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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شکل ۱ــ۴
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١ــ نور و سايه و سايه نما (سيلوئت): نور، نقش بسيار مهمی در تبديل اشياء به فرم دارد. 
يکی از راه های ايجاد فرم به  وسيلٔه نور، ايجاد سايه های شديد با نور است. در اثر تابش نور، سايه های 
تغييرات  پديد می آورند که با  پديدار می شود. اين سايه ها شکل های جديدی  شديدی بر روی حجم ها 

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

گرافيکی دارند. (شکل ٢ــ٤)

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

شکل ۲ــ۴



٤٥

 دو
خش

ب

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

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

داده شده است. (شکل ٣ــ٤)

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

است. (شکل ٤ــ٤)
ـ ٤ شکل ٤ـ

شکل ۳ــ۴

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

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

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

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

ـ ٤ شکل ٥ ـ
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ـ ٤ شکل ٦ ـ

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

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

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

شده است.
ـ ٤ شکل ٧ـ
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٥  ــ دگرگونی تصاوير به وسيلۀ لنزهای گوناگون : عکس برداری با لنزهای گوناگون، تأثير و 
جلوه های متفاوتی را در تصوير ايجاد می کند. هر لنز با توجه به ويژگی های خود، تغييراتی را در تصوير 
پديد می آورد و گاهی تصوير به دست آمده، با اصل تصوير بسيار تفاوت دارد. اين تغييرات در به کارگيری 

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

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

ـ ٤ شکل ٨ ـ

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

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

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

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

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

با ارجحيت فرم تهيه کنيد.

ارزشيابی نظری 
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۵فصل
تکنيک های ويژۀ عکس برداری

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

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

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

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

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

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

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

ـ  ۵). موضوع را تکرار کرد (شکل ۱ـ

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

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

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

ـ  ۵) عدسی چندوجهی نيز می نامند. (شکل ۲ـ



٥٢

 دو
سی
عکا

ـ ٥  ــ کاربرد فيلتر منشوری برای طراحی روی جلد کتاب، اثر: محمدحسين حليمی شکل ٣ـ

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

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

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

ـ ٥   شکل ٤ـ

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

ـ ۵). ثبت کرد(شکل ۶ ـ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

١- Painting with light
 

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

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

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

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

در اين روش، الزم است درجٔه حساسيت عکس برداری بر روی ISO ۲۰۰ تنظيم شود. 
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ـ ٥   شکل ١٧ـ

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

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

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

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

ـ ۵). با فالش الکترونيکی است (شکل ۲۰ـ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حرکات، محو و کشيده ثبت می شوند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

١- Projection 
٢- Data Projectore 

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

به دست آورد.

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

ـ ٥ ــ نمايش تصوير يک روزنامه بر روی صندلی شکل ٢٨ـ



٧٠

 دو
سی
عکا

موقعيت های ويژه در عکاسی
تصاويری هستند که به خودی خود، در طبيعت وجود  اينجا،  منظور از موقعيت های ويژه در 
دارند و يا به  وجود می آيند و بسيار به تصاويری که با ترفندهای تاريکخانه ای و يا غير تاريکخانه ای ايجاد 

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

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

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

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

ـ ٥   شکل ٢٩ـ



٧١

 دو
خش

ب

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

ـ ۵). (شکل ۳۱ـ
ـ ٥   شکل ٣٠ـ

ـ ٥ ــ عکسی از يک سه چرخه سوار و سايۀ بلند آن که به صورت وارونه چاپ شده است. شکل ٣١ـ



٧٢

 دو
سی
عکا

نگريستن برای رفع نيازهای روزمره از قبيل نگاه کردن به اجسام، پرهيز از خطر احتمالی که در 
نگريستن با فکر و تأملی  مسير حرکت وجود دارد، خواندن، نوشتن و غيره انجام می گيرد. اما وقتی 
عميق تر در آميزد و نگاه ساده با درک و احساس به هم آميزد، حاصل کار؛ نگرش انديشمندانه، بينش يا 

ـ ۵). نوعی ديدگاه است (شکل ۳۳ـ

ـ ٥ ــ با قرارگيری عکاس در پشت يک آبشار و عکس برداری از منظرۀ روبرو، اين عکس پديد آمده است. شکل ٣٢ـ



٧٣

 دو
خش

ب

يک اثر تصويری و به ويژه يک عکس خوب، زاييدٔه اتفاق نيست، بلکه براساس کشف ارتباط بين 
عناصر موضوع، تفکر، تأمل و نوع نگرش عکاس دربارٔه آنهاست که در قالب تصوير به   نمايش درمی آيد 

ـ ۵). ـ  ۵ تا ۳۶ـ (شکل های  ۳۴ـ

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

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



٧٤

 دو
سی
عکا

ـ ٥   شکل ٣٥ـ

ـ ٥   شکل ٣٦ـ



٧٥

 دو
خش

ب

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

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

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

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

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

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

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

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

ارائۀ زيبا باشد. 

ارزشيابی نظری

ارزشيابی عملی


