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 28/07/2017                عیدی صالح الدین س

 !برنامه های تلویزیونی ضعیف

رداننده و خود نطاق و خود مالک تلویزیون و حتی خود گخود مبصر، خود  یاسیسگری  تحلیلكه یزمان

دارای حزب و موضع سیاسی حزبی شود مشکالت در تضاد هم بودن وظایف و موقف ها آغاز شده و به 

 .رساند کیفیت برنامه و محتوی آن سخت ضرر می

  !بلی بخش ازین وظایف در تضاد هم اند 

مسایل به شکل  ئۀحد اقل نسبی( و دادن منطق سخن و اراحقیقی ) ۀادای رسالت رساندن تصاویر و چهر

متوازن و فرصت دادن حق انتخاب برای بیننده و خواننده تا انتخاب داشته باشد در بخش زیادی از برنامه 

 .مانند افغانستان مفقود استهای رادیویی و تلویزیونی کشور های 

آن به  ۀصحبت دارند که خود نیز برای تهی یزیونی و رادیویی به لسان و ادبیاتاز برنامه های تلوی یبخش

 ها ضرورت دارند تا کلمات انتخاب شده را برای خود تعریف کننده.  قاموس

 قوط کرده و به کدام لحن و ادبیاترداننده از کدام قمر سگبیچاره در حیرت است این نطاق و  ۀه و شنوندبینند

 کند؟ غیر قابل فهم زبانش صحبت می

حلیل از ت یها و یا بخشه از برنام یدر بخش .جدید تلویزیون آریانا از همین قماش اخیرند ۀحد اقل دو برنام 

ب رتیر و موقفش تحمیل شود و به این تگننده، بیننده و شنونده نظر تحلیلشود تا بر خوا های کتبی تالش می

دهد و در مورد منطق سخن، قبول و عدم قبول آن در عقل سلیم.  و قناعت می ر خود را خوش ساختهگتحلیل

 .کند رفته و عمالً نفیه میگننده، بیننده و شنونده در نظر نو حق انتخاب خوا

ختلف م یر و امکان انتخاب منابعگامروز سخت سخت ۀنست که خواننده، بیننده و شنوندباید درک کرد و دا 

مستندات  آن نباشد و بر که منطق سخن دری لذا از خواندن، دیدن و شنیدن همچو مطالب و برنامه های دارد. 

 .کند را رد می ه و آنستاستوار نباشد، دوری ج  

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saidi_S/salauddin_s_barnaama_haaye_televisioni_zaif.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saidi_S/salauddin_s_barnaama_haaye_televisioni_zaif.pdf


  
 

 

 2از 2

ً تلویزیون های افغانی ط  .تلویزیونی اصوالً از لحاظ شکل با هم فرق دارد یارادیویی  برنام ف یاما اکثرا

 خواند و خواند و آن هم غلط می نطاق نشسته و می نیست. رف پر مصبیشتر رادیویی  ۀ.... صرف برنام

 .تلویزیونی دارد ۀت که برنامسخوش ا

مارند شت شگشان ان ۀنند که خواننده، بیننده و شنوندان و برنامه سازان بداگردانندگضرورت است تا این 

 .شان پ ر مصرف و جهانی ۀولو برنام

نیدن و ران، شگان و تحلیلگردانندگازین قبیل  یو حتی قرار صحبت رویاروی به بخش با تأسف و تأثر

م کننده های برنامه های تلویزیونی افغانی قابل یان و تنظگردانندگخواندن این چند سطر برای بعضی از 

 خواندن نیست و تحمل شنیدن آنرا هم ندارند. 

 پایان

 

 

 

 

 


