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سخن سردبیر

دنیایی که مـــا در آن زندگی می کنیم، دنیای اطالعات و ارتباطات اســـت و ایـــن دنیا روز بروز 
در حال پیشـــرفت می باشـــد؛ در این دنیا قدرت اصلی در دســـت کســـی اســـت که اطالعات 
عمیـــق، کارآمد و قابل انتقال داشـــته باشـــد و هرکس چنین توانی در دســـت دارد،ســـعی می 
کنـــد تا آن را بوســـیله تکنولوژی هـــای ارتباطی به دیگـــران انتقال دهـــد؛ در واقع هر کس 
که بتوانـــد اطالعات را از طریـــق تکنولوژی جدید به دیگـــران انتقال دهـــد، موفق تر خواهد 
بـــود؛ چون در این صورت ســـرعت انتقال اطالعـــات بیش تر و زمان و هزینه دسترســـی هب 
آن کم تـــر خواهد بود؛ همچنیـــن مخاطب نیز توان مقایســـه اطالعات با یکدیگـــر را خواهد 
داشـــت و میزان راحتـــی وی افزایش و هزینـــه پرداختی بـــرای وی نیز کم تر خواهد شـــد.

ایـــن تکنولـــوژی ارتباطی در ســـطح دنیا در قالـــب یک کلمه بنـــام مالتی مدیـــا یا همان 
چندرســـانه ای تعبیـــر می شـــود؛ بر همین اســـاس رشـــته چندرســـانه ای در کشـــورهای 
مختلف بـــه یکی از بهترین رشـــته ها در ســـطح تحصیـــالت عالی و تکمیلی تبدیل شـــده 
اســـت و خوشـــبختانه همـــه ما نیـــز در حال تحصیـــل در این رشـــته فوق العاده هســـتم.

نشـــریه ای که در دســـت شماســـت؛ حاصل تالش جمعی گروهی از بچه هـــای مالتی مدیا از 
ترم های مختلف تحصیلی اســـت و به منظور پیشـــرفت و گسترش رشـــته چندرسانه و پیشبرد 
اهداف دانشـــکده و آشـــنایی هرچه بیش تر شما دوســـتان عزیز با این رشـــته تهیه شده است.

امیـــد اســـت که تـــالش همه دوســـتان موثـــر و مثمر ثمـــر واقع گـــردد؛ بدیهی اســـت 
کـــه ایـــن تـــالش در گام هـــای اول و در ابتـــدای کار خالـــی از اشـــکال نخواهـــد بود 
و یـــاری همه شـــما دوســـتان عزیز را بـــرای ارتقـــای هرچه بیش تـــر و بهتر مـــی طلبد.

 مقدمه ای بر این حرکت

مصاحبه

سخنی با سرپرست دانشکده
مصاحبه با دکتر غفاری

سالم استاد؛ لطفا خودتان را برای بچه ها معرفی کنید و از روند کاریتان و راه اندازی این رشته برایمان بگویید

در مورد شیوه مدیریتی خود بگویید

باتوجــه بــه مشــکالتی کــه درمــورد جــا و ... در دانشــکده وجــود دارد؛ ســاختمان دانشــکده در همیــن وضــع کنونــی باقــی مــی مانــد 
یــا تغییــر خواهــد کــرد؟

در مورد اینترنت دانشکده؛ آیا سرعت آن تغییری خواهد داشت؛ از این بیش تر خواهد شد؟

شــما چنــد هفتــه پــس از اینکــه مدیــرت دانشــکده را بــر عهــده گرفتیــد، جلســه ای بــا دانشــجویان برگــزار نمــوده و مشــکالت را 
برشــمردید، مــی خواهــم بدانــم کــه آیــا در آینــده نیــز جلســاتی از ایــن دســت خواهیــم داشــت؟

ســالم. عبــاس غفــاری هســتم متولــد اســفند 1347 و اهــل خــوی. ســال 66 بــه دانشــگاه علــم و صنعــت تهــران رفتــم و فــوق 
لیســانس پیوســته معمــاری خوانــدم؛ ســال 74 فــارغ التحصیــل شــدم و در دانشــگاه صنعــت مشــغول بــکار شــدم؛ ســال بعــد در 
همــان دانشــگاه رشــته معمــاری را راه انــدازی کــردم و ســال 79 کــه دانشــگاه مــا از دانشــگاه صنعتــی ســهند جــدا شــد؛ مــن 
مدیرگــروه معمــاری بــودم؛ اولیــن بــار ایــده دانشــکده چندرســانه ای توســط آقــای محمــد عزیــزی مطــرح شــد؛ ایشــان روی 
ایــن موضــوع بــه عنــوان پــروژه پایــان تــرم کار مــی کردنــد و مــن و دکتــر کــی نــژاد اســتاد راهنمایشــان بودیــم؛ ســپس بــا 

پیگیــری  همــکاری آقــای عواطفــی ایــن رشــته راه انــدازی شــد.

مــن ســال 84 بــرای دکتــری رشــته آکوســتیک معمــاری در دانشــگاه علــم و صنعــت پذیرفتــه شــدم و پــس از فــارغ التحصیلــی 
از ســال گذشــته تــا کنــون مدیریــت دانشــکده را برعهــده دارم؛ شــیوه مدیریــت مــن ســبک خاصــی اســت و بــه نظــرم تقســیم 
کــردن کار بییــن گــروه هایــی اســت کــه همــه زیــر نظــر خــودم کار مــی کننــد و کار بلدنــد امــا بــه ایــن طریــق مدیریــت بهتــر 

اتفــاق مــی افتــد و نظــرات بهتــر الغــا مــی شــود.

چــون دانشــگاه متمرکــز اســت، تمــام گــروه هــا از آن اســتفاده مــی کننــد؛ بطــور مثــال خیلــی از کالس هــای گــروه هــای 
دیگــر کــه بــا اســتفاده از سیســتم و نــرم افــزار اســت در ایــن دانشــکده دایــر مــی شــود؛ تــا زمانــی کــه ایــن رشــته اشــباع نشــده 

باشــد، اتفــاق خاصــی نمــی افتــد ولــی مــن قصــد دارم کــه در محیــط داخلــی و خارجــی دانشــگاه تغییراتــی را اعمــل نمایــم.

بلــه! بلــه! صــد در صــد ســرعت اینترنــت افزایــش پیــدا خواهــد کــرد؛ مــا در حــال تجهیــز دانشــکده بــه ویدئــو کنفرانــس و 
ــاال را طلــب خواهــد نمــود. ــا ســرعت ب سیســتم هــای جدیــد و پیشــرفته هســتیم و ایــن طبیعتــا اینترنــت ب

بلــه؛ مــن همــان روز هــم اعــالم کــردم کــه تــوپ را انداختــم در زمیــن شــما و هــر وقــت بخواهیــد و مشــکالتی بــود؛ اعــالم 
کنیــد بــا هــم جلســه خواهیــم داشــت؛ ولــی تــا ایــن لحظــه کســی از دانشــجوها اعــالم نیــاز نکــرده اســت و مــا حــس مــی 

کنیــم کــه مشــکلی وجــود نــدارد.
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حسین زارعی

حسین زارعی پوریا نعمانی
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شما تا بحال در زمینه های کاریتان هم با دانشجوها همکاری داشته اید؟

آیا سعی می شود تا هرچه بیش تر از افراد متخصص در رشته ما استفاده شود؟

آیا سرفصل فعلی کارشناسی تغییر خواهد کرد؟ اخباری در این مورد در دانشکده شنیده می شود!

شنیده ایم که قرار است امکانات جدیدی در دانشکده لحاظ شود از این بابت هم می توانید اطالعاتی به ما بدهید؟

انتظار شما از دانشجویان این دانشکده چیست؟

نظرتان راجع به راه اندازی نشریه دانشجویی سالم رسانه چیست؟

بلــه! البتــه مــن همــواره بــا دانشــجوها همــکاری داشــته ام؛ در حــال حاضــر هــم در حــال نوشــتن ســرفصل دروس کارشناســی 
ارشــد رشــته بــا همــکاری بچــه هــا هســتیم؛ اخیــرا هــم جلســه ای بــا مترجمــان و نویســندگان ســرفصل کــه از دانشــجویان 
خودمــان هســتند، برگــزار نمودیــم و راجــع بــه ارشــد رشــته صحبــت هایــی داشــتیم و قصــد داریــم در 4 گرایــش ارشــد رشــته 

را راه انــدازی کنیــم کــه تــا احتمــال 90 درصــد ســال 94 ایــن رشــته هــا در دانشــکده دانشــجو مــی پذیرنــد

مــا نهایــت ســعیمان را داریــم تــا از متخصصیــن و نیروهــای الیــق اســتفاده کنیــم؛ خــود دانشــجویان هــم در ایــن چنــد مــاه اخیر 
شــاهد هســتند کــه مــا از اســاتید جدیــد اســتفاده مــی کنیــم کــه همــه را کامــال ســنجیده ایــم. امــا تــا زمانــی کــه احســاس نیــاز 
نکنیــم از اســاتید پــروازی اســتفاده نخواهیــم نمــود. امــا مــن بــا ریاســت دانشــگاه هــای شــریف و  امیرکبیــر صحبــت کــرده ام؛ 
قــرار شــده اســت کــه اســتادان خوبــی در اختیــار مــا قــرار دهنــد، در ایــن دانشــگاه هــا چنــد نفــر دکتــری چندرســانه ای وجــود 

دارنــد کــه مــا ســعی بــر جــذب و اســتفاده آنهــا در کادر خودمــان داریــم.

بنــده از اســاتید درخواســت کــردم کــه ســرفصل دروســی کــه ســر کالس تدریــس مــی کننــد را برایــم ارائــه دهنــد؛ تابســتان 
فرصــت خوبیســت تــا همــه را بررســی کنیــم تــا دروس تکــراری تدریــس نشــود و در واقــع مــوازی کاری صــورت نگیــرد؛ البتــه 
مــن بــاز هــم در حــال تحقیــق هســتم و ممکــن اســت کــه تغییراتــی اساســی صــورت گیــرد امــا واحــدی اضافــه و کــم نمــی 
شــود. در واقــع دروس اصــالح مــی شــود کــه وزارت علــوم هــم از ایــن کار حمایــت مــی نمایــد. دروس تاریخــی و تئــوری رشــته 
شــما بیــش از حــد نیــاز اســت مــا ســرفصل تغییــر یافتــه را بــه وزارت علــوم ارســال کــرده ایــم و در صــورت تاییــد، تــرم جدیــد 

اعمــال خواهیــم نمــود. 

دســتگاه موشــن کپچــر اســت و کارگاه ویدئویــی و انیمیشــن ســازی پیشــرفته کــه بــا توجــه بــه نیــاز دانشــکده اقــدام بــه احــداث 
آنهــا شــده اســت؛ هزینــه ایــن امکانــات جمعــا تــا 2 میلیــارد تومــان رســیده اســت و قــرار اســت از کشــورهای آلمــان و آمریــکا 
وارد شــود ولــی فعــال بــه دلیــل پــاره ای از مســائل کــه کشــور بــا آن مواجــه اســت؛ ممکــن اســت تــا مدتــی طــول بکشــد ولــی 
ســعیمان بــر ایــن اســت کــه تــا تــرم جدیــد ایــن وســایل آمــاده شــود؛ مطمئــن باشــید مــن تالشــم را مــی کنــم تــا هرچــه 

ســریع تــر بــه تمــام قــول هایــی کــه در جلســه داده ام واقعیــت بخشــم.

مــن اوال از بچــه هــا انتظــار دارم کــه در امــر تحصیــل تــالش و جدیــت بیــش تــری داشــته باشــند؛ حقیقتــا مــن از دانشــجویان 
دانشــکده خیلــی راضــی نیســتم؛ خیلــی کــم کاری مــی کننــد. اعتقــادم بــر ایــن اســت کــه دانشــجو انــرژی زیــادی دارد و بایــد 
از آن اســتفاده نمایــد، مــن حتــی تاکیــدم بــر ایــن اســت کــه بــا دانشــجوها بیشــتر از اســاتید ارتبــاط و همــکاری داشــته باشــیم، 

چــون هــر روز دارنــد بــا ایــن رشــته زندگــی مــی کننــد.

خیلــی خــوب اســت امــا مــن فقــط مــی گویــم، کاری کنیــد تــا تــداوم داشــته باشــد،مطالب خــوب و مفیــد در آن بگنجانیــد و از 
بچــه هــا کمــک بگیریــد؛ اعتقــادم بــر ایــن اســت کــه شــروع کار خیلــی مهــم اســت امــا تــداوم بخشــیدن بــه آن اهمیــت بیــش 

تــری دارد. مــا خودمــان در دوره دانشــجویی نشــریه ای داشــتیم بــه اســم گاه نامــه کــه هنــوز مــن چنــد جلــد اولــش را دارم.

مصاحبه
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بررسی دانشگاه 
مالتی مدیا مالزی

دانشــگاه مالتی مدیــا Multimedia University در ســال ۱۹۹۶ بــا 
هــدف تعلیــم متخصصیــن مجــرب در زمینه هــای مدیریــت و 
علــوم چندرســانه ای در شــهر کواالالمپــور مالــزی تاســیس شــد.

معرفی دانشگاه  

آدرس و موقعیت مکانی دانشگاه

نــام ایــن دانشــگاه دانشــگاه ) multi media university ( مــی باشــد؛ کــه همــه ایــن دانشــگاه را بــه نــام مختصــر 
ــا  هــدف ایجــاد فرصــت و زمینــه ی الزم  ــو در ســال 1996 تاســیس شــده و ب )MMU ( مــی شناســند. دانشــگاه  ام ام ی
بــرای تحصیــالت تکمیلــی در رشــته هــای مالتــی مدیــا )چنــد رســانه ای( و فنــاوری اطالعــات؛ کــه یکــی از بهتریــن دانشــگاه 

هــای خصوصــی مالــزی هــم هســت.
بخــش اداری موسســات دانشــگاه مالتــی مدیــا در 9 جــوالی 1999 بــه وســیله نخســت وزیــر ســابق دکتــر ماهاتیــر محمــد راه 
انــدازی شــد کــه در برگیرنــده بســیاری از موسســات علمــی در ســطح جهانــی اســت و ایــن نشــانه ای از مســئولیت پذیــری 
ایــن دانشــگاه  اســت. دانشــگاه مالتــی مدیــا الگویــی بــرای پیشــرفت MSC( Multimedia Super Corridor( کــه 

آن را هــم تــراز موفقیــت هــای Silicon Valley در آمریــکا مــی داننــد.

دانشگاه MMU دارای 2 شعبه می باشد؛
1- شــعبه  مرکــزی ایــن دانشــگاه در شــهر ســایبرجایا در جنــوب شــهر کواالالمپــور، کــه تقریبــا نیــم ســاعت بــا کواالالمپــور 

فاصلــه دارد و یکــی از زیباتریــن شــهرهای مالــزی مــی باشــد.
2- شــعبه دوم ایــن دانشــگاه در شــهر مــالکا کــه در بخــش جنــوب غربــی شــهر کواالالمپــور قــرار دارد و تقریبــا 2 ســاعت 

بــه کواالالمپــور فاصلــه دارد کــه یکــی از تاریخــی تریــن شــهرهای مالــزی مــی باشــد.

عطا جداری پوریا نعمانی
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امکانات و خوابگاه های دانشگاه جهت اسکان دانشجویان

باالترین کیفیت آموزشی

ارتباطات صنعتی

مقاطع تحصیلی مورد پذیرش در دانشگاه

همــه دانشــگاه هــای مالــزی مجهــز بــه کتابخانــه هــای بــزرگ و اینترنــت وایرلــس رایــگان، زمیــن هــای تنیــس و 
زمینهــای فوتبــال، شــعبه یکــی از بانــک هــای مالــزی در محوطــه دانشــگاه، رســتورانها و فســت فودهــای مختلــف 
بــا غذاهــای نســبتا ارزان، ســرویس بــرای رفــت و آمــد بــه مناطقــی از شــهر، خوابــگاه هــای مجــردی و متاهلــی و 

بعضــی از دانشــگاه هــا هــم مجهــز بــه باشــگاه هــای بدنســازی و اســتخر مــی باشــند.
در همــه دانشــگاه هــای مالــزی، تعــداد خوابــگاه هــای در نظــر گرفتــه شــده طــوری مــی باشــد، کــه مــی تواننــد 

همــه دانشــجویان جدیــد الــورود را در خــود جــای دهنــد و شــامل اتاقهــای 2 نفــره تــا 6 نفــره مــی باشــند.

ــه پرســنل  ــرار دارد، کلی ــن ســطوح ق ــزی در یکــی از باالتری ــان دیگــر دانشــگاه هــای مال کیفیــت دانشــگاه در می
ــا  کــه  ــی مدی ــد. در هــر دو مرکــز دانشــگاه مالت ــا اســتفاده مــی کنن ــی مدی MMU از دســتور العمــل هــای مالت
در شــهر نویــن ســایبرجایا  و در شــهر تاریخــی مــالکا  قــرار گرفتــه مجموعــًا  بالــغ بــر 20.000 دانشــجو در حــال 

تحصیــل مــی باشــند.
تمــام موضوعــات درســی بــه صــورت online ذخیــره شــده اســت و از طریــق اینترنــت در هــر زمــان و بــه راحتــی 
در هــر نقطــه از جهــان قابــل دســترس مــی باشــد؛ در دانشــگاه نیــز بــه طــور متــداول از روش آموزشــی اســتفاده 
  APMITTA مشــهور شــده اســت. برنــده جایــزه MMLS مــی شــود کــه بــه سیســتم یادگیــری مالتــی مدیــا
در ســال 2000 و جایــزه ACT بــه عنــوان برتریــن اســتفاده از یادگیــری هوشــمند اســت و همچنیــن دارای یکــی 

از بهتریــن امکانــات بــرای بیــش از 1700 دانشــجو و پرســنل دخیــل در پــروژه تحقیقاتــی مــی باشــد.

MMU  در طــول ســال هــا، اعتبــار وســیعی را در ســطح جهــان کســب کــرده اســت، یکــی از اهــداف دانشــگاه 
ــق در  ــرای تحقی ــتا ب ــن راس ــد و در ای ــان گســترش ده ــود را در  ســطح جه ــار خ ــه شــهرت و اعتب ــن اســت ک ای
بســیاری از پــروژه هــا بــه بخــش صنعتــی و موسســات مختلــف ملحــق مــی شــود یــا اینکــه بــا بســیاری از ســازمان 
ــته  ــای وابس ــا و کالس ه ــروژه ه ــی پ ــا در طراح ــد ت ــی کن ــارکت م ــی مش ــن الملل ــا بی ــی و ی ــی، مل ــای محل ه
ــی  ــا غــول هــای صنعت ــالش هــای مشــارکتی، ب ــن دانشــگاه در بســیاری از ت ــد. ای ــز کمــک کن ــش برانگی و چال
مثــل  Motorola،NTT، Siemens، Nokia، Alcatel، Fujitsu،Microsoft  و تعــداد بیشــماری 

از دیگــر شــرکت هــای بیــن المللــی همــکاری دارد.

ایــن دانشــگاه در کلیــه مقاطــع تحصیلــی از پیــش دانشــگاهی تــا دکتــرا دانشــجو مــی پذیــرد، رشــته هــای مرتبــط 
بــا مالتــی مدیــا در ایــن دانشــگاه در  جــدول صفحــه بعــد قابــل مشــاهده اســت . 
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رشته های مقطع لیسانس دانشگاه MMU شعبه سایبرجایا

رشته های مقطع لیسانس دانشگاه MMU شعبه مالکا

نام رشته به فارسی

نام رشته به فارسی

مهندسی الکترونیک گرایش مالتی مدیا

لیسانس کامپیوتر گرایش مهندسی نرم افزار

لیسانس مالتی مدیا-گرایش هنرهای رسانه ای

لیسانس مالتی مدیا گرایط طراحی رابط

لیسانس مدیریت با مالتی مدیا

لیسانس آی تی- گرایش هوش مصنوعی

لیسانس کامپیوتر گرایش سیسم های اطالعاتی

لیسانس مالتی مدیا گرایش طراحی تبلیغات

لیسانس حسابداری

لیسانس آی تی - گرایش شبکه و ارتباط داده ها

لیسانس واقعیت مجازی

لیسانس بازاریابی با مالتی مدیا

لیسانس آی تی- گرایش مدیریت تکنولوژی اطالعات

لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش توسعه بازی

لیسانس مالتی مدیا گرایش ویژوال و انیمیشن

لیسانس مهندسی مالی

لیسانس آی تی- گرایش تکنولوژی امنیت

لیسانس مالتی مدیا گرایش هنرهای رسانه ای

لیسانس اقتصاد تحلیلی

لیسانس بیو انفورماتیک

دانشکده انفورماتیک

دانشکده خالقیت چند رسانه ای

دانشکده مدیریت

نام رشته به انگلیسی

نام رشته به انگلیسی

Electronics majoring in Multimedia

software engineering

multimedia - media arts

multimedia - interface design

bachelor of finance

Artificial Intelligence

information system

multimedia - advertising design

bachlor of accounting

Data Communications and Networking

virtual reality

 management with multimedia

Information Technology Management

game development

multimedia - animation and visual

bachelor of financial engineering

Security Technology

Bachelor of Multimedia -Media Arts

analytical economics

Bioinformatics

هزینه تحصیل )رینگیت(

هزینه تحصیل )رینگیت(

78000

59000

56000

56000

52000

58500

59000

56000

72000

58500

56000

52000

58500

59000

56000

55000

58500

56000

52000

58500

مدت تحصیل )سال(

مدت تحصیل )سال(

4

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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MMU رشته های مقطع فوق لیسانس و دکترا دانشگاه
نام رشته به فارسی

فوق لیسانس مدیریت دانش با مالتی مدیا 

فوق لیسانس علوم کامپیوتر- گرایش 
معماری و مهندسی نرم افزار 

فوق لیسانس فن آوری یادگیری چند رسانه ای 

فوق لیسانس آی تی- گرایش مالتی مدیا 

دکترای خالقیت چند رسانه ای

فوق لیسانس آی تی

دکترای آی تی

دانشکده خالقیت چند رسانه ای-فقط سایبر جایا

دانشکده انفورماتیک - فقط سایبرجایا

نام رشته به انگلیسی

Knowledge Management
with Multimedia 

 Computer Science in Software
 Engineering and Software

Architecture

Multimedia-E-learning
Technologies 

Information Technology-Multimedia

PHD in crative multimedia

information technology

Doctor of infromation technology

هزینه تحصیل )رینگیت(

38000

38000

38000

38000

26000

22000

28000

مدت تحصیل )سال(

2

2

2

2

3

2

3

MMU شرایط زبان انگلیسی در دانشگاه
ــرای مقاطــع  ــاز مــی باشــد، کــه ب ــورد نی ــل م ــا تاف ــدرک آیلتــس آکادمیــک و ی ــن دانشــگاه م ــه ای ــرای ورود ب ب

ــر مــی باشــد: ــه صــورت زی ــی ب ــف تحصیل مختل
مــدرک مــورد نیــاز بــرای ثبــت نــام در مقطــع پیــش دانشــگاهی آیلتــس آکادمیــک بــا حداقــل نمــره 5 و یــا تافــل 

بــا حداقــل نمــره 480 مــورد نیــاز مــی باشــد.
ــا  مــدرک مــورد نیــاز بــرای ثبــت نــام در مقطــع پلیســانس آیلتــس آکادمیــک بــا حداقــل نمــره 5.5 و یــا تافــل ب

حداقــل نمــره 520 مــورد نیــاز می-باشــد.
مــدرک مــورد نیــاز بــرای ثبــت نــام در مقطــع فــوق لیســانس و دکتــرا آیلتــس آکادمیــک بــا حداقــل نمــره 6.5 و یــا 

تافــل بــا حداقــل نمــره 551 مــورد نیــاز مــی باشــد.
ــی  ــرش تحصیل ــام و اخــذ پذی ــت ن ــرای ثب ــد، ب ــر شــده را نداری ــان ذک ــدارک زب ــه شــما یکــی از م ــی ک در صورت
مشــکلی بــه وجــود نمــی آیــد، ولــی هــر زمــان کــه بــرای شــروع کالس هــای دانشــگاه بــه مالــزی رســیدید، در روز 
اول ثبــت نــام دانشــگاه یــک آزمــون زبــان بــرای همــه کســانی کــه مــدرک زبــان ندارنــد برگــذار مــی کنــد. ایــن 
آزمــون تقریبــا شــبیه بــه آزمــون آیلتــس مــی باشــد ولــی بــه مراتــب آســان تــر اســت و 2 روز بعــد، نتایــج آزمــون 
را اعــالم مــی کننــد، اگــر شــما موفــق بــه اخــذ نمــره قبولــی در آزمــون نشــوید، دانشــگاه بســته بــه ســطحی کــه 
شــما در آزمــون نمــره گرفتــه ایــد دوره زبــان برایتــان در نظــر مــی گیــرد، کــه معمــوال ایــن دوره زبــان بیــن یــک 

مــاه الــی 12 مــاه مــی باشــد.
در نتیجــه کســانی کــه مجبــور بــه گذرانــدن دوره زبــان در دانشــگاه مــی شــوند، بــه دلیــل شــرکت در کالس هــای 
زبــان، بایــد درس اصلــی خــود را از تــرم بعــدی شــروع کننــد، ولــی از همــان ابتــدا کــه شــما در کالس هــای زبــان 
شــرکت میکنیــد، بــه عنــوان دانشــجوی آن دانشــگاه محســوب مــی شــوید و از کلیــه امکانــات دانشــگاه از قبیــل 

ویــزا، بیمــه، خوابــگاه و بقیــه مــوارد هماننــد بقیــه دانشــجویان مــی توانیــد اســتفاده کنیــد. 
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ویژگی های استثنایی دانشگاه مالتی مدیا

ــه در  ــان ک ــای جه ــگاه ه ــن دانش ــی از اولی - یک
تمامــی رشــته هــا ، دروس را بــه صــورت چنــد رســانه 
ــود  ــتیبانی دانشــجویان خ ــرای پش ای و Online ب

ارائــه مــی کنــد.
- هــر دو مجتمــع دانشــگاهی دارای ســامانه اینترنتــی 
ــزوات،  ــد ج ــی توانن ــجویان م ــه دانش ــند ک ــی باش م
ــال  ــورت دیجیت ــه ص ــا را ب ــاب ه ــا و کت کالس ه
دریافــت کننــد و تکالیــف خــود را بــه صــورت 

ــد. ــل دهن ــال تحوی دیجیت
ــا  ــای دنی ــگاه ه ــدود  دانش ــن و مح ــی از اولی - یک
ــا پشــتیبانی 150  کــه دوره هــای هنــر دیجیتــال را ب

ــد. ــی کن ــبکه ای ، گرافیکــی عرضــه م ــگاه ش پای
- امــکان اســتفاده از اینترنــت بــی ســیم در مجتمــع 

هــای دانشــگاهی بــرای همــه دانشــجویان .
ــه  ــه ب ــا ک ــای دنی ــگاه ه ــن  دانش ــی از اولی - یک
ــد  ــی کن ــه م ــمند ارائ ــای هوش ــجویان کارت ه دانش

کــه بــرای منظورهــای آموزشــی، اســتفاده از کتابخانــه، آزمایشــگاه، تجــارت و خریــد الکترونیکــی و امنیتــی قابــل 
ــت. ــتفاده اس اس

- دانشــگاهی کــه بــا اســتفاده از ســامانه کتابخانــه دیجیتــال  IBM امــکان اســتفاده از صدهــا هــزار جلــد کتــاب، 
مجلــه و جورنــال تخصصــی را بــه دانشــجویان در هــر مــکان و زمــان ارائــه مــی کنــد.

- در ایــن دانشــگاه ، دانشــجویان در پایــان هــر تــرم بــه تمــام اعضــا و کادر آموزشــی بــه صــورت آزاد و از طریــق 
شــبکه اینترنــت امتیــاز دهــی مــی کننــد.

- دانشگاهی که کلیه امور اجرایی آن به صورت بدون کاغذ  Paperless  انجام می شود.
- دانشــگاهی کــه تمــام اتــاق هــای آن) حتــي خوابــگاه( بــه اینترنــت پــر ســرعت و نامحــدود 24 ســاعته مجهــز 

اســت.
- دانشــگاهی کــه مرکــز تجــارت الکترونیــک، شــامل فروشــگاه هــای مجــازی، تبلیغــات و مرکــز پرداخــت هــای 

اینترنتــی بــرای دانشــجویانش ایجــاد کــرده اســت.
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بررسی 
انیمیشن 
شعبده باز

»انیمیشن هنر طراحی متحرک نیست بلکه هنر حرکتی است که طراحی میشود .«  )نورمن مک الرن(
 آقای دهستانی با استناد برگفته مک الرن : »در انیمیشن اصالت به حرکت داده می شود نه به تصویر.«

شعبده بازنام انیمیشن 

مقدمه

ژاک تاتی  ـ سیلوین شامت 

سیلوین شامت 

مدت زمان ۸0 دقیقه
محصول انگلیس، فرانسه . سال ۲010

تقابلی بین دنیای مدرن امروزی و گذشته، پیر و 
جوان، تقابلی بین روزمرگی و شور زندگی،... این است 

روایت شعبده باز.

داستان 

توضیحات 

نویسندگان 

کارگردان 

انیمیشــن بــه عنــوان هنــر هشــتم و وام دار تمامــی هنرهــای شــناخته شــده قبــل از خــود، رســانه ای اســت کــه در ایــن بخــش از نشــریه 
دانشــجویی »ســالم رســانه« بــه بررســی و تحلیــل آن پرداختــه مــی شــود. نکتــه ای کــه در ایــن سلســله مباحــث بــه آن اشــاره و تأکیــد 
مــی شــود، مقولــه ای اســت کــه گاه از چشــم تولیدکننــدگان و عالقــه منــدان آماتــور انیمیشــن دور مــی مانــد. در دنیــای پیشــرفته کنونــی 
مخاطبیــن ایــن رســانه و هنــر آن چنــان درگیــر تکنولــوژی هــای روز دنیــا بــرای بازنمایــی مفاهیــم ذهنــی خالقیــن اثــر مــی شــوند، 
کــه مباحــث علمــی و نظــری دنیــای انیمیشــن را نادیــده مــی گیرنــد. ایــن صفحــه فرصتــی اســت تــا عالقــه منــدان بــا نگاهــی نــو بــه 
بررســی و تحلیــل محصــوالت ســاخته شــده در ایــن رســانه بپردازنــد. هــدف از مباحــث ارائــه شــده در ایــن صفحــه رد اثــر بخشــی شــیوه 
هــای نویــن بــه کارگرفتــه شــده در ایــن مقولــه نیســت، بلکــه تأکیــد بــر وجهــی از دنیــای انیمیشــن اســت، کــه بــرای تولیــد اثــری در 
قالــب انیمیشــن نیازمنــد یادگیــری و دانســتن آن هســتیم. باشــد کــه مباحــث بررســی شــده و تبــادل نظــرات دانشــجویان بــا مطالــب کــه 
ارائــه مــی شــوند، ســیری مفیــد را طــی کــرده و راهــی باشــد بــرای پیشــبرد تولیــد محصوالتــی بــا کیفیتــی بهتــر نــه صرفــا در حیطــه 

تکنیکــی بلکــه در زمینــه ی محتوایــی.

ــاز پیــری کــه دیگــر ترفندهایــش مشــتری نــدارد و کســی تشــویقش نمــی کنــد، از پاریــس بــه اســکاتلند نقــل مــکان مــی  شــعبده ب
کنــد. در آنجــا بــا دختــر کوچکــی آشــنا مــی شــود کــه شــیفته ی شــعبده هــای او شــده اســت. آن دو بــا هــم در اتــاق یــک هتــل اقامــت 
مــی کننــد. شــعبده بــاز بــرای در آوردن پــول، کارهــای مختلفــی را آزمایــش مــی کنــد. ایــن در حالــی ســت کــه دختــر، عاشــق یــک 

جــوان مــی شــود . 
ــه  ــر اســاس فیلمنامــه ی کوچــک ژاک تاتــی کــه آن را ب ــار ســیلوین شــامت و ب ــاز فیلمــی ســت از کارگــردان فرانســوی تب شــعبده ب
عنــوان هدیــه همــراه بــا نامــه ای بــرای دختــرش ســوفی فرســتاده بــود. فیلــم نامــه ی ایــن فیلــم حاصــل نــگاه غــم زده ی ژاک تاتــی، 
کارگــردان فقیــد فرانســوی بــه دنیــا اســت. ژاک تاتــی قبــل از اینکــه کارگردانــی را پیشــه کنــد یــک بازیگــر پانتومیــم بــوده اســت کــه 
در یــک ســالن موســیقی کار مــی کــرده،و در آنجــا نمایــش هایــی را بــه روی صحنــه مــی بــرده اســت. حــس ایــن فیلــم بیشــتر مربــوط 
بــه زمــان رونــق ســالن هــای موســیقی و نمایــش هــای صحنــه ای اســت کــه در دهــه ی پنجــاه بــا آمــدن تکنولــوژی هــای جدیــد، 

رو بــه زوال مــی رفــت. ایــن روایــت بــا حســی از غــم و دلتنگــی و از دســت دادگــی بــا نقاشــی هــای زیبــا نمایــش داده مــی شــود.
شــکل گرفتــن ایــن فیلــم از آنجــا آغــاز مــی شــود کــه ســیلوین شــامت زمانــی کــه در حــال ســاختن یکــی از فیلــم هایــش بــه نــام ســه 
قلوهــای بلویــل بــوده ، بــرای اینکــه اجــازه ی اســتفاده ی یکــی از فیلــم هــای کمــدی ژاک تاتــی، کارگــردان فرانســوی را در فیلــم خــود 
از دختــر ژاک تاتــی بگیــرد؛ پیــش او مــی رود. بعــد از گرفتــن اجــازه، یــک رابطــه ی کاری بیــن ســوفی دختــر ژاک تاتــی و ســیلوین 
شــومات شــکل مــی گیــرد و ســوفی چــون محصــوالت شــوامت را دیــده بــود و مــورد پســندش قــرار گرفتــه بــود، فیلــم نامــه ای کــه 

پــدرش آن را نوشــته بــوده و بــه او هدیــه کــرده بــوده را بــه ســیلوین شــومات مــی دهــد.
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ــس  ــی عک ــکانس پایان ــد از س ــم بع ــر فیل در آخ
ــوفی  ــام س ــم و ن ــی بینی ــه را م ــر بچ ــک دخت ی
ــم  ــه وی تقدی ــول ب ــن محص ــه ای ــچف، ک تاتیس
ــه  ــان هدی ــی از هم ــم حاک ــن فری ــود. ای ــی ش م
تاتــی بــه دختــرش ســوفی اســت. تاتیســچف نــام 

ــد. ــی باش ــی م ــل تات ــی کام خانوادگ
ــع  ــتان در واق ــن داس ــه ای ــد اســت ک ــی معتق تات
داســتانی از یــک ســفر عشــق و مکاشــفه اســت 
کــه دو شــخصیت را از میــان اروپــای غربــی بــه 
پــراگ مــی بــرد؛ امــا شــامت مــی گویــد کــه ایــن 

ــدون کالم،رابطــه ای کــه  ــدر و دختــر اســت؛ رابطــه ای ب داســتان عاشــقانه نیســت بلکــه بیشــتر داســتان رابطــه ی یــک پ
شــاید ژاک تاتــی رویایــش را در ســر مــی پرورانــده اســت. ایــن انیمیشــن بــه هیــچ عنــوان انیمیشــنی دیالــوگ محــور نیســت 
بلکــه بیشــتر کراکتــر هــا بــا ایمــا و اشــاره هــای خــود و بــا حالــت هــای چهــره بــه خوبــی بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار کــرده 
و ســخن مــی گوینــد. شــعبده بــاز وداعــی بــا شــکوه بــا هنرمنــدان بــی همتــا و هنرهــای منســوخ شــده ی آنــان در عرصــه ی 

هنــر بــود، وداعــی شــاعرانه بــا هنــری کــه تولیــد مــی کردنــد و نمایــش مــی دادنــد.
ایــن فیلــم در نــوع خــود بــا روایــت داســتانی و گونــه ی بــه تصویــر کشــیدن تصاویــر و اتفاقــات؛ مــی توانــد پایــان دهــد بــه 

بحــث هایــی کــه حــول ایــن عقیــده ی قدیمــی مــی چرخــد:« انیمیشــن بیشــتر بــه درد کــودکان مــی خــورد...«
ــرن پیــش پاریــس  ــم ق ــا نی ــخ تقریب ــی اســت از تاری ــم روایت ــده کــه فیل ــن حــس در بینن ــرای تشــدید ای ــم ب ــدای فیل در ابت
ســکانس هــای اولیــه بــرای معرفــی فضــا بــا رنگــی قدیمــی نمایــش داده مــی شــود، در حالــی کــه تــا پایــان مــا تماشــاچی 
یــک انیمیشــن تقریبــا تمــام رنگــی هســتیم. نکتــه قابــل توجــه دیگــر در مــورد رنــگ ایــن انیمیشــن مقولــه ای اســت کــه بــه 
نورپــردازی آن مربــوط مــی شــود. مــا در تمامــی فریــم هــا و کادر بنــدی هــا شــاهد طراحــی کار شــده از تمامــی فضــا هســتیم، 
چیــزی کــه مــی تــوان بعــد از انیمیــت قــوی بــه عنــوان یکــی از نقــاط قــوت فیلــم بــه آن اشــاره کــرد. طراحــی هــا بــه گونــه 
ای در مقابــل چشــم بیننــده قــرار مــی گیــرد، کــه بــا وجــود تمــام دقتــی کــه در کاربــرد پرســپکتیو در بیــان کادرهــای روایــی 

صــورت گرفتــه، توســط نــور پــردازی و رنــگ حــس جدایــی کاراکتــر از پــس زمینــه را در بیننــده القــا مــی کنــد. 
اشــخاص و وســایل نزدیکتــر کــه بــر روی روایــت فیلــم تاثیــر مــی گــذارد بــا رنــگ پــردازی و نورمتفــاوت از بقیــه عناصــر بــه 
نمایــش درمــی آینــد و در عــوض سایراجســام و فضاهــا اغلــب بــا رنگــی خاکســتری کــه هــم درجــه بــا عناصــر رنگــی فیلــم 
اســت، در جایــی دورتــر بــرای بیننــده بیــان مــی شــود. ایــن گونــه عناصــر اصلــی مــورد توجــه بیشــتر قــرار مــی گیــرد و از 
شــلوغ بــودن کادر توســط وجــود عناصــری نــه چنــدان مهــم ولــی الزم، جلوگیــری مــی کنــد. عــالوه بــر ایــن بیننــده بــه فیلــم 

بــه عنــوان یــک اثــر دو بعــدی صــرف نــگاه نمــی کنــد. 
ــه  ــوان ب ــی ت ــوارد آن م ــه از م ــت ک ــا گذاش ــن بن ــرای انیمیش ــه ب ــول پای ــی 1۲ اص ــم دیزن ــی دانی ــه م ــور ک ــان ط هم
Exaggeration بــه معنــای اغــراق در حرکــت و زمــان بنــدی اشــاره کــرد، کــه در ایــن فیلــم بــه گونــه ای خــاص شــاهد 
آن هســتیم. بــا اینکــه مخاطــب، بــا فیلمــی کامــال رئــال در ارتبــاط مــی باشــد و شــخصیت هــا، احساســات و فضاهایــی کــه بــه 
نمایــش گذاشــته مــی شــوند؛ آنچنــان واقعــی و نزدیــک بــه ذهــن او هســتند کــه حتــی مــی توانــد در لحظاتــی بــا آن همــذات 
پنــداری کنــد، امــا ایــن نــکات باعــث نمــی شــود تــا فیلــم را از قالــب خــود یعنــی انیمیشــن دور کنــد. اغــراق در حرکــت چیــزی 
اســت کــه کارگــردان خصوصــا بــر روی حــرکات شــخص اول فیلــم خــوب پیــاده کــرده اســت. گاه ممکــن اســت ایــن ســوال 

در ذهــن مخاطــب پیــش بیایــد کــه پیرمــرد چــرا ایــن گونــه راه مــی رود؟
نکتــه ای گفتنــی در مــورد طــرز راه رفتــن و حرکــت پیرمــرد  مربــوط مــی شــود بــه نویســنده فیلــم و برداشــتی کــه کارگــردان 

از نوشــته ی وی دارد و برطبــق آن فیلــم خــود را حکایــت مــی کنــد .
در 15 دقیقــه پایانــی فیلــم، شــعبده بــاز بــرای دور مانــدن از چشــم دختــر پشــت یــک جــا لباســی پنهــان مــی شــود و وارد 
ســینما مــی شــود. یکــی از نقــاط مــورد توجــه فیلــم از دیــد مخاطــب همیــن لحظــه اســت، جایــی کــه پیرمــرد شــاهد فیلمــی 
زنــده بــر پــرده سینماســت. شــخص بازیگــر حرکاتــش و بــا کمــی دقــت حتــی طــرز لبــاس پوشــیدنش شــبیه شــخص اول 
داســتان ماســت. در ســکانس هــای داخــل ســینما کــه دوربیــن شــعبده بــاز را از پشــت ســر نشــان مــی دهــد، شــاهد نوعــی 

تعجــب در حــرکات او پــس از مواجــه بــا فیلــم در حــال اکــران هســتیم. 

فائزه دادگر آزاد
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نکتــه جالــب توجــه ایــن جاســت کــه فیلــم در حــال اکــران، قســمتی از فیلــم زنــگ تفریــح اثــر تاتــی اســت و بازیگــر فیلــم 
در آن ســکانس هــای بــه نمایــش گذاشــته شــده شــخصیتی اســت بــه نــام »هالــوت«، کــه خــود تاتــی اســت. چیــزی کــه 
برپــرده ســینما بــه نمایــش گذاشــته شــده صحنــه ای اســت کــه هالــوت وارد یــک خانــه شــده و مــی خواهــد از آن خــارج 
شــود. شــعبده بــاز و هالــوت بــه صــورت آینــه وار از محلــی کــه بــه آن وارد شــده انــد، بــا ســبک وســیاقی یکســان خــارج مــی 
ــاز کــه الهــام گرفتــه از خــود تاتــی  شــوند. جمعیــت کــم حاضــر در ســالن کــه بیننــده ی فیلــم هســتند و شــمایل شــعبده ب

اســت، لحظــه ای غریــب را در فیلــم رقــم مــی زننــد؛ کــه کامــال در جهــت بنیــان فکــری فیلــم اســت.
عــالوه بــر ایــن، شــعبده بــاز در طــول فیلــم بــرای معرفــی خــود در مــکان هــای مختلــف از یــک پوســتر اســتفاده مــی کندکــه 

بــاالی تصویــر شــخص اول داســتان نوشــته شــده :«TATISCHEFF » )نــام کامــل تاتــی نویســنده( . 

کارگــردان بــه طــرق ذکــر شــده، در رونــد روایــی فیلــم نشــان مــی دهــد کــه چقــدر بــه دنبــال روایــت داســتانی بــه قلــم تاتــی 
نیســت؛ بلکــه ایــن خــود زندگــی و شــخص تاتــی مــی باشــد. 

از فریــم هــای برگزیــده فیلــم از لحــاظ تصویرگــری مــی تــوان بــه آن قســمت از فیلــم اشــاره کــرد کــه شــعبده بــاز بــه همــراه 
مــرد ســوار بــر قایــق راهــی روســتا هســتند. در ایــن لحظــات دوربیــن قایــق و دو مــرد را از پشــت ســر نشــان مــی دهــد، بــا 
ســرعت گرفتــن و دور شــدن قایــق قطــرات آب بــر روی لنــز دوربیــن ضبــط کننــده ظاهــر مــی شــود. ایــن قبیــل ســکانس 
هــا کــه در ایــن فیلــم زیــاد دیــده مــی شــود در جهــت بیانــی اســت کــه مــدام زنــده بــودن ایــن اتفاقــات را بــه بیننــده گوشــزد 
کنــد. بــه ایــن مفهــوم کــه مخاطــب بیشــتر تماشــاچی فیلمــی زنــده در قالــب انیمیشــن اســت تــا انیمیشــنی بــا قالــب هــا و 

ویژگــی هــای تعریــف شــده. 
گویــی کارگــردان کامــال برخــالف ایــده برخــی کــه گاه انیمیشــن را بــرای بیــان حالــت هایــی اســتفاده مــی کننــد کــه ســینما 

و رســانه هــای دیگــر فاقــد بیــان آن هســتند، عمــل کــرده اســت.  
در مــورد موســیقی فیلــم بایــد گفــت، کــه در بیشــتر ســکانس هــا مخاطــب بــه همــراه تماشــای انیمیــت هــای قــوی حــس 

شــنیدن  درگیــر  اش  شــنوایی 
ــا  ــگ ب ــت، هماهن ــی اس موزیک
ــه او  ــم، ک ــای فیل ــر و فض تصاوی
ــور  ــه ط ــات ب ــی لحظ را در تمام
حســاب شــده همراهــی مــی 
ــای  ــه ه ــواردی صحن ــد. در م کن
لحــاظ  از  فیلــم  تکرارشــونده 
ــه مخاطــب  موضوعــی گاه حوصل
ــرد، در ایــن مواقــع  را ســر مــی ب
موســیقی بــه ســراغ مخاطــب 
ــی  ــان اصل ــه جری ــده و او را ب آم

ــد. ــی گردان ــاز م ــم ب فیل
ــه  ــی ک ــث محتوای ــاظ بح از لح
کارگــردان و نویســنده بــه دنبــال 

آن هســتند، مــی تــوان گفــت: ایــن فیلــم درمجموعــه فریــم هــای خــود آنچنــان از لحــاظ بصــری بیننــده را درگیــر مــی کنــد 
کــه گاه بــرای یــادآوری آنچــه از مفاهیــم در الیــه هــای زیریــن فیلــم نامــه پنهــان اســت، نیــاز بــه یــک بحــث و هــم اندیشــی 

ــی شــود. ــه حــس م و مطالع
مشــکل تاتــی بــا دنیــای مــدرن، اینجــا ایــن گونــه خــود را نمایــش مــی دهــد: در جــای جــای فیلــم شــاهد صحنــه هایــی 
هســتیم از آدم هــای مرفــه و مــکان هــای پــر زرق و بــرق کــه همگــی نوعــی مصــرف گرایــی را کــه از ویژگــی هــای بــارز 
ــه  ــه نمایــش مــی گــذارد. مصــرف گرایانــی کــه اگــر داشــته باشــند بایــد خــرج کننــد و گرن انســان دوره مــدرن اســت؛ را ب

هماننــد شــخصیت اصلــی فیلــم بایــد در هــر ســن و ســالی کــه باشــند بــه دنبــال کســب درآمــد باشــند.

مخاطــب در طــول داســتان ســکانس هــای بــارز را نیــز در مــکان هایــی بــا ویژگــی هــای دنیــای امــروزی مــی بینــد، هماننــد 
لحظــه ی آشــنایی دختــر و پســر فیلــم کــه در یــک فروشــگاه اتفــاق مــی افتــد، در حالــی کــه مــا در رونــد داســتان شــاهد 
مــکان هایــی هســتیم کــه طبیعــت اطــراف شــهر را نمایــش مــی داد یــا حتــی خیابــان هــای شــهر. گویــی هیــچ کــدام از ایــن 
لوکیشــن هــا بیانگــر مقصــود خالــق اثــر نبودنــد، جــز فروشــگاه! ایــن گونــه ســکانس هــا اگــر در خیابانــی بــه آن پرداختــه شــده 
بــاز حتمــا المانــی از دنیــای مــدرن را در کادر تصویــر بــه نمایــش مــی گذاشــته اســت. ماننــد سکانســی کــه دختــر و پســر در 
خیابــان جلــوی مغــازه ای کــه در ویتریــن خــود دو مانکــن زن و مــرد دارد، ایســتاده انــد. ایــن تصویرگــری نشــان مــی دهــد در 

هیــچ ثانیــه از فیلــم مخاطــب توانایــی خالصــی از مفهومــی را نــدارد کــه کارگــردان بــه دنبــال آن اســت .
ایــن نکتــه در مفهــوم دیگــری از ایــن فیلــم بایــد مــورد مالحظــه قــرار بگیــرد. ایــن مفهــوم چیــزی نیســت جــز ریتم یکســان و 
ضــرب آهنــگ کنــد فیلــم، مخصوصــا از نیمــه دوم فیلــم تــا انتهــا ی آن یعنــی درســت جایــی کــه پیرمــرد و دختــر راهــی شــهر 
مــی شــوند. در نیمــه دوم فیلــم تماشــاگر مــدام منتظــر نوعــی اتفــاق خــاص اســت اتفاقــی کــه نقطــه اوج و فــرود فیلــم باشــد. 

بــا کمــی دقــت در رونــد داســتانی فیلــم متوجــه مــی شــویم کــه ایــن اتفاقــات در طــی داســتان مــدام در حــال رخ دادن اســت، 
ــه  ــه ای کــه حوصل ــه گون ــد ب ــه اتفاقــات از چشــم مخاطــب دور بمان ــز اســت کــه باعــث مــی شــود ایــن گون ــی چــه چی ول
تماشــاچی ســر بــرود یــا حتــی در بعضــی مــوارد او را بــه تماشــای فیلــم تــا انتهــا وانــدارد؟ انتهایــی کــه عکــس العمــل دختــر 

در مواجــه بــا نوشــته پیرمــرد بایــد دیدنــی باشــد! 
ــی  ــاهد نوع ــا ش ــم، م ــاز و نویســنده اســت. در فیل ــم س ــته فیل ــر خواس ــاز مخاطــب درگی ــز ب ــت در اینجــا نی ــوان گف ــی ت م
روزمرگــی کســالت بــار هســتیم، کــه بــر کل فضــای فیلــم تاثیــر گذاشــته اســت. هنرمنــدی کــه در تقابــل بــا دنیــای مــدرن 
امــروز بــا تمــام هنــری کــه در دســتان اش اســت، دســت وی خالــی تــر از آن اســت کــه بتوانــد ســالحی در مواجــه بــا نســل 
ــه زندگــی و دنیــای پیرامونــش مــی بینیــم و  ــگاه او ب ــان او و از ن جدیــد و مــدرن، داشــته باشــد.  مــا تمــام اتفاقــات را از زب

مــی شــنویم. 
ــه افزایــش  ــور ب ــای مــدرن هســتیم. پیرمــردی دچــار روزمرگــی و مجب ــی از مدرنیســت و دنی ــا شــاهد بیان ــاز م در شــعبده ب
شــمار سرانگشــتی مخاطــب بــرای بــه دســت آوردن درآمــد بــرای زندگــی ســاده و نــه تجمــل گرایانــه. شــخصیتی کــه روزهای 
ــی کــه  ــم های ــن رو در فری ــری اســت. از ای ــال روزهــای کســالت آور پی ــه دنب ــا ب ــی را از دســت داده وتنه ــز جوان شــور انگی
شــما درانتظــار یــک تلنگــر بــه مخاطــب هســتید؛ بــاز دچــار نوعــی کســالت مــی شــوید، کــه بــا تکــرار همــان موضوعــات در 
ثانیــه هــای بعــدی تنهــا بــا اندکــی تغییــر در نحــوه بیــان موضــوع ایــن حــس در بیننــده تشــدید مــی شــود. ایــن تکرارهــا و 
موضوعــات کســالت آور گاه آنچنــان شــدت مــی گیــرد، کــه بیننــده در بعضــی از لحظــات فیلــم بــه مخاطبــان شــعبده بــاز کــه 
در ســالن نشســته حــق مــی دهــد کــه ســالن را تــرک کنــد و اینجا¬ســت کــه متوجــه مــی شــویم، چقــدر خالــق اثــر در گیــر 
انتقــال مفهومــی اســت کــه در ذهنــش دارد. در حالــی کــه بــا دیــدن ایــن انیمیشــن بعیــد اســت کــه هنرمنــد خالــق اثــر فاقــد 

توانایــی جــذب مخاطــب هماننــد ســایر محصــوالت باشــد.
البتــه ایــن گفتــه نمــی توانــد توجیــه مناســب بــرای ضعــف فیلــم درتکــرار مــداوم صحنــه هایــی باشــد کــه مــی توانســت بــه 
نمایــش گذاشــته نشــود. هنرمنــد مــی توانســت بــا کمــی اختصــار نــه حــذف کامــل، بــه بیــان مطلــب خــود بپــردازد. از ســویی 
دیگــر ایــن نقــد زمانــی جایــز اســت، کــه مــا فیلــم را بــه عنــون روایتــی صــرف نــگاه کنیــم، امــا  زمانــی کــه ســخن از بیانــی 
بــه گونــه ی زندگــی نامــه در میــان باشــد، بــه کاربــردن جزئیــات بــرای بیــان مطلــب در دوره ی مشــخص زمانــی، نکتــه ای 
بــدون اشــکال اســت. بــا ایــن حــال ســخن گفتــن و بحــث درمــورد مقولــه ی رونــد کنــد داســتانی بــا تمــام نیاتــی کــه ســازنده 

در ذهــن خــود داشــته اســت، مفصــل اســت و نیازمنــد دانســتن نــگاه عمیــق تــر ســازنده مــی باشــد.
شــامت در مــورد ســبک کاری خــود مــی گویــد:« ســبک مــن مبتنــی بــر پانتومیــم و بــازی کاراکتــر هاســت. مــن بیشــتر تحــت 
تاثیــر فیلمبــرداری زنــده قــرار مــی گیــرم تــا انیمیشــن. تحــت تاثیــر ژاک تاتــی و همــه ســتاره هــای فیلــم هــای صامــت مثــل 

چارلــی چاپلیــن، باســتر کیتــون و ...«  ایــن نکتــه بــه خوبــی در فیلــم شــعبده بــاز قابــل رویــت اســت.

انیمیشن
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انیمیشن

در پایــان بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه فیلــم شــعبده بــاز آخریــن اثــر بلنــد شــامت بــه 
عنــوان کارگــردان انیمیشــن، بعــد از انیمیشــن هــای پیــرزن و کبوترهــا وســه قلوهــای بلویــل، 
طبــق برنامــه ریــزی هــای تولیــد مــی بایســت در ســال 2007 اکــران مــی شــد، ولــی بــا ســه 
ســال تأخیــر در فوریــه ســال 2010 )در 60 اُمیــن جشــنواره فیلــم برلیــن( اکــران شــد. هزینــه 
ی ســاخت ایــن فیلــم حــدود 10 میلیــون یــورو بــوده اســت و هزینــه و ســرمایه گــذاری آن را 
شــرکت Pathe pictures  بــه عهــده داشــته اســت. ایــن محصــول در اســکار ســال2010 ، 
در قســمت بهتریــن فیلــم بلنــد انیمیشــن در رقابــت بــا دو فیلــم دیگــر، »داســتان اســباب بــازی 
3«  و« چگونــه اژدهــای خــود را تربیــت کنیــم؟« قــرار گرفــت، و نامــزد جایــزه اســکار ایــن ســال 
شــد. گفتنــی اســت در ایــن ســال جایــزه اســکار بــه فیلــم »داســتان اســباب بــازی 3« ســاخته 

شــرکت پیکســار و دیزنــی تعلــق گرفــت.

در شــماره بعــد، در راســتای اهــداف ذکــر شــده و چارچــوب تعییــن شــده، بــه معرفــی چنــد کتــاب در زمینــه  انیمیشــن مــی 
پردازیــم و در ادامــه ســعی مــی کنیــم، ارائــه ای از خالصــه آنچــه کــه کتــب ذکــر شــده ســعی در بیــان آن دارنــد، بیاوریــم .

مصاحبه با جاستین هولت
میالد جعفریمترجم 

ســالم جاســتین. میتوانــی بــرای مــا کمــی درمــورد خــودت بگویــی؟ )مثــال ســن، شــغل، محــل زندگــی(؛ و ایــن 
کــه چــه چیــزی باعــث شــد کــه شــغلی در صنعــت هنــری را انتخــاب کنیــد؟

جاســتین، شــما تــا اینجــا رزومــه ی درخشــانی را داشــتید، شــما در فیلــم هــای جذابــی فعالیــت و حضــور داشــته 
ایــد. مــن احتمــال مــی دهــم کــه خواننــدگان مــا بخواهنــد بداننــد کــه شــما بیشــترین لــذت و رضایتمنــدی را 

در کــدام کار داشــتید؟ و در حــال حاضــر مشــغول چــه کاری هســتید؟

جاســتین میتوانــی بــرای مــا دربــاره نــرم افزارهایــی کــه یــک طــراح بافــت و تکســتچر بــا آن هــا کار میکنــد، 
ــی شــوید؛  ــا مواجــه م ــا آن ه ــا ب ــزار ه ــرم اف ــن ن ــاال در اســتفاده از ای ــه احتم ــد؟و مشــکالتی ک حــرف بزنی

چیســت؟

ــه  ــت گــذاری ب ــزار و حیطــه کار باف ــرم اف ــق ن ــی کــه از طری ــن پیشــرفت های در 6-7 ســال گذشــته بزگتری
ــه هــا و ترفندهــای خــاص؟ ــکات خــاص؟ حیل ــوده اســت؟ ن ــد از چــه چیزهــای خاصــی ب دســت آورده ای

تکســتچر هــا را چگونــه تهیــه میکنیــد؟ آیــا خودتــان عکاســی مــی کنیــد و یــا اینکــه آن هــا را در فتوشــاپ 
تهیــه مــی کنیــد؟

اســم مــن جاســتین هالــت هســت و بــه عنــوان تکســتچر پینتــر )طــراح بافــت( در قســمت جلــوه هــای ویــژه 
در صنعــت ســینما فعالیــت مــی کنــم. در حــال حاضــر بــه ونکــوور  آمــده ام تــا بــه عنــوان لیــدر طراحــی بافت 
در شــرکت »ایمیــج انجیــن« فعالیــت کنــم. بــرای اینکــه بــه جایــی کــه اآلن هســتم برســم، راههــای پرپیــچ 
و خمــی را طــی کــرده ام. مــن در اصــل یــک دانشــجوی رشــته حقــوق در دانشــگاه مدیســون در ویرجینیــا 
بــودم. هیــچ وقــت از حقــوق و قوانیــن خوشــم نمــی آمــد و همیشــه دلــم مــی خواســت کــه در صنعــت فیلــم، 
بــه خاطــر اراده ای خاصــی کــه بــرای رســانه داشــتم، فعالیــت کنــم. اشــتیاق مــن بــا فیلــم هایــی همچــون 
ماتریکــس، گوســت باســترز، تــراژدی بیگانــگان، شــکارچی 1 و 2 و روبــوکاپ افــزوده مــی شــد و ایــن فیلمهــا 
الهــام بخــش مــن بودنــد. مــن همیشــه مجــذوب صنعــت ســرگرمی بــودم؛ غافــل از اینکــه روزی در اواســط 

تحصیلــم، ایــن کار را بــه صــورت جــدی ادامــه خواهــم داد.

ســوال ســختی پرســیدید، هــر پــروژه ای کــه تــا اینجــا داشــتم؛ جایــگاه ویــژه ای در قلــب دارد، مــن در تمــام 
پــروژه هــا از جــان و دل بــه صــورت خســتگی ناپذیــر تــالش مــی کــردم تــا نتیجــه ی نهایــی همــان شــود 
ــا پــروژه ی »هالــک« و نقاشــی کاراکترهــای آن  کــه مــن انتظــارش را دارم. مــن خاطــره هــای خوشــی ب
فیلــم داشــتم ولــی از آنجایــی کــه کاراکترهــای انیمیشــن»Rango« را از صفــر تــا صــد خــودم انجــام دادم 
برایــم دلنشــین تــر بــود؛ بایــد بگویــم بــا ایــن کار گل کاشــتم. فیلــم »Owlship« هــم فــوق العــاده بــود.

در حــال حاضــر هــم روی 3 پــروژه دیگــر فعالیــت دارم و کار پینــت و تکســتچر آن هــا برعهــده مــن اســت، 
)breakind dead(قســمت آخــر ســریال »twilightt«                                و دو کار دیگــر.

ــزار MARI  و  ــرم اف ــتر از دو ن ــن بیش ــی م ــید ؛ ول ــا کش ــزار ه ــرم اف ــن ن ــی بی ــرز واضح ــود م نمیش
Photoshop در طراحــی بافــت، اســتفاده مــی کنــم. قبــل از نــرم افــزار MARI برخــی مســائل پیــش 
رو مــی آمــد؛ مثــال مــن بایــد بیــن نــرم افــزار Photoshop و پکیــج 3 بعــدی بارهــا شــیفت مــی کــردم 

تــا بــه نتیجــه دلخــواه برســم، کــه بــا آمــدن مــاری ایــن مشــکل بــه راحتــی پایــان یافــت.

مــن فکــر نمــی کنــم کــه ایــن پیشــرفت هــای عظیــم کارهــای مــرا چنــدان شــامل شــود. Mari باعــث 
ســهولت ایجــاد بافــت و افزایــش کیفیــت و رزولوشــن کارهــا مــی شــد و در کیفیــت کار تاثیــر مــی گذاشــت. 
ولــی بایــد بگویــم کــه کار بــا هنرمنــدان حرفــه ای بــود کــه بــه مــن اجــازه داد کــه مســیر ایــن کار را کــه 
ــوب  ــا اینجــا خ ــود، را ت ــص کار ب ــب و نق ــی عی ــرای ب ــگ و اج ــح رن ــق، درک صحی ــامل مشــاهده دقی ش

بپیمایــم.

مــن تمــام تکســتچرهای مــورد اســتفاده در کارهایــم را بــا عکاســی، از طریــق اینترنــت، بوســیله اســکن بافــت 
هــای خــاص بدســت مــی آورم. تمامــی تکســتچرهای مــن اصالــت عکــس طبیعــی را دارنــد؛ کــه بــه صــورت 

کامــال حرفــه ای در نــرم افزارهــای Photoshop و MARI تغییــرات داده شــده انــد.
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مــا اغلــب درمــورد هنرمنــدان کانســپت )concept artist( و مدلســازها مــی شــنویم؛ مــی خواســتم بدانــم 
کــه ایــن افــراد چگونــه معــروف مــی شــوند و وارد صنعــت فیلــم و انیمیشــن مــی شــوند؟ آیــا تبلیغــات خاصــی 

مــی طلبــد؟ یــک هنرمنــد در ایــن زمینــه هــا چگونــه می¬توانــد بــه پیشــرفت برســد؟

ــه  ــد؟ چ ــوند داری ــت ش ــن صنع ــد وارد ای ــی خواهن ــه م ــی ک ــته از هنرجوهای ــرای آن دس ــنهادی ب ــه پیش چ
ــند؟ ــته باش ــد داش ــی بای ــص های تخص

گام بعدی برای شما چیست؟

بایــد پشــتکاری فراتــر از آنچــه مــد نظرشــان اســت، داشــته باشــند. بعضــی قســمت هــا در زمینــه تکســتچر 
ــه  ــان ک ــه آنچن ــده مــی شــود ک ــان پیچی ــم مــی شــود، چن ــری خت ــک کامپیوت ــه ســایه زن و گرافی ــه ب ک
شایســته اســت، بــه آن هــا پرداختــه نمــی شــود؛ البتــه بــا ظهــور نــرم افــزار MARI تحولــی در ایــن زمینــه 
بوجــود آمــد، کــه هنرمنــد نقاشــی دیجیتالــی کــم تــر درگیــر ایــن گونــه مســائل بشــود. بــرای مــن بهتریــن 
راه پیشــرفت، همــکاری و تجربــه بــوده اســت. بــا هنرمنــدان شــاخص همــکاری کــردن، اجــرا کــردن پــروژه 
هــای شــخصی و تمریــن بهتریــن راه اســت. ایــن کاریســت کــه مــن هنــوز هــم کــه هنــوز اســت دنبــال 
مــی کنــم. ایــن چیــزی اســت کــه شــما را در محــل کارتــان محبــوب مــی ســازد و دوســتی هــا را صمیمیــت 

مــی بخشــد.

وقتــی اســم بیمــاری روانــی بــه گــوش مــان مــی خــورد، اغلــب تصورهایــی خــاص از افــراد دیوانــه بــه ذهــن مــا مــی رســد. 
ــه گســترده ای را شــامل مــی شــوند کــه ممکــن اســت  ــی دامن ــر از آن اســت و بیمــاری هــای روان حــال آنکــه واقعیــت غی
دالیــل متفاوتــی نیــز داشــته باشــند. در ایــن مطلــب بــه بررســی 5 بیمــاری کامــال واقعــی و اثبــات شــده کــه بــر اثــر کار زیــاد 

بــا گجــت هــا و فنــاوری روز ایجــاد مــی شــوند؛ مــی پردازیــم. 

 )Technophobia(  تکنوفوبیا
 دســته اول کســانی هســتند، کــه از تکنولــوژی تــرس دارنــد. ایــن افــراد بطــور کلــی در هنــگام مشــاهده نمــود 
هــای تکنولوژیکــی، بــرای مثــال افــرادی کــه از تلفــن همــراه اســتفاده میکننــد، بطــور غیــر نرمالــی هیجــان 

زده شــده و اســترس خواهنــد داشــت.

)Nomo phobia(  نوموفوبیا
ایــن دســته از افــراد در هنــگام دوری از یــک دســتگاه تلفــن همــراه احســاس تــرس و تنهایــی مــی کننــد. ایــن 
دســته از افــراد در دو دســته مجــزا بایــد مــورد درمــان قــرار بگیرنــد. دســته اول افــراد معتــاد )بــه تلفــن همــراه( 
و دســته دوم افــراد دارای فوبیــا یــا همــان دارای تــرس مــی باشــند. تــرس از نبــود تلفــن همــراه در چنیــن افــراد 

بیمــاری بطــور کلــی در مواقــع اتمــام شــارژ باتــری و خرابــی دســتگاه نیــز مجــددا ظهــور میکنــد.

 )Cyber phobia(   سایبرفوبیا
تــرس از اثــرات کامپیوتــر هــا، برخــی افــراد )اغلــب مســن تــر هــا( از انجــام امــور بــا اســتفاده و بهــره گیــری 
از کامپیوتــر هــا تــرس دارنــد و در هنــگام اســتفاده از آنهــا مــدام منتظــر مشــاهده یــک پیغــام خطــا یــا بــروز 
مشــکل خواهنــد بــود زیــرا بــه مزایــای کامپیوتــر بصــورت بنیادیــن هیــچ اعتقــادی ندارنــد و آن را عمدتــا مضــر 

مــی پندارنــد. 

 )Telephonophobia(   تلفونوفوبیا
تــرس از تلفــن هــای همــراه و خانگــی. چنیــن افــرادی عمدتــا در هنگامــی کــه یــک تمــاس ســاده دریافــت 
مــی کننــد، بســیار هیجــان زده شــده و انتظــار دریافــت اخبــار بــد را از طریــق تلفــن دارنــد. ایــن تــرس باعــث 

مــی شــود تــا چنیــن افــرادی بــا افــراد پشــت خــط نیــز رفتــار نامناســبی نشــان دهنــد.

 )Selfiephobia( سلفیفوبیا
تــرس از گرفتــن عکــس از خــود اســت، چنیــن افــرادی از ظاهــر شــدن در مقابــل هــر دوربیــن دیجیتالــی خــود 
داری مــی کننــد؛ زیــرا مــی ترســند تصویــر آنــان بــه ســرعت بــر روی اینترنــت انتشــار یابــد و یــا وجهــه بــدی 

را جلــوه دهــد. تــرس در چنیــن افــرادی عمدتــا از کمبــود اعتمــاد بــه نفــس ناشــی مــی شــود.

اگــر مــی خواهنــد وارد صنعتــی شــوند مــن 2 اصــل را پیشــنهاد مــی کنــم، کــه در یکــی از کارهــا بهتریــن 
باشــند و در دیگــری عالــی. تخصــص، کلیــد اصلــی وارد شــدن بــه صنعــت فیلــم اســت. یــک طــراح بافــت 
ــه از یــک عکــس طبیعــی ، بافتــی بــی عیــب و نقــص بســازد؛ و پــس از درک  ــد باشــد کــه چگون بایــد بل

رنــگ آن بهتریــن کیفیــت را بایــد ارائــه دهــد.

ایــن اســت کــه تمــام کارهــای بافــت ایجــاد شــده در Image Engine در باالتریــن مرتبــه قــرار گیــرد. 
مــن راه رســیدن بــه آن را مــی دانــم و بــه آن خواهــم رســید.

 5 بیماری روانی مرسوم
میان کاربران تکنولوژی
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جالل فالح
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عکاسیعکاسی

ایــن لولــه اســتوانه ای شــکل 
دوربیــن  جلــوی  در  کــه 
عکاســی نصــب شــده یــا 
مــی شــود ) لنزهــای ثابــت و 
ــض ( از  ــل تعوی ــای قاب لنزه
تعــدادی عدســیهای مختلــف 
ــده  ــق ش ــم منطب ــر ه ــه ب ک
و  شــده  تشــکیل  اســت، 
دادن  عبــور  آن  وظیفــه 
ــر  ــر ب ــکیل تصوی ــور و تش ن
ــی  ــده داخل ــط کنن روی ضب
دوربیــن عکاســی مــی باشــد. 
در ســاختمان لنزهــا مجموعه 
عدســی هــای مختلفــی بــکار 
گرفتــه مــی شــود تــا تصویــر 
در  را  ســوژه  از  واضحــی 
فاصلــه ثابــت تشــکیل دهــد، 
کــه آنــرا فاصلــه کانونــی 
ــر  ــه تصوی ــطحی ک ــز و س لن
روی آن شــکل مــی گیــرد را 
ــی عدســی مــی  ســطح کانون

ــد.  نامن
ــه دو  ــتند ب ــادر هس ــا ق لنزه
ــک  ــتی و اتوماتی ــت دس حال
ــود  ــی خ ــه کانون ــم فاصل ه
را تغییــر دهنــد و هــم عمــل 
فوکــوس کــردن ) تنظیــم 
فاصلــه بیــن دوربین عکاســی 
و ســوژه ( را انجــام دهنــد .در 
ادامــه بــه چنــد مــورد در بــاره 
لنــز دیجیتــال توجــه کنیــد....

ــا در  ــال خصوص ــی دیجیت ــه در عکاس ــاختاری ک ــای س ــاوت ه ــت تف ــه عل ب
بخــش صفحــه حســاس )فیلــم و سنســور( وجــود داشــت، ســازندگان ناچــار 

بــه ایجــاد تغییــرات خــاص در لنزهــا و یــا بهبــود آنهــا شــدند. امــا بــه طــور 
کلــی، اصــول کاری لنزهــا یکــی اســت و بســیاری از لنزهــا بــه صــورت 
مشــترک در دوربیــن هــای آنالــوگ و دیجیتــال مــورد اســتفاده قــرار مــی 
گیرنــد. در ایــن بخــش بــه برخــی از ویژگــی هــا و تفــاوت هــای لنزهــا 

در عرصــه دیجیتــال و آنالــوگ پرداختــه مــی شــود.

یکــی از ویژگــی هــای لنــز، قــدرت تفکیــک و ایجــاد تمایــز بیــن جزئیــات 
بســیار ریــز در تصویــر اســت. کــه بــا اصطالحــات کنتراســت و رزولوشــن لنــز 

ــا رزولوشــن هــای بســیار  ــری ب ــه سنســورهای تصوی ــا ارائ ــی شــود. ب مشــخص م
بــاال و پیکســل هــای ریــز، بســیاری از لنزهــای آنالــوگ قــادر بــه تولیــد کنتراســت 
ــرآورده  ــرای ب ــذا ســازندگان ب ــد؛ ل ــرای ایــن سنســورها نبودن و رزولوشــن مناســب ب
کــردن نیــاز دوربیــن هــای دیجیتــال، ناچــار بــه تولیــد لنزهایــی بــا کیفیــت تصویــری 

باالتــر شــدند، کــه طبیعتــا دوربیــن هــای آنالــوگ نیــز از آنهــا بهــره منــد شــدند.

ــرار دارد کــه  ــر  روی ســطح سنســور تصویــری )صفحــه حســاس(، میکرولنــزی ق ب
تصویــر را روی ســطح سنســور متمرکــز مــی کنــد. ســطح سنســور پوشــیده از ســلول 
هــای نــوری بــا ســاختاری ســه بعــدی اســت، کــه در بــاال بــه نــور حساســند. حــال 
وقتــی نــور از لنــز عبــور مــی کنــد و بــه ســطح سنســور مــی رســد، بــه ســلول هــای 

نــوری مرکــز سنســور بــه طــور مســتقیم برخــورد مــی کنــد.

حــال آنکــه هــر چــه از مرکــز سنســور بــه ســمت اطــراف سنســور مــی رویــم، نــور مایــل تــر بــه ســلول هــای نــوری 
ــواره  ــه دی ــا برخــورد ب ــرده و بخشــی ب ــاالی ســلول برخــورد ک ــه ب ــور ب ــد در نتیجــه بخشــی از ن ــی کن برخــورد م
ــد خطــای  ــری مانن ــور و ایجــاد تاثی ــن بخشــی از ن ــدر رفت ــر باعــث ه ــن ام ــی رود . ای ــدر م ــه ه ــی ســلول ب جانب
رنگــی Chromatic Aberrations )ایجــاد حاشــیه رنگــی در لبــه اجســام( بــه خصــوص در قســمت هایــی بــا 
کنتراســت بــاال مــی شــود. در ایــن شــرایط در لبــه اجســام، حاشــیه رنگــی خصوصــا ارغوانــی ایجــاد مــی شــود. بــه 
 Wide Angles, Purple Fringing and ــا ــور و خطــای رنگــی ی ــالف ن ــا در اصطــالح ات ــن خط ای
Light Falloff گفتــه مــی شــود. در دوربیــن هایــی بــا سنســور بــزرگ تــر، نــوری کــه بــه بخــش هــای 
انتهایــی سنســور مــی رســد مایــل تــر اســت در نتیجــه تاثیــر ایــن خطــا تشــدید خواهــد شــد. ایــن خطــا 
در لنزهــای وایــد نیــز تشــدید مــی شــود بــه همیــن دلیــل برخــی از ســازندگان، بــرای کاهــش ایــن 
ــال  ــای دیجیت ــی از لنزه ــای برخ ــه انته ــور، ب ــش ن ــردن تاب ــتقیم ک ــت مس ــی را جه ــه، قطعات نقیص

اضافــه کــرده انــد.
ــور از ســطح سنســور تصویــری بیشــتر از فیلــم عکاســی اســت، بنابرایــن احتمــال ایجــاد  انعــکاس ن
مشــکالت تصویــری ماننــد هالــه هــای نــوری، فلــر و شــبح )Flare, Ghost( در عکــس بیشــتر 
اســت. لــذا برخــی از ســازندگان از الیــه هــای پوششــی خاصــی )Coating( در بدنــه داخلــی لنزهــا 

اســتفاده مــی کننــد تــا انعــکاس هــا را بــه حداقــل برســانند.
تصویــری کــه لنزهــای معمــول قطــع کوچــک تولیــد مــی کننــد، منطبــق بــر صفحــه حســاس ۳۵mm یــا 
Full Frame اســت. امــا زمانــی کــه از سنســورهای کوچــک تــر اســتفاده مــی شــود، مقــداری از تصویــر حاصــل 
از لنــز در خــارج از ســطح سنســور تشــکیل شــده و بخشــی کوچکتــری از تصویــر ثبــت مــی شــود. مثــال زمانــی کــه 
از لنزهــای ســوپر وایــد یــا فیــش آی اســتفاده مــی شــود، عــکاس بایــد متوجــه باشــد کــه بخشــی از انحنــای اطــراف 

کادر را از دســت خواهــد داد. در واقــع در ایــن حالــت، بخشــی از تصویــر اتــالف خواهــد شــد.
عواملــی از ایــن دســت باعــث شــد کــه لنزهایــی مختــص ســایزهای کوچــک تــر طراحــی شــوند کــه بــه دلیــل امــکان 
اســتفاده از اجــزا اپتیکــی کوچــک تــر، مزایایــی چــون حجــم، وزن و قیمــت کمتــر بــه همــراه داشــت )ماننــد لنزهــای 

. Nikon در دوربیــن هــای DX و یــا ســری Canon در دوربیــن EFS ســری
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه در اغلــب مــوارد ایــن لنزهــا بــا دوربیــن هــای Full Frame همخوانــی ندارنــد، بــه 
ایــن معنــا کــه یــا تصویــر تولیــد شــده کوچــک بــوده و همــه سنســور را در بــر نمــی گیــرد، یــا اصــال قابــل نصــب 
بــر روی بدنــه دوربیــن نبــوده و یــا در صــورت نصــب، نمــی توانــد تصویــر تولیــد کنــد. در شــرایطی کــه از لنزهــای 

معمــول Full Frame بــرای سنســورهای کــراپ اســتفاده مــی شــود، عمــق میــدان بیشــتر خواهــد بــود.
از آنجــا کــه بــه دالیــل اپتیکــی، تصویــر 
تولیــد شــده توســط لنــز در وســط؛ از 
ــری برخــوردار  ــت بهت شــارپنس و کیفی
اســت، سنســوری کــه کوچــک تــر از 
ــش  ــت، بخ ــز اس ــل از لن ــر حاص تصوی
ــد  ــی کن ــت م ــر را ثب ــط تصوی ــای وس ه
ــکالت  ــری دارد و مش ــت بهت ــه  کیفی ک
موجــود در اطــراف و گوشــه هــای تصویــر 
)ماننــد تیرگــی یــا عــدم وضــوح یــا 
اعوجــاج هــای شــدید( را ثبــت نمــی کنــد.

در شکل فوق در فاصله کانونی ۳00mm، قدرت تفکیک در لنز سمت راست بیشتر است.

شکل سمت چپ قطر دایره تصویر در لنز EF Canon که Full Frame است و لنز کراپ EF-S در سمت راست

لـــــــــــنز  اجزا دوربین عکاسی
بررسی این شماره :

مرتضی تیموری

جالل فالح

لنز دیجیتال



رایانه های شخصی ترکیبی از صوت و ویدئو 
می باشد، که در نسل جدیدی از بازی های 
رایانه ای ادغام خوبی از حرکت های کامل 

ویدئویی)اف ام وی( و آهنگ بسیار عالی 
از جلوه های صوتی و صدای محیط دیده 

می شود، که یک مثال مهم در سال 1993 
میست  است که دارای صحنه هایی زیبا و 
جلوه های صوتی موجود در فضا می باشد.
بین سال های 1994 تا 1996 نسل بعدی 

بازی ظاهر شد. سگا زحل در سال 1994 و 
نینتندو64 در سال 1996 معرفی شده است. 

در سال 1994 تازه سونی و پلی استیشن 
منتشر شد. در این میان بازی نینتندو بازی 

دونک کونگی کانتری را برای سیستم های 
خانگی عرضه می کند و هم چنین در سال 

1995 بازی وار کرافت  را شرکت بیلزارد 
عرضه کرد تصویرزیر نمونه ای از بازی دانکی کونگ کانتری را نشان داده است

باید توجه داشت که هنوز گرافیک بازی ها فاصله ی زیادی با آنچه امروز شاهد آن هستیم داشت. آمدن سیستم 
عامل ویندوز 95 در سال 1995 که از لحاظ گرافیکي بسیار متحول تر از سیستم عامل های قبل بود، باعث شد تا 

جهش بلندي در عرصه ی ساخت و طراحي بازي هاي کامپیوتري ایجاد شود. بازي هاي موفقي همچون صنعت جنگ 
)1994(، عطش برای سرعت )1994( و فیفا )1993(در این دوره ساخته شدند که نسخه های جدید تر آنها تا به امروز 

به بازار عرضه می شوند و همچنان جزو پرطرفدارترین بازی های روز دنیا هستند.
در سال 2005 مایکروسافت نسل جدید از کنسول های بازی با ایکس باکس360 آغاز شده است، در سال 2007 پلی 
استیشن 3  منتشر شد، این دستگاه قدرتمند با پردازنده سه هسته ای می باشد بازی ورلد اف کرافت  در سرتاسر دنیا 

به معروف ترین و موفق-ترین بازی تاریخ تبدیل شد. 
به دنبال رشته ورزشی یک بازی بزرگ، که به دنبال کنسول های وی فروخته شده است. به طوری که در سال 

2009، بازی ورزشی باعث جذب بسیار زیاد کاربران و طرفداران بازی های ورزشی بود. تصویر زیر نمونه معروفی از 
بازی های ورزشی و کنسول وی را نشان می دهد.

در سال 2012 مایکروسافت و سونی یک گام بیشتر پیشرفت کردند، شرکت های بازی ساز دنیا تمامًا با تقویت 
کنسول های خود، شناخت درست طیف نیازهای مشتریان، باال بردن گرافیک، دقت در جزئیات و سرمایه گذاری 

بیشتر در عملکرد هوش مصنوعی بازی-ها باعث جذب بازی بازان این گونه بازی ها شدند. که این نوع بازی ها  به 
واسطه حرکت با اندام می باشد.

بازی های موبایل مهمترین نوع بازی ها در این دهه تبدیل شد، به طوری که در سال 2012 تلفن ها، نوت بوک و 
ماشین های رومیزی منتشر شد .

به هر حال بازي هاي امروز، چه در حوزه ی بازی های حرفه ای و چه در حوزه ی بازی های تفننی، باتوجه به کارت هاي 
گرافیکي پیشرفته، صداي سه بعدي و امکان رقابت در فضای مجازی، دنیاي شگفت انگیزي را درست کرده اند و 

هرروز متنوع تر مي شوند و رقابت در این بازار، بسیار داغ و سخت شده است
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بازیبازی

تاریخچه بازی های رایانه ای
پریسا علیخانی

در ابتدای تاریخچه ی بازی های رایانه ای، فرآیند طراحی، ساخت و توسعه یک بازی رایانه ای توسط برنامه نویسان 
معمولی و غیر متخصص انجام می شد. این فعالیت ها عمومًا به صورت فردی انجام می شد که برآیند آن، یک 

محصول با خروجی سرگرم کننده بود.
بدون شک ایده ی اولین بازی های رایانه ای برگرفته از بازی هایی بود که سال ها توسط مردم مختلف، روی 

صفحات کاغذ انجام می شد. در سال 1947؛ توماس تی، گلد اسمیت جی آر و  استل ری من دستگاهی به نام المپ 
اشعه کاتدیک را که یک وسیله سرگرمی بود، اختراع کردند ولی نشانی از گرافیک های رایانه ای در آن وجود نداشت. 
تولد بازي هاي رایانه ای باز مي گردد به سال هاي 1950 میالدي، در آزمایشگاه کامپیوتر دانشگاه ام.آي.تي و  البراتور  

ملي بروکهاون.
در سال 1952 م، آ.س.داگالس، پایان نامه ی دکترای خود را در دانشگاه کمبریج با موضوع»تقابل انسان و کامپیوتر« 

نوشت و اولین  بازی پژوهش گرافیکی رایانه ای را برای مصارف  تحقیقی اش ساخت. کمی بعد در سال 1958م 
ویلیام.ا.هگینبوتام ، نخستین بازی رایانه ای به نام تنیس برای دو نفر را ساخت.

در سال 1960، عده ای از دانشجویان موسسه تکنولوژی»ماساچوست«،  بازی جنگ فضایی را طراحی کردند که در 
آن، دو بازیکن با یکدیگر نبرد می کردند. دانشجویان در این بین، مطالب بسیاری درباره نرم افزارهای سرگرم کننده 

آموختند و در فرآیند یادگیری نرم افزارهای گوناگون، پردازشگر یونیکس بنیان نهاده شد.
در سال 1978 شرکت تایتو بازی مهاجمان فضا )1978( را منتشر کرد. ایده ی این بازي، الگویی براي بسیاري از 
بازي هاي تیراندازی که بعداً ساخته شدند، بود و در سال 1980 شرکت آتاری آن را برای آتاری 2600 آماده کرد. 

محبوبیت این بازی به قدری بود که برای بازی کردن این بازی کنسول آتاری 2600 می خریدند. 
در همین زمان ها بود که شرکت های ژاپنی زیادی وارد صنعت ساخت بازی های آرکید شدند. شرکت هایی نظیر 

نامکو. شرکت نامکو در سال 1980 بازی پَک  َمن  )1980(را برای دستگاه های آرکید تولید کرد. پَک َمن )1980( 
اولین شخصیت تاریخ بازی های رایانه ای است که چهره ی منحصر به فرد دارد. 

در بازه زمانی 1980 تا 1989 سرعت تولید بازی شروع به رشد کرد، که بسیاری از بازی های معروف در این دهه 
تولید شده است. مانند زورک در سال 1980، دونکی کونگ در سال 1981، پل پزیشن در سال1982، ماریو برز در 
سال 1983، الیت در سال 1984، متروید  در سال 1986، مگا من در سال 1987، پابلیس در سال 1989 . در سال 
1985 سیستم نینتندو )NES( معرفی و پس از آن  سیستم سگا مستر همراه با بازی برادران سوپر ماریو موفقیت 

آنی پید کرد تا حدی که بازی پرفروش بازی های رایانه ای تمام تاریخ می شود.
در سال 1989 نینتندو گیم بوی به عنوان اولین سیستم بازی دستی معرفی شده است که همراه با بازی تتریس 

ساخته شد که آن را بسیار محبوب کرده بود. تتریس توسط یک دانشمند روسی الکسی  طراحی شده و اعتیادآورترین 
بازی در نظر گرفته شده بود.

با آمدن کامپیوترهاي شخصي و سیستم عامل داس به عنوان سیستم اجراگر نرم افزارها، شرکت ها به فکر درست 
کردن بازي هاي کامپیوتري که با قابلیت هاي این سیستم عامل همخواني داشته باشد، افتادند.  اولین بازي سه بعدي 

به نام وولف سه بعدی  )1992( نیز در همین زمان یعنی سال 1992 ساخته شد و تا سال ها بازي هاي سه بعدي را بازي 
سبِک وولف مي نامیدند.



سینماوب
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تاریخچه مرورگرها
پریسا علیخانی

اولیــن صفحــه وب کــه توســط برنــزی لــی ســاخته شــد فاقــد تصویــر بــود و فقــط چنــد text در آن گنجانــده شــده 
ــه  ــل خــودش ب ــه ایمی ــک ب ــک لین ــراف و ی ــد پاراگ ــه شــامل چن ــا را ک ــن صفحــه وب دنی ــی اولی ــم برنزل ــود. تی ب

صــورت mailto را ایجــاد کــرد. 

ــر  ــن مرورگ ــود؛ ای ــی ب ــای گرافیک ــن مرورگره ــی از اولی ــر؛ NCSA MOSAIC Mosaic یک ــن مرورگ اولی
ــر و متــن همزمــان  ــط گرافیکــی ایجــاد کــرد. قبــل از مرورگــر NCSA Mosaic تصاوی ــه راب ــی در زمین انقالب
قابــل نمایــش نبودنــد و حتــی دکمــه بازگشــتی نیــز وجــود نداشــت، مرورگــر World Wide Web کــه بعدهــا 
بــه نــام نکســوس تغییــر نــام یافــت، فقــط توانایــی نمایــش متــن را داشــت و حتــی فونــت هــا و رنگهــای اســتفاده 

شــده در آن هــم کامــال محــدود بــود و گســتره ای را در بــر نمــی گرفــت.  

Netscape: بعــد از یــک ســال مدیــر همیــن پــروژه، شــرکتی بــا نــام نـِـت اســکیپ ومرورگــری بــا همیــن نــام 
 :IE  .تأســیس کــرد کــه موفــق شــد 90 درصــد کاربــران را بــه خــود اختصــاص دهــد و بــه محبوبیــت خــود بیفزایــد
ــا مرورگــر نِــت  ــه رقابــت ب اقتبــاس  شــده از مرورگــر موزائیــک اســت کــه توســط ماکروســافت توســعه یافــت و ب

اِســکیپ پرداخــت. ایــن قضیــه اولیــن جنــگ مرورگرهــا را در ســال 1374 )1995 میــالدی( رقــم زد.پ

IE تــا ســال 1381 )2002 میــالدی( موفــق شــد تــا بــا محبوبیــت سیســتم عامــل شــرکت ســازنده اش 95 درصــد 
کاربــران رو بــه ســمت خــودش جلــب کنــد. ســال1377)1998 میــالدی( بــود کــه Netscape بــرای ایجــاد یــک 
مرورگــر رقابتــی خــوب و اســتفاده از منابــع متــن بــاز، بنیــاد موزیــال را تشــکیل داد. بــا موفقیــت هــا و نــوآوری هــای 
ــا IE6 هــم آغــاز شــد؛ بعدهــا شــرکت  ــران بیشــتر، درجــا زدن ماکروســافت ب روزافــزون فایرفاکــس در جــذب کارب
هــای بــزرگ نــرم افــزاری بــا توجــه بــه پتانســیل بــاالی مرورگرهــا در جــذب کاربــران بــه محصــوالت و تبلیغــات 

هدفمنــد، مرورگــر هــای اختصاصــی خودشــان را روانــه ی بــازار کردنــد.  

درباره الی فاطمه دژمنقد و بررسی فیلم 

مقدمه

اصغر فرهادی و درباره الی 

ســینما پدیــده ایســت کــه امــروزه بشــر را بــا هــر رده ســنی و فرهنــگ هــا و نژادهــای گوناگــون درگیــر خــود کــرده اســت. ایــن رســانه 
قدرتمنــد از تولــد خــود در جهــان )1895( و در ایــران در دوره پهلــوی اول )1312( بــا فیلــم بلنــدی از اوانــس اوگانیانــس بــا نــام »آبــی و 
رابــی« در ســینما مایــاک در خیابــان اللــه زار تهــران کــه بــر پــرده ســینما رفــت، تــا بــه امــروز شــاهد جســتار هــای متفاوتــی بــوده اســت.

بــه همیــن خاطــر در ایــن بخــش کــه بــه یــاری برپایــی ایــن نشــریه در اختیــار ایــن رســانه قــرار گرفتــه اســت، ســعی بــر آن اســت تــا در 
راســتای بــاال بــردن ســطح ســواد خواننــدگان، در بــاب ســینما ســخن بــه میــان آیــد.

حــال بــا توجــه بــه اینکــه بحــث دربــاره ســینما از جوانــب مختلفــی چــون تاریــخ، نظریــه پــردازی، فلســفه و دیگــر علــوم مرتبــط بــا ایــن 
رســانه بــه درازا کشــیده و در ایــن میــان، مجــال بســط آن نیســت، بهتــر کــه بگوییــم: تــو خــود حدیــث مفصــل بخــوان از ایــن مجمــل.

اینــک تــا آنجــا کــه در تــوان ایــن درگاه اســت، مــی خواهیــم بپردازیــم بــه نقــش ســینما در رشــته چندرســانه ای کــه بــی شــک از مقامــی 
شــامخ برخــوردار بــوده اســت، چــرا کــه بــا توجــه بــه میــان رشــته ای بــودن چندرســانه ای، واضــح اســت کــه مطالــب بعــدی ایــن بخــش 

از قــراری اســت تــا هــر چــه بهتــر ایــن شــاخه پــر اهمیــت رشــته مذکــور مــورد بحــث قــرار گیــرد.

جایــزه اســکار ســینما بــرای فیلــم »جدایــی نــادر از ســیمین« اصغــر فرهــادی در ســال 2012 بــدون شــک نقطــه عطفــی در 
بیــن ســینماگران و همیــن طــور مخاطبــان ایــن رســانه بــوده اســت. طوریکــه پــس از کســب ایــن افتخــار بــرای جامعــه ایــران 
باالخــص جامــه ســینمایی کشــورمان، نــه تنهــا بیــش از پیــش نــام ایــن کارگــردان بــزرگ را بــر ســر زبــان هــا انداخــت کــه 

حداقــل انتظــار نــگاه ویــژه تــری بــه ایــن هنــر را باعــث شــد.
 فرهــادی کارگردانــی کــه کارش را در ابتــدا بــا نوشــتن فیلمنامــه مجموعــه تلویزیونــی روزگار جوانــی در ســال 77 آغــاز کــرد 

و پــس از آن بــا فعالیــت هــای مســتمر در زمینــه فیلمنامــه نویســی و کارگردانــی چندیــن مجموعــه و فیلــم بلنــد ادامــه داد.
بــا وجــود پرونــده هنــری پــر اهمیــت ایــن کارگــردان  در ایــن مطلــب مــی خواهیــم فیلــم  »دربــاره الــی ...« را مــورد بازنگــری 
ــادی کــه  ــد اصغــر فرهــادی کــه پــس از کشــمکش هــای زی ــم بلن ــی ...« چهارمیــن فیل ــاره ال ــم. »درب ــرار دهی و تحلیــل ق
بــرای نمایــش ایــن فیلــم وجــود داشــت در ســال 87 اکــران شــد. ایــن فیلــم بــا اکــران درجشــنواره فیلــم فجــر برنــده جایــزه 
بهتریــن کارگردانــی و بهتریــن صــدای فیلــم )حســن زاهــدی( و بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران شــد. فیلــم در دو جشــنواره 
بیــن المللــی فیلــم برلیــن و جشــنواره فیلــم ترایبیــکا بــه ترتیــب جایــزه خــرس نقــره ای بهتریــن کارگردانــی و بهتریــن فیلــم 

داســتانی بخــش بیــن الملــل را بــه خــود اختصــاص داد. 
در تحلیــل و نقــد فیلــم، قصــد بــر توضیــح چندیــن بــاره ی داســتان را نــدارم، بــه همیــن خاطــر فقــط بــه المــان هایــی کــه 
در متــن بــرای توضیــح بیشــتر نیــاز اســت بســنده کــرده ام. اگــر نگاهمــان بــه اثــر ســینمایی بیــان گــر تلنگــری باشــد، کــه 
از ســمت ایــن رســانه بــه مخاطــب وارد مــی شــود تــا  معضــل یــا شــرایط انســانی کــه در زندگــی روزمــره بــا آنهــا مواجــه 
هســتیم را نشــان دهــد؛ بایــد گفــت در ایــن فیلــم آن مســئله ای کــه فیلمســاز قصــد واکاوی آن را داشــته مســئله قضــاوت 
اســت؛ مســئله  ای کــه بــه دلیــل تکــرار آن در دنیــای پیرامــون چــه اگــر خودمــان مــورد قضــاوت قــرار بگیریــم و چــه اینکــه 
در معــرض قضــاوت دیگــران باشــیم، از کنــار آن رد مــی شــویم. ایــن نادیــده گرفتــن بیشــتر در شــرایطی خواهــد بــود کــه 

خودمــان در معــرض قضــاوت قــرار گیریــم. 
ایــن مقولــه اگــر چــه در زندگــی روزمــره مــان یــک اتفــاق عــادی باشــد، امــا بــا تماشــای ایــن اثــر حداقــل بــرای مدتــی کــه 
بــا پخــش فیلــم همراهیــم مــا را بــه فکــر وا مــی دارد. قصــد فیلمســاز نــه پیامدهــای ایــن معضــل کــه بیــان ایــن اتفاقــات بــه 

ظاهــر ســاده اســت. البتــه مــی تــوان بــا پایــان بــاز فیلــم در مــورد پیامدهــای ایــن معضــل هــم ســخن گفــت.
ایــن مســئله در دو قســمت، قبــل و بعــد از گــم شــدن شــخصیت اِلــی )بــازی ترانــه عیلدوســتی(، جهــت هــای مختلفــی دارد.

در قســمت اول )قبــل از گــم شــدن اِلــی( نظــر شــخصیت هــا کــه معمــوال در ســطح قضاوتــی مثبــت قــرار دارد، باعــث همــزاد 
پنــداری عمــوم تماشــاگران بــا شــخصیت هــا مــی شــود و حتــی شــاید ایــن نظــرات را در گذشــته ی زندگــی خــود جســت و 
جــو کننــد. بــرای مثــال در فصــل پــارک جنگلــی چنــد شــخصیت شــروع بــه نظــر دادن راجــع بــه اِلــی مــی کننــد بــا ایــن 
جمــالت کــه : ادا اصولــی نیســت، محجوبــه ...  همیــن طــور در ادامــه رونــد فیلــم اتفاقاتــی از ایــن دســت بــاز هــم تکــرار 
مــی شــود. اغلــب ایــن نظــرات حــول ایــن موضــوع مــی چرخــد کــه در کل دختــر مناســبی اســت بــرای آشــنایی بــا احمــد 

)بــازی شــهاب حســینی(.
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ــر کــردن  ــردازی و درگی ــر پرســوناژ و روایــت داســتان کــه حــول شــخصیت پ ــه هــای پ ــا صحن ــم ب در شــروع فیل
مخاطــب بــا روال داســتان مــی گــذرد روبــه روهســتیم، در ایــن میــان ذکــر نکاتــی از قبیــل  ســواد فیلمســاز و مهــارت 
وی در شــکل دادن همــزاد پنــداری مخاطــب بــا شــخصیت هــا،  بــرش هــای هوشــمندانه خانــم هایــده صفــی یــاری 
تدوینگــر اثــر و فیلــم بــردارِی درخشــان آقــای حســین جعفریــان خصوصــا در فصــل دریــا ضــروری اســت. ایــن هــا 

همــه مطالبــی اســت کــه مــا را بــا فیلمــی در خــور توجــه از لحــاظ فرمــال و محتوایــی در گیــر مــی کنــد.
بهتــر اســت در ایــن مرحلــه، بــه مســئله ی کنــش- ایــده توجــه کنیــم. کنــش- ایــده در اثــر ســینمایی را مــی تــوان 
بــه عنــوان پیــش کاتارســیس خوانــد، بــه ایــن مفهــوم کــه، قبــل از نقطــه اوج یــا همــان کاتارسیســی کــه مرحلــه  
تخلیــه ی عمیــق هیجانــی اســت، کنــش- ایــده اتفــاق مــی افتــد. هیچــکاک، کارگــردان بــزرگ انگلیســی زبــان در 
ایــن بــاره مــی گویــد: اگــر در فیلمــی بمبــی ناگهــان بــدون هشــدار قبــل، منفجــر شــود، بــا فیلــم بزرگــی طــرف 

نیســتیم. مــی بینیــم کــه ایــن مســئله بــه بهتریــن شــکل در رونــد داســتان پیــش مــی رود

هــر کــدام از شــخصیت هــای فیلــم بــا پیــش کشــیدن صحنــه هایــی کــه در نیمــه ی ابتدایــی فیلــم اتفــاق افتــاد، 
قصــد بــر ایــن دارد کــه اواًل خــود را تبرئــه کنــد و ثانیــًا شــخصیت میهمــان )اِلــی( را واکاوی کنــد؛ شــخصیتی کــه 
حتــی نــام کامــل آن را هــم نمــی داننــد. همیــن هــا کافــی اســت  بــرای اینکــه متوجــه قضــاوت هــای شــخصیت 

هایــی باشــیم کــه حتــی از کوچــک تریــن هویــت اِلــی هــم بــی خبرنــد.

بــرای مثــال، نماهایــی از امــواج خروشــان دریــا، نــور پــردازی و رنــگ فریــم هــا کــه متمایــل بــه رنــگ خاکســتری، 
یــا حتــی در همــان نماهــای ابتدایــی کــه در تونــل برداشــت شــده اســت؛ صــدای جیــغ مســافران را داریــم. ایــن هــا 
و کنــش- ایــده هــای دیگــری از ایــن دســت، همــه و همــه در بیــان اتفــاق بــزرگ نیمــه ابتدایــی داســتان )فصــل 
غــرق شــدن(، دخیــل هســتند. ایــن همــان کاتارسیســی اســت کــه بــه اســتادی تمــام در ایــن فیلــم، ســاخته وپرداختــه 
شــده اســت. پــس از غــرق شــدن شــخصیت آرش )نقطــه اوج(، مخاطــب در یــک ســرازیری قــرار مــی گیــرد کــه در 
جــای خــود بــدون حرکــت مــی مانــد، بــه طــوری کــه ایــن رونــد تــا چندیــن دقیقــه بعــد از ایــن حادثــه ادامــه مــی 
یابــد. بــه دنبــال ایــن اوج ،پــس از گــم شــدن الــی، مخاطــب همــراه بــا کنــش هــای فــراوان شــخصیت هــای دیگــر 
بــرای تبرئــه کــردن خــود در گــم شــدن اِلــی، همچنــان فقــط شــاهد ماجراســت. وی فقــط شــاهد قضاواتــی اســت که 

همــه شــخصیت هــا دربــاره اِلــی دارنــد. 

ورود نامــزد اِلی)علیرضا-بــازی صابــر ابــر( در فیلــم نقطــه عطفــی اســت کــه در فصــل هــای انتهایــی، موجــب آن 
پایــان بــاز فیلــم مــی شــود، کــه مــی تــوان گفــت همــان امضــای هنــری فیلمســاز اســت کــه در تمامــی آثــارش 

بــه نحــوی رعایــت مــی شــود.
بــا ورود علیرضــا گــره گشــایی هایــی در فیلمنامــه اتفــاق مــی افتــد و آن اینکــه ســپیده مجبــور مــی شــود خبــرداری 
خــود را از وجــود نامــزد الــی آشــکار کنــد. و ایــن آگاهــی ســپیده کــه مجبــور اســت قبــل از ورود علیرضــا آن را 
ــا برمــال  ــه ب ــه رفت ــی او در ســکانس هــای متعــددی اســت،که رفت ــد، ســبب اســترس و دغدغــه درون کتمــان کن
شــدن آگاهــی قبلــی ســپیده، مــا در رونــد ایــن گــره گشــایی قــرار مــی گیریــم. ایــن گــره گشــایی تــا آنجــا کــه 
مســئله تــالش علیرضــا بــرای یافتــن حقیقــت اتفــاق مــی افتــد، پیــش مــی رود. حقیقتــی کــه تنهــا پاســخش در 
شــکل گیــری هویــِت الــی بــرای علیرضــا نقــش اساســی دارد؛  و همیــن مســئله کــه در ایــن قســمت قصــد تأمــل 
و واکاوی آن را داریــم. چیــزی کــه درواقــع بایــد آنــرا تــالش بــرای مفهــوم کلــی فیلــم از ســوی فیلمســاز دانســت.
آیــا کارگــردان بــا ایجــاد ایــن فضــای کتمــان حقیقــت، میخواهــد تنهــا بــا رد یــک پایــان تلــخ، تلخــی بــی پایانــی 

شــکل دهــد؟ 
ــی  ــا نمــای پایان ــردان ب ــر کارگ ــد. اگ ــن آن ســهیم ان ــا در شــکل گرفت ــه همــه شــخصیت ه ــی ک کتمــان حقیقت
بخواهــد مســئله کلیشــه »زندگــی جاریســت« را مطــرح کنــد، چــرا بایــد حقیقــت کتمــان شــود؟ چــرا فیلمســاز بایــد 
ــا  ــا گفتــن حقیقــت تنهــا ســبب پایــان تلــخ روایــت شــود، ب در مقابــل ایــن پرســش حیاتــی کــه مــی توانســت ب

دروغــی ایــن پرونــده را بــاز بگــذارد؟
مگــر غیــر از ایــن اســت کــه در فصــل درخشــانی از فیلــم )سکانســی کــه شــاهد دو شــخصیت ســپیده و علیرضــا 
در آشــپزخانه ویــال هســتیم و شــکل گیــری کتمــان حقیقــت( چندیــن بــار ســپیده در مقابــل لحــن صادقانــه و غیــر 
مغرضانــه علیرضــا قــرار مــی گیــرد؛ کــه فقــط مــی خواهــد بدانــد کــه الــی گفتــه بــود نامــزد دارد یــا نــه؟! امــا تنهــا 
نتیجــه از ایــن بحــث دروغــی اســت کــه بــه قــول شــخصیت هــای دیگــر فقــط مــی خواهنــد قائلــه ایــن ســفر 

ختــم بــه خیــر شــود!
ــی  ــپیده م ــاز شــود، س ــپیده مشــکل س ــه س ــم پاســخ صادقان ــاز ه ــه ب ــم ک ــن بگیری ــر ای ــرض را ب ــر ف ــی اگ حت
توانســت از خواســته و انتخــاب خــود الــی بــرای ایــن ســفر، خــودش و باقــی مســافران را از مخمصــه ای کــه شــاید 

اتفــاق بیافتــد، رهــا کنــد. 
بــا توجــه بــه ایــن نکاتــی کــه بــا تماشــای دقیــق ایــن اثــر حاصــل مــی شــود، در ایــن بخــش فیلــم، بــا بســط 
موضوعــی در جریــان هســتیم کــه بــر پایــه یــک کتمــان حقیقــت اســت. مســئله ای کــه متأســفانه بــه اســتادی 

مــوارد گذشــته مطــرح نشــده اســت.
چیزی که تنها هدفش ضمیمه کردن یک تلخی بی پایان بر روال فیلم است.

و اما مسئله پایان تلخ یا تلخی بی پایان! 

بســیار ســخن هــا گفتــه شــده در بــاب اینکــه دربــاره الــی ... کپــی اســت از ماجــرا. و یــا اینکــه از نظــر برخــی هــم 
ایــن دو فیلــم بجــز شــباهت هــای  روایــی  هیــچ نقطــه اشــتراکی بــا هــم ندارنــد. بحثــی کــه در ایــن راســتا وجــود 

دارد، بیشــتر آشــنایی مخاطبــان بــا ایــن نقــد و در آخــر پیامــی روشــن از ایــن تحلیــل اســت.

»ماجرا« ی آنتونیونی  یا  »درباره الی...« فرهادی
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سینماسینما

ــم »ماجــرا«  ــا فیل ــار کــه ب ــی تب ــی )Michelangelo Antonioni( کارگــردان ایتالیای ــکل آنجلوآنتونیون می
در ســال 1960 مــورد توجــه ســینماگرانی چــون روســلینی و از آن پــس ســینمای حرفــه ای جهــان قــرار گرفــت.  
ویژگــی ســینماگران مهمــی چــون آنتونیونــی، در شــخصی بــودن ســینمای آنهاســت. ســینمای او بیــش از هرچیــز 
ــدگاه هــای فلســفی و  ــود و دی ــه هــای شــخصی اش ب ــردی و تجرب ــا و دغدغــه هــای ف بیانگــر دل مشــغولی ه
ــار  ــه آث هســتی شناســانه او را منعکــس مــی کــرد. ازخودبیگانگــی، تنهایــی و سرگشــتگی انســان مــدرن، درونمای
ــد؛ کــه شــعارش  ــدرن خوان ــر م ــه کامــل هن ــی را نمون ــارت فیلســوف فرانســوی آنتونیون ــود. روالن ب ــی ب آنتونیون
فرزانگــی، هوشــیاری و شــکنندگی اســت. بــارت، کیفیــت و دقــت هنــری آنتونیونــی را در ثبــت لحظــات گــذرای 

زندگــی و تعریــف خویشــتن در بحبوحــه میــان عــدم قطعیــت و ثبــات، ســتایش کــرده اســت.
مســئله بحبوحــه میــان عــدم قطعیــت و ثبــات در آثــار آنتونیونــی، چیزیســت کــه میتوانــد پلــی میــان ایــن دو فیلــِم 

مــورد بحــث باشــد. چیــزی کــه در بطــن روایــت شــکل مــی گیــرد.
ــدای  ــژه در مباحــث ســینمایی اســت. از ابت ــر پیرنــگ آن، از ارکان وی مــی دانیــم کــه روایــت در داســتان ســوار ب
ورود روایــت و داســتان در ســینما تــا امــروز کــه ایــن رونــد شــامل جنبــش هــا، نظریــات و تحقیقــات وســیعی بــوده 
ــه چگونگــی بســط  ــه بیشــتر انتظــارات او را در زمین ــرار داده ک ــام را در ســطحی ق ــان خــاص و ع اســت، مخاطب

روایــت در اثــری کــه بــا آن مواجــه اســت، قــرار مــی دهــد.
بررســی روایــت در دو فیلــم را بــا توجــه بــه نظریــه بینامتنیــت شــرح مــی دهــم. بــرای توضیــح ایــن نظریــه بــه 
تعریــف روالن بــارت اشــاره مــی کنــم: »هــر متنــی یــک بینامتــن اســت؛ دیگــر متــن هــا در ســطوح متغیــر و بــا 
شــکل هــای کمابیــش قابــل شناســایی در آن حضــور دارنــد؛ متــن هــای فرهنــگ پیشــین و متــن هــای فرهنــگ 
پیرامــون؛ هــر متنــی یــک بافــت جدیــد از نقــل قــول هــای متحــول شــده اســت.«  )بینامتــن( موجــب مــی شــود 
کــه یــک ویژگــی گفتــه، بــه یــک متــن دیگــر ارجــاع شــود؛ یعنــی در هــر اثــر مــا بســط و گرایــش هــای وابســته 

بــه متــون پیشــین را داریــم.
ــون و  ــردن مت ــگ ک ــه در حــال هماهن ــد فعاالن ــه، هنرمن ــن نظری ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب ــد توجــه داشــت ک ــا بای  ام

ــه. ــه منفعالن ــود اســت ن ــش موج ــای از پی ــان ه گفتم
دقیقــا همــان برخــوردی کــه در بیــن ایــن دو اثــر اتفــاق مــی افتــد. دربــاره الــی دارای برداشــتی ســوبژکتیو و فعاالنــه 
از ماجرا-ســت نــه اینکــه اصغــر فرهــادی بخواهــد از دیــدگاه نظریــه بینامتنیــت در ســطح برداشــتی منفعالنــه برآید.

ســفر، دریــا، هیجــان، قضــاوت، تعلیــق، عــدم قطعیــت و ... المــان هایــی هســتند کــه در هــر دو فیلــم مشــترک 
انــد. روایــت هــر دو فیلــم دارای مرحلــه ایســت کــه حــول گــم شــدن شــخصیت اتفــاق مــی افتــد. »الــی« فیلــم 

ــی. ــم آنتونیون ــا« ی فیل فرهــادی و »آن
امــا رونــد داســتان در فیلــم فرهــادی پــس از ایــن گــره افکنــی یعنــی گــم شــدن شــخصیت، ســاختار فیلــم را شــامل 
گــره گشــایی هایــی مــی کنــد، کــه در نهایــت بــه پیداشــدن جســد الــی منجــر مــی شــود. امــا در فیلــم »ماجــرا« 

تــا پایــان اثــر شــاهد گــره گشــایی بــه ایــن شــکل نیســتیم.
هرچنــد ایــن گــره گشــایی در فیلــم فرهــادی مــی توانســت بــه شــدت خطرنــاک جلــوه کنــد و فیلــم را در خطــر 
ــم  ــس از فیل ــره گشــایی مخاطــب پ ــن گ ــود ای ــا وج ــه ب ــم ک ــی بینی ــا م ــد، ام ــرار ده ــرا ق ــراری شــدن ماج تک

ــی حــل معماســت.  ــان در پ همچن

آنتونیونی و سینمایش

نورپردازی در حرکت

ــی  ــی از کار آنتونیون ــی را کپ ــاره ال ــوان درب ــوان نمــی ت ــچ عن ــه هی ــب دارد کــه ب ــن مطل ــوارد نشــان از ای ــن م ای
دانســت.

ــد  ــه چشــم بیای ــه ب ــم و کاســتی ک ــری ک ــه از نظــر تکنیکــی و هن ــود ک ــی فیلمــی ب ــاره ال ــه درب ــم رفت روی ه
نداشــت. بــرای ایــن بخــش در پایــان اشــاره مــی کنــم بــه نظــر دیویــد بــوردول ، نظریــه پــرداز فیلــم و تاریخ نــگار 

ــی کرده اســت. ــم ســال جهــان معرف ــن فیل ــک شــاهکار و بهتری ــم فرهــادی را ی ــی. وی فیل آمریکای

بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده، امیدواریــم بحــث دربــاب مطالــب بــه همیــن چنــد صفحــه ختــم نشــده، و قصــد 
داریــم تــا در شــماره آینــده بنــا بــه بســط مطالــب ایــن شــماره بحــث »مــوج نــو« در ســینما را بــه مخاطبــان ارائــه 

دهیــم. 

ــش او  ــده و واکن ــت بینن ــر برداش ــردازی ب ــور پ ن
نســبت بــه تصاویــر ، تأثیــری مســقتیم دارد. عــالوه 
ــردازی  ــه، نورپ ــوه بصــری و محیطــی صحن ــر جل ب
تعبیــرات بیننــده را دربــاره انــدازه، شــکل و فاصلــه 
ــده ای از  ــد. بخــش عم ــی کن ــر م ــز متأث ــیاء نی اش

تاثیرگــذاری تصویــر، ناشــی از کار نورپــردازی آن اســت. نورپــردازی معمــوال توســط فیلــم بــردار انجــام مــی شــود 
ــا نظــر کارگــردان. امــا کامــال ب

نورپــردازی نــه فقــط عاملــی اساســی بــرای کارکــرد دوربیــن اســت بلکــه انگیــزه ای بــرای بســیاری از واکنــش هــای 
بیننــده خواهــد بــود. دوربیــن ویدئــو فقــط مــی توانــد کنتراســت هــای نســبتًا محــدودی را بپذیــرد و بــرای بازســازی 
ــه نتیجــه  ــرای دســتیابی ب ــن ب ــاج دارد. بنابرای ــم شــده، احتی ــاًل تنظی ــه نوردهــی کام ــری ب ــت تصوی ــن کیفی بهتری

مطلــوب تصویــری و کاهــش اشــکاالت متعــدد ویدئــو بایــد کنتراســت و شــدت نــور را دقیقــًا محاســبه کــرد.
بعضــی اوقــات نــور طبیعــی صحنــه هــای خــارج از اســتودیو بــا شــرایط و نیازهــای شــما ســازگار نیســت. بــه طــور 
مثــال، شــدت یــا جهــت آفتــاب مناســب نبــوده و باعــث کنتراســت شــدید یــا ســایه هــای ناخواســته مــی شــود، یــا 
ــور نیــز رضایــت  اینکــه پراکندگــی زیــادی داشــته و شــفافیت را از تصویــر شــما می گیــرد. شــاید کیفیــت رنگــی ن
ــاز برنامــه را  ــور موجــود در صحنــه هــای خــارج از اســتودیو نی ــا ایــن همــه در بســیاری مــوارد، ن بخــش نباشــد. ب

برطــرف مــی ســازد و بــه نــور دیگــری احتیــاج نخواهــد بــود.
نورپــردازی تأثیــرات ناشــی از فضــای صحنــه،  ابعــاد و شــکل اشــیاء را افزایــش میدهــد و مــی توانــد جلــوه هــای 
ــه زمانــی  محیطــی، حالــت و ســبک خاصــی را بوجــود آورد؛ محیــط خاصــی را بازســازی یــا تقلیــد کنــد و حتــی ب
خــاص و شــرایط ویــژه جــوی اشــاره کنــد. از نــور مــی تــوان بــرای تأکیــد بــر حاالتــی از صحنــه اســتفاده کــرد و 
جنبــه هــای دیگــری از آن را مخفــی ســاخت. نــور مــی توانــد بــه زیبایــی تصویــر کمــک کنــد یــا عمــاًل حالتــی 

ــد آورد. ــایند در آن پدی ناخوش

در نورپــردازی عمومــی و در حالیکــه موضوعــی در حــال حرکــت داریــم، ابتــدا بــا در نظــر گرفتــن اشــیاء و موقعیــت 
ــردازی  ــور پ ــر روی نقشــه ن ــران را ب ــرکات بازیگ ــرد و ســپس ح ــردازی انجــام می گی ــور پ ــه، ن ــم صحن ــای مه ه

مشــخص مــی کنیــم.
نورپــردازی توســط نــور نــرم و یکدســت انجــام مــی شــود و حرکــت موضوعــات متعــدد در نــور عمومــی و یکدســت 
ــورد نظــر  ــی کــه  فضــای خاصــی م ــه های ــی و در صحن ــرای حرکــت موضــوع اصل ــا ب ــه رخ مــی دهــد؛ ام صحن
اســت، نــور پــردازی  یکدســت معنایــی نــدارد. بلکــه ابتــدا نــور پــردازی تمــام صحنــه مطابــق  بــا  الگــوی فضــای 
مــورد نظــر صــورت میگیــرد و ســپس بازیگــر در لحظــات خاصــی کــه نقــاط عطــف حرکــت وی اســت، نــور پــردازی 

می شــود.

نورپردازی
امینه سامی
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سینماسینما

)shadow( سایه

رنگ

منبع

منابع  نورپردازی

) Key Light (منبع نور اصلی

) Fill Light ( منبع نور فرعی یا تلطیف کننده

) Backlighting ( منبع نور پشتی یا ضد نور

سبک های اصلی نورپردازی 

) High – Key Lighting ( نورپردازی با مایه روشن

 ) Low - Key Lighting ( نورپردازی با مایه تیره

)Attached Shadow( سایه پیوسته

چهار ویژگی مهم نور در نورپردازی یک صحنه

)Cast Shadow( سایه افکنده

دو نوع مهم سایه وجود دارد که هر دو در ترکیب بندی سینمایی نقش مهمی دارند

ــکان ســفید  ــا حــد ام ــور ت ــا ن ــرل داشــته باشــند، ب ــردازی کنت ــر نورپ ــد ب ــم ســازهایی کــه مــی خواهن فیل
خالــص کار مــی کننــد و بــا اســتفاده از فیلترهایــی کــه در جلــو منبــع نــور قــرار مــی دهنــد، مــی تواننــد نــور 

را بــه هــر رنگــی کــه مــی خواهنــد در بیاورنــد.
پــس از آنکــه نورپــردازی هــر صحنــه کامــل شــد، بایــد مراقــب بــود کــه نــور بــرای دوربیــن کافــی باشــد. 
در ایــن مرحلــه مدیــر فیلــم بــرداری بــا نورســنج، مقــدار نــور تابانــده شــده بــه صحنــه و مقــدار نــوری را کــه 
توســط اجســام، بــه ویــژه اجســام بــراق بازتابیــده مــی شــود را انــدازه مــی گیــرد و بــا اســتفاده از آن، ابــزار 

الزم بــرای فیلــم بــرداری از آن صحنــه را فراهــم مــی کنــد.

جهت نورپردازی، بر مسیری اشاره می کند که نور به شی ء می تابد. این مسیرها عبارتند از 
نور جلویی  .1
نور پشتی  .2
نور پائین  .3

نور باال  .4

در نورپــردازی نــرم، روشــنایی هــا پخــش شــده هســتند و شــدت نــور نســبت بــه نورپــردازی 
ســخت کمتــر و مالیــم تــر اســت.

نورپردازی را سخت گویند، که در آن از نورهای شدید استفاده می شود.

کیفیت نورپردازی به شدت نسبی نور بستگی دارد.

منبعــی کــه نــور را تولیــد مــی کنــد. فیلــم ســاز مــی توانــد بــرای رســیدن بــه نــور مــورد نظــرش در صحنــه، 
از انــواع پروژکتورهــا و نورپرداز-هــا اســتفاده کنــد. فیلــم ســاز بایــد تــالش کنــد، تــا طرحــی از نورپــردازی 
ایجــاد کنــد کــه بــا منابــع نــوری موجــود در صحنــه ماننــد چــراغ هــای رومیــزی و ... هــم خوانــی داشــته 
باشــد. بــرای مثــال در حالــی کــه در تصــور مــی بینیــم، تنهــا یــک شــمع بــه عنــوان منبــع نــور در صحنــه 

وجــود دارد، نمــی تــوان صحنــه را خیلــی روشــن و پــر نــور کــرد.

در نورپــردازی ســنتی کــه بــه آن نورپــردازی ســه نقطــه ای هــم مــی گوینــد، حداقــل ســه منبــع نــوری را بــرای 
هــر نمــا در نظــر مــی گیرنــد و بــا کــم یــا زیــاد کــردن، تغییــر زاویــه دادن و بــه نــور مــورد نظــر دســت مــی یابنــد. 
در ایــن سیســتم نورپــردازی الزم اســت، هــر وقــت دوربیــن بــه قــاب بنــدی جدیــدی نیــاز دارد، محــل منبــع هــای 

نــور، دوبــاره تنظیــم و بــرای قــاب جدیــد آمــاده شــوند.

نــور اصلــی یــک صحنــه کــه معمــوال بــا زاویــه 45 درجــه نســبت بــه موضــوع تابانــده مــی شــود. نــور اصلــی مــی 
توانــد از نــور خورشــید نیــز تامیــن شــود. نورهــای دیگــر را بــرای کنتراســت، ایجــاد ســایه روشــن و تزئیــن صحنــه، 

بــه ایــن نــور مــی افزاینــد.

نــور مالیمــی کــه معمــوال کنــار دوربیــن و در کنــار یــا رو بــه روی نــور اصلــی قــرار مــی گیــرد، تــا مناطــق نــور 
ندیــده را نــور دهــد و یــا ســایه هــای ایجــاد شــده توســط نــور اصلــی را تلطیــف کنــد و بــه ایــن ترتیــب از شــدت 
تضــاد نــور و ســایه بکاهــد. از ایــن نــور بــرای تزئیــن صحنــه هــم اســتفاده مــی شــود. امــا ایــن نــور نبایــد روی 

میــزان نــور صحنــه اثــر خاصــی بگــذارد و از خــود ســایه ای بــه جــا بگــذارد.

نــور پشــت، از پشــت ســوژه و معمــوال از بــاال مــی تابــد و بــه حاشــیه هــای ســوژه نــور مــی دهــد تــا ســوژه را از 
پــس زمینــه جــدا کنــد.

ــه صحنــه و حداقــل ســایه اســت. در ایــن ســبک،  ــاد ب ــه معنــای روشــنایی دادن زی ــردازی ب ــوع نورپ ایــن ن
نــور اصلــی تنــد و مســلط اســت. نورپــردازی پــر مایــه بــرای نشــان دادن محلــی بــا نــور زیــاد و خیــره کننــده 
بــرای مثــال یــک بعــد از ظهــر آفتابــی یــا یــک ســالن مراســم شــادی بــه کار مــی رود. همچنیــن از ایــن نــور 

بــرای نشــان دادن ســاعات مختلــف روز نیــز اســتفاده مــی شــود. 
بــه طــور کلــی، نورپــردازی بــا مایــه روشــن، حــس و حالــی بــراق، شــاد و امــن دارد، بــه همیــن خاطــر بیشــتر 

در فیلــم هــای کمــدی و شــاد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 

در ایــن ســبک، نــور اصلــی نقــش مســلط نــدارد و نــور عمومــی صحنــه بیشــتر مایــل بــه خاکســتری یــا تیــره 
اســت. البتــه چنــد نقطــه نورانــی بــرای ایجــاد تضــاد بــا تاریکــی بــه کار مــی آینــد، امــا صحنــه بیشــتر بــه 
ــا مایــه تیــره کنتراســت  تاریکــی گرایــش دارد و حضــور ســایه هــا در آن ســنگینی مــی کننــد. نورپــردازی ب
هــای بیشــتر و ســایه هــای تیــز تــر و تاریــک تــر ایجــاد مــی کنــد. اغلــب نــور تلطیــف کننــده کــم اســت یــا 

بــه کلــی حــذف شــده اســت.
نورپــردازی بــا مایــه تیــره بــه کار صحنــه هایــی مــی آیــد کــه فضایــی محــزون، مرمــوز، اضطــراب آمیــز و 
تهدیــد کننــده دارنــد؛ بــه همیــن خاطــر از ایــن ســبک در فیلــم هــای جنایــی و ترســناک بســیار اســتفاده مــی 

شــود تیــره اســت.0

هنگامــی کــه بخشــی از یــک شــیء، جلــوی تابــش نــور، بــر بخــش دیگــر آن را بگیــرد ســایه ایجــاد شــده، ســایه 
پیوســته اســت. بــرای مثــال وقتــی در اتــاق تاریکــی رو بــه روی شــمعی مــی ایســتید، بخــش هایــی از صــورت و 

بدنتــان در تاریکــی قــرار مــی گیــرد. ایــن پدیــده ســایه پیوســته اســت.

کیفیت 

نورپردازی سخت

نورپردازی نرم

جهت

در همــان مثــال شــمع، بــدن شــما جلــوی تابــش نــور را مــی گیــرد و ســایه ای روی دیــوار پشــتی ایجــاد مــی شــود. 
ایــن ســایه، ســایه افکنــده اســت.
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سینماسینما

پروژکتورهای مهم و پر کاربرد

)Spotlight( پروژکتور نور لکه ای

)Photoflood( پروژکتور فتوفلود

)Quartz Bulb( المپ کوارتز

ایــن منبــع نــور باریکــه قابــل کنترلــی از نــور ارائــه مــی دهــد و ایــن باریکــه 
را آنقــدر مــی تــوان باریــک کــرد کــه لکــه نــور روی فــرد یــا محــل مــورد 
نظــر بیفتــد. چنیــن منبــع نــوری معمــوال از یــک محفظــه اســتوانه ای شــکل 
تشــکیل مــی شــود و بازتــاب دهنــده ای در پشــت چــراغ آن و یــک عدســی 
ــا حرکــت  ــور ب ــردن ن ــردن و باریکــه ک ــی ک ــرار دارد. کانون ــوی آن ق در جل
چــراغ و در مــواردی بــا حرکــت عدســی امــکان پذیــر اســت. چــراغ هــای لکه 
ای رو بــاز ، معمــوال عدســی ندارنــد و باریکــه پهــن تــری ارائــه مــی کننــد. 
ایــن پروژکتــور معمــوال بــه پایــه ای U یــا Y شــکل متصــل مــی شــود و بــه 
مــدد آن مــی توانــد بــر روی پایــه هــای بلنــد نصــب شــود. ایــن پروژکتورهــا 

دارای قــدرت هــای مختلــف بیــن 100 تــا 10000وات هســتند

ایــن پروژکتورهــا بــه صــورت المــپ هــای نیمــه کــروی هســتند کــه معمــوال 
ــدود شــده اســت. ایــن پروژکتورهــا  ــی آنهــا نقــره ان قســمتی از ســطح داخل
ــا 1000 ( و مــی  ــد ) 250 ت ــاژ عــادی کار مــی کنن ــاژی بیــش از ولت ــا ولت ب
ــه قیمــت کاهــش عمــر و  ــور زیــادی تولیــد کننــد ، امــا ایــن کار ب تواننــد ن
دوام المــپ تمــام مــی شــود. تــوان ایــن پروژکتورهــا 375 یــا 500 ) در نــوع 

هــای جدیــد باالتــر ( وات اســت. 
این پروژکتورها را به هر نوع سرپیچی می توان وصل کرد.

ــد.  ــی باش ــزرگ م ــیده ب ــی کش ــای دو قطب ــپ ه ــور دارای الم ــن پروژکت ای
همچنیــن دارای دو درب فلــزی اســت کــه بــه وســیله آنهــا مــی تــوان نــور 
را کــم یــا زیــاد کــرد و آن را جهــت داد. ایــن المــپ حــاوی رشــته تنگســتن 
در یــک گاز هالــوژن مثــل یــد یــا بــرم اســت. ایــن نورپردازهــا از ســال 1960 
رایــج شــدند و بســیار مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد ، زیــرا نــه تنهــا ســیاه 
ــس شیشــه  ــوزند. جن ــی س ــی م ــی ثابت ــای رنگ ــا دم ــه ب ــوند ، بلک ــی ش نم
ایــن پروژکتورهــا معمــوال کوارتــز اســت و در دماهــای زیــادی کــه از چــراغ 
ســاطع مــی شــود ، ذوب نمــی شــود. ایــن پروژکتورهــا ســبک بــوده و بــرای 
فیلــم بــرداری در محــل هــای مختلــف بــه ویــژه فیلــم هــای خبــری مناســب 

هســتند. تــوان ایــن پروژکتورهــا از 500 تــا 2000 وات اســت.

)Carbon Arc Lambs( المپ قوس زغالی
ــن  ــاژ هســتند. در ای ــم ولت ــا ک ــوی ام ــور بســیار ق ــع ن ــا منب ــراغ ه ــن چ ای
پروژکتــور هــا بــا ایجــاد کمــان الکتریکــی توســط زغــال هــای مخصــوص 
، صحنــه ماننــد روز روشــن مــی شــود. ایــن چــراغ گرچــه بــا ســر و صــدای 
ــی تنهــا و  ــا زمان ــد و عمــر نســبتا کمــی هــم دارد ، ام ــادی کار مــی کن زی
بهتریــن منبــع نوردهــی داخــل اســتودیو بــه حســاب مــی آمــد و هنــوز هــم 

وقتــی بــه نــور زیــادی نیــاز اســت ، منبــع بســیار خوبــی اســت.

)Dinky( پروژکتور دینکی
ــه صــورت اســتوانه بلنــد اســت ،  ایــن پروژکتــور کــه شــکل ظاهــری آن ب
دارای توانــی برابــر 1000 تــا 3000 وات اســت. بعضــی از ایــن پروژکتورهــا 
ــی  ــه نورده ــوان دهان ــی ت ــیله آن م ــه وس ــه ب ــتند ک ــوری هس دارای آداپت

ــزرگ کــرد. ــا ب ــور را کوچــک و ی پروژکت

)Scoop( پروژکتور کاسه ای

)Xenon(پروژکتور زنون

پروژکتــوری کــه دارای بازتابــه ای بــزرگ و یــک المــپ لخــت بــه قــدرت 
500 یــا 1000 وات اســت و مــی توانــد نــوری گســترده و پهــن ارائــه دهــد. 
از ایــن منبــع نــور معمــوال بــرای روشــن کــردن پــس زمینــه اســتفاده مــی 

شــود.

ــه ای  ــتن آن ، در محفظ ــرود تنگس ــن دو الکت ــه بی ــدرت ک ــر ق ــی پ چراغ
ــود. ــی ش ــکیل م ــی تش ــوس الکتریک ــک ق ــون ، ی ــار از گاز زن سرش
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