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مقدمه

بـرآورد ایـن که چه تعـداد از میلیاردها عکسـی که از زمان 

اخرتاع عکاسـی در ۱۸۰ سـاِل گذشـته گرفته شده از افراد 

بـوده ناممکـن اسـت، امـا قطعـا درصـد باالیـی را بـه خـود 

می دهد.  اختصـاص 

انسـان ها محبوب تریـن سـوژه های عکاسـی در کـرٔه زمین 

هسـتند. همـه از خانواده و دوستان شـان عکـس می گیرند. 

ولـی اغلب نتیجٔه کار ناامیدکننده اسـت، زیـرا قادر به ثبت 

کامـل شـخصیت سـوژه یـا جـادوی لحظـه نبوده انـد. حتی 

افـرادی کـه بـه خوبـی می شناسـید نیـز در مقابـل دوربیـن 

نامناسـبی  ژسـت های  و  می شـوند  هیجـان زده  و  عصبـی 

می گیرنـد کـه عکـس را نابـود می کنـد. برخـی از عکس هـا 

یـا  چشـم  قرمـزی  نامناسـب،  نورپـردازی  سـبب  بـه  نیـز 

ترکیب بنـدی ضعیـف، جذابیـت خود را از دسـت می دهند. 

مشـکل اصلـی ایـن اسـت کـه بسـیاری از عکاسـان تنهـا 

یـا  کار  نتیجـٔه  بـه  کـه  ایـن  بـدون  برداشـته   را  دوربیـن 

بیندیشـند،  موجـود  رشایـط  از  بهینـه  اسـتفادٔه  چگونگـی 

عکـس می گیرنـد. بـا ایـن حـال، بـا رویکـرد صحیـح، کـه 

گرفـنت  ژسـت  تکنیک هـای  از  اسـتفاده  از  اسـت  عبـارت 

اندیشـمندانه،  ترکیب بنـدِی  و  مناسـب  نـور  و  طبیعـی 

می تـوان پرتره هـای زیبایـی که بیانگر بخشـی از شـخصیت 

سـوژه یـا یـادگاری مانـدگار از یـک لحظـٔه ارزشـمند اسـت، 

ثبـت کـرد.

ایـن کتـاب با دقت طراحی و پیاده سـازی شـده تا شـام را 

گام بـه گام بـا تکنیک هـای رضوری در گرفـنت عکس هـای 

خانوادگـی بهـرت همراهی کند. با بهره گیـری از توصیه های 

عملـی حاصـل از ۲۵ سـال تجربـٔه حرفـه ای نویسـنده بـه 

عنـوان عـکاس پرتـره و توسـط صدهـا عکـس بسـیار خـوب 

کـه بـا جزئیـات کامـل دلیـل تاثیرگذاری شـان بیـان شـده، 

و  دیـداری شـام  مهارت هـای  بهـرت شـدن  بـه  کتـاب  ایـن 

بهبـود عکس های تـان کمـک می کنـد. فصـل تکنیک هـای 

اساسـی عکاسـی پرتره شـامل بخش هایی در مورد عکاسی 

مخفیانـه و ترکیب بنـدی و نورپردازی و بسـیاری بخش های 

چالش هـای  بـه  کتـاب  بعـدی  فصل هـای  اسـت.  دیگـر 

عکاسـی از زوج هـا و گروه هـا و لـذت عکاسـی از نـوزادان و 

کـودکان می پـردازد. گسـرتٔه زیادی از رخدادهـای خاص از 

عروسـی تـا تعطیـالت نیـز پوشـش داده شـده اند. 

 نوع دوربینی که استفاده می کنید، در گرفنت عکس های 

عکس های  گرفنت  راز  زیرا  ندارد،  اهمیتی  چندان  موفق 

یک  آنچه  نهایت  در  است.  یکسان  دقیقا  افراد  از  خوب 

ابزارهای  می کند  متامیز  را  خانواده  افراد  از  خوب  عکس 

استفاده  و  الزم  دانش  بلکه  نیست،  گران قیمت  و  پیچیده 

ارتباط  توانایی  از تکنیک های سادٔه ژست گرفنت در کنار 

برقرار کردن با سوژه است. ممکن است با خود فکر کنید 

یا  داشته  است  ممکن  که  هستند  مهارت هایی  این ها  که 

نداشته باشید. ولی نکته در اینجاست که می توان آن ها را 

کسب کرد و این کتاب به شام روش آن را نشان می دهد.
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عکس های با ژست

وقتـی از افـراد می خواهیـد کـه ژسـت بگیرنـد، در واقـع 

رصف نظـر  داشـنت،  کنـرتل  نفـع   بـه  بـودن،  طبیعـی  از 

می کنیـد. امـا نتیجـٔه کار شـاید ارزش اش را داشـته باشـد. 

مهم تریـن مزیـت در عکس هایـی کـه از افـراد می خواهیـد 

برای تان ژسـت بگیرند این اسـت که شـام مسـئولیت عکس 

را بـه عهـده می گیریـد. می توانیـد از افـراد بخواهیـد کـه به 

سـمت خاصـی خیـره شـوند، در یـک زاویٔه خـاص بچرخند، 

یـا دستان شـان را آن طوری که شـام می خواهیـد نگه دارند. 

البتـه اکـر افـرادی کـه از آن ها عکـس می گیرید ایـن روند 

را نادیـده می گیرنـد، و بالفاصلـه بعد از این کـه دوربین تان 

را در می آوریـد، آمـادٔه ژسـت گرفـنت می شـوند، کـه معموال 

بـه معنـای نـگاه کـردن بـه دوربیـن و لبخنـد زدن اسـت.

اشـکال ایـن خودآگاهـی ایـن اسـت کـه وقتـی کـه ژسـت 

خـود  ثبـت  کـه  می گذارنـد  چهـره  بـر  ماسـکی  می گیرنـد 

واقعی شـان را مشـکل می کند. گرچه شـاید این ماسـک به 

خـودی خـود جالـب باشـد، چـون به طـور متناقضـی جزئی 

از شـخصیت ایـن فـرد اسـت.

احساس مهم بودن

عکس گرفنت  با ژست از افراد، حال و هوای رسمی دارد 

که  است  الزم  پس  می کند.  بودن  مهم  احساس  سوژه  و 

عکس هایی  نوع  به  کنید.  برنامه ریزی  خوبی  به  آن  برای 

که می خواهید بگیرید، به بهرتین مکان برای گرفنت شان، 

لباس هایی که می خواهید سوژه های تان بپوشند، چگونگی 

عکاس  یک  شاید  کنید.  فکر  کامال  گرفنت شان،  ژست 

فشار  تحت  کند  احساس  موقعیتی  چنین  در  کم تجربه 

است، به همین دلیل بهرت است که از قبل برای همه چیز 

برنامه ریزی داشته باشد. 

تکنیک های اساسی عکاسی پرتره

اکرث مردم بدون فکر و توجه به نکته های کلیدی در عکاستی فقط عکس می گیرند، در حالی که تنها  با برداشتن 
چنتد گام در ایتن مستیر می توانیتد تغییتر چشتمگیری در کیفیتت عکس های تتان ایجتاد کنید. گاهتی عکس هایی 
کته مخفیانته گرفتته می شتوند از آن هایتی کته آگاهانته و بتا ژستت گرفتته می شتوند بهتر از کار در می آینتد و اگتر 
بلتد باشتید، آرامتش دادن بته ستوژه ها کار ستختی نیستت. روش هتای زیتادی بترای کادربندی عکتس و چگونگی 
جتای گرفتن ستوژه های عکتس وجتود دارد. و البتته درک و استتفادٔه مناستب از نتور نیتز بستیار مهتم استت.
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هدایت شدن

در چنیـن موقعیتـی اکـر افـراد ترجیح می دهنـد هدایت 

شـوند تـا اینکـه بـه حـال خـود گذاشـته شـوند. پـس هرچه 

منطقـی(،  طـور  بـه  )البتـه  کنیـد  امـر  آن هـا  بـه  بیشـرت 

نتیجـٔه بهـرتی خواهیـد گرفـت.  بـه یـاد داشـته باشـید کـه 

رئیس مآبانـه برخـورد نکنید و فقط سـوژه  را برای رسـیدن به 

هـدف عکـس راهنامیـی کنیـد. طرح خـود را دنبـال کنید، 

پیاده سـازی  تغییرهـای کوچـک کـه در هنـگام  بـرای  امـا 

پرهیزناپذیـر انـد نیـز آمـاده باشـید؛ تغییرهایـی کـه ممکـن 

اسـت از سـمت سـوژه های تان بـه شـام پیشـنهاد شـوند.

این عکاس از طریق صحبت و شوخی با سوژه اش، باعث 
ایجاد لبخندی در چهرٔه این فرد شد، که نه تنها در لب ها 
بلکه در چشامن او نیز کامال منایان است، و بدین ترتیب 
عکس جذاب و دلپذیری را ثبت کرد. دلیل تاثیرگذاری 
این عکس: عکاس با بسنت کادر توسط لنز تلٔه دوربین 

کامپکت، این عکس را ثبت کرده است. بدین ترتیب 
توجه به سمت صورت سوژه معطوف می شود، و هر گونه 

پس زمینه ای که می تواند حواس بیننده را پرت کند از 
تصویر حذف می شود، از حذف کردن بخشی از رس سوژه 

واهمه نداشته باشید، چون با این کار تصویر قوی تری 
خواهید داشت- چنین کادربندی هایی کمک می کنند که 

بر چهرٔه سوژه تاکید بیشرتی داشته باشیم.

حتام الزم نیست که سوژه ها هنگام ژست به دوربین نگاه 
 کنند. عکس این خواهر و برادر بسیار تاثیرگذار است.
دلیل تاثیرگذاری این عکس: نوری که از پنجرٔه سمت 
چپ سوژه ها  می تابد، به تاروپود و جزئیات این عکس 

حیات بخشیده است. 



8

دوربین مخفی

اگـر بـه دنبـال گرفـنت عکس هایـی هسـتید کـه منایانگـر 

خـود واقعـی افراد باشـند، بهرتین گزینه، عکاسـی مخفیانه 

اسـت: عکاسـی از سـوژه ها هنگامی که حواس شان به شام 

و دوربیـن نیسـت. آیـا تـا به حـال متوجـه لحن خـاص افراد 

هنـگام صحبت پشـت تلفن شـده اید؟ چنین چیـزی هنگام 

عکاسـی نیـز اتفـاق می افتد. بسـیاری از افـراد هنگامی که 

از آن هـا عکـس گرفتـه می شـود، حالـت خاصـی بـه چهـرٔه 

خـود می دهنـد؛ یـک لبخنـد سـاختگی و برنامه ریزی شـده 

کـه جذابیت لبخنـد طبیعـی را ندارد.

از برنامه تلویزیونی دوربین مخفی به این خاطر  استقبال 

این  و  می داد.  نشان  را  افراد  واقعی  خود  که  شد  عمومی 

هامن دلیل جذابیت عکاسی مخفیانه است. وقتی از افراد 

در حالی که حواس شان به دوربین نیست عکس می گیرید، 

این  بکشید.  تصویر  به  را  واقعی شان  شخصیت  می توانید 

و  خانواده  که  باشید  مطمنئ  دهید،  انجام  درست  را  کار 

به  نیاز  دیگر  می شوند:  عکس ها  این  عاشق  دوستان تان 

واقعی  لبخند  گرمی  و  بود،  نخواهد  غیرطبیعی  ژست های 

افراد را به تصویر خواهید کشید.

باید و نبایدها

• بایـد همـٔه تنظیم هـا را از قبل انجام دهید تـا بتوانید در 

لحظٔه مورد نظر فورا دکمٔه شـاتر را بفشـارید.

• بایـد مـکان آرامـی پیـدا کنیـد کـه کسـی متوجـه شـام 

. نشود

• نبایـد از فـالش اسـتفاده کنید، چون باعـث جلب توجه 

می شود.

• نبایـد لباس هـای رنگ روشـن بپوشـید، چون بیشـرت به 

چشـم خواهید آمد.

روش های مختلف کار

فقـط  و  نیسـت  سـخت  گرفـنت  مخفیانـه  عکس هـای 

رویکـردی متفـاوت می خواهـد. بـه جـای ایـن کـه از افـراد 

بخواهیـد کـه ژسـت بگیرنـد و لبخنـد بزنند، دورتر بایسـتید 

و هامننـد یـک متاشـاچی برخـورد کنیـد، و منتظـر لحظـٔه 

مناسـب بـرای فـرشدن دکمـٔه شـاتر باشـید. کلیـد موفقیت 

شـام گوش به زنـگ بودن تـان اسـت. حالت هـای چهـره در 

کـری از ثانیـه تغییـر می کننـد و موقعیت های عکاسـی از 

بیـن می رونـد. پـس یـاد بگیریـد کـه به طـور کامل بـر روی 

سـوژه مترکـز کنیـد. منتظر لحظٔه مناسـب باشـید و سـپس 

قاطعانـه عمـل کنید.

عکاسی غریزی

بــرای ایــن کار، بایــد یــاد بگیریــد کــه از دوربیــن بــه طــور 

غریــزی اســتفاده کنیــد. دوربیــن را برداشــته، بالفاصلــه و 

ــه؟  ــد. امــا چگون ــدون مکــث و فکــر کــردن عکــس بگیری ب

هامننــد هــر مهــارت دیگــری از طریــق متریــن. کمــی 

تکنیک های عکاسی پرتره
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بعضی افراد  آن قدر در مقابل دوربین راحت هستند 
که حتی وقتی برای دوربین ژست هم می گیرند باز هم 

 نتیجه  ی کار کامال طبیعی خواهد شد. 
دلیل تاثیرگذاری این عکس: فوکوس نبودِن در، در 

پیش زمینه، حس مکان را منتقل می کند، همچنین هامنند 
قابی برای تصویر دخرت عمل می کند. رنگ و بافت آن به 

عکس گرمی و جذابیت می بخشد در حالی که نگاه را نیز 
از سوژٔه اصلی پرت منی کند.

مهم ترین نکته در عکاسی مخفیانه زمان بندی است. برای 
مترین مهارت های تان می توانید از خانواده ای که در حال 
بازی هستند عکس بگیرید. بایستید و منتظر فرارسیدن 
لحظٔه مورد نظر باشید. وقتی همٔه املان های مورد نظرتان 

در کنار یکدیگر قرار گرفتند، دکمٔه شاتر را بفشارید.
دلیل تاثیرگذاری این عکس: این عکس زمانی که سوژه ها 
رسگرم بازی بودند و بدون اطالع آن ها گرفته شده است. 

پس زمینٔه متیز عکس باعث شده تا سوژه ها واضح تر به 
نظر برسند و ترکیب بندی مثلثی، ریتمی طبیعی دارد و 

بیننده را ترغیب می کند تا به متاشای سوژه ها از هر گوشٔه 
سه ضلعی به گوشٔه بعدی بپردازد. برش افقی عکس نیز به 

حس گسرتدگی آن می افزاید.
ــد. ــد ش ــادت خواه ــان ع ــه زودی برای ت ــد؛ ب ــالش کنی ت

بهرتیـن ابـزار بـرای عکاسـی مخفیانـه دوربینی اسـت که 

مجهـز بـه لنز زوم باشـد، که به شـام اجازه می دهـد بر روی 

سـوژه هایی کـه فاصلـٔه زیـادی بـا شـام دارنـد زوم کنیـد. 

فاصلـه  نظرتـان  مـورد  سـوژٔه  از  می توانیـد  ترتیـب  بدیـن 

بگیریـد و امـکان ایـن را کـه کسـی متوجـه حضورتان شـود 

کاهـش دهیـد. در رشایطـی کـه نـور محیـط خیلـی زیـاد 

نیسـت، از حساسـیت )ISO( بـاال اسـتفاده کنید، تـا در اثر 

تـکان ناگهانـی افـراد عکس تـان تـار نشـود. 

عکس مخفیانه و عکس با اجازه!

اصــوال منی تــوان عکس هــا را بــه دو گــروه مخفیانــه و 

ژســت گرفتنی طبقه بنــدی کــرد، گاهــی اوقــات متایــز 

بیــن یکــی از ایــن دو حالــت کمــی مشــکل می شــود. مثــال 

ممکــن اســت کــه خودتــان را بــرای گرفــنت عکــس مخفیانه 

آمــاده کنیــد و در آخریــن لحظــه ســوژه عکس تــان را صــدا 
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ممکن است تا به حال به عکاسی از افراد از پشت رس فکر 
نکرده باشید. اما این عکس ها می توانند بسیار تاثیرگذار 

باشند. ثبت چنین تصویری از یک پدر و دخرت که در حال 
رفنت به سمت دریا هستند، روش لذت بخشی برای ثبت 

 به موقع لحظات و روابط خاص است.
دلیل تاثیرگذاری این عکس: لکه های کوچک رنگ 

می توانند تفاوت زیادی را در یک عکس ایجاد کنند. 
در این جا رنگ زرد سطل و رنگ قرمز شلوارک و بیلچٔه 

دخرتبچه، به طور آشکاری در تضاد با آبی آرام آسامن و 
دریا و طالیی ماسه های ساحل است.

هنگامی که سوژه های شام غرق در انجام کاری باشند، شام 
و دوربین تان را به کلی از یاد خواهند برد. و می توانید 
آزادانه از حاالت طبیعی و جذاب آن ها عکس بگیرید. 

در این عکس بازی کودکانٔه این بچه ها به نحو زیبایی به 
 تصویر کشیده شده است.

دلیل تاثیر گذاری این عکس: در این عکس از بیشرتین 
مقدار زوم لنز استفاده شده است تا سوژه متام کادر را پر 
کند و عکاس بتواند از فاصلٔه دور عکس بگیرد. نور مالیم 
و اغواگر است و پس زمینه آرام به نظر می رسد و به فضای 

رویایی عکس کمک کرده است.

بزنیــد، و همیــن کــه بــه ســمت شــام نــگاه کــرد دکمٔه شــاتر 

ــد کــه هــم  ــب عکســی می گیری ــن ترتی ــه ای را بفشــارید. ب

ــه دوربیــن  ــرد را نشــان می دهــد و هــم ب چهــرٔه طبیعــی ف

نــگاه کــرده اســت، در حالــی کــه در اکــر عکس هــای 

ــد.  ــگاه منی کن ــه دوربیــن ن ــه شــخص ب مخفیان

یــک روش دیگــر بــرای گرفــنت عکس هــای »مخفیانــه 

ــا اجــازه« ایــن اســت کــه از ســوژه مــورد نظرتــان بــرای  و ب

تکنیک های عکاسی پرتره


