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هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود: 
ـ با اصول و مبانی زيبايی شناسی عکس و تصوير آشنا شود. 

ـ کاربرد اصول و مبانی زيبايی شناسی را در عکسبرداری بداند. 
ـ انواع ترکيب بندی در عکاسی را بشناسد. 

ـ کيفيت نور در عکس را بشناسد. 
ـ با جهت نور در عکس آشنا شود. 

ـ با رنگ مايه ها و کنتراست در عکاسی آشنا شود. 
ـ پرتره های Highkey و Lowkey را بشناسد. 

ـ  با عنصر بافت در عکاسی آشنا شود. 
ـ عنصر خط و انواع آن را در عکس ها بشناسد و توضيح دهد. 

ـ عنصر طرح نقش (pattern ) را در عکس توضيح دهد. 
ـ عنصر شکل (shape) در عکس را توضيح دهد. 

ـ با توجه به آموخته های خود از عناصر بصری و ترکيب بندی، عکسبرداری کند. 

۴فصل
آشنايی  بـا  مبانی ترکيب بندی و  زبان

تصويری عکس
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مبانی زيبايی شناسی عکس 
هر اثر هنری دارای دو بخش است: فرم و محتوا 

فرم همان چيزی است که به وسيلٔه حواس ما قابل دريافت است. 
را  مجسمه  و  می بينيم  چشم  با  را  عکس  و  نقاشی  می شنويم،  گوش  با  را  موسيقی  قطعٔه  يک 

می توانيم هم ببينيم و هم لمس کنيم. 
اما محتوا، درونمائه يک اثر هنری است، محتوا ،  انديشه و پيامی است که در اثر وجود دارد. 
هر يک از اين دو بخش دارای پيچيدگی های فراوانی هستند و کتاب های زيادی در مورد آنها نوشته 

شده است. 
شکل يا فرم يک اثر هنری بايد دارای ويژگی هايی باشد که بتواند محتوا و مفهوم اثر را به مخاطب 
منتقل کند و بدون رعايت آنها ممکن است اثر خلق شده رابطه مناسبی با مخاطب برقرار نکرده و پيام 
پيروی  مشترکی  اصول  از  تجسمی  هنرهای  شاخه های  از  يکی  به عنوان  نيز  عکاسی  نشود.  منتقل  اثر 

می کند. 
اگر خوب به تصاوير و عکس ها نگاه کنيم، می بينيم که می توانيم آنها را به اجزاء کوچکتر (عناصر 
بصری) تجزيه کنيم ، به عنوان مثال، نقطه ، خط ، سطح ، تاريک و روشن، بافت، رنگ و … به عبارت 
تهئه  برای  و  بشناسيم  خوب  را  آنها  بايد  پس  شده اند،  تشکيل  اصلی  عناصر  اين  از  تصاوير  همٔه  ديگر 

عکس های بهتر از آنها استفاده کنيم. 
باشد.  برخوردار  مناسبی  ترکيب بندی  تأثير را خواهد داشت که از  بيشترين  زمانی  عکس  يک 
چيزهای زيادی بايد فرابگيريد تا بتوانيد عکسی با ترکيب بندی موفق ارائه نماييد. اين کار جز با سعی و 

کوشش و تکرار به انجام نمی رسد. 
مهم ترين نکته هماهنگی بين فرم و محتواست، برای رسيدن به اين هماهنگی ممکن است راه های 
فراوانی وجود داشته باشد. در بسياری از موارد رعايت اصول و قوانين رايج تصوير، بهترين نتيجه 
را دربر دارد، اما گاهی می بينيم که اساتيد بزرگ پس از سال ها کار با تسلطی که به عوامل تصوير پيدا 

می کنند قوانين تازه ای می آفرينند که به بيان بهتر کمک می کند. 
سعی کنيد ابتدا اصول را بياموزيد، بدون دانستن قواعد گذشته، نوآوری معنايی ندارد. 

عکاسی فيلمی و ديجيتال١ با وجود تفاوت هايی که در شيوه ثبت تصوير دارند، از روش و اصول 

digital photography ــ١ 
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مبانی زيبايی شناسی (نقطه ،  خط  ،  سطح  ،  بافت ، ريتم  ، رنگ و …) يکسان پيروی می کنند. 
از ديگر عناصر بصری ارزش بيشتری دارند و در محل برخورد و حدفاصل  خط ها، معموالً 
تاريک ــ روشن و يا رنگ های متضاد يا رنگ هايی که تفاوت چشمگيری دارند، خطوط واضحی ديده 
با  زمانی  طول،  با  گاهی  که  هستند  خطوطی  آشکارترين  مديون  را  خود  موجوديت  تصاوير،  و  می شود 
قدرت و قوت و گاهی با تعداد خود به مؤثرترين شکل در ترکيب بندی آنها شرکت می کنند و خط های 

کوتاه، محو، کمرنگ، نمی توانند سبب جلب توجه شوند. 
احساس  آنها  از  زيادی  فعاليت  و  می خورند  چشم  به  کمتر  و  بوده  آرام بخش  افقی،  خطوط 
نمی شود. اگر تصويری دارای چندين خط افقی باشد، ازاين آرامش، سنگينی و يکنواختی احساس 
می شود. و هنگامی که اين خطوط در قسمت باالی تصوير جمع شده باشد، سنگينی فوق العاده ای به 

آن خواهد بخشيد. 
گياهان در جهت نور خورشيد رشد می کنند؛ انسان به هنگام قدرت نمايی و ابراز برتری قد َعلَم 
می دهند.  نمايش  را  استواری  و  استحکام  تعادل   ،  بی حرکت،  حس  و  ساکن  عمودی  اجسام  می کند؛ 
اين مشاهدات، ما را به پذيرفتن خط قائم به عنوان نماد قدرت، استحکام  ، صالبت و استواری هدايت 

می کند. 
می توان گفت که دو خط افقی و عمودی، ساختار بصری و استخوان بندی تصوير را می سازند 

و به کمک خط مايل، نيرو و تحرک ويژه و مطبوعی کسب می کنند. 
که  نکرد  فراموش  و  جست  دوری  بايد  بصری  اغتشاش  و  بی نظمی  از  عکس،  ترکيب بندِی  در 
در بيشتر موارد، زيبايی در سادگی است. موضوعی که برای عکاسی درنظر گرفته می شود، از فرم ها 
و خطوطی تشکيل شده که در ميان آنها تعداد کمی با يکديگر تناسب و ارتباط هماهنگی نسبت به کل 
ترکيب بندی را دارند و در نتيجه هر عکس تصادفی که بدون دخالت ذوق و فکر گرفته شود، از جنبه 

تناسبات هماهنگ و نظام و تعادل بصری، داراِی وضعيت مطلوبی نيست. 
افزون بر آن چه اشاره شد، تمام نکته هايی که در مبانی هنرهای تجسمی مطرح هستند، در عکاسی 
نيز قابل استفاده هستند که در کلّيت بيان بصری عکس و ترکيب بندی عناصر آن بايد مورد توجه قرار 
گيرند. در ادامٔه اين درس، به نکاِت آموزشی مفيد در مورد ساختار بصری عکس؛ همراه بـا تصاوير 

عکس های مرتبط اشاره می کنيم. 
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زبان تصويری عکسزبان تصويری عکس 
را  تصوير  ترکيب بندی  آن،  طريق  از  می توانيد  که  آسانی  روش  دو  نوردهی١  :  و  ديد  نقطه 
کنترل کنيد، قرار دادِن دوبارٔه موضوع در درون قاب منظره ياب و تغيير دادن نقطٔه ديد دوربين است. 
دوربين  به  که  است  شکلی  اين  و  است  شده  محدود  مربع)  (يا  مستطيل  قابی  در  موضوع  تصوير،  در 
بستگی پيدا می کند. قاب يا کادر يکی از عناصر مهم تصوير است. به طور مثال قاب می تواند بخش هايی 
يا  بگيريد  افقی  را  دوربين  چه  دهد.  ارائه  جديد  کامالً  تصويری  و  کند  حذف  به سادگی  را  تصوير  از 
عمودی، در هر حال قاب مستطيل شکل از اهميت بسياری برخوردار بوده و توجه را جلب می کند.

(تصوير۴ــ۱) 
بسياری از دوربين ها هنگام استفاده در مقابل چشم و هم ارتفاع با آن قرار می گيرند، يعنی همان 
ارتفاعی که ما از طريق آن، جهان را می بينيم و بسياری از تصاوير نيز از همين سطح و ارتفاع گرفته 
اضافه  هيجان  و  شور  تصوير،  به  مواقع  بيشتر  در  متفاوت  زاويه ای  و  سطح  از  عکاسی  اما  می شوند. 

می کند و گاه ظاهری متفاوت و غيرطبيعی به سوژه می بخشد. 
تقارن : سوژه های باال و پايين عکس به واسطٔه قاب تصوير، به طرز متقارنی درون تصوير قرار 
می گيرند. ترکيب بندی متقارن نتيجٔه متعادل و متوازنی را ارائه می دهد اما اگر به تنهايی مورد استفاده 
قرار گيرد، باعث يکنواختی می شود. عناصر غيرمنظم تصوير را از قالِب رسمی و خشک درآورده و 

به آن جذابيت می بخشد. 

lighting ــ١

تصوير ١ــ٤
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قاب تصوير :قاب تصوير : شکل بيشتر تصاوير، مستطيل است. همان قاب ٣٥ ميلی متری١ که نسبت آن ٢ به 
٣ است. انتخاب اين که دوربين را عمودی نگه داريد يا افقی، تأثير بسياری بر تصوير نهايی تان دارد. 

توازن و تنوع 
قرار  طوری  پنجره  ميله های  ٢ــ٤  تصوير  در 
گرفته اند که تصوير اصلی را به ٤ قسمت مختلف تقسيم 
و  متوازن  ولی  است  نامنظم  ترکيب بندی  اين  کرده اند. 
متعادل می باشد که به واسطٔه گل ها و چفت پنجره ايجاد 
شده است. هرکدام از اين ٤ قسمت يا کادر، تفاوت های 
سادٔه متفاوتی در سايز و شکل دارند که تنوع و جذابيت 

ايجاد کرده اند. 

Full frame ــ١

نقطۀ ديد باال 
گرفته  درنظر  ٣ــ٤  تصوير  برای  که  ديدی  نقطٔه 
را  قاب  کل  و  کرده  حذف  تصوير  از  را  آسمان  شده، 
در  که  آن جا  از  است.  کرده  پر  چمن  بافت داِر  سطِح  با 
اين وضعيت، مرد به سرعت قابل تشخيص نيست، فرم 
به حساب  تصوير  دوبعدی  طرِح  از  بخشی  او،  انتزاعی 

می آيد. 
تصوير،  صاف  و  ســاده  پيش زمينٔه  برخالف 
موقعيت قرارگيری موضوع اصلی حساس است. مرد 
کادر  لبه های  موازات  به  اما  نبوده  مرکز  در  اينجا  در 
توازن  و  جذابيت  تصوير  به  همين  که  است  حرکت  در 

تصوير ۳ــ٤بخشيده است. 

تصوير ۲ــ٤



٦٧

نمای نزديک 
که  می دهد  نشان  را  پرقدرتی  تأثير  ٤ــ٤  تصوير  پرترٔه 
از طريق پرکردن تمام کادر تصوير از سوژٔه موردنظر به دست 
می آيد. با اين که سِر بچه به واسطٔه نمای درشت، حذف شده 

است اما اجزای اصلی صورتش کامالً وجود دارند. 
قانون مشخصی برای گرفتن عکس پرتره وجود ندارد. 
شود.  انتخاب  موردنظر  موضوع  برحسب  بايد  وضعيت  اين 
گاهی شما می خواهيد که اطراف سوژه يا اشيايی که در ارتباط 
با او وجود دارد را در تصوير خود بياوريد. اين کار به دادن 
ايجادِحس  آن  در  و  کرده  کمک  موضوع  مورد  در  اطالعات 

تصوير ٤ــ٤می کند. 
نقطۀ ديد پايين 

شکل تغييريافتٔه تصوير ٥  ــ٤ به خاطر نقطٔه ديد پايين دوربين است که به طرز شديدی به ترسناک 
بودن سربازان مسلح افزوده است. نقطٔه ديد هم سطح چشم باعث می شد هرکدام از سربازها به عنوان 
يک شخصيِت قابل تشخيص نشان داده شود. اين انتخاب کادر، سربازان را غيرقابل تشخيص کرده و 

بر روی پوتين ها و اسلحه هايشان تأکيد کرده است. 

تصوير ۵  ــ٤
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(lighting quality) کيفيت نورکيفيت نور
می تواند ثبت شود  نور، عنصر اصلی عکاس است. ميزان نور نشان می دهد که موضوع اصالً 
يا خير و کيفيت و جهِت نور، ظاهِر موضوع را کنترل کرده و باعث تغيير آن می شود. بنابراين، برای 
ساخت يک تصوير خوب، بايد نسبت به تغييرات نور و اين که چگونه اين تغييرات باعث تغيير موضوع 
و اطرافش می شوند آگاه باشيد. از نور می توان برای ايجاد حس، مورد توجه قرار دادن يک محل، 

اصالح يا تغيير اشکال و خلق فرم و بافت در تصوير استفاده کرد. 
گاهی می توانيد نور دلخواهی را که با موضوع موردنظرتان هماهنگی دارد با صبر کردن برای 
شرايِط خاص آب و هوايی يا ساعت های مختلف روز به دست آوريد. در مواقع ديگر، مجبوريد از نور 

موجود، بهترين استفاده را ببريد. 
واضح بوده و به  نور خورشيد در يک روز صاف و تميز، شديد و تند است. لبٔه سايه ها کامالً 

شدت تيره هستند به طوری که گاهی بيشتر از سوژٔه اصلی در تصوير ديده می شوند. 
نور تند و شديد برای ايجاد بافت و فرم بسيار عالی و مناسب است، همچنين برای ايجاد طرح های 
جذاب. اما در عين حال می تواند جزئيات را حذف کرده و سطوح را به مناطقی هموار از سايه و روشن 
تبديل کند. فرايند کامل عکاسی (از نوردهی تا چاپ) هميشه برروی افزايش کنتراست بين نور و سايه 
تأثير می گذارد بنابراين بايد مراقب باشيد زمانی که نور بسيار شديد و تيز است، تصوير نهايی تان بسيار 

پُرکنتراست نشود. 
در مقابل، نور بيرون زمانی که مه گرفته  يا غبارآلود است و يا وقتی آسمان ابری است، نور نرمی 
است. لبٔه سايه ها کامالً مشخص نيست و آنها ديگر ذاتاً عناصر غالب در تصوير نيستند. کنتراست پايين 
به شما کمک می کند که به اشياء فرم و شکل کروی ببخشيد. اين نور اغلب برای سوژه هايی مناسب 
جلوه  مبهم  شده و  گرفته  اشتباه  کوچک  سايه های  با  وگرنه  دارند  پيچيده ای  ظريف و  عناصر  که  است 

می کنند. 
زياد  يا  کم  رايانه  در  تصوير  ويرايش  مرحله  در  يا  عکاسی  فرايند  در  می تواند  کنتراست  ميزان 

شود. 
نور تيز و شديد (Hard light) : نور شديد زمانی به دست می آيد که شما منبع نور نسبتاً 
متراکم و به هم فشرده ای داريد. به نواحی پشت اشياء نوری نمی رسد بنابراين سايه های تندی را خلق 
می کند. منابع نور شديد شامل نور خورشيد (که به نسبت در آسمان کوچک به نظر می رسد) و المپ های 

فالش هستند.(تصوير ٦   ــ٤)
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نور شديد بعداز ظهر :نور شديد بعداز ظهر : منظرٔه تصوير ٨ ــ٤ نشان می دهد چگونه نور شديد می تواند بر اشکال 
سادٔه تصوير تأکيد کند. پرتوهای شديد نور بعدازظهر، بافتی قوی را بر روی ديوارهای دهکده ايجاد 
و  خطوط  همچنين  دربيايد.  ضدنور  يا  سيلوئت  صورت  به  و  رفته  تحليل  آنها  فرم  شدند  باعث  کرده، 
اشکالی جذاب در کنار سايه ها ايجاد کرده اند. ميزان نوردهی از ديوار سفيد محاسبه شده تا بيشترين 

جزئيات سنگ ها مشخص شده و مناطق سايه را به سياه مطلق تبديل کند. 
نور نرم و پخش : پرترٔه تصوير ٩ــ٤ در نور روز و آسمان ابری عکاسی شده است و نشان 
مـی دهد چگـونه فـرم و جزئيات بــه واسطٔه نـور پخش شده، ايجاد شده اند. روزهـای ابری و تاريک 
اغلب برای عکاسی از سوژه هايی مناسبند که می خواهيد بيشترين ميزان جزئيات را در آنها بگنجانيد. 

نورسنجی از محلی نزديک به صورت دخترک انجام شده است. 

نور نرمنور نرم (Soft light) : نور زمانی نرم می شود که پراکنده باشد و شايد اين نرمی در نتيجٔه نوری 
به وجود می آيد که از ابرها عبور می کند يا زمانی که نور از سطحی منعکس می شود. نتيجه، نوری است، 

که پخش شده و مناطق سايه ای توليد می کند که کمرنگ بوده و لبه های نرمی دارند. (تصوير ٧ــ٤)

تصوير ۷  ــ٤تصوير ۶  ــ٤
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تصوير ٨  ــ٤

تصوير ۹  ــ٤

جهت نور جهت نور 
جهت نور و کيفيت آن بر ميزان کنتراست سوژه (تفاوت بين مناطق روشن و تيره) تأثير می گذارد. 
کنتراست تا اندازٔه زيادی با طيف رنگمايه موضوع مرتبط است و فرم آن را تعيين می کند. زمانی که 
کيفيت (جنس) نور، تند و شديد است، کنتراست باالست و جهت نور می تواند برای تأکيد کردن بر فرم 
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موضوع يا پنهان کردن آن استفاده شود. 
اگر موضوع تان ثابت است، شايد مجبور شويد نقطٔه ديدتان را عوض کنيد تا بيشترين استفاده 
را از نور موجود ببريد. قويترين تأثيرات سه بعدی معموالً به واسطٔه نور از کنار به دست می آيد، به واسطٔه 
نور در پشت دوربين (نور جلو)،جزئيات سوژه کمترين بافت و عمق را خواهد داشت، عکاسی با نوری 
که از پشت موضوع می تابد کنتراست بسيار بااليی ايجاد کرده، جزئيات را کم می کند و فرم سوژه را 

ساده جلوه می دهد. 
گاهی ممکن است بتوانيد نقطٔه ديد دلخواهتان را انتخاب کنيد و بعد ببينيد جهت نور و کيفيت 
آن مناسب نيست، در اين صورت آن را تغيير دهيد و به سمتی ببريد که بهتر است. ساعِت روز و شرايط 
آب و هوايی، بيشترين تأثير را بر جهت و کيفيت نور طبيعی می گذارند. در عمل بايد بهترين نقطٔه ديد و 

مناسبترين وضعيت نور را انتخاب کنيد تا موضوع شما هر چه بهتر در عکس خودنمايی کند. 
از يک نقطٔه ديد عکاسی شده اند اما در  جهت و شکل نور : (تصاوير ١٠ــ٤ الف و  ب) دقيقاً 
ساعات مختلف روز، اين عکس ها نشان می دهند که چگونه جهت نور، شکل ظاهری را تغيير می دهد. 

ـ  الف در صبح زود زمانی  تصوير١٠ــ٤ـ
پشت  از  مستقيماً  را  تندی  نور  خورشيد،  که 
همٔه  است.  شده  گرفته  می کرده  توليد  دوربين 
ديده اند  نور  نسبت  يک  به  ساختمان  سطوح 
شکل  اما  هستند.  خوب  نسبت  به  جزئيات  و 
ساختمان ناواضح و مبهم بوده و زوايای راست 

سطوح را به سختی می توان از هم متمايز کرد. 
ـ    ب  نور شديد خورشيد  در تصوير١٠ــ٤ـ
بعدازظهر  در  تصوير  اين  اما  است  محسوس 
گرفته شده که خورشيد پايين است و در سمت 
شدت  به  نور  جهت  دارد.  قرار  دوربين  چپ 
کرده  جدا  برج ها  از  را  کناری  و  جلويی  سطوح 
به طور  است.  مشخص  کامالً  پنجره ها  شکل  و 
کلی، کل ساختمان عمق و روح بيشتری دارد اما 

جزئيات به واسطٔه سايه های تند، محو شده اند. 

الفالف

ب
تصوير ۱۰ــ٤
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ضد نور۱کنتراست شديد : تصوير ١١ــ٤ در حالی گرفته شده که مستقيماً به سمت خورشيد 
در حال غروب است به طوری که کنتراست بسيار شديد است و ويرانه ها به صورت ضدنور (سيلوئت) و 
دوبعدی جلوه کرده اند. فرم های ظريف پنجره ها با اين نور مورد تأکيد قرار گرفته اما بقئه جزئيات از بين 

کنتراست،  کردن  زياد  برای  رفته اند. 
تنها  که  شده  انتخاب  طوری  ديد  نقطٔه 
تالٔلؤ  عکس  در  خورشيد  نور  از  کمی 
را  تصوير  اجزای  امر  اين  کند.  ايجاد 
مورد تأکيد قرار داده و حس دراماتيک 

به آن افزوده است. 

back lighting ــ۱

استفاده از کنتراست باالاستفاده از کنتراست باال ( (High contrastHigh contrast) ) : تصوير۱۲ــ۴ نشان می دهد که چگونه يک 
پرتره می تواند از طريق کنترل کنتراست در آن، ساده شود. اين تصوير در محيطی بسته عکاسی شده 

است. 

تصوير ١١ــ٤

تصوير ١٢ــ٤
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استفاده از کنتراست پاييناستفاده از کنتراست پايين (Low contrast) : تصوير دخترک (تصوير١٣ــ٤) نيز به همين 
گونه نورپردازی شده است يعنی با نور نرمی که از پنجره به يک سمت تابيده است. اما در اين جا محيط 
روشن اطراف (مانند کتاب های روی ميز) نور پخشی را بر روی مناطق سايه پراکنده و منعکس کرده اند. 

در نتيجه جزئيات دقيقی مخصوصاً بر روی صورت دخترک 
نشان داده شده است. زمانی که می خواهيد کنتراست را در 
پارچه ای  يا  سفيد  صفحه  کنيد،  کم  نزديک  نمای  عکاسی 
سفيد را نزديک دوربين بگيريد تا بر روی مناطق سايه، نوری 
عکاسی  بيرون  محيط  در  که  مواقعی  در  کنند.  منعکس  را 
می کنيد، آسمان ابری، ساختمان و يا حصار می توانند تأثيرات 

مشابهی بر روی کنتراست داشته باشند. 

تصوير ١٣ــ٤

(Tone) استفاده از ويژگی های موضوع/ رنگ مايه ها
بيشتر موضوع ها شامل رنگمايه های بسياری از سياه و سفيد هستند. اين طيِف سايه روشن به 
واسطٔه عواملی چون نورپردازی، ويژگِی انعکاسِی موادی که در سوژه به کار رفته يا از آن تشکيل شده و 
رنگ سوژه تحت تأثير قرار گرفته و تغيير می کند. (تصوير ١٤ــ٤) سايه روشن يا رنگمايه های موضوع 
ممکن است به شدت تغيير کند مانند عکس صخره ها و دريا در تصوير ١٥ــ٤ يا تنها کمی تغيير کند مانند 

منظرٔه درياچه کنار آن. (تصوير ١٦ــ٤)
حس  ايجاد  باعث  که  است  موضوع  در  فرم  و  حجم  ايجاد  رنگمايه ها،  عملکرد  ارزش ترين  با 

سه بعدی در تصاوير می شود. 

تصوير ١۴ــ٤
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تصوير ١۶ــ٤تصوير ١۵ــ٤

بيشتر  يا  باشد  داشته  دربر  را  سفيد  تا  سياه  از  رنگمايه  طيف  تمام  است  ممکن  موضوع  يک 
به خاطر  است  ممکن  حتی  باشد؛  داشته  را   (High key) تيره  يا   (Low key) کمرنگ  رنگمايه های 
و   High Key تصاوير  باشد.  پرکنتراست  بسيار  محدودند،  سفيد  و  سياه  به  فقط  که  رنگمايه هايی 
LowKey هر دو حس و حال  خاصی را در عکس ايجاد می کنند.Low key حس ظرافت و ابهام را 
و High Key حس جّدی بودن را ايجاد می کند. تصاوير پرکنتراست معموالً حس قدرت و هيجان را 

بر   می انگيزند بنابراين کنتراست می تواند باعث تأکيد بيشتر بر روی عناصر تصوير شود. 
عکس  ويرايش  مرحلٔه  در  همچنين  و  عکاسی  هنگام  در  نوردهی  طريق  از  می توانند  رنگمايه ها 

کنترل شوند. 
طيف سايه روشن يا رنگ مايه : شما می توانيد طيف کاملی از رنگمايه ها را با بريدن و کنار 
هم قرار دادن مناطق کوچکی از عکس ها خلق کنيد. در يک سر اين نمودار، سياه و خاکستری تيره 
قرار دارد و همين طور به سمت خاکستری های روشن تر و سفيد پيش می رود. يک عکس ممکن است 
از همٔه طيف ها يا فقط برخی از ارزش های سايه روشن استفاده کند. برای مثال عکس صخره ها و دريا 
بيشتر از تن های تيره با کنتراست باال استفاده کرده در حالی که عکس دريا از رنگمايه های روشن بهره 

برده است. 
و  بيشترين  نوردهی  دارد.  نهايی  تصوير  و  روشن  سايه  طيف  در  زيادی  تأثير  چاپ  و  نوردهی 
دهيد،  انجام  سوژه  روشن  محل های  از  را  نورسنجی  اگر  دارد.  رنگمايه  بر  را  تأثير  مستقيم ترين 
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رنگمايه های تيره با هم ترکيب شده و جزئيات را می پوشانند و بالعکس. اگر می خواهيد بيشتر رنگمايه ها 
و  دهيد  انجام  موضوع  نقاط  تيره ترين  و  روشن ترين  از  را  نورسنجی  بايد  باشيد  داشته  تصوير  در  را 

ميانگين آن را محاسبه کنيد. 
تأکيد از طريق کنتراست : درها، پنجره ها و دروازه ها اغلب حتی در نور نرم نيز سايه های عميقی 
ايجاد می کنند. اين امر ممکن است پيش زمينه يا قاب پرکنتراستی را ايجاد کند که باعث تأکيد بر روی 

سوژه می شود مثل تصوير صفحه قبل که بقئه نواحی تصوير رنگمايه ای خنثی از خاکستری دارند. 
تصاوير  اين گونه  در  دارند.  خود  در  مبهم  و  رازآلود  فضايی  تصاوير  اين   :High Key

رنگمايه های تيره غالب بوده و فقط بخش های کوچکی از تصوير روشن هستند. 
Low key: در اين گونه تصاوير رنگمايه های روشن بيشترين بخش را تشکيل داده و باعث 
ايجاد حس سبکی، نرمی و آرامش در عکس می شوند. منظرٔه باال تن های ماليم را از انتهای طيف سايه 

روشن در خود دارد که حس فضا و نرمی ايجاد کرده است. 
پرتره های Low key : جّو گرفته و رازآلود پرترٔه تصوير ١٧ــ٤ به خاطر تن های تيرٔه غالب 
کرده اند  کمک  اين  به  همگی  نوردهی  و  نور  کم  پيش زمينٔه  لباس،  قرارگيری  و  انتخاب  است.  آن  در 
پرتره  محدود شوند. در اين قسمت ها، فرم به خوبی خودش را نشان داده و به  جزئيات به صورت  که 
شخصيت و فرديت بخشيده است. با اين که بدن اصلی تبديل به ناحيه ای تيره شده، اما هنوز از پيش 

زمينه جدا و قابل تشخيص است. 

تصوير ١٧ــ٤
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(Texture) بافت
واقعی  برای  می تواند  بافت  می شود.  مشخص  بافت  وسيلٔه  به  موضوع  يک  سطح  ويژگی های 
شکل  تصوير  موضوع  به  خودش  است  ممکن  و  شود  استفاده  موضوع  به  دادن  شخصيت  و  کردن 
بخشيده و فرم دهد. اين اتفاق گاهی با نزديک شدن به موضوع و عکاسی کلوزآپ به دست می آيد و يا 
با فاصله گرفتن و دور شدن از سوژه تا جايی که نواحی بزرگ تصوير درهم ترکيب شده و بافت خاصی 
توانايی  شود، می تواند به سوژٔه اصلی، قدرت و  استفاده  جانبی  عنصری  عنوان  کنند. اگر به  را خلق 

ببخشد مانند پرترٔه زير. 
کيفيت و جهت نور از مهمترين عوامل در پيدايش بافت در تصوير هستند. اين دو عامل طيف 

وسيعی از رنگمايه ها را ارائه می دهند. 
بافت و نور (Texture and light) : نور خورشيدی که زاويه دار بوده و تند و شديد است بر 
روی بافت فرسوده و آفتاب خورده در تصوير ١٨ــ٤ تأثير گذاشته و بر آن تأکيد می کند. سطوح بافت 

داری که بيشتر بر روی يک سطح قرار گرفته اند 
برجسته تر  مايل  و  شديد  نور  به واسطٔه  اغلب 

می شوند. 
در  مرد  چروکيدٔه  بافت   : پوست  بافت 
تصوير ١٧ــ٤ به پرتره، شخصيتی قوی و جذاب 
بخشيده. مرد در سايه قرار داده شده تا نور نرم 
و منعکس شده به صورت يکنواخت بر صورتش 
صورتش  در  گود  و  عميق  سايه های  از  و  بتابد 

جلوگيری شود. 
بافت های ترکيبی :   در(تصوير ١٩ــ٤) 
شده اند.  ترکيب  باهم  متفاوت  بسيار  بافت  دو 
از  نرم  و  خيس  صخره های  و  سنگريزه ها  بافت 
سوژه ها  پشت  از  که  خورشيد  شديد  نور  طريق 

می تابد، به دست آمده اند. 

تصوير ١۸ــ٤

تصوير ١۹ــ٤



(Line) خط
خط در ساختمان يک تصوير، بسيار مهم است چرا که به تصوير ساختار بخشيده و به آن نظم 
به  را  توجه تان  و  کند  هدايت  ديگر  بخش  به  بخشی  از  را  تصوير  ترکيب بندی  می تواند  خط  می دهد. 
بخش جذاب تصوير جلب کند يا چشمانتان را به سوی دوردست ها بکشاند. می تواند برای جدا کردن 
بخش های تصويرتان مورد استفاده قرار گيرد يا از طريق تکرار می تواند نقش يا طرح ايجاد کند. خط 

می تواند از طريق ژرف نمايی يا پرسپکتيو خطی حس عمق ايجاد کند. 
ترتيب کلی خطوط در تصوير می تواند ايجاد ضرب آهنگ نمايد. به  طور مثال عکس جاده در 
خطوط  با  اين  که  می کند  منتقل  بيننده  به  را  حرکت  حس  دارد  آن  در  که  مايلی  خط  با  راست  سمت 
زاويه دار،  خطوط  کلی،  به طور  است.  متمايز  بسيار  می بينيم  زير  تصوير  در  که  ثابتی  و  افقی  عمودی 
لبه های  از  نشان  که  افقی  و  عمودی  خطوط  می کنند.  ايجاد  هيجان  و  حرکت  حس  کروی  و  منحنی 
تصوير دارند برای ترکيب بندی های ثابت و بی تحرک استفاده می شوند. همچنين، تصاوير عمودی بر 

خطوط عمودی تأکيد می کند و تصاوير افقی بر خطوط افقی. 
خط تنها در اشکال اشياء وجود ندارد بلکه می توان از طريق قرار دادن اشيای مختلف و چيدن 
آنها خط ايجاد کرد به طوری که به وسيلٔه ارتباط اين اشياء با يکديگر، خطوطی توسط بيننده مشاهده 
شوند. شما می توانيد به سادگی از طريق تغيير دادن نقطٔه ديدتان، جهت خطوط را عوض کرده و بعضی 

از آنها را از هم جدا و برخی را به هم مرتبط کنيد. خطوط 
دوربين  زاوئه  تغيير  و  چرخاندن  طريق  از  عمودی  و  افقی 

می توانند مايل جلوه کنند. 
خطوط منحنی : از طريق خطوط منحنی در تصوير 
٢٠ــ٤ می توان حس حرکت و جابه جايی ای ايجاد کرد که به 
لحاظ بصری بسيار خوشايند باشد. شکل خطوط در تصوير 
روبه رو به خاطر نوری است که از سطوح جاده منعکس شده 
به  بيشتر  داشته  کمی  نور  که  جاده  اطراف  محيط  مقابل  در  و 

چشم می آيد. 

تصوير ۲۰ــ٤
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خطوط عمودی و افقی  : قرار گرفتن دقيق خطوط در زوايای سمت راست يکديگر به تصوير 
٢١ــ٤ حس سکون، بی حرکتی و نظم بخشيده است. 

تصوير ۲۱ــ٤

 Pattern طرح و نقش ياطرح و نقش يا
طرح يا نقش به واسطٔه تکرار خطوط و اشکال به وجود می آيد. طرح نيز مانند بافت می تواند در هر 
جايی يافت شود از مناطق شهری گرفته تا فرم های طبيعی.طرح ها گاهی می توانند موضوع اصلی تصوير 
را تشکيل دهند اما در بيشتر مواقع به عنوان عنصر دوم در تشکيِل ترکيب بندی يا به وجود آوردن ريتم 
به کار می روند. حتی می توانند به سادگی برای جلب توجه بيننده به کار روند. زمانی که قرار است از 
طرح به عنوان عنصر جانبی استفاده کنيم بايد با دقت عمل کنيم چرا که گاهی ممکن است باعث ايجاد 

آشفتگی يا ابهام در موضوع اصلی يا غلبه بر آن شود. 
زمانی که از طرح استفاده می کنيم، مهم است که کمی تنوع در آن به کار ببريم تا عناصر تکراری 
باعث يکنواختی تصوير نشوند. گاهی می توانيد از طريق ترکيب طرح های کامالً متفاوت با يکديگر، در 

ترکيب بندی تصوير تنوع ايجاد کنيد. 
هيچ قاعده ای برای اين وجود ندارد که بتوانيم طرح ها را به بهترين نحو نورپردازی کنيم اما به طور 
کلی می توانيم با رنگمايه های پرکنتراست و پنهان کردن جنبه های ديگر موضوع اصلی مانند بافت و فرم، آنها 

را بيشتر نمايان کنيم. تنوع در کيفيت نورپردازی و جهت نور باعث تغيير طرح ها و نقش ها می شود. 
کنند.  کمک  تصوير  در  طرح ها  تأثيرات  به  بخشيدن  شدت  برای  می توانند  ديد  نقطٔه  و  کادربندی 
چيزهای  و  مزاحم  جزئيات  که  چرا  می گذارد  بيشتری  تأثير  طرح،  يک  از  بخشی  کلوزآپ  تصوير  گاهی 
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اطراف حذف شده اند. اگر تمام قاب تصوير با طرح ها پر شوند، تأثير 
کلی قدرتمندتری را بر بيننده می گذارد. 

طرح های ترکيبی : تصوير ٢٢ــ٤ دو طرح را با هم ترکيب 
قرارگيری  طرز  و  صندلی ها  در  موجود  موازی  طرح های  کرده 
ديد  نقطه  گرفته اند.  قرار  مختلف  زاويه های  با  که  صندلی ها  خود 
باال انتخاب شده است تا صندلی ها کادر تصوير را در مقابل پيش 

زمينٔه پرکنتراست و مسطح آن پر کنند. نور روز که نرم و يکنواخت 
است ايده آل به نظر می رسد چرا که نور شديد باعث به وجود آوردن 
خطوط  ريختگی  به هم  و  پيچيدگی  موجب  که  می شد  سايه هايی 
نورسنجی هم از صندلی ها و هم از زمين انجام شده و  می گرديد. 

سپس ميانگين آن به کار گرفته شده است. 

طرح های  سايه ها  است،  شديد  بسيار  خورشيد  نور  که  روشن  روز  در   : سايه ها  طرح های 
جذابی ايجاد می کنند. تصوير نرده ها در تصوير ٢٣ــ٤ که در بعدازظهر گرفته شده از باال عکاسی شده 
تا از تقارن، نظم و تکرارهای منظم جلوگيری به عمل آيد. پرسپکتيو تندی که به واسطٔه نرده ها به وجود 
آمده، عکس را از تخت شدن به خاطر سايه ها نجات داده است. نورسنجی از پياده رو روشن انجام شده 

تا سايه ها به صورت تيره و بی شکلی درآيند و به نظر برسد که خود را به نرده ها چسبانده اند. 

  تصوير ٢٢ــ٤ 

  تصوير ٢۳ــ٤ 
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طرح ها  يافتن  برای  خوبی  مکان های  اغلب  ساختمان سازی  محل های   : ترکيبی  طرح های 
ديده  پايين  تصوير  پس   زمينٔه  در  موجود  ساختمان های  در  که  شکل داری  و  منظم  هستند.طرح های 
می شوند، با طرح های نامنظمی که در بلوک های موجود در پيش زمينه قرار دارند کامالً در تضاد و از هم 
متمايز هستند. برای اين که به تأثير آنها بيافزاييم، نورپردازی مربع روی نقطٔه ديد طرح ها را به هم فشرده 

کرده و به سطوحی ساده و مسطح بدل کرده اند.(تصوير٢٤ــ٤)

  تصوير ٢۴ــ٤ 

و  متنوع  بسيار  طرح های   : انسانی  طرح های 
مردم  از  گروهی  يا  انسان  يک  طريق  از  می توانند  جذابی 
ژست  و  نايستاده اند  سوژه ها  که  زمانی  اما  آيند  به دست 
در  است.  سخت  بسيار  فيلم  روی  بر  آنها  ثبت  نگرفته اند، 
(تصوير ٢٥ــ٤) نقطه ديد دوربين، عاملی مهم و حياتی در 
است  شده  ايجاد  سر  سه  طريق  از  که  است  لحظه ای  ثبت 
(يعنی فقط در يک لحظه اين طرح ايجاد شده که آن را هم 
دوربين ثبت کرده). به راست يا چپ رفتن دوربين باعث از 

دست رفتن خطوط تکرار شدٔه سه سر می شد. 
  تصوير ٢۵ــ٤ 
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منظرٔه  در  برف  شيارهای  به واسطٔه  ساده ای  و  ريتم دار  طرح   : مناظر  در  موجود  طرح های 
اصالً  تنهايی  به  می توانست  برف  شيارهای  توسط  شده  ايجاد  طرح  است.  شده  ايجاد  ٢٦ــ٤  تصوير 
جذاب نبوده و کسل کننده جلوه کند اما از آن جا که تنها بخشی از ترکيب بندی تصوير است، جذاب 
می نمايد. اشکال ظريف درختان و منطقٔه وسيعی از آسمان که رنگمايه های کمرنگ را در خود دارد در 

مقابل خطوطی قرار گرفته اند که به واسطٔه طرح های تصوير، قدرتمند و جذاب جلوه می کنند. 

  تصوير ٢۶ــ٤ 

Shape شکل يا
شکل در ساختار تصوير، عنصری اساسی است به طور کلی اولين چيزی است که با آن اشياء را 

تشخيص می دهيم و به واسطٔه آن، ساختار اصلی اکثر ترکيب بندی ها تشکيل می شود. 
شکل، عنصری دوبعدی است، هرچند نورپردازی و طيف رنگمايه ای که به واسطٔه آن به وجود 
می آيد می تواند به آن ويژگی يا فرم سه بعدی دهد. نورپردازی همچنين می تواند به فرم آسيب بزند يا از 

طريق ايجاد سايه های تيره، چند شکل را به يک شکل تبديل کند. 
رنگ مايه  لحاظ  به  که  ساده  پس زمينه ای  مقابل  در  آن ها  دادن  قرار  طريق  از  می توانند  شکل ها 
با آنها متفاوت باشد (مانند آسمان)، تقويت شده و بيشتر جلوه کنند. بارزترين و افراطی ترين نمونٔه اين 
موضوع را می توان در عکس های ضدنور يا سيلوئت ها يافت، يعنی جايی که شکل موردنظر به واسطٔه 

از بين رفتن ويژگی های ديگرش مانند بافت و فرم، مورد تأکيد قرار می گيرد. 
اگر موضوع شما از اشکال قدرتمندی برخوردار است سعی کنيد طوری بايستيد و کادربندی 
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کنيد که به خوبی باهم ترکيب يا در هم ادغام شوند. اين امر از روی هم قرار گرفتن آنها جلوگيری کرده 
و ضرب آهنگ يا ريتم يا جريانی را به وجود می آورد که به بيننده کمک می کند تا تصوير را کشف کند. 

مانند آن چه در صفحٔه مقابل توضيح داده می شود. 
شکل و رنگ مايه : يکی از راه های شدت بخشيدن و بهتر جلوه دادن اشکال، قرار دادن آنها 
در مقابل پس زمينه ای ساده است. زاوئه ديد در (تصوير٢٧ــ٤) دو شکل چادر و آدم را مهم جلوه داده 

و ترکيب بندی متوازن و جذابی را ارائه داده است. 

  تصوير ٢۷ــ٤ 

ساختار  ٢٨ــ٤  تصوير  پله های  روی  بر  آب  پرقدرت  جريان  ريتم :  يا  آهنگ  ضرب  و  شکل 
سفيد  انعکاس های  که  نحوی  به  دوربين  موقعيت  انتخاب  با  است.  داده  ارائه  را  قدرتمندی  انتزاعی 
کنتراست  و  گرفته اند  خود  به  را  به خصوصی  شکل  آب،  پرقدرت  خطوط  کند،  ثبت  را  آب  در  آسمان 

خوبی به لحاظ درجات خاکستری نيز ايجاد شده است. 

  تصوير ٢۸ــ٤ 
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کادربندی با خط و شکل : خط و شکل هر دو می توانند چشمان بيننده را به سوی موضوع 
اصلی جلب کنند. تصاوير ضعيف اغلب يا مرکز ندارند و يا خطوط و اشکال غالبی در خود دارند که 

چشم بيننده را از سوژٔه اصلی دور می کند. 
اشکال می توانند به سادگی با قرار دادن موضوع اصلی در کادری ديگر، چشم بيننده را جذب 
کنند مثالً با عکاسی از داخل پنجره يا از درون در می توان کادری درون کادر تصوير ايجاد کرد و توجه 
بيننده را جلب کرد. به اين ترتيب اشکال درون قاب، جدا شده و مورد تأکيد قرار می گيرند. بهترين حالت 
ورودی  در  داخل  از  که  ساختمانی  مثالً  باشد  داشته  همخوانی  تصوير  محتوای  با  قاب  که  است  زمانی 
حياطش عکاسی می شود. اما در هر حال می توانيد از هر چيزی به عنوان قاب يا کادر برای موضوع 
نيز  تصويرتان  خود  کادِر  کنيد.  استفاده  ــ  آدم ها  حتی  و  بشر  دست  ساختارهای  درختان،  ــ  اصلی تان 
اشکال  می کند.  تکرار  و  تداعی  را  دارد  قرار  آن  در  که  مستطيلی  اشکال  که  است  شکل  يک  خودش 

کروی داخل تصوير چون در تقابل با اين کادر هندسی قرار می گيرند، بيشتر خود را نشان می دهند. 
اشکال  از  ـ  ٤  تصوير٣٠  ـ در  ديد  نقطه   :    (Lead - in) ورودی  نقطه  يـا  مدخل  و  قـاب 

شکل و انعکاس : تصاوير آينه ای ايجاد شده برروی آب ثابت می توانند برای مضاعف کردن 
توده های اشکالی استفاده شوند که خود باعث ايجاد خطوطی جديد می شوند. شکل و خطوط کوه ها 
در (تصوير٢٩ــ٤) از طريق کم نوردهی عمدی، مشخص تر شده اند. نورسنجی از نواحی روشن روی 
درياچه انجام شده تا نقاط تيره بدون جزئيات ثبت شوند و با انعکاس شان ترکيب شوند که اين امر شکل 
خاص و تأثيرگذاری را موجب می شود. آسمان که رنگ مائه روشن تری دارد به همراه چند صخره که 

سطح آب را شکافته اند، باعث شده اند تقارن در تصوير از بين برود. 

  تصوير ٢۹ــ٤ 
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صخره ها برای ايجاد قاب و نقطه ورودی مرتبط با شکل کوچک کوهنورد در پس زمينه استفاده کرده 
است. طيف وسيع رنگمايه ها در صخره ها، به آنها فرم و بافت بخشيده است. 

  تصوير ۳۰ــ٤ 

جزئيات  از  ٣١ــ٤  درتصوير  کتابخوان  فرد  دو 
از  ديد  نقطٔه  خاطر  به  اين  و  شده اند  جدا  تصوير  ناخواستٔه 
باال به پايين و پله های کروی شکلی است که برای آنها قابی 
درست کرده و چشم را به سوی آنها متمرکز می کند. دو بار 
نورسنجی انجام شده يک بار برای پله ها و بار ديگر برای 
که  اين  برای  است.  نهايی  نورسنجی  آنها،  ميانگين  که  ميز 
کادربندی دقيق و درست انجام شود، دوربينی که خطای 

پارالکس ندارد، الزم است. 

  تصوير ۳۱ــ٤ 
عکس العمل يا پاسخ به يک اتفاق 

نورپردازی : هميشه مطمئن شويد که نورپردازی تان به پيشرفت و تقويت بخشيدن به سوژه تان 
کمک می کند. گاهی بهتر است برای شرايط مختلف آب و هوايی صبر کنيد و يا منتظر زمان خاصی از 

روز شويد. تغيير نقطٔه ديد باعث تغيير جهت و کيفيت نور برروی سوژه تان می شود. 
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بافت : شرايط نوری هميشه مهمترين امر در پيدايش بافت در تصويرتان می شود. دقت کنيد که 
بافت قوی، باعث به هم ريختن ترکيب بندی عکس شما نشود. 

خط : خط همان طور که در عکس وسط در زير ديده می شود، عنصری قوی و مهم را در تصوير 
تشکيل می دهد که می تواند از طريق نقطه ديد، مورد تأکيد قرار گيرد يا از اهميتش کاسته شود. 

شکل يا Shape: نورپردازی در شکل ايجاد شده در عکس بسيار مهم است. نور می تواند از 
جزئيات غيرالزم بکاهد و اشکال مهم موجود در ترکيب بندی را تقويت کرده و مهمتر جلوه دهد. 

می تواند  همچنين  می دهد.  قرار  تأثير  مورد  را  تصوير  عمق  و  فرم  رنگمايه،  طيف  رنگ مايه : 
برای ايجاد فضا و حال و هوا يا نشان دادن جزئيات به طرز دقيق، استفاده شود. 

پاسخ يا عکس العمل به يک اتفاق : موقعيت ها يا اتفاقات جذاب، اغلب کوتاه و تکرارنشدنی 
هستند. اگر امکان داشت، سعی کنيد در اين مواقع از قبل ترکيب بندی تان را درنظر بگيريد و بر روی 

سوژٔه موردنظرتان فوکوس کنيد. (تصوير ٣٢ــ٤)
طرح يا نقش : نقش يا طرح می تواند در ترکيب بندی تصوير ضربآهنگ يا نظم ايجاد کند. يک 
را  توجه  مرکز  يا  کانون  و  شده  بيننده  به  راحتی  و  آسودگی  نوعی  انتقال  باعث  تصوير  نقوش  در  وقفه 

مشخص می کند. 

تصوير ٣٢ــ٤
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ــ تشابه و تفاوت عكاسی فيلمی و ديجيتال در چيست؟ 

ــ هريك از واژه های زير را به اختصار تعريف كنيد. 

ــ كيفيت نور در عكس 

ــ جهت نور در عكس 

ــ رنگ مايه و كنتراست در عكس 

ــ تصاوير Low Key و High Key در عكاسی 
ــ انواع بافت در عكس 

ــ  Pattern يا نقش در عكس 

ی 
ظر
ی ن
شياب

ارز

ــ از موضوعات گوناگون با توجه به انواع تركيب بندی های اشاره شده در اين 

فصل عكاسی كنيد. 

كالس  در  را  نتيجه  و  كرده  عكاسی   Low Key و   High Key فضای  در  ــ 

مقايسه كنيد. 

عكاسی  مختلف  نوری  شرايط  در   (… و  درشت  و  (نرم  بافت  منونه  چند  از  ــ 

كنيد. 

ــ از چند موضوع با متركز بر عنصر بصری «خط» عكاسی كنيد. 

ــ از چند موضوع با متركز بر عنصر بصری «سطح» عكاسی كنيد. 

ــ از چند موضوع با متركز بر عنصر بصری «شكل» عكاسی كنيد. 

ــ از چند موضوع با متركز بر نقوش موجود در مناظر طبيعت عكاسی كنيد. 

ارزشيابی عملی 


