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 التصوير التلفزيوني والسينمائي ) اوجه التشابه واالختالف ( 

هو وليد للتصوير الفوتوغرافي كون ان  باألساس والتلفزيوني التصوير السينمائي ان
انما هي بحد ذاتها صورة التلفزيوني  كل لقطة من لقطات التصوير السينمائي

الفوتوغرافي هي متوافرة  فوتوغرافية، أي ان كل الشروط التي ينطبق عليها التصوير
من حيث تحديد الفتحة وسرعة الغالق ونوعية  والتلفزيوني في التصوير السينمائي

العدسة وما الى ذلك ، باإلضافة الى ذلك تدخل الشروط التي تحدد طبيعة الكادر 
ومكوناته من كتلة وخطوط ولون وظل وضوء في شروط التصوير السينمائي 

او  داخل اللقطة السينمائية ميم حركة االجزاء التي تتحركباستثناء تصوالتلفزيوني 
تتضمن كثير من المكونات  والتلفزيونية ، حيث ان اللقطة السينمائيةالتلفزيونية 
عند التصوير  والتلفزيوني ، وكذلك تتحرك آلة التصوير السينمائيداخلها المتحركة 

 . جمالية ووظيفيةبشكل متعدد ومتنوع لتحقيق اغراض 

طبيعة بشكل دقيق ال بد من ان نفهم  والتلفزيوني ولكي نفهم التصوير السينمائي 
 ، حيث كما ذكرنا ان التصوير الفوتوغرافي هو اساس للتصوير  التصوير الفوتوغرافي

ناحية الحركة  منيختلف مع التصوير الفوتوغرافي فقط السينمائي والتلفزيوني و 
ر في مكونات اللقطة الفوتوغرافية، اما النواحي ومكونات اللقطة ذاتها عما هو متواف

، فالحركة في فهي متشابه تماما  التطبيقية في عمليات اظهار او تصوير اللقطات 
 . والتلفزيونية مكونات اللقطة السينمائية

للتصوير  او تلفزيوني ان الحركة هي التي تعطي بعد سينمائي ويرى المختصون
كونات والموجودات في داخل اللقطة وهي التي تعمل كونها تمثل تتابع او تسلسل للم

على ابتكار الضرورات الجمالية والوظيفية في العمل، وهي التي تعمل على بلورة 
االدراك الحسي واالدراك المعنوي للموضوعات التي نرغبها في تحقيق الفكر 
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للقطة ا ما، بينوالتلفزيوني  السينمائي او الفكر الدرامي في االعالم السينمائي
الفوتوغرافية تتوقف ابعادها في نفس اللقطة الواحدة رغم انها تحمل ابعاد كثيرة في 

 . تفسير االشياء او االحداث الجمالية 

حركة اخرى كما ال تقتصر الحركة على المكونات داخل اللقطة ، وانما تمتد لشمل 
ع مختلفة للغاية وبأشكال متعددة ومتنوعة وبأوضا والتلفزيونية للكاميرا السينمائية

تسهم في خلق حيوية للموضوعات وحيوية للتفسير وحيوية للجمالية تسعف المتلقي 
 .  في تمثيل وادراك الموضوعات التي يحققها التصوير السينمائي

بين التصوير الفوتوغرافي  مقاربةوفي الحقيقة نحن لسنا بصدد الحديث عن 
اثبات ان للتصوير قواعد ومبادى ال والتصوير السينمائي والتلفزيوني بقدر ما اردنا 

 يمكن الخروج عنها سواء كانت الصورة ثابتة او متحركة .

التصوير السينمائي والتلفزيوني  وفي اطار البحث عن اوجه التشابه واالختالف بين
فأن بين أولئك المهتمين بالمجال الفني واإلعالمي،  الذي طالما كثرة الحديث عنه

المختصين ال يرون اختالفا  بين التصوير لكال الحالتين من حيث الزوايا والحركات 
انهم وضعوا مجموعة اختالفات هذه الناحية، اال  منجدا   متقاربة يوالمستويات فه

 بينهما وهي :

منح نقاوة وشدة بالوضوح ي ائيلسينماالتصوير  الشارة الصورية حيث أن ا  -1
يعتمد على تحويل  يالتصوير التلفزيون، وذلك الن على التلفزيون بمرات عديدة قتتفو 

المراسالت ارسال هذه  منالموجات الضوئية الى موجات كهروضوئية لتتمكن العديد 
جهاز  يقبالت لتحولها الى اشاره صورية فاالشارة ومن ثم تستقبلها الهوائيات والمست

 .  التليفزيون
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في عالم السينما ُتستخدم كاميرات مختلفة نوعا  ما عن مقاسات الصورة  -2
ما ، الكاميرات المستخدمة في عالم التلفزيون حيث تستخدم كاميرا ُتصور بدقة أعلى 

يعني مقاسات عرض أكبر مقارنة بتلك المستخدمة في األعمال التلفزيونية على 
بيكسل  X 3840 2160 رة في التصوير السينمائيالصو  تبلغ أبعادسبيل المثال 

 1920أي بأبعاد  Full HD أما كاميرات التصوير التلفزيوني فتلك التي تصور بدقة،
1080 X ويعود سبب اختالف احجام الصورة الختالف مكان العرض لكل  بيكسل ،

 منهما .  

نظرا  ألبعاد مادة الفيديو السينمائية نرى أن اللقطات ، ففيما يخص نوع اللقطة  -3
للقطات الواسعة والمتوسطة تكثر فيها، ألنها قادرة على استيعابها أما بالنسبة 

هي األكثر تداوال  في  محدودية المساحة نجد أن اللقطات القريبة بسببلتلفزيونية فا
 .المادة التلفزيونية

ة التصوير في األعمال التلفزيونية قل الحظ فينمن حيث مواقع التصوير  -4
و وير داخل أماكن مغلقة كالمنازل أوكثرة التص شوارعالحدائق والكاألماكن الخارجية 

فال يمكننا اعتبارها قاعدة رئيسة،  (وهنا أيضا  )السينما  االعمالأما في  .المحالت
لكنها أمر مالحظ حيث يكون هناك غلبة لكفة األماكن الخارجية على كفة األماكن 

  .الداخلية

حيث يستخدم كاميرا  ،أيضا  ليست من الثوابت ولكن علينا أخذها بعين االعتبار -5
زاوية يقوم  واحدة في تصوير المشاهد السينمائية ولو أردنا أخذ مشهد من أكثر من

الممثل بإعادة نفس المشهد بعد أن يتم نقل الكاميرا للزاوية المراد منها أخذ المشهد، 
 .أما في حالة التلفزيون فيستخدم أكثر من كاميرا أثناء التصوير المشهد
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 يتحدث ف اللقطات المنفصلة يتكون من عدد من: يالمشهد السينمائتصوير  -6
اللقطات  يتكون من عدد من ي فانهمشهد التلفزيونام تصوير ال  وزمان واحد مكان

 . مكان وزمان واحد يتحدث ف المتصلة

  المشهد يالتلفزيون التصويروحدة  في حين  اللقطةي السينمائ التصويروحدة  -7

في السينما في المشهد الواحد، فتصور جميع  ةظة على االستمراريالمحاف -8
في  االستمرارية تلقائيةبينما  والديكور الخاللقطات بنفس مستوى اإلضاءة والمالبس 

المشهد التلفزيوني يتم تصوير نفس المشهد من عدة كاميرات في وقت واحد في 
 .  تسلسل طبيعي

غير انهم ، يأخذها المتخصصون بنظر االعتبارفوارق ال هذهمن الواجب ذكره ان و 
مرور األيام والتطور التكنولوجي بدأت بالتضاؤل  يؤكدون على هذه االختالفات مع

  .واالختفاء تدريجيا  

 

 

 

 

 

 

 


