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 بِ ًام خذا
 

 جلسِ دٍم

 اداهِ هبحث آضٌایی با عٌاصز اٍلیِ بصزی 

 

 :فضا
فعا هطخص کٌٌذُ ی هَقؼیت ٍ ٍظؼیت ّش پذیذُ ػیٌی تا سایش پذیذُ ّاست، فعا، ٍجَد ّش هَجَد ػیٌی سا دس استثاغ تا سایش هَجَدات 

 .هؼیي هی کٌذ ٍ فعای داخلی، خاسجی ٍ هیاًی سا قاتل دسک هی ساصد

...  فعای تَخالی، فعای آصاد، فعای سثض، فعای صًذُ یا هشدُ، ٍ:فضا هفاّین هتعذد دارد

 هَجَدیت " فعا"فعا تِ خَدی خَد قاتل دسک ًیست، تا قشاس گشفتي حجن سِ تؼذی دس فعا، هَقؼیت آى حجن دس فعا هؼلَم هی ضَد ٍ 

 . خَد سا اػالم هی کٌذ 

احساس فعا، ّویطِ تا صهاى ٍ هکاى دس استثاغ است ٍ ّش چِ دس جْاى است، دس کادس دٍ تؼذی یا سِ تؼذی، ّوگی تِ ًَػی تا فعا دس استثاغ 

 فعای داخلی، فعای خاسجی، فعای. فعا هطخص کٌٌذُ ی هَقؼیت ٍ ٍظؼیت ّش پذیذُ ی قاتل دیذى تا سایش پذیذُ ّاست. ّستٌذ

 فعای آسواى، فعای تیي هاُ ٍ صهیي، فعای ساختواى ّا، فعای تاص، فعای تستِ ٍ غیشُ ّوگی تِ ًَػی تیاى کٌٌذُ ی حعَس یک …هیاًی

 .پذیذُ ًسثت تِ تاقی پذیذُ ّاست

، ایي کادس تِ دلیل خالی تَدًص اص ّش ػٌصش ػیٌی، هفَْم خالء سا تِ ها القاء هی کٌذ اها تِ هحط ایي  هثال یک کادس خالی سا دس ًظش تگیشیذ

چشا کِ تَدى یک ًقؽِ . کِ یک ًقؽِ سا دس جایی اص کادس قشاس دّین، خالء پایاى هی پزیشد ٍ هفَْم هکاى ٍ صهاى دس فعا تِ ٍجَد هی آیذ

حاال اگش ّویي ًقؽِ سا تا تکشاس چٌذ ًقؽِ ی دیگش دس .  هؼٌی فعا سا ایجاد کشدُ ٍ ّویٌؽَس فعا ّن تاػث ضذُ کِ ًقؽِ هؼٌی داضتِ تاضذ

کٌاسش تِ سوت یک جْت اهتذاد تذّین، خػ تِ ٍجَد هی آیذ ٍ تحث فعای یک تؼذی هؽشح هی ضَد، اگش ّویي خػ سا اص یک پْلَ اهتذاد 

تذّین، سؽح ایجاد هی ضَد ٍ فعای دٍ تؼذی هؼٌا هی یاتذ ٍ دس ًْایت اگش ایي سؽح سا اص جْات هختلف سضذ تذّین ٍ حجن تِ دست 

 . تیاٍسین، فعای سِ تؼذی هفَْم پیذا هی کٌذ

.  دس ایي صهیٌِ هی تَاًین هفَْم فعای هثثت ٍ فعای هٌفی سا تْتش دسک کٌین.  تْتشیي ًوًَِ تشای دسک فعا، تَجِ تِ آثاس هؼواسی است

فعاّای خاسجی کِ تا حجن هؼواسی تواس داسًذ، فعای هثثت ّستٌذ ٍ قسوت ّایی اص فعا کِ دس داخل هؼواسی حثس اًذ، هفَْم فعای 

 دس یک اثش ٌّشیف ّش چِ هیضاى تذاخل فعاّای هثثت ٍ هٌفی، تا ّن تیطتش تاضذ، اثش داسای اًشطی ٍ پَیایی تیطتشی  .هٌفی سا هی سساًٌذ

است ٍ ّوچٌیي تذاخل سؽَح، تعاد هیاى فشم ّا ٍ جْت خؽَغ ٍ استفادُ اص سایِ سٍضي ّا ّن تاػث تٌَع، پَیایی ٍ پیچیذگی تیطتش یک 

 .اثش هی ضَد

 

 :حزکت 
حشکت دس یک تصَیش، هوکي . ّش هادُ ای دس رات خَیص دس حشکت ٍ تکاپَست ٍ ّش هَجَدی دس ؼثیؼت، اص تحشک دسًٍی تشخَسداس است

 ٍ ساست هارپیچ، هذٍر، سیگشاگضکل حشکت هوکي است تِ صَست . است تا ًقؽِ ٍ یا خػ ایجاد گشدد ٍ تِ ضکل ّای هختلفی هؽشح ضَد

ّش ػٌصش تصَیشی یا ّش ضکلی، هوکي است اًشطی حشکت سا کن ٍ تیص داضتِ . تاضذ... جْت حشکت ًیض هوکي است تاال، چپ، ساست ٍ. تاضذ

  .هثال دس ضکل هثلث اًشطی حشکت تِ جاًة گَضِ ّا ٍ صٍایای آى دس جشیاى است، دس لَصی تِ جاًة قؽشّای کَچک ٍتضسگ. تاضذ
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ّش سؽحی تا تَجِ تِ تشتشی یک جْت آى، اًشطی حشکتی سا تِ جاًة ّواى جْت ًطاى هی دّذ ٍ تحت تاثیش کطص ّای ٍاسدُ اص جْت 

. ّای هختلف، تِ سوتی کِ ؼَل تیطتشی داسد حشکت هی کٌذ

هفَْم حشکت سا تِ صَست ّای دیگشی هی تَاى ادساک ًوَد، اص جولِ دس اثش تکشاس یک ػٌصش تصشی، کِ ایي کاس تِ ٍسیلِ تکشاس ػٌاصش صیادی 

 .هثال حشکت یک دایشُ دس صفحِ تِ ٍسیلِ تکشاس هذاٍم کِ تاػث تِ ٍجَد آهذى ًَػی سیتن ًیض هی گشدد. اهکاى پزیش است

 .ػٌصش تصشی حشکت، هاًٌذ تؼذ سَم ٍ تافت تصشی تیطتش تِ صَست کارب دس سؽح دٍ تؼذی ؼشاحی یا تِ ٍسیلِ دٍستیي ثثت هی گشدد

دس ًقاضی جضییات تسیاس سیض سٍی یک سؽح، ایي تَّن سا تِ ٍجَد هی آٍسد کِ صفحِ ی کاغز داسای آى تافت است ٍ تا استفادُ اص في سایِ 

اها ایجاد تَّن حشکت دس یک ضکل ثاتت ٍ تی حشکت تِ هشاتة دضَاس تش . سٍضي ٍ پشسپکتیَ، تَّن تشجستِ تَدى تصَیش تِ ٍجَد هی آیذ

 .تؼذ اص اختشاع في فیلن تشداسی ایجاد تَّن حشکت تا تصاٍیش تِ اٍج خَد سسیذ. است

یک سضتِ . تْتش است تذاًین کِ حشکت تصاٍیش دس فیلن ًیض ٍاقؼی ًیست ٍ ًَػی خؽای تاصشُ است تِ آى اصؽالحا تذٍام دس سٍیت هی گَیٌذ

تا چٌاى سشػتی ػَض هی ضًَذ کِ قثل اص آًکِ تاثیش تصَیش قثلی اص سلسلِ اػصاب تیٌایی هحَ ضَد تصَیش  ( فشین دس ثاًیِ)تصاٍیش ثاتت 

 .دس ًتیجِ تصاٍیش دس ّن آهیختِ تِ ًظش هی سسذ . دیگش ظاّش هی ضَد

 

 

 
 

 حزکت ٍ ریتن با عٌصز خط

 ریتن 

سیتن دس ؼثیؼت ٍ ٍجَد ّوِ ی ػَاهل ّستی قاتل هطاّذُ ٍ دسک . سیتن تِ هؼٌای تکشاس هٌظن ٍ ّواٌّگ ػٌاصش ؼثیؼی دس کٌاس ّن است

 ّوِ ًوایاًگش …چشخص ضة ٍ سٍص، فصَل هختلفی کِ تِ دًثال ّن حشکت هی کٌٌذ، سیتن سضذ دس گیاّاى ٍ جاًَساى، هشگ ٍ تَلذ ٍ  .است

اها دس تشخی اص هَجَدات ؼثیؼی هی تَاًین قاػذُ ٍ قاًَى سیتن سا تْتش هطاّذُ کٌین، اص جولِ دس . ٍجَد آٌّگی هٌظن دس ؼثیؼت است

 .  …، دس گل ّا ٍ گلثشگ ّا ٍ خؽَغ سٍی یک صذف، دس خال ّای سٍی پَست یک پلٌگ

یؼٌی ّویطِ حشکت دس جایی آغاص هی ضَد . دس ٍاقغ سیتن ػثاست است اص یک پشٍسِ ی تکشاس ضًَذُ کِ حشکت جضئی جذاًطذًی اص آى است

ًِ تٌْا . ٍ تِ چطن هی خَسد کِ یک ػٌصش تِ ؼَس هشتة تکشاس ضذُ تاضذ ٍ سیتن تکشاس آى تاػث حشکت چطن تشای دًثال کشدى آى هی ضَد

دس یک اثش تصشی، حتی دس یک هَسیقی ّن اگش خَب تَجِ کٌین، هتَجِ سیتن تکشاسضًَذُ ی آى هی ضَین، سیتوی کِ ها سا تِ دًثال کشدى 

هی ضَد، تِ ّویي دلیل دس ّش  الثتِ تایذ تَجِ داضتِ تاضین کِ دس ّش اثشی، سیتن یک ًَاخت ٍ هٌظن خیلی صٍد خستِ کٌٌذُ. آى ٍاهی داسد

.  تشکیة ٌّشی، تایذ فشم ٍ تشکیة آًقذس غٌی تاضذ کِ ّوَاسُ جلَُ ای تاصُ اص خَد اسائِ کٌذ
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 ریتن

 

 

  :(تضاد)کٌتزاست 
ا س کٌتشاست استثاغ هٌؽقی ٍ دس ػیي حال هتعادی  کٌتشاست تِ هؼٌای تعاد، تثایي ٍ کطوکص هتقاتل هیاى ػٌاصش ٍ کیفیت تصشی است

 تْشُ گشفتي اص کٌتشاست دس آثاس ٌّشی تاػث جلَُ ی تیطتش هؼٌی،   . هیاى اجضا ٍ ػٌاصش هختلف یک تشکیة ٍ یا یک اثش ٌّشی تیاى هی کٌذ

دس حالی کِ ػذم تْشُ . گَیاتش ضذى حالت، قَی تش ًطاى دادى احساس ٍ دس ًتیجِ اًتقال هفاّین ٍ پیام ّا تِ ضکلی هؤثشتش ٍ ػویق تش است

 . کیفیات ٍ ػٌاصش تأثیش گزاس هؼوَالً تاػث یکٌَاختی ، هالل ٍ ًاپایذاسی دس تأثیشگزاسی ٍ ػذم جزاتیت اثش هی ضَدسگیشی اص کٌتشاست د

ایي . دس ٌّش تجسوی تثایي یا ّواى کٌتشاست تیاًگش کیفیتی حسی ًاضی اص ػولکشد هتقاتل دٍ یا چٌذ خصَصیت هتعاد ػٌاصش تصشی است

تثایي ّا سا هی تَاى اص ًظش اًذاصُ، جْت، حالت ، سًگ ، تیشگی ، سٍضٌی ٍ تافت ضکل ّا ٍ یا اص ًظش فعای پش ٍ فعای خالی ، حجن هثثت ٍ 

 . دادس ، ضکل ٍ صهیٌِ هَسد تشسسی قشا حجن هٌفی، فشٍسفتگی ٍ تشجستگی

 

 

 
 ٍ حزکت (تضاد  )کٌتزاست
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پزسپکتیَ 
 

.  علن طزاحی ضکل ظاّزی اضیاء ٍ ًحَُ ی دیذى حجن ّای سِ بعذی ٍ تزسین آى ّا بز رٍی سطح دٍ بعذی:  در تعزیف پزسپکتیَ آهذُ است

قَاًیي پشسپکتیَ تِ ها ایي اهکاى سا هی دٌّذ کِ اضکال سا سٍی صفحِ ی کاغز تِ ًَػی ؼشاحی کٌین کِ تِ ًظش داسای ػوق ٍ سِ تؼذی 

پشسپکتیَ تِ قَاًیٌی گفتِ هی ضَد کِ تاػث فشیة چطن ٍ خؽای تاصشُ هی ضًَذ، ٍ تِ ٍسیلِ ی تغییش ٍ تثذیل خػ ّا ٍ سؽح ّا ٍ . تاضٌذ

  .یا حالت ّایی کِ سایِ سٍضي ایجاد هی کٌذ، ػوق ٍ تؼذ هجاصی سا تِ دست هی دٌّذ

 

 : چٌذ قاًَى در پزسپکتیَ ًقص دارد

 -دس ػالن ؼثیؼت ّش چیضی کِ تِ چطن ها ًضدیک تش تاضذ، تِ ًظش تضسگتش هی سسذ ٍ ّش چِ کِ اص ها دٍستش ضَد، کَچکتش دیذُ هی ضَد .

ّش . هثال سدیف دسختاى کاج سا دس اهتذاد یک جادُ دس ًظش تگیشیذ؛ اٍلیي دسخت کِ تِ ها ًضدیک است تِ هشاتة تضسگتش اص دسخت آخش است

.  چٌذ کِ دس ٍاقؼیت، آى ّا تقشیثا تِ یک اًذاصُ ّستٌذ

-یؼٌی ّش چِ کِ یک ضیء دس .  اگش ها یک ساختواى سا اص سٍ تِ سٍ ًگاُ کٌین، تِ ًظش تضسگتش هی سسذ تا ٍقتی کِ ها آى سا اص پْلَ هی تیٌین

  هقاتل چطواى ها تاضذ ٍ هَاصی تا صَست ها قشاس تگیشد، اًذاصُ اش تضسگتش اص ٍقتی است کِ ها آى سا تِ صَست هایل یا اص کٌاسُ ٍ پْلَ هی تیٌین

 - ٍِقتی کِ دس تصَیشی چٌذ ضیء داضتِ تاضین، ًحَُ ی قشاس گشفتي آى ّا ًسثت تِ ّن، هی تَاًذ ػوق سا القاء کٌذ، ایي ػوق سا تا هقایس

ػالٍُ تش ػوق، ها هفَْم فاصلِ سا ّن تیي ایي . اضیایی کِ دس جلَ قشاس گشفتِ اًذ، تِ ًسثت آى ّایی کِ دس ػقة ّستٌذ، احساس هی کٌین

  . اضیاء دسک هی کٌین

- ٍجَد سایِ سٍضي ّن دس یک اثش، اص جولِ قَاًیٌی است کِ ػوق اضیا سا ًطاى هی دّذ، ّوچٌیي تِ ٍسیلِ ی سایِ سٍضي، سٍی صفحِ ی 

  .کاغز، هی تَاًین حس فاصلِ ٍ اًذاصُ سا ّن تِ اضیاء تذّین

- سًگ ّا ٍ خصَصیات سًگی آى ّا ّن تش سٍی تصَیش، هثل تاسیکی ٍ سٍضٌی، تعاد سًگی، سؽَح سًگی تضسگ ٍ کَچک، غلظت ٍ کیفیت 

 . سًگ ّا ًیض دس تؼییي هیضاى ػوق ٍ فاصلِ ٍ اًذاصُ اضیاء هَثش است

 -ِػوق ٍ اًذاصُ آى تاضذ دس ًْایت تافت ٍ جٌسیت ّش ضیء دس یک تصَیش هی تَاًذ القا کٌٌذُ ی فاصل ، . 

  .، پزسپکتیَ را بِ ٍجَد آٍردُ ٍ عٌاصز آى را ٍاقعی تز ٍ قابل لوس جلَُ دّین ، هی تَاًین در اثز خَد بِ ٍسیلِ ی رعایت ایي ًکات
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 پزسپکتیَ در هعواری

 پزٍصُ عولی 

 هجوَعِ اٍل

 .، حجن  ٍ  با فت در طبیعت  (ضکل )عکاسی اس ًقطِ ، خط ، سطح ، فزم - 

 . تاییذ ٍ اًتخاب عکس ّا تَسط هذرس - 

 ٍ سیز هٌَی  sketch  بز رٍی فیلتز  filter galleryآًالیش عکسْای اًتخابی ّن هی تَاًذ داخل ًزم افشار فتَضاپ اًجام ضَد در قسوت - 

ٍ اگز چٌاًچِ بِ .  کلیک  کٌیذ ٍ تصاٍیزتاى را با دٍ رًگ سیاُ ٍ سفیذ ًزم افشار بِ صَرت خَدکار آًالیش هی ًوایذ stampآى بز رٍی گشیٌِ 

صَرت دستی تصاٍیز عکسْای اًتخابی را هی خَاّیذ آًالیش کٌیذ ، ابتذا اس عکس خَد پزیٌت سیاُ ٍ سفیذ تْیِ کٌیذ ٍ سپس بز رٍی هٌبع 

ًَر هثل هیش ًَر قزار دّیذ ٍ کاغذ پَستی را بز رٍی پزیٌت خَد قزار دّیذ ٍ سپس ، سطَح سیاُ ٍ سفیذ را اس ّن تفکیک کٌیذ ٍ با هذاد 

 . سادُ سا سی ٍ هطخص ًواییذ 

 

 ًوًَِ آًالیش سیاُ ٍ سفیذ در ًزم افشار: هثال 

 
 پایاى آهَسش جلسِ دٍم



                                                                                                   

 

 صفحو در ىر ىفتو برای ارایو محتوای درس و یک صفحو برای 4حداقل : قابل توجو مدرسین محترم 

 .خالصو درس و نمونو سوالت در نظر گرفتو شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


