
فصل 2

عکاسی مستند
فصل 4

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

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

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

استاندارد عملکرد

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

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

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

تنــوع در كادر بــا توجــه بــه ســفارش مشــتري، رضايــت مشــتري

مستند اجتماعی و مناظر شهری
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فصل4    عکاسی مستند

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

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

نوعي سند هستند.

سند چيست؟

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

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

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

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

بگذاريد.

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

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

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

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

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

كه قابل ديدن بود.

 تصویر2
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در ايران هم عكاسان دوران قاجار و بعضي از عكاسان اروپايي كه در ايران كار و زندگي مي كردند، عكس هاي  
فراواني از درباريان، شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران آن زمان تهيه كردند. 

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

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

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

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

لیت  فعا
گروهی

پژوهش کنید

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

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

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

كاربرد عكس هاي مستند

 تصویر13
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همراه با هنرآموز و دوستان خود يك تمرين را انجام دهيد. به اين شكل كه يك بنا مثاًل هنرستان خود 
را انتخاب كرده و سپس از صبح تا عصر به فاصلة هر 2 ساعت يك عكس از آن بگيريد.

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

شده اند؟ در اين مورد گزارشي تهيه كنيد.

لیت  فعا
گروهی

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

گروهي ديگر توانايي هاي ذاتي عكاسي را كشف كرده بودند.

 Pictorialist -1)عكاسان تصويرگر(

 تصویر34 تصویر33
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براي آن ها توانايي عكاسي در ثبت دقيِق واقعيِت مقابِل دوربين جذاب بود، بدون آنكه دغدغه خلق اثري هنري 
را داشته باشند. در دهة اول قرن بيستم واژه »عكاسي صريح 2« يا عكاسي مستقيم وارد ادبيات عكاسي شد.

2- Straight photography

 تصویر38 تصویر37

 تصویر39
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فعاليت  تمام شاخه ها  طرفداران » عكاسي صريح« در 
عكاسي  معماري،  منظره،  از چهره،  عكاسي  مي كردند، 
هرچه  ثبت  آنان  هدف  آن.  مانند  و  اجتماعي  مستند 
دقيق تر آنچه بود كه با چشم مي ديدند. آنها در عكاسي، 
تركيب  را  زيبايي شناسانه  مهارت هاي  و  فني  دانش 

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

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

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

شد قانون كار كودكان را تغيير دهد.

 تصویر40

 تصویر41
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او در واقع جامعه شناسي بود كه از عكس و عكاسي براي بهبود شرايط جامعه اش بهره مي گرفت.

 تصویر42

 تصویر43
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فعالیت 
دوربين خود را جلوي پنجره روي سه پايه بگذاريد و از صبح تا شب از رفت و آمد مردم هر چند دقيقه کارگاهی

يك عكس بگيريد و تغييرات عكس ها را بررسي كنيد.

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

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

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

آنان را عكاسي كنيد.

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

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

طبيعي را پوشش مي داد .
ِهنري  به  مي توان  آژانس  اين  افراد  تأثير گذارترين  از 
عكاسي  در  او  ديدگاه  كرد،  اشاره  برسون  كارتيه 
تركيب بندي هاي  بود.  محتوا  و  فرم  بر  همزمان  تأكيد 
حساب شده، كنترل سايه روشن ها و رعايت همه اصول 
پذيرفته شده تصوير براي او و دوستان همفكرش بسيار

 تصویر46

 تصویر47
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 اهميت داشت و در عين حال وي معتقد بود كه عكس بايد در لحظه اي گرفته شود كه بهترين شكل انعكاس 
روح واقعه باشد.

 تصویر49 تصویر48

 تصویر51 تصویر50



147

فصل4    عکاسی مستند

 تصویر54 تصویر53 تصویر52

 تصویر55



148

 تصویر57 تصویر56

 تصویر58



149

فصل4    عکاسی مستند

مجله هاي مصور محل خوبي براي انتشار عكس هاي مستند بود، براي نمونه به يكي ازعكاسان مأموريت داده شد تا 
از شهر ي در ژاپن، گزارش تصويري تهيه كند. فاضالب هاي صنعتي به دريا سرازير شده و باعث آلودگي فاجعه بار 
محيط زيست مي شدند و نسلي از مردم آن شهر را دچار بيماري ها و ناهنجاري هاي شديد جسمي كرده بودند، 
اعتراض هاي محلي به نتيجه نرسيده بود، طي 18 ماه كار، عكس هاي فراواني از آنجا تهيه و انتشار اين عكس ها، 

افكار عمومي جهان را چنان جريحه دار كرد كه باعث تعطيلي كارخانه ها و بهبود شرايط آنجا شد.
با ورود تلويزيون به تدريج نقش مجله هاي مصور كم رنگ شد و يكي پس از ديگري تعطيل شدند.

 تصویر60 تصویر59

 تصویر62 تصویر61
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فعالیت 
از روزنامه هاي پر تيراژ عكس هايي را جست و جو و انتخاب كنيد كه دربارة يك موضوع اجتماعي است. کارگاهی

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

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

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

لیت  فعا
گروهی

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

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

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

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

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

عكاسي مستند اجتماعي بعد از دهه 60 ميالدي 

 تصویر63

 تصویر64
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با استفاده از فيلم رنگي هر يك  عكاسي مستند با حضور عكاساني نوگرا شكل تازه اي پيدا كرد. اين عكاسان 
به شيوة خود شهر و مسائل جامعه را عكاسي كردند. يكي از عكاسان انگليسي جامعة مصرفي، تن پرور و تنبل 

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

عكاسان مستند نوگرا

 تصویر66 تصویر65

 تصویر67



152

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

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

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

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

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

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

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

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

3- Snap shot

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

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

خود حساس باشند.

ويژگي هاي عكاسان مستند

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

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

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

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

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

 تصویر69 تصویر68
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فعالیت 
با توجه به مفهوم عكاسي مستند، مشكالت و كمبود هاي مدرسه يا ويژگي هاي خاص آن را عكاسي كنيد کارگاهی

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

بهداشتي و ...( با دوستان خود گفت و گو كنيد.



156

      شرح کار:                                                                                                                                                                                                 
عكاسي از موضوعات اجتماعي و فرهنگي درجامعه  به منظور ثبت وقايع و تهيه عكس مستند با رعايت اصول و نكات فني عكاسي

 

استاندارد عملکرد: 

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

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

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

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

مكان: آتليه گرافيك 
تجهيزات: رايانه

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

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی عکاسي مستند اجتماعي شهري

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                1پذيرش سفارش1

                1آماده سازي مقدمات پروژه عكاسي2

                2تهية عكس3

                1تحويل فايل4

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

كار تيمي

2                

*ميانگين نمرات

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

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

استاندارد عملکرد

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

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

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

اجــازه، رعايــت اصــول زيبايــی شناســی و كادر بنــدی(

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

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

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

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

موضوع مردم نگاری انتخاب كرد.

مقدمه

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

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

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

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

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

فيلم برداری و عكاسی استفاده مي كنند.

روش كار مردم نگارها 

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

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

بينی جايگاه ويژه و كاربردي پيدا كرد.

عكاسي؛ ابزار مردم نگاران

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



  تصویر 3  دعا، بخشی از مراسم عروسی، ترکمن

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

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

موقعيت و جايگاه »   سر« در بدن می دانند.

پژوهش کنید

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

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

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

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

ازكجا شروع كنيم؟

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

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

  تصویر 10  تصویر 9

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

  تصویر 13  تصویر 12  تصویر 11

  تصویر 14  سرباز و خدمه دربار، نیاوران1862) عکس با دست رنگ آمیزی شده است(



166

نکته
عكاسی از همسايه، محله و مشاغل، نيازمند اخذ مجوز و رضايت افراد است.

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

لرستان و خوزستان برداشته شده اند.

عكاسی مردم نگاری

  تصویر 15
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  تصویر 16

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

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

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

مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مردم باشد.

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

تصويری« در علوم اجتماعی جای می گيرد.

  تصویر 18
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  تصویر 19

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

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

زندگی اين دوره ها را آشكار می سازد.

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

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

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

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

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

لیت  فعا
گروهی

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

كنار آن زندگي مي كند.

  تصویر 25  تصویر 24

  تصویر 26
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  تصویر 27

  تصویر 28

  تصویر 29

  تصویر 30

  تصویر 31

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

 بيشتری انجام می شود.

  تصویر 33  تصویر 32

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

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

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

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

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

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

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

تركيب بندی وابزار عكاسی مردم نگاری

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

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

  تصویر 38   تصویر 37 
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  تصویر 39 

  تصویر 40 تهران، پیست اسکی توچال
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  تصویر 41

  تصویر 42
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  تصویر 43

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

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

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

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

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

روش كار عكاسان مردم نگار

  تصویر 45
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  تصویر 46

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

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

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

عينی مورد بررسی قرار می گيرد.
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پژوهش کنید

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

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

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

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

پژوهش کنید

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

می كنند. نقش 

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

از بزرگان يا ريش سفيدان خواهيد داشت.

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

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

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

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

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

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

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

پژوهش کنید

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

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

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

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

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

پژوهش کنید

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

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

 

استاندارد عملکرد: 

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

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

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

 

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

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

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

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی عکاسي مستند مردم نگاري

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                1پذيرش سفارش1

                1آماده سازي مقدمات پروژه2

                2تهية عكس3

                1تحويل فايل4

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

كار تيمي

2                

*ميانگين نمرات

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


