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 سفید؟ و سیاه یا رنگی عکاسی

 یب ػفیذ٘ذ ٚ ػیبٜ سٚیبٞبی اص تش لـًٙ سٍ٘ی سٚیبٞبی وٝ ثٍٛیذ كشاحت ثب تٛا٘ذ ٔی وؼی چٝ سٍ٘ی؟ ٞبی خٛاة یب ثیٙیذ ٔی ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی خٛاة ؿٕب

 ٞب ػىغ آٖ سً٘ ثی د٘یبی دس سا ِحظبتی ٚ ٘ىٙذ ػفش دٚس ٞبی ٌزؿتٝ ثٝ خب٘ٛادٌی لذیٕی ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی ػىغ دیذٖ ثب تٛا٘ذ ٔی وؼی چٝ ثشػىغ؟

 دَ ثش سٍ٘ی لبِجی دس تٟٙب سا وٛدوبٕ٘بٖ تِٛذ سٍ٘ی د٘یبی وٝ ٞبػت ٔذت اوٖٙٛ ٞب، ػبَ آٖ اص ٌزس دس  ٘ىٙذ؟ ص٘ذٌی آؿٙب ٞبی آدْ ٕٞبٖ خبطشات ثب

 ٚ ٞب سً٘ ایٗ  تٕبْ وشد الشاس تٛاٖ ٔی حك ثٝ. ثٕب٘ذ وٛدوی سٍ٘بسً٘ سٚصٞبی اص ای خبطشٜ سٚصؿبٖ فشدا ثشای تب وٙیٓ ٔی حجت ٞب ػىغ آِجْٛ

 ػیبٜ،.اػت تلٛیش سٚایت ثٝ ٌٛیی للٝ ایٗ ساٚی خٛد ٞبی لبثّیت ٚ ٞب ظشافت ثب ٞشوذاْ وٙٙذ؛ ٔی حجت تبسیخ دَ ثش سا ص٘ذٌی ِحظبت وٝ ٞبػت سٍ٘ی ثی

 اص. اػت «خالق ػىبػی» فلّٙبٔٝ ٔؼئَٛ ٔذیش ٚ وـٛس ثشرؼتٝ ٚ ٘بْ ثٝ ػىبػبٖ اص ؿبٞشٚدی، افـیٗ اص ٌفتبسی ٔٛضٛع... ٚ آثی لشٔض، خبوؼتشی، ػفیذ،

 ػفیذ ٚ ٚػیبٜ سٍ٘ی ػىبػی ٔٛسد دس داسد ػىبػی ٞٙش دس سا خٛد خبف وبسآیی ٚ ربیٍبٜ ػفیذ ٚ ػیبٜ ٚ سٍ٘ی ٞبی ػىغ اص ٞشوذاْ ٞٙشٔٙذ چـٓ

 ادٚاسد اص ٔؼشٚفی ٌفتٝ ثٝ ثىٙٓ ای اؿبسٜ آیذ ٕ٘ی ثذْ ٔٗ أب وٙٙذ ٔی تٛرٝ وبس تىٙیىی ٞبی رٙجٝ ثٝ ٞٓ اوخشا ٚ اػت ؿذٜ ٔختّفی ٞبی كحجت

 دٚ ػفیذ ٚ ػیبٜ ٚ سٍ٘ی ػىبػی ِٚی ثٍیش٘ذ، تٛا٘ٙذ ٔی سا ٞٓ ربی ػفیذ ٚ ػیبٜ ٚ سٍ٘ی ػىبػی وٝ وٙٙذ ٔی تلٛس ٞب خیّی ٌٛیذ، ٔی اٚ ٚػتٖٛ؛

 ٔی سً٘ ٘ٝ ٘یؼتٙذ، لیبع لبثُ ٚرٝ ٞیچ ثٝ ٔمِٛٝ دٚ ایٗ وٝ ؿذ ٔتٛرٝ تٛاٖ ٔی تؼشیف ٕٞیٗ ثب. ٔختّف ٞذف دٚ تبٔیٗ ثشای ٞؼتٙذ، ٔتفبٚت ٔمِٛٝ

 ٔی سٍ٘ی كٛست ثٝ سا ػىؼی ٞب ٚلت خیّی .ؿٛد سً٘ رب٘ـیٗ تٛا٘ذ ٔی ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی تٛ٘بِیتٝ ٘ٝ ثٍیشد، سا ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی ربی تٛا٘ذ

 ٔؼٙب ثی اكال ٚ ؿٛد ٔ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،

 ػىغ یب وٙیذ؛ حزف 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

 ػىبػی ؿبیذ كٛست آٖ دس اػت، ٔب ٘ظش ٔذ كشف ٌشایی ٚالغ ٌبٞی . ؿٛد خشاة ؿٛد، اضبفٝ آٖ ثٝ سً٘ ثبؿذ لشاس اٌش وٝ اػت ػىؼی ػفیذ، ٚ ػیبٜ

 ٔختّف ٞبی سً٘ ٚلتی. سػذ ٔی ٘ظش ثٝ تش ٚالؼی ؿٛد، ػىبػی سٍ٘ی وٝ ٔٛضٛػی. اػت ٚالؼیت اص ثخـی سً٘ وٝ ایٗ خبطش ثٝ وٙذ، وٕه ٔب ثٝ سٍ٘ی

 دس. اػت ٘ظش ٔٛسد ػىبع رٞٙی ٞبی ثشداؿت رب ایٗ دس. ایٓ دادٜ تغییش سا ٚالؼیت ٘ٛػی ثٝ حمیمت دس ؿٛ٘ذ، ٔی تجذیُ ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی تٛ٘بِیتٝ ثٝ

 02 یب 02 تب حتی ٚ ٚیتٙبْ، رًٙ دس یب ؿذ، ٔی اػتفبدٜ ثیـتش ٕٞیٗ ثشای ٚ داؿت ثیـتشی ػٕٛٔیت ػفیذ ٚ ػفیذ ػىبػی رٟب٘ی دْٚ رًٙ صٔبٖ

 رب آٖ دس وٝ ٞبیی ػىغ وٙیذ، دلت داؿتیٓ ایشاٖ دس وٝ ٔلیجتی یب فبرؼٝ آخشیٗ ثٓ، حبدحٝ ثٝ. ٘ذاؿت ػٕٛٔیت لذس ایٗ سٍ٘ی ػىبػی پیؾ، ػبَ

 .ؿٛد ٔٙتمُ تٛا٘ذ ٔی ثٟتش سً٘ ثب دسٌیشی، ٚ خٖٛ ٚ ٔشي ثىٙیٓ، ٍ٘بٜ ٞٓ ٔٛضٛع ٔبٞیت ثٝ ثخٛاٞیٓ اٌش. ثٛد سٍ٘ی ثیـتش داؿتیٓ

 ٞبی فشْ ثب سا طجیؼت لذست ٚ كالثت ٚ التذاس ٚ ؿىٜٛ آدأض،. پشداختٙذ طجیؼت اص ػىبػی ثٝ ٔتفبٚت سٚیىشد دٚ ثب آدأض یب ٚػتٖٛ ٔخُ ٞبیی ػىبع

 ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی ثب داسد ٚرٛد طجیؼت دس وٝ سا ٞبیی ظشافت ٚ صیجبیی ٚ ِطبفت ٚػتٖٛ، ادٚاسد ٚ داد ٕ٘بیؾ خبوؼتشی ٞبی تٛ٘بِیتٝ ٚ ػفیذ ٚ ػیبٜ

 سٚاد سٍ٘ی ػىبػی آٔبتٛسی، وبٔال ػطٛح دس. وشد٘ذ ٔی ٍ٘بٜ طجیؼت ثٝ دیٍش ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ثٛد٘ذ ص٘ذٜ ٞب ػىبع ایٗ االٖ اٌش ؿبیذ اِجتٝ. وـیذ ٕ٘بیؾ ثٝ

 ٔی وٝ ػبّٔی ػٙٛاٖ ثٝ ػفیذ، ٚ ػیبٜ ٞبی تٛ٘بِیتٝ ٚ سً٘ ٔیبٖ اص ػىبع آیذ؛ ٔی ٚػط ثٝ ا٘تخبة پبی وٝ اػت ای حشفٝ ػطٛح دس ِٚی داسد صیبدی

 .ص٘ذ ٔی ا٘تخبة ثٝ دػت ثبؿذ، داؿتٝ ٘مؾ ػىغ تلٛیشی ثیبٖ دس تٛا٘ذ
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 ٚ 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 تٛػط ٞٙٛ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 ٔٙطمی

 .داد خٛاٞیٓ تٛضیح ؿٕب ثشای سا وٙٙذ ٔی اػتفبدٜ

 ٞؼتٙذ تش ػبدٜ ٞب ػىغ ایٗ. 1

 ٍٞٙ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

 اػت ٞب صیجبیی وـیذٖ تلٛیش ثٝ ثشای ساٜ ثٟتشیٗ ایٗ. 0

 صیجبیی تٛا٘یذ ٔی وٙیذ، پبن سا ٞٙشی احش یه ٞبی سً٘ اٌش وٙیذ، تلٛس فمط. 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 ٔطّت ٕٞیٗ. وٙیذ ٔـبٞذٜ سا آٖ ٞبی

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

 وٙذ ٔی ایزبد خٛثی سٚحیٝ ٚ حبِت. 0

 ٚ ٞ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 ٚ خبطشات 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

 داس٘ذ ػبصٌبسی لبثّیت ٞب ػىغ ایٗ. 4

. 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 طشاحی چٝ ثبؿذ تجّیغ وبس آٖ چٝ وشد، اػتفبدٜ

 ٘ذاس٘ذ پبیبٖ ٞب ػىغ ایٗ. 5

 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 طٛال٘ی ٔ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

 وٙٙذ ٔی تٛرٝ رّت ػبدٌی ثٝ ٞب ػىغ ایٗ. 6

 ٞ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 اطشاف سٍ٘ی

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

 دٞذ ٔی ٘ـبٖ خٛثی ثٝ سا ػٛطٜ ٞبی ٚیظٌی. 7
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 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 ٚ

 ٞؼتٙذ فشدی ثٝ ٔٙحلش تٙٛع داسای ٞب ػىغ ایٗ. 8

 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. ٔالطفت ثذٖٚ ٚ خـٗ یب ثبؿذ، ٌشفتٝ سا

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

 ؿٛ٘ذ ٕ٘ی ثیٙٙذٜ ؿذٖ ٌیذ ثبػج ٞب ػىغ ایٗ. 9

 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

 ٞؼتٙذ ٞب ػبیٝ ا٘ٛاع داسای ٞب ػىغ ایٗ. 12

 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

 .دٞذ ٔی لشاس اِـؼبع تحت سا تلٛیش حبِت صیبدی ٔیضاٖ

 

 ػىغ ثٛدٖ سٍ٘ی یب ػفیذ ٚ ػیبٜ ثیٗ ٌیشی تلٕیٓ ثشای ٘ىتٝ 4

 وٕبوبٖ أب ؿٛ٘ذ ٔی ٔب ٘ظش رّت ثٝ ٔٙزش ٚ وشدٜ رزة خٛد ثٝ سا ٔب سٍٟ٘ب طجیؼت دس سػذ؟ ٔی ٘ظش ثٝ رزاة ٔب ثشای ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی چشا

 ػیبٜ ػىبػی ٔٛسد دس ٔختّفی ٘ظشات .ٞؼتٙذ ٞٙشی سٚح یه اص لذستٕٙذی ٕ٘بیؾ اثضاس ٚ اػت ػىبػی حشفٝ اص ثخـی ػفیذ ٚ ػیبٜ ٚ سً٘ فبلذ تلبٚیش

 سٍ٘ی فمط ػىبػبٖ ثشخی دسحبِیىٝ وٙٙذ ٔی ػىبػی ػفیذ ٚ ػیبٜ فمط ٚ داؿتٝ ػىبػی ٘ٛع ایٗ ثٝ خبكی ػاللٝ ػىبػبٖ ثشخی. داسد ٚرٛد ػفیذ ٚ

 آٚسدٜ فشاٞٓ سا سٍ٘ی یب ؿٕبػت ٔٛسد٘ظش ثیـتش ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی ایٙىٝ ثیٗ ٌیشی تلٕیٓ أىبٖ دیزیتبَ تلبٚیش خٛؿجختب٘ٝ. وٙٙذ ٔی ػىبػی

 رٟت دس احؼبػبت ثیٗ تذاخّی ؿٛد ٔی ثبػج وٝ چشا اػت ٔـىُ اص ثخـی خٛد سٍ٘ی ثٝ ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىغ اص تجذیُ ػبدٌی ایٗ ٚرٛد ایٗ ثب. اػت

 ٞبیی سإٞٙبیی أب ٘ذاسد، ٚرٛد اػت ثٟتش ٞب ا٘تخبة ایٗ اص یه وذاْ وٙذ تؼییٗ وٝ ٔـخلی فشَٔٛ اٌشچٝ. آیذ ٚرٛد ثٝ ؿٛد، ا٘تخبة ٔؼیشی چٝ آ٘ىٝ

 .ثٍیشیذ تلٕیٓ آػب٘تش وٕی وٙذ وٕه ؿٕب ثٝ تٛا٘ذ ٔی وٝ داسد ٚرٛد

 .اػت ؿذٜ اسائٝ اػت، تش ٔٙبػت سٍ٘ی یب ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی ثٍیشیذ تلٕیٓ وٙذ وٕه ؿٕب ثٝ تٛا٘ذ ٔی وٝ ٘ىتٝ 4 ایٙزب دس

 سٍ٘ی؟ یب ػفیذ ٚ ػیبٜ
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 یه تٛا٘ذ ٔی سً٘. ٘یؼت ػبدٜ ایٙمذس ٕٞیـٝ أب ثبؿذ لضبٚت ثشای ای ػبدٜ ثحج اػت ٕٔىٗ ٔٛسد ایٗ داسد؟ ؿٕب تلٛیش سٚی ثضسٌی احش سً٘ آیب1

 سً٘ ثٝ ٚاثؼتٝ ٔٙحلشا تلٛیش ایٗ آیب ثپشػیذ خٛدتبٖ اص. ثىبٞذ سا آٖ رزاثیت آٖ ثشخالف یب افضٚدٜ ػىغ یه رزاثیت ثٝ تٛا٘ذ ٔی ٚ ثبؿذ ٔتّٖٛ آیتٓ

 ٘یؼت ٔؼٙب ایٗ ثٝ ایٗ. داسد صیجبیی چمذس سً٘ ثذٖٚ وٕبٖ سٍ٘یٗ یه ثٝ وشدٖ ٍ٘بٜ. وشد تبویذ ثشآٖ ثتٛا٘ذ وٝ داسد ٚرٛد دیٍشی رزاة چیض آیب یب اػت

 ٕٞب٘طٛس ثبیذ صیبد ٔتٙٛع ٞبی سً٘ داسای ٞبی ػٛطٜ وّی لبٖ٘ٛ یه ػٙٛاٖ ثٝ أب سػٙذ ٕ٘ی ٘ظش ثٝ خٛة ػفیذ ٚ ػیبٜ حبِت دس سٍ٘ی ٞبی ػٛطٜ وٝ

 .سٍ٘ی -ثٕب٘ٙذ

 

 .آیذ ٚرٛد ثٝ ػٛطٜ سٚی ؿذیذی وٙتشاػت تب ؿذٜ اػتفبدٜ پـت دس ؿذیذ ٘ٛسپشداصی اص ثٙبثشایٗ ٘ذاسد ٌفتٗ ثشای حشفی سً٘ صٔیٙٝ دس ٚالؼب تلٛیش ایٗ

 

 ٘یض اتفبق ایٗ ثشػىغ .ؿٛد ثشرؼتٝ تلٛیش دس ٔٛرٛد پتشٖ تب اػت ؿذٜ تجذیُ ػفیذ ٚ ػیبٜ ثٝ ثٙبثشایٗ. ٘ذاؿت سً٘ رض صیبدی خیّی چیض اكّی كٛیش

 ؿٛد ٔی تجذیُ ػفیذ ٚ ػیبٜ ثٝ صٔب٘یىٝ تٛا٘ذ ٔی تلٛیش اػت، ٔالیٓ ٚ سً٘ ثی رات ثٝ ن داسیذ اختیبس دس ای كحٙٝ ؿٕب صٔب٘یىٝ. وٙذ كذق تٛا٘ذ ٔی

 .ؿٛد ٔی دْٚ ٘ىتٝ ثٝ ٔٙزش ایٗ وٝ وٙذ ػُٕ ثٟتش

 داسد؟ ٚرٛد رزاثی وٙتشاػت یب ٘ٛس آیب .0

 دیذٖ تزشثٝ ثٝ ٘یبصٔٙذ ٔؼٕٛال وٙتشاػت ٚ ٘ٛس دیذٖ وٝ چشا ؿٛ٘ذ ٔـىُ دچبس آٖ دس ثیـتش اػت ٕٔىٗ آٔبتٛس ػىبػبٖ وٝ اػت ثخـی لؼٕت ایٗ

 كٛست ثٝ وٝ ٌشفت خٛاٞیذ یبد ثیـتش ثٍیشیذ، ٘بدیذٜ سا ؿٛد ٔی دیذٜ آػب٘ی ثٝ وٝ چیضی وٝ وٙیذ ٔزجٛس سا خٛد ثیـتش ٞشچٝ. ٘جبؿیذ ٍ٘شاٖ. داسد

 تفبٚت ایٗ. ٞب ػبیٝ ٚ ٞب ٘ٛس. ٔب٘ذ ٔی ثبلی سٍ٘ی تٙبطٞبی دس تفبٚت تٟٙب وٙیذ ٔی حزف فتٌٛشافیه تؼبٚی اص سا سً٘ صٔب٘یىٝ .وٙیذ ٍ٘بٜ ػفیذ ٚ ػیبٜ

 ػبیٝ یب ٘ٛسپشداصی ٚ ٚاضح وٙتشاػت وٝ وٙیذ ٔی ٔـبٞذٜ سا ػٛطٜ یب كحٙٝ یه صٔب٘یىٝ ثٙبثشایٗ. آٚسد ٔی ٚرٛد ثٝ سا خٛثی ػفیذ ٚ ػیبٜ تلبٚیش ٞب

 .وٙیذ ٍ٘بٜ آپبستٕب٘ی ٌیبٜ یه ثشي اص صیش تلٛیش ثٝ. وٙیذ أتحبٖ سا ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی وٝ اػت ٔٙبػجی ٔٛلؼیت احتٕبال دٞذ، ٔی ٘ـبٖ سا خبكی
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 سٚیىشد ٚ ؿٛد ٌشفتٝ ٘بدیذٜ اػت ٕٔىٗ رضئیبت ایٗ ػٕٛٔب. وٙذ ثشرؼتٝ سا وٙتشاػت وبٔال تب ؿذٜ اػتفبدٜ ثشي پـت ته فالؽ یه اص ایٙزب دس

 ٚ ػیبٜ تلٛیش یه ثب سا سً٘ اص تشی ػٕیك حغ تٛا٘ذ ٔی وٝ ٌٛیذ ٔی چٙیٗ ثضسي Ansell Adam وٙذ ٔی تىٕیُ سا ٘ٛسپشداصی ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی

 .وٙذ ٔی ٞذایت ػْٛ ٘ىتٝ ثٝ سا ٔب ثبفت یؼٙی آخش ٔتغیش ایٗ. داد ا٘تمبَ ػىغ، ویفیت ثیبٖ ثشای ثبفت حتی ٚ ػبیٝ ٘ٛس، اص اػتفبدٜ ثب تٟٙب ػفیذ

 ٔی دسن وشدٖ ِٕغ ٚاػطٝ ثٝ رؼٓ اص وٝ فیضیىی حغ ثب سا آٖ ػبدٌی ثٝ تٛا٘یذ ٔی وٙیذ ٔی كحجت ثبفت اص صٔب٘یىٝ داسد؟ ٚرٛد رزاثی ثبفت آیب .0

 داد تـخیق تٛاٖ ٔی ػپغ ٚ ؿٛد دسن ٞب رـٓ طشیك اص ثبیذ ػىغ دس ثبفت. ؿٛد ٔی ثیبٖ تش ػخت وٕی أب ػىغ یه دس ثبفت. وٙیذ ثیبٖ وٙیذ،

 ٚ داسد دیذٜ تؼّیٓ ٍ٘بٜ یه ثٝ ٘یبص ؿٛد ِٕغ ثلشی كٛست ثٝ وٝ آ٘چٝ ثٝ سا الٔؼٝ حغ ٚاػطٝ ثٝ ّٕٔٛع اتفبق یه ا٘تمبَ. اػت خـٗ یب صثش ٘شْ، وٝ

 ػًٙ ٚ فّض چٛة، وٙٙذ ٔی وبس ػفیذ ٚ ػیبٜ تلٛیش ثب خٛثی ثٝ وٝ ثبفت اص ٞبیی ٕ٘ٛ٘ٝ. آیذ وٕه ثٝ تٛا٘ذ ٔی ػفیذ ٚ ػیبٜ تلٛیش وٝ اػت ربیی ایٙزب

 ثب تلٛیش ایٗ .وٙذ ٔی وٕه ثبفت ثش تبویذ ثٝ( آیذ ٔی ٌٛؿٝ اص وٝ ثضسي ٔٙجغ یه اص ٘ٛس) داس رٟت ٘ٛسپشداصی. ا٘ؼبٖ پٛػت ٚ ٌیبٞبٖ حتی ٚ ٞؼتٙذ

 .وـذ ٔی ثیشٖٚ ػىغ اص سا ػٛطٜ خـٙی ٚ صٚائذ ٚ ثبفت حمیمتب وبس ایٗ. اػت ؿذٜ ٌشفتٝ آٔذٜ، ٌٛؿٝ یه اص داس رٟت كٛست ثٝ وٝ طجیؼی ٘ٛسپشداصی

 ربیی ایٙزب. ؿٛد دادٜ ا٘تمبَ ػىغ طشیك اص خٛاٞیٓ ٔی وٝ ؿٛد ٔی حؼی ثٝ ٔٙزش ٚ داؿتٝ لشاس تلٛیش یه فیضیىی ٞبی ٚیظٌی پـت آخش ٘ىتٝ ایٗ

 .دسخـذ ٔی حمیمتب ػفیذ ٚ ػیبٜ تلٛیش وٝ اػت

 ٔٛسد ایٗ ثٍیشیذ؟ لشاس ػىغ حغ تبحیش تحت ػشیغ خیّی ٚ ایذ وشدٜ ٍ٘بٜ ػىؼی ثٝ تبوٖٙٛ آیب چیؼت؟ وٙذ خّك ػىغ خٛاٞیذ ٔی وٝ حؼی .4

 ػیبٜ ػىبػی اص اػتفبدٜ كٛست ٞش دس. غشٚة یه ثخؾ ِزت ٚ ٌشْ تلٛیش یب ثبؿذ خٛسدٜ ثبساٖ خیبثبٖ یه كحٙٝ تٛا٘ذ ٔی. ؿٛد ٔی ٘بٔیذٜ ػىغ حغ

 ٕ٘ی وٝ ٘یؼت ٔؼٙب ثذاٖ ایٗ أب اػت اٍ٘یض غٓ ٚ ػشد تیشٜ، ػفیذ ٚ ػیبٜ تلٛیش ػٕٛٔب. ؿٕبػت ػىبػی دس دس حغ ا٘تمبَ ثشای خٛثی سٚؽ ػفیذ ٚ

 تغییش ػىغ حغ چٍٛ٘ٝ وٝ ثجیٙیذ ٚ وٙیذ تجذیُ ػفیذ ٚ ػیبٜ ثٝ سا خٛد ٔٙظش ٞبی ػىغ اص ثشخی. وٙذ ػُٕ ؿبد تلٛیشی ٔٛسد دس خٛثی ثٝ تٛا٘ذ

 دس ٌشْ سٚص یه اص ػىغ ایٗ .ثىـذ تلٛیش ثٝ ثٟتش سا ؿٕب ػٛطٜ تٛا٘یذ ٔی وذأیه وٝ ثجیٙیذ تب وٙیذ تزشثٝ ػفیذ ٚ ػیبٜ ٞبی پشتشٜ ثب. وٙذ ٔی

 اػت ؿذٜ ا٘تخبة ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی وٕبوبٖ أب. داسد آػٕبٖ دس ٚیظٜ ثٝ خٛة خیّی سٍ٘پشداصی ثب ٕٞشاٜ ٘ٛسپشداصی دس صیبدی ٞبی تفبٚت ثٛػتٖٛ

 .اػت داؿتٝ تطبثك ثیـتش داؿتٝ ٘ظش دس ػىبع آ٘چٝ ثب وٝ چشا

 

 أب داس٘ذ تجبدَ ٞٓ ثب ٞب سٚؽ ایٗ. سػیذ ٔی ٔتفبٚتی ٞبی سٚؽ ثٝ وٙیذ وبس ػفیذ ٚ ػیبٜ تلبٚیش ثب ثیـتش ثٍیشیذ تلٕیٓ اٌش وٝ ثبؿیذ داؿتٝ ٘ظش دس

 .ثبؿیذ داؿتٝ ا٘تظبسی چٝ ٞشیه اص ثذا٘یذ وٙذ ٔی وٕه ؿٕب ثٝ آٟ٘ب تفبٚت دا٘ؼتٗ. ٘یؼتٙذ ٞٓ ثٝ ؿجیٝ حمیمت دس

 مونوکروم

 ٚ ػیبٜ ػىبػی ٔؼٕٛال سٚؽ ایٗ. اػت ؿذٜ اػتفبدٜ تلٛیش یه خّك ثشای وٝ اػت سً٘ یه تٟٙب اص ٔتٙٛع ٞبی ػبیٝ ٔؼٙبی ثٝ ػبدٌی ثٝ ٔٛ٘ٛوشْٚ

 تلبٚیش اص خٛثی ٔخبَ لشٔض تٗ داسای ٞبی ػىغ. اػت اػتفبدٜ لبثُ سٍ٘ی ٞش ٚالغ دس أب ٌیشد ٔی ٘بْ( ٔٛ٘ٛوشٚٔبتیه تخللی كٛست ثٝ یب)  ػفیذ

 .٘یؼت ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىغ ٚ اػت ٔٛ٘ٛوشٚٔبتیه ػىغ اص ٔخبَ یه ایٗ .ٞؼتٙذ ٔٛ٘ٛوشْٚ
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 (Grayscale) خاکستری تناژ

 ٞبی ػبیٝ اص Gray scale تلبٚیش ٘یؼت، كحیح غیش وبٔال اٌشچٝ. سٚد ٔی وبس ثٝ ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی ِیجُ ثب وٝ اػت دیٍشی ٚاطٜ Grayscale ٚاطٜ

 یىٙٛاخت خیّی دیٍش ٞبی ٚیشایؾ ثذٖٚ تٛا٘ٙذ ٔی Gray scale تلبٚیش. وٙٙذ ٔی اػتفبدٜ دیٍش سً٘ ٘ٝ ٚ( دلیك كٛست ثٝ تب056) خبوؼتشی ٔتٙٛع

 ؿٛد ٔی تجذیُ Gray scale حبِت ثٝ صٔب٘یىٝ صیش تلٛیش چمذس وٝ وٙیذ دلت. دٞٙذ ٔی ٘ـبٖ ٔالیٓ خبوؼتشی ثب سا تلٛیش وُ وٝ چشا ثشػٙذ ٘ظش ثٝ

 .سػذ ٔی ٘ظش ثٝ رزاثیت فبلذ ٚ یىٙٛاخت

 

 ٚالؼی ػفیذ ٚ ػیبٜ تلٛیش

 ٚ ػیبٜ ػىغ. ثبؿٙذ ٕ٘ی ػفیذ ٚ ػیبٜ تلبٚیش ٔٛ٘ٛوشٚٔبتیه تلبٚیش ٕٞٝ أب ٞؼتٙذ ٔٛ٘ٛوشٚٔبتیه حمیمتب ػفیذ ٚ ػیبٜ تلبٚیش ؿذ ٌفتٝ وٝ ٕٞب٘طٛس

 .وٙذ ٔی اػتفبدٜ خبوؼتشی تٙبطٞبی اص تشویجی اص غبِت لؼٕت ٞٙٛص اٌشچٝ وٙذ ٔی اػتفبدٜ تلٛیش خّك ثشای ػفیذ ٚ ػیبٜ اص فمط حمیمی ػفیذ

 تلٛیش ٚ ؿذٜ ٚاضحتش سٍ٘ی تٙبطٞبی دس تفبٚت. ؿٛد ٘ضدیه حمیمی ػفیذ ٚ ػیبٜ تلٛیش ثٝ تب ؿذٜ پشداصؽ ایٙىٝ اص ثؼذ ثبالػت تلٛیش ٔـبثٝ صیش تلٛیش

 .سػذ ٔی ٘ظش ثٝ خٛؿبیٙذتش

 

 دٞٙذ ٔی تشریح سٍ٘ی كٛست ثٝ سا چیض ٕٞٝ وٝ ٞؼتٙذ افشادی ٞٙٛص اٌشچٝ. اػت ػىبػی دسن صٔبٖ اص ػىبػی اكّی طا٘شٞبی اص ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی

 أشٚصی پشداصؽ افضاسٞبی ٘شْ ٚ ؿٕشد اسصؽ وٓ سا آٖ تٛاٖ ٕ٘ی ٞٙشی ثیبٖ یه لبِت دس ٕٞیٙطٛس ٚ ٌشفت ٘بدیذٜ تٛاٖ ٕ٘ی سا ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىبػی أب

 . اػت وشدٜ ػبدٜ سا ػفیذ ٚ ػیبٜ ػىغ ثٝ ٞب ػىغ تجذیُ
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