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تدوینگر با اعمال تکنیک های تدوین و استفاده از ابزارهای انتقالِی تدوین، نسخۀ برنامه 
را هنری و کامل تر می کند. در این فصل این تکنیک ها را مورد بررسی قرار داده، شیوه و 

شگردهای تدوینگر برای رسیدن به نسخۀ نهایی برنامه ارائه می شود.

پودمان 2

تدوینگر
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برش و تدوین نهایی تصویر

1واحد یادگیری 

آیا تا به حال پي برده اید؛
    چگونه اصالحات نهایی در آخرین مرحلۀ تدوین صورت می گیرد؟

    چگونه تصاویر شکل نهایی خود را پیدا می کنند و تداوم آنها به چه صورت حفظ می شود؟

هدف از این واحد یادگیری
ابزارهاي  از  استفاده  و مهارت  فرا مي گیرند  را  تدوین  تکنیک هاي  یادگیري،  واحد  این    هنرجویان در 

انتقالي را کسب مي کنند.

استاندارد عملكرد
  تدوین و همگام سازی پایانی صدا و تصویر مورد نظر بدون فاصلۀ زمانی از یکدیگر
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 )Fine Cut( آماده سازی نهایی نماها
در این مرحله، نسخۀ به دست آمده از برش اولیه، مجدداً مورد ارزیابی های پی درپی قرار می گیرد تا با استفاده 

از تکنیک های تدوین، برنامه از لحاِظ روایتی، زمانی و مکانی کامل تر شود. 
این مرحله آخرین مرحلۀ کاری تدوین تصویر است که بعد از آن نسخۀ نهایی برنامه آماده  مي شود و براي انجام 

مراحل بعدی صداگذاری، جلوه های ویژه و عنوان بندی در اختیار عوامل مربوط قرار می گیرد. 
تکنیک های استفاده شده در این مرحله از تدوین باید منطبق بر کارکرد آن باشد که برای برنامه در نظر گرفته 

شده است. 
به طور کلی، دو نوع کارکرد برای تدوین دسته بندی شده است:

  )Editing(یا به شكل مختصر تدوین )Continuity Editing( تداومی )1( برش )تدوین
 .)Montage( یا به شكل مختصر مونتاژ )Discontinuity Editing( غیرتداومی )2( برش )تدوین

در این کتاب، به طور اختصاصی به تدوین تداومی پرداخته مي شود و اشارة گذرایی به کلیات تدوین غیرتداومی 
می شود؛ چرا که تدوین تداومی تقریباً در تمام برنامه های تلویزیونی استفاده می شود و کاربرد عمومی دارد. 
پس، قبل از ورود به مبحث بررسی تکنیک های تدوین تداومی، الزم است ابتدا ویژگی های این نوع تدوین 

بررسی شود.

1( تدوین تداومی
هدف از تدوین تداومی، القای احساس پیوسته بودن عناصر و حفظ ترتیب نماها و رویداد صحنه به شکل مداوم 
و پشت سرهم است. در این نوع تدوین دو شرط اساسی وجود دارد که در صورت رعایت این شروط می توان 

از این نوع تدوین استفاده کرد. 
این دو شرط عبارت  اند از: 

اول( موضوع نماها، یکسان و نماها به یکدیگر وابستگی داشته باشد. براي مثال، فرض کنید قصد بیرون رفتن 
از مدرسه را دارید. خروج از مدرسه را در هفت مرحله در نظر بگیرید: 

1. اجازه گرفتن از هنرآموز ؛
2. برخاستن از صندلی و حرکت به طرف در خروجی کالس ؛

3. بازکردن در و خروج از کالس ؛
4. عبور از راهروها و پلکان ها ؛

5. کسب اجازه از ناظم مدرسه ؛
6. عبور از حیاط ؛

7. بیرون رفتن از مدرسه ؛
هر هفت نما به یک موضوع واحد اختصاص    دارد )بیرون رفتن از مدرسه( و تمام مراحل به یکدیگر وابسته 

است. 



ویژه دختران

5 2

دوم( نماها باید براساس یک انطباق)Match-cut( به یکدیگر متصل شوند. به عبارتی، یک عامل مشترک 
برای پیوند کردن نماها به یکدیگر الزامی است.

تدوین تداومی تمایل به روایت مداوم و بی وقفه دارد و ظاهراً سیر طبیعی زندگی را دنبال یا تقلید می کند. از 
این رو آن را تدوین روایتی)Narrative Editing( نیز گفته  اند. 

اصول تدوین تداومی
تصمیم دربارة انتخاب نوع تدوین یک برنامه، در نخستین مراحل ساخت برنامه صورت می گیرد. از این رو، 

اصوِل نوِع تدوین انتخاب شده، باید در تمام مراحل تولید برنامه لحاظ گردد.
اصوِل تدوین تداومی در سه حوزة دکوپاژ )سازمان بندی نماها(، صدا و تدوین )نوِع برش( قابل اجرا است. 

این اصول به تفکیک عبارت  اند از:

دکوپاژ )سازمان بندی نماها( برای تدوین تداومی
براي مثال، یک نمای  نما تغییر کند.  انتقال مابین دو  باید به شکل محسوس، در  نما  نما و زاویۀ  اندازة   .1
اکستریم النگ شات نمی تواند به صورت متوالی به یک نمای کلوزآپ قطع شود. این نوع اتصال، تداوم را از 

بین خواهد برد. انتقال مابین نماها باید از نظم زیر تبعیت کند:

  تصویر1

نمای نزدیک   نمای متوسط          نمای عمومی
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چنین نموداری نشان می دهد که روایت، به تدریج به موضوع ها نزدیک و یا به تدریج از آنها دور می شود. همین 
مسئله در زوایای دوربین نیز مصداق دارد. تغییر زاویۀ دوربین در نمای دوم نباید کمتر از30 درجه نسبت به 

محور فیلمبرداری نمای اول باشد.
2. دو نما باید توازن نوری و رنگی داشته   باشند.
3. رویداد دراماتیک در مرکز قاب قرار می گیرد.

4. سه الگوی قراردادی برای دکوپاژ، در این نوع تدوین وجود دارد:
1( خط فرضی 180 درجه  

2( نمای معرف )Establishing Shot( ، برش به نماهای نزدیک تر از موضوع، برش به نمای باز    
 )Re-establishing Shot( معرف     

)Shot/Reverse Shot( نما/ عکس نما )3  

الگوی اول:
هر صحنه دارای دو محور فرضی است: 

1( محور دوربین و سوژه ؛
2( محور سوژه یا محور کنش.

هر صحنه می تواند چندین محور سوژه داشته باشد، اما تنها یک محور دوربین و سوژه دارد. شناسایی محور 
سوژه، در حفظ تداوم و جا یابی صحنه کمک می کند. این محور در راستای خط دید سوژه تعریف می شود؛ از 

این رو به آن محور 180 درجه نیز می گویند و با یک خط فرضی در صحنه نمایش داده می شود.

تصویر2- خط فرضی به شکل تصویر نماهای دوربین های سبز می توانند به یکدیگر مّتصل شوند اما نمای 
هیچکدام از دوربین های سبز نمی تواند به نمای دوربین قرمز مّتصل شود.
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خط فرضی یا محور 180 درجه طبق استانداردهای تدوین تداومی به هیچ عنوان نباید شکسته شود، چرا که 
باعث به وجود آمدن یک پرش)Jump cut( در تداوم می گردد و جای سوژه یا مسیرکنش در صحنه تغییر 

می کند. 
از این رو رعایت قانون خط فرضی در تدوین تداومی ضروری است. رعایت خط فرضی، ثبات پس زمینه را 

تضمین می کند و به خط دید بازیگران در ورود و خروج آنها به دو قاب متوالی، تداوم می  دهد.
این خط، حالتی درست شبیه به موقعیت تماشاگران سالن تئاتر دارد. دوربین، حکم ناظری را پیدا می کند 
که در سالن تئاتر، روی یکی از صندلی ها نشسته است و مشغول تماشای ماجراهایی است که روی صحنه 
رخ  می دهند. به همین دلیل، تغییرات در زاویه نگاه دوربین سؤال برانگیز به نظر نمی آید و کارکردی همچون 
قرارگیری در ردیف اول سالن تئاتر را دارد. تدوین تداومی همواره می کوشد ضمن رعایت دقیق جهت نگاه ها، 
هیچ گاه قانون خط فرضی را نفی نکند و در انسجام روابط فضایی آن، خلل ایجاد نکند. هرگونه برشی که 
اصل رعایت خط فرضی کالسیک را نادیده انگارد، نه تنها تداوم تصاویر را به شدت برهم    می زند و موقعیت ها 

و روابط فضایی و مکانی سوژه ها را مغشوش می سازد، بلکه به شدت ذهن بیننده را پریشان می کند.

الگوی دوم:
صحنه با یک نمای معّرف آغاز می شود. نماهای بعدی به نماهای نزدیک تر از موضوع اختصاص دارد. در پایان 

با یک نمای باز معّرف صحنه تمام می شود.
نمای معّرف: غالباً یک نمای دور است که کِل فضاِی صحنه را معرفی می کند و ذهن مخاطب را نسبت 
به جغرافیای صحنه آشنا می نماید. همچنین به دلیِل وجوه اشتراکی که میان نماهای بعدی با نمای معّرف 
وجود دارد، به میزان قابل توجهی منجر به ایجاد حس تداوم در تصاویر می شود. نمای معّرف، به دلیل آنکه 
به معرفی و عرضۀ کامل و بی عیب و نقص شخصیت ها می پردازد، مهم ترین عامل ایجاد حس همذات پنداری 

در مخاطب می شود. 

کارکردهای عمومی نمای معرف عبارت اند از:
* معرفی مكان و زمان رویداد ؛

* معرفی شخصیت های موجود در صحنه و محل قرارگیری آنها ؛
* برانگیختن مخاطب برای دیدِن نماهای جزئی تر از صحنه.

نمای باز معرف 
اندازه کادر،  به لحاظ  باز معّرف  تأکید است. نمای  برای تکرار و  باز معّرف،  به کارگیری نمای  ماهیت اصلی 
در همانندی کامل با نمای معّرف است. این نما،  فضای تعریف شده صحنه، موقعیت شخصیت ها، وضعیت 
ارتباط مکانی آنها با یکدیگر را تثبیت کرده و مورد تأکید قرار می دهد. به عبارت ساده تر، نمای باز معّرف برای 

آماده سازی بیننده، جهت ارائه کنشی جدید با ماجرایی جدید و یا پایان دادن به کنش قبل به کار می رود. 
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تصویر3- نمای1 )نمای معّرف( مجری، میهمان و فضای صحنه )استودیو( را تعریف می کند. نمای2 و 3 گفت وگوهای مجری، مهمان 
با یکدیگر را نشان می دهد. نمای 4 )نمای بازمعّرف( به موقعیت اولیه برمی گردد.

12

34

تصویر5  تصویر4

الگوی سوم:
صحنه به دو قسمت متقارن تقسیم می گردد و هر قسمت توسط یک نما/ عکس نما دیده می شود.

نما/ عکس نما
نما  عکس نما، فرایندی است دکوپاژی و تدوینی که شامل هر گروه دوتایی از سوژه ها می شود و به بیان تأثیر 

متقابل و رابطۀ مستقیم و رو  در  روی آنها می پردازد. 
در چنین روندی است که کنش ها و واکنش ها به صورت مساوی ارائه می شود و کنش داستانی پیش می رود. 

این الگو از دو طریق به کار گرفته می شود:
    نما/ عكس نمای خارجی

    نما/ عكس نمای داخلی

نما/ عكس نمای خارجی
در تصویر سمت راست اتاقی نشان داده شده است که دو سوژه )M.C( و )N.B( در کنار یکدیگر نشسته و با 
هم گفت وگو می کنند. دوربین A و B  در دو موقعیت با استفاده از الگوی نما/ عکس نما، صحنه را به دو قسمت 

متقارن تقسیم کرده و نشان می دهد. تصویر سمت چپ نماهای برداشت شده از دو نفر را نشان می دهد.
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نما/عكس  نمای داخلی
دوربین در جایی، مابین فضای دو نفر قرار می گیرد و نماها را به صورت متوالی نمایش می دهد. این طریق 
از الگوی نما/ عکس نما مشابه حرکت سر در چرخش میان گفت وگوی دو نفر است که از یک نفر به نفر دیگر 

حرکت می کند. 

فعالیت 
دو نفر از هنرجویان، توسط هنرآموز برای یک گفت وگوی دو نفره انتخاب شوند. سعی کنید با اجرای الگوهای کارگاهی

دکوپاژی تدوین تداومی نماهای این گفت وگوی دونفره را تصویربرداری و به یکدیگر مّتصل نمایید. 
به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

    رعایت نکردن خط فرضی چه تأثیری در نماهای برداشت شده دارد؟

    نما/عکس نمای داخلی و خارجی چه تفاوت هایی از نظر ترکیب بندی دارند؟  

یک صحنه از یک برنامة تلویزیونی را انتخاب کنید و الگوهای دکوپاژی تدوین تداومی را در آنها پیدا کنید 
و در کالس ارائه دهید.

فعالیت 
کالسي

  تصویر6

تصویر8  تصویر7
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برش انطباقی در تدوین تداومی   
رعایِت برش انطباقی در تدوین و اتصاِل نماها به یکدیگر ضرورت دارد؛ زیرا تدوین تداومی وابسته به انواع 
به یکدیگر مّتصل شوند. برش  المان مشترک  براساس یک  باید  نماها  به عبارتی،  انطباق مابین نماها است. 

انطباقی به طور کلی به چهاردسته تقسیم می شود:
)Graphic Match cut( انطباق گرافیكی )1

)Angle Match cut( انطباق در زوایا )2
)Eye line Match cut( انطباق خط دید سوژه )3

)Action Match cut( انطباق در حرکت )4

انطباق گرافیكی  تصویر9
دو نما به واسطۀ یک شباهت گرافیکی و تصویری به یکدیگر پیوند می خورند. همانطور که می بینید، تصویر 
یک استخوان به یک سفینۀ در حاِل حرکت قطع می شود. این قطع دارای انطباق است؛ چرا که شکل استخوان 

و سفینه یکسان است.

انطباق زوایا
دو نما با زوایای یکسان قابلیت انطباق دارند. در نمای نمونه دو فرد در حال تعقیب یک پسربچه هستند. یکی 
از آنها قصد نجات پسربچه و دیگری قصد کشتن او را دارد. هر دو نفر تعقیب کننده زوایای یکسانی برای کنش 
تعریف  شده دارند. دقت کنید به دلیل تعقیب کننده بودن و متضاد بودن هر دو نفر جهت مسیر حرکت آنها 

در قاب متغیر است. 

تصویر11  تصویر10

انطباق خط دید سوژه
نگاه  که خط  آنجا  از  می خورند.  پیوند  یکدیگر  به  نگاه شخصیت ها  براساس خط  نماها  تدوینی،  چنین  در 
شخصیت ها، یکی از مهم ترین عوامل تغییر و انتقال مرکز توجه مخاطب محسوب می شود، برش براساس خط 
نگاه، یکی از مؤثرترین شگردهای تدوین تداومی را تشکیل می دهد که توانایی فراوانی در پیوند نماهایی دارد 

که به لحاظ اندازه، محتوای تصویر و وحدت مکانی با یکدیگر همسان نیستند. 
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چنین برشی سبب می شود وقتی بعد از نمای درشت چهره ای که به جایی واقع در گوشه پایینی چپ کادر 
می نگرد، به هر نمای دیگری پیوند زده شود، محتوای تصویری نمای دوم در وضعیتی پایین تر از وضعیت 
شخصیت اول به نظر می آید. عالوه بر این، برش براساس خط نگاه، می تواند فضای جدیدی خلق کند. براي 
مثال، دو نمای درشت از دو شخصیت را مجسم کنید که هر دو در یک مکان واحد هستند؛ یکی به پایین و 
دیگری به باال نگاه می کند. وقتی این دو نما به هم پیوند می خورند براساس خصلت خط نگاه، چنان به نظر 

می رسد که یکی در پایین و دیگری در باال قرار گرفته اند و به یکدیگر می نگرند. 

  تصویر12
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انطباق حرکت موضوع
این برش به نحوی صورت می پذیرد که تداوم حرکت را در دو نمایی که به یکدیگر پیوند خورده اند، حفظ کند. 
برِش هم زمان بر روی حرکت را »برش نامرئی« هم می نامند چرا که برش بر روی نقاط یکسان حرکت، توجه 
بیننده را از عمل برش دور می سازد و او را به محتوای برش که حرکت است، هدایت می کند.چنین تمهیدی 

یکی از ساده ترین شیوه هایی است که برای نشان دادن تداوم لحظه به لحظۀ رویداد صورت می پذیرد. 
آنچه انگیزة اصلی کاربرد چنین تکنیکی از برش را به وجود می آورد، آن است که در فاصلۀ میان دو نما هیچ 
زمانی حذف نشده است و هر حرکتی از هر نقطه ای که برش خورده، از همان نقطه در نمای بعد ادامه یافته 
است. به عبارت ساده تر، از آنجا که در اولین نما، حرکت سوژه ها قبل از برش، توجه چشم بیننده را به خود 
معطوف داشته، برش عامل مطلوبی برای آن است تا بیننده، ادامه حرکت را در نمای دوم، از زاویۀ دید بهتر 

و مناسب تری مشاهده کند. به تصویر زیر دقت کنید.

نماها به ترتیب از راست به چپ نشان دهندة آن است که فرد با عینک )که یک ربات است(، موتورسواری را در پایین می بیند.

تداوم براساس حرکت و کنش حفظ شده است.

تصویر14  تصویر13

  تصویر16
  تصویر15

صدا در تدوین تداومی
تداخِل صدای نمای اول با تصویر )نمای دوم یا برعکس( در حوالی نقطۀ برش آنها که به »اصل لغزاندن صدا 
این  تداومی رعایت شود. رعایت  تدوین  باید در  نیز معروف شده است،   )Overlapping( نقطۀ برش«  روی 

مسئله باعث تداوم صوتی یکپارچه در طول برنامه می شود.
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فعالیت 
انواع تداوم را در نماهای زیر بیابید و آنها را توصیف کنید:کارگاهی

شرح نماها به صورت زیر است:
1. دوسِت شخصیت نوجوان، به طرف او می آید تا به وی خبری را بدهد.

2. وی به شخصیت اصلی خبر می دهد که پلیس به دنبال اوست. شخصیت اصلی در حاِل بازی است و به 
حرف های دوستش گوش می کند.

3. شخصیت اصلی از شانة دوستش، پلیس را می بیند.
4. پلیس در حاِل نشان دادن عکس شخصیت اصلی به نوجواِن دیگری است.

5. شخصیت اصلی به دوستش می گوید که جلوی پلیس را بگیرد تا وی فرارکند.
6. دوستش می پذیرد؛ پسر از جایش بلند می شود.

7. پلیس به طرف پسر، حرکت می کند.
8. پسر قصد فرار از طریق دِر پشتی را دارد.

9. پلیس سرعتش را زیادتر می کند.
10. دوسِت شخصیت اصلی قصد دارد با نشان دادن مکاِن دیگری پلیس را منحرف کند.

11. پلیس توجهی به حرف های دوسِت شخصیت اصلی نمی کند و او را با حرکت دستش به گوشه ای پرتاب 
می کند. 

  تصویر17
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2( تدوین دو نمای نامتجانس یا تدوین غیر تداومی
در این نوع تدوین، موضوع دو نما متفاوت است و نماها با یکدیگر »همبستگی« دارند. بین آنها فصل مشترک 
فضایی یا گرافیکی)بصری( نیست، اما یک فصل مشترک معنایی )ایده ای یا روایتی( وجود دارد. وحدت مسیر 
رویداد بر مبنای کنش و واکنش  دو نما مورد توجه قرار می گیرد. این نوع تدوین گرایش به توصیف دارد و 
انتقال های ناگهانی، براساس کشفی که فیلمساز از رابطه بین پدیده ها می کند، به نمایش گذاشته می شود؛ از 

این رو، »تدوین توصیفی« یا »تدوین بیانی« )بیاندار( نیز نامیده می شود. 
تدوین غیرتداومی به دو شکل قابل استفاده است: برش ارتباطی و برش پویا.

برش ارتباطی
در این گونه، با برش متداخل نماهایی که در واقع ارتباطی با هم ندارند، رابطۀ ضمنی بین آنها برقرار می شود. 

براي مثال:
نمایی از هواپیما در آسمان  قطع)Cut( به نمایی از خلبان در اتاق فرمان هواپیما.

نمایی از ماکت یک کتابخانه قطع به داخل کتابخانه که در استودیو ساخته شده است.

برش پویا
فیلمسازان تجربه گرای شوروی در دهۀ 20 به ارزش های این نوع برش پي  بردند. آنها با برش متداخل نماهایی 
که در مسیر روایتی داستان قرار نداشتند، مفاهیم جدیدی به دست آوردند. در این روش، فیلمساز به دنبال 
داستان گویی از طریق رویداد و گفتار متداوم نبود. او با قرار دادن دو نما در کنار هم مفهوم و تعبیر جدیدی 
در بیننده برمی انگیخت. برش پویا قادر است آثار نمایشی یک برنامه را تشدید کند و حاالت و مفاهیمی را که 
در روش های مستقیم برش تداومی قابل ارائه نیستند، به وجود آورد. براي مثال، می توان نمایی از یک پنجرة 

شکسته را با تصویر پسربچه ای که گریان است قطع کرد. چه مفاهیمی در ذهن شکل می گیرد:
آیا او توپ خود را گم کرده است؟

آیا او شیشه را شکسته است و به خاطر آن تنبیه شده است؟
آیا توپش را به خاطر شکستن شیشه از دست داده است؟

آیا از اینکه دیگر نمی تواند بازی کند، گریه می کند؟
قطع کردن دو نما به یکدیگر، آنها را بالفاصله به هم مرتبط می سازد. چنین رابطه ای ممکن است با یک قطع 

ساده صورت گیرد.

  تصویر18
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ابزارهای تدوین 
اتصال بین دو نما به چه طریقی اتفاق می افتد؟ 

به عبارت دیگر، ما به چند شکل می توانیم دو نما را به یکدیگر متصل کنیم؟ پاسخ به این سؤال مستلزم 
شناخت ابزارهای انتقالی )Transitions( است که به واسطۀ آنها دو نما به هم پیوند می خورند. این ابزارهای 

انتقالی عبارت اند از:
    قطع کردن یا اصطالحاً کات کردن)Cut( ؛

    پیدایش و محو تدریجی تصویر)Fade in & Fade Out( )پدید و ناپدید شدن تصویر( ؛

    هم گدازی)Dissolve(  )محو تدریجی تصویری در تصویر دیگر( ؛

    روبش)Wipe( ؛  

    برهم نمایی تصاویر.

قطع کردن
» قطع کردن ساده ترین نوع انتقال تصویری است. عملكردی پویا دارد و بالفاصله دو موقعیت را 

به هم ارتباط می دهد«.
به چند دلیل به نمای دیگر قطع می کنیم:

1( برای تأکید
2( برای هدایت توجه به جنبة متفاوتی از موضوع

3( برای جلوگیری از طوالنی شدن یک نما

یک قطع، بدون انگیزه، تداوم تصویری را دچار وقفه می کند و ممکن است بین نماها روابطی کاذب به وجود 
آورد. قطع کردن، توجه را از مکانی به مکان دیگر منتقل می کند؛ بنابراین بیننده مجبور است به طوِر مداوم، 
هر نمای جدید را درک و تفسیر کند. بدین جهت در قطع های سریع، تعقیب ذهنی تصاویر توسط بیننده 

مشکل خواهد بود.

انواع قطع کردن
1(قطع تأخیری: 

با این روش می توان نمای جدید را عماًل برای ایجاد اضطراب، توجه و حس پیش بینی در بیننده تا بعد از 
لحظۀ مورد نظر متوقف کرد: 

براي مثال:

شكل اول -  قطع در واکنش:
کسی به در می کوبد و نویسنده سرش را بلند می کند.

قطع به -  در باز می شود. مردی وارد می شود. »ممکن است چند لحظه وقت شما را بگیرم؟«
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شكل دوم- تأخیر در قطع:
کسی به در می کوبد. نویسنده سرش را بلند می کند. صدای بازشدن در می آید. صدای شخص تازه وارد شنیده 

می شود: »ممکن است چند لحظه وقت شما را بگیرم؟«
قطع - به مردی که وارد شده است. 

2( قطع بین نماهای دارای حرکت )در قاب(:
هنگامی که نماهای دارای حرکت )در قاب( به یکدیگر قطع می شوند، بدون شک نوعی ارتباط فضا مکان بین 

آنها برقرار می شود. قطع متداخل چنین نماهایی بر چند نکته داللت می کند:
الف( موضوع ها به طرف یكدیگر حرکت می کنند )به یکدیگر می رسند یا به هم برخورد می کنند(.

ب( موضوع ها از یكدیگر دور می شوند )از یکدیگر جدا می شوند یا رویدادها گسترش می یابند(.
ج( موضوع ها در یک جهت حرکت می کنند )یکدیگر را تعقیب می کنند یا دارای مقصد مشترکی هستند(.

چنانچه بیننده شاهد حرکت یک موضوع است، هرگونه تغییر در جهت حرکت او باید واضح و قابل رؤیت باشد؛ 
در غیر این صورت، پرش های حاصل شده در جهت حرکت، حس جهت یابی بیننده را از بین می برد.

3( قطع بین نمای ایستا )در قاب( و نمای دارای حرکت )در قاب(:
قطع از نمای ایستا به نمای دارای حرکت، توجه بیننده را به طور ناگهانی افزایش می دهد. نمای جدید با 

حرکت شروع می شود؛ سرعت، انرژی و خشونت موجود در نمای جدید با ظهور ناگهانی آن تأکید می یابد. 
قطع از یک نمای دارای حرکت به نمای ایستا منجر به تحلیل ناگهانی تنش می شود براي مثال، نمای چرخش 

)پن( شخصی که در اتاق به دنبال چیزی می گردد و قطع به نمای ایستاده شخصی که او را تماشا می کند.

فعالیت 
مجموعه نماهای داده شده بخشی از سکانس فیلم روانی کارگاهی

)آلفرد هیچکاک، ساختة 1965( است. در این سکانس 
پلیس متوجه ماشین متوقف شده در گوشة جاده می شود. 
او به ماشین شک کرده و به طرف آن حرکت می کند. 
بیدار  را  پلیس زن  زِن سارق در ماشین خوابیده است. 
می کند و مدارک ماشین را از او می خواهد. زن بعد از 
تردید، مدارک را به پلیس ارائه می دهد. پلیس سؤاالتی 
را از زن می پرسد و زن به او دروغ می گوید. پلیس به زن 
مشکوک می شود اما مدارک را به وی برمی گرداند. زن 
می رود و پلیس شمارة ماشین زن را یادداشت می کند. در 
مورد نقش انواِع قطع ها در پیشبرد داستان درکالس به 

بحث و گفت وگو بپردازید.

تصویر19
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  تصویر20

پیدایش و محو تدریجی تصویر )پدید و ناپدید شدن تصویر( 
این ابزار به دو شکل قابل استفاده است:

  (Fade in)تصویر تدریجی  پیدایش   )1
)پدیدار شدن( 

تصویر آرام  آرام از سیاهی خارج می شود و 
نمای برنامه ظاهر می شـود. اگر این ظهـور 
تدریجی تصویر بر صـفحۀ تلویزیون آهسته 
باشد، شکل گیری و پیدایش یک ایده را القا 

می کند.

2( محو تدریجی تصویر(Fade out) )ناپدید شدن(
نمای برنامه آرام آرام در سیاهی ناپدید می شود.   

این دو تکنیک به شکل مؤثر برای پایان یک قسمت و آغاز قسمت جدید قابل استفاده است. 

همگدازی )محو تدریجی تصویر در تصویر دیگر(
همگدازی دو تصویر در حقیقت انجام دو فرایند، پیدایش و محو دو تصویر، به طور هم زمان است. تصویری 
محو می شود در حالی که تصویر دیگری پدیدار می شود. دو تصویر موجود در این فرایند در یک لحظه بر یکدیگر 
منطبق و به طور یکسان قابل رؤیت هستند )برهم نمایی( و بعد با بیشتر ظاهر شدن یکی، دیگری محو می شود.

همگدازی دو تصویر، از نرم ترین انتقاالت تصویری است که وقفه ای در سیر بصری رویداد به وجود نمی آورد و 
دارای کارکردهای زیر است:

1( به شباهت ها و اختالف ها اشاره می کند.
2( برای مقایسة زمان به کار می رود )به خصوص گذر زمان(.

3( برای مقایسة مكان یا موقعیت استفاده می شود.

انواع قطع را در یک سکانس انتخابی از یک برنامة تلویزیونی مشخص کنید و آن  را در قالب یک گزارش 
در کالس ارائه دهید. گزارش تصاویر نماها را نیز ضمیمه آن نمایید. 

فعالیت 
کالسي
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انواع همگدازی
1( همگدازی منطبق: کاربردهای اصلی این روش در نمایش تغییر زمان )یک کودک به یک مرد تبدیل 
می شود که تغییر زمانی زیادی را در برمی گیرد(، بازگشت به گذشته )زمان معکوس( یا تغییرات جادویی در 

تصاویر )تبدیل یک قایق کاغذی به کشتی عظیم( است.
2( همگدازی در حرکت: اگر دو حرکت دارای جهتی نسبتاً یکسان باشند، همگدازی آنها نتیجۀ خوشایندی 

خواهد داشت و نشان از حرکت بی پایان دارد.

روبـش
روبش یا جاروی تصویر با شکل های هندسی از جلوه های بصری است که اساساً برای انتقاالت تزیینی به کار 
می رود. این نوع انتقال تصویری را می توان به طرق مختلف ایجاد کرد. روبش در فیلم های اولیه رواج خاصی داشت 

و دارای مفاهیم بصری ویژه ای بود. امروزه نیز در بسیاری از میان پرده ها و آگهی های تجاری به کار می رود.
جلوة روبش براساس چگونگی کاربرد آن، آشکار کردن، پنهان کردن و تقسیم کردن است. روبش به کمک 
شکل های هندسی تصویر اولیه را جارو می کند و در مسیر جاروی خود تصویر دوم را جایگزین می سازد. جهت 
و راستای روبش می تواند با حرکت موضوع یکسان یا متضاد باشد. چنانچه روبش در نیمۀ راه خود متوقف شود، 
صفحۀ تلویزیون به دو بخش تقسیم خواهد شد که حاوی اطالعاتی از هر دو نما است. با این روش می توان دو 
صحنۀ جدا از یکدیگر را در کنار هم قرار داد. اگر نسبت این دو بخش برابر باشد، حالت تصویری را پردة نیمه 

می گویند. خصوصیات این جلوة تصویری را می توان در حاالت زیر خالصه کرد:
الف( وقایع هم زمان را نشان می دهد.

ب( کنش های متقابل با مكان های متفاوت را در کنار یكدیگر قرار می دهد. 
)دو نفر در مکالمۀ تلفنی هستند و تصویر هر دو نفر را نشان می دهد.(

ج( ظاهر و رفتار دو یا چند موضوع را مقایسه می کند.
د( گذشته و حال را در کنار هم قرار می دهد.

و( نمونه های متفاوت را با یكدیگر مقایسه می کند. 
)مقایسۀ نقشۀ برجسته یک منطقه با عکس هوایی آن(.   

تصویر21
روبش در نیمه راه متوقف شده است.

تصویر23تصویر22
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برهم نمایی تصاویر
در برهم نمایی می توان دو یا چند منبع تصویر را به طور هم زمان روی هم نشان داد. برهم نمایی تصاویر مفاهیم 

و کاربردهای گوناگون دارد:
1( پیوند مكانی: نمایش دو یا چند رویداد که به طور هم زمان در مکان های مختلف اتفاق می افتد. 

2( قیاس: نمایش شباهت ها و اختالف های بین موضوع های متقابل.
3( گسترش: نمایش مراحل یک فرایند. 

)برهم نمایی خانۀ نیمه تمام با طرح های ساختمانی آن(

برهم نمایی تصاویر، کاربردهای مكانیكی نیز دارد:
1( برای سنجش نسبت های بزرگ تر و کوچک تر )غول ها و کوتوله ها(

2( برای ظاهر و غیب کردن
3( برای ترکیب عناوین برنامه با تصویر دیگر

4( برای تأکید یا معرفی جزئیات )جاده های روی نقشه یا نواحی انتخابی(

یک سکانس از یک سریاِل تلویزیونی را انتخاب کنید و ابزارهای انتقالی مابین نماهای آن را بررسی نمایید. 
از بررسی خود گزارشی درکالس ارائه دهید.

فعالیت 
کالسي

تصویر24
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سکانس بندی
منظور از سکانس بندی، چیدماِن هر سکانس براساس موقعیت کلیدی روایت و مفهوم اصلی آن سکانس است. 
به طوِر کلی، طبقه بندی مشخصی برای سکانس بندی فصل های فیلم وجود ندارد، اما به طوِر تجربی در تدوین 

تداومی، چهار نوع سکانس بندی استفاده می شود که به تفصیل در مورد آنها بحث می کنیم.

1( تدوین بر مبنای حرکت
سکانس بندی بر مبنای حرکت موجود درصحنه است و استمراِر صحنه بر مبنای حرکت شخصیت ها یا سوژه ها 
حفظ می شود. این شیوة سکانس بندی را »تدوین حرکت« و یا »تدوین استمرار« می نامند. در این شیوه، اولین 
نما، شخص را در حال انجام کاری نشان می دهد و این نما به نمای دوم برش زده می شود که انجام همان کار 
را در کادر دیگری ادامه می دهد. زمان دست نخورده و بی مکث باقی می ماند و حرکت ها به نظر پیوسته و آرام 
می آیند. این نوع سکانس بندی، کاماًل براساِس انطباق های حرکتی صورت می گیرد. برای مثال، سکانس بندی 

در یک مسابقۀ ورزشی را در نظر بگیرید. تمام انطباق ها و پیوندها براساس حرکات ورزشکاران است.

غربی«  شمال  از  »شمال  فیلم  از  سکانسی  به 
که  هیچکاک(  )آلفرد   )North by Northwest(
در تصاویر آمده است، دقت کنید. بعد از سوارشدن 
و  می کند  حرکت  اتوبوس  اتوبوس،  به  مردی 

شخصیت اصلی در بیابان تنها می ماند. 
او نگاهی به اطراف می اندازد و هواپیمای سم پاشی را 
می بیند که به طرف وی حرکت می کند. هواپیما از 
فاصلۀ نزدیک به شخصیت اصلی حمله می کند و مرد 

به روی زمین می افتد. 
با زمین افتادن شخصیت، برش زده می شود به نمای 

دیگری که مرد به روی زمین افتاده است. 
مرد از جایش بلند می شود و شروع به دویدن می کند، 
اما هواپیما دوباره به طرف او حمله می کند و شخصیت 
دست  از  خودش  انداختن  زمین  با  دیگر  یک بار  اصلی 
هواپیما نجات می یابد. این اتفاق یک بار دیگر نیز می افتد. 
یک  به  را  خودش  اصلی  شخصیت  سوم،  بار  از  بعد 

مزرعه نیشکر می رساند و در آنجا مخفی می شود. 
هواپیمای سم پاش، مزرعه را سم پاشی می کند و می رود. 
مرد با دیدن اتوبوس، خودش را به جاده می رساند که 
کمک بخواهد. اما تصادفی اتفاق می افتد و یک ماشین 
هستند.  گر صحنه  نظاره  نفر  چندین  می شود.  منفجر 

شخصیت اصلی از موقعیت می گریزد. 
تصویر25
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بخشی از یک مسابقة ورزشی را انتخاب کنید. با توجه به شیوة سکانس بندی براساس تدوین حرکتی، نماهای 
مسابقه را جداکنید و گزارشی از نحوة استفادة برش در آن آماده سازید و در کالس ارائه دهید.

فعالیت 
کالسي

تصویر26

2( تدوین بر مبنای موقعیت تصویر
از این نوع تدوین به عنوان »تدوین جهت دار« نیز نام برده می شود، چرا که به دید بیننده جهت می دهد. برش 
میان نماها به گونه ای انجام می شود که بیننده درکی از موقعیت صحنه و موقعیت شخصیت ها در صحنه پیدا 
کند و زاویه نگاه بیننده به عنوان مبنا برای سکانس بندی انتخاب می گردد. به عنوان مثال: برای درک این نوع 

تدوین، می توان از صحنه مکالمه دو نفر نام برد. 
در هنگام تدوین چنین صحنه ای می توان از نمای نسبتاً باز دونفره آغاز کرد، سپس به نمای شخصیت A که 
در یک سوی کادر است، برش زد. زمانی که شخصیت A صحبت می کند، با حرکت دستش به سمت دیگر 
کادر اشاره می کند. این حرکت به عنوان انگیزه ای برای برش زدن به نمای بعدی است. از این رو می توان به 

نمای شخصیت B که در سوِی دیگر کادر ایستاده و فضای مقابلش خالی است، برش زد. 
این نمای نزدیک اطالعات جدیدی را به مخاطب می دهد. به تصاویر دقت کنید. سکانس گفت وگوی سه نفره 
دو پلیس و شخصیت اصلی در ماشین نمایش داده شده است. صحنۀ بعد از نمایش موقعیت ابتدایی نشستن 
افراد در ماشین به دو قسمت تقسیم می شود که هر کدام از آنها با یک نمای متوسط دور نشان داده شده اند. 
مبنای برش براساس جهت نگاه پلیس ها و شخصیت اصلی قرار گرفته است. پلیسی که در عقب نشسته است با 
شخصیت اصلی گفت وگو می کند. با نگاه شخصیت پلیس به پلیس راننده، نما به پلیس راننده برش زده می شود. 

این نما از چشم شخصیت اصلی نشان داده شده است.

سکانس بندی در این موقعیت بر مبنای تعقیب و گریز هواپیما شکل گرفته و حرکات سوژه ها مبنای تدوین 
سکانس است. 
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فعالیت 
با توجه به نماهای داده  شده ، دربارة نحوة استفاده از شیوة تدوین بر مبنای موقعیت تصویر با یکدیگر به بحث کارگاهی

و گفت وگو بپردازید و نتیجة بحث خود را در قالب یک گزارش ارائه دهید.
موقعیت سکانس بر مبنای این داستان است:

دلیل  به  در شب  که  است  فرار  حاِل  در  است،  دزدیده  کارفرمای خودش  از  پول  مقداری  که  سارقی  زِن 
خواب آلودگی، در جادة فرعی ای گم می شود. زن تابلوی مسافرخانه ای را می بیند و تصمیم می گیرد شب آنجا 
بماند. او وارد مسافرخانه می شود، در مسافرخانه کسی نیست. صداهایی از خانة پشتی مسافرخانه باعث می شود 

زن از مسافرخانه خارج شود که به شکل مرموزی با صاحب مسافرخانه رو  به رو می شود. 
آنها با یکدیگر گفت وگویی انجام می دهند. صاحبخانه، مشخصات زن را یادداشت مي کند و کلید اتاقی را به 
زن می دهد. او اتاق را به زن نشان می دهد و بعد از معرفی خودش و خدمات مسافرخانه از پیش زن می رود 

و زن تنها می ماند.

تصویر27
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3( تدوین بر مبنای شکل
این شیوه عبارت است از: »رفتن از نمایی به نمای دیگر که از نظر شکل، رنگ، بُعد و یا صدا شبیه به هم 
هستند«. این نوع تدوین، معموالً در طول نوشتن فیلمنامه و یا قبل از مرحله تولید مشخص می شود، چرا که 
عناصر بصري که با این نوع تدوین هماهنگ هستند، به رسیدگي دقیق، تنظیم و گاهي مدیریت صحنه نیاز 
دارند. در این شیوه، اگر از صدا به عنوان محرک استفاده کنیم، تغییر تصویر در تدوین بر مبنای ُفرم مي تواند 
یک کات باشد، اما در اغلب موارد این تغییر با دیزالو صورت می گیرد. این مسئله به ویژه زماني اتفاق می افتد 
که با تغییر دو نما، مکان و زمان نیز تغییر کنند. عبارت »تطابق تصاویر روي هم« اغلب براي توصیف این نوع 
از تدوین نیز استفاده مي شود. این شیوه اکثراً در تبلیغات و پیام هاي بازرگاني تلویزیوني به کار مي رود، چرا  که 
رساندن پیغام در30 ثانیه کاِر مشکلي است. بنابراین اکثراً تبلیغ کنندگان سعي مي کنند که پیغام خود را با 

آسان ترین روش تصویري ممکن بیان کنند.
به مثال زیر دقت کنید:

پاکت های سیگار را در یک فضای تبلیغاتی فروشگاه 
در نظر بگیرید )تصویر E(. این تصویر اگر آرام  آرام در 
شود،  برهم نمایی  یا  همگدازی  قبرستان  یک  تصویر 
به نمای یک قبرستان خواهیم رسید)نمایG(. شکل 
مستطیل پاکت سیگار با شکل مستطیل سنگ قبر، 
مبنای تدوین قرار مي گیرد و با یک همگدازی، گذر 
زمان نیز تداعی می شود. تطابق این دو تصویر به روی 

تصویر28هم چه پیامی خواهد داشت؟

فعالیت 
در مورد نماهای رو به رو که بر مبنای »تدوین براساس شکل« کارگاهی

به  هم متصل شده اند، با یکدیگر به بحث و گفت وگو بپردازید.

..........................................................................................................

.................................................................................... ... ..................

.................................................................................... ... ..................

.................................................................................... ... ..................

.................................................................................... ... ..................

.................................................................................... ... ..................

..........................................................................................................

.................................................................................... ... ..................
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4( تدوین بر مبنای مفهوم
در این شیوه، دو نمای مختلف با مضمونی متفاوت، به شکلی در کنار هم قرار می گیرند که با توجه به عناصر 

بصری موجود در نماها، مفهومی پوشیده و ضمنی از داستان را برساند.
این شیوه، اغلب به وسیلۀ کارگردان در مراحل اولیه دکوپاژ طراحی می شود. اگر معني در نظر گرفته  شده براي 
بیننده واضح نباشد، احتماالً موجب گسسته شدن ناخواستۀ جریان اطالعات بصري فیلم برای مخاطب می شود. 

براي مثال، به تصویر زیر دقت کنید: 
زِن جوانی در موزه متوجه تابلـوی مقابلش می شود و به آن نگاه می کند )نمای1(. تصویر به تابلوی مقابلش قطـع 
می شود )نمای2(. زن جذب تابلو می شود و به یکی از اجزای تابلو خیره می شود )نمای3(. تصویر بخشی از تابلو 

را نشان می دهد که فردی در حاِل غرق شدن  است )نمای4(. 
تصویر فرد غرق شده با زن، مفهوم پنهان و ثانویه را به بیننده القا می کند که همانا مشابهت میان وضعیت زن و 

فرد غرق شده است. این مفهوم در ذهن بیننده ایجاد می شود و تدوین عامل به وجود آورندة آن است.

تصویر31

تصویر30



ویژه دختران

7 2

فعالیت 
مجموعه ای از نماهای یک سکانس به شما داده شده است. شرح نماها به قرار زیر است:کارگاهی

1. مرد دهاتی ای مقدار زیادی خاِک طال پیدا می کند.
2. او با خوشحالی آنها را سواِر چندین االغ کرده و حرکت می کند.

3. در راه به چند راهزن برخورد می کند که از او سؤاالتی در مورد بارهایش می پرسند.
4. مرد سعی می کند مقابل آنها مقاومت کرده و از خودش دفاع کند.

5. او اسلحه را به طرف راهزن ها نشانه می رود و آنها را تهدید می کند.
6. راهزن ها به طرف او حمله می کنند.
7. درگیری ای میان آنها اتفاق می افتد.

8. راهزن ها مرِد دهاتی را کشته و بار االغ های او را خالی می کنند.
9. باد سنگینی شروع به وزیدن می کند.

10. تمام خاِک طالها توسط وزش باد پراکنده می شوند.
11. راهزن به دلیل آمدن چند نفر دیگر فرار می کند.

12. باد، خاِک طالها را در تمام منطقه پراکنده می کند.
13. بخشی از خاِک طالها به روی مرد دهاتی می ریزد و او را زیر خاک پنهان می کند.

با توجه به نماهای گفته شده، بین چه عناصری از نماها، قرابت های معنایی وجود دارد؟ 
مجموعة نماها، چه مفهومی را به بیننده القا می کنند؟
در مورد پرسش های مذکور در کالس بحث کنید. 



پودمان 2/ تدوینگر

7 3

تصویر 32

تدوین نهایی تصاویر    
بعد از پایان تدوین تصاویر، نوبت به همگام سازی تصاویر و صداها می رسد. صدا و تصویر با یکدیگر شریک 
هستند. این یک حقیقت آشکار و بدیهی است که صدا باید در همراهی کامل با تصویر، با دقت و توجه به 
جزئیات آن استفاده شود. گوش و چشم با یکدیگر عمل می کنند؛ بنابراین هر نوع کشمکش مابین این دو 
باعث ایجاد سردرگمی و اغتشاش می شود. اطالعات صوتی باید در راستای پیام و داستان تصویرها قرار داشته 
باشند؛ به طوری که نما را از نظر اطالع رسانی حمایت کنند و مورد تأکید قراردهند. صدا خیلی سریع تر می تواند 
به خلق واقعیت کمک کند؛ در حالی که چشم ممکن است در جست وجوی المان هایی برای واقعیت باشد. به 

عبارت دیگر، صدا می تواند تصویر را در مسیر مستقیم تری هدایت و القا کند. 

  صدا و تصویر هر دو ابزاری برای بازگویی داستان و نمایش هستند؛ از این رو، همگام سازی میان صدا و 

تصویر از مهم ترین وظایف یک تدوینگر به حساب می آید؛ به طوری که ناهماهنگی میان این دو از بارزترین 
نقاط ضعف تدوین به حساب می آید. 

اما  بحث خواهد شد،  مفصل  به طور  تصویر  و  نهایی صدا  همگام سازی  مورد  در  قسمت صداگذاری،  در    

تدوینگران نیز به طور مقدماتی اقداماتی را در راستای صداگذاری انجام می دهند. یکی از مهم ترین اقدامات 
از تکنیک »هم پوشانی صدا و تصویر« )Overlapping( است.  تدوینگران، استفاده 

  در این تکنیک، برای آماده سازی ذهن مخاطب برای ورود به صحنۀ جدید، نرم تر کردن فرایند انتقال نما به 

نمای بعد، پیوند معنایی یا روایی دو نما به یکدیگر استفاده می شود. کلیت این روش به صورت جلو انداختن 
صدای نمای بعدی نسبت به تصویر آن و یا بالعکس است. در این تکنیک ابتدا برای لحظاتی صدای نمای 
بعدی روی تصاویر نمای قبلی شنیده می شود و سپس عمل برش به نمای بعدی صورت می گیرد یا بالعکس.

شیوة اجرای این تکنیک، خط برش  مانندی را روی نوار صوتی به وجود می آورد که به آن برش  نیز می گویند. 
در تصویر زیر نحوة اجرای این تکنیک در نرم افزارهای تدوین غیر خطي نشان داده شده است. 

  بعد از انجام کلیۀ مراحل باال، نسخه ای از برنامه یا فیلم در اختیار که از نظر بصری، نهایی شده و به طور 

برای صداگذاری،  تدوین  از  نسخه  این  پس تولید،  مراحل  از  بعد  می شود.  تهیه  است،  گردیده  آماده  کامل 
جلوه های ویژه و عنوان بندی به واحدهای دیگر پس تولید ارسال می شود. 
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ارزشیابی واحد یادگیري برش تدوین نهایي تصویر

    
معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مراحل کار ردیف

2 آماده سازي نهایي نماها 1

3 ابزارهاي تدوین 2

1 سکانس بندي  3

1 تدوین  نهایی تصاویر و صدا 4
2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:

تفکر خالق  )N15(،  روحیۀ کار جمعی

* میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.

شرح کار:

آماده سازي نهایي نماها، ابزارهاي تدوین، سکانس بندي، تدوین  نهایي تصاویر و صدا

استاندارد عملكرد:
تدوین و همگام سازی پایانی صدا و تصویر مورد نظر بدون فاصلۀ زمانی از یکدیگر

شاخص ها:
1- تحلیل تدوین تداومي و انواع انطباق

2- ساختارهاي سکانس و تکنیک هاي تدویني

شرایط انجام کار:
مكان:  استودیو تدوین یا سایت رایانه

ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات تدوین، نرم افزارهای تدوین، منابع آرشیو تصویری


