
الصورة والتصویر 
الفوتوغرافي

نبذة تاریخیة عن تطور الصورة



ما ھي الصورة الفوتوغرافیة؟؟



ماذ تعني كلمة فوتوغرافي Photography ؟ 
كلمة یونانیة مكونیة من كلمتین •

فوتو- رسم 
غرافي- ضؤ 

الرسم بالضوء 
التصویر ھو تقنیة تعتمد أساسا على 

الضوء. 



أول صورة فوتوغرافیة

جوزیف نیبس



البدایة....الغرفة المظلمة....القُمرة 

موزي  ارسطو الحسن ابن الھیتم



البدایة....الغرفة المظلمة.... 
تطور التصویر الفوتوغرافي تطور على 

اكتشاف بسیط: 

اذا فتحت ثقب صغیر داخل غرفة مظلمة 
سوف تنشئ كامیرا

الضوء من الخارج یمر من الثقب 
وینعكس بشكل مقلوب ویحتفظ بالشكل 

وباللون. 

أطلق ابن الھیثم على ھذه الغرفة اسم 
خواطرقمرة- ومن ھنا جاءت كلمة كامیرا 



كیف تحول ھذا االكتشاف الى 
صورة مطبوعة؟ 



1727عالم كیمیائي باسم یوھان ھاینرتش

اكتشف ان مادة نترات الفضة تتفاعل مع الضوء 
ولكنھا تتالشى بعد فترة وجیزة أي الصورة التي 

كانت تلتقط لم تدم طویال

المحاولة األولى



المحاولة الثانیة:
1800 محاولة اللتقاط صورة وذلك بواسطة طلي الجلود بنثرات الفضة وتغطیتھا بلوح زجاجي علیھا 

وعرضھا للضوء خفیف (شمعة) ولكن الصورة تغیرت مباشرة بعد ان تعرضت لضوء اقوى من ضوء 
الشمع. (اشعة الشمس) 



العناصر المتكونة...

العناصر المتأثرة بالضوء 

القمرة 



1820 جوزیف نیبس یعید التجربة بعد ان استبدل الجلد بصفائح 
المعدن او الفضة استغرق تصویر الصورة عدة ایام



ما ھي الصورة الفوتوغرافیة؟؟
1727عالم كیمیائي اخذ مزیج من الطباشیر وحمض النتریك نثرات الفضة الجھة المتعرضة للضوء اكتشف عن طریق الصدفة انھ توجد عناصر تتأثر •

بالضوء وتتفاعل معھ.
العنصران اللذان تكونا معا كانا القمرة والعناصرة المتأثرة بالضوء ولكن االثنان لم یستطیعا أن یلتقطا صورة •
القمرة كانت وسیلة النعطاس الضوء (یجب ان تكون داخل القمرة كي ترى الصورة وال تستطیع تأخذ الصورة للخارج)•
1800 اول محاولة اللتقاط صورة وذلك بواسطة طلي الجلود بنثرات الفضة وغطاھالوح زجاجي علیھا وعرضھا للضوء ولكت الصورة تغییرت •

مباشرة بعد ان تعرضت لضؤ اقوى من ضوء الشمع. (اشعة الشمس) 
1820 جوزیف نیبس یعید التجربة بعد ان استبدل الجلد بصفائح المعدن او الفضة استغرق تصویر الصورة عدة ایام وغیر واضحة •

1839 لویس داغیر اخترع نوع من االلة داغیروتایب كانت بدایة میالد التصویر الفوتوغرافي •


