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واقع نحن اليوم نعيش زمن التطور التكنولوجي في عصر الصورة لما لها من محاكاة لل 

 والقدرة على الوصف والتعبير بدقة والوصول بسرعة إلى اكبر عدد من المشاهدين عبر

 المتعددة. اإلعالموسائل 

 الأشكومع التطور التقني الكبير الذي يشهده عصرنا اليوم وتوفر الكمرات على عدة 

 ات كثيرةاليوم ذات خفة وبتنوع أصبحتتخلصها من حجمها القديم الكبير وثقيلة الوزن , ,بعد

نوات سوأصبحت في متناول الجميع بينما كانت تقتصر في فنجد كمرات عبر الهواتف النقالة 

 .ستوقراطية سابقة إال على العائالت األ

ا وبالتالي أكثره الفنون واقعية أكثروللتصوير الفوتوغرافي سمعة مشبوهة بكونه 

 ي نجح فيسهولة بين الفنون التي تتسم بالتقليد والمحاكاة في الواقع انه الفن الوحيد الذ

للصور  من قرن باالستيالء على الحساسية العصرية ويمكن ألكثرمواصلة التهديدات الهائلة 

 .من الصور المتحركة  أكثرتبقى في الذاكرة  أنالفوتوغرافية 

لمتعة لطبيعي السفر الويبدو ومن الغير  لألحداث فمثاللية التوثيق فالصورة تقوم بعم

 أنال يقبل الجدل على  ستقدم برهانا ة, فالصور الفوتوغرافيمن دون اصطحاب كاميرا

 .ن البرنامج أنجزأالرحلة تم القيام بها و

ويغدو التصوير الفوتوغرافي طقسا في حياة العائلة التي تسجل تاريخها صوريا 

 القادمة.بمجموع صور لمختلف أفراد العائلة ونشاطاتهم لحفظ لألجيال 

لى عبيد الدولة العصرية في المراقبة والسيطرة  أداةالصورة الفوتوغرافية  وأصبحت

لجدل االصورة تعتبر برهانا ال يقبل  وأصبحتوفي حماية ممتلكاتها عدد سكانها المتكاثر 

ت قد تحرف الصورة خاصة مع التطور الحاصل في تقنيا وأحياناعلى ان شيئا معينا حدث 

 .الحاسوب وبرامج الفوتوشوب فكم من صورة مفبركة غير مسار تاريخ ومجرى طريق 

والكتب أيضا ال تستغني عن الصور فتصفح كتاب بدون صور يبعث على الملل 

مة في وأصبحت للصورة قيفالكتاب ال يجذب وال يقنع إال بإضافة الصور الدالة التوضيحية 

 بالجرائد.مجال الصحافة فهي تباع وتشترى ثم يعاد إنتاجها وتنشر 

ولما أصبح للتصوير الفوتوغرافي أهمية كبيرة في عصرنا هذا سنتطرق في هذا 

إخراج بية هادفة فيه على تكوين الطلبة المقياس إلى أهم الطرق للتصوير الصحيح بأسس علم

 التصوير.صور صحيحة ذات معايير مطابقة للقواعد العالمية في فن 



 

 اوهذا بالتدريج ضمن محاضرات حول تاريخ التصوير الفوتوغرافي وظهور الكامير

ساسية إلى أنواع الكمرات والعدسات ثم إلى أنواع اللقطات في تكوين الصورة والقواعد األ

ى يتطرق فيها كل طالب إل ةط الصورة الفوتوغرافية وباإلضافة إلى حصص تطبيقياللتقا

 الفوتوغرافي.تحضير موضوع حول التصوير 
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