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نمونه جدول بودجه بندي: مكان یابي تصویربرداري خارج از استودیو ـ واحدیادگیری1ـ پودمان2

رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

جلسه 1
خارج  تصويربرداري  مكان يابي 

استوديو 31آشنايي با مكان لوكيشن و تأثير آن در ساختار برنامه سازي2از 

جلسه 2
از  خارج  تصويربرداري  مكان يابي 

استوديو
2

22آشنايي با شرايط استاندارد لوكيشن

جلسه 3
از  خارج  تصويربرداري  مكان يابي 

استوديو
2

4ـبازبيني لوكيشن، تطبيق لوكيشن در فيلمنامه و فيلم )عملي( 

از جلسه 4 خارج  تصويربرداري  مكان يابي 
استوديو

2ـارزشيابي تصويربرداري از لوكيشن هاي مختلف و بررسي آن2
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بخش دوم: دروس و جلسات

مقدمه   

مدير  و  كارگردان، طراح صحنه، مديرتصويربرداري  مناسب،  لوكيشن  انتخاب  در 
با  انتخاب  حق  اگرچه  مي زند،  كارگردان  را  آخر  حرف  مي شوند.  همراه  توليد 
اوست ولي محل تصويربرداري بايد به گونه اي باشد كه براي طراح صحنه و مدير 

تصويربرداري نيز مفيد و قابل استفاده باشد.

مواد و تجهیزات   

قلم، كاغذ، نماياب ، دوربين عكاسی، موتور برق، منبع برق شهري.

دانش افزایی  

توليد  گروه  برود،  محل  يک  جست وجوي  براي  شخصاً  كارگردان  آنكه  از  قبل 
مي توانند يک عكاس را براساس نظرات كارگردان در مورد لوكيشن، براي عكاسي 
به محل بفرستد تا بتواند جزئيات را مطالعه كند. عكس ها براي گروه برنامه ساز، 
فقط به عنوان تصويركلي است. اندام در يک عكس مي تواند، معياري براي مقايسه 
بتواند  صحنه  طراح  تا  مي شود  تهيه  به گونه اي  عكس ها  بنابراين  باشد،  اندازه ها 

بخش  هاي مورد نظر خود را بازسازي كند. 
شود،  انجام  كار  براي  برنامه ريزي  آنكه  از  قبل  و  منطقه  يک  به  حركت  از  قبل 
اجازة صاحب ملک ضروري است و بايد با پليس يا هر فرد ديگري كه مستقيم يا 
غيرمستقيم با مسئله ارتباط دارد مشورت كرد. معموالً، بايد هزينه اي پرداخت شود 

و براي ترميم هرگونه خسارت، مبلغي در نظر گرفته شود.
برپاكردن  براي  موجود  تسهيالت  تصويربرداري،  مدير  با  بازديد  دومين  در خالل 
سكوهاي نورپردازي و تصويربرداري يادداشت مي شود. اما مسئله موقعيت دوربين 
بايد حل شود و بدين ترتيب كارگردان مي تواند تصميم بگيرد كه هنگام كار از 

واحد مکان یابی تصویربرداری خارج از استودیو
یادگیری 1

پودمان 2 : تصویربرداری خارج از استودیو
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چه زاويه اي استفاده خواهد كرد. در اين بازديد، دستيار اول نورپرداز و تصويربردار 
به شدت درگير خواهند شد. مديرتصويربرداري با توجه به نظرات نهايي كارگردان 
در مورد محل هاي دوربين، وضعيت نهايي سكوهاي نورپردازي و تصويربرداري را 

تعيين مي كند.
لوكيشن،  قابليت هاي  به  توجه  با  نيز  برق كار  نباشد،  در دسترس  برق  اگر شبكة 
صورت  در  كه  مي كند  انتخاب  را  برق  ژنراتورهاي  قراردادن  براي  مناسب  مكان 
امكان بايد خارج از فضاي صحنه باشد. هماهنگي مديرتصويربرداري و طراح صحنه 
بسيار با اهميت است. طراح صحنه نيازهاي مدير تصويربرداري را بايد برآورده كند. 
يا  لوكيشن  از  برق در بخشي  تير چراغ  با نصب يک  نوري  ايجاد يک جلوة  مثاًل 

آويزان كردن يک فانوس به ديوار.
براي ساخت پروژه هاي تاريخي قطعاً بهترين گزينه همان مكان واقعي است، ولي 
مواردي  در  نيست.  ممكن  هميشه  تصويربرداري  براي  مكان ها  به اين  دسترسي 
باشد،  نداشته  وجود  تاريخي  لوكيشن  در  تصويربردار  گروه  حضور  امكان  كه 
پس زمينه هاي تاريخي توسط گروه طراح صحنه ساخته مي شود. در پاره اي موارد 
با تغييراتي اندک در لوكيشن امروزي مي توان فضاي قديمي آنها را بازسازي كرد، 

براي مثال ميدان حسن آباد تهران.



75

بخش دوم: دروس و جلسات

ساخت شهرک سينمايي غزالي با لوكيشن هاي متعدد تاريخي و مذهبي از موارد 
نادري است كه بخشي از موقعيت هاي قديمي، با تمام جزئيات آن ساخته شده 
پيشنهاد  به  و  كاردان  ولي اهلل  زنده ياد  1358توسط  سال  در  شهرک  اين  است. 

زنده ياد، علي حاتمي براي مجموعة هزاردستان ساخته شد.

در پاره اي از موارد، برنامه ساز يا فيلم ساز، با رعايت تمام جوانب و احتياط كامل 
در حضور لوكيشن هاي واقعي مي تواند كار تصويربرداري را انجام دهد. قطعاً دقت 
در استفاده از وسايل حركتي و نورها بايد بسيار باال باشد تا خسارتي به محل وارد 
نشود. نمونه اين كار فيلم كمال الملک ساختة زنده  ياد علي حاتمي است كه در كاخ 

گلستان فيلم برداري شده است.

محل یابي )لوكیشن(
ايده توليد،  اوايل فرايند شكل گيري  بايد از همان  تصوري از محل تصويربرداري، 
به  صحنه  كامل،  متن  نوشتن  از  بعد  مي توان  را  خاص  مكان هاي  شود.  حاصل 
صحنه انتخاب كرد، ولي محل يا لوكيشن بايد پيش از تكميل دكوپاژ، مشخص و 
نهايي شود. عالوه بر ويژگي هايی كه در لوكيشن به دنبال آنها مي گرديم مثل در 
دسترس بودن و داشتن ظاهر و ويژگي هاي صحنه اي مناسب، ويژگي هاي ديگري 
هم وجود دارد يک لوكيشن بايد نزديک به تسهيالت بهداشتي، پاركينگ، فضايي 
براي نگهداری تجهيزات و استراحت باشد. محوطه هايي كه دماي آنها تحت كنترل 
بوده كه گروه توليد و بازيگران بتوانند در فاصله برداشت هاي تصويربرداري، از آنها 
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استفاده  كنند. بعد از انتخاب لوكيشن، بايد با مسئول آن محل، يا مكان جلسه يا 
ديداري گذاشته شود. در اين ديدار، اطالعات زير بايد جمع آوري شود: نام ها، شماره 
تلفن ها و محل دقيق يا نشاني مسئوليني كه محوطه يا محل هاي مورد استفاده 
را در اختيار دارند. شخص مسئول مي تواند ساكن محل يا ساختمان، مسئول فني  
ساختمان، مدير ساختمان، سرايدار، مدير بخش يا كارمند مسئول اماكن عمومي 
داده  را  از محل  استفاده  اجازه  اطمينان حاصل كنيد كه شخصي كه  بايد  باشد. 
است، عماًل اختيار چنين كاري را داشته و سپس اين اجازه را به صورت مكتوب 

همراه با اجازه واگذاري، تنظيم نماييد.
در جلسه مالقات با مسئول محل، تهيه كننده بايد به طور كامل چگونگي استفاده از 
محل و اينكه چه تغييراتي ممكن است ضروري باشد، بازسازي و بازگرداني محل 
انجام خواهدگرفت و گروه توليد چه نوع دسترسي به آنجا  به حالت اول چگونه 
خواهد داشت را تشريح كند. هرگونه اتفاقي را كه ممكن است در زمان توليد رخ 
دهد، بايد مورد بحث قرارداد، تا هيچ اختالف حل نشده اي به طور غيرمنتظره در 

جريان توليد بروز نكند.
تمام توافق ها مكتوب باشد و از مسئول محل بخواهيد كه آن را امضا كند، يک 
نسخه توافقنامه را نزد خود نگه داريد. نسخه اي را به مسئول محل بدهيد و نسخه 
ديگري را براي باالترين مقام مسئول محل بفرستيد. قبل از آنكه برنامه اي براي 
تصويربرداري تنظيم شود، اين كار را انجام دهيد تا همه مسائل پيش از ورود  گروه 

توليد و بازيگران براي انجام كار تصويربرداري حل شده  باشد.

نقشه برداري از لوكیشن
 از محل تصويربرداري در روزي كه قراراست توليد آغاز شود، در هفته اي كه  اين 
كار انجام مي گيرد و در صورت امكان، در ماهي كه توليد وارد مرحله تصويربرداري 
ترافيک  نظير  مشكالتي  از  مي تواند  احتياط  اين  كنيد.  بازديد  حتماً  مي شود، 
جلوگيري  محيط  محيط  در  اضافی  صداهای  و  نورپردازي  معضالت  غيرمنتظره، 
دقت  به  بايد  گيرد  قرار  استفاده   مورد  است،  قرار  كه  فضايي  يا  اتاق  هر  كند. 
اندازه گيري شود و يک نقشه يا مقياس معين كه نشان دهنده مكان و اندازه هاي 
درها و پنجره ها، جاي اثاث و مبلمان و موضوع ديوارها و منابع برق است، ترسيم 
گردد. محل پريزهاي برق، محل فيوز يا جعبه كليد قطع مدار را باز بگذاريد. اگر 
جعبه فيوز باز گذاشته شود، گروه فني مي تواند بدون منتظر ماندن براي بازشدن 
جعبه فيوز، مشكالت را برطرف كند. ضمن بررسي محل جعبه فيوز، ميزان نيروي 
هر مدار را نيز بررسي كنيد و معين نماييد كه كدام يک از مدارها؛ پريزهاي خاص 
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مورد استفاده شما را كنترل مي كند.
زماني كه اندازه ها مشخص و نقشه ترسيم شد، محل هاي احتمالي مجريان، بازيگران 
بايد در  بايد مشخص شوند. حركات اجراكنندگان و حركات دوربين  و دوربين ها 
نظرگرفته شود. اگر لوازم صحنه نياز به جابه جا شدن يا كم و زيادشدن دارند، اين 
مسئله بايد روي نقشه قيد شود. نقشه به صورت يک نمودار يا پالن مقياس كوچک 
ترسيم مي شود. چنانكه گويي مستقيماً از باال به محل نگاه مي كنيد. بايد مقياس 
دقيق رسم شود. همچنين پيش از ترک جلسه، محل بارگيري بايد مشخص شود. 
در نهايت كارگردان با در دست داشتن دكوپاژ و نقشه لوكيشن، مي تواند در آنجا 
شود.  تصويربرداري  بايد  موضع  كدام  از  نماها  كدام  كه  بگيرد  تصميم  و  بنشيند 
اطمينان حاصل كنيد كه تمامي نماهاي ممكن در هر يک از لوكيشن ها، به پيش 
از انتقال دوربين و وسايل تصويربرداري و نورپردازي به لوكيشن بعدي، ضبط شده 

باشد.

شیوه تدریس   

در فعاليت كارگاهي طراحي لوكيشن براساس فيلمنامه، هنرجويان بايد ياد بگيرند 
لوكيشن هاي  از  ذهني  تصويرسازي  فيلمنامه،  صحنه هاي  بازخواني  با  چگونه  كه 
موجود در آن را انجام داده و طراحي كنند. بعد از ديدن صحنه هاي فيلمنامه در 
فيلم ساخته شده، هنرجو با درک نقاط قوت و ضعف در طراحي ذهني خود، متوجه 

خواهد شد كه آيا از فيلمنامه درک صحيحي داشته يا خير.
نقشه برداري از لوكیشن: هر هنرجو منزل شخصي را به عنوان يک لوكيشن داخلي 
تلقي كرده و با فرض اينكه با يک، دو و سه دوربين مي خواهد تصويربرداري كند، سه 

نقشه متفاوت از چگونگي حركت دوربين و بازيگران طراحي كند.

نکات ایمنی و بهداشت    

موارد ايمنی مربوط به شرايط آب وهوايی مختلف، مكان های خاص، كار در ارتفاع، 
كار با برق، دستكش كار، كفش راحت

شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي    

فعاليت هاي كالسي و كارگاهي، مشاهده عملكرد، آزمون عملكردي
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ارزشیابی شایستگی مکان یابي تصویربرداري خارج از استودیو

شرح كار:
خواندن فيلمنامه ، بررسی دكوپاژ، انتخاب لوكيشن بر مبناي متن، تأمين منابع انرژي، آماده سازي لوكيشن.

استاندارد عملكرد: 
مكان يابی براي تصويربرداری برنامه تلويزيوني خارج از استوديو براساس طرح برنامه 

شاخص ها:
مكان يابی تصويربرداری استاندارد با توجه به ويژگی های موجود در طرح و شرايط فيزيكی محل تصويربرداری خارج 

از استوديو برای مثال شيوة استفاده از روش های تصويربرداری تک دوربين يا چند دوربين

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 

زمان: 30 ساعت
مكان: كارگاه تصويربرداری

ابزار و تجهیزات: قلم، كاغذ، نماياب ، دوربين عكاسی، موتور برق، منبع برق شهري.

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

2خواندن و بررسی فيلمنامه 1

1بررسی دكوپاژ2

2انتخاب لوكيشن بر مبناي متن3

2تأمين منابع انرژي4

1آماده سازي لوكيشن5

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
شرايط  به  مربوط  ايمنی  موارد   ،)N6263ـ( كيفيت  و  كار  مديريت  نگرش: 
آب و هوايی مختلف، مكان های خاص، كار در ارتفاع، كار با برق، دستكش كار، 
كفش راحت ـ رعايت اصول بهره وری، عدم تخريب محيط زيست در هنگام كار، 

روحية كار جمعی

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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رئوس محتواپودمانواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

22چگونگي تهيه ليست تجهيزات براساس طرح2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 1

22آشنايي با مفهوم حركت در سينما2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 2

22آشنايي با حركت در دوربين ثابت2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 3

4ـانجام حركات در دوربين ثابت )عملي(2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 4

22آشنايي با حركات دوربين روي ريل2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 5

4ـكار با تجهيزات حركتي مانند ريل استدي كم و كرين)عملي(2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 6

4ـانجام حركات دوربين روي وسايل حركتي )عملي(2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 7

22آشنايي با مفهوم و قواعد تركيب بندي2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 8

22آشنايي با عوامل موجود در تركيب بندي2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 9

4ـتركيب بندي در دوربين ثابت )عملي(2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 10

4ـتركيب بندي با دوربين متحرک )عملي(2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 11

2ـارزشيابي و مهارت تركيب بندي و حركت دوربين2ضبط تصوير خارج از استوديوجلسه 12

نمونه جدول بودجه بندي: ضبط تصویر خارج از استودیو ـ واحد یادگیری2 ـ پودمان 2
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مقدمه    

سينما هنر حركت است و پايه و اساس آن بر حركت نهاده شده است، چرا كه 
تک فريم هاي ثابت هيچ گاه مبّين سينما نيست، مگر آنكه به حركت درآيند و با 
القا  بيننده  به  حركت  از  آنگاه حسي  شوند،  روان  هم  به دنبال  مشخصي  سرعت 
خواهد شد كه البته آن هم توهم حركت است، اين همان بخشي است كه مربوط به 
سيستم بينايي انسان و سازو كار دوربين و دستگاه نمايش فيلم و تلويزيون است. 
اما حركت از زاويه اي ديگر نيز قابل بحث است. كاربرد حركت دوربين و تأثير آن 

در صحنه كه با جنبة زيبايي شناسانه فيلم سازي ارتباط مستقيم دارد.

تركیب بندي
آنچه در مورد تركيب بندي بيان مي شود، بيشتر مربوط به زيبايي شناسي تصوير 
است. به همين دليل شرايطي را كه در تركيب بندي يک فيلم كالسيک رعايت 
مي كنيم در فيلم هاي جنگي به طور كامل صدق نمي كند. البته اين نكته هم قابل 
كساني  بسا  چه  و  كرد  حس  بايد  را  تصوير  يک  بصري  كيفيت  كه  است  تأمل 
كه بدون دقت در قوانين تركيب بندي تصاويري منسجم و دقيق ارائه مي دهند. 
به طور كل آنچه در سينما مدنظر است تركيب بندي مؤثر است نه تركيب بندي 
زيبا. براي رسيدن به اين كيفيت بصري، شناخت ايده ها، تحليل آنها و در نهايت 
اجراي آن مهم است. انتقال ايده ها از طريق تركيب بندي مؤثر امكان پذير است نه 

تركيب بندي كارت پستالي.

ضبط تصویر خارج از استودیو واحد 
یادگیری 2

پودمان 2 : تصویربرداری خارج از استودیو
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مواد    و   تجهیزات  

قلم، كاغذ، انواع دوربين، انواع منابع تغذيه، انواع لنزها، انواع سه پايه، انواع تراولينگ، 
انواع كرين، انواع فيلتر دوربين، رفلكتورها، ديفيوزره.

دانش افزایی و شیوه تدریس  

در مقولة حركت اين نكته ضروري است كه انگيزه و علت انجام حركت چه بوده 
است؟ آيا بعد از اتمام حركت نتيجة موردنظر براي انجام آن به دست آمده است و آيا 
توانسته ايم نگاه بيننده را از موضوعي به موضوعي ديگر منتقل كنيم و زاوية نگاهش 
را به سوژه عوض كنيم؟ هرگاه حركتي بدون توجه به نياز صحنه و حس بيننده و 
حتي موضوع، انجام شود، به راحتي اضافي بودن آن به چشم مي آيد و تنها كاري 
كه مي كند، سردرگمي بيننده است. در بازاريابي اتفاقات صحنه به وسيلة دوربين، 
چه اول شخص باشد و چه دوم شخص، ما به داخل صحنه كشيده مي شويم، چون 
دائماً تالش داريم خود را با آن وفق داده و در صحنه  جاي دهيم. از آنجا كه حركت 
خود گيج كننده است، ذهن ما تالش مي كند تا براي تشخيص موقعيت و همراهي 
با حركت دوربين و پي بردن به  اينكه كجا هستيم و چه چيز در شرف وقوع است، 

خود را انطباق داده و جهت دهي كند.

حركت ذهني و عیني
حركت دوربين يا عيني است و يا ذهني. اگر هيچ موردي در نما از جمله تعيين 
جاي دوربين ارجاع ذهني نداشته باشد حركت عيني خواهد بود و فقط موضوعات 
را به ما نشان مي دهد و ما را از موضوعي به موضوع ديگر مي برد. اما در حركت 
ذهني، دوربين با آهنگ بسيار سريع و غيرعادي خبر از تحرک يا بي قراري و يا 
آشفتگي مي دهد، به خصوص در تلفيق با كات سريع. در اينجا حركت معناي دومي 
پيدا مي كند و سبب پويايي ذهن شده و بيننده را به اعماق مفاهيم بعدي راهبري 

مي كند.

انگیزه حركت
بهترين انگيزه براي حركت دوربين حركت سوژه است. خود اقدام به حركت هم 
مي تواند انگيزة حركت باشد، مثل حركت شخصي از روي صندلي به كنار پنجره. 
در ابتدا و انتهاي هر حركتي بايد انگيزه وجود داشته باشد، مثل يک كادر جديد 
يا انتقال اطالعات جديد. با هر حركت دوربين، جاي آن در صحنه عوض مي شود 
و اين بدين معني است كه بيننده از منظرجديدي به موضوع مي نگرد، و بايد دقت 
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كرد كه حركت بيننده را از داستان بيرون بكشد و او را آگاه كند كه در حال ديدن 
فيلم است.

گاهي حركت مخالف، مي تواند علت و انگيزة انجام حركت باشد، بدين معني كه 
دوربين مستقل از موضوع حركت كند و يک نقطة مقابل و يک عنصر اضافي در 

صحنه بياورد.
همچنين بيان روايت مستند گونة يک فيلم مي تواند انگيزه اي باشد براي حركت 
دوربين روي دست. با حركات لرزان و خفيف دوربين روي دست مي توان حسي از 
نزديكي موضوع به ذهن و روندي مستندوار را خلق كرد. حركت دوربين بايد براي 
هدايت چشم و ايجاد احساسي خاص، القاي نكته اي منطقي يا تأثيري دراماتيک 
باشد. حركت دوربين همچنين براي نماياندن موقعيت مكاني و رفتن از بخشي به 
به نوعي يكپارچگي در صحنه است و بين  براي رسيدن  از صحنه و  بخش ديگر 

اجزاي صحنه و همين طور صحنه اي به صحنه هاي مختلف ارتباط ايجاد مي كند.

انواع حركات در فیلم
سه نوع حركت در سينما وجود دارد كه عبارت اند از: 

1  حركت دوربين
2  حركت سوژه

3   حركت دوربين و سوژه.
حركات دوربين شامل تمام حركات دوربين روي سه پايه، وسايل حركتي و يا روي 
ناظر صحنه  فقط  دوربين  ثابت،  دوربين  در جلوي  در حركت سوژه  است.  دست 
اما در حركت دوربين و سوژه،  بازيگر است كه فيلم را پيش مي برد.  اين  بوده و 
ميزانسن اهميت فوق العاده اي پيدا مي كند، حركت دوربين نسبت به سوژه، حركت 
سوژه نسبت به سوژه و حركت سوژه نسبت به دوربين، يكي از اركان اساسي ايجاد 
و علت  پايان حركت  و  نقطة شروع، وسط  است. سه  ميزانسن در صحنه حركت 

شروع و پايان حركت بسيار بااهميت است.

حركات دوربین
حركت افقي )پن(: پن ديدگاه ذهني ناظر است، با حركتي متوالي و با سرعت 
مناسب. پن رابطة فضايي موجود بين دو موضوع را نشان مي دهد، در حالي كه برش 
يا كات از يک نقطه به نقطة ديگر، اين تداوم را به وجود نمي آورد. پن بخش هاي 
مياني صحنه را در ذهن بيننده به يكديگر مرتبط كرده و به او كمک مي كند تا 
موقعيت خود را دريابد. انتقال سوژه از يک موقعيت به موقعيت دوم و توقف براي 
يک كانون توجه، در مواقعي كه چند كانون توجه در مسير حركت وجود دارد از 
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خصوصيات پن است.
دارد:  صحنه  در  ويژه اي  كاربرد  كدام  هر  و  است  مختلف  انواع  در  افقي  حركت 
الف( پن تعقيبي كه براي تعقيب موضوع در حال حركت استفاده مي شود. ب( پن 
مروري كه دوربين به آرامي صحنه را جست وجو مي كند و به بيننده  اين امكان را 
مي دهد كه نقاط جالب توجه خود را انتخاب كند. در چنين مروري مي توان چند 
ايجاد حس  به   و  داشته  نمايشي  جنبة  كه  كرد  بيان  بيننده  براي  را  توجه  مركز 
انتظار كمک كند. ج( پن گسسته نرم و طوالني است كه ناگهان متوقف گشته و 
يا باز مي گردد، تا نوعي تضاد بصري در بيننده  ايجاد كند و براي مرتبط ساختن 
يک رشته موضوع هاي جدا از يكديگر، قابل استفاده باشد. د( پن شالقي يا سوئيچ 
پن، رفته رفته افزايش يافته و يا از اول حركت با سرعت زياد شروع مي شود كه با 
حذف صحنه هاي مياني از موضوع اول به موضوع دوم مي رسد و يا براي نقطة كات 
در تدوين استفاده مي شود كه به گذشت زمان كمک كرده و سبب توجه بيننده 
از صحنه اي به صحنة ديگر مي شود. هـ( پن 360 درجه كه با حركت بازيگر كه 
دايره اي را طي مي كند، دنبال مي شود. مانند: ضبط رقص، به طوري كه تصويربردار 

با طناب به رقصنده وصل مي شود.
حركت عمودي )تیلت(: تيلت عملكرد سه ارتفاع دوربين است و اين توانايي را به 
بيننده مي دهد تا بين موضوع هاي مختلف و صحنه هايي كه از يكديگر فاصله دارند 
پيوندي بصري برقرار كند. براي تأكيد بر ارتفاع )كوهنوردي در حال صعود( و تأكيد 
بر عمق )تعليق براي سقوط در دره( و همچنين تأكيد بر روابط موضوعي )پرواز يک 
كبوتر و پسربچه اي با تير و كمان( استفاده مي شود. حركت تيلت به طرف باال در 
انتظار، اميد و پيش بيني است و حركت  افزايش توجه، هيجان،  بردارندة احساس 
تيلت به طرف پايين سبب كاهش توجه و هيجان، نوميدي، افسردگي و خردشدن 

شخصيت قصه است.
حركت تراک: ساده ترين و با انگيزه ترين حركت دوربين در امتداد حركت بازيگر 
با خودرو است. در اين حركت حسي از همراهي با شخصيت داستان و تعقيب و 
مرور صحنه را مي توان القا كرد. پوياترين نوع اين حركت زماني است كه موجب 
تغيير نما مي گردد. مي توان در يک نماي باز، با موضوع حركت كرد و به يک نماي 

بسته رسيد يا بالعكس.
حركت دالي: با حركت دالي براي داخل شدن به داستان و يا خروج از آن بر روي 
ريل و در عمق صحنه مي توان تماشاگر را به حضور كاراكتر فيلم برد و حسي از 
تغيير فضا و حركت مكان و ايجاد انتظاري كشنده، را براي وقوع يک خطر بيان 
كرد. در اين حركت فوكوس كشي بسيار مهم است. مي توان جلوه اي بسيار نمايشي 
ثابت نگه  اندازة تصوير را نسبتاً  اين كار  ايجاد كرد.  از تلفيق حركت زوم و دالي 
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داشته، اما تغييري نمايشي در پرسپكتيو و پس زمينه  ايجاد مي كند. به  اين حركت 
اصطالحاً زالي مي گويند.

معلق  فضا  در  كامل  به طور  دوربين  حركت  اين  در  جرثقیل )كرین(:  حركت 
بوده و به  هر سويي قادر به حركت است. كرين، تركيبي از تمام حركات دوربين 
باشد، بدين صورت كه در حركت كرين  بوده و مي تواند داراي تداوم بسيار زياد 
اندازه نماهاي مختلف و حركت هاي مختلف در يک پالن و بدون قطع وجود دارد. 
تغيير در ميزانسن دوربين نسبت به سوژه و به دست آوردن ميزانسن هاي جديد 
از قابليت هاي اين حركت است. اين حركت براي توضيح صحنه هاي بغرنج به كار 

مي رود و منطبق بر الگوهاي كنشي در صحنه طراحي مي شود.
در حركت كرين بايد دقت داشت كه فقط سوژة اصلي نقطة تأكيد باشد و به لحاظ 
اينكه فاصله بين دوربين و سوژه مدام در حال تغيير است، ضايعات از گوشه و كنار 
وارد كادر مي شوند. اين مسئله بايد به دقت كنترل شود چون تعادل كادر را به هم 
ريخته و ذهن بيننده را ناخودآگاه از موضوع اصلي به طرف موضوعات فرعي هدايت 

مي كند.
حركت روي دست: اين روش روندي مستندگونه را در ذهن به وجود مي آورد. 
حركت روي دست به خاطر سرعت عمل باال در جابه جايي تصويربردار و رسيدن به 
موقعيت جديد، در كارهاي خبري كاربرد ويژه اي دارد. همچنين براي حركت نماي 
نقطه نظر از حركت دوربين روي دست استفاده مي شود. در حركت Pov نمايانگر 
بازيگر چون عدم تعادل،  با دوربين روي دست مي توان حاالت روحي  بازيگر  نگاه 
كنجكاوي و... او را بيان كرد و در Pov نمايانگر نگاه كارگردان براي معرفي صحنه 

براساس ساختار فيلم مي توان از حركت روي دست استفاده نمود.
است  محل هايي  در  دوربين  روان  حركت  تأمين  به  قادر  استدي كم  مثال:  براي 
كه نصب ريل غيرعملي يا مشكل است و يا دوربين در تمام شرايط صحنه مانند 
راه پله مي خواهد بازيگر را همراهي كند. در واقع اين ابزار، حركات اضافي راه رفتن 
تصويربردار و تكان هاي شديدي كه حركت دوربين روي دست ممكن است ايجاد 

شود را كنترل مي كند. 
حركت مخالف: اگر دوربين هميشه با موضوع حركت كند و با جهت و سرعت آن 
هماهنگ باشد، ممكن است خسته كننده شود. در اين صورت دوربين به موضوع 
گره خورده و كاماًل وابسته به آن است. اگر گاهي اوقات دوربين مستقل از موضوع 
حركت كند، مي تواند يک نقطه تقابل و يک عنصر اضافي در صحنه بياورد. بي شک 
عمق  حركت،  در  تقابل  نقطه  ايجاد  با  و  بوده  پرانرژي  و  پويا  مي تواند  عمل  اين 
تصوير را افزايش دهد. هرگاه دوربين در جهت مخالف حركت كند، به نظر مي رسد 
پس  زمينه دو برابر سريع تر از زماني حركت كرده كه دوربين در امتداد موضوع و 

در همان جهت حركت  كرده است.
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فعالیت کالسی حركت مخالف حركتي پيچيده است، به صورت مجزا، در شكل هاي مختلف 
تمرين شود.

نمودار حركات دوربین تصویربرداري

تأثیرگذاري حركت دوربین و سوژه در پس زمینه هاي مختلف
در حركت پن و براي تأكيد بر سوژه، شاهد جدا شدن از پس زمينه هستيم. در اين 
حركت سوژه در فورگراند بوده و كاماًل جلب توجه مي كند و بک گراند از اهميت 
كمتري برخوردار است. در اين حالت اگر فاصلة دوربين و سوژه كم باشد و عمق 
ميدان محدوتر گردد، تأكيد بر حركت سوژه بيشتر خواهد بود. قاعدتاً در لنز وايد، 
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به دليل عمق ميدان بيشتر و گستردگي فضاي قاب اين تأكيد كمتر خواهد بود.
زياد پن، پس زمينه حركت كرده و  در حركت پن شالقي، به دليل سرعت نسبتاً 
انرژي آن به مراتب بيشتر خواهد بود. در حركات روي ريل يا وسايل حركت مشابه، 
اختالف بين پس زمينه، زمينه و پيش زمينه مهم است. به گونه اي كه آنچه در جلو 
يا پيش زمينه است، بيشترين حركت را داشته و انرژي زيادي دارد، البته گرچه  اين 
سوژه در جلوي كادر زياد در نقطة تأكيد نيست ولي جداي از اينكه به عمق صحنه 
كمک مي كند، تأثير حركت را دو چندان مي نمايد. اين در حالي است كه زمينه 
در يک حركت معمولي مطابق با آنچه چشم مي بيند در صحنه ديده مي شود و 
پس زمينه تقريباً ثابت است. اين صحنه در فيلم هاي وسترن زياد به چشم مي خورد.

به گونه اي  آن  است  پس زمينة  از  متأثر  حركتي  پالن هاي  در  سوژه  بر  تأكيد 
در  دارند.  سوژه  بر  مختلفي  تأثيرات  كدام  هر  ساده  يا  رنگي  پس زمينه هاي  كه 
پس زمينه هاي ساده، تأكيد بر سوژه بيشتر از پس زمينه هاي رنگي و طرح دار است.

تأثیر فاصله كانوني لنز بر حركت
حركت دوربين و يا سوژه در لنز هاي مختلف تله، وايد و نرمال كاماًل با يكديگر 
متمايز است. در عدسي هاي تله سرعت و انرژي حركت بيشتر بوده و بيش از حد 
معمول جلوه مي كند. به همين دليل حركات بازيگر بايد در پالن هاي بسته كنترل 
شود كه هم، از قاب بيرون نزند و هم تأثير دراماتيک آن از دست نرود. براي مثال 
حركت قرنية چشم بازيگر در لنز تله و در يک نماي Ecu بسيار نمود بيروني دارد.
در انجام حركت دوربين در لنز تله، بايد دقت زيادي به خرج داد، چون كوچک ترين 
وايد  لنزهاي  در  برعكس  كرد،  خواهد  جلوه  بد  به شدت  دوربين  تيک دار  حركت 
جزئيات حركت ديده نخواهد شد؛ ولي اغراق در سرعت حركت زياد است و به دليل 
در حركات روي  است.  بسيار مشهود  پرسپكتيو  تغييرات  بودن فضاي صحنه  باز 
ريل و همچنين كرين، وجود اشيايي در پيش زمينه، انرژي حركت را بسيار زياد 

خواهد كرد.

نكاتي در مورد تأثیر حركت در صحنه
1   حركت، پالن هاي مقطع را در توالي يكديگر ثبت كند.

2   حركت، حسي از فاصله و مسافت را در تماشاگر ايجاد مي كند كه در برش 
نيست.

3   حركت، تحرک ذهني ايجاد مي كند و بيننده را وادار به كنجكاوي و پويايي 
مي نمايد.

٤  حركت سوژه در صحنه، باعث ايجاد عمق در صحنه مي گردد.
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سوژه  توجه  مركز  خواه  مي گردد،  فريم  در  توجه  مركز  تغيير  باعث  5   حركت، 
اصولي باشد يا جزئي از اجزاي صحنه.

و  شده  غيرمنتظره  موقعيت هاي  و  دراماتيک  فضاهاي  نمايش  باعث  6        حركت، 
اطالعات صحنه اي جديدي را به تماشاگر مي دهد.

7  حركت باعث تعقيب عمل و حادثه است و تماشاگر را همراه با داستان پيش 
مي برد.

8       حركت دوربين مي تواند منعكس كنندة حاالت دروني و احساسات بازيگر گردد.
9      حركت باعث ايجاد ريتم و تمپوهاي احساسي است. ايجاد تنش، هيجان، انتظار 

و پيش بيني از نتايج وجود حركت در پالن است.
10   حركت پرسپكتيو بازيگر را نسبت به اشياي داخل صحنه تغيير مي دهد و سبب 

مي شود كه ارتباط منطقي بين عوامل و بازيگران ايجاد شود.
11  حركت، تغيير صحنه مي دهد و تركيب بندي هاي جدي و پويا به وجود مي آورد. 
در پي ايجاد تركيب بندي هاي متوالي و متفاوت، ارتباط بين موضوعات در صحنه 

به خوبي شكل مي گيرد.
12  حركت دوربين در هر لحظه، مكان و زمان واقعي را براي بيننده  ايجاد مي كند 
و در عين حال وحدت زمان و مكان به طور كامل حفظ شده و اين پيوستگي سبب 

مي شود كه به تداوم موضوع در زمان و مكان كمک كند.
13   حركت دوربين در POV مي تواند حس واقعي شديدي را كه شخصيت داستان 
احساس مي كند يا ارائه ديدگاه وي درگير و دار يک حركت خشن يا خطرناک را به 

تماشاگر عرضه كند.
1٤  حركت هاي كوچک دوربين يا تصحيح كادر، غير از اينكه به تعادل كادر كمک 
كرده و اجزاي زائد را از داخل فريم حذف مي كند، سبب ايجاد تركيب بندي هاي 

بهتري مي گردد.
انجام  از حركت دوربين منحرف مي كند. در  را  تماشاگر  حركت سوژه، توجه    15
چنين حركتي، نخست اجازه دهيد سوژه به حركت درآيد، سپس او را با دوربين 
دنبال  كنيد. همچنين پيش از ايستادن سوژه، به حركت دوربين خاتمه دهيد و 

بگذاريد كه سوژه اندكي بيشتر در قاب حركت كند.

تركیب بندي
درک و شناخت انسان از محيط و ارتباط او با محيط، به ديدن متكي است و البته 
در  ولي  است،  بر چشم  تكيه  ديدن  دارد.  وجود  تفاوت  درک كردن  و  ديدن  بين 
درک كردن نه فقط چشم بلكه تمام بدن شريک اين دريافت است و آن دريافت 
و  تجزيه  ولي  را مي گيرد  مطالب  ديدن  مرحلة  با  است. چشم  احساسي  و  ذهني 
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تحليل و تأثيرات بعدي آن تصوير بر عهدة ذهن است و نه چشم. به همين خاطر 
است كه نمي توان فرمي ايجاد كرد كه براي همگان يک نوع احساس ايجاد كند. 
خود  بلكه  نيست،  حقايق  ثبت  براي  سيستم  و  دستگاه  يک  فقط  بينايي  فرايند 
آفريننده و خالق گونه اي از حقايق و وقايع بوده و آنها را نيز تحليل مي كند. 70 
تا 80 درصد شناخت انسان از طريق چشم، 12 تا 15 درصد از طريق گوش و 
باقيمانده از طريق ديگر حواس خواهد بود. هنگام فرايند ديدن، چشم تصاوير را 
از تصاوير فقط  انسان  بنابراين درک  كوچک، معكوس و قوس دار ثبت مي كند و 
به چشم مربوط نمي باشد، آنچه توسط چشم ديده مي شود، به وسيله يک ُكد در 
ذهن ثبت مي گردد و سپس از طريق شنيدن و بازآفريني آن ُكد، تصوير در ذهن 

ايجاد مي گردد.
براي درک نور و رنگ يک چشم كافي است، ولي براي درک عمق و حركت هر دو 
چشم نياز است. درک عمق به لحاظ فاصلة حدود 65 م م بين دو چشم است كه 
انجام مي گيرد و نكته مهم ديگر، اينكه شرط كافي براي درک صحنه توسط فرايند 
بينايي آن است كه تصوير به اندازه كافي بزرگ باشد، براي مدت زمان مناسب مورد 
رؤيت قرار بگيرد، نور مناسب داشته باشد، از پس زمينه جدا باشد و كد آن تصوير 

از نظر حافظه قابل شناسايي باشد.

وزن تصویري ـ موازنه و تعادل
تصوير  به خود  نوبت  تصوركردن  و  ديدن  و  فرايند درک  مرحله شناخت  از  پس 
می رسد. اينكه يک تصوير چگونه بايد باشد تا بيننده در كمترين زمان بتواند آن  را 
درک كند. راه حل تركيب بندي است كه با به كارگيري عوامل صحيح آن در قاب 
مي توان به آن دست يافت. وجود عوامل تركيب بندي در قاب منجر به  ايجاد وزن 

تصوير مي گردد. 
كادر تصوير را از اين نظر به دو كفة ترازو مي توان تشبيه كرد. همان طور كه براي 
متعادل نگه داشتن دو كفة ترازو الزم است مقدار وزن قرار داده شده در هر كفه 
مساوي باشد، براي متعادل نگه داشتن كادر تصوير نيز الزم است تا عواملي كه در 
كادر قرار مي گيرند، تعادل تصويري مورد نياز را ايجاد كنند. عوامل وزن تصويري 
به شرايط و نوع آن ممكن است در يک طرف قاب قرار گيرند يا در كل قاب تقسيم 

شوند مهم اين است كه قاب متعادل باشد.
از نظر فيزيكي توازن به معني تعادل نيروها در سيستم است. در تصوير به جاي نيرو، 
وزن تصويري داريم كه سبب جذب تماشاگر است. هر كدام از عوامل تركيب بندي 
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هم  تصوير  رسيدند  تعادل  به  عوامل  اين  وقتي  و  دارند  مشخصي  تصويري  وزن 
به يک مركز توجه  را  برسند چشم  تعادل  به  اوزان تصويري  متعادل است. وقتي 
هدايت مي كنند. در غير اين صورت تماشاگر دچار سردرگمي شده و نمي داند كدام 
بخش، مركز توجه است. عدم وجود وزن تصويري سبب مي شود كه اجسام بدون 
اهميت و ناشناس چشم را به خود هدايت كرده و تعادل بعدي تصوير، از بين برود 
ـ در صورتي  كه توازن صحيح باشد، به طور ناخودآگاه سازگاري در تصوير حاكم 

مي شود. 

Center of interest مركز توجه
تمام بحث تركيب بندي، براي رسيدن به مركز توجه است. به واسطة مركز توجه 
است كه بقية اجزاي صحنه تفسير مي شوند. همواره در تصوير بايد يک مركز توجه 
وجود داشته باشد و تمام عوامل تركيب بندي، چشم بيننده را به اين مركز توجه 

هدايت كند.
استثنا  هم وجود دارد، گاهي ممكن است عوامل وزن تصويري مركز توجه را به 
خارج از قاب هدايت كند، در اين حالت فضاي خالي نگاه براي حركت به مركز خارج 

از فريم اهميت مي يابد.

تقسیم فضاي مثبت و منفي
با  تقابل  اين در  و  قرار مي گيرد  فضاي مثبت جايی است كه سوژه اصلي در آن 
زمينه منفي است. ايجاد ارتباط و تناسب بين دو زمينه مثبت و منفي، نتيجه بحث 
تركيب  بندي است كه در نهايت به يک مركز توجه مي رسد. در نماهاي بسيار باز 
بسته تر  نماهاي  در  مي شود.  ديده  منفي  زمينه  فقط  و  ندارد  وجود  مثبت  زمينه 
و عوامل محيطي  بين سوژه  رابطه  براي خلق  و  بيشتر مطرح است  زمينه مثبت 
به كار  مي رود. در نماهاي متوسط رابطه بين زمينه مثبت و منفي به تعادل رسيده و 
براي جلو بردن داستان و رسيدن به اوج كاربرد دارد. در نماهاي بسيار بسته، زمينه 

مثبت غالب است و براي ايجاد رشد عاطفي استفاده مي شود.
اين عوامل هر كدام مي توانند به تنهايي چشم بيننده را به خود جلب كنند، ولي به 
دليل اينكه هر كدام داراي وزن تصويري هستند، وقتي تعدادي از آنها را با يكديگر 
در تركيب بندي به كار مي بريم بايد تعادل كادر حفظ شود تا زماني كه  اين تعادل 
و توازن در تصوير حفظ شود، سازگاري در تصوير حاكم شده و مركز توجه، به يک 

بخش در تصوير تبديل مي شود.



90

تركیب بندي مؤثر هدف اصلي كارگردان
بديهي است در يک كادر يا تصوير بعضي از قسمت هاي اطالعات، مهم تر از بقيه 
هستند و كارگردان و تصويربردار مي خواهند، اين اطالعات به ترتيبي خاص توسط 
بيننده درک شوند. از طريق تركيب بندي به تماشاگر مي گوييم كجا را نگاه كند 
و به چه چيزي در كادر بيشتر دقت كند. از آنجا كه كادربندي دوربين در هر نما 
بايد تحت نظر كارگردان انجام شود، وي بايد الزاماً با اصل هنري آن آشنا باشد. در 
حقيقت بسياري از مناظري كه به چشم زيبا مي آيند الزاماً در فيلم چنين نيستند، 
مي گيرد  بر  در  را  چيز  همه  كه  زاويه اي  از  مي تواند  انسان  چشم  كه  حالي  در 
به راحتي ببيند. دوربين يک مرز بيروني دارد. كادر چهارگوش يک تصوير هرچند 
كه توهم واقعي است، اما فقط بخشي از طبيعت را نشان مي دهد. تماشاگر تنها 

چيزي را كه كارگردان مي خواهد نشان دهد، مي بيند. 

نکات ایمنی و بهداشت   

رعايت نكات ايمنی مربوط به استفاده از جريان برق، ارتفاع، شرايط آب و هوايی 
مختلف، لباس كار مناسب، كفش مناسب، دقت در نصب تجهيزات نور، دوربين و 

حركت، دقت در حمل تجهيزات.

شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي    

فعاليت كالسي و كارگاهي، مشاهده عملكرد، آزمون عملكردي
حركت  درست  انتخاب  دوربين،  جاي  مشخص كردن  ارزشيابي(  در  مهم  )نكات 
دوربين بر مبناي لوكيشن و صحنه، انتخاب ابزار مناسب، تمرين حركت دوربين و 
بازيگر در صحنه، هماهنگ بودن با بازيگر در حركت و كنترل هدروم1و لوک روم2، 
چگونگي قرار گرفتن پشت دوربين و انعطاف بدن در حين حركت، از ظرايف انجام 

يک حركت خوب است.

Look Room ـHead room                   2 ـ1
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ارزشیابی شایستگی ضبط تصویر خارج از استودیو

شرح كار:
تهيه تجهيزات، آماده سازي تجهيزات، تعيين زاويه دوربين و اندازه نما و تركيب بندی تصوير و تصويربرداري، جمع آوري 

وسايل و كنترل تجهيزات، ضبط تصوير خارج از استوديو

استاندارد عملكرد: 
تصويربرداری يک برنامه كوتاه تلويزيوني در خارج از استوديو براساس طرح برنامه و دكوپاژ آن  

شاخص ها:
1   ضبط تصوير مناسب از نظر ارتفاع دوربين، اندازه نما، لنزها با توجه به دكوپاژ مربوطه و شرايط تصويربرداری

2  انتخاب تركيب بندی مرتبط با نما )با توجه به داستان و طرح( از نظر مكان جای گيری شخصيت ها، فضای باالی 

سر، ارتباط شخصيت ها با يكديگر و...
3  حركت يک دست و بدون وقفه و هم تراز با سطح دوربين بر روی وسايل حركتی و با سه پايه 

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 

زمان: 30 ساعت
مكان: فضای آزاد

ابزار و تجهیزات:  قلم، كاغذ، انواع دوربين، انواع منابع تغذيه، انواع لنزها، انواع سه پايه، انواع تراولينگ، انواع كرين، 
انواع فيلتر دوربين، رفلكتورها، ديفيوزرها

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

2تهيه تجهيزات1

2آماده سازي تجهيزات2

2تعيين زاويه دوربين، اندازه نما و تركيب بندی تصوير3

2ضبط تصوير خارج از استوديو4

1جمع آوري وسايل و كنترل تجهيزات5

زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
به  مربوط  ايمنی  نكات  رعايت   ،)N6263ـ( كيفيت  و  كار  نگرش:مديريت  و 
استفاده از جريان برق، ارتفاع، شرايط آب و هوايی مختلف، لباس كار مناسب، 
كفش مناسب، دقت در نصب تجهيزات نور، دوربين و حركت، دقت در حمل 
تجهيزات حركتي  به كارگيري  زمان  در  گياهي  تجهيزات، حفظ محيط زيست 
 ،... و  باتری ها  با مواد مصرفی همچون  آلوده كردن محيط زيست  نوري عدم  و 

كار جمعی روحيه 

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.


