
 عکاسی ايران در دوره ی معاصر

وقفه ی بزرگی به فاصله ی زمانی حکومت ناصرالدين شاه و رضاشاه در عکاسی ايران به 
  .عکاسی ايران که پا به پای اروپا پيش می رفت، عقب ماند.  وقوع پيوست

به در دوران رضا شاه به دليل تمرکز حکومت و برقراری سيستم بوروکراتيک اروپايی، نياز 
عکاسی برای تھيه ی عکس پرسنلی برای نظام وظيفه، اجباری شدن الصاق عکس به مدارک 
مدارس متوسطه، عالی، طبابت و دندانسازی، بار ديگر اين عرصه فعال شده و عکاس خانه 

  .ھای بيشتری در تھران و شھرستان ھا افتتاح شد و گستره ی مشتريان افزايش يافت

عکاسی به پيش . تاسيس شد" ميرسيدعلی خان"ارالفنون، مدرسه ی عکاسی توسط رئيس د
ورود دوربين ھای قطع کوچکتر Mيکا، روليفلکس و تک لنزی .  آھنگان عکاسی تدريس می شد

  . انعکاسی نيز به شکوفايی عکاسی ايران کمک بسزايی نمود

بليغ رشد ت.  با توجه به سياست جديد رژيم در تبليغات مطبوعاتی، عکاسی جان تازه ای گرفت
ھمچنين، .  صنايع، راه سازی، ورزش، و حضور زنان در جامعه، نياز به عکاس خبری داشت

و به تبع آن کنترل ... حفاری ھا، کشف نواحی تاريخی، عکاسی از اشياء موزه ای و تاريخی 
اولين :  حکومتی بر کار عکاسان، موجب تدوين قوانين و مقرراتی برای کنترل کار عکاسان شد

  1317 –ی عکاسی در ايران مميز

اما بيش از ھمه، عکاسان به ھمراه گروه ھای .  در ھمين دوره عکس ھای يادگاری باب شد
  .  سربازگيری در اقصی نقاط کشور به ثبت تصاوير جوانان نورسته مشغول بودند

نخست آنکه مشتريان اين گروه :  به دو دليل کيفيت عکس ھا در اين دوره بسيار پايين بود
جباری بودند، و در ثانی، حجم کار بسيار باM بود و عکاس فرصت پرداختن به عکس را ا

در اين دوره عکاسان از دوربين ھای روسی استفاده می کردند که متشکل از جعبه ھای .  نداشت
در زير جعبه محفظه ای تعبيه می گرديد که در آن داروی .  چوبی و لنز با کيفيت پايين بودند

به ھمين دليل عکس آرشيو . ت می ريختند و بجای فيلم نيز از کاغذ استفاده می شدظھور و ثبو
  .  نمی شد

اين مشتريان در رابطه با کيفيت .   الصاق عکس به گواھينامه مدارس اجباری شد1306در سال 
به ھمين علت عکاسان برای اين گونه عکس ھا دقت بيشتری به .  عکس توقع بيشتری داشتند

در ميان عکس ھای اين دوران سوژه با کgه پھلوی، زمينه ھای تاريک و .  ندخرج می داد
اين عکس ھا در عکاس خانه گرفته می .  روشن و نورپردازی بھتر و رتوش به چشم می خورد

از ھمين سال بود که ورود لوازم .  شد و از شيشه ی حساس به نور برای عکاسی استفاده می شد
تجارت خانه ھا و دواخانه ھای ناصريه از . ور گسترش يافتو مواد مصرفی عکاسی به کش

  .  ھمان زمان دست به اين کار زدند

پس از استقرار کامل پھلوی، مطبوعات که در واقع در کنترل کامل شھربانی بودند، به چاپ 
اين خود زمينه ی ورود موضوعاتی در .  تصاوير تاييد شده فرمايشی و تبليغاتی سران پرداختند

عکس ھای خبری مراسم :  ت مطبوعات را پديد آورد که تا پيش از آن معمول نبودصفحا
پس از ... افتتاحيه ھا، نشان دادن چرخ ھای در حال ايجاد و پيشرفت صنايع، جوانان ورزشکار 

عکس ھای مناظر طبيعی، بناھای تازه تاسيس :  آن موضوعات ديگری در مطبوعات رايج شد
  !ّگھی ھای مصورشده، مد لباس بانوان و آ

  :  از مطبوعات آن دوره

 صفحه توسط اسدهللا گلشائيان در مطبعه ی 476در " تقويم نظامی پھلوی"سال نامه ی :  1304
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 Photographers, check your camera settings to ensure images are 

being saved at the highest possible quality. Designers, check the 

image size before you start working to ensure it's big enough for 

your needs. 

 

Flying Bird 

Shaikh M. Amin, Pakistan (ShaikhMAmin@yahoo.com) 

 
This is a toy bird, hanging in balance on its beak. I wanted to see 

this bird in a bit motion without losing its original beauty. So I 

shot this in “Raw” format. I mounted my camera Nikon D70s on 

sturdy tripod with a flash in bounce direction to void harsh 

shadow. I set my camera on “Manual” mode with opening f22 and 

shutter speed ranging from ¼ to full 2 second to record the 

motion. 
 

When I moved the bird with my finger, it was going around in 

circle. I took several shots with bounce flash at different shutter 

speed in order to record the motion and this was one of the best I 

selected for display. Later on, I converted into B&W, used 

Brightness/Contrast and sharpened the image in Photoshop. 
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