
 
Photo: Elaine Hunter 

 
 

Bulletin No. 1-1, Fall 2006 



 

 5831نمایشگاه تهران 
 

 

، ااا 5831اولین نمایشگاه گروهی عکس اعضا کلوب مجازی عکس کارون و انجمن عکاسان کاناااا ار بااان    

 .تهران ارگزارمی شوا گالری هفت ثمرنفر ار  13عکس از  46

جهااا انبلاااا و ارتلااای اانااا عکاساای اعضااا، ار ( اااف رارساای)کااارون همزمااان، اولااین اااولبن کلااوب عکااس    

این مجموعف شامل تحلیلاا،، ملاا ، تکنیکای ایجیبااا و ریلمای و ملاا ، اعضاا . کنارنمایشگاه منبشر می گراا

 . می ااشد، ترجمف و تالیف
 

عکاس هاای مراو اف ار  و( و هم چنین ایگر نمایشگاه های اعضا، انفراای یا گروهی)گزارش این نمایشگاه    

www.CarounPhotoClub.com/ اطور اائم نصب گرایده اسا. 
 

 :ار ارگزاری این نمایشگاه از همکاری اسا اندرکاران زیر کماا تشکر را ااریم   

 مریم زندی،  ناصر تلوایی و اسماعیل عباسی : هیئا ااوران -

 گالری هفا ثمر جها ارگزاری نمایشگاه  -       

 ارای چاپ عکس و نصب عکس روی رم( امیر عباسی)ن عکسبارا -

-  EPSON ارای چاپ پوسبر ، 

 جلد کباب 32موسسف ررهنگی پژوها چاپ و نشر نظر، ارای اهدای  -

مریم زندی، جاسم غضبانپور، ارشین شاهروای و راری بوانسیان ارای اهدای : جمعی از عکاسان ایرانی -

 کباب های عکاسی

 هدای سف اوره کامل مجلفمجلف تصویر ارای ا -

 اوره باونمان یکسالف 5مجلف حررف هنرمند ارای اهدای  -

 ارای  راحی کار، و پوسبر نمایشگاه( شرکا رایکا)ررناز صدیلی و امیر سعید گرجی  -

 مینا مومنی و علی حریف   ارای تهیف کران توضیحا، زیر عکس های نمایشگاه -

 امور نمایشگاه شیرین مدنی و میبرا صمدی ار انجام -

 جها تایپ و صفحف اندی اولبن نیما ناصری -

 .ررزانف کوچک خانی جها همکاری تمام وقا ار امور نمایشگاه و ایگر امور صمیمانف سپاسگزاریم -
 

از هنرمندانی کف ااا ارسااا عکاس و ملاا ، خاوا ار ارگازاری ایان نمایشاگاه و انبشاار ااولبن همکااری    

 3ااولبن شاماره . ار ااعاا ازرگبر ارگزار می گراا 6231ایشگاه اوم ار مهر ماه نم. کراه اند، مبشکریم
 .پس از گرا بوری ملا ، اعضا اف تعداا  زم منبشر می گراا

    

 اا تشکر  

 مسعود سهیلی

 مدیر کلوب عکس کارون

 مسئوا اخا خاورمیانف انجمن عکاسان کانااا

 مدیر سایا کارون

 سازمان عکاسان بزاا بمریکا عضو انجمن عکاسان بمریکا و

 
 
 
 

 



 5831پائیز  –نمایشگاه گروهی عکس اعضاء انجمن عکاسی کانادا 
 

کلیف . ار نظر اارا اولین نمایشگاه سالیانف گروهی عکس را ار تهران ارگزار نماید( ونکوور ، کانااا)کلوب عکس کارون 

 .ین نمایشگاه شرکا کننداعضاء کلوب عکس کارون و انجمن عکاسان کانااا می توانند ار ا

 

 (1004نوامبر  8-3،  5831باان  51-51) گالری هفا ثمر ، تهران : محل * 

 بزاا : موضوع عکس 

 .کارهای عرضف شده می توانند ایجیباا ، نگاتیو و یا اسالید رنگی ااشند* 

 . هر عضو می تواند حداکثر پنج عکس ارساا نماید

 .عکس ها را انبخاب می کنند( اسماعیل عباسیقایان ناصر تلوایی و خانم مریم زندی و ب)هیئا ااوران * 

انااراین ممکن . کلیف عکس ها کد گذاری شده و هیئا ااوران ادون اانسبن نام عکاس ، عکس ها را انبخاب می نماید* 

 . اسا کار ارسالی تمامی اعضاء ارای نمایشگاه انبخاب نشوا

 

 . پشا عکس ها چیزی نوشبف نشوا. چاپ شوند 58×53تا   58× 58سایز عکس های ارسالی از ایران ااید ار * 

خوا را ار پاکا ارسالی ( A4اریک صفحف )ربوکپی کار، عضویا کلوب عکس کارون و انجمن عکاسان کانااا  *

 . اگذارید

 .مسعوا سهیلی  51311-4411صندوق پسبی  –تهران . عکس ها اف بارس زیر ارساا شوند *

 اف ااعاا ماکزیمم  high qualityو    jpgررما . ررسبااه شوند emailلی خارج از ایران توسط عکس های ارسا *

 .  ارساا شوند jpgپیکسل ، تصویر کار، های عضویا نیز اف صور،   100× 100

 

 . اف تهران رسیده ااشند( 1004او،  54) 5831مرااا  11کلیف کارها اایسبی قبل از * 

 . این تاریخ ار نمایشگاه شرکا اااه نمی شوند کارهای اریاربی پس از* 

 . ااوری می شوند( 1004او،  51) 5831مرااا  13کارها ار روز * 

 . اف ا الع می رسد( 1004او،  11) 5831مرااا  85لیسا کارهای انبخاب شده جها نمایشگاه ار تاریخ * 

 5831شهریور  11می اایسبی حداکثر تا ( ن و خارج ایرا) کلیف اعضائی کف کار بنها جها نمایشگاه انبخاب می شوند * 

  CDروی   dpi 300سانبی مبر اا  60× 60تا  80× 60از کار منبخب اف ااعاا  TIFF، یک رایل ( 1004سپبامبر  54)

 . کار ارسالی نهایی ااید نور ، رنگ و کنبراسا بن تنظیم و بمااه چاپ ااشد. ارساا نمایند

 

 . اعالم ار نمایشگاه توسط صاحب اثر مشخص شوا قیما کار می اایسا جها* 

 .عکسباران ، اسپانسر نمایشگاه ، عکس ها را چاپ و روی شاسی نصب می نماید* 

 

 . مبلغ کارهای رروش رربف ار تاریخ زیر پس از کسر هزینف های حوالف پوا ؛ ارای  صاحبان اثر ارساا می شوا* 

 (5831ای  50)  1004ژانویف  5: ااخل ایران 

 1001اوریل  5: خارج از ایران 

 

 .نمی شوا مسبرا CDهیچگونف عکس یا    

 

 جوایز نمایشگاه 

 
 . اف پنج عکس اوا ار مبنای نظر هئیا ااوران مداا  الئی انجمن عکاسان کانااا اهدا می شوا -5

 (.توکلیاهدایی بقای شهریار )تلدیم می شوا " حررف هنرمند " اف پنج ارنده اوا یکساا باونمان مجلف  -1

 (.اهدایی نشر نظر)تلدیم می شوا " روزی روزگاری"اف سف نفر اوا یک جلد کباب عکس  -8

 (.از رف بقای سیف الف صمدیان) اهدا می شوا " مجلف تصویر " اف سف عکاس منبخب، سف اوره کامل  -6

    یر از کلوب عکس کارون کلیف شرکا کنندگان ار نمایشگاه کف کار بنان جها نمایا انبخاب شوا ، لوح تلد   -1       

 .اریارا می کنند

 

 . تعداای کباب عکاسی اف کارهای اف نمایا گذاشبف شده اهدا می شوا   -4       

 ( ی کلوب عکس کارون یاهدا) جلد  50کبااهای عکس بقای نصرالف کسرائیان  ( الف 

 ( ی عکاس یاهدا)جلد  50کبااهای عکس خانم مریم زندی    ( ب 



 (ی عکاس یاهدا) جلد  50ای عکس بقای ارشین شاهروای کبااه( پ 

 ( ی عکاس یاهدا) جلد 50کبااهای عکس بقای جاسم غضبانپور   ( ج 

 ( ی عکاس یاهدا)جلد  1کبااهای عکس بقای راری بوانسیان   (  ا 

 (اهدایی نشر نظر) جلد کباب عکاسی و  راحی  10( ه  
 

 .  چاپ می شوا Canadian Cameraسان کانااا  پنج عکس منبخب اوا ار مجلف انجمن عکا* 

 . یک گالری اائمی از کلیف عکسهای نمایشگاه ار این سایا ساخبف می شوا* 

عکس های خوا را ار اسرع وقا ارساا نمائید از ارساا عکس های کف ار نمایشگاه ها و مساالا، قبلی شرکا ااشبف  *

 . اند خواااری نمائید

 . می ااشد.... انبشار کلیف عکس های ارسالی ار اینبرنا ، مجال، و ارگزار کننده مجاز اف* 

عکاسان حررف ای و بماتور کف عضو کلوب عکس کارون و انجمن عکاسان کانااا نیسبند می توانند ارای شرکا ار 

 . مرااا ثبا نام نمایند 11نمایشگاه تا قبل از 

 .نی هماهنگی نمائیدخانم کوچک خا  0151 – 810  6505جها ثبا نام اا تلفن 

 

 82/5/5825  گزارش داورى
از  شااورهال ایااران،  انااااا، ررانسااف، بلمااان، ( انجماان عواسااان  انااااا)نفاار اعضااال   لااوپ عوااس  ااارون و  510از میااان

 . نفر  ار خوا را جها شر ا ار نمایشگاه عوس تهران ارساا  راه اند 15عراق، هلند، هند و تر یف،

اااف علااا تصااااف اتومبیاال ار جلسااف ل ااورل حضااور ( بقااال جاساام غضاابانپور)ران نمایشااگاه یوااا از اعضااال هیئااا ااو

 :نیاربند و اف این ترتیب هیئا ااوران اف شرح زیر تغییر نموا 

 

 خانم مریم زندل 
 بقال ناصر تلوایا 

 بقال اسماعیل عباسا 

 
 نتیجه داوری

 . ار ارسالا مورا قبوا قرار نگررا  58 -5

 .ید شد، پنج عوس اف عنوان اهبرین عوس ها و سف عوس ارگزیده نیز انبخاب گراید ار تأی 13 -1

 .اساما ارند گان ار روز اربباحیف اعالم ما گراا  -8

ار گاالرل هفاا ثمار ااف نماایا گذاشابف  5831بااان مااه  51 -51عوس هال منبخب مبعلق اف عواسان زیر ما ااشد   ف  -6

 :ما شوا

 

اااا   - امیار ساعید گرجاا -ارا ن قهاارل -اااوذر رضاا ونواا -ااولفضال روحاانا -بن علیماا -راا بذیان -بتنا حجارل زااه

حاماد  -جماا عثمان پانج وناا  -پریسا حبیبا -پروین حسین زااه -اهار ررقانا رر -انفشف حجازل -ابوا مخبارل -معدن اار

روزماارل  -راحلاف زماارال نیاا -اره ارا ااا -اریاناااز غریباانا -اانیاااا ساهیلا -حمیاارا یاسارل -حساان سراخشایان -خسارول

ساااید  -ساااوران عبدالاااف نلشااابندل - سااایام  زمااارال -ساااعید اهلاااانا -ساااحر سااایدل -سیسااابا وان هواااف -ساااایف سااایار - اااالور

 - ار ن رریعاا   -قادس صانم -شایرین مادنا -شایدا قماشاچا -شاهروز نواخاا -شاهاب اتوااا -شااهین شاهاالو -رضاهاشما

 -گیباا شاجاعا - یمیاا رهگاذار - یاوان پورنصارل ناژاا -ررهااا وارسابف -اناف  وچا  خااناررز -رارزاا امااما -علي حریاف

محمااد حسااین  -محمااد حساان امینااا -منصااور  اااهرل -مسااعوا محساان زااه-مااریم خونسااارل -مااریم رخیمااا -گاارمن، ماارا

 -هماا سامن باااال - نیواا خااتما - نیماا ناصارل - نهااا چیاذرل - نریماان چاایچا -مینا ماممنا -محمد رزاقا زارع -نیوپور

 .هوشمند ورعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عکاس، دزد لحظه ها
 

 فرزانه کوچک خانی

 5831تااسبان 

 

 

تا زااه شدم، اولین اثر خوا را حک کرام، بن همف زیبایی ار ایواره ی غارها، من ِ انسان، خالق و ویرانگر؛ شدم جااوگر 

یده ام و لحظف لحظف شان را ثبا کراه ام، ار لوح ها و هزاره ها را او" اسب های غار بلبامیرا"عصر خویا و سوار ار

ساخبم و نواخبم، نواخبم و ساخبم، تا می توانسبم اا ... کبیبف ها، ار ایواره ها و اوراق، اا اسبخوان و سنگ، اا تیشف و قلم

 .کلمف، اا صدا، اا ررم و رنگ، اا نور

 

ر و بوازه خوانم و نلاشم و عکاس؛ چشم هایم ار اخبیار اندیشف ام هنرمندم؛ مجسمف سازم، شاع! من انسانم و ویرانگر، یا نف

 !و اندیشف ام را زمانف ورق می زند، ای تراید

 

و می ! می ازام لحظف ها را اا خا راتی کف ار بن قدم می زنند، تا نگف شان اارم ارای شما و چشمان ررااهای منبظر

ینی ساا هاسا جهان می لرزا از تصویر رنگ پریده ی مرای نحیف، می ا! تکانم انیا را اا اسبان کوچکم، اگر اخواهم

 !کف ثانیف ای ایگر گلولف ای ار گیجگاها خواهد چکید

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  تاریخچه انجمن عکاسان کانادا
 فرزاد امامی

 5836تااسبان  
 

 عکاسای رنگای کانااااو انجمان  (NAPA) ار نبیجاف ااغاام انجمان ملای هنار عکاسای 5113انجمن عکاسان کاناااا ار سااا 

(CPAC) شکل گررا. 
 (NAPA)   National Association for Photographic Art 

 (CPAC)  Color Photographic Association of Canada 

 

ااز مای گاراا، زماانی کاف گروهای کوچاک از عکاساان بمااتور،  5161بغاز رعالیا انجمن عکاسی رنگی کانااا، اف ساا    

ار مجاال، تبلیاغ شاد، کاف ااف موجاب بن ار  CPACشکل گیری . یک انجمن ملی ار تورنبو گرا هم بمدندارای سازماندهی 

 . سراسر کانااا اوراین ادسا ها، از ااشگاههای مخبلف، ارای پیوسبن اف این سازمان جدید تشویق شدند

 

" ، هئیاا مادیره انبخااب و 5161 ار ناوامبر. اتحاایف عکاسی رنگی هالیفاکس، نخسبین گروهی اوا کاف ااف ساازمان پیوساا

نخسابین گراهماایی عکاسای رنگای را ار سااا CPAC  .شاد CPACاولاین رئایس  "Alice Payne Starkبلیس پین اسابار  

 . ارگزار کرا؛ اف الیل کاها اعضا تداوم این امر ایری نپایید 5111و پس از بن ار ساا  5118

 

اا گرا هم بمدند، تا ارااره لزوم تشکیل انجمن گفبگو کنند، اگوناف ای کاف ،  گروه کوچکی از عکاسان کانا5141ار اهار    

اارای ایان منظاور انبخااب نشاد، چاون محادوا ااف  CPAC. همف عرصف های عکاسی و از جملف سیاه و سفید را پوشا اهناد

ساان کاناااایی عکا NAPA. شاکل گررااNAPA ، 5141تبااا نظرا، بنلدر ااامف یارا، تا ار اساامبر . عکاسی رنگی اوا

اورااااین " را ار ارگااازاری نمایشاااگاهها، مسااااالا،، کنفرانساااها و کارگاهاااا حمایاااا مااای کااارا؛ و ایضاااا   ااااا مجلاااف هناااری 

کلاوب  500کلوب عکاسی ااف چناد هازار نفار و  60نفر  و 111ار مد، کوتاهی تعداا اعضا از ".  Camera Canadaکانااا

 .عکاسی ارزایا یارا

 

تالش های خسبگی ناپذیر و نوع اوسبانف اسیاری از اراراا از جملاف مسائو ن اجرایای، مادیران و مدیون  NAPAمورلیا    

، کف مدیری  یاق، تواناا و منطلای ااوا، انیاانی " Lloyd C. Kitchenلوید سی کیچن" اولین رئیس انجمن . رئیس انجمن اوا

،  Fotoflash، ساراایر  Joan Powell" اواجاون پا. "و جذب محبوایا مرام پایف گاذاری نماوا  NAPAمسبحکم ارای رشد

ارای بمااه سازی و چااپ  کارهاای راوق العاااه ای انجاام ااا، تاا ماا را اراااره وقاایا عکاسای کانااااا مطلاا و ااف روز نگااه 

نلاا عماده ای ار حفا  "  Leona Isaacلئونا ایسا " تا اایر رعلی "   Helen Hancockهلن هنکا " اایران ملی از . اارا

، کاف  اراح صاحنف نیاز ااوا،  Freeman Peterson" راریمن پبرسان"سراایر مجلف اورااین کاناااا . ین سازمان ایفا کراه اندا

از سااما خااوا کناااره گیااری نمااوا؛ کبااهااا،  5141ااارای رساایدن اااف اهااداری کااف ار ارنامااف اااوا، همکاااری کاارا و ار ساااا 

 .اساعکسهای زیبا و کارگاه هایا، هنوز راهنمای کانااائی ه

 

   NAPA  هنگامیکااف ارباار مرکاازی بن از اونباااریو اااف مکااان رعلاای بن ار اااریبیا کلمبیااا انبلاااا یارااا، 5116حاادوا ساااا ،

 .همزمان، لیبوگراری، چاپخانف وهیئا تحریف مجلف اوراین عکاسی نیز تغییر یارا. اسبخوش اگرگونی اساسی شد

مادیریا مسابلیم تغییارا، را ااف عهاده گرراا؛ از " Dr. Bob Itoباو اکبر ااب ای" ، NAPAار او اوره ریاسا ای ساالف    

از بنجاا کاف کاف اکبار ایباو اایا از اه سااا ار هیئاا مادیره . جااجا کران وسایل اربر تا تجهیز سیسبم های جدیاد کاامپیوتری

 .رعالیا کرا،  کماکان اف تجارب و نظرا، او ار مسایل خاص ااور می ااریم

 

    CPAC ، NAPA ار تورنباو  5114ان اطاور مسابلل عمال مای کراناد، تاا اینکاف هیئاا مادیره هار او، ار زمسابان کماکا

هر او گروه اتفاق نظر ااشبند کف یک گروه نیازها و خواسبف های عکاسان کانااایی را اهبر و ایشبر ااربوراه . گراهم بمدند

 (       (CAPA"انجماان عکاسااان کانااااا "پااس از  اای یااک اوره او سااالف، ساارانجام ایاان او گااروه تحااا عنااوان . ماای کنااد

Canadian Association for Photographic Artااغام شدند. 

 

ااورس، جاوایز و لاوح . توانایی های اوگروه ااغام و االنبیجف عملکارا و سارویس اهباری توساط ساازمان جدیاد ارائاف شاد   

صف را ارای عکاسانی کف رکر می کراناد و کاار خاالق نمایشگاه ها و مساالا، جدید، عر. اربخار اازنگری و اقیق تر شدند

 .بثار خلق شده و کار شده اا کامپیوتر و هم چنین عکاسی انبزاعی ارای خوا مأمنی یاربند. تری ااشبند، ااز کرا

 



 یاورااین کاناااائ" ایشبر اف نشر ا العا، عکاسی می پرااخا، کف ارنهایا مجلف جدیاد و رعلای" اوراین کانااا "مجلف    

Canadian Camera  "اکنون این مجلف محبوی . مبولد شدPortfolio و ملا ، اعضای منفرا و کلاوب هاای عضاوCAPA  

 .اسیاری از ویرایشگران، چاپخانف ها، بگهی اهندگان ار شکل گیری این رصلنامف نلا ااشبف اند. اسا
 

این گراهمائی کف ار اساس . را ارگزار کرا CAPAنشسا سا نف انجمن عکاسان کانااا، نخسبین گراهمائی تااسبانی 

، عرصف را اروی اسالید 5118نمایشگاه گروهی چاپ عکس وهم چنین عکاسی ار سفر ارگزار می شد، این اارار ساا 

کارگاه های بموزش عکاسی ار بخر هفبف و هم چنین تورهای عکاسی، کف نزا اعضا و مرام محبوب اوا، . نیز ااز نموا

انجمن عکاسان کانااا اف اعضای : همچنان ار تالش اعضای ااو لب و مشباق بن، اسبوار اسا CAPAداوم ت. وم یارا تدا

 .هنرمند خوا کمک می کند، تا بثارشان ار این انیای شگفا انگیز عکس ثبا شوا
 

 مسابقه سالیانه دیجیتال انجمن عکاسان کانادا
 

 (عکاسی هنری: موضوع بزاا اسا: )زار می شوا  انااا ارگ عواساناین مساالف هر ساا توسط انجمن    

 . لیف اعضا می توانند ار این مساالف شر ا نمایند -5

 (عوس 1هر عضو رلط . )می ااشد 5831باان  3بخرین مهلا ارساا عوس ها اوشنبف  -1

 .ارساا مي شوند CAPAعوس ها توسط ارنامف  امپیوتری ار سایا  -8

نگااتیو و اساالید ماي اایسابی اساون شاده و رایال ایجیبااا از  ریاق ارناماف راوق . گاتیو و یا اسالید ااشاندعوس ها می توانند ایجیباا، ن -6

 .ارساا شوا

 .پیوسل ااشند 143143و اندازه بن ها حدا ثر  JPG  ،High Resolutionعوس ها  -1

 . لیف عوس ها می اایسبي نامگذاری شده و عنوان ااشبف ااشند -4

 .ن مد، روق الذ رمی توانید اا مراجعف مجدا، عوس ها ویا عناوین بنها را عوض نمائیدتا قبل از پایا -1

ااف پایاان میرساد، میبایسابی جهاا شار ا ار مسااالف، عضاویا خاوا را  October 2006 لیاف اعضاائی  اف اوره عضاویا بناان تاا  -3 

اعضاایی  اف  اار، عضاویا، هناوز ادسبشاان، . و شماره عضویا ضاروری اساا Emailارای شر ا ار مساالف بارس . تجدید نمایند

 .نرسیده اسا، وقا  اری جها شر ا ار مساالف را خواهند ااشا

بن را ارای مراجعا، اعادی و همچناین شار ا ار مسااالف . اف شما می اهد Passwordی   ،هنگام ارساا عوس خوا، ارنامف مذ ور -1

 .قبلی خوا اسبفااه نمایند Passwordشر ا  راه اند، می توانند از اعضایی  ف ار مساالف ساا گذشبف . ساا اعد نگف اارید

اه نفر اعدی هم جوایزی (. ا ر 1100نفر اوا معااا )جوایز مانند ساا گذشبف اوراین و تجهیزا، عواسی ارای سف نفر اوا اسا  -50

 :ارای ا الع از جزئیا، ایشبر مساالف، اف لین  زیر مراجعف شوا . خواهند ااشا

  http://www.CAPAcanada.ca / Digital 2006. html 

  http://www.DigitalCAPAcanada.ca                                 :عوس های خوا را از  ریق لین  زیر ارساا نمائید  -55

 .نمائید Loginخوا را اارید  Passwordاگر . شروع نمائید Registerو اا  لی  روی 

 .شر ا ار این مساالف می اایسبی قبل از اهم شهریور ثبا نام نماینداعضا جدید، جها  -51

 .، می اایسبی قبل از اوا شهریور جها تمدید ثبا نام خوا، اقدام نمایند3همچنین اعضا مذ ور ار رایف  -58

 

 مسابقه عکس کارت پستالی
 :این مساالف هر ساا توسط انجمن عواسان  انااا اف شرح زیر ارگزار مي شوا 

سایز عوس ها .  اغذ معمولی روی ملوا چسبانده شوا. عوس ها اایسبي روي  اغذ ضخیم و اف اندازه  ار، پسباا چاپ شوند -5

5150  53تا58 سانبی مبر ااشد. 

  امال   بزاا ، بیعا ، باسبره ، تصویری: انبخاب اا شماسا . عوس مبناسب  ار، پسباا: موضوع -1

 :اف بارس زیر رسیده ااشد ( خرااا 55)اه ژوئن عوس ها ااید تا روز اوا م -8

Myrna Sweet 
401 – 2 South Front St. Belleville, Ontario, K8N 5k7 , Canada 

Email: WACC@Sympatico.ca   Tell: (615) 966-9351 
ار پا ا ار مساالف  یارسال یعوس ها. عوس ها ادون پا ا و جداگانف پسا شوند. تواند چهار عوس ارساا  ند یهر عضو م - 6

 .عوس ها مهم نیسا یبسیب ایدگ. شر ا اااه نمي شوند

 .شوند یعوس ها مسبرا نم -1

نام عواس، / ا العا، رني عوس اطور خالصف/ شرح موضوع عوس/ عنوان عوس :پشا هر عوس ا العا، زیر نوشبف شوا  -4

  CAPAشماره عضویا / Emailبارس، تلفن، 

     1- CAPA را ار نشریف چاپ  ند یارسال یوس هامجاز اسا ع. 

 Yes to Website: اف نمایا گذاشبف شوا، پشا عوس انویسید  CAPAاگر مایلید عوس شما ار سایا  -3

 .شوا یاعالم م Canadian Cameraار مجلف ( تیر 50) ینبایج مساالف روز اوا جو  -1

 .مراجعف شوا Competitionsقسما  www.CAPAcanada.caا العا،  املبر از این مساالا، اف سایا انجمن  یارا

 



 فضای رنگ
 مهرداد بحری

 5831شهریور 

 

او . امکان انبخاب رضای رنگ را اف عکاس می اهد( ها  DSLRمخصوصا)امروزه اسیاری از اوراین های جدید 

این سواا ارای  شاید. Adobe RGBو sRGB: رضای رنگ مبداوا، کف اکثر اوراین ها پشبیبانی میکنند، عبارتند از

. اسیاری از کاراران پیا بمده ااشد، کف این او رضای رنگ چف تفاوتهایی اارند و کدام یک ارای کارشان مناسببر اسا

ار واقا . رضای رنگ، یکی از مشخصف هایی اسا کف ار تهیف عکس اا  کیفیا اا ، میبایسا حبما ار نظر گرربف شوا

پس هرچف این رضا . یف رنگ های قاال اید انسان ار بن قرار می گیرارضای رنگ مشخص کننده مرزی اسا کف  

پس ارای چاپ عکس اا کیفیا خوب و هم چنین ااعاا . از رنگ را ار تصویر خواهیم ااشا ازرگبر ااشد،  یف کاملبری

 . ازرگ، انبخاب رضای ازرگبر الزامی اسا، اّما همیشف اینطور نیسا

sRGB 

مانیبورها، سیسبم عامل ویندوز، اراوزرهای . ی شده، کف اا ایشبر وسایل سازگار اسااین رضای رنگی  وری  راح  

. نکبف مهم این اسا کف همف اوراین های ایجیباا نیز اا این رضا سازگارند. اینبرنا و پرینبرها اا این رضا تطااق اارند

صاویرش را ار این رضا تولید می کند و اگر اوراینبان امکان انبخاب رضای رنگی را نداشبف ااشد اف  ور پیا ررض ت

 .خواهد اوا  sRGBاگر امکان انبخاب ااشبف ااشد حبما یکی از رضاهای رنگی 

Adobe RGB 

یک رضای  sRGBنسبا اف Adobe RGB .  راحی شده اسا( CMYK)این رضای رنگ ارای اسبگاه های چاپ    

ارای بنکف تفاو، این او رضا را ابینید اف تصاویر زیر . رارنگی وسیعبر اسا و  یف کاملبری از رنگها را ار ار میگی

ار . اا رنگ سیاه نشان اااه شده اسا Adobe RGBاا رنگ سفید و   sRGBار این تصاویر، رضای رنگ : توجف کنید

همان گونف کف مشاهده می کنید رضای رنگ . روشنایی کم، مبوسط و زیاا ملایسف شده اسا 8تصاویر  یفهای رنگ ار 

Adobe RGB این اخبالف اا ارزایا شد، . اف وضوح وسیعبر اواه و  یف کاملبری از رنگ ها را شامل می شوا

 .روشنایی ایشبر نیز می شوا

 

 

sRGB IEC61966-2.1 Adobe RGB 1998 

   
25% Luminance 50% Luminance 75% Luminance  

 

 :نکات مهم 

یعنی اگر تصویر . نکبف مهم این اسا کف تصویر تهیف شده ار یک رضای رنگ را می اایسا ار همان رضا مشاهده کرا  

نمایا اااه اهیم، خطا ار نمایا ( مثال اریک کامپیوتر) sRGBرا ار رضای رنگ   Adobe RGBتهیف شده  ار رضای 

 . رنگ ها اف وجوا می بید

 

تطااق اارند و نمی توانند رضای رنگ وسیعبر را اف  ور sRGB ن شد ویندوز و اراوزرهای اا چنانکف کف عنوا   

کمی کمرنگبر نمایا اااه میشوا،  کف علا بن نیز نمایا ار Adobe RGB ار این موارا تصاویر.  معموا نمایا اهند

نف ایده می شوا، و ادیهی اسا ار مانیبور همین گو Adobe RGBیک رضای غلط اسا و میبایسا اپذیریم کف تصاویر

 (. عکسهای صفحف اعد)کف این عکسها میبواند قاال قبوا نباشد 
 

 



اگر ازمانیبورهای پیشرربف اسبفااه کنیم و یا تصاویر را ارارنامف ای اازکنیم کف امکان کالیبره کران و تعیین رضای رنگ 

 .می بید را اارند، تا حدی امکان نمایا این رضاهای رنگی وسیعبر اوجوا

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاثیر فضای رنگ روی گستردگی رنگ نقاط 

، رنگهای نلا  (وسیا تری ااشبف ااشد Gamutاصطالحا   )رضای رنگی کف اارای وسعا ایشبری از رنگ ها ااشد  

ری رضای رنگی کوچکبر، رنگهای نلا  را ار محدواه  کوچکب. تصویر را ار محدواه وسیا تری از رنگها پخا می کند

 .از  یف رنگی جما می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همان گونف کف ار شکل مشاهده می کنید، رضای رنگی پائینی محدواتر اواه و  یف کوچکبری از رنگ را ار کل رضای 

انااراین اگر تصویری را از رضای رنگی ازرگبر اف رضای رنگی کوچکبر تبدیل کنیم، اخشی از . رنگی خوا اارا

همچنین اگر اف تمام رنگ (. sRGBاف Adobe RGBمثل تبدیل رضای رنگی ) تصویر را از اسا خواهیم ااا  ا العا،

های موجوا ار رضای رنگی ازرگبر نیاز نداشبف ااشیم، ارصور، اسبفااه از رضای ا العاتی کوچکبر، اخشی از 

رها، تلریبا ار حدوا رضای رنگی اف  ور معموا محدواه رنگی قاال چاپ پرینب. ا العا، رنگی از اسا می روا

sRGB  ارخی پرینبرهای پیشرربف محدواه رضای رنگ رراتر از . اساsRGB معمو    رضای رنگی کف ار . را اارند

 .اسا   sRGBپرینبرهای عکس انبخاب می شوند، نیز همان 

 

اراین اگر تصویری را ار رضای اسا، انا sRGBمحدواه رنگی قاال نمایا ار مانیبورها تلریبا   ار حدوا رضای رنگ 

 .اوراین تهیف کنید، ار مانیبور نمی توانید  یف رنگ بن را اطور کامل مشاهده کنید  Adobe RGBرنگی 
 

 

 
Adobe RGB 

 
sRGB 

Large 

Gamut  

   
Small 

Gamut  

 

  For a limited bit depth which encodes all colors within the large gamut: 

Large 
Gamut  

   
Small 
Gamut  
Wasted 

Bits   

  
If all bits were concentrated within the smaller gamut: 

 
 



 : اا توجف اف مطالب روق، می توانید رضای رنگ مورا نیاز ارای عکسهای خوا را انبخاب کنیم    

 

ریق سیسبم های بنالین و یا ار  اراتوارهای عکاسی چاپ کنید، اگر می خواهید رایل های عکس اوراین را از   -5

 .را انبخاب کنید و ارای کار ار نرم ارزارها نیز از همین رضای رنگ اسبفااه کنید   sRGBرضای رنگی 

 

 اگر ادنباا قالب سریعبر و ادون اراسرتر ار زمینف رنگ هسبید و یا می خواهید سریعا کارخوا را ار مانیبور اف -1

 .را انبخاب کنید sRGBمشبری نشان اهید، حبما رضای رنگ 

 

 یف Adobe RGB تهیف کراه اید اا تبدیل بن اف رضای رنگی وسیعبر sRGBاگر تصویری را ار رضای رنگ  -8

تبدیل کنید، اخشی از  یف  sRGBاف رضای  Adobe RGBرنگبان وسعیبر نخواهد شد؛ اما اگرعکس را از رضای رنگی

 .ز اسا خواهید ااارنگبان را ا

 

ارغوانی ار قسما های پر نور ویا  -ریروزه ای ار  یف های میانی و یا نارنجی -سبز)اگر اف  یف رنگ خاص  -6

نیاز اارید و امکان چاپ گرربن از این رنگ ها را نیز اا پرینبرهای پیشرربف اارید، بنگاه  (  یف سبز ار منا ق سایف

اف هنگام ویرایا عکس ار ربوشاپ . عکس اگیرید  RAWکنید و ار رضای رنگرا انبخاب  Adobe RGBرضای رنگی 

ادین ترتیب ایشبرین گسبراگی  یف رنگ را . اایبی پراازش کنید 54و ار حالا  Adobe RGBنیز اا رضای رنگ 

ف همان نسبا اما ا. این مسئلف اا خص ارای عکاسی از  بیعا، عکاسی صنعبی یا پرتره نبایج اهبری اارا. خواهید ااشا

 .نیز سرعا روی این رایلها کندتر اواه و اعلا اسبفااه از پرینبرهای پیشرربف سرعا چاپ نیز کند تر خواهد اوا

 

 Adobe اایبی کار میکنید، 54اسبفااه کنید، ولی اگر اا تصاویر  sRGBاایبی اسا، اهبر اسا از 3اگر عکسهایبان  -1

RGB را انبخاب کنید. 

 

 .اسبفااه کنید sRGBعکسهایبان را ار وب منبشر کنید، نیز از رضای رنگی  اگر می خواهید-4

 

 .(خواهید ااشا... اراسبفااه صحیح از رضای رنگ، نیاز اف کالیبراسیون کل مجموعف اسکنر، اوراین، پرینبر، مانیبور)
 

 
 

 تراز سفیدی
 مهرداد بحری

 5831شهریور 

 
اا کمی اقا مبوجف . گر از قاالیبهای ادن انسان یعنی چشم و مغز پی ارام وقبی ار این مورا تحلیق کرام اف یکی ای    

مثال . خالص نیسبند، و امای رنگ مشخصی اارند% 500میشویم، کف غالب نورهائی کف ما ار ا راف خوا می اینیم سفید 

نور خورشید ار  امای. ارجف کلوین می ااشد 6100ارجف کلوین و امای یک  مپ رلورسنا  1100امای نور خورشید 

 .میانف روز سفیدتر از صبح زوا یا اعد از ظهر اسا و ار این اوقا،، نور کمی اف زرای می گراید
 

 ارجف کلوین5100   نور شما

 ارجف کلوین 8000  نور  مپ

 ارجف کلوین 5100 غروب/نور  لوع

 ارجف کلوین 1100 رالش/ نور روز

 ارجف کلوین 4000 برباب ارخشان 

 ارجف کلوین 4000 بسمان صاف  

 ارجف کلوین 1000 سایف/بسمان ااری

 ارجف کلوین 1000  بسمان بای
 

چشم و مغز انسان،  ار یک سیسبم  تطبیلی محاسباتی،  . ویژگی خاص انسان، قاالیا تطااق بن اا نورهای مخبلف اسا

ا ار شب،  ار صورتیکف  مپ مهباای نور خورشید را همانلدر سفید می ایند،  کف  نور  مپ  مهباای و یا  مپ تنگسبن ر

 اگر اف صحببهای اعضی از  ارراا کف  اا  اوراین های.  بای و  مپ تنگسبن اف سما زرا تمایل اارند -کمی اف سما سبز



چرا؟  یک  ... ایجیباا عکاسی  کراه اند،  گوش  اااه  ااشید،  می گویند  رالن  اوراین عکسهایا  کمی  زرا اسا  و یا 

مرجا ار کاار سوژه   رنگ سفید تشخیص  نیاز اف  و ارائف رنگهای مناسب  نور عکس تنظیم ن  ایجیباا  جها اورای

اارا، تا اا توجف اف الگوریبم موجوا ار پراازنده ااخلی رنگ ابواند رنگهای ایگر را اراساس بن محاسبف نمواه وعکس 

اوراین خوا را ار حالا ( White Balance) "تنظیم تراز سفیدی "اسیاری از اسبفااه کنندگان گزینف . مناسبی ارائف نماید

ار این حالا . اتوماتیک قراراااه و این همان جائی اسا کف ارنامف تنظیم خواکار ااخلی مرتکب خطای محاسبف میگراا

نگها را ار اوراین اطور اتوماتیک روشن ترین نلطف ااخل کاار را اف عنوان رنگ مرجا سفید ار نظر گرربف و الیف ر

و یسا ادیهی اسا کف ار اسیاری از کاارهای مورا انبخاب ما روشن ترین نلطف الزاما سفید ن. اساس بن محاسبف می نماید

مثال ار نظر اگیرید سوژه شما گروهی از اوسبان . الگوریبم محاسبف گوا خوراه و رنگها را اف خطا محاسبف می نماید 

. میگیرید و روشن ترین موضوع ار این کاار  پیراهن زرا یکی از این ارراا اساهسبند کف ار مهمانی از بنها عکس 

الببف ار تهیف . اوراین تمام رنگهای ایگر را ار اساس  این رنگ محاسبف نمواه و رنگها ایگر  بیعی نخواهند اوا

ار غالب .  واقعی تهیف کرا ا و عکسهائی اا رنگهای غیرنمواسبفااه  می توان از این خطای محاسباتی ،عکسهای خالقانف

نور روز، هوای ااری،  مپ تنگسبن،  مپ : مخبلفی ارای تراز سفیدی از قبیل های اوراینهای ایجیباا امروزی تنظیم

این عمل . اارند( Customیا  Manual)ارخی اوراینهای پیشرربف و حررف ای امکان تنظیم اسبی . وجوا اارند... رلورسنا

  . اارند... ارجف کلوین 1100ارجف کلوین و یا   8000ای رنگ زمینف اصور، عدای مثال اصور، وارا کران ام

 

ار )، میبایسا اا قرار ااان یک ورقف کاغذ سفید مرجا (Custom)حررف ای ار حالا اسبی  SLRار اکثر اوراینهای    

سپس حالا . مرجا اگیریمار ااخل کاار و تنظیم راصلف اصور، اسبی، یک عکس اعنوان %( 53حلیلا خاکسبری 

اوراین را   WBاعد(.  Enterاا کلمف)را انبخاب کراه و تنظیم بن را اف اوراین میدهیم  Customتنظیم تراز سفیدی اسبی 

 .عکس اصلی را می گیریم گذاشبف و  Customروی

 

ر این حالا تنظیم تراز سفیدی ا. را نیز پشبیبانی میکنند White Bracketing اکثر اوراینهای حررف ای،  تنظیم اسبی    

  اسیار کامل SLRتنظیم تراز سفیدی ار اوراینهای . انجام میشوا Magenta/Greenو  Blue/Amberار اساس رنگ های  

 Blue/Amberرنگ های   انحراف  تنظیم  صور،  اف  حا ،  ار همف  رنگ  امای  تنظیم  امکان. اسا  و اقیق

مکان اراکبینگ تراز سفیدی اف  ور جداگانف ار او جها اا رنگ های روق الذکر ا. وجوا اارا  Magenta/Greenو

 .موجوا اسا

 

اوراینها ار این . ار حالا پیشرربف می توان اراکبینگ تراز سفیدی را اف  ور ترکیبی اا اراکبینگ نوراهی اف کار ارا   

 .ار کار، حارظف ذخیره می کند حالا عکسهای مخبلف اا ترکیب های گوناگون نورسنجی و تراز سفیدی را

 

جها تنظیم تراز سفیدی از ااخل عدسی اارند، این اوراین ها تنظیم اقیلبری نسبا اف   TTLارخی اوراینها سنسور   

حبما ارای تسا قاالیبهای کنبرلی تراز سفیدی ار هر اوراین . اوراینهایی اارند، کف اارای  سنسور خارجی ادنف هسبند

 . طور بزمایشی اقدام اف تهیف عکسهائی ار حا ، مخبلف  انمائیدمورا اسبفااه، ا

 

ممکن اسا الگوریبم تنظیم تراز سفیدی پس از تعویض لنز و یا نصب ریلبرهای   SLRاقا کنید کف ار اوراینهای    

ین نکبف را نیز اا حبما ا. مخبلف، تحا تاثیر کیفیا نوری لنز و یا ریلبر جدید قرار گرربف و اچار خطای محاسبا، میگراا

 .تهیف چند عکس بزمایشی اررسی کراه و اف حالا اتوماتیک اعبماا نکنید 

 

ارنامف های گراریکی امکانا، گسبراه ای جها تنظیم رنگ اف شما میدهند، ولی اقا کنید ارای این تصحیحا،، اف    

، امکانا، گسبراه تری (Photo Shop CS2مثال )ریلبرهای جدید ار این ارنامف ها . زمان زیاای نیاز خواهید ااشا

رراموش نکنید کف ار صور، تهیف عکسها اصور، معموا، امکانا، تصحیح ار ااخل این . اراخبیار شما قرار می اهد

 .نرم ارزارها اسیار محدوا می ااشند، زیرا قبال اف هنگام تهیف عکس اسیاری ا العا، سوژه را از اسا اااه اید

 

چون ا العا، اصور، پراازش نشده تر ضبط میگراند، امکان انجام  ،RAWها ار ررما ار صور، تهیف عکس   

امروزه قالب اوراینهای نیمف حررف ای و تمامی اوراینهای حررف ای جدید از ضبط رایلها اا . تصحیح ایشبری وجوا اارا 

 .این ررما پشبیبانی می کنند 

 

خبر ااا، ولی اهبرین راه حل   Light Roomخصصی عکاسان انام چندی پیا از انبشار نرم ارزار ت   Adobeشرکا   

این اسا کف از حداکثر امکانا، اوراین خوا ار هنگام تهیف عکس اسبفااه کنید و کمبر نکبف ای را اف تصحیحا، اعدی 

 .واگذار نمائید



 نگاتیو دوربین دیجیتال
 مسعود سهیلی

 5836 باان -مجلف اوراین عکاسی
 

 RAW format:ای و نیمف حررف ای ایجیباا ررما جدیدی ازعکس را وارا ررهنگ کامپیوتر کرانداوراین های حررف 

ایگار را وارا ااازار نماوا و اارای اایاا و  مخصوص اف خوا اا ماهیا ویژه و مبفاو، اا اوراین های RAWهر اوراین، 

 . داسبفااه نهائی از این رایل جدید ارنامف کامپیوتری خاصی ضمیمف اوراین گرای

 

بن   ااا  ار ملایساف  و  گرایاده اساا  نگااتیو  رایلم  جانشاین  شاده، ار حلیلاا  سااخبف TIFF EPمبناای کاف اار  ایان ررماا   

رایلی اسا غیر رشاراه و  بیعباا   ااا حجام زیااا، ااا ا العااتی خاام و قااال تعریاف کاف توساط : ویژگیهای خاص خوا را اارا

و غیار قااال   لوشان ایان ررماا تعریاف نشاده وساایز بن را اورااین اطاور اساباندارارزو .اوراین ایجیباا تهیف گرایده اسا

 .ار نگاتیو اوراین ریلمی  120 , 135معین می کند، مانند( معمو    ازرگبرین سایز عکاسی اوراین)تغییر
 

ولای  ;یاا اساالیداسا و حبی سااه تاراز عکاسای ااا نگااتیو  JPGاسیار سااه و مثل عکاسی اا  RAWعکس گرربن اا ررما 

تبدیل این رایل ااف راایلی قااال اسابفااه ساخا اساا و وقاا گیار و شااید مشاکل تار از بنکاف ار تاریکخاناف نگااتیو را ااف روش 

 .اسبی چاپ نمایند، ولی این اار پشا کامپیوتر و ار روشنائی و ادون اوی بزار اهنده

 

   RAW ی منضم بن قاال رویا نیسا و رلط رویروی کامپیوتر و اا اسبفااه از ویندوز و ارنامف هاLCD     اوراین

 , TIFF ویندوزلذا ارنامف کامپیوتری کارخانف تولید کننده، بن را اف رایل قاال اسبفااه ارای . ایجیباا میبوان بن را اید

JPG))... ادین ترتیب ررما  .تبدیل می کندRAWمانند )ران ، کف وااسبف اف مدا خاصی از اوراین اوا، جها اایگانی ک

اولین اار ار مهر . نبوا، اخصوص اگر از او یا چند اوراین مخبلف ارای عکاسی اسبفااه می شدمناسب ( برشیو ریلم

یک ررما   RAWارنامف ای ار اخبیار عکاسان قرار ااا، کف از ررما های مخبلف .Adobe System Inc، 5838ماه 

 DNG (Digital Negative) :واحد می ساخا

 

 ,Epson, Contax  اورااین   ناوع 11    مخبلاف   ررماا هاای  حاضار  ار حااا Adobe  DNG Converter اماف ارن   

Canon, FujiFilm, Kodak, Konica Minolta, Leat, Leica, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Sigma, Sony 

مااان کیفیااا و اساابفااه ار کااامپیوتر و اااویژه ، تباادیل ماای کنااد، کااف امکااان اایگااانی اااا هDNGاااف ررمباای واحااد،  RAWرا از

  www.Adobe.com/Support/downloads/main.htmlارنامااف رااوق اطااور رایگااان ار. ربوشاااپ ااارای اایااا را ااراسااا

 .قاال اسبرسی و اسبفااه اسا

 

لاذکر امکاان و ارناماف راوق ا CSار صاور، اسابفااه از ربوشااپ . را عملی می کند  RAWنمایا رایل  ACD Seeارنامف   

لاذا جهاا صاررف . امکان پاذیر اساا (TIFF , JPG…)اایا نهائی سایز عکس، رزولوشن و ررما قاال اسبفااه جها چاپ 

و ناف )و ارای عکاسانی کف ار اراز مد، رلط از یک اوراین اسابفااه مای کنناد   DNGاف  RAWجویی ار وقا ارای تبدیل

 .نیز میسر اسا  RAWیلهای، اایگانی را(ممسساتی کف عکاسان مبعدا اارند

 

گوناف . ارنامف کارخانف تولید کننده اوراین، ارنامف گراریکی اسا، کف  رز کار اا بن اف مراتب سااه تار از ربوشااپ اساا   

ولای ایان ارناماف معماو    از . مای کنناد   TIFFار یک رولدر را ااا یاک کلیاک تبادیل ااف   RAWهایی از این ارنامف رایلهای

 .نا، ربوشاپ اهره مند نیسبند، هر چند شاید ارای عکاسی کاری ااشدتمامی امکا

 

اا توجف اف اینکف حبی عکاسی اتوماتیک اوراین ایجیباا قاال کنبرا تر و عملی تر از اوراین ریلمی اساا، کاف خاوا کاار    

فااه از تاریکخاناف اساب. قساما مشاکل کاار ار حلیلاا هماین اخاا بخار اساا .عکاسی را ار ارخی موارا سااه تار مای کناد

رراگیاری ایان . ، نیاز اف بشنایی اا زااان انگلیسای، کاامپیوتر و ارناماف گراریکای از قبیال ربوشااپ اارا(Light room)جدید 

اخااا از کااار امراتااب پیچیااده تاار از کااار اااا اوراااین ایجیباااا و اساابفااه از تمااام امکانااا، اوراااین جهااا عکاساای اسااا و اااف 

تاریخانااف نیسااا، و عکااس العماال منفاای عکاسااان نساال هااای گذشاابف اااف اوراااین ایجیباااا از ایاان هیچوجااف اااف سااااگی کااار ار 

 .ولی امکان پذیراسا و ار عصر کامپیوتر ااید از بن اسبلباا کرا. روسا

 

ااف مراتاب ...(   Photo Storageشاارژر، ااا ری، کاار، حارظاف،)علیارغم بنکاف خریاد اورااین ایجیبااا و ملزوماا، بن    

و احبساب هزیناف هاای خریاد ( و اخصوص اا نور کم)ز اوراین ریلمی اسا، اا توجف اف سهولا کار اا این اوراین گرانبر ا



ریلم، ظهور، کنباکا، چاپ و اایگانی بن و هم چنین ار نظر گرربن زماان از اساا ررباف جهاا انجاام ایان اماور ار اورااین 

سااهل : اسبرساای اااف محصااوا نهااایی بسااان و رااوری اسااا. واریلماای، ار اراز مااد، اوراااین ایجیباااا ارزانباار تمااام ماای شاا

 .الوصوا تر، ایمن تر و راحا تر و اگر هدف، اسبفااه از عکس ار کامپیوتر و اینبرنا ااشد، ایده با اسا

 

مگاپیکسال، محصاوا نهاایی  11و ارازایا رزولوشان اوراینهاای جدیاد تاا ( DNGو ایضا   ) RAWااتوجف اف کیفیا اا ی   

مگاا  3تاا  4ااا پاذیرش ایان واقعیاا کاف رزولوشان . یباا اا کیفیبای رراتار از نگااتیو رایلم و اساالید ادساا مای بیاداوراین ایج

ااا بغاوش اااز بن را . پیکسل جوااگوی نیازهای عاای عکاسی اسا، ااید پذیررا کف اوران ایجیباا رنگای ررارسایده اساا

 !اپذیریم و ایاموزیم

 

و اسبفااه عمومی از بن، انیای کامپیوتر و ایجیباا تمام هم وغم خاوا را مبوجاف عکاسای اا توجف اف اازار عکاسی رنگی    

تمامی اورااین هاای ایجیبااا حرراف ای و . رنگی کرا و نبوانسا ار عرصف عکس سیاه و سفید، نگاتیو را پشا سر اگذارا

ولای محصاوا نهاایی یاک عکاس  را ار خاوا تعریاف کاراه اناد،  (B&W)نیمف حررف ای امکانی جها عکاسی سایاه و سافید

این محصوا حبی اا اسبفااه کامال و مطلاق تماامی ارناماف هاای کاامپیوتری قااال . اف رنگ خاکسبری اسا  RGBمونوکروم

امااا . تباادیل و چاااپ اااف عکااس ساایاه و ساافید، کااف اااا راایلم نگاااتیو گرربااف شااده و تمااامی  یااف هااای خاکساابری را اارا، نیسااا

اسبفااه از این عکس ار اینبرناا یاا کاامپیوتر مای تاوان ااا اسابفااه از ربوشااپ بن را ااف ار صور، . مونوکروم خوای اسا

 .عکس سیاه و سفید تبدیل و اا قدری اسبکاری ار خاکسبری ها، تا حدوای قاال قبوا نموا، ولی ارای چاپ مناسب نیسا

چااپ عکاسای از   جهاا  RGBصاور،ا  TIFF , JPG…ااشاد   محصوا نهایی پس از اایا اا ارنامف گراریکی، هر چف   

لاذا، ار صاورتیکف عکاس رنگای یاا موناوکروم را ااا ربوشااپ ااف سایاه و سافید . کامپیوتر خارج و اف پرینبار وارا مای گاراا

تبدیل می شوا و  بیعبا   کیفیا بن پایین می بید و ار نهایا خروجای پرینبار  RGBتبدیل کنیم، هنگام چاپ عکس مجداا   اف 

 .وم اسایک عکس مونوکر

 

 CMYKمسابلیما   ااف   DNGیا RAWار صورتیکف اخواهیم عکسی را جها چاپ ارسا بمااه کنیم، ااید عکس از ررما   

 .و انیای ایجیباا انیای رنگی اسا. این عکس  بیعبا   رنگی اسا. تبدیل و ضبط شوا( ررما چاپ ارسا)

 

ن اورااین هاای ریلمای ارزان و بگراندیساورها اای ارزش نگاتیو رنگای را پشاا سرگذاشاا، وااف تباا ب  RAWار حالیکف   

 !شدند، ار عرصف سیاه و سفید، نگاتیو کماکان حرف بخر را می زند

 
 

 دوربین قطع متوسط
 مسعود سهیلی

 5831تااسبان 

 

و  اا تر الیل ازرگ تر اوان قطا ریلم و اهانف لنز از کیفیاف ا  (MF=Medium Format)عکاسی اا اوراین قطا مبوسط 

 ،1x4اسا و سطح ریلم  581سف اراار ریلم  1/6x4سطح ریلم )ارخوراار اسا 581وضوح ایشبری نسبا اف اوراین های 

سنگین تر اوان اوراین، نیاز اف نور . و ادیهی اسا کف محصوا بن را می توان ار سایز ازرگ چاپ کرا( پنج اراار بن

توانایی  581کف اوراین  ،اناتی را ار اخبیار عکاس قرار می اهدامکMF ایشبر، عمق میدان کمبر و کاار مراا اوراین 

و اف  ور خالصف ... تسلط کامل ار نور، کمپوزیسیون، کاار، MF اا این اوصاف کار کران اا اوراین. بن را ندارا

 .عکاسی را می  لبد
 

 لنز 
 بیعبا   کیفیا بنها و اف ویژه کیفیا اوراین های قطا مبوسط و ازرگ همواره اازار عکاسان حررف ای اواه اند  و    

 :مبفاو، اسا 581اا توجف اف سایز ریلم رواصل کانونی بنها اا لنز . ایشبر اواه اسا 581عدسی بنها از اوراین 

 (میلی مبر 10=  581اوراین )میلی مبر  30لنز نرماا 

 میلی مبر 81،  61،  10لنز واید  

 برمیلی م 800،  100،  510،  510لنز تلف  

 

بن، کف  581تا اا معااا  ،ضرب کرا 41/0می توان راصلف کانونی لنز را ار عدا ، MFارای شناخا لنزهای اوراین    

ار . آورامیلی مبری اهبرین کیفیا را ادسا می 581، لنز 581ار عکاسی پرتره اا اوراین . بشناتر اسا، ملایسف نموا



از تک لنز اسبفااه می شوا، کف  MF ار عکاسی اا اوراین های .کرا میلی مبری اسبفااه 510ااید از لنز  MF اوراین

 .لنز زوم ساخبف شده اسا MFرلط ارای معدوای از اوراین های . کیفیا اهبری نسبا اف لنز های زوم اارند
 

 بدنه دوربین
چف می ماند بینف ای اسا بن. معمو    از ادنف اوراین جدا می شوند(  MFمحل قرار ااان ریلم اوراین ) backویزور و    

 61ارجف قاال تعویض، ویزور 10ار اوراین های پیشرربف تر، عالوه ار ویزور. ار ادنف و امکاناتی چند جها عکاسی

اک های مبفاو، . اسا 581ارجف نیز قاال نصب می ااشد، کف ارای عکاسی خارج از بتلیف اسیار مناسب و مشااف نوع 

اک ار حین عکاسی، امکان اسبفااه  تعویض. قاال نصب اند MFروی اوراین های  1x4و  1/6x4 ،4x4، 581ریلم های 

 .از چند نوع ریلم و اسالید اا یک اوراین را ار اخبیار عکاس قرار می اهد

 

ارخی ار ادنف جای نصب . از  ریق ویزور یا لنز پیا اینی شده اسا، MFامکان نورسنجی ، ار اوراین های مخبلف    

رینگ . می توان موتور ارایو روی بن نصب کرا 581مانند اوراین . ایگر پایف جداگانف ای  زم اارندرالش و ارخی 

  و ارخی،  (SLR)اوراین های پیشرربف تر تک لنزی اند و انعکاسی. عمل می کند 581بن مانند  Converter و ماکرو

 .MF یسا ضروری ارای عکاسی اا اوراینو سف پایف ای اسبوار، وسیلف ا. قاالیا نصب اک ایجیباا را هم اارند

 

 طول فیلم

 :موجوا اسا MFاو  وا مخبلف ریلم ارای عکاسی اا    

 (1/6x4عکس  51یا  4x4عکس  51) 510سایز  -5

 (1/6x4عکس  80یا  4x4عکس  16) 110سایز  -1
 

از ریلمهای قطا  110و  510 ریلم های. ارای اسبفااه از این او ریلم ااید اک های جداگانف ااشا، MFار اکثر اوراین های 

 .گرانبراند 581

. هم سرسام بور ارزان شده اند MFاوراین های . یورش ایجیباا، اوراین های ریلمی را اف سرعا از راه خارج می کند   

وقا بن اسا کف گرا و خا  روی ! عکاسانی کف ایجیباا خریده اند، ماه هاسا خا  می خورا 581اوراین ریلمی 

اا ! جوانبرها از بن اسبفااه خواهند کرا. را تمیز کراه و بنرا، اا کلیف تجهیزاتی کف ااریم، اف اهایی افروشیم 581اوراین 

ایائید عکاسی اف شیوه حررف ای قدیمی را اف اهایی . اند  مبلغ ایشبر، می توان یک اوراین قطا مبوسط اسا اوم خرید

 !ریمعکس خوب اگی! از بن لذ، ابریم! ارزان تجراف کنیم

 

 :موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر منتشر کرده است 
 گرا بورنده یعلوب امداایان....................................................... اف ااغ همسفران

 منبخبی از بثار قباا شیوا............................................. از ساا ها پیا تا هنوز هم

 ترجمف شهیار سعاا،................................................................. بیینفزن، بب، 
 نلاشی های پری یوش گنجی........................................................... چراغ رنگ

 المی راامجموعف عکس محمد اس.......... ............................سفری از میان رنگ ها

 نلاشی های جالا شباهنگی............................................................. بیینف اار ماه
 سرزمین امپراتوران، ترجمف ترانف قطب.......................................... شکوه پارسیان

 قدر، الف عاقلی........................... .............................................از حجم تا لیلی
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 ترجمف اکبر علیرضا سمیعی بذر........................................ جهانی شدن و هنر جدید
 اکبر رریبرز خسروی..............  (تحلیلی ار سانسور کباب ار اوره پهلوی اوم)سانسور 

 ترجمف ارروز یثرای.......................................... ..........................اندی وارهوا

 مرتضی بوینی، بیدین بغداشلو، عبدالمجید حسینی راا........................ رویای ررشبگان
 ترجمف بیالی خرمی نژاا............................................................... بغاز  راحی

 ررهاا رسبمی.... .............................................................................پهلوی ها

 رریبا صدیلیم.................................................................... شما های زیر باکا
 انی یعلوب جواا................  (حلوقی، اقبصاای، اااری)ررهنگ واژگان و اصطالحا، 

 سید احمد رراید................................................. ایدار ررهی و ربوحا، بخرالزمان

 ترجمف حسین علی نوذری..........  (گام اف گام اا جهان رلسفف و هنر مدرن)پسا مدرنیسم 

 51354، کد پسبی 3تهران، ایرانشهر جنوای، کوچف شریف، شماره 
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 کادر مربع
 کیمیا رهگذر

 5831 تااسبان

 

ارخی موارا، اف . انبخاب کاار عکس اسبگی اف موضوع بن اارا. یکی از نکا، مهم عکس خوب، ترکیب اندی بن اسا

یکی از اازار کار عکاس ارای ترکیب اندی . ی تواند اعدا   تعیین شواالیل محدوایا این انبخاب، کاار مورا نظر م

 .مناسب، نسبا  وا اف عرض این کاار می ااشد

 

اف خوای خوا اارای وزنی هسبند کف عکاس اا انبخاب ( عموای)و کاار پرتره ( ارلی)  Landscapeاصطالحا   کاار   

. ا اا نسبا یک اف یک، کااری اسا اا ظاهر ساکن و ادون وزنکاار مرا .ارسا موضوع، کمپوزیسیون بن کامل می کند

از هر  رف یکنواخا اسا و چشم ایننده اف سویی مشخص جلب نمی شوا؛ و ار عوض مرکز بن اسیار مبمرکز و قوی 

 .  پس ار اینجا جذاایا عکس را موضوع و ترکیب اندی محکم بن تعیین می کند. اسا

 

ن ار کاار مراا زمانی جذاب اف نظر می بید، کف علیرغم مبلارن اوان و مرکزیا قوی موضوع و ترکیب اندی نامبلار   

یکی از اازار عکاسی من کاار مراا اسا، نف اف الیل زیبایی بن، . ذا، خوا کاار، ابوانیم توجف را اف نلطف ای جذب کنیم

کاار ارایم اسیار زیبا تر از کاار قرار گیری موضوع ار این . چرا کف همواره تاثیر خوا عکس ارایم ارجحیا اارا

ملدور اسا؛ اگر چف همیشف می توان اعد از  Medium Format (MF)مسبطیل اسا، اخصوص کف این امر رلط اا اوراین

اما اسیار لذ، اخا اسا کف عکس را ار همان لحظف . عکاسی کاار مطلوب را انبخاب کرا و عکس جدیدی پدید بورا

 . عکاسی تمام کنم

 

 
 



 ه بایگانی دیجیتالتهی
 مسعود سهیلی

 5831تااسبان 
 

تولید . سرعا رزاینده گسبرش ایجیباا و تسهیل کار کرا اا تجهیزا، بن، پرونده نگاتیو را اف اایگانی راکد می ررسبد   

ین ا.  اراتوارهای عکاسی ریلم روز اف روز محدواتر می شوند. کنندگان ریلم و کاغذ ادنباا محصو ، جدید می روند

رونق . روند ادانجا خواهد رسید، کف ارای چاپ عکس اف  اراتوار خانگی نیاز خواهد اوا، کف اف خوای خوا خوب اسا

تاریکخانف خانگی ! ایجیباا و رکوا اازار چاپ نگاتیو، ادانجا رسیده کف قیما خرید اگراندیسور را خریدار تعیین می کند

 !می ارزا! امسهل الوصوا اسا؛ حبی اگر سیار ااشد ار حم

 

برشیوهای نگاتیو و اسالید وعکاسان نسل های گذشبف، چف اخواهند و چف نخواهند، می اایسبی اا این شرایط منطبق    

یک اسکنر خوب ار خانف یا محل کار و روزانف، یکی او ساعبی ! تهیف برشیو ایجیبالی ارای عکاس واجب اسا. شوند

شیو ایجیبالی منظم تر و قاال اسبرس تری از اایگانی نگاتیو ار اخبیار ما قرار اسکن کران مسبلیم نگاتیو و اسالید، بر

محدوایا های اایگانی حللف ای ریلم وجوا ندارا و هر عکسی را می توان ار رایلی جداگانف و یا ار چندین رایل . می اهد

اایگانی موضوعی، محلی، ... ندتمام ا العا، عکس ار اسم رایل گنجانده می شو. تحا عناوین مخبلف اایگانی نموا

رایل اا رایف ها و عناوین مبفاو، اایگانی نموا، امکانی کف ( یا چند)اا او کلیک می توان یک عکس را ار او ... تاریخی

خارجی  USBولی ااید بن را ار یک هارا ! اایگانی سااه و ایده با و قاال اسبرسی سریا... ار اایگانی نگاتیو وجوا ندارا

 .ز کامپیوتر حف  کراو جدا ا

 اّما ابزار این کار 
اسکنر عکاسی، اا اسکنری کف ارای انبخاب . انبخاب اازار مناسب ار انجام هر کاری نبیجف ای مطلوب اارا   

ارای منظور اوم اسکنرهای عاای و حبی چندکاره . عکسبرااری از مبون و تهیف اایگانی اسبفااه می شوا، مبفاو، اسا

 . (Optical Density)ترین عامل ارای انبخاب اسکنر عکاسی اانسیبف بن اسامهم . پاسخگوسا

اف ارا کیفیا ار چاپ عکس منجر  1/8اانسیبف کمبر از . می ااشد 1/8مینیمم اانسیبف ارای اسکن خوب از یک عکس،   

رزولوشن، : گر اسکنر ررایا ایشبر، ااید اف سراغ مشخصا، و امکانا، ای 1/8پس از انبخاب اسکنر اا اانسیبف . می شوا

ار  ...مشخصا، بااپبور ریلم، نگاتیو، اسالید... A4  ،A3اندازه سایز اسکن... x4 4، 581اسکن از نگاتیو، اسالید، قطا 

موجوا  EPSONمدا های مخبلف و جدید اسکنر . ادسا بورام EPSONتجراف شخصی ام، اهبرین اسکن ها را از اسکنر

 :  ار اازار ایران
PERFECTION  4990 PHOTO 

 x 9600 dpi Optical 4800اارای وضوح   -

Optical Density -  4.0اا ظرریا D 
 (وروای و خروجی) 48BITاسکن رنگی  -

 x 297 mm 216حداکثر سایز اسکن  -

 IEEE 1394 (6 pin connector x 1)و  USB 2.0اارای پور،  -
ریلم، نگاتیو و جها اسکن  Film Adapter (inch x 8-inch-10)اارای -

 اسالید
35mm film strip 24 frames  

35mm slide 8 frames  
Medium Format (120/220) 6 x 12 cm 3 frames  

5 x 4 inches film 2 frames  

PERFECTION  4490 PHOTO 
 x 9400 dpi Optical 4800اارای وضوح   -

Optical Density -  3.4اا ظرریا D 
 (روای و خروجیو) 48BITاسکن رنگی  -

 x 297 mm 216حداکثر سایز اسکن  -

  USB 2.0اارای پور،  -
 Scan to PDFو Email, Copy, Start/Powerکلید مجزای  6اارای  -

 جها اسکن ریلم، نگاتیو و اسالید Film Adapterاارای -
35mm strip x 12 frames strip  

35mm slide x 4 frames  
6cm x 12cm medium format (120/220) x 1 frame 

PERFECTION  3590 PHOTO 
 x 6400 dpi Optical 3200اارای وضوح   -

Optical Density -  3.2اا ظرریا D 

 (وروای و خروجی) 48BITاسکن رنگی  -
 x 297 mm 216حداکثر سایز اسکن  -

  USB 2.0اارای پور،  -
 Scan to Email, Copy, Start/Powerکلید مجزای  6اارای  -
 Scan to PDFو

 قاالیا اسکن ریلم، نگاتیو و اسالید -
35mm slide x 1 frame , 35mm strip x 6 frames strip 

  (AFL- auto film loader)قاالیا اسکن اتوماتیک رشبف ریلم نگاتیو -

PERFECTION  3490 PHOTO 
 x 6400 dpi Optical 3200اارای وضوح   -

Optical Density -  3.2اا ظرریا D 

 (وروای و خروجی) 48BITاسکن رنگی  -
 x 297 mm 216حداکثر سایز اسکن  -

  USB 2.0اارای پور،  -
 Scan to Email, Copy, Start/Powerکلید مجزای  6اارای  -
 Scan to PDFو

 قاالیا اسکن ریلم، نگاتیو و اسالید -
35mm slide x 3 frames , 35mm strip x 4 frames strip 

 
 .هزار تومان می ااشد 100تا  500روق، همگی ارای عکاسی مناسب و محدواه قیما بن ها این  اسکنرهای

 

 



 من و بنده و جهانی شدن
 کامران عدل

 5838مجلف عکاسی خالق، پائیز 

 

 یار پاریس نشاندم، انیا اچار تحو ، غریب یعواس ی نیموا مدرسف یچهل و پنج ساا پیا، ما تحا مبارك را رو یوقب

 ف انبخاب  راه اوام و  یریخا، و مغرور از شغل ی هم م  جوان را مثل سیر و سر ف اف ی پسر اچف ،من ی ف  لفاوا  

ها هنوز جنگ الجزایر ررانسف و جنگ  ار بن ساا. بورا ی ار م یحاا غریب  خا ر بن قرار اوا جور اسباا را اوشم، اف اف

الوك شرق و اسبثمار   ها اف ی چ ی مصر و حملف شورو  ها اف ی ا و اسراییله ی ها و انگلیس ی ررانسو ی ویبنام امریوا و حملف

، ( ف ااعث  ماا شعف انده اسا)  جا عراق و نااسمان  ران بن ها اف ی امریوای ی شان، مثل حملف اسا نا اسا بنها اف

وصف ناپذیر  یاف غرورو من، جوجف عواس نسل سوم عواس بوانگارا، .  را ی ها را سیاه و سفید م سراسر روزنامف

 نم، حاا  ی رورش را م ی رام،  ف هنوز اعد از گذشا این همف ساا و اا ایدن این همف  وران، هنوز، وقب ی اسا پیدا م

هر  یرا ایدم  ف ایدنا ارا یهای ام و ار جایگاه لژ، صحنف ها را سیر  راه ی از اهبرین زندگ ی نم  ف یو ی  نم و رور م ی م

 .ااشد ی میسر نم ی س

 

 ف  یها، نشسبن و حرف زان و ایدن و معاشر،  ران اا ارراا این حوایا ی ار این میان، خارق العااه تر از همف   

ار پایان هر روز،  یاهد،  ف وقب ی ااا و م ی قرار م یاواند و هسبند، من را ار موقعیب یاشریا، حوایب یهر دامشان ارا

غیر از حیر،،  یشوا؟ جواا ی  ف چگونف م: پرسم ی شوم، از خوام م ی م تنها مااشد، اا خوا ی م ی ف هر روزش  وران

 . نم ی خوام پیدا نم یارا

 

 ی ف عواس. ، عواس شدمی را، این پدرازین ی، و این  ف عجب زندگییخا ر ماجراجوی چهل و پنج ساا پیا، من اف   

 نم  ف  ی ماند و رور نم یاوا و جهان یشدم  ف جهان یانمن، نا اانسبف، وارا جری. یاسا و  هوشان یاسا و جهان یانیای

ها، مثل حیوانا،،   نم، زیرا  ف ما عواس حس مي یاانم، ول ی چرا؟ این اش را نم. سااه اشوا یی  روز ی  جریان محل

ندید؟ خ ی م. اربندی عوعو و عرعر م  نند، و افی مثل حیوانا،  ف زلزلف را قبل از وقوع بن حس م. ااریم یحس خاص

 !خنده ندارا

 

ها ار جهان، چند  اروار و اندیشف یگوید  ف ار جریان سامانده ی گوید؟ این حس خاص می حا  این حس خاص چف م   

مثل اخبراع خط و اخبراع  اغذ و اخبراع چاپ و اخبراع و  شف عواسي و امروزه مواا . اند و ماار اواه یحر ا، اساس

؟ خوب یار ی اارا، چرا از بنها نام نم یازرگبر یلویزیون و سینما  ف امروز جایگاه خیلگویید  ف ت ی حا  م. یایجیبال

این او ررزند . بن حر ا اااند  بمد و سپس ارااران لومیر، اف یاوا عواس ییعن. اند اواه یخا ر بن  ف بنها حر ا، تومیل اف

پرسید  ی م. اارا ی، حاا غریبیچرا  ف مامان عواس را اگیرند، یعواس یتوانند جا ی سینما و تلویزیون نم ی، یعنیعواس

 ؟یچف حال

 

یا نف، پسر عموجانبان اارا ی  . روا ی اخا م ی خانف اخبر خالف جانبان اف. هسبید یرورش را اونید  ف ار ی  عروس   

 ی،  ف خواتان را ارایزر ا ل  یها شما بقا بقا  شما خانم خانما و یا اف  اف. اهد ی تنزا م یملام همسر  اوسا اخبر را اف

عواس شاهد هسبم  ف بقا پسرها هم، هم اماغ  ی امروزه، انده)اید  اید و زیر اارو ارااشبف ، هزار جور توالا  راهیچنین شب

ی  ف رور م یااماا. گویند تشریف ایاورید اا عروس و ااماا عوس اگیرید ی م( اارند ی  نند و هم زیر اارو ار م ی عمل م

ی حا  یا میان عروس و ااماا م. تمام جهان اسا ی ی  شب، ملوف ی ف ارا یسرعروس  یبر  راه اسا و تاج اف ند ربح خ 

ی هایبان را راسا و ریس م لباس. ایسبید ی هسبید  نار عروس و یا اگر خانم هسبید  نار اسا ااماا م! ایسبید و یا اگر مرا 

ار . اوگار، ار ریلم  ازااالنوا ااشد یهمفر یها هید  ف  اقل مثل ژساا ی  نار هم قرار م یپاهایبان را ی   ور.  نید 

اهید  ف چف  ی لبانبان م  اف ی شید و ی  لبخند مصنوع ی گرانبان را م(. از ترسم) نم  ی نم یمورا خانم هم اظهار نظر

 ف شاید  ی  مراسم عروسهمین انبخاب شدن ار ی. عواس هسبید ی شما ار بن لحظف انبخاب شده. اشوا؟ ی  عوس اگیرید

را  ف  یشوا، شما، موجوا ی  الق سرانجام م  شوا و گاهي هم اف ی صدها هزار بن هر شب ار سراسر جهان ارگذار م

. شوید ی شاهنشاه م. شوید ی م یخواتان شخصیب ینیسبید،  و ی  جزء از هفا میلیارا جماعا جهان هسبید، ارا یهیچ

 ییزیونتلوو  یگویید  ف حبما  ار ملاال ی  اوراین ریلم ارااری م. زند ی چشمانبان ارق م. شوید ی نوال م ی جایزه ی ارنده

. گیرا ی  ند و همف را م ی حر ا م یاراار این  ف اوراین ریلم یارا.  نم  ف نف ی عرض م. شوا ی هم همین حاا پیدا م

 . ف شما هم جزء بنها هسبید یا همف

 



و سر  یها و ار مراسم مذهب شاید شما هم من را ار خیااان. گیرم ی ا و صدها عوس ماانید؟ هر ماه، من صد ه ی م   

 . نند ی مرام نگاه م ی مرام، من را مثل همف ی اوراین همراه ندارم، همف یوقب. ها و  ارخانجا، ایده ااشید ساخبمان
 

انیا ی   ور  یجا ها،  ف ار همف پلیس یها مخصوصا  نگاه.  ند ی ها تغییر م همراه اارم، نوع نگاه اوراین اف یوقب یول

. ار اسا اارید یی  را ا امب اتم ی نند  ف پندار ی اوراین شما نگاه م  اف ی ور( ها پلیس ییعن)بنها . شوا ی م یایگر

. دبن را اگیرن ی ف بنها ااید جلو یاه ی ا، پرورش م ار  لف ی، حبما ی  رور شریبنها، شما حبما  اگر جاسوس نباش یارا

ی چند اار اسبگیر م ی، سال(یاانشجویان عواس یحب)ها  تمام عواس. گیرند ی همین جها همیشف ار ملاال ما گارا م  اف

یا  یاردحساا ییا پزش  و اانشجو یپزشو یی  اانشجو ی ف هرگز ارا یامر.  شد ی ااری  م یجاها  یا  ارشان اف. شوند 

 . بید اار و سایرین پیا نمي بحسا

 

بنها . هسا انیا یو این، ار همف جا. ی  ی نید؟ و ارا ی م یخواهند ادانند  ف چرا شما اارید عواس ی هم م یمعمول مرام   

ار رلر  یهرچف مرامان ی  مملوا از نظر مال.  شورها نیز اارا اف یو این، اسبگ. خواهند جزء ارگزیدگان اشوند ی م

شوا  ف ی  عواس،  ی ایگر انیا اسا و نم یشدیدتر از جاها یخیلار ارریلا، این جریان . ااشند، حر ا شدیدتر اسا

همین علا  اف. ار اسبور  ار ی  عواس ار ارریلا وجوا اارا یحبما  چند ارگیر. پایان ابرا اف یسااگ روزش را اف

 یارا یلتواند خی ی اسا، زیرا  ف عدم این شناخا م یعواس حیات یگویم  ف شناخا مرام ارا ی جوان م یها عواس اف

ی بیا م. هم هسا یتا این جریان هسا، عواس. ها اسا ها جزء وجوا انسان ها و وا نا این  نا. عواس گران تمام شوا

 . نم ی توانید مرام را عوض  نید؟ احساسشان را عرض م 

 

تمام اشوا،  ار  ررا ارسد  ف نلره یگفبند  ف اگر روز ی ما م  ، معلمان افیعواس ی چهل و پنج ساا پیا، ار مدرسف   

نیموا  ی ف ماتحا مبارك را رو یاز بن روز. گزین نلره اشوایجا یمگر بن  ف، چیز. هم تعطیل خواهد شد یعواس

 یخواش ار ماجرا اسب یو این، نف  ف عواس. شده اسا یشگرر یها اچار پیا ررا ینشاندم، عواس یعواس ی مدرسف

 .شوا ی علم اارا، اچار تحوا م  اف یاش اسبگ ی از هسب ی ف نیم ی ند و عواس ی نف، علم پیا ررا م. ااشبف ااشد

 

ها  بمدند و اوراین ی لل یها اعد از بن ریلم. یا ها شیشف اوا و ریلم یرربم  ف چوا یچهل و پنج ساا پیا، من پشا اوراین   

 5141اوا، را ار ساا  ف اخبراع شد و  ناما زایس ایوون  ونبارلس سوپر ب  ی وچ  شدند و اولین اوراین ررلوس

پررسور شهریار عدا، ااسبان شناس  یهمین بقا خریدم و بن اوراین را ااام اف یپیا رربف تر یها اعدها اوراین. خریدم

را چند اراار  یبنها گذاشبند و  یفیا عوس رنگ ینگاتیف رسید  ف ماس  ار رو یها اعد نواا اف ریلم. یامروز یاین الملل

 5141 یها ار همان ساا. و اسالید پرااخبند، پو روید را اخبراع  راند یظهور نگاتیف رنگ یااعد اف ااروه.  راند

اوپبی  ها تا . مد را مبحوا  را یو مخصوصا  عواس یاخبراع شد و عواس یچبر تر معروف اف ی و قو یقو یها رالش

را  یا بینف یها را پایین ایاورند تلف اواژ بیوهااین  ف وزن بن یمیلیمبر  شیده شدند  ف وزنشان چندین  یلو اوا و ارا 1000

 یعجیب و غریب اخبراع شد و ار عواس یریلبرها. رسید ی گرم م 400ترین بنها اف حدوا  ی اخبراع  راند  ف وزن قو

 یعواس بن را اف یامروز اسیار یسیاه و سفید را،  ف حب ی نبراسا اخبراع شد،  ف عواس یمولب یسیاه و سفید  اغذها

ی تمام م یرنگ یتر از عواس گران یسیاه و سفید اس یجالب اسا  ف ادانید عواس. اهند، اگرگون  را ی ترجیح م ینگر

 .بن حیر، انگیز اسا خوب گرایا مرام اف یشوا، ول 

 

ا  ف روم سر بخرین تحو ی گیرم و م ی همین جها ارز م  ادهم، اف یشما ارس تاریخ عواس  خواهم ار این ملالف اف ی نم   

 .اسا یشدن عواس یایجیبال

 

هاي  ترین بنها این ساا ، عمدهیول. ساا اتفاق ارباا 514 یشما ار اا  گفبم، ار   یرا  ف من ارا یاانید تحو ت ی م   

تحوا بن ار سف چهار ساا  یها هم نباشد، ول ایجیباا ی  اهم این ساا یاانم، شاید عمر عواس ی نم. اوا 5131تا  5140

، اا چف مشوال، یو یا معمار یصنعب یاراار شما تشریح  نم  ف ی  عوس یتوانم ارا ی من نم. فا انگیز اسااخیر شگ

 یال 8( مند ااشد خوب و توان یاگر خیل) ند، حدوا  یخواهد از ی  ا وراسیون عواس ی  ف م یی  عواس. مواجف اسا یرن

اینج،  1ار  6ی  قطعف اسالید . ظر  یفیا و چف از نظر  میاچف از ن. ساعا ااید وقا اگذارا تا نورها را مبعااا  ند 6

ترین اشبباه مساویسا اا بتا زان   وچ . تومان اسا 8100و ظهور بن ( اگر گیر ایاید)تومان قیما اارا  8000حدوا 

یف و ار سف اا اوراین ایجیباا ازند، ار جی  ثان یاشبباه اسا اف ی ف اگر عواس یار حال. یشا عدا اسوناس هزار تومان

قوا   همین علا، ما عواسان اف اف.  ند ی مجدا اسبفااه م یعواس یبن ارا ی ند و اوااره از رضا ی سو، بن عوس را پاك م

اگر اا اوراین ایجیباا  یحب ییعن. گوییم  ف شرف نگاتیف را حف   نید ی م( الببف نسل اوا ایران)ها نسل اوا ی امروز

 .س  ار  نید نید، اا اقا و وسوا ی  ار م

 



 . رویم ی  جا م اگذریم و ابینیم امروز  جا هسبیم و اف یاین تعاریف و ننف من غریبم ااز ی خوب از همف   

 ی ماهاناف یاز بنهاا، یعنا یاینبرناا اارم،  اف یوا یقوا خاوام ماهاناف رو نشریف و یا ااف 6شاید ادانید و شاید هم ندانید  ف من، 

 تا 100بن این  ی تومان و ار هر شماره 5100شوا  ف قیما بن  ی نبشر منیز م یا یس یایران رو یمعمار

 اغذ ایاورم، قیما رروش بن  یاگر من اخواهم این ماهانف را ار رو. عوس اا  یفیا ممباز وجوا اارا800

ا منبشر ر یماه یو 8 ف ار چاپ بثار موجوا اسا، شاید ابوانم هر  یو از نظر مشوالت. شوا ی هزار تومان م500یاا 

ارصد ارا  60 یال 80ار اهبرین شرایط   اغذ،  یچاپ عوس ار رو)  یایجیبال یتصویرها  یفیا    نم، و بن هم نف اا

 .ام این  ار بوانگارا زاه هسبم  ف ار ایران اسا اف یاحبماا ی  میلیون ار صد من اولین  س اف(. اارا

قبل  ی نید  ف  س ایگر اگر رور مي)اولین بن هم ار جهان هسبم ار صد  500احبماا  و اف. یا یس یرو یا انبشار مجلف 

خوا  یو ا. انبشار، هسبند ی ، بیندهیو یا اینبرنب یا یانبشارا، س(. این  ار زاه اسا، حبما  خبرم  نید از من اسا اف

 .نیسا  ف ار اا ، بن را ار ملام اخبراع خط بورام

 

اراند، و  ی ها م ررواگاه ریلم خوا را اف یاایسب ی خوا م یها ارساا عوس یان اراتا همین اه ساا پیا، عواس یساالا  یعن   

ااشا اا برم  یمخصوص یها ماچ، پا ا یانگاه پار(. عوس اوا وهسا یچون مر ز جهان)ررسبااند ی پاریس م  اغلب اف

اگذریم  ف مرام اا چف . ااایم ی پاریس ممساررین عازم   ها اف گذاشبیم و ار ررواگاه ی بن م یها را تو ماچ  ف ما ریلم یپار

 یشدیم چف احساس غرور ی ها مواجف م اا این صحنف یها، وقب  راند، و ما اچف عواس ی ما قبوا م یها اسبف یاحبرام و ااهب

 چهار اوراین از ما بویزان یها سف ال ار بن ساا. شدند ی اا او هفبف تأخیر چاپ م یگاه یارسال یها عوس یااشبیم، ول

ها و  این اوراین ی همف. تلف یواید، یوي ارا یارا ییو. سیاه و سفید یایگر ارا ییو. اسالید یی  اوراین ارا. اوا

. رسد ی ی   یلو و نیم نم  اف یامروز وزن ی  اوراین ایجیباا اا ی  لنز اضار. ها حد اقل اه اوازه  یلو وزن ااشبند اواژ بیو

اا این تفاو،  ف عواس ار پایان روز . عوس اا  یفیا اا  اگیرا 566تواند  ی ، میمگااایب 5000عواس اا ی   ومپا ا 

خواهد  ی م. از نو ی امپیوتر پرتاالا و رراا روز از نو و روز یها اریزا رو ی قوا امروز  ها را، اف تواند تمام عوس ی م

اینبرنا و ار سف سو، و جی  ثانیف،  وا افش ی تلف رون مواایل انبرناسیونالا وصل م یپاریس؟ رو  افرسبد افرا  عوسا

. یو نف سانسور یا اعدهلو نف ال یو نف گارا ینف پلیس. ررسبد ی پاریس م  هایا را از شماا عراق یا ارغانسبان اف عوس

 خسبف شدید؟

اعضي از معماریم را منبشر  رام،  ی مجلف یوقب. یعواس ی و بینده یا یانبشارا، س خبم ماجرا، ارگرایم اف یارا   

تواند ی  اغذ را اگیرا،  باب را انسان م یتواند جا ی  ف نم یا یبقاجان، س: اااا ازرگ مأاانف گفبند  ف ی، اا لحنیاهال

 ف اشبباه )رخبخواب  یتواند اا  امپیوترش اروا تو ی انسان  ف نم. رخبخواب و قبل از خواب  باب اخواند یابرا تو

نیسا  ف از این مرا ررزانف اپرسد  ف شما  یحاا یو(. رخبخواب یوتر پرتاال اروا توتواند اا مپی ی انسان م. محض اسا

 یها توانید اا  باب ی رخبخواب؟ سماا ایگر من اینسا  ف بیا شما م یبن هم تو. خرید  ف اخوانید ی چندتا  باب ار ساا م

الا از تعداا و وزن و صاز اسبی یاحمد رخبخواب اروید؟ اوسا ررزانف و عزیزم، احمدرضا یتو  نصرهللا  سراییان اف

 .توانند موضوع را ارك  نند ی رلط اوسبان مشبرك م. او هسبم یعاشق ااایا، گفبار. گفا ی هایا ارایم م حجم  باب

ها  امپیوتر ار  ساا پیا انجام ااام، ار بن اوران میلیون 8 ف  ی بق مطالعات. تازا ی جلو م انیا اارا چهار اسبف اف   

اگر . تواند ادون زاان  امپیوتر حرف ازند ی ساا اارا، نم 80 ف ار راه اسا و  مبر از  ینسل. رروش رربف اوا  ن افایرا

ساا پیا  81را  ف  یهای عوس یها رنگ و  نبراسا ریلم. این را ارك نونیم، از هم ا نون از پاك ااخبگان او جهانیم

 نم تا  یبنها را اسون  نم و ایجیبال ی روند و مجبورم همف ی ارند از این مام  ف هیچ، ماا اه پانزاه ساا پیا نیز ا گرربف

من نیسبند و ماا بیندگان   تاریخ این مملوا هسبند و مبعلق اف یها سندها  این عوس. نسل بینده حف   نم یابوانم بنها را ارا

 . ااید ار سرم اریزم یادون تونی  ایجیباا، من  امران عدا چف خا . هسبند

 

ار بن روزگاران . گذرا ی نشاندم م یعواس ی نیموا مدرسف ی ف ما تحا مبار م را رو یچهل و پنج ساا از بن روز   

 شند اا این تفاو،  ف بنها ماا نسل بینده هسبند و ی و امروز، ایگران اارند جور من را م.  شیدم ی رلط جور اسباا را م

ساا از من  60را اوشم  ف شاید  ی نم، ااید ااز هم جور اسباا یگدنده زنبنوف ابوانم ار بی یاز مواقا، من ارا یاعض

ی جلو م  ما ان اارا اف یااید ااز هم ارس اخوانم و تونی  ایاموزم، زیرا  ف عواس یسالگ 48من، ار سن . تر اسا جوان

 .ااشدی رنا م   ف علب اماند محووم اف یروا و هر  س 

 .شدن نوشبف شده و تلدیم شده اسا یهنر و جهان ی مناسبا  نگره ، افی این ملالف   
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 جاسم غضبانپور
 

 گفا   معشوقی  اف  عاشق  کای   ربی             تو اف  غراا ایده ای  اس شهرها       
 گفا شهری کاندر بن جا البر اسا          پس کدامین شهر از بن ها خوشبر اسا        
شهری کف از یاک ساو حضاوری . ار میان شهرهای ااسبانی، شاید ام ار کنار ارگ بن جایگاهی ویژه و یگانف ااشبف ااشد   

 تنها اازمانده نسببا   سالم روزگارپیا از اسالم و یااگااری ااف. ارسانف ای اارا و از سوی ایگر حضوری واقعی و امروزین

و تجلای ارااه صادها ررمانفرماای ااف ناام و گمناام، کاف ار ... جا مانده از تالش هازاران معماار، نلااش، هنرمناد، صانعا گار

و بن چاف اتفااق اربااا، قهار  بیعاا ااوا، کاف ااا زلزلاف ای ساهمگین، ایان . اامان بن پناه گرربند و یا ااف پناهنادگان ارگ تاخبناد

یاد و مصایببی را رقام زا، کاف ناف تنهاا مراماان و سااکنان اام را ااف ساوگ نشااند، الکاف یااگار کهن ایران زمین را ار هم پیچ

 .ررهنگ و تمدن این مرز و اوم را ار سوگ یکی از ررزندان راسبینا سوگوار کرا

اگر چف ایان سار رصال هاا، بن چناان . می کوشم سر رصل هایی از خصوصیا، ارجسبف و شاخص ارگ را روشن سازیم   

ف ار این مجاا کوتاه، تنها پرااخبن اف نکا، اارز بن امکان پاذیر اساا، و اای گفاا گاو، شاناخا تماامی گوشاف گسبراه اند ک

 . ها و زوایای بن نیازمند پژوها های تفصیلی موضوعی مرتبط، اعم از میدانی و کبااخانف ای اسا

 

 موقعیت جغرافیایی بم
مبار ااا تر از ساطح اریاا واقاا اساا، و ااا شاهرهای  5000ام شهری اسا ار شارق اسابان کرماان اماروزی، کاف حادوا    

اام اارای او اخاا قادیمی و جدیاد اساا، کاف هسابف قادیمی شاهر هماان . زاهدان، ایرانشهر، جیررا و اراسایر همساایف اساا

 .ارگ معروف اسا و اخا امروزی بن شهر جدید و مجموعف ااغا، و نخلسبان ها را ار ار میگیرا

اوران قاجار، و اا تخلیف تدریجی ارگ از ساکنان بن شاکل گرراا، و ااف ماوازا، بن کالباد ارگ رو شهر امروزی ام، از    

این روند تا زمان پهلوی اوا تا ادان جا ااامف یارا کف ارگ قدیمی، یکپارچاف از سااکنانا تهای شاد، و شااید . اف ویرانی نهاا

 .تنها گروه های گریزان از جامعف، بن را مأمن خوا یاربند

 

 همیت مکانی بما 
اف روایاا ساااه تار، مای . ام ار سر راه هندوسبان، و ار چهار راه ارتبا ی خراسان، رارس و اناار هرمزگان قرار اارا   

روناق . توان گفا کف ام محل ارخورا او جااه ازرگ اازرگانی مشارق زماین یعنای، جاااه ااریشام و جاااه ااویاف ااواه اساا

. ، کشاااورزی ار اازرگااانی جهااان اسااالم، جایگاااه مهماای اااف ایاان شااهر اخشاایده اسااااارناادگی و حجاام قاااال توجااف محصااو 

گزارش های ملدسی و اان حوقل ارااره اارندگی ار ام، ااف ویاژه تأکیاد ارصااارا، بن، گاواه محکمای ار پیوناد ااازار اام ااا 

 .اازارهای اور و نزایک اسا

 

 صاحبان ادیان و مذاهب در بم
و موقعیا ترانزیبی زمینف ای ارای حضاور صااحبان ارکاار و اایاان مخبلاف را راراهم بورا،  شاید صرف رعالیا تجاری   

ماذهب سااکنان شاهر، پاس از رابح اام و اساالم بوران بناان، سانی ااا . کف از این حیاث شاهر اام ویژگای شاخصای ااشابف اساا

قی ایاران و کراناف هاای خلایج ااا ظهاور خاوارج ار تااریخ اساالم و حرکاا بن هاا ااف جناوب شار. اکثریا شارعی ااواه اساا

 .رارس، ام نیز از مراکز خوارج ایران اف شمار می بمد

حضور و بوازه خوارج ام ار گزارش های ارجای مانده قاال توجف اسا و همگی از مساجد و اارایی های بن ها ار ایان    

م ااف قهسابان، کاف حاوزه رعالیاا اساماعیلیف نزایکای اا. زرتشبیان نیز از جملف اقلیا های اینای اام ااواه اناد. شهر یاا می کنند

اوا، و قرار گرربن بن ار سر راه هندوسبان اف عنوان بخرین مرکز اا نیان، زمینف نفوذ این ررقاف ار اام را ااف وجاوا بوراه 

و از سوی ایگار، اام ااف ویاژه از ساده هاای هشابم . بقاخان محالتی شورش خوا علیف پااشاه ایران را ار ام اعالم کرا. اسا

کساانی چاون ساید  اهرالادین امای، صااحب . نهم هجری اف این سو، سرزمین و خاسبگاه صوریان و عررای نامی اواه اسا

، "رساالف ملادما، عرراای اام"، میرزا نعیم و رونق علی شاه و همچنین وجوا بثاری چون خانلاه ام و کبااای مانناد "ام نامف"

 .شاهدی اف این مدعاسا

 

 آثار تاریخی بم
 گفا و گو مهم ترین اثر تاریخی موجوا ار ام همان ارگ تاریخی اسا کف از بن چنان اهمیبی ارخوراار اسا،ای    



ااا ایان حااا، بثاار مهام ایگاری نیزخاارج از حصاار ارگ وجاوا . کف سایر بثار ایگر را تحا الشاعاع خاوا قارار اااه اساا 

قلعاف "کف ااف " قلعف کوهک: "مهم ترین این بثارعبارتند از .اارند، کف هر یک یاا بور ارگی از تاریخ و ررهنگ شهر هسبند

ایان اناا  تااکنون اراااره . کیلاومبری ارگ تاا قبال از زلزلاف پاارجاا ااوا 1/5نیز معاروف اساا، و ویراناف هاای بن ار" اخبر

ان بن را اسیاری بن را کهن تر از ارگ اانسبف و ااف راحبای مای تاو. کاوش های ااسبان شناسی کاملی صور، نگرربف اسا

نگارناده پایا از وقاوع زلزلاف عکاس هاایی از تصااویر بتشادان روی ایوارهاای . ار شمار پرسبا گاه های بناهیبا قارار ااا

 .نیمف ویران تهیف کراه کف موجوا اسا

 

ایان اناا نیاز . انای ایگر، مسجد اهل سنا اساا، کاف ویراناف هاای بن ار راصالف یاک کیلاومبری شارق اام اااقی ماناده اساا   

 .ورا اررسی پوپ قرار گرربف و اف احبماا زیاا همان مسجد تاریخی اهل سنا ار محلف ازازان اواه اسام

خانلاه و ملبره نیز از اناهای این شهر اسا کف ار شماا شرقی ام و نزایک مسجد رسوا قرار اارا، کف ااف احبمااا زیااا    

 .اخا های جدیدی اف بن ارزواه شده اسا هسبف اولیف بن مبعلق اف اوران سلجوقی اسا و ار  وا زمان،

اناای ایگااری کااف ماای تااوان از بن ناام ااارا، قیصااریف اسااا کااف اااا کااراری اازارچااف، ار جنااوب غرااای ارگ واقااا اسااا و    

 .معماری قجری اارا

 

 بم در پهنه افسانه ها

و از شاهکارهای ااایا، حماسی  بینف ای تمام نما از ررهنگ و تاریخ شاهان ارسانف ای ایران زمین شاهنامف رراوسی   

شایان توجف . حضور پر رنگ ام و ارگ بن ار این کباب نشانگر ریشف مشبر  تاریخی و اسا یری بن اسا .جهان اسا

ار این . این کف محل وقوع صحنف های تاریخی شاهنامف ار ارگ مشخص اسا و تا اف امروز اف همین نام شناخبف می شوا

 :اازنویسی می کنیم شاهنامفپایف جا ااسبان هفبواا را ار 

چنان کف رسبم و زاا را نیز از . چون کیخسرو از گیبی سرخوراه گشا، گراان ایران را همی اف پیا خویا ررا خواند   

ار بن انجمن پس از اندرز رراوان، ررمان هر . بن گاه ررمان ااا تا مرام و ازرگان ار ایرون شهر انجمن براسبند. سیسبان

 :بن چف اف رسبم رسید، خواسبف زاا اوا. ا اف نام پهلوانی کراسرزمین ر

 

 زمین          سرارراز کی خسرو پا  این   نوشبند عهدی ز شاه      
 سبواه اف مرای اف هر انجمن   پیلبن           گو  سپهبد   اهر   ز      
 مای هند کاال و انبر و   تا اف اریای سند           مف   ز زاالسبان      
 کاالسبان  و چین تا اف اگراسا و غزنین و زاالسبان          روار       
 نیمروز           سپهدار ریروز و لشگر رروز  کشور  را اوا  هم او      
 زمین  رسبم  اااا اف  بااا  بررین          کف   ادو ااا منشور و کرا       
 
کارهای اسیار کارا، چاون نبارا ااا اسافندیار رویاین تان، پادر اهمان و . ررمانروا اوارسبم سالیان ساا اف سرزمین خویا    

رسبم ار ایان ایاار ااف سالیمان اا اساا و . کشبن او، و رربن اف پیشگاه سلیمان اف نمایندگی لهراسب پسر و جانشین کیخسرو

سبور ااا چاهی ژرف ار رراز تپاف اام کناد ار اازگشا، چاه کن و ارواگر را اا خوا اف ایران بورا، و ا. اف این وی ار بمد

 .از این رو، بن چاه را از کراه سلیمان و رسبم هر او می اانند. ند

 

اهمن کف پس از مرگ پدر اارای پارورش ااف رسابم ساپراه شاده . ساا ها گذشا، و رسبم نیز اف اسا شغاا از پای ار بمد   

ن اار تخاا نشساا و نخسابین خواسابف خاویا خاون خاواهی پادر را چاون نیاا امارا، اهما. اوا، یلی شد و اف نزا نیا اازگشاا

. زاا پیاار را یارااا و ار انااد کاارا. سااپاه براسااا و رهسااپار ساارزمین ناایم روز شااد. ازرگااان و پهلوانااان را گاارا کاارا. گفااا

بااند، سارانجام او ساپاه ار ارااار هام ایسا. ررامرز پسر رسبم ار اراار اشامن، گاراان سیسابان را ااف گارا خاویا رراخواناد

 .نبرای سخا روی ااا

 

 کمان          زمین گشا جنبان تر از بسمان  جر  و   تبر زین     چا   ز      
 تاانده ماه  و  روز  رخشنده  سف شب هم ارین رزمگاه          اف و سف روز      
 غاسا می   بسمان  سپاه  و تیغ          ز گرا   و پو ا   اارید   گرز   همی      
 
. سپاهیان اهمن زمان را نیک یاربند و اار سار ساپاه سیسابان تاخبناد. روز چهارم گراااای اف سوی سپاه ررامرز ار گررا   

اهمن اسبور ااا، کمی از بن سوی میدان چواف ای بوراناد و اار . اسیار را کشبند و ررامرز را زخمی اف اسا اهمن سپراند

و جاایی کاف ررامارز را ااف " اارسبان"امروزه، ار ام، اف جایی کف چوب را بوراند . پای کراند و ررامرز را اف اار بویخبند



اهمن اف یاامان این پیروزی ار بوراگاه خویا اژی اسبوار ساخا، ااف ناام اهمان کاف کوتاف شاده . گویند" اارزین"اار زاند 

 .اسا" ام"بن ارگ 

 

گماشابف ای از ساوی بناان اار ارگ ررماان مای راناد، تاا ، "اارا" و ررزنادش" هماای"ار سراسر پااشاهی اهمان، اخبارش   

. ساپرا" یا همان بنبیوخوس"اسکندر خراسان، عراق، رارس و کرمان را اف انطحن . اینکف اسکندر ناخجسبف ار ایران تاخا

و کرماان  ار روزگار اشکانیان نام ررمانروایان ام. او چهار ساا ررمان روا اوا، تا اینکف اف اسا اشک پسر اارا کشبف شد

 .را نمی اانیم، مگر واپسین بن ها، االش اشکانی، کف اف اسا اراشیراااکان از میان ررا

 

هایچ کاس را یاارای ایساباان ار روی او نباوا، مگار هفباواا . اراشیر تا هند نیز تاخا و ار سراسر ایران زمین چیاره شاد   

 :نامی از ام، کف ااسبان بن چنین اسا

 

ااف پارسای " واا"چف . هر کس را هفا پسر پی ار پی از مااری بمدی، هفبمین را هفبواا می نامیدندار عصر ااسبانیان،    

او را نیاز هفاا پسار ااوا و یاک . مرای اوا ار ام کف زندگی اف ناداری و ساخبی مای گذراناد" هفبواا"این . را گویند" پسر"

ی شادند، چارو و اوکادان هاا، پشام و پنباف اار مای بیاین بن روزگاار ااوا، کاف اخبرکاان اهلاان هماف روزه هام گاروه ما. اخبر

هار یاک رشابنی خاوا را مای . بن جاا انجمان مای براسابند. گرربند، چاشا ار می ااشابند و از اروازه شاهر ااف ار مای شادند

روزی چناان شاد، کاف اخبار هفباواا ااف هنگاام . رشا، همف اا یکدیگر چاشا می خوراند و شامگاهان اف خاناف ااازمی بمدناد

ارگرراا  چاون خاوران خواساا، کرمای ااف میاانا ایاد،. ارااشا اا خوا ارا. بی یارا کف ااا از ارخا ارکنده اوارربن سی

اگار روز او . ماارش شااا شاد. شامگاهان خانف بمد. بن روز، اف او چندان روزهای پیا رشبنی ارشا. ار اوکدان انداخا

همف روز کرم را ار اوکدان مای .را از ااشبن کرم یاربف اوا اخبر  اف بسانی ارشا و این نیرو. را سف اراار رشبنی سپرا

 .پدر را نیز بگاه ساخا، سخا شاا شد. نهاا و از پاره سیب ادو می ااا

 

از اوان کرم، کار هفبواا و ررزندان روز تا روز اا  گررا، تا ادان جا کف ار ام سرمایف ای ازرگ رراهم بورا و سخا    

از ایان رو، ارواگاران جایگااهی شایسابف اارای . ان ازرگ شد کف اوکدان ار اناداما تناگ گشااکرم نیز چن. بوازه ار کرا

هفبواا چنان نیرومند شد، کف گروهی انبوه زیر پارچم او گارا بمدنادو ااف ااشابن کارم، شاهر و ارگ اام را ادساا . بن ساخبند

بن گاه ار راراز ارگ جاای . جا را اگررا سپس پسر ازرگا، شاهوی را اف نرمانشیر جیررا و روااار ررسباا و بن. بورا

 .نام یارا" کا کرم"کرم را ارسا کراند، کف یاامان بن اروازه ای از ارگ 

 

چندی گذشا، هفبواا کرم را ار او گراوناف ای نهااا و ار پیشااپیا ساپاه ااف گواشایر، شاهری کاف  تاازگی اراشایر اااکاان    

سپس ار سراسر کرمان چیره شد و هر جاای بن گماشابف ای . ف چنگ بوراگواشیر را ا. نبرای ار گررا. ساخبف اوا، تاخا

 .بن گاه ررمان کرا تا اژی اسبوار ساخبند، کرم را ار بن جای ااا و یکصد پاسبان گرا بن نشاند. گمارا

 

ی ارناگ ساپاه براساا و اا. تا اشنید، ساخا ار خشام شاد. این همف، اف هنگامی اوا کف اراشیر از هندوسبان ااز می گشا   

. کرم کف اژاهایی شده ااوا پیشااپیا ساپاه جاای ااشاا. هفبواا نیز لشکر ساز کرا و اف اراار او شبارا. ار سر هفبواا تاخا

ار سپاها گرسنگی ارباا؛ از بن جاا کاوچ کارا، . اام تا شام نبرا اوا و از این همف سبیز و بویز، اراشیر روی پیروزی ندید

 ".کار را خوارمایف نبوان گررا؛ تا زمیان ار ندارم از پای ننشینم این: "او ررسنگ پس نشسا و گفا

 

، سپهسااا ر ااازرگ او، ساپاه را ار همااان جااا اااز اارا، بن گاااه خااوا جاماف خراناادگان کرمااانی "شاهرگیر"پاس ررمااان ااا    

از کسان خاویا را هماراه پوشید و اه سر خر از ارزار پیلف وران اار کرا، مشبی سیاه اانف زهربگین نیز ارااشا، هفا تن 

شهرگیر را گفا کف چاون کاار کارم را ااف پایاان اارم، بتشای اازرگ خاواهم ارروخاا، اگار . کرا و رو اف سوی اژ کرم نهاا

 .شب ااشد، پرتو بن ار کمین گاه شما ایده می شوا و گر روز ااشد، اوا نشان بن اسا

 

چون نیروی این : "اراشیر گفا. یدند اف گرا ایشان ار بمدندپاسبانان اژ تا خراندگان را اد. پس ای ارنگ بهنگ اژ کرا

شهنشاه، زمان نیک . و همگی را سخا اااه نوشانید، چنان تا، ز خوا ای خوا شدند" کرم اانسبف ام پیشکشی بوراه ام

ا مرا سپس اراشیر اا هف. خوران همان و مران همان. یارا، سیف اانف زهربگین اگشوا، پیا روی کرم نهاا تا اخورا

اوا بن ادید، اا لشگر اف اژ " شهرگیر. "بن گاه بتشی ازرگ ارارروخا. همراه تیغ ار کشید و پاسبانان را همف اکشا

ایری نشد، مراان هفبواا پراکنده گشبند و . هفبواا نیز تا چنین اریارا، لشگر براسا و اف نبرا پرااخا. تاخبن کرا

 .(ا اف کباب ام مراجعف شواارای ایدن عکس ه. )اراشیر ار ام چیره بمد



 

 
 

 

 عکاسی با اسکنر
 مسعود سهیلی

 5831اهار  -مجلف عکاسی خالق

 

تولید اازار جدید ار روند تکامال ایجیبااا . ایجیباا اا عرضف محصو ، جدید، عرصف نوینی را اف روی عکاسان ااز نموا

اّماا بیاا خاوا  راحاان و تولیدکننادگان از . و اا هادف مشاخص جاایگزین کاران و تکامال نگااتیو مسایر خاوا را  ای مای کناد

 کاراری های مبفاو، محصو ، جدید بگاهی کامل اارند؟

 

 
 

اعدها، این وسایلف اارای تصاویر اارااری از . اسکنر ارای تصویر ارااری از نوشبف ها و عکس های موجوا تولید گراید   

ماورا اسابفااه قارار گرراا؛ کااری کاف ... مکاتباا، اااری مسبندا، قدیمی و ایجاا اایگانی ایجیبالی، چف عکس عکاسان، چف

اّماا کاارکرا ایان وسایلف ارهماین جاا . انجاام مای شاد  ASA 32قبال   توسط اورااین نگااتیو، ساف پایاف کپای و رایلم سایاه و سافید

را نظار ااوا، کا هاایی کاف تصاویر ساطح بنهاا ماو. اسبفااه از اسکنر اف جاای اورااین مسایر خاوا را اااماف ااا. خاتمف نیارا

را روی ... شارکا هاای تبلیغااتی و گراریساا هاا، کاشای و سارامیک... کاشای، سارامیک: روی صفحف اسکنر قرار گرربناد

 .صفحف اسکنر گذاشبند و اا اسبفااه از محصوا بن ار ربوشاپ بگهی های تبلیغاتی ساخبف شد

 

 اساکن را از اشایائی کاف اعاد کمباری ااشابند. امارای تسا و گسابرش ایان روناد اسابفااه کار Epson 1670از یک اسکنر   

ااف عناوان بخارین بزماایا یاک اورااین . شروع کراه و ااا اسابفااه از اشایاء مخبلاف ضاخاما را ارازایا ااام( مثل صدف)

اساکنر مانناد اورااین عمال مای کارا و محصاوا کاار بن . نبیجف رضاایا اخاا ااوا. عکاسی را روی صفحف اسکنر گذاشبم

 .اوا عکسی قاال قبوا

 



            
 

ار مرحلاف اعاد ار اساکنر را اااز . اابادا یاک ملاوای سایاه پشاا بن قارار ااام. چند صادف را روی صافحف اساکنر گذاشابم   

ار هار او حالاا زمیناف عکاس . نبیجف تلریبا   یکی اوا، ولای کیفیاا اولای انادکی اهبار ااوا. گذاشبم و ادون ملوا اسکن کرام

ار صاورتیکف . ماورا تماام اشایا ایان روش جوااگوساا، اجاز شیشاف، رلازا، و ارخای اشایا تیاره رناگ تلریباا   ار. سیاه ااوا

صادف، )زمینف مشکی ااین قطعاا، ماورا نظار نباشاد، ااا پار کاران رضاای ااین قطعاا، قارار اااه شاده روی صافحف اساکنر

 .می توان میزان بن را اف حداقل رساند...( ماکارونی

 

 
 

ارای اشیاء تیره رنگ، انبخاب رنگ زمینف، اسابگی ااف رناگ . ای زمینف سفید، نبیجف خوای ااشاارای شیشف و رلز، ملو   

اا توجاف . یک اوراین عکاسی مشکی اا زمینف زرا عکس خوای اسا. تیره موجوا، نوع بن و هم چنین سلیلف شخصی اارا

بن را اااا اساابفااه از ارنامااف ربوشاااپ  اااف روش نااورپراازی اسااکنر، همااواره رنااگ زمینااف، نیاااز اااف تصااحیح اارا و یااا اایااد

 .اسبفااه از پارچف اف عنوان زمینف همواره پاسخگو نیسا، چرا کف اارا بن نشان اااه می شوا. اطورکامل عوض کرا

. ار این روش، اخا ر شد، نور اسکنر، کوچکبرین ذرا، گرا و غبار روی شئ و یا صفحف اسکنر، عکاسی مای شاوند   

ر ااز ااشد و از ملوای زمینف اسبفااه نشوا، ذرا، گرا و غباار ار رضاای ااا ی اساکنر نیاز تصاویر ار صورتیکف ار اسکن

 .اف این الیل همواره ااید موضوع مورا نظر عکاسی و صفحف اسکنر را تمیز نموا. ارااری می شوند



 
 

اهاره اارااری از . ل ارخوراارنادسانبی مبر اا ی صفحف اسکنر از وضوح کام 8الی  1عکس های گرربف شده تا ارتفاع    

ار ربوشاپ عملی اسا، ولی این کار تصویر گرا و غبار موجوا را نیز اقیق کراه   Sharpnessوضوح ایشبر اا اسبفااه از

 .و ذرا، سفید رنگی ار زمینف عکس پیدا می شوند، کف تصحیح بن تا حد زیاای ار ربوشاپ عملی اسا

 

اسابفااه از اساکنر ) عکس اطور کامل ار اخبیار عکاس اساا  dpiعکاسی، امکان انبخاباا توجف اف اینکف ار این روش    

، امکاان 8100انبخااب رزولوشان . ، امکاان عکاسای از جزئیاا، عملای اساا(اا مدا اا تر، این توانایی را ارزایا می اهد

ا  و کیفیاا خاوب، جزئیاا، نبیجاف ااا اقاا اا. سانبی مبر را عملی می کناد 1x1عکسبرااری از جزئیا، یک سنگ کوچک 

 .اارا بن را نشان می اهد، کف خوا نوعی نلاشی ایجیباا هم هسا، کاری کف ممکن اسا اا اوراین عکاسی عملی نباشد

 

اساکنر ااف جاای عکااس . تفاو، اساسی این روش عکاسی اا عکاسی اا اوراین، عدم امکان کنبرا ناور موجاوا مای ااشاد   

تغییر موقعیا شئ روی صفحف اسکنر، می تواناد تاا حادوای ناور را تنظایم و عکاس ماورا  تصمیم می گیرا؛ ولی عکاس اا

این روش جها اسابفااه ار عکاسای تبلیغااتی، ااا ناور زیااا کاف تماامی کاا  مشاخص اساا، نبیجاف قااال . نظر را ادسا بورا

صااویر جزئیااا، نیااز نبااایج اقیلاای هاام چنااین ار ماااکروربوگراری نبااایج اساایار خااوای ادسااا ماای بیااد و ار تهیااف ت. قبااولی اارا

 .حاصل می شوا



 
هر چند کاف ار ایان روش عکسابرااری کنبارا ناور ار اخبیاار عکااس نیساا، ولای اسابفااه خالقاناف از اساکنر، امکاان تهیاف 

ار مااکروربوگراری . کارهای هنری و عاالوه اار بن کارهاایی مبفااو، ااا عکساهای اورااین عکاسای را ااف عکااس مای اهاد

عکس از جزئیا، یک شئ ار حدی اسا، کف اوراین عکاسی قاار ااف عکسابرااری از بن نمای ااشاد و  بیعباا    امکان تهیف

 .نبیجف کیفیا اسیار خوای اارا

 

 :فراموش نشود
 .سوژه مورا نظر عکسبرااری کامال   تمیز و عاری از گرا وخا  ااشد -

 .روی صفحف اسکنر را اطور کامل ارااشا اا اسبفااه از سشوار می توان غبار. صفحف اسکنر تمیز ااشد -

 .اشیا اف برامی روی اسکنر قرار اااه شوند، تا صفحف اسکنر خط نیاربد -

 .اشیا سنگین را روی اسکنر قرار ندهید -

 .ار صورتیکف اشیای تر و خیس یا چرب را اسکن می کنید، االراصلف صفحف اسکنر را تمیز نمائید -

 :اف بارس زیر ار اینبرنا مراجعف شوا ارای ایدن عکسهای ایشبر،   

www.MasoudSoheili.com/Research/Scanography/Scanography.html 
 



      
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 



  انجمن های عکاسی
 حسن سربخشیان

 5831پائیز 
 

نمی اینند،  ااید چشم خوا را بموزش اهیم، تا بنچف ایگران. نگاه عکاس اف محیط خوا از اهمیا ویژه ای ارخوراار اسا

ایا از او اهف تجراف عکاسی اف من بموخا، ایدن عکس و اطور کلی ارتبا  مسبمر اا ! اشوار، اما ممکن! ما ابینیم

 .تجراف شخصی کمک ازرگی ار رسیدن اف این هدف اسا! عکاسی، مطالعف زیاا، شناخا جامعف و تجراف

 

قمند اف این رشبف وسوسف انگیز، کف بوای شهر، از بن ار می اا تدریس ار رشبف عکاسی خبری اریاربم، اانشجویان عال   

 .ساا پیا نیسا 10خیزا، ار شرایط مطلوای نیسبند، علیرغم بنکف امکان اسبرسی اف منااا و ا العا، قاال ملایسف اا 

 . هر چند ااید تالش ارخی از عکاسان خوب و مسلط را ارای تثبیا جایگاه خوا این عکاسان ارج نهاا

 

ار این شرایط رعالیا انجمن های حررف . دم بشنایی اا اصوا مورا نیاز ار این کار، ای شک یکی از این موارا اساع   

این سازمان ها می اایسبی واحد بموزش خوا . ای، کف وظیفف هدایا عکاسان عالقمند را اف عهده اارند، حائز اهمیا اسا

 . را رعاا و ار جذب اسبعدااهای جوان تر کوشا ااشند

 

ار این میان انجمن عکاسان کانااا می تواند نلا مهم تری ایفا کراه، و پل ارتبا ی میان عکاسان ااخل کشور و عکاسان 

نیاز اف رعالیا های تخصصی این مراکز ایا از پیا احساس می شوا و . خارجی اواه و ااعث ارتلا اید عکاسان گراا

عکاسی این ایار، اا ارنامف های مشخص و مدون رعالیا های عکاسان  امید اسا ارای سر و سامان ااان اف وضا بشفبف

 .اا ا  را ارتلا
 

 

 گالری هفت ثمر
  52تهران، خیااان مطهری، کوه نور، کوچف پنجم ، پال  

 7781-3041تلفن 
 
 

 

 از گذشته ها
 افشین شاهرودی

 5836مجلف عکاسی خالق، زمسبان 
 

اف خیاا اینکف مای خواهاد حااا و . شاا و سر حاا تلفن کرا کف اف خانف اش اروم (نلاش) محمد کیهانیچند ساا پیا، اوسبم 

ااف محاض وروا پاکاا خاا  بلاواه پااره پاوره ای را بورا و از ااخال بن تعاداای . هوای خوشا را اا من قساما کناد؛ ررابم

 :شده اوا جلویم گذاشبفعکس رنگ و رو رربف قدیمی و جلد یک بلبوم عکس کهنف را کف اا یک نلاشی گل و مرغ تزیین 

 !اینها را توی یک زاالف اانی پیدا کرام -   
 
از عکاس هاای کهناف ای کاف . اوا ولی ار میان بنها همف جور عکسی ایده می شاد قاجارعکس ها عمدتا   مراو  اف زمان    

ار سافر ررناگ و  شااه مظفرالادینار بنها اساا و پاا و سار بام هاا ااف خاا ر اکساپوژر  او نی تاار ااوا تاا عکاس هاایی از 

اوسبم جلد بلبوم را خواش ارااشا و عکس هاا . عکس های کف معلوم اوا سی چهل ساا قبل ار ینگف انیا انداخبف شده اسا

 .را اف من اخشید

 

چناد تاایی از بن عکاس هاا را ااا . اساماعیل عباسایاین قضیف همزمان اوا اا تولاد عکسانامف، ااف ساراایری اوساا ایگارم    

اما این رکر ارایم پیا بماد . تاهی اف عنوان هدیف تولد عکسنامف ارای چاپ اف او ااام، کف ار شماره اوم چاپ شدیاااشا کو

کف چف اسیار عکس های اا ارزش تاریخی کف ار اسا ارراا ای ا الع اارا خاراب مای شاوا، از ااین میاروا و اور ریخباف 

اف خصاوص پرتاره کاف حسای نوسابالژیک از گذشابف هاا را . خااین مرا اف رکر جما بوری عکس های قدیمی اندا. می شوا

 .ار بام ایجاا می کند



انباا عکس های قدیمی می گشابم و اارهاا  کهنف رروشی هاو اسا   عبیلف رروشی هامد، ها ار ویبرین های غبار گرربف    

اگی اوسا و بشنا و رامیال ااا خاواها و اتفاق ارباا کف عکس هایی را از  االی کاغذ پاره ها و نامف های قدیمی بلبوم خانوا

 .تمنا و اصرار گرربم و اف مجموعف ای اضارف کرام، کف ار پاکا پالسبیکی ار کبااخانف ام کم کم اف یک جمعیا تبدیل شد

ایان . صداهایی کف ما را خطاب می کنند. این روزها از توی قفسف کباب هایم صداهایی می شنوم، صداهایی  از گذشبف ها   

 .مجموعف ای کف گرابوری بن از یک زاالف اانی بغاز شد. ها اخشی از بن صداهاسا عکس

 

              
 

انبخاب بنهاا هام اار اسااس سالیلف و . تا بنجا کف ا العاتم قد می اهد این عکس ها ارای اولین اار اسا کف منبشر می شوند   

ی هم کف همراه اعضای از بنهاا بماده، از یاااشاا هاا و ا العا، مخبصر. حس زیبایی شناخبی شخصی صور، گرربف اسا

محماد اعضاا   هام اار اسااس اانسابف هاای بقاای اکبار . عالئمی گررباف شاده کاف ار حاشایف، زیار و یاا پشاا بنهاا ایاده مای شاوا
 .اسبنبا  شده اسا سباری

 

 .شوامراجعف  5836ارای ایدن عکس های این ملالف اف مجلف ساا اوم، شماره پنجم، زمسبان    
 
 

 کویر
 مسعود سهیلی

 5836مجلف عکاسی خالق، پائیز 

 

ار تااسبان، و اا ( 51-10)ارجف سانبیگراا  11ایااان های پوشیده از ماسف نرم، اا اخبالف ارجف حرار، شب و روز 

ا، ر واا نسبی تلریبا   صفر، اخا زیاای از منا ق نیمف اسبوایی را می پوشاند، و رلط هر جا چشمف ای از بب اس

 . شهری ار گرا بن، اا رنگ یکنواخا خاکی کویری، و اند  سبزه ای هم و اندر، ااری ار بسمان

 

 



 

منا لی اا سکنف ای نف چندان کم، کف همگی خوا را اا . اخا عمده کشور ایران را کویرهایی این چنین تشکیل می اهد   

 .محیط تطبیق اااه اند

 

هایی خونگرم، اااهای موسمی، انسانهایی صبور و محارظف کار، و خطو  و تااا گرم برباب و هوای خشک، انسان   

انسانهایی منطبق اا محیط، اا لباس های پوشیده و الند و . سطوح مالیم کویر، انسانهایی برام را ار اا خوا پرورانده اسا

اا شدید برباب  ی قرون اا رنگهای شاا و تند، پوشاننده رنگ یکنواخا کویر، اا پوسا تیره و ضخیم، ناشی از تا

 .مبماای

 

ار اوج تااا خورشید، ظهر تا نزایک غروب، زندگی اجبماعی تعطیل اسا و مرام اف سرپناه خصوصی خوا میروند    

 .و  بیعبا   شب  و نی، و ایضا عالقف خاص تاریخی اف اریون

 

 
Photo: Masoud Rahimi 

 

با   سطح پائین تر زندگی، و هم چنین قدما این گونف منا ق کف ااعث ریبم زندگی کند، رراغا ناشی از گرما و نبیج   

جذب توریسا نیز گرایده اسا، موجب شده تا صنایا اسبی هم کماکان موقعیا خوا را ار این منا ق حف  نماید و ار 

 ...ی، سفاا و سرامیکقالیباری، گلیم ااری، زیلو، حاجیم ااری، پارچف اار: اهبرین حالا، اازار بن اخشا   مکانیزه گراا

چک چک زرتشبیان انیا ار مجاور، شهر . کویر همواره مهد پیداش مذاهب اواه اسا، زرتشبی، مسیحیا و اسالم   

هم چون انارس هندوها، مکف مسلمانان و اورشلیم یهوایان، تمامی، ار چنین سرزمینی قرار . کویری یزا ار ایران اسا

 .بئین ار گذشبگان و ایضا   خرارا،مرامان معبلد اف سنا ها و . اارند

 

 
 



اا اسبفااه از مصالح . تااا شدید خورشید  ی قرون و اعصار مبماای، معماری مناسبی را ار منطلف شکل اااه اسا   

خاص کف از خا  کویر گرربف شده و ررم خاص مورا نیاز کویر، ایوارهای قطور و الند، سلف مرتفا، حوض، رواره و 

 .اسبفااه از سیسبم سرمایا مدرن، خنکی تااسبان رراهم می گراا اااگیر، و ادون

 

 
 

: گروهی از حیوانا، این کره خاکی اا این بب و هوا خوا را تطبیق اااه اند و اف راحبی ار چنین بب و هوائی میزیند   

نسان، روز ار کویر ار و ا. کالسکف صحرا -و شبر... علرب، نژاای از گراف سیاه وحشی . خواب روزانف و زندگی شبانف

 .یکی از اهبرین تیره های گراف انیا، اا موی صاف و الند، مبعلق اف شهر کویری یزا ایران اسا. امان اسا

و توری ! شیرین. پسبف، انار و خشخاش؛ غذا و شیرینی های خاص خوا، شیرین: کویر کشاورزی خاص خوا را اارا   

 .جها خواب شب، رارغ از حشرا،

 

 
 

ار ... م نور، خطو  و سطوح نرم، رنگ یک اسا و یکنواخا محیط، ار تلاال رنگ های تند و شاا انسانی هجو   

 .صورتیکف عکاس تحمل گرما را ااشبف ااشد، عکاسی را سااه تر و جذاب تر می کند



تر شدن بسمان، ارای خوش رنگ . ایارراگم اسبف و سرعا اا : روز، جواب اسیار خوای اارا ISO 100اسبفااه از ریلم 

پوشا مخبصر سبز گیاهی محیط ار حاشیف عکس، . ریلم کونیکا اا رنگ بای غالب و ریلبر پو ریزه کمک ازرگی اند

 -وسعا کویر نیاز اف اسبفااه از لنز واید و ریا. مکمل خاکی کویر اسا و بای بسمان، و لباس محلی الوان، تزئینی ار بن

 .ار عکاسی ایجیباا، اسبفااه از ریلبر پو ریزه الزامی اسا. ما اهبرین پاسخ اسابی را الزامی می کند و عکس پانورا
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Old Weaving Machine 


