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ــاي  ــن زمينه ه ــن و مهم تري ــي از رايج تري ــري يك ــس خب ــه عك ــا و تهي ــار و رويداده ــي از اخب عكاس
ــا  ــه ي ــت بســيار حادث ــن و دق ــا چشــماني تيزبي ــري، ب ــه درآن عكاس خب ــي اســت ك عكاســي مطبوعات
ــي از  ــر فن ــي و غي ــاي فن ــن داشــتن مهارت ه ــي رســاند. بنابراي ــه اطــاع عمــوم م ــت و ب ــداد را ثب روي

ــت. ــوزه اس ــن ح ــان اي ــاي عكاس ويژ گي ه



94

1

عکاسی خبری

برای تهیة عکس خبری ، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

هنرجويــان در ايــن واحــد يادگيــري مهمتريــن نــكات فنــی و شايســتگی هــای ضــروری بــرای حضــور در 
ــوع عكاســی، كســب مهارت هــا و  ــد. در ايــن ن ــرای تهيــه عكــس خبــری را مــی آموزن محــل وقــوع  خبــر ب

ــده ای دارد. ــن كنن ــش تعيي ــی نق ــر فن شايســتگی های غي

ــا توجــه بــه موضــوع خبــر بــه وســيلة دوربيــن و ابزار هــای حرفــه ای عكاســی خبــری در  تهيــة عكــس ب
محــل وقــوع خبــر، بــا توجــه بــه اســتاندارد های حرفــه ای.) ثبــت فايــل بــا فرمــت RAW  ، پوشــش كامــل 

خبــر، رعايــت حريــم شــخصی، رعايــت اصــول زيبايــی شناســی و كادر بنــدی(
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به عكس هاي زير نگاه كنيد :

عکاسی مطبوعاتی - عکاسی خبری

 تصویر 1

 تصویر 2
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 تصویر 5

 تصویر 6

 تصویر 7
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هريك از عكس هاي صفحه های پيشين به چه موضوعي اشاره مي كند ؟ 
كدام عكس مربوط به رخداد خبري است؟

عكس خبري چه نوع عكسي است و براي تهية آن، عكاس خبري چه مهارت هايي بايد داشته باشد؟ 
عكس خبري به آن دسته از عكس هايي گفته مي شود كه عكاس خبری از رويدادهای مهم تهيه می كند كه 
آگاهی از آنها برای جامعه اهميت دارد. عكاس خبري فردي است كه به محل حادثه يا رخداد مي رود و از آنجا 
خبر و عكس تهيه مي كند و آن ها را از طريق رسانه ها در اختيار ديگران قرار مي دهد. او با چشماني تيزبين و 
گوش هايي شنوا حادثه را چه با دوربين و چه با قلم ثبت مي كند تا ديگران را كه به هر دليل امكان حضور در 
صحنة رخداد را ندارند، در جريان اخبار قرار داده وآگاه كند. عكاس خبرنگار بايد عوامل حادثه را شناسايي كرده 
و در گزارش و عكسی كه ارائه می كند، به زمان، محل، چگونگی، علت و افراد درگير در حادثه اشاره  كند. عكاس 

و خبرنگار كه ممكن است هر دو، يك نفر باشند، بايد اطاعات دقيق و كاملي در اختيار ديگران قرار دهد. 

- آيا هر فردي مي تواند در محل حادثه، عكس خبري براي رسانه ها تهيه كند ؟
- عكاسان خبري چه ويژگي ها و مهارت هايي دارند؟

 بايد تندرست، توانا و چاالک باشد.
 هوشمند و دارای ذهنی تحليل گر باشد. زيرا عكاسي خبری در مواردی خطرناک است و عكاس بايد ضمن 
هوشياري كامل، مراقب محيط باشد و با تدبير بتواند راه های گريز از خطر را به سرعت شناسايی كند تا در صورت 

لزوم ضمن مراقبت از تجهيزات خود بتواند جان خود را هم در سامت نگاه دارد.
حوزۀ  دانستنی های  و  عمومی  اطاعات  فنی،  دانش  تكميل  حال  در  پيوسته  موفقيت آميز،  كار  انجام  برای   

فعاليت خود باشد. 
 همچون يك پژوهشگر جست وجو كند و دانش او در زمينه های سياسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به روز باشد.

 با حوصله، مهربان و خوش رفتار باشد. 
 وضع ظاهری و پوشاک او بايد مناسب با فضايی باشد كه در آنجا عكاسی می كند، مثًا در مراسم ترحيم، پوشش 

او نبايد مغاير با فرهنگ اجتماعي و شرايط آن مكان باشد.
 بايد به مسائلی بپردازد كه مورد توجه جامعه است و از پرداختن به مسائل شخصی كه ربطی به جامعه ندارد 

و يا مسائلي كه به او و يا حرفة او مربوط نمي شود، پرهيز كند.
 پيش از رفتن به محل رويداد، به ويژه خبرهای قابل پيش بينی مانند برگزاری آزمون ورودی دانشگاه ها، نشست 

مطبوعاتی وزيران و ... بررسی كرده و اطاعاتی به دست آورد.
 به كار خود عاقه مند باشد، در غير اين صورت اين حرفه و شغل برايش آزاردهنده خواهد شد. كار عكاس خبری 
بر خاف تصور مردم و آنچه كه در بعضی از فيلم های سينمايی نشان داده می شود، آسان نيست. عكاس خبری 
گاهی مجبور می شود مدت طوالنی در مسير هاي دشوار مانند سنگاخ، باتاق، گرما و سرما، ميدان جنگ و... 
پياده راه برود. ممكن است در شرايط بحراني ويژه مانند جنگ، با مشكاتي مانند بی آبی روبه رو شود، زخمی 
شود و يا در شرايط جوي خاص، گرمای سوزان آتشفشان يا سرمای يخبندان را تجربه كند.) تصاوير 1، 5، 8، 9، 

10، 11، 12، 13 و 14(

برخي  از ويژگي هاي حرفه اي عکاس خبري 
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  ترسو يا خجالتی نبوده و جسارت و شجاعت حضور در صحنه هاي خبر را داشته  باشد. همچنين  بايد شنوندۀ 
خوبی بوده و توانايی ايجاد رابطه با ديگران را داشته باشد. ارتباط عكاسان خبري  با افراد مختلف در هر سن و 

روحيه ای سبب مي شود تا در جمع آنان پذيرفته شود و بتواند عكس های مورد نظرش را تهيه كند.
 به كار تيمی اعتقاد داشته باشد.

 با استعداد و خاق بوده و هميشه در پی ايده های نو باشد.
 به احساسات و هيجانات خود مسلط باشد )همدردی و همدلی با احساساتی شدن تفاوت دارد(.

 به عنوان يك اصل مهم، حقيقت را بگويد و آن را تحريف نكند و در روند اطاع رسانی، احساسات و عقايد 
شخصی خود را دخالت ندهد.

 برای پوشش خبری از كسی پول نگرفته  و به كسی توهين و يا كسی را مسخره نكند. هنگام  توليد و نيز 
انتشار عكس ها به هيچ عنوان با تحريف و دستكاري آنها سعي در فريب مردم و جامعه نداشته باشد.

 خوش قول باشد و با مديريت زمان، كار را به موقع تحويل رسانه بدهد. زيرا در غير اين صورت خبر ارزش خود 
را از دست خواهد داد و به اصطاح خواهد سوخت.

فعالیت 
همراه با هنرآموز و دوستان خود يك تمرين را انجام دهيد. به اين شكل كه يك بنا مثًا هنرستان خود کارگاهی

را انتخاب كرده و سپس از صبح تا عصر به فاصلة هر 2 ساعت يك عكس از آن بگيريد.
از پايگاه هاي خبري )سايت ها( و يا نشريات چاپ شده ) روزنامه ها ي صبح و عصر ( عكس هاي خبري 

را جست وجو و انتخاب كرده و در پوشه اي با عنوان عكس خبري ذخيره كنيد.
عكس ها را در كارگاه به نمايش گذاشته و دربارۀ رخداد عكس ، ابعاد و گستردگي خبر ، تأثير عكس ها و 

موفقيت عكاس در بازنمايي و بازگويي دقيق خبر گفت وگو كنيد.

10

11
12
13
14

15

16

 تصویر14  تصویر13 
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به عكس هاي زير توجه كنيد: 

 تصویر15 

 تصویر16 
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- به نظر شما مهم ترين تفاوت اين دو عكس از نظر موضوعي كه بيان مي كنند چيست؟
- آيا در هر دو نوع خبر تفاوتي وجود دارد ؟ اين تفاوت ها چه تأثيري در عكس و چگونگي كار عكاس دارند؟ 

خبرها از نظرموضوع، نوع و  موقعيت، گوناگون هستند اما به طور كلي مي توان آنها را به دو دسته تقسيم كرد:

1-  خبر عمومي

ز وقوع آن  ا خبر عمومی خبری است كه ما پيشـاپيش 
آگاهيـم. ماننـد برگـزاری جلسـة ديدار رئيس جمهـور بـا 
اسـتانداران، انتخابـات شـورای شـهر، مسـابقة فوتبـال، 

نشسـت مطبوعاتـي و ماننـد آن. 
براي اين نوع خبر ها و با توجه به موضوع، زمان و مكان 
تعيين شده، عكاس و خبرنگاری كه در آن حوزۀ خبري 
انتخاب  و به محل اعزام  تجربه و آگاهي مناسبي دارد، 
محل  موقعيت  از  كاملی  اطاعات  بايد  عكاس  مي شود. 
عكاسي داشته باشد. اطاعاتي مانند وضعيت محيط، رنگ 
موقعيت  افراد،  اعضا، شناسايي چهرۀ  نحوۀ نشستن  نور، 
خبرنگاران و ... در چگونگي جای گيری عكاس مؤثر است.
می تواند  پيشاپيش  عمومی  خبرهای  در  خبری  عكاس 
اطاعات دقيقی از فضای عكاسی به دست آورد و نسبت 
به موضوع و حاضران آگاهی پيدا كند. در مواردی ممكن 
است پس از چندين بار تجربة عكاسي در موقعيت خبر، 
دست  به  كافی  آگاهی  و  اطاعات  نكات  اين  به  نسبت 
آورده باشد. مثًا عكاسی كه از مجلس شورای اسامی يا 
جلسات هيئت دولت و يا شوراي شهر مرتباً عكاسی می كند، 
پس از چند بار تجربه، نكاتي را در می يابد كه به انتخاب 
لحظة عكاسي و كادرهای مناسب، كمك بسيار مي كند. 
از آنجاكه نشست ها، جلسات و كنفرانس های مطبوعاتی با 
شخصيت های مهم و خبرهايي  اين گونه از اهميت خبري 
بااليي برخوردارند، بنابراين بايد عكاس خبري بسيار آگاهانه 

در اين موقعيت ها قرار گيرد و عكاسي كند.
در اين گونه نشست هاي خبري يا كنفرانس ها و ... عكس 
چندانی  ارزش  ندارند  بياني  هيچ  كه  افراد  رسمي  پرترۀ 
او  يا  باشد  فرد  اينكه حالت خاصی در چهرۀ  مگر  ندارد 
حركت خاص و كنش خاصی در عكس داشته باشد كه 

ويژگي خبري را پوشش دهد.

 تصویر17 

 تصویر18 
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فعالیت 
با مراجعه به سايت هاي خبري و روزنامه  ها چند عكس از اخبار عمومي را انتخاب كنيد. اين عكس ها را کارگاهی

در يك پوشه با عنوان »عكس خبري« ذخيره كنيد. سپس يكي از بهترين عكس ها را از نظر نوع ارتباط 
با موضوع خبر چاپ كرده و در كارگاه ارائه كنيد. اكنون با ساير هنرجويان، عكس هاي انتخابي و نصب 

شده بر روي ديوار كارگاه را مقايسه كرده و دربارۀ آن ها گفت و گو كنيد
محور گفت وگو ها:

- كدام عكس از نظر پوشش خبري موفق تراست؟
- كدام عكس دركنار موضوع خبري خود، ويژگي هاي يك عكس خوب را هم دارد؟

- كدام عكس سريع تر با بيننده ارتباط برقرار مي كند و منظورش را بهتر مي رساند؟

نکته
عكاس بايد از گرفتن عكس هاي تكراري پرهيز كرده و عكس های خاقانه بگيرد. ما هميشه شاهد يك 
سری عكس های تكراری از ورزشكاران برنده هستيم كه مدال خود را به دندان گرفته  اند و يا كساني كه در 

انتخابات رأي داده اند و انگشت جوهری و شناسنامة خود را رو به دوربين نشان مي دهند.

 تصویر19 
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نکته
هر سرويس خبری بايد تقويمی داشته باشد كه مناسبت ها، نشست ها و رويداد هاي قابل پيش بيني را در 
آن  نوشته باشند. برخی از خبرها را می توان از طريق گروه هاي اجتماعي يا اخبار رسانه ها به دست آورد. 
اين موارد اطاعيه هايی  در  يا نشريات تخصصی مانند سامت و بهداشت معموالً  همچنين سازمان ها و 

پيشاپيش منتشر می كنند.

عكاس خبری بايد تك تك افراد داخل عكس را شناسايی كند زيرا  برای نوشتن »شرح عكس«  يا »كپشن1«، 
اين اسامی مفيد خواهند بود. همچنين  توجه به كارنامة افراد  و سخنانشان در جلسات و مواردي از اين گونه در 

آگاهي عكاس و تهية عكس خبري او نقش مهمي دارند.
عكس های خبري اگرچه به قصد اطاع رسانی گرفته می شوند اما به تدريج تبديل به عكس های مستندی خواهند 
شد كه آيندگان از آن ها به عنوان اسناد تاريخی استفاده خواهند كرد. بنابراين، عكس های خبری هم پاسخگوی 

نياز مخاطبين امروز است و هم پژوهشگران آينده.

2-  خبر فوری

خبر فوري چه تفاوتي با خبر عادي دارد؟ خبر فوري، خبری است دربارۀ حوادثي كه پيشاپيش از وقوع آنها اطاع 
نداريم و به صورت ناگهاني رخ مي دهند و ممكن است خطرناک هم باشد مانند زمين لرزه، طوفان، آتش سوزي يا 
آتشفشان و ... . در اين گونه مواقع در حالی كه مردم از آن مكان دور می شوند، عكاسان خبري با سرعت به سمت 
حادثه می روند و در برخی موقعيت هاي بسيار خطرناک مانند حملة تروريست های داعش به مجلس، عكاس اولين 
چيزی كه بايد رعايت كند مسئلة امنيت خود و ديگران است. در چنين مواردی، ضمن اينكه مأموران پليس تاش 
می كنند امنيت افراد حاضر در صحنه را تأمين كنند )بدون توجه به كار عكاس(، عكاس نيز سعي مي كند وظيفة 
خودش را انجام دهد. او بايد ضمن حفظ جان خود، مراقبت كند كه در كار پليس نيز اختالي ايجاد نشود. زيرا 
حداقل زيان چنين كاري اين است كه حتی به منظور گفت وگو و قانع كردن پليس، وقت عكاس گرفته خواهد شد 

در حالی كه در چنين مواردی هر لحظه برای عكاسي اهميت فراوان دارد.
و موقعيت هايي مانند  باز  ويژه در مكان هاي  به  توانايی جايگيری مناسب در موقعيت خبر  بايد  عكاس خبری 
اجتماعات، سخنراني ها و راهپيمايي ها را داشته باشد. او ممكن است ناچار شود از درخت باال برود و يا در پشت 

بام ساختمان ها قرار گيرد.
اما اگر بتواند عناصر خبر را در يك عكس  با تعداد زيادی عكس، موضوع را بيان كند  عكاس اگرچه می تواند 

بگنجاند، كار او بسيار موفق خواهد بود.

1- Caption
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فعالیت 
در فضاهاي مجازي و اينترنت و يا با جست وجو در روزنامه ها و نشريات خبري چاپ شده، چند عكس کارگاهی

از خبرهاي  فوري مثل حوادث را انتخاب كرده و در فايلي با عنوان » عكس هاي اخبار فوري و حوادث« 
بايگاني كنيد. در كارگاه با نمايش عكس ها، با همكاسي هاي خود گفت وگوكنيد.

محور هاي گفت وگو:
1- آيا عكس، تمام عناصر خبر را نشان مي دهد؟

2- آيا عكس به درستي، به آني و فوري بودن خبر اشاره مي كند؟
3- آيا عكس تاثير گذار است ؟ 

4- آيا اصول و مباني بصري در كنار مباحث فني در عكاسي آنها رعايت شده است؟

عكاس خبری بر خاف گزارشگر روزنامه كه می تواند برخی از اطاعات مورد نياز برای نوشتن گزارش خود را بعداً 
با تلفن و يا مراجعه به دست بياورد، بايد سر صحنة رخداد با عكس هاي خود اطاعات الزم را گردآوري كند. او 

نبايد چيزي را از دست بدهد، زيرا فرصت ديگری برای ثبت رخداد در اختيار او  نيست. 

نکته
عكس خبری بر خاف عكس هنری ارزش خود را نه از زيبايی شناسی كه در درجة نخست از خبر و 
انتقال درست آن كسب می كند. نقش تركيب بندی در عكس خبری را می توان به شمرده گويی گويندۀ 
راديو يا تلويزيون تشبيه كرد كه هدف از آن انتقال درست منظور است. بنا براين، اگرچه تركيب بندي 
مناسب و رعايت اصول و مباني هنر تجسمي در عكس خبري نيز كاربرد دارد ولي اولويت آن نبوده 
و  درست  بيان  و  عمل  اولويت عكس خبری سرعت  باشد.  نقاشی  تابلوی  نيست  قرار  و عكس خبری 
به دور از آشفتگی است تا بيننده بی درنگ به مقصود عكس پی ببرد. عكس بايد سرراست باشد و به 
دور از پيچيده گويی باشد. عكس خبري براي حفظ بيان درست هرگز نبايد دستكاري شده و چيزي 
از آن حذف و يا چيزي بدان افزوده شود. هدف عكاس خبری در استفاده از تركيب بندی، جلب توجه 

بيننده به بخش يا عناصری از تصوير است.
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عكس به تنهايی گويای تمام محتوا و معنا نيست. در گذشته اين باور رايج بود كه عكس همه  چيز را می گويد و 
از اين رو به توضيح و زيرنويس نيازی ندارد. حتی چنين گفته مي شد كه يك عكس، ارزشمندتر از هزاران واژه 
است. اما واقعيت اين است كه عكس فقط با يك حس، آن هم حس بينايی سر و كار دارد. همچنين در موارد 
بسياري مانند نشريات سياه و سفيد كه عكس هاي رنگی در آن ها تك رنگ چاپ می شوند، بسياری از اطاعات 
دريافت نمی شود. به همين دليل نوشتن شرح برای برخی از عكس ها، به ويژه عكس های مطبوعاتی و نوشتن گزاره ها و 

عبارات توصيفی برای برخی از آثار هنرمند يك ضرورت است.

شرح يا زيرنويس عکس )كپشن نويسي(

 تصویر22
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تصویر22

نکته
در نوشتن زيرنويس برای عكس های مطبوعاتی به اين نكات توجه كنيد:

1- ساده و قابل فهم بنويسيد.
2- در زيرنويس به پنج »چه« )5w( بايد پاسخ داد:

چه چيزی)What(. چه اتفاقی در اين جا افتاده است؟
چه كسی؟ )Who(. چه كس يا كسانی در عكس ديده می شوند؟

چه جايی؟ )Where(. محل رخداد كجاست؟
چه وقتی؟ )When(. چه وقتی رخداده است؟

چرا؟ )Why(. علت وقوع رخداد چه بوده است؟
گاهی هم افزون بر اين ها، به چگونه؟ )How( نيز توجه مي شود.يعنی حادثه چگونه رخ داده است؟

3- نام هر فرد را در زير عكس بنويسيد. اگرصاحب عكس فردی سرشناس است، سال ها بعد شناسايی او 
دشوار خواهد بود. آيا االن می شود عكس جبار باغچه بان بنيانگذار نخستين كودكستان و مدرسة ناشنوايان 

در ايران و يا محمدتقی بهار معروف به ملك الشعرا اديب و شاعر سال های دور را بدون زيرنويس شناخت؟

عكس  در  كه  را  آنچه  و  ندهيد  واضحات  توضيح   -4
ديده می شود، دوباره بازگو نكنيد. اگر كودكی از پشت 
پنجره نگاه می كند، ننويسيد »كودكی از پشت پنجره 
نگاه می كند.« در واقع عكس را توصيف نكنيد، آن را 
و  پدر  كه  مدتی  تمام  در  »كودک  مثًا  كنيد،  تفسير 
مادر سر كار هستند، به ناچار در خانه تنها می ماند«.

  تصویر 24  محمد تقی بهار

  تصویر 25

  تصویر 23  جبار باغچه بان
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5- غير از عكس های تفسيرپذير و مفهومی كه معموالً تفسير و نتيجه گيری از آن ها را به عهدۀ بيننده می گذارند، 
در عكس هايی كه نقش اطاع رسان دارند، از طريق شرح عكس، اطاعاتی كامل به بيننده ارائه می شود.

  تصویر 26  در اثر رانش زمین در روستای باریک آب واقع در والیت بدخشان افغانستان، 2500 نفر کشته شدند.
  دوشنبه 15 اردیبهشت 1393

  تصویر 27  در جام جهانی 2018 در آخرین دقیقة  بازی ایران با مراکش با توپی که عزیز بوهدوز روانة 
دروازۀ خودی کرد، ایران توانست سه امتیاز کسب کند.
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3- PANAROMA

6- اگر عكس مستند را دستكاری كرده ايد، حتماً به آن اشاره كنيد.

7- اگر از عكس های بايگانی و آرشيوی استفاده كرده ايد، به آن اشاره كنيد.

  تصویر 29  میدان امام خمینی )ره()توپخانه، سپه(، تهران.)عکس آرشیوی است.(

  تصویر 28
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8- عنوان صفحة اول روزنامه نمی تواند جايگزين زيرنويس عكس صفحة اول روزنامه شود. حتماً برای 
هر عكس بايد زيرنويس نوشت.

9- امروزه نوشتن شرح عكس تحت تأثير اينترنت و چگونگی جست و جو قرار گرفته است. نويسندۀ 
شرح عكس با گنجاندن برخی كليدواژه ها، شرايطی فراهم می كند كه كاربر در جست و جوهايش به عكس 

معينی هدايت شود1. 

1- با استفاده از نرم افزار هاي پردازش عكس، مانند فتوشاپ، مي توان زيرنويس را به عكس پيوست كرد.

فعالیت 
تعدادی عكس از عكس های خود يا عكس های جست وجو شده را به كارگاه بياوريد و برای هر يك با کارگاهی

توجه به اصول گفته شده در اين بخش، زيرنويس )كپشن( بنويسيد.

  تصویر 30
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1-  تركیب بندی

هدف عكس خبري تأثير بر بيننده است. عكاس خبري با تركيب بندی سنجيده، يعنی تغيير نقطة ديد دوربين 
عكاسی، تغيير فاصلة كانونی عدسی و در واقع با حذف عناصری از صحنة عكاسي، به خوبی می تواند توجه مخاطب 

را به سمت موضوع مورد نظر جلب كند.

كاربرد عناصر و كیفیات بصري در تهیه عکس خبري 

برخي از قواعد تركيب بندي عبارت اند از:

نقطة توجه 

هرگاه كادر تصوير را با دو خط موازی افقی و دو خط موازي عمودی 
به 9 قسمت تقسيم كنيم، نقاط تقاطع خط های موازی، مناسب ترين 
مكان برای قرار دادن موضوع مورد نظر خواهد بود. اين نقاط، »نقاط 
توجه« تصوير هستند. اگر مهم ترين عناصر صحنه را در راستای اين 

  تصویر 31

  تصویر 32
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خطوط قرار دهيم بيشترين توجه در عكس ايجاد مي شود. البته اگر كادر تصوير به نسبت طايی باشد )نسبت 8 به 
5(، در آن صورت، »نقاط تاقی« به نام »نقاط طايی« ناميده خواهند شد.

خط هادی 

خط های موجود در عكس هميشه چشم ما را به سمت خود می كشند و چشم ما تمايل به تعقيب آن ها دارد. اگر 
اين خط ها چشم ما را به عنصر تصويری معينی هدايت كنند، آن عنصر برای ما برجسته خواهد شد.

  تصویر 33
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امتداد نگاه 

بيننده ناخودآگاه و شايد از سر كنجكاوی مسير نگاه افراد را در عكس پی می گيرد تا دريابد آن فرد به چه چيزی 
يا چه كسی نگاه می كند؟ اصوالً امتداد نگاه افراد در عكس مي تواند توجه بيننده را جلب كند.

بزرگی و کوچکی 

اگر در يك تصوير، عنصری نسبت به بقية عناصر بزرگ تر باشد يا رنگ روشن تر ي داشته باشد، نسبت به ساير 
عناصر بصري، چشم را به سمت خود می كشد.

  تصویر 34

  تصویر 35
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نقطة دید 

معموالً دوربين عكاسی را در حد و ارتفاع چشم خود قرار داده و عكس می گيريم. اگر دوربين خيلی باال يا خيلی 
پايين تر از ارتفاع چشم باشد، تصوير ما نامتعارف جلوه كرده و بيننده، روی آن درنگ بيشتری خواهد داشت.

پس زمینه

ممكن است در يك موقعيت تصويري، موضوع در برابر پس زمينة بسيار شلوغ، گم شده باشد. اگر پس زمينه جزو 
عناصر تصويری و بيان عكس شما نيست، بهتر است پس زمينه ای ساده و بدون آشفتگی بيابيد يا با كاستن از 
عمق ميدان، موضوع را واضح و پس زمينه را ناواضح نشان دهيد. پس زمينه در عكس های پرترۀ محيطی، نقش 
مهمی دارد و جزئی از عكس است. در پرترۀ محيطی، از افراد در محيطی عكس می گيرند كه با موضوع به نحوی 

مرتبط است و عوامل صحنه به شناخت بيشتر فرد كمك می  كنند. 

  تصویر 37  تصویر 36

  تصویر 38



117

فصل3    عکاسی خبری 

عمق 

پرسپكتيو،  اصول  می توان با آگاهی از  نشان دادن عمق در عكس  برای  بنابراين  است.  بعدی  دو  پديده ای  عكس، 
با گنجاندن عواملی مانند پيش زمينه، ميان زمينه و پس زمينه، چندين اليه در عكس ايجاد كرد. در عكس های 
منظره، كاهش يافتن اشباع رنگ موضوع های دورتر مانند كوه ها، نسبت به موضوع های نزديك تر، به عكس، عمق 
موضوع های  مقياس  تغيير  است.  عدسی  ميدان  عمق  از  استفاده  عمق،  دادن  نشان  برای  ديگر  شيوۀ  می دهد. 
هم اندازه در فاصلة دورتر و نزديك تر نيز به معنای تغيير فاصله و عمق است. عاوه  بر اين ها همپوشانی هم به عكس 
عمق می دهد. منظور از همپوشانی، قرار گرفتن عناصر گوناگون در جلوی يكديگر است به گونه ای كه يك عنصر، 

بخشي از عنصر تصويري را بپوشاند و مانع ديده شدن آن بخش شود.

قاب بندی

قرار دادن موضوع در داخل قاب پنجره، درگاه، پل و ... آن را از فضای اطراف جدا كرده و بر اهميت موضوع 
تأكيد می كند. چنين عكسی به راحتی نگاه شما را به سمت موضوع اصلی هدايت خواهد كرد. اين نوع قاب 
ممكن است در پشت سر موضوع و يا در فاصلة ميان دوربين و موضوع باشد. قاب،گاه آشكار است مانند پنجره 
و گاه نامحسوس مانند تكه ای از آسمان آبی كه در ميان ابرهای سفيد قرار گرفته است. قاب های مكرر و پشت 
سر هم مانند برخی از طاقی ها، عمق ايجاد می كنند. گاهی قاب عاوه بر هدايت چشم به سمت موضوع مورد 

نظر عكاس، خود جزئی از عكس می شود. 

  تصویر 39
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رنگ

و  بيان حال  و  تركيب بندی  عناصر  از  رنگ 
هوای عكس است. رنگ اگر در خدمت بيان 
عكس باشد، به جا و در غير اين صورت عاملی 

مزاحم خواهد بود.

  تصویر 40

  تصویر 41
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ُفرم

هر موضوع و يا شكلی مانند دايره، هنگامی كه دارای سه بُعد شود)كره(، به فرم تبديل می شود. نور جانبی در 
عكاسي معموالً جلوۀ ُفرم را بيشتر می كند.

بافت

حس  با  كه  را  موضوع  سطح  جزئيات و ريزه كاری های 
المسه و چشم  قابل درک و دريافت است، بافت می گويند. 
بافت هم می تواند جذابيت تصويری داشته باشد و هم 
اطاعاتی را از موضوع در اختيار بيننده قرار دهد. در 

اين مورد، نور جانبی جلوۀ بافت را شدت می بخشد.

شکل

شكل سطحی دو بعدی فاقد جزئيات است. مثًا دايره يك شكل است. در عكاسي، موضوع های ضد نور )سيلوئت( 
نشانگر شكل هستند.

  تصویر 42

  تصویر 43
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برش

زيرا  ندارد.  را  تأثير گذاری الزم  گاه می بينيم كه عكس 
موضوع اصلی در داخل كادر و در ميان عناصر ديگر به 
چشم نمی آيد. با برش دادن اطراف عكس و حذف عوامل 
اصلی  به سمت موضوع  را  بيننده  نگاه  اضافي، می توان 
كشاند. البته در مرحلة عكاسی با جابه جا كردن دوربين، 
نزديك شدن به موضوع، استفاده از عدسی تله، كاستن 
از عمق ميدان و نيز تغيير زاوية ديد، می توان عناصر غير 
ضروری را حذف كرد تا در مرحلة ويرايش نياز به اصاح 

تصاوير نباشد.

ریتم

 تكرار يك طرح يا الگو، تصويری موزون و منظم ايجاد خواهد كرد. عنصری كه با شكل يا فرم متفاوت، نظم اين 
ريتم را بر هم بزند، مي تواند بسيار خودنمايی و جلب توجه كند.

  تصویر 44

  تصویر 45
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وضوح

هرگاه يكي از موضوع های داخل كادر تصوير، واضح تر باشد، بدان معناست كه عكاس  خواسته است بيننده بدان توجه 
كند. اين كار معموالً با كاستن از عمق ميدان و ميزان كردن عدسی روی موضوع مورد نظر انجام می گيرد.

نکته
قاعده های ديگری هم در تركيب بندی مطرح است كه می توان با جست و جو آن ها را يافت. 

نکته
يادآوری می شودكه گاهی ممكن است در يك عكس چندين قاعدۀ تركيب بندی را يكجا ببينيم.

فعالیت 
از چند خبر عمومي كه در هنرستان يا در محل زندگي شما در جريان هستند عكاسي كنيد.کارگاهی

معاون  با  دانش آموزي  معلمان، جلسة  شوراي  مربيان، جلسة   شوراي  و  اوليا  )مناسبت ها، جلسة انجمن 
هنرستان، مراسم صبحگاهي و...(.

عكس ها را در كارگاه به نمايش بگذاريد ودر بارۀ هريك توضيح دهيد.
بگذاريد ساير  هنرجويان  دربارۀ عكس هاي شما هم از نظر موضوع و هم از نظر فني اظهار نظر كنند.

  تصویر 46
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2-  نوردهی

برای تهية عكسی مطلوب، نخست بايد نوردهی آن به درستی انجام گيرد.
نوردهی يعنی قرار دادن صفحة حساس در برابر تابش نوری با شدت معين و به مدت معين به طوری كه تصويری متعارف، 

نه تيره و نه روشن، شكل بگيرد.
هرگاه تابش نور بيش از حد الزم باشد، تصويری روشن و بدون جزئيات خواهيم داشت و برعكس اگر تابش نور كمتر از حد 

الزم باشد، تصويری تيره و فاقد جزئيات به دست خواهد آمد.
نور موجود در صحنه هميشه يكسان و ثابت نيست، گاهی كم است و گاهی زياد، از اين رو همواره يكی از دغدغه های عكاس، 
تنظيم دقيق عوامل سه گانة نوردهی برای به دست آوردن تصويری است كه از نظر رنگ مايه، وضعيت مطلوبی داشته باشد.
نوردهی را می توان به پر كردن ظرفی از آب تشبيه كرد. اگر شير آب كامًا باز باشد، ظرف در زمان كوتاه تری پُر 

خواهد شد و اگر شير آب تا نيمه بسته شود، مدت پر شدن ظرف، دو برابر زمان پيشين به درازا خواهد كشيد.
گشادگی ديافراگم و مدت باز بودن پردۀ شاتر هم يك چنين رابطه ای دارند. اين رابطه را می توان به شكل سادۀ 

زير بيان كرد: 

برای انجام نوردهی مناسب، افزون بر تنظيم گشادگی ديافراگم و سرعت شاتر ، می توان با افزايش دادن حساسيت 
دوربين نسبت به تأثير نور كه با استفاده از تغيير درجة آيسو )ايزو( ممكن می شود، كمبود تأثير نور را جبران كرد. 

  تصویر 47

شاتر دیافراگم
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معنای اين كار تقويت برق توليد شده در پيكسل هاست كه به همراه آن، نويز هم تقويت می شود.
عكاسان خبري معموالً فقط در شرايط نوری بسيار كم و در تنگنا سراغ اين گزينه می روند.

انتخاب عکس برای مطبوعات 

انتخاب عکس در روزنامه ها و پایگاه های عکس خبری 

در خبرگزاری ها و نشريات، مسئوليت امور عكس و عكاسی بر  عهدۀ دبيرعكس است كه به او دبير سرويس عكس 
هم می گويند . 

مهارت های دبیرعکس

- دبير عكس بايد فردی مدير  باشد تا بتواند واحد عكس را به درستی اداره كند. 
- او بايد چشمانی تيزبين و قدرت تصميم گيری داشته باشد تا بتواند عكس های تأثيرگذار را به سرعت تشخيص 

دهد تا آن عكس ها مخاطب را جذب كند.
- دبير عكس بايد عاوه بر اعزام عكاسان برای تهية عكس از خبرهای روز، ايده هايی را هم برای انجام پروژه های 

عكاسی بلند مدت ارائه كند.
- اگر چه در بيشتر موارد، دبير عكس، خود، عكاس است ولي تجربه نشان داده است كه هر چند دانستن عكاسی 
می تواند به او كمك كند اما داشتن شناخت از عكس، تشخيص عكس مناسب و داشتن چشمان تيز بين مهم تر 

از تسلط بر فن عكاسی است. 
- اگرچه مسئوليت گزينش عكس با دبير عكس است اما اگر در هنگام انتخاب عكس با خود عكاس هم مشورت 
كند نتيجة بهتری خواهد داشت. زيرا عكاس ممكن است به دليل حضورش در صحنة عكاسی، اطاعاتی داشته 

باشد كه مفيد باشد .
- دبير عكس بايد توانايی برنامه ريزی كار عكاسان را داشته باشد و در شرايط اضطراری بتواند آنان را به محل 

فعالیت 
با مراجعه به دفتر هنرستان، كتابخانه و يا جست وجو در سايت های خبری، يك نشريه ) روزنامه، مجات، کارگاهی

كتاب و ...( را انتخاب كنيد. در گروه های 3 يا 5 نفری دربارۀ عكس های نشريه گفت وگو كنيد.

محور گفت وگوها : 
1- آيا عكس ها برای نشريه آگاهانه و بر اساس موضوع و به درستي تهيه شده اند ؟ 

2- ارتباط معنايی عكس ها و مطالب چگونه است ؟
3- آيا در نشريه ای كه انتخاب كرده ايد، عكس های بی ربط، هم وجود دارد ؟ 

4- به نظر شما استفاده از عكس مناسب تر است يا تصويرسازی؟ داليل خود را بنويسيد.
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وقوع رويدادها مانند زمين لرزه ، سيل، آتشفشان و ... اعزام كند.
- دبير عكس بايد شناخت كاملي از عكس خبری، روزنامه و نشريه داشته باشد تا بتواند دربارۀ عكس دريافتی از 

عكاسان خود اظهار نظر كند.

نکته
دبير عكس تنها دبير سرويس در روزنامه است كه با دبيران سرويس های ديگر رابطة كاری دارد. او 
بايد بتواند عكس های مورد نظر دبيران ديگر را به كمك عكاسان خود تهيه و به موقع به آنان تحويل 

دهد. 

ارتباط دبیر عکس با بخش گرافیک 

دبير عكس با بخش گرافيك و صفحه آرايی نشريه ارتباط نزديكی دارد و بايد بتواند خواسته های خود را به آنان 
منتقل كند و خود نيز آمادگي همكاري با آنان را داشته باشد تا در مورد هدف عكس، افزودن و برش عكس در 

زمان الزم تصميم گيري كند.
اگر چه امروزه به داليل اقتصادي، حضور دبير سرويس عكس در نشريات ما كم رنگ شده است اما در نشريات 

دنيا نقش دبيرعكس هنوز بسيار پررنگ است.
دبيرعكس به طور معمول مجموعة همكاران مرتبط خود را آموزش می دهد يا حداقل امكانات آموزش آنان را 

فراهم می سازد .
همچنين او واكنش خوانندگان را نسبت به عكس ها بررسی، تحليل و پيش بينی مي كند و در صورت امكان در 
انتخاب عكس، خواست  مخاطبين را در نظر مي گيرد. معموالً واحد عكس يك نشريه با مديريت دبيرعكس، به 

امكانات فنی و ابزار مورد نياز مجهز می شود .
دبير عكس بايد در مورد مسائل مالی واحد عكس و همكاران خود تصميم گيری كند. 

فعالیت 
و کارگاهی تهيه  هفتگی  به صورت  و سامت«  بهداشت   « عنوان  با  نشريه ای  شما  هنرستان  در  باشد  قرار  اگر 

چاپ شود، شما به عنوان دبيرعكس چه عكس هايی را برای آن انتخاب می كنيد؟ داليل انتخاب خود را 
بنويسيد.

اكنون برای موضوعات زير عكس انتخاب كنيد:
- رعايت بهداشت در آبخوری و سرويس بهداشتی. 

- تهيه عكس از مواد غذايی و بوفه از پشت ويترين )عكسي تهيه كنيد كه مواد غذايی در آن ديده شود(.
- شست و شوی دست ها بعد از استفاده از رنگ های شيميايی در كارگاه هاي هنرستان.
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ویژگی های عکس در نشریه  

- اگر عكس دارای جزئيات است نبايد اندازۀ آن كوچك باشد تا بيننده بتواند جزئيات را تشخيص دهد.  با توجه 
به پژوهش هاي انجام شده، اصوالً ارائة عكس در اندازۀ بزرگ تر، بيننده عكس را به خواندن مطلب ترغيب می كند.

- اگر عكسی با كيفيت فنی پايين، تنها عكس موجود دربارۀ خبر مهمی باشد، انتشار آن بهتر از كنار گذاشتن 
آن است.

- در چيدمان چندين عكس در يك صفحه، اگر عكس ها در اندازۀ مساوی ارائه شوند، خسته كننده و يكنواخت 
خواهند بود. بنابراين مناسب تر است تا عكس ها به نسبت اهميت خود بزرگ تر يا كوچك تر ارائه شوند.

فعالیت 
موضوعي را درنظر بگيريد و براي آن، چهار عكس انتخاب كنيد . به نظر شما براي چيدمان اين عكس ها کارگاهی

در يك گزارش تصويري براي يك صفحة روزنامه يا نشريه،كدام يك از اين عكس ها بهتراست بزرگ تر از 
بقيه چاپ شود ؟ داليل خود را با هم كاسي هاي خود درميان بگذاريد.

فعالیت 
 يك گزارش تصويری از مناسبت های مختلف در هنرستان يا شهر خود تهيه كرده و به كارگاه بياوريد و کارگاهی

در مورد آنها با يكديگر گفت وگو كنيد.
باشند،   كنار هم چيده شده  در  مراسم كه صرفاً  و  از يك حادثه  نشده  فكر  تصاوير  تصويری،  گزارش 
نيست، بلكه عكس های گزارش تصويری بايد طبق اصول و منطق خاصی كنار هم قرار بگيرند تا بتوانند 

موضوعي را روايت كنند.
بايد بدانيم وقتی عكس به صورت مجموعه و يا تك عكس برای گزارش تصويری استفاده می شود بايد 

زيرنويس يا كپشن داشته باشد . 
زيرنويس، ناتوانی عكس را در ارائه برخی اطاعات و آنچه كه در عكس ديده نمی شود، جبران می كند.  

- وقتی دو عكس در كنار هم چاپ می شوند بايد مراقب بود به گونه ای نباشند كه مفهومي مغاير با مفهوم مورد 
نظر عكاس يا دبيرعكس از آنها فهميده شود.

- عكس های مطبوعاتی هميشه تك عكس نيستند. گاهی عكاس، گزارش تصويری يا مقالة تصويری تهيه می كند.
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