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 إمكانات التصوير الضوئي واإلفادة منها في اثراء التصوير المعاصر
 وفيق طه محمد جودة

 كمية التربية النوعية - جامعة الفيوـ      
   تخصص تصوير-قسـ التربية الفنية 

 ممخص البحث
 "إمكانات التصوير الضوئي واإلفادة منها في اثراء التصوير المعاصر  "

الكػػاميراف د ػػا العالقػػة بػػيف التصػػوير الاػػووي والتصػػوير الليتػػي متباالػػة منػػ  اختػػراع 
استفاا الفنانيف مف اختراع آلة التصوير الفوتوغرادي دي استخاـ الم طة الفوتوغرادية 
كمرجع أو كأااة لمن ؿ المباشر دتمعب الصورة الفوتوغرادية هنا اور االسكتش لتنفي  
الموحػػػاتف وممػػػا ينفػػػي الحاجػػػة لػػػادع  مػػػف المػػػوايالت أو قاػػػا  دتػػػرات طويمػػػة دػػػي 

يةف سػمحت الفوتوغراديػا لمفنػانيف بتوسػيع حػاواهـ وسػمحت ل ػـ الرسومات التحاير 
اياػػػا بتصػػػوير ااشػػػيا  التػػػي كانػػػت سػػػاب ا مسػػػتحيمة بالنسػػػبة ل ػػػـف م ػػػؿ المشػػػاها 
الحاػػريةو ول ػػا أصػػبب  لػػؾ ببسػػاطة مسػػالة تسػػجيؿ لممنظػػرف  ػػـ العػػواة ل سػػتوايو 

 حيث يمكن ـ إكماؿ عمم ـ اوف أي قيواو
 وتوصمت نتائج البحث إلى:

أصبحت الوساوط التكنولوجية الحاي ة م ؿ الكاميرا الفوتوغراديةف عنصرا  -
 أساسيا يستخامه الك ير مف دناني الواقعية دي أعمال ـ

 عبير فؤاد عثمان أ.م.د/    
  –كمية التربية النوعية -جامعة الفيوـ 

تخصص تصوير        -قسـ التربية الفنية   

 هشام محمد مبروكأ.د/  
  –كمية التربية النوعية -جامعة الفيوـ 

         تصويرتخصص - قسـ التربية الفنية
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ااسػػػموب الػػػواقعيف يمكػػػف أف يحمػػػؿ مختمػػػؼ ال ػػػيـ الجماليػػػة والتشػػػكيميةف كمػػػا  -
 يس ؿ ربطه بالمجتمع واإلنساف والتعبير عن ماو

:البحثمة مقد  
تنوعػػت صػػياغات العمػػؿ الفنػػي عبػػر الحركػػات والمػػاارل الفنيػػةف واختمفػػت مفاهيمػػه 
بػػاختالؼ االتجاهػػات التػػي ينتمػػي الي ػػا هػػ ا العمػػؿف حيػػث حممػػت هػػ   االتجاهػػات 
مصاار متعااة لمرؤية الفنيػة والتػي تميػلت بػالتنوع دػي قيمت ػا التشػكيمية والتعبيريػةو 

د و يم ؿ اإلنسانية ب ار ما يتال ـ مػع وي وؿ ارنست ديشر: أف الفف وليا العصرف 
 (1)الطموحات واآلماؿو 

د ا وظؼ الفف ك يرا مف أجؿ أف يعكل المجتمع والطبيعة أماـ المتم يف لهف هنالؾ 
العايا مػف المػاارل الفنيػة قػا اسػت ت مػف الواقػعف ون مػت مػف الحيػاة اليوميػةف و لػؾ 

جوهريػا لك يػر مػف ااسػاليب الفنيػةف لتم يؿ لوحات ـ الفنيةف ل  ا كانت الواقعية هادا 
مؤكايف عمى االرتباط الو يؽ بيف الفػف والمجتمػعف والتعبيػر عػف االنسػاف دػي إطػار 

 العممية االجتماعية والتركيل عمى لب الحياةو
عموماف كاف له تراث طويؿ خاص بتم يؿ ااشكاؿ اإلنسانية والعالـ دفف التصويرف 

وقػػا تريػػرت الرغبػػة الخاصػػة بت ػػايـ لوحػػاتف إمػػا الػػواقعي الػػ ي يعػػيش ديػػه اإلنسػػافف 
ما حوؿ العالـ المتصور أو المتخيؿف عمى نحو كبيرف  حوؿ العالـ الواقعيف وا 

عبػػػر دتػػػرات مختمفػػػػة مػػػف التػػػػاريفف وعمػػػى الشػػػػاكمة نفسػػػ اف دػػػػ ف المفػػػاهيـ الخاصػػػػة 
بالجوانب التي تجعؿ مف لوحة ما لوحة واقعية قا تريرت عبر التاريف وتباينت عبر 

 وقا حاث تحوؿ جوهري دي عممية الوصؼ أو التصوير ال  ادات أيااف

واإلدااة من ا ” ال يبررياليـل” مااليف سمير: "الرؤية الفنية لمواقعية المعاصرة دي أعماؿ نحاتي (1)
دي إنتاج منحوتات معاصرة دي إطار ال  ادة المجتمعية "ف رسالة ماجستير غير منشورةف 

 5ف صػ5112حموافف  كمية التربية الفنيةف جامعة
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لمواقػػع دػػي تػػاريف الفػػف الرربػػي مػػع تطػػور دكػػرة المنظػػور كعػػرؼ أو ت ميػػا دػػي الفػػف 
ااوروبػػيف وقػػا كػػاف اختػػراع المنظػػور دػػي منتصػػؼ ال ػػرف الخػػامل عشػػر المػػيالاي 
هو نتيجة الهتماـ ما برل خػالؿ عصػر الن اػة وكػاف يطمػب إلػى المػلج بػيف الفػف 

ومع هيمنة دكرة المنظور الخطي عمى دف الرسـ والتصوير خػالؿ ال ػرف  (1)والعمـو 
الخامل عشرف د نه شكؿ جانبا م ما مف مجموعة مف التريرات االجتماعية حا ت 
دي  لؾ الوقت وبعا ف بما دي  لؾ اإلس اـ الخاص لمعمـ دي ظ ور ال ورة العمميػةف 

باإلاػػادة الػػػي  (5)واوػػؿف وقػػا كػػاف ليونػػاراو اادنشػػي واحػػاا مػػػف أبػػرل مناصػػري ا اا
اسػػتخاامه لممػػرآ  ا نػػا  الرسػػـف لي ػػارف انعكػػال المواػػوع الػػ ي يصػػور  مػػع الموحػػةف 
وتطػػوير  لفكػػرة الرردػػة المظممػػة التػػي صػػنع ا الحسػػف بػػف ال يػػ ـف والتػػي تعػػا الفكػػرة 

 وآلػػػػة إلنتػػػػاج تم ػػػػيالت منظوريػػػػة خطيػػػػة اليػػػػة لمعػػػػالـف ااوليػػػػة لمتصػػػػوير الاػػػػوويف
تصوير الاووي والتصوير الليتي متباالة من  اختراع الكاميراف دكمػا والعالقة بيف ال

 استخاـ بعػض الفنػانيف الصػورة الفوتوغراديػة دػي تنفيػ  لوحػات ـف هنػاؾ أياػا بعػض
  (3)الفوتوغرادييف استعانوا بالموحات الليتية دي تنفي  صورهـ الفوتوغراديةو 

الفوتوغرادي واستخاموا الم طة وب لؾ قا استفاا الفنانيف مف اختراع آلة التصوير 
الفوتوغرادية سوا  كمرجع أو كأااة لمن ؿ المباشر اوف أف ين ص  لؾ مف ال يمة 
الفنية اعمال ـف دتمعب الصورة الفوتوغرادية هنا اور االسكتش والجناي المج وؿ 

 ااعماؿ الفنيةو خمؼ العايا مف
 الفوتوغراديا وسيطا استعمؿ العايا مف الفنانيف دي المااي والوقت الحاار

 333ف صػ 5112ف 5شاكر عبا الحميا: " الفنوف البصرية وعب رية االاراؾ"ف اار العيف لمنشرف ط (1)
 332المرجع السابؽف صػ شاكر عبا الحميا:  (5)

(3) Jonathan Weinberg, Shared Intelligence: American Painting and the 
Photograph, (California, by University of California Press, 3122), P 35 
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لمسػػاعات ـ دػػي إنجػػال لوحػػات ـف ممػػا ينفػػي الحاجػػة لػػادع  مػػف المػػوايالت أو قاػػا  
راديػػػػا لمفنػػػػانيف بتوسػػػػيع دتػػػػرات طويمػػػػة دػػػػي الرسػػػػومات التحاػػػػيريةو سػػػػمحت الفوتوغ

حاواهـف سمحت ل ـ بتصوير ااشيا  التي كانت ساب ا مستحيمة بالنسبة ل ـف م ؿ 
المشػػػاها الحاػػػريةو ول ػػػا أصػػػبب  لػػػؾ ببسػػػاطة مسػػػالة تسػػػجيؿ لممنظػػػرف  ػػػـ العػػػواة 

 ل ستوايو حيث يمكن ـ إكماؿ عمم ـ اوف أي قيواو
 مشكمة البحث

امػػػػػػه النػػػػػػال مػػػػػػف الجمػػػػػػاهير غيػػػػػػر هنالػػػػػػؾ بعػػػػػػض االتجاهػػػػػػات الفنيػػػػػػة مب مػػػػػػة لع
المتخصصػيفف ممػااي الػي اتسػاع الفجػورة بػيف الفػف والجم ػورف لػ لؾ اعػت العايػػا 
مف االتجاهات الجماهيرية الي انتاج اعماؿ دنية ت اؼ الػي الوصػوؿ لعامػة النػال 

 وربط الفف بالحياة العامة 
 الفف والجم ورووه ا ما ادعني لم ياـ ب  ا البحث محاوال ت ميص تمؾ الفجوة بيف 

 أهداف البحث:
ي ػػاؼ البحػػث إلػػى الكشػػؼ عػػف اهػػـ السػػمات الت نيػػة والتعبيريػػة التػػي تميػػل اعمػػاؿ 

ا  را  و بعض الفنانيف الواقعييف ال يف استعانوا بالتصوير الاووي دي تنفي  لوحات ـف 
الفنػػػي دػػي التصػػػوير المعاصػػر مػػػف خػػالؿ السػػػمات الت نيػػة والتعبيريػػػة التػػػي  التعبيػػر
 ماؿ الفنانيف الواقعييف ال يف استعانوا بالتصوير الاووي دي تنفي  لوحات ـو تميل اع

 أهمية البحث:
 تتركل أهمية البحث حوؿ عاا مف الن اط:

يؤكا ه ا البحث عمى الصمة الو ي ة بيف معطيات العمـ والتكنولوجيا وبيف -1
 است مارها دي مجاؿ التصوير المعاصر 

الت نيات المستحا ة دي مجاؿ التصوير الفوتوغرادي دتب مجاؿ التجريب بمسايرة -5
 يساعا عمى ا را  العمؿ الفني وتوسيع ااورة االبااع التشكيميو
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 حدود البحث:
 الحدود الموضعية  -1
  الكشؼ عف االساليب الت نية والتعبيرية لمفف الواقعي-
 الكشؼ عف عالقة التصوير الاووي بالتصوير الليتي  -
االستفااة مف االساليب الت نية والتعبيرية لمفف الواقعي إل را  التعبير الفني دي -

 لمعاصراالتصوير 
 الحدود الزمانية  -2
يتناوؿ ه ا البحث بالتحميؿ مختارات مف االعماؿ الفنية التي تنتمي لم رف  -

 التاسع عشرف وال رف العشريفو
 الحدود المكانية -3
الفنانيف مف انجمترا واخر مف الواليات المتحاة يتناوؿ ه ا البحث أحا  -

 والمستخاميف لمتصوير الاووي دي تنفي  لوحات ـ
 خطوات البحث:

 يتناوؿ البحث خالؿ اإلطار النظري كال مف: 
 الواقعية دي الفف -
 الواقعية دي ال رف التاسع عشر -
 المالمب االولي لظ ور الكاميرا -
 ي( بالتصوير الليتيعالقة الكاميرا )التصوير الاوو -
 ام مة لبعض الفنانيف استعانوا بالكاميرا دي تنفي  لوحات ـ -
  اانتي جابرييؿ روليتيDante Gabriel Rossetti 1353- 1335 
  نورماف روكويؿNorman Rockwell 1343- 1423 

 



 
 المجلة العلمية للتربية النوعية والعلوم التطبيقية

The Scientific Journal of Specific Education and Applied Sciences 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

4: 
 

 الواقعية في الفن: 
الواقعية دي الفف ال ت تصر عمى مرحمة تاريخية محااةف د ي ظاهرة تجمت بأشػكاؿ 
متباينة دي المنػة مختمفػةو دػالفنوف ال ايمػةف سػوا  دػي مصػر أو دػي العػالـ اليونػاني 
الروماني م الف سجمتف دي بعض مراحم ا التاريخيةف نلوعا صريحا نحػو الواقعيػةو 

المنػاظر الطبيعيػة ومظػاهر الحيػاة اليوميػة  وقا يبػاو هػ ا االتجػا  أك ػر واػوحا دػي
المم مة دي اعمػاؿ دنػانيف ينتمػوف الػى تيػارات دنيػة مختمفػة ظ ػرتف مػا بػيف ال ػرنيف 
الخامل عشر والتاسع عشرف دي عاا مف البمااف ااوروبيةف م ؿ: دمناراف وهولنااف 

اجتمػاعي  وايطالياف وانكمتراو ويباو اف الواقعيةف هي تيار دني ف يعبر عف ماػموف
وكانػػت الواقعيػػة هػػادا جوهريػػا لمعايػػا مػػف ااسػػاليب الفنيػػة  و لػػؾ اف  (1)وسياسػػيف 

الفف قا وظؼ ك يرا مف أجؿ أف يعكل المجتمع والطبيعيػة أمػاـ المتم ػيف لػه وبينمػا 
كػػاف تػػاريف الفػػف الػػايني قػػا تػػـ تركيػػل  حػػوؿ الوصػػؼف لػػيل لمعػػالـ الػػواقعيف ولكػػف 

ي ػػػػػع ورا  هػػػػػ ا الواقػػػػػع المباشػػػػػرف أي عػػػػػالـ ااسػػػػػاطير لمعػػػػػالـ الميتػػػػػاديلي يف الػػػػػ ي 
والشخصػػيات وااحػػااث الاينيػػةف دػػ ف دػػف التصػػويرف عمومػػاف عمػػى الػػرغـ مػػف هػػ اف 
كػاف لػػه تػػراث طويػػؿ خػػاص بتم يػػؿ ااشػػكاؿ اإلنسػػانية والعػػالـ الػػواقعي الػػ ي يعػػيش 

قعيف ديػػه اإلنسػػافو وقػػا تريػػرات الرغبػػة الخاصػػة بت ػػايـ صػػورف إمػػا حػػوؿ العػػالـ الػػوا
مػػا حػػوؿ العػػالـ المتصػػور أو المتخيػػؿف عمػػى نحػػو كبيػػرف عبػػر دتػػرات مختمفػػة مػػف  وا 
التاريفف وعمى الشاكمة نفس اف د ف المفاهيـ الخاصة بالجوانب التي تجعؿ مف لوحة 

  (1)ما لوحة واقعية قا تريرت عبر التاريف وتباينت عبر ال  ادات أيااو 
 
 
 
 21ف صػ5114ف 5اصرة "ف شركة المطبوعات لمتوليع والنشرف لبنافف طمحموا أم ل: " التيارات الفنية المع (1)
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( بمعاف متعااة دي تاريف ون ا الفنوفف ت ترف realismاستخاـ مصطمب الواقعية )
 (*وNaturalismبشكؿ أكبر بمصطمب أك ر غمواا ياعى الطبيعية )

وياؿ عمى الرغبػة دػي رسػـ ااشػيا  باقػة وبمواػوعيةف وعمػى أيػة حػاؿف د نػه عػااة 
ما يحمؿ مصطمب الواقعية معه االعت اا بردض المواوعات الفنيػة الت ميايػة اجػؿ 
االقتراب أك ر مف الواقع الانيويف حيث يتجػه عػااة نحػو التأكيػا عمػى المواػوعات 

وا  ا كانػػت طػػرؽ الفػػف دػػي إحػػااث التػػأ ير  (1)الحياتيػػة أو أنشػػطة اإلنسػػاف العػػاايو 
الجمػػالي متعػػااةف دػػ ف ااعمػػاؿ الفنيػػة حػػيف تعكػػل عناصػػر مػػف الواقػػع  ات أهميػػة 
ول ػػا قػػارة عمػػى التوصػػيؿف كمػػا يتوقػػؼ تأ يرهػػا الجمػػالي عمػػى محتػػو  الواقػػعو ولمػػا 
كانت الصورة الفنية هي العنصر الجوهري دي العمػؿ الفنػيف دػ ف الواقعيػة هػي أوؿ 

 اـ اراسة دنية لمحياة االجتماعية ولمشخصية اإلنسانية دي عالقات ما المع اةو مف ي
كمػػػا أف الواقعيػػػة ليسػػػت ظػػػاهرة خاصػػػة بػػػالففف بػػػؿ هػػػي ظػػػاهرة تاريخيػػػة نشػػػأت دػػػي 

واحتوت ه   الحركة عمى ماػموف اجتمػاعي  (5)مرحمة محااة مف تطور المعردةف 
واقػػع المحسػػولف وسػػاعا ون ػػايف وتميػػلت بمواػػوعات ممموسػػة مػػف الحيػػاة ومػػف ال

عمى ظ ػور االتجػا  الػواقعي التريػرات السياسػية واالقتصػااية التػي مػرت ب ػا أوروبػا 
ونجاح العمـ دي الكشؼ عف الظواهر واإلجابة عن اف ونشأة المجتمع الصناعي دي 

وبما أف العمـ ال ي بؿ سوي بالماايات الممموسة التي يمكػف  الك ير مف اوؿ أوروباف
  افرصاها وتحميم

اجتاه فين ساد أوروبا خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر، بٌن املصورين والرسامٌن؛ فكانوا أكثر  :Naturalismالطبيعة  *
اىتماما بتصوير احلياة العادية، بكل ما فيها من قبح ونقائص ونزوع إىل الشر، غًن أهنم يف كل األحوال اعتمدوا اإلحياء املأخوذ من 

 يعتمدوا النظرية الفلسفية، وىذا ما حدا هبم إىل االختالف الطفيف عن الفنانٌن الواقعيٌن. الطبيعة ومل
: " سمات االتجا  الواقعي دي تصوير ما بعا الحاا ة كماخؿ االبتكار اعماؿ دنية 1) ( سامي احما ابو العـل

 11ف صػ5113معاصرة "ف رسالة ماجستير غير منشورةف كمية التربية الفنيةف جامعة حموافف 
( رمااف الصباغ: " الفف وال يـ الجمالية بيف الم الية والمااية"ف اار الودا  لانيا الطباعة والنشرف االسكناريةف 5)
 521ف صػ 5111ف 1ط
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وال ي أحاث حالة مف التكامؿ بيف كؿ  (1)د ا كانت الواقعية استمرارا ل  ا التطورف 
مف الفف والعمـف خاصة بعا اك ار الفنانيف مف استخااـ قواعا المنظور ال ناسي 

شعروا ان ـ يستخاموف اسموبًا  ان ـبشكؿ شايا الحماسة دي تنفي  لوحات ـف و لؾ 
 (5)عمميا يمكن ـ مف انتاج صورة مواوعية لمواقعو 

 شر: الواقعية في القرن التاسع ع
ظ ر الم هب الواقعي دي باريل دي منتصؼ ال رف التاسع عشر کرا دعؿ 
لمم هب الرومانسي ال ي ناهض الم هب الكالسيكي الجاياو ولـ يكف هناؾ مفر 
مف نمو ه   الحركة عناما لالت أهمية مواوعات ه يف الم هبيفف ويعا ظ ور 

ية التي حا ت دي ه ا ااسموب الواقعي دي الفف بم ابة را دعؿ لمتريرات السياس
ف حيث انتشرت الروح الايم راطية 1333درنسا بعا قياـ الجم ورية ال انية عاـ 

التي ناا  ب ا ااابا  والشعرا ف عناو  اعفت سطوة الفف الرومانسي واشتاؽ 
 (3)النال إلى الفنوف التي تتناوؿ الحياة الواقعيةو 

ري ة تحث المشاها عمى دعمات الواقعية الي تصور المش ا الطبيعي وت امه بط
ت  يبه وتريير  دتادعه إلى االنفعاؿ مف أجؿ تطوير ف د اـ الفنانوف لوحات تعرض 
مشاكؿ المجتمع والطب ة العاممة الكااحة احتجاجا عمى المجتمع الفرنسي آن اؾف 

وهك ا  وباأوا يوج وف اهتمام ـ لتصوير مواوعات مختمفة مف الحياة اليوميةف
ي وانصردوا إلى تصوير شووف عصرهـف ل ا د ا هاجـ دنانو نب وا تصوير الماا

إال أف ه    الكالسيكية الجاياةف والرومانسيوف دي  ات الوقت ه ا االتجا  الفنيف
 الحركة الفنية ل يت إعجاب الطب ة المتوسطةف

____________________________________________________ 
: المرجع  (1)  12السابؽف صػسامي احما ابو العـل
 551ف صػ 5112شاكر عبا الحميا: " عصر الصورة: السمبيات واإليجابيات"ف عالـ المعردةف الكويتف  (5)
 21ف صػ5114ف 2نعمت اسماعيؿ: " دنوف الررب دي العصور الحاي ة "ف اار المعارؼف ال اهرةف ط (3)
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 (1)لى انحا  أوروباو وسرعاف ما انتشر التصوير الواقعي مف درنسا إ
يا آخرف لـ يخاع رسامو الطبيعة كم ـ المفاهيـ دنية واحاةف د مة عمى صع

اتجاهات كانت اقؿ التلاما بالمساوؿ االجتماعية تم مت بالواقعية ااكاايمية وواقعية 
االاراؾ المباشر التي اكتفى اصحاب ا بن ؿ الواقع المروي بعياا عف اي خمفية 

ر مباشرة ومواوعية هو ما سياسية او اي هاجل اجتماعيو ولعؿ العمؿ االك 
قامه بعض مم مي مارسة الباربيلوف ال يف تخموا عف التفسير الرواوي لمطبيعة 
وعف اال ارة العاطفيةف واعتماوا مباأ تحميؿ الواقع المنظور واراسة العناصر 

غير أف اخااع المش ا المم ؿ لماراسة والتحميؿ قا أد ا  المصورة اراسة اقي ةف
نا شيوا مف شاعريتهف وأافي عميه طابعة اكاايمية جاداو العمؿ الفني احيا

تجنب د خالص هؤال  الفنانيف وبساطة مواوعات ـ الطبيعية لـ يكونا كادييف ل
ولعؿ الت اـ االهـ ال ي ح  ته اعمال ـ يكاا ي تصر ف الوقوع دي الرتابة والنمطية

خارج  عمى التجايا دي المواوعاتف وعمى التصوير المباشر دي الطبيعةف
مع االنطباعييفف  فالمحترؼف عمما اف  لؾ لـ يتـ دعال اال دي مرحمة الح ة

واقتصر اامر آن اؾ عمى تسجيؿ مالحظات اولية دي الطبيعةف وعمى مجرا 
االي اـ باف المنظر المم ؿ قا صور دي ال وا  الطمؽو دالعمؿ الن اوي كاف يتـ دي 

وقا تجنبت ه   الحركة  (5) فكيهالمحترؼ بعياا عف المنظر الطبيعي ال ي يحا
الفنية الخياؿ دي مواوعات اف حيث أهمؿ الفناف الخياؿ دي سبيؿ رصا الواقع 
اوف أي تاخؿ لمشاعر  او وجاانه او ميوله الشخصيةف وب لؾ د ا أهمؿ الفناف 
ال ات دي سبيؿ المواوعف حيث كاف شعارها تم يؿ ااشيا  كما هيف والواقع بكؿ 

 و لؾ مف خالؿ  اعتبار اف كؿ ما نرا  دي الواقع جميؿف عمى ما ديه كما هوف
 

 133ف صػ 5111أسامة الف ي: " ماارل التصوير الليتي" مكتبة االنجمو المصريةف ال اهرةف  (1)
 24محموا أم ل: مرجع سابؽف صػ (5)
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وقا برلت خصاوص الواقعية دي  مالحظة كؿ ما هو واقع تحت نظرهـ وتصوير ف
وتبرل صفاته  الشي  المنظورالفف دي طري ة التشكيؿ والتي تتم ؿ دي ا ح ي ة 

قار ممكف مف  أكبرااصمية الم مة مف الاو  والنسب واالوافف مع تسجيؿ 
التفاصيؿ الفعميةف كما كاف بنا  الموحات محكمًا مف حيث التكويف وتوليع الكتؿ 

ي اع الخطوطو   (1)وا 
 المالمح االولي لظهور الكاميرا: 

يعرؼ التصوير الفوتوغرادي بفف الرسـ بالاو  حيػث يرجػع أصػؿ كممػة دوتػوغرادي 
والتي تعني الرسـ بالاو ف والتصوير دف وعمـ  photographإلى الكممة اليونانية 

باستخااـ تأ ير موجات ك رومرناطيسػية )كالاػو  المنظػور( عمػى طب ػات حساسػة 
ظ ارهػػا إلػػى اابػػا عمػى هيوػػة صػػور إيجابيػػةف ف ت ػػا إلبػػرال هػػ ا التػأ يريجػري معامم وا 

والتصػػوير كعمػػـ يختمػػؼ اخػػتالؼ وااػػحا عػػف العمػػـو ااخػػر  د نػػاؾ مػػف يػػروف انػػه 
درعػػػا مػػػف دػػػروع الكيميػػػا  وآخػػػروف ينظػػػروف اليػػػه كنتػػػاج لمفيليػػػا  وعمػػػـو العاسػػػات 

ا لمتطػػػور دػػػي د ػػػـ والبصػػػرياتف وعممػػػا  الريااػػػيات يعتبػػػروف تطػػػور  نتاجػػػا طبيعيػػػ
الريااػػياتف دػػي حػػيف يرسػػف دػػي أعمػػاؽ الفنػػانيف المصػػوريف عمػػى أنػػه دػػف تشػػكيمي 
ف كػػاف دػػي الح ي ػػة مليجػػا مػف ااربعػػة وابنػػا بػػارا لمعمػػوـ العمال ػػة  بالارجػة ااولػػىف وا 
الػػ الث الكيميػػا  والفيليػػا  والريااػػيات دػػي شػػكؿ عالقػػة تكامميػػة دػػي نسػػي  وكيػػاف 

 (5)واحاو 
والفكػػرة ااوليػػة لمتصػػوير الاػػووي حػػاوؿ الك ػػر مػػف المػػؤرخيف ارجاع ػػا الػػي ألمػػاف 

-Al-Hassan bin Alبعياة والي عمما  ك يروفف وكاف اول ـ الحسػف بػف ال يػ ـ 
Haitham وال ي قا تناوؿ دي كتابة البصريات 

 

 133أسامة الف ي: المرجع السابؽف صػ  (1)

 31مااليف سمير: مرجع سابؽف صػ (5)
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إمكانيػػة صػػنع كػػاميرا مركػػلة عمػػى غردػػة مظممػػة  ات   ػػب ينفػػ  منػػه الاػػو  يعكػػل 
وقػػا اجػػري ليونػػاراو اادنشػػي عمػػى الرردػػة المظممػػة العايػػا مػػف ( 1)الصػػورة م موبػػةف 

التجارب سجؿ نتاوج ا دي م كراته الش يرةف وطور الرردػة المظممػة إلػى خلانػة  ات 
 ػـ ج ػلت بعػا ليونػاراو بعاسػة لليػااة  ف  ب استخامت دي إعػااا الموحػات والرسػوـ

(ف 1تواػػػػيب الصػػػػورة وت ميػػػػؿ الػػػػلمف لن ػػػػؿ صػػػػورة المنظػػػػر كمػػػػا دػػػػي الشػػػػكؿ رقػػػػـ )
وأاحي الرسـ بالاو  متعة لكؿ النال إلى  ال وا فمستوي  عمىوانتشرت وشاعت 

 (5)والرساميفو جانب الفنانيف 
 عالقة الكاميرا )التصوير الاووي( بالتصوير الليتي: 

وتوغراديا كجل  مف اختراعات دي الصناعات التكنولوجية واالكتشادات نشأت الف
البصرية والفيلياوية والكيماويةف ول ا تـ االهتماـ ب ا كاختراع تكنولوجي عظيـ بؿ 
أصبحت عمى الفور مواوع مناقشات واهتمامات الاواور االجتماعيةف والسياسيةف 

ة الفوتوغرادي نفسه ليل عمي والفنيةو دالصورة هي خبرة شخصية تعتما عمى رؤي
ااا  أو وسيمة اللت اط الصورة د و ين ؿ الصورة الفوتوغرادية مف المواوعية إلى 
ال اتية برؤيته الخاصة لمواوع الحاث دالمش ا دي الصورة هو بم ابة الفرشاة 
ظ ار مناطؽ ال وة والتأ ير  عنا الرساـ ال ي مف خالله يتـ تشكيؿ المواوع وا 

تشكيؿ المش ا الفني وعمي  لؾ د و ردض وااب وبيف لتبسيط  والم ارة عمي
مف وـ الفوتوغرادية عمى أنه كفكرة عامة " تسجيؿ اميف ومباشر لممواوعات التي 

 اماـ الكاميرا د ط" 
 

 
 
 
 

محما محما عبا الرني: "استحااث صورة تشكيمية مف الصورة الفوتوغرادية باستخااـ المرشحات  (1)
 12ف صػ5113"رسالة ماجستير غير منشورةف كمية التربية الفنيةف جامعة حموافف المونية المعممية 

سامي صالح عبا المجيا: " توظيؼ الفوتوجراـ والفوتومونتاج دي تكويف الصورة "رسالة ماجستير  (5)
 12ف صػ1441غير منشورةف كمية التربية الفنيةف جامعة حموافف 
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ولكن ا عبارة عف " اختيار معموـ مف خالؿ الفوتوغرادي دعممه معبر عف أدكار  
ودي خاـ التطورات والتريرات الفكرية والفنية واصمت الفوتوغرادية ورؤيتهف 

كتكنولوجيا ودف تطويرها لمعمميات الفوتوغرادية لتحسيف الصور الفوتوغرادية ووقت 
ير الفني والت نيات المستحا ة وعمؿ وصاحب  لؾ التطور الخاص بالتعب التصويرف

 (1)بأمانةو صور معبرة دنيا عواا عف رؤيت ا كوسيمة ن ؿ الطبيعة 
والعالقة بيف التصوير الاووي والتصوير الليتي متباالة من  اختراع الكاميراف دكما 
استخاـ بعض الفنانيف الصورة الفوتوغرادية دي تنفي  لوحات ـف هناؾ أياا بعض 

يف استعانوا بالموحات الليتية دي تنفي  صورهـ الفوتوغراديةف كصورة الفوتوغرادي
( التي صورها الفوتوغرادي 5كما دي الشكؿ رقـ ) Sun Raysأشعة الشمل 

ف والتي تصور دتا  شابة تكتب خطابا عمى  Alfred Stieglitzالفريا شتيجميتل 
مف الشباؾف وه   طاولة وامام ا صورة ل اف والمش ا ماا  بأشعة الشمل الناد ة 

 Girl Reading aالصورة مستوحاة مف لوحة دتاة ت رأ رسالة دي ناد ة مفتوحة 
Letter at an Open Window ( لمفناف يوهاِنل ديرمير 3كما دي الشكؿ رقـ )

Johannes Vermeer (5)و 
حاكـ  Leland Stanfordاعا الباروف ليالنا ستانفورا  ۸۱۸۱دي عاـ  

 Eadweard اجيبر يالمصور الفوتوغرادي اياويرا مو كاليفورنيا السابؽ 
Muybridge  ليتفؽ معه عمى رهاف  هؿ ترتفع قواوـ الحصاف ااربعة كم ا عف

 حركاتقاارا عمى دصؿ  اجيبر ياارض دي وقت ما؟ وباستخااـ الكاميراف كاف مو 
 الحصاف إلى شراوب أ بتت بالفعؿ ما حاوؿ الباروف اكتشاده 

جالؿ: " الصورة الفوتوغرادية التشكيمية وعالقت ا بماارل الفف التشكيمي الحاي ة أحما جماؿ الايف  (1)
 521ف صػ5115"رسالة ماجستير غير منشورةف كمية الفنوف التطبي يةف جامعة حموافف 

(2) Jonathan Weinberg, Shared Intelligence: American Painting and the 
Photograph, (California, by University of California Press, 3122), P 35 
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وظ ػػر عػػف طريػػؽ الفوتوغراديػػا ارتفػػاع قػػواوـ الحصػػاف ااربعػػة جميع ػػا دػػي وقػػت مػػا 
وا بت ب لؾ خطا دنػاني التصػوير الليتػي الػ يف  (و3أ نا  جريه كما دي الشكؿ رقـ )

اننػػا نسػػتطيع مػػف  لػػـ يتخيمػػوا إمكانيػػة  لػػؾ الواػػع دػػي الخيػػؿ قبػػؿ  لػػؾ االكتشػػاؼ
الفوتوغراديػػا عػػلؿ الظػػواهر الممموسػػة وجعم ػػا اػػمف عالمنػػا وعمػػى الػػرغـ مػػف خػػالؿ 

وا بت ب لؾ خطا دناني التصوير الليتي الػ يف لػـ يتخيمػوا  إاراكنا الستمرارية اللمفف
إمكانيػػػػة  لػػػػؾ الواػػػػع دػػػػي الخيػػػػؿ قبػػػػؿ  لػػػػؾ االكتشػػػػاؼ اننػػػػا نسػػػػتطيع مػػػػف خػػػػالؿ 

لمنػا وعمػى الػرغـ مػف إاراكنػا الفوتوغراديا علؿ الظػواهر الممموسػة وجعم ػا اػمف عا
الستمرارية اللمفف د ا استطعنا اقتناص المش ا دي لحظػة مػا تجمػا الكػاميرا عنػاها 

 (1)الوقت لتكوف تمؾ المحظة دي حولتناو 
وب لؾ قا استفاا الفنانيف مف اختراع آلة التصوير الفوتوغرادي واستخاموا الم طة 

لمباشر اوف أف ين ص  لؾ مف ال يمة الفوتوغرادية سوا  كمرجع أو كأااة لمن ؿ ا
الفنية اعمال ـف دتمعب الصورة الفوتوغرادية هنا اور االسكتش والجناي المج وؿ 

 خمؼ العايا مف ااعماؿ الفنيةو
ا رت الفوتوغرادية عمى ماارل الفف التشكيمي وكاف ه ا را دعؿ طبيعيف د ػا أ ػرت 

ب الفنانوف الصرار ل ػ   الحركػة بشكؿ كبير دي ترير الشكؿ الفني ااكاايمي دطال
 الحاي ة بم اومة السيطرة عمى الفف دي قوالب أكاايمية وأف يحصموا عمى حريت ـ 

 
 26ـ وتويف يف 2:43أكتوبر عام  42ولد مبدينة دلفت يف  ىولندي فنانىو  :Johannes Vermeerيوهاِنس فيرمير  *

 .املنزلية حلياة الطبقة الوسطىكان متخصًصا يف رسم املشاىد الداخلية ـ  2786ديسمرب 
م وتويف 2941أبريل  :عامل بريطاين من أصل ىولندي، من مواليد : Eadweard Muybridge دجيبر يايدويرد مو  **

 م، كان رائدا ألوىل التجارب لتحريك الصور2:15مايو  9بتاريخ 

بالحركة التشكيمية االمريكية محما عبا الاايـ احما: ال يـ االبااعية دي حركة الفوتورياليـل وعالقت ا  (1)
والعالمية دي النص ال اني مف ال رف العشريف "ف رسالة ماجستير غير منشورةف كمية الفنوف الجميمةف 

  131ف صػ5111جامعة اإلسكناريةف 
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دػػي التعبيػػر وبػػاأ التنػػادل الشػػاؽ بػػيف الرسػػاـ والفوتػػوغرادي وعمػػت دػػي سػػاحة الن ػػا 
ف أـ انسػػػػاف يػػػػلاوؿ عمػػػػال ال اخػػػػؿ لػػػػه بػػػػالفف الفنػػػػي تسػػػػاؤالت هػػػػؿ الفوتػػػػوغرادي دنػػػػا

واإلبػػػػػااع؟ ومػػػػػػا هػػػػػػي عالقػػػػػػة التصػػػػػػوير الاػػػػػووي بػػػػػػالفنوف التشػػػػػػكيمية د ػػػػػػا كانػػػػػػت 
الفوتوغراديػػة مػػف أهػػـ أشػػكاؿ التريػػرف دربط ػػا بػػيف االػػة والفػػف بػػيف المػػن   الفكػػري 
الحػايث ال ػػاوـ عمػى الماايػػة والتجريػب والفػػفف دنػػري المػاي الكبيػػر الػ ي تريػػرت ديػػه 

اؿ الفػػفف اف معظػػـ االتجاهػػات الفنيػػة ديمػػا بعػػا الحاا ػػة دػػي ال ػػرف العشػػريف قػػا أشػػك
تأ رت بالفوتوغرادية دم ا استطاع الفنانوف بعا ظ ور الفوتوغرادية أف ي وموا باراسػة 
ااشػػكاؿ الفنيػػة واسػػتطاعوا إ ػػر المحظػػة بفاػػؿ تمػػؾ الكػػاميرا دأصػػبب لػػاي ـ خبػػرات 

ري ػػة التعبيػػر بواسػػطة الصػػور الفوتوغراديػػة وامكانػػات بصػػرية جايػػاة ومختمفػػة دػػي ط
ومػػػع تطػػػورات دوتوغراديػػػا ال ػػػرف العشػػػريف اسػػػتطاع المصػػػوروف إيجػػػاا هػػػ ا التػػػرابط 

 (1)لموصوؿ لصور دوتوغرادية معبرة عف أدكار و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31مااليف سمير: "مرجع سابؽف صػ (1)
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 امثمة لبعض الفنانين استعانوا بالكاميرا في تنفيذ لوحاتهم: 
اسػػػتعمؿ العايػػػا مػػػف الفنػػػانيف دػػػػي المااػػػي والوقػػػت الحااػػػر الفوتوغراديػػػا وسػػػػيطا 
لمسػػاعات ـ دػػي إنجػػال لوحػػات ـف ممػػا ينفػػي الحاجػػة لػػادع  مػػف المػػوايالت أو قاػػا  
دتػػػػرات طويمػػػػة دػػػػي الرسػػػػومات التحاػػػػيريةو سػػػػمحت الفوتوغراديػػػػا لمفنػػػػانيف بتوسػػػػيع 

مستحيمة بالنسبة ل ـف م ؿ  حاواهـف سمحت ل ـ بتصوير ااشيا  التي كانت ساب ا
المشػػػاها الحاػػػريةو ول ػػػا أصػػػبب  لػػػؾ ببسػػػاطة مسػػػالة تسػػػجيؿ لممنظػػػرف  ػػػـ العػػػواة 
ل سػتوايو حيػث يمكػن ـ إكمػاؿ عمم ػـ اوف أي قيػواف وكمػا نعمػـف د نػه لػوال اختػراع 

ف وأياػػا لػػـ تكػػػف *Impressionismالفوتوغراديػػا لمػػا ظ ػػرت مارسػػػة االنطباعيػػة 
أو أسػػػػػموبا م ػػػػػؿ  **Assemblageيعيػػػػػة او التركيبيػػػػػة لتظ ػػػػػر حركػػػػػة م ػػػػػؿ التجم

و مف الجمي استخااـ الصور الفوتوغرادية كمصػار بصػريف ***Collageالكوالج 
وخاصػػة ديمػػا يتعمػػؽ باراسػػة حركػػة ااشػػخاصف وهػػ ا مػػا اسػػتخامه بعػػض الفنػػانيف 

 التشكيمييف أم اؿ:
    Dante Gabriel Rossetti 1121 -1112دانتي جابرييل روسيتي  -1

كػػػاف  شػػػبابهف دػػػي باايػػػة 1353مػػػايو  15هػػػو دنػػػاف انجميػػػلي ولػػػا بماينػػػة لنػػػاف دػػػي 
 King's Collegeالممكيػة يطمػب إلػى أف يكػوف شػاعرًا و هػب إلػى مارسػة الكميػة 

School  دي لنافف كاف أياا لايه اهتماـ بالففف دػارل دػي أكاايميػة هنػري سػال
لػ لؾ  ف1332إلػى  1331مػف  Henry Sass's Drawing Academyلمرسػـ 

 قّسـ روسيتي اهتماماته بيف الرسـ والشعر لب ية حياتهف
مدرســة فنيــة  هــرت يف القــرن التاســع عشــر، أســلوهبا فــين يعتمــد علــى نقــل الواقــع يف ا ــواء الطلــ   ــا  :Impressionism* االنطباعيةةة 

ا تنقــل دعـ  فنانيهــا إىل اإلسـراع يف تنفيــذ العمــل الفـين قبــل تشمـًن مولــع الشــما يف السـماء وبالتــا، تبـدمل الظــل والنــور، و يـت هبــذا االسـم ألهنــ
 عيداً عن الدقمة والتفاصيل.انطباع الفنان عن املنظر املشاىد ب

ى  حركة فنية حديثة؛  هرت يف بداية القـرن العشـرين، تشـًن إىل عمـل تراكيـة فنيـة  نائيـة أو  :Assemblage** التجميعية او التركيبية 
  ال ية األبعاد عن طري  جتميع األشياء، ويعد الفنان األمريك  "روبرت روشنربج" أحد أبرز الفنانٌن يف ىذا اجملال.

ىــو أســلوب فــين يقــوم علــى جتميــع قصاصــات ا رائــد، األشــرطة، أنــزاء مــن الــورق امللــون، والصــور الفوتوغرافيــة،  :Collage*** الكةةوالج 
 حيث يتم جتميع ىذه القطع والقصاصات لتكوين عمل فين نديد.
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شػػػػارؾ دػػػػي تأسػػػػيل جماعػػػػة مػػػػا قبػػػػؿ الرداويميػػػػة الػػػػي جانػػػػب وليػػػػاـ هولمػػػػاف هانػػػػت 
William Holman Hunt** ف وجػػوف ايفػػرت ميمػػيل*John Everett 

Millaisـ 1333هػػػػي رابطػػػػة تشػػػػكمت مػػػػف الرسػػػػاميف والشػػػػعرا  البريطػػػػانييف عػػػػاـ ف
كاحتجػػاج عمػػى المسػػتو  المتػػاني لمفػػف اإلنجميػػلي دػػي هػػ ا الوقػػتف ب ػػاؼ إصػػالح 
الفػػف اإلنكميػػليف وكػػاف ن ج ػػـ هػػو العػػواة إلػػى التفاصػػيؿ الػػوديرةف واالػػواف المك فػػة 

داسػػتخاـ روسػػيتي الصػػور الفوتوغراديػػة كنػػوع مػػف الاراسػػة  (1ؿ الفنػػيو )ااخػػؿ العمػػ
ااولية أو التم ياية التي طور مف خالل ا رسوماته ولوحاتهف حيث قاـ بتنفيػ  لوحػة 

(ف مػػػػف خػػػػالؿ هػػػػ   الصػػػػورة 2كمػػػػا دػػػػي شػػػػكؿ ) Reverieتسػػػػمى أحػػػػالـ الي ظػػػػة 
يمػػيـ مػػوريل لوجػػة و  jane Morrisالفوتوغراديػػة قػػا حصػػؿ عمي ػػا لجػػيف مػػوريل 

William Morris( 5(و )1*** كما دي شكؿ) 
 Norman Rockwell 1894- 1978نورمان روكويل  -2

ف لعاومػة مػف الطب ػة 1343دبرايػر عػاـ  3هو دناف امريكي ولا بماينة نيويػورؾ دػي 
المتوسػػػطةف تمتػػػع والػػػا  بػػػالحل ااابػػػي وكػػػاف ي ػػػرأ مؤلفػػػات عايػػػاةف خاصػػػة أعمػػػاؿ 

ايكنػلف والتػي كػاف ي رأهػا بصػوت عػاؿف أمػا نورمػاف دكػاف  وروايات المؤلؼ تشارلل
 (3يستمع باهتماـ ويرسـ تمؾ الشخصياتف )

ىـو فنـان، ومعمـاري، ومـرمم، ومصـمم لو ـاث واملنسـونات، وكاتـة اشـزاك  إ ليـزي ولـد يف : William Morris*** ويلةي  مةوسيس 
 .29:7أكتوبر  4، تويف يف لندن يف 2945مارس  35

مبدينـة لنـدن، وكـان عاـًوا يف  اعـة  2938أبريـل  3ىو فنان ا ليزي ولد يف : William Holman Huntمان هانت * وليام هول
 .2:21سبتمرب  8ما قبل الرفائيلية، تويف يف لندن يف 

ا يف مبدينـة سـاو هامبتون، وكـان عاـوً  :293يونيـو  9ىـو فنـان ا ليـزي ولـد يف : John Everett Millais** وجةون ايرةرت ميلةيس 
 .29:7أغسطا  24 اعة ما قبل الرفائيلية، ويعد من أغىن الفنانٌن يف عصره تويف يف 

 (1) Dante Gabriel Rossetti: Delphi Complete Paintings of Dante Gabriel Rossetti, 
Masters of Art Book 9 (USA,UK, by Delphi Classics, 3125)، P26 

 349، صـ 3116ساب  شاكر عبد احلميد: مرنع  (3)
(4)  Linda Semans: " American Chronicles: The Art of Norman Rockwell (Remastered)", 

Film made by Ford Motor Company, 2007, minute 0:06 to 0:30 
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ودي سف الرابعة عشرة قرر نورماؿ اف يكوف دناناف باأ دي تم ػي الػارول الفنيػة دػي 
 Chase School of Fine andميمػة والتطبي يػة مارسػة تشػيل لمفنػوف الج

Applied Artانت ػػػؿ نورمػػاف الػػػي رابطػػػة طػػالب الفػػػف دػػػي  1411 ػػػـ دػػػي عػػاـ  ف
كفنػاف دػي الجامعػةف  نفسػهعامػا ا بػت  55اؿ عمػرنيويورؾف حينما بمغ نورماف مػف 

 (1و )Saturday Evening Postغالؼ لمجمة  عمىوظ رت لوحته اوؿ مرة 
الكاميرا كوسيمة مساعاة دي تنفيل لوحاتهف خاصػة بعػا اراسػته  كاف نورماف يستخاـ

لمتصوير الفوتوغراديف ال ي مكنػة مػف اظ ػار ااشػخاص أك ػر واقعيػةف واعتمػا دػي 
(ف و لػؾ بنػاً  عمػى 2كمػا دػي شػكؿ ) The Soda Jerkتنفيػ  لوحػة رج الصػواا 

 (5(و )3تج يلات دوتوغرادية تفصيمية كما دي الشكؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  Christopher Finch: Norman Rockwell's America, (USA, by H. N. Abrams, 2:86)، P 2: 
(3)  Jonathan Weinberg, Shared Intelligence: American Painting and the Photograph, 

(California, by University of California Press, 3122)، P 22 
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 (The Soda Jerk) 2:64نورمان روكويل: لوحة رج الصودا ( 7شكل )
 ) x 87.6 cm) :2.55 ، ألوان زيتية على كانفا

 
 
 
 
 
 
 
 

 ،2:64( جمموعة من الصور الفوتوغرافية اليت التقطها نورمان روكويل بنفسو عام 9شكل )
  The Soda Jerkلتنفيذ لوحة رج الصودا 
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 (Silence) الصمت: لوحة ذاتية للباحثجتربة ( :شكل )
 (x 110 cm).160 كانفاسطح  ، ألوان زيتية على 

 
 
 
 
 
 
 

 Silence الصمتلتنفيذ لوحة  قطها الباحث( جمموعة من الصور الفوتوغرافية اليت الت21شكل )
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 النتائج:
 مف خالؿ التجربة العممية توصؿ الباحث الى بعض النتاو  اهم ا:

يمكػػف أف ينػػت  أعمػػاال دوتوغراديػػة قػػاارة عمػػى مواكبػػة أدكػػار التصػػوير الاػػووي  -
 وودمسفات ماارل الفف

أصػػػػبحت الوسػػػػاوط التكنولوجيػػػػة الحاي ػػػػة م ػػػػؿ الكػػػػاميرا الفوتوغراديػػػػةف عنصػػػػرا  -
 أساسيا يستخامه الك ير مف دناني الواقعية دي أعمال ـ

ااسػػػموب الػػػواقعيف يمكػػػف أف يحمػػػؿ مختمػػػؼ ال ػػػيـ الجماليػػػة والتشػػػكيميةف كمػػػا  -
 ويس ؿ ربطه بالمجتمع واإلنساف والتعبير عن ما

 التوصيات:
اعـ استخااـ الصورة الفوتوغرادية كمرجع لتنفي  الموحات الفنية ودتب اآلداؽ  -

ؽ الجمعيات والتكامؿ الفني بيف الفنانيف الفوتوغرادييف والتشكيمييف عف طري
 والكميات

محاولة تودير بعض االاوات التكنولوجيا الحاي ة وتاريس ا بااكاايميات  -
 الفنيةو 

يتـ عمؿ العيا مف اابحاث والاراسات ااكاايمية التي تساهـ دي المليا مف  -
 إل ا  الاو  عمى اتجاهات الواقعية واورها دي عصرنا الحاليو
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 األبحاث العممية ( أ
أحما جماؿ الايف جالؿ: " الصورة الفوتوغرادية التشكيمية وعالقت ا بماارل  (1

الفف التشكيمي الحاي ة "رسالة ماجستير غير منشورةف كمية الفنوف التطبي يةف 
 5115جامعة حموافف 

: " سمات االتجا  الواقعي دي تصوير ما بعا  (5 الحاا ة سامي احما ابو العـل
كماخؿ االبتكار اعماؿ دنية معاصرة "ف رسالة ماجستير غير منشورةف كمية 

 5113التربية الفنيةف جامعة حموافف 
سامي صالح عبا المجيا: " توظيؼ الفوتوجراـ والفوتومونتاج دي تكويف   (3

الصورة "رسالة ماجستير غير منشورةف كمية التربية الفنيةف جامعة حموافف 
1441 

” ال يبررياليـل” ير: "الرؤية الفنية لمواقعية المعاصرة دي أعماؿ نحاتيمااليف سم (3
واإلدااة من ا دي إنتاج منحوتات معاصرة دي إطار ال  ادة المجتمعية "ف رسالة 

 5112ماجستير غير منشورةف كمية التربية الفنيةف جامعة حموافف 
يـل وعالقت ا بالحركة محما عبا الاايـ احما: ال يـ االبااعية دي حركة الفوتوريال (2

التشكيمية االمريكية والعالمية دي النص ال اني مف ال رف العشريف "ف رسالة 
  5111ماجستير غير منشورةف كمية الفنوف الجميمةف جامعة اإلسكناريةف 
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محما محما عبا الرني: "استحااث صورة تشكيمية مف الصورة الفوتوغرادية  (1
ة "رسالة ماجستير غير منشورةف كمية التربية باستخااـ المرشحات المونية المعممي

 5113الفنيةف جامعة حموافف 
 

 :الكتب العممية ( ب
 5111أسامة الف ي: " ماارل التصوير الليتي" مكتبة االنجمو المصريةف ال اهرةف  (1
رمااف الصباغ: " الفف وال يـ الجمالية بيف الم الية والمااية"ف اار الودا  لانيا  (5

 5111ف 1كناريةف طالطباعة والنشرف االس
ف 5شاكر عبا الحميا: " الفنوف البصرية وعب رية االاراؾ"ف اار العيف لمنشرف ط (3

5112 
شاكر عبا الحميا: " عصر الصورة: السمبيات واإليجابيات"ف عالـ المعردةف الكويتف  (3

5112 
محموا أم ل: " التيارات الفنية المعاصرة "ف شركة المطبوعات لمتوليع والنشرف لبنافف  (2

 5114ف 5ط
ف 2نعمت اسماعيؿ: " دنوف الررب دي العصور الحاي ة "ف اار المعارؼف ال اهرةف ط (1

5114  
 ـو1423دؤاا ابو حطب وسيا ع ماف: "التفكير"ف اانجمو المصريةف ال اهرةف  (2
 ـو1434المعجـ الوجيلف مجمع المرة العربيةف  (3
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لمتصػػميـ"ف الكتػػاب المصػػري "االسػػل الجماليػػة واإلنشػػاوية  :اي ػػاب بسػػمارؾ الصػػيفي (4
 ـو1443لمطباعة والنشرف 

 ـو5111إسماعيؿ شوقي: "الفف والتصميـ" لهرا  الشرؽف ال اهرةف مصرف  (11
واوؿ محما الباري: "ال يـ التشكيمية لحركة العناصر المجسمة باستخااـ الكمبيوتر  (11

عػيف  كأسال لمتصميـ"ف رسالة اكتورا  غير منشورةف كمية التربية النوعيػةف جامعػة
 ـو5111شملف 

 روبرت جيالـ سكوت: "أسل التصميـ " اار ن اة مصر لمطبع والنشرو (23
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Abstract 

The relationship between photography and oil painting has 

been reciprocal since the invention of the camera. Artists 

have benefited from the invention of the photographic 

machine in using the photographic snapshot as a reference or 

as a direct transport tool. Photography allowed artists to 

expand their borders and allowed them to photograph things 

that were previously impossible for them, such as urban 

scenes. This simply became a matter of recording the scene, 

then returning to the studio where they could complete their 

work without any restrictions. 

 

The results of the research reached: 

- Modern technological, such as the photographic camera, 

has become an essential component used by many realist 

artists in their paintings. 

- The realistic paintings can carry various aesthetic and 

plastic values, and it is easy to link and express them with 

society and people. 


