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فصل ششم

عکاسى

هدف هاى رفتارى: در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:
ـ عکاسى را تعریف کند.

ـ سیر تحول عکاسى را به اختصار شرح دهد.
ـ شاخه هاى مختلف عکاسى و کاربرد هر یک را توضیح دهد.

عکس چىست؟

عکس ماحصل ترکىب نور )فىزىک( و مادٔه حساس به نور )شىمى( است. واژٔه »Photograph« به معناى »نورنگارى« است. 
عکاس )دوربىن(، براساس قابلىت هاى ىاد شده هر آن چه 
روبه روى او باشد، ضبط و ثبت مى کند؛ حتى گاهى دقىق تر 

از آن چه به چشم مى آىد.
دوربىن عکاسى به مثابٔه آىنه اى در برابر دنىا، وقاىع 
جارى اعم از اتفاقات روزمره و رخدادهاى نادر را منعکس 
ساخت؛ هم چنىن وسىله اى شد براى نماىش و انتقال آثار 

گوناگون هنرى که نىازمند به گسترش و تکثىر بودند.
تکثىر آثار نقاشان، طراحان، معماران و مجسمه سازان 
بزرگ به وسىلٔه دوربىن و به گونٔه عکس ىا اسالىد ىا چاپ 

انبوه، فراهم آمد.
آلمانى:  معاصر  فىلسوف  بنىامىن«  »والتر  گفتٔه  به 
عکاسى، از آثار هنرى ىکه و منحصر و محفوظ در موزه ها 

تقدس زداىى کرد و آن را به مىان عموم مردم کشاند.
عکس درىچه اى است به سوى جهانى در انتظار 
ثبت شدن و دوربىن عکاسى نىز وسىله اى است تا دنىا 

را به دقىق ترىن شکل ممکن بازتاب دهد )تصوىر 1(.

تصوىر 1ــ خانۀ بروجردی ها در کاشان
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سىر تحول عکاسى

الف( جهان: تصاوىر دقىق از عالم واقع، قبل از اختراع عکاسى قابل رؤىت بود. نقاشان دورٔه رنسانس در قرن 16 مىالدى 
نظىر »لئوناردو داوىنچى« و »جىووانى باتىستا دالپورتا« به راه کارهاى استفادٔه نقاشانه از وسىله اى به نام »اتاق تارىک1« اشاره 

کرده اند. اىن وسىله در اختىار نقاشان هلندى قرن 17 بود که به منظره پردازى دقىق روى آورده بودند.
دانشمندان و هنرمندان متعددى در طول دوىست سال کوشىدند تا تصاوىر حاصل از اتاق تارىک را ضبط و ثبت کنند. نخستىن 
کسى که موفق شد تا ىک تصوىر را از طرىق عکاسى ثابت کند »نىسفورنىپس2« فرانسوى بود. تصوىرى که او در سال 1826 پس از 
8 ساعت نوردهى از بالکن منزل برادرش گرفته هنوز موجود است. روش او را »هلىوگراف3« ىا خورشىدنگارى مى نامند که به دلىل 
وضوح بسىار کم تصوىر چندان راىج نشد، اما اىن موفقىت او را ترغىب کرد تا ادامٔه تحقىقاتش را با مشارکت فرانسوى دىگرى به نام 

»ژاک لوئى داگر« پى گىرى کند.
»نىپس« درسال 1833 درگذشت و »داگر« روش جدىد ثبت عکس را درسال 1839 به آکادمى اختراعات فرانسه عرضه کرد و 
بدىن ترتىب اختراع »داگرئوتىپ4« آغاز رسمى تارىخ عکاسى به شمار مى آىد. در اواىل تارىخ عکاسى، به ورقه هاى فلزى »داگرئوتىپ« 
واژٔه »تصوىر آىنه اى« اطالق مى شد. تصاوىر حاصل از اىن روش به شکل مثبت، روى ورقٔه فلزى ضبط مى شد؛ از اىن رو، امکان تکثىر 
نداشت و تک نسخه محسوب مى شد. در اىن تصوىر، بازنماىى جزىىات به صورت بسىار دقىقى وجود داشت؛ هر چند براى ثبت تصوىر 
به نوردهى بلندمدتى نىاز بود. اىن امر محدودىت هاىى را براى انتخاب موضوع به همراه مى آورد. عکاسان آن زمان تنها قادر بودند از 
موضوعات بى تحرک و ساکن عکس بردارى کنند و حتى براى گرفتن تصوىر چهره )پرتره( از اشخاص، صندلى هاى مخصوصى را 

طراحى کرده بودند که از پشت سر، گردن و دست ها و کمر را محکم در خود مى گرفت تا شخص تکان نخورد.
درسال 1840 »هنرى فوکس تالبوت« انگلىسى با ابداع روش »کالوتىپ« موفق به تولىد عکس به طرىق نگاتىو / ُپزىتىو شد. 
او مادهٔ حساس به نور را روى کاغذ مخصوصى مى کشىد و پس از نوردهى و ظهور به تصوىر منفى )نگاتىو( مى رسىد؛ سپس با نوردهى 

مجدد آن بر روى کاغذى دىگر به عکس نهاىى ىعنى تصوىر مثبت مى رسىد.
اىن شىوه قابلىت تکثىر بى شمارى داشت، اما به دلىل وضوح کم تصوىر به سبب وجود الىاف در متن کاغذ، چندى بعد جاى خود 
را به نگاتىوهاى شىشه اى داد. »تالبوت« هم چنىن نخستىن کتاب مربوط به عکاسى را با نام »قلم طبىعت«، شامل نوشته ها و برخى از 

عکس هاى خود، منتشر کرد.
با کشف شىؤه »کلودىون مرطوب« زمان عکسبردارى به 2 تا 3 ثانىه رسىد. در اىن شىوه که امولسىون )الىٔه حساس( روى 
صفحه هاى شىشه اى کشىده مى شد، عمل ظهور باىد بالفاصله پس از عکس بردارى انجام مى گرفت. اىن نکته باعث محدودىت مکانى 

براى عکاسان مى شد. 
درسال 1871 »رىچارد َمدوکس5« با طراحى شىؤه »ژالتىن خشک6« حاوى هالوژن هاى نقره بر روى ورقٔه شىشه اى، امکانات 

بسىارى را براى عکاسان به ارمغان آورد.
درسال 1884 در آمرىکا، کارخانه »کداک« نخستىن نگاتىوهاى منعطف را طراحى کرد و بدىن ترتىب فىلم هاى قرقره اى وارد 
بازار عکاسى شد. با اىن شىوه دىگر نىازى نبود که پس از هر عمل عکس بردارى، فىلم جابه جا شود پاىٔه اىن طراحى تا به امروز هم چنان 

ثابت باقى مانده است.
Helio Graphy ــJoseph Nicephore niepce 3 ــCamera Obscura 2 ــ1
)collodion( Dry Plate ــ6 )1902ــRichard leach maddox )1816 ــDaguerreo Type 5 ــ4
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آرزوى دست ىابى به عکاسى رنگى نىز از همان روزهاى نخست قرن بىستم، ذهن مخترعان و عکاسان را برانگىخت. حرکت 
دنباله دارى که از روش »اتوکروم« ساختٔه برادران »لومىر« در 1907 آغاز شده بود به نخستىن تولىدات انبوه کارخانه »کداک« در 

دهٔه 30 مىالدى منجر شد. )تصاوىر 2 ، 3 و 4(.

تصوىر 2ــ داگر، 1837، فرانسه

تصوىر 3ــ نىپس، 1826، فرانسه



155

تصوىر 4ــ تالبوت، دهۀ 1840، انگلستان

ب( اىران: تارىخ دقىق ورود دوربىن عکاسى به اىران مشخص نىست، اما زمان چندانى از اختراع عکاسى در فرانسه نگذشته 
بود که عکاسان خارجى روش »داگرئوتىپ« را در دورهٔ قاجار به اىران وارد کردند.

»ژول رىشارد1« )ملقب به مىرزارضاخان( نخستىن کسى بود که در اىران به روش داگرئوتىپ عکس چاپ کرد. همگام با ساىر 
تحوالت عکاسى در اروپا در اىران نىز فن جدىد، ابتدا از جانب عکاسان خارجى که به اىران سفر کرده بودند، سپس از طرىق شاگردان اىرانى 
آنان به کار گرفته مى شد. اىن روند آموزش، هم به شکل خصوصى، و هم در شکل مدون نظام تدرىسى مدرسٔه دارالفنون صورت مى گرفت.

»فوکتى2« که مهندس اىتالىاىى بود روش »کلودىون تر« را بالفاصله پس از کشف آن در اروپا به تهران آورد.
دىگر عکاسان خارجى نىز از تکامل حساسىت امولسىون و درنتىجه، کاهش زمان نوردهى، استفاده نموده و از همٔه جوانب 

زندگى اىرانىان در دورهٔ قاجار عکس تهىه کردند. دو تن از اىن افراد عبارت اند از: »ارنست هولتزر3« و »آنتوان سورىوگىن4«.
عکاسان اىرانى نىز در اىن زمان به فراگىرى، سپس به عکاسى از محىط پىرامون خوىش مشغول شدند که از مىان آنها مى توان به 

ناصرالدىن شاه، مىرزا ابراهىم خان عکاس باشى و مىرزا عبدالله قاجار اشاره کرد.

Antoine Serruguin ــErnst Holtzer 4 ــFocch Etti 3 ــJules Richard 2 ــ1
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از ابتداى قرن حاضر، بخش عمدٔه عکاسى اىران منحصر به عکس بردارى هاى داخل آتلىه مى شد؛ ىعنى هنگامى که اشخاص 
به  را  محىط  در  انسان  جست  و جوى  و  واقع گراىى  و  اىستادند  شده  نقاشى  پرده هاى  روبه روى  ىادگارى،  ثبت  براى  خانواده ها  و 

خىال پردازى هاى تصنعى داخل استودىو تبدىل کردند )تصاوىر 5 ، 6 و 7(.

تصوىر 5   ــ غالمعلى خان، عکاس ناشناس

تصوىر 6   ــ تهران، دورۀ قاجار، عکاس ناشناس
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تصوىر 7ــ عکاس خانۀ فردوسى، شىراز، حدود 1325 شمسى

شاخه هاى عکاسى

عکاسى به دو بخش »عکاسى کاربردى« و »عکاسى هنرى« تقسىم مى شود.
الف( عکاسى کاربردى: عکاسى کاربردى عبارت است از قابلىت هاى عکاسى، براى سندبردارى و نماىش عىنى پدىده به 
منظور استفاده از آن که شامل شاخه هاى متعددى مى شود؛ از جمله: عکاسى مستند خبرى، اجتماعى، صنعتى، تبلىغاتى، مسافرتى، 

عکاسى چهره، ىادگارى و مانند آن.
عکاسى مستند، خبرى: عکاسى مستند به شىوه هاى مختلف در طول قرون 19 و 20 درخور توجه بوده است و بسىارى از 

نام آوران عکاسى در اىن شاخه فعالىت کرده اند.
از آغاز، عکس مانند وسىله اى براى ثبت و ضبط وقاىع به کار گرفته شد؛ ىعنى کارى که انسان با نقاشى ىا طراحى از عهدهٔ انجام کامل 
آن برنىامد. اىن اصل که »دوربىن نمى تواند دروغ بگوىد« نکتٔه بنىادىنى بود که قدرت و کارآىى عکس مستند را روز به روز بىش تر مى کرد.

موضوع مکرر عکاسى مستند اجتماعى، نماىش مشکالت مردم براى دىگر مردمان بود؛ مشکالتى از قبىل فقر، فقدان عدالت 
اجتماعى و سىاسى، جنگ، جناىت و رنج.
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روش مرسوم در عکاسى مستند، عکس بردارى از موضوع براى نماىش صرىح و به دور از تعصب و تحرىف تصوىرى است. در 
عکاسى مستند، عکس بردارى واضح و صادقانه از موضوع هاى مقابل دوربىن با بررسى هاى متعدد و متفاوت از دىدگاه هاى گوناگون 

و گاه نىز، به کار بردن اصول زىباىى شناسى »عکس هاى لحظه اى« اهمىت بسزاىى دارد )تصوىر 8(.
عکاسى صنعتى، تبلىغاتى: در اىن نوع از عکاسى، عکاس بنا به سفارش صاحب محصول از فرآورده ها و تولىدات کارگاه ها 

و کارخانه ها عکس مى گىرد. هدف از چنىن عکس هاىى معرفى کاال به مشترىان در بهترىن شکل ممکن است. 

تصوىر 8    ــ بىل برانت، 1937، انگلستان

تفاوت عمدٔه عکس تبلىغاتى با عکس صنعتى در هدف نهاىى آنهاست. در عکس صنعتى سعى بر آن است از محصوالت و خط 
تولىد کارخانه ها بىش ترىن حجم اطالعات از نظر اندازه، کىفىت، جنسىت و مانند آن به بىننده منتقل شود. عکاس تبلىغاتى سعى مى کند 
تا با هرچه جذاب تر کردن محصول موردنظر در عکس خود، بىننده و مشترى را به سوى آن فرابخواند. درنتىجه، اطالع رسانى مربوط 
به کاال، در عکس تبلىغاتى، داراى اهمىت کم ترى است. کاربرد اىن نوع عکس ها را مى توان در بروشور، کاتالوگ، پوستر بىل بورد 

)تابلوهاى بزرگ شهرى(، مجالت، بسته بندى کاال و نظاىر آن مشاهده کرد )تصوىر 9(.
عکاسى چهره )پرتره(: کار اصلى عکاس چهره، عکاسى از چهرٔه شخص مورد نظر است. اىن عکس ممکن است براى مطالعه 
ىا با جنبٔه هنرى، گرفته شود. بىش تر اوقات شخص مورد نظر براى هدف خاصى اىن کار را سفارش مى دهد. اىن هدف شامل ىادگارى 

تا استفاده هاى ادارى است.
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و  طبىعى  درحالت  اشخاص  چهرٔه  نىز  گاه 
مى شود  افراد، عکس بردارى  اطالع  بدون  غىررسمى، 
 )Candid Photography( »که به آن، »عکاسى مخفى

مى گوىند )تصوىر 10(.

تصوىر 10ــ مارگارت کامرون، 1867

تصوىر 9
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عکاسى طبىعت: از آغاز اختراع عکاسى، همواره طبىعت براى هنرمندان منبع الهام و شگفتى بوده است. امروزه افراد بىش ترى 
به عکس بردارى از طبىعت عالقه نشان مى دهند. آنها براى فراغت ىا آرامش خاطر ىا جست  و جوى شخصى دست به اىن کار مى زنند.
عکاسى طبىعت از بزرگ ترىن تا کوچک ترىن موضوع هاى طبىعى را دربر مى گىرد. عکاسى »نجومى« و »عکاسى مىکروسکوپى« 

نىز شامل عکاسى طبىعت هستند.
هم چنىن مى توان منظره هاى زىباىى مانند گل کارى باغ و فضاى باغچه را عکاسى طبىعت درنظر گرفت )تصوىر 11(.

تصوىر 11ــ فن گادوىن، 1984، انگلستان

عکاسى معمارى: عکاسى معمارى، عکس هاىى را دربر مى گىرد که از نماى کلى بناها ىا بخش هاى درونى و بىرونى آنها گرفته 
مى شود. در اىن رشته، عکس بردارى از جزىىات و رىزه کارى هاى ساختمان، با درشت نماىى زىاد نىز امکان پذىر است. هم چنىن عکس هاىى 

از پل ها، برج ها، طاق ها، مجسمه ها، و به طور کلى، بناهاى تارىخى در شمار عکاسى معمارى هستند )تصوىر 12(.
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تصوىر 12ــ آلفرد استىگلىتز، 1935، امرىکا

عکاسى عمومى: عکاسى عمومى، به آن نوع از عکس هاىى اطالق مى شود که عموم مردم به منظور ىادگارى و ثبت خاطرات از 
خود برجاى مى گذارند. انواع عکس هاى خانوادگى، عکس هاى مجالس، عکاسى در سفر، عکاسى لحظه اى و نظاىر آن در شمار عکاسى 
عمومى هستند. باىد گفت که اىن بخش از عکاسى داراى بىش ترىن حجم مصرف مواد عکاسى و تولىد عکس در دنىاست. اىن شاخه از 
عکاسى به طور همه گىر و شاىع از اواخر قرن 19 ىعنى از زمانى آغاز گردىد که دوربىن هاى کوچک قابل حمل »kodak« به بازار عرضه شد.

با آمدن اىن دوربىن هاى کوچک و ارزان، عموم مردم قادر شدند تا از زندگى خود عکس بگىرند. آنها براى چنىن امرى حتى 
به فراگىرى مهارت هاى ظهور و چاپ نىز نىاز نداشتند. شعار تبلىغاتى کارخانٔه کداک در آن زمان اىن بود: »شما دکمٔه دوربىن را فشار 

بدهىد، ما بقىٔه کار را انجام مى دهىم.«
بدىن ترتىب، عکس هاى بى شمارى طى سال ها، در هر خانواده اى که دوربىنى داشت شکل مى گرفت.

اىن طىف وسىع از عکاسى از لحاظ هنرى فاقد اهمىت است، اما در طول تارىخ عکاسى گاهى به عکاس هاىى برمى خورىم که 
حوزٔه فعالىت هنرى خود را مبتنى بر اىن نوع خاص از عکاسى قرار داده و ضمن تکىه بر موضوعات پىش پا افتاده و دم دست، باعث 

اعتبار ارزش هاى نهفته در آن شده اند.
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تصوىر 13ــ عکاسى عمومى

در اىن مىان شاخص ترىن عکاس، زنى هنرمند است، به نام »سالى مان« که در دو دهٔه آخر قرن بىستم از سه کودک خود در 
سنىن کودکى و رشد و بلوغ در محىط خانواده عکاسى کرده است. وى بازتاب روحىات و عملکرد دنىاى پىرامونش را در آىنٔه کودکان 

خود و در بستر خانواده اش جست  و جو مى کند )تصوىر 13(.

عکاسى پزشکى، عکاسى تئاتر و سىنما، عکاسى ورزشى، عکاسى مسافرتى، عکاسى فضاىى، عکاسى از انجام بسىار رىز و … 
از دىگر شاخه هاى هنر عکاسى مى باشد.

ب( عکاسى هنرى: در اىن نوع از عکاسى، عکاس به هىچ گونه استفاده و کاربردى از عکس، جز هدف شخصى و هنرى خود 
نمى اندىشد. او در اىن حوزه، عکاسى را وسىله اى به منظور گسترش و انتقال زبان تصوىر به کار مى گىرد. هدف نهاىى چنىن شاخه اى 
از عکاسى، عرضٔه عکس هاى هنرى است در قالب هاىى چون نماىشگاه، کتاب، سالنامه و نظاىر آن به منظور اىجاد ارتباط هنرى، بصرى 

و شاعرانه با بىننده.
در عکاسى نىز مانند ساىر رشته هاى هنرى، نگرشى هنرمندانه وجود دارد. عکاس با دوربىن خود همواره سعى داشته تا جهان 
را تبدىل به نشانه هاىى کند که به باور او آن نشانه ها جزىى از ساخت و سازهاى اثر هنرى است. او با اىن نگرش گاه دنىا را به شکلى ناب 

و تجسمى نماىان مى سازد و گاه حس درونى خود را در بازتاب تکه اى از دنىا، عرضه مى کند.
عکاسان هنرى در قرن 19 سعى داشته اند آثار خود را به ارزش هاى تثبىت شده در نقاشى نزدىک کنند. آنان در اىن راه از هىچ 
بهرٔه فنى اى چشم پوشى نکردند که از آن جمله است: چاپ هاى دست ساز، لنزهاى محوکننده، کنتراست هاى مالىم، ترکىب بندى هاى 
کالسىک، موضوعات مشخص در نقاشى هاى آکادمىک و فعالىت هاى دىگر. به اىن جرىان خاص در عکاسى که عمدتاً در اروپا شکل 

گرفت »پىکتو رالىسم« مى گوىند.
بدىن ترتىب، هنر عکاسى صاحب هوىتى مستقل و چشمگىر شد. گستردگى و حجم فعالىت دنىاى عکاسى در اىن بخش بسىار 
کم تر از ساىر رشته هاى آن است، اما به اعتبار مختصر فعالىت عمىق عکاسان اىن رشته، تارىخ زىباىى شناسى عکاسى با چنىن پىشرفتى 

روبه رو بوده است )تصوىر 14(.
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تصوىر 14ــ بىل برانت، 1966، انگلستان


