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مقدمه

ابزاری  به عنوان  عکس برداری  دوربين  تاکنون،  عکاسی  پيدايش  آغاز  از 
مهم در فرايند عکاسی به کار گرفته شده است. وسيله ای که عکاسان به کمک آن، 
که  وجودی  با  کرده اند.  عرضه  خود  پيرامون  دنيای  از  متنوعی  بسيار  تصويرهای 
دامنه اين تالش ها بسيارگسترده بوده، اما وجود محدوديت های رايج عکاسی مانع 
تصويرهايی  چه بسيار  است.  می شده  افکار  و  ايده ها  تمامی  کشيدن  تصوير  به  از 
شيوه های  در قالب ها و  اما  شکل می گيرند،  شخصی  تخيل  تصور و  ذهن،  در  که 

معمولی عکاسی نمی توانسته بروز کند.
وجود اين محدوديت ها انگيزه ای شد که در زمانی کوتاه روش های گوناگونی 
برای تلفيق و ترکيب تصويرها، تغيير و دگرگونی  آنها يا حذف و اضافه های متعدد 
در مراحل عکس برداری، ظهور فيلم، چاپ عکس و يا پس از چاپ ابداع شود 
و روز به روز بر دامنه آنها افزوده شود به گونه ای که امروز، جايگاه ويژه ای در بين 

طراحان گرافيک و هنرمندان عکاس به خود اختصاص داده است.
خيالی،   ، وهمی  ذهنی،  آنها،فضاهای  از  حاصل  تصاوير  در  که  روش هايی 
تمثيلی، احساسی و روايی به چشم می خورند، صحنه هايی که در طبيعت وجود ندارند اما 



تک تک اجزای آن ها طبيعی است. تصويرهايی که در مقابل چشمان ما پنجره ای 
می گشايد.  غيرمعمول  بيان  و  احساس  بی کران  مرزهای  و  خالقيت ها  جهان  به 

تصاويری که در زمانی اندک مفاهيم عميق و مطالبی گسترده را بيان می کند.
عرصٔه  به  عکس  ويرايش  نرم افزارهای  ورود  و  ديجيتال  عکاسی  پيدايش  با 
عکاسی، گرافيک و هنرهای تصويری، اين  روش ها تنوع و گستردگی بسيار زيادی 

يافته اند.
تغيير شيؤه عکاسی در چند سالٔه اخير از روش های عکس برداری با فيلم 
نرم افزارهای  با  عکاسی  از  گونه  اين  زياد  بسيار  پيوستگی  و  ديجيتال  عکاسی  به 
از  بيشتر  هنری  بيان  روش های  و  هنرها  ديگر  با  آن را  همسويی  عکس،  ويرايش 
زمينٔه  هنرمندان به ويژه در  ديگر  عکاسان و  گذشته کرده و بخش قابل توجهی از 
طراحی گرافيک، از عکاسی به عنوان زبانی تأثيرگذار در آفرينش آثار خود استفاده 
می کنند. اين موضوع همچنين سبب شده است تا بخش قابل توجهی از ايده ها و 
ذهنيات تصويری که پيش از ورود عکاسی ديجيتال و نرم افزارهای ويرايش تصوير 
قابل عينی کردن و ارائه به صورت عکس يا محصوالت گوناگون گرافيکی نبود، به 
آسانی قابل اجرا و ارائه شود. با پيشرفت گستردٔه اين نرم افزارها و ويژگی های بارز 
آن ها در دقت، سرعت و يکسانی نتايج و کيفيت مطلوب آثار به دست آمده از طريق 
روش های  و  تکنيک ها  تا  است  الزم  ديجيتال،  روش  به  عکاسی  گستردٔه  کاربرد 

اجرای اين تکنيک ها با به کارگيری نرم افزارهای ويرايش عکس معرفی شوند.
اجرا  چگونگی  و  شکل  در  بسياری  گوناگونی  از  شده  ياد  روش های 
برخوردارند، اما تمامی اين شيوه ها به چند بخش کلی قابل دسته بندی هستند و هر 

کدام از آنها، روش های گوناگون ديگری را در زير مجموعٔه خود قرار می دهند:
١ــ تکنيک های عکس برداری

٢ــ تکنيک های نرم افزاری و ويرايش عکس



مهم  روش های  با  گرافيک،  هنرجويان  تا  است  شده  تالش  کتاب  اين  در 
به  تصويری،  هنرهای  در  بسياری  کاربردهای  امروزه  که  شده  ياد  تکنيک های 
چشمگير است آشنا شوند. در  تأثير آنها  گرافيکی يافته اند و جذابيت و  ويژه آثار 
کرد.  تجربه  را  آنها  بتوان  موجود  امکانات  با  که  می شود  طرح  مطالبی  مورد،  اين 
حجم  که  شده  طراحی  عملی  تمرينات  و  نظری  درس های  قالب  در  کتاب  مباحث 
عمده را تمرينات عملی در بر می گيرد. تجربٔه اين تکنيک ها نيازمند آگاهی کافی از 
اصول عکاسی است که قبالً آنها را فرا گرفته ايد. الزم به يادآوری است، نرم افزار 
به کار گرفته شده برای ايجاد تکنيک های اين کتاب، فتوشاپ سی اس ٣ (CS3) و 

نسخه های پس از آن است. 
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