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رنـگ تاثیر بسـزایی در محیـط اطراف مـا دارد. رنگ ها 
در همـه جـا هسـتند و بخشـی از تـار و پـود زندگـی ما 
شـده اند بـه همین دلیل اسـت کـه اهمیت وجـود آن ها 
را آن طـور کـه بایـد و شـاید درک نکرده ایـم. برخـی از 
رنگ هـا ممکن اسـت بـرای ما ناخوشـایند باشـند و ما 
در قبـال آن هـا حـس تدافعـی بگیریـم و از آن ها روی 
برگردانیـم اما برخـی دیگر کاما برعکـس اثر می کنند 
و بـه مـا حس خوبـی القـا می نمایند.به همین سـادگی! 
عکاسـی  در  تاثیر گذارنـد.  مـا  احسـاس  در  رنگ هـا 
باعـث  کـه  هسـتند  رنگ هـا  ایـن  مواقـع  بسـیاری 
می شـوند مخاطـب عکس هایـی را کـه آن قدر هـا کـه 
باید و شـاید مورد توجه نمی بیند، دوسـت داشـته باشـد 
و جذبشـان شـود. رنگ هـا می توانند باعث شـوند شـما 
چیـزی را کـه بـه آن احتیـاج ندارید به صرف دلچسـب 
بـودن رنگ بنـدی آن بخریـد. بـه طـور کلـی رنگ هـا 
بسـیاری  امـا  می کننـد  کنتـرل  را  زیـادی  چیز هـای 
از مـا نمی دانیـم چطـور از آن هـا بهـره ببریـم. در ایـن 
قسـمت می خواهیـم برخـی از کار هایـی کـه می توانید 
بـا اسـتفاده از رنگ بنـدی مناسـب بـرای جذاب شـدن 
عکـس از آن هـا بهـره ببریـد را برایتان معرفـی کنیم.

بـه طـور کلـی، رنگ هـای گـرم و اشـباع رنگ هایـی 
هسـتند کـه بیشـتر در جلـوی چشـم قـرار می گیرنـد 
و رنگ هـای سـرد و تاریـک رنگ هایـی هسـتند کـه 
بیشـتر در پس زمینـه دیـد قـرار دارنـد. به عنـوان مثال 
اگـر در خانـه ای از مبلمـان با رنـگ قرمز اسـتفاده کنید 
حـس نزدیکی و صمیمیت بیشـتری از محیـط خواهید 
داشـت. اسـتفاده از مبلمانی با تونال سـرد فضـا را بازتر 

و بزرگ تـر نشـان خواهـد داد.
در عکاسـی قـراردادن یـک سـوژه بـا زنـگ گـرم در 
جلـوی پس زمینـه ای با رنگ سـرد حس عمـق میدان 
کمتـری ایجـاد می کند و باعث می شـود سـوژه بیشـتر 

خـودش را نشـان دهـد و یـا بـه اصطـاح خـودش را 
بکنـد. بـرای این کـه ایـن قضیـه را تسـت کنیـد یـک 
دایـره قرمـز بر روی یک مسـتطیل بزرگتر آبی بکشـید. 
ایـن دایـره قرمـز مثـل یک تـوپ رو بـروی یـک دیوار 
آبـی به نظر می رسـد امـا اگر یـک دایره آبـی را بر روی 
یـک مسـتطیل قرمز قـرار دهید حـس ایـن را دارید که 
دایـره یـک حفره بـر روی یک دیـوار قرمز اسـت. دلیل 
ایـن اسـت کـه رنـگ قرمـز همیشـه رنگـی اسـت که 

مـورد توجـه چشـم قـرار می گیرد.

ایجاد هارمونی مونوکروم
گاهـی اوقـات رنگ هـای زیـاد یـک عکـس می توانند 
دیـد مخاطـب را از سـوژه دور کننـد و سـوژه بـه نوعی 
در رنگ هـا گـم شـود. این جاسـت کـه بـا ایجـاد یـک 
خوبـی  بـه  را  سـوژه  می تـوان  تک رنـگ  هارمونـی 
منو کـروم  عکس هـای  کـه  باشـد  یادتـان  داد.  نشـان 
بلکـه  نیسـتند  سـفید  و  سـیاه  عکس هـای  معنـی  بـه 
گاهـی  اصطـاح  بـه  را  مونوکروماتیـک  فارسـی  در 
تک رنگ ترجمـه می کننـد. بـه ایـن معنـی کـه یـک 
عکـس می توانـد حـاوی تونال هـای متفاوتـی از یـک 
رنـگ باشـد حـال ایـن رنـگ می خواهـد خاکسـتری 
باشـد یـا آبی یـا قهوه ای و یا هـر رنگ دیگـری. یادتان 
باشـد کـه بی دلیـل هـر عکسـی را مونوکـروم نکنید و 

بـرای انجـام آن دلیـل خوبـی داشـته باشـید.

استفاده از رنگ های مکمل
اگـر بـا دایـره رنـگ آشـنا باشـید می دانیـد کـه در این 
تشـکیل  را  رنگـی  مختلـف  طیف هـای  کـه  دایـره 
می دهـد رنگ هایـی کـه دقیقـا روبـه روی هـم قـرار 
دارنـد را رنگ هـای مکمـل می نا منـد و ایـن رنگ های 
مکمـل در کنـار هـم همـواره کنتراسـت چشـم نوازی 

ایجـاد می کننـد مثـا رنگ هـای سـبز و قرمـز، آبی و 
نارنجـی، زرد و بنفـش در دایـره رنگـی رو بـروی هـم 
می شـوند.  حسـاب  مکمـل  رنگ هـای  و  دارنـد  قـرار 
کادربنـدی بـه گونـه ای کـه این رنگ هـا در کنـار هم 
قـرار بگیرنـد بـه خصـوص اگر یـک رنگ در میـان دو 
طیـف نزدیـک از رنـگ مکملش قـرار بگیـرد می تواند 

بـه چشـم نوازی عکـس کمـک شـایانی کنـد.
هنـر  عکاسـی  کـه  باشـد  یادتـان  نهایـت  در  امـا 
اسـت و هنـر بایـد از دل هنر منـد باشـد و بـر دل او 
شـما  بـه  می توانـد  شناسـی  رنـگ  دانـش  بنشـیند. 
بنمایـد.  احساسـتان  بهتـر  درک  در  شـایانی  کمـک 
ایـن کـه چـرا شـما یـک عکـس را صرفـا بـه خاطـر 
رنگ بنـدی آن دوسـت داریـد و بـه دلتان می نشـیند 
امـا عکـس دیگـر آن طـور کـه بایـد و شـاید شـما را 
جـذب نمی کنـد. عـاوه بر ایـن حـال و هـوای شـما 
کـه  عکس هایـی  در  می توانـد  عکاسـی  زمـان  در 
می گیریـد تاثیـر بگـذارد و ایـن تاثیر هـا بـا ایـن کـه 
گاهـی باعـث خرق عـادات می شـوند امـا چون حس 
عـکاس را بـه خوبـی منتقـل می کنند تبدیـل به یک 
عکـس عالـی می گردنـد. گاهـی ممکن اسـت با باال 
بـردن saturation یـک عکـس زیبایـی بصری آن 
در نـگاه اول بیشـتر شـود امـا حـس عکـس کامـا 
از بیـن بـرود، ایـن قضیـه در مـورد شـارپنس بسـیار 
کـه  عکس هایـی  بسـا  چـه  می افتـد،  اتفـاق  بیشـتر 
بـه علـت نـرم بـودن حـس بسـیار خوبـی را منتقـل 
می کننـد امـا عـکاس طبـق عـادت همـه عکس هـا 
را شـارپ می کنـد و آن حـس زیبـا از بیـن مـی رود 
بهتـر  درک  در  تنهـا  قوانیـن  باشـد  پس یادتـان 
کننـد  کمـک  شـما  بـه  می تواننـد  وتصمیم گیـری 
و ایـن حـس شماسـت کـه می توانـد در کار نهایـی 

تاثیـر بگـذارد.

یادداشتعکاسی

عکاسی بهتر درتعطیالت نوروزی

ــا  ــه آن ه ــه ب ــا توج ــوان ب ــه می ت ــی ک ــی از روش های ــورد برخ ــش در م ــه پی هفت
ــه  ــم ب ــم می خواهی ــه ه ــن هفت ــم. ای ــی دادی ــت توضیحات ــری گرف ــای بهت عکس ه
ادامــه آن هــا بپردازیــم. خــب در مــورد کــج نکــردن دوربیــن و قانــون یــک ســوم و 
ــنجی  ــت نورس ــه اهمی ــم ب ــال می خواهی ــم ح ــی دادی ــش توضیحات ــتفاده از فل اس
ــن را در  ــر دوربی ــم. نورســنجی مبحــث بســیار مهمــی در عکاســی اســت. اگ بپردازی
ــول  ــن مح ــه دوربی ــنجی ب ــه نورس ــد وظیف ــا auto می گذاری ــک ی ــت اتوماتی حال
می شــود امــا همیشــه نتیجــه خوبــی در پــی نخواهــد داشــت چــرا کــه عمــا دوربیــن 
هــوش نــدارد و نمی توانــد ماننــد یــک انســان پارامتر هــا را تنظیــم کنــد، بــه همیــن 
ــنجی  ــور س ــت. ن ــودکار گرف ــت خ ــوان در حال ــا را نمی ت ــی از عکس ه ــت برخ عل
ــل  ــا موبای ــت program دارد و ی ــما حال ــن ش ــر دوربی ــا اگ ــی دارد ام ــی طوالن مبحث
ــذار  ــی تاثیرگ ــس نهای ــدی در عک ــا ح ــد ت ــم EV را دارد می توان ــکان تنظی ــما ام ش
باشــد. اگــر ســاده بخواهیــم بیــان کنیــم EV پارامتــری اســت کــه بــه دوربیــن شــما 
ــی  ــان نورده ــا هم ــر و ی ــی کمت ــا نورده ــتر ی ــی بیش ــا نورده ــس را ب ــد عک می گوی
auto محاســبه شــده توســط خــودش بگیــرد. فــرض کنیــد شــما عکســی در حالــت
می گیریــد و ســوژه شــما تاریــک می شــود و بــه ایــن نتیجــه می رســید بایــد 
نوردهــی افزایــش یابــد و یــا عکســی می گیریــد (مثــا از یــک ســوژه نورانــی ماننــد 
یــک المــپ) کــه نــور آن بیــش از حــد اســت و جزئیــات در آن دیــده نمی شــود و شــما 
ــاد کــردن  ــر باشــد. در این جــا با کــم و زی ــد کمت ــد کــه نوردهــی بای نتیجــه می گیری
ــا  ــه دوربیــن می گوییــد تنظیمــات را طــوری اعمــال کنــد کــه نوردهی کــم و ی EV ب

زیــاد شــود. بــا بــاال بــردن Ev بــه ازای یــک واحــد نوردهــی دو برابــر شــده و بــا پاییــن 
آوردن آن نصــف می شــود. البتــه معمــوال امــکان تنظیــم Ev بــر روی کســری از یــک 
واحــد هــم وجــود دارد. خوشــبختانه قابلیــت تنظیــم EV در بســیاری از دوربین هــای 

موبایــل هــم میســر اســت.
ــرزش دســت  ــان باشــد کوچکتریــن ل ــه اســت. یادت نکتــه دیگــر اســتفاده از ســه پای
ــر  ــکان تغیی ــا ام ــی ب ــر از دوربین های ــد. اگ ــما را بکاه ــس ش ــت عک ــد کیفی می توان
دیافراگــم اســتفاده می کنیــد یادتــان باشــد کــه بــرای گرفتــن یــک عکــس خــوب از 
منظــره بایــد دیافراگــم را ببندیــد (f8 و بیشــتر) و بســتن دیافراگــم بــه ایــن معناســت 
ــان  ــه زم ــما ب ــاتر ش ــه ش ــود و در نتیج ــما می ش ــن ش ــری وارد دوربی ــور کمت ــه ن ک
ــته و  ــار گذاش ــی را کن ــت. پس تنبل ــتر اس ــرزش بیش ــال ل ــاز دارد و احتم ــتری نی بیش
ــرای آن  از ســه پایــه اســتفاده کنیــد و یادتــان باشــد کــه یــک عکــس خــوب کــه ب

ــی ارزد. ــد م ــس ب ــا عک ــه صد ه ــته اید ب وقت گذاش
 رضا رهنمای مقدم 

استفاده از رنگ در عکاسی


