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 م.م. حنين سعد سلمانالمرحلة الآولى                                   التصوير الصحفي الرقمي

 الضوئي صويرالبدايات الأولى للت 

 التصوير الضوئيية ماهأولاً: 

علوم ؛ وذلك القترانه بمجموعة من الفن وعلم (الفوتوغرافيالضوئي ) يعد التصوير
وصل  تىح ،انيككيوالمكالفيزياء والكيمياء جموعة من العلوم محصلة لمإذ كان  والفنون،

 .الى ما نعهده في يومنا هذا

 :(*) منهاقد وردت تعريفات عدة للتصوير الضوئي ل

شعة المنعكسة من المنظر فاأل ،ضوئيةطة تأثيرات سانتاج صور بو إهو عملية  .1
ا هذه المادة بعد ذلك، فينتج عنه جداخل مادة حساسة للضوء، ثم تعال تكون خيالا 

 صورة تمثل المنظر.
ستفادة من التأثير باإل ،نتاج صورة عن غرض ماهو عبارة عن طريقة عملية إل .2

 الذي يحدثه الضوء في مادة حساسة.
الفوتوغرافية  تلتقط الصور إذنتاج صور فوتوغرافية بواسطة تأثيرات ضوئية، إعملية  .3

تستقبل  هذه اآللةفصوير والتي تشبه في تركيبها العين البشرية، الت ةآل باستعمال
األشعة الضوئية المنعكسة من المنظر وتجمعها من خالل العدسة لتكون خيالا 

 يسقط على الحساس تتم معالجته ثم تخزينه على وسائط التخزين.
عتماد على مجموعة ور أو مناظر أو مشاهد معينة، باإلعملية يتّم فيها إنتاج ص .4

داخل بتكوين خيال معين بمن التأثيرات الضوئية، بحيث تقوم األشعة المنعكسة 
مادة حساسة للضوء تحديداا، ويتّم عالجها فيما بعد لينتج في النهاية صورة ممائلة 

 للمشهد أو المنظر الذي كان موجوداا.
 

                                                             

 يختار الطالب تعريفاً واحداً فقط من بين التعريفات الواردة. (*) 



 Tikrit University جامعة تكريت
 College of Arts كلية الآداب
 Media Department قسم الإعلام

 

2 
 

 التصوير الضوئي وتطوره نشأة

الل من خاألولى الى العلماء العرب والمسلمين  تعود بدايات التصوير الضوئي
ربي العالمة الع الى هذا األمر، وقد أشار مظلمة في مدينة بغدادة الغرفة التجاربهم لظاهر 

الم ـــــــــــــــوقد كتب الع ،م(069عام ) )اآلالت العجيبة الرصدية(في كتابه  أبو جعفر الخازن 
فكرة  عن  -مؤسس علم البصريات ومؤلف كتاب المناظر – الحسن بن الهيثم()ربي ـــالع

آلة التصوير ذات الثقب وظاهرة سقوط صور األجسام داخل غرفة مظلمة منذ أكثر من 
 ةتسعة قرون، ولم تنسب هذه الفكرة إلى ابن الهيثم مما يجعل العتقاد السائد أن الفكر 

 .كانت معروفة لدى العلماء الغرب

كن را للتصوير إلى أن تماختراع آلة أو كاميبهدف  ،أفكار العلماء واستمر تطوير
 م( من اختراع آله أو كاميرا صغيرة ونقالة1661في عام ) Johann Zahnن وهان زاي

 .ن قدرة التكنولوجيا على صناعتها( سنة م119، أي قبل )( 1كما في الصورة رقم )

 
 ( تمثل رسم للكاميرا التي اخترعها يوهان زان1صورة رقم)
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السابع عشر والثامن عشر غير ثابتة وليس لها قرنين اللقد بقيت الصورة خالل 
ألنها تسقط على سطح ورقة مطلية بمواد حساسة للضوء وذلك ؛ القدرة على البقاء

 .ة التصويرآلوداء بعد إخراجها من سرعان ما تصبح س

من  Joseph Niépce جوزيف نيبسالفرنسي  تمكن العالم 1626وفي عام 
تثبيت  حل مشكلة إذ تمكن من، الحديث مجال التصويرصورة دائمة وثابتة في أول  التقاط

وء بيض عند تعريضه لضأخاص من القار يتصلب ويغدو لونه  نوع عمالالصورة باست
رة من الجدير بالذكر ان أول صو و ، ()التصوير الشمسي بــ الشمس، وسميت طريقته تلك

واستغرق ، ابجنوب فرنستطل عليه أحد نوافذ منزله لمنظر طبيعي  ن من التقاطها كانتتكم
 .ثمانية ساعات من التعريضمعه التقاط الصورة 

 
  فى فرنسا (جوزيف نيبس)التي التقطها  لىالصورة الأو( تمثل 2صورة رقم )
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طالء صفيحة من الى  Louis daguerre رداغلويس توصل  1631 وفي عام
وتظهيرها ببخار الزئبق ثم تثبيتها بملح الطعام، وعرفت الصور المنتجة  النحاس بالفضة
في الحقبة و ، لم تكن قابلة للتكرار أو النسخ غير انها بالصور الداغيرية،بهذا السلوب 

صنع  من William. f. Talbot وليم فوكس تالبوتمخترع انكليزي يدعى  تمكن نفسها
صورة سالبة ورقية وطبع صورة موجبة نقية عنها بالتماس المباشر في جهاز خاص، 

خ الصور، وأقام بعد ذلك معمالا لنس ،وكبريتات الصوديوم لتثبيت الصورةواستخدام امالح ثي
 ونشر كتاباا يبين فيه طريقته في التصوير.

لكن هذا  photographyلقد استمرت جهود العلماء نحو تطوير التصوير
ي الفلكي النكليز ألول مرة من قبل  استعماله، إذ تم 1630حتى عام  يستعملالمصطلح لم 
، الذي قام باشتقاقه من كلمتين من اللغة الالتينية وهي  John Herschelجون هيرشل 

أي ان فوتوغرافي ، رسم أو النقشال وتعني Graphyوغرافي الضوء،  ومعناه photoفوتو 
 .(الضوءالرسم ب)تعني 

 Frederick شر(تر آ تسكو )فريدريك أعلن المصور النكليزي  1611وفي عام 
Scott Archer  عن اجراء عملية تصوير، خفضت زمن التعريض وحسنت نوع الطبعات؛

وذلك عن طريق تغطية سطح زجاجي بخليط من أمالح الفضة، ومستحلب من مادة مبللة 
كي يصبح  ظهارهإين، وبعد تعريض هذا السطح للضوء لعد ثوان يتم دلصقة تسمى كولو 

ان الكولودين رطباا خالل التعريض والتظهير، لذلك ك ل مثبت يبقيسالباا، ثم يعالج بعام
ورين وهذا يفسر تنقل بعض المص ،على المصور أن يظهر صوره في الحال بعد تسجيلها

 فة مظلمة ومعمل متنقل.ر في عربة تعمل كغ

بعد  1661حتى عام الصور تطبع باللونين السود والبيض )احادي اللون(  بقيت
كما  ،ِبطريقة األلوان الُثالثيَّة ( من انتاجهاجيمس ماكسويل) السكتلندي ان تمكن العالم

 (.3في الصورة رقم )
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 في العالمأول صورة ملونة ( تمثل 3صورة رقم )

عية ة النو ، إل ان النقلتلك السنواتاستمر تطوير مجال التصوير بشكل كبير خالل 
  George Eastman جورج ايستمانبعد ان استطاعت شركة  1666حصلت عام 

 .  Kodakكوداكواختار لها اسم  أول كاميرا تصويرمن انتاج 

م ليود يسمح للفمفي لف الفالم بشكل دائري حول ع أول من فكر ايستمانكان 
 صورة 199كانت الكاميرا صغيرة الحجم بمعايير تلك اليام، تكفي ، و حركة النسيابيةلبا

الف  13وكانت نقلة نوعية في عالم التصوير الفوتوغرافي، ويبع منها أكثر من  فقط،
 ( أمريكي.$21في ذلك الوقت وهو ) كان باهضاُ سعرها  من انواحدة على الرغم 

وبعد ور، من ص يريدكانت آلية العمل ان يشتري العميل الكاميرا، ثم يلتقط ما لقد 
فيلم  ايعيدها الى جورج لكي يظهر ويطبع له هذه الصور، ومعها الكاميرا وبداخله ذلك

والذي شهد  1603مضت المور على ما يرام حتى عام  ى.جديد لستعمالها مرة أخر 
ه أفضل خبير كيميائي لدى جورج لكي يؤسس شركت انتكاسة لالقتصاد األمريكي، كما رحل

راع فيلم اختعلى بديل أفضل منه، ساعده على  رالخاصة به، لكن جورج تمكن من العثو 
 .العملبالستمرار  فيساعد الشركة  أفضل من السابق األمر الذيتصوير فوتوغرافي 
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شيئاا جديداا على الناس في ذلك الوقت، لذلك حرصت كان التصوير الفوتوغرافي  
مر الجديد، وكانت عالنات لنشر هذا األبسخاء في مجال اإلنفاق على اإلشركة كوداك 

  (4كما في الصورة رقم )  )انت اضغط الزر، واترك البقية علينا(أشهر دعايات كوداك: 

You press the button, we do the rest 

 
 1881اعلان عن كامير شركة كوداك عام (تمثل 4صورة )

يها اطلق علكاميرا صغيرة موجهة للصغار  تمكنت شركة كوداك من اصداربعدها 
 وبدأت الشركة (،1، كما في الصورة رقم )سعرها دولر واحدبلغ  ،Brownie براوني اسم

 .معترك التصوير السينمائيبعد ذلك الدخول الى 
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 براوني من انتاج شركة كوداكاميرا تمثل ك( 5)صورة رقم 

اف لقرن العشرين قاصراا على الهواية أو الحتر الم يعد التصوير الضوئي منذ بداية 
ة، يعبشته الحياة العملية والثقافة النللحصول على صور تذكارية أو لوحات فنية، إذ تب

 وتميزت صور نية مكانتها في الصحف والمجالت،عالوصار للصورة الخبارية واإل
محل الرسوم التي كان يرسمها فنانون  تياء بصورها الضوئية التي حلز مجالت األ

متخصصون، وبرز في هذا المضمار مصورون ضوئيون موهوبون، وخاصة في المانيا 
ووسط اوروبا، وازداد الطلب على امثالهم في مجالت األخبار المصورة والمجالت 

م بدلا من الواح الزجاج لم 31قياس  الجتماعية. وساعد استعمال الفيلم الملفوف من
الحساسة في منح المصورين حرية أكبر وتزويد الصحف ودور النشر بأعداد كبيرة من 

 .الصور المنوعة التي احتلت مكانة مهمة في الكتب المختلفة وخاصة العلمية والفنية
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