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 ایزبد ثشای آٖ اص تٛاٖ ٔی ٚ ٘ذاسد ٚرٛد سً٘ ػٙلش آٖ، دس وٝ اػت ػىبػی اص ای ؿبخٝ( Black and white: اٍّ٘یؼی ثٝ) ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی

 خـٗ، ٞبی عیف ٚ لٛی ٞبی ػبیٝ اص ٌیشی ثب ثٟشٜ ػىبػی ٘ٛع ایٗ. وشد اػتفبدٜ اػت خبسد سٍ٘ی ػىبػی ػٟذٜ اص وٝ سٔضآِٛدی ٚ سٔب٘تیه فضبٞبی

 فـشدٖ ػبدٌی ثٝ ػىبػی وٝ أشٚص تب ؿذ حجت د٘یب دس وٝ ػىؼی اص اِٚیٗ .ثخـذ ٔی تؼٟیُ سا ػىغ ٔفْٟٛ ٚ حغ ا٘تمبَ ٚ وٙذ ٔی ثشرؼتٝ سا ػٛطٜ

 اِٚیٗ یه ؿٕبسٜ ػىغ .ؿذ ثبص ٔب ِحظبت ٚ خبعشات د٘یبی ثٝ رذیذ ای دسیچٝ وٝ ای ِحظٝ اص ٌزسد ٔی ٘یٓ ٚ لشٖ دٚ ثٝ ٘ضدیه اػت، ؿذٜ دوٕٝ یه

 آٖ وٝ فشایٙذی ثب ػبػت ٞـت عی دس سا ػىغ ایٗ اٚ ؿذ، حجت «٘یپغ فٛس ٘یؼٝ طٚصف» فشا٘ؼٛی ػىبع تٛػظ 6281 ػبَ دس وٝ اػت رٟبٖ ػىغ

 اص یىی ٞٓ حبضش حبَ دس ٌشفت، خٛد ثٝ كٙؼتی رٙجٝ صٔبٖ ٌزؿت ثب ٚ داؿت ػّٕی رٙجٝ پیذایؾ اثتذای دس ػىبػی.وشد حجت ٘بٔیذ، »ّٞیٌٛشافی» سا

 ایٗ وٝ پشتٛافـب٘ی ٚ ٘ٛس وٕه ثب حؼبع ٔٛادی سٚی تلٛیش یه ایزبد ٚ حجت یؼٙی ػىبػی حمیمت دس. آیذ ٔی حؼبة ثٝ ٞٙش ٞبی ؿبخٝ ٟٕٔتشیٗ

 .اػت وشدٜ پیذا ٌؼتشؽ ثیـتش چٝ ٞش ٔشدْ ثیٗ دس ٞٙش ایٗ ػىبػی، د٘یبی ثٝ دیزیتبَ تىِٙٛٛطی ٌؼتشؽ ٚ ٚسٚد ثب ٚ دادٜ ؿىُ تغییش أشٚصٜ فشآیٙذ

 

 ثىٙٓ ای اؿبسٜ ٘یؼت ثذ أب وٙٙذ ٔی تٛرٝ وبس تىٙیىی ٞبی رٙجٝ ثٝ ٞٓ اوخشا ٚ اػت ؿذٜ ٔختّفی ٞبی كحجت ػفیذ ٚ ٚػیبٜ سٍ٘ی ػىبػی ٔٛسد دس

 ػىبػی ِٚی ثٍیش٘ذ، تٛا٘ٙذ ٔی سا ٞٓ ربی ػفیذ ٚ ػیبٜ ٚ سٍ٘ی ػىبػی وٝ وٙٙذ ٔی تلٛس ٞب خیّی " :ٌٛیذ ٔی اٚ ٚػتٖٛ؛ ادٚاسد اص ٔؼشٚفی ٌفتٝ ثٝ

 لبثُ ٚرٝ ٞیچ ثٝ ٔمِٛٝ دٚ ایٗ وٝ ؿذ ٔتٛرٝ تٛاٖ ٔی تؼشیف ٕٞیٗ ثب ".ٔختّف ٞذف دٚ تبٔیٗ ثشای ٞؼتٙذ، ٔتفبٚت ٔمِٛٝ دٚ ػفیذ ٚ ػیبٜ ٚ سٍ٘ی

 سا ػىؼی ٞب ٚلت خیّی .ؿٛد سً٘ رب٘ـیٗ تٛا٘ذ ٔی ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی تٛ٘بِیتٝ ٘ٝ ثٍیشد، سا ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی ربی تٛا٘ذ ٔی سً٘ ٘ٝ ٘یؼتٙذ، لیبع

 ٔی ثذتش ػىغ ثیٙیٓ ٔی وٙیٓ، ٔی ػفیذ ٚ ػیبٜ سا آٖ ثبِؼىغ یب ؿٛد، ٔی ثٟتش وٝ ثیٙیٓ ٔی وٙیٓ، ٔی ػفیذ ٚ ػیبٜ سا آٖ ٌیشیٓ، ٔی سٍ٘ی كٛست ثٝ

 آٖ اص سا سً٘ ٘تٛا٘یذ ؿٕب وٝ اػت ػىؼی سٍ٘ی ػىغ .ثبؿذ احش یه اص ٘ـذ٘ی رذا ثخـی ثبیذ وٝ اػت ػٙلشی سً٘. ؿٛد ٔی ٔؼٙب ثی اكال ٚ ؿٛد

 .ؿٛد خشاة ؿٛد، اضبفٝ آٖ ثٝ سً٘ ثبؿذ لشاس اٌش وٝ اػت ػىؼی ػفیذ، ٚ ػیبٜ ػىغ یب وٙیذ؛ حزف

 

 ثٟتشیٗ ثٝ سا عجیؼت التذاس ٚ ؿىٜٛ ٚ اٚد ٚ ٌشفتٝ عجیؼت اص سا ٕٔىٗ ٞبی ػىغ صیجبتشیٗ اٚ. ثبؿیذ داؿتٝ تٛرٝ( 8تلٛیش) آدأض ا٘ؼُ وبسٞبی ثٝ ؿٕب

 اص سٍ٘ی ٞبی ػىغ تؼذادی ػٕشؽ اٚاخش دس ٚلتی آدأض.ٞؼتٙذ ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞب ػىغ ایٗ ٕٞٝ ِٚی دٞذ، ٔی لشاس ٔب چـٓ ٔمبثُ دس ٕٔىٗ ؿىُ

 أشٚص ثٝ تب آدأض ا٘ؼُ وبسٞبی ٌفت تٛاٖ ٔی .ثٛد وشدٜ ٍ٘بٜ عجیؼت ثٝ ػفیذ ٚ ػیبٜ رٞٗ ثب ػٕش تٕبْ چٖٛ ثٛد٘ذ، ثذی ٞبی ػىغ ٌشفت، عجیؼت

 سا سً٘ حغ ٞب، ػىغ ایٗ دس ؿٕب. وٙذ ٔی ٘بثٛد وبٔال سا ٞب آٖ ٞب، ػىغ ایٗ ثٛدٖ سٍ٘ی تلٛس. اػت ؿذٜ ٌشفتٝ عجیؼت اص وٝ اػت وبسٞبیی صیجبتشیٗ

 .ثیٙیذ ٔی خبوؼتشی ٞبی تٛ٘بِیتٝ تٕبْ دس
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 چیست؟ سفید ٍ سیاُ عکس از عکاساى استقبال دالیل اها

 ٘ؼجت ثٝ ٞب فیّٓ ایٗ وٝ چشا دٞٙذ ادأٝ خٛد وبس ثٝ ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی فیّٓ ثب داد٘ذ ٔی تشریح ػىبػبٖ ٘یض سٍ٘ی ٞبی  فیّٓ تِٛیذ ٚ اثذاع ٚ صٔبٖ ٌزؿت ثب

 ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ أشٚصٜ أب ؿذ؛ سٚ ثٝ سٚ ؿىؼت ثب ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی فیّٓ تِٛیذ سٍ٘ی ٞبی فیّٓ ویفیت سفتٗ ثبال ثب .ثٛد٘ذ تش ویفیت ثب اِجتٝ ٚ تش اسصاٖ

 ایزبد رٞٗ دس ػٛاَ ایٗ ؿبیذ.ا٘ذ ثشدٜ پی ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ ٘بٔٙتٟبی ٚ ثذیُ ثی لذست ثٝ ػىبػبٖ وٝ چشا ا٘ذ یبفتٝ دػت دٚثبسٜ حیبتی ثٝ ػفیذ

 سا خٛد عشفذاساٖ( Black and White Photography) ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی ٕٞچٙبٖ چشا دیزیتبَ ٞبی دٚسثیٗ دس سً٘ عشاٚت ٚرٛد ثب وٝ ؿٛد

 ایزبد دس خبكی تٛا٘بیی ػىبػی ایٗ حبَ ػیٗ دس. وٙذ ثشرؼتٝ سا ػٛطٜ یه خـٗ ٞبی عیف ٚ لٛی ٞبی ػبیٝ اص اػت ٔبیُ ػىبع ٌبٞی ٚالغ دس .داسد

 .اػت خبسد سٍ٘ی ػىبػی  ػٟذٜ اص وٝ داسد سا سٔضآِٛدی ٚ سٔب٘تیه فضبٞبی

 ػٟذٜ ثش ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی دس سا وّیذی ٘مؾ ػبیٝ ٚ ٘ٛس .وٙٙذ ٔی ثشٚص ٔختّفی ٞبی ؿىُ ثٝ ػفیذ ٚ ػیبٜ ٚ سٍ٘ی ػىبػی دٚ دس یىؼبٖ ٞبی ػٛطٜ

 اختشاع ثب ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی دٚساٖ .ؿٛد ٔی وبػتٝ ؿذت ثٝ وبسؽ اسصؽ اص ثشػب٘ذ حجت ثٝ تلٛیش دس سا ٔٙبػجی ٘ٛس ٘تٛا٘ذ ػىبع چٙب٘چٝ ٚ داس٘ذ

 پزیش أىبٖ ٔب ثشای سا ػفیذ ٚ ػیبٜ تلٛیشٞبی حجت وٝ داس٘ذ ای ٌضیٙٝ ٞب دٚسثیٗ ایٗ اوخش أشٚصٜ أب سػیذ ٔی اتٕبْ ثٝ سٚ ٘ظش ثٝ دیزیتبَ ٞبی دٚسثیٗ

 تب دٞٙذ ٔی اربصٜ ٔب ثٝ وٝ ٞؼتٙذ ٘یض افضاسٞبیی ٘شْ. وٙذ ٔی پیذا استمب دٚسثیٗ ویفیت سفتٗ ثبال ثب ػفیذ ٚ ػیبٜ تلٛیش ویفیت اِجتٝ .اػت وشدٜ

 ٔٛسد ٕٞیـٝ ٘ٛػتبِٛطیه حغ یه ا٘تمبَ ػّت ثٝ ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی سػذ ٔی ٘ظش ثٝ .وٙیٓ چبح ٚ تجذیُ ػفیذ ٚ ػیبٜ ثٝ سا خٛد سٍ٘ی ٞبی ػىغ

 .ثٛد خٛاٞذ ٔشدْ ػاللٝ ٚ تحؼیٗ

 

 ٚ ثشٚؿٛسٞب ثٛدسٞب، ثیُ ٞب، وتبة ٔزالت، دس اغّت ثبال ٚضٛح ثب سٍ٘ی تلبٚیش. وٙٙذ ٔی ایفب ػىبػبٖ ثشای ٟٕٔی ٘مؾ چبپٍشٞب ٚ ٞب پیىؼُ سٚصٞب، ایٗ

 دٚسثیٗ اص اػتفبدٜ ٚرٛد ثب. ؿٛ٘ذ ٔی ثشدٜ وبس ثٝ ٔختّف ربٞبی دس وٝ ثجیٙیٓ سا ػفیذی ٚ ػیبٜ تلبٚیش تٛا٘یٓ ٔی ٞٙٛص أب. ؿٛد ٔی دیذٜ ایٙتش٘ت حتی

 ػفیذ ٚ ػیبٜ تلبٚیش تمذیش ٚ تحؼیٗ حمیمت، دس. ؿٛد ٔی اػتفبدٜ ػىبػبٖ اص صیبدی ػذٜ تٛػظ ٞٙٛص ٞب فیىؼش ٚ اػتیه اػیذ حٕبْ دیزیتبَ، ٞبی

 دِیُ چٙذ ثب سا ؿٕب ٔب ؿٛیذ، ٔی ٔتؼزت داس٘ذ ػاللٝ ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ ٚ تلبٚیش ثٝ ٞٙٛص ٔشدْ اص ثؼضی ایٙىٝ اص اٌش . اػت ٘ـذٜ وٓ ٞٙٛص

 ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ اص ٞٙٛص ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ ٌؼتشدٜ وبسثشد ٚرٛد ثب ٔشدْ اص ثؼضی چشا ایٙىٝ دالیُ أشٚص. وشد خٛاٞیٓ لب٘غ ٔٙغمی

 .داد خٛاٞیٓ تٛضیح ؿٕب ثشای سا وٙٙذ ٔی اػتفبدٜ
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  ّستٌد تر سادُ ّا عکس ایي 

 

 ٍٞٙبٔی. ؿذ خٛاٞذ ٕٞبًٞٙ سٍ٘ی ٞش ثب وٙیذ، اػتفبدٜ ربیی ٞش دس آٟ٘ب اص اٌش. ٞؼتٙذ ػبدٜ ٚالؼب ٞب ػىغ ایٗ ػفیذ، ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ ثب ٔمبیؼٝ دس

 ا٘ذصٜ چٝ تب ػىغ ٘یؼت ٟٔٓ. ٞؼتٙذ تضییٗ لبثُ تش آػبٖ ٚ ثٟتش دٞیٓ لشاس لبة دسٖٚ سا آٟ٘ب یب ٚ وٙیٓ ٘لت دیٛاس سٚی سا ػبدٜ تلبٚیش خٛاٞیٓ ٔی وٝ

 . سػذ ٔی ٘ظش ثٝ ػبدٜ ٞٙٛص تلٛیش اػت، پیچیذٜ

  است ّا زیبایی کشیدى تصَیر بِ برای راُ بْتریي ایي

 

 صیجبیی تٛا٘یذ ٔی وٙیذ، پبن سا ٞٙشی احش یه ٞبی سً٘ اٌش وٙیذ، تلٛس فمظ. ؿٛد ٔی وـیذٜ تلٛیش ثٝ ػٛطٜ ٚالؼی صیجبیی ػفیذ، ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ ثب

 خٛاٞیذ لبدس ؿٕب ا٘ذاصٜ، اص ثیؾ ػتبیؾ ٚ تٕزیذ ٚ تؼشیف ثذٖٚ. وٙذ ٔی كذق ٘یض ٞب ػىغ ٚ تلبٚیش ٔٛسد دس ٔغّت ٕٞیٗ. وٙیذ ٔـبٞذٜ سا آٖ ٞبی

 . ٞؼتٙذ كبدق ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ. وٙیذ تحؼیٗ سا ػٛطٜ یب تلٛیش یه رالَ ٚ ؿىٜٛ ػبدٌی، ثٛد

  کٌد هی ایجاد خَبی رٍحیِ ٍ حالت

 

 ٚ ٞب ػبیٝ ظشافت، ٔختّف، ٞبی وٙتشاػت دادٖ ٘ـبٖ ثب وٝ داس٘ذ ٔتفبٚتی حبِت ٚالؼب ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ وٝ ؿٛیذ ایٗ ٔٙىش تٛا٘یذ ٕ٘ی ؿٕب

 ایٗ. ؿٛ٘ذ حفظ ٘ـذ٘ی فشأٛؽ ٞبی ٔٙبػجت ٚ ػبص ػش٘ٛؿت حٛادث ٚ خبعشات ؿٛد ٔی ثبػج ٘ٛػی ثٝ ٞب ػىغ ایٗ. ؿٛد ٔی ٕ٘بیبٖ دیٍش فبوتٛسٞبی

 .رزاثٙذ ٚ تبصٜ ٞٙٛص صٔبٖ ٌزؿت ٞب ػبَ ػّیشغٓ حتی ٚ ٞؼتٙذ خٛثی یبدٌبسٞبی ٞب ػىغ

  دارًد سازگاری قابلیت ّا عکس ایي 
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. ثبؿذ چیضی چٝ ػىغ ػٛطٜ ٘یؼت ٟٔٓ سػٙذ، ٔی ٘ظش ثٝ رزاة ٚ صیجب ٞٙٛص ٞبی ػىغ ایٗ ؿٛد، ٔی ٌشفتٝ ػىغ وٝ ٞبیی ػجه ٚ حبالت اص رذا

 ٔختّف وبسٞبی دس تٖٛ ٔی ٞبی ػىغ ایٗ اص. سػٙذ ٔی ٘ظش ثٝ صیجب ثؼیبس ػفیذ ٚ ػیبٜ كٛست ثٝ رضییبت ثذٖٚ ٚ خبِی ٔٙبظش ٞبی ػىغ حتی

 . غیشٜ ٚ ٌشافیىی عشاحی چٝ ثبؿذ تجّیغ وبس آٖ چٝ وشد، اػتفبدٜ

  ًدارًد پایاى ّا عکس ایي

 

 اػت، ٌزؿتٝ آٟ٘ب صٔبٖ اص ٔذت چٝ ٚ ا٘ذ ؿذٜ ٌشفتٝ ٞذفی چٝ ثب ٘یؼت ٟٔٓ ٞؼتٙذ، ثشرؼتٝ ؿٛ٘ذ ٔی ٌشفتٝ ػفیذ ٚ ػیبٜ كٛست ثٝ وٝ ٞبیی ػىغ

 ٘ؼجت تشی عٛال٘ی ٔذت ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ. ؿٛد ٔی دیذٜ أشٚص ٚ ؿذٜ ٌشفتٝ پیؾ ٞب ػبَ اٌش حتی وٙذ ٔی ٔٙتمُ سا دسأبتیه پیبْ یه ٞٙٛص

 سا خٛد اَٚ حبِت ٞب سً٘ ؿٛد ٔبت سٍ٘ی ٞبی ػىغ اٌش أب اػت ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞٙٛص ؿٛد ٔبت ػىغ اٌش. ٔب٘ٙذ ٔی ثبلی سٍ٘ی ٞبی ػىغ ٞت

 . داؿت ٘خٛاٞٙذ

  کٌٌد هی تَجِ جلب سادگی بِ ّا عکس ایي 

 

 ٞبی آیتٓ تؼذاد چٝ ٞش. وٙذ ٔی رّت خٛد ثٝ سا ثیٙٙذٜ تٛرٝ وبٔال وٙیذ، فشم فیّٓ یه دس سا آٖ یب دٞیذٚ لشاس سٍ٘ی ػىغ اص دسیبیی ثیٗ سا آٖ اٌش

 دِیُ ثٝ افشاد ٌشایؾ سٍ٘ی، ٞبی ػىغ سٚاد ثٝ تٛرٝ ثب. وٙذ ٔی رّت خٛد ثٝ سا ثیـتشی افشاد تٛرٝ ٚ دسخـذ ٔی ثیـتش ثبؿذ، ثیـتش آٖ اعشاف سٍ٘ی

 . اػت ثشٌـتٝ ػٕت ایٗ ثٝ ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ ثٛدٖ فشد ثٝ ٔٙحلش ٚ خاللب٘ٝ

  دّد هی ًشاى خَبی بِ را سَژُ ّای ٍیژگی. 

 ثیٙذ ٔی سا آٖ ٘یض تلٛیش ثیٙٙذٜ. ؿٛد ٔی تش ٚاضح ٘یض رضییبت. دٞذ ٔی ٘ـبٖ سا ػٛطٜ ٚالؼی ؿىُ وٝ اػت ایٗ ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ ٘تبیذ ثٟتشیٗ

 . اػت سفتٝ وبس ثٝ اٖ دس وٝ خبكی ٞبی سً٘ ٘ٝ وٙذ ٔی لضبٚت ػىغ ٔٛسد دس ٚ
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  ّستٌد فردی بِ هٌحصر تٌَع دارای ّا عکس ایي 

 

 وٝ ربیی ػىغ، ؿذٖ ٌشفتٝ ٘حٜٛ ثٝ ایٗ. داسد ٚرٛد تٙٛع ٞٙٛص ثٛدٖ ػفیذ ٚ ػیبٜ ٚرٛد ثب أب ثشػذ ؿٕب رٞٗ ثٝ سً٘ تٙٛع ثالفبكّٝ اػت ٕٔىٗ اِجتٝ

 ػىغ دلت ٚ ظشافت ثب فشدی اػت ٕٔىٗ. داسد ثؼتٍی دیٍش فبوتٛسٞبی ٚ چیؼت ػىغ ػٛطٜ ؿذٜ، اػتفبدٜ آٖ ثشای ٘ٛسپشداصی چٝ ؿذٜ، ٌشفتٝ ػىغ

 ػىغ ثب. ثٍیشد ػىغ ػلجب٘یت حبِت دس ثخٛاٞذ دیٍش فشد ٚ ثٍیشد ؿبد ػىغ یه ثخٛاٞذ فشدی اػت ٕٔىٗ. ٔالعفت ثذٖٚ ٚ خـٗ یب ثبؿذ، ٌشفتٝ سا

 .ثٍزاسیذ فشاتش ٞب ٔحذٚدیت اص سا پب تٛا٘یذ ٔی ؿٕب ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی

  شًَد ًوی بیٌٌدُ شدى گیج باعث ّا عکس ایي 

 

 سٚی ٚالؼب افشاد اص ثؼضی اػت ٕٔىٗ. ثشػذ ٘ظش ثٝ پیچیذٜ ػىغ ؿٛ٘ذ ثبػج اػت ٕٔىٗ ٚ ؿٛ٘ذ ؿذٖ ٌیذ ٚ ػشدسٌٕی ثبػج تٛا٘ٙذ ٔی ٞب سً٘ ٌبٞی

 ؿٕب ٚ اػت تش ساحت آٖ رضییبت تٕیض ٚ تـخیق ثبؿذ، ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىغ ایٗ اٌش أب اػت صیبد حذ اص ثیؾ ٞب سً٘ تؼذاد چٖٛ ٘ىٙٙذ تٕشوض ٞب سً٘

 . ؿٛیذ ٔتٕشوض ػىغ ػٛطٜ سٚی تٛا٘یذ ٔی

  ّستٌد ّا سایِ اًَاع دارای ّا عکس ایي 

 

 ایٗ. وٙٙذ ٔی اػتفبدٜ آٟ٘ب اص ٔشدْ اص ثؼضی ٞٓ ٞٙٛص حبَ ایٗ ثب ٞؼتٙذ، وٙٙذٜ خؼتٝ ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ وٝ ثبؿٙذ ثبٚس ایٗ ثش ثؼضی اٌش حتی

 ثٝ وٙتشاػت ٚ ٘ٛسپشداصی وبسثشد. ٞؼتٙذ ٔتٙٛػی ٞبی ػبیٝ داسای ثٛدٖ ػفیذ ٚ ػیبٜ ٚرٛد ثب ٞب ػىغ ایٗ وٝ اػت اٍ٘یض ؿٍفت ٞبی ٚیظٌی یه

 سؿتٝ تشیٗ پیچیذٜ ػٙٛاٖ ثٝ ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی وٝ ٘یؼت ثشاٍ٘یض تؼزت تٛضیحبت ایٗ ثب. دٞذ ٔی لشاس اِـؼبع تحت سا تلٛیش حبِت صیبدی ٔیضاٖ

 .ٞؼتٙذ پشعشفذاس ٞٙٛص ٚ ٘شػیذٜ پبیبٖ ثٝ ٞٙٛص ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ تبسیخ وٝ ٘یؼت تؼزجی ٞیچ ربی ٕٞچٙیٗ. سٚد ٔی ؿٕبس ثٝ ػىبػی ٞبی
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 سفید؟ سیاُ چرا

 ثٝ ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىغ أب خٛا٘ذ لذیٕی ٔشا تٛاٖ ٔی ٚ داد تٛاٖ ٔی صیبدی ٞبی رٛاة. ؿٛد ٔی ثیبٖ ٔؼب٘ی ثٝ ٔشثٛط ٔؼئّٝ ایٗ داسی، رب٘ت اص خبسد

 دس سا خبف ؿب٘ی ٕٞٛاسٜ  وشد خّك سا ٘ٛس ثب  ٘مبؿی ٔؼٙبی ثٝ  Photography یب ػىبػی ی ٚاطٜ ٞشؿُ ربٖ ػش آٖ اص اِٟبْ ثب وٝ ٘بثی ٞٙش ػٙٛاٖ

 خجشٜ آٖ دس تب ثىـیذ صحٕت ٞب ػبَ  ثبیذ ٞشچٙذ آٔٛخت آ٘شا تٛاٖ ٔی ػبدٌی ثٝ وٝ ٞٙشیؼت وٝ رٟت آٖ اص.داسد ٔـشٚع ٞٙشٞبی ا٘ٛاع خذایبٖ ٔؼجذ

 دا٘یذ ٔی ثبؿیذ داؿتٝ سا ػىغ وشدٖ ظبٞش تزشثٝ اٌش. ثٍیش٘ذ پشیٙت ٞبیـبٖ ػىغ اص ٚ وٙٙذ ػىبػی تٛا٘ٙذ ٔی ٞٓ ٞب ٔجتذی ٚرٛد ایٗ ثب ِٚی ؿذٜ

 .وٙٙذ ٔی ثشاثشی ؿٛد، ٔی ظبٞش لشٔض ٘ٛس صیش آسأی ثٝ وٝ ػىؼی دیذٖ ثب ِزتی وٕتش وٝ

 :دارد را خَد ّای برتری سفید ٍ سیاُ عکس

 .داس٘ذ سٍ٘ی ٞبع ػىغ ثٝ ٘ؼجت ثیـتشی ػٕش ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ دا٘یذ ٔی وٝ ٕٞب٘غٛس چٖٛ

 .داسد راتی ؿأ٘ی ػفیذ ػیبٜ چٖٛ

 .اػت ٌش رّٜٛ سٍ٘ی ٞبی ػىغ اص ثیؾ ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ دس ػبدٌی ایٗ ٚ اػت ٟ٘فتٝ ػبدٌی دس صیجبیی چٖٛ

 .اػت ػىبػی ٘ٛع تشیٗ پیچیذٜ ٞٓ ٚ تشیٗ ػبدٜ ٞٓ ػفیذ ػیبٜ

 کٌین؟ شرٍع صفر از است الزم آیا

 ساثغٝ ػٕیك دسن ثٝ ٘یبص وٝ ٞؼتٙذ پیـشفتٝ آ٘مذس ٔؼِٕٛی ٞبی دٚسثیٗ ثیـتش ٞشچٙذ ؿٛ٘ذ ٔی پشتٌٛیشی ؿبُٔ ػىبػی ٔمذٔبتی ٞبی والع ثیـتش

 ػپغ ٚ( تلٛیش وبدس ٚ ٘ٛس ٚ ٔیذاٖ ػٕك ثٝ تٛرٝ ثب دٚسثیٗ دیبفشآٌ ثٛدٖ ثبص صٔبٖ) پشتٌٛیشی صٔبٖ ی تٛػؼٝ ٚ دٚسثیٗ ثٝ ٚسٚدی ٘ٛس وٙتشَ ثیٗ ی

 آٟ٘ب آٔٛختٗ وٝ اػت ٔختّفی ٔشاحُ آٖ وشدٖ ثضسي ٚ وبدس ثٟتشیٗ تؼییٗ ٟ٘بیت دس ٚ وٙیذ ظبٞش ػىغ وبغز سٚی سا فیّٓ چٍٛ٘ٝ وٝ ثیبٔٛصیذ ثبیذ

 ٔی كالح ربییىٝ دس سا ٟٔبست ایٗ تٛا٘یذ ٔی ٞب پبیٝ دس ؿذٖ خجشٜ اص ثؼذ اػت؛ ٞٙش والع یه دس ٘مبؿی یبدٌیشی ٔخُ وبس ایٗ ٔٗ، ثشای .اػت ٔفیذ

 ٞبی ٔٛلؼیت دس ٚ وٙذ، ٔی پیـشفت ٔشحّٝ ثٝ ٔشحّٝ فشدی وٝ ٕٞب٘غٛس .اػت آٌبٞب٘ٝ ٞٙش ػبخت ثشای ؿشط پیؾ یه فمظ ایٗ أب ثشیذ، ثىبس دا٘یذ

 ٚ اػت ثشفی كحٙٝ وٝ ٚلتی ٔب٘ٙذ صیبد ٘ٛس دس ػىبػی یب ٘ٛس ثٝ پـت ٞبی كحٙٝ تٙظیٓ: ٔب٘ٙذ ٞبیی ٔٛلؼیت وٙذ ٔی وؼت رذیذی تزشثیبت غیشػبدی

 فیّتشٞب اص اػتفبدٜ ػفیذ ػیبٜ ػىبػبٖ .آیذ ٕ٘ی ثذػت ٔٙبػت سً٘ عیف ٚ ؿٛد ٕ٘ی ا٘زبْ دسػتی ثٝ اتٛٔبت كٛست ثٝ دیبفشآٌ ثٛدٖ ثبص صٔبٖ تٙظیٓ

 اص ٚػیؼی س٘ذ دس تٛاٖ ٔی ػفیذ ػیبٜ ٞبی ػىغ ٍ٘بتیٛ ثب داسد ٚرٛد حمیمت یه .آٔٛص٘ذ ٔی خٛثی ثٝ سا ٍ٘بتیٛ سٚی ثش ٞبی سً٘ تٗ احش تغییش ثشای سا

 .وٙٙذ خّك صیجبیی ٞبی ػىغ ٞب ٍ٘بتیٛ ایٗ ثب ثتٛا٘ٙذ ٞٓ ٔجتذی ػىبػبٖ وٝ اػت ؿذٜ ثبػج فبوتٛس ایٗ وشد، ػىبػی تٛاٖ ٔی ِٙض دٞب٘ٝ ثٛدٖ ثبص صٔبٖ

 وبٞؾ ثشای وٕتش ی تٛػؼٝ صٔبٖ ٚ دادٖ ٘ٛس حذ اص ثیؾ اػت؛ پزیش أىبٖ ػبدٌی ثٝ تشی ٌؼتشدٜ عیف دس وٙتشاػت وٙتشَ ػفیذ، ػیبٜ ػىبػی دس

 ثب چٖٛ وٙٙذ ٕ٘ی تّف ػىبػی ٍٞٙبْ ثیـتش ثضسٌٕٙبیی ثشای خٛدسا ٚلت خیّی تزشثٝ ثب ػىبػبٖ.ؿٛد ٔی اػتفبدٜ آٖ افضایؾ ثشای ثشػىغ ٚ وٙتشاػت

 فشاٚسی C41 ثب وٝ  «ػفیذ ػیبٜ»  ٞبی فیّٓ ی دسثبسٜ ٞـذاس وٙٓ ٔی فىش تىٙیىی، ی ٘ىتٝ یه ػٙٛاٖ ثٝ) .٘یؼت ػخت ایٙىبس خٛة ٍ٘بتیٛ یه

 ٘ذاس٘ذ ػفیذ ػیبٜ الثشاتٛاس ثٝ دػتشػی یب وٙٙذ فشاٚسی تٛا٘ٙذ ٕ٘ی خٛدؿبٖ وٝ آٟ٘ب ثشای تٛا٘ٙذ ٔی B&W وشٚٔٛط٘یه ٞبی فیّٓ. ثبؿذ ٔفیذ ٔیـٛ٘ذ

 ػفیذ ػیبٜ فیّٓ دلت ٚ س٘ذ تٛ٘بَ ثب ثبؿذ ؿذٜ فشاٚسی سٍ٘ی ٍ٘بتیٛ ؿیٕیبیی ٔٛاد ثب ؿٕب ؿخلی الثشاتٛاس ثب ػفیذی ػیبٜ فیّٓ ٞیچ أب ثبؿٙذ ٔٙبػت

 .ٞؼتٙذ ٞب تفبٚت تٟٙب ایٟٙب. ٘یؼت سٍ٘ی ثٝ ٘ؼجت ػفیذ ػیبٜ راتی ثٛدٖ ثٟتش ٔؼٙی ثٝ ایٟٙب اص وذاْ ٞیچ أب .وٙذ ٕ٘ی ثشاثشی

 سفید سیاُ ّای عکس بِ آٍردى رٍ ی دٍبارُ هَج

 آٔذٜ ٚرٛد ثٝ ٞؼتٙذ ٞٓ ػىغ د٘جبَ ثٝ وٝ افشادی ٘ضد دس ثّىٝ تّٛیضیٖٛ ٚ تجّیغبت دس تٟٙب ٘ٝ ػفیذ ػیبٜ ٞبی ػىغ ثٝ آٚسدٖ سٚ اص ی دٚثبسٜ ٔٛد

 أشٚصٜ ٞب ػشٚػی تش ای حشفٝ ػىبػبٖ .اػت ٌشفتٝ لشاس تٛرٝ ٔٛسد دٚثبسٜ تلٛیشػبصی ٚ دیزیتبَ ٚ سً٘ د٘یبی دس ػفیذ ػیبٜ ٞبی ػىغ أشٚصٜ. اػت

 ی اسائٝ ٔـتشی رزة ثشای ٞیچٍبٜ ٞٓ( افشاد اص ػىبػی اػتٛدیٛی) پشتشٜ اػتٛدیٛٞبی ٚ دٞٙذ ٔی اسائٝ ٕٔتبص ػشٚیؼی ػٙٛاٖ ثٝ سا ػفیذ ػیبٜ ػىغ

 آٟ٘ب ثٟتش ٘تبیذ وؼت ثشای. داس٘ذ سا خٛد ٞبی ػىغ چبح ٟٔبست ٚ تزٟیضات ٚلت، وٝ ٞؼتٙذ وٕی افشادی .ا٘ذ ٘ىشدٜ ٔتٛلف سا ػفیذ ػیبٜ ٞبی پشتشٜ

 ٘یٛپشع دس اخیشا وٝ وبِیفش٘یب دس خبف ػىبػی الثشاتٛاسٞبی ٕٞچٖٛ اػت ػفیذ ػیبٜ ٞبی ػىغ چبح ٚ فشاٚسی وبسؿبٖ وٝ ػىبػی الثشاتٛاس چٙذ ثٝ

 ٚسصؽ ٔخُ ٔٛضٛػبتی ٔؼّٕب .وٙٙذ ٔی اتىب ؿذ، تٕزیذ ٔحّی ػىبػبٖ ثشای ای اربسٜ ٔزضای ی خب٘ٝ تبسیه یه ایزبد خبعش ثٝ آٟ٘ب اص ػب٘تبثبسثبسا
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 ٔی ٚػتٖٛ ادٚاسد ٚ آدأض آ٘ؼُ وبسٞبی حذ دس وبسؿبٖ وٝ ٞؼتٙذ ٔٙبظش سٍ٘ی ػىبع وٕی تؼذاد. اػت تش ٔٙبػت ثشایـبٖ سٍ٘ی ػىبػی وٝ ٞؼتٙذ

 رِٛیب ٞبی پشتشٜ اص اػت؛ ثحج لبثُ ثؼیبس اػت ٔشدْ ٞبی ػىغ ثشای ٌضیٙٝ ثٟتشیٗ( ٞبػت پشتشٜ ثشای ثیـتش وٝ)ػفیذ ػیبٜ وٝ ٔؼئّٝ ایٗ .ثبؿذ

 ثٝ رٟب٘ی رًٙ اص ثؼذ افؼشدٌی دٚساٖ عی سا ٞب آٔشیىبیی ص٘ذٌی وٝ WPAػىبػبٖ: لذیٕی فـٗ اؿتیىٗ، ٚ اؿتیٍّیتض ثؼذٞب ٚ وبٔشٖٚ ٔبسٌبست

 ثٟتشیٗ) وـیذ٘ذ تلٛیش ثٝ سا ص٘ذٌی ٔزالت وٝ آٟ٘بیی ی ٕٞٝ ٚ 03 ٚ 03 ٞبی دٞٝ دس ٞبِیٛٚد ثشق ٚ صسق پش ٚ صیبد ثؼیبس ػىبػبٖ تب وـیذ٘ذ، تلٛیش

 وشتظ، وب٘یٍٟٙبْ، ایٕٛصٖ ٚایت، -ثشٚن ٔبسٌبست. ٘یؼت ػب٘ذس آٌؼت ٚ اػتش٘ذ پبَٚ اص تؼشیف ثٝ ٘یبصی .ٞؼتٙذ ٔذػب ایٗ ؿبٞذ( صٔبٖ آٖ ٘ـشیبت

 ٚ اػت ٞٙش چیض چٝ وٝ ٌٓ ٕ٘ی ای حب٘یٝ حتی ٔٗ ثجیٙیذ، .سیتض ٞشة ٚ ٚثش ثشٚع فشا٘ه، ساثشت ٚ وّیٗ ثیُ وبسؽ، ٚ ٞٛسػت ٔبسوی، دی ٚ الستیً

 ٞٙٛص وٝ ایٙؼت سً٘ ٔٛسد دس رذی ثحج ػىبػی، ٞٙش ػی ٔمِٛٝ دس أب .ص٘ذ ٔی لذْ داسد ٌبِشی یه دس وٝ ٞؼتٓ ثؼذی ٘فش ٔخُ ٔٗ. ٘یؼت چیض چٝ

 ٔتٛرٝ ادػبٞبی ایٙىٝ سغٓ ػّی .ا٘ذ ؿذٜ سایذ ٞٙشی ی چشخٝ دس C ٘ٛع سً٘ ثب ٞبی ػىغ. ٘یؼتٙذ پبیذاس چٙذاٖ ٘ظشات. اػت ٘شػیذٜ پبیبٖ ثٝ

 ٘بْ رؼبست سٍ٘ی چبح وبغذ تِٛیذوٙٙذٌبٖ اص یىی وٓ دػت ٚ سػٙذ ٔی ٘ظش ثٝ ؿذٜ اغشاق Ciba/Ilfochrome ٞبی ػىغ ثبیٍب٘ی خلٛكیبت

 .وٙٙذ ٔی ػٕش ؿذٖ ٔحٛ اص لجُ چمذس سٍ٘ی ٍ٘بتیٛٞبی ٚ ٞبی ػىغ دا٘یٓ ٕ٘ی ٞٙٛص اػت، داؿتٝ سا Archive ٘بْ ثٝ وبغزؽ ٌزاسی

 باشد؟ جا ّوِ ّن هرگش از بعد ّایش عکس خَاّد هی کِ ّستن عکاسی تٌْا هي آیا

 ؿىبس سا صیجبیی ػىبػی: وٙٙذ ٔی خّك سا ٞب ػىغ وٝ اػت دٚسثیٗ تٛا٘بیی ی رٙجٝ دٚ وٝ وشد خٛاٞٓ ٚ وشدٜ تبئیذ فؼبَ ػىبع یه ػٙٛاٖ ثٝ ػشا٘زبْ،

 اػت. صٔبٖ داؿتٗ ٍ٘ٝ ٚ صیجبیی ؿىبس ساٜ ثٟتشیٗ ػفیذ ػیبٜ .داسد ٍ٘ٝ سا صٔبٖ تٛا٘ذ ٔی ٚ ٔیىٙذ


