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آن چه در انتخاب سبک عکاسی باید در نظر بگیرید

زمان خود را برای عکاسی مدیریت کنید

در گذشته نه چندان دور زمانی که دوربین آنالوگ را بر می داشتیم برای عکاسی 
فیلم  و  بگیریم  اضافه ای  عکس  مبادا  که  بود  این  به  حواسمان  می رفتیم  بیرون 
به  که  آن  از  بیش تر  دیجیتال  دوربین های  با وجود  امروزه  تمام شود.  دوربینمان 
دنیای  باشیم!  خود  دوربین  باتری  فکر  به  باید  باشیم  عکس  ذخیره  حافظه  فکر 
ابزار  به  شدیدی  وابستگی  که  هم  عکاسی  و  داد  تغییر  را  چیزها  خیلی  دیجیتال 
دارد از این قاعده مستثنی نیست. در گذشته پس از پایان عکاسی زمان و هزینه 
این  هم   گاهی  و  می کردیم  صرف  کار  نتیجه  دیدن  برای  باید  را  زیادی  نسبتا 
امروزه  نمی آمد.  در  کار  از  خوب  می کردیم  را  تصورش  که  آن طور  اصال  نتیجه 
اگر  و  ببینیم  شاتر  دکمه  فشردن  از  بعد  را  کار  نتیجه  می توانیم  فناوری  لطف  با 
انتظار  زمان  که  است  درست  کنیم.  عکاسی  دوباره  و  دوباره  نیامد  خوشمان 
امر سبب  اما همین  یافته است  قابل توجهی کاهش  به میزان  دیدن یک عکس 
عدم  یابد.  کاهش  توجهی  قابل  میزان  به  هم  عکاسی  زمان  در  الزم  دقت  شده 
از  انبوهی  با  ما  شده  باعث  ندارد  هزینه ای  عمال  عکس  گرفتن  که  این  و  دقت 
غیر  تقریبا  آن ها  مدیریت  زمان  در گذر  باشیم که  مواجه  استفاده  بال  عکس های 
عکس های  از  درصد  چند  که  کرده اید  فکر  این  به  حال  به  تا  آیا  است.  ممکن 
به   ... و  اجتماعی  شبکه های  در  مثال  یا  کرده اید  استفاده  گرفتن  از  بعد  را  خود 

گذاشته اید؟  اشتراک 
کیفیت  به  کمیت  شده  باعث  عکاسی  فرآیند  شدن  آسان  که  است  این  حقیقیت 
اتفاق  این  می کنند  عکاسی  حرفه ای  به صورت  که  کسانی  برای  و  کند  غلبه 
که  حرفه ای  عکاس  یک  عنوان  به  شود.  تبدیل  بزرگ  معضل  یک  به  می تواند 
احتیاج  عکس  از  نسخه  دپ  به  حداقل  می کنید  عکاسی  خام  فرمت  در  معموال 
چند  درآمده)هر   jpg شکل  به  و  ادیت شده  نسخه  دوم  و  خام  نسخه  اول  دارید. 
بعد  اگر  آرشیو می کنند.(  از عکس های خود  این ها  از  بیش  که معموال عکاس ها 
از هر بار عکاسی به دسته بندی عکس های خود نپردازید و عکس ّهای اضافه را 
از  بسیاری  است  و حتی ممکن  بحران می شوید  از مدتی دچار  نکنید پس  حذف 
به  و  کنید  گم  عکس  هزاران  میان  در  هم  را  خود  ارزشمند  و  خوب  عکس های 
به  عکاسی  از  بعد  فرصت  اولین  در  همیشه  باشد  یادتان  پس  بسپارید،  فراموشی 
مدتی عمال  از  بعد  که  چرا  کنید  ویرایش  را  آن ها  و  بپردازید  آن ها  کردن  مرتب 
این کار غیر ممکن می شود. اگر تا به حال این کار را نکرده اید حتما به فکر باشید 

تا ال اقل برای عکس های جدیدتان این کار را انجام دهید.

ترفندعکاسی

ذهــن  در  کــه  ســوال هایی  اولیــن  از  یکــی 
ــای عکاســی  ــی وارد دنی ــه تازگ ــه ب ــی ک عکاس های
شــده اند و دوســت دارنــد بــه صــورت جدی تــر 
ــبکی از  ــه س ــه چ ــت ک ــن اس ــد ای ــه دهن آن را ادام
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــد؟ حقیق ــی را برگزینن عکاس
ــای  ــوال را از عکاس ه ــن س ــا ای ــور م ــر در کش اگ
دور و برتــان بپرســید بــدون شــک بیــش از ۸۰ 
ــد!  ــی را برمی گزینن ــی اجتماع ــا عکاس ــد آن ه درص
ــه  ــت ک ــبکی اس ــی س ــی اجتماع ــه عکاس ــن ک ای
ــاد  ــه آن زی ــبت ب ــدی نس ــا عالقه من ــه دنی در هم
اســت و نمایشــگاه ها و ورکشــاپ های متعــددی 
در مــورد آن برگــزار می شــود غیرقابــل انــکار اســت 
ــه  ــن ســبک نســبت ب ــه ای ــدی ک ــا متاســفانه دی ام
عکاســی بــه وجــود آورده آن طــور کــه بایــد و شــاید 
ــال  ــر کام ــک هن ــوان ی ــه عن ــی را ب ــت عکاس حقیق
تکنیــکال نمایــان نمی کنــد. صحبــت کــردن در 
مــورد ایــن موضــوع ماننــد راه رفتــن روی لبــه تیــغ 
ــا  ــن صحبت ه ــه ای ــم ک ــد کنی ــد تاکی ــت و بای اس
بدیــن معنــا نیســت کــه عکاســی اجتماعــی نیازمنــد 
ــه  ــت بلک ــی نیس ــی از عکاس ــک و درک ــچ تکنی هی
برعکــس ظرافــت اســتفاده از تکنیک هــای عکاســی 
ــدر  ــری آن ق ــر هن ــه از نظ ــی و چ ــر فن ــه از نظ چ
باالســت کــه گاهــی نادیــده گرفتــه می شــود و ایــن 
ــی  ــاب نهای ــه ق ــه ب ــه شــدن اســت ک ــده گرفت نادی
ــای  ــود نرم افزاره ــا وج ــروزه ب ــاند. ام ــیب می رس آس
ویرایــش عکــس و تکنیک هــای پیشــرفته، تفکیــک 
بیشــتری بیــن ســبک های عکاســی صــورت گرفتــه 
و ایــن بــدان معنــی اســت کــه افــرادی بــا ســالیق 
ــه شــوند و از آن  ــن حرف ــد وارد ای ــون می توانن گوناگ
ــبکی  ــاژ س ــال فتومونت ــوان مث ــه عن ــد، ب ــذت ببرن ل
اســت کــه در دنیــا طرفــداران ویــژه ای دارد و درســت 

ــر  ــزو هن ــه آن را ج ــتند ک ــیاری هس ــه بس ــت ک اس
ــد، امــا حقیقــت آن اســت  عکاســی حســاب نمی کنن
کــه فتومونتــاژ امــروزه بخشــی جداناپذیــر از عکاســی 
اســت و عالقه منــدان آن روز بــه روز بیشــتر و بیشــتر 
می شــوند. آن چــه کــه در مــورد انتخــاب ســبک شــما 
در عکاســی بســیار مهــم اســت ایــن اســت که ســعی 
نکنیــد ســبک خــود را بــا توجــه بــه آن چــه کــه فکــر 
اســت  ســهل الوصول تر  یــا  آســان تر  می کنیــد 
انتخــاب کنیــد. وقتــی بــه عکاســی از جنبــه هنــری 
ــط  ــه فق ــد ن ــذت ببری ــد از آن ل ــد بای آن می نگری
صرفــا بــه ایــن دلیــل کــه شــما هــم فکــر می کنیــد 
می توانیــد عکاســی کنیــد بــه ســراغ آن برویــد. اگــر 
ــت  ــتارگان را دوس ــی از س ــب و عکاس ــی ش عکاس
داریــد و بــا دیــدن ایــن عکس هــا بــا خودتــان 
ــن  ــتم چنی ــم می توانس ــن ه ــد ای کاش م می گویی
عکســی بگیــرم، نگذاریــد تنهــا بــه دلیــل ایــن کــه 
ایــن ســبک عکاســی کمــی ســخت تر اســت انگیــزه 
شــما گرفتــه شــود! بــه عنــوان یــک هنــر ایــن شــما 
هســتید کــه بایــد ســبک کاری خــود را انتخــاب کنید 
و بــه عنــوان یــک عــکاس و کســی کــه دوســت دارد 
عکاســی را بــه صــورت یــک حرفــه دنبــال کنــد بــد 
نیســت در چندیــن ســبک مختلــف خــود را بیازماییــد 
و بعــد از آن تصمیــم بگیریــد کــه دوســت داریــد در 
کدام یــک بیشــتر و بیشــتر متبحــر شــوید. اگــر تمــام 
ــا طبیعــت کار  ــان شــما عکاســی اجتماعــی ی اطرافی
ــور  ــم مجب ــما ه ــه ش ــود ک ــل نمی ش ــد دلی می کنن
هســتید یکــی از ایــن ســبک ها را برگزینیــد. اگــر در 
شــهر و حتــی کشــور طرفــداران یــک ســبک خــاص 
از عکاســی کــم هســتند دلیــل نمی شــود کــه شــما 
از آن چــه بــه آن عالقه منــد هســتید دســت برداریــد. 
ــابقات و  ــا مس ــر دنی ــروزه در سراس ــبختانه ام خوش

رویدادهــای عکاســی در زمینه هــا و ســبک های 
مختلــف در حــال برگــزاری هســتند و کافــی اســت 
ــه  ــت ب ــاده در اینترن ــتجوی س ــک جس ــا ی ــما ب ش
ــرای  ــود را ب ــار خ ــد و آث ــدا کنی ــی پی ــا دسترس آن ه
ــز  ــه هرگ ــد ک ــان باش ــد. یادت ــال کنی ــا ارس آن ه
بــرای بــردن جوایــز عکاســی نکنیــد بلکــه بــرای دل 
خودتــان عکــس بگیریــد و البتــه اصــول و قواعــد را 
رعایــت کنیــد. نکتــه دیگــر ایــن کــه همیشــه بایــد 
ــا چشــم  ــراه داشــته باشــید و ب ــن خــود را هم دوربی
ــه  ــد، البت ــگاه کنی ــه اطــراف خــود ن یــک عــکاس ب
ــرای  ایــن کافــی نیســت و هــر از چندگاهــی بایــد ب
خــود یــک پــروژه عکاســی بــا یــک زمــان مشــخص 
ــد.  ــرون بروی ــه بی ــرای عکاســی ب ــد و ب ــن کنی تعیی
ــه  ــه اســت ک ــن تجرب ــک عــکاس، ای ــوان ی ــه عن ب
ــدون  ــد ب ــد و می بینی ــرار می ده ــما را در مســیر ق ش
آن کــه در مــورد آن فکــر کــرده باشــید تصمیــم خــود 
را گرفته ایــد و گاه ایــن تصمیــم بــر اثــر گــذر زمــان 
و یــا اتفاقاتــی کــه بــرای شــما می افتــد دچــار تغییــر 
می شــود، بنابرایــن یادتــان باشــد کــه عکاســی 
چیــزی نیســت کــه شــما بخواهیــد بــا چیــدن دالیــل 
ــه  ــد البت ــری  کنی ــرای آن تصمیم گی ــم ب ــار ه در کن
قطعــا ایــن قضیــه در مــورد مباحــث تکنیــکال صادق 
ــرای انتخــاب ســبک  نیســت امــا اگــر می خواهیــد ب
خــود بنشــینید و فکــر کنیــد بــدون آن کــه آن هــا را 
ــتی  ــید راه درس ــن باش ــید مطمئ ــرده باش ــه ک تجرب
ــی را  ــذت عکاس ــا ل ــه  بس ــد. چ ــاب نکرده ای را انتخ
ــه  ــال آن را تجرب ــه ح ــا ب ــه ت ــد ک ــبکی ببینی در س
نکرده ایــد پــس بــه شــما توصیــه می کنیــم همیشــه 
 پویــا و فعــال باشــید تــا بتوانیــد بــه آن چــه کــه درون 

شماســت برســید.
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