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بعضی از هنرها و شغل های هنری اونقدر پرستیژ باالیی دارن و به قول معروف با کالسن، 

که همه دوست دارن، اون شغل و اون هنر رو یاد بگیرن!

و وقتی کسی اون ها رو با دوربین دید و ازشون پرسید: شما هم عکاسین؟! با افتخار نفسی 

تازه کنن و بگن بـــــــــــلـــــــــــه!

اینکه چرا عکاسی خیلی دوست داشتنی و دلچسبه، به دلیل اینه که عکاسی می تونه خیلی 

عکاسی  کاربردهای  و  داره  کاربرد  خیلی  عکاسی  اینکه  یعنی  چی؟!  یعنی  بده!  انجام  کارا 

خیلی متنوع هستن! یعنی اینکه ما می تونیم از عکاسی تو خیلی جاها استفاده کنیم! 

ارتباط،  کاربردها  این  مهمترن!  بقیه  از  که  هستن  تا  چند  عکاسی  کاربردهای  اصلی ترین 

آموزش، خبر و سند هستن! یعنی ما برای ارتباط برقرار کردن، برای آموزش دادن، برای خبر 

دادن و برای سند ساختن و واقعیت رو ثبت کردن از عکاسی استفاده می کنیم!

سطحی ترین شکل ارتباط با عکاسی، زمانی هستش که شما به عنوان معرفی خودتون توی 

اینستاگرام یه عکس برای کسی می فرستین! طرف مقابل با دیدن یه عکس از شما خیلی 

سریع با شما ارتباط برقرار می کنه! این ارتباط برقرار کردن، خیلی سریع اتفاق می افته، چون 

از طریق تصویره! مغز تصاویر رو 210 برابر سریعتر از صدا تحلیل می کنه!

شما هم عکاسین؟!

چرا عکاسی؟!

کجا عکاسی؟!

عکاسی و ارتباط!
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از طریق  به کسی آموزش بدین، خیلی راحت می تونین  رو  وقتی شما می خواین مطلبی 
به روش صدا و نوشته  ارتباط  این  به طرف مقابلتون آموزش بدین! در حالی که  تصویر 
خیلی دیرتر اتفاق می افته! کتاب های آموزشی که تصاویر زیادی دارن، مغز رو خیلی فعال تر 

نگه می دارن و تمرکز مخاطب رو خیلی باالتر می برن!

همین امروز توی خیابون اصلی شهر تصادف شده، ولی ُخب خوشتبختانه کسی آسیب 

جدی ندیده! وقتی شما این خبر رو می شنوید، خیلی احساس خاصی ندارین، چون فقط 

یه خبر هستش که شما می  شنوین و بعد از چند لحظه فراموشش می کنین! اما اگه عکس 

و  اهمیت  این  واکنش نشون می دین!  بیشتر  ببینین چی؟! مطمئنناً خیلی  رو  اتفاق  این 

حساسیت عکس رو می رسونه!

در سال 1895 برادران لومیر سینما رو اختراع کردن! از کجا معلوم؟! واقعاً خیلی از مورخین 

سینما همچنان در حال تحقیق هستن که آیا واقعاً برادران لومیر سینما رو اختراع کردن یا 

اون ها همزمان با افراد دیگه ای این کار رو انجام دادن! بخش زیادی از این سند ساختن از 

واقعیت رو عکس بر عهده داره! یعنی اینکه عکس سند می سازه و اتفاقات رو ثبت می کنه!

از اون مهمتر اشتراک  بزرگترین معجزه ای که عکاسی باعث اون شده، لذت و سرگرمیه و 

لذت و سرگرمیه! اولین باری که کسی دوربین دست می گیره اصاًل به فکر این نیست که 

یک سند تاریخی رو ثبت کنه و یا با عکس آموزش بده و یا ...! اولین باری که کسی دوربین 

دست می گیره، به فکر لذت بردن از عکاسیه! به فکر اینه که با عکاسی سرگرم بشه!

عکاسی و آموزش!

عکاسی و خبر!

عکاسی و سند!

مهمترین معجزه ی عکاسی!
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ُخب تا اینجا خیلی خالصه دیدیم که عکاسی بیشتر برای چه چیزهایی استفاده می شه! 
اما ُخب این ها خیلی کُلیه! باید یه کم جزئی تر این ها رو بررسی کنیم! پس ما االن دونه 
اگه شما عکاسی رو به عنوان شغل  به دونه کاربرد های عکاسی رو بررسی می کنیم! چون 
یه  توی  رو  رشته  بشناسین! پس هر  رو  رشته های عکاسی  باید  کنین،  انتخاب  آینده تون 

صفحه ی جداگونه بررسی می کنیم!

نوع  این  ولی ُخب چطور می شه  نوع عکاسی می گن عکاسی مفهومی!  این  به  بعضی ها 
عکاسی رو شناخت؟!

اولین نشونه ی این نوع عکس ها اینه که با این نوع عکس ها نمی شه سریع ارتباط برقرار 
کرد! این نوع از عکس ها دقیقاً نقطه ی مقابل عکس های واقعگرایانه هستن! عکس های 

واقعگرایانه واقعیت رو کپی می  کنن!
ما به کمک نور ها و سایه ها و خطوط عکاسی آبستره رو انجام می دیم! مثاًل یه قسمت هایی 
و  بزرگتر  خیلی  اندازه ی  توی  و  می داریم  نگه  رو  قسمتی  و  می کنیم  حذف  رو  عکس  از 

کوچیکتر نشونش می دیم!
مثاًل در نظر بگیرین که یه ُپل رو طوری عکاسی کنیم که اون پل فقط چند تا خط به نظر 
بیان! یا فاصله ها رو طوری تنظیم کنیم که اشیاء خیلی کوچیک رو اونقدر بزرگ کنیم که 

قابل تشخیص نباشن و برعکس!
از عکاسی سیاه و سفید از خطوط و  از راه  های ساده برای عکاسی آبستره، استفاده  یکی 

سطوح و نقطه هاست!
شاید براتون جالب باشه که عکس های زیر یه قسمتی از کره ی صبحانه و قسمت انتهایی 

یک پیج فلزیه!
این دو تا عکس با تکنیک جدا کردن یه جزء کوچیک از یه شیء بزرگ ساخته شده!

شما عکاس نیستین؟!

Abstract آبستره
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از ماه و ستاره ها گرفته شده! عکس های ماه  ستاره نگاری به همه عکس هایی می گن که 

ماه  رویدادها  از  نمونه  یه  مثاًل  رو می گن ستاره نگاری!  آسمونی  رویداد های  و  و ستاره ها 

گرفتگیه!

این نوع عکاسی به عکاسی از اجرامی گفته می شه که بعضی وقت ها حتی از دید انسان ها 

مخفیه!

ولی ُخب با دوربین معمولی و بدون ابزار نمی شه این نوع عکاسی رو به سادگی انجام داد! 

مثاًل باید از تلسکوپ هایی استفاده کرد که مثل لنز روی دوربین نصب می شن! یا باید از 

تلسکوپ هایی استفاده کرد که موتور دارن و مطابق با حرکت زمین حرکت می کنن، چون 

حرکت زمین رو ما حس نمی کنیم، اما توی عکس ثبت می شه!

Astrophotography ستاره نگاری
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انسان ها  از  گروهی  چهره ی  یا  و  انسان  چهره ی  فقط  و  تنه  نیم  قد،  تمام  عکس های  به 

می گن ُپرتره! اگه اون انسان تنها باشه، که شخصیت معلومه! اما اگه بخوایم یه خصیت 

رو توی یه گروه برجسته تر از بقیه نشون بدیم، با نورپردازی و رنگ این کار رو می کنیم!

ُپرتره ها انواع مختلفی دارن! می تونه یه عکس یادگاری باشه! می تونه عکس یک شخصیت 

بزرگ باشه و بخوایم از اون یه سند بسازیم! یا ُپرتره ی تاریخی باشه و ...

اما اون ُپرتره مربوط به هر کسی باشه و هر گونه ای از ُپرتره باشه، یا توی استودیو عکاسی 

می شه و یا بیرون و توی فضای باز! 

مرکز عکاسی لندن در سال 1982، بهترین لنز برای عکاسی ُپرتره رو لنز 85 معرفی کرد که 

البته شک و شبهه ی زیادی داره!

portrait پرتره
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این نوع از عکاسی دقیقاً از نقاشی اومده! چون نقاش ها فهمیده بودن که خودشون هم 

جزء کوچیکی از طبیعتن، خودشون رو هم جزو طبیعت نقاشی می کردن! چون نقاش ها 

فهمیده بودن که به عنوان یه عنصر اثرگذار توی جهان وجود دارن!

این نوع از عکاسی اغلب توی دفتر کار و یا آتلیه ی عکاسان بزرگ گرفته می شه و اون ها 

با کنترل کردن دوربین از راه دوربین از خودشون عکس می گیرن! این نوع عکاسی خیلی 

شبیه سلفی هستش! البته بعضی از عکاس ها این نوع عکاسی رو توی آینه انجام می دادن!

Self-portrait)پرتره ی خود یا خودنگاره )سلف پرتره
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اینجا انتهای درس اول هستش!
درس دوم این آموزش رو یه کم کامل تر می کنه!
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