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: أنواع الصورة 6املحاضرة   

 

 

في البداية يجب التنويه إلى أننا في هذا املحور سنتطرق إلى أنواع مختلفة للصورة، حيث أن الصورة بمفهومها العام تشتمل  

 على أنواع عديدة يصعب تصنيفها حسب معيار موحد لذلك حاولت أن أجمع مختلف االنماط حسب التقسيم التالي:  

 أنواع الصورة  من حيث الشكل     

 الشكلمن حيث  •

 صورة مسطحة: تشكيلية  -أ

 فوتوغرافية )ضوئية(                            

 املنحوتات والتماثيل صورة مجسمة:  -ب

 رقمية ال  الصورة املجسمة                      

  الحركةأنواع الصورة  من حيث     

 صورة ثابتة -أ

 صورة متحركة:  سينمائية -ب

 تلفزيونية                            

 فيديو                             



 أنواع من حيث التكنولوجيا املستخدمة

 ضوئية   صورة واقعية -أ

 صورة معدلة رقمية -ب

 صورة مزيفة رقمية -ت

  Deep fake -ث

 

 من حيث الوظيفة:  أنواع الصورة 

 صورة إعالمية  -1

 صورة فنية  -2

 صورة تعليمية  -3

 

 

 

اختصار انواع الصورة في تلك االنواع املعروفة واملوجودة  باالمكانكان الهدف من املحاضرة:  •

الغوص في أعماق ال بد من  نفهم هذه الوحدة بشكل أعمق ه لكيفي كتب اإلعالم لكنني رأيت أن

الصورة والتعرف على أشكالها وأنواعها املختلفة. واستكشاف تجلياتها املثيرة واملبهرة خصوصا مع 

 التطور التكنولوجي الحاصل 

 

 لذلك تمنياتي الخاصة لكم باالستفادة العميقة من هذا الدرس

تفاعلي أو عن طريق تنويه: بامكانكم تسجيل األسئلة وسيتم االجابة عليها الحقا إما في لقاء  •

 الرسائل .

 

 

 

 



 أنواع الصورة من حيث الشكل أوال: 

 

قبل االسهاب في شرح نوع الصورة بناءا على أبعادها يجب توضيح الفرق بين مختلف أبعاد  الصورة املسطحة:  -1

الصورة، فالصور واالجسام تقوم على أبعاد مختلفة حيث يعتبر البعد الواحد هو الخط املستقيم الذي ال يوجد له  

مثل  ثنين هما الطول والعرض كل شكل يحتوي على بعدين ا 2Dأبعاد أخرى، بينما نطلق على الشكل ثنائي األبعاد 

املربع واملستطيل وشبه املنحرف وغيرها، بينما الشكل الثالثي األبعاد فيحتوي على ثالث أبعاد رئيسية هي الطول ،  

 وذلك مثل الهرم األسطوانة وغيرها. ،   3Dالعرض واالرتفاع أو العمق ويسمى 

الفنون التي ظهرت على يد االنسان، وقد ظهرت رسومات مختلفة  يرى العلماء ان الرسم هو أول  :   الصورة التشكيلية  -أ 

من حيث االدوات املستخدمة حيث استعمل االنسان في العصور الحجرية حوائط الكهوف واألحجار ليرسم عليها  

كما تطورت الحقا مع تطور الوسائل  ا، أشكاال ورسوما عبر فيها عن معاني كثيرة منها مايزال موجودا إلى يومنا هذ

 واالدوات حيث اصبح يستخدم اوراق البردي ثم  القماش والرصاص والحبر وااللوان املائية والزيتية وغيرها 

 :  رسم التشكيلي عن تطور ال ة ملحة تاريخي

بالرسوم فلم يلق سوى التكذيب من  بجدرانه املطلية   Altamiraاكتشف فالح اسباني كهف ألتاميرا  1879في عام         

علماء اآلثار الذين لم يؤمنوا بقدرة االنسان في العصر الحجري القديم على الرسم، واتهم املكتشف باالحتيال، ليرد إليه  

 - 11كتشف ان الرسوم مشابهة في فرنسا وشمال افريقيا وقدر عمرها بحوالي االعتبار بعد وفاته بعشرين سنة من وفاته، إذ ا

 17اكتشف بعض التالميذ في غابات السكو الفرنسية كهفا عمالقا يعود تاريخ رسومه إلى حوالي    1940ألف سنة، وفي العام    19

خيول والغزالن ووحيد القرن  صورة مختلفة، تتنوع مواضيعها بين ال  2000ألف سنة، وهو أشبه بمعرض فني يحتوي على 

واالنسان. وبدأ بعدها العلماء بتصنيف الرسوم وربطها بالتطور الحضاري للجنس البشري، حيث شهد القرن العشرين الكثير  

من االكتشافات في كهوف فرنسا وروسيا والهند والصين وافريقيا واستراليا، ويتكون معضمها من أشكال وتصاوير لحيوانات  

، كما رسم بعض سكان الصحراء الكبرى    ة،  وعمليات الصيد والرعي وحتى صور خيالية وغير وفهومة ليومنا هذا وكائنات بشري

 سنة. 7000بالجزائر صورا لنساء راقصات قدر عمرها بحولي 

 

 سنة قبل امليالد 6000صورة من أحد كهوف التاسيلي والتي تعود إلى حوالي 



 ستخدام الرموز التجريدية للموجودات املحسوسة بصورها املبسطة، وكانت  يرى علماء االثار ان الكتابة بدأت با

 حيث يرسم االنسان والحيوان على هيئته    pictogrammeباستخدام البيكتوغرام 

  فالنور مثال يرمز له بواسطة الشمس وهو ما يسمى االيديوغرام ثم تطورت حيث صارت األشياء تصور بشكل رمزي 

ideogramme  

حظي التصوير التشكيلي الروماني  كما    من خالل الدور الهندس ي تطور  ارتبط الرسم التصويري عند اإلغريق بفن النحت الذي

حاكي الواقع إلى حد كبير، وتهتم بإيجاد إيحاء   الباحثين من معرفة أصول فنهم ببقاء لوحات كثيرة لهم مكنت 
ُ
التي تميزت بأنها ت

 بالعمق وبالظالل واألضواء وانعكاساتها في اللوحة

   تناولت الرسومات في الهند القديمة قصص اآللهة والقديسين، فالصورة الجدارية املوجودة في كهف "أوجانتا" تمثل

 الذين كانوا معه.   واالشخاص م.(، كرسومات "بوذة" 600 -ق.م.  200دة قرون )تطور التصوير لع

 ( في الصين القديمة، تعتبر قمة ما وصل له التصوير الصيني 1279-960يرى املؤرخون أن فترة أسرة )-   رغم أنه بدأ

بتصوير املناظر  عام، وقد تأثرت به كل الفترات الالحقة حتى بداية القرن العشرين، حيث اهتموا  2000قبل بـ

 كالطيور والزهور والجبال والبحار باستخدام الفرشاة. الطبيعية

اقترنت الصورة في الكثير من الحضارات بالدين واستلهمت من قوة الصورة قدرة على اكتساب قلوب الناس , ولكنها وجدت في  

أما عند املسيحيين فقد  ، والتماثيل محرمة ففي الديانة اليهودية كانت التصاوير   الوقت ذاته معرضة شديدة منرجال الدين 

م وقام  726قامت حروب وحدثت انشقاقات داخلية فقد حرم االمبراطور البيزنطي ليو الثالث عبادة الصور وااليقونات عام 

 ، اتسعت هوة الخاللفبتحطيم تمثال املسيح من امام قصره لكن قوة الصورة قد تحكمت في قلوب العامة فقامت ثورة شعبية

بين روما بيزنطة )القسطنطينية( حتى هدد البابا االمبراطور البيزنطي من االعتراف، واستمر حضر الصور معموال به إلى أن  

بمرسوم ينص على ان االجالل الذي يقدم لاليقونة يصل إلى النموذج، أي أن الصورة تتماهى مع النموذج   787تراجع عنه عام 

 ة.نفسه من العذراء واملسيح واملالئك

في القرن الخامس عشر بدأت النهضة االروبية في جميع املجاالت انطالقا من فلورنسا االيطالية واعاد الفنانون احياء التراث  و

االغريقي ، ونظرا لتداخل العلم بالفن آنذاك اشتغل الكثير من الفنانيين بالطب والهندسة وعلوم اخرى فاكتشفوا قواعد  

 ءة والضوء وكانت النتيجة هو بروز اعمال فنية ورسومات تضاهي في دقتها الواقعاملشاهد بالعين املنظور وتدرج االلوان واالضا

مع بلوغ القرن الثامن عشر بدأت مالمح الفن الحديث بالتشكل فظهرت حركات فنية وادبية انعكست بثراءها الحس ي على  

الذاهب الفنية مثل الرومنسية والتعبيرية وغيرها واطلقوا    االلواح الفنية املنجزة في تلك املرحلة واستلهم الرساميين من مختلف

 العنان لخياالتهم فبرزت اعمال تفيض باملشاعر واالنطباعات وتعد هذه مرحلة ايذانا بانطالق مدارس الفن الحداثي 



فكانت املدرسة   في النصف االخير من القرن التاسع عشر بدا التمرد على الفن الكالسيكي والواقعي وقيود الحقيقة البصريةو

االنطباعية هي اولى مدارس الفن الحديث التي استنكرت قصر دور الفنان على تسجيل مايراه بعينه دون االلتفات الى ماينطبع  

في ذهنه ووجدانه وبدأ باالنتقال من الحقيقية البصرية الى الحقيقة الفكرية ومن النقل امللتزم بالواقع الى التشكيل االبداعي  

 . املتحرر 

م يعد الفنانون مهتمين بالقصص الدينية واألساطير وبالط امللوك والطبيعة الصامتة، بل خرجوا للطبيعة ليرسموا كل  ل

مايلفت أنظارهم من مشاهد الطبيعة أو مظاهر الحياة اليومية، وركزوا على ما يتركه الضوء والظل من انطباع بدال من املادة  

مثال من االمثلة املبكرة التي تنبئ بوالدة اتجاه جديد في الفن التشيكيلي يقوم على   نفسها، وكانت لوحات كلود مونيه وسيزان 

ضربات قوية بالفرشات وباستخدام ألوان زاهية،وبذلك تكون هذه املدرسة قد تجاوزت الرسم التقليدي الذي كان يهتم  

جوخ خطور أكثر جرأة بتعمد اهمال   بالتفاصيل وبأدق الجزئيات داخل الصورة الزيتية، ثم خطا الفنان الهولندي فان 

استمرت    التفاصيل وتصوير انطباعاته الخاصة مع ترك اثار فرشاته على اللوحة ، آذنا بظهور اتجاهات حديثة للفن التشكيلي.

التطور التكنولوجي وتطور  حتى الفضاءات املستعملة وذلك مع في التطور من حيث الشكل واملصمون واالدوات املستخدمة و 

 املجتمعات ثقافيا وحضاريا وطذلك فنيا.

رافيا - ب  ة لصورة الفتوغ

ويقصد بالصورة الفوتوغرافية خرافية التصوير الضوئي، وكممة فوتوغرافي ذات   : تعريف الصورة الفوتوغرافية

فوتو ويعني الضوء، والثاني غرافي ويعني الكتابة والرسم، بالضوء لذلك سمي  األول تيني مكونة من مقطعين الأصل 

 بالتصوير الضوئي

ى  لالتصوير ع  ةآلات التصوير الضوئي بواسطة  يلا من عمه ونة، يتم إنتاجلونة أو غير مل: صور ثابتة مكما تعرف بأنها  

ا  هية التي يتم طبعيا وتكبير لبار السهظ ا كيميائيا إهبعد تصوير  األفالمك لمعالجة ت م تصوير حساسة، حيث يتمال أف

شياء في حياتنا  أل حوادث والي تمثيل مرئي حي لهواقع إلى حد كبير، و لإيجابية مطابقة لرا ى ورق حساس لتمثل صو لع

 .اقعو لا بواسطة الكاميرا، وتمثل الصورة الفوتوغرافية أكثر املواد املعتمة دقة وقربا له يومية، يتم إنتاجال

   اول من تولدت لديه فكرة التصوير الضوئي هو العالم العربي "ابن الهيثم" عن طريق تجربة بسيطة أجراها عام

أحد الجدران أو في السقف، ومنها تسلط الصورة م(، حيث قام بإيجاد غرفة مظلمة تماما، ثم وضع ثقبا في 1038)

التي يسقط عليها الضوء إلى حائط مقابل أو ورقة بيضاء، وهذه الطريقة أخذ يستعملها بعد ذلك الرسامون في  

 .Pin-Holeرسومهم، وعلى ضوء نظرية ابن الهيثم أيضا صنعت أول كاميرا تسمى )كاميرا الثقب 

  مادة حساسة  ، قام توماس و  1800في حوالي عام 
ً
جوود بعمل أول محاولة اللتقاط صورة بالكاميرا املظلمة مستخدما

للضوء.استخدم ورقة أو جلد أبيض مع نترات الفضة. على الرغم من أنه نجح في التقاط ظالل األجسام املوضوعة  

 1802د عام على سطح معرض ألشعة الشمس، و حتى أنه التقط نسخات من ظالل رسومات على الزجاج، إلى أنه ور 

 على نترات الفضة  
ً
عن تجاربه أن "الصور التي تشكلت باستخدام الكاميرا املظلمة كانت باهتة لدرجة أنها لن تنتج أثرا



في وقت معقول". لقد أصبحت الصورة بأكملها مظلمة، و ذلك ألنه "لم تنجح أية محاولة ملنع تاثير الضوء على األجزاء  

 بسبب مرضه؛ حيث أنه توفي و عمره غير امللونة من الصورة". لقد ه 
ً
عام و ذلك في عام  34جر و جوود تجاربه مبكرا

1805. 

 كلوريد  ، و جورج فابريسيوس اكتشف الفضة نترات  ( فقد اكتشف1280 -م 1200حوالي ) ألبيرتوس ماغنوس أما  

الضوء جعل بعض املواد  م. ويلهلم هومبرغ وصف كيف أن 1568. دانيل باربارو وصف غشاًء في عام الفضة

-1729. رواية جيفانتي )التي كتبها الفرنس ي تيفني دو ال روش 1694الكيميائية مظلمة )التأثير الضوئي الكيميائي( في 

 ( وصفت ما يمكن تفسيره على أنه التصوير الضوئي.74

 

 تصوير  ألبيرتوس ماغنوسشكل آلة                                                                       

  جوزيف نيبس Joseph Nicéphore Niépce   فرنس ي. يعتبر رائد   ومخترع فيزيائي ، 5/7/1833  - 7/03/1756 ولد

سطح حساس للضوء في آلة تصوير في   1826الفوتوغرافي. حيث حضر أول صورة فوتوغرافية بتعريض التصوير

 مع. و  أوائل صيف عام
ً
لويس داجيير ،  وأجريا تحسينات على طريقة إعداد فيلم التصوير. وقد واصل   قد عمل طويال

 داجير عمله بعد وفاة نيبس 

 (. أبرز أعماله كانت تعاونه مع  1851يوليو  10 - 1787نوفمبر  18) وكيميائي هو فنان لويس جاك ماندي داجير

عرفت   التصوير الفتوغرافي . وقد اخترع طريقة قديمة فييوير الفتوغرافالتص  على تطوير جوزيف نيبس املخترع 

 بالداجيروتايب 

   :أخذ العلماء الواحد تلو اآلخر بإعالن نظرياتهم وتجاربهم حول التصوير الضوئي مثل 

 ( الذي أنتج الكاميرا املشهورة كوداك1888"جورج إيستمان" عام )م 

  ( الذي 1861كوملان سيلرز في فيالدليفيا عام )اخترعم   Kinetoskop 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A


 

   يصعب نسبة اختراع الصورة املتحركة إلى شخص محدد فقد كانت نتاج لتراكم العديد من التجارب واالبتكارت التي

ظهرت منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وشكلت بمجموعها دافعا لتطوير تقنيات جديدة في مجالي 

 عليه اآلن من ثورة املعلومات والتصاالت. التلفزيون والسينما، ليصل الحال إلى ما هو 

   اجرى االخوان لوي واوغست لومبير عدة تجارب لتطوير االالت التي كانت معروفة انذاك لعرض الصور املتحركة

/ 01/  28في    والكنتوغراف الذي طوره توماس اديسون     1894ومنها الكنتوسكوب الذي ظهر في الواليات املتخدة سنة  

بعد نجاح هذه  و   ،  املغامرة واستأجار غران كافيه ودعوة الناس لعرض سينمائي مقابل فرنك واحد  قرر االخوان  1895

 .  التجربة )السنماتوغرافيا( ارسل االخوان لوميير املصورين الى مختلف دول العالم لعرض هذا االختراع

  ربائية وتحميلها على موجات  أما اختراع التلفزيون يعود أساسا إلى فكرة تحويل الصور املرئية إلى إشارات كه

ليتم إرسالها  عبر الهواء في جميع االتجاهات، ثم التقاطها بجهاز استقبال   -مثل موجات الراديو -كهرومغناطسية

وإعادة تحويلها إلى إشارات كهربائية لتحول االخيرة بدورها إلى صورة مرئية تظهر على الشاشة، وبما أن كل صورة كانت  

 دى فكان من الضروري عرضها بالتتالي وبسرعة كافية إلضفاء الشعور بالحركة. ترسل وتستقبل على ح

 

 

  بعد سلسلة من التجارب واالختراعات استطاع عدد من الشباب ومنهم االسكتلندي جون لوغي بيرد واالمريكي فيلو  و

 1926فرانسوارث في اجراء اول بث تلفزيوني سنة 

   الكابل، حيث تقدم شركات البث ملشتركيها باقة من القنوات عبر االسالك  في مطلع الخمسينيات بدأت ظاهرة تلفزيون

بدأ إنتاج التلفزيون امللون. ومع بداية الستينيات كان التلفزيون قد انتزع    1953االرضية أو االلياف البصرية، وفي عام  

نظار السياسيين واملعلنين ورجال  صدارة التأثير على التأثير والرأي العام من كل وسائل اإلعالم االخرى. فأصبح محط أ



الدين والفنانيين لقدرته على نقل الحدث بأسرع مايمكن، ولقوة تأثير الصورة املتحركة وجاذبيتها وسهولة تلقيها من  

 قبل كافة شرائح املجتمع فضال عن مجانيته التي أتاحت دخول إلى معظم املنازل واملكاتب واملرافق العامة. 

  ومع بداية األلفية الجديدة بدأ عصر البث التلفزيوني عالي الوضوحHD   بدرجات وضوح أربعة، وبرفقة  الصوت

الذي طرح للمرة األولى في السبيعينات وهو يتيح للمستخدمين توصيل خمس سماعات   Dolbyالرقمي فائق الجودة 

مجسم يتناسب مع جهة املصدر الصوتي كما    صوتية بأجهزة التلفاز لتوزيعها في محيط الغرفة والحصول على صوت

 ترى في الصورة.

 

 

 

 الصورة املجسمة:    -2

يتضمن مفهوم الصورة املجسمة عموما أشكاال عديدة ومتنوعة، من أهمها   : املحسوسة الصورة املجسمة  -أ 

خ الحضارة  صنوعات التي أبدعها اإلنسان  على مر تاريالنحت والعمارة والتصميم الداخلي والديكور، إلى جانب امل

 اإلنسانية كصناعة األواني والحلي وقطع األثاث وصوال إلى املنتجات الحديثة.   

 ملحة تاريخية عن تطور فن النحت 

في معضمها أجساد  بالعودة إلى تاريخ الصور املنحوتة يؤرخ النقاد ألقدم املنحوتات تلك التي وصلت إلينا 

سم على   11هذا التمثال  أنثوية ، وقد عثر على أقدمها حتى اآلن في منطقة ويلندوف بالنمسا وال يتعدى طول 

انتشرت التماثيل الحقا لدى شعوب وحضارات مختلفة وعرفت     .الف سنة  20شكل جسم أنثى ويعود إلى نحو 

وقد    تطورا وأبعادا كثيرة ثقافية وفنية ودينية بحكم العقيدة الوثنية التي طغت على شعوب الحضارات القديمة .  

أخذت املجسمات والتمتثيل واملنحوتات أشكاال مختلفة فمنها الخشبية والفخارية وحتى البرونزية ومنها ماكان  

صناعة التماثيل مع ظهور الحضارات  وقد ازدهرت  بالكريستال، ومنها ماكان يصنع بالذهب والفضة .مطعما 

القديمة في بالد العراق فتفنن السومريون في فن النحت الواقعي، وأبدعوا أيضا فيه وذلك بغية تصوير 

 أساطيرهم الدينية وبطوالتهم العسكرية.

أعاد فنانو النهضة تراث اإلغريق الواقعي الواقعي حيث  وفي العصر الحديث انتقلت شعلة الحضارة إلى األروبيين،  

ألجساد االلهة وتطبيقه في أجساد االنبياء  في فلورنسا اإليطالية، واستعارة مفهوم الكمال اإلغريقي 

وكان الفن أحد وسائل الدعاية الدينية  واملسيح.واستعاد فن النحت حيويته تحت رعاية الكنسية البروتستانتية  

 البهار الناس مع تحول الكنائس واالديرة إلى مايشبه املتاحف والقصور.



ومنذ الخمسنيات من القرن املاض ي عرف النحت والتجسيم اهتماما بالغا فإذا كانت اللوحات حبيسة الجدران   

افقها العامة بكافة اشكال النحت ملا تحمله منة  تتسابق املدن العصرية اليوم إلى تزيين شوارعها وساحاتها ومر 

 قيم وطنية وتاريخية وجمالية وملا تتمتع به لغة التجسيم من قوة تعبيرية وحساسية مفرطة .  

وقد ساعد التطور التكنولوجي في امداد الفنانيين والنحاتين وبأدوات ومواد حديثة ساهمت في تطوير هذا الفن  

رر من كل القيود، نشأت أشكال عصرية عديدة للنحت وباتت لها معارض ومدارس  ، ونتيجة لهذا التنوع املتح

 نحت على الجليد الذي يعرف رواجا في الدول االسكندنافية والنحت على الرمال في الشواطئ. خاصة، مثل ال

 

 : الصورة الثالثية األبعاد الرقمية -ب

التي تمتلك   العلم الحديث، تكنولوجيا الهولوغرافيمن انجازات  Holography تكنولوجيا الصور املجسمة *   

كلمة  و ثة بدرجة عالية من الدقة. الصلية بأبعادها الثأل خاصية فريدة تمكنها من اعادة تكوين صورة االجسام ا

الكتابة، بمعنى سجل  وتعني   Graphy يوغراف،  كل  ال   أي  Holos هولوجرافي أصلها يوناني مشتق من كلمة هولوس 

التصوير املجسم عن التصوير التقليدي بأن التسجيل    يختلف اساسا  و .    مل أو فن التصوير املجس الصورة الكام 

ليس في كثافة املادة الحساسة للضوء فحسب، بل أيضا الى حزمة من املوجات الضوئية التي تصطدم بالجسم  

يعتمد  و بعاد للجسم. ألثي االاملراد تسجيله، فتخطط املوجات الضوئية حاملة املعلومات الكاملة عن تخطيط ث

بحيث إذا تعرض للضوء يكون .  امفي لوح معين يسمى هولوغر املوجة  على تسجيل سعة  م التصوير املجس

بعاد و ليس على ورقة  ألثي االمكان إعادة تكوين مصدر املوجة. وبالتالي فان الصورة تتكون في الفضاء الثال با

 صلي أبدا. وناتج عمليةأل يمكن تمييزها عن الجسم اال كالتصوير العادي، كما ان الصورة املعروضة 

Holography  تسمى Hologram 

تدخل    خالل التي يتم تشكيلها من    ثالثية األبعادعبارة عن صورة  Hologram ) 2014حسب قاموس اكسفورد )و 

م يمكن  وقريب من هذا املفهو هولوغرافي، أشعة ضوئية من الليزر أو أي مصدر متماسك للضوء او ما يعرف 

انقسام أشعة الليزر   خاللمن  األصلية يعاد تمثليها للصورة  ثالثية األبعادوصف هذه التكنولوجيا بانها صورة 

و تعود فكرة اعادة تمثيل انعكاس صورة  . Holograms بـ  را  إختصا تعرف  وانعكاسها على املرايا والعدسات. والتي  

ابتكار طريقة   GABOR DENIS ،عندما حاول العالم    1947الى عام   Holographic ، باستخدام الضوءاألجسام  

موارد   وألن .لكترونيةالجديدة للتصوير املجسم في محاولة منه لتحسين قوة التكبير في أجهزة امليكرسكوب ا 

سم إلى  أحادية اللون، فقد أسهمت في تأخر ظهور التصوير املجبل  الضوء في ذلك الوقت لم تكن متماسكة 

من جامعة   Leith Emmett و UPATNIEKS JURIS مريكيينأل العاملين ايذكر بأن  .و   1961وقت ظهور الليزر عام  

عتماد إل با ثالثي األبعاديمكن أن يستخدم كوسيط عرض  HOLOGRAM أن. 1962ميتشجان اثبتوا في عام 

 .تاريخعلى الليزر، وقد نجحا في عرض صور مجسمة بوضوح وعمق واقعي في ذلك ال

 ملحة تاريخية عن تطور الهولوغرام 



  الحديثة التكنولوجية  تزااإلنجا أهم  من ولعل 1962تطورت هذه التقنية بشكل تدريجي منذ بشكل عام 

 األبعاد ثالثية الطابعة  هوصناعة ، املجسمة  الصور   تكنولوجيا مجال  في ا مباشر  اتأثير  تؤثر ان لها  يتوقع التي

النقدية وذلك للحماية من التقليد . كما عرفت تطبيقات واسعة  حيث استخدمت في جوازات السفر العمالت 

 في مجال األعمال السينمائية. 

 .املجسمة الصور   من اإلفادة مجاالت

  انواع  ظهرت الضوئي، العرض أجهزة ومختلف والحاسبات التصوير تكنولوجيا مجال  في الكبيرة رات التطو مع

  وما . الخ... والسينمائية واالعالمية  والهندسية  الطبية . ضااالغر  مختلف  لتخدم املجسمة الصور  من  مختلفة 

  الزمان   حدود  خارج  الحية  االجسام  تكوين  اعادة  لها   خال  من   يمكن   التي  التكنولوجيا  تلكهي    في هذا املضمار  يهمنا

ونعود إلى استخدامات هذه التقنية في   .اخرى  مختلفة تطبيقات  بوجودرارنا اق مع. اصال فيه املوجوده واملكان

 من  خاص بنوع  العالم 2118 عام االمريكية  CNN قناة فاجئة . االعالمي الصعيد على مجال الصورة واإلعالم 

 والية في اصال املوجودة Jessica Yellin  القناة سلةامر   جسم تكوين اعادة خالل من وذلك. التلفزيونية املقابالت

  تفاعلية بصيغة تمت املقابلة ان علما .نيويورك والية في املوجود القناة استوديو في ضوئيا وعرضه. شيكاغو

 االعالمي  الحدث   هذا ويعد. فوري  وبشكل والصورة بالصوت

بالصيغة التفاعلية، فتح املجال امام مختلف القنوات   الهولوغرام  نجاح القناة في تطبيق تكنولوجيا    فإن   عموماو 

من كثير   األمرقبال الجماهيري عليها. اذ تطلب إل فادة من هذه التكنولوجيا، خاصة بعد ا إلست التفلزيونية الى ا

وهي   High Definition جهزة واملعدات الخاصة بها لغرض الظهور بتقنية أل ونية الى تطوير ايمن القنوات التلفز 

افس قائما بين القنوات التلفزيونية الشهيرة  إحدى أهم متطلبات تكنولوجيا الصور املجسمة. و مازال التن 

وتقف قناة روسيا اليوم التي تبث بر امجها باللغة العربية في   .اللفادة من هذه التكنولوجيا في مجال االعالم

  ستوديو التفاعلي الخاص بها األ في برامجها، خاصة ب الهولوغرام مقدمة القنوات التلفزيونية التي مجال تطبيقات

. بعد ذلك شاع تكرار تجارب الظهور   ثالثية األبعادالى دمج الصورة الواقعية بالصور املجسمة  ي يهدف والذ

على الصعيد و خرى.  أل حيان األ من قبل الرؤساء لدواعي انتخابية احيانا و امنية في معظم ا الهلوغرام بتكنولوجيا

يمكن  ثالثية األبعادالهندس ي أصبح بااملكان تحويل الرسوم واملخططات الهندسية للمباني الى مجسمات 

ل تطبيقات حاسوبية، وهي بديل عملي للنماذج الهندسية التي كانت  المشاهدتها والتعديل عليها مباشرة من خ

خرى. بالتالي سوف  أل ختلف التصاميم الهندسية اشائعة. وهذا الحال ينطبق على تصميم السيارات والطيارات وم 

 ول، دون انتظار بناء النماذج التقليدية. أب أواليكون بمقدور املهندسين مشاهدة ناتج الهندسية  

 

بوجود عمق داخل الصورة أو  والذي هو طباعة على طبقات توحي للناظر  lenticularويختلف الهولوغرام عن ال   -

 اتوحي بوجود حركة

هو أيضا طريقة في عرض الصور بشكل ثنائي ويحتاج الى استعمال نظارات خاصة لتسمح برؤية   stereoscopو -

 .األشياء داخل الصورة تبدو مجسمة وثالثية االبعاد



 وللمزيد من التوضيح اقترح عليكم االطالع على الروابط التالية: 

 فيديو يوضح ماهو الهولوغرام 

https://www.youtube.com/watch?v=NHcY6KrVSCg 

 lenticularفيديو يظهر بعض الصور التي تم طباعتها بالطريقة العدسية 

https://www.youtube.com/watch?v=YtLVJsdNLm0 

 

 بالتوفيق

https://www.youtube.com/watch?v=NHcY6KrVSCg
https://www.youtube.com/watch?v=YtLVJsdNLm0

