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 استوصفش نطق صاحب عقل الل 

 نیشابوري عطار محمد فریدالدین

 

کند این اثر را به استادم فخرهنار عکاسای ایاران     قدرشناسی حکم می

 فخرالدین فخرالدینی تقدیم کنم...

عکاسی از اواسط قرن نوزدهم بونود آماد و باا پیادایش خاود شاکل      

 کامال نوینی از ارتباط بصري را بونود آورد 

اشکال دیگار کاالهااي تصاویري و    به راستی از  ندید این شکل کامالً

 هنرهاي تجسمی متفاوت است

کناد.   ت که اشکال دیگران را متمایز میتفاوت این صنعت و یا هنر اس

وارد باازار  هااي دیجیتاال    بیت آن زمانی بیشتر شد که دوربیننذا مسلماً

 تر شد و مردم بیشاتر باه ایان هنار روي آوردناد.      شدند و عکاسی عامیانه

ابزار یعنی همان دوربین و اشراف بر کارکرد آن ماا را در   این شناختبنابر

از  یم که بررسی خاود را حتمااً  ناخت عکاس یاري خواهد کرد ما نارزیرش

انزا و ماهیت دوربین عکاسی شروع کنیم و درک کاملی از ابزار کار خاود  

 داشته باشیم.



آن اسات کاه باا چشام معماولی خاود        دوربین هر عکاس چشام دوم 

 کند. شم الکترونیک خود دیده را ثبت میبا چبیند و  می

ي قطعی اسات پاس بایاد     خصوصیت هاي بارز شم دوم ثبت لحظهاز 

بدانیم چه زمان و چگونه این لحظه را ثبت کنایم هم ناین بایاد بادانیم     

 واقعیت ماهیت اساسی عکاسی است.

لوحه کاار خاود قارار دهاد     اید استناد را همیشه و همه نا سرعکاس ب

 و امانتداري از نشانه هاي بارز یک عکس است.پس صداقت 

در چند سالی که باه تادریس مشامولم همیشاه مشاکالت زیاادي در       

رابطه با ندانستن هنرنوهایم و نبود یاک منباب باراي یاادریري صاحی       

موانه بودم. بر ان شدم تا یک نزوه براي ایشان درست کنم تاا در زماان   

عکاسای یاا دیادن عکاس هاا      تدریس بیشتر به فعالیت عملی و یادریري 

صرف شود. نزوه شبیه یک کتاب شد و چندین بار تمییر کارد تاا کتااب    

هاي  قرار ررفت. کتاب بر اساس فصل حال حاضر در دسترس شما عزیزان

تدریس اینجانب طراحی شده تا هنرنویان بتوانند پاس از یاادریري هار    

ر نلساه  کنناد درپایاان ها   مبحث اقدام به خواندن و دانستن آن مطالاب  

هایی داده می شود که بتوانند درک بهتري از ابزار کااربردي   کالس تمرین

 .خود داشته باشند

لیف کتاب حاضر از زیادرویی و پررویی خود داشاته ام تاا باراي    در تأ

تمامی اقشار نامعه قابل فهم و درک باشد. تصاویر هم خود به کمک متن 

 رویاي مباحث عکاسی خواهند بود.



گیر هااي چشام   مروز و باا توناه باه تفااوت    دنیاي عکاسی ا امید است در

هااي عکاسای ایاران     آنالوگ که رسل عظیمی را بین نسل عکاسی دیجیتال و

تر از ابازاري کاه متعلاق باه کشاورمان       ود آورد با فهم بهترو ترنمه دقیقبون

هااي بهتار    فی براي رفتن نداریم بتوانیم عکسنیست و در صنعت عکاسی حر

عکاسای   ذات .دنیاي عکاسی حرفی باراي رفاتن داشاته باشایم    بگیریم و در 

 بایست فقط ابزار را بهتر بشناسیم. تمییرناپذیر است و ما می

تاا زماانی کاه ماهیات عکاس را       ویارایش عکاس  خوانندران محتارم  

 ویرایشدرررون نکند الزمه کار عکاسی شماست در دنیاي دیجیتال همه 

 آنها نیست. ویرایش عکسبر عدم  رویند دلیل نمیکنند و ارر به شما  می

 دانام کاه از همسار    بنا به رسم ادب در پایان سخن بر خود فرض مای 

سارکار   که همراهیش همیشاگی اسات و   خوبم سرکار خانم پگاه مشتاقی

دانش( که چاپ کتاب  دیباي خانم مهتاب سلیمی )مدیریت نشر پژوهشی

انی که در ایان راه  رویی پذیرا شدند و تمامی کس زچاپ آن را با رشادهو با

اي از  . سپاس من نبران ذرهنمایمنجانب همراهی نمودند سپاسگزاري یبا ا

 آن هزاران است.

 ها را بزنیم. ها را بگیریم و بهترین شات ن عکسامیدوارم در زندری بهتری
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 مقدمه

سالم. کتاب پیش روي شما شامل مباحثی است کاه کلیاه تعااریف را    

و کوشاش   دهد و شما هنرنوي ررامی در کنار فعالیت به شما آموزش می

به نتایج  توانید مدرس مربوطه میدر کنار ها،  مستمر خود و انراي تمرین

عکس خوب باا  »خوبی برسید؛ اما قبل از هر چیز یک نکته مهم را بدانید: 

 .«عکس درست متفاوت است

رردد که قوانین کالسیک عکاسی اعام   عکس درست به عکسی اطالق می

 از وضوح، کادربندي، نورسنجی، عمق میدان و ... در آن رعایت شده باشد.  

قاوانین کالسایک، در آن   اما عکس خوب، عکسی است که باه عاالوه   

مبانی هنرهاي تجسمی و کمپوزیسیون دخیل باشد و بتوان از آن یک اثر 

هنري خلق کرد. شما در کالس مقدماتی و پیشرفته باا اصاول عکاسای و    

توانید بادون داشاتن    نحوه ررفتن عکس درست آشنا خواهید شد اما نمی

است عکاس   شناسی در عکاسی که پایه آن مبانی هنرهاي تجسمی زیبایی

 اید.   رذاشتهرسترده اي  خوب بگیرید، پس بدانید پا به عرصه

زیر هاي  سایت وب .ینید و تمرین کنید پس خسته نشویدباید عکس بب

 :کنیم میرا نهت دیدن عکس به شما پیشنهاد 
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 ریشه کلمه فتوگرافی

 مشاتق شاده اسات    نگارشو  نور یونانی هاي واژهاز  ي فتوررافی، کلمه

 .شود که از ترکیب آن دو، نگارش با نور استخراج می

 براي3711 سال در ا انگلیسی دانشمند ا هرشل ویلیام فدریک سرنان

 در عکس اولین .کرد استفاده ا عکاسیا Photography واژه از بار نخستین

 یاک  با فرانسوي مخترع نیپس نیسفور ژوزف توسط ،3728 سال آوریل

 در سااعت  7 بایاد  شدن ظاهر براي وي عکس .شد ررفته سوزنی دوربین

 باین  از تصاویر  نقش نیز کوتاهی مدت از پس و ررفت می قرار نور معرض

 .اسات  شاده  نامگاذاري  هول پین عکاسی نام به نیز آوریل 16 و، رفت می

 عناوان  باه  عکاسای . است هنري و صنعتی علمی، يننبه 1 داراي عکاسی

 و یافات  رساترش  صانعت  یاک  شاکل  به و شد متولد علمی ي پدیده یک

 روي عکاسای  صانعت  .کارد  ظهاور  آن در نیاز  هنري هاي ننبه هم نین

 3743 سااال در و آمااد بونااود ماایالدي 3711 سااال در حساااس کاغااذ

 .شد اختراع عکاسی براي شیشه هاي پالک میالدي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4
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 تاریخچه عکاسی در ایران

ساال   1حدود اي  میالدي با وقفه 3711عکاسی در سال  شروعپس از 

حکومات ناصارالدین   یعنی در اواخر حکومت محمد شاه قاناار و اوایال   ا 

 .عکاسی وارد ایران شد -شاه

آغاز عکاسی در ایران به دوران قانار و سالطنت ناصارالدین شااه بااز     

ز راه و رسام  شی اتوان به بخ می ،هاي مونود این دوران از عکس .رردد می

هاا  فنا     دودیتمحا  در بدو پیادایش عکاسای،  رد. زندری آن زمان پی ب

 .شد تا عکسبردار  از ابنیه و عمارات رونق پیدا کناد عکسبردار  مونب 

در ایران باعث شد تاا در آن  تمایل واقع  ناصرالدین شاه به ترویج عکاس  

ها  فنا    مهارتتعداد  از محصالن مستعد دارالفنون برا  کسب ، دوران

هاا  عکاسا  نیاز تنهاا در      دوربین .به اروپا اعزام شوند ،و اطالعات هنر 

هاا لقاب   دسترس درباریان خاص که آشنا به فن عکاس  بودند و بیشتر آن

   .ررفت یباش  داشتند قرار م عکاس

. آن ااه از اسااتاز نملااه اولااین عکاسااان ایراناای  شاااهناصاار الاادین 

باا   ،آماده نشاانگر آن اسات کاه وي     هاي شخصای او باه دسات    یادداشت

هاي مختلف آشنا بوده و  هاي علمی و فنی عکاسی و طرز کار دوربین روش

اولاین   .کارده اسات   پایاه اساتفاده مای    1هاي بازرگ باا    اغلب، از دوربین

ازکشورهاي فرانساه، اتاریش و    عکاسانیاندرکاران عکاسی در ایران،  دست

 .تهاران باه تادریس مشامول بودناد     ایتالیا بودند که در مدرسه دارالفنون 

اي دارالفناون باراي تربیات افساران، مهندساان، غیار        حرفه فنیي  مدرسه

اولاین   .، پزشاکان و مترنماان توساط امیار کبیار تأسایس شاد       اننظامی
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توساط لاوئیجی پشاه، سارهنگی از     ، مجموعه عکس از آثار تاریخی ایاران 

از ایان مجموعاه در   اهالی ناپل درسفر به ایران تهیه شد. نسخه دومی نیز 

 .همان سال تهیه و براي ویلیام اول، پادشاه پروس فرستاد شد

CCD Charged Coupled Device 

ا. هرهااي دیجیتاالی و اساکن    در دوربین( حساس به نور )حسگر تراشه

هاا ناور باه شاارژ      هاا باوده و توساط آن    این قطعات در واقب قلب دورباین 

 .شود می الکتریکی تبدیل

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor 

هااي   نوعی دیگر از حسگرهاي مبدل نور به شارژ الکتریکی در دوربین

تار از   کام مصارف   ،ایان ناوع حساگرها از نظار مصارف انارژي      . دیجیتال

هاي عکسبرداري  باشند. تمام حسگرهاي دوربین می CCD حسگرهاي نوع

 .هستند CMOS فریم از نوع دیجیتال فول

 

 تراکم پیکسل در حسگر

تعااداد ي  پیکساال در حسااگر عبارتساات از محاساابهمنظااور از تااراکم 

 .ها در حسگر تقسیم بر مساحت ناحیه تصویر آن حسگر پیکسل
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