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سخنی با هنرجویان عزیز

شـرايط در حـال تغييـر دنيـاي كار در مشـاغل گوناگـون ،توسـعه فناوريها و تحقق توسـعه پايدار ،ما را بر آن داشـت تـا برنامههاي
درسـي و محتـواي كتابهـاي درسـي را در ادامـه تغييـرات پايههـاي قبلـي براسـاس نيـاز كشـور و مطابـق بـا رويكرد سـند تحول
بنياديـن آمـوزش و پـرورش و برنامـه درسـي ملـي جمهـوري اسلامي ايـران در نظـام جديـد آموزشـي بازطراحـي و تأليـف كنيم.
مهمتريـن تغييـر در كتابهـا ،آمـوزش و ارزشـيابي مبتنـي بـر شايسـتگي اسـت .شايسـتگي ،توانايـي انجـام كار واقعـي بهطـور
اسـتاندارد و درسـت تعريـف شـده اسـت .توانايـي شـامل دانـش ،مهـارت و نگرش ميشـود .در رشـته تحصيلـي – حرفه اي شـما،
چهـار دسـته شايسـتگي در نظر گرفته اسـت:
 .1شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي عكاسي ازفضاهاي شهري و مسابقات و فعاليتهاي ورزشي
 .2شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه
 .3شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
 .4شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بـر ايـن اسـاس دفتـر تأليـف كتابهاي درسـي فنـي و حرفـهاي و كاردانش مبتنـي بر اسـناد باالدسـتي و با مشـاركت متخصصان
برنامه ريـزي درسـي فنـي و حرفـهاي و خبـرگان دنيـاي كار مجموعـه اسـناد برنامـه درسـي رشـتههاي شـاخه فني و حرفـهاي را
تدويـن نمودهانـد كـه مرجـع اصلـي و راهنمـاي تأليـف كتابهاي درسـي هر رشـته اسـت.
ايـن كتـاب پنجميـن كتـاب كارگاهـي اسـت كه ويژه رشـته فتو-گرافيك تأليف شـده اسـت شـما در طول دورة سـه سـاله شـش
كتـاب كارگاهـي و بـا شايسـتگيهاي متفـاوت را آموزش خواهيد ديد .كسـب شايسـتگيهاي اين كتـاب براي موفقيت در شـغل و
حرفـه بـراي آينـده بسـيار ضـروري اسـت .هنرجويان عزيز سـعي نماييد؛ تمـام شايسـتگيهاي آموزش داده شـده در ايـن كتاب را
كسـب و در فرايند ارزشـيابي به اثبات رسـانيد.
كتـاب درسـي عكاسـي طبيعـت ،مسـتند و گزارشـي شـامل پنـج پودمان اسـت و هـر پودمـان داراي يك يـا چند واحـد يادگيري
اسـت و هـر واحـد يادگيري از چند مرحله كاري تشـكيل شـده اسـت .شـما هنرجويان عزيز پـس از يادگيري هر پودمـان ميتوانيد
شايسـتگيهاي مربـوط بـه آن را كسـب نماييـد .هنرآمـوز محترم شـما براي هـر پودمان يـك نمره در سـامانه ثبت نمـرات منظور
مي نمايـد و نمـره قبولـي در هر پودمـان حداقل  12مي باشـد.
همچنين عالوه بر كتاب درسـي شـما امكان اسـتفاده از سـاير اجزای بسـته آموزشـي كه براي شـما طراحي و تأليف شـده اسـت،
وجـود دارد .يكـي از ايـن اجزاي بسـته آموزشـي كتاب همراه هنرجو مي باشـد كه براي انجـام فعاليتهاي موجود در كتاب درسـي
بايد اسـتفاده نماييد .كتاب همراه خود را مي توانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشـيابي نيز همراه داشـته باشـيد .سـاير اجزاي بسـته
آموزشـي ديگـري نيـز براي شـما در نظر گرفته شـده اسـت كه بـا مراجعه به وبگاه رشـته خـود بـا نشـاني www.tvoccd.oerp.ir
ميتوانيـد از عناوين آن مطلع شـويد.
فعاليتهـاي يادگيـري در ارتبـاط بـا شايسـتگيهاي غيرفنـي از جملـه مديريت منابـع ،اخالق حرفـهاي ،حفاظت از محيط زيسـت
و شايسـتگيهاي يادگيـري مـادام العمـر و فنـاوري اطالعات و ارتباطـات همراه با شايسـتگيهاي فني طراحي و در كتاب درسـي و
بسـته آموزشـي ارائه شـده اسـت .شـما هنرجويان عزيز كوشـش نماييـد اين شايسـتگيها را در كنار شايسـتگيهاي فنـي آموزش
ببينيـد ،تجربـه كنيـد و آنهـا را در انجـام فعاليتهاي يادگيري بـه كار گيريد.
رعايـت نـكات ايمنـي ،بهداشـتي و حفاظتـي از اصـول انجـام كار اسـت لـذا توصيههـاي هنرآمـوز محترمتـان در خصـوص رعايـت
مـواردي كـه در كتـاب آمـده اسـت ،در انجـام كارهـا جـدي بگيريد.
اميدواريـم بـا تلاش و كوشـش شـما هنرجويان عزيـز و هدايت هنرآمـوزان گرامي ،گامهاي مؤثري در جهت سـربلندي و اسـتقالل
كشـور و پيشـرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثري شايسـته جوانان برومند ميهن اسلامي برداشـته شـود.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش
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سخني با هنرآموزان گرامی

در راسـتاي تحقـق اهـداف سـند تحول بنياديـن آموزش و پـرورش و برنامه درسـي ملي جمهوري اسلامي 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  5پودمان
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 ميبايسـت براي هـر پودمان
يـك نمـره در سـامانه ثبـت نمـرات براي هر هنرجـو ثبت كنند .نمره قبولـي در هر پودمان حداقل  12مي باشـد و نمـره هر پودمان
از دو بخـش تشـکيل 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 ،اخلاق 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 توانیـد برای آشـنایی بیشـتر بـا اجزای بسـته یادگیری ،روش هـای تدریس کتاب ،شـیوه ارزشـیابی مبتنی بر شایسـتگی،
مشـکالت رایـج در یادگیـری محتـوای کتـاب ،بودجه بنـدی زمانـی ،نـکات آموزشـی شایسـتگی های غیرفنـی ،آمـوزش ایمنـی و
بهداشـت و دریافـت راهنمـا و پاسـخ فعالیت هـای یادگیـری و تمرین هـا به کتـاب راهنمای هنرآمـوز ایـن درس مراجعه کنید.
كتاب شامل پودمان هاي ذيل است:
پودمان اول :با عنوان" عكاسي طبيعت "
پودمان دوم :عنوان " عكاسي معماري و فضاهاي شهري "
پودمان سوم :عنوان " عكاسي خبری "
پودمان چهارم :عنوان " عكاسي مستند "
پودمان پنجم :عنوان " عكاسي ورزشی "
اميد است كه با تالش 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
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عکاسی طبیعت ( چشم اندازهای طبیعی)

چشـماندازهاي طبيعــي يكــي از اوليــن موضوعاتــي اســت كــه عكاســان بــه آن توجــه كردنــد .كاربردهــاي
متنــوع عكسهــاي طبيعــت ،رويكردهــاي بســيار متفاوتــي را پديــد آورد ه اســت .ايــن تنــوع ،زمينههــاي
كاربــردي و هنــري عكاســي منظــره را در بــر ميگيــرد.

1
عکاسی از چشم اندازهای طبیعی
برای تهیه عکس از چشم اندازهای طبیعی  ،هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟
هنرجويــان در ايــن واحــد يادگيــري مهم تریــن نــکات فنــی و شایســتگی هــای ضــروری بــرای حضــور در
طبیعــت بــرای تهیــه عکــس را مــی آموزنــد .در ایــن نــوع از عکاســی ،کســب مهارت هــا و شایســتگی های
غیــر فنــی نیــز نقــش تعییــن کننــده ای دارد.

استاندارد عملکرد
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
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عكاسي از چشماندازهاي طبيعي
به ديوارهاي خانه و مدرسهتان نگاه كنيد.
آيا عكس و يا تابلوي نقاشي از طبيعت ميبينيد؟
آيا نقاشي ديواري از طبيعت در شهرها ديدهايد؟
عكسهاي چشماندازهاي طبيعي كاربردهاي زيادي ميتواند داشته باشد به عنوان مثال كارتپستال ،تقويم،
پوستر ،كاربردهاي تزئيني (دكوراتيو) در اماكن.

تصویر1

تصویر2

تصویر3
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تصویر4

تصویر5

از دورة رنسانس تا اواخر قرن هجدهم چشماندازهاي طبيعي در تابلوهاي نقاشي چندان از اهميت خاصي
برخوردار نبود و برخي از موارد محدود غالباً به عنوان پسزمينه نقاشيهاي تاريخي و مذهبي به كار ميرفت.

تصویر6
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از ميانة قرن هجدهم به تدريج موضوع طبيعت به عنوان يك گرايش در نقاشي رشد كرد و موضوعاتي مثل
چشماندازهاي دريا ،كوه ،آسمان و  ...در نقاشي رايج گرديد.

تصویر8

تصویر9

تصویر10
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تصویر12
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همزمان با اختراع عكاسي در قرن نوزدهم موضوع چشماندازهاي طبيعي بسيار مورد توجه عكاسان قرار گرفت.
به دليل ابتدايي بودن ابزار و مواد حساس عكاسي موضوعات ساكن ،موضوعاتي ايدهآل براي عكاسان محسوب
ميشدند ،بنابراين گروهي از عكاسان با اهداف گوناگون به عكاسي منظره روي آوردند.

تصویر13

تصویر15

تصویر14

تصویر16
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تصویر17

روشهاي ابداعي عكاسي در آن زمان هر    يك مزايا و
معايبي داشتند شيوه داگروتیپ دقیق اما پر زحمت
بود و امکان تکثیر نداشت ،اما کالوتیپ امکان تکثیر
یک عکس را از روی یک نگاتیو کاغذی فراهم می کرد.
عكاسان زيادي با اهداف گوناگون به عكاسي از منظره
روي آوردند.
برخي از آنان از مناظر طبيعي زيباي اروپا عكس تهيه
ميكردند و گردشگران اين كارت پستالها را خريده و
به عنوان سوغات ميبردند.
اما گروه ديگري نيز بودند كه همراه با دانشمندان و
زمينشناسان و با اهداف علمي از مناظر طبيعي عكاسي
ميكردند اين گروه را توپوگراف يا مكاننگار ميناميدند.
18
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تصویر19
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گروه ديگري از عكاسان منظره با تقليد از تابلوهاي نقاشي و تركيب چند نگاتيو و دست كاريهاي طاقتفرسا
و دشوار در تاريكخانه مناظري چشمانداز توليد كردند كه مورد پسند اقشار متوسط جامعه نبوده و معموالً
كاربردي تزئيني داشتند.

تصویر20

تصویر21
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اما منظرهنگاري مدرن در عكاسي در اوايل قرن بيستم متولد ميشود همان گونه كه قب ً
ال در فصل عكاسي
صريح يا مستقيم اشاره شد گروهي از عكاسان با تكيه بر ويژگيها و امكانات ذاتي عكاسي تحولي عظيم را در
شاخههاي گوناگون عكاسي و از جمله در عكاسي منظره رقم زدند .آنسل آدامز و چند تن از عكاسان ديگر،
گروه «  »F- 64را پايهگذاري كردند.
اين گروه قوانين و معيار هاي زيبايي شناسي خاصي را براي عكس خوب تعريف كرده بودند،از جمله داشتن
عمق ميدان زياد با استفاده از بستهترين ديافراگم ها ،داشتن تناليته و خاكستريهاي وسيع در عكس و
نشاندادن بافت اشياء به همراه تكنيك بسيار باال و چاپهاي بسيار فاخر و نفيس.

تصویر22

تصویر23

تصویر24

تصویر25
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تصویر26

تصویر27

تصویر28
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آنسل آدامز درنيمه اول قرن اول بيستم به عنوان شاخصترين عضو اين گروه تأثير به سزايي در عكاسي منظره
بهجاي گذاشت و ابداعات تكنيكي او باعث ارتقاء كيفي و بصري عكس مي شد.

تصویر30

تصویر29

تصویر32

تصویر31

تصویر33
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آنسل آدامز با نگاهي اسطورهاي به طبيعت مناظري با شكوه و چشمنواز را به نمايش گذاشت و ستايش و
تحسين طبيعت بكر به وضوح در آثارش به چشم ميخورد.

تصویر34

تصویر35
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تصویر37

تصویر38

عكاسان ديگري نيز بودند كه نگاهي رازآلود و شاعرانه به طبيعت داشته و عكسهاي منحصربهفردي با استفاده
از فيلم مادونقرمز از طبيعت تهيه ميكردند.

تصویر39

تصویر40
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تصویر41

تصویر42

تصویر44
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تصویر44

تصویر45

برخي از آنها نگاه متفاوتي به طبيعت داشتند ،از به كاربردن تركيببنديهاي تا حدودي انتزاعي در عكاسي
از طبيعت تا تهيه عكسهاي ساده و چشمنوازي از چشماندازهاي طبيعي.

تصویر46

تصویر47
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تصویر48

تصویر49

تصویر50
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تصویر51

تصویر52

تصویر53

29

30

تصویر54

تصویر55

تصویر56

تصویر57

تصویر58

تصویر59
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تصویر60

تصویر61

افراد ديگري نيز با دست كاري چشماندازهاي طبيعي و
افزودن اشيايي به آن آثار زيبايي خلق كردند.
دهة شصت قرن بيستم آغاز تحوالت بزرگي در هنر بود
و عكاسي منظره نيز شاهد ظهور هنرمندان و نگاههاي
تازهاي بود« .نيو-توپوگراف»ها عكاساني بودند كه برخوردي
متفاوت با عكاسي از چشماندازهاي طبيعي داشتند ،اينان بر
خالف نسل قبلي نگاهي علمي و جامعهشناسانه به طبيعت
و نقش انسان معاصر بر محيطزيست و زمين داشتند.
چشماندازهايي كه آنها عكاسي ميكردند فارغ از تمهيدات
زيباييشناسانه بود ،آنها سعي ميكردند تا حد امكان
عكسهايشان فاقد حس ،ساده ،دقيق و حاوي اطالعات
باشد .نيو-توپوگرافها بيشتر جامعهشناس و متفكر بودند
تا عكاسي .از منظر آنها زمين مورد هجوم واقع شده و
شكست خورده بود و عكسهاي خشك و بيروح آنان
انعكاس همين نگاه بود.
تصویر62
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تصویر63

تصویر64

تصویر65
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تصویر66

تصویر67
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تصویر68

كاربردهاي عكاسي از طبيعت
عكاسي از مناظر طبيعي عالوه بر گرايشات هنري ،داراي كاربردهاي گوناگوني است .مستندنگاري علمي از
طبيعت ،عكاسي از طبيعت در خدمت گردشگري ،مستندنگاري پژوهشي ،عكاسي از مناظر براي كاربردهاي
تزئيني ،انتشاراتي و مانند آن بعضي از اين كاربردها است.
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تصویر69

تصویر70
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تصویر71

فعالیت
کارگاهی

 -1چند عكس از منظره كه استفاده آموزشي  -علمي دارد تهيه و در كالس دربارة كاربرد آن توضيح دهيد.
 -2آيا با تغيير در زيرنويس و توضيح عكس ،ميتوان تغييري در كاربري عكسهاي انتخابي ايجاد كرد؟
اين تغيير را انجام دهيد و دربارة كاربرد عكس در موضوع جديد با هنرجويان گفتوگو كنيد.

مستند نگاري پژوهشي و علمي چنانچه از نامشان پيداست بهدنبال تهية عكس براي مقاصد علمي در شاخههاي
گوناگون علوم است و لزوماً تأكيدي بر زيباييشناسي ندارد .اين عكسها ميتواند براي بررسي تغييرات اقليمي
به كارروند .مانند تغييرات حاصل شده در درياچه اروميه و بندر انزلي.
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تصویر72

تصویر73
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تصویر74

تصویر75

38

فصل 1چشم اندازهای طبیعی

تصویر76

از كاربردهاي چشمگير و زيباي عكاسي از مناظر ،تهيه عكس از چشماندازهاي زيبا و متنوع طبيعت است كه در
قالب كتاب ،پوستر ،كارتپستال ،كارت تبريك و ساير مكتوبات باعث جذب گردشگران و رونق اقتصادي ميشود.

تصویر77
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تصویر78

فعالیت
کارگاهی

با راهنمايي هنرآموز خود از مناظر طبيعي و نقاط ديدني منطقهاي كه درآن زندگي ميكنيد عكاسي كنيد
و عكسهاي خود را در جلسة آينده در كالس به نمايش گذاشته و درباره آنها گفتوگو كنيد.

عكاسي از طبيعت ،ضمن پيروي از قوانين كلي عكاسي نيازمند توجه ويژهاي است كه سبب بهتر شدن و جذابتر
شدن عكسها ميشود ،برخي از اين توجه و نكات عبارت اند از:

1ـ نور

نور عامل مهمي در تهية عكس خوب از طبيعت است ،لزوماً تمام ساعات روز براي عكاسي مناسب نيست .معموالًساعات
آغاز روز و بعد ازظهرها ،زمان بهتري براي عكاسي از طبيعت است .در اين ساعتها چون نور خورشيد مايل ميتابد،
احجام و بافت سطوح بسيار بهتر ديده ميشوند.
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تصویر79

تصویر80

تصویر81

در شب هم ميتوان از بعضي از چشماندازها عكسهاي خوبي تهيه كرد .دراينگونه عكسها نور ماه ميتواند بسيار
زيبا عمل كند و به عنوان منبع نوري خوبي بر عكس تأثير زيبايي بگذارد .البته تهيه عكس در ساعات شب و زير
نور ماه به تجربه زياد در عكاسي نياز دارد.

تصویر81

تصویر82
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تصویر83

پژوهشکنید

گفتگو کنید

تصویر84

براي عكاسي از طبيعت و چشماندازهاي طبيعي ،به چه ابزارهاي تخصصيتري نياز داريم؟ تصاويري از اين
تجهيزات را تهيه كنيد و در كارگاه دربارة آن توضيح دهيد.

اگر تجربه عكاسي از چشمانداز در ساعتهاي شب را داريد آن را در كالس به نمايش گذاشته و دربارة آن
گفتوگو كنيد.

 -2لنز
انتخاب يك لنز با فاصلة كانوني مناسب هم يكي از رازهاي دستيابي به عكس خوب از طبيعت است .انتخاب لنز
نيازمند تجربه كافي در عكاسي است .بايد ياد بگيريم كه كجا و چه زماني از لنزهاي وايد و تله استفاده كنيم .قانون
خاصي وجود ندارد ،تنها ديدن آثار موفق در اين حوزه از عكاسي ميتواند راهنماي خوبي باشد.
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تصویر85

تصویر86

3ـ سهپايه
در عكاسي از طبيعت بهدليل اينكه معموالً فرصت
كافي در اختيار داريم ،بهتر است از سهپايه استفاده
شود .استفاده از سهپايه سبب ميشود عكسهاي بسيار
دقيقتر و واضحتري می توان بهدست آورد.

تصویر87

تصویر88
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4ـ نورسنجي
يك عكس خوب از نظر فني ،نيازمند نورسنجي و نوردهي دقيق و درست است .در عكاسي از طبيعت گاه شرايطي
پيش ميآيد كه كار نوردهي را دشوار ميكند ،در اينگونه موارد ميتوان از روش  HDRكمك گرفت.

تصویر89
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استفاده از روش HDR
آنچه كه ما با چشم ميبينيم با آنچه كه يك دوربين عكاسي ثبت ميكند ازبسياري جهات و از جمله درك تاريكي
و روشني تفاوت دارد.

تصویر89

تصویر90
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چشم انسان حتي از پيشرفتهترين دوربينهاي عكاسي ميزان بيشتري از تاريكي و روشنايي را ميتواند تشخيص دهد.
موضوعات عكاسي داراي دامنههاي پويايي متفاوتي هستند (.)Dynamic Range

تصویر  91دامنه پویایی کم

تصویر  92دامنه پویایی متوسط
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تصویر  93دامنه پویایی باال

به طور خالصه دامنة پويايي در عكاسي اختالف ميزان نور در روشنترين نقطه تا تاريكترين نقطه يك موضوع است.
موضوعاتي كه داراي دامنة پويايي كم و يا متوسط هستند توسط دوربين عكاسي به راحتي ثبت ميشوند اما
وقتي اختالف نور تيرهترين تا روشنترين نقطه يك موضوع از حد معيني بيشتر شود با يك بار عكس برداري
نميتوانيم جزئيات نقاط روشن و تيره را داشته باشيم.
در اين گونه موارد بايد از روش ديگري استفاده كنيم براي اين كار سه تا پنج فريم عكس با فواصل يك استاپ
از موضوع ميگيريم؛ به اين كار بركتينگ ( )Bracketingميگويند.
همانطور كه ميبينيد عكسهاي روشن جزئيات ،نقاط تيره را و عكسهاي تيره جزئيات نقاط روشن را بهتر
نشان ميدهند ،حاال ميتوانيم با تركيب اين عكسها در برنامههاي مختلف از جمله فتوشاپ ،اليتروم ،يا برنامه
( ACR(Adobe Camera Rawو برنامههاي ديگرويرايشي ،اين سه يا پنج عكس را با هم تركيب كرده و
عكسي به دست آورد كه جزئيات كامل نقاط خيلي روشن و خيلي تاريك را داشته باشد ،به اين شيوة توليد عكس
HDRگفته ميشود(.)High Dynamic Range
فراموش نكنيد براي انجام اين روش عكسها بايد دقيقاً كادر ثابتي داشته باشند و حتياالمكان موضوعات
متحرك در عكس نباشد.
بركتينگ را ميتوان هم به صورت دستي انجام داد و هم از گزينة  Auto Exposure Bracketingدر دوربين
استفاده كرد.
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تصویر نهاییHDR

نوردهی متوسط

نوردهی کم

نوردهی زیاد
تصویر 94
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5ـ استفاده از فيلترها(پاليريزه و  NDو فيلترهاي سياه و سفيد)

فيلترهاي پالريزه ميتوانند در بسياري موارد با از بين بردن انعكاسهاي مزاحم به ما كمك ميكنند كه عكسهاي
بهتري تهيه كنیم .همچنين استفاده از اين فيلتر ،ميتواند سبب اشباع رنگها شده و توجه بيشتر بيننده را جلبكند.
استفاده از فيلتر  NDدر عكاسي از موضوعات سيال مانند رودخانهها ،آبشار ،دريا و مانند آن باعث كشيدگي و
ايجاد جلوه هاي بصري خاصي ميشود و به عكس جلوه زيبا و ويژهاي ميدهد.

تصویر 95
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استفاده از تنظيمات مربوط به عكاسي سياه و سفيد در دوربين گاهي برخي از چشماندازهاي طبيعي جلوههاي خاصي
به عكس ميبخشد .اگرچه عكاسي سياه و سفيد در پارهاي از موارد بسيار دشوارتر از عكاسي رنگي است و افزون برآن،
از هر منظرهاي نميتوان عكس سياه و سفيد تهيه كرد ،زيرا ممكن است نتيجه كار جالب نباشد.
عكاسان موفق و با تجربه در زمينه عكاسي سياه و سفيد اين مهارت را دارند كه قبل از عكاسي ،موضوع را در ذهن خود
سياهوسفيد تجسم مي كنند.

تصویر 96

امروزه با توجه به پيشرفت فناوريها بهويژه در ساخت دوربينهاي
ديجيتال و دوربينهاي موبايل به آساني ميتوان اقدام به عكاسي هم
به صورت سياه و سفيد و هم رنگي نمود و سپس بهترين نتيجه را
بهدست آورد .ديدن نتايج براي فراگيران (عكاسان مبتدي و نيمه
حرفهاي) بسيار آموزنده خواهد بود.

تصویر 97
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تصویر 98

تصویر 99

تصویر 100
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تصویر 101

تصویر 102

تصویر 103

تصویر 104

با بهكارگيري عواملي كه گفته شد و گذاشتن زمان مناسب و دقت كافي ميتوان عكسهاي بسيار زيبايي از طبيعت
تهيه كرد.
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 -6باطري و كارتهاي حافظه

وقتي براي عكاسي از طبيعت ميرويد فراموش نكنيد چندين باطري شارژ شده و كارت حافظه همراه داشته
باشيد ،چون ممكن است در جايي باشيد كه امكان شارژ باطري وجود نداشته باشد ،همراه داشتن يك رايانه
كوچك و قابل حمل (نوتبوك) براي انتقال عكسهاي گرفته شده نيز بسيار مفيد است.
نکته

فعالیت
کارگاهی
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عكاسي از طبيعت يكي از جذابترين و آرامشبخشترين شاخه هاي عكاسي است.

 -1موضوعي از طبيعت و يا مناظر طبيعي را انتخاب كنيد.
 -2از موضوع انتخابي3 ،تا  5فريم با فواصل يك استاپ(روشن تا تيره) عكاسي كنيد.
 -3عكسهاي خود را در محيط نرمافزار با يكديگر تركيب و نتيجه  HDRرا در كارگاه ارايه كنيد.

فصل 1چشم اندازهای طبیعی

ثبت آسيبهاي وارد به طبيعت
در فصل عکاسی مستند با معني عكس مستند و بعضي از شاخههاي آن آشنا خواهید شد.
آيا فكر ميكنيد از عكاسي مستند ميتوان در زمينه طبیعت و مناظر استفاده كرد؟
با دوستان و هنرآموز خود در اين باره گفتوگو كنيد.
عكاسي به دليل توانايي ثبت دقيق و سريع رخدادها در عرصههاي بسياري ميتواند به كار گرفته شود.
يكي از گرايشات ديگر عكاسي مستند ،عكاسي از محيط زيست يا بومنگاري است ،عكاسي از «محيط زيست» يا
«زيست بوم» شاخهاي از عكاسي مستند است كه جنبهها و ويژگيهاي گوناگون كرة زمين را به تصوير ميكشد.

تصویر 105
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تصویر 106

تصویر 107

آيا تا به حال از محيط زيست شهري كه در آن زندگي ميكنيد عكاسي كردهايد؟
خوشبختانه سرزمين ما ايران داراي تنوع آب و هوايي كمنظيري است كه امكان بسيار فراواني را براي اين شاخه
از عكاسي در اختيار ما ميگذارد.
وجود دريا ،كوير ،جنگل ،كوهستانها و قلههاي بلند و مانند آن فرصتهاي زيادي براي عكاسي ايجاد ميكند.
تصور كنيد اگر طي يك دورة زماني يك يا چند ساله ،ويژگيهاي زيستمحيطي پيرامون خود را به تصوير بكشيد،
بعد از مدتي يك آرشيو با ارزش از بخشي از كشورمان را در اختيار خواهيم داشت

تصویر 108
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تصویر 109

تصویر 110

تصویر 111

محيط زيست يكي از مهمترين منابع حيات و زندگي بشر و ساير جانداران در روي زمين است و به همين دليل به فرهنگسازي
مؤثر براي حفظ و نگهداري آن بايد توجه كرد كه سازمانها و افراد زيادي در سراسر جهان به موضوع آن ميپردازند.
عالوه بر دانشمندان ،پژوهشگران و كارشناسان اين حوزه برخي از عكاسان مبتدي و حرفهاي نيز در اين زمينه فعاليت ميكنند.
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تصویر 112

تصویر 113
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هدف اين نوع فعاليتها عالوه بر به تصوير كشيدن ويژگيهاي خاص و زيباييهاي طبيعت ،آموزش نوع برخورد
انسان با آن نيز هست .اينكه چگونه محيط اطراف خود را در روستا و شهرها و كالنشهرها بشناسيم و براي حفظ
منابع طبيعي و زيستي آن كوشا باشيم.
عكاسي از محيط زيست شامل زيرمجموعههاي متنوعي است كه يكي از آنها ثبت آسيبهاي وارد به زيستبومهاست.

تصویر 114

پرسش
کالسی
کنید
پژوهش

تصویر 115

 -1آيا شما تا به حال به آسيبهايي كه بشر به محيط زيست وارد كرده است فكر كردهايد ،آيا در منطقهاي
كه زندگي ميكنيد ميتوانيد نمونههايي از آن را پيدا كنيد؟ آيا عكسها و يا فيلمهايي را كه در اين گونه
موارد ديدهايد ،به خاطر ميآوريد؟ عكسالعمل شما چه بوده است؟ تجربيات خود را در اين زمينه با
دوستانتان در ميان بگذاريد.
 -2با جستوجو در پايگاههاي خبري و يا ديگر رسانهها (روزنامهها ،نشريات) و يا آرشيو خود عكسهاي
مرتبط با محيط زيست را جمع آوري كرده و در يك فايل ذخيره كنيد و آن را در كارگاه به نمايش بگذاريد
و دربارة آن با يكديگر گفتوگو كنيد.
محورهاي گفتوگو:
 عكسها دقيقاً به چه نكتهاي در محيط زيست اشاره دارد؟ عكاس در ثبت يك موضوع زيست محيطي چقدر به نكات فني در عكاسي توجه داشته است؟ آيا در عكس عالوه بر موضوع محيط زيست موضوع ديگري نيز جلب توجه ميكند؟ -آيا عكس از هدف خود دور شده است؟ يا خير؟
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براي ورود به اين شاخه از عكاسي عالوه بر عالقة شخصي و دانش فني عكاسي نياز به مطالعه و تحقيق است،
يك عكاس حرفهاي و حتي مبتدي (آماتور) در اين حوزه بايد با گروهي از كارشناسان محيط زيست همكاري
داشته باشد.
مسائل مربوط به آسيبهاي وارد به محيط زيست علم بسيار وسيعي بوده و داراي زيرمجموعههاي متنوعي است
كه فهرست كردن آن كاري بسيار دشوار و تخصصي است و تمام عرصههاي دريا و خشكي را شامل ميشود.
متأسفانه آسيبهايي كه انسان به طبيعت وارد ميكند شامل فهرست بلندبااليي است .براي نمونه به برخي از
آنها اشاره ميكنيم:
 -1خشك شدن درياچهها و فاجعة كم آبي
 -2آلودگيهاي صنعتي
 -3قطع درختان و آتشسوزي در جنگلها
 -4توليد انبوه زبالههاي غير قابل تجزيه
 -5احداث بيروية سد و حفر چاههاي عميق
 -6از بين بردن پوشش گياهي و ساختمانسازيهاي بيرويه و سودجويانه
 -7دستكاري ،انهدام و ايجاد تغيير در پوشش گياهي زمين
 -8كاشت گونههاي گياهي غيربومي در اقليم ديگري (كاشت گياهان غيربومي در اقليمي جديد كه سبب اخالل
در اكوسيستم آن خواهد شد).
 -9بهرهبرداري نا معقول و كنترل نشده از منابع طبيعي
پژوهشکنید

فعالیت
کارگاهی

آيا ميتوانيد به اين فهرست عناوين ديگري اضافه كنيد؟ آنها را بنويسيد.

 -1از بين عكسهايي كه تاكنون گرفتهايد و يا با جستوجو در پايگاههاي خبري و رسانهها ،عكسهايي
را كه به منظور معرفي يك آسيب زيست محيطي تهيه شدهاند جمعآوري كنيد( .به صورت فايل يا
پرينت) ،آنها را در كارگاه (سايت عكاسي) به نمايش بگذاريد و دربارة عكسها هم از نظر موضوع و هم
از نظر اصول عكاسي گفتوگو كنيد.
 -2براي جلسة آينده از يك موضوع مشخص (مث ً
ال زبالههاي رها شده در سطح شهر) عكاسي كنيد،
محيط عكاسي ميتواند حياط هنرستان كارگاه و كالس ،دفتر هنرستان و يا نمازخانه باشد.

عكاس عالقهمند به اين شاخه از عكاسي بايد با صبر و حوصله و مطالعه ،كاري دراز مدت را آغاز كند .اگرچه اين
شاخه از عكاسي در شكل حرفهاي آن نيازمند تجهيزات كامل و متنوعي است اما ميتوان با يك دوربين ساده و
حداقل امكانات نيز كار ،را انجام داد.
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نکته

نکته
محیط زیستی

پژوهشکنید

فعالیت
کارگاهی

كافي است نگاهي به منطقهاي كه در آن زندگي ميكنيد ،بياندازيد ،ويژگي بارز منطقة شما چيست؟ كدام
يك از آسيبهاي فهرست شده را ميتوانيد در منطقة خود پيدا كنيد؟ با سازمانهاي مرتبط تماس بگيريد
و حتماً از نظرات آنها استفاده كنيد.

فراموش نكنيد ثبت آسيبهاي وارد بر محيط زيست عالوه بر اينكه يك وظيفه است ،ميتواند هشدار و
تلنگري باشد براي مردم و مسئولين .چاپ و انتشار اين عكسها بدون شك ميتواند فرهنگ حفاظت از
محيط زيست را ارتقا دهد.

درباره موضوعات زير عكاسي كنيد و عكسهاي خود را در كارگاه به نمايش بگذاريد (.چه موضوعات
ديگري را براي ثبت آسيبهاي زيست محيطي پيشنهاد ميكنيد).
 -1آسيبهاي زيست محيطي در جوامع شهري
 -2آلودگي صنعتي
 -3ساخت شهركها و ساختمانهاي بلند و تخريب بافتهاي سنتي و بومي
 -4تخريب پوشش گياهي و قطع درختان
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ارزشیابی عكاسي طبیعت( چشم اندازهاي طبيعي)
شرح کار:
عكاســي از طبيعــت ،مناظــر ،چشـماندازهاي طبيعــي و آســيبهــاي محيــط زيســت ،بــا رويكــرد آموزشــي و فرهنگــي ،بــه منظــور ثبــت زيباييهــاي طبيعــت و احتــرام بــه
محيــط زيســت

استاندارد عملکرد:

عكاسي از چشماندازهاي طبيعي با رويكرد زيست محيطي با توجه به سفارشدهنده كار و اهداف پروژه در محل مشخص شده
شاخص ها:
 .1نمايش زيباييهاي طبيعت
 .2تهية عكس بر اساس استانداردهاي عكاسي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان  :براي آماده شدن -جايگيري و كادربندي و تهيه يك عكس  30دقيقه و براي بررسي نمونه كار 30دقيقه
مكان :در محيط طبيعت ،جنگل ،صحرا ،كوه ،دريا ،حتي پاركهاي شهري
تجهيزات :تجهيزات عكاسي ،با وسايل ايمني (لباس و وسايل الزم در طبيعت)
ابزار و تجهیزات :دوربين ديجيتال و لنزهاي مورد نياز -قطب نما ،جعبه كمكهاي اوليه ،نقشه و نقشهخوان  ،SPGلباس مناسب
معیارشایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

پذیرش سفارش و آمادهسازي مقدمات پرژه

1

2

تهية عكس

2

3

تحويل فايل

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
كاربرد فناوري  ،مسئوليتپذيري

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی ا ز 3

نمره هنرجو

2

*

فصل 2

عکاسی معماری و فضاهای شهری

عکاســی از معمــاری و فضاهــای شــهری ،ارتبــاط انســان بــا محیــط زندگــی و بهویــژه بناهــا ،ســاختمانها
و فضاهــای مرتبــط بــا آن را نشــان میدهــد .بدیهی اســت بــرای تهیــه عکــس از فضــای شــهری ،دانــش
و مهــارت کاربــرد ابزارهــای مناســب و تکنیکهــای عکاســی بســیار ضــروری اســت.

1
عکاسی معماری و فضاهای شهری
برای عکاسی معماری از فضاهای شهری  ،هنرجویان چه راهکاری را تجربه می کنند؟
هنرجويــان در ايــن واحــد يادگيــري بــا بهرهمنــدي از آموختههــاي پيشــين به ويــژه کار بــا دوربیــن و
انــواع لنــز و شــناخت موقعیــت مکانــی و فضاهــای شــهری ،مهــارت عکاســی از معمــاری و بنــا را كســب كــرده
و می تواننــد عکس هــای خــود را بــرای ارائــه بــه نشــریات معرفــي کننــد.

استاندارد عملکرد
عكاســي از فضاهــاي معمــاري شــهري بــا رعايــت اصــول معمــاري شــهري و بــا هــدف انتقــال بــه مخاطــب
تخصصــي و يــا عمومــي در فضــاي شــهري ،براســاس اســتانداردهاي حرفــهاي .عكــس معمــاري شــهري:
رعايــت اصــول معمــاري در تصويــر ،رعايــت اصــول پرســپكتيو ،رعايــت اصــول كادربنــدي و زيباييشناســي،
حفــظ جزئيــات و ثبــت فایــل بــا فرمــت  ،R.A.Wجلــب رضايــت مشــتري
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فصل 2عکاسی معماری و فضاهای شهری

عکاسی از فضاهای شهری و ساختمانها
 -1هنگامي كه از منزل خارج میشوید چه چیزهایی در فضای شهری توجه شما را جلب میکند؟
 -2در یک روز تعطیل که به طبیعت میروید چه چیزهایی توجه شما را جلب میکند؟
 -3به نظر شما تفاوتها و شباهتهای این دو مکان چیست؟ در این مورد با همکالسیهای خود صحبت کنید.

تصویر 1

تصویر 2

فضاهای شهری به مکانهایی گفته میشود که انسانها برای بهبود کمی و کیفی زندگی اجتماعی خود و زیستن
در کنار یکدیگر آنها را ایجاد میکنند و عمدۀ این فضاها را فضای معماری تشکیل میدهد مانند ساختمانها ،راهها،
خیابانها ،پلها و  . ...اما فضاهای طبیعی به فضاهایی گفته میشود که مستقیم و غیر مستقیم در خدمت بشرهستند
ولی انسانها در ایجاد و شکلگیری آنها نقشی نداشتهاند مانند کوهها ،درهها ،سواحل ،جنگلها ،مراتع و . ...
این فضاها اعم از طبیعی و شهری از ابتدای اختراع عکاسی همواره سوژههای مناسبی برای عکاسی بودهاند ،زیرا
در ابتدای شکلگیری هنر عکاسی به علت حساسیت کم مواد حساس به نور ،برای گرفتن عکس ،زمانی طوالنی
الزم بود و چه سوژهای بهتر از فضاهای طبیعی و سازههای بشری که بی حرکت هستند.
در ارتباط با این فضاهای شهری به اصطالح معماری همیشه دو جنبه را در نظر میگیریم.
 -1جنبۀ کاربردی بنا
 -2جنبۀ زیباییشناسی 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.

تصویر3

تصویر4
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به نظر شما کدام یک از عکسهای فوق به عکاسی در فضای شهری نزدیکتر است؟
تفاوت عمدۀ عکسهای خیابانی با عکسهای فضای شهری در آن است که در عکسهای خیابانی ،سوژۀ انسان و
روابط اجتماعی در اولویت قرار دارد ،در صورتی که در عکسهای فضای شهری ساختمانها و ارتباط آن با محیط
اطراف و انسان در اولویت است.

ابزار مناسب برای عکاسی از فضای شهری و ساختمانها (معماری)
1ـ دوربین
مناسب ترین ابزار برای عکاسی از فضاهای شهری و ساختمانها ،دوربین قطع بزرگ است .این دوربین به علت
داشتن امکانات تکنیکی ،توانایی اصالح پرسپکتیو و به علت بزرگ بودن قطع فيلم( )CCDآن دارای کیفیت
باالیی از نظر ثبت جزئیات در تصویر است.
البته برای اصالح پرسپکتیو در دوربین قطع متوسط و کوچک هم امروزه لنزهای  pcیا  TSساخته شده که
توانایی اصالح پرسپکتیو را دارند.

تصویر5
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2ـ لنز
به نظر شما این سه عکس چه تفاوتی با هم دارند .در
این باره با هم کالسیهای خود صحبت کنید .به نظر
شما کدام عکس طبیعیتر و به واقعیت نزدیکتر است؟ چرا؟
اگر دقت کنید تقریباً کادر هر سه عکس یکسان است
ولی پرسپکتیو عکسها با هم متفاوت هستند .عکس
اول با لنز واید ،عکس دوم با لنز نرمال و عکس سوم
با لنز تله گرفته شده به بيان ديگر موضوعات موجود
در فواصل مختلف تصوير ،با لنزهاي وايد ،نرمال و تله
اندازه هاي مختلفي دارند .در لنز نرمال پرسپکتیو تصویر
به واقعیت نزدیکتر است یعنی وقتی شما تصویر را
میبینید فاصلۀ عناصر مختلف در عمق تصویر را تا
حدودی درست تشخیص میدهید در صورتی که اگر
عکسها با لنز واید و یا تله گرفته شوند ،فواصل و ابعاد
سوژهها ،نسبت به یکدیگر غیر واقعی به نظر میرسند.

تصویر7

تصویر8

تصویر9

فعالیت
گروهی

یک بنا را در فضای شهر خود انتخاب کنید و سه عکس از آن بگیرید .عکس اول را با لنز نرمال بگیرید،
سپس لنز خود را عوض کرده و عکس دوم را با لنز واید به گونهای بگیرید که موضوع اصلي در ويزور
باموضوع اصلي عكاسي در لنز نرمال یکی باشد .در این حالت الزم است تا جایی به سوژه نزدیک شوید
که کادر آن ،با کادر لنز نرمال يكي شود.
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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 تفاوتهای آنها با دوستان
خود گفت وگو کنید.
به طور كلي در عکاسی از فضاهای شهری و ساختمانها ،نیازمند لنزهای گوناگوني از نظر فاصلۀ کانونی هستیم
از واید تا تله.
ک به واقعیت میباشد؟ چرا؟
به نظر شما کدام یک از تصاویر زير طبیعیتر و نزدی 

تصویر10

تصویر11

تصویری که پرسپکتیو همگرا دارد با واقعیت جور در نمیآید؛ زیرا دیوارهای ساختمان موازی هستند.
به نظر شما برای گرفتن عکسهایی که خطوط عمودی ساختمان مثل واقعیت همچنان در تصویر نیز موازی
باشند چه باید کرد؟
اگر بخواهیم خطوط عمودی در عکس موازی باشند دوربین باید به گونهای باشد که سطح حساس فیلم یا
سنسور ،موازی با دیوار ساختمان باشد .به تصاویر صفحه بعد توجه کنید.
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تصویر12

اگر از یک ساختمان مرتفع ،به این شکل عکاسی کنیم ،عکس ما به شکل تصویر زیر ،سمت راست ،ثبت میشود.
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 میدهیم.
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 میکند؛ چرا که دیگر ،صفحة حساس سنسور ما موازی با دیوار ساختمان نیست.

تصویر13

تصویر14
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به نظر شما برای اینکه ما عکسی مانند تصویر شماره
 11داشته 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
دوربین به سمت باال حرکت کند .یعنی همچنان
سطح حساس با دیوار بنا موازی باشد .در این
حالت شاید مجبور باشیم تا چندین متر مث ً
ال  6الی
 7متر (بستگی به ارتفاع بنای مورد عکاسی دارد)
سطح دوربین را باالتر ببریم .مث ً
ال مجبور شویم
از باالی پشت بام ساختمان مقابل عکاسی کنیم.
ولی چون همیشه موقعیت به گونهای نیست که
بتوان این کار را انجام داد .به این منظور میتوان
از لنز  PCو یا  TSاستفاده کرد.
همان طور که در تصاویر میبینید تفاوت لنزهای
 PCو یا  TSبا لنزهای دیگر در این است که
این لنزها از محور خود جابهجا شده و از حالت
هم مرکز بودن خارج میشود(هم مركز بودن لنز
نسبت به سطح حساس يا سنسور) و یا از محور
اصلی خود به صورت زاویهدار میشکنند و خمش
ایجاد میشود .به دياگرام و عكس گرفته شده با
لنز  PCدراين حالت توجه كنيد.

تصویر15

تصویر16

تصویر17
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عکسهای لنز  PCو :TS

تصویر -18الف
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تصویر -18ب

3ـ کاربرد فیلتر در عکاسی از فضاهای شهری و ساختمانها
به طور کلی فیلترها به سه دستۀ کلی تقسیم میشوند:
 -1فیلترهایی که در عکاسی سیاه و سفید استفاده میشوند و برای تغییر کنتراست میباشند.
 -2فیلترهایی که در عکاسی رنگی استفاده میشوند و جهت اصالح رنگ میباشند.
 -3فیلترهایی که در عکاسی سیاه و سفید و رنگی به صورت مشترک استفاده میشوند.
فیلترها ،از جنس شیشه و یا ژالتین تهیه میشوند .فیلترهای ژالتینی عمر کمتری دارند و به راحتی بر روی آنها
خش میافتد و آسیبپذیرترهستند و از آنجایی که فیلترها دارای رنگ هستند میزان عبور نور را کاهش میدهند
و به همین دلیل فیلترها یک ضریب دارند ،كه به آن ضریب افت نور فیلتر میگویند .به طور مثال اگر ضریب یک
فیلتر  2Xباشد الزم است نوردهی را به میزان 2برابر افزایش دهیم یعنی یک استاپ نوردهی بیشتر و اگر ضریب
یک فیلتر  4Xباشد نوردهی را باید به میزان  4برابر افزایش دهیم یعنی دو استاپ نوردهی بیشتر و  8Xیعنی 8
برابر نوردهی را باید افزایش دهیم یعنی سه استاپ نوردهی بیشتر ،الی آخر.
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 -1فیلترهایی که در عکاسی سیاه و سفید مورد استفاده قرار میگیرند شامل قرمز ،نارنجی ،زرد و
سبز هستند که كاربرد آنها براي تغيير كنتراست است.
در عکاسی دیجیتال اغلب دوربینها یک برنامۀ عکاسی سیاه و سفید و یا مونوکروم دارند و در تعدادی از
دوربینها از بخش برنامه (منو) ميتوان فیلترها را اعمال کرد .ولی زمانی که با فرمت  RAWعکاسی میکنید
عکس شما همچنان رنگی است و فقط فرمت  JPEGآن سیاه و سفید است و میتوانید در نرمافزار ،زمانی که
عکس خود را تبدیل به سیاه و سفید میکنید ،فیلتر مورد نظر را انتخاب کنید.
در عكاسي سياه و سفيد از معماري و فضاهاي شهري استفاده از اين فيلترها به ويژه فيلتر قرمز ،نارنجي و زرد
ميتواند كنتراست بين نماي آجري يا كاهگلي ساختمانها نسبت به آسمان باال برده ودر نتيجه ساختمانها
روشنتر و آسمان تيرهتر ثبتشود.
 -2فیلترهایی که در عکاسی رنگی جهت اصالح رنگ استفاده میشوند.
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
 400تا  700نانومتر را شامل میشود و هرچه کلوین از  5500کمتر شود رنگ عکس به سمت زردی (گرمی) و هر
چه از  5500باالتر برود رنگ عکس به سمت آبی (سردی) میرود.

تصویر19

در عکاسی دیجیتال دیگر از این فیلترها استفاده نميشود ولی به جای آن در خود دوربین یک برنامه به نام
وایتباالنس 1یعنی انتخاب تراز سفیدی وجود دارد.
به عکس های صفحه بعد توجه کنید:

1- White balance

73
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تصویر21

 -3فیلترهای مشترک بین عکاسی سیاه و سفید و رنگی
تعدادی از این فیلترها در عکاسی از فضاهای شهری و ساختمانها و طبیعت کاربرد دارند.
الف :فیلتر پالریزه
کار این نوع فیلترها باال بردن خلوص رنگها ،آبیتر کردن
رنگ آسمان و حذف بازتابهای غیرفلزی (انعکاسها)
از سطح شیشه ،آب و  ...است كه در عکاسی معماری و
طبیعت کاربرد فراوان دارند.
ب :فیلتر ND

این نوع فیلترها به رنگ خاکستری بوده و کاربردشان؛
کاهش شدت نور است و غلظتهای مختلفی با ضریبهای
 8X ،4X ،2Xو  1000X ...دارند ،امروزه فیلترهای جدید
 NDمتغیری نیز ساخته شده که از  2Xتا  1000Xمتغیرند
و مانند فیلتر پالریزه با چرخاندن آن ،این غلظت تغییر میکند.

تصویر22

تصویر23
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ب :فیلتر  NDتدریجی
این فیلترها معموالً به صورت مستطیل هستند و با هولدر
در جلوی لنز نصب میشوند و کاربردشان اکثرا ً در مواقعی
است که اختالف نور قسمت باالی تصویر (آسمان) با
قسمت پایین تصویر (زمین و ساختمانها) زیاد باشد.
رنگ این نوع فیلت ر از باال به شکل خاکستری شروع
میشود و تا پایین آرام آرام به صورت تدریجی ،بیرنگ
(شیشه ساده) میشود .این فیلترها همچنین غلظتهای
مختلفی دارد مانند .8X – 4X -2X

تصویر -24الف

 -4سه پایه
در عکاسی از فضای شهری و ساختمانها (معماری)
استفاده از سهپایه برای دوربین بسیار مهم است.
توصیه میشود 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 پایهاي
محکم ،کادربندی با تأمل و دقت بیشتری انجام میپذیرد.

تصویر -24ب

 -5تراز
استفاده از تراز آبی (حبابی) روی دوربین و یا سهپایه براي تراز کردن دوربین بسیار مهم است؛ البته اکثر
دوربینهای دیجیتال امروزه در داخل خود یک تراز دیجیتال دارند.

تصویر25
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 -6دکالنشور
توصیه میشود برای آنکه لرزش در دوربین به حداقل
ممکن برسد ،از دکالنشور استفاده شود .در صورت
نداشتن دکالنشور میتوان از سلف تایمر دوربین نیز
استفاده کرد.

تصویر26

زمان مناسب برای عکاسی از فضای شهری و ساختمانها
به طور کلی مناسبترین 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 میگیرد( .البته
به استثنای درختان سوزنی که در چهار فصل سبز هستند).
فعالیت
کارگاهی

ال ً
خود
یکبنابنامثمث ً
هنرستانخود
الهنرستان
شکلکهکهیک
اینشکل
دهید.بهبهاین
انجامدهید.
تمرینراراانجام
یکتمرین
خودیک
دوستانخود
هنرآموزوودوستان
همراه باباهنرآموز
همراه
بگیرید.نمونه های عکس
عکسازازآنآنبگیرید.
یکعکس
ساعتیک
هر 22ساعت
فاصلۀ هر
عصر بهبه فاصلۀ
صبح تاتا عصر
از
سپس
و
کرده
انتخاب
رارا انتخاب کرده و سپس از صبح
زیر به شما کمک می کند که این فعالیت را بهتر انجام دهید.

تصویر  27ساعت  6صبح
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تصویر  29ساعت  8صبح

تصویر  30ساعت  9صبح

تصویر  31ساعت  10صبح

تصویر  32ساعت  11صبح

تصویر  33ساعت  12ظهر

تصویر  34ساعت  1بعد از ظهر
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تصویر  37ساعت  4بعد از ظهر
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تصویر  41ساعت  8بعد از ظهر

فعالیت
کارگاهی

اكنون این عکسها را با هم مقایسه کنید و ساعت مناسب كه زاويه تابش نور ،حجم و بعد بنا را به
بهترين شكل نشان ميدهد انتخاب كنيد.

به طور کلی میتوان گفت در طول روز مناسبترین زمان برای عکاسی از طلوع آفتاب تا حدود ساعت  10صبح
است( ،این ساعت در موقعیتهای جغرافیایی و فصول مختلف ،متغیر است و ممکن است در جایی ساعت  9و
در جایی دیگر  11صبح باشد) ومناسبترين زمان براي عكاسي از بعد از ظهر حدود ساعت  14تا قبل از غروب
آفتاب است(البته این ساعت نیز در موقعیتهای جغرافیایی و فصول مختلف ،متغیر است و ممکن است در جایی
ساعت  13و جایی دیگر ساعت  15باشد).
نکته

معموالً هوای آفتابی برای عکاسی مناسبتر از هوای ابری است.
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انتخاب زاوية مناسب يك بنا
فعالیت
کارگاهی

يك بنا در شهر خود را در نظر بگيريد كه چهار طرف آن باز باشد (ميتواند اين بنا مدرسه شما باشد)
سپس در يك روز از هشت جهت آن ساختمان عكاسي كنيد (شمال ،جنوب ،شرق ،غرب ،شمال شرقي،
شمال غربي ،جنوب شرقي ،جنوب غربي) سپس اين عكسها را چاپ كرده در كنار هم قرار دهيد و از
ميان آنها مناسبترين زاويه را كه حجم و بعد بنا را نشان ميدهد انتخاب كنيد و دليل انتخاب آن عكس
را با ديگر هنرجويان و هنرآموزان خود بحث و گفتوگو كنيد.

با توجه به موضوعات :نور ،حجم ،بعد ،عمق ،پرسپكتيو ،عكسهاي زير را بررسي و تحليل كنيد:
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تصویر 42

تصویر 43

تصویر 44

تصویر 45

فصل 2عکاسی معماری و فضاهای شهری

نکته

تصویر 46

تصویر 47

تصویر 48

تصویر 49

اگر توجه كنيد تصویر شمارة ( )43از نظر حجم ساختمان كه دو بعد را نشان ميدهد و يك بعد آن
نور آفتاب خورده و بعد ديگر آن در سايه است بنا حجم و خود را نشان داده و پرسپكتيو مناسبتري
نسبت به ساير عكسها دارد كه در بعضي عكسها بعد بنا تخت شده و حجم آن مشخص نيست.

عكاسي از فضاي داخلي
این دو عکس را با هم مقایسه کنید .تفاوت آنها در چیست؟ به نظر شما کدام یک بهتر است؟ چرا؟

تصویر 50

تصویر 51

81

فعالیت
کارگاهی

شما همين تمرين را انجام دهيد .همراه هنرآموزخود از يك فضاي داخلي مث ً
ال دفتر مدرسه عكاسي كنيد
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 ،قابهاي روي ديوار و وسايل روي ميز را بر اساس كادربندي
خود از داخل منظرهياب ديده و دوباره چيدمان كنيد قطعاً به علت آنكه از لنز وايد استفاده ميكنيد 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 تركيببندي از عكس اول
مناسبتر است.

وايتباالنس در عكاسي از فضاهاي داخلي
در فضاهاي داخلي معموالً چراغهايي وجود دارد كه ممكن است مهتابي ،كم مصرف ،LED -تنگستن و ...
باشد و يا در بعضي مواقع با هم تركيب شوند ،گاه ممكن است پنجرهاي باشد كه نور روز از آن وارد شود.
به نظر شما در چنين مواقعي بايد وايتباالنس دوربين را روي كدام حالت تنظيم كرد؟
ممكن است بگوييد در حالت  ،AUTOولي اگر بخواهيم وايت باالنس دقيقتري داشته باشيم بهتر آن
است كه روي حالت دستي قرارگيرد و سفيد براي آن تعريف شود .در عكاسي از فضاي داخلي معموالً از
لنز وايد استفاده ميشود .اين كاغذ سفيد را باید در كجاي كادر قرار داد ؟كنار پنجره ؟نزديك منبع نور
مصنوعي؟ در چنين مواقعي از وسيلهاي به نام درپوش وايتباالنس (كپ  ) 2استفاده ميشود كه به شكل
درپوش لنز (كپ لنز) بوده و جلو لنز قرار ميگيرد و يك حباب شيري رنگ (پالستيك سفيد) جلو آن
قرار دارد .سپس با آن وايتباالنس را انجام داده و بعد عكاسي شود .در اين حالت وايتباالنس دقيقتري
خواهيم داشت؛ در تصوير دو نمونه از اين وسيله را ميبينيد.

تصویر 52

تصویر 53

2- Cap
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تكنيك عكاسي  HDRدر عكاسي از فضاهاي داخلي و فضاهاي شهري
به عکسهای زیر توجه کنید .چه تفاوتی با هم دارند .دلیل آن چیست؟ به نظر شما کدام یک مناسبتر است؟
برای معرفی یک فضای معماری در این باره با هنرآموز و همکالسیهای خود گفتوگو کنید.

تصویر 54

تصویر 55

در عكس معماری ،داشتن کیفیت و مشخص بودن
جزئیات در روشنایی و تاریکیها مهم است .برای رسیدن
به عکسها همانند عکس (شماره )54که در آن تمام
جزئیات روشناییها و تاریکیها مشخص باشد .چند روش
وجود دارد :یکی از این روشها که کار بسیار سخت و پر
هزینهای است و در زمان عکاسی فيلمي از آن استفاده
میشد این است که اختالف نور محیط خارجی و داخلی
را کم کرده یعنی محیط داخل را نورپردازی میکنیم و به
تصویر 56
پنجرهها فیلتر ژالتینی  NDمیچسبانیم تا شدت نور بيرون کم شود.
اما امروزه میتوان سادهتر و کمهزینهتر و با استفاده از نرمافزار و روش  HDRاین کار را انجام داد .روش  HDRبه
این صورت است که چند عکس از یک صحنه با سرعتهای مختلف گرفته میشود .یک بار نورسنجی بر
اساس روشنیها که تاریکیها سیاه میشود و بار دیگر نورسنجی بر اساس تاریکیها که روشنیها سفید
شده و جزئیات از بین میرود و چندین عکس بین این دو نورسنجی گرفته میشود( .توصیه میشود که
هنگام عکاسی دیافراگم تغییر نکند و سرعت را تغییر داد ،تا در عمق میدان عکسها تغییری ایجاد نشود).
سپس این عکسها را با نرمافزاری مانند فتوشاپ به یک عکس تبدیل كرد و عکس نهایی عکسی خواهد
بود که هم روشناییها و هم تاریکیها جزئیات الزم را دارد .البته نرمافزارهای حرفهایتر هم به غیر از
فتوشاپ برای  HDRوجود دارد.
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تصاویر 57تا  63در نرمافزار فتوشاپ به یک عکس  HDRتبدیل شده است.

تصویر 57

تصویر 58
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تصویر 59

تصویر 60

تصویر 61

تصویر 62

85

تصویر 63
تصویر 64
3

پانوراما

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

تصویر 65

تصویر 66

عکس پانوراما عکسی است که زاويه ديد گستردهاي
دارد و نسبت طول به عرض آن بسيار متفاوت است.
دوربینهایی خاص وجود دارد که کادر پانوراما
عکاسی میکنند مانند XPAN Hasellblad
و LINHOF6×12و .LINHOF6×17

تصویر 67

3- PANAROMA
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تصویر 68

تصویر 69

تصویر 70

اما با دوربین معمولی هم میتوان از یک صحنه چند عکس گرفت و این عکسها را به هم چسباند و یک عکس
پانوراما ایجاد کرد.
فعالیت
کارگاهی

اگردرعکس اول ( )71قسمتهای اضافی زمین و آسمان
آن را حذف کنیم به عکس دوم میرسیم ()72ولی کل
عکس خیلی کوچک میشود و اگر این عکس را بزرگ
کنیم افت کیفیت زیادی خواهد داشت .به نظر شما
چرا چنين ميشود؟ در این باره با هم کالسیهای خود
گفتوگو کنید.
تصویر 71

تصویر 72

به طور مثال اگر این عکس  12مگاپیکسل باشد با حذف کردن زمین و آسمان آن و رسیدن به کادر پانوراما
عکس ما تبدیل به یک عکس  4مگاپیکسل میشود .ولی در عکس زيرکه از گرفتن چند عکس  12مگاپیکسل
کنار هم تشکیل شده ،کیفیت بیشتری دارد.
به عکس صفحه بعد توجه کنید :این عکس از چسباندن  5عکس  12مگاپیکسلی تشکیل شده و در نهایت یک
عکس  50مگاپیکسل خواهیم داشت که کیفیت خوبی دارد.
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تصویر 73

تصویر 74

نکته

عکسهای پانوراما در طبیعت و معماری و فضاهای شهری کاربرد زیادی دارد .

چگونگی گرفتن یک عکس پانوراما
برای گرفتن یک عکس پانوراما باید چند نکته رعایت شود تا در نهایت این عکسها به راحتی کنار هم قرار گیرند:
 -1بهتر است تعداد فریمهای پانوراما فرد باشد.
 -2نورسنجی یکنواخت باشد.
 -3دوربین روی سهپایه و با خط افق تراز باشد.
 -4برای گرفتن فریم کناری هر عکس حدود  %30از فريم قبلي را مشترک قرار میدهیم.
 -5اگر دوربین در حالت تراز باشد ،بعد از عكاسي ،عکسها به صورتی که در تصویر زیر مشاهده میشود کنار
هم قرار خواهند گرفت.
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تصویر 75

اکنون برای اصالح این مشکل به شيوة زیر عکاسی میکنیم.

تصویر 76

یعنی وقتی فریم وسط گرفته شد .براي گرفتن عکسهای سمت راست که  %30همپوشاني دارد ،سمت راست
دوربین کمی باال میرود و از تراز خارج ميشود(این میزان خیلی کم است برای لنز نرمال یا تله ضعیف حدود
 0/5تا  1درجه است) .براي گرفتن عکسهای سمت چپ ،سمت چپ دوربین باال میرود.
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و به شيوة باال (تصوير )77عکاسی میشود و در نهایت زمانی که عکسها کنار هم گذاشته ميشوند به صورت
زیر همپوشاني خواهندداشت.

تصویر 77

نکته

نکته

نکته
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چون دوربین در فریم وسط کام ً
ال با خط افق تراز است (یعنی دوربین به سمت باال يا پایین متمایل
نمیشود) بنابراین اگر به صورت افقی عکاسی شود ،امکان دارد سطح زمین و آسمان در عکس کم
باشد پس بهتر است دوربین به صورت عمودی درآيد.

هنگام عکاسی با فیلم به هیچ عنوان نمیتوانستیم از لنز واید استفاده کنیم چرا که عکسها به
علت اعوجاج لنز هرگز با هم همپوشاني نداشتند ،اما امروزه با تکنولوژی دیجیتال برای کنار هم
قرار گرفتن عکسها از نرمافزار استفاده میشود .چنانچه که با لنز واید هم عکاسی شود در محیط
نرمافزاری میتوان عکسها را با یکدیگر و به شکل مطلوب کنار هم قرار داد.

تكنيك عكاسي پانوراما بسيار گسترده است و انواع پانوراماهاي  360درجه ،كروي و مانند آن وجود
دارد كه براي تهية اين نوع پانوراماها به تجهيزات بيشتري مانند سرسهپاية پانوراما و البته تجربه
كاري نيازاست ،كه در صورت عالقهمندي ميتوانيد به منابع ديگر مراجعه كنيد.

فصل 2عکاسی معماری و فضاهای شهری

فعالیت
کارگاهی

با توضيحات داده شود و با راهنمايي هنرآموز خود يك عكس پانوراما تهيه كنيد كه حداقل از  5فريم
تشكيل شده باشد.

91

ارزشیابی عكاسي معماري و فضاهاي شهري
شرح کار:
تهيه عكس از معماري بناها ،محيطها 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 حرفهاي .عكس معماري
شهري :رعايت اصول معماري در تصوير ،رعايت اصول پرسپكتيو ،رعايت اصول كادربندي و زيباييشناسي ،حفظ جزئيات و ثبت فایل با فرمت  ،R.A.Wجلب رضايت مشتري
شاخص ها:
 .1تهية عكس معماري شهري
 .2رعايت اصول پرسپكتيو
 .3رعايت نكات فني و تخصصي عكاسي
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان  :براي يك عكس معماري و فضاي شهري  60دقيقه
مكان :محل بناي شهري با تعيين ارزياب
تجهيزات :دوربين ،وسايل نورسنجي ،لنزها ،فيلترها ،سهپايه
ابزار و تجهیزات :دوربين عكاسي يا دوربين مجهز به (اصالح پرسپكتيو) ،فيلترها ،سهپايه ،نورسنج
معیارشایستگی:
ردیف

مرحله کار

1

پذیرش سفارش

1

2

برنامهريزي براي عكاسي

1

3

عكسبرداري

2

4

تحويل فايل

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
كاربرد فناوري ،اخالق حرفهای

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی ا ز 3

نمره هنرجو

2

*

فصل 2
3
فصل

عکاسی خبری

عكاســي از اخبــار و رويدادهــا و تهيــه عكــس خبــري يكــي از رايجتريــن و مهمتريــن زمينههــاي
عكاســي مطبوعاتــي اســت كــه درآن عكاسخبــري ،بــا چشــماني تيزبيــن و دقــت بســيار حادثــه يــا
رويــداد را ثبــت و بــه اطــاع عمــوم مــي رســاند .بنابرايــن داشــتن مهارتهــاي فنــي و غيــر فنــي از
ويژگيهــاي عكاســان ايــن حــوزه اســت.

1
عکاسی خبری
برای تهیة عکس خبری  ،هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟
هنرجويــان در ايــن واحــد يادگيــري مهمتریــن نــکات فنــی و شایســتگی هــای ضــروری بــرای حضــور در
محــل وقــوع خبــر بــرای تهیــه عکــس خبــری را مــی آموزنــد .در ایــن نــوع عکاســی ،کســب مهارت هــا و
شایســتگی های غیــر فنــی نقــش تعییــن کننــده ای دارد.

استاندارد عملکرد
تهیــة عکــس بــا توجــه بــه موضــوع خبــر بــه وســیلة دوربیــن و ابزار هــای حرفــه ای عکاســی خبــری در
محــل وقــوع خبــر ،بــا توجــه بــه اســتاندارد های حرفــه ای (.ثبــت فایــل بــا فرمــت  ، RAWپوشــش کامــل
خبــر ،رعایــت حریــم شــخصی ،رعایــت اصــول زیبایــی شناســی و کادر بنــدی)
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عکاسی مطبوعاتی  -عکاسی خبری
به عكس هاي زير نگاه كنيد :

تصویر 1

تصویر 2
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هريك از عكس هاي صفحه های پیشین 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 عکاس خبری از رویدادهای مهم تهیه می کند که
آگاهی از آنها برای جامعه اهمیت دارد .عكاس خبري فردي است كه به محل حادثه يا رخداد ميرود و از آنجا
خبر و عكس تهيه ميكند و آنها را از طريق رسانهها در اختيار ديگران قرار ميدهد .او با چشماني تيزبين و
گوشهايي شنوا حادثه را چه با دوربين و چه با قلم ثبت ميكند 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 که ارائه میکند ،به زمان ،محل ،چگونگی ،علت و افراد درگیر در حادثه اشارهکند .عکاس
و خبرنگار که ممکن است هر دو ،یک نفر باشند ،باید اطالعات دقیق و كاملي در اختیار دیگران قرار دهد.
 آيا هر فردي مي تواند در محل حادثه ،عكس خبري براي رسانهها تهيه كند ؟ -عكاسان خبري چه ويژگي ها و مهارت هايي دارند؟

برخي از ويژگيهاي حرفهاي عكاس خبري
 1بايد تندرست ،توانا و چاالک باشد.
 2هوشمند و دارای ذهنی تحلیلگر باشد .زیرا عکاسي خبری در مواردی خطرناک است و عکاس باید ضمن
هوشياري كامل ،مراقب محيط باشد و با تدبیر بتواند راههای گریز از خطر را به سرعت شناسایی کند تا در صورت
لزوم ضمن مراقبت از تجهيزات خود بتواند جان خود را هم در سالمت نگاه دارد.
 3برای انجام کار موفقیتآمیز ،پیوسته در حال تکمیل دانش فنی ،اطالعات عمومی و دانستنیهای حوزۀ
فعالیت خود باشد.
 4همچون يك پژوهشگر جستوجو کند و دانش او در زمینههای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی به روز باشد.
 5با حوصله ،مهربان و خوشرفتار باشد.
 6وضع ظاهری و پوشاک او باید مناسب با فضایی باشد که در آنجا عکاسی میکند ،مث ً
ال در مراسم ترحیم ،پوشش
او نباید مغاير با فرهنگ اجتماعي و شرايط آن مكان باشد.
 7باید به مسائلی بپردازد که مورد توجه جامعه است و از پرداختن به مسائل شخصی که ربطی به جامعه ندارد
و يا مسائلي كه به او و يا حرفة او مربوط نميشود ،پرهيز كند.
 8پیش از رفتن به محل رویداد ،به ویژه خبرهای قابل پیشبینی مانند برگزاری آزمون ورودی دانشگاهها ،نشست
مطبوعاتی وزیران و  ...بررسی كرده و اطالعاتی به دست آورد.
 9به کار خود عالقهمند باشد ،در غیر این صورت اين حرفه و شغل برایش آزاردهنده خواهد شد .کار عکاسخبری
بر خالف تصور مردم و آنچه که در بعضی از فیلمهای سینمایی نشان داده میشود ،آسان نیست .عکاس خبری
گاهی مجبور میشود مدت طوالنی در مسيرهاي دشوار مانند سنگالخ ،باتالق ،گرما و سرما ،ميدان جنگ و...
پیاده راه برود .ممکن است در شرايط بحراني ويژه مانند جنگ ،با مشكالتي مانند بی آبی روبه رو شود ،زخمی
شود و يا در شرايط جوي خاص ،گرمای سوزان آتشفشان يا سرمای یخبندان را تجربه کند (.تصاویر ،9 ،8 ،5 ،1
 13 ،12 ،11 ،10و )14
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تصویر13

تصویر14

 10ترسو یا خجالتی نبوده و جسارت و شجاعت حضور در صحنه هاي خبر را داشتهباشد .همچنين باید شنوندۀ
خوبی بوده و توانایی ایجاد رابطه با دیگران را داشته باشد .ارتباط عكاسان خبري با افراد مختلف در هر سن و
روحیهای سبب ميشود تا در جمع آنان پذیرفته شود و بتواند عکسهای مورد نظرش را تهیه کند.
 11به کار تیمی اعتقاد داشته باشد.
 12با استعداد و خالق بوده و هميشه در پی ایدههای نو باشد.
 13به احساسات و هيجانات خود مسلط باشد (همدردی و همدلی با احساساتی شدن تفاوت دارد).
 14به عنوان یک اصل مهم ،حقیقت را بگوید و آن را تحریف نکند و در روند اطالعرسانی ،احساسات و عقاید
شخصی خود را دخالت ندهد.
 15برای پوشش خبری از کسی پول نگرفته و به کسی توهین و یا کسی را مسخره نکند .هنگام توليد و نيز
انتشار عكسها به هيچ عنوان با تحريف و دستكاري آنها سعي در فريب مردم و جامعه نداشته باشد.
 16خوشقول باشد و با مدیریت زمان ،کار را به موقع تحویل رسانه بدهد .زيرا در غير اين صورت خبر ارزش خود
را از دست خواهد داد و به اصطالح خواهد سوخت.
فعالیت
کارگاهی

خبري
العكس هاي
عصر )
صبح و
این ها ي
روزنامه
انجامشده (
نشرياتراچاپ
ها) و يا
پايگاه هاي
از
مث ً
هنرستان خود
یک بنا
شکل که
دهید .به
یک تمرین
(سايتخود
خبريدوستان
هنرآموز و
همراه با
عنوان 2عكس
پوشهبهاي با
انتخاب ازكرده و
انتخاب وجو
رارا جست
كنيد.بگیرید.
ذخيره از آن
خبري عکس
ساعت یک
فاصلۀ هر
در عصر
صبح تا
کردهوو سپس
عكسها را در كارگاه به نمايش گذاشته و دربارة رخداد عكس  ،ابعاد و گستردگي خبر  ،تأثير عكسها و
موفقيت عكاس در بازنمايي و بازگويي دقيق خبر گفت وگو كنيد.
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به عكس هاي زير توجه كنيد:
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 به نظر شما مهمترين تفاوت اين دو عكس از نظر موضوعي كه بيان ميكنند 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 وموقعيت ،گوناگون هستند اما به طور كلي ميتوان آنها را به دو دسته تقسيم كرد:

 -1خبر عمومي
خبر عمومی خبری است که ما پیشـاپیش از وقوع آن
آگاهیـم .ماننـد برگـزاری جلسـة دیدار رئیسجمهـور بـا
اسـتانداران ،انتخابـات شـورای شـهر ،مسـابقۀ فوتبـال،
نشسـت مطبوعاتـي و ماننـد آن.
براي این نوع خبرها و با توجه به موضوع ،زمان و مکان
تعیین شده ،عکاس و خبرنگاری که در آن حوزۀ خبري
تجربه و آگاهي مناسبي دارد ،انتخاب و به محل اعزام
مي شود .عکاس باید اطالعات کاملی از موقعیت محل
عكاسي داشته باشد .اطالعاتي مانند وضعیت محیط ،رنگ
نور ،نحوۀ نشستن اعضا ،شناسايي چهرة افراد ،موقعیت
خبرنگاران و  ...در چگونگي جایگیری عکاس مؤثر است.
عکاس خبری در خبرهای عمومی پیشاپیش میتواند
اطالعات دقیقی از فضای عکاسی به دست آورد و نسبت
به موضوع و حاضران آگاهی پیدا کند .در مواردی ممکن
است پس از چندین بار تجربة عكاسي در موقعيت خبر،
نسبت به این نکات اطالعات و آگاهی کافی به دست
آورده باشد .مث ً
ال عکاسی که از مجلس شورای اسالمی یا
جلسات هیئت دولت و يا شوراي شهر مرتباً عکاسی میکند،
پس از چند بار تجربه ،نكاتي را در مییابد كه به انتخاب
لحظة عكاسي و کادرهای مناسب ،كمك بسيار ميكند.
از آنجاكه نشستها ،جلسات و کنفرانسهای مطبوعاتی با
ي اين گونه از اهميت خبري
شخصیتهای مهم و خبرهاي 
بااليي برخوردارند ،بنابراين بايد عكاس خبري بسيار آگاهانه
در اين موقعيتها قرار گيرد و عكاسي كند.
در اين گونه نشستهاي خبري يا كنفرانسها و  ...عكس
پرترۀ رسمي افراد كه هيچ بياني ندارند ارزش چندانی
ندارد مگر اینکه حالت خاصی در چهرة فرد باشد یا او
حرکت خاص و کنش خاصی در عکس داشته باشد كه
ويژگي خبري را پوشش دهد.
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فعالیت
کارگاهی

نکته

با مراجعه به سايتهاي خبري و روزنامه ها چند عكس از اخبار عمومي را انتخاب كنيد .اين عكسها را
در يك پوشه با عنوان «عكس خبري» ذخيره كنيد .سپس يكي از بهترين عكسها را از نظر نوع ارتباط
با موضوع خبر چاپ كرده و در كارگاه ارائه كنيد .اكنون با ساير هنرجويان ،عكسهاي انتخابي و نصب
شده بر روي ديوار كارگاه را مقايسه كرده و دربارة آنها گفت و گو كنيد
محور گفتوگوها:
 كدام عكس از نظر پوشش خبري موفقتراست؟ كدام عكس دركنار موضوع خبري خود ،ويژگيهاي يك عكس خوب را هم دارد؟ -كدام عكس سريعتر با بيننده ارتباط برقرار مي كند و منظورش را بهتر مي رساند؟

عکاس باید از گرفتن عكس هاي تكراري پرهيز كرده و عکسهای خالقانه بگیرد .ما همیشه شاهد یک
سری عکسهای تکراری از ورزشكاران برنده هستيم كه مدال خود را به دندان گرفتهاند و يا كساني كه در
انتخابات رأي دادهاند و انگشت جوهری و شناسنامة خود را رو به دوربين نشان ميدهند.

تصویر19
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نکته

هر سرویس خبری باید تقویمی داشته باشد که مناسبتها ،نشستها و رويداد هاي قابل پيش بيني را در
آن نوشته باشند .برخی از خبرها را میتوان از طریق گروههاي اجتماعي يا اخبار رسانهها به دست آورد.
همچنين سازمانها و یا نشریات تخصصی مانند سالمت و بهداشت معموالً در این موارد اطالعیههایی
پیشاپیش منتشر میکنند.
عکاس خبری باید تك تك افراد داخل عكس را شناسایی كند زيرا برای نوشتن «شرح عکس» یا «کپشن،»1
این 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.
عکسهای خبري اگرچه به قصد اطالعرسانی گرفته میشوند اما به تدریج تبدیل به عکسهای مستندی خواهند
شد که آیندگان از آنها به عنوان اسناد تاریخی استفاده خواهند کرد .بنابراین ،عکسهای خبری هم پاسخگوی
نیاز مخاطبين امروز است و هم پژوهشگران آینده.

 -2خبر فوری
خبر فوري چه تفاوتي با خبر عادي دارد؟ خبر فوري ،خبری است دربارة حوادثي كه پيشاپيش از وقوع آنها اطالع
نداريم و به صورت ناگهاني رخ ميدهند و ممكن است خطرناك هم باشد مانند زمينلرزه ،طوفان ،آتشسوزي يا
آتشفشان و  . ...در اين گونه مواقع در حالی که مردم از آن مكان دور میشوند ،عکاسان خبري با سرعت به سمت
حادثه می روند و در برخی موقعيتهاي بسیار خطرناک مانند حملۀ تروریستهای داعش به مجلس ،عکاس اولین
چیزی که باید رعایت کند مسئلة امنیت خود و دیگران است .در چنین مواردی ،ضمن اينكه مأموران پلیس تالش
میکنند امنیت افراد حاضر در صحنه را تأمین کنند (بدون توجه به کار عکاس) ،عکاس نیز سعي ميكند وظیفۀ
خودش را انجام دهد .او باید ضمن حفظ جان خود ،مراقبت كند كه در كار پليس نيز اختاللي ايجاد نشود .زیرا
حداقل زیان چنينكاري این است که حتی به منظور گفتوگو و قانع کردن پلیس ،وقت عكاس گرفته خواهد شد
در حالی که در چنین مواردی هر لحظه برای عکاسي اهمیت فراوان دارد.
عکاس خبری باید توانایی جایگیری مناسب در موقعيت خبر به ویژه در مكان هاي باز و موقعيت هايي مانند
اجتماعات ،سخنرانيها و راهپيماييها را داشته باشد .او ممکن است ناچار شود از درخت باال برود و يا در پشت
بام ساختمان ها قرار گيرد.
عکاس اگرچه میتواند با تعداد زیادی عکس ،موضوع را بیان کند اما اگر بتواند عناصر خبر را در یک عکس
بگنجاند ،کار او بسیار موفق خواهد بود.

1- Caption
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عکاس خبری بر خالف گزارشگر روزنامه که میتواند برخی از اطالعات مورد نیاز برای نوشتن گزارش خود را بعدا ً
با تلفن و یا مراجعه به دست بیاورد ،بايد سر صحنة رخداد با عكسهاي خود اطالعات الزم را گردآوري كند .او
نبايد چيزي را از دست بدهد ،زیرا فرصت دیگری برای ثبت رخداد در اختیار او نیست.
نکته

فعالیت
کارگاهی

عکس خبری بر خالف عکس هنری ارزش خود را نه از زیباییشناسی که در درجۀ نخست از خبر و
انتقال درست آن کسب میکند .نقش ترکیببندی در عکس خبری را میتوان به شمردهگویی گویندة
رادیو یا تلویزیون تشبیه کرد که هدف از آن انتقال درست منظور است .بنابراين ،اگرچه تركيب بندي
مناسب و رعايت اصول و مباني هنر تجسمي در عكس خبري نيز كاربرد دارد ولي اولويت آن نبوده
و عکس خبری قرار نیست تابلوی نقاشی باشد .اولویت عکس خبری سرعت عمل و بیان درست و
به دور از آشفتگی است تا بیننده بیدرنگ به مقصود عکس پی ببرد .عکس باید سرراست باشد و به
دور از پیچیدهگویی باشد .عكس خبري براي حفظ بيان درست هرگز نبايد دستكاري شده و چيزي
از آن حذف و يا چيزي بدان افزوده شود .هدف عکاس خبری در استفاده از ترکیببندی ،جلب توجه
بیننده به بخش یا عناصری از تصویر است.

در فضاهاي مجازي و اينترنت و يا با جست وجو در روزنامه ها و نشريات خبري چاپ شده ،چند عكس
از خبرهاي فوري مثل حوادث را انتخاب كرده و در فايلي با عنوان « عكسهاي اخبار فوري و حوادث»
بايگاني كنيد .در كارگاه با نمايش عكسها ،با همكالسيهاي خود گفت وگوكنيد.
محور هاي گفت وگو:
 -1آيا عكس ،تمام عناصر خبر را نشان ميدهد؟
 -2آيا عكس به درستي ،به آني و فوري بودن خبر اشاره ميكند؟
 -3آيا عكس تاثير گذار است ؟
 -4آيا اصول و مباني بصري در كنار مباحث فني در عكاسي آنها رعايت شدهاست؟
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شرح يا زيرنويس عكس (كپشن نويسي)
عکس به تنهایی گویای تمام محتوا و معنا نیست .در گذشته این باور رایج بود که عکس همه چیز را میگوید و
از این رو به توضیح و زیرنویس نیازی ندارد .حتی چنين گفته مي شد که یک عکس ،ارزشمندتر از هزاران واژه
است .اما واقعیت این است که عکس فقط با یک حس ،آن هم حس بینایی سر و کار دارد .همچنين در موارد
بسياري مانند نشریات سیاه و سفید که عکس هاي رنگی در آنها تکرنگ چاپ میشوند ،بسیاری از اطالعات
دريافت نمیشود .به همین دلیل نوشتن شرح برای برخی از عکسها ،بهویژه عکسهای مطبوعاتی و نوشتن گزاره ها و
عبارات توصیفی برای برخی از آثار هنرمند یک ضرورت است.

تصویر22
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نکته

در نوشتن زیرنویس برای عکسهای مطبوعاتی به این نکات توجه کنید:
 -۱ساده و قابل فهم بنویسید.
 -۲در زیرنویس به پنج «چه» ( )5wباید پاسخ داد:
چه چیزی(  .)Whatچه اتفاقی در اینجا افتادهاست؟
چه کسی؟ ( .)Whoچه کس یا کسانی در عکس دیده میشوند؟
چه جایی؟ ( .)Whereمحل رخداد کجاست؟
چه وقتی؟ ( .)Whenچه وقتی رخداده است؟
چرا؟ ( .)Whyعلت وقوع رخداد چه بوده است؟
گاهی هم افزون بر اینها ،به چگونه؟ ( )Howنیز توجه ميشود.یعنی حادثه چگونه رخ داده است؟
 -3نام هر فرد را در زیر عکس بنویسید .اگرصاحب عكس فردی سرشناس است ،سالها بعد شناسایی او
دشوار خواهد بود .آیا االن میشود عکس جبار باغچه بان بنيانگذار نخستين كودکستان و مدرسة ناشنوايان
در ايران و يا محمدتقی بهار معروف به ملکالشعرا ادیب و شاعر سالهای دور را بدون زیرنویس شناخت؟

تصویر  23جبار باغچه بان
تصویر22

تصویر  24محمد تقی بهار

 -4توضیح واضحات ندهید و آنچه را که در عکس
دیده میشود ،دوباره بازگو نکنید .اگر کودکی از پشت
پنجره نگاه میکند ،ننویسید «کودکی از پشت پنجره
نگاه میکند ».در واقع عکس را توصیف نکنید ،آن را
تفسیر کنید ،مث ً
ال «کودک در تمام مدتی که پدر و
مادر سر کار هستند ،به ناچار در خانه تنها میماند».
تصویر 25
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 -5غیر از عکسهای تفسیرپذیر و مفهومی که معموالً تفسیر و نتیجهگیری از آنها را به عهدة بیننده میگذارند،
در عکسهایی که نقش اطالعرسان دارند ،از طریق شرح عکس ،اطالعاتی کامل به بیننده ارائه میشود.

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

دوشنبه  15اردیبهشت 1393

تصویر  27در جام جهانی  2018در آخرین دقیقۀ بازی ایران با مراکش با توپی که عزیز بوهدوز روانۀ 
دروازۀ خودی کرد ،ایران توانست سه امتیاز کسب کند.
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 -۶اگر عکس مستند را دستکاری کردهاید ،حتماً به آن اشاره کنید.

تصویر 28

 -7اگر از عکسهای بایگانی و آرشیوی استفاده کردهاید ،به آن اشاره کنید.

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

3- PANAROMA
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 -۸عنوان صفحة اول روزنامه نمیتواند جایگزین زیرنویس عکس صفحة اول روزنامه شود .حتماً برای
هر عکس باید زیرنویس نوشت.

تصویر 30

 -9امروزه نوشتن شرح عکس تحت تأثیر اینترنت و چگونگی جست و جو قرار گرفته است .نویسندۀ
شرح عکس با گنجاندن برخی کلیدواژهها ،شرایطی فراهم میکند که کاربر در جست و جوهایش به عکس
معینی هدایت شود.1

فعالیت
کارگاهی

تعدادی عکس از عکسهای خود یا عکسهای جستوجو شده را به کارگاه بیاورید و برای هر یک با
توجه به اصول گفته شده در این بخش ،زیرنویس (کپشن) بنویسید.

 -1با استفاده از نرمافزارهاي پردازش عكس ،مانند فتوشاپ ،ميتوان زيرنويس را به عكس پيوست كرد.

112

فصل 3عکاسی خبری

كاربرد عناصر و كيفيات بصري در تهيه عكس خبري
 -1ترکیببندی
هدف عکس خبري تأثیر بر بیننده است .عکاس خبري با ترکیببندی سنجیده ،یعنی تغییر نقطة دید دوربین
عکاسی ،تغییر فاصلۀ کانونی عدسی و در واقع با حذف عناصری از صحنة عكاسي ،به خوبی میتواند توجه مخاطب
را به سمت موضوع مورد نظر جلب کند.

تصویر 31

برخي از قواعد تركيببندي عبارتاند از:
نقطۀ توجه
هرگاه کادر تصویر را با دو خط موازی افقی و دو خط موازي عمودی
به  9قسمت تقسیم کنیم ،نقاط تقاطع خطهای موازی ،مناسبترين
مكان برای قرار دادن موضوع مورد نظر خواهد بود .این نقاط« ،نقاط
توجه» تصوير هستند .اگر مهمترين عناصر صحنه را در راستای این

تصویر 32
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خطوط قرار دهیم بيشترين توجه در عكس ايجاد ميشود .البته اگر کادر تصویر به نسبت طالیی باشد (نسبت  8به
 ،)5در آن صورت« ،نقاط تالقی» به نام «نقاط طالیی» نامیده خواهند شد.
خط هادی
خطهای موجود در عکس همیشه چشم ما را به سمت خود میکشند و چشم ما تمایل به تعقیب آنها دارد .اگر
این خطها چشم ما را به عنصر تصویری معینی هدایت کنند ،آن عنصر برای ما برجسته خواهد شد.

تصویر 33
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امتداد نگاه
بیننده ناخودآگاه و شاید از سر کنجکاوی مسیر نگاه افراد را در عكس پی میگیرد تا دریابد آن فرد به چه چیزی
یا چه کسی نگاه میکند؟ اصوالً امتداد نگاه افراد در عكس ميتواند توجه بيننده را جلب كند.

تصویر 34

بزرگی و کوچکی
اگر در يك تصوير ،عنصری نسبت به بقیۀ عناصر بزرگتر باشد یا رنگ روشنتري داشته باشد ،نسبت به ساير
عناصر بصري ،چشم را به سمت خود میکشد.

تصویر 35
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نقطۀ دید
معموالً دوربین عکاسی را در حد و ارتفاع چشم خود قرار داده و عکس میگیریم .اگر دوربین خیلی باال یا خیلی
پایینتر از ارتفاع چشم باشد ،تصویر ما نامتعارف جلوه کرده و بیننده ،روی آن درنگ بیشتری خواهد داشت.

تصویر 36

تصویر 37

پسزمینه
ممکن است در یک موقعیت تصويري ،موضوع در برابر پسزمینۀ بسیار شلوغ ،گم شده باشد .اگر پسزمینه جزو
عناصر تصویری و بیان عکس شما نیست ،بهتر است پسزمینه ای ساده و بدون آشفتگی بیابید یا با کاستن از
عمق میدان ،موضوع را واضح و پسزمینه را ناواضح نشان دهید .پسزمینه در عکسهای پرترۀ محیطی ،نقش
مهمی دارد و جزئی از عکس است .در پرترۀ محیطی ،از افراد در محیطی عکس میگیرند که با موضوع به نحوی
مرتبط است و عوامل صحنه به شناخت بیشتر فرد کمک میکنند.

تصویر 38
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عمق
عکس ،پدیدهای دو بعدی است .بنابراین برای نشان دادن عمق در عکس میتوان با آگاهی از اصول پرسپکتیو،
با گنجاندن عواملی مانند پیشزمینه ،میانزمینه و پسزمینه ،چندین الیه در عکس ایجاد کرد .در عکسهای
منظره ،کاهش یافتن اشباع رنگ موضوعهای دورتر مانند کوهها ،نسبت به موضوعهای نزدیکتر ،به عکس ،عمق
میدهد .شیوۀ دیگر برای نشان دادن عمق ،استفاده از عمق میدان عدسی است .تغییر مقیاس موضوعهای
هماندازه در فاصلۀ دورتر و نزدیکتر نيز به معنای تغییر فاصله و عمق است .عالو ه بر اينها همپوشانی هم به عکس
عمق میدهد .منظور از همپوشانی ،قرار گرفتن عناصر گوناگون در جلوی یکدیگر است به گونهای که يك عنصر،
بخشي از عنصر تصويري را بپوشاند و مانع دیده شدن آن بخش شود.

تصویر 39

قاببندی
قرار دادن موضوع در داخل قاب پنجره ،درگاه ،پل و  ...آن را از فضای اطراف جدا کرده و بر اهمیت موضوع
تأکید میکند .چنین عکسی به راحتی نگاه شما را به سمت موضوع اصلی هدایت خواهد کرد .این نوع قاب
ممکن است در پشت سر موضوع و یا در فاصلۀ میان دوربین و موضوع باشد .قاب،گاه آشکار است مانند پنجره
و گاه نامحسوس مانند تکهای از آسمان آبی که در میان ابرهای سفید قرار گرفته است .قابهای مکرر و پشت
سر هم مانند برخی از طاقیها ،عمق ایجاد میکنند .گاهی قاب عالوه بر هدایت چشم به سمت موضوع مورد
نظر عکاس ،خود جزئی از عکس میشود.
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تصویر 40

رنگ
رنگ از عناصر ترکیببندی و بیان حال و
هوای عکس است .رنگ اگر در خدمت بیان
عکس باشد ،بهجا و در غیر اینصورت عاملی
مزاحم خواهد بود.

تصویر 41
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شکل
شكل سطحی دو بعدی فاقد جزئیات است .مث ً
ال دایره یک شکل است .در عكاسي ،موضوعهای ضد نور (سیلوئت)
نشانگر شکل هستند.

تصویر 42

ُفرم
هر موضوع و يا شکلی مانند دایره ،هنگامیکه دارای سه بُعد شود(کره) ،به فرم تبدیل میشود .نور جانبی در
عكاسي معموالً جلوۀ ُفرم را بیشتر میکند.
بافت
جزئیات و ریزهکاریهای سطح موضوع را که با حس
المسه و چشم قابل درک و دریافت است ،بافت میگویند.
بافت هم میتواند جذابیت تصویری داشته باشد و هم
اطالعاتی را از موضوع در اختیار بیننده قرار دهد .در
این مورد ،نور جانبی جلوۀ بافت را شدت میبخشد.

تصویر 43
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ریتم
تکرار یک طرح یا الگو ،تصویری موزون و منظم ایجاد خواهد کرد .عنصری که با شکل یا فرم متفاوت ،نظم این
ریتم را بر هم بزند ،ميتواند بسیار خودنمایی و جلب توجه كند.

تصویر 44

برش
گاه میبینیم که عکس تأثیرگذاری الزم را ندارد .زیرا
موضوع اصلی در داخل کادر و در میان عناصر دیگر به
چشم نمیآید .با برش دادن اطراف عکس و حذف عوامل
اضافي ،میتوان نگاه بیننده را به سمت موضوع اصلی
کشاند .البته در مرحلۀ عکاسی با جابهجا کردن دوربین،
نزدیک شدن به موضوع ،استفاده از عدسی تله ،کاستن
از عمق میدان و نيز تغییر زاویۀ دید ،میتوان عناصر غیر
ضروری را حذف کرد تا در مرحلۀ ویرایش نیاز به اصالح
تصاوير نباشد.
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تصویر 45
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وضوح
هرگاه يكي از موضوعهای داخل کادر تصویر ،واضحتر باشد ،بدان معناست که عکاس خواسته است بیننده بدان توجه
کند .این کار معموالً با کاستن از عمق میدان و میزان کردن عدسی روی موضوع مورد نظر انجام میگیرد.

تصویر 46

نکته

نکته

فعالیت
کارگاهی

قاعدههای دیگری هم در ترکیببندی مطرح است که میتوان با جستوجو آنها را یافت.

یادآوری میشودکه گاهی ممکن است در یک عکس چندین قاعدۀ ترکیببندی را یکجا ببینیم.

از چند خبر عمومي كه در هنرستان يا در محل زندگي شما در جريان هستند عكاسي كنيد.
(مناسبتها ،جلسة انجمن اوليا و مربيان ،جلسة شوراي معلمان ،جلسة شوراي دانشآموزي با معاون
هنرستان ،مراسم صبحگاهي و.)...
عكسها را در كارگاه به نمايش بگذاريد ودر بارة هريك توضيح دهيد.
بگذاريد ساير هنرجويان دربارة عكسهاي شما هم از نظر موضوع و هم از نظر فني اظهار نظر كنند.
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 -2نوردهی
برای تهیۀ عکسی مطلوب ،نخست باید نوردهی آن به درستی انجام گیرد.
نوردهی یعنی قرار دادن صفحۀ حساس در برابر تابش نوری با شدت معین و به مدت معین به طوری که تصویری متعارف،
نه تیره و نه روشن ،شکل بگیرد.
هرگاه تابش نور بیش از حد الزم باشد ،تصویری روشن و بدون جزئیات خواهيمداشت و برعکس اگر تابش نور کمتر از حد
الزم باشد ،تصویری تیره و فاقد جزئیات به دست خواهد آمد.
نور موجود در صحنه همیشه یکسان و ثابت نیست ،گاهی کم است و گاهی زیاد ،از این رو همواره یکی از دغدغههای عکاس،
تنظیم دقیق عوامل سهگانۀ نوردهی برای به دست آوردن تصویری است که از نظر رنگمایه ،وضعیت مطلوبی داشته باشد.
نوردهی را میتوان به پر کردن ظرفی از آب تشبیه کرد .اگر شیر آب کام ً
ال باز باشد ،ظرف در زمان کوتاهتری پُر
خواهد شد و اگر شیر آب تا نیمه بسته شود ،مدت پر شدن ظرف ،دو برابر زمان پیشین به درازا خواهد کشید.
گشادگی دیافراگم و مدت باز بودن پردۀ شاتر هم يك چنین رابطهای دارند .این رابطه را میتوان به شکل سادة
زير بيان کرد:

دیافراگم

شاتر
تصویر 47

برای انجام نوردهی مناسب ،افزون بر تنظیم گشادگی دیافراگم و سرعت شاتر  ،میتوان با افزایش دادن حساسیت
دوربین نسبت به تأثیر نور که با استفاده از تغییر درجۀ آیسو (ایزو) ممکن میشود ،کمبود تأثیر نور را جبران کرد.
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معنای این کار تقویت برق تولید شده در پیکسلهاست که به همراه آن ،نویز هم تقویت میشود.
عکاسان خبري معموالً فقط در شرایط نوری بسیار کم و در تنگنا سراغ این گزینه میروند.

انتخاب عکس برای مطبوعات
انتخاب عکس در روزنامهها و پایگاههای عکس خبری
در خبرگزاریها و نشریات ،مسئولیت امور عکس و عکاسی بر عهدة دبیرعکس است که به او دبیر سرویس عکس
هم می گویند .
فعالیت
کارگاهی

با مراجعه به دفتر هنرستان ،کتابخانه و یا جست وجو در سایتهای خبری ،یک نشریه ( روزنامه ،مجالت،
کتاب و  )...را انتخاب کنید .در گروههای  3يا  5نفری دربارة عکسهای نشریه گفتوگو کنید.
محور گفتوگوها :
 -1آیا عکسها برای نشریه آگاهانه و بر اساس موضوع و به درستي تهیه شدهاند ؟
 -2ارتباط معنایی عکسها و مطالب چگونه است ؟
 -3آیا در نشریهای که انتخاب کردهاید ،عکسهای بیربط ،هم وجود دارد ؟
 -4بهنظر شما استفاده از عکس مناسبتر است یا تصویرسازی؟ دالیل خود را بنویسید.
مهارت های دبیرعکس
 دبیر عکس باید فردی مدیر باشد تا بتواند واحد عکس را بهدرستی اداره کند. او باید چشمانی تیزبین و قدرت تصمیم گیری داشته باشد تا بتواند عکسهای تأثیرگذار را به سرعت تشخیصدهد تا آن عکسها مخاطب را جذب کند.
 دبیر عکس باید عالوه بر اعزام عکاسان برای تهیة عکس از خبرهای روز ،ایدههایی را هم برای انجام پروژه هایعکاسی بلند مدت ارائه کند.
 اگر چه در بیشتر موارد ،دبیر عکس ،خود ،عكاس است ولي تجربه نشان دادهاست که هر چند دانستن عکاسیمی تواند به او کمک کند اما داشتن شناخت از عکس ،تشخیص عکس مناسب و داشتن چشمان تیزبین مهمتر
از تسلط بر فن عکاسی است.
 اگرچه مسئولیت گزینش عکس با دبیر عکس است اما اگر در هنگام انتخاب عکس با خود عکاس هم مشورتکند نتیجة بهتری خواهد داشت .زیرا عکاس ممکن است به دلیل حضورش در صحنة عکاسی ،اطالعاتی داشته
باشد که مفید باشد .
 دبیر عکس باید توانایی برنامهریزی کار عکاسان را داشته باشد و در شرایط اضطراری بتواند آنان را به محل123

وقوع رویدادها مانند زمينلرزه  ،سیل ،آتشفشان و  ...اعزام کند.
 دبیر عکس باید شناخت کاملي از عکس خبری ،روزنامه و نشریه داشته باشد تا بتواند دربارة عکس دریافتی ازعکاسان خود اظهار نظر کند.
نکته

دبیر عکس تنها دبیر سرویس در روزنامه است که با دبیران سرویس های دیگر رابطة کاری دارد .او
باید بتواند عکسهای مورد نظر دبیران دیگر را به کمک عکاسان خود تهیه و به موقع به آنان تحویل
دهد.
ارتباط دبیر عکس با بخش گرافیک
دبیر عکس با بخش گرافیک و صفحهآرایی نشریه ارتباط نزدیکی دارد و باید بتواند خواسته های خود را به آنان
منتقل کند 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.
اگرچه 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.
دبیرعکس بهطور معمول مجموعة همکاران مرتبط خود را آموزش میدهد یا حداقل امکانات آموزش آنان را
فراهم می سازد .
همچنین او واکنش خوانندگان را نسبت به عکس ها بررسی ،تحلیل و پیش بینی ميکند و در صورت امکان در
انتخاب عکس ،خواست مخاطبین را در نظر ميگیرد .معموالً واحد عکس یک نشریه با مدیریت دبیرعکس ،به
امکانات فنی و ابزار مورد نیاز مجهز میشود .
دبیر عکس باید در مورد مسائل مالی واحد عکس و همکاران خود تصمیم گیری کند.

فعالیت
کارگاهی
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اگر قرار باشد در هنرستان شما نشریه ای با عنوان « بهداشت و سالمت» بهصورت هفتگی تهیه و
چاپ شود ،شما بهعنوان دبیرعکس چه عکسهایی را برای آن انتخاب میکنید؟ داليل انتخاب خود را
بنویسید.
اكنون برای موضوعات زیر عکس انتخاب کنید:
 رعایت بهداشت در آبخوری و سرویس بهداشتی. تهيه عكس از مواد غذایی و بوفه از پشت ویترین (عکسي تهيه کنید که مواد غذایی در آن دیده شود). -شست و شوی دست ها بعد از استفاده از رنگ های شیمیایی در كارگاههاي هنرستان.
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ویژگی های عکس در نشریه
 اگر عکس دارای جزئیات است نباید اندازة آن کوچک باشد تا بیننده بتواند جزئیات را تشخیص دهد .با توجهبه پژوهشهاي انجام شده ،اصوالً ارائة عکس در اندازة بزرگتر ،بیننده عکس را به خواندن مطلب ترغیب میکند.
 اگر عکسی با کیفیت فنی پایین ،تنها عکس موجود دربارة خبر مهمی باشد ،انتشار آن بهتر از کنار گذاشتنآن است.
 در چيدمان چندین عکس در یک صفحه ،اگر عکسها در اندازة مساوی ارائه شوند ،خسته کننده و یکنواختخواهند بود .بنابراين مناسبتر است تا عكسها به نسبت اهميت خود بزرگتر يا كوچكتر ارائه شوند.
فعالیت
کارگاهی

موضوعي را درنظر بگيريد و براي آن ،چهار عكس انتخاب کنید  .به نظر شما براي چيدمان اين عكس ها
در يك گزارش تصويري براي يك صفحة روزنامه يا نشريه،کدامیک از این عکسها بهتراست بزرگتر از
بقیه چاپ شود ؟ داليل خود را با همكالسيهاي خود درميان بگذاريد.
 وقتی دو عکس در کنار هم چاپ می شوند باید مراقب بود به گونه ای نباشند که مفهومي مغاير با مفهوم موردنظر عكاس يا دبيرعكس از آنها فهميده شود.
 -عکسهای مطبوعاتی همیشه تکعکس نیستند .گاهی عکاس ،گزارش تصویری یا مقالة تصویری تهیه میکند.

فعالیت
کارگاهی

یک گزارش تصویری از مناسبتهای مختلف در هنرستان یا شهر خود تهیه کرده و به کارگاه بیاورید و
در مورد آنها با یکدیگر گفتوگو کنید.
گزارش تصویری ،تصاویر فکر نشده از یک حادثه و مراسم که صرفاً در کنار هم چیده شده باشند،
نیست ،بلکه عکسهای گزارشتصویری بايد طبق اصول و منطق خاصی کنار هم قرار بگيرند تا بتوانند
موضوعي را روایت كنند.
باید بدانیم وقتی عکس به صورت مجموعه و یا تک عکس برای گزارش تصویری استفاده میشود باید
زیرنویس یا کپشن داشته باشد .
زیرنویس ،ناتوانی عکس را در ارائه برخی اطالعات و آنچه که در عکس دیده نمی شود ،جبران میکند.
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ارزشیابی عكاسي خبري
شرح کار:
تهيه عكس در محل خبر و رويداد و ارايه آن به مطبوعات براي اطالعرساني با رعايت اصول و نكات فني عكاسي و اخالق حرفهاي

استاندارد عملکرد:

تهيــة عكــس بــا توجــه بــه موضــوع گــزارش بــه وســيله دوربیــن و ابزارهــاي حرفـهاي عكاســي خبــري در محــل وقــوع خبــر ،بــا توجــه بــه اســتانداردهاي حرفـهاي .عكاســي
مطبوعاتــي شــامل :ثبــت فایــل بــا فرمــت ، R.A.Wپوشــش كامــل خبــر ،رعايــت حريــم شــخصي ،رعايــت اصــول زيبايــي شناســي و كادربنــدي.
شاخص ها:
 .1پوشش كامل خبر
 .2تنوع كادر و رعايت كيفيت و جزئيات
 .3به حريم شخصي و كرامت انساني پايبند باشد
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان  :با توجه به نوع گزارش 60تا  90دقيقه
مكان :محل وقوع خبر
تجهيزات :لوازم حرفهاي عكاس خبري
ابزار و تجهیزات :دوربين   ،SLRلنزهاي  -Zoomفالشهاي الكترونيكي قابل حمل ،تكپايه
معیارشایستگی:

ردیف

مرحله کار

1

بررسي خبر

1

2

حضور به موقع در محل وقوع خبر براي عكاسي

1

3

عكسبرداري

2

4

تحويل فايل به دبير سرويس

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
اخالق حرفهاي ،كاربرد فناوري ،يادگيري مادامالعمر و كسب اطالعات

میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی ا ز            3نمره هنرجو

                2

*

فصل 2
4

عکاسی مستند

عكاســي مســتند يكــي از مهمتريــن شــاخههاي عكاســي اســت كــه تنــوع بســيار زيــادي دارد .عكاســي
مســتند اجتماعــي ،عكاســي مردمنــگاري ،عكاســي مســتند طبيعــت ،حيــات وحــش و  ...برخــي از عناوين
ايــن شــاخه از عكاســي اســت.
براي فعاليت در هر يك از اين رويكردها ،داشتن دانش و مهارتهاي فني ضروري است.

1
مستند اجتماعی و مناظر شهری
برای تهیه عکس مستند اجتماعی و مناظر شهری  ،هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟
هنرجويــان در ايــن واحــد يادگيــري مهمتریــن نــکات فنــی و شایســتگی هــای ضــروری بــرای حضــور
در جامعــه ،بــرای تهیــه عکــس هــای مســتند اجتماعــی را مــی آموزنــد .در ایــن نــوع از عکاســی ،کســب
مهارت هــا و شایســتگی های غیــر فنــی نیــز نقــش تعییــن کننــده ای دارد.

استاندارد عملکرد
تهيــة عكــس از موضوعهــاي اجتماعــي بــا توجــه بــه ســفارشدهنده كار و اهــداف پــروژه در محــل
مشــخص شــده موضــوع و ابزارهــاي حرفـهاي و تخصصــي عكاســي براســاس اســتانداردهاي حرفـهاي .عكــس
مســتند اجتماعــي شــامل :انتقــال كامــل مفاهيــم گــزارش از طريــق تصويــر ،ثبــت فایــل بــا فرمــت ،R.A.W
تنــوع در كادر بــا توجــه بــه ســفارش مشــتري ،رضايــت مشــتري
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آيا تا به حال به معني كلمة مستند فكر كردهايد؟
در فرهنگ لغات معين در مقابل كلمة مستند نوشته شده     « :دليل ،مدرك ،چيزي كه به آن استناد كنند ،داراي سند».

سند چيست؟
سند چيزي است كه ميتوان به آن اعتماد كرد ،مدارك،کارت های هویت ،گواهی اشتغال و ...
مردم با داشتن سند ،مالكيت خودرو يا خانة خود را اثبات ميكنند ،شناسنامه ،كارت ملي و گواهي تحصيلي هم
نوعي سند هستند.

تصویر1
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آيا اسناد ديگري ميتوانيد نام ببريد؟
آيا عكس هم ميتواند نوعي سند باشد؟
آيا ميتوانيم به عكسها اعتماد كرده و بر اساس آنها قضاوت كنيم؟
ً
آيا با ديدن طرحي از چهرة سعدي ،حافظ يا ابوعليسينا ميتوان باور كرد كه آنها واقعا چنين چهرهاي داشتهاند؟
آيا در مورد عكسهاي قديمي ،مث ً
ال عكسهاي دوران قاجار و يا آلبومهاي خانوادگي قديمي نيز چنين باوري وجود دارد؟
فعالیت
کارگاهی

به آلبومهاي خانوادگي خود رجوع كنيد و عكسهاي قديمي بستگان خود را به دقت نگاه كنيد .چه
چيزهايي در اين عكسها توجه شما را جلب ميكند؟ آنها را يادداشت كرده و در كالس با دوستانتان در
ميان بگذاريد.در صورت تمايل برخي از عكسها را با اجازه خانواده ،به كارگاه آورده و آنها را به نمايش
بگذاريد.
واقعيت اين است كه هميشه سادهترين عكسها را از
دقيقترين تابلوهاي نقاشي بيشتر باور ميكنيم ،زيرا
ميدانيم عكسها با دستگاهي به نام دوربين عكاسي
تهيه شدهاند و دوربين عكاسي در به نمايش درآوردن
شكل ظاهري اشياء ميتواند بسيار دقيق عمل كند.
بنابراين باور ميكنيم آنچه را كه در يك عكس
ميبينيم ،حتماً در جايي وجود داشته است ،حال
آنكه حتي در يك تابلو نقاشي واقعگرايانه ،سليقه يا
عدم مهارت نقاش ممكن است يك تابلوي نقاشي را
دستخوش تغييراتي كند كه با واقعيت ظاهري آن
فاصله داشته باشد.
عكاسي در دهة سوم قرن نوزدهم اختراع شد و از همان
ابتدا در بسياري از عرصههاي زندگي بشر حضور پيدا كرد.
عكاسان با همان ابزارهاي ابتدايي و ناقص در همه جا
حاضر شدند .يكي از عكاسان فرانسوي دراواخر قرن
نوزدهم به وسيلة بالون ،عكسهاي هوايي فراواني از
شهر پاريس تهيه كرد.
به تدريج شاخههاي گوناگون عكاسي مثل عكاسي
تصویر2
چهره ،منظره ،معماري ،تبليغات ،جنگ ،علوم و  ...به
وجود آمد .بسياري از عكاسان آن روزگار بدون آنكه خودشان بدانند اسناد زيادي را براي ما به يادگار گذاشتند.
از جزئيترين چيزها مثل دستگيرة درها تا ميدانها ،پاركها و كوچهها ،خيابانها و خانهها و خالصه هر آنچه
كه قابل ديدن بود.
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تصویر3

تصویر4

تصویر5
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تصویر6

تصویر7

تصویر8

تصویر9
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تصویر10

تصویر11

تصویر12
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در ايران هم عكاسان دوران قاجار و بعضي از عكاسان اروپايي كه در ايران كار و زندگي ميكردند ،عكسهاي
فراواني از درباريان ،شرايط اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي ايران آن زمان تهيه كردند.
با مراجعه به اين عكسها ميتوانيم با شيوة زندگي مردم آن دوره آشنا شويم .اين عكسها از خيابانها ،خانهها،
مشاغل ،لباس و پوشاك ،مراسم مختلف و  ...ما را به شكلي مستند با دورهاي از تاريخ كشورمان آشنا ميسازد.
فعالیت
گروهی

پژوهشکنید

ها،
هنرستانهدار
همسايگان ،مغاز
خانواده،
توانداینشامل
موضوع م
یکكنيد،
عكاسي
سكونت خود
همراهاز بامحل
-1
یک بنا مث ً
خود
ال
شکل که
ي به
دهید.
اين انجام
تمرین را
دوستان خود
هنرآموز و
آن باشد.
انتخابمانند
راكسبه و
کرده و
سپس از صبح تا عصر به فاصلۀ هر  2ساعت یک عکس از آن بگیرید.
 -2از هنرستان خود عكاسي كنيد ،هيچ چيز را از قلم نيندازيد ،ساختمان مدرسه ،كالسها ،معلمين
و مسئولين هنرستان( .اين كار را با هماهنگي و اطالع مسئولين وكسب مجوز هنرستان انجام دهيد).

 -1چند نقاشي و عكس متعلق به قرن نوزدهم را از كتابها ،مجالت و يا سايتها جستوجو كنيد و آنها
را با دوستانتان بررسي كنيد.
 -2دربارة نقاشي پرتره و عكسهاي پرتره با يكديگر گفتوگو كنيد؟ تفاوتها و شباهتها را بنويسيد.

كاربرد عكسهاي مستند
آيا تا به حال فكر كردهايد تهران قديم را در شهرك سينمايي بر اساس چه مداركي ساختهاند؟

تصویر13
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تصویر14

تصویر16

تصویر15

تصویر17

تصویر18
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فعالیت
گروهی

خود(با
كنيد
الرا تهيه
که عك
شکلهاند
بازسازي شد
مرمت يا
یکباستاني
آثار وخودابنيه
سينمايي يا
از
هايي ً
هنرستان
یکسبنا مث
دهید .به این
تمرین راكهانجام
دوستان
شهركهنرآموز و
همراه با
بگیرید.عكسها بازسازي
روي اين
مجازي) چند
سايتها
وجو در
راجست
تلويزيوني ازاز آن
سريالیک عکس
فيلم2و ساعت
فاصلۀ هر
فضاهايتا عصر به
سپسواز صبح
کرده و
انتخاب
شدهاند؟ در اين مورد گزارشي تهيه كنيد.

در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم برخي از عكاسان در رقابت با تابلوهاي نقاشي ،آثاري را به وجود آوردند
كه تصاويري دستكاري شده بود ،به عنوان مثال يك عكس ممكن بود از تركيب چند عكس و با مونتاژ آنها
صحنهاي نمايشي را بازسازي كند ،اين گروه از عكاسان را «پيكتورياليست » 1ميناميدند ،آنان با توسل به اين
شيوهها ميخواستند عكس را به اثري هنري تبديل كنند .اما به موازات اين گروه و درست در همان سالها،
گروهي ديگر تواناييهاي ذاتي عكاسي را كشف كرده بودند.
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(عکاسان تصویرگر) 1- Pictorialist
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تصویر37

تصویر38

ِ
مقابل دوربين جذاب بود ،بدون آنكه دغدغه خلق اثري هنري
واقعيت
دقيق
براي آنها توانايي عكاسي در ثبت
ِ
ِ
2
را داشته باشند .در دهة اول قرن بيستم واژه «عكاسي صريح » يا عكاسي مستقيم وارد ادبيات عكاسي شد.

تصویر39

2- Straight photography
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طرفداران « عكاسي صريح» در تمام شاخهها فعاليت
ميكردند ،عكاسي از چهره ،منظره ،معماري ،عكاسي
مستند اجتماعي و مانند آن .هدف آنان ثبت هرچه
دقيقتر آنچه بود كه با چشم ميديدند .آنها در عكاسي،
دانش فني و مهارتهاي زيباييشناسانه را تركيب
ميكردند كه اثري فاخر بيافرينند.
گروهي از پيروان اين مكتب ،جامعه و مسائل آن را
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 ميخواستند با تهية عكس از مشكالت و ناهنجاريهاي
اجتماع صنعتي ،دست به افشاگري زده و حتي تغييراتي
در جامعه ايجاد كنند.
يكي از چهره هاي شاخص اين رويكرد ،با عكاسي از
كودكاني كه در كارخانهها و در شرايط بسيار سخت كار
ميكردند و استثمار ميشدند و ارائه اين عكسها موفق
شد قانون كار كودكان را تغيير دهد.
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او در واقع جامعهشناسي بود كه از عكس و عكاسي براي بهبود شرايط جامعهاش بهره ميگرفت.
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فعالیت
کارگاهی

تمرین

دوربين خود را جلوي پنجره روي سهپايه بگذاريد و از صبح تا شب از رفت و آمد مردم هر چند دقيقه
يك عكس بگيريد و تغييرات عكسها را بررسي كنيد.

 -1در مناسبتهاي گوناگون مثل راهپيماييها ،مراسم عزاداري ،جشنهاي مختلف عكاسي كنيد،
عكسهايي بگيريد كه بتواند تا حد زيادي بيننده را در جريان آن اتفاق قرار دهد ،سعي كنيد به
چيزهايي توجه كنيد كه ممكن است كمتر به آن توجه شود .براي اينكار ،بايد مكان ،لحظه و ابزار
مناسب را انتخاب كنيد.
 -2روزهاي آخر سال و خريدهاي شب عيد موضوع بسيار جذابي است سعي كنيد چند روز پياپي از
آن عكاسي كنيد .توجه كنيد كه عكسهاي شما نشاندهندة حال و هواي آن روزها باشد .خانهتكاني و
خريد مايحتاج سفره هفتسين و غيره موضوع بسيار جذابي ميتواند باشد.
 -3به تفريحگاههاي 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 دوربينهاي 135
را ساخته شد ،دوربين كوچكي كه عكاسان مستند
اجتماعي به راحتي ميتوانستند با هر حلقه فيلم 36
فريم عكاسي كنند .سبك بودن و سهولت استفاده
از اين دوربينها تأثير شگرفي بر «    عكاسي مستند
خياباني» گذاشت.
در چند دهه ابتداي قرن بيستم موضوع كار عكاسان مستند
اجتماعي بيشتر فقر ،استثمار و نابرابريهاي اجتماعي بود.
پس از جنگ جهاني دوم ،يك آژانس عكس به وسيله
چند تن از عكاسان مهم از جمله تأسيس شد .دايره
فعاليت اين آژانس بسيار وسيع بود وموضوعاتي مانند
جنگ ،قحطي ،فقر ،گرسنگي ،حوادث طبيعي و غير
طبيعي را پوشش مي داد .
از تأثيرگذارترين افراد اين آژانس ميتوان به هِنري
كارتيه برسون اشاره كرد ،ديدگاه او در عكاسي
تأكيد همزمان بر فرم و محتوا بود .تركيببنديهاي
حسابشده ،كنترل سايهروشنها و رعايت همه اصول
پذيرفته شده تصوير براي او و دوستان همفكرش بسيار

تصویر46
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اهميت داشت و در عين حال وي معتقد بود كه عكس بايد در لحظهاي گرفته شود كه بهترين شكل انعكاس
روح واقعه باشد.
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تصویر59

تصویر60

مجلههاي مصور محل خوبي براي انتشار عكسهاي مستند بود ،براي نمونه به يكي ازعكاسان مأموريت داده شد تا
از شهري در ژاپن ،گزارش تصويري تهيه كند .فاضالبهاي صنعتي به دريا سرازير شده و باعث آلودگي فاجعهبار
محيط زيست ميشدند و نسلي از مردم آن شهر را دچار بيماريها و ناهنجاريهاي شديد جسمي كرده بودند،
اعتراضهاي محلي به نتيجه نرسيده بود ،طي  18ماه كار ،عكسهاي فراواني از آنجا تهيه و انتشار اين عكسها،
افكار عمومي جهان را چنان جريحهدار كرد كه باعث تعطيلي كارخانهها و بهبود شرايط آنجا شد.
با ورود تلويزيون به تدريج نقش مجلههاي مصور كمرنگ شد و يكي پس از ديگري تعطيل شدند.

تصویر61

تصویر62
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فعالیت
کارگاهی

فعالیت
گروهی

از روزنامههاي پر تيراژ عكسهايي را جستوجو و انتخاب كنيد كه دربارة يك موضوع اجتماعي است.
اين عكسها را به صورت فايل نيز ميتوانيد از سايت روزنامهها (خبرگزاري) جستوجو و ذخيره كنيد و
در كارگاه ارائه كرده و دربارة ويژگي عكسها (تركيببندي ،زاويه ديد ،و  )...گفتوگو كنيد.

خودآن
دربارة
الداده و
كارگاه
این و در
دراينترنت بهتهيه
یک جست
خوداز راه
برسون
كارتيه
عكس از
چند
نمايش ً
شکل که
وجوانجام دهید.
تمرین را
دوستان
هنرآموز و
همراه با
هنرستان
یک بنا مث
روشنبه و )...
بندي،
كنيد .و(تركي
راگفتوگو
فاصلۀ هر  2ساعت یک عکس از آن بگیرید.
سايهعصر
صبح تا
ب از
سپس
انتخاب کرده

عكاسي مستند اجتماعي بعد از دهه  60ميالدي
از دهة  60ميالدي به بعد شاهد تغييراتي بنيادي در
عكاسي مستند اجتماعي هستيم ،شكلي از عكاسي
مستند كه به نوعي هنري محسوب ميشود و كمكم به
موزهها راه پيدا ميكند.
هركدام از عكاسان با شيوة خودشان ديدگاههاي
اجتماعي خود را در عكس به نمايش گذاشتند ،بر
خالف ادوار قبل كه مشابهتهاي فراواني به لحاظ
فرم و مضمون در آثار عكاسان ديده ميشد عكسهاي
اين دوره هر يك امضاي شخصي داشت و منحصر به
تصویر63
خودعكاس بود.
نمايش انعكاسها ،خطوط ،روي هم افتادن سطوح
گوناگون و بافت شهري واجتماع ،كشف دنيا و جامع ه در
عكس ،نمايش چهرهاي ناقص از شهر و آدمها با عكاسي
خياباني و عكس هايي از اينگونه با عنوان «مستندات
جديد» نامگذاري شد .به طور كلي در آثار اين دوره ديگر
مسائلي مانند فقر ،بيماري ،بهرهكشي و موضوعات قابل
رؤيت همگان ،موضوع عكسها نبود .عكاسان بعد از دهه
 60سعي ميكردند كه اكتشافات ذهن خود را از فرهنگ
تصویر64
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 ميگرفت .همچنين عكاساني هم بودند كه با
بياني شاعرانه و گاه فراواقعگرايانه مسائل اجتماعي را عكاسي ميكرند.
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تصویر65

تصویر66

تصویر67

عكاسان مستند نوگرا
عكاسي مستند با حضور عكاساني نوگرا شكل تازهاي پيدا كرد .اين عكاسان با استفاده از فيلم رنگي هر يك
به شيوة خود شهر و مسائل جامعه را عكاسي كردند .يكي از عكاسان انگليسي جامعة مصرفي ،تنپرور و تنبل
انگلستان را به تصوير كشيد .مردمي كه مدام به فكر خوردن و تفريح كردن و لذت بردن بودند.
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اما گرايشي كه تحت عنوان «اسنپشات »3به معني عكاسي لحظهاي و فوري و بدون فكر قبلي در دهة  60آغاز
شده بود در دهههاي بعد در آثار عكاسان ،بروز پيدا ميكند ،آثار اين عكاسان فاقد هرگونه رعايت قوانين بصري
و تركيببندي است ،درست مثل عكسهايي كه مردم عادي ميگيرند.
چنين آثاري فاقد تسلط عكاسانه به فرم و ساختار تصوير است اما محتواي هدفمندي را طرح ميكند.
فعالیت
کارگاهی

فعالیت
کارگاهی

از فضاي كارگاه طراحي يا ساير كارگاهها و يا اتاق معلمين و يا دفتر هنرستان با توجه به فضاهاي داخلي
آنها عكاسي كنيد با مضمون «   مستند شاعرانه» عكسهاي خود را در كارگاه نصب كنيد و دربارة آنها
گفتوگو كنيد.

بر اساس ديدگاه مستند اجتماعي ،عكسهايي از عكاسان ايراني و يا ساير كشورها جمعآوري كنيد.
و دربارة تأثير تركيببندي ،نور و سايهروشن در عكس و ارتباط عناصر بصري با موضوع عكس و محتواي
اين عكسها گفتوگو كنيد.
با مراجعه به سايتها و كتابهاي عكاسي آثاري با رويكرد «    اسنپشات» تهيه و به كالس بياوريد و با
همكالسيهاي خود دربارة آن گفتگو كنيد.
فهرستي از عكاسان شاخص در اين زمينه را تهيه و به كالس ارائه كنيد.

ويژگيهاي عكاسان مستند
عكاسي مستند اجتماعي چون با مردم و روابط ميان آنها سر و كار دارد بايد حساسيتهاي جامعه را بشناسد،
آشنايي با فرهنگ جوامع و بايد و نبايدهاي آن يكي از ضروريات كار عكاسان حوزه مسائل اجتماعي است،
عكاسان موفق اين شاخه با خالقيتهاي فردي راه دسترسي به اهداف مورد نظرشان را پيدا ميكنند.
از طرف ديگر عكاسان مطرح اين گرايش بايد به نوعي جامعهشناس و متفكر بوده و نسبت به مسائل پيرامون
خود حساس باشند.
نکته

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

3- Snap shot
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هيچ چيز را كم اهميت ندانيم ،بسياري از موضوعات و رويدادهايي كه هماكنون با ما بوده و به نظر عادي ميرسند
اگر عكاسي شوند ،سالها بعد بسيار مفيد و جذاب خواهند بود .به اين فكر كنيد كه در سالهاي بعد ميخواهيد
زندگي امروزتان را براي گروهي تشريح كنيد ،عكسها چقدر مي توانند به شما كمك كنند.
اكنون وبا اين نگاه ،از مكانها ،آدمها ،مراسم ،اشيا و ابزار و  ...عكاسي كنيد .فراموش نكنيد ديدن عكسهاي
عكاسان بزرگ ،كمك بزرگي به شما خواهد كرد.
امروزه عكاسان مستند اجتماعي ،جامعة خود را تحليل ميكنند و ناهنجاريهاي پنهان در بستر روابط اجتماعي
را كشف نموده و آن را به نمايش ميگذارند به عبارتي مسائلي را مطرح ميكنند كه اغلب از ديد همگان پنهان
است .اما برخي از عكاسان سعي ميكنند تا جايي كه ميتوانند شاهدي بيطرف باشند .اينها هرگز با استفاده از
ابزار عكاسي باعث اغراق و وارونه جلوه دادن واقعيت نميشوند ،ولي با تمام اينها فراموش نكنيم كه عكس هم
ممكن است مانند بعضي از اسناد جعلي باشند ،اين مسئله مختص اين روزگار و در حوزة عكاسي ديجيتال نيست.
نمونههاي فراواني در تاريخ عكاسي مستند وجود دارد كه نشان ميدهد عكسها دستكاري شدهاند.
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فعالیت
کارگاهی

با توجه به مفهوم عكاسي مستند ،مشكالت و كمبودهاي مدرسه يا ويژگيهاي خاص آن را عكاسي كنيد
و براي هر مجموعه عنواني انتخاب كرده و در كارگاه نمايش دهيد .سپس دربارة مجموعههاي مستند
(مث ً
ال موضوع بهداشت ،زباله ،پالستيك در حياط مدرسه و بوفه ،آزمايشگاه ،سرويسهاي آبخوري و
بهداشتي و  )...با دوستان خود گفتوگو كنيد.
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ارزشیابی عكاسي مستند اجتماعي شهري
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 موضوعهاي اجتماعي با توجه به سفارشدهنده كار و اهداف پروژه در محل مشخص شده موضوع و ابزارهاي حرفهاي و تخصصي عكاسي براساس استانداردهاي حرفهاي.
عكس مستند اجتماعي شامل :انتقال كامل مفاهيم گزارش از طريق تصوير ،ثبت فایل با فرمت  ،W.A.Rتنوع در كادر با توجه به سفارش مشتري ،رضايت مشتري
شاخص ها:
 .1بررسي و تحليل موضوع عكاسي
 .2اجراي پروژه (عكاس از موضوع)
 .3دستهبندي و ويرايش تصاوير
 .4رعايت اصول كيفي عكاسي
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان  :براي بررسي آثار  30دقيقه ،براي پرسش شفاهي  30دقيقه
مكان :آتليه گرافيك
تجهيزات :رايانه
ابزار و تجهیزات :ابزار دوربين ديجيتال ،كارت حافظه ،فالش لنزهاي مختلف ،سهپايه
معیارشایستگی:
ردیف

مرحله کار

1

پذیرش سفارش

1

2

آمادهسازي مقدمات پروژه عكاسي

1

3

تهية عكس

2

4

تحويل فايل

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
اخالق حرفهاي ،كاربرد فناوري ،يادگيري مادامالعمر و كسب اطالعات ،ارتباط مؤثر و
كار تيمي

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی ا ز 3

نمره هنرجو

2

*
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2
عکاسی مردم نگاری
برای تهیه عکاسی مردم نگاری  ،هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟
هنرجويــان در ايــن واحــد يادگيــري مهمتریــن نــکات فنــی و شایســتگی هــای ضــروری بــرای حضــور
در جامعــه بــرای تهیــه عکــس مســتند را مــی آموزنــد .در ایــن نــوع از عکاســی ،کســب مهارت هــا و
شایســتگی های غیــر فنــی نقــش تعییــن کننــده ای دارد.

استاندارد عملکرد
تهیــه عکــس بــا توجــه بــه موضــوع و محــدوده جغرافیایــی بــه وســیله دوربیــن عکاســی در محــل ،بــا توجــه
بــه اســتاندارد های حرفــه ای (.ثبــت فایــل بــا فرمــت  ، RAWپوشــش کامــل موضــوع ،هماهنگــی و کســب
اجــازه ،رعایــت اصــول زیبایــی شناســی و کادر بنــدی)
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مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است ،آموزش موجب میشود تا فهم و دریافت انسان از محیط پیرامونش تغییر کند.
در ربع قرن اخیر ،زندگی انسانها تغییرات بسیاری را به خود دیده و رشد سریعى در دستیابی به علوم داشته
است .اگرچه فناوري دیجیتال سبب بهرهمندي 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 میتواند
موجب از بین رفتن بخشهای مهمی از خاطرات تاریخی و بسیاری از آداب و رسوم شود   « .مردمنگاری» ،یک
شيوة تحقیق و پژوهش به روش مشاهدة میدانی برای جمعآوری اطالعات از زندگی گروههای انسانی است
که دارای اشتراکات اقتصادی و اجتماعی در یک محدودة جغرافیایی هستند .عکاسی مردمنگاری نيز يكي از
شيوههاي پژوهشي است كه در حفظ میراث معنوی ،ارزشها ،آدابورسوم ،خاطرات و همچنين پیوند سنت با
دنياي مدرن كاربرد وسيعي دارد.
مردمنگار ،به مشاهده و مطالعة ویژگیهای مکان ،آداب و رسوم ،فعالیتهای روزانه ،روابط جمعی ،رفتارهای
فردی ،معیشت و همة جنبههای زندگی گروه مورد مطالعه در همة فصلهای سال میپردازد و با اطالعرسانی
تصويري به جامعهشناسان و منتقدان اجتماعی برای نتیجهگیری و بهتر شدن شرایط اجتماعی برای ادامة روند
زندگي كمك ميكند.
مردمنگاری شیوة نگریستن به روابط فرهنگی و روابط اجتماعی است و به ما کمک میکند تا دانش خود را نسبت
به جوامع بشری افزایش داده و بتوانیم به مطالعه عمیق جمعیتهای انسانی خانواده ،محله ،منطقه ،شهر ،اقوام،
گروههای اجتماعی ،اقتصادی ،مذهبی و سیاسی بپردازیم .مردمنگاران با روحيهاي بیطرف و صادقانه ،بدون
قضاوتِ فردي ،اطالعات محیطی را برای اطالعرسانی گردآوری میکنند.
براي مثال مجموعة افراد ساکن دریک روستا كه در یک محدودة جغرافیایی مشخصي زندگی میکنند و از
خدمات مشترک روستایی مانند آب ،برق ،جاده بهرهمند هستند و نيز منابع معیشتي و اقتصادي يكساني دارند،
میتوانند یک هدف مردمنگاری باشد .همچنين مجموعة افراد شاغل در یک کارخانه ،ساختمان اداری و یا یک
شهرک را به دلیل داشتن محدودة جغرافیایی ،هدف مشترک ،اشتراکات اقتصادی و اجتماعی میتوان به عنوان
موضوع مردمنگاری انتخاب کرد.
فعالیت
کارگاهی

خود و
هنرستاندارند
الکه به تن
اشخاص،
بنشینید وبهبهاینچهرة
خانوادگی
قدیمی و
آلبو وم عکس
همراهبه بادیدن
-1
لباسی ً
یک بنا مث
شکل که
انجام دهید.
تمرین را
هایخود یک
دوستان
هنرآموز
کنید.
سپسآنهااز دقت
زندگی
طهای
رابه محی
عصر به فاصلۀ هر  2ساعت یک عکس از آن بگیرید.
صبح تا
کرده و
انتخاب
 -2فایلهای دیجیتال عکسهای یادگاری ،جشن تولد ،سفر و یا میهمانیهای قديمي و اخیر خود را ببینید.
 -3سعی کنید شباهتها ،تفاوتها و تغییرات ایجاد شده در گذر زمان را در آلبوم عکسهای قدیمی و
فایل عکسهای امروزی بیابید .دربارة نتايج مشاهدات خود در كالس گفتوگو كنيد.
 -4تغييرات شديد فرهنگي و آداب و رسوم اقوام ايراني در گذشته و اكنون در يك قوم يا طايفه را به
صورت جمعآوري عكس از مجالت  ،كتابها و يا سايتها ،در كالس به نمايش بگذاريد.
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روش كار مردمنگارها
مردمنگارها براي كسب اطالعات الزم دربارة زندگی اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی گروههای مورد مطالعة خود
از ابزارهاي گوناگوني مانند پرسشنامه ،گفتوگو در قالب مصاحبه و مشاهده ،مطالعة اسناد مکتوب ،یادداشت
کردن اطالعات شفاهی ،جمعآوري قصهها و حوادث تاریخی ،ضبط صدا ،جمعآوری ابزار و ادوات وسایل زندگی،
فیلمبرداری و عکاسی استفاده ميكنند.

عكاسي؛ ابزار مردم نگاران
درآغاز پیدایش عکاسی به دلیل طوالنی بودن زمان عکسبرداری ،امکان تهیة عکس از موجودات زندة متحرک
امری نشدنی بود .بيشتر موضوعات ،عکاسی اشیا ،بناها ،طبیعت پیرامون و چیدمان اشیا تحت عنوان طبیعت
بیجان بود .با آسان و سادهتر شدن کار با دوربین عکاسی ،محققان علوم اجتماعی به خصوص مردمنگارها خیلی
زود به توانمندی ابزار عکاسی به ويژه در ثبت و ضبط دقيق مشاهدات عینی خود پی بردند.
دوربین عکاسی خیلی زود در میان سفرنامهنویسان ،محققان علوم اجتماعی بهويژه انسانشناسها برای تکمیل
تحقیقات و پروندههای گونهشناسی و براي نشان دادن اجزای چهره شامل ،رنگ پوست ،فرم مو ،گوش ،دهان و
بینی جايگاه ويژه و كاربردي پيدا كرد.

تصویر 1

160

تصویر  2پوشاک ،موزه مردم شناسی چالشتر،
چهارمحال بختیاری

تصویر  3دعا ،بخشی از مراسم عروسی ،ترکمن

تصویر  4شادمانی کودکان در عروسی ،نورآباد ممسنی

تصویر  5موالژ لباس و چهره ،موزه مردم شناسی ،قزوین

تصویر  6موالژ لباس و چهره ،موزه مردم شناسی ،قزوین
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بسیاری از محققان مردمنگار علوم اجتماعی در تالش هستند تا اطالعات بيشتري نسبت به مردم داشته باشند .آنها با
توگو هستند تا از این طریق بتوانند
مشاهدة مکانها و فرهنگها ،بهطور دائم در حال یادداشتبرداری ،طراحی و گف 
اعمال ،رفتار ،اعتقادات و به طور كلي فرهنگ يك قوم يا طايفه يا گروه انساني را از طریق نوشتن نتیجة مطالعات
خود انتقال دهند .در این مسیر ،عکاسی جایگاه خود را یافته و به عنوان مهمترين ابزار برای مستندكردن پژوهش
کاربرد پیداکرد بهطوری که بسیاری از مردمنگاران و محققان علوم اجتماعی موقعیت عکاسی در این علم را همانند
موقعیت و جایگاه «   سر» در بدن میدانند.
پژوهشکنید

بــه مطالعــه وتحقیــق در مــورد تاریخچــة محــل ســکونت (محلــه ،منطقــه ،شــهر يــا روســتا و  ) ...و یــا
کارخانــة نزدیــک آن بپردازیــد .بــا مطالعــة منابــع کتابخانــه ای ،جمـعآوری مشــاهدات عینــی ،پرســش
و گفتوگــو بــا افــراد ســالمند و متخصــص دانســتههای خــود را افزایــش دهیــد و بــا اعضــای خانــواده
و همکالس ـيهايتان درمیــان بگذاریــد ســپس نتايــج را در كالس درس ارائــه كنيــد.

ازکجا شروع کنیم؟
برای شروع عکاسی مردمنگاری میتوان از خود شروع کرد .فضاهای شخصی مانند محل زندگی ،اتاق کار ،کالس
درس ،کارگاههای هنرستان ،وقتی که در کار گروهی شركت ميكنيم يا پروژهای را به پایان میرسانیم ،هنگام
خوردن غذا و حتي تصویر خود در آینه و لحظات شبیه آنها همگی موضوعات عکاسی خودنگاری هستند.
نکته

در طی این مراحل ،خودنگاری عالوه بر خودشناسی ،تمرینی برای سرعت عمل و غلبه بر مشکالت فنی
عکاسی است .بعد از مدتی میتوانیم با اضافه کردن سایر اعضای خانواده و دوستان ،محدودۀ عکاسی را
بزرگتر کنیم و این بار بیشتر در عکسهایمان در پی یافتن روابط جمعی و اجتماعی میان اعضای خانواده،
دوستان و همکالسیها باشیم .بهتر است در ساعات مختلف به عکاسی از خانواده بپردازیم .در ادامه و با
گذشت زمان همسایهها ،آشنایان ،فامیل و افراد محله و منطقة زندگی خود را از پشت دوربین عکاسی
ببینیم .با این روش رفتهرفته دایره و محدودة فضایهای عکاسیمان را وسعت بخشيده و بر تجربة عکاسی
خود میافزاییم .در عکاسی مردمنگاری با موضوعات بسیار زیادی روبرو میشویم که ميتوان به پوشاک،
غذا ،آرایش ،وسایل زندگی ،فعالیتهای روزانه ،مشاغل ،رفتارها ،تفریح و سرگرمی ،نیایش و عبادت،
ورزش ،استراحت ،خواب ،عالقمندیها و ...مانند آن اشاره کرد.
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تصویر 11

تصویر 12

تصویر 13

عکاسی مردمنگاری روشي مؤثر در انتقال حافظة شفاهی به حافظة تصویری است .به گونهاي كه آیینها ،سنتها
فرهنگ بومي و قومي ،ادبيات ،تاريخ و موضوعاتي مانند آن بدون کم و زیاد و اغراق به نسلهای بعدي منتقل میشوند.
عکاسی مردمنگاری به بازنمایی ارزشهای مادی و معنوی در جغرافیای زندگی ما کمک ميکند و یکی از مهمترين
گرایشهای عکاسی مورد نیاز جامعه براى تقویت حافظة تاریخى است که نباید از سر اتفاق و کار لحظهای انجام شود.
بايد توجه داشت كه داشتن یک برنامة دقیق و هدف درازمدت ،براي يك پروژة عكاسي مردم نگاري الزم و ضروري است.

تصویر  14سرباز و خدمه دربار ،نیاوران (1862عکس با دست رنگ آمیزی شده است)
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نکته

عکاسی از همسایه ،محله و مشاغل ،نیازمند اخذ مجوز و رضایت افراد است.

عکاسی مردمنگاری
استفاده از تصویر در سفرنامهنویسی و انسانشناسی قدمتی طوالنی دارد .انسانشناسان و مردمنگاران پیش از
اختراع عکس با کمک طراحی و نقاشی ،تصویر مورد نظر خود را تهیه میکردند .تصاویر پیش رو از سفرنامه
لرستان و خوزستان برداشته شده اند.

تصویر 15
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تصویر 16

تصویر 17
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تصویر 18

از آنجا که عکاسی ،ابزاری توانمند در شناختن و شناساندن فعالیتهای روزانة اجتماعی و فرهنگی جامعه و یکی
از مهمترين وسایل مردمنگاری است ،خود یکی از شیوههای پژوهش در حوزة علوم اجتماعی است.
در ابتدا ،مردمنگاران در کنار یادداشتهاي خود از عکسهایی که گرفته بودند ،استفاده میکردند تا هنگام
جمعبندی مطالب و پژوهشهای خود از تصاویر و یادآوری بصري آنها بهره ببرند .همچنین آنان برخی از عکسها
را برای چاپ در کنار نوشتههایشان انتخاب کرده و یا هنگام سخنرانی به نمایش میگذاشتند.
امروزه در تمامی تحقیقات و پژوهشهای اجتماعی از دوربین عکاسی و فیلمبرداری استفاده میشود .مردمنگاران
از عکس به عنوان یک سند و عاملی برای به حافظه سپردن و بازخوانی اطالعات استفاده میکنند .عکس
مردمنگارانه حامل پیامهای متعددی است و میتواند انعکاسدهندة وضعیت موجود یک جامعه و جنبههای
مختلف فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی مردم باشد.
نکته
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استفاده از دوربین عکاسى براى تحقق مردمنگارى ،در یک مبحث علمی به اسم « انسانشناسی
تصویرى» در علوم اجتماعی جاى مىگیرد.
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تصویر 19

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

تصویر  22عکس های ایالت و عشایر کهگیلویه و بویراحمد
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از همان اولین لحظات تاریخ ورود دوربین عکاسی به
ایران ،تاریخنگاری تصویری و مردمنگاری با ثبت شیوة
زندگی مردم آغاز شد و عكسهاي به جا مانده از این
دوران از روشنترین سندهايي است که راه و رسم
زندگی این دورهها را آشکار میسازد.

تصویر  23عکس خودانداز ناصرالدین شاه ،در زیر اصل عکس
نوشته شده است :این عکس خودم را خودم در اندرون انداخته ام.

نکته

فعالیت
گروهی

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

اند
هنرستانشده
عکس ارائه
علمی را
تاریخی یا
پژوهش
تمرین راچند
سایتها،
دوستانها و
وجو ودر کتاب
همراهبا باجست
-1
یککهبنابامث ً
خود
ال
شکل که
دهید .به این
انجام
خودیایک
هنرآموز
نماييد.
كالس ارائه
كرده و در
گزارشي تهیه
در آنها
صبحازتاعکس
استفاده
کردهو ودربارۀ
انتخابکنيد
راانتخاب
بگیرید.
عکس از آن
ساعت یک
فاصلۀ هر 2
عصر به
سپس از
 -2به عكسهاي شماره  19تا  22نگاه كنيد ،چه چيزهايي در اين عكسها ميبينيد ،دربارة مشاهدات
خود در كارگاه گفتوگو كنيد.
محورهاي گفتوگو -1 :پوشاك مردم  -2طبقه اجتماعي
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عکاس مردمنگار بعد از انتخاب گروه اجتماعی و محدودة مکانی ،با موضوعات عکاسی بیشماری روبهرو میشود.
عکاس مردمنگار از محدودة زمانی چهار فصل در ساعات مختلف شبانهروز از فعالیتهای روزانه ،غذا ،پوشاك
آیین و آداب و رسوم ،موفقیتها ،جشنها و مراسم ،رفتارهای فردی و جمعی ،زیستبوم مردم و مانند آن عکس
تهیه ميكند .عکاسی مردمنگارانه بر واقعیت استوار است و فعالیت روزمرة انسان را بیان ميكند .عکاس مردمنگار
لحظهبهلحظه موضوع عکاسی خود را زیرنظر دارد و ثبت ميكند .او بیشتر اوقات را در کنار موضوعميماند و در
كنار آن زندگي ميكند.
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تصویر 27

تصویر 28

تصویر 29

تصویر 30

(پوشاک محلی برخی از اقوام ایرانی .پوشاک یکی از نشانه های مهم فرهنگی به
حساب می آید).

تصویر 31
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تصویر 32

مهمترين ویژگی و ارزش عکس در مردمنگاری ،مستند
بودن آن است .زیرا عكسهاي مردمنگاری توان بازگویی
و نمایش اطالعاتی را دارند که گاهی از آنها برای به
مقیاس گذاشتن و بازسازی استفاده میشود .مث ً
ال ما با
مرور عكسهاي آرشیوی دورة قاجار به چگونگی روند
زندگی آنها پی میبریم .مطالعة این عکسها اطالعات
مفیدی از چگونگی نوع زندگی شامل پوشش ،غذا،
روابط اجتماعی ،فرهنگ ،اقتصاد ،معماري و سیاست
آنها به پژوهشگران حوزههای گوناگون میدهد .برای
مثال آگاهی از نوع لباس ،پوشش ،آرایش و  ...در بازسازی
و خلق یک اثر سینمایی یا مجموعۀ تلویزیونی ،به فيلمساز
بسیار کمک میکند ويا مرمت و بازسازي يك بناي تاريخي
به استناد به عكسهاي باقيمانده از آن بنا ،با مطابقت
بیشتری انجام می شود.
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تصویر  35کوچ عشایر بختیاری طایفه هفت لنگ

تصویر  - 36الف پوشاک مردم بختیاری

تصویر  - 36ب شیر سنگی( ،برد شیر) نماد دالوری
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فعالیت
کارگاهی

چند نمونه از پژوهشهای هنری ،فرهنگی و یا علمی(مانند ساخت يك مجموعة تلويزيوني ،مرمت يك
ساختمان تاريخي ،مرمت يك اثر هنري و مانند آنها) را که از عکسهای مستند و مردمنگاری بهره
بردهاند انتخاب كنيد .نمونهها و شواهد خود را به صورت گزارش تصویری در كالس ارائه کنید.

ترکیببندی وابزار عکاسی مردمنگاری
از آنجاکه عكسهاي مردمنگاری جنبة مستند دارند و به ما کمک ميكنند که واقعیت عینی را آن طور که هست
بیان کنیم ،از لنزهایي كه فاصلة کانونی خیلی بلندي دارند (تله) و یا لنزهایي كه دارای فاصلة كانوني خيلي کوتاه
هستند (وايد) كه نسبتها و اندازهها و واقعیت عینی را تغییر میدهند ،استفاده نمیشوند .به همين دليل بهترین
فاصلة کانونی لنز در عکاسی مردمنگاری لنزهای نرمال است که زاویه دیدی معادل چشم انسان دارند و در آن
نسبت دوری و نزدیکی و پرسپکتیو اجسام همانند دید چشم انسان است.
نکته

در عکاسی مردمنگاری برای رعایت اصول واقعگرایی و رعایت نسبتها ميتوان از لنزهای تله کوتاه
برای پرتره و لنزهای واید معمولی نيز برای نشان دادن مکانها و چشماندازها استفاده کرد.

در انتقال واقعیت از طریق تصویر ،مهارتهای عکاسی ،شناخت عناصر زیبا در تصویر ،زیبایی ،زاویة عکسبرداری،
وضوح تصویر ،کادربندی دقیق و مناسب ،نظم و تقارن ،رنگها و سایه روشنهای عکس ،برای بهتر دیده شدن
عکس و در نهايت تركيببندي مناسب و دقيق از عوامل مؤثر و بسيار مهم هستند.
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فعالیت
کارگاهی

از طريق هماهنگی قبلی با یک نفر از اعضای خانواده و یا کسب اجازه از اقوام و دوستان خود ،بیست
و چهار ساعت زندگی وکارهای روزانة آنان را عکاسی کنید .شما فقط بيننده باشید و در هر لحظه از
مشاهدات عینی خود عکس بگیرید .با این کار شما داستانی مصور از زندگی روزانه یک انسان تهیه
کردهاید .این مجموعۀ عکس ،يكي از انواع عکاسی مستند مردمنگاری خواهد بود .عکسهای خود را در
کارگاه ارائه کنید و اجازه دهید دیگران نظرات خود را دربارۀ عکسهای شما بگویند.

روش کار عکاسان مردمنگار
عکاس مردمنگار همة جوانب یک جامعة کوچک و محدود را مورد بررسی قرار میدهد .وظیفة عکاس مردمنگار
توصیف و نگارش دقیق تصویری به کمک دوربین عکاسی است .این روش مطالعه را در علوم اجتماعی "مونوگرافی"
میگویند که معادل آن در فارسی "تکنگاری" است .مجموعه عکس پیش رو در قالب تک نگاری از تعزیه و تعزیه
گردان های شهر ل ِنده در استان کهگیلویه و بویراحمد تهیه شده است.
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تکنگاری ،توصیفی از همة جوانب یک خانواده ،طایفه ،قبیله ،نژاد ،محله ،مجتمع مسکونی ،واحد صنفی یا
کارخانه ،یک شهر و یا هر گروه ،واحد و قشر اجتماعی است .به عنوان مثال در تکنگاری یک شهر یا روستا و
یا یک محله ،اوضاع اجتماعی ،سبك زندگي ،ارتباطات فرهنگی ،محیط زندگی ،عادات و رفتار ،مشاغل ،هنرها و
صنايع ،رفتارها و هنجارهای فردی و گروهی و به طور کلی جزئیات زندگی مردم بر اساس مشاهدة مستقیم و
عینی مورد بررسی قرار میگیرد.
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پژوهشکنید

در مجالت و روزنامهها و یا سایتهای خبری ،مقاالت و گزارشهای مصوری را جستوجو کنید که در آنها
از نوع عکاسی مردمنگاری استفاده شده است.
عکاس مردمنگار باحضور و شرکت فعال در جامعه و معاشرت با مردم ،از طریق مشاهده ،به مطالعه و توصیف
وقایع و امور اجتماعی میپردازد و همیشه در جستوجوی یافتن بهترین راههای رسیدن به مقصود است.
این روش ،نخستین بار در قرن هجدهم توسط اروپاییها که به قصد شناختن مردم سرزمینهای دور و
ناشناس به قارههای ديگر می رفتند ،به کارگرفته شد .درآن سالها عکاسان با دوربینهای بزرگ شروع به
مسافرت به سرتاسر دنیا میکردند تا بتوانند از کشورهای دور و نادیده مانند مصر ،چین ،هند و....برای مردم
اروپا و غرب عکس به ارمغان بیاورند .رفتهرفته عکاسان دريافتند برای اینکه عکسهایشان حاوی پیام و
اطالعات بیشتری باشد ،باید از شیوههای پژوهش میدانی مردمشناسها استفاده کنند و بدينگونه عکاسی
به کمک علم مردمشناسی توانست به فرم جدیدی دست يابد .همچنين جنبههای دیگری از مردمنگاری
كه بیشتر در زمینة مستندسازي علمی و نژادشناسی انسان بود ،سوژة مهم عكاسان مردمنگار شد.

اهمیت و ضرورت عکاسی مردمنگاری
فرهنگ تصویری و زبان عکس به عنوان یکی از منابع مهم علم ارتباطات انسان و رساندن آگاهیهای الزم،
میتواند پشتوانهای غنی در پژوهشها و انتقال مفاهیم ارتباطی (علوم ارتباطات انسانی) باشد .مردمنگار ،هدفی
جز صحت علمی و صداقت در بیان یافتههایش ندارد و به همين دليل ،عکس و عکاسی اهمیت و ضرورت ویژهای
پیدا کرده است .
عکاسی ،قدرت زیادی در آشکارسازی ناشناختهها دارد .عكسها ،افراد و مناظري را نشان میدهند که قب ً
ال کسی
آنها را ندیده است و میتواند پیامآور مفاهیم ارتباطی جديد و مؤثری برای مخاطبين باشد.
پژوهشکنید

رسانههای ديگري را که میتوانند مانند عکاسی در شناساندن فرهنگ اقوام و ملل و به طور کلی مردمنگاری نقش
داشته باشند ،بررسی کنید و دربارۀ تفاوتها و شباهتهای این رسانهها با رسانۀ عکس ،در کارگاه گفتوگو کنید.
محورهای گفتوگو:
 نمایش فیلم دربارۀ یک گروه اجتماعی (قوم ،قبیله ،طایفه ،گروهی از افراد با ویژگیهای مشخص و مشترك)؛ نمایش عکس دربارۀ یک گروه اجتماعی؛ تفاوتها ،شباهتها ،مزیتها (با ذکر دلیل و نمایش عکس).مردمنگار ،با بهرهمندی از هنر عکاسی میتواند به زبان گویایی در ایجاد ارتباطات انسانی دست یابد و
نوعی فرهنگ تصویری خاص را مطرح کند که هم سازنده است و هم برای بهبود شرایط اجتماعی ،کیفیت
آموزشی ،تعلیم و تربیت ،نشر و اشاعة افکار و اندیشههای واالی انسانی در خدمت جوامع بشری قرارگیرد
و آنچنان پیام گویایی باشد که به محض ارسال ،سریعاً و به سادگی از جانب گیرندة پیام دریافت شود .
185

نکته

نکته

فعالیت
کارگاهی

مردم نگار و جامعهشناسانی که دارای تحقیقات میدانی در میان ایالت و عشایر بودهاند ،عکسهایی
از آنها گرفتهاند که ارتباطات اجتماعی عشایر را معرفی ميكند .این عکسها شاید از نظر عوامل فنی
و تکنیکی ضعیف باشند اما از آنجا که شناختی از روابط اجتماعی درون ایل و روابط سیاسی حاکم
بر طوایف و ایالت به دست میدهند ،بسیار اهمیت دارند .گاهی مواقع ،عکاسان همان پژوهشگران
مردمنگار هستند ولي برخي مواقع ،آنان در کنار یک گروه پژوهشگر و در قالب کارگروهی ايفاي
نقش میکنند.

مسیر موفقیت و تکمیل یک پروژة عکاسی « مردمنگاری» با گفتوگو و هم صحبتی آغاز میشود.
پیوسته باید موضوع را از ورای دوربین عکاسی ببینیم و اوقات زیادی را در کنار موضوع باشیم .برای
تمرین و کسب تجربه در هنگام عکاسی در مسیر مدرسه ،اتوبوس ،خیابان و مکانهایی مانند آن
سعی کنید با دیگران هم صحبت شوید .در سفرهای روستایی جویای ساختار اجتماعی و عشیرهای
افراد شوید و سعی کنید در برابر پرسشهایتان شنوندة خوبی باشید .ابتدا با مردم ،ارتباطی کالمی و
مؤثر برقرار کنید و در مواردی که الزم و ضروری است حتماً برای عکاسی از سوژههای خود موافقت
آنها را کسب کنید چرا كه در بسیاری از موارد برای عکاسی از یک قوم یا طایفه نیاز به اخذ مجوز
از بزرگان یا ریش سفیدان خواهید داشت.

در گروههای  2یا  3نفره یک موضوع را برای عکاسی مردمنگاری انتخاب کنید و عکسهای خود را به
کارگاه آورده و دربارۀ آن با یکدیگر گفتوگو کنید .برای مثال ،از طريق هماهنگی با مدیر هنرستان و
یا معاون آموزشی یک هفتة کامل و به طور روزانه از فعالیتهای کارگاهی و کالسی هنرجویان رشتۀ
حسابداری ،نقاشی ،صنایع دستی یا معماری عکاسی کنید و گزارش تصویری خود را با هدف مروري بر
فعالیتهای یک گروه دانشآموزشی در هنرستان كه اشتراكات فني و هويتي دارند ،ارائه کنید.

عکاسی مردمنگاری تنها به عکسبرداری از رفتارها و آداب اجتماعی قبایل ،اقوام ،جماعتهای کوچک و دور
افتاده و فضاهای قدیمی و سنتی آنها محدود نمیشود .موضوع عکاسی مردمنگاری تنها از جامعة سنتی و آنچه
که از گذشته میآید نیست؛ بلکه میتواند از دستاوردهای گذشتگان نيز بهرهمند شود .عکاسی مردمنگاری مسیر
مطالعة گروههای اجتماعی را برای مردم شناسان ،جامعهشناسان و منتقدین اجتماعی باز ميكند و کمک ميكند
تاریخ مص ّور ساخته شود و جامعه به سوی تحرک و تکامل حرکت کند.
انتخاب محدودة یک شهرک مسکونی ،یک کارخانه ،یک مؤسسه و یا شرکت میتواند موضوعی برای آغاز عکاسی
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مردمنگاری باشد .فعالیت عکاسی مردمنگاری با انتخاب یک محدودة جغرافیایی و یا موضوع واحدي آغاز میشود.
مطالعه ،تحقیق و گفتوگو با افراد موضوع پروژة عکاسی ،موجب عملکرد بهتر و آگاهانة ما در تهیه و تولید عکس
خواهد شد.
خانواده را جامعة کوچک تعریف میکنند .برای آنکه بتوانیم در جامعه عکاسی کنیم احتیاج به تجربة فنی دوربین
عکاسی و تجربة اجتماعی رودررو شدن با موضوعات انسانی را داریم .بنابراین ،خانواده بهترین موضوع برای تمرین
عکاسی مستند در حوزة علوم اجتماعی است .تهیة عکس از خانه و خانواده در ساعات مختلف به ما در کسب
تجربة الزم برای عکاسی از واحدهای اجتماعی بزرگتر کمک ميكند.
پژوهشکنید

نکته

پژوهشکنید

 -1سعی کنید قبل از آنکه وارد جوامع بزرگ اجتماعی برای عکاسی مردمنگاری شوید عکاسی را از خانه،
خانواده ،آپارتمان ،مجتمع مسکونی ،محلة زندگی ،هنرستان ،منطقة شهری ،روستا و محدودة جغرافیایی
سکونت خود آغاز کنید و رفته رفته قلمرو عکاسی خود را وسیعتر و دور از خانه تعیین کنید.
 -2در شهر و یا منطقهای که زندگی میکنید چه اقوام و طوايف و یا گروههای انسانی را میشناسید؟
 -3آیا میتوانید یک پروژة عکاسی از آنان را آغازکنید؟
 -4برای این کار نیاز به چه مقدماتي دارید؟ نتایج کار پژوهشی و عکاسی خود را به صورت گروهی در
کالس ارائه کنید.
مطالعه و کسب اطالعات عمومی از طریق کتابخوانی ،جستوجو در اینترنت ،گفتوگو با افراد و ساکنین
با سابقه به ما کمک ميكند تا در مشاهدات خود عمیقتر وآگاهانهتر عمل کنیم.

باوالدین ،پدر بزرگها و مادربزرگها در مورد هویت قومی خودتان صحبت کنید و تالش کنید که با کمک
دوربین عکاسی به ثبت فرهنگی قومیت خودتان بپردازید.
این روزها با توجه به اینکه نقش اقوام بیش از پیش در توسعة کشور آشكار ميشود و منابع سرشار میراث
فرهنگی و معنوی ایران کم کم به فراموشی سپرده میشود ،عکاسی مردمنگاری میتواند در ثبت و ارایة
این گنجینههای ملی مؤثر واقع شود .ميراث فرهنگي و معنوي ،آداب و رسوم ،سنتهاي خانوادگي و بومي
شهري كه در آن زندگي ميكنيد ،موضوع خوبي براي عكاسي مستند مردمنگاري است.

عکاسی مردمنگاری چه نقشی در حفظ میراث فرهنگی ،صنایع دستی و بومی و نيز ميراث معنوي یک
کشور دارد؟ یافتههای خود را در کارگاه ارائه کنید.
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در دنياي معاصر ،عكاسان مردمنگار از حمايتهايي 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
پروژه علمي در حوزة علوم اجتماعي و مردمشناسي حمايت ميشود .بنابراين اين عكاسان از حمايت
مالي شامل قراردادهاي استاندارد ،بيمة شخص ،ابزار و لوازم و مانند آن بهرهمند هستند اين نوع از روابط
استاندارد در قالب يك كار تيمي به دانش و مهارت عكاس مردمنگار كمك كرده و آيندة اين حرفه را نيز
تضمين ميكنند.

فصل 4عکاسی مستند
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ارزشیابی عكاسي مستند مردمنگاري
شرح کار:
عكاسي از موضوعات اجتماعي و فرهنگي درشهرها به منظور ثبت وقايع و تهيه عكس مستند با رعايت اصول و نكات فني عكاسي

استاندارد عملکرد:

شــناخت و معرفــي قوميتهــاي مختلــف و گــروه هــاي مردمــي از طريــق عكــس بــا توجــه بــه ســفارشدهنده كار و اهــداف پــروژه در محــل مشــخص شــده موضــوع و کاربــرد
ابزارهــاي حرفـهاي و تخصصــي عكاســي بــر اســاس اســتانداردهاي حرفـهاي.
شاخص ها:
 .1نمايش ويژگيهاي قومي و شاخصههاي فرهنگي مردم در عكس
 .2نمايش وضعيت زندگي مردم در مناطق گوناگون شهري و روستايي
 .3تهية عكس بر اساس استانداردهاي عكاسي
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان  :براي آماده شدن ،جايگيري و كادربندي و تهيه يك عكس  30دقيقه و براي بررسي نمونه كار  30دقيقه
مكان :در محيط شهر ،روستا يا فضاهاي عشايري
تجهيزات :دوربين ديجيتال  DSLRو لنزهاي مربوطه
ابزار و تجهیزات :دوربين ديجيتال و وسايل مربوطه (نور و لنزهاي مختلف)
معیارشایستگی:
ردیف

مرحله کار

1

پذیرش سفارش

1

2

آمادهسازي مقدمات پروژه

1

3

تهية عكس

2

4

تحويل فايل

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
اخالق حرفهاي ،كاربرد فناوري ،يادگيري مادامالعمر و كسب اطالعات ،ارتباط مؤثر و
كار تيمي

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی ا ز 3

نمره هنرجو

2

*

فصل 2
5

عکاسی ورزشی

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.

1
عکاسی ورزشی
برای عکاسی ورزشی  ،هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟
هنرجويــان در ايــن واحــد يادگيــري 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.

استاندارد عملکرد
تهيــة عكــس ورزشــي از مســابقات و رخدادهــاي ورزشــي بــا وســايل حرفـهاي عــكاس ورزشــي بــا توجــه بــه
اســتانداردهاي حرف ـهاي .عكــس ورزشــي :پوشــش كامــل مســابقات و رخدادهــا ،تهيــه عكــس از صحنههــاي
خــاص ،تهيــة عكــس از چهــره ورزشــكاران ،رعايــت اصــول خبــري و كادربنــدي متناســب بــا ورزش خــاص،
ثبــت فایــل بــا فرمــت R.A.W
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عکاسی ورزشی
انســان بعــد از اختــراع عکاســی و همــه گیــر شــدن آن در عرصــه جهانــی همیشــه بــه دنبــال راهــی بــرای
پیشــرفت و ایجــاد تنــوع در آن بــوده اســت.با توجــه بــه همیــن دیــدگاه شــاخهها و ســبکهای مختلــف
عکاســی شــکل گرفــت .عکاســی خبــری یکــی از آن شاخههاســت کــه بــه دلیــل میــل انســان بــرای دیــدن
واقعیــت بــه واســطه عکــس از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
فعالیت
گروهی

آیا فقط عکس می تواند به عنوان ســند واقعیت محســوب شــود؟ در این باره با همکالسـیهای خود
گفتوگو کنید.

عکاســی ورزشــی يكــي از شــاخههاي عکاســی خبــری اســت و در آن از رویدادهــای ورزشــی عكاســي میشــود.
در ایــن نــوع عکاســی ،تجهیــزات و ابزارهــا نقــش مهمــی دارنــد زیــرا ســوژهها متحــرک هســتند و عــکاس
بعضـاً از صحنــه مســابقه دور اســت بنابرایــن داشــتن ابزارهــای قدرتمنــدی همچــون دوربیــن ســريع و لنزهــاي
تلــه الزم اســت.
پژوهشکنید

تحقیق کنید ویژگی دوربینهای عکاســی مختص ورزشــی چیست؟

در اوايل قرن نوزدهم اولين عكس ورزشي گرفته شده و عكاسي ورزشي متولد شد(.تصویر )1

تصویر 1

تصویر 2
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دومین عکس تاریخ عکاسی ورزشی نیز اولین صعود به قله کوه «مونت بالنت» است ،برای ثبت این عکس  25نفر با
 250کیلو از ورقههای امولسیوندار و چادری برای تاریکخانه همکاری کردهاند (.تصویر )2
فعا لیت
گروهی

دربارة روش ثبت عكس بر روي شيشــه كه در ســالهاي دور متداول بود ،پژوهش كنيد و نتایج را
در کارگاه ارایه دهید.

به فاصلة بیست سال بعد از این عکس ،فیلمهای 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 بخشهای مختلف عکاسی ورزشی
ضروري است.
 -1كنش ورزشی
 -2ويژگ 
ي ورزشی( جنبهها ،چهرهها ،حاشيهها  ،نگاه ژرف و چشمگير در ورزش)

فعاليت يا عمل ورزشی()Action of sport
در اين بخش عکاس لحظات ناب ورزشی را ثبت ميكند که در رسانههاي مختلف منتشر ميشود .به عنوان مثال
عکاسی از مسابقات ورزشی همچون فوتبال و والیبال و كشتي.
مقدمات عکاسی ورزشی در بخش کنش ورزشی
 -1مطالعه عکس ورزشی و تصویرسازی ذهنی
 -2یادگیری نسبي قوانین هر رشته ورزشی
 -3تهية تجهیزات مناسب و تسلط بر آنها
 -4داشتن اطالعات و اخبار به روز ورزشی

 -1مطالعه عکس ورزشی و تصویرسازی ذهنی
یکــی از بهتریــن کارهایــی کــه میتوانیــد قبــل از بــه دســت گرفتــن دوربیــن انجــام دهیــد ،تصویرســازی
ذهنــی اســت.
مهمتریــن عامــل در ثبــت عکــس خبــری ورزشــی ،خلــق عکــس در ذهــن اســت ،ایــن بــدان معنــی اســت کــه
بــرای هــر مســابقه بايــد بــا تصویرســازی ذهنــي و برنامهریــزی آمــاده شــوید کــه ایــن کار بــا تمرينــات پيوســته
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در عكاســي و دیــدن دیگــر عکسهــای ورزشــی محقــق می شــود ،هــدف ايــن نيســت کــه شــما کپیبــرداری
کنیــد بلكــه بدانیــد كــه ايــن عكــس چطــور و چگونــه خلــق شــده و عــكاس آن در پــي بازگــو كــردن چــه
موضوعــي بــوده اســت.
پژوهشکنید

براي ديدن عكسهاي خوب ورزشــي به چــه منابعي مراجعه كنيم؟

 -2یادگیری قوانین هر رشتة ورزشی
از آنجاییکــه رشــتههای ورزشــی تابــع قوانینــی هســتند کــه برنــدگان مســابقات طبــق همــان قوانيــن
مشــخص میشــوند بنابرايــن بــا شــناخت قوانیــن هــر رشــتة ورزشــی ،عــکاس قــدرت تشــخیص فــراز و
فرودهــای مســابقه را خواهــد داشــت و میتوانــد لحظــات مهیــج مســابقه اعــم از کنــش و واکنشهــای
خــاص ،شــادیها و غمهــا را در موقــع الزم ثبــت كنــد.
فعالیت
گروهی

فعالیت
گروهی

دربارة قوانين كلي يكي از رشتههاي ورزشي با دوستان خود گفت و گو کنید.
برای اطالعات بيشتر با قوانین رشتههای مختلف ورزشی بهترین منبع اینترنت و رجوع به سايت
فدراسیونهاي ورزشي همان رشته است.

از يك مسابقة ورزشي چند عکس که قوانین آن رشته در آنها رعايت شده ،در اینترنت جستوجو کنید
و برای هفته بعد همراه بیاورید.

 -3تجهیزات مناسب و تسلط کامل بر آن
در بخش کنش ورزشی تجهیزات نقش مهمي
دارد .به صورتی که در دوربینها و لنزهای جدید
عکاسی ،کمتر اتفاقی از چشم عکاسان به دور
میماند ثبت لحظات ناب یک رویداد نيازمند
داشتن وسایل مناسب و تخصصي است .عالوه بر
تجهیزات مناسب تسلط بر آنها نیز مهم است

تصویر 3
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چراکه با ورود به عصر دیجیتال ،امکاناتي مهیا شده که تسلط بر آنها باعث ثبت مناسب عکس آن رویداد ميشود.
در اين زمينه داشتن تسلط بر کارکرد شاتر ،دیافراگم ،حساسیت و دیگر منوهای دوربین ،الزامیست.

تصویر5

تصویر 4تک پایه

تصویر6
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پژوهشکنید

مهمترین 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 بههمراه 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.
 -1بازویی های عکاسی برای نصب دوربین در باال و پایین ورزشگاهها
 -2پایه مسطح برای نصب دوربین ریموت بر روی سطح زمین
 -3پیچ تکمیلی نصب گیره ها به بازوها
 -4گیره
 -5گیره تکمیلی برای نصب همزمان چند دوربین و ملحقات دیگر مانند فالش
 -6ریموت کنترل
 -7قالب حائل دوربین و بازویی ها
 -8کابل ایمنی
 -9کاغذ و یا پالستیک مشکی برای نصب ریموت پشت شیشه بسکتبال
 -10چسب برق
 -11کابل ریموت کنترل

تصویر7
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تصویر  8نصب دوربین عکاسی در پشت پنجره حلقه بسکتبال

تصویر  9دوربین های کار گذاشته شده در پشت
دروازه های فوتبال

تصویر9
دوربین های کارگذاشته شده در پشت دروازه های فوتبال

تصویر  10دوربین های رباتیک نصب شده در زیر استخر شنا
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در عکاسی ورزشی استفاده از سرعت های شاتر و دیافراگم های مختلف كاربردهاي گوناگون دارد .برای اینکه
تصاویری فریز شده با كيفيت باال داشته باشیم بايد از سرعت های باال و دیافراگم های باز استفاده كنیم .بايد
توجه داشته باشيم که از سرعت های پایین و دیافراگم های بسته نيز در خلق عکس هایی زیبا و منحصر بفرد
استفاده ميشود.

تصویر11

تصویر12
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تصویر13

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

تصویر14
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تصویر15

تصویر16
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نکته

عكاسان ورزشي بعد از دریافت مجوز های ورورد به ورزشگاهها در جاهایی که برای آنها درنظر گرفته شده
است مي نشينند زيراجایگاه عکاسان امنیت ويژهاي دارد.

انتخاب ،ویرایش عکس و ارسال
هر عکاس بعد از عکاسي بايد عکس هایش را به رسانه مربوط ارسال كند .در رسانه هایي مانند خبرگزاریها
بدلیل اطالعرسانی ثانیهای ،بخش انتخاب ،ارسال و ویرایش عکس بشکل متفاوتتری از دیگر رسانه ها انجام
می شود .نشریات مکتوب در حال حاضر عکسهایشان را از خبرگزاریها تامین میکنند ،زيراخبرگزاریهايي
هستند که 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 میگذارد تا بعد از ارسال عکس ،آنها را منتشر کند ،ولی خبرگزاری های بزرگ
دنیا که وظیفه تامین عکس اکثر نشریات و بنگاههای خبری را دارند انتخاب و ویرایش به عهده عكاس نبوده و
حتی در بعضی موارد ارسال عکس را هم برای او تسهیل میکنند.

 -4داشتن اطالعات و اخبار به روز ورزشی
عکاس خبری ،همان نوشتن خبر به وسیلة عکس است .بنابراين تسلط بر اخبار ورزشی از ملزومات عکاسی
ورزشی است .یک عکاس ورزشی حرفهای هميشه در جريان اخبار روز بوده تا بتواند در اولويتبندي كارش موفق
عمل كند .به تعبير ديگر عكسهاي خوب ورزشي از ارزش خبري بااليي برخوردار هستند.
پژوهشکنید

نکته
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یــک عکاس ورزشــی برای آگاهي از اخبار به کــدام منابع خبری رجوع می کند ؟

به طور کلی اولویت اخبار بر اساس نیاز و سیاست هر واحد خبری (خبرگزاریها ،آژانسهای عکس،
فضاهای اجتماعی ،سایتهای اخبار ورزشی و نشریات ورزشی) تعیین میشود که موارد زير در
تمامی آنها مشترک است:
 اخبار مربوط به هر تیم و جایگاهش در جدول مسابقات اخبار مربوط به ويژگي رفتار بازیکنان و کادر مربیگری (رابطه با سرمربی) -اخبارمربوط به ويژگي رفتار تماشاگران و هواداران
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خبرگزاريها خبرهاي مهم و اصلي را منتشر
ميكنند ولی در روزنامهها و فضاهای اجتماعی
بيشتر به حواشی مسابقات توجه ميشود تا
مخاطب را وادار به خرید روزنامه و رجوع به
اخبار خود کنند .به همين ترتيب در گرفتن
عكسهاي ورزشي نيز موضوعات اصلي و حواشي
به ترتيب ذیل موررد توجه قرار ميگيرد.
 -1عکسهایی از مسابقه و رویداد برگزار شده
 -2عکس شادی و یا ناراحتی عوامل تیم شامل
بازيكنان و کادر فنی تیمها
 -3عکس از ستارگان یا ستاره مسابقه و چهرههاي
شاخص

تصویر17

تصویر18

نیازهای یک خبرگزاری بسیار متفاوتتر از یک آژانس عکس ورزشی است چون ساختار آژانسهای عکس بر
اساس فروش بوده و عکس فردي بازیکنان از اهمیت باالیی برخوردار است .همچنین نیاز یک روزنامه ورزشی
با خبرگزاریها و رسانه اجتماعی متفاوت است .روزنامهها عالوه بر عکسهای عامپسند که شامل شادی و یا
ناراحتی ناشي از جريان مسابقه است از عکسهای حاشیهای بسیار بهره میگيرند تا بتوانند فروش بیشتری در
باجه فروش داشته باشند و همچنین فضای اجتماعی و سایتهای ورزشی ،امروزه با تمامی رویدادهای رخ داده
در مسابقه به روز میشوند تا بتواند مخاطب عام خود را همچنان مشتاق نگه دارد .بنابراين یک عکاس ورزشی،
می بایست متناسب با در خواست رسانه شاغل در آن عکس خود را اولویت بندی نماید.
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فعا لیت
گروهی

نکته
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چند خبر که مرتبط با اخبار ورزشی است را لیست كرده و بر اساس نیاز خبرگزاری ،روزنامه و فضای
اجتماعی اولویتبندی كنيد .سپس عكسهاي هر گروه را دستهبندي كرده و در كارگاه به نمايش
بگذاريد و دربارة آنها با يكديگر گفتوگو كنيد.

از موارد بسیار مهم برای یک عکاس خبری همیشه آماده بودن وسایل عکاسی از نظر شارژ باطریها ،خالی
بودن کارت های حافظه و تمیزی وسایل عکاسی است و همانطورکه یک نقاش در نگهداری و پاکیزگی
قلمموهایش دقت نظر دارد ،یک عکاس نیز نیازمند آمادهسازی و نظافت وسایلش است.

فصل 5عکاسی ورزشی

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 تلهآماده سازی یا چینش کیف حمل وسایل
داشتن کیف مناسب برای چینش خوب وسایل بسیار
الزامی است و همچنین حمل وسایل عکاسی که بعضاً
سنگین میباشد از اهمیت باالیی برخوردار است.
موارد زير نکاتی است که یک عکاس ورزشی بايد در
زمان حمل وسایل ،آنها را رعایت كند.
 -1انداختن دو بند کولههای عکاسی بر روی شانهها
و تقسیم مساوی سنگینی بر روی بدن
 -2انداختن بند دوربین بر روی گردن و استفاده از
تصویر20
روش انداختن صحیح دوربین بر روی شانهها به طوریکه لنز دوربین سمت بدن باشد.
 -3حائل کردن بازوی یک دست به دور تک پایه لنزهای تله فوتو
 -4استفاده از كيفهاي کوچک کمری و یا جلیقه عکاسی برای جا دادن ابزارهاي جانبي عکاسی مانند
کارتهای حافظه ،باطریها و فالش اکسترنال(خارج از دوربين و مانند آن)

گرفتن اطالعات الزم از مکان برگزاری مسابقه
گرفتن اطالعات از مکان برگزاری مسابقه از مواردی است که به عکاس کمک میکند تا بتواند:
 -1بر طبق شناخت محل برگزاری مسابقه ،زمان حضور به موقع را تنظیم نماید.
 -2مکانهای مورد نظر برای جایگاه عکاسان را شناسایی کند
 -3شناسایی بهترین پسزمينه و يا پيشزمينه براي تولید عکسهایی با رعایت اصول زیباییشناسی در عکاسی
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فعا لیت
گروهی

فهرست استادیومهای مطرح کشور ایران را با ذکر محل و رشتههای ورزشی برگزار شده در آن ها ،تهيه
كنيد .از هر رشته ورزشی چند عکس را جستجو و در کارگاه ارایه دهید.

انتخاب پیشزمینه مناسب با شناخت از نور
عكاسي ( )Photographyدر اصل به معنی نوشتن با نور است پس شناخت نور مهمترین بخش در عکاسی
است ،که وجه تمایز اصلی یک عکاس حرفهای از مبتدي (آماتور) به حساب میآید .انتخاب پیشزمینه مناسب
هم از مهمترین عوامل تاثیرگذار در عکاسی ورزشی است که عکاس با جستوجو در مکان مسابقه میتواند جایگاه
مناسب را انتخاب نماید که معموالً نماهای از پایین و باال سهم به سزایی در یکدست شدن پیشزمینه دارد.

تصویر21

تصویر22
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آمادگی و حدس زدن پیش از وقوع لحظه ورزشی
یک عکاس ورزشی حرفهای با شناخت از ورزش میتواند لحظههای مهم مسابقه را پیشبینی کند .او هر لحظه
آماده است .جدا از لحظات پیشبینی شده ،ورزش سرشار از لحظات غير منتظرهاي است که یک عکاس آماده
ثبت به موقع آنهاست .پس مطمئن باشید اگر شما لحظهای ورزشی را ببينيد برای همیشه از ثبت آن غافل مانده اید.

تصویر23

تجربه و یادگیری تأخیر شاتر
یکی از اولویت های عکاسی ورزشی زمانبندی براي ثبت لحظاتی است که اتفاق میافتد .این زمانبندی با تسلط
بر ورزش ،قوانین مسابقه و بازیکنان امكانپذير است ،ولی در ابتدا باید دانست از زمانی که انسان چیزی را میبیند
و تا زمانیکه آن را درک میکند زمان بسيار كوتاهي میگذرد ،همچنين از زمانیکه مغز سیگنالهای مورد نظر
را به دست ارسال میکند و تا هنگامي که دست دکمه شاتر را ميفشارد تا دوربین عکس را ثبت کند نيز باز
هم زمان بسيار كوتاهي گذشته است كه در انواع دوربینها محاسبة اين زمان مختلف است .به عنوان مثال :این
تأخیر در دوربین کانن  1DXحدود  55میلیثانیه است به بيان ديگر شما همواره كسري از ثانیه از زمان وقوع
يك حركت عقب هستید!
حال با توجه به تاخیر علمی و مکانیکی میبايد با تسلط بر فنون ورزش ،قوانین مسابقه و بازیکنان به یک ریتم
و زمانبندی خاص رسید.
در کل هر ورزشی ریتم و زمانبندی خاص خودش را دارد که بر اساس سرعت حرکات ورزشی متمایز میشوند.
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چگونگي مهار چند دوربین
هر عکاس ورزشی حرفهای میتواند در یک مسابقه با چند
دوربین و لنز متفاوت عکاسی کند که این خود با تجربه و
تمرينهاي مداوم در کار حاصل میشود لذا هر عکاس به
عنوان مثال در یک مسابقه فوتبال میتواند از پنج دوربین
و یا بیشتر به طور همزمان با بهرهگیری از تکنولوژی
ریموت کنترل استفاده كند.

تصویر24

تصویر25

شناخت ورزشکار ستاره مسابقه
گرفتن عكس از ورزشکاران ستاره مسابقه در رشتههای
تیمی ،تصاویر عالی را به ارمغان میآورد پس بايد بر
ستارههاي مسابقه چه در زمان بازی و چه در زمانهای
غیر از بازی تمرکز داشت و اخبار این افراد را در فضاهای
خبری رایج اعم از خبرگزاریها ،سایتها ،روزنامهها و
فضاهای اجتماعی مطالعه كرد.

تصویر26
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فوکوس کردن و پیش فوکوس گرفتن
در موارد قبلی نیز ذکر شد كه برای داشتن لحظه صحیح و مناسب در عکاسی ورزشی پیش فوکوس کردن
ضروري است تا بتوان لحظه قطعی را ثبت و انتخاب كرد .با کسب تجربه نسبت به زمانبندی و ریتم مسابقات
میتوان از تعداد عکاسی پیاپی كم کرده و با خونسردی کامل عکاسی كرد که این امر محقق نمیشود مگر با
تسلط به نوع ورزش ،درك قوانین بازی ،شناخت ورزشکاران و از همه مهمتر کسب تجربه در عكاسي ورزشي.

تصویر27

استفاده صحیح از لنزهای واید و تله
با آشنایی از میدان دید لنزهای مختلف میتوانید برای
هر مکانی از انواع مختلف لنزها برای نشان دادن مکان،
هیجان ،قدرت و وسعت استفاده کنید ،که معموالً
عکاسان ورزشی با استفاده از چند لنز و دوربین همواره
در یک رویداد ورزشی تمامی زوایا را به تصویر میکشند
تا بتوانند با ترکیب تصاویر لنزهای متفاوت در یک
گزارش تصویری دیدی کامل به مخاطب ارائه كنند.
تصویر28
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تصویر29

تصویر30
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تصویر31

فعا لیت
گروهی

در محلهاي بازی که در بوستانها تعبیه شده و يا در استاديومهاي ورزشي شهر خود و يا در حياط
هنرستان و سالنهاي ورزشي منطقه كه دارای فضاهای مختص فوتبال ،بسکتبال و تنیس روی میز است
حضور پیدا کنید و مواردی همچون فوکوس ممتد ،شاتر پیاپی ،تأخیر شاتر ،پیشزمینه و نور مناسب،
لحظه ورزشی استاندارد و لنزهای مختلف را که نیاز به تجربه دارد را بیازمایید .و عكسهاي تهيه شده
خود را به كارگاه آورده و دربارة محل عكاسي و چگونگي انجام آن گفتوگو كنيد.
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فعالیت
کارگاهی

با توجه به آنچه در بخش کنش ورزشی آموخته اید به عکس های زیر نگاه کنید و بگویید هر عکس
دارای چه خصوصیاتی است؟

تصویر32
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تصویر33

تصویر34

تصویر35

تصویر36
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تصویر37

تصویر38

تصویر39

عکاسی ورزشی در بخش ُکنش ورزشی نیازمند اندوختن تجربه است که شما میتوانید در قدمهای 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 .میتوانید از ماشینهای در حال حرکت در اتوبانها هم
عکاسی کنید .به یاد داشته باشید که تصویرسازی ذهني و مشاهدة عكسهاي اين چنین است که میتواند باعث
انگیزه و ترغیب شما در عکاسی شود .پس ،از آن غافل نشوید و خود را محك بزنيد ،یک راننده خوب با مهارت در
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رانندگی ،نياز به تسلط اوليه به مکانیک ماشین دارد پس عكاسان نيز بايد 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 حرفهاي ورزش نمیکنید ورزشها را خوب ببینید و بشناسید .بهترین عکاسها با
شناخت از ورزش لحظهها را قبل از وقوع حدس میزنند و تمرين و تجربه در کار و تمرین کردن عامل اساسی
این شناخت است.
سالمت

ورزش سبب سالمتي و شادابي يك عكاس هنگام عكاسي خواهد شد.

ويژگي ورزشی(ویژگی ها ،جنبه ها و حاشیه ها) Feature of sport
زمانی که واژة عکاسی ورزشی بر زبان میآید در ذهن مخاطبان عکسهایی متفاوت از لحظات ناب رشتههای
ورزشی نقش میبندد .که عکاس لحظهای خاص از هیجان ،شادی و غم را ثبت كرده است اكنون به ابعاد گسترده
بخش ويژگي ورزشی در عكاسي میپردازیم.
در بخش ويژگي ورزشی عکاس به دنبال ثبت هرگونه فعالیت در زمینه ورزش در قالبهای مستند اجتماعی،
مسائل معاصر ،پرتره ،ورزشهای همگانی ،بومی و مهیج و یا ثبت روایتی خاص است که شامل جزییات در مورد
ورزشكاران در مواجهه با مسابقه ،سیاست ،روابط اجتماعی ،زندگی خانوادگی ،سرگرمیها و خرافات بوده كه
ميتواند در زندگي افراد يك جامعه تاثيرگذار باشد .به بيان دیگر ويژگي ورزشی نگاه عميقی دارد به آنچه كه
در وراي اخبار ورزشی اتفاق افتاده است و چرايي و چگونگي پيشرفت مراحل يك مسابقه را توضیح میدهد ،به
حوادث يا اخبار آنی معموالً نمیپردازد ،اما میتواند از دل مسابقات ورزشی بروز کند و مختص يك شخص يا
يك گروه باشد.
فعالیت
کارگاهی
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 -1با مطالعه و تحقيق بر روي ويژگيهاي فردي يك ورزشكار سعي كنيد از مراحل زندگي حرفهاي و
شخصي او در گذر زمان عكسهاي متفاوتي جمعآوري كنيد و نتيجه را در كارگاه به نمايش گذاشته
و دربارة آن گزارش دهيد.
 -2با يك دوربين و لنز ساده و حاضر شدن در جايگاه تماشاگران يك سالن ورزشي يا در جمع هواداران
از برگزاري يك مسابقه و نيز تماشاچيان و ديگر حواشي آن عكاسي كنيد( .اگر در هنرستان شما
مسابقات ورزشي برگزار ميشود ،از فرصت استفاده كنيد).
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پرسشهاي چالشي
سوال -1آیا عکاسی ورزشی به معنای عام نیازمند
داشتن تجهیزات حرفهای است؟ جواب این سوال
هم بلی است و هم خیر.
بله زيرا اگر عکاس بخواهد به صورت حرفهای درعکاسی
ورزشی حضور يابد نیازمند داشتن قرارداد با رسانهای
جهت انتشار عکسهایش است بنابراين برای انتشار
عكسها و كسب درآمد از این حرفه بايد تجهیزات
حرفهای عکاسی که شامل دوربینهای قدرتمند در
سرعت شاتر و فوکوس ممتد است را داشته باشد تا
تصویر40
بتواند هم از عکاسی ورزشی در بخش کنش ورزشی لذت
ببرد و هم از این حرفه برای گذران زندگی استفاده
كند .براي دستيابي به نتايج بهتر شرايط كار نيز بايد
فراهم باشد.
در بخش ویژگی ورزشی ،نياز به تجهیزات حرفهاي و
گران قيمت عكاسي نيست حتی موبایل هم برای بيان
داستان در این بخش کفایت میکند در این جا اساس
و پایة کار بر داستان و ايدهاي است که شما میخواهید
روايت کنید پس ابزار نقش تعیینکنندهای در عکاسی
شما نخواهد داشت و به دلیل اينكه به صورت محدودتر و
تصویر41
در رسانههاي كمتري امكان چاپ عكسهاي شما وجود
دارد بنابراين درآمد حاصل از آنها هم كاهش مييابد .در واقع عكاس در اينگونه موارد هزينة دغدغههاي شخصي
و عاليق خود را ميپردازد.
سوال دوم اينكه آیا يك عکاس که در یک رویداد در حال گرفتن عكس است و عم ً
ال در بخش کنش ورزشی
فعالیت میکند میتواند در همان زمان تمرکز بر بخشهاي ديگر و حاشيههاي ورزشی داشته باشد؟ و یا به تعبیر
دیگر آیا در بخش كنش ورزشی امکان تولید عکسهایی با مختصات بخش ويژگي ورزشی وجود دارد یا خیر؟
بله زيرا برای درك بهتر این سوال به یک مثال اشاره میکنیم تصور کنید در حال عکاسی از مسابقه دو ومیدانی
محلی هستید قوانین برگزاری مسابقات رسمی در اين مسابقه رعايت نميشود شما عکسی از دوندهای در حال
دويدن در جمعیت میگیرید که آن شخص هم با تلفن همراه در حال عكاسي از خود است! این عکس در کدام
بخش جاي ميگيرد؟ 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 ويژگيهاي ورزشی میگنجد.
گستردگی این بخش در هر رشته ورزشی به قدری است که عکاس در هر لحظه از مسابقه با مدیریت کردن زمان
میتواند بر روی سوژههای این بخش تمرکز و تمرین كند .بعد از این مرحله یک عکاس حرفهای که تسلط کامل
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بر رشته ورزشی و همچنین مدیریت زمان دارد میتواند بر روی سوژههایی در بخش ویژه گی ورزشی تمرکز کند
و داستانش را برای مخاطب بیرون بکشد و عكاسي مجموعه نگاری را انجام دهد .پس در طول زمان برگزاری
مسابقات یک عکاس ورزشی طبیعتاً نمیتواند بیکار بنشیند چون در کسری از ثانیه اتفاق ورزشی رخ ميدهد.
همچنين در زمان توقف بازی عكاس میتواند روی سوژههای ويژه ورزشی کار کنند مثال عکاسی از تماشاگران،
عکاسی از اتفاقهایی که در زمان انتظار ادامه مسابقه ميافتد و  . ...با این تعاریف همیشه و هر زمان ،لحظههاي
ثبت عكس وجود دارد .پس هیچ وقت نبايد دست از کار کشید.

تصویر42

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 بايد واقعا بازی توسط داور متوقف شود
تا عكاس نگاه گيرا در عكاسي داشته باشد و تمرکز ذهنی
یک ورزشکار در زمان رایج بازی هم می تواند در بخش
سوژههاي جذاب ورزشي جاي گيرد و یا خیر؟
جواب بلی است چون زمانی که سپری می شود تا ورزشکار
حركتي 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 كار می آید پس به یاد داشته
باشید هر گونه واکنش ورزشکار قبل از شروع عمل ورزشی
نیز در بخش ویژه گی ورزشی قرار میگیرد مث ً
ال استرسی که
بازیکنان والیبال در چهرهشان قبل از زدن سرویس دارند.

تصویر43
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تصویر44

تصویر45
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ملزومات عکاسی در بخش ويژگي ورزشی
با جداسازی این بخش بطور کامل از بخش کنش ورزشی برای عکاس الزاماتی تعيین میشود که عکاس بايد با
شناخت و آگاهي كامل بر آنها در این بخش اقدام به تهية عكس كند.
 ورزش های هدف در بخش ويژگيهاي ورزشی انتخاب سوژهای داستان محور ابزار عکاسیورزش های هدف این بخش در کشورمان شامل ورزش های همگانی  ،بومی و محلی هستند.
فعا لیت
گروهی

 -1چند ورزش همگانی ،بومی و محلی را در محل زندگي خود شناسايي كنيد و با گروهبندی برای
عکاسی از آنها برنامة زمانبندي داشته باشيد.
 -2عكسهاي خود را كه از اين نوع ورزشهاست در كارگاه به نمايش بگذاريد.
ورزشهای همگانی در کشورمان فارغ از دسترسی آسان ،محیطی سرشار از انرژی است که با حضور در آنها
عکاس میتواند از فواید اینگونه ورزشها هم بهرمند شود چون یک عکاس خوب فارغ از تمامی عوامل فنی
ذکر شده بايد به وسيلة ورزش به تندرستي خود نيز اهميت دهد .به عنوان مثال ورزشهای صبح گاهی پارکها
میتواند هم بهانهای برای ورزش و تندرستی شما باشد و هم محلی خوب برای تمرین عکاسی ورزشی است.
به ويژه در استانهای کشورمان ورزشهای بومی -محلی برگزار میشوند که دانشآموزان ساکن استانها میتوانند
براي تهية عکسهای ورزشی این بخش استفاده كنند.

فعا لیت
گروهی

از ورزش صبح گاهی در مدرسه و زنگ ورزش عکاسی کنید و هفته بعد سر کالس بیاورید.

انتخاب سوژه های داستان محور
برای ماندگاری و تاثیر بیشتر عکس ها می توانید برای آنها داستان ساخت این بدان معنی است كه فارغ از
عکاسی از موارد ذکر شدة باال برای هر عکس و یا مجموعه عکس بدنبال گفتن داستانی باشید تا بتوانید کمبود
ابزار مناسب را با موارد همچون بکر بودن سوژه و بهره مندی از داستان جبران كنيد.
به عکسهای زیر نگاه کنید و عکسهایی را که مربوط به بخش ويژگي ورزشي است جدا کنید.
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تصویر46

تصویر47

تصویر48

تصویر49

تصویر50

تصویر51

تصویر52

تصویر53

عکاسی ورزشی در بخش خصیصه ورزشی فارغ از یادگیری اصول عکاسی نیازمند تحصیل در زمینههای اجتماعی،
فلسفی و سیاسی است زیرا برای داستانگویی شما نیاز به یک شناخت کلی از محیط پیرامونتان دارید .که این
شناخت یا از طریق دانشافزایی صورت میپذیرد و یا از طریق گفتوگو با سوژه و افراد ساکن آن جغرافیا دارد.
برای دانشافزایی میتوانید از به کتابها و سایت های مرتبط مراجعه کنید و در زمان عکاسی نیز میتوانید با
افرادی که در شهر یا در روستا زندگی میکنند گفتوگو کنید و از آنها جویای تاریخچۀ ورزش مورد نظر شده
و از خود سوژه جویای نظرش در مورد ورزش شوید .مطمئن باشید از طریق گفتوگو میتوانید به داستانی برای
عکسهایتان برسید.
نگران ابزارتان نباشید شروع کنید اول ببینید و بعد تحقیق کنید تا داستانتان شکل بگیرد ،میتوانید از محله
یا روستا و یا شهر خود شروع کنید .قطعاً رویدادهای مرتبط با ورزش در شاخصهای بومی ،محلی ،همگانی
و قهرمانی در نزدیکی محل زندگیتان انجام میشود کافیست حتی از پدر و مادر خودتان پرسوجو کنید
تا اطالعات اولیه را بدست آورید و یا حتی میتوانید از خانواده خودتان در زمانهای تفریح و تعطیالت با
موضوع خانواده و ورزش عکاسی را شروع کنید ،ولی به یاد داشته باشید حتماً از تصویرسازی و بهرهگیری از
داستانهای دیگران غافل نشوید تا با تمرین در عکاسی بتوانید فارغ از داستان محوری عکسهایی با رعایت
اصول زیباییشناسی بگیرید.
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ارزشیابی عكاسي ورزشي
شرح کار:
عكاسي از يك رويداد ورزشي در محل مسابقه و ارايه آن به نشريات

استاندارد عملکرد:

تهيــة عكــس ورزشــي از مســابقات و رخدادهــاي ورزشــي بــا وســايل حرفـهاي عــكاس ورزشــي بــا توجــه بــه اســتانداردهاي حرفـهاي .عكــس ورزشــي :پوشــش كامــل مســابقات و
رخدادهــا ،تهيــه عكــس از صحنههــاي خــاص ،تهيــة عكــس از چهــره ورزشــكاران ،رعايــت اصــول خبــري و كادربنــدي متناســب بــا ورزش خــاص ،ثبــت فایــل بــا فرمــت R.A.W
شاخص ها:
 .1پوشش كامل مسابقه
 .2تنوع كار
 .3وضوح و كيفيت در جزئيات
 .4رعايت اصول خبري و حفظ -واقعنگري اثر
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان  :براي گرفتن يك عكس در فضاي ورزشي  20دقيقه
مكان :استاديوم يا سالن يا مكان ورزش مورد نظر
تجهيزات :دوربين عكاسي وسايل نورسنجي ،لنزهاي تخصصي ،سهپايه ،تكپايه ،فالش الكتروني
ابزار و تجهیزات :دوربين  ،SLRلنزهاي  ، Zoomسهپايه و تكپايه ،فالش الكترونيكي قابل حمل
معیارشایستگی:
ردیف

مرحله کار

1

بررسي خبر ورزشي

1

2

حضور به موقع در محل وقوع خبر براي عكاسي

2

3

تهية عكس

2

4

تحويل فايل به دبير سرويس

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
اخالق حرفهاي ،كاربرد فناوري ،يادگيري مادامالعمر و كسب اطالعات

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی ا ز 3

نمره هنرجو

2

*

منابع و مآخذ
سند برنامة درسي رشتة فتو-گرافيك،1393،دفترتأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش
كنت كوبر .عباسي اسماعيل ،1396 ،تهران ،فتوژرنالسيم  ،انتشارات كتاب پرگار
بارون دوبد ،محمد حسين آريا ،سفرنامة لرستان و خوزستان ،انتشارات علمي و فرهنگي
Ansel Adams.Examples:The Making of 40 photographs.1983
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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 دربارۀ 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 دبیرخانۀ 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 ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب
یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب عکاسی طبیعت ،مستند و گزارشی
رشته فتو گرافیک ـ کد 212593

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

1

مریم ذهبی

گلستان

10

محبوبه ارومیه ای

کرمان

2

مهتا شريعتي

شهرستان های تهران

11

سیما سلیمانی

مازندران

3

مهدیه زارعی

فارس

12

حسین ملکی

اردبيل

4

فاطمه لشکری

قزوين

13

نجمه پرویزی مقدم

بوشهر

5

کورش سنائی

خوزستان

14

نرمین جودت نیا

آذربايجان شرقي

6

فاطمه گرامی پور

قزوين

15

جاوید خدمتی

اردبيل

7

ماریه حسینی

آذربايجان شرقي

16

مریم زمان احمدی

مرکزي

8

آزاده سفیدگران

شهرستان های تهران

17

سمیه سعیدیان

گیالن

9

المیرا پزدان پناه

آذربايجان غربی

