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مند   البشرية  قد عرفتها  الصورة  المنقوشات    الف أإن  من  العديد  السنين, حيث وجدت 
التي كان يأوي غليها   حتى توصل إلى    األمروتطور    اإلنسان والحفر على جدران الكهوف 
 اليومية   أحداثهالقلم والفرشاة والورقة وغيرها من الوسائل يرسم بها 

اتصالية وذات   بقوة  تتمتع  ت   تأثيرفالصورة  لعبت دور  القديم  المتلقين وفي  سجيل  على 
 مظاهر الحياة والتعبير عن المعاني وتوضيح الكلمات فعملت على المستوى اإلخباري  

التخطيطية   القديم صوره  اإلنسان  ترك  وقد  الكتابة  تعرف  أن  قبل  الصورة  عرفت  فقد 
 على جدران الكهوف لتحكي قصة بدئ الحضارة على مختلف العصور واألزمان  

صلت لمستوى عال من التقدم والرقي في كافة  وبعد تطور الحضارة اإلنسانية والتي و 
أنواعها جزء    تالحياة, أصبحمجاالت   توثيق    أساسيالصورة بكل  اليومية من  الحياة  الحياة 

 اليومية والحضارة والتاريخ والتراث 

وقد احتلت الصورة مساحة واسعة في التواصل البشري ,أكثر من الكلمة في واقع اليوم  
يذهب إلى الصورة بحثا عن المعرفة ,أما اآلن في العصر الحالي ففي الماضي كان المتلقي  

 فقد أصبحت الصورة هي التي تأتي إليه دون أن يستطيع مقاومة حضورها 

الكامير  اكتشاف  إلى  تعود  الفوتوغرافي  التصوير  مولد  بداية  وتشكيل    اوان  تكوين  أداة  فهي 
 وإنتاج الصور  

 اتاريخ الكامير 

وإن العين البشرية تحتوي على مكونات   ة تشبه العين البشريةالكاميرا هي عبارة عن آل
وأشكال   مناظر  األشياء, من  اإلنسان  بها  يرى  التي  الصورة  والدقة,لتحقيق  التعقيد  في  بالغة 

تشبه المكونات الخاصة بالعين البشرية من شبكة    أجزاءتحتوي على    االكامير وكتل وألوان, إن  



 

تعمل   المكونات  وهذه  وبؤبؤ  فوتوغرافية  وعدسة  صورة  تحقيق  أجل  من    négativeجميعا 
سالبة على الشريط السيليليودي وهذا الشريط تجري عليه عملية أخرى وفي عدة أجهزة أخرى  

 ايجابي عن طريق عمليات الطبع والتحميض.  positiveلتخرج الصورة متكاملة على شكل 

لتي تمنع بقدر المستطاع كل  وهي الغرفة ا  camera obscoraالكاميرا أو الغرفة المظلمة 
الضوء من الدخول إليها باستثناء الضوء الذي سيكون الصورة والهدف الجاري تصويره ايا  

 كان هذا الهدف البد وان يكون ناصع اإلضاءة 

القاعدة معروفة مند بداية مولد التصوير الفوتوغرافي انه كلما كانت المادة الفوتوغرافية أكثر  
افي لتكوين صورة فسوف تستعمل كاميرا اصغر حجما لدرجة أن  حساسية سريعة بشكل ك

 بعضها يتم إخفاؤه كقطعة صغيرة في حقيبة أو تكون كساعة  

أداة تكوين   الفوتوغرافية هي   حتراو تالصورة وكانت الكمرات    إنتاج  أوتشكيل    أو فاكمرا 
بينما تماما  مظلمة  جعلها  يتم  فارغة  غرفة  جدا,وكانت  والكبيرة  الصغيرة  الهدف    بين  يكون 

في غرفة   فوتوغرافيا  تصويره  فتحة صغيرة,    أخرى المراد  الغرفتين  وبين  شديدة  إضاءة  عليه 
    الصور الفوتوغرافية المسطحة باستخدام األفالم السالبة الكبيرة   إنتاج أياموكان هذا معروفا 

 مراحل تطور الكاميرا الفوتوغرافية

 dark roomالغرفة المظلمة 

فة المظلمة تنتج داخلها صورة لمشهد الخارجي هو اكتشاف قديم جدا يرجع  ان اكتشاف الغر 
الحظ   االيطالية  النهضة  عصر  فنان  دافنتشي  ليوناردو  أن  كما  القديم  الصين  إلى  تاريخه 
كاميرا طبيعية تتكون في الكهوف المظلمة الموجودة على حافة وادي مضئ بضوء الشمس  

الكهف   جدار  في  الصغيرة  الفتحة  معكوسة  وتعمل  الصورة  بعرض  فتقوم  كاميرا  ثقب  لعمل 
منشغال   كان  الفوتوغرافيا  اختراع  فان  ذلك  وعلى  ورقية  قطعة  على  استقبالها  تم  إذا  ألسفل 



 

بشكل حقيقي اليجاد طرق لتثبيت تلك الصورة واالحتفاظ بها وقد حدث هذا في الحقيقة أوال  
باست  الجلد  على  المرسومة  الصورة  إنتاج  إعادة  يجد  باستخدام  لم  الفضة,وألنه  أمالح  خدام 

لم  الذي  األمالح  الجزء من  إزالة  ينبغي  والتي  للضوء  الحساسة  األمالح  تلك  لتثبيت  طريقة 
يتعرض للضوء عملية التثبيت والتي بسببها تتحول الصورة بالكامل إلى اللون األسود إذا تم 

ايطاليا في  النهضة  الرسامين في عصر  استعمل  وقد  الضوء  في   obscoraكاميرا    رؤيتها 
والتي كانت في الحقيقة هي التي أعطت تلك المعالجة الرائعة للون والتي سيطرت على فنون  

كما كانت تسمى حينئذ وهي تعني في الالتينية "الغرفة المظلمة"   obscoraالغرب والكاميرا  
وهي ببساطة عبارة عن صندوق وثقب يسمح للضوء بالمرور فيه ليكون صورة على قطعة  

 ن الورق توضع مقابل ثقب على الجدار اآلخر في الصندوق من الداخل م

والتي كتب عنها العالم العربي الحسن إبن الهيثم والذي صحح نظرية بطليموس التي  
ابن الهيثم في كتابه المناظر    أتبث, وقد  ى أن األشعة تنبعث من عين الرائيكانت تقوم عل

بواسطة    أن تتم  تنعكس  األشعةالرؤية  وقد صمم    التي  المبصر  باتجاه  المرئي  الجسم  على 
الغرفة 

 



 

  المظلمة 

 
وأشار إلى أن الثقب في الغرفة المظلمة عندما يكون ضيقا فان أشعة الضوء اآلتية من  
الخارج إلى داخل الغرفة عبر الثقب تشكل مخروطين متقابلين رأسهما في الثقب ويكون  

 الثاني  مصدر الضوء قاعدة األول وجدار الغرفة قاعدة 

الثقب وضيقه   الهيثم إلى العالقة بين سعة  العالم العربي المسلم الحسن بن  كما أشار 
آلة   لظهور  واسعا  طريقا  مهد  قد  يكون  بهذا  الهيثم  وابن  ووضوحها  الصورة  ظهور  وبين 

 التصوير 

الثالث عشر ميالدي    تأثروقد   القرن  في  باكون  االنجليزي روجر  الهيثم  ابن  بدراسات 
 ر الغرفة المظلمة وقام بتطوي 

اإليطالي   الفنان  الظاهرة  هذه  من  باالستفادة  قام  ميالدي  عشر  السادس  القرن  وفي 
دافنتشي ثقب    ليوراندو  ذات  خزانة  إلى  المظلمة  الغرفة  فكرة  أعماله    استخدمهاوطور  في 

 الفنية من رسوم ولوحات  



 

ظلمة لزيادة وضوح ثم قام عدد من الفنانين بعد ذلك بإدخال التحسينات على الغرفة الم
الصورة وفتم استخدام العدسات وتصغير وتكبير الحدقة وشاع بعد ذلك الرسم بالضوء 

المنعكس والذي يتم عن طريق الغرفة المظلمة بعكس الصورة ويقوم الرسام بتحديد الرسم 
 بخط اليد 

تصوير الحجرة المظلمة عام    آلةلكن لم تستغل هذه المعلومات حتى ظهرت في ايطاليا 
الفرنسي جوزيف نيبس    1826وفي عام     1500 خيال    إليجادطريقة    إلىتوصل المخترع 

في   كان    آلةدائم  وبذلك  المظلمة  للعالم صورة    أولالحجرة  قدم  التقطها من    ةفوتوغرافي من 
موجودة   الصورة  ,وهذه  للشارع  غرفته  البريطانية    اآلن نافدة  للملكة  الجمعية  مقتنيات  ضمن 

   للتصوير الفوتوغرافي

  جورجاحدث األمريكي    1888وتوالت االختراعات والتحسينات على الكاميرا وفي عام  
 كوداك   التصوير الصندوقية  آلةمم وقدم  35الفيلم بمقاس    بإنتاجتطورا بالغ الحيوية    ايستمان

كانت   الوزن م الك  لإلنتاجتصمم    تصوير  آلة  أولوقد  خفيفة  وكانت  للهواة  ويستخدمها  ي 
الثمن  الز وكان    ورخيصة  على  اضغط  بالباقي    رشعارها  نقوم  ونحن 

 



 

                            

 
الميالدي   العشرين  القرن  من  العشرينيات  ,خضع    وأيضاوفي  الثالثينيات  بداية  في 

وظهرت   مثيرة  لتغييرات  الحجم ب    آلةالتصوير  عام    35التصوير صغيرة  في    1924مم 
صورا  بألمانيا  اليكا  التصوير   آلةوهي   واضحة    تنتج  التفاصيل  نقية 

 
االلكتروني   الوميض  ضوء  اختراع  جاء  معهد    1931عام    flashثم  أستاذ  قبل  من 

    ماسانوستس للتكنولوجيا بأمريكا

بد حتى    أوقد  واستمر  واألسود  باألبيض  الضوئي  القرن   الثالثينياتالتصوير  من 
عام   أعلن  حتى  ال  1935العشرين  الضوئي  للتصوير  فيلم  أول  لم  عن صناعة  ولكن  ملون 

 تكتشف بالكامل إمكانيات الفنية للتصوير الملون إال في السبعينيات من القرن العشرين 



 

وتطور التصوير الفوتوغرافي وبصورة مستمرة والى يومنا هذا حتى دخل عصرا جديدا  
الرقمي   التصوير  وظهور  الرقمية  بالتقنيات  احدث    digital photographyيتعامل  وقد 

التقني كتجميد    التطور  مثال  والزمن  واألحداث  بالمناظر  والتالعب  التصوير  في  نوعية  قفزة 
أو   الميكروسكوب  عدسة  بتركيب  نباتية  خلية  تصوير  أو  وتصويره  كاس  انكسار  لحظة 

وأصبحت    او التصوير الجوي بكمرات على شكل طائرة صغيرة )درون( التصوير تحت الماء
ة مكانة في حياتنا اليومية ال يمكن االستغناء عنها في تسجيل أحداثها وعنصرا أساسيا  للصور 

 .  لنقل األخبار واالتصال والتعبير عن الذات البشرية 

 أنواع الكاميرا الفوتوغرافية  

  compactكاميرا مدمجة -1
في نوع   هي كمرا مدمجة خفيفة وصغيرة الحجم وهناك المبتدئة والمتطورة منها ,فهي تختلف

العدسة وعدد البيكساالت بها ,ففيها تكون العدسة مدمجة بجسم الكاميرا أي ملتصقة بها وال  
 يمكن نزعها أو استبدالها , وهي تكون اصغر حجما وأقل وزنا وذات إبداع محدود 

 كاميرا فوتوغرافية مزدوجة العدسة  -2



 

تطورت إلى الكاميرا التي  ملم ثم  120هي من نوع روفلكس التي تستخدم األفالم ذات المقاس 
 نراها اليوم 

والتي يرمز لها  كاميرا العدسة العاكسة األحادية -3

 slrب
عدسة ذات أطوال بؤرية   40وتأتي هذه الكمرات مع عدسة قابلة للتغيير وهناك ما يقارب 

 مختلفة لتختار منها ما يناسبك للموضوع المراد تصويره 
 digital camera الكاميرا الرقمية  -4

  الثالثة األساسيةطبقات حساسة تقوم بقياس األلوان  03الكاميرا الرقمية الحديثة تحتوي على 
مربعات متناهية الصغر  والجمع بينها ينتج عنه الصورة الرقمية ,وفي األساس هي عبارة عن  

 تشبه مربعات الموزاييك في تراصها جنب بعضها البعض وتسمى الوحدة منها بالبكسل  

   ixelp ما هو البكسل
من    pix تم اشتقاقها من مقطعين أصغر وحدة في الصورة وكلمة بيكسل : البكسل هو

 فتصبح عنصر الصورة أي العنصر  élémentمن كلمة   elصورة و أي ال Pictureكلمة
 البيكسل هو مربع جامد يمكن أن يحتوي على لون واحد فقط )أحمر, أخضر, أزرق(  



 

     résolutionستخدم كمقياس لوضوح الصورة ت الصورة ,فهو ي وهو جزء من مكونا
 أدوات ومصطلحات التصوير الفوتوغرافي  

  أدوات التصوير الفوتوغرافي -1

  Camera   الكاميرا 

 Lenses   العدسات

 Tripods    الحوامل

   Colorers filters المرشحات 

 Flashesالفالشات  

 Reflectors  العواكس



 

 Batteries    البطاريات 

 Memory cards  طاقة الذاكرةب
 
 
 

   إمتدادات في الصورة الفوتوغرافية-2
 تمتاز بحجم صغير تدعم الخلفيات الشفافة وال تدعم الصور المتحركة   pngصورة من نوع 
 وهي من أفضل الصيغ من ناحية الخفة وصغر حجم الملف  jpgصورة من نوع 
 كل التحميل  كون فيها مشيهي ذات حجم كبير و  BMPصورة من نوع 
 وهي صيغة الصور المتحركة   GIFصورة من نوع  
 وهي األقل إستعماال الن حجمها كبير   TIFFصورة من نوع  
 تعطى أفضل جودة للصورة  RAWصورة من نوع  

 
 
 
 
 



 

 أنواع اللقطات  
الصورة  بمساحة  في عالقته  الشئ  حجم  نعني  المصور,فنحن  الشئ  حجم  إلى  نشير  عندما 

صوير كل لقطة تأتينا أسئلة في الذهن حول كيفية تصوير هذه اللقطة وما ككل,فعند بداية الت 
أي   ومن  المناسب  اللقطة  هو حجم  وما  الكاميرا  أضع  وأين  اللتقاطها  المناسب  المكان  هو 
إلخراج صورة   التصوير  قواعد  استعمال  إلى  إضافة  المصور  يكون  أو  الكاميرا  تكون  زاوية 

 وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي   ية في التصحيحصحيحة تنطبق عليها القواعد العالم
 تقسم أحجام اللقطات الرئيسية بصورة عامة إلى ثالثة أقسام وهي  أوال أنواع اللقطات 

 اللقطة العامة والمتوسطة والقريبة ثم تتفرع عنها لقطات ثانوية والتي سنفصل فيها كاآلتي  
للقطة العريضة أو بلقطة الجغرافيا أو  وتعرف باexterm long shot  البعيدة العامة اللقطة 1

المنظر بحيث أنها تعرض المناظر الطبيعية من مسافة بعيدة وفيها يبدو الشكل صغيرا داخل  
أو   ذكر  كان  إن  التمييز  يصعب  لكن  بشريا  الشكل  كان  إذا  معرفة  الممكن  ومن  الكادر 

 أنثى 
ئ المصور صغيرا بالنسبة  وهي اللقطة التي يظهر فيها حجم الش  long shotاللقطة العامة 

 لمساحة الكادر ككل 



 

وهي التي تحتوي صورة شخص بكامل هيئته من أخمس قدمه إلى    اللقطة العامة 1-1

 أعلى رأسه مع جزء من المكان الذي حوله  
العامة جدا   1-3 1-2 الشخصية وجنسه    اللقطة  نتعرف على مالبس  الحجم  هذا  وفي 

بالسما متعلقا  الكادر  من  األعظم  الجزء  والبيئية  ويبقى  الجغرافية  ت 

 
 
وهي اللقطة التي تصور شخصا من ركبته حتى أعلى رأسه   اللقطة العامة المتوسطة  1-2

 وأحيانا ما تسمى باللقطة األمريكية    
  



 

وهي تقع بين اللقطة العامة والقريبة وهي التي تصور    medium shot اللقطة المتوسطة  2

 شخصا من وسطه حتى أعلى رأسه
القريبةاللقط2-1  المتوسطة  التي تصور شخصا من صدره حتى أعلى رأسه   ة  اللقطة  هي 

 
   close upاللقطة القريبة3-1

بحيث يظهر شئ من كتف الشخص وقد  هي التي تصور شخصا من أكتافه حتى أعلى رأسه 
العلوي   الحد  ونوع    للرأسيقطع  الشخص  جنس  على  يعتمد  وهذا  يقطعها  ال  تسريحة  أو 

 الشعر



 

جدا اللقط3-2 القريبة  العلوي   ة  الحد  يقطع  وفيها  للوجه  تفصيليا  جزءا  تصور  التي  وهي 
إلظهار   تستخدم  اللقطة  وهذه  الفم  تحت  السفلي  الحد  ويقطع  الشخص  حاجبي  فوق  للكادر 

المشاعر 
كالبكاء

 
وهي التي تصور جزءا صغيرا جدا من الشئ المصور قد تصل إلى   اللقطة شديدة القرب3-3

أ  فم  أو  عين  الفم مجرد  و  األنف  أو  واألنف  العينين  و 

 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 Shooting angles زوايا التصوير

 
 للموضوع المراد تصويره ويتم تحديده داخل الكادر  الكاميرا بالنسبةتعبر زوايا التصوير عن وضع 

وهي اللقطة التي تظهر الشخص المصور من أعلى لتقزيمه ,حتى يبدو اقل من   لقطة الزاوية العليا 1

 ه الطبيعي ,ويظهر في موقف الضعيف حجم
وهي اللقطة التي تكون فيها الكاميرا أسفل الشخص المصور لتظهره أكثر طوال   لقطة الزاوية المنخفضة 2

 وقوة وسيطرة فهي تقوم بتضخيم الشخصية  
    بحيث يكون وضع الكاميرا على خط واحد مع عين الشخص المصور لقطة مستوى العين 3

 
 
 
 



 

   صويرقواعد الت
 تأكد من تحقيق اإلضاءة السليمة للقطة قبل التصوير  

 ومنها الطبيعية واالصطناعية  والخلفية والجانبية  األمامية اإلضاءةمن  أنواع ةوبصفة عامة هناك ثالث 
كان يكون الشخص الذي يتم تصويره  ,يكون الضوء مباشرة على المشهد المراد تصويره  األمامية اإلضاءة

وتعطي وجوها مشرقة    األفضلهي  اإلضاءةمس ويقف المصور مقابال ظهره للشمس وهذه واقفا مقابل الش

 
ويكون مصدر الضوء قادما من الخلف كان يقف الشخص الذي يتم تصويره معطيا ظهره   اإلضاءة الخلفية

تعرف على  السوادا وال تستطيع  أكثرللشمس ويقف المصور مقابال للشخص وهذه الطريقة تظهر الشخص 
الغروب  أوفي وقت الشروق  اإلضاءة ه وتستخدم هذه وجه

 
بحيث يكون مصدر اللون على اليمين مثال والشخص المراد تصويره على اليمين فيكون   الجانبية اإلضاءة

النوع من التصوير يعطي  الشخص من جهة اليمين مضاءا جيدا بينما الجزء األيسر اقل إضاءة وهذا 
للشخصية إحساسا بالعمق  

 



 

الز اختي - في  التنويع  مع  الصحيحة  الزاوية  واحد  و ار  مكان  في  تبقى  وال    أكثر   ألخذ ايا 
مصور   من  التقاط  زاوية  وتختلف  تصويره    وأيضا  آلخر االختيارات  المراد  الموضوع  حسب 

النظر   فزاوية  اللقطة  مضمون  في  ودالالت  معاني  تعطي  منظرا    األفقيةفالزوايا  تعطينا 
الشخصية   والدقيق في  البورتري  بالمواجهة  الشخص من    إذا  أمامثال كصور    األسفلصور 

كبيرة العوالم  كل  والكبرياء    ستصبح  والنمو  والرفعة  الشخصية  هيبة  على  وتدل  واستعالئية  
وفي نفس الوقت تترجم هذه المعاني بحالة الضعف والهوان واالنهزامية في اللقطات المأخوذة 

   من األعلى 
 
الصور -2 في  المصور  ظل  ظهور    ة تجنب 

 
 



 

الك-3 اهتزاز    راي ماتجنب 

 
 دقق جيدا في خلفية المشهد-
 

كما هو موضح في صورة ,فهنا المصور لم يطبق  متوازي ومستوي   الحفاظ على خط األفق
قاعدة خط األفق ونرى البحر مائل في االفق  

 
 



 

 قاعدة األثالث ونقاط القوة التي تكون في تقاطع المستقيمات   
 

 
 
 

 للتصوير األوقات الذهبية 
 إن أفضل وقت للتصوير يكون صباحا عند بداية شروق الشمس وأيضا ساعة قبل غروبها  

 خلفية الصورة  

مشوشة لهدف الصورة المراد التقاطها  أشياءمحاولة انتقاء خلفية واضحة دون   

 بالتوفيق  

 األستاذة لعرابي هجيرة  

 ألي استفسار االتصال على البريد االلكتروني التالي 

Hadjera2731@gmail.com 


