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 التصوير التلفزيوني والسينمائي ) اوجه التشابه واالختالف ( 

ىو وليد لمتصوير الفوتوغرافي كون ان  باألساس والتمفزيوني التصوير السينمائي ان
انما ىي بحد ذاتيا صورة التمفزيوني  كل لقطة من لقطات التصوير السينمائي

الفوتوغرافي ىي متوافرة  فوتوغرافية، أي ان كل الشروط التي ينطبق عمييا التصوير
من حيث تحديد الفتحة وسرعة الغالق ونوعية  والتمفزيوني في التصوير السينمائي

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

او  داخل المقطة السينمائية ميم حركة االجزاء التي تتحركباستثناء تصوالتمفزيوني 
تتضمن كثير من المكونات  والتمفزيونية ، حيث ان المقطة السينمائيةالتمفزيونية 
عند التصوير  والتمفزيوني ، وكذلك تتحرك آلة التصوير السينمائيداخميا المتحركة 

 . جمالية ووظيفيةبشكل متعدد ومتنوع لتحقيق اغراض 

طبيعة بشكل دقيق ال بد من ان نفيم  والتمفزيوني ولكي نفيم التصوير السينمائي 
 ، حيث كما ذكرنا ان التصوير الفوتوغرافي ىو اساس لمتصوير  التصوير الفوتوغرافي

ناحية الحركة  منيختمف مع التصوير الفوتوغرافي فقط السينمائي والتمفزيوني و 
ر في مكونات المقطة الفوتوغرافية، اما النواحي ومكونات المقطة ذاتيا عما ىو متواف

، فالحركة في فيي متشابو تماماً التطبيقية في عمميات اظيار او تصوير المقطات 
 . والتمفزيونية مكونات المقطة السينمائية

لمتصوير  او تمفزيوني ان الحركة ىي التي تعطي بعد سينمائي ويرى المختصون
كونات والموجودات في داخل المقطة وىي التي تعمل كونيا تمثل تتابع او تسمسل لمم

عمى ابتكار الضرورات الجمالية والوظيفية في العمل، وىي التي تعمل عمى بمورة 
االدراك الحسي واالدراك المعنوي لمموضوعات التي نرغبيا في تحقيق الفكر 
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لمقطة ا ما، بينوالتمفزيوني  السينمائي او الفكر الدرامي في االعالم السينمائي
الفوتوغرافية تتوقف ابعادىا في نفس المقطة الواحدة رغم انيا تحمل ابعاد كثيرة في 

 . تفسير االشياء او االحداث الجمالية 

حركة اخرى كما ال تقتصر الحركة عمى المكونات داخل المقطة ، وانما تمتد لشمل 
ع مختمفة لمغاية وبأشكال متعددة ومتنوعة وبأوضا والتمفزيونية لمكاميرا السينمائية

تسيم في خمق حيوية لمموضوعات وحيوية لمتفسير وحيوية لمجمالية تسعف المتمقي 
 .  في تمثيل وادراك الموضوعات التي يحققيا التصوير السينمائي

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

 يمكن الخروج عنيا سواء كانت الصورة ثابتة او متحركة .

التصوير السينمائي والتمفزيوني  وفي اطار البحث عن اوجو التشابو واالختالف بين
فأن بين أولئك الميتمين بالمجال الفني واإلعالمي،  الذي طالما كثرة الحديث عنو

المختصين ال يرون اختالفًا بين التصوير لكال الحالتين من حيث الزوايا والحركات 
انيم وضعوا مجموعة اختالفات ىذه الناحية، اال  منجدًا  متقاربة يوالمستويات في
 بينيما وىي :

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

المراسالت ارسال ىذه  منالموجات الضوئية الى موجات كيروضوئية لتتمكن العديد 
جياز  يقبالت لتحوليا الى اشاره صورية فاالشارة ومن ثم تستقبميا اليوائيات والمست

 .  التميفزيون
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في عالم السينما ُتستخدم كاميرات مختمفة نوعًا ما عن مقاسات الصورة  -2
ما ، الكاميرات المستخدمة في عالم التمفزيون حيث تستخدم كاميرا ُتصور بدقة أعمى 

يعني مقاسات عرض أكبر مقارنة بتمك المستخدمة في األعمال التمفزيونية عمى 
بيكسل  X 3840 2162 رة في التصوير السينمائيالصو  تبمغ أبعادسبيل المثال 

 1922أي بأبعاد  Full HD أما كاميرات التصوير التمفزيوني فتمك التي تصور بدقة،
1080 X ويعود سبب اختالف احجام الصورة الختالف مكان العرض لكل  بيكسل ،
 منيما .  

نظرًا ألبعاد مادة الفيديو السينمائية نرى أن المقطات ، ففيما يخص نوع المقطة  -3
لمقطات الواسعة والمتوسطة تكثر فييا، ألنيا قادرة عمى استيعابيا أما بالنسبة 

ىي األكثر تداواًل في  محدودية المساحة نجد أن المقطات القريبة بسببلتمفزيونية فا
 .المادة التمفزيونية

ة التصوير في األعمال التمفزيونية قم الحظ فينمن حيث مواقع التصوير  -4
و وير داخل أماكن مغمقة كالمنازل أوكثرة التص شوارعالحدائق والكاألماكن الخارجية 

فال يمكننا اعتبارىا قاعدة رئيسة،  (وىنا أيضاً )السينما  االعمالأما في  .المحالت
لكنيا أمر مالحظ حيث يكون ىناك غمبة لكفة األماكن الخارجية عمى كفة األماكن 

  .الداخمية

حيث يستخدم كاميرا  ،أيضًا ليست من الثوابت ولكن عمينا أخذىا بعين االعتبار -5
زاوية يقوم  واحدة في تصوير المشاىد السينمائية ولو أردنا أخذ مشيد من أكثر من

الممثل بإعادة نفس المشيد بعد أن يتم نقل الكاميرا لمزاوية المراد منيا أخذ المشيد، 
 .أما في حالة التمفزيون فيستخدم أكثر من كاميرا أثناء التصوير المشيد
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 يتحدث ف المقطات المنفصمة يتكون من عدد من: يالمشيد السينمائتصوير  -6
المقطات  يتكون من عدد من ي فانومشيد التمفزيونام تصوير ال  وزمان واحد مكان

 . مكان وزمان واحد يتحدث ف المتصمة

  المشيد يالتمفزيون التصويروحدة  في حين  المقطةي السينمائ التصويروحدة  -7

في السينما في المشيد الواحد، فتصور جميع  ةظة عمى االستمراريالمحاف -8
في  االستمرارية تمقائيةبينما  والديكور الخالمقطات بنفس مستوى اإلضاءة والمالبس 

المشيد التمفزيوني يتم تصوير نفس المشيد من عدة كاميرات في وقت واحد في 
 .  تسمسل طبيعي

غير انيم ، يأخذىا المتخصصون بنظر االعتبارفوارق ال ىذهمن الواجب ذكره ان و 
مرور األيام والتطور التكنولوجي بدأت بالتضاؤل  يؤكدون عمى ىذه االختالفات مع

  .واالختفاء تدريجياً 
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 مدلول جماليات التصوير واالضاءة 

 بالنتيجة وىي ثانيا وتطبيقية ، اوال فكرية مشكمة من الصورة جماليةتنطمق 
 ، فيو نحيا الذي العصر بتغير تتغير الجمال مصادر الن نقدية، مشكمة الموضوعية
 المفاىيم الى بالنسبة الحال وىكذا ، المختمفة والشعوب األمم إلى انتماءاتنا وباختالف
 العصور من عصر كل ففي أخرى، وأمة أمة بين تختمف التي األخرى، ىي الجمالية
 آخر الى عصر من تختمف فنية وتقنيات وتطبيقات واساليب ودوافع مضامين تتجسد
 األىداف تغير وبحسب وسموكيا، وتقنيا وحضاريا عمميا وتقدمو اإلنسان تطور بحسب

 تقبل كيفية عن مختمف بشكل ويتذوقو الجمال يتقبل مثال العربي فاالنسان المقاصد،و 
 التي الصفات ان اذ الصيني، أو األفريقي أو األوربي، اإلنسان عند وتذوقو الجمال

 وبيذا لمجمال، ومفيومو اإلنسان نظرة تحدد التي ىي ذاك أو الشعب ىذا بيا يتسم
 والبيئة الجغرافية وبحسب ، والشعوب األفراد عند متغير نسبي الجمال يكون

 من ىي العوامل وتمك الشعب، او الفرد اليو ينتمي الذي والتراث والثقافة والحضارة
 فيو تؤسس التي وىي لمفرد، الجمالي والتذوق القبول روح تحدد التي المنطمقات اىم

 والفيم القبول يضمن بما الرضا، نفسو في وتخمق واستحسانو، وانحيازه انجذابو
 الجمال . ىذا لتمييز واألدراك

 بل الفرد عند والخبرة واإلدراك بالتجربة يرتبط قد نسبي امر ةالجمالي النزعة ان 
 الجمالطالما ف) حولو لما وتفسيره تقييمو في ويعتمدىا بيا يؤمن التي القيم وحتى
 وتراثيم وثقافاتيم بيئتيم حسب االفراد عند نسبي انو كما الشعوب عند نسبي

 في المصور ينجح حتى حساب ليا يحسب ان يجب العوامل ىذه وكل وحضاراتيم
  . ( المشاىدين عند النفسية والرغبة القبول روح الفنية أعمالو إلباس
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 لقطة في الصورة السينمائية والتلفزيونية جحجا  الألالتوظيف الجمالي 

أصغر وحدة في الفيمـ، وىي الوحدة التي يتـ عمى أساسيا  عمى انيا تعرف اللقطة 

ال يصبح مف  بناء المشيد. وكؿ لقطة يجب أف يكوف ليا ىدؼ داخؿ المشيد، وا 

 المفروض االستغناء عنيا.

كميػػػػة المػػػػادة الداخمػػػػة اػػػػمف اطػػػػار الشاشػػػػة  يػػػػر انػػػػو فػػػػي  المختمفػػػػةوتعنػػػػي بمسػػػػمياتيا 

المقطػػػات فمػػػا يعتبػػػر لقطػػػة  احجػػػاـ  الممارسػػػات الفعميػػػة ىنػػػاؾ اختةفػػػات كبيػػػرة فػػػي تسػػػمية

متوسػػػطة مػػػف دبػػػؿ احػػػد المخػػػرجيف دػػػد يعتبػػػر لقطػػػة كبيػػػرة مػػػف دبػػػؿ مخػػػرج اخػػػر ، واتفػػػؽ 

تـ عمػى اسػا  المختصوف في مجػاؿ التصػوير عمػى اف تحديػد مسػميات المقطػات عمومػا يػ

مػػػا يظيػػػر فػػػي المقطػػػة مػػػف الجسػػػـ االنسػػػاني وال يشػػػترط بالاػػػرورة اف يسػػػمى حجػػػـ المقطػػػة 

بمقػػدار المسػػافة الفاصػػمة بػػيف ولػػة التصػػوير والشػػيء المصػػور ، ا  اف بعػػض العدسػػات فػػي 

( مػثة يمكػف اف تخػرج  teleبعض الحاالت المصورة تشوه المسافات مثؿ العدسة المقربة )

لتصػوير  اتيػا فػي مثػؿ ىػ ه المقطػات تكػوف اولػة عمى الشاشة ومع  لؾ فأف لنا لقطة كبيرة 

 بعيدة جدًا عف المادة المصورة . 

حجـو التػي تػدخؿ فػي عمميػة التصػوير عنصػرا ميمػا مػف عناصػر التشكؿ عمميات تحديد و 

احجاـ المقطات التي تعبر في أنواعيا  التكويف وال يبتعد عف الكفاءة واالبداع عممية أختيار

عػف ددػة وتفصػػيؿ لمواػوع  ظيػار مقطػػع أو  ػرض مػف داخػػؿ المكػاف أو لمعناصػر التػػي 

تػػدخؿ فػػي التكػػويف وكػػ لؾ االمػػر لحػػوارات اهشػػخا  ومػػوادعيـ ا ا اف حجػػـ المقطػػة يسػػاىـ 
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ي ليػ ا في إدراؾ وفيـ الحػدث وا معػاف فػي تفاصػيؿ الفعػؿ ومػف ىنػا نجػد اف الجانػب التقنػ

  .العنصر، ال يجردىا مف دورىا الوظيفي في أتماـ جمالية الصورة بكؿ ما تحتويو وتامو

 

كممػا ااد مػا تشػممو المقطػة مػف مسػاحة كممػا دمػت التفاصػيؿ ، وكممػا دمػت ويرى المختصوف 

  طارىػػػاالمسػػػاحة التػػػي تغطييػػػا المقطػػػة كممػػػا ااد فقػػػداف العةدػػػة المكانيػػػة لمصػػػورة بالنسػػػبة 

 االكبر .

تحػت سػت انػواع في الوادع اف ىناؾ انواع مختمفة مف احجاـ المقطات اال اف ا مبيا تندرج 

اساسية وىي ) المقطة البعيدة جدًا ، والمقطة البعيدة ، والمقطػة الكاممػة ، والمقطػة المتوسػطة 

وسػػنحاوؿ اف نتعػػرؼ عمػػى مػػدلوالت كػػؿ نػػوع . ، والمقطػػة الكبيػػرة ، والمقطػػة الكبيػػرة جػػدًا ( 

 مؤثرة . ة توظيفو جماليًا لمحصوؿ عمى صورة وكيفي

 المقطة البعيدة جدًا  -1

تصػػور مػػف مسػػافات كبيػػرة  وىػػي فػػي ا مػػب االحيػػاف تكػػوف لقطػػة خارجيػػة وتظيػػر 

 كثيػػر مػػف الموادػػع وتسػػتخدـ اياػػًا ك طػػار مكػػاني لتحديػػد المقطػػات االكبػػر وىػػي ليػػ ا تسػػمى

 احيانًا ) المقطة التأسيسية ( 

وا ا اشػتممت المقطػػة البعيػدة جػػدا عمػػى اشػخا  فػػأنيـ يظيػروف عػػادة كمجػػرد  رات 

عمى الشاشػة ، التوظيػؼ الجمػالي المػؤثر ليػ ا الحجػـ مػف المقطػات نجػده عػادة فػي االفػةـ 

الممحميػة حيػػث يمعػب المودػػع دورًا ميمػًا ، كمػػا فػي افػػةـ الغػرب االمريكػػي واالفػةـ الحربيػػة 



  الفنون السينمائية والتلفزيونية جامعة ديالى / كلية الفنون الجميلة / قسم                  
 المرحلة الرابعة                                          استاذ المادة : د. احمد عبد الستار         

 المحاضرة الرابعة  المادة  : جماليات التصوير واالضاءة                                    
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

3 

، وابػػرا اسػػات ة المقطػػة البعيػػدة جػػدًا مػػف المخػػرجيف ىػػـ ـ التاريخيػػة وافػػةـ السػػاموراي واالفػػة

 كريفيث وجوف فورد . 

وىنػػا نػػرى المخرجػػوف الوادعيػػوف عمومػػا يميمػػوف الػػى تفاػػيؿ المقطػػات البعيػػدة جػػدًا  

ر بػػػة مػػػنيـ فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى االسػػػتمرارية المكانيػػػة لممشػػػيد مػػػف اجػػػؿ اعطػػػاء االحسػػػا  

لتفاصيؿ فػي الفػراغ االكبػر المعػروؼ ، ا  اف ىػ ا الحجػـ مػف باهماكف التي تنطبؽ عمييا ا

المقطة يبقي العةدة بيف النا  وما يحيط بيػـ ، امػا المخرجػوف االنطبػاعيوف فػأنيـ يميمػوف 

 الى تفايؿ المقطات الكبيرة التي تقطع الفااء الحقيقي الى سمسمة اجااء تفصيمية لمكؿ .

 المقطة البعيدة  -2

مػف السينما والمصطمح نفسػو ىػو اياػًا  لبعيدة االكثر تعقيدًا فيربما كانت المقطة ا

اكثػػر المصػػطمحات بعػػدًا عػػف الددػػة ولكػػف مػػديات المقطػػة البعيػػدة عمومػػًا تتطػػابؽ عمػػى وجػػو 

 اللقطةةة الماملةةةاي مػػع المقطػػة العامػػة التػػي تشػػمؿ بالكػػاد الجسػػـ االنسػػاني كػػامًة التقريػػب 

فاػؿ شػارلي  أخمص قدمه إلى أعلي رأسه،التي تجحوي صورة شخص بمامل هيئته، من 

المقطػػات البعيػػدة ىػػي و النيػػا كانػػت االصػػمح لفػػف التمثيػػؿ الصػػامت ،  قطػػة الكاممػػةمشػػابمف ال

ع االدػػػرب اياػػػًا لػػػدى المخػػػرجيف الػػػوادعيف و لػػػؾ النيػػػا تشػػػتمؿ عمػػػى جػػػاء كبيػػػر مػػػف المودػػػ

 ، ىػػ ه المػػديات تتناسػػب بصػػورة مثاليػػة مػػع السػػينما ييف ااػػافة الػػى الجسػػـ االنسػػاني كػػامةً 

يواصػػػػػموف افكػػػػػارىـ بدرجػػػػػة ر يسػػػػػية عػػػػػف طريػػػػػؽ المياانسػػػػػيف او تنسػػػػػيؽ االشػػػػػياء  الػػػػػ يف 
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واالشػػخا  فػػي فاػػاء موحػػد ، امػػا المخرجػػوف االنطبػػاعيوف يميمػػوف الػػى تفاػػيؿ تصػػوير 

 ء الفعمية .ى ه االشياء واالشخا  في لقطات منفصمة وبي ا يحطموف وحدة الفاا

 المقطة المتوسطة  -3

تاػػػـ االشػػػخا  مػػػف الركبػػػة ا ا كانػػػت امريكيػػػة او الخصػػػر فصػػػاعدًا ىػػػي لقطػػػة 

، وظيفية تفيػد تصػوير المشػاىد العراػية االوليػة واالنتقػاالت بػيف المقطػات الكبيػرة والبعيػدة 

مػػثًة  و عػػادة التأسػػي  بعػػد لقطػػة بعيػػدة او كبيػػرة ، ىنػػاؾ تنويعػػات عػػدة لمقطػػة المتوسػػطة ،

المقطػػة الثنا يػػة تشػػتمؿ عمػػى شخصػػيف مػػف الخصػػر فصػػاعدًا ، ا  انيػػا تسػػتخدـ فػػي مشػػاىد 

تشػػتمؿ عمػػى  منيػػا الحػػوار والمشػػاىد التػػي تفيػػد فييػػا الحركػػة الفيايا يػػة ، امػػا المقطػػة الثةثيػػة

ثةثة اشخا  ، ك لؾ المقطة الكتفية او ما يعػرؼ تسػميتيا ) اوفػر( وىػي تشػمؿ شخصػيف 

ولػة التصػوير ، تفيػد احدىما يعطي ظيره آللة التصوير ويشاىد جا يًا واالخر يواجػو جا يػًا 

انيػا  ى ه المقطة كتبديؿ لمقطة الثنا ية القياسية وكطريقة لتوكيد سيطرة شخ  عمػى اخػر .

طة التي كثيرًا ما يطمؽ عمييا المقطة التمفايونية النيا مػف جيػة ال تعػاؿ الشخصػية عػف المق

المكػاف والػديكور ومػف جيػة اخػرى تكػوف ادػرب الػى المتمقػي الػ ي يسػتطيع فػرا االنفعػاالت 

 .مف حاف وفرح ومشاعر مختمفة 
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 المقطة الكبيرة او القريبة  -4
نقؿ ال تظير شي ًا في المقطة الكبيرة جدًا وتركا تظير القميؿ جدًا مف المودع اف لـ 

عمػػى شػػيء صػػغير نسػػبيًا ، الوجػػو االنسػػاني مػػثًة ، ولكػػوف المقطػػة الكبيػػرة تاػػخـ االشػػياء 
تميؿ الى رفع اىمية االشػياء وتػوحي فػي الغالػب بمغػاى رمػاي ، كونيػا م ات المرات فأنيا 

عمى الشاشة الاخمة ، بمعنى اف تقطع االشياء مف سياديا المكاني وتوسعيا مرات عديدة 
المقطػة الكبيػػرة تمثػػؿ لحظػػة كبيػػرة اػػمف االطػػار الػػدرامي ، ، توظػػؼ المقطػػات الكبيػػرة  البػػًا 
في المحظات  ات العمؽ الدرامي الشديد، عندما يكثر توظيؼ ى ه المقطة فػي الفػيمـ يشػعر 

مػػف اسػػتخداـ ىػػ ه المشػػاىد  ريايػػًا بػػأف المواػػوع  و اىميػػة ، المخرجػػوف الوادعيػػوف يقممػػوف 
 ر عيف الشخ  او فمو بدؿ مف وجيو . دد تظيمنيا  اللقطة المبيرة جدا  و المقطة ، 

 * تعدد األجحجا 
يمكف لمتكويف أف يحتوي عمى أكثر مف حجـ في نف  الودت، فمثة يمكف أف يظيػر ممثػؿ 

 Long كبيػػر مقطػػة فػػي حجػػـنفػػ  ال ، بينمػػا ممثػػؿ وخػػر فػػيclose upفػػي حجػػـ دريػػب 
shot .ويسمح ى ا لممتفرج بمتابعة اهحداث في خمفية، ومقدمة الكادر في نف  الودت . 

 
 * تغير الجحج  

يمكػف لحجػـ الشػخ  أف يتغيػر خػةؿ المقطػة سػواء بتحريػؾ الكػاميرا، أو بتحريػؾ الشػػخ  
، Medium نفسو، أو بتحريؾ االثنيف معا. فمثة إ ا كاف الممثؿ يظير في لقطػة متوسػطة

، أو يتحػػرؾ فػػي Long shot عامػػةبعيػػدا عػػف الكػػاميرا، فينتقػػؿ إلػػي لقطػػة يمكنػػو التحػػرؾ 
 . Close upاتجاه الكاميرا فينتقؿ إلي لقطة دريبة 

عمومػا يػرى المختصػوف اف العػػيف بصػورة عامػة تنتقػػؿ مػف المػدى القريػػب الػى المتوسػط ثػػـ 
الى البعيد ، وبالعك  يصح القوؿ اف العيف ال تنسجـ باالنتقاؿ مف البعيدة الى القريبة جدًا 

  مباشرًة . 
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و يؤكػػد ماشػػيممي أىميػػة التغييػػر والتنويػػع فػػي عمميػػات تعادػػب المنػػاظر والتكوينػػات الصػػورية 
فػػي التشػػكيةت  ةانػػو يسػػتند الػػى المفاجػػأة والمبا تػػلممشػػاىد والمقطػػات فػػي العمػػؿ الػػدرامي، 

المر ية المتعادبة لمقطات داخؿ المشيد ، ويشػير الييػا كوسػيمة أمتػاع تثيػر االنفعػاؿ والتػوتر 
ة التػي تحػوؿ دوف الممػؿ أو عند المشاىد، وىو يعدىا واحدة مف اىـ وسػا ؿ التشػويؽ واالثػار 

في ودع الصورة وتأثيرىا عمى المشاىد اثناء عممية التمقي ، وفيما دد تخمقو في نف   ةالرتاب
المشػاىد مػػف انجػ اب واىتمػػاـ بكػؿ مػػا يجػػري فػي تمػػؾ الصػورة ، وىػػو ينسػب تمػػؾ التغييػػرات 

المقطػات  ويؤكػد عػدـ التماثػؿ  والتنويعات ويرجعيا الى عمميػات التنويػع والتمػويف فػي حجػـو
ال بةد ))ر في مناظر المشاىد أو في تكوينػات الصػور والمقطػات ا  يقػوؿ  أو التناسخ والتكرا

للفلةة  الةةى جانةةظ مجحافظتةةه علةةى وجحةةدة األسةةلوظ بتجحقيةةا التمامةةل بةةين عناصةةر  النفسةةية 
فةةي والجماليةةة والتمنيميةةة، وان نفةةرل فةةي الوقةةي نفسةةه تنويعةةاي مختلفةةة مةةن التموينةةاي 

ديمور في انمةاط مجحةدودة من ةا تةادي الةى أجحجا  اللقطاي ، جحتى ال ينجحصر الممثلون وال
 . الملل 

ختامًا اف حجـ كؿ لقطة يجعميا تنفػرد بخاصػية معينػة ، وتػؤدي وظيفػة خاصػة فػي التعبيػر 
والتفسػػػير والتػػػأثير ، ا ا مػػػا اسػػػتخدمت عمػػػى نحػػػو صػػػحيح فػػػي الواػػػع المناسػػػب والمكػػػاف 

يي  البًا ما تر ـ او تقػود ا  يتحدد الحجـ وفؽ الخياؿ او الجمالية او الوظيفة ف المناسب ،
 الى اف يأخ  كادر كؿ صورة شكًة خاصًا . 
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كبيرة في بث القيم  أىميةكما ان لمشكل الذي يتجسده الجمال ويعبر عن معناه 
الجمالية لممتمقي، وفي كيفية حكمو عمى المستوى الجمالي، الن الشكل والمعنى 

فال ، المذان يشكالن قيمة العمل الفني، يتمم بعضيم البعض من الناحية الجمالية
و جزئي عن مضمون ومعنى ما ، وىذا أيمكن لمشكل اال التعبير بشكل تام 

و أو بآخر مع الشكل، وفي احيان كثر ال يتوافق أل المضمون يتناسب ويتوافق بشك
يتماشى مع الشكل بالضرورة، لكنو يتشارك والشكل في منح المادة والنتاج الفني 

 لممادة قيمتيا الفنية .

و سينمائية أن كانت الصورة تمفزيونية ا( دون تمييز ن موضوع الصورة ) أي صورةا
و االشاري الذي أ العالميترتبط عمى نحو ما بالنظام  غرافية،و أو فوت و تشكيميةأ

لك ن التصنيفات المشيورة لمعالمات ذكرسالة، اذ ان م ضمنيا و تقدموأتعتمده 
 عمىالذي قسميا  ، () تشارلز بيرس مريكياالكاتب المفكر و ال التصنيف الذي قدمو

لبصري كالصور ىي العالمات االيقونية التي ترتبط بأشكال التمثيل ا أنواعثالثة 
بموضوعيا عن طريق التماثل ، وترتبط والتشكيمية والسينمائية والتمفزيونية ةالفوتوغرافي

 أعراضدلول، مثل مالتي تشير الى عالقة وجودية بين الدال وال ات المؤشريةموالعال
التي ترتبط  األصابعالمرض )أصفرار الوجو( التي ترتبط بالمرض ، وبصمات 

 لمفرد او غرافية التي ىي أيضا عالمات أيقونية )تمثيلو بالشخص والصور الفوت
الرموز  وأبرزىاثم ىناك أخيرا العالمات الرمزية   ،ليواتشير  ومؤشريولمشخص( 

ىكذا تكون ، و المغوية التي يتفق عمييا أصطالحا أو عرفا داخل ىذا المجتمع أو ذاك
تماثمية وتكون العالمة المؤشرية عالمة وجودية وأيقونية العالمة االيقونية عالمة 

 . أيضا، وتكون العالمة الرمزية عالمة مجردة
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عمى الرغم من بثيا االشاري او العالمي،  او السينمائية ان الصورة التمفزيونيةغير 
 ،عالقات تعبيريةوفييا الن فييا تمثيل  ،اال انيا في كميتيا ليست عمى ىذا النحو فقط

 شاىد . و بينيا وبين المـك االنعكاس والتوافق الذي تحققليا ذوفي

 والعناصر اإلنشاءعمى الرغم من ان الصورة التمفزيونية تعتمد في تكوينيا عمى و 
والتقنية التي تحقق مظيرىا وشكميا النيائي عبارة عن وسائل تعبير بصرية  التكوينية

أنيا في ذات الوقت ، منجز مرئي يحتم  إال ، والكاميرا  واإلضاءةمؤلفة من التشكيل 
وبما  لوجيتو،و كيوجود قيمة جمالية ) في مستوى ما(، يرتقي الى ذائقية المشاىد وسس

 يتناسب مع سمات العصر ومستجداتو، حتى ولو كانت عمى حساب القواعد التقنية
ليست التقنية فقط هي التي تستطيع أن تحمل  حسين سممان : وىذا ما أشار اليو

، ان الرغبة في التجديد في الفن تنصب قبل كل شيء عمى لمصورةتجديد الواقعي ال
 . القيم الجمالية وليس عمى القواعد التقنية البحتة

 تكون ان يمكن ايضاً  ىي الحس، موضوعات من شابييا وما والمممس االلوان أن
 يساىمون بالكاميرا ليم عالقة ال ممن الكثيرين ان اذ في الصورة جمال موضوعات

 الديكور ومصممي كالرسامين ومناظرىا، التمفزيونية الصورة وصناعة تركيب في
 ىو ، مثال الديكور ميندس ألن ، الصوت ميندسي من  وغيرىم وعاممي االضاءة

عامل و  الصورة، في تظير التي واألشكال والديكورات األشياء بتحديد يقوم الذي
 المساحات تفصل التي والخطوط والظالل اإلضاءة نوع يقرر الذي ىواالضاءة 
 والمرئيات والمجسمات والدعائم كاألثاث بعض عن بعضيا األشياء وتفصل المختمفة
 المنظر عناصر بين الجمع عممية ىي الصوري الشكل تكوين عممية ان اذ عامة،

 من بإحساس المتفرج يتمتع بحيث مريحا، توازنا تشكل منسجمة عالقة في ومكوناتو
 مشقة. واقل المشاعر أعمق لو يسبب الراحة
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جميع من يعمل في صناعة الصورة اتفقوا عمى ان الصورة الجميمة هي الصورة  ان
 : ذا يتحقق عبر مستويين لمجمال وىيوى التي تكون اكثر تأثير في المشاهد

يرى المختصون ان المستوى التقني  يسهم بشكل كبير اواًل : المستوى التقني /  
، ويتجسد هذا المستوى جميمة لها تأثير في نفوس المشاهد في صناعة صورة 

 كل مما يأتي :بعممية توظيف 

 الكاميرات بجميع انواعيا  -1

 عدسات الكاميرات بجميع انواعيا  -2

 الصناعيةاجيزة االضاءة ومصادرىا  -3

 الحاسوب وكل برامج التصحيح الموني لمصورة  -4

 فالتر الترشيح  -5

ثانيًا : المستوى الفني / يرتبط جمال الصورة بهذا المستوى بعممية ابداعية تبدأ 
 من :

 التوظيف الجمالي لحجم المقطة  -1

 التوظيف الجمالي لزوايا التصوير  -2

 التوظيف الجمالي لحركات الكاميرا -3

 الجمالي لمدالالت التعبيرية والرمزية التوظيف  -4

 توظيف المعرفة الجمالية في صناعة مركز االىتمام  -5



  الفنون السينمائية والتلفزيونية جامعة ديالى / كلية الفنون الجميلة / قسم                  
 المرحلة الرابعة                                          استاذ المادة : د. احمد عبد الستار         
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 لدالالت المون واالضاءة التوظيف المعرفي الجمالي  -6

التوظيف الجمالي لمتكوين ) يرتبط ذلك بمعرفة تامة ألوزان الكتل ودالالت  -7
 وقواعد التكوين ( .   وحركة االجزاء او االجسام  الخطوط والشكل

مرتبط بالشكل  او السينمائيةن عممية ادراك الجمال في الصورة التمفزيونية اختامًا 
المادي ليا، وىو الشكل الذي نستقبمو ونتمقاه كمشاىدين في حصيمتو النيائية ، كما 
انو مرتبط بما تمثمو الصورة من مدركات حس مادية تتمثل في مظير الصورة 
وشكميا بكل ما تضمو من عناصر التكوين، أو قد يكون الجمال المدرك في الصورة 

معانييا( من مضمونيا فيكون ادراكو عندىا من منبثقا من داخل الصورة )من 
الشعور الوجداني وبتأثير نفسي يجسد ىذا الجمال داخل الفرد، وفي كمتا الحالتين 
يكون االدراك لجمالية الصورة كيفما كانت متعمقا )باإلنشاء( الذي يعتمده الفنان 

تي يريد وسيمة لتنظيم عناصر صورتو وبما يتالءم واليدف والفكرة االساسية ال
تضمينيا تمك الصورة، ألن االنشاء يعمل في مستويين األول يتعمق بالتوزيع والتنسيق 
لمروابط التي يوجدىا صانع الصورة بين عناصر صورتو ، والثاني خاص بالتعبير 
الجمالي والموضوعي الذي سينتج عن ذلك التوزيع والتنسيق ، وىو القصد الذي 

ا اتفق عميو المفكرون والفالسفة المختصون في يسعى اليو صانع الصورة، وىذا م
فهؤالء يتكممون عن الجمال الذي في االشياء أو التعبير ) مجال الصورة والجمال، 

في الصورة، وأولئك يتكممون عن الجمال في الشعور او في المعنى او في 
، وفي جميع االحوال فأن الشكل والمضمون يعمالن في تعالق وتوافق  (الموضوع

يمكن فصمو او عزلو، وذلك البراز قيمة العمل الفني المرئي كوحدة  مر المست
 . مترابطة متماسكة

 




