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 لملخص:ا

يتناول هذا البحث دور المصور فى تحقيق اللغة البصرية للوصول إلى الرؤية الدرامية للمخرج, ومن خالل هذا المبحث 

نتبين األسس والقواعد التى ينبغى على المصور التليفزيونى أو السينمائى دراستها ومراعاتها أثناء عمله للوصول إلى لغة 

د إنتاج العمل السينمائى أو العمل التليفزيونى ومن أجل الوصول إلى الرؤية الدرامية مشتركة للتعامل بينه وبين أفرا

لمخرج العمل ويأتى ذلك أوالً من خالل دراسة اتجاهات اإلبداع في اللغة البصرية الصورة الدرامية, ودراسة أساليب 

 .أو التليفزيونى التكوين للصورة الدرامية إلى جانب دراسة األسس اإلخراجية للعمل السينمائى

 .للمخرجالمصور فى تحقيق اللغة البصرية للوصول إلى الرؤية الدرامية  دراسة دوريتناول موضوع البحث 

 للمخرج الدرامية الرؤية البصرية، اللغة المصور، دور مفتاحية:كلمات 

Abstract: 

The research deals with the role of the photographer in achieving the visual language to reach 

the director's dramatic vision in addition to the role played by the technology in the quality of 

the digital cinematic and TV picture, which includes the process of photography, lighting and 

output 

1. The theoretical study includes the following 
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The subject of the research is to study the role of the photographer in achieving the visual 

language to reach the director's dramatic vision. 

Research problem 

1. Lack of familiarity of the photographer and the staff of modern techniques affecting the 

form of film and television image of cameras and digital lenses and devices and lighting tools 

and the role of this in the process of film production and TV, which affects the process of 

inventing modern expression methods in  

the output. 

Keywords: The role of the photographer, the visual language, the director's dramatic vision 

 مشكلة البحث

عدم المام المصور وطاقم العمل بالتقنيات الحديثة المؤثرة في شكل الصورة السينمائية والتلفزيونية من كاميرات  -1

وادوات اضاءة ودور ذلك في عملية االنتاج السينمائي والتلفزيوني مما يؤثر على عملية ابتكار وعدسات رقمية واجهزة 

 .اساليب تعبيرية حديثة في االخراج

 :طة البحثخ

 لتحقيق اهداف البحث البد من دراسة

 .دور المصور في تحقيق اللغة البصرية للوصول الى الرؤية الدرامية للمخرج -1

 .السينمائية والصورة التلفزيونية وعالقة ذلك بتحقيق الرؤية االخراجيةالفرق بين الصورة  -2

 .تطور التقنيات البصرية والضوئية الرقمية على اخراج الصورة السيمائية والتلفزيونية أثر -3

 .مدى االرتباط بين اسلوب التصوير واالحساس الدرامي والرؤية االخراجية -4

 .ذلك على الصورة المتحركة وأثرالعالقة بين التقنية واالبداع  -5

 :لهدف من البحثا

المصور فى تحقيق اللغة البصرية للوصول إلى الرؤية الدرامية للمخرج ، لتطوير  دراسة دوريهدف البحث الى تقديم "

مكن الخدمات االنتاجية ومساندة المت التصوير وتوفيرهذه المجاالت حيث ان بعض عناصر االنتاج متوفرة من حيث اماكن 

للنهوض بهذه الصناعات، ولكن ينقص ذلك الخبرة العملية والدراسات العلمية التي تنافس الجوانب التقنية المستخدمة في 

 .االخراجهذه المجاالت حديثا والتي تقدم محتوى مرئي جديد لشكل الصورة السينمائية والتلفزيونية وتثري في عملية 

 :فروض البحث

 .الكاميرات الحديثة ذات الجودة العالية اعطى ذلك امكانيات اعطاء صورة معبرة من عملية االخراجتم استخدام  إذا 1

 .تم استخدام العدسات الرقمية الحديثة اتاحت زوايا ومجاالت رؤية جديدة في عملية االخراج إذا 2

عبيرات للوجوه تثري في عملية تم استخدام اجهزة االضاءة الحديثة اعطى ذلك تشكيالت جديدة في الكادر وت إذا 3

 .االخراج

 .تم تدريب اطقم عمل فنية على استخدام االجهزة والمعدات واالدوات سيؤثر ذلك في اثراء عملية االخراج إذا 4

 :نهجية البحثم

 الوصفي التحليلي وذلك لدراسة مستحدثات اجهزة وادوات ومن االنتاج السينمائي والتلفزيوني وبيان ايسر الطرق -1

 .لتشغيلها، ودور هذه االجهزة والمعدات في تطوير عملية االخراج
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 :لهدف من البحثا

 .الرقميةث الى العمل على نشر الوعي ومالحقة التطور السريع في التكنولوجيا كما يهدف البح

 :التاليةوسعيا لتحقيق هدف البحث فقد اشتملت الخطة البحثية على المحاور 

 مفهوم لغة الصورة السينمائية االول:المحور 

ينما منذ بداياتها في أواخر القرن التاسع عشر، حاول دائما النقاد السينمائيون ومخرجو األفالم النهوض بالمستوى الفني للس

فصدرت اآلالف من الكتب والمقاالت التي تطرح مسائل نظرية للنقاش أو تعلق على األفالم أو حتى تعرض نظريات في 

اش استخدام األلوان والكاميرا مثال، وكل ما يتعلق بصناعة الفيلم. لكن كانت هناك دوما مسألة شائكة جدا عن طرحها للنق

سواء بتأكيدها أو بنفيها، ولم يقترب منها السواد األعظم من نقاد السينما ومنظريها وتلك المسألة كانت "لغة السينما"، سواء 

 .أكان المصطلح حقيقيا أي أن هناك فعال لغة للسينما أو خاطئ ومغال وال يقال سوى تشبيها

خصوصا وأن ذلك المبحث ال يتضمن حقل السينما وحده  ظلت هذه المسألة محل جدال مستمر ولم ينشر فيها شيء مطلق

بل يضم أيضا علم اللغة والسيمائيات، فكان البد ألي معارض أو مؤيد لفرضية لغة السينما االطالع بشكل جيد على أهم 

ات نظر النظريات في علم اللغة أو السيمائيات باإلضافة إلى إدراكه الجيد للسينما شكال ومضمونا، وكان عليه طرح وجه

الحقول الثالثة، والمقارنة فيما بينها للوصول إلى رأي ال يناقض تلك الحقول التي تدرس وتشرح مسألة وجود لغة السينما 

من عدمه سواء من خالل علم اللغة الذي يشرح اللغة ومن أين هي وماهيتها، أو السيمائيات التي تختص بدراسة العالمات 

من عالمات وأيضا إمكانية وجود شيفرة لقراءة الصورة من عدمه، كي تكون نظاما  باعتبار أن الصورة عالمة وتتكون

 .تصبح عنده السينما مثال تمتلك لغة

صعوبة تحقيق ذلك الرأي الذي يدحض اآلراء األخرى المؤيدة أو المعارضة لوجود لغة السينما، ترجع إلى تعدد النظريات 

السيمائيات، ثم تباين اآلراء السينمائية أصال في تلك المسألة، فأصبحت  في تعريف اللغة، أو تعدد المدارس التي تشرح

 .الفرضيات القديمة كفرضية الشكالنيين الروس

بأن الفيلم مكون من عدد من الجمل التي هي مشاهد وكلمات هي لقطات، غير صالحة، ولم تصمد طويالً أمام التطور 

تنفي التشابه بين الكالم والصورة، وما هو بصري وسمعي، وتوجب على  النظري في الحقل السيميائي أو السينمائي، التي

النقاد مراجعة تلك اآلراء، واإللمام بما صدر حديثا في الحقول الثالثة كي تطرح المسألة مرة أخرى للنقاش على خلفية 

 .التطور النظري الحاصل

تمتلك قدرة على المقاومة في تأكيد وجود لغة إال أن بعض تلك النظريات تلك التي افترضت وجود لغة للسينما، كان 

للسينما في وجه من عارض من السينمائيين والسيميائيين أو علماء اللغة وفالسفة الصورة الذي تعرضوا لتلك المسألة ولو 

تطرق على استحياء مثل دانييل أريخون مثال في كتابه "قواعد اللغة السينمائية" الذي كان يفترض أساسا أنها لغة ولم ي

 .لتأكيد أو نفي الفرضية التي بنى عليها كتابه كامال

وسوف نعرض في موضوعنا هذا أهم اآلراء والنظريات التي أكدت أو نفت وجود لغة للسينما ومقارنة تلك اآلراء ببعضها 

لغة بصرية،  للوصول إلى تصورنا الخاص عن لغة السينما بداية من تعريف اللغة وأولية التعبير البصري وإمكانية وجود

إلى آخر جزء في البحث والذي سوف نصل فيه إلى أبعد مدى توقف عنده كريستيان ميتز أحد أهم منظري السينما 

 .ومؤكدي أحقيتها في امتالك لغة، وذلك هو شيفرة الفيلم، سواء إن كانت موجود أو ال
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 :لغة السينما والرؤية اإلخراجية الثاني:المحور 

ية عن الصورة السينمائية بلغة تغيب فيها القراءة والتحليل، ويحضر فيها الكثير من االنبهار يتحدث البعض أو األغلب

والدهشة، إلى درجة يبدو أن صانعي هذه الصورة كائنات ميتافزقية، أي أنهم يتحدثون عنها بدون أدنى وعي بلغتها 

ها وجود مادي وِنتاج لمجموعة من العمليات الفنية وبصناعتها، وغالبا ما يتم الخلط منهجيا بين الصورة السينمائية التي ل

والتقنية، ولعمل جماعي، وبين الصورة األدبية التي لها وجود ذهني، وذات وظيفة بالغية مجازية. سينمائيا، نعني 

بالصورة محتوى اإلطار من مساحات وإضاءة، وظالل، وألوان إلى غير ذلك، وهي العملية التي يكون المسؤول عنها 

التصوير، انطالقا من َتصور المخرج، وأخذا بعين االعتبار أوال طبيعة السيناريو ثم الديكور، المالبس، والماكياج.  مدير

ألن هذه العناصر، كمكونات الصورة، هي التي ستستقبل اإلضاءة، وتعكسها لتكون هناك صورة لها طابع خاص، ولون 

 .ليس فتوغراماتأي الصورة كهوية بصرية للفيلم و ما،مهيمن وتكوين 

يبدأ َتصور الصورة السينمائية، الذي يوجد أوال كنص تقديم المخرج للمشروع، أو ما يصطلح عليه بسيرة النوايا، منذ 

كتابة السيناريو واألجواء العامة التي يوحي بها، حيث يتبلور من خالل بنية الحكاية، والخلفية التاريخية لألحداث، 

لوب الشخصي للمخرج السابق عن وجود مشروع الفيلم...إلخ, في المرحلة الثانية يتم ومسارات الشخصيات ومن األس

البحث عن مرجعيات لهذه الصورة في أفالم أخرى سابقة، وأعمال فوتوغرافية أو تشكيلية إلى غير ذلك مما يقربنا من 

خراجي، والواقع أي المكان نسيج ما لصورة، ومن تخيل سياق بصري كحل لمعادلة متطلبات السيناريو، والتصور اإل

 .() التقنيةكمعطى جغرافي أو معماري. إنها مرحلة وضع تصور عام، ال يدخل بعد في التفاصيل 

 :عن جماليات الصورة الثالث:المحور 

الصورة ٌتقيم من وجهة نظر االختيار الفني، ومدى انسجامه مع باقي العناصر المكونة ألجواء الفيلم، وليس من وجهة نظر 

 .أم ال، ألن الصورة الجميلة ال َتضمن فيلما جميال، وإال لكانت األفالم اإلشهارية تحفا فنية بدون منازع« صورة جميلة»

إن ما يميز الصورة السينمائية هي أنها سردية أي أنها تحكي، ومساهمة في خلق المعنى أو معاني، وفي النهاية تعبير عن 

لذاتها. يتيح لنا تاريخ السينما، على مدى أكثر من قرن من اإلنتاج السينمائي،  موقف من العالم وليست بحثا عن جمالية

إمكانيات عديدة لطرق االشتغال على الصورة، واإلبداع يتموقع بين هذه اإلمكانيات، واالختيار المناسب، وليس األجمل. 

ى وإن تعلق األمر باشتغال بدون إن مديري التصوير عموما يفضلون اإلشتغال على أعمال بمشاريع فنية وبرؤية وحت

إضاءة إضافية، وبدون أي تجميل أو تأويل للواقع وباستعمال أقل الوسائل التقنية، لخلق شروط عمل يطبعها التقشف 

واالقتصاد، تدفع للبحث أكثر عن حلول فنية قد تكون َعاِمال في اكتشاف إمكانيات جديدة. وترتبط نجومية أو تميز مدير 

ه على َتمثل أسلوب شخصي لمخرج ما، وقدرته على الدخول في عالمه الخاص، والتواطؤ في خيارات التصوير بقدرت

 .جمالية صارمة

ُتنجز الصورة من طرف أشخاص حقيقيين، وهي نتاج عمل إنساني يحتمل القراءة والتقييم، بعيدا عن االنبهار، والدهشة، 

لقبيح. للصورة السينمائية لغة، ومحددات تأتي من كونها منتج صناعي ولغة تفضيل مبالغ فيها، وبعيدا عن ثنائية الجميل وا

حتى  -قبل أن تكون عمال فنيا، من المفروض اإلطالع عليها حتى يكون تقييم الفيلم غير مجحف في قيمة العمل اإلنساني 

 .ألن االعتراف الحقيقي ينطلق من المعرفة والمعاينة-في حالة المدح والثناء

توجد بالصدفة، والعطاء البشري فيه القليل جدا من اإللهام والميتافزيقا، والكثير من الجهد والعمل، والتقييم إن األشياء ال 

أن يأتي التأويل في المرحلة التالية للقراءة، وليس في البداية حتى تتجاوز القراءة  هنا، علىالصحيح يجب أن يبدأ من 

 .األحكام المسبقة
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 :قطاتمتتالية الل الرابع:المحور 

َتتبنى الرؤية اإلخراجية السيناريو، َتمتلكه وُتعيد صياغته بشكل يجعله وكأنه لم يوجد إال في صيغة فيلم وكأن حكايته ليست 

 .سابقة الوجود عنه، وُتعبرعن نفسها إجرائيا بالتقطيع التقني الذي هو تحويل المشهد إلى لقطات

في الفيلم لفكرة سردية تتطور في خط تصاعدي أو تنازلي أو أفقي  تخضع متتالية اللقطات، وتسلسلها داخل المشهد ثم

 .وليس تنويعا باللغة السينمائية لنفس الحكاية بمنطق التوضيح، والتفسير، أو محاكاة ميمية لنص السيناريو ليس إال

والموضوع يتكون المشهد غالبا من مجموعة من اللقطات، أي مجموع من زوايا النظر ومن مسافات بين الكاميرا 

سلم اللقطات(، كتعبير عن العالقة التي تقيمها الكاميرا مع الشخصيات، ومع الشخصيات فيما بينها وعالقتهما )الُمصور 

 .بالمكان. العالقة التي يحكمها، إما موقف ما أو ما ٌيوهم بالحياد لصالح زاوية نظر إحدى الشخصيات

لة تنظم عملية انتقاء عناصر اللغة السينمائية التي ستستعمل لكتابة العمل: يتبلور التقطيع الفني أوال من خالل وجود بنية دا

سلم اللقطات، حركة الكاميرا أو عدمها، عمق المجال، زاوية النظر، داخل، خارج المجال، الشريط الصوتي... بنية تجعل 

 .طنقل نص السيناريو إلى الشاشة فق وليس وظيفةتقطيع المشهد إلى لقطات، عملية دالة 

 :رؤية المخرج الخامس:المحور 

تتحدد الرؤية اإلخراجية من خالل معادلة بين مرحلتين: مرحلة التصوير ومرحلة المونتاج. فإما أن المخرج ينوع مواقع 

الكاميرا خالل التصوير بتصور مسبق واضح للفيلم، وأن يعرف جيدا ما سيحتفظ به، وما سيتخلى عنه، والكيفية التي 

 .لقطة إلى أخرى وعيا منه بأنه يمكن أن تقع بعض التغيرات في مرحلة المونتاج ينتقل بها من

وإما أن يقوم المخرج خالل التصوير بأخذ أقصى ما يمكن من اللقطات، على أن الكتابة الحقيقية تبدأ في مرحلة المونتاج 

وجهة نظر السرد تتيحها وفرة المواد حيث يتم البحث عن بنية مهيكلة للفيلم، وصياغة حكايته مع وجود إمكانية تغيير 

المصورة وعفويتها، قد تمكن هذه الخطة اإلخراجية المونتاج بصياغة نسخ عديدة لنفس الفيلم، ال تؤدي نفس المعنى وال 

 .تتطور بنفس اإليقاع

ة الممثلين والحكاية. وقد تتحدد الرؤية اإلخراجية أيضا انطالقا من معادلة أخرى: فإما أن تكون الكاميرا والمونتاج في خدم

 الحقلتتميز الكتابة في هذه الحالة بتقطيع بسيط ووظيفي يسمح للتشخيص أن يبرز أكثر، تقطيع يستعمل في غالب األحيان 

(champs) ضد الحقل (contre-champs)  ولقطات عامة رئيسية كحالة أفالم الكوميديا مثال، أو أن يكون لتقطيع

اإلبداعية وينتقل التشخيص إلى المرتبة الثانية حيت يختار المخرج أسلوب إدارة الممثل تدفع  التقني دور مهيمن في العملية

التشخيص أن يكون مقتصدا وبأسلوب محايد ونوعا ما ميكانيكي على أن تتولد االنفعاالت واألحاسيس من التقطيع 

 .والمونتاج

لكنها يجب أال تأتي من تلقاء ذاتها وقف تدابير عمل في كل الحاالت تأخذ اللقطة معناها ودورها بشكل مسبق أو تالي 

تجعل العمل يتم بشكل أوتوماتيكي، ويجعل لكل موقف درامي أسلوب معين لتسلسل اللقطات دون أن نكون مرغمين على 

تقلة القيام بأي اختيار جمالي. تتميز السينما عن السمعي البصري بكون الكاميرا ال ترصد األشياء بهدوء آلي وكأنها مس

وتقدمه (hors-champs)  عنها أو كونها ليست إال وسيطا. إنها تتبنى ما تصوره من مواقف حتى الغير الظاهر منها

على أنه ال يمكن أن يوجد خارج عملية التسجيل، وخارج إطارها، وكأن الحياة كما نراها على الشاشة ليست جزءا مقتطعا 

اميرا كأداة حكي وليست وسيلة ترجمة تقنية لحكي درامي أو لسرد ولكنها الحياة ببساطة في صيغة أخرى، أي الك

 .()روائي
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 :زاوية الكاميرا السادس:المحور 

درجة التي  180إننا في أي فيلم، ُنغير مواقع الكاميرا لتصوير مشهد معين دون أن ينتبه الجمهور لذلك وفق لقاعدة 

-plan اب التقطيع التقني واعتماد كتابة الفيلم على اللقطة الواحدةَيضمن تطبيقها احترام اتجاهات المكان وتقطيعه. في غي

séquence يمكننا أن نتحدث عن تقطيع داخلي يعيد صياغة  2002أللكسندر سكوروف « المبنى الروسي»فيلم  مثال

 .المكان، ويحوله إلى فضاء متخيل داخل وحدة المكان والزمان

واالقتصار على اللقطة الواحدة يعطي  HORS CHAMPS ارج الحقلوخ CHAMPS اللقطة تقسم المكان إلى الحقل

لهذا المكون أي جزء المكان الالمرئي / خارج حقل الرؤية مساحة أكثر لداللة عن جزء المكان المرئي. عمليا في حالة 

إمكانية خلق لعبة اللقطة المشهد نختار مكان/ديكور يسمح بحركية كبيرة للممثلين والكاميرا )ثابتة أو متحركة( ويسمح ب

 .الظهور، والتخفي، وللكاميرا أن تنتقل من الداخل إلى الخارج، من مكان إلى أخر

 :اتجاهات اإلبداع في اللغة البصرية للصورة الدرامية السابع:المحور 

كافة سبل يحمل لنا تاريخ اإلنسان المحفور والمرسوم على جدران الكهوف والمعابد والجداريات استخدامه لأللوان في 

حياته، ولقد استخدمت السينما اللون منذ البدايات كما نعلم في محاوالت جورج ميليس، في تلوين )الكادر( لقطة ... لقطة 

أو أويسون، أو كما فعل جريفيث في فليم، ملود أمة، حيث صبغ الصورة بعدة ألوان تعبيرصا عن معني الحدث فكان الفليم 

)األصفر الكهرومائي(، والخضر حسب نسق األجداثوإن كنت شاهدته أنا ابيض وأسود  يلون باظألزرق وألحمر والسبيا

 .)لجورج سادول -ومن الكتب علمت بهذها ملعلومة اللوانية )تاريخ السينما

وكان لتطور صناعة الفيلم أثر بالغ حيث عن العجينة الفوتوغرافية الملونة في صورتها النهائية اآلن في أوائل القرن 

والعشرين أصحبت ذات سماحية كبيرة في اكتساب التشبع باألوان بدرجات غاية في االتساع وأصبحت حساسية  الحادي

)ثمانمائة( وأكثر من ذلك بكثير في التصوير الملون  800األفالم إلية جًدا وصل تفي الفيلم السينمائي الملون إلى

)انثني وثالثين(  32عملي في التصوير السينمائي ال تتجاوز الفوتوغرافي الثابت وكانت حساسية األفالم الملونة في بداية

 .في أحسن األحوال

 :التكوين فى اللغة البصرية للصورة السينمائية الثامن:المحور 

 :أهمية وغايات التكوين

يحقق  ومن هنا تبدأ الخلية األولى لعملية إبداع الصورة الفنية، وهي الوصول إلى تكوين فني سليم داخل الكادر، بحيث

األولى لنجاح أي عمل  أن البذرةقواعد اتزان وراحة العين ليحقق هدفه في التأثير على المشاهد. ولذلك ففي رأيي 

إذا كان العمل درامياً يعمل على محاكاة الواقع ويقدم هدفاً ورسالة  الصورة وباألخصتليفزيوني هو مراعاة قواعد تكوين 

 .سوف نتطرق إلى قواعد تكوين الصورة الُملزمة (، لذلكاألعمالفي داخله )وهو المفترض فى جميع 

التكوين بالنسبة للصورة معناه وضع كل تفاصيل أو عناصر المنظر في عالقة متآلفة، بحيث تشكل توازناً يشعر المتفرج 

ة والتى تسهم في إزاءة بالراحة واالستحسان والقبول، ولتحقيق هذا فإن التكوين البد أن يتضمن بعض العناصر التشكيلي

 :إحداث األثر الدرامي للمشهد وهي

 .الشكل ومراعاة الخطوط المكونة لألشكال•

 .التوزيع المناسب للضوء والظل واأللوان•

 .التوزيع المتوازن للعناصر المرئية•

 .اإليقاع•
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 :وللتكوين غايات ثالث هي

 .جذب انتباه المشاهد للموضوع•

 .التحكم في مشاعر المتفرج•

 .خلق اإلحساس الجمالي لدى المتفرج وتالفي مضايقته•

 :أحجام اللقطات التاسع:المحور 

عندما نريد أن نتحدث عن أحجام اللقطات فنحن بصدد واحدة من أهم أساسيات قواعد التكوين، وهي اختيار الحجم الذي 

شاهد من خالل تلك الصورة حيث إن لكالً سوف يحدده المخرج، وينفذه المصور وبالتالي حجم المعلومات الواصل إلى المُ 

 .من تلك األحجام خصائص خاصة به وبالتالي تأثيرات مختلفة على الُمشاهد

وهو يفتح باب حجرة، فحجم المعلومات الواصل إلى الُمشاهد من خالل  بعيدة لشخصفعندما يريد المخرج تصوير لقطة 

يدخل حجرته، ولكن حينما يوظفها المخرج بأنها لقطة قريبة جداً المنزل  البعض صاحبتلك الصورة أنه ممكن أن يراها 

باب حجرة )ومع التأثيرات الخاصة( فيكون حجم المعلومات الواصل إلى الُمشاهد من خالل تلك  شخص، وهويفتحليد 

 .لص دخل ليسرق شيئاً ما توضح أنهالصورة، أنها لقطة 

حسب توظيفها، هذا وإن دل على شيء يدل  تأثيرها الخاصلقطة قريبة فلكل هنا أختلفت أهمية اللقطة البعيدة عن اللقطة ال

وجود نص يوضح ما  الى ضرورةعلى أهمية أحجام اللقطات فهي توضح المعني دون الحاجة الى شرح أو الحاجة 

 .يحدث

في  -الذي يعني أساساً ولعله من أول ما يفكر فيه صانع العمل، بعد تحديد الغرض من اللقطة هو تحديد "حجم اللقطة" و

أوضح أن  معين. بمعنىالمسافة أو بعد الكاميرا عن الموضوع والذي يؤدي إلى ظهوره على الشاشة بحجم  -المفهوم العام

اختيار الحجم للصورة يجب أن يكون منسوباً إلى شيء محدد في الكادر. وللتيسير فإننا سنركز األمر على الموضوع 

أيضاً فإننا سنركز الحديث  عليه( وللتيسيريستخلصه المشاهد مما يراه ويركز  عماالنظر  المحدد من قبل المخرج )بصرف

على الجسد اإلنساني للفرد الواحد، كما سنعتبر أننا نستخدم عدسة من نوع معين والتي تتطابق رؤيتها تقريبا مع رؤية 

 .العين اإلنسانية

الذي يكون موضحاً فيه المكان الخاص باألحداث، وبناًء عليه يبدأ  يبدأ المخرج في القراءة األولى للسيناريو )النص(

يختص  قراره فيماالمخرج في معاينة مكان التصوير إذا كان خارجي أو داخلي أو سيتم بناؤه، وبعدها يبدأ في وضع 

المكان سوف يقوم  بحيث يقرر في أي جزء من هذا أرضيات،خلفيات أو ديكورات أو  نيريد مبمجال المنظر. ويقرر ماذا 

بأتخاذ اللقطات وذلك مع مراعاة أنه قد يستخدم هذا الجزء أكثر من مرة أو إذا كان يجب أن يرتبط هذا الجزء بجزء آخر 

وبعد تحديد مجال المنظر يبدأ المخرج في تحديد نوعيات اللقطات المناسبة وإذا كانت لقطة  النص.فيما بعد بحسب أحداث 

 .والكتفينائية )شخص او شخصين( أو لقطة للشخص بأكمله أو للرأس واسعة أو فردية أو ثن

 :المحور العاشر: زوايا التصوير

المتفرج في المسرح ال يتاح له سوى رؤية منظر عام لما يجري على خشبة المسرح ومن زواية واحدة يحددها المقعد 

لمسرح أن يغير المتفرج مكانه من آن ألخر، أما الذي أختاره بنفسه ليجلس عليه طوال المسرحية، فليس من المتاح في ا

في السينما والتليفزيون فإن األمر يختلف تماماً حيث إن المشاهد ال يري المناظر مباشرة كما هو الحال في المسرح، وإنما 

كما هو معروف  خالل الكاميرا فتكون زاوية الرؤية بالنسبة له هي زواية االلتقاط بالنسبة للكاميرا. والكاميرا يراها من

ُحرة الحركة تنتقل دائماً، وقد ُتغير مكانها مع كل لقطة، ولذلك فإن الزوايا تتعدد وتتغير دائماً من لقطة ألخري مما يضيف 

 .لها أيضاً منطقها وفلسفتها منها التصويرأى إن الزوايا التي يتم  للصورة،إمكانية جديدة بالنسبة 
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راج نفسه، وكل العملية الفنية بكاملها، موجودة يوم التصوير بقصد تحقيق الهدف فزوايا التصوير، والكادرات، واإلخ

المراد توصيله للمشاهد من خالل دراما أوبرنامج أو فيلم سينمائي فإذا كانت زوايا التصوير من قبلنا تستعرض ذاتها 

اهد ويمكن أن تفقدنا إياه بعيداً عن بغرض لفت النظر إليها، فيجب التفكير للحظات إن مثل تلك األفعال تثير دهشة المش

 .وقوة ووضوح تعبير اإلنسان إبرازاً لتفاصيلالحدث. وبصفة عامة فإن التصوير من المواجهة هو في العادة أكثر 

 :المصور ودوره فى خلق دراما الصورة

 :المصور التليفزيوني

ورة وتحديد الكادر. أي أنه هو الشخص الذي هو الشخص المسئول عن تشغيل الكاميرا واالحتفاظ بالتركيز البؤري للص

تقع عليه مسئولية الكادر يوم التصوير، وُيسأل عن الحفاظ على التوازن داخل إطار الكادر، وترك مساحة تنفس لوجهة 

سليماً طوال مدة التصوير، وااللتزام بالتطبيق الكامل للقواعد  (head room) نظر الشخص الُمصور، والحفاظ على

لخاصة بالكادر، والمتعلقة بالقرارات السريعة للمخرج على الهواء مباشرة )من حيث أحجام اللقطات(، وأنه قام الفنية ا

بالتسجيل أم ال، ودائماً ما يضبط التركيز البؤري على الهواء، والحفاظ على مرونة الحركة التى يقوم بها بحيث ال تكون 

 .مصاحبة باهتزازات

 :المصور السينمائي

ن الذي يقوم بتشغيل الكاميرا السينمائية، وتتمثل أولى مهامه في إعداد الكاميرا في وضع التصوير المتفق عليه مع هو الفنا

 علىاإلشراف  -التكوين -الفلتر –العدسة  -ثم تنفيذ تعليمات األخير )زاوية تصوير التصوير،كل من المخرج ومدير 

عن التصوير بالكاميرا، وحركتها،  أيضاً المسئولوهو  (،المتحركة تجهيز الكاميرا للتحريك في اللقطات ذات الكاميرا

وأي أمر يتعلق بما هو موجود داخل الكادر الذي تراه الكاميرا أثناء التصوير. وهو من قالئل  العدسة،وضبط بؤرة 

 إذاإيقاف التصوير  العاملين في الفيلم الذين يمكنهم رفض طبع اللقطة بعد تصويرها ألن فيها خطأ، كما يمكنه أن يطلب

فاألمر أكثر صعوبة بالنسبة للمصور  التصوير،أحس بأن اللقطة ال يتم تصويرها بالشكل المتفق عليه مع المخرج ومدير 

 .السينمائي، فيعتبر المصور السينمائي ذو مسئولية مختلفة من المصور التليفزيوني

 :الصلة ما بين المصور والمخرج

التي تؤديها الكاميرا إلى المخرج، ولذا فهو يسمى في بعض األحيان "بمخرج الكاميرا" وذلك ترجع عملية اإلبداع الفني 

لتمييزه عن المخرج المسرحي المسئول عن مضمون البرنامج. ويكون المخرج في نظام األستوديو العادي على اتصال 

لوقت نفسه يجهز كاميراته األخرى لللقطات داخلي دائم مع "طقم" الكاميرا، وهو يدير حركات الكاميرا على الهواء، وفي ا

 .التالية التي يريدها. كما يدير تحويل الصورة من كاميرا إلى أخرى، وذلك حسب متطلبات البرنامج

ويعمل المخرج والمصور معاً كفريق. وال يقوم المدير الفني في أثناء البرنامج بأكثر من تشغيل جهاز المونتاج 

 ."ة التشغيل هذه الطريقة "السويتشر" أو "المونيتور اإللكترونياإللكتروني. وقد عرفت طريق

وأصبح عمله ال ينحصر فقط في عملية  (NBC) وتطور عمل المدير الفني في بعض المحطات، وباألخص في شركة

االنتقال من كاميرا إلى أخرى، بل تعدى ذلك وأصبح عمله يشبه عمل المصور األول. وأصبح بذلك مسئوال عن تشغيل 

 .ووضع الكاميرات

هو الشخص الوحيد الذي يعطي األوامر للمصورين من غرفة المراقبة )وكان يعطي المخرج  -نظريا -ويكون المدير الفني

خط اتصال داخلي منفصل مع مدير االستوديو(. وعلى ذلك كان ال زما في حالة اإلنتاج المعقد من حضور المدير الفني 

 .شتراك في تخطيط اللقطات وزوايا الكاميراللتدريبات خارج االستوديو، واال
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 المخرجين،والمؤيدون لهذا النظام يرونه مناظراً للطريقة الهوليودية في اإلنتاج السينمائي حيث يكون لكل فيلم اثنان من 

أحدهما: هو مدير التصوير المسئول عن النواحي الفنية، في حين أن األخر وهو المسمى بالمخرج يقصر عمله على 

شكالت العريقة للحركة والتمثيل داخل االستوديو. وعندما تستعمل طريقة المدير الفني فالبد أن يكون المدير الفني أوالً الم

مهندساً، ولكن طبيعة عمله تتطلب منه أن يتعلم ويطبق كل إمكانيات ومهارات المخرج التليفزيوني الفنية. وهذا يتفق مع 

خرجين في هذه الصناعة كانوا أصال مهندسين، واكتسبوا هذا التحول من ممارستهم الحقيقة التي تقول: إن بعض أمهر الم

 .لعمل المدير الفني

وهناك ناحية أخرى واحدة جعلت من طريقة المدير الفني طريقة غير عملية. وهي تصميم المدير الفني على أن يكون هو 

التلقائي )الذي ليس له نص مكتوب( يجب أن يكون  الوحيد الذي يعطي األوامر للمصورين. ففي حالة البرنامج الفوري

هناك تنسيق بين الكاميرا وأوامر االنتقال والتحويل، والبد أن تنفذ فوراً وإال أفلت زمام الحركة(. وعلى ذلك فالتعليمات 

 .وقت طويل يستحال معه العمل يمضيالسريعة للمصور ال يمكن أن تعطى من المدير الفني، ألنه بهذه الطريقة 

وقد وجدت المحطات التي تعمل بطريقة المدير الفني، حلوال متعددة حول هذه القيود. فاتفقت إحدى هذه المحطات مع 

المخرج أن يسمح للمدير الفني طبقاً لعقد مع أحد االتحادات بأن يتكلم مباشرة مع المصورين في البرامج "التي ليس لها 

اً مفتوحاً بصفة غير رسمية في غرفة المراقبة، متصالً بسماعات تدريبات". وقد وضع في أستوديو أخر ميكروفون

 .المصورين ويتيح بذلك لهم سماع المخرج أثناء إعطائه التعليمات األصلية للمدير الفني

 نتائج البحث

Research Results 

التكوينات واالضاءات تطوير تكنولوجية االضاءة تعمل على اعطاء المصور القدرة على ابتكار صور مختلفة ومتنوعة •

 .ولها دور في تحقيق الرؤية االخراجية السينمائية و والتلفزيونية

مساحة االبداع في الصورة هي كل ما يخص االلوان والزوايا واالحجام والتكوين وحركات الكاميرا ومنسوب الكاميرا، •

مما يؤثر مباشرة في تحقيق الهدف الدرامى  وبالطبع النسبة االكبر من تحقيق كل هذه المتغيرات تقع على عاتق المصور

 .من الكادر سواء كان دراما تلفزيونية او سينمائية

دور المخرج ال ينحصر فقط في ترجمة النص او السيناريو بشكل ينجح وصول ماهو مكتوب على الورق الى المتفرج، •

لى اللغة البصرية التي تصل بمنهى القوة الى اذ عليه ان يترجم مابين السطور والمشاعر، ويوضح الهدف الخاص بلمشهد ا

تعتبر جزءا" اليتجزأ من المشهد الدرامي او  " Director– التفرج. وبناء" عليه، طريقة التصوير التي يتناولها "المخرج

 .المعنى الدرامي الوصل الى المتفرج

راحل انتاج الفيلم السينمائي مما ادى الى زيادة بدخول تكنولوجيا الفيديو الحديثة لمنظومة صناعة السينما تغيرت تماما" م•

 .جودة الصورة المنتجة بالطرق الرقمية

 I االمر الذي ادعى الى ظهور تقنية 8Kكان لتطور كاميرات التصوير السينمائي الرقمية محققة جودة عالية تصل الى •

MAX لة المقدمة تشير الى ان تكنولوجية ذات الشاشة الضخمة للعرض دون وجود اي مشكلة في الجودة، وكأن الرسا

الفيديو الرقمية لن تتوقف عند هذا الحد خاصة في مجال صناعة السينما ولكن يستمر العمل ويستمر التطور لتصل الى 

 .افاق لن نتوقعها يوما
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 توصيات البحث

Research Recommendations 

 Digital“ الرقميةلجديدة في مجال الكاميرات يوصي الباحث مدير التصوير االلمام ومواكبة التكنولوجية ا•

Cameras" الحديثة، وضرورة التوعية بكيفية اختيار الكاميرا في تصوير االفالم حيث مساحة االبداع في الصورة من

حيث اللون والزوايا واالحجام والتكوين وحركات الكاميرا ومنسوب الكاميرا ، بما يتوافق مع متطلبات جودة عالية في 

 .ل الصورة للفيلممجا

يجب على المخرج االلمام بأدواته الفنية المختلفة لتحقيق االحساس الدرامي ، وعليه انتقاء اسلوب التصوير االكثر مالئمة •

 .الدراميللنص المراد تصويره ، حتى يتمكن من الوصول الى االحساس 

تطوير انفسهم اكاديميا،  العمل بضرورةخراج بسوق توعية أغلب العاملين في مجال التصوير واالضاءة والمونتاج واال•

حيث ان أغلب مشتغلي هذه المهنة يعتمدون على خبرة سنوات العمل ، وذلك من خالل عمل كورسات تدريبية ومعاهد 

 .الفنيةللكوادر التي تعمل في جميع المجاالت 
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