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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

ملت شریف ما اگر در این انقالب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین برآرد 
و به کار بپردازد. از متن دانشگاه ها تا بازار ها و کارخانه ها و مزارع و باغستان ها 

تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.
ُه« َس ِسُرّ امام خمینی »ُقِدّ
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سخنی با هنرجویان عزیز

شـرایط در حـال تغییـر دنیـاي کار در مشـاغل گوناگـون، توسـعه فناوري ها و تحقق توسـعه پایدار، ما را بر آن داشـت تـا برنامه هاي 
درسـي و محتـواي کتاب هـاي درسـي را در ادامـه تغییـرات پایه هـاي قبلـي براسـاس نیـاز کشـور و مطابـق بـا رویکرد سـند تحول 
بنیادیـن آمـوزش و پـرورش و برنامـه درسـي ملـي جمهـوري اسـالمي ایـران در نظـام جدیـد آموزشـي بازطراحـي و تألیـف کنیم. 
مهم تریـن تغییـر در کتاب هـا، آمـوزش و ارزشـیابي مبتنـي بـر شایسـتگي اسـت. شایسـتگي، توانایـي انجـام کار واقعـي به طـور 
اسـتاندارد و درسـت تعریـف شـده اسـت. توانایـي شـامل دانـش، مهـارت و نگرش مي شـود. در رشـته تحصیلـي – حرفه اي شـما، 

چهـار دسـته شایسـتگي در نظر گرفته اسـت:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي عکاسي ازفضا هاي شهري و مسابقات و فعالیت هاي ورزشي

2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بـر ایـن اسـاس دفتـر تألیـف کتاب هاي درسـي فنـي و حرفـه اي و کاردانش مبتنـي بر اسـناد باالدسـتي و با مشـارکت متخصصان 
برنامه ریـزي درسـي فنـي و حرفـه اي و خبـرگان دنیـاي کار مجموعـه اسـناد برنامـه درسـي رشـته هاي شـاخه فني و حرفـه اي را 

تدویـن نموده انـد کـه مرجـع اصلـي و راهنمـاي تألیـف کتاب هاي درسـي هر رشـته اسـت. 
ایـن کتـاب پنجمیـن کتـاب کارگاهـي اسـت که ویژه رشـته فتو-گرافیک تألیف شـده اسـت  شـما در طول دورۀ سـه سـاله شـش 
کتـاب کارگاهـي و بـا شایسـتگي هاي متفـاوت را آموزش خواهید دید. کسـب شایسـتگي هاي این کتـاب براي موفقیت در شـغل و 
حرفـه بـراي آینـده بسـیار ضـروري اسـت. هنرجویان عزیز سـعي نمایید؛ تمـام شایسـتگي هاي آموزش داده شـده در ایـن کتاب را 

کسـب و در فرایند ارزشـیابي به اثبات رسـانید.
کتـاب درسـي عکاسـي طبیعـت، مسـتند و گزارشـي شـامل پنـج پودمان اسـت و هـر پودمـان داراي یک یـا چند واحـد یادگیري 
اسـت و هـر واحـد یادگیري از چند مرحله کاري تشـکیل شـده اسـت. شـما هنرجویان عزیز پـس از یادگیري هر پودمـان مي توانید 
شایسـتگي هاي مربـوط بـه آن را کسـب نماییـد. هنرآمـوز محترم شـما براي هـر پودمان یـک نمره در سـامانه ثبت نمـرات منظور 

مي نمایـد و نمـره قبولـي در هر پودمـان حداقل 12 مي باشـد.
همچنین عالوه بر کتاب درسـي شـما امکان اسـتفاده از سـایر اجزای بسـته آموزشـي که براي شـما طراحي و تألیف شـده اسـت، 
وجـود دارد. یکـي از ایـن اجزاي بسـته آموزشـي کتاب همراه هنرجو مي باشـد که براي انجـام فعالیت هاي موجود در کتاب درسـي 
باید اسـتفاده نمایید. کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشـیابي نیز همراه داشـته باشـید. سـایر اجزاي بسـته 
 www.tvoccd.oerp.ir آموزشـي دیگـري نیـز براي شـما در نظر گرفته شـده اسـت که بـا مراجعه به وبگاه رشـته خـود بـا نشـاني

مي توانیـد از عناوین آن مطلع شـوید.
فعالیت هـاي یادگیـري در ارتبـاط بـا شایسـتگي هاي غیرفنـي از جملـه مدیریت منابـع، اخالق حرفـه اي، حفاظت از محیط زیسـت 
و شایسـتگي هاي یادگیـري مـادام العمـر و فنـاوري اطالعات و ارتباطـات همراه با شایسـتگي هاي فني طراحي و در کتاب درسـي و 
بسـته آموزشـي ارائه شـده اسـت. شـما هنرجویان عزیز کوشـش نماییـد این شایسـتگي ها را در کنار شایسـتگي هاي فنـي آموزش 

ببینیـد، تجربـه کنیـد و آنهـا را در انجـام فعالیت هاي یادگیري بـه کار گیرید.
رعایـت نـکات ایمنـي، بهداشـتي و حفاظتـي از اصـول انجـام کار اسـت لـذا توصیه هـاي هنرآمـوز محترمتـان در خصـوص رعایـت 

مـواردي کـه در کتـاب آمـده اسـت، در انجـام کارهـا جـدي بگیرید.
امیدواریـم بـا تـالش و کوشـش شـما هنرجویان عزیـز و هدایت هنرآمـوزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سـربلندي و اسـتقالل 

کشـور و پیشـرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسـته جوانان برومند میهن اسـالمي برداشـته شـود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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سخني با هنرآموزان گرامی

در راسـتاي تحقـق اهـداف سـند تحول بنياديـن آموزش و پـرورش و برنامه درسـي ملي جمهوري اسـامي ايـران و نيازهاي متغير 
دنيـاي كار و مشـاغل، برنامه درسـي رشـته فتو-گرافيـك طراحـي و بر اسـاس آن محتواي آموزشـي نيز تأليف گرديـد. كتاب حاضر 
از مجموعـه كتاب هـاي كارگاهـي مـي باشـد كـه بـراي سـال دوازدهـم تدوين و تأليـف گرديده اسـت ايـن كتـاب داراي 5 پودمان 
اسـت كـه هـر پودمـان از يك يا چند واحد يادگيري تشـكيل شـده اسـت. همچنين ارزشـيابي مبتنـي بر شايسـتگي از ويژگي هاي 
ايـن كتـاب مي باشـد كـه در پايان هر پودمان شـيوه ارزشـيابي آورده شـده اسـت. هنرآمـوزان گرامي مي بايسـت براي هـر پودمان 
يـك نمـره در سـامانه ثبـت نمـرات براي هر هنرجـو ثبت كنند. نمره قبولـي در هر پودمان حداقل 12 مي باشـد و نمـره هر پودمان 
از دو بخـش تشـكيل مي گـردد كـه شـامل ارزشـيابي پاياني در هر پودمان و ارزشـيابي مسـتمر براي هريـك از پودمان ها اسـت. از 
ويژگي هـاي ديگـر ايـن كتـاب طراحـي فعاليت هاي يادگيـري سـاخت يافته در ارتباط بـا شايسـتگي هاي فني و غيرفنـي از جمله 
مديريـت منابـع، اخـاق حرفـه اي و مباحـث زيسـت محيطي اسـت. ايـن كتاب جزئي از بسـته آموزشـي تـدارك ديده شـده براي 
هنرجويـان اسـت كـه الزم اسـت از سـاير اجزای بسـتة آموزشـي ماننـد كتاب همـراه هنرجـو، نرم افزار و فيلـم آموزشـي در فرايند 
يادگيـري اسـتفاده شـود. كتـاب همـراه هنرجـو در هنـگام يادگيـري، ارزشـيابي و انجـام كار واقعـي مورد اسـتفاده قـرار مي گيرد. 
شـما می توانيـد برای آشـنايی بيشـتر بـا اجزای بسـته يادگيری، روش هـای تدريس كتاب، شـيوه ارزشـيابی مبتنی بر شايسـتگی، 
مشـكات رايـج در يادگيـری محتـوای كتـاب، بودجه بنـدی زمانـی، نـكات آموزشـی شايسـتگی های غيرفنـی، آمـوزش ايمنـی و 

بهداشـت و دريافـت راهنمـا و پاسـخ فعاليت هـای يادگيـری و تمرين هـا به كتـاب راهنمای هنرآمـوز ايـن درس مراجعه كنيد.
كتاب شامل پودمان هاي ذيل است:

پودمان اول: با عنوان" عكاسي طبيعت " 

پودمان دوم: عنوان " عكاسي معماري و فضا هاي شهري " 

پودمان سوم: عنوان " عكاسي خبری " 

پودمان چهارم: عنوان " عكاسي مستند " 

پودمان پنجم: عنوان " عكاسي ورزشی " 

اميد است كه با تاش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيش بيني شده براي اين درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش





فصل 2

عکاسی طبیعت ) چشم اندازهای طبیعی(
فصل 1

چشــم اندازهاي طبیعــي یکــي از اولیــن موضوعاتــي اســت کــه عکاســان بــه آن توجــه کردنــد. کاربرد هــاي 
متنــوع عکس هــاي طبیعــت، رویکرد هــاي بســیار متفاوتــي را پدیــد آورده  اســت. ایــن تنــوع، زمینه هــاي 

کاربــردي و هنــري عکاســي منظــره را در بــر مي گیــرد.
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1

برای تهیه عکس از چشم اندازهای طبیعی ، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

هنرجویــان در ایــن واحــد یادگیــري مهم تریــن نــکات فنــی و شایســتگی هــای ضــروری بــرای حضــور در 
ــوع از عکاســی، کســب مهارت هــا و شایســتگی های  ــن ن ــد. در ای ــه عکــس را مــی آموزن ــرای تهی طبیعــت ب

غیــر فنــی نیــز نقــش تعییــن کننــده ای دارد.

عکاســی از چشــم اندازهــای طبیعــی بــا رویکــرد زیســت محیطــی و آســیب شناســی بحــران هــا و آســیب هــای 
وارد شــده بــه طبیعــت، ثبــت مســتند گرایانــه وقایــع بــا توجــه بــه ســفارش دهنــده کار و اهــداف پــروژه در 

محــل مشــخص شــده بــا اســتفاده از دوربیــن عکاســی و ابزارهــای جانبــی آن

عکاسی از چشم اندازهای طبیعی
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

به دیوار هاي خانه و مدرسه تان نگاه کنید.
آیا عکس و یا تابلوي نقاشي از طبیعت مي بینید؟ 
آیا نقاشي دیواري از طبیعت در شهر ها دیده اید؟

تقویم،  کارت پستال،  مثال  عنوان  به  باشد  داشته  زیادي مي تواند  کاربرد هاي  عکس هاي چشم انداز هاي طبیعي 
پوستر، کاربرد هاي تزئیني )دکوراتیو( در اماکن.

عكاسي از چشم انداز هاي طبيعي

 تصویر2تصویر1

 تصویر3



14

 تصویر5 تصویر4

 تصویر7 تصویر6

خاصي  اهمیت  از  چندان  نقاشي  تابلو هاي  در  طبیعي  چشم انداز هاي  هجدهم  قرن  اواخر  تا  رنسانس  دورۀ  از 
برخوردار نبود و برخي از موارد محدود غالباً به عنوان پس زمینه نقاشي هاي تاریخي و مذهبي به کار مي رفت.
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

نقاشي رشد کرد و موضوعاتي مثل  به عنوان یک گرایش در  به تدریج موضوع طبیعت  از میانة قرن هجدهم 
چشم انداز هاي دریا، کوه، آسمان و ... در نقاشي رایج گردید.

 تصویر8

 تصویر9 تصویر10
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 تصویر11

 تصویر12
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

همزمان با اختراع عکاسي در قرن نوزدهم موضوع چشم انداز هاي طبیعي بسیار مورد توجه عکاسان قرار گرفت.
به دلیل ابتدایي بودن ابزار و مواد حساس عکاسي موضوعات ساکن، موضوعاتي ایده آل براي عکاسان محسوب 

مي شدند، بنابراین گروهي از عکاسان با اهداف گوناگون به عکاسي منظره روي آوردند.

 تصویر14 تصویر13

 تصویر16 تصویر15
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و  مزایا  هر    یک  زمان  آن  در  عکاسي  ابداعي  روش هاي 
زحمت  پر  اما  دقیق  داگروتیپ  شیوه  داشتند  معایبي 
تکثیر  امکان  کالوتیپ  اما  نداشت،  تکثیر  امکان  و  بود 
یک عکس را از روی یک نگاتیو کاغذی فراهم می کرد.
عکاسان زیادي با اهداف گوناگون به عکاسي از منظره 

روي آوردند.
برخي از آنان از مناظر طبیعي زیباي اروپا عکس تهیه 
مي کردند و گردشگران این کارت پستال ها را خریده و 

به عنوان سوغات مي بردند. 
و  دانشمندان  با  همراه  که  بودند  نیز  دیگري  گروه  اما 
زمین شناسان و با اهداف علمي از مناظر طبیعي عکاسي
مي کردند این گروه را توپوگراف یا مکان نگار مي نامیدند.

 تصویر17

 تصویر18
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

 تصویر19
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گروه دیگري از عکاسان منظره با تقلید از تابلو هاي نقاشي و ترکیب چند نگاتیو و دست کاري هاي طاقت فرسا 
نبوده و معموالً  اقشار متوسط جامعه  تولید کردند که مورد پسند  تاریکخانه مناظري چشم انداز  و دشوار در 

کاربردي تزئیني داشتند.

 تصویر20

 تصویر21
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

عکاسي  در فصل  قباًل  که  متولد مي شود همان گونه  بیستم  قرن  اوایل  در  در عکاسي  مدرن  منظره نگاري  اما 
صریح یا مستقیم اشاره شد گروهي از عکاسان با تکیه بر ویژگي ها و امکانات ذاتي عکاسي تحولي عظیم را در 
شاخه هاي گوناگون عکاسي و از جمله در عکاسي منظره رقم زدند. آنسل آدامز و چند تن از عکاسان دیگر، 

گروه » F- 64« را پایه گذاري کردند. 
این گروه قوانین و معیار هاي زیبایي شناسي خاصي را براي عکس خوب تعریف کرده بودند،از جمله داشتن 
و  عکس  در  وسیع  خاکستري هاي  و  تنالیته  داشتن  دیافراگم ها،  بسته ترین  از  استفاده  با  زیاد  میدان  عمق 

نشان دادن بافت اشیاء به همراه تکنیک بسیار باال و چاپ هاي بسیار فاخر و نفیس.

 تصویر22

 تصویر25 تصویر24

 تصویر23
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 تصویر27 تصویر26

 تصویر28
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

آنسل آدامز درنیمه اول قرن اول بیستم به عنوان شاخص ترین عضو این گروه تأثیر به سزایي در عکاسي منظره 
به جاي گذاشت و ابداعات تکنیکي او باعث ارتقاء کیفي و بصري عکس مي شد.

 تصویر29

 تصویر30

 تصویر31

 تصویر32

 تصویر33
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و  نمایش گذاشت و ستایش  به  را  با شکوه و چشم نواز  مناظري  به طبیعت  اسطوره اي  نگاهي  با  آدامز  آنسل 
تحسین طبیعت  بکر به وضوح در آثارش به چشم مي خورد.

 تصویر34

 تصویر36 تصویر35
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

عکاسان دیگري نیز بودند که نگاهي رازآلود و شاعرانه به طبیعت داشته و عکس هاي منحصربه فردي با استفاده 
از فیلم مادون قرمز از طبیعت تهیه مي کردند.

 تصویر38 تصویر37

 تصویر40 تصویر39
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 تصویر41

 تصویر43

 تصویر42

 تصویر44
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

برخي از آنها نگاه متفاوتي به طبیعت داشتند، از به کاربردن ترکیب بندي هاي تا حدودي انتزاعي در عکاسي 
از طبیعت تا تهیه عکس هاي ساده و چشم نوازي از چشم انداز هاي طبیعي. 

 تصویر45 تصویر44

 تصویر47 تصویر46
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 تصویر49 تصویر48

 تصویر50
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

 تصویر52 تصویر51

 تصویر53
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 تصویر55 تصویر54

 تصویر57 تصویر56

 تصویر59 تصویر58
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

افراد دیگري نیز  با دست کاري چشم انداز هاي طبیعي و 
افزودن اشیایي به آن آثار زیبایي خلق کردند.

دهة شصت قرن بیستم آغاز تحوالت بزرگي در هنر بود 
نگاه هاي  و  نیز شاهد ظهور هنرمندان  و عکاسي منظره 
تازه اي بود. »نیو-توپوگراف «ها عکاساني بودند که برخورد ي 
متفاوت با عکاسي از چشم انداز هاي طبیعي داشتند، اینان بر 
خالف نسل قبلي نگاهي علمي و جامعه شناسانه به طبیعت 

و نقش انسان معاصر بر محیط زیست و زمین داشتند. 
چشم اندازهایي که آنها عکاسي مي کردند فارغ از تمهیدات 
امکان  حد  تا  مي کردند  سعي  آنها  بود،  زیبایي شناسانه 
عکس هایشان فاقد حس، ساده، دقیق و حاوي اطالعات 
باشد. نیو-توپوگراف ها  بیشتر جامعه شناس و متفکر بودند 
آنها زمین مورد هجوم واقع شده و  از منظر  تا عکاسي. 
آنان  بي روح  و  و عکس هاي خشک  بود  شکست خورده 

انعکاس همین نگاه بود.

 تصویر61 تصویر60

 تصویر62
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 تصویر64 تصویر63

 تصویر65
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

 تصویر66

 تصویر67
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از  علمي  مستند نگاري  است.  گوناگوني  کاربردهاي  داراي  هنري،  گرایشات  بر  عالوه  طبیعي  مناظر  از  عکاسي 
کاربردهاي  براي  مناظر  از  پژوهشي، عکاسي  از طبیعت در خدمت گردشگري، مستند نگاري  طبیعت، عکاسي 

تزئیني، انتشاراتي و مانند آن بعضي از این کاربردها است.

كاربردهاي عكاسي از طبيعت

 تصویر68
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

 تصویر69

 تصویر70
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فعالیت 
1- چند عکس از منظره که استفاده آموزشي - علمي دارد تهیه و در کالس دربارۀ کاربرد آن توضیح دهید.کارگاهی

2- آیا با تغییر در زیرنویس و توضیح عکس، مي توان تغییري در کاربري عکس هاي انتخابي ایجاد کرد؟ 
این تغییر را انجام دهید و دربارۀ کاربرد عکس در موضوع جدید با هنرجویان گفت وگو کنید.

 تصویر71

مستند نگاري پژوهشي و علمي چنانچه از نامشان پیداست به دنبال تهیة عکس براي مقاصد علمي در شاخه هاي 
گوناگون علوم است و لزوماً تأکیدي بر زیبایي  شناسي ندارد. این عکس ها مي تواند براي بررسي تغییرات اقلیمي 

به کار  روند. مانند تغییرات حاصل شده در دریاچه ارومیه و بندر انزلي.
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

 تصویر72

 تصویر73
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 تصویر74

 تصویر75
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

 تصویر76

از کاربرد  هاي چشمگیر و زیبا ي عکاسي از مناظر، تهیه عکس از چشم اندازهاي زیبا و متنوع طبیعت است که در 
قالب کتاب، پوستر، کارت  پستال، کارت تبریک و سایر مکتوبات باعث جذب گردشگران و رونق اقتصادي مي شود.

 تصویر77
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 تصویر78

فعالیت 
با راهنمایي هنرآموز خود از مناظر طبیعي و نقاط دیدني منطقه اي که درآن زندگي مي کنید عکاسي کنید کارگاهی

و عکس هاي خود را در جلسة آینده در کالس به نمایش گذاشته و درباره آنها گفت وگو کنید.

عکاسي از طبیعت، ضمن پیروي از قوانین کلي عکاسي نیازمند توجه ویژه  اي  است که سبب بهتر شدن و جذاب تر 
شدن عکس ها مي شود، برخي از این توجه و نکات عبارت اند از:

1ـ نور
نور عامل مهمي در تهیة عکس خوب از طبیعت است، لزوماً تمام ساعات روز براي عکاسي مناسب نیست. معموالًساعات 
آغاز روز و بعد ازظهرها، زمان بهتري براي عکاسي از طبیعت است. در این ساعت ها چون نور خورشید مایل مي تابد، 

احجام و بافت سطوح بسیار بهتر دیده مي شوند.
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

 تصویر79

 تصویر81 تصویر80

در شب هم مي توان از بعضي از چشم اندازها عکس هاي خوبي تهیه کرد. دراین گونه عکس ها نور ماه مي تواند بسیار 
زیبا عمل کند و به عنوان منبع نوري خوبي بر عکس تأثیر زیبایي بگذارد. البته تهیه عکس در ساعات شب و زیر 

نور ماه به تجربه زیاد در عکاسي نیاز دارد.

 تصویر82 تصویر81
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پژوهش کنید

براي عکاسي از طبیعت و چشم انداز هاي طبیعي، به چه ابزارهاي تخصصي تري نیاز داریم؟ تصاویري از این 
تجهیزات را تهیه کنید و در کارگاه دربارۀ آن توضیح دهید.

 تصویر84 تصویر83

گفتگو   کنید

اگر تجربه عکاسي از چشم انداز در ساعت هاي شب را دارید آن  را در کالس به نمایش گذاشته و دربارۀ آن 
گفت وگو کنید. 

2- لنز

انتخاب یک لنز با فاصلة کانوني مناسب هم یکي از راز هاي دست یابي به عکس خوب از طبیعت است. انتخاب لنز 
نیازمند تجربه کافي در عکاسي است. باید یاد بگیریم که کجا و چه زماني از لنز هاي واید و تله استفاده کنیم. قانون 

خاصي وجود ندارد، تنها دیدن آثار موفق در این حوزه از عکاسي مي تواند راهنماي خوبي باشد.



 تصویر85

 تصویر86
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3ـ سه پايه

فرصت  معموالً  اینکه  به دلیل  طبیعت  از  عکاسي  در 
استفاده  سه پایه  از  است  بهتر  داریم،  اختیار  در  کافي 
شود. استفاده از سه پایه سبب مي شود عکس هاي بسیار 

دقیق تر و واضح تري می توان به دست آورد.

 تصویر87

 تصویر88
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

 تصویر89

4ـ نورسنجي

یک عکس خوب از نظر فني، نیازمند نورسنجي و نوردهي دقیق و درست است. در عکاسي از طبیعت گاه شرایطي 
پیش مي آید که کار نوردهي را دشوار مي کند، در این گونه موارد مي توان از روش HDR کمک گرفت.
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 تصویر89

آنچه که ما با چشم مي بینیم با آنچه که یک دوربین عکاسي ثبت مي کند ازبسیاري جهات و از جمله درك تاریکي 
و روشني تفاوت دارد.

HDR استفاده از روش

 تصویر90
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

چشم انسان حتي از پیشرفته ترین دوربین هاي عکاسي میزان بیشتري از تاریکي و روشنایي را مي تواند تشخیص دهد.
.)Dynamic Range( موضوعات عکاسي داراي دامنه هاي پویایي  متفاوتي هستند

  تصویر 91  دامنه پویایی کم

  تصویر 92  دامنه پویایی متوسط
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به طور خالصه دامنة پویایي در عکاسي اختالف میزان نور در روشن ترین نقطه تا تاریک ترین نقطه یک موضوع است.
موضوعاتي که  داراي دامنة پویایي کم و یا متوسط هستند توسط دوربین عکاسي به راحتي ثبت مي شوند اما 
وقتي اختالف نور تیره ترین تا روشن ترین نقطه یک موضوع از حد معیني بیشتر شود با یک بار عکس برداري 

نمي توانیم جزئیات نقاط روشن و تیره را داشته باشیم.
در این گونه موارد باید از روش دیگري استفاده کنیم براي این کار سه تا پنج فریم عکس با فواصل یک استاپ 

از موضوع مي گیریم؛ به این کار برکتینگ )Bracketing( مي گویند.

بهتر  را  نقاط روشن  تیره جزئیات  را و عکس هاي  تیره  نقاط  همانطور که مي بینید عکس هاي روشن جزئیات، 
نشان مي دهند، حاال مي توانیم با ترکیب این  عکس ها در برنامه  هاي مختلف از جمله فتوشاپ، الیت روم، یا برنامه 
)ACR)Adobe Camera Raw و برنامه هاي دیگرویرایشي، این سه یا پنج عکس را با هم ترکیب کرده و 
عکسي به دست آورد که جزئیات کامل نقاط خیلي روشن و خیلي تاریک را داشته باشد، به این شیوۀ تولید عکس 

.)High Dynamic Range(گفته مي شودHDR
موضوعات  حتي االمکان  و  باشند  داشته  ثابتي  کادر  دقیقاً  باید  عکس ها  روش  این  انجام  براي  نکنید  فراموش 

متحرك در عکس نباشد.
برکتینگ را مي توان هم به صورت دستي انجام داد و هم از گزینة Auto Exposure Bracketing در دوربین 

استفاده کرد.

  تصویر 93  دامنه پویایی باال
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HDRتصویر نهایی

نوردهی متوسطنوردهی کم

نوردهی زیاد

  تصویر 94 
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5ـ  استفاده از فيلتر ها)پاليريزه و ND و فيلتر هاي سياه و سفيد(
فیلترهاي پالریزه مي توانند در بسیاري موارد با از بین بردن انعکاس هاي مزاحم به ما کمک مي کنند که عکس هاي 

بهتري تهیه کنیم. همچنین استفاده از این فیلتر، مي تواند سبب اشباع رنگ ها شده و توجه بیشتر بیننده را جلب  کند.
استفاده از فیلتر ND در عکاسي از موضوعات سیال مانند رودخانه ها، آبشار، دریا و مانند آن باعث کشیدگي و 

ایجاد جلوه هاي بصري خاصي مي شود و به عکس جلوه زیبا و ویژه اي مي دهد.

  تصویر 95 
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

امروزه با توجه به پیشرفت فناوري ها  به ویژه در ساخت دوربین هاي 
دیجیتال و دوربین هاي موبایل به آساني مي توان اقدام به عکاسي هم  
به صورت سیاه و سفید و هم رنگي نمود و سپس بهترین نتیجه را 
به دست آورد. دیدن نتایج  براي فراگیران )عکاسان مبتدي و نیمه 

حرفه اي( بسیار آموزنده خواهد بود.

استفاده از تنظیمات مربوط به عکاسي سیاه و سفید در دوربین گاهي برخي از چشم اندازهاي طبیعي جلوه هاي خاصي 
به عکس مي بخشد. اگرچه عکاسي سیاه و سفید در پاره اي از موارد بسیار دشوار تر از عکاسي رنگي است و افزون بر آن، 

از هر منظره اي نمي توان عکس سیاه و سفید تهیه کرد، زیرا ممکن است نتیجه کار جالب نباشد.
عکاسان موفق و با تجربه در زمینه عکاسي سیاه و سفید این مهارت را دارند که قبل از عکاسي، موضوع را در ذهن خود 

سیاه  وسفید تجسم مي کنند.

  تصویر 96 

  تصویر 97 
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  تصویر 99   تصویر 98 
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

با به کارگیري عواملي که گفته شد و گذاشتن زمان مناسب و دقت کافي مي توان عکس هاي بسیار زیبایي از طبیعت 
تهیه کرد.

  تصویر 102  تصویر 101

  تصویر 104  تصویر 103
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6- باطري و كارت هاي حافظه
وقتي براي عکاسي از طبیعت مي روید فراموش نکنید چندین باطري شارژ شده و کارت حافظه همراه داشته 
باشید، چون ممکن است در جایي باشید که امکان شارژ باطري وجود نداشته باشد، همراه داشتن یک رایانه 

کوچک و قابل حمل )نوت بوك( براي انتقال عکس هاي گرفته شده نیز بسیار مفید است.

نکته
عکاسي از طبیعت یکي از جذاب ترین و آرامش بخش ترین شاخه هاي عکاسي است.

فعالیت 
1- موضوعي از طبیعت و یا مناظر طبیعي را انتخاب کنید.کارگاهی

2- از موضوع انتخابي، 3تا 5 فریم با فواصل یک استاپ)روشن تا تیره( عکاسي کنید.
3HDR- عکس هاي خود را در محیط نرم افزار با یکدیگر ترکیب و نتیجه          را در کارگاه ارایه کنید.
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

در فصل عکاسی مستند با معني عکس مستند و بعضي از شاخه هاي آن آشنا خواهید شد. 
آیا فکر مي کنید از عکاسي مستند مي توان در زمینه طبیعت و مناظر استفاده کرد؟

با دوستان و هنرآموز خود در این باره گفت و گو کنید.
عکاسي به دلیل توانایي ثبت دقیق و سریع رخداد ها در عرصه هاي بسیاري مي تواند به کار گرفته شود.

یکي از گرایشات دیگر عکاسي مستند، عکاسي از محیط زیست یا بوم نگاري است، عکاسي از »محیط زیست« یا 
»زیست بوم« شاخه اي از عکاسي مستند است که جنبه ها و ویژگي هاي گوناگون کرۀ زمین را به تصویر مي کشد.

ثبت آسيب هاي وارد به طبيعت

  تصویر 105



56

آیا تا به حال از محیط زیست شهري که در آن زندگي مي  کنید عکاسي کرده اید؟
خوشبختانه سرزمین ما ایران داراي تنوع آب و هوایي کم نظیري است که امکان بسیار فراواني را براي این شاخه 

از عکاسي در اختیار ما مي گذارد. 
وجود دریا، کویر، جنگل، کوهستان ها و قله هاي بلند و مانند آن فرصت هاي زیادي براي عکاسي ایجاد مي کند.

تصور کنید اگر طي یک دورۀ زماني یک یا چند ساله، ویژگي هاي زیست محیطي پیرامون خود را به تصویر بکشید، 
بعد از مدتي یک آرشیو با ارزش از بخشي از کشورمان را در اختیار خواهیم داشت

  تصویر 107  تصویر 106

  تصویر 108
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

محیط زیست یکي از مهم ترین منابع حیات و زندگي بشر و سایر جانداران در روي زمین است و به همین دلیل به فرهنگ سازي 
مؤثر براي حفظ و نگهداري آن باید توجه کرد که سازمان ها و افراد زیادي در سراسر جهان به موضوع آن مي پردازند. 

عالوه بر دانشمندان، پژوهشگران و کارشناسان این حوزه برخي از عکاسان مبتدي و حرفه اي نیز در این زمینه فعالیت مي کنند.

  تصویر 110  تصویر 109

  تصویر 111
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  تصویر 112
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

هدف این نوع فعالیت ها عالوه بر به تصویر کشیدن ویژگي هاي خاص و زیبایي هاي طبیعت، آموزش نوع برخورد 
انسان با آن نیز هست. اینکه چگونه محیط اطراف خود را در روستا و شهر ها و کالن شهر ها بشناسیم و براي حفظ 

منابع طبیعي و زیستي آن کوشا باشیم.
عکاسي از محیط زیست شامل زیرمجموعه هاي متنوعي است که یکي از آنها ثبت آسیب هاي وارد به زیست بوم هاست.

1- آیا شما تا به حال به آسیب هایي که بشر به محیط زیست وارد کرده است فکر کرده اید، آیا در منطقه اي 
که زندگي مي کنید مي توانید نمونه هایي از آن را پیدا کنید؟ آیا عکس ها و یا فیلم هایي را که در این گونه 
با  زمینه  این  در  را  تجربیات خود  است؟  بوده  به خاطر مي آورید؟ عکس العمل شما چه  دیده اید،  موارد 

دوستانتان در میان بگذارید.
2- با جست وجو در پایگاه هاي خبري و یا دیگر رسانه ها )روزنامه ها، نشریات( و یا آرشیو خود عکس هاي 
مرتبط با محیط زیست را جمع آوري کرده و در یک فایل ذخیره کنید و آن را در کارگاه به نمایش بگذارید 

و دربارۀ آن با یکدیگر گفت و گو کنید.
محور هاي گفت وگو: 

- عکس ها دقیقاً به چه نکته اي در محیط زیست اشاره دارد؟
- عکاس در ثبت یک موضوع زیست محیطي چقدر به نکات فني در عکاسي توجه داشته است؟

- آیا در عکس عالوه بر موضوع محیط زیست موضوع دیگري نیز جلب توجه مي کند؟
- آیا عکس از هدف خود دور شده است؟ یا خیر؟

پژوهش کنید
پرسش 
کالسی

  تصویر 115  تصویر 114
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براي ورود به این شاخه از عکاسي عالوه بر عالقة شخصي و دانش فني عکاسي نیاز به مطالعه و تحقیق است، 
یک عکاس حرفه اي و حتي مبتدي )آماتور( در این حوزه باید با گروهي از کارشناسان محیط زیست همکاري 

داشته باشد.
مسائل مربوط به آسیب هاي وارد به محیط زیست علم بسیار وسیعي بوده و داراي زیرمجموعه هاي متنوعي است 

که فهرست کردن آن کاري بسیار دشوار و تخصصي است و تمام عرصه هاي دریا و خشکي را شامل مي  شود.
متأسفانه آسیب هایي که انسان به طبیعت وارد مي کند شامل فهرست بلند باالیي است. براي نمونه به برخي از 

آنها اشاره مي کنیم:
1- خشک شدن دریاچه ها و فاجعة کم آبي

2- آلودگي هاي صنعتي
3- قطع درختان و آتش سوزي در جنگل ها

4- تولید انبوه زباله هاي غیر قابل تجزیه
5- احداث بي رویة سد و حفر چاه هاي عمیق

6- از بین بردن پوشش گیاهي و ساختمان سازي هاي بي رویه و سودجویانه
7- دستکاري، انهدام و ایجاد تغییر در پوشش گیاهي زمین

8- کاشت گونه هاي گیاهي غیربومي در اقلیم دیگري )کاشت گیاهان غیربومي در اقلیمي جدید که سبب اخالل 
در اکوسیستم آن خواهد شد.(

9- بهره برداري نا معقول و کنترل نشده از منابع طبیعي

عکاس عالقه مند به این شاخه از عکاسي باید با صبر و حوصله و مطالعه، کاري دراز  مدت را آغاز کند. اگرچه این 
شاخه از عکاسي در شکل حرفه اي آن نیازمند تجهیزات کامل و متنوعي است اما مي توان با یک دوربین ساده و 

حداقل امکانات نیز کار، را انجام داد.

پژوهش کنید

آیا مي توانید به این فهرست عناوین دیگري اضافه کنید؟ آنها را بنویسید.

فعالیت 
1- از بین عکس هایي که تاکنون گرفته اید و یا با جست وجو در پایگاه هاي خبري و رسانه ها، عکس هایي کارگاهی

را که به منظور معرفي یک آسیب زیست محیطي تهیه شده اند جمع آوري کنید. )به صورت فایل یا 
پرینت(، آنها را در کارگاه )سایت عکاسي( به نمایش بگذارید و دربارۀ عکس ها هم از نظر موضوع و هم 

از نظر اصول عکاسي گفت وگو کنید.
2- براي جلسة آینده از یک موضوع مشخص )مثاًل زباله هاي رها شده در سطح شهر( عکاسي کنید، 

محیط عکاسي مي تواند حیاط هنرستان کارگاه و کالس، دفتر هنرستان و یا نمازخانه باشد.
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فعالیت 
درباره موضوعات زیر عکاسي کنید و عکس هاي خود را در کارگاه به نمایش بگذارید.) چه موضوعات کارگاهی

دیگري را براي ثبت آسیب هاي زیست محیطي پیشنهاد مي کنید.(
1- آسیب هاي زیست محیطي در جوامع شهري

2- آلودگي صنعتي
3- ساخت شهرك ها و ساختمان هاي بلند و تخریب بافت هاي سنتي و بومي

4- تخریب پوشش گیاهي و قطع درختان 

نکته
کافي است نگاهي به منطقه اي که در آن زندگي مي کنید، بیندازید، ویژگي بارز منطقة شما چیست؟ کدام یک 
از آسیب هاي فهرست شده را مي توانید در منطقة خود پیدا کنید؟ با سازمان هاي مرتبط تماس بگیرید و حتماً 

از نظرات آنها استفاده کنید. 

فراموش نکنید ثبت آسیب هاي وارد بر محیط زیست عالوه بر اینکه یک وظیفه است، مي تواند هشدار و 
تلنگري باشد براي مردم و مسئولین. چاپ و انتشار این عکس ها بدون شک مي تواند فرهنگ حفاظت از 

محیط زیست را ارتقا دهد.

پژوهش کنید
نکته
 محیط زیستی
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                 
عکاســي از طبیعــت، مناظــر، چشــم اندازهاي طبیعــي و آســیب  هــاي محیــط زیســت، بــا رویکــرد آموزشــي و فرهنگــي، بــه منظــور ثبــت زیبایي هــاي طبیعــت و احتــرام بــه 

محیــط زیســت

 

استاندارد عملکرد: 

عکاسي از چشم اندازهاي طبیعي با رویکرد زیست محیطي با توجه به سفارش دهنده کار و اهداف پروژه در محل مشخص شده

شاخص ها:
1. نمایش زیبایي هاي طبیعت

2. تهیة عکس بر اساس استانداردهاي عکاسي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : براي آماده شدن- جاي گیري و کادربندي و تهیه یک عکس 30 دقیقه و براي بررسي نمونه کار30 دقیقه

مکان: در محیط طبیعت، جنگل، صحرا، کوه، دریا، حتي پارك هاي شهري 
تجهیزات: تجهیزات عکاسي، با وسایل ایمني )لباس و وسایل الزم در طبیعت(

ابزار و تجهیزات: دوربین دیجیتال و لنزهاي مورد نیاز- قطب نما، جعبه کمک هاي اولیه، نقشه و نقشه خوان SPG، لباس مناسب           

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی عکاسي طبیعت) چشم انداز هاي طبیعي( 

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

                1پذیرش سفارش  و آماده سازي مقدمات پرژه1

                2تهیة عکس2

                1تحویل فایل3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
کاربرد فناوري ، مسئولیت پذیري

2                

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.



فصل 2

عکاسی معماری و فضاهای شهری
فصل 2

عکاســی از معمــاری و فضاهــای شــهری، ارتبــاط انســان بــا محیــط زندگــی و به ویــژه بناهــا، ســاختمان ها 
و فضاهــای مرتبــط بــا آن را نشــان می دهــد. بدیهی اســت بــرای تهیــه عکــس از فضــای شــهری، دانــش 

و مهــارت کاربــرد ابزارهــای مناســب و تکنیک هــای عکاســی بســیار ضــروری اســت. 



64

1

عکاسی معماری و فضاهای شهری

برای عکاسی معماری از فضاهای شهری ، هنرجویان چه راهکاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

ــن و  ــا دوربی ــژه کار ب ــین به وی ــاي پیش ــدي از آموخته ه ــا بهره من ــري ب ــد یادگی ــن واح ــان در ای هنرجوی
انــواع لنــز و شــناخت موقعیــت مکانــی و فضاهــای شــهری، مهــارت عکاســی از معمــاری و بنــا را کســب کــرده 

ــد. ــه نشــریات معرفــي کنن ــه ب ــرای ارائ و می تواننــد عکس هــای خــود را ب

عکاســي از فضاهــاي معمــاري شــهري بــا رعایــت اصــول معمــاري شــهري و بــا هــدف انتقــال بــه مخاطــب 
ــهري:  ــاري ش ــس معم ــه اي. عک ــتانداردهاي حرف ــاس اس ــهري، براس ــاي ش ــي در فض ــا عموم ــي و ی تخصص
رعایــت اصــول معمــاري در تصویــر، رعایــت اصــول پرســپکتیو، رعایــت اصــول کادربنــدي و زیبایي شناســي، 

حفــظ جزئیــات و ثبــت فایــل بــا فرمــت R.A.W، جلــب رضایــت مشــتري
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1- هنگامي که از منزل خارج می شوید چه چیز هایی در فضای شهری توجه شما را جلب می کند؟
2- در یک روز تعطیل که به طبیعت می روید چه چیز هایی توجه شما را جلب می کند؟

3- به نظر شما تفاوت ها و شباهت های این دو مکان چیست؟ در این مورد با همکالسی های خود صحبت کنید.

فضاهای شهری به مکان هایی گفته می شود که انسان ها برای بهبود کمی و کیفی زندگی اجتماعی خود و زیستن 
در کنار یکدیگر آنها را ایجاد می کنند و عمدۀ این فضاها را فضای معماری تشکیل می دهد مانند ساختمان ها، راه ها، 
خیابان ها، پل ها و ... . اما فضاهای طبیعی به فضاهایی گفته می شود که مستقیم و غیر مستقیم در خدمت بشرهستند 

ولی انسان ها در ایجاد و شکل گیری آنها نقشی نداشته اند مانند کوه ها، دره ها، سواحل، جنگل ها، مراتع و ... .
این فضاها اعم از طبیعی و شهری از ابتدای اختراع عکاسی همواره سوژه های مناسبی برای عکاسی بوده اند، زیرا 
در ابتدای شکل گیری هنر عکاسی به علت حساسیت کم مواد حساس به نور، برای گرفتن عکس، زمانی طوالنی 

الزم بود و چه سوژه ای بهتر از فضاهای طبیعی و سازه های بشری که بی حرکت هستند.
در  ارتباط با این فضاهای شهری به اصطالح معماری همیشه دو جنبه را در نظر می گیریم.

1- جنبۀ کاربردی بنا 
2- جنبۀ زیبایی شناسی بنا

برای عکاسی از این فضاها نیز همواره باید این دو جنبه را در نظر گرفت و عکسی را ارائه کرد که هم زیبایی و 
هم کاربرد آن فضا را نشان دهد.

عکاسی از فضاهای شهری و ساختمان ها

 تصویر 2 تصویر 1

 تصویر4 تصویر3
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به نظر شما کدام یک از عکس های فوق به عکاسی در فضای شهری نزدیک تر است؟
تفاوت عمدۀ عکس های خیابانی با عکس های فضای شهری در آن است که در عکس های خیابانی، سوژۀ انسان و 
روابط اجتماعی در اولویت قرار دارد، در صورتی که در عکس های فضای شهری ساختمان ها و ارتباط آن با محیط 

اطراف و انسان  در اولویت است.

1ـ دوربین

مناسب ترین ابزار برای عکاسی از فضاهای شهری و ساختمان ها، دوربین قطع بزرگ است. این دوربین به علت 
داشتن امکانات تکنیکی، توانایی اصالح پرسپکتیو و به علت بزرگ بودن قطع فیلم)CCD( آن دارای کیفیت 

باالیی از نظر ثبت جزئیات در تصویر است.
البته برای اصالح پرسپکتیو در دوربین قطع متوسط و کوچک هم امروزه لنز های pc یا TS ساخته شده که 
توانایی اصالح پرسپکتیو را دارند.                                                                                                                                   

ابزار مناسب برای عکاسی از فضای شهری و ساختمان ها )معماری(

 تصویر6 تصویر5
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لیت  فعا
یک بنا را در فضای شهر خود انتخاب کنید و سه عکس از آن بگیرید. عکس اول را با لنز نرمال بگیرید، گروهی

سپس لنز خود را عوض کرده و عکس دوم را با لنز واید به گونه ای بگیرید که موضوع اصلي در ویزور 
باموضوع اصلي عکاسي در لنز نرمال یکی باشد. در این حالت الزم است تا جایی به سوژه نزدیک شوید

که کادر آن، با کادر لنز نرمال یکي شود. 

2ـ لنز       

به نظر شما این سه عکس چه تفاوتی با هم دارند. در 
نظر  به  کنید.  هم کالسی های خود صحبت  با  باره  این 
شما کدام  عکس طبیعی تر و به واقعیت نزدیک تر است؟ چرا؟

اگر دقت کنید تقریباً کادر هر سه عکس یکسان است 
هستند. عکس  متفاوت  هم  با  پرسپکتیو عکس ها  ولی 
لنز نرمال و عکس سوم  با  لنز واید، عکس دوم  با  اول 
بیان دیگر موضوعات موجود  به  تله گرفته شده  لنز  با 
در فواصل مختلف تصویر، با لنزهاي واید، نرمال و تله 
اندازه هاي مختلفي دارند. در لنز نرمال پرسپکتیو تصویر 
را  تصویر  شما  وقتی  یعنی  است  نزدیک تر  واقعیت  به 
تا  را  تصویر  عمق  در  مختلف  عناصر  فاصلۀ  می بینید 
حدودی درست تشخیص می دهید در صورتی که اگر 
عکس ها با لنز واید و یا تله گرفته شوند، فواصل و ابعاد 
سوژه ها، نسبت به یکدیگر غیر واقعی به نظر می رسند.                                                                                                                   

 تصویر7

 تصویر8

 تصویر9
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به طور کلي در عکاسی از فضاهای شهری و ساختمان ها، نیازمند لنز های گوناگوني از نظر فاصلۀ کانونی هستیم 
از واید تا تله.

به نظر شما کدام یک از تصاویر زیر طبیعی تر و نزدیک  به واقعیت می باشد؟ چرا؟

تصویری که پرسپکتیو همگرا دارد با واقعیت جور در نمی آید؛ زیرا دیوارهای ساختمان موازی هستند.
به نظر شما برای گرفتن عکس هایی که خطوط عمودی ساختمان مثل واقعیت همچنان در تصویر نیز موازی 

باشند چه باید کرد؟
یا  فیلم  باشد که سطح حساس  گونه ای  به  باید  دوربین  باشند  موازی  در عکس  بخواهیم خطوط عمودی  اگر 

سنسور، موازی با دیوار ساختمان باشد. به تصاویر صفحه بعد توجه کنید.

عکس سوم را با لنز تله بگیرید، در این حالت باید از بنا دور شوید، تا جایی که کادر آن با موضوع اصلي 
عکس لنز نرمال یکی شود. سپس این سه عکس را با هم مقایسه کنید و دربارۀ تفاوت های آنها با دوستان 

خود گفت و گو کنید.

 تصویر11 تصویر10
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اگر از یک ساختمان مرتفع، به این شکل عکاسی کنیم، عکس ما به شکل تصویر زیر، سمت راست، ثبت می شود.
برای آنکه باالی ساختمان در کادر وارد شود و مساحت زمین که در کادر اشغال شده کم شود، سر دوربین را به 

سمت باال حرکت می دهیم.
در این حالت، عکس ثبت شده به شکل تصویر زیر، سمت چپ، خواهد شد و دیگر خطوط عمودی ساختمان موازی 

نیست و پرسپکتیو همگرا پیدا می کند؛ چرا که دیگر، صفحۀ حساس سنسور ما موازی با دیوار ساختمان نیست. 

 تصویر12

 تصویر14 تصویر13
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به نظر شما برای اینکه ما عکسی مانند تصویر شماره 
11 داشته باشیم چه کاری باید انجام دهیم؟

یکی از راهکارها این است که ارتفاع سطح دوربین 
را نسبت به سطح زمین باال ببریم. بدون اینکه سر 
همچنان  یعنی  کند.  حرکت  باال  سمت  به  دوربین 
این  در  باشد.  موازی  بنا  دیوار  با  حساس  سطح 
حالت شاید مجبور باشیم تا چندین متر مثاًل 6 الی 
بنای مورد عکاسی دارد(  ارتفاع  به  7 متر )بستگی 
شویم  مجبور  مثاًل  ببریم.  باالتر  را  دوربین  سطح 
کنیم.  عکاسی  مقابل  ساختمان  بام  پشت  باالی  از 
که  نیست  گونه ای  به  موقعیت  همیشه  چون  ولی 
این منظور می توان  به  انجام داد.  این کار را  بتوان 

PC و یا TS استفاده کرد. از لنز 
لنزهای  تفاوت  می بینید  تصاویر  در  که  طور  همان 
که  است  این  در  دیگر  لنزهای  با   TS یا  و   PC
حالت  از  و  شده  جابه جا  خود  محور  از  لنزها  این 
لنز  بودن  مرکز  می شود)هم  خارج  بودن  مرکز  هم 
محور  از  یا  و  سنسور(  یا  حساس  سطح  به  نسبت 
و خمش  زاویه دار می شکنند  به صورت  اصلی خود 
با  شده  گرفته  عکس  و  دیاگرام  به  می شود.  ایجاد 

PC دراین حالت توجه کنید. لنز 

 تصویر15

 تصویر16

 تصویر17
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:TS و PC عکس های لنز

 تصویر18- الف
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3ـ کاربرد فیلتر در عکاسی از فضاهای شهری و ساختمان ها

به طور کلی فیلترها به سه دستۀ کلی تقسیم می شوند:
1- فیلتر هایی که در عکاسی سیاه و سفید استفاده می شوند و برای تغییر کنتراست می باشند.

2- فیلتر هایی که در عکاسی رنگی استفاده می شوند و جهت اصالح رنگ می باشند.
3- فیلترهایی که در عکاسی سیاه و سفید و رنگی به صورت مشترک استفاده می شوند.

فیلترها، از جنس شیشه و یا ژالتین تهیه می شوند. فیلترهای ژالتینی عمر کمتری دارند و به راحتی بر روی آنها 
خش می افتد و آسیب پذیرترهستند و از آنجایی که فیلتر ها دارای رنگ هستند میزان عبور نور را کاهش می دهند 
و به همین دلیل فیلترها یک ضریب دارند، که به آن ضریب افت نور فیلتر می گویند. به طور مثال اگر ضریب یک 
فیلتر 2X باشد الزم است نوردهی را به میزان2 برابر افزایش دهیم یعنی یک استاپ نوردهی بیشتر و اگر ضریب 
یک فیلتر 4X باشد نوردهی را باید به میزان 4 برابر افزایش دهیم یعنی دو استاپ نوردهی بیشتر و 8X یعنی 8 

برابر نوردهی را باید افزایش دهیم یعنی سه استاپ نوردهی بیشتر، الی آخر.

 تصویر18- ب
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1- فیلتر هایی که در عکاسی سیاه و سفید مورد استفاده قرار می گیرند شامل قرمز، نارنجی، زرد و 
سبز هستند که کاربرد آنها براي تغییر کنتراست است.

از  تعدادی  در  و  دارند  مونوکروم  یا  و  سفید  و  سیاه  عکاسی  برنامۀ  یک  دوربین ها  اغلب  دیجیتال  عکاسی  در 
دوربین ها از بخش برنامه )منو( مي توان فیلترها را اعمال کرد. ولی زمانی که با فرمت RAW عکاسی می کنید 
عکس شما همچنان رنگی است و فقط فرمت JPEG آن سیاه و سفید است و می توانید در نرم افزار، زمانی که 

عکس خود را تبدیل به سیاه و سفید می کنید، فیلتر مورد نظر را انتخاب کنید. 
در عکاسي سیاه و سفید از معماري و فضاهاي شهري استفاده از این فیلترها به ویژه فیلتر قرمز، نارنجي و زرد 
مي تواند کنتراست بین نماي آجري یا کاهگلي ساختمان ها نسبت به آسمان باال برده ودر نتیجه ساختمان ها  

روشن تر و آسمان تیره تر ثبت  شود.             

2- فیلترهایی که در عکاسی رنگی جهت اصالح رنگ استفاده می شوند.

کلوین و یا رنگ دما
کلوین یا رنگ دماي نور روز، 5500 درجۀ کلوین است. نور روز در هوای آفتابی سفید است، یعنی کل طیف رنگ از 
400 تا 700 نانومتر را شامل می شود و هرچه کلوین از 5500 کمتر شود رنگ عکس به سمت زردی )گرمی( و هر 
چه از 5500 باالتر برود رنگ عکس به سمت آبی )سردی( می رود.                                                                                                       

در عکاسی دیجیتال دیگر از این فیلتر ها استفاده نمي شود ولی به جای آن در خود دوربین یک برنامه به نام 
وایت باالنس1 یعنی انتخاب تراز سفیدی وجود دارد.

 به عکس های صفحه بعد توجه کنید:

1- White balance

 تصویر19
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3- فیلترهای مشترک بین عکاسی سیاه و سفید و رنگی

تعدادی از این فیلترها در عکاسی از فضاهای شهری و ساختمان ها و طبیعت کاربرد دارند.  

الف: فیلتر پالریزه

کار این نوع فیلترها باال بردن خلوص رنگ ها، آبی تر کردن 
)انعکاس ها(  غیرفلزی  بازتاب های  حذف  و  آسمان  رنگ 
از سطح شیشه، آب و ... است که در عکاسی معماری و 

طبیعت کاربرد فراوان دارند.  

ND ب: فیلتر

این نوع فیلترها به رنگ خاکستری بوده و کاربردشان؛
کاهش شدت نور است و غلظت های مختلفی با ضریب های

8X ،4X ،2X و ... 1000X دارند، امروزه فیلترهای جدید
ND متغیری نیز ساخته شده که از 2X تا 1000X متغیرند
 و مانند فیلتر پالریزه با چرخاندن آن، این غلظت تغییر می کند.

    

 تصویر21 تصویر20

 تصویر22

 تصویر23
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ب: فیلتر ND تدریجی

این فیلتر ها معموالً به صورت مستطیل هستند و با هولدر 
در جلوی لنز نصب می شوند و کاربردشان اکثراً در مواقعی 
با  )آسمان(  تصویر  باالی  نور قسمت  اختالف  که  است 

قسمت پایین تصویر )زمین و ساختمان ها( زیاد باشد.
به شکل خاکستری شروع  باال  از  فیلتر   نوع  این  رنگ 
می شود و تا پایین آرام آرام به صورت تدریجی، بی رنگ 
)شیشه ساده( می شود. این فیلترها همچنین غلظت های

 .8X – 4X -2X مختلفی دارد مانند 

4- سه پایه

در عکاسی از فضای شهری و ساختمان ها )معماری( 
است.  مهم  بسیار  دوربین  برای  سه پایه  از  استفاده 
توصیه می شود حتی اگر شرایط نور خوب است و زمان 
نوردهي باالست و امکان لرزش دوربین وجود ندارد، باز 
هم با وجود این شرایط حتماً از سه پایه استفاده شود.

یکی از دالیل این کار آن است که به کمک سه پایه اي 
محکم، کادربندی با تأمل و دقت بیشتری انجام می پذیرد. 

5- تراز

اکثر  البته  است؛  مهم  بسیار  دوربین  کردن  تراز  براي  سه پایه  یا  و  دوربین  روی  )حبابی(  آبی  تراز  از  استفاده 
دوربین های دیجیتال امروزه در داخل خود یک تراز دیجیتال دارند.

 تصویر24- الف

 تصویر24- ب

 تصویر25
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6- دکالنشور

توصیه می شود برای آنکه لرزش در دوربین به حداقل 
صورت  در  شود.  استفاده  دکالنشور  از  برسد،  ممکن 
نیز  دوربین  تایمر  سلف  از  می توان  دکالنشور  نداشتن 

استفاده کرد.

به طور کلی مناسب ترین فصل برای عکاسی معماری، فصل پاییز و زمستان و اوایل بهار است؛ چرا که در فصل 
پاییز و زمستان زاویۀ تابش خورشید، مایل است و  نسبت به فصل بهار و تابستان کنتراست کمتری دارد. دلیل 
دیگر آن این است که در فصل پاییز و زمستان برگ درختان ریخته و جلو دید ساختمان را کمتر می گیرد. )البته 

به استثنای درختان سوزنی که در چهار فصل سبز هستند.(

زمان مناسب برای عکاسی از فضای شهری و ساختمان ها

فعالیت 
همراه با هنرآموز و دوستان خود یک تمرین را انجام دهید. به این شکل که یک بنا مثاًل هنرستان خود کارگاهی

را انتخاب کرده و سپس از صبح تا عصر به فاصلۀ هر 2 ساعت یک عکس از آن بگیرید.
همراه با هنرآموز و دوستان خود یک تمرین را انجام دهید. به این شکل که یک بنا مثاًل هنرستان خود 
را انتخاب کرده و سپس از صبح تا عصر به فاصلۀ هر 2 ساعت یک عکس از آن بگیرید. نمونه های عکس 

زیر به شما کمک می کند که این فعالیت را بهتر انجام دهید.

 تصویر26

  تصویر 28  ساعت 7 صبح  تصویر 27  ساعت 6 صبح
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  تصویر 30  ساعت 9 صبح  تصویر 29  ساعت 8 صبح

  تصویر 32  ساعت 11 صبح  تصویر 31  ساعت 10 صبح

  تصویر 34  ساعت 1 بعد از ظهر  تصویر 33  ساعت 12 ظهر
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  تصویر 36  ساعت 3 بعد از ظهر  تصویر 35  ساعت 2 بعد از ظهر

  تصویر 38  ساعت 5 بعد از ظهر  تصویر 37  ساعت 4 بعد از ظهر

  تصویر 40  ساعت 7 بعد از ظهر  تصویر 39  ساعت 6 بعد از ظهر
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فعالیت 
اکنون این عکس ها را با هم مقایسه کنید و ساعت مناسب که زاویه تابش نور، حجم و بعد بنا را به کارگاهی

بهترین شکل نشان مي دهد انتخاب کنید. 

نکته
 معموالً هوای آفتابی برای عکاسی مناسب تر از هوای ابری است. 

  تصویر 41  ساعت 8 بعد از ظهر

به طور کلی می توان گفت در طول روز مناسب ترین زمان برای عکاسی از طلوع آفتاب تا حدود ساعت 10 صبح 
است، )این ساعت در موقعیت های جغرافیایی و فصول مختلف، متغیر است و ممکن است در جایی ساعت 9 و 
در جایی دیگر 11 صبح باشد( ومناسب ترین زمان براي عکاسي از بعد از ظهر حدود ساعت 14 تا قبل از غروب 
آفتاب است)البته این ساعت نیز در موقعیت های جغرافیایی و فصول مختلف، متغیر است و ممکن است در جایی 

ساعت 13 و جایی دیگر ساعت 15 باشد(.
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انتخاب زاوية مناسب يك بنا

فعالیت 
 یک بنا در شهر خود را در نظر بگیرید که چهار طرف آن باز باشد )مي تواند این بنا مدرسه شما باشد( کارگاهی

سپس در یک روز از هشت جهت آن ساختمان عکاسي کنید )شمال، جنوب، شرق، غرب، شمال شرقي، 
شمال غربي، جنوب شرقي، جنوب غربي( سپس این عکس ها را چاپ کرده در کنار هم قرار دهید و از 
میان آنها مناسب ترین زاویه را که حجم و بعد بنا را نشان مي دهد انتخاب کنید و دلیل انتخاب آن عکس 

را با دیگر هنرجویان و هنرآموزان خود بحث و گفت و گو کنید.

با توجه به موضوعات: نور، حجم، بعد، عمق، پرسپکتیو، عکس هاي زیر را بررسي و تحلیل کنید:

  تصویر 43  تصویر 42

  تصویر 45  تصویر 44
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نکته
اگر توجه کنید تصویر شمارۀ )43( از نظر حجم ساختمان  که دو بعد را نشان مي دهد و یک بعد آن 
نور آفتاب خورده و بعد دیگر آن در سایه است بنا حجم و خود را نشان داده و پرسپکتیو مناسب تري 

نسبت به سایر عکس ها دارد که در بعضي عکس ها بعد بنا تخت شده و حجم آن مشخص نیست.

این دو عکس را با هم مقایسه کنید. تفاوت آن ها در چیست؟ به نظر شما کدام یک بهتر است؟ چرا؟

عکاسي از فضاي داخلي

  تصویر 47  تصویر 46

  تصویر 49  تصویر 48

  تصویر 51  تصویر 50
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در فضاهاي داخلي معموالً چراغ هايي وجود دارد كه ممكن است مهتابي، كم مصرف- LED، تنگستن و ... 
باشد و يا در بعضي مواقع با هم تركيب شوند، گاه ممكن است پنجره اي باشد كه نور روز از آن وارد شود. 

به نظر شما در چنين مواقعي بايد وايت باالنس دوربين را روي كدام حالت تنظيم كرد؟
آن  بهتر  باشيم  داشته  دقيق تري  باالنس  وايت  بخواهيم  اگر  ولي   ،AUTO حالت  در  بگوييد  است  ممكن 
است كه روي حالت دستي قرارگيرد و سفيد براي آن تعريف شود. در عكاسي از فضاي داخلي معموالً از 
لنز وايد استفاده مي شود. اين كاغذ سفيد را بايد در كجاي كادر قرار داد ؟كنار پنجره ؟نزديك منبع نور 
مصنوعي؟ در چنين مواقعي از وسيله اي به نام درپوش وايت باالنس )كپ2 ( استفاده مي شود كه به شكل 
آن  )پالستيك سفيد( جلو  رنگ  و يك حباب شيري  قرار مي گيرد  لنز  و جلو  بوده  لنز(  )كپ  لنز  درپوش 
قرار دارد. سپس با آن وايت باالنس را انجام داده و بعد عكاسي شود. در اين حالت وايت باالنس دقيق تري 

را مي بينيد. اين وسيله  از  نمونه  دو  خواهيم داشت؛ در تصوير 

وايت باالنس در عكاسي از فضاهاي داخلي

فعالیت 
شما همين تمرين را انجام دهيد. همراه هنرآموزخود از يك فضاي داخلي مثاًل دفتر مدرسه عكاسي كنيد کارگاهی

بعد از پيدا كردن زاويه مناسب و كادربندي يك عكس بگيريد. حال براي گرفتن عكس دوم وسايل داخل 
اتاق را مانند ميز، صندلي، چوب لباسي، قاب هاي روي ديوار و وسايل روي ميز را بر اساس كادر بندي 
خود از داخل منظره ياب ديده و دوباره چيدمان كنيد قطعاً به علت آنكه از لنز وايد استفاده مي كنيد و 
پرسپكتيو آن با چشم تفاوت دارد بايد كمي وسايل را جابجا كنيد بعد از اينكه اين جابجايي را انجام 
داديد اين دو عكس را با هم مقايسه كنيد، خواهيد ديد عكس دوم از نظر تركيب بندي از عكس اول 

مناسب تر است.

2- Cap

  تصویر 53  تصویر 52
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به عکس های زیر توجه کنید. چه تفاوتی با هم دارند. دلیل آن چیست؟ به نظر شما کدام یک مناسب تر است؟ 
برای معرفی یک فضای معماری در این باره با هنرآموز و هم کالسی های خود گفت وگو کنید.

تكنيك عكاسي HDR در عكاسي از فضا هاي داخلي و فضاهاي شهري

بودن  مشخص  و  کیفیت  داشتن  معماری،  عکس  در 
جزئیات در روشنایی و تاریکی ها مهم است. برای رسیدن 
تمام  آن  در  که  )شماره54(  عکس  همانند  عکس ها  به 
جزئیات روشنایی ها و تاریکی ها مشخص باشد. چند روش 
وجود دارد: یکی از این روش ها که کار بسیار سخت و پر 
هزینه ای است و در زمان عکاسی فیلمي از آن استفاده 
می شد این است که اختالف نور محیط خارجی و داخلی 
را کم کرده یعنی محیط داخل را نورپردازی می کنیم و به 

پنجره ها فیلتر ژالتینی ND می چسبا نیم تا شدت نور بیرون کم شود.
  HDR این کار را انجام داد. روش HDR اما امروزه می توان ساده تر و کم هزینه تر و با استفاده از نرم افزار و روش
به این صورت است که چند عکس از یک صحنه با سرعت های مختلف گرفته می شود. یک بار نورسنجی بر اساس 
روشنی ها که تاریکی ها سیاه می شود و بار دیگر نورسنجی بر اساس تاریکی ها که روشنی ها سفید شده و جزئیات از 
بین می رود و چندین عکس بین این دو نورسنجی گرفته می شود. )توصیه می شود که هنگام عکاسی دیافراگم تغییر 
نکند و سرعت را تغییر داد، تا در عمق میدان عکس ها تغییری ایجاد نشود.( سپس این عکس ها را با نرم افزاری مانند 
فتوشاپ به یک عکس تبدیل کرد و عکس نهایی عکسی خواهد بود که هم روشنایی ها و هم تاریکی ها جزئیات الزم 

را دارد. البته نرم افزار های حرفه ای تر هم به غیر از فتوشاپ برای HDR وجود دارد.

  تصویر 55  تصویر 54

  تصویر 56
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تصاویر57 تا 63 در نرم افزار فتوشاپ به یک عکس HDR تبدیل شده است.

  تصویر 57

  تصویر 58
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  تصویر 59

  تصویر 62  تصویر 61  تصویر 60
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به دو عکس زیر توجه کنید چه تفاوتی با هم دارند. به نظر شما کدام یک گویاتر است؟

3پانوراما 

3- PANAROMA

عکس پانوراما عکسی است که زاویه دید گسترده اي 
دارد و نسبت طول به عرض آن بسیار متفاوت است. 
پانوراما  کادر  که  دارد  وجود  خاص  دوربین هایی 
  XPAN Hasellblad مانند  می کنند  عکاسی 

.LINHOF6×17 و   LINHOF6×12و

  تصویر 63

  تصویر 64

  تصویر 66  تصویر 65

  تصویر 67
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اما با دوربین معمولی هم می توان از یک صحنه چند عکس گرفت و این عکس ها را به هم چسباند و یک عکس 
پانوراما ایجاد کرد.

به طور مثال اگر این عکس 12 مگاپیکسل باشد با حذف کردن زمین و آسمان آن و رسیدن به کادر پانوراما 
عکس ما تبدیل به یک عکس 4 مگاپیکسل می شود. ولی در عکس زیرکه از گرفتن چند عکس 12 مگاپیکسل 

کنار هم تشکیل شده، کیفیت بیشتری دارد.
به عکس صفحه بعد  توجه کنید: این عکس از چسباندن 5 عکس 12 مگاپیکسلی تشکیل شده و در نهایت یک 

عکس 50 مگاپیکسل خواهیم داشت که کیفیت خوبی دارد.

فعالیت 
اگردرعکس اول )71( قسمت های اضافی زمین و آسمان کارگاهی

آن را حذف کنیم به عکس دوم می رسیم )72(ولی کل 
عکس خیلی کوچک می شود و اگر این عکس را بزرگ 
شما  نظر  به  داشت.  خواهد  زیادی  کیفیت  افت  کنیم 
چرا چنین مي شود؟ در این باره با هم کالسی های خود 

گفت و گو کنید.

  تصویر 70  تصویر 69  تصویر 68

  تصویر 71

  تصویر 72
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نکته
 عکس های پانوراما در طبیعت و معماری و فضاهای شهری کاربرد زیادی دارد .

برای گرفتن یک عکس پانوراما باید چند نکته رعایت شود تا در نهایت این عکس ها به راحتی کنار هم قرار گیرند:
1- بهتر است تعداد فریم های پانوراما فرد باشد.

2- نورسنجی یکنواخت باشد.
3- دوربین روی سه پایه و با خط افق تراز باشد.

4- برای گرفتن فریم کناری هر عکس حدود 30% از فریم قبلي را مشترک قرار می دهیم.
5- اگر دوربین در حالت تراز باشد، بعد از عکاسي، عکس ها به صورتی که در تصویر زیر مشاهده می شود کنار 

هم قرار خواهند گرفت.

چگونگی گرفتن يك عکس پانوراما

  تصویر 73

  تصویر 74
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اکنون برای اصالح این مشکل به شیوۀ زیر عکاسی می کنیم.

یعنی وقتی فریم وسط گرفته شد. براي گرفتن عکس های سمت راست که 30% هم پوشاني دارد، سمت راست 
دوربین کمی باال می رود و از تراز خارج مي شود)این میزان خیلی کم است برای لنز نرمال یا تله ضعیف حدود 

0/5 تا 1 درجه است(. براي گرفتن عکس های سمت چپ، سمت چپ دوربین باال می رود. 

  تصویر 75

  تصویر 76
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نکته
چون دوربین در فریم وسط کاماًل با خط افق تراز است )یعنی دوربین به سمت باال یا پایین متمایل 
بنابراین اگر به صورت افقی عکاسی شود، امکان دارد سطح زمین و آسمان در عکس کم  نمی شود( 

باشد پس بهتر است دوربین به صورت عمودی درآید. 

نکته
به  عکس ها  که  چرا  کنیم  استفاده  واید  لنز  از  نمی توانستیم  عنوان  هیچ  به  فیلم  با  عکاسی  هنگام 
هم  کنار  برای  دیجیتال  تکنولوژی  با  امروزه  اما  نداشتند،  همپوشاني  هم  با  هرگز  لنز  اعوجاج  علت 
واید هم عکاسی شود در محیط  لنز  با  استفاده می شود. چنانچه که  نرم افزار  از  قرار گرفتن عکس ها 

نرم افزاری می توان عکس ها را با یکدیگر و به شکل مطلوب کنار هم قرار داد.

نکته
تکنیک عکاسي پانوراما بسیار گسترده است و انواع پانوراما هاي 360 درجه، کروي و مانند آن وجود 
تجربه  البته  و  پانوراما  مانند سرسه پایۀ   بیشتري  تجهیزات  به  پانوراماها  نوع  این  تهیۀ  براي  که  دارد 

کاري نیازاست، که در صورت عالقه مندي مي توانید به منابع دیگر مراجعه کنید.

و به شیوۀ باال )تصویر 77(عکاسی می شود و در نهایت زمانی که عکس ها کنار هم گذاشته مي شوند به صورت 
زیر همپوشاني خواهند داشت.

  تصویر 77
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فعالیت 
با توضيحات داده شده و با راهنمايي هنرآموز خود يك عكس پانوراما تهيه كنيد كه حداقل از 5 فريم کارگاهی

تشكيل شده باشد.
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                 
     تهيه عكس از معماري بناها، محيط ها و فضاهاي شهري با رعايت اصول فني و تخصصي با رويكرد ثبت آموزشي – فرهنگي و ارائه آن .   

استاندارد عملکرد: 

عكاسي از فضاهاي معماري شهري با رعايت اصول معماري شهري و با هدف انتقال به مخاطب تخصصي و يا عمومي در فضاي شهري، براساس استانداردهاي حرفه اي. عكس معماري 
شهري: رعايت اصول معماري در تصوير، رعايت اصول پرسپكتيو، رعايت اصول كادربندي و زيبايي شناسي، حفظ جزئيات و ثبت فايل با فرمت R.A.W، جلب رضايت مشتري

شاخص ها:
1. تهية عكس معماري شهري                  

2. رعايت اصول  پرسپكتيو
3. رعايت نكات فني و تخصصي عكاسي 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : براي يك عكس معماري و فضاي شهري 60 دقيقه

مكان: محل بناي شهري با تعيين ارزياب 
تجهيزات: دوربين، وسايل نورسنجي، لنزها، فيلترها، سه پايه

ابزار و تجهیزات: دوربين عكاسي يا دوربين مجهز به )اصالح پرسپكتيو(، فيلترها، سه پايه، نورسنج            

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی عکاسي معماري و فضا هاي شهري

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

1پذيرش سفارش1
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1تحويل فايل4

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
كاربرد فناوري، اخالق حرفه ای

2                

*ميانگين نمرات
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فصل 2

عکاسی خبری
فصل 3

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
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1

عکاسی خبری

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

استاندارد عملکرد

هنرجویــان در ایــن واحــد یادگيــري مهمتریــن نــکات فنــی و شایســتگی هــای ضــروری بــرای حضــور در 
ــوع عکاســی، کســب مهارت هــا و  ــد. در ایــن ن ــرای تهيــه عکــس خبــری را مــی آموزن محــل وقــوع  خبــر ب

ــده ای دارد. ــن کنن ــش تعيي ــی نق ــر فن شایســتگی های غي

ــا توجــه بــه موضــوع خبــر بــه وســيلة دوربيــن و ابزار هــای حرفــه ای عکاســی خبــری در  تهيــة عکــس ب
محــل وقــوع خبــر، بــا توجــه بــه اســتاندارد های حرفــه ای.) ثبــت فایــل بــا فرمــت RAW  ، پوشــش کامــل 

خبــر، رعایــت حریــم شــخصی، رعایــت اصــول زیبایــی شناســی و کادر بنــدی(
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به عكس هاي زير نگاه كنيد :

عکاسی مطبوعاتی - عکاسی خبری

 تصویر 1

 تصویر 2
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 تصویر 3

 تصویر 4
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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 

1
2

3

4
5
6

7

8

9
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 تصویر 8

 تصویر 9
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 تصویر 10

 تصویر11 

 تصویر12 
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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 



105

فصل3    عکاسی خبری 

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
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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. 
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فصل3    عکاسی خبری 

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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فصل3    عکاسی خبری 

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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فصل 2

عکاسی مستند
فصل 4

عكاســي مســتند يكــي از مهم تريــن شــاخه هاي عكاســي اســت كــه تنــوع بســيار زيــادي دارد. عكاســي 
مســتند اجتماعــي، عكاســي مردم نــگاري، عكاســي مســتند طبيعــت، حيــات وحــش و ... برخــي از عناوين 

ايــن شــاخه از عكاســي اســت.
براي فعاليت در هر يك از اين رويكرد ها، داشتن دانش و مهارت هاي فني ضروري است.
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1

برای تهیه عکس مستند اجتماعی و مناظر شهری ، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

ــرای حضــور  ــای ضــروری ب ــی و شايســتگی ه ــكات فن ــن ن ــري مهمتري ــد يادگي ــن واح ــان در اي هنرجوي
ــوع از عكاســی، كســب  ــن ن ــد. در اي ــی آموزن ــی را م ــای مســتند اجتماع ــه عكــس ه ــرای تهي ــه، ب در جامع

ــده ای دارد. ــن كنن ــش تعيي ــز نق ــی ني ــر فن ــتگی های غي ــا و شايس مهارت ه

ــل  ــروژه در مح ــداف پ ــفارش دهنده كار و اه ــه س ــه ب ــا توج ــي ب ــاي اجتماع ــس از موضوع ه ــة عك تهي
مشــخص شــده موضــوع و ابزارهــاي حرفــه اي و تخصصــي عكاســي براســاس اســتانداردهاي حرفــه اي. عكــس 
 ،R.A.W مســتند اجتماعــي شــامل: انتقــال كامــل مفاهيــم گــزارش از طريــق تصويــر، ثبــت فايــل بــا فرمــت

تنــوع در كادر بــا توجــه بــه ســفارش مشــتري، رضايــت مشــتري

مستند اجتماعی و مناظر شهری
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فصل4    عکاسی مستند

آيا تا به حال به معني كلمة مستند فكر كرده ايد؟
در فرهنگ لغات معين در مقابل كلمة مستند نوشته شده: »     دليل، مدرك، چيزي كه به آن استناد كنند، داراي سند.«

سند چيزي است كه مي توان به آن اعتماد كرد، مدارك،كارت های هويت، گواهی اشتغال و ... 
مردم با داشتن سند، مالكيت خودرو يا خانة خود را اثبات مي كنند، شناسنامه، كارت ملي و گواهي  تحصيلي هم 

نوعي سند هستند.

سند چيست؟

 تصویر1
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آيا اسناد ديگري مي توانيد نام ببريد؟
آيا عكس هم مي تواند نوعي سند باشد؟

آيا مي توانيم به عكس ها اعتماد كرده و بر اساس آنها قضاوت كنيم؟
آيا با ديدن طرحي از چهرة سعدي، حافظ يا ابوعلي سينا مي توان باور كرد كه آنها واقعاً چنين چهره اي داشته اند؟ 
آيا در مورد عكس هاي قديمي، مثالً عكس هاي دوران قاجار و يا آلبوم هاي خانوادگي قديمي نيز چنين باوري وجود دارد؟

فعالیت 
به آلبوم هاي خانوادگي خود رجوع كنيد و عكس هاي قديمي بستگان خود را به دقت نگاه كنيد. چه کارگاهی

چيز هايي در اين عكس ها توجه شما را جلب مي كند؟ آنها را يادداشت كرده و در كالس با دوستانتان در 
ميان بگذاريد.در صورت تمايل برخي از عكس ها را با اجازه خانواده، به كارگاه آورده و آنها را به نمايش 

بگذاريد.

واقعيت اين است كه هميشه ساده ترين عكس ها را از 
زيرا  مي كنيم،  باور  بيشتر  نقاشي  تابلو هاي  دقيق ترين 
نام دوربين عكاسي  به  با دستگاهي  مي دانيم عكس ها 
تهيه شده اند و دوربين عكاسي در به نمايش درآوردن 
كند.  عمل  دقيق  بسيار  مي تواند  اشياء  ظاهري  شكل 
عكس  يك  در  كه  را  آن چه  مي كنيم  باور  بنابراين 
حال  است،  داشته  وجود  جايي  در  حتماً  مي بينيم، 
يا  سليقه  واقع گرايانه،  نقاشي  تابلو  يك  در  حتي  آنكه 
را  نقاشي  تابلوي  يك  است  ممكن  نقاش  مهارت  عدم 
آن  ظاهري  واقعيت  با  كه  كند  تغييراتي  دستخوش 

فاصله داشته باشد.
عكاسي در دهة سوم قرن نوزدهم اختراع شد و از همان 
ابتدا در بسياري از عرصه هاي زندگي بشر حضور پيدا كرد.

عكاسان با همان ابزارهاي ابتدايي و ناقص در همه جا 
قرن  دراواخر  فرانسوي  عكاسان  از  يكي  شدند.  حاضر 
از  فراواني  هوايي  عكس هاي  بالون،  وسيلة  به  نوزدهم 

شهر پاريس تهيه كرد.
عكاسي  مثل  عكاسي  گوناگون  شاخه هاي  تدريج  به 

چهره، منظره، معماري، تبليغات، جنگ، علوم و ... به
 وجود آمد. بسياري  از عكاسان آن روزگار بدون آن كه خودشان بدانند اسناد زيادي را براي ما به يادگار گذاشتند.
 از جزئي ترين چيز ها مثل دستگيرة درها تا ميدان ها، پارك ها و كوچه ها، خيابان ها و خانه ها و خالصه هر آنچه 

كه قابل ديدن بود.
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در ايران هم عكاسان دوران قاجار و بعضي از عكاسان اروپايي كه در ايران كار و زندگي مي كردند، عكس هاي  
فراواني از درباريان، شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران آن زمان تهيه كردند. 

با مراجعه به اين عكس ها مي توانيم با شيوة زندگي مردم آن دوره آشنا شويم. اين عكس ها از خيابان ها، خانه ها، 
مشاغل، لباس  و پوشاك، مراسم مختلف و ... ما را به شكلي مستند با دوره اي از تاريخ كشورمان آشنا مي سازد.

همراه با هنرآموز و دوستان خود يك تمرين را انجام دهيد. به اين شكل كه يك بنا مثاًل هنرستان خود 
را انتخاب كرده و سپس از صبح تا عصر به فاصلة هر 2 ساعت يك عكس از آن بگيريد.

مغازه دار ها،  اين موضوع مي تواند شامل خانواده، همسايگان،  از محل سكونت خود عكاسي كنيد،   -1
كسبه و مانند آن باشد.

2- از هنرستان خود عكاسي كنيد، هيچ چيز را از قلم نيندازيد، ساختمان مدرسه، كالس ها، معلمين 
و مسئولين هنرستان. )اين كار را با هماهنگي و اطالع مسئولين وكسب مجوز هنرستان انجام دهيد.(

لیت  فعا
گروهی

پژوهش کنید

1- چند نقاشي  و عكس  متعلق به قرن نوزدهم را از كتاب ها، مجالت و يا سايت ها جست و جو كنيد و آن ها 
را با دوستانتان بررسي كنيد.

2- دربارة نقاشي پرتره و عكس هاي پرتره با يكديگر گفت و گو كنيد؟ تفاوت ها و شباهت ها را بنويسيد.

آيا تا به حال فكر كرده ايد تهران قديم را در شهرك سينمايي بر اساس چه مداركي ساخته اند؟ 

كاربرد عكس هاي مستند
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همراه با هنرآموز و دوستان خود يك تمرين را انجام دهيد. به اين شكل كه يك بنا مثاًل هنرستان خود 
را انتخاب كرده و سپس از صبح تا عصر به فاصلة هر 2 ساعت يك عكس از آن بگيريد.

از شهرك سينمايي يا آثار و ابنيه باستاني كه مرمت يا بازسازي شده اند عكس هايي را تهيه كنيد )با 
جست وجو در سايت ها و فضاهاي مجازي( چند فيلم و سريال تلويزيوني از روي اين عكس ها بازسازي 

شده اند؟ در اين مورد گزارشي تهيه كنيد.

لیت  فعا
گروهی

در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم برخي از عكاسان در رقابت با تابلو هاي نقاشي، آثاري را به وجود آوردند 
با مونتاژ آنها  از تركيب چند عكس و  كه تصاويري دستكاري شده بود، به عنوان مثال يك عكس ممكن بود 
صحنه  اي نمايشي را بازسازي كند، اين گروه از عكاسان را »پيكتورياليست1 « مي ناميدند، آنان با توسل به اين 
شيوه ها مي خواستند عكس را به اثري هنري تبديل كنند. اما به موازات اين گروه و درست در همان سال ها، 

گروهي ديگر توانايي هاي ذاتي عكاسي را كشف كرده بودند.

 Pictorialist -1)عكاسان تصويرگر(
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براي آن ها توانايي عكاسي در ثبت دقيِق واقعيِت مقابِل دوربين جذاب بود، بدون آنكه دغدغه خلق اثري هنري 
را داشته باشند. در دهة اول قرن بيستم واژه »عكاسي صريح 2« يا عكاسي مستقيم وارد ادبيات عكاسي شد.

2- Straight photography
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فعاليت  تمام شاخه ها  طرفداران » عكاسي صريح« در 
عكاسي  معماري،  منظره،  از چهره،  عكاسي  مي كردند، 
هرچه  ثبت  آنان  هدف  آن.  مانند  و  اجتماعي  مستند 
دقيق تر آنچه بود كه با چشم مي ديدند. آنها در عكاسي، 
تركيب  را  زيبايي شناسانه  مهارت هاي  و  فني  دانش 

مي كردند كه اثري فاخر بيافرينند.
را  آن  مسائل  و  جامعه  مكتب،  اين  پيروان  از  گروهي 
موضوع كار خود قرار دادند، گرايشي در عكاسي كه در 
دهة سوم قرن بيستم » عكاسي مستند « و يا به عبارت 

بهتر »  عكاسي مستند اجتماعي« ناميده شد.
آنها مي خواستند با تهية عكس از مشكالت و ناهنجاري هاي 
اجتماع صنعتي، دست به افشاگري زده و حتي تغييراتي 

در جامعه ايجاد كنند.
از  عكاسي  با  رويكرد،  اين  هاي شاخص  از چهره  يكي 
كودكاني كه در كارخانه ها و در شرايط بسيار سخت كار 
مي كردند و استثمار مي شدند و ارائه اين عكس ها موفق 

شد قانون كار كودكان را تغيير دهد.
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او در واقع جامعه شناسي بود كه از عكس و عكاسي براي بهبود شرايط جامعه اش بهره مي گرفت.
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فعالیت 
دوربين خود را جلوي پنجره روي سه پايه بگذاريد و از صبح تا شب از رفت و آمد مردم هر چند دقيقه کارگاهی

يك عكس بگيريد و تغييرات عكس ها را بررسي كنيد.

تمرین
كنيد،  عكاسي  مختلف  جشن هاي  عزاداري،  مراسم  راهپيمايي ها،  مثل  گوناگون  مناسبت هاي  در   -1
به  كنيد  سعي  دهد،  قرار  اتفاق  آن  جريان  در  را  بيننده  زيادي  حد  تا  بتواند  كه  بگيريد  عكس هايي 
ابزار  و  لحظه  بايد مكان،  اينكار،  براي  توجه شود.  آن  به  است كمتر  توجه كنيد كه ممكن  چيزهايي 

مناسب را انتخاب كنيد.
2- روز هاي آخر سال و خريد هاي شب عيد موضوع بسيار جذابي است سعي كنيد چند روز پياپي از 
آن عكاسي كنيد. توجه كنيد كه عكس هاي شما نشان  دهندة حال و هواي آن روز ها باشد. خانه تكاني و 

خريد مايحتاج سفره هفت سين و غيره موضوع بسيار جذابي مي تواند باشد.
3- به تفريح گاه هاي منطقه زندگي خود برويد، با مردم صحبت كنيد، از آنها اجازه بگيريد و تفريحات 

آنان را عكاسي كنيد.

در دهة دوم قرن بيستم اولين نمونه دوربين  هاي 135 
مستند  عكاسان  كه  كوچكي  دوربين  شد،  ساخته  را 
اجتماعي به راحتي مي توانستند با هر حلقه فيلم 36 
استفاده  سهولت  و  بودن  سبك  كنند.  عكاسي  فريم 
مستند  »    عكاسي  بر  شگرفي  تأثير  دوربين ها  اين  از 

خياباني« گذاشت.
در چند دهه ابتداي قرن بيستم موضوع كار عكاسان مستند 
اجتماعي بيشتر فقر، استثمار و نابرابري هاي اجتماعي بود. 
پس از جنگ جهاني دوم، يك آژانس عكس  به وسيله 
دايره  شد.  تأسيس  از جمله  مهم  عكاسان  از  تن  چند 
فعاليت اين آژانس بسيار وسيع بود وموضوعاتي مانند 
غير  و  طبيعي  حوادث  گرسنگي،  فقر،  قحطي،  جنگ، 

طبيعي را پوشش مي داد .
ِهنري  به  مي توان  آژانس  اين  افراد  تأثير گذارترين  از 
عكاسي  در  او  ديدگاه  كرد،  اشاره  برسون  كارتيه 
تركيب بندي هاي  بود.  محتوا  و  فرم  بر  همزمان  تأكيد 
حساب شده، كنترل سايه روشن ها و رعايت همه اصول 
پذيرفته شده تصوير براي او و دوستان همفكرش بسيار
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 اهميت داشت و در عين حال وي معتقد بود كه عكس بايد در لحظه اي گرفته شود كه بهترين شكل انعكاس 
روح واقعه باشد.
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مجله هاي مصور محل خوبي براي انتشار عكس هاي مستند بود، براي نمونه به يكي ازعكاسان مأموريت داده شد تا 
از شهر ي در ژاپن، گزارش تصويري تهيه كند. فاضالب هاي صنعتي به دريا سرازير شده و باعث آلودگي فاجعه بار 
محيط زيست مي شدند و نسلي از مردم آن شهر را دچار بيماري ها و ناهنجاري هاي شديد جسمي كرده بودند، 
اعتراض هاي محلي به نتيجه نرسيده بود، طي 18 ماه كار، عكس هاي فراواني از آنجا تهيه و انتشار اين عكس ها، 

افكار عمومي جهان را چنان جريحه دار كرد كه باعث تعطيلي كارخانه ها و بهبود شرايط آنجا شد.
با ورود تلويزيون به تدريج نقش مجله هاي مصور كم رنگ شد و يكي پس از ديگري تعطيل شدند.
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فعالیت 
از روزنامه هاي پر تيراژ عكس هايي را جست و جو و انتخاب كنيد كه دربارة يك موضوع اجتماعي است. کارگاهی

اين عكس ها را به صورت فايل نيز مي توانيد از سايت روزنامه ها )خبرگزاري( جست وجو و ذخيره كنيد و 
در كارگاه ارائه كرده و دربارة ويژگي عكس ها )تركيب بندي، زاويه ديد، و ...( گفت و گو كنيد.

همراه با هنرآموز و دوستان خود يك تمرين را انجام دهيد. به اين شكل كه يك بنا مثاًل هنرستان خود 
را انتخاب كرده و سپس از صبح تا عصر به فاصلة هر 2 ساعت يك عكس از آن بگيريد.

نمايش داده و دربارة آن  از راه جست وجو دراينترنت تهيه و در كارگاه  از كارتيه برسون  چند عكس 
گفت وگو كنيد. )تركيب بندي، سايه روشن و ...(

لیت  فعا
گروهی

از دهة 60 ميالدي به بعد شاهد تغييراتي بنيادي در 
عكاسي  از  شكلي  هستيم،  اجتماعي  مستند  عكاسي 
مستند كه به نوعي هنري محسوب مي شود و كم كم به 

موزه ها راه پيدا مي كند.
ديدگاه هاي  خودشان  شيوة  با  عكاسان  از  هركدام 
بر  گذاشتند،  نمايش  به  عكس  در  را  خود  اجتماعي 
لحاظ  به  فراواني  مشابهت هاي  كه  قبل  ادوار  خالف 
فرم و مضمون در آثار عكاسان ديده مي شد عكس هاي 
به  اين دوره هر يك امضاي شخصي داشت و منحصر 

خودعكاس بود.
سطوح  افتادن  هم  روي  خطوط،  انعكاس ها،  نمايش 
گوناگون و بافت شهري واجتماع،  كشف دنيا و جامعه  در 
عكس، نمايش چهره اي ناقص از شهر و آدم ها با عكاسي 
خياباني  و عكس هايي از اين گونه با عنوان »مستندات 
جديد« نامگذاري شد. به طور كلي در آثار اين دوره ديگر  
مسائلي مانند فقر، بيماري، بهره كشي و موضوعات قابل 
رؤيت همگان، موضوع عكس ها نبود. عكاسان بعد از دهه 
60 سعي مي كردند كه اكتشافات ذهن خود را از فرهنگ 

حاكم بر جامعه به نمايش عمومي بگذارند.
البته گروه ديگري هم بودند كه شايد بتوان گفت آثارشان

چيزي بين »سنت گذشته« عكاسي مستند و اين نگاه جديد قرار مي گرفت. همچنين عكاساني هم بودند كه با 
بياني شاعرانه و گاه فراواقع گرايانه مسائل اجتماعي را عكاسي مي كرند.

عكاسي مستند اجتماعي بعد از دهه 60 ميالدي 
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با استفاده از فيلم رنگي هر يك  عكاسي مستند با حضور عكاساني نوگرا شكل تازه اي پيدا كرد. اين عكاسان 
به شيوة خود شهر و مسائل جامعه را عكاسي كردند. يكي از عكاسان انگليسي جامعة مصرفي، تن پرور و تنبل 

انگلستان را به تصوير كشيد. مردمي كه مدام به فكر خوردن و تفريح كردن و لذت بردن بودند. 

عكاسان مستند نوگرا
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اما گرايشي كه تحت عنوان »اسنپ شات3«  به معني عكاسي لحظه اي و فوري و بدون فكر قبلي در دهة 60 آغاز 
شده بود در دهه هاي بعد در آثار عكاسان، بروز پيدا مي كند، آثار اين عكاسان فاقد هرگونه رعايت قوانين بصري 

و تركيب بندي است، درست مثل عكس هايي كه مردم عادي مي گيرند.
چنين آثاري فاقد تسلط عكاسانه به فرم و ساختار تصوير است اما محتواي هدفمندي را طرح مي كند.

فعالیت 
از فضاي كارگاه طراحي يا ساير كارگاه ها و يا اتاق معلمين و يا دفتر هنرستان با توجه به فضاهاي داخلي کارگاهی

آنها عكاسي كنيد با مضمون »   مستند شاعرانه« عكس هاي خود را در كارگاه نصب كنيد و دربارة آنها 
گفت و گو كنيد.

فعالیت 
بر اساس ديدگاه مستند اجتماعي، عكس هايي از عكاسان ايراني و يا ساير كشور ها جمع آوري كنيد.کارگاهی

 و دربارة تأثير تركيب بندي، نور و سايه روشن در عكس  و ارتباط عناصر بصري با موضوع عكس و محتواي 
اين عكس ها گفت و گو كنيد.

با مراجعه به سايت ها و كتاب هاي عكاسي آثاري با رويكرد »    اسنپ شات« تهيه و به كالس بياوريد و با 
همكالسي هاي خود دربارة آن گفتگو كنيد.

فهرستي از عكاسان شاخص در اين زمينه را تهيه و به كالس ارائه كنيد.

3- Snap shot

عكاسي مستند اجتماعي چون با مردم و روابط ميان آنها سر و كار دارد بايد حساسيت هاي جامعه را بشناسد، 
است،  اجتماعي  مسائل  عكاسان حوزه  كار  از ضروريات  يكي  آن  نبايد هاي  و  بايد  و  فرهنگ جوامع  با  آشنايي 

عكاسان موفق اين شاخه با خالقيت هاي فردي راه دسترسي به اهداف مورد نظرشان را پيدا مي كنند.
از طرف ديگر عكاسان مطرح اين گرايش بايد به نوعي جامعه شناس و متفكر بوده و نسبت به مسائل پيرامون 

خود حساس باشند.

ويژگي هاي عكاسان مستند

نکته
اين  مهم  نكات  از  يكي  كنيد،  توجه  گوناگوني  موارد  به  بايد  عكاسي  از  شاخه  اين  در  موفقيت  براي 
است كه بيشترين اطالعات را در كمترين تعداد عكس به بيننده منتقل كنيم زيرا تعداد زياد عكس 

بيننده خواهد شد. سبب توجه كمتر 
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هيچ چيز را كم اهميت ندانيم، بسياري از موضوعات و رويداد هايي كه هم اكنون با ما بوده و به نظر عادي مي رسند 
اگر عكاسي شوند، سالها بعد بسيار مفيد و جذاب خواهند بود. به اين فكر كنيد كه در سال هاي بعد مي خواهيد 

زندگي امروزتان را براي گروهي تشريح كنيد، عكس ها چقدر مي توانند به شما كمك كنند.
اكنون وبا اين نگاه، از مكان ها، آدم ها، مراسم، اشيا و ابزار و ... عكاسي كنيد. فراموش نكنيد ديدن عكس هاي 

عكاسان بزرگ، كمك بزرگي به شما خواهد كرد.     
امروزه عكاسان مستند اجتماعي، جامعة خود را تحليل مي كنند و ناهنجاري هاي پنهان در بستر روابط اجتماعي 
را كشف نموده و آن را به نمايش مي گذارند به عبارتي مسائلي را مطرح مي كنند كه اغلب از ديد همگان پنهان 
است. اما برخي از عكاسان سعي مي كنند تا جايي كه مي توانند شاهدي بي طرف باشند. اين ها هرگز با استفاده از 
ابزار عكاسي باعث اغراق و وارونه جلوه دادن واقعيت نمي شوند، ولي با تمام اين ها فراموش نكنيم كه عكس هم 
ممكن است مانند بعضي از اسناد جعلي باشند، اين مسئله مختص اين روزگار و در حوزة عكاسي ديجيتال نيست. 

نمونه هاي فراواني در تاريخ عكاسي مستند وجود دارد كه نشان مي دهد عكس ها دستكاري شده اند.

 تصویر69 تصویر68

 تصویر71 تصویر70
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فعالیت 
با توجه به مفهوم عكاسي مستند، مشكالت و كمبود هاي مدرسه يا ويژگي هاي خاص آن را عكاسي كنيد کارگاهی

و براي هر مجموعه عنواني انتخاب كرده و در كارگاه نمايش دهيد. سپس دربارة مجموعه هاي مستند 
و  آبخوري  آزمايشگاه، سرويس هاي  بوفه،  و  زباله، پالستيك در حياط مدرسه  بهداشت،  )مثاًل موضوع 

بهداشتي و ...( با دوستان خود گفت و گو كنيد.
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                 
عكاسي از موضوعات اجتماعي و فرهنگي درجامعه  به منظور ثبت وقايع و تهيه عكس مستند با رعايت اصول و نكات فني عكاسي

 

استاندارد عملکرد: 

تهية عكس از موضوع هاي اجتماعي با توجه به سفارش دهنده كار و اهداف پروژه در محل مشخص شده موضوع و ابزارهاي حرفه اي و تخصصي عكاسي براساس استانداردهاي حرفه اي. 
عكس مستند اجتماعي شامل: انتقال كامل مفاهيم گزارش از طريق تصوير، ثبت فايل با فرمت W.A.R، تنوع در كادر با توجه به سفارش مشتري، رضايت مشتري

شاخص ها:
1. بررسي و تحليل موضوع عكاسي
2. اجراي پروژه )عكاس از موضوع(

3. دسته بندي و ويرايش تصاوير
4. رعايت اصول كيفي عكاسي 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان :    براي بررسي آثار 30 دقيقه، براي پرسش شفاهي 30 دقيقه

مكان: آتليه گرافيك 
تجهيزات: رايانه

ابزار و تجهیزات: ابزار دوربين ديجيتال، كارت حافظه، فالش لنزهاي مختلف، سه پايه          

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی عکاسي مستند اجتماعي شهري

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                1پذيرش سفارش1

                1آماده سازي مقدمات پروژه عكاسي2

                2تهية عكس3

                1تحويل فايل4

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
اخالق حرفه اي، كاربرد فناوري، يادگيري مادام العمر و كسب اطالعات، ارتباط مؤثر و 

كار تيمي

2                

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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2

برای تهیه عکاسی مردم نگاری ، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

ــرای حضــور  ــای ضــروری ب ــی و شايســتگی ه ــكات فن ــن ن ــري مهمتري ــد يادگي ــن واح ــان در اي هنرجوي
ــا و  ــب مهارت ه ــی، كس ــوع از عكاس ــن ن ــد. در اي ــی آموزن ــتند را م ــس مس ــه عك ــرای تهي ــه ب در جامع

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

تهيــه عكــس بــا توجــه بــه موضــوع و محــدوده جغرافيايــی بــه وســيله دوربيــن عكاســی در محــل، بــا توجــه 
بــه اســتاندارد های حرفــه ای.) ثبــت فايــل بــا فرمــت RAW  ، پوشــش كامــل موضــوع، هماهنگــی و كســب 

اجــازه، رعايــت اصــول زيبايــی شناســی و كادر بنــدی(

عکاسی مردم نگاری
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انسان موجودی اجتماعی است، آموزش موجب می شود تا فهم و دريافت انسان از محيط پيرامونش تغيير كند. 
در ربع قرن اخير، زندگی انسان  ها تغييرات بسياری را به خود ديده و رشد سريعی در دستيابی به علوم داشته 
است. اگرچه فناوري ديجيتال سبب بهره مندي و دسترسي آسان جامعه به امكانات و اطالعات و به بياني ديگر، 
سبب توسعه و گسترش عدالت اجتماعی شده است اما همين فناوري درصورت استفاده و كاربرد نادرست می تواند 
موجب از  بين رفتن بخش های مهمی از خاطرات تاريخی و بسياری از آداب و رسوم  شود. »   مردم نگاری«، يك 
انسانی است  از زندگی گروه های  برای جمع آوری اطالعات  شيوة تحقيق و پژوهش به روش مشاهدة ميدانی  
از  نيز يكي  اقتصادی و اجتماعی در يك محدودة جغرافيايی هستند. عكاسی مردم نگاری  كه دارای اشتراكات 
شيوه هاي پژوهشي است كه در حفظ ميراث معنوی، ارزش ها، آداب ورسوم، خاطرات و همچنين پيوند سنت با 

دنياي مدرن كاربرد وسيعي دارد.
 مردم نگار، به مشاهده و مطالعة ويژگی های مكان، آداب و رسوم، فعاليت های روزانه، روابط جمعی، رفتارهای 
فردی، معيشت و همة جنبه های زندگی گروه مورد مطالعه در همة فصل های سال می پردازد و با اطالع رسانی 
تصويري  به جامعه شناسان و منتقدان اجتماعی برای نتيجه گيری و بهتر شدن شرايط اجتماعی برای ادامة روند 

زندگي كمك مي كند.
مردم نگاری شيوة نگريستن به روابط فرهنگی و روابط اجتماعی است و به ما كمك می كند تا دانش خود را نسبت 
به جوامع بشری افزايش داده و بتوانيم به مطالعه عميق جمعيت های انسانی خانواده، محله، منطقه، شهر، اقوام، 
بدون  و صادقانه،  بی طرف  روحيه اي  با  مردم نگاران  بپردازيم.  و سياسی  مذهبی  اقتصادی،  اجتماعی،  گروه های 

قضاوِت فردي، اطالعات محيطی را برای اطالع رسانی گردآوری می كنند.
از  و  زندگی می كنند  در يك محدودة جغرافيايی مشخصي  كه  روستا  دريك  افراد ساكن  مثال مجموعة  براي 
خدمات مشترك روستايی مانند آب، برق، جاده بهره مند هستند و نيز منابع معيشتي و اقتصادي يكساني دارند، 
می توانند يك هدف مردم نگاری باشد. همچنين مجموعة افراد شاغل در يك كارخانه، ساختمان اداری و يا يك 
شهرك را به دليل داشتن محدودة جغرافيايی، هدف مشترك، اشتراكات اقتصادی و اجتماعی می توان به عنوان 

موضوع مردم نگاری انتخاب كرد.

مقدمه

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

را انتخاب كرده و سپس از صبح تا عصر به فاصلة هر 2 ساعت يك عكس از آن بگيريد.
1- به ديدن آلبوم  عكس های قديمی و خانوادگی بنشينيد و به چهرة اشخاص، لباسی كه به تن دارند و 

به محيط های زندگی آنها دقت كنيد.
2- فايل های ديجيتال عكس های يادگاری، جشن تولد، سفر و يا ميهمانی های قديمي و اخير خود را ببينيد.

3- سعی كنيد شباهت ها، تفاوت ها و تغييرات ايجاد شده در گذر زمان را در آلبوم عكس های قديمی و 
فايل  عكس های امروزی بيابيد. دربارة نتايج مشاهدات خود در كالس گفت وگو كنيد.

4- تغييرات شديد فرهنگي و آداب و رسوم اقوام ايراني در گذشته و اكنون در يك قوم يا طايفه را به 
صورت جمع آوري عكس از مجالت ، كتاب ها و يا سايت ها، در كالس به نمايش بگذاريد.
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مردم نگارها براي كسب اطالعات الزم دربارة زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گروه های مورد مطالعة خود 
از ابزار هاي گوناگوني مانند پرسشنامه، گفت وگو در قالب مصاحبه و مشاهده، مطالعة اسناد مكتوب، يادداشت 
كردن اطالعات شفاهی، جمع آوري قصه ها و حوادث تاريخی، ضبط صدا، جمع آوری ابزار و ادوات وسايل زندگی، 

فيلم برداری و عكاسی استفاده مي كنند.

روش كار مردم نگارها 

درآغاز پيدايش عكاسی به دليل طوالنی بودن زمان عكس برداری، امكان تهية عكس از موجودات زندة متحرك 
امری نشدنی بود. بيشتر موضوعات، عكاسی اشيا، بناها، طبيعت پيرامون و چيدمان اشيا تحت عنوان طبيعت 
بی جان بود. با آسان و ساده تر شدن كار با دوربين عكاسی، محققان علوم اجتماعی به خصوص مردم نگارها خيلی 

زود به توانمندی ابزار عكاسی به ويژه در ثبت و ضبط  دقيق مشاهدات عينی خود پی بردند.
دوربين عكاسی خيلی زود در ميان سفرنامه نويسان، محققان علوم اجتماعی به ويژه انسان شناس ها برای تكميل 
تحقيقات و پرونده های گونه شناسی و براي نشان دادن اجزای چهره شامل، رنگ پوست، فرم مو، گوش، دهان و 

بينی جايگاه ويژه و كاربردي پيدا كرد.

عكاسي؛ ابزار مردم نگاران

  تصویر 2  پوشاک، موزه مردم شناسی چالشتر، تصویر 1
 چهارمحال بختیاری



  تصویر 3  دعا، بخشی از مراسم عروسی، ترکمن

  تصویر 4  شادمانی کودکان در عروسی، نورآباد ممسنی
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  تصویر 5  موالژ لباس و چهره، موزه مردم شناسی، قزوین

  تصویر 6  موالژ لباس و چهره، موزه مردم شناسی، قزوین
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بسياری از محققان مردم نگار علوم اجتماعی در تالش هستند تا اطالعات بيشتري نسبت به مردم داشته باشند. آنها با 
مشاهدة مكان  ها و فرهنگ ها، به طور دائم در حال يادداشت برداری، طراحی و گفت و گو هستند تا از اين طريق بتوانند 
اعمال، رفتار، اعتقادات و به طور كلي فرهنگ يك قوم يا طايفه يا گروه انساني را از طريق نوشتن نتيجة مطالعات 
خود انتقال دهند. در اين مسير، عكاسی جايگاه خود را يافته و به عنوان مهم ترين ابزار برای مستندكردن پژوهش 
كاربرد پيداكرد به طوری كه بسياری از مردم نگاران و محققان علوم اجتماعی موقعيت عكاسی در اين علم را همانند 

موقعيت و جايگاه »   سر« در بدن می دانند.

پژوهش کنید

بــه مطالعــه وتحقيــق در مــورد تاريخچــة محــل ســكونت )محلــه، منطقــه، شــهر يــا روســتا و ... ( و يــا 
كارخانــة نزديــك آن بپردازيــد. بــا مطالعــة منابــع كتابخانــه ای، جمــع آوری مشــاهدات عينــی، پرســش 
و گفت وگــو بــا افــراد ســالمند و متخصــص دانســته های خــود را افزايــش دهيــد و بــا اعضــای خانــواده 

و همكالســي هايتان درميــان بگذاريــد ســپس نتايــج را در كالس درس ارائــه كنيــد.

برای شروع عكاسی مردم نگاری می توان از خود شروع كرد. فضاهای شخصی مانند محل زندگی، اتاق كار، كالس 
درس، كارگاه های هنرستان، وقتی كه در كار گروهی شركت مي كنيم يا پروژه ای را به پايان می رسانيم، هنگام 

خوردن غذا و حتي تصوير خود در آينه و لحظات شبيه آنها همگی موضوعات عكاسی خودنگاری هستند.

ازكجا شروع كنيم؟

نکته
در طی اين مراحل، خودنگاری عالوه بر خودشناسی، تمرينی برای سرعت عمل و غلبه بر مشكالت فنی 
عكاسی است. بعد از مدتی می توانيم با اضافه كردن ساير اعضای خانواده و دوستان، محدودة عكاسی را 
بزرگ تر كنيم و اين بار بيشتر در عكس هايمان در پی يافتن روابط جمعی و اجتماعی ميان اعضای خانواده، 
دوستان و همكالسی ها باشيم. بهتر است در ساعات مختلف به عكاسی از خانواده بپردازيم. در ادامه و با 
گذشت زمان همسايه ها، آشنايان، فاميل و افراد محله و منطقة زندگی خود را از پشت دوربين عكاسی 
ببينيم. با اين روش رفته رفته دايره و محدودة فضای های عكاسی مان را وسعت بخشيده و بر تجربة عكاسی 
خود می افزاييم. در عكاسی مردم نگاری با موضوعات بسيار زيادی روبرو می شويم كه مي توان به پوشاك، 
عبادت،  و  نيايش  سرگرمی،  و  تفريح  رفتارها،  مشاغل،  روزانه،  فعاليت های  زندگی،  وسايل  آرايش،  غذا، 

ورزش، استراحت، خواب، عالقمندی ها و... مانند آن اشاره كرد.
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  تصویر 7

  تصویر 10  تصویر 9

  تصویر 8
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عكاسی مردم نگاری روشي مؤثر در انتقال حافظة شفاهی به حافظة تصويری است. به گونه اي كه آيين ها، سنت ها 
فرهنگ بومي و قومي، ادبيات، تاريخ و موضوعاتي مانند آن بدون كم و زياد و اغراق به نسل های بعدي منتقل می شوند. 
عكاسی مردم نگاری به بازنمايی ارزش های مادی و معنوی در جغرافيای زندگی ما كمك مي كند و يكی از مهم ترين 
گرايش های عكاسی مورد نياز جامعه برای تقويت حافظة تاريخی است كه نبايد از سر اتفاق و كار لحظه ای انجام شود. 
بايد توجه داشت كه داشتن يك برنامة دقيق و هدف درازمدت، براي يك پروژة عكاسي مردم نگاري الزم و ضروري است.

  تصویر 13  تصویر 12  تصویر 11

  تصویر 14  سرباز و خدمه دربار، نیاوران1862) عکس با دست رنگ آمیزی شده است(
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نکته
عكاسی از همسايه، محله و مشاغل، نيازمند اخذ مجوز و رضايت افراد است.

استفاده از تصوير در سفرنامه نويسی و انسان شناسی قدمتی طوالنی دارد. انسان شناسان و مردم نگاران پيش از 
اختراع عكس با كمك طراحی و نقاشی، تصوير مورد نظر خود را تهيه می كردند. تصاوير پيش رو از سفرنامه 

لرستان و خوزستان برداشته شده اند.

عكاسی مردم نگاری

  تصویر 15
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  تصویر 16

  تصویر 17
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از آنجا كه عكاسی، ابزاری توانمند در شناختن و شناساندن فعاليت های روزانة اجتماعی و فرهنگی جامعه و يكی 
از مهم ترين وسايل مردم نگاری است، خود يكی از شيوه های پژوهش در حوزة علوم اجتماعی است.

هنگام  تا  می كردند  استفاده  بودند،  گرفته  كه  عكس هايی  از  خود  يادداشت هاي  كنار  در  مردم نگاران  ابتدا،  در 
جمع بندی مطالب و پژوهش های خود از تصاوير و يادآوری بصري آنها بهره ببرند. همچنين آنان برخی از عكس ها 

را برای چاپ در كنار نوشته هايشان انتخاب كرده و يا هنگام سخنرانی به نمايش می گذاشتند.
امروزه در تمامی تحقيقات و پژوهش های اجتماعی از دوربين عكاسی و فيلمبرداری استفاده می شود. مردم نگاران 
عكس  می كنند.  استفاده  اطالعات  بازخوانی  و  سپردن  حافظه  به  برای  عاملی  و  سند  يك  عنوان  به  عكس  از 
جنبه های  و  جامعه  يك  موجود  وضعيت  انعكاس دهندة  می تواند  و  است  متعددی  پيام های  حامل  مردم نگارانه 

مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مردم باشد.

نکته
» انسان شناسی  اسم  به  علمی  مبحث  يك  در  مردم نگاری،  تحقق  برای  عكاسی  دوربين  از  استفاده 

تصويری« در علوم اجتماعی جای می گيرد.

  تصویر 18
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  تصویر 19

  تصویر 20  عکس های تاریخی دوره قاجار
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  تصویر 21  عکس های ایالت و عشایر کهگیلویه و بویراحمد

  تصویر 22  عکس های ایالت و عشایر کهگیلویه و بویراحمد
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به  عكاسی  دوربين  ورود  تاريخ  لحظات  اولين  همان  از 
شيوة  ثبت  با  مردم نگاری  و  تصويری  تاريخ نگاری  ايران، 
اين  از  مانده  جا  به  عكس هاي  و  شد  آغاز  مردم  زندگی 
رسم  و  راه  كه  است  سند هايي  روشن ترين  از  دوران 

زندگی اين دوره ها را آشكار می سازد.

اگرچه برخي از عكاسان آن دوره چنين هدفي نداشتند آما آثار ايشان امروزه نيز؛ كاماًل كاربرد پژوهشي  نکته
داشته و در علم مردم شناسي مورد استفاده قرار مي گيرد.

همراه با هنرآموز و دوستان خود يك تمرين را انجام دهيد. به اين شكل كه يك بنا مثاًل هنرستان خود 
را انتخاب كرده و سپس از صبح تا عصر به فاصلة هر 2 ساعت يك عكس از آن بگيريد.

1- با جست وجو در كتاب ها و يا سايت ها، چند پژوهش تاريخی يا علمی را كه با عكس ارائه شده اند 
انتخاب كنيد و دربارة استفاده از عكس در آنها گزارشي تهيه كرده و در كالس ارائه نماييد.

2- به عكس هاي شماره 19 تا 22 نگاه كنيد، چه چيز هايي در اين عكس ها مي بينيد، دربارة مشاهدات 
خود در كارگاه گفت وگو كنيد. 

محور هاي گفت وگو: 1- پوشاك مردم 2- طبقه اجتماعي

لیت  فعا
گروهی

  تصویر 23  عکس خودانداز ناصرالدین شاه، در زیر اصل عکس
نوشته شده است: این عکس خودم را خودم در اندرون انداخته ام.  
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عكاس مردم نگار بعد از انتخاب گروه اجتماعی و محدودة مكانی، با موضوعات عكاسی بی شماری روبه رو می شود. 
عكاس مردم نگار از محدودة زمانی چهار فصل در ساعات مختلف شبانه روز از فعاليت های روزانه، غذا، پوشاك 
آيين و آداب و رسوم، موفقيت ها، جشن ها و مراسم ، رفتارهای فردی و جمعی، زيست بوم مردم و مانند آن عكس 
تهيه مي كند. عكاسی مردم نگارانه بر واقعيت استوار است و فعاليت روزمرة انسان را بيان مي كند. عكاس مردم نگار 
لحظه به لحظه موضوع عكاسی خود را زيرنظر دارد و ثبت مي كند. او بيشتر اوقات را در كنار موضوع  مي ماند و در 

كنار آن زندگي مي كند.

  تصویر 25  تصویر 24

  تصویر 26
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  تصویر 27

  تصویر 28

  تصویر 29

  تصویر 30

  تصویر 31

)پوشاک محلی برخی از اقوام ایرانی. پوشاک یکی از نشانه های مهم فرهنگی به 
حساب می آید.(
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مهم ترين ويژگی و ارزش عكس در مردم نگاری، مستند 
بودن آن است. زيرا عكس هاي مردم نگاری توان بازگويی 
به  برای  آنها  از  گاهی  كه  دارند  را  اطالعاتی  نمايش  و 
مقياس گذاشتن و بازسازی استفاده می شود. مثاًل ما با 
مرور عكس هاي آرشيوی دورة قاجار به چگونگی روند 
زندگی آنها پی می بريم. مطالعة اين عكس ها اطالعات 
غذا،  پوشش،  شامل  زندگی  نوع  چگونگی  از  مفيدی 
سياست  و  معماري  ،اقتصاد،  فرهنگ  اجتماعی،  روابط 
برای  می دهد.  گوناگون  حوزه های  پژوهشگران  به  آنها 
مثال آگاهی از نوع لباس، پوشش، آرايش و ... در بازسازی 
و خلق يك اثر سينمايی يا مجموعة تلويزيونی، به فيلم ساز 
بسيار كمك می كند ويا مرمت و بازسازي يك بناي تاريخي
به استناد به عكس هاي باقي مانده از آن بنا، با مطابقت

 بيشتری انجام می شود.

  تصویر 33  تصویر 32

  تصویر 34  کاخ موزه ماکو، روستای باغچه جوق
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  تصویر 35  کوچ عشایر بختیاری طایفه هفت لنگ

  تصویر 36 - ب شیر سنگی، )برد شیر( نماد دالوری  تصویر 36 - الف پوشاک مردم بختیاری
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فعالیت 
چند نمونه از پژوهش های هنری، فرهنگی و يا علمی)مانند ساخت يك مجموعة تلويزيوني، مرمت يك کارگاهی

بهره  از عكس های مستند و مردم نگاری  را كه  آنها(  اثر هنري و مانند  تاريخي، مرمت يك  ساختمان 
برده اند انتخاب كنيد. نمونه ها و شواهد خود را به صورت گزارش تصويری در كالس ارائه كنيد.

در انتقال واقعيت از طريق تصوير، مهارت های عكاسی، شناخت عناصر زيبا در تصوير، زيبايی، زاوية عكس برداری، 
وضوح تصوير، كادربندی دقيق و مناسب، نظم و تقارن، رنگ ها و سايه روشن های عكس، برای بهتر ديده شدن 

عكس و در نهايت تركيب بندي مناسب و دقيق از عوامل مؤثر و بسيار مهم هستند.

از آنجاكه عكس هاي مردم نگاری جنبة مستند دارند و به ما كمك مي كنند كه واقعيت عينی را آن طور كه هست 
بيان كنيم، از لنزهايي كه فاصلة كانونی خيلی بلندي دارند )تله( و يا لنزهايي كه دارای فاصلة كانوني خيلي كوتاه 
هستند )وايد( كه نسبت ها و اندازه ها و واقعيت عينی را تغيير می دهند، استفاده نمی شوند. به همين دليل بهترين 
فاصلة كانونی لنز در عكاسی مردم نگاری لنزهای نرمال است كه زاويه ديدی معادل چشم انسان دارند و در آن 

نسبت دوری و نزديكی و پرسپكتيو اجسام همانند ديد چشم انسان است.

تركيب بندی وابزار عكاسی مردم نگاری

نکته
در عكاسی مردم نگاری برای رعايت اصول واقع گرايی و رعايت نسبت ها مي توان از لنزهای تله كوتاه 

برای پرتره و لنزهای وايد معمولی نيز برای نشان دادن مكان ها و چشم اندازها استفاده كرد.

  تصویر 38   تصویر 37 
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  تصویر 39 

  تصویر 40 تهران، پیست اسکی توچال
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  تصویر 41

  تصویر 42
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  تصویر 43

  تصویر 44
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فعالیت 
از طريق هماهنگی قبلی با يك نفر از اعضای خانواده و يا كسب اجازه از اقوام و دوستان خود، بيست کارگاهی

و چهار ساعت زندگی وكارهای روزانة  آنان را عكاسی كنيد. شما فقط بيننده باشيد و در هر لحظه از 
انسان تهيه  از زندگی روزانه يك  اين كار شما داستانی مصور  با  مشاهدات عينی خود عكس بگيريد. 
كرده ايد. اين مجموعة عكس، يكي از انواع عكاسی مستند مردم نگاری خواهد بود. عكس های خود را در 

كارگاه ارائه كنيد و اجازه دهيد ديگران نظرات خود را دربارة عكس های شما بگويند.

عكاس مردم نگار همة جوانب يك جامعة كوچك و محدود را مورد بررسی قرار می دهد. وظيفة عكاس مردم نگار 
توصيف و نگارش دقيق تصويری به كمك دوربين عكاسی است. اين روش مطالعه را در علوم اجتماعی "مونو گرافی" 
می گويند كه معادل آن در فارسی "تك نگاری" است. مجموعه عكس پيش رو در قالب تك نگاری از تعزيه و تعزيه 

گردان های شهر لِنده در استان كهگيلويه و بويراحمد تهيه شده است.

روش كار عكاسان مردم نگار

  تصویر 45
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  تصویر 46

  تصویر 49  تصویر 48  تصویر 47
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  تصویر 52  تصویر 51  تصویر 50

  تصویر 55  تصویر 54  تصویر 53
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  تصویر 58  تصویر 57  تصویر 56

  تصویر 61  تصویر 60  تصویر 59
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يا  نژاد، محله، مجتمع مسكونی، واحد صنفی   از همة جوانب يك خانواده، طايفه، قبيله،  تك نگاری، توصيفی 
كارخانه، يك شهر و يا هر گروه،  واحد و قشر اجتماعی است. به عنوان مثال در تك نگاری يك شهر يا روستا و 
يا يك محله، اوضاع اجتماعی، سبك زندگي، ارتباطات فرهنگی، محيط زندگی، عادات و رفتار، مشاغل، هنرها و 
صنايع، رفتارها و هنجارهای فردی و گروهی و به طور كلی جزئيات زندگی مردم  بر اساس مشاهدة مستقيم و 

عينی مورد بررسی قرار می گيرد.

  تصویر 64  تصویر 63  تصویر 62

  تصویر 67  تصویر 66  تصویر 65
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پژوهش کنید

در مجالت و روزنامه ها و يا سايت های خبری، مقاالت و گزارش های مصوری را جست و جو كنيد كه در آنها 
از نوع عكاسی مردم نگاری استفاده شده است. 

عكاس مردم نگار باحضور و شركت فعال در جامعه و معاشرت با مردم، از طريق مشاهده، به مطالعه و توصيف 
وقايع و امور اجتماعی می پردازد و هميشه در جست وجوی يافتن بهترين راه های رسيدن به مقصود است.

اين روش، نخستين بار در قرن هجدهم توسط اروپايی ها كه به قصد شناختن مردم سرزمين های دور و 
ناشناس به قاره های ديگر می رفتند، به كارگرفته شد. درآن سال ها عكاسان با دوربين های بزرگ شروع به 
مسافرت به سرتاسر دنيا می كردند تا بتوانند از كشورهای دور و ناديده مانند مصر، چين، هند و....برای مردم 
اروپا و غرب عكس به ارمغان بياورند. رفته رفته عكاسان دريافتند برای اينكه عكس هايشان حاوی پيام و 
اطالعات بيشتری باشد، بايد از شيوه های پژوهش ميدانی مردم شناس ها استفاده كنند و بدين گونه عكاسی 
به كمك علم مردم شناسی توانست به فرم جديدی دست يابد. همچنين جنبه های ديگری از مردم نگاری 

كه بيشتر در زمينة مستندسازي علمی و نژادشناسی انسان بود، سوژة مهم عكاسان مردم نگار شد.

پژوهش کنید

رسانه های ديگري را كه می توانند مانند عكاسی در شناساندن فرهنگ اقوام و ملل و به طور كلی مردم نگاری نقش 
داشته باشند، بررسی كنيد و دربارة تفاوت ها و شباهت های اين رسانه ها با رسانة عكس، در كارگاه گفت وگو كنيد.

محور های گفت وگو: 
- نمايش فيلم دربارة يك گروه اجتماعی )قوم، قبيله، طايفه، گروهی از افراد با ويژگی های مشخص و مشترك(؛

- نمايش عكس دربارة يك گروه اجتماعی؛
- تفاوت ها، شباهت ها، مزيت ها )با ذكر دليل و نمايش عكس(.

يابد و  انسانی دست  ارتباطات  ايجاد  از هنر عكاسی می تواند به زبان گويايی در  با بهره مندی  مردم نگار، 
نوعی فرهنگ تصويری خاص را مطرح كند كه هم سازنده است و هم برای بهبود شرايط اجتماعی، كيفيت 
آموزشی، تعليم و تربيت، نشر و اشاعة افكار و انديشه های واالی انسانی در خدمت جوامع بشری قرارگيرد 

و آنچنان پيام گويايی باشد كه به محض ارسال، سريعاً و به سادگی از جانب گيرندة پيام دريافت شود .

آگاهی های الزم،  و رساندن  انسان  ارتباطات  علم  منابع مهم  از  يكی  عنوان  به  زبان عكس  و  تصويری  فرهنگ 
می تواند پشتوانه ای غنی در پژوهش ها و انتقال مفاهيم ارتباطی )علوم ارتباطات انسانی( باشد. مردم نگار، هدفی 
جز صحت علمی و صداقت در بيان يافته هايش ندارد و به همين دليل، عكس و عكاسی اهميت و ضرورت ويژه ای 

پيدا كرده است .
عكاسی، قدرت زيادی در آشكارسازی ناشناخته ها دارد. عكس ها، افراد و مناظري را نشان می دهند كه قباًل كسی 

آنها را نديده است و می تواند پيام آور مفاهيم ارتباطی جديد و مؤثری برای مخاطبين باشد. 

اهميت و ضرورت عكاسی مردم نگاری
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فعالیت 
در گروه های 2 يا 3 نفره يك موضوع را برای عكاسی مردم نگاری انتخاب كنيد و عكس های خود را به کارگاهی

كارگاه آورده و دربارة آن با يكديگر گفت و گو كنيد. برای مثال، از طريق هماهنگی با مدير هنرستان و 
يا معاون آموزشی يك هفتة كامل و به طور روزانه از فعاليت های كارگاهی و كالسی هنرجويان رشتة 
حسابداری، نقاشی، صنايع دستی يا معماری عكاسی كنيد و گزارش تصويری خود را با هدف مروري بر 

فعاليت های يك گروه دانش آموزشی در هنرستان كه اشتراكات فني و هويتي دارند، ارائه كنيد.

نکته
بوده اند، عكس هايی  ايالت و عشاير  مردم نگار و جامعه شناسانی كه دارای تحقيقات ميدانی در ميان 
از آنها گرفته اند كه ارتباطات اجتماعی عشاير را معرفی مي كند. اين عكس ها شايد از نظر عوامل فنی 
و تكنيكی ضعيف باشند اما از آنجا كه شناختی از روابط اجتماعی درون ايل و روابط سياسی حاكم 
پژوهشگران  مواقع، عكاسان همان  گاهی  دارند.  اهميت  بسيار  به دست می دهند،  ايالت  و  بر طوايف 
ايفاي  كارگروهی  قالب  در  و  پژوهشگر  گروه  يك  كنار  در  آنان  مواقع،  برخي  ولي  هستند  مردم نگار 

می كنند. نقش 

نکته
می شود.  آغاز  صحبتی  هم  و  گفت و  گو  با  » مردم نگاری«  عكاسی  پروژة  يك  تكميل  و  موفقيت  مسير 
پيوسته بايد موضوع را از ورای دوربين عكاسی ببينيم و اوقات زيادی را در كنار موضوع باشيم. برای 
آن  مانند  مكان هايی  و  خيابان  اتوبوس،  مدرسه،  مسير  در  عكاسی  هنگام  در  تجربه  كسب  و  تمرين 
با ديگران هم صحبت شويد. در سفرهای روستايی جويای ساختار اجتماعی و عشيره ای  سعی كنيد 
افراد شويد و سعی كنيد در برابر پرسش هايتان شنوندة خوبی باشيد. ابتدا با مردم، ارتباطی كالمی و 
مؤثر برقرار كنيد و در مواردی كه الزم و ضروری است حتماً برای عكاسی از سوژه های خود موافقت 
آنها را كسب كنيد چرا كه در بسياری از موارد برای عكاسی از يك قوم يا طايفه نياز به اخذ مجوز 

از بزرگان يا ريش سفيدان خواهيد داشت.

و دور  اقوام، جماعت های كوچك  قبايل،  اجتماعی  آداب  و  رفتارها  از  به عكسبرداری  تنها  عكاسی مردم نگاری 
افتاده و فضاهای قديمی و سنتی آنها محدود نمی شود. موضوع عكاسی مردم نگاری تنها از جامعة سنتی و آنچه 
كه از گذشته می آيد نيست؛ بلكه می تواند از دستاوردهای گذشتگان نيز بهره مند شود. عكاسی مردم نگاری مسير 
مطالعة گروه های اجتماعی را برای مردم شناسان، جامعه شناسان و منتقدين اجتماعی باز مي كند و كمك مي كند 

تاريخ مصّور ساخته شود و جامعه به سوی تحرك و تكامل حركت كند.
انتخاب محدودة يك شهرك مسكونی، يك كارخانه، يك مؤسسه و يا شركت می تواند موضوعی برای آغاز عكاسی 
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نکته
باوالدين، پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها در مورد هويت قومی خودتان صحبت كنيد و تالش كنيد كه با كمك 

دوربين عكاسی به ثبت فرهنگی قوميت خودتان بپردازيد. 
اين روزها با توجه به اينكه نقش اقوام بيش از پيش در توسعة كشور آشكار مي شود و منابع سرشار ميراث 
فرهنگی و معنوی ايران كم كم به فراموشی سپرده می شود، عكاسی مردم نگاری می تواند در ثبت و اراية 
اين گنجينه های ملی مؤثر واقع شود. ميراث فرهنگي و معنوي، آداب و رسوم، سنت هاي خانوادگي و بومي 

شهري كه در آن زندگي مي كنيد، موضوع خوبي براي عكاسي مستند مردم نگاري است. 

مردم نگاری باشد. فعاليت عكاسی مردم نگاری با انتخاب يك محدودة جغرافيايی و يا موضوع واحدي آغاز می شود. 
مطالعه، تحقيق و گفت وگو با افراد موضوع پروژة عكاسی، موجب عملكرد بهتر و آگاهانة ما در تهيه و توليد عكس 

خواهد شد.
خانواده را جامعة كوچك تعريف می كنند. برای آنكه بتوانيم در جامعه عكاسی كنيم احتياج به تجربة فنی دوربين 
عكاسی و تجربة اجتماعی رودررو شدن با موضوعات انسانی را داريم. بنابراين، خانواده بهترين موضوع برای تمرين 
عكاسی مستند در حوزة علوم اجتماعی است. تهية عكس از خانه و خانواده در ساعات مختلف به ما در كسب 

تجربة الزم برای عكاسی از واحدهای اجتماعی بزرگ تر كمك مي كند.

پژوهش کنید

1- سعی كنيد قبل از آنكه  وارد جوامع بزرگ اجتماعی برای عكاسی مردم نگاری شويد عكاسی را از خانه، 
خانواده، آپارتمان، مجتمع مسكونی، محلة زندگی، هنرستان، منطقة شهری، روستا و محدودة جغرافيايی 

سكونت خود آغاز كنيد و رفته رفته قلمرو عكاسی خود را وسيع تر و دور از خانه تعيين كنيد. 
2- در شهر و يا منطقه ای كه زندگی می كنيد چه اقوام و طوايف و يا گروه های انسانی را می شناسيد؟

3- آيا می توانيد يك پروژة عكاسی از آنان را آغاز  كنيد؟
4- برای اين كار نياز به چه مقدماتي داريد؟ نتايج كار پژوهشی و عكاسی خود را به صورت گروهی در 

كالس ارائه كنيد.
مطالعه و كسب اطالعات عمومی از طريق كتاب خوانی،  جست وجو در اينترنت، گفت وگو با افراد و ساكنين 

با سابقه به ما كمك مي كند تا در مشاهدات خود عميق تر وآگاهانه تر عمل كنيم.

پژوهش کنید

عكاسی مردم نگاری چه نقشی در حفظ ميراث فرهنگی، صنايع دستی و بومی و نيز ميراث معنوي يك 
كشور دارد؟ يافته های خود را در كارگاه ارائه كنيد.
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نکته
در دنياي معاصر، عكاسان مردم نگار از حمايت هايي برخوردار هستند. شامل: مشاور، حامي مالي )اسپانسر(، 
مدير برنامه و راهنماي محلي و يا كارها از طرف يك آژانس تهيه عكس و يا يك دانشگاه به عنوان يك 
از حمايت  عكاسان  اين  بنابراين  مي شود.  مردم شناسي حمايت  و  اجتماعي  علوم  حوزة  در  علمي  پروژه 
مالي شامل قرارداد هاي استاندارد، بيمة شخص، ابزار و لوازم و مانند آن بهره مند هستند اين نوع از روابط 
استاندارد در قالب يك كار تيمي به دانش و مهارت عكاس مردم نگار كمك كرده و آيندة اين حرفه را نيز 

تضمين مي كنند.
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                 
عكاسي از موضوعات اجتماعي و فرهنگي درشهر ها به منظور ثبت وقايع و تهيه عكس مستند با رعايت اصول و نكات فني عكاسي

 

استاندارد عملکرد: 

شــناخت و معرفــي قوميت هــاي مختلــف و گــروه هــاي مردمــي از طريــق عكــس بــا توجــه بــه ســفارش دهنده كار و اهــداف پــروژه در محــل مشــخص شــده موضــوع و كاربــرد 
ابزارهــاي حرفــه اي و تخصصــي عكاســي بــر اســاس اســتاندارد هاي حرفــه اي. 

شاخص ها:
1. نمايش ويژگي هاي قومي و شاخصه هاي فرهنگي مردم در عكس

2. نمايش وضعيت زندگي مردم در مناطق گوناگون شهري و روستايي 
3. تهية عكس بر اساس استانداردهاي عكاسي 

 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان :  براي آماده شدن، جاي گيري و كادربندي و تهيه يك عكس 30 دقيقه و براي بررسي نمونه كار 30 دقيقه

مكان: در محيط شهر، روستا يا فضاهاي عشايري  
تجهيزات: دوربين ديجيتال DSLR و لنزهاي مربوطه

ابزار و تجهیزات: دوربين ديجيتال و وسايل مربوطه )نور و لنزهاي مختلف(           

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی عکاسي مستند مردم نگاري

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                1پذيرش سفارش1

                1آماده سازي مقدمات پروژه2

                2تهية عكس3

                1تحويل فايل4

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
اخالق حرفه اي، كاربرد فناوري، يادگيري مادام العمر و كسب اطالعات، ارتباط مؤثر و 

كار تيمي

2                

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.



فصل 2

عکاسی ورزشی
فصل 5

یکی از عرصه های فعالیت عکاسان، حضور در میدان ها و سالن ها و محل مسابقات ورزشی است.عکاسی 
از رویدادهای ورزشی، مهارتی است که الزامات ویژه ای دارد و هنرجویان با کسب این مهارت می توانند در 
آینده شغلی خود عکس های مورد نیاز مطبوعات ورزشی را تهیه کرده و در جهت فرهنگ و تقویت روحیه 

ورزشی گام های موثری بردارند.
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1

عکاسی ورزشی

برای عکاسی ورزشی ، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

هنرجویــان در ایــن واحــد یادگیــري بــا اســتفاده از ابزارهــای فنــی )دوربیــن، لنــز و ...( و حضــور در فضاهــای 
ورزشــی هنرســتان یــا ســالن هــای ورزشــی، تجربــه عکاســی ورزشــی را  بــه دســت می آورنــد و نیــز مــی تواننــد 

بــرای نشــریات ورزشــی، عکاســی کنند.

تهیــة عکــس ورزشــي از مســابقات و رخدادهــاي ورزشــي بــا وســایل حرفــه اي عــکاس ورزشــي بــا توجــه بــه 
اســتانداردهاي حرفــه اي. عکــس ورزشــي: پوشــش کامــل مســابقات و رخدادهــا، تهیــه عکــس از صحنه هــاي 
خــاص، تهیــة عکــس از چهــره ورزشــکاران، رعایــت اصــول خبــري و کادربنــدي متناســب بــا ورزش خــاص، 

R.A.W ثبــت فایــل بــا فرمــت
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ــرای  انســان بعــد از اختــراع عکاســی و همــه گیــر شــدن آن در عرصــه جهانــی همیشــه بــه دنبــال راهــی ب
ــف  ــبک های مختل ــاخه ها و س ــدگاه ش ــن دی ــه همی ــه ب ــت.با توج ــوده اس ــوع در آن ب ــاد تن ــرفت و ایج پیش
عکاســی شــکل گرفــت. عکاســی خبــری یکــی از آن شاخه هاســت کــه بــه دلیــل میــل انســان بــرای دیــدن 

واقعیــت بــه واســطه عکــس از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

عکاسی ورزشی

عکاســی ورزشــی یکــي از شــاخه هاي عکاســی خبــری اســت و در آن از رویدادهــای ورزشــی عکاســي می شــود. 
ــرا ســوژه ها متحــرک هســتند و عــکاس  ــد زی ــوع عکاســی، تجهیــزات و ابزارهــا نقــش مهمــی دارن در ایــن ن
بعضــاً از صحنــه مســابقه دور اســت بنابرایــن داشــتن ابزارهــای قدرتمنــدی همچــون دوربیــن ســریع و لنزهــاي 

تلــه الزم اســت. 

لیت  فعا
آیا فقط عکس می تواند به عنوان ســند واقعیت محســوب شــود؟ در این باره با همکالســی های خود گروهی

گفت و گو کنید. 

پژوهش کنید

 تحقیق کنید ویژگی دوربین های عکاســی مختص ورزشــی چیست؟ 

در اوایل قرن نوزدهم اولین عکس ورزشي گرفته شده  و عکاسي ورزشي متولد شد.)تصویر 1(

 تصویر 2 تصویر 1
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دومین عکس تاریخ عکاسی ورزشی نیز اولین صعود به قله کوه »مونت بالنت« است، برای ثبت این عکس 25 نفر با 
250 کیلو از ورقه های امولسیون دار و چادری برای تاریک خانه همکاری کرده اند.) تصویر 2(

به فاصلة بیست سال بعد از این عکس، فیلم های عکاسی روانه بازار شدند، عکاسی ورزشی متحول شد. و امروزه 
عکاسی دیجیتال سبب تحولی شگرف در حوزه عکاسی خبری شده است.

برای شروع عکاسی ورزشی نیاز به مقدماتی است که قبل از ورود به آن اشاره به بخش های مختلف عکاسی ورزشی 
ضروري است.

1- کنش  ورزشی

2- ویژگي  ورزشی) جنبه ها، چهره ها، حاشیه ها ، نگاه ژرف و چشمگیر در ورزش(

در این بخش عکاس لحظات ناب ورزشی را ثبت مي کند که در رسانه هاي مختلف منتشر مي شود. به عنوان مثال 
عکاسی از مسابقات ورزشی همچون فوتبال و والیبال و کشتي.

مقدمات عکاسی ورزشی در بخش کنش ورزشی

1- مطالعه عکس ورزشی و تصویرسازی ذهنی
2- یادگیری نسبي قوانین هر رشته ورزشی
3- تهیة تجهیزات مناسب و تسلط بر آن ها

4- داشتن اطالعات و اخبار به روز ورزشی                                                                                                                                       

لیت  فعا
 دربارة روش ثبت عکس بر روي شیشــه که در ســال هاي دور متداول بود، پژوهش کنید و نتایج را گروهی

در کارگاه ارایه دهید.

)Action of sport(فعاليت يا عمل ورزشی

ــازی  ــد، تصویر س ــام دهی ــن انج ــن دوربی ــت گرفت ــه دس ــل از ب ــد قب ــه می توانی ــی ک ــن کارهای ــی از بهتری یک
ذهنــی اســت.

مهم تریــن عامــل در ثبــت عکــس خبــری ورزشــی، خلــق عکــس در ذهــن اســت، ایــن بــدان معنــی اســت کــه 
بــرای هــر مســابقه بایــد بــا تصویرســازی ذهنــي و برنامه ریــزی آمــاده شــوید کــه ایــن کار بــا تمرینــات پیوســته 

1- مطالعه عکس ورزشی و تصويرسازی ذهنی
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در عکاســي و دیــدن دیگــر عکس هــای ورزشــی محقــق می شــود، هــدف ایــن نیســت کــه شــما کپی بــرداری 
ــي بازگــو کــردن چــه  ــق شــده و عــکاس آن در پ ــه خل ــن عکــس چطــور و چگون ــد کــه ای ــد بلکــه بدانی کنی

موضوعــي بــوده اســت.

پژوهش کنید

براي دیدن عکس هاي خوب ورزشــي به چــه منابعي مراجعه کنیم؟

ــن  ــان قوانی ــق هم ــابقات طب ــدگان مس ــه برن ــتند ک ــی هس ــع قوانین ــی تاب ــته های ورزش ــه رش از آنجایی ک
ــراز و  ــخیص ف ــدرت تش ــکاس ق ــی، ع ــتة ورزش ــر رش ــن ه ــناخت قوانی ــا ش ــن ب ــوند بنابرای ــخص می ش مش
ــای  ــش و واکنش ه ــم از کن ــابقه اع ــج مس ــات مهی ــد لحظ ــت و می توان ــد داش ــابقه را خواه ــای مس فروده

ــد.  ــت کن ــع الزم ثب ــا را در موق ــادی ها و غم ه ــاص، ش خ

2- يادگيری قوانين هر رشتة ورزشی

مهمي  نقش  تجهیزات  ورزشی  کنش  بخش  در 
دارد. به صورتی که در دوربین ها و لنزهای جدید 
دور  به  عکاسان  چشم  از  اتفاقی  کمتر  عکاسی، 
نیازمند  رویداد  یک  ناب  لحظات  ثبت  می ماند 
داشتن وسایل مناسب و تخصصي است. عالوه بر 
است  مهم  نیز  آن ها  بر  تسلط  مناسب  تجهیزات 

3- تجهيزات مناسب و تسلط کامل بر آن

لیت  فعا
دربارة قوانین کلي یکي از رشته هاي ورزشي با دوستان خود گفت و گو کنید.گروهی

سایت  به  رجوع  و  اینترنت  منبع  بهترین  ورزشی  مختلف  رشته های  قوانین  با  بیشتر  اطالعات  برای 
فدراسیون هاي ورزشي همان رشته است.

لیت  فعا
از یک مسابقة ورزشي چند عکس که قوانین آن رشته در آن ها رعایت شده، در اینترنت جست وجو کنید گروهی

و برای هفته بعد همراه بیاورید. 

 تصویر 3



196

چراکه با ورود به عصر دیجیتال، امکاناتي مهیا شده که تسلط بر آن ها باعث ثبت مناسب عکس آن رویداد مي شود. 
در این زمینه داشتن تسلط بر کارکرد شاتر، دیافراگم، حساسیت و دیگر منوهای دوربین، الزامیست.

  تصویر4  تک پایه

  تصویر5

  تصویر6
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پژوهش کنید

مهم ترین عوامل در تجهیزات مناســب عکاســی ورزشی چیست؟ 

تجهیزات اولیه عکاسی ورزشی شامل یک یا دو عدد دوربین حرفه ای ، لنزهای زوم واید و  زوم تله فوتو های 
کوتاه و تله فوتوهای بلند به همراه تک پایه ، رایانه ، کارت حافظه سرعت باال  است.

تجهیزات تکمیلی عکاسی ورزشی شامل دوربین های اضافی، ملحقات رباتیک و زیر آب، لنزهای سوپر واید و تله 
فوتو  بلند و بازویی، گیره و ریموت کنترل و سه پایه ای کوچک می باشند. 

1- بازویی های عکاسی برای نصب دوربین در باال و پایین ورزشگاهها
2- پایه مسطح  برای نصب دوربین ریموت بر روی سطح زمین

3- پیچ تکمیلی نصب گیره ها به بازوها
4- گیره 

5- گیره تکمیلی برای نصب همزمان چند دوربین و ملحقات دیگر مانند فالش
6- ریموت کنترل

7- قالب حائل دوربین و بازویی ها
8- کابل ایمنی

9- کاغذ و یا پالستیک مشکی برای نصب ریموت پشت شیشه بسکتبال
10- چسب برق

11- کابل ریموت کنترل

  تصویر7
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تصویر9
دوربین های کارگذاشته شده در پشت دروازه های فوتبال

  تصویر 8  نصب دوربین عکاسی در پشت پنجره حلقه بسکتبال

  تصویر 10  دوربین های رباتیک نصب شده در زیر استخر شنا

  تصویر 9  دوربین های کار گذاشته شده در پشت 
دروازه های فوتبال
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در عکاسی ورزشی استفاده از سرعت های شاتر و دیافراگم های مختلف كاربرد هاي گوناگون دارد. برای اینکه 
تصاویری فریز شده با كیفیت باال داشته باشیم باید از سرعت های باال و دیافراگم های باز استفاده كنیم. باید 
توجه داشته باشیم كه از سرعت های پایین و دیافراگم های بسته نیز در خلق عکس هایی زیبا و منحصر بفرد 

استفاده مي شود.

  تصویر11

  تصویر12
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به کارت های شناسایی  از آن جمله میتوان  قوانین است که  تابع یکسری  حضور عکاسان در میادین ورزشی 
مخصوص بازیها و کاور مخصوص و مجوز ورود به جایگاه اشاره کرد. 

  تصویر13

  تصویر14



201

فصل5    عکاسی ورزشی

  تصویر15

  تصویر16



202

هر عکاس بعد از عکاسي باید عکس هایش را به رسانه مربوط ارسال كند. در رسانه هایي مانند خبرگزاری ها 
بدلیل اطالع رسانی ثانیه ای، بخش انتخاب،  ارسال و ویرایش عکس به  شکل متفاوت تری از دیگر رسانه ها انجام 
زیراخبرگزاری هایي  تامین می كنند،  از خبرگزاری ها  را  نشریات مکتوب در حال حاضر عکس هایشان  می شود. 
هستند كه وظیفه ارسال عکس را در اسرع وقت بعهده دارند. هرخبرگزاری بر اساس میزان شهرت و مخاطبینش 
سیستم تحویل خاص خود را دارد. بعنوان مثال یک نشریه ورزشی و یا خبرگزاری محلی، انتخاب، ویرایش اولیه 
و ارسال عکس را بعهده عکاس می گذارد تا بعد از ارسال عکس، آنها را منتشر كند، ولی خبرگزاری های بزرگ 
دنیا كه وظیفه تامین عکس اكثر نشریات و بنگاه های خبری را دارند انتخاب و ویرایش به عهده عکاس نبوده و 

حتی در بعضی موارد ارسال عکس را هم برای او تسهیل می كنند. 

انتخاب، ویرایش عکس و ارسال

ملزومات عکاسی  از  ورزشی  اخبار  بر  تسلط  بنابراین  است.  به وسیلة عکس  نوشتن خبر  عکاس خبری، همان 
ورزشی است. یک عکاس ورزشی حرفه ای همیشه در جریان اخبار روز بوده تا بتواند در اولویت بندي كارش موفق 

عمل كند. به تعبیر دیگر عکس هاي خوب ورزشي از ارزش خبري باالیي برخوردار هستند.

4- داشتن اطالعات و اخبار به روز ورزشی

نکته
عکاسان ورزشي بعد از دریافت مجوز های ورورد به ورزشگاهها در جاهایی كه برای آنها درنظر گرفته شده 

است مي نشینند زیراجایگاه عکاسان امنیت ویژه اي دارد.

پژوهش کنید

یــک عکاس ورزشــی برای آگاهي از اخبار به كــدام منابع خبری رجوع می كند ؟یــک عکاس ورزشــی برای آگاهي از اخبار به كــدام منابع خبری رجوع می كند ؟

نکته
به طور كلی اولویت اخبار بر اساس نیاز و سیاست هر واحد خبری )خبرگزاری ها، آژانس های عکس، 
در  زیر  موارد  كه  می شود  تعیین  ورزشی(  نشریات  و  ورزشی  اخبار  سایت های  اجتماعی،  فضاهای 

تمامی آن ها مشترک است:
- اخبار مربوط به هر تیم و جایگاهش در جدول مسابقات

- اخبار مربوط به ویژگي  رفتار بازیکنان و كادر مربی گری )رابطه با سرمربی(
- اخبارمربوط به ویژگي  رفتار تماشاگران و هواداران 
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خبرگزاري ها خبر هاي مهم و اصلي را منتشر 
مي کنند ولی در روزنامه ها و فضاهای اجتماعی 
تا  مي شود  توجه  مسابقات  حواشی  به  بیشتر 
به  به خرید روزنامه و رجوع  وادار  را  مخاطب 
ترتیب در گرفتن  به همین  اخبار خود کنند. 
عکس هاي ورزشي نیز موضوعات اصلي و حواشي 

به ترتیب ذیل موررد توجه قرار مي گیرد.
1- عکس هایی از مسابقه و رویداد برگزار شده

2- عکس شادی و یا ناراحتی عوامل تیم شامل 
بازیکنان و کادر فنی تیم ها

3- عکس از ستارگان یا ستاره مسابقه و چهره هاي 
شاخص

نیازهای یک خبرگزاری بسیار متفاوت تر از یک آژانس عکس ورزشی است چون ساختار آژانس های عکس بر 
اساس فروش بوده و عکس فردي بازیکنان از اهمیت باالیی برخوردار است. همچنین نیاز یک روزنامه ورزشی 
با خبرگزاری ها و رسانه اجتماعی متفاوت است. روزنامه ها عالوه بر عکس های عام پسند که شامل شادی و یا 
ناراحتی ناشي از جریان مسابقه است از عکس های حاشیه ای بسیار بهره می گیرند تا بتوانند فروش بیشتری در 
باجه فروش داشته باشند و همچنین فضای اجتماعی و سایت های ورزشی، امروزه با تمامی رویداد های رخ داده 
در مسابقه به روز می شوند تا بتواند مخاطب عام خود را همچنان مشتاق نگه دارد. بنابراین یک عکاس ورزشی، 

می بایست متناسب با در خواست رسانه شاغل در آن عکس خود را اولویت بندی نماید.

  تصویر17

  تصویر18
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لیت  فعا
چند خبر که مرتبط با اخبار ورزشی است را لیست کرده و بر اساس نیاز خبرگزاری ، روزنامه و فضای گروهی

نمایش  به  کارگاه  در  و  کرده  دسته بندي  را  گروه  هر  عکس هاي  سپس  کنید.  اولویت بندی  اجتماعی 
بگذارید و دربارة آن ها با یکدیگر گفت وگو کنید.

نکته
 از موارد بسیار مهم برای یک عکاس خبری همیشه آماده بودن وسایل عکاسی از نظر شارژ باطری ها، خالی 
بودن کارت های حافظه و تمیزی وسایل عکاسی است و همان طورکه یک نقاش در نگهداری و پاکیزگی 

قلم موهایش دقت نظر دارد، یک عکاس نیز نیازمند آماده سازی و نظافت وسایلش است.

  تصویر19
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نکات ایمنی
یک عکاس ورزشی بعد از تمرین و تسلط بر مقدمات آن برای شروع به کار باید موارد زیر را 

رعایت کند:

- آماده سازی یا چینش کیف وسایل
- گرفتن اطالعات الزم از مکان برگزاری مسابقه
- انتخاب پیش زمینه مناسب با شناخت از نور

- آمادگی و حدس زدن پیش از وقوع لحظه ورزشی
- تجربه و یادگیری تاخیر شاتر

- نحوه مهار چند دوربین
- شناخت ورزشکار ستاره مسابقه

- فوکوس کردن و پیش فوکوس گرفتن
- استفاده صحیح از لنزهای واید و تله

آماده سازی یا چینش کیف حمل وسایل

داشتن کیف مناسب برای چینش خوب وسایل بسیار 
الزامی است و همچنین حمل وسایل عکاسی که بعضاً 

سنگین می باشد از اهمیت باالیی برخوردار است.
موارد زیر نکاتی است که یک عکاس ورزشی باید در 

زمان حمل وسایل، آن ها را رعایت کند.
1- انداختن دو بند کوله های عکاسی بر روی شانه ها 

و تقسیم مساوی سنگینی بر روی بدن
2- انداختن بند دوربین بر روی گردن و استفاده از 

روش انداختن صحیح دوربین بر روی شانه ها به طوری که لنز دوربین سمت بدن باشد.
3- حائل کردن بازوی یک دست به دور تک پایه  لنزهای تله فوتو 

4- استفاده از کیف هاي کوچک کمری و یا جلیقه عکاسی برای جا دادن ابزارهاي جانبي عکاسی مانند 
کارت های حافظه، باطری ها و فالش اکسترنال)خارج از دوربین و مانند آن(

گرفتن اطالعات از مکان برگزاری مسابقه از مواردی است که به عکاس کمک می کند تا بتواند:
1- بر طبق شناخت محل برگزاری مسابقه، زمان حضور به موقع را تنظیم نماید.

2- مکان های مورد نظر برای جایگاه عکاسان را شناسایی کند 
3- شناسایی بهترین پس زمینه و یا پیش زمینه براي تولید عکس هایی با رعایت اصول زیبایی شناسی در عکاسی

گرفتن اطالعات الزم از مکان برگزاری مسابقه

  تصویر20
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لیت  فعا
 فهرست استادیوم های مطرح کشور ایران را با ذکر محل و رشته های ورزشی برگزار شده در آن ها،  تهیه گروهی

کنید. از هر رشته ورزشی چند عکس را جستجو و در کارگاه ارایه دهید.

عکاسي )Photography( در اصل به معنی نوشتن با نور است پس شناخت نور مهم ترین بخش در عکاسی 
است، که وجه تمایز اصلی یک عکاس حرفه ای از مبتدي )آماتور( به حساب می آید. انتخاب پیش زمینه مناسب 
هم از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در عکاسی ورزشی است که عکاس با جست وجو در مکان مسابقه می تواند جایگاه 

مناسب را انتخاب نماید که معموالً نماهای از پایین و باال سهم به سزایی در یک دست شدن پیش زمینه دارد.

انتخاب پيش زمينه مناسب با شناخت از نور

  تصویر21

  تصویر22
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یک عکاس ورزشی حرفه ای با شناخت از ورزش می تواند لحظه های مهم مسابقه را پیش بینی کند. او هر لحظه 
آماده است. جدا از لحظات پیش بینی شده، ورزش سرشار از لحظات غیر منتظر ه اي است که یک عکاس آماده 
ثبت به موقع آنهاست. پس مطمئن باشید اگر شما لحظه ای ورزشی را ببینید برای همیشه از ثبت آن غافل مانده اید.

آمادگی و حدس زدن پيش از وقوع لحظه ورزشی

یکی از اولویت های عکاسی ورزشی زمان بندی براي ثبت لحظاتی است که اتفاق می افتد. این زمان بندی با تسلط 
بر ورزش، قوانین مسابقه و بازیکنان امکان پذیر است، ولی در ابتدا باید دانست از زمانی که انسان  چیزی را می بیند 
و تا زمانی که آن را درک می کند زمان بسیار کوتاهي می گذرد، همچنین از زمانی که مغز سیگنال های مورد نظر 
را به دست ارسال می کند و تا هنگامي که دست دکمه شاتر را مي فشارد تا دوربین عکس را ثبت کند نیز باز 
هم زمان بسیار کوتاهي گذشته است که در انواع دوربین ها محاسبة این زمان مختلف است. به عنوان مثال: این 
تأخیر در دوربین کانن 1DX حدود 55 میلی ثانیه است به بیان دیگر شما همواره کسري از ثانیه از زمان وقوع 

یک حرکت عقب هستید! 
حال با توجه به تاخیر علمی و مکانیکی می باید با تسلط بر فنون ورزش، قوانین مسابقه و بازیکنان به یک ریتم 

و زمان بندی خاص رسید.
در کل هر ورزشی ریتم و زمان بندی خاص خودش را دارد که بر اساس سرعت حرکات ورزشی متمایز می شوند.

تجربه و يادگيری تأخير شاتر

  تصویر23
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هر عکاس ورزشی حرفه ای می تواند در یک مسابقه با چند 
دوربین و لنز متفاوت عکاسی کند که این خود با تجربه و 
تمرین هاي مداوم در کار حاصل می شود لذا هر عکاس به 
عنوان مثال در یک مسابقه فوتبال می تواند از پنج دوربین 
تکنولوژی  از  بهره گیری  با  همزمان  طور  به  بیشتر  یا  و 

ریموت کنترل استفاده کند.

چگونگي مهار چند دوربين

رشته های  در  مسابقه  ستاره  ورزشکاران  از  عکس  گرفتن 
بر  باید  پس  می آورد  ارمغان  به  را  عالی  تصاویر  تیمی، 
بازی و چه در زمان های  ستاره هاي مسابقه چه در زمان 
غیر از بازی تمرکز داشت و اخبار این افراد را در فضاهای 
و  روزنامه ها  سایت ها،  خبرگزاری ها،  از  اعم  رایج  خبری 

فضاهای اجتماعی مطالعه کرد.

شناخت ورزشکار ستاره مسابقه

  تصویر25  تصویر24
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برای داشتن لحظه صحیح و مناسب در عکاسی ورزشی پیش فوکوس کردن  نیز ذکر شد که  در موارد قبلی 
ضروري است تا بتوان لحظه قطعی را ثبت و انتخاب کرد. با کسب تجربه نسبت به زمان بندی و ریتم مسابقات 
می توان از تعداد عکاسی پیاپی کم کرده و با خونسردی کامل عکاسی کرد که این امر محقق نمی شود مگر با 

تسلط به نوع ورزش، درک قوانین بازی، شناخت ورزشکاران و از همه مهمتر کسب تجربه در عکاسي ورزشي.

فوکوس کردن و پيش فوکوس گرفتن

با آشنایی از میدان دید لنزهای مختلف می توانید برای 
هر مکانی از انواع مختلف لنزها برای نشان دادن مکان، 
معموالً  که  کنید،  استفاده  وسعت  و  قدرت  هیجان، 
عکاسان ورزشی با استفاده از چند لنز و دوربین همواره 
در یک رویداد ورزشی تمامی زوایا را به تصویر می کشند 
یک  در  متفاوت  لنزهای  تصاویر  ترکیب  با  بتوانند  تا 

گزارش تصویری دیدی کامل به مخاطب ارائه کنند.

استفاده صحيح از لنزهای وايد و تله

  تصویر27

  تصویر28
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لیت  فعا
در محل هاي بازی که در بوستان ها تعبیه شده و یا در استادیوم هاي ورزشي شهر خود و یا در حیاط گروهی

هنرستان و سالن هاي ورزشي منطقه که دارای فضاهای مختص فوتبال، بسکتبال و تنیس روی میز است 
حضور پیدا کنید و مواردی همچون فوکوس ممتد، شاتر پیاپی، تأخیر شاتر، پیش زمینه و نور مناسب، 
لحظه ورزشی استاندارد و لنزهای مختلف را که نیاز به تجربه دارد را بیازمایید. و عکس هاي تهیه شده 

خود را به کارگاه آورده و دربارة محل عکاسي و چگونگي انجام آن گفت وگو کنید.

  تصویر31
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فعالیت 
با توجه به آنچه در بخش کنش ورزشی آموخته اید به عکس های زیر نگاه کنید و بگویید هر عکسکارگاهی

 دارای چه خصوصیاتی است؟

  تصویر32
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عکاسی ورزشی در بخش ُکنش ورزشی نیازمند اندوختن تجربه است که شما می توانید در قدم های اولیه برای 
یادگیری فوکوس ممتد و شاترهای پیاپی از پرندگان در حال پرواز شروع کنید و تا جایی پیشرفت کنید که 
بتوانید مگسی را در هوا واضح و فریز شده عکاسی کنید. می توانید از ماشین های در حال حرکت در اتوبان ها هم 
عکاسی کنید. به یاد داشته باشید که تصویرسازی ذهني و مشاهدة عکس هاي این چنین است که می تواند باعث 
انگیزه و ترغیب شما در عکاسی شود. پس، از آن غافل نشوید و خود را محک بزنید، یک راننده خوب با مهارت در 

  تصویر38  تصویر37
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رانندگی، نیاز به تسلط اولیه به مکانیک ماشین دارد پس عکاسان نیز باید دوربین را کامل بشناسد. یک عکاس 
ورزشکار همیشه در ورزش مورد عالقة خود عکاس بهتری است چون او از فراز و فرودهای آن ورزش به خوبی 
اطالع دارد پس اگر به صورت حرفه اي ورزش نمی کنید ورزش ها را خوب ببینید و بشناسید. بهترین عکاس ها با 
شناخت از ورزش لحظه ها را قبل از وقوع حدس می زنند و تمرین و تجربه در کار و تمرین کردن عامل اساسی 

این شناخت است.

ورزش سبب سالمتي و شادابي یک عکاس هنگام عکاسي خواهد شد.
سالمت

فعالیت 
1- با مطالعه و تحقیق بر روي ویژگي هاي فردي یک ورزشکار سعي کنید از مراحل زندگي حرفه اي و کارگاهی

شخصي او در گذر زمان عکس هاي متفاوتي جمع آوري کنید و نتیجه را در کارگاه به نمایش گذاشته 
و دربارة آن گزارش دهید.  

2- با یک دوربین و لنز ساده و حاضر شدن در جایگاه تماشاگران یک سالن ورزشي یا در جمع هواداران 
هنرستان شما  در  )اگر  کنید.  عکاسي  آن  دیگر حواشي  و  تماشاچیان  نیز  و  مسابقه  یک  برگزاري  از 

مسابقات ورزشي برگزار مي شود، از فرصت استفاده کنید.(

زمانی که واژة عکاسی ورزشی بر زبان می آید در ذهن مخاطبان عکس هایی متفاوت از لحظات ناب رشته های 
ورزشی نقش می بندد. که عکاس لحظه ای خاص از هیجان، شادی و غم را ثبت کرده است اکنون به ابعاد گسترده 

بخش ویژگي ورزشی در عکاسي می پردازیم.
در بخش ویژگي  ورزشی عکاس  به دنبال ثبت هرگونه فعالیت در زمینه ورزش در قالب های مستند اجتماعی، 
مسائل معاصر، پرتره، ورزش های همگانی، بومی و مهیج و یا ثبت روایتی خاص است که شامل جزییات در مورد 
بوده که  با مسابقه، سیاست، روابط اجتماعی، زندگی خانوادگی، سرگرمی ها و خرافات  ورزشکاران در مواجهه 
مي تواند در زندگي افراد یک جامعه تاثیر گذار باشد. به بیان دیگر ویژگي ورزشی نگاه عمیقی دارد به آنچه که 
در وراي اخبار ورزشی اتفاق افتاده است و چرایي و چگونگي پیشرفت مراحل یک مسابقه را توضیح می دهد، به 
حوادث یا اخبار آنی معموالً نمی پردازد، اما می تواند از دل مسابقات ورزشی بروز کند و مختص یک شخص یا 

یک گروه باشد.

Feature of sportويژگي ورزشی)ويژگی ها، جنبه ها و حاشيه ها(  
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نیازمند  عام  معنای  به  ورزشی  عکاسی  سوال1- آیا 
سوال  این  جواب  است؟  حرفه ای  تجهیزات  داشتن 

هم بلی است و هم خیر.
بله زیرا اگر عکاس بخواهد به صورت حرفه ای درعکاسی 
ورزشی حضور یابد نیازمند داشتن قرارداد با رسانه ای 
انتشار  برای  بنابراین  است  عکس هایش  انتشار  جهت 
تجهیزات  باید  حرفه  این  از  درآمد  کسب  و  عکس ها 
در  قدرتمند  دوربین های  شامل  که  عکاسی  حرفه ای 
تا  باشد  داشته  را  است  ممتد  فوکوس  و  شاتر  سرعت 
بتواند هم از عکاسی ورزشی در بخش کنش ورزشی لذت

استفاده  زندگی  گذران  برای  حرفه  این  از  هم  و  ببرد 
کند. براي دستیابي به نتایج بهتر شرایط کار نیز باید 

فراهم باشد.
به تجهیزات حرفه اي و  نیاز  در بخش ویژگی ورزشی، 
گران قیمت عکاسي نیست حتی موبایل هم برای بیان 
داستان در این بخش کفایت می کند در این جا اساس 
و پایة کار بر داستان و ایده اي است که شما می خواهید 
روایت کنید پس ابزار نقش تعیین کننده ای در عکاسی 
شما نخواهد داشت و به دلیل اینکه به صورت محدودتر و
در رسانه هاي کمتري امکان چاپ عکس هاي شما وجود

دارد بنابراین درآمد حاصل از آن ها هم کاهش مي یابد. در واقع عکاس در این گونه موارد هزینة دغدغه هاي شخصي 
و عالیق خود را مي پردازد.

سوال دوم اینکه آیا یک عکاس که در یک رویداد در حال گرفتن عکس است و عماًل در بخش کنش ورزشی 
فعالیت می کند می تواند در همان زمان تمرکز بر بخش هاي دیگر و حاشیه هاي ورزشی داشته باشد؟ و یا به تعبیر 

دیگر آیا در بخش کنش ورزشی امکان تولید عکس هایی با مختصات بخش ویژگي ورزشی وجود دارد یا خیر؟
بله  زیرا برای درک بهتر این سوال به یک مثال اشاره می کنیم تصور کنید در حال عکاسی از مسابقه دو ومیدانی 
محلی هستید قوانین برگزاری مسابقات رسمی در این مسابقه رعایت نمي شود شما عکسی از دونده ای در حال 
دویدن در جمعیت می گیرید که آن شخص هم با تلفن همراه در حال عکاسي از خود است! این عکس در کدام 
بخش جاي مي گیرد؟ جواب بخش ویژگی ورزشی است. پس توجه داشته باشید که در زمان عکاسی در بخش 
کنش های ورزشی می توانید بر روی سوژه های بخش ویژگی ورزشی نیز تمرکز داشته باشید. پس هر گونه 
عملی که سوژه را از شرایط رایج مسابقه خارج نموده است، تصویرش در بخش ویژگي هاي ورزشی می گنجد. 
گستردگی این بخش در هر رشته ورزشی به قدری است که عکاس در هر لحظه از مسابقه با مدیریت کردن زمان 
می تواند بر روی سوژه های این بخش تمرکز و تمرین کند. بعد از این مرحله یک عکاس حرفه ای که تسلط کامل 

پرسش هاي چالشي
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بر رشته ورزشی و همچنین مدیریت زمان دارد می تواند بر روی سوژه هایی در بخش ویژه گی ورزشی تمرکز کند 
و داستانش را برای مخاطب بیرون بکشد و عکاسي مجموعه نگاری را انجام دهد. پس در طول زمان برگزاری 
مسابقات یک عکاس ورزشی طبیعتاً نمی تواند بیکار بنشیند چون در کسری از ثانیه اتفاق ورزشی رخ مي دهد. 
همچنین در زمان توقف بازی عکاس می تواند روی سوژه های ویژه ورزشی کار کنند مثال عکاسی از تماشاگران، 
عکاسی از اتفاق هایی که در زمان انتظار ادامه مسابقه مي افتد و ... . با این تعاریف همیشه و هر زمان، لحظه  هاي 

ثبت عکس وجود دارد. پس هیچ وقت نباید دست از کار کشید.

حال سوال سوم مطرح می شود که آیا توقف در مسابقه 
را بصورت ذهنی هم می توان دنبال کرد یا خیر؟ و یا به 
تعبیری دیگر آیا باید واقعا بازی توسط داور متوقف شود 
تا عکاس نگاه گیرا در عکاسي  داشته باشد و تمرکز ذهنی 
یک ورزشکار در زمان رایج بازی هم می تواند در بخش 

سوژه هاي جذاب ورزشي جاي گیرد و یا خیر؟ 
جواب بلی است چون زمانی که سپری می شود تا ورزشکار 
حرکتي را انجام دهد بعنوان مثال کرنر و یا سرویس زده 
شود عکسهای این زمان قبل از اجرای عمل ورزشی نیز 
در بخش ویژگی ورزشی به کار می آید پس به یاد داشته 
باشید هر گونه واکنش ورزشکار قبل از شروع عمل ورزشی
 نیز در بخش ویژه گی ورزشی قرار میگیرد مثالً  استرسی که

بازیکنان والیبال در چهره شان قبل از زدن سرویس دارند.
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با جداسازی این بخش بطور كامل از بخش كنش ورزشی برای عکاس الزاماتی تعیین می شود كه عکاس باید با 
شناخت و آگاهي كامل بر آنها در این بخش اقدام به تهیة عکس كند.

- ورزش های هدف در بخش ویژگي هاي ورزشی 
- انتخاب سوژهای داستان محور

- ابزار عکاسی
ورزش های هدف این بخش در كشورمان شامل ورزش های همگانی ، بومی و محلی هستند.

ورزش های همگانی در كشورمان فارغ از دسترسی آسان، محیطی سرشار از انرژی است كه با حضور در آن ها 
عکاس می تواند از فواید این گونه ورزش ها هم بهرمند شود چون یک عکاس خوب فارغ از تمامی عوامل فنی 
ذكر شده باید به وسیلة ورزش به تندرستي خود نیز اهمیت دهد. به عنوان مثال ورزش های صبح گاهی پارک ها 

می تواند هم بهانه ای برای ورزش و تندرستی شما باشد و هم محلی خوب برای تمرین عکاسی ورزشی است.
به ویژه در استان های كشورمان ورزش های بومی- محلی برگزار می شوند كه دانش آموزان ساكن استان ها می توانند 

براي تهیة عکس های ورزشی این بخش استفاده كنند.

ملزومات عکاسی در بخش ويژگي ورزشی

لیت  فعا
1- چند ورزش همگانی، بومی و محلی را در محل زندگي خود شناسایي كنید و با گروه بندی برای گروهی

عکاسی از آن ها برنامة زمان بندي داشته  باشید. 
2- عکس هاي خود را كه از این نوع ورزش هاست در كارگاه به نمایش بگذارید.

لیت  فعا
از ورزش صبح گاهی در مدرسه و زنگ ورزش عکاسی كنید و هفته بعد سر كالس بیاورید. گروهی

برای ماندگاری و تاثیر بیشتر عکس ها می توانید برای آن ها داستان ساخت این بدان معنی است كه فارغ از 
عکاسی از موارد ذكر شدة باال برای هر عکس و یا مجموعه عکس بدنبال گفتن داستانی باشید تا بتوانید كمبود 

ابزار مناسب را با موارد همچون بکر بودن سوژه و بهره مندی از داستان جبران كنید. 
به عکس های زیر نگاه كنید و عکس هایی را كه مربوط به بخش ویژگي ورزشي است جدا كنید.

انتخاب سوژه های داستان محور
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عکاسی ورزشی در بخش خصیصه ورزشی فارغ از یادگیری اصول عکاسی نیازمند تحصیل در زمینه های اجتماعی، 
فلسفی و سیاسی است زیرا برای داستان گویی شما نیاز به یک شناخت کلی از محیط پیرامونتان دارید. که این 
شناخت یا از طریق دانش افزایی صورت می پذیرد و یا از طریق گفت وگو با سوژه و افراد ساکن آن جغرافیا دارد. 
برای دانش افزایی می توانید از به کتاب ها و سایت های مرتبط مراجعه کنید و در زمان عکاسی نیز می توانید با 
افرادی که در شهر یا در روستا زندگی می کنند گفت وگو کنید و از آن ها جویای تاریخچة ورزش مورد نظر شده 
و از خود سوژه جویای نظرش در مورد ورزش شوید. مطمئن باشید از طریق گفت وگو می توانید به داستانی برای 

عکس هایتان برسید.
نگران ابزارتان نباشید شروع کنید اول ببینید و بعد تحقیق کنید تا داستانتان شکل بگیرد، می توانید از محله 
یا روستا و یا شهر خود شروع کنید. قطعاً رویدادهای مرتبط با ورزش در شاخص های بومی، محلی، همگانی 
کنید  پرس و جو  خودتان  مادر  و  پدر  از  حتی  کافیست  می شود  انجام  زندگیتان  محل  نزدیکی  در  قهرمانی  و 
با  تعطیالت  و  تفریح  زمان های  در  از خانواده خودتان  یا حتی می توانید  و  آورید  بدست  را  اولیه  اطالعات  تا 
موضوع خانواده و ورزش عکاسی را شروع کنید، ولی به یاد داشته باشید حتماً از تصویرسازی و بهره گیری از 
داستان های دیگران غافل نشوید تا با تمرین در عکاسی بتوانید فارغ از داستان محوری عکس هایی با رعایت 

اصول زیبایی شناسی بگیرید.
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  تصویر51  تصویر50  تصویر49

  تصویر52  تصویر53
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                 
عکاسي از یک رویداد ورزشي در محل مسابقه و ارایه آن به نشریات 

 

استاندارد عملکرد: 

تهیــة عکــس ورزشــي از مســابقات و رخدادهــاي ورزشــي بــا وســایل حرفــه اي عــکاس ورزشــي بــا توجــه بــه اســتانداردهاي حرفــه اي. عکــس ورزشــي: پوشــش كامــل مســابقات و 
R.A.W رخدادهــا، تهیــه عکــس از صحنه هــاي خــاص، تهیــة عکــس از چهــره ورزشــکاران، رعایــت اصــول خبــري و كادربنــدي متناســب بــا ورزش خــاص، ثبــت فایــل بــا فرمــت

شاخص ها:
1. پوشش كامل مسابقه

2.  تنوع كار
3.  وضوح و  كیفیت در جزئیات

4. رعایت اصول خبري و حفظ- واقع نگري اثر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : براي گرفتن یک عکس در فضاي ورزشي 20 دقیقه

مکان: استادیوم یا سالن یا مکان ورزش مورد نظر 
تجهیزات: دوربین عکاسي وسایل نورسنجي، لنزهاي تخصصي، سه پایه، تک پایه، فالش الکتروني

ابزار و تجهیزات: دوربین SLR، لنزهاي Zoom ، سه پایه و تک پایه، فالش الکترونیکي قابل حمل           

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی عکاسي ورزشي  

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كارردیف

                1بررسي خبر ورزشي 1

                2حضور به موقع در محل وقوع خبر براي عکاسي2

                2تهیة عکس3

                1تحویل فایل به دبیر سرویس4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
اخالق حرفه اي،  كاربرد فناوري، یادگیري مادام العمر و كسب اطالعات

2                

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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منابع و مآخذ

سند برنامة درسي رشتة فتو-گرافیک،1393،دفترتألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
کنت کوبر. عباسي اسماعیل ، 1396،تهران ،فتوژرنالسیم ، انتشارات کتاب پرگار

بارون دوبد، محمد حسین آریا، سفرنامة لرستان و خوزستان، انتشارات علمي و فرهنگي
Ansel Adams.Examples:The Making of 40 photographs.1983



اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب عکاسی طبیعت، مستند و گزارشی 
رشته فتو گرافیک ـ کد 212593

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

کرمان محبوبه ارومیه ای10گلستان مریم ذهبی1

مازندران سیما سلیمانی11شهرستان های تهران مهتا شریعتي2

اردبیل حسین ملکی12فارس مهدیه زارعی3

بوشهر نجمه پرویزی مقدم13قزوین فاطمه لشکری4

آذربایجان شرقي نرمین جودت نیا14خوزستانکورش سنائی5

اردبیل جاوید خدمتی15قزوین فاطمه گرامی پور6

مرکزي مریم زمان احمدی16آذربایجان شرقيماریه حسینی7

گیالن سمیه سعیدیان17شهرستان های تهرانآزاده سفیدگران8

آذربایجان غربیالمیرا پزدان پناه9

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه 
درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در 
اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارة کتاب های 
درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در 
انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانة راهبری دروس 
و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، 
اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب 

یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
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