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چگونه عکسهای خود را نقد کنیم؟

نقد عکس میتواند اشتباهات یک عکس را به ما نشان بدهد و همچنین یکی از نکات مهم عکاسی منظره است.
عکاسان بهتر میتوانند عکسهای افراد دیگر را نقد کنند؛ اما زمانی که نوبت عکس خودمان میشود بهسختی
میتوانیم آن را نقد کنیم .گاهی اوقات حتی فهمیدن اینکه کیفیت عکس خوب است یا نه میتواند برای ما سخت
باشد .درسته که ما میتوانیم یک عکس خیلی بد را تشخیص بدهیم ولی برای بقیه عکسها باید چه کاری انجام
بدهیم؟ در این مقاله نکاتی را میگوییم که با استفاده از آنها بهتر میتوانیم عکسهای خودمان را نقد کنیم.
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 -۱جدا کردن رویداد از عکس
فرض کنید پس از یک پیادهروی طوالنی در روزهای سرد زمستان به مکان مورد نظرمان برای تصویربرداری از
بارش شهابی رسیدهایم .پس از صرف زیاد وقت باالخره توانستیم عکس مورد نظرمان را بگیریم و حتی توانستیم
ماه یا یک سوژه مهم دیگر را به شکل حرفهای در کادر خود داشته باشیم .خب این عکس یک موفقیت بزرگ برای
ما محسوب میشود چون بارش شهابی همیشه رخ نمیدهد؛ اما همه این تالشها دلیلی برای خوب بودن یک
عکس نیست.
ممکن است ترکیببندی ما اشتباه باشد و آن لحظه متوجه آن نشده باشیم .یا حتی سوژه دیگری در کادر ما وارد
شده باشد که باعث پرت شدن حواس بیننده میشود .هر مشکلی که ممکن است وجود داشته باشد و آن لحظه
نتوانیم آن را ببینیم.
در شرایطی که ما سختی زیادی کشیدیم تا عکس مورد نظرمان را ثبت کنیم ،ذهن ما اجازه نمیدهد بالفاصله
پس از ثبت یک تصویر کمیاب ،آن را نقد کنیم .قطعا هرچهقدر زمان بیشتری سپری کنیم ،با دقت بیشتری
میتوانیم عکسمان را نقد کنیم .پیشنهاد میکنیم قبل از اینکه عکس را در شبکههای اجتماعی منتشر کنیم و یا
حتی آن را حذف کنیم ،زمانی را صبر کنیم تا ذهن ما از سختی رویداد سپری شده خالی بشود .برای مثال اگر
برای عکاسی از یک رویداد یک هفته برنامهریزی کردیم و کلی سختی کشیدیم ،بهتر است پس از ثبت عکس ،در
صورت بد نبودن عکس ،یک هفته حداقل صبر کنیم و بعد از آن عکسمان را نقد کنیم و در صورت خوب بودن،
آن را منتشر کنیم.
این راهحل را میتوانیم برای عکسهای بد هم استفاده کنیم .تا حاال برای ما اتفاق افتاده که یک عکس لحظهای
گرفته باشیم؛ اما پس از مدتی که به آن نگاه کردهایم ،متوجه شدهایم که چقدر آن عکس خوب است .عکاسهای
زیادی هستند که حتی یک ماه به عکس گرفتهشده نگاه نمیکنند و پس از صرف این زمان ،آن را نقد میکنند.
اینکار سخت است اما در نهایت ارزش زیادی دارد.
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 -۲تصمیم گرفتن در مورد عکسهای دارای ابهام

گاهیاوقات برای نقد کردن عکسمان زمانی را سپری کنیم ،بازهم یک نقد دقیق و درست سخت خواهد بود .برای
مثال زمانی که بین اینکه عکس مورد نظر خوب است و یا ارزش انتشار دارد ماندهایم .ممکن است حتی یک عکس
را امروز در وبسایتمان منتشر کنیم و فردا به این نتیجه برسیم که مناسب انتشار نبودهاست .در این مواقع دچار
ابهام میشویم که عکس ما واقعا خوب است یا نه.
برای اینکه بتوانیم بهتر تصمیم بگیریم راهحلهایی وجود دارد .اگر زمانی را صبر کردیم اما درنهایت نتوانستیم
عکس را نقد کنیم و دچار ابهام شدیم ،میتوانیم از نظر دیگر افراد استفاده کنیم.
اگر عکس ما ارزش انتشار در شبکههای اجتماعی را دارد ،میتوانیم با انتشار آن بررسی کنیم افرادی که صفحه ما
را دنبال میکنند چقدر به عکس مورد نظر واکنش داده و تا چه حد تعامل دارند .نظرات آنها را بخوانیم و بررسی
کنیم .گاهی اوقات ممکن است یک عکس ما خیلی کمتر از دیگر عکسهایمان بیننده را درگیر کند .اگر اینگونه
بود میتوان گفت عکس مثل همیشه خوب نیست.
راهحل ایدهآل گرفتن نظر دیگر افراد این است که از یک عکاس حرفهای دیگر کمک بگیریم .کسی که نترسد به
ما بگوید که عکسمان بد است و صادقانه نقد عکس و نظرش را به ما بگوید.
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وقتی که برای مدت زیادی به یک عکس نگاه کردیم اما به نتیجهای نرسیدیم میتوان از یک راهحل دیگه استفاده
کرد .پیشنهاد میکنیم در اینجور مواقع عکس را به صورت افقی معکوس کنید .اینکار ذهن ما را فریب میدهد و
باعث میشود ذهن آن را بصورت یک عکس جدید ببیند .دقت کنید زمانی میتوان از این روش استفاده کرد که
برای مدت زیادی عکس را بررسی کرده و دیده باشیم.

سخن پایانی
بسیاری از عکسهای ما قابلیت نقد و بررسی را دارند و بطور کلی بعد از گرفتن آن عکس میتوانیم یک نظر کلی
درباره کیفیت و مطلوب بودن آن عکس برای مراحل بعدی بدهیم .با این وجود ،عکسهایی هستند که نقد کردن
آنها سخت است .سخت بودن نقد آن با وجود خاطرات گرفتن آن عکس و سختیهای آن در ذهن ما رابطه
مستقیم دارد و نقد دقیق و تصمیم درست را برای آن عکس سخت میکند.
وقتی این اتفاق برای ما میافتد ،بهترین گزینه این است که مدتی منتظر بمانیم .هرچه بیشتر صبر کنیم ،بهتر
میتوانیم خاطرات گرفتن آن عکس را از خود عکس جدا کنیم .اگر بازهم نتیجه نگرفتیم میتوانیم عکس خود را
به دیگر افراد و عکاسان حرفهای نشان بدهیم و یا در مرحله پردازش تصویر آن را بصورت افقی معکوس کنیم و
دوباره عکس را بررسی و نقد کنیم .مقاالت بیشتر در زمینه آموزش نکات عکاسی را میتوانید در وبسایت نایت
این وی آر ( )Nightinvrبخوانید.
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