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 م.م. حنين سعد سلمانالمرحلة الآولى                                   التصوير الصحفي الرقمي

 للصورة في الصحافةالبدايات الأولى  

 ماهي الصورة الصحفية؟

 :(*)ها للصورة الصحفية منقد وردت تعريفات عدة ل
صور الفوتوغرافية والرسوم المكون البصري في الصحف والمجالت، الذي يشمل الهي  .1

 ة.الصحفي
صورة منفردة لتغطية حدث مهم تجلب المتعة والمشاهدة، وتقدم معلومات كاملة، وتسجل  هي .2

زمن الموضوع وتتجه باتجاه بؤر الخبر وغالبًا ما تجسد باتقان التأثير الفني، والتركيب غير 
 االعتيادي، للصورة التي تكون وافرة الحركة.

طة آلة تصوير أو يد الرسام أو هما هي نقل مطابق للواقع المادي لشكل قائم أو متحرك بواس .3
طح من ورق أو مادة أخرى تالئمه بهدف النشر أو العرض أو التسويق أو سمعًا، يظهر على 

 .فقطسود األبيض و و األلوان أو التسجيل التذكاري باستخدام األاالستشهاد أ
 البدايات الاولى للصورة الصحفية

نانين ها من قبل فإنتاجولى للصورة الصحفية عبارة عن رسوم يدوية يتم كانت البدايات األ
بعد يتم لبرسم صورة تخطيطية للحدث، ومن ثم حفر تلك الصورة على الخشب  األمريقومون في بداية 

وذلك بعد غمسها بالحبر ووضعها في المكان المخصص لها في الصحيفة  ،طباعتها على الورق ذلك 
 و غيرها.أتحقيقًا أم واء كان خبرًا س ،جانب المحتوى  إلى

هذه الطريقة  استعمالالسبق في  weekly newsخبار االسبوع االنكليزية أوكان لصحيفة 
لمملكة افي  ن تمكنت من وضع صورة بجانب الخبر الذي تناول الحريق الذي نشبأ، بعد 1331عام 

 .المتحدة
ئة لذلك تم تطويرها من خالل تجز  لقد كانت عملية الحفر على الخشب تستغرق وقتًا طويالً 

 مكن الصحيفة من األمرعدة أجزاء لكي يتم توزيعها على مجموعة من الفنانين، وهذا  إلىالصورة 

                                                             

 يختار الطالب تعريفاً واحداً فقط من بين التعريفات الواردة. (*) 
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 نجازإلالكثير من الوقت المطلوب  عن اسهامه في توفير الحصول على صور بأحجام كبيرة، فضالً 
 العمل.

شكل  إذ، إبان الثورة الصناعيةواستمر العمل بهذه الطريقة البدائية لغاية اختراع آلة التصوير 
رة األشياء ن يسجل صو أهذا االختراع حدثًا هامًا في تاريخ الصحافة، فأصبح بإمكان من ال يجيد الرسم 

خ الصورة خالل نسحد كبير، كما أصبح من الممكن  إلىعلى لوح فوتوغرافي لتظهر بشكل يشبه الواقع 
 1181ام وفي ع ،إذا ما قورنت بما كان يحدث في الماضي قبل هذا االختراع أقلوقت قصير وبتكلفة 

ن يلتقط وألول مرة صورة أفي جامعة نيويورك من  John W. Draperاألستاذ جون درابر  تمكن
ورين كبيرة من المص مجموعةوشهد العام ذاته ظهور ، نسان لم تزد مدة تعرضها عن خمس دقائقإلوجه 

 .المهتمين بالتصوير الجماليخباري والتسجيلي أكثر من التصوير اإلالمهتمين ب
حفي في ول مصور صأن أ إلى لصورة الصحفيةااريخ المتعلقة بتوتشير الكثير من المصادر 

 1111قام برحلته الشهيرة بحراً عام الذي Roger Fenton روجر فنتون  المحامي البريطاني العالم هو
صورة، ركز فيها  311ن تمكن من تصوير أكثر من أبعد  1113لتغطية حرب القرم ليعود منها عام 

دارية والقيادية فضاًل عن طرق على الخدمات اإل
م ل هولكن ،ليب النقل خالل الحرب المذكورةأساو 

يتمكن من تصوير العمليات العسكرية؛ نظرًا 
تثبيت ما يحدث في ساحة المعركة لمدة الستحالة 

)وهو الوقت الذي يحتاج المصور اللتقاط  دقائق 1
دراج هذه إأي صورة في ذلك الوقت(، وبذلك تم 

ولم  ،الصور ضمن أنواع الصور التسجيلية التوثيقية
ال ا كونه اإلخبارية؛دراجها ضمن أنواع الصور إيتم 

 تتفق مع المحددات العلمية للصور الصحفية
 الصالحة للنشر.  اإلخبارية
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ول أطبع  التي ساعدت في (Autotypeوتوتيبي أبــ )تم ابتكار تقنية سميت  1111وفي عام 
في نيويورك تحت عنوان بيوت  The daily graphicجرافيك صحيفة الديلي بصورة فوتوغرافية 

 ،ظهرت باهتة السواد وطباعتها رديئة إذلكنها لم تكن بالمستوى المطلوب،  .shantytownالصفيح 
 .حد كبير إلىفضاًل عن كونها ضعيفة التباين 

 إلى 1182من  المدةقامت خالل  األمريكيةالعديد من الصحف ان  إلىوتشير المصادر 
الذي ساعد على اكتساب جمهور جديد بفعل األلوان التي  األمربتركيب طابعات ملونة،  1183

 Theاأللوان هي صحيفة نيويورك وولد  باستعمالول صحيفة بدأت أما أ ساهمت في جذب انتباههم،
New York World  حد، قامت بنشر كاريكاتير تم طبعه بملحق إضافي لعدد يوم األ إذ 1183عام

الرتدائه مالبس صفراء كما في   The Yellow Kidsتضمن طفاًل مشردًا سمي بالطفل األصفر
 . Yellow journalismسمية الصحافة الصفراءومن هنا جاءت ت(، 1الصورة رقم )

 
 The Yellow Kidsطفل األصفرلل ريةيتصورة كاريكا( تمثل 2صورة رقم )
الصورة الصحفية كأداة للنقد االجتماعي فكانت على يد الصحفي  الستعمالولى اما البدايات األ

-The New الذي عمل في صحيفة نيويورك تربيون  Jacob A. Riisالدنماركي جاكوب أ. ريز 
York Tribune  تي مقاالته التي تناولت الحياة البائسة ال يضاحإلالصورة كوسيلة  يستعملكان والذي
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من اصدار كتاب  1181في عام ن في االحياء السفلى لمدينة نيويورك، ليتمكن رو يعيشها المهاج
احث في اما الب .الذي ساهم وبشكل فاعل في تحريك الرأي العام (كيف يعيش النصف االخر)بعنوان 
نحاء أي بالسفر ف 1818-1811عوام فقد قام خالل األ Lewis Hineجتماع لويس هيني علم اال

ألطفال ا من خالل تصوير وذلك لدعم مهمة المجلس الوطني لحقوق الطفل األمريكيةالواليات المتحدة 
الصورة  كما في ،الموبوءة والمنازلوالمصانع في المزارع ساعة يوميًا  ةي عشر تلمدة اثن ذين يعملون ال

 ملع قوانين في تغيير الحقاً  أسهمت ممايكي األمر (، حيث أيقظت هذه الصور الضمير 2رقم )
 .األطفال

 
 9191احد االطفال العاملين عام  ( تمثل3صورة رقم )

التي استعملها المصورون  Leica )اليكا( باسمتم اختراع آلة تصوير  1821وفي عام 
دم لفت ع الذي ساهم فيصغر حجمها و  ،كخفة وزنها ،نظرًا لمميزاتها العديدة ؛بشكل واسع الصحفيون 

كان الناس  ففي الماضيعفوية،  أكثرمن التقاط صور  بفعل ذلكن و ليتمكن المصور  ليهاإالناس  أنظار
 ،همور على ص سلباً الذي انعكس  األمر ،غير معتادين على الكاميرات مما جعلهم يتحسسون من وجودها

 وجعلها تبدو خالية من التلقائية والحيوية والواقعية. 
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 الصغيرذات الحجم  ( تمثل صورة الحدى كاميرات شركة اليكا1صورة رقم )

نجحت التجارب التي قام بها ادوارد بالن حول كيفية نقل الصور الصحفية  1821وفي عام 
تأدية صناعتها ل تتقوم عدسات خاصة تملخالل وضعها في مواجهة ضوء باهر،  ، منعبر الالسلكي

 برعنبضات كهربائية يتم حملها  إلىوتحولها  ،ونقطة نقطة ،هذا الغرض بمسح الصورة خطًا خطاً 
 لىإشارات ومن ثم ترجمتها جهزة أخرى بالتقاط اإلأتقوم لاالسالك او موجات الراديو او الالسلكي، 

 نقط بيضاء وسوداء ترسم الصورة. إلىواخيرًا يتم تحويلها  ،نبض كهربائي
م اليوم؛ نظرًا لكبر حج هووفي الماضي القريب لم يكن مصطلح صحافة المواطن واردًا كما 

 أن غيرلجميع، لعدم اتاحتها مما أدى إلى  ،مقارنة مع الكاميرات الموجودة اليوم ،الكاميرات وثقلها
نوفمبر  22في  ستثني من ذلك، إذ تمكنا Abraham Zapruderبراهام زابرودر إ يكياألمر المواطن 

وهي لحظة اغتيال جون كيندي  األمريكيةتاريخ الواليات المتحدة في توثيق لحظة هامة من  1833
John F. Kennedy  ،تمكن بعد ذلك من بيع الصورة ليالذي كان يتولى رئاستها في ذلك الوقت

 .األمريكية Lifeمريكي لمجلة أدوالر  ألف 111مقابل 
 الصورة الصحفية  أهمية

 تها كسرويأتي في مقدم، بها تتميزالصورة الصحفية من مزاياها المختلفة التي  أهميةتنبع 
رها في إذا ما تم نش نفسها تعطي المدلوالت فهيكونها لغة عالمية يفهمها الجميع، ؛ ي الحاجز اللغو 

 و دولية.أيمية قلاو أصحيفة محلية 
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الذي  الماإلعوقد اكتسبت الصورة الصحفية أهميتها من خالل سيطرتها على محتوى وسائل 
للمتلقين،  قناعهم وسائل اإلأ  ها تعد احدةنأداة ثقافية مهيمنة يتساوى الجميع في استقبالها؛ أل إلىحولها 

دادًا لتصديق تع، تجعل المتلقي أكثر اسهي مادة غنية بالرسائل والدالالتنما إفهي ليست مجرد شكل و 
 تمكنه من التفاعل مع المضمون الذي تنقله. مما ،و متحركةأكانت صورة ثابتة سواء  ،ما يراه 

 إلىلقي جذب انتباه المتالصورة الصحفية في كونها تساهم وبشكل كبير في  أهمية وتكمن
قراءة الموضوع المنشور، فالعديد من المتلقين يقبلون على قراءة المحتوى المنشور بسبب الصورة المرفقة 

ال الفنون شكأالتقرير المصور كشكل من  استعمالعنصر جذب كبير للقراء فقد شاع ها ولكون، معه
 نواعها.أفي الجرائد والمجالت على اختالف  المستعملةالصحفية 

 إلىدى ذلك نما يتعإالصورة الصحفية في كونها تؤدي وظيفة جمالية فقط، و  أهميةوال تقتصر 
شكل كبير ينطبق ب األمروهذا حية،  أساسيةالنواحي التوضيحية والتعبيرية، فالصورة مادة صحفية 

فهي تعمل على تنمية ذوق الطفل وتوسع مداركه وخياله، ، المنشورة في صحافة األطفال الصورعلى 
 والمواقف والقيم في المواد الصحفية المنشورة. األفكاررسم صورة ذهنية حول كما تساهم في 

و سواء كانت خبرًا او تحقيقًا ا - ن الصورة الصحفية تساهم في جعل المادة التحريريةأكما 
صورة تتمكن ال إذ من المحتوى الخالي من الصور،في نفس المتلقي أكثر حيوية ووقعًا  -تقريرًا 

خاصة الموضوعات المتعلقة بالحوادث، ومثال على ذلك  ،مضمون الرسالة بعمق الإيصالصحفية من 
ع من فنشر هذا النو حداث الشغب والعنف التي تحصل في المالعب الرياضية، أالصور المعبرة عن 

حداث إ، وبذلك تتمكن من األحداثحجم الخسائر الحقيقية الناجمة عن هذه  إيضاح يعمل على الصور
 .األخرى التحريرية  األشكالتأثير أي من  هوعمق هحجم تأثير يفوق في

ي المتلقي الذي ال يمتلك الوقت الكاف إلىالفكرة  إيصالوللصورة الصحفية قدرة عالية على 
عرفة ما م لألميينتسمح  أنهالقراءة النصوص وخاصة الطويلة منها ويكتفي بمشاهدة الصورة، كما 

مع يتسنى لفئات المجتل اإلعالمكثرة في مختلف وسائل ب استعمالهاحداث، ولذلك يجب أيدور من 
 خبار بسهولة ويسر.ومتابعة مختلف األ األحداثالمختلفة االطالع على 
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ومن األدوار المهمة التي تقوم بها الصورة الصحفية هي توجيه سلوك المتلقي والتأثير على 
وانما  ةاإلعالنيذوقه وعقله، من خالل اإلعالنات الصحفية، وال تقتصر أهميتها فقط في الجوانب 

ز في ركينه تم التأالجوانب الدعائية، فمثاًل خالل حرب الخليج الثانية نجد  إلىتتخطى ذلك لتصل 
زاياها، م إبرازمن صواريخ وطائرات وقذائف ذكية و  المستعملةسلحة التغطية المصورة على صور األ

 يكي.األمر أي كانت الحرب فرصة للترويج والتسويق الخارجي لشركات صنع السالح 
وللصورة الصحفية قدرة عالية على تثبيت المعلومات في ذاكرة المتلقي، فالذاكرة اإلنسانية 

 ؛ وذلك بفعل التأثيرات البيئية وظروف الحياةاأليامالكثير من مخزونها بمرور  انفقد إلىتتعرض 
ن: "الصورة حين قال بأ دوارد هريوإإال ان الصورة تساهم في الحفاظ عليها، وهذا ما أكد عليه  ،المختلفة
ق مراحل وثيتساسيًا في أتلعب الصورة دورًا  أيضاً و يبقى لإلنسان عندما ينسى كل شيء"،  هي ما

 .التاريخ المختلفة
تساهم في ترتيب  إذبالنسبة للقارئ،   Readabilityكبيرة في تسهيل المقروئية  أهميةوللصورة 

و المتشابهة ألفة سواء المخت العنواناتوتنسيق مواد الصفحة، كما تؤدي دوراً كبيراً في عملية الفصل بين 
زيادة  إلىسهامها في الفصل بين المواضيع، وكل هذه األمور تؤدي في نهاية المطاف إعن  فضالً 

 ية.اإلعالمفرصة فهم المتلقي لمضمون الرسالة 
ولو حدث هذا لبدا  ،ن يتخيل صدور أي صحيفة بدون صورأحد بإمكانه اليوم أخيرًا ال أو 

وين من عناصر تك اً أساسي اً ر لمتلقي، كونها عنصا عندبه  شكلها رتيبًا وغامضًا وغير مرغوب  
شكل صور يقلل وب من غيرن صدور الصحيفة أ أكدتحصلت في دول العالم  أمثلةالصحيفة،وهناك 

تهمة بثالثة مصورين مشهورين  عتقالابقامت السلطات الجورجية  2111ففي عام كبير من أهميتها، 
 ومن بينهم المصور الشخصي لرئيس جورجيا السابق ميخائيل ،التجسس لصالح االستخبارات الروسية

ة من اليوم التالي خاليفي قامت صحف المعارضة بإصدار صحفها  األمرساكاشفيلي، وردًا على هذا 
النصوص  يةأهمالصورة في الصحافة، فغيابها قلل من  أهميةن مدى و المتلق أدرك اإلجراءصور، وبهذا ال

الفرنسية التي أصدرت عددًا خاليًا من  Libération ليبراسيون رر مع صحيفة ذاته تك األمرالمنشورة، و 
 احتجاجًا على تجاهل حقوق المصورين وعدم تقدير وتقييم جهودهم. 2113اكتوبر  18الصور بتاريخ 


