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Abstract:
Purpose: Variations of retouch on black and white glass plate negatives, including col-
lodion and gelatin glass plates was a common practice in 19th and early 20th century. 
This paper, inspired by a larger research project, reports an examination of glass plate 
negatives held at Golestan Palace Photo Archive in Tehran to identify techniques and 
materials used.
Method and Research Design:  Data is collected by observations, historical technical 
literature on retouching as well as from library materials.
Findings and Conclusion: Glass plate negatives are retouched by various tools and ma-
terials including graphite (pencil), abrasives (knife, needle or abrasive powders), colors, 
papers. Several techniques also have were applied as discussed in th epaaper.
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هدف: انواع رتوش در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه اِی کلودیونی و ژالتینی در  قرن 19 و ابتدای قرن 20  

رایج بوده است.  در این مقاله شیوه ها،  ابزار، و مواد این کار  بررسی شده است.

روش/ رویکرد پژوهش: این مطالعه بر روی آثار موجود در آلبوم خانۀ مجموعۀ کاخ گلستان انجام 

شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: رتوش در نگاتیوهای عکاسِی پایه شیشه ای با استفاده از مواد و ابزارهایی مانند، 

گرافیت (مداد)، ُبرنده ها و ساینده ها، رنگ های مختلف، کاغذ، صمغ و... انجام می شده است. همۀ فنون 

رتوش زیرمجموعۀ دو گروه اصلِی افزایش و کاهشی قرار می گیرد.

ڪلیدواژه ها: 
رتوش؛ نگاتیوهای پایه شیشه ای کلودیونی؛ نگاتیوهای پایه شیشه ای ژالتینی؛ عکاسی؛ کاخ گلستان.
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مقدمه
رتوِش نگاتیو اصالح آن برای رسیدن به تصویری مثبت با کیفیت بیشتر است و هدف از آن 
بهبود و اصالِح بخش هایی از تصویر است. در اصطالح، فن َحّک واصالح تصویر را رتوش 
می گویند که پس از مرحلۀ ظهور و ثبوت نگاتیو، برای رفع ایرادهای احتمالِی نگاتیو و با 
استفاده از قلم مو، رنگ، مداد، تیغ، مواد شیمیایی و بعضاً قلم بادی انجام می شود )رحیمی، 
1391، صص 673 و 783(. رتوش، همراه با عکاسی و به دلیِل خواسته های فراوان مخاطباِن 

نخستین عکس ها و هم چنین محدودیت های ذاتی روش های عکاسی اولیه ایجاد شد.
برای انجام رتوش علل گوناگونی وجود داشته است؛ ازجمله:

1. چون بسیاری از عکس ها در استودیو گرفته می شدند، از نور طبیعی بی بهره بودند؛ 
انجام رتوش باعث می شد تا نور به شکل بهتری در عکس نمود پیدا کند.

2. دلیل دیگر رتوش، ماهیت صفحات شیشه ای بود که قادر نبود تصویر و نور پیرامون 
آن را همانند واقعیت ثبت کند. در آن زمان امولسیون های مورداستفاده به نور قرمز حساس 
نبود؛ به همین دلیل رنگ های طیف قرمز، در تصویر بسیار تیره ظاهر می شدند. ازطرف دیگر 
امولسیون ها به رنگ آبی بسیار حساس بودند؛ به همین علت رنگ های طیف آبی، در تصویر 

بسیار روشن ظاهر می شدند.
3. جزئیات واقعی میکروسکوپی ای که لنز دوربین در عکس ثبت می کرد و با چشم 

غیرمسلح مشاهدۀ آن ها چندان ممکن نبود نیز، یکی دیگر از علل رتوش عکس ها بود.
4. ناتوانی عکاس در حذف برخی از نقایص در موقع گرفتن عکس، علت دیگر انجام 

رتوش بعداز ثبت عکس بود.
5. ظهور نامرغوب نگاتیو نیز علت دیگر لزوم انجام رتوش بود. در برخی مواقع حتی 
اگر عکاس هم عملیات عکاسی را کاماًل بی نقص انجام می داد، استفادۀ نامناسب، اشتباه، و 

یا کم وزیاد از داروهای شیمایی در ظهور نگاتیو خلل وارد می کرد.
6. توزیع نامتقارِن سایه و نور در تصویر از دیگر علل رتوش محسوب می شد. با 

رتوش می شد نورها و سایه های پراکنده و شکسته شده را اصالح و یکدست کرد.
7. تغییر بیان؛ گاهی هدف عکاس در بیان تصویر تغییر می کرد و توجهش به سمت 
افزایش کیفیت هنری عکس معطوف می شد. الزمۀ این کار ایجاد تغییراتی در تصویر اولیه 
 Weisman, 1903, pp 19-25;) بود؛ رتوش کمک بسیار زیادی در رسیدن به این هدف می کرد

.(Johnson, 1941, pp 5-9

تغییر  گوناگون  دوره های  در  آن  فراخور  به  و  عکاسی  فن  با  همگام  رتوش،  فن 
کرده است. در قرن نوزده میالدی، نگاتیوهای عکاسِی پایه شیشه ای مرسوم بودند. بر همین 
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اساس رتوش به صورت دستی و بر روی الیۀ امولسیون و یا شیشه انجام می شد. رتوش 
در همۀ انواع نگاتیوهای پایه شیشه ای تقریباً به صورت مشابه انجام می گرفت. رتوش در 
این محصوالت یکسری روش های دستی است که با پنهان کردن نواقص، و تغییراتی در 
تنالیته ایجاد می شود تا نتیجۀ بهتری را در نسخۀ مثبت تصویر به دست دهد. دسته ای از این 
روش ها افزودنی اند؛ یعنی با افزودن موادی مانند رنگ )رنگ های روحی، و یا جسمی(، 
ازطریق  انجام می شوند. در روشی دیگر که کم هزینه تر است، رتوش  الک، کاغذ و... 
کاهش یا ازبین بردن تراکم امولسیون با استفاده از اشیاء تیز مانند تیغ، اسکالپِل یا چاقوهای 

.(Herrera, 2011, p126) مخصوص انجام می شود
در ایران به استناد کتاب »تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران« فن رتوش را 
کارلیان به آقارضاخان اقبال السلطنه آموزش داده است و یا میرزااحمدخان صنیع السلطنه آن 

را در اولین سفر خود به فرنگ آموخته است )ذکاء، 1376، ص399(.
در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای بسته به نوع عکس )چهره، گروهی، دورنما، 
مجلس و...( و اهداف مدنظر، نوعی از رتوش رایج تر از انواع دیگر بود. برای نمونه، 
درعکس های چهره، منظور از رتوش، دست کاری چهره و لباس به کمک مهارت نقاشی 
بود. براساس آنچه در کتاب »علم عکاسی جدید« دالکیجیان آمده است، دربارۀ عکس های 
گروپ1 و صورت2، مخصوصاً عکس نیم تنه، در برخی مواقع انجام رتوش الزم بود. 
حال آنکه در عکس های دورنما، عکس های مجلس و عکس های فوری اصوالً رتوش به 

این معنا انجام نمی شد )رحیمی، 1391، ص678(.
در مواردی هدف از انجام رتوش، رفع عیوب کلی تصویر مانند خراشیدگی قسمتی از 
امولسیون، جمع شدگی الیۀ امولسیون، کمبود امولسیون در قسمت هایی از تصویر و... بود. 
امکان انجام این نوع از رتوش در هریک از انواع عکس ها اعم از گروپ، صورت، دورنما، 
مجلس و... وجود داشت )رحیمی، 1391، ص680(. در برخی مواقع نیز حذف قسمتی 
از تصویر مدنظر بود. این قسم از رتوش نیز در همۀ انواع عکس ها می توانست انجام شود 
)رحیمی، 1391، ص686(. هریک از موارد یادشده با استفاده از مواد و فنون متفاوت انجام 

می شد که در این مطالعه به تفکیک به آن ها پرداخته شده است.
براساس بررسی های انجام شده بر روی آثار موجود در آلبوم خانۀ کاخ گلستان آنچه 

مسلم به نظر می رسد این است که استفاده از رتوش، در ایران بسیار رایج بوده است.
تحقیق حاضر با این هدف انجام شده است: عرضۀ اطالعاتی دربارۀ انواع رتوش، فنون 
گوناگون و مواد استفاده شده در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای رایج در قرن 19 میالدی 

و ابتدای قرن 20 که حدوداً بین سال های 1851- 1925 تولیدشده اند.

از  که  عکسی  دسته جمعی؛  عکس    .1

چندین نفر گرفته شود.

2.  پرتره؛ تک چهره؛ متام قد، نیم تنه یا چهرۀ 

یک فرد.

رتوش، مواد و فنون آن در 
 نگاتیوهای عکاسی...
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رتوش در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای
نگاتیوهای قرن نوزده میالدی، همگی برپایۀ شیشه بوده اند و در آن ها ذرات نقرۀ حساس 
به نور با استفاده از امولسیون های آلبومین، کلودیون و یا ژالتین به تکیه گاه شیشه ای 
چسبانده می شده اند (Noohi and Asadian, 2017, p48). روش های مختلف عکاسی به 
روش های متفاوت رتوش هم نیاز داشته اند؛ ولی به طور کلی، روش ها و ابزار رتوش 
در طول دوران عکاسی تغییراتی ناچیز داشته اند و آن هایی که در محصوالت عکاسی 
پالستیک،  برپایۀ  محصوالت  روی کارآمدن  تا  عماًل  می شده اند،  استفاده  پایه شیشه ای 

تغییری نکرده اند.
همان طور که پیشتر نیز اشاره شد رتوش در این محصوالت به صورت دستی و 

باتوجه به هدف مدنظر، با ابزارهای متفاوتی انجام می شد.
برای انجام رتوِش صورت و دست ها در عکس های صورت و نیم تنه از میز رتوش 
استفاده می شد. این میز به استناد کتاب علم عکاسی جدید دالکیجیان، از سه تخته تشکیل 
می شد که روی هم تا می شدند. در این میزها، طبقۀ اول )زیرین( افقی بود و روی زمین 
قرار داشت. طبقۀ میانی نسبت به طبقۀ اول مورب قرار گرفته بود و در وسط آن شیشه ای 
تار نصب می شد. طبقۀ سوم به سمت باال خم می شد و دارای قالب بود و هراندازه که 
می خواستند می توانستند آن را باال و پایین ببرند. روی طبقۀ اول آینه ای قرار داشت که وقتی 
شیشۀ نگاتیو بر روی تختۀ وسطی قرار می گرفت، آینه طوری تنظیم می شد که شعاع نور 
از آن به پشت شیشۀ نگاتیو بیافتند و آن را خوب روشن و واضح کند )کارکردی مشابه 
میز نورهای کنونی(. برای تمرکز بیشتر بر روی ناحیۀ مدنظر، عموماً از کاغذی سیاه استفاده 
می شد که به اندازۀ شیشۀ نگاتیو برش خورده بود و ناحیۀ مدنظر برای انجام رتوش بر روی 

آن سوراخ شده بود )رحیمی، 1391، ص679( )تصویر 1(.

میز )چهارچوب( رتوش را حشمت الممالک به سال 1317ق از فرنگ به ایران وارد 
کرد )ذکاء، 1376، ص97(.

   

تصویر  1
 تصویر شامتیک میز )چهارچوب( رتوش
منبع:

 McCabe, 2005, p109; Schriever, 1909, 

p27: https://archive.org/details/com-

pleteselfinst10schr/page/27.

سحر نوحی 
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انجام رتوش براساس هدف مدنظر و هم چنین امولسیون مورداستفاده در هریک از 
نگاتیوهای پایه شیشه ای، روش هایی متفاوت داشت:

1. استفاده از چاقو، تیغ و سنباده )اِچ کردن1(
این روش زیرمجموعۀ نوع کاهشی محسوب می شود. در این روش الیۀ امولسیون در 
محل هایی که تجمع امولسیون زیاد بود و در تصویر به صورت نقاط برجسته ظاهر می شد، 
با چاقوی مخصوص و یا مواد ساینده خراشیده می شد و ازاین طریق تصویر اصالح می شد 

.(McCabe, 2005, p112)

یکی از موارد استفاده از روش اِچ کردن، در رتوِش صورت بود؛ بدین نحو که در وجه 
فاقد امولسیون، منطقۀ مدنظر برای رتوش با یک الیۀ ورنی صاف و یکدست می شد و 
سپس نقش دلخواه با خراش بر روی قسمت های الزم )چشم ها، بینی و...( ایجاد می شد.

یکی دیگر از روش های اِچ کردن استفاده از خمیرهای ساینده بود. این خمیرها از 
مخلوط کردن پودر سنباده با روغنی غلیظ به دست می آمد. استفاده از این ماده یا با پارچه ای 
انجام می شد که به دور انگشت پیچیده شده بود و یا با استفاده از سواپ پنبه ای2. درعمل 

.(Johnson, 1941, p34) این روش بیشتر برای رتوش سطوح وسیع کاربرد داشت
آن  به  درصورت نیاز  و  بود  مرسوم  ژالتینی  محصوالت  در  بیشتر  اِچ کردن  روش 
در   .(Johnson, 1941, p30) می شد  استفاده  آن  از  دیگری  روش  هر  پیش از  می بایست 
محصوالت کلودیونی نیز تنها در مواردی که سطح امولسیون با الیۀ ورنی پوشانده شده 
 Herrera, 2011,) بود، برای آماده سازی بستر برای انجام رتوش، الیۀ ورنی سنباده می شد
p129; Peres, 2007, p72). به طور کلی در رتوش، روش های کاهشی کمتر از روش های 

افزودنی رایج بودند؛ زیرا در روش های کاهشی برای حذف دقیق سایه ها بدون واردآمدن 
.(Herrera, 2011, p135) آسیب به نگاتیو به توانایی بیشتری نیاز بود

در روش اِچ کردن به علت استفاده از ابزار ساینده مانند سنباده، تیغ و چاقو خراش هایی 
جزئی در سطح امولسیون ایجاد می شد. این خراش ها در عکس چاپ شده -به ویژه زمانی که 
رتوش کار مبتدی بود- با خطوطی تیز و با مرز نمایان مشخص می شد. این موضوع ازنظر 

زیبایی شناسی، برای بینندۀ عکس چندان خوشایند نبود.

2. استفاده از مداد و یا پودر گرافیت
این روش یکی از زیرمجموعه های نوع افزودنی است. در این روش از مداد گرافیت 
برای انجام اصالحات جزئی و ظریف، مانند اصالحات مربوط به صورت، و دست ها و 

1. etching

2. چوبی بلند و باریک که در یک رس خود 

دارای پنبه است )چیزی شبیه گوش پاک کن 

یک رس(.
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لباس، در عکس های صورت، گروپ، و نیم تنه استفاده می شد. قبل از انجام اصالحات با 
مداد، نیاز بود تا سطح امولسیون در منطقۀ مدنظر، آمادگی الزم را برای پذیرش تغییرات 
با استفاده از مداد پیدا کند. به همین منظور پیش از انجام رتوش در محصوالت کلودیونی، 
 Herrera,) سطح الیۀ ورنی با استفاده از مواد ساینده ای مانند پودر استخوان خراشیده می شد
p129; Peres, 2007, p72 ,2011). در کتاب فّن عکاسی ترجمۀ آنتوان سوریوگین، به رتوش 

شیشه های کلودیونی با استفاده از مداد و پودر گرافیت اشاره شده است. نویسنده به اصالح 
سایه ها با مداد، و یا َگرد گرافیتی اشاره کرده است؛ این َگرد با کاغِذ پیچیده به محل موردنظر 

مالیده می شده است )رحیمی، 1391، ص225(.
در نگاتیوهای ژالتینی قبل از رتوش با گرافیت، از محلولی به نام ماتولین1، به عنوان الیۀ 
البته در کتاب دانشنامۀ  پیش رتوش استفاده می شد )رحیمی، 1391، صص 680-678(. 
عکاسی فوکال، اثر مایکل آر. پرس به استفاده از ماستیک برای آماده سازی سطح و ایجاد 
دندانه هایی به عنوان پذیرندۀ گرافیت اشاره شده است (Peres, 2007, pp 75, 84 & 92). براساس 
اطالعات موجود در منابع مختلف ماده ای که برای پیش رتوش استفاده می شد ترکیباتی 
متنوع داشت. برای نمونه در کتاب پوشش عکس ها2، محلولی مرکب از تربانتین و نوعی 
رزین )عموماً دامار( معرفی شده است. ترکیب دیگری که در این کتاب معرفی شده است، از 
 McCabe, 2005,) انحالل رزین های سندروس و ماستیک در اِتر، به عالوۀ بنزن به دست می آمد
pp 113-114). براساس کتاب علم عکاسی جدید دالکیجیان، از ترکیب الکل، سندروس و 

روغن کرچک برای پیش رتوش استفاده می شد )رحیمی، 1391، ص679(؛ و به روایت مسیو 
پاپاریان، پیش رتوش از سندروس، دامار و تربانتین تشکیل شده بود )ذکاء، 1376، ص400(.

مراحل انجام رتوش در روش استفاده از مداد و یا پودر گرافیت به این ترتیب بود که 
ابتدا شیشه کاماًل پاک می شد و بعد در محل هایی که رتوش الزم بود، آهسته با سرِ انگشت 
به مقدار خیلی کم )حدوداً 1 قطره( ماتولین )یا هر ماده ای با اثر مشابه( مالیده می شد 
)رحیمی، 1391، صص 678-680(. بعداز خشک شدن این محلول، عملیات رتوش با 
استفاده از ابزار و مداد مخصوص انجام می شد )رحیمی، 1391، ص679؛ ذکاء، 1376، 

ص400( )تصویر 2(.
در این روش به دلیل استفاده از بافت نرم گرافیت، اثر اصالح جزئیات در نگاتیو، 
پس از چاپ به صورت نامحسوس و مالیم نمایان می شد. شاید بتوان این روش را از دید 
زیبایی شناسی بهترین روش رتوش آن زمان دانست؛ ولی به دلیل ماهیت مادۀ گرافیت، 
پاک شدن نقوش پدیدآمده با این ماده، بسیار محتمل و رایج بود و این موضوع نگهداری 

از نگاتیوهای دارای رتوش گرافیت را دشوار می کرد.

1. در ایران به نوعی ورنی گفته می شود که 

ترکیبی است از تربانتین و کالیفون حل شده 

در الکل؛ و از آن برای محافظت از نگاتیو 

و آماده سازی آن برای عمل رتوش استفاده 

می شود.

2. Coatings on Photographs
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الف               ب
  

          
د ج     

 

           

در برخی موارد برای طبیعی تر جلوه دادن منطقۀ دست کاری شده، از محلول هایی که 
برای آماده سازی منطقۀ رتوش به کار می رفت، در وجه فاقد امولسیون شیشه نیز استفاده 
می شد (McCabe, 2005, p114). گفتنی است که این ماده در مناطق الزم، مانند چشم ها، 
ابروها، بینی و... با سوزن و یا ابزارهای تیز خراشیده می شد )تصویر 3(. در برخی مواقع 

نیز برای اصالح رنگ ها و سایه ها از محلول های رنگی استفاده می شد.

   

تصویر  2
الف. نگاتیو رتوش شده با مداد گرافیت 
در نور عبوری؛ ب. هامن نگاتیو در نور 
انعکاسی )نور با زاویه به صفحه تابانده 
شـــده اســـت(؛ ج. عکــس چاپ شـــده؛ 
د. نقش چهرۀ ترسیم شده به عنوان رتوش 
در وجه دارای امولسیون در نور انعکاسی 
با بزرگنامیی )نور با زاویه به صفحه تابانده 
شده است( )منبع: آلبوم خانۀ کاخ گلستان، 
16؛  صفحۀ   ،33 جدید  آلبوم  از  عکس 

.)GP002241 شیشه با شامره ثبت

رتوش، مواد و فنون آن در 
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3. استفاده از کاغذ
این روش نیز زیرمجموعۀ نوع افزودنی است که در هر دو نوع نگاتیِو شیشه ای رایِج 
آن دوران )کلودیونی و ژالتینی( کاربرد داشته است و اغلب در مواردی از آن استفاده 
می شده که سطح وسیعی برای انجام رتوش مدنظر بوده است )تصویر 4(. از کاغذ برای 
بهبود تصویر با هدف حذف، و یا یکدست و یکنواخت کردن و هم چنین ایجاد کنتراست 
در بخشی از تصویر )بیشتر آسمان و پس زمینه( استفاده می شده است. استفاده از نوعی 
کاغذ که آن را کاغذ وژتل )نباتی( یا کاغذ ابریشم یا دیوپْتریک می نامیدند، در این روش 
توصیه شده است. این کاغذ در مناطق مدنظر، با استفاده از مقداری صمغ به پشت شیشه 
)اغلب وجه فاقد امولسیون( چسبانده می شده است )رحیمی، 1391، ص686(. البته، در 
نمونه های موجود در آلبوم خانه، در موارد متعددی از کاغذهای باطله نیز برای این کار 

استفاده شده است.
باوجوداینکه در نمونه های بررسی شده، از کاغذ بیشتر در وجه فاقد امولسیون استفاده 
شده است، ولی طبق آنچه در کتاب دایرةالمعارف عکاسی آمده است درنظرگرفتن نکات فنی 
براساس میزان عبور نور، و تأثیر آن بر تصویر پوزتیف، از موارد تعیین کننده در انتخاب وجه 

.(Peres, 2007, p47) مناسب برای رتوش با استفاده از این تکنیک محسوب می شده است

   

تصویر  3
استفاده از محلول پیش رتوش در وجه فاقد 
رتوش  جلوه دادن  طبیعی تر  برای  امولسیون 

صورت
با  شیشه  گلستان،  کاخ  آلبوم خانۀ  )منبع: 

.)GP005579 شامره ثبت

سحر نوحی 
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برای چسباندن کاغذ بر روی شیشه و یا امولسیون از مواد چسبی مانند صمغ های 
طبیعی )عموماً صمغ عربی( استفاده می شده است. گاهی نیز برای آنکه در میزان عبور نور از 
.(Herrera, 2011, p132) کاغذ تغییراتی ایجاد کنند، از رنگ بر روی کاغذ استفاده می کرده اند

ب الف                 

د ج                 
  

         

استفاده از کاغذ در چاپ عکس چهره )پرتره( با زمینۀ سفیدمحو1، برای اولین بار 
در رسالۀ عکاسی محالتی بیان شده است )طهماسب پور 1392، ص170(؛ که البته نوعی 

زینت بخشی محسوب می شده است.
در این روش، در مواردی که از کاغذ در ایجاد کنتراست برای مجزاکردن آسمان 
استفاده شده، فرایند زمان و آب وهوا در عکس در بیشتر موارد حذف شده است. هم چنین 

خط مرز میان آسمان و سطح پایینی به صورت کاماًل تصنعی در عکس مشاهده می شود.
تا مدت ها امولسیون های مورداستفاده در عکاسی پایه شیشه ای حساسیت بسیار زیادی 

   

تصویر  4
فاقد  وجه  در  کاغذ  از  استفاده 
شیشه اِی  نگاتیو  در  امولسیون 
وجه  الف.  کلودیونی:  و  ژالتینی 
انعکاسی  نور  در  امولسیون  فاقد 
فاقد  وجه  ب.  ژالتینی(؛  )نگاتیو 
نور  در  نگاتیو  هامن  امولسیون 
عبوری؛ ج. وجه فاقد امولسیون در 
نور انعکاسی )نگاتیــو کلودیونی(؛ 
د. وجه فاقد امولسیون هامن نگاتیو 
آلبوم خانۀ  )منبع:  عبوری  نور  در 
کاخ گلستان، شیشه با شامره ثبت؛ 

د:  و  ج  GP005576؛  ب:  و  الف 

.)GP005571

1.  vignetting
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به رنگ آبی و رنگ مایه های آن داشتند؛ به همین علت رنگ های طیف آبی، در عکس بسیار 
روشن و هم رنگ ظاهر می شدند. بعداز مدتی نگاتیوهای ژالتینی با تفکیک بهتر رنگ مایۀ 
آبی تولید شدند و تشخیص ابر از آسمان در آن ها میسر شد )تصویر 5(. باتوجه به این 
موضوع، دربارۀ اینکه نگاتیوهای دارای رتوش آسمان -به نحوی که ذکر آن رفت- و یا 
به دورۀ  عکس های چاپ شده ای که آسمان در آن ها سفید یکدست می نماید، احتماالً 

پیش از تولید نگاتیوهای ژالتینی با تفکیک زیاد تعلق دارند درست می توان قضاوت کرد.

4. استفاده از رنگ
استفاده از رنگ نیز یکی از زیرمجموعه های نوع افزودنی است که در هر دو نوِع نگاتیو 
شیشه ای رایج آن دوران )کلودیونی و ژالتینی( کاربرد داشته است. استفاده از این روش 
برای بهبود تصویر با اهدافی مانند رفع عیوب کلی، حذف، و یا یکدست و صاف کردن 

بخشی از تصویر -بیشتر آسمان و پس زمینه- انجام می شده است.
خراشیدگی،  مانند  نگاتیو،  عمومی  عیوب  اصالح  رتوش  از  هدف  درصورتی که 
کنده شدگی امولسیون، سوراخ های ریزودرشت، یا کمبود امولسیون در گوشه های شیشه و 
رفع آسیب ریزترک های مشبک1 )در نگاتیوهای کلودیونی( و... بود، اصالح آن با قلم مو 
و رنگ -عموماً رنگ قرمز کارمین2 که با آب صمغ بسیار غلیظ مخلوط شده بود- انجام 

می شد )رحیمی، 1391، صص 678-680( )تصویر 6(.

   

تصویر  5
نگاتیو شیشه ای ژالتینی با تصویر آسامن و 
ابرهای قابل تشخیص در آن )عکس چاپ شده 
از این نگاتیو به سال 1307 تعلق دارد( )منبع: 
آلبوم خانۀ کاخ گلستان، شیشه با شامره ثبت 

.)GP004183

1. آسیب ریزترک های مشبک: در محصوالت 

به علت  کلودیونی،  پایه شیشه ای  عکاسی 

فرّاریت

2. carmin
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ب     الف                                      
 

ج
     

از دیگر کاربردهای استفاده از رنگ در رتوِش تصاویر، حذف قسمتی از تصویر در 
نگاتیو بود. با استفاده از این روش، قسمت مدنظر برای حذف با استفاده از رنگ در وجه 
حاوی امولسیون و یا در برخی موارد در وجه فاقد امولسیون پوشانده می شد. با این روش، 
قسمت پوشانده شده، در تصویر مثبت حذف می شد و به رنگ سفید ظاهر می شد. در 
عکس های گروپی نیز برای حذف یک نفر از عکس از این روش استفاده می کردند )نوحی 

و اسدیان، 1397، ص19(.
کاربرد دیگر استفاده از رنگ در رتوِش تصاویر، یکدست و یکنواخت کردن منطقۀ 

   

تصویر  6
 استفاده از رنگ در وجه دارای امولسیون 
قسمـــت های  پوشــش  الف.  بـرای: 
امولسیون  کنده شدۀ  و  خراشیده شده 
در نگاتیو شیشه ای ژالتینی؛ ب. پوشش 
قسمت های خراشیده شده و دارای کمبود 
امولسیون در نگاتیو شیشه ای کلودیونی؛ 
آسیب  دارای  قسمت های  پوشش  ج. 
ریزترک های مشبک در نگاتیو شیشه ای 

کلودیونی
با  گلستان  کاخ  آلبوم خانۀ  )منبع: 

ب.  GP004181؛  الف.  شامره ثبت: 

.)GP005905 .؛ جGP001932

رتوش، مواد و فنون آن در 
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مدنظر ازجمله آسمان، پس زمینه و... بود. ضمناً ازاین طریق، کنتراست موردنیاز در تصویر 
نیز ایجاد می شد. این نوع از رتوش ترجیحاً در وجهی از شیشۀ فاقد امولسیون انجام 
می شد؛ گرچه نمونه های بسیاری نیز دیده شده است که در وجه حاوی امولسیون هم انجام 

شده است )نوحی و اسدیان، 1397، صص 20-23( )تصویر 7(.

ب(    الف(                  
 

               ج(

  

  

براساس بررسی های به عمل آمده و هم چنین مطالعات انجام شده، رنگ های مورداستفاده 
برای انجام رتوش عبارت بوده اند از: رنگ قرمز )کوچین یا کارمین، قرمز اُخرا، جوهر 
هندی، قرمزسرب، و خون سیاووشان(، رنگ زرد )ترکیبات آهن مانند زرد اُخرا و یا 
جوهر هندی(، رنگ آبی )آبی پروس(، رنگ سیاه )ترکیبات کربن شامل دودۀ چراغ، ورنی 
سیاه و...(، و رنگ سفید )رحیمی، 1391، ص680؛ Ayres, 1883, p183(. در کتاب دانشنامۀ 
عکاسی فوکال نیز به استفاده از رنگ قرمز هندی اشاره شده است که از ترکیب قرمز اُخرا با 
صمغ عربی به دست می آید، (Peres, 2007, p86). از این مواد رنگی در هر دو طرف صفحۀ 

.(Clark and Franziska, 2003, p12; Flowers, 2009, p4) شیشه ای می شد استفاده کرد

   

تصویر  7
 استفاده از رنگ در وجه فاقد امولسیون چند 
نگاتیــو شیشــه ای کلودیــونی با هــــدف: 
الف.ایجاد کنرتاست و یکنواخت کردن آسامن؛ 
ایجاد  ج.  پس زمینه؛  یکنواخت کردن  ب. 

کنرتاست
)منبع: آلبوم خانۀ کاخ گلستان با شامره ثبت: 

ج.  GP001651؛  ب.  GP005566؛  الف. 

.)GP005371
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با مطالعۀ تعداد زیادی از نمونه های موجود در آلبوم خانۀ کاخ گلستان، می توان این طور 
نتیجه گیری کرد که از رنگ در ابعاد وسیع تر، عموماً در وجه فاقد امولسیون شیشه استفاده 
می شده است و از رنگ ها با هدف رتوِش مناطق کم وسعت تر و پوشش ایرادات جزئی تر، 
در وجه حاوی امولسیون استفاده می شده است؛ که البته این موضوع کاماًل منطقی به نظر 

می رسد )نوحی و اسدیان، 1397، ص15(.
در این روْش قدرِت فرم دهی در رتوش به اندازۀ روش مداد و گرافیت نیست؛ ولی 
در مقایسه با روش استفاده از کاغذ برای انجام رتوش، قابلیت های بیشتری دارد. هم چنین 
به دلیل امکان ترکیب شدن رنگ ها با یکدیگر، فرم جدیدی از رتوش با سایه های متنوع 
قابل دستیابی است که در آن مرز بین مناطق مختلِف رتوش ازبین می رود. نکتۀ دیگر آنکه 
به دلیل زمان الزم برای خشک شدن رنگ بر روی شیشه، مرز میان منطقۀ رتوش شده و 
اوریجینال تغییر شکل می داد و باعث ایجاد فرم و زیبایی در عکس می شد. این روش نیز 
به دلیل امکان پاک شدن رنگ های به کاررفته، همانند روش استفاده از گرافیت در رتوش، 

مشکالتی در نگهداری از نگاتیوها ایجاد می کند.

نتیجه
نتایج مطالعات انجام شده بر روی نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای متعلق به قرن 19 و 
ابتدای 20 میالدی نشان داد که به طور کلی رتوش به دو نوع کاهشی و افزایشی تقسیم 
می شود که این دو نوع براساس ماده و ابزار مورداستفاده، به چهار روش اصلی تقسیم 
می شوند: 1. کاهشی: استفاده از چاقو، تیغ و سنباده )اِچ کردن(؛ 2. افزایشی: الف. استفاده از 

مداد؛ ب. استفاده از کاغذ؛ ج. استفاده از رنگ )جدول 1(.

نوع رتوش
روش رتوش

(براساس ابزار و مادۀ 
مورداستفاده)

نوع نگاتیونوع عکسمناطق موردرتوش

استفاده از چاقو، تیغ و کاهشی
صورت، نیم تنه و صورت و بدن (دست ها)سنباده  (اِچ کردن)

ژالتینیگروپ

افزایشی

استفاده از مداد و یا 
صورت، نیم تنه و صورت و بدن (دست ها)پودر گرافیت

گروپ

کلودیونی و 
ژالتینی

(بیشرت ژالتینی)

دورمناآسامن و پس زمینهاستفاده از کاغذ
کلودیونی و 

 ژالتینی
(بیشرت کلودیونی)

استفاده از رنگ

 آسامن و پس زمینه
(در سطوح وسیع)

مناطق دارای خراشیدگی و 
 معیوب

(در سطوح کم وسعت)

کلودیونی و همۀ انواع عکس
   ژالتینی

جدول  1
کلیدهای تشخیص انواع روش های رتوش
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روش اِچ کردن که با استفاده از مواد بُرنده یا ساینده انجام می شد، مختص نگاتیوهای 
ژالتینی بود و برای اصالح جزئیات تصویر از آن استفاده می شد. از این روش بیشتر در 

عکس های صورت، نیم تنه و گروپ، برای اصالح اجزاء چهره و بدن استفاده می شد.
روش استفاده از مداد باوجوداینکه جزء زیرگروه نوع افزایشی است، ولی با روش 
اِچ کردن تقریباً کاربردی مشابه داشته و در بسیاری از موارد به عنوان روشی تکمیلی در 
ادامۀ روش اِچ کردن به کار می رفته است. سطح کار پیش از انجام رتوش به این روش به 
آماده سازی نیاز داشته است. این روش بیشتر در نگاتیوهای ژالتینی و کمتر در نگاتیوهای 

کلودیونی به کار می رفته است.
استفاده از کاغذ نیز یکی از روش های رتوش نگاتیوهای پایه شیشه ای بوده است. از 
این روش بیشتر با هدف ایجاد کنتراست و یکنواخت و یکدست کردن تصویر استفاده 

می شده و در نگاتیوهای کلودیونی بیشتر رایج بوده است.
استفاده از رنگ یکی از پرکاربردترین روش های رتوش نگاتیوهای پایه شیشه ای بوده 
و در موارد متعددی مانند رفع عیوب عمومی، ایجاد کنتراست، یکنواخت و یکدست کردن 
و حذف بخشی از تصویر از آن استفاده می شده است. این روش در هر دو نوع نگاتیوهای 

کلودیونی و ژالتینی استفادۀ گسترده ای داشته است.
هرکدام از روش های انجام رتوش، براساس نوع امولسیون به کاررفته در نگاتیو و 
خصوصیات فیزیکی آن، هدف از انجام رتوش، و هم چنین خصوصیات منطقۀ مدنظر 

)مانند ضخامت الیۀ امولسیون، میزان جزئیات، وسعت و...( انتخاب می شده است.
تفسیر و فهم درست جزئیاِت فرایندی که به عنوان رتوش بر روی این آثار انجام 
شده است، تنها راه برخورد درست با این دسته از آثار است. آگاهی از ابزار، و تکنیک های 
به کارگرفته شده، درک چگونگی ایجاد آن ها و اینکه چه کاربردی داشته اند، همه وهمه از 
ملزومات کار با این دسته از آثار است. این موضوع می تواند تأثیری به سزا در تصمیم گیری 
دربارۀ انتخاب مواد و روش های حفاظت و نگهداری از این دسته از آثار داشته باشد. در 
این پژوهش، سعی شد با شناخت فنی روش های رتوش گامی در این مسیر برداشته شود.
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