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چکیده
از جمله مهمترین مواهب الهی که در زندگی بشر از ارزش بسزایی برخوردار است ،نور میباشد که یکی از ملزومات اصلی برای
درک و تجربه کردن محيط و همچنين وسيلهای برای شناخت رنگ ،فضا و حجم است .عکاسی از جمله علوم و هنرهایی است
که به جایگاه نور در آن توجه ویژهای شده است .در هنر عکاسی ،نور یکی از اجزایی است که در کنار عناصر و مفاهيم دیگر از
قبيل ساختار ،نظم فضایی ،رنگ و غيره . ..مطرح میشود و در عکس باید همچون یک عنصر اثرگذار نقش خود را ایفا کند .با
هدایت متفکرانه نور به عدسی و با ایجاد عرصههایی از نور و تاریکی میتوان فضایی شگفت از نور را بوجود آورد .نکته اساسی در
یک نورپردازی موفق و خالق فهم چگونگی کنترل ماهرانه است به آنچه که نور تابيده یا داده میشود و آنچه در سایه میماند.
نورپردازی تنها ایجاد رو شنایی محيط برای کاربردی ویژه نيست بلکه عملی است مبتنی بر اصول ایجاد تيرگی و روشنی به
منظور خلق فضا ،حجم و ویژگیهای زیباشناسانهی عکس .در این مقاله که با استفاده از روش مطالعه کتابخانهای صورت
گرفته ،برآنيم که اثرات نورپردازی در عکاسی را مورد پژوهش قرار داده و هدف از آن بررسی نقش و تاثير نور در عکاسی به
عنوان یک اصل اساسی و مفهوم بخش میباشد .نتایج حاصل شده نيز نشان میدهد که بیتوجهی به کارکردها و کيفيات نور
در نورپردازی ،مهمترین مسئله در آسيبشناختی عکسها حرفهای است.
واژههای كلیدی :نورپردازی ،عکاسی ،زیباشناسی نور ،آسيبشناختی عکس.
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مقدمه
کلمات ابزار اصلی کار شاعران و نویسندگان است ،خط و رنگ ابزار کار نقاشان و نور ابزار اصلی کار عکاسان است .هم چنان که
نویسنده کلمه را در اختيار گرفته و به بازی میگيرد و مطابق خواستهها و اهدافش برای ترسيم جهان در کنار هم می نشاند،
نقاش خطوط و رنگها را برای تصویر جهان به کار می برد ،عکاس هم ابزار نور را برای ترسيم و تصویر جهان در اختيار میگيرد،
با آن کار می کند و با بازی هنرمندانه با این عنصر شگفت ،مریی و ناملموس تصویرهای متنوعی از هستی به نمایش میگذارد،
تصاویری که میتوانند کشف و درک تازهای از جهان در اختيار مخاطبان قرار دهد.
به یقين نور و نورپردازی امروزه تنها برای تامين نياز انسان به روشنایی نيست بلکه در امور هنری و زیباشناسامه مانند عکاسی
بسيار کاربرد دارد ،به عبارت دیگر نور به عنوان ابزار اصلی کار عکاس نقشی کليدی در عکاسی دارد و روشهای نورپردازی در
عکاسی میتواند به خلق عکسهایی زیبا و شگفت منجر شود .نور اساس دیدن و کشف جهان هستی است و نورپردازی همواره
بخشی تفکيکناپذیر از محيط زندگی انسان را تشکيل میدهد؛ حدود  80تا  85درصد از تأثيرپذیری ما از جهان ،از طریق
ارتباط بصری با محيط حاصل میشود .بينایی نتيجۀ عملکرد چشم در پرتو نور است و ادراک ما از فضا وابسته به ميزان روشنی
آن است .از جانب دیگر این عامل کيفيات احساسی بسياری دارد که ممکن است بر خلقيات افراد تأثير بگذارد(مک کلود،
.)2005
امروزه تحقيقات پردامنهای در زمينۀ اهميت نورپردازی و به خصوص نور طبيعی بر انسان صورت گرفته ،و شواهد انکارناپذیری
بر تأثير مثبت نور روز و بهرهمندی از منظر طبيعی بر سالمت ،آسایش و بازدهی افراد به دست آمده است ،که به حياتی بودن
نور در زندگی انسان اشاره دارد .بنابراین نور پردازی با جنبههای مختلف زندگی انسان تنيده شده است و با هنر به وبژه هنر
عکاسی یگانه است .هنر و فن عکاسی عالوه بر استفادهی ابزاری از نور ،میتواند این اموج سيال الکترومغناطيس را به دلخواه و
انتخاب خودش به کار گيرد و ثبت کند .البته هنوز تأثير پيچيدۀ روشنایی روز بر انسان از جنبههای گوناگون به طور کامل
شناخته شده نيست ،اما در حال حاضر میتوان از یافتههای اخير در این زمينه بهرهها جست .معماران و طراحان میتوانند از
طریق طراحی سنجيده و دقيق پنجرهها ،کمک شایانی به افزایش بازدهی و سالمتی جسمی روانی ساکنان بناها کنند(فرانتا،
.)2013
پیجویی روند تأثير نور طبيعی روز بر زندگی و حيات انسانها ،به سبب گستردگی و پيچيدگی ،نيازمند مطالعهای وسيع در
مجموعۀ فرایندهای تشکيل دهندۀ آن است .این تأثيرات به طور کلی در قالب دو زیرمجموعۀ عمده :روانشناسی ادراکی و
زیست شناسی روانی دسته بندی میشود.
پدیدۀ نور به طور اعمّ و نور روز به طور اخصّ از اساسیترین نيازهای جسمی و روانی انسان به شمار میرود .این عامل ضمن
حفظ سالمتی ،به سبب ایجاد احساس پيوستگی و آشنایی با محيط طبيعی ،شرایط مطلوبتر و دلپذیرتری را برای افراد فراهم
می سازد ،از اینرو میتواند باعث ایجاد آسایش از یک سو و افزایش بازدهی از سوی دیگر شود .از جانب دیگر فرایند ادراک
روشنایی امری فردی است که به ویژگیهای احساسی کاربران و به شرایط محيطی فضای پيرامون آنها بستگی دارد .از نظر
جامعۀ طراحان حرفهای نورپرداز و مهندسان روشنایی ،شواهد متعددی دال بر تأیيد تأثير کيفی روشنایی محيط بر کارایی،
آسایش و سالمتی انسانها وجود دارد (ميلر.)2006 ،
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نورپردازی با نور روز فرایندی فراتر از ایجاد شرایط مناسب برای رؤیت اجسام است .این فرایند از کيفيات احساسی ویژهای
برخوردار است که میتواند بر خلقيات افراد آشکارا تأثير بگذارد .در این فرایند جنبۀ ادراکی آن نسبت به سایر جنبهها از
اهميت بيشتری برخوردار است (مک کلود.)2005 ،
نتایج پژوهشهای محققان نشان میدهد که اساسا نورپردازی به دو طریق مستقيم و غيرمستقيم بر افراد تأثير میگذارد؛ تأثير
مستقيم آن ناشی از ایجاد تغييرات در کيفيت دید به واسطۀ نورپردازی و از طریق تغيير محرکهای سيستم بينایی یا تغيير
شرایط کارکرد سيستم بينایی است .در حالی که اثر غيرمستقيم آن حاصل قابليت نور در جلب توجه ،تغيير انگيزش ،حالت،
رفتار و اصالح تعادل هورمونی بدن انسان است .نورپردازی میتواند بر عکسالعملهای فيزیولوژیکی بدن انسان همانند ادراکات
بصری وی تأثير بگذارد (دیلویی.)2012 ،
مجموعۀ این تأثيرات را میتوان در قالب دو فرآیند روانشناسی ادراکی و زیست شناسی روانی پیجویی کرد .در این ميان
مقوالتی چون توجه و انگيزش ،سالمتی روحی و جسمی انسان و کارآیی وی از جمله مهمترین زیرمجموعه های این فرایندها
محسوب میشود که به تدریج از دهۀ هشتاد مورد توجه قرار گرفت.
نور به عنوان عاملی که فرآیند ادراک را عملی میسازد ،نقشی محوری در ادراک بصری اشياء و محيط بر عهده دارد؛ بنابراین
نباید آن را صرفا وسيلهای برای روشنایی تلقی کرد .اثر مرموز و ناپایدار نور به گونهای است که؛ در عين حال که امکان لمس
آن وجود ندارد تنها میتوان آثار آن را درک کرد .با این وجود هر کس درک متفاوتی از نور و آثارش خواهد داشت .نور ،عالوه بر
ضرورت فيزیکی دارای ارزش روانشناختی نيز میباشد .آ نچه که باعث میشود اشکال بيشتر یا کمتر مورد توجه قرار بگيرند
نحوه تظاهر آنها در برابر نور است .نور طبيعی ،با توجه به تغيير در رنگ و شدتش که ناشی از گردش روز و شب است،
بهينهترین کيفيت نوری برای انسان میباشد که نه تنها نور کافی برای دیدن را تأمين میکند بلکه تأثيرات مثبت فيزیکی و
روحی نيز بر انسان میگذارد (برندی.)2014 ،
نور یکدست آسمان ،تمام اجسام را به صورت یکنواخت روشن میکند ،به گونهای که به تمام سطوح افقی و عمودی با شدتی
ثابت و مشابه نور میبخشد و تنها انعکاس اجسام است که باعث روشنایی محيط میشود (اسرا.)2016 ،
این شرایط در نورپردازی مصنوعی کامال متفاوت است و با نورپردازی و روشنایی این امکان وجود دارد که بخشهایی از اجسام
برجستهتر شوند و حتی ممکن است شرایطی همگون یا غيرهمگون با ظاهر آنها در روز ایجاد کند.
نور ،ارتباط بصری ما را با محيط اطرافمان ممکن میسازد .در حقيقت وجود نور است که عناصر بصری را برای انسان نمایان
میکند و او را قادر به ادراک عناصر و محيط میکند (ولف.)2017 ،
ماهيت نورپردازی ،خود از دو جنبه فنی و هنری برخوردار است .در کنار جنبه فنی ،جنبه هنری دارای رویکرد طراحی در
جهت خلق زیبایی است .بدین ترتيب در مبحث نورپردازی از منظر زیباشناسی دو نکته مطرح میشود ،یکی زیبایی ادوات
نورپردازی و هماهنگی با محيط از منظر روزانه و دیگری زیبایی نورپردازی از جنبههای روانشناسی و هنری از منظر شبانه و
تأثيری که بر دید بهتر اجسام و نحوه جلوه آنها در تاریکی شب میگذارد (سازمان زیباسازی تهران.)2012 ،
مطالعات صورت گرفته در ادبيات تخصصی موضوع نشان میدهد که تأثير نور بر ادراک بصری از عکسها از جنبههای
زیباییشناسانه موضوع نيز متأثر است.
زیباییشناسی نقش مهمی در نورپردازی و منظر شبانه دارد .رنگها جزء مهمی از ادراک بصری با بار عاطفی و احساسیاند که
دارای وزن ادراکی می باشند .رنگ نور در نورپردازی از عوامل تأثيرگذار بر ناظر است .اصطالح «رنگ نور» هم نور سفيد و هم

47

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال سوم  ،شماره  ،28آبان 1400

نورهای رنگی را شامل میشود .با توجه به این که اصلیترین مسأله در ادراک هر چيز ،مقوله نور و نورپردازی میباشد ،رنگ را
نيز میتوان به عنوان عاملی برای پشتيبانی از این مسأله به کار برد و با استفاده از آثار روانی رنگها میتوان مشخصات ادراکی
عناصر و اجسام را تغيير داد و با برجسته نمودن زیباییها ،عنصری آرامش بخش و تسکين دهنده ایجاد نمود .بدین ترتيب،
استفاده از نورهای رنگی ما را قادر میسازد تا حاالت و تأثيرات مختلفی را در اجسام و عناصر به وجود آوریم بدون این که
تغييراتی در ساختار فرمی آنها ایجاد کنيم (سازمان زیباسازی تهران.)2012 ،
بررسی معناشناختی نورپردازی در عکسها نشان میدهد به طور کلی آن چه از مقوله زیبایی و زیباییشناسی در حوزه
مطالعات عکاسی مطرح میشود ،تا حدّ زیادی به رنگ و نور وابستگی است.
فناوریهای نوین نورپردازی و تأثير آن بر عکاسی موضوعی اساسی در تحليل عکسهای حرفهای محسوب میشود .مروری بر
ادبيات تخصصی موضوع نشان دهنده آن است که فناوریهای نوین نورپردازی و به خصوص روشناییها و سایهها ،عاملی فعال
در معرفی فضا و اولين شرط برای ادراک آن از طریق بينایی است .عکاسی و نور به اندازه جسم و روح به یکدیگر وابستهاند؛
یکی برای زنده بودن و دیگری برای حضور مادی در این جهان به دیگری نياز دارد و آن هنگام که نور بر جسم فضا جاری
میشود هر دو در جهان مرئی وجود پيدا می کنند .ادراک عکاسی میتواند اغلب با نور ،خواه طبيعی و خواه مصنوعی ،تحت
تأثير قرار گيرد و حالت یا وضعيتی از عکس را به رخ بکشد ،به گونهای که به سوژه شخصيت دهد و بر آن تأکيد کند و به
سوژهها هویتی خاص بخشد.
پ ژوهش حاضر با توجه به اهميت نورپردازی در زندگی انسان ،چه در گذشته و چه در دنيای مدرن که وابستگی انسان به نور
بيشتر هم شده ،به مسئلهی نورپردازی پرداخته است با این هدف که بتواند چشمانداز اهميت نور و نورپردازی را برای
مخاطبانی که در این عرصه فعاليت میکنند ،روشن کند و نشان دهد نورپردازی صحيح تا چه اندازه میتواند تمامی فاکتورهای
زیستی انسان مدرن را در اختيار بگيرد لذا ،با توجه به این رویکرد ،مشاهده شد که ضرورت نشان دادن اهميت نورپردازی
ایجاب میکند تا به طور اخص به این موضو ع پرداخته شود با این فرض که نقش نورپردازی در زندگی انسان مدرن در
جنبههای مختلف اعم از معماری ،عکاسی ،سالمتی و بهداشت بسيار واجد اهميت است و در عکاسی عامل اساسی گسترش
بازنمایی دنيای مدرن است.
در واقع ،نور یک ابزار بيان در عکاسی است؛ ایدهای که عکاس برای نور مطلوب بر سوژه در روز و شب در نظر میگيرد در
پيدایش حال و هوای کلی حاکم بر عکس نقش دارد و باعث شکلگيری کالبد روحی سوژه در عکس میشود .حضور پررنگ و
معنادار فناوریهای نوین نورپردازی در صنعت عکاسی بيان کنندهی اهميت و نقش این فناوریها در عکاسی است .نورپردازی
میتواند در خدمت توجيه یک فضا ،عنصر و به طور کلی سوژهی مورد نظر عکاس باشد .نورپردازی در عکس به منظور افزودن
زیبایی ،هویت تازه بخشيدن به سوژه صورت میگيرد..
هدف از پژوهش حاضر که به روش توصيفی  -تحليلی و بر مبنای مطالعات کتابخانهای انجام یافته است ،بررسی روشها،
تکنيکها و عوامل موثر در نورپردازی در عکاسی ،موانع و تهدیدات بر نورپردازی و ارائه راهکارها و پيشنهادات اجرایی در
راستای بهبود کيفيت این مقوله است .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که عدم توجه به مبانی نورپردازی در عکاسی و
کيفيات رنگ نورها و همچنين آلودگی نوری از جمله مهمترین تهدیدات و موانع نورپردازی در عکاسی هستند.
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پیشینه تحقیق
ميناسيانس و همکاران ( )1399تحقيقی با عنوان بررسی کيفی و تعامالت اجتماعی و فرهنگی در محيط موزه با رویکرد ارتقای
کيفيت فضا با استفاده از نورپردازی اصولی انجام دادند .یکی از عوامل تاثيرگذار در فضاهایی همچون موزه ،استفاده درست و
اصولی از انواع منابع نوری و کنترل و هدایت آن در طراحی موزه میباشد .که عالوه بر ميزان روشنایی و کيفيت آن سبب ایجاد
ارتقای فضائی در معماری موزه و حفظ آثار در محيط آن نقش مهمی را ایفا میکند .مقاله حاضر با هدف رابطه بين معماری و
فرهنگ و تاثير این دو بر یکدیگر و نقش هر یک در احساسات روحی و روانی انسانها و رابطه معماری با فرهنگ هر منطقه در
زیبا شناسی موزه مورد بررسی قرار گرفته است .
ابراهيمی و همکاران( )1399تحقيقی با عنوان هنر نورپردازی در شب مبتنی بر ارتقای کيفيت منظر شبانه شهری انجام و نشان
دادند یکی از عوامل موثر بر ارزش فضایی ،نور است.
وکيلی و همکاران( )1398تحقيقی با عنوان بررسی اصول تاثيرگذار بر گردشگری شهری در مقایسه طرحهای جامع نورپردازی
شهری ایران و جهان انجام دادند.
عرب مختاری و همکاران( )1398تحقيقی با عنوان نور ،عناصر نورگيری و الگوی نورپردازی در مساجد اصفهان در دوره صفویه،
شيرویی و همکاران( )1398تحقيقی با عنوان تاثير نورپردازی بر روان انسان در معماری داخلی انجام دادند.
مرتضیزاده و همکاران( )1398در تحقيقی با عنوان ارزیابی و ارائه طرح سه بعدی نورپردازی در پل صياد شيرازی مشهد ،به
بررسی نورپردازی پل صياد شيرازی در شهر مشهد پرداختهاند .با نورپردازی مناسب در پایههای پل صياد شيرازی به دليل
عظيم بودن هم باعث زیبایی منظر شهری شده و هم امنيت فضای خالی زیر پل ها را تامين می کند ،البته این نکته قابل ذکر
است که پل ها از سازه های بتنی تشکيل شده اند و بتن در شرایط مختلف آسيبپذیر میباشد لذا طرح مطرح شده در طراحی
سيمای کالبدی شهر در زمينه نورپردازی و طراحی پایههای پل ،هنگام شب در پل صياد شيرازی عالوه بر اینکه امکان
بازخوانی ویژگی های منظر شهری و زیبایی محيط را فراهم می آورد ،در حفاظت پایه های بتنی پل در شرایط مختلف
تاثيرگذار است و امنيت نسبی و تسهيل عملکردهای شهری در تاریکی شب را نيز تامين می کند.
مهدی زاده و همکاران( )1398تحقيقی با عنوان معرفی و تحليل ویژگی های معماری خانه تاریخی اعتمادی نيا با تاکيد بر
ساختار نورپردازی در جغرافيای جنوب خراسان انجام دادند.
تاتاری و همکاران( )1398در تحقيقی با عنوان نورپردازی و تاثير آن در جذب گردشگر ،رشد و توسعه اقتصادی شهری را به
عنوان محرک اصلی در ارتقا جشنوارههای نورپردازی به شمار آوردند.
نقیپور و همکاران( )1398تحقيقی با عنوان بررسی و تحليل نورپردازی نمای ساختمان سالن تئاتر داریل رث در ميدان اتحاد
شهر نيویورک انجام دادند .از دید همگان نور جزء اساسی و ضروری در ساختمان است که کار آن روشن کردن فضا به منظور
قابل رویت ساختن آن است.
محمدیان و همکاران( )1398تحقيقی با عنوان بررسی کيفی نورپردازی مصنوعی در ترغيب افراد جهت ورود به موزه (نمونه
موردی :محوطه موزه باغ نادری مشهد و فضای پيرامون آن)انجام دادند.
کافی نيا و همکاران( )1398در تحقيقی با عنوان طراحی و نورپردازی المان های شهری به منظور ارتقای کيفيت بصری
شهر(گرافيک شهری و معماری خيابانی) یکی از کليدی ترین موضوعات در طراحی شهری ،گرافيک شهری و اصطالحا
(معماری خيابانی) می باشد.
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روش تحقیق
روش حاکم بر تحقيق  ،با توجه به موضوع پژوهش حاضر استداللی از نوع استنتاجی و از لحاظ هدف کاربردی است .این
پژوهش به روش تحليلی– توصيفی با هدف بررسی ارتباط بين عکس و فرهنگ مردم و تاثير آن بر ایجاد حس در انسان ایجاد
میکند.

یافتهها
بشر در زندگی همواره نيازمند نور است و بدون نور و روشنایی درکی از فضا نخواهد داشت .نورپردازی معرف هویت و سيمای
سوژهها در عکس است و بخش عمدهای از درک هویت سوژه وابسته به نورپردازی در عکس میباشد .هدف از پژوهش حاضر که
به روش توصيفی  -تحليلی و بر مبنای مطالعات کتابخانهای انجام یافته است ،بررسی روشها ،تکنيکها و عوامل موثر در
نورپردازی ،موانع و تهدیدات نورپردازی عکس ،نقش نورپردازی در ارتقای کيفيت عکس و ارائه راهکارها و پيشنهادات اجرایی
در راستای بهبود کيفيت این مقوله است .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که عدم توجه به مبانی فيزیولوژی ،روانشناختی
و کيفيات رنگ نورها و همچنين آلودگی نوری از جمله مهمترین تهدیدات و موانع نورپردازی در عکس روی سوژه هستند.
بهرهگيری از روشهای نوین و تکنيکهای متناسب و صحيح نورپردازی منجر به ارتقای کيفيت خوانایی ،ایجاد جذابيت سوژه،
میشود .مجموع این عوامل در راستای ارتقای کيفيت عکس ،هنر نورپردازی را ترسيم میکنند.
روش این پژوهش توصيفی -تحليلی -اسنادی بوده که بارویکرد کاربردی به گردآوری اطالعات در مقایسه تجارب جهانی و
داخلی در طرحهای جامع نورپردازی پرداخته است ،یافته های این پژوهش حاکی از آن است؛ درک صحيح از سوژه و موقعيت
آن ،شناخت پتانسيلها و چالشهای تاثيرگذار بر سوژه و کاربست آن در عکاسی به عنوان ساختار منسجم و کل یکپارچه در
نورپردازی گامی مثبت در تثبيت سو ژه در عکس است.
با اهميت ترین جنبهی عکاسی نور است .درک اصول نورپردازی و نحوهی بهرهگيری از آن به نحو احسن ،برای تسلط بر هنر
عکاسی ضروری است .نور در فضاهای معنوی نمادی بسيار مهم و پنهان است که در به وجود آوردن عنصر طبيعی ویژه برای
هر فضا تاثير بسزایی دارد که نشانه عالم الیتناهی و فضای معنوی می باشد .نور یکی از مهمترین عوامل کيفيت ،پویایی و
سرزندگی عکس است که از ملزومات اصلی برای و تجربه کردن محيط و همچنين وسيلهای برای شناخت رنگ ،فضا و حجم
است بنابراین شناخت انواع در عکاسی بریا هر عکاسی بسيار ضروری است .انواع نور بدین شرح هستند .1 :نور مستقيم
خورشيد :نور مستقيم خورشيد ،پایهایترین شکل نور است .نور خورشيد به عنوان منبع اصلی در عکاسی معرفی میشود .نور
خورشيد خوب اس ت ولی اگر نور مستقيم آن در مقابل سوژه قرار گيرد ،نمیتواند بهترین انتخاب برای داشتن یک عکس خوب
باشد .پس عکاس باید دقت داشته باشد تا بهترین حالت این نور را کشف و استفاده کند .2 .نور آسمان :نور آسمان یکی از
شکلهای جالب نور خورشيد است .یعنی به جای استفاده از اشعههای گرم نور خورشيد ،سوژه با نور روشن و خنک آسمان
نورپردازی میشود .دمای رنگ در این نور سردتر به نظر میآید و سایههای نامشخصتری ایجاد میکند .3 .نور غيرمستقيم :نور
غير مستقيم هم میتواند از منبع طبيعی (خورشيد) باشد و هم از منبع غير طبيعی یعنی ابزار نورپردازی نشات بگيرد ولی
معموال از مورد دوم استفاده میشود .این نوع نور اغلب از چند سطح تابيده میشود و نسبت به نور آسمان سایههای
نامشخصتری را شکل میدهد .روز ابری می تواند نمونه ای از این نوع نور باشد .4 .نور از کنار :این نوع نوردهی در ميان انواع
نور مختلف میتواند با توجه به زاویهی نوردهی بافت و جزئيات سوژه را تشدید یا پنهان کند .این منبع نور میتواند مستقيم یا
منتشر باشد .نوردهی از کنار برای تکنيکهای خاصی از عکاسی پرتره و عکسهای چشمگير از طبيعت و ساختمانها بسيار
مناسب است .5 .نور از پشت :در این نوع نوردهی سوژه بين منبع نور اصلی و دوربين قرار میگيرد .با استفاده از این نور
می توان تصویر سياهی از سوژه را در تضاد با پشت زمينه داشت .با اصول نوردهی از پشت میتوان عکسهایی متفاوت و جذاب
خلق کرد .6 .نور مصنوعی :در ميان انواع نور در عکاسی ،این نوع نورها به شکلهای مختلفی وجود دارند .وقتی که نور خورشيد
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در دسترس نيست یا برای بهتر کردن نور خورشيد میتوان از نورهای مصنوعی استفاده کرد .چراغهای خيابان و المپهای خانه
نيز به عنوان منابع نور مصنوعی قابل استفاده هستند.
پس از مشخص شدن انواع نور قابل استفاده در عکاسی روشهای کاربرد نور و نحوهی نورپردازی بسيار مهم است .نرمترین
نورها نيز با استفاده از یک منبع بزرگ و پوششدار نورپردازی میشوند مثل آسمان ابری ،هرچقدر اندازه دیفيوز(پخشکننده)
بزرگتر و نزدیکتر به سوژه باشد ،نور نرمتری ایجاد میشود.
هر منبع نور تند با گرفتن یک ورق بزرگ از ماده پخش کننده مانند کاغذ کالک بين آن منبع نور و سوژه یک نور نرم را ارائه
میدهد .جهت منبع نور مشخص کننده این است که نور و سایهی سوژه کجا میافتند ،افتادن نور و سایه در بررسی بافت ،حجم
و فرم بسيار موثر است .معمولیترین گرایش در نورپردازی از جهت باال میباشد .زیرا در حالت طبيعی ،نور خورشيد از باال
میتابد .نور پردازی از پایين بيانگر ترس و تهدید است.
درخشش یکی از چند کيفيت مهم نور در عکاسی است .درخشش ،رنگ ،جهت ،تضاد ،تداوم و سایه هم در کيفيت نور تاثير
میگذارند .نورپردازی از جلو جزئيات را مشخص میکند اما بافت را به حداقل میرساند و فرم را دو بعدی میسازد .نورپردازی
کوتاه به سبکی از نورپردازی میگویند که در آن نور اصلی به سمتی از صورت تابيده میشود که رو به دوربين نيست .با این کار
نور به سمتی از صورت برخورد کرده که مقدار کمتری از آن در تصویر دیده میشود و سمتی از صورت که رو به دوربين است
(سمت پهنتر) سایه میشود.
جایگاه دقيق نور یا نورها به سبک و حسی که عکاس میخواهد عکس داشته باشد ،بستگی دارد.
قرار دادن نورها زمان گرفتن عکس پرتره کاری کامال علمی است .متغيرهای بسيار زیادی وجود دارند که بر نتيجهی نهایی
تاثير میگذارند .این متغيرها عبارتند از ابعاد و مشخصات صورت مدل ،قرار گرفتن دقيق سر مدل ،جای قرار گرفتن دوربين و
جای قرار گرفتن نور .نحوهی قرار دادن نورها بستگی به دوربين و سوژه دارد .نورپردازی متقاطع :نورهای مورب یا متقاطع نشان
دهندهی موقعيت یک چراغ و جهت نوردهی آن است .با قرار دادن منبع نور کنار سوژه نور به طور مورب از روی آن عبور
میکند .نورپرازی متقاطع یک حصار گياهی به گونه ای است که یک حباب پرتوهای موضعی وسيعی روی گياه بتاباند و تاثيری
روی بافت و سطح آن نداشته باشد .اس تفاده از این نوع نورپردازی در مقایسه با نورپردازی از رو به رو ،باعث تاکيد بيشتر بر
بافت و فرم سوژه میشود .کاربرد مهم این نوردهی جایی است که حجم یک مجسمه یا یک نقش برجسته یا کوزه روشن شده
با نور رنگی به دليل نورپردازی از رو به رو ،کامال مشخص است و قسمتی از جسم به دليل سایهدار شدن دیده نمیشود و این
مشکل با اضافه کردن منبع دیگر نور در قسمت دیگر برطرف میشود ،همچنين با استفاده از المپی با درخشندگی حباب کمتر
با فاصله دورتر می توان خصوصيات بافتی ایجاد شده توسط چراغ اول را کم ولی نور را از بين نبرد در جایی که از دو منبع نوری
برای ایجاد توازن است.
در اینجا به تعدادی تکنيک کاربردی نورپردازی در عکاسی پرتره گفته میشود .یادآور میشود استفاده از نورهای ثابت وضوح
عکس را باال میبرد .نورپردازی پروانهای :گاهی اوقات پارامونت الیتينگ یا نورپردازی برتر نيز ناميده می شود یکی از
جذابترین انواع نورپردازی است که میتوان از آن برای بيشتر چهرهها استفاده کرد .هدف از این نوع نورپردازی ،ایجاد شکل
یک پروانه با استفاده از سایه بينی است که در زیر آن و باالی لبها میافتد .برای انجام این کار کافی است سوژه مستقيما زیر
منبع نور قرار گيرد .نورپردازی لوپ :در نورپردازی لوپ (حلقهای) یک حلقه از نور ،دور چهره سوژه را میگيرد .برای دستيابی
به نورپردازی لوپ ،از نورپردازی پروانهای شروع میشود ،سپس با حرکت دادن منبع نور به سمت راست یا چپ تا زمانی که یک
سایه کوچک زیر بينی و متمایل به سمت گونه ظاهر شود نورپردازی لوپ انجام میشود .نورپردازی رامبراند :نورپردازی رامبراند:
با یک مثلث نور روی گونه مشخص می شود .برخالف نورپردازی لوپ که در آن سایه بينی و گونه با هم تالقی نمیکنند ،در
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نورپردازی رامبراند این سایهها با هم برخورد میکنند ،طوری که یک مثلث کوچک از نور در وسط ایجاد میشود .برای ایجاد
نورپردازی رامبراند به طور صحيح کافی است به چشمی از سوژه که در قسمت سایه صورت قرار گرفته ،نور برسد وگرنه چشم
بیحس میشود .نورپردازی رامبراند نمایشی و احساسی است و مانند نورپردازی نيمه (یک طرفه) حالت بيشتری برای مدل
عکس ایجاد میکند و حس غمگينتری به عکس می دهد .برای ایجاد نورپردازی رامبراند باید سوژه را کمی از نور دور کرد.
نور باید باالی سر سوژه باشد تا سایه بينی او به سمت پایين گونه بيفتد .چهره هر فردی برای ایجاد نورپردازی رامبراند مناسب
نيست .اگر سوژه گونههای برجسته داشته باش د ،این شيوه نورپردازی موثر خواهد بود .اگر سوژه یک بينی کوچک یا برآمدگی
بينی صاف و یکدستی داشته باشد ،دستيابی به نورپردازی رامبراند دشوار است.
نورپردازی بر حاالت انسان از جمله عملکرد فرد ،خلقوخو ،روان و رفتارهای اجتماعی موثر است .بينایی که مهمترین حس
انتقالی در ميان دیگرحواس انسان میباشد در منتقل کردن احساسات مختلف و ادراک گوناگون به مغز انسان نقش بسزایی
دارد ،در این نقل و انتقال عناصر و عوامل بسياری از جمله محيط و فضاهای پيرامون انسان و به ویژه نقش نور از اهميت خاص
برخورداراست .اما در کنار آشنایی با کارکردهای نور و نحوه ی به کارگيری آن توسط عکاس در اختتيار داشتن ابزار عکاسی
مناسب بر کيفيت و قدرت عکس اثر می گذارد بنابراین ،پس از نور شناخت و اصول فنی عکاسی دانستن و شناختن ابزار عکاسی
ویژهی نورپردازی و کاربردهای آن بسيار ضروری است ،از جملهی این ابزار موارد زی است :فالش اکسترنال ،فالش اسپيدالیت،
فالش استودیویی (استروب) ،نورهای ثابت ،سافت باکس ،بيوتی دیش ،دیفيوزر) ، (diffuserالنه زنبوری یا مشبک نوری،
چترها ،اسنوت ،رفلکتور ،فونها ،رادیو فالش ،پانتوگراف ،کاسه بک گراند ،کاسه استاندارد ،خيمه نور ،شيدر ،اکتاباکس،
مونوالیت ،رینگ الیت.
نورپردازی سيمای خاصی به سوژه در عکس میدهد که در صورت هدایت آگاهانهی نور به دریچهی عدسی کيفيت ارائهی سوژه
باال میرود .نتایج نشان میدهد معيار کيفی نور نسبت به سایر معيارها همچون سوژه و ابزار از اهميت بيشتری برخوردار است.
نور یکی از عناصر زیباییشناسی است و به عکس کيفيتی پویا میبخشد؛ نور یکی از عوامل سرنوشتساز جهت شکل دادن به
انواع سوژهها میباشد .نورپردازی مناسب میتواند باعث مطلوبيت سوژه میشود.
به این نکته باید خوب توجه داشت که رنگ بدون نور معنی ندارد و یکی بدون دیگری نمیتواند وجود داشته باشد .از آنجا که
نور پيوسته در حال تغيير است مسئله عکاسی رنگی پيچيده و مشکل میشود ،زیرا مواد حساس فيلمها توانایی و خاصيت تعبير
و تفسير چشم انسان را ندارد و آنچه را که در حقيقت وجود دارد ،عينا ثبت میکند.
هر گاه نور از لحاظ «شدت» تغيير یابد ـ گلی که در نور ضعيف ،تيره به نظر میآید در نور آفتاب روشن دیده خواهد شدـ از
لحاظ «کيفيت» نيز تغيير میکند و اینجا مسئلهی درجۀ حرارت رنگ مطرح میشود .وقتی از موضوعی عکس رنگی گرفته
شود رنگهای آن تحت تأثير «حرارت رنگ» به صورتی متفاوت روی مادهی حساس فيلمها اثر خواهد کرد .عواملی که در این
تغييرات مؤثرند عبارتند از جنس و طبيعت منبع نور (نور خورشيد یا نور مصنوعی) ،سوژه عکاسی در سایه است یا زیر آفتاب،
فصل ،ساعت روز ،وضع آسمان ،موقعيت جغرافيایی محل و غيره… مشکل کار در اینجاست که چشم انسان اگر هم قادر به
تخمين «شدت» نور باشد ،از تجزیه و درک «کيفيت» آن عاجز است.
در فيزیک گفته می شود که اگر به فلزی حرارت داده شود بر حسب مقدار گرمایی که به آن میرسد و به تدریج باال میرود
نورهای رنگی متفاوتی چون سرخ تيره ،سرخ روشن ،نارنجی ،زرد ،سفيد و سفيد مایل به آبی از آن ساطع خواهد شد .با توجه
به این نکته میتوان تصور صحيحی از کيفيت نور و چگونگی رنگی که منابع مختلف نور دارند ،پيدا کرد .همين است که حرارت
رنگ نام دارد و به خاطر عواملی چون فصل ،ساعت ،روز ،منطقه جغرافيایی ،شرایط جوی و غيره درجۀ حرارت رنگ یکسان
نمیماند و بر حسب تغيير می کند .برای مثال اگر نور خورشيد را در هوای روشن در نظر بگيریم مالحظه خواهيم کرد عکسی
که در وسط روز گرفته شود اغلب رنگ حاکم در آن رنگ آبی خواهد بود ،در حالی که اگر در همان محل ،صبح اندکی بعد از
طلوع خورشيد یا عصر کمی پيش از غروب عکس بگيریم رنگ حاکم سرخ خواهد بود؛ این موضوع به این شکل توجيه میشود
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که درجۀ حرارت رنگ در حوالی ظهر  5000تا  6000درجۀ کلوین است ،در حالی که صبح و عصر به  3000تا  4000درجه
کاهش مییابد.
نور سفيد مرکب از تعداد بیشماری پرتوهای رنگين تکرنگ است که طيف مریی خورشيد را به وجود میآورد و آن را میتوان
به سه ناحيۀ بزرگ اصلی تقسيم کرد که عبارتند از« :آبی ـ بنفش»« ،سبز»« ،قرمز» که از ترکيب پرتوهای این سه رنگ اصلی
که آنها را رنگهای اوليه نيز میگویند که با ترکيب آنها میتوان همهی رنگهای دیگر را پدید آورد .همين که یک قسمت
از پرتوهای نور سفيد از ميان برود ،بالفاصله چشم احساس رنگ خواهد کرد .رنگ یک جسم در حقيقت نتيجۀ کاهشی است که
در مجموعه پرتوهای نور سفيد ایجاد می شود .به عبارت دیگر ،به علت جذب بعضی و انعکاس بعضی دیگر از پرتوهایی است که
بر چمن میتابد که چشم آن را سبز میبيند زیرا چمن همۀ پرتوها را جذب کرده است جز آنهایی که تشکيل دهندۀ رنگ
سبز هستند .سيب ،قرمز دیده می شود چون تمام تشعشات نور را جذب میکند جز آنهایی که از اختالطشان رنگ قرمز پدید
میآید.
وضوح تصویر و نور صحيح دو شرط اساسی برای موفقيت عکاس در برداشتن عکس از نظر فنی است .عکسی را از نظر فنی
می توان عکس خوب دانست که محاسبۀ نور آن صحيح انجام بگيرد و تمام جزئيات آن در حد کافی از وضوح برخوردار باشد .اما
هر تصویری که از لحاظ فنی صحيح و خوب باشد ،الزاما عکس جالبی نيست .در موقع گرفتن عکس ،اگر قلب و روح انسان در
برابر موضوعی که انتخاب کرده است از احساس خالی باشد ،حساسترین فيلمها هم نخواهد توانست کوچکترین خدمت و
کمکی بکند ،زیرا عکس خوب با داشتن معنی و مفهوم و با برخورداری از محتوا و فرم ،باید بتواند توجه بيننده را جلب کند و
مدتی معطوف خود نگهدارد.
از لحاظ فرم ،یعنی طرز قرار گرفتن خطها ،سطحها ،حجمها و شکلها در کنار هم است .هر تصویری از همين اجزاء تشکيل
میگردد و از اصول و قواعد کمپوزسيون (ترکيببندی) میتواننيز بهره برد .وقتی عکس خوبی را تماشا میکنيد ،بالفاصله
نظرتان به موضوع آن جلب میشود .سپس مشاهده می کنيد که عناصر تصویر به کمک طرح و شدت و ضعف رنگها ،با
موضوع اصلی ایجاد همآهنگی کردهاند ،و بعد هيچ چيزی نيست که توجه بيننده را از موضوع اصلی منحرف کند و به سوی
خود بکشاند .در نتيجه ،از مجموعۀ تصویر توازن و تعادل احساس میشود.
وظيفه عکاس هنرمند است که ترکيبها را بيابد ،جدا سازد و برای تماشای دیگران آماده کند .آنچه نظر یک عکاس را جلب
میکند بیشک چيزی است که با روح ،فکر و سرشت او پيوند دارد ،چرا که او را وادار به انتخاب یک سوژه و انصراف از سوژهای
دیگری میکند.
عکس ،جز یک انعکاس دو بعدی از جهان سه بعدی چيزی نيست ،جهانی که عمق دارد و از چشم ما تا افق طبقهها و
ردیفهایی عرضه می کند .برای احساس عمق ،بعد و برجستگی از یک سطح مسطح ،پرسپکتيو هندسی به تنهایی کفایت
نمیکند و الزم است عکس دارای پالنهای مختلف همراه با امکانات کمکی مانند کنتراست و سایه ـ روشن باشد.
نور ،برحسب جهت تابش خود ،پالنهای مختلف یک موضوع را به گونههای متفاوت از هم جدا میکند و فرم آن را با شدت و
ضعفهای گوناگون نمایان میسازد.
نور مقابل (رو به رو) :همه جا را یکنواخت روشن میکند ،برجستگیها را از بين میبرد و تصاویر مسطح به وجود میآورد .نور
 45درجه :سازندهی فرمها و برجستگیهاست و آن را «نور کالسيک» میگویند .نور جنبی :مماس با پالن اول ،به طرزی جالب
و گيرا است نظم و ترتيب و جنس اجسام را نمایان میکند مانند سطح چوب ،سنگ ،پارچه و غيره…  .نور پشت یا ضد نور:
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فرم اجسام را از زمينه جدا میکند و به آنها فقط شکل یک سایه سياه (سيلونت) را می دهد .برحسب زاویۀ تابش نور بر اشياء
سایههای متفاوتیکه هر یک معنا و مفهومی دارد ،پدید میآورد.
سایه ها فقط از لحاظ ایجاد عمق و برجستگی در عکس اهميت ندارند بلکه ،شکل و خم آنها ،موضوع جالب و زیبایی برای
عکاسی است و یکی از فتوژنيکترین 1عناصر تزیينی به شمار میروند .یکی دیگر از موضوعهایی که به اندازۀ سایهها جالب و
فتوژنيک هستند انعکاسهای مختلف روی سطحهای براق مانند آب ،آسفالت و نظایر آن است.
سادهترین و معمولیترین وضع نور برای گ رفتن عکس ،قرار گرفتن منبع نور در سمت راست یا چپ عکاس و موضوع است .اگر
منبع نور درست رو به رو نباشد و به طور مایل به موضوع بتابد تصویری حاصل خواهد شد که آن را «نيمه ضد نور» مینامند.
در حالت ضد نور کامل (منبع نور در برابر دوربين) شکل کلی موضوع مهمتر و حساستر از جزئيات آن است و باید توجه زیاد
به خطوط و کنارههای موضوع معطوف داشت .موقع عکسبرداری ضد نور در بيرون توجه کنيد که اشعۀ خورشيد مستقيما روی
عدسی نتابد.
بافت هر جسمی ،جنس و نوع آن را نشان می دهد و نمایش بافت در عکس ،مؤثرترین روشی است که یک عکس دو بعدی را
همانند یک سوژه سه بعدی نشان میدهد و اثر عميقی از فرم در بيننده ایجاد میکند .توانایی عکاسی در ثبت خوب جزیيات
وقتی که بافت سوژه را مجسم میسازد ،بسيار با ارزش است.
گيرایی و جذابيت (عکس 4ـ ) 9به طور کامل بستگی دارد به سادگی و آرامی بافت آن .اگر جزیات بيش از اندازه در این عکس
اخير وجود داشت به طور یقين آن را بیلطف و آشفته نشان میداد پس باید تصميم بگيریم که چه چيزی را میخواهيم در
عکس بيان کنيم و کدام حالت را القاء نمایيم.
تن یعنی تغييرات روشنی و تيرگی تصویر .کنترل تنها ،عکاسی را به القاء عمق ،تأکيد روی قسمتهای مهم تصویر ،جبران
فقدان رنگ و ایجاد حالت جالب در عکسها قادر میسازد و اختالف تنها باعث تفکيک تصویر میگردد.
کنترل تن را میتوان برای تأکيد شکلهایی که در عکس عامل مهمی هستند به کار گرفت مثال به این ترتيب که این عوامل
روشنترین یا تاریکترین قسمت تصویر باشد.
طرح و شکل بيشتر موضوعها با تغيير زاویه دوربين تغيير مییابد .همچنين یک شکل تحت تأثير اطراف خود ،میتواند قویتر و
با قدرت تأکيد بيشتر جلوه کند مثال تحت تأثير نور و زمينه پشتی که با زمينه روشن ،عکس سيلوئت (سایه) ایجاد میشود
مانند عکس 4ـ .13شکلها معموال وقتی در یک طرح تکرار میشوند اثر قویتر پيدا میکنند و یا با تکرار شکلهایی مشابه یا
متضاد در محلی از تصویر ،شدت مییابند .طرحهای قرینهسازی شده مثل و یا طرحهایی نامرتب شبيه خوشآیند و جالب
هستند که البته باید از یک فرم ساده ترتيب داده شوند .مانند فتوگرام دانههای شکالت اسمارتيز .اغلب اوقات سایه نيز سبب
ایجاد طرح میشود .سایه و نور روشن میتواند شکل بع ضی چيزها را آشکار سازد ،بنابراین بهتر است وقتی که الزم نيست خود
سوژه اصلی نشان داده شود فقط از سایۀ آن استفاده شود.
اشکال اساسی در طرحهای مرتب و منظم عکس ها نداشتن مرکز یا مرکز جذابيت است .برای کمک به رفع این مشکل میتوان
در طرح از وجود یک عنصر کامال متفاوت بهره گرفت یا با قرار دادن شکلها در فاصلههای مختلف و در نتيجه ایجاد اندازههای
متفاوت ،تنوعی به وجود آورد و بُعد را القا نمود.
عکس از الحاق و به هم پيوستگی عناصر متعددی پدید میآید که برحسب نوع عکس تفاوتهایی با یکدیگر دارند؛ در تمام
احوال ،یک عنصر حاکم به عنوان موضوع اصلی وجود دارد که دليل قطعی موجودیت تصویر است.
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ترکيب کردن یک عکس ،عبارت است از قراردادن عناصر تابع در رابطه با موضوع اصلی به طوری که موضوع اصلی هميشه وضع
برتر خود را حفظ کند.
هميشه امکان کادربندی وجود دارد ،منتهی در این مورد با گرفتن عکس از نزدیک یا دور با انتخاب نقطه دیدی مناسب است
خواه برای گرفتن بهترین وضع و پسندیده ترین تناسبات موضوع ،خواه برای تعيين جهت دوربين نسبت به خورشيد و خواه
برای دادن اهميت الزم به پالنهای دور و نزدیک.
به عقيدۀ گروهی «تعليم» کمپوزیسيون تصویر امکان ندارد ،زیرا که عوامل بسياری در این کار دخالت دارد که هر یک از آنها
به تنهایی قادر است ،در شرایط خاصی سبب رسيدن به کمپوزیسيون تصویری باشد.
در کمپوزیسيون با نظام و ترتيب خوب این موارد مهم هستند :وحدت موضوع ،عدم تقارن ،احساس عمق و بعد ،همآهنگی ميان
مادۀ اجسام و نوری که دریافت میکنند ،همآهنگی ميان رنگها.
در عکاسی چالش عکاس درباره ی جای قرار گرفتن سوژه است .و پاسخ ساده است هر کجا جز وسط تصویر ،زیرا در چنين
وضعی تصویر مبتذل و بیروح در می آید .در هر تصویر ،نواحی برتری وجود دارد که چشم دوست دارد در آنجاها آرام بگيرد.
عدسی دوربين ،این چشم جادویی ،احساس عمق و بعد را در نظر بيننده پدید میآورد تا تصویر برجسته دیدهشود ،اشياء
مسطح به نظر نمی رسند بلکه ،یکی در جلوی دیگری ،همچنانکه در اصل بود ،تجسم مییابند .همآهنگی چيزی است که عناصر
«بیسروته» یک تصویر را میتواند به هم جوش بدهد و رابطی باشد ميان اجزای مختلف تابلوی عکس .همآهنگی موضوع مثل
دریا ،آسمان ،ساحل ماسهای ،مرغ دریایی… ،همآهنگی خطها مثل افق ،ابرهای کشيده ،ساحل… ،همآهنگی ارزشها و
تودهها مثل رشته کوهها ،همآهنگی رنگها مثل گلهای شقایق در ميان گندمها.
شکل و ظاهر الگوی سایه به ارتفاع منبع نور بستگی دارد .در نورپردازی مرکزی تغييرات ناشی از قراردادن منبع در
ارتفاعات مختلف مشخص و قابل توجه است ،هرچند که جلوه ی بدست آمده هميشه متقارن است .اگر چراغ با مرکز صورت
همتراز باشد هيچ سایهای درسطح جلویی صورت ایجاد نمیشود و اجزاء صورت توسط سایه ـ روشن برجسته نمیشود ،دو
طرف بينی در سایه قرار نمیگيرد و از آن جا که دو طرف سر روشن میشود و فقط عقب سر سایه است ،جلوهی کلی به دست
آمده ،جلوه ای تخت است؛ چانه و آرواره به شکل بدی نمایان میشوند و گلو و صورت از نظر رنگمایه در یک سطح قرار
می گيرند .اگر چراغ را زیر سطح تراز قرار دهيم نورپردازی تحتانی حاصل میشود .جلوهی کلیای که به دست میآید تا حدی
نامانوس است .این نورپردازی اغلب جلوهای دراماتيک دارد ،همهی سایهها به سمت باال کشيده میشوند و الگویی به وجود
میآورند که بیر وح و مزاحم است .نورپردازی تحتانی با هيچ یک از تجربيات بصری روزانه و تداعیهای مانوس تشابهی ندارد؛
اجزاء اصلی صورت که معموال در سایه هستند توسط نورهایی تند برجسته به نظر میآیند و برعکس .
در زیر چانه زیر لب پائينی روی نک بينی و درکاسه ی چشم نورهای تندی ایجاد می شود .سفيدی چشم ها ،که زیر سایه
ی ابروها و مژه ها قرار ندارند .بزرگ و نافذ بنظر می آیند.
روی لب باالیی ،تيغه ی بينی و دو طرف آن ،و روی قسمت باالیی پيشانی سایه هایی تشکيل می شود .سایه های دوطرف
سر فقط از قسمت ميانی بطرف باال گسترش می یابند و قسمت های پایين (مثالآرواره) روشن باقی می مانند.
با بردن چراغ به باالی سطح تراز و زاویه ی تابش حدود  30درجه به ارتفاع نسبتا کوتاه دست می یابيم .این ارتفاع کوتاه تر
از آن است که جلوه ی مشخصی بوجودآورد اما چشم ها ولب پائينی را تا حدی برجسته می کند .دو طرف بينی کامال روشن
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می شوند اما دوطرف سر بيشتر در سایه قرار می گيرند .در این حال چانه سایه ی واضحی روی گلوایجاد می کند و خط آرواره
بخوبی مشخص می شود.
تابش نور با زاویه ی تقریبی  45درجه به ارتفاع متوسط موسوم است .حدود نيمی از لب باالیی توسط سایه ی بينی
پوشيده می شود .سای ه ها دراین حال شکل مشخصی دارند وحجم و بعد صورت کامال واضح و ظاهر عمومی صورت خوشایند
است .حالت کلی سایه ها نما یانگر تقارن این نور پردازی است .استخوان های آرواره سایه های قابل توجهی در سمت پائين
صورت ایجاد می کند که چانه و شکل سر را مشخص می سازند.
تابش نور با زاویه تقریبی  60درجه به ارتفاع نسبتا بلند مرسوم است .در این حال سایهی بينی تمام لب باالیی را میپوشاند
و همهی سایههای ایجاد شده حالتی غالب دارند .ابروها ،سایههای محسوس ایجاد میکنند .پلکها روشن باقی مانده و حجم و
بعد بسيار شدید است.
شدت و کيفيت نور در عکاسی ،تحت تاثير عوامل زیادی قرار دارد؛ مانند ساعات مختلف روز ،شرایط جوی گوناگون ،جهت
تابش نور و منبعی که نور از آن منتشر میشود نور در عکاسی به صورت مالیم ،میتواند باعث رمانتيک شدن صحنه ی شما
شود اما نور تند ،صحنه ی شما را هيجانانگيز میکند تغييرات نور در کيفيت و حالت صحنهی مورد نظر عکاسی بسيار
تاثيرگذار است یک عکاس ،باید شکيبا باشد تا نور موجود در صحنه ،با سوژهی مورد نظر همخوانی پيدا کند .اگر با دقت و
توجه تصاویر جالب ،خوب و معروف عکاسان بزرگ را مورد بررسی قرار گيرد ،دیده میشود که عکسهای سادهای هستند .نظم
و ترتيب سبب می شود که موضوع اصلی ارزش کامل خود را بيابد و بهتر به چشم بياید و از مجموعۀ تصویر احساس وضوح
شود .آنچه ما را در شکل دادن به کمپوزیسيون اکثر عکسهایی که گرفتهمیشود راهنما و الهامبخش است فقط اصل نظم و
ترتيب است .از وارد کردن و قرار دادن چيزهای زیاد در یک تصویر باید دوری جست .اصل نظم در انتخاب زمينه نيز الزم است،
رعایت شود یعنی زمينه در هر حال باید ساده باشد تا موضوع به خوبی دیده شود.
نتیجه گیری

عکس ،عبارت است از تجمع نور و انعکاسی است از سوژه که توانسته از طریق سوراخ بدنهی دوربين به درون آن نفوذ کند

این انعکاس بازیگوشانه ی نور و نفوذ آن به درون جعبه ی سياه است که به صورت تصویر ضبط و زیبایی بصری خلق میشود.
کادربندی ،ترکيب بندی یا کمپوزیسيون در عکاسی اهميّت دارد زیرا کادربندی فضایی ایجاد میکند که عناصر بصری یعنی
اجزا ی تصویر در نسبت با یکدیگر ترکيب خوب و مناسبی را به وجود آورند .این عناصر میتواند به صورتهای گوناگون ترکيب
ریتميک ،ترکيب متقارن یا ترکيب به هم ریخته کنار هم قرار گيرند .آن چه در ترکيببندی یا کادربندی عکس مهم است
چشمان مخاطب نسبت به آن میباشد یعنی کادربندی باید به صورتی باشد که چشم توی عکس حرکت کند و سوژه را بيابد.
عوامل هدایت کننده چشم ،موجب تعيين کادر میشوند این عوامل شامل جهت دید ،سمت حرکت موضوع ،خطها ،سطوح
و تاریکیها و روشناییها هستند.
عکاسی چهرهنگار ،حاالت و درونيات مدل را به نمایش میگذارد .با نگاه به یکی از این نوع عکسها هر آنچه را که مدل
میخواهد بيان کند ،در سکوت ژرف تصویر درمییابيم .نورپردازی از ویژگیهای افسون کنندهی عکاسی چهرهنگار است .با قرار
دادن یک منبع نور به طور مرکزی در مقابل مدل ،نورپردازی مرکزی حاصل می شود که سطح جلویی صورت روشن میشود و
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دو طرف سر در ارتفاعاتی که چراغ قرار می گيرد ،سایه می شود .در این نورپردازی ،به استثناء نور پردازی تحتانی ،هر دو طرف
بينی هميشه کامال روشن است.
نور ،مهم ترین جنبهی عکاسی است .اولين کاری که موقع عکاسی ،عکاس حرفهای انجام میدهد ،توجه به نور است .منبع
نور می تواند یک المپ ،نور پنجره ،نور مستقيم خورشيد یا حتی نور بازتاب شده از یک شيشه باشد .اما اگر نور ضعيف است باید
از فلش دوربين استفاده کرد.
نور مشخص میکند کدام عکس خوب است و کدام جز بهترینها میباشد .بدون دوربين عکاسی هم میشود با نور بازی
کرد و تصویر ساخت و در ذهن ذخيره کرد .نورها و سایهها منبع الهام هنری هستند .نور و سایه الگو میدهند و الگو میسازند.
عکاس باید کنجکاو باشد؛ ذهن و چشمانش را طوری پرورش دهد که کم یا زیاد بودن نور ،زاویه نور ،شکل نور ،نوع نور و تاثير
نور را بتواند تجزیه و تحليل کند 
نور طبيعی همان نور خورشيد و نور روز است .این نوع نور نياز به آموزش خاصی ندارد ،اما تکنيکهای بهره بردن از آن
برای عکاسی نيازمند آموزش است .اما هميشه این امکان وجود ندارد که به نور طبيعی برای عکاسی تکيه شود ،در چنين
وضعيتی عکاس در تابستان زمان خود را برای کاهش شدت نور طبيعی صرف میکند.
خورشيد هنگام ظهر معموال نور سخت ایجاد میکند و سایه ها بسيار مشخص و با خطوط سخت هستند ولی نور نرم از یک
منبع بزرگتر از سوژه میآید و برای مخاطب جالبتر است .چون نور نرم در اطراف سوژه میپيچد ،سایهها را پر میکند و
کنتراست را کاهش میدهد نور طبيعی روز در یک روز ابری سایه های نرمی ایجاد می کند با خطوط نرم و مات در صورتی که
سایهای وجود داشته باشد نوری که روی سوژه عکاسی می تابد ،چه نور نرم باشد و چه سخت ،به اندازه منبع نور و سوژه
بستگی دارد .یک منبع نور بزرگ ،نور را در اطراف یک سوژه کوچک می پيچاند ،سایهها را پر کرده و کنتراست را کاهش
می دهد ،در حالی که یک منبع نور کوچک ،نور را به سمت یک سوژه بزرگ هدایت کرده و سایههای سخت و کنتراست باال
ایجاد میکند .عکاس با درک عملکرد نور نرم و سخت قادر به دستکاری (کنترل) منبع نور میشود تا سوژه را برجسته کند و
افکت مورد نظرش را به دست آورد دو راه برای نرم کردن نور در فضای داخلی وجود دارد .اولين راه نزدیکتر کردن منبع نور
به سوژه است و این نور باید بزرگتر از سوژه باشد و دومين راه استفاده از رفلکتورها و دیفيوزرهاست اینها سایر تجهيزات
نورپردازی در عکاسی هستند .هنگام عکاسی از سوژهها ،یک نور نرمتر درخشش جالبتر و طبيعیتری به آنها می دهد؛ این
نور را میتوان از طریق تعدیل کنندههای نور به دست آورد برای ایجاد نور سخت ،منبع نور باید از سوژه دور شود و به جای
استفاده از رفلکتورها و دیفيوزرها باید از یک ال مپ ـ بدون این که چيز دیگری روی آن نصب شده باشد ـ استفاده کرد.
انعکاس های نورانی روی برآمدگی های صورت سوژه هم جزو کيفيت نورپردازی محسوب می شود و هرچه منبع نور از سوژه
دورتر باشد یا منبع نور کوچکتر باشد این نقاط شدیدتر و تيزتر دیده می شوند با شناخت ابزار کار و استفاده از نورپردازی
شکل عکس ها تغيير می کند .عکاسی نورپردازی ميتواند سوژههایی بيابد در زیر الیههایی از پوششهای تزئينی و ابزار زینت
داده نشدهاند و چهرهها حاالت درونی و ویژگی های ذاتی و ناب خود را برای عکاسی به نمایش میگذارند .در این نوع عکاسی،
عکاس میتواند سوژههایی متفاوت از نقاط مختلف و در محيط های گوناگون برا ی عکاسی بيابد ،با فضاهای مختلف آشنا می
شود و هنر عکاسی را به طور تجربی نيز بيازماید.
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