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 م.م. حنين سعد سلمانالمرحلة الأولى                                   التصوير الصحفي الرقمي

 (أنواع الصورة الصحفية :التاسعة)المحاضرة 

  أنواع الصورة الصحفية
يث ، يتناول التصنيف األول الصورة من حإلى نوعين الصورة الصحفية أنوعالباحثين صنف ي

 ي:وكما يأتالشكل الفني، أما التصنيف الثاني فيتناول الصورة من حيث المضمون أو الداللة، 
 طريقة العرض وأالشكل  من حيث الصحفية الصورة :أولا  

  :  أنواع رئيسة هي ةثالثإلى  تقسيم أنواع الصورة من حيث الشكل الفنيويمكن 
 تؤدي وظيفتها من خالل نشرها نهاأهم ما يميز هذا النوع من الصور أالصورة المفردة:  .1

نشر صورة  ، أو قد يتممعينة شخصيةمفردة لصورة بورتريت أي صورة  فقد يتم نشر ،بمفردها
 .مرافقة للمحتوى  حدةاصورة و  تكون  نأالمهم  ،آخر و أي شيألمكان 

 إذ ،من وجهات نظر مختلفةو حد اعن موضوع و  يعبر هذا النوع من الصور سلسلة الصور: .2
هذا النوع في  لعمااستيتم التقاط سلسلة من الصور في فترات زمنية طويلة، وسابقًا كان يكثر 

بسبب توفر المساحة الكافية، فمثاًل يتم نشر سلسلة من الصور  ؛المجالت األسبوعية المصورة
 .من الزمنعن العب معين توضح تطوره خالل مرحلة 

حد يتم اعبارة عن مشهد أو مجموعة من اللقطات لموضوع و  وهي صور المشهد المتعاقب: .3
ر فمثاًل يتم نش ،حدةاعن وجهة نظر و إذ يعبر هذا النوع  ة زمنية قصيرة،مد خاللالتقاطها 

وذلك من أجل إيضاح انفعاالته المختلفة خالل ؛ وهو يلقي خطاباً  رئيس مالمجموعة صور 
 . لقاء الخطابإ

  ةالمضمون أو الدلالثانيا : الصورة من حيث 

نقل المعلومات وتأكيدها،  أهمها:تؤدي الصورة الصحفية من حيث المضمون عدة وظائف 
 هي:  دةع أنواع إلى ويمكن تقسيم هذا التصنيف المتعة والترفيه للمتلقي.إضفاء  فضاًل عن

 الصورة اإلخبارية .1
ادثة في الصحافة، فهذا النوع ينقل للمتلقي ح المستعملةتعد الصورة اإلخبارية من أبرز الصور 

و أر ير و التقأويساهم وجودها في استكمال الخبر  .وقعت في زمان ومكان محدد تهمه وتمس مصالحه
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من خالل تسجيل وقائع محددة عنه،  ،التحقيق، فهي تعمل على تأكيد الحقائق المنشورة عن الحدث
رون الصحفيون المحترفون او المحررون أو قد يلتقطها المصو ن أبصدق وموضوعية ووضوح بعد 

 .الهواة المتواجدين أثناء وقوع الحدث أحد يلتقطها
قب التقاطها نشرها ع يجبن يتوفر فيه عنصر الحالية، ولذلك أويشترط بهذا النوع من الصور 

و قد ا ما يبين الحدث أثناء وقوعه،إ هذا النوعو بأسرع وقت ممكن وإال سيحقق سبق نشرها المنافسون، 
ويشترط  .و قد تكون صورة تم التقاطها لشخصية ما مع خبر سريعأ ،على وقوعه المترتبةيوضح النتائج 

ما  ن تتصف بالحيوية بكلأتصال وثيق بالحدث الذي يتم تناوله، كما يجب إن تكون ذات أ أيضاً 
 و األماكن ... الخأو األشياء أتتناوله من عناصر مثل األشخاص 

 صور الموضوعات  .2
سواء  ،تبعًا لتنوع الموضوعاتويجسد هذا النوع من الصور موضوعًا معينًا، ويمتاز بتنوعه 

حوادث ككانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها، فقد يكون موضوع الصورة عن حادث معين 
ر األعاصيطبيعية مثل الكوارث يكون عن إحدى القد أو طائرات، الو سقوط أالسيارات والقطارات 

 المختلفة. الوطنية وأالمناسبات الدينية  وأاألعياد والفيضانات، أو قد يكون موضوعها عن أحد  والزالزل
 صور الموضوعات اإلخبارية ذات الطابع اإلنساني .3

في رها سرعة نشضرورة نساني مع الصور اإلخبارية في مسألة اإلطابع التشترك الصور ذات 
 انية.الواقعة اإلنسمن وقوع الحادثة أو  غير صالحة للنشر بعد مرور مدةتكون  ألنها؛ وذلك الصحيفة

الصورة يأتي في مقدمتها التأثير، ف ،عدة معاييرن تتوفر فيها أولكي تكون هذه الصورة مؤثرة البد 
آخر أال وهو ر يتوفر فيها عنص أنالمؤثرة هي التي تجذب انتباه القارئ وتؤثر في نفسيته، كما يجب 

 .ة العاطفيةاالستمال
 )البورتريت( الصور الشخصية  .4

التقرير مع مختلف األشكال الصحفية كالخبر و  عمالهاالتي يتم است ويقصد بها الصورة النصفية
في مقار أعمال األشخاص المعنيين بالموضوع او خالل مكان الحدث  هاوغالبًا ما يتم التقاطوغيرها، 

أي ثناء تحدثه، أن يقوم المصور بالتقاط صورة عفوية للشخص المقصود أالذي يتم تغطيته، ويشترط 
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غير مهتم  بأنهصورة له وهو ينظر إلى عدسة الكاميرا، فهذا األمر يجعل المتلقي يشعر  نشريتم  ال
غالبية يفضلون ، فالفي االستوديو كما يحدث مع الفنانين هذا النوع من الصور يتم التقاط أو قد ،بالحدث
عمل و قد تقوم بعض المجالت ببجلسات تصوير بهدف تزويد وسائل اإلعالم بتلك الصور، أالقيام 
 .نشر صور حصرية له بهدفتصوير خاصة بالفنان  جلسة

في حال عدم توفر صورة للموضوع المنشور مثل عمال هذا النوع من الصور أيضًا ويتم است
ًا ن رئيس الدولة، ولكي تكون الصور معبر تقوم الجهة الناشرة بوضع صورة ع إذخبر عن دولة معينة، 

 و احتفال رسمي يجبأإذا كان الخبر عن مشاركته في مناسبة فرئيس، المراعاة مالمح  يجببدقة 
د عن الصور مع االبتعا ن تظهر مالمحه اعتياديةأو على أقل تقدير ، أمبتسماً فيها يظهر  اختيار صورة

 .مالمحه الغضبالتي تظهر على 

 نيةالصورة اإلعل  .5
بل ان الكثير من الباحثين يؤكدون  ،تهدف الصورة اإلعالنية إلى دعم المضامين اإلعالنية

معلومات تقوم بإيصال ال ألنهاأهمية من الكتابة في اإلعالن الصحفي؛  ُيعد أكثران وجود الصورة على 
تخلو من الصور، فهي لغة عالمية تؤثر بشكل فاعل  عالنات اليوم الاإلو حدة، اإلى المتلقي دفعة و 

 جنسياتهم.و بالمتلقين على اختالف لغاتهم 
النفس  يشير علماء إذ، عند المتلقين على تذكر الشيء المعلن عنهاإلعالنية وتساعد الصورة 

ام ارة االهتمثإقدرة على  أكثرإلى سيطرة الذاكرة البصرية على البشر بشكل عام، فالصورة المرئية 
ى كانت الصورة مقدمة بطريقة سيئة فسيكون لها تأثير سلبي عل إذاما أوجذب االنتباه وتحقيق التذكر، 

 وقد تأتي بنتائج عكسية تؤدي إلى نفورهم من اإلعالن. ،المتلقين
 ليطتسو الخدمة المعلن عنها فضاًل عن أوتعمل الصورة اإلعالنية على إبراز مزايا السلعة 

الصور  نأعلى اإلعالن، علماً  أكبروفوائدها وخصائصها، كما تضفي مصداقية  الضوء على مالمحها
 .و صورًا فوتوغرافيةأن تكون رسومًا أفي اإلعالن من الممكن  استعمالهاالتي يتم 
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 الجمالية الفنية و  الصور .6
 الصور الفنية والجمالية مع القصص استعمالوااللكترونية إلى  المقروءةوسائل اإلعالم  تلجأ

ن هذا النوع عندما ال تتوفر صورة تعبر ع استعمالوالقصائد الشعرية والموضوعات الطويلة، كما يتم 
 الموضوع المنشور للقراء.

ت، والحرف اليدوية والمنحوتا ،وصور التماثيل ،لوحات الرسامينويشمل هذا النوع من الصور 
من باري خإفيكمن في خاصيتها الفنية والجمالية وليس هناك هدف ما بخصوص الهدف من نشرها أ

حف ومالحقها للص فضالً عن الصفحات األخيرة ظنغلفة المجالتأ ها، فنجدها تحتل مكانة بارزة في ئورا
 التي تصدر بشكل دوري.

 و الرمزيةأالصور الداللية  .7
، يكون الهدف منها إيصال فكرة معينة إلى ذهن المتلقي ،يتم في هذا النوع إضفاء رموز للصورة

ن رأي وذلك من اجل التعبير ع ؛الطابع السياسي تبشكل كبير في وسائل اإلعالم ذا استعمالهاويتم 
 و موضوع ما.أالمؤسسة تجاه قضية 

المتلقي بشكل كبير، ففي بعض األحيان وتجذبه  الصور الداللية او الرمزية المتلقيوتدهش 
لتشرح  كثرأ، ولهذا تحتاج الصور الداللية إلى كلمات المألوفةجب من رؤية األشياء الغريبة وغير يتع

حف في الص والسيما يون الصحف المخرجون ما تحمله من معان كامنة لتزيل دهشة المتلقي، وينجح 
ا هئالقيام بهذه المهمة من خالل تركيب عدد من الصورة لغرض اعطابالمستقلة وصحف المعارضة 

 .معنى معين وتضخيمه لدى المتلقي إبرازو لغرض أداللة معينة 
 الرسوم اليدوية .8

 ويمكن تقسمها إلى عدة أنواع هي:
 وتقسم الرسوم الساخرة إلى نوعين بارزين هما: . الرسوم الساخرة:1
 أبرز أحد دنه يعأإال  ،أنواع الفنون التشكيلية يأتي ضمنر ين الكاريكاتمن أ رغمعلى ال :الكاريكاتيرأ. 

نظرًا  ؛الفنون الصحفية المؤثرة والشائع استعمالها كأداة للتعبير عن فكرة معينة بطريقة نقدية ساخرة
م ذاتها، على تقنيات الرس معتمداً  ،الحتوائه على عناصر الرسم المختلفة من خط ولون وموضوع وفراغ
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وصول لويمتاز هذا الفن بقدرته على ا. ن هذا األمر لم يمنع من تصنيفه ضمن الفنون الصحفيةأإال 
بطريقة  دور المقال الصحفي ولكن مؤدياً إلى جميع القراء على اختالف مستوياتهم الفكرية والثقافية، 

 .لمتلقي وتنظيم حمالت صحفية ناجحةيستطيع الرسام إيصال الفكرة إلى ا إذمصورة، 
نما يتعدى ذلك إو  ية والترفيهية فحسب،وال تنحصر مهمة الكاريكاتير بالنواحي التنويرية والتثقيف

 ،لكبيرة بين القراءنظرًا لشعبيته ا ؛الصحيفة اقتصادياً  إنعاشإلى كونه وسيلة ناجحة تلعب دورًا فعااًل في 
 ،ى إلى ظهور مجالت متخصصة بهذا الفن الصحفي، مما أدوالتي تفوق شعبية المواد الصحفية األخرى 

 .هكميةر من المواضيع بطريقة ساخرة تيتتناول الكث ريكاتيريةكاوالتي حرصت على إنتاج مسلسالت 
والذي يحمل رأيًا  ،أنواع الرسوم الساخرة المستعملة في الصحافة أحدهو : Cartoonب. الكارتون 

هم ما أ و الصحيفة في أوجه الحياة المختلفة، و أويسجل موقفًا، ويعبر هذا النوع عن وجهة نظر الرسام 
نه يعتمد على المبالغة في هيئة ومالمح الشخصيات التي تطرح الفكرة من خاللهم، ويضاف أيميزه 

 ،شكل أساسياألول على الرسم بيعتمد النوع  :ن إلى نوعينو التبوغرافي ويقسمهاليه كلمات قليلة الذعة، 
في  ةكون الفكر أي ت ،يمثل العكسأما النوع الثاني ف ،بحيث تكون الفكرة بالرسم ال بالكالم المصاحب له

 اللفظ ال في الرسم.
 الرسوم الشخصية اليدوية )البورتريت(. 2

ها مازالت ولكن ،وهي رسوم شخصية ترسم يدويًا، تم استعمالها منذ البدايات األولى للصحافة
، في الصفحة المللو نها تكسر الرتابة أكما  ،وسيلة لجذب انتباه المتلقي ألنها؛ وذلك اليوملغاية  مستعملة
للمبالغة في الرسم  لةيفضاًل إمكانية استعمالها كوس نفسها وجودها يمنع تكرار الصور الشخصيةوأيضًا ف

خيرًا قد يكون هناك سبب هام وراء استعمالها أمعينة من قبل الصحيفة، و  أهدفجل تحقيق أوذلك من 
 خصيات التاريخية.شوهو عدم توفر صورة فوتوغرافية للشخصية التي يتم الحديث عنها في الموضوع كال

 الرسوم التوضيحية .3
ير ، مثاًل هناك بالد تمنع التصو عدة حاالتالتوضيحية في الصحافة بالرسوم  يتم استعمال

داخل قاعات المحاكم، ولذلك تضطر الصحيفة في حال كان هناك محاكمة تهم الرأي العام إلى إرسال 
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بر يخدم الخ وجودها نأقع بشكل مطابق إال رسام ليحاول نقل أجواء المحاكمة وان كانت ال تنقل الوا
 أنواع هذه الرسوم الخرائط الجغرافية والرسوم البيانية. أبرزومن  المنشور.

 الرسوم التعبيرية .4
ة الموضوعات الطويلة والقصائد الشعرية والقصص القصير  فيعادة تستعمل الرسوم التعبيرية 

احة نظر والتي تساهم في ار ، لمحيطة بهاايميزها المساحات البيضاء  هم ماأ و  ،التي تنشر في الصحف
 نها تساعده على تخيل األحداث التي يتم الحديث عنها.أ االمتلقي كم

 
 


