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  مقدمه ناشر
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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  "سركار خانم سميه پورمنفرد"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ي كنيم.انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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 مقدمه مولف  
 و مجسم خوشایند، هاي فرم و اشکال به را خود اطراف محیط که است گونه این بشري ذات

 سرگرم ایم، کرده کار ایم، کرده زندگی ها ساختمان این در ما: گوید می مثال کند می تصویرسازي
 و گرفته یاد جدیدي چیز اي مرحله هر از و ایم کرده طی را زندگی مراحل ایم، روزگارگذرانده و ایم شده

  .ایم اندوخته اي تجربه
 عکاس را آن که فردي سلیقه و ذوق به توجه با که است آموختنی هنري ها، انسان براي نیز عکاسی

 هایش تکنیک آموختن به نیاز عکاس، ذوق بر عالوه که است هنري واقع در شود، می هویدا نامیم، می
 هنري عکس یک بنابراین دارد، فریم یک در ناب تصاویر ثبت براي او تجربه کسب نهایت در و

 علم از جداي عکاسی یکدیگرند، ملزوم و التزم همواره که بوده عکاس علم و ذوق از ماندگارتلفیقی
  .هاست آموخته هنر باالتر، اي مرحله در بودنش

 تصویر هاي گیرنده روي بر ناب لحظات ثبت به حساس کاغذ روي بر تصاویر ثبت حاضر، عصر در
 براي عکاس هنرمند که است اصولی در بد عکس و خوب عکس تفاوت میان این در.است شده تبدیل
  .گیرد می کار به هنري تصاویر خلق

         تاریخ به و شده ثبت عکاس توسط که ناپذیر تکرار هایی لحظه است، لحظات ثبت هنر عکاسی
 عکاسان بندي طبقه که است بدیهی ، دارد گوناگونی هاي روش و ها سبک عکاسی. پیوندند می

 دارد وسیعی گستره عکاسی، هنر که چرا.شود می مشخص فعالیتشان، زمینه اساس بر و بوده  متفاوت
 و مجالس از عکاسی تا پزشکی و نجوم داماد، و عروس مدلینگ، پرتره، طبیعت، عکسبرداري از و

 تواند می را ،....و پژوهشی و علمی هنري، سیمنارهاي عروسی، مجالس همانند گوناگون هاي همایش
  .  شود می شامل
 گوشی فناوري و IT تکنولوژي پیشرفت با است، انکار غیرقابل بشر، زندگی در عکاسی نقش امروزه
 عکاسی به گفت توان می سلفی، هاي عکس رونق و مناسب، کیفیت با عکسبرداري قابلیت با هایی

 دیگر هاي روش نزدیک، آیندهاي در بسا چه و است شده انسانها، زندگی در روتین اي پدیده به تبدیل
 و خصوصی زندگی دربرگیرنده عکاسی گفت توان می بنابراین یابند، بیشتري نمود نیز عکسبرداري

 آن.... سیاسیو و ،فرهنگی اقتصادي ماهیت برگیرنده در و بوده ملت یک آحاد حتی و فرد اجتماعی
  .بود خواهد جامعه

 سو، یک از مدرن هاي فناوري و تکنولوژي هاست، زمینه همه در چشمگیري تغییرات حال در دنیا
 تجارت است، کرده احاطه را امروزي انسان زندگی تمامی مجازي هاي شبکه و وب جهانی شبکه

 نقش همواره که  دیگر، مورد بسیار و مشتریان جلب جهت بیشتر بصري، اطالعات نیازمند الکترونیکی
 اقتصادي، اجتماعی، هاي زمینه همه در اي رسانه بلکه هنر یک نه عنوان به عکسبرداري و عکس

  .باشد می آن هنري حیطه در بازاریابی و تجارت جمله از.....  و سیاسی،هنري
 با.... و موبایل هاي گوش ها، خانه دیوار کتب، و ها روزنامه ها، خیابان و ها،کوچه ساختمان تمامی در

 هنر از کننده تداعی مهم، رویدادهاي و حوادث گذشته، خاطرات مرور بر عالوه و هستیم رو به رو عکس
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  .است عکاس یک
  
 نظر و شناسی زیبایی اصول به آن، پیدایش و عکاسی موضوع به پرداختن به عالوه کتاب، این در

 هاي سبک و مکاتب بر گذرا مروري آن، مربوطه تجهیزات و دوربین انواع عکاسی، مورد در فالسفه
 یافته بسیاري رواج امروزه که عکاسی، از اي شاخه( مجالس از عکاسی  تجارب و ها تکنیک عکاسی،

 را عکاسی هنر تواند می ،)بگیرد قرار تواند می ناتورالسیم و گرایی واقع سبک مقوله در واقع در و است
 و مشهور افراد هنري،تحقیقاتی، و علمی سمینارهاي نامزدي، و عروسی جشن: چون مجالسی در

 خانوادگی، سیاسی، مناسبات رسمی، ادارات و ها سازمان و هنري محافل و مجالس ها، سلبریتی
  .کند بازگو تجاري و هنري نگاهی با جامعه یک در هنري، و فرهنگی

 فقط نه را عکاسی هنر مجالس، از عکاسی در استفاده مورد اي حرفه هاي تکنیک برشمردن با نهایت در
 نیازمند که امروزي، دنیاي در تجاري مهم رسانه یک مثابه به بلکه تصاویر، ثبت براي تکنیکی عنوان به

 تجاري، منظر از آن، کارآفرینی نهایت ودر مشتري رضایت جلب جهت در مدارانه مشتري نگاه مدیریت،
  .دهد می قرار بررسی مورد

  
  .  گیرد قرار عکاسان جمله از هنر، دوستداران توجه مورد حاضر کتاب است امید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


