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 :!"!مقدمة !"!: 

 

كٌف حالك أٌها القارئ العزٌز؟ اتمنى أن ... =( .. السالم علٌكم ورحمة هللا... احم احم

أنا أحب التصوٌر الفوتوغرافً كثٌراً وصرت مهوساً ... تكون فً تمام الصحة والعافٌة

إال أنً , فؤنا رغم كتابتً سطور ما تقرأه اآلن... فٌه أكثر حٌن تقدمت فً هذا المجال

سؤحاول قدر المستطاع أن ... عموماً ... وأمامً الكثٌر ألتقنه... الزلُت مبتدباً فً نظري

 ...حتى ال أشعرك بالخوف... ال أطٌل صفحات هذا الكتاب

 

 XD... فالنبدأ

 

 

 "حجم الصور هو الذي جعل عدد الصفحات تطول"

 

 

 

 لذا أرجو أن تساعدني في نشرها... إنه لوجه هللا... هذا الكتاب ليس للبيع -:مالحظة
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 $+$المحتويات $ +$

 "&:"تارٌخ التصوٌر الفوتوغرافً ": &"

 (@)<مقدمة عن الحس التصوٌري > (@)

 [%"أنواع الكامٌرات "%] 

 +():^أنواع العدسات ^ :()+

 }&{(أنواع التصوٌر الضوبً ) }&{

 +#-[بداٌتك فً التصوٌر ] -#+

 "!؟!" \كٌف تصور "! / ؟!"

 *_(معالجة الصور ) _*

 &)+الكوالٌس +( &
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 "&:"تاريخ التصوير الفوتوغرافي ": &"

ربما ... التصوٌر بشكل عام تطور بسرعة فابقة جداً عن غٌره من االجهزة... هممم

, ديمٌال 1121ظهرت الفكرة الحقٌقٌة للتصوٌر فً عام ... بسبب انتشاره الواسع

 1331وفً عام ... تؤثر أمالح الفضة بالضوء" جوهان شولز"الحظ العالم االلمانً 

جون "وكان العالم ... وانتشر بٌن الناس" Photography"استخدم المصطلح , مٌالدي

" photo"وهو مكون من كلمتٌن التٌنٌتٌن ... أول من نطق بهذا المصطلح" هٌرشل

 الرسم" graphy... "وتعنً الضوء

 ...الرسم بالضوء" Photography"عنً كلمة وت

 

 XD... وهذه أول صورة التقطت فً تارٌخ البشرٌة
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" نٌبس"ألتقطها الفرنسً ... فقد تم تصوٌرها فوق المبانً! شكلها غرٌب ألٌس كذلك؟

عاماً من مبات المحاوالت وتجارب ال ٌمكن أن  11صورها بعد معاناة ... 1321عام 

ساعات من شروق  3وأخذ التقاط الصورة ... 1314عام  وقد بدأت من... تحصى

 "....<>... الشمس حتى غروبها

 ...طوراً هابالً وأحدث تغٌراً واضحاً فً العالمتأخذ التصوٌر ٌتطور ... شٌباُ فشٌباً 

 

 (@)<مقدمة عن الحس التصويري > (@)

بدون أن  المصور ال ٌصور أي صورة... كثٌراً ما ٌكون مرهفاً ... إن للتصوٌر حس

 ... =(ٌكون هناك شًء فً داخله ٌجبره على التصوٌر

... وتنقله فً صورة... تحاول تصوٌر وتخٌل ما ٌدور فً ذهنك... أنت حٌن تصور

أو حتى ... هناك أحساس خاص ٌجعلك تصور زهرة مثالً ... وتجعل الجمٌع ٌرونها

االمكان نقل  تحاول قدر... تصورها من حسك ومنظورك الخاص... الطبٌعة الخالبة

 ^^... أحاسٌسك فً صورة لكً نراها ونتمتع بها

حتى عازف البٌانو ٌملك حساً مكبوتاً وٌظهره ... إن أحساسنا له دور كبٌر فً حٌاتنا

ٌرسم ما ٌجوب فً ... والرسام أٌضاً له حس... للناس على شكل لحن حزٌن أو سعٌد

المعزوفة لٌظهر أحساسه بشكٍل ٌظهر ٌتناغم مع االلحان ... المغنً أٌضاً ... خاطره

 +^___ ...اندماجه باللحن

فٌظهرها فً ... هناك الكثٌر منا ٌشعر بآالم اآلخرٌن... كما هو الحال مع التصوٌر

 ...أو آالم المصور نفسه... شكل صورة

 ...كٌفما ٌكون... وتتغذى على الشعور... هكذا تنبع روح المصور
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 [%"أنواع الكاميرات "%] 
 ,Canon, Nikon..."حدث فً هذا الجزء من الكتاب عن أربع كامٌراتسؤت

Olympus, Sony ..."وسؤحاول طرح أفضل المعلومات عنهم... 

 

Canon 550D 

 

ففً الكامٌرا ... ولكن هناك بضع فروق بٌنهما...  500Dهذه الكامٌرا تشبه سابقتها 

أما الجدٌدة فؤزرارها كبٌرة وتغٌرت بضع االوامر ... السابقة االزرار أصغر حجماً 

 =( ...قلٌالً 

 13إلى  550Dوتم زٌادتها فً ... مٌجابكسل 15لها من الدقة  500Dكامٌرا 

ماً الكامٌرا لها خاصٌة التغٌر عمو... طبعاً زٌادة الدقة لٌست مفٌدة دوماً ... مٌجابكسل

 ...إلى دقة أقل
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 4:3مع نمط .. بكسل 920kمقاس ثالثة بوصة ودقة  LCD لها شاشة 500Dال

 3:2مع نمط .. بكسل 1024kمقاس ثالثة بوصة ودقة  LCDفشاشتها  550Dإما عن 

 ...لٌس هناك فرق كبٌر فً الشاشة

ٌمكن أن تصل ... ٌمكنها تصوٌر فٌدٌو أكثر دقة من سابقتها Canon 550Dكامٌرا 

 ...مع ثالثٌن إطار فً الثانٌة و ٌمكن إٌصال الماٌكروفون 1080pدقتها إلى 

 SD, SDHC, SDXCوهً ... وٌمكنها أستقبال ثالثة أنواع من الذواكر

ولكن قد ال ٌكون مفٌداً ... تم تحسٌن السرعة... 123111تصل حتى  ISOوسرعة ال

 ...أو واضحاً فً التطبٌق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التصوٌر الفوتوغرافً                                       انظر إلى أحساسك          عبدهللا حسن الفارسً                                  

3 Dante_uae@hotmail.com 
 

Nikon D7000 

 

عموماً سؤشرح , D90ولها مواصفات أفضل من سابقتها , هذه الكامٌرا رابعة حقاً 

 ...تطوراتها اآلن

. مع جودة عالٌة جداً للصورة ومعالج صور جدٌد CMOSتم تزوٌد هذه الكامٌرا بال

 !لها قدرات خارقة 25611تى صل حت ISOوسرعة ال مٌجابكسل 16دقتها تصل إلى 

 ل رابع دون اي تؤثٌر فً الصورةفهً تستطٌع التقاط الصور فً االضاءة الخافتة بشك

 ...كما لو فً المساء أو فً داخل البٌت مثالً 

كما أنها  مح بعالج سرٌع للصورةالذي ٌس Expeed 2وتحتوي أٌضاً على المحرك 

تتعامل و لونوالحفاظ على جودة األ عالٌاً جداً للصور مثل البلور تعطٌك تشوشاً 

Nikon D7000 مع ثالثة أنواع من ذواكر ...SD, SDHC, SDXC... 

دقٌقة كحد  21وهً تحفظ لمدة  وبجودة خارقة, فٌدٌو بشكل سلسلٌمكن تصوٌر ال

ها بؤجهزة وٌمكن أٌضاً إٌصال  mp4.و  mov.ادان وهً وتخزن الفٌدٌو بامتد, أقصى

وهً أكثر  TFT LCDشاشتها ثالث بوصات من نوع و, الصوت مثل الماٌكروفون

 .بكسل 921kودقتها , توهجاً من سابقتها
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Olympus E-5 

 

 XD... كامٌرا جمٌلة جداً 

الصور بدقة وتلتقط , مٌجابكسل 1223دقتها ... ومقاومة للماء... فهً مشهورة جداً 

تم تحسنها لتعطٌك جودة عالٌة  ...كثٌراً ما تستخدم فً التصوٌر تحت الماء, متناهٌة

 ...السابقة Olympusأفضل بكثٌر من الكامٌرات ... جداً للصور

وتعطً نتابج رابعة أثناء التصوٌر فً الضوء  6411حتى  111من  ISOسرعة ال

 ... الخافت

وٌمكن , استخدامها سهل... بكسل 920kودقتها ... بمقاس ثالث بوصات LCDشاشتها 

 ...وضعها بؤي زاوٌة

وتخزن الفٌدٌو لمدة طوٌلة جداً حتى تمتلا الذاكرة إلى ... تصور الفٌدٌو بجودة رابعة

 ... =(... وٌمكن وضع فلتر ألي صورة وألي نمط... أقصى حد
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مكان وبؤي وٌتٌح للمصور الحرٌة بوضع الفالش فً أي ... ومزودة بفالش السلكً

 ...^__^... زاوٌة

 SDXCو  SDHCو  SDو  I UDMAفهً تتعامل مع ... وإما عن الذواكر

" تلفاز عالً الجودة" HD Televisionوأجمل من ذلك ٌمكنك أشباك الكامٌرا بؤي 

 HDMIعن طرٌق كٌبل  ^-^...ومشاركة الجمٌع فً مشاهدة الصور على التلفاز

 .وهذه الخاصٌة للحاالت المتحركة طبعاً ...  1/8000... للكامٌرا سرعة غالق خٌالٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التصوٌر الفوتوغرافً                                       انظر إلى أحساسك          عبدهللا حسن الفارسً                                  

11 Dante_uae@hotmail.com 
 

Sony Alpha 550 

 

!... حقاً إنها رابعة... 2111لعام  Sonyأحد أقوى وأحدث ما قدمته الشركة العالمٌة 

إال أنها تعتبر كامٌرا جدٌرة ... Nikonو  Canonرغم أن لها منافسون مثل 

 ... =(باالقتناء

ومزودة أٌضاً بنظام ... مٌجابكسل 14ودقتها ... CMOSفهً تعتمد على نظام االلتقاط 

عن طرٌقها تقوم الكامٌرا بتصوٌر صورتٌن وتدمجهما ... HDR... داٌنمك عالً

 ...للحصول على أدق التفاصٌل وأكثرها وضوحاً 

لضوء وتكون رابعة فً ا... ٌمكن أستعمال الكامٌرا بمرونة وسهولة أثناء النهار

 ...فً المساء مثالً ... الخافت

ٌمكن التصوٌر فً االماكن المعتمة بالفالش وكؤنها لٌست ... وفالشها قوي جداً 

 ...هذا ٌجعلها أكثر تمٌزاً ... مظلمة
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وتعتمد ... ISOوهً حساسة جداً من ناحٌة ... AF... وهً مزودة بالتركٌز التلقابً

 ...التخزن الصور علٌه SDالكامٌرا على الذاكرة 

... ولكن ٌفضل أن تشحنه بالشاحن فهذا أسهل USBوٌمكنك أن تشحن البطارٌة بال

... إال أنها بطٌبة فً االستجابة أثناء التصوٌري الدٌنامٌكً... ولكن رغم هذه الممٌزات

 ...فهً تعتمد سرعتها على حسب حجم الذاكرة

 ...فهً تبقى رابعة... عموماً 

 

 

 ...قد تكون غٌر مفٌدة... ^-^... ماتهذا ما تمكنت من جمعه من معلو
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 +():^أنواع العدسات ^ :()+

 

تلك العدسات ... سنتعرف علٌها اآلن... سؤذكر أربعة منها هناك عدة أنواع للعدسات

لذا فهً باهظة ... ولها أمكانٌات رابعة... تساعدنا فً تحسٌن أفكارنا أثناء التصوٌر

 XDكما نرى فً الصورة العلوٌة ... بعضها كبٌر الحجم وبعضها صغٌر... "^^الثمن 

لتعرف ما العدسة  رموزهاال بد من التعرف على ... وقبل أن أخبركم عن العدسات

 :ورموز كالتالً... التً تناسبك

IS  :تعنً أن العدسة لها خاصٌة تثبٌت الصور... 

USM  :تعنً أن العدسة لها محرك فوكس سرٌع وهادئ... 

L  :وتحافظ على جودة الصورة, تعنً أن العدسة لها قدرات عالٌة فً األداء ...

 XDوأسعارها دابماً مرتفعة 

F  :كلما كان الرقم الرقم صغٌر ٌعنً أن فتحة العدسة ... تعنً سعة فتحة العدسة

وهً مناسبة لألماكن منخفضة ... ءوهذا ٌساعد كثٌراً على سحب الضو... أوسع

 ... =(األضاءة
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 Original Lens... عدسة الكامٌرا األصلٌة... أوالً 

 

 55mmحتى  18mmوهً من ... حٌن تشترٌها... هذه العدسة تؤتً مع الكامٌرا

وتصور , صارت اآلن تؤتً مع الكامٌرات عدسات أقوى منها... وهً فً تغٌر دابم

 80mmحتى  18mmمن ... لمسافات أبعد

أن تتعلم الكثٌر من " إذا كنت مبتدباً "لكن ٌمكنك ... قد ال تعجبك... إنها عدسة جٌدة

 ... =(فهً ستكون معلمتك األولى وبداٌة مشوارك فً هذا الدرب... خاللها

 ...أو فً السواحل والسهول, فوق سفوح الجبال, ٌمكنك التصوٌر المناظر الخالبة
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 Zoom & Prime Lenses... والبراٌم الزوومعدسات ... ثانٌاً 

 

... تستخدم لتصوٌر المسافات البعٌدة... متوفرة دابماً فً محالت التصوٌر الفوتوغرافً

أو كنت فً مباراة كرة ... خصوصاً إذا كنت ترٌد تصوٌر الحٌوانات فً البراري

إنها فعالة فً ... ٌمكنك تصوٌر الالعبٌن عن قرب حٌن تكون فً المدرجات... القدم

 =( الكثٌر من المواقف

 70mm-200mmأقلها بعداً هً 

والسبب فً ذلك ظهور عدسات أقوى منها ... ستختفً هذه العدسة فً غضون سنٌن

لكنً أعتقد أن  2000mmفهناك عدسات تصل حتى ... بكثٌر وهً فً تطور مستمر

 \=ربما ... هناك من سٌحتاج عدسات أقل

إذا ... أي ذات بعد بإري ثابت... فهً ال تقرب أبداً  "البداٌة"إما عن عدسات البراٌم 

 ...ٌعنً أنها ثابتة عند هذا الرقم وال ٌمكن التقرٌب 50mmكانت العدسة لها 
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 Macro Lenses... عدسات الماكرو... ثالثاً 

 

وهً مختلفة عن @ ...=هذه العدسات لها قدرة خارقة على تقرٌب األشٌاء كالمجهر

ونتابجها مذهلة جداً تتفوق ... ٌمكنها أظهار التفاصٌل الدقٌقة للكابنات... باقً العدسات

ولكن هذه ... فالعدسات العادٌة مصممة للتصوٌر العادي ال أكثر... على باقً العدسات

 XD... لمةالعدسة رهٌبة بمعنى الك

بنفس ... وٌمكنك تصوٌر بها باالعتٌادٌة أو بالقرب, سهلة االستخدام ومرنة أٌضاً 

 ...العدسة ودون حاجة إلى إضافات
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 Fisheye Lenses... عدسات عٌن السمكة... رابعاً 

 

...  XDذلك ألنها تعمل كما لو أنك ترى بعٌن السمكة"... ^^أسمها غرٌب ألٌس كذلك

 ...العدسات تعطٌك صورة بؤنحناءات غٌر واقعٌةهذا النوع من 

 ... =(فً التصوٌر الحقاً سنرى مدى قدراتها 

 

 

ولكن كما ... ربما لم أجمع المعلومات الكافٌة... هنا أنتهً من عرضً ألنواع العدسات

وتقلٌل ... أننً أرٌد أختصار الطرٌق على كل شًء... ذكرت فً مقدمة هذا الكتاب

 +^_... عدد الصفحات
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 }&{(أنواع التصوير الضوئي ) }&{

 

وفق مخططاتً لهذا ... أن هناك عدة أنواع للتصوٌر الفوتوغرافً, كما نعلم جمٌعاً 

لنتعرف أكثر على ... سؤحاول جاهداً ذكر هذه األصناف ووضع مثال لها... الكتاب

وسؤبذل جهدي لتوضٌح طرٌقة تصوٌر كل نوع للحصول على أفضل ... الصنف

 =)وقد ال أتمكن من شرح بعضها لعدم توافر االمكانٌات  ...الصور

 ...عموماً دعونا ندخل فً صلب الموضوع

 

 

خصوصاً أن أغلبنا ال ٌملك ... فً بعض األحٌان نشعر بالملل وال نعرف ماذا نصور

طبعاً ال أحد ٌرٌد تصوٌر صوراً ... فقط أنت بحاجة إلى فكرة... ورشة أم ما شابه ذلك

فؤنا كمبتدئ أقوم ... الكل بالتؤكٌد ٌرٌد أحتراف التصوٌر"... ي كالمٌعنً أ"عادٌة 

 ... =(...بتجارب كثٌرة حتى أصل إلى المطلوب

 

 

 ...فالتجارب هً التً تعلمنا... فٌستحسن أن تفعل مثلً
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 Natural Photography... تصوٌر الطبٌعة

هذا النوع من التصوٌر جمٌل جداً وكثٌراً ما ٌحمسنا ..  Landscapeأو كما ندعوه بال

خصوصاً إذا كنا موجودٌن على بقعة رابعة من هذا الكوكب الملًء , لتصوٌره

 ...باألسرار

واألهم من ذلك على االلصورة أن تحتوي عناصر ... ٌجب مراعاة الزاوٌة واإلضاءة

وكثٌراً ... والغٌم إن وجدواوالشمس والقمر والنجوم ... طبٌعٌة مثل األرض والسماء

 ...هذا النوع ما ٌكون عند الغروب أو الشروق

 (قد ال تكون فوق المطلوب^^ صورة من تصوٌري... )وهذا مثال علٌه
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 City Life Photography... حٌاة المدن

ٌجب أن تحتوي ... وحٌاة البشر فٌها... هذا التصوٌر ٌعبر عن ما ٌدور فً المدن

 ...المبانً وبعض األشٌاء التً تعبر عن المدٌنةالصور على 

 "(^^... صورة مسروقة من قوقل) ...مثال على حٌاة المدن
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 Night Photography... التصوٌر اللٌلً

فهذا التصوٌر له ... وله خواص ٌجب مراعاتها... هذا التصوٌر ال ٌصور إال فً اللٌل

المهم أن ... بعدة دقابق أو بساعة ٌمكن التصوٌر بعد غروب الشمس... وقت محدد

وال ٌستعمل الفالش ... وٌمكن التصوٌر قبل شروق الشمس أٌضاً ... ٌكون فً اللٌل

لذا ٌفضل ... وٌستحسن أن تكون الكامٌرا ثابتة... حتى نحصل على نتابج مبهرة

 ...أو وضع الكامٌرا على سطح ثابت.. استخدام الحامل الثالثً 

 (Judd Pattersonألتقطت من قبل ) ...اللٌلًمثال على هذا التصوٌر 
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 Wild Life Photography... تصوٌر الحٌاة البرٌة

حٌن  XDألن علٌك أقتناص الحٌوانات ... تحتاج إلى المراقبة والحذر ودقة التوقٌت

 الخ...كالطٌور والزواحف والثدٌات... ترٌد تصوٌرها وهً فً بٌبتها الحقٌقٌة

أن تدرس هذا الحٌوان جٌداً وتدرس طبٌعته وحٌاته وخصوصاً قبل التصوٌر علٌك 

حتى تتمكن من أدراك الزمن المناسب والمكان المناسب أللتقاط أفضل ... وقت التكاثر

 ...الزواٌا

صورتها بعد صبر طوٌل دام لثالثة ... من تصوٌري) ...مثال بسٌط عن هذا الصنف

 (XD إال هذهصورة ولم تعجبنً  251حوالً  رتهوصو  ... أٌام
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 Black & White... األسود واألبٌض

... خصوصاً أنه ٌضفً للصورة معانً وجمال ال ٌمكن وصفه أحٌاناً ... أعتبره فناً راقٌاً 

ولكن ال داعً للقلق ... وبعضها ال... بعض الكامٌرات تحتوي على هذه الخاصٌة

باستخدام برامج تعدٌل  =( فٌمكن الحصول على األسود واألبٌض بالقلٌل من التعدٌالت

 ...الصور

 ("...^^من تصوٌري... )مثال على االبٌض واألسود
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 Macro Photography... التصوٌر القرٌب

وتستخدم ... ولهذا التصوٌر عدسات خاصة وتدعى ما كرو... تحدثُت عنه مسبقاً 

 ...لبرز تفاصٌلها أكثر وأكثر... لتصوٌر الحشرات واألزهار بكثرة

 (أخذتها من قوقل... =)... ال أعلم من التقطها... )المثال
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 Portrait Photography... تصوٌر األشخاص

وٌتمحور هذا النوع من التصوٌر على تصوٌر ... لهذا التصوٌر أسالٌب كثٌرة 

ٌفضل التركٌز على الوجه (... األطفال والشباب وكبار السن... )الشخصٌات

 ...أبراض العٌون ومالمح الوجه وتجعل باقً المنظر مشوشاً علٌك ... والكتفٌن

 (قصدُت جعل الخلفٌة واحدة... من تصوٌري... )مثال على ذلك
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 Abstract Photography... التصوٌر التجرٌدي

وٌكمن ... أي عندما تراها تثٌر لك بعض التساإالت حولها... ٌقصد بها تجرٌد الصورة

 ...وٌصعب قراءتها... تراها بعمق ولكنك ال تفهمها... ذلك فً فكرة الصورة

 (من تصوٌري...)مثال على التجرٌد
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 photojournalism... التصوٌر الصحفً

... وأختٌار الموضوع الجذاب... هذا النوع من التصوٌر ٌحتاج إلى سرعة ودقة ونباهة

وال ٌجوز .. .خصوصاً إذا كان الحدث مهماً ... ٌجذب المشاهدٌن لٌثٌر أهتمامهم

علٌها أن تكون واضحة فً المعنى وتشٌر إلى شًء ... للصورة أن تكون مبهمة ومعقدة

 ...ما

 " =)ال أعلم من صورها "!  أال تثٌر انتباهك؟... انظر إلى هذه الصورة... مثالً 
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 Sport & Motion Photography... والحركً التصوٌر الرٌاضً

اقتناص الفرصة لقلب الحدث الرٌاضً الذي ... الصحفًهو ٌعتبر جزء من التصوٌر 

ٌجعل الجمهور ٌركض خلف الحدث لمعرفة التفاصٌل المهمة تتعلق فً الكرة القدم 

 ...أو كغٌرها من الرٌاضات... مثالً أو مسابقات السٌارت

على المصور أن ٌدرك وٌعرف كل شًء عن الرٌاضة التً سٌصورها كً ال ٌفوته 

ودابماً تستخدم ... ٌدرس طرق وأسالٌب هذا النوع من التصوٌر وعلٌه أن... شًء

ففً أثناء المباراة ال ٌمكنك االقتراب من ... عدسات الزووم فً هذا النوع من التصوٌر

 ...فتصور من مسافة بعٌدة... الالعبٌن أو من الملعب

 ...فالمصور ٌتبع الجسم المتحرك لٌصوره... والتصوٌر الحركً جزء من الرٌاضً

 .وكثٌراً ما تستخدم للدعاٌة عن سٌارة... والخلفٌة تكون مطموسة وغٌر مفهومة معالمها

 (Mariano Kampألتقطها ) ...مثالً 
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 Water Photography... تصوٌر الماء

وتصوٌر الماء ... هناك تصوٌر قطرة ماء... لهذا الصنف من التصوٌر أنواعهناك 

واألشكال العجٌبة ... وتصوٌر الماء الثابت ...والنوافٌر المتحرك كاألنهار والجداول

 ...للماء

 !!خٌالٌة على المصور تعلم حركات أمواج الماء وجزٌباتها حتى ٌصور صوراً 

 200\1على االقل ... علٌك أستخدام غالق سرٌع جدا  ... إذا أردت تصوٌر قطرة ماء

... ء جداً ٌكون الغالق بطًٌجب أن ... وإذا أردت تصوٌر الماء بسالسة وانسٌابٌة

ثانٌة كما  31وهناك كامٌرات ٌمكن أن تبطا الغالق ألكثر من  ...حد ثانٌتٌن كؤدنى

 ...ذكرت سابقاً 

 ...هذه الصورة لقطرة صورتها مسبقاً مثل 
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 Still Life Photography... تصوٌر الحٌاة الصامتة

(... عنصر أو عناصر... )ساكنةوعناصر ... هذا التصوٌر ٌحتاج إلى مكونات ثابتة

وكثٌراً ما تستخدم لألعالنات رغم أنها ... أو الطبٌعة الهادبة... ٌمكن أن تكون جماداً 

عكس األعالنات الرٌاضٌة التً تحتاج إلى ... تحتاج إلى تركٌز وتخطٌط وعناٌة

 ...السرعة

 ...مثال بسٌط من تصوٌري
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 Commercial Photography... التصوٌر اإلعالنً

وٌحتاج إلى خبرة فً ... ٌمكن أستعمال كل أنواع التصوٌر الضوبً فً هذا الصنف

وٌعتمد على دراسة الموضوع المطلوب للتصوٌر ... برامج التنسٌق وإنتاج الصور

... ولكنه ٌحتاج إلى خٌاٍل خصب... بإتقان حتى ٌحصل المصور على أروع النتابج

 ...وإبداع المصور المحترف

 (photostudio.comمن ) ...الصورة مثالً  كهذه
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 Aerial Photography... التصوٌر الجوي

ٌقوم المصور بركوب هٌلوكبتر أو الصعود فوق الجبال حتى ٌكون فً مكان مرتفع 

مثل المبانً والجبال ... لكً ٌصور الصور من هذه األماكن... جداً عن األرض

 landscapeوٌمكن أن ٌصور الطبٌعة ... وحتى المالعب... وفوهات البراكٌن

 ("^^الجبلكنت فوق ... من تصوٌري... )مثال على التصوٌر الجوي
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 TV Photography... تصوٌر التلفاز

وٌعتبر نوع حدٌث ... تصوٌر صورة من التلفاز بدقة وزاوٌة صحٌحة... هو وببساطة

 ...لكنً أعتقد أنه لٌس من السهل تصوٌر هذا النوع"... XDٌعنً أمسات نزل بالسوق "

 (Mattia Insolera: تصوٌر) ...مثال
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 Architecture Photography... التصوٌر المعماري

ٌقوم المصور بدراسة المبانً ... التصوٌر المعماري... ^^أعتقد أنه واضح من أسمه

علٌه أظهار وإبراز جمال المبنى , فحٌن ٌبدأ بالتصوٌر... ومعرفة أفضل زواٌاها

 ...داخلً وخارجً... وللتصوٌر المعماري نوعان... وروعته

 (فً مول دبً... من تصوٌري... )أطول برج فً العالم, رج خلٌفةانظر إلى ب
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 Panorama... البانوراما

ثم ... قد تكون أكثر من ثالث صور"... صورة تكمل األخرى... "ألتقاط صور متسلسلة

وهناك ... ٌتم شبكها بعضها البعض للحصول على صورة عرٌضة جداً أو طوٌلة جداً 

فقط أضغط على الزر وحرك الكامٌرا من الٌمٌن إلى ... البانوراماكامٌرات لها خاصٌة 

 ...فٌلتقط لك صورة البانوراما... الٌسار

 (John Wattieألتقطها ... )تماماً كهذه الصورة
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 Silhouettes... لوٌتٌالس

وكثٌر ما ٌكون ... التً تجذب الكثٌر من المصورٌن... فن من فنون التصوٌر العرٌقة

وهذا النوع من ... وٌكون فً ذلك بوجود الضوء خلف الكابن... تصوٌرها معنوي

ٌجب أن تكون المجسمات أو الكابنات شدٌدة ... التصوٌر مفضل عند معظم المصورٌن

وٌفضل أن ... والخلفٌة ٌفضل أن تكون ملونة... ال ٌمكن ألحد رإٌة مالمحها... السواد

 .ٌصور هذا النوع وقت الغروب

 (من تصوٌري... )سلوٌتمثال لل
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 +#-[بدايتك في التصوير ] -#+
ونادراً ما ... كلنا نتعلم من تجاربنا... ولٌس هناك بدأ بداٌة صحٌحة... لكل شًء بداٌة

حافل بالعوابق وطرٌقنا إلى األحتراف التصوٌر ... نعثر على أحد نجح من أول تجربة

 ...بداٌة صحٌحةولكن قد تختفً هذه العوابق لو بدأنا ... المعقدة

وكٌف ممكن أن ننطلق بداٌة ... سؤتحدث عن بداٌتً فً التصوٌر... وكونً مبتدئ

حتى ... وقبل ذلك علٌك أن تقرأ الكتٌب الذي ٌؤتً مع الكامٌرا... ^____^ ...صحٌحة

 ...تعرف ممٌزاتها وخواصها

 ...هككل شًء ٌثٌر انتبا... حاول تصوٌر كل شًء تراه أمامك, حٌن تمسك الكامٌرا

... فقط صور من زاوٌة الناس لم ٌعتادوا علٌها... حاول أن تصور بزواٌا غٌر مؤلوفة 

ولكن ماذا لو ... إذا صورت من زاوٌة أعتٌادٌة فإنها لن تجذب أحداً ... فمثالً الزهور

 !...ستحدث فرقاً ألٌس كذلك؟... ؟؟.صورت من أسفل الزهرة أو من أي زاوٌة أخرى

 =( ...مثالً كهذه الصورة 
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هناك مبتدإن ٌستعملون  !ما هً الوضعٌة الصحٌحة للمصور؟..  ..!!لكن قبل كل شًء

 XD... كهذه الوضعٌة مثالً  ...وٌمسكونها بطرٌقة خاطبة... الكامٌرا أستعماالً خاطباً 

 

بل ستإلم أصابعك وستصور صوراً ... هكذا لن تتمكن من تصوٌر الصورة المطلوبة

كان المصممون ... لذا كان التفكٌر فً الوضعٌة الصحٌحة مطوالً ... <>.. غبٌة

وعثروا على أفضل ... ٌبحثون عن المضعٌة المناسبة والمرٌحة فً االستخدام

 ...وهً كالتً فً الصورة... وضعٌة
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 ...وللوضعٌة العامودٌة لها نفس الوضعٌة ولكن بتدور الكامٌرا هكذا

 

 

إذهب إلى المكتبة وأشتري ... ٌاً عن التصوٌرهناك مجالت وكتب كثٌرة تصدر ٌوم

وانظر إلى صور من تصوٌر المحترفٌن وحاول أن تعرف ... بعض الكتب واقرأهم

 ...وحاول تطبٌقها... استنتج أفكار الصورة... كٌف صوروا هذه الصور

لٌتوسع فكرك وٌزداد ... وأبداعاتهم الرابعة... هناك مالٌٌن المواقع صور للمحترفٌن

 +^_ ...خصوبة خٌالك

... أمشً فٌها على قدمٌك... فً قرٌتك أو مدٌنتك... وأخرج خارج بٌتك... خذ كامٌرا

انظر إلٌه !!... أي شًء... وحاول أن تجد شٌباً ٌستحق التصوٌر... أنظر ٌمٌنا  وٌساراً 

فقط أشعر ... وجرب التصوٌر من زواٌا مختلفة... من خالل عدستك بمنظور آخر

 ...وأكثر من تجاربك... التصوٌربالرغبة فً 

 XDٌعلم الشطار ... فالتكرار
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 "!؟!" \كيف تصور "! / ؟!"
 

... وسؤترك لك البقٌة لتتعلمها لوحدك... سؤشرح هنا ثالثة أنواع من التصوٌر... هممم

وستجد مبات ... =( كثرة التجارب تعلمنا الكثٌر الكثٌر عن التصوٌر... فكما قلت

 Canon 550Dوسؤستعمل كامٌرتً للتصوٌر وهً  ...بسهولةالدروس فً االنترنت 

 ...دعونا نبدأ عموماً ... لكن األمور متشابها... ال أعلم عن ما ستستخدمه من الكامٌرات

 

 ؟Portraitكيف تصور األشخاص @_ 

 

 ...ٌمكنك تصوٌر شخص أو عدة أشخاص

ولو كنت ... إذا كنت فً الخارج ال تستخدم الفالش... جد الخلفٌة المناسبة أوالً ... أوالً 

أو ٌمكنك " ٌجب أن تشتري مصابٌح جٌدة ومناسبة"فً غرفة ضع األضواء بنفسك 

 ...أستخدام الفالش ولكن ٌجب أن تجعله لألعلى وٌستحسن وضع عاكس على السقف

 

لنجعل الشخص ..  4.5Fالعدسة على رقم  أجعل فتحة... أضبط خصابص الكامٌرا

 41وأضبط سرعة الغالق إلى ..  +1وزد اإلضاءة إلى رقم ... خارج نطاق الخلفٌة

إذا كان خلفه جدار فعلٌه أن ٌقف بمسافة متران أو ... وإما عن الشخص... كحد أدنى

دسة إلى العأجعله ٌنظر ... كلما كان أبعد كان التشوش أقوى... متر ونصف كحد أدنى

 +^_... وصور... أو ٌنظر فً اتجاه آخر تظن أنه مناسب

 XD...وٌمكنك التالعب بحدة اإلضاءة فً الكامٌرا لتحصل على نتابج رابعة
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 ... وهذه هً تجربتً فً تصوٌر البورترٌه

 

 

 XD... أبحث فً االنترنت وستجد ما ٌعجبك... هذا لٌس بورترٌه أحترافً
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 ؟Water Dropكيف تصور قطرة ماء @_ 

 

فقط اضغط على زر التصوٌر عن تالطم القطرة ... هذا النوع ٌحتاج إلى التركٌز قلٌالً 

 ... =(بالماء لترى ما ٌحدث للماء

 ...فقط ٌحتاج إلى تدرٌب بسٌط... األمر لٌس بهذا التعقٌد كما ٌظن بعض المبتدبون

 

وٌفضل أن ٌكون " حوض مملوء بالماء... األمر ببساطة... لنصور قطرةماذا نحتاج 

وحامل ثالثً لٌثبت  ...وورقة بٌضاء ...كٌس ماء معلق... "األسودالحوض باللون 

 ...الكامٌرا جٌداً 

 !فما الحل؟... أنا ال أملك ورشة للتصوٌر... لكن هناك مشكلة

 !!تصرف"... XDدبر عمرك ... "الحل بؤختصار شدٌد

 ...!!أنظر أنا ماذا فعلت

 

ولكن ما ... ا شبه مجزرةأعلم أنه... ههههههههه

كان ال بد لً أن اتصرف حٌال ... ^-^بالٌد حٌلة 

قطعة "و" معلق المالبس"فقط أستخدمت ... ذلك

توضع علٌها " منضدة"و" كٌس الخبز"و" ورق

 ... ههههههه... زهرٌة

 (<_<... زٌن أمً ما شافتنً)
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ماذا وضعت ورقة بٌضاء ل!!... سإال

 !كبٌرة خلف الوعاء؟

بل ... خلفٌةلم أضعها ك :الجواب

... وضعتها لتعكس الفالش على الماء

ٌجب أن تكون بٌضاء لتعكس األلوان 

ماذا لو وضعت ورقة ... السبعة

 ^_^ستعكس ألواناً !... ملونة؟

 

 

 

نثقب الكٌس بؤبرة حتى ... بعد تجهٌز كل شًء

ونحاول جعله ٌقطر فً وسط ... ٌقطر الماء

 ...ابجالوعاء كً نحصل على أفضل النت

وال تنسى أن تجعل الماء ٌقطر بإنتظام حتى 

 ^_^... تستطٌع التتبع القطرة أثناء سقوطها
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 ...ننظر خالل الكامٌرا

ولكننا سنجد صعوبة فً التركٌز على 

ضع سكٌناً أو قلماً فً ... لذا... القطرات

وأضبط التركٌز على ... مكان سقوط القطرة

 XD ...السكٌن كما فعلت أنا

 

 

 

وهو الوضع  MFثم نضع الفوكس على 

كً ال ٌتغٌر الفوكس أو ول... الٌدوي

 .. =(التركٌز حٌن نصور

 

 

 211تؤكد من ضبط سرعة الغالق إلى 

 

ركز ... ولم ٌبقى لنا سوى التصوٌر وألتقاط القطرات... كل شًء معد اآلن... حسناً 

وقبل ... الماءنظرك إلى الكٌس وعندما تسقط القطرة تتبع سقوطها حتى ترتطم ب

 ...تدرب على ذلك كثٌراً حتى تتعود... وصلولها للماء بقلٌل أضغط على زر التصوٌر

                                             _^+ 
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 ... =(وأخٌراً هذه هً نتٌجة تدرٌباتك

 

 

ستصل إلى مستوى ... ولكن إذا أطلقت لخٌالك العنان... المستوى المطلووببلٌست 

 ... رابع جداً 

 ...فقط تدرب علٌها

 

 

 



 التصوٌر الفوتوغرافً                                       انظر إلى أحساسك          عبدهللا حسن الفارسً                                  

46 Dante_uae@hotmail.com 
 

 ؟Panoramaكيف تصور البانوراما @_ 

 

 XD!! أخٌراً تمكنت من تصوٌر البانوراما... بعد أربع تجارب فاشلة

... نبدأ بهذا الفن الجمٌل عموماً هٌا... ولكن ٌحتاج إلى القلٌل من الدقة... األمر سهل

 ... =(وال داعً لكثرة الكالم

وأنا  ...نقوم بتصوٌر عدة صور من الٌسار إلى الٌمٌن للمنظر الذي نرٌده... أوالً 

 ^_^ صورت ثالث صور لباحة منزلً

 

 

وٌستحسن أن ٌكون من ... نقوم بفتح الفوتوشوب... وعندما نحفظ الصور على الجهاز

 "...منه حدثأو أ Adobe Photoshop CS4"األصدارات الحدٌثة 

 :وأتبع الخطوات التالٌة

 

 Photomergeوأختر الخٌار  Automateثم أذهب إلى  Fileأضغط على قابمة 

 كما فً الصورة Browserقم بؤختٌار الصور بالضغط على ... ستظهر لك نافذة
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فً القابمة على  Cylindrical وأنا سؤختار ... ٌجب أن تكون األرقام بالترتٌب

 ...OKوأضغط على ... وأنت أختر الذي ٌناسب ذوقك... الٌسار

 ...وأنتظر حتى ٌتم دمج الصور

 

 

 ...وستكون النتٌجة كالتالً
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أضغط على قابمة ... لذا... فً بعض األحٌان ستالحظون وجود تشققات فً الصورة

Layer  وأختر الخٌارFlatten Image 

 ...وأحفظها..  Cropالقطع  الصورة بؤداةأقطع ... وأخٌراً 

 +^_... وهذه هً النتٌجة النهابٌة لتجربتً

 

 

 

 

 

 

الدروس فً  ستجد المبات... وكما ذكرت... ةهنا نكون قد أنتهٌنا من الدروس الثالث

 XD... وأشتري مجالت التصوٌر أو بعض الكتب... االنترنت
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 *_(معالجة الصور ) _*
 

وتغٌر ... لذا ٌمكننا تعدٌلها... تكون فً الصور أشٌاء تشوه جمالهافً بعض األحٌان 

 ...وكثٌراً منا ٌرٌد كتابة حقوقه علٌها... لونها أو حتى تحجٌمها

 Adobe Photoshop CS4سؤستخدم برنامج 

 

لتعرفه عن % 21ٌكفٌك فقط ... ال ٌجب علٌك تعلم البرنامج حتى األحتراف

... سبة قلٌلة ولكنها تكفً لجعل صورك تفوق الخٌالهذه تبدوا ن% 21... الفوتوشوب

 ...ما سؤشرحه فً هذا القسم هو بسٌط جداً ... عموماً 

 .جعل األلوان باهتة أو ساطعةو أ .كٌفٌة تحوٌل الصور من ملونة إلى األبٌض واألسود

 "Sepia"و" Cyanotype"وكٌف تضع على الصورة الفلتران ... كٌف تغٌر األلوان



 التصوٌر الفوتوغرافً                                       انظر إلى أحساسك          عبدهللا حسن الفارسً                                  

51 Dante_uae@hotmail.com 
 

 ...هذا القسم مخصص لألشخاص الذين ال يجيدون الفوتوشوب.. .طبعاً 

 ...سود واألبٌضكٌف تحول الصورة إلى األ.. .أوالً 

 ...ستظهر لك هذه النافذة... Ctrl+Uثم أضغط ... الصورة فً الفوتوشوبافتح 

 

إلى الٌسار وسترى أن الصورة تبهت ألوانها  Saturationمإشر شرٌط الحرك 

 .رى تغٌر الصورة إلى األسود واألبٌضصى الٌسار ستأقحرك المإشر إلى ... تدرٌجٌاً 

لوان جرب وسترى أن األ... \= !حركنا المإشر للٌمٌن؟ لوماذا سٌحصل .. .لكن

وٌجعله أكثر ... ألنه ٌبرز األلوان أكثر... وهذا مفٌد جداً جداً ... أصبحت أكثر سطوعاً 

 =(... جماالً 

سترى تغٌر األلوان فً الصورة إلى ألوان ... Hueحرك مإشر جرب  ...حسناً 

 XD ...وجمٌل أٌضاً ... وهذا مفٌد فً أغلب األحٌان... مختلفة
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وسترى التغٌر  Cyanotypeضعه على خٌار ... لىفً األع Presetشرٌط الفً 

وأستمتع بجمال ..  Sepiaط إلى وغٌر الشرٌ... وكؤنك وضعت فلتراً ... الكبٌر للصورة

 ...صورك

بتصغٌرها أو ... قصد بتحجٌم الصورةأ ...كٌف ٌمكننا تحجٌم الصورة؟؟... جداً حسناً 

 "^^  ...درس نحول تهحول>> " حجم"كلمة  وهً مشتقة من... تكبٌرها

 ...وستظهر لك النافذة التالٌة...  Ctrl+alt+Iأضغط على فقط 

 

أسفل ٌسار  Constrain Proportionsعلى الخٌار " صح"من وجود عالمة تؤكد 

 Widthٌعنً لو غٌرت العرض ... ذلك سٌفٌدنا فً تغٌر دقٌق لحجم الصورة... النافذة

وسترى ما ... جرب وغٌر الرقم فً العرض أو الطول... معه Heightسٌتغٌر الطول 

 ...لٌعتمد الحجم OKثم أضغط ... أعنٌه

تعلم معالجة ل المجال ؤترك لكس... أعتقد أنه قصٌر... نكون أنتهٌنا من هذا القسمهنا 

ؤنتم تعلمون أننً ال أرٌد اإلطالة فً هذا ف... بنفسك حتى تزٌد من خبرتكالصور 

 ...كما ذكرت فً المقدمة... الكتاب
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 +-)المراجع ( -+
 -:اخذت االفكار من هذه المواقع... التصوٌر الفوتوغرافًتارٌخ  -

http://www.atiaf.com/vb/atiaft40739.html 

http://vb.arabseyes.com/t37167.html 

 

 -:صلت على المعلومات من هذه الروابطح... أنواع الكامٌرات -

550D Canon : 

500d-vs-550d-http://www.moshtry.com/canon/ 

Nikon D7000: 

http://www.nikon.com/about/news/2010/0915_d7000_02.htm 

5-Olympus E: 

http://www.olympusamerica.com/oai_HeadlinesDetails.asp?pressNo=796 

Sony Alpha 550: 

550/?tab=article-http://www.itp.net/arabic/579095 

 

 -:حصلُت على األفكار من هذه الروابط... أنواع العدسات -

 :جمعت المعلومات من هنا... عدسات الماكرو

http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=101143 

 :عدسات عٌن السمكة والبراٌم ورموز الكامٌرا

thread.php?p=19543446http://www.al8ma.com/vb/show 

 

http://www.atiaf.com/vb/atiaft40739.html
http://vb.arabseyes.com/t37167.html
http://www.moshtry.com/canon-550d-vs-500d/
http://www.nikon.com/about/news/2010/0915_d7000_02.htm
http://www.olympusamerica.com/oai_HeadlinesDetails.asp?pressNo=796
http://www.itp.net/arabic/579095-550/?tab=article
http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=101143
http://www.al8ma.com/vb/showthread.php?p=19543446
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 -:كل معلوماتً من... أنواع التصوٌر الضوبً -

http://www.t7di.net/vb/showthread.php?t=8243 

 

 -:من هنا... كٌف تصور -

 ؟Portraitكٌف تصور األشخاص 

http://www.alflash.com/vb/showthread.php?t=2112 

 ؟Water dropكٌف تصور قطرة ماء 

http://www.youtube.com/watch?v=fwExpFDUC9Y 

 ؟Panoramaكٌف تصور البانوراما 

http://www.nshj.com/vb/showthread.php?t=32409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.t7di.net/vb/showthread.php?t=8243
http://www.alflash.com/vb/showthread.php?t=2112
http://www.youtube.com/watch?v=fwExpFDUC9Y
http://www.nshj.com/vb/showthread.php?t=32409
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 &)+الكواليس +( &
قررت كتابة ... بعد دراسة طوٌلةوأخٌراً 

فً الحقٌقة سبب كتابتً لهذا ... هذا الكتاب

عن  الكتاب هو أحد أصدقابً الذي سؤلنً

أسهل طرٌقة للوصول إلى األحتراف فً 

ولكن بعد تفكٌر أدركُت بعدم ... التصوٌر

وجود طرٌق مختصرة ألحتراف أي 

 ...فالمعادلة واضحة... شًء

 النجاح= العمل الجاد + الهدف 

 

ابة هذا الكتاب أسبوعان منً كتأخذ 

- :كالتالًكان و... كامالن

 الفكرة -

 التخطٌط -

 الدراسة -

 المعلوماتجمع  -

 الكتابة -

 

ولكننً ... أننً محترفٌعتقد البعض قد 

... وال أخفٌكم سراً ... فً الحقٌقة مبتدئ

التً  أول تجربة بانوراما ناجحة كانت

 .شرحتها فً هذا الكتاب
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ال ٌعقل أن أكون ف... ر المعلوماتشدٌد الحرص فً الحفاظ على مصادكنُت 

 ...لكن بعض األقسام كانت من كتابتً الخاصة... صاحب هذه المعلومات كلها

وقد شعرُت وكؤننً مدرس وأمامً ... سعٌداً جداً أثناء كتابتً لهذا الكتابكنُت 

وقد ... لمبتدبٌنكتابً هذا ل... وكما ذكرت... سبورة وأشرح للطالب الجدد

 ...على جمع المعلومات المفٌدة لهمحرصُت أٌضاً 

 

- :ٌمكنكم مراسلتً على أٌمٌلً الشخصً... أو المراسلةللسؤال 

uae@hotmail.comante_D 

- :facebookعلى صفحتً فً أو 

http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=709146918 

 my operaصفحتً فً أو على 

alfarsi/blog-http://my.opera.com/abdullah/ 

 

 ...والتعلٌق أٌضاً ..  my operaوٌمكنكم زٌارة ألبومً الصوري فً 

alfarsi/albums-http://my.opera.com/abdullah/ 

 

 "كتب"المكتبة االلكترونٌة  ستجدون هذا الكتاب في

http://www.kutub.info 

 مدونتً فً مكتوب ًفأو 

http://dante2uae.maktoobblog.com/ 

 4sharedأو فً حسابً 

http://www.4shared.com/dir/n5ezRL4A/sharing.html 

 

 

mailto:Dante_uae@hotmail.com
http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=709146918
http://my.opera.com/abdullah-alfarsi/blog/
http://my.opera.com/abdullah-alfarsi/albums/
http://www.kutub.info/
http://dante2uae.maktoobblog.com/
http://www.4shared.com/dir/n5ezRL4A/sharing.html
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 31/1/2111: تارٌخ انتهابً من هذا الكتاب

 

أتمنى أكون قد أفدُت ولو ... لكم على جولتكم فً حدٌقة كتابً المتواضعشكراً 

 ...شكراً من كل أعماق قلبً... القلٌل منكم

 

 ...عبدهللا.. .تحٌاتً

 

 

 

 حبمد اهللمت 


