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   يونيزيتلو يژانرها

  مقدمه  .1

  رز.يان جيبرا

  سيد امين حسينيون: ترجمه

  

ب ين تركيتر د متنوعيوم شاين مديا. كاستيدر آمر ين منبع سرگرميتر جا محبوب نيون تا ايزيتلو

ن يشتري؛ رمانس؛ و اطالعات بياش از ملودرام؛ كمد قطعا مخلوط روزانه يها را ارائه نكند ول فورمول

گر هواداران يد يد سرگرميون در قلمرو توليمند تلوز قدرت يزمان يرقبا. كند يمخاطب را كنترل م

ش هر هفته يها ها؛ و ملودرام ييها؛ جنا ن با وسترنيش از ايوود كه پيهال. اند وفادار خود را از دست داده

ارائه در  ياست برا ييها كند امروزه سرگرم خلق پرفروش ين را جذب مياز مخاطب ياديتعداد ز

حفظ مصرف ثابت؛ كه نظام  يشتر باشد وليب  لميعنت فد سود مجموع صيشا. التيتعط يها دوره

و؛ كه در يراد. د شده استيبود؛ ناپد  آن را حفظ كرده 50 ي ل دههيسال تا اوا 40حدود  ييوياستود

 يهاست تنوع و مخاطب عموم مدتكرد؛  يقابل مصرف ارائه م ياز انواع سرگرم يمقو يميگذشته رژ

  . پردازد ين ميا گفتگو با مخاطب معي يقيفا موسصر يها ر را رها كرده و به فرمتيكث

وود و يهال يمركز يها كيها و تكن توان در جذب فرمول يون را ميزيت تلويمحبوب ياز عوامل اساس يكي

 يها شرفت كردند انتخابيپ) ات محبوبيو ادب(و ينماها و راديكه در س ييژانرها. و جستجو كرديراد

از ين. تشان ثابت شده بودين دهه قبل جذابيها؛ از چند م قرنييگر نگورا ايز. بودند ير خانگيتصو يعيطب

ر متحرك از ياتش كه صعنت تصويح ي هياول يها ون به مواد خام؛ به خصوص در ساليزياد تلويار زيبس

 يقابل اعتماد به هر شكل يها و انتقال فرمت يها را مجبور كرد به بازساز كرد؛ شبكه يامتناع م يهمكار

ون منتقل يو به تلوزيموفق راد يها برنامه ي كه همهيطور و بود؛ به يراد يباز ين اصليزم. يا وهيو ش



 يها و سنت يبند ن زمانيهمچن. شدند يموارد؛ همزمان از هر دو رسانه پخش م يا در بعضيشدند؛ 

 15 يها اصال در بسته) TV shows( يونيزيتلو يها شينما. ز به تناسب منتقل شدنديو نيراد يديتول

د محتوا و اهداف يرس ياز روز كه به نظر م يشدند و در ساعات يساخته م) يا قهيدق  يبعدا س( يا قهيدق

  . شدند يدارد پخش م يتر مناسب يغاتيتبل

 يايد به نيوم جديمد يبده ي ش نشان دهندهيون در دوران نوزاديتلوز يها ن برنامهيتر محبوب

 ييويراد يها ؛ برنامه)1952تا  1950از سال (  1لسنين يبند در سه سال اول رده. ش است يكيالكترون

ش يمثل نما( ييويراد يها ا فرمتي) "يبن  جك"ا ي ".... "؛ "رنجر تنها"مثل (شده  يبردار نسخه

كه  ييژانرها. اند برتر را به خود اختصاص داده يده تا) تيشخص يا كمديك؛ يخ دراماتيگوناگون؛ تار

ا يگر گرفته بود؛ يد يا از جاي) يخبر يها شبانه؛ مسابقات؛ و مستند يها اليرس(جاد كرده بود يو ايراد

ون يزيبا هم به تلو يهمگ)  ييقايك و موسيدرامات يها شتر فرموليت و بيموقع يكمد(ر داده بود ييتغ

  . تر شتر؛ تازهياگر ب يتيمنتقل شدند؛ و معموال با محبوب

  

ه كنندگان را مجبور كرد كه نه فقط به جستجو يو ته يونيزيسازان تلو لزوم پركردن زمان پخش برنامه

 يات منحصر به فرديفيقابل كار كردن ادامه دهند بلكه شروع كنند به توجه به ك يها گر فرمتيد يبرا

از  ياديز يها ون شباهتيزيكه تلويدر حال. اضافه كند يتوانست به مواد خام سرگرم يون ميزيكه تلو

رقابل انكارش؛ تجربه و يغ يعت بصريو دارد؛ طبينش با راديمخاطب ي قهيو سلها؛  تيد؛ شخصيلحاظ تول

آن  يها روشر متحرك و يتصو يها مشخصا؛ سبك. ر دادييو را تغيراد يصوت يژانرها يها يژگيو

وم يمد يرسم يها تيمحدود يون كمك كنند؛ وليزيبه تلو "رنجر تنها"ا ي ".... "انتقال توانستند به  يم

ك راه حل؛ ي. جاد كرديا يديجد يها چالش) اتييچك آن؛ كمبود آن در كنتراست و جزي كو صفحه(

از . شد يشناخت ييبايزود استاندارد ز يليرون آمد و خيكارها ب يبند و بودجه يكيتكن يها تياز محدود

رگ بز يليخ يها ا صحنهي يواقع يها ها در محل برنامه يبردار لميف يبرا يكه از اول پول كم ييجا آن

ها نبود  كه پشت سر آن يزيچ يشد برا يل به روش كارآمديتبدگران يبسته از باز يوجود داشت؛ نماها

                                         
. ی خاص در یک زمان خاص در طول هفته چند نفر بیننده دارد شود یک برنامه ی آن معین می ی بندی نیلسن روشی است که به وسیله رده ١

 . ترش یافت و از آن به بعد به اسم نیلسن معروف شدتوسط آرتور نیلسن اصالح شد و گس ۶۰ی  این روش در دهه



ها و حركات توسط  صورت ين توجه متمركز رويبعدها ا) شد يده ميكم د يليا اگر هم بود خي(

  . ون انتخاب شديزيتلو ياصل يها از قدرت يكين به عنوان ياز منتقد ياريبس

شتر كارش يرا سبب شد كه ب يكرديروها؛  لميسه با فيون؛ در مقايزيتلو يبه فرد بصر ات منحصريفيك

نه به يزم شيه نداشت؛ پيون عمق و سايزير تلويكه تصو ييجا از آن. كيه بر كار پانوراميد بود؛ تا تكيتاك

ت ين توجهش را به درام شخصيوين تلوزيدورب. ل شديتبد ياصل يشناخت ك سبكيسرعت به تكن

ان داشت واكنش يشان جريكه درست روبرو يها و مسائل كه چطور افراد به كشمكش نيوف كرد و امعط

 يها جنبه يدشان را رويون اقتباس شدند و تاكيزيتلو يوسترن و رازآلود برا يها فرمول. دادند ينشان م

ن يبه عنوان زم ا ادارهيس يمقر پل ياعضا ي ا خانوادهيكه در خطر بود؛  يا خانواده. گذاشتند يا خانه

 ي ك برنامه به برنامهيشدند كنش را از  يها با آن روبرو م كه خانواده يشدند؛ مشكالت ياستفاده م ياصل

  . كرد يت ميگر هدايد

  

آن در  يكيزيحضور ف ي جهيكرد نت يد ميآن تاك يوم رويكه مد ييو آشنا يات شخصيفين كيهمچن

 يونيزيتلو يها برنامه يها تيمن مردم؛ شخصينش يها اتاقدر  يبا حضور واقع. نندگانش بوديب يها خانه

ن رابطه را يبودند كه ا ييها شدند آن يكه شكوفا م ييها ها و فرمت ستاره. ط خانواده بودندياز مح يبخش

 .يگ د اصول اخالق خانوادييا با تايشدن  يها اد و مقبول خانوادهيز يدادن سدوت شكوفا كردند؛ با نشان

  . نبود يدوست داشتن يتيشخص يژگيك ويا يز چندان ساده يكوچك چ ي صفحه شور و شهوت در

  

 يها فرمت. داد ير مييشد را تغ يك ميها نزد كه به آن يين به ناچار اكثر ژانرهايوزيتلو يتمركز ذات

روند، با حضورشان در  يتماشاخانه مها؛ كه از  ا جنگيكال يموز يها شيمثل نما ييويمحبوب راد

ها  از برنامه يعيوس ي مهمان در دسته يها حضور ستاره. ر شدندييدچار تغ 50 ي ل دههير اواون ديزيتلو

ها را  برنامه ين خوب بودن، نقش مجريخاص و در دورب يالت بصريوم به تماياز مدين. نبود يگر كافيد

ت ش در تعاماليها چه مرد چه زن و مهارت يت مجريكه جذاب ييكرد، مخصوصا از جا يمهم و مركز

 ي كومو؛ كه از قبل در رسانه يو پر يمثل آرتور گادفر ييها يمجر. دن بودندياالن به شدت قابل د

كردند نه فقط به  يخودشان جذب م يونيزيتلو يها شيرا به نما ياديگر محبوب بودند مخاطبان زيد

از  ياريمثل بس. نيويفشان در تلوزيو ظر يليرتحميخاطر استعدادشان؛ بلكه به خاطر حضور غ



كرد؛ و باعث  يتشان مين هدايدورب يو كمو به آرامش جلو يگادفر يون؛ حس درونيزيتلو يها ستاره

ها سنت استفاده از  اگرچه جنگ. ون هستنديزيبزرگ تلو ي از خانواده يها فكر كنند عضو نندهيشد ب يم

ت مطمئن كننده يصن شخيبه ا يون معموال بستگيزيتشان در تلوين عنصر مختلف را داشتند؛ موفقيچند

  . شد يوان  ظاهر ميبه ظاهر نادرست مثل اد سول يت در كسين شخصياگر ا يحت.بود

  

در . دا كردير پييون تغيزيبود كه بعد از انتقالش به تلو ييويراد يها گر از فرمتيد يكيت يموقع يكمد

و  "آموس آموس" مثل ييويراد يها يكمد يها تيمحبوب ياز عوامل اصل يكي يكه مسائل خانوادگيحال

 يبود به حس روش زندگ يميدنبال راه مستقون يزيت در تلويموقع يبودند؛ كمد "چيآلدر ي خانواده"

آشپزخانه؛ اتاق پذيرايي؛ و دفترهاي كار به زندگي بصري وارد شدند و . مردم؛ روش كنش مردم

ن؛ يتر از ا مهم. مي كنند بينندگان حاال مي توانستند ببيند شخصيت ها با محيط اطرافشان چطور برخورد

ر يغ) بود يو صوت يبه سبك شفاه يكه فقط متك(و يكه در راد يون؛ نقشيزين تلويبا تشكر از دورب

 يشوخ يتوانست هم رو يم يونيزيت تلويموقع يكمد. دا كردنديون پيزيممكن بود داشته باشند در تلو

ش يپ ين ژانر وقتيدار ا ار خندهيبساز لحظات  يبعض. واكنش بدون كالم يتمركز كند هم رو يكيزيف

طشان ي؛ ناگهان با محيل بال؛ و آرت كارنيسن؛ لوسيگل يمثل جك يبا استعداد يها نيآمدند كه كمد يم

  . نديبگو يا كه كلمه نيكردند؛ بدون ا يدا ميتقابل پ

ر و ايوبكوب تمام ع به ندرت وارد بزن يونيزيت تلويموقع ي؛ كمديكيزيف يبه هر حال؛ رغم آزاد

شتر يشد؛ ب يت ميگروه و صحنه تقو ي آن، كه با ثبات هفته به هفته يخانوادگ ي شهير. هدف شد يب

 يمن عاشق لوس" يمثل ي برنامه يحت. نندگان در آن راحت بودنديبرد كه ب يم يها را به جهان اليسر

 يز داستانيرچش از هيكرد؛ اول از همه و ب يها استفاده م ين شوخيتر بيشه از غري؛ كه هم"هستم

جاد يدر ا يونيزيت تلويموقع يت كمديش؛ قابل عت گوناگونيطب يسوا. بود يي ازدواج و دوست درباره

  . آن است يها يژگين وياز بزرگتر يكيسازد  يكه م ييها تيو تداوم با شخص يياز آشنا يحس

جاد يطور ا نيو هم( يسنت يژانرها يونيزيآن كامال كار تلو يها تيوم و محدودين مديا يامكانات بصر

ها و  برنامه يساختاربند يها هيپا يگريار مهم ديعامل بس ير قرار داد؛ وليتحت تاث) تازه را يژانرها

ا ي؛ يينمايس ي؛ ژانرهاييويراد ي؛ مثل ژانرهايونيزيتلو يژانرها. اقتصاد پخش: كرد يها را متاثر م فرمت

ت و مصرف يكامال وابسته به؛ حما/ يده براهستند ساخته ش يقراردادها ات محبوب؛يادب يژانرها



كه ژانرها  يمخف يها  و هوس يازهاين ي ممكن است درباره يپردازان فرهنگ عموم  هيالبته نظر. عموم

شوند سود  يهستند كه موفق م ييها مانند آن يم يكه باق ييها فرمول يكنند حرف بزنند، ول يبرطرف م

  . ه كنندگانشان برساننديب تهيبه ج يمعن

ك فرمت خاص يم مخاطب به يمستق ي به عالقه يازين ينيويزيا كتاب؛ پخش تلوي  لميبرخالف ف

كه پول  ييها يچ غاتياز مردم برسد تا تبل يشتريب يليخ ي ك برنامه به عدهياز داشت يبلكه ن. نداشت

  . باشند يكنند راض يرا پرداخت م ياصل

 يبرا. ها شكل گرفتند قهين سليتر گسترده ي؛ برايونيزيلوت يو بعدها ژانرها ؛ييويراد يجه ژانرهايدر نت

ات يش تجربيشد و الگو يها كنترل م يچ غاتي؛ كه اصال توسط تبليا ك نظام كارخانهيد؛ يساده كردن تول

  . شد يمعرف 30 ي ل دههيوود بود اوايهال

د؛ به خاطر ِموج شدن پخش يثابت صنعت ژانرها يزود پا يليك خيدرامات يچند قسمت يها اليسر

محبوبشان لذت  يها تيشخص يماجراها ي ن از دنبال كردن هفته به هفتهيمخاطب. ت و ثباتشانيمحبوب

ن يكه اييجا از آن. د را نسبتا ساده كرده بوديشده تول يطراح ياستانداردها يبردند؛ و سفت و سخت يم

غات بعد از يدر نظر گرفتن تبل": يشده بودند برا يك كانتور طراحيدار به قول مور دنباله يها شينما

 ي رسانه يبرا ييگو د داستانيجد يها كيسندگان مجبور بودند تكنينو "يا قهيدق 15 يها بخش

كمك  يها تيك ربعه به كنش و وضوح شخصيك كوتاه يدرامات يها واحد. ك ابداع كننديالكترون

ن طور يا يضرور يها يژگيز وا يكي. كرد يده ميچيرا پ يو عاطف يتگريروا ي كرد و در عوض جنبه يم

ننده بعد از يتا ب"بود  يا قهيدق 15ان هر بخش ياوج در پا ي ك نقطهي يكيدن به نزديرس يزير طرح

   ".ش شوديغات دوباره جذب نمايپخش تبل

  

 يها بودند كه خودشان را با قطع ييها ون منتقل شدند؛ آنيزيو دوام آوردند و به تلويكه در راد ييژانرها

 يسفت و سخت برا يد اخالقيك ديمخاطب؛ و  ي ها؛ شركت توده تيد شخصيشدن شد رجستهمكرر؛ ب

 يها تيِموج به ندرت از موقع پخش يها كه؛ فرمت ين معنيبه ا. وفق دادند  يان ماليناراحت نكردن حام

. ندشد ير متحرك جواب داده بودند دور ميات؛ تئاتر و تصويكه قبال در ادب يسرگرم يها آشنا و فرمول

ك ي يبه هر حال؛ وقت. ش بوديوود؛ طرفدار استاندارد كردن كاالهايموج؛ مثل هال د پخشيصنعت تول



كم  يليرات خييبا تغ ييد همان طرح ابتداين است كه به توليتر ا تش را ثابت كرده؛ سادهيبرنامه جذاب

  . ديقبول كنسك شكست را يد و امتحان نشده ريجد يزهايش چيكه با آزما نيد تا ايادامه بده

  

شتر يب. كرد يرشد ترسناك يسرگرم يها برنامه يتقاضا برا؛ 40 ي ون در اواخر دههيزيبا ظهور تلو

شتر در يب يها نهيهز يداشته باشند؛ ول يا تازه يوم تازه زندگيتوانستند در مد ييويموفق راد يژانرها

 ياصل يها فرمت يوقت. تداش يديعات انواع موادخام موجود نقش كليطب يريگ ون در شكليزيتلو

. محدود بود يليخ يساز برنامه ي دا شد تجربهيون پيزيشان در تلو ؛ ملودرام؛ و جنگ سروكلهيكمد

سك يحاضر بودند ر يكم يها يچ غاتيتبل"اند  تراس گفتهينگ و جان كيستوفر استرليكه كر يطور همان

ون؛ يزيد در تلويتول يشتريب يها نهيو با توجه به هز ".دامتحان نشده را قبول كنن يها ت از برنامهيحما

 يوم براين مديا يريناپذ يريس يرغم اشتها يعل. تر بودند محتاط يونيزيتلو يها خالقان برنامه

 يكوچك ي شده  شناخته ي ها معموال خود را در محدوده ون و شبكهيزيكنندگان تلو هيتازه؛ ته يها شينما

بود بر اعتقاد  يديين تايكرد و همچن ين ميشان را تضميت اقتصاديكه وضع يا محدودهداشتند ـ  ينگه م

ناگزار كمبود استعداد   رسد؛ ين همه مردم ميكه مداوما به دست ا يوميهر مد "تراس كهينگ و كياسترل

  ".تازه دارد يها دهيو ا يواقع

  

 ي ك چرخهيرو يرسد پ ير مها به نظ رسانه ي هي؛ مثل محصوالت بقيونيزيخاص تلو يت ژانرهايمحبوب

ك فرمت ياز  يا ا اغلب شكل خالقانهي(د يك فرمت جديهر چهار پنج سال؛ . ر باشديپذ ينيب شيپ

كنندگان  هيته يپاسخ فور. كند يها؛ نظر عموم را جلب م كهشب يان ناباوريكند؛ و در م يظهور م  )يميقد

ها  ديل تقليبه هر حال؛ س. ك شدن در سوديرد شين واگن است به اميوود سوار شدن بر ايهال يونيزيتلو

ش از يب يلسن؛ فرمت از خستگيت در نيكند؛ و بعد از چند فصل موفق يان ميد و طغيآ يرات مييو تغ

  . ديآ يحد از پا در م

  

ار يك مثال بسي. اند ون را متاثر كردهين تلوزير اينظ ياريبس يها ؛ چرخهيساز سال برنامه يش از سيدر ب

اول  ي نندهيپرب ي برنامه 15ن يب يچ وسترنيه 1956ش از يپ. است يونيزيفرود وسترن تلوخوب اوج و 

ز اول شد ييكه پا "دود اسلحه"ال يسر( دين مقام رسيك وسترن به اي؛ باالخره 57-1956در فصل . نبود



ا ه نيتر نندهي؛ شش وسترن در فهرست پرب1957-58در فصل ) و آخر سال مقام هشتم را مال خود كرد

برتر  يگاهيجا 15تا از  9لسن بودند؛ ين يبند مالك رده يها وسترن 1958-59در فصل   . حضور داشتند

ك وسترن هنوز يبه هر حال؛ چهار سال بعد؛ فقط ). شد ياول هم م يتا 4كه شامل (وسترن بودند

با . ه نبودشتر از سيوقت ب چين تعداد هيهم ا يبعد يها ؛ و در سال)"دود اسلحه"باز هم (محبوب بود

ن متن؛ به ينوشتن ا ي د شدند؛ و تا لحظهيناپد يونيزيتلو يها ؛ وسترن1975در  "دود اسلحه"مرگ 

  . اند دهيلسن نرسينمودار ن يباال

مسابقات  يكه برا يگر است ـ جنونيد يها ه برنامهيبود؛ شب 50 ي ن كه اوجش اواخر دهه وستر ي چرخه

؛ 60 ي و مربوط به جنگ سرد اواسط دهه ينظام يها رنامها هوس بيوجود داشت؛  50 ي اواسط دهه

تسلطشان را  يسودآور زمان يها ن فرموليتمام ا. 70 ي ل دههيگرا اوا واقع يها يباال با كمد يكينزد

 يرشدگيو س) گر برگشتنديد يها ه با لباسيشه؛ و بقيهم يها برا يبعض(نندگان از دست دادند يب يرو

هم  يزيعنصر اسرار آم ي جهيها نت ها برنامه تيمحبوب. ستين از دست رفتن نيشه عامل ايش از حد هميب

ك ژانر را به يكه ناگهان  يطيهمان شرا. عموم ي قهيرات سلييتغ: اش سخت است  ينيب شيهست كه پ

  . شوند يرساند معموال بعد از چند فصل باعث سقوط آن م يها م يبند رده ي قله

  

مشخص  يها اند كه نشان دهند چرا فرمت داشته يا العاده ال فوقيون تميزيپردازان تلو هياز نظر ياريبس

 يها ل دراميكند س يك بارنائوف احساس ميار. شوند يلسن موفق ميمشخص در ن يها در زمان

ها  ييكايو كمكي به اين كه آمر CIAن يكالندستا يها تيبود به فعال يپاسخ 60 ي اواسل دهه يجاسوس

ر قابل يغ يها حتما ضرورت... جاد كردهيف ايكث يكارها يرا برا يما واقعا بخش اگر دولت"قبول كنند 

اواخر  "يا جقه جق" يها شيكند كه موج نما يشنهاد ميشناس پ ن جامعهيلتيتاد گ. ".در كار بوده ياجتناب

ن يكردن مخاطبان مرد با دور نگه داشتن دخترها از رمانس؛ و به ا يراض" يبود برا يتالش 70 ي دهه

  ".سمينيه فميعل) ها و زن(ها  مرد يب همسو شدن با واكنش منفيترت

ند يم كه فرآيدگاه را قبول كنين ديدشوار است ا يزند؛ وليبرانگ  ار وسوسهيبس يفرهنگ يها لين تحليا

اد يار زيعوامل بس. شكل بوده است هم يو اجتماع ياسيس يا ط لحظهين همواره با محيزويد ژانر تلويتول

كشور از  يها يچ غاتين تبلينگه داشتن بزرگتر يراض يون برايزياز تلوين. ه موثرندين قضير اد يگريد

از زمان عقب بمانند  يكنند كه كم يها را مجبور م شتر تعداد مخاطب ممكن؛ برنامهيبه ب يق دسترسيطر



 ينيب شيا و پآشن يهفتگ يها دهند برنامه يبح ميرسد عموم مردم ترج يبه نظر م. ناراحت نشود يتا كس

ال راهش را به قلب يك سري يكند كه قوت يت كمك مين واقعيح ايوع به توضن موضير باشند؛ ايپذ

  . ماند يم يآنتن باق يدا كرد؛ معموال تا چند فصل بعد رويمردم پ

  

و  يا شبكه يساز ات برنامهيشتر به خاطر تجربير بيين تغيكنند؛ ا ير مييتغ يونيزيتلو يژانرها يوقت

ن منابع يتر از مهم يكي. يبه مسائل فرهنگ يناگهان يمضمون يها د است تا واكنشيتول يها كيتكن

در . هاست يبند باالتر بودن در رده يبرا  NBCو  ABC ,CBSان يد ميها؛ رقابت شد گسترش فرمت

 را يعناصر گوناگون يتجار ي شتر و وفادارتر؛ هر سه شبكهين بيجذب مخاطب يها برا نيان ايجنگ ام

؛ يژانر يها د كنندهيشتر توليمثل ب. شان اضافه كردنديها ن به برنامهيل مخاطبيم يش فوريافزا يبرا

ن ياول ABC. محبوب سكس و خشونت است يها هيشان ادو ها در زرادخانه اين شبكه ياصل ي اسلحه

. بانش پرداختيك با رقيستماتيبه رقابت س يقو يياكشن و ماجرا يها د برنامهيبود كه با تول يا شبكه

باال پرتاب كرد؛ و  ين برنامه را به ده تايا 60 ي ل دههياوا "رانير ناپذيتسخ" ي پر گلوله يفضا

از   لمنامهيك ناظر في "نگه داشتن برنامه همان باال يكند؛ برا يك بارنائوف گزارش ميطور كه ار همان

   ".ا نهياكشن هست  يكاف ي ند به اندازهيگشت كه بب يلمنامه را با دقت ميطرف شبكه هر ف

  

 "يجمع دسته يد شد؛ و همگيش تقليتوسط رقبا يد به زوديت شديبا استفاده از جسم ABCت يموفق

گفتند  "ا به ندرتيوقت ـ  چيه. شتر خواستنديها اكشن ب وود؛ شبكهيهال يوهايدر دستورشان به استود

زود و  ي ها قوه كه در آن ييها بعد فرمت ي تا اواسط دهه ".خشونت دستشان را گرفت يخشونت ول

ش ي؛ با افزا1970 ي به هر حال؛ تا اواسط دهه. شدند يق ميها تشو نقش داشت توسط شبكه يباز تفنگ

 ينياز نشان دادن خشونت عقب نش NBCو  ABC ,CBS؛ باالخره يونيزيه خشونت تلويفشار عل

ه اكشن بودند تعدادشان كم شد؛ و ها ب ل شبكهيم ي؛ كه ابزار اصليو بازپرس يسيپل يژانرها. كردند

  . داشتند يتر ميار ماليت بسيماندند اغلب شخص يكه باق ييها آن

 يها ت فرمتيش محبوبيافزا يها برا شبكه يها هيگر از ادويد يكيز يك آميو تحر يجنس يها مضمون

 شبكه يماندر مه را "يفرمان آبر"دستور معروف  يمز آبريج CBSس يي، ر60ي  ل دهياوا. تنها بودند

از  يونيزيبا هر ژانر تلويها تقر در طول سال. "كيزن؛ بدن و تفر" يبود برا ييرد كه نداصادر ك



مثل ) لسن پسنديو ن(يهمه پسند يزهاير شكل داده شده تا چييد؛ تغيجد يمفرح تا مستندها يها جنگ

 ي ز خشونت اواخر دههيگ با كاهش چشم. ز را در خودش جا بدهديك آمير تحريبرهنه و تصاو مهيزنان ن

 يبازپرس يها و برنامه يكمد يها تيموقع. از ژانرها شدند ياريبس ياصل يژگيو ي؛ مسائل جنس79

ن لحن فقط ين حال ايبا ا. ز پر شدنديآم كيتحر يجذاب و برخوردها يها ناگهان از بلوند ياديار زيبس

 يها از طرف سازمان ياصل يها يچ غاتيكوت تبليد بايتهد  80 ي ل دههيچند فصل دوام آورد؛ اوا

2يا جقه جق" يها شتر برنامهيمنجر به حذف ب ييسايكل يادگرايبن
اگرچه سكس كامال ممنوع نشده . شد "

زمان حاضر  ياد گرفتند كه حداقل برايها  شد و شبكه يمصرف م يشتريگر با دقت بيحاال د يبود؛ ول

  . ك مردم را محدود كننديازشان به تحرين

ر يتاث يدشات؛ ول ينقش يونيزيتلو يدر گسترش ژانرها يساز سكس و خشونت به برنامه هجوماگرچه 

هم  يا مسائل جنسيسخت و خشن  يها ها بدون اكشن شتر فرمتيب. نبود يدراز مدتش چندان اساس

. هاست برنامه يماندگار ي ت سادهير ژانرها واقعيتر در تكامل اخ يك عامل قطعي. توانند زنده بماند يم

از  يكين فرصت را دارند كه از يبماند؛ ا ين فصل باقيشانس هستند كه چند كه انقدر خوش ييها اليسر

، 70 ي با شروع دهه. امكان بهتر شدن در طول زمان: مند شوند وم بهرهين مديا يها يژگين ويتر مهم

. ت بودين تجربه تكامل مضمون و شخصيا. كردند ير قابل ذكرييتغ ييك ابتدايدرامات يها فرمت

به  ين طرز فكر را كه هر قسمت در جهان خودش وجود دارد و ربطيت ايموقع يها يمخصوصا كمد

و  "خانواده ي همه"؛ "لر موريتا يش مرينما"مثل  ييشرويپ يها برنامه. گذشته ندارد را رها كردند

ازه؛ مشاغل ت يها كارها تير ارائه كردند؛ شخصيمتغ ي هيك زمنيپخششان  يها در طول سال "ش.ا.م"

ت يچاردز؛ ادير ينندگان فرصت داشتند تكامل ماه به ماه مريب. كردند يدا ميتازه؛ و احساسات تازه پ

 "hill street blues " يسيپل ي برنامه. م شوندينند و در تكاملشان سهيهان را ببيبانكر؛ و مارگارت هول

دند يكش يها طول م هفته يكه هركدام گاه متقاطع ارائه كرد يها از داستان يا فراتر گذاشت و دسته يگام

اد يرا هم  ياصل ي خچهين حال تاريداد و در ع يش را نشان ميها تيدر حال انجام شخص يها تيو فعال

هم از  "Hill Street Blues"؛ 80ال يو او 70 ي اواخر دهه يها از درام ياريمثل بس. كرد يم يآور

                                         
  . های جنسی و جذاب ای است برای برنامه واضح است که این اسم کنایه ٢



ت و يمدت شخص يتا مخاطبان شب را با رشد طوالنكرد  يروز استفاده م يها اليسر يها كيتكن

  . كنند يده راضيچيپ يها طرح

  

پخش اخبار با . كردند يرات بزرگيير تغياخ ي ستند كه در دههين ييتنها ژانرها يداستان يها فرمت

تر و  با لحن زنده ABCت يآن موفق ي عهير كرد؛ و طلييد تغيجد يها د و رقابتيجد يها يتكنولوژ

شده با  يكيدان جنگ الكترونيل به ميتبد يپوشش ورزش. بود "اخبار امشب جهان"تر سرعت باال

 يها برنامه. كنند يرنگ م سه كامال كميرا در مقا يورزش ي ك مسابقهيكه حضور در  يا ژهيو يها جلوه

 ها ن برنامهيا. منقلب شدند "كيشركت الكتر"و  "يابان سساميخ"مثل  ييها كودكان با برنامه يآموزش

تمركزشان را  يحرف يها شينما. ز و مفرح را نشان دادنديانگ جانيع؛ هيون در آموزش سريزيقدرت تلو

 ي؛ ابزوردها "وينمايش فيلم داناه"آزاد دو طرفه  يها وارد شدند از برنامه ير دادند و به هر سبكييتغ

   "د لترمنيويآخر شب با د " يشخص

  . "ساعت ي مجله"ا ي "كاير آمريصبح به خ"مثل  يمحبوب ياه در برنامه ياز اخبار و سرگرم يبيتا ترك

 يارضا يون برايزيتلو يتجار ييتوانا ياست برا ير شاهديسال اخ 35در  يونيزيتلو يتنوع ژانرها

د از يوم به مواد خام ـ باين مدياد ايار زياز بسين. نيها و مخاطب يچ غاتير تبليمتغ يها تقاضا و هوس

 يها با ذائقه يگوناگون يها ز هفته برنامه داشته باشد ـ باعث شده فرمتاول صبح تا آخر هفت رو

وود مرتب به كار يهال يونيزيد تلويتول يها ها و شركت كه در شبكه ييها فرمول. جاد شونديمختلف ا

زمان  يشناس ر با مخاطبييت تغيو قابل يان ماليي حام ق با عالقهيتطب ياند برا شده يروند طراح يم

اند كه آماده  شده يطراح ييها آدم يكم توجه ياول صبح برا ياطالعات يها و برنامه يار الكاخب. پخش

شوند االن اكشن  يدار ساخته م زنان خانه يشتر برايبعد از ظهر؛ كه هنوز ب يها اليسر. كار يشوند برا يم

 يخشك يها بكهش ياخبارگوها. كنند ينوجوان را راض: شان دارند تا مخاطبان تازه يشتريو رمانس ب

. را به خود جلب كنند يتر ار جوانيت بسياند تا جمع شان را به حضور فعال عوض كردهيميقد

و  يخانوادگ يها يشه مخصوص سرگرمين هشت تا نه بعد از ظهر؛ مثل هميننده بياوج ب يها ساعت

طرفدار  در نظر گرفته شده كه يت بالغيجمع يبرا يبعد يها ت است؛ ساعتيموقع يها يعموما كمد

  . هستند يونيزيتلو يها لميك؛ و فيرمانت يها ؛ ملودراميسيپل يها اليسر

  



اگرچه . به همه است يدسترس يوم براين مديتالش ا ي نشان دهنده يونيزيتلو يژانرها ي گستره

د يترد. ر كنديينده تغين منتخب در آيبه مخاطب يكابل يها ل شبكهيون ممكن است با تمايت تلوزيمامور

 يرداستانيك و غيدرامات يها فرمول. اورنديون نتوانند دوام بيزيتلو ي هيپا يها در كار است كه فرمت يكم

وصل . اند هاست كه كاربرد خود را ثابت كرده و اقتباس كرد دههيات؛ تئاتر و راديلم؛ ادبيون از فيزيكه تلو

همه  ينشان؛ به ژانرهايتر رسوداز پ يكيو  يعموم يد سرگرمين منبع توليتر ون؛ به عنوان محبوبيزيتلو

  . ادامه داشته باشد ياديز يها رسد تا مدت يپسندش به نظر م


