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 اسینه ينر تئَری ٍ نبانی
 

َ   ی   جلَى ينری، فرم    اش جَيرى ٍ ذات ٍ …نعقَل نٌ است، نحسَس ، ينری است.فرم   ينرنند خاص   حس   ُابژکتی
 در دیدنی چَن نیست، نقاشی اثر   درک   بٌ قادر نابینایی يیچ ٍ شَند نی دریافت چشو با تصاٍیر، ٍ رنگًا .است نحسَس

 کار در شنیدنی چَن نیست، نَسیقی کردن   درک بٌ قادر نَاییناش يیچ الجرم ٍ شَد نی دریافت گَش با صدا .نیست کار
 تجلی اش ينری فرم   در چگَنٌ ينرنند خاص حس   بدانیو، ينرنند خاص حس   را ينری خلق   ی سرچشهٌ اگر حال نیست.

 ؟یابد نی
 
 (…ٍ نَر رنگ، )نقش، ندیَنش ذات یات بر کانل تسلط   بدٍن   نقاشی، يیچ آیا ندیَنش. نحسَساتی   رسو   ٍ حد فًو   جز

َ   ٍ ُبرٍنی تجلی   چگَنگی   ی پرٍسٌ بٌ باید شَد؟ نی ينرنند نقاش  .اندیشید نحسَس فرم   در ينرنند خاص حس   ُابژکتی
ٍ   در زدگی نفًَم ٍ زدگی نعقَالت  ينری خلق بٌ نظر کٌ تَانایی ٍ ناير تکنیسین يیچ .ندارد جایی يیچ ينری خلق   قلهر

 سر نادی نحسَسات   با اساسا پذیرفتن، يستی ٍ شدن برٍنی ی   نرحلٌ در ينری فرم   رٍد. ینه پیش !نفًَم با کارش دارد،
 .دارد کار ٍ
 



 

 

 

 

 
  :رٍح يای   دریچٌ دادن   صیقل با سینها حسی   درک  

 
 ٍ اند زدى ٍاژى انا نعنازدگان، است. ندادى رخ ای ينری خلق اصال نشَد، نحسَس نشَد، برٍنی ينرنند، درٍنی   حس   تا

 ٍ یابی پیام ی سلیقٌ اند. افتادى گیر زدگی نفًَم عهق   ی تلٌ ٍ دام در کٌ زدگانی ىٍاژ نًند. نهی حسی لذت   بٌ ٍقعی
 اساسا ينری فرم   درک   در زدگی نفًَم پس بندد، نی نخاطب بر را ينری فرم ی تجربٌ ٍ نشايدى راى   ينری، اثر از نعنایابی

ٍ   ينر، .نیست نخاطب تَسط فرم ی   ٍاسطٌ بی ادراک   بٌ قادر کٌ چرا است، بست بن  ی ٍاسطٌ بی ٍ نستقیو ادراک   قلهر
  ياست. پدیدى

 
 يای   پدیدى از تازى ٍ نَ ای تجربٌ حال   در ندام نخَرد، را زدگان نفًَم ٍ گرایان پیام شناسان، نشانٌ دام فریب   کٌ نخاطبی
 .است انسان حَاس   با انسان تَسط   نحسَسی ی پدیدى ير درک   ست. ينری نحسَس  

 
 

 :شَند نی درک انسان در قَى دٍ با -نطلقا نٌ ٍ- هَناع ينری قلهرٍيای  
 ))چشو بینایی ی قَى .1
 ))گَش شنَایی ی قَى .2
 

 دیدن کند: نی اتکا بیند، نی پردى رٍی آنچٌ بٌ فقط ٍ فقط برٍنی ارجاعات جای   بٌ سینها، ی زدى غیرنفًَم سالو   نخاطب  
 نکرد باٍر =



 

 اسینه تئَری نقالٌ
 
 حرکت   ی شیَى نهايا، لهس   تهرین   نسیر، نستقیو   ی تجربٌ تهرین کند. نی دیدن چگَنگی   تهرین   نعنا، انباشت   جای   بٌ اٍ

 نادیدنی ظايرا ٍاسطٌ، بی ا دراک   .است دیدى نهی قبل ی دفعٌ کٌ بیند نی را چیزيایی يربار تهرین، این در اٍ …ٍ دٍربین
 در نگايشان رسَب   در باید را ٍایلدر ٍ کَراساٍا ،يیچکاک: چَن قًاری سینهاگران   خاص   حس   .کند نی نشايدى قابل   را يا
 يیچ نباشد، بینایی ی قَى تا ادراکش. ی ٍاسطٌ ٍ است رٍحش ی دریچٌ سینها، در نخاطب چشو یافت. شان بصری فرم

 .شَد نهی درک تصَیری
 

 ٍ کنند نی درک ابتدائا بالعکس.. یا نند)تشخیص(؟ک نی درک بعد ٍ بینند( کنند)نی نی لهس ابتدائا را تصاٍیر يا، چشو
 ٍ رنگ ٍ نَر با تصادنی چشو تا نباشد، ابتدا در دیدنی تا اٍل. ی گزینٌ است: نشخص بینند(؟ کنند)نی نی لهس بعد

 صرفا ٍ اند، دیدى پیش از را بصری يای پدیدى تهانی   گَیی سینها، در نعنازدگان ندارد. ٍجَد شناختی باشد، نداشتٌ نقشی
 نیست. کار در نَیی ی تجربٌ رٍند. نی فیلو دیدن سراغ   نحسَسات از بیرٍن نفايیهی بٌ تصاٍیر ی تجزیٌ ٍ تفسیر برای
 .نیست رٍحشان ی دریچٌ يرگز زدگان، نفًَم چشهان   شَند. نی دلخَش کًنٌ ٍاژگانی بٌ ٍ کنند نی نصرف را نَ فرم  

 
 پردازی شخصیت بٌ نٌ آنًا ندارند. را )نسیر( جزئیات از بردن لذت انایی  تَ خاطر بدین ٍ نیست اصل برایشان ينری فرم  
 نهی خاص کاراکتر ٍ عام کاراکتر بین   تفاٍتی زدى، نفًَم چشهان   خاطر بدین بصری؛ سرایی   داستان در نًارت نٌ ٍ دارند کار
 .کند نهی چندانی دقت …ٍ بازیگران ازی  ب ی نحَى ٍ پالن پایان   ٍ شرٍع نهايا، ی اندازى دٍربین، نکث نیزان   بٌ ٍ بیند

 رٍش يیچ نٌ ٍ شَد نی بدل اش تجربٌ بٌ کند، يضو ٍ کند جذب کند، لهس را تصاٍیر کٌ زنانی سینها، ی بینندى چشهان  
 .دیگری
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 یسینهای زدگان   نفًَم
 

 تصاٍیر، عقالنی ن  نعناکرد ٍ کردن تفسیر در )کارگردان(، سینها نَلف   خاص   حس   در نخاطب شدن شریک ٍ شدن سًیو
 شجاعت   تا آنًا چشهان   کنند. نی تلف ٍ کردى نصرف را آن کنند، نهی جذب را تصاٍیر سینهایی، زدگان   نفًَم نیست.
 بصری جزئیات   در فیلو، ير از نَضَع ٍ تو نضهَن، چَن گَنی کلیات ادراک جای   بٌ تا باشد، نداشتٌ را ٍاسطٌ بی ادراک

 .نیست سینها حسی   درک   بٌ ٍرٍد بٌ قادر ابدا نشَد، درگیر ، دٍربین نکث   ير ٍ کات ير دٍربین، حرکت ير قاب، ير
 

 تحلیل   جزییات؛ از بردن   لذت تهرین   ٍ است زدى نفًَم ٍ زدى زنگ چشهان   زدن   سَيان تهرین   فیلو، پالن   بٌ پالن تحلیل
 را چشهانش آنکٌ شَیو. خالص يا زدگی نصرف شر   از تا کند نی تربیت ٍ آٍرد نی بار سینهایی را چشهانهان پالن، بٌ پالن

 نهی ريایش يرجًت بٌ باری ٍ ٍلنگار ٍ است قائل ارج ٍ ارزش رٍحش ی دریچٌ برای   شک بی داند، نی رٍحش ی دریچٌ
 .کند

 

 سینها در فرم
 

 کٌ است ایدى ٍقتی ایدى کند. نی گزار فرم از شَد، تبدیل ينری اثر یک بٌ بخَايد اگر ذينی ی پدیدى یک عنَان بٌ ایدى
 سازی نفًَم گیرد، نی شکل ایدى ٍقتی است. گرفتٌ پایان ٍ آغاز یعنی گرفتٌ، شکل ٍ سر یعنی گرفتٌ، نظو گرفتٌ، شکل
  کنند. نی اعتنایی بی سینها بٌ ٍ کنند نی فرض سینها بر نقدم را سازی نفًَم ازان،فیلهس برخی…نیست رٍند این از خارج

 
 کیسٌ یک خَايی نی کٌ است این تَ خطی یک قصٌ کن فرض نثال کنند.حاال نی پیدا قصٌ خط یک گردند نی نفًَم برای
 ناگًان آخر ٍ بخَاند هازن کشد نی خجالت ٍ است نتزلزل خانهی یک کٌ این دیگری خطی یک قصٌ یا کنی پخش پرپَل
 .شَد نی نتحَل



 
 حرکت شرٍع حتی اصال نیست. سینها کٌ این زنو. نی حرف نهاز در بَدن خجالتی ٍ تزلزل نَرد در دارم نن کٌ ادعا این با

 از شَد. سینهایی ی قصٌ بٌ تبدیل باید چیز يهٌ است. سخنرانی برای کَتاى نقالٌ یک شرٍع فقط این نیست. يو سینها
 شدن قصٌ بٌ تبدیل يهین فرم گرفتن شکل گام اٍلین«.فرم» گَیو نی نن کٌ اینجاست از شَد. نی شرٍع سینها اینجا
 قصٌ اساسی اصل   پردازی شخصیت شَد، نی شرٍع فرم يو قصٌ آغاز .از شَد نی قصٌ بٌ تبدیل ایدى ناست. يای ایدى

ٌ   است، فرم يهٌ اینًا … ٍ دیالَگ است.نَسیقی، فرم دیگر بخش سازی فضا است،  ریدیگ چیزيای خیلی يو فرم ت
 .است نضهَن دارد،بلکٌ ٍجَد فرم از قبل کٌ نیست نحتَا این پس…سبک باالخرى ٍ …ٍ دکَپاژ نیزانسن، دٍربین، داریو،

 
 

 

 
 فرم ابتدایی درک

  
 نهکن یکی دستان در قرآنی قصٌ انا است. بحث شرٍع   این قرآنی.. ی قصٌ یک حتی یا داری را قرآنی نفًَم یک شها
 اثر یک شَد نی دیگر یکی دستان در قرآنی. ضد   اثر یک شَد نی دیگر کسی دستان در ٍ بشَد قرآنی غیر اثر یک است

 از دینی نحتَای یا قرآنی نحتَای است. فرم اینًا چیست؟ «يا شَد نی» ٍ «يا شدى» این يهٌ پس … ٍ قرآنی بٌ نزدیک
  .آید نی در دینی فرم درٍن  

 
 شعار ينر شعارکار   با نٌ ٍ کنیو دریافت «حال» با را سینها است، فرم برای «حال» آید، نی در فرم درٍن از «دینی حال»

 فرم طریق از حال آن شَد. نی ساختٌ فرم یقطر از حس دارد. سرٍکار عقل با ٍ ندارد سرٍکار دل ٍ حس با شعار نیست.
 فرم بٌ اگر تَ زیبای شعاريای يهٌ ينر، در سینها، در شَد. نی باٍر کٌ است دل طریق از این شَد. نی ننتقل کٌ است
 .آید نی کار بٌ نقالٌ در تنًا شَد.  نهی کاربردی ينر در ابدا نشَد، تبدیل

 
 
 



 

 

 خدنات استَدیَ کاتشَ

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلو صنعتی
 ساخت فیلو نستند

 ساخت نَشن گرافیک ٍ انیهیشن
  ...ساخت فیلو نراسو ، فرنالیتٌ ٍ

 خدنات ٍیدیَ نارکتینگ ٍ سَشیال ندیا
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