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 ػىبسی هفَْهی چیست؟

 است وِ یه ایذُ سا ًطبى هی دّذ ػىبسی یه ًَع ػىبسی هفَْهی. 

 ػىس ّبی تػَیشی اص صهبى اختشاع سسبًِ ای سبختِ ضذًذ. 

 ضَد وِ ّذف ػىبس اص آى، هؼوَال ثیبى ثِ ػىسی گفتِ هی ػىس هفَْهی یب وبًسپچَال

 .هفَْهی خبظ ثب ووه ػٌبغش تػَیش است

ػىس هفَْهی ثبیذ ثیٌٌذُ سا ثِ تفىش ٍا داسد ٍ هؼوَال ّذف ٍ پیبم ثش اسبس سای ثجیٌٌذُ 

 .است

سا  اغلت ػىبسی ۰۶۹۱ٍ اٍایل دِّ  ۰۶۹۱ دِّ اٍاخش دس( هفَْهی ٌّش) ػىبسی دس ٌّشی  ایي جٌجص

 ثشای اجشای اسٌبد، هجسوِ سبصی وَتبُ هذت ٍ یب الذاهبت دسگیش هی وشد. ٌّشهٌذاى خَد سا ثِ

ثبصی  ػىبسی فمط یه صهیي“گفت:  ادٍاسد سٍسچب ػٌَاى ػىبسبى تَغیف ًىشدُ اًذ، ثِ ػٌَاى هثبل،

طاًش استفبدُ هی اهشٍص ایي اغطالح ثشای تَغیف یه سٍش یب یه .هي ػىبس ًیستن ,ثشای هي است

 .ضَد

 

 ثبضذ، هَفك ٍ وٌذ اجشا خَة ػىبس اگش ٍ است  پیطمذم  ”هفَْم“ثِ ػٌَاى یه سٍش دس ػىبسی، 

 پیبم ثِ اسبًی لبثل فْن دس تػَیش است. ایي اغلت دس تجلیغبت ٍ تػَیشگشی دیذُ هی ضَد وِ دس

 شداضت هخبطت اصآى تػَیش هوىي است یه ػٌَاى یب ػجبست فشاخَاًی سا ثب آى ّوشاُ وٌذ ث

 .ػىس ّبی هفَْهی هتفبٍت است

 الجتِ یه هطىلی وِ ثشای ّش ػىبس هفَْهی پیص هی آیذ ایٌست وِ دسن هفبّین استفبدُ ضذُ

 ٍ حذس صدى هؼٌبی آًْب ثشای ّش هخبطجی اهىبى پزیش ًجبضذ.دس ًتیجِ تالش جْت دسن هفبّین

 تَسط هخبطت یه چبلص هْن ثشای ػىبس هفَْهی است.ػىبس ّب هی خَاٌّذ هخبطت ًْبیت

دسن رٌّی خَدش سا اص ػىس داضتِ ثبضذ. آًْب هی خَاٌّذ هخبطت احسبسبت صیبدی سا ایجبد 

 .وٌٌذ
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 طاًشػىبسی هفَْهی ثِ ػٌَاى یه 

ثشای تَغیف یه طاًش هوىي است ثِ استفبدُ اص ػىبسی دس ٌّش  ”ػىبسی هفَْهی“ اغطالح

یب ػىبسی ٌّش هؼبغش اضبسُ وٌذ. دس ّش دٍ هَسد ایي اغطالح ثِ طَس گستشدُ ای هَسد  هفَْهی

 .استفبدُ لشاس ًوی گیشد ٍ یب ثِ طَس هذاٍم استفبدُ هی ضَد

 .ثیبیذ صیجب چطن ثِ  وَضص ًوی وٌٌذ وِ حتوب آثبسضبى صیجب ثبضذ ٍ یب حتی ػىبسبى هفَْهی

 ػىبسی هفَْهی هی ثبیستی سبدُ ثبضذ یب حتی دس ثشخی هَاسد ػوذا صضت اسائِ هی ضَد تب

 .ایذُ اص خالل تػبٍیش ثیبى ضَد

 ضیّشگض ثِ سسویت ضٌبختي وبفی ًیستٌذ ٍ دس ثؼ ػىبسی هفَْهی ثِ ًظش هی سسذ وِ ایذُ ّبی

 اص سدُ ّبی دیگش ثستِ ثٌذی هی ضًَذ ٍ یب ثِ ػٌَاى چیضی فشاتش اص صًذگی سٍصهشُ دیذُ هی ضًَذ

 اهب دس ثلٌذهذت ثِ ّیچ ٍجِ هَسد تَجِ لشاس ًگشفتِ اًذ.هطوئٌب هْوتشیي چیض ثشای

، ثیبى ٍ تأویذ ثش یه ایذُ خبظ ػىس هفَْهی ػىبسی هفَْهی اًتضاػی است، اهب اٍلَیت ثشای یه

 .است

سا ثذست ” هفَْهی“اص طشیك ایي ایذُ ّبیی وِ تػبٍیش هفَْهی ثِ هؼٌی ثذست هی آٍسًذ ٍ اغطالح 

هی آٍسًذ، اص طشیك آًْب ٌّشهٌذاى احسبسبت خَد، ٍ یب حتی اظْبسات سیبسی، ٍ حتی ًمذ اجتوبػی 

 .سا ثیبى هی وٌٌذ

آًْب اثضاسی ّستٌذ وِ هفَْم آى سا ثِ سٍاى هخبطت هی سسبًٌذ ٍ ثب استفبدُ اص ًوبدّب ثػشی وِ یه 

تػَیش هفَْهی سا ثِ ٍجَد هی آٍسًذ.اهب ػىبسی هفَْهی ّوَاسُ چٌبى ٍاضح ًیست وِ هوىي است 

 هشدم ثبٍس داضتِ ثبضٌذ

 ذ، اٍ ّوچٌیي هی تَاًذ یهتوبضبگشاى سا تحت تأثیش لشاس هی دّ ػىبس هفَْهی ّوبًطَس وِ یه

 سٍش ظشیف ٍ هجْن تش ثشای گفتي ثِ داستبى استفبدُ وٌذ. ضَن هوىي است حتی ثیطتش ثبضذ،

 اگش اص اثتذا هطخع ًیست.ّوبًطَس وِ هی تَاًیذ تػَس وٌیذ، ػىبسی هفَْهی یه هَضَع

 ّیچفشیجٌذُ است ٍ داسای ًىبت، تىٌیه ّب ٍ سٍش ّبی ثیطتشی ثشای گفتي داستبى است.

 ٌّشهٌذی دس جْبى ًوی تَاًذ دس هَسد چگًَگی اًجبم وبسّبی خَد ثِ آى ّب تَضیح دّذ یب

 .وٌیذ، پیذا سا  آهَصش دّذ. یىی اص اّذاف اغلی ٌّش ایي است وِ ساُ سٍیىشد خَدتبى

 .ایي ثشای ػىبسی هفَْهی دٍ ثشاثش هی ضَد
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 .تشویت ثْتشیي اثضاس ضوب دس ػىبسی هفَْهی است -۰

 .ی ضٌبسی خَد سا اًتخبة وٌیذصیجبی -۲ 

 .ثىطیذ چبلص ثِ  تخیل وبهل خَد سا -۳

 :ساٌّوبیی ّبی ػىبسی هفَْهی

 .یبد ثگیشیذ ثشای سبختي داستبى ٍ استفبدُ اص آًْب دس ّوِ صهبى ّب سا

 ضشٍسی است وِ ضوب ثب هذل ّبیی وبس وٌیذ وِ هطتبق ّوىبسی ثب ضوب ّستٌذ ٍ احتوبال یه

 .چطن اًذاص سا ًیض ثِ اضتشان هی گزاسًذ

 افشادی وِ دچبس اضطشاة ّستٌذ، ثِ ضوب آسیت هی سسبًٌذ، حتی اگش آًْب دٍست ّستٌذ وِ

 .ثِ ضوب ووه وٌٌذ

 تبویذ ثشجستِ ثش یه ضخػیت یب احسبسی ثْتش است ثب ًَسپشداصی چطوگیش اًجبم ضَد،

 .ثٌبثشایي یبد ثگیشیذ چگًَِ اص آى ثْشُ هٌذ ضَیذ

 .گبّی اٍلبت، ولیذ گفتي داستبى ضوب، فضبی هٌبست است

َػِ ای اص هضایب ٍ هؼبیت خَد سا اگش ضوب ًویتَاًیذ هذل پیذا وٌیذ، خَدتبى ثبضیذ. ایي لطؼب هجو

 .داسد

فیلن ّب، وتبة ّب ٍ سبیش ٌّشّبیی وِ دٍست داسیذ هی تَاًٌذ ثِ خَثی ثْتشیي هٌجغ الْبم ثبضٌذ. 

 .ایي احتوبال دس ٍّلِ اٍل ضوب سا ثِ ٌّشتجذیل وشد

هی تَاًذ ٍجَد داضتِ ثبضذ، ضوب  ػىس هفَْهی اص آًجب وِ ّیچ هحذٍدیتی ثشای ایٌىِ چگًَِ یه

 .ثبیذ خَد ٍ هذل ّبی خَد سا اص هٌبطك ساحتی خَد سا فطبس دّیذ

 .تػوین ثگیشیذ، ٍ ّویطِ دس جشیبى وبس خَد ًظن داضتِ ثبضیذ” یىی“ٌّگبم اًتخبة تػَیش 

چٌذ ولوِ یب جوالت سا دس هَسد ایذُ ّبی پشٍطُ هفَْهی ػىبسی خَد ثٌَیسیذ. چشا ایي هَضَع 

  ظ سا اًتخبة وشدیذ، تَضیح دّیذ وِ چِ وبسی اًجبم دادیذ، ٍ غیشُخب
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 چند نمونه از عکاسی مفهومی:
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ثب دٍ هَضَع اسبست ٍ آصادی ػىبسی ًوبییذ . ثشا ی ّش هَضَع حذالل  توشیي:

 .گشفتِ ضَد  سیبُ ٍ سفیذ تػبٍیشػىس گشفتِ ضَد.  01
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