
 تحول آنالوگ به دیجیتال: 

 های تصویری سنتی و نویننحوۀ اثرگذاری فناور

 1لیدا کاووسی

 15/6/97، تاریخ تایید:15/4/97تاریخ دریافت:

 چکیده
ظهور فناوری دیجیتالی در حکم نقطۀ عطفی برای صنعت سینما بود. این فناوری که تأثیر خود را به مررور برر   

بر نحوۀ خلق معانی و ماهیرت ثثرار سرینمایی هرم     تولید، تولید، پساتولید، و توزیع اعمال کرده، تمامی جوانب پیش

فرردی برخروردار بروده اسرت کره بره ث        های منحصرربه . فناوری ثنالوگ/سلولوییدی هم از ویژگیثیر داشته استأت

ی، تکنیکری، روایتری، و سرایر    شرناختی، رواننرناخت  شناسانه، زیبرایی های شناختجایگاهی معتبر داده است. تفاوت

های این دو جنس از رسانۀ سینما موضوع تحقیقات متعددی بوده است که اطالع از ثنهرا بررای پژوهنرگرا     تفاوت

تحلیلی تدوین شرده، ایرن اسرت    -، که به شیوۀ توصیفیمقالۀ حاضرهدف  ایرانی حوزۀ رسانه و سینما ضروری است.

دیجیتال دنیا را چگونه ثبرت   فناوریپردازد که ببه این موضوع  ی سلولوییدی،هاکه در کنار مرور نحوۀ عملکرد فیلم

سرازد. در نهایرت،   مری ای جدید برای خلق و تجربۀ سرینما فرراهم   زمینهگذارد، و می ها به اشتراکبا انسا  ،کندمی

بینری رونرد ثتری در    ها و امکرا  پریش  اندازی کلّی دربارۀ موقعیت این فناوریشود شناخت و چنمثنچه حاصل می

 های تصویری ست.تحوالت حوزۀ فناوری

 سینما، دیجیتال، ثنالوگ، رسانه.کلمات کلیدی: 
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 مقدمه 
کرد که سینمای دیجیتال روزی به بینی نمیمیالدی هیچکس پیش 80 ۀشاید در اوایل ده

در تمام  دیگر سلولوییدتقریباً جایگاهی برسد که امروز به ث  دست یافته است، اما اکنو  

های سینمای مراحل تولید، توزیع، نمایش، و تماشا جای خود را به ث  داده است. ویژگی

دیجیتال نه تنها مرزهای فیلم سلولوییدی را درنوردیده بلکه اساساً فیلمسازی را بازتعریف کرده 

برداری یلمهای ثماتوری تقریباً همه ویدئویی و دیجیتالی فهزینه و فیلمهای کماست. دیگر فیلم

شوند، و تدوین غیرخطی، ضبط صدای دیجیتالی در صحنه، و طراحی صدا به شیوۀ می

های سینمایی نیز، به ویژه دیجیتالی از امور متداول در فیلمسازی است. نمایش دیجیتالی فیلم

(، به طور روزافزونی 2009جیمز کامرو  ) تارواثبعدی و موفقیت فیلم بعد از ظهور تصاویر سه

طورکامل بر روی تخیلی به-هایی در ژانر علمیها و فیلمانیمیننحتی  .ه استترش یافتگس

ها سازی، رنگ و حرکات شخصیتاند و مدلافزارهای کامپیوتری ساخته شدههارددیسک با نرم

 های مجازی انجام گرفته است.ها تنها با دوربیندر این فیلم

دهرد  دوین شده است، به این سؤاالت پاسخ مری تحلیلی ت-که به شیوۀ توصیفی مقالۀ حاضر 

-هایی را برای سینما به ارمغا  ثوردههای سلولوییدی و دیجیتالی هر یک چه خصلتکه فناوری

هایی دارد. ها و تفاوتاند و نحوۀ درک فیلمسازا  و مخاطبا  در این دو نوع فناوری چه شباهت

کنرد و در کنرار مررور نحروۀ     بررسری مری   بر این اساس، این نوشته وضعیت موجود را معرفری و 

پردازد کره سرینمای دیجیترال دنیرا را چگونره      به این موضوع می های سلولوییدی،عملکرد فیلم

هرای فناورانرۀ تصرویر نقطرۀ     شراید بنیرا   گذارد. البته، می ها به اشتراککند و با انسا ثبت می

توا  خالقیت و نحروۀ درک  زمینه نمیعزیمت اصلی در پرداختن به این موضوع باشد اما در این 

از این رو، در گردثوری اطالعات بره ایرن وجروه توجره     فیلمسازا  و تماشاگرا  را نادیده گرفت. 

 شده است.

ثیر نیرز  أشناسانۀ تغییرات فناورانه بلکه بر میزا  این تثیر زیباییأمطالعات سینما نه تنها بر ت

ایگزینی فیلم سلولوییدی با تجهیرزات دیجیترالی برا    ال که جؤبه این س و نیز متمرکز بوده است

ثیر أروش تولید، پساتولید، و توزیع بر نحوۀ خلق معانی و ماهیت ثثار سینمایی هم تر   ِتغییرداد

ای است که فنراوری دیجیترالی زمینره   نکته   این ددر صدد ننا  دا نگارندهاشته است یا نه. گذ

های بیرا   است اما این بدا  معنی نیست که شیوه جدید برای خلق و تجربۀ سینما فراهم کرده

. همزمرا ،  ایم دیگر محلی از اعراب نردارد و نحوۀ ادراکی که از سینمای سلولوییدی به ارث برده

 کدگنرایی  و کدگرذاری  بره  مربرو   فقط شد به این موضوع نیز توجه خواهد شد که دیجیتالی

 -هاارزشگذاری از فارغ -مخاطب  و اثر تعامل ۀنحو و ث  ماهیت و اثر زبا  بر اساساً بلکه نیست،

   .گذاردمی تأثیر و چگونگی درک سینما نیز
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 های فنی سینمای آنالوگ و دیجیتال تأثیر ویژگی
اکنو  دیگر طراحی صحنه، فیلمبرداری،  ابزار دیجیتالی بر تمام وجوه سینما اثر گذاشته است.

تدوین، صدا، پساتولید، توزیع، و اکرا  همه از این فناوری تأثیر پذیرفته است. حتی بازیگری نیز 

های ه یمن وجود تکنیکب 1کسی مثل الیور رید .ثیر این پدیده قرار گرفته استأتحت ت

 گالدیاتور فیلم در نیز مرگش از بعد دیجیتالی،
 ویدئوهای ساختن با 3لوکاس جرج کرد.بازی 2

 همۀ به توجه با .کندمی کارگردانی را ثنها روند می خانه به بازیگرانش اینکه از بعد دیجیتالی،

تر از چیزی است که تر و ظریفار عمیقبسی دیجیتال فناوری تأثیر است، داد  رخ حال در ثنچه

 از تماشاگر ادراک در اصلی اتفاق دیگر، عبارت به  م.یدر خلق صرف تصاویر کامپیوتری شاهد

 .است داده رخ سینما ماهیت

بنردی،  ترین مفهوم ث ، کسی است که با کنتررل نرور، رنرگ، و ترکیرب    فیلمبردار، در دقیق

 اسرتفاده از  نظرر خرود برسرد.   کند ترا کرارگردا  بره دیردگاه مرورد     تصویر را روی فیلم ثبت می

هرا  د تا با دستکاری سطوح نور بر روی صحنه و لباسکنهای سنتی به فیلمبردار کمک می روش

های رنگی روی منابع نوری، رنگ تصویر را کنترل کند. فیلمبردار با ایرن کرار   ژل و با استفاده از

نرور، سرایه،    -کنرد. او برا کنتررل کررد  متغیرهرای تصرویر      تصویر را در درو  دوربین خلق می

نرد. ایرن کراری اسرت کره در بخرش       ک کار را مری  بر روی نگاتیو دوربین این -کنتراست، و رنگ

شناختی رئالیسرتی را شرکل داده اسرت    سنت زیبایی ای از تاریخ سینما انجام شده است وعمده

روش اتوماتیکی تأکید  به ث  تعلق دارند. برای مثال، باز  بر 5کراکوئر فریدو زیگ 4که ثندره باز 

بررای  در واقرع،   (Bazin, 1967) .کندرا ثبت میکند که فیلمبرداری از طریق ث  تصویر دنیا می

 بررای . اسرت  کررده  ابرزاری  ۀواقعی و بازتولید ث  مداخلر  ءغیرزنده بین شی یبار، عامل  نخستین

نی خرالق در ث   انسرا  ثنکه بدو  است، شده خلق اتوماتیک صورت به جها  تصویر بار نخستین

 شد.مداخله داشته با

واقعیت فیزیکی دنیا در مقابل دوربرین  منهود بر توانایی فیلمبرداری برای خلق منابه  کراکوئر

 "طبیعت تصویریِ قطعۀ" را نما هم ثیزننتاین . حتی(Kracauer, 1961, 285–311)ند کتأکید می

ف رودلر . نیسرت  رئالیست نفر دو این اندازۀ به کسهیچ که دانیم می( Eisenstein, 1949). خواندمی

تواند هنر باشد که بر تمایرل دوربرین بره خلرق      معتقد است که سینما تنها در صورتی می 6ایمثرنه

 (Loertscher et al., 2016) .منابهی صرف از دنیای قابل منهود غلبه کند

                                                           
1 Oliver Reed  

2 Gladiator 
3 George Lucas 

4 André Bazin 

5 Siegfried Kracauer 

6 Rudolf Arnheim 
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هرا مسرتلزم خلرق تصرویر در درو      گیری سینما، فیلمبرداری صحنهشکل در نخستین قر ِ

کید داشرت کره راهری بررای ثزاد     أاین دلیل بر قدرت تدوین ت دوربین بود. درواقع، ثیزننتاین به

البتره  (. Prince, 2004) شده بر ثنها در کار فیلمبررداری برود  کرد  تصاویر از پارامترهای تحمیل

شرود، زیررا هنروز مسرتلزم      گرفته و خلق می شکلی نامنهودتصویر به  ،ثنالوگ طی فیلمبرداری

در البترره بعررد از ث  ممکررن اسررت تغییرررات دیگررری در ث  داده شررود.  و ظهررور و چررات اسررت

 ۀسرت. بررای مثرال، در مرحلر    نیچنردا  خرا    است و ها کلی فیلمسازی سنتی این دستکاری

با دقرت برر ایرن مرحلره     هم فیلمبردار  شود و البتهدر البراتوار تصحیح می پساتولید، رنگ فیلم

 برر  هرم  دیگرری  کارهرای  گذارد.ثیر میألی رنگ تصویر تبر تعادل کاین کار کند زیرا  نظارت می

-مری  اثرر  تصرویر  بر کلیت ماهیت ، در مجموع، فرایندها شود که تمام اینمی انجام تصویر روی

 چنردا   فیلمسرازند،  اختیار در تصویر اجزای دستکاری برای که مذکور ابزار همه، این با. گذارند

کره   است امکاناتی با کامل تضاد در ابزار این چندا  نبود  کارثمد. ثیندنمی حساب به قدرتمند

در حین فیلمبرداری برای فیلم سلولوئیدی فراهم است. تغییر دیجیتالی در سینما در تمام ایرن  

 با پساتولید و کرده تغییر بسیار رنگهای اصالح فرثیند تأثیری شگفت باقی گذاشته است. شیوه

 مرحلرۀ  بره  نسربت  را مرحلره  ایرن  قردرت  کره  شرده  برخروردار  امکانراتی  از دیجیترالی  فناوری

تروا  در  برداری در مقایسه با فیلمسازی سنتی بسیار متحول ساخته است. اکنو  دیگر میفیلم

از تغییرر لوکینرن    -ها ایجاد کرد که خارج از حد تصور اسرت پساتولید تغییراتی در فیلم ۀمرحل

ی بیش نبرود.  یکه دستیابی به ثنها پینتر ثرزو ایهای ویژهگرفته تا تغییر بازیگرا  و ایجاد جلوه

شراهد ث    2بررادرا  کروئن   1بررادر ترو کجرایی   ای  ثهتغییراتی که در فیلمی همچو   ،برای مثال

شناسری بصرری   بلکه تحولی است که ما را به زیبایی ،های ویژه نیستبودیم تنها مربو  به جلوه

یات رنگ، سایه، کنتراسرت، فیلترگرذاری، و   کند. در این مورد در کنترل جزئ تر می سنتی نزدیک

شود و از این طریق تصاویری بره  سایر وجوه تصویر، توانایی فیلمساز به توانایی نقاشا  شبیه می

شردند  ثید که در غیر این صورت بدو  کراربرد ایرن امکانرات کرامالً ناتورالیسرتی مری      وجود می

(Prince, 2004 .) شرناختی را در اختیرار   کنتررل زیبرایی  ثیر اصرالح رنرگ دیجیترالی نروعی     أتر

هرا از ث  برخروردار بودنرد. البتره اصرالح رنرگ       دهد که تا پیش از این نقاش فیلمسازا  قرار می

هرای  های ویژه خواهد بود و این سخنا  از بعرد هنرری جلروه    چنا  جزئی از جلوهمدیجیتالی ه

 ۀهرای ویرژ  ماشاگری که با جلروه رسد که احتماالً ت کند اما چنین به نظر میویژه چیزی کم نمی

گیرد که با این تصراویر  شود یاد میدیجیتالی، با ث  موجودات دیجیتالی بسیار جالب، مواجه می

سرازی کنرد و   بندی و مفهومای شناختی چهارچوبای دیگر برخورد کند و ث  را به شیوهگونهبه

                                                           
1 O Brother, Where Art Thou? 
2 Coen brothers 
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ای کره  غییرات و اصالح رنگ دیجیتالیهمانند تصاویر ناتورالیستی با ثنها مواجه ننود. ت ،در واقع

شده است با اینکه در اصل جلوه ویژه اسرت امرا    برادرای  منجر به ایجاد چنین تصاویری در فیلم

عکاسرانه   ۀکند. البته این تصاویر برداشت و حس تماشاگر را دربارویژه معرفی نمی ۀخود را جلو

زیررا   ،ابرزاری قدرتمنرد تلقری شرود     شود کره شکند و همین امر باعث میبود  خود در هم نمی

 ناتورالیسرتی ث  را بره کلری فردا کننرد      اًکاربردش مستلزم ث  نیست که فیلمسازا  ظاهر نسبت

(Prince, 2004.) 

-اند. مطالعهداده ترجیح را سلولوئید فیلم سینمایی همواره منتقدا  و سینما متخصصا  بینتر

های چنمگیری در عملکرد حافظه بررای ثبرت    فاوتت ای تجربی در این زمینه ننا  داده است که

گیرنرد، در حرالی   امتیاز باالیی می یادثوری منظر از های دیجیتالیسخهنی وجود دارد صرجزئیات ب

ثورنرد   مری  وجرود  در مخاطرب بره   را احساسری  باالتری از واکنش سطوح سلولوئیدی هایکه فیلم

(Loertscher et al., 2016.) ًعرام  مفهروم  در مخاطبرا   و سینما متخصصا  برای نتایج این احتماال 

 و ثنرالوگ  هرای شناسری  برین زیبرایی   شرکاف  کره  دهرد می ننا  مطالعه البته این .است جالب ث 

 .های امروزی فناوری دیجیتال کاهش یافته استپینرفت با دیجیتال

  سینمای آنالوگ وسینمای دیجیتال  شناختیزیباییتفاوت 

 فیلم از استفاده با اندشده توزیع تجاری صورت به که هاییفیلم سینما اختراعاز زما   

 مختلفی طرق به و ثهستگی به سازیدیجیتالی. اند شده پخش و تدوین سلولوییدی فیلمبرداری،

هم تدوین غیرخطی دیجیتال و هم اصالح  1990 دهه اواخر در با ثنکه. شد سینما صنعت وارد

فیلمبرداری و به ویژه پخش فیلم تا  کامالً جا افتاده بودند، صنعت دیگر در این دیجیتالی رنگ

های دیجیتال استفاده طور روزافزونی از دوربینماند. با اینکه به ثنالوگ باقی ها همچنا مدت

شده به تا همین اواخر متخصصا  و منتقدا  عمدتاً بر این عقیده بودند که تصاویر ضبط ،شدمی

 ,Flueckiger, 2003; Slanskyاند )شناختی نازلنیکی و زیباییاز لحاظ تک دیجیتالی ۀشیو

2004 Prince, 2004; ،)؛ 2007)کلوک،  دادندفیلمسازا  اغلب ضبط ثنالوگ را ترجیح می

 (.2009کرکنر، پروم، و ریچلینگ، 

های فیلمسازی فناوری دیجیتالی را به دالیل مربو  به بودجه تررجیح مری  که شرکتدر حالی

 برخری  عرالوه،  بره . دادنرد  مری  ترجیح را ثنالوگ اغلب فیلم فیلمسازا  و فیلمبرداری مدیرا دادند، 

 ثنرالوگ  تصاویر شهودی صورت افراد فاقد پینینۀ فنی به که دهد می ننا  کیفی موردی مطالعات

 (. Flueckiger, 2003; Prince, 2004) دانندمی خوشایندتر  و ترروشن را ث  دهند و می ترجیح را

هرای  بسیاری از متخصصا  سینما و منتقدا  بر این باورند که فیلمطور که گفته شد، هما 

این قبیل افراد  رو این از و ترندپایینسطحشناختی  دیجیتالی از لحاظ زیبایی ۀشده به شیوضبط
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 & ,Flueckiger, 2003; Kloock, 2007; Kirchner, Prümmدهند )می ترجیح را ثنالوگ ضبط

Richling, 2009; Slansky, 2004 .)         یک دلیرل شراید ایرن باشرد کره دقرت و روشرنی تصراویر

 برر  دیجیتالی حسگرهای این، بر عالوهشود. تصنعی می ۀالیتئدیجیتالی باعث ایجاد حس هایپرر

 ممکرن  کره  ثورنرد می وجود به تصاویری و شوندمی مرتب شکلمستطیل ایشبکه الگوی اساس

گیرری اتفراقی   د. بره دلیرل جهرت   نشرو  1رای همچو  امواج مروی ساختگیهای ر حالتدچا است

(. Keelan, 2002) هرای فتوشریمیایی صرادق نیسرت    این موضوع در مورد تصاویر فریلم  ها، گرین

ای در سرایه جزئیرات   های دیجیتالی حرفهدوربین در طیف دینامیک نیز وجود دارد: یهایتفاوت

بافت  ،به دلیل نوردهی زیاد ،شده ممکن است  برجستهدر حالی که نقا کنند،بینتری ثبت می

هرای دیجیترالی    در نتیجه، مدیریت نروردهی براال بررای دوربرین     .و رنگ خود را از دست بدهند

در طیفری  را کره   تصرویری  اطالعاتث  دسته از ها دشوار است. در روشنایی شدید، این دوربین

 ,Kodakد )کننر  قرار گیرند حذف می خالص دیِسفیعنوا  شده با تعریف محدودِ باالتر از طیفِ

سرطوح براالی    در مقابلر مقابل، و به دلیل واکنش کند و غیرخطی فیلم فتوشیمیایی (. د2007

. دارد ترری  طبیعری  ظراهر  کند کره می اجرا ایشیوه به را باال نوردهی میزا  نسخه ایننوردهی، 

ت بره ایجراد تصراویر    رفر  ث  شررح  براال  در کره  دیجیترال  تصراویر  هایویژگی که شودمی تصور

در (. Prince, 2004د )کنر کند و از این رو واقعیتی تقلبی خلق مری گونه کمک میهایپررئالیست

ی بره وجرود   کمترر  2حضوراحساس ای که از رئالیسم کمی برخوردارند،  مقابل، محتواهای رسانه

 Baños et al., 2000; Tan, 1994; Weibel etدارند ) پی در کمتری لذت ث  تبع به و ثورندمی

al., 2011b .)هرای احساسری    شود که درگیری احساسی براالتر، واکرنش  عموماً، چنین تلقی می

 شرده ضبط هایفیلم این، بر عالوه حضور بینتر با لذت بینتری نیز همراه است.حسِ تر، و  قوی

 کنرف  بینرتر موجرب   تصرویر  ثبرات  و براالتر  روشرنی  دلیرل  به است ممکن دیجیتالی شیوۀ به

 3مد: ویبل و همکرارانش مکن است به ادراک منفی از فیلم بینجام امر این و شوند فرعی جزئیات

  ثبات، مدت بود  کوتاه ماند ، ثابت تعدد) چنم اکتنافی حرکت الگوهای که دریافتند( 2010)

4هایپرشچنم
 باعرث  هایافته این. است حضور احساس و کمتر بود ِ لذت هایننانه(  تربزرگ 

 کمترر،  لرذت  ثنرالوگ  تصراویر  بره  نسبت دیجیتالی شیوۀ به تصاویر ضبط که کنیم فکر شودمی

 داریم کره  انتظار دیگر، سوی از. ثوردمی وجود به کمتری حضور احساس نیز و کمتر، احساسات

 نقرا   کنرف  بهبرود  بره  احتمراالً  که ثباتی و روشنی دلیل به دیجیتالی شیوۀ به شدهضبط فیلم

                                                           
1 moire patterns 

presence 2  ای است که در فیزیکیای و جدا شد  ذهنی او از محیط منظور احساس حضور فرد در محیط رسانه
 ث  قرار دارد. 

3 Weibel 
saccades4   .جهش تمرکز دید در پهنۀ تصویر یا میدا  دید 



  141 های تصویری سنتی و نوین  تحول ثنالوگ به دیجیتال: نحوۀ اثرگذاری فناوری

 

 هرای فریلم  مکرانیکی  پخرش  اواخرر،  همین تا. کند کمک بصری حافظۀ به انجامد،می ایحاشیه

 شیوۀ با ثشنایی دلیل به مخاطبا  که شوداحتمال داده می. بود متداول دنیا تمام در سلولوئیدی

 واکرنش  و ببرنرد  لرذت  بینرتر  ث  از دلیرل  همرین  بره  و باشند کرده عادت ث  به ثنالوگ اکرا 

 هرای گرروه  رودمری  انتظار. دهند ننا  خود از سنتی سینمایی هایسالن در تریقوی احساسی

 واکرنش  گونراگو   هایشیوه به متفاوت هایرسانه مقابل در پذیریجامعه دلیل به مختلف سنی

 بینتر رسانه نوع این به شوند می بزرگ دیجیتال رسانه با که ترهاجوا  که طوریبه دهند ننا 

دهنرد.   تررجیح  را ث  مکرانیکی  پخش و تصاویر ثنالوگ ضبط ترمسن افراد و باشند داشته عادت

 در بخش بعدی نیز به این نکته اشاراتی خواهد شد.

شناسی تصویر است و نه نقش البته شایا  ذکر است که این بحث منحصراً مربو  به زیبایی

 گرفتره  مختلرف  هایدوربین از استفاده با که استانداردی معموالً نماهایث  در روایت سینمایی. 

یا رزولوشن با یکردیگر   دینامیک، رنگ، نوردهی، طیف مانند فنی، پارامترهای اساس بر شدندمی

عناصر روایری بخنری از ایرن    (، اما Clark et al, 2009; Zacuto Films, 2011) شدندمیمقایسه 

بلکره قصره را    ،کننرد را مقایسره نمری  نماهرا  سینماروها هرگرز ترک   ،با این حال  مقایسه نبودند.

 انتقرال  ثنهرا  واسطۀ به که را احساساتی و کنند می پیگیریهای ث  گره همزما  با گنوده شد ِ

ثیا فناوری  ر و همکارانش این موضوع بررسی شد کهچدر تحقیق لور. کنند می تجربه است یافته

مربو  به تماشای فریلم اثرر   های عمیق تجربه ولذت  ،های شناختی و احساسیضبط بر واکنش

دهد که فناوری ضبط تأثیری بر تجربۀ احساسی مخاطبا  نتایج این تحقیق ننا  مینه.  دارد یا

زمینۀ بصریِ تصرویر دیجیترالی بهترر در خراطر     ندارد اما نکتۀ جالب این بود که معلوم شد پس

ا  فریلم بسریار حرائز    ماند. در عین حال، تحقیق مذکور ننا  داد کره نحروۀ اکرر   تماشاگرا  می

اهمیت است، به طوری که تماشای نسرخۀ سرلولوییدی نسربت بره نسرخۀ دیجیترالی واکرنش        

 (.Loertscher et al., 2016انگیزد )احساسی بینتری برمی

 دوربرین  گیرند. درکند میالبته دوربین دیجیتال و ثنالوگ هر دو نوری را که از لنز عبور می

 روی برر  امولسریو   صورتنقره به برومید ژالتین، از استفاده با که فیلمی روی بر تصویر ثنالوگ،

 نورهای دوربین دیجیتال حسگر عکاسی دوربین در ولی شود؛ می ثبت شده است تهیه فیلم پایۀ

 مردارهای  بره  بارهرا  ایرن  کنرد و اطالعرات  مری  تبردیل  الکتریکری  بارهرای  بره  را خود به رسیده

 تبردیل  دیجیتال مقادیر به شد ، گیریاندازه از پس ثنجا، در و شود می وارد دوربین الکترونیکی

 عکرس  صورت و به پردازش را دیجیتالی مقادیر این سپس دوربین کامپیوتری پردازندۀ. شودمی

کند. در اوایرل دورا  رواج دوربرین دیجیترالی، پرردازش کامرل      می ذخیره حافظه کارت روی بر

رنگ و نسبت کنتراست با استفاده از سنسورهای موجود در ث  زما  کراری بسریار دشروار برود     
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(Flueckiger, 2003دوربین .)توانند طیرف تاریرک و   می 14 1استاتهای دیجیتالی امروزی با اف

ن دلیل بر فیلم سلولوییدی برترری دارنرد زیررا فریلم     تری را دربرگیرند و به همیروشن گسترده

 (.Flueckiger, 2011گیرد )را دربرمی 14تا  12استاپی از سلولوییدی حدوداً طیف اف

بلکره در تفراوت   ، دینامیرک نیسرت   طیرف  ۀدیجیتال فقط مربو  به مسرئل و ثنالوگ تفاوت 

 اتفراقی  صرورت  منفررد بره  هرای  در حالی که گررین نیز هست: فیلم  و پیکسلِ های گرینویژگی

-ثابت تعریرف مری   ایدر شبکهپیکسل  کنند،تغییر می دیگر فریمی به فریم از و شوند می توزیع

 همرراه  بره  اتفراقی  توزیع. ثورند می وجود به نوعی توهم حرکت به ثنالوگ فیلم درها شود. گرین

 ,Slanskyاسرت )  خوشرایند  چنرم  برای گاهی که دهدمی ارگانیک حسی فیلم به جایگاه تغییر

 شرود مری  موجرب ایجراد ظراهری سررد و خنثری     اغلرب   ، ثبات فیلم دیجیتالیدر مقابل(. 2004

(Flueckiger, 2003, 2015; Slansky, 2004 .)  کمبرود حرکرت     از حاصرل  دیگرر  مهرم تفراوت

هی، برار نرورد   هرر  ثنالوگ، نوار فیلم برا  هایدر دوربین. ی استلهای دیجیتا مکانیکی در دوربین

این در حرالی   .فریم در ثانیه است 24 نرمال طور به حرکت این کند کهمی حرکت فریم به فریم

  (.Webers, 2007; Stump, 2014است )  ثابت خود در جای است که سنسور نور الکترونیکی

هرای  های دیجیتال و ثنالوگ در بازتولید رنگ ث  است. در حالی که قالرب تفاوت دیگر فیلم 

 مختلرف  هرای  الیره  ، نگاتیو فریلم در اندو ثبی ،سبز ،دیجیتالی مبتنی بر ترکیبی از نورهای قرمز

-الیه. کنندمی فیلتر شده رامنتنر نورهای که است زرد ای، قرمز، وهای فیروزهرنگ حاوی خود

کنرد و  را نیز جذب می مجاور هایموجاز طول هاییبخش همچنین فیلم امولسیو  مختلف های

-به هاییرنگ ثنالوگ هایفیلم نتیجه، در نام دارد. جانبی جذبکه شود میچیزی  بهاین منجر 

 ,Flueckigerدارنرد )  خرا  خرود   هرایی ویژگری  اند و نه خنثی، بلکهنه خطی که ثورند میوجود

برا تخصریص خطری یرا      طورکامرل بره  دیجیترال  هایدوربین رنگی کدگذاری مقابل، (. در2003

 ایرن  .شودکنترل میهای رنگی قرمز، سبز، و ثبی به هریک از کانال دوتایی هایارزش لگاریتمی

شرود   دیجیترالی  رنرگ  بررای  ناثشرنا  و مصرنوعی  ظراهری  ایجراد  به منجر است ممکن وضعیت

(Flueckiger, 2003،بنابراین .)  ا تر  شرود  ایجراد  دیجیترالی  رنرگ  در چنرمگیری  باید تغییررات

 ایم اش کرده لوگ تجربههای ثنافیلمبه ثنچه در ها این رنگثید و  وجودخوشایندتری بههای  رنگ

 . تر شودشبیه

                                                           
1 f-stop  

دیافراگم نسبت معکوس دارد. این عدد بردو  واحرد    ۀدهان ۀاندازبا  دیافراگم است و گنادگی دهندۀکه ننا  یددع

 f/2.8 ترر نظیرر    یرد. عرددهای کوچرک   ثدسرت مری  ۀ قطر دریچرۀ دیرافراگم بره    کانونی لنز بر انداز ۀاز تقسیم فاصل

 .تر دیافراگم است کوچک ۀروزن دهندۀننا  f/16 تر نظیر تر دیافراگم و اعداد بزرگبزرگ ۀدهان دهندۀ ننا 
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 این که ده استشفیلمسازی دیجیتالی تبدیل به صنعتی استاندارد  ،به رغم بعضی منکالت

ترر  وچکاستفاده از ث  به ویژه در ثثار سینماییِ کهای پایین ث  است.  عمدتاً به دلیل هزینه امر

گرذر از ثنرالوگ بره دیجیترال     های برزرگ سرینمایی،   تر زودتر رخ داد. در مورد پروژههزینهو کم

معرفی شد. این دوربرین نره    1ثرثیثردوربین الکسا ای 2011تا اینکه در سال کندتر اتفاق افتاد 

 فیلمبردارانی برای ویژه طوربه بلکه کردمی ارائه ثنالوگ فیلم با مقایسهقابل دینامیکی طیفتنها 

تولیدات فریلم بره سرمت    ، ای ثنالوگ عادت داشتند. از ث  زما هدوربین به که بود شده ساخته

 .حرکت کردندکامل شد  دیجیتالی

فیلمری کره بره صرورت     انرد و  طرور کامرل مسرتقل   هب های فیلمبرداری و پخش فیلمفناوری

پخرش   چات شود. میلیمتری و برعکس 35فیلم  تواند رویمی دیجیتالی فیلمبرداری شده باشد

 صاحبا  سینما متداول شد زیرا مستلزم ث  بود که یفیلمسازی دیجیتالمدتی بعد از  دیجیتالی

 ثورنرد. موفقیرت   دسرت به ث  از فوری اقتصادی ثنکه دستاورد کنند بدو  فراوانی گذاری سرمایه

 کامرو  بود کره  جیمز واتارثمانند  سه بعدی هایفیلم جدید موج حاصل این شیوۀ پخش عمدتاً

تا سال  مستلزم پخش دیجیتالی است.بعدی اکرا  شد، زیرا این نوع سینمای سه 2009 سال در

   پخش دیجیتالی مجهز شدند.های به دستگاه های جها درصد سینما 80بینتر از ، 2013

 ادراک فیلم آنالوگ و دیجیتالفرایندهای روانشناختی در  

احساس و تصور در حین تماشای  ،فرایندهای تفکرو توجه تماشاگر  لزمروایت سینمایی مست
های هنر تخیل است و به ویژگی ،بنا به تعریف ،در حال اجراست. فیلم بر پردهداستانی است که 

ای ثنالوگ با استفاده از تجهیزات مکانیکی در هتماشای فیلمدر ادراکی انسا  بستگی دارد. 
-Anderson & Anderson, 1993; Thomsonد )مکانیزم ادراکی نقش اساسی دارن وسینما د

Jones, 2013 تداوم نور را به وجود میتوهم )که ثمیختگی لرزش نور درهماند از ( که عبارت-

که حرکت ظاهری  ند(، وزمی چنمک زیاد سرعت با نور افتد کهاین اتفاق زمانی میثورد و 
های حرکتی سیستم بصری اثر فعال شد  ردیاب در صفحه نمایش برتوهم حرکتی ممتد است 

(Ramachandran & Anstis, 1986 .) در پخش دیجیتالی که شودباعث می هامکانیسمهمین، 
-Thomsonبود  تصویر ایجاد شود )ثابت  توهمِ ،حرکتیا الگوهای دائماً درحال ءاشیابا وجود 

Jones, 2013 .)ها را از طریق تعامل فرایندهای پایین به باال )بر اساس ذهن ما فیلم ،یطورکلّبه
. کندمی تفسیر( حافظه در شدهذخیره پینینیِ دانش بر اساس) پایین به باال درونداد حسی( و

 که دهدمی ننا  بصری-سمعی هایمهارت از استفاده با عصبی تصویرسازی به مربو  مطالعات
خودکار است که در پردازش موازی در قنر مغز در هما  مراحل  فرثیندی چندحسی تلفیقِ
 گیرد شکل می -اند وقوع در حالیعنی وقتی که رخدادهای سمعی و بصری  -اولیه 

                                                           
1 Alexa ARRI 
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(Koelewijn, Bronkhorst, & Theeuwes, 2010.) چندحسی جالب این است که تلفیقِ ۀنکت، 
 ,Eldar, Ganor) شود احساسات و توجه انتخابی تعدیل می با ،باالتردر فرایندهای مغزی رده

Admon, Bleich, & Hendler, 2007 .)چنم به نسبت که ایبصری  هایرخدادیا  ءتنها اشیا 
 به کات یک از فیلم، تماشای هنگام در متوسط، طوربه. شوندمی ثبت باال رزولوشن با اندثابت
این موضوع (. Smith, 2013د )بیننسینما را می ۀدرصد از پرد 3.8  تماشاگرا  تنها بعدی، کات

توجه تماشاگر به عناصر روایی تا چه حد برای اطمینا  از درک قصه  دهد که هدایتِننا  می
 .گنایی از ث  حائز اهمیت استدر حین گره

از جمله وضعیت  ،شده در هنگام تماشای فیلم به عوامل زیادی بستگی دارداحساسات تجربه
یا انتظاری که از ( Weibel, Wissmath, & Mast; 2011a, 2011b) رواننناختی و حال تماشاگر

 (.Weibel, Wissmath, & Stricker, 2011;  Wuss, 2007) رودژانر فیلم می

 (1991) زیلمن
هرا پینرنهاد   فریلم  در برابرر  را برای تنریح واکنش 2اختیارزیابی شن ۀنظری1

3اسرت. اولیرور   بردنی  برانگیختگری  وضرعیت  از شرناختی  یتفسیر حاصل اساحسداد: 
 (2003, 

باعرث برانگیختگری   کننرد بتواننرد   مری  ارائه هارسانه اگر ثنچه خاطرننا  کرده است که( 2008
نروع احساسرات   نکته مهم این است کره   .برندمیلذت های احساسی شوند، مردم از ثنها واکنش

 & ,Hanich, Wagner, Shah, Jacobsen) نیسرت  میرزا  لرذت   ۀکننرد تعیرین  شرده برانگیختره 

Menninghaus, 2014; Oliver, 2003 ًافرادی کره سرطوح براالیی از غرم همدالنره را در      (. مثال
 ,De Wiedنرد ) برکننرد لرذت بینرتری مری    های سرینمایی تجربره مری   هنگام تماشای تراژدی

Zillmann, & Ordman, 1995.) ه هنگام تماشای فیلم ترسرناک دچرار   کسانی ک ،به این ترتیب
بره  (. Weibel, Wissmath, & Mast, 2011aانرد ) گرزارش داده  ث  از پرس  لذتاز اند شدهترس 

 بر اساس ،کننددرثمده را شناسایی مینمایشبه محض اینکه تماشاگرا  عناصر معمول ژانر فیلمِ
و دهنرد  اکرنش ننرا  مری   وبره ث   ثنچره در فریلم ننرا  داده شرده      هماهنگ برا برانگیختگی 

 (. Wuss, 2007د )شوهای احساسی ثنها با موقعیت متناسب می واکنش

های تلویزیرونی و  تحقیقات پینین ننا  داده است که مردم از ث  رو فیلم سینمایی، برنامه
 Bracken) ور شوندکنند که دوست دارند در دنیای دیگری غوطه های ویدیویی را تماشا میبازی

& Skalski, 2010; Yee, 2006 .)ای با استفاده از مفهوم حضرور  های رسانهغرق شد  در محیط
خوانرد   4رسرانگی بری  راجرع بره   ادراکری  این وضرعیت را تروهمی   توا میشرح داده شده است. 

(Lombard & Ditton, 1997 ،)        ییعنی ایجراد ایرن احسراس کره بره طرور فیزیکری در محیطر 

                                                           
1 Zillmann 
2 cognitive-appraisal theory  
3 Oliver 
4 non-mediation  

دهند که انگار ای واکنش ننا  میشود و بر اساس ث  افراد به گونهای ایجاد میارتباطات رسانهتوهمی که در 
های مجازی و مانند محیط -ای پینرفته های رسانهای در کار نیست. این وضعیت معموالً با کاربرد فناوریرسانه

 مرتبط است.  -از راه دور های کنفرانسسیستم
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 حضررور(، 2007و همکررارانش ) 1ۀ ورتبنررا برره گفترر(. Steuer, 1992) حضررور دارنررد ای رسررانه
اسرت. در واقرع، مطالعرات     ،از جمله احساسات و لذت ،ایثیرات رسانهأتمام انواع ت ۀتندیدکنند

 ,Weibel) پینین ننا  داده است که ارتبا  مثبتی بین احسراس حضرور و لرذت وجرود دارد    

Wissmath, Habegger, Steiner, & Groner, 2008). غرق شد  در  ۀکی از مفاهیمی که تجربی
-حس (. Suckfüll & Scharkow, 2009) است 2گرفتنحس دهد مفهومها را شرح میمتن فیلم

 کره  سرازد  مری  قرادر  را تماشراگر  احساسری  درگیرری   (1  فرعری اسرت:  نبرۀ  شامل دوج گرفتن
 .بمانررد برراقی خررود موقعیررت کنترررل تحررت حررال عررین در و کنررد رهررا را احساسرراتش

 شرود  مری  کامرل در فریلم   شرد ِ ثمرادگی بررای غررق   کره موجرب    شدگیرها با همراه درگیری( 2
(Suckfüll, & Scharkow, 2009) شرد  در فریلم   اما همدلی مفهوم دیگری است که با تجربۀ غرق

شرناختی و احساسری    ۀهای همدالنواکنش(. De Wied, Zillmann, & Ordman, 1995) ربط دارد
 شرود هرای داسرتانی ایجراد مری    هنگام تماشای رفتار شخص دیگر در زندگی واقعی یا در موقعیرت 

(Davis, Hull, Young, & Warren, 1987; Leibetseder, Laireiter, & Köller, 2007 .) نرا بره   ب
 (2004) و کافمن 4، براک3گرین ۀگفت

 .کندهمدلی باید به دنیای روایت انتقال پیدا 5

 نیرز در دو سرطح برر    نسلی تعلق (2014ویتادینی و همکارانش ) و (2012)6ۀ بارچبنا به گفت

هرا از طریرق تحصریالت و    ( تجربه رسرانه و فنراوری  1: گذارد می اثر رسانه مخاطبا  های فعالیت

هرا بره   هایی که از طریق کاربرد رسرانه ها و گفتما ( روایت2  شود؛ فرهنگ همتایا  ثموخته می

 .انجامندشوند به ایجاد عادات مصرف و هویت فرهنگی می اشتراک گذاشته می

های استفاده از رسانه در طول زندگی انگیزه دهندننا  می د کهنوجود دار ایشواهد تجربی

تر ظاهراً بینتر به تجارب سرگرمی مبتنی بر تفکر عالقه دارنرد  د. بزرگساال  مسننکنتغییر می

 ,Bartschد )دهنر احساسری را تررجیح مری    اًهای شردید ال  جوا  سرگرمیدر حالی که بزرگسا

(. همۀ نکات فوق مؤید این نظر است کره برخرورد شرناختی مخاطرب در نحروۀ برقرراری       2012

 گذارد.های تصویری سنتی یا جدید اثر میارتبا  با فناوری

 های سلولوییدی و دیجیتالی و نحوۀ ارتباط آن با واقعیتماهیت فناوری

از اما های سلولوییدی ایجاد کرده است. قطعیتی در اعتبار فیلمفناوری دیجیتالی عدمامروزه 

کنندۀ رابطۀ علی یک رویرداد یرا شخصریت واقعری     ثنجا که فناوری دیجیتالی مستقیماً منعکس

رسد که تصویر متحرک توانایی ادعایی خود برای مستندسرازی دنیرا را   نیست، چنین به نظر می

                                                           
1 Wirth 

2 In-emotion  

3 Green 

4 Brock 

5 Kaufman 

6 Bartsch 
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: تفصریل و  شرود ناشری مری  از دو ویژگری اصرلی فنراوری جدیرد      فقردا  دهد. ایرن  میاز دست 

کنرد؛ و ظراهر واقعری تصراویری کره برا       سابقه در دستکاری تصاویری که ثبت مییکپارچگی بی

ثورد. منکل این رویکرد در ث  اسرت کره ثبرت    افزارهای کامپیوتری به وجود میاستفاده از نرم

بینندۀ ث  خودکار بود   ، چرا کهکندایجاد میصوری ت( اعتباری تصاویر )چه متحرک و چه ثاب

 و عینری هرای واقعری   ها را با شناخت مستقل و باور به ارزشمکانیکی و علیت مبتنی بر شاخص

-تصاویر دیجیتالی نمیدهد ننا  میکه  نیز وجود داردگیرد. در مقابل، دلیل دیگری اشتباه می

هرای شریمیایی   بررخالف واکرنش   :واقعیرت را برازثفرینی کننرد    توانند ربط مستقیم سلولویید با

رونوشرت   سراختن سلولویید که حاصل اثرگذاری نور بر واقعیتی فیزیکی است، دیجیتال اصالً با 

توا  دید بین واقعیت و جلروۀ سرلولوییدی نروعی همگرایری     کند. در اینجاست که میعمل نمی

 برر تماشراگر نیرز ترأثیر میگرذارد.     وجره شرناختی   از منابهت وجود دارد و این پیوند مبتنی بر 

(Hadjioannou, 2012) 

ی ادر حالی که دیجیتالی سازی مستلزم ث  اسرت کره رنرگ و فنرردگی برر روی شربکه      

رسد فناوری دیجیتال بر حالت مجتمع شود و به هر نقطه از ث  عددی تعلق گیرد، به نظر می

تصاویر دیجیتالی خود ملموس نیستند زیررا از  . مبتنی استکند غیرمادی ثنچه به تصویر می

شروند و از  مری  لشده بر هرارددرایو کرامپیوتر تنرکی   پیوسته از اعداد ذخیرههمای بهمجموعه

نها را دید. از این منظر، واقعیت به مثابه چیزی عینی در اینجا ثتوا  طریق صفحه نمایش می

 تردید است. مورد 

رد فیزیکی منبع خرود را در خرود    ر خالف تصاویر ثنالوگ،بتصاویر دیجیتالی از سوی دیگر، 

هرای نمرادینی   دهنرد. در مقابرل، کدگرذاری   ندارند و هیچ پیوند منهودی با ث  منبع ننا  نمی

هرایی  های خاصی پیوند ندارند. بخش مادی تصاویر دیجیتالی تنها به رسانههستند که با زیرالیه

اش ثنها استفاده کرد: یعنری ثنچره اطالعرات بره واسرطه      شود که برای دریافت باید ازمربو  می

تمرایز   1دی، فلش مموری، صفحه نمایش و غیره. تیموتی بینکلیویانتقال یافته است، مثل دی

"پیکربندی فرهنرگ " ای با عنوا و ثنالوگ را در مقاله و بین دیجیتال
کنرد:  چنرین بیرا  مری    2

ای کنرد کره پیکربنردی مراده    رونویسری ذخیرره مری   رسانه ثنالوگ اطالعات را از طریق نروعی  "

او برای مثرال   (Binkley, 1994) "سازد.ای دیگر منتقل میماده بهفیزیکی را به ترتیبی ثنالوگی 

در این واقعیت رینه دارد که ظاهر انسرانی   ث گوید وضعیت ثنالوگی برد و مینام می مونالیزااز 

افزاید که مهم نیست ثیرا  کند. او میاز رنگ تقلید می شده از گوشت و خو  را با استفادهساخته

زیرا تصویری که نقاشی مذکور به  ،مونالیزا به منزلۀ شخصیتی تاریخی به واقع وجود داشت یا نه

                                                           
1 Timothy Binkley 

2 “Refiguring Culture” 
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کند. با ایرن همره، بینکلری در حرالی کره برر       سازی تبعیت میگذارد از پارادایم پرترهنمایش می

-یدی برای تنخیص تصاویر دیجیتالی از ثنرالوگ تأکیرد مری   کلمات کل ۀانتقال و تقلید  به منزل

کند و به این ترتیب یکری از وجروه   نمی ذکردو شیوۀ خلق مذکور را تمایز کند، در وهلۀ نخست 

زنرد  ای حرف مری هایی غیرپرترهگیرد. زمانی که او از نقاشیمهم فرایندهای ثنالوگ را نادیده می

 وقتری کره  الاقل حرکات هنرمند را  هم این رسانه هنوز": گویدشود. او میتر میموضوع ملموس

: یک حرکرت مسرتقیم دسرت خطری     رساندثبت میبه کند واری از رنگ خلق میاشکال ثنالوگ

بره عبرارت     "ثورد.وجود میبهثورد در حالی که یک حرکت چرخنی قوس وجود میمستقیم به

بسرتره  ثهای کند که صحبت از فرمقی میدیگر، بینکلی اهمیت تنابه بصری را تنها زمانی کم تل

باشد. اما واقعیت این است که فرایندهای خلق ثنالوگی مبتنی بر این نیسرتند کره یرک تصرویر     

شروند. مطابقرت برین واقعیرت و     اند که چطور خلق میبلکه مبتنی بر این ،ثیدچطور به نظر می

ج نور به صرورت نمرادین برر فریلم     ثنالوگی است: اموا-تصویر ثنالوگ ث  مربو  به تغییر فیزیکی

فیزیکری ث    صرورت گیرری  شوند بلکه شدت ث  مستقیماً باعث شکلسلولوییدی رونویسی نمی

ثنالوگی نیست که پرترۀ تصویرشده شبیه یک نفر است بلکره   مونالیزا صرفاً به این دلیلشود: می

ینچی اعمال کررد، از  شده از رنگ از حرکات و قدرتی که دست داوبه این دلیل که شکل ساخته

 .(Binkley, 1994) موها، و از غلظت رنگ به وجود ثمده است بافت قلم

های موجود بعد مادی دهد که به دلیل تخریب فیلمننا  می مرگ سینمایوسای  در کتاب 

عرالوه برر اتفاقراتی کره در      .(Usai, 2001)فیلم ثنالوگ در طول زما  بیش از پیش منهود شد 

دهرد، عوامرل   ها یا کاربرد نادرست ثنها یا اشتباه در کار با ثنهرا رخ مری  هنگام کار کرد  دستگاه

گذارند. ایرن تغییررات   اثر می ، در مقام شیء،هاای نیز وجود دارند که بر فیلمفیزیکی و شیمیایی

. بره عبرارت   دهنرد رخ مییدگی کلی در قالب خراش، پارگی، یا پیچش فیلم، تغییر رنگ، یا پوس

دیگر، خصلت فیزیکی فیلم سلولوییدی تنها به ملموس برود  ث  بسرتگی نردارد، بلکره نتیجرۀ      

تنکیل شد  ث  از مواد ارگانیک است. در مقابرل، تصراویر دیجیترالی کره پیکرهرایی از اعرداد       

و بره   ،شوندجها  نمیاند، موجودیت فیزیکی ندارند، دچار تغییرات ناشی از تحوالت ذخیره شده

به همین دلیل است که عناصر دیجیتالی همانند تصاویر  ند.کنلحاظ ساختار ارگانیک تغییر نمی

افزاری، هنگامی که از هارددرایوی بر روی هارددرایو دیگرری  ثابت یا متحرک، سند، یا برنامه نرم

شود روابط جا میفرایند جابهگیرند زیرا تنها چیزی که در این تأثیر قرار نمیشوند تحتمیکپی 

اند. به این ترتیب، فناوری دیجیتال نه تنها ارتبا  مادی تصویر به منبع فیزیکی ث  بلکره  عددی

برر همرین    (.Sassoon, 2007)بررد  ال مری ؤکننده و مخاطب را زیر سر رویارویی ث  با خلق ۀنحو

چگونه بر ارتبا  افراد برا   یلکه غیرمادی بود  تصویر دیجیتا شودمطرح میاساس، این موضوع 
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هرای مرادی   ثفرینری صرورت  ، الزم اسرت میرزا  نقرش   براینگذارد. بناهای سینمایی اثر میفیلم

 .شود سلولویید در اثرگذاری تصاویر سینمایی بررسی

هرای  کنرد بلکره ث  را در سرلول   فیلم سلولوییدی تنهرا واقعیرت را ثبرت نمری    در دیگر سو، 

سرینما را هنرر    کند. به همین دلیل است که زیگفریرد کراکروئر  فوتوشیمیایی خود حمل هم می

ماهیرت فریلم   دانرد. او در کتراب   های ایدئولوژیکی مری رهاسازی دنیای مادی از سایۀ چهارچوب
سرازند و بره او در   های سینمایی حواس تماشاگر را به دنیا معطوف مری فیلم دهد کهتوضیح می

ای که جها  و سوژه در ث  با هم پیوند رواننناختی-فیزیکهای مادی ث  و ارتبا  کنف نسبت

فریلم سرلولوییدی هنگرام ثبرت مسرتقیم      (. Kracauer, 1961) د.نرسانکنند یاری میبرقرار می

کند کره واقعیرت   واقعیت، با ثشکار کرد  اجزای سازنده و ساختارهای فضایی و زمانی، کاری می

داند کره  ای میخصلت ثشکارسازی، فیلم را رسانه فیزیکی منهود شود. کراکوئر بر اساس همین

-او مری   ازپیش واقعیت فیزیکی برخوردار اسرت. از قابلیت منحصربه فردی برای رهاسازی بیش

دهنردۀ  دهد که اشیا و رخردادهای تنرکیل  تصاویر ث ، برای نخستین بار، به ما اجازه می"گوید: 

با این اوصاف، فیلم از ث  رو  (Kracauer, 1961) ".داشته باشیمجریا  زندگی مادی را به همراه 

کند که ثبتش می ایکند با دنیای فیزیکیکند که مادی بود  ثنچه به تصویر میاین کار را می

به جای ننا  داد  دقیق واقعیرت، ث    هایی است کهکراکوئر منتقد فیلم ،ارتبا  دارد. از این رو

هرا و  اسرت کره فیلمسرازا  برا اسرتفاده از سربک       کنند. او معتقرد را فدای سویۀ هنری خود می

 کنند.اثر میهایی نقاشانه، قرابت ذاتی فیلم با طبیعت را بیموتیف

کید دارد کره دسرتکاری تصرویر برا اسرتفاده از      أقعیت فیزیکی بر این تارویکرد کراکوئر به و

بلکه رفتار  شودفیلم می اصلی دوربین یا تجهیزات تدوین نیست که موجب دور شد  از طبیعت

هرای سرینمایی،   ثورد. تکنیرک این وضعیت را به وجود مری  که ذهنی ایدئولوژیک فیلمساز است

مانند کاربرد نماهای گوناگو ، نحوۀ تدوین، باال یا پایین بررد  سررعت، هنروز هرم بره صرورت       

هرای سرینمایی   فیزیکی وجود دارند زیرا در وجوه زمانی و فضرایی واقعیرت جرای دارنرد. فریلم     

کنند و دنیرا را  تماشاگر نیز ثشکار می رها را بوجود فیزیکی، این فرممهای زما  با کنف فرمهم

گذارند. از نظر کراکوئر، دوربین ابرزاری بررای ضربط و ثشکارسرازی     برای تماشا در اختیارش می

کنرد:  است. همین نقش دوگانه بانی ارتبا  میا  تصویر و واقعیت است که تماشاگر را دخیل می

ر ضبط واقعیت فیزیکی، تصاویر سینمایی نقطرۀ عزیمتری بررای افنرای جهرا  پریش چنرم        د

معتقد است که سلولویید مادی بود  خود را نره صررفاً مردیو  عملکررد      هجیونومخاطب است. 

اش بلکه عالوه بر ث ، مرهو  کاری است که در مورد واقعیت مربو  به جسمانیت سروژۀ  فناوری

نور و ماده به خودی خود ثشکارکننده نیست بلکه پرسرپکتیوی کره    کند. ترکیبتماشاگرش می

شود ثشکارکنندۀ اصلی است. اگر هیچ تماشاگر از طریق ث  از جایگاه خود در واقعیت مطلع می
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برای  ووجای نباشد که تصویر واقعی برایش در حکم کنف دنیا و زندگی باشد، دیگر جستسوژه

 رد.واقعیت در درو  تصویر معنایی ندا

نقش تماشاگر از بعرد دیگرری نیرز قابرل بررسری اسرت: ترداوم دیرد. وقتری پروژکتورهرای           

اند، تماشاگر ناچار است جریرا  حرکرت ث  را   فریم در ثانیه در حرکت 24سلولوییدی با سرعت 

به طور ناخودثگاه با استفاده از عملکرد ادراکی بینایی بازسازی کند. سایر اشرکال تولیرد تصرویر    

 کنند.  به نحوی از عملکرد چنم استفاده مینیز همه 

سد که نحوۀ برخورد فیلم سینمایی با تماشراگر  ینومی بد  سینماییدر کتاب  1استیو  شاویرو

ثمیز است. فرد قبل از اینکه فرصت یابد از نظر ذهنی دربرارۀ چیرزی فکرر کنرد، از طریرق      خنونت

کنرد  هایی اشاره میتنریح این وضعیت به فیلمشود. شاویرو در های بدنی با فیلم درگیر میواکنش

هرای جرری   های ترسرناک، یرا اسرلس اسرتیک    که از لحاظ حسی تأثیر ثشکارتری دارند )مثالً فیلم

تروا  از درگیرری فروری    هرا ابرداً نمری   لوییز(. شاویرو معتقد است که هنگام تماشای این نوع فریلم 

توا  برا حضرور   کند که این تجربه را نمید میشاویرو تأکی (.Shaviro, 2004)ها ممانعت کرد حس

 متوسرل  –زبرا   یعنی – شاشدهتعریفتواند به نظم نمادین ازپیشفیزیکی ربط داد و مخاطب نمی

 .هاستحس برای اجباری فراخوانی بلکه نیست معنی درک برای دعوتی متحرک تصویر. شود

چنرمی  صررفاً  خواهد ثابت کند کره تماشراگر   های شاویرو در این است که میاهمیت گفته

خیرل در مواجهرۀ سرینمایی اسرت.     تصویر نیست بلکه یکری از اجرزای حسری د    مقابلساده در 

مفهروم  توا  به تصاویری ساده تقلیل داد زیرا برد  ثشرکارا در ایجراد    های سینمایی را نمی فیلم

 حرکت در ثنها منارکت دارد.  

گیرد که بررای منراهدۀ   در مورد تأثیر بدنی تماشاگر رویکردی را در پیش می 2لیندا ویلیامز

های سینمایی نیز مفیرد اسرت. او   چگونگی اثرگذاری واقعیت فیزیکی تصویر بر فهم بصری فیلم

او این ترأثیرات را بره     (Williams, 1991)دهد. در این مورد توضیح می 3های فیلمبد در مقالۀ 

گوید این برانگیخنگی هم در بازیگرانی کره تصراویر را مری   کند و میبیه میتننج یا اسپاسم تن

نکتۀ شایا   فته هجیونو،کنند. به گبینند تجلی پیدا میتماشاگرانی که ث  را می سازند و هم در

ذکر در این زمینه این است: پیوند احنایی میا  تماشاگر و تصویر بر اساس این فرر  سراخته   

 .(Hadjioannou, 2012تأثیر قرار گرفته است )در درو  تصویر تحتشده است که بدنی 

ای زند بلکه نقطره ویرو از ث  حرف میاکه شنیست  حال، تصویر ثنالوگ صرفاً هما  تصویری

 برای تبادل فیزیکی است. 

                                                           
1 Steven Shaviro 
2 Linda Williams  

3 “Film Bodies” 
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ها موجب فی واقعیت فیزیکی تصاویر نیسرت بلکره پیونرد    مطمئناً رابطۀ احنایی با این فیلم

)چیزی کره  موجب تقویت ث  ایده است  -که تماشاگر نیز بخنی از ث  است -اقعیتداشتن با و

 شاید خود به نوعی در سینمای تعاملی ثینده دخیل شود(.

 ی و آنالوگیدیجیتالحسیِ تجربۀ و سرانجام، 
ای مهم است. این پرسش بسیار شوند نکتهاین که تصاویر دیجیتال به چه نحو احساس می

ثیا بین تماشای فیلم سلولوییدی و دیجیتالی تفاوت چنمگیری وجود دارد یا شود که مطرح می
چه فرقی میا  دو نوع تصویر وجود  نه. در واقع، اگر رقمی شد  تصاویر اصالً منهود نباشد

شود که تصویر به صورت ثنالوگ ثبت بسیار مبهم میزمانی دارد؟ در واقع، تفاوت میا  این دو 
کامپیوتری نیز در میا  نباشد.  ۀهای ویژد و پای جلوهشوتالی برای تدوین دیجیسپس و 

ای مهم است که کاربرد فناوری دیجیتال در هجیونو معتقد است که انیمینن دیجیتالی عرصه
گذارد که اصالً ها، اشیا و دنیایی را به صورت گرافیکی به نمایش میتر است زیرا بد ث  پررنگ

کنند . البته انیمینن سنتی نیز دنیاهایی را خلق میسترکت احوجود ندارد یا در واقعیت بی
 1رادوویکطور که اما هما ( Hadjioannou, 2012)که به صورت فیزیکی وجود ندارند. 

کند، تفاوت چنمگیری مابین دو نوع انیمینن مذکور وجود دارد. انیمینن خاطرننا  می
شود و سپس این عکسکس گرفته میسنتی از تعدادی طراحی تنکیل شده است که از ثنها ع

شوند تا حس متحرک بود  تصاویر ایجاد شود. به عبارت ها با سرعت منخصی حرکت داده می
توا  رد ث  را در فعالیت فیزیکی دیگر، انیمینن سنتی ادامۀ هما  کاربرد سلولویید است: می

کنند که در حفظ میها هما  تداوم شاخصی را نسبت به گذشته خالقش یافت، این انیمینن

کنند. بر خالف فیلم سلولوییدی شاهدش بودیم، و بد  تماشاگر را در هنگام تماشا دخیل می
متحرک نیست بلکه نماینی از سنتز کامپیوتری حرکت  رث ، انیمینن دیجیتالی در واقع تصوی

حاوی است، یعنی حرکتی است که با کامپیوتر خلق شده است. در واقع، انیمینن کامپیوتری 
تغییراتی مادی نیست که از طریق تصاویر سینمایی قابل درک باشد بلکه سرعت پردازش 

 .(Rodowick, 2007)کند افزارهای کامپیوتری را به تصویر می-هارددرایو و توسعۀ تکنیکی نرم
دهد تصاویر کامپیوتری مبتنی بر ارقام است که با دنیای ثنچه انیمینن دیجیتالی ننا  می

رتباطی ندارند و حاصل ویژگی نامنهود بود  و سرعت تغییرات در کدهای کامپیوتری فیزیکی ا
ای فیزیکی ربط دارند نه به حضوری مادی در ها نه به گذشتههمانند مورف این تصاویر. ستا

حال. البته این را نیز باید در نظر داشت که فناوری دیجیتالی نیز همانند فیلم سلولوییدی بر 
را  تعامالتگذارد. به عبارتی، تصاویر دیجیتالی مجموعۀ متفاوتی از ر تأثیر میادراک تماشاگ

 انگیزند.  مابین واقعیت فیزیکی، تکنولوژی و تماشاگر برمی
                                                           
1 Rodowick 
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کنرد کره   کند و به ایرن نکتره اشراره مری    ای دیگر به همین موضوع نگاه میمارکس از زاویه

د را در تحریف تصراویر برر اثرر حادثره یرا      تواند خوچگونه ثنتروپی فیزیکی فناوری دیجیتال می

 ءگر سازد. وضعیتی که برا روزثمدسرازی کرامپیوتر یرا ارتقرا     ها جلوهگریزناپذیر داده رفتنِازدست

فناوری قابل پینگیری است. در واقع، در این شرایط خود تصویر نیست که از برین رفتره اسرت    

 (.Marks, 2002) تروپیک استثن تبلکه ننانۀ حساس بود  این پدیده در برابر تغییرا

تواند به قطع پیوند ادراکری  گذارد و میاین ویژگی بر نحوۀ تماشا و درک مخاطب نیز اثر می

شود خرود عنصرری   او با اثر بینجامد. تغییر وضوح و کیفیت تصاویر که در این فرایند حاصل می

یابرد و بره نروعی بره قطرع      های اکرا  نیز تحول مری مهم است زیرا به تبع این تغییرات، فناوری

 انجامد.های دیجیتالی پینین میقالبگرفته در ارتبا  با ثثار شکل

 نتیجه
توا  دریافت که به رغم اثرپذیری عمیق سینمای امروز از سنت بر اساس ثنچه گفته شد می

 است. به واسطۀصرف تصاویر کامپیوتری کاراتر از تولید ار بسی دیجیتال فناوری ثنالوگ، تأثیر

ظهور این فناوری، نحوۀ مداخلۀ انسا  در ساخت فیلم تغییر کرده است و حاال دیگر تغییرات 

ها و نیز باز بود  دست دهد. کاهش هزینهعمدتاً نه در زما  تولید که در پساتولید رخ می

نهایت به تخیل و خالقیت از دیگر دستاوردهای فناوری دیجیتالی وپر داد ِ بیفیلمساز در بال

 ی سینماست. برا

است و حتی افراد فاقرد   همواره از نظر بصری برای متخصصا  مرجح سلولوییدی البته فیلم

  و ترررروشررن را ث  دهنررد و مری  ترررجیح را ثنررالوگ تصرراویر شرهودی  صررورت پینرینۀ فنرری برره 

هرای   فراوت زنیم، تدانند. توضیح داده شد که وقتی از دو فناوری مذکور حرف میمی خوشایندتر

 از هرای دیجیترالی  سرخه ن :ی وجرود دارد صرچنمگیری در عملکرد حافظه برای ثبت جزئیات ب

براالتری از   سرطوح  ییدیسرلولو  هرای گیرند، در حالی کره فریلم  امتیاز باالیی می یادثوری منظر

ثورند. این بدا  معنی است که نه فقط ضربط بلکره    می وجود در مخاطب به را احساسی واکنش

شرده در هنگرام   احساسرات تجربره  البته  هم بر نوع واکنش مخاطب اثر دارد.نحوۀ پخش تصاویر 

از جملره وضرعیت    ،بسرتگی دارد  دیگرری نیرز   بره عوامرل  عالوه برر عوامرل فنری    تماشای فیلم 

فراینردهای  و توجره تماشراگر    .رودیا انتظاری که از ژانر فریلم مری   رواننناختی و حال تماشاگر

اند. در همرین زمینره،   هایی مؤثر در این زمینههمگی مؤلفه نسلی و تعلق احساس و تصور ،تفکر

مفهوم احساس حضور و نحوۀ تعامل حسی انسا  با رسرانۀ سرینما در دو نروع فنراوری مرذکور      

نیز ضمن تنریح نحوۀ برقراری ارتبا  و تعامرل حسری و شرناختی    رویکرد کراکوئر تنریح شد. 

نحوۀ ارتبا  میا  تصویر و واقعیت، دیدگاهی عمیرق  میا  فیلمساز، ابزار تولید، و تماشاگر و نیز 
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با اسرتفاده از   ثورد. به عالوه، نقش تماشاگر از ابعاد دیگری، از جملهبرای فهم موضوع فراهم می

همۀ نکات فوق مؤید این نظرر اسرت کره برخرورد      نیز قابل ارزیابی است.عملکرد ادراکی بینایی 

 گذارد.های تصویری سنتی یا جدید اثر میا فناوریشناختی مخاطب در نحوۀ برقراری ارتبا  ب

توانند ربط مسرتقیم  تصاویر دیجیتالی نمی از سوی دیگر، در این زمینه استدالل شد که چرا

برین واقعیرت و جلروۀ سرلولوییدی نروعی       و در نتیجره،  سلولویید با واقعیت را بازثفرینی کننرد 

-بر تماشاگر ترأثیر مری  از وجه شناختی نیز  منابهت وجود دارد و این پیوندمبتنی بر همگرایی 

رد فیزیکی منبع خود را در خود ندارند و هیچ  بر خالف تصاویر ثنالوگ،تصاویر دیجیتالی  گذارد.

هرای نمرادینی هسرتند کره برا      دهند. در مقابل، کدگذاریپیوند منهودی با ث  منبع ننا  نمی

-مری از مواد ارگانیرک تنرکیل    سلولوییدی یهافیلمبه عالوه، های خاصی پیوند ندارند. زیرالیه

 موجودیت فیزیکی ندارند شوند کهای ساخته میشدهتصاویر دیجیتالی از اعداد ذخیره شوند ولی

 شوند.نمیارگانیک  و دچار تغییر

این نکته شایا  ذکرر اسرت کره مادیرت تکنیکری تصراویر متحررک در دنیرای          ،با این همه

 تغییررات  هماننرد –دهنرده در ث   دیجیتال همچنا  وجود دارد. حتی این مادیت و تغییرات رخ

 .  گذاردمی تماشا تجربۀ بر چنمگیر تأثیری –سلولوییدی فناوری

 دو در دیجیتال فناوری اتمحصول جانبی این پژوهش نیز توجه به این نکته است که تغییر

مررگ تصراویر در    تسریع پیوندد و همین امر موجبافزاری به وقوع میمنر و افزاریسخت جنبۀ

شود. سرعت مرگ این دسته از تصاویر بره دلیرل سررعت براالی تغییرر      های قدیمی ث  میقالب

 بودیم.فناوری بسیار بینتر از چیزی است که در مورد فناوری سلولوییدی شاهدش 

هرای امرروزی   پینررفت  برا  دیجیترال  و ثنرالوگ  هرای شناسی بین زیبایی با این حال، شکاف

همگرایی و ایجاد منابهت در نحوه اثرگذاری برر چنرم و   و است رو به کاهش فناوری دیجیتال 

های دیگر منجر به پرذیرش  و بسیاری ویژگی "عادت تماشا"حافظه و ادراک و نیز دخالت عنصر 

ها نیز ممکن است به نحروی  شود. تحوالت سریع فناوریزپیش فناوری دیجیتال میابصری بیش

به تجمیع امکانات دو نوع فناوری ثشنای مرا و ظهرور صرور جدیردی از ارتبرا  و تعامرل میرا         

 پدیدثور، ابزار، و مخاطب بینجامد.
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