکان) اسـت.
2 .2مجلـه واقعیـت 3کـه در آن پروندههایـی از زندگـی واقعـی و به خصـوص جنایات و
یـا تصادفهـا ارائه میشـود.

3 .3ریلیتیشـو 4کـه مجموعـهای دنبالهدار از بازیهایی اسـت که انسـانهای عـادی را در
شـرایط غیرعـادی قـرار میدهد تا با یکدیگـر همـکاری و رقابت کنند.
او معتقـد اسـت کـه حداقل این سـه گروه در میان اقسـام «تلویزیـون ـ واقعیت» قابل
یافتن است (.)Bondebjerge: 2002: 171-172
بـه نظـر میرسـد دو تقسـیمبندی اخیـر کـه بـر مبنـای رابطـه فـرم اثـر بـا واقعیـت
و شـیوه ارائـه آن تنظیـم شـده اسـت کارکـرد مناسـبتری در شـناخت گونههـای
«تلویزیون ـ واقعیت» دارند.
رویکردهای انتقادی به گونه «تلویزیون ـ واقعیت»

بـا وجـود آنکـه ایـن ژانـر از توانمنـدی قابـل توجهـی در جـذب مخاطـب ،آمـوزش
بـه او و تبـادل فرهنگـی برخـوردار اسـت امـا در عیـن حـال نقاط ضعـف مهمی داشـته و
افـراد مختلفـی از میـان صاحبنظـران و کارشناسـان حوزه رسـانه و فرهنـگ مخالفتهای
جـدی خـود را بـا فراگیـری ایـن ژانـر و تأثیـرات آن ابـراز کردهانـد .اگرچه نقدهـا هم در
حـوزه مضمـون و هـم در حـوزه فـرم بـوده امـا گرایـش غالـب انتقـادات بـه سـمت نقـد
مضامیـن و سـوژهها اسـت .مهمتریـن نقـد فرمی به ایـن ژانر به مسـئله سـهلانگاری تولید
بازمیگـردد .منتقـدان اعتقـاد دارنـد سـهولت ظاهری بیش از حـد تولید و عـدم پایبندی به
مسـائلی چـون فیلمنامـه ،میزانسـن دقیـق یـا دکوپاژ سـبب ایجـاد سـهلانگاری در تولید و
در نتیجـه روبروشـدن بـا تعـداد قابـل توجهـی از آثار سـطحی و ضعیف میشـود.
اما نقدهای مضمونی مطرحشده به این ژانر دارای سه جهت کلی است؛ مشکالت ایجادشده
برای شرکتکنندگان ،تأثیرات فرهنگی مرتبط با مخاطبان ،تأثیرات سیاسی فراگیری این ژانر.
1. Bonebjerg
2. Docu-soap
3. Reality-magazine
4. Reality-show

100

مطالعات میانرشتهای ارتباطات و رسانه /دوره  ،2شماره  /3بهار 1398

نمودار  .1نقدهای واردشده به ژانر «تلویزیون ـ واقعیت»

شـرکتکنندگان در «تلویزیـون ـ واقعیت»هـا کـه از میـان مـردم عـادی انتخـاب
میشـوند ،پـس از شـروع برنامـه و احتماالً جـذب تعداد زیـادی از مخاطبان ،به سـرعت
شـهره میشـوند .این شـهرت و فراموشـی سـریع مخاطب پـس از پایان مجموعـه ،اثرات
نامناسـبی بـر زندگـی شـرکتکنندگان ایـن برنامههـا میگـذارد .همچنیـن در مراحل این
«تلویزیـون ـ واقعیت»هـا معمـوالً حریـم خصوصی آنها نقض شـده (مانند آثـار دوربین
مخفـی یـا آثـاری کـه زندگـی کامـل یک گـروه را بـه نمایـش درمـیآورد) و به واسـطه
کارهایـی کـه بایـد انجام دهنـد یا ناخـوداگاه انجـام میدهنـد ،تحقیر میشـوند (کاظمی،
 .)58-59 :1389از سـوی دیگـر ،گـروه عمـدهای از «تلویزیـون ـ واقعیت»هـا بـه دلیـل
نمایـش بالواسـطه سـبک زندگـی غربـی و استانداردسـازی رفتارهـا ،تهدید جـدی برای
فرهنگهـای بومـی به شـمار رفتـه و در مقابل به توسـعه فرهنـگ غربی منجر میشـوند.
پژوهـش مـوران کـه باالتـر در مـورد آن سـخن گفتـه شـد ،ایـن تأثیـرات را در فرهنـگ
کشـورهای عربی بررسـی کرده اسـت.
در مـورد رابطـه ایـن ژانـر بـا قـدرت و سیاسـت نیـز نقدهـای جـدی وجـود دارد.
نیـک کـودری 1در مقالـه خـود ،ریلیتیشـو را تمهیـدی در دسـتان نئولیبرالیسـم میدانـد
کـه توسـط آن نیـروی کار را مطیـع میسـازد .کـودری بُعـد مخفـی و مرمـوز ریلیتیشـو
را جایـی میدانـد کـه ایـن ژانـر نقـش خـود را در مـورد ترویـج و عادیسـازی شـرایط
تعریفشـده کار از سـوی نئولیبرالیسـم پنهـان میکنـد .کـودری تالش دارد شـیوه تبدیل
ایـن هـدف مهـم نئولیبرالیسـم بـه یـک سـاختار برنامـه تلویزیونـی را شـرح دهـد...« :
بـه خصـوص در مـورد فـرم بـازی ـ مسـتند کـه در آن «مـردم عـادی» مقابـل چشـمان
1. Nick Couldry
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دوربینهـا رقابـت میکننـد تـا بـا معیار تعـداد رأی بیشـتر عامه مردم مشـخص شـود که
کدامیـک «واقعی»تـر هسـتند» ( .)Couldry, 2005:2در نظریـه دیگران ،دیدگاه مشـابهی
دیـده میشـود کـه «تلویزیـون ـ واقعیت» را پایـان ژانر مسـتند و برخـی آن را نمود پایان
تاریـخ تمـدن غـرب میداننـد چـرا که ایـن فرهنـگ ،فرهنگی در حال پیشـروی و رشـد
تلقـی نمیشـود (.)Bignell, 2005: 26-27
در بـاب سـازگاری ایـن ژانـر بـا دیدگاه دینـی و فرهنگ ایرانـی نیز نـکات قابلتأملی
وجـود دارد .نکتـه اصلـی در توجـه بـه ژانـر «تلویزیـون ـ واقعیـت» را بایـد در معنـای
مـورد نظـر از «واقعیـت» و ارتبـاط برنامـه بـا ایـن مفهـوم جسـتجو کـرد .مدعـای مهـم
«تلویزیـون ـ واقعیـت» ایـن اسـت کـه «واقعیتنمایـی» میکنـد .ضابطیجهرمـی تفـاوت
اساسـی میـان واقعیتنمایـی و واقعیتگرایـی قائـل اسـت و اولـی را فعالیتـی ناشـی از
ذات مکانیکـی دوربیـن میدانـد که بـدون «سـازماندهی» و «تنظیـم مواد» و تنهـا از طریق
تقلیـد مسـتقیم واقعیـت حاصـل میشـود (ضابطیجهرمـی )25 :1394 ،امـا همانطـور که
پیـش از آن گفتـه شـد ،واقعیـت مدعایی ،بـه آن میزان که ادعا میشـود ،واقعیت نیسـت و
برنامهسـازان ناگزیـر هسـتند کـه واقعیت را دسـتکاری کننـد .این دسـتکاری و دخالت
از مـوارد سـادهای ماننـد تصویربـرداری مجـدد یـک صحنـه یـا درخواسـتهای جزئـی
در مـورد حرکـت شـرکتکنندگان تـا شـکل دادن پیشبینـی یـک اتفـاق و رفتـار مطابـق
فیلمنامـه تغییـر میکنـد .در حقیقـت در ایـن آثـار ،پرداختـن بـه واقعیـت بـرای تفریـح و
بـه هدف سـرگرم سـاختن مخاطـب صـورت میگیـرد (ضابطیجهرمـی .)216 :1394 ،با
چنیـن هدفـی ،گاه میـزان دخالـت در آنچـه رخ میدهـد ،بـه حـد غیرقابلبـاوری افزایش
مییابـد و علیرغـم تظاهـر اثر به پایبنـدی در «واقعیتنمایـی» ،صحنهسـازی و بازیهای
هـدفدار سـاختار اصلـی اثر را شـکل میدهند .ازایـنرو ،گرچه این ژانـر در تعریف خود
بسـتگی جـدی بـا واقعیت دارد ولـی برخی معتقدند که ایـن ژانر بیش از آنکـه واقعیت را
نشـان دهـد آن را تحریـف میکنـد (هیلیـارد.)475 :1389 ،
مسـئله مهمتـر بـه تعریـف واقعیـت بازمیگـردد .ازآنجاکـه انسـانباوری جایـگاه
مهمـی در باورهـای تمـدن امروزی غـرب دارد ،رفتارهای انسـانی بهنوعـی مرجعیت پیدا
میکننـد و دارای اهمیـت ذاتـی میشـوند .بدینصـورت انسـانباوری بـه عنـوان یکی از
پایههـای شـکلگیری جهانبینـی مـدرن محسـوب شـده (سـاوجی )175 :1388 ،و بـه
دنبـال آن امیـال و غرایـز انسـانی جایگاهـی رفیـع مییابنـد .ایـن نگـرش سـبب بـاور به
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تعریفـی خـاص از واقعیـت در مورد انسـان میشـود .اینگونـه ،مخاطب غربـی عالقمند
اسـت قـرار گرفتن انسـانی دیگـر در موقعیتی خاص و رفتارهای ناشـی از آن را مشـاهده
کنـد تـا بـه «واقعیـت» اتفاق جـاری پی ببـرد .چنین برداشـتی از واقعیت سـبب میشـود
قـرار دادن انسـانها در هـر موقعیـت و مشـاهده رفتـار آنهـا بـه هر شـکل ،مجـاز تلقی
شـود .بـا چنیـن دیدگاهـی ،ارائـه تصویـر از خصوصیتریـن لحظـات انسـانها حتی در

محـدوده رفتـار جنسـی (کـه در زیرگونههـای دوربین مخفی یا روابط عاشـقانه مشـاهده
میشـود) نـه تنهـا دارای اشـکال نیسـت بلکـه رویارویـی مخاطب بـا «واقعیت» اسـت و
عالقهمنـدان بیشـماری دارد .موقعیتهـای «واقعـی» بـه ایـن تصاویـر محـدود نشـده و
در برنامههـای گوناگـون صحنههـای متعـدد عجیبـی از رفتارهـای غیرمعمـول انسـانها
ماننـد خـوردن حشـرات به شـیوهای مشـمئزکننده یـا خوابیـدن در میان جانـوران موذی،
بـا هـدف برنده شـدن مقداری پـول ،دیده میشـود .از سـوی دیگر ،به دلیـل تالش برای
بـه تصویـر درآوردن «واقعیـت» زندگـی شـرکتکنندگان ،اختلاف ،بحث ،دعـوا و حتی
درگیـری فیزیکـی میـان شـرکتکنندگان و حتـی میـان شـرکتکننده و تیـم برنامهسـاز،
امـری معمـول در بسـیاری از برنامههـای «تلویزیـون ـ واقعیت» محسـوب میشـود.
مقایسـه ایـن دیـدگاه بـا نظـرگاه ایرانـی ـ اسلامی در مـورد واقعیـت ،ناسـازگاری
خـاص ایـن ژانـر بـا فرهنـگ مـا را نشـان میدهـد 1.در فرهنـگ اسلامی ،واقعیـت و
حقیقـت نـه تنهـا یکسـان پنداشـته نمیشـوند بلکه بـه تصریح آیـات الهی ،مؤمن کسـی
اسـت کـه بـه ظواهر دنیـا اکتفا نکرده و به «غیب» ایمان داشـته باشـد (بقره .)3 ،از سـوی
دیگـر پذیرفتـن خداونـد بـه عنـوان قادر متعـال و حاکـم امور سـبب میشـود رفتارهای
انسـانی بهخودیخـود دارای ارزش تلقـی نشـده و تنهـا آن هنگام مطلوب دانسـته شـوند
کـه مطابـق بـا امـر الهی رخ دهنـد .عالوه بر ایـن ،دسـتورات مبتنی بر خـودداری و صبر،
لـزوم رازپوشـی و پرهیـز از تظاهـر از مواردی اسـت کـه رفتارهای مطلـوب در نگاه دین
(و حتـی نـه لزومـ ًا نگاه دینی که دیدگاه سـنتی شـرقی) را بـه کلی با آنچـه از منظر غربی
مجـاز تلقـی میشـود ،متفـاوت میسـازد .ازایـنرو ،در دیـدگاه دینـی و حتـی نظـرگاه
سـنتی شـرق ،هـر چیـزی کـه دیده شـود ،نـام واقعیـت بـه خـود نگرفتـه و همچنین هر
چیـزی ارزش و امـکان دیـدن ندارد.
 .1دست کم ،از نظر مضمون و محتوای این ژانر در تولیدات تلویزیونی کشورهای غربی
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مسـئله قابلتأمـل دیگـر در ایـن حـوزه ،تفاوتهـای فرهنگـی در حـوزه رفتارهـای
اجتماعـی میـان جامعـه ایرانی و غربی اسـت .نکتـه اول اینکـه ،به دالیـل مختلف ،اغلب
یـک ایرانـی در مقابـل دوربین رسـمی رفتـاری تصنعی و متفـاوت با واقعیـت خود بروز
میدهـد .فرهنـگ ایرانـی مملو از تعارفـات و رفتارهای ناشـی از «رودربایسـتی» و پرهیز
از تصریـح و بیـان مسـتقیم اسـت (شـریعتمدار .)96 :1396 ،فـارغ از قضـاوت در مـورد

پسـندیده یـا ناپسـند بودن ایـن امر ،امـکان پیادهسـازی برخـی زیرگونههای ایـن ژانر در
کشـور مـا بـه همین علـت مورد تردید اسـت .همچنیـن به دلیـل نفس تظاهر بـه واقعیت
در «تلویزیـون ـ واقعیت»هـای غربـی ،کشـمکش و چالـش کـه از عناصر اصلـی جذابیت
درام بـه شـمار مـیرود ،در برخوردهای مسـتقیم میـان کاراکترهای برنامه شـکل میگیرد.
تعارضـات ،جدلهـا و حتـی درگیـری فیزیکـی مقابـل دوربیـن ،در ذات فرهنـگ غربی،
منفـی بـه شـمار نرفتـه و بـه راحتـی رخ میدهنـد .در حالی که بـه علت شـیوه رفتاری و
دیـدگاه فرهنگـی مـا ،چنین کشمکشـی یا اصـوالً در مقابـل دوربین رخ نمیدهـد یا حتی
در صـورت وقـوع ،مسـئلهای ناپسـند و منفی تلقـی میگردد.
در مجمـوع بـا توجـه بـه انگیزههـای روانی برشـمرده شـده بـه عنوان علـل جذابیت
ایـن ژانـر ،مخالفتهـای قابلتأمـل برخی اندیشـمندان در خاسـتگاه این حـوزه همچنین
تفاوتهـای فرهنگـی میـان خاسـتگاه و اهـداف این گونـه و مخاطبان ایرانـی ،میتوان به
شـاخصهای تطبیـق میـان دو نمونـه مدنظر دسـت یافت.
شاخصهای تطبیق
بـا توجـه بـه آنچه کـه در خصوص «تلویزیـون ـ واقعیـت» ،گفته شـد ،عوامل تطبیق
ذیل اسـتخراج شـده و مورد اسـتفاده قـرار گرفتهاند:
فرم مجموعه؛ بررسی زیرگونه هر مجموعه ،مراحل ،نحوه روایت و سکانسبندی.
ارتبـاط مضمـون و فـرم بـا توجه به هـدف مسـابقه؛ ارتباط میـان فـرم و مضمون
مجموعـه و چگونگـی دسـتیابی بـه فرم متناسـب بـا مضمون مـورد نظر.
در نظـر گرفتـن اقتضائات فرهنـگ بومی؛ توجه و دقـت به ویژگیهـا و اقتضائات
فرهنگـی در طراحی و اجـرای «تلویزیون ـ واقعیت».
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بررسی تطبیقی دو مجموعه «فرمانده» و «کارآموز»
مجموعه «فرمانده»

جدول  .1مشخصات مجموعه «فرمانده» ـ فصل اول
سال ساخت

1393

تهیهکننده

خانه مستند انقالب اسالمی

شبکه پخشکننده

شبکه افق

محل ضبط

زیباکنار گیالن

تعداد شرکتکنندهها

10

تعداد قسمت

9

جایزه نهایی

تجربه پرواز با هلیکوپتر

برآورد میزان مخاطب

نامشخص

خالصه طرح

ده جـوان شـرکتکننده در مسـابقه بایـد مراحلـی را زیـر نظـر یـک فرمانـده و بـا
همراهـی دسـتیاران فرمانـده بگذراننـد .در هـر مرحلـه ،افراد به دو گروه تقسـیم شـده و
بـا نظـر فرمانـده ،یـک نفـر بـه عنـوان مسـئول گـروه انتخـاب میشـود .پـس از طی هر
مرحلـه ،گـروه بازنـده معرفـی و آن گـروه در اتاقـی کنار فرمانده جمع میشـوند .سـپس
فرمانـده از آنهـا میخواهـد در مـورد حـذف یکـی از افراد گـروه ،که نقـش پررنگتری
در شکسـت داشـته اسـت ،توافـق کننـد .در نهایـت اگر گروه به نتیجه مشـخصی نرسـد،
بـا نظـر نهایـی فرمانده یـک نفر حذف میشـود .در انتهـای مراحـل ،نفر باقیمانـده را به
عنـوان برنـده معرفـی میکننـد .هـدف اعالمی بـرای نتیجـه مسـابقه ،یافتن مناسـبترین
فـرد بـرای فرماندهـی و راهبـری یک گروه اسـت.
مراحل فصل اول مسابقه «فرمانده» مطابق جدول شماره دو است:
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جدول  .2مراحل فصل اول ریلیتیشو «فرمانده»
1

آموزش دانشآموزان مدرسه

2

برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا در مسجد

3

پیدا کردن گلولههای رنگی

4

پینتبال

5

آمادگی جسمانی

6

آشپزی

7

فیلمسازی

8

جمعآوری زباله

9

فرماندهی نیروها

فرم مسابقه

مسـتند ـ مسـابقه «فرمانـده» در زیرگونـه بـازی1و در تقسـیمبندی باندبجـرگ ،در
گـروه ریلیتیشـوها قـرار میگیـرد .در فـرم روایـی «فرمانـده» ،علاوه بـر مصاحبـه بـا
شـرکتکنندگان در مـورد اتفاقـات ،از نریتـور ـ کـه وظیفه شـرح آنچه در حـال رخ دادن
اسـت را بـر عهـده دارد ـ نیـز بهـره گرفته شـده اسـت.
روایـت ایـن مجموعـه بر اسـاس نریشـن ـ کـه بـر روی تصاویر شـرکتکنندگان در
حـال طـی مراحـل مسـابقه قـرار گرفتـه اسـت ـ پیش مـیرود .همچنیـن در ایـن میان از
مصاحبـه با شـرکتکنندگان نیز اسـتفاده شـده اسـت.
ساختار سکانسهای مجموعه «فرمانده»:

نمودار  .2سکانسبندی مجموعه «فرمانده»
1. Game Show
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بـه لحـاظ زمانـی ،بخش عمـده زمان بـه سـکانس چهـارم (رقابت شـرکتکنندگان)
اختصاص داده شـده اسـت (حدود دو سـوم زمـان کل).
مجموعه «کارآموز»

جدول  .3مشخصات مجموعه «کارآموز» -فصل اول
2004

سال ساخت
تهیهکننده

 Mark Burnettو Donald Trump

شبکه پخشکننده

NBC

محل ضبط

برج ترامپ

تعداد شرکتکنندهها

 16نفر

تعداد قسمت

15

جایزه نهایی

سپردن مدیریت یکی از شرکتهای تجاری ترامپ به برنده

برآورد تعداد مخاطب حدود  21میلیون نفر

خالصه طرح

 16شـرکتکننده ( 8مـرد و  8زن) کـه در حرفـه تجـاری خود موفق بوده و از سراسـر
آمریـکا انتخـاب شـدهاند ،زیـر نظر دونالـد ترامپ ،در مـورد مهارتهـای اداره یک فعالیت
تجـاری مسـابقه میدهنـد .ابتـدا افـراد بـه دو گـروه زنـان و مـردان تقسـیم شـده امـا ایـن
تقسـیمبندی بعـد از مدتـی بـه دلیل حذف تعـدادی از مردان ،با یارکشـی اختیـاری گروهها
تغییـر میکنـد .در هـر مرحلـه ،شـرکتکنندگان یکی را از میـان خود بـرای مدیریت پروژه
محولـه انتخـاب میکننـد .در انتهـای هـر قسـمت ،ترامـپ تیـم بازنـده را به اتاقـی دعوت
کـرده و از مدیـر پـروژه میخواهـد دو نفـر را کـه از نظـر او نقش پررنگتری در شکسـت
تیـم خـود دارنـد ،انتخـاب کند .در نهایـت ترامپ از میان این سـه نفر یکـی را برای حذف
انتخـاب کـرده و بـا جمله «تـو اخراجـی »1به او اعلام میکند.
هـدف اعالمشـده بـرای مسـابقه ،یافتـن فـردی بـا توانمنـدی مدیریـت فعالیتهای
بـزرگ تجـاری اسـت .مراحـل فصـل اول ایـن مجموعـه به شـرح ذیل اسـت:
!1.You Are Fired
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جدول  .4مراحل مجموعه «کارآموز»
1

خرید ملزومات با پول ابتدایی  250دالر و فروش لیموناد در خیابانهای نیویورک

2

کمپین تبلیغ برای فروش خدمات جت اختصاصی

3

خرید لیستی از اقالم کمیاب با پایینترین قیمت ممکن در مدت زمان یک روز

4

مدیریت رستوران سیاره هالیوود در میدان تایمز و اعالم میزان افزایش سود نسبت به روز مشابه سال قبل

5

خرید برخی اقالم با پول اولیه و فروش آنها در غرفههای موقت با بیشترین سود ممکن

6

کمک به یک خیریه با ثبت نام از سلبریتیها و متقاعد کردن آنها برای شرکت در حراجی خیریه

7

پس گرفتن یک آپارتمان از اجاره و اجاره دادن دوباره آن به باالترین قیمت

8

فروش بطریهای آب با نام «یخ ترامپ» و عکس ترامپ بر روی آن

9

انتخاب یک هنرمند و فروش آثار او در یک گالری

10

کسب بیشترین درآمد از یک درشکه دوچرخهای در اختیار دو گروه

11

مرور قسمتهای گذشته با تصاویر دیدهنشده

12

دادن مسئولیت اداره قمارخانه ترامپ به تیمها و اعالم تیم برنده با بیشترین درآمد

13

اجاره دادن پنت هاوس لوکس ترامپ در برج او به قیمت بیش از 20هزار دالر برای یک شب

14

شرکت در مصاحبه با دستیاران ترامپ

15

ترتیب کنسرت جیسکا سیمپسون توسط یک تیم و برگزاری تورنمنت گلف در باشگاه ترامپ توسط
تیم دیگر

تصویر  .2پوستر مجموعه «کارآموز»
مروری بر ویژگیهای فرمی مجموعه

مجموعـه «کارآمـوز» در زیرگونـه  Game Showیـا «مسـابقه ـ بـازی ـ سـرگرمی»
طبقهبنـدی میشـود .فـرم اثـر متشـکل از مصاحبـه و تصاویر انجـام مأموریتهاسـت و به
غیـر از بخـش کوتـاه بیان خالصه قسـمتهای قبل ،به ندرت از نریشـن استفادهشدهاسـت.
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ترامـپ دسـتیارهایی دارد کـه در قضـاوت نهایـی بـه او کمـک میکنند امـا قضاوت
نهایـی در مـورد نفـر حذفشـده به عهـده ترامپ اسـت.
در ایـن مجموعـه روایت ،با اسـتفاده از تصاویر تالش شـرکتکنندگان و چالشهای
پیرامـون آنها و همچنیـن مصاحب ه پیش میرود.
ساختار سکانسهای مجموعه کارآموز:

نمودار  .3سکانسبندی مجموعه «کارآموز»

بـه لحـاظ زمانی ،تصاویر رقابت شـرکتکنندگان (سـکانس پنجم) حدود یکسـوم از
زمـان کلـی را تشـکیل داده و بخش عمده از زمان هر قسـمت به سـایر وقایـع میپردازد.
نتیجه بررسی تطبیقی دو مجموعه «فرمانده» و «کارآموز»

در تطبیـق مؤلفههـای محتوایـی و فرمـی دو مجموعـه نکات اشـتراک و افتـراق قابل
توجهی مشـاهده میشـود:
1 .1فرم یکسان در هر دو مجموعه؛
هـر دو اثـر در زیرگونـه ( Game Showدر تقسـیمبندی امـی ،رقابتبـازی و در
تقسـیمبندی باندبجـرگ «ریلیتی شـو») قرار گرفته و علاوه بر آن از ویژگیهای سـاختاری
کام ً
ال مشـابه برخوردارند .سـاختار سکانسها یکسان اسـت و طراحی صحنه ،تصویربرداری
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و میزانسـن در هـر دو مجموعـه از نظـام مشـابهی بهـره میبـرد .اگرچـه یک تفـاوت عمده
میـان دو مجموعـه وجود دارد؛ مجموعه آمریکایی بر اسـاس تصویر و بدون نریشـن روایت
میشـود امـا در مجموعه ایرانی ،نریشـن نقش اصلـی را بر عهـده دارد .در حقیقت مجموعه
ایرانـی بـر اسـاس «گفتـن »1و مجموعه آمریکایی بر اسـاس «نشـان دادن »2پیـش میرود.
2 .2روشـن بـودن اهـداف اولیه در مجموعـه «کارآمـوز» و طراحی دقیق مراحـل با توجه

بـه اهداف تعریف شـده؛
تمامـی مراحـل بـا توجـه بـه هـدف اصلـی مجموعـه ،حـول قابلیتهـای ضـروری
بـرای شـکلگیری یـک تاجـر طراحـی شـدهاند .تعریـف مراحـل سـاده اسـت و همـه
آنهـا بـر محـور کسـب سـود بیشـتر شـکل گرفتهانـد .نکتـه جالـب در مـورد مجموعـه
آمریکایـی ،حضـور دونالـد ترامـپ بـه عنـوان کاراکتـر مرکـزی اسـت .ترامـپ در اعالم
و شـرح مأموریـت محولـه در نقـش یـک قهرمـان حاضـر شـده و پیشفـرض مخاطـب
ایـن اسـت کـه او در گذرانـدن تمـام ایـن مراحـل از بقیـه توانمندتـر اسـت .سـند ایـن
توانمنـدی وضعیـت فعلـی اوسـت که به عنـوان یکـی از قهرمانهای جهان سـرمایهداری
معرفـی میشـود و محـل وقـوع تمام مراحـل نیز ،املاک و شـرکتهای اوسـت .رقابتی
بـرای دسـتیابی بـه ثـروت بیشـتر همزمـان بـا گزینش سـبک زندگی متناسـب بـا آن ،که
برگزارکننـده رقابـت نیـز خـود قهرمـان ایـن عرصه اسـت .جایزههـای مراحل نیـز کام ً
ال
متناسـب بـا ایـن نـگاه انتخاب شـده اسـت؛ خـوردن غـذا در رسـتورانی لوکس ،سـفر با
جـت شـخصی ،سـفر بـا کشـتی تفریحـی ،بازدیـد از پنـت هـاوس لوکـس ترامـپ و...
 .کاراکترهـا ،طراحـی مراحـل ،انتخـاب لوکیشـنها ،جوایـز و پیـام کلـی اثـر کاملا بـه
یکدیگـر مرتبـط هسـتند و در نهایـت در قالـب فرمـی یکپارچـه عمـل میکننـد.
امـا در مجموعـه «فرمانـده» ،طراحی مراحل هماهنگـی چندانی ندارند .توان سـرگرم
کـردن دانشآمـوزان و آمـوزش بـه آنهـا ،در کنـار فیلمسـازی یـا برگـزاری مجلـس
بزرگداشـت شـهدا ،حوزههایـی پراکنـده را دربرمیگیـرد کـه هـدف واحـدی را بـه ذهن
القـا نمیکننـد .بـه غیـر از اشـکاالت طراحـی مراحـل ،جوایـز نیـز سـازگاری چندانی با
هـدف نهایـی مجموعـه ندارنـد .جایزه سـفر با پاراگالیدر یا سـوار شـدن بر جتاسـکی
ارتبـاط چندانـی بـا هـدف مسـابقه (یافتن فـردی بـا قابلیتهـای فرماندهـی) ندارد.
1. Telling
2. Showing
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3 .3کارکـرد صراحـت و جسـارت به عنـوان عامـل جذابیـت در مجموعـه «کارآموز» در
مقابـل فقـدان صراحـت الزم و ایجاد جایـگاه قربانـی در مجموعـه «فرمانده»؛
در مجموعـه «کارآمـوز» ،بحـث و چالـش میـان افـراد گـروه در مورد انجـام صحیح
وظایـف محولـه یـا انتخـاب فـردی کـه بایـد حـذف شـود ،و همچنیـن کشـمکشها و
اختالفـات شـخصی افـراد ،شـرایطی را ایجـاد میکنـد که هر یـک از شـرکتکنندگان در

طـول مجموعـه بـه نحوی بـا انواع متفاوتـی از تنش درگیر هسـتند .جسـارت و صراحت
اشـخاص در انتقـاد و در بسـیاری مـوارد توهیـن بـه یکدیگـر و همچنیـن صراحـت و
قاطعیـت ترامـپ در تصمیمگیـری نهایـی (جملـه مشـهور او در حـذف افـراد هنـگام به
کار بـردن عبـارت «تـو اخراجـی ،»1در ذهـن آمریکاییهـا کام ً
ال زنـده مانده اسـت) ،همه
در ایجـاد جذابیـت بـرای مخاطـب غربی شـریک هسـتند اما در اینسـو ،بـرای مخاطب
ایرانـی ،صراحـت ارزش تلقـی نشـده و گاهـی این عـدم صراحت و قاطعیت سـبب قرار
گرفتـن شـخص حذفشـده در جایـگاه قربانـی و مظلـوم میشـود کـه موجـب ایجـاد
وضعیتـی ناخوشـایند بـرای مخاطب ایرانی اسـت.
نمونه دیگری از تفاوتهای فرهنگی در این مثال مشهود است .در یکی از قسمتهای
مجموعه «کارآموز» ترامپ سردسته یکی از گروهها را تنها به این دلیل که به اندازه کافی از
خود دفاع نکرده است ،از گردونه حذف میکند .اما در مجموعه «فرمانده» تالش زیاد یکی
از کاراکترها برای باقی ماندن در مسابقه ،سرانجام با شکستن مچ پایش به پایان میرسد.
متن نریشن همراه با مخاطب ،او را سرزنش کرده و به تلویح شکستن پا را عاقبت نحوه
کار او بیان میکنند .بدینصورت ،در مجموعه آمریکایی استفاده درست از مؤلفه فرهنگی
تبدیل به موتور پیشبرنده روایت میشود اما در مجموعه ایرانی با اینکه همه در حال
رقابت با یکدیگرند ،ناگهان ارزشی در تضاد با این رقابت خود را نمایان ساخته و مجموعه
همزمان ،دو پیام متفاوت صادر میکند.
بحث و نتیجهگیری
ژانـر «تلویزیـون ـ واقعیـت» گرچـه دارای سـابقهی طوالنی نیسـت امـا از توانمندی
فراوانـی بـرای جـذب مخاطـب برخـوردار اسـت .بـه همیـن دلیـل اسـتفاده گسـتردهای
از ایـن ژانـر در شـبکههای مختلـف تلویزیونـی در سراسـر جهـان شـده اسـت .بررسـی
!1. You’re fired
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مجموعههـای مختلـف ساختهشـده در ایـران نیـز نمایانگـر تـوان مطلـوب برنامهسـازان
جـوان بـرای فعالیـت در این عرصـه بوده و مجموعـه «فرمانده» این قابلیتهـا را بهخوبی
نشـان میدهـد .امـا نکتـه مهـم ،تـوان انطبـاق ژانـر بـا ویژگیهـا و ارزشهـای فرهنگی
کشـور اسـت .مقایسه مجموعه «فرمانده» با «کارآموز» نشـان داد که در مجموعه آمریکایی
طراحـی فـرم اثر بـا توجه به اهـداف و اقتضائـات مدنظر برنامهسـازان ،بهخوبی توانسـته
اسـت تیـم برنامهسـاز را بـه نتیجـه دلخـواه برسـاند امـا در فصـل اول «فرمانـده» ،توجـه
بیشـتر بـه مضامیـن و عـدم طراحی فـرم درخور آن ،سـبب نقـص مجموعـه در ارائه پیام
مدنظـر خود شـده اسـت .گاهی این نقـص حتی در فرم اثـر (طراحـی نامتجانس مراحل،
ابهـام در معیارهـای قضـاوت یـا جایـزه نهایی) خود را نشـان میدهد .بهگونـهای که عدم
وصـول بـه فـرم متناسـب بـا مضامیـن فصـل اول ،موجـب تغییـر مضامیـن در فصلهای
بعـدی «فرمانـده» و اتخـاذ راهبـردی دیگر برای مجموعه شـده اسـت.
البته در سالهای اخیر تالشهایی در حوزه انطباق فرم با اهداف مدنظر شده است
که نتایج قابل قبولی نیز داشته است .برای مثال ،نمونه نسبت ًا موفق از انطباق برخی از
ویژگیهای ژانر با مقتضیات فرهنگی داخلی را میتوان در مجموعه «خانه ما» مشاهده
کرد 1.وجود معیار مشخص برای ارزیابی کارها (پول مشخص ،زمان معین ،مأموریتهایی
که توان ارزیابی توفیق خانوادهها در انجام آنها وجود دارد) و همچنین نزدیک شدن به
کانون داخلی خانوادهها با حفظ حریم خصوصی آنها از دالیل توفیق نسبی این مجموعه
در تطابق ژانر با محیط فرهنگی ایران به شمار میرود .فصلهای بعدی «فرمانده» نیز با
محدود کردن هدف (تربیت نیروی زبده) ،توفیق بیشتری یافتند.
بااینوجـود ،بـا توجـه بـه قابلیتهـای فـراوان ایـن ژانر و عطـش مخاطبـان داخلی،
هنـوز امـکان فراوانی برای اسـتفاده از «تلویزیـون ـ واقعیت» وجود دارد .اما این اسـتفاده،
مسـتلزم انجـام مطالعـات و کسـب تجربـه اجرایـی در جهـت تطبیـق ژانـر بـا مقتضیات
فرهنگ بومی کشـور اسـت.

 .1در ایـن مجموعـه بـه دو خانـواده مقـدار مشـخصی پول داده میشـود و از آنها خواسـته میشـود در مدت زمان
محـدودی بـا ایـن پـول زندگی کـرده و مأموریتهایـی را مانند میهمان کـردن خانـواده دیگر ،تفریحـات خانوادگی
و ...انجـام دهند.
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