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مقدمه

ابزاری  به عنوان  عکس برداری  دوربین  تاکنون،  عکاسی  پیدایش  آغاز  از 
مهم در فرایند عکاسی به کار گرفته شده است. وسیله ای که عکاسان به کمک آن، 
تصویرهای بسیار متنوعی از دنیای پیرامون خود عرضه کرده اند. با وجودی که 
دامنه این تالش ها بسیارگسترده بوده، اما وجود محدودیت های رایج عکاسی مانع 
تصویرهایی  چه بسیار  است.  می شده  افکار  و  ایده ها  تمامی  کشیدن  تصویر  به  از 
که در ذهن، تصور و تخیل شخصی شکل می گیرند، اما در قالب ها و شیوه های 

معمولی عکاسی نمی توانسته بروز کند.
وجود این محدودیت ها انگیزه ای شد که در زمانی کوتاه روش های گوناگونی 
برای تلفیق و ترکیب تصویرها، تغییر و دگرگونی  آنها یا حذف و اضافه های متعدد 
در مراحل عکس برداری، ظهور فیلم، چاپ عکس و یا پس از چاپ ابداع شود 
و روز به روز بر دامنه آنها افزوده شود به گونه ای که امروز، جایگاه ویژه ای در بین 

طراحان گرافیک و هنرمندان عکاس به خود اختصاص داده است.
آنها،فضاهای ذهنی، وهمی ، خیالی،  روش هایی که در تصاویر حاصل از 
تمثیلی، احساسی و روایی به چشم می خورند، صحنه هایی که در طبیعت وجود ندارند اما 



تک تک اجزای آن ها طبیعی است. تصویرهایی که در مقابل چشمان ما پنجره ای 
می گشاید.  غیرمعمول  بیان  و  احساس  بی کران  مرزهای  و  خالقیت ها  جهان  به 

تصاویری که در زمانی اندک مفاهیم عمیق و مطالبی گسترده را بیان می کند.
با پیدایش عکاسی دیجیتال و ورود نرم افزارهای ویرایش عکس به عرصٔه 
عکاسی، گرافیک و هنرهای تصویری، این  روش ها تنوع و گستردگی بسیار زیادی 

یافته اند.
تغییر شیؤه عکاسی در چند سالٔه اخیر از روش های عکس برداری با فیلم 
نرم افزارهای  با  عکاسی  از  گونه  این  زیاد  بسیار  پیوستگی  و  دیجیتال  عکاسی  به 
از  بیشتر  هنری  بیان  روش های  و  هنرها  دیگر  با  آن را  همسویی  عکس،  ویرایش 
گذشته کرده و بخش قابل توجهی از عکاسان و دیگر هنرمندان به ویژه در زمینٔه 
طراحی گرافیک، از عکاسی به عنوان زبانی تأثیرگذار در آفرینش آثار خود استفاده 
می کنند. این موضوع همچنین سبب شده است تا بخش قابل توجهی از ایده ها و 
ذهنیات تصویری که پیش از ورود عکاسی دیجیتال و نرم افزارهای ویرایش تصویر 
قابل عینی کردن و ارائه به صورت عکس یا محصوالت گوناگون گرافیکی نبود، به 
آسانی قابل اجرا و ارائه شود. با پیشرفت گستردٔه این نرم افزارها و ویژگی های بارز 
آن ها در دقت، سرعت و یکسانی نتایج و کیفیت مطلوب آثار به دست آمده از طریق 
و روش های  تکنیک ها  تا  است  دیجیتال، الزم  به روش  گستردٔه عکاسی  کاربرد 

اجرای این تکنیک ها با به کارگیری نرم افزارهای ویرایش عکس معرفی شوند.
اجرا  چگونگی  و  شکل  در  بسیاری  گوناگونی  از  شده  یاد  روش های 
برخوردارند، اما تمامی این شیوه ها به چند بخش کلی قابل دسته بندی هستند و هر 

کدام از آنها، روش های گوناگون دیگری را در زیر مجموعٔه خود قرار می دهند:
1ــ تکنیک های عکس برداری

2ــ تکنیک های نرم افزاری و ویرایش عکس



مهم  روش های  با  گرافیک،  هنرجویان  تا  است  شده  تالش  کتاب  این  در 
به  تصویری،  هنرهای  در  بسیاری  کاربردهای  امروزه  که  شده  یاد  تکنیک های 
ویژه آثار گرافیکی یافته اند و جذابیت و تأثیر آنها چشمگیر است آشنا شوند. در 
آنها را تجربه کرد.  بتوان  با امکانات موجود  این مورد، مطالبی طرح می شود که 
که حجم  تمرینات عملی طراحی شده  و  نظری  قالب درس های  در  کتاب  مباحث 
عمده را تمرینات عملی در بر می گیرد. تجربٔه این تکنیک ها نیازمند آگاهی کافی از 
اصول عکاسی است که قبالً آنها را فرا گرفته اید. الزم به یادآوری است، نرم افزار 
به کار گرفته شده برای ایجاد تکنیک های این کتاب، فتوشاپ سی اس CS3( 3( و 

نسخه های پس از آن است. 
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۱فصل
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.

٥ ــ تجربيات انتزاعی (آبستره) از عکاسی را بشناسد.

                                                                                                      
تاريخچۀ کاربرد عکس در طراحی گرافيک

تالش های  در  می توان  را  شده  دستکاری  شيؤه  به  هنری  عکاسی  برجسته  نمونه های  نخستين 
آگاهانه ای که توسط ُاسکار جی ريلندر١  از سال های ميانی قرن نوزدهم انجام شد، مشاهده کرد. در 
اين دوره از تاريخ عکاسی، کارهايی به صورت فتومونتاژ٢ و 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. 

اين گونه عکس ها در يک دورٔه زمانی پنجاه  ساله در عکاسی رواج بسيار گسترده ای داشتند.
١- Oscar Gustave Rejlander 

٢- Photomontage، شيوه ای در عکاسی برای ايجاد اثری خاص که از بريدن و چسباندن چندين عکس 
جداگانه به دست می آيد. 
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نقاشان دادائيست١، عکاسی 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 ١ــ١)

در دهٔه بيست، دادائيست های برلين، دريافتند که تصاوير عکاسی نيز قابل دستکاری است. آنها 
دريافتند که ترکيب دو يا چند تصوير عکاسی، هنگامی که اندازه و جای آنها تغيير داده شود، می تواند 
واقعيت جديدی بيافريند. اين شيؤه ترکيب تصاوير عکاسی، موسوم به فتومونتاژ، به ابزار اصلی طراحی 

گرافيک معاصر تبديل شد.
و  فتومونتاژ  اول،  جهانی  جنگ  از  برآمده  فشارهای  از  پس  و  بعد  به  بيست  دهٔه  سال های  از 
و  شد  عهده دار  هنر  در  اعتراضی  جنبش های  انديشٔه  و  افکار  بيان  در  را  مهمی  بسيار  نقش  فتوکُالژ 
پيامدهای  تأثير  تحت  که  هنرمندان  از  گروهی  بود.  چشمگير  بسيار  دوران  آن  نشريات  در  آن  بازتاب 
جنگ جهانی در آلمان فعاليت می کردند، موضوع کارهای خود را با روش فتومونتاژ و فتوکوالژ بيان 

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

شکل ۱ــ۱
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شکل ۲ــ۱

می کردند. اين آثار بيشتر بيان کنندٔه طنزهای سياسی و روشنگری دربارٔه خسارات و صدمات برآمده از 
جنگ بودند.

«تکنيک  همچون  روش هايی  از  و  کردند  ارائه  هنری  شيؤه  يک  به عنوان  را  فتومونتاژ  آنها 
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 سورئاليسم١ (فرا واقع گرايی) در سال ١٩٢٤، عکاسی به روش فتومونتاژ، گام های 
سال ها  همين  ادامه  در  نيز  عکاسی  در  سورئاليستی  گرايش های  برداشت.  شدن  کامل  برای  را  بزرگی 
توسط برخی از عکاسان اروپايی دنبال می شد. در اين زمينه، تهئه عکس هايی با روش تصاوير ترکيبی 
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 
واقعيت و آفرينش آثاری بر پائه رؤياهای شخصی، همواره از موضوعاتی است که هنرمندان سورئال به 

آن توجه بسيار ويژه ای کرده اند. (شکل ٢ــ١)

١- Surrealism، جنبشی 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. 
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استادان نوگرای مدرسٔه هنری باهاوس١ در آلمان، نقش تأثيرگذاری در به کارگيری عکاسی در هنر 
معاصر داشتند. بسياری از شاگردان باهاوس کارهای «الزلو موهولی ناگی٢» را در زمينٔه فتومونتاژ سرمشق 

قرار دادند و فتومونتاژ، پيوسته از سوی آنان برای آرايش جلد کتاب ها و نشريات به کار گرفته می شد.
الزم به اشاره است که به کارگيری تصاوير در فضای مناسب ايجاد شده برای تبليغات تجاری 
در مطبوعات، (البته تبليغات مصّور) تأثيرگذاری بسيار بيشتری بر مخاطب، نسبت به تبليغاتی داشتند 
چاپ  امکانات  محدوديت های  به خاطر  آغاز،  در  اما  بود.  شده  استفاده  نوشتار  از  فقط  آنها  در  که 
سربی، تصاوير بايد به صورت خطی، يعنی استفاده از هاشورهای موازی يا نقطه های نزديک به هم يا 
راپيدوگراف  اجسام، با قلم فلزی يا  کردن شکل  يکنواخت برای مشخص  گردش خطی با ضخامت 
استفاده از  امکان  سازی٣،  گراوور  اختراع  با  تدريج  رسامی می شدند. به  اجرا و  مشابه  ابزارهای  و 
١- Bauhaus، مدرسٔه معماری و طراحی آلمانی بود که بر معماری، طراحی صنعتی و گرافيک تأثير عظيمی بر جای گذاشت. اين 

مدرسه را والتر گروپيوس، معمار آلمانی، در سال ١٩١٩ بنا نهاد.   
٢-Laszlo Moholy- Nagy 

٣- گراوور 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 (Photography) در مجاورت حروف سربی فراهم آمد.(شکل ٣ــ١) 

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

شکل ٣ــ١ ــ ج ــ عکس ارائه شده در تبليغات مطبوعاتی به صورت گراوور سازی

فنی  محدوديت  که  مطبوعاتی  تبليغ  در  خطی  طرح  ــ   ب  ٣ــ١ــ  شکل 
چاپ سبب شده که از روی عکس ، آن را به صورت خطی اجرا کنند.
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گذشت  با  ولی  نبود  مناسب  چندان  آن  کيفيت  آغاز،  در  که  شد  فراهم  مطبوعاتی  تبليغات  در  عکس 
زمان و رشد فن آوری، اين کيفيت بهبود يافت.

نقش عکاسی
عکاسی، پس از جنگ جهانی دوم به عنوان يک رسانٔه تازه و قابل استفاده در تبليغات مطرح 
تغييراتی که  کردن و  رتوش  عکس ها با  تأثير قرار داد. واقع گرايی در  ديدن را تحت  چگونگی  شد و 
دوران،  اين  می رفت.در  بين  از  می شد،  انجام  حد  از  بيش  دست کاری  حتی  و  براش  اير  دستگاه  با 
و  آوردند  به دست  بسياری  موفقيت های  و  شدند  گرفته  به کار  تبليغات  زمينٔه  در  مونتاژها  از  بسياری 
بيان  شيوه های  و  عکاسی  يادگيری  به  جديد،  رسانٔه  امکانات  از  بهره مندی  برای  بسياری  طراحان 

گرافيکی آن پرداختند.
و  هندسی  طراحی های  از  که  ميالدی،   ٥٠ دهٔه  از  «گرافيس»  سوئيسی  ماهانٔه  مجلٔه  چاپ 
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 
شود. تيراژ بسيار زياد اين نشريات و گسترٔه جهانی عرضٔه آنها سبب باال رفتن سطح توقع مخاطبان از 

نشرياتی شد که تا آن زمان به طور جدی از عکس بهره نمی گرفتند.
سال های  در  تجاری  و  مصرفی  محصوالت  تبليغات  زياد  تأثير  به  بايد  همچنين  زميـنه  اين  در 
مصرف گرايی  سوی  به  شدت  به  که  ويرانه  اروپای  غربی  نيمٔه  بازارهـای  در  جهانی  جنگ  دو  از  پس 
روزمره،  محصوالت  نيازمند  شهرونـدان  و  خالی  فروشگـاه های  کرد.  اشاره  بود  شده  کشانـده 
سرتاسر اروپـا را به بستری بـی نظيـر برای فـروش محصوالت آمريکايـی تبديـل کرد. در ايـن ميان، 
بود.  تـأثيرگذار  و  مناسب  تبليغات  می کرد  موفـق  تـوليدی  شرکت های  نصيب  را  بيشتری  سود  آنچه 
در  بسياری  نشريـه های  می شد.اّما  شناخته  مستقل  هنری  عنـوان  به  عکاسی  سال ها،  اين  طول  در 
تبليغاتی به آن  رسانه ای هنـری و  همچنين به عنوان  تکنـيکی و  زمينه های  آمريکا در  سراسر اروپا و 

می پرداختند.
می شد،  ارائه  باال  بسيار  شمارگان  در  و  ارزان  بسيار  قيمت  با  که  مصوری  و  رنگی  مجله های 
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همگان را به خريد محصوالت، سفر و جهانگردی فرا می خواند. از حدود سال های ١٩٤٠ ميالدی 
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.
تبليغات چاپی موجود در مجالت و روزنامه ها که از دهٔه ١٩٤٠ با رشدی بسيار چشمگير روبرو 
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.
آغاز  تبليغاتی  آگهی های  در  عکس  با  رويارويی  در  دوگانه ای  برخوردهای  سال ها،  همين  در 
شد. عده ای با اعتقاد کامل به شعار «اهميت پيام» يکسره تصوير را کنار گذاشتند و شماری ديگر با 
اين تحليل که «تصوير خوب، بدان اندازه گويا هست که نيازی به نوشته نداشته باشد»، همٔه آگهی را به 
عکس اختصاص می دادند. چنين آگهی هايی، آغازگر روندی زيباشناسانه شدند که در جريان هنری آن 

روز جهان نيز رايج شده بود.
از  يکی  به عنوان  همواره  عکاسی  از  که  ميالدی  پنچاه  دهٔه  در  هنری  جريان های  از  ديگر  يکی 
اين  هنرمندان  بود.  آرت١  پاپ  جنبش  می جست،  بهره  خود  هنرمندان  افکار  بيان  برای  مهم  ابزارهای 
جنبش،هر کدام به روشی ويژه دنيای مصرفی و فرهنگ جامعه خود را به تصوير می کشيدند. پاپ آرت 
دنيای  از  انتقاد  با  ديگر  سوی  از  و  می کرد  تصوير  خيال انگيز  گونه ای  به  را  مصرف گرايی  يک سو  از 

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 کاالها، عکاسان بسياری نيز به دور از ارائه هر 
اين  از  روش هايی  و  فتومونتاژ  که  گسترده ای  امکانات  به  توجه  با  انتقادی،  و  سياسی  موضوع  گونه 
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 ٤ــ١)

١-Pop Art (هنر همگانی)، يکی از جنبش های هنر بصری دهه های ١٩٥٠ و ١٩٦٠ ميالدی که در انگلستان و آمريکا بنيان گرفت. 
تصاوير و سوژه های پاپ آرت از فرهنگ همگانی برگرفته می شد. 
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شکل ۴ــ۱ــ الف

شکل ۴ــ۱ــ ب

شکل ٤ــ١ــ نمونه ای از تصاوير فرا واقعگرای شاعرانه
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تجربيات عکاسی آبستره (انتزاعی)
سبک  کرد.  جستجو  بيستم  قرن  اول  دهٔه  انتزاعی  نقاشی  در  بايد  را  آبستره  عکاسی  ريشه های 
سال های  ميان  در  داشتند،  عمده ای  نقش  آن  تکامل  و  شکل گيری  در  براک٣  و  پيکاسو٢  که  کوبيسم١ 
١٩٠٧ تا ١٩١٤ بسيار 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 
اين زمينه با شيؤه فتوگرام٤ و برخی روش های ديگر به انجام رسانده بودند. اما عکاسان آرزو داشتند تا 
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 ٥  ــ١)

١ــ Cobism، جنبش 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 

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

شود.  

شکل ۵ــ۱
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کار  به  انتزاعی  عکاسی  برای  سوژه  به عنوان  اوقات  گاهی  هم  مدرن  و  جديد  ساختمان های 
هر  آن ها،  در  که  می شد  گرفته  پل ها  و  ساختمان ها  اسکلت  از  عکس هايی  مثال  طور  به  می رفتند. 

ترکيب بندی با افزايش کنتراست عمدی، حالتی گرافيکی به خود گرفته بود. (شکل ٦ ــ١)

در دهٔه پنجاه، عکاسانی که به دنبال فرم های انتزاعی بودند، توجه زيادی به سطوح بيرونی اشياء گوناگون 
می کردند. عکس برداری از فاصلٔه بسيار نزديک، انتخاب نور صحيح و کنتراست، نتايج فتوگرافيکی کاملی 

به دست می داد و اين امکان را به  وجود می آورد تا طرح های خطی انتزاعی به وجود بيايند. 
ميکروسکوپ  با  عکاسی  جمله  از  ديگری  روش های  عکاسان  انتزاعی،   تجربيات  زمينٔه  در 
نوری  منابع  به کارگيری  با  هندسی  منظم  شکل های  آوردن  به دست   (١ ٧ــ  (شکل  (ميکروفتوگرافی)، 
چرخان و بکارگيری مواد شيميايی عکاسی به شيوه های مختلف، بر روی نگاتيو و کاغذهای حساس 

را نيز آزمودند.(شکل ٨  ــ١)

شکل ۶ ــ۱
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شکل ٧ــ۱ــ الف

شکل ٧ــ۱ــ ج شکل ٧ــ۱ــ ب

شکل ٨  ــ١ــ منبع نوری چرخان
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ارزشيابی نظری
١ــ نقش هنرمندان دادائيست را در روش فتومونتاژ توضيح دهيد.

هنرمندان  مورد عالقه  فتومونتاژ  موضوعات در عکاسی به روش  ٢ــ کدام ويژگی 
سورئاليست قرار گرفت.

٣ــ از فتومونتاژ در مدرسه باهاوس برای کدام آثار گرافيکی بيشتر استفاده می شد؟
٤ــ از نکات مهم ايجاد رقابت و فرصت های مناسب عکاسی پس از جنگ دوم چند 

نمونه نام ببريد.
٥  ــ چند نمونه از تجربه های عکاسی انتزاعی (آبستره) را نام ببريد.
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۲فصل
فتوگرافيسم

انتظار می رود که: هدف های رفتاری: در پايان اين درس، از هنرجو
١ــ مفهوم فتوگرافيسم را توضيح دهد.

٢ــ با نقش مدرسه باهاوس در گسترش فتوگرافيسم آشنا شود.
٣ــ با هنرمندان تأثيرگذار در فتوگرافيسم آشنا شود.

فتوگرافيسم١
فتوگرافيسم به مجموعه ای از روش های گرافيکی و هدف مند کردن تصاوير عکاسی گفته می شود 
می توان  را  گرافيک  هنر  در  رويکرد  اين  دارد.  گرافيک  گوناگون  آثار  در  گسترده ای  کاربردهای  که 
گونه ای گرافيک عکس محور که عکس، در جذابيت و انتقال پيام اثر نقشی محوری و بنيادين دارد 

برشمرد.
هنرمندان  برخی  درتالش  می توان  را  امروزين  معمول  شيوه های  به  فتوگرافيسم  پيدايی  سرآغاز 
عکاسی  که  تصوير  دگرگون سازی  تکنيکی  امکانات  کشف  و  ميالدی  بيستم  سدٔه  نخست  سال های  در 
در اختيار آنان قرار می داد جستجو کرد. همانطور که در فصل ١ اشاره شد، مدرسان مدرسٔه هنری 

١-Photographism 
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ُمد و  تبليغاتی،  عکاسان  جهانی و  جنگ  دو  فاصلٔه  در  جنگ  به  معترض  هنرمندان  آلمان،  در  باهاوس 
طراحان پيشرو گرافيک، بيشترين تأثير را در کشف و گسترش امکانات مربوط به اين پديده بر  عهده 

داشته اند.
خود  آثار  توليد  به  نقاشی  و  تصويرگری  پائه  بر  بيشتر  که  گرافيک  طراحان   ،١٩٣٠ دهٔه  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.
امکانات جديد و برخی تکنيک های خالقانه عکاسی توسط پيکابيا ١،َمن ری٢ و الزلو موهولی ناگی 
انداختن  هم  روی  يا  ترکيب  فتومونتاژ، فتوکوالژ،  فتوگرام،  جمله؛  از  امکاناتی  شد.  ابداع  ديگران  و 
تصاوير، تصاوير سيلوئت يا سايه نما، تصاوير کنتراست زياد، سوالريزه کردن٣، پوستری کردن٤ و 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.
سادگی فرم و قابليت های بيانی اين شيوه ها، با امکانات بالقؤه هنر گرافيک تطابق يافت و در ميانٔه 
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. 
چهارم  فصل  در  که  است  بررسی  و  دسته بندی  قابل  اصلی  گونٔه  چند  به  آبستره  عکاسی  تجربه های 

«روش های تبديل عکس به فرم» دربارٔه آنها گفتگو خواهد شد.
همگانی  و  نسبی  رفاه  سبب  جنگ،  از  پس  دوران  در  توليد  و  صنعت  گسترش   ١٩٥٠ دهٔه  در 
آگهی های  در  تبليغاتی  عکس های  به کارگيری  اندک  اندک  شد.  غربی  کشورهای  در  مصرفی  جامعٔه 

 ١-F.Picabia  
٢- Man Ray 
٣- Solarization 
٤- Posterization 
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تجاری رواج يافت و متأثر از شوخ طبعی هنر پاپ آرت در دو دهه ٥٠ و ٦٠ ميالدی، آگهی های تجاری 
از شکل های گوناگون مونتاژ يا کوالژ 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 
شناخت  تاريک خانه ای،  روش های  گستردٔه  رواج  دليل  ١٩٥٠به  دهٔه  اما  می رسند،  نظر  به  افتاده  پا 
ارزش های تبليغاتی و مهم تر از آن، کشف قابليت های ذهنی عکاسی برای القای معنا يا پيام، دهه ای 
مهم برای کاربرد عکس در گرافيک به شمار می رود. که البته اين موفقّيت کاربرد عکس در تبليغات، در 

دهه های ٦٠ و ٧٠ ميالدی فزونی يافت.
در اين دوران؛ چنانکه پيشتر نيز گفته شد، بايد بر نقش مهم نشريات پُر شمارگانی که برخی از 
آنها گسترٔه توزيع بين المللی نيز داشتند، در به کارگيری گسترده از عکس و توسعٔه بينش عکس محور 

در ميان خوانندگان خود تأکيد کرد. (شکل ١ــ٢)

Margaret Bourke White شکل ۱ــ۲ــ روی جلد نشريه اليف ــ
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شمار  در  گرافيک،  محصوالت  توليد  در  عکس  روز افزون  به کارگيری  پيش،  دهٔه  چند  از 
زياد،  کنتراست  تصاوير  به  عکس ها  تبديل  است.  درآمده  گرافيک  آثارطراحان  اصلی  ويژگی های 
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 

٢ــ٢)

شکل ۲ــ۲ــ روی جلدکتاب ــ فرزاد اديبی

پيشرفت های فناوری در زمينٔه به کارگيری نرم افزارهای رايانه ای در طراحی گرافيک در دو دهٔه 
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 
نشانه،  طراحی  به  حتی  گرافيک،  در  عکاسی  کاربرد  که  حدی  تا  شده  اجرا  قابل  گرافيک  و  عکاسی 
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١ــ فتوگرافيسم را شرح دهيد.
٢ــ در مدرسه باهاوس، فتوگرافيسم در کدام زمينه های هنری بيشتر به کارگرفته می شد؟ 

(آنها را نام ببريد.)
را  داشتند  مؤثری  نقش  فتوگرافيسم  شيوه  گسترش  در  که  معروف  هنرمند  سه  نام  ٣ــ 

بنويسيد.

لوگوتايپ و موارد ديگر نيز گسترش پيدا کرده است.
ديجيتال،  عکاسی  رايانه ای و  نرم افزارهای  زمينٔه  در  تکنيکی  امکانات  پيشرفت ها و  اين  تمامی 
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 
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هدف های رفتاری: در پايان اين درس، از هنرجو انتظار می رود که:

۱ــ وسايل و ابزار عکاسی کارگاهی (استوديويی) را معرفی کند.

۲ ــ با برخی روش های سادۀ نورپردازی آشنا شود.

۳ ــ نورپردازی ساده بر روی حجم و اشيای هندسی را انجام دهد.

۴ ــ کاربرد انواع نورپردازی ساده را شرح دهد.

عکاسی کارگاهی (استوديويی)
«کارگاه»  نام  به  مکانی  در  که  است  عکس برداری  از  گونه ای  استوديويی،  يا  کارگاهی  عکاسی 
عکاسی،  نوع  اين  در  می پذيرد.  انجام  نورپردازی  و  عکاسی  پيشرفته  ابزار  و  وسايل  با  «استوديو»  يا 
تمام مراحل، با نظارت عکاس و با تمهيدات و مقدمات از پيش تهيه شده انجام می گيرد و مانند برخی 
گونه های ديگر عکاسی همچون عکاسی خبری يا مستند، نياز به عکس العمل های سريع و يا انجام اعمال 
فی البداهه نيست. بدين ترتيب، در عکاسی کارگاهی می توان با آگاهی از نوع محصول يا موضوع مورد 
عکس برداری، اندازه، رنگ و ساير مشخصات ظاهری و کاربردی آن، اقدام به تهيه وسايل و ابزار مورد 
نياز و نيز پس زمينه و فضای ارائه مطلوب برای عکس برداری اقدام نمود.در عکس برداری کارگاهی همٔه 

شرايط در کنترل عکاس است (شکل۱ ــ۳).

۳فصل
عکاسی کارگاهی(استوديويی)
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بی شک ذوق و استعداد هنری و مهارت و تسلط عکاس بر ابزارکار، در اين نوع عکاسی، از اهميت 
بااليی برخوردار است. در اين گونه عکاسی همٔه امکانات و تمهيدات، برای توليد و تهيه يک عکس با 

کيفيت زياد که بيش تر دارای جنبه های کاربردی است، به  کار گرفته می شود.
در عکاسی کارگاهی تنوع و گوناگونی موضوعات و شيوه های عکس برداری، از قابليت بااليی 
ديداری  کارگاه، از ساده ترين حجم ها و اشيا می توان جلوه های  برخوردار است. به طوری که در يک 

پيچيده و شگفت انگيز تهيه کرد (شکل۱ ــ ۳).

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 عمده ترين آن ها عبارتند از: 
۱ ــ دوربين قطع بزرگ کارگاهی و پايه کارگاهی برای نصب دوربين بر روی آن.

۲ ــ وسايل نورپردازی، شامل فالش های کارگاهی (شکل ۳ ــ۳) چراغ های نورپردازی، انواع 
بازتاباننده ها۱، ميز نور (ميز کار)، وسايل سنجش نور (فالش متر، نورسنج و …).

شکل ١ــ٣ــ يک کارگاه عکاسی تبليغاتی حرفه ای 

١- Reflector
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۳ ــ وسايل صحنه آرايی، از قبيل انواع پس زمينه۱ های رنگی، پارچه و برخی بافت های متناسب 
برای ارائه موضوعات، برخی وسايل تزئينی متناسب با نوع موضوع مورد عکس برداری.

وسعت و اندازه فضای کارگا ه های عکاسی حرفه ای، به اندازه ای است که امکان عکس     برداری 
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 آن ها عکس      برداری نمود، اغلب کارگاه های عکاسی حرفه ای در طبقات 

همکف ساختمان ها ايجاد می شوند  (شکل۲ ــ ۳). 

شکل ٢ــ٣ــ يک کارگاه عکاسی تبليغاتی حرفه ای

اشخاص  چهرٔه  عکس  صرفاً  يا  کوچک  موضوعات  از  عکس برداری  به  که  را  کارگاه هايی 
می پردازند و نيازمند به کارگيری وسايل و تجهيزات گوناگون نيستند را می توان در فضاهايی محدود و 
با وسعتی کم تر و يا در طبقات باالی ساختمان ها ايجاد نمود. به هر ترتيب، فضايی که برای يک کارگاه 
يا استوديو عکاسی در نظر گرفته می شود، بايد به گونه ای باشد که جابجا کردن منابع نورپردازی و اشيا 
و موضوعات مورد عکس برداری در آن به راحتی امکان پذير باشد و مانع از حرکت عکاس در اطراف 
موضوع به هنگام کار نشود. در اين بخش تالش شده است تا افزون بر آشنايی با اين گونه عکس برداری، 
اشاره هايی نيز به عکس برداری با امکانات بسيار کم و با دوربين های معمولی برای تهئه عکس هايی ساده 
در حد انجام تمرين هايی برای درس هايی مانند کارگاه گرافيک، صفحه آرايی، تصويرسازی و … بشود 

(شکل ۳ــ۳).
١-Fon
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دوربين مناسب برای عکس برداری در کارگاه
مورد  موضوع  نامناسب  شرايط  برخی  کنترل  و  وضوح  کيفيت  که  کارگاهی  عکس برداری  در 
عکس برداری بسيار اهميت دارد و نياز بـه تحرک سريع عکاس در هنگام عکس برداری نيست، دوربين هايی 

با کيفيت زياد در تثبيت تصوير و لنز، بهترين نتيجه ها را به بار می آورند.
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.
دوربين های  گسترش فناوری ديجيتال در زمينٔه عکاسی سبب شده است تا کارخانه های سازندهٔ 

شکل ٣ــ٣ــ ب ــ يک استوديوی کوچک خانگی

شکل ٣ــ٣ــ الف
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عکس برداری، دوربين هايی با توانايی عکس برداری با کيفيت بسيار زياد را به صورت ديجيتالی عرضه کنند. 
بيشتر دوربين های ديجيتال، امروزه به لنزهای ماکرو و توانايی درشت نمايی اشيای کوچک مجهز شده اند. 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 سفيدی۱ نيز که در اين دوربين ها قابل تنظيم است و در 
کتاب عکاسی (۱) با آن آشنا شده ايد، شما را قادر می سازد تا منابع نوری گوناگون را بدون نياز به اصالحات 

پيچيدهٔ دمای رنگ، و کنترل های ديگر که در عکس برداری با فيلم الزم بود به کار بگيريد.

وسايل و تجهيزات نورپردازی
منابع نور مصنوعی شامل دو گروه اصلی نورهای تنگستن با نور ممتد (مانند انواع نورافکن ها) 
می گيرند.  قرار  استفاده  مورد  عکاسی  کارگاه های  در  که  هستند  لحظه ای  نور  با  کارگاهی  فالش های  و 
به  کمک اين منابع نوری، می توان شرايط مطلوب برای نورپردازی به اشيای گوناگون و ايجاد جلوه های 

بصری در ارائه هر چه بهتر موضوعات مورد عکس برداری را فراهم نمود (شکل۴    ــ۳).

١- White Balance 

شکل ٤ــ٣ــ انواع نورافکن های تنگستن و فالش های استوديويی
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يک مجموعه نورپردازی شامل ۳ تا ۵ منبع نور است که در ايجاد نور متمرکز يا نور پخش مورد 
استفاده قرار می گيرند. با توجه به چگونگی نورپردازی نيز اين منابع می تواند کمتر يا بيشتر شود.

با توجه به قدرت نوری و اصالحات رنگی انجام گرفته در نور فالش ها و هم چنين توانايی ايجاد 
برخی حالت های ويژه بصری، در اغلب کارگاه های عکاسی 
حرفه ای، از اين گونه منابع نوری استفاده می شود. معموالً 
نور فالش های کارگاهی برای شدت های متفاوت قابل تنظيم 
مناسب  نور  شدت  و  قدرت  ميزان  سنجش  برای  است. 
برای عکس برداری با نورهای تنگستن از نورسنج دستی 
مورد  فالش متر  کارگاهی،  فالش های  به کارگيری  هنگام  و 
استفاده قرار  می گيرد. نورسنج ها و فالش  مترها در شکل ها و 
قابليت های گوناگون ساخته شده اند و به کمک آن ها می توان 
مورد  جمعی  به   صورت  يا  جداگانه  به طور  را  نوری  منابع 
سنجش و ارزيابی قرار داده، ميزان صحيح نور را براساس 
حساس  سطح  بـه  مناسب  ديافـراگم  و  شاتر  سرعت  تنظيم 
 ۱ عکاسی  کتاب  در  نورسنجی  روش های  (دربارٔه  رساند 

(فصل يازدهم) بحث شده است)(شکل ۵   ــ   ۳). 

کار  در  که  وسايلی  جمله  از 
نورپردازی در عکاسی کارگاهی مورد 
استفاده قرار می گيرند، سطوح گوناگون 
بازتاباننده نور يا رفلکتورها۱ هستند که 
با قرار   دادن آن ها در مقابل منابع نوری، 
می توان از شدت نور منبع اصلی کاسته، 
نوری ماليم را به سطح موضوع مورد 

عکس برداری تاباند (شکل ۶  ــ۳). 

١- Reflector 

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

شکل  ٥ــ٣ــ فالش متر ديجيتال
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فشرده  صفحات  و  نقاشی  سفيد  بوم های  انواع  از  است.  ساده  بسيار  وسايل  اين گونه  ساختن 
موسوم به يونوليت و فويل های نازک آلومينيومی برای اين کار می توان استفاده کرد. با کمی حوصله 
و خالقيت می توان تعداد زيادی از اين بازتاباننده ها را در اندازه ها و برای کاربردهای گوناگون ساخت 

(شکل ۷ ــ  ۳). 

از ديگر وسايل مورد استفاده در عکاسی کارگاهی پخش کننده نور۱ است که با قراردادن آن در جلوی 
منبع نور، نوری ماليم و بدون سايه های شديد بر روی موضوع ايجاد می گردد. پخش کننده را می توان با 

قرار دادن صفحه ای از کاغذ کالک در جلوی منابع نور ايجاد نمود (شکل های ۸    ــ۳ و ۹ ــ۳).

١- Softer 

شکل ٧ــ٣ــ انواع بازتاباننده های نور (رفلکتورها)

شکل ٨  ــ٣ــ عکس برداری بدون پخش کننده نور، سايه های شديد درجهت مخالف منبع نور ايجاد می کند.
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نورپردازی از زير ميزمحل قرارگيری نور، برای 

اغلب  در  که  نيز  کار  ميز  يا  نور  ميز 
عکس برداری های کارگاهی (برای اشيای نسبتاً 
تقريباً  می گيرد،  قرار  استفاده  مورد  کوچک تر) 
شبيه ميزهای شيشه ای ساده معمولی با دو پايه 
بلندتر در پشت است، که امکان نگه  با ارتفاع 
داشتن زمينه و فون های مختلف را به صورت 
قوس دار برای ايجاد پس زمينه مناسب به هنگام 
اين  اغلب  در  می کند.  فراهم  عکس برداری 
صفحات  جنس  از  قوس دار  زمينه ای  ميزها، 
به  موسوم  انعطاف پذير  و  مات  رنگ  سفيد 
«پلکسی گالس» ايجاد می شود که امکان از بين 
بردن سايه های اشيا، هنگام نورپردازی روی ميز 
را فراهم می آورد. ساختن اين ميز بسيار ساده و 
با امکانات کم نيز مقدور است (شکل۱۰ ــ  ۳). 

به کمک ميز نور، امکان نورپردازی بر اشيای گوناگونی که بر روی آن قرار داده شده، از جهت های 
مختلف به راحتی فراهم است. هم چنين امکان نورپردازی از زير ميز و نمايش اشياء بدون سايه های مزاحم 

١

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

شکل١٠ــ٣ــ ميز نور     

صفحۀ پلکسی گالس

     پايۀ بلند نگهدارندۀ صفحه

کاغذ کالک
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و يا ايجاد فضايی همچون معلّق بودن اشياء در فضا به کمک ميز نور به سادگی امکان پذير می شود (شکل 
۱۱ــ۳).

سطح حساس
گفته شد که عکس های کارگاهی بايد دارای بيشترين وضوح در جزئيات و کيفيت مطلوب تصاوير 

باشند. 
در دوربين های ديجيتال، امکانات زيادی برای به دست آوردن تصوير با کيفيت مناسب به کار گرفته 
شده است. سطح حساس اين دوربين ها که اکنون به جای فيلم قرار گرفته است، قابليت ثبت رنگ ها و 
وضوح بسيار زياد در تفکيک رنگ ها را دارا هستند، هم چنين ساز و کار ذخيره سازی تصوير در اين 

دوربين ها به گونه ای است که امکان ذخيره کردن تصويرها را با بيشترين جزئيات فراهم می کند.

شکل ١١ــ٣ــ اين عکس با نوری که از زير ميز نور تابانده شده، عکس برداری شده است.
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شيوه های نورپردازی
نورپردازی ضد نور (سايه نما)۱ 

در اين نوع نورپردازی، نتيجه ای که به دست می آيد، تصويری سايه مانند و همچون طراحی محيطی 
از شیء مورد عکس برداری است (شکل ۱۲ــ۳). برای اين کار، بايد از ميز نوری که دارای صفحٔه نيم 
شفاف پلکسی گالس 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 اندازه گيری شده و عکس برداری 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.

١- Silhouette       سايه نما  = سيلوئيت 

شکل ١٢ــ٣ــ تصوير ضد نور
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شکل ١٣ــ٣

شکل ١٤ــ٣
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برای  پايه  سه  به کارگيری   
برای  دکالنُشر  سيم  و  دوربين 
به  شاتر  رهاکنندٔه  دکمٔه  فشردن 
منظور جلوگيری از لرزش دوربين به 
هنگام عکس برداری، در تمام موارد 
توصيه  کارگاهی  برداری  عکس 

می شود (شکل  ۱۵ ــ   ۳). 

در عکس برداری از اشيای 
شيشه ای و بلورين، ترکيب اين روش 
با روش های ديگر، مناسب ترين راه 
شيشه  جنسيت  نشان    دادن  برای 
ضد نور،  حالت  تغيير  برای  است. 
روشن کردن يک منبع نور ديگر از 
روبه رو و تقريباً هم جهت با دوربين که 
سطح شیء مقابل دوربين را روشن 

کند کافی است (شکل ۱۶ــ۳). 

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

شکل ١٦ــ٣ــ نورپردازی اين ظروف به روش ضد نور و روشن کردن يک منبع نور از روبه رو انجام شده است.
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نورپردازی با يک منبع نور
در اين روش، از يک منبع نور به طور مايل استفاده می شود. اين گونه نورپردازی برای عکس برداری 
از اشيا و سطوح دارای بافت يا نقوش برجسته مورد استفاده قرار می گيرد(شکل ۱۷ــ۳). برای ماليم 
کردن  سايه های شديدی که به دليل استفاده از يک منبع نـور بر روی شیء به وجود می آيند، می توان در  سمت 
مقابل منبع نور، يک سطح بازتاباننده قرار داد (شکل ۱۸ــ۳). با تغيير زاوئه تابش نور به شیء می تـوان 
تغييرات سايه روشن را بر سطح آن مشاهـده کرد و با انتخاب بهترين حالت که نشان  دهندٔه بافت و جزييات 

بهتر شیء است، از آن عکس برداری نمود (شکل های۱۹ ــ۳ و ۲۰ ــ ۳). 

شکل ١٧ــ٣ــ تغييرات نور براثرتغيير زاويه بازتاباننده نور

الف

جد

ب
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شکل ١٨ــ٣ــ دياگرام چگونگی نورپردازی شکل ١٧ــ٣

شکل ١٩ــ٣ــ نورپردازی با يک منبع نور و بازتاباننده، سايه های اشيا ء را نرم و لطيف می کند.
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روش نورپردازی با يک منبع نور، برای عکس برداری از چهره نيز بسيار کاربرد دارد (شکل های 
۲۱ــ۳ و ۲۲ــ۳).

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

شکل ٢١ــ٣ــ در عکس برداری از چهره با يک منبع نور، بر چهرۀ افراد تأکيد بيشتری می شود.
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نورپردازی با دو منبع نور
در اين روش، با دو منبع نور که معموالً شدت يکی از نورها کمی بيش تر از ديگری است و قرار   دادن 
منابع نور در طرفين موضوع مورد عکس برداری و يا کمی متمايل به جهت دوربين، کار نورپردازی انجام 
می شود. شدت و ضعف نورها را نيز می توان با وسايل تنظيم که در پشت فالش ها و يا برخی منابع نوری 
تنگستن نصب شده تنظيم کرد. با دوری و نزديکی منابع نوری به موضوع مورد عکس برداری نيز می توان 

اين کار را انجام داد (شکل ۲۳ــ۳).

شکل ٢٢ــ٣ــ نورپردازی چهره با يک منبع نور
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برای فراگيری اصول نورپردازی، 
مانند  ساده  احجام  نورپردازی  شيوه 
مکعب، کُره، مخروط و  … به صورت گام 
بدهد.  را  نتيجه ها  بهترين  می تواند  گام  به 
فراگيری  از  پس  می توانيد  روش  اين  با 
حجم  هر  برای  نورپردازی  اوليه  اصول 
مالحظه  با  را  گوناگون  اشيای  هندسی، 
يکی  قالب  در  آن ها  کلی  شکل  قرار دادن 
و  نورپردازی  به راحتی  احجام،  اين  از 

عکس برداری کنيد (شکل ۲۴ــ۳).

شکل ٢٣ــ٣

شکل ٢٤ــ٣
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نورپردازی اجسام کروی
در عکس برداری از اجسام کروی، بايد با دو منبع نور از طرفين به طوری نورپردازی نمود که يک نور  
باقيمانده 

        ۱   __
 از سطح کره را روشن سازد و نور دوم نيز با شدتی معادل يک ديافراگم بسته تر سطح     ۳

        ۲   __
را روشن کند. با اين روش می توان احجام مخروطی و استوانه ای شکل را نيز نورپردازی نمود. در احجام    ۳

استوانه  ای شکل، بايد توجه داشت که اگر بايد سطح بااليی استوانه در تصوير نهايی ديده شود،بهتر است 
نوری ضعيف تر از نور دوم به سطح آن تابانده شود (شکل ۲۶ ــ۳). 

شکل ٢٥ــ٣

شکل ٢٦ــ٣ــ نورپردازی بر روی حجم های کروی شکل
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نورپردازی با ۳ منبع نور و بيشتر 
روش  اين  کارگيری  به  هستند  متعدد  سطوح  دارای  که  اجسام  برخی  از  عکس برداری  برای 
مناسب ترين شيوه است و برای اين که تمامی سطوح مورد نظر در عکس نهايی ديده شوند، الزم است که با 
شدت های مختلف نوری، سطوح مورد نظر را نورپردازی نمود. هنگام عکس برداری از احجام مکعب شکل 

و يا استوانه های تو خالی و يا ترکيب چند حجم مختلف، می توان از ۳ منبع نور يا بيشتر بهره گرفت. 
در اين شيوه، معموالً يکی از نورها به عنوان نور اصلی و شديدترين نور در نظر گرفته می شود و 
نورهای ديگر به ترتيب به عنوان نورهای کمکی برای روشن کردن سطوح ديگر و برطرف کردن سايه های 
اشيا به کار می روند. نور اصلی، بايد سطوح اصلی و مورد توجه اشيا را که معموالً مقابل دوربين هستند 
روشن سازد و نور دوم، معادل يک پله ديافراگم کمتر به سطوح درجه دوم و نور سوم نيز با شدت نور 
ضعيف تر از منبع نور دوم سطوح باقيمانده و کم اهميت تر را روشن نمايد. بدين ترتيب، سايه روشن هايی 

مناسب بر تمام موضوع عکس برداری حاکم خواهد شد (شکل ۲۷  ــ۳). 

شکل ٢٧ــ٣
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به کارگيری منابع بيشتر نوری نيز به هنگام بزرگ يا وسيع بودن سطوح موضوع مورد عکس    برداری 
با رعايت شرايط يادشده و برقراری تعادل ميان شدت نور سطوح مورد عکس  برداری قابل اجراست. با 
تمرين نورپردازی بر روی اجسام و سطوح بزرگ می توانيد تجربيات خوبی را در به کارگيری اين روش 
کسب کنيد. در نورپردازی چهره نيز گاه مواردی پيش می آيد که ناگزير از به کارگيری چهار يا پنج منبع 

نوری خواهيد شد که موضوع مورد بحث ما در اين قسمت نيست (شکل  ۲۸ ــ   ۳). 

نورپردازی اشيای براق
نورپردازی سطوح و اشيای فلزی که تصوير فضای اطراف خود را مانند آينه منعکس می کنند 
براق،  نورپردازی يکنواخت و عکس برداری از سطوح فلزی  بهترين روش برای  بسيار مشکل است. 
عکس برداری از آن ها در زير استوانه يا چادری از کاغذ کالک است. پس از ساختن اين استوانه، قسمتی 
از آن به اندازه دهانٔه لنز دوربين بريده می شود تا با عبور دادن لنز از ميان آن بتوان از اشيای قرار    داده 
شده در آن، عکس برداری نمود. منابع نوری نيز از اطراف به اين استوانه تابانده می شوند، در نتيجه نوری 

شکل ٢٨ــ٣ــ در نورپردازی با سه منبع نور و بيشتر از آن، تمام وجوه اشياء پديدار می شوند.
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که به سطح اشيا می تابد، کامالً يکنواخت و بدون سايه است و انعکاسی از اشيای اطراف نيز در سطوح 
فلزی مشاهده نمی شود (شکل ۲۹ ــ  ۳). 

ماکروگرافی و عکس برداری از سکه ها استفاده فراوان می شود  از اين روش در عکس برداری 
(شکل ۳۰ــ۳).

 

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

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

الف

ب
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چند پيشنهاد
برای ايجاد پس زمينه های تدريجی که در پشت موضوع مورد عکس برداری جلوه خوشايندی ايجاد 
می کند، الزم است يکی از منابع نوری، در پشت صفحه قوس دار ميز نور قرارداده شود به طوری که منبع 
نور دقيقاً زير شیء مورد عکس برداری قرار گيرد. با قرار دادن فيلترهای ژالتينی رنگی در جلوی منبع 
نور، می توان پس زمينه ای رنگی و تدريجی ايجاد کرد که در عکاسی رنگی، جلوه ای بسيار زيبا به موضوع 

می بخشد اين جلوه را با طلق های شفاف رنگی نيز می توان به دست آورد. (شکل ۳۱ــ۳). 

بازسازی صحنه های طبيعی به صورت نمونه های کوچک در کارگاه های عکاسی و عکس    برداری 
با  مثال  به طور  می کند.  برابر  چند  را  نهايی  عکس  جلوه  و  جذابيت  صحنه ها،  گونه  اين  در  اشياء  از 

شکل ٣١ــ٣ــ نورپردازی از زير، سبب ايجاد سايه روشنی تدريجی در پشت موضوع می شود.
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خشک  گياه  چند  و  ماسه  مقداری 
می توان نمايی از کوير را در استوديوی 
مور   د نظر  شیء  و  کرد  ايجاد  عکاسی 
نورپردازی  قرا  ر  داده،  آن  روی  بر  را 
و  روش ها  گونه  اين  نمود.  عکاسی  و 
ترفندها در کارگاه های حرفه ای عکاسی 
می شوند  کار گرفته  به  بسيار  تبليغاتی، 

(شکل۳۲ ــ   ۳). 

قبل از اقدام به عکس برداری، با 
آگاهی از موضوع مورد عکس برداری، 
اقدام به کشيدن چند پيش طرح کنيد. 
با اين روش، عالوه بر دستيابی به يک 
روی  بر  اشيا  از  مناسب  ترکيب بندی 
هنگام  نيز  را  کمتری  وقت  نور،  ميز 
عکاسی و نورپردازی صرف خواهيد 

کرد (شکل ۳۳ــ۳).
سعی کنيد با ديدن عکس های 
تبليغاتی، محل استقرار منابع نوری و 
يا تکنيک های به کار گرفته شده در آن 

را بيابيد.
شکل ٣٣ــ٣

شکل ٣٢ــ٣ــ اين عکس با بازسازی منظره ای طبيعی دراستوديو، 
عکس برداری شده است. طراح گرافيک: ميشل باتوری
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۱ ــ وسايل مورد نياز برای عکاسی کارگاهی را نام ببريد. 
۲ ــ مناسب ترين دوربين ها برای عکاسی کارگاهی کدام نوع است؟ 

۳ ــ منابع نورپردازی در عکاسی کارگاهی بر چند نوع است؟ فقط نام ببريد.
۴ ــ برای ماليم کردن نور منابع نوری در عکاسی کارگاهی کدام وسيله مناسب تر است؟ 

۵  ــ سطح حساس مناسب برای عکاسی کارگاهی بايد دارای چه ويژگی هايی باشد؟ 
کدام  براق  فلزی  سطوح  از  عکس   برداری  بر  يکنواخت  نورپردازی  برای  روش  بهترين  ۶ ــ 

است؟ 
۷ ــ در شيوۀ نورپردازی ضدنور، نورسنجی براساس کدام سطوح محاسبه می شود؟

پس از آشنايی هنر جويان با وسايل و تجهيزات نورپردازی و شيوه های 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 تک چهره، يک عکس تهيه کند. 
عکس  يک  نور  ميز  روی  بر  مختلف  اشيای  ترکيب  و  نور  منبع  چند  از  استفاده  با  هنرجو  هر 

تبليغاتی ساده تهيه کند.
با به کارگيری لنز ماکرو، از اشياء  با بزرگ نمايی عکاسی کند.

ارزشيابی نظری

ارزشيابی عملی



بخش دوم
روش های دگرگون کردن عکس 
در نرم افزارهای ويرايش عکس
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۴فصل
روش های تبديل عکس به فرم

 (روش های به دست آوردن فرم به وسيله عکاسی)
هدف های رفتاری: در پايان اين درس، از هنرجو انتظار می رود که:

١ــ با استفاده از شيوه نور و سايه تبديل عکس به فرم را انجام دهد.
٢ــ با استفاده از شيوه سايه نما (سيلوئت١) تبديل عکس به فرم را انجام دهد.

٣ــ با استفاده از شيوه کنتراست زياد تبديل عکس به فرم را انجام دهد. 
٤ــ با استفاده از شيوه برش عکس تبديل عکس به فرم را انجام دهد.

٥ ــ با استفاده از شيوه ماکروگرافی تبديل عکس به فرم را انجام دهد.
٦ــ با به کارگيری لنزهای گوناگون درعکس برداری؛ عکس را به فرم تبديل کند.

روش های تبديل عکس به فرم
شکل يا فرم در ساختار تصوير، عنصری اساسی و نخستين چيزی است که با آن اشياء را تشخيص 
می دهيم. شکل، عنصری دو بعدی است، اما نورپردازی و طيف رنگ مايه ای که به واسطٔه آن به وجود 
می آيد، می تواند به آن ويژگی يا فرم سه بعدی بدهد. شکل ها می توانند با قرار گرفتن در مقابل پس زمينٔه 

ساده ای که از رنگ مايه با آنها متفاوت باشد، تقويت شده و بيشتر جلوه کنند.
گونه  اين  در  يافت،  سايه نما (ضدنور)  درعکس های  می توان  را  موضوع  اين  نمونٔه  آشکارترين 
تصاوير، شکل مورد نظر به دليل از بين رفتن ويژگی های ديگرش مانند بافت و حجم، مورد تأکيد قرار 

می گيرد.(شکل ١ــ٤)
١ــ ضد نور
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روش  با  که  دانستيد  و  شديد  آشنا  آبستره  عکاسی  تجربه های  آغاز  چگونگی  با  دوم،  فصل  در 
عکاسی و از راه ساده سازی تصاوير به رو ش های گوناگون تکنيکی، می توان تصاوير را به شکل ها و 
فرم های ساده تبديل کرد. اين ساده سازی و تبديل اشياء به فرم، قابليت بيان گرافيکی تصاوير را چندين 
برابر کرده و به هنرمندان عکاس يا طراح گرافيک، امکان بيشتری برای خالقيت های تصويری و بيان 

گرافيک می دهد.
امکانات تکنيکی گسترده ای که در عکاسی ديجيتال و نرم افزارهای ويرايش تصاوير وجود دارد، 
سبب شده است تا بتوان به وسيلٔه آنها تصاوير را با روش هايی ساده و سريع تر از آنچه در عکس برداری 

با فيلم به دست می آمد، تهيه کرد.
برای تبديل تصاوير به دست آمده از طريق عکاسی به فرم، به چند گونٔه اصلی در زير اشاره می شود.

شکل ۱ــ۴



٤٤

 دو
سی
عکا

١ــ نور و سايه و سايه نما (سيلوئت): نور، نقش بسيار مهمی در تبديل اشياء به فرم دارد. 
يکی از راه های ايجاد فرم به  وسيلٔه نور، ايجاد سايه های شديد با نور است. در اثر تابش نور، سايه های 
تغييرات  پديد می آورند که با  پديدار می شود. اين سايه ها شکل های جديدی  شديدی بر روی حجم ها 

جهت نور گونه های متفاوتی از فرم را پديد می آورند.
کيفيت و جهِت نور، ظاهر موضوع را کنترل کرده و سبب تغيير آن می شود. از نور می توان برای 
اصالح يا تغيير شکل ها و به وجود آوردن فرم در تصوير استفاده کرد. نور تند و شديد برای ايجاد فرم و 
طرح های جذاب بسيار مناسب است. ميزان کنتراست می تواند در فرايند عکاسی يا در مرحلٔه ويرايش 
تصوير در رايانه، کم  يا زياد شود. عکس هايی از اين گونه، قابليت های بسياری برای توليد محصوالت 

گرافيکی دارند. (شکل ٢ــ٤)

عکاسی با نوری که از پشت موضوع می تابد، کنتراست بسيار بااليی ايجاد کرده، جزئيات را کم 
می کند و فرم سوژه را ساده جلوه می دهد. اين گونه تصاوير، عکس های ضدنور (سايه نما يا سيلوئت) 
ناميده می شوند. تهئه اين گونه تصاوير در هنگام طلوع يا غروب خورشيد، در حالتی که خورشيد در پشت 
موضوع قرار گرفته باشد امکان پذير است. در اين حالت، تصويری سايه مانند از موضوع پديدار می شود 
که جذابيت گرافيکی بسيار زيادی دارد. برای تهئه اين گونه تصويرها می توان با قرار دادن آنها در برابر 

شکل ۲ــ۴
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نظر  از  که  ساده  پس زمينه ای 
باشد  متفاوت  آنها  با  رنگ مايه 
(مانند آسمان)، آن را تقويت کرد 

تا بيشتر جلوه کنند.
می توان  روش  اين  با 
تصاوير  نيز  گوناگون  اشيای  از 
سايه مانند تهيه کرد. نورپردازی 
اشياء به روش ضدنور (سايه نما يا 
سيلوئت ) در فصل سوم توضيح 

داده شده است. (شکل ٣ــ٤)

زيـاد١:  کنـتـراست  ٢ــ 
در  زياد،  کنتراست  با  تصاويری 
موضوع هايی  جذاب ترين  رديف 
ظرفيت های  که  می روند  به شمار 
زيادی در آفرينش فرم و فضاهای 
که  هنگامی  دارند.  گرافيکی  ويژه 
تصاويری  به  را  معمولی  تصاوير 
می کنيم،  تبديل  زياد  کنتراست  با 
بخش قابل توجهی از رنگ مايه ها و 
جزئيات آن حذف شده و به گونه ای 
کامالً سياه و سفيد تبديل می شود. 
اين تغيير شکل در تصوير، حالتی 
از  که  می کند  ايجاد  را  فرم گونه 
خلوص و سادگی زيادی برخوردار 

است. (شکل ٤ــ٤)
ـ ٤ شکل ٤ـ

شکل ۳ــ۴

١- Highcontrast 
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٣ــ بُرش عکس (ِکراپ): از ديگر روش های تبديل تصاوير به فرم، برش ١ بخشی از عکس  
با نگاهی جستجوگر و کنجکاو است. اين کار را می توان هنگام عکس برداری از موضوع و يا پس از 
عکس برداری، بر روی عکس انجام داد. اين موضوع، پيوستگی زيادی با مقولٔه ترکيب بندی در ويرايش 
عکس دارد. به اين معنی که در هنگام عکس برداری، چشم جستجوگر عکاس، می تواند بخشی از يک 
موضوع را با درنظر داشتن موضوع فرم، گزينش کرده و عکس برداری کند. تصاويری که با اين روش 

تهيه می شوند، از جذابيت های زيادی برای تبديل شدن به آثار گرافيک برخوردارند. (شکل ٥ ــ٤)

اين  در  می گيرد.  انجام  عکس  روی  بر  و  عکس برداری  از  پس  عکس؛  بُرش  ديگر،  روش  در 
مرحله، ديد و گزينش نهايی عکاس، اديتور عکس يا طراح گرافيک، نقش مهمی در گزينش بخشی از 
يک عکس دارد. بسياری از عکس های روی جلد نشريات يا عکس هايی که در طراحی صفحه های 
داخلی نشريات و پوسترها به کار گرفته می شوند، بخش کوچکی از يک موضوع است که پس از انتخاب، 

با بزرگ نمايی زياد به کار گرفته شده اند.
١- Crop 

ـ ٤ شکل ٥ ـ



٤٧

 دو
خش

ب

ـ ٤ شکل ٦ ـ

بسيار  نماهای  عکس برداری  ٤ــ 
با  عکس برداری  (ماکروگرافی):  درشت 
روشی  درشت (ماکروگرافی)؛  بسيار  نمای 
کشف  از  زيادی  بسيار  موارد  که  است 
می گيرد.  انجام  آن  در  گوناگون  فرم های 
در عکس برداری از اشيا با نمای درشت، 
به  اصلی  شیء  تصوير  از  بخشی  معموالً 
گونه ای بسيار درشت تر از حد معمول نشان 
داده می شود تا جايی که گاه، تشخيص اصل 
درشت  بسيار  نماهای  از  برخی  در  شیء 
زيبا  فرم  يک  به  صرفاً  عکس  و  غيرممکن 

تبديل می شود. (شکل ٦ــ٤) 
از  جزئياتی  عکاسی،  اين گونه  در 
شیء ديده می شود که به  طور معمول قابل 
ديدن نيستند. نورپردازی اجسام، به گونه ای 
که سائه وسايل عکس برداری بر روی آنها 
ديده نشود از دشواری های عکس برداری 

با نمای درشت است. (شکل ٧ــ٤)
دوربين های  برتری های  از  يکی 
ديجيتال اين است که دربيشتر آنها توانايی 
کيفيت  با  درشت  نمای  برداری  عکس 
برخی  با  است.  شده  بينی  پيش  خوب، 
زيادی  بسيار  اندازٔه  تا  دوربين ها،  اين  از 
اين گونه  شد.  نزديک  موضوع  به  می توان 
داده  شرح  سوم  فصل  در  عکس برداری، 

شده است.
ـ ٤ شکل ٧ـ



٤٨

 دو
سی
عکا

٥  ــ دگرگونی تصاوير به وسيلۀ لنزهای گوناگون : عکس برداری با لنزهای گوناگون، تأثير و 
جلوه های متفاوتی را در تصوير ايجاد می کند. هر لنز با توجه به ويژگی های خود، تغييراتی را در تصوير 
پديد می آورد و گاهی تصوير به دست آمده، با اصل تصوير بسيار تفاوت دارد. اين تغييرات در به کارگيری 

لنزهای زاويه  باز، مانند وايد، بيشتر خودنمايی می کند. (شکل ٨ ــ٤)

قرار دادن بخشی از موضوع در پيش زمينٔه تصوير و عکس برداری با لنزهای وايد، در ايجاد 
عکس هايی که فرم در آن نقش قابل توجهی دارد عامل مهمی به شمار می رود. (شکل ٩ــ٤)

ـ ٤ شکل ٨ ـ

ـ ٤ شکل ٩ـ
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١ــ از دو موضوع با استفاده از شيوه «نور و سايه» عکاسی کنيد.
٢ــ از دو موضوع با استفاده از شيوه «سايه نما (سيلوئت)» در دو فضای متفاوت 

عکاسی کنيد.
٣ــ از عکس های خود؛ دو عکس را انتخاب کرده و در نرم افزار با استفاده از شيوه 

کنتراست زياد، آنها را به فرم تبديل کنيد.
٤ــ از عکس های خود؛ دو عکس را انتخاب کرده و در نرم افزار آنها را با استفاده از 

شيوه برش عکس (Crop) به فُرم تبديل کنيد.
٥  ــ از عکس های خود؛ دو عکس را انتخاب کرده و در نرم افزار آنها را با استفاده از 

شيوه ماکروگرافی (عکس برداری با نمای بسيار درشت)، به فرم تبديل کنيد.
٦ ــ با به کارگيری لنزهای گوناگون در عکس برداری از دو موضوع مختلف، عکس هايی 

با ارجحيت فرم تهيه کنيد.

ارزشيابی نظری 
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۵فصل
تکنيک های ويژۀ عکس برداری

هدف های رفتاری: در پايان اين درس، از هنرجو انتظار می رود که:
۱ــ تکنيک های ويژه عکس برداری را شرح دهد.

۲ ــ تکنيک های ويژه عکس برداری را توضيح دهد.
۳ ــبا فيلترهای منشوری، آينه  و فيلتر ايجاد جلوۀ محو عکس برداری کند. 

۴ ــ عکس برداری در شب را انجام دهد.
۵  ــ روش نقاشی با نور را شرح دهد. 

۶  ــ روش نقاشی با نور را انجام دهد. 
۷ ــ روش اوپن فالش را شرح دهد.

۸     ــ روش اوپن فالش را به کار ببرد. 
۹ــ  از منظرۀ آذرخش عکس برداری کند.

۱۰ــ روش پروژکسيون بر   روی موضوع راتوضيح دهد. 
۱۱ــ موقعيت های ويژۀ عکس برداری را توضيح دهد. 

تکنيک های ويژۀ عکس برداری
منظور از تکنيک های ويژه عکس برداری در اينجا، مجموعه  روش هايی است که با آنها می توان  
عکس هايی متفاوت از آنچه در روش معمول عکس برداری تهيه می شود را به دست آورد. در اين روش ها، 
امکانات دوربين های عکس برداری و برخی ابزارهای ساده و با موقعيت های زمانی به کار گرفته می شوند.
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فيلترهای منشوری
با به کارگيری فيلترهای منشوری و فيلترهايی که اثر آينه را به وجود می آورند می توان تصوير يک 

ـ  ۵). موضوع را تکرار کرد (شکل ۱ـ

ـ ٥ ــ با به کارگيری فيلتر منشوری در جلوی لنز دوربين عکاسی ايجاد شده است. شکل ١ـ

نتايج  گاهی  نيز  هندسی  شکل های  دارای  يا  نقش دار  شيشه های  برخی  پشت  از  عکس برداری 
تصويری جالبی به دنبال دارد.

فيلترهای منشوری به نسبت چند وجهی بودنشان باعث تکرار تصاوير بر روی سطح حساس 
می شوند. فيلترهای سه وجهی، پنج وجهی، بيست و پنج وجهی و غيره از اين دسته اند. اين فيلترها را 

ـ  ۵) عدسی چندوجهی نيز می نامند. (شکل ۲ـ
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ـ ٥  ــ کاربرد فيلتر منشوری برای طراحی روی جلد کتاب، اثر: محمدحسين حليمی شکل ٣ـ

هنگام به کارگيری فيلترهای منشوری 
انجام  واضح سازی  عمل  ابتدا  است  بهتر 
نصب  دوربين  روی  بر  فيلتر  سپس  شده 
با  برداری  عکس  برای  همچنين  شود. 
فيلترهای منشوری بهتر است موضوع هايی 
انتخاب شوند که دارای پس زمينه ای ساده 

ـ  ۵). باشند (شکل ۳ـ ـ ٥  ــ تصوير يک فيلتر منشوری شکل ٢ـ

عکس برداری با آينه
برای بازتاب دوبارٔه موضوع در يک عکس و ايجاد يک جلؤه معّماگونه تصويری می توان از يک 
آينه جيبی معمولی استفاده کرد. آينه را زير لنز به گونه ای که تصوير تشکيل شده در آن از منظره ياب دوربين 
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ـ ۵). با عکس برداری در مکان های  قابل ديدن باشد قرار دهيد و سپس عکس برداری کنيد (شکل ۴ـ
ـ ۵)  ـ  ۵ و ۵ ـ گوناگون، نتايج جالب توجهی از اين روش به دست می آيد. (شکل های ۴ـ

ـ ٥   شکل ٤ـ

ـ ٥ ــ با به کارگيری يک آينه در زير لنز و عکس برداری از موضوع، اين عکس  ها پديد آمده است. شکل ٥ ـ
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فيلتر ايجاد جلوۀ َمحو
اگرچه برای ايجاد اين حالت در عکس ها، فيلترهايی ساخته شده است اما با به کارگيری روش 
زير می توان تنوع گسترده ای از حالت های گوناگون را در تصاوير هنگام عکس برداری تجربه و سپس 

ـ ۵). ثبت کرد(شکل ۶ ـ

در اين روش، با کمی چرب کردن فيلترهای محافظ لنز مانند U.V با وازلين شفاف يا با چرب کردن 
يک صفحٔه سادٔه شيشه ای می توان تنوع بسيار زيادی از تصاوير را که حالتی محو و خيال انگيز دارند 
به دست آورد. هنگام چرب کردن سطح شيشه يا فيلتر، می توان با انگشت، خطوطی جهت دار يا نامنظم 
ـ ۵). را با چربی ايجاد کرد که در شکل نهايی عکس، تفاوت های بسياری ايجاد خواهد کرد (شکل ۷ـ

ـ ٥ ــ با کمی چرب کردن فيلتر محافظ لنز و جهت دادن به حالت خطوط، اين تصوير پديد آمده است. شکل ٦ ـ
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به کارگيری اين تکنيک در عکس برداری از چهره، طبيعت بيجان و مناظر، نتايج جالبی را به همراه 
ـ ۵).  ـ ۵ و ۱۰ـ ـ  ۵، ۹ـ خواهد داشت (شکل های ۸ ـ

ـ ٥ ــ ايجاد حالتی خيال انگيز با به کارگيری فيلتر ايجاد جلوۀ محو شکل ٧ـ

ـ ٥ ــ اين تصوير با چرب کردن فيلتر محافظ لنز به دست آمده است. شکل ٨  ـ
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ـ ٥   شکل ١٠ـ

ـ ٥   شکل ٩ـ
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عکس برداری در شب
ابتدايی ترين کاربرد سرعت «B»، عکس برداری در محيط های کم نوری است که به نوردهی های 
طوالنی نياز دارد. اگر در اين صحنه ها موضوع نورانی متحرک وجود داشته باشد، در تصوير به  صورت 
کشيده ثبت می شود. در اين حالت بهتر است از ديافراگم های بسته يا کامالً بسته استفاده شود. مقدار 

صحيح نوردهی (مدت بازماندن پردٔه شاتر) را بايد با نورسنج محاسبه کرد. 
دوربين های ديجيتال، امکانات گسترده تری برای عکس برداری در نور کم و شب ارائه می کنند 
نيز  نور  کم  بسيار  محيط های  در  می توان  آنها  در  حساسيت  دامنٔه  گستردٔه  تغيير  امکان  به  توجه  با  و 
در  نويز۱  آمدن  به وجود  داشت،  توجه  آن  به  بايد  که  نکته ای  آورد.  به دست  قبولی  قابل  عکس های 

عکس ها است. 
اين پديدٔه نامطلوب که به صورت نقاط رنگی ريز در عکس ها ديده می شود، زمانی بيشتر نمايان 
می شود که دکمٔه تنظيم حساسيت ISO در دوربين را بر   روی عددی بيشتر از ISO ۴۰۰ تنظيم کنيم. 
البته شدت گرفتن اين پديده در عکس ها به نوع فناوری ساخت حسگر دوربين نيز بستگی دارد. در 
استانداردها درنظر گرفته شده  دوربين هايی که کيفيت ساخت آنها درحد بسيار مطلوبی ازنظر رعايت 
است، تراشه های رايانه ای داخل دوربين، تاحد بسيار زيادی اين نويزها را کاهش می دهند. در صورتی 
به کارگيری  با  می توانيد  شدند،  نويز  دارای  شما  عکس های  يا  نبوده  امکان  اين  دارای  شما  دوربين  که 
عکس برداری در  هنگام  آوريد. به کارگيری سه پايه  مطلوبی به دست  نسبتاً  نتيجٔه  نرم افزاری،  ترفندهای 
از  برخی  در  است.  مؤثر  بسيار  نويز  نسبی  کاهش  و  دقيق  وضوح  کنترل  در  شب  و  کم نور  محيط های 
دوربين های ديجيتال، برای عکس برداری در شب، پيش فرض هايی درنظر گرفته شده که با قرار دادن 
دکمٔه تنظيم حالت های عکس برداری بر   روی حالت عکس برداری در شب۲، دوربين به طور خودکار اين 

پيش فرض ها را برای دستيابی به يک عکس نسبتاً مطلوب به کار می گيرد. 
روشن  الکتريکی  چراغ های  و  المپ  با  که  بسته ای  محيط های  از  شب  در  عکس برداری  برای 
شده اند، الزم است که با توجه به نوع نور غالب، تنظيمات مربوط به تراز سفيدی۳ در دوربين های ديجيتال 

ـ ۵). ـ ۵ و ۱۲ـ از پيش انجام شود (شکل های ۱۱ـ

١- Noise 
٢- Night Scene 
٣- White Balance 
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ـ ٥   شکل ١٢ـ

ـ ٥ ــ عکس برداری در شب و با نور موجود در محيط شکل ١١ـ
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طراحی و نقاشی با نور۱
در اين روش، نور به مانند قلم و رنگ سطح حساس، هم چون کاغذ، به کار گرفته می شود. با 
به کارگيری يک چراغ قؤه دستی کوچک، می توان طرحی از انسان يا اشيای ديگر بر   روی سطح حساس 
ثبت کرد. اين روش، در عکس برداری تبليغاتی و ايجاد تصاوير خّالق کاربرد زيادی دارد و نقاشی يا 

ـ ۵).  طراحی با نور ناميده می شود (شکل ۱۳ـ

روش کار: دوربين عکس برداری را هنگام شب، يا در اتاقی که می توان آن را کامالً تاريک کرد، 
دکمٔه  به  را  سيمی  دکالنشر  داده،  قرار   «B» بر   روی را  شاتر  سرعت  سپس  و  کنيد  نصب  سه پايه  بر   روی 
رهاکنندٔه شاتر وصل کنيد. حلقٔه ديافراگم را بر   روی بسته ترين حالت تنظيم کنيد. برای نقاشی يا طراحی 
با نور، به يک چراغ قؤه دستی کوچک هم نياز داريد. برای اين که نورهای اضافی پهلوهای چراغ قوه را 
حذف کنيد، بهتر است يک استوانه به طول ۳ سانتی متر و به اندازٔه قطر دهانٔه چراغ قوه از مقوای سياه 

درست کرده و آن را به جلوی چراغ قوه نصب کنيد. 

١- Painting with light
 

ـ ٥ ــ اين عکس به روش نقاشی با نور و با چرخاندن نور در اطراف درختان در تاريکی ايجاد شده است. شکل ١٣ـ
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برای طراحی با نور از اندام انسان، الزم است تا شخصی در فاصلٔه ۳ يا ۴ متری در برابر دوربين 
قرار گيرد. برای شروع طراحی با نور الزم است که تمامی چراغ ها خاموش و اتاق کامالً تاريک شود. 
سپس ضامن دکالنشر سيمی را فشرده و پيچ  قفل آن را ببنديد. در اين حالت، دريچٔه شاتر باز شده و 
دوربين آمادٔه عکس برداری است. برای ثبت خطوط محيطی بدن شخص بر   روی سطح حساس، بايد 
چراغ قوه را روبه لنز دوربين گرفته و پس از روشن کردن آن، درست در اطراف بدن شخص، حرکت 
دهيد. برای ثبت يکنواخت ضخامت نوری که برسطح حساس عکس برداری می شود، الزم است تا حرکت 

ـ ۵ تا ۱۶ــ ۵).  چراغ قوه به صورت يکنواخت و بدون درنگ باشد (شکل های  ۱۴ـ

ـ ٥ ــ طراحی با نور از شخصی که بر روی صندلی و در تاريکی نشسته است. شکل ١٤ـ
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ـ ٥   ـ ٥  شکل ١٥ـ شکل ١٦ـ

در اين روش، چون فضای اتاق کامالً تاريک است، می توان با يک بار عکس برداری چند تصوير 
ديگر، در حالت های گوناگون برسطح حساس، ايجاد کرد. حتی می توان پس از پايان طراحی محيطی 
شخص يا اشيای ديگر، به چهرٔه شخص يا به ديگر قسمت های بدن و يا اشيای اطراف، با چراغ  قوه نور 
داده و يا با محاسبه و نورسنجی دقيق، پيش از شروع عکس برداری، پس از پايان طراحی محيطی برای 
يک لحظه چراغ اتاق را روشن نموده و يا فالش به کار برد. اين تمرين ها را می توان با به کارگيری ذوق 
ـ ۵). برای به دست آوردن نتايج بهتر  و خالقيت، با ايده های ديگر گسترش داد (شکل های ۱۷ــ۵ و۱۸ـ

در اين روش، الزم است درجٔه حساسيت عکس برداری بر روی ISO ۲۰۰ تنظيم شود. 



٦٢

 دو
سی
عکا

ـ ٥   شکل ١٧ـ

ـ ٥   شکل ١٨ـ
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در روش ديگر که تصاويری هندسی از نور به دست می آيد و به آن فيزيوگرام۱ گفته می شود نيز 
می توان عکس های جالبی از حرکت هندسی نور تهيه  کرد.

روش کار به اين ترتيب است که يک چراغ قوه يا منبع ضعيف تری را آويزان کرده و دوربين را 
برروی سرعت B در پايين منبع نور قرار می دهيم. سپس با حرکت دادن منبع نور و به گردش درآوردن 
آن فضا را تاريک کرده و شاتر دوربين را باز می کنيم. پس از چند ثانيه و گردش دورانی منبع نور، تصوير 

چرخش های هندسی نور بر روی سطح حساس به شيؤه جالبی ثبت خواهد شد.(شکل ۱۹ــ ۵)

روش اوپن فالش۲
از روش های بسيار جذاب القای حرکت در عکاسی، به کارگيری سرعت B در تاريکی محض و 

ـ ۵). با فالش الکترونيکی است (شکل ۲۰ـ

١- Physiogram، طرحی ضبط شده به شيؤه عکاسی، با استفاده از يک نقطٔه نورانی و حرکت دادن آن. معموالً درتاريکی بايد 
شاتر دوربين درحالت باز، قفل شود و سپس با حرکت دادن يک نقطٔه  نورانی مانند يک المپ کوچک، تصوير آن را روی فيلم ضبط کرد. 

اين شيوه را فيزيوگرافی يا نقاشی با نور نيز می نامند. 
٢- Open Flash 

ـ ٥   شکل ١٩ـ
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ـ ٥ ــ عکس برداری تبليغاتی با تکنيک اوپن فالش، برای تبليغ ويژگی های کاال شکل ٢٠ـ

ـ ٥   شکل ٢١ـ
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هنگامی که سرعت شاتر بر روی B قرار دارد، با فشردن دکمٔه رهاکنندٔه شاتر، پردٔه شاتر برای مدتی 
که عکاس مشخص می کند، باز می شود و مسیر عبور نور به سطح حساس1 را باز می کند. با رهاکردن 
این دکمه، پرده شاتر بسته می شود. در مدت باز بودن پردٔه شاتر و در فضایی کامالً تاریک، می توان با چند 
بار تخلیٔه نور فالش بر   روی موضوعی متحرک، حرکت موضوع را در چند نقطه ثبت کرد. این روش در 

ـ  5(. عکاسی علمی و تبلیغاتی کاربردهای زیادی دارد )شکل 21ـ
ابتدا فضایی کامالً تاریک )یا اتاقی که دیوارهٔ مقابل دوربین با پارچٔه مشکی غیربّراق پوشیده باشد( 
مورد نیاز است. دوربین بر   روی سه پایه قرار می گیرد و فشردن دکمٔه رهاکنندٔه شاتر، با سیم دکالنشور 
انجام می شود. در بعضی از دوربین های دیجیتال سیم دکالنشور نصب نمی شود، می توان از وضعیت  
)Self timer( یا خودکار برای جلوگیری از تار شدن عکس بهره برد. برای آن که وضوح عکس دچار 
تغییر نشود، مسیر حرکت موضوع، از پیش تعیین شده و واضح سازی عدسی بر اساس آن انجام می گیرد. 
پس از آن، دیافراگم صحیح برای به کارگیری فالش محاسبه شود تا نوردهی به سطح حساس درست انجام 

ـ 5( شود. برای این کار از فرمول G.N 2، جدول فالش ها و یا فالش متر استفاده می شود. )شکل22ـ

در این کتاب، منظور از سطح حساس، به طور کلی حسگرهای جدید دیجیتال است.  -1
2- Guide Number 

ـ 5   شکل 22ـ
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بديهی است ديافراگم مورد نظر، متناسب با فاصله فالش تا موضوع است که پس از انجام محاسبه 
نبايد محل فالش را تغيير داد. 

کنترل  و  مناسب  ديافراگم  محاسبه  موضوع،  حرکت  جهت  تعيين  واضح سازی،  انجام  از  پس 
باز  شاتر  پرده  حالت،  اين  در  کنيد.  فشرده و قفل  دکالنشور را  کنيد و  تاريک  کامالً  اتاق را  مقدمات، 
می شود، از موضوع بخواهيد حرکت مورد  نظر را انجام دهد؛ سپس با آغاز حرکت موضوع، شروع به 

زدن فالش های پی در پی و مداوم کنيد.
در اين حالت نبايد فالش به دوربين وصل باشد، بلکه در دست عکاس قرار می گيرد زيرا در اين 

حالت می توان با فشردن دکمٔه تخليه ، فالش های پی در پی زد.
با پايان گرفتن حرکت موضوع، قفل سيم و دکالنشور را باز کنيد تا دريچٔه شاتر بسته شود. بدين 
متحرک ثبت می شود (شکل  گوناگونی از موضوع  حساس، حرکت حالت های  ترتيب، بر   روی صفحٔه 
تمامی  بتابانيد،  موضوع  به  را  نورافکن  مانند  پيوسته ای  نور  فالش،  مقطعی  نور  جای  به  اگر  ـ ۵ ).  ۲۳ـ

حرکات، محو و کشيده ثبت می شوند.

عکس برداری از آذرخش
سرعت «B» برای عکس برداری از آذرخش در فضاهای تاريک نيز به کار گرفته می شود. 

لنزی نسبتاً زاويه باز انتخاب کنيد، دوربين را روی سه پايه نصب کرده و به طرف مکانی که پيش بينی 

ـ ٥ ــ با استفاده از سرعت B، فضايی کامالً تاريک و زدن فالش های پی درپی  شکل ٢٣ـ
به هنگام حرکت موضوع، می توان چنين تصويری را خلق کرد.
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می کنيد بيش ترين آذرخش روی دهد قرار دهيد و حلقٔه فاصله را روی بينهايت  (∞) تنظيم کنيد. سپس 
ديافراگم متوسطی (f :8) را انتخاب کرده و به وسيلٔه سيم دکالنشر، دکمٔه شاتر را فشار دهيد. پس از 

ـ ۵ ).  مدتی که چند آذرخش زده شد، دکمٔه شاتر را رها کنيد (شکل ۲۴  ـ

زمان دقيق نوردهی يا باز بودن پردٔه شاتر به تعداد، قدرت و شدت آذرخش بستگی دارد. 
يک آذرخش قوی برای يک عکس برداری موفقيت آميز کافی است. هنگامی که نور آذرخش 
ضعيف است، کمی صبر کنيد تا آذرخش ديگری روی دهد. انتخاب محل عکس برداری و منظره ای که از 

ـ ۵  ).  آن عکس برداری می کنيد، نقش مهمی در به دست آوردن يک عکس خوب و گيرا دارد (شکل ۲۵ـ

«B» ـ ٥ ــ عکس برداری از آذرخش با به کارگيری سرعت شکل ٢٤ـ

ـ ٥ ــ عکس برداری ازآذرخش و انتخاب يک محل مناسب برای عکس برداری شکل ٢٥ـ
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همچنين برای نتيجٔه بهتر، می توان نمای کوهستان، بُرج، شهر، روستا و ساختمان ها را انتخاب 
کرد. در اين حالت ها، عکس برداری از محل های مرتفع نتايج بهتری دربردارد. 

پروژکسيون۱ (نمايش تصوير) بر روی حجم ها
در اين روش، عکس يا تصويری متناسب با حجمی که قرار است تصوير بر روی آن تابانده شود 
انتخاب  يا عکس برداری می کنيم. سپس با دستگاه پروژکتور پخش تصاوير ديجيتالی به نام « ديتا پروژکتور۲» 
که امروزه جای دستگاه های نمايش اساليد را گرفته اند، تصوير انتخاب شده را بر روی حجم موردنظر به  نمايش 
عکس برداری  شده  ياد  حجم  از  است،   شده  نصب  سه پايه  روی  بر  که  دوربينی  با  سپس  درمی آوريم. 
می کنيم. نورسنجی و ديگر نکات فنی به روش معمول است؛ اما توجه کنيد که استفاده از فالش، سبب 

ـ  ۵).  ـ ۵ و ۲۷  ـ ناپديد شدن تصوير اساليد بر   روی موضوع می شود (شکل های ۲۶ ـ

١- Projection 
٢- Data Projectore 

ـ ٥   شکل ٢٦ـ
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بايد توجه داشت که خالقيت، نقش 
بسيار تعيين کننده ای در اجرا و به کارگيری 
تکنيک های عکاسی دارد. جوهره و ارزش 
چنين تصاويری در ايده و فکر عکاس رقم 
می خورد، زيرا بسياری از تکنيک ها از پيچ 
و خم خاصی برخوردار نبوده و با تمرين و 
اجرای  فراگرفت.  را  آنها  می توان  مطالعه 
تکنيک ها بدون توجه به محتوايی هدف دار، 
در  باشد.  داشته  چندانی  ارزش  نمی تواند 
پرورش  ذهنيت  و  خالقيت  با  ميان،  اين 
يافته خود، می توانيد دامنٔه اين روش ها را 
بيافرينيد.  جالبی  تصاوير  و  دهيد  گسترش 
در اين روش به جای تاباندن تصوير بر روی 
حجم ها، می توان تصاوير را بر روی چهرٔه 
 .(۵ ۲۸ــ  (شکل  داد.  نمايش  نيز  افراد 
می توان  پروژکتور،  ديتا  نبودن  درصورت 
با قرار دادن طلق های انيميشن نقاشی شده 
روی يک چراغ مطالعه نيز تصاوير زيبايی 

به دست آورد.

ـ ٥ ــ نمايش قطعه ای خوشنويسی بر روی يک دست شکل ٢٧ـ

ـ ٥ ــ نمايش تصوير يک روزنامه بر روی صندلی شکل ٢٨ـ
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موقعيت های ويژه در عکاسی
تصاويری هستند که به خودی خود، در طبيعت وجود  اينجا،  منظور از موقعيت های ويژه در 
دارند و يا به  وجود می آيند و بسيار به تصاويری که با ترفندهای تاريکخانه ای و يا غير تاريکخانه ای ايجاد 

می شوند، شبيه هستند. 
بازتاب از سطوح گوناگون (آب، شيشه، فلز و غيره) هنگامی که در تصوير همراه با فضای اطراف 
سطح بازتابيده شده باشد، اغلب جذاب و ديدنی است. اين دسته از تصويرها شبيه تصويرهای حاصل 

از تکنيک هايی هم چون «چندبار نوردهی» است. 
همان طور که در تصوير زير می بينيد، اين تصوير سائه شترها بر روی شنزار است که از نمای باال 
و هنگام غروب خورشيد عکس برداری شده است. در نگاه اول، سائه شترها عکس اصلی به نظر می آيد 
ولی با کمی دقت، زيبايی اين تصوير با به کارگيری زمان درست عکس برداری و جلوه ای که در عکس 

ـ  ۵).  نهايی ارائه شده پديدار می شود. (شکل ۲۹ ـ

از اين گونه صحنه ها، در اطراف ما بسيار وجود دارد اما کشف آنها کار ساده ای نيست (شکل 
ـ ۵).  ۳۰ـ

ـ ٥   شکل ٢٩ـ
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را  خالقی  ذهن  و  جستجوگر  و  کنجکاو  ديد 
نياز دارد که در اثر دانش و کوشش؛ عوامل، رخدادها 
و صحنه ها را با درک بهتری از افراد عادی می بيند 

ـ ۵). (شکل ۳۱ـ
ـ ٥   شکل ٣٠ـ

ـ ٥ ــ عکسی از يک سه چرخه سوار و سايۀ بلند آن که به صورت وارونه چاپ شده است. شکل ٣١ـ
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نگريستن برای رفع نيازهای روزمره از قبيل نگاه کردن به اجسام، پرهيز از خطر احتمالی که در 
نگريستن با فکر و تأملی  مسير حرکت وجود دارد، خواندن، نوشتن و غيره انجام می گيرد. اما وقتی 
عميق تر در آميزد و نگاه ساده با درک و احساس به هم آميزد، حاصل کار؛ نگرش انديشمندانه، بينش يا 

ـ ۵). نوعی ديدگاه است (شکل ۳۳ـ

ـ ٥ ــ با قرارگيری عکاس در پشت يک آبشار و عکس برداری از منظرۀ روبرو، اين عکس پديد آمده است. شکل ٣٢ـ
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يک اثر تصويری و به ويژه يک عکس خوب، زاييدٔه اتفاق نيست، بلکه براساس کشف ارتباط بين 
عناصر موضوع، تفکر، تأمل و نوع نگرش عکاس دربارٔه آنهاست که در قالب تصوير به   نمايش درمی آيد 

ـ ۵). ـ  ۵ تا ۳۶ـ (شکل های  ۳۴ـ

ـ ٥ ــ بازتاب ساختمان های روبرو در سطوح فلزی يک ساختمان سبب پديد آمدن اين تصوير شده است. شکل ٣٣ـ

ـ ٥ ــ قرارگيری عکاس در پشت يک آبشار و عکس برداری از منظرۀ ساختمان، اين تصوير را به وجود آورده است. شکل ٣٤ـ
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ـ ٥   شکل ٣٥ـ

ـ ٥   شکل ٣٦ـ
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۱ ــ روش اوپن فالش را توضيح دهيد.
۲ ــ آيا در روش اوپن فالش، فالش بر روی دوربين قرار دارد؟ چرا؟ 

۳ ــ روش نقاشی يا طراحی با نور را توضيح دهيد. 
۴ــ چند نکته از موارد الزم برای عکس برداری در شب را نام ببريد. 

۵  ــ از آذرخش چگونه عکس برداری می شود؟ 
۶ــ به کارگيری فيلتر ايجاد جلوۀ محو، چه حالتی به تصاوير می دهد؟ 

می شود؟  استفاده  حساس  سطح  روی  بر  موضوع  تکثير  برای  فيلترهايی  چه  از  ۷ ــ 
فقط نام ببريد. 

۸   ــ روش پروژکسيون بر روی احجام و نحوۀ عکس برداری از آن را توضيح دهيد. 

از ميان شيوه های معرفی شده، هر هنرجو ۵ شيوه را تمرين کند به گونه ای که يک بار 
تصوير را به صورت معمولی عکس برداری کرده و عکس برداری دوم با اجرای تکنيک همراه 

باشد. هنگام تحويل تمرين ها ارائۀ هر دو تصوير عکس برداری شده ضروری است. 
(ارائۀ تصوير های معمولی از آن رواست که درستی اجرای تکنيک، موفقيت يا عدم 

موفقيت هنرجويان تشخيص داده شود. )
ارائۀتمرين ها بايد براساس مطالب فراگرفته در عکاسی پايه يک کيفيت مطلوب و 

ارائۀ زيبا باشد. 

ارزشيابی نظری

ارزشيابی عملی
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هدف های رفتاری: در پايان اين درس، از هنرجو انتظار می رود که:
۱ــ اسکنوگرافی را شرح دهد و فتوگرام ديجيتال تهيه کند.

۲ــ تصويری با جلوۀ حرکت قلم مو تهيه کند.
۳ــ تصاوير دور سياه و دور سفيد را انجام دهد.

۴ــ از تصاوير معمولی، تصاوير کنتراست شديد تهيه کند.
۵ ــ از يک جزء عکس، نقش مايه ايجاد کند.

۶ــ با تکرار نقش مايه، محصوالت گرافيکی تهيه کند.
۷ــ پوستری کردن عکس را انجام دهد.

۸ ــ روش های گوناگون ايجاد بافت و ترام کردن عکس را توضيح دهد.
۹ــ روش های گوناگون ايجاد بافت و ترام کردن عکس را انجام دهد.

۱۰ــ عکس ها را به طراحی تبديل کند.
۱۱ــ تصويرها را باهم ترکيب کرده و فتومونتاژ انجام دهد.

۱۲ــ از تصويرهای معمولی، تصاوير نيمه محو تهيه کند.

روش های دگرگون سازی عکس 
در نرم افزارهای ويرايش عکس

۶فصل
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فتوگرام و فتوگرام ديجيتال
يکی از شيوه های قديمی برای درک چگونگی چاپ عکس و همچنين تصويرسازی با عکس، 
که به ابزار و وسايل پيچيده نياز ندارد، فتوگرام۱ است. به کاربردن شيوه های مختلف فتوگرام در عين 

سادگی و سهل الوصول بودن بسيار لذت بخش و جالب است. 
فتوگرام ها در واقع چيزی جز سائه اشيای مختلف بر روی کاغذهای عکاسی نيستند. در اين 

شيوه از هر شیء يا وسيله ای می توان فتوگرام تهيه کرد. 
تاباندن نور به آنها و ظهور کاغذ  مستقيم بر روی کاغذ عکاسی و  گذاشتن اين اشياء به طور  با 
پديدار  تيره  زمينه  سفيد، بر  رنگ  اشياء به  تصويرها  فتوگرام به دست می آيد. در اين  تصوير  عکاسی، 
می شوند، زيرا سايه اشياء مانع از نورديدگی آن قسمت از کاغذ عکاسی می شود. بنابراين بقئه سطح کاغذ 

حساس که در برابر تابش نور قرار گرفته است، پس از ظهور، تيره می شود (شکل۱ ــ۶).

اين شيوه با دگرگونی های انجام شده درعکاسی ديجيتال و با به کارگيری اسکنرهای تخت۲ نيز 
انجام پذير است و اصطالحاً به آن «اسکنوگرافی۳» می گويند.

١- Photogram
٢- Flat Bed Scanner 
٣-Scanography 

ـ ٦ ــ با قرار دادن يک نوارکاست بر روی کاغذ عکاسی و نوردهی به آن، اين فتوگرام به وجود آمده است. شکل ١ـ
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فتوگرام ديجيتال
تهئه  برای  می شود.  انجام  تخت  اسکنرهای  به کارگيری  با  ديجيتال،  فتوگرام  شد،  گفته  چنانکه 

فتوگرام ديجيتال به ترتيب زير عمل کنيد. 
نخست برای پيشگيری از ايجاد خراش روی شيشٔه اسکنر، تکه ای طلق شفاف را روی آن قرار 
دهيد. سپس، اشيای موردنظر خود را روی طلق بچينيد و روی آنها را با کاغذ سفيد بپوشانيد. اکنون 
عمل اسکن کردن را انجام دهيد. فتوگرام تهيه شده، يک تصوير مثبت است و می توانيد آن را در نرم افزار 
ويرايش عکس، ويرايش کنيد. (عکس ۲  ــ۶) فتوگرام دامنٔه بسيار گسترده ای دارد و هنرمندان می توانند 

با اين روش، تصاويری جالب را با خالقيت خود به دست آورند (عکس ۳ــ۶). 

ـ ٦ ــ اين فتوگرام با قرار دادن يک شاخۀ ُمو، که پيشتر خشک شده بر روی صفحۀ اسکنر به دست آمده است. شکل ٢ـ
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بر خالف فتوگرام ها، اسکنوگرام ها تصاوير سايه مانند نيستند و تصاوير به دست آمده از اين روش، 
تقريباً شبيه موضوع هايی هستند که از آنها اسکنوگرافی شده است. دگرگونی بيشتر در تصاوير اسکنوگرام 
هنگامی به دست می آيد که ابعاد موضوع هايی که برای اسکنوگرافی درنظر گرفته شده است، بزرگ باشد. 
در اين حالت، فاصله هايی که ميان باالترين و پايين ترين قسمت های موضوع که در تماس با صفحٔه اسکنر 

می باشند. سبب ايجاد سايه روشن هايی می شود که گاه اثرات جالبی برجای می گذارد.

ـ ٦ ــ اسکنر تخت و شيوۀ اسکنوگرافی از يک مجسمه شکل ٣ـ

شکل ٤ــ٦ ــ تصويری که با روش اسکنوگرافی تهيه شده است.
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ايجاد جلوۀ حرکت قلم مو بر روی تصوير در نرم افزار
برای اينکه بخشی از تصوير همانند حالتی از کشيدگی اثر قلم موی نقاشی (تاش) به نظر برسد، 

از اين شيوه استفاده می کنيم.
برای ايجاد اين جلوه بر   روی عکس، ابتدا عکسی مناسب را در نرم افزار باز کرده و در فهرست 
اليه ها، يک الئه جديد ايجاد می کنيم. سپس در جعبٔه ابزار، رنگ سفيد را برای پس زمينه و پيش زمينٔه 
تصوير انتخاب می کنيم سپس با ابزار سطل رنگ (Paint Bucket)، بر   روی تصوير، يک صفحٔه کامل 
به رنگ سفيد ايجاد کرده و از جعبٔه ابزار پاک کن (Eraser) را انتخاب و در قسمت Brush يکی از 
قلم هايی که همانند اثر قلم مو است، برمی گزينيم و اندازٔه آن را نيز به وسيلٔه اهرمی که برای تغيير اندازٔه 

شکل ٥ ــ٦ ــ اين تصوير با استفاده از اسکنر برای طراحی روی جلد کتاب به وجود 
آمده است.(روی جلد کتاب ــ فرزاد اديبی)
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قلم موجود است مشخص می کنيم. 
اکنون، بر   روی تصوير، همانند قلم مو، يک تاش به دلخواه اجرا می کنيم. به اين ترتيب، قسمت هايی 
از عکس که با ابزار قلم مو بر   روی آن کشيده ايم از الئه زيرين نمايان شده و بخش هايی از عکس اصلی 
پديدار خواهد شد. با اين تکنيک، جلوه ای همانند جلوهٔ قلم مو بر   روی عکس ديده خواهد شد. (شکل های 

۶ــ۶ تا ۸  ــ۶). 

شکل ٦ ــ٦ ــ پوستر يک نمايشگاه با به کارگيری تکنيک جلوۀ حرکت قلم مو بر روی تصوير 
در نرم افزار ، طراح گرافيک: علی خورشيدپور
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با به کارگيری همين روش و استفاده از قلم های ديگر، می توانيد جلوه های  مشابه ديگری به دست 
آوريد (شکل های ۹ــ۶ تا ۱۲ــ۶).

شکل ٧ ــ٦ ــ و ٨ ــ٦  ــ تصويرهای روی جلد برای سی دی موسيقی با به کارگيری تکنيک ظاهر 
کردن کاغذ عکاسی با قلم موی آغشته به محلول ظهور،  طراح گرافيک: ميشل باتوری١

١- Michal Batory 
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شکل ١٠ ــ٦ ــ ايجاد جلوۀ تاش قلم موی نقاشی

شکل ٩ ــ٦ ــ پنجره های رنگی باغ فين  کاشان
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شکل ١٢ــ٦  

ـ ٦   شکل ١١ـ
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همچنين با به کارگيری روش ياد شده و استفاده از برخی قلم ها مانند ستاره ای (Star) در بخش 
و  شکل ها  در  را  کاغذ  سطح  بر   روی  جوهر  قطرات  چکاندن  جلؤه  (Eraser)،می توان  پاک کن  ابزار 

اندازه های گوناگون و دلخواه به دست آورد. 
روش کار:

شدن  خشک  از  پس  بچکانيد.  تيره  مرکب  سفيد،  کاغذ  يک  سطح  بر   روی  قطره چکان  به وسيلٔه 
مرکب، تصوير قطره های چکيده شده بر سطح کاغذ را اسکن کرده يا به وسيلٔه دوربين ديجيتال از آن 
يک عکس تهيه کنيد. از عکس های آمادٔه شکل قطره های چکيده شده نيز می توان استفاده کرد.تصوير 
به دست آمده را در نرم افزار باز کرده و از فهرست (Image)،حالت (Grayscale) را انتخاب کنيد. اين 
تصوير را بر   روی عکسی که می خواهيد در تصوير قطره های چکيده شده نمايان شود کپی کرده و سپس 
از جعبٔه ابزار، با ابزار عصای جادويی (Majic Wand) بر   روی زمينٔه سفيد تصوير کليک کنيد. از 
فهرست انتخاب (Select)، گزينٔه (Invers) را برگزينيد و دکمٔه پاک کردن (Delete) را فشار دهيد. در 

اين حالت، تصوير اصلی، از زير تصوير قطره ها پديدار خواهد شد (شکل ۱۳ــ۶).

شکل ١٣ ــ٦ ــ با ترکيب تصوير قطره های چکيده شده و تصوير پرنده در نرم افزار، اين تصوير پديد آمده است.



٨٦

 دو
سی
عکا

 تکنيک های کنترل در ويرايش عکس به صورت نرم افزاری 
تکنيک های مربوط به سوزاندن و سايه انداختن  در نرم افزارهای ويرايش عکس نيز به راحتی قابل 
اجراست. برای افزايش يا کاهش روشنايی بخشی از تصوير می توانيد ابزارهای کمرنگ کردن (Dodge) يا 
سوزاندن (Burn) را به کار بگيريد. برای ايجاد تغييرات در بخش هايی از تصوير، اين دو ابزار جايگزين های 
مناسبی برای دستور تغيير روشنايی هستند. ابزار (Dodge) برای کمرنگ کردن و يا روشن کردن بخشی 

از تصوير و ابزار (Burn) برای پر رنگ کردن يا سوزاندن قسمتی از تصوير کاربرد دارد. 
روش کار: از فهرست ابزار، ابزار کمرنگ کردن (Dodge) يا سوزاندن(Burn) را انتخاب کنيد. 
اندازٔه قلم را در فهرست قلم موها (Brush) تعيين کنيد. در قسمت (Range) می توانيد تعيين کنيد که 
ابزار، کدام بخش از تصوير را کمرنگ يا پررنگ کند. با تغيير مقدار (Exposure) نيز می توانيد ميزان 
افزايش تيرگی و روشنايی را تعيين نماييد. پس از آن، قلم مو را بر محدوده ای از تصوير که می خواهيد 

کمرنگ يا پررنگ شود، بکشيد. 
برای کنترل بيشتر ناحيه ای که الزم است کمرنگ يا سوزانده شود، می توان محدودٔه آن ناحيه را با 
ابزارهای کمند (Lasso) مشخص نموده و در آن محدوده عمل کرد. با اين کار کنترل ابزار در آن ناحيه 

محدود شده و نتيجٔه بهتری می توان به دست آورد (شکل های ۱۴   ــ۶ و ۱۵ــ۶).

شکل ١٤ــ٦ ــ سوزاندن (برنينگ) در نرم افزار



٨٧

 دو
خش

ب

ايجاد تصويرهای دور سياه و دور سفيد  
برای ايجاد تصويرهای دور سفيد و دور سياه با کناره های محو۱، ابتدا بخشی از تصوير را در 
باز  را   (Select) منوی  سپس  کنيد.  انتخاب  ابزار،  نوار  از  انتخاب  ابزار  با  بيضی  مثالً  دلخواه،  کادر 
کرده و درگزينٔه (Modify) ، بر روی گزينٔه (Feather) کليک کنيد. در اين حالت، پنجرٔه تنظيمات باز 
می شود. عددی بين ۰/۲ تا ۲۵۰ را وارد کنيد تا ميزان محوشدگی کناره های تصوير معين شود. هرچه 
عدد کوچکتری انتخاب شود ميزان محوشدگی کمتر و هرچه عدد بزرگتر انتخاب شود ميزان محوشدگی 
بيشتر خواهد شد. پس از انتخاب بر   روی دکمٔه Ok کليک کنيد. سپس دوباره منوی(select) را باز کنيد 
و بر   روی گزينٔه (Inverse) کليک کنيد. در اين حالت، محدودٔه انتخاب معکوس می شود و با فشار دادن 
دکمٔه Delete محوشدگی لبه ها آشکارا خود را نشان می دهند. توجه داشته باشيد که برای ايجاد تصاوير 

دور سفيد، جعبٔه رنگ نوار ابزار بايد سفيد انتخاب شود. 
همچنين، عکس های با زمينٔه تيره برای اين تکنيک مناسب ترند(شکل ۱۷ــ۶) در حالی که برای 
ايجاد تصاوير دور سياه، جعبٔه رنگ نوار ابزار بايد سياه باشد و نيز عکس های با زمينٔه روشن نتيجٔه بهتری 

در اجرای اين تکنيک خواهد داشت (شکل ۱۸ــ۶). 
١- Vignetting
 اين شيوه را که در آن، کناره های عکس ها به تدريج در سياهی يا سفيدی محو می شود، در اصطالح عکاسی «وينی يت» می گويند.

شکل ١٥ ــ٦ ــ سايه انداختن (داجينگ) در نرم افزار



٨٨

 دو
سی
عکا

شکل ١٦ ــ٦ ــ ايجاد تصوير دور سفيد درنرم افزار

شکل ١٧ ــ٦ ــ ايجاد تصوير دور سياه در نرم افزار



٨٩

 دو
خش

ب

تصويرهای کنتراست۱ زياد
تصويرهای کنتراست زياد، تصويرهای سياه و سفيد بدون درجات خاکستری هستند که به کمک 

چاپ و انتقال تصاوير نگاتيوها يا اساليدهای معمولی بر روی فيلم های ليت۲ به دست می آمدند.
در گذشته تصويرهای کنتراست زياد به روش های گوناگونی تهيه می شدند، اما بيشترين کنتراست 

را با فيلم های ليت به دست می آوردند.(شکل های  ۱۸ــ۶ و ۱۹ــ۶)

١- High Contrast 
٢- Lith film

شکل ١٨ ــ٦ ــ نخلستانی در آبادان، تصوير معمولی



٩٠

 دو
سی
عکا

شکل ١٩ ــ٦ ــ تصوير کنتراست زياد

تصاوير کنتراست زياد کاربردهای زيادی درزمينٔه توليد محصوالت گرافيکی دارند و از آن رو که 
جلوه های بسيار متنوعی در اختيار می گذارد، می توان با آنها تصاوير بسيار جذاب و ديدنی تهيه کرد. 
مطبوعاتی،  درتصويرسازی  آنها  زياد  توانايی  و  گرافيکی  جذابيت های  دليل  به  زياد  کنتراست  تصاوير 

کاربردهای بسياری در گرافيک مطبوعاتی داشته و دارند. (شکل های۲۰ــ۶ و ۲۱ــ۶)



٩١

 دو
خش

ب

شکل ٢٠ ــ٦ ــ طراحی جلد کتاب با به کارگيری تصوير کنتراست زياد (روی جلد ــ  مرتضی مميز)

شکل ٢١ ــ٦



٩٢

 دو
سی
عکا

به دليل ساده سازی های تصويری که از تصويرهای کنتراست زياد به دست می آيد، اين تصويرها 
در طراحی نشانه (آرم) نيز کاربرد زيادی دارند.

تهئه  چندگانه  مراحل  و  ليت  فيلم  عکس،  ويرايش  نرم افزارهای  و  ديجيتال  عکاسی  گسترش  با 
تصاويرکنتراست زياد، جای خود را به تکنيک های نرم افزاری که به سادگی تهئه تصاوير کنتراست زياد را 
امکان پذير می سازد داده است.(شکل های۲۲ــ۶ و۲۳ــ۶) در روش های جديد؛ همچنين، گوناگونی های 
بسيار زيادی از جلوه های ويژهٔ تصويری را می توان به صورت رنگی، سياه و سفيد و تک رنگ در تصاوير 

با کنتراست زياد به وجود آورد (شکل ۲۴ــ۶).

شکل ٢٢ ــ٦ ــ خانۀ بروجردی ها در کاشان، تصويرمعمولی



٩٣

 دو
خش

ب

شکل ٢٣ ــ٦ ــ تصوير کنتراست زياد بر روی فيلم ليت

شکل ٢٤ ــ٦ ــ تصوير کنتراست زياد تک رنگ با به کارگيری نرم افزار



٩٤

 دو
سی
عکا

روش های ايجاد تصويرهای کنتراست زياد به کمک نرم افزار 
برای ايجاد تصويرهای کنتراست زياد به کمک نرم افزارهای ويرايش عکس، چندين روش وجود 

دارد که تنوع زيادی از تصويرهای کنتراست زياد را ارائه می کنند. روش کار به ترتيب زير است:
تصويری را که می خواهيد کنتراست زياد کنيد، در نرم افزار باز کرده و از نوار فهرست روی تصوير 
(Image) کليک کنيد و در گزينٔه حالت (Mode)، (Gray scale) را انتخاب کنيد. پس از اين که تصوير به 
سياه و سفيد تبديل شد، دوباره بر روی Image کليک کنيد و در گزينٔه (Adjustmsents) بر روی حالت 
(Threshold) کليک کنيد، پس از باز شدن پنجرٔه موردنظر، برای به دست آوردن بيش ترين کنتراست، 
مربع مربوط به (use legacy) را فعال کنيد. با اهرم های درخشندگی (Brightness) و کنتراست، ميزان 
کنتراست تصوير نهايی را مشخص کنيد و سپس بر روی دکمٔه (ok) کليک کنيد. (شکل های ۲۵ــ۶ و ۲۶ــ۶) 

در اين حالت، عکس به يک تصوير کنتراست زياد تبديل می شود (شکل های  ۲۸    ــ۶تا ۳۳ــ۶).

شکل ٢٥ ــ٦ ــ سی وسه پل اصفهان

شکل ٢٦ ــ٦ ــ تصويرکنتراست زياد از همان عکس



٩٥

 دو
خش

ب

شکل ٢٧ ــ٦

شکل ٢٨ ــ٦



٩٦

 دو
سی
عکا

شکل ٢٩ ــ٦

شکل ٣٠ ــ٦



٩٧

 دو
خش

ب

شکل ٣١ ــ٦

شکل ٣٢ ــ٦



٩٨

 دو
سی
عکا

ايجاد نقشمايه با به کارگيری تصاوير کنتراست زياد
و  سياه  تصاوير  خاکستری،  رنگ مايه های  رفتن  بين  از  دليل  به  زياد،  کنتراست  تصويرهای  در 
سفيدی پديد می آيند که گاه از ميان آن ها می توان بُرشی را جدا کرده و با تکرار آن در صفحه ای ديگر، 

نقشی جديد پديد آورد. 
اين روش را می توان برای ايجاد تصويرهايی که در زمينه های گوناگونی گرافيک کاربُرد دارند 

به کار بست.
با کمی دقت در جزييات تشکيل دهندٔه تصاوير کنتراست زياد، ترکيب های گوناگونی از فُرم ها را 

می توان به منظور ايجاد تصاوير بديع و خالقانه به کار گرفت. روش کار به ترتيب زير است:
بخشی از يک عکس مناسب را انتخاب کرده (شکل ۳۳ــ۶) و آن را به تصويری باکنتراست زياد 
تبديل کنيد ( شکل ۳۴ــ۶). برای تهئه يک نقش، می توان از اين تصوير در يک صفحٔه جدا چند کپی 
تهيه کرده و با چرخاندن يا برگردان کردن تصاوير، نقش جديدی ايجاد کنيد (شکل ۳۵ــ۶). تصوير را در 
فهرست اليه ها با گزينٔه (Flatten Image) به صورت يکپارچه درآوريد. سپس در فهرست (Edit) بر روی 
گزينٔه (Define Pattern) کليک کنيد. پنجرهٔ (Pattern Name) باز می شود. نامی جديد برای تصوير 
خود در نوار پنجره بنويسيد و دکمٔه (ok) را فشار دهيد. اکنون از فهرست (File) يک صفحٔه جديد به 
اندازهٔ (A4) باز کنيد دوباره از فهرست (Edit) بر روی گزينٔه (Fill) کليک کنيد. پس از باز شدن پنجرٔه 
(Fill) در قسمت (Custom Pattern) تصويری را که به عنوان الگوی تکرارشونده ساخته شده پيدا 

کرده و برروی آن کليک کنيد. سپس دکمٔه (ok) را فشار دهيد. اکنون تصوير ساخته شده تمام صفحه 
را پُر می کند (شکل ۳۶ــ۶).

شکل ٣٣ ــ٦ ــ بخشی از گچبری مسجدی در اروميه



٩٩

 دو
خش

ب

شکل ٣٤ ــ٦ ــ تصوير کنتراست زياد  نقش گچبری

شکل ٣٥ ــ٦ ــ تکرار تصويرکنتراست زياد  
و ايجاد يک نقشمايه

شکل ٣٦ ــ٦ ــ يک صفحۀ ايجاد شده در نرم افزار از تکرار نقشمايه



١٠٠

 دو
سی
عکا

تصاوير تهيه شده با اين روش، کاربردهای بسياری در تهئه محصوالت گرافيکی دارند (شکل های 
۳۷ــ۶ و ۳۸ــ۶).

شکل ٣٧ ــ٦ ــ نمونه ای از کاربرد اين روش برای بسته  بندی کاال

شکل ٣٨ ــ٦ ــ تصوير صفحۀ آستربدرقۀ کتاب، با به کارگيری اين روش در طراحی صفحۀ آستربدرقه



١٠١

 دو
خش

ب

پوستری کردن عکس۱
عکس  کردن  پوستری  تکنيک  گرافيک،  در  ليت  فيلم های  کاربردی  تکنيک های  از  يکی 

است.
در اين تکنيک، عکس به تصويری با چند رنگمائه گوناگون که به طور مشخص و پياپی از هم جدا 
شده اند تبديل می شود. اين جدايی رنگمايه ها، جلوه ای ويژه در تصوير به وجود می آورد و گيرايی ويژه ای 
به بيان گرافيکی عکس می بخشد. تکنيک پوستری کردن عکس، يکی از روش های پيچيده در کار با 
فيلم های ليت به شمار می رفت و عکس، پس از مراحل چندگانٔه نوردهی بر روی فيلم ليت و تهئه تصاوير 
مثبت و منفی و به دست آوردن چندين تصوير با غلظت های گوناگون بر روی فيلم ليت، سرانجام با دقت 
بسيار زياد، پس از مراحل چندگانه از طريق دستگاه آگرانديسور به کاغذ عکاسی نوردهی می شد. اين 
روش، اکنون با به کارگيری نرم افزارهای ويرايش عکس به شکل شگفت آوری ساده سازی شده است. 

روش کار به ترتيب زير است:
را  فيلتر  فهرست،  نوار  از  سپس  ۳۹ــ۶).  (شکل  کنيد  باز  نرم افزار  در  را  موردنظر  عکس 
انتخاب و در قسمت فيلترهای (Artistic) بر روی گزينٔه (Poster Edges) کليک کنيد. با باز شدن 
ضخامت لبه          اهرم  داد.  انجام  دلخواه  تکنيک را به  اين  مربوط به  تنظيم های  تنظيمات، می توان  پنجرٔه 
 (Edge Intensity) برای تنظيم ضخامت مرز نواحی جدا شده، اهرم شدت لبه (Edge Thickness)
 (Posterization) برای تنظيم شدت تيرگی خطوط تيره در بخش های جدا شده و اهرم پوستری کردن

برای جداسازی رنگمايه های عکس و تنظيم شدت رنگمايه ها به کار می رود.
پس از انجام تنظيم ها بر روی عکس، با فشردن دکمٔه (ok)، تمامی تنظيم ها بر روی عکس اصلی 

اجرا می شود (شکل ۴۰ــ۶).
تصاوير رنگی را نيز می توان به روش ياد شده به کمک نرم افزار به تصاوير پوستری رنگی تبديل 

کرد (شکل های ۴۱ــ۶ و ۴۲ــ۶).

١- Posterization 



١٠٢

 دو
سی
عکا

شکل ٣٩ ــ٦ ــ عکس  معمولی با رنگمايه های مناسب

شکل ٤٠ ــ٦ ــ عکس پوستری شده با نرم افزار



١٠٣

 دو
خش

ب

شکل ٤١ ــ٦ ــ عکس معمولی رنگی

شکل ٤٢ ــ٦ ــ عکس پوستری شده با نرم افزار

بافت و دانه دار کردن تصوير
از ديگر روش هايی که در تغيير شکل تصاوير، برای توليد محصوالت گرافيکی نقش زيادی دارند، 
برای  عکس ها  شدن  ترام دار  ۴۳ــ۶)  است. (شکل  عکس  کردن  دانه دار  و  گوناگون  بافت های  ايجاد 
چاپ در کتاب ها و مطبوعات، اگرچه يک ضرورت فنی به شمار می آمد، اما با استفاده های خالقانه ای 
که طراحان گرافيک از اين پديده کردند، اندک اندک جزيی از روش هايی شد که جلؤه بسيار تأثيرگذاری 
افزودن  بنابراين،  داشت.  گرافيک  محصوالت  ديگر  و  تصويرسازی  صفحه آرايی،  پوستر،  توليد  در 
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اصلی  زمينه  دو  در  تصوير  به  دانه  و  بافت 
کاربرد دارد: 

۱ ــ صنعت چاپ
۲ ــ ايجاد جلوه های ويژٔه تصويری

ايجاد  با  آشنايی  کتاب،  اين  در 
افزودن  با  که  تصويری  ويژه  جلوه های 
بافت و همچنين دانه دار کردن تصوير پديد 
دارد.  قرار  اهميت  اول  درجٔه  در  می آيند 

(شکل ۴۴ــ ۶) 

شکل ٤٣ ــ٦ 

شکل ٤٤ ــ٦ ــ تصوير روی جلد نشريۀ رودکی، با به کارگيری تکنيک ترام دار کردن تصوير ــ اثر مرتضی مميز
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و  خاکستری  دانه های  جزئيات  تبديل  و  تصوير  کردن  ساده  برای  ليتوگرافی  و  چاپ  صنعت  در 
رنگ های به  هم پيوسته تصوير به لکه هايی که به صورت شطرنجی و منظم به نظر می رسند، از روش دانه دار 

و بافت دار کردن تصوير استفاده می شود (شکل ۴۵ــ  ۶).

شکل ٤٥ ــ٦ ــ استفاده از ترام در صنعت چاپ، بازسازی جزئيات تصوير با پراکندگی دانه های ترام 
را بر روی سطح مختلف امکان پذير می سازد.
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اين دانه ها اصطالحاً، ترام ناميده می شوند. ترام ها به شکل های مختلفی از جمله دانه های مربع، 
شطرنجی، خطی، دوار، دانه  دانه های نامنظم شبيه به دانه های فيلم و غيره ديده می شوند. 

با افزودن ترام درصنعت چاپ، دامنه های خاکستری تصوير به نقاط سفيد و سياه تبديل می شود. 
در قسمت های روشن تصوير نقاط تيره بسيار کوچک و کمی وجود دارد، بنابراين آن قسمت ها سفيد 
ديده می شوند. در مناطقی که تراکم نقاط مشکی ترام بيشتر و اندازه آنها بزرگتر می شود، ذهن از تداخل 
سطوح سفيد و نقاط مشکی، رنگ خاکستری را تصور می کند و هرچه بر تراکم و اندازه دانه های مشکی 
افزوده شود، آن فضاها تيره تر به نظر می رسند، بدين ترتيب در يک فاصلٔه مناسب، چشم تغيير اندازه ها 

و تراکم ترام ها را به صورت خاکستری های متنوع می بيند.
اين مسأله امکان چاپ تصاوير مختلف را بر روی سطوح مختلف کاغذی و غير کاغذی فراهم 
آورده است. اکنون با پيشرفت روش ها و فناوری های مربوط به صنعت چاپ، فرايند تهئه تصاوير ترام دار 
دچار دگرگونی های بنيادين شده و در موارد بسياری نيز برخی از امور پيش از چاپ و ليتوگرافی در 

چايخانه ها حذف شده است.

ترام دار کردن عکس در نرم افزار
نرم افزارهای ويرايش تصوير، حالت های گوناگونی از ترام دار بر روی تصوير اجرا می کنند. فرايند 
کار به اين روش، بسيار ساده شده و مراحل چندگانٔه تهئه تصاوير ترام دار به شيؤه پيشين از بين رفته 
است. برای اجرای ترام بر روی عکس، نخست بايد عکس موردنظر را در نرم افزار باز کنيد. سپس در نوار 

فهرست (Image) را باز کرده و در گزينٔه حالت (Mode)، عکس را به حالت (Gray scale) درآوريد.
گزينٔه  روی  بر   (Sketch) فيلتر  در  و  کنيد  باز  را   (Filter) فهرست،  نوار  در  کار،  اين  از  پس 

(Halftone Pattern) کليک کنيد. پنجرٔه مربوط به تنظيمات اين گزينه باز می شود. 
اين گزينه، عکس ها را به صورت های گوناگونی به تصاوير ترام دار درمی آورد.

به کمک اهرم اندازه (Size)، می توانيد اندازٔه ترام ها و به وسيلٔه اهرم کنتراست، ميزان کنتراست 
تصوير را تغيير دهيد. در قسمت (Pattern Type) نيز می توان شکل ترام ها را در سه گونٔه دايره ای، 
نقطه ای (شکل های ۴۶ــ۶ و ۴۷ــ۶) و خطی (شکل ۴۸ــ۶) مشخص کرد. پس از انجام اين تنظيم ها، 
با فشردن دکمٔه (ok)، عکس به صورت ترام شده در خواهد آمد. توجه داشته باشيد که با افزايش ميزان 

کنتراست در تنظيم اهرم مربوطه عکس می تواند به صورت کنتراست زياد و ترام دار نيز تبديل شود 
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٤٦ ــ٦ ــ ايجاد ترام دايره ای بر روی تصوير در نرم افزار

شکل ٤٧ ــ٦ 

شکل ٤٨ ــ٦ ــ ايجاد ترام خطی بر روی تصوير در نرم افزار
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دانه دار کردن تصوير برای ايجاد جلوه های ويژه
فيلم ها،  زياد  حساسيت  کارگيری  به  با  نهايی،  تصوير  کردن  دانه دار  فيلم،  با  عکاسی  روش  در 
افزايش بيش از حّد دمای محلول ظهور، قدرت محلول های ظهور و نوردهی بيش از حّد معمول به 
فيلم در هنگام عکس برداری انجام می شد. پيدايی فناوری ديجيتال و کارهايی که پس از عکس برداری 
برروی اين عکس ها با نرم افزارهای ويرايش تصوير انجام می شود، سبب شده است تا روش های پيشين، 
اندک اندک جای خود را به فناوری های جديد بدهند. برای دانه دار کردن عکس در نرم افزار ويرايش 
تصوير، ابتدا بايد عکس را در نرم افزار باز کنيد. سپس از نوار فهرست، فيلتر (Filter) را باز کرده و 
در گزينٔه (Texture) بر روی (Grain) کليک کنيد. پس از باز شدن پنجرٔه مربوطه، با دو اهرم شدت 
(Intensity) می توان ميزان تراکم دانه ها و با اهرم کنتراست، ميزان تيرگی و روشنايی تصوير را تا حد 
تبديل عکس به يک تصوير پرکنتراست تنظيم کرد.در پنجرهٔ (Grain Type) نيز می توان جلوه های متنوعی 
از دانه ها را بر روی تصوير ايجاد کرد. پس از پايان تنظيم ها برای ايجاد اين حالت بر روی تصوير، کليد 

(ok) را فشار دهيد(شکل های ۴۹ــ  ۶ و ۵۰   ــ  ۶).

شکل ٤٩ ــ٦ تصوير معمولی

شکل ٥٠ ــ٦ ــ دانه دار کردن تصوير برای ايجاد جلوه ای متفاوت، در 
نرم افزار
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مشّبک ۱ کردن عکس
يکی ديگر از روش های ايجاد دانه بر سطح تصوير، روش مشبک کردن عکس  است. اين روش 
که پيشتر با به هم ريختن و تََرک برداشتن ژالتين فيلم بر اثر تغيير ناگهانی دما در مراحل ظهور يا پس از 

ظهور فيلم انجام می شد، اکنون در نرم افزارهای ويرايش عکس به سادگی قابل انجام است.
برای مشبک کردن عکس در نرم افزار، نخست عکس را در نرم افزار باز کرده و از نوار فهرست، 
فيلتر (Filter) را باز کنيد. سپس در گزينٔه (Sketch) بر روی شبکه بندی (Reticulation) کليک کنيد. با 
 (Foreground Level) تنظيم پيش زمينه ،(Density) باز شدن پنجرهٔ مربوطه می توان با سه اهرم به نام های تراکم
و تنظيم پس زمينه (Background Level) تنظيم های مربوط به مشبک سازی را از نظر رنگمايه ها، اندازهٔ دانه ها 
و حالت های پس زمينه و پيش زمينه تصوير را انجام داد. پس از انجام تنظيم ها برای ايجاد اين حالت بر 

روی عکس اصلی کليد (ok) را فشار دهيد (شکل های ۵۱ ــ  ۶ و ۵۲   ــ۶).

١- Reticulation 

شکل ٥١ ــ٦ ــ دانه دار کردن تصوير برای ايجاد جلوه ای متفاوت، 
در نرم افزار

شکل ٥٢ ــ٦ ــ بخشی از تصوير مشبک شده در نرم افزار
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برای بهتر ديده شدن اثر مشبک سازی برروی عکس، بهتر است تا بخشی از عکس انتخاب شود. 
در اين صورت، بافت مشبک شدٔه تصوير، نمايان تر خواهد شد. موضوع های ساده و دارای سطوح 

برای انجام اين روش مناسب ترند.

بافت دار کردن تصاوير
در نرم افزارهای ويرايش عکس، تنوع پُرشماری از انواع بافت ها را می توانيد تجربه کنيد، برخی 
از اين بافت ها به عنوان نمونه در نرم افزار قرار داده شده است و برخی را نيز می توان با به کارگيری تصوير 
بافت های گوناگون با عکس ترکيب کرد. برای افزودن بافت بر روی عکس در نرم افزار، نخست عکس 
را باز کنيد. سپس در نوار فهرست از گزينٔه بافت (Texture)، بر روی (Texturizer) کليک کنيد. 
پنجرٔه تنظيمات باز می شود. در پنجرٔه بافت (Texture) می توان از چند بافت که به صورت پيش فرض 
قرار داده شده است يکی را برگزيده و در پنجرٔه تنظيم نور (Light) جهت تابش نور پيش فرض به بافت 
را تعيين کنيد. با اهرم (Scaling) اندازٔه ريزی و درشتی بافت و با اهرم (Relief) ميزان شدت و ضعف 
نمايش بافت را تنظيم کنيد. با عالمت زدن در مربع (Invert) نيز بافت به صورت برجسته يا فرو رفته 
نمايان می شود. پس از اين تنظيم ها با فشار دادن دکمٔه (ok)، تنظيم ها بر روی عکس انجام خواهد شد 

(شکل های ۵۳ ــ  ۶ ، ۵۴  ــ  ۶ و ۵۵  ــ۶).

بر شکل ٥٣ ــ٦ ــ تصوير معمولی نرم افزار  کمک  به  بافت  تصوير،  اين  در  ٥٤ ــ٦ ــ  شکل 
روی تصوير ايجاد شده است.
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برای ايجاد بافت بر روی تصاوير در نرم افزار، روش های ديگری نيز به کار گرفته می شود، به 
کمک فيلترهای ايجاد جلوه های ويژه می توان انواع جلوه های بصری مشابه بافت های گوناگون را برروی 

تصاوير ايجاد کرد (شکل های ۵۶ ــ  ۶ و ۵۷  ــ  ۶).
در بافت دارکردن تصاوير، نکتٔه مهم، هماهنگی بافت ايجاد شده با موضوع درون تصوير است. 
بايد توجه داشت که هر بافت برای موضوعی خاص جالب خواهد شد و به کارگيری بافت های گوناگون 

برای يک موضوع مناسب نيست.

شکل ٥٥ ــ٦ ــ ايجاد بافت بر روی تصاوير، حالتی نقاشی گون به تصاوير می دهد.
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شکل ٥٦ ــ٦ ــ تصوير معمولی

شکل ٥٧ ــ٦ ــ بافت اين تصوير با استفاده 
از فيلتر جلوۀ شيشۀ مشّجر (Glass) درگزينۀ 

(Distort) ايجاد شده است. 
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فتومونتاژ ۱
عکس  چند  کردن  ترکيب  از  که  درعکاسی،  تأثيرگذار  و  بسيارجالب  روش های  از  ديگر  يکی 
ايجاد می شود، «فتومونتاژ» نام دارد. فتومونتاژ کاربردهای بسياری در زمينٔه عکاسی تبليغاتی و بيان 
مفاهيم ذهنی در عکاسی دارد. اين روش در سال های ميانی پيدايی عکاسی و در اواخر قرن نوزدهم 
ميالدی برای برطرف کردن اشکاالت فنی مربوط به نبود توازن نوری ميان محيط  های کم نور و بدنور 
به کار گرفته شد. سپس در فاصلٔه جنگ های جهانی اول و دوم در قرن بيستم کاربردهای بسياری در 
زمينٔه تبليغات سياسی و توليد آثار ضدجنگ پيدا کرد (شکل های ۵۸ ــ۶ و۵۹ ــ۶).در سال های ميانی 
و پايانی قرن بيستم، برخی از هنرمندان عکاس، اين شيوه را برای بيان مفاهيم شاعرانه و فراواقع گرا،۲ 

در شکل های گوناگونی به کار بردند.

١- Photomontage 
٢- Surrealism 
٣- John Heartfield

ـ «درنکوهش جنگ» فتومونتاژ،  برای روی جلد نشريۀ شکل ٥٨ ــ٦ ــ «در نکوهش جنگ» فتومونتاژ، اثر جان هرتفليد٣ شکل ٥٩ ــ٦ ـ
A-I-Z اثر جان هرتفليد
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تصويرهای به دست آمده از اين روش معموالً نمايش دهنده فضاهای نا مأنوس، غير طبيعی، توهمی،  
تخيلی و طنز است. اجرای چنين روشی ساده است اما به دقت و حوصله کافی نياز دارد. طبيعی است 
که در تلفيق تصويرها، ايده، طرح و فکر اصلی خمير مايه کار را تشکيل می دهد، به   عبارتی ديگر اين نکته 
اساس استفاده از تمامی تکنيک های عکاسی است. در واقع ايده اصلی ارزش واقعی عکس را تعيين 

می کند و می تواند نشان دهنده ذهن خالق و تجسم قوی عکاس باشد (شکل های ۶۰ ــ۶ و۶۱ ــ۶).

برای اجرای اين روش، نخست بايد فکر و ايدٔه تصويری و مفهومی آن را در ذهن پرورش داد. 
سپس بايد تصويرهای مناسب و مرتبط را انتخاب کرد.(شکل ۶۲  ــ۶)

تکنيک  با  انتشاراتی،  مؤسسۀ  يک  برای  پوستر  ٦٠ ــ٦ ــ  شکل 
فتومونتاژ، اثر گونترَرمبو١ 

تکنيک  با  انتشاراتی،  مؤسسۀ  يک  برای  ٦١ ــ٦ ــ پوستر  شکل 
فتومونتاژ، اثر گونترَرمبو

١- Gonter Rambow
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برای اجرای اين روش، بهتر است تصاويری را که از نظر اندازه و کيفيت در حد يکسانی باشند، 
 (File) ،انتخاب کنيد. پس از آن، تصوير را در نرم افزار باز کرده و سپس از نوار فهرست در گزينٔه پوشه
صفحٔه جديدی بزرگتر از اندازٔه تصاوير انتخاب شده ايجاد کنيد. تصويرهای باز شده را در صفحٔه جديد 

کپی کنيد، در پنجرٔه اليه ها، حالت Multiply را برای تصاوير انتخاب کنيد. 
ترتيب قرارگيری تصاوير را در صفحٔه اصلی تعيين کنيد و بخش های اضافی تصاوير را به وسيلٔه 
ابزار پاک کن (Eraser) پاک يا محو کنيد. در مرحلٔه پايانی از نوار فهرست بر   روی اليه ها کليک کرده 
و گزينٔه (Flatten Image) را انتخاب کنيد. با اين کار، اليه ها ثابت شده و امکان تغيير   و جابه جايی آنها 

از بين می رود. (شکل ۶۳ ــ۶). 

شکل ٦٢ ــ٦ ــ فتومونتاژ، ترکيبی فرا واقعگرايانه

شکل ٦٣ ــ٦
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با اين تکنيک می توان دنيای خيال انگيز و گسترده ای از تصاوير ترکيبی را ايجاد کرد و فضاهای 
تصويری را که در جهان واقعيت امکان بروز آنها وجود ندارد در فضای مجازی پديد آورد (شکل های 

ـ ۶).  ـ ۶ و ۶۵ـ ۶۴ـ

شکل ٦٤ ــ٦ ــ پوستر برای نمايشگاه هنر گرافيک آسيا، با 
به کارگيری تکنيک فتومونتاژ، اثر مرتضی مميز

شکل ٦٥ ــ٦ ــ فتومونتاژ، ترکيبی خالق از تصوير قاره های جهان 
با حباب هوا در يک فنجان قهوه

با افزودن تعداد بيشتر تصويرها دريک اثر فتومونتاژ، گاه مفاهيم گسترده و عميقی پديد می آيد که 
درهيچ روشی به جز فتومونتاژ، امکان پديد آمدن آن نيست.
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تبديل عکس به طراحی
يکی از روش هايی که در آثارگرافيک کاربرد دارد، تبديل عکس به طرحی خطی، همانند طراحی 
است. دراين روش، سطوح رنگی و بسياری از جزئيات تصويرحذف شده و طرحی خطی از تصوير اصلی 

برجای می ماند که جلؤه خاصی برای انجام آثار گرافيک به دست می دهد.
وجود  عکس  ويرايش  نرم افزارهای  در  طراحی  به  عکس  يک  تبديل  برای  گوناگونی  روش های 

دارد:
 (Graphic Pen) بر روی (Sketch) ۱ــ از نوار فهرست بر روی فيلتر کليک کرده و در گزينٔه

کليک کنيد.
پنجرٔه تنظيمات باز می شود. شکل کلی عکس در اين فيلتر، همانند طراحی هاشوری با راپيد يا 

قلم فلزی تا طراحی چون نقاط ترام مانند قابل تغيير است.
 (Light/dask Balance)   می توان دامنٔه اين تغييرات را تعيين کرد و با اهرم (Stroke Length) با اهرم های
می توانيد ميزان روشنايی و تيرگی تصوير نهايی را تعيين کنيد. در پنجرٔه (Stork Direction) نيز می توانيد 
شکل هاشورها را در ۴ جهت تعيين کنيد.با فشار دادن دکمٔه (ok)، تنظيم ها بر روی عکس انجام می شود 

(شکل های ۶۶   ــ۶ و۷ ۶ ــ۶).

شکل ٦٧ ــ٦ ــ حذف جزييات در نرم افزار و باقی ماندن خطوط قوی شکل ٦٦ ــ٦ ــ تصوير معمولی
تصوير، سبب شده تا اين عکس همانند طراحی شود.
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روی  بر   (Stylize) گزينٔه  در  و  کنيد  کليک  فيلتر  روی  بر  فهرست  نوار  از  دوم،  روش  در  ۲ــ 
(Glowing Edge) کليک کنيد. پنجرٔه تنظيمات باز می شود. با اهرم (Edge width) ضخامت خطوط 
را تعيين کنيد و با اهرم (Edge Brightness) نيز ميزان روشنايی و تيرگی خطوط و تمام سطح طراحی 
را تعيين کنيد. با اهرم (Smoothness) نيز می توان جزئيات سطح تصوير را افزايش يا کاهش داد. پس 
از انجام تنظيم ها کليد (ok) را فشار دهيد. تنظيم ها بر روی تصويرانجام شده و تصويری نگاتيو به دست 

می آيد با کليدهای (ctrl+I) تصوير را به حالت پوزتيو برگردانيد.
پس از پايان اين بخش و برای اين که برخی جزئيات و بافت روی تصوير حذف شود، می توانيد از 
نوار فهرست، گزينٔه (Image) را باز کنيد و برخی تغييرات را در تيرگی و روشنی کلی تصوير در گزينٔه 

(Adjustments) انجام دهيد (شکل ۸  ۶ ــ۶).

۳ــ در روش سوم نيز برای تبديل عکس به طراحی در نرم افزار، پيش فرضی هايی تعيين شده و بدون 
هيچ گونه تنظيمی توسط شما و فقط با انتخاب گزينٔه (Find Edge) از فيلتر (Stylize) تصوير به گونه ای 

طراحی تبديل می شود(شکل ۶۹  ــ۶).

شکل ٦٩ ــ٦شکل ٦٨ ــ٦
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تبديل بخشی از عکس به طراحی
در اين روش، بخشی از عکس به طراحی تبديل می شود و بقئه تصوير تغيير نمی کند. برای انجام 
اين روش، پس از باز کردن عکس در نرم افزار، بخشی را که قرار است به طراحی تبديل شود با ابزار 
گزينٔه   (Pixelate) فيلتر فيلترها را باز کرده و از  فهرست  کنيد. سپس از نوار  انتخاب   (Lasso) کمند
(Mezzotint) يا يکی ديگر از گزينه ها را به دلخواه انتخاب کنيد. در اين روش می توانيد ديگر جلوه های 
تصويری در فيلترهای گوناگون نرم افزار را نيز به کار بگيريد. دامنٔه گسترده ای از جلوه های تصويری در 

اين فيلترها می تواند حالت های گوناگونی در عکس شما ايجاد کند (شکل های ۷۰ــ۶ و ۷۱ــ۶).

کمک  به  طراحی  به  عکس  از  بخشی  تبديل  ٧٠ ــ٦ ــ  شکل 
نرم افزار

همانند  عکس  از  توجهی  قابل  بخش  تصوير  اين  در  ٧١ ــ٦ ــ  شکل 
طراحی شده است.
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تصاوير نيمه پيدا
دارند  قرار  عکس  يک  در  که  موضوع هايی  از  موضوع  يک  روی  بر  تأکيد  برای  اوقات،  برخی 
الزم است تا تصوير آن آشکارتر به نظر برسد، برای اين  کار می توان تصاوير ديگر را که مورد نظر نيستند 
موردنظر  که  موضوعی  کار  اين  با  داد.  نمايش  پيدا  نيمه  صورتی  به  يا  و  اصلی  موضوع  از  کمرنگ تر 
است به صورت آشکارتر جلوه خواهد کرد و تصاوير ديگر نيز به صورتی نيمه پيدا در پس زمينٔه تصوير با 
رنگ مايه هايی ضعيف نمايان خواهند بود. اين روش نيز در توليد محصوالت گوناگون گرافيک تبليغاتی 

کاربرد بسيار دارد.
برای انجام اين روش، پس از باز کردن عکس در نرم افزار، بخشی از عکس که قرار است به صورت 
نيمه پيدا نمايان شود را با ابزار کمند (Lasso) انتخاب کند. سپس از نوار فهرست (Image) را باز کرده 

 ،(Adjustments) گزينٔه  از  و 
ابزار (Levels) را انتخاب کنيد. 
در قسمت (Output Levels) با 
سمت  در  تيره  رنگ  به  که  اهرمی 
چپ قرار دارد، می توان رنگمائه 
قسمت هايی را که از پيش انتخاب 
به طوری که  داده  کاهش  کرده ايد 
به حد دلخواه برسد. در پايان نيز 
دکمه (ok) را برای انجام تغييرات 
دهيد.  فشار  نهايی  عکس  در 

(تصوير ۷۲ــ۶)

شکل ٧٢ ــ٦
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۱ــ اسکنوگرافی را با مثال شرح دهيد.

۲ــ دو فتوگرام ديجيتال تهيه کنيد.

۳ــ با استفاده از نرم افزار جلوه حرکت قلم مو را برای يک عکس انجام دهيد.

۴ــ دو عکس پرسنلی و دو عکس با دو موضوع متفاوت انتخاب کنيد و با استفاده از نرم افزار 

از هريک از آنها با عکس دور سفيد دورسياه، تهيه کنيد.

۵ ــ با کمک نرم افزار از عکس های معمولی، تصاوير کنتراست زياد به دست آوريد.

۶ــ يک عکس را انتخاب کرده، بخشی از آن را تبديل به نقشمايه کنيد.

۷ــ با تکرار نقشمايه تمرين ۶، يک اثر گرافيکی (کاغذ بسته بندی، آستربدرقه و...) طراحی 

کنيد.

۸ ــ با شيوه پوستری کردن (پوستريزيشن) از عکس پوستر تهيه کنيد.

۹ــ يکی از عکس های خود را با شيوۀ ايجاد بافت تغيير دهيد.

۱۰ــ يکی از عکس های خودرا تبديل به عکس ترام دار کنيد.

۱۱ــ عکس ها را تبديل به طراحی کنيد.

۱۲ــ تصويرهای به دست آمده از تمرين ۱۱ و ۱۲ را باهم ترکيب کرده و يک اثر فتومونتاژ 

ايجاد کنيد.

۱۳ــ از تصويرهای معمولی، تصاوير نيمه محو تهيه کند.

کليه تمرينات را با عکس هايی که خودتان تهيه کرده ايد انجام دهيد.

ارزشيابی نظری
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نام عکاسشماره عکس
١Henry Peach Robinsonــ١
٢Herbert bayerــ١

٤Jerry Uelsmannــ١ــ الف
٤Jerry Uelsmannــ١ــ ب
٥Mario Ggiacomelli ــ١
٦Lennart Olson ــ١

مريم اسالم دوست٧ــ١ــ الف
حميدرضا نورايی١١ــ٣
سميرا بهرامی نژاد١٤ــ٣
سارا شميرانی١٥ــ٣
١٧Michael Langfordــ٣
مينا مسيبی١٩ــ٣
١Michael Freemanــ٤
نشريه اليف ١Margaret Bourke-Whiteــ٢
ترکان زمانی٥ ــ٤
ـ ٥ ارغوان عبدالمحمد٤ـ
زهرا مقيمی٥ ــ٥
ـ ٥ مينا مسيبی٦ ـ
ـ ٥ مهديه روستايی٩ـ
مرضيه سيدعلی١٠ــ٥
ـ ٥ ١٣Ben Heavenـ
ـ ٥ امير اخوت١٤ـ

ـ ٥ زهره مرادی١٥ـ
ـ ٥ محيا پورپاک١٦ـ
ـ ٥ مازيار عبدالّله پور١٧ـ
ـ  ٥ ١٨Geo Tothـ
ـ ٥ طاهره ُمسلمی١٩ـ
ـ ٥ محمد خادميان٢٠ـ
ـ  ٥ مائده ُخرم فر٢١ـ
ـ ٥ حسينعلی عابد دوست٢٢ـ
ـ ٥ بنفشه عبيری٢٣ـ
ـ ٥ مليحه آَين٢٦ـ
ـ ٥ مهديه روستايی٢٧ـ
ـ ٥ مازيار عبداللّٰه پور٢٨ـ
ـ ٥ ٢٩George Steinmetzـ
ـ ٥ ٣٠Brandon Scott Elrodـ
ـ ٥ ٣٥Wawan Setiawanـ
نعميه ظفرديزجی١ــ٦
زهرا مقيمی١١ــ٦
عبدالّله ولی پور٤٣ــ٦
زهرا مقيمی٤٦ــ٦
مازيار عبدالّله پور٤٧ــ٦
سارا اقدمی٦٢ ــ٦
مائده ُخرم فر٦ ــ٦٣

نمايۀ پديدآورندگان عکس ها
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محمدرضا طهماسب پور١٣ــ٣
«                   «٢١ــ٣
«                   «٢٢ــ٣
«                   «٢٣ــ٣
«                   «٨ ــ٤
«                   «٩ــ٤
ـ ٥ «                   «١ـ
ـ ٥ «                   «٧ـ
ـ ٥ «                   «٨ ـ
ـ ٥ «                   «١١ـ
ـ ٥ «                   «١٢ـ
ـ ٥ «                   «٣٢ـ
ـ ٥ «                   «٣٣ـ
ـ ٥ «                   «٣٤ـ
ـ ٦ «                   «٩ـ
ـ ٦ «                   «١٠ـ
ـ ٦ «                   «١٢ـ
ـ ٦ «                   «١٣ـ
«                   «١٦ــ٦
«                   «١٧ــ٦
«                   «١٨ــ٦

محمدرضا طهماسب پور٢١ــ٦
«                   «٢٢ــ٦
«                   «٢٤ــ٦
«                   «٢٥ــ٦
«                   «٢٧ــ٦
«                   «٢٩ــ٦
«                   «٣٠ــ٦
«                   «٣١ــ٦
«                   «٣٢ــ٦
«                   «٣٣ــ٦
«                   «٣٩ــ٦
«                   «٤١ــ٦
«                   «٤٥ــ٦
«                   «٤٨ــ٦
«                   «٥٣ ــ٦
«                   «٥٥ ــ٦
«                   «٥٦ ــ٦
«                   «٧٠ــ٦
«                   «٧١ــ٦
«                   «٧٢ــ٦
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۱ــ ُاخوت، امير، اسفند ۱۳۶۶، نقاشی با نور، نشرئه عکس، شمارٔه اول، سال دوم.
۲  ــ خورشيدپور،علی، ۱۳۸۶،طراحان گرافيک معاصر ايران ( ۱۱)، چاپ اول، تهران، انتشارات 

يساولی.
۳ــ عباسی، اسماعيل، ۱۳۷۵، فرهنگ عکاسی، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش.

اول،  چاپ  سيار،  پيروز  رنگی،  و  سفيد  و  سياه  عکاسی  در  صافی ها   ،۱۳۶۴ ژان،  ۴   ــ المور، 
تهران، انتشارات سروش.

نشر  تهران،  اول،  چاپ   ،(۱۳۳۶ (۱۳۸۰ــ  جلد  روی  طراحی  ــ    ۱۳۸۰ مرتضی،  مميز،  ــ   ۵
ماه ريز. 

۶ــ مميز، مرتضی، ۱۳۸۴؛ طراحی، گرافيک، عکاسی، نقاشی (۱۳۸۴ــ۱۳۳۶)، چاپ اول، 
تهران، مؤسسٔه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.

سال   ،۷۷ شمارٔه  عکاسی،  دوربين  دوربين، نشرئه  بدون  عکاسی  ۱۳۸۷،فتوگرام،  ۱۵بهمن  ۷ــ 
هفتم.

فهرست منابعفهرست منابع
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۸- Ades, Dawn, ۱۹۸۶, Photomontage, Firstedition, London, Thames & Hodson Ltd.

۹- Davis,Douglas, ۱۹۸۷, Photography As Fine Art, Second edition, London, Thames 

& Hodson Ltd.

۱۰- Langford. Michael,۱۹۸۹, Advanced photography,Fifth edition, London, Focal press.

۱۱- Langford, Michael, ۱۹۹۰, Basicphotography, Fifthe dition, London, Fo cal Press. 
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 Allan Horvath 

 HP. Books. U.S.A

  DARK ROOM ART

 Jerry Burchfield

 AMPHOTO NEW YORK

  HIGH CONTRAST

 J. Seeley

 CURTIN & LONDON, INC

  DARK ROOM HAND BOOK

 Michael Langford/ Alfred A. Knopf

 NEW YORK
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 EFFECT. 

 Allan - Hervoth

 HP. Books

  PHOTOGRAPHICS

 Robert d. Routh

 PETERSEN. Canada
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ــ تاسک، پطر / عکاسی در قرن بيستم/ ترجمه: محمد ستاری/ نشرنيما، مشهد ١٣٦٨
ــ هوليس، ريچارد/ تاريخچه ای از طراحی گرافيک/ ترجمه : سيما مشتاقی/ سازمان

چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی/ تهران ١٣٨١
قادری/  محسن/  ملک  ترجمه:  گرافيک/  طراحی  سی قرن  جيمز/  کرايگ،  بروس،  برتون،  ــ 

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی/ تهران ١٣٨٢
ــ لينثن، نوربرت/ هنرمدرن/ ترجمه: علی رامين/ نشرنی/چ دوم/ تهران ١٣٨٣
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