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 بِ ًام خذا
 

 جلسِ اٍل

 آشٌایی با عٌاصر اٍلیِ بصری

 :عٌاصر اٍلیِ بصری چیست
تایذ ػٌاصش اصلی تصشی سا وِ دس حمیمت پایِ ٍ . تشای ؿٌاخت تْتش ٌّشّای تجؼوی هثل ًماؿی ، هجؼوِ ػاصی ، گشافیه ، هؼواسی ٍ غیشُ 

  .اصَل ولیِ ٌّشّای تجؼوی اػت ، تـٌاػین
 تِ صَست هـتشن ٍ یا فشدی دس توام سؿتِ ّای ٌّشّای تجؼوی ، ًمؾ اصلی ٍ اػاػی داسًذ ٍچَى ایي ػٌاصش ّوگی ریلولیِ ػٌاصش 

 . ًاهیذُ اًذ (ػٌاصشتصشی)جٌثِ تصَیشی داؿتِ ٍ تا چـن ػش ٍ واس داسًذ ، ٍتِ ػثاست دیگش تٌْا اص عشیك چـن لاتل دسن ّؼتٌذ آًْا سا 

 ...ًقغِ ، خظ ، سغح ، حجن ، بافت ، فضا ، کٌتراست ، حرکت ، رًگ ، هقیاس ، پرسپکتیَ : عٌاصر اٍلیِ بصری شاهل 

 .ولیِ ػٌاصش فَق تِ صَست هـتشن ٍ یا فشدی دس توام سؿتِ ّای ٌّشّای تجؼوی ، ًمؾ اصلی ٍ اػاػی داسًذ
ٍچَى ایي ػٌاصش ّوگی جٌثِ تصَیشی داؿتِ ٍ تا چـن ػش ٍ واس داسًذ ، ٍتِ ػثاست دیگش تٌْا اص عشیك چـن لاتل دسن ّؼتٌذ آًْا سا 

 .ًاهیذُ اًذ (ػٌاصشتصشی)

 

 ًقغِ

اص تشخَسد ... هثل اثشًَن للن یا لغشُ جَّش سٍی واغز ٍیا اثشًَن هذاد ٍ . دس ٌّشّای تجؼوی اثش ّش چیضی سا سٍی صفحِ ًمغِ هی گَیٌذ 

  .دٍ یا چٌذ خظ ًیض ًمغِ تَجَد هی آیذ
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ًقغِ در عبیعت 

هشاجؼِ تِ عثیؼت تِ ها ووه هی وٌذ تا هفَْم تٌاػة سا تْتش . تایذ تَجِ داؿت وِ اًذاصُ ًمغِ تِ ًؼثت هحیظ ٍ فضای اعشاف هتغیش اػت 

هثال پٌجشُ سٍؿي یه ػاختواى دس ؿة اص فاصلِ دٍس یه ًمغِ هحؼَب هی ؿَد صیشا هحیظ اعشاف آى تؼیاس ٍػیغ اػت ٍ دس . دسن وٌین 

حال اگش تِ ػاختواى ًضدیه ؿَین ٍ . آى هحیظ ، پٌجشُ یه ػٌصش وَچه اػت ٍ تذیي لحاػ ها آًشا دس فضا تِ صَست یه ًمغِ هی تیٌین 

تٌا تش ایي یه ًمغِ هوىي اػت ، ػش یه ػَصى ، یه ػیة ، ػتاسُ ای . دس وٌاس پٌجشُ لشاس تگیشین دیگشآى پٌجشُ ًمغِ تِ حؼاب ًوی آیذ

 .دس آػواى ، لایمی دس دسیا ، ػاختواًی دس هجوَػِ یه ؿْش ٍ یا جای پایی سٍی تشف تاؿذ

 

 خظ

خظ داسای هفاّین ٍ تؼاسیف گًَاگًَی دس سیاضی هی . یىی دیگش اص ػٌاصشتصشی وِ دس ؿىل گیشی تصَیش ًمؾ هْوی داسد ، خظ هی تاؿذ

خظ ، . خظ ػٌصشی اػت یه تؼذی ٍ هْوتشیي خصیصِ آى ٍیظگی عَل آى اػت. تاؿذ وِ ایي هفَْم دس ٌّشّای تجؼوی هتفاٍت اػت

: ٍدس تؼشیف دیگشی آهذُ اػت وِ. اص تْن پیَػتي تؼذاد تیـواسی ًمغِ خظ تِ ٍجَد هی آیذ. یىی اص ػٌاصش تٌیادی ٌّشّای تجؼوی اػت

اص جولِ ٍیظگیْای دیگش خظ ایي اػت وِ، . حذ فاصل دٍ صفحِ سا خظ هی ًاهٌذ ٍ ّوچٌیي فصل هـتشن تاسیىی ٍ سٍؿٌایی سا خظ گَیٌذ

 . خظ داسای جْت ٍحشوت هی تاؿذ

 
 خظ در عبیعت 

تِ ػٌَاى هثال، اگش تِ یه سدیف دسخت اص فاصلِ . ّواًگًَِ وِ دس هثحث ًمغِ اؿاسُ ؿذ، ػٌصش خظ ًیض ًؼثت تِ صهاى ٍ هىاى هتغیش اػت

دس حالی وِ ّش اًذاصُ تِ ایي دسختْا ًضدیه ؿَین، خغَط ًیض دس ٍالؼیت دسخت، حل . دٍس ًگاُ وٌین، تِ صَست خغَعی هٌظن دیذُ هیـًَذ

ّویٌغَس اػت دس تاسُ خغَط ساُ آّي . ؿذُ ٍ دس ًْایت تٌِ دسخت ّا سا هی تیٌین وِ خظ ًثَدُ ٍ ّش یه داسای حجوی اػتَاًِ ای ّؼتٌذ

ٍلی اگش دس وٌاس . دیذُ هی ؿًَذ (ساػت، هٌحٌی ٍ صاٍیِ داس  )ٍ خیاتاًْا ، وِ اگش اص پٌجشُ َّاپیوا تِ آًْا ًگاُ وٌین تِ ؿىل خغَعی هتٌَع 

تٌا تش ایي . سیل ساُ آّي ٍیا دس ّواى خیاتاى تِ ایؼتیذ، خغْا هثذل تِ ػغَح ؿذُ ٍ ًضدیىتشیي لؼوت آى تِ ها تِ صَست حجن دیذُ هیـَد

خظ داسای اؿىال هختلفی اػت وِ . خظ ًؼثت تِ صهاى ٍ هىاى هیتَاًذ اص یه ػٌصش یه تؼذی تِ ػغح ٍ ػپغ تِ حجن تثذیل ؿَد

 . خظ ػوَدی، افمی، هایل، هٌحٌی ٍ ؿىؼتِ: ػثاستٌذ اص
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 تاثیر رٍاًی اًَاع خظ 

خظ ساػت، اص ًظش سٍاًی، احؼاع آساهؾ ٍ ػىَى سا تذاػی وشدُ ٍ ؿىل آدهی سا داسد وْذس حال اػتشاحت اػت خظ ساػت ػوَدی، حالت 

 .اًؼاى ایؼتادُ ای سا داسد وِ آهادُ فؼالیت اػت ٍ احؼاع ایؼتایی ٍ اًشطی سا الماء هی وٌذ
خظ هَسب، خغی اػت هتحشن ٍ غیش ایؼتا وِ ّش اًذاصُ تِ هحَس افمی ًضدیىتش ؿَد ویفیت افمی آى ًیض تیـتش هی ؿَد ٍ تا ًضدیه ؿذى 

. خظ هَسب تِ هحَس ػوَدی، داسای ویفیت خظ ػوَدی هی گشدد 

خظ صاٍیِ داس یا ؿىؼتِ، حاهل دٍ ًیشٍی هتحذ اػت وِ دس ًمغِ تشخَسد تمَیت ؿذُ ٍ چگًَگی هجوَع ایي دٍ ًیشٍ ، لذست وـؾ ٍ اثش 

خظ ؿىؼتِ داسای تحشن، فؼالیت ٍ جٌثؾ اػت ٍ دس اؿىال ٌّذػی تِ ّویي ػلت، هثلث پش تحشن تشیي حشوتْا . گزاسی هتغیشی داسد

دس خظ هٌحٌی، ًیشٍّای تیشًٍی ٍ دسًٍی یىذیگش . خظ هٌحٌی، خغی اػت آسام وِ واهلتشیي ؿىل آى دایشُ ٍ یا هٌحٌی هؼذٍد اػت. اػت

  . سا دس ًمغِ تِ ًمغِ خظ خٌثی وشدُ ٍ احؼاع تصشی سا الماء هی وٌٌذ

 

 تَازى بِ ٍسیلِ خظ 

تٌاٍب سٍص ٍ ؿة ٍ چْاس فصل ػال ٍ تغَس ولی ًظوی وِ دس خلمت عثیؼت، حتی دس جضئی تشیي . سیتن یا ٍصى ، خصیصِ ّشپذیذُ ای اػت

 .تٌا تش ایي دس هی یاتین وِ حشوت ٍ سیتن یىی اص ویفیتْای ٍصى اػت . لؼوت آى ٍجَد داسد، ًوایاًگش تاثیش ٍصى اػت

 

تؼادل تِ ٍػیلِ خظ  

ویفیت تؼادل سا دس هثحث ًمغِ تش سػی وشدین ٍ تا تَجِ تِ هغالة هزوَس، تشویة خغَط صهاًی دس هحذٍدُ ایجاد تؼادل هی وٌذ وِ چـن 

 .تِ ساحتی دس لؼوتْای هختلف صفحِ گشدؽ وشدُ ٍ دس تخؾ خاصی اص آى هتوشوض ًـَد

 
 

 ایجاد ریتن با خغَط 

حشوت . ّواى گًَِ وِ دس تحث هشتَط تِ ًمغِ هالحظِ وشدیذ، تا تغییش اًذاصُ ٍ تؼذاد ًماط هی تَاًین دس صفحِ یا وادس حشوت ایجاد وٌین

تغییش اًذاصُ ّا ٍ عَل . ایجاد سیتن دسخغَط تِ اؿىال گًَاگًَی صَست هی پزیشد. یىی اص ػَاهل تؼیاس هْن دس ؿىل گیشی تصَیش اػت

 . خغَط ، تغییش فاصلِ ّا ٍ ًْایتا تغییش ضخاهت خغَط هی تَاًٌذ ػَاهلی تاؿٌذ تا سیتن، تْتش ایجاد ؿَد
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سایِ رٍشي بِ ٍسیلِ خظ  

تِ ػثاست دیگش پذیذ . اص جولِ حاالت دیگشی وِ تا لشاس گشفتي خغَط دس وٌاس یىذیگش ایجاد هیـَد، تیشگی ٍ سٍؿٌی ٍ یا ػایِ سٍؿي اػت

ایجاد : ایي حالت تِ چٌذ عشیك هی تَاًذ تَجَد آیذ . آهذى حالت سٍؿٌی ٍ تاسیىی تا تْشُ گیشی اص خغَط ، ایجاد ػایِ سٍؿي هی وٌذ

تذیي ؿىل وِ ّش چمذس خغَط سا تِ یىذیگش . تاسیىی ٍ سٍؿٌی تا اػتفادُ اص خغَط یه اًذاصُ وِ تٌْا اص تغییش فَاصل آًْا تَجَد هی آیذ

  .ًضدیىتش وٌین اص ًظش تصشی تیشگی تَجَد خَاّذ آهذ ٍ تالؼىغ تا افضایؾ فَاصل آًْا هحیظ ، سٍؿي دیذُ خَاّذ ؿذ

 

 

 

 

 
 

 

 سغح

ؿىل تؼتِ ای سا وِ داسای دٍ تؼذ عَل ٍ ػشض ّؼتٌذ ػغح هی ًاهٌذ، تِ .  یىی دیگش اص ػٌاصش ٌّشّای تجؼوی، ػغح اػت:هفَْم سغح 

 . تؼشیف دیگش ایي اػت وِ، الیِ یا پَػتِ سٍی ّش حجن سا وِ ضخاهت ًذاسد، ػغح گَیٌذ. ػثاست دیگش ػغح ػٌصشی اػت دٍ تؼذی

 

 
 سغح
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 سغَح اصلی

 سغح در عبیعت 

ًىتِ لاتل تَجْی وِ تایذ تِ آى اؿاسُ وٌین ایي اػت وِ تیي ًمغِ ٍ خظ ٍ ػغح ساتغْای هؼتمین ٍجَد داسد، تِ ػثاست دیگش ًمغِ ٍ خظ ٍ 

هثال جضیشُ ای دس دسیا اص فاصلِ دٍس یه ًمغِ تِ ًظش هی آیذ، ٍلی . ػغحماتل تثذیل تِ یىذیگش تَدُ ٍ ًؼثت تِ فضای اعشاف خَد هتغیشًذ

تِ ّویي تشتیة یه پاسُ خظ هی تَاًذ دس ؿشایغی .اگش تِ آى ًضدیه ؿَین ٍ سٍی آى تِ ایؼتین دیگش ًمغِ ًیؼت ٍ ػغح خَاًذُ هیـَد

واهال ًؼثی اػت ٍ تؼتگی تِ صاٍیِ دیذ، فاصلِ ٍ ًؼثت آى  (ًمغِ، خظ ٍ ػغح )تٌا تش ایي ػِ هفَْم . ػغح ٍ دس ؿىل دیگشی خظ تٌظش آیذ

: ػغح سا هی تَاى اص ًظش ؿىل تغَس ولی تِ دٍ دػتِ تمؼین وشد : اًَاع ػغح . دس وادس تصَیش داسد، وِ وذام یه اص هفاّین فَق سا تیاى ًوایذ

. ػغَح ٌّذػی ٍ ػغَح غیش ٌّذػی ػغَح ٌّذػی ػثاستٌذ اص دایشُ، هشتغ، هثلث، هؼتغیل، لَصی، رٍرًمِ، تیضی ٍػایش اؿىال ٌّذػی

هاًٌذ ولیِ اؿیاء دس . ػغَح غیش ٌّذػی، تِ ولیِ ػغَحی هی گَیٌذ وِ ؿىل هٌظن ًذاؿتِ ٍ اص ًظن ٍ تشتیة خاصی پیشٍی ًوی وٌذ

ػغَح پؼت ٍ تلٌذ ٍ . هثل ػغح سٍی هیض، واغز، وف خیاتاى ٍ غیشُ (هؼتَی )ػغَح صاف ٍ هؼغح : چٌذ ًوًَِ اص اؿىال ػغَح . عثیؼت

  .ػغَح پیچیذُ هثل ػغح سٍی هتِ ّا یا ػغح تؼضی هجؼوِ ّای ٌّشی. هثل ػغح تپِ هاَّس ّا (غیشهؼتَی )داسای اًحٌاء 

 

 فرم

هفَْم شکل یا فرم 

 .ؿىل یه ػٌصش ، چِ دس ػغح ٍ چِ دس حجن ، ػثاست اػت اص ػشحذات ٍ خغَط پیشاهَى آى ػٌصش 

اًَاع شکل ٍ فرم 

 اصلی تشیي ؿىلْایی ّؼتٌذ وِ ولیِ اؿىال ٍ فشهْای هَجَد دس عثیؼت لاتل تثذیل تِ ایي ػِ ؿىل ّؼتٌذ ٍ ًیض دایرُ، هربع ٍ هثلث

ّش یه اص ایي . خَد ایي اؿىال ّش وذام لاتل تثذیل تِ فشهْا ٍ ؿىلْا ٍ حشوتْای گًَاگًَی ّؼتٌذ وِ اص لحاػ تصشی اسصؿْای هتفاٍتی داسًذ

ػِ ؿىل داسای ٍیظگیْای هخصَف تِ خَد ّؼتٌذ، هثال تِ هشتغ حالت تی حشوتی، صذالت، صشاحت ٍ اػتحىام ًؼثت دادُ ؿذُ ٍ تِ هثلث 

 .فؼالیت، تحشن ٍ جٌثؾ ٍ تِ دایشُ تی اًتْایی، آساهؾ، ًشهی ٍ هحفَػ تَدى سا ًؼثت دادُ اًذ

 

 حاالت هختلف یک شکل
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ؿىل یه ػغح ٍ یاحجن هوىي اػت اص . ؿىل یه خظ ، هوىي اػت ساػت ٍ یا هٌحٌی ٍیا تشویثی اص خغَط هؼتمین ٍ هٌحٌی تاؿذ

دس حمیمت اؿىال عثیؼت ها سا احاعِ وشدُ اًذ ٍ تش ها اثش هی گزاسًذ ٍ ها ًیض . تشویة یه ػشی خغَط ساػت ٍ یا ػغَح تِ ٍجَد آٍدُ تاؿذ

ؿىلْا تْتشیي ٍػیلِ تیاى تصَسات اًؼاًی ّؼتٌذ ٍ اص دٍس تشیي ایام ، . هتماتال تش ؿىلْای عثیؼت اثش گزاؿتِ ٍ آًْا سا دگشگَى هی وٌین

یؼٌی دٍساى غاس ًـیٌی تا اهشٍص ٍػیلِ ای تؼیاس تا اسصؽ تشای تفْین ٍ تیاى اًذیـِ ٍ تفىش اًؼاًْا تَدُ اػت ٍ تْویي دلیل یىی اص تا اسصؽ 

 . تشیي ػٌاصش تصشی اػت وِ دس ػالن ٌّشّای تجؼوی ًمؾ تؼیاس ػاصًذُ ٍ هَثشی داسد

 

 حجن 

هؼوَال ّوِ اؿیاء هادی دس عثیؼت داسای حجن .  عَل، ػشض، ٍاستفاع یا ػوك تاؿٌذ حجن گفتِ هی ؿَد:بِ اجساهی کِ دارای سِ بعذ 

اگش چِ تشخی اص آًْا هوىي اػت ػالٍُ تش عَل ٍ ػشض داسای ضخاهت، ػوك یا استفاع تؼیاس ووی تاؿٌذ اها لاػذتا حجن ّایی ّؼتٌذ . ّؼتٌذ

ایي حجن ّا گاّی تغَس عثیؼی تِ صَست ًؼثتا هٌظوی دیذُ هی ؿًَذ، هثل حجن تشخی اص دسختْا، . وِ تخـی اص فضا سا اؿغال هی وٌٌذ

اها تیـتش اٍلات تِ ؿىل غیش هٌظن جلَُ هی وٌٌذ، هثل حجن صخشُ ّا، گیاّاى، حیَاًات ٍ تؼیاسی . هیَُ ّا ٍ تخن پشًذگاى ٍ جاًَساى

.  چیضّای دیگش

 سا ًیض هی کرُ، هکعب ٍ ّرم تِ ػٌَاى اؿىال پایِ تشای ػغح ًام تشدُ ؿذًذ، دایرُ، هربع ٍ هثلث ّواًغَس وِ ػِ ؿىل :حجن ّای پایِ 

اها تغَس ولی ّوِ حجن . ایي ػِ ًَع حجن تغَس واهال هٌظن تِ ًذست دس عثیؼت دیذُ هی ؿًَذ. تَاى تِ ػٌَاى اجؼام ٌّذػی پایِ ًام تشد

 . ّای اص تشویة یا تغییش ؿىل ایي ػِ حجن پایِ ٍ ٌّذػی تَجَد هی آیٌذ

 

 
 حجن ٌّذسی

 

 حجن در ًقاشی

تخـی اص ٌّش . دس ًماؿی ٍ عشاحی ، حجن تَػیلِ ػایِ سٍؿي ٍ سًگ ٍ یا تا تغییش ؿىل ٍ اًذاصُ اؿىال دس اثش ػوك ًوایی خغی الما هی ؿَد

ًوایی ًماؿاى دس عَل تاسیخ ٌّش تشای ٍالغ ًوایی اجؼام ، ؿثیِ ػاصی اؿىال عثیؼت، تِ صَست ػِ تؼذی، تش ػغح دٍ تؼذی تَم ًماؿی 

 .تَدُ اػت
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 .خالصو درس و نمونو سوالت در نظر گرفتو شود

 

بافت  

دسن وشدى تافت ّن اص عشیك حغ الهؼِ . تغَس ولی ػغح ٍ سٍیِ ی ّش ؿی ٍ ّش ؿىلی داسای ظاّش خاصی اػت وِ تِ آى تافت هی گَیٌذ

اًؼاى هؼوَال اص عشیك . ٍ ّن تَػظ احؼاع تصشی هیؼش اػت ٍ الثتِ گاّی ایي دٍ تغَس هـتشن تشای دسن واهل تش تافت تاثیش گزاس ّؼتٌذ

تذیي تشتیة، حغ . لوغ وشدى اؿیاء تِ خصَصیات آًْا اص ًظش ػختی ٍ لغافت، صتشی ٍ ًشهی، ّوَاس تَدى ٍ ًاّوَاس تَدًـاى پی هی تشد

دس ٌّشّای . ػپغ تىوه ػایش حغ ّا ایي ؿٌاخت تىویل هیـَد. الهؼِ ؿٌاختی حؼی، هؼتمین ٍ تی ٍاػغِ اص اؿیاء سا تِ اًؼاى هی دّذ

چٌذ ًوًَِ تافت تشای سٍؿي ؿذى . تجؼوی دسن تافت ّای هختلف ٍ همایؼِ آًْا تا یىذیگش هؼوَال تا دیذى ٍ تصَست تصشی اتفاق هی افتذ

  ...دیَاس گچی ٍ غیشُ- دیَاس ػیواًی- آّي- پاسچِ اتشیـن- ػوثادُ- آجش-  گًَی:هَضَع 

 

 

 بافت دستی

 
 

 
 

 بافت عبیعی
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 پرٍشُ عولی 

 هجوَعِ اٍل

 .، حجن ، بافت در عبیعت  (شکل )عکاسی از ًقغِ ، خظ ، سغح ، فرم - 

 . عذد عکاسی شَ د تعذاد عکس از ّرکذام از عٌاصر بِ صَرت جذاگاًِ بِ تعذاد - 

 .لغفا بِ هَضَعات ًسدیک شَیذ - 

 . ایي عٌاصر را در عبیعت ٍ هحیظ زًذگی خَد پیذا ٍ عکاسی ًواییذ - 

 . عکسْا با کیفیت ٍ رزٍلَشي باال باشذ - 

 . هی تَاًیذ استفادُ کٌیذ SLRاز دٍربیي هَبایل  در صَرتی کِ کیفیت عکس باالیی بِ شوا بذّذ ٍ یا دٍربیي دیجیتال - 

 

 

 پایاى آهَزش جلسِ اٍل
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