
 به نام خدا

 نقد فیلمکالس 

طور  و همین داشته باشیم های مختلف نورپردازی و شکل با مفهوم نورپردازی آشنایی مختصریخواهیم  در این جلسه می
 .نیستی و رئالیستی در سینما ببینیمدر دو سبک اکسپرسیو رابرداری  فیلم وهای نورپردازی  تفاوت

 

 (میشائیل هانکه – ی هفتم قاره)نمایی از فیلم 

 میشائیل هانکه( –)نمایی از فیلم پنهان 



.نورپردازی:4یجلسه

:دوربین.5جلسه
مفهوم نورپردازی صرفاً تاباندن نور بر اشخاص یا اشیاء  اهمیّت نورپردازی بر هیچ فرد آشنا با عکاسی و سینما پوشیده نیست.

باشد. در  و موارد دیگر در فیلم کاربرد داشتهپردازی، تعلیق، تاثیرات روانکاوانه  تواند در پیشبرد قصه، شخصیت نیست بلکه می
 ها نیز خواهیم پرداخت. این جزوه نه تنها به نور بلکه به مفاهیمی چون خطوط و رنگ

 
 ه از منبع نور پشت سر شخصیت سبب ضد نور شدن آن و ایجاد تعلیق شده است. (استفاد)



 

 ی هنرمندانه از سایه و نور ( ) استفاده



 

 
 ی هنرمندانه از بازتاب ( استفاده –های گرفته شده توسط آندری تارکوفسکی  ) از پوالروید

 
 ی هنرمندانه از بازتاب ( )استفاده



 سایه و روشن ( ی هنرمندانه از استفاده –اینگمار برگمان  ی ساخته ) نمایی از فیلم مهر هفتم

 

 ی هنرمندانه از سایه و روشن ( ) استفاده



 ی هنرمندانه از سایه و روشن ( استفاده –ی سینما حلّی  ) نمایی از فیلم آزادی در زندان ساخته

 

 ( شناسی هستند. عناصر زیباییها از  رنگ –کریشتف کیشلوفسکی  ی ) نمایی از فیلم قرمز ساخته

 



 شناسی هستند. ( ها از عناصر زیبایی ) رنگ

 شناسانه داشته باشند. ( توانند کارکرد روان خطوط می –دیوید وارک گریفیث  ی ) نمایی از فیلم تولّد یک ملّت ساخته

 



 
 شناسانه داشته باشند. ( توانند کارکرد روان خطوط می – بیلی وایلدری  ساخته آپارتمان) نمایی از 

 

 

 

 

 :بندی و خطوط . ترکیب1

 ها و خطوط خواهیم گفت : ندی رنگب جا چند نکته از ترکیب در این

 چیست؟ Compositionبندی یا  ترکیب

بندی چگونه قرار گرفتن عناصر موجود در میزانسن ) از اشخاص و اشیاء گرفته تا نور (  در سینما و عکاسی منظور از ترکیب

 تر عناصر موجود در تصویر باید با هم تناسب داشته باشند.  است. به معنای ساده

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
(Composition & Color Analysis) 

 

 



 بندی مورد توجه قرار دارد : باشد که در یک ترکیب میتقارن از عواملی 

 

 تقارن ( –استنلی کوبریک  ی ساخته ی فضایی : یک ادیسه 2001) نمایی از فیلم 

 تقارن ( – ی سینما حلّی ساخته ) نمایی از فیلم آزادی در زندان



 تقارن ( –وس اندرسون  ی ) نمایی از فیلم  هتل بزرگ بوداپست ساخته

 

 تقارن ( –ی الکس گارلند  ) نمایی از فیلم فرا ماشین ساخته

 

 

 



های سیاه و سفید کاربرد دارد. ( چند نکته  طور که مشخص است، در فیلم بندی سیاه و سفید ) این کارکرد همان در ترکیب

 قابل ذکر است :

 رسد : تر به نظر می رنگ سفید بزرگ. در یک کمپوزیسیون سیاه و سفید که به طور یکسان سیاه و سفید وجود دارند، 1

 

 های تیره گرایش به عقب نشینی دارند : رسند و رنگ های روشن جلوتر به نظر می . رنگ2

 ی اینگمار برگمان ( ) نمایی از فیلم مهر هفتم ساخته



از اجسام درون  تر توان برای جداکردن یک شخصیت یا جسم کمک گرفت. اشخاص یا اجسام جدا افتاده سنگین از نور می. 3

 رسند. نظر می  گروه به

 ی اینگمار برگمان ( های وحشی ساخته ) نمایی از فیلم توت فرنگی

 ی ناهماهنگی و پریشانی باشند. ) برای مثال خطوط مورب یا قطری رو به باال ( توانند القا کننده . خطوط می4

 
 ( ی دیوید وارک گریفیث ) نمایی از فیلم تولّد یک ملّت ساخته

 

 



 
 ( ی دیوید وارک گریفیث ) نمایی از فیلم تولّد یک ملّت ساخته

 توانند حسّ ناامنی، تنش، اضطراب، محرومیت و ... را نمایش دهند. . خطوط می5

 
 ) نمایی از فیلم چهارصد ضربه ساخته فرانسوا تروفو (

 

 



 :کنتراست. 2

برداری در جهت ایجاد تاثیرگذاری بین اشیاء و یا فضاهای فیلمکنتراست به مفهوم برجسته نمودن و یا ایجاد اختالف نوری 
 تر است. ( های سیاه و سفید ملموس های بصری فیلم است. ) این کارکرد در فیلم و باال بردن جلوه

 
 ی اورسون ولز ( ) نمایی از فیلم همشهری کین ساخته

 
 ) نمایی از فیلم مرد سوم ساخته کارل رید (

 



 :نورپردازی. 3

های  سینما نورپردازی چیزی فراتر از تاباندن نور به اشخاص و اجسام است. نورپردازی کاری پیچیده است که کارکرد در

های  هایی شعر گونه از نور از کارکرد تواند داشته باشد. از پیشبرد قصه تا ایجاد تعلیق و بعضا استفاده بسیاری در سینما می

 ها و سینما هستند. نورپردازی در فیلم

شود، از  آید چرا که با هر حرکت جزئی دوربین روشنایی نیز منتقل می ای دینامیک در سینما به حساب می نورپردازی پدیده

برداری را د هر انتقال حرکت جزئی هنگام فیلماین جهت نورپردازی کاری به شدت دقیق است و تکنسین نورپردازی بای

 محاسبه کند.

 به موارد زیر اشاره کرد : توان های نورپردازی می از ویژگی

 آید. بندی یک نما به حساب می ترین ارکان ترکیب . نورپردازی جزو مهم1

توانند کمک کنند؛ به این معنا که مثال با تاباندن نور به یک شی  بندی هر نما می های روشن و تاریک در ترکیب . بخش2

 خاص یا یک فرد خاص توجه مخاطب را به آن نقطه خاص جلب کرد.

 . سایه توانایی پنهان کردن جزئیات و ایجاد تعلیق دارد.3

 تر نمایش داد. توان به کمک نورپردازی خطوط صورت و یا حالت صورت را بهتر و پرحس ها می . در کلوزآپ4

تر شب تجلّی رویاها  توان استفاده کرد و در کارکردی شاعرانه هایی چون رازآمیزی و تعلیق می . از شب برای مفهوم5

 تواند باشد و از روز برای نمایش واقعیت استفاده کرد. می

طور  کند. امّا همواره این کند و فضاهای تاریک حسّ ناامنی را منتقل می . عموماً فضاهای روشن حسّ امنیت را منتقل می6

عکس این قضیه هایی چون روانی از  نیست برای مثال آلفرد هیچکاک دقیقاً به عکس این مطلب اعتقاد داشت و در فیلم

یا در فیلم درخشش استنلی کوبریک با اینکه با یک فیلم ترسناک طرف هستیم فضاها عموماً باز و روشن  کرد. استفاده می

 هستند.

 توان به موارد زیر اشاره کرد : ها می کنند. از انواع سایه ها به حس فضا کمک می سایه. 7

Form Shadow  : 

 



Attached Shadow  : 

 

Cast Shadow  : 

 

 

 

 



ها یا به سبک نرم هستند و یا  از نظر شدّت نورپردازی همان طور که قابل حدس است دو نوع نورپردازی داریم، نورپردازی 

 به سبک سخت!

باشد که در آن نورها پخش شده و شدت نورپردازی مالیم  است. در مقابل نورپردازی  منظور از نورپردازی نرم نورپردازی می

 شود. ها مشخص و در آن از نورهای شدید استفاده می باشد که نورها در آن متمرکز، سایه ردازی میسخت نورپ

 

اند را دید و در مقابل از  توان تصاویری که نورپردازی نرم شده هایی چون کازابالنکا، می های کالسیک آمریکا، فیلم در فیلم

 نوآر اشاره کرد.های  توان به فیلم های بارز نورپردازی سخت می نمونه

 

 
 باشد( مرز سایه و روشن خیلی مشخص نمی ،نورپردازی نرم –ی آلفرد هیچکاک  ) نمایی از فیلم از شمال تا شمال غربی ساخته

 



 
 نورپردازی سخت، مرز سایه و روشن در آن مشخص است. ( –) نمایی از فیلم مرد سوم ساخته کارل رید 

 
 ی نرم و سخت شد : زیر متوجه تفاوت نورپردازی به دو شیوه توان از تصویر به صورت آکادمیک می

 
 

بینید در نورپردازی نرم مرز سایه و روشن خیلی مشخص نیست در حالی که در نورپردازی سخت سایه  طور که می همان
 باشد. کامالً مشخص است و مرز آن با روشنایی نیز معلوم می

 
 ازی انجام داد که در ادامه به این مطلب خواهیم پرداخت.توان نورپرد های مختلف نیز می امّا از جهت

 
 
 



 نورپردازی را انجام داد :  توان از چهار جهت می
شود. از کارکردهای نورپردازی از  به اجسام یا اشخاص تابیده میرو  به ( : نور از رو Front Lighting. نورپردازی از جلو ) 1

 ت بازیگر اشاره کرد.توان به مشخص بودن جزئیات در صور جلو می

 
های  تواند در جهت شود و می ( : نور از پشت به به اجسام یا اشخاص تابیده می Back Lightingنورپردازی از عقب ) . 2

ترین کارکردهای آن اثر ضد نور است که جسم و یا شخص مورد نظر  شود. از مهم مختلف ) از باال و یا از کنار ( تابیده می
 شود. و تعلیق ایجاد می شود تاریک می

 



شود. از کارکردهای آن ایجاد ترس و  : نوری که از جلو و پایین به اجسام و یا اشخاص تابیده مینورپردازی از  پایین . 3
 کند. ( ی شخص را شوم و ترسناک می وحشت است. ) چرا که قیافه

 
 

به سایه ایجاد شده  شود. : نوری که از جلو و باال به اجسام و یا اشخاص تابیده می ( Top Lighting)  نورپردازی از باال. 4

 ها دقّت کنید. در محل چشم

 



ن ایجاد حالت نصف سایه و ترین کارکرد آ شود که معروف نور از کنار تابیده می( :  Side Lighting. نورپردازی از کنار ) 5

 نصف روشن در صورت بازیگر است.

 
 

معروف است و  Three Point Lightingای نیز باشد. این نوع نورپردازی به  تواند به صورت سه نقطه نورپردازی می

 ی استاندارد آن به صورت زیر است : شیوه

 



شود و انواع دیگر نور و نورپردازی وجود دارد برای مثال گاهی برای پوشش  ی نور و نورپردازی به همین جا ختم نمی گستره

کمک  Fill Lightingی مکمل یا  تواند پوشش دهد از نورپردازی به شیوه ها و نقاطی که منبع اصلی نور نمی ن سایهداد

استفاده کنند که به دلیل طوالنی  Available Lightکنند از نور محیط یا  ها سعی می گیرند و یا در بسیاری از فیلم می

 توانید در این مورد تحقیق کنید! شک خودتان می کنم. بی شدن جزوه از پرداختن به انواع دیگر نورپردازی خودداری می

 

 
( Available Light ) 

 
ها  ام. برای مثال رئالیست ونیستی و رئالیستی در کالس صحبت کردههای نورپردازی در دو سبک اکسپرسی ی تفاوت درباره

 مند هستند! های تند و تیز عالقه ستها به کنترا عالقه به استفاده از نور محیط دارند در حالی که اکسپرسیونیست

 . رنگ :4

هایی بودند که  های رنگی در سینمای تجاری عمومیت پیدا کردند. تا پیش از آن فیلم ی چهل به بعد فیلم تقریباً از دهه

برای مثال آبی نماد شب بود و یا زرد نماد روز و روشنایی بود، برای بودند و هررنگ معنای خاصی داشت )آمیزی شده  رنگ

های رنگی به  فیلم ( امّا این قضیه عمومیت نداشت.کالیگاری را مرور کنید! مطب دکتربیشتر متوجه شدن این قضیه فیلم 

شود. فیلمسازان بزرگی  های رنگی ساخته می تری به نسبت فیلم های سیاه و سفید کم مرور در سینما جاافتادند و اکنون فیلم

توان به آیزشتاین اشاره  ها می مشهورترین آن پردازی پرداختند که از تواند القا کند به نظریه ی رنگ و مفاهیمی که می درباره

شناسی نیز داشته باشند. برای مثال در  توانند کارکردهای روان ای که دارند می شناسانه ها عالوه بر کارکرد زیبایی کرد. رنگ

سیاری از برای القای فضای سرد موجود در فیلم از رنگ آبی استفاده شده است. ب ی کریشتف کیشلوفسکی فیلم آبی ساخته

شناسانه بلکه برای القای مفاهیم ذهنیشان استفاده  انان مطرح سینما از رنگ نه تنها به عنوان یک عنصر زیباییکارگرد

 کنند. می



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 ها : . دوربین و انواع لنز4

این دقیقاً کارکردی اگر بخواهیم دوربین را صرفاً یک وسیله برای ضبط ببینیم، از منظر دوربین همه چیز یکسان است و 

بردار وظیفه دارند که از دوربین همچون چشم استفاده کنند و این جاست که بحث  عکس چشم انسان دارد! کارگردان و فیلم

آید. برای مثال در نمایی از فیلم همشهری کین، اورسون ولز با استفاده از  استفاده از لنزها و فیلترهای رنگی و ... پیش می

کشد و این یک کارکرد استفاده از لنز برای القای  تر از خود کین به تصویر می را از نظر ظاهری بزرگی سم  لنز شیشه

 تواند واقعیت را تغییر دهد و تحریف کند. ها و فیلترها می تواند باشد. کارگردان با استفاده از لنز مفهوم ذهنی کارگردان می

 ها داشته باشیم: سیها و عد پس بهتر است آشنایی مختصری با انواع لنز

1 .Anamorphic Lens رد. این عدسی میدان دید را توان به افزایش میدان دید اشاره ک های این عدسی می : از ویژگی

 کند. حدوداً دو برابر می

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 .Telephoto Lens : ی نسبتاً دور از  دهد که از فاصله ی عدسی باز این امکان را می ی کانونی زیاد و زاویه فاصله

 گیرد. ی عقبی از این لنز کمک می ها نمای درشت گرفته شود. آلفرد هیچکاک در فیلم پنجره بازیگر

 

3 .Wide Angle Lens : تری  ی وسیع ی کم حوزه دهد که در فاصله ی باز این امکان را می ی کانونی کم و زاویه فاصله

 را مشاهده کرد.

 

 

 

 



 

4 .Macro Lens تری دارد. ها در سینما کاربرد کم ی عدسی نمایی دارد و نسبت به بقیه : این عدسی توانایی بزرگ 

 

 . دوربین و زاویای آن :5

ی دوربین یک  ویه برای دوربین در نظر بگیریم، برای هر زاویهزا توانیم چهار این مبحث بپردازیم می بهاگر بخواهیم مختصر 

 ام. به نظر شما کارکرد هر کدام از این زاویا چیست؟ مثال هم آورده

1 .High Angle  :شود. برداری میاز باال به پایین  فیلم 



 

2 .Low Angle شود. برداری می: از پایین به باال فیلم 

 

3 .Reverse Angle  :اند.  توان این زاویه را توضیح داد فرض کنید دو نفر رو به روی هم در حال مکالمه با یک مثال می

چیزی که شخص صحبت کننده  کنیم و سپس از صحبت است فیلمبرداری می در حالت عادی از شخصی که در حال

گویند و به  می Reverse Angleی دوم  شود. به زاویه کنیم و این قضیه به طور متناوب تکرار می فیلمبرداری می بیند می

 گویند. می Reverse Shotچنین نمایی 



 
 

4 .Eye Level : ی فیلمبرداری زمانی که دوربین به موازات افق چشم باشد. زاویه 

 

 

 توان به موارد زیر اشاره کرد : می ونیستی و رئالیستیدر دو سبک اکسپرسی های فیلمبرداری ی تفاوت درباره
 

  ها : رئالیست

 ی حد پرهیز از زاویه *
  فیلمبرداری از ارتفاع دید انسان* 

 نددوربین توجه ک به اعتقاد دارند مخاطب نباید *

 ها : اکسپرسیونیست

 ی حاد ستفاده از زاویها *
 های باال یا پایین نسبت به دید انسان فیلمبرداری از ارتفاع *
 اعتقاد دارند مخاطب باید وجود دوربین را حس کند. *
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