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  نوروز برآمد باد صبح و بوی
بخت پیروز به کام دوستان و  

همه سال مبارک بادت این سال و  
همایون بادت این روز و همه روز   

استاد سخن سعدی   
 

زا را در شیپورش باز بهاری دیگر از راه رسید و نوروزی روح اف
ن پدید آورد سر شار از نو حس و حالی درونما دمید. بوی بهار، 

  دن ها، تا باز شعف آفرینش درونمان بخروشد. رویی شدن ها و

ایران در  ، سال تحول های عمیق بود. جامعه سالی که گذشت
ه هر چند که حاال، ن و گامی برداشت؛مسیری بی بازگشت به جل
امید باقی و غرق در و نه چشم انتظار  در یاس فرو رفته است
و زندگی در حاضر است حال همه چیز، مانده. انگار که زمان 

هر روز برای همان لحظه جاری شده است. در چنین شرایطی 
نوروز از راه رسیده و انرژی کائناتی خود را در دلها دمیده است. 
این را در صحبت با دوستان عکاسی که هر یک به نوعی در 

م.   هنرمندان یپوی روزهای آخر سال بوده اند، حس کرده اتکا
چون جنگ هم تی در سخت ترین برهه های تاریخیدر جهان ح
ب با متناساند، بلکه نکشیده و تکاپو دست از کار  ،جهانی دوم
هنری و در پی -، جنبش های فکریو رویدادهای زمانهمفاهیم 
 تزاعی در )چون اکسپرسیونیسم انو فرم های نو  ها آن سبک

در هنر آفریده اند.  شاید میالدی در ورای جنگ(  1940سال 
ش بیخود را می تواند امروز زمانی است که جامعه عکاسی ایران 

ند. بیبرای پیش رو بودن در جهان هنر آماده ب از  هر وقت دیگر، 
برای مثال کنتراست میان سنت و مدرنیته و یا فضای حاکم در 

بزرگ تاریخی، همیشه توانسته اند  جامعه در جریان تحوالت
قطعا این پیش رو بودن آبستن زایش پدیده هایی نو باشند.  

 بلکه در پایه های نظری هنر خواهد بود. ،در تکنیکلزوما نه 

مثبت همراه با ، پر از مبارکی و اتفاقات خوب و را نو سال 
همه عکاسان ایرانی، برای  بزرگ و درخشان،موفقیت های 

 آرزو می کنیم.  ی و تاجیک افغانستان

 خورشیدی 1402نوروز 

ای رنگی، از بن ی با لعابهایآجر عکس: نقش کماندار ایرانی بر 
 در موزه لوور ابوظبی– پیش از میالد 510،  شوش، کاخ آپادانا

 عکس: رضا تجویدی
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 دختران تاریخ ساز ایران -عکس گروهی 

فتند؛ گر خود را  دیپلم مدرکتازه تاسیس ویژه دختران، با اتمام تحصیل در مقاطع باال، از مدرسه ایرانی  اولین گروه دختران ،130۷سال 
 .بودند گروه خانم خلوتی، گیالن خانم، فرخنده خانم و مهرانور سمیعی اعضای اینبیفخرعظمی ارغنون، بی ،زمودهتوران آ

 1286زنانه در ایران در سال  های در جنبش آزموده از مقدم ترین زنان وباهمت طمدرسه دخترانه ناموس به 
تحصیل کرده بود و عالوه بر فارسی، به کنج خانه  و در  یخورشیدی تاسیس شد. او که خود با معلم خصوص

 در گوشه ایحالی این مدرسه دخترانه را کسوت یک معلم، در  در زبان های فرانسه و عربی هم مسلط بود، 
کرد که هنوز جامعه سنتی ایران حتی سالها پس از  بازگشاییاز محوطه خانه خود در محله سنگلج تهران 

ر نتافته بود و مدارس دخترانه باز نشده، تعطیل می شدند. آزموده با شناخت مشروطه، تحصیل دختران را ب
حساسیت های آن زمان جامعه ایران، به کمک شاگردانش، دیوارهای  مدرسه را با متون دینی و مذهبی 
مزین کرد، در کنار دروس علمی، کالس های آموزش قرآن و مفاد دینی برای دانش آموزان برپا نمود و مبلغان 
مذهبی را در امور مدرسه مشارکت داد و بدین سان توانست مانع از تعطیلی مدرسه شود تا در نهایت در 

ا اخذ مدرک دیپلم فارغ ببرای اولین بار در داخل کشور خورشیدی، اولین گروه از دختران ایرانی  130۷سال 
یک از آنها، مسبب خدمات  دختران، سد های بزرگی را شکسته بودند و در ادامه هر التحصیل شدند. این 

   فرهنگی و اجتماعی بسیاری برای ایران و خصوصا جامعه زنان شدند.   
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 .....سردبیر سخن

مجموعه ای  معنیبه  جمع اسمی ،اخالق
است که برای آن،  یانسان از خلق های

 در حالتی که. د داردمعیار خوب و بد وجو
اهانه ناآگ رفتار و عملکرد انسان به شکلی

شود، خو و زمانی که بارز و بی اختیار 
عادت تبلور پیدا یک در قالب  یا آگاهانه

 ه می شود. خلق خواند کند،
 

به عنوان طبقه  وامعج هنرمندان در همه
شناخته شده و لزوم رعایت  ای نخبه

چه عمومی و اخالق چه  ،یاصول اخالق
ر ت بسیار با اهمیت آنها هنری، نزد اخالق

 وجایگاه  بر  چرا که عالوه ،جلوه می کند
ر جامعه، خود نیز د نقش آنها به عنوان الگو

از بت مث برداشتی، ی اخالقیکه در ترازوی معیارها دارندی درونی انیاز به تراوش ه ،اثر هنری مفهوم در احساس و انتقال  برای
   داشته باشد. آنها وجود 

پذیرترین هنرمندان جامعه قرار  مسٔوولیتهر چند که در باطن، عکاسان ایرانی همواره در زمره شاخص ترین و 
 در اینرا  نا تا بازداشت و زند و از دست دادن جان رفتنروی مین از ته و در عمل نیز هزینه های زیادی از جمله اشد

عد بار مانده است. ؛ ولی در ظاهر، جامعه عکاسی ایران به تدریج در دام نوعی رقابت منفی گرفتراه متحمل شده اند 
 نتقال تجارب ودان تعامل و نیز خساست به خرج دادن در ا منفی این پدیده، نگاه مخرب به موفقیت دیگران، فق

 ه نسبت باست؛ در حالیکه روحیه همکاری در جوامعی که درهنر عکاسی پیشرو بوده اند  اندیگر به  وردهادست آ 
  . ابعاد منفی ذکر شده، همواره دست باال را داشته است

ی و تحول اساسی در بنیادهای فکر و نظری خود و نیز خوشبختانه جامعه ایران در سالهای اخیر در حال پوست انداز 
ه دیر یا زود به جامعاین دیدگاه و بینش تحول خواهانه، بوده است. گذشته تجدید نظر در رویکردهای غیر سازنده 
مکاری موجود در ه سیلنا به پت ، هنرمندان و فعالین حوزه عکاسیو در نتیجه عکاسی در ایران نیز سرایت خواهد کرد

اهمیت دستاوردهای خود و  پی خواهند برد؛ عکاسی در هنر نو جنبش های نظری و جریان سازی شکل دهی ی برا
ی لی برای پیشرفت همگانرا عامو ارتقاء عمومی  و تاثیر آن در انگیزشرا درک می کنند  جهانیدیگران در رویدادهای 

 . د دیدخواهن یکدیگر  با مل سازندهتعا  در ی بلکه نه صرفا در جنبه های فردرا  در نهایت راز موفقیت و خواهند یافت
تا  ست کها همراه با ماهیتی رقابتی  کاسیعمقوله و منفعت طلبانه به  ست که بطور طبیعی نگاه تجاریپر واضح ا 
از افراد  این گروه ولی مخاطب سخن من در این مقدمه ؛می اندازدتعامل و همکاری را از حیث معنی حد زیادی 

    است.  بوده و اولویت آنهااصلی دغدغه همواره  ،عکاسانی هستند که جنبه های هنری عکاسی بلکه، نیستند
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 جهان عکاسان بزرگ

 ستیو مک کریا

 

حاوی آموزه  خود ،ده می شود. مرور زندگی اواز او به عنوان مشهورترین عکاس معاصر جهان که در قید حیات است نام بر 
 رشته عکاسی است. های بزرگی برای عالقه مندان به 

در عکس هایش  استیو مک کری، عکاسی که

 روحی عظیم  دمیده شده است.

در فیالدلفیای آمریکا  1950استیو متولد سال 
است. از همان ابتدا به مستند نگاری عالقه ای 
ذاتی داشت و برای همین تحصیالت آکادمیک 
خود را در رشته تاریخ هنر و سینما در دانشگاه 

ا آغاز نمود. در اصل قصد داشت یک پنسیلوانی
کار نیمه وقت عکاسی در مستندساز شود ولی 

دانشگاه و بعدش استخدام در یک نشریه محلی 
در کینگ آو پراشا به عنوان عکاس او را مجذوب 
هنر عکاسی کرد.  طی دو سالی که برای نشریه 
محلی از رویدادهای منطقه ای و مسابقات 

عکاسی می کرد به  ورزشی در فرم سیاه و سفید
این نتیجه رسید که برای گام برداشتن در مسیر 

عکاسی، نیاز به موفقیت و حرفه ای شدن در 
تغییراتی در شیوه کار خود دارد. یکی از این 

 اسی رنگی به جای سیاه و سفید بود؛تغییرات، عک
 بود و نشریاترسانه ها و چرا که هدف او عکاسی برای 

 یتر ای بکر ژه هدسترسی به سوبا هدف  سفر کردن ،تغییر دومیشتری برای چنین بازاری داشت. عکس رنگی جذابیت بقطعا 
، ۷0بود. مک کری عکاسی را با عالقه دیگر خود که جهانگردی بود ترکیب کرد و پیش از سی سالگی، در سالهای پایانی دهه 

سی کرد و بعد از آنجا به مناطق شمالی پاکستان رفت را در هند ماند و عکا  ارق العاده زد. او ابتدا چند ماهدست به سفری خ
وروی جنگ با ارتش سرخ شبه شدت درگیر در آن زمان وارد خاک افغانستانی شد که  ،و برای مدتی هم با عبور غیرقانونی از مرز

ن در پنهان کردنگاتیوهایی که با  در این مقطع است که برگ بزرگی از زندگی حرفه ای استیو مک کاری ورق می خورد.بود. 
سوی مرز می رسند، تبدیل به عکس هایی می شوند که در معتبرترین مطبوعات  اب و دستار محلیش به سالمت به آنجور 

ن در آورگا ستانی که در اردوگاه ساله افغان 12خبری جهان همچون تایم و نیویورک تایمز منتشر می شوند و عکس او از دختر 
 ن لقب مونالیزای جهان سوم می، شهرتی نمادین و جهانی پیدا می کند تا حدی که به آ شمالی پاکستان گرفته است مناطق
 سبب آغاز  جهان نقش بست و دستاوردهای این سفر موفقیت آمیز،معتبر نشریات  جلد اغلبروی بر . این عکس دهند

 عکس مگنوم شد.  انسآژ نشنال جئوگرافیک و موسسه  با استیو مک کریهمکاری حرفه ای 
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جنگ ایران و عراق، جنگ داخلی لبنان و حوادث بیروت، درگیری ها در  
جمله کامبوج، فیلیپین و نیز جنگ موسوم به خلیج فارس از  

تصمیم  2002در سال  استیو موضوعات عکاسی خبری او بوده اند.
ا ر شد او  موفقو  برود فت تا به جستجوی مونالیزای جهان سومگر 

رزند فچند سال با همسر و  او زنی میانحاال پیدا کند. در افغانستان
 . طراوت را از چهره اش گرفته بود بود و سختی روزگار 

بلکه برای  وان عکاس خبریاستیو مک کاری این روزها نه به عن
 مردم بومیسنت های و  در حوزه  فرهنگ شخصیش بت عالیقث

م کار بر روی کردن ادامه می دهد و سرگر هنوز به سفر ، جهان
   است.    هایی متعدد کتاب قالبدر  عکس های خودمجموعه 
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 جمال رحمتی از اثری

در مقطع کارشناسی و رشته او فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران 

سوت ها در کبرای سال است و سینما و تئاتر دانشگاه هنر انیمیشن در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده

سوره به فرهنگ و هنر ایران خدمت کرده است. از جمال رحمتی می توان به عنوان  استادی در دانشگاه

 .   کرد ست ایرانی در کالس جهانی یادیک کارتونی
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نکاتی از زندگی حرفه ای استیو مک کری از زبان 

 :اکسپوژرعکس  رویداد گفتگو در ش در خاللخود
 

شما وقتی به چیزی واقعا عالقه داشته باشید و واردش 
سال شوید، ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه و 

به سال بیشر درباره آن می آموزید و همین شما را در آن 
 موفق خواهد کرد. در نتیجه کار توانمند و

 استیو مک کری                                               

 

 خانه مادربزرگ

در سن کودکی زیاد خانه مادربزرگم می رفتم و او اهل کتاب 
وب یکی از مجله هایی ساله بودم که مجذ 12و مجله  بود. 

افتاده  شگوشه ای از اتاق ،شدم که میان تلنباری از  نشریات
یک . در آن مجله مجموعه عکس هایی از برایان بر بود

ا ب عکاس نیوزلندی وجود داشت که برای مدت زیادی سرگمم کرد.
 از نزدیکدیدن عکس ها، با خودم فکر کردم که چقدر سفر کردن و دیدن شگفتی های دنیا 

 می تواند جذاب باشد.  
 

 دانشگاه

در اصل به دانشگاه رفتم تا در رشته سینما تحصیل کنم و یک مستند ساز شوم ولی خیلی زود متوجه شدم که فیلم سازی 
ز ا تیم کاری جف و جور کنی و  سیر تا پیاز کاری را که می خواهی انجام دهی کلی تجهیزات می خواهد، باید !کار آسانی نیست

که  به اسم فاین آرت چیزی به اسم فیلمنامه بگنجانی. در میان واحدهایی که باید می گذاراندم، درسی وجود داشت یقبل تو
من به هنر عکاسی شد. حس کردم عکاسی با شخصیت و درونیات و عالیق من همخوان تر است  زمینه ساز آشنایی و عالقه

 تا فیلم سازی.

 

 اولین تجربه سفر طول و دراز

فر ند ماه بدست آوردم، به من ثابت کرد که سی تا ترکیه و تجربیاتی که در آن چل سفرم به اروپا و بعد به اروپای شرقدر خال 
که متنوعی . خصوصا دیدن فرهنگ های گوناگون، غذاهایی به آن عشق می ورزمو ماجراجویی دقیقا همان چیزی است که 

 برایم جذاب بود.  وجود داشت، معماری که در  آن همه گوناگونیحتی  و ورند، آوازها و موسیقی های محلیمردم دنیا می خ
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 ورود به افغانستان در حال جنگ

ندوکش شدم و وارد منطقه ه وستان،بعد از سفر به هند
تلی هدر شمال پاکستان تصمیم گرفتم برای مدتی در 

 ، مردانی اهلاز روی اتفاق در اتاق مجاور. سکونت کنم
که وقتی فهمیدند من یک  مت داشتندافغانستان اقا 

پیشنهاد کردند که بروم و از  عکاس آمریکایی هستم،
اتفاقاتی که در آن سوی مرز در افغانستان در حال رخ 
دادن بود، عکاسی کنم. راستش اصال در مخیله ام هم 

 چنین خطری کنم و به آنجا بروم، نمی گنجید که روزی
 ی کردم ولی در طولبرای همین در ابتدا به رفتن فکر نم

ه در هتل بودم، هر روز این دوستان جدید ده روزی ک
خره باالآنها  افغانستانی را می دیدم و با هم گپ می زدیم.

جلب کردند و برای رفتن به افغانستان اعتماد من را 
گفتند که به من کمک می کنند تا از مرز عبور کنم و مرا 

کامال با آن  کهخواهند برد همراه خودشان به مناطقی 
رفتم و سه هفته آنجا بودم تا همراهشان  . آشنا هستند

 در روز آخر مرا به ارتفاعات یک کوهستان در نقطهاینکه 
ی رساندند و راهی را نشانم دادند و گفتند این مرز صفر 

پاکستان برسی. من تک و تنها و مسیر را آنقدر برو تا به 
اولین کاری که کردم این بود که حلقه های نگاتیو را توی آن لباس  رزی پرخطر کردم.پیاده شروع به حرکت در آن راه مبا پای 

را توی دستاری که روی سرم بسته بودم جا  یمحلی که به تنم بود پنهان کنم. تعدادی را توی جوراب هایم گذاشتم و بخش
 ، پس باید بگونه ای عکس هایی کهدادم. حدس می زدم که شاید توی مسیر دستگیر شوم و دوربین و تجهیزاتم ضبط شود

 گرفته بودم را حفظ می کردم. باالخره به پاکستان رسیدم و اول با انوبوس و بعد با قطار خودم را به دهلی در هند رساندم.  

 انتشار عکس ها و آغاز شهرت

به  19۷9عکس ها در ماه جون  و او آنها را با خود به آمریکا برد.دادم در هند، عکس ها را به دست دوست یکی از دوستانم 
آمریکا رسید و من با نشریات زیادی برای فروش آنها ارتباط برقرار کردم ولی هیچ استقبالی از آنها نمی شد تا اینکه در ماه 

بدل شد و همین سبب شد که  جهانیداغ سپتامبر همان سال، به ناگاه قضیه حضور شوروی در افغانستان به یک موضوع 
ت وجود داش. در آن زمان معدود عکاسی از من باشند که مربوط به وقایع افغانستان بودند ضی عکس هاییتقا م مطبوعات

به یک من  1980. باالخره در سال و از همین رو عکس های من بسیار نادر بودند از نزدیک عکاسی کرده باشدکه این وقایع را 
؛ ولی هنوز دلمشغولی اصلی من عکاسی ه بودتعلق گرفت میشده بودم و جوایز مهم بسیاری به عکس ها عکاس معروف بدل

 نه عکاسی خبری و جنگ.   زیست بود و رابطه انسان با محیطمسائلی همچون از فرهنگ ها و سنت های مردم و 
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 رفته بودم  من راهی که

ت سرم رخ داده است، پشاین همان راهی بود که می خواستم بروم برای همین هیچوقت در زندگی حرفه ایم از آنچه در 
م و نخواسته ام که برگردم و راه دیگری را انتخاب کنم. ولی اگر سوال می کنید که آیا من از همان ابتدا مطمئن پشیمان نشد

را بخاطر شور و عالقه دورنیم عکاسی  باید جوابش را بگونه دیگری بدهم؛  من بودم که روزی عکاس مشهوری خواهم شد
قتی به چیزی واقعا عالقه داشته باشید و واردش شوید، ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه و سال ، شما وانتخاب کردم

هر انسانی فقط یکبار متولد می به سال بیشر درباره آن می آموزید و همین شما را در آن کار توانمند و موفق خواهد کرد. 
 اری که عمیقا به آن عالقه مند است، موفق شود. شود و در طول دوره زندگیش شانس این را دارد که در آن ک

 

 سفر و عکاسی در هندوستان 

در هند، تنوع فرهنگی، 
ادیان مختلف و جامعه 

تی در گوناگون طبقا 
 ترین شکل ممکن
قابل مشاهده است و 
همین باعث شده که 
هند از نظر بصری 
بسیار غنی باشد. 
جالب تر این است که 

در نه این مناظر 
ه ها بلکه پستوی خان

و در دل کوچه ها 
ان در عیخیابان ها 

ترین شکل خود در 
 .معرض دید هستند

عکس های من در هند هیچکدام اتفاقی و بدون برنامه نبوده اند. ساعتها و روزهای بسیار سوار بر قطار بوده ام و فقط برای 
ایستگاهی توقف می کرد به سرعت از قطار پیاده  عکاسی کردن، سفر کرده ام.  یکی از شیوه هایم این بود که هر وقت قطار در 

از منظره قطار در ایستگاه، پیاده و سوار شدن مسافرها، یا رفت و آمد دست  شدم و از آن فاصله می گرفتم و سپس، می 
شب  ها بار در ساعات مختلفی از  100فروش هایی که موقتا وارد قطار می شدند، عکاسی می کردم. این کار را شاید بیش از 

و در پس بنای تاج محل که از آنجا روز را صرف عکاسی از منظره ایستگاه راه آهن و  5توی دهلی، فقط  م.انجام دادو روز 
بندی می کردم و منتظر وارد شدن قطار به درون مرور می کردم، بعد کادر دیده می شد کردم. برنامه رسیدن قطارها را زمینه 
تاخیر داشتند.  برای عکاسی توی محوطه ایستگاه قطار دهلی از اداره راه ی مدت طوالنی براگاهی قطارها  م می ماندم.کادر 

آهن تقاضای مجوز کرده بودم ولی تا زمانی که مجوز صادر شد من کار خودم را کرده بودم و عکس هایم را گرفته بودم. البته 
کرده ام که امروزه  میون ها و اتوبوس هایی عکاسیحاال عکس هایم برای آنها هم بسیار ارزشمند شده است چرا که من از کا 

ین به آثار من وجهی تاریخ هم . خارج شده اند، حتی لوکوموتیوهای بخار که االن دیگر خبری از آنها نیست به کلی از رده
 . هایی تاریخی هستندمستنددر اصل آنها دیگر و  نگارانه داده است

 



 Anselmagazine اهانامه تخصصی هنر عکاسی، انسل     م      11 

 

می کنم. مثال ساعت ها منتظر  شصرفرا  دیزیا  زی می کنم و وقتاز قبل برنامه ریبرای گرفتن هر عکس 
 .از آن رنگ شودمتاثر  رسد که قصد دارم سوژه عکاسیمی مانم تا نور طبیعی به همان شدت و رنگی ب

                                              استیو مک کری

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستانیعکس معروف شربت گل، دختر افغان

در جنوب پیشاور در پاکستان شده بودم تا  ستانیپناهجوهای افغان اردوگاهین عکس این است که در اصل من وارد ماجرای ا
را ترک می کردم توی مسیر متوجه سر و صدا و هم همه ای شدم  جوز بگیرم. موقع نهار که باید محلبرای عکاسی در آنجا م

کنجکاوی به سراغ آن چادر رفتم و متوجه شدم که کالس درس است که از داخل یکی از چادرها به گوش می رسید. از روی 
 ستانیاین دختر افغان ا بیرون آوردم و مشغول عکاسی شدم؛و معلمی دارد به بچه ها درس می آموزد. همان وقت دوربین ر 

رت امکان همراه دمش قرار شد کمکش کنم تا در صوسالها بعد که دوباره دی بود.نشسته هم همان روز در داخل همان چادر 
  خانواده اش به ایتالیا نزد آشناهایی که آنجا داشتند بروند. 

هر انسانی فقط یکبار متولد می شود و در طول دوره زندگیش شانس این را دارد که در آن کاری که عمیقا 
 استیو مک کری    به آن عالقه مند است، موفق شود.

 تاثیر کاری که کرده ام.

ه دنیا پر از دیدگاه های منفی همچون به انسانیت بیشتر فکر کنند. متاسفان نیا با دیدن عکس هایماهم مردم دمن می خو
ید ما جهان منتقل کنیم که ببین است.  ما می توانیم عکاسی کنیم و این مفهوم را به مردمنژاد پرستی و منفعت جویی شده 

 نزاع!گ و جننه  نیاز داریم گفتگو با یکدیگر است،ا به آن پس آنچه واقع نوعی زندگی می کنیم،چه دنیای رنگارنگ و مت در 

 

  تهیه و تنظیم: رضا تجویدی
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از  انسل اختصاصیتصویری گزارش دومین 
 2023رویداد عکاسی اکسپوژر 

 

منطقه ر د اتفاقات ساالنه در این حوزه است که ترین بزرگ رویداد بین المللی درجه یک در هنر عکاسی و یکی از یک اکسپوژر 
در این جشنواره هنری، عالوه بر نمایش صدها عکس و نیز فیلم از درخشان ترین خاورمیانه و در شهر شارجه برگزار می شود. 

اشان ر و حرفه ای ترین عکاسان دنیا گرفته تا عکاسان و فیلم سازان نیمه حرفه ای و آماتوری که شانس پذیرش و حضور آثا
سیاست این رویداد در استقبال از عکاسان جوان و ناشناخته و  به نمایش در می آید. ،در این رویداد هنری رخ داده است

ری بزرگ با کسب تجربه و افتخااست تا نمایش آثارشان در این نمایشگاه، فرصتی استثنایی برای فعاالن در این عرصه هنری 
های هنر ه از شاخمندان به این ا مخاطبان و عالقو نیز ب جامعه عکاسی دنیابا  دسترسی داشته باشند که توسط آنجایگاهی  به

 . ارتباط برقرار کنند تجسمی

هنری، پرسش و پاسخ های تخصصی، فرصت دیدار و تبادل  نامهسخنرانی ها و ارائه های حرفه ای، گپ و گفتگو و مرور زندگی
ی ن تجهیزات و دستاوردهاخریها، نمایش آ  نظر هنرمندان با هم، ارائه کارگاه های بسیار متنوع و حرفه ای عکاسی، ویژه برنامه

     . دیگر، از برنامه های هر ساله در این جشنواره هستندفعالیت های مرتبط  تکنولوژي و صنعتی در حوزه عکس و فیلم و بسیاری

 

 

 ایاناکونه  البسا

 Elisa Iannacone 

یکی االصل ساکن انگلستان نشسته در مقابل یکی از عکاس مکز 
 . 2023ایش در آمده اش در نمایشگاه اکسپوژر آثار به نم

نشریات مختلفی چون نشنال جئوگرافیک و بنگاه بی بی سی با او 
و پروژه های عکاسی او، خصوصا در  شتههمکاری رسانه ای دا 

یب های اجتماعی، قربانیان تجاوز جنسی و آوارگان بحث آس
در به خود جلب کرده است. توجه بسیاری را  جنگی در آفریقا

خالل این نمایشگاه، گفتگویی نیز با او داشته ایم که در آینده 
 منتشر خواهد شد. 
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بخشی از نمایشگاه به آثار 
ی حرفه ا پرتره نگار یک عمر 

اختصاص گرگ گرمن 
 داشت. 

تیم کری، آلفرد هیچکاک، 
 ،1981سند  باربارا  استرای
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ی در یکی از پروژه های اختصاص :گفتچنین ن که گرگ گرمن درباره آن عکس کمتر دیده شده از مایکل جکسو
 از اودر این حالت  عکسی خواست کهمایکل جکسون، او روی زمین نشست، ژست گرفت و  عکاسی برای

 . بگیرم

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بارا پراسیلوآ    ه ازتعدادی از آثار به نمایش در آمد
 2023در اکسپوژر عکاس اهل کشور چک 

بارا سبکی منحصر را در عکاسی دنبال می کند که به 
سورئال و دنیای خیال نزدیک است. این سبک ترکیبی 
از طنزی پوچ، نوعی زیبایی هشدار آمیز و کمال جویی 

 همیشگی در درون او است.

  Bara Prasilova 



 

 

   یزستان"دو اثر از آلبرت دروس عکاسی هلندی از مجموعه عکسی با عنوان "مناظر بکر در قرق

ALBERT DROS 
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 تکنیک های قاب بندی

 قاب در قاب

 

و ترکیب بندی کادر نحوه اگر 
بندی جز اصول الینفک عکاسی 

د ولی حالت نقلمداد می شو
قاب در قاب در عکس، تنها یک 
تکنیک شیرین است. در این 
تکنیک نیاز به عنصری درون 

 ابکادر است که نقش یک ق
فا کند تا سوژه اصلی را ای

توجه دیده شود.  آندرون 
داشته باشید که لزوما این 
قاب نیاز نیست که در 
پیش زمینه باشد و برای 
مثال می توان از یک 
چهارچوب در پشت 
زمینه هم به عنوان قاب 

 استفاده کرد. تاثیری که این تکنیک در عکس می گذارد، عالوه بر ایجاد زیبایی
کس عمی تواند دنباله عناصر پنهان شده در پشت قاب ، . از طرفی می کند  هدایت  سوژه را هم به سمتدید  ز ،تمرک بصری
  کند.ن یک پازل برای مخاطب جذاب تر را چو

 

در یکی از را  این عکس، بازدیدکنندگان
ورودی های مسجد آبی یا همان مسجد 
       سلطان احمد در شهر استانبول نشان

       لیکه به داخل آن قدم می دهد درحا
د یکی از شاهکارهای می گذارند. این مسج

و از نمادهای مهم دوره عثمانی معماری 
 .شهر استانبول به حساب می آید

 

 منبع: کتاب شرحی بر نور نگاره ها، 

 رضا تجویدی 
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اهل شمسی در شهر مشهد است. پدر و مادرش از آن دسته از اتباع  13۷2ایرانی متولد سال -افغانستانینی هنرمند هادی محس
شوروی و اشغال خاک افغانستان و با آغاز جنگ، مجبور به جالی وطن و  بودند که در پی یورش ارتش اتحاد جماهیر افغانستان

مهاجرت به ایران شدند. از همین رو، مقوله مهاجرت و مصائب و چالش های آن از همان دوران کودکی به دغدغه ای بزرگ برای هادی 
          تحصیل در مقطع دبیرستان به طور نیمه وقت در یک عکاسخانه مشغول به کار شد و همین،  بدل شده است. بعدها در حین

زمینه ساز آشنایی و عالقه مندی او به هنر عکاسی شد.  هادی، تمرین عکاسی را با یک دوربین آنالوگ شروع کرد ولی چندی بعد با 
نی هعکاسی گام برداشت. او به مرور عالقه به این هنر بصری را با دغدغه ذ تهیه یک دوربین دیجیتال به شکلی جدی تر، در عرصه هنر 

 بود، درهم آمیخت و از همان وقت، ژانر عکاسی مستند اجتماعی به گرایشی اصلی او بدل شد. خود که موضوع مهاجران افغانستانی 

ندی برجسته در حوزه عکاسی در ایران و هادی محسنی اکنون فارغ التحصیل رشته معماری است و در عین حال به عنوان هنرم
 افغانستان فعالیت می کند. ماهنامه انسل گفتگویی اختصاصی با او داشته که در ادامه می خوانید:

 

 

 از دریچه دوربین یک عکاس مستند نگار مهاجران افغانستانیزندگی و کار 

 ادی محسنیبا ه گفتگو
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مردم افغانستان به واسطه زبان، فرهنگ و تاریخ مشترکی که با ایران دارند به هیچ 
وجه یک غریبه برای ایرانی ها محسوب نمی شوند و قطعا جامعه هنری و 

های ساکن کشور را نه میهمان بلکه قسمتی از  افغانستانیروشنفکری در ایران، 
متولد ایران هم بوده اید و تحصیالت تکمیلی در  شما حساب می آورد.خود به 

دانشگاه را به پایان رسانده و هنرمند موفقی نیز هستید؛ آیا رسیدن به این جایگاه 
 برای شما به عنوان فرزند یک خانواده مهاجر، راه آسانی بوده است؟ 

ار سختی است. حاال فارغ از اینکه کجا باشید، غالبا ک ،دنبال کردن رشته هنری
قطعا چالش ها و موانع خاص خودش را خوب، اگر آن رشته عکاسی هم باشد، 

 سخت تر هم بشود.کار به همراه دارد و شاید هم 

 چه چالش هایی؟مثال 

ترش ارتباط برقرار کردن مپیدا کردن موضوع مناسب برای عکاسی، مه برای مثال
از زوایه دید خوتان د آن موضوع را نکه در نهایت چطور موفق شویسوژه ها و آ با 

سختی ر باشید با ا یک مهاجو در تمام این موارد وقتی شم به تصویر بکشید
س، برعکبیشتری در کار روبرو می شوید. البته این هم باید اشاره کنم که گاهی هم 

 در کارم شده است. و راحتی  امتیاز مهاجر بودن برای من باعث 

 طور؟یح می دهید که چت، بیشتر توضخیلی جالب اس

هستم، به ایجاد اعتماد و  مهاجر خانواده یک چون سوژه های عکاسی من مهاجران افغان بوده اند، اینکه خودم عضوی از 
 .   و باعث انگیزه دادن به آنها برای همکاری شده استارتباط قوی تر با سوژه کمک کرده 

به این شاخه هنری عالقه مند شدید، چه  آتلیه طه کار توی یکمی دانیم که از همان دوره تحصیل در مدرسه و به واس
 چیزی توی عکاسی وجود داشت که شما را به خودش جذب کرد؟

 و اگر با چیزی مثل عکس ثبت ام و محیط اطرافم رخ می دادند عالقه ام به ثبت لحظاتی بود که در خانوادهمهمترین دلیلش 
 . تنداز یاد می رفشاید برای همیشه  ند،نمی شد

 می کنید؟چطور سوژه های خودتان را پیدا مستندنگاری از زندگی مهاجران افغان موضوع اصلی عکاسی شما بوده است، 

ه برای عکاسی مراجعکارگاه یا کارخانه ای  که مثال به گاهی نیز در شرایطی می گیرم.اغلب از خویشاوندان و دوستان کمک 
  .  ه اولیه می کنم و بعد مشغول عکاسی می شوممجوز و معارف کسبصرف  کرده ام، مدتی را

 ارتباط برقرار کردن با سوژه ها در عکاسی مستند چقدر حائز اهمیت است؟ به نظر شما

چرا  ؛دهدر نظر گرفته شمستند آن پروژه برای از قبل ت که در اجرای سناریویی اس ، اولین و شاید مهمترین گامارتباط با سوژه
 .کیفیت این ارتباط بستگی خواهد داشتنوع و به که نتیجه کار بسیار 

 آیا برای عکاسی به داخل افغانستان هم سفر کرده اید؟ 

 .  باالخره در چند نوبت از نزدیک دیدم ،فقط داستان هایش را می شنیدم زمین پدری و مادریم را که قبالخوشبختانه سر  !بله
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ران و ای افغانستانعکاسی در کار  یک چه تفاوت هایی میان 
 ؟وجود دارد

عکاسی در افغانستان هم چالش های خاص خودش را 
در ولی  .هست و هم مهربانیبسیار  مالیمتیدارد. هم نا 

 . مهربانی ها بیشتر به چشم می خوردکل 

 ،یهستند که موضوعات اجتماع ایاز عکاسان در دن ار یبس
 در افغانستان ینظام یها یر یدرگ ایو  یاسیتحوالت س

بوده است و به واسطه همان  یا موضوع کار آنه یبرا
کرده اند،  دایدست پ یجهان یعکس ها هم به شهرت

 ییاکیمشهور آمر  یعکاس یمک کر  وینمونه است یبرا
 فرانسه که عکس میمق یرانیا یعکاس یرضا دقت ایو 
 یر ینظ یاز افغانستان، خصوصا عکس ب یادیز  یها

ل ه حا تا ب ایاز احمد شاه مسعود ثبت کرده است. آ
 نیکه چن دیرا برو یکه راه دیفکر کرده ا نیبه ا

 در افغانستان قبال تجربه کرده اند؟ یعکاسان

حول را عکاسی  در  ، مسیرممن از همان ابتدا
 اهل ذهنی ام که زندگی مهاجراندغدغه 

کرده ام و به  دنبال  است، مشخص ستانافغان
دید، اساسا ی که از او نام بر نبوده ام. استیو مک کار هم شهرت 

 سعی کرده ی تاریخی در حال رخ دادن بوده،سفر کرده و هر کجا رویداد ی دنیابه این سو و آن سو با نیت عکس گرفتن
ه مناسبات و ارتباطات سیاسی در کنار کار عکاسی اش وجود داشته و در ژانر ر ارضا دقتی هم همو باشد. همانجا حضور داشته

      دارد. درخشانی خبری، سابقه عکاسی

آثار عکاسی شما در چندین نمایشگاه گروهی یا انفرادی به نمایش در آمده است که یکی از مهمترین آنها نمایشگاه انفرادی  
 گرفته اید، برایمان بگویید.در این نمایشگاه ها توسط مخاطبان  هایی کهدر تاالر وحدت در تهران است. از بازخورد

نگاهی  ومی شوند  ها با اهداف مالی و تجاری برگزار ز بیشتر گالری های هنری و نمایشگاه متاسفانه امرواول این را بگویم که 
سبب می شود بازخورد قابل مالحظه ای که برای  بر همین مبنا صورت می گیرد. این مسالهکه در انتخاب و نمایش آثار است 

در طول نمایش عکس هایم به من از مخاطب  ی کهبا این وجود نظرات. باشد از توی نمایشگاه حاصل نشودهنرمند مفید 
ه کارم تاثیر مثبت داشتروند در چه دیدگاه عامه بازدید کنندگان، برایم مفید بوده و  تخصصی  ونظرات چه  رسیده است،

 است. 

ی خود منتقل سدر پایان آیا  فکر می کنید آن پیام یا رسالتی که نسبت به مهاجران افغان داشته اید را توانسته اید با کار عکا 
 کنید؟

ینکه به ا را به تصویر کشیده ام؛ هاآثار عکاسی من برای هر بیننده ای آشنا به نظر می رسند چرا که لحظاتی از زندگی انسان 
از طرفی عکس هایم نوعی مستند نگاری راضی کرده است، ذهنی ام در عمل و توسط عکاسی پرداخته ام خودم را  هدغدغ

 هستند و از همین جنبه اهمیت پیدا می کنند.   سرزمینیک تاریخی در اجتماعی و 
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 عکاسی جهان تاثیرگذارترین آثار در تاریخ 

   دمکراسی خواه سرباز مرگ یک 

 1936ال شود. در سقلمداد این عکس یکی از بحث برانگیزترین عکس های تاریخ عکاسی و شاید مهمترین عکس قرن بیستم 
پانیا شد تا جنگی داخلی که در این کشور در جریان بود را گزارش کند. آن روزها چنان درگیری ساله عازم اس 22روبرت کاپای 
 را ن آ  نیا باال گرفته بود که همینگویبه رهبری ژنرال فرانکو در اسپا  نظامیان کودتاچیوفاداران به جمهوری و خونینی بین 

جوان مثل همیشه با عالقه ذاتی خود به کاری که می  . عکاسه استکرد توصیف "شوری مردمی در راه آزادی و دمراکسی"
خواست انجام بدهد  به هنگ نظامی جمهوری خواهان ملحق شد و همراه آنها خودش را به قلب منظقه عملیاتی رساند.  او 

 تاریخی هم می خواست با پیوستن به صفوف سربازان آزادی خواه، همراهی خودش را با آنها نشان دهد و هم آنچه در آن برهه
 در حال رخ دادن بود را با دوربیتش مستند کند؛ آن هم  بدون هیچ پرده و واسطه ای.  

در خالل یک تهاجم نظامی در منطقه سرو موریانو در حومه کوردوبا بود که کاپا مشهورترین عکس خود را ثبت کرد.  عکس 
او را نشان می داد. این عکس در ابتدا در بیست و  او درست لحظه اصابت گلوله به بدن یک آزادی خواه و به خاک افتادن

کوتاهی بعد از آن مجله الیف و دیگر نشریات  منتشر شد ولی در مدت VUدر  هفته نامه فرانسوی  1936سوم سپتامبر سال 
مان از ه کرد. آنقدر به دنبال این عکس جنجال و  جنبش پدید آمد که رساندند که سر و صدای زیادی به پاچاپ به هم آن را 

ا به صحنه سازی متهم شد ولی یک گروه زمان به یکی از شاخص ترین و مهمرین عکس های قرن بیستم بدل شد.  حتی کاپ
تحقیق رسمی، هویت این سرباز کشته شده به اسم "فدریکو یورل گارسیا" را تایید کرد و این اتهام زنی ها خاتمه یافت. از آن 

    از مبارزه بشر در راه دمکراسی بدل شد.  غمبار ه نماد و سمبلی پس بود که این عکس برای همیشه ب
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شود  یس گرفته معک ونیلیم 9امروزه در جهان روزانه حدود 
شود.  یمنتشر م یمجاز  یآن در فضا ونیلیم 3و حدود 

طف شده و به ل لیهنرها تبد نیاز پرطرفدارتر  یکیبه  یعکاس
ر مهم د نیهمراه هوشمند؛ ا یها یو گوش یتکنولوژ  شرفتیپ

خوب است اما  ار یبس نیدسترس همگان قرار گرفته است. ا
ز انسانها هست ا یار یکه قلم و کاغذ در دسترس بس همچنان

 سندهیهنرمند نو ینگارند ول یم یادیو آنها هر روز  مطالب ز 
ه شده ک نیهم چن یاست؛ در مورد عکاس ابینادر و کم ار یبس

شوند اما هنرمند عکاس  یثبت م یادیز  یهر روز عکس ها
 .اندک است ار یبس

 قالب از هنر  نیا یها ییو توانا یهنر عکاس یشخصه در واد به
ا به پ یمعتقدم عکس ؛یتجسم یهنرها ر یبا سا شیو تفاوتها

هنر نتواند به آن  گر ید یگذارد که در گونه ها یهنر م یواد
م کنم، من معتقد انیواضح تر ب دیشود. بگذار  انیب ییوایش

چنان  دیباشود  یخلق م یهنر مثل عکاس کیدر  یاگر اثر 
اشد داشته ب  یمهم در هنر عکاس ینسبت به پارامترها یانسجام

 یاز هنر نگنجد، بدان گونه که گاه گر ید یگونه ا چیدر ه که
ن را جها  یاز آثار نقاش یار یبس انیتوان رسالت و قدرت ب ینم

وان ت یرا هر گز نم نمایآثار س یبرخ ایگنجاند و  گر ید یدر هنر 
 نیکرد و ا انیا شعر به همان قدرت بی یقیموس ای یبا عکاس

هنرمند و اشرافش را بر  تیمهم تطابق فرم با قالب اثر و خالق
 .سازد یم انینما یآن گونه هنر 

 Ketil Born بورن لیکت لیبد ی"مادر" اثر درخشان و ب عکس
 و یکلمه؛ هنر عکاس یواقع یمن؛ به معنا یبرا یعکاس نروژ 

عکس در  نیکه از ا یدهد، احساس یهنر را نشان م نیقدرت ا
 ای ین ادبمت کیشود را هرگز  یمنتقل م نندهینگاه اول به ب

که  تسیا قطهن نیکند و ا انیتواند ب ینم ینقاش ای یقیموس
 میگو یدهم  و م یهنرها ارائه م ومیمد فیتعر  یمن برا

 یم تیاستقالل خود را به رسم یهنر  یگونه  کیکه  نجاستیا
 .شناساند

دهد که دچار سرطان  یرا نشان م بایجوان و ز  یبورن مادر  لیت
از دست داده و در  ز یرا ن شیاه نهیاز س یکیاست و  نهیس
 شیسر و ابروها یموها یو پرتودرمان یدرمان یمیش ر یمس
دارد که  ینشان از درد فش،یو بدن رنجور و نح ختهیر 

 مدتهاست با او همراه است،

 

غوش خود مادر را در آ یتیدست حما وز ما دو فرزندش در کنارش هنا 
 .مادر است و بس یژگیهمه ابهت ، و نیدارند و ا

گردش موزن چشم در  یبرا یو هارمون یسادگ تیدر غا دمانیچ
مادر و دو فرزندش توسط  یعنی یاصل تیصحنه است و سه شخص

 حرت نیدائم در ا نندهیشوند و چشم ب یمثلث به هم وصل م کی
 یم وندیبه هم پسه نقطه در حرکت است و آنها را  نیا نیب یمثلث

هم با شروع از  ییطال چیرپما یتر، الگو دهیچیپ یدهد، اما در نگاه
کند  یحرکت  م ده،یمادر خواب ینقطه چشم فرزند کوچکتر که بر پا

دست مادر بر فرزند کوچک، سپس از  یاز رو چیمارپ نیو در ادامه، ا
صورت و  یدست مادر بر بدن دخترک بزرگتر، و بعد از رو یرو

صورت و چشم مادر عبور  یچشم دخترک و در انتها از رو بخصوص
 یکل ممتش یبوناچیف یدنباله  یکه بر مبنا ییطال چیکند. مارپ یم

ه ک ستیعکاس آگاهانه اعمال نکرده باشد و مهم هم ن دیشود را شا
 یم یانیقدرتمند پادرم یاحساس یچرا که  وقت ر،یخ ایآگاهانه است 

کند؛ حتمن  یاز اوضاع م یند را راضهنرم دمان،یکند و در لحظه چ
 .دارد ز ین یو علم باشناسانهیز  یا شهیر 

نه  یاز موضوع Butterfly Lighting یپروانه ا یبا نورپرداز  عکس
کنار  دارد و در  سمیدر رئال شهیر  ،یشده بلکه واقع میگر  ای یدکورساز 
 .رسد یبه اوج شکوه خود م سمیسیرومانت

 شیکشاند و ب یانسان م یه عمق دردهابورن مرا ب لیمادر از کت اثر 
 ر یکه زن در تصو لیدل نینه به ا د،یافزا یعشق به مادرم را م شیاز پ

زنانه بدنش را از دست  یاعضا نیاز مهمتر  یکیدارد و  نهیسرطان س
 تیتوانش از فرزندانش حما نیکه او تا آخر  لیدل نیداده؛ بلکه به ا

ت؛ دخترانش نشانده اس نهیسمهم را با دستانش که بر  نیاکند و  یم
 .دهد ینشان م

ند چ نیاز ا شتر یب ار یهمه و بس نیا شیدر نما تیعکس به غا نیا
 .است روز یخط که من نگاشتم موفق و پ

 .شده است یعکس متجل نینظر من هنر عکاسس در ا از 

 

  1402یکم فروردین ماه     عربزاده عباس
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 جبران نوردهی

چند  د. هرکامال دستی با دوربین کار می کنن شاید شما هم متل من از آن دست عکاس هایی هستید که همیشه در حالت
ر د ممکن است کهین، حداکثر کنترل مورد نیاز را به شما برای تنظیمات می دهد ولی در دورب Manual modeکار با  که

م ه . برای مثال زمانی که هوا هم ابری وستفاده از مودهای دیگر دوربین ضروری شودید که ا بیآ عکاسی شرایطی پیشهنگام 
ورشید، با تاریکی و روشنی لحظه ای و تغییر از مقابل خ با عبور متناوب ابرهاتا شدید است و این باعث می شود  میزان باد

حظه قابل مالیا زمانی که خورشید در حال طلوع یا غروب است و هر چند ثانیه یکبار به طور  مدام شرایط نوری مواجه شویم. 
نیمه  حالت هایسوژه عکاسی، استفاده از موقعیت در چنین شرایطی بسته به موضوع و تعییر می شود.  ای میزان نور  دچار 

 باشد.تری مناسب گزینه  می توانداتومات، همچون اولویت دیافراگم یا اولویت دهی به سرعت شاتر 

نش ا همیشه وقتی بحث به کارکردهای اتومات دوربین رسیده است این را گفته ام که ذات دوربین، ذاتی محاسبه گر و د  
شما تنظیمات یا دست کم بخشی از تنظیمات را به دست است نه ذاتی هنری و خالق. این بدان معنی است که وقتی  بنیاد

 حاصل از نورسنجی متعادل ترین نور خود،  درون دوربین توسط حسگرهایدر دوربین می سپارید، پردازشگرهای هوشمند 
مات یمحاسباتی را فراهم می کنند. خوشبحتانه سازندگان دوربین های عکاسی فکر اینجای کار را کرده اند و قابلیتی به تنظ

ن را فریب دوربی ز این ویژگی می توانید مغز پردازشگر نامیده می شود. شما با استفاده ا "جبران نوردهی"دوربین افزوده اند که 
ورسنجی را بر نوربین محاسبات دهید و نفطه تعادل روشنی یا تاریکی را چند استپ بیشتر یا کمتر معین کنید. با این کار، د

ی روشن تر یا تاریک تر  م به همان میزان حاصل کار وسط عکاس دستی تنظیم شده، انجام داده و نقطه تعادلی که ت مبنای
 شود.

 رضا تجویدی
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 میراث فرهنگی و توسعه گردشگری ،عکاسی

 عبدالمهدی همت پوربه قلم 

است.  یپوش چشم رقابلیغ یدر گردشگر  یدارند و نقش پررنگ عکاس گر یکدیبا  یر یارتباط چشمگ یو گردشگر  یدر عصر حاضر، عکاس

نادیده  نها تأثیرات آ  لی گاهیرسد ونظر میی بههحضور آنها بدیهر چند اند که ای در زندگی بشر درهم تنیده های نوین به گونهامروزه رسانه

از  طیف وسیعی ،هابراساس این ویژگیو  ی خاص خود هستندواجد ساختار بیان ایزار مشابه،ها مانند سایر این رسانهشود. گرفته می

  (.1396 ،یاقتدار ) باشدینم بهرهیاز آن ب ز ین یقدر گسترده است که عکاسشوند. این طیف آنتغییرات را شامل می

فیات ری از کیت خود، بسیاالتغییر کرده است. عکاسی در طول تحو تنبا پیدایش و رشد عکاسی، نوع نگرش آدمی به جهان و خویش

هویت جمعی تبدیل شده است. رسانه  دهی بهها و ابزارهای ارتباطی و شکلفرهنگی و اجتماعی را تغییر داده و امروزه به یکی از پایه

 همدو به تبع آن، ژانرهای متفاوتی در آن پدید آ ه تأثیراتش، کارکردهای متفاوتی را به خود گرفت کاسی با فراگیر شدن و گسترش حوزهع

  .شودیشناخته م "و سفر یگردشگر  یعکاس"عنوان  که با ه استافتیبروز  یز یچر عکاسی د ژانرهاییکی از ( 11: 1392عربی، ) است

های ف راهدنبال کش رو بوده است. مقاصد گردشگری بههای اخیر صنعت گردشگری با رشد روزافزون و فضایی پویا و رقابتی روبهدر سال

. باقی ل کنندحاص شترین بهره را از این صنعت پاکبی ،های خودگردشگران هستند تا با استفاده از تمام پتانسیل خالق و نوین برای جذب

 ماندن در دنیای پویا و رقابتی گردشگری نیاز مبرم به ارائه خدمات به گردشگران براساس مطالعه رفتار، انگیزه سفر و نیازهای آنها دارد

جدید و آشنایی با شرایط فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و آب و هوایی  بزه سفر و گردش و کسب تجار و انگی شوق (2: 1395کاظمی، )

 فرهایسای همواره جذاب این صنعت، هبشر است که موجب رونق صنعت گردشگری شده است. یکی از شاخه جوامع دیگر، میلی پویا در 

یند رو به آبا انگیزه فرهنگی است؛ که این فر گردشگری بین المللی  درصد ۷3باشد. طبق آمار سازمان جهانی گردشگری، فرهنگی می

 ( 3: 1395کاظمی، )باشد افزایش می

 ی،عکاس(. 1390)رهنما گذارندمی را به نمایش جهانتصاویر برگرفته از بی واسطه ها عکسچرا که دارد  ایبا دن میمستق یارابطه یعکاس

 یهانیاست، دورب یگروه یقالب تورها در  و چه یاز گردشگران چه به صورت انفراد یدارد. هرجا اثر  یدر گردشگر  یشگیهم یحضور 

که  یر یکرد: اول تصاو میبه دو دسته تقس توانیرا م یگردشگر  مقاصد گرفته شده از یهاهم وجود دارند. عکس یلمبردار یو ف یعکاس

مقصد خاص توسط  کیاز  یگردشگر  غیکه باهدف تبلاست  یر یو دوم تصاو شودیم گرفته توسط خود گردشگران از روند سفرشان

 .شودیم هیراستا، ته نیمختلف و فعال در ا یها و نهادهاسازمان ،یگردشگر  یگروهها ،یمسافرت یهاآژانس

 

 "."در دنیای امروز گاهی می شود بدون سفر کردن هم سفر کرد
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 فرشانسمدرک از  ایو  یادگار ی کی خواهندیاست که گردشگران م نیا شود،یذکر م یدر گردشگر  یعنوان علت رواج عکاسبه کرار به آنچه

ا در آن مکان خاص که آنه دهدیعکسها نشان م نیا .رندیگیعکس هم م کنند،یم هیته یطور که سوغاتهمان نیداشته باشند. بنابرا

 یخیتار ر اث کیدر مقابل  مینیبیم یست که گاها  یگرفته شده توسط افراد یهاعکسی اباسمه یامر موجب فراوان نیا و اندحضور داشته

باشند  یاگر به صورت چاپ ایو  دیاسال شیها در خانه به صورت نماعکس نی. اغلب اندیآینظر م بهی ناشعکاسی و  اندستادهیمعروف ا

 مخاطبانال تور، معمو کیگرفته شده در خالل  یهاعکس ،یااندک عکاسان حرفه ی. به استثناشوندیم یگردآور  آلبوم کیدرون 

 .شودیم شانکیدارند که شامل خود گردشگران، خانواده و دوستان نزد یمحدود

روز ام یای. در دنمیهست جهان یگردشگر  یهاجاذبه نیتر و معروف نیباتر یاز ز  یر یتصاو یگسترده لیهر روز شاهد خ یمجاز  یفضا در 
تا  دیزنب نستاگرامیهمچون ا یاجتماع یهاشبکه و یمجاز  یبه فضا یت سر اس یسفر کرد؛ کاف شودیبدون سفر کردن هم م یگاه یحت
   .دیرا تجربه کن یر یتصو یانواع سفرها نیتر و متفاوت نیباتر یز 

جهان به اشتراک  نقاطی در اقص گر یآن را با افراد د یو خاطرات خود را جاودانه کرده و حت اتیمتفاوت تجرب یمردم به شکل امروزه

و  یخیار ت یبنا کیخصوص، به ینقطه کی بهافراد در سفر  شتر یخاص وجود دارد. ب یژگیو کی ایمشکل  کی انیم نیا در ا. امگذارندیم

 نیبه هم .اندثبت کرده شتر یهمان را پ ز ین گر ید یار یکه بس روندیمیی اندازهامعروف، به سراغ ثبت همان چشم یمقصد گردشگر  کی

های دیدنی و معروف جهان هستیم. البته امروزه فضای مجازی در انتشار همین عکسی از بناها یتکرار  یر یعلت اغلب شاهد تصاو

نیای باشیم و این بار هم نوبت د نو ایتولد ایده دهند تا شاهدباشد. اما گاهی رویدادها دست به دست هم میناشیانه بسیار تأثیرگذار می

 .اندازهای گردشگری استعکاسی از چشم

صنعت در جهان  -عنوان یکی از مصادیق هنرردشگری به(گ 6: 13۷1پیران، )گری از نظر اشتغال، بزرگترین صنعت جهان استسفر و گردش

تواند مستقیم یا غیرمستقیم بر صنعت یک کشور تأثیر بگذارد و از طرف دیگر عاملی است بسیار مورد توجه است، زیرا از یک طرف می

عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اقتصادی و آن کشور؛ همچنین از گردشگری به جهت پاسداشت، حفظ و ترویج هنر در 

 های تولیدی وتکاهش فعالی و جبران یهای اجتماعی و اقتصادهای اخیر برای رفع چالشکه طی سال می شودیاد  ییاجتماعی کشورها

 رداشته اندبای شغلی و افزایش درآمد روی انسانی و ایجاد فرصت هگامی مثبت در جهت اشتغال نیبه کمک صنعت گردشگری، ، صنعتی

میل به سفر و گردش و آشنایی با شرایط فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و آب و هوایی میلی زنده و پویا در نوع بشر ( 59: 139۷عرب، )

 نیدتر و پردرآم نیتر از مهم صنعت توریسم یکیت فرهنگی در جامعه حائز اهمیت است. امروزه العنوان یکی از تباداست. گردشگری به

 یصنعت جهان برمبنا نیبزرگتر  سمی. تور است شده تر دهیچیتر و پو نسبت به گذشته متنوع ( 6: 13۷1 ،ییباید)جهان است  عیصنا

 (6: 1391 ، یدر یمحمدزاده و ح)است  یاقتصاد و تعامل انسان گسترش ،یگسترش صنعت گردشگر  جهیدرنت ؛اشتغال و تجارت است

 ،یجهرم یفربود) گرندیکدی مرهون وجود یانبوه و عکاس یظهور کرد. در واقع، ظهور گردشگر  ز یسفر ن یعکاس ،یمحض ظهور عکاس به

-تیشامل فعال یگردشگر  ،است. در جهان امروز گرفته زمان صورت کیدر  با  یانبوه تقر  یو گردشگر  یعکاس دهیدو پد شیدای(پ2: 1391

 فر استس نیح یتجربه عکاس هاتیفعال نیا نیتر جیاز را یکی رد،یپذیم مختلف صورت یاست که در مقصدها یادهیچینسبتا  پ یها

 نیا گر ید انی. به بباشدیسفر م یاصل یاز اجزا یکیمعاصر، عکس گرفتن  یگردشگر  ژهیبه و یگردشگر   در (6: 1391 ،یجهرم یفربود)

 ن،یکه دورب اندشده ادغام گر یکدیآنچنان با  یو گردشگر  یدر عصر حاضر، عکاس (8: 1391 ،یمجهر  یفربود)هم در ارتباطند  با ذاتا   ،دو

آن فرد در  قیاست که از طر  یابزار  بلکه بر گردشگر بودن فرد است،  یانشانه نی. نه تنها داشتن دوربباشدیگردشگر م تینشانه هو
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 یدر گردشگر  ینقش پررنگ عکاس بیترت نیبد(. 1391 ،یرمجه یفربود)است  شیخو تیبخش از هو کیحداقل  نییتع یجستجو

 یگر گردش یابیو بازار  یز یر برنامه یدر راستا یانیمختلف، کمک شا یایدو مقوله از زوا نیا نیب است و مطالعه ارتباط یپوشچشم رقابلیغ

ته گردشگر گرف ایکه توسط خود مسافر  یر یاند: اول تصاودو دسته ،شوندیکه گرفته م یر یتصاو( 3: 1391 ،یجهرم یفربود)خواهد بود

و  رنگ ر،یاست که با ثبت تصاو یاجتماع یهامسافران در شبکه اربامروز، بازتاب تج یگردشگر  یاز مسائل جانب یکی . در واقعشودیم

سان ه عکا ب یگردشگر  مقاصداماکن و یها باهدف معرفکه توسط موسسات و سازمان یر یبه خود گرفته است. دوم تصاو گر ید ییبو

 یبرا یها از رسانه عکاستر، دولتدر حوزه کالن یحت و یو گردشگر  یمسافرت یهاآژانس ،یو حقوق یقی. افراد حقشودیسفارش داده م

 تر شیباعث جذب ب تواندیم نیو ا کنندیاستفاده م یتوسعه صنعت گردشگر  به کمک تا  یو نها ستیجذب تور  ،یمقاصد گردشگر  یمعرف

 .است آور  ارز مقوله ای  نیور شود و همچنکش یبرا هیسرما

از گوشه  هاییس کرد که عکسشرکتی سودآور تأسی "فرانسیس فریت"درخصوص تجاری سازی عکاسی در گردشگری باید اذعان داشت 

 و از سالشد. ا های خیالی مسافران تجسم میکه تا آن موقع تنها از دید هنرمندان یا توصیف ردمی کجهان برای فروش عرضه  و کنار 

از این سفرها را ی تایمز عکسهای حاصل سه هیئت اعزامی به مهد ادیان تورات و انجیل در خاورمیانه فرستاد و مجله ،میالدی 1856

تجاری  ی. عکاسانی که او فرستاده بود به سراسر جزایر بریتانیا سفر کردند و موسسهکرده است نام نهادکه تاکنون منتشر  آثاریترین مهم

هایی از شهرها و مناطق زیبا در بریتانیا بود. در آخرین خود ادعا کرد که یک میلیون عکس در اختیار دارد که شامل عکس در اوج کاراو 

عد منتشر شدند که به دلیل ب ی جهان به شکل عکس، اسالید و تصاویر استریوسکوپیی نوزدهم، تصاویری از چهارگوشههای سدهسال

ادند. دهایی که در راه رسیدن به آنها تجربه شده بود، بیننده را تحت تأثیر قرار میها و یا دشواریودن آن مکانانگیز بت و شگفتمساف

د، شهای غیربومی، در مورد امر غریب و بیگانگان مبالغه میمعضالت جدیدی در تولید امر غریب پدید آمد. در عکس ،با پیدایش عکاسی

لقی ت ی صنعت میراث فرهنگیتوان آن را سرچشمهچیزهای جالب توجه و امور سنتی باب شد که میای برای نمایش اما درعوض، شیوه

دنی در حال محو ش میراثهر  ،را باز کرده و پیشاپیشکه خود عکاسی علت آن بود، راه خود  هایی در آن تصویرپردازی با نوستالژیو کرد 

م گذشته سهیمیراث گیری آرشیوی از در شکل یقدیم یادگارهایمن عکاسی از ی همچون انجهایرا به تصرف خویش درآورده است. گروه

 قهطب ،رفت که مسافران اهل هنرمیای پیش انداز توریستی از جهان شد. اوضاع به گونهبودند، آرشیوی که خود بخشی از یک چشم

یب و ویرانی آنها را به واسطه هجوم سایر با اشتراک گذاری جشم انداز های کشف شده خود، راه تخر بودند که ای متوسط مدعی 

هایشان به جست وجوی چیزهای تماشایی و ها با دوربینی بیستم، نسل جدید توریست. اما با شروع سدهبازدیدکنندگان هموار کردند

اویل ا از کردند، اموچرخه سفر میها دیده بودند. آنها در ابتدا با قطار یا دها و سفرنامهزیبایی رفتند که تا آن زمان تنها در کارت پستال

های کداک که امکان عکاسی با ورود دوربین. (155-153: 1392ولز، (رفتند به سفر میشخصی با اتومبیل میالدی دیگر  1920ی دهه

در . (21: 1391فربودی جهرمی، )ای نمود ، پیشرفت قابل مالحظهفراهم می کردآماتورها  برایتن از وقایع روزمره و سفرها را عکس گرف

دت ای و با مضمون عکس بگیر و برو، کداک یا ، کمپانی کداک که در امر تبلیغات خبره بود، با استفاده از عالئم جادهه آمریکات متحدالایا 

ه بود شرکت کداک در ورودی بسیاری از شهرها تابلوهایی نصب کرد. (153: 1392ولز، )داد میدر آن نزدیکی ها نره، خبر از مناظر دیدنی 

 های ملی نصب شده بود که بهداد. حتی عالئمی در پارکشد، نشان میها و چیزهایی را که باید از آنها عکس گرفته میکه فهرست مکان

 (. 1۷8: 1396سونتاگ، )گفت در کدام نقطه بایستند و عکس بگیرند (بازدیدکنندگان می
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ی موضوعاتی چون چگونه دیدن و تفسیر کردن جهان، مردم ها به دلیل آشکارساز به عبارت دیگر اهمیت زیاد عکس 

  ها و چگونه تصور نمودن مفاهیم و ارتباطات موجود در آن است.و مکان

ریسم شد. صنعت میراث فرهنگی و توتر میی کشف نشده و بکر ناممکنبا هرگروه جدیدی از بازدیدکنندگان، امکان دستیابی به منظره 

های مناسب و حاضر فرصت نما کشیده بودند تااندازهای خوشبازسازی کرده بودند و دستی به سر و روی چشمهای قدیمی را ساختمان

ای های جالب بخش عمدهی جهانگردان است و مکانناپذیر از تجربهوجود آید. عکس گرفتن بخش جداییای برای عکس گرفتن بهو آماده

عکاسی، تحسین آنچه که از آن عکس گرفته . (153: 1392ولز، )دهند به خود اختصاص میادعا را نیز از آلبوم مسافران معمولی و بی

ها برای ما امکان زنده کردن لحظات خوب و شخصی کردن شود، است. حس آن به نظر مانند کسب دانش و قدرت است. عکسمی

تر از آن ابزاری برای برقراری ارتباط و تأیید د، ولی مهمها مدرکی دال بر حضور ما در مکانی مشخص هستنکنند. آنها را فراهم میتجربه

ها به دلیل آشکارسازی موضوعاتی چون چگونه دیدن و تفسیر یند. به عبارت دیگر اهمیت زیاد عکسآشمار میاهمیت ما برای دیگران به

در اکثر مواقع کسانی که در سفر و تفریح ها و چگونه تصور نمودن مفاهیم و ارتباطات موجود در آن است. کردن جهان، مردم و مکان

 (16: 1391فربودی جهرمی، )هستند، دوربین به همراه دارند زیرا عکاسی منبعی برای سرگرمی و کسب لذت است 

چالفن ، عکس را مدرکی دال  .انددر ادبیات گردشگری، تعداد معدودی از محققین به بحث در خصوص ارتباط بین عکاسی و سفر پرداخته

شکلی از زندگی غیربومی و جذاب معرفی کرده است و در مطالعه خود به ارتباط بین عکاسی و نوع گردشگر از طریق  -تجربه سفربر 

_ گردآوری عکس میداند. کوهن و همکاران، در پژوهش خود از طریق عکس سفر را راهبردی برای  "اوری"ها پرداخته است. محتوای عکس

ایی نام هعنوان متاسیستماز عکاسی و گردشگری به ، اند. آزبرنو مردم بومی پرداخته بین گردشگران های گردشگران به بررسی تعامل

 (۷1: 1391فربودی جهرمی، )، می دهد.برده که امکان تبدیل تجربه را به آنچه که قابل تأمل است

شتر مناظری را که ما به عنوان گردشگر انتظار د. هورن معتقد است که دوربین بیکندر تجربه گردشگری ایفا می یمهم نقشی سا عک 

ود. همچنین شای تعریف میکند و یکی از تشریفات گردشگری بازدید از مناظری است که توسط عکاسان حرفهدیدن آنها را داریم، خلق می

جیمز اعتقاد دارند که رضایت کنار همراهان از موارد قابل توجه است. آلبرس و  عکاسی از مناظری که قبال  از آنها عکاسی شده در 

فراهم  هاهای معرفی شده در بروشورها، تبلیغات و کارت پستالهایی که برای آنها جهت عکاسی از جاذبهگردشگران تا حدی به فرصت

گردشگران  هایی کهمیالدی بسیاری از تورهای درون شهری در نزدیکی جاذبه 90و  80های گوید تا دههمی شود، بستگی دارد. کنیون می

رسد که کسی برای تفریح سفر کامال  غیرعادی به نظر می. (۷2: 1391فربودی جهرمی، )توانستند از آنجا عکس بگیرند، توقف داشتند می

گواه غیرقابل انکاری هستند برای نشان دادن اینکه سفر انجام شده، برنامه دنبال شده و  ،هاکند و دوربینی به همراه نداشته باشد. عکس

ی را که ها زنجیره مصرفبخشند؛ عکسی سفر را تحکیم مییی شدهالبرساخته و کا  های توریستها تجربهه است. عکسلذت آن برده شد

است، در  تجربه راهی برای مجوز بخشیدن به کنند. عکاسیر داشته، مستند میبیرون از تیررس نگاه خانواده، دوستان و همسایگان قرا

ربه عکس و تبدیل تج تناع از آن نیز است؛ و این کار را با محدود ساختن تجربه به جستجو برای موضوعات خوشعین حال راهی برای ام

ساس شود. غالب گردشگران احآوری عکس تبدیل میدهد. بدین ترتیب، سفر به راهبردی برای جمعبه یک تصویر، یک یادگاری، انجام می

فر این کار به تجربه آنها در س  شوند، قرار دهند.بر هر چیز چشمگیری که با آن روبرو میکنند که دوربین را واسطه خودشان ضرورت می

  (.2: 1391فربودی جهرمی، )بایست، عکس بگیر و بعد به مسیرت ادامه بده  :بخشدشکل می



 

پژوهشگر دکتری باستان شناسی او  عبدالمهدی همت پور:ه متن، نویسنددرباره 
 فارغ التحصیل کارشناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ودوران اسالمی 

ی است و هم مهندسی معمار سابقه تحصیل در  است. دارای ارشد ایرانشناسی
 را عهده دار است.  پایگاه میراث ملی محوطه باستانی ری یتمدیر  اکنون

 

ها با همان غالبا  توریست. (285: 1392ولز، )ی عکاسی خود توریستها تأثیر گذاشته است های راهنمای توریسم بر شیوهزبان کتابچه

های راهنما، فضای مجازی، پوسترها و غیره ی معماری و غیره را در کتابچهای که عکس آن منطقه توریستی، ابنیهبندی و زاویهترکیب

 .کننداند عکاسی میدیده

جذب گردشگر  ها است بهزیبایی که در عکسشود. ها مقاصد گردشگری بسیار زیبا به تصویر کشیده میدر بروشورها، بیلبوردها و وبسایت

د ها هم از عکاسی برای اینکه نشان دهنکند تا گردشگران به آنجا سفر کرده و از آن مقاصد دیدن کنند. در روش مشابه توریستکمک می

ا ه. همچنین بازاریابها در گردشگری استکنند. این روش حاکی از تأثیر عکساند استفاده میتعطیالت و وقت خود را کجا گذرانده

ال های گرم یا سرد برای انتقکنند. مانند استفاده از رنگدهند و از ابزارهای محرک بصری استفاده میبزرگی انجام می های گذاریسرمایه

از ها و بازخورد سفر ی مقصدهای سفر، تجربهعکاسی ثبت خاطرات خوب درباره (.201۷کیوناپرت، )گردشگری  حس حضور در مقاصد

 های آنها داشته است. هنگام سفر ی عمیقی در تجربهها است که ریشههای توریستطریق عکس است. عکس گرفتن بخشی از فعالیت

ن راستا گذارند. در همیهای سفرشان را با بقیه به اشتراک میها و تجربهگیرند و هم عکسهم از مقصد عکس می گردشگرانکردن بیشتر 

 شود. درنتیجه یکها است، مقصدهای گردشگری معرفی میهایی که در بروشورها و کارت پستالز طریق عکسها ابرای جذب توریست

ا است هیی که در بروشورها، بیلبوردها و وبسایتاه آید. بسیاری از گردشگران از عکسوجود میرابطه درونی بین عکاسی و گردشگری به

مچنین هگردشگران کنند. در همین راستا میا تا به مقصدهایشان برسند، استفاده هیشان و جذب توریستاه برای انتشار مکان عکس

استفاده یز ن گردشگری را برای سفر انتخاب کنندکننده برای اینکه تصمیم بگیرند کدام مقصد  عنوان ابزار تعیینبه ، ها و تصاویر از عکس

 هایی از و تجربه خصوصیده برای به یاد آوردن خاطرات ی شخصی شهااز عکس ، کنند. عالوه بر این به گفته برجر و همکارانشمی

واند تها از عکسهای مقصد دارند و میاندازهایی که توریستها همچنین تنوع چشمشود. عکسهایی که سفر کردند استفاده میمکان

مانند )ن زیبایی و یگانگی مقصدها را ها همچنیکنند. برخی عکسمصور می ،ی خاص بصری از هر شخصی دیده شودعنوان یک تجربهبه

اه عنوان پایگتوانند بههای جغرافیایی جاگذاری شوند میها و موقعیتها وقتی با نشانهکنند این عکسثبت می (های ساحلیعکس

                                        (      9- 8: 201۷کیوناپرت، )ها استفاده شوند اطالعات بصری برای اطالع و پیشنهاد یک مقصد گردشگری به توریست

           :به همراه دارد پنج دستاورد مهم یدر توسعه گردشگر  یرسانه عکاسدر نهایت باید اشاره داشت 

 یبرا دار یاپ اشتغال جادیو ا یرسانه عکاس یغاتیتبل یهاتیبا استفاده از قابل یگردشگر  یهاانواع شاخه ی: معرفیدستاورد اقتصاد-1

                                                                                                                                                                                .یمل پول ارزش تیها و تقودولت یبرا دار یپا یدرآمدها تیو گردشگران و تقو زبانیجامعه م

                                                                                                                                                                             .یگردشگر  در حوزه رهیو غ یطیمح ستیز  ،یفرهنگ ،یخیتار  پژوهش یبستر مناسب برا جادی: ایدستاورد علم-2

                                                  ی                                                                                                                            شناسبر علوم مردم هیبا تک یو مل یبوم یفرهنگ یاقوام و جوامع مختلف در بسترها یی: آشنایدستاورد فرهنگ-3

                                                                                                                                                                                           .استیس وی شناسییبایبا نسبت ز  یفرهنگ یپلماسیاز ارتباط در حوزه د یدیشکل جد جادی: ایاسیدستاورد س-4

 به واسطه بسط یروح آرامش جادیافراد جامعه در خالل ا یبرا دار یاشتغال پا جادیبه واسطه ا یروان تیامن جادی: ایدستاورد اجتماع-5

 (5: 1395قاسم، )در جامعه  کیشناسییبایز  ییالگوها
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 شاتر تایمر دارریموت 

ی ابزار جانبیک کاربردی را در خود همراه دارند ولی استفاده از آن به عنوان این ابزار  احتماالبسیاری از دوربین های امروزی 
 می تواند به عکاس. این تحهیز باشد سازگار همخوان و  با دوربین شما،ممکن است که مشخصات آن  زمانیعکاسی، برای 

 فشردن و بدون نیاز به در حد ساعت و چه بلند در حد ثانیه  کوتاه تکرار شونده، چه ل زمانیه در فواصاین امکان را بدهد ک
ل عکاسی در فواصدر اصل فرق مهم آن با تایمر معمولی در دوبین، توالی  .عکس بگیرد متوالیخودکار و به بطور  شاتر،

لی و که تایم لپس خوانده می شود، بکار می آید از عکاسی ژانریاین قابلیت بیشتر در  است. بصورت خودکار زمانی مشخص 
 . اعث ایجاد روش هایی بسیار خالقانه ای شودب ،سلفیهمچون عکاسی  دیگری ند در موقعیت هایمی توا 
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 مرور عکس های قدیمی
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این عکس توسط خانم سوگل غفاریان یکی از 
مخاطبان ماهنامه انسل برای ما ارسال شده است. 

مده که مکان این عکس، حمام در توضیح عکس آ 
چهارفصل از جمله بناهای تاریخی شهر اراک و 
مربوط به اواخر دوره قاجاریه است. در اصل بخاطر 
وجود نقاشی های دیواری در این حمام که هر کدام 

د، به حمام چهارفصل فصلی از سال را نشان می ده
از  1401. خانم غفاریان در مهره ماه معروف است
اسی کرده و درباره آن می گوید که در این بنا عک

ابتدا چنان محو تماشای نفاشی های دیواری و 
معماری زیبای این بنا شده بودم که پاک از یادم 
رفت که قصدم از آمدن به آنجا، عکاسی هم بوده 

 است....

ید تا در ننیز می توانید عکس هایی از خود را که فکر می کنید داستانی در دل آنها نهفته است برای ما ارسال کشما 
در شماره های آینده منتشر شود. یکی از راه های پیشنهادی برای ارسال عکس این است که  مرور  بخش عکس پس از 
راه دیگر لود کنید و مجله انسل را تگ کنید. آپاگرام خود در صفحه اینست  anselmagazine#عکس خود را با 

 توضیحیک متن در صورت ارسال عکس، بهتر است عنوان و یپیام مستقیم و یا ارسال ایمیل به ماهنامه است. 
 .      همراه عکس باشد
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 خوان مقاله:فرا

 

 

هاجم است که اصالت ها ،ریشه مساختگی و برخی معتقدند که آنچه از آن به عنوان مدرنیته یاد می شود، یک نوع فرهنگ 
 ، اهدافی سلطه جو را بر انسان ها حاکم می کند. ها و بنیادهای جوامع را نشانه می رود و با ویرانی سنت های باقی و جاری

ندی و تالش انسان برای بهره م وجود پدیده های جدید در جهان فرآیندی طبیعی ناشی از  ،که مدرنیتهدر مقابل برخی معتقدند 
 است. بهتر با واقعیت های زمانهو سازگاری  این دستاوردهااز 

دسته سومی هم هستند که به دنبال نوعی مصالحه و انطباق سنت و مدرنیه هستند، آنها هم دل در سنتی که چون میراث 
  آنچه مدرنیته خوانده می شود، بهره مند باشند.    یا راهکارهای ها رسیده دارند و هم تمایل دارند از مزایایبه آن

. بطور سنتی زمانی خانه ها همه ویالیی و اغلب دارای حیاط می شودطرح کردبحث خانه و محل سکونت را به عنوان مثال 
می توانستند در یکی از همان اتاق ها زندگی  دواجدر صورت از  ه،خانوادبزرگ و اتاق های بسیار بود، بگونه ای که فرزندان 

، رگهای بز  و بحث اشتغال و  مهاجرتداد  می رخ که در عصر جدیدشهرها  نعتی شدنص نند. به مرور بامشترک خود را آغاز ک
دیده ای کافی برای سکونت به پ زایش شدید جمعیت و نبود فضا و مکانآپارتمان نشینی، به عنوان یک نوع راهکار ناشی از اف

    امکان پذیر است.  مثالاین  برای هر سه دیدگاه باال حال بسطبدل شد.  و فراگیر در زندگی انسانمدرن 

نگاه می کنید و به نظر شما چطور یک هنرمند  بطور کلی دیدگاهسه از چه منظری به این  شما به عنوان یک هنرمند و عکاس،
چه فرم موجودی در  نیز، و؟ منتقل کندبه درستی و مفهوم را ش را در این باره با عکس هایش بیان می تواند، دیدگاه خود

 انیدمی توجدیدی را برای آن یا سبک  چه فرم مهمتر از آن، هنر عکاسی را برای بیان این مفاهیم مناسب تر می بینید و یا 
 کنید؟پیشنهاد  ابداع و

تارهای پیشنهادی را در قالب مقاله تنظیم و برای ما ارسال کنید تا در شما می توانید نظر و دیدگاه و ساخ 
شماره های آینده منتشر شود. این مساله بسیار مهم را مورد توجه قرار دهیم که همواره جنبش های هنری 

  از دل مناظره های فکری و نظری بیرون آمده اند...

 

 

 

 



 

 

 داستان یک عکس 

 

 

می دهد که قرار بوده یوزپلنگی هم در آن  شانرا به ن بین سگ ها این عکس یک مسابقه دو سرعت
با کمال تعحب دیده می شود که این یوزپلنگ انگیزه ای برای شرکت در این  شرکت داشته باشد ولی
شزد گو کس نکته ای را به ما. این عنشده استخودش بلند هم  و حتی از جای رقابت در خود نمی بیند

خودمان را به دیگران  تا موقعیتی تالش کنیمدر هر و  یمی کند که نیاز نیست همیشه در هر شرایط
 اثبات کنیم.   
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ست الکترونیکعضویت برای دریافت مجله در پ  

 

 نام: ..................................................................................

 نام خانوادگی: ......................................................................

...........: ..........................یا گرایش عکاسی زمینه تخصصی هنری  

........................................پست الکترونیک: ..........................  

 

  ارسال شود به:

info@anselmagazine.com 
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