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فوتبالیِ  تاب  و  تب  و  هیجانات  بر  عالوه  و   شد  آغاز  فوتبال  جهانی  جام  دیگر،  بار    
پوشش  نحوه  به  توجه  گیرد،  می  فرا  را  دوستان  فوتبال  و  ها  تیم  طرفداران  که  آن 
کند.  می  ایجاد  رسانه  حوزه  کارشناسان  بین  را  داغی  بحث  هم  مسابقات  تلویزیونی 
بدون تردید، کیفیت پوشش تلویزیونی این رویداد مهم، نقش بسیار زیادی در ارزیابی 
آن  باشد،  داشته  دنبال  به  را  مخاطبان  نارضایتی  اگر  و  دارد  جهانی  جام  از  دنیا  مردم 
صورت  آن  برای  که  گزافی  های  هزینه  و  شود  می  تلقی  خورده  شکست  و  ناکام  جام 
با  فیفا  و  میزبانان  که  است  دالئل  همین  به  رفت.  خواهد  هدر  به  است،  گرفته 
جام  به  منظر  این  از  نیز  ما  نگرند.  می  تلویزیونی  پوشش  موضوع  به  ویژه  حساسیت 
کننده  برگزار  مسئوالن  قطر،   2022 جهانی  جام  شروع  از  قبل  تا  پردازیم.  می  جهانی 
موضوع،  این  علیرغم  اند.  نکرده  ارائه  آن،  تلویزیونی  پوشش  مورد  در  زیادی  اطالعات 
دهیم  اختصاص  جهانی  جام  و  فوتبال  به  را  مطالبی  شماره،  این  در  ایم  نموده  سعی 
برگزاری جام و مشخص شدن نحوه پوشش  با  ببریم.  به آن سمت  را  و فضای نشریه 
تلویزیونی و همچنین انتشار نقد کارشناسان رسانه ای، امیدواریم در شماره های آینده 
هم در این زمینه مطالب مفید و قابل استفاده در اختیار شما عالقه مندان قرار دهیم.
در ضمن چون این شماره به ویژه نامه جام جهانی اختصاص یافته صفحه کنتراست نداریم.

                                                                   احد رجایی

6  طراحی نشان و
                 نماد جام جهانی قطر

    احد رجایی   
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همیشه این سوال مطرح بوده که تلویزیون چگونه و از چه نقطه 
مسابقه  تلویزیونی  روایت  نگرد؟  می  فوتبال  مسابقه  به  دیدی 
فوتبال چگونه باشد تا بیینده تلویزیونی به درک عمیق تر و واقع 
این است  دانیم  آنچه که می  برسد؟  آن  به  تری نسبت  گرایانه 
که روایت یک مسابقه فوتبال عالوه بر تصاویری که ارائه دهنده 
فرم بصری مسابقه هستند یک روایتگر صوتی نیز دارد که شامل 
بیننده  هم،  کنار  در  که  است  گزارشگر  صدای  و  محیط  صدای 
از  از مسابقه  دیداری-شنیداری  روایتی  تماشای  به  را  تلویزیونی 

تلویزیون ترغیب می کنند.    
عنوان  با  ای  مقاله  در   )Andrew Barnfield( برنفیلد  اندرو 
»فوتبال، پخش و روایت در تلویزیون زنده« می نویسد : پخش 
همزمان )زنده( رویدادها، روایتی را ایجاد می کند که سعی دارد 
افتد،  می  اتفاق  آنچه   : دهد  انتقال  مخاطب[  ]به  را  عنصر  سه 

چگونه اتفاق می افتد و چرا اتفاق می افتد. 
این سه عنصر عبارتند از: وقایع نگاری، بازنمایی و طرح 

ایجاد  وقایع  خود  جزئیات  با  را  چیزی«  »چه  جنبه  نگاری  وقایع 
می کند. بازنمایی بر »چگونگی« تمرکز دارد و این کار را به شکل 
حضور فوری، نزدیکی و زنده بودن انجام می دهد و یک طرح کلی 
را قابل  که برای سازماندهی روایت است و »چرایی« رویدادها 

)Storytelling درک می کند. )داستانسرایی
کالمی  و صرفاً  نیست  تصویری  فوتبال صرفاً  زنده  روایت پخش 
نیست. در عوض، این ترکیبی از هر دو است که می توان آن را 
مشاهده کرد و شنید. ترکیبی بصری – کالمی که به فهم رویداد 
مجموعه  این  ترکیب  با  روایت  کند.  می  کمک  انجام،  حال  در 
سه جانبه ایجاد می شود و با انعطاف پذیری در بستر زمان به 
به نظر برسد  ابتدا ممکن است  آید. در حالی که در  دست می 
است  خالص  نگاری  وقایع  یک  فوتبال  مسابقه  زنده  پخش  که 
اما چنین نیست. پوشش تلویزیونی صرفاً فهرستی از رویدادها 
بستر  در  که  رویدادی  بیرون  و  دورن  به  بلکه  نمی دهد  ارائه  را 
نهایت یک  در  و  کند  دادن است حرکت می  روی  در حال  زمان 
می دهد. ارائه  توضیحات  و  تحلیل  با  همراه  بصری  روایت 

عنوان  با  ای  مقاله  در   )Andy Streets( استریتس  اندی 
»تلویزیون و فرم مسابقه فوتبال« می نویسد : درک تأثیری که 
تماشای یک مسابقه فوتبال از تلویزیون بر روی شناخت تماشاگر 
دارد، بسیار مهم است، زیرا یک مسابقه روی صفحه تلویزیون 
برگزار  تماشاگر  چشمان  مقابل  در  که  مسابقه-ای  با  اساساً 
می شود متفاوت است. در بدترین حالت، این اثر می تواند روایتی

غیرقابل تحمل ایجاد می کند که بر خالف میل خود بر بینندگان 
به  می تواند  تلویزیون  حالت،  بهترین  در  و  می آورد  فشار 
تماشاگران اجازه دهد تا نگاه دقیق تری به بازی داشته باشند، با 
نماهای نزدیک از بازیکنان که هیچ احساسی را نادیده نمی گیرد.

وقتی به کاری که تلویزیون با یک مسابقه فوتبال می کند نگاه 
می کنیم، دو عنصر کلیدی سینماتوگرافی قابل مشاهده است: 
اولی مفهوم نما )Shot( و دومی تدوین نماها )Edit( است. بطور 
کلی در فلسفه روایتگریِ مسابقه فوتبال دو بخش متفاوت وجود 

دارد :
)Active Ball الف- هنگامی که مسابقه در جریان است. )توپ فعال
)Inactive Ball ب-هنگامی که مسابقه متوقف است. )توپ غیر فعال

روایت بصری مسابقه فوتبال با نماهای باز و نماهای بسته انجام 
باشد  متوقف  یا  جریان  در  مسابقه  اینکه  براساس  و  شود  می 
تعاریف متفاوتی از روایت و نمابندی وجود خواهد داشت.  نماهای 
باز که موقعیت و آرایش بازیکنان و توپ را در زمین مسابقه نشان 
می دهد و نماهای بسته که حالت و حرکت یک بازیکن را در یک 
کند. می  ارائه  بیننده  به  مسابقه  جریان  در  یا  خاص  موقعیت 

Main Shot )نمای مرجع )اصلی 
 Main( بیشترین زمان از پوشش مسابقه فوتبال را در نمای اصلی
تماشاگر  مهمترین  دید  زاویه  از  اصلی  نمای  بینیم.  می   )Shot
حاضر در محل مسابقه )VIP( ارائه می شود و ماجرای مسابقه را 
برای ببینده روایت می کند. این نما را دوربینی که در ادامه خط 
مرکزی زمین و در ارتفاع مناسب قرار گرفته است ارائه می کند. 
با توجه به فیزیک هر ورزشگاه و ارتفاع سکوها و فاصله ای که 
دوربین  برای  متفاوت  ارتفاع  دو  معموال  دارند  مسابقه  زمین  از 
اصلی )دوربین 1( تعریف شده است. اندازه نمای دوربین اصلی 
بر  در  را  تا یک ششم زمین مسابقه  بین یک سوم  ای  محدوده 
می گیرد. این محدوده با توجه به شرایط مسابقه، محل توپ و تمرکز

 

نویسنده: سعید آتشین
کارگردان
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تمرکز بازیکنان متغیر است. تصویربردار دوربین اصلی با تسلط و 
شناختی که از ورزش فوتبال و شرایط لحظه ایِ آن دارد با استفاده 
 )Expansion & Concentration( »از قاعده »گسترش و تمرکز
روایت جریان مسابقه را بدست می گیرد و به عبارت دیگر با بستن 
یا کاهش هیجان لحظات  افزایش  به  نمای دوربین  باز کردن  یا 
افزاید. مهارت تصویربردار دوربین اصلی در روایت  مسابقه می 
حدود 90 درصد از زمان مسابقه او را در مقام »کارگردان دوم« 
برنامه قرار می دهد. بنابراین تا زمانی که مسابقه در جریان است 
مسابقه  روایت  برای  ما  مرجع  تنها  اصلی  دوربین  فعال(  )توپ 
خواهد بود. این دوربین آرایش )Arrangement( بازیکنان دو تیم 
را با توجه به موقعیت توپ در زمین مسابقه نمایش می دهد به 
همین دلیل یک نمای تاکتیکی )Tactical Shot( محسوب می شود.

Detail Shot  نمای جزئیات
با اینکه در هنگام جریان مسابقه نمای دوربین 1 نمای مرجع و اصلی 
ما در پوشش جریان عادی مسابقه است اما گاهی یکی از بازیکنان 
حاضر در زمین به نوعی خاص می شود و احتماال بیننده تلویزیونی 
بخواهد او را از نزدیکتر ببیند. مثل دروازه بانی که آماده ضربه زدن 
به توپ و شروع جریان مسابقه است یا بازیکنی که صاحب توپ 
و در تدارک یک حمله است اما دور از دید دوربین اصلی قرار دارد. 
در اینجا یک دوربین دیگر به کمک دوربین اصلی می آید تا این 
جزئیات از مسابقه که برای بیننده جذاب است را به تصویر بکشد.

بازیکن  کردن  دنبال  اش  وظیفه  که   2 شماره  دوربین 
قرار   1 دوربین  کنار  دقیقا  است   )Ball Carrier( توپ  حامل 
کانونی  )فاصله  لنز  در  متفاوت  فنی  مشخصات  با  اما  گیرد  می 
حامل  بازیکن  از  دوربین  این  که  نمایی  اندازه  و  بیشتر(  خیلی 
 )Full Body Shot( قد  تمام  نمای  یک  کند  می  ارائه  توپ 
شود. دیده  نما  این  در  باید  هم  توپ  که  ضابطه  این  با  است 

فوتبال  تلویزیونی  پوشش  در  که  )Convention(ی  قرارداد 
مسابقه  جریان  در  جزئیات  نمای  ارائه  که  است  این  دارد  وجود 
)بازیکن حامل توپ( فقط در محدوده¬ی نزدیک به خطوط طولی 
زمین  از  محدوده  این  در  اگر  دیگر  عبارت  به  است.  مجاز  زمین 
اصلی  نمای  تغییر  امکان  باشد  توپ  صاحب  بازیکنی  مسابقه 
انتقال  از  استفاده  با  تغییر  این  دارد.  وجود  جزئیات  نمای  به 
صحنه  از  بخشی  اینکه  دلیل  به  و  شود  می  انجام   )Cut( کات 
شد. خواهد  محسوب   )Cut in( برش  درون  یک  است  اصلی 

نمایی که این دوربین ارائه می کند به دلیل اینکه نشان دهنده یک 
بازیکن و تکنیک و مهارت او در حمل توپ است یک نمای تکنیکی 
)Technical Shot( محسوب می شود. در تمام مدتی که مسابقه 
در جریان است )توپ فعال( کارگردان فقط می تواند دورن برش 
انجام داده و برای لحظاتی نمای تمام قد از بازیکن صاحب توپ را 
نشان دهد و نشان از نمای بسته بازیکنان و نمای افراد خارج از 
زمین مسابقه )مربیان، نیمکت بازیکنان ذخیره، تماشاگران و...( 
است. ممنوع  شود،  می  محسوب   )cut away( برش  برون  که 
اروپا های  ملت  جام  کارگردان   Jamie Oakford آکفورد  جیمی 

UEFA Euro 2020 و یکی از 6 کارگردان جام جهانی 2022 قطر 
 می گوید : »ما می توانیم همه چیز را پوشش دهیم اما به روشی خاص.

را نشان خواهیم داد. مالک آن  بگذارد، آن  تاثیر  بازی  اگر روی 
عقل سلیم است. من دوست ندارم بیش از حد شلوغ کاری کنم. 
من  است.  گزینه  بهترین   1 دوربین  باشد،  جریان  در  بازی  اگر 
فقط زمانی برش می زنم که فکر کنم می توانم چیزی به پوشش 
مسابقه اضافه کنم. در برخی از کشورها، کارگردانان در حالی که 
بازی در جریان است، برون برش Cut away  می زنند. این کار 

مرا دیوانه می کند.«
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نماهای خیلی بسته
توان  نباشد )توپ غیرفعال( می  هنگامی که مسابقه در جریان 
افراد  و   )cut in( زمین  داخل  بازیکنان  از  نزدیک  خیلی  نماهای 
خارج از زمین مسابقه )cut away( نشان داد. ضربات ایستگاهی

که  جریمه  محوطه  پشت  آزاد  ضربات  و  پنالتی  ضربه  مثل 
به  نیاز  است.  زیاد  خیلی  آنها  در  گل  موقعیت  ایجاد  احتمال 
یا  نماهایی دارند که بیننده بتواند احساس و چهره زننده ضربه 
دروازه بان که منتظر نواخته شدن ضربه است را ببیند. یا نمای 
و جریمه  یا خطا کرده  دیده  بازیکنی که آسیب  از  نزدیک  بسیار 
کار  بیشترین  و  هستند  تأثیرگذار  بسیار  نماها  این  است.  شده 
تمرکز  هنگام  دارند.  تلویزیونی  بیننده  برای  معنا  ایجاد  در  را 
تجربه  دو  امکان  بیننده  به  بسته  نمای  بازیکن،  یک  چهره  روی 
مشابه، اما کامالً متفاوت را می دهد. کلوزآپ نگاهی انحصاری 
می  ارائه  او  احساسات  به  نتیجه  در  و  بازیکن  چهره  حاالت  به 
مثبت  صورت  به  او  با  تا  کند  می  وادار  نیز  را  بیننده  اما  دهد، 
را وادار می کند  بیننده  ارتباط برقرار کند. پس دوربین  یا منفی 
بگیرد. بازیکن تصمیم  آن  به  تا در مورد احساسات خود نسبت 

)Cut away( برون برش
در روایت مسابقه فوتبال به نماهای انفرادی یا جمعی از حاشیه 
زمین مسابقه و کل استادیوم اشاره می کند. دیدن هیجان یک 
مربی که بازیکنانش را به حرکت و تالش تشویق می کند، انتظار، 
کودکی  شاید  و  تیم  یک  طرفدار  تماشاگران  هیجان  و  اضطراب 
این  است  معتقد  سالیوان  کریستوفر  و...  جذاب  زنی  یا  زیبا 
بازآفرینی احساس حضور در  برای  نماها »نشان دهنده تالشی 
ورزشگاه برای بیننده تلویزیونی است و می تواند به نگاه سرگردان 
یک هوادار در میان جمعیت در هنگام توقف بازی تعبیر شود.«

تلویزیون بینندگان  شود  می  باعث  که  دارد  وجود  لحظاتی 

احساس کنند در حال تماشای یک مسابقه فوتبال از روی سکو 
می  زمین  از  خارج  به  توپ  بازیکنی  که  هنگامی  شاید  هستند. 
و  ماند  می  او  نزدیک  نمای  روی  لحظاتی  برای  کارگردان  و  زند 
داشته  بازیکن  با  ای  صمیمانه  ارتباط  دهد  می  اجازه  بیننده  به 
حالت  بهترین  در  زمانی  تلویزیون  تولید  حال،  این  با  باشد. 
را  چیزهایی  دهد  می  اجازه  مخاطب  به  که  گیرد  می  قرار  خود 
تلویزیون  از دست می رفت.  در یک مسابقه حضوری  که  ببیند 
تقویت  را  آن  هم  و  می کند  تحریف  را  تماشا  تجربه  هم 
نظر  در  را  مدرن  فوتبال  تلویزیونی  پوشش  وقتی  و  کند  می 
می گیریم، اصرار بر غلبه یکی از آن ها بر دیگری اهمیتی ندارد.

آکادمی  استاد  و  آزاد  کارگردان   Volker Weicker ویکر  فولکر 
مسابقات  کارگردانان  از  یکی  آلمان   - کُلن  ای  رسانه  هنرهای 
گوید:  ای می  در مصاحبه  )ژاپن-کره جنوبی(  جام جهانی 2002 
»مطمئناً سندی وجود دارد که دقیقاً توضیح می دهد که در کدام 

موقعیت بازی چه کاری باید انجام دهید.

همه چیز در آنجا تنظیم می شود؛ چند حرکت آهسته می آید، 
آید، چند تکرار حرکت آهسته در یک حرکت  اول می  کدام یک 
ارسال می شود. این کاتالوگ تا حدی حاوی روحیه مخاطب است. 

سوالی که در HBS مطرح می شود این است: 
را  برزیلی ها  و  استرالیایی ها  ایرانی ها،  ژاپنی ها،  که  شاهکاری 
به طور یکسان خوشحال می کند، چگونه باید باشد؟ استانداردهای 
در  ویکر  دارد.«  وجود  فوتبال  پخش  برای  متفاوتی  المللی  بین 

بخش دیگری از این مصاحبه می گوید: 
»به دلیل معماری استادیوم در انگلستان مردم خیلی نزدیک به 
یک  باید  تشویق  هر  برای  آلمان  در  نشینند.  می  مسابقه  زمین 
برش برای نشان دادن تماشاگران ایجاد کرد، در انگلیس تشویق 
عنوان  به  شاید،  شود.  می  دیده  تصویر  زمینه  پس  در  همیشه 
یک کارگردان HBS، ممکن است به این فکر کنید که خانم های 
برزیلی کم پوشش را اغلب نشان ندهید تا بینندگان مسلمان را 
آزار ندهید. چنین دستورالعملی باید برای همه منصفانه باشد. 
شما باید بتوانید داستان هایی را در طول مسیر روایت مسابقه 

تعریف کنید:
یا  ساده  خطاهای  برخورد  تعویضی،  بازیکنان  مربیان،  واکنش   

مجازات شده توسط داور و...«
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نشان مسابقات   که  لوگوی جام جهانی 2022  رونماییِ  زمان  از 
به شمار می رود، این موضوع، محل بحث فوتبال دوستان بوده 
است. این لوگو که منحصر به فرد و به یاد ماندنی است و به این 
به طور رسمی در سپتامبر  مسابقات هویت متمایز می بخشد، 
2019 رونمایی شد. پس از آن در سراسر جهان هیاهویی به پا 
کرد و بحث در مورد آن باال گرفت. این نشان، در ساختمان های 
فرهنگی  دهکده  آمفی تئاتر  دوحه،  برج  جمله  از  قطر،  نمادین 
کاتارا، بازار واقف و قلعه الزباره، به نمایش درآمد. عالوه بر شهر 
میزبان، در بیش از 24 شهر از جمله لندن، مکزیکوسیتی، پاریس، 
ژوهانسبورگ، بمبئی و سئول نیز این لوگو را به نمایش گذاشتند.
به و  شد  رونمایی  نیز  فیفا  اجتماعی  های  شبکه  در  همچنین 

 پر اشتراک گذاری ترین پست، تبدیل شد. برخی از فوتبالیست های 
مشهور جهان این لوگو را در حساب های اجتماعی خود همرسانی 
کردند و طرفداران آنها نیز به نوبه خود آن را با میلیون ها نفر دیگر 
به اشتراک گذاشتند و آن را به نمادی شناخته شده تبدیل کردند.

 این نشان و همچنین نماد مسابقات برای شبکه های تلویزیونی 
نیز بسیار اهمیت دارد. زیرا از آن به اشکال گوناگون در برنامه 
های خود استفاده می کنند و حتی در طراحی دکور، وله و طرح 
دارد  معنی  لوگویی  برند.هر  می  بهره  آن  از  خود  گرافیکی  های 
این قاعده مستثنی نیست. طراحان  از  نیز  و نشان جام جهانی 
با دقت این لوگو را به گونه ای طراحی کرده اند که نه تنها روح 
نشان دهد. نیز  را  و محلی  ای  منطقه  فرهنگ  بلکه  مسابقات، 

عناصر طراحی لوگوی جام جهانی فیفا
طراحی  با  نشان  یک   ،2022 جهانی  جام  لوگوی  شک،  بدون 
استودیوی  را یک  لوگو  این  و در عین حال ساده است.  باشکوه 
مستقر در لیبسون پرتغال به نام  Unlock طراحی کرده است. 
در نگاه اول، لوگو چشمگیر و به یاد ماندنی و دوست داشتنی به 
نظر می رسد. دلیل آن هم این است که این نشان طرحی ساده 
را  بیننده  و  را به خود جلب می کند  است که به سرعت، توجه 
وادار می کند تا دوباره به آن نگاه کند.در طراحی این نشان، فقط 
کارشناسان  و  افراد  از  بسیاری  است.  نشده  توجه  مسابقات  به 
اند. کرده  ارائه  توضیحاتی  معناست  به چه  لوگو  اینکه  مورد  در 

اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، ببینیم فیفا در مورد این 
نشان چه می گوید.در بیانیه مطبوعاتی فیفا آمده است: »طراحی 
این نشان مظهر چشم انداز رویدادی است که کل جهان را به هم

متصل و درگیر می کند و در عین حال عناصر برجسته فرهنگ 

و منطقه ای عربی و اشاراتی به بازی زیبا را به نمایش می گذارد.«

الهام بخش  بنابراین، فرهنگ منطقه ای عربی و مناظر محلی، 
طراحی لوگو بوده اند.در بیانیه مطبوعاتی این سازمان گفته شده: 
»منحنی های متحرک لوگو، نشان دهنده موج های تپه های بیابانی 
است و حلقه ناگسستنی هم عدد هشت را به تصویر می کشد  
یادآور هشت استادیوم شگفت انگیز که میزبان مسابقات خواهند 
بود و هم نماد بی نهایت که منعکس کننده ماهیت به هم پیوسته 
رویداد است.«پس می توان گفت که لوگوی مسابقات فقط یک 
فرهنگ  متعدد  از جنبه های  بازتابی  آن،  از  بیش  نیست.  طرح 
رمزگشاییِ  برای  است.اکنون  رویداد  برگزاری  محل  منطقه  و 
پردازیم. می  آن  ساخت  در  شده  استفاده  عناصر  به  نشان، 

شال
اول شبیه شال  نگاه  در  لوگو  است.  اصلی شال  عناصر  از  یکی 
نیست. اما شال پشمی سنتی عربی الهام بخش این طرح است. 
این شال لباسی رایج در جهان عرب در طول زمستان است. به 
ویژه طرح های قهوه ای رنگ روی آن این تداعی را بیشتر ایجاد 
می کند. از این رنگ آمیزی قهوه ای استفاده شده تا کمی رنگ به 
طرح داده شود و توجه را نیز جلب کند. به عالوه این رنگ، رنگ 
پرچم قطر هم هست. همچنین انحنای طرح، از انحنای شال دور 
گردن گرفته شده است. به گفته کمیته عالی تحویل و میراث قطر، 
» محبوبیت شال ها مثل فوتبال، یک نیروی متحد کننده است 
دیگر  تنیده شده است.«دلیل  زندگی مردم  روزمره  بافت  در  که 
گنجاندن نماد شال این است که این رویداد بر خالف دوره های 
قبل در فصل سرد یعنی ماه های نوامبر و دسامبر برگزار می شود.

منحنی های در حال حرکت
یکی از ویژگی های جذاب لوگوی مورد بحث، منحنی هایی است که 
به صورت شیب های تند شکل گرفته اند. اما این منحنی ها فقط 
به خاطر آن به کار گرفته نشده اند که آن را منحصر به فرد و جذاب 
کنند. این منحنی ها بسیار شیب دار به نظر می رسند، زیرا تپه های 
بیابانی را نشان می دهند که به تپه های بزرگ می پیوندند و سپس 
به دلیل طوفان های شدید صحرا به سرعت، شیب شان تغییر می 
کند. بنابراین، شکل لوگو بیانگر تپه های بیابانیِ مواِج عربی است.

نماد بی نهایت
از طرف دیگراین لوگو با الهام از ریاضیات به شکل نماد بی نهایت 
نامحدودِ  ارتباطات  دهنده  نشان  نماد،  این  است.  طراحی شده 

نویسنده: احد رجایی
مهندس فنی

 

طراحی نشان و
 نماد جام جهانی قطر
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افراد کره زمین است و از آنجا که جام جهانی رویدادی بین المللی 
است که عاشقان فوتبال را در سراسر جهان درگیر خود می کند، 
کند. می  بیان  را  جهانی«  جام  رویداد  پیوسته  هم  به  »ماهیت 

شکل عدد هشت
یکی دیگر از ویژگی های قابل توجه لوگو این است که شکل آن شبیه 
عدد هشت است. این عدد نشان دهنده هشت ورزشگاهی است 
که مسابقات جام جهانی در آنها برگزار می شود. اما هشت یک عدد 
منحصر به فرد با جریان ثابت و بدون پایان است. هشت عددی 
ایده آل برای زمانی است که می خواهید چیزی بی پایان و ابدی 
را بیان کنید. فرم بصری هشت انگلیسی جریان نامحدود انرژی و 
قدرت را نشان می دهد. طراح از این عدد، هوشمندانه برای ایجاد 
هویت برند مسابقات با یک پیام مشخص استفاده کرده است.

رنگ
موضوع،  این  و  است  سفید  پایین  به  باال  از  عمدتاً  نشان  این 
ظاهری متمایز به آن می بخشد و توجه بینندگان را برای مدت 
طوالنی به خود جلب می کند. اما در حالی که رنگ سفید رنگ 
آن وجود  در  ای هم  قهوه  رنگ  به  است، چندین عالمت  اصلی 
از  که  هستند  هایی  رنگ  ای  قهوه  و  سفید  رنگ  دو  هر  دارند. 
پرچم قطر به عاریت گرفته شده اند. رنگ قهوه ای در باال جایی 
ظاهر  دارند،  قرار  فوتبال  عالمت  طرف  هر  در  نقطه  دو  که 
نام  مارون،  مارونی)  ای  قهوه  رنگ  پایین،  قسمت  در  می شود. 
های  نقش  با  گویند(  می  هم  مروخوش  را  آن  که  است  دوایی 
گلدار است که بیشتر روی شال های سنتی مورد بحث استفاده 
نشان  از  بخشی  مستقیماً  طرح  زیر  نوشته  هرچند  است.  شده 
نیست، اما باز از خط سنتی عربی در طراحی آن استفاده شده 
امروزی  و  جدید  نشان،  همراه  به  شده  استفاده  فونت  است. 
به  مدرن  هم  و  معمولی  هم  فونت  این  که  معنی  بدین  است. 
اولین نشان  این نشان،  این است که  نکته دیگر  نظر می رسد. 
جام جهانی است که به صورت سه بعدی طراحی شده است و 
دارد. باالیی  بسیار  قابلیت متحرک سازی  تلویزیونی  گرافیک  در 

نماد بازی های جام جهانی قطر
اما برای جام جهانی قطر نمادی به نام لعیب نیز طراحی شده است. 
طراح این نماد، آقای سید حسین اجاقی، گرافیست ایرانی است. 

نمادی که خیلی زود در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و 
حتی قضاوت هایی در مورد ماهیت آن منتشر شد. مثالً برخی آن 
را شبیه به روح و برخی دیگر آن را »سفره ماهی خلیج فارس« 

 می دانستند، اما هیچ یک از این تعابیر درباره »لعیب« صادق نبود.

که  است  ماهری  بسیار  بازیکن  معنای  به  عربی  زبان  در  لعیب 
همه طرفداران فوتبال را محو تماشای تکنیک های خود می کند.

اکنون  اما  بود،  شخصیت«  »طراح  ها  سال  اجاقی  حسین 
و  ویژه  موفقیت  به  آسیا  غرب  در  جهانی  جام  دوره  اولین  برای 
بزرگی دست یافته است. او در باره طراحی این نماد می گوید:

مانند  قبل  های  دوره  در  جهانی  جام  نماد  طراحی  روال 
مورد  در  تری  دقیق  اطالعات  که  روسیه  یا  برزیل  مانند 
انتخاب  خودشان  که  طراحانی  از  فیفا  که  بود  این  دارم  آن 
می کردند می خواست که طرح پیشنهادی خود را بفرستند. سپس 
از بین طرح های رسیده، سه طرح را که مورد تایید کارشناسان 
معرض  در  را  طرح  سه  آن  و  کرد  می  انتخاب  گرفت  می  قرار 
ارزیابی عمومی قرار می داد و هر کدام که رای بیشتری می آورد 
از  و  ایمیلی به من زده  این راستا  نماد جام جهانی می شد. در 
من درخواست ارائه طرح شد. اجاقی بر اساس مشخصات اعالم 
شده نمادی طراحی کرد که بر گرفته از شاهین بود که به پرنده 
ملی قطر معروف است. نکته جالب این است که پس از ارائه سه 
طرح نهایی، که طرح اجاقی هم جزو آن ها بود، انیمیشن هایی با 
استفاده از آن سه نماد ساخته شدند و مخاطبان پس از تماشای 
آن انیمیشن ها به آن نمادها رأی دادند. ولی هیچکدام از سه 
طرح نظر مسئوالن قطر را جلب نکرد. سپس امیر قطر ایده ای 
ارائه نمود و اظهار تمایل نمود که طراحی آن را حسین اجاقی انجام 
دهد. ایده او همین لعیبی بود که اکنون، طراحی شده است. این 
نماد برگرفته از پوشش محلی قطر است. این ایده متضمن این 
بود که کاله سیاه که مردان قطری بر سر می گذارند و انگشتری که 
به دست می کنند )لباس محلی مردم این کشور( به نماد رسمی 
جام جهانی قطر تبدیل شود و هدفشان این بود که از فرصت جام 
جهانی نهایت استفاده راببرند و این پوشش را به عنوان یک نماد 
فرهنگی معرفی کنند. آنها می خواستند این نماد به صورت بصری 
دیده شود تا همه مردم جهان بدانند قطری ها چگونه لباس می 
جهانی  جام  نماد  طراحی  های  چالش  درباره  »اجاقی«  پوشند. 
2022 قطر می گوید: این کاراکتر بسیار چالش برانگیز بود، وقتی 
اهداف از  ای  مجموعه  کنیم،  طراحی  را  شخصیتی  خواهیم  می 
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برای خلق آن داریم که باید در طراحی به آن ها توجه شود. در 
تحرک  پر  که  بود  می  فوتبالیست  یک  باید  ما  جا شخصیت  این 
است و نیاز به حالت هایی دارد که در آن داشتن دست و پا برای 
بازی با توپ بسیار مهم است، اما زمانی که در مطالعات اولیه 
برای این طرح، دست و پا در نظر می گرفتم، رضایت بخش نبود. 
امیر قطر هم در مورد این موضوع، دقیقاً همین نظر را داشت و به 
من گفت که این شخصیت نباید دست و پا داشته باشد. اتودهای 
زیادی، زدم.  با تیم انیماتورهای فیفا در مورد نحوه طراحی حرکت 
فوتبالی  نمایش  یک  بتواند  او  که  طوری  به  این شخصیت  برای 
ارائه دهد، ارتباط برقرار کردم و در نهایت به طرحی رسیدیم که 
برای همه ما مطلوب بود. این تصویرگر توضیحات جالبی درباره 
نقوش روی این نماد دارد و می گوید: پس از نهایی شدن طرح 
گزینه  و  کردم  طراحی  آن  برای  زیادی  نقوش  و  تزیینات  اولیه، 
های زیادی را در نظر گرفتم و به این کمیته فرستادم تا دستشان 
حذف  را  آنها  از  تعدادی  نهایی،  انتخاب  در  باشد.  باز  آن  برای 
که طرح  بود  این  ما  ترجیح  و  بودند  کردیم،  چون خیلی شلوغ 
ها، آنقدر شلوغ نباشند که باعث ایجاد تنش بصری شوند. زیرا 
ممکن بود حس خوبی در مخاطب ایجاد نشود. به همین دلیل، 
این  کنیم.  استفاده  آن  روی  توپ  دو  تصویر  از  گرفتیم  تصمیم 
از لوگوی اصلی جام جهانی که قبالً طراحی شده  کاراکتر را هم 
بود، اخذ کردیم. در پایین آن هم از نقوش عربی الهام گرفتیم. 
از جمله نقوشی که زنان قطری با استفاده از حنا،  روی دستان 
خود نقش می بندند. در حقیقت این شخصیت، نمادی از مردان 
و زنان قطری به عنوان کشور میزبان جام جهانی است. اجاقی که 
مدام از طریق دفتر امیر قطر با امیر قطر در ارتباط بود و نظرهای 
وسواس  و  دقت  جالب،  نکته  گوید:  می  کرد،  می  دریافت  را  او 
زنان  هنر  از  پایین طراحی  در قسمت  مثالً  بود.  قطر  امیر  باالی 
قطری با حنا استفاده کردم و فیفا تاکید داشت که طرح شلوغ 
تر باشد ولی در نهایت امیر قطر گفت که شلوغی در انتهای طرح 
شود. پرت  سفید  شال  خود  از  مخاطب  حواس  شود  می  باعث 

لعیب،  نماد  از  استفاده  با  استیکرهایی  همچنین،  اجاقی 
شود.  استفاده  اجتماعی  های  شبکه  در  که  است  کرده  طراحی 
نماد  و  نشان  طراحی  تنها  دیگر،  که  است  مهمی  نکته  هم  این 
مورد  بصری  عناصر  باید  و  نیست  کافی  رویدادی  چنین  برای 
افزود. ها  طراحی  به  نیز  را  اجتماعی  های  شبکه  در  استفاده 

و  است  برگزاری  حال  در  قطر   2022 فوتبال  جهانی  جام 
بر  را  پخش  و  تولید  مسئولیت  فیفا  تلویزیونی  تولید  بخش 
تیمی  با   )HBS( میزبان  پخش  سرویس های  و  دارد  عهده 
را پوشش می دهند.  رویدادها  این  تمام  نفر  از 2500  متشکل 
در اینجا نگاهی به نکات برجسته و پیشرفت های تولید می اندازیم؛
UHD/HDR  پوشش تصویری مسابقات با استفاده از تکنولوژی

ماهیت جمع و جور جام جهانی این دوره )محدوده جغرافیایی کشور 
میزبان( به عوامل تولید این امکان را داده است که در دو گروه 
تقسیم شوند.  میزبان مسابقات  استادیوم  بین هشت  عملیاتی 
این گروه ها توسط 6 کارگردان درجه یک جهان هدایت می شود ؛

 )François Lanaud( فرانسوا النو                                    
-                                   فرانسه

عنوان  به  را  کار خود  از سال 1996  او                           
سال   20 از  بیش  و  کرده  آغاز  ورزشی  زنده  پوشش  کارگردان 
دارد.  المللی  بین  ورزشی  مهم  رویدادهای  در  باال  سطح  تجربه 
برنده جایزه فیفا و یوفا )دوربین طالیی جام جهانی، فینال لیگ 
قهرمانان( شده است. النو در جام های جهانی فوتبال )از 1998 
به بعد(، مسابقات قهرمانی اروپا یوفا، لیگ قهرمانان یوفا ، جام 
فرمول  فرانسه.   1 لیگ  آفریقا،  های  ملت  جام  آسیا،  ملت های 
یورولیگ،  بسکتبال  فرانسه،  آزاد  تنیس  موناکو،  بزرگ  جایزه   1
 ، یخ  روی  هاکی  میدانی،  و  دو  هندبال،  قهرمانان  لیگ  راگبی، 
گفتگومحور  و  کنسرت   ، سرگرمی  برنامه¬های  همچنین  اسکی 
تجربه کارگردانی دارد و اکنون در جام جهانی 2022 حضور دارد.

                                    
                                    

         )Grant Philips( گرانت فیلیپس                                      
اسکاتلند

                                         او تهیه کننده اجرایی و کارگردان 
ورزشی است و در لیگ برتر انگلستان )Premier League( ، جام 
، جام  اروپا  ، جام ملت های  قهرمانان  لیگ   ، انگلستان  حذفی 
کونکاکاف ، جام جهانی فیفا )2014 ، 2018 ، 2022( و مسابقات 

بوکس و راگبی به عنوان کارگردان حضور داشته است.

 

پوشش مسابقات
 جام جهانی 2022 فیفا

گردآوری و ترجمه: سعید آتشین
کارگردان

کارشناس ارشد برنامه سازی
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                                                              )Jamie Oakford( جیمی اوکفورد                                 
انگلستان

                                           
 ITV او کار خود را از سال  1986 در                                                    
Sport آغاز کرد. در کارنامه او کارگردانی رویدادهای زنده ورزشی 
از جمله فوتبال، بوکس، اسنوکر، دارت و مسابقات موتور سواری 
وجود دارد. اوکفورد از سال 2002 در تمامی جام های جهانی فوتبال 
قهرمانی  و مسابقات  برزیل(  فینال جام جهانی 2014  )از جمله 
اروپا )UEFA( ، لیگ برتر و حذفی انگلستان کارگردانی کرده است. 
در یورو 2020 او کارگردان تمامی مسابقاتی بود که در ورزشگاه 
ومبلی لندن برگزار شد و اکنون در جام جهانی 2022 حضور دارد.

  )Laurent Lachand( لوران الچاند                                     
فرانسه

                                          
                                               او کار خود را از 1997 آغاز کرده است 
و در چند دوره جام جهانی فیفا ، جام جهانی فوتبال زنان 2015 
روسیه   2017 ها  کنفدراسیون  جام  فینال   ،  2016 یورو   ، کانادا 
)آلمان - شیلی( ، لیگ 1 فرانسه را در کارنامه کاری خود دارد. الچاند 
در آکادمی پخش وابسته به )HBS( دوره های کارگردانی ورزشی 
را تدریس می کند و اکنون در جام جهان 2022 قطر حضور دارد.

                                                                                   )Sarah Cheadle( سارا چیدل                               
انگلستان

                            
در  را  خود  کار   1998 سال  از  او                               
ارشد  کارگردان   2018 سال  از  و  کرده  آغاز  اسپورت  اسکای 
مسابقات فوتبال است. چیدل برای اولین بار است که مسابقات 
کند. می  تجربه   2022 قطر  در  را  مردان  فوتبال  جهانی  جام 

                                    سباستین فون فریبرگ 
 )Sebastian von Freyberg(                                   

                                     آلمان

                                   او از سال 2010 بازی های بوندسلیگا 
1 و 2 را کارگردانی کرده است. در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا 
)UEFA( ، جام حذفی آلمان )DFB( همچنین در جام ملت های 
و  ایتالیا-بلژیک(  و  آلمان-مجارستان  )از جمله   2020  Euro اروپا 
جام  در  اکنون  و  روسیه   2018 برزیل    2014 جهانی  های  جام 

جهانی 2022 قطر حضور دارد.
تلویزیونی  پوشش  برای  استاندارد  چیدمان  و  نقشه  زیر  شکل 
قابلیت برخی  که  است  دوربین   42 شامل  مسابقات 

super-slo-mo  و برخی نیز امکانultra-slo-mo  دارند و بازیکنان 
دهند. می  پوشش  را  مسابقه  حساس  های  موقعیت  و  کلیدی 
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کم(  استیدی  و  دست  )روی  متحرک   RF بیسیم  دوربین  چندین 
نیز برای ضبط فعالیت ها  حاشه مسابقه مثل پوشش هواداران، 
اطراف  و  داخل  در  بازیکنان  و   VIP مصاحبه های  تیم ها،  ورود 
این  برای  که  هایی  دوربین  شوند.  می  استفاده  استادیوم 
مسابقات در نظر گرفته شده اند دارای تکنولوژی UHD/HDR با 
دوربین هایی  تا   p  1080 کیفیت  با  و  ثانیه  در  فریم   50 سرعت 
که با سرعت 150 فریم در ثانیه و باالتر تصویربرداری می کنند.

 
)The Multi-Feeds( فید های چندگانه

که  است  چندگانه  فیدهای  زنده،  محتوای  توزیع  اصلی  هسته 
مسابقه،  محتوای  از  ای  گسترده  طیف  دهد  می  امکان  فیفا  به 
برای صاحبان حقوق  را  محتواها  سایر  و  مسابقه  از  بعد  و  قبل 
برخی  خروجی  و  جانبه  چند  فیدهای  همچنین  دهد.  ارائه 
جمله  از  مختلف،  های  فرمت  در  جداگانه  بصورت  ها  دوربین 

واحد  خروجی  فید  و  منتخب  ایزوله  دوربین های  برای   
چندگانه  فیدهای  همه  بود.  خواهند  دسترس  در  سیار 

                                      ,                                          و
                               در دسترس دارندگان حقوق خواهند 
است. شده  تعبیه  صوتی  کانال   16 تا  کدام  هر  برای  که  بود 

فید های مختلفی که پخش فیفا در اختیار مشتریان )خریداران 
حق پخش( قرار می دهد عبارتند از : 

- فید خروجی استادیوم 
- فید پایه بین المللی 

- فید دوربین تاکتیکی و محتوای اضافه 
B و تیم  A فید تیم -

B و بازیکن  A فید بازیکن -
- فید تماشاگران

- کلیپ های اکشن
- کلیپ های احساسی 

)Highlight( رویدادهای برجسته -

فید دورربین تاکتیکی که تلویزیون ایران برای حذف تصاویر نامتعارف از آن استفاده می کند.

ساختار گردش کار توزیع فید جام جهانی
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پشتیبانی خدمات با فضای ابری
مبتنی  رسانه  سرور  شده،  ارائه  مهم  خدمات  از  دیگر  یکی 
است.  )cloud-based media server( ابری  فضای  بر 

)FIFA MAX)Media Asset Exchange  در واقع واحد »مبادله 
دارایی رسانه« است که به دارندگان حقوق اجازه می دهد تا گنجینه 
ای از محتوا را در اختیار داشته باشند که نسخه 2022 آن قادر به 
نگهداری 6000 ساعت محتوا خواهد بود که تمامی حجم محتوای 
دسترسی  قابل  فیفا  محتوای  رابط  طریق  از  آن  در  شده  ذخیره 
است. دارندگان حقوق )چه در IBC مستقر باشند یا نه( می توانند 
متخصصان  برای  امکان  این  که  باشند  داشته  دسترسی  آن  به 
برنامه ساز که هزاران کیلومتر دورتر هستند فرصتی برای تقویت 
کیفیت   با   XAVC-I طریق  از  محتوا  این  دهد.  می  محتوا  تولید 
با   HDR فرمت  از  و سرور همچنین  می شود  ذخیره   1080P/50
پیش نمایش SDR برای تحویل به مصرف کننده پشتیبانی می کند.

)Immersive Audio( صدای فراگیر
استریو  پایه  میکس  یک  تنها  نه  حقوق  دارندگان 
سراند  صدای  میکس  یک  و   )basic-stereo mix(
توانند  می  همچنین  دارند  اختیار  در   )5.1  surround-sound(
دو  در  که  را   )5.1.4  immersive( فراگیر  صدای  میکس  یک 
شود،  می  تولید   IBC در  مستقر  فراگیر  صدای  جداگانه  واحد 
استادیوم  هر  در  صدابرداران،  فعالیت  مرکز  در  کنند.  انتخاب 
چیدمان  با  که  کپسولی  هشت  میکروفون  از  چیدمان  یک 
پشتیبانی  تماشاگران(  نزدیک  )در  بعدی  سه  های  میکروفون 
می شود، قرار دارند. دارندگان حقوقی که در فرمت های صوتی 
یک  به  می کنند،  توزیع  را   AC-4 و   MPEG-H مانند فراگیر  های 
شده  سازی  شخصی  و  فرد  به  منحصر  کامالً  شنیداری  تجربه 
دسترسی خواهند داشت که شامل کنترل انتخابی صدای عناصر 
و   ) و...  گزارشگر  استادیوم، صدای  آمبیانس  کردن  زیاد  یا  )کم 
تفسیرهای جداگانه )انتخاب صدای گزارشگران متفاوت( می شود.

تولید صدای فراگیر در جام جهانی نیازمند یک نقشه قوی برای جانمایی میکروفن ها است.
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