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ویلیام کلین

ــور ــذت حض ل
ــی خــود شــدن و  ــه از خــود ب ــن لحظ ــرای م ــن ب لحظــه عکــس گرفت
محســور کننــده ای اســت کــه در آن هــزاران هــزار چیــز را مــی تــوان ثبــت 
کــرد. چیزهایــی کــه همزمــان اتفــاق مــی افتنــد و آن هــا را آگاهانــه یــا 

ناآگاهانــه، مــی بینیــم و حــس مــی کنیــم.

چیزهای عجیب
بعضــی از عکاســان چیزهــای عجیبــی مــی بیننــد، یــا بهتــر بگویــم، بــه 
چیزهــا بــه نحــو عجیبــی نــگاه مــی کننــد: نوجوانــان مســلح در خیابــان 
هــای نیویــورک، خانــم هــای شــیک پــوش کــه همزمــان هر ســه ســیگار 
مــی کشــند، حــرکات یــک نقــاش ژاپنــی یــا مانکنــی کــه لبــاس را عرضه 
مــی کنــد. همــه ایــن هــا را ویلیــام کلیــن مــی بینــد. او از نقاشــی بــه 
عکاســی و ســینما پرداختــه، بعــد بــه گرافیــک و عکاســی و دوبــاره بــه 
ســینما روی آورده اســت. مــی گوینــد کــه عکــس هایــش بیــش از اندازه 
تیــره، شــلوغ و درهــم و برهــم اســت. شــاید بتــوان گفــت کــه کلیــن از 
اتفاقــات زودگــذر بــرای ثبــت موقعیــت هــای پیچیــده و در هــم تنیــده 
اســتفاده مــی کنــد و بعــد آنهــا را دوبــاره نــگاه 
مــی کنــد و روی کنتاکــت یــا موقــع چــاپ بــه 

جزئیــات مــی پــردازد.
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در اوت سال ۱۹۸۳، 
در »لــورد«، نزدیــک 
ــود  ــرار ب ــل« کــه ق غــار »ماســابی ی
پذیرایــی پــاپ ژان پــل دوم باشــد، 
ویلیــام کلیــن هــم بــرای عکاســی 
ماننــد  نیــز  او  داشــت.  حضــور 
همکارانــش، پــس از آن کــه مــدت 
هــا در صــف ایســتاده بــود موفق به 
اجــازه عکاســی شــد. او فرســتاده 
ویــژه روزنامــه لیبراســیون بــود، بــه 
محــض ایــن کــه کار عکاســی اش 
را تمــام کــرده بــود، فیلــم هایــش را 
تحویــل داده بــود و انتظــار روزنامــه 
صبــح را می کشــید تــا نتیجه کارش 
را ببینــد. یــک آن او را مقابــل عــده 
ــن  ــه دوربی ــدم ک ــتانی دی ای لهس
ــبانده  ــم چس ــه چش ــش را ب الیکای
ــا از  ــدن آنه ــک ش ــا نزدی ــود و ب ب
جایــش نــکان نخــورد. ســپس 

بیــن جمعیتــی گــم شــد کــه لباس 
هایــی از پالســتیک شــفاف بــر تــن 
داشــتند و در قمقمــه هایــی بــه 
شــکل حضــرت مریــم، آب متبــرک 
مــی ریختنــد. کلیــن بــه شــمع 
هایــی کــه روشــن بودنــد، بــه انبــوه 
ــای مجــذوب  ــاران و انســان ه بیم
ــه  ــرد. حوضچ ــگاه ک ــد ن و حاجتمن
ــالش  ــا ف ــرد و ب ــی ک آب را جاودان
خــود، لباســی از نــور بــر ســر زایــران 
شــبانه پوشــاند. ایــن جمعیــت، 
ــه  ــی ک ــت های ــایر جمعی ــد س مانن
او برمــی گزینــد چــون قــادر اســت 
در کادر دوربیــن خــود بــه شــلوغی 
و بــی نظمــی نظــم دهــد، بــرای او 
بهانــه ای اســت تــا اضطــراب را بــه 

ــر بکشــد. تصوی
چنــد مــاه بعــد کلیــن را دیــدم کــه 
ــر  ــن کنتاکــت هایــش، تصاوی از بی

ازدحــام  و  جمعیــت  از  دیگــری 
ــگام  ــه هن ــرد ک ــی ک ــاب م را انتخ
ــب  ــرای مکت ــزرگ »ب ــی ب گردهمای
ــود. او از  ــه ب آزاد« در پاریــس گرفت
شــوق فریــاد مــی کشــید، بــا مــداد 
قرمــز عکــس هــا را عالمــت مــی زد 
ــره روی  ــه چه ــن هم ــدن ای و از دی
کاغــذ تقریبا در شــگفت بــود، چهره 
هــای کــه غافلگیرشــان کــرده بــود. 
از ایــن کــه توانســته بــود ازدحامــی 
را کــه از منظــره یــاب دیــده بــود در 
کادر بگنجانــد و بــه مــا عرضــه کنــد 
ــاز  ــود. او ب ــم، مســرور ب ــا بخوانی ت
هــم از کنــار هــم چیــدن چهــره هــا، 
معمایــی ســاخته بــود. جرئیات آن 
هــا ماننــد جزئیــات نقاشــی هــای 
ــر  ــدام حکایتگ ــر ک ــروگل »، ه » ب
جامعــه ای بودنــد و کلیــن، با حس 
تراژیــک و شــوخ طبعــی نیویورکــی 

واقعــه چنــد 

ax
an

eh
.a

x
98

اه 
ر م

مه
 | 

ول
ت ا

شا



5

و طنــز تلخــش، خــود را 
هــای  روزنامــه  نگارنــده 
دوران کودکــی و عکاســی 

دوره گــرد مــی انگاشــت.

سیالن
ســیالن  احســاس  ایــن 
کــه ایــن چنیــن از عکــس 
هــای او ســاطع مــی شــود، 
از کجــا مــی آیــد؟ توضیــح 
ــت.  ــکل اس ــیار مش آن بس
عکــس  کلیــن  بــرای 
انــدازه  همــان  گرفتــن 

ــی  ــت، فرهنگ ــی اس ــه فیزیک ک
هــم هســت. عکــس و عکاســی 
بــرای او بــه مثابــه تخلیــه انــرژی 
ــب  ــه حســی و عجی اســت تخلی
کــه باعــث مــی شــود کادر بنــدی 
را در هــم شــکند و  کالســیک 
پدیــده تغییــر شــکل و جابجایــی 
کاغــذ را عملــی ســازد. کلیــن، 
هندســی،  جابجایــی  از  پــس 
اولیــن کســی بــود که در عکاســی 
ــا  ــی را ب ــرزش زندگ ــی، ل خیابان

ــرد. ــان ک ــی بی ــده جابجای پدی

نقل از:

Alain Jouffroy، I grandi Fotografi، Fabbri ۱۹۸۳ 
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نمایشگاه
وقتــی مرکــز ژرژپمپیــدو  )مــوزه 
ملــی هنــر معاصــر(، بــه کلیــن 
ــی  ــگاه بزرگ ــرد نمایش ــنهاد ک پیش
از آثــارش برپاکنــد، او از آویــزان 
کــردن عکــس هــای امضــا و قــاب 
شــده، آن گونــه کــه در بــازار و مــوزه 
هــا مــی پســندند، خــودداری کــرد. 
در عــوض، دســتگاه نمایشــی ابداع 
ــکیل  ــه تش ــه صفح ــه از س ــرد ک ک
مــی شــد. بــر صفحــه اول، جنگــی 
از عکــس هــای مختلــف او، از مــد 
گرفتــه تــا پرتــره، از روم تــا توکیو، از 
گوشــه خیابــان محــل ســکونتش تا 
سفارشــات متعــددش، در تاریکــی 
بــه نمایــش در مــی آمــد. در کنــار 
ــه  ــون، گزین ــه تلویزی ــر صفح آن ب
ــش  ــد و بخ ــای بلن ــم ه ای از فیل
ــی  ــای تبلیغات ــم ه ــد فیل ــای زای ه

ــه  ــر صفح ــد و ب ــی ش ــده م او دی
ســوم کنتاکــت هــای او، بــا حرکــت 
ــه  ــی ب ــیله دوربین ــه وس ــته ب آهس
ــگاه  ــد. نمایش ــی آم ــش در م نمای
ــایل در  ــواد و وس ــه از م ــی ک عکس
ــود و آرایشــی گمــراه  ــری نب آن خب
داشــت.  جــذاب  ولــی  کننــده، 
کلیــن پــس از عرضــه چندیــن 
کتــاب عکاســی، ایــن حرفــه را رهــا 
کــرد، زیــرا فکر مــی کــرد کار بهتری 
مــی توانــد انجــام دهــد و از دســت 
نیافتــن بــه گفتــاری کــه در ارتبــاط 
بــا عکــس هایــش انتظــار داشــت، 
خســته شــده بــود. او براســاس 
احساســات و تمایــالت لحظــی ای 
ــچ گاه  ــد: هی ــی کن ــل م ــود عم خ
ــزل خــارج نمــی  ــن از من ــا دوربی ب
ــی  ــر م ــرا ب ــی آن ــی گاه ــود، ول ش
ــان محــل  ــه گوشــه خیاب دارد کــه ب

ــی  ــر م ــه نظ ــرود. ب ــکونتش ب س
رســد او هــر کاری را از روی انگیــزه 
ــه  ــت حرف ــد و دق ــی ده ــام م انج
ــه  ــان ک ــادری دارد. در کار چن ای ن
بایــد ســخت گیــر و بــر حســب نیاز 
ســازش ناپذیــر اســت. آنچــه انجام 
مــی دهــد دوســت دارد و از تحریف 
آنچــه مــی خواســته نشــان بدهــد، 
بیــزار اســت. خالصــه ایــن کــه، این 
ــق،  ــیار دقی ــف بس ــن حری ــه ف هم
همــان طــور کــه مــی گوینــد » بــد 
اخــالق« اســت. پیشــنهاد »اپرچر« 
دنیــای  ناشــر  تریــن  معــروف 
عکاســی را رد مــی کنــد، چــون نمی 
توانــد بپذیــرد کــه کتابــش بــه نحــو 
ــه چنــدان مطلوبــی چــاپ شــود.  ن
کلیــن هــم بــه ســینما مــی پــردازد 
ــی مــی  ــم هــای تبلیغات و هــم فیل
ــای صفحــه  ــی رب ــده های ســازد. ای

ax
an

eh
.a

x
98

اه 
ر م

مه
 | 

ول
ت ا

شا



7

آرایــی دارد و عکاســان بســیاری 
ــی  ــا عدس ــی ب ــیوه عکاس ــا ش را ب
زاویــه بــاز و اســتفاده از فــالش، در 
زمانــی کــه هنــوز رایــج نبــود، تحــت 
تاثیــر قــرار داده اســت. او بــه هیــچ 
ــق  ــا گروهــی تعل مکتــب، آژانــس ی
نــدارد و هــر کاری را فقــط و فقــط بر 
اســاس فکــر خــود عملــی مــی کند.

چند نکته  
ــان  ــتر عکاس ــاه، بیش ــه پنج در ده
ــا  ــد و م ــی کردن ــه م ــزارش تهی گ
را از میــان عکــس هایشــان بــه 
مــی  وا  واقعــی  دنیــای  کشــف 
داشــتند و بــه ترکیــب بنــدی دقیــق 
ــا  ــای زیب ــوروژی هنره ــد م و قواع
مقیــد بودنــد، امــا کلیــن بــه کوچــه 
و خیابــان آمــد تــا بــا مــردم بیامیزد 
و از شــگفتی هــای شــهر و خیابــان 

در شــگفت شــود. در همیــن زمــان 
آلبــوم عکســی تهیــه کرد که شــامل 
ــل  ــی و حاص ــای انتزاع ــس ه عک
جابــه جایــی در اتــاق تاریــک بــود. 

او بــا ایــن آلبــوم حرکــت را مطــرح 
ــز در  ــان و شــکل را نی ــه زم ــرد ک ک

ــی داشــت. پ

آرایشگاه، رم، ۱۹۵۶
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ــی  ــا آمریکای ــن ب ــس از آن، کلی پ
ــه  ــد ک ــه ش ــیاری مواج ــای بس ه
عکــس هــای او را نمــی پســندیدند، 
زیــرا او نیویورکــی را نشــان مــی داد 
ــت،  ــو از عالم ــای ممل ــه ه ــا کوچ ب
بــازی هــای  حــرکات خشــن و 
مســخره در مقابــل دوربیــن کــه 

ــود. ــره« ب ــدازه »تی ــش از ان بی
ــت  ــن اس ــوزه ممک ــئول م ــر مس ه
بگویــد کــه درک کــردن عکــس 
هــای کلین بســیار مشــکل اســت و 
عامــه مــردم، چــه در زمــان خــود او 
چــه در حــال حاضــر، بــه دشــواری 

آثــارش را مــی پذیرفتنــد و بــه همیــن دلیــل نمــی توانســته اســت، مــدت زیــادی بــه عنــوان عــکاس کار کنــد. 
کلیــن حــدود ۲۰ ســال اســت کــه بیشــتر بــه ســینما پرداختــه، بــه سیاســت نظــر داشــته و همیشــه در حاشــیه 
بــوده اســت. او همیشــه بــرای خــودش کار مــی کنــد و فقــط هنگامــی کــه خــودش بخواهــد عکــس هایــش را 

نشــان مــی دهــد.

چراغ قرمز، رم، ۱۹۵۶
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نشانه ها
اگــر قبــول داشــته باشــیم کــه 
ــر  ــی ه ــن ویژک ــکاوی بارزتری کنج
عــکاس اســت زیــرا عکاســی دنیــا 
را آن چنــان کــه مــا در واقعیــت 
ــی  ــان م ــا نش ــه م ــم ب ــی بینی نم
ــم و  ــن بســیار مه دهــد نقــش کای
ــن  ــه ای ــه ب ــی شــود، ن اساســی م
دلیــل که شــاید او از دیگر عکاســان 
ــن  ــه ای ــه ب ــت، بلک ــر اس کنجکاوت
دلیــل کــه در جســتوجوی چیــز 
ــدا  ــیاری از ابت ــت. بس ــری اس دیگ

متوجــه شــدند کــه حــروف، تابلوها، 
کلمــات و ســایر نوشــته هــا نقــش 
گرافیکــی مهمــی در اغلــب عکــس 
هــای کلیــن دارد و نتیجــه گرفتنــد 
ــین  ــع، از ماش ــه واق ــن، ب ــه کلی ک
هــا، ســیم هــای بــرق و اضطــراب 
ــی  ــس م ــروز عک ــای ام ــای دنی ه
گیــرد. بدیــن ترتیــب در مــی یابیــم 
ــط  ــده محی ــک خوانن ــن ی ــه کلی ک
نشــانه  خواننــده  خــود،  اطــراف 
هــای اجتماعــی، سیاســی، زیبایــی 
خواننــده  و  مــادی  و  شــناختی 

عکــس هــای خــود اســت. اکنــون 
شــاید بتــوان شــیوه عکــس هــای 
اورا بهتــر درک کــرد. کلیــن هــر 
ــی  ــس م ــد عک ــه اراده کن ــان ک زم
ــران،  ــه دیگ ــور ک ــان ط ــرد، هم گی
وقتــی اراده مــی کننــد، کتــاب مــی 
ــت  ــاب اس ــازنده کت ــد. او س خوانن
بــا آهنــگ خــود، کتــاب بــی قاعــده 
ــود را  ــراف خ ــه اط ــکل ک ــی ش و ب

ــد. ــی خوان م
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حکایتی عجیب

کلیــن عکاســی اســت آمریکایــی کــه در پاریس اقامــت دارد. 
او را خوشــبختانه، نمــی تــوان در دســته ای خــاص قــرار داد. 
او از ســی ســال پیــش، بــا ســرعت تمــام، کوچــه و خیابــان 
ــه  ــا را ب ــد. عکاســان دیگــر مــدام دنی و تصاویــر را مــی خوان
تصویــر مــی کشــیدند، امــا کلیــن شــکل بدیــع و بــی ســابقه 
ــه  ــدون شــک، ب ــن شــکل ب ــا عرضــه کــرد. در ای ــن دنی از ای
ــز از  ــر چی ــل از ه ــه قب ــن ک ــود ای ــا وج ــی و ب ــل فرهنگ دلی
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ــه  ــن کلم ــوم فرانســوی ای ــه دور از مفه ــر پوچــی، ب ــه تئات ــرد، ب ــر مــی پذی ــرد تاثی ــک ف عکــس العمــل هــای ی
تعلــق دارد و بینشــی نیویورکــی همــراه بــا طنــزی تلــخ و خنــده هایــی مضطــرب در آن نهفتــه اســت. بــه رســمیت 
شــناختن کلیــن از ســوی جامــع عکاســی شــاید از همیــن منطــق پوچــی سرچشــمه مــی گیــرد و چــون هیــچ گاه 
بــا اعمــال گــروه هــا بــا جوامــع موفــق نبــوده اســت، اکنــون جایــگاه عجیبــی در تاریــخ عکاســی دارد. حکایــت او 

ماننــد خــودش عجیــب اســت.
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ــاب ــی کت معرف
ــی  ــی، عکاس ــره، تبلیغات ــی پرت ــامل عکاس ــتدیویی ش ــی اس عکاس
ــا بحــث اقتصــادی آن  ُمــد و صنعتــی بخاطــر وجــه هنــری تــوام ب
ــه ای  ــی در جامع ــت. ول ــوده اس ــان ب ــه عکاس ــورد توج ــواره م هم
ــه روز ایــن  ــرای آمــوزش کامــل و ب ــران مرجــع مناســبی ب مثــل ای
شــاخه از عکاســی بســیار کــم اســت و افــراد بــرای یادگیــری بایــد 

ــد. ــا کارآمــوزی بگذرانن ــن ســال را ب ــه طــور ســنتی چندی ب
کتــاب پیــش رو ســعی بــر آمــوزش پایــه ایــن شــاخه از عکاســی 
ــت در عکاســی  ــای ایجــاد خالقی ــا روش ه ــی ســاده ت ــا تجهیزات ب

ــتدیویی را دارد. اس

نويسنده: جان چایلد
مترجم: مهدی فاضل

تعداد صفحات: ۱۸۸ صفحه
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ســبک امپرسیونیســم در عکاســی
رســالت یــک عــکاس در مقــام 
هنرمنــد ایــن اســت کــه خــوب 
ببینیــد، باتمــام وجــود حــس کنــد، 
بــه درســتی تحلیــل کنــد و بــه درک 
عمیــق از پیرامــون خــود برســد، 
آنــگاه بواســطه ی ابزارهــا و تکنیــک 
هــا و ســبک هــا و ... لحظــه را بــه 
ــران  ــه دیگ ــد ک ــت کن ــه ای ثب گون
آن احساســات را بــه همــان شــکل 
ــل  ــان مراح ــد و از هم ــه کنن تجرب
ــد. ــور کنن ــد عب ــرد هنرمن حســی ف

عکاســی امپرسیونیســم یک ســبک 
هنــری منحصــر بــه فــرد اســت کــه 

هنرمنــد را تشــویق بــه شکســتن قوانیــن مــی کنــد، در واقــع بــا کــم کــردن وضــوح تصویــر و حــرکات و کشــیدن 
خطــوط و تاکیــد تاثیــر نــور بــر اشــیا در فرآینــد ثبــت خــالق یــک اثــر هنــری بهــره مــی جویــد.

رســیدن بــه یــک نــگاه امپرسیونیســتی در گــرو درک دقیــق ایــن مفهــوم نهفتــه اســت. بــرای آشــنایی کامــل 
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بــا ایــن ســبک مــی توانیــد بــه متــون هنــری مرجــع چــون تاریــخ هنــر و دایــرة المعــارف هنــر و همیــن طــور 
بخــش تخصصــی ســبک شناســی مراجعــه کنیــد، دراینجــا خالصــه ی کوتاهــی از تاریخچــه ی پیدایــش نقاشــی 

امپرسیونیســتی را بــه اختصارمــرور مــی کنیــم کــه اثــر مســتقیم بــر عکاســی بــه ایــن ســبک را داراســت .

تاریخچه
ــده  ــن پدی امپرسیونیســت، مهمتری
ی هنــر اروپائی در ســده ی نوزدهم 
و نخســتین جنبــش نقاشــی مدرن 
بــه شــمار مــی رود، کــه هســته ی 
ــش  ــن جنب ــه ی ای ــی و اولی اصل
ــکل  ــیلی ش ــوار و سیس ــه رن را مون
ــن از  ــد وبعــد از آن چندیــن ت دادن
هنرمنــدان و روشــنفکران دیگــر بــه 

ــا پیوســتند. آنه
پــس از تشــکیل         )انجمــن بــی نــام 
ــازو  ــره س ــاش، پیک ــدان نق هنرمن
چاپگــر( آثارشــان را در عکاســخانه 
نمایــش  معــرض  بــه  نــادار  ی 
گذاشــتند، در همیــن نمایشــگاه 
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یکــی از آثــار مونــه         )امپرســیون بــه معنی طلــوع آفتاب( 
بهانــه ای شــد تــا یکــی از روزنامــه نــگاران نشــریه ی 
شــاری واری آنــان را بــه تمســخر امپرسیونیســت خواند 

ــام از ســمت گــروه پذیرفتــه شــد. کــه ایــن ن

ــا  ــود ت ــن ب ــال ای ــه دنب ــی ب ــت واقع ــک امپرسیونیس ی
ــه خصــوص  ــه      )ب ــک صحن ــی از ی ــت بصــری وآن دریاف
منظــره ی طبیعــی( را بــه تصویــر بکشــد.رنوار بــا      )رنــگ 
ــره از  ــای تی ــگ ه ــی( و زدودن رن ــن کمان ــی رنگی گزین
ــدی  ــرزی اشــیا، گام بلن ــا و حــذف خطــوط م ســایه ه
در ایــن زمینــه برداشت.نقاشــی امپرسیونیســتی شــامل 
ضربــه هــای ســریع قلموســت کــه شــیبه حرکــت و بوکه 
هســتند کــه برداشــت آنــی نقــاش در لحظــه از منظــره 
ــط  ــر محی ــوری حاکــم ب ــل از اینکــه شــرایط ن ســت قب
تغییــر کند.عکــس هــا ی امپرسیونیســتی نیــز بــر ثبــت 
پیرامــون بــا تاکیــد اثــر نــور بر اشــیا، بــدون اولویــت بندی 
ــا امــروز  وضــوح تصویــر و حــرکات تکیــه مــی کنــد و ت
عکاســان عالقمنــد بــه ایــن ســبک از همیــن روش بــه 

یــک نــگاه امپرســیونی دســت مــی یابنــد.
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راهنمای عکاسی امپرسیونیستی

در ایــن ژانــر شــما نیــاز بــه ســفر بــه جهــان یــا یافتــن یــک محــل عجیــب و غریــب بــرای پیــدا کــردن یــک موضوع 
خــاص ندارید.فرصــت هــای عکاســی امپرسیونیســتی در همــه جــا وجــود دارنــد در واقــع فرصت هــا در ذهن خالق 
و مهــارت شــما در اســتفاده از تکنیــک هــا نهفتــه اســت.موضوع شــما مــی توانــد یــک پروانــه در پارک، یــک دانه ی 

بــرف در حــال ســقوط 
و یاحتــی یــک کودک 
دوچرخــه  حــال  در 
باشد.شــما  ســواری 
ــود را  ــم خ ــد چش بای
ــا از  ــد ت ــن دهی تمری
نقطــه نظــر تجســمی 
ــگاه کنــد  ــه جهــان ن ب
ســپس ایــن فرصــت 
هــای خالقانــه را پیــدا 

ــد. ــت کنی و ثب
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عمق میدان و ایجاد رمز و راز

ــه اینکــه عــدم وضــوح  ــا توجــه ب ب
ــه  ــیا و بوک ــور اش ــر ن ــرو تاثی تصوی
اثــر  ســبک  ایــن  در  ســازی 
بســزائی در رســیدن بــه یــک ثبــت 
ــتفاده  ــا اس ــتی دارد ب امپرسیونیس
از بازتریــن دیافراگــم هــای ممکــن 

     )۸/۴،۱/۲،۱/۱( و فاصله ی مناسب 
ســوژه بــا پــس زمینــه مــی توانیــم 
تصویــری بــا حــس وحــال رویائــی 
ــه  ــم ک ــت کنی ــا ثب ــه ای زیب ــا بوک ب
عکســی  تنهــا  اینکــه  از  بیشــتر 
محصول فشــار دادن دکمه ی شــاتر 

باشــد تبدیــل بــه ثبــت یــک تابلــو 
هنــری بــا نگاهــی امپرسیونیســتی 
ــود ــرد ش ــر بف ــه و منحص و خالقان
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نوردهــی طوالنــی مــدت، تکنیــک زومینــگ      )زوم انفجاری(حرکــت ســوژه در قــاب دوربیــن ثابــت      )مثلــه حرکــت 
یــک بالریــن( اســتفاده از تکنیــک تیلیت-شــیفت و محــو ســازی تصویروخیلــی از تکنیــک هــای دیگــر کــه بــا 
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و بعــد از ثبــت مــی توانیــد بــا کمــک نــرم افزارهــای قــوی چــون 
فتوشــاپ نتیجــه ی کار را بهبــود ببخشــیم و بــه یــک نتیجــه ی 
فــوق العــاده زیبــاو متفــاوت دســت پیــدا کنیــد. و بعــد از ثبــت 
ــوی چــون فتوشــاپ  ــای ق ــرم افزاره ــا کمــک ن ــد ب ــی توانی م
ــوق  ــه ی ف ــک نتیج ــه ی ــیم و ب ــود ببخش ــه ی کار را بهب نتیج

العــاده زیبــاو متفــاوت دســت پیــدا کنیــد.

بهبــود مهــارت هــای تکنیکــی خــود بــه ایجــاد تصاویــر خالقانــه 
و نــگاه هنریتــان کمــک خواهــد کــرد تــا بــا الهــام بخشــیدن بــه 
ــه  ــه شکســتن قوانیــن شــما را در رســیدن ب تخیــل و کمــک ب

یــک نــگاه امپرسیونیســتی یــاری دهــد.
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اولیــن  تابســتان امســال  ســیگما در 
دوربیــن بــدون آینــه فــول فریــم خــود را 
بــه نــام Sigma fp معرفــی کــرده اســت. 
شــرکت ســیگما در پــی ایــن مــی باشــد 
کــه بــازار را بــا کوچکتریــن و ســبک ترین 
دوربیــن فــول فریــم بــدون آینــه در دنیــا 

تحــت تاثیــر قــرار دهــد.

ــراه کارت  ــه هم ــرم ب ــا داد و وزن 422 گ ــب ج ــوان آن را در جی ــی ت ــه م ــر ک ــاد 45*70*113 میلیمت ــا ابع fp ب
حافظــه و باتــری دارای یــک حســگر فــول فریــم BSI-CMOS 24/6 مگاپیکســلی مــی باشــد. البتــه در نظــر 
داشــته باشــید کــه برخــالف انــدازه کوچــک آن شــما همچنــان بایســتی لنــزی بــه آن متصــل کنیــد کــه ایــن خــود 
در عمــل موجــب ایــن مــی گــردد کــه ابعــاد دوربیــن در هنــگام کار افزایــش یابــد و تعــادل وزنــی دوربیــن بــر هــم 

بخــورد بــا اینحــال همچنــان شــکل کوچــک دوربیــن تاثیرگــذار اســت.

ــم! ــد بدانی ــه بای آنچ
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 Sigma fp عکاســی  دیــدگاه  از 
تــا   100 بــه گســتره  حساســیتی 
ــه 102400،  ــش ب ــل افزای 25600 قاب
 1/8000 شــاتر  ســرعت  حداکثــر 
 49 اتوفوکــوس  سیســتم  ثانیــه، 

ــی  نقطــه ای کــه توانای
و  چهــره  تشــخیص 
چشم را دارد، لرزشگیر 
ــر الکترونیکــی و  تصوی
فیلمبــرداری ویدیویــی 
4K ســی فریــم بــر 
تــا   FHD و  ثانیــه 
یکصــد و بیســت فریم 
ــار  ــه را در اختی ــر ثانی ب

ــد.  ــی ده ــرار م ق
سیگما شــاتر مکانیکی 

را کنــار گذاشــته و تنهــا از شــاتر 
بــی  عکاســی  کــه  الکترونیکــی 
ــره  ــد به ــی ده ــه م ــری را ارای صدات

مــی بــرد. ایــن امــر خــود بــه کوچک 
شــدن دوربیــن کمــک کــرده هرچنــد 
مشــکالتی را بــه همــراه دارد از جمله 
کاهــش حداکثــر ســرعت همزمانــی 
ــه  ــه ســرعت 1/30 ثانی ــا فــالش ب ب

ــی  ــی 14 بیت ــت عکاس ــه در حال )ک
بــه 1/15 ثانیــه کاهــش مــی یابــد(.

دوربیــن  اولیــن  دوربیــن  ایــن 

ســیگما مــی باشــد کــه از اســتاندارد 
ماونــت L الیــکا اســتفاده مــی کنــد 
ــز  ــه لن ــیگما س ــتا س ــن راس و در ای
جدیــد از جملــه یــک لنــز کامپکــت 
ــه  ــن دهان ــا بازتری ــری ب 45 میلیمت
دیافراگــم 2/8 بــه قیمــت 
معرفــی کــرده  دالر   550
دیگــر  لنــز  دو  اســت. 
 35mm f/1.2 از  عبارتنــد 
DG DN Art بــه قیمــت 
 14-24mm و   دالر   1500
بــه   f/2.8 DG DN Art
 Sigma .قیمــت 1400 دالر
fp همچنیــن مــی توانــد از 
تنوعــی از لنزهــای کانــون و 
ســیگمای موجــود از طریق 

ــد.  ــتفاده کن ــور اس ــک آداپت ی
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اولیــن نســخه ایــن دوربیــن برخــالف دیگــر دوربیــن هــای شــرکت ســیگما 
کــه از حســگرهای Foveon اســتفاده مــی کننــد، از حســگر Bayer بهــره 
 Foveon مــی بــرد. البتــه ســیگما در برنامــه دارد تــا در آینــده از حســگر

هــم در ایــن دوربیــن اســتفاده کنــد.
برخــالف انــدازه کوچــک، ایــن دوربیــن 
همچنــان تمامــی درگاه هــا و امکاناتــی 
فریــم  فــول  دوربیــن  یــک  از  کــه 
ــی  ــرار م ــار ق ــد را در اختی ــار داری انتظ
دهــد همچــون نمایشــگر لمســی 3/2 

ــورت HDMI و  اینچــی، یــک شــکاف کارت SD، پ
USB 3.1، و پشــتیبانی از همزمانــی یــک فــالش 
اکســترنال، ورودی میکروفــون، خروجــی هدفــون، 
ــام  ــه ن ــزی ب ــه چی ــاتر. البت ــوت ش ــک ریم و ی

ــدارد.  ــود ن ــک وج ــمی الکترونی چش
ــی  ــن عکاس ــن دوربی ــای ای ــی ه ــه ویژگ از جمل
ــن  ــی DNG و همچنی ــا خروج ــت RAW  ب فرم
ــی  ــت RAW م ــا فرم ــی ب ــی ویدیوی ــط داخل ضب

باشــد. همچنیــن ایــن دوربیــن قــادر بــه ایجــاد ســینماگراف )گیــف هــای متحرکــی کــه در آن یــک بخــش از 

ax
an

eh
.a

x
98

اه 
ر م

مه
 | 

ول
ت ا

شا



23

تصویــر حرکــت مــی کنــد درحالیکــه بقیــه تصویــر ثابــت مــی مانــد( مــی باشــد کــه ایــن اولیــن بــاری اســت کــه 
ایــن توانایــی در درون یــک دوربیــن ایجــاد شــده اســت. Sigma fp دارای سیســتم خنــک کننــده اســت. ولــی 
ــه حساســیت هــای بســیار پاییــن در حــد حساســیت 6 مــی  ــن ویژگــی آن ارای ــن و خــاص تری شــاید مهمتری

باشــد. 
Sigma fp قــرار اســت در پاییــز امســال بــه بــازار عرضــه شــود هــر چنــد کــه قیمتــی بــرای آن هنــوز اعــالم نشــده 
اســت ولــی گمانــه هــا  قیمتــی کمتــر از ســه هــزار دالر، احتمــاال دو هــزار دالر را بــرای بدنــه تنهــا در نظــر گرفتــه 

انــد کــه البتــه هــر چــه قیمــت آن از ســه هــزار دالر کمتــر باشــد بــر جذابیــت آن مــی افزایــد.  
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سال ۱۸۳۹ زمان اولین فرآیند علمی
پیــش از تاریــخ اکتشــاف در اوایــل قــرن نوزدهــم 
ــط  ــی توس ــورت ابتدای ــه ص ــر ب ــری تصوی ــکل گی ش

ــک  ــکیوراها                 )اتاق ــرا  ابس کم
هــای تاریــک( کــه در زمــان 
قــرن  در  یعنــی  گذشــته 
شــانزدهم شــناخته شــده 
اســتفاده  مــورد  و  بــود 
ــت،  ــی گرف ــرار م نقاشــان ق
تــا ایــن کــه در ســال ۱۸۳۰ 
ــق از  ــتفاده موف ــن اس اولی
ــاس  ــیمیایی حس ــواد ش م

ــت. ــکل گرف ــور ش ــه ن ب

جایی که شروع داستان عکاسی است.
نــام گــذاری کمــرا ابســکیوراها یــا اتاقــک تاریــک 

ــاردو داوینچــی در ســالهای ۱۵۵۶ صــورت  توســط لئون
گرفــت و در همیــن زمــان بــود کــه بــا بــزرگ تــر کــردن 
ــی  ــک عدس ــرار دادن ی ــکیوراها و ق ــرا اس ــه کم روزن
بــه  تصویــری  تلســکوپی 
مراتــب روشــن تــر و واضــح 
تــر شــکل گرفــت. ایــن کمــرا 
ابســکیوراها کــه در آن زمــان 
ــد  ــوری بودن ــده ای نوظه پدی
عمومــی  هــای  محــل  در 
همچــون پــارک هــا ســاخته 
شــدند، کــه تعــدادی از ایــن 
ــان  ــکیوراها همچن ــرا اس کم
موجــود هســتند. در قــرن ۱۷ 
کمــرا ابســکیوراها کوچــک تر 
ــه  ــدند و ب ــل ش ــل حم و قاب
صــورت ابــزار کمکی نقاشــان 
درآمدنــد. ایــن رونــد همچنــان ادامــه پیــدا کــرد تــا در 

تاریخچــه عکاســی بخــش اول
پیش از اکتشاف تا فرآیند داگروتیپ و کالوتایپ
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قــرن ۱۸ اغلــب کمــرا ابســکیورا هــا بــه انــواع تاشــو تبدیــل شــدند و آینــه ای در آنهــا طراحــی و نصــب شــد، ایــن 
آینــه نــور را بــه پاییــن بــر صفحــه طراحــی داخــل جعبــه منعکــس مــی کــرد و تصویــری بــا جهــت درســت ارائــه 
مــی داد کــه امــکان کپــی بــرداری را میســر مــی ســاخت. کمــرا ابســکیوراها جهــت کســب پرســپکتیو و بــه دســت 

ــد. ــد بودن ــگام طراحــی بســیار مفی ــق هن ــاس دقی آوردن مقی

ماده حساس به نور
در حــدود ســال هــای ۱۸۰۰ تومــاس وجــوود، بــا اســتفاده از نتایجــی کــه پروفســور جــی شــونر در ســال ۱۷۲۷ بــا 
تغییــرات حاصــل از نــور خورشــید و تیــره شــدن بســیار ســریع نقــره بــه دســت آورده بــود توانســت بــا قــرار دادن 
اشــیا کــدری همچــون بــرگ هــا بــر روی چرمــی انــدود شــده از نیتــرات نقــره یــا کلریــد نقــره عکــس خورشــیدی 
ــراع  ــا آســتانه اخت ــره و محــو مــی شــدند. تومــاس وجــوود ت ــج تی ــه تدری ــر ب ــن تصاوی ــا ای ــه وجــود آورد، ام ب
عکاســی پیــش رفتــه بــود ولــی او تجربیــات ناموفــق خــود را رهــا کــرد. نتایــج وجــوود در ســال ۱۸۰۲ دو ســال 

قبــل از مرگــش بــه وســیله دوســت دانشــمندش چــاپ شــد.
مرحلــه بعــدی پیشــرفت حــدود ۲۰ ســال پــس از وجــوود در فرانســه صــورت گرفــت. ژوزف نیــس فــر نیپــس در 
ســال ۱۸۱۶ بــا اســتفاده از کاغذهــای انــدود شــده بــه کلریــد نقــره توانســت تصویرمنفــی        )نگاتیــو( امــا ناپایــدار 
تولیــد کنــد. امــا نیپــس بــه دنبــال تصویــری روشــن بــر مــاده ای مقــاوم در برابــر اســید، و فلــزی کــه بعــدا قابــل 
حکاکــی و تبدیــل بــه کلیشــه و مهــر چــاپ شــود بــود. نیپــس در آزمایــش خــود از قیــر طبیعــی حــل شــده در 
روغــن اســتفاده کــرد و محلــول را بــر صفحــه ای از آلیــاژ قلــع و ســرب پخــش نمــود، پــس از یــک نــور دهــی 
ــر  ــرار داد و قســمت هــای ســفت نشــده قی ــن اســطوخودوس ق ــر ســفت شــد و صفحــه را در روغ ــی قی طوالن
شســته شــد و قســمت هــای روشــن تصویــر بــه رنــگ ســفید در مقابــل فلــز تیــره باقــی مانــد و تصویــر صفحــه 
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درجــات مشــابهی از صحنــه اصلــی نشــان مــی داد                 )یــک تصویــر مثبــت(. نیپــس ایــن فرآینــد خــود را هیلوگرافی، 
بــه معنــی نقاشــی بــا خورشــید، نــام گــذاری کــرد. در ســال ۱۸۲۶ نیپــس بــا اســتفاده از کمــرا ابســکیوار و کلیشــه 
هــای قیــر انــدود شــده موفــق بــه ثبــت منظــره ای از طبقــه فوقانــی اتــاق کار خــود شــد. کــه ایــن عکــس همچنــان 

موجــود اســت. بــرای ایــن فرآینــد نوردهــی مــورد نیــاز حــدود ۸ ســاعت بــود.

 فرآیند داگروتیپ 
لوئــی داگــر هنرمنــد پاریســی کــه از کمــرا ابســکیوارها بــرای نمایــش شــهرفرنگ خــود اســتفاده مــی کــرد عالقــه 
منــد بــه ثبــت شــیمیایی تصاویــر بــا اســتفاده از ترکیبــات نقــره شــد. پــس بــا نیپــس مکاتبــه کــرد و بــا او شــریک 
شــد و بــه اســرار هیلوگرافــی نقــب زد. نیپــس تمایلــی بــه ادامــه تجربــه بــر نمــک هــای نقــره نداشــت چیــزی کــه 
داگــر خواســتارش بــود. چهــار ســال بعــد از ایــن کــه نیپــس درگذشــت پیشــرفت اندکــی حاصــل شــده بــود. در 
ایــن زمــان صفحــات فلــزی از جنــس مــس بودنــد آبــکاری شــده بــا نقــره و حســاس شــده بــه نــور بــا بخــار یــد. 
در ایــن فرآینــد بــا نگــه داشــتن صفحــه نــور خــورده بــر بــاالی جیــوه گــرم شــده تصویــر تقویــت گشــته یــا ظاهــر 
مــی شــد. در ســال ۱۸۳۷ ایــن سیســتم کار بــود کــه اغلــب در مناظــر روشــن حــدودا بــه ۳۰ دقیقــه نوردهــی نیــاز 
داشــت و تصویــر نهایــی تصویــری نســبتا ســفید دارای جزئیــات پــس زمینــه ای نقــره ای بــود. در ایــن مرحلــه 
داگــر سیســتم خــود را فرآینــد داگروتیــپ نامیــد. در آگوســت ۱۸۳۹ پاریــس بــه گونــه ای هیجــان انگیــز در انتظــار 
بــود تــا فلــز آینــه ای حافظــه دار رونمایــی شــود و دوســت داگــر جزئیــات چگونگــی کارکــرد و فرآینــد ایــن صفحــه 
آینــه ای را شــرح دهــد. پــس از پخــش شــدن ایــن فرآینــد در اورپــا جــوزف پتــزوال لنــز جدیــدی را ارائــه داد کــه 
بــه جــای  f / ۱۱  دیافراگــم بازتــری داشــت یعنــی f /۳،۶  کــه بــا اســتفاده از ایــن لنــز تصویــر ۱۰ برابــر روشــن تــر 
گشــت. در حــدود ســالهای ۱۸۴۱ زمــان نوردهــی بــه یــک دقیقــه کاهــش یافــت و خیلــی زود اســتودیوهای پرتــره 

برقــرار شــد و مــردم بــه ایــن اســتودیوها هجــوم آوردنــد.
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ــر از  ــراع داگ ــای اخت ــال ه ــن جنج ــال ۱۸۳۹ اولی در س
پاریــس رســید. از آنجایــی کــه تالبــوت از تــرس ایــن کــه 
ــرده باشــند  ــد مشــابه اســتفاده ک ــر دو از فرآین ــادا ه مب
تصمیــم بــه چــاپ کارهایــی کــه تــا آن زمــان انجــام داده 
بــود گرفــت، بــا نــام مقاالتــی بــه نــام >>طراحــی نــور<< 
کــه موجــب توجــه انجمــن لنــدن قــرار گرفــت.  در ســال 
۱۸۴۰ تالبــوت فرآینــد خــود را بــا تغییــر بــه یــد نقــره و 
نیــز اســتفاده از یــک محلــول ظهــور بهبــود بخشــید. حال 
نیازمنــد نــور دهــی کمتــری بــود و تصویــر ضعیــف را بــا 
ــد  ــال بع ــد. در س ــی کردن ــر م ــوی ت ــدی ق ــردازش بع پ
یعنــی ۱۸۴۱ فرآینــد خــود را بــا نــام کالوتیــپ ثبــت کنــد.

عکاسی اولیه ۱۸۳۹-۱۸۵۰
هــر دو فرآینــد داگر و تالبوت در ســال های اولیه عکاســی 
نســبت بــه اســتانداردهای امــروز دارای محدودیــت هــای 
بســیاری بودنــد، امــا در مقایســه بــا کار آهســته و ســخت 
طراحــی یــا نقاشــی جادویــی بــی نظیــر بــود کــه هرکــس 
ــت  ــن ثب ــن چنی ــن داشــت کــه خــود را ای ــه ای ــل ب تمای
ــف  ــده تعری ــرای کســی کــه عکــس را ندی ــه ب ــد. البت کن
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آن بــا کلمــات آســان نبــود، یــک گزارشــگر آن را ایــن چنیــن شــرح مــی دهــد: کــه ماننــد بــاال نگــه داشــتن یــک آینــه 
ــه فضــای داخلــی و داشــتن ایــن  ــان، دیــدن ریزتریــن جزئیــات منعکــس شــده در آن و ســپس حمــل آینــه ب در خیاب
جزئیــات بــه صــورت نقشــی دائمــی. شــرح ایــن گزارشــگر بــا تصویــر بــراق داگروتیــپ کامــال هماهنــگ اســت. عکــس 
ــا  ــد. در ســاالهای اولیــه عکاســی                 )۱۸۳۹(مناظــر، بناهــا ی هــای اولیــه حــدود ۱۸*۱۳ ســانتی متــر                 )۷*۵ اینــچ( بودن
دیگــر صحنــه هــا کــه ثابــت بودنــد و مــی شــد نوردهــی ۱۵ دقیقــه ای یــا بیشــتر را ممکــن ســازند بیشــتر موضوعــات 
عکاســان بودنــد. در ایــن ســالها گرفتــن پرتــره واقعــا چالــش خاصــی بــود و گرفتــن پرتــره واقعــا عملــی نمــی شــود مگــر 
بــا پیدایــش دوربیــن آمریکایــی »ولکــت« کــه بــه جــای عدســی از آینــه خمیــده اســتفاده مــی کــرد. پــس از آن بــا کمــک 
عدســی f/ ۳،۵ ســاخت پتــزوال بــرای دوربیــن فوتیلنــدر، ایــن امــکان را بــه وجــود آورد کــه تصاویــری روشــن تــر ارائــه 
شــود. بــرای ســالها دوربیــن هــا بــزرگ بــوده و دوربیــن هایــی کــه دیافراگــم کوچــک داشــتند بــرای منظــره و دوربیــن هــا 
یــی بــا دیافراگــم بازتــر بــرای پرتــره اســتفاده مــی شــدند. امــا همچنــان زمــان نوردهــی حتــی بــا بهتریــن لنزهــا بســیار 
ــود. بــرای گرفتــن پرتــره از تکیــه گاه آهنــی جهــت ثابــت نگــه داشــتن ســر اســتفاده مــی شــد، در کل مــدل  طوالنــی ب
داگروتیــپ شــدن بســیار ســخت بــود. پیــش از هــر چیــز بایــد در مــورد بهتریــن لباســی کــه مــی توانســتند بپوشــند بایــد 
بــا عــکاس مشــورت مــی کردنــد زیــرا فرآینــد صرفــا بــه نــور آبــی و ســفید حســاس بــود، دیگــر رنــگ هــا بیشــتر ســیاه 
دیــده مــی شــدند و اینهــا منــوط بــه ابــری نبــودن هــوا بــود. موضوعــات زیــر نــور شــدید آفتــاب قــرار مــی گرفتنــد و بــه 
مــدل توصیــه مــی شــد کامــال ثابــت بــه دوربیــن نــگاه کنــد و بــه هیــچ قیمتــی حرکــت نکنــد تــا جایــی کــه مــدل زیــر نــور 
آفتــاب ذوب مــی شــد. پــس از مدتــی انتظــار داگــر آمــاده تحویــل بــود، قــرار گرفتــه در قابــی کوچــک نصــب شــده درون 
جلــدی بــا نــوار مخمــل. تقریبــا همــه داگروتیــپ هــا بــا کلریــد طــال پــردازش نهایــی مــی شــدند، کــه کمــی نمــود صفحــه 
نقــره ای را تیــره ســاخته و تصویــر ســفید را بســیار شــفاف تــر مــی ســاخت. معمــوال یــک داگروتیــپ حرفــه ای در لنــدن 
یــک یــا دو پونــد ارزش داشــت و بــا پرداخــت اضافــه بهــا عکــس هــا بــه صــورت دســتی رنــگ مــی شــدند. در ایــن دوران 
تصاویــر نقاشــی شــده را همچنــان >>پرتــره<< مــی نامیدنــد و تصاویــر دوربیــن را صرفــا >>رونوشــت<< مــی خواندنــد.
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فرآینــد داگروتیــپ در کشــورهای متفــاوت دارای انحصارهــای متفــاوت بود. 
در انگلســتان اختــراع داگــر دارای حــق انحصــاری بــود، لــذا هــر کــس درپی 
عکــس و کســب درآمــد بــود بایــد گواهــی ســاالنه دریافــت مــی کــرد امــا 
ــد. در ایــن  ــه ســاخت داگروتیــپ بودن در آمریــکا و فرانســه همــه مجــاز ب
ســالها مــردم دچــار تــب داگــری شــده بودند و احســاس مــی کردنــد باید از 
آنهــا داگروتیــپ برداشــته شــود و صاحبــان اســتودیوهای زنجیــره ای ثروت 
زیــادی را کســب کردنــد. ایــن فرآینــد جدیــد بــرای نقاشــان مینیاتــوری کــه 

قبــل از عکاســی بســیار رایــج بــود، فاجعــه محســوب مــی شــد.

عکاســی کالوتایپ
در فرآینــد کالوتایــپ، فقــط تعــداد کمــی از افــراد بــا ذوق بــا ایــن فرآینــد کار مــی کردنــد. دوربیــن هــای 
کامــال بــزرگ بــرای کالوتایــپ هــا بهتــر بودنــد چــرا کــه هــر چــه نگاتیوهــا بزرگتــر مــی شــدند بــه میــزان 
ــن  ــد و همچنی ــی ش ــی م ــس نهای ــر در عک ــات تصوی ــودی جزئی ــب ناب ــذ موج ــاف کاغ لی ــش ا ــری نق کمت
ــات  ــد و جرئی ــذ مــی گردی ــرآوری شــده موجــب شــفافیت بیشــتر کاغ ــو ف ــر روی نگاتی ــن ب ــل پارافی صیق
ــه طــور کلــی نقــش راه راه در عکــس هــای کالوتایــپ یکــی از دالیــل اصلــی  کمــی نــرم مــی شــد. امــا ب
ــا ارزشــمند تریــن خصوصیــات کالوتایــپ داشــتن  ــود. امــا یکــی از ب ــه داگروتیــپ هــا ب گرایــش مــردم ب
ــود کــه امــکان چــاپ ارزان تعــداد نامحــدودی عکــس را میســر مــی  یــک تصویــر ثبــت شــده                 )نگاتیــو( ب
ــو/  ــد >>نگاتی ــه فرآین ــد ک ــی کن ــش بین ــی توانســت پی ــه ۱۸۴۰ نم ــل ده ــچ عکاســی در اوای ســاخت. هی

ــود. ــده عکاســی خواهــد ب ــوت راه واقعــی آین ــو<<  تالب پوزتی
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ــا  ــر و ب ــردی متکب ــوت م تالب
درایــت بــود، او فکــر کــرد 
هایــی  عکــس  بــا گرفتــن 
بــا کیفیــت بــاال و فــروش 
ــادی مــی  ــه تعــداد زی ــا ب آنه
ــد  ــی فراین ــت اصل ــد مزی توان
ــم  ــد. مه ــغ نمای ــود را تبلی خ
ــد  ــوت تولی ــروژه تالب ــن پ تری
کتابــی از کالوتایــپ هــا بــود، 
در  عکاســی  اولیــن کتــاب 
را >>قلــم  نــام آن  جهــان، 

طبیعــت<< گذاشــت و کار کامــل شــامل ۲۴ عکــس 
ــت  ــم طبیع ــود. قل ــوت ب ــی از تالب ــه همگ ــزرگ ک ب
ــا  ــالهای ۱۸۴۴ ت ــن س ــه بی گان ــد جدا در شــش جل
۱۸۴۶ چــاپ و بــه فــروش رفــت. فرآینــد کالوتایــپ 
ــود را در اســکاتلند کســب  ــت خ ــن موفقی ــم تری مه
نمــود. در ایــن محــل تالبــوت دوســت واقعــی خــود 

رابــرت آدامســون کــه شــیمیدان بــود را یــاری کــرد 
تــا بــه عنــوان یــک کالوتیپســت فرحــه ای شــناخته 
شــود. رابــرت آدامســون و یــک نقــاش اســکاتلندی 
بــه نــام اوکتاویــوس هیــل مامــور تهیــه نزدیــک بــه 
ــک نقاشــی  ــرای ی ــراد مشــخص ب ــر از اف ۵۰۰ تصوی
تاریخــی عظیــم شــدند. عکاســی از ایــن افــراد 
بســیار مطلــوب بــود. در واقــع هیــل و آدامســون بــه 
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یکــی از تکنیــک هــای جالــب و خــاص بــرای 
بــه تصویــر کشــیدن تصاویــری خالقانــه و 
ــب، تکنیــک Open Flash مــی باشــد،  عجی
کــه در یــک فریــم مــی توانیــم بــه طــرق مختلــف بــا توجــه بــه ســوژه ای 
کــه در ذهــن طراحــی کــرده ایــم، جنبــش و حرکــت را ثبــت کنیــم و حالــت 
هــای مختلــف را بــه تصویــر بکشــیم؛ از بازگــو کــردن یــک داســتان گرفتــه 

تــا تلقیــن حــس آشــفتگی و تعلیــق و آرامــش و حرکــت و ...

عالقــه  بســیار  جدیــد  فرآینــد 
ــا  ــکاری آنه ــدند، از هم ــد ش من
نــه تنهــا اولیــن پرتــره هــای 
محلــی  مشــاهیر  از  برجســته 
ــی  ــه شــد بلکــه عکس  های گرفت
از  شــخصی  رضایــت  بــرای 
ی  ها ســتا و ر ن   ا هیگیر ما
اســکاتلند  و ســاکنان آن تهیــه 
 ۱۸۴۳ بیــن ســالهای  در  شــد. 
ایــن شــراکت علــم و   ۱۸۴۷ و 
ــرد  ــد ک ــس تولی ــا عک ــر صده هن
کــه تــوان هنــری اختــراع تالبــوت 
ــن  ــت. از ای ــش گذاش ــه نمای را ب
ــوان  ــه عن ــل ب ــوس هی رو اوکتاوی
ــری  ــان هن ــن عکاس ــی از اولی یک

ــد. ــناخته ش ش

Open Flash

وسایل مورد نیاز
ــای  ــد فض ــک مانن ــای تاری 1. فض
ــه ی  ــس زمین ــا پ ــراه ب ــه هم آتلی
مشــکی یــا فضــای بــاز در تاریکــی 
کــه کمتریــن آلودگــی نــوری ممکن 

را داشــته باشــد.
2. سه پایه
3. دوربین

ــا  ــتودیویی ی ــای اس ــالش ه 4. ف
 Speed Light
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طریقه ی اجرا
ــخص  ــود رامش ــی خ ــرح ذهن ۱. ط
کنیــد، اینکــه قصــد ثبــت چــه 
داســتان یــا رویــدادی را داریــد.
۲. دوربیــن را روی ســه پایــه ثابــت 

. کنید
 »bulb « ۳. دوربیــن را روی حالت

ــرار دهید. ق
نکتــه: بعضــی از دوربیــن هــا مجهز 
ــت هســتند در  ــن حال ــل ای ــه قف ب
غیــر ایــن صــورت در طــی پروســه 
ی ثبــت دکمــه ی شــاتر را بایــد بــا 

دســت نگــه داریــد .
۴. فــالش اســپیدالیت را در جهــت 
مناســب نوردهــی درقســمت بــاالی 
دروبیــن رو بــه ســوژه نگــه داریــد.

۵. کادر مناســب را بــا فاصلــه ی 
کانونــی مناســب مشــخص کنیــد تا 
حیــن حرکــت، ســوژه از کادر خــارج 

نشــود و مــکان هــای فــالش زدن را 
مشــخص کنیــد.

انجــام  را  مناســب  فوکــوس   .۶
حالــت  روی  فوکــوس  دهیــد، 
دســتی باشــد و دیافراگــم را نســبتا 
ــا عمــق میــدان مناســبی  ببندیــد ت

ــید. ــته باش داش
۷. منابــع نــوری را خامــوش کــرده، 
همینطــور کــه نوردهــی روی حالــت 
» bulb« قــرار دارد و ســوژه درمکان 
و حالــت مناســب قــرار دارد فــالش 
ــا خالــی شــدن فــالش و  ــد، ب بزنی
تغییــر حالــت ســوژه بــار دیگــر 
فــالش زده، و ایــن عمــل را تــا 

ــد. ــرار کنی ــان کار تک پای
در نهایــت شــما تصویــری تــک 
فریمــی خواهیــد داشــت کــه ســوژه 
درآن در حالــت هــای مختلــف ثبت 

شــده اســت.
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نــکات مهــم: در ایــن تکنیــک یکــی از المــان هــای مهــم وجــود اســپیدالیت مــی باشــد کــه بــه صــورت مجــزا 
از دوربیــن وکامــال در حالــت دســتی کنتــرل مــی شــود.

اســتفاده از ســه پایــه الزامــی اســت و مطمئــن باشــید از باطــری هــای نــو در فــالش اســتفاده کنیــد، بــا اینکار 
زمــان شــارژ شــدن فــالش کاهــش مــی یابد.

قبــل از شــروع پروســه ی عکاســی بــه صــورت آزمایشــی یــک شــات بزنیــد و از تنظیمــات نــوری صحیــح 
اطمینــان حاصــل کنیــد.

ــد عکســی  ــان مــی توانی ــه تجربیاتت ــن و افــزودن ب ــکات و تمری ــن ن ــا در نظــر گرفتــن تمــام ای ــت ب در نهای
ــذت عکاســی را هــر چــه بیشــتر لمــس کنیــد. ــد و ل متفــاوت ثبــت کنی ax
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 امید شکری
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 بابک مهرافشار
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 شهاب گلچین
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 صادق سوری
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 علی اسداللهی
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 علی معماری
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 مصطفی نوده
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 مهیار کاهکش
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 میثم همرنگ
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 یونس محمودی
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