
  
 
 

  
  
  
 
 

  عكاسي و بحران
  

                                 نوشتة
    *                 زنده روح كرماني 
  

  
  چكيده

هاي ايجاد شده، زاويه نگاه وي به موضـوع، طـرز اسـتفاده از ابزارهـا و      چگونگي عملكرد عكاس در بحران
خلـق تصـويري كـه بيننـده را  مطلـع كنـد،        هاي خاص عكاسي بـراي  وسايل عكاسي و همچنين از تكنيك

  . تأثير قرار دهد و يا برانگيزاند تحت
عنوان يك رسانه بخشي از نكات آموزشـي در دو حـوزة    ههاي عكاسي ب گيري از ويژگي اين مقاله با بهره

  .نظري و بصري را بيان كرده است
  

  .هاي خاموش بحران ،از هاي شوك نگاري بحران، بحران  روزنامه ،بحران عكاسي :كليد واژه
  

  مقدمه
نخسـتين مجلـة   . العادة مطبوعات تصويري معاصـر بـود   ابداع عكاسي تقريباً با تولد و رشد فوق

 1842بود كه در سال  دايلوستريتد لندن نيوزفرهنگي كه تصوير را بر متن اولويت بخشيد مجله 
يك تصوير بود،   صورت حكاكي هر چند كه در آغاز روش ابداعي چاپ عكس به.  تأسيس شد

انقالبي را در مجالت تصـويري ايجـاد    تن هالفروش ) 1880(اما در ميانه راه و در دهه هشتاد 
طور كلي يك رسانه از  ها و به عنوان عنصر اصلي مجالت و روزنامه  در اين زمان عكس به. نمود

تحول در ساختار اي برخوردار شد و بدين سان راه جديد خود را در مسير تغيير و  جايگاه ويژه
ايـن  . رسانه مطبوعات پيدا كرد و حتي در بعضي مقاطع زماني از متن و كالم نيز پيشـي گرفـت  

رسانه در تاريخ يكصد و اندي سالة خود توانسته است از اقصي نقاط جهان تصـويري را بـراي   

                                                 
  خبرنگار عكاس  *



تـرين آنهـا مربـوط بـه وقـايع و       ترين و شـايد حسـاس   آوري نمايد كه تلخ مخاطبان خود جمع
هـاي   هاي اجتماعي پديـد آمـده و يـا زاييـدة بحـران      هايي است كه ذاتاً يا از درون بحران بحران

  .طبيعي  يك جامعه بوده است
هـاي سياسـي شـامل جنـگ،      انـد؛ امـا بحـران    هـاي طبيعـي   زلزله، طوفان، سيل در زمره بحـران 

هـا   ها و يـا انسـان   لتهاي تروريستي، كودتا ازجمله عواملي هستند كه مستقيماً با دخالت دو حركت
هاي اجتماعي در بطن هر يك از جوامـع وجـود دارنـد و خـود را بـروز       پذيرد و بحران صورت مي

هـا   از ايـن بحـران   يك مصائب و مسائل هيچ. خواهند داد همانند فقر، فحشاء، فساد اخالقي و اعتياد
. نـد ا ان مشـخص هـاي سياسـي و طبيعـي اصـوالً داراي يـك زمـ       بحران. گاه مثل ديگري نيست هيچ

ها را از بـين ببرنـد، امـا     ممكن است در آغاز تعدادي از انسان) مانند سيل و زلزله(هاي طبيعي بحران
هاي اجتماعي بـه دليـل    اما در بحران. مدت آن كوتاه و نتيجة آن در جامعه به شكل يك شوك است
و  شـوند  تر محسوب مـي زير خاكس  روند توليد و تراكم مسايل در مدت زمان طوالني، معموالً آتش

تواند جامعه را از درون تغيير بنيادين دهـد، بـدون آنكـه جامعـه شـوكي را در ايـن دورة زمـاني         مي
حال برخورد يك عكاس با اين دو بحران چگونه بايد باشد و چگونه بايد اين دو نوع . احساس كند

  .اي داشته باشد حران كنشي رسانهاي قبل و بعد از ب طور حرفه بحران را به تصوير بكشاند تا بتواند به
  

  چگونگي برخورد يك عكاس با بحران
  :توان به دو دسته تقسيم نمود آنچه تاكنون گفته شد را مي

  هاي شوك زا بحران .الف 
  هاي خاموش  بحران .ب 
  

اينهـا اصـول اوليـة عكاسـي     . يك عكاس خبري بايد در هر دو نوع  بحران مطالب ذيل را بداند
كاس بايد از آن آگاه باشد و بتواند از مجموعة موارد به جهـان اطـراف خـود    خبري است كه ع

  . بنگرد
  

  اطالعات
دهد شامل مسـائل   و اتفاقاتي كه رخ مي) محيط زيست(يك عكاس بايد از محيط پيرامون خود 

هـا ديـدگاه    وي بايد نسبت به پديـده . اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي آگاهي داشته باشد
به عبـارت ديگـر   . زني نزديك به واقع از حادثه داشته باشد شته باشد، تا بتواند گمانهمشخصي دا

اي در حال وقوع است  هاي خود تخمين بزند كه چه حادثه ها و پنداشته عكاس بر اساس دانسته
  .موقع واقعه آماده كند ها خود را براي  ثبت به و  بر اساس اين دانسته

  
  گيري سرعت عمل در تصميم

هـا   گيري آني و سرعت عمل در اسـتفاده از دانسـته   يا اطالع از يك رخداد نياز به تصميم كشف
. ترين عواملي است كه يك عكاس بايد در يك بحـران داشـته باشـد    براي ثبت آن واقعه، از مهم

عكـاس  . االنتقال بودن اهميـت دارد  خواه اين بحران سيل باشد و خواه جنگ، در هر حال سريع
بنابراين تيزهوشي و سـريع بـودن   . با افراد معمولي جامعه كمي متفاوت استشخصي است كه 

  .يك عكاس خبري است هاي گيري و عمل از ويژگي در تصميم



  
  
  

  صداقت
نمايد ليكن صداقت و امانتداري وي  هر چند كه يك عكاس از نگاه خود به يك واقعه آن را ثبت مي

عنـوان سـند مهـم و معتبـري سـنجيده       ة وي بـه چون تصوير خلق شد. در آن واقعه بسيارمهم است
  .شود مي

عنـوان سـندي     رو هستيم و اين رسانه در طول تـاريخ بـه   يادآوري كنيم كه ما با يك رسانه روبه
داري عكاس از اركان مهـم حضـور در    صداقت و امانت. معتبر همواره كنار جامعه قرار داشته و دارد

  .بحران  يا واقعه است
  

  اعتماد به نفس
گيريد و اين شـما   ما منتخب جامعه هستيد و شايد شما تنها كسي باشيد كه در بحران قرار ميش

. كنيد كه در حال و آينده يك جامعه تأثيرگذارخواهد بود هستيد كه به تنهايي سندي را خلق مي
اگر اطالعات شما در مورد ايـن موضـوع كـم    . چيز نهراسيد پس به خود مطمئن باشيد و از هيچ

  .ي كنيد با ارتباط با مردم و يا مسئولين بر اطالعات خود بيفزاييداست سع
  

  ارتباط
افـراد     .هايي است كه با موضوع درگيرنـد  ترين عامل پيروزي شما ارتباط با موضوع و انسان مهم

بنابراين با ارتباط با آنها و حس همدردي و يا شـادي و  . بايد شما را از خود بدانند نه عليه خود
به جهاني دست نيافتني برسيد كـه شـما را بـه     شان توانيد از دريچة قلب در كنارشان ميبا بودن 

توانيـد راه را بـر    اين شما هستيد كه با عملكرد خـود مـي  . عمق موضوع و بحران خواهد رساند
اصل برقراري ارتبـاط را در برخـورد بـا بحـران     . خود ببنديد و يا مسير خود را كوتاه تر نماييد

  .يدفراموش نكن
  

  حس
اگر از يك بحران دچار غم و اندوه، تعجب، شگفتي، تأثير يا ترس شـديد  . به حس خود اعتماد كنيد

قلب . موفق شويد، حس شماست كند آنچه كه به شما كمك مي. گونه به تصوير درآوريد آنها را همان
اسـاس   شما از سنگ نيست آن را آزاد بگذاريد و سعي كنيد كـه خـود تصـميم بگيريـد و شـما بـر      

به اين حس . گيريد تصوير را كادربندي  و ثبت كنيد اطالعات و انديشه خود و عقل خود تصميم مي
  .اعتماد داشته باشيد

هـاي كوچـك    بـا حضـور در بحـران   . شش عامل فوق نيازمند تمرين و ممارست بسـيار اسـت  
تر  ده از ابزارتان راحتاين شش مرحله راه شما را براي چگونگي استفا. توانيد آنها را تمرين كنيد مي

و ) حـس (تواند از طريق قلب  آگاه باشيد دوربيني كه در دست شماست مي. تر خواهدنمود و آسوده
شـما از ابـزاري   . هاي سـال مانـدگار باشـد    تصويري را خلق كند كه تا سال) منطق و اطالعات(مغز 



اين است كه فكر و انديشه آنها بـا  كنيد كه ديگران مثل آن را دارند اما با يك تفاوت و آن  استفاده مي
  .شما متفاوت است

  
  
  

  ”زا شوك“ هاي رفتار عكاس در  بحران
لـذا در يـك بحـران    . عملكرد شما متفاوت است) زا و خاموش شوك(به فراخور هر نوع بحران 

سوزي، تحصن، درگيري خياباني، كشتارهاي دسـته   زا مثل جنگ، زلزله، كودتا، سيل، آتش شوك
  :گونه عمل نماييد وانيد اينت مي جمعي و غيره

  
  مراقبت از خود. 1

به دليل اينكه شما در يك موضع قرار . ترين موضوع براي يك عكاس حفظ جان خود است مهم
پـس  . ايد شايد به اطراف خود مسلط نباشيد، بايد از خود مراقبت ويژه كنيد تا لطمه نبينيد گرفته

  .د بهترين زاويه را براي ثبت آن واقعه انتخاب نماييدبدانيد كه اول جان خود را حفظ كنيد و بع
  

  تسلط بر اعصاب. 2
اگر شما هم بخواهيد به اين . گير است آور عصبانيت زودگذر همه قطعاً در وقايع ناگوار و شوك

شايد نتوانيد در آن بحران و يا واقعه حضور پرثمر داشته  شويد افراد شوكي وارد كنيد درگير مي
هاي پديدار شده به آسـاني بگذريـد و    د را كنترل و سعي كنيد از برخي عصبانيتباشيد، لذا خو

داشـته   ناپـذيري  العمل آني شما ممكن است ضربة جبـران  هرگونه عكس. حساسيت نشان ندهيد
  .باشد

  
  ها توجه به انسان. 3

تعـداد  يك زلزلـه بـا ريشـتر بـاال     . كند ميزان تلفات جاني اهميت يك واقعه را بيشتر يا كمتر مي
هر چند كـه هـر دو تلفـات جـاني     . تلفات انساني بيشتري خواهد داشت تا تصادف دو اتومبيل

نمايد، لذا نگاه  مي تر هاي يك زلزله و يا بروز يك جنگ به اعتباري مهم دارند اما ميزان خسارت
  .گرايانه به هر كدام از اين موضوعات متفاوت است انسان

  
  !رحم بودن بي. 4

قدر قوي باشد كه بتوانيد يك واقعة انساني را ثبت  تان در جايي بايد آن ما حستعجب نكنيد، ش
قدر كه موضوع بـراي شـما مهـم     همان. يدا قدر هم عكاس د هماناي قدر كه انسان نماييد اما همان

خواهند از آن واقعه تصويري ببينند و حل شدن  ديگران مي. است براي ساير افراد نيز مهم است
رويـد، هـم بايـد بـا      شما روي لبة تيز يك تيغ راه مي. كند ضوع كمكي به آنها نميشما در آن مو

: زنـم  مثـال مـي  . موضوع همدردي كنيد و هم بايد از موضوع فاصله بگيريد و آن را ثبت نماييـد 
توانست  و يا نمي! توانست اسلحه را از دست ژنرال ليون بگيرد اما اين كار را نكرد ادي آدامز مي
كنگي را ثبت نمود كه توانست جامعة آمريكا را به راهپيمـايي   آن تصوير كشتن ويت بكند، بلكه



رحـم بـودن و يـا     كـدام صـحيح بـود، دل   . هاي غلط دولت در جنگ ويتنام بكشد عليه سياست
 ).1تصوير(رحم بودن ادي آدامز  بي

 
 1تصوير 

  انتخاب زاويه. 5
شما از موضـوع، حـس درسـت شـما از آن،     استفاده از زاوية ديد مناسب نشانة ميزان اطالعات 

پـس بدانيـد كـه بـا     . دهـد  ارتباط شما با آن موضوع و تيزبيني شما را در يك واقعـه نشـان مـي   
توانيد يك عكس را جايگزين هزاران جملـه در خصـوص    كادربندي صحيح از يك موضوع مي

در او   آن موضوع كنيد و آن عكس در برخورد اول با يك مخاطـب توانسـته حـس موضـوع را    
 .وجود بياورد به

  
  پنهان بودن. 6

عنوان يك مزاحم و يا يك فرد اضافه در صحنه بـه نظـر    گاه شما نبايد به گونه مواقع هيچ در اين
چه از . تريد هر چقدر شما بتوانيد خود را در يك موضوع كمتر به نمايش بگذاريد موفق. برسيد

اصوالً عكاس در اين گونه . ا مأموران حفاظتيديدگان و چه از نظر نيروهاي امداد و ي نظر آسيب
دقـت كنيـد كـه نبايـد     . پنهـان  اي اي نمايـان و لحظـه   نمايد، لحظه موارد مثل يك روح عمل مي
  .از صحنه حذف خواهيد شد! عنوان يك مزاحم مزاحمتي ايجاد كنيد، وگرنه به

  
  حوصله كردن. 7

بـا صـبر و   . مراد شما نخواهـد بـود   چيز بر وفق چون همه. درچنين مواقعي صبر و حوصله كنيد
واقعه بايد مثل موم در دسـت شـما شـكل    . توانيد موضوع را در اختيار خود بگيريد شكيبايي مي

. سعي كنيد در برخورد با حادثه صبر و شكيبايي پيشه كنيـد . بگيرد و تبديل به يك تنديس شود
  .گردد ان باز ميت يتدرك و نگهداشت زمان به تجربه و خالق. شما نيازمند زمان هستيد

  
  سبك بار . 8



پـس  . روي كنيد و يا در يك مكان مستقر باشـيد  ها پياده گونه مواقع بايد ساعت بدانيد كه در اين
حتماً وسايلي را با خود ببريد كه الزامي است در غير اين صورت با گذشت زمـان خسـتگي بـر    

استفاده از كيـف مناسـب، در   . ودو قادر به تمركز بر روي موضوع نخواهيد ب شود شما چيره مي
بـه  . ترين مواردي است كه بايد مد نظر داشته باشـيد  پشتي سبك از الزامي برخي موارد يك كوله

يـك بـار اضـافه و    . سرعت از محـل دور شـويد   خاطر بسپاريد كه در برخي موارد الزم است به
  .سنگين اين امر را مشكل خواهد كرد

  
  

  ”وشخام“هاي  رفتار عكاس در بحران
گيـري و   هـا بـه شـكل خـاموش در جامعـه در حـال شـكل        كه گفته شد برخـي از بحـران   چنان

اغلـب  . زا باشـد  عنوان يك بحران شوك ند و شايد در مقطع پيشرفته و حاد بتواند بها تأثيرگذاري
انـد مـثالً بحـران     گيرند كه دچار مسائل اقتصـادي و سياسـي   ها در جوامعي شكل مي اين بحران
يا بحـران   .ساليان گذشته بودهاي  گرفته از بحران آمريكا كه نشئت 1930حطي دهة  بيكاري و ق

. خشكسالي در كشورهاي اتيوپي و قحطي كه ساليان سال مردم آن سـرزمين درگيـر آن هسـتند   
اعتيـاد، قتـل،   . اس كه امروزه گريبـانگير جوامـع بشـري شـده اسـت      بحران بيماري ايدز و يا ام

بات و غيره از مسائلي هستند كه ريشه در يك اجتماع و يا يك دولت گري، قحطي، اعتصا تكدي
هـا بـا بحـران     اين نـوع بحـران  . كند دارد كه پس از گذشت زمان به شكل حاد بروز و ظهور مي

  .زا كامالً متفاوت است و در واقع عكاس به دنبال كشف آن است نه ثبت آن شوك
  

  كشف كنيد. 1
در واقـع  . ايد سازِ خبري باشد كه شما كشف كرده تواند زمينه ميزان اطالعات شما از موضوع مي

شـما صـرفاً آن را بـه    . گيـر آن  ها شما زنگ خطر جامعه هستيد و نه تصـميم  در اين گونه بحران
بايد بـه   جامعه و دولتمردان مي. خواهيد و بس يد و راه حل آن را از جامعه ميكن جامعه ارائه مي

  .اي جز اين نداريد اين بحران هستيد و وظيفه شما كاشف. دنبال حل آن باشند 
  
  قانون نگذاريد. 2

توانيـد درمـان    شما دردي از آنها نمي. خواهند قانونگذار باشيد افراد درگير در ماجرا از شما نمي
توانيد به بهترين نحو آن را به تصوير بكشيد و به جامعه نشان بدهيـد و از جامعـه    كنيد فقط مي

هرگاه افـراد درگيـر بـا موضـوع، شـما را در مرحلـة       . هيد آن را حل كنندبخوا) مردم و دولت(
بـا موضـوع درگيـر شـويد ولـي حـل معضـل را از        . شـوند  گيري ببينند مانع كار شما مي تصميم

  .دولتمردان بخواهيد
  

  سوءاستفاده نكنيد. 3
ر درگيـر ايـن   اگـ . ، پس از آنها سوءاستفاده نكنيـد كنند هاي سودجو پرهيز مي اين افراد از غريبه

آنهـا بـه شـما    . موضوع شديد براي حل آن اقدام كنيد و نه براي جلب سرمايه بـه سـوي خـود   
شما همانند يك سارق با آنها رفتار نكنيد بلكه . اند و در را به سوي شما بازگذارده  كرده اطمينان

  .مثل يك انسان با آنها همدرد شويد



  آموزش بصري
  زا هاي شوك بحران. الف

 2در تصـوير  . يد عكاس در هر دو عكس نشانگر نوعي خشونت نسبت به همنوع استزاوية د
زاوية مناسب و . افرادي كه در اطراف تصوير هستند نشانگر صدمات وارده به فرد مجروح است

  .كند ها از خطوط مورب توانسته به ديدن عكس كمك حركت متفاوت چهره
 

 )اقبالاز محمدرضا خوش (جنگ ايران و عراق  2تصوير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



واسطة تكـان خـوردن    خشونت بمباران شيميايي و حركت سريعي كه در تصوير به 3عكس 
دوربين ايجاد شده نوعي پويايي و سرعت عمل در اين خسارت انسـاني اسـت كـه حتـي يـك      

استفاده از سرعت پايين و حركت بـا موضـوع   . لحظه نيز براي زنده ماندن آن مجروح مهم است
 .ته نقطه تأكيد و همچنين حس حركت و سرعت را در تصوير ايجاد نمايدتوانس

انـد و   شدگان، افرادي كـه سـر بـه زيـر ايسـتاده      زاويه ديد مناسب از باال، خطوط سفيد كفن
اين زاويـه ديـد   . شود ديده مي النشدگان كفن خردسا ، بين كشتهكدام آشكار نيست صورت هيچ

نورخـواني  . واهيم در مـورد جنـگ بگـوييم در كـادر باشـد     خ مناسب توانسته هر آنچه را كه مي
مناسب، زاويه ديد خوب، استفاده از لنز مناسب، كادربندي مستحكم و مركز قـراردادن كودكـان   

 .شدگان  از خصوصيات اين عكس است رنگي زندگان و پررنگ بودن كشته شده، بي كشته
 

  
 )هزاد از آلفرد يعقوب(شدگان جنگ لبنان  كشته  4تصوير

  
هـا و   ها و باتوم خشونت و درگيري نيروي انتظامي با معترضين جلوي سفارت، هجمة انسان

. همچنين زاوية ديد  و سرعت عمل عكاس در ثبت اين واقعه از خصوصيات اين تصوير اسـت 
لحظه عكسبرداري دقت در وضوح تصوير از خصوصـيات  ) زاوية مناسب(داخل جمعيت بودن 

 .اين عكس است



  
 )از محسن شانديز(درگيري جلوي سفارت انگليس   5تصوير 

  

سقوط هواپيماي مسافربري در نزديكي فرودگاه مهرآباد، شكل قرار گرفتن هواپيمـا، زمـان،   
مكان و آرم هواپيما و نيروهاي اطراف آن، همه و همه اطالعات كاملي است كه در مورد سقوط 

واني و كادربندي آن از محسنات اين تصوير زاويه مناسب به همراه نورخ. تواند باشد هواپيما مي
استفاده از لنز تله، حساسيت بـاالي دوربـين توانسـته تصـويري هولنـاك از يـك واقعـة         .است
  .انگيز را به نمايش گذارد اسف



  
  )از مرتضي نيكوبذل مطلق(سقوط هواپيما   6تصوير

  
حجـم فضـايي را نشـان    كه از زلزله پاكستان انتخاب شـده   11، 10، 9، 8، 7در اين تصاوير 

هايي كه در سـرماي زمسـتان و    شهري كه نابود شده انسان. كه آسيب انساني ديده استدهد  مي
  . شود برند، به وضوح مشاهده مي سر مي سرپناه به زير باران در چادرهاي بي

نگرند و آنچـه كـه    افرادي نشسته پشت به دوربين انگار كه به گذشته خود مي 7در تصوير  
 .كنند ل دارند را سير ميدر حا
 

 
 )م بخشيياز مر(زلزلة پاكستان   7تصوير



  
جـايي  . گونه به نمايش گذاشته ها مأمن موقتي زندگي آنها را اين بر روي خرابه 8در تصوير 

 .هاي خود بمانند توانند بر روي خرابه كه فقط در زير آن مي
 

 
 )از مريم بخشي(زلزلة پاكستان   8تصوير

  
انـد   شده است و كساني كه روي پل سـرگردان  تجمع ماشين و ساختمان خراب 9در تصوير 

  .هاي انساني و مالي فراوان يك بحران طبيعي است كه نشانة اوج خسارت
 

 
  )از مريم بخشي(زلزلة پاكستان   9تصوير

 



زندگي زير پالستيك كه براي فرار از سرما و باران سـرپناه يـك زنـدگي موقـت      10تصوير 
 . است
 

 
 )از مريم بخشي(زلزلة پاكستان   10صويرت

  
، مكان 8و 7هاي  و وايد در عكس 9و10در همة اين تصاوير استفادة مناسب از لنز تله در عكس 

و انسان زير پالستيك و  10و خطوط پيچيدة عكس  8و 7قرار گرفتن افراد در مركز كادر در عكس 
ه اين موضوع را كامالً به بيننـده القـا   و زاويه ديد مناسب اين عكس توانست 10خطوط مورب عكس 

 .كند
، گاهي عكاس 8قدر دلخراش است كه عكس شماره  كردن پيرمرد پاكستاني همان حسِ گريه

قدر نزديك مي شود كه فقط حس آن موضوع را  براي نشان دادن عمق يك فاجعه به موضوع آن
تـرين   استفاده از لنز تله و بسـته  .بايد ديد و بايد از آن گريه فهميد كه چه بر سر آنان آمده است

، نـور مناسـب كـه از    )دست در جلوي صورت(برداري  حالت يك صورت، زمان مناسب عكس
هـاي   دهـد از موفقيـت   سمت چپ بر روي گونة پيرمرد آمده و قطرات اشك وي را نشـان مـي  

  .عكاس است



 

 )يبخش مياز مر(پاكستان  ةزلزل  11ريتصو
  

اصوالً در اين گونه . ديده از زلزله در زير آوار شيدن يك آسيبدهنده از بيرون ك عكسي تكان
گونه وقايع  ها در اين سرپناهي انسان وقايع اين تصاوير بسيارند و نه تنها دلخراش كه نشان از بي

ديده و برش امدادگران در گوشه كادر بـه تصـوير    زاوية ديد مناسب حركت قطري آسيب. است
استفاده از لنز تله و . دهنده است موضوع نيز بسيار قوي و تكانقدرت بخشيده، هر چند كه خود 

  .در مركز قرار دادن سوژه از نقاط قوت اين عكس است
  

 )يبخش مياز مر(زرند كرمان  ةزلزل  12ريتصو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

. 



آلود است كـه خـود بـه تنهـايي      برخالف عكس قبل اين عكس در يك فضاي تأثيرانگيز مه
خواهد نمود و ديگر عوامل تصويري چون مه، در خانة بدون ديوار، تير بـرق   انسان را دچار غم

انگيـز اسـت كـه     هاي هراسان و گريان براي حمل جسد به همان اندازه غم محو شده در مه، زن
اي كـه در كنـار هـم قـرار      زاوية ديد، كادربندي مناسب، انتخاب تصـوير در لحظـه  . خود واقعه

تواند بـه بيننـده حـس     به همراه رنگ متفاوت زن گريان در تصوير ميرنگي افراد  اند و بي گرفته
 .غم را القا كند

  
 )از مريم بخشي(زلزلة زرند كرمان   13تصوير 

  
نگاه كامالً هنرمندانه و زيركانة عكاس به يك جسد از زير آوار بيرون آمده، دسـت يـك فـوت    

زاوية ديد مناسب . اد مرگ و زندگيتض. شده به همراه رو اندازي كه تصوير ليلي و مجنون دارد
و كادربندي و توجه به خطوط و همچنين نقوش توانسته عكس خاصي از يـك زلزلـه را نشـان    

محل قرار گرفتن دست، تصاوير منقوش روي پارچه در گوشـة كـادر   . دهد كه بسيار نادر است
هـا   ونـه بحـران  گونه تصاوير در ايـن گ  اين. اي خاص داده است به تضاد دروني اين عكس جلوه

  .نظيراند كم



  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 )از راهب هماوندي(زلزلة زرند كرمان   14تصوير
واسـطه بـه موضـوع كودكـاني كـه روز قبـل در همـين كـالس درس          نگاه كامالً مستقيم و بـي 

ويـژه دو   گريه افراد و بـه . هايشان در آتش سوختند خواندند و ناگاه در يك لحظه هم كالسي مي
زاويه ديد مناسب به همراه استفاده از لنز وايـد  . اي است كه رخ داده عمق فاجعه كودك، نشانگر

  .و برخورد مستقيم عكاس با موضوع از خصوصيات اين عكس است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 )از حسين هاشمي(اي در روستاي ساقالن آذربايجان  سوزي مدرسه آتش  15تصوير



  
اسـتفاده از لنـز تلـه، از بـاال ديـدن      . نـان  اي ل لقمـه تصويري است از كودكان افغانستاني به دنبا

  .موضوع و نورخواني مناسب نقاط روشن تصوير توانسته تأكيدي بر نيازهاي آنان داشته باشد
  

 
  

 )ازمهدي منعم( زدگان افغاني قحطي  16تصوير

  
  بحران هاي خاموش. ب

م از عمـل آنـان را نشـان    تصويري ضد نور كه نشان از ترس و وه. اعدام در مأل عام با جرثقيل
صـحنه  . انـد  هايي هستند كه اين افراد را بر دار آويزان كرده اين تصوير همانند روپوش . دهد مي

زاوية مناسب، استفاده از لنز تله، نورخواني آسمان كـه  . دهد ترسناك از اوج جنايت آنان خبر مي
جذاب و گويا است و بر خطوط نور تصوير . توانسته تصويري ضد نور از اين افراد ايجاد نمايد

 .كند ها تأكيد مي عمود اعدامي



 )از مجيد سعيدي(اعدام قاتلين   17تصوير 
  

اي كه معصومانه  گناهي نقد بچه بي. گري استفادة ابزاري از كودكان براي منافع شخصي در تكدي
نسبت سر آنها به راستاي آرشـة نوازنـده و   در گوشة كادر قرار گرفته است و حركت مورب پل 

. تر بودن وسيلة موسيقي از خود نوازنده از جـذابيت ايـن تصـوير در ايـن عكـس اسـت       بزرگ
استفاده از لنز وايد، زاويه پايين، گوشه كادر قرار دادن دخترك، وضوح دقيق روي چهـره وي از  

  .هاي اين عكس است شاخصه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 )اهللا سپهوند از حجت( گري تكدي  18تصوير



ها به سمت موضوع از گيرايي اين تصوير  هاي كشيدة طلوع آفتاب، حركت قطري اين سايه سايه
ها، نورخـواني مناسـب، عكسـبرداري در لحظـه      استفاده از لنز وايد، اهميت دادن به سايه. است

  .مناسب و جايگزيني خوب عكاس از محسنات اين عكس است
  

 
 )از يداهللا عبدي(اشرار و قاچاقچيان  مبارزه با  19تصوير

  
زاويـه  . شود تا بتواند مفهوم تصويري خود را بهتر برسـاند  عكاس به جزئيات تصوير نزديك مي

پايين، قرار دادن تصوير خالكوبي روي پا در گوشة سمت چپ كادر و تأكيد وضـوح تصـويري   
سرعت  ناسب كه هر دو موضوع را بهآن، در بين زمينه قراردادنِ معتاد ديگر و اصوالً كادربندي م

  .دهد از خصوصيت اين عكس است به بيننده نشان مي



 
  )از راهب هماوندي(اعتياد   20تصوير

 
استفاده عكاس از لنز تله و وضوح بر روي صورت يك معتاد، سرنگي كه در دهان اوست و 

 .برش صورت به شكل كامالً صحيح از خصوصيات اين تصوير است
  

 
  )اهللا سپهوند از حجت(اعتياد   21تصوير



  
هاي سوژه و تأكيد بـر روي سـوژه    هاي خالكوبي، پشت به تصوير بودن، حالت دست نشانه

به دليل در مركز قرار گرفتن آن در كادر از خصوصيات اين عكس است و عكاس توانسته بدون 
  .نمايش صورت به اصل موضوع تأكيد داشته باشد

 

  ) سپهونداهللا از حجت(اعتياد   22تصوير
  
رش عالي صورت موضوع در جلوي زمينة كادر، استفاده از لنز وايد، اتفاقات محوي كه در ب
افتد نشان از آگاهي عكاس در استفاده از لنز مناسب، كادربندي خـوب و شـناخت    زمينه مي پس

  .دهد موضوع مي
  



  
  )اهللا سپهوند از حجت(اعتياد    23تصوير

  
  گيري تيجهن

تواند طرز تفكر و انديشه و نگـرش شـما بـه     اي كه مي رسانه. انديشه است عكاسي يك تفكر و
هـاي   امروزه عكاسي نه تنها در مطبوعـات بلكـه در سـاير رسـانه    . جهان و زندگي را نشان دهد

گـاهي از روي  . گردد و از آن استفاده مي شود عنوان يك سند معتبر در نظر گرفته مي تصويري به
جنگ ويتنام، تظاهرات دانشـجويان  : ها و يا اتفاقات سياسي مانند هاي تهيه شده در جنگ عكس

  .شود هاي سينمايي ساخته مي ، جنگ بوسني و هرزگوين و غيره فيلم)آن من ميدان تيان( در چين
. رسـاند  اي حرفـه عكاسـي را مـي    اين توانايي ثبت و انتقال رويدادها به واقع قدرت رسـانه  

  .ان را به تسخير خود در آوردگونه جه تواند اين قدرتي كه مي
خـود را بـا سـپر علـم،     . ايـد  بله،  با انتخاب اين حرفه، شما قدم در دنيايي پر خطر گـذارده 

  .توانيد سرعت، تيزبيني، صبر و استقامت مجهز كنيد و البته بسيار اميدوار، كه شما هم مي


