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زمانی که دوربین خود را برای گرفتن عکس باال می برید، 
قبل از فشار دادن دکمه شاتر به چه چیزی فکر می کنید؟ ! 
خب ممکن است شما هم مثل خیلی از عکاس ها به چیز 
خاصی فکر نکنید و تنها بخواهید آن لحظه را عکاسی کنید 
اما حقیقت این است که آن چه باعث می شود شما بخواهید 
عکس های  مورد  در  (به خصوص  خاص  لحظه  یک  از 
ذهن  در  که  است  سواالتی  کنید  عکاسی  اجتماعی)، 
شما پاسخ داده می شود و شما را وادار می کند تا دوربین 
صورت  به  نیست  بد  حال  بگیرید.  عکس  و  آورده  باال  را 
مشخص تری این سواالت را بررسی کنیم و سعی کنیم در 
زمان عکاسی کمی بیشتر در خودآگاه خود به این سواالت 
و پاسخ های آن ها فکر کنیم. قطعا سعی نداریم آن چه شما 
آن را ذوق هنری می خوانید از بین ببریم و یا آن را کور کنیم 
بلکه کامال بالعکس سعی داریم آن را جهت دهیم و تقویت 
کنیم. در واقع با پاسخ دادن این سواالت در خودآگاه خود با 
گذر زمان آن ها را به ناخودآگاه منتقل می کنیم و این باعث 
طور  به  سواالت  این  از  برخی  می شود.  کار  در  پیشرفت 

مشخص عبارتند از:

چه داستانی را نقل می کنم؟
این یک سوال مهم است که پاسخ به آن می تواند باعث 
تصمیمات زیادی در گرفتن عکس شود. این که فریم را 
حتی  باشد.  چطور  شما  عکس  چیدمان  و  ببندید  چطور 
این  به  پاسخ  تاثیر  تحت  می تواند  هم  شما  نورپردازی 
این  هدف  و  می گیرم  را  عکس  چرا  که  باشد.این  سوال 
عکس نمایش چه چیطی است بسیار مهم است. آیا این 
تنها برای ثبت لحظه است یا شما می خواهید حسی در 
به  را  عکس  می خواهید  آیا  کنید؟  منتقل  را  لحظه  آن 
کسی هدیه بدهید و یا عکس بخشی از یک مجموعه 
هدفی  شما  عکس  آیا  کند؟  تکمیل  را  آن  باید  و  است 

صرفا تجاری دارد و یا خیر؟

نقطه کانونی بصری عکس کجاست؟
ایـن نکته کـه بینندگان عکـس در زمـان دیدن عکس 
نگاهشـان به صـورت طبیعـی بر کدام قسـمت می افتد 
بسـیار مهم اسـت. قبـل از عکاسـی بایـد ایـن نقطه را 
مشـخص کنیـد سـپس می توانیـد محـل آن در فریـم 
خـود را تعییـن کنیـد (مثـال می توانیـد از قانـون یـک 

سـوم و نقـاط طالیـی بهـره گیرید )

نقاط کانونی رقابتی عکس کجاست؟
بعـد از ایـن کـه نقطـه کانونـی اصلـی عکـس (کـه 
درواقـع همان سـوژه اولیـه اسـت) را پیدا کردیـد، باید 
بـه اطـراف نـگاه کنیـد و ببینیـد آیـا نقطه قابـل توجه 
دیگـری کـه نـگاه را به سـمت خـود ببرد هـم در قاب 
اسـت و از خـود بپرسـید آیـا وجود آن بـه عکس کمک 
می کنـد و چیـزی بـه آن اضافـه می کنـد؟ بـا توجه به 
جـواب ایـن سـوال می توانیـد آن را در کادر خـود قـرار 
دهیـد و یـا فریـم را طـوری ببندیـد کـه از کادر حـذف 

د شو

در پس زمینه و پیش زمینه عکس چه 
چیز هایی قرار دارند؟

یکـی از مهم تریـن جا هایـی کـه می تواند باعث شـود 
عکـس شـما خـراب شـود و در واقـع حـواس بیننـده 
عکـس   (background) پس زمینـه  کنـد  پـرت  را 
شماسـت. زمانی کـه بر روی سـوژه فوکـوس کرده اید 
آن  در  چیـزی  تـا  بیندازیـد  پس زمینـه  بـه  نگاهـی 
باعـث حواس پرتـی نشـود. تصمیم بگیریـد کـه چقـدر 
می خواهیـد پس زمینه شـما تـار باشـد و دیافراگم خود 

کنید. تنظیـم  را 

آیا به اندازه کافی نزدیک هستم؟

سـوال مهمـی کـه خیلـی وقت هـا بـه دلیـل داشـتن 
یـک لنـز زوم از خـود نمی پرسـیم و باعـث می شـود 
قبـل  همیشـه  نشـود!  بایـد  کـه  آن طـور  عکـس 
تـا  خـود  فاصلـه  از  بگیریـد  را  عکـس  کـه  ایـن  از 
سـوژه اطمینـان پیـدا کنیـد. بسـیاری از مواقـع تنهـا 
سـوژه  سـاده،  نکتـه  ایـن  رعایـت  عـدم  خاطـر  بـه 
فـرم و شـکل خـود را از دسـت داده و بـه اصطـالح 
جزئیـات  میـزان  که چـی  ایـن  deform می شـود. 

کانونـی  فاصلـه  کـدام  و  دارد  اهمیـت  شـما  بـرای 
همـه  و  همـه  می دهـد  شـما  بـه  را  فـرم  بهتریـن 

اسـت. سـوژه  از  فاصلـه  بـه  توجـه  نیاز منـد 

منبع نور اصلی چیست؟
نـور  بـدون  اسـت.  نـور  عکاسـی  پارامتـر  مهم تریـن 
درسـت شـما قطعـا عکـس خوبـی نخواهیـد داشـت. 
از  را  عکـس  شـفافیت  و  جزئیـات  شـما  نـور  بـدون 
دسـت می دهیـد و خیلـی اوقـات دوربیـن شـما بـرای 
جبران کم نـوری حساسـیت رابـاال می برد و یا سـرعت 
شـاتر را کـم می کنـد کـه هـر کـدام می توانـد بـه نوبه 
خـود در شـرایطی باعـث پاییـن آمدن کیفیـت عکس 
شـود بـه همیـن دلیـل باید منبـع نـور را تعییـن کنید و 
ببینیـد آیا بـه منبع نـور دیگری نیاز اسـت و آیـا امکان 
تهیـه آن فراهـم اسـت؟ آیـا بـا فلـش می تـوان نـور را 
تقویـت کـرد و تنظیم تراز سـفیدی باید چگونه باشـد؟

از چه زوایا و پرسپکتیو ّهای دیگری می توانم 
از سوژه عکاسی کنم؟

این هم سوال مهمی است که باید در زمانی که می توانید 
از چند زاویه از سوژه عکاسی کنید از خود بپرسید و بعد از 
آن تصمیم بگیرید. سعی کنید کمی متفاوت بیندیشید و 

به زوایای خالقانه فکر کنید.

یادداشتعکاسی

با داده های اگزیف، به خود بیاموزیم

عکاسـی ماننـد هـر کار و هنـر دیگـری نیاز منـد تمریـن و ممارسـت فـراوان اسـت. 
خـوب  آثـار  و  کار هـا  دیـدن  تمرین ّهـا  ایـن  سـود مند ترین  و  مهم تریـن  از  یکـی 
دیگـران اسـت. دیـدن اثر خـوب ذهن شـما را آمـاده می کنـد و باعث می شـود نوع 
نـگاه شـما جهـت بگیرد البتـه باید همیشـه مواظـب این باشـید که دیـدن کار خوب 
شـما را بـه سـمت کپی بـرداری از آن کار نکشـاند چرا کـه هیچ وقت یک کپـی بهتر 
از کار اصلـی نیسـت و زمانـی کـه کار اصلـی وجـود دارد کپی آن هیـج ارزش هنری 
خاصـی نـدارد امـا دیـدن عکـس خـوب و فکر کـردن بـه این کـه عـکاس در زمان 
گرفتـن آن بـه چـه فکـر می کرده و یـا در چـه موقعیتی فـرار داشـته می تواند کمک 
شـایانی بـه مـا بکنـد. سـایت های بسـیار زیادی هسـتند کـه عکاس هـا عکس های 
خـود را در آن هـا قـرار میهنـد و در کنـار عکسشـان اطالعـات مربـوط بـه تنظیمات 
دوربیـن (کـه مـا آن را بـه عنـوان exif عکس می شناسـیم) هـم در اختیـار دیگران 
بـه  عکاسـی  در  شـایانی  کمـک  می توانـد  اطالعـات  ایـن  وجـود  می دهنـد.  قـرار 
مـا بکنـد. بـه شـما توصیـه می کنیـم بـه ایـن سـایت ّها (نظیـر flickr) سـربزنید و 
عکس ّهـای مـورد عالقـه خـود را بررسـی کنیـد و قبـل از آن کـه بـه exif عکـس 
نـگاه کنیـد سـعی کنیـد حـدس بزنیـد عکـس با چـه لنـزی و از چـه فاصلـه ای و با 
چـه فاصلـه کانونـی و با چـه ایزو و دیافراگم و سـرعت شـاتری گرفته شـده اسـت؟ 
ّ هـا هـم نمی تواننـد تمـام این  البتـه ایـن را هـم بگوییـم کـه حتـی بهتریـن عکاس 
مشـخصات را تنهـا بـا دیـدن عکس حـدس بزنند امـا بسـیاری را با تقریب مناسـبی 
می تـوان دریافـت. خیلـی از اوقـات ممکـن اسـت برایتـان پیـش بیایـد کـه چطـور 
می تـوان چنیـن عکسـی گرفـت و با دیـدن اگزیـف و یـا توضیحات عکاس روشـی 
جدیـد را یـاد بگیریـد و در ذهـن بسـپارید تـا در زمـان مناسـب از آن اسـتفاده کنید. 
ایـن نـوع یادگیـری باعث می شـود هرگـز آن چه را یـاد گرفته ایـد فرامـوش ننمایید 
چـرا کـه در واقـع ایـن خـود شـما بوده اید کـه خودتـان را آمـوزش داده ایـد و چون 
ایـن فرآینـد ذهنـی بـا دید بصـری همـراه بـوده تقریبـا غیر ممکن اسـت کـه آن را 

بسـپارید. فراموشـی  به 
حتـی ممکـن اسـت بعضـی از عکس هـای خودتـان آن طوری که می خواسـتید نشـده 
باشـند و بعـد بـا نـگاه کـردن بـه اگزیـف آن متوجـه ایـراد کار خـود شـوید (مثـال در 
وینـدوز با راسـت کلیک کـردن بـر روی عکـس وزدن properties می توانیـد اگزیف 
را در تـب details ببینیـد). اگـر از نرم افزار هـای مدیریـت عکـس مثـل ACDSEE ویا 
lightroom اسـتفاده می کنیـد هـم اطالعـات اگزیـف به راحتـی در کنـار عکس قابل 

مشـاهده اند.
 رضا رهنمای مقدم 

سواالتی که باید در زمان گرفتن عکس از خوپ بپرسیم؟

 بیاموزیم چطور ضمیر نا خودآگاه
عکاس خود را جهت دهیم


