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 از عکاسان خیابانی آن را نمی پسندند و برخیو به همین دلیل  بیایددر لغت کمی سنگین به نظر « خیابانیعکاسی »شاید 

 کنند. بخطا« عکاس»به سادگی خود را  ندترجیح می ده

ویورک، نی یک شهر مثالً ابانتصویر غریبه ای باشد که از خیبه ذهن می آید، شاید  یعکس خیابانیک اوّلین تصویری که از 

ست ا اگرچه که شاید بخش زیادی از تصاویر این گونه باشند اما این تنها بخشی از انواع آن. کندعبور می لندن، یا توکیو

 شود. در بیان موضوع آن و چگونگی آن نباید دچار اشتباه  و معنی واقعی عکاسی خیابانی،

ن با آرا ، نمایش بی آالیش طبیعت و زندگی انسان است. روشی است که در آن محیط اطراف و ارتباط ما یعکاسی خیابان

کنیم، دیگران قسمت می ابه نمایش می گذارد. از بین لحظه ها آن را که ما را شیفته ی خود می کند، انتخاب کرده و ب

 چیزی شبیه رویاپردازی با یک دوربین. 

 

 

در شهر یا یک بازار شلوغ گرفته شده باشد.  ور افراد الزامی نیست. نیازی نیست که عکس حتماًدر عکاسی خیابان حض

س حتی ـرطی که دستکاری نشده باشد. عکـش بگذارد به شــعکس می تواند از هر جایی باشد، و هر چیزی را به نمای

 گی در وسط خیابان پنجم شهر نیویورک باشد. ادتواند یک کباب پز خانومی
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بسیار راحتی نیز دارد که شاید کمتر به ی جنبهر چه بسیاری عبارت عکاسی خیابانی را سنگین می داند اما به نظر من اگ

آن توجه شده است. خیابان مکانی عمومی و به راحتی قابل دسترس است. عکاسی خیابانی از هر نوع دیگر عکاسی قابل 

انجام دهد. نیازی نیست که یک دوربین بسیار گران قیمت، دسترس تر و عمومی تر است. هر کس می تواند آن را 

استودیو بزرگ، تجهیزات نورپردازی حرفه ای و مدل های زیبا داشته باشید. همه ی ما با یک محتوا در آن روبرو هستیم 

 و این هنر ماست که تصمیم بگیریم چه طور نماهایی از آن را ضبط کنیم و به خانه ببریم. 

ای متفاوت نی اگرچه که در مورد هر نوع عکاسی دارای اهمیت است، اما در عکاسی خیابانی به گونههمچنین، کیفیت ف

عکس منظره یا طبیعت باید واضح باشد، و غالباً باید قابل چاپ در ابعاد بزرگ و با جزئیات فنی باال باشد. در  مطرح است.

ترین تجهیزات و آل برسید و عالیکنید، به قاب بندی ایده توانید مکان ایده آل را انتخابعکاسی شما می از این انواع

 به محل برگردید. تنظیمات را داشته باشید و حتی برای داشتن نور ایده آل مجدداً

 

 
کاسی ی عبهترین منظرهوقتی در حال رفتن برای خرید قهوه هستید،  دقیقاً ستدر عکاسی خیابانی، کامال برعکس، ممکن ا

ویر دارای فی البداهه بودن وجه تمایز است. به همین دلیل است که تصا ،این نوع عکاسیدر جلوی شما ظاهر شود. 

 انیــابــس خیــکوس نامناسب باعث بی ارزش شدن عکفوو _همانند کارهای وینوگراند_نویز، قاب بندی کمی ناموزون 

بودنِ ها، زندهتکنیکی را هم در نظر بگیریم ما بعضی وقتشود. اگرچه که این موضوع مهم است و ما باید مهارت نمی

 شود.های تصویری باعث بهبود تصویر میکند. گاهی این نقصرا بیشتر میصحنه 
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 هستند. به همین تجربینیستند که قابل تدریس باشند. خیلی از آن ها ذاتی و  یمواردبداهه های گیریاما این تصمیم

ما . شبگذرانیدتان ای در مورد چگونگی کسب مهارت در یافتن سبک خاص عکاسیید، دورهتواندلیل است که شما نمی

کند، زمانی است که برای رسیدن به همانند سایر عکاسان هستید. تنها موردی که بین شما و آن ها تفاوت ایجاد می

 ها باالبرای تمیز دادن و دریافت آن کنید و توانایی خود رای خاص صبر میگذرانید، برای آن لحظههدفتان در بیرون می

 برید.می

www.takbook.com



 

The Ultimate Guide to Street Photography  

 

7  

 اخالقیات 

ترسلبه برغو   

  

 2

 
 

www.takbook.com



مترجم: حدیث ملکی  –گراف ابریشم  -نویسنده: جیمز ماهر  –نمای جامع عکاسی خیابان راه  

                    

بهتر است رو راست باشیم، عکاسی خیابانی نوعی عکاسی 

افراد است ناخوشایند باشد، و گاهی  سرزده است که ممکن

آید. عکاسی از مردم بدشان می جلوی دوربین، از این موضوع

ها ی از آنااجازه از قبل به این شکل است که شما معموالً

 اید.کسب نکرده

ای است که در عکاسی خیابانی باید با آن کنار بیایید، این مسأله

در هر عکسی که می اندازید، حتی اگر زیبا و جذاب باشد، به 

احتمال وجود دارد که فرد جلوی دوربین از دیدن هر حال این 

عکس خوشش نیاید، شاید برخی آن را دوست داشته باشند 

 ند که این مورد را دوست ندارند. اما همواره افرادی هست

م اـرا انج عکاسیاین دشواری اخالقی این کار است، اکثر ما این 

دهیم چرا که مردم را دوست داریم و ثبت فرهنگ و می

دانیم. دوربین تنها ابزاری اقات اجتماعی را دارای ارزش میاتف

ایم. عکس دارای دو گونه ارزش است، ارزش جاری و ها لذت بردهایم و از آناست برای یادآوری لحظاتی که دیده

کنید، یسال گذشته نگاه م 65هایی از دهه های بیست، پنجاه، هفتاد میالدی و یا حتی ارزش تاریخی. وقتی شما به عکس

ها جذاب این عکس اند.هایی که در مورد مردم و فرهنگ مردم بودهها کدام هستند؟ معموالً آنترین عکسجذاب

 های فرهنگی زیادی را در خود دارند.هستند چرا که ارزش

وارتر ــردانی اخالقی کار را دشـرگـین موانع جلوی راه تازه کاران است و این  سوارترـیکی از دش فائق آمدن بر ترس
 بد نیست.  لزوماًقرار گرفتن در قاب تصویر،  سازد. باید در ذهن داشت که می

بعد از آن  آن لحظه چه قدر مهم است،که اینخنداند، و به نخستین باری فکر کنید که یک کمدین جمعیت را حسابی می
، لحظه ای که با او وارد گیریدمیاز فردی عکس  است که وقتیآن ندارند. مشابه  هاثبت عکس آننگرانی از  افراد دیگر

آید اما در شرایطی که فردی از شما شوید مهم است. به  خاطر داشته باشید که کمتر این مکالمه پیش میمکالمه می
 کنید، راحت و دارای اعتماد به نفس باشید. سید چه کار دارید میپر

ی عکاسی برای ثبت فرهنگ نیویورک هستم، و به ها می گویم که من یک عکاس هستم و در حال انجام پروژهمن به آن
 توضیح می دهم ووال بپرسند، من هم بیشتر ــتند. اگر بیشتر ســین برانگیز( هســها جذاب )و تحسنظرم آمده که  آن

توانم عکسشان را حذف کنم. تا به حال تنها ها احساس ناراحتی کنند، و اگر بخواهند می می گویم که قصد نداشتم آن
 دو استثنای کامالً خوب.  افراد بسیار محترمانه این را از من خواستند. دوبار،ام که در آن دوبار عکسی را حذف کرده
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 راهنمای جامع عکاسی خیابان – نویسنده: جیمز ماهر - گراف ابریشم – مترجم: حدیث ملکی 

 

دهم چرا که مردم را د و این یک تصمیم شخصی است؛ من این نوع عکاسی را انجام میشما نیازی به حذف عکس نداری
ها و  برای کمک به آنام عکس را حذف کنم؛ ها احساس ناخوشایندی داشته اند، ترجیح دادهدوست دارم و اگر واقعاً آن 

 تر خودم. وجدان خوب و راحت

  

 

 قانونی هستید نیازی ندارید حالت دفاع نگیرید. حتی اگر در شرایط کامالًاگر کسی جلوی شما را گرفت و محکومتان کرد، 
 که وارد یک بحث و دعوا بشوید. به هیچ وجه دعوا نکنید و فراموش نکنید که همیشه لبخند بر لب داشته باشید. 

بر، نکار به شدت زما برداری شما شود،مخفی کردن دوربین می تواند خوب باشد، چرا که اگر هر فردی متوجه عکس
طوالنی  و دشوار خواهد بود. اما این را نیز به خاطر داشته باشید که هرچه با مخفی کاری بیشتری عمل کنید، بیشتر 

ی مطمئن و بهتری است. هرچه آشکارتر کارتان را رسید. گاهی عکاسی در آشکارا و مستقیم شیوهمشکوک به نظر می
کرد پس چرا اگر کار اشتباه می"دهند که شما در حال انجام عمل اشتباهی هستید، می انجام دهید افراد کمتری گمان

 "این قدر واضح ؟ 

ر تهای شلوغو در آخر اینکه از یک مکان شلوغ مثل بازار یا فروشگاه آغاز کنید. اگر در حال یادگیری هستید به مکان
مناسب برای پرش و پیشرفت است، بعد از آن می توانید به ای بروید و بنابراین کمتر در چشم خواهید بود. این شیوه

 های دیگری بروید.مکان
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قوانین محلی خودتان تحقیق کنید، من در این زمینه صاحب نظر نیستم.  اساسهشدار: در مورد قوانین و عکاسی خیابانی، بر 

در مورد این گفته ها مسئول نیستم. این ها تنها تجربه های من براساس تحقیقاتم است. شما  _و مترجم _ dPSمن، وب سایت 

کنید داشته جا سفر میهایی که به آنتان و یا مکان پشتکار خود را در مورد جستجو و پرسش در مورد قوانین محل زندگی

 باشید. 

 عکاسی اصالً برخی. است آزاد هامکان برخی در اجازه بدون خیابانی عکاسی و دارد را خودش خاص قوانین کشوری هر
 عکاسی کشورها برخی در. اندنکرده عمل قوانین این به عکاسان هامکان برخی در گاهی و دانندنمی مجاز را خیابانی
 . نباشد تشخیص قابل افراد یچهره کهآن شرط به است مجاز تصادفی عکاسی و خیابانی

 شما که تـمعناس بدان این. نیست عمومی هایمکان در خصیــش حریم مورد در قانونی هیچ تان،ــانگلس و آمریکا در
 شود،می سلب اجازه این خصوصی هایمکان در اما. کنید عکاسی عمومی هایمکان یهمه در قانونی طور به تواندمی

 . اندنشده قائل تفاوتی و اند گرفته نایده را مسأله این خیابانی عکاسان بسیاری گاهی که اگرچه

  

ی هایمنظور مکان ممکن است از کشوری به کشور دیگر تفاوت داشته باشد اما معموالً« مکان عمومی»توجه: تعریف 

های مشابه. اکثر فضاهای های اداری و سایر مکانرو، خیابان، فضای مشترک و بیرونی ساختماناست مثل: پارک، پیاده

 می شوند مانند: مغازه، کلیسا، مدرسه، ساختمان اداریداخلی خصوصی محسوب 

ی های عمومی برای مقاصد هنری استفاده کنید بدون آن که اجازههای ثبت شده در مکانتوانید از عکسشما می

توانید چاپ آن ها را به فروش برسانید، از آن برای مخصوص مدل داشته باشید. این به این معنی است که شما می

کتاب یا کارت استفاده کنید. اما به هرحال شما نمی توانید از عکس ها برای مقاصد تجاری و یا تبلیغاتی بدون  تصاویر

توانید از عکس ها برای تبلیغ یک محصول استفاده اجازه ی مدل از افرادی که در عکس ها هستند استفاده کنید. نمی 

 ه کنید.ردی که در عکس است و صحت ندارد استفادکنید و نمی توانید از آن برای تلقین مطلبی در مود ف

به این شکل متوجه  گذشته از قوانین، عاقالنه تر آن است که قبل از سفر به یک مکان در مورد آن جا تحقیق کنید، و

تر ها، انجام این نوع عکاسی بسیار سادهدر برخی مکانجا چه طور است. آن در که انجام عکاسی خیابانی شدخواهید 

دهند. یکی از دالیلی که نیویورک مکان خوبی برای است، درحالی که در برخی جاها، افراد بیشتر مقاومت نشان می

 اند. عکاسی خیابانی است آن است که مردم به دیدن دوربین عادت کرده
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 در آن فردیکه همچنین شما نیز خودتان باید مناسب بودن یا نبودن عکاسی را ارزیابی کنید. معموال عکاسی از لحظه ای 

دارای ارزش نباشد بنابراین  د یا از فردی که عقب ماندگی ذهنی دارد، می تواند لزوماًرسخیلی عصبانی به نظر می

 ضوع بعدی بگردید. همیشه فرصت های زیادی منتظر شما هستند. کالهتان را قاضی کنید، و اکر گفت نه، دنبال مو
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خواهم شما را با چند مورد در مورد مفاهیم تکنیکی عکاسی خیابانی کمی بعدتر صحبت خواهیم کرد، اما من در اینجا می

ا هاین در نظر داشته باشید آشنا کنم.ها را آن وقتی پا به خیابان می گذارید  بهتر است ترین ترفندهایی کهاز مهم

 آیند.تر از بقیه به کار شما میمواردی هستند که به نظرم بیش

اگر  ،یک مکان خوب پیدا کنید و در آن جا منتظر بمانیدتوانم در اختیار شما بگذارم این است که، بهترین نکته ای که می

های زیاد و جذابی خواهید رفت اما تنها زمان بسیار که در حال راه رفتن هستید عکاسی کنید، به مکان فقط در حالی

ب را پیدا کنید و سپس در آن جا برای مناسموقعیت اید. اندکی برای ضبط عکس  از آن جا در اختیار خودتان گذاشته

گرفتن در یک مکان، شما توجه تان را متمرکز مشاهده  کرده و تنظیمات  با قرار. رخ دادن زمان مناسب صبر کنید

شوند و نه اینکه شما وارد افراد هستند که واردی فضای شما می این، در نهایت دهید.سریع تر انجام میدوربین را 

کند، چرا که هر دو طرف راحتی بیشتری فضای افراد شوید. این مورد تفاوت بزرگی را در خلق تصاویر خوب ایجاد می

 دارند. 

ی بعد مربوط به عکس گرفتن با دوربین است، موردی که بسیاری از عکاسان به طور غریزی انجام  ترفند بسیار ساده

فاصله دوربین را کمی از چشم دور می کنید. اما گیرید و قبل از عکس بعدی، بالیک عکس  امتحانی می معموالً دهند. می

بعد از آن که عکس گرفتید به جای آن، ها عکس گرفتید. ای ناخودآگاه است که به مردم می فهماند شما از آناین اشاره

شود افراد تصور کنند شما تنها مشغول عکاسی از این باعث می. دوربین را ثابت نگه دارید تا سوژه صحنه را ترک کند

، یا ممکن است کمی گیج شده و در نهایت اندعبور کردهجلوی دوربین مسیرشان از در ها تنها و آناید پس زمینه بوده

 دور شوند.

 تواناین تصور که عکاسی را تنها میی روزانه در اطراف محل زندگی  خود را در نظر بگیرید. دی، عکاسعبمورد به عنوان 

این تصور درست نیست،  صوری اشتباه است.در مکانی بسیار جذاب انجام داد یا تنها باید به نیویورک سفر کرد، ت

ای هس خوب بگیرند، نیازی نیست که حتماً در مکانی شلوغ باشید تا عکستوانند در هر جایی عکبهترین عکاسان می

خواهم شما یک قدم حتی من میجذاب بگیرد. در واقع، این حتّی یک مزیت است چرا که در یک رقابت قرار نمی گیرید. 

جا بروید و خود را تمرینی را انجام دهید. غیر جذاب ترین مکان را برای عکاسی انتخاب کرده و به آنجلوتر رفته و 

 خوب درآن جا پیدا کنید. یعکس ثبتمجبور کنید تا راهی برای 
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Equipment 

استفاده کنید و یا از SLRتوانید از یک توانید با هر دوربینی عکاسی خیابانی را به خوبی انجام دهید. میشما می

 د به خوبی این کار را انجام دهید.توانی، حتی با یک دوربین گوشی همراه نیز میلنزهای با زوم باال

 لفی را فراهمــهای مختهـلـما امکان کار در فاصـز زوم برای شـمطمئناً لنمزایای مختلفی دارد.  زات مختلفـتجهیالبته 

در ع ، تنولنز سادهبیشتر جلب توجه کرده و حملش دشوارتر است. یک  تر است،سآورد، اما به همان نسبت سنگینمی

 تر است. تر، آزادتر و راحتکند اما سبکهای شما کم میاز سوژه را در عکس فاصله

 های گوشی، و یا حتی دوربینبدون آینهمیکرو چهارسوم های ری به همراه دارد. دوربینسبُک سفر کردن، انعطاف بیشت

ها  تر عکاسی کنید. آنکند، راحتهای بزرگ جلب توجه میهایی که دوربینشود بتوانید در مکانث میـهمراه، باع

ه دهد کامکان عکاسی در شرایطی را میها لذت بخش تر است، چرا که به شما تر هستند و بنابراین عکاسی با آنسبک

 برید.به همراه نمی SLRدوربین در آن معموالً 

کند اما مزایای بزرگی به همراه دارد. شما شروع به ادراک دنیا  لنزهای ساده، اگرچه که عمق میدان شما را محدود می

شود، اما شما س ها میــبط برخی عکدودیت مانع شما در ضـکنید، و درحالی که این محله کانونی میـدر همان فاص

ت غریزی بیشتری در کار با اندازید. به همین دلیل شما به مهارت و سرعهای بهتری در همان فاصله کانونی میعکس

 یابید.تان دست میدوربین
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 یای را به عنوان شیوهتوان شیوهکنند. نمیمیهای متفاوتی در عکاسی خیابانی استفاده بسیاری از عکاسان از شیوه

به یک شیوه  طوالنی هایدرست برشمرد اما به هرحال نکاتی وجود دارد که باید در نظر داشت. همچنین، اگر مدت

فکر کنید و کمی از  مجدداًعکاسی  در ای جدیدکنم در مورد امتحان کردن شیوهاید، من پیشنهاد میعکاسی کرده

 باشد. پرفایدهتواند نیت خود بیرون بروید. ایجاد گاه به گاه تغییر در کارها میی امحاشیه

زیبا در ای شیوههایشان زیاد استفاده کنند. این در عکسی مات( )زمینه برخی از عکاسان دوست دارند که از بوکه 

انجام  2.7عکاسی را در دیافراگم عکاسی است اما توجه کنید که اگر سبک عکاسی شما مربوط به حرکت سریع باشد و 

های مختلف با عکاسی از چند موضوع در فاصله دهید، فوکوس را از دست می دهید و احتماالً عکس خراب خواهد شد.

تان را حذف ــزمینه و متن داسما بخشی از پســردن پس زمینه، شـوارتر است. همچنین با مات کـدیافراگم باز، دش

 گویی الزم بوده است. د برای بیان یا داستانکنید، موردی که شایمی

یش های زیادی پرین عمق میدان ممکن استفاده کنم. موقعیتمی کنم از بیشت عیاین دالیل، من بیشتر مواقع سبربنا

کمتر با شکست مواجه شود باعث می شوید و این شیوهی عکاسی خیابانی مواجه میآید که شما ناگهان با یک سوژهمی

شوید.
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توجه ویژه به سرعت شاتر مهم است، حتی خیلی بیشتر از توجه به ژانر عکاسی در شرایطی که سوژه ثابت است. شما 

یا  400/6را در سایه و  250/6احتیاج به سرعت شاتر باال دارید تا حرکت افراد را واضح ثبت کنید. من سرعت 

 کنم.استفاده می 625/6و گاهی  610/6تر از دهم. در شرایط تاریکرا در نور مستقیم ترجیح می 500/6

 ی تنظیمات دوربینحال تصور کنید سعی در فشرده سازی عمق میدان دوربین خود تا حداکثر ممکن هستید. روش بهینه

اال ببرید واهمه خود را ب ISOاست.از اینکه عدد  ISOبرای رسیدن به آن چیست؟ اوّلین کاری که باید انجام داد تنظیم 

دهید( در اینجا مطلوب است. دوربین خود را اگر این واژه را بیشتر ترجیح می _بافت دانه دانه ) یا نویز  نداشته باشید.

های دهد، این کار را نه فقط با مانیتور بلکه با چاپ در سایزباال چه تصویری می ISOآزمایش کنید و ببینید در حالت 

 تغییر دهید. 1400یا حتی  ISO 6100 ،9200های جدید، می توانید به راحتی به با دوربینمختلف انجام دهید. 

برای  ISO 400دوربین را روی  (، من معموالFuji X100ًتر ) مثل دوربین دیجیتالی از طیف پیشرفتهبا هنگام کار 

برای  1400برای گرگ و میش و  9200برای سایه های قوی ،  6100های مالیم ، برای سایه 700شرایط نور خورشید، 

 کنم.شب و مشابه آن تنظیم می
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دهد از سرعت شاتر بیشتری برای ثبت حرکت کنیم که این اجازه را به ما میباال استفاده می ISOبه این دلیل از 

( داشته باشیم، و بنابراین بیشترین عمق f/8یا   f/11تری ) با عدد باالتر مثل کنیم و همزمان دیافراگم بستهاستفاده 

 میدان ممکن را خواهیم داشت. 

هم استفاده کنید اما من  توانید از حالت دستی دهم. میقرار می 6و در نهایت من دوربین ام را در حالت اولویت شاتر

دهم زیرا گاهی در زیر نور آفتاب عکاسی می کنم و بالفاصله بعد از آن عکسی دور از میاولویت سرعت شاتر را ترجیح 

ا م رــدهم هربار که دوربیندر تنظیمات می طلبد.  من ترجیح می ی رااندازم، و این تغییرات کامالً متفاوتنور آفتاب می

در شرایط نوری ثابت مثل فضای داخلی ساختمان و یا در شب از حالت دستی به تغییر تنظیمات نباشم.  چرخانم مجبورمی

کنم و در شرایطی که احتیاج به عمق میدان خیلی کم دارم، از حالت اولویت دیافراگم در عددی پایین )مثل استفاده می

f/2.8 و با )ISO کنم.پایین تر استفاده می   

                                            
 مترجم-.AVنشان گذاری شده است و اولویت دیافراگم با   Mو حالت دستی با  نشان داده شده است.  TVدر برخی دوربین ها با 1 
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بندی در مورد عکاسی خیابانی مانند سایر انواع عکاسی است اما مواردی است که باید در نظر داشته باشید. ترکیب

صحنه و تمام  بندید.که در مورد عکاسی منظره قاب خود را می طور انجام دهیدترکیب بندی عکاسی خیابانی را همان

جا و شیر آتش نشانی این، یک جاعناصر درون آن را در کنار هم ارزیابی کنید. به جای یک درخت اینجا و یک کوه آن

ی عکاسی سنتی از مناظر اهمیت دارند، مهم نیست که چه هی عناصر به اندازجا قرار دهید. همهیک نردبان آن

 کنند.شرایطی است اما بهترین عکاسان همیشه راهی برای گردهم آوردن همه چیز به بهترین شکل پیدا می

خواهید آن را در قاب خود قرار دهید یا پس زمینه را مات کنید گاهی موضوع به تنهایی دارای اهمیت است و شما می

از اوقات است. بسیاری از عکاسان صد در صد  ایپارهاین تنها مربوط به  ولیو همه چیز دیگر را فراموش کنید. 

راتر کنید ف اند اما این مورد اشتباه است. سعیگیرند خصوصاً کسانی که تازه کار را آغاز کردهمواقع اینگونه عکس می

د توانیتر می سازد. آیا میپیچیده را صحنه ،در تقابل با سایر عناصر موضوع از موضوع اصلی را ببنید، اینکه آیا

د گیریحتی در مواقعی که تصمیم می برقرار کنید تا معنای جدیدی به عکس خود اضافه کنید؟ عناصرارتباطی بین 

دهم به عمد تصمیم به کنارگذاشتن بت به آن آگاه باشید. من ترجیح می، باید نسنشان ندهیداطراف موضوع را مهم 

  توجه باشم.ها بیهمچون پس زمینه بگیرم تا اینکه کامالً نسبت به آن یعناصر

خواهید که حواستان به منابع نور باشد. این که این شما همیشه می

تابد، موقعیت آن نسبت به موضوع نور چه طور به موضوع شما می

تابد؟ نور چه رنگی دارد و آیا چگونه است؟ چه طور به پس زمینه می

تمایل به توجه به  مواردی هست که در عکاسینور چندگانه اند؟ منابع 

ها وجود دارد اما درک این نکته مهم است که در عکاسی خیابانی آن

هیچ فرصتی برای نورپردازی بهتر وجود ندارد. نور شدید ظهر به 

یا سحر یا حتی گرگ و میش است.از آن جا که  مالیمنور همان زیبایی 

محیط اطراف قرار گرفته اید، توانایی مشاهده کردن،  ی ازشما در تنوع

و انعطاف شما در رسیدن به بهترین نور در هر شرایطی اهمیت دارد. 

زیبایی عکاسی خیابانی به آن است که به خودتان یاد بدهید که چه 

کار کنید. طور خیلی سریع با نور    
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از عکاسان به همراه خود یک فالش قابل حمل دارند تا از آن برای روشن ساختن موضوع استفاده کنند و آن را از   برخی

 یتواند خیلی جذاب باشد اما این نکته را در ذهن داشته باشید که فالش زدن به چهرهپس زمینه تفکیک کنند. این می

کند. همچنین اگر فالش خیلی قوی باشد، می تواند حس مستند و واقعی بودن را از می جلب توجه یک غریبه بسیار 

ی خود عکس بگیرد، حسی که بسیاری از عکاسان به دنبال آن هستند بنابراین انتخاب استفاده از فالش بر عهده

ی بسیار مناسبی شماست. اگر به دنبال یک ظاهر فراواقع گرایانه ) سورئال( هستید، در آن صورت فالش وسیله

    است.

www.takbook.com



 

مترجم: حدیث ملکی  –گراف ابریشم  -نویسنده: جیمز ماهر  –نمای جامع عکاسی خیابان راه    

 

25  

7

 
 

 ترفندهای
 تخصصی

www.takbook.com



 

مترجم: حدیث ملکی  –گراف ابریشم  -نویسنده: جیمز ماهر  –نمای جامع عکاسی خیابان راه    

 حاالت و بیان چهره 

اند کافی نیست برای ارتقاء ای ایستادهها در حال قدم زدن هستند و یا در گوشهکه آندر عکاسی از افراد، تنها ثبت این

 ثبت کنید. بیانی قوی در چهره و بدن افرادهایتان باید بتوانید کیفیت عکس

 کنید اولین موردی که بایدکنیم. وقتی عکاسی میبه عنوان انسان، ما احساسات همدیگر را از طریق حاالت چهره درک می

به آن توجه کنید، چشمان و حاالت افراد است. همچنین، به اشارات ظریف در حالت بدن افراد دقت کنید. بنابراین 

 پاها داشته باشید. و هاهمیشه نگاهی به چگونگی بیان افراد از خویشتن با کمک بدن، دست

 

 کمال گرا نبودن

. دثبت کنیعکسی از هر حیث کامل  کنید تا نیست سعی های در آن است. الزم عکاسی خیابانی معموالً در نقص یزیبای

ای که جلوی دید قرار گرفته، نور (، تصویری که کمی کشیده شده است، وسیلهبافت دانه ای قوی ) یا همان نویز دیجیتال

که هر یک از این موارد بخشند. در حالی هایی هستند از آن چه که حسی واقعی به عکس میدارای کاستی، همه مثال

 تر از یکتواند در مورد سایر انواع عکاسی، باعث خراب شدن آن شود، اما در مورد عکاسی خیابانی آن را ثبتی طبیعیمی

کند. بنابراین در حالی که به سمت کسب تجربه و مهارت قدم برمی دارید در نظر داشته باشید که کمال گرا لحظه می

 الزم است. نبودن، مفید و یا حتی 

 

 میزان کردن ناحیه وضوح

آسان است، کسب مهارت در آن دشوار است و توضیح آن در نوشتار   فوکوس یا میزان کردن ناحیه ی وضوحیادگیری 

تر است که به یک نفر نشان دهید چه طور آن را انجام دهد تا بنویسید(. در توضیحی واقعاً دشوار است )خیلی آسان

ه اگر ب ی وضوح، فن غیرفعال کردن فوکوس اتوماتیک، و استفاده از فوکوس دستی است.مقدماتی، میزان کردن ناحیه

 های مختلف را به همراه خواهد داشت. تر در موقعیتخوبی انجام داده شود، ثبت تصاویری واضح

قدم را انتخاب می کنم،  60تا  7است. من معموالً بین  پیش از شروع کار انجام فوکوس دوربین در فواصل معین ،هدف

ی وضوح شما شد، شاتر را با بدون هیچ تی سوژه وارد فاصلهکنم. در ادامه وقای که غالباً با آن از سوژه عکاسی میفاصله

کند و آزادی عملی که به همراه دارد، کار جویی می کسری از ثانیه که در زمان شما صرفهمعطلی در انجام فوکوس بزنید. 

 اندازد.شما را خیلی جلو می
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 50گیرد، حتی گاهی در روزهای روشن آن را تا نظر میمیلی متر و بزرگ تر از آن در  95ی وضوح را بین من معموالً ناحیه

برای دستیابی به عکسی شفاف در انتخاب باید تر  زوم کنید، دلیلش این است که هرچه بیشبرم. میلی متر باال می

 میلی متر دشوار است. 50ی وضوح باالتر از تر باشید. رسیدن به ناحیه فوکوس دقیق

بتدا کاری آسان است. اگر فاصله را به درستی تنظیم نکنید، به راحتی فوکوس را از دست وضوح در ا میزان کردن ناحیه

به  f/16تا   f/11و یا بیشتر، و با دیافراگم  95دهید. یک روز آفتابی برای شروع بهتر است چرا که با فاصله کانونی می

های مهم همچنان واضح خواهند دادید، سوژهیابید. بنابراین اگر کمی فوکوس را از دست عمق میدان وسیعی دست می

 بود.

را بیاموزید. البته که دشوار  f/2توانید و بهتر است که میزان کردن وضوح در شرایط تاریک و با دیافراگم باز تا شما می

های در هنگام تنظیم فوکوس در دیافراگم خواهد. است و زمان خواهد برد اما به هر حال ممکن است و تنها تمرین می

 60ی فوکوس را بدون نگاه کردن بچرخانید، بنابراین اگر فوکوس بر روی توانید بیاموزید که حلقه کم عمق، شما حتی می

قدمی هستید، شما میتواند فوکوس را کامالً  بدون فکر و زحمت تغییر دهید  5ی و شما در فاصلهدمی تنظیم شده ق

ای است که عکاسان ورزشی قبل از اختراع فوکوس خودکار، عکاسی شیوه بدون اینکه حتی به آن نگاه کنید ) این همان

 اما در نهایت قابل آموختن است.  از به تمرین بسیاری داردکردند(. این اوج مهارت میزان کردن فوکوس است و نیمی
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خواهید میخواهید چه چیزی را ثبت  کرده و ایجاد کنید. ببینید در واقع میدر مجموع دشوارترین گام آن است که 

 ها از چه چیزی باشند و چه طور به نظر آیند؟ عکس

اند نگاه کنید، داده های هر کدام از بزرگان عکاسی خیابانی که این کار را برای مدت طوالنی انجاماگر شما به عکس

ی عمر آن ها بوده و یا شاید گاهی در ها در طول همهکنید. شاید این هماهنگیا میها پیدهای بسیاری در آنهماهنگی

ها به شما در پیدا کردن ی کاری آن ها  تغییراتی داشته اما در هر حال همیشه وجود داشته، و بررسی آنطول بدنه

 امضای شخصی خودتان کمک میکند.

 تکنید که نسبهایی میی عکسشوید. شما شروع به مشاهدهمیهرچه بیشتر عکاسی کنید، بیشتر به سمت آن هدایت 

ی آنچه که با عکاسی نمایش می دهید شوید، و هنگام عکاسی به دنبال آن ها خواهید رفت. دربارهها جذب میبه آن

زمان زیادی برای خلق و رشد این  ،رسید، اما طبیعتاً بیشتر مواقعهای بزرگی میبه ایده اندیشید. گاهی، باالفاصلهیب

 ها به نیاز است.ایده

های الزم در عکاسی خیابانی نیست، دارای اهمیت است. اگرچه که یکی از جنبه توالی، همچنین  برای بسیار از عکاسان

از نظر این همان دلیلی است که  تر است.های نامرتبط و ساخت روایتی بزرگای برای کنار هم قراردهی عکساما شیوه

ود که شکند، یک عکس وقتی دارای اهمیت و معنای بیشتری میمن، کتاب را بهترین مکان برای نمایش عکس خیابانی می

 ها قدرت زیادی نهفته است. ی نمایش عکسهای دیگر احاطه شود. در انتخاب شیوهتوسط عکس
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Editing 

وقتی مشغول عکاسی در بیرون هستید بهترین کار غرق عکاسی خیابانی است. چالش از عکس خودش نیمی ویرایش 

ی عکس تان در  دیدی بازتر مربوط به زمانی است که شما درباره ،شدن در زمان و بداهه کار کردن است، اما ویرایش

شوند گر میهای شما جلوهاری که در عکستوانید به کنکاش در موضوعات و افککنید. این جاست که شما میفکر می

همان جاست که شما تر برسید. های مشابه به داستان بزرگتوانید با ترکیب عکسبپردازید. همان زمانی است که می

تواند به زنید میکنید. به همین دلیل زمانی که شما دست به ویرایش میسبک خود در ظاهر و در مفاهیم را تعیین می

 اید کمک کرده و شما را عکاس بهتری سازد.ر هنگام ثبت لحظات انجام دادهکاری که د

و امتیازدهی  بخش دسته بندیاستفاده از  ،های مشابه در کنار یکدیگربرای مرتب کردن کارها و برای قرار دادن عکس

ها را که کامالً از هایی از عکسگروههایتان، های موجود بین عکس هماهنگیبر اساس را در نظر داشته باشید.  الیت روم

ها ایجاد کنید. به طور مداوم بر روی حذف، اضافه و بهبود ای برای آنهم متفاوت هستند را جدا کرده و دسته بندی

 ها کار کنید. بندی آنها و هم چنین تغییر رتبهعکس

گرایی بحثی حیاتی در این گونه از عکاسی است. بله ها توجه به این نکته بسیار مهم است که واقعهنگام ویرایش عکس

شود که آن لحظه واقعاً رخ داده کنند اما این تنها وقتی انجام میبرخی از عکاسان لحظات خاص و سورئال را تحسین می

ی ساختگی، عکس خیابانی واقعی نیست. به طور مشابه، عکسی که پیرو واقعیت است، و یک لحظه باشد. عکاسی خیابانی

الزم نیست کُشد. ش شده طوری که غیر واقعی به نظر برسد، روح عکاسی خیابانی را در عکس میـبیش از حد ویرای

تولید روی کار انجام داد حدی عملیات پسها را نمایش دهید. از آن جا که باید تا ها و روشناییی جزئیات در سایههمه

ای از ویرایش را انجام دادید، یک گام به عقب برگردید تا مطمئن شوید که ظاهر به شکل درست حفظ شود، هرگاه مرحله

 که به جای پختن، آن را نسوزانده باشید. 
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Master Street Photographer Research 

د، های مورد نظر دست یابیی آثار سایر عکاسان خیابانی است. گاهی باید از ابتدا آغاز کنید تا به الهامقدم نهایی، مطالعه

کارهای عکاسانی را در نظر بگیرید که در چه که در این ژانر قابل دستیابی است احاطه پیدا کنید. و بتوانید به آن 

اسی کرده یا به قولی نورنگاری انجام ـاطق روستایی عکـهر و منـی شهرهای بزرگ، حومهـهای متفاوت همچون شمکان

های مربوط به عکاسی خیابانی زیادی ها بسیار مهم است. کتابهای پایه را تهیه کنید، یادگیری از کتابدهند. کتابمی

 ثارآنسبت به  ها هستند.های گران قیمت هم در کنار آنهستند که با قیمت مناسب قابل تهیه هستند البته کتاب

آید، تأمّل بیشتری داشته باشید. خیلی از افراد بالفاصله بعد از آن ها خوشتان نمیعکاسانی که در نگاه اوّل از کار آن

ی مربوط به مسأله گیرند بدون آن که درآن عمیق شوند. که در نگاه اوّل از کاری خوششان نیامد آن را نادیده می

ها غالباً متفاوت و عجیب هستند و غیر ممکن است که تنها با نگاه کوتاه به چند عکاسی خیابانی آن است که این عکس

ایی کنید و تا ج ی تاریخ و مکان عکاس مطالعهدارد رسید. درباره عکس بتوان به معنا و بیانی که عکاس سعی در بیان آن

 شما خود ،گاهی بعد از آن ها فکر کنید.پشت آن یاندیشهی مشاهده کنید و درباره های او را توانید عکسکه می

  که در نگاه اوّل به ذهن شما خطور نکرده یابیدمیتبدیل به یکی از تحسین کنندگان عکاس شده و ایده هایی را 
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Master Street Photographer Research 

مطالعه و بررسی آثار عکاسی آورده شده است. این فهرست، کامل نیست در اینجا فهرستی از عکاسان برای شروع کار 

  اما به عنوان جایی برای شروع کمک خوب است:

Henri Cartier-Bresson هنری کارتیه برسون    

Garry Winogrand گری وینوگراند    

Robert Frank رابرت فرانک     

Helen Levitt ویت هلن لِ   

Lee Friedlander لی فریدلَندر    

William Eggleston ویلیام اگلستون    

Walker Evans واکر ایوانز    

Daidō Moriyama دایدو موریاما    

Martin Parr مارتین پار   

Elliot Erwitt الیوت اِرویت    

Joel Meyerowitz   تزیروویجوئل م 

Mary Ellen Mark ماری اِلِن مارک    

Bruce Davidson بروس دیویدسون    

Saul Leiter ساول لِیتر    

Trent Parke ترِنت پارک    

Alex Webb الکس وب    

Vivian Maier ویویان مایر     

  

 توانید عکس بگیرد و از آن لذت ببرید. حاال از خانه بیرون بزنید و تا جایی که می
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 راهنمای جامع عکاسی خیابانی 
 نوشته: جیمز ماهر

های خاص شهر است. او ها و ویژگیی اصلی او به ثبت داستانعالقهجیمز ماهر، عکاسی حرفه ساکن نیویورک است، 

است. برای مشاهده ی آثار او و یا تماس با او از " تور عکاسی نیویورک"و  "مبانی عکاسی خیابانی "های  ی کتابنویسنده

 کمک بگیرید وب سایتاین 

 دیث ملکیترجمه : ح
  اینستاگرام -  وب سایت
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