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 الفوتوغرايف التصوير

تحدث وتتطور مع مرور الزمن يف جماالت تيعترب التصوير الفوتوغرايف األساس لكل العمليات اليت 

الفن والعلم يشكل القاعدة األساس لكل عمليات التصوير يف السينما حيث ان هذا ، التصوير

 والتلفزيون.

 طويلة دراسات بعد" نيبس"  الفرنسي يد على ضوئية صورة اللتقاط ناجحة حماولة أول كانت

 بدأ نيبس أن بالذكر واجلدير 7281 يونيو يف الصورة هذه والتقطت ،كثرية فاشلة وحماوالت

 .7271 منذ جتاربه

 

 الشرق من تتحرك ان للشمس أتاح مما متواصلة ساعات 2 زمن يف الصورة هذه التقاط مت وقد

 الربيطانية امللكية اجلمعية مقتنيات من اآلن والصورة ،اجلهتني من بها املباني وتضئ للغرب

 .الفوتوغرايف للتصوير

 صغرية غرفة عن عبارة وهذه األوىل التصوير الة يف املظلمة الغرفة اىل التصوير الة اصل يرجع.

 مقلوبا خياال ويكون اخلارج من القادم الضوء خيرتقها صغري ثقب جدرانها احد يف جدا مظلمة

عندما كان جالس يف غرفة  اهليثم بن احلسن العربي العامل رصدها واليت ،احلائط جدار على

الحد األشخاص وهو يسر خارج هذه مضلمة فوجد خيال متحرك على احد جوانب هذه الغرفة 
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 العلماء قاموا األساس هذا وعلى الغرفة تتبع مصدر هذا الضوء فوجد ثقب صغري يف باب الغرفة، 

 .الفوتوغرافية التصوير الة بصناعة

 أول وتنفيذ تصميم عن اإلعالن مت وقد ،  ( داجريلويس )  يد على كان الضوئي التصوير مولد 

 (.الشكل يف موضح كما)  م7281 عام يناير من السابع يف شباخل من صندوقية كامريا

 

،  والتصوير ضوئيا ترسم مرئية مجلة وهي حلظة الزمن إيقاف هو العام باملفهوم التصوير 

 فالفن ، به اخلاصة أدواته له الفنون كباقي فالتصوير (بالضوء الرسم) الفوتوغرايف تعين

 ضوء فبدون الضوء هي الرئيسية اداته التصوير بينما ، واأللوان الفرشاة أداوته( الرسم) التشكيلي

 .صورة ال توجد

 

 كيف تعمل الة التصوير

 ثقب مقدمته يف ، الداخل من مظلم صندوق عن عبارة سابقًا قلنا كما الضوئي التصوير آلة

 )كما موضح يف الشكل(. االله جسم داخل اىل من خالل العدسة الضوء مبرور يسمح جدًا صغري
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 :خطوتني يف التصوير عملية وتتم

 وهذه درجة 14 بدرجة املائل وضعها يف املرآة تبقى :الطبيعية الرؤية اثناء االوىل اخلطوة

 اىل ثم ومن ، الزجاجية الشاشة اىل صعودًا العدسة من الضوئية األشعة توجيه مهمتها املرآة

ليتمكن املصور من مشاهدته بصورة  الصحيح وضعه يف اخليال ليعكس اخلماسي املنشور

 صحيحة ليتمكن من ضبط الكادر.

وينفتح  املرآة ترتفع االلتقاط زر على الضغط عند :املنظر التقاط عملية الثانية اخلطوة

 .املنظر فينطبع او السنسور احلساس الفيلم اىل األشعة فتدخل وجيزة حلظة يف الغالق

 : التصوير أهداف

 أهم إحدى لتكون وسيادتها الصورة هيمنة يعين مما ، «الصورة عصر» أنه الراهن عصرنا مسات من

 التاريخ يف مستجدًا أمرًا ليست والصورة ،  واإلعالمية  واالقتصادية  والثقافية  املعرفية عاملنا أدوات

 اهليمنة موقع إىل اجلزئي احلضور ومن  ، املركز إىل اهلامش من حتولت وإمنا ،  اإلنساني

 .اإلعالميةالفنية وو الثقافية واألدوات العناصر من غريها على والسيادة

 من خالل: اإلعالمية والفنية  الرسالة إيصال يف قوةميتلك  الفالتصوير 

 .املعلومات اكتساب يف استخدامًا اإلنسان حواس وأكثر  أهم  البصر. 7

 ، التصديق أساس هي البصرية الرؤية ألن ، والتكذيب التصديق مفهوم من تنطلق الصورة قوة. 8

 صورة واحدة تعادل الف كلمة.

 لذلك ، اللغات حاجز وتكسر ، والكبري الصغري ، واألمي املتعلم ، البشر كل ختاطب الصورة. 8

 .انتشارًا األوسع فهي

 ، وحمدد وحمسوس ملموس بشيء ترتبط ألنها املكتوبة أو املنطوقة الكلمة عن الصورة ختتلف. 1

 .بالتعميم ويتصف ،  ملموس غري ، جتريدي بشيء مرتبطة والكلمة

 ، الذهن وإشغال التأمل تتطلب القراءة ألن ، التلقي سهولة يف املكتوبة الكلمة عن الصورة ختتلف. 4

 .لتلقيها كبريًا ذهنيًا جهدًا حتتاج فال الصورة أما
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 جبهد ، الكلمات بني القائمة العالقات تفكيك يتطلب الذي ، املكتوب النص عن ختتلف الصورة. 6

 .واحدة دفعة الرسالة تعطي الصورة بينما ، وبطء وتركيز

 ".كلمة ألف تساوي الصورة إن: "يقول الذي املشهور املثل انتشر ذلك أجل من. 1

 :ومواصفاته املصور

 من املصورين من غريه عن بأعماله متيزه معينة بسمات ميتاز الذي هو اجليد الصحفي املصور

 .الصورة االلتقاط يف الفنية والنظرة والعدسة الكامريا نوع خالل

 ويكون ، للتصوير الفنية والقواعد التصوير بأساسيات كاملة دراية وعلى حمرتفًا يكون ان -7

 .الكامريات عامل يف احلديثة التكنولوجيا التطورات مع متواصل

 وخواصها مميزاتها وجبميع الشخصية كامرته استخدام يف السريعة البديهية ميتلك -8

 والظروف احلاالت جبميع مجيلة صورة اللتقاط التصوير وزوايا للعدسات الصحيح واالختيار

 .املتنوعة

 مع التعامل لنا تتيح اليت والقيم املبادئ من جمموعة فهي ، عالية أخالقية بروح يتحلى ان -8

 ان عليه فيجب واملضايقات املواقف من جملموعة يتعرض عادتًا فاملصور ، بشر من بنا حييط ما

 .عالية فنية بروح يتجنبها

 هذا نوع كان مهما يراه مشهد أي من يتأثر وأال الظروف خمتلف يف العمل يستطيع أن -1

 .مؤثرًا أو صعبًا املشهد

 .املهنية وحدوده وحقوقه واجباته حتدد واليت بعمله املرتبطة القانونية باجلوانب اإلملام -4

 او بتقدميها والفربكة الغش وإدخال تفاصيلها يف التالعب وعدم الصورة مصداقية -6

 .اجله من التقطت الذي الغرض غري يف استخدامها

 .ناجحة صورة على احلصول اجل من االخر الطرف اقناع وسيلة ميتلك -1

 اللون) من احلاسوب يف الصورة على النهائية التعديالت يف الربجمية املهارة ميتلك -2

 .(واحلذف واالضافة واحلجم واالضاءة
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 مكونات الكامريا الفوتو غرافيه:

 للمرور به املسموح الضوء بشدة بالتحكم تقوم فهي فتحتها حجم حسب على :الكامريا عدسة  *  

(  Manualباإلضافة اىل ذلك حتتوي على وضعني األول ) الرقمي احلساس أو املستشعر اجتاه يف

 (.Autoواألخر )

 هو دوره ، الرقمي احلساس أو واملستشعر الكامريا عدسة بني يوجد حاجب عن عبارة :*الغالق    

 يف. املصور قبل من إختيارها مت اليت بالثانية املدة حسب وذلك ،  عدمه من الضوء مبرور التحكم

 الغالق فإن ، للصورة ثانية 83 مدة املصور خيتار عندما ، مثال الطويل بالتعريض التصوير حالة

 أو املستشعر فيها يقوم اليت الفرتة هذه خالل الضوء مبرور يسمح ثانية 83 ملدة مفتوحا يظل

 .الزمنية املدة هذه خالل تقع اليت األحداث كل بتسجيل الرقمي احلساس

 املعروفة التسجيل وسائط على ويسجلها حيللها الصورة يلتقط :الرقمي احلساس أو *املستشعر

 .الذاكرة بطاقة باسم

 الصورة مشهد مبشاهدة للمصور تسمح الكامريا أعلى توجد فتحة عن عبارة :املنظار أو *العارض    

 .تصويره املراد اهلدف على الرتكيز يف التحكم ميكنه أيضا خالله من

 يف مثبتة بشاشة مدجمة تأتي هذا يومنا يف الرقمية التصوير كامريات أغلب  :الكامريا *شاشة    

 واملعاينة اإلستعراض إىل باإلضافة ، املنظار أو العارض دور بنفس تقوم ، هلا اخللفية اجلهة

 كافة مبعرفة للصور تسمح امليزة هذه. بالتقاطها املصور قام اليت للصور واالنية اللحظية

 ملعاينة للمنزل الوصول حتى لإلنتظار احلاجة دون بالتقاطها قام اليت الصورة عن التفاصيل

 أثناء أرتكبت اليت األخطاء لتصحيح فرصة أمامه تكون وبالتالي ، الكمبيوتر جهاز على أعماله

 .معينة صورة إلتقاط

 وبالتالي املناسب الوقت يف األشياء حركة بتجميد للمصور يسمح الزر هذا :الصورة إلتقاط *زر    

 عندما أي ، الغالق يف التحكم عن املسؤول أنه كما. الصورة مشهد من املناسبة اللحظة إلتقاط

 .الغالق يغلق بتحريره نقوم عندما أما الغالق يفتح الزر هذا على نضغط
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 ، ما صورة بالتقاط احلساس أو املستشعر يقوم عندما ، سابقا له أشرنا كما  :الذاكرة *بطاقة    

 من بعد فيما نتمكن كي ، الذاكرة بطاقة على بتخزينها يقوم الذي للمعاجل ويرسلها يسجلها

 .طباعتها أو حتريرها ، عليها التعديل قصد ألخر جلهاز من الصورة هذه نقل

 للعمل واالزمة الكافية بالطاقة املختلفة أجزائها وكافة للكامريا املزود العنصر هي :البطارية *   

 . للكامريا املثالي

 :واحجام اللقطات التصوير زوايا

 يلعبان أساسيني عاملني ومثة الكامرية واملشابه لنظر عني االنسان،  نظرة اجتاه هي التصوير زاوية

 -:اآلتيني بالسؤالني ويتمثالنواملشهد  اللقطة ناتج يف الفاعل الدور

 ؟القطة لتصوير زاوية أفضل ماهي *

 حجم لقطة للتصوير؟ أفضل ماهي *

التصوير  بزاوية ما،  كامرية  وضع من لناجتةوا موضوع أو هدف لتصوير خنتارها اليت الزاوية

 وتأثريية بالغية قوة التصوير زاوية على تضفي اليت والدالالت  املعاني من العديد أيدينا بني يرتك

 أو األعلى إىل األسفل من بزاويةة مأخوذ واقف لرجل لقطة تعين ماذا نعرف فكلنافائقة الروعة،  

 مظهره إلعطاء الوحيدة الطريقة فإن كان حجم بأي الناس من حشد تصوير وعند بالعكس

 .األسفل حنو متجهة بزاوية والتصوير مهيمن موضع يف الكامريا وضع ،  هومنوذجي

 اإلجراءات بعض فهناك ، بغريها أو الزاوية بهذه سواء التقليدية الدالالت هذه عن النظر وبغض

 جديرة مظهرية خصائص يعطي بان كفيل استثنائي بشكل الكامريا زاوية يف استخدام ميكن اليت

،  الالزمة التصوير زاوية من غايته حيدد الذي هو فاملخرج الشخص أو املوضوع ذلك عن باالعتبار

 كبري حد إىل يعتمد الذي موضوعه إظهار كيفية يف التفكري يف طريقته على يعتمد شيء وكل

ه املوضوعية،  خصائص موضوع ولكلبهذا املوضوع،   املعين اجلمهور وعلى،  الدرامية احلركة على

 تتطلب معينة ظروف يف أهمية أكثر تصبح قد اليت والشعورية والنفسية الدرامية كاخلصائص

 عناصر من غريها مثل الزوايا تقوم حيث هي مبثابة حلول اخراجية مضافة لسياق العمل، و إبرازها

 ذلك بعد املخرج ليقوم السحيقة معانيه إىل وصواًل النص طبقات اخرتاق يف البصري التعبري

 يقوم فهو ، املشاهدين إىل توصيلها يروم اليت الفكرة أو املعنى إليصال املضامني هذه بتجسيد
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 فكرية قيمة أعلى للوصول اىل املشهد لتصوير زاوية أفضل باختيار يقوم كما الزاوية بتحديد

 مبا كافيًا معرفيًا وعيًا لديه يتوفر ان جيب إذ،  السيكولوجية دالالتها بكامل ومجالية وفنية

 ان يكون اختياره بصورة دقيقة . عليهف ، القياسي بالتناسب جمالنا يف نسميه

 التصوير زوايا إنها علما االتي حسب الرتتيب التصوير الثابتة زوايا أنواع عددًا حندد ان ونستطيع

  .املوضوع عن الكامريا عدسة الرتفاع تبعًا وتتنوع

 

 Normal Angle Level Angle -النظر مبستوى تصوير زاوية. 7

 يقارب وبارتفاع أفقي بشكل التصوير يتم حيث املشاهد عني منسوب مبستوى العدسة تكون وفيها

 ألنه النوع هذا على( احملايدة الزاوية) صفة نطلق ان ونستطيع  األستوديو أرضية من بدءًا سم 743

 اقل وهي حتريضية ليست إنها كما منحازة غري زاوية فهي ، املشاهد رؤية بذات األشياء يصور

 بعرض استخدامها يقرتن لذلك ، فيها الواقي امليل ذات املعاجلة بفعل دراماتيكية قيمة األنواع

 يكون ويكاد،  مباشرة برؤية األشياء يشاهد بأنه إحساسًا املشاهد فتعطي بتقريرية املوضوع

ما نشاهدها يف نشرات االخبار  والربامج ،  وغالبا التقليدية املشاهد يف مكرسًا استخدامها

 التلفزيونية احلوارية.
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 High Angle – النظر مستوى فوق زاوية. 8

.. األفقي اخلط مستوى فوق أي ، العني منسوب مستوى فوق الكامريا عدسة تكون وفيها

 ذات اللقطات وهذه.. أسفل إىل أعلى من فيها التصوير ويتم أسفل إىل موجهة العدسة وتكون

 جتعل ان وميكنها.. وأهميته قوته من التقليل إىل متيل فهي شخصًا صورت ما إذا احلرجة الزوايا

 معنويًا سحقه إىل ، الشخص تصغري) إىل متيل إذ،  واهلزمية للسقوط وقاباًل ضعيفًا يبدو الشخص

 يسقط حيث سيكورسز ملارتن( اهلائج الثور) فيلم مشهد يف كما ، األرض مستوى إىل خبفضه

 .األرض على جاثم وهو األعلى من الكامريا فتصوره نريو دي روبرت البطل ضربات أمام املالكم
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 Low Angle – املنخفضة الزاوية – النظر مستوى حتت زاوية. 8

 من تصويره املراد للشيء اللقطة تؤكد حيث ، األعلى إىل الكامريا عدسة اجتاه يكون وفيها

 املمثل نظر وجهة عن تعرب قد الشكل وبهذا ،  النظر مستوى حتت موضوعة الكامريا وتكون االسفل

 ايضًا وتستخدم ، والعظمة والقوة الوقار اهليئة من مسة واعطائها الشخصية تضخيم عن تعرب وقد

 يف تصوير املباني العالية او تصوير شيء يف السماء.

  

 Bird’s Eye View – الطائر عني زاوية. 1

 الكامريا عدسة تسلط إذ،  النادرة العمودية اللقطات من وهي وتوترًا إرباكًا الزوايا أكثر من وتعد

 حبصار توحي قد فهي لدالالت معينة،  توظفو ، تصويره املراد املوضوع على األعلى من مباشرة

 تظهر حني وقهرها خضوعها أو املضادة القوة سطوة حتت وقوعها أو عليها والضغط الشخصية

 .ويكون اهلدف صغري وضعيف وعاجزة حمرجة صغرية

 .املائلة الزاوية. 4

 املادة تظهر لقطة ألنها،  جدًا حمددة مشاهد يف استخدامها يظهر إذ االستخدام نادرة زاوية وهي

 احلاالت ويف،  اجلانبني احد إىل الكامريا ميالن بسبب اجلانبني احد إىل مائلة فيها املصورة

 االستقرار عدمو  بالتوتر توحي األنه والقلق املشاعر لتأكيد املائلة الزاوية تستخدم السايكولوجية

 .التوازن وانعدام
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 ذاتية واملوضوعية:ال. 6

وتعرب  شخصيات إحدى عني مكان تأخذ التصوير آلة كانت إذ ذاتية للكامريا حركة كل وتوصف

 فنسميها هنا حمايد وهو املتفرج نظر وجهة عن عربت وإن ذاتية ُسميتو شخصيةال نظر وجهة عن

 .موضوعية

-دولي-ساليدر-شاريوا-أما بالنسبة لزوايا التصوير املتحركة واليت يستخدم فيها)كرين

 مججب(.

 :احجام اللقطات

 هو حجم املوضوع الذي يظهر على الشاشة وتقسم اىل :

  جدا القريبة اللقطة .7

  القريبة اللقطة .8

  القريبة املتوسطة اللقطة .8

 املتوسطة اللقطة .1

 اللقطة املتوسطة االمريكية .4

  املتوسطة العامة اللقطة .6

  العامة اللقطة .1

  جدا العامة اللقطة .2

 

 

وميكن توضيح االحجام الرئيسية الثالثة فقط اما بالنسبة لألحجام املتبقية اليت تقع ما بينها 

 -يكون املصور حر يف استخدامها حسب احلاجة الوظيفية:

 : Establishing shot التأسيسية أو العامة اللقطة-7

 اللقطات أوسع وهي ، فيه التصوير يتم الذي للمكان تؤسس ألنها بالتأسيسية اللقطة هذه تسمى

 متتاز،  املكان يف الشخصيات متوضع لتوضيح أو ، املكان جغرافية لشرح عموًما وتستخدم ، حجًما

 نفسه الوقت يف ولكنها ، للمتلقي االنشراح من إحساًسا وبنقلها ، العالية جبماليتها العامة اللقطة
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 وتتميز ، املشاهد عن وبعدهم الكادر يف حجمهم صغر بسبب الشخصيات مع بالتواصل تشعره ال

 -:باالتي اللقطة هذه

 . للمكان العام اجلو و احلدث وموقع االشياء مساحة ابراز-7

 . والتظاهرات املعارك تصوير االماكن العامة والطبيعية و يف تستخدم -8

 االنسان حجم او مثال شخص واقف يف صحراء ، املستحيل او القهر او بالضياع أحساس تعطى -8

 الغابة. يف

 االشياء. بني بالعالقة تعرف -1

 :Medium shot املتوسطة اللقطة -8

لقطة تستخدم كثرًيا ألنها تسمح  وهي ، تتضمن هذه اللقطة الشخصية من الرأس وحتى اخلصر

أي  ، ولكنها باملقابل لقطة حيادية نوًعا ما ، للمشاهد بأن يقرتب من الشخصية ويشاهد أفعاهلا

 .أنها تبقي املشاهد على مسافة من الشخصية

 -:باالتي اللقطة هذه وتتميز

 األشخاص. بني العالقات تربز -7

 احمليطة. البيئة دون احلجم على تركز -8

 :close up shot القريبة اللقطة -8

وهي لقطة تسمح للمشاهد مبراقبة تفاصيل  ، تتضمن هذه اللقطة رأس الشخصية مع الكتفني

كما  ، وتشعره بالقرب منها ، وتربطه بشكل مباشر مبا تقوله الشخصية أو بردود أفعاهلا ، الوجه

 .ي لقطة كثرية االستخدام أيًضاوه ، تؤكد هذه اللقطة أهمية ما ملا تقوله أو تفعله الشخصية

 -:باالتي اللقطة هذه وتتميز

 معينة. اشياء على الرتكيز-7

 الكادر. يف حمددة ألشياء االنتباه لفت-8
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 واالعضاء. املالمح عنها تعرب اليت االفعال ردود ابراز-8

 ومواقفها الذهنية. ومزاجها الشخصية روح عن تكشف-1

  االشياء. تفاصيل توضح-5

 الصورة: يف تكوينال أساليب

 بشكل فعالة الرتكيبة وهذه يف مكانها الصحيح،    تصويرها املراد العناصر وضع ويعين التكوين

تستخدم عندما يبدء مقدم الربنامج  بالتحية  مباشرة الكامريا مواجهة يف هدف وضع عند خاص

 ويف اخلتام ايضا.

 

 أن ينبغي فإنه،  احلركة أو النظرةاجتاه  االعتبار بعني تأخذ أن األشخاص تصوير عند املفيد ومن

 .احلركة أو البصر اجتاه حنو أكرب مساحة ُترتك حتى ، الصورة منطقة يف الشخص يوضع
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 التلفزيوني: التصوير

 التليفزيون نظرية

 الصور بتحويل تقوم التلفزيونية الكامريا أن هي،  التليفزيون وراء اليت األساسية الفكرة كانت

 إشارة تسمى عليها دالة electrical signals كهربية إشارات إىل،  visual images املرئية

 يتم الرتدد عالية Radio waves راديو موجات على حتميلها املمكن من video signalمرئية

 إشارات إىل حتويلها بإعادة ويقوم،  TV receiver االستقبال جهاز ليلتقطها اهلواء على إرساهلا

 أخرى مرة مرئية كصورة بعرضها داخله Picture tube الصورة أنبوب يقوم ثم ومن،  يةائكهرب

 كافية بسرعة األخرى تلو الواحدة تعرض ولكنها،  ثابتة صورة إنتاج على التلفزيون ويعمل. 

 " . persistence of vision الرؤية بقاء" نظرية على عتمادًاأ،  باحلركة اإليهام لتعطى

ال  التلفزيوني تطور التصوير الفوتوغرايف ومن بعده التصوير السينمائي ومن ثم التصويربعد 

 ان لكن ، الكامريا وحركات والتكوين اللقطات واحجام الزاوية خيتلفون من حيث املبدئ ومن حيث

 عرب إلرساهلا كهروضوئية موجات اىل الضوئية املوجات حتويل على يعتمد التلفزيوني التصوير

التلفزيونية بينما الفوتوغرافية والسينمائي تعمل  العرض أجهزة قبل من واستقباهلا اهلواء

 الكامريات أصبحت الرقمي العصر وظهور التكنلوجي التطور بعد لكن ، بالشريط السالب

 .الصورة لبناء اللوني البكسل مع تتعامل والسينمائية والفوتوغرافية التلفزيونية

- املتحدة الواليات يف  C.Jenkinsجنكيز .وس ، إجنلرتا يف J.Baird بريد . ج عمل 7184 سنة يف

 يف ثوره يعترب والذي (Television) بالتلفزيون يسمى ما اخرتاع على -تقريبا واحد وقت يف

 اليونانية فالكلمة ، والالتينية اليونانية اللغة من التسمية هذه استمدت وقد ، االتصال وسائل عامل

(tele) الالتينية والكلمة، بعيدا تعنى (videre) بعيدا نرى تعنى تلفزيون كلمة إذن، نرى تعنى 

(to see far ) . 

 قام بتحسني الدجتال أن حيث ، الرقمية الكامريات دخول بعد كثريًا تطور التليفزيونى التصوير

 يقلد التليفزيونى التصوير أن حيث السينمائى لتصوير اشارة من بها ليقر الصورية االشارة

 حتسينات هناك لذلك واإلشارة واحلجم واملستوى احلركة حيث من السينمائية االمكانيات

 ولعل ، السينما لصورة مشابهة جلعلها الصورية االشارة لتحسني التليفزيون يف عديدة وتطويرات

 الكامريا أصبحت لقد ،(High Defention) ذلك على دليل ةالنقاو عالي التليفزيون مشروع
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 حبكم غرام الكيلو يتجاوز ال بوزن االكامري اصبحت حيث للغاية صغري حبجم التليفزيونية

 تبقى ذلك ومع ، واحلجم الشكل واختزلت االمور من العديد اختزلت اليت اإللكرتونية اإلشارات

 واحلركة واحلجم للكامريا املستوى أن حيث ، تتغري وال واحدة هي التصوير يف االساسية االمور

 او جتهل أن ميكن ال االمور فهذه ، سواه عمن احملرتف املصور متيز اليت االمور من اجلمالي واحلس

 مببادىء املصور يتمسك أن فالبد ، التكنولوجيا او والعلوم االمكانيات تطورت مهما احتمل

 أن البد ، متميز مصور ليكون السنني عشرات منذ التليفزيون أو السينما يف املعهودة التصوير

 .متيزه مجاليات ليخلق التشكيلية الفنون يواكب

 :وانواعها التلفزيونية الصورة فهومم

 مباشر إدراك أو ، بصريا أو ذهنيا املرئي للواقع متثيل ، العام مفهومها يف ، الصورة أن املعروف من

 بالتكثيف -جهة من - التمثيل هذا ويتسم ، ورؤية وحسا جتسيدا املوضوعي اخلارجي للعامل

 بالتضخيم -أخرى جهة من - ويتميز. والتحويل والتخييل والتصغري واالختصار واالختزال

 ، مباشرة حماكاة عالقة التمثيلي بالواقع الصورة عالقة تكون ثم ومن ، واملبالغة والتكبري والتهويل

 .صارخة مفارقة عالقة أو ، متاثل عالقة أو ، جدلي انعكاس عالقة أو

 لفظية الصورة تكون ، آخر وبتعبري أخرى تارة بصرية مرئية و ، تارة لغوية طبيعة ذات الصورة وتكون

 العامل نقل يف كربى أهمية وللصورة ، لفظية غري بصرية صورة تكون كما ، وحوارية ولغوية

 وقد. البصرية الوحدات من قليل عدد يف وتكثيفه ، وإجيازا اختصارا ، كلي بشكل ، املوضوعي

 ".كلمة ألف من خري الصورة"قال   الذي كونفشيوس الصيين احلكيم صدق

 لكن ، واملرجع واملدلول الدال من ، (F.De Saussure) دوسوسري فرديناند عند ، الصورة وتتألف

 املفهومية السمعية والصورة( الدال) الصوتية بالصورة ويكتفي ، املرجع يستبعد دوسوسري

 اللساني باملفهوم العالمة أو بالصورة يسمى ما يتشكل واالتفاقي االعتباطي وبتداخلهما ، (املدلول)

فالدال هو الرمز وااليقونة واالشارة واملدلول هو الصورة الذهنية اليت نستدعيها من  ، السيميائي أو

 العقل يف حال مشاهدتنا للدال.

 التليفزيونية الكامريات من جمموعة خالل من يتم نوع التليفزيوني التصوير من نوعني هناك

 .بسهوله تتنقل منعزلة حممولة بكامريا يكون أخر ونوع(Mixer)صوري مبازج املرتبطة
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 ت ثالثة او اكثرالكامريا ترتبط كان التليفزيوني البث استوديوهات يف اما يكون :األول النوع

 على حتتوي االخرى هي اليت (SNG) اخلارجي النقل سيارة يف يكون أو الصوري املازج عرب

 تسمى سيطرة بوحدة الكامريات هذه ترتبط ما وغالبًا( Mixer) و تليفزيونية اتريكام جمموعة

 بني اإلشارة تنظيم الوحدة هذه وظيفة( C.C.U) بـ ختتصر( Camera control unite) بـــ

 نقل يف التليفزيوني التصوير من النوع هذا يستخدم ، وخمتلفة متنوعة زوايا يف املوزعة الكامريات

 كرة مباراة او العسكرية االستعراضات او الصحفية كاملؤمترات اخلارجية االنشطة من العديد

 الكامريا على املصور واجب يكون وهنا ، التليفزيون عرب تنقل اليت املهمة النشاطات أو القدم

 مع املرتبط( Talkback) الـ جهاز عرب يكلمه الذى املخرج طلبات تلبية هو( Mixer) بــ املرتبطة

 يف ، مصور هلا يكون( Mixer) بــ املرتبطة الكامريات من كامريا كل أن حيث ، املصورين كل

 التليفزيوني املصور على كان لذا الكامريا حترك تسهل بعجالت الكامريا تكون االحيان أغلب

 هذا يف املصور ، مباشر يكون ما عادتًا الذى التصوير اثناء خطأ يف يقع ال كي للحركات مدرك

 ، ارباك يف يقع ال لكى بالتصوير اخلاصة املصطلحات وكل األحجام كل ايضًا يفهم أن البد النوع

 مجيلة تكون أن ميكن اللقطات من كثري هناك أن حيث تشكيلي،  وفن مجالي حبس يكون أن البد

 كل ويرى املازج خلف جيلس املخرج أن فصحيح والكادر واملستوى للحجم اختياره خالل من

 خصوصًا االمر نهاية يف الفين التشكيل سيد هو املصور أنه إال( Monitors) الـ بأجهزة اللقطات

 .مباشر النقل يكون عندما

 لعمل مشابهه تكون أن ميكن التى احملمولة بالكامريا يسمى ما وهو التصوير من الثاني: النوع

 السينمائية الكامريا تنتقل كما تنتقل الكامريا فهذه ، االفالم تصوير يف السينمائية الكامريا

 احد ال أن كون التصوير عن مباشر ولمسؤ انه حيث الكامريا هذه يف اكرب دور املصور ويلعب

 هو مما اكثر واحرتاف ختصص ذو يكون الذى األول النوع يف احلال هو كما التصوير يف يشاركه

 مشغل االستوديو يف املصور يكون االحيان اكثر يف أن حيث االستوديو داخل التصوير يف عليه

 او املخرج تدخل خالل من حدث أن اخلطأ يصحح أن ميكن الذى( Camera oprator) للكامريا

 اعباء يتحمل الذى للمصور يكون االمر هذا فأن احملمولة الكامريا يف اما ، االستوديو يف زمالئه

 االكامري ويشغل الساند يضبط وهو كتفه على الكامريا حيمل فهو ، فيها يشاركه احد ال كثرية

 االحجام حيدد الذى وهو(Filter) املرشح خيتار الذى وهو( White balance) الوانها ويصحح

 اليت الوثائقية لألعمال التصوير أو اإلخباري التصوير يف خصوصًا واحلركة واملستوى للقطة

 .امليداني الواقع تعتمد
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 : التلفزيونية الصورة يف والفنية اجلمالية القيم

 وتكثيفا ومنظورا وزاوية وحجما مساحة احلقيقي للواقع خمتصرة صورة الصورة الفنية تعد

 الفين وطابعها ، التقين/  املهين بطابعها الفوتوغرافية الصور وتتميز ، هذا. وختييال وخياال

 الدال من الصورة تتشكل كما ، اإليديولوجي وطابعها ، والداللي الرمزي وطابعها ، واجلمالي

 وثنائية ، والتضمني التعيني لثنائية إخضاعها ميكن ، بينهما جتمع اليت والعالقات واملدلول

 والتعاقب. التزامن وثنائية ، واملدلول الدال وثنائية ، والتأليف االستبدال

 تتكلم حية صورة فهي ، الثابتة الصورة على يزيد جديدًا بعدًا أخذت التلفزيون يف الصورة إن. 7

 .إضافيًا تأثرييًا فعاًل أعطاها وهذا ، وتتحرك

 األصوات باأللوان وإشباعها ، التكنولوجية وبالغتها التقين تكوينها بسبب الصورة تأثري يزداد. 8

 .عليه وتستحوذ والسمعية البصرية املشاهد أحاسيس تستفز حبيث ، واملؤثرات

 ، املتحركة الصورة سطوة بسبب األخرى واإلعالم االتصال وسائل كل على التلفزيون تفوق لقد. 8

 املتحرك اهلاتف وجهاز ، بك اخلاص الكمبيوتر جهاز ويف ، نومك غرفة ويف ، بيتك يف يأتي وألنه

 .جيبك يف حتمله الذي

 ، باالسرتخاء توحي ، ومغرية جذابة الزاهية وألوانها ببهائها املتحركة التلفزيونية الصورة إن. 1

 .التلقي متعة ومتنح

 جيد فال ، الشديد وتعاقبها ، اخلاطفة سرعتها بسبب ، التأثري بالغة التلفزيونية الصورة إن. 4

 .والتأمل والتمعن للتفكري وقتًا الذهن

 .التأثري على وقدرًة ، إقناعًا اإلعالمية الوسائل أكثر احلية الصورة أصبحت ذلك أجل من. 6

 أضحت بل ، فنية حماكاة أو ، فقط متعة جمرد تشكل ال باتت هذه أيامنا يف ، الصورة تغريت

 لغة متثل وصارت ، والتكنولوجي االقتصادي اإلنتاج عمليات يف دخلت أن بعد ، وفكرًا ثقافة

 تطابق شرط حتقق جيعلها مل ذلك أن إال ، التكنولوجية احلقيقة متثلها من وبالرغم ، عصرية

 حمدثة ، مضادة صور إنتاج عرب نفسها تفرض الصورة وصارت ، األحيان أغلب يف الفعل مع القول

 .الثقايف والتأويل االستقبال طرائق ويف ، البشرية التعبريية الصيغ يف تغريًا
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 :التلفزيوني التصوير يف واللقطات املشاهد

 اللقطة تبدء من تشغيل الكامريا اىل حد اطفائها.*

 املختلفة حتدث يف زمان ومكان واحد.املشهد يتكون من جمموعة لقطات *

 اللقطة:

 لقطة وكل ، املشهد بنـاء أساسها على يتم اليت الوحـدة وهى، الدرامي احلدث يف وحدة أصغر هي

 يتحقق أن ومبجرد ، عنها االستغناء املفروض من يصبح وإال،  املشهد داخل هدف هلا يكون أن جيب

 احلالة مع اللقطـات تتطـابق أن وجيب، التالية لَلقطة فورًا االنتقال جيب ، اللقطة من اهلدف

 من أوسع بعدًا تعطى، خاصة دالالت ذات عناصر على حتتوى أن وميكن بل ككل للفيلم العامة

 تصميم فإن لذلك ، مبفردها تأتى أن ميكن ال الوقت نفس يف ولكنها، للقطة الرئيسية الفكرة

 .املخرج وظيفة من وأساسيًا ، مهمًا جزءًا يعترب اللقطة

 املشهد:

بنفس املكان اذا كان  اللقطات مجيع فتصور الواحد،  املشهد يف االستمرارية على احملافظة جيب

التلفزيوني داخل  اخل، فاملشهد والديكور واملالبس اإلضاءة مستوى داخلي او خارجي وتصور بنفس

 الوحدة هو املشهد، وطبيعي تسلسل يف واحد وقت يف كامريات عدة من تصويره يتم االستوديو 

 على مشهد كل حيتوى أن وجيب التقرير او املسلسل او فيلم كله،  بناء أساسها على يتم اليت

 جتميع يتم املونتاج وخالل، ما بشكل لألمام القصة دفع مهمته وتكون ، ونهاية ، ووسط،  بداية

،  التماسك وخللق والسرعة،،  احلركة يف للتحكم ، خمتلفة تصميمات يف املشهد لقطات

 .بينها فيما والرتكيز،  والوضوح
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 : التلفزيونية الكامريات أنواع

 1-الكامريات املدجمة:

 

ئمة قا هايةنوتاتي يف 

ة هي صاحلالكامريات و

 قاطعم وامللصنع االفال

ع د تنفق وافية احرت الغري

يل ديو تسجملشاركة في

شهد نقل م ، طارئحدث 

 مرياتذه الكاعام ومثال ه

 لذكية يف)اهلواتف ا

ورا كبري ا النوع من الكامريا دتلف انواعها ( ولقد لعب هذالوقت احلالي والكامريات الصغرية مبخ

.عيةيف نقل احداث االضطراب يف الدول القم   

الكامريات االستهالكية-2  

 

امريات هالكية هي كالكامريات االست

خصي ستخدام الشبسيطة مصممة لال

فني يف لغري حمرتا لألشخاصوموجهة 

لة غرية وسهمتتاز بانها ص التصوير

ي بالكامل ا وتوماتيكيةاالستخدام وهي أ

توازن  التعريض وال ميكن التحكم يف

صوت وال ومستوى ال البياض والرتكيز

.ابتة ال ميكن تغيريهاواحدة ث ميكن تغيري عدساتها فهي عدسة  
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كامريات شبة احرتافية: -8  

كية ني االستهالوهي اليت تكون ب

للهواة  معدة اساسا واالحرتافية وهي

 رتاف وحجمل عامل االحالراغبني يف دخو

ن اليا اصغر مهذه الكامريات ح

تف مل على الكاليت حت  الكامريات

امريا خدم هذه الكاملعروفة قد تست

ن ا  دد كماتلفزيوني احملالبث ال لعمليات

 افس الفئةازة وقد تنجودة الصورة ممت

يع م اليدوي الكامل يف مجمتتاز بالتحك، هلا الحقا سوف نتطرقاليت احرتافيا منها  ىاالعل

ن اغلب هذه النوع كيز ومستوى الصوت كما ااخلصائص كالتعريض وتوازن البياض والرت

.ميلك مدخل الصوت  (XLR) 

 

الكاميرات االحترافية: -4  

 

ف على الكت افية وحتملالكامريات االحرت

ات  الكامريالتفريق بني يصعب عادة، عادة

ت الكامريا هذا النوع مناملعدة للهواة و

 ينهما هواكرب فرق ب االحرتافية ولكن

 الحرتافيةلكامريات االسعر حيث سعر ا

 االكامري حجم افة اىلعالي جدا، باالض

ا ل وعادة ماثق ووزنها اكرب االحرتافية

 ة تغيريذلك امكانيحتمل على الكتف ك

املعدة  عين ذلك ان الكامرياتاملعدة للهواة ولكن ال ي نتج مشاهد اكثر وضوحا من الكامرياتتو

.يديو ية تتفوق عليها جبودة الفللهواة ذات جودة ضعيفة ولكن االحرتاف . 

http://www.khdsite.com/wp-content/uploads/2014/05/sony_hdr_fx1000.jpg
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الكامريات احلساسة: -4   

هواة املعدة لل بني الكامريات

حرتافيةوالكامريات اال  

 االحدث يف ع هو النوعويعد هذا النو

ل مهمةثالث عوامالسوق وميتاز ب  

ساسكرب حجم احل -أ  

اتيري العدسامكانية تغ -ب  

باالداء قول مقارنةسعرها املع –ج   

 

DSLR   كاميرات-6 

  

 

ق كامريات حلديثة يف سواالنواع اتعد من 

تصوير خمصصه لل اسباألس وهي الفيديو

تصوير كذلك تقوم ب الفوتوغرايف ولكن

افة لدقة باإلضورة عالية اتنتج ص الفيديو ،

 7183اج دي  فلو بتقنية اىل تصوير الفيدي

يد، صلي للكامريا غري جارجية لكن صوت االقطة االوميكن التحكم بالصوت وربط مصادر صوت خ

الهلا.اللون من خوميكن تغيري عدساتها و ضبط اإلضاءة و  
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