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آئين هاي مذهبي يا آئين هاي مناسكي، هماره جزئي 
انفكاک ناپذير از جوامع بشري بوده است. ولي بهر 
روي قدرت تداوم  اين آئين ها ، بر روي فرم و شكل 
تفكري جوامع ، انكارناپذير است و انسان حقيقت جو و 
كنكاش گر، براي فهم يك آئين، بايستي از ريشه هاي 
ـ دگرديسي آن ، اطالع  پيدايش آن و سير تكويني 
كافي داشته باشد. حقيقت واقعي را از البالي انبوهي 
ــره ،  ــره را از ناس ــتخراج كند و س از اطالعات ، اس
تشخيص دهد و فرق بين خرافه و حقيقت را در اين 

ـ تكويني ، بداند و بشناسد. روند دگرديسي 
وظيفه يك محقق )كه در اين جا ، خاصه منظورمان 
يك عكاس است(، تنها شناخت و ثبت نيست، بلكه او 
بايستي وظيفه و رسالتی ديگر را نيز در خود احساس 
كند و نسبت به آن تالش نمايد و آن ، كشف حقيقت 
و انتقال واقعي آن به مخاطب و در شكل كلي اش، به 
جامعه است. او بايستی بتواند وجه اسطوره اي ـ خرافي را 
به وجهي اسطوره اي ـ حقيقي مبدل نمايد. آنچه اهميت 
فراوان دارد ، در مفهوم بازگشتي است كه اين آئين ها 
ومناسك، در هر بار تكرار زماني ايجاد مي كنند كه در 
واقع پايه هاي اخالقي و ارزشي را ، تنومندتر مي كنند. 

آئين ، يك جريان هويت ساز است و اشخاص درگير 
ــد و جريان ، به تداوم اين حافظه تاريخي مدد  آن رون
ــگري است در اين ميان.  می رسانند و عكاس، كنش
عالوه بر اينكه در اين روند بوسيله انديشه و خردش 
درگير شده ، به مدد ابزارها، ثبت لحظاتي را مي نمايد كه 
حقيقت  نهفته در آن ، روی روح و وجدان آگاه بشري ، 

تاثير شنگرفی و حقيقي و ماندگار را مي گذارد. 
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حمزه صادقي از جمله عكاساني است كه مهمون

عالقه به عكاسي او را وارد اين عرصه كرده 

و بعد به صورت تجربي آن را آموخته و 

حاال دوازده سالي مي شود كه در اين عرصه 

فعال است. او از سال 83 به طور حرفه اي 

با خبرگزاري هاي داخلي از جمله خبرگزاري 

فارس و مهر همكاري داشته و حاال هم با اين 
خبرگزاري ها فعال است. حمیدصادقی

دغدغه اين روزهاي صادقي و برخي از 
دوستانش تشكيل انجمن عكاسان خبري استان 

است تا شرايط بهتري را براي خودشان رقم 
بزنند و مي افزايد: تا زماني كه اين تشكل شكل 
نگيرد سروساماني نخواهيم داشت و كار كردن 
در حوزه هاي مختلف با مشكالت زيادي همراه 

خواهد بود و همه عكاسان استان علي رغم 
فعال بودن همانطور پراكنده باقي مي مانند. اين 

موضوع را از طريق اداره ارشاد استان و خانه 
مطبوعات هم پيگيري كرده ايم اما هنوز به 

نتيجه نرسيده ايم.

 »سیرک جانباز پاکستان«
 بهروز مهری

کافه مانیا
تا 28 اسفند

نمایشگاه عکس  ایران شناسی
نمایشگاه گروهی

موزه هنرهای معاصر اصفهان
تا 21 فروردین

»پرتره« 
نمایشگاه گروهی

گالری آرته 
تا 28 اسفندماه 

زمزمه پنهان طبیعت
نمایشگاه گروهی

گالری سوره
تا 24 اسفندماه

فراخواننمایشگاهنمایشگاهنمایشگاه

ادامه یادداشت

عالقه صادقي به عكاسي مستند اجتماعي 
است اما نسبت به پوشش خبري استان و 
محدوده استاني خود بي تفاوت نيست و 
مي گويد:» دوست ندارم درگير روزمرگي 
عكاسي خبري شوم و به دنبال خواسته 

مسئوالن بروم اما اين عرصه را ترک هم 
نكرده ام و در كنار اين حوزه عكاسي براي 
مجموعه»معدن« و »فرش« خودم را كه 

چند سالي است دنبال ادامه مي دهم.

آئين هاي عاشورا ، به دليل حجم عظيم و لطيف و 
ــت،  عميق و زيبائي كه در اصل واقعه روي داده اس
ــگران وادي امن  ــان و كنش ــاره در نزد محقق هم
حقيقت، جايگاهي خاص و احترامي در خور داشته 
و دارد. تنوع و كثرت موضوعات، به حدي است كه 
ــيع  ميداني را طلب مي كند،  لزوما”،  تحقيقات وس
آنهم  در حوزه جغرافيايي وسيعي كه جاريست. تنوع 
ــت كه اين  ــي و قبيله اي در ايران به حدي اس قوم
ــق ميداني را، هماره پويا و طوالني مي نمايد.  تحقي
ــتي در هر بار،  محقق و پي جوي اين عرصه،  بايس
در مكان هاي مختلف حضور پيدا كند، تا هم خود به 
شناخت برسد و هم بتواند مقايسه اي بين  اشتراكات 

و اختالفات داشته باشد. 
يك عكاس، با داشتن ابزاري به نام دوربين، عكاس 
ــپس مي فهمد و ثبت  ــت. او ابتدا مي بيند، س نيس
مي كند. اين ، آن فرآينديست كه به تغيير منجر مي 
ــود. تغييري در جهت واگرايي و ديدن حقيقت از  ش

ناسره. ازاين رو بايستي نوع ديدن را تغيير داد.
بايد توجه داشت كه شناخت كامل از اجراي مراسم، 
همشكل و همنوا شدن با جريان جاري و به عنوان 
جزئي از مراسم پذيرفته شدن،ايمان به اصل ماجرا 
ــعي در كشف و شهود لحظه ناب و اثر گذارآن  و س
عكاسي محققانه نه عكاسي ثبت گرايانه، استفاده از 
وسايل حداقلي و تجهيزات سبك براي قدرت مانور 
بيشتر،همنوايي واقعی با برگزاركنندگان مراسم ها و 
عدم القاي تفاوت با آنها به آنها، اجازه ورود مفاهيم 
ــورا به روح و تاثيرگيري واقعي از  ارزشي آئين عاش
مفهوم عميق آن، ديدن عكس هاي ديگر عكاسان 
ــان و فهم زاويه ديد و نقطه  و تعامل با خود عكاس
نگرش آنها و تعامل در اين راستا ، پيدا كردن رنگ و 
حركت و آهنگ و فرم در آئين و ثبت و انتقال آن  و 
بسياری ديگر، می تواند بعنوان بخشی از نقاط حركتی  
توسط يك  پی جوی حقيقت ، مورد توجه قرار گيرد.

هفته



جشنواره بیرجند در قاب تصویر 
سازمان رفاهی تفریحی شهرداری بیرجند

در سه بخش
ارسال تا : 25 اردیبهشت 1391

فراخوان عکس صبا
موسسه  صبا / فرهنگستان هنر

موضوع آزاد
ارسال تا : 15 فروردین 1391

چهارمین جشنواره عکس های برتر
سایت دوربین.نت

موضوع  عکس های برتر سال 90
ارسال تا : 25 اسفند ماه 1390

چهارمین دوره مسابقه عکس شوکا
کافه شوکا

موضوع  اتاق تلویزیون
ارسال تا : 15 اردیبهشت 1391

فراخوان

پیشنهاد   مسابقهسینمای خانگیپیشنهاد آلبوم موسیقیپیشنهاد  نمایشپیشنهاد فیلم

فراخوانفراخوانفراخوان

پسرکی با دوچرخه
کارگردان : برادران داردن
سینما آزادی / ساعت 21

باروی بلند بابل
کارگردان : سید مهدی فرجامی
تاالر قشقایی  / ساعت 19:30

دل صدا
مجموعه ترانه با موضوع دفاع مقدس 

2000 تومان

مجموعه شام ایرانی
کارگردان : علی بیرنگ

2500 تومان

اين عكاس كرماني از پوشش 
عكاسي خود براي استانش چندان 
هم راضي نيست و مي گويد: شايد 
حدود 50 درصد از استان كرمان را 

توانسته ام به نمايش بگذارم اما هنوز 
هم به دنبال نشان دادن جاذبه هاي 

تاريخي و گردشگري و طبيعي 
استان هستم.

 
او معتقد است كه عكاسان كرماني فعاليت و سليقه زيادي دارند اما به نوعي از 

نظر كاري شرايط و روحيه  آنها به سمت تنبلي پيش رفته و بسياري از عكاسان 
استان موضوع آموزش و تخصصي فعاليت كردن را كنار گذاشته اندو مي افزايد: 
علي رغم بسياري از مشكالت و محدوديت هاي كاري معتقدم كه هنوز هم مي 

توان كار كرد و نتايج خوبي رسيد اما بسياري از دوستان در استان اين نگاه 
را ندارند. و من به عكس بسياري از عكاسان تاكيد دارم كه يك عكاس به 

خصوص عكاساني كه در بين قوميت هاي مختلف زندگي مي كنند بايد عالوه بر 
آموزش در حوزه هاي تخصصي خود، در حوزه هاي روانشناسي و جامعه شناسي و 

مردم شناسي هم آشنايي كافي داشته باشند.

:: فراخوان چهارمین جشنواره عکس های 
برترسال دوربین.نت

به روزهای پايانی سال ۱3۹0 می رسيم. سالی 
پربار برای عكاسی كشور. به همين دليل دوربين.
نت به عنوان اولين آژانس عكس خبری ايران 

قصد دارد با ايجاد فضايی زيبا و در خور نام 
عكاسان، امسال را با گنجينه ای پربار به پايان 

برساند. گنجينه ای از عكس های برتر سال كشور. 
تا اين گنجينه بسيار گران بها ساليان سال به يادگار 

بماند . عكس های برتر جشنواره بعد از انتخاب 
در چندين نمايشگاه عكس روی ديوار می رود. بر 
روی وب سايت منتشر خواهد شد و در كتابی نيز 

منتشر خواهد شد.

نحوه ارسال آثار به جشنواره
ابتدا بر اساس راهنمای ثبت نام در سايت جشنواره 

ثبت نام نماييد.
پس از ورود به سايت توسط نام كاربری )آدرس 
ايميل( و كلمه عبور از بخش پنل مديريتی كاربر 

بر روی لينك »شركت در جشنواره« كليك 
نماييد. سپس از طريق پنل مديريتی كاربری خود 
بر روی لينك مديريت آثار/ارسال اثر كليك كرده 

و فايل اثر خود را آپلود نمائيد

بخش جنبی جشنواره
- در كنار جشنواره كارگاه ترفندهای اديت و 

اصالح عكس برگزار خواهد شد.
- همايش عكاسی ۹۱ ايران همزمان با اولين 

نمايشگاه جشنواره با حضور اساتيد برتر عكاسی 
برگزار خواهد شد.

سایت جشنواره
www.bestphotos.ir

فراخوان كامل 
در بخش 

سايت 
جشنواره



 از هفته دیگه اجرایي با عنوان » جنوب 
از شمال غربي« در تاالر سایه مجموعه 
تئاتر شهر اجرا آغاز خواهد شد كه ایوب 
آقاخاني كارگرداني اون رو بر عهده داره.

 خیلي فرصت سینما رفتن رو ندارم اما گاهي توي نما30 1

خونه فیلم مي بینم . از سینماي داخلي هم جدایي 

نادر از سیمین رو به خاطر پرداختن به یکي از 

سوژه هاي مهم اجتماعي دوست دارم اما فیلم هاي 

مجید مجیدي رو هم مي پسندم.
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موزیک

 با توجه به شروع سفرهاي نوروزي با قطار و اتوبوس و خودرو شخصي 

همین موضوع سوژه خوبي براي عکاسي است اما بسیاري از شهرهاي 

كشور در این ایام آیین ها و مراسم هاي نوروزي جالبي دارند. مثال 

روستاهاي آذربایجان شرقي شیریني هاي جالب و خوشمزه اي مي پزند و 

سفره هفت سین مفصلي رو مي چینند.

سفر3
5

نمایشگاه
 نمایشگاهي از مرضیه میرحبیبي با نام »به رنگ سومالي« در گالري صلح جمعیت 

هالل احمر در حال برگزاري است. البته نمایشگاه »تصویر سال« هم در خانه 

هنرمندان در حال برگزاري است و من هم بازدید كردم اما اصال راضي نبودم و با 

عکس هاي خیلي ساده اي رو به رو شدم.  سرگرم موسیقي و رفتن به فضاي سبز مي شم و اگر فرصت كافي باشه به چند سوژه مستند اجتماعي كه فراغت9

مدت هاست پیگیري مي كنم مي پردازم. اما ماهیگیري در دریاچه پارك ملت رو هم دوست دارم.

کافه7  زیاد نمي رم مگر اینکه به دعوت دوستان براي 

تولد یا كار خاصي باشه اما »كافه تهران« در ابتداي 

خیابان میرزاي شیرازي فضاي خوبي داره.

کتاب6
 »ماهیت عکس« اثر استیون شور كه در باره 

عکاسي خواهد بود و قلعه حیوانات جورج اورول 

یونسخانی
پیشنهادهای آخرهفته

با مسوولیت احسان رافتی / سردبیری معصومه اصغری

آخرهفته / راهنمای هفتگی دوربین.نت / اولین آژانس عکس خبری ایران 

  

تئاتر4
 »رضا لقمه« در خیابان میرزا كوچك خان كه خوردنی8

دوستا توصیه كردند و ما هم تجربه كردیم و 

خیلي خوب بود . آدم رو یاد لقمه ها و ناخونك زدنا 

به غذاي خونگي و مامانامون مي اندازه.


