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اصول ترکیب بندی
در عکاسی
ترکیب بندی در عکاسی یعنی تنظیم عناصر به
بهترین شکل ممکن در جهت هدف یا ایده مورد نظر.
یک ترکیب بندی خوب می تواند از افراد  ،محیط ها و اشیاء کسل کننده یک شاهکار
بسازد  ،ولی یک ترکیب بندی بد  ،می تواند یک سوژه شاهکار را خراب کند.

http://arefkhodabandeh.ir
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نوشته شده توسط  :عارف خدابنده

انواع ترکیب بندی

 -1ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﻗﺮﯾﻨﻪ:
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ھﺎی ﻣﺘﻘﺎرن اﻏﻠﺐ ﺑﺮای
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم ،ﭘﺎﯾﺪاری و ﻗﺪرت ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯿﺮوﻧﺪ)ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ دارای ﺧﻂ
ﺗﻘﺎرﻧﯽ ﻋﻤﻮدی ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد
ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدی در ﺳﻮژه اﺳﺘﺤﮑﺎم را
دوﭼﻨﺪان ﻣﯿﮑﻨﺪ( .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ھﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ دارای
ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎد ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﺘﻮان
ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺲ ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﺎﻧﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ از
ﺑﻨﺎھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ اﻏﻠﺐ از اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﺑﮫﺮه ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ.

 -2ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﻋﻤﻮدی:
در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﻋﻤﻮدی،ﺑﺮ ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدی
ﺳﻮژه در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه
ی ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
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 -3ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی اﻓﻘﯽ:
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﯽ ﻋﮑﺎس
ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻄﻮط اﻓﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎدر
ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ آراﻣﺶ و
ﺳﮑﻮن را اﻟﻘﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ .و ﻋﻤﻮﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاھﯿﻢ در ﻋﮑﺴﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ آرام و ﮐﻢ ﺗﻨﺶ
و ھﯿﺠﺎن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ از ﺧﻄﻮط و ﺣﺮﮐﺖ
اﻓﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

 -4ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﻣﺪوّر ) داﯾﺮه ای (:
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮ ﺧﻄﻮط و ﺳﻄﻮح
داﯾﺮه ای ﺳﻮژه و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ،
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺰای
ﺗﺼﻮﯾﺮ در راﺳﺘﺎی ﺧﻤﮫﺎی دوار از
وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ
)ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﮔﺮداب  ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﻮدال ﺷﮫﺎب
ﺳﻨﮓ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ( .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺑﺨﺎطﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ذاﺗﯽ داﯾﺮه ﮐﻪ ﺑﯽ زاوﯾﻪ و
ﮔﻮﺷﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺴﯽ ﻣﺮﻣﻮز و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻣﻘﺎوم وﻣﺴﺘﺤﮑﻢ را اﻟﻘﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

 -5ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﻣﺘﻘﺎطﻊ:
از ﺗﻘﺎطﻊ ﺧﻄﻮط اﻓﻘﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ
ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدی ) ﯾﺎ ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻘﯽ(
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺘﻘﺎطﻊ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ دو اﺣﺴﺎس
و ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺘﻀﺎد اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ  :ﺳﮑﻮن
و آراﻣﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ و
ھﯿﺠﺎن از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ!
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 -6ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﻮط ارﯾﺐ و ﻣﺎﯾﻞ و
ﻗﻄﺮی:
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در وھﻠﻪ
ی اول ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ی ﻋﺪم اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ
و ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ی آن  -ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺎت و ﺧﻄﻮط
ﻗﻄﺮی -ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺣﺲ ﺣﺮﮐﺖ ،
ﺻﻌﻮد و اﻧﺮژی در ﻋﮑﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

 -7ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺤﻨﯽ:
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯿﺸﻮد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ
ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد ،از ﻓﺎﻧﺘﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
وﺟﻮد رﻣﺰ راز و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺪﻧﯽ.

ترکیب بندی فرآیندی است که با تمرین کردن  ،در آن ماهر خواهید شد
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 9عکس با ترکیب بندی قوی  ،در عکس های استیو مک کاری دیده می
شود  ،که جوایز بسیاری به آنها تعلق گرفته است.

قانون یک سوم  :محل نقاط مورد عالقه در تقاطع ها و عناصر
مهم در امتداد خطوط

هدایت توسط خطوط  :استفاده از خطوط طبیعی برای هدایت چشم ها
به درون عکس

قطر  :خطوط مورب برای ایجاد حرکت عظیم

قاب ها  :با استفاده از قاب های طبیعی از جمله پنجره ها و درها

http://arefkhodabandeh.ir

شکل زمین  :پیدا کردن یک تضاد بین سوژه و پس زمینه

پر کردن قاب  :به سوژه هایتان نزدیک شوید

چشم مرکز غالب  :محل چشم در مرکز عکس

الگوها و تکرارها  :الگوها زیبا و دل انگیز هستند

تقارن  :تقارن چشم نواز است
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فاصله کانونی ،دیافراگم ،زاویه ای که
شما انتخاب می کنید و موقعیت دوربین
تا حد زیادی در ترکیب تاثیر می گذارد

مثلث طالیی و مارپیچی
تصویرتان را به دو مثلث تقسیم کنید و سعی کنید
Photo by Ajnagraphy

سوژه هایتان را در یک قسمت مثلث جای دهید.

ساده سازی کنید :
Photo by thelearningcurvedotca

به عنوان یک قاعده کلی،
تصاویر ساده جذاب تر از
تصاویر پیچیده هستند
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زاویه دید :
قبل عکاسی از سوژه تان  ،کمی به این فکر کنید
که از کجا باید عکاسی کنید

photo by ronsho

کادر بندی :
جهان پر از اشیاء با قاب های طبیعی و کامل است ،
مانند درختان ،گذرگاههای سرپوشیده و تونل ها .قرار
دادن اینها در لبه های ترکیب عکس به شما کمک می کند
برای منزوی کردن موضوع اصلی از جهان خارج و هدایت
بهتر چشم به سوژه مورد نظر
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ترکیب بندی پیشرفته :استفاده از هندسه

ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ:
ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮏ ﺳﻮم
دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺮای ﻗﺮار
دادن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد در ﻗﺎب ﺑﻨﺪی ھﺎ و ﻣﺮزﺑﻨﺪی
ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﯾﺪ.

دواﯾﺮ:
داﯾﺮه ھﺎ اﻧﺮژی ﺧﺎﺻﯽ را در ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه دارﻧﺪ.
داﯾﺮه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.

ﻣﺜﻠﺚ:
ﻣﺜﻠﺚ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل در
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮب در ﻋﮑﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ.
زواﯾﺎی ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻪ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ ﻋﻤﻖ را در ﻋﮑﺲ
ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﺮﺑﻊ ھﺎ:
ﻣﺮﺑﻊ ھﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺎﻟﯽ
ﺷﺪن ﻓﺮﯾﻢ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ ھﺎ:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮه ﯾﺎب دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﺧﺎص ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ ھﺎ را ھﻢ
ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ اﺷﮑﺎل را ﻧﯿﺰ در ﻋﮑﺲ ﺗﺎن ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

ﺧﻄﻮط ﻣﻮازی و ھﻤﮕﺮا:
ھﯿﭽﮕﺎه از اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻖ
ﻣﯿﺪان و ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ای ﻗﻮی ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
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ﻗﻮس ھﺎ:
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ھﻨﺪﺳﯽ در
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﻗﻮس ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﺎﻣﻨﯽ
ﺑﺮای آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮن در ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺑﻮد.
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ﻓﻀﺎ :ارﺗﺒﺎط و ﺗﻮازن
ھﻤﯿﺸﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ درﮐﯽ
ﻗﻮی از ﻓﻀﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ھﯿﭽﮕﺎه آن ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﺣﺬف
ﻧﮑﻨﯿﺪ .درﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﻮچ و ﺑﯽ
ﻋﻤﻖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺧﻮد را در ﻋﮑﺲ ﺗﺎن ﺟﺎری و ﺳﺎری ﺳﺎزﯾﺪ ،از
ﻓﻀﺎ ﮐﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﯿﺪ.
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برسی چند تصویر با ترکیب بندی قوی

درخت آلو ،چین
این تصویر زیبا توسط ریموند گیمن ثبت شده که یک مثال کامل
از قانون ترکیبی یک سوم است  .این عکس به دالیل زیادی زیبا
است ،اما تعادل ایجاد شده در قرار گرفنت درخت در برابر رنگ
دیوار برترین آنها است.
به یاد داشته باشید قانون یک سوم به دنبال این است که بتواند
موازنه بین قویترین عنصر و فضای باز را ایجاد کند ،که معموال
هم به یک تصویر موفق تر منجر خواهد شد.

هوای آزاد بازار ،هند
جهان  ،مکانی پر هرج و مرج است ،و یک عکاس با استفاده از
ترکیب بندی  ،سوژه خود را از آن هرج و مرج جدا می کند .در
این ترکیب هوشمندانه ویلیام آلبرت آالرد ،در قاب هر پنجره کوچک
 ،داستان یک فرد از یک صحنه بسیار پیچیده را جای داده است.
این عکسی است که می توان بارها و بارها بازگشت و چیزی
جدید در آن پیدا کرد.

مردم کمون بیان اوبو )اسم روستایی(  ،مغولستان
در این پرتره فوق العاده جیمز ال استنفیلد  ،نور و تاریکی در
ترکیب بندی به خوبی متعادل و استفاده شده اند .تصویر توسط
نور نصف شده  .تعادل سایه دوچرخه سوار با پنجره ؛ همچنین
مثلث آسمان که توسط یک مثلث سایه در گوشه مخالف منعکس
شده است.
هنگام ثبت یک عکس ،به لبه ها هم دقت کنید  .هرگز در ثبت یک
پرتره عجله نکنید.
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پارتی گاردن ،بریتانیا
گاهی اوقات الگوهای در یک ترکیب بندی از خود موضوع
مهم تر هستند .ما به سختی متوجه چهره افراد در این عکس
جودی کاب می شویم  ،چرا که او ما را با الگوهای چتر و
کاله وگل های قرمز رنگ در ترکیب بندی سرگرم کرده است.
در اینگونه عکس ها باید حواس عکاس جمع باشد که هیچ
الگوی نا مرتبطی در قاب عکسش وارد نشود.

تانگو ،امریکا جنوبی
یک لنز زاویه باز ابزار خوبی برای ایجاد ترکیب بندی پویا است.
که اگر موضوع اصلی نزدیک به ما و صحنه ای متضاد یا بی
اعتنا هم در پشت سر آن باشد  ،چندین برابر بر زیبایی آن افزوده
خواهد شد  .این عکس فوق العاده پابلو کورال وگا این روش را
کامال نشان می دهد .ما بالفاصله به شور و شوق زن و شوهر در
پیش زمینه کشیده می شویم .سپس به یک تصویر دوم از یک
صحنه خیابان که مردم در آن بی اعتنا به صمیمیت رقصندگان
هستند.

چشم انداز زمستان  ،آملان
تعادل و هندسه نقش بسیار مهمی در ترکیب بندی موفق بازی
کند .در این تصویر زیبا و ساده نوربرت روسینگ ،یک امتداد
خط قوی جاده و همچنین عناصر ظریفی دیده می شود که در
تعادل کامل هندسی قرار دارند .توجه کنید که چگونه می توان
مثلث های زیادی در این چارچوب پیدا کرد که توسط نور و
سایه تشکیل شده اند.
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صحنه خیابان ،پرتغال
گاهی اوقات عکاس یک صحنه بزرگ را انتخاب می کند و فقط
منتظر است چیزی قانع کننده در آن صحنه اتفاق بیفتد.دبلیو
رابرت مور در این عکس پس از انتظار  ،توانسته زندگی مردم
را به خوبی به تصویر بکشد.صبر فضیلت مهمی در عکاسی
است.

جورجیا اوکیف ،نیومکزیکو
این عکس بسیار قوی موبی جورج اف یک ترکیب بندی کامل
است .قرار گرفنت سوژه و نقاشی کنار هم برای تعادل و زاویه
های بین کاله و دست و عصا به ساختار این تصویر و نبوغ
هنرمند اشاره دارند.

مرد سوار بر اسب ،نیکاراگوئه
عکس فوق العاده ای از لویس ماردن  .انحنای خطوط که در رفت و
برگشت از دم اسب به بازوها و کاله مردان منجر می شود و به
سر اسب و برگشت به دم افزایش یافته است از نقاط قوت تصویر
است .این تکرار فرم سه چهره نیز به دایره احساسات عمیقی
اشاره دارد.
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