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 مدخل لمفهوم التصوير واهميته 

 المنعكسة فاألشعة، ضوئية تأثيرات بواسطة ومنظر صور إنتاج عممية ىو التصوير
 ذلك، بعد المادة ىذه جتعال ثم ، لمضوء اسةحس مادة داخل خيالً  نتكو   المنظر من

 .المنظر تمثل صورة عنيا فينتج

لمتصوير تاريخ طويل يبدأ مع العالم العربي الحسن بن الييثم الذي نسف وصحح و 
نظرية بطميموس التي كانت تقوم عمى ان الشعة تنبعث من عين الناظر ، حيث 

( ان الرؤية تتم بواسط الشعة التي تنعكس عمى راظالمن)اثبت ابن الييثم في كتابة 
ذلك صمم ما عرف بالعصور المتأخرة الجسم المرئي باتجاه المبصر ، ولكي يثبت 

بالحجرة او الغرفة المظممة واشار الى ان الثقب الموجود في الغرفة المظممة عندما 
يكون ضيقًا فأن اشعة الضوء التية من الخارج الى داخل الغرفة عبر الثقب تشكل 
مخروطين متقابمين رأسيما في الثقب ، ويكون مصدر الضوء قاعدة الول وجدار 

 رفة قاعدة الثاني.  الغ

 
ابن الييثم الى العالقة بين سعة الثقب وضيقو وبين ظيور الصورة  أشاركما 

 ووضوحيا ، وبذلك يكون ابن الييثم قد ميد طريقًا لظيور آلة التصوير .

بعد ذلك توالت البحاث والدراسات لتطوير الغرفة المظممة ، ففي القرن السادس 
عشر الميالدي استفادة من ىذه الظاىرة الفنان اليطالي الشيير ليوناردو دافنشي ، 
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اذ طور فكرة الغرفة المظممة الى خزانة ذات ثقب استخدميا في اعمالو الفنية من 
 ولوحات . رسوم 

د من الفنانين بإدخال تحسينات اكثر عمى الغرفة المظممة لزيادة ثم قام بعد ذلك عد
 وضوح الصورة ، فتم استخدام العدسات لتصغير وتكبير الحدقة وشاع بعد ذلك الرسم 

الرسم بالضوء المنعكس ، فعن طريق الغرفة المظممة يتم عكس الشياء عمى شكل 
بعمل غرفة مظممة متنقمة  صورة ويقوم الرسام بتحديد الرسم بخط اليد ، ثم قاموا

 وتطورت ىذه الغرفة الى ما يعرف اليوم بالكاميرا الحالية .  

                             
مساىمات عمماء الكيمياء عن تمك التجارب التي اجريت لتطوير ول تقل اىمية 

الغرفة المظممة ، اذ ساعدت ابتكاراتيم عمى تحميض وتظيير الصور وثباتيا 
 (بويل روبيرت) أعمن عشر السادس القرنىا باأللوان الطبيعية ، ففي واظيار 

“BOYLE ”لميواء المادة تمك تتعرض عندما يتغير الفضة كموريد لون أن لحظ أنو .
 من الرغم الضوئي عمى التصوير طريق في خطوة أول واضع الرجل ذلك اعتبر وقد

 .  الفضة كموريد لون تبدل سبب ىو. الضوء ل، اليواء اعتبار في ارتكبو الذي الخطأ

 بأنو ليقول” Anglo SALSA“ (سالسا انجموا) عشر السابع القرن بداية في جاء ثم 
 .  الشمس لضوء تعرضت متى سوداء تصبح الفضة نترات بأن لحظ
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 نموذج لكاميرا بدائية                              

 

 ىيphoto الذي يعود اصل تسميتو الى كممة لذلك يعتبر التصوير الفوتوغرافي 
ليصبح  الكتابة او الرسم تعني Graphic وكممة الضوء تعني يونانية إغريقية كممة

الساس لكل العمميات التي حدثت وتطورت مع مرور مدلوليا ) الرسم بالضوء( 
الزمن في مجالت التصوير ، حيث ان ىذا الفن والعمم يشكل القاعدة الساس لكل 
عمميات التصوير في السينما او التمفزيون او في تصوير المور العممية في كما ىو 

فمك وما الى ذلك الحال عن استخدام التصوير في الطب او الكيمياء او الفيزياء او ال
 من عموم ميمة . 

 اهمية التصوير 

بات التصوير يندرج ضمن اساسيات الفرد كونو يعد حاجة ماسة في توفير التوثيق 
الرسمي وغير الرسمي ، اذ انو يشكل حاجة في اشباع الرغبات وتوثيق الحقائق او 

 توثيق المواقف التي نرغبيا ونتوق الييا من مناسبات واحداث ميمة .

من المجالت الطبية والتصوير باإلضافة الى ذلك يعد حاجة اساسية في كثير  
واليندسية والعسكرية والعالمية وحتى التسويقية ، فكثير من العمميات الطبية التي 
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تقوم عمى مبدأ التصوير الشعاعي او عمى اجيزة الناظور انا ىي باألساس تستند 
وغرافي ، وكذلك الحال مع تصوير المسح بشكل او بأخر عمى مبدأ التصوير الفوت

 الجوي او تصوير الكواكب او تصوير الوثائق والخرائط العسكرية والمدنية . 

وفي مجال القتصاد والتسويق ىناك الكثير من الستخدامات لمتصوير منيا عمى 
سبيل المثال الصور التي تنتشر عمى كل المنتجات الستيالكية من ) مواد غذائية ، 

زة كيربائية ، مالبس ، العالنات ...الخ ( فالمالحظ ان اعتماد المؤسسات اجي
والفراد عمى الصورة في العالن لمترويج عن السمع والخدمات ناجم عن تأثير 
الصورة في المستيمك لما تممكو من عناصر جذب يمكن ان تحقق القبال وزيادة في 

 المبيعات .

تصوير في العمل العالمي فيو يعد الحديث عن استخدامات ال خصصناولو 
الساس في ىذا المجال ، اذ يعتمد اي عمل اعالمي سواء كان صحفيَا او تمفزيونية 
او سينمائيًا بشكل ل يقبل الشك عمى التأثيرات التي تحققيا المقطات الصورية وما 
 تظيره من تفاصيل تضفي المصداقية ، ذلك لن المقطات الصورية ىي الدللة التي

 تعبر عن الحدث او الخبر او الفكرة او الموقف بالشكل السريع والمؤثر.

وىناك من يرى ان المقطة الصورية اصبحت الشفرة التي من خالليا يستقطب المتمقي 
ودفعو لمتابعة الموضوع او البتعاد عنو ، ويعتمد ذلك عمى جماليات تمك المقطة وما 

او برنامج التمفزيوني او الفمم السينمائي يمكن ان تعطيو من ممخصًا لما يتضمنو ال
 صفحة الجريدة. 

واذا ما اردنا ان نجري مقاربة بين التصوير والعمل العالمي إليضاح الدوار 
الفاعمة في تطوير احدىما لألخر، فأننا نجد ان التصوير طور العمل العالمي الى 

ذات البعد الجمالي ،  الحد الذي يؤمن حاجة وسائل العالم من المقطات التصويرية



  الفنون السينمائية والتلفزيونيةجامعة ديالى / كلية الفنون الجميلة / قسم                          
 استاذ المادة : د. احمد عبد الستار                                         المرحلة االولى            

 المحاضرة االولى                                       التصوير الفوتوغرافي    : المادة    
                                                 

 

5 

 من تتضمنو ما وفق بالتميز يقترن اليوم العالم وسائل عمل جعل الذي المر
السيولة وسرعة انجاز العمل كذلك وفر التطور التقني لمتصوير ،  صورية لقطات

العالمي وبأقل التكاليف ، لسيما بعد ظيور الكاميرات الرقمية ، في حين حفر 
العمل العالمي العممية التصويرية عمى التقدم لتأمين ما تحتاجو وسائل العالم  
من لقطات في الخبار والموضوعات التي تقدميا ، المر الذي اسيم في خمق 

آلة التصوير لحدود متقدمة لمواكبة تمك الحاجة ، فمول ما تبثو وسائل  منافسة لتطوير
موضوعات واحداث لما نبعت الحاجة لتطوير الكاميرات الفوتوغرافية او العالم من 

السينمائية والتمفزيونية ، ولعل المسابقات التي تقوم بيا المؤسسات العالمية في 
خير دليل عمى الدور الذي تمعبو تمك مجال التصوير وجماليتو بشكل مستمر ليو 

 المؤسسات في تطوير عممية التصوير .
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 ومميزاتها الكاميرا عدساتانواع 
 

 أنواع العدساتأواًل : 
 

دفعت الحاجة لتصوير موضوعات عديدة متباينة ومتفاوتة من حيث البعد او 
السعة او الموقع، لمبحث عن أيجاد أنواع معينة لمعدسات تتعامل بدقة مع شتى 

أربعة أنواع الموضوعات سواء من حيث البعد او الحركة، وقد حدد اغمب الباحثين 
وىي أشبو بمفاصل كبيرة تحتوي بين طياتيا عددًا كبيرًا من ، رئيسة من العدسات

تصوير موضوعات ذات خصوصية، وانواع العدسات  ألجلأنواع ثانوية توظف 
االربع ىي )العدسة العادية والعدسة طويمة البعد البؤري، والعدسة قصيرة البعد 
البؤري، والعدسة متغيرة البعد البؤري الزوم(، وسيتم التطرق النواع العدسات بشكل 

 عام بالتفصيل:
يا مجموعة من وتمثل في حقيقت :الثابت  العدسة قصيرة البعد البؤري .1

العدسات التي تتباين في رقميا البؤري واتساع زاويتيا، فالقيمة الواضحة ليذه 
اكثر عمى الفمم من العدسة العادية، وتتيح  ألجسامالعدسات ىي انيا تتسع 

اظيار اكثر االجسام التي يمكن رؤيتيا حتى من غير الرجوع لمخمف وليذه 
ممم، وليذه  57ممم الى  46ي تمتد من العدسة العديد من االبعاد البؤرية الت

العدسة القدر عمى اعطاء عمقًا كبيرًا حتى في مسافات التبئير القريبة، وىناك 
ممم(  11و  11عدسات قصيرة فائقة االتساع، تمتد البعاد بؤرية ما بين )

وتعطي منظورًا مستقيمًا، اما النوع االخير فيي عدسات عين السمكة الحديثة، 
يوظف ىذا النوع من العدسات قصيرة البعد درجة،  111اوية رؤية التي تعطي ز 

شيء من الييبة والقدسية  إلضفاءالبؤري في التصوير داخل االماكن الضيقة، او 
عمى االشياء، مثل تصوير المراقد الدينية او االفعال االعجازية لبعض 

 سية.الشخصيات االسطورية بما يحقق الشكل الدائري شيء من الييبة والقد
وىي اوضح عدسات صنعت لحد  : ثابتة البعد البؤري العدسة االعتيادية .4

ممم(، وىذه العدسات ىي المجموعة القياسية من  71االن، ويكن معدل قياسيا ) 
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 أجزاء الكاميرا 

عمى حسب حجم فتحتيا فيي تقوم بالتحكم بشدة الضوء المسموح بو لممرور  *  عدسة الكاميرا:  

في اتجاه المستشعر أو الحساس الرقمي باإلضافة الى ذلك تحتوي عمى وضعين األول 

(Manual( واألخر  )Auto وىناك انواع واحجام مختمفة لمعدسة سوف نتحدث عنيا بشي من )

 التفصيل في محاضرة الحقة .

عبارة عن حاجب يوجد بين عدسة الكاميرا والمستشعر أو  :Shutter Speed الغالق*    

الحساس الرقمي،  دوره ىو التحكم بمرور الضوء من عدمو،   وذلك حسب المدة بالثانية التي تم 

ا يختار المصور إختيارىا من قبل المصور. في حالة التصوير بالتعريض الطويل مثال،  عندم

ثانية يسمح بمرور الضوء خالل ىذه  03ثانية لمصورة،  فإن الغالق يظل مفتوحا لمدة  03مدة 

الفترة التي يقوم فييا المستشعر أو الحساس الرقمي بتسجيل كل األحداث التي تقع خالل ىذه 

فتح العدسة  الكثير منكم يعرف معنى ىذا المصطمح ... وىو باختصار الوقت بينالمدة الزمني و 

غالقيا ...  غالقيا ألخذ المقطة ...فكمما زادت سرعة الغالق كمما قل الوقت بين فتح العدسة وا  وا 

وبالتالي التقاط صور أكثر حده وخالية من الغبش .. بمعنى  كمما تنفتح العدسة لمتصوير سوف 

ادة .. يجب أن يتم تسجيل كل حركو وضوء تراه أماميا ... وبالتالي إذا أردت صوره ثابتة وح

تسجل الكاميرا أقل عدد ممكن من الحركة .... والعكس صحيح ... والمعروف أيضا في جميع 

الكاميرات ... أن سرعة الغالق تقل في الظالم .. ولذلك يجب استخدام الفالش في التصوير 

المستطاع الميمي أو في أماكن قميمة اإلضاءة ... أو استخدام حامل الكاميرا لتقميل الحركة قدر 

...ففي بعض الصور المحترفة لبعض الالعبين كرة القدم وىو معمقين في اليواء مع الكرة ... 
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في ىذه الصور يتم استخدام سرعة غالق سريعة جدا جدا .... بحيث يتم التقاط جزء صغير جدا 

 . من الثانية

كان التحكم فيو ميكانيكيًا ، اما في الكاميرات الرقمية فيمكن التحكم فيو  في الكاميرات التقميدية الفممية

 الكترونيًا بواسطة الميزة الرقمية . 

بواسطة مادة يمتقط الصورة يحمميا ويسجميا شريط من مادة السميموز  *الفيمم الحساس لمضوء:

 ل فيمم القيمة ثابتة لككيميائية  ) موجود في الكاميرا التقميدية الفيممية( 

 موجود في الكاميرا الرقمية نسور( ي) س ISO الحساس المستشعر* 

ىي درجة حساسية الكاميرا لمضوء .... يمكن زيادتيا أو تخفيضيا حسب الحاجة ... وقد يكون 

ىو آخر حل في المحيط المظمم قبل المجوء إلى استخدام الفالش ...ويجدر اإلشارة إلى أن 

في النيار يظير الصورة فاتحو جدا ... لذا استخدميا فقط عندما يقل التصوير عند زيادة االيزو 

 امكانية تغير قيمة الحساس ) موجود في الكاميرا الرقمية بدل الفيمم الحساس (  مصدر الضوء ...

عبارة عن فتحة توجد أعمى الكاميرا تسمح لممصور بمشاىدة مشيد الصورة من خاللو  *المنظار:    
 أيضا يمكنو التحكم في التركيز عمى اليدف المراد تصويره.

ىذا الزر يسمح لممصور بتجميد حركة األشياء في الوقت المناسب وبالتالي  *زر إلتقاط الصورة:    
. كما أنو المسؤول عن التحكم في الغالق،  أي عندما إلتقاط المحظة المناسبة من مشيد الصورة

 نضغط عمى ىذا الزر يفتح الغالق أما عندما نقوم بتحريره يغمق الغالق.

كما أشرنا لو سابقا،  عندما يقوم المستشعر أو الحساس بالتقاط صورة ما،    *بطاقة الذاكرة:    
الذاكرة،  كي نتمكن فيما بعد من نقل  يسجميا ويرسميا لممعالج الذي يقوم بتخزينيا عمى بطاقة

 ىذه الصورة من الكاميرا لجياز اخر قصد التعديل عمييا،  وتحريرىا أو طباعتيا.
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ىي العنصر المزود لمكاميرا وكافة أجزائيا المختمفة بالطاقة الكافية والالزمة لمعمل  * البطارية:   
 المثالي  .

 الفممية والكاميرا الرقمية الفوتوغرافية الفرق بين اجزاء الكاميرا 

ال فرق جوىري سوى في طريقة استقبال، واالحتفاظ بالصورة الممتقطة. ففي الفيمم، تنطبع      
الصورة المتكّونة من ومضة الضوء المارة بالعدسة عمى شريط مطمّي بمواد كيميائية أىميا نترات 

د كيميائية ثم طباعتيا عمى ورق الفضة الحّساسة لمضوء، يتم تظييرىا بعد ذلك بنقعيا في موا
، إذن أن العممية الفممية التصوير. لم تكن عممية كيذه تحتاج لطاقة كيربائية في آلة التصوير

عبارة عن تفاعل كيميائي، وكان يتم تدوير الفيمم الستقبال المقطة التالية بواسطة ذراع ميكانيكي. 
المستشعر أما آلة التصوير الرقمية، التي ال تعمل دون طاقة كيربائية، فستقبل الصورة من خالل 

زينيا في ذاكرة داخل الكاميرا عمى ، ثم تعالجيا إلكترونًيا، تمييًدا لتخ( السينسور  lsoالحساس )
. أتاح وجود معالج وتخزن في بطاقة الذاكرة  شكل صور رقمية مؤلفة من وحدة تسمى البيكسل

إلكتروني داخل الكاميرا إمكانية القيام بالكثير من العمميات عمى الصورة الممتقطة كالتدوير 
 . والحذف، كما مّكن من تسجيل مقاطع الفيديو القصيرة والصوت
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ممم( ، اذ 111الى  47البؤري الثابت، يتراوح بعدىا البؤري من ) لعدسات الطو 
البشرية من حيث االحجام  تعطي ىذه العدسة منظورًا شبييًا لما تكونو العين

والمسافات، وتحتوي بعض العدسات العادية الحديثة عمى "عدة عناصر زجاجية 
من الزجاج الشفاف العالي الجودة"، ىذه العناصر تعمل عمى منح الصورة قدرة 

تذكر لمصورة ، حيث ال   تاكبر عمى الوضوح، فال تقوم ىذه العدسات بتشوييا
مسافات بين األشياء، لذلك فيي مالئمة جدًا لجميع يتغير منظور الصورة وال ال

 .اغراض التصوير
نتج عن التطور اليائل في صناعة  عدسات متغيرة البعد البؤري الزوم: .5

عدسات الزوم، عدسات ذات مميزات محسنة، وبطول بؤري قابل لمتغير باستمرار 
زائد اداء عالي الجودة، ان ىذه العدسة تمكن المصور من التقرب واالبتعاد دون 
ان يتحرك او يبعد التبئير او يغير موقع الة التصوير، اذ تتوفر عدسات الزوم 

ممم 11ممم(، وايضا من ) 11ممم الى 57اد البؤرية، فبعضيا من )بجميع االبع
 ممم(.411الى 

ليذه العدسة اىمية خاصة داخل انواع  :الثابت  العدسة طويمة البعد البؤري .4
، اذ ال يمكن لمنظومة التصوير ان تكتمل من دون التصويرالعدسات العاممة في 

يبة، اي ان الموضوع عمى استخدام ىذه العدسة سواء في تصوير المقطات القر 
مسافة قريبة من الة التصوير، او ان يكون الموضوع عمى مسافة بعيدة عن الة 
التصوير، فيي ذات مميزات شكمية وداللية تضفي ابعادًا جمالية داخل بنية 
المشيد ، ولمعدسة طويمة البعد البؤري أنواع عديدة تغطي أبعاد بؤرية كبيرة جدًا، 

اسية ىي تصوير الموضوعات بحجوم اكبر من حجميا اال ان ميمتيا األس
الطبيعي، وذلك بسبب زاويتيا الضيقة، و"عدسات التقريب ىي ذات طول بؤري 
أطول، حيث تقمل المسافة البؤرية الخمفية، فتكون اقصر كميًا من طوليا البؤري، 

سع فتحاتيا تعتمد عمى الطول و ل العدسات لمقايسيا وان ااوتتوفر عادة أطو 
وتتضمن عدسات ذات اطوال  لألطول البؤرية األقصر فتحة البؤري او أوسع

ممم، وعمى الرغم من ان 611ممم، 511ممم، 471ممم، 411ممم و  111بؤرية 
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ممم، اال أن استخداماتيا تكاد تكون 1111بعضيا ذات طول بؤري اكبر من 
ع االغراض قميمة جدًا، ويمكن لممصور استخدام االطوال البؤرية لمعدسة، لجمي

يدخل ضمن هذا النوع عدسات ،  لدرامية او العممية او الرياضيةسواء الفنية ا
( يستخدم هذا النوع لتقريب االشياء  telephoto) التميفوتوتسمى 

البعيد لذلك تستخدم لتصوير الحيوانات البرية والطيور ومجاالت 
 الرياضة .

تستخدم (  macroكما يدخل ضمن هذا النوع عدسات المايكرو ) 
لتصوير االشياء الصغيرة والدقيقة مثل الحشرات والزهور والقطرات 

 وغيرها كونها تتميز بدرجة تقريب خاصة . 
 ثانيًا: مميزات العدسات

 

لم تعد العدسة المستخدمة في التصوير ىي إحدى المكمالت في عممية التصوير 
و نوع من الة التحكم كما كان شائعًا في السابق، بأن ما تحتاجو لتكوين صورة ى

بالضوء، توضع اما الفمم حيث تقوم االلة بتوجيو اشعة الشمس بحيث ال تصطدم 
بالفمم بشكل عشوائي، مع تسريع عممية التعريض الضوئي، بل غدت جزء أساسيًا ال 
غنى عنو، فيي عين الة التصوير، تقوم بوظائف عدة، لما ليا من تاثير مباشر 

ي لمصورة، ففي "االيام االولى لصناعة الكاميرات لم يعرف ومؤكد عمى الناتج النيائ
اال العدسات الشيئية البسيطة المؤلفة من عنصر واحد فقط والتي  آنذاكالمصورين 

كانت تعطي صورًا محددة الوضوح وغير قابمة لمتصوير في االماكن الخافتة االنارة"، 
االن من تنوع في االبعاد  وبالطبع لم يبدأ استخدام العدسة اول االمر بما تمتمكو

البؤرية والفتحات، او تعقد الصنع وتعدد االجزاء والزوايا التي تستيطع تغطيتيا، بل 
ة كان مجرد وسيمة بصرية وظيفتيا االساسية "تجميع الكثير من االشعة الضوئي

، ىذه الميمة البسيطة تم تجاوزىا بشكل نيائي، يوتركيزىا في بؤرة عمى سطح مستو 
فالعدسة الحديثة ىي "اعاجيب من تصميم الكومبيوتر، تعطيل صورًا زاىية 
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وواضحة"، اذ تقاس نوعية العدسة بحدة ودقة الصور الناتجة عنيا، والعدسات 
البصرية المتطورة تمثل في حقيقتيا انواع عديدة ومختمفة من طبقات متعددة، ميمة 

 طبقة تضفي بعض التفاوتات في فتحة العدسة او الطول البؤري،  كل
ان العدسات اليوم تمتمك مواصفات متميزة تجعميا تقوم بواجباتيا عمى اكمل وجو، 
وفي كل الظروف، سواء في االضاءة العالية او االضاءة المنخفضة اذ تمثل فتحة 

، عناصر اساسية، تعمل ةالعدسة او البعد البؤري، التصميم البصري، وزاوية الرؤي
بشكل مجتمع او منفرد لتحقيق المرونة الالزمة اللتقاط شتى انواع الصور بجودة 

سة لمحصول عالية، وتشكل ىذه المميزات مجمل االداء التقني الذي تقوم بو العد
 .  عمى صورة حادة وواضحة

 
 

 
 انواع عدسات ذات بعد بؤري ثابت 
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 بت وزاوية واسعة انواع عدسات ذات بعد بؤري ثا

 

 
 telephotoعدسات 
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 macroعدسات 

 
 

 
 

 انواع عدسات ذات بعد بؤري متغير 
 

 




