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عکاسی مینیمال

پرفروش ترین DSLR های 201۷

اینترنتاشیاء

همـه مـا با این سـخن زیبای سـعدی کـه می فرماید 
کـم گـوی و گزیـده گـوی چـون در آشـنا هسـتیم. 
امـا ارتبـاط سـخن گویی و سـخنوری بـا عکاسـی در 

؟ چیست
از  یکـی  و  دارد  گوناگونـی  سـبک های  عکاسـی 
آن  بـه  بیشـتر  امـروزه  کـه  آن هـا  پرطرفدارتریـن 
بـه  اسـت.  مینیمـال  عکاسـی  می شـود   پرداختـه 
طـور کلـی زمانـی کـه حـرف از مینیمـال می شـود، 
سـاده سـازی و دوری از پیچیدگـی از مشـخصه های 
کارهـای مینیمـال اسـت. در قـرن بیسـتم هنرمندان 
زیـادی بـا اسـتفاده از کمترین اجزای تشـکیل دهنده 
ماننـد رنـگ و شـکل و نـور و طـرح بـه خلـق آثـار 
خـود روی آوردنـد. در دنیای هنر مینیمالیسـم بسـیار 
موضوعی اسـت و ادراک و تفسـیر را بـه عهده بیننده 

می گـذارد. 
مینیمالیسـم  عکاسـی  معمـوال  عکاس هـا  بـرای 
ایـن  بـا  اسـت  واقعـی  دنیـای  از  فریمـی  عکاسـی 
مینیمـال  هنـر  تکنیک هـای  از  برخـی  کـه  تفـاوت 
در آن اعمـال شـده تـا اثرگـذاری خـاص خـود را بـه 

باشـد. داشـته  بصـری  لحـاظ  از  خصـوص 
مهم تریـن مسـئله در زمـان عکاسـی مینیمـال ایـن 
اسـت کـه به همـه چیز سـاده نـگاه کنیم. ایـن بدان 
معنـا نیسـت کـه یـک عکـس مینیمـال باید خسـته 
کننـده باشـد و نظـر را جلـب نکنـد بلکـه برعکـس 
المـان  بایـد قوی تریـن  سـوژه در عکـس مینیمـال 
شـات باشـد بـه طوری کـه ایـن قوی ترین المـان به 
راحتـی و تنهـا بـا یک نـگاه قابل تشـخیص باشـد و 
ایـن قضیـه زمانـی نیسـت که سـوژه فضـای زیادی 
از عکـس را گرفتـه باشـد مثال در یک عکـس پرتره 
کـه صورت بیشـترین فضـای عکـس را گرفته عمال 
بحـث تشـخیص سـوژه منتفی اسـت اما در عکاسـی 

مینیمـال سـوژه ممکـن اسـت حتـی ده درصـد و یـا 
کمتـر از فضـای فریـم را بـه خـود اختصـاص داده 
باشـد امـا در عیـن حـال کامـال بـه عنـوان سـوژه 
اصلـی قابـل تشـخیص باشـد. قبـل از گرفتـن یـک 
عکـس مینیمـال بایـد خـوب فکـر کنیـم کـه چـه 
چیـزی را می خواهیـم در کادر قـرار دهیـم و به آن به 
عنـوان سـوژه اصلـی بنگریم و چـه چیزهایـی را باید 
حـذف کنیـم. فضـای اطـراف سـوژه اصلـی تـا جای 
ممکـن بایـد خلـوت و در یـک طیـف رنگی باشـد به 
گونـه ای کـه سـوژه اصلی به راحتـی به چشـم بیاید. 
ّ هـای مکمـل در عکاسـی مینیمـال  اسـتفاده از رنگ 
ّ هایـی اسـت کـه نتیجـه  هـم یکـی دیگـر از تکنیک 
خوبـی بـا خود بـه همـراه دارد بـه عنوان مثـال یک 
در آبـی بـر روی دیـواری کـه یکدسـت زرد رنـگ 
وجـود  بـه  خوبـی  کنتراسـت  بالعکـس  یـا  و  شـده 
مـی آورد بـه خصـوص کـه فضـای اطـراف آن خالی 
باشـد. نکتـه دیگـر دقـت بـه خطـوط اسـت. خطوط 
و نحـوه قـرار گرفتـن آن هـا در کادر نقـش مهمـی 
در انـواع عکس هـا ایفـا می کننـد چـرا کـه خطـوط 
در یـک عکـس بـه نـگاه جهـت می دهنـد . خطـوط 
می تواننـد چشـم را بـه سـمت سـوژه هدایـت کننـد. 
دقـت بـه خطـوط عمـودی و یا افقـی در یک شـات 
می توانـد تاثیـر بسـیار زیـادی در کادر بنـدی عکـس 
داشـته باشـد. ترکیب خطوط و بافت ها )تکسـچرها( 
نیـز از اهمیـت ویژه ای برخـوردار اند. اگـر می خواهید 
عکاسـی مینیمـال را شـروع کنیـد بایـد اطـراف خود 
نـگاه کنیـد و خطـوط کمـک  بـا دقـت خاصـی  را 
زیـادی بـه شـما بـرای یافتـن سـوژه های مینیمـال 
می کننـد. همان طـور کـه گفتیـم آشـنایی  بـا دایـره 
رنـگ و دقـت در رنگ هـای مکمـل اهمیـت ویژه ای 
دارنـد. اسـتفاده از منابـع نـوری برای تقویـت بافت ها 

و نمایانـدن کنتراسـت بیشـتر می توانـد کمک کننـده 
باشـد. نکتـه دیگـر در مـورد عکس هـای مینیمـال 
ویرایـش عکس هـای مینیمـال اسـت. ویرایـش این 
عکس هـا در عیـن سـادگی بایـد بـا دقـت خاصـی 
انجـام شـود. این کـه شـما در زمـان گرفتـن عکـس 
بـه پـردازش آن و سـاخت فضایـی سـاده و درام فکر 
کنیـد بسـیار مهم اسـت. عکاسـی مینیمـال می تواند 
در فضاهایـی کامال سـورئال شـکل بگیرد و شـما در 
پـردازش اسـت کـه ایـن فضـای سـورئال را )گاهـی 
می کنیـد.  ایجـاد  سـوژه(  ظاهـر  و  فـرم  تغییـر  بـا 
خـارج از فضـای سـورئال داشـتن کنتراسـت بـاال و 
رنگ هـای مکمـل در کنـار هـم می توانـد منجـر بـه 
تولیـد عکس هایـی بسـیار زیبـا و چشـم نـواز شـود.

دقـت بـه همیـن ریزه کاری ها اسـت که یـک عکس 
مینیمـال را فوق العـاده و دیگـری را کامـال معمولـی 
نـور می توانـد  از  اسـتفاده خالقانـه  جلـوه می دهـد. 
شـما را در رسـیدن بـه هـدف بسـیار کمـک کنـد اما 
بایـد حواسـتان را بـه این نکتـه جمع کنید کـه زیاده 
روی در هـر کاری باعـث مـی شـود بـه آن نتیجـه 
مطلوبـی کـه می خواهیـد نرسـید. می توانیـد در حین 
عکاسـی بـرای عکس هـای خـود داسـتان بسـازید و 
کادر را بـا آن دسـتانی کـه در ذهـن داریـد ببندیـد. 
یادتـان باشـد بـرای گرفتـن یـک عکـس مینیمـال 
خـوب خیلـی بیشـتر از همیشـه بایـد بـه اطرافتـان 
 )abstract( دقـت کنید. عکاسـی مینیمال و ابسـتره
نزدیکی هـای زیـادی بـه هـم دارنـد. بـد نیسـت در 
و  کنیـد  مطالعـه  هـم  ابسـترکت  عکاسـی  مـورد 
نمونه هـای هـر دو نـوع عکاسـی را ببینیـد تـا متوجه 
شـوید نـوع نـگاه بـه اطـراف چـه میـزان در عکاس 

خـوب شـدن موثر اسـت.
رضا رهنمای مقدم 

دوربین های DSLR محبوب ترین نوع دوربین ها در بین کسانی هستند که عکاسی را کمی 
جدی تر از افراد عادی دنبال می کنند. در این قسمت سعی داریم پرفروش ترین دوربین های 
DSLR سال 2017 تا به امروز را معرفی کنیم. توجه داشته باشید که پرفروش بودن دوربین 

به معنای برتری آن از لحاظ کیفی نیست.
 nikon d5500

شاید تعجب کنید اما این دوربین نیکون که در سال 2015 به بازار آمد هنوز که هنوز جزو پرطرفدارترین 
دوربین های DSLR است و همینطور که می بینید در رتبه اول این لیست قرار گرفته است.

 Nikon D3400
 DSLR این دوربین 24.4 مگاپیکسلی در سال 2016 توسط نیکون معرفی شد و به عنوان یک
برای کسانی که می خواهند تازه کار با  این دوربین ها را تجربه کنند بسیار مناسب است. نوع 
لنزهای این دوربین F�mount است و تعداد زیادی از لنزهای نیکون را پشتیبانی می کند.

Canon EOS Rebel T6
این دوربین 18 مگاپیکسلی canon هم در سال 2016 معرفی شد و امکاناتی نظیر wifi و nfc جهت 
pair شدن راحت با گوشی در اختیار کاربران قرار می دهد و دوربین مناسبی برای کسانی است که به 

عکاسی با موبایل خود عادت کرده اند و دوست دارند وارد سطحی باالتر و حرفه ای تر از عکاسی شوند.
 Canon EOS Rebel T5

یک دوربین 18.1 مگاپیکسلی نسبتا قدیمی ) 2014( که هنوز هم در لیست پرفروش ترین ها 
قرار می گیرد. این دوربین هم مانند T6 برای کسانی که می خواهند کمی حرفه ای تر عکاسی 
کنند انتخاب بسیار مناسبی است و با توجه به این که با گذر زمان قیمت مدل های قدیمی تر 
ارزان تر می شود برای کسانی که بودجه کمتری دارند می تواند انتخاب خوبی به حساب بیاید.

 Canon EOS 70D
یک دوربین نسبتا قدیمی دیگر از کنون که در سال 2013 به بازار آمده و هم چنان با وجود 
ورژن جدید آن یعنی 80D جزو پرفروشترین دوربین ها به حساب می آید. هدف اصلی از 
معرفی این دوربین ها این بود که زمانی که می خواهید یک دوربین برای شروع کار انتخاب 
کنید الزم نیست همیشه بهترین دوربین و با باالترین مشخصات را انتخاب کنید. همین طور 
که در لیست باال می بینید هنوز هم دوربین هایی که بیش از سه یا چهار سال پیش تولید 
شده اند در لیست پرفروش ترین ها قرار دارند و دلیل آن هم بسیار ساده است. برای یادگیری و 
شروع بهتر است منطقی هزینه کنید تا زمانی که خودتان با توجه به توانایی ها و تجربه خود 
بتوانید بهترین تصمیم گیری را نمایید. دوربین های entry�level هم می توانند با توجه به توان 
عکاس، عکس هایی درجه یک را خلق کنند و بزرگترین خوبی آن ها این است که به دلیل 
وجود برخی محدودیت ها عکاس های آماتور را برای یادگیری، بیشتر به چالش می کشند.


