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 چکیده
چه را که وجود نداشـت  آنشده خلق شد تا سازيبا ورود فناوري دیجیتال به سینما، جهانی شبیه

که مخاطب  هاوانمودهصورت ببخشد. سینماي دیجیتال تبارشناسی خاص خود را داراست؛ نظامی از 
دهـد. سـوال اصـلی     ها را مورد بررسی قرار مینظام وانمودهاین  ،کند. پژوهش حاضر آنها را باور می

صـورت  که خـود بـه  ا خلق کرد ر هاپژوهش آن است که فناوري دیجیتال چگونه جهانی از وانموده
ها گاه هیچ مرجعی در جهان واقعی ندارند (ماننـد  هاي بصري درآمدند؟ این رمزگاننظامی از رمزگان

شدن بر دوربین وجود ندارد (مانند غرقها در برااي با دو بال بلند) و گاه امکان تصویرسازي آنفرشته
گیري سینماي دیجیتال، اهمیت با نگاهی به تاریخ شکل این مقاله تالش دارند تاتایتانیک). نگارندگان 

هاي ویـژه مـورد   جلوه زیباشناختیساختارهاي  در سینماي امروز از نظر را و تأثیر این رویکرد نوین
است کـه بـا نگـاه بـه اسـناد       توصیفی-بررسی قرار دهند. به همین دلیل این مقاله، پژوهشی تحلیلی

صورت تصادفی و بر اساس میزان ها بهفیلم خص شکل گرفته است.هاي شااي و بررسی فیلمکتابخانه
نـوعی   ،که سینماي دیجیتـال آن شان انتخاب شده است. نتیجهها در زمان پخش جهانیتاثیرگذاري آن

یابند. بر ایـن اسـاس   ها بر نگاه مخاطب تسلط میوانمودهآورد که در آن شناسانه پدید مینگاه زیبایی
 زند.یجیتال رقم میامروز را نوعی متافیزیک د توان گفت دنیاي می

 .ايهاي بصري رایانه، جلوهفناوري دیجیتال ،وانموده واژگان کلیدي: سینماي دیجیتال،
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 مقدمه 

ورود سینما بـه عرصـه دیجیتـال عـالوه بـر امکانـات شـگرف فنـی، دسـتاوردهاي          
 هـایی نـوین در عرصـه   بنیـان . این دستاوردها آوردبه همراه می نیز زیباشناختی نوینی را

 هـاي هـاي جدیـد و موفقیـت   تأثیرات این قابلیت«رو اند از اینبیان تصویري ایجاد کرده
نظـران را واداشـته تـا آن را بـا ورود سـینما      اي است که برخـی از صـاحب  گونههنوین ب

هـا  اي از وانمودهعرصه ،. اکنون سینماي جهان)9: 1385ي، (عامري مهاباد »مقایسه کنند
کند که دیگر به چیزي جز خودشان ارجاع ندارند.  بودریـار اعتقـاد داشـت    را تجربه می

هاست، و این چیـزي نیسـت جـز    این دوران در واقع روزگارِ ساالريِ خود وانموده«که 
هـا، مـوارد   ها)، ساختهالگوها (مدل ها... .فراشد تاریخی و طوالنی زندگی وانموده نتیجه

اند. قانون متافیزیکی م از اصل و هم از بازتولید خود اثر فراتر رفتهمصنوع دست بشر، ه
 ).470: 1380(احمدي، » این روزگار اصل رقمی یا دیجیتال است

تواند هـویتی جدیـد   هاي دیگر میباید توجه داشت که نزدیک شدن سینما به رسانه
بلکه هـویتی   نرسید، هنر نقاشی به پایان ،با پیدایش عکاسیگونه که همانبه آن ببخشد؛ 

 ،اخیـر  در سـه دهـه   در آغـاز امپرسیونیسـم مشـاهده کـرد.     را توان آنتازه یافت که می
و به ابعاد جدیـدي   روي فیلمسازان قرار گرفتهپیش ،خلق تصاویر براي سینماي دیجیتال

 از متافیزیک هویت بخشیده است.   
کانات آن توجه برخـی  هنگامی که تصویربرداري دیجتال شکل گرفت ارزان بودن ام

اندرکاران سینما به استفاده از ویـدیوي دیجیتـال   سه دسته از دسترا به خود جلب کرد. 
فیلمسازانی که به شکلی متعارف آموزش دیده و در حوزه فـیلم صـاحب   « .روي آوردند

انـدرکاران ویـدیو کـه در زمینـه ویـدیوي آنـالوگ صـاحب        آن دسته از دست؛ اندتجربه
میل به کار با فیلم بـه دلیـل نبـود منـابع      باوجود که دانشجویان سینما؛ شناختندتجربه و 

تـوان  از سوي دیگر می. )16-15: 1383(ویلر،  ».مالی کافی ناچار به کار با ویدیو هستند
پیشرفت تکنولوژي است، مسیري درخلـق جهـان تصـویر     نتیجهنوین را که  این دریچه
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آورد و آرزوهـا را در بـه تسـخیر    ها را فـراهم مـی  مکنسینما دانست که امکان انجام نام
 بخشد.  ها تحقق میهاي انسانآوردن اندیشه

چه که به انقالب ویدیو و دیجیتال معروف شـده اسـت، اشـاره بـه     به نظر برخی، آن
ــوع خاصــی از  ــافتن ن ــان ی ــیلم پای ــان ســلولوف تمــامی متعلقــات آن  ید ویهــا دارد: پای

، دیجیتـال چیـزي   و اسطوره هالیوود). به نظر برخـی  یلم خام،هاي فحلقه (پروژکتورها،
عصـر دیجیتـال    بیشتر از یک انقالب در صنعت سینما و نقطـه شـروعی دوبـاره اسـت.    

آغازگر یک دوره جدید است، نه  فقط یک تعبیر، زیـرا دسترسـی آسـان بـه دوربـین و      
 .)40: 1389(ایونر،  .آوردراحتی فراهم میه تجهیزات تدوین، امکان استفاده از آن را ب

 سینما و فناوري

کیفیت تصاویر و پخش ویدیویی با سـینما بـه    تکنولوژي جدید، 1980 در طول دهه
 ،ویـدیو کاسـت   اي وهاي کابلی ارسال مستقیم تصـاویر مـاهواره  شبکه« بت برخاسته بود.ارق

ـ  امکان تازه  شـده  عـالوه تصـاویر تولیـد   هاي براي پخش تصاویر متحرك فـراهم آورد. ب
، فـراهم  هاي ویژهجلوه هصویژه در عرهاي براي تولید تصاویر، بکامپیوتري نیزامکان تازه

 .)561: 1386(کوك،  »دکرآورد و ورود یک سینماي کامالً خودکار را اعالم می
ورود سینما بـه عرصـه دیجیتـال عـالوه بـر امکانـات شـگرف فنـی، دسـتاوردهاي          

مقایسـه  » اختـراع سـینما  «را بـا   آن رواز همـین  آورد.ه به همرا نیز زیباشناختی نوینی را
اي تکنولوژیک محسـوب  ). زیرا سینما خود نیز پدیده9: 1385، (عامري مهابادياندکرده
شود. هرچند این زیباشناسی در واقع نمودي دیگرگون از جهـانی بـود کـه در حـال     می

 نمود.تکوین می
 کـه زمینـه   فناورانـه هـاي  پیشـرفت  دربارهاسطوره سینماي کاملآندره بازن در مقاله 

هـر دسـتاورد   «نویسد: در نهایت می دهد وتوضیح میوجود آوردند، پیدایش سینما را به
زینش نزدیـک گردانـد.   هاي آغـا جدیدي که به سینما افزوده شود باید آن را به خاستگاه

توجه داشـت  باید ). 13: 1389(ایونر، » که سینما هنوز اختراع نشده استنکوتاه سخن ای
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 اي بود که او در سـینما سـراغ داشـت.   گرایی، واقع»هاي آغازینخاستگاه«که مقصود بازن از 
 و کـرده  نـوین را فـراهم   وري سـینما، کالبـد ایـن پدیـده    افن«که  اعتقاد داشتمانستربرگ نیز 

ي عملـی فـراوان کـرده    هـا جامعه آن را به حرکت درآورده و مجبور به ایفاي نقـش  [سپس]
داشـت، و بـدون فشـارهاي روانـی، ایـن      تصاویر متحرکی وجود نمـی  وري،ااست. بدون فن

میل جامعه به داشتن آگاهی، آمـوزش و   استفاده رها شده بود.ها و انبارها، بیتصاویر در موزه
تـاثیر مفهـوم تکنولـوژي و     .)39: 1387(اندرو،  »بخشدی است که به سینما هستی میمسرگر

 اثر هنري در عصر بازسـازي مکـانیکی   والتر بنجامین در مقالهاي است که نکته ،هنر مکانیکی
هنـر  «به همراه لیتـوگرافی و عکاسـی    (یا به عبارت بهتر سینما) را فیلم و کندمیاشاره  به آن

چنـان کـه کـوك نیـز در کتـاب      هم؛ )Benjamin, 1968: 217( نامدمی»بازسازي مکانیکی
). بنـابراین  فنـاوري   570: 1386کند (کوك، نکته اشاره می تاریخ جامع سینماي جهان به همین

نماید، امـا بـا دقـت    گرایی در سینما است. در نگاه نخست چنین نیز میدیجیتال به موازات واقع
 توان از این نکته فراتر رفت.کشید میچه سینماي دیجیتال به تصویر میبیشتر به آن

 .وجـود دارد  نیـز روایت در سـینما   در مورد اًطبع ،و نه نابودي آن ،دغدغه تضعیف سینما
منتقـدان و   نظـران، به درکـی مشـترك میـان صـاحب     تکنولوژي دیجیتال درباره شون کابیت

 بعـد از ورود دیجیتـال   پژوهشگران سینما اشاره کرده است که همان تغییر در ماهیـت سـینما  
هاي معطوف بـه گذشـته   ارزشهاي آشنا و این تغییر شامل زوال روایت«: نویسد. او میاست

 .)Cubitt, 1999: 123» (است 1هاي پرفروشفیلمو تقویت 
هایی کـه امـروزه   بیشترفیلم«فرانسوي نوشت: پردازنظریه کریستین متز،1970 دهه در

اصیل یا بی اصالت، تجـاري یـا غیرتجـاري، ویژگـی      خوب یا بد، شوند،فیلمبرداري می
 هـا بـه یـک ژانـر تعلـق      ناست.از این جنبه تمام آ گوییداستانمشترکی دارند که همان 

متز ضمن معرفـی   .)12: 1385(عامري مهابادي، » است 2رژانرب، که عمدتاً یک اَگیرندمی
 هـاي نیازي به ذکر یکی دیگـر از ویژگـی   فیلم داستانی در حکم اَبر ژانر سینماي قرن بیستم،
هایی زنده و هاي داستانی فیلمنکرد. فیلماین ژانر که درآن زمان بسیار بدیهی بود، حس 

                                                           
1. Blockbuster 
2. Sur – Genre 
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شـوند کـه در   بدین معنی که عمدتاً شامل رویدادهاي واقعی فتوگرافی می ؛واقعی هستند
 ها صورت نگرفته اسـت. اند و هیچ دخل و تصرفی در آنفضاي فیزیکی واقعی رخ داده

ها در این ویژگی ، ذکر2سازي دیجیتالیو ترکیب 1ايسازي رایانهامروزه درعصرشبیه« اما
   .)13: 1385(عامري مهابادي، » یابدتعیین خصوصیت سینماي قرن بیستم اهمیت می

تر سینما فقط برمبنـاي  جا باید به آن توجه داشت آن است که پیشاي که در ایننکته
گرایی شد کـه  شد. این مبناي همان واقعچه در برابر دوربین وجود داشت تعریف میآن

فرآینـد  مبنـاي   فـیلم بـر  «نویسـد:  کوك مـی  .و دیگران به آن اشاره کردندبازن، ورتوف 
صورت مکانیکی در حـال  هفتوشیمی بنا شده، و چنان طراحی شده تا تصویر چیزها را ب

» اي که واقعیت عینی در مقابل دوربین ظـاهر شـود  حرکت بازسازي کند،درست به گونه
همان حـال و هـوایی ظهـور کـرد، کـه      سینما از «دیدگاه، . براساس )570: 1386(کوك، 
 سینما هنـر  مومی را پدید آورد. هاي][پیکره هايموزه عکاسی درباري و ،3گراییطبیعت

(عــامري  »هــا، پوششــی بــراي ســاختن هنــر از جــاي پــاي آثــار قبلــی اســتشــاخص
اصـل   ماده خام سینما بـه هـیچ وجـه،   متز اعتقاد دارد که  ،در مقابل .)13: 1385،مهابادي
از منظر او مـاده خـام سـینما، همـان مجراهـاي       ت یا روش خاص رسانایی نیست.واقعی

تصـاویر   کنـیم، و عبارتنـد از:  ها توجـه مـی  اطالعاتی است که هنگام تماشاي فیلم به آن
شود کـه  می )4(متن هاییهاي گرافیکی که شامل تمام نوشتهطرح شده ومتحرك،عکاسی

افکت یا اثـرات صـوتی    موسیقی ضبط شده، شده،توان خواند، گفتارضبط روي پرده می
همان مفهومی است که بـارت بـه   » متن«مقصود متز از  .)349: 1387، (اندرو ضبط شده

هاي صوتی و تصویري. اما در نگـاه متـز نیـز بـاز     اي از نشانهکند؛ مجموعهآن اشاره می
کی تغییـر ماننـد   آید، حال با اندهمان چیزي مورد توجه است که از واقعیت سینمایی می

 تواند تاثیري دیگرگون بر مخاطب بگذارد.کاربرد صداي اکسپرسیو که می
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سینما را با هنرهاي تجسمی چونـان نقاشـی و    تارکوفسکی که فیلمسازي چون یحت
 .دانـد مـی اش براي ضبط واقعیت توانایی در را هویت سینماآمیزد، سازي درهم میپیکره

منـد  هـاي انتزاعـی عالقـه   که به ساختن فـیلم بنی بر ایندر پاسخ به سوالی م تارکوفسکی
اسـاس سـینما،    تواند تحقق یابـد. چیزي با نام فیلم انتزاعی نمی« است یا خیر، پاسخ داد:

 »افتـد باز شدن شاتروچرخش حلقه فیلم و ضبط اتفاقاتی اسـت کـه مقابـل عدسـی مـی     
 نگـاري در سـینما،  مفهـوم واقـع  نیز در تاکید بر آندره بازن . )13: 1385،(عامري مهابادي

کند نه به چیـزي  ارزش هر تصویر به چیزي است که از واقعیت آشکار می«: معتقد است
توانـد چیـزي را   که فناوري دیجیتال مـی حال آن .)13: 1389(ایونر، » افزایدکه به آن می
 شـده، همـان جهـان   سـاخته فزاید که وجود بیرونی نـدارد. ایـن جهـان تـازه    به تصویر بی

تسـلط   نمایان کردن شـیوه  ،هاهدف بودریار در بحث از نظام وانموده«هاست و وانموده
(احمـدي،  » اي سـاخته شـده اسـت   که چگونه نظام تازهمدرن و این ها بر جامعهوانموده

هویت سینما را از نو تعریـف   دیجیتال توان گفت فناوريمی دلی). به همین 468: 1380
سینما بسیاري از فیلمسـازان بـزرگ ماننـد چـاپلین، گریفیـث و      با ورود صدا به  کند.می

عنـوان  بـه  . کـار گرفتنـد  رخاستند اما پس از مدتی آن را بـه آیزنشتاین با آن به مخالفت ب
 هـا در اسـتفاده  هـاي شـهر یکـی از بهتـرین نمونـه     سکانس ابتدایی فیلم روشنایی ،مثال

خواست صدا را بـه  داشت و می دراماتیک از صداست (هرچند خود چاپلین هدفی دیگر
اي جدیـد را بـا موسـیقی    سخره بگیرد). آیزنشتاین نیز در فیلم الکساندر نوسکی تجربـه 

ــین   ــه هم ــام داد. ب ــلانج ــی دلی ــاید  م ــه ش ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــتاین  «ت ــر آیزنش  اگ
توانست سینماي دیجیتال را تجربه کند، همانطور که همانند زمانی کـه صـدا و رنـگ    می

وجود آمده است ه سینمایی اضافه شد، از این که قراردادهاي اضافی بیشتري ببه تصویر 
و  کـرد احساس رضایت مـی  در رابطه متقابل با سایرعناصرسینمایی قرار گیرند، ،توانندکه می

 .)18: 1389(ایونر، » پذیرفتهاي گوناگونش رامیسینماي دیجیتال و تکنیک
هاي دیجیتالی نـه فقـط امکـان    هاي سیستمویژگی«توان این نکته را نادیده گرفت که نمی
بلکه بسیاري از مفاهیم بنیادین هنـري و فلسـفی   ، آوردهاي هنري جدید را فراهم میرهیافت
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(بــرادران  1مــاتریکسهــایی ماننــد ). فــیلم237: 1384(لــوگریس، » طلبــدرا بــه چــالش مــی
هـاي دیگـر، کـه    ) و بسـیاري فـیلم  2010(کریسـتوفر نـوالن،    2تلقین) و 1999واچوفسکی، 

 بدون وجود فناوري دیجیتال امکان وجود نداشتند. ،کنندمفاهیمی فلسفی را طرح می
بـر ایـن   درآمدي بر جایگاه تصویر در فرهنگ دیجیتال درمقاله خود با عنوان مارتین لیستر

هـا معناهـاي   آفرینند یـا بـه آن  تازه میها سرانجام معناهایی وريافن«نکته تأکید کرده است که
ممکن اسـت ابزارهـاي نظـري     روشن است که براي شناختن اشیاي جدید شود.تازه داده می

و انتقادي جدیدي مورد نیاز باشد. ولی این ابزارها به بهتـرین وجـه از طریـق نقـد، تأمـل و      
ـ تر در مواجهه با شـرایط جدیـد و در درون آن شـ   آزمودن توضیحات قدیمی دسـت  ه رایط ب

امروز از متافیزیـک هسـتی و ظهـور و نیـز از     «روست که ). از این14: 1389(ایونر، » آیندمی
(احمـدي،  » ایـم پندار همانندي رسیده متافیزیک انرژي و یقین، به متافیزیک و رمزگان سازنده

رقمـی   الگویش هم قـانون «شود که ). این متافیزیک از طریق دیجیتال بازتولید می470: 1380
، لـوك بسـون)   1998( 3عنصـر پـنجم  ). جهان فـیلم  470: 1380(احمدي، » (دیجیتال) است

چنین جهانی است. هنگامی که در این فیلم براسـاس مبنـاي جهـان باسـتان و مفهـوم چهـار       
کنـد  عنصر بنیادي جهان هستی (آب، باد، خاك، آتش) فیلمساز عنصر پنجمی را مطـرح مـی  

شویم که قوانین آن به عصر امروز شـباهت دارنـد   در آینده می است، وارد جهانی،» عشق«که 
تـرین مفـاهیم   اما بنیان شکلی این جهان آینـده کـامال تخیلـی اسـت و عشـق در آن از مهـم      

تمـامی  «کنـد کـه   جهـانی را خلـق مـی    CGIهاي کارگیري تواناییمتافیزیک است. فیلم با به
هـا و  انه، پراتیک در نظـام موجـود انگـاره   شناسهاي زیباییهاي تمدنی اخالقی، داوريارزش
 ).471: 1380(احمدي، » اند هاي ما، [در آن] از میان رفتهنشانه

لوگریس در هاي جدید همراه است. متافیزیک دیجیتال طبعا با تجربه ورود به عرصه
فیلمسازان تجربـی  «کند که به این نکته اشاره می سینماي دیجیتال در عصر تجربیکتاب 
 گشـتند هـایی مـی  هاشان به دنبال وسایل و تکنیـک ها قبل براي تجسم ایدهنگارد از سالو آوا

                                                           
1. Matrix 
2. Inception 
3. Fifth Element 
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در  .)176: 1384(لـوگریس،  » که اکنون با استفاده از سینماي  دیجیتال میسر شده اسـت 
سینماي دیجیتال سیر در تجسم ذهنیت و احساس درقالب عینیـت اثـر هنـري را    « واقع،

، احساسـات  فیلمسـاز در نمـایش مفـاهیم انتزاعـی    کند. با این شیوه دسـت  هموارتر می
اسـت   ). لوگریس معتقد9: 1385(عامري مهابادي، » پیچیده و تصورات متافیزیک بازتر است

» دگرگـون «، دهد» تغییر«را » رخدادهاي جاري در محیط«اي توانسته هاي رایانهپیشرفت
بازخورد » 1محیطی تعاملی«در » هایی جدیدديورو«صورت کند تا به» ترجمه«کند و باز 

 .)168: 1384یابد (لوگریس، 
، آنـدره نیکـول)   2002( 2سیمونترین نمونه این رویکرد به محیط تعاملی را در فیلم عالی

سازي شـماره یـک) گرفتـه    شبیه( Simulation One توان دید. فیلم که نام آن از عبارتمی
گویـد.  اسـت کـه بودریـار از آن سـخن مـی      هـایی وانمـوده شده، تصویرسازي عینی مفهوم 

کنـد  اي متبحر است شخصیتی خلـق مـی  سازي رایانهکارگردانی با کمک دوستش که در شبیه
هـاي سـینمایی بـه    شود. مردم، خبرنگاران و بنگـاه که در زمان کوتاهی به یک ستاره بدل می

وجود ندارد تا با او ارتباط برقرا کننـد.  نوظهورند اما درواقع چیزي (یا کسی)  دنبال این ستاره
گوید. ضمن آن که بودریار به ایـن نکتـه   این همان تعاملی است که لوگریس از آن سخن می

هـایی هسـتند کـه نـه     سازي شدهدر جهان ما، همه چیزها، وانمودها یا شبیه«کند که اشاره می
(نـدایی،  » بتـوان تکثیـر نمـود   اصلی هستند کـه از روي آن   واقعیت بیرونی دارند و نه نسخه

هاي خیالی اسـت کـه جـز در    ها یا صورتجهانِ برگرفته از مدل«). چنین جهانی، 40: 1390
 ).25-24: 1374(بودریار، » اي در واقعیت ندارندخودشان هیچ زمینه

واضح اسـت کـه بـا تـالش     «: نویسدمیتصویر دنیاي دیجیتالدر مقاله  3دکتر ژان پیر گوئن
گیـري  هاي سینما از شـکل هاي پیشگام الکترونیک، تمام جنبهو برخی از شرکت 4جرج لوکاس

                                                           
1. Interactive 
2. Simone (Simulation one) 

 سینما در کالج طراحی مرکز هنر پاسادناي کالیفرنیا استاد .3
4. George Lucas 
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به هرحال پیروزي نهایی این تکنولوژي  شوند.دیر یا زود دیجیتالی می ،ماده خام گرفته تا نمایش
هر هدفی که داشته باشیم باید . اي جالب اماغیرضروري تصور کرددر حکم پدیده، نوین را نباید
اي است کـه  ). این همان نکته62-61: 1385(عامري مهابادي، » یجیتال مواجه شویمبا انقالب د

 ).471: 1380(احمدي، » باید بسیج شده باشند همه و همواره و هرجا«به قول بودریار 
یکی از نمودهاي مهم مدرنیته آوانگاردیسم بود. باید به این نکته توجـه داشـت کـه    

هـاي  يقراردادي، و دلخواه را پدید آورد کـه بـر جنبـه   هاي گزینشی، مدرنیته جهان نشانه«
). بـه همـین دلیـل بنیـان     469: 1380(احمـدي،  » ها تاکید دارندگزینشی و مصنوعی نشانه

تغییرات تصویري در امکانات دیجیتال نوعی آزادي عمـل اسـت کـه بـا تغییـر مصـنوعی       
هـاي  ها و اسـتعاره راهبردهاي زیباشناسی آوانگارد در فرمان روشود. از اینتصویر خلق می

در عمـومی انقـالب دیجیتـال     تأثیراتیکی از و این اي تعبیه شده افزارهاي رایانهرابط نرم
در رایانـه عینیـت    یسم بـه شـکلی آزاد و در دسـترس،   آوانگارد دیگر سخنبه  .ستسینما

در رایانـه ظـاهر    1ورت بریـدن و چسـباندن  صآوانگارد به در سینماي راهبرد کوالژ«یافت. 
فکـر نقاشـی بـر     هاي دیجیتالی انجام دهـیم. توانیم با دادهاي که میهمان عملیات پایه شد،

آوانگاردهـا بـه تلفیـق     تحقق یافـت.  2تدوین فیلم هايافزارفیلم در کارکردهاي نقاشی نرم
کـه در تلفیـق پویانمـایی،     هاي رویدادهاي واقعی پرداختنـد، فیلم متون چاپی و پویانمایی،

جا تکرار شد. نهایتاً اقدام دیگـري کـه    هاي تدوین همگی یکنقاشی، کامپوزیت و سیستم
فرنـان لـژه،   ( بالـه مکـانیکی  مـثالً در   ،براي تلفیق تصاویر سینمایی دریک نما به کار رفت

به وسـیله تکنولـوژي مشـروعیت     ،)1929ورتوف، (مردي با دوربین فیلمبرداري) یا 1924
ـ  3از جملـه فتوشـاپ   هاي ویژهو جلوه افزارهاي تدوینزیرا کل نرم .یافت ،اَفتـر  4ر، پـره میِ
کننـد کـه تصـویر    فـرض کـار مـی   بر اساس این پـیش  و بسیاري دیگر] 6[ادیوس ،5افکت

                                                           
1. Cut & Paste  
2. Plugins 
3. Photoshop 
4. Premiere 
5. After Effect 
6. Edius 
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نا اسـتث  چه درسینماي سـنتی آندر کل  هاي تصویري جداگانه است.دیجیتال مرکب از الیه
کـه حـین    تبدیل شـد،  در فیلمسازي دیجیتال به تکنیکی متعارف و سنجیده شد،فرض می

 ).34-33: 1385(عامري مهابادي، » طراحی تکنولوژي در نظر گرفته شده بود
جورج لوکاس به عنوان کارگردانی که خیلی سریع به دنیاي دیجیتال واکـنش مثبـت   

توانیـد  که چه کارهایی مـی بر حسب این تجهیزات دیجیتال«عنوان می کند که نشان داد 
پذیرند و به شما امکان استفاده از زوایاي متفاوت، و با تصویر انجام دهید، بسیار انعطاف
 »دهنـد می ،توانید انجام دهیدچه که در حالت عادي میبه طور کلی، خیلی چیزها بیشتر از آن

کنـد  سابق است، هیچ فرقـی نمـی  دستور کار مثل «او معتقد است که .)16: 1389(ایونر، 
سپس با نقل قول از والتر مرچ، سـینماي نـوین را    »که با چه تکنولوژي فیلمبرداري کنیم

ها کند و تمام اینمقایسه می »دوره گذار نقاشی از فرسکو(دیوارنگاره) به رنگ روغن«با 
کنـد  لق مـی جهانی که فناوري دیجیتال خ .)16: 1389(ایونر،  داندرا چیزي جز علم نمی

طبیعت مـورد نظـر نیسـت     ،دیگر چه در برابر دوربین است توجه ندارد. به عبارتبه آن
هـا کـه در مدرنیتـه زاده شـد، دیگـر      در ایـن نظـام کامـل وانمـوده    «شود، بلکه خلق می

تـوان بـر   اي شد که مـی نوستالژي مورد طبیعی نقش مهمی نداشت. برعکس طبیعت ابژه
چون لوکاس علم نامید توان هم). این زمینه را می469: 1380(احمدي،  »آن تسلط یافت

هـا  اي اسـت کـه مبنـاي آن وانمـوده    زیرا دستاورد علم است اما درواقع حاصل مدرنیتـه 
 یابند.هاي ویژه نمود میها بیش از هر جا در جلوههستند. این وانموده

 هاي ویژه  جلوه

عنوان فردي جسور که سـینماي دیجیتـال   با اشاره به جورج لوکاس به پائوال پاریسی
اکنــون : «نویســدمــی را بــراي اولــین بــار بــه شــکل گســترده مــورد اســتفاده قــرار داد،

 هايناپذیر از تجهیزات تولید فیلم شده است، از فیلمی تفکیکیاي جزتصویرپردازي رایانه
). Parisi, 1995: 144»(شـکوهی دارنـد  هـاي ویـژه بـا   کوچک گرفته تا آثاري که جلوه

 نویسد به انتهاي قرن بیستم تعلـق دارد امـا روشـن اسـت کـه      چه پاریسی میهرچند آن
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ویـژه  هب هاي جدیداي به تکنولوژيدر آغازسده بیست ویکم فیلمسازان به شکل فزاینده«
 هـاي محدودیت از را فراتر تا تصاویرخود کنند،تکیه می 1شده توسط کامپیوترتولید تصاویر

 .)570: 1386(کوك،  کنترل نمایند و مکانیکی تولید
(کنـی   2و جهـان فـردا   کاپیتان اسـکاي هایی از قبیلفیلمهاي آغاز قرن بیست و یک در سال

 یتوجه همگان را بـه روشـ   )2004کیس، (رابرت زمیه 3السیر قطبیسریعقطار و  )2004کُنران، 
روي کـامپیوتر ضـبط   کـنش واقعـی بـر    «کامالً جدید در فیلمسـازي جلـب کردنـد کـه در آن     

» گـردد و اجسام انیمیشنی از آنها اسـتفاده مـی   هاشخصیتشود، وبراي به حرکت در آوردن  می
تـر در  دوم قرن، به شکلی پیشـرفته  ). این همان روشی است که در ابتداي دهه46: 1389(ایونر، 

دیگـر الزم نبـود   ) مورد استفاده قرار گرفت؛ روشی که در آن 2009(جیمز کامرون،  4آواتارفیلم 
درهنگـام   5تا از بازیگران به صورت جداگانـه فیلمبـرداري شـود بلکـه بـه صـورت بالدرنـگ       

 شدند.  صورت انیمیشن و در فضاي مجازي ضبط میها بهفیلمبرداري شخصیت
و  6هـاي تصـویري  شـوند: جلـوه  طور کلی به دو مقوله تقسیم مـی ههاي ویژه بجلوه

 شـد: هاي ویژه به سه گروه اصلی تقسیم میآنالوگ، جلوهدر دوران هاي مکانیکی.  جلوه
البراتـوار   که در[ »فرآیند البراتواري« -2 ؛دوشهایی که درون دوربین انجام میجلوه« -1

 يبعضـی اجـزا   کـه درآن از  روش، دو هـر  ترکیبی از« -3 شود]؛بر روي فیلم انجام می
دیگــر بــا  يالی کــه اجــزاد، درحــوشــمــی دهنــده تصویرمســتقیماً فیلمبــرداريتشــکیل
 هاي بصـري رایانـه  اما جلوه .)19تا  17: 1387(فیلدینگ، » شودبرداري ساخته می نسخه

از هزاران قطعه مجـزا   تواندمی [که] سازي کامپیوتري استشکلی از متحرك CGIاي یا 
صورت قاب به قاب تولید کند، و در این راه الزم است هر قطعـه چنـان   تصاویري را به

                                                           
1. Computer-Generated Imagery (CGI) 
2. Sky Captain and the World Tomorrow 
3. The Polar Express 
4. Avatar 
5. Real-Time 
6. Visual Effect 
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نخستین فیلم  به و جاگذاري شود تا دقیقاً توهمی از یک کل سه بعدي دست دهد.محاس
 انتقـام کـامپیوتري   یـا  1نوترراوالت دیزنی در یک فصل گسترده از فیلم  CGIبه طریقه 

ساخت، که حدود بیست و پـنج دقیقـه تصـاویر دیجیتـالی بـا      ) 1982(استیون لیسبرگر، 
، اما عصر این تکنولوژي هنگامی آغاز شد که جیمز کـامرون در فـیلم   شتکیفیت باال دا

 .)571: 1386(کوك،  ) کامپیوتر گرافیک را با حرکت زنده درآمیخت1989( 2ورطه
روز  :2ترمینـاتور زمانی رخ داد کـه   CGIدومین موج «، ورطههایی چون پس از فیلم

هـا  بـر سـر زبـان    3دازيپـر باعث شد تا اصطالح ریخـت  ، جیمز کامرون)1991( داوري
هـا بـه   موج سوم نیز زمانی مطـرح شـد کـه رایانـه     .)46: 1385(عامري مهابادي، » بیفتد

پـارك  فیلمـی چـون   « نمود.هایی پرداختند که تا آن زمان محال میتصویرسازي واقعیت
هـا  رایانه توان ازاین پرسش را تغییر داد که آیا می، استیون اسپیلبرگ) 1993( 4ژوراسیک

فیلمـی   )، و بعـد از آن 47: 1385(عامري مهابـادي،  » نحو موثري در فیلم استفاده کرد به
اي تــاریخی را بــه شــکلی ، واقعــه)، جیمــز کــامرون1997( 5کتایتانیــ ماننــد پرفــروش

 .عینیت بخشید CGIي وسیلهباورنکردنی به
 ؛گرفتنـد هاي تصویري دیجیتال مورد استفاده قـرار  بنابراین دو نوع مشخص از جلوه

 شـامل تصـاویر متحـرك    «یکی ماننـد ترمینـاتور و دیگـري ماننـد تایتانیـک. گـروه اول       
شناسـد آن  دهند؛ جهانی که مخاطب مـی است که ارجاعی به جهان واقعی می نماییواقع

هـا تصویرسـازي   را در محیط پیرامون یا در تصاویر آنالوگ دیده است، [اما] در کنار آن
که فانتزي است؛ آن تصاویري که هیچ معادلی در جهـان پیرامـون   نمایی وجود دارد واقع

شـوند کـه الگـویی    اي بر چیـزي متمرکـز مـی   رایانه شدهسازيندارند. این تصاویر شبیه
 .)Verdon, 2011:1( »بینابینی است از جهان واقعی و خیال

                                                           
1. Tron 
2. The Abyss 
3. Morphologicalprocessing 
4. Jurassic Park 
5. Titanic 
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تکنولوژي دیجیتـال   باباسترها را که بالكیا  هاي پرفروشفیلم برتري، 1لف مانوویچ
نقـش   ،پـذیر ایـن تغییـر   هـاي رویـت  یکی از نشانه«کند: تعریف می چنین اندشدهساخته

 اند.اي طی چند سال اخیر درصنعت هالیوود ایفا کردههاي ویژه رایانهنوینی است که جلوه
 ، انـد هاي ویـژه سـاخته شـده   با اتکاي فراوان به جلوه اخیر هاي پرفروشفیلمبسیاري از 

 .)36: 1385(عامري مهابادي،  2»شان افزوده استکه بر محبوبیت
 دونقش متفاوت را، کامپیوتربا شده  تصاویرتولیدتوان گفت در واقع در نگاه کلی می

 هـاي وهـکـه بـه جلـ    کنند،ارگردان کمک میــبه ک«که آن نخست اند.عهده گرفتهبه سینما در
توانسـتند بـه لحـاظ    مـی  ژي نبود بـه سـختی  نولوــابد که اگر این تکـــدیداري دست ی

بـراي   .)15: 1389(ایـونر،  » شناسی، سمبولیک یا معنایی چنین تأثیري ایجاد کننـد زیبایی
تصویري از یک پر بعـد  کیس) ، رابرت زمیه1994( 3فارست گامپمثال، در ابتداي فیلم 

بـا بـاد    گـویی طـوري کـه   ها و فراز و فرودهاي بسیار، در خط سیري زیبا، بـه از تالطم
 تصویر تبدیل بـه  این رسد. در طول فیلم،می (تام هنکس) شخصیت اصلیبه رقصد،  می
 نـدارد،  ايپردازانـه خیـال  یابد. این پر هیچ جنبهشود و معنایی نمادین میموتیف می یک
برداري از فیلم اگر قدرت کامپیوتر (و خالقیت طراحان آن) نبود، کارگردان به واسطه اما

توانسـت چنـین تـأثیري    که امکان آن باشد) به هیچ وجه نمیمعلق (با فرض این یک پر
 کـه این نکته در مورد شکسته شدن کشتی عظیم تایتانیک نیز صادق اسـت. دوم آن  .بگذارد

خلق تصاویر خیالی، از کاراکترهاي غیرانسانی گرفتـه تـا فضـاهاي     بهاین گونه تصاویر «
رسـد  بنـابراین، بـه نظـر مـی    . )16: 1389(ایـونر،   »کنندرویاگونه و غیرزمینی، کمک می

 .آوردوجود نمـی گرایی آثار سینمایی بهتکنولوژي دیجیتال تغییري در کلیت مبحث واقع
                                                           

باشـد. او  گو مـی دیهدانشگاه کالیفرنیا در سنپرداز، هنرمند و دانشیار گروه هنرهاي تصویري لف مانوویچ؛ نظریه .1
در مقام نقاش و انیماتور به تجربه با  1984هاي نوین و بیش از پنجاه مقاله را در کارنامه دارد. از کتاب زبان رسانه
هـاي دیجیتـالی   نظـران و سـخنرانان برجسـته فرهنـگ و رسـانه     اي پرداخته است، و یکی از صاحبهنرهاي رایانه
 ها)، مقاله سینما هنر شاخص11: پا نوشت ص 1385عامري مهابادي، .شود. (ن. كمحسوب می

2. What is digital cinema? http: Jupiter.ucsd.edu/manovich/text/digital cinema.html 
(October 1999) 
3. Forest Gump 
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کـه نمـودي واقعـی باشـد و از تصـاویر       اثري خلـق کننـد  خواهند می فیلمسازان برخی
 ،کننـد استفاده می بیشترواقعی و براي اثرگذاري دیجیتال صرفآً براي تسهیل خلق تصویر 

نجات سـرجوخه  چه درفیلم دوربین یا خلق فضاهایی مانند آن هاي پیچیدهمانند حرکت
بینیم و برخی دیگر سـوداي خلـق   میفارست گامپ، استیون اسپیلبرگ) یا 1998( 1رایان

 ،بسـازند  هـاي پریـان  براسـاس داسـتان  هایی خواهند فیلمتصاویر رویاگونه را دارند، می
ماننـد   ،هایی راجع به جهـان آینـده  یا فیلم ؛، پی. جِی. کوگان)2003( 2پیتر پند فیلم مانن

زننـد و در  ها حرف میهایی که درآن حیوانات و اشیا با انسانو یا فیلم عنصر پنجمفیلم 
. شـکل دادن  )، پیتر هویت2004( 3گارفیلدمانند  ،ها دخالت دارندزندگی و سرنوشت آن

پـذیر  امکـان  CGIکنند هم جز بـه یـاري   چه فضانوردان تجربه میآنفضاي الیتناهی و 
 ، آلفونسو کوارون) به تصویر کشیده شد.2013( 4جاذبهچه در فیلم نیست، مانند آن

ز فیلم، تـام هـنکس بـا    عطف بود. در بخشی ا ، در این میان یک نقطهرست گامپاف
. است ي داستانگو و تاریخدهد و این یک آغاز در تلفیق سینماجان اف کندي دست می

اش، کیس و مدیر فیلمبرداريهیمز« نویسد،می تاریخ جامع سینماي جهانکوك در کتاب 
جاانـدازي دیجیتـالی    دان برجس، براي تطبیق حرکت زنده با نماهاي آرشـیوي ازشـیوه  

و  هاي پرجمعیـت سیستم کنترل حرکت دیجیتالی که براي ساختن صحنه؛ نداستفاده کرد
انیه به ثانیه مـی تـوان   رود. (با این شیوه حرکت خورشید را ثبه کار می GPS«5«سیستم 

پـرواز غیرعـادي،   « ،فارسـت گامـپ  نمـاي افتتاحیـه    .)572: 1386(کـوك،  » )دنبال کرد
کند. براي ساخت چنین نمـایی از نقـاط دیـد    طوالنی وبسیار پیچیده یک پر را دنبال می

ی فیلمبرداري شد. سپس این دستمایه پویانمایی زمینه آبمختلف از یک پر واقعی در پس
توان آن اي از واقعیت است که مینتیجه کار نوع تازه و بر نماهاي منظره کامپوزیت شد.

                                                           
1. Saving Private Ryan 
2. Peter Pan 
3. Garfield 
4. Gravity 
5. Global Positioning Satellite 
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» چیزي که انگار قرار بوده واقعی باشد، گرچه واقعاً چنین نیسـت  را چنین توصیف کرد:
 .)18: 1385(عامري مهابادي، 

سازي شاید بتوان آستانه دیجیتالی را از جنبـه تـأثیري   هبا توجه به تاریخ طوالنی شبی
دانسـته و نـه رابطـه بـا شـکل      » گرایـی ادراکـی  واقع«که استیون پرینس آن را ، بیان کرد
از جنبـه ادراك، تصـویر   : «نویسد. او میشودمی که به طور کلی مطرح» واقعیت« انتزاعیِ
سه بعدي مطابقت دارد. این تصاویر گرا تصویري است که با تجربه بیننده از فضاي واقع

دهند که نمایش نـور، رنـگ، بافـت،    هاي هدایتگري را نمایش میسلسله مراتبی از نشانه
هـا در  ننـده از ایـن پدیـده   یکند که بـر درك ب صدا را به طریقی سازماندهی می جنبش و

در فـیلم   اي بین تصویرشده، رابطهگرایی دركواقع بنابراینزندگی روزمره منطبق است. 
هم تصاویر غیرواقعی و هم تصاویري را در برگیـرد   تواندآورد و میپدید می و تماشاگر
واقعـی مرجـع داسـتانی    ست. به همین علـت شـاید تصـاویر غیر   شان واقعیت اکه مرجع

 .)Prince, 1996: 28( گرا بنمایندداشته باشند، اما از نظر ادراك واقع
کـه کمتـر    ، و گام به گام وارد عرصه سـینما شـد  چنان آهسته تکنولوژي دیجیتال آن

هـایی ماننـد   در فـیلم «کـه   زمـانی کسی متوجه حضور قدرتمند و انقالبی آن شـد. تنهـا   
 هايحضوري همانند شخصیت CGIها و تصاویر طراحی شده توسط شخصیت ترمیناتور

، 1995( طالیـی چشـم  هایی مانند فیلم قدرتمندي که در هاي ویژهجلوه واقعی یافتند، یا
بـه دیجیتالیسـم    دیـده شـدند،   هـاي جمیـز بانـد اسـت،    سري فیلم ازکه  مارتین کمپبل)
 .)14: 1389(ایونر،  »پرداخته شد

کنـد،  جهانی را در وراي واقعیت موجود خلق می ،از سوي دیگر تکنولوژي دیجیتال
ـ   بخشد و موجودات خیالی را چنان عینیت مـی به رویاها واقعیت می ه نظـر  بخشـد کـه ب

، فرانسـیس  2005هاي واقعی در فـیلم کنسـتانتین (  اي با چنان بالرسند. فرشتهواقعی می
توانـد بـه تصـویر کشـیده شـود. از ایـن رو       مـی  CGIاي است که تنها با الرنس)، جلوه
پذیر شد، تعریفشناسی آن با مفاهیمی که تاکنون بیان میشود که زیباییجهانی خلق می

. این بخشی از همان چیزي اسـت کـه   شودمی و خیال در هم شکستهنیست. مرز واقعیت 
فقـط چیـزي شـبیه    « هـا کـه رسـانه   معتقد استسازد. او ها مطرح میعنوان وانمودهبودریار به
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هـا و رمزگـان   کنند که نشانهدهند. این همه آشکار میواقعیت را به جاي واقعیت نشان می
 کننـــد. بــه چیـــزي داللــت نمــی    دیگــر بــه واقعیــت بیرونـــی مــرتبط نیســتند، و     

 ).476: 1380(احمـدي،  » کنند که واقعیتی در میان و در کار استها فقط چنین وانمود میآن
جهـانی کـه تکنولـوژي دیجیتـال     شود؛ خلق می CGIشده توسط این رو جهانی وانمود از

ـ   آینده رود که گفته آندره برتون را دربارهکند چنان پیش میخلق می آورد، اد مـی هنر بـه ی
 [یا بیـان]  من مطمئن هستم که در آینده دو حالت متفاوت«: لیسم نوشتسوررئا اودر بیانیه

شـوند،  به ظاهر متفاوت، یعنی واقعیت و رویا، در نوعی واقعیت مطلق با هـم آمیختـه مـی   
اي اسـت کـه   این زمینـه  .)16: 1389(ایونر، » را فرا واقعیت نامید چیزي که شاید بشود آن

جهـانی   ،دهد. برتون با نوعی پیشگوییرا توضیح می اي آنگیري بیان تصویري رایانهشکل
جا چه در اینکند که اکنون به یاري رایانه محقق شده است. فراموش نکنیم آنرا تصور می

هـایی اسـت کـه    عنوان فراي واقعیت نام برده شد بیشتر بر اساس جهـان وانمـوده  از آن به
فـیلم کنسـتانتین وجـود دارد یـا نـه؟ کشـتی عظـیم         گفت. فرشتهمیبودریار از آن سخن 

رود؟ پاسخ ایـن  شکند و به اعماق اقیانوس میتایتانیک آیا واقعا در برابر دوربین درهم می
این شکل از بازنمایی نـوع جدیـدي   «هاي مشابه آن خیر است. در واقع سواالت و پرسش

جایی ارتباط میان تصـویر و ارجـاع آن ناشـی    شناسی است. این دیدگاه از جابهاز زیبایی
انـد. ایـن ترجمـان بصـري، شـامل      هـاي بصـري ایجادکننـده آن   که درواقع جلـوه  شودمی

سازي، و ادغام اجزاي متفاوت یک کل اسـت کـه در در   عناصري از  بازنمایی مناظر، شبیه
ـ سـازي (وانمـودگی) و ادغـام اجـزا کـه      یابد. این شـبیه تصویر نهایی نمود می فنـاوري  ا ب

آن در جهـان   هـاي سازد که خود به ارجاعی براي نمونهالگویی می ،گیرددیجیتال شکل می
   .)Verdon, 2011: 17(» شوندواقعی بدل می

 گیرينتیجه

کنـد کـه نمـودي در بیـرون نـدارد.      جهان دیجیتال در سـینما الگـویی را خلـق مـی    
اي نیسـتند و بـر چیـزي در بیـرون     سینماي مبتنی بر فناوري دیجیتال، عناصـر، نشـانه  در

صورت گرایی است که در آن هر چیز بهکنند. این درست مقابل سینماي واقعداللت نمی
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کـه بـه دنیـاي     است هاییآید. دنیاي دیجیتال، دنیایی از مدلولاي از واقعیت درمینشانه
قعیـت مـرز   کنند. به همین دلیـل تخیـل و وا  ست) داللت نمیهابیرونی (که مبتنی بر دال

تواند در عالم واقع و در عین حال در جهان رویـا بـه   اي میمشخصی ندارند و هر واقعه
 هاي ما وجود دارد.  وقوع بپیوندد. این درست شبیه حالتی است که در جهان خواب

گذرد و ظاهر در دنیاي دیجیتال جاي مهمی را به خـود  چه در سطح می، و آنتصور
باطن، دیگر وجود ندارد بلکه ظاهر و نمود، جاي آن  لحاظ اختصاص داده است. از این

اي چه که آشـکارا بـه گونـه   ها، نمودها و هر آنسازيرو وانمایی، شبیهاز این گیرد.را می
کننـده و  دیـدگاه یـا نگـرش آگـاه     ،مقابـل  کند، در نقطهسینما ظهور پیدا می بارز بر پرده

 چیزي نمودي از واقعیت است.اي قرار دارد که در آن هر کنندههدایت
هاي سینماي دیجیتال است. در هـیچ فیلمـی دیگـر    از بحث» واقعیت«و » وانموده«بحث 

مواجهـه بـا    توان با اطمینان گفت که کدام لحظه واقعـی و کـدام لحظـه وانمـوده اسـت.     نمی
در عناصـر واقعـی نیـز خـود را      حتی شناسی دیجیتالهاي مبتنی بر زیباییها در فیلموانموده
ي خـود داراي نکـاتی سـخت    گرایانـه ها گاه در عین ظـاهر واقعیـت  این فیلم دهند.نشان می

شـود و  ها گیج مـی به طوري که گاه تماشاگر عادي از تماشاي آن ؛عجیب و نامعمول هستند
 تواند میان آن چه دیده واقعیت را از غیرواقعی تشخیص دهد.نمی

چه را که در جهـان پیرامـونی وجـود دارد بـه     به دنبال این نیست که آنسینما دیگر 
شـدت  که معادلی در بیرون ندارد اما بهرود تصویر بکشد بلکه به سمت خلق جهانی می

 گیرد.  شده شکل میباورپذیر است. به این ترتیب واقعیتی نو در جهان وانمایی

 منابعفهرست 
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