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چکیده
که تحوالت تاریخی فناوری های تدوین بر زیبایی شناسی این هنر داشته است.  کردن تاثیراتی است  هدف این مقاله، معلوم 
که  گروهی از فیلم های بلند داستانی هالیوود است  رویکرد مقاله عمدتًا متوجه نتایج مقایسه تاثیر فناوری تدوین بر ساختار 
گذار« از تدوین آنالوگ به تدوین دیجیتال )دهه های ۱۹80 و ۱۹۹0(، با دو فناوری متفاوت تدوین شده اند. مقاله با  در»دوره 
که  کتابخانه ای، درحیطه های زیر به تبیین موضوع می پردازد: ۱. معرفی عواملی  روش تحقیق اسنادی و با استفاده از منابع 
بیشــترین تاثیر را طی تاریخ تدوین بر زیبایی شناســی تدوین داشــته اند. ۲. بررسی ساختارهای فنی – زیبایی شناسی تدوین 
که برخی با فناوری  گذار«  گروهی از فیلم های هالیوودی »دوره  که متاثر از فناوری تدوین بوده اند. ۳. مقایسه ساختار تدوینی 
کی از آن است که تحول فناوری های تدوین،  آنالوگ و برخی دیگر با فناوری دیجیتالی تدوین شده اند. نتایج به دست آمده حا
در دوره هــای تاریخــی معینی، تاثیر آشــکار بر زیبایی شناســی تدوین داشــته اســت. اختراع نخســتین ماشــین الکترومکانیکی 
تدوین )موویوال( در دهه۱۹۲0 و اختراع سامانه تدوین غیرخطی دیجیتالی برای تدوین فیلم و ویدئو در دهه ۱۹۹0 - به عنوان 

نقاط عطف تاریخی در تحول فناوری های تدوین – نمونه هایی از تاثیر فناوری های این هنر بر زیبایی شناسی آن هستند.
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تدوین فیلم، زیبایی شناسی تدوین، فناوری های تدوین، ساختارهای تدوین، تدوین دیجیتالی.
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شــکل گرای  مکتــب  رویکــرد  بــا  مقالــه  ایــن  نظــری  چارچــوب 
ح  زیبایی شناســی هنرهای رسانه ای۱ همبستگی دارد. مباحث مطر
در ایــن مکتــب، عمدتــًا بــر مقوالتــی چــون تشــریح شــکل رســانه ها، 
تبیین ماهیت رســانه ها و نحوه ایجاد ارتباط آنها با مخاطب متمرکز 
است. نظریه پردازان شاخص این مکتب در سینما، رودولف آرنهایم 
و بــاری ســالت، در تلویزیــون هربــرت زتــل۲ و در نظریــه عمومی علوم 
کلــی نظریه پردازان  ارتباطــات مارشــال مک لوهان هســتند. بــه طور 

که: این مکتب معتقدند 
» ۱. هر رســانه ای اصالتًا منحصر به فرد اســت. خصلت هر رســانه 
گی ها، ابزار، مصالح و فنون منحصر به فرد آن تعیین می شود.  با ویژ

که در آن یک    ۲. در رشد و پیشرفت رسانه ها منطقی وجود دارد 
کمک می کند. گسترش و رشد شکل دیگر  شکل هنری به 

۳. تحلیل و بررسی یکپارچه ی محتوا و شکل رسانه ای، در رشد و 
گسترش زیبایی شناسی رسانه ها سهیم است« )متالینوس،۱۳84، ۲۳(.
ح در مکتب  بــا توجــه بــه این که بخــش عمــده ای از مباحث مطــر
شکل گرای زیبایی شناسی هنرهای رسانه ای، متوجه مقوله فناوری 
رسانه ها است، در این مقاله، اصطالح فناوری به مفهوم مصنوعات 
گرفتــه شــده، اما فنــاوری بــه مفهوم  جامــع عبارت  تکنیکــی در نظــر 
اســت از »فعالیــت آدمــی بــه منظــور دگرگون کــردن محیــط طبیعــی 
گونه هــای متفاوتی  بــا اســتفاده از انــواع مختلف اطالعــات، دانش و 
شــکل گرای  نظریــه  در   .)۲۱  ،۱۳8۹ )دووریــس،  طبیعــی«  منابــع  از 
زیبایی شناســی رســانه ها، مقوله زیبایی شناســی فیلم به دو شــاخه 
زیبایی شناســی تصویر و زیبایی شناســی تدوین تقسیم می شود. در 

گونه رویکرد رایج است: زیبایی شناسی تدوین نیز دو 
کــه بــه جنبه هــای فنــی یــا ســاختارهای  رویکــرد شــکل گرایانه۳، 
که به جنبه های  فیزیکــی تدوین توجه دارد و رویکرد مفهوم گرایانه4، 
فلســفی و روان شــناختی )ایده ئولوژیــک( در زیبایی شناســی تدویــن 
می پــردازد. در ایــن مقاله با رویکرد نخســت ســروکار داریم و در بحث 
مربــوط بــه معرفــی مؤلفه هــای ســاختار تدوینــی فیلم، بــه ماهیت و 
مفهــوم دوگانــه تدویــن5 بیشــتر خواهیــم پرداخــت. در اینجــا »هنــر 
کل معنادار،  پیونــد قطعات تصویــر و صداهای فیلم برای خلــق یک 
بــر اســاس طرحی داســتانی و یا اندیشــه ای معین، با دادن انســجام 
کلی  بــه آنهــا، تدوین می نامیم« )ضابطــی جهرمــی، ۱۳8۹، ۱(. بطور 
فناوری  فیلم در پیدایش و "تحول شــکلی- زیبایی شناســی" سینما، 

کنون پنج نقطه عطف تاریخی را به وجود آورده است: تا
۱. اختراع سینماتوگراف در اواخر قرن ۱۹؛

۲. اختراع صدا برای سیِنما در اواخر دهه ۱۹۲0؛
۳. اختراع فیلم رنگی در اوایل دهه ۱۹40؛

4. اختراع شیوه های پرده عریض در دهه ۱۹50؛
5. اختراع فن آوری های دیجیتالی تولید فیلم در اوایل دهه ۱۹۹0.
مــوج تحــوالت ناشــی از پیدایش فنــاوری  مربوط بــه نقطه عطف 
کــه همچنان پرشــتاب ادامــه دارد-، هنوز  پنجــم در دو دهــه اخیــر- 
مقیــاس و ابعــاد تأثیراتــش بــر نظریــه و زیبایی شناســی فیلــم به طور 
گســترده، تبیین نشــده اســت. در این میــان، تاثیــرات مقوله تدوین 
کلــی ســینمای  کــه بالطبــع در چارچــوب مبحــث  دیجیتالــی فیلــم، 
دیجیتال قرار می گیرد،  بر جنبه های اقتصاد فیلم ســازی بیشتر مورد 
گرفتــه، امــا به نــدرت بــه تأثیــرات و پیامدهای  توجــه و تحقیــق قــرار 
که در بیشتر  زیبایی شناسی آن توجه شده است؛ شاید به این علت 
پژوهش هــای مربــوط بــه ســینمای دیجیتــال،  بحــث پژوهشــگران 
بیشــتر بر امکانات دوربین )بر تصویر( و به طور عمده بر توانایی های 
کامپیوتر در تولید تصویر از طریق تکنیک  هایCGI 6 و مباحثی چون 
کامپیوتری، جلوه های ویژه بصری، شــیوه های ترکیب  گرافیک  انواع 
کامپیوتــری و نظایــر اینها متمرکز بوده اســت. به عــالوه، تأثیر  تصاویــر 
فناوری  بر زیبایی شناسی فیلم، همیشه و در همه دوران ها در حوزه 

تصویر مشهودتر و ملموس تر از حوزه تدوین بوده است.
کارگیری فناوری تدوین دیجیتالی  که مشخصًا دو دهه از به  حال 
بســیاری  تدوینــی  ســاختار  تحلیــل  و  مقایســه  طریــق  از  می گــذرد، 
کــه در یــک ژانــر با این ســامانه  جدیــد و یا با  از فیلم هــای متجانســی 
که: این فناوری  کرد  ســامانه ســنتی تدوین شده اند، می توان معلوم 
جدیــد، بر ســاختار زیبایی شناســی فیزیکی تدویــن از جنبه های زیر 

گذاشته است: تأثیر 
۱. میزان برش )کمیت یا تعداد نماها(؛

کلی ریتم برش(؛ ۲. ضرباهنگ تدوین )طول نماها و به طور 
پتیکی و جلوه های ویژه بصری تدوینی. 

ُ
۳. تعدد و تنوع جلوه های ا

کامل نظــام تدوین دیجیتالی-  گذار و اســتقرار  البتــه  مراحل آغاز، 
کشورهای صنعتی غرب- متفاوت بوده است. مثاًل هالیوود،  حتی در 
نخســتین تجربه هــای عملــی و تولیدی با ســامانه »تدویــن غیرخطی 
کــردن پیش زمینه هــای آن از اوایل دهه ۱۹80  الکترونیــک« را، با مهیا
آغاز کرد و دوران گذار کامل بین سامانه سنتی تدوین و سامانه تدوین 
دیجیتالی را طی تجربه ای ده ساله پشت سر گذاشت. ما نیز در کشورمان، 
کردیم و قریب به یک دهه  حدود پانزده سال پیش این تجربه را   آغاز 
گــذار« )85-۱۳۷5( را در ایــران پشــت ســر نهاده ایم.  کــه »دوره  اســت 

پیشینه مطالعات 

کلی   مطالعــات علمی)نظــری - تجربی( برای دســتیابی به نتایج 
تأثیــر فنــاوری  تدویــن دیجیتالــی بــر ســاختار فنــی و زیبایی شناســی 

فیلم هــا، ابتــدا در هالیــوود و ســپس در اروپــا طــی دهــه ۱۹۹0 انجــام 
کتاب فن تدویــن فیلم و  شــد.کن دنســیگر۷ در ســال ۱۹۹۳ با تالیــف 
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ویدیــو: نظریــه و عمل، طی فصلی با عنوان" تدوین خطی و فن آوری 
که این فن آوری  در زمینه تدوین و جلوه های  دیجیتال"، به انقالبی 
ویژه از آغاز دهه ۱۹۹0 در فیلم سازی به وجود آورده، پرداخته است. 
گذار از" تدوین ســنتی"8 به تدویــن دیجیتالی، مایکل  در پایــان دوره 
برنــت۹ )تدوین گر،کارگــردان و فیلم نامــه نویس امریکایی(، نخســتین 
پژوهــش علمــی را در ایــن زمینــه انجــام داد )در بخش هــای بعــدی 
که وی به دســت  مقالــه بــه تفصیــل بــه جزئیات پژوهــش و نتایجــی 
آورد، پرداخته خواهد شد(. پژوهش برنت در سال ۱۹۹4 در مقاله ای 
بــا عنوان تدوین ســنتی در مقایســه با تدوین غیرخطــی الکترونیک: 

مقایسه فیلم های بلند، منتشر شد.
در ســال ۲000، یــان اســپکن بــاخ۱0 )تدوین گــر و پژوهش گــر آلمانی 
تدویــن( مقالــه ای بــا عنــوان بــرش انطباقــی و بــرش پرشــی: نظریــه 
زمینــه  ایــن  در  دیجیتالــی،  تدویــن  عصــر  در  مونتــاژ  دیالکتیکــی 
گرهــارد شــوم۱۲ اســتاد آلمانی دانشــگاه وین در رشــته  کــرد.۱۱  منتشــر 
مطالعات فیلم نیز در ســال ۲00۱، اقدام به انتشــار مقاله ای با عنوان 
یادداشت هایی در زمینه تدوین دیجیتالی فیلم، کرد و در آن از طریق 
مقایسه به ظرایف هنری تدوین سنتی و تدوین دیجیتالی پرداخت.۱۳ 
چ  کتاب در یک چشم به هم زدن۱4 )۲00۱(، اثر والتر مور  چاپ دوم 
)تدوین گر امریکایی( پیوستی با این عنوان دارد: »تدوین دیجیتالی: 
چ، تدویــن دیجیتالــی را از منظــر فنی و  گذشــته، حــال، آینــده«. مور
کار تدوین گر  بگذارد، تشــریح  کــه می تواند از جنبه هنــری بر  تأثیــری 
کار  کهنــه  کولپــی )تدوین گــر  گرد هانــری  می کنــد. ناتالــی هــوور، شــا
فرانســوی، و آموزگار تدوین( به درخواســت اســتاد، نظرات خود را در 
کتاب نامه هایی  مورد اصطالح رایج آن زمان، »تدوین مجازی«۱5 در 
بــه یــک تدوین گــر جــوان۱6 )۱۹۹6( جمــع آوری و محاســن و معایــب  
شــیوه  تدوین )دیجیتالی(  را -عمدتًا از جنبه های عملی و اجرایی، 
گذاشته است۱۷ )صفحات ۱۲۳  در مقایسه با تدوین سنتی- به بحث 
تــا ۱۲۹ ترجمه فارســی (. باالخره مقاله پژوهشــی تدوین دیجیتالی و 
مونتــاژ: محو شــدن ســلولوئید و ورای آن۱8 )۲00۲( نوشــته مارتین له 
کانادا( و مارک  کنکوردیای  فوره۱۹ ) اســتاد مطالعات فیلم در دانشگاه 
کــه از مقولــه تأثیــر فنــاوری  تدویــن دیجیتالی،  فورســتنا۲0 می رســیم 
همچنیــن از تأثیــر فناوری  DVD، بر زیبایی شناســی تدوین و ســبک 

بصری برخی از فیلم های بلند داستانی بحث می کند.
کلی پیشــینه  پژوهش هــای مربــوط به شــناخت رابطه ی  بــه طــور 
فناوری تدوین با زیبایی شناسی این هنر را باید در عرصه وسیع تری، زیر 
عنوان »تأثیر فناوری های سیِنما بر زیبایی شناسی و سبک فیلم ها«، 
کرد. در این عرصه، نام باری سالت )تاریخ نگار، و نظریه پرداز  جستجو 
کتــاب  ســینما( از دیربــاز مطــرح بــوده اســت. وی در ســال ۱۹6۳ در 
خود تحت عنوان ســبک فیلم و فناوری ۲۱، بــرای معلوم کردن نحوه ی 
تأثیــر ماشــین الکترومکانیکی تدویــن، »موویالی صــدادار«۲۲، در دهه 
۱۹۳0 بر زیبایی شناســی نخســتین فیلم های ناطق، اقدام به پژوهش 
کــرد. ســالت از طریــق مطالعــه تطبیقــی بیــن فیلم هــای  گســترده ای 
که با دست و یا با موویالی برقی تدوین شده بودند، به این  داستانی 
نتیجه رسید: »موویال بر افزایش ضرباهنگ برش فیلم های هالیوودی 
 .)Salt, 1963, 69 ( »تولیدشــده در ســال های ۱۹۳0 مؤثــر بــوده اســت

بحث

الف.تبیین تاریخی
کلی عالقه بسیاری از نظریه پردازان و پژوهش گران سینما  به طور 
و تلویزیــون در نیــم قــرن اخیر، به مبحــث فناوری، بیشــتر مربوط به 
ارتبــاط فنــاوری  بــا ابداعــات زیبایی شناســی و مقولــه ژانــر در این دو 
رســانه بــوده اســت. در ایــن زمینــه مباحــث تصویــر، تدویــن و صدا، 
گرفته انــد و در این میــان، به تصویــر و صدا،  بیشــتر مــورد توجــه قــرار 
که تأثیر  خیلی بیشــتر از تدوین توجه شــده است. شاید به این دلیل 
عامــل تصویــر و فناوری هــای تولیــد آن )فیلــم ســیاه و ســفید و فیلم 
رنگی، پرده معمولی و انواع پرده عریض، فیلم دو بعدی و سه بعدی 
و نظایر اینها(، در تقســیم بندی دوره های تاریخی ســیِنما، به لحاظ 
عینی، بیشــتر محسوس و ملموس بوده اند تا فناوری های مربوط به 
که این دو عامل به لحاظ  گفت  تدوین. در مورد صدا و رنگ می توان 
کاماًل متمایز از سیِنما و ادوار آن را  تاریخی هر یک توانسته اند دو نوع 
کنند: سینمای صامت و سینمای ناطق، دوره فیلم سیاه  مشــخص 
و ســفید و دوره فیلم رنگی. به عالوه دو نوع تقریبًا متفاوت و متمایز 
از زیبایی شناســی را در تاریــخ ســینما- از جنبــه تأثیــر فنــاوری  صدا- 
می توان تشخیص داد )زیبایی شناسی فیلم بی صدا و فیلم صدادار، 
گرچه مقوله صدا  زیبایی شناســی فیلم رنگی و فیلم سیاه و سفید(. ا
گنجاند، لیکن صدا بیشــتر به عنوان  را قاعدتــًا باید در حیطه تدوین 
یک مقوله فنی نسبتًا مستقل در رسانه های سیِنما و تلویزیون مورد 
کمتر به لحاظ زیبایی شناسی حوزه معانی و بیان  گرفته و  توجه قرار 
از آن بحث شده است. اینکه چرا تدوین- اواًل به عنوان یکی از ارکان 
کامــل »پس تولیــد« فیلم  بیانــی هنــر ســینما، ثانیــًا به عنــوان فرآیند 
در چارچــوب مباحــث نظــری و پژوهش هــای علمــی مربوط بــه تاثیر 
کمتر مــورد توجه قرار  فــن آوری تدویــن بــر تحــول زیبایی شناســی آن 
کمتر عینی تدوین  گرفته، به احتمال زیاد مربوط به تأثیرات پنهان یا 
اســت )زیرا تدوین هنری غیر عینی یا »نادیدنی« اســت و تأثیرات آن 

کی و عاطفی دارد(.  بر مخاطب بیشتر جنبه ی ذهنِی، ادرا
گر اهل فــن، مخاطبان عــادی معمــواًل نمی توانند  بــه جــز تماشــا
که از  بــه تفاوت هــای زیبایی شناســی شکلی)ســاختاری( فیلم هایی 
فناوری های متفاوتی در تدوین آنها استفاده شده -مثاًل به تفاوت های 
ناشــی از میزان برش،  تعداد نما، طــول نما، تنوع انتقاالت بصری۲۳، 
کلی خود  بــرون برش ها۲4- پی ببرند. آنها نهایتًا می توانند احســاس 
کنند.  کند یا تند بودن ســرعت با ریتــم فیلم بیان  را بــا صفاتــی چون 
حال می توان از منظر دیگری نیز به این مقوله نگریست، زیرا بحث 
کنش ها  کنش ها و وا تأثیــر مجموعه ای از علت ها و معلول ها یا زنجیره  
کــه در دهــه ۱۹50 فنــاوری فیلم  نیــز در میــان اســت: عامــل عمــده ای 
)رنــگ، صــدای اســتریو، انواع پــرده عریــض و فیلم ســه بعدی( را جبرًا 
متحول کرد، فشار فزاینده گسترش تلویزیون بر استودیوهای هالیوود 
بود که تالش می کردند مانع از سقوط اقتصادی سیِنما شوند. بنابراین 
در اینجا- و در این مرحله تاریخی خاص- امر زیبایی شناسی فیلم به 
فن آوری و فن آوری به اقتصاد پیوند می خورد و اقتصاد نیز به تغییر در 
روش یا فرآیند تولید صنعتی فیلم می انجامد و این به نوبه خود، به امر 
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»متفاوت  ســازی« یعنــی به تغییر در قواعد و الگوهای زیبایی شناســی 
در  می انجامــد.  آن  کیفــی  اســتانداردهای  در  تحــول  و  فیلم ســازی 
نتیجــه، ایــن دو )اقتصــاد و متفاوتســازی( منجر بــه اختراع فنــاوری و 
ابــداع زیبایی شناســی می شــوند. فیلــم رنگی، صــدای اســتریو، پرده 
عریــض و سینماســکوپ، ضمن اینکه دســتاوردهای زیبایی شناســی 
برای سیِنما به ارمغان  آوردند، در عین حال به مسایل، محدودیت ها 
و چالش هــای خــاص در زمینه فیلمبــرداری و تدوین نیــز دامن زدند. 
کتابــش »فصــل مربــوط بــه زیبایی شناســی  بحــث بــاری ســالت در 
سینماســکوپ«، همچنیــن بحــث دیوید بــوردول و ژانت اســتایگر در 
کالســیک هالیوود: ســبک فیلــم و روش  کتاب »ســینمای  فصــل آخــر 
تولید تا دهه ۱۹60« مؤید این نکته اند۲5. از نظر تاریخ نگاران، »مکتب 
که فیلــم را بــه مثابه یک پدیــده صنعتی یا  جبــر فنــاوری« در ســینما، 
گون در تاریخ رسانه ها می نگرند، همچنین  محصول فناوری های گونا
که به تاریخ فیلم ســازی  تاریخ نــگاران مکتــب اقتصاد سیاســی فیلم۲6 
بــه مثابه نوعی تاریخ فعالیت های اقتصــادی و اجتماعی جوامع نگاه 
می کنند، »نظام های فرهنگ و اقتصاد فیلم با سه شاخص: اختراع۲۷ 
فنی، ابداع۲8 زیبایی شناسی و اشاعه۲۹ الگوهای تولید طی تاریخ این 

.)Gomery, 1986, 73( »گرفته و متحول شده است رسانه شکل 
بنابرایــن فنــاوری و تحــول آن، تنها عامل مؤثر بر زیبایی شناســی 
نبوده و نیســت-گرچه عامل بســیار مهمی اســت، بلکه مجموعه ای 
کلــی  مقولــه  بــر  گــون،  گونا اشــخاص  اقــدام   و  انگیزه هــا  عوامــل،  از 
زیبایی شناســی فیلم، از جمله زیبایی شناسی تدوین، مؤثر بوده اند 

که عمده آنها عبارتند از:
۱. عوامل اقتصادی؛

جامعــه  فرهنگــی  و  سیاســی  )زمینه هــای  اجتماعــی  عوامــل   .۲
همچنین روان شناسی مخاطبان(؛

۳. اراده زیبایی شناســی فیلم ســازان )میــل هنرمنــدان بــه ابداع 
فرم، نوجویی و ایجاد تحول در الگوها و سنت ها(؛

کار هنرمند یا وسیله تولید هنر(. 4. فناوری )به مفهوم ابزار 
کنــکاش در تحــوالت فناوری هــای تدویــن، چنــد نکتــه بــر مــا  بــا 

روشن می شود:
   ۱. تحــول در فناوری هــای ایــن هنر، همیشــه مترادف با توســعه 
زیبایی شناســی آن نبوده اســت؛ اختراع نســل اولیه دستگاه تدوین 
خطی الکترومغناطیسی برای نوار ویدئوکاست در اوایل دهه ۱۹۷0 در 
که مقاومت زیــادی از طرف تدوین گران فیلم برانگیخت،  تلویزیــون، 

دســتاورد زیبایی شناســی یــا هنــری قابــل توجهــی بــرای  تدویــن در 
ایــن رســانه به همراه نداشــت، بلکــه در مواردی » اختــراع ارتجاعی« 
هــم خوانده شــد. امــا در عرصه خبــر تلویزیونی، »اختراعــی انقالبی« 
گزارش های روز در این رســانه  بــود، در ســرعت تولید، پخــش اخبار و 
که بــر اقتصاد برنامه ســازی  حقیقتــًا "تحولــی انقالبــی" به وجــود آورد 
گذاشت. در نتیجه، سامانه تدوین خطی ویدئو برای  خبری نیز تأثیر 
کاربردهای غیرهنری )تدوین های ســریع و سردستی یا غیرپیچیده( 
در حیطــه خبــر و ژورنالیســم تلویزیونــی، بســیار مــورد اســتقبال قــرار 
کن!«۳0  که شــیوه بــه اصطالح شــتاب زده »برش بزن، تدویــن  گرفــت 

ساده و فوری، جوابگوی نیاز خبر بود.
کم بر رسانه ها )در حوزه های      ۲. نیازها و انگیزه های ارتباطی حا
فرهنگــی، اجتماعــی، و سیاســی( در ایــن زمینــه، بــه ویــژه در مــورد 
تلویزیون، چالش های ناشــی از انواع رقابت های رســانه ای در جهت 
افزایش سرعت انتشار اطالعات و اخبار در رساندن تولیدات به آنتن، 
انگیــزه تعیین کننــده ای بــرای مخترعــان فناوری هــای تصویربرداری 
کاهــش زمانــی و هزینــه تولیــد برنامه ســازی  و تدویــن بــا رویکــرد بــه 
که از اوایل  خبری،گزارشی و مستندسازی تلویزیونی شد )این تالش 

کنون بی وقفه ادامه دارد(۳۱. دهه ۱۹۷0 آغاز شده، تا
گــذرا بــر چشــم انداز دوره هــای  کــه مــروری  حــال ضــروری اســت 

تاریخی فناوری های تدوین انجام شود. 
دوره  یا  پیش مکانیکـــــــــی  )دوره  دســـــــــتی  تدویـــــــــن  دوره   .1

غیرمکانیکی( )19۲0-1895(
در این ســال ها، تدوین فیلم با دســت انجام می شــد: نوار فیلم را 
در برابر منبع نور می گرفتند، فریم مناســب )نقطه برش( را با ذره بین 
انتخــاب می کردنــد و بــا اســتفاده از قیچــی خیاطی، ســمباده فیلم، 
چسب مایع و پرس )گیره فلزی( برای اتصال دو نما اقدام می کردند.

۲. دوره تدوین مکانیکی
 -اختــراع ماشــین تدویــن معــروف بــه »موویــال«۳۲ در دهــه ۱۹۲0 

)معروف به میز ایستاده یا میز عمودی تدوین(.
ِکم۳۳   -اختــراع میزهای افقی تدوین )میزهای خوابیده یا تخت( 
و اشــتین بک۳4 در دهه ۱۹۳0 )ماشــین تدوین موویالی ناطق با یک 

باند صدا در همین دهه اختراع شد(.
3. اختراع دســـــــــتگاه تدوین الکترومغناطیسی35 برای تدوین 
کاســـــــــت در آغاز  دهه 19۷0 در برنامه ســـــــــازی  خطی نوار ویدئو 

تلویزیونی.

ماشین                      دهه
کار نحوه دسترسیذخیره سازی اطالعاتطرز 

کترونیکیمکانیکی رندومخطیدیجیتالآنالوگا

□□□1920موویال

□□□1930ِکم و اشتین بک

□□□1980ادیت دروید و مونتاژ

□□□1990َاوید و الیت ورکس

جدول 1- ماشین های تدوین در دوره های مختلف.
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تدوین  دســـــــــتگاه های  اختراع  الکترونیک:  تدوین  دوره   .4
ادیت دروید36 و مونتاژ3۷ در دهه 1980.

وید38 و 
َ
5. دوره تدوین دیجیتالی: اختراع دســـــــــتگاه تدوین ا

الیت ورکس39 در اوایل دهه 1990
بطور کلی برای تمایز فناوری های تدوین در دوره های تاریخی این 
کار ساختار فنی دستگاه  هنر، سه معیار می توان در نظر گرفت: ۱. طرز 
)مکانیکی و یا الکترونیک(؛ ۲. شــیوه ذخیره ســازی اطالعات )آنالوگ 
و یــا دیجیتــال(؛ ۳. نحوه دسترســی به اطالعات )خطــی و یا رندوم(.
گی هــا،  در جــدول ۱، بــر اســاس ایــن معیارهــا و برخــی دیگــر از ویژ

ماشین های تدوین در دوره های مختلف معرفی شده اند.
دو نقطــه ی اوج تاریخــی در تحول فناوری های تدوین وجود دارد: 
کامپیوتر بجای ماشــین های  جایگزینی موویال بجای تدوین دســتی و 
که تأثیری آشــکار بر زیبایی شناســی این هنر  الکترومکانیکــی تدوین، 
که  کرده اند. »یکی از پرســش هایی  در مرحله »پس تولید« فیلم ایجاد 
امروزه درباره تدوین دیجیتالی به دفعات مطرح می شود این است که:  
آیا فیلم ها دارند سریع تر می شوند؟ آیا به علت دیجیتالی بودن فیلم ها 
کــرد، فیلم هــا دارنــد ســرعت  و اینکــه راحت تــر می شــود آنهــا را »کات« 
می گیرنــد؟ پاســخ مثبــت اســت- چــون بــرش ســریع در ماشــین های 
دیجیتالی تدوین- به دلیل دسترســی آنی- سریع تر امکان پذیر است 
و دیگر نیازی به پیوند مکانیکی دو نما و یا بایگانی کردن قطعات فیلم 
گذشــته، ضرباهنگ  کلــی در نیم قــرن  نیســت. لیکــن در یــک رویکرد 
تدوینی فیلم ها افزایش یافته... مثاًل »سانست بلوار« )۱۹50( ]ساخته 
کــه  بیلــی وایلــدر[، در بیســت دقیقــه نخســت خــود 85 بــرش دارد 
نســبت به زمان خود میزان نمونه واری اســت، اما نسبت به میانگین 
بــرش فیلم هــای امــروزی، نیمــی از ایــن میــزان محســوب می شــود. 
بیســت دقیقه نخســت فیلم »حس ششــم« )۱۹۹۹( ]ساخته ام.نایت 
شــیاماالن[، دو برابــر این میزان،  یعنی ۱۷0 برش دارد و بیســت دقیقه 
کالب«)۱۹۹۹( ]ســاخته دیوید فینچــر[ نیز، مجدداً دو برابر  آخر »فایت 
ایــن میــزان یعنــی ۳۷5 بــرش دارد. بــا این حــال در مورد ایــن رویکرد 
تاریخی، استثنائاتی نیز وجود دارد: »مرد سوم«)۱۹4۹( ]ساخته کارول 
کارآمد مشــتمل بر ۲۲5 برش در بیســت  رید[، دارای تدوینی ســریع و 

.)Murch, 2001, 118-19( »دقیقه نخست است
که مربوط بــه دوره تدوین  چ از فیلم هایی  در پــی مثال هــای مــور
که به یک اســتثناء از دوره تدوین دســتی  مکانیکی اند، جالب اســت 
کــه مقوله تأثیــر فنــاوری تدوین را نــازل اما تأثیر شــرایط  اشــاره شــود 
اجتماعــی و سیاســی دوره تاریخــی مربــوط به تولید خود را برجســته 
کتــاب پوتمکیــن  گــزارش دیویــد ِمِیــر در مقدمــه  می کنــد؛  بــر اســاس 
آیزنشــتاین: »زمان نســخه موجود در موزه هنرهــای مدرن نیویورک 
ایــن فیلــم با ســرعت ۱6 فریم در ثانیــه، 8۲ دقیقه اســت و مجموعًا- 
 Mayer, 1972,( دارد«  نمــا   ۱۳46 میان نویــس-  احتســاب  بــدون 
کتــاب تاریخ  گــزارش در  کــوک نیــز ضمــن نقل این  preface(. دیویــد 
ســینمای جهــان، افزوده: »بــا توجه به اینکه فیلــم »تولد یک ملت« 
گریفیــث بــا زمــان ۱۹5 دقیقه، ۱۳۷5 نمــا دارد و این  )۱۹۱4(  ســاخته 
کــه فیلم هــای آمریکایــی در ســال۱۹۲5 ]ســال تولیــد »رزمنــاو  نکتــه 
پوتمکیــن«[، بــرای زمــان ۹0 دقیقــه حــدود 600 نما داشــتند، تعداد 

نماهــای »پوتمکیــن«  ]بــه نســبت مدت نمایــش آن و در مقایســه با 
ح در دروه صامت[ از حد متعارف  دیگر فیلم های بلند داستانی مطر
بسیار بیشتر است« )کوک، ۱۳80، ۱۹0(. »میانگین نماهای این فیلم 
در هــر دقیقــه ۱6 نمــا اســت، و میانگیــن طــول زمانــی نماهــا 4 ثانیه 

است« )ضابطی جهرمی، ۱۳8۹، 5۱۹(.

ب. تبیین زیبایی شناسی
بــر  ســیِنما  در  کــه  فناوری هایــی  کّلیــه  اختــراع  کلــی  طــور  بــه 
گذاشته اند،  نهایتًا  زیبایی شناســی ســاختاری )فیزیکی( تدوین تأثیر 
بــه تأثیــر در حوزه صدا و حــوزه تصویر نیز انجامیده اســت. عکس آن 
کــه حوزه صــدای فیلــم در دل  گرچه اشــاره شــد  نیــز صــادق اســت- 
گســترده تدوین قرار می گیرد،  لیکــن در اینجا عمدًا این دو را از  حــوزه 
هــم جــدا می کنیم- مثاًل اختــراع فیلم رنگی و یا اختــراع فناوری های 
مرتبــط با انــواع تکنیک  های پرده عریض، نمونه هایی از این تأثیرات 
متقابــل اســت. لیکــن برخــی از ایــن اختراعــات یــا ابداعــات فنــی، 
مســتقیمًا متوجــه تدویــن بوده اســت )بــرای نمونه اختــراع موویال و 
کامپیوتــر( و برخــی از آنها نیز به طور غیرمســتقیم، یعنی از حوزه های 
کرده اند )فرضًا تدوین فیلم رنگی:  دیگر سینما، به حوزه تدوین نفوذ 
که البته رنگ مقوله ای مربوط به فیلمبرداری  رابطه تدوین با رنگ، 

و در سینمای آنالوگ مربوط به شیمی فیلم و البراتوار است(.
کلــی مجموعــه فناوری هــای مؤثــر بــر تدویــن بیشــتر بــر  بــه طــور 

گذاشته اند: جنبه های زیر تأثیر 
     ۱. زیبایی شناســی ســاختار )فیزیکــی( تدویــن، از جمله بر ریتم 
برش )تعداد برش، طول یا مدت زمان نماها( و تعداد نماها بر اساس 

میزان برش؛
     ۲. دقــت در انتخــاب نقطــه بــرش، بویــژه  هنــگام اجرای "برش 
انطباقــی"40 در شــیوه تدوین تداومی )این نــوع برش ها در فیلم های 
دوره پــس از اختــراع موویــال- در مقایســه بــا دوره تدویــن دســتی- 
دقیق تــر و روان تــر شــدند. مقولــه انتخــاب و انتقــال قوی ترین نقطه 
گر در برش از یک فریم تصویر به فریم تصویر دیگر نیز در  تمرکز تماشــا

همین زمره است(؛ 
    ۳. گسترش و ایجاد تنوع در جلوه های بصری ویژه- به خصوص 
کّلیه اپتیکال های فیلم در دوره سینمای  ترانزیشن ها- به طور کلی بر 
آنالوگ- در این مورد، و در این دوره، تأثیر اختراع چاپگر نوری4۱ فیلم 

گرفت. را نیز نمی توان نادیده 
که چــه مؤلفه هایــی، ســاختار تدوینی یــک فیلم  حــال بایــد دید 
را می ســازند؟ و منظــور از اصطــالح ســاختار4۲ و از جملــه »ســاختار 
چــون  مفاهیمــی  )دربردارنــده  ســاختار  چیســت؟  فیلــم  تدوینــی« 
ســازمان، دســتگاه، مجموعه، سیســتم(، نظامی متشــکل از اجزای 
مرکــب، متجانــس و به هم پیوســته اســت. تدوین، نوعی مهندســی 
فیلم اســت مشــتمل بر ترکیب انواع نماها )و صداها(. فیلم به مثابه 
یــک سیســتم )ســاختار(، مرکــب از اجزای به هــم پیوســته ای به نام 
کــه در سلســله مراتبــی قــرار دارنــد و  نمــا، صحنــه و ســکانس اســت 
اعضــای سیســتم به شــمار می آیند. بر اســاس دیدگاه ســاختارگرایانه 
یــا نگــرش سیســتمی، تدویــن عبــارت اســت از: »رابطه سیستم ســاز 

تاثیر فناوری تدوین فیلم بر زیبایی شناسی تدوین
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کوچک و بــزرگ فیلم، شــامل نماها )و  یــا ســاختارآفرین بین اجــزای 
صداها(، صحنه ها و سکانس ها )ضابطی جهرمی، ۱۳۹۱، ۲۷(.

 ایــن مؤلفه ها در حوزه ی »تدوین تصویر«،»تدوین صدا« و حوزه 
»تدوین سمعی-بصری« فیلم مورد شناسایی و بحث قرار می گیرند. 
در ایــن میــان، مؤلفه هــای مربــوط بــه حــوزه تدوین تصویــر- چه به 
گفتمان هــای زیبایی شناســی  لحــاظ تاریخــی در مباحــث نظــری و 
فیلم، همچنین از دیدگاه نقش ســاختاری چیره آن در فرآیند عملی 
کلی ســاخت فیلــم، از دیگر مؤلفه هــا مهم تر بوده و  تدویــن و بــه طور 
هســت. از ایــن رو در اینجــا، صرفًا به شناســایی و معرفــی مؤلفه های 

که عبارتند از: کتفا می کنیم  حوزه »تدوین تصویر« ا
۱. تعیین ترتیب نمایش نماها؛

۲. طــول نماها )انــدازه متریک نماها- زمان بنــدی آنها- با توجه 
که تابــع ترکیب بندی بصــری و اطالعات  بــه ظرفیت ریتمیــک نماها 

موجود در هر نماست(؛
گرافیکی تغییــر نماها  ۳. شــکل اتصــال نماهــا یا  شــکل بصــری - 

)نوع برش- نوع ترانزیشن (.
مؤلفه نخست که به یکی از روش های ویژه بیان سینماتوگرافیک- 
معــروف به »مونتاژ«، اصلی را در شــیوه خاصــی از تدوین )معروف به 
که به »اصل مجاورت  تدوین از نوع»مونتاژ«( به خود اختصاص داده 
نماها« معروف است. مطابق این اصل، نما در خدمت تدوین است 
و تدویــن )بــه معنــای خاص"مونتاژ"( بــرای تداعی معناســت - معنا 
گر اســتنباط می شــود  از طریق مقایســه ذهنی دو نما توســط تماشــا

)ضابطی جهرمی، ۱۳8۹، ۱0(.
کــه هدف غایــی آن خلق معنا  همچنیــن شــیوه تدوین تداومی، 
که در آن، تدوین به خودی خود معناســاز نیست  نیســت )شــیوه ای 
و فراینــدی ذهنــی به شــمار نمی آیــد(، بلکه در خدمــت روایت عینی 
که به تدوین روایتی نیز معروف است  داستان فیلم است –شیوه ای 
و از ابزارهــای مهــم داســتان گویی فیلــم به شــمار می آیــد-؛ این نوع 
تدویــن، توالی وقایع داســتان و تحول آن را نما به نما مشــابه تجربه  

بصری یا دریافت عینی ما از زندگی، روایت می کند.
کنــار هم قــرار می گیرند،   در شــیوه ی » مونتــاژ«، وقتــی دو تصویــر 
کشــف می کنــد... تصاویر فیلم به شــکل  بیننــده ارتباطــی بیــن آنهــا 
لت ]معنا[ به هم  درونی از طریق القای اجتناب ناپذیر یک جریان دال
پیونــد می خورنــد... و بیننده چیزی را می فهمد ]اســتنباط می کند[ 
کــه فکــر می کنــد مونتــاژ از او می خواهــد بفهمــد )متــز، ۱۹۷۱، ۹4(. 
مفهــوم "مونتــاژ" - در نظریــه آیزنشــتاین -  عبارت اســت از: »تقویت 
که لزومًا بخشــی  معنــای یک تصویر از طریق پیوند آن با تصویر دیگر 
کلی »ادیتینگ«،  از همان اپیزود نیست« )کولپی، ۱۹۹6، ۹4(. بطور 
کسپرسیونیستی دارد. رویکردی ناتورالیستی و »مونتاژ«، رویکردی ا

که خالق ریتم تدوینی یا ضرباهنگ برش نماهاســت،  مؤلفه دوم 
اواًل تابــع ترکیب بندی بصری نماســت، ثانیًا تابع موضوع یا محتوای 
نمــا اســت. انــدازه متریــک یا طولــی )زمانی( نمــای تدوین شــده، به 
گی های فتوگرافیک، از جمله بزرگ نمایی  میزان زیادی بستگی به ویژ
بصری، ســرعت حرکت )بازی(، زمینه4۳ داســتانی یا ایده ای و نیروی 
گرافیکی دارد. بر حسب  انتقال اطالعات آن نما از لحاظ خصوصیات 

اینکه نما برای نخســتین بار دیده می شــود، یا برای چندمین بار، بر 
حســب اینکه رنگی اســت یا سیاه و سفید، صدا دارد یا بی صداست، 
کــه در تعییــن اندازه  نمــا دور اســت یــا نزدیــک و … ده هــا عامل دیگر 

نهایی یا قطعی یک نما مؤثراند.
که فقط به  مؤلفه ســوم، شــکل پیوند یا فرم اتصال دو نما اســت 
معنای ســاده و یا ســطحی »کات« یا اســتفاده از ترانزیشن هایی مثل 
کیفیت تغییر  فیــد و دیزالــو یــا وایپ و ... نیســت. بلکــه نوع، نحــوه و 
دو نمــا- طــی ترتیب نمایــش نماهــا در مؤلفه نخســت- آن را تعیین 
کــه تعیین کننــده و توجیه گر نقطه برش  می کنــد. این ســومین مؤلفه 
کلی  کلی شــکل اتصال( نماهاســت خود بر »چهار نوع رابطه  )به طور 
گرافیکی، رابطه ریتمیک،  بین دو نمای متوالی متکی اســت: رابطــه 

رابطه فضایی و رابطه زمانی نماها« )بوردول، ۱۳۷۷، ۲65(.
با توجه به موضوع و هدف این پژوهش، بیشــتر مؤلفه دوم مورد 
کــه اواًل بــه لحاظ ســرعت مکانیکــی تدوین یا ســرعت  توجــه ماســت 
تعویض نماها تابع تعداد بر ش ها و ترانزیشــن ها است، ثانیًا به لحاظ 
دراماتیک تابع ســرعت وقایع داســتان فیلم اســت. »البته می دانیم 
کلــی[ در ســیِنما عوامل بســیاری را  کــه ریتــم ]بــه عنــوان یــک مقولــه 
کید، ضــرب و تمپو هســتند. و  کــه مهم تریــن آنهــا تأ شــامل می شــود 
کل نــه فقــط از تدوین بلکه از دیگــر تکنیک  های  ریتــم ســینمایی در 
دیگر فیلم هم حاصل می شــود. فیلم ســاز در عین حــال برای تعیین 
ریتــم تدوین، متکی به حرکت در میزانســن، محل و حرکت دوربین، 
کلــی فیلــم نیز هســت. بــا ایــن الگوبنــدی، طول  ریتــم صــدا و بافــت 
که نقش خیلی زیادی دارد در آنچه ما به طور شهودی به  نماهاست 

عنوان ریتم فیلم می شناسیم" )همان،  ۳۷۲-۷۳(.

ج. دیدگاه ها و تجربه های معاصر
کار  کاماًل محسوســی بر فرایند تدوین و  تدوین دیجیتالی تاثیرات 
که بــه مفهوم ســنتی"عمل تدوین"44 نیز ســرایت  گذاشــته  تدوین گــر 
کارش را  کــرده اســت. "تدوین دیجیتالــی رابطه بین تدوین گر و مــواد 
تغییــر داده: بــرش مواد روی میز ســنتی تدوین یــک تصمیم عقالنی 
که نــوار فیلم بایــد در نقطه دقیق خــود متوقف  اســت. بــه این معنــا 
شــود، عالمتــی بــا مــداد روغنــی در نقطــه مورد نظــر برای برش رســم 
گــردد. امــا در تدویــن دیجیتالــی، تعییــن نقطــه بــرش تــا ایــن اندازه 
سرراســت نیســت. یعنــی بــه جــای برش کــردن، پیراســتن45 انجــام 
کاســتن فریم هایی را بــه نمای قبلی  می شــود. پیراســتن، افــزودن یا 
کــردن روی دکمه راســت و یا چــپ- امکان پذیر  کلیک  یــا بعــدی- با 
می کند. نتیجه آن، بیشتر به اعمال سلیقه می ماند تا رعایت قاعده و 
هنجار. اما پیراســتن نیز از اصول خودش پیروی می کند: وقتی برش 
خــوب به نظر رســید، دیگــر خوب اســت! تدوین هم همین اســت!. 
کــه این نقطه  کرد  هنــگام پیراســتن نماها دقیقــًا نمی توان قضــاوت 
برش یقینًا مناسب است یا نه، پیش پا افتاده است یا پر تاثیر؟ ]چون 
باالخره تدوین گر با به چپ و راست بردن مکان نما در طرفین نقطه 
بــرش اولیــه دو نما، نهایتًا به نقطه قطعی و مطلوب برش می رســد.[ 
کــردن46 تفــاوت دارد: پیراســتن روش  همچنیــن پیراســتن با حذف 
آزمون و خطاســت، فرایندیســت برای حذف راه حل هــای نامطلوب 
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و نتیجــه آن هرگــز به معنای بی نظمی یا آشــفتگی نیســت. پشــت هر 
که می تــوان آن را مثبت  پیرایشــی، تصمیمــی "له" چیزی وجود دارد 
و هدفمنــد خوانــد. اما ایــن در مــورد "حذف"کردن صــدق نمی کند. 
چون حذف همیشــه "علیه" چیزی ست. بنابراین"پیراستن"، دقیقًا 

.)Speckenbach, 2000, 2( "کردن است نقطه مقابل  "حذف" 
چیدمان برداشــت ها یا نماهای انتخاب شــده در تدوین ســنتی، 
که در چارچوب یک نظام بسته  کردن آنهاست  نوعی" استوری بورد" 
و در ترتیبی خاص، همواره به ســاختاری معین و غیرقابل مقایسه با 
دیگر ســاختارهای آلترناتیو آن می انجامد. امــا در تدوین دیجیتالی، 
یافتــن بهتریــن راه حــل از بین انــواع ســاختارها نیز – بــا ذخیره کردن 
که نهایتــًا یکی از آنها  همــه واریانت هــای تدوین – امکان پذیر اســت 
برگزیــده می شــود و یــا ممکــن اســت در شــیوه ی تدویــن بــا ســاختار 
"تعاملی"، همزمان اســتفاده از چند واریانت از یک ســکانس و یا یک 
کلی در هر  شیوه ای  گر پیشنهاد شود. بطور  الگوی دلخواه، به تماشا
از  تدوین، انتخاب ساختار نهایی قاعدتًا بر این فرض استوار می شود 

گر آن ساختار را راحت تر بپذیرد.  که تماشا
کامپیوتر، مزایای ملموس و متنوعی برای هنر تدوین  " تدویــن با 
کــه بــر خالقیــت تدوین گــر و نهایتــًا بر ســاختارهای  بــه ارمغــان آورده 
کــه  گذاشــته اســت: بــر خــالف فراینــد تدویــن ســنتی  تدویــن، تاثیــر 
مراحلــی مجــزا بایــد بــه ترتیــب طی شــود – جداســازی برداشــت ها، 
انتخــاب بهتریــن برداشــت، ردیف کردن آنهــا، تدوین اولیــه و تدوین 
که  نهایــی- همــه  ایــن مراحــل را یک جــا ذخیــره می کند تا هــر زمان 
که  نیــاز باشــد، فراخــوان شــوند. در نتیجــه، هــر بار بــا هر ســاختاری 
برداشت های منتخب در سکانس، تدوین نهایی شوند، موجودیت 
کار  آنهــا حفــظ می شــود. به این ترتیب، اســکلت و جزییــات هفته ها 
تدویــن را بــدون تخریــب مــواد یــا  بــدون در هــم ریختــن واریانت هــا 
کــرد و هر بار به دلخــواه در آنها  می تــوان حفــظ نمود، آنها را مقایســه 
تغییراتی داد، چون این شــیوه تدوین، برگشت پذیر است. به عالوه، 
برداشت های حذفی، همچنین تکه های جداشده از نماها، همواره 
کامپیوتر در برابر چشــمان تدوین گر اســت.  در زمینــه صفحه نمایش 
کــه مرحله عالــی خالقیت تدوین گر اســت،  بنابرایــن تدویــن نهایی، 
همــواره نرمش پذیــر می مانــد. تنظیم هر چــه دقیق تر،  نقــاط برش، 
دیزالوها و دیگر جلوه های بصری تدوینی همیشه امکان پذیر است. 
که در  یعنــی همواره امکان تجدیدنظر و ارزیابی وجود دارد. در حالی 
تدوین ســنتی، هرچه فرایند تدوین جلوتر می رود، پله ای پشــت ســر 
تدوین گر خراب  می شــود؛ زیرا فرایند تدوین ســنتی بر محور تخریب 
که در تدویــن دیجیتالی، همه ی مواد  مــواد پیش مــی رود. در حالی 
و واریانت هــای تدویــن شــده ســکانس، حفــظ می شــوند. بــه ایــن 
ترتیــب، نهایتــًا تدوین گــر در هــر زمان مفــروض، فرصــت تجدیدنظر، 
برگشت و امکان بسیار متنوعی برای انتخاب نهایی ساختار تدوینی 

.)Schumm, 2001, 5( "سکانس ها دارد
کــه فنــاوری دیجیتــال، از جملــه فناوری  در مــورد ســایر تاثیراتــی 
DVD، بر انعطاف و تنوع ساختار روایتی برخی فیلم های هالیوودی 
داشته، به ذکر چند نمونه می پردازیم. "این فناوری، امکانات و مواد 
کنترل و اعمال تغییرات بصری و حساس در  جنبه های  الزم را برای 

 DVD روایتــی و  فرمــال فیلــم در اختیــار مخاطــب می گذارد. نســخه
DVD Edition[ [ " لذت راندن" )۲00۱(  ساخته جان دال، پایان های 
گذشــته، تدوین گر یا  متفاوتــی را بــه مخاطــب پیشــنهاد می کنــد. در 
کارگــردان، فقــط یکــی از انــواع ایــن پایان هــا را برای مخاطــب تعیین 
گذاشــته  کنار  می کــرد و آن را در فیلــم می گنجانــد و بقیــه انتخاب هــا 
و حتــی معــدوم می شــدند، یعنــی مخاطــب هرگــز آنهــا را نمی دید... 
پایــان مبهــم و دل خــراش نســخه ۱۹۹۲ " بلیــد رانــر" ســاخته رایدلــی 
که با استفاده از  اســکات ]در مقایســه با پایان نســخه ســال ۱۹8۲ آن 
فناوری سنتی تدوین شده[، با توجه به همین مالحظات، به عنوان 
کارگــردان جایگزیــن پایان اصلی شــد. این روند،  آلترناتیــو، از ناحیــه 
که بــا فرمــت DVD   تدوین و پخش  در تعــداد دیگــری از فیلم هــا نیز 
شــدند،  ادامــه یافــت، از جمله در بازســازی تیم برتون در ســال ۲00۱ 
.)Lefebvre & Furstenau, 2002,77-78( "از فیلم "سیاره میمون ها

که از دوره سینمای صامت  کن دنسیگر، با بررسی سابقه و سنتی 
در مورد شــیوه های روایت غیرخطی در تاریخ ســینما وجود داشــته، 
پــس از تحلیل ســاختار روایت غیرخطی چهارفیلــم اواخر دهه ۱۹۹0، 
"طوفان یخ" )۱۹۹۷( ســاخته آنگ لی، "خوشبختی" )۱۹۹8( ساخته 
و  مالیــک  تــری  باریــک" )۱۹۹8( ســاخته  قرمــز  "خــط  تادســولوندز، 
ح  گنولیا" )۱۹۹۹( ساخت پل توماس آندرسون، این عقیده را مطر "ما
می کنــد: "تغییر جهت به ســوی تدوین غیرخطی دیجیتالی، شــتاب 
کرده  زیادی در رشــد ســاختارهای غیرخطی روایت در ســینما ایجاد 
اســت. فنــاوری دیجیتالی مقوالتی چون انتخــاب نما و ضرب آهنگ 
کــرده اســت. زیــرا مخاطــب دیگــر  بــرش را اساســًا دســتخوش تغییــر 
از طریــق یــک شــخصیت اصلــی منفــرد، روایــت را از نقطــه بحــران تا 
گره گشایی تجربه نمی کند، بلکه این تجربه با واسطه چند شخصیت 
اصلــی متفــاوت برای او امکان پذیر شــده اســت و حتی ممکن اســت 

.)Dancyger, 2011, 399 ("گره گشایی در داستان نیز انجام نشود
کــه یکی از  در دو دهــه اخیــر، فیلم هایــی در هالیــوود تولید شــده 
گی هــای تدوینــی  آنها، افزایش چشــمگیر میــزان برش  مهم تریــن ویژ
کوتاه تر شدن میانگین طول نماها4۷ است. این  )نتیجتًا تعداد نما( و 
که با فناوری  دیجیتالی تدوین شــده اند- به نســبت مدت  فیلم ها - 
زمــان نمایــش آنهــا و در مقایســه با همان مــدت زمــان در فیلم های 
دوره تدوین ســنتی، رشــد بسیار چشمگیری را از ارقام در جنبه های 
مذکور نشــان می دهند. در همان زمان و چند سال بعد از فیلم های 
مورد بررســی مایکل برنت،که متعاقبًا درمورد آنها بحث خواهد شــد، 
کالب« )۱۹۹۹( ســاخته دیوید فینچر )با ۲550  بــا آثــاری چون »فایت 
نما در ۱۳۹ دقیقه( و یا »گالدیاتور« )۲000( ساخته رایدلی اسکات  ) با 
که مؤید این نظر هستند:  ۲506 نما در ۱55 دقیقه( مواجه می شویم 
ســامانه تدویــن دیجیتالــی بــر ســاختار زیبایی شناســی تدویــن- به 
ویــژه بر ســاختار فیزیکی این هنر در جنبه هایی چــون افزایش تعداد 
نما، میزان و ضرباهنگ برش و تعداد ترانزیشــن ها- تأثیر محسوســی 
که در معرفی پیشینه  موضوع این پژوهش  گذاشته است. همان طور 
کن دنســیگر با انتشــار  کمــی پــس از  آمــد، مایــکل برنــت48 در فاصلــه 
مقالــه: تدوین ســنتی در مقایســه بــا تدویــن غیرخطــی الکترونیکی: 
مقایســه فیلم های بلند )۱۹۹4(، در زمره نخســتین پژوهشگرانی بود 

تاثیر فناوری تدوین فیلم بر زیبایی شناسی تدوین
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که با رویکرد به آزمون تجربی و از طریق مقایسه عملی، در پی یافتن 
پاسخ این پرسش برآمد: این تحول در فناوری  تدوین بر شکل نهایی 
گذاشته است؟  تدوین فیلم های بلند داســتانی هالیوود چه تأثیری 
گاهــی از نحــوه انجــام تجربــه و نتایــج حاصــل از آن خالــی از فایده  )آ
ح شاخص های مورد مطالعه برنت  گاهی از روش و شر نیست.( زیرا آ
که اواًل مناســب تحلیل  در اینجــا بــه ایــن دلیل برای مــا اهمیت دارد 
ســاختار تدوینــی هــر نوع فیلم داســتانی اســت )مــا را بــا مختصات و 
چگونگی انجام این نوع تحلیل فنی و ساختاری فیلم آشنا می کند(، 
که برای  ثانیــًا برنــت از نظــر روش علمی، شــاخص ها و متغیرهایــی را 
ایــن قبیــل تحلیل ها و مطالعات زیبایی شناســی و فنــی تدوین الزم 

گرفته شوند، به ما معرفی می نماید. کار  است به 
مــدل تحقیــق برنــت شــامل مطالعــه مــوردی شــش فیلــم بلنــد 
گروه بندی هــای ژانری و  همگــن، با رویکرد  داســتانی هالیــوودی در 
مقایســه و انطبــاق فیلــم به فیلــم در هر ژانر و یــک تدوین گر در هر دو 
که با سامانه سنتی - استفاده  سامانه است. در این میان، سه فیلم 
از میزهــای تدویــن الکترومکانیکــی »کــم« - تدوین شــده اند، با ســه 
که بــا ســامانه های تدویــن غیرخطــی الکترونیــک- دیجیتالی  فیلــم 
»ادیت دروید« و »مونتاژ« تدوین شــده اند، مقایســه شــده است. در 
این شــش فیلم، ژانــر فیلم ها و تدوین گرها ثابــت بوده اند. به عبارت 
که یکی به روش ســنتی و  کار هــر تدوین گــر دو فیلــم را-  دیگــر، برنــت 
دیگری به روش دیجیتالی تدوین شــده اند- در ژانری خاص بررســی 

کرده است. مشخصات این شش فیلم در جدول ۲ آمده است.
کرده،  مسلمًا برنت وقت زیادی برای این مقایسه و سنجش صرف 
زیــرا بــر اســاس معیارهــا، به ویــژه تنــوع متغیرهــا- آن هــم در مقیاس 
فیلم هــای بلنــد داســتانی- بــه منظــور تأییــد تجربــی و آزمــون نتایــج 
حاصل از مطالعه و بررسی فیلم هایی که برای هدف پژوهش او شرایط 
الزم و ویژگی های انطباق پذیر را از جنبه های فناوری های تدوین دارا 
هستند، کاری حقیقتًا سنگین و بسیار وقت گیر است. وی در  آغاز  مقاله 
خــود  آورده: »ایــن پژوهــش، بخــش مقدماتی سلســله پژوهش هایی 
کــه در هالیــوود، از نیمــه اول دهــه ۱۹۹0، به منظور پــی بردن به  بــوده 
گذار " از تدوین ســنتی به تدویــن غیرخطی الکترونیکی،  نتایــج "دوره 
آغاز شــده است. مجموعه این پژوهش ها دو هدف را دنبال می کنند:
کــه از نظر آزمــون الگوهای  کّمــی و عینــی  گســترش معیارهــای   .۱

تدوینی فیلم های تولید هالیوود مفید است.
ایــن  بــه  بــه منظــور پاســخ دهی  ایــن معیارهــا،  کارگیــری  بــه   .۲

کارگردانژانرسامانه تدوینتدوین گرنام فیلم

۱. متولد چهارم جوالی )۱۹8۹(
۲. درها )۱۹۹۱(

دیوید برنر
دیوید برنر

سنتی
ادیت دروید

بیوگرافیک
بیوگرافیک

الیور استون
الیور استون

گریزی نیست )۱۹8۹( ۳. راه 
4. بازی های میهن دوستانه )۱۹۹۲(

نیل تراویس
نیل تراویس

سنتی
مونتاژ

کشن/ حادثه ای ا
کشن/ حادثه ای ا

راجر دونالدسون
فیلیپ نویس

5. جنگ ستارگان )۱۹۹۷(
6. بازگشت جدی )۱۹8۳(

مارسیا لوکاس
مارسیا لوکاس

سنتی
ادیت دروید

علمی/ تخیلی
علمی/ تخیلی

ج لوکاس جور
ریچارد مارکواند

که: ســامانه های تدوین غیرخطــی الکترونیکی، نهایتًا  پرســش مهم 
در زیبایی شناســی و ســاختار تدوینــی فیلم هــای بلند داســتانی چه 

.)Brand,1994, 2( »تأثیری دارد؟
زمانی که برنت پژوهش خود را به انجام رساند، در مورد فیلم هایی 
کرده بودنــد، به جز  کــه تدوین گــران هالیوود با ســامانه جدیــد تدوین 
مطالعــات اولیــه دنســیگر، هیــچ پژوهش اســنادی- تجربــی معتبری 
که: ســامانه جدید  یــا مدرکــی دال بر تأیید این فرضیه وجود نداشــت 

تدوین بر ساختار و فرم زیبایی شناسی فیلم ها مؤثر بوده است.
کارگردانــی ایــن شــش فیلــم بلنــد  در بررســی و مطالعــه ی ســبک 
داســتانی، ســه شــاخص: پیچیدگــی نماها، بســته بودن قــاب نماها 
کــه در اتحاد با  و بافــت تدوینــی صحنه های دیالوگ، مبنــا قرارگرفته 
ســه شــاخص تدوینی: ترتیــب نماها، طــول نماها، نــوع پیوند نماها 
)شامل برش ها و ترانزیشن ها( محک زده شده است. برای مطالعه و 
بررســی ساختار بصری و تدوینی فیلم های مذکور، برنت چهل عامل 
که: انواع زوایا، انواع بزرگ نمایی های  گرفته  مختلف دیگر نیز در نظر 
که سوژه )بازیگر( در قاب  تصویر، انواع حرکات دوربین، انواع حرکاتی 
تصویر انجام می دهد، برش ها بر اســاس نگاه بازیگر، تدوین موازی، 
حــرکات دوربیــن روی وســایل متنوع حرکتــی، حــرکات دوربین روی 
دســت )به چپ یا راســت، به باال یا پایین(، »برون برش ها«، »درون 
برش هــا«، »نماهای زاویه متقابل«، انواع ترانزیشــن ها، دیالوگ های 
 ،z و x, y ج از قــاب و درون قاب، حرکت موضوع روی محورهای خــار
ســه شات ها، دو شات ها، تک شــات ها، … و تعدادی دیگر از عوامل 

مؤثر بر ساختار تدوینی بصری فیلم را شامل می شوند.
بدیهی است که برای مقایسه دو سامانه متفاوت تدوینی، شاخص 
کات( را باید بر حسب شاخص  یا معیار بسیار مهم میزان برش )تعداد 
کرد )به فــرض، میزان  زمانــی معیــن در هر دو ســامانه یکســان تعریــف 
برش در یک دقیقه فیلم تدوین شــده با ســامانه سنتی، با یک دقیقه 
فیلم تدوین شده با سامانه غیرخطی الکترونیکی باید مقایسه شوند(. 
همچنین، نه فقط یکسان بودن ژانر و ثابت بودن تدوین گر، که لحن یا 
کم بر صحنه ها، شیوه نورپردازی و جلوه های رنگ )یا حتی  حالت حا
نبــود رنــگ ( در صحنه هــا، بــود )یا نبود( صــدا و موســیقی و همچنین 
شــیوه ی فیلم بــرداری )مثــاًل فیلم بــرداری به شــیوه واید اســکرین( نیز 
متغیرهای بســیار تأثیرگذار بر ســاختار تدوینی فیلم ها هســتند. به هر 

حال، برنت به چهار نتیجه شایان توجه زیر رسیده است:
که با ســامانه غیرخطی الکترونیکی تدوین شده اند،  ۱. فیلم هایی 

جدول ۲-مشخصات فیلم های مطالعه ی برنت.
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بــا توجه به اینکــه فیلم های مذکور و تدوین گــران آنها در پژوهش 
برنت به طور تصادفی نمونه گیری نشده اند، این اختالفات محسوس 
که: فنــاوری  جدید تدوین  آمــاری در پژوهش تجربی نشــان می دهد 

گروهی از فیلم های بلند داســتانی هالیوود، به ویژه  در شــکل نهایی 
از جنبــه زیبایی شناســی فیزیکی تدوین، تأثیر محســوس و آشــکاری 

داشته است.

پی نوشت ها 

که منشــأ تکنولوژیک  ۱ هنرهــای رســانه ای )Media Art( هنرهایــی هســتند 
و  جدیــد  و  قدیــم  فناوری هــای  انــواع  ترکیــب  از  برآمــده  هنرهــای  دارنــد. 
گذشته به این قبیل هنرها، هنرهای صنعتی  دستاوردهای فنی تحول آنها. در 
که در علوم ارتباطات در  گفته می شــد )مثل عکاســی، رادیو، سیِنما و تلویزیون 
گیرند(. لیکن »هنرهای  گروهی صنعتی مورد بحث قرار می  حیطه رســانه های 
گرافیک  نوین رسانه ای« امروزه رشته های جدیدی چون: هنرهای دیجیتال، 
کامپیوتــری، هنــر مجــازی، هنــر اینترنت، هنــر تعاملی،  کامپیوتــری، انیمیشــن 
کپچر وهنر بیوتکنولوژی  کامپیوتری، موشــن  گیــم، ویدئو آرت، روباتیک  ویدئــو 

را شامل می شود.
2 H. Zettl.
3 Formalistic.
4 Conceptualistic.
5 Editing/Montage.
6 Computer Generated Image.
7 Ken Dancyger.

و  موویــال،  بــه  معــروف  الکترومکانیکــی،  ماشــین  از  اســتفاده  بــا  تدویــن   8
از  اســتفاده  و   )Work Print( کار  کپــی  یــا   )Rush( »راش«  نســخه  به کارگیــری 
گیوتینی را اصطالحًا تدوین سنتی )یا تدوین مکانیکی(   )Splicer( فیلم چسبان
گــذار از تدویــن ســنتی بــه تدویــن دیجیتالی، از دســتگاه های  نامنــد. در دوره 
تدوین غیرخطی الکترونیکی با قابلیت ذخیره ســازی اطالعات به شیوه آنالوگ 
در تدوین استفاده می شد، مثل سامانه های تدوینی معروف به »ادیت دروید« 
)Edit Droid( و مونتــاژ )Montage(. در ایــن شــیوه، از روی نســخه نگاتیو اصلی 
کامپیوتر،  کپی ویدئو تهیه و در هارد  دیســک  کردن،  فیلم، به روش تله ســیِنما 
اطالعات تصویری و صوتی فیلم ذخیره )Capture( می شد ) در دهه ۱۹80 از هر 
دو شــیوه تدوینی در هالیوود به موازات هم اســتفاده می شــد، امــا پایان "دوره 

گذار" و آغاز دوره تدوین دیجیتالی در نیمه دوم دهه ۱۹۹0 قطعی  شد(.
9 M.Brandt.
10 Yan Speckenbach.
11 www.nonlinear.info/brandt.htm
Brandt, Michael )1994(:”Traditional Film Editing Vs. Electronic 

Nonlinear Film Editing : A Comparison of  Feature Films.”
12 G.Schumm.
13 http://www.Keyframe.org/txt/matchframe/

Spackenbach, Yan )2000(:”Match Frame and Jump cut: A Dialectic 
Theory in the Digital Age.”

14 In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing, 2nd Edition, 
Silman-James Press, Los Angeles.
از  کــه در برخــی  کتــاب مذکــور-  - ترجمــه فارســی چــاپ نخســت )۱۹۹5( 
کلی متفاوت است- با  سرفصل ها، مطالب و پیوست ها با چاپ دوم )۲00۱( به 
چ، والتر: در یک چشم به هم زدن،  این مشــخصات قابل دسترسی اســت: مور
کهبدی(، نشــر بنیاد ســینمایی فارابی و  ترجمه بهرام دهقانی )با همکاری لیال 

نشر آنا، تهران، ۱۳۷۹)چاپ دوم، بهمن ۱۳85(.
15 Virtual Editing.
16 Letters a un Jeune monteur.

کامپیوتــری را می تــوان در ترجمــه  ۱۷ دیــدگاه  ناتالــی هــوور در مــورد تدویــن 
کولپی، ترجمه  کتاب: نامه هایی به یک تدوین گر جوان ، نوشته هانری  فارسی 

سعید فاطمی، نشر نی، ۱۳۷8.)صفحات ۱۲۹-۱۲۳( مالحظه نمود.
که ابتدا در نشریه: ۱8 این مقاله 

Cinemas: Journal of Film Studies, Vol.13, No.1-2, 2002, P.69-167
 چاپ شده در سایت زیر نیز قابل دسترسی است: 

http://www.academia.edu
Lefebvre, M. and Furstenau, M. )2002(: Digital Editing and Montage 

: The vanishing  celluloid and beyond.”
19 M.Lefebvre.
20 M.Furstenau.
21 Film style and Technology.

۲۲ مویــالی برقــی صامــت در ســال ۱۹۲۲ در هالیــوود توســط ایوان ســروریه 
 Vertical Editing( را میــز عمــودی تدویــن کــه آن  اختــراع شــد   )I.serverie(
کار بــا ایــن ماشــین الکترومکانیکی تدویــن، تدوین گر  Table( می خواندنــد. در 
کوچک بود و فقط یک نفر براحتی  کار می کرد، صفحه نمایش آن  باید ایستاده 
کند. به عالوه خیلی هم پر ســروصدا  می توانســت صفحه نمایش تصویر را نگاه 
کار می کــرد، تدوین گران به  بــود و چــون بــا اســتفاده از مکانیســم صلیب مالــت 
خ گوشــت" یا آسیاب فیلم )Film Grinder( داده بودند،  شــوخی به آن لقب" چر
زیــرا اغلــب، خطــر پارگــی و ریز ریز شــدن نــوار فیلم،  زحمــات تدوین گــر را تهدید 
می کــرد. بعدهــا در اروپــا )ابتــدا در فرانســه و بعدهــا در ایتالیــا و هلنــد( میزهای 
تخت یا میزهای افقی تدوین ) Flat / Horizontal Editing Table( اختراع شد 

کوتاه تری دارند  در مقایســه با سامانه ســنتی، »میانگین« طول نمای 
)در مــورد شــش فیلم مقایســه شــده با هــم، این میانگین بــرای طول 
نماها در فیلم های دارای تدوین سنتی 5.۱5 ثانیه و برای طول نماها 

در فیلم های با تدوین غیرخطی الکترونیکی 4.۷5 ثانیه بوده است(.
که با ســامانه تدویــن غیرخطی الکترونیکی تدوین  ۲. فیلم هایی 
شــده اند، درصد اپتیکال ها و ترانزیشــن های بیشتری دارند )در مورد 

شش فیلم مقایسه شده، این میزان تقریبًا دو برابر است(.

که با ســامانه تدوین غیرخطــی الکترونیکی تدوین  ۳.  فیلم هایــی 
شده اند، در صحنه های دیالوگ، پیچیدگی تدوینی بیشتری دارند، به 
این معنا که در مقایسه با فیلم هایی که تدوین سنتی دارند از »نماهای 
برون بــرش« بیشــتری در بافــت تدوینی صحنه های دیالوگ اســتفاده 
گرفته  که در تحقیق برنت مورد تحلیل قرار  شده است. در فیلم هایی 
کار شــده اند،  نســبت اســتفاده از تکنیک  و با شــیوه تدوین غیرخطی 
کمتر از تدوین ســنتی بوده اســت. »نمــا و نمــای عکس« ســی درصــد 

تاثیر فناوری تدوین فیلم بر زیبایی شناسی تدوین
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که اشکاالت و محدودیت های موویال را نداشت.
23 Visual Transition.
24 Cut Away.
:رجوع شود به 25
 Bordwell, David, Staiger, Janet and Thompson, Kristin )1985(: The 

Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 
1960. Routledge, London, 1985.

کتاب زیر معرفی شده اند: ۲6 مکاتب تاریخ نگاری فیلم در فصل اول 
نظریه هــای  و  تاریــخ  زیبایی شناســی،   :)۱۳8۹( احمــد  جهرمــی،  ضابطــی 

تدوین فیلم، انتشارات دانشگاه صداوسیما.
27 Invention.
28 Innovation.
29 Diffusion.
30 Cut and Edit!.

۳۱   از فاصلــه اختــراع دوربین هــای ویدیویــی قابل حمل آنالــوگ )متصل با 
کابل به دستگاه ضبط نوار مغناطیسی درون کاست-Tape Recorder( در اواخر 
 Memory( "کــه دوربین هــای دیجیتالی "حافظه پایــه دهــه ۱۹60 تــا زمان حال 
Base( نســلXD Cam. در تلویزیــون متــداول شــده، نســل های متعــددی از 
گرفته  کوتاه زمانی مورد استفاده قرار  که  دوربین های ویدیویی اختراع شده اند  
و به ســرعت نیز منســوخ شــده اند. سرنوشــت نسل اول دســتگاه تدوین خطی 
کوتاه تر از ســه ثانیه نمی شــد  که نمای  کاســت )EUC( از آغاز دهه ۱۹۷0،  ویدئو 
کرد، همچنین فاقد امکانات برای تولید ترانزیشن های تداخلی یا  با آن »کات« 
کامپیوتر در اتاق های  غیرخطی )مثل دیزالو یا وایپ( در تدوین بود، تا اســتقرار 

تدوین، تابع همین متغیرها یا نیازها بوده است.

32 Moviola.
33 KEM.
34 Steenbeck.
35 EUC-Editing Unit Control.
36 Edit Droid.
37 Montage.
38 Avid.
39 Lightworks.
40 Matching Cut.
41 Optical Printer.
42 Structure.
43 Context.
44 Cutting/Editing.
45 Trimming.
46 Zapping.
47 Average Shot length.

کارگــردان فیلم هــای بلند  48  مایــکل برنــت، تدوین گــر، فیلمنامــه نویــس و 

غ التحصیل کارشناسی ارشد ارتباطات  داستانی، متولد سال ۱۹68 در امریکا، فار
از دانشــگاه »بیلــر« اســت )موضــوع پایاننامــه وی، " تدویــن غیرخطی" اســت(. 
ح است: فیلموگرافی او در جایگاه تدوین گر فیلم های بلند داســتانی به این شر
واقعــی  »داســتان های  قازاریــان.  آرمــان  کارگــردان:   )۱۹۹6( »جســتجوگر«، 
گیلــک مــن. »مکالمــه در لیمبو«،  کارگــردان: داناجــوی  دونــات مــن«، )۱۹۹۷( 

کارگردان: پل یوهانسون  )۱۹۹8(
فیلمنامه نویس فیلم های بلند

»شکســت  ناپذیر« )۲00۱(. »خیلی ســریع، خیلی خشــمگین« )۲00۳(. »اون 
بچــه رو بگیــر« )۲004(. »ســه ســاعت و ده دقیقــه بــه یومــا« )۲00۷(. »تحــت 
تعقیــب« )۲008(. »شــکارچی جاســوس« )۲008( و »بــدل«) فیلمنامــه نویس و 

کارگردان-کار مشترک با ِدِرک هاس(  )۲0۱۱(.
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