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همانگونه که در شماره 124 بسامد وعده دادیم، با اتمام جام جهانی فوتبال در قطر، در این 
شماره نیز به این رویداد از منظر پوشش تلویزیونی، خواهیم پرداخت و به همین دلیل، مقاله 
ای را از کارشناس بزرگوار حوزه تولید و کارگردانی جناب آقای سعید آتشین، منتشر می کنیم. 
ای در مورد  نیز مقاله  آقای مهندس حامد سوری  تولید جناب  همچنین کارشناس دیگر حوزه 
زاویه در نورپردازی ارائه نموده اند. از ایشان مقاالت زیادی تاکنون در بسامد منتشر شده و مورد 
استقبال خوانندگان قرار گرفته است. مقاله سوم نیز از آقای دکتر احمد علی سجادی صدر با 
موضوع ریتم است که تقدیم شما مخاطبان گرامی خواهد شد. این عزیزان و بزرگواران دیگری 
که از آن ها مطالب مختلفی را در شماره های پیشین منتشر کرده ایم، سال های متمادی است 
که با پژوهش در موضوعات مختلفِ رسانه، به ویژه فرم در تلویزیون، نتایج مطالعات خود را 
بدون چشمداشت و به انحای مختلف در اختیار عالقه مندان، قرار داده اند و برای ارتقای دانش 
همکاران خود کوشیده اند که بخشی از زحمات آنان، مجموعه بی نظیری از مقاالت تخصصی 
است که در سایت  NAVAKtv.com در دسترس شما قرار دارد. وجود چنین کارشناسانی، گوهر 
نایاب و ذی قیمتی است که برای هر مجموعه ای مایه افتخار است و شایسته است آنان قدر 
بینند و بر صدر نشینند. خداوند بزرگ را شکر می کنم که  سال ها، از نعمت همنشینی با اغلب 
آنان برخوردار بوده ام  و از دانش و فضلشان بهره ها برده ام. برایشان موفقیت بیش از پیش و 

سربلندی و سعادت آرزو می کنم.

                                                                                        احد رجایی   

       در  خانه
       سعید آتشین
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باعث  توانند  دیگر می  زوایای  که  در حالی  عمق جلوه دهند، 
شوند که جسمی دو بعدی، بیشتر از شکل و عمق واقعی اش 
است  ممکن  منظره  یک  از  عنصری  یا  دیوار  یک  آید.  به نظر 
به طور مستقیم از باال یا پایین تراشیده شود تا رگه ای از نور به 
آن اضافه شود تا فقط بخش یا تکه هایی از نما را نشان دهند 
و با توجه به زاویه نور شکلی جدید ایجاد کنند. اگر سطح دارای 
بافت ناهموار، پستی و بلندی، چین و چـروک و.. باشد، لبه های 
آن برآمدگی های نور را می گیرند و بسیار برجسته تر می شوند.
همان دیوار یا منظره را می توان از چند متر دورتر روشن کرد تا 
سطح را کامالً بپوشاند و جلوه یِ بافت را به حداقل برساند. اگر 
نور را در جهات مختلف حرکت دهید، در یک زاویه خاص، پرتو 
نور ممکن است بر بخشی از عناصر منظره چنان تابیده شود 
که برجسته سازیِ شدیدی ایجاد کند به طوریکه محیط، شکل یا 

خطوط آن منظره را به شکل دیگری تعریف کند.
صورت انسان شکل فوق العاده جالبی دارد. بینی، کاسه چشم، 
چانه و استخوانِ گونه که برای هر فرد یکتا است، نور را به طرز 
یا  جابجایی  کوچکترین  می کند.  منعکس  و  جذب  چشمگیری 
تغییر زاویه نورهایی که روی اجزای صورت می تابند، می تواند 
اگر  حتی  دهد،  تغییر  درامایتک گونه ای  طور  به  را  فرد  حالت 

چهره فرد به طور کامل ثابت و منجمد باقی بماند.
زنده  نمایش  صحنه  و   )televised show( تلویزیونی  نمایش 
)live stage production( هر دو از اصول و راهبردهای زاویه 
از  بسیاری  می کنند.  استفاده  خود  نورپردازی  طراحی  در  نور 
این روش ها  میان آن ها مشترک است، اما چند استاندارد و 
در  با  می کند.  متمایز  هم  از  را  دو  این  که  دارد  وجود  تکنیک 
نظر گرفتن این موضوع، رهنمون هایی )guidelines( وجود دارد 
تواند  می  سایه-  و   - تابش  زاویه  درک  دارند.  بحث  ارزش  که 
برای حصول نتیجه ای که مد نظر پروژه یِ تولیدی شماست مفید 
باشد. همچنین برای فردی که نورپردازی را برای دوربین انجام 

می دهد، دانشی ضروری است. 
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نویسنده: حامد سوری
کارشناس ارشد تولید و  

مدرس فرم تلویزیون

شناسی  زیبایی  خدمت  در  که  شرطی  به  نورپردازی  در  زاویه 
دوربین باشد، قابلیِت قدرتمندی است.

 )stage( نورپردازی، در بهترین حالت، چه برای صحنه نمایش
و چه برای صفحه نمایش )screen(، معماری، محل زیست و 
یا روی تابلو نقاشی، باید برای هدفی فراتر از روشنایی ِصرف و 

ساده مورد استفاده قرار گیرد.
نورپردازی می بایست آشکار کند، فُرم هنری خلق کند، اولویت 

های بصری را نمایان کند و مانیفستی را ابراز کند.
باید تماشای واضح، راحت و لذت بخش سوژه را تسهیل کند و 
بر زیبایی آنچه زیباست بیافزاید و آنچه را زیبایی کمتری دارد، 
مطلوب تر نمایان کند. همچنین از قابلیت های نور)Light( این 

است که می تواند درام بسازد. 
در پیچ و تابی غلوآمیز از قدرتِ نور و نورپردازی می توان برای 
افشای حقیقت  یا  زیبا  دادن چیزهای  ترسناک جلوه  یا  زشت 

ُـرد. بهره ب
طراحان نور، ابزارهای متعددی در اختیار دارند تا نـور را برای 

رسیدن به نتیجه مطلوب دستکاری کنند. 
از رنگ )Color( می توان برای افزایش یا کاهش تُن های رنگ 
پوست کمک گرفت. همچنین می توانیم مود )mood( و حالت 
کلی فرد را _ با توجه به اینکه چگونه رنگ ها را با هم مرتبط 
کنیم_  برای مخاطب عیان کنیم. تاباندن نور سخت در مقابل 
نور نرم به یک سوژه نتیجه متفاوتی به همراه دارد. امـا شاید 
قوی ترین و موثرترین ویژگی نـور زاویه آن باشد. جایی که نور 
ارتباط میان سطح روشن شده و سایه های خلق شده در  از 
ُـرم و هنر می سازد. زاویه نورِ طبیعی در دره ها  اثر زاویه اش، ف
خطوط عمیق ایجاد می کند یا آن خم و چین های روی زمین را 
محو می کند تا تقریباً یکدست و تخت به نظر آید. دیدن اشکال 
جابجایی  و  آفتاب  آمدن  پایین  و  باال  با  طبیعت  که  متنوعی 
ای  به شیوه  ایجاد می کند  به غرِب آسمان  از شرق  خورشید 

بسیار ساده و ابتدایی در مـا احساسی متفاوت برمی انگیزد.
طراحان نور نیز با نورهای غیر طبیعی چنین می کنند. زاویه و 
جهتی که از آن هر چیزی را روشن می کنید، بر ظاهر آن تاثیر 
می گذارد. تابش نور به طور مستقیم  یا از پهلو، پشت یا باال و 
هر زاویه ای شخص یا شیء را به طور متفاوتی روشن می کند 
ُـرم منحصر به فردی از آن را آشکار می کند. برخی  و شکل و ف
از زوایای نور، این توانایی را دارند که جسمی سه بعدی را کم 

زاویه نور
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کننده  اجراء  چهره  نورپردازی  اغلب،  تئاتر،  زنده  اجرای  برای 
از زاویه ای تندتر، شاید بیشتر از 45 درجه - نسبت به سطح 
ارتفاع باالی سر بازیگر تا صحنه-  مطلوب در نظر گرفته  افقِ 
از   معموال   )Front light( روبرو  نور  تئاتر  صحنه  در  می شود. 

زاویه 60 درجه و بیشتر از آن می تابد.

نورپردازی از جلو با زاویه تند ) 60 درجه(، سایه هایی در حفره یِ چشم 
پدید می آورد که می تواند در دوربین نـامناسب باشد و ممکن است 

ارتباط عاطفی بیننده را قطع کند.

بهترین صندلی استادیوم 
در خانه

مخاطبان گرامی ماهنامه تخصصی بسامد
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کارگردان حاضر  از شش  یکی   Jamie Oakford اوکفورد  جیمی 
در قطر برای پوشش مسابقات جام جهانی بود. او کار خود را از 
سال  1986 در ITV Sport آغاز کرد. در کارنامه اش کارگردانی 
رویدادهای زنده ورزشی از جمله فوتبال، بوکس، اسنوکر، دارت 
و مسابقات موتور سواری وجود دارد. اوکفورد از سال 2002 در 
تمامی جام های جهانی فوتبال )از جمله فینال جام جهانی 2014 
برزیل( و مسابقات قهرمانی اروپا )UEFA( ، لیگ برتر و حذفی 
کارگردان  او   2020 یورو  در  است.  کرده  کارگردانی  انگلستان 
تمامی مسابقاتی بود که در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار شد )از 
جمله فینال این رقابت ها( و در نهایت جام جهانی 2022 قطر 
مقصد بعدی اوکفورد بود. او در مصاحبه با SVG اروپا تجربیات 

خود را از جام جهانی قطر بیان کرده است. 

در دور آخر بازی های گروه H ، تیم کره جنوبی با نتیجه 2 بر 
1 موفق شد تیم پرتغال را با گل دقیقه 91 »هوانگ هی چان« 
برای  آنها  و  نرسید  پایان  به  درام در همینجا  اما  شکست دهد 
و غنا می  اروگوئه  بازی  نتیجه  باید منتظر  برپایی جشن صعود 
ماندند. آن مسابقه در پایان 90 دقیقه 2 بر صفر به نفع اروگوئه 
بود. اما به دلیل توقف ها، چک VAR و مصدومیت ها 10 دقیقه 
زمان تلف شده داشت. اگر در لحظات پایانی، گل سومی به ثمر 
می رسید اروگوئه به لطف گل زده بیشتر راهی مرحله بعدی می 

نویسنده: سعید آتشین
کارگردان و کارشناس ارشد برنامه سازی

مدرس فرم تلویزیون

 

بازیگران  روی صورت  برجسته  سایه های  ایجادِ  برای  زوایا  این 
صحنه تئاتر استفاده می شود، به ویژه اگر تصویربرداری ویدئویی 
صحنه  از  تماشاگران  از  بسیاری  زیرا  باشد،  نداشته  وجود 

)stage( کامالً دور هستند.

ادامه مطلب را در شماره بعد دنبال کنید. 



1نشریه تخصصی بسامد 2 5 ه ر شما -1 4 0 1 ه  ما ی  1                                   د 2 5 ه  ر شما -1 4 0 1 ه  ما ی  د  5

شد و کره باید با جام وداع می کرد. بازیکنان و هواداران کره 
جنوبی لحظات پایانی آن مسابقه را با اضطراب تماشا کردند. 
بازیکنان کره در داخل زمین با گوشی همراه مشغول تماشای 

آن مسابقه بودند. 
کارگردان مسابقه فوتبال باید برای برخی دوربین های خاص ، 
وظایف چند گانه و چند الیه تعریف کند. اینکه مثال تصویربردار 
دوربین 18 بداند در هنگام ورود تیم ها به زمین چه وظیفه ای 
دارد و هنگام ضربه کرنر ، هنگام خطا یا تعویض و... در پایان 
که  شود  می  باعث  این  کند.  ارائه  نماهایی  چه  باید  مسابقه 
دست شما برای روایت هرچه بهتر مسابقه باز باشد و )با توجه 
به موقعیت بازی( تنوع بصری بیشتری برای بیننده تلویزیونی 

ایجاد کنید.
اوکفورد ادامه می دهد : » وقتی یک بازی فوتبال را پوشش 
در شرایط  بدانید  باید  که  دارند  وجود  دوربین هایی  می دهید، 
خاص چه کاری انجام می دهند. یک گروه اصلی حداقل شامل 
10 تصویربردار می باشد که خوب است به طور منظم با آنها کار 
کنید تا همه آنها را بشناسید و درک کنید. آنها خیلی مهم تر از 

دوربین های شما هستند.« 
نقشه استاندارد دوربین گذاری برای همه مسابقات جام جهانی 
آهسته  فوق  دوربین   8 است.  دوربین   42 دارای  قطر   2022
 )Polecam( کرین  بازوی  روی  دوربین   2  ،)Super Slo-mo(
روی  دوربین   2  ،  )Steadicam( کم  استیدی  دوربین   2
پروجیب)Projib( یک دوربین عنکبوتی )Spidercam( ، دوربین 
 manager( مربیان  های  دوربین   ،  )fan cam( هواداران  های 
cam( و... بدین ترتیب چیزی وجود ندارد که کارگردان نتواند به 
دست آورد. با این تعداد دوربین و البته با وجود تصویربرداران 
حرفه ای، نماهایی منحصر به فرد از گل ها، نما های فوق العاده 
از هواداران، واکنش های مربیان و همچنین جزئیات هر صحنه 
اوکفورد  را در تصاویر آهسته دریافت خواهید کرد. چنان که 
می گوید ؛ »اینجا گنجینه ارزشمندی برای انتخاب وجود دارد.«   
در مقایسه با جام جهانی 2018 روسیه ، دو دوربین با کیفیت 
تصویر سبک سینمایی )cine-style camera( با عمق میدان کم 

به نقشه دوربین گذاری اضافه شده است. 

ایجاد  باورنکردنی  درام  یک  موقعیت  »این  می گوید:  اوکفورد 
بازیکنان کره جنوبی همگی  بودیم.  تجربه نکرده  کرد که قبالً 
چک  را  خود  های  گوشی  و  بودند  شده  جمع  زمین  وسط  در 
می کردند تا نتیجه را بفهمند. بنابراین ما بازیکنان و هواداران 
مضطرب را در سکوها انتخاب کردیم و روی آنها تمرکز کردیم. 
من صدها بازی فوتبال را کارگردانی کرده ام. اما همیشه بازی  
باشد.  یی وجود خواهد داشت که چیزی شگفت انگیز داشته 
فکر نمی کنم تا به حال چیزی شبیه به آن 10 دقیقه کارگردانی 
کرده باشم. فوتبالی در زمین بازی وجود نداشت، اما همچنان 
درام زیادی وجود داشت. این چیزی است که جام جهانی به 

شما می دهد.«

از تصویربرداران،  تیم اصلی متشکل  با یک  اوکفورد در دوحه 
و  فنی  کارگردان  اسلوموشن(  های  )دستگاه   EVS اپراتورهای 
دستیارانی کار می کرد که با آنها به طور مرتب در انگلستان 
برای پوشش های BT Sport از لیگ برتر، لیگ قهرمانان و لیگ 
اروپا همکاری می کند. بنابراین با شناخت کافی از شخصیت 

و عملکرد آنها، هماهنگی کامل با تیم پوشش دهنده داشت.
بر فید  ، مسئول نظارت   HBS از  اوکفورد و 5 کارگردان دیگر 
خروجی اصلی استادیوم ها بودند و از یک دستورالعمل اجرایی 
اصلی  خروجی  پخش  آن  طبق  بر  که  کردند  می  پیروی  واحد 
استادیوم ها 70 دقیقه قبل از آغاز هر مسابقه شروع شده و 

برای صاحبان حقوق پخش مسابقات، ارسال می شد.    
وقتی  هستیم.  شانس  خوش  خیلی  ما   « گوید:  می  اوکفورد 
من شروع کردم فقط چند مسابقه زنده وجود داشت. اکنون 
20 بازی در هفته وجود دارد بنابراین کیفیت افراد متخصصی 

با  من  است.  بیشتر شده  بسیار  در دسترس شما هستند  که 
افرادی کار می کنم که کارشان را هر هفته به طور مستمر با 
استانداردی بسیار باال انجام می دهند. ما مفتخریم که چنین 

تیم شگفت انگیزی داریم.«    

)دوربین شماره 28 و 29( این دوربین ها قبل از شروع مسابقه 
هواداران خارج از استادیوم را پوشش می دهند، سپس به داخل 
ارائه  تونل  در  را  بازیکنان  تصویر  تا  کنند  استادیوم حرکت می 
، تشویق هواداران و واکنش های  نمایند و در جریان مسابقه 

آنان را به بازی به تصویر می کشند. 
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 )cable camera( اوکفورد می گوید : » ما قبال یک دوربین کابلی
خواستیم  می  که  کاری  انجام  برای  اما  داشتیم  تونل  داخل  در 
محدودیت ایجاد می کرد. حتی دوربین استیدی کم نیز در داخل 
تونل قدرت مانور مناسبی نداشت اما با استفاده از این دوربین 
ها هم تحرک بیشتری در محیط تونل داریم و هم تصاویری با 
وضوح باور نکردنی در اختیارمان قرار گرفت. عمق میدان کم در 
این نوع دوربین ها باعث می شود که وضوح تصویر به سرعت از 
بین برود اما ما شجاعت به خرج دادیم و اکنون بهترین نماها از 

هواداران را که تا کنون دیده ام به تصویر کشیدیم.«

درخواست می کنم.« 
»کاری که من واقعاً در کارگردانی مسابقات جام جهانی سعی 
کردم انجام دهم این است که از ارائه تصویر بازیکنان از پشت 
سر خودداری کنم. معموالً اکثر دوربین ها در یک طرف زمین 
قرار می گیرند، بنابراین وقتی بازیکنی دچار مصدومیت شود یا 
کارت زرد بگیرد ممکن است بهترین دید را به چهره او نداشته 
داریم  زیادی  های  دوربین  اینجا  در  ما  که  آنجایی  از  باشید. 

سعی کرده ایم این نقص را اصالح کنیم.«
هواداران  حضور  که  سنگال  و  انگلیس  بازی  درباره  اوکفورد 
سنگالی با لباس های رنگارنگ، طبل زدن و رقصیدن همراه 
بود می گوید : »ما سعی کردیم تضاد بین هواداران سنگال و 
که روش  نشان دهیم  تا  کنیم  برجسته  را  انگلیس  هواداران 

متفاوتی برای تماشای فوتبال وجود دارد. 

 SVG و کارگردانان HBS یک احساس مشترک در مدیران ارشد
وجود دارد و آن این است که با استفاده از 42 دوربین ، تعداد 
دوربین های مورد نیاز برای پوشش تلویزیونی مسابقه فوتبال 
را  پرسش  این  اوکفورد  است.  شده  نزدیک  استاندارد  مرز  به 
مطرح می کند که »شما می توانید دوربین های بیشتری اضافه 
کنید اما آیا دستاورد متفاوتی خواهید داشت؟ من فکر نمی کنم 
چیز بیشتری وجود داشته باشد که بخواهید به تصویر بکشید... 
نشان دادن چهره بازیکنان در تونل چند دقیقه قبل از اینکه به 
میدان بروند برای من ذره ای خاک طال است زیرا بینش و منظره 

ای را به شما نشان می دهد که همیشه نمی توانید ببینید.«

همچنین، با تمرکز روی مربیان دو تیم یعنی »آلیو سیسه«ی 
متضاد  سبک  آرام،  و  محتاط  ساوتگیت«  »گرت  و  تحرک  پر 
آنها را به تصویر بکشیم. من بازی های لیگ قهرمانان اروپا را 
کارگردانی کرده ام و هواداران ایتالیایی همیشه پر سر و صدا 
هستند، اما در بین هواداران سنگال با آن لباس های رنگارنگ، 
سر و صدا، رقص، باالوپایین پریدن و آواز خواندن به طور مدام 
وجود داشت که تضاد خوبی با طرفداران یکدست سفید پوش 
انگلیس داشتند و این چیزی نیست که در هیچ رقابت دیگری 

داشته باشید.«

سبک کارگردانی 
اوکفورد می گوید : قصد او از کارگردانی یک مسابقه فوتبال این 
در  بینندگان  اختیار  در  را  استادیوم  صندلی  بهترین  که   است 
خانه قرار دهد.) The best seat in the house( »من کارگردان 
بی  سروصدایی هستم، از کات زدن در مواقع غیرضروری خوشم 
نمی آید. خودم را در جایگاه یک هوادار تصور می کنم  و دوست 
دارم ببینم در بازی چه می گذرد بنابراین ترجیح می دهم زمانی 
که توپ از بازی خارج شده است، کات کنم. در طول بازی، زمانی 
که بازی در جریان است، من احتماال فقط از 6 دوربین )دوربین 
اصلی، 3 دوربین نمای نزدیک و 2 دوربین استیدی کم ( استفاده 

می کنم.
 » من دوست ندارم سواالت بیننده را بی پاسخ بگذارم. بنابراین 
هند؟  خطای  یا  بود  آفساید  که  آید  می  پیش  سوال  این  وقتی 
سعی    می کنم خودم را در موقعیت طرفداران هر دو تیم قرار 
 )replay( دهم. این بدان معناست که من نسبت به پخش تکرار
صحنه ها  کامالً سختگیر هستم و به محض اینکه اتفاقاتی از 
این دست بیفتد از کارگردان پخش مجدد )replay director( آنرا 
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نظریه پردازان رشته های مختلف هنری در باب تعریف هنر 
تعاریف متفاوت و گاه متضادی را ارائه کرده اند. در برخی از موارد 
این تفاوت ها تا به حدی است که خواننده را مجاب می کند که 
تعریف ریتم امری اگر نه ناممکن که سخت مشکل و دشوار است.
که  کرد  اشاره  نکته  این  به  توان  می  این دشواری  توضیح  در 
هنرهای مختلف به لحاظ ریتم پذیری در سطوح مختلفی قرار 
دارند. به طور کلی هنرها به لحاظ زمانمندی و مکانمندی به 
سه دسته تقسیم می شوند: هنرهای زمانمند مانند موسیقی 
سازی  مجسمه  و  معماری  مانند  مکانمند  هنرهای  ادبیات.  و 
و نقاشی و در نهایت هنرهای زمانمند - مکانمند مانند تئاتر،  
سینما، باله و اپرا. یک نقاش به هنگام آرایش عناصر بصری و 
چیدن آنها در یک قاب تنها با ریتم مکانی یا فضایی سر و کار 
دارد. یک موسیقی دان به هنگام تصنیف یک آهنگ تنها به 
ریتم زمانی توجه دارد. اما کارگردان یک فیلم یا برنامه تلویزیونی 
باید ریتم را هم در زمان و هم در مکان  تنظیم کند و از این رو 
کار او دشوارتر و سخت تر و البته به لحاظی نیز آسان تر است. 
توضیح  در   The American Heritage Dictionary فرهنگ 
واژه ریتم شش تعریف مختلف را ارائه کرده است که در این 
این تعریف  برای ما مناسب است. در  بین تعریف چهارم آن 
که  زمانی  پیشرفت  »احساس  که:  شده  گفته  ریتم  درباره 
زمانی  توسعه  این  شود.  می  ایجاد  فیلم  یا  ادبی  اثر  یک  در 
ماهیت  ها،  صحنه  طول  نظیر  عناصری  سازماندهی  توسط 
گفت و گوها و مقدار آنها یا تکرار الگوها به وجود می آید.« 
از ریتم گفته شده است که ریتم به هر  در تعریف عام تری 
نوع تکرار منظم یا نامنظم عناصر طبیعی و مصنوعی اطالق می 
شود. در این تعریف ریتم زمانی شکل می گیرد که تکرار در آن 
رخ داده باشد. این تعریف البته با مشکالتی روبرو است. تکرار 
شنونده  برای  فرکانس  یک  یا  نت  یک  تغییر  بدون  و  پیوسته 
تداعی گر نویز بوده و نمی تواند به ریتم منجر شود. به همین 
دلیل نظریه پردازان عناصر دیگری را برای ریتم در نظر می گیرند.
در یک تعریف پر استناد گفته شده که عناصر تشکیل دهنده 
ریتم دارای سه عنصر: تکرار،  تناوب و البته ضرباهنگ هستند. 
برخی از نظریه پردازان به جای عنصر ضرباهنگ از عنصر بسط یا 
رشد )development( نام برده اند.  ما در این مقاله ضرباهنگ را 
مد نظر می آوریم و بحث از رشد را به فرصتی دیگر که بخواهیم 

در مورد عناصر ادبی و پیرنگ صحبت کنیم منتقل می کنیم. 
دیداری،  از  اعم  عنصر،  یک  باید   ریتم  یک  گیری  برای شکل 
شنیداری و یا ترکیبی از این دو، در ابتدا تکرار شده و سپس این 
تکرار به تناوب برسد. به تیک تاک ساعت توجه کنید. عقربه 
یک بار جابه جا شده و موجب تیک تاک می شود. اما این تیک 
تاک باید در زمان به صورت متناوب تکرار شود. اما همانطور که 
گفته شد وجود صرف این دو به ریتم منجر نمی شود. آنجا که 
ریتم از نویز جدا می شود جایی است که ریتم دارای ضرباهنگ 
شود. یعنی این تکرار در زمان و مکان دارای تغییراتی پویا باشد 
نتیجه ساعت  در  باشند.  داشته  ارگانیک  رابطه  یکدیگر  با  که 
از  هیچ گاه نمی تواند تولید کننده ریتم شود. در نگاه برخی 
فیلسوفان مانند برگسون بازنمایی زمان توسط ساعت اشتباه و 
کاری عبث است چرا که گذر پویای زمان صرفا تبدیل به جابجایی 
مکانیکی در مکان می شود و این تصوری نادرست از زمان است.
صرفا  ایم  آورده  اینجا  در  آن  عناصر  و  ریتم  از  که  تعاریفی 
خوانندگان  حوصله  درخور  و  اندک  بسیار  بسیار  تالش 
گسترده  بسیار  ابعاد  تواند  می  بحث  وگرنه  است  مجله  این 
پایان  به  را  بحث  این  جا  در همین  نیز  ما  بگیرد.  به خود  ای 
پردازیم.  می  تلویزیون  و  سینما  در  ریتم  مقوله  به  و  رسانده 
ریتم در یک اثر سینمایی در سه سطح رخ می دهد: ریتم در 
در  ریتم  اما  تدوین.  در  ریتم  و  کارگردانی  در  ریتم  فیلمنامه،  
یک برنامه تلویزیونی در سطح اول تابعی از تغییرات در تعداد 
ریتم  آیتم ها است.  زمان  البته مدت  و  برنامه  آیتم های یک 
در سطح دوم یعنی در کارگردانی ـ اعم از سینما و تلویزیون ـ 
تابع اتفاقات و رویدادهایی است که در جلوی دوربین رخ می 
رخ  کندتر  یا  تر  سریع  دوربین  جلوی  در  اتفاقات  اینکه  دهد. 
دهد. در سینما تدوینگر می تواند سریع تر یا کندتر به یکدیگر 
برش زده و ریتم سومی را پدید آورد. اما در تلویزیون این عامل 
او است که تصمیم می گیرد  واگذار شده است.  به کارگردان 
را به یکدیگر کات  با چه ضرباهنگی دوربین های مختلف  که 
از  پس  برنامه  تلویزیونی،  تولیدات  از  بعضی  در  اگرچه  بزند. 
ضبط به تدوینگر سپرده می شود اما تدوینگر در اینجا بر روی 
ریتم کنترلی نداشته و صرفا وظیفه دارد تا اشتباهاتی را که در 
مرحله کارگردانی پیش آمده برطرف نماید و رفع اشکال نماید.
کنترل ریتم در سینما و تلویزیون با سه مقوله مختلف سر و کار 
 trajectory و البته )pacing( ضرباهنگ ،)timing( دارد: زمانبندی
باید  کنم  ترجمه  فارسی  به  را  آن  بخواهم  اگر  که   phrasing
معادل دشوار و دیرفهم »مسیر جمله پردازی شده« را برای آن 
انتخاب کنم. در این بحث تنها به عنصر اولی می پردازیم و عامل 
دوم و سوم را ـ ان شاء هللا ـ در مباحث بعدی دنبال می کنیم.
زمانبندی در یک اثر سینمایی و تلویزیونی با توجه به این سه 

مورد صورت می گیرد:
1- مدت زمان یک نما.

2- فریمی که قرار است بر روی آن برش زده شود. 
3- اینکه نمای مورد نظر پس از چه نمایی می آید و قرار است 
بعد از این نما چه نمای دیگری قرار بگیرد. به عبارت ساده تر 

 

نویسنده: احمد علی سجادی صدر
پژوهشگر و کارشناس تولید

ریتم
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البته در تدوین یک برنامه این است که  سینما و تلویزیون و 
پالن  یک  کنیم. طول صحیح  تعیین  را  پالن  یک  طول صحیح 
در درجه اول به محتوای آن اشاره دارد. کاری که در داخل ان 
رخ می دهد. تصور کنید که در یک برنامه تلویزیونی کارگردان 
 shot and( نما  عکس  و  نما  تکنیک  اساس  بر  را  گفتگو  یک 
revers shot( پیش می برد. در جایی از این گفتگو مرد سرش 
فرد  صورت  نما،  این  پی  در  زند.  می  لبخندی  و  آورده  باال  را 
را  سرش  بالفاصله  فرد  این  دیدن  با  که  بینیم  می  را  مقابل 
مقابل خنده  در  که  برش نشان می دهد  این  گرداند.  بر می 
نداده  پاسخ  او  لبخند  به  و  شده  منزجر  دوم  نفر  فرد،  آن 
نما  قطع  به  تصمیم  او  خنده  از  قبل  کارگردان  اگر  اما  است. 
بگیرد و یا بگذارد که به اندازه کافی از لبخند فرد اول بگذرد 
وجود  دیگر  انزجار  معنای  شیوه  این  در  بزند  برش  سپس  و 
وجود  به  در  تواند  می  لحظات  این  کنترل  داشت.  نخواهد 
کند.  نماها کمک  بین  در  الگو  یک  گیری  یا عدم شکل  آمدن 
به نکته  ـ  نام هالیوودی  ـ کارگردان صاحب  ادوارد دیمتیریک   
می  که  کند  می  اشاره  هم  به  نما  دو  برش  مورد  در  ظریفی 
تواند برای کارگردانان و تدوینگران در سینما و تلویزیون بسیار 
می  حرکت  روی  بر  برش  که  ایم  آموخته  ما  باشد.  آموزنده 
تواند به نرم شدن یک برش کمک کند. اما این نکته در تمامی 
موارد صدق نمی کند. در نماهای متوسط از یک فرد که قرار 
است دوربین روی همان محور جلو رفته و دوباره از همان فرد 
بگذاریم  است  بهتر  بیننده نشان دهد  به  تر  نزدیک  تصویری 
و سپس  رسیده  نسبی  یک سکون  به  بدن  و  که حرکت سر 
برش بزنیم. در غیر این صورت همان حرکت اندک می تواند 
ببرد.  بین  از  را  برش  نرمی  و  شده  بیننده  دید  اذیت  باعث 
به  همچنین وقتی قرار است نمای متوسط میزبان و میهمان 
حرکت  گونه  هر  بگذاریم  که  است  بهتر  شود  زده  برش  هم 
به  کامال  و مجری  میهمان  بدن  و  و دست  در سر  اندک  های 
بزنیم  برش  مقابل  طرف  به  سپس  و  رسیده  حرکت  انتهای 
آنچه گفته  ریز و ظریفی مانند  وگرنه برش در میانه حرکات 
شد می تواند نوعی پرش را به وجود آورده و ازار دهنده شوند.

 
جای نما کجاست؟

تصمیم گیری در مورد اینکه نما در کجا قرار بگیرد هم نوعی 
به  »کجا«  زمانبندی  از  مفهوم  این  در  است.  »زمانبندی« 
معنای »چه زمانی« است. وقتی در یک برنامه تدوین ـ مانند 
چهارم  و  دوم  نمای  بین  را  نمایی  ـ   Adobe Premiere Pro
قرار می دهیم واقعا با مکان سر و کار داریم اما هنگامی که 
پخش  دوم  نمای  از  پس  و  زمان  در  نما  بینیم  می  را  نما  ان 
به  نما  یک  گیری  قرار  مکان  تعیین  ترتیب  این  به  شود.  می 
اگر  نتیجه  در  است.  نما  آن  شدن  دیده  زمان  تعیین  معنای 
نمای سوم حاوی نوعی شگفتی و غافلگیری باشد با جابه جا 
داده  کاهش  یا  افزایش  را  مخاطب  غافلگیری  زمان  آن  کردن 
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قبل و بعد از این نما چه نمایی آمده و خواهد آمد.
حال به بررسی این سه عنصر می پردازیم:

مدت زمان نما
نما  یک  زمان  مدت  اینکه  یعنی  »زمانبندی«   ساده  خیلی 
چقدر باشد. مشکل اینجا است که افراد مختلف برای طوالنی 
نما معیار های زمانی مختلفی دارند  یا کوتاه بودن یک  بودن 
ای  اندازه  ـ  تا  اختالف  این  علت  است.  شخصی  بسیار  گاه  و 
بودن  طوالنی  احساس  که  است  ظریف  نکته  این  از  ناشی  ـ 
نماهای  نسبی  زمان  مدت  به  بسته  نما،  یک  بودن  کوتاه  یا 
در  اگر  ای  ثانیه  ده  نمای  یک  کند.  می  تغییر  آن  همجوار 
مدت  طوالنی  بگیرد  قرار  ای  ثانیه  چهار  نماهای  تعدادی  کنار 
همان  در  البته  ـ  ای  ثانیه  ده  نمای  همین  رسد.  می  نظر  به 
سی  نماهای  تعدادی  کنار  در  اگر  ـ   موضوعی  زمینه  و  بافت 
ثانیه ای قرار بگیرد کوتاه به نظر می رسد )تصویر شماره یک(. 

 
تصویر شماره 1

اگرچه دو خط بلندی که کشیده شده واقعا هم اندازه نیستند 
اما در مقایسه با دیگر خطوط، بلند به نظر می رسند. خطوط 
دو  با  مقایسه  در  اما،  نیستند  اندازه  یک  همگی  هم  کوتاه 
های  یافته  رسند.  می  نظر  به  کوتاه  شده،  کشیده  بلند  خط 
روانشناسی گشتالت ثابت کرده است که بلندی و کوتاهی یک 
شیء در مقایسه با اشیاء همجوار آن است که تعیین می شود.
طوالنی  احساس  که  کنیم  یادآوری  که  است  الزم 
تغییرات  و  حرکت  اطالعات،  به  بودن  کوتاه  یا  بودن 
در  را  عنصر  این  ما  که  است  وابسته  نیز  نما  آن  درون 
کنیم. می  بررسی  ضرباهنگ  عنوان  با  بعدی  مبحث 
افزودن یا کاسته شدن یک فریم باعث طوالنی بودن یا کوتاه 
شدن یک نما نمی شود. در مثال اول که نمای ده ثانیه ای را 
در کنار تعدادی نماهای چهار ثانیه ای قرار داده بودیم اگر پنج 
فریم از نمای ده ثانیه ای بکاهیم و مدت زمان آن را به نه ثانیه 
نماهای  کنار  در  نما  این  هم  باز  دهیم  تغییر  فریم  بیست  و 
باشید که  توجه داشته  به نظر می رسد.  بلند  ای  ثانیه  چهار 
نمایی  با  است  زیاد  واقعا  آن  زمان  مدت  که  نمایی  یک  بین 
البته  و  است  تفاوت  است  که طوالنی  کنیم  می  احساس  که 
هر دوی این موارد از خصوصیات زمانبندی به شمار می روند.

فریمی که قرار است که بر روی آن برش زده شود.
آنها  و محتوای  نما  دو  بین  فریم  به  فریم  روابط  به  مورد  این 
اشاره دارد. یکی از مهمترین ابزارهای انتخاب ریتم در کارگردانی 
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این  به  نما  باشیم که محل قرار گیری یک  یاد داشته  به  اید. 
معنی است که شما به عنوان کارگردان قرار است کی و به چه 
هنگامی اطالعات مهم برنامه را به بیننده منتقل کنید. آیا باید 
چه  برنامه  میهمان  که  دهید  نشان  بیننده  به  ابتدا  همان  در 
کسی است یا این کار را به تاخیر بیاندازید. این منتظر گذاشتن 
است. تأثیرگذار  ریتم  از  او  دریافتی  احساس  بر  مخاطب 
تدوینی  نوعی حرکت  گیری  باعث شکل  نما  گیری  قرار  محل 
و به دنبال آن موجب تأکید می شود.  فارغ از موضوع وقتی 
نما   و عکس  نما  تکنیک  از  ـ  باشد  ـ هر چه که  بین دو سوژه 
بهره بگیریم آن دو سوژه را برجسته کرده ایم. کارگردان در 
بر  تواند  تکنیک می  این  تکرار  از طریق  تلویزیونی  برنامه  یک 
وقتی  کند.  برجسته  را  آن  و  کرده  تأکید  نظر  مد  نکته   روی 
بین نمای تک نفره دو میهمان مدام در رفت و آمد باشیم این 
تکرار تبدیل به الگویی شده و ناخودآگاه به بیننده القا می کند 
که این دو میهمان مهم ترین بخش های این برنامه هستند. 
البته برای زیبایی بهتر می توان تفاوت های ظریف حرکت در 
نماهای مختلف را جایگزین تکرار یک نمای ثابت کرد. فرض می 
گیریم که قرار است شما تیراندازی را نشان دهید که در حال 
هدف گیری با کمان است. اگر قصد شما این باشد که تمرکز 
کردن این فرد را برجسته کرده و بر آن تاکید کنید؛ می توانید 
اما  بزنید.  برش  رویش  پیش  هدف  به  او  چهره  از  تناوب  به 
انتخاب بهتر این است یک بار از چهره او به هدف برش بزنید 
و بار دیگر دست او را نشان دهید که با قدرت کمان را گرفته و 
سپس  به هدف کات بزنید و در بار سوم می توانید چشم های 
او را در قابی نزدیک به بیننده نشان دهید و آنگاه دوباره هدف 
انتخاب اعضای مختلف بدن و  این  را به بیننده نشان دهید. 
برش آنها به هدف خود می تواند الگویی از تکرار و در نتیجه 
تأکید را به دست دهد. این تاکید برنامه را از تکرار و تناوب 
است  شما  صالحدید  که  موضوعی  بر  تاکید  با  و  داده  نجات 
آن را برجسته کرده و نوعی حس ریتمیک را پدید می آورد. 
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گردآورنده: احد رجایی

 شیرین جاهد
 کارگردان پیشکسوت 

بدنیا  تبریز  در  من  بود.  ارتشی  پدرم  بودیم.  بچه  نفر  ما شش 
آمدم. ولی بیست روزه بودم که به دلیل شغل پدرم از تبریز خارج 
شدیم. آنچه از بچگی به خاطر می آورم از ساری است که پدرم در 
آنجا فرمانده پادگان بود. تا پیش دبستانی ساری بودم ولی زمانی 
که می خواستم به مدرسه بروم ساکن تهران شدیم. البته محل 
خدمت پدرم قم بود. که آخر هفته ها یا ایشان به تهران می آمد 
و یا ما به قم می رفتیم. به یاد دارم پدرم همیشه این جمله را به 
ما می گفت: صبح که از خانه بیرون می روید با خودتان نشاط 

ببرید و وقتی برمی گردید با خودتان دانش به خانه بیاورید.
 

یک روز خاله کوچکم که به منزل ما آمده بود به من گفت تو نمی 
خواهی در صدا و سیما کار کنی؟ در روزنامه ها و خود تلویزیون 
و  کردم  پیدا  را  آگهی  من  اند.  داده  صحنه  منشی  جذب  آگهی 
خواندم دیدم شرایطش را دارم. فرم را پر کردم و فرستادم. من 
اجازه  پدرم  و حتی  کار می کند  دانستم منشی صحنه چه  نمی 
نمی داد فیلمفارسی های آن زمان را ببینیم. بعدها که بعضی از 
فیلم ها را از شبکه های ماهواره ای دیدم چقدر از پدرم ممنون 
شدم که چنین اجازه ای نمی داد. به ندرت فیلم هایی مانند گاو 
یا چشمه که باارزش بودند در سینما ساخته شدند. به هر حال 
پیش  از  با هدف  و  نمی شناختم  را  تلویزیون  مشاغل  اصالً  من 
تعیین شده این راه را انتخاب نکردم و فکر نمی کردم که روزی 
کار  منشی صحنه  زیادی  تعداد  با  و  بشوم  تلویزیونی  کارگردان 
کنم. خیلی ها شاید بگویند در بچگی در حوض نگاه می کردیم 
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این  وارد  تصادف  بر حسب  من  ولی  کارگردانیم  دیدیم  می  و 
شغل شدم. به هر حال در صدا و سیما مشغول به کار شدم. 
تا این که ازدواج کردم و به واسطه همسرم دو سال به آبادان 
تنها  آبادان من کار تهیه کنندگی می کردم و  رفتیم. در مرکز 
تهیه کننده غیر بومی مرکز بودم. حتی اجرای چند برنامه را هم 
از من خواسته شد کار کارگردانی فنی بکنم.  برعهده داشتم. 
ولی زیاد دل به کار نمی دادم و فقط هفته ای یکی دو روز چند 
برنامه روتین داشتم که کارگردانی تلویزیونی آن ها را بر عهده 
داشتم. از یک تاریخ متوجه شدم کسانی که با من همکالس 
بودند از من خیلی جلو زده اند و این موضوع را به روی من هم 
می آوردند. چون من کار نمی کردم ولی آن ها کار می کردند. 
من از بچگی روحیه رقابت داشتم و همیشه دوست داشتم نفر 
اول باشم. به همین دلیل شروع به فعالیت کردم و بی وقفه 
کار می کردم. گاهی صبح جلسه برآورد داشتم، عصر تمرین 
تئاتر و شب ضبط یک تئاتر دیگر و حتی بعضی اوقات شب تا 
توانم  می  جرأت  به  می شدم.  برنامه  تدوین  درگیر  هم  صبح 
بگویم هیچکدام از بچه های تلویزیون به اندازه من کار کردن 
در تلویزیون در شب را تجربه نکرده است. آقای فردرو به من 
می گفت یکی از همکاران در جلسه ای از خودش تعریف می 
کرد در حالی که ایشان شب تلویزیون را ندیده است. بی خوابی 
سختی  معنای  به  تلویزیون،  شبانه  های  برنامه  در  کشیدن 
کشیدن در این کار است. به یاد می آورم سرِ برنامه پرواز 57، 
به مدت 72 ساعت به خانه نرفتم. از زمانی که تصمیم گرفتم 
دوران،  این  افتاد.  راه  تلویزیونی  تئاترهای  بدهم  بها  کارم  به 
حسین  مرحوم  بود.  تلویزیون  و  تئاتر  برای  درخشانی  دوران 
پناهی و رسول نجفیان مایل بودند کارهایشان را من کارگردانی 
انجام  که  تئاتری  کار  اولین  بودیم.  تیم شده  یک  تقریباً  کنم. 
دادم تصادفی های آقای نجفیان بود. که اجازه پخش نگرفت. 
واقعیت  بر اساس  و  افتاد  اتفاق می  داستان در یک کالنتری 
نوشته شده بود و متن بسیار زیبایی داشت. بعد از آن با تئاتر 
با آقای نجفیان کار کردم که تئاتر خیلی قشنگی  گالب خانم 
بود. با حسین پناهی مینی سریال ماجراهای رونالدو و مادرش 
را کار کردم. بعد در اولین کارِ تلویزیونیِ آقای محمد رحمانیان 
اول  به عنوان دستیار  ولی چون  کارگردانی کردم  سه قسمت 

به شمال  باید  و  بودم  بسته  قرارداد  قربانی  فیلم  ریز  برنامه  و 
می رفتم، دو قسمت دیگر را آقای اسدهللا ایمن کارگردانی کرد. 

سپس با آقای نجفیان مادری در مانویل را کار کردم. 
کارهای زیادی در تله تئاتر انجام می دادم. در کنار آن، کار برای 
گروه سنی کودک و نوجوان هم انجام می دادم. در سریال ازدواج 
پرماجرا در سال 68 ما یک رکورد در تلویزیون ثبت کردیم. یعنی 
آماده می کردیم  نوروز  برای عید  که  را  یک سریال 13 قسمتی 
از  شیرین  دنیای  تلویزیونی  مجموعه  کردیم.  تمام  هفته  دو  در 
آقای بهروز بقایی را در سال 76 کار کردم. بعضی از کارها خیلی 
ماندگار شدند. یکی از آن ها جنگ نوروز 72 بود. در این برنامه 
از  و  افتاد  آن  در  بدیعی  اتفاقات  و  راشکستیم  تابوها  از  خیلی 
معرفی  طنز  عرصه  هنرمندان  از  بزرگی  گروه  برنامه  این  طریق 
شدند. در همان سال ده برنامه پرواز 57 را کار کردم که برای 
پخش در دهه فجر تهیه می شد. برنامه کاله قرمزی سال 73 
هم از کارهای شاخص بود که پربیننده ترین برنامه نوروزی آن 
تأثیر  خیلی  من  خود  روی  که  تئاترهایی  تله  از  یکی  شد.  سال 
گذاشت عزیز گالب خانم به کارگردانی آقای رسول نجفیان در 
سال 66 بود. داستان زن و مرد پیری بود که خانم خانواده فوت 
می کند و مرد با یاد و خاطره خانمش زندگی می کند. داستان 
فضای نوستالژیک و بشدت عاطفی داشت و در زمانی که تمرین 
می کردیم پدرم تازه فوت کرده بود و سر تمرین گریه می کردم. 
بعد از بازنشستگی دو سریال برای آقایان بیژن بیرنگ و مسعود 
رسام کارکردم یکی دنیای شیرین بود که خیلی پربیننده شد و 
نویسندگی هم می  دیگری هم سیب خنده که در سیب خنده 
کردم. در سیب خنده با رضا عطاران کار کارگردانی را با هم انجام 
دادیم و اولین کارگردانی رضا عطاران بود. جمعاً کسانی که حکم 
رسیدیم.  نمی  نفر  ده  به  بودیم  گرفته  را  تلویزیونی  کارگردانی 
بشناسد،  را  میزانسن  هم  که  است  کسی  تلویزیونی  کارگردان 
هم متن را ، هم موسیقی را ، هم دکور و نور را. یعنی باید روی 
همه عناصر یک برنامه تلویزیونی احاطه داشته باشد. االن بعد 
از سال ها وقتی در بانک برای کار بانکی مراجعه می کنم وقتی 
متصدی بانک کارتم را می بیند می پرسد شما همان خانم جاهد 
خیلی  ما  گویند  می  کنم  می  تأیید  وقتی  و  هستید؟  تلویزیون 
مدیون شما هستیم. شما در دوران کودکی ما برنامه های خاطره 
برنامه  که  رسم  می  نتیجه  این  به  من  و  ساختید  زیادی  انگیز 
باید  تأثیرگذارتر بوده است. من  برای کودکان ساختم  هایی که 
از همکاران تولید که سالیان سال با هم کار کردیم تشکر کنم. 
چون با آن ها زندگی کردم و از آن ها بسیار آموختم. اینکه به 
اندازه تارهای مویم کار کرده ام به دلیل یاد گرفتن در آن محیط 

صمیمانه بوده است. 
 .
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