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  گفتارشپي
  
  

هـر بخـش بـه      . وشـش بخـش     اي است شامل سي      مجموعة فشرده  نورپردازيراهنماي  
 ياري خواهد   ،ي اختصاص دارد و شما را در شناخت فيلم        بردار  فيلمهاي    يكي از جنبه  

تـرين اصـطالحات،    هدف هر بخش عبارت است از آشنا سـاختن شـما بـا رايـج       . كرد
ه اين اجزاء به هم بپيوندند و شما را در خلـق و  فرمولها و تجهيزات و ـ سرانجام ـ اينك  

با مطالعة اولين بخش مرجع اين كتاب قـدم  . اجراي طرحهاي نورپردازي كمك كنند  
هـاي روشـنايي، البراتـوار، لنزهـا،          فيلم خام، نوردهي و دامنه    : به قدم با مفاهيمي چون    

د؛ و در نهايت نحـوة      شوي  فيلترها، ابزار نورپردازي، و بسياري از مفاهيم ديگر آشنا مي         
در قالـب چنـدين طـرح نـوري         » چگونه كار كنيم  «استفاده از موارد فوق در بخشهاي       

  .در استوديو و هم فضاهاي خارجي مكمل اطالعات مورد نياز خواهد بودهم 
 صحنة  اي علمي است كه سر      نخستين هدف تأليف اين كتاب، گردآوري مجموعه      

رسيدن به اين هدف، حذف بخشهاي سنگين و        براي  . ي به كمك شما بيايد    بردار  فيلم
 نه وقت و نه نياز و نه تمايل به خوانـدن        بردار  فيلم از اين دست كه      يغيرعملي و مباحث  

اين كتاب، همچنين مرجع علمـي  . رسيد آنها در حين كار را دارد، ضروري به نظر مي  
صحنه و چه   طرحهاي نوري، چه در       است كه همراه با پيش     بردار  فيلمنورپردازي براي   

  .بيرون از صحنه، از آن استفاده كند
دهـد كـه همـواره طرحهـاي جديـد             اطمينـان مـي    بـردار   فـيلم كتاب حاضـر بـه      

هاي نو را به همـراه دارد و در بـين نماهـاي فـيلم هميـشه پيوسـتگي                 نورپردازي و ايده  
  .نوري رعايت خواهد شد

  ردازي را بـه شـما  تنها مفهومهاي مربـوط بـه نـورپ         رود كه اين كتاب نه      اميد مي 
 شرايطي عملي فراهم كند تا به       ،بياموزد بلكه شما را با مفاهيم نورپردازي آشنا ساخته        

  .ديتري در فيلم دست بياب اي طرحهاي نوري حرفه



  

  
  



  

3  

  
  

  ة مترجممقدم
  
  

اهميت آموزش آكادميك در فرايند تحصيل و تدريس هر رشته امري بديهي است و     
ــست   ــيده ني ــسي پوش ــر ك ــ . ب ــتة ن ــينما رش ــار   از ورپردازي در س ــه ك ــاز ب ــداي آغ ابت

 واحدهاي درسي بوده است؛ زيرا از اصول آموزش پايـه           ءهاي سينمايي، جز    دانشكده
گـاه طـرح درس ثابـت و          كنـد، هـيچ     اما تا آنجا كه حافظه يـاري مـي        . استاين رشته   

هـا و     جامعي براي آن وجود نداشـته و اسـتادان ايـن رشـته همـواره بـر اسـاس دانـسته                    
هاي خود مطالبي را به صورت شفاهي يـا مكتـوب در اختيـار دانـشجويان قـرار                 جربهت

اي دستي نـزد دانـشجو يـا در كيـف             سرنوشت اين مطالب در نهايت به جزوه      . اند  داده
  .استاد ختم شده و ديگر هيچ

 ترجمـه و    ، با هـدف پايـان دادن بـه روش الكـن آمـوزش             نورپردازيراهنماي  
گـام و بـا رويكـردي كـامالً           بـه   رد كـه بـه صـورت گـام        گردآوري شده و قصد آن دا     

 با اتكا به تنوع مطالب تخصصي و بخشهاي ويژة ضميمة كتاب، خواننده را              ،آموزشي
با دقت نظر در مباني پايه با تمـامي اصـطالحات و روشـهاي نـورپردازي بـراي سـينما                  

 مـسئوليت   آشنا سازد تا در پايان و پس از ممارست در تمرينهاي عملي كتـاب بتوانـد               
از ايـن پـس، او      . نورپردازي يك فيلم را به عهده گرفته با موفقيـت بـه اتمـام برسـاند               

هـاي عملـي      خواهد توانست با تكيه بر دانش فني دقيق كسب شده و فرا گرفتن تجربه             
هاي آمـوزش   واحـد .  بگيرد پياستادان، مسير پيشرفت تخصصي خود را در اين رشته          

 بـا اطمينـان از دقـت و جامعيـت مطالـب كتـاب، منبـع                 دنـ توان  عالي نيز از اين پس مي     
  .كاربردي مناسبي براي استادان نورپردازي در اختيار داشته باشند

  ده اسـت كـه در مـتن اصـلي كتـاب وجـود             مترجم سه ضميمه گردآوري كـر     
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ضـميمة دوم فهرسـت متخصـصان       . نامة لغات متن كتاب است      ضميمة اول واژه  . ندارد
وليتهايشان است؛ از آنجا كه نوع و تعـداد متخصـصان گـروه             ي و مسئ  بردار  فيلمگروه  
 كـار    برخي تخصصها در فيلمهاي ايراني كمتر به        و ي در هر فيلم متفاوت است     بردار  فيلم

شوند، غالباً بين فهرست اسامي گروه در تيتـراژ فيلمهـاي ايرانـي و خـارجي                  گرفته مي 
  .كند  در اين مورد فراهم مياين فهرست اطالعات نسبتاً كاملي را. تفاوت وجود دارد

 تخصصي مجزا ندارد و براي ترجمه كردن        ن فرهنگ واژگا  ،حوزة نورپردازي 
در ضـميمة سـوم، يعنـي    . و خواندن يك متن بايد تمامي منابع موجود را جستجو كرد 

فهرست فشردة واژگان حـوزة نـورپردازي، پركـاربردترين لغـات تخصـصي از منـابع                
ازي شده تا دانـشجويان بتواننـد بـا مراجعـه بـه آن بـه                س  گوناگون گردآوري و معادل   

ايــن واژگــان يكــي از . معــاني و معادلهــاي مــورد نيــاز در ايــن رشــته دسترســي يابنــد
  . استراهنماي نورپردازيهاي كتاب  ترين ضميمه كاربردي
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