ﻓﺼﻞ

۱

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﮑﺲ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ،از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ:
١ــ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان داداﺋﻴﺴﺖ در روش ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٢ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﻮرﺋﺎﻟﻴﺴﺖ در ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٣ــ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻫﺎوس در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﻨﺮی آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
٤ــ ﻧﻘﺶ ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٥ــ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻧﺘﺰاﻋﯽ )آﺑﺴﺘﺮه( از ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.

ﺗﺎرﻳﺨﭽﮥ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﮑﺲ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ
ﺷﻴﻮه دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﻼش ﻫﺎی
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﻨﺮی ﺑﻪ
ٔ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اُﺳﮑﺎر ﺟﯽ رﻳﻠﻨﺪر ١از ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در
اﻳﻦ دوره از ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ٢و ﭼﺎپ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮﺿﻮع
اﻳﻦ ﭼﺎپ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮی رواﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی دﻳﻨﯽ ،ادﺑﻴﺎت و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ در ﻋﮑﺎﺳﯽ رواج ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای داﺷﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ در ﻳﮏ ٔ
ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

١- Oscar Gustave Rejlander

 ،Photomontage -٢ﺷﻴﻮه ای در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺛﺮی ﺧﺎص ﮐﻪ از ﺑﺮﻳﺪن و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﮑﺲ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ.
١

ﻧﻘﺎﺷﺎن داداﺋﻴﺴﺖ ،١ﻋﮑﺎﺳﯽ را روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺮدن اﺷﻴﺎء و آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ
و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ روش ﻫﺎی
ﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﻋﮑﺲ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ ١ــ(١

ﺷﮑﻞ ۱ــ۱

دﻫﻪ ﺑﻴﺴﺖ ،داداﺋﻴﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻟﻴﻦ ،درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﮑﺎری اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ
در ٔ
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه و ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﻴﻮه ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﺑﻪ اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
واﻗﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ٔ
ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ.
دﻫﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﭘﺲ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ و
از ﺳﺎل ﻫﺎی ٔ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻫﻨﺮ ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪ و
ﻓﺘﻮﮐُﻼژ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ را در ﺑﻴﺎن اﻓﮑﺎر و
ٔ
ﺑﺎزﺗﺎب آن در ﻧﺸﺮﻳﺎت آن دوران ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮد .ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ در آﻟﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ روش ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﻓﺘﻮﮐﻮﻻژ ﺑﻴﺎن
ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٢

 -١دادا ﻳﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻨﺮی و ادﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻐﻴﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول در ﺳﺎل  ١٩١٥آﻏﺎز
ﺷﺪ و ﺗﺎ  ١٩٢٢اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.

درﺑﺎره ﺧﺴﺎرات و ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺮآﻣﺪه از
ﮐﻨﻨﺪه ﻃﻨﺰﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و روﺷﻨﮕﺮی
ٔ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ آﺛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎن ٔ
ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﻴﻮه ﻫﻨﺮی اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و از روش ﻫﺎﻳﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﺗﮑﻨﻴﮏ
آﻧﻬﺎ ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ
ٔ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻋﮑﺲ و ﻧﻮﺷﺘﻪ« ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧﺪ و از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﮏ و ﭼﺎﭘﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﯽ از ﻣﺘﻮن ﭼﺎپ ﺷﺪه
و ﺗﮑﻪ ﭘﺎره ﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮرﺋﺎﻟﻴﺴﻢ) ١ﻓﺮا واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﯽ( در ﺳﺎل  ،١٩٢٤ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ روش ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﮔﺎم ﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺑﺮداﺷﺖ .ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﺳﻮرﺋﺎﻟﻴﺴﺘﯽ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ در اداﻣﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ
ﺗﻬﻴﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ روش ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﮑﺎﺳﺎن اروﭘﺎﻳﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪٔ ،
و ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را در ﻣﻴﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان داﺷﺖ .ﻋﮑﺎﺳﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و اﻳﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ درآورﻧﺪ .ﮔﺮﻳﺰ از
ﭘﺎﻳﻪ رؤﻳﺎﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﻫﻤﻮاره از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﻮرﺋﺎل ﺑﻪ
واﻗﻌﻴﺖ و آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺛﺎری ﺑﺮ ٔ
آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر وﻳﮋه ای ﮐﺮده اﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ ٢ــ(١

ﺷﮑﻞ ۲ــ۱

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

 ،Surrealism -١ﺟﻨﺒﺸﯽ در ﻫﻨﺮ و ادﺑﻴﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺎﻟﻢ رؤﻳﺎ و ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎآﮔﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻨﺮ
ﺗﺠﺴﻤﯽ ،ادﺑﻴﺎت و ﺳﻴﻨﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺸﺪ.

٣

ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻨﺮی ﺑﺎﻫﺎوس ١در آﻟﻤﺎن ،ﻧﻘﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری در ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﻫﻨﺮ
اﺳﺘﺎدان ﻧﻮﮔﺮای
ٔ
٢
زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺳﺮﻣﺸﻖ
ﻣﻌﺎﺻﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎﻫﺎوس ﮐﺎرﻫﺎی »ﻻزﻟﻮ ﻣﻮﻫﻮﻟﯽ ﻧﺎﮔﯽ « را در ٔ
ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﺮای آراﻳﺶ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺠﺎری
ﻣﺼﻮر( ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ
در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت) ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ّ
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ از ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ در آﻏﺎز ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭼﺎپ
ﺳﺮﺑﯽ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎﺷﻮرﻫﺎی ﻣﻮازی ﻳﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻳﺎ
ﮔﺮدش ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ اﺟﺴﺎم ،ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻓﻠﺰی ﻳﺎ راﭘﻴﺪوﮔﺮاف
و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺟﺮا و رﺳﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع ﮔﺮاوور ﺳﺎزی ،٣اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﻃﺮاﺣﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .اﻳﻦ
،Bauhaus -١
ٔ
ﻣﺪرﺳﻪ را واﻟﺘﺮ ﮔﺮوﭘﻴﻮس ،ﻣﻌﻤﺎر آﻟﻤﺎﻧﯽ ،در ﺳﺎل  ١٩١٩ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد.
٢-Laszlo Moholy- Nagy
 -٣ﮔﺮاوور ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ای از ﻣﺲ ﻳﺎ روی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺧﺎص ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮﺿﻮع
ﻋﮑﺲ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزک ﻳﺎ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع آن در ﭼﺎپ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺳﺮﺑﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ) ،ﭼﺎپ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻟﺘﺮﭘﺮس( ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲ ) (Photographyدر ﻣﺠﺎورت ﺣﺮوف ﺳﺮﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ).ﺷﮑﻞ ٣ــ(١

ﺷﮑﻞ ٣ــ١ــ اﻟﻒ ــ اراﺋﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ در ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ﭘﺲ از ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻓﻦ آوری

ﺷﮑﻞ ٣ــ١ــ ب ــ ﻃﺮح ﺧﻄﯽ در ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﻨﯽ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٤

ﭼﺎپ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ از روی ﻋﮑﺲ  ،آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ ٣ــ ١ــ ج ــ ﻋﮑﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاوور ﺳﺎزی

ﻋﮑﺲ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ در آﻏﺎز ،ﮐﻴﻔﻴﺖ آن ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن و رﺷﺪ ﻓﻦ آوری ،اﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ.

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﻧﻘﺶ ﻋﮑﺎﺳﯽ
رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺎزه و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻄﺮح
ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ
ٔ
ﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﻳﺪن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داد .واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﯽ در ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ رﺗﻮش ﮐﺮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﺮ ﺑﺮاش و ﺣﺘﯽ دﺳﺖ ﮐﺎری ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ،از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ رﻓﺖ.در اﻳﻦ دوران،
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و
ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮﻧﺘﺎژﻫﺎ در
ٔ
رﺳﺎﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺑﻴﺎن
ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ٔ
ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
دﻫﻪ  ٥٠ﻣﻴﻼدی ،ﮐﻪ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ و
ﻣﺠﻠﻪ
ﭼﺎپ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻮﺋﻴﺴﯽ »ﮔﺮاﻓﻴﺲ« از ٔ
ٔ
ٔ
ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ آﺛﺎر ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ،در ﭘﻴﺸﺒﺮد آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻋﮑﺲ ﺳﻬﻢ زﻳﺎدی داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺮﻳﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺟﺪﻳﺪ ُﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی
زﻳﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ .رﻗﺎﺑﺖ زﻳﺎد ﺳﺮدﺑﻴﺮان ﺑﺮای ﺟﺬاب
ﮐﺮدن ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺧﻮد ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از
ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﻮد .ﺗﻴﺮاژ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت و
ٔ
ٔ
ﻧﺸﺮﻳﺎﺗﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی از ﻋﮑﺲ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در اﻳﻦ زﻣﻴـﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺗﺠﺎری در ﺳﺎل ﻫﺎی
ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﯽ اروﭘﺎی وﻳﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﻳﯽ
ﭘﺲ از دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺑﺎزارﻫـﺎی ٔ
ﮐﺸﺎﻧـﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻓﺮوﺷﮕـﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﺷﻬﺮوﻧـﺪان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت روزﻣﺮه،
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اروﭘـﺎ را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑـﯽ ﻧﻈﻴـﺮ ﺑﺮای ﻓـﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﺮﻳﮑﺎﻳـﯽ ﺗﺒﺪﻳـﻞ ﮐﺮد .در اﻳـﻦ ﻣﻴﺎن،
آﻧﭽﻪ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﻧﺼﻴﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗـﻮﻟﻴﺪی ﻣﻮﻓـﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗـﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮد.
ﺷﺪ.اﻣﺎ ﻧﺸﺮﻳـﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری در
در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﻨﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ّ
ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﮑﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﮑﻨـﻴﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ ای ﻫﻨـﺮی و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ آن
ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ و ﻣﺼﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر ارزان و در ﺷﻤﺎرﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ،
٥

ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺳﻔﺮ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .از ﺣﺪود ﺳﺎل ﻫﺎی  ١٩٤٠ﻣﻴﻼدی
ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ﻫﻨﺮی در ﻧﺸﺮﻳﺎت ،از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ زﻳﺮا وﻇﺎﻳﻔﯽ ﭼﻮن ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی
ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﻪ ﻓﻌﻞ درآوردن آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﻳﺪه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
دﻫﻪ  ١٩٤٠ﺑﺎ رﺷﺪی ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ روﺑﺮو
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭼﺎﭘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻼت و روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ از ٔ
ﺑﻮد .در دﻫﻪ ﻫﺎی ﭘﺲ از آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،آﮔﻬﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﺟﺬاب ﺗﺮ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮرﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ای در روﻳﺎروﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ در آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ آﻏﺎز
ﺷﺪ .ﻋﺪه ای ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر »اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺎم« ﻳﮑﺴﺮه ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎری دﻳﮕﺮ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ آﮔﻬﯽ را ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻪ »ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮب ،ﺑﺪان اﻧﺪازه ﮔﻮﻳﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«ٔ ،
ﻋﮑﺲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ آﮔﻬﯽ ﻫﺎﻳﯽ ،آﻏﺎزﮔﺮ روﻧﺪی زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻨﺮی آن
روز ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ راﻳﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
دﻫﻪ ﭘﻨﭽﺎه ﻣﻴﻼدی ﮐﻪ از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی ﻫﻨﺮی در ٔ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن اﻓﮑﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﺴﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺎپ آرت ١ﺑﻮد .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﻦ
ﺟﻨﺒﺶ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ روﺷﯽ وﻳﮋه دﻧﻴﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .ﭘﺎپ آرت
از ﻳﮏ ﺳﻮ ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﻳﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﻴﺎل اﻧﮕﻴﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دﻧﻴﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ را از ورای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﻳﻦ روش ﻫﺎ در ﺑﻴﺎن اﻋﺘﺮاض و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی
ﭘﺲ از دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺤﺼﻮل و ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺴﻴﺎری ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دور از اراﺋﻪ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ و روش ﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻴﺎن ذﻫﻨﻴﺎت و اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ داد ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ زده و ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﯽ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
)ﺷﮑﻞ ٤ــ(١

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٦

) Pop Art-١ﻫﻨﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ( ،ﻳﮑﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﺑﺼﺮی دﻫﻪ ﻫﺎی  ١٩٥٠و  ١٩٦٠ﻣﻴﻼدی ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺳﻮژه ﻫﺎی ﭘﺎپ آرت از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ ۴ــ۱ــ اﻟﻒ

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﺷﮑﻞ ۴ــ۱ــ ب
ﺷﮑﻞ ٤ــ١ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻓﺮا واﻗﻌﮕﺮای ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ

٧

ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻋﮑﺎﺳﯽ آﺑﺴﺘﺮه )اﻧﺘﺰاﻋﯽ(
دﻫﻪ اول ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺳﺒﮏ
رﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ آﺑﺴﺘﺮه را ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ٔ
ﮐﻮﺑﻴﺴﻢ ١ﮐﻪ ﭘﻴﮑﺎﺳﻮ ٢و ﺑﺮاک ٣در ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی و ﺗﮑﺎﻣﻞ آن ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای داﺷﺘﻨﺪ ،در ﻣﻴﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی
 ١٩٠٧ﺗﺎ  ١٩١٤ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ را اراﺋﻪ داد .ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻨﺪی اﻧﺘﺰاﻋﯽ
آﻧﻘﺪر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻳﻦ روﻧﺪ را در آﺛﺎر ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﺠﺮﻳﺪ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎزه ای ﻧﺒﻮد و ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﻋﮑﺎﺳﯽ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ،ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﯽ را در
ﺷﻴﻮه ﻓﺘﻮﮔﺮام ٤و ﺑﺮﺧﯽ روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﮑﺎﺳﺎن آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ٔ
ﻓﺮم ﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ را ﺗﻮﺳﻂ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺸﻢ ورزﻳﺪه ﺑﻪ ﻋﮑﺎس
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮی اﻧﺘﺰاع ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﻨﺎﻇﺮ ،اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺰاﻋﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ  ٥ــ(١

ﺷﮑﻞ ۵ــ۱

١ــ  ،Cobismﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ در ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی در ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ ﻫﻨﺮ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ آﻳﺪ .ﮐﻮﺑﻴﺴﻢ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻗﺮار داد ﮐﻪ اﺟﺴﺎم و اﺣﺠﺎم را ﺑﯽ آﻧﮑﻪ از ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻧﻤﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺳﻄﺤﯽ دو ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
درآورد.
٢- Pablo Picasso
٣- Georges Braque

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٨

۴ــ  ،Photogramﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺷﻴﺎی ﮐﺪر ،ﻧﻴﻢ ﺷﻔﺎف ﻳﺎ ﺷﻔﺎف ﺑﺮ روی ﻣﻮاد ﺣﺴﺎس ﻋﮑﺎﺳﯽ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮐﺎﻏﺬ
ﺷﻴﻮه ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮی از دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری اﺳﺘﻔﺎده
ﻋﮑﺎﺳﯽ( و ﻧﻮر دادن و ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ٔ
ﺷﻮد.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺪرن ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮژه ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ از اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﭘﻞ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ،ﻫﺮ
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻋﻤﺪی ،ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد) .ﺷﮑﻞ  ٦ــ(١

ﺷﮑﻞ  ۶ــ۱

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه ،ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮمﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﻴﺮوﻧﯽ اﺷﻴﺎء ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
در ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮏ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮر ﺻﺤﻴﺢ و ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﮑﺲﺑﺮداری از
ٔ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽداد و اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻄﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ.
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﻋﮑﺎﺳﺎن روشﻫﺎی دﻳﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ
در
ٔ
)ﻣﻴﮑﺮوﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ() ،ﺷﮑﻞ ٧ــ  (١ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری
ﭼﺮﺧﺎن و ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮ روی ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ و ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺣﺴﺎس
را ﻧﻴﺰ آزﻣﻮدﻧﺪ).ﺷﮑﻞ  ٨ــ(١
٩

ﺷﮑﻞ ٧ــ۱ــ اﻟﻒ

ﺷﮑﻞ ٧ــ۱ــ ب

ﺷﮑﻞ ٧ــ۱ــ ج

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
ﺷﮑﻞ  ٨ــ١ــ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮری ﭼﺮﺧﺎن

١٠

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی
١ــ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان داداﺋﻴﺴﺖ را در روش ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﮐﺪام وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ روش ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﺳﻮرﺋﺎﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
٣ــ از ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻫﺎوس ﺑﺮای ﮐﺪام آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ؟
٤ــ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﭼﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٥ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ )آﺑﺴﺘﺮه( را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ
١١

۲

ﻓﺼﻞ

ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ

ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ،از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ:
١ــ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٢ــ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻫﺎوس در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
٣ــ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.

ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ
ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از روشﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ و ﻫﺪفﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای در آﺛﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺮاﻓﻴﮏ دارد .اﻳﻦ روﻳﮑﺮد در ﻫﻨﺮ ﮔﺮاﻓﻴﮏ را ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻮﻧﻪ ای ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﺤﻮر ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ،در ﺟﺬاﺑﻴﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم اﺛﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری و ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ دارد
ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺳﺮآﻏﺎز ﭘﻴﺪاﻳﯽ ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل اﻣﺮوزﻳﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان درﺗﻼش ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼدی و ﮐﺸﻒ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﮑﻨﻴﮑﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ٔ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻨﺮی
در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ داد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ  ١اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﺪرﺳﺎن
ٔ
١

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١٢

١-Photographism

ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽُ ،ﻣﺪ و
ﺑﺎﻫﺎوس در آﻟﻤﺎن ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در
ٔ
ﻃﺮاﺣﺎن ﭘﻴﺸﺮو ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در ﮐﺸﻒ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮی و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺛﺎر ﺧﻮد
دﻫﻪ  ،١٩٣٠ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ٔ
در ٔ
ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،اﻧﺪک اﻧﺪک از اﻳﻦ روش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻨﺮی
ﺑﺎﻫﺎوس ،ﻧﮕﺎه آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺳﺎده و آﺑﺴﺘﺮه ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در آﺛﺎرﺷﺎن
ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ.
١
،ﻣﻦ ری ٢و ﻻزﻟﻮ ﻣﻮﻫﻮﻟﯽ ﻧﺎﮔﯽ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﮑﺎﺑﻴﺎ َ
و دﻳﮕﺮان اﺑﺪاع ﺷﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ؛ ﻓﺘﻮﮔﺮام ،ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﻓﺘﻮﮐﻮﻻژ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻳﺎ روی ﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻴﻠﻮﺋﺖ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد ،ﺳﻮﻻرﻳﺰه ﮐﺮدن ،٣ﭘﻮﺳﺘﺮی ﮐﺮدن ٤و دﻳﮕﺮ
ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از آﻧﻬﺎ درﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺪرﺳﺎن و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮان
ﺑﺎﻫﺎوس ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ در آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺮم و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﻨﺮ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺖ و در ٔ
ٔ
ﺳﺎل ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﭘﺲ از آن ،اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻴﻮه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻳﮏ
اﺛﺮ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮﻫﻮﻟﯽ ﻧﺎﮔﯽ ،ﻃﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺣﺮوف ،از ﻃﺮﻳﻖ
ﭼﺎپ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ و روی ﻫﻢ ﻧﻬﺎدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎﻟﺒﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را »ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی
آﺑﺴﺘﺮه« ﻧﺎﻣﻴﺪ.
اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺰرگ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻣﻨﺎﻇﺮ
ﺷﻬﺮی ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ آﺑﺴﺘﺮه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ٔ
درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»روش ﻫﺎی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﺮم«
ٔ
دﻫﻪ  ١٩٥٠ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،ﺳﺒﺐ رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
در ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪ .اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ در آﮔﻬﯽ ﻫﺎی
ٔ

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

١-F.Picabia
٢- Man Ray
٣- Solarization
٤- Posterization

١٣

ﺗﺠﺎری رواج ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ ﻫﻨﺮ ﭘﺎپ آرت در دو دﻫﻪ  ٥٠و  ٦٠ﻣﻴﻼدی ،آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری
از ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻳﺎ ﮐﻮﻻژ ﻋﮑﺲ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮد ﺑﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻦ ﭼﺎپ؛ اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب را در
ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺴﻴﺎری در ﻧﺸﺮﻳﺎت ،ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ.ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ آﮔﻬﯽ ﻫﺎ ،اﻣﺮوز ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻬﻨﻪ و ﭘﻴﺶ
ﮔﺴﺘﺮده روش ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ای ،ﺷﻨﺎﺧﺖ
دﻫﻪ ١٩٥٠ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رواج
ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ٔ
ٔ
ارزش ﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن ،ﮐﺸﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﻟﻘﺎی ﻣﻌﻨﺎ ﻳﺎ ﭘﻴﺎم ،دﻫﻪ ای
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﮑﺲ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ،در
ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﮑﺲ در ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ
ّ
دﻫﻪ ﻫﺎی  ٦٠و  ٧٠ﻣﻴﻼدی ﻓﺰوﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ.
در اﻳﻦ دوران؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﭘُﺮ ﺷﻤﺎرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻨﺶ ﻋﮑﺲ ﻣﺤﻮر
ﮔﺴﺘﺮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﮔﺴﺘﺮده از ﻋﮑﺲ و
آﻧﻬﺎ
ٔ
ٔ
در ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد) .ﺷﮑﻞ ١ــ(٢

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١٤

ﺷﮑﻞ ۱ــ۲ــ روی ﺟﻠﺪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻻﻳﻒ ــ Margaret Bourke White

دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی روز اﻓﺰون ﻋﮑﺲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،در ﺷﻤﺎر
از ﭼﻨﺪ ٔ
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﺛﺎرﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زﻳﺎد،
ﺗﻔﮑﻴﮏ رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻋﮑﺲ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ و ﻓﺘﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ از روش ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ
ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ آﺷﮑﺎرا دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﯽ اﺷﻴﺎء ﺑﺮای ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن،
از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮاردی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺠﺎری و ﺳﭙﺲ دﻳﮕﺮ آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ).ﺷﮑﻞ
٢ــ(٢

ﺷﮑﻞ ۲ــ۲ــ روی ﺟﻠﺪﮐﺘﺎب ــ ﻓﺮزاد ادﻳﺒﯽ

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

دﻫﻪ
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای در ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ در دو ٔ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در ٔ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮ اراﺋﻪ آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﺤﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺴﻴﺎری از اﺟﺮاﻫﺎی دﺷﻮار و ﻳﺎ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ در ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ،ﺗﻮﺳﻂ راﻳﺎﻧﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی
ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ،

١٥

ﻟﻮﮔﻮﺗﺎﻳﭗ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای و ﻋﮑﺎﺳﯽ دﻳﺠﻴﺘﺎل،
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﮑﻨﻴﮑﯽ در ٔ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از دﺷﻮاری ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﯽ ،ﺧﻴﺎل اﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ رؤﻳﺎﻫﺎ و
اﻳﺪه ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی را در آﺛﺎر ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی
١ــ ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٢ــ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻫﺎوس ،ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ در ﮐﺪام زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ؟
)آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ(.
٣ــ ﻧﺎم ﺳﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻴﻮه ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﺴﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻨﺪ را
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١٦

ﻓﺼﻞ

۳

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ)اﺳﺘﻮدﻳﻮﻳﯽ(
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ،از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ:
۱ــ وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ )اﺳﺘﻮدﻳﻮﻳﯽ( را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
۲ــ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎی ﺳﺎدۀ ﻧﻮرﭘﺮدازی آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
۳ــ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺳﺎده ﺑﺮ روی ﺣﺠﻢ و اﺷﻴﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
۴ــ ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺳﺎده را ﺷﺮح دﻫﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ )اﺳﺘﻮدﻳﻮﻳﯽ(
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻳﺎ اﺳﺘﻮدﻳﻮﻳﯽ ،ﮔﻮﻧﻪای از ﻋﮑﺲﺑﺮداری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺎرﮔﺎه«
ﻳﺎ »اﺳﺘﻮدﻳﻮ« ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻧﻮرﭘﺮدازی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد .در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﮑﺎﺳﯽ،
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻋﮑﺎس و ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪات و ﻣﻘﺪﻣﺎت از ﭘﻴﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮی ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺮﻳﻊ و ﻳﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل
ﻓﯽاﻟﺒﺪاﻫﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد
ﻋﮑﺲﺑﺮداری ،اﻧﺪازه ،رﻧﮓ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدی آن ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﻣﻮرد
ﻫﻤﻪ
ﻧﻴﺎز و ﻧﻴﺰ ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ و ﻓﻀﺎی اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.در ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ٔ
ﺷﺮاﻳﻂ در ﮐﻨﺘﺮل ﻋﮑﺎس اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ۱ــ.(۳

١٧

ﺷﮑﻞ ١ــ٣ــ ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای

ﺑﯽﺷﮏ ذوق و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻨﺮی و ﻣﻬﺎرت و ﺗﺴﻠﻂ ﻋﮑﺎس ﺑﺮ اﺑﺰارﮐﺎر ،در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﮑﺎﺳﯽ ،از اﻫﻤﻴﺖ
ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻤﻬﻴﺪات ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ
ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ٔ
ﮐﻴﻔﻴﺖ زﻳﺎد ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ دارای ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ،ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ،از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ،از ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢﻫﺎ و اﺷﻴﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻠﻮهﻫﺎی دﻳﺪاری
ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ۱ــ.(۳

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
١٨

ﮐﺎرﮔﺎه ﻳﺎ اﺳﺘﻮدﻳﻮ
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﻳﺎ اﺳﺘﻮدﻳﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﻴﻊ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱ــ دورﺑﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﺑﺰرگ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﭘﺎﻳﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ دورﺑﻴﻦ ﺑﺮ روی آن.
۲ــ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻮرﭘﺮدازی ،ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻼشﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ )ﺷﮑﻞ ۳ــ (۳ﭼﺮاغﻫﺎی ﻧﻮرﭘﺮدازی ،اﻧﻮاع
ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪهﻫﺎ ،۱ﻣﻴﺰ ﻧﻮر )ﻣﻴﺰﮐﺎر( ،وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻮر )ﻓﻼش ﻣﺘﺮ ،ﻧﻮرﺳﻨﺞ و …(.
١- Reflector

۳ــ وﺳﺎﻳﻞ ﺻﺤﻨﻪآراﻳﯽ ،از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﻮاع ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ۱ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ،ﭘﺎرﭼﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﺑﺮﺧﯽ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری.
وﺳﻌﺖ و اﻧﺪازه ﻓﻀﺎی ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﮑﺲﺑﺮداری
از اﺷﻴﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ،ﻳﺨﭽﺎل ،ﻣﺒﻠﻤﺎن و … در آن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ و ﺑﺮای آﺳﺎﻧﯽ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺷﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از آنﻫﺎ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻧﻤﻮد ،اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای در ﻃﺒﻘﺎت
ﻫﻤﮑﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ۲ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ٢ــ٣ــ ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای

١-Fon

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﭼﻬﺮه اﺷﺨﺎص
ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﻳﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﻋﮑﺲ
ٔ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﯽ ﻣﺤﺪود و
ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ ﮐﻢﺗﺮ و ﻳﺎ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه
ﻳﺎ اﺳﺘﻮدﻳﻮ ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮرﭘﺮدازی و اﺷﻴﺎ
و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری در آن ﺑﻪراﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ ﻋﮑﺎس در اﻃﺮاف
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﻧﺸﻮد .در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲﺑﺮداری،
ﺗﻬﻴﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎﻳﯽ ﺳﺎده
اﺷﺎرهﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ و ﺑﺎ دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ٔ
در ﺣﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای درسﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺎه ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،ﺻﻔﺤﻪآراﻳﯽ ،ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزی و … ﺑﺸﻮد
)ﺷﮑﻞ ۳ــ.(۳

١٩

ﺷﮑﻞ ٣ــ٣ــ اﻟﻒ

ﺷﮑﻞ ٣ــ٣ــ ب ــ ﻳﮏ اﺳﺘﻮدﻳﻮی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٢٠

دورﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری در ﮐﺎرﮔﺎه
در ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ وﺿﻮح و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد
ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد و ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﺗﺤﺮک ﺳﺮﻳﻊ ﻋﮑﺎس در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻧﻴﺴﺖ ،دورﺑﻴﻦﻫﺎﻳﯽ
ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ زﻳﺎد در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻟﻨﺰ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺑﺮای آﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺮ روی ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر
ﻗﻮی و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﭼﺮخ دار ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺻﻠﻴﺒﯽ« ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪه دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی
زﻣﻴﻨﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری دﻳﺠﻴﺘﺎل در ٔ
ٔ

ﻋﮑﺲﺑﺮداری ،دورﺑﻴﻦﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ دورﺑﻴﻦﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ درﺷﺖﻧﻤﺎﻳﯽ اﺷﻴﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ
اﻣﮑﺎن ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻳﺎ درﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاز ﺳﻔﻴﺪی ۱ﻧﻴﺰ ﮐﻪ در اﻳﻦ دورﺑﻴﻦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ و در
ﮐﺘﺎب ﻋﮑﺎﺳﯽ ) (۱ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻳﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت
ﭘﻴﭽﻴﺪه دﻣﺎی رﻧﮓ ،و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ٔ
وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻮرﭘﺮدازی
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﻧﻮرﻫﺎی ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﻤﺘﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻧﻮراﻓﮑﻦﻫﺎ(
و ﻓﻼشﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻟﺤﻈﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﻪﮐﻤﮏ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﻪ اﺷﻴﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮهﻫﺎی
ﺑﺼﺮی در اراﺋﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد )ﺷﮑﻞ۴ــ.(۳

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﺷﮑﻞ ٤ــ٣ــ اﻧﻮاع ﻧﻮراﻓﮑﻦ ﻫﺎی ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ و ﻓﻼش ﻫﺎی اﺳﺘﻮدﻳﻮﻳﯽ

١- White Balance
٢١

ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺷﺎﻣﻞ  ۳ﺗﺎ  ۵ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﺠﺎد ﻧﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﺎ ﻧﻮر ﭘﺨﺶ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﻮری و اﺻﻼﺣﺎت رﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﻮر ﻓﻼشﻫﺎ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻳﺠﺎد
ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی وﻳﮋه ﺑﺼﺮی ،در اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺣﺮﻓﻪای ،از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﻧﻮر ﻓﻼشﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﺪتﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت و ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺑﺎ ﻧﻮرﻫﺎی ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ از ﻧﻮرﺳﻨﺞ دﺳﺘﯽ
و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻓﻼشﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ،ﻓﻼشﻣﺘﺮ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻧﻮرﺳﻨﺞﻫﺎ و ﻓﻼشﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺷﮑﻞﻫﺎ و
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری را ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻮرد
ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده ،ﻣﻴﺰان ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮر را ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ و دﻳﺎﻓـﺮاﮔﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس
)درﺑﺎره روش ﻫﺎی ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ در ﮐﺘﺎب ﻋﮑﺎﺳﯽ ۱
رﺳﺎﻧﺪ
ٔ
)ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ( ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ()ﺷﮑﻞ ۵ــ.(۳
ﺷﮑﻞ ٥ــ٣ــ ﻓﻼش ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
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ﺷﮑﻞ ٦ــ٣ــ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه ﻫﺎ در ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺳﺒﺐ ﻟﻄﻴﻒ و ﻣﺤﻮ
ﺷﺪن ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر
ﻧﻮرﭘﺮدازی در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه ﻧﻮر ﻳﺎ رﻓﻠﮑﺘﻮرﻫﺎ ۱ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻗﺮاردادن آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری،
ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ،
ﻧﻮری ﻣﻼﻳﻢ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد
ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۶ــ.(۳
١- Reflector

ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .از اﻧﻮاع ﺑﻮمﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺸﺮده
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ و ﻓﻮﻳﻞﻫﺎی ﻧﺎزک آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ
و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از اﻳﻦ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪهﻫﺎ را در اﻧﺪازهﻫﺎ و ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ
)ﺷﮑﻞ۷ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ٧ــ٣ــ اﻧﻮاع ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه ﻫﺎی ﻧﻮر )رﻓﻠﮑﺘﻮرﻫﺎ(

از دﻳﮕﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر ۱اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن آن در ﺟﻠﻮی
ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ،ﻧﻮری ﻣﻼﻳﻢ و ﺑﺪون ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪه را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﻗﺮار دادن ﺻﻔﺤﻪای از ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻟﮏ در ﺟﻠﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮر اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد )ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۸ــ ۳و ۹ــ.(۳

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﺷﮑﻞ  ٨ــ٣ــ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺪون ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر ،ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ درﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

١- Softer
٢٣

١

ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻟﮏ

ﺷﮑﻞ ٩ــ٣ــ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر ،ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﺟﺴﺎم را ﮐﻤﺮﻧﮓ و ﻣﻼﻳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺎﻳﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪۀ ﺻﻔﺤﻪ

ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ﻳﺎ ﻣﻴﺰ ﮐﺎر ﻧﻴﺰ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ
ﻋﮑﺲﺑﺮداریﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ )ﺑﺮای اﺷﻴﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺻﻔﺤﮥ ﭘﻠﮑﺴﯽ ﮔﻼس
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻴﺰﻫﺎی ﺷﻴﺸﻪای ﺳﺎده ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ دو ﭘﺎﻳﻪ
ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ در ﭘﺸﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻓﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﻮسدار ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﻏﻠﺐ اﻳﻦ
ﻣﻴﺰﻫﺎ ،زﻣﻴﻨﻪای ﻗﻮسدار از ﺟﻨﺲ ﺻﻔﺤﺎت
ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣﺎت و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﺑﺮای
»ﭘﻠﮑﺴﯽ ﮔﻼس« اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن از ﺑﻴﻦ
ی ﻧﻮر،
ارﮔﻴﺮ
ﺤﻞ ﻗﺮ
ﺮ ﻣﻴﺰ
ﺑﺮدن ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی اﺷﻴﺎ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮرﭘﺮدازی روی ﻣﻴﺰ
از زﻳ
ﻣ
دازی
ﻧﻮرﭘﺮ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده و
ﺷﮑﻞ١٠ــ٣ــ ﻣﻴﺰ ﻧﻮر
ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ۱۰ــ.(۳
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ،اﻣﮑﺎن ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺮ اﺷﻴﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار داده ﺷﺪه ،از ﺟﻬﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﻮرﭘﺮدازی از زﻳﺮ ﻣﻴﺰ و ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺷﻴﺎء ﺑﺪون ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٢٤

و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﻠّﻖ ﺑﻮدن اﺷﻴﺎء در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ
۱۱ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ١١ــ٣ــ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻧﻮری ﮐﻪ از زﻳﺮ ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪه ،ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﺿﻮح در ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در دورﺑﻴﻦﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ،اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻳﺎدی ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس اﻳﻦ دورﺑﻴﻦﻫﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻴﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺛﺒﺖ رﻧﮓﻫﺎ و
وﺿﻮح ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در ﺗﻔﮑﻴﮏ رﻧﮓﻫﺎ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی ﺗﺼﻮﻳﺮ در اﻳﻦ
دورﺑﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ذﺧﻴﺮه ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻳﮏ
٢٥

ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻧﻮرﭘﺮدازی
ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺿﺪ ﻧﻮر )ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎ(

۱

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻮرﭘﺮدازی ،ﻧﺘﻴﺠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺳﺎﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﻢ
از ﺷﯽء ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۱۲ــ .(۳ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻴﺰ ﻧﻮری ﮐﻪ دارای
ٔ
ﺷﻔﺎف ﭘﻠﮑﺴﯽﮔﻼس اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻟﮏ ﺑﺮ روی ﻣﻴﺰ ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ اﺷﻴﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ﺑﺮ روی ﻣﻴﺰ ﻧـﻮر ﻗـﺮار داده و ﻣﻨﺒﻊ ﻧـﻮر را از ﭘﺸﺖ اﺷﻴﺎء و رو ﺑـﻪ دورﺑﻴﻦ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﻧﻮرﭘﺮدازی ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﺢ روﺷﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺷﺪه و ﻋﮑﺲﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ،ﻳﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻴﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺣﺠﻢ ﮐﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺪون ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ
از اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ در آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺛﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی زﻳﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٢٦

ﺷﮑﻞ ١٢ــ٣ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺿﺪ ﻧﻮر

ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎ = ﺳﻴﻠﻮﺋﻴﺖ

١- Silhouette

ﺷﮑﻞ ١٣ــ٣

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﺷﮑﻞ ١٤ــ٣

٢٧

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮای
دﮐﻼﻧﺸﺮ ﺑﺮای
دورﺑﻴﻦ و ﺳﻴﻢ
ُ
رﻫﺎﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﺗﺮ ﺑﻪ
دﮐﻤﻪ
ﻓﺸﺮدن
ٔ
ٔ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻟﺮزش دورﺑﻴﻦ ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲﺑﺮداری ،در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد
ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ۱۵ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ١٥ــ٣ــ ُﺑﺮﺷﯽ از ﻣﻴﻮه ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺿﺪ ﻧﻮر ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻋﮑﺲﺑﺮداری از اﺷﻴﺎی
ﺷﻴﺸﻪای و ﺑﻠﻮرﻳﻦ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ روش
ﺑﺎ روشﻫﺎی دﻳﮕﺮ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ راه
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﻴﺸﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺪﻧﻮر،
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر دﻳﮕﺮ از
روﺑﻪرو و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﮐﻪ
ﺳﻄﺢ ﺷﯽء ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦ را روﺷﻦ
ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ۱۶ــ.(۳
ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٢٨

ﺷﮑﻞ ١٦ــ٣ــ ﻧﻮرﭘﺮدازی اﻳﻦ ﻇﺮوف ﺑﻪ روش ﺿﺪ ﻧﻮر و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر از روﺑﻪ رو اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر

در اﻳﻦ روش ،از ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری
از اﺷﻴﺎ و ﺳﻄﻮح دارای ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﻧﻘﻮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد)ﺷﮑﻞ ۱۷ــ .(۳ﺑﺮای ﻣﻼﻳﻢ
ﮐﺮدن ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧـﻮر ﺑﺮ روی ﺷﯽء ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان درﺳﻤﺖ
زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺷﯽء ﻣﯽﺗـﻮان
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ،ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه ﻗﺮار داد )ﺷﮑﻞ ۱۸ــ .(۳ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ٔ
دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻓﺖ و ﺟﺰﻳﻴﺎت
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ را ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آن ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ٔ
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﯽء اﺳﺖ ،از آن ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻧﻤﻮد )ﺷﮑﻞﻫﺎی۱۹ــ ۳و ۲۰ــ.(۳

د

ج

ﺷﮑﻞ ١٧ــ٣ــ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻮر ﺑﺮاﺛﺮﺗﻐﻴﻴﺮ زاوﻳﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه ﻧﻮر

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ب

اﻟﻒ

٢٩

ﺷﮑﻞ ١٨ــ٣ــ دﻳﺎﮔﺮام ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺷﮑﻞ ١٧ــ٣

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٣٠

ﺷﮑﻞ ١٩ــ٣ــ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر و ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه ،ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﺷﻴﺎ ء را ﻧﺮم و ﻟﻄﻴﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ٢٠ــ ٣ــ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ،ﺳﺒﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎی روی اﺷﻴﺎء ﻣﯽ ﺷﻮد.

روش ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ،ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری از ﭼﻬﺮه ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺎرﺑﺮد دارد )ﺷﮑﻞﻫﺎی
۲۱ــ ۳و ۲۲ــ.(۳

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﺷﮑﻞ ٢١ــ٣ــ در ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ،ﺑﺮ ﭼﻬﺮۀ اﻓﺮاد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.

٣١

ﺷﮑﻞ ٢٢ــ٣ــ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٣٢

در اﻳﻦ روش ،ﺑﺎ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﺪت ﻳﮑﯽ از ﻧﻮرﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮ از دﻳﮕﺮی اﺳﺖ و ﻗﺮاردادن
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮر در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری و ﻳﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دورﺑﻴﻦ ،ﮐﺎر ﻧﻮرﭘﺮدازی اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻧﻮرﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻓﻼشﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری
ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮد .ﺑﺎ دوری و ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان
اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد )ﺷﮑﻞ ۲۳ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ٢٣ــ٣

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﻴﺮی اﺻﻮل ﻧﻮرﭘﺮدازی،
ﺷﻴﻮه ﻧﻮرﭘﺮدازی اﺣﺠﺎم ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﮑﻌﺐ ،ﮐُﺮه ،ﻣﺨﺮوط و… ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎم
ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎ را ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺲ از ﻓﺮاﮔﻴﺮی
اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﺠﻢ
ﻫﻨﺪﺳﯽ ،اﺷﻴﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻗﺮاردادن ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ آنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮑﯽ
از اﻳﻦ اﺣﺠﺎم ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻮرﭘﺮدازی و
ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۴ــ.(۳
ﺷﮑﻞ ٢٤ــ٣

٣٣

ﻧﻮرﭘﺮدازی اﺟﺴﺎم ﮐﺮوی

در ﻋﮑﺲﺑﺮداری از اﺟﺴﺎم ﮐﺮوی ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪﻃﻮری ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻮر
۱
۲
__ از ﺳﻄﺢ ﮐﺮه را روﺷﻦ ﺳﺎزد و ﻧﻮر دوم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺪﺗﯽ ﻣﻌﺎدل ﻳﮏ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺑﺴﺘﻪﺗﺮ ﺳﻄﺢ __ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
۳
۳
را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان اﺣﺠﺎم ﻣﺨﺮوﻃﯽ و اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺷﮑﻞ را ﻧﻴﺰ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻧﻤﻮد .در اﺣﺠﺎم
اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺷﮑﻞ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﯽ اﺳﺘﻮاﻧﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﯽ دﻳﺪه ﺷﻮد،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻧﻮری ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ از ﻧﻮر دوم ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آن ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۲۶ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ٢٥ــ٣

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٣٤

ﺷﮑﻞ ٢٦ــ٣ــ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺮ روی ﺣﺠﻢ ﻫﺎی ﮐﺮوی ﺷﮑﻞ

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎ  ۳ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر و ﺑﻴﺸﺘﺮ

ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری از ﺑﺮﺧﯽ اﺟﺴﺎم ﮐﻪ دارای ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ روش
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﻋﮑﺲ ﻧﻬﺎﻳﯽ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺪتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮری ،ﺳﻄﻮح ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻧﻤﻮد .ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲﺑﺮداری از اﺣﺠﺎم ﻣﮑﻌﺐ ﺷﮑﻞ
و ﻳﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﯽﺗﻮان از  ۳ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻳﮑﯽ از ﻧﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮر اﺻﻠﯽ و ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮر در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻧﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮرﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی
اﺷﻴﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﻧﻮر اﺻﻠﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﻮح اﺻﻠﯽ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺷﻴﺎ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
روﺷﻦ ﺳﺎزد و ﻧﻮر دوم ،ﻣﻌﺎدل ﻳﮏ ﭘﻠﻪ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح درﺟﻪ دوم و ﻧﻮر ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻧﻮر
ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ از ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر دوم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﮐﻢ اﻫﻤﻴﺖﺗﺮ را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺳﺎﻳﻪروﺷﻦﻫﺎﻳﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۷ــ.(۳

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﺷﮑﻞ ٢٧ــ٣

٣٥

ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮری ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺰرگ ﻳﺎ وﺳﻴﻊ ﺑﻮدن ﺳﻄﻮح ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری
ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎدﺷﺪه و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن ﺷﺪت ﻧﻮر ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺮ روی اﺟﺴﺎم و ﺳﻄﻮح ﺑﺰرگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮﺑﯽ را در ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ روش
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﺪ .در ﻧﻮرﭘﺮدازی ﭼﻬﺮه ﻧﻴﺰ ﮔﺎه ﻣﻮاردی ﭘﻴﺶ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﭼﻬﺎر ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﻮری ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ )ﺷﮑﻞ۲۸ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ٢٨ــ٣ــ در ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر و ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ،ﺗﻤﺎم وﺟﻮه اﺷﻴﺎء ﭘﺪﻳﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﻮرﭘﺮدازی اﺷﻴﺎی ﺑﺮاق

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٣٦

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺳﻄﻮح و اﺷﻴﺎی ﻓﻠﺰی ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻀﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻨﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮای ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻋﮑﺲﺑﺮداری از ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی ﺑﺮاق،
ﻋﮑﺲﺑﺮداری از آنﻫﺎ در زﻳﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻳﺎ ﭼﺎدری از ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻟﮏ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ
دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ دورﺑﻴﻦ ﺑﺮﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر دادن ﻟﻨﺰ از ﻣﻴﺎن آن ﺑﺘﻮان از اﺷﻴﺎی ﻗﺮارداده
از آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ٔ
ﺷﺪه در آن ،ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻧﻤﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری ﻧﻴﺰ از اﻃﺮاف ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻮری

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺷﻴﺎ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﺪون ﺳﺎﻳﻪ اﺳﺖ و اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از اﺷﻴﺎی اﻃﺮاف ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﻮح
ﻓﻠﺰی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۲۹ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ٢٩ــ٣ــ ﭼﺎدر ﻧﻮر ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎزﺗﺎب اﺷﻴﺎء و ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺷﻴﺎء ﺑﺮ روی اﺟﺴﺎم ﺑﺮاق و ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری

از اﻳﻦ روش در ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻣﺎﮐﺮوﮔﺮاﻓﯽ و ﻋﮑﺲﺑﺮداری از ﺳﮑﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان ﻣﯽﺷﻮد
)ﺷﮑﻞ ۳۰ــ.(۳

ب

ﺷﮑﻞ ٣٠ــ٣ــ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﺷﻴﺎء در ﭼﺎدر ﻧﻮر ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

اﻟﻒ

٣٧

ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺟﻠﻮه ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪی اﻳﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری ،در ﭘﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮسدار ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ﻗﺮارداده ﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﻮر دﻗﻴﻘﺎً زﻳﺮ ﺷﯽء ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ژﻻﺗﻴﻨﯽ رﻧﮕﯽ در ﺟﻠﻮی ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﻮر ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪای رﻧﮕﯽ و ﺗﺪرﻳﺠﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻋﮑﺎﺳﯽ رﻧﮕﯽ ،ﺟﻠﻮهای ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ اﻳﻦ ﺟﻠﻮه را ﺑﺎ ﻃﻠﻖ ﻫﺎی ﺷﻔﺎف رﻧﮕﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد) .ﺷﮑﻞ۳۱ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ٣١ــ٣ــ ﻧﻮرﭘﺮدازی از زﻳﺮ ،ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﺪرﻳﺠﯽ در ﭘﺸﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﮑﺎﺳﯽ دو
٣٨

ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻋﮑﺲﺑﺮداری
از اﺷﻴﺎء در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ،ﺟﺬاﺑﻴﺖ و ﺟﻠﻮه ﻋﮑﺲ ﻧﻬﺎﻳﯽ را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ

ﻣﻘﺪاری ﻣﺎﺳﻪ و ﭼﻨﺪ ﮔﻴﺎه ﺧﺸﮏ
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﮐﻮﻳﺮ را در اﺳﺘﻮدﻳﻮی
ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﺮد و ﺷﯽء ﻣﻮر د ﻧﻈﺮ
را ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار داده ،ﻧﻮرﭘﺮدازی
و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ روشﻫﺎ و
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
)ﺷﮑﻞ۳۲ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ٣٢ــ٣ــ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﻈﺮه ای ﻃﺒﻴﻌﯽ دراﺳﺘﻮدﻳﻮ،
ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﻴﮏ :ﻣﻴﺸﻞ ﺑﺎﺗﻮری

ﺷﮑﻞ ٣٣ــ٣

ﺑﺨﺶ ﻳﮏ

ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ،ﺑﺎ
آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﮑﺲﺑﺮداری،
اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﻴﺪن ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ روش ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺷﻴﺎ ﺑﺮ روی
ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ،وﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی را ﻧﻴﺰ ﻫﻨﮕﺎم
ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﻴﺪ
ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ ۳۳ــ.(۳
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ دﻳﺪن ﻋﮑﺲﻫﺎی
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ،ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری و
ﻳﺎ ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در آن
را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.

٣٩

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮی
۱ــ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲ــ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ دورﺑﻴﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﺪام ﻧﻮع اﺳﺖ؟
۳ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮرﭘﺮدازی در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺖ؟ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۴ــ ﺑﺮای ﻣﻼﻳﻢ ﮐﺮدن ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﺪام وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟
۵ــ ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
۶ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮای ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی ﺑﺮاق ﮐﺪام
اﺳﺖ؟
۷ــ در ﺷﻴﻮۀ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺿﺪﻧﻮر ،ﻧﻮرﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺪام ﺳﻄﻮح ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﻳﯽ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻮرﭘﺮدازی و ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺷﺮح داده ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب
و ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ،ﻫﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﺿﺪ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﺮم ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ روش ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺗﮏ ﻧﻮر ﺑﺮ روی اﺣﺠﺎم ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻳﺎ ﺗﮏﭼﻬﺮه ،ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر و ﺗﺮﮐﻴﺐ اﺷﻴﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ﻳﮏ ﻋﮑﺲ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎده ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻟﻨﺰ ﻣﺎﮐﺮو ،از اﺷﻴﺎء ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
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