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 دس تػَیش هْن ػٌبغش گشفتي لشاس وٌذ، هی تبویذ وِ است ًمبضی ٍ ػىبسی دس لبًًَی( Rule Of Thirds: اًگلیسی ثِ) سَم یه ًسجت یب سَم یه لبًَى

 لسوت سِ ثِ ساستب دٍ اص سا ػىس اگش. وٌذ هی جلت سا تَجِ تشیي ثیص وٌٌذ، هی تمسین لسوت سِ ثِ سا تػَیش وِ ػوَدی ٍ افمی خغَط ثشخَسد هحل

 ٍ ولیذی ًمبط وِ است ثْتش ٍ ّستٌذ ػىس دس هْن ًمغِ یه ثشخَسد، ًمبط اص ّشوذام ٍ هْن هسیش یه ّب، خظ اص ّشوذام وٌین، تمسین هسبٍی

 هغشح سا لبًَى ایي ثبس اٍلیي وسی چِ ثگَیین تَاًین ًوی وِ است لذیوی سَم یه لبًَى آًمذس .ضَد ثجت خغَط ٍ ًمبط ایي سٍی ثش تػَیش هفَْهی

 .وشدًذ هی استفبدُ خَد ٌّشی آثبس دس عالیی ًمبط ٍ سَم یه لبًَى اص سًسبًس صهبى ٌّشهٌذاى ضَد، اختشاع دٍسثیي ایٌىِ اص تش لجل خیلی. است وشدُ

 Remarks on Rural“ خَد وتبة دس اٍ. است آهذُ John Harvey Smith ًبم ثِ ای ًَیسٌذُ ٍ ٌّشهٌذ وتبة دس لبًَى ایي ثبس اٍلیي اهب

Scenery ”سَم یه لبًَى اص ثبس اٍلیي ثشای Rule of Thirds ))ایٌغَس سا هٌظشُ یه اص وشدى ًمبضی غحیح ًحَُ اٍ. است وشدُ غحجت وتبة ایي دس 

 :است وشدُ ثیبى

 دس خغَعی ضىستي یب وشدى هشتجظ ثشای وٌن هی فىش ،(ثٌبهن سَم یه لبًَى سا لبًَى ایي وِ ثبضن داضتِ اجبصُ اگش) سَم یه لبًَى هطبثِ وبسی

 عشاحی دس هثبل، ثشای. وشد استفبدُ ًسجی ّبی عشح وشدى پیبدُ دس لبًَى ایي اص تَاى هی ول دس ٍ ثبضذ هٌبسجی وبس لبًًَی چٌیي وشدى اجشا ػىس

. ثبضذ تػَیش دیگش سَم دٍ دس اجضاء هبثمی وِ غَستی ثِ وٌذ پش آسوبى سا تػَیش سَم یه یب ٍ وطیذ تػَیش ثبالی سَم دٍ دس سا آسوبى تَاى هی هٌظشُ،

 دیگش فضبیی ثشای سا لسوت آى دیگش سَم یه ٍ ثگیشیذ ًظش دس( آة هبًٌذ) خبظ فضبی یه ثشای سا تػَیش اص لسوتی اص سَم دٍ تَاًیذ هی ّوچٌیي

 ثلٌذ، تؼشیف ایي .ثبضذ( آسوبى هبًٌذ) دیگش تش ثضسي فضبی یه وٌبس دس اغلی تػَیش اص سَم دٍ یب سَم یه لسوت ایي خَد وِ غَستی ثِ( صهیي هبًٌذ)

 هی تؼشیف گًَِ ایي سَم یه لبًَى تش سبدُ ػجبست ثِ ضٌبسین، هی اهشٍصُ وِ است سَهی یه لبًَى ّوبى دٌّذُ ًطبى اٍ، اثتذایی ٍ غشیت ٍ ػجیت

 لشاس خغَط ایي تاللی ًمبط اص یىی دس سا اغلی سَطُ سپس ٍ. وٌین تمسین لسوت سِ ثِ افمی ٍ ػوَدی سوت دٍ اص سا وبدس ثٌذی تشویت دس: ضَد

 ًِ ٍ دّیذ، لشاس وبدس عشف یه دس سا اٍ ثگیشیذ، ػىس دٍستتبى اص خَاّیذ هی ٍلتی وِ، است ایي لبًَى ایي اص لسوتی ثیبى ثشای تش سبدُ ساُ یه .دّین

 .وبدس هشوض دس

 

 ٍ وٌین هی غحجت وشدى احسبس ثِ ساجغ هب چَى .است سخت ّب ػىس ایي ضذى ثْتش دلیل دادى تَضیح …چَى است ثْتش گشفتي ػىس ایٌغَس

 ثِ فشد یه چطوبى خبظ، هَاسد گشفتي ًظش دس ثذٍى ول، دس: وشد ثیبى تَاى هی ایٌغَس سا آى دلیل. ثجیٌذ سا ػىس یه داسد دٍست چطن وِ آًغَس

 ثِ ًیبصی ثیٌٌذُ چطوبى گیشد، هی لشاس وبدس هشوض دس هب ًظش هَسد لسوت وِ صهبًی. است تش جزاة چطن ثشای وِ دّذ هی جْت تغییش وبدس اص سوتی

 تَاى هی ٍ است توبم وبس ثبضذ لسوت ایي دس اغلی سَطُ اگش ٍ ثیٌذ هی سا تػَیش هشوض اثتذا چطن. ثیٌذ هی سا اغلی سَطُ هستمیوبً ٍ ًذاسد حشوت

 چطن غَست ایي دس ثبضذ، گشفتِ لشاس وبدس عشف یه دس ضوب سَطُ اگش اهب .است ثش سش حَغلِ ووی ثبضذ ضىل ایي ثِ وِ ػىسی وِ وشد، سد سا ػىس

 آى ثِ ًسجت ثیٌیذ، هی خَة ػىس یه ضوب ٍلتی. است حس یه ایي ثچشخذ، وبدس اعشاف دس تَاًذ هی ّوچٌیي ٍ وٌذ، هی حشوت وبدس سوت آى ثِ

 .وشد خَاّیذ پیذا حسی
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 ّن هي ٍ ٍ ایست ػمیذُ ّن ایي!« ٌّشهٌذم هي! وٌن ًوی سػبیت سا لبًًَی ّیچ هي: »گَیٌذ هی وِ ثبضیذ سشوطی ّبی آدم دستِ آى اص ضوب ضبیذ

 ضذت ثِ آى وشدى سػبیت ثب تَاًیذ هی ضوب داسد، تبصگی ضوب ثشای لبًَى ایي اگش. است آهذ وبس لبًَى ایي اهب  .ثگیشم ػىس دیذ ایي ثب گبّی ضبیذ

 ثسیبس تَاًذ هی گیشیذ هی خَد دٍست اص وِ ػىسی یب ًیوىت سٍی ثش لبغذن یه اص ػىسی هبًٌذ ای سبدُ ّبی ػىس. وٌیذ تمَیت سا خَد ػىبسی

 خغَط ایي دٍسثیي دس لبثلیت ایي وشدى فؼبل ثب ضوب اًذ، وشدُ ساحت سا ضوب وبس Grid View لبثلیت ثب DSLR ّبی دٍسثیي اص خیلی. ضَد لجل اص ثْتش

 اص تَاًیذ هی ضوب. وٌیذ تجشثِ سا لبًَى ایي خَدتبى وٌیذ ًوی ثبٍس اگش .ثجیٌیذ ثگیشیذ ػىس خَاّیذ هی وِ حبلی دس ٍ وبدس دس تَاًیذ هی سا سَم یه

 ثگزاسیذ اضتشان ثِ اجتوبػی ّبی ضجىِ اص یىی دس سا ػىس ایي ٍ ثگیشیذ ػىس آى اص استفبدُ ثذٍى ثبس یه ٍ لبًَى ایي اص استفبدُ ثب ثبس یه سَطُ یه

 Pablo –.« ثطىٌیذ سا آًْب ٌّشهٌذ یه هبًٌذ ثتَاًیذ تب ثگیشیذ، یبد سا لَاًیي ای حشفِ یه هبًٌذ» .ثپشسیذ ػىس دٍ ایي ثِ ساجغ سا افشاد ًظش ٍ

Picasso ِثِ اداهِ دس. ضذ خَاّذ ای ولیطِ خیلی ضوب ػىس غَست ایي غیش دس ثطىٌیذ، سا لبًَى ایي است ثْتش وِ داسد ٍجَد ّن ّبیی صهبى الجت 

 :ثطىٌیذ سا سَم یه لبًَى است ثْتش وِ وٌین هی اضبسُ هَالؼی

 بودى قریبه بر تأکید

 

. ثبال ػىس هبًٌذ. وشد خَاّذ هٌتمل خَثی ثسیبس حس ثیٌٌذُ ثِ آى دادى ًطبى وِ صیجبست تػَیش دس لشیٌِ آًمذس هٌظشُ، اص ػىبسی دس اٍلبت گبّی

 خغَط سٍی ثش ّن افمی خغَط وِ داضت خَاٌّذ ایي ثش سؼی داسد لشاس تػَیش هشوض دس دلیمبً ػوَدی خظ ایٌىِ ثب داسًذ ثْتشی دیذ وِ افشادی الجتِ

 تَاًیذ هی ّن دیگش ّبی ػىس دس .وٌیذ پیذا سا است گشفتِ لشاس سَم دٍ ٍ سَم یه خغَط دس وِ ثبال ػىس خغَط وٌیذ سؼی گیشًذ، لشاس سَم یه

 ثجیٌیذ سا ثَدى لشیٌِ

 هاکرو عکاسی
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 تَاًیذ هی ّن ّب پشٍاًِ دس سا ثَدى لشیٌِ ایي. خبًن یه غَست اثؼبد هبًٌذ دسست داسًذ، فشدی ثِ هٌحػش صیجبیی ثَدًطبى لشیٌِ دلیل ثِ ثشف ّبی داًِ

 سَطُ ثِ وِ است ثْتش وٌیذ، پش سا وبدس جسوی اص ػىبسی ثب خَاّیذ هی ٍلتی. ثبضیذ لشیٌِ دًجبل ثِ تَاًیذ هی عجیؼت دس ول دس ٍ ّب گل دس ثجیٌیذ،

 .ثیبیذ ثیٌٌذُ چطن ثِ سَطُ ایي تٌْب وِ دّیذ اًجبم عَسی سا ثٌذی تشویت ٍ ضَیذ ًضدیه

 سوژه یک بر تأکید

 

 سا وبدس اص ثیطتشی لسوت ػوذی غَست ثِ ػىس ایي دس. دّذ هی ًطبى تش ثضسي سا آسوبى وِ است ضذُ ضىستِ عَسی سَم یه لبًَى ػىس ایي دس

 .ثبضٌذ داضتِ آسوبى سٍی ثیطتشی تأویذ تب اًذ وشدُ پش آسوبى ثب

 ثگَیذ ضوب ثِ ضوب چطوبى

 

 ضوب هغض ثِ وِ ضوبست چطوبى ایي. گیشد هی ًطأت ضوب چطوبى ًذیذى یب دیذى صیجب اص ػىبس یه ػٌَاى ثِ ضوب ضىست یب ٍ هَفمیت ًْبیت، دس

 .خَاّیذ هی ضوب وِ ثیٌذ هی سا چیضی آى ٍ است هتػل

 Alfred Eisensteadt– «ضوبست چطوبى ثلىِ ًیست، دٍسثیي چیض هْوتشیي»

 .”ثجیٌیذ“ ثْتش وِ وٌذ هی ووه ضوب ثِ ّب ایي ّوِ ثطىٌیذ، داًستِ سا آًْب ٍ ثگیشیذ یبد سا لَاًیي ایي داسد، صیبدی اّویت لَاًیي ایي یبدگیشی

 .«است گشفتِ لشاس آى پطت ایٌچ ۲۱ وِ است چیضی آى دٍسثیي یه لسوت هْوتشیي»

 :سوم یک قانوى

 هٌبسجی هىبى خظ ّش هسیش. این وشدُ تمسین هسبٍی لسوت 9 ثِ هجوَع دس عَل دس هَاصی خظ دٍ ٍ ػشؼ دس هَاصی خظ دٍ ثب سا وبدس وٌیذ فشؼ

 ًطبى تجشثِ. گَیٌذ هی «عالیی ًمبط» آًْب ثِ وِ ضَد هی حبغل ًمغِ چْبس سَم، یه خظِ چْبس ایي تمبعغ اص.است وبدس دس اغلی سَطُ دادى لشاس ثشای

 .ثبضٌذ هی عالیی ًمبط ّویي وبدس ّش ًمبط سثبتشیي چطن ٍ تبثیشگزاستشیي وِ است دادُ
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 :داد لشاس وبدس ساست یب چپ سَمِ یه خغَط ٍ عالیی ًمغِ دٍ اص یىی سٍی سا آى تَاى هی ثبال تػَیشِ دسختِ ضذى دیذُ ثْتش ثشای هثبل ثغَس

 

 ّن ثب سا سَم یه خغَط سٍی ثش سَطُ دسستِ لشاسگیشیِ اص دیگش ًوًَِ چٌذ. ثبضذ هی وبدسثٌذی دس لبًَى تشیي ولیذی ٍ هْوتشیي سَم، یه لبًَى

 :وٌین هطبّذُ

 

 

 

 ّبى ػىس وِ ضَد هى سجت وبدسثٌذى دس سبدُ ًىتِ چٌذ تٌْب سػبیت اهب وٌیذ هى ػىبسى هٌظَس چِ ثشاى ٍ دٍسثیي ًَع چِ ثب وِ وٌذ ًوى فشلى

 ثٌذی تشویت ثِ هشثَط لَاًیي تشیي اغلى اص یىى هَسد دس داسم لػذ هغلت ایي دس. وٌیذ ػىبسى اى حشفِ یه هبًٌذ ثِ ٍ ثگیشیذ صیجبتشى

(Composition )ّب سَم یه لبًَى“ ًبم ثِ ػىبسی دس” (Rule of Thirds )وٌن غحجت. 
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 سا وٌیذ هی هطبّذُ دٍسثیي ًوبیص غفحِ سٍى یب( Viewfinder) چطوی دسٍى اص وِ وبدسی ػىبسى حیي ثبیستى لبًَى ایي دس وِ تشتیت ثذیي

 تب. ضَد هی تمسین هشثغ 9 ثِ غفحِ وٌیذ هی هطبّذُ ۱ ػىس دس وِ عَس ّوبى ٍالغ دس. وٌیذ تػَس لسوت سِ ثِ ضذُ تمسین ػوَدی ٍ افمی ثػَست

 سػبیت. است خغَط ایي تاللى ّبى هحل دس سَطُ تَجِ لبثل ٍ هْن ًمبط دادى لشاس اغلی ًىتِ اهب. ایذ ضذُ لبًَى ایي ًبهگزاسی دلیل هتَجِ حتوبً ایٌجب

 دس خَضجختبًِ الجتِ. وٌذ هی حشوت ًمغِ آى سوت ثِ ػىس هشوض دس هبًذى ثبلی جبی ثِ ثیٌٌذُ چطن ٍ ثخطذ هی تَاصى ضوب ػىس ثِ لبًَى ایي

 .داسد ٍجَد( داسد ًبم gridlines هؼوَالً) ًوبیص غفحِ سٍى خغَط ایي ًوبیص لبثلیت ّب دٍسثیي اص ثشخى

 

 هشوض دس سا اٍ ایٌىِ جبى ثِ ثبس ایي. ثگیشیذ ػىس خَد دٍست اص خَاّیذ هى وِ ثگیشیذ ًظش دس هثبل ػٌَاى ثِ. ضَد ًوى ختن جب ّویي ثِ داستبى اهب

 داسًذ سا هشوض دس اى ًمغِ ته فَوَس لبثلیت تٌْب ّب دٍسثیي اص ثشخى ایٌىِ ثِ تَجِ ثب اهب. وٌیذ سػبیت سا ّب سَم یه لبًَى ۳ ػىس هبًٌذ ثِ دّیذ، لشاس

 هشوض دس فَوَس ایٌىِ دلیل ثِ ٍالغ دس. است ٍاضح صهیٌِ پس آى جبى ثِ ٍ ضذُ تبس ضوب دٍست غَست وِ وشد خَاّیذ هطبّذُ ضبتش دووِ فطشدى ثب

 اثتذا هَالغ ایي دس است، سبدُ ثسیبس چیست؟ حل ساُ. است( Out of Focus) فَوَس هحذٍدُ اص خبسج ضوب دٍست گشفتِ غَست صهیٌِ پس سٍى ثش ٍ

 فَوَس ًمغِ آى سٍی ٍ فبغلِ آى دس دٍسثیي تب دّیذ فطبس ًیوِ تب سا ضبتش دووِ دّیذ، لشاس وبدس هشوض دس سا ًظش هَسد ًمغِ یب ٍ خَد دٍست غَست

 وبدس ایذ داضتِ ًگِ ًیوِ تب عَس ّوبى سا ضبتش دووِ وِ حبلی دس سپس( ضَد هی ضٌیذُ ثیپى غذاى وٌذ هى فَوَس هَفمیت ثب دٍسثیي وِ ٌّگبهى) وٌذ

 وِ است چیضّبیی اٍلیي اص یىی سَم یه لبًَى.ضَد ثجت ضوب ػىس تب دّیذ فطبس آخش تب سا ضبتش دووِ ٍ ثجٌذیذ ّب سَم یه لبًَى عجك سا ًظش هَسد

 خَة ثٌذی تشویت ثب ٍ جزاة ّبی ػىس اسبس ٍ پبیِ لبًَى ایي صیشا است هٌبست خیلی هسئلِ ایي. گیشًذ هی یبد ػىبسی ّبی والس دس وبس تبصُ ػىبسبى

 .دّذ هی تطىیل سا

  سوم یک قانوى

 ضوب تػَیش دسًتیجِ. ایذ وشدُ تمسین ثخص سِ ثِ افمی ّن ٍ ػوَدی جْت اص ّن سا خَد ػىس وٌیذ تػَس وِ است ایي سَم یه لبًَى پطت ولی لبػذُ

 :صیش ضىل ّوبًٌذ ضذ، خَاّذ تمسین هسبٍی ثخص ًِ ثِ
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 رّي دس سا ثٌذی ضجىِ ایي وِ دسحبلی.ثذّیذ اًجبم رٌّی غَست ثِ خَد دٍسثیي ًوبیبة دس سا وبس ایي ثبیذ ّستیذ، گشفتي ػىس حبل دس ضوب وِ صهبًی

 دس سا خَد تػَیش هْن ًمبط وٌیذ سؼی ٍ وشدُ تَجِ ضَد هی ایجبد تػَیش داخل دس افمی ٍ ػوَدی خغَط تمبعغ اص وِ ای ًمغِ چْبس ثِ داسیذ، خَد

 .ثگیشًذ لشاس هَسداستفبدُ ضوب تػَیش دیگش ػٌبغش دادى لشاس ثشای تَاًٌذ هی خظ چْبس ایي ایي، ثش ػالٍُ.ثذّیذ لشاس ّب آى داخل

 

 

 ضوب تػَیش ثذّیذ، لشاس ّب آى عَل دس یب ٍ خغَط ثشخَسد ًمبط دس سا خَد تػَیش هْن ًمبط ضوب وِ دسغَستی وِ است ایي لضیِ ایي پطت تئَسی

 تػبٍیش، ثِ وشدى ًگبُ صهبى دس وِ است دادُ ًطبى هغبلؼبت. وٌٌذ ثشلشاس استجبط آى ثب تش ساحت وِ دّذ هی اجبصُ تػَیش ثیٌٌذگبى ثِ ٍ ضذُ تش هتَاصى

 ایي اص سَم، یه لبًَى اص استفبدُ ثب تَاًیذ هی ضوب ٍ. ػىس ٍسظ ثِ تب سٍد هی ػىس سَم یه خغَط ثشخَسد ًمبط ثِ تش ساحت هؼوَالً افشاد چطوبى

 .وٌیذ جبسبصی تػَیش هٌبست ًمبط دس سا خَد ّبی ػىس هْن هَاسد ٍ ثشدُ سَد هسئلِ

 :است ضذُ آٍسدُ ػىبسی دس سَم یه لبًَى ّبی هثبل اص سشی یه اداهِ دس

 

 ػوَدی سَم یه خغَط تمبعغ دس است تػَیش توشوض ًمغِ عجیؼی عَس ثِ وِ تػَیش دسخطبى ًمغِ است، ضذُ دسیبگشفتِ سغح صیش اص وِ تػَیش ایي ثش

 .است وشدُ ایجبد صیجبیی ثٌذی تشویت ٍ ضذُ دادُ لشاس افمی ٍ

 

 دس وِ) ٍی چطن دٍ ثیي فبغلِ وِ عَسی ثِ است، لشاسگشفتِ ػوَدی سَم یه خظ اهتذاد دس ٍ تػَیش ساست سوت دس وَدن غَست تػَیش، ایي دس

 دادُ لشاس تػَیش هشوض دس وَدن غَست وِ دسغَستی. است ثشاثش وبهالً ػوَدی سَم یه خظ تب( ضًَذ هی هحسَة فَوَس اغلی ًمبط چْشُ اص ػىبسی

 .گشفت هی خَد ثِ ًبضیبًِ حبلتی ػىس ضذ، هی
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 ػٌَاى ثِ لشاسگشفتِ، آثگیش داخل دس وِ سٌگی ضَد، هی هطبّذُ ثبال تػَیش دس وِ عَس ّوبى. داسد وبسثشد ًیض عجیؼی هٌبظش اص ػىبسی دس سَم، یه لبًَى

 هشصثٌذی دسختبى تَسظ وِ آثگیش سبحلی خظ ّوچٌیي. است لشاسگشفتِ ػىس پبییٌی سَم یه ًمغِ دس ٍ ضذُ هحسَة وٌٌذُ تَجِ جلت ًمبط اص یىی

 ثسیبس ػىبسبى اص سشی یه ثشای سَم یه لبًَى اص استفبدُ.است وشدُ ایجبد صیجبیی تشویت ٍ داضتِ لشاس افمی سَم یه خظ پبییي اهتذاد دس است، ضذُ

 ثشای .ثبضٌذ داضتِ ًیبص صهبى غشف ٍ توشیي ووی ثِ آى دس تجحش وست ٍ یبدگیشی ثشای است هوىي دیگش افشاد وِ دسحبلی است، عجیؼی ٍ ساحت

 :ضَد هی صیش هَاسد ضبهل ثپشسیذ خَدتبى اص ثبیذ وِ سؤاالتی تشیي هْن( آى ضىستي سپس ٍ) سَم یه لبًَى اص استفبدُ سٍش یبدگیشی

 هستند؟ کدام شوا تصاویر کننده توجه جلب نقاط

 بدهید؟ قرار خود عکس فرین کجای در را ها آى باید شوا

 وِ صهبًی ٍ ثطَد، ّب ػىس تشیي الؼبدُ خبسق اص سشی یه ایجبد ثبػث است هوىي لَاًیي ضىستي وِ است اّویت حبئض هسئلِ ایي گفتي دیگش ثبس یه

 دسًْبیت .وٌیذ تطخیع تَاًیذ هی چیضی چِ ثجیٌیذ تب ثبضیذ ّب آى ضىستي ثشای ّبیی ساُ وشدى پیذا دًجبل ثِ ػوذ سٍی اص گشفتیذ، یبد وبهالً سا لَاًیي

 است، هَجَد حبضش حبل دس وِ ػىس ٍیشایص اثضاسّبی. ثبضیذ داضتِ هذًظش سا سَم یه لبًَى دّیذ، هی اًجبم سا خَد ّبی ػىس ٍیشایص وبس وِ صهبًی

 ٍیشایص خَدتبى هَسدًظش لَاًیي اسبس ثش سا خَد تػبٍیش ّب آى اص استفبدُ ثب تَاًیذ هی ضوب وِ داسًذ ػىس چبسچَة تغییش ٍ ثشش ثشای خَثی ّبی لبثلیت

 .وٌیذ هطبّذُ سا ّب آى دس لَاًیي تأثیش تب ثذّیذ تغییش سٍش ایي ثب سا خَد لذیوی ّبی ػىس اص یىسشی. وٌیذ

 


