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امــروز، وبــگاه نمــای ایــران بــا امکاناتــی بــه روزتــر، اســتفاده آســانتر و ارائــه خدمــات جدیدتــر و همچنیــن پویاتــر از قبــل، آمــاده خدمــت رســانی 
بــه شــما عزیــزان اســت. و امیــدوار اســت بتوانــد بــا کمــک یــاران و کاربرانــش، خدمتــی شایســته تر در معرفــی ســرزمینمان، توســعه گردشــگری 
و تبلیــغ فرهنــگ دوســتی بــا طبیعــت – طبیعتــی کــه متعلــق بــه نســل هــای آینــده نیــز هســت – ارائــه دهــد. در ایــن راســتا تــاش کــرده ایــم تــا 
بــا اشــتراک گذاشــتن اطاعــات میــراث طبیعــی و تاریخــی ایــن مــرز و بــوم در وبــگاه نمــای ایــران راهــی بــرای ایجــاد آگاهــی، حفــظ و نگــه داری 
ایــن آثــار بــا ارزش برداشــته شــود. همچنیــن نمــای ایــران بــا تولیــد مفاهیــم آموزشــی در شــاخه های مختلــف عکاســی، ســفرنامه نویســی و 
برگــزاری فراخوان هــای مختلــف  ســعی بــر تشــویق و ترغیــب نیروهــای خودجــوش دارد تــا بــه غنــای پژوهش هــای حاضــر از خــاک پــر میــراث 
ایــن ســرزمین بیافزایــد. خبرنامــه حاضــر بــا هــدف اطــاع رســانی بــه شــما عزیــزان بــه معرفــی خاصــه ای از آن چــه ســایت نمــای ایــران در حــال 

انجــام اســت می پــردازد. در ایــن شــماره بــه معرفــی:

       

        مستند دریاچه کویر تهیه شده توسط تیم نمای ایران

        عکس های برگزیدٔه ماه

        قلعه تاریخی بیاضه

        فراخوان مسابقه عکاسی نگاهی با پنجره

        بخشی از مطالب آموزشی مندرج در وبگاه نمای ایران خواهیم پرداخت.

نمای ایران
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عکس های برگزیدۀ دوستان نمای ایران
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مهدی مخلصیان - تاالب گاوخونی

مصطفی ربیعی بهشتی - کوه نمک جزیرٔه هرمز

پروین هاوش - غار بیشاپور

http://www.iranview.ir
https://www.iranview.ir/user/mahdimo
https://www.iranview.ir/user/mostafabeheshti
https://www.iranview.ir/user/prhavash




یاچه کویر فیلم مستند در

هــزاران ســال پیــش، در ســرزمینی کــه امــروز کویــر مرکــزی ایــران اســت، دریاچــه ای بــزرگ وجــود داشــت. کویــر کنونــی، ســرزمینی بــا 
پوششــی ســبز و جنگلــی تنــک بــود کــه در آن، دریاچه هایــی کوچــک و بــزرگ بــا رودهایــی بــه هــم می پیوســتند. حــدود 90 در صــد از گســترٔه 
ایــران روی کمربنــدی خشــک قــرار گرفتــه کــه از شــرق آســیا تــا شــمال آفریقــا گســترانیده شــده اســت. وســعت و پهنــای ایــن کمربنــد 
در گــذر چندیــن هــزار ســاله، افزایــش یافتــه و بــه عقب نشــینی یــا نابــودی اقلیم هــا و تمدن هــای باســتانی بســیاری انجامیــده اســت.

گــر چــه انســان در هزاره هــای نخســتین زندگــی اش بــر روی زمیــن، بطــور جــدی نقــش مخربــی بــرای طبیعــت نداشــته، امــا در گــذر زمــان  ا
بــا پیشــرفت دانشــش بــه جــای آن کــه مرحمــی بــر زخــم مــادرش بگــذارد او را بــا طبــع ســیری ناپذیــرش بــه ســوی پرتــگاه نابــودی می کشــاند.

کنــون از آن طبیعــت، خاطــره ای بــه جــا مانــده و مــا تصمیــم گرفتیــم گشــتی کوتــاه در خاطــرات و حاشــیٔه ایــن دریاهــای باســتانی و  امــا ا
تمدن هــای باســتانی ســاحل نشــینش داشــته باشــیم.

ایــران(  کنــون در youtube.com ،vimeo.com و aparat.com )آپــارات -  نســخٔه فارســی فیلــم مســتند دریاچــه کویــر را می توانیــد هم ا
مشــاهده نماییــد.
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رضا دولتی و بابک ارجمندی، تهیه کنندگانبابک ارجمندی، نویسنده و کارگردان

https://www.aparat.com/v/iCHuQ/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=KY6iQA4Wyzc
https://vimeo.com/402370862
http://www.iranview.ir
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ایــن قلعــٔه تاریخــی در روســتای تاریخــی بیاضــه واقــع شــده اســت کــه در متــون قدیمــی بــا نام هــای پیــاده، بیــاذق، مفــازق، مفــازه و بیابانــک 
از آن یــاد شــده، یکــی از پراهمیت تریــن و آبادتریــن و یکــی از ســه روســتای اولیــٔه منطقــٔه خــورو بیابانــک اســت.

ایــن قلعــه دژی مســتحکم ســر راه کاروانیــان بــود. گــرد آمــدن روســتا بــه دور قلعــه و نــه در امتــداد قنــات، نمایانگــر  آن اســت کــه قلعــه عاملــی 
قوی تــر در جــذب و گســترش روســتا بــوده و احتمــاالً ارتباطــی بــا زندگــی مــردم نیــز داشــته اســت. بــه ایــن معنــا کــه راه هــای تجــاری بــه دلیــل 
اهمیتــی کــه قلعــٔه بیاضــه و قلعه هــای مشــابه در جنــدق داشــته، از کنــار آن می گذشــتند. مســاحت ایــن قلعــه حــدود ۱000 متــر مربــع اســت. 

در ایــن قلعــه از فضاهــا بــه شــکلی بســیار مطلــوب اســتفاده شــده اســت. بــه عنــوان نمونــه، در گوشــٔه هــر اتاقــک یــک یــا دو ســوراخ وجــود 
دارد کــه درون آن هــا خمره هــای گلــی بســیار بــزرگ بــرای حفــظ مــواد غذایــی بــرای زمــان تهاجــم یاغیــان تعبیــه شــده اســت. گفتــه می شــود 
زمانــی ایــن دژ مســتحکم توانایــی پنــاه دادن بــه ۲۵00 نفــر را در دل خــود داشــته اســت. متأســفانه بــر اثــر گــذر زمــان و تأثیــر عوامــل ویرانگــر، 

آســیب های فراوانــی بــر ایــن بنــای تاریخــی وارد شــده اســت.

قلعٔه مهریه زنان
در قدیــم در بیاضــه رســم بــوده هنــگام ازدواج یکــی از اتاق هــای قلعــٔه بیاضــه را بــه عنــوان مهریــه، بــه نــام عــروس بزننــد. ایــن رســم عاقــٔه 
بیش تــری در دل مــردم روســتا بــرای قلعــه و حفــظ و نگهــداری آن ایجــاد کــرده اســت. گفتــه می شــود کســانی کــه از وضــع مالــی خوبــی 
برخــوردار بودنــد یــا نقشــی مؤثــر در روســتا داشــتند، اتاق هــای طبقــات باالتــر یــا اتاق هــای بزرگ تــر را بــه زنــان خــود می بخشــیدند و اتاق هــای 
کوچک تــر و پایین تــر بــه زنــان دیگــر می رســید. ایــن رســم تــا زمانــی ادامــه داشــت کــه همــٔه اتاق هــا بــه نــام زنــان شــد و ســپس ایــن رســم نیــز 

بــه پایــان رســید.

اطاعات بیشتر در وبگاه نمای ایران...

قلعهٔ  بیاضه

http://www.iranview.ir
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مسابقٔه عکاسی نگاهی با پنجره

پنجــره گسســتی اســت در میــان فضــا بــرای بازتــاب واقعیــت بیــرون بــه درون. روزنــه ای کــه مناظــر را بــرای شــما قاب بنــدی می کنــد و راهــی 
بــه ســوی فهــم مــکان بــرای شــما جــاری می ســازد. در ایــران عزیــز مــا از گذشــته تــا بــه امــروز پنجــره فضایــی اســت خیــال انگیــز بــرای تجســم و 
تفکــر. در ایــن روزهــای الــزام بــرای خانــه نشــینی ایســتادن کنــار پنجــره و تجســم محیــط بیــرون جزیــی از لذت هــای روزانــٔه همــٔه مــا اســت. شــاید 

در ایــن مقطــع از زمــان بتوانیــم بــا تقویــت نــگاه خویــش بــه آن ســوی پنجره هــا ســوژه های بســیاری بــرای عکاســی بیابیــم.

موضوع اصلی 

عکــس بایــد نمایشــگر حضــور شــما در منــزل و بــا نگاهــی بــه پنجــرٔه خانــه باشــد. می توانیــد از موضوعــات خــود در داخــل خانــه عکاســی 
کنیــد و فضــای داخلــی را در نظــر بگیریــد. یــک عکــس زیبــا از اتــاق تهیــه کنیــد و پنجــره را در معــرض دیــد قــرار دهیــد. همچنیــن می توانیــد 
گــر مایــل بــه عکاســی از ســوژه های بیــرون از پنجــره  ســوژه های دلخــواه خــود را در وضعیت هــای گوناگــون در بیــرون از منــزل نشــان دهیــد. ا
هســتید آن چــه در طــرف دیگــر پنجــره قــرار دارد را بــه همــراه تصویــری زیبــا از اتــاق تاریــک و بــدون جزئیــات زیــادی در آن، نمایــان کنیــد. 

موضوعــی کــه در داخــل و کنــار پنجــره وقــوع یافتــه اســت، اغلــب از آن چــه در خــارج از پنجــره اســت مهم تــر خواهــد بــود.

کثر تا ۱ خرداد ۱۳99 زمان ارسال: حدا

اعالم نتیجه: ۱6 خرداد ۱۳99 )همزمان با تولد ۲0 سالگی نمای ایران(

تعداد آثار انتخابی برای دور نهایی: ۴0 اثر

تعداد عکس مجاز برای ارسال و شرکت در مسابقه: ۱ عکس برای هر نفر

محدودیت سنی: ۱۸ سال به باال

جوایز ۷ نفر برگزیده: )۱0 میلیون ریال هدیه نقدی( به انضمام البسه ورزشی کوه.

تمامی راه یافتگان به مرحله نهایی )۴0 نفر( ، البسه ورزشی کوه دریافت خواهند کرد.

دبیر مسابقه:

سپیده اصان

مدیر فنی:

علی باباخانی

برای ارسال عکس و شرکت در مسابقه به آدرس www.iranview.ir/submissions مراجعه کنید.

http://www.iranview.ir
https://www.iranview.ir/user/sepidehaslan
https://www.iranview.ir/user/alibabakhani
http://www.iranview.ir/submissions
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آموزش

ترکیب بندی در عکاسی
ترکیب بندی چیست ؟

بــه طــور خاصــه، ترکیب بنــدی در عکاســی نحــوه قرارگیــری اشــکال شــامل نقطه هــا، خط هــا و ســطح ها را در عکــس بیــان می کنــد. بــه 
ایــن مــوارد بایــد قطــع عکــس و تضادهــای بیــن اجــزا را هــم افــزود.

در موســیقی روش چیدمــان نغمه هاســت کــه یــک موســیقی خــوب را از بــد متمایــز می کنــد. از کنــار هــم قــرار دادن بی نظــم و تصادفــی 
گــر اجــزا و اشــکال موجــود بــدون قاعــده و نظمــی در عکــس  نت هــا موســیقی خــوب تولیــد نمی شــود. بــه همیــن ترتیــب در عکاســی هــم ا
بیاینــد نتیجــه کار عکــس خوبــی نخواهــد بــود. بــه بیــان دیگــر ترکیب بنــدی بــه مــا نشــان می دهــد کــه اشــکال موجــود در تصویــر چگونــه در کنــار 
هــم قــرار بگیرنــد تــا عکــس بــرای ببینــده خوشــایند و زیبــا باشــد. پرســش مهمــی کــه ممکــن اســت مطــرح شــود ایــن اســت کــه بــرای عکس هــای 
مســتند یــا طبیعــت کــه عــکاس دخالتــی در چیدمــان و اجــزای تصویــر نــدارد ترکیب بنــدی چــه می شــود؟ در پاســخ می تــوان گفــت کــه بــرای 
ایــن دســته از عکس هــا نیــز هنــوز برخــی از مــوارد ماننــد قطــع عکــس کامــا در اختیــار عــکاس اســت. امــا هنــر عــکاس در ایــن جاســت کــه بتوانــد 

الگــوی مناســب قرارگیــری اجــزای عکــس را در منظــرٔه پیــش روی خــود پیــدا کــرده و آن را در قــاب عکــس خــود بــه تصویــر بکشــد. 

بررسی عکس

بــرای ایــن کــه یــک عکــس را بــه خوبــی ببینیــم، فاصلــٔه بیــن چشــم و تصویــر بایــد دو برابــر قطــر تصویــر باشــد. بــرای مثــال، بــرای ایــن کــه یــک 
عکــس بــا انــدازه ۳0 در ۴0 ســانتیمتر را بتوانیــم بــه خوبــی ببینیــم، بایــد فاصلــٔه چشــم مــا بــا آن ۲ برابــر قطــر آن یعنــی ۱00 ســانتیمتر باشــد. )قطــر 
گــر فاصلــه چشــم بــا عکــس کــم باشــد، چشــم مجبــور اســت بــرای دیــدن همــه تصویــر از ناحیــه ای بــه ناحیــه  ایــن تصویــر ۵0 ســانتیمتر اســت(. ا

گــر فاصلــه زیــاد باشــد، نواحــی  اضافــی بیــرون تصویــر نیــز دیــده شــده و تمرکــز ذهــن بــر روی عکــس کــم می شــود. دیگــر پــرش کنــد. ا

ــار بــا عکســی روبــرو می شــود، ســطح عکــس را از گوشــه بــاال ســمت چــپ، بــه ســمت راســت  چشــم انســان هنگامــی کــه بــرای نخســتین ب
مــرور می کنــد و ســپس قطرهــای آن را طــی می کنــد. دانســتن ایــن نکتــه بــه عــکاس کمــک می کنــد تــا بــا قــراردادن ســوژه های مــورد نظــر خــود 
در مســیر طبیعــی حرکــت چشــم و یــا گاهــی بــر خــاف آن، توجــه بیینــده را جلــب کنــد. ادامــه مطلــب را در بخــش محتــوای آموزشــی وبــگاه نمــای 
ایــران شــامل مطالــب مرتبــط بــا عکاســی، ســفرنامه نویســی و ویدئوهــای آموزشــی در آدرس https://www.iranview.ir/cat/95 در اختیــار 

شــما عزیــزان قــرار گرفتــه اســت. )نویســنده مهــدی مخلصیــان(
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