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سخني با هنرآموزان عزیز

با توجه به آموزه هاي اسالمي ،كار و اشتغال از ارزش تربيتي برخوردار است و انسان از
طريق كار ،نفس سركش را رام كرده و شخصيت وجودي خويش را صيقل داده ،هويت
خويش را تثبيت كرده و زمينه ارتقاء وجودي خويش را مهيا و امكان كسب روزي حالل
و پاسخگويي به نيازهاي جامعه را فراهم مي آورد .آموزش فناوري ،كار و مهارت آموزي،
باعث پيشرفت فردي ،افزايش بهره وري ،مشاركت در زندگي اجتماعي و اقتصادي ،كاهش
فقر ،افزايش درآمد و توسعه يافتگي خواهد شد .براي رسيدن به اين علم برنامه ريزي درسي
حوزة دنياي كار و دنياي آموزش بر مبناي نياز سنجي شغلي صورت گرفته است .درس هاي
رشتههاي تحصيلي شاخه فني  و حرفهاي شامل دروس آموزش عمومي ،دروس شايستگي  هاي
غير فني و شايستگي هاي فني مورد  نياز بازار كار است .دروس دانش فني از دروس
شايستگي هاي فني است كه برای هر رشته در دو مرحله طراحي شده است .درس دانش
فني پايه با هدف شناخت مفاهيم و كسب دانش فني پايه در گروه هنر و رشتة فتوـ گرافیک
تحصيلي است كه هنرجويان در پاية دهم و در آغاز ورود به رشتة تحصيلي خود مي بايست
آن را آموزش ببينند و شايستگي هاي الزم را در ارتباط با دروس عملي و ادامة تحصيل
در رشتة خود را كسب نمايند .درس دانش فني كه در پاية دوازدهم طراحي شده است
شايستگي هايي را شامل مي شود كه موجب ارتقاء دانش تخصصي حرفه اي شده و زمينه را
براي ادامة تحصيل و توسعة حرفهاي هنرجويان در مقطع كارداني پيوسته نيز فراهم مي كند.
الزم به يادآوري است كه كتاب دانش فني پايه تئوري تفكيك شده در درس علمي
كارگاه هاي  8ساعته نيست بلكه در راستاي شايستگي ها و مشاغل تعريف شده براي هر
رشته تدوين شده است .در ضمن آموزش اين كتاب نياز به پيش نياز خاصي ندارد و براساس
آموزش هاي قبلي تا پاية نهم نوشته شده است .محتواي آموزشي كتاب دانش فني پایه،
آموزش هاي كارگاهي را عمق مي بخشد و نيازهاي هنرجويان را در راستاي محتواي دانش
نظري تأمين مي كند.
تدريس كتاب در كالس درس به صورت تعاملي و با محوريت هنرآموز و هنرجوي فعال
انجام می شود.
دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كار دانش

سخني با هنرجویان عزیز

درس دانش فني پايه با هدف شناخت مفاهيم ،كسب دانش فني پايه در گروه هنر و رشته
تحصيلي فتوـ  گرافیک براي شما هنرجويان عزيز طراحي و كتاب آن تأليف شده است.
درتدوين درس دانش فني پايه دهم موضوعاتی مانند تاريخچه رشته ،محتوا برای ايجاد
انگيزش ،مشاغل و هدف رشتة تحصیلی ،نقش رشتة شما در توسعه كشور ،و نمونه هایی از
نوآوري ،خالقيت و الهام از طبيعت ،اصول ،مفاهيم ،قوانين ،نظريه ،فناوري ،عالئم ،تعاريف
كميت ها ،واحد ها و يكاها ،فرمول هاي فني ،تعريف دستگاه ها و وسايل كار ،مصاديقي از
ارتباط مؤثر فني و مستند سازي ،زبان فني ،ايمني و بهداشت فردي و جمعي ،پیشگیری
از حوادث احتمالي شغلي و نمونه هایی از مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصيلي و براي
رشتة تحصيلي در نظر گرفته شده است.
می توانید در هنگام ارزشیابی این درس ،از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید.
توصیه می شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر رشته،
کوشش الزم را داشته با شید.
دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كار دانش
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پودمان 1

كلیاتی درباره فتو ـ گرافیك
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ایجاد انگیزش در رشته
مقدمه
هنرجویان در این پودمان ،با نمونه هایی از آثار گوناگون هنر گرافیک آشنا شده برخی مفاهیم و موضوعات
در رشته فتو ـ گرافیك برای آنها شرح داده می شود ،چگونگی تأثیرپذیری از الگوی زیستی و طبیعت برای
به کارگیری و انجام کار در زمینه  های تصویرسازی ،طراحی گرافیک و عکاسی را نیز یاد می گیرند؛ همچنین
زمینة آشنایی با کارکردها و وظایف حرفه ای و شغلی این رشته برای آنها تشریح می شود.
به این نمونهها نگاه كنید.

شکل 1ـ1ـ جلد كتاب

شکل 3ـ1ـ عكس تبلیغاتی

2

شکل 2ـ1ـ نشانه هواپیمایی ملی جمهوری اسالمی ایران « ُهما»

شکل 4ـ1ـ پوستر
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شکل 5ـ1ـ خوش نویسی

شکل 6ـ1ـ تایپوگرافی

شکل 7ـ1ـ بیلبورد

شکل 8ـ1ـ عكس خبری

شکل 9ـ1ـ گرافیك محیطی

3

به   نظر شما هر یك از تصاویر صفحه قبل چه پیامی را انتقال میدهند؟
هر یك از پیامها به چه شیوهای ارائه شدهاند؟
همة مثالهای صفحه قبل نمونههایی از آثار گرافیك محیطی،
مطبوعاتی ،تبلیغات و عكاسی هستند.
طراحان گرافیك و عكاسان با توجه به مهارت و توانایی كه در زمینه
شیوههای ارائه آثار خود دارند میتوانند پیامهای فرهنگی ،هنری،
تبلیغاتی ،علمی و  ...را به آسانی و با سرعت بیشتر به مخاطبان خود
انتقال دهند.
اکنون بار دیگر به نمونه های تصویری از همان نوع نگاه کنید و دربارة
هر یک در کالس گفت وگو کنید.

شکل 11ـ1ـ تایپوگرافی

شکل 13ـ1ـ عكس خبری از دفاع مقدس

4

شکل 10ـ1ـ نشانه (سازمان آتش نشانی)

شکل 12ـ1ـ بیلبورد

شکل 14ـ1ـ پوستر جشنواره فیلم فجر
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شکل 15ـ1ـ گرافیك محیطی ـ طراحی تبلیغاتی برروی بدنه اتوبوس

شکل 16ـ1ـ خوش نویسی

شکل 17ـ1ـ عكس تبلیغاتی

شکل 18ـ1ـ جلد كتاب

5

فتوـگرافیك
رشته تحصیلی فتو-گرافیك (عكاسی  -گرافیك)
از تلفیق وظایف شغلی در دو گروه شغلی عكاسی
و گرافیك تشكیل شده است كه در سطح صالحیت
دیپلم آموزش داده میشود و در دورههای تحصیلی

باالتر ،دانشآموختگان این رشتة تلفیقی میتوانند در
دو رشته تحصیلی عكاسی و گرافیك ادامه تحصیل
داده و به سطوح باالتر از صالحیت حرفهای در
حوزههای دانشگاهی (آكادمیك) راه یابند.

الهام از طبیعت در رشته
آفریده های خداوند ،با گستردگی بی كران خود همیشه منبع سرشار از الهام برای هنرمندان و صنعتگران در
دورههای گوناگون بوده است .نمونههای بسیار زیادی از ساخت اشیا و آفرینش آثار هنری توسط هنرمندان
وجود دارد كه منشأ شكلگیری آنها طبیعت ،جانوران ،گیاهان ،سنگها و  ...بوده است.
این الهام گرفتن از طبیعت كه در آثار هنرمندان نمونههای بسیاری از آن دیده شده است ،در اختراعات و
ابتكارات دانشمندان در طول تاریخ سبب شكلگیری علمی با نام بیونیك یا علم بررسی نظام حیات جانداران
شده است .بیونیك را میتوان علم «طبیعت الگو» نیز نامید.

شکل 19ـ1ـ تصویر با موضوع انرژی های پاک

شکل 20ـ1ـ تصویر با موضوع حفظ محیط زیست

همچنین «بیودیزاین» نوعی از طراحی است كه بر مبنای واقعیتهای موجودات زنده در طبیعت صورت میگیرد.
این الگوبرداریها از طبیعت و موجودات آن زمینه گستردهای را برای آفرینشهای هنری در آثار هنرمندان
در شاخههای گوناگون هنر پدید آورده است ،عالوه بر آن ،این گونه الگوبرداری از طبیعت ،سبب میشود كه
نوع نگاه به طبیعت عمیقتر و دقیقتر شود و تمرین بسیار مؤثری است برای خوب دیدن و دقیق شدن در
جلوههای آفرینش .در الگوبرداری از طبیعت ،می توان آثار خالقانه و ابتکاری را با محصوالت گرافیکی طراحی
کرد که سبب جلب توجه بیشتر محصول و یا کاربردی تر شدن آن در زندگی روزمره باشد.
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به نمونههای تصویری توجه كنید:

شکل 21ـ1ـ دربازکن بطری با الهام از منقار پرنده

شکل 22ـ 1بسته بندی ظروف مربا با الهام از شکل طبیعی میوه ها

شکل 23ـ1ـ تبلیغ مدادرنگی با تأکید بر رنگ های طبیعی گیاهی

7

شکل24ـ1ـ تبلیغ مدادرنگی با شبیهسازی به ق ّلههای پوشیده شکل25ـ       1ـ تبلیغ دربارۀ گرمایش زمین و آب شدن یخهای قطبی
از برف

شکل26ـ1ـ چاپ مستقیم با برش میوه

شکل27ـ    1ـ     تبلیغ چای لیمو با بهرهگیری شکل28ـ1ـ شباهت سیم به رشته ماکارونی
از شکل طبیعی میوه
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شکل29ـ1ـ تبلیغ خمیردندان با تأکید بر محافظت از دندانها
همچون کاله ایمنی

شکل31ـ1ـ تصویر با موضوع المپ های بدون حرارت

شکل30ـ1ـ تبلیغ سی دی با الهام از برش میوه

شکل32ـ1ـ تبلیغ ِک ِرم مخصوص شب با الهام ازشکل هالل ماه

9

شکل33ـ1ـ تبلیغ مواد غذایی با الهام از شکل طبیعی میوه

10

شکل34ـ1ـ یک سازه معماری با الهام از شکل یک گیاه

شکل35ـ1ـ تبلیغ شیر با تأکید بر محافظت و استحکام
دندان ها

شکل36ـ1ـ پوستر با موضوع فاجعه زیست محیطی استفاده
بی رویه از پالستیک

این تصاویر میتواند در آثار گرافیكی ،نگاه ویژه در
عكاسی ،الهام از طبیعت در طراحی اشیای صنعتی،
معماری و لوازم كاربردی كه ما به طور روزمره از
آنها استفاده میكنیم باشند ،به گونه ای که امروزه

طراحان صنعتی در طراحی انواع وسایل کاربردی
زندگی روزمره (مانند صندلی ،ابزار کار ،وسایل صنعتی،
خودروها و )...توجه ویژهای به طراحی بر اساس بیونیک
(طبیعت  الگو) دارند.
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فعالیت
کالسی

اکنون با توجه به نمونهها و تعاریف ،با دقت به محیط پیرامون خود ،نمونههایی از اشیا و یا تصاویر آنها
تهیه كنید و در كالس درس در مورد چگونگی الهام آنها از طبیعت گفت وگو كنید.

قلمرو دانش در رشته فتوـگرافیك
عكاسی هنر و صنعتی است كه با اختراع آن دگرگونیهای بسیاری در زمینه تصویر پدید آمد .در عكاسی،
نور نقش اصلی را در ثبت تصویر دارد .در طول تاریخ ،عده زیادی بر روی این پدیده كار كردند و به تدریج،
عكاسی ابزار نقاشان و طراحان گرافیك شد .در موارد بسیاری هرجا كه به پرسپكتیو دقیق نیاز بود از آن
استفاده میشد .در دوران معاصر بیشتر طراحان با به كارگیری هنرعكاسی ،كاربردهای گسترده آن را در تولید
آثار گرافیكی به نمایش گذاشتند.
نوشتن و ترسیم كردن پایههای اصلی هنر گرافیك است و شاخهای از هنرهای تجسمی است.
در گذشته ،عنوان گرافیك در بردارنده نمودهای مختلف نقشآفرینی و خوشنویسی بود ،به همین دلیل خطاطی،
طراحی ،نقاشی دو بعدی ،كندهكاری و  ...از جمله شكلهای هنری است كه «گرافیك سنتی» نامیده میشود.
با گذشت زمان و تحوالتی كه در هنر و صنعت چاپ و ظهور فناوری رایانه ،گرافیك از نقش سنتی خود فاصله
گرفته و امروزه  ،هنر گرافیك نوین در عرصههای تبلیغات ،مطبوعات ،صنایع و  ...كاربردهای گستردهای داشتند
و افزون بر خط و رنگ و فرم ،به عناصر بصری دیگری چون حجم ،نور و حركت روی آورده و به عنوان یكی
از مؤثرترین هنرهای تجسمی به انتقال پیامها و مفاهیم بصری میپردازد.
فتو-گرافیك به بخشی از شیوههای ارائه آثار هنری میپردازد كه در آن ،عكاسی و گرافیك با هم تركیب میشوند.
این تلفیق دو عرصه عكاسی و گرافیك سبب توانمندسازی هنرجویان این رشته برای انجام بخشی از كارهای
گرافیك به عنوان دستیار طراحان گرافیك میشود.

مشاغل رشته و توصیفهای شغلی
دانشآموختگان رشته تحصیلی فتو-گرافیك در دو
زمینه شغلی عكاسی و گرافیك و زمینههای تركیبی
توانایی انجام برخی از وظایف را خواهند داشت .در
اینجا به پارهای از این تواناییها اشاره میشود.
 1انجام وظایف دستیاری عكاس آتلیه
 2حروفنگاری (تایپ و خوشنویسی)
 3عكاسی پرسنلی
 4مجری نمایشگاه(دكورسازی ،چاپ دستی)

 5کاربری نرمافزار ویرایش تصویر
 6طراحی کاتالوگ و بروشور
 7تصویرسازی آموزشی
 8کاربری نرمافزار طراحی گرافیک
 9ناظر چاپ
 10طراح نشانه
 11صحافی
 12عکاسی مطبوعاتی
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نکته

در سطح دیپلم متوسطه این رشته به صورت تركیبی از دو رشته عكاسی و گرافیك ارائه میشود كه شامل
برخی از وظایف دو حوزه شغلی است .ادامه تحصیل این دسته از هنرجویان در مقاطع باالتر كاردانی و
كارشناسی به صورت جداگانه در دو گروه عكاسی و گرافیك امكانپذیر است.

وظایف شاغلین در رشته
بر اساس منابع گوناگونی كه به توصیف وظایف شاغلین در رشتههای گرافیك و عكاسی پرداختهاند ،میتوان
به برخی از وظایف شاغلین در رشته تلفیقی «فتو ـ گرافیك» به شرح زیر پرداخت:
دستیاری عكاسی آتلیهای (عكاسی از كودك  ،پرتره بزرگ سال ،جشنها و مراسم ،همایش و رویدادها و )...
تایپ فارسی و التین
عكاسی پرسنلی و رتوش عكس
اجرای چاپ دستی و ساخت دكورهای كوچك نمایشگاهی
كار با نرمافزارهای متداول در ویرایش تصویر (مانند  :فتوشاپ ،ایلوسترایتور ،ایندیزاین)
تایپوگرافی و طراحی نشانه نوشتاری
تصویرسازی
عكاسی از رویدادهای طبیعی ،اجتماعی ،فرهنگی
عكاسی خبری -ورزشی
عكاسی برای مطبوعات
جلدسازی و صحافی
نظارت بر كارهای چاپی
عكاسی مستند
طراحی اوراق اداری
طراحی و اجرای كاتالوگ و بروشور
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ارزشیابی پایانی پودمان ١
عنوان
پودمان

تکالیف عملکردی
(واحدهای
یادگیری)
1ـ بررسی و تحلیل
بیونیک و بیوـ دیزاین
و تطبیق آن با دنیای
پیرامون

پودمان :1
کلیاتی دربارۀ
فتوـ  گرافیک

استاندارد
عملکرد
(کیفیت)

تحلیل آثار گرافیکی
با استفاده از طراحی
زنده و طراحی با
الهام از طبیعت

2ـ استفاده از
بیوـ دیزاین در آثار
گرافیکی

نتایج مورد
انتظار

شاخص تحقق

نمره

باالتر از حد توضیح و تشریح گرافیک نوین و
انتظار پیوستگی آن با عکاسی و تحلیل
3
کاربرد علوم طبیعت الگو (بیونیک)
در آثار گرافیک
در حد
انتظار

تحلیل وظایف کاری شاغلین در
رشته فتوـ گرافیک و ارتباط آن با 2
طبیعت الگوها

پایین تر از تعریف «بیونیک» و «بیوـ   دیزاین»
حد انتظار

1

نمره مستمر از 1
نمره واحد یادگیری از 3
نمره واحد یادگیری از 20
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مواد ،ابزار و تجهیزات

مقدمه
در این پودمان ،هنرجویان با ابزار و دستگاه هایی که در رشته فتو ـ گرافیك کاربرد دارند آشنا شده و طریقة
به کارگیری و روش های نگهداری از آنها را می آموزند .همچنین نسبت به حوادث و خطرات شغلی این رشته و
زمینه های آن آشنایی پیدا کرده و راه های پیشگیری از بروز آنها را می آموزند.در بخش مهارت های حل مسئله
نیز هنرجویان با روش های اجرای کار ،از شکل گیری ایده اولیه تا مراحل پایانی آشنا می شوند و روش های
گوناگون اجرای کار را می آموزند.
همراه هنرجو آورده شده است .این مواد و تجهیزات
تجهیزات
تجهیزات استودیویی و نورپردازی ،نرمافزارهای میتوانند در انواع مصرفی ،نیمهمصرفی ،سرمایهای و
نیمهسرمایهای تعریف شوند.
گرافیکی ،کارت های حافظه ،مانند آن.
تجهیزات سرمایه ای :دوربین عکاسی ،تجهیزات برای نمونه انواع کاغذها ،مدادها ،رنگها و ...مواد
مصرفی بهشمار میروند و تا لحظ ه به پایان رسیدن از
استودیو و نورپردازی ،رایانه.
تجهیزات غیرسرمایه ای :کی بورد یا صفحه کلید ،آنها استفاده میشود .بهعنوان نمونه میتوان برخی از
مواد و تجهیزات را به شکل زیر در گروه مواد مصرفی
چاپگر ،اسکنر ،نرم افزارها.
در این رشته با طیف گستردهای از ابزار ،مواد و نیمهمصرفی ،سرمایهای و غیرسرمایهای طبقهبندی کرد.
تجهیزات روبهرو هستیم که بیشتر آنها راهنمای (مواد مصرفی تصویرسازی :مدادها ،قلمها ،رنگ ها،
استفاده دارند و در موارد خاص مورد استفاده قرار کاغذها ،چسبها ،مفتولها ،نیمهمصرفی :ابزارهای
میگیرند .فهرست کاملی از این تجهیزات در کتاب کارگاهی مانند ابزارهای کارگاه چاپ سیلک)

دستگاهها ،وسایل کار
امروزه دوربینهای عکاسی از چنان تنوعی برخوردارند
که حتی هیچ یک از افراد حرفهای نمیتوانند ادعا
کنند که همه آنها را دیده و یا دانش استفاده از آنها را
دارند .انسان با دوربینهای گوناگون از دورترین نقاط
کهکشان تا اعماق اقیانوسها عکس تهیه کرده است.
این تنوع کاربردهای عکس ،نیازمند تنوع ساختمان
دوربینها نیز هست اما با وجود این تفاوتها همه این
دوربینها در قسمتهای اصلی مشترک اند.

شکل 3ـ2
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برخی از این قسمتها را به راحتی میتوان دید ولی
بعضی از آنها در داخل دوربین قرار دارند .دوربینهای
عکاسی را میتوان بر اساس ویژگیهای گوناگون از
جمله شکل ،عملکرد ،قطع فیلم یا اندازه حسگر و قدرت
تفکیک تصویری که تولید میکنند ،به سه دسته کلی
قطع بزرگ ،قطع متوسط و قطع کوچک تقسیمبندی
کرد .دوربینهای قطع بزرگ برای عکسهای تبلیغاتی،
معماری ،چهرهنگاری ،مناظر طبیعی و  ...بهکار میروند.
دوربینهای قطع متوسط نیز تقریباً همان کاربردها را
دارند اما به کارگیری آنها کمی سادهتر است.
دوربینهای قطع کوچک  PSتقریباً برای بیشتر
شاخههای عکاسی(در شکل غیر حرفهای آن) به کار
میروند اما برای امور شخصی ،خانوادگی و ...
مناسبتر هستند.

مهمترین قسمتهای یک دوربین عبارت اند از:
بدنه ،منظرهیاب ،صفحه نمایش دیجیتال ،عدسی(لنز)
که خود شامل لنزهای (نرمال ،زاویه باز ،زاویه بسته و
ماکرو) است ،دیافراگم ،مسدودکننده یا شاتر و نورسنج.

شکل 5ـ2

قسمتهای اصلی یك دوربین عكاسی
 1بدنه :بدنه یك دوربین تا حدودی نشاندهنده نوع
عكسهایی است كه با آن گرفته میشود .بعضی از آنها
از مواد اولیه بسیار مرغوب و مقاوم ساخته میشوند،
مثل دوربینهایی كه مورد استفاده عكاسان خبری قرار
میگیرد .برخی سادهتر و ارزانترند مانند دوربینهایی
كه مورد استفاده مردم عادی قرار میگیرند .بدنه
دوربینها با هر شكل و هر نوع مادهای كه ساخته
شده باشند یك چیز در همه آنها مشترك است .یك

محفظه تاریك سیاه رنگ كه از نفوذ كنترل نشده
نور جلوگیری میكند ،در انتهای همین محفظه است
كه تقریباً فیلم عكاسی و یا در دوربینهای دیجیتال،
حسگر الكترونیكی قرار میگیرد .اتاقك تاریك یك
دوربین در تهیه تصویر خوب نقش مهمی ایفا میكند
و در انواعی كه میتوان به آن دسترسی داشت باید
مراقب بود كه رنگ سیاه آن آسیب نبیند زیرا باعث
كاهش كیفیت عكس میشود.

شکل6ـ2
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 2عدسی یا لنز :1شاید بتوان گفت كه مهمترین قسمت یك دوربین عكاسی لنز آن است .لنزها بیشترین
سهم را در تهیه یك تصویر خوب دارند .لنزهای امروزی بسیار پیچیدهاند.
اگر یك عدسی یا ذرهبین را در مقابل نور خورشید قراردهیم ،میبینیم كه در فاصلهای از عدسی یك نقطه
بسیار نورانی تشكیل میشود .این نقطه چیست؟ در واقع ،این نقطه كوچك نورانی تصویر كوچك شده خورشید
است .عدسیها این خاصیت را دارند كه تصویری از دنیای مقابل خود ،به صورت كوچكتر و وارونه (و البته
گاهی اوقات بزرگتر از شیء) در طرف دیگر ایجاد كنند.

عدسی واگرا

شل7ـ2

عدسی هم گرا

عدسیها در دو نوع كلی ساخته میشوند كه به آنها
عدسی هم گرا و واگرا میگویند .روش شناخت آنها
بسیار ساده است .هر عدسی كه لبههای نازكتری
نسبت به مركز داشته باشند ،هم گرا و عدسیهایی كه
لبههای آنها از مركزشان ضخیمتر باشند واگرا هستند.

شکل8ـ2

شکل9ـ2

باید بدانیم كه فقط عدسیهای هم گرا توانایی ایجاد تصویر روی یك سطح را دارند كه به آن تصویر حقیقی
میگوییم .اما عدسیهای واگرا تصاویری تولید میكنند كه فقط با چشم قابل دیدن هستند و امكان ثبت
ندارند كه به آن تصویر مجازی میگوییم.
 Lensـ1
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لنز یك دوربین از چند عدسی هم گرا و واگرا ساخته میشود .به این گونه لنزها ،لنزهای مركب میگویند.
یك لنز با مشخصههای متفاوتی شناخته میشود كه یكی از مهمترین آنها فاصله كانونی است .اگر جسمی
در فاصله بینهایت از یك لنز قرار گرفته باشد؛ فاصله محل تشكیل تصویر آن را تا مركز لنز ،فاصله كانونی
مینامند .فاصله كانونی بر حسب میلیمتر محاسبه میشود.
3
لنزهای ن ُرمال ، 1زاویه باز (واید اَنگِ ل) 2و زاویه بسته (تِله ُفتو)  :لنزها را درگروههای مختلف و براساس
نیازهای متفاوتی دستهبندی میكنند .بعضی از لنزها برای كارهای عكاسی معماری مناسب اند ،دسته دیگر،
برای عكاسی خبری كاربرد دارند ،برخی از لنزها را برای عكاسی از اشیای كوچك به كار میبریم و انواع دیگری
نیز برای كارهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.
یكی از روش های تقسیمبندی لنزها ،دستهبندی آنها
براساس فاصله كانونی آنها است .كم و زیاد شدن فاصله
كانونی لنزها سبب میشود كه میدان دید آنها تغییر
كند .میدان دید بعضی از لنزها گسترده است ،مث ً
ال
زاویه  180درجه را پوشش میدهند .به همین دلیل
به آنها زاویه باز میگویند .برخی از لنزها زاویه دید
كمی دارند و برای مثال  2درجه را پوشش میدهند،
به همین دلیل به آنها زاویه بسته (تله فتو) میگوییم.
پیشتر اشاره كردیم كه دوربینهای عكاسی در انداز ه و
شكلهای گوناگونی ساخته میشوند .همین تنوع شكل
و كاربرد سبب میشود كه اندازه فیل م و حسگرهای آنها
نیز متفاوت باشد .بنابر تعریف یاد شده ،اگر فاصله كانونی
یك لنز به اندازه قطر فیلم مورد استفاده یا حسگر آن
دوربین باشد به آن لنز ن ُرمال یا استاندارد میگوییم.
مهمترین ویژگی لنزهای نرمال این است كه شبیهترین
تصویر را مانند آنچه كه چشم میبیند ،ایجاد میكنند.
اگرچه چشم انسان میدان دید وسیعی دارد اما زاویه دید
مفید آن در حدود  45درجه است .زاویه دید یك لنز
نرمال هم در حدود  46درجه است .مث ً
ال در یك دوربین

عكاسی  135میلیمتری كه اندازه های تصویر آن 24×36
میلیمتر است اندازه قطر تصویر در حدود  44میلیمتر
میشود ،اما بیشتر كارخانههای سازنده؛ لنزهای 50
میلیمتری را به عنوان لنز نرمال ارائه میدهند.
هرچه فاصله كانونی لنز كمتر باشد ،زاویه دید آن
گستردهتر و هرچه فاصله كانونی یك لنز بیشتر باشد،
زاویه دید آن كمتر و محدودتر خواهد بود .بنابراین
در یك دوربین  135میلیمتری ،لنزهای كمتر از 50
میلیمتر مانند 15 ،20 ،24 ،28 ،35و  8میلیمتری،
دارای زاویه دید گستردهتری هستند و به همین دلیل
به آنها لنزهای زاویه باز (واید) میگوییم .از سوی دیگر،
لنزهای بیشتر از  50میلیمتر كه زاویه دید بستهتری
دارند ،لنزهای زاویه بسته یا تله فتو نامیده میشوند.
مانند لنزهای ،400 ،200 ،135 ،105 ،85 ،70
 1200 ،1000، 600 ،500و ...
شناخت لنزهای گوناگون و آشنایی با امكانات و
محدودیتهای آنها برای یك عكاس بسیار مهم است.
برای همین در بخشهای بعد ،بیشتر درباره لنزها
گفت وگو خواهیم كرد.

 Normal Lensـ1
 wide angle Lensـ2
 Tele Photo Lensـ3
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منظرهیاب
یك دوربین عكسبرداری با وجود سادگی ،نقش بسیار مهمی در تولید یك عكس دارد .هدف ما از تهیه یك
عكس هرچه باشد ،تصویر را به وسیله منظرهیاب دوربین میبینیم و كادر دلخواه را انتخاب میكنیم ،پس دیگران
چیزی را در عكس خواهند دید كه ما از طریق منظرهیاب دوربین دیده و انتخاب كردهایم .هر اندازه منظرهیاب،
ح و دقیقتری در اختیار ما بگذارد ،میزان خطای ما در انتخاب موضوع و كادر مناسب كمتر میشود.
تصویر واض 
1
منظرهیاب كه ویزور هم نامیده میشود ،در دوربینهای مختلف به شكلهای گوناگون ساخته میشود.

شکل10ـ2

 3منظرهیاب بازتابی :در دوربینهای بازتابی تك
لنز دیده میشود .این نوع منظرهیاب از پیشرفتهترین
انواع به شمار می آید .در این نوع منظرهیاب پرتوهای
نور از طریق لنز وارد شده و به یك آینه  45درجه
برخورد میكند و سپس به طرف باال منعكس شده

و روی یك شیشه مات نقش میبندد ،در باالی این
شیشه مات ،یك منشور پنج وجهی با تراش خاص
قرار گرفته و در مقابل یكی از وجه های منشور ،یك
عدسی بزرگكننده نصب شده است .چشم عكاس در
پشت این عدسی كوچك قرار میگیرد و تصویر را به

شکل 11ـ2
 Viseurـ1
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شكل كام ً
ال درست میبیند .در لحظه عكس گرفتن ،آینه  45درجه به طرف باال حركت كرده و از مسیر نور
كنار میرود و تصویری كه چند لحظه پیش دیده میشد ،اكنون بر روی فیلم یا حسگر دوربین دیجیتال ثبت
میشود .این نوع از منظرهیاب در دوربینهای قطع كوچك ( )135و بعضی از انواع دوربینهای قطع متوسط
( ) 120به كار میرود.

شکل 12ـ2

صفحه نمایش 1در دوربینهای دیجیتال :در برخی
از انواع دوربینهای دیجیتال ،یك صفحه نمایش
كوچك كه در پشت دوربین قرار دارد ،كار منظرهیاب
را انجام میدهد .به این منظره یاب ها صفحه نمایش
یا منظره یاب «ا ِل سی دی» می گویند.
رچر ، 3یكی از ابزارهای
 4دیافراگم : 2دیافراگم یا اَپ ِ ِ
مهم در یك دوربین عكاسی است .این وسیله كه در
داخل لنز قرار داده شده ،وظایف مهمی را به عهده دارد.
دیافراگم از چند تیغه فلزی تشكیل شده است كه
میتوانند روزنهای چند ضلعی و تقریبا دایره مانند را
به وجود بیاورند .این روزنه مانند مردمك چشم انسان،
میتواند با توجه به شدت یا كمبود نور ،در اندازههای

گوناگونی تنظیم شود .این تیغه های فلزی یا همان
دیافراگم ،تقریباً در وسط لنز قرار داده می شوند.
همان گونه كه اشاره شد ،دیافراگم وظایف گوناگونی
را به عهده دارد و یكی از مهمترین آنها كنترل مقدار
شدت نور وارد شده به دوربین است .با كوچك و
بزرگ شدن اندازه روزنه ،مقدار نوری كه از لنز عبور
كرده و به سطح فیلم یا حسگر برخورد میكند دچار
تغییر میشود .با محاسبات ریاضی ،هر یك اندازههای
دیافراگم ،با عددی مشخص شده است كه به آن
 f-stopیا  f-numberمیگویند.

شکل13ـ2

شکل 14ـ2

1- LCD Monitor
2- Diaphragm
3- Aperture
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هرچه اعداد دیافراگم بزرگتر باشد (مث ً
ال  )f.16روزنه
كوچكتر و هرچه عدد دیافراگم كوچكتر باشد (مث ً
ال
 )f.2روزنه بزرگتر میشود.
مطلب بسیار مهمی كه باید به خاطر بسپاریم این است
كه بین اعداد دیافراگم ،رابطهای به این شكل برقرار
ال  f.5، 6به عدد باالتر مث ً
است كه هرگاه مث ً
ال  f.8برویم
مقدار نور وارد شده به دوربین دقیقا نصف و هرگاه از
همان  f.5، 6به عدد پایینتر مث ً
ال  f .٤برویم مقدار نور
دقیقاً  2برابر خواهد شد .این رابطه بین تمام درجات
دیافراگم صادق است.
1
 5مسدودكننده یا شاتر  :یكی دیگر از مهمترین
قسمتهای یك دوربین عكاسی مسدودكننده یا شاتر
است .اگر دیافراگم مقدار نور ورودی را كنترل میكرد،
مسدودكننده یك دوربین عكاسی ،مدت زمان تابش
نور بر سطح فیلم یا حسگر را كنترل میكند.
مسدودكننده از هر نوع كه باشد ،درست در لحظه
عكس گرفتن به مدت مورد نیاز ،باز و بسته میشود.
این زمان ممكن است از كسری از ثانیه تا چند دقیقه
متغیر باشد .مسدودكننده به صورت پردهای به فاصله

تقریباً  2میلیمتر از سطح حساس قرار دارد و به آن
مسدودكننده كانونی میگویند .دوربینهای عكاسی
از هر نوع كه باشند از اعداد مشابهی برای سرعت
مسدودكننده استفاده میكنند.
تقریباً اعداد زیر را در همه دوربینها مشاهده می كنیم.
-500 -250 -125 -60 -30 -15 - 8 -4 -2 -1
1000
البته در بعضی از دوربینها ممكن است بعد از عدد
 1000عدد  4000 ، 2000و  ...هم دیدهشود.

شکل 15ـ2ـ انواع مسدود کننده

شکل 16ـ2

این اعداد نشاندهنده كسری از ثانیه هستند یعنی  1 ، 1 ، 1كه روی حلقهای كه بر روی بدنه دوربین قرار
8 4 2
دارد و مربوط به كنترل سرعتهای مسدودكننده است نوشته شدهاند .در دوربینهای جدیدتر ،ممكن است
این سرعتها از طریق بدنه دوربین كنترل شود.
چیزی كه در مورد مسدو د كنندهها باید بدانیم باز هم رابطه بین اعداد سرعتهای مختلف است.
همانگونه كه میبینید؛ بین اعداد سرعت هم رابطه نصف و دو برابر حاكم است.
1
125

زمان نصف شده

1
60

زمان دوبرابر شده

1
30
 Shutterـ1
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در برخی دوربینها سرعتهای بیشتر از یك ثانیه هم دیده میشود ،برای مثال از یك ثانیه تا  30ثانیه كه
تقریباً با یك رنگ متفاوت روی حلقه سرعت مسدودكننده مشخص شده است.
افزون بر آن ،حرف  Bكه تقریباً قبل از سرعتهای باالی ثانیه نوشته میشود ،حالتی است كه تا زمانی كه
دست ما دكمه دكالنشور دوربین را میفشارد مسدودكننده باز میماند و به محض رها كردن آن ،مسدودكننده
بسته میشود .از حالت  Bدر مواقعی استفاده میكنیم كه زمانهای طوالنی تر از زمانهای قید شده روی حلقه
مسدودكننده مورد نیاز باشد.
در بعضی از دوربینهای حرفهای عالوه بر اینها درجه دیگری برای سرعت قصد شده كه با حرف  Tمشخص
شده است .هنگامی كه از وضعیت  Tاستفاده میكنیم با یك فشردن دكمه دكالنشور ،مسدودكننده باز شده
و همچنان باز میماند تا بار دیگر دكمه را بفشاریم كه در این زمان مسدودكننده بسته میشود.
مسدودكنندههای كانونی به صورت یك پرده با فاصله كمی از سطح حسگر كه همان سطح كانونی لنز است
نصب شدهاند .تقریباً این پرده یا به صورت افقی حركت میكند و یا به صورت عمودی .البته در سالهای اخیر
بیشتر شاترهای كانونی از نوع عمودی كه از چند تیغه فلزی تشكیل شده است ساخته میشوند .این نوع
شاترها كمی پر سر و صداتر هستند اما میتوانند سرعتهای تا  1ثانیه را در اختیار عكاسان قرار بدهند.
8000
مسدودكنندهها عالوه بر كنترل مدت زمان نوردهی ،تأثیرات بسیار جالبی میتوانند در عكسهای ما داشته
باشند كه در بخشهای بعد آن را خواهیم آموخت.

نورسنج

1

ابزاری است كه میتواند تغییرات نور در محیطهای
گوناگون را اندازه گرفته و مقدار آن را به ما اطالع دهد.
در علوم و صنایع مختلف از نورسنج استفاده میكنند.
در عكاسی نیز چون تهیه عكس مستقیماً به نور وابسته
است آگاهی از مقدار شدت نور بسیار اهمیت دارد.
امروزه در بیشتر دوربینها نورسنج كوچكی نصب شده
است كه كمك میكند تا ما عكسهای درست و بدون
خطایی از نظر فنی تهیه كنیم .در بعضی از دوربینهای
حرفهای كه به منظور عكاسی تبلیغاتی ،صنعتی،
معماری و عكاسی از مناظر طبیعی به كار میروند
نورسنج در داخل دوربین وجود ندارد و كسانی كه با
این دوربینها كار میكنند از نورسنجهای دقیقتری
استفاده میكنند كه به نورسنج دستی معروف اند.
این  گونه نورسنجها امكانات ویژه و گستردهای در
اختیار عكاسان با تجربه قرار میدهند .پیش از این،

این نورسنجها به صورت عقربهای ساخته میشدند
اما چند سالی است كه نوع دیجیتالی آن روانه بازار
شده است.

شکل 17ـ2ـ دوگونه نورسنج دستی
 Light Meterـ1
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در دوربینهای دارای نورسنج هم اطالعات نوری پس
از عبور از لنز به سلول حساس نورسنج دوربین برخورد
میكند .این سلولها در هر دوربین در یك قسمت
از آن نصب شده اما كار همه آنها یكسان است .چون
اطالعات نوری از طریق عبور از لنز به سلول نورسنج
میرسند به این شیوه از نورسنجی  1T.T.Lكه به
معنای نورسنجی از میان لنز است ،گفته میشود.
سازندگان دوربین اطالعات مربوط به سرعت شاتر
و دیافراگم را كه به وسیله نورسنج محاسبه شده به
شكل های گوناگون در داخل منظرهیاب دوربین به
نمایش میگذارند.

شکل 18ـ2

همان طور كه میبینید در مقابل هر عدد دیافراگم یك عدد برای سرعت شاتر نوشته شده است .همه این
اعداد ،عكسهایی با نوردهی یكسان و درست در اختیار ما قرار میدهند ،البته این عكسها از نظر تصویری
تفاوتهایی با هم دارند كه به زودی درباره آن گفت وگو خواهیم كرد.

شکل 19ـ2ـ رابطۀ گشادگی دیافراگم و سرعت شاتر
1ـ مخفف  ،Through The Lensبه معنای از درون لنز می باشد.
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اگر دقت كنید میبینید وقتی  F.11به  F.16تبدیل شده یعنی به عبارت دیگر دیافراگم یك پله بسته شده و
در نتیجه میزان نور نصف شده است .زمان عكس برداری به جای  30/1به  15/1تبدیل شده یعنی مدت زمان
تابش نور را دو برابر كردهایم این عمل باعث جبران بستن دیافراگم شده است .و یا وقتی  F.11به  F.8تبدیل
شده یعنی نور وارد شده دقیقاً دو برابر شده است .زمان را از  1به  1ثانیه تغییر دادهایم .یعنی زمان تابش
30

60

نور را دقیقاً نصف كردهایم .به همین دلیل این عكسها از نظر مقدار نوری كه به سطح فیلم یا حسگر دوربین
دیجیتال برخورد میكند ،كام ً
ال یكسانند.

تنظیم فاصله یا واضحسازی

1

میدانیم كه وقتی یك شیء در بی نهایت قرار گرفت ه
باشد تصویر آن در فاصلهای از لنز تشكیل میشود
كه این فاصله را فاصله كانونی لنز میگویند .حاال اگر
شیء به طرف لنز نزدیك شود ،تصویر آن در فاصله
دورتری از لنز تشكیل میشود .اگر شیء آن قدر به
لنز نزدیك شود كه در فاصله دو برابر فاصله كانونی
از آن قرار گیرد؛ تصویر آن هم در طرف دیگر لنز و با
همان فاصله تشكیل خواهد شد .همین مسئله ما را
وادار میكند كه در هنگام عكاسی با كم و زیاد كردن

فاصله لنز و سطح فیلم همواره كوشش كنیم كه تصویر
واضحی از موضوع روی فیلم ثبت شود به این عمل
تنظیم فاصله یا واضحسازی (فوكوس كردن) میگویند.
روی بیشتر لنزها حلقهای وجود دارد كه ما به كمك
آن میتوانیم این كار را انجام بدهیم .با چرخاندن این
حلقه بعضی از عدسیهای داخل لنز به جلو و عقب
حركت كرده و باعث میشوند كه تصویری واضح روی
فیلم یا حسگر دوربینهای دیجیتال نقش ببندد.

شکل 20ـ2ـ چگونگی واضح شدن تصویر در دوربین های عکسبرداری
 Focusingـ1
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توجه داشته باشید كه در بیشتر دوربینهای مجهز به سیستم واضحساز خودكار ، 1امكان تنظیم دستی فاصله
هم وجود دارد .این دوربینها هم در مواردی ممكن است اشتباه كنند .معموالً این دوربینها هنگامی كه از
سطح های یك دست بخواهیم عكس بگیریم دچار خطا میشوند و نمیتوانند عمل واضحسازی را به درستی
انجام دهند به همین دلیل همواره باید دقت كنیم كه این عمل درست انجام شده باشد و بتوانیم خطاهای
احتمالی آن را اصالح كنیم .عمل واضحسازی در بعضی از عكسها میتواند به بیان هنری ما كمك كند.
گاهی با انتخاب درست نقطه وضوح میتوانیم توجه بیننده عكس را به نقطهای كه میخواهیم معطوف كنیم
و بسیاری از موارد دیگر ،و همین مسئله سبب میشود كه تالش كنیم مهارت واضحسازی را خوب فرا بگیریم.
امروزه بیشتر دوربینها به سیستم واضحساز خودكار مجهز هستند .با توجه به اینکه دوربین چقدر پیشرفته
باشد از یك نقطه تا بیش از چند ده نقطه را در تصویر شناسایی كرده و به طور خودكار فاصله را تنظیم میكند.

تصویر واضح

تصویر غیرواضح
شکل 21ـ2

شروع عكسبرداری
تا اینجا مطالب زیادی درباره عكاسی آموختهاید ،حاال وقت آن است كه به گونه ای عملی ،این دانستهها را
به كار ببرید .پس از انتخاب موضوع ،باید عمل تنظیم فاصله یا واضحسازی را انجام داد .اگر عمل تنظیم فاصله
یا به اصطالح واضحسازی درست انجام نشود به احتمال زیاد تصویر ،واضح نخواهد بود.

 Auto Focusingـ1
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سپس از موضوع ،نورسنجی کرده و با انتخاب سرعت
شاتر و دیافراگم مناسب  ،عکس برداری می کنیم.
مسئله مهم دیگر در هنگام عكاسی روش صحیح در
دست گرفتن دوربین است .تقریباً دست راست ،سمت
راست دوربین قرار گرفته و انگشت اشاره روی دكمه
دكالنشور قرار میگیرد و دست چپ در زیر دوربین و
انگشتان شست و اشاره دست چپ حلقههای كنترل
لنز مثل دیافراگم و یا حلقه وضوح را حركت میدهند.
هنگام عكس گرفتن تالش كنیم تا آنجا كه ممكن
است به گونه ای بایستیم كه دست ما كمترین حركت
را داشته باشد ،در مواردی میتوان از درخت ،ستون و
دیوار استفاده كرده و به آن تكیه كرد ،این عمل سبب
وضوح بیشتر عكس نهایی خواهد شد.
برخی وقتها هم الزم است از ابزارهایی مثل سهپایه
و تك پایه استفاده كنیم.
فراموش نكنید كه هرچقدر فاصله كانونی لنز بیشتر
باشد امكان لرزش دست و دوربین و در نتیجه امكان
غیر  واضح شدن عكس بیشتر است ،پس باید بیشتر
مراقب بود.

اساس كار دوربینهای دیجیتال

شکل 22ـ2ـ روش های درست گرفتن دوربین عکسبرداری
هنگام عکاسی

دوربینهای دیجیتال از بسیاری جنبه ها شبیه دوربینهای فیلمی هستند .تنها تفاوت مهم و بنیادی آنها در
قسمتی است كه تصاویر روی آن ثبت میشود.
در یك دوربین دیجیتال تصاویر به جای آنكه بر روی سطح فیلم نقش بسته و ثبت شوند ،روی یك قطعه
الكترونیكی تشكیل میشوند و پس از طی مراحلی به صورت فایلهای دیجیتال ذخیره شده و قابل دیدن
خواهند بود.
1
این عناصر الكترونیك كه به آن حسگر یا سنسور گفته میشود به دو شكل ساخته می شوند ،یك نوع آن
سی  ماس  CMOSو نوع دیگر آن سی .سی .دی  CCDنامیده میشود.
تا چند سال پیش انواع حسگرهای سی ماس  CMOSفقط در دستگاههایی استفاده میشد كه نیاز به كیفیت
باالی تصویری نداشتند ،مثل دربازكنهای تصویری ،دوربینهای مداربسته و غیره و علت آن هم ارزانتر بودن
آنها و مصرف كمتر انرژی توسط این قطعات بود و هرجا كه نیاز به كیفیت باالتری بود از سی .سی .دی CCD
استفاده میشد.
 Sensorـ1
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اما چند سالی است كه بعضی از سازندگان با تحولی كه در فناوری سی ماس  CMOSایجاد كردهاند توانستهاند
كیفیتهای بسیار باالیی از آنها به دست بیاورند و در حال حاضر در بسیاری از دوربینهای گرانقیمت دیجیتال
از سیماس استفاده میكنند .البته سی .سی .دیها هم در ساخت بعضی از دوربینهای دیجیتال به كار میروند
م بودن و مصرف بیشتر انرژی است.
اما اشكال اصلی آنها گرانتر بودن ،پرحج 
اما هر دو قطعه سی ماس و سی .سی .دی از واحدهای بسیار كوچكی ساخته شدهاند كه نور را به جریانهای
الكتریكی تبدیل میكنند .این واحدهای كوچك را پیكسل 1مینامند كه تركیبی است از كلمات  Pictureو
 Elementبه معنی تصویر و عنصر.

شکل 23ـ2ـ تصویر یک حسگر دوربین دیجیتال

اندازه هر یك از پیكسلها با توجه به نوع دوربین ،بین
 4تا  8میكرون است.
میبینید كه پیكسلها چقدر كوچك هستند ،به
عنوان مثال در یك سی ماس  CMOSكه اندازه آن
 15×22 mmاست ممكن است دوازده میلیون از آنها
را جای داد.
نور خورشید از سه نور اصلی قرمز ،سبز و آبی تشكیل
شده است و سایر رنگها از تركیب همین سه رنگ
به دست میآیند .پیكسلهای یك حسگر دیجیتال
با نظمی خاص هر كدام بخشی از این نورهای رنگی
را ثبت میكنند .بنا به دالیل فنی ،تعداد پیكسلهای
حساس به نور سبز دو برابر رنگهای قرمز و آبی است.

شکل 24ـ2ـ چگونگی قرارگرفتن پیکسل ها در یک حسگر
دیجیتال

 Pixelـ1
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پس از ایجاد تصویر برروی صفحه حساس یا همان حسگر ،هر كدام از پیكسلها به نسبت میزان نور رنگی كه
دریافت كردهاند ،جریان خفیفی ایجاد میكنند كه پس از ارسال به یك پردازشگر و اعمال برخی اصالحات به
صورت یك فایل تصویری ذخیره شده و در زمان مورد نیاز ،قابل نمایش خواهند بود.
حسگرهای دیجیتال هم مثل فیلم در اندازههای گوناگونی ساخته میشوند .در دوربینهای دیجیتالی كه
مصرف عمومی دارند و به  1PSمعروفاند حسگرها كوچك و در حدود  8×6میلیمتر هستند و در دوربینهای
نیمهحرفهای كه  2APSنامیده میشوند در حدود  15×22میلیمتر میباشند .در بعضی از انواع حرفهای آن
نیز حسگرهایی به اندازه فیلم )24× 36 mm(135نصب شده است ،كه به آنها فول فریم 3میگویند.
فناوری حسگرهای دوربین دیجیتال بسیار پیچیده است و هنوز مراحل تكامل خود را طی میكند.

شکل 25ـ2ـ دونوع حسگر دیجیتال

قدرتتفكیك

4

این دوربین چند مگا پیكسل است؟ این اولین پرسشی است كه معموالً در مورد دوربین دیجیتال پرسیده
میشود .تعداد پیكسلهای موجود در حسگر دوربین دیجیتال قدرت تفكیك نامیده میشود و معموالً بر حسب
مگاپیكسل (میلیون پیكسل) محاسبه میشود.
بر خالف تصور رایج باید بدانید كه قدرت تفكیك مهمترین عامل در كیفیت تصویر یك دوربین دیجیتال
نیست .قدرت تفكیك تنها تعیینكننده اندازه چاپی است كه میتوانیم از یك فایل دیجیتال به دست آوریم.
به  عبارت دیگر اینكه یك عكس را تا چه اندازه میتوانیم بزرگ چاپ كنیم .به عنوان مثال عكسهای یك
دوربین  6مگاپیكسل تا اندازه  30×40سانتیمتر و عكسهای یك دوربین  12مگاپیكسل تا اندازه 100×70
سانتیمتر امكان بزرگ شدن با كیفیت مطلوب را دارد.

 Point and Shootـ1
 Advance Photo Systemـ2
 Full Frameـ3
 Resolutionـ4
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حساسیت و نویز

1

در عكاسی با فیلم ،هرچه حساسیت بیشتر شود ،كیفیت تصویر كاهش مییابد.
در عكاسی دیجیتال نیز با باال رفتن حساسیت ،تصویر دچار كاهش كیفیت میشود .این پدیده را در عكاسی
دیجیتال نویز  ١مینامند .نویز به صورت
دانههای رنگی در عكس خو دنمایی
میكند .این پدیده هنگام عكس برداری در
محیطهای كمنور یا عكس برداری در شب،
تشدید میشود .تصاویر زیر نشاندهنده
تفاوت عكسهایی است كه با ISO 100
و  ISO 1600گرفته شدهاند.
شکل 26ـ2ـ ()ISO ١٦٠٠

شکل 28ـ2ـ ()ISO ١6٠٠

شکل 27ـ٢ـ ()ISO ١٠٠

شکل 29ـ٢ـ ()ISO ١٠٠

قالبهای مختلف تصاویر دیجیتال
اطالعاتی كه از حسگر دوربین دیجیتال فرستاده میشود ،پس از پردازش باید ذخیره شوند .این ذخیره اطالعات
ممكن است روی كارتهای حافظه دوربین و با دیسك سخت 2رایانه انجام شود؛ اما به هر حال این كار باید
براساس الگوهای معینی انجام پذیرد .شركتهای سازنده نرمافزارهای تصویری از سالهای پیش برای مصارف
گوناگون تصاویر دیجیتال قالبهایی را طراحی و مورد استفاده قرار دادهاند .این قالبهای ذخیرهسازی اطالعات
را فرمت 3مینامند .امروزه دهها قالب گوناگون وجود دارد كه هر كدام دارای ویژگیهای خاصی بوده و برای
هدفی خاص به كار میروند.
 Noiseـ1
 Hard Discـ2
 Formatـ3
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به عنوان مثال وقتی قرار است كه عكسهایی را توسط اینترنت بفرستیم ،نیازمند آن هستیم كه حجم فایل تا
ح ّ ِد ممكن كاهش یابد و با سرعت بیشتری فرستاده شود .در چنین مواردی فرمت  Gifبهترین انتخاب است.
این فرمت از توانایی فشردهسازی فایلهای تصویری برخوردار است .البته توجه داشته باشید كه به همان
نسبت كه از حجم فایل كاسته میشود تصویر ،دچار کاهش كیفیت نیز میشود.

شکل 30ـ2ـ تصویر با حجم کم

شکل 31ـ2ـ تصویر با حجم زیاد

رایجترین قالبهای ذخیرهسازی تصویرGif , JPEG, EPS, TIFF, PSD, RAW،
 Gifنوعی قالب است كه تقریباً در صفحات وب و نیز از كیفیت بسیار زیادی برخوردار است.
اینترنت به كار میرود و قابلیت فشردهسازی باالیی قالب  RAWكه نسبتاً از بقیه قالبها جدیدتر است،
بهترین قالب ذخیرهسازی عكس در مرحله عكاسی
دارد اما از كیفیت زیادی برخوردار نیست.
 JPEGنیز یكی دیگر از قالبهایی است كه هم است RAW .به معنی خام است ،در این قالب تمام
میتوان آن را فشرده كرد و در اینترنت به كار برد و هم اطالعات مربوط به شكل ،رنگ و دیگر موارد مربوط
برای ذخیرهسازی عكسها با كیفیت قابل قبول از آن به تصویر به شكل خام ذخیره شده و سپس به یكی
استفاده كرد ،این قالب را میتوان بدون فشردهسازی از قالبهای دلخواه تبدیل میشود.
حج 
هم به  كار برد.
م فایلها در قالب  RAWبسیار زیاد است ،اما یك
 TIFF،EPSقالبهایی هستند كه تصاویر را با كیفیت فایده بسیار بزرگ آن ،این است كه قابلیت ویرایش
بسیار زیاد رنگ مایه و رنگ ذخیره میكنند .البته به فراوانی را به عكاس میدهد .فایلهای ذخیره شده با
مقدار كم و بدون آنكه به كیفیت عكس صدمه بزنند قالب  RAWرا میتوان از نظر نوردهی ،رنگ ،وضوح و
نیز میتوان آنها را فشرده نمود .اگر هدف از تهیه دیگر موارد تا حدود بسیار زیادی اصالح نمود .فراموش
عكس ،چاپ آن به روش افست باشد ،این قالبها بسیار نكنید كه برای كارهای مهم مثل عكسهایی كه قرار
مناسباند .البته فراموش نكنید كه حجم فایلها در است در اندازه پوستر چاپ شوند و یا در نمایشگاه
در برابر دید همگان قرار بگیرند ،حتماً در هنگام
این قالبها نسبتاً زیاد و سنگین خواهد شد.
 PSDقالب اختصاصی برنامه فتوشاپ 1است .این قالب عكس برداری از این قالب استفاده كنید.

 Photoshopـ1
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كارتهایحافظه
همه دوربینهای دیجیتال ،تصاویر گرفته شده را روی كارتهای حافظه كه در درون دوربین نصب میشود
ذخیره میكنند .این كارتها نیز انواع گوناگون دارند كه رایجترین آنها عبارت اند از:
)Secure Digital(SD), Memory Stick(MS), Compact Flash(CF
كارتهای ساخته شده تا نیمه سال  ،2008توانایی ذخیره  8گیگابایت ( )8Gigaاطالعات را داشتند و البته
امروزه این توانایی ذخیره اطالعات رو به افزایش است.
هر گیگابایت معادل هزارمگابایت یا هزارمیلیون بایت است.
این كارتها را پس از عكاسی میتوان به وسیله كارتخوان 1و یا دوربین به رایانه متصل نمود و اطالعات آن
را انتقال داد.

شکل 32ـ2ـ نمونه هایی از کارت های حافظه

تراز سفیدی
مسئله تصحیح رنگ در دوربینهای دیجیتال مسئلهای
بسیار مهم است .اما خوشبختانه به شكل سادهای
امكا نپذیر است .در تمام دوربینهای دیجیتال
گزینهای به نام وایت باالنس یا تراز سفیدی وجود
2

دارد .در فهرست فرمان ها ،تراز سفیدی (وایت باالنس)
چندین گزینه به شرح زیر آمده است:
نور روز ،3هوای ابری ،4نور مصنوعی ،5فلورسنت یا المپ
مهتابی ،6نوع دوم فلورسنت ،7فالش ،8انتخاب دلخواه.9
 Card Readerـ1
 White Balanceـ2
 Day Lightـ3
 Cloudyـ4
 Tungestenـ5
 Fluorescentـ6
 Fluorescent Hـ7
 Flashـ8
 Customـ9
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كافی است شرایط نوری را تشخیص دهیم و روی دوربین اعمال كنیم .در چنین صورتی رنگهای عكس ما
به رنگهای طبیعت بسیار نزدیك خواهد بود.
در شرایطی كه نور محیط از منابع نامشخصی تأمین میشود ،بهترین شیوه استفاده از حالت دلخواه است .برای
استفاده از حالت دلخواه تراز سفیدی ،روشهای گوناگونی در دوربینهای گوناگون پیشبینی شده است.
رایجترین شیوه آن است كه در همان شرایط نوری از یك كاغذ كام ً
ال سفید عكس بگیریم و آن را به عنوان
مرجع به دوربین معرفی كنیم ،دوربین عكسهای بعدی را در آن شرایط نوری با رنگ صحیح ثبت خواهد كرد.

رایانه ،چاپگر ،اسكنر
اسكنرها
اسكنرها وسایلی هستند كه به ما این امكان را میدهند دادن عكس درون آنها و استفاده از نرمافزار ارائه شده
كه عكسها یا نگاتیوهای خود را به فایلهای دیجیتال توسط كارخانه سازنده ،عكسها به سادگی به فایلهای
تبدیل نماییم .این دستگاهها دارای انواع بسیار حرفهای دیجیتال تبدیل خواهند شد.
و گرانقیمت تا انواع رومیزی و خانگی هستند .با قرار

شکل 33ـ2ـ تصویر یک اسکنر

شکل 34ـ2ـ تصویر یک چاپگر

وسایل چاپ عكسهای دیجیتال
فایلهای دیجیتال را به روش های گوناگون میتوان چاپ كرد .انواع گوناگونی چاپگر 1و پالترهای لیزری 2و
جوهرافشان 3وجود دارند كه برای مصارف حرفهای و آماتوری ساخته شدهاند .و هر كدام از این دستگاهها
میتوانند از كاغذهایی با ضخامتهای مختلف و سطح گوناگون استفاده كنند .افزون بر این ،فایلهای دیجیتال
روی كاغذهای حساس مخصوص عكاسی نیز قابل چاپ هستند.

 Printerـ1
 Laser Platerـ2
 Inkjet Printerـ3
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انواع كاغذها
کاغذهای حساس چاپ در عکاسی
کاغذ عکاسی ،کاغذی با پوشش مواد شیمیایی حساس
به نور است که برای چاپ عکس به کار می رود.
کاغذ عکاسی برای انواع چاپ مانند چاپ تماسی
( ، )Contactچاپ با آگراندیسور ( )Enlargerیا
چاپگرهای جدید وجود دارد .کاغذ عکاسی تقریباً شبیه
به فیلم های نگاتیو عکاسی است و از ترکیب ژالتین
و برمید نقره ساخته میشود .جنس پایه کاغذهای
عکاسی از فیبر ( )FBیا پالستیک ( )RCاست.
کاغذ های حساس عکاسی ،نقش مهمی در ثبت و ارائۀ
تصاویر از روزهای نخستین پیدایش و ظهور عکاسی
داشته اند و در این روند ،تاکنون دچار دگرگونی های
فراوانی در انواع و فرایندها بوده اند.
کاغذ عکاسی از جایگاه و اهمیت بسیار زیادی در
دنیای عکاسی برخوردار است .شناختن امکانات و
انواع گوناگون و پرشمار این گونه کاغذها و همچنین
آگاهی دقیق و فنی نسبت به ویژگیهای هر نوع کاغذ،
عکاسان را در داشتن یک تصویر با چاپ مناسب و
نتیجه نهایی یاری می کند.
از آغاز تولید انواع کاغذهای حساس عکاسی ،سلیقه ها
و کاربردهای گوناگون برای انواع نگاتیوها ،مورد توجه
تولیدکنندگان نامدار صنعت عكاسي بوده است.
تفاوت و شباهت ها به طور کلی در اندازه ،ضخامت،
رنگ ،جنس ،بافت سطح ،حساسیت ،و همچنين
درجه کنتراست های گوناگون مورد توجه عكاسان  قرار
ميگیرد .از ویژگیهای آشکار کاغذها میتوان بهموارد
زیر اشاره کرد:
کاغذهای كمكنتراست (سافت)

دارای کنتراست کم و نرم و معموالً برای نگاتیوها یا
تصاویر دیجیتالی با کنتراست بسیار زیاد مناسب اند.
کاغذهای با كنتراست معمولي (نرمال)

دارای کنتراستی متوسط و بیشتر برای نگاتیوها یا تصاویر
دیجیتالی با کنتراست متعادل و نرمال مناسباند.
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کاغذهای پر كنتراست (هارد)

دارای کنتراست زياد و بیشتر برای نگاتیوها یا تصاویر
دیجیتالی که کنتراست ندارند ،مناسب اند.
همچنين انواع كاغذها از نظر ضخامت به شرح زير است:
کاغذهای نازک
کاغذهای متوسط
کاغذهای ضخیم

پایه کاغذهای نازک را یکصد گرم ،کاغذهای متوسط
یکصد و هشتاد گرم و کاغذهای ضخیم که بیشتر
برای چاپ عکس در اندازه های بزرگ و یا اجراهای
نمایشگاهی کاربرد دارند ،دویست و پنجاه گرم برمتر مربع
است .کاغذها در اندازه های استاندارد و در گونه های رول
برای پالترها و تخت (شیت) برای چاپگرها تولید می شوند.
امروزه انواع زیادی از کاغذهای عکاسی برای استفاده
در چاپگر (پرینتر) های خانگی یا تجاری و پالترها
در نمونه های متنوعی از جنس و بافت تولید شده و
می توان با شناخت انواع کاغذها برای هر کاربردی،
نوع خاصی از آنها را انتخاب کرد .برای نمونه می توان
به کاغذهای براق ،مات و نیمه مات در رنگمایه های
گرم  ،سرد ،خنثی ،طالیی ،نقره ای و متالیک در انواع
گوناگون اشاره کرد.
همچنین این کاغذها از نظر بافت سطح بیرونی ،دارای
تنوع بسیاری است برای نمونه می توان به بافت های؛
ابریشمی (سیلک) و دانه دار که هر کدام در نوع خود
از تنوع بسیاری برخوردار است ،اشاره کرد .اکنون با
پیشرفت در صنایع شیمیایی ،کاغذهایی ضدآب و
همچنین با جنس های گوناگونی مانند پارچه و  ...از
سوی کارخانه های سازنده تولید می شود .تنوع مواد و
جنس سطوحی که میتوان بر روی آنها عکس و تصویر
چاپ کرد ،به گونه ای زیاد و متفاوت است که اکنون
چاپ عکس بر روی انواع سطح ها مانند پالستیک،
شیشه ،پارچه ،سنگ و سرامیک و  ...کاری عادی و
روزمره به شمار می رود.

پودمان دوم :مواد ،ابزار و تجهیزات

نگهداری و حفاظت بهتر از کاغذ های مخصوص چاپ عکس
باید بدانیم اگر شرایط و نکته هایی را که برای نگهداری از کاغذهای چاپ الزم است رعایت کنیم ،میتوانیم
کاغذها را به گونه ای که تا مدت ها دوام داشته باشند ،نگهداری و مورد استفاده قرار داد.
الزم است کاغذهای حساس عکاسی را هیچ وقت از بسته بندی های اصلی و کارخانه ای جدا نکرده و در مکان هایی
خشک و خنک و دور از آسیب های وارده بر اثر نم ،رطوبت ،تابش مستقیم نور آفتاب و گازهای مضر و مواد
گوناگون شیمیایی و مانند شرایط استانداردی که پیشتر ،یادآوری شد نگهداری کنید.

ارزشیابی پایانی پودمان 2
عنوان
پودمان

تکالیف
عملکردی
(واحدهای
یادگیری)

تحلیل و بررسی و
کاربرد قسمتهای
اصلی یک دوربین
عکاسی در فرایند
پودمان  :2انجام کار
مواد ،ابزار و
تجهیزات نمره مستمر از 1

استاندارد
عملکرد
(کیفیت)
بررسی شیوه
کاربرد تنظیمات
دستگاه دوربین
عکاسی

نتایج مورد انتظار

شاخص تحقق

نمره

باالتر از حد انتظار روشهایتهیهعکسبهروشخالقانه 3
در حد انتظار

تنظیم دوربینهای حرفهای بر اساس
سوژه

پایین تر از حد انتظار نام گذاری اجزای دوربین عکاسی

2
1

نمره واحد یادگیری از 3
نمره واحد یادگیری از 20
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تاریخچه  ها (تاریخ هنر گرافیك و عكاسی در ایران و جهان)
مقدمه
هنرجویان در این پودمان ،برای درک بهتر روند دگرگونی هنرها از آغاز تا کنون با تاریخچه مختصری از
عکاسی ،گرافیک ،چاپ ،هنر ایران و جهان و برخی از جنبش ها و مکاتب هنری در دنیای معاصر آشنا می شوند.
همچنین برخی از نمونه های نوآوری و ابتکارات در هنر معاصر در رشته فتو ـ گرافیك را مشاهده می کنند.
نگاه به گذشته هنرها و تاریخ روند دگرگونی دورهها و سبكها ،همواره در درك عمیقتر تاریخ هنر ،تأثیرگذار
است .از این رو مطالعه تاریخ مختصری درباره گرافیك و عكاسی آگاهیهای بیشتری درباره روند پیدایش و
دگرگونی این هنرها به ما میدهد .مطالعه تاریخ شكلگیری هنرها و آشنایی با زمینهها و اشخاص مؤثر در
پیدایش جنبشها و سبكهای هنری به فهم بیشتر ما در روند حركت و تحول هنر در بستر تاریخ یاری كرده
و زمینهساز رشد و دگرگونیهای بعدی هنرها با توجه به دانش ،ابزار و فناوری روز خواهد شد.

تاریخ هنر گرافیك
در قرنهای گذشته ،پیش از آنكه چاپ و چاپگری پدیدار
شود ،هنر گرافیك از یكسو با نقاشی و از سوی دیگر با
خوشنویسی مرزهای مشتركی داشت و بهطور عمده در
هنر كتابآرایی متجلی میشد .اما با پیدایش و رواج
چاپ ،هنر گرافیك بیآنكه پیوندهای خود را با نقش و
خط از دست بدهد ،مفهوم تازهای كسب كرد .بدین معنا
كه بُعد جدیدی به آن افزوده شد كه همان چاپ و تكثیر
بود .از آن پس فنون گراوورسازی و چاپ در تولید آثار
گرافیكی آنقدر اهمیت داشت كه میتوان هنر گرافیك
را «هنر چاپی» نیز نامید.

با این مقدمه ،هنر گرافیك را میتوان به دو مفهوم قدیم
و جدید تعریف و مشخص كرد.
مفهوم جدید هنر گرافیك افزون بر زمینههای كتابآرایی،
تبلیغات تجاری ،اعالنات دیداری(پوستر و )...و مطبوعاتی،
نشانها ،پیكتوگرامها و  ...در هنر سینما ،تلویزیون،
انیمیشن ،معماری ،گرافیك محیطی و دیجیتال نیز
كاربرد دارد .بهطوری  كه هنر گرافیك افزون بر خط و
رنگ و سطح ،از عناصر بصری دیگری همچون حجم،
نور و حركت استفاده میكند تا رسانهای مؤثر برای انتقال
مفاهیم دیداری (بصری) باشد.

شکل 1ـ3ـ انیمیشن
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شکل 2ـ3ـ گرافیك محیطی یا دیجیتال

عنوان گرافیک از واژه یونانی « »GRAPHEINگرفته
شده که به معنای حکاکی ،نگاشتن ،طراحی و رسامی
است .در بیشتر موارد «هنر گرافیک» براساس یک
سفارش کاری شکل می گیرد .گاه فعالیت طراحان
گرافیک با سفارشی از حوزههای شغلی صنعت ،فرهنگ
و هنر یا موضوعات اجتماعی شروع میشود و با دانش و
قدرت خالقانه طراح گرافیک به انجام میرسد .طراحی
گرافیک در نشریات ،آگهی های تبلیغاتی و تجاری،
نشانههای راهنمای تصویری ،گرافیک محیطی ،سینما
و تلویزیون ،انیمیشن ،و حتی در معماری و آرایش

شهرها و مانند آن کاربرد وسیعی دارد ،به طوری که
امروزه بخش مهمی از محیط و دنیای پیرامون ما دارای
الگوهای زیبایی از طراحی گرافیک هستند.
تحول طراحی گرافیک را می توان به سه دوره مهم
تقسیم کرد.
 1آثار گرافیکی پیش از اختراع چاپ تا اختراع ماشین
چاپ
 2آثار گرافیکی پس از اختراع ماشین چاپ تا انقالب
صنعتی در اروپا
 3آثار گرافیکی پس از انقالب صنعتی تا دوران معاصر

1ـ دورۀ نخست
شاید بتوان گفت خطوط تصویری هیروگلیف و یافته هایی شبیه آن در تمدن های باستانی؛ از اولین دستاوردهای
گرافیک بشر بوده است.

شکل 3ـ3

شکل 4ـ3

شکل 5ـ3

نمونه هایی از خطوط تصویری هیروگلیف
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بسیاری از دستساختههای بشری ویژگیهایی از نظر
نقوش و تزئینات دارند که می توان آنها را در میان آثار
گرافیک به شمار آورد .در نتیجه ،تزئینات معماری،
نقوش روی سفالینه ها ،طراحی پرچم و درفش ها،
گچ بری ها و ...نیز به دلیل کاربرد نقوش ساده و الهام
گرفته شده از طبیعت که پیامی را منتقل می کنند
ویژگی گرافیکی دارند .همین حضور طراحی گرافیک
در کتاب ها و لوحه ها و به ویژه در هنر کتاب آرایی
پدیدار شده است .به طوری که می توان آنها را از اولین
نمونه های تصویرگری و صفحه آرایی به شمار آورد.

شکل   6ـ3ـ قدیمی ترین پرچم شناخته شده ایران از جنس
برنز

شکل 7ـ3ـ پرچم جمهوری اسالمی ایران
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بسیاری از کتاب های مذهبی ،علمی ،ادبی ،فنی
و مانند آنها در طول زمان و در یک کار گروهی
با ذوق و هنر توسط تصویرسازان ،تذهیب کاران،
صفحه آرایان ،نقاشان ،صحافان و جلدسازان با زیبایی
منحصر بهفردی تولید و عرضه میشدند .شایستهترین
نمونههای این گونه کارگاههای کتابآرایی ،کتابهایی
ادبی مانند شاهنامه ،کلیله و دمنه ،دیوان حافظ و
کتاب های علمی مانند خواص االدویه و ...است که با
مینیاتورهای ایرانی به تصویر کشیده شده اند.
2ـ آثار گرافیکی پس از اختراع ماشین چاپ تا
انقالب صنعتی
اختراع ماشین چاپ در میانه قرن پانزدهم میالدی
کاربردهای گسترده ای به گرافیک بخشید.
ماشین چاپ سبب شد تا نسخه های دستی کتاب های
دست نویس که با زحمت بسیار و در زمانی نسبتاً
طوالنی و در تعداد کم و برای افراد ویژه و طبقه ای
خاص در جامعه تهیه می شد؛ تبدیل به کتاب های
چاپی با تعداد بیشتر ،زمان و هزینۀ کمتر در اختیار
انبوهی از مخاطبان قرار گیرد .از این زمان به بعد،
جهان شاهد گسترش سوادآموزی و تدوین کتاب ها با
تصاویر چاپی در نسخه های زیادتری شد.
3ـ آثار گرافیکی پس از انقالب صنعتی تا دوران
معاصر
پس از انقالب صنعتی ،گرافیک نوین شکل گرفت.
با پیشرفت فن چاپ ،کاغذسازی ،بهکارگیری نقوش
تزئینی و تصاویر جدید و ابتکاری به همراه متن
نوشتاری ،فصلی نو در هنر گرافیک پدید آمد .رقابت
تنگاتنگ برای فروش بیشتر محصوالت ،کاالها و
خدمات ،سبب شکل گیری زمینه های جدیدی با
عنوان« :گرافیک تبلیغاتی» شد .در همین راستا سایر
فعالیتهای گرافیکی مانند :طراحی حروف ،پوستر،
بستهبندی ،طراحی اوراق اداری ،کتابآرایی و مانند
آن ،شکل تازه و صحیح خود را یافتند.
با گسترش تکنولوژی رایانه ،در آغاز قرن بیستم هنر
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گرافیک با چالش های جدیدی روبه رو شد .از سویی کارکردهای گسترده تری یافت و از سوی دیگر در مدت
کوتاهی با رشد روزافزون ،روش ها و راهبردهای پیشین را منسوخ نمود و مسیری نو در ارائه خدمات گرافیکی
به هنرمندان و طراحان گرافیک و جامعه مخاطب معرفی کرد.
رایانه امکانات بسیاری برای طراحی انواع حروف و فونت (قلم) در اختیار طراحان گرافیک گذاشت و نیازهای
این بخش را به طور چشمگیری برآورده ساخت.

شکل 8ـ3ـ هنر دیجیتال

شکل 9ـ3ـ پوستر فیلم
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تاریخچه عكاسی
متفكران قدیم یونان دریافته بودند كه اگر در یك اتاق
تاریك ،روزنهای بر روی یكی از دیوارها ایجاد كنند،
تصویر دنیای بیرون بر روی دیوار مقابل روزنه نقش
میبندد .در قرن شانزدهم با نصب عدسی در مقابل این
روزنه ،تصاویر دقیقتری به دست آمد .بعدها ساختن
جعبههای مجهز به عدسی رواج یافت و به صورت یكی
از ابزارهای نقاشی درآمد و هر جا كه به پرسپكتیو
دقیق نیاز بود از آن استفاده میشد .در قرن نوزدهم
و در سال  1826میالدی همین وسیله ساده ،توسط
شخصی فرانسوی به نام ژوزف نیسفور نی ئپس ،مورد
استفاده قرار گرفت و نخستین عكس تاریخ خلق شد.

شکل 11ـ3ـ تصویر سی وسه پل اصفهان ،از نخستین
عکس ها در ایران

شکل 10ـ3ـ تصویری از چگونگی طراحی با اتاقک تاریکی
که توسط حسن بن هیثم دانشمند ایرانی ،ابداع شد.

شکل 12ـ3ـ تصویر یکی از نخستین داگرئوتیپ ها توسط
لویی واگر

شکل 13ـ3ـ تصویر نخستین عکس دنیا که توسط ژوزف نیسفورنی ئپس گرفته شده
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عكاسی با فاصله اندكی در سال  1842میالدی از
طریق دربار قاجار به ایران وارد شد .پس از چند سال
با پشتیبانی دربار قاجار ،گسترش یافت و زمینه
پدید آمدن آثار خالقانه از نخستین عكاسان ایرانی
فراهم شد .تاریخ عكاسی در ایران یكی از دورههای
ن تاریخی در هنر ایران و جهان به شمار میرود.
درخشا 
موضوعات مورد توجه عكاسان در آن زمان ،طبیعت،
چهره افراد ،ساختمانها (نمادهای معماری) ،مراسم
رسمی ،مردم كوچه و بازار و  ...بود .پس از چند سال
عكاسی به میان مردم عادی راه یافت و با گشایش
عكاسخانهها در شهرهای ایران؛ گسترش پیدا كرد،
به گونهای كه امروز بخش جداییناپذیری از زندگی
روزمره مردم شده است.

شکل 14ـ3

شکل 15ـ3ـ تصویر کارگاه عکاسی تالبوت در انگلستان

شکل 16ـ3

شکل 17ـ3ـ میدانی در لندن ،عکاس تالبوت

اكتشافات و اختراعات پی درپی سبب تكامل عكاسی ،مواد حساس به نور و ابزارهای آن شده به طوری كه امروزه
تنوع دوربینها ،ابزار و تجهیزات عكاسی باورنكردنی است.
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مختصری درباره تاریخ هنر ایران و جهان
با سپری شدن زندگی انسان در دورههای دیرینه سنگی ،امتداد آن آفرینش آثار هنری شود ،این آثار ابتدایی
پارینه سنگی و نوسنگی كه هزاران سال طول كشید به عنوان هنر بدوی در اقوام و سرزمینهای گوناگون
تا انسان وارد دورههای جدیدی از ساخت ابزار و در شناخته و طبقهبندی شده است.

هنر آفریقایی
اصطالحی است که فقط به آفریقای سیاه به ویژه آثار مجسمه سازی و کنده کاری ساکنان حوزه وسیع اطراف
رودهای نیجر و کنگو گفته می شود ،بنابراین هنر مصر را شامل نمی شود .هنر آفریقایی در دو نوع درباری و
انتزاعی و مفهومی تقسیم می شود که نوع انتزاعی و مفهومی آن بر کار هنرمندان قرن بیستم مانند :پیکاسو
تأثیر بسیاری گذاشت.

شکل 18ـ3

شکل 19ـ3

نمونه هایی از هنر آفریقایی

هنر بومیان استرالیا
هنر بومیان استرالیا بیشتر شامل نقاشی و کنده کاری بر صخره ها و
روی زیورآالت و اشیای آیینی و همچنین نقاشی روی پوست درختان
بوده و اغلب انتزاعی و در برخی موارد طبیعت گرایانه اند.

شکل 20ـ3ـ نمونه ای از هنر آفریقایی

44

پودمان سوم :تاریخچه
فعالیت
کالسی

با جست وجو در اینترنت یا کتاب های تاریخ هنر از هنر بومیان استرالیا چند نمونه جمع آوری کنید.

هنر سرخپوستان آمریکای شمالی
آثار هنری سرخپوستان آمریکای شمالی از نظر فرم ،بسیار به هنر آفریقا و بومیان استرالیا شباهت دارد و شامل
ماسک ها ،تندیس های آیینی ،سفال و منسوجات است.

شکل 21ـ3

شکل 22ـ3

شکل24ـ3

شکل 23ـ3

نمونه هایی از هنر سرخپوستان امریکای شمالی
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هنر اسكیموها
مردمان قطب که به آنها اسکیمو نیز گفته می شود در ساخت آثار هنری مانند پیکره های جانوری ،صورتک ها،
لوازم زندگی و آثاری از جنس استخوان ،عاج و چوب مهارت دارند.

شکل25ـ3

شکل 26ـ3
نمونه هایی از هنر اسکیمو

با شروع زندگی شهرنشینی در تاریخ باستان از تمدنهای مهمی نام برده شده است كه برخی از آنها عبارت اند از:
هنر و تمدن میان رودان (بینالنهرین)
در حدود  6هزار سال پیش از میالد ،در دشتهای
حاصلخیز جنوب میانرودان (بین النهرین) (بین دو
رودخانه دجله و فرات) مردم كشاورزی كه از مناطق
شرقی (ایران) آمده بودند ساكن شدند و روستانشینی
در این منطقه به سرعت رشد كرد.
برخی از این روستاها به دلیل بهبود سیستم كانالهای
آبیاری ،توسعه تجارت و افزایش جمعیت وارد
عصر شهرنشینی شده و كمكم دولت شهرهایی را
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تشكیل دادند.
این دولت شهرها پس از به دست آوردن عامل وحدت
(مذهب) ،یكی از تمدنهای بزرگ جهان باستان
را به وجود آوردند و سهم مهمی در ابداع خط و
كتابت ،ادبیات ،قوانین اجتماعی ،ریاضی ،پزشكی،
ستارهشناسی ،معماری ،پیكرهسازی و  ...داشتند كه
دربردارنده هنر سومر ،ا ّكد ،سومر نو (اور) ،آشور و
بابل   است.

پودمان سوم :تاریخچه

شکل 27ـ3ـ جدول گاهنگاری دوره ها و سلسله های میان رودان (بین النهرین)
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پرسش و
پاسخ

1
2

چه عواملی سبب شكلگیری شهرنشینی در میان رودان شد؟
مهمترین تمدنهای میانرودان را نام ببرید.

از دیگر تمدنهای مهم باستان كه سبب شكلگیری هنرهای سرزمینهای گوناگون شده میتوان هنر و
تمدن های زیر را نام برد:

هنر و تمدن ایران پیش از اسالم
هنر ایران پیش از اسالم ،آثار متنوعی را در برمی گیرد
که از دوران های پیشا تاریخی تا دوره اسالمی را شامل
می شود و در هر دوره یا حکومتی براساس آثار کشف
شده از آن هنر ،تمدن ایران شناسایی شده است که
شامل هنر ایالمی ،مادی ،هخامنشی ،سلوکی ،اشکانی و
ساسانی است .طیف وسیعی از نقوش دیوارهای غارهای
لرستان تا مجسمه ها ،کاخ ها ،ستون ها ،سرستون ها
و زیورآالت ،پارچه ،قالی و مانند آن در هنر ایرانی
شناخته شده است.
شکل 28ـ3ـ لگام و دهنة اسب ،لرستان ،هزارة اول پ.م

شکل 29ـ3ـ جام طالیی ،مارلیک گیالن ،هزاره اول پ.م
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شکل 30ـ3ـ گاو کوهاندار سفالینـ تپه مارلیک ،گیالن ،هزاره
اول پ.م

پودمان سوم :تاریخچه

شکل 31ـ3ـ تصویر بازسازی شده از آرامگاه کوروش هخامنشی در
پاسارگاد
فعالیت
کالسی

شکل 32ـ3ـ نقش برجسته های هخامنشی بر
دیوارهای کاخ تخت جمشید

با راهنمایی هنرآموز خود در دو یا سه صفحه برخی از ویژگی های هنری یکی از دوره های تاریخی ایران
را بنویسید.

شکل 33ـ3ـ قالی پازیریک ،نمونه ای از هنر قالیبافی دوران
ساسانی

شکل 34ـ3ـ لوح ز ّرین برجسته شکارگاه ،نمونه ای از هنر
فلزکاری دوران ساسانی
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شکل 35ـ3ـ هنر سفالگری ـ تپة سیلک کاشان ـ هزارة اول پ.م

شکل 36ـ3ـ نمونه ای از هنر پارچه بافی دوران ساسانی

شکل 37ـ3ـ جزئیات نقش های میان قالی پازیریک

شکل 38ـ3ـ تصویر سرباز هخامنشی بر روی آجر لعابدار ،نمونه ای از هنر دوران هخامنشی
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هنر و تمدن مصر
هنر مصریان باستان بیشتر شامل تندیس ،مجسمه ،تابوت فراعنه ،کاخ ها و اهرام ثالثه در معماری ،نقاشی و
نقش برجسته کاری و مانند آن بوده است.
با راهنمایی هنرآموز خود
 1مهم ترین ویژگی های نقاشی های هنر مصر باستان را جست وجو و درباره آن در کالس گفت وگو کنید.
 2مهم ترین تابوت منقوش دوره مصر باستان را جست وجو کنید و آن را در کالس توضیح دهید.

شکل 39ـ3ـ ماسک ز ّرین تابوت توت َعنخ آمون

هنر و تمدن یونان

شکل 40ـ3ـ کاتب ـ هنر مصر ـ دوره پادشاهی قدیم

مدم ـ نقاشی دیواری
شکل 41ـ3ـ غازهای ُ

عناصر اصلی بینش یونانیان باستان انسان ،طبیعت و عقل بوده و در هنر یونان مظاهر آن دیده می شود .یونانیان
نخستین هنر بزرگ طبیعت گرا را در تاریخ عرضه کرده اند و به همین دلیل هنرمندان نوگرا در قرن بیستم
از میراث هنر یونان بهره مند شده اند .مجسمه سازی ،معماری ،ستون و سرستون سازی ،نقش برجسته سازی و
نقاشی روی سفال از مهم ترین میراث هنری یونان باستان است.
51

شکل 42ـ3ـ معبد پارتنون ـ آتِن

شکل 43ـ3ـ نقاشی روی سفال ـ حدود پانصد سال قبل از میالد

شکل 44ـ3ـ سردیس مفرغی ـ موزه ملی آتن
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هنر و تمدن روم باستان
پایۀ هنر روم باستان بر هنر یونانی استوار بود ولی از نظر محتوایی با آن تفاوت داشت .از مهم ترین فعالیت های
هنری روم باستان پیکره سازی ،ساخت سردیس (سر مجسمه) نقش برجسته و معماری است و از ویژگی های
آشکار آن واقع نمایی و طبیعت گرایی است.

شکل 45ـ3ـ مجسمه امپراطور

شکل 46ـ3ـ طاق نصرت کنستانتین ـ شهر رم

هنر و تمدن هند
هنر و تمدن هند بر پایۀ اصول سنتی و اعتقادات این
سرزمین شکل گرفته است .از میراث به جای مانده
از تمدن درۀ سند تا هنر کتاب آرایی دوران اسالمی

شکل 47ـ3ـ نیم تنه مرد روحانی ـ سنگ صابون

در هند ،شاهد نمونه های هنر معماری ،نقاشی،
مجسمه سازی ،کتاب آرایی ،نقش برجسته و مانند آن
هستیم.

شکل 48ـ3ـ نقاشی
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فعالیت
کالسی

از هنر کتاب آرایی دوران اسالمی در هند ،چند نمونه را در کالس معرفی کنید.

هنر و تمدن چین
هنر چینی از کهن ترین هنرهای جهان است و هنرهای معماری ،نقاشی ،مجسمه سازی در چین؛ ویژگی های
فرهنگ تمدن چین را نمایان می سازند .ساخت ابریشم ،کاغذ ،ظروف چینی و هنر باسمه کاری با لوحه های
چوبین از نمونه های آشکار هنر این سرزمین است.

شکل 49ـ3ـ دیوار چین ـ کوه های شمال چین
فعالیت
کالسی

شکل   50ـ3ـ نقاشی خیالی ـ دورۀ هان

دربارۀ هنر نقاشی چین پژوهش کرده و دربارۀ آن در کالس گفت وگو کنید.

هنر و تمدن ژاپن
هنر ژاپن تقریباً از هنر چینی تأثیر گرفته است .آیین بودایی عاملی نیرومند در مذهب و هنر ژاپنی بوده است.
در واقع ژاپنی ها از هنر چین الهام گرفتند ولی بر آن عناصری را افزوده و هنر ویژه خود را از معماری تا نقاشی
آفریدند.
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شکل   51ـ3ـ چینی های چندرنگ با نقوش گیاهی

شکل   52ـ3ـ مجسمه بودا

شکل   53ـ3ـ نقاشی کوه های فوجی ـ هوکوسای

شکل   54ـ3ـ ُهنر مدرن چین

هنر و تمدن سرزمینهای اسالمی
هنر اسالمی مبتنی بر دین اسالم ،محصول تمدنی است
که طی چندین قرن در قلمرو وسیع اسالم ـ از هند تا
اسپانیا ـ شکوفا بوده و س ّنت های هنری پایداری نیز
به بار آورد .هنر اسالمی دارای ماهیت دینی و معنوی
است که آشکارترین جلوۀ آن ،معماری مساجد و قالب
ویژه آن هنر انتزاعی است .خوش نویسی واالترین هنر

اسالمی به شمار می آید ،زیرا وسیله ای برای تجسم
کالم وحی است و به هنرهای دیگر صورت و معنای
زیبا می بخشد .نقوش اسلیمی یا هندسی نیز همین
کاربرد را در انواع جلوه های هنر اسالمی از معماری تا
کتاب آرایی ،قالی ،کاشی ،سفال و پارچه داشته است.
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فعالیت
کالسی

با راهنمایی هنرآموز خود چند نمونه از تلفیق و ترکیب خوش نویسی و تذهیب (نقوش هندسی و اسلیمی)
را جست وجو کرده و در کالس دربارۀ آن گفت وگو کنید.

شکل   55ـ3ـ نمونه ای از کاسۀ سفالین
تزیین شده با خط کوفی ،نیشابور

شکل   56ـ3ـ بشقاب سفالین دوران
عثمانی با تزیین گل و گیاه ،ترکیه

شکل   57ـ3ـ بشقاب با نقش پرنده ـ
سوریه یا مصر ،موزه آرمیتاژ

شکل   58ـ3ـ قندیل(چراغ سقفی) ـ سده  8هجری ـ دورة مملوک ـ
موزة مترو پولیتن نیویورک

شکل   59ـ3ـ قرآن به خط کوفی تحریری ـ سده سوم هجری قمری ـ
موزه ملی ایران
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شکل   60ـ3ـ تصویری از هنرنگارگری مکتب
اصفهان

پودمان سوم :تاریخچه

هنر و تمدن مسیحی
آثار هنر دوران آغازین مسیحیت ،بیشتر شامل نقاشی کتاب مقدس بوده است.

شکل   61ـ3ـ نقاشی موزائیک یونان

شکل   62ـ3ـ کلیسای سن ویتاله ـ ایتالیا

شکل   63ـ3ـ نقاشی دیواری ـ مقبرۀ دخمه ای ـ ایتالیا
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هنر و تمدن بیزانس
هنر بیزانس ،هنری مذهبی ،رمزگرا و رسمی است که با اقدامات ژوستی نین امپراتور روم شرقی شکل گرفت.

شکل   64ـ3ـ نقاشی دیواری ـ اثر ُجتّو

شکل   65ـ3ـ سردر ورودی کلیساهای رمانسک

شکل   66ـ3ـ طاق های رومی وار ـ کلیسای َسن ژیل

رنسانس
رنسانس به معنی تجدیدحیات و توانایی است اما به
جنبش فكری ای گفته میشود كه در سدۀ چهاردهم
در ایتالیا شروع و تا سدۀ شانزدهم میالدی به اوج خود
رسید .اگرچه ایتالیا خاستگاه رنسانس بوده ،اما دیگر
كشورهای اروپایی نیز در گسترش آن سهم داشتند.
متفكران رنسانس ،دستاوردهای هنری ،علمی و ادبی
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قرون وسطی را بی ارزش میدانستند و بر این باور
بودند كه با احیای فرهنگ و هنر یونان و روم میتوانند
فرهنگ و هنر خود را پیشرفت دهند.
از مهمترین هنرمندان این دوره میتوان جیوتو،
داوینچی ،میكل آنژ ،رافائل و دورر را نام برد.
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شکل67ـ3ـ جيواني بليني -مريم عذرا و مسيح كودك -اوايل
سده 16

شکل 68ـ3ـ مریم گراندوک ،اثر رافائل ،رنگ و روغن روی چوب،
حدود سال  1505میالدی ،کاخ پیتی ،فلورانس

شکل 69ـ3ـ چهار سوار ،اثر آلبرشت دو ِرر ،چاپ باسمه ای،

شکل70ـ3ـ بخشی از تندیس داوود ،اثر میکلآنژ،

 8ـ  1497میالدی ،آلمان

حدود سال 1504ـ  1501میالدی ،فلورانس
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هنر اروپا بعد از رنسانس تا قرن بیستم
بعد از رنسانس ،اروپا شاهد تحوالت پر شتابی در
سرزمینهای متفاوت بود ،سبكهای هنری با توجه
به شرایط سرزمینی شكل میگرفتند و رواج مییافتند.
مهمترین سرزمینهای اروپایی كه سبكهای هنری
مهم آن دوران در آنها شكل گرفت ،عبارت بودند از
ایتالیا ،اسپانیا ،فرانسه ،انگلستان ،هلند و آلمان.
برخی از این سبكهای هنری عبارت بودند از باروك،
روكوكو ،رمانتی سیسم ،رئالیسم ،امپرسیونیسم و
سمبولیسم.

شکل72ـ3ـ داوود در حال پرتاب سنگ بهسمت
جالوت ،اثر برنینی ،سنگ مرمر ،سال  1623میالدی،
ُرم (مقایسه کنید با داوود میکلآنژ)
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شکل 71ـ3ـ خوشهچینان اثر ژانفرانسوا میله 1857،میالدی،
رنگ و روغن روی بوم ،موزة اورسی ،پاریس

شکل73ـ3ـ تصویر ندیمه ها اثر والسکوئز ،رنگ و روغن ،سال 1656
میالدی ،مادرید
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شکل 74ـ3ـ اتاق نقاش در آرل ،اثر ونسان ونگوگ،

سال 1889میالدی ،رنگ روغن روی بوم ،موزۀ اورسی ،پاریس

شکل 75ـ3ـ سنگشکنان اثر گوستاو کوربه ،نگارخانۀ دولتی ،درسدن
(این تابلو در جنگ دوم جهانی ناپدید شد)

شکل76ـ3ـ بخشی از درخت زندگی ،سمبولیسم ،اثر کلمیت
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مكتبها و جنبشهای هنری مهم قرن بیستم تاكنون(دوران معاصر)
جهان هنر در سدۀ بیستم با خالقیت و نوآوری همراه
شد .توسعه علم و تكنولوژی در غرب ،چهرۀ زندگی
فرهنگی و اجتماعی دنیا را تغییر داد .این تغییرات بر
هنر نیز تأثیر گذاشت و انواع جنبشها و شیوههای
بیان هنری در زمینههای مختلف شكل گرفت .جنگ
جهانی اول و دوم و نتایج آن سبب شد تا مركز هنری
دنیا از اروپا به آمریكا منتقل شود .علم و تكنولوژی
در سدۀ بیستم مشكالت جدیدی مانند نابودی محیط
زیست ،بیماریهای جدید ،تبعیض نژادی و  ...بههمراه
داشت و سبب مخالفت برخی از هنرمندانی شد كه
اندیشۀ آنها در شكلگیری جهان بعد از مدرنیسم
بسیار تأثیرگذار بود .از ویژگیهای این اندیشه ،تنوع
و شكلگیری مراكز جدید هنری ،استفاده از ابزار و
روشهای نو برای بیان هنر ،استفاده از مواد و مصالح
جدید به جای بوم و رنگ است .همچنین گرایش
هنرمندان به مسائل اجتماعی روز ،تكامل و تكنولوژی

و گسترش رسانههای جدید همچون عكاسی و اینترنت
و هنرهای تركیبی را درپی داشته است.
در قرن نوزدهم ،شماری از هنرمندان جوان ،آزادانه
مسیرهای فردی یا گروهی تازهای را پیش گرفته و از
حدود هر مكتب و شیوهای بیرون قرار گرفتند كه از
آنان به عنوان هنرمندان بدون مكتب نیز یاد میشود.
هنرمندانی همچون :فرانسیسكو گویا ،اونوره دومیه و
ژان فرانسوا میله (میه) هر سه هنرمند ،در شكلگیری
هنرهای چاپی به ویژه گراوورسازی نقش بسزایی
داشتند كه فصل مشترك هنر نقاشی و گرافیك است.
یكی از دالیل شكلگیری جنبشها و مكاتب هنری
قرن بیستم در زمان كوتاه و با سرعت تغییرپذیری،
سرعت زندگی بشر در دوران معاصر است به طوری  كه
پس از گذشت یك یا دو دهه شاهد تغییر مكاتب یا
سبكها و شیوههای هنری هستیم .مهمترین جنبشهای
هنری دوران معاصر عبارتاند از:

اكسپرسیونیسم و فوویسم

شکل77ـ3ـ میز غذاخوری اثر هانری ماتیس ،نودیسم 1908
میالدی ،موزة ارمیتاژ ،سن پترزبورگ
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شکل78ـ3ـ نیاز اثر َکته ُکل ویتْس،اکسپرسیونیسم
سال های 1901ـ1893میالدی ،لیتوگرافی
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كوبیسم و فوتوریسم

شکل 79ـ3ـ صور یگانه از استمرار در فضا،
اثر امبرتو بوتچونی ،فوتوریسم  ١٩١٣میالدی

شکل  80ـ3ـ گوئرنیکا اثر پیکاسو ،کوبیسم 1937

دادائیسم و سورئالیسم

شکل81ـ3ـ دوچرخۀ فلزی سوارشده روی پایۀ
چوبی رنگآمیزی شده اثر مارسل دوشان ،دادائیسم،
 1913میالدی ،موزة هنر مدرن ،نیویورک

شکل82ـ3ـ اثر سالوادوردالی سورئالیسم  ،1929رنگ و
روغن روی بوم
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آبستره و انتزاعی
آغاز قر ن بیستم را سالهای پیدایش هنر انتزاعی (آبستره)
می دانند .در هنر انتزاعی ،تجسم کلّی و ذهنی از طبیعت
وجود دارد که با تجربه های بصری و تجسمی پدید میآید.
در واقع در این نوع از هنر ،هنرمند هیچگاه تقلید کاملی
از جهان مادی ندارد.

شکل83ـ3ـ هنر انتزاعی ،خطای دید اثر ویکتور وازارلی

شکل84ـ3ـ منحنیمسلط،اثرواسیلیکاندینسکی،هنرانتزاعی

شکل85ـ3ـ اطراف ماهی ،اثر پُل کله ،هنر انتزاعی رنگ و روغن
روی بوم 1926 ،میالدی

اکسپرسیونیسم انتزاعی

شکل86ـ3ـ اکسپرسیونیسم انتزاعی رنگ و روغن و رنگ لعابی روی بوم بدون
آستر ،جکسون پوالک 1950 ،میالدی ،موزۀ هنر مدرن ،نیویورک
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هنر پست مدرن (بعد از مدرنیسم)

شکل 87ـ3ـ هنر پست مدرن در معماری

شکل88ـ3ـ شهر کویری ،اثر پرویز کالنتری ـ نقاشی با مواد ترکیبی

هنر مینیمال و هنر مفهومی
اساس هنر مینیمال ،خالصه گرایی در فرم و تأکید بر محتوا در نقاشی و تندیس سازی است و از قوانین فیزیک،
ریاضی ،طراحی صنعتی ،استعاره و نشانه در خلق آثار استفاده می شود.

شکل89ـ3ـ بدون عنوان ،اثر دانالد جاد (،1965 ،)Judd
فلز ،هنر مینیمال گالری لئوکاستلی ،نیویورک ،آمریکا

شکل90ـ3ـ یک و سه صندلی اثر جوزف کازوت ،هنر مفهومی1965 ،
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شكلهای جدید هنر
از سوی دیگر محیط ،چیدمان و اجرای نمایشی و
تمام جاذبههای هنری مستتر در این سه عنصر توجه
هنرمندان را به خود جلب كرد .امروزه فعالیتهای

نمایش گونه و ژستهای اجتماعی رخداد هنری تلقی
میشود .هنر جدید در شكلهای هنر چیدمان ،هنر
ویدئو ،هنر عكس و هنر محیطی ظاهر شده است.

شکل91ـ3

شکل92ـ3
اثر هنری با استفاده از چیدمان ابزارها و وسایل

نوآوری و اختراعات در رشته فتوـگرافیك
نوآوری و اختراعات در گرافیك (روند دگرگونی و تحوالت صنعت چاپ و انقالب دیجیتال)
گرافیك پیوستگی عمیقی با چاپ دارد تا جایی كه بعضی چاپ و تكثیرپذیری را وجه تمایز گرافیك از
شاخههای دیگر هنر تجسمی میدانند .از آنجایی كه «چاپ» در طول تاریخ تغییرات اساسی داشته است ،هنر
گرافیك نیز از این تغییرات بی تأثیر نمانده ،طراحان گرافیك نیز متناسب با آن از روشهای اجرایی جدیدی
استفاده نمودهاند.

تعریف چاپ
واژه چاپ (كاو) یا (چاو) به معنای پول كاغذی از تمدن
چین گرفته شده است .اما به طور كلی فرایند چاپ
عبارت است از عمل تكثیر نقوش ،تصاویر ،نوشته و
رنگها در تعداد مشخص و محدود ،توسط صفحهای
به نام واسطه چاپی بر زمینه ای از پیش تعیین شده.
باید توجه داشت كه در تمام فرایند چاپ ،واسطۀ چاپی
نقش اصلی را به عهده دارد.
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واسطۀ چاپ با توجه به انواع چاپ ،نامهای متفاوتی
به خود میگیرد مانند شابلون ،زینك ،كلیشه ،باسمه،
قالب و ...واسطۀ چاپ وظیفۀ نگهداری رنگ را به عهده
دارد و برای چاپ هر نسخه ،یك بار به مركب آغشته
شده و تصاویر را بر سطح چاپ شونده (كاغذ ،پارچه،
فلز ،شیشه ،پالستیك و  )...منتقل میكند.

پودمان سوم :تاریخچه

تعریف چاپ دستی
چاپ دستی به تكثیر تعداد محدود آثاری گفته میشود كه تمام مراحل كار آن مانند :آمادهسازی واسطۀ چاپ،
رنگگذاری و عملیات چاپ و پس از آن ،توسط دست انجام میشود .اثر چاپ دستی ،مانند یك اثر نقاشی
میتواند خود ،محصول نهایی باشد.

تاریخچۀ چاپ
دوران غارنشینی :در آثار بر جای مانده از دوران
غارنشینی ،دو گونه تصویر چاپ مانند به دست آمده
است كه در یكی از آنها اثر دست به صورت مثبت و در
دیگری به صورت منفی بر دیواره غار نقش بسته است.
در اولی آغشته كردن دست به ماده رنگین و انتقال
آن به سطح دیوار و در دومی با قرار دادن دست بر
دیواره و پاشیدن رنگ به اطراف آن نقش دست برجای
مانده است.

شکل93ـ3ـ اثر دست بر روی دیوار ـ دورۀ پیش از تاریخ

تمدنهای آغازینُ :مهرها قدیمیترین نشانههای
چاپ به معنای امروزی خود هستند .نخستین ُمهرها
مربوط به شش هزار سال پیش از میالد است كه در
عراق ،سوریه و تركیه یافت شدهاند.
نقوش ُمهرها در انواع تخت و یا استوانهای ابتدا روی
سنگ حكاكی میشد سپس بر صفحۀ گِلی مرطوب و
یا موم مذاب منتقل می شد .از ُمهرها به عنوان نشان
هویت ،امضای فرمان و یا تزیین استفاده میشد.

شکل94ـ3ـ نقش ُمهر استوانه ای

شکل95ـ3ـ ُمهر استوانه ای
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پیدایش چاپ در سرزمینهای شرقی
نخستین نمونههای چاپ در سرزمینهای شرقی :چاپ روی پارچه به
وسیلۀ قالبهای چوبی در سدۀ چهارم پیش از میالد در هند رواج داشته
است .این فن در سدۀ دوم پیش از میالد به چین و سپس به ایران وارد
شده و پارچههای دوره ساسانی نمونهای از آن است.
چینیها در سدههای اولیة میالدی ،اساسیترین نقش را در پیدایش و
پیشرفت چاپ داشتند .آنها مركب را از سدههای قبل از میالد ساخته
بودند .افزون بر این با اختراع كاغذ در سدۀ دوم میالدی ،گامی بزرگ در
راه پیشرفت چاپ و ترویج فرهنگ نوشتاری برداشته شد.

شکل96ـ3ـ اثر چاپی از باسمه چوبی

روش دوم با استفاده از ُمهرهای حكشده ،انجام
میشده است.
در سدۀ هشتم میالدی استفاده از قالبهای چوبی به
طور كامل در چین رواج یافته بود .قالبساز ،طرح را
به طور وارونه بر قالب چوبی منتقل میساخت .سپس
اطراف طرح را با دقت و مهارت حكاكی میكرد .پس
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شکل97ـ3ـ چاپ سرودهای بودایی ـ ژاپن

از آن ،سطح قالب را مركبی میكرد و قطعۀ كاغذی را
روی قالب مركب خورده قرار میداد و با سایش ،مركب
از قالب بر سطح كاغذ نقش میبست.
با گسترش چاپ از چین به ژاپن ،این ژاپنیها بودند
كه در سدۀ هشتم میالدی اولین اثر چاپی تاریخدار
را منتشر كردند.
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نخستین پول كاغذی نیز در سدۀ نهم میالدی در
چین طراحی و چاپ شد .همچنین در سدههای نهم
و دهم ،كتابهای طوماری جای خود را به كتابهای
آكاردئونی (دارای ورقهای تا خورده) داد و در سدۀ
دهم و یازدهم كتابهای دوخته شده پدید آمد.
چاپ كارتهای بازی نیز شكل دیگری از طراحی
گرافیك و چاپ اولیه بود كه در چین رواج پیدا كرد.
حروف متحرك اولیه در قرن یازدهم ابتدا در چین و
سپس در ُكره به وجود آمد.
چاپ در سرزمینهای غربی :قدیمیترین نمونه
چاپ ،پارچهای است مربوط به سدۀ ششم میالدی و
به سبك شرقی ،كه با استفاده از قالبهای چوبی اجرا
شده و از داخل یك گور در اروپای شمالی به دست
آمده است.
در شرایطی كه در سرزمین چین (و كشورهای مجاور)
قرنها از پیدایش و رواج چاپ میگذشت ،روش
استفاده از قالب چوبی بر روی كاغذ ،در قرن سیزدهم
از چین به اروپا منتقل شد .این آثار چاپی با متون
مذهبی و تصاویر قدیسان همراه بود كه به تدریج به
چاپ كتابهای كلیشهای انجامید.
كتابها قبل از پیدایش و رواج آن به شكل امروزی با
دست نوشته میشد و نقاشان و تذهیبكاران آنها را
مصور و مزین میساختند.
اختراع چاپ با حروف متحرك فلزی در قرن پانزدهم
میالدی به وسیله یوهان گوتنبرگ آلمانی نقطۀ عطفی
در تاریخ چاپ شد كه با طی كردن قرنها به صنعت ـ
رسانۀ قدرتمندی تبدیل شد.
در فاصلۀ سدههای پانزدهم تا نوزدهم میالدی استفاده
از لوحههای فلزی ،خیلی زود جای خود را در مصور
كردن كتابهای چاپی باز كرده ،تقریباً جای قالبهای
چوبی را گرفت و آثار هنری با تكنیك حكاكی روی
فلز (گراوورهای چاپی) شكل گرفتند.

شکل98ـ3ـ چاپ دستی ـ آلبرشت دو ِرر

شکل99ـ3ـ حکاکی روی فلز ـ آلبرشت دو ِرر
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روش «لیتوگرافی» در قرن هجدهم میالدی توسط «آلویس ِزن ِه فِلدر »1به وجود آمد كه بعدها به فراگیرترین
شكل چاپ در سدههای نوزدهم و بیستم تبدیل شد و پس از طی مراحلی در شكل صنعتی شده خود به نام
«چاپ اُفست» معروف شد.

شکل100ـ3ـ لیتوگرافی اثر تولوزلوترک 95×3/127 ،سانتیمتر،
 1893میالدی

شکل101ـ3ـ لیتوگرافی اثر ژان دو بوفه 52×37/9 ،سانتیمتر،
 1962میالدی

ثبت اختراع چاپ «سیلك اسكرین» در قرن بیستم
میالدی سبب شد عمل چاپ كه تا آغاز سدۀ
بیستم ،بیشتر روی صفحات كاغذی تخت یا پارچه
انجام میگرفت ،روی انواع سطوح با مواد و شکلهای
گوناگون ممکن شود.
در سدۀ بیستم میالدی به کارگیری صفحات لینولئوم
نیز در چاپ رایج شد و هنرمندان بسیاری با این روش،
آثاری ارائه كردند.
شکل102ـ3ـ حکاکی روی لینولئوم اثر پابلو پیکاسو3/75×62 ،
سانتیمتر 1857،میالدی
1- Aloys Senefelder
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نگاهی به پیشینۀ چاپ و چاپ دستی در ایران و تأثیر آن بر هنر گرافیک
همان طور كه پیش تر اشاره شدُ ،مهرها ،قدیمیترین
نشانههای مرتبط با چاپ بودند كه در سرزمین ایران
نیز مانند تمدنهای دیگر رواج داشتند.
در دوران ساسانی ،استفاده از پارچههای چاپی متداول
بود و آنها با استفاده از قالبهای چوبی بر روی پارچههای
گوناگون نقوشی را چاپ میكردند.
در اواخر سدۀ هفتم هجری نیز در دورۀ حكومت ایلخانان
مغول ،نوعی پول كاغذی به نام «چاو» در مدت كوتاهی
در ایران رایج شد كه به دلیل استقبال نكردن مردم به
سرعت از میان رفت .محل چاپ این پولهای كاغذی را
«چاوخانه» میگفتند.
وجود نقشهای چاپشده بر حاشیۀ بعضی از كتابهای
دورۀ تیموری نیز ،نشان از استفاده از قالبهای چوبی در
سدة دهم هجری دارد.

شکل103ـ3ـ عیدیسازی ـ حاشیه کتاب چاپ شده با قالب
قلمکار ـ دورة تیموری

از دورۀ صفویه (به ویژه زمان شاه عباس) نمونههایی
از پارچههای كتانی و ابریشمی باقی مانده كه روی
آنها را با استفاده از قالبهای چوبی نقش زدهاند .به
نظر میرسد كه چاپ پارچههای قلمكار كه تا امروز
نیز جای خود را در صنایع دستی ایران (عمدتاً در
اصفهان) حفظ كرده است ،در ادامه همین سنت باشد.
نوع دیگری از آثار چاپی در عصر قاجار در ایران وجود

داشته است كه به عیدیسازی معروف بود .در این
شیوه ،نقوش مختلف با استفاده از قالبهای چوبی
(كه شبیه قلمكار بود) بر روی كاغذ چاپ میشد.
این نمونهها به صورت كارتهای چاپ شده به عنوان
عیدی در مكتبخانهها به شاگردان هدیه داده میشد.
تصاویر ،سه نمونه از نقشهای عیدیسازی حدود اواخر
سدۀ دوازدهم هجری را نشان میدهد.

شکل104ـ3ـ عیدی سازی ـ دورة قاجار

شکل105ـ3ـ عیدی سازی ـ دورة قاجار
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در ادامۀ عصر قاجار ،گشایش چاپخانهها در ایران سبب
رواج انتشار كتابها و روزنامهها شد .نخستین چاپخانهها
با حروف سربی و الفبای ارمنی بود که در اواسط سدۀ
یازده قمری در جلفای اصفهان راهاندازی شد.
اما نخستین چاپخانهای كه در ایران اقدام به چاپ
كتاب با حروف فارسی و عربی نمود ،چاپخانهای
مجهز به حروف سربی بود كه در تبریز دایر شد و
رسالۀ جهادیه (یا فتحنامه) اولین كتابی بود كه در
سال  1227هجری قمری در این چاپخانه به چاپ
رسید .در آن زمان به چاپخانه ،باسمهخانه و بعدها
مطبعه میگفتند .بعضی از كتابهای چاپشده در این
دوره مصور بودند و در كنار متن حروفچینی شده ،از
تصاویر چاپ شده با قالبهای چوبی در آنها استفاده
شده است .این موارد از نخستین تأثیرات صنعت
چاپ بر کتاب آرایی در ایران در دوران معاصر است و
به تدریج کاربرد چاپ در دیگر محصوالت گرافیکی
افزایش یافت.
با ورود دستگاههای چاپ سنگی «لیتوگرافی» ،برای
مدت نزدیك به ربع قرن ،این شیوۀ چاپی مورد استفاده
قرار گرفت .نخستین چاپخانۀ مجهز به دستگاههای
لیتوگرافی ،در تبریز دایر شد و نخستین كتابی که
در آن چاپ شد نیز قرآن بود .همچنین در این دوره،
نخستین مطبوعات ایرانی به روش لیتوگرافی چاپ و
منتشر شدند.
ابوالحسن غفاری ملقب به صنیعالملك (عموی
كمالالملك) ،میرزا ابوتراب غفاری (برادر كمالالملك)،
میرزا موسی و مصورالملك از هنرمندانی بودند كه
تصویرسازیهای آنها در نشریات دورۀ قاجار به روش
لیتوگرافی به چاپ رسیده است.
پس از این دوره ،چاپخانههای مجهز به حروف متحرك
سربی دوباره رایج شد و چاپ لیتوگرافی كمكم از رونق
افتاد .سالها بعد ،نوع پیشرفتهتر لیتوگرافی با عنوان
«چاپ اُفست» در كنار چاپ با حروف متحرك ،به
شیوۀ رایج در صنعت چاپ تبدیل شد.
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شکل106ـ3ـ صفحه ای از کتاب مختارنامه ـ چاپشده با حروف
متحرک سربی و دارای هشت تصویر گراور چوبی (با دست
رنگ آمیزی شده)ـ  1261هجری قمری

شکل107ـ3ـ صفحه اول روزنامه شرف ،لیتوگرافی  1301هـ .ق
به خط نستعلیق با استفاده از حاشیههای تزیینی

پودمان سوم :تاریخچه

میتوان چنین نتیجه گرفت:
 1چاپ دستی همزاد بشر است و اثرش در قدیمیترین
آثار هنری برجای مانده وجود دارد.
 2اختراع چاپ ماشینی یكی از انقالبهای مهم تاریخ
بشر است .چیزی مانند :كشف آتش ،اختراع چرخ و
موتور بخار.
 3پس از «انقالب دیجیتال» و گسترش فناوری
رایانه ،معنای چاپ نیز تغییر كرد  .ماشینهای تكثیر
دیجیتالی از یك سو و رسانههای دیداری هم از سوی
دیگر ابعاد این انقالب را گسترش دادند و تأثیرات
شگرفی در همه زمینه های هنری به ویژه هنر گرافیك
و عكاسی به وجود آوردند .اگر «چاپ» را تكثیر همانند
بدانیم؛ وقتی اثری روی رسانههایی مانند رایانه و
تلویزیونهای شهری و گوشیهای تلفن همراه پخش

میشود ،تكثیر نیز به معنای معاصر آن رخ میدهد.
به بیان دیگر ،انقالب دیجیتال نه تنها روش تولید
آثار گرافیكی را تغییر داده و طراحان ابزارهای جدید
و نرمافزارها را برای تولید یك اثر گرافیكی در اختیار
دارند ،بلكه تكثیر این آثار هم گسترش و تنوع زیادی
یافته است .این دو امكان در كنار هم باعث پدید آمدن
شیوهها و رسانههای جدیدی در گرافیك شده است.
گرافیك متحرك به یاری همین امكانات ،گسترش
زیادی داشته و انواع نشانههای متحرك ،پوسترهای
متحرك و آثاری از این دست ،به فضای گرافیك افزوده
شده است .همچنین استفاده از ابزار دیجیتال ،سبب
توجه و زیاد شدن دقت اجرا و ظرافت ترسیم تصاویر
و نوشتار شده است.

شکل108ـ3ـ ماشین های پیشرفته چاپ

شکل109ـ3ـ ماشین های پیشرفته چاپ

شکل110ـ3ـ تصویر چاپ بر روی ساختمان
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دوربین عکاسی مانند آیینه ای با حافظه ،همۀ
رخدادهای مقابل خود را ثبت می کند و همین توانایی
ثبت تصاویر ،عکاسی را به ابزاری قدرتمند در ثبت و
ضبط جهان و هرآنچه در آن قرار داشت ،کرد.
عکاسی با زمینه های گستردۀ کاربردی و هنری خود،
تاکنون نقش بسیار ارزنده ای در زندگی بشر داشته
است .برخی از کاربردهای عکاسی در زمینه های
گوناگون عبارت اند از:
 1عکاسی مستند خبری
 2عکاسی صنعتی ـ تبلیغاتی

 3عکاسی چهره (پرتره)
 4عکاسی طبیعت
 5عکاسی معماری
 6عکاسی علمی
 7عکاسی ورزشی
گونۀ غیرکاربردی عکاسی« ،عکاسی هنری» نام دارد
که در اینگونه ،عکاس به هیچگونه استفاده و کاربردی
از عکس ،جز هدف شخصی و هنری خود نمی اندیشد.
در این گونه ،عکاسی؛ وسیله ای برای گسترش و انتقال
زبان ناب تصویری است.

نوآوری و اختراعات در عكاسی
(محیطی ،تحوالت صنعت چاپ ،انقالب دیجیتال)
(انقالب دیجیتال و روند دگرگونی دستگاههای عكس برداری ،مواد حساس به نور ،انقالب دیجیتال)
انقالب دیجیتال و دگرگونی دستگاههای عكس برداری:
بشر غارنشین با تكه چوبی نیمسوخته نقوشی را بر دیوارههای غارها رسم كرد .سپس اندكی زمین را شناخت،
كشاورزی آموخت ،رنگها را از طبیعت استخراج كرد و با آن نقاشی كرد.
هزاران سال گذشت ،پس از انقالب صنعتی؛ از علم شیمی و فیزیك كمك گرفت و عكاسی را ابداع كرد،
تصاویری دقیق كه بر روی مواد حساس به نور ثبت میشد.
تاریخ بیش از یکصد و هفتاد سالۀ عکاسی تاکنون فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته است .پیشرفت
بشر متوقف نشد ،در نیمۀ دوم قرن بیستم ،بسیاری از ساختارهای مكانیكی جای خود را به ابزار الكترونیك دادند
و عكاسی هم با تأثیر از فناوریهای جدید به عكاسی دیجیتال تبدیل شد.

شکل111ـ3
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پودمان سوم :تاریخچه

شکل112ـ3

شکل113ـ3ـ تغییرات فناوری ساختمان و شکل دوربین های عکاسی
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شکل114ـ3

اما بدون شك این پایان ماجرا نیست و دور نیست
كه شیوۀ دیگری در ثبت تصاویر ،ما را شگفت زده
كند .شاید چند سال دیگر با به رهگیری از امكانات
نامحدود طبیعت ،روشهای دیگری ابداع شود ،شاید
تصاویر دو بعدی ،ناقص و ابتدایی به نظر برسند و
همهجا با تصاویر سهبعدی روبهرو شویم ،شاید و
صدها شاید دیگر.
در دهۀ آخر قرن بیستم ،نخستین دوربین دیجیتال

برای مصرف همگانی وارد بازار شد .این كار سبب
شد تا عكس گرفتن سادهتر شود .پیشرفت تكنولوژی
دوربینهای دیجیتال ،تا جایی ادامه یافت كه حتی
گوشیهای تلفن همراه ،دارای دوربینهای بسیار
مجهزی شدند .اگرچه عكس گرفتن و فرایند عكاسی
ساده شد اما این آسانی در عكاسی ،پیامدهای منفی
نیز به دنبال داشت .از جمله اینكه مردم كمتر به آنچه
كه از آن عكس میگیرند میاندیشند.

ارزشیابی پایانی پودمان 3
عنوان
پودمان

تکالیف عملکردی
(واحدهای یادگیری)

استاندارد
عملکرد
(کیفیت)

نتایج مورد
انتظار

باالتر از
حد انتظار

پودمان :3
تاریخچه

تحلیل شیوه های کاربرد
نوآوری ها و اختراعات در 3
آثار گرافیکی

1ـ بررسی اثر وقایع تاریخ
هنر در شکلگیری سبکها بررسی و تحلیل
و جنبشهای هنری
رخدادهای هنری در
تحلیل وقایع هنری در چاپ و
2
تولید و محصوالت در حد انتظار
تأثیر آن در هنر گرافیک
گرافیکی بر اساس
2ـ تعیین و ارزیابی ارتباط دورههای تاریخی
بین سبکها و جشنهای
هنریباپیشرفتفناوریهای
جدید در هنر عکاسی و چاپ

نمره مستمر از 1
نمره واحد یادگیری از 3
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شاخص
تحقق

نمره

پایین تر از
حد انتظار

تعریف مفاهیم شهرنشینی و
نام بردن تمدن ها

1

پودمان چهارم :مفاهیم و اصطالحات

پودمان 4

مفاهیم و اصطالحات
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مفاهیم و اصطالحات
مقدمه
هنرجویان در این پودمان ،با برخی از مفاهیم و اصطالحات مربوط به رشته فتوـگرافیك آشنا شده و بهکارگیری
برخی اصول علمی رشته و قوانین حرفهای را میآموزند .آشنایی با موارد حقوقی و چگونگی تنظیم قراردادها و
انجام تعهدات مربوطه از مواردی است که در این فصل به هنرجویان آموزش داده میشود.
در بخش پایانی با نقش فناوری و پیشرفتهای مربوطه در رشتة فتوـگرافیك و زمینةهای کاربرد آن آشنا میشوند.
از آنجا كه رشته تحصیلی فتوـگرافیك رشتهای تلفیقی و میانرشتهای دو رشته عكاسی و گرافیك است ،مفاهیم
و اصطالحات هر دو زمینه را در بر داشته و آشنایی با این مفاهیم و اصطالحات و عنوان ها برای هنرجویان این
رشته از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این فصل ،با برخی از مهمترین عنوان ها ،مفاهیم ،اصول و قوانین
حاكم بر آنها آشنا میشویم.
طراحی گرافیكی 1عبارت است از:
ارائه راهحل مناسب بصری برای آسانی ارتباطات مورد نیاز جامعه .2به بیان دیگر ،گرافیك؛ زبان بصری جهان
بدون مرز است.3
فرایندی كه در آن هنر و فناوری برای انتقال ایدهها و پیامها تركیب میشوند .روشهای گوناگونی برای آفرینش
و تركیب كلمات ،نمادها و تصاویر به كار میروند تا بازنمودی بصری از ایدهها و پیامها پدید آید.4
طراحان گرافیك: 5
طراح گرافیك یک شخص حقیقی است كه به طور حرفهای و مستمر به كار طراحی گرافیك اشتغال داشته باشد.
طراحان گرافیك ممكن است از تصاویر (نقاشی ،طرح ترسیمی و عكس) برای بازنمایی ایدههای سفارشدهندگان
و مشتریان استفاده كنند .در مواردی نیز از تركیب تصویر و تایپوگرافی بهره میبرند.6
صفحه آرایی
«صفحه آرایی» یکی از فعالیت های رایج طراحان
گرافیک است که در روزنامهها ،مجالت ،کتابهای
درسی و غیر درسی و کاتالوگها کاربرد گستردهای دارد.
اهمیت ویژه و ارتباط پیوستۀ انواع صفحه آرایی با
مخاطبان سبب طراحی صفحات با فضاهایی خالقانه
شده است.
2ـ انجمن طراحان گرافیک ایران ـ سند اساسنامه.
3ـ کتاب خط در گرافیک .1393
4ـ روئین پاکباز ،دایرة المعارف هنر1394،ـ تهران.
6ـ روئین پاکباز.
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طراحی نشانه (آرم)
طراحی نشانه عبارت است از یک طرح ساده ،گویا،
قابل اجرا با مواد گوناگون و در برخی موارد تک رنگ
که اهداف ،ویژگی ها ،خدمات و نوع فعالیت یک
سفارش دهنده یا مؤسسه را معرفی می کند.

1- Graphic design

5- Graphic designers

پودمان چهارم :مفاهیم و اصطالحات

نشانه دانشگاه تهران ،مرتضی ممیز

گچبری ساسانی
شکل1ـ4

شکل2ـ4ـ عنوان نشریه هما ،طراح :مرتضی ممیز

شکل3ـ4ـ نشانه مجتمع همایشهای بینالمللی
جمهوری اسالمی ایران ،طراح :علی خورشید پور

پوستر
یکی از روش های رایج در آگاهی رسانی تصویری ،طراحی پوستر یا اعالن است .به عبارت ساده تر ،طراح پوستر
با در نظر داشتن این نکته که نظاره کنندگان کار او ،معموالً در حال تردد و گذر هستند باید اثری را بیافریند
که در کوتاه ترین زمان و در کمال فصاحت بیان ،پیام خود را انتقال دهد.
در طراحی پوستر سرعت انتقال پیام به مخاطب بسیار مهم است.
از آنجا که پوستر در معابر عمومی نصب می شود و تماشاگران در حال گذر آن را می بینند باید ویژگی انتقال
پیام در کوتاه ترین زمان و ساده ترین بیان را داشته باشد.
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شکل4ـ4ـ پوستر برای نخستین نمایشگاه هنر گرافیک آسیا  100×70سانتی متر ،طراح :مرتضی ممیز

شکل5ـ4ـ پوستر برای تبلیغ باغ وحش
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شکل6ـ4ـ پوستر بزرگداشت میراث فرهنگی و روز جهانی موزه

پودمان چهارم :مفاهیم و اصطالحات

بسته بندی
یکی از روش های مؤثر برای جلب توجه خریداران کاال ،طراحی بسته بندی زیبا برای محصول است و هدف از
بسته بندی کاالها و محصوالت تولیدی حفظ و نگهداری کاال و نیز تبلیغ آن از طریق ایجاد جذابیت دیداری
(بصری) برای جلب مشتری است .به طورکلی اهداف بسته بندی عبارت است از:
 1حفاظت از کاال ،نگهداری و بهداشت آن ،حمل و نقل راحت تر و انبارداری مناسب.
 2ایجاد زیبایی و جذابیت دیداری (بصری) در کاال (به صورت تصویر و نوشتار) به منظور جلب بیشتر مشتری.

شکل7ـ4ـ کیف دستی کاغذی مخصوص خرید میوه و
سبزیجات با تأکید بر نقش میوه و سبزیها در سالمتی
انسان

شکل8ـ4ـ بستهبندی کیوی با استفاده از شکل میوه

شکل9ـ4ـ روش های نوین بسته بندی

تصویرسازی: 1
هدف از تصویرگری ،راهنمایی خوانندگان کتاب ،مجالت و مانند آن برای درک و تجسم بهتر مطالب است.
به تصویرهایی كه بر اساس سفارش و برای موضوعی خاص به وسیله هنرمندان با انواع روشها در رسانههای
ارتباط تصویری ،مثل كتاب ،تبلیغات ،اطالع رسانی ،پایگاههای اینترنتی ،پوستر ،بستهبندی ،و ...طراحی و
ساخت وساز میشود ،تصویرسازی گفته میشود .بیشتر تصویرسازان از پیشینه نقاشی برخوردارند و ابزار كار

1- Illustration
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آنها میتواند به صورت سنتی یا معاصر (دیجیتال) باشد .میتوانیم به جای استفاده از «نقاش كتاب كودك»
یا نقاشیهای شاهنامه از واژه تصویرساز یا تصویرسازی بهره ببریم .تصویرسازی به عنوان گرایشی از طراحی
گرافیك است كه تكنیكها و ابزار كار آن بر اساس موضوع ،مخاطب و رسانه آن تعیین میشود.
آگهی تبلیغاتی: 1
شكلی از ارائه نظم یافته یا خالقانه پیامی مشخص است
كه برای انتقال به مخاطب از طریق رسانهای معین و در
مدت زمانی محدود ،طراحی و تولید میشود.
عكاسی:2
تعریف «فتوگرافی» از نظر فنی ،فرایند ایجاد تصاویر
از طریق نور است و به ثبت نقوش نور منعكس شده
از موضوع ،در مدت نوردهی روی یك ماده حساس یا
تراشه ذخیرهسازی گفته میشود.3
عكاسخانه:4
آتِلیه ،كارگاه استودیو ،فضایی برای عكس برداری كه
به وسایل الزم مجهز است .از نظر وسعت محدودیتی
ندارد .طرح و تجهیزات آتِلیه به نوع كاری بستگی
دارد كه در آنجا انجام میگیرد .آتِلیه بیشتر برای
عكسبرداری از افراد ،تهیه عكس پرتره و عکس برداری
تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرد.5
كارگاه هنری ،استودیو: 6
محل كار نقاش یا پیكرهساز و نیز كارگاه هنرجویانی
كه از یك استاد تعلیم میگیرند .كارگاه آزاد كه گاه،
آكادمی نیز نامیده میشود ،محلی است برای طراحی و
نقاشی از مدل زنده ولی در آن ،آموزشی به هنرجویان
داده نمیشود.

3ـ روئین پاکباز.
5ـ فرهنگ عکاسی ،اسماعیل عباسی ،انتشارات سروش ،تهران .1375
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دیزاین:7
دیزاین فرم كلی یا تركیببندی هر ساختمان یا اثر
هنری است .به بیان دیگر ،دیزاین یا فكر طراح تنها به
مسائل فرم و كاركرد نمیپردازد ،بلكه فعالیتهای
او زمینههای مختلفی از زیباییشناسی تا فناوری و از
نیازسنجی تا سازماندهی را در بر میگیرد.
تایپوگرافی: 8
اصطالحی كه به ویژه سبك ،آرایش و یا ظاهر حروف
در كار چاپی را تعریف میكند و همه جنبههای
طراحی و كاربرد حروف را در بر میگیرد از جمله:
حروفچینی و طراحی فونت ،خطنگاری و خوشنویسی
گرافیکی ،كتیبه بناها ،طراحی پوستر و نشانهها،
تبلیغات ،عنوانبندی فیلم سینمایی و برنامه تلویزیونی
و ...در گرافیك برای انتقال پیام و تأثیر بر مخاطب
از «عناصر» گوناگونی همچون تصویر ،نوشتار ،رنگ،
حركت و  ...كمك گرفته میشود ،اما از این میان،
تصویر و نوشتار ،مهمترین نقش را بر عهده دارند و
عناصر اصلی گرافیك را تشكیل میدهند .این موضوع،
سبب شده تا از دیرباز ،شاهد تركیب تصویر و نوشتار
به عنوان یك روش بیانی در ارتباطات باشیم .با اختراع
صنعت چاپ و تكثیر اطالعات نوشتاری به كمك
ابزار مكانیكی كه با شكل جدیدی از كاربرد خط آغاز
شد ،متن چاپی به منظور تكثیر و تولید انبوه متون،
به روشهای جدیدی نیاز داشت .از جمله این روشها
1- Advertising
2- Photography
4- Photography Studio
6- Studio، Atelier
7- Design
8-Typography
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كه به توسعه چاپ انجامید ،ساختن حروف مجزا و برجسته فلزی بود .با جنبش و تركیب این حروف ،واژه ها
جمله و متون گوناگون ساخته میشد و پس از سپرده شدن به دستگاه چاپ و پایان كار ،دوباره از آنها برای
مطالبی جدید استفاده میكردند.
كار با این حروف ،به تخصص دیگری هم نیاز داشت زیرا شكلی كه ماشین در اختیار طراح میگذاشت ،بدون
در نظر گرفتن اصول زیباشناسی خط بود.
به همین دلیل برای رسیدن به شیوه مطلوب ،تخصصی به وجود آمد كه وظیفه آن ،بهبود شكل قرارگیری
حروف و افزایش زیبایی و كیفیت نوشتۀ چاپی بود.
برای نمونه ،فاصله معمول بین حروف كه نتیجه كار حروفچین بود ،در بازنگری طراح و به منظور یافتن
شكلی زیباتر ،كم یا زیاد میشد.
این گونه فن ابداع و گزینش و تنظیم انواع حروف به عنوان یك تخصص مطرح شد و تایپوگرافی نام گرفت.

شکل16ـ4ـ عنوان پوستر هفتمین نمایشگاه دوساالنه طراحان گرافیک ـ قبادشیوا

شکل17ـ4ـ نشانه نوشته طرح و نشر سیاه مشق ـ مسعود نجابتی
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شکل18ـ4ـ جلد کتاب راهنمای تایپوگرافی

همگام با رشد تكنولوژی و متناسب با گسترش ارتباطات بصری و ایجاد گرایشهای جدید ،هدف های نوینی
در تایپوگرافی مطرح شد كه از میان آنها ،میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 1طراحی قلمهای چاپی متنوع
 2كمك به درك هر چه بهتر و بیشتر مفاهیم نوشتار
 3ثبت نوشته در ذهن مخاطب
 4بررسی قابلیتهای تصویری و آشكار كردن موضوع نوشتار
 5كشف جنبههای خالق كاربرد حروف
به عنوان نتیجه گیری میتوان گفت؛ «تایپوگرافی» در شكل معاصر ،به مفهوم تقویت ویژگی دیداری (بصری)
حروف و جنبه تصویری در نوشتار به منظور تفهیم و تأثیرگذاری بیشتر در مخاطب و نیز حساسیتبخشی
به حروف از طریق توجه به جنبههای خالق در طراحی و كاربرد حروف است.
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فعالیت
کالسی

برای تصویرهای زیر شرح کوتاهی دربارۀ برداشت خود از آنها و نیز ویژگی هایشان بنویسید.

شکل19ـ4

شکل20ـ4

شکل 21ـ4
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اصول و قوانین عکاسی
هنگامی که مي خواهيد با خانواده به ميهماني رفته و يا قصد داريد با دوستانتان به كوه يا سفر برويد چه
مي كنيد؟ حتماً بايد روز و ساعت مشخصی را هماهنگ كنيد .گاهي الزم است موارد ديگر را هم درنظر بگيريد.
به اين كار چه ميگويند؟
به اين كار «قرار گذاشتن» گفته مي شود .که به معنی پیمان بستن یا عهد کردن نیز هست.
آيا معني كلمه قرار را ميدانيد؟ در بیشتر كتاب هاي فرهنگ لغت ،در مقابل كلمه «قرار» ،برابرهایی همچون،
پيمان ،پيمان نامه ،عهد ،عهدنامه و  ...نوشته شده است.
حتماً تاکنون كلمه «قرارداد» را هم شنيدهايد ،آيا معني آنرا مي دانيد؟ قرارداد یک توافق کتبی یا شفاهی
بر اساس قانون کار است.
قرارداد ،معموالً به نوشته ای گفته ميشود كه میان دو يا چند نفر يا میان دو و چند شركت و حتي چند كشور
نوشته ميشود .قراردادها ميتواند در مورد انجام كار ،خريد و فروش ،ارائه خدمات ،انتقال داراييها و  ...باشند
و هريك نكاتي را در بر دارند .هرچقدر موضوع كارها مهم و گستردهتر باشند ،قراردادها هم مفصل و پيچيدهتر
مي شوند .تنظيم چنين قراردادهايي نيازمند افراد حقوقدان است.
معموالً در هر قرارداد ،اصطالحاتي مانند كارفرما ،مجري ،موضوع كار ،مدت انجام كار ،هزينه انجام كار ،چگونگی
پرداخت ،فسخ قرارداد و ...ديده ميشود .افزون بر اينها؛ هنگام تنظيم يك قرارداد ،بايد درباره نوع فعاليت يا
خدماتي كه قرار است انجام شود اطالعات كافي داشته باشيم.
دربارة انجام پروژه هاي عكاسي نيز باید نكاتي را بدانيم که برخي از آنها چنین است:
 1آيا عكس برداري از محل يا موضوعي كه قرار است عكاسي كنيم از نظر قانوني مجاز است يا بايد مجوز
عكاسي گرفت؟
 2چه مراجع قانوني از حقوق عكاس حمايت مي كنند؟
 3براي تأسيس يك كارگاه در هر يك از شاخههاي عكاسي ،نيازمند گرفتن اجازه نامه از كدام وزارتخان ه یا
سازمان ها هستيم؟
 4حقوق مادي و معنوي يك عكاس در مورد عكسهايي كه تهيه ميكند ،چگونه بايد در قرارداد اشاره و
نوشته شود؟
 5آيا براي حوادث احتمالي و آسيبهايي كه به دليل سهلانگاري كارفرما ،هنگام عكس برداري خارج از
استوديو ممكن است برای عكاس و ابزار و وسائل او رخ دهد ،در قرارداد پیش بینی شده است؟
بهتر است براي تنظيم يك قرارداد با در نظر داشتن قوانین حقوقی ،چند نمونه از قراردادهاي همكاران با
تجربه را مطالعه كرده و سپس ،مناسب با نوع كاري كه قرار است انجام شود؛ يكي از آنها را در نوشتن قرارداد
خود برگزینیم.
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با راهنمايي هنرآموز خود و جستجو در منابع ،قراردادهاي معين و قراردادهاي غيرمعين را تعريف كنيد.
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آگاهی از قوانین و اصول شغلي و شناخت مسائل مرتبط با آن در هر جامعه ،سبب می شود تا هر شخص در
زمینۀ کاری خود؛ حقوق مادی و معنوی آن زمینۀ کاری و تخصصی را بشناسد و در بازار کار موفق تر عمل کند.
برای عکاسانی که به طور مستمر ،درگیر ارائۀ خدمات حرفه ای هستند؛ آگاهی از قوانین مربوط به حقوق مادی و
معنوی در بستن قراردادها در زمینۀ تخصصی کار خود ،بسیار راهگشا و کارساز است .معموالً به دلیل گستردگی
موضوعها و محدودههای جغرافیایی عکاسی ،عکاسان در هنگام کار با برخی دشواریها و پرسشها روبرو میشوند.
برای نمونه:
در چه مکان هايي و با چه شرایطی اجازۀ عكس برداري داريم و يا در چه مكانهايي نبايد عكاسي كنيم؟
چگونگی برخورد با مسائل مربوط به حریم شخصی افراد و رعایت آنها؟
و یا اینکه درصورت خرید وسایل گران قیمت عکاسی با گارانتی و تضمین ،کدام اداره ،سازمان یا قوانینی
می تواند پشتيبان این تضمین باشد و به خریدار یاری رساند؟
قراردادهای کاری چگونه باید تنظیم شوند و مرجع رسیدگی و حل اختالف در موارد اجرای قراردادها کدام است؟
برای گشایش یک عکاسخانه ،چه قوانینی وجود دارد و کدام سازمان یا واحد صنفی مسئول این کار است؟
فعالیت تجاری در زمینۀ عکاسی در چه محیط ها و مکان هایی مجاز و قانونی است؟
قوانین مربوط به اجاره ،مالکیت و  ...یا بیمه برای شرایط کار در حرفه عكاسي كدام است؟
این نمونه ها برخی از پرسش هایی است که عکاسان با آن روبرو می شوند.
حقوق عکاسان
قوانینی که درباره پیشه ،حرفه و صنف های گوناگون وضع شده ،حدود کار و مسئولیت حرفه ای صاحبان مشاغل
را مشخص کرده است و هر شخص با توجه به حرفه یا شغلی که دارد ،با آگاهی از این قوانین؛ رابطۀ کاری و
مسئولیت خويش را ميشناسد و بايد در برابر خدماتی که ارائه می کند پاسخگو نيز باشد .در واقع ،این قوانین
معیار و حدود انجام کار استاندارد توسط هر فرد در شغل یا حرفه اش را تعیین می کند.
رعایت این قوانین سبب انجام درست کارها و رضایت مشتری و رعایت نکردن آن سبب نارضایتی و ایجاد حق
قانونی برای مشتری خواهد شد .تا جایی که در صورت عدم انجام درست یک کار سفارشی از سوی یکی از
صاحبان مشاغل ،قانون به یاری مشتری خواهد آمد.
در مورد عکاسی ،با توجه به گستردگی موضوع ها و مشاغل مرتبط با آن ،وزارتخانهها و يا نهادهاي گوناگوني
بر تنظیم ،تصویب و نظارت بر قوانین آن نقش دارند .از جملۀ این وزارتخانه ها می توان به وزارت کار ،تعاون
و رفاه اجتماعی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اتحادیۀ اصناف و دایرۀ اماکن نیروی انتظامی اشاره کرد.

پرسش و
پاسخ

با همفكري يكديگر به اين پرسش ها پاسخ دهيد:
 1چه نهادهاي ديگري را در نظارت بر حرفه عكاسي مي شناسيد؟
 2براي تأسيس يك آتليه عكاسي چه مكانهايي مناسب تر هستند؟
 3براي كار در آژانسهاي خبري و خبرگزاري هاي رسمي كشور چه مهارتها ،صالحیت حرفه ای و شرایط
احراز شغل مورد تصدی الزم است؟
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معموالً عکس برداری در مکان های عمومی که تابلویی برای هشدار بر ممنوعیت عکاسی مشاهده نشود مجاز
است .گاهی ممکن است عکاسی از ساختمان ها و مراکز دولتی از نظر امنیتی ممنوع شمرده شود که با قراردادن
تابلوی«عکس برداری ممنوع» محدودیت عکس برداری از این مکان ها به آگاهی عمومی می رسد .در این موارد
عكاسان اجازۀ عکس برداری از موضوعاتی که ممنوع اعالم شده است نخواهند داشت .برای عکس برداری از
مکان هایی مانند ورزشگاه ها ،مدارس ،کارخانه ها و مانند اینها نیز باید با هماهنگی واحدهای نظارتی بر آن
مکان ها نسبت به گرفتن مجوز اقدام کرد.
عکسبرداری بهطور مشخص از افراد در مکانهای عمومی باید با رضایت آنها و رعایت «حریم شخصی افراد» باشد.
نکته

كار گروهي

نکته

این نکته به ویژه در دوران جدید که انتشار عکس در فضاهای مجازی بسیار آسان شده اهمیت بسیاری
دارد و قوانینی هم برای حفظ و رعایت حریم شخصی افراد و حمایت از آنها به تصویب رسیده است.

دربارۀ رعایت «حریم شخصی افراد» در عکاسی به گفتوگو بپردازید و تجارب خود را در کالس مطرح کنید.

 1برخی مواقع شاید در عکس برداری از مناظر عمومی و خیابان ها مورد بازخواست مأموران نیروی انتظامی
قرار بگیرید .در این صورت ،ضمن رعایت قوانین با نشان دادن کارت شناسایی یا مجوزهای مربوطه و
توضیح موضوع مورد عکس برداری به حل مسئله بپردازید.
به طور کلی برای عکس برداری و انتشار عکس ها از مکان ها یا اشخاصی که احتمال محدودیت هایی از
سوی آنها می رود ،بهتر است پیش از اقدام به عکس برداری مجوز گرفته شود تا پس از کسب رضایت و
دریافت مجوزهای الزم اقدام به عکس برداری یا انتشار عکس ها مشكلي ايجاد نشود.
 2برای پیشگیری از انتشار عکس های خود توسط افراد سودجو در فضاهای مجازی نیز الزم است تا بر
روی عکس ها ،نام یا نشان مخصوص خود را به روش « واتر مارک» قراردهید .فراموش نکنید که آگاهی
دقیق از قوانین ،همیشه برای پیشگیری از اشتباهات و صرف وقت طوالنی یا هزینه در رفع مشکالت
احتمالی در جریان کار به شما یاری می رساند.
این آگاهی ها شامل حقوق فردی و حقوق عمومی است که به ویژه در تنظیم قراردادهایی که برای کار و
انجام خدمات عکس برداری نوشته می شوند ،اهمیت بسیاری دارند و دانستن قوانین مربوط به هر بخش،
میتواند مشکالت احتمالی را که بر اثر عدم آشنایی و آگاهی از قوانین برای افراد به وجود آورد را از بین ببرد.
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اصول و قوانین مربوط به گرافیك

1

گسترش فرهنگ تدوین و ترویج قوانین و اصول مربوط
به هر زمینه كاری و شناخت حقوق و رعایت حق
دو  سویه (هم طراحان گرافیك و هم سفارشدهندگان)
سبب میشود تا فرایند طراحی گرافیك از سفارش تا

ایدهپردازی ،اجرا و تحویل كار به طور حرفهای انجام
و تضمین شود .برخی از این قوانین و اصول كه در
اساسنامه و نظامنامه انجمن طراحان گرافیك برای اعضا
آورده شده به اختصار به شرح زیر است:

تعهدات طراحان در برابر سفارشدهندگان و کارفرمایان
اولین مسئولیت و تعهد حرفهای طراح گرافیک ،توجه به طور رسمی آغاز میشود.
به نیاز و موضوع کار سفارشدهنده یا کارفرما است .به طراحان حرفهای توصیه میشود که بدون
نخستین شرط برای ُحسن رابطه میان طراح و درنظرگرفتن ارزش مالی کار ،پیش از شروع به انجام
سفارشدهنده یا کارفرما ،این است که طراح آگاه باشد سفارش ،با توجه به نوع کار ،نسبت به ارائه برآورد
که با قبول سفارش كار ،پذیرفته است که توانایی و هزینه ،صدور برگ سفارش ،پیشفاکتور و یا عقد
شایستگی الزم برای انجام کار را دارد و باید تمام مراحل قرارداد با سفارشدهنده ،اقدام کنند.
اجرای سفارش را با برخوردی شایسته و کام ً
ال حرفهای اجرای هرگونه اصالح و تجدیدنظر که به علت اشتباه
همواره با تسلط فنی اداره کرده و به نتیجه برساند.
طراح در برداشت از موضوع کار به وجود آمده باشد از
به طور عادی درآمد هر طراح گرافیک از طریق کار تعهدات طراح است و از این بابت ،هزینه تجدید نظر یا
و به صورت دستمزد ،مشاوره ،حقوق و مستمری ،اضافه دیگری از سفارشدهنده دریافت نخواهد شد.
درصدی از هزینههای مربوطه ،و  ...تأمین میشود .طراح مسئول انجام و ارائه کار در زمان مورد توافق
هر طراح حرفهای باید پس از توجیه و معرفی اولیه است و چنانچه او به علت تأخیرهایی نتواند این موضوع
کار هنگام دریافت سفارش با استفاده و بر اساس را رعایت کند ،موظف است پیش از آن ،مراتب را با
یادداشتهای خود در جلسه اول شرح دقیق و کاملی دالیل کافی به آگاهی سفارشدهنده یا کارفرما برساند.
از موضوع سفارش تهیه کند و همراه برآورد هزینه از سوی دیگر ،طراح ،پاسخگوی تأخیر در انجام کار
کتباً به آگاهی سفارشدهنده یا کارفرما برساند .پس که ناشی از عدم ارائه اطالعات یا تأییدیههای الزم از
از پذیرش سفارشدهنده یا كارفرما ،مرحله اصلی كار جانب سفارشدهنده یا کارفرما باشد ،نیست.
شروع میشود .از این مرحله به بعد ،با توجه به نوع کار ،حقوق معنوی و مالکیت حقیقی اصل هر اثر متعلق
برآورد رسمی ،برگ سفارش ،پیشفاکتور ،صورتجلسه به طراح آن است.
و یا قرارداد ،بین طرفین رد و بدل شده و کار طراح

1ـ این مطالب از سایت انجمن طراحان گرافیک گرفته شده است.
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تعهدات طراحان در برابر یکدیگر
در صورتی که بر اثر شکایت یکی از اعضا به انجمن ،در«کمیته رسیدگی و حل اختالف حرفهای» ثابت شود
که عضوی عمدا ً با ارائه کار دیگری به نام خود ،قصد سوءاستفاده یا بهرهجویی شخصی داشته است ،عضویت
وی در انجمن به طور کلی مورد پرسش قرار خواهد گرفت.
برداشتن فکر ،ایده و آثار دیگران برای ارائه و استفاده به نام خود یا به اصطالح کپی کردن مستقیم،
عملی غیر  اصولی و غیراخالقی و برای حرفه طراحی گرافیک مخرب است.
تعهد طراح در برابر جامعه
طراحی گرافیک را میتوان به درستی یکی از مشاغل
و فعالیتهای حرفهای بسیار مفید و گسترده اجتماعی
دانست .کار طراحان گرافیک افزون بر استفاده مقطعی
برای سفارشدهندگان و کارفرمایان ،به علت ساده
کردن ارتباط دیداری (بصری) و نیز نقش کلیدی آن
در شکلگیری و ایجاد محیط و فضای دیداری (بصری)
مناسب جامعه در همه شكلهای آن ،هم دارای منافع
ویژه کاربردی و هم دارای ارزشهای زیباییشناسانه
فرهنگی -هنری است.
از کار طراحان گرافیک خوب و با شایستگی در تمام
امور مربوط به ارتباط تصویری در جامعه باید استفاده
شود زیرا این نه تنها به نفع پیشرفت حرفه گرافیک
است ،بلکه سبب بهبود و رشد امر اطالعرسانی در

تمامی فعالیتهای اجتماعی اعم از فرهنگی ،تبلیغاتی،
بازرگانی و صنعتی خواهد شد.
در شرایطی که سفارشدهندهای از چند طراح جداگانه
بخواهد هم زمان روی یک موضوع کار کنند ،اگر این
دعوت به دلیل گستردگی یا اهمیت کار صورت گرفته
باشد و هریک از طراحان دستمزد خود را به طور کامل
دریافت کنند ،آشكار است که مانعی برای انجام این
کار وجود نخواهد داشت.
اگر از یک طراح خواسته شود تا به عنوان مشاور ،درباره
کار طراح دیگری اظهارنظر کند ،باید مراقب باشد تا
نظرات خود را به گونهای ارائه نماید که سبب تحقیر
طراح دیگر و احتماالً بروز خسارت معنوی و مادی
به او نشود.

حقوق طراح و مالکیت آثار
دستمزد هر کار پایانیافتهای باید به طور کامل به طراح پرداخت شود و نیز دستمزد هر کار که به خواست
سفارشدهنده یا کارفرما پیش از پایان متوقف شود ،براساس کارهای انجام شده تا همان مرحله به طراح
تعلق گیرد.
اصل اثر و حق نشر همراه با حقوق معنوی آن همواره در مالکیت طراح باقی میماند.
شایسته است هیچگونه تغییری در کار ،بدون مشورت و کسب موافقت کتبی از طراح انجام نشود و هرگاه انجام
برخی تغییرات یا اصالحات جدید در کار الزم باشد ،سفارشدهنده یا کارفرما باید به طراح فرصت مناسب
برای انجام آنرا بدهد.
آشكار است که اجرای هرگونه تغییر ،افزودهها یا اصالحات در طراحی که به علت تجدیدنظر سفارشدهنده
یا کارفرما در موضوع اولیه سفارش صورت گیرد ،به عنوان کار اضافی درنظر گرفته شده و هزینه آن بر عهده
سفارشدهنده است.
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نقش فناوری در رشته فتوـگرافیك
همان گونه كه پیشتر گفته شد رشته فتوـ  گرافیك تلفیقی از فعالیتهای هنری در دو زمینۀ عكاسی و گرافیك
است .بنابراین فناوریهای جدید در این دو زمینه در آموزش رشته فتو ـ گرافیك اهمیت دارند .تغییراتی كه
در فناوری و ساخت دوربینهای عكاسی و عملكرد آنها ایجاد میشود و كاربرد گستردهای كه فناوریهای
نوین در روشهای اجرایی آثار گرافیك از نرمافزارهای گرافیكی تا شیوههای ارائه آثار دارند ،در فعالیتها و
وظایف كاری و آموزش فتو ـ گرافیك مؤثراند .نرمافزارهای جدید كه در آنها قابلیت تغییرات تصویر (عكس،
طرح و  ) ...هم زمان و به صورت ارائه یك اثر هنری یا فانتزی یا كاربردی وجود دارد ،از جمله فناوریهایی
است كه هنرجویان میتوانند از آن بهرهمند شوند.
تركیب عكس و طرح و یا كاربرد یكپارچه از عكاسی در تولیدات گرافیكی و یا نگاه عكاسانه در یك اثر گرافیكی
با بهرهمندی از نرمافزارهای جدید ،امروزه در آثار هنری عكاسان و طراحان گرافیك ،بسیار دیده میشود.
در مسیر ارتباطات اجتماعی و یا مبادل ه اطالعات و دانشها ،بسیاری از كاربران تلفنهای همراه و یا سیستمهای
ارتباطی نظیر آن ،امروزه به كاربرد وسیع عكس و گرافیك به شكل تركیبی و هم زمان پی بردهاند به طوری
كه در فضاهای مجازی شاهد شكلگیری طرحها و نقشهای گرافیكی هستیم .این نوع از كاربرد فناوریهای
جدید در رساندن پیام و نوع پیامرسانی بسیار مؤثرند .دامنه تغییرات فناوری های نو در تلفیق عكس و طرح های
گرافیكی برای معرفی وبسایتها ،نرمافزارهای آموزشی رسانههای دیداری و شنیداری مانند تلویزیون و
سینما و ...نمونه هایی از این گونه هستند.

شکل 24ـ4
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شکل  25ـ4
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شکل 26ـ  4ـ طراحی برای لوح فشرده()CD

شکل  27ـ4ـ طراحی برای لوح فشرده()CD

شکل 28ـ 4ـ طراحی برای پوشه

شکل  29ـ4ـ طراحی برای پوستر
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شکل  30ـ4ـ اثر گرافیکی برروی عکس به وسیله برنامۀ نرم افزاری
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شکل 31ـ4ـ تصویر خانه بروجردیها ـ معماری اسالمی ـ کاشان ـ
که توسط نرم افزار طرح خطی از عکس گرفته شده است.

شکل32ـ4ـ عکس از خانه بروجردیها
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ارزشیابی پایانی پودمان ٤
عنوان
پودمان

تکالیف عملکردی استاندارد عملکرد نتایج مورد
انتظار
(کیفیت)
(واحدهای یادگیری)
1ـ تحلیل و بررسی
چگونگی کاربرد مفاهیم
و اصطالحات در زمینه
حرفهای

پودمان :4
مفاهیم و
اصطالحات

2ـ تهیه و تنظیم
قراردادهای کاری در
طراحی گرافیک

شاخص
تحقق

نمره

باالتر از تفسیر تعهد ا ت طر ا حا ن
حد انتظار گرافیک و عکاسان در زمینه
حرفهای
3
مفاهیم پایه و اصلی در  رشته
بررسی و تحلیل قوانین
فتو ـ گرافیک را تحلیل کند.
مربوط به محیط های
کار هنری بر اساس
در
قوانین انجمن صنفی
بررسی و کاربست قوانین با
2
حد انتظار
طراحان گرافیک و
زمینه شغلی گرافیک و عکاسی
حقوق عکاسان
پایین تر از برخی از مفاهیم در زمینه
حد انتظار گرافیک و عکاسی را تعریف 1
کند.

نمره مستمر از 1
نمره واحد یادگیری از 3
نمره واحد یادگیری از 20
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از ایده تا اجرا
 1چگونگی شکلگیری و شکلدهی به ایدهها
و اجرای آنها
 2ایدهپردازی
 3روشهای ارائه پروژه:
موضوع سفارش ← شرایط و پذیرش سفارش ←
ایده پردازی ← اجرای اتودهای متنوع و مرتبط ←
ارائه به سفارشدهنده و توضیح اتودها ← انتخاب
اتود نهایی ← اصالح و اجرای کار نهایی ← تحویل
کار به سفارشدهنده طبق قرارداد
 1هنگامی که یک موضوع از سوی سفارشدهنده
(به صورت شخصی به طراح) ارائه میشود ،میتوان از
راههای گوناگون به آن موضوع پرداخت و برای اجرای
آن ایدهیابی کرد.
فعالیت
کالسی

طراحان گرافیک تقریباً راهحلهای متناسب با شرایط
خود را در ایدهیابی به كار میگیرند .بیشتر آنها به
سابقه طراحی در این گونه موضوعها مراجعه میکنند،
برای نمونه ،بیشت ر آنها در فایلهای ذخیره شده
یا کتابهای چاپ شده در آن زمینه یا سایتهای
اینترنتی مرتبط به جست وجو میپردازند و از آن
تصاویر ایده میگیرند .طراحان موفق معموالً ایدههای
ذهنی خود را که حاصل فکر کردن و تبادل نظر و
تعامل با سفارش دهنده و اجرای اتودهای گوناگون
است برای موضوعها به کار میگیرند و از رونوشت و
کپیبرداری پرهیز میکنند.
پس از دیدن چند نمونه و ایده گرفتن برای موضوع
موردنظر ،راهحل مناسب ،اجرای اتودهای گوناگون است.

از میان نمونه های طراحی گرافیک با راهنمایی هنرآموز و همراهی دیگر هنرجویان ،چند طرح را انتخاب
کرده و دربارۀ ایده آنها گفت وگو کنید.
پس از انتخاب اتود نهایی ،نوبت به انتخاب شیوه اجرا میرسد .در هر موضوع کاری ،روش اجرا باید متناسب
با محصول نهایی باشد .برای نمونه ،استفاده از روش عکاسی در طراحی پوستر و یا محصوالت بستهبندی شده
مناسب به نظر میرسد .ممکن است در کار طراحی جلد و یا تصویرسازی ،روشهای بهتر دیگری نیز وجود
داشته باشند.

شکل 1ـ 5ـ تصویرسازی برای جشن میالد حضرت ولی عصر (
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شکل 2ـ 5ـ پوستر دوساالنه جهانی پوستر

شکل 3ـ 5ـ جلد کتاب

از روش های مذاکره بین طراحان و سفارش دهندگان ،تهیه چارت یا جدول است که به آن دستورکار مشتری
می گویند .در این روش مذاکره ،نکات کلیدی موردنظر مشتری یا سفارش دهنده و توضیح درباره ویژگی های
مهم محصول ،شیوه های تبلیغاتی مرتبط با آن؛ ویژگی مخاطبین اصل محصول ،شیوه مصرف و میزان آن،
اهداف اصلی ارتباطی ـ تبلیغاتی ،زمان بندی و هزینه های هر مرحله کاری ،و نوع محصول گرافیکی مناسب با
سفارش و مواردی مانند آن تعیین می شود .طراحان گرافیک معموالً برای رسیدن به نقاط مشترک تأمین کننده
نظر سفارش دهنده و چهارچوب ها و اصول حرفه ای خود در یک فرایند کاری تالش می کنند.

1

شکل 4ـ 5ـ طراحی جعبه برای صنایع دستی
1- Client Brief
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شکل 5ـ 5ـ طراحی کیف دستی و پایه نگهدارنده
برای صنایع دستی
فعالیت
کالسی

شکل 6ـ 5ـ طراحی کیف دستی

به نظر شما در کدام یک از مراحل مذاکره ،سفارش دهنده می تواند در نوع طراحی محصول مداخله کند
و نظر دهد.
در چه مواردی از دستور مشتری؛ طراحان گرافیک باید مراحل کاری را با همان درخواست مشتری اجرا
کنند .درباره این موارد با راهنمایی هنرآموز خود با یکدیگر گفت وگو کرده و نتایج را یادداشت کنید.
به نمونه تصاویر زیر نگاه کنید و جدول را مانند نمونه داده شده ،کامل کنید.

شکل 7ـ 5ـ جلد مجله
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شکل 8ـ 5ـ جلد کتاب
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شکل 9ـ5

شکل 10ـ5

شکل 11ـ5

شماره
طرح
پوستر بستهبندی تصویرسازی
تصویر
جلد

آرم و سایر استفاده از
موضوع
تصویرگری
نشانه موارد عکس
کار
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-

×

×

-

-

×

-

تاریخی

٨ـ٥
٩ـ٥
١٠ـ ٥
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مراحل انجام یک کار ،از ایده تا اجرا
 2ایدهپردازی و ارائه پروژه
پس از مشخص شدن موضوع کار و دیدن منابع تصویری مرتبط با آن موضوع ،حتما ایدههایی به ذهن میرسد.
برای اجرای این ایدهها راههای گوناگونی وجود دارد .یکی از راههای سادۀ اجرای ایده و انتقال آن روی کاغذ
یا هر زمینه دیگری ،سادهسازی ایدهها به شکلهای ساده هندسی است .این کار کمک میکند تا ایدههای
ذهنی ما به آسانی قابل اجرا و ارائه باشند .برخی از طراحان در ایدهپردازی خود ،از شیوههای طراحی ساده،
حجمسازی ،مشابهسازی و عکاسی بهره میگیرند.

شکل 12ـ5

پس از انتخاب روش و تکنیک کار ،نوبت به اجرای نهایی میرسد .اجرای نهایی باید با مواد و ابزار مناسب انجام
شود و همچنین توانایی جذب مخاطبان را نیز داشته باشد.
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خط نشانه «موزه رضا عباسی» که توسط استاد مرتضی ممیز 1طراحی شده است یکی از نمونه هایی است که در
آن با ایده یابی یک نشانه می توان آشنا شد .با این خط نشانه که بسیار اصولی و زیبا طراحی شده ،آشنا شویم
و مراحل طراحی آن را دنبال کنیم.

شکل 13ـ5

در آغاز ،عنوان «موزۀ رضا عباسی» توسط استاد محمد احصایی 2خوش نویسی شده است.
فعالیت
کالسی

در همین مرحله در این عنوان جست وجو کنید و ببینید فرم کلی آن در کدام شکل های هندسی جای
می گیرد.

شکل 14ـ5

به ترکیب دو کلمه «ضا» و «عبا» در این نشانه نوشته توجه کنید .همچنین ترکیب آن با اسلیمی و نوع اتصال
«سی» به «اسلیمی».

١ـ طراح گرافیک و پدر گرافیک نوین ایران.
2ـ طراح گرافیک و استاد خوش نویسی.
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شکل 15ـ5

به اتصاالت و نوع ترکیب مفردات (مانند «ر» و «  ا») و کلمه های «   عبا ،ضا ،سی» توجه کنید.
و در پایان آر ِم نوشتاری «خط نشانه» موزۀ رضا عباسی به شکل زیر:

شکل 16ـ5
کار گروهی

در گروه های  4نفره با همکاری و هم فکری یکدیگر یکی از نمونه های ایده تا اجرا را بررسی و در کالس
ارائه کنید و یک نفر از گروه درباره آن به هنرجویان دیگر توضیح دهد.

()3

()2

()5

()1

()4

شکل 17ـ5ـ نمونه ای از ایده یابی تا اجرای جلد کتاب :زندگی حضرت زهرا (
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) اثر مسعود نجابتی
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()2

()1

()4

()3

()6

()5

شکل 18ـ5ـ طراحی عنوان «یا امام الرئوف» در  6مرحله
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شکل 19ـ5ـ عنوان « :یا امام الرئوف»،اثر :مسعود نجابتی ،برای میالد حضرت امام رضا (
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) ضامن آهو
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حوادث شغلی
حوادث مربوط به گونههای مختلف عکاسی ،مانند خبری ،طبیعت ،صنعتی ،تبلیغاتی ،استودیویی ،جنگ  و ...
خطرات ناشی از ناآگاهی در مورد رنگهای شیمیایی و پودر چاپگرها
کار با وسایل برقی و خطرات ناشی از آن
انفجار المپ و فالشهای نورپردازی
عکاسی در شرایط خاص و پیشبینی نشده

در برخی از گونههای عكاسی مانند خبری ،مستندهای اجتماعی و طبیعی ،عكاسی صنعتی ـ تبلیغاتی و
معماری ،عكاسان با موارد پیشبینی نشدهای روبهرومیشوند .عكاسان حرفهای باید با تدابیری از این پیشامدها
جلوگیری كنند .اخبار مربوط به مجروح شدن و از دست دادن جان عكاسان خبری در میدانهای جنگ،
خیابانها ،حوادث معماری و  ...آمار نگرانكنندهای دارد اما رخدادها و حوادث در عكاسی فقط به میدان جنگ،
خیابان ها و مراسم آیینی و جشنها محدود نمیشود ،حتی یك عكاس استودیویی نیز ممكن است با رعایت
نكردن و كوتاهی در رعایت مسائل ایمنی(مانند گیركردن پای عكاس در انبوه كابلها و سیمهای برق و انفجار
المپ و فالشهای نورپردازی و  )...دچار آسیب شود.
همچنین ممکن است در محیط كار نیز دچار ضررهای مالی و آسیبهای جانی شود كه البته احتمال آن كمتر
است .حمل و نقل و جابهجایی وسایل و تجهیزات سنگین به تنهایی ،عامل مهمی در بروز حوادث است .رعایت
نكات ایمنی و همراه داشتن تجهیزات مناسب نخستین گام در پیشگیری از حوادث است.
از روشهای مناسب پیشگیری از بروز حوادث شغلی در حرفۀ عکاسی؛ جایگیری مناسب عکاس در مکانی دور از
ازدحام جمعیت است .اینگونه عکاس در هنگام عکاسی در برابر حوادث غیرقابل پیشبینی امکان انتخاب شرایط
بهتر را خواهد داشت .آشنایی با حقوق قانونی ،وظایف شغلی و صنفی و اخالق حرفهای نیز از راهكارهایی است
كه گاه در رویارویی با برخی از رخدادها به عكاس كمك میكند.
در عكاسی خیابانی و یا عكاسی از صحنههای پرخطر(جنگ ،زلزله ،سیل و  )...داشتن تجهیزات مناسب مانند
کاله ،جلیقة ضدگلوله ،ماسک و یک کیسة کوچک کمک های اولیه و حفظ روحیه و خونسردی ،داشتن تمركز
و درستاندیشی ،صداقت و همكاری با مأموران انتظامی ،مددكاران و امدادگران و  ...از نكتههای مهم در
پیشگیری از بروز حوادث است .برای تهیه عكس خبری از یك رخداد یا رویداد خبری ،ورزشی ،هنری ،اجتماعی
و  ...رعایت موارد زیر پیش از رفتن به آن محلها بسیار الزم است:
نوع لباس ،پوشش و كفش مناسب به گونهای كه جلوی تحرك و فعالیت عكاس را نگیرد.
به همراه داشتن كارت و مدارك شناسایی معتبر و مجوز عكاسی.
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به همراه داشتن تجهیزات كامل و مناسب برای
شرایط گوناگون.
به همراه داشتن وسایل جانبی مانند دستمال،
ماسك ،آب آشامیدنی ،كیسه كوچك كمكهای اولیه،
وسایل جهتیابی و ....
هنگام تعویض لنزها باید مراقب تنه زدنهای ناگهانی
دیگران و افتادن لنز و آسیبهای احتمالی به آنها
باشید.
در میدانهای ورزشی به ویژه باید مراقب برخورد
ضربههای ناگهانی توپ با لنز و دیگر وسایل حساس
عكس برداری باشید.
روشهای درست استقرار در محلهای گوناگون برای
عكسبرداری بهویژه برای مدت زیاد و روشهای درست
نگاه داشتن دوربین در دست ،شما را در عكسبرداری
در شرایط سخت تواناتر میسازد.
آشکار است كه عكاسی در شرایط دشوار و نامتعارف،
نیازمند توجه بیشتری به موارد یاد شده است.

شکل 20ـ5ـ تصویر یك استودیو با سیمها و كابلهای روی زمین
(احتمال بروز حوادث)

شکل 21ـ5ـ تصویر یك استودیو یا پانتوگراف سقفی
(ایمن از حوادث)

شکل 22ـ5

شکل 23ـ5
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شکل 24ـ5

شکل 25ـ5
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رطوبت میتواند به تجهیزات الکترونیکی و دوربینهای
عکاسی آسیب شدید وارد کند .برای جلوگیری از این
آسیب ،میتوانید یک کیسه کوچک از مواد جذبکننده
رطوبت را در کیف عکاسی خود قرار دهید .وسایل
الکترونیکی و دوربین خود را از میدانهای مغناطیسی
قوی (از آهنربا گرفته تا کابلهای برق فشار قوی)
دور نگه دارید.
چگونگی درست در دست گرفتن دوربین می تواند آن
را از افتادن های ناگهانی در اثر تنه زدن افراد به ویژه
در مکانهای شلوغ محافظت کند .در صورت شکستن
صفحه السیدی دوربین ،دقت کنید تا کریستال
مایع خارج شده ،بر روی پوست شما نریزد .هنگام
تعویض لنزها مراقب باشید گرد و غبار وارد بدنه
داخلی دوربین نشود .از گذاشتن دوربین و تجهیزات
حساس عکس برداری در داخل خودرو و زیر آفتاب
شدید خودداری کنید.
هنگام استفاده از وسایل پرخطر مثل تیزبرها
(كاتر) ،دستگاههای برشّ ،اره ،رنگهای شیمیایی
و دستگاههای برقی و ابزارآالت و  ...به نكات ایمنی
توجه داشته باشید.
كاترها بعد از استفاده حتماً بسته شود و تیغ در جای
فعالیت
کالسی

خود (غالف) قرار گیردّ .ارهها را در جعبه یا تابلوهای
دیواری قرار دهید.
انواع آچار و پیچگوشتیها در جعبه یا روی دیوار
كارگاه یا آتلیه قرار داده شوند.
هنگام استفاده از رنگهای شیمیایی از ماسک،
دستكش ،روپوش ،عینك و  ...استفاده شود .رنگهای
تینری را در فضای باز مورد استفاده قرار دهید .در
صورتی كه در فضای بسته رنگآمیزی میكنید از
هواكش های قوی استفاده كرده و در این مكانها از
وسایل شعلهدار (كبریت ،فندك و  )...پرهیز كنید.
رنگهای شیمیایی را در قفسههای مخصوص و دور
از دسترس نگه دارید .برای استفاده از دستگاههای
برقی از سالم بودن آن و كابلهای برقی آن مطمئن
شوید .استودیو ،كارگاه ،آتلیه و هر مكان دیگری را
كه در آن كار میكنید پاكیزه و تمیز نگه دارید ،زیرا
به بهرهوری و كیفیت كار انجام گرفته كمك میكند.
روش نشستن درست پشت میز كار به ویژه كار با
رایانه را بیاموزید و از نشستن و كار طوالنی مدت با
رایانه پرهیز كنید .رعایت نكردن این موارد میتواند
آسیبهای جدی به ستون فقرات و چشمان شما
وارد  كند.

یکی از نمونه های محصوالت بسته بندی مواد غذایی یا شوینده ها را انتخاب کرده با خود به کالس
درس بیاورید .و دربارۀ ایدۀ طراحی بسته یا برچسب و یا فرم جعبه آن با هنرجویان دیگر گفت وگو کنید.
با جست وجو در منابع نوشتاری و یا اینترنت چند موقعیت حساس و پرخطر عکاسی را شناسایی و
درباره آنها در کالس گفت وگو کنید.
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زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که  2نمره از  3نمره هر واحد یادگیری را دریافت کند.
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