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افهقرة فٌة تٍِزيقن افًك
(مَاربات بغ  9جاذبٔة افًرض ودالالت افتًبر)
أ-د بدرافديـ أمحد إبراهٔؿ
اشتاذ بُِٔة اإلظالم
جامًة إؾرئَا افًادٔة
تقضئة 9
( ووجدتْل أحدق ذم ادرآة بقجف ال أـاد أظرؾف وأشٖفف مـ افداخؾ أمـ بىـ أمؽ
أل شاهٔا وجئبْل هباتػ افداخؾ أيوا  ،افسٗال مردود
إٔت أم مـ طٓر أبٔؽ  ،ؾٔىٔؾ افْير ي
إفٔؽ ،ؾبُٔت ؾبُك ) ظْدما وضع افنٓٔد ظبد افَادر ظع هذه افُِامت ظذ افٌالف
اخلارجل دجّقظتف افَههٔة (ادْبف) ذم افًام 0867م ،إٕام يدظقٕا إػ مقاجٓة افذات وٕحـ
ٕرى صقرتْا ـؾ صباح ذم ادرآة  ،وفُـ دون أن ًّٕـ افْير مِٔ ًا أو حتك أن ٕسٖل إٍٔسْا دـ
افهقرة هذه ؟ أـٔد أهنا صقرتؽ ،وفُـ مـ إٔبٖك هذا  ،إٕف افًِؿ ادسبؼ وادًرؾة افتل
ظرؾتؽ بٖن ادرآة تًُس افهقر افتل تَػ أمامٓا  ،إذن ادًرؾة هل ادٍتاح األشاد دًرؾة
وؿراءة افهقر حتك ي
وإن ـإت صقرتؽ إٔت  ،ؾام بافؽ بًدد وـثاؾة افهقر افتل ٕتًرض هلا
ـؾ يقم ظز افٍوائٔات واإلٕسٕت وخمتِػ افقشائط االتهافٔة ادتًددة واحلديثة  ،حتك
أضحك ظامل افٔقم هق ظامل افهقرة -،وٕجد افهقرة افٔقم مـ أهؿ أشافٔب افتخاضب
واالشتَىاب (بًد أن أصبح عصرنا هق عصر افهقرة ذم أـثر مـ مًْك  ،عصر يّجد
افهقرة مَابؾ ادحتقى  ،وافنُؾ بدل ادوّقن  ،واديٓر ظقض ادخز  ،وادبْك حمؾ ادًْك،
وافياهر مُان افباضـ  ،وافسىح بدل افًّؼ  ،إػ حد إْٔا ٕستىٔع أن َٕقل أن عصرنا بحؼ
هق عصر افبْٔة  -وهذا يٗـد فْا ما تقؿًف آبؾ جإس ( )0815بَقفف "فَد أؿبؾ ظك
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افهقرة" ،بؾ أضاف ( إْٕا ًٕٔش بافًٍؾ ذم عصر افهقرة وحوارة افهقرة  ،ؾافهقرة
مقجقدة حٔثام ـْا ،ال تُػ ظـ افتدؾؼ واحلوقر ذم ـؾ حلية مـ حليات حٔاتْا  ،ومـ ثؿ
مـ افهًب ظِْٔا تهقر حٔاتْا دون صقر  ،بؾ َ
إن افتٍُر مستحٔؾ مـ دون صقر ظذ حد
تًبر أرشىق ) -وفًؾ ذفؽ ما حدا بّخسع افتٍِزيقن افًامل افزيىاين األشُتِْدي (جقن
1

فقجل برد) افذي متُـ مـ إخراج ؾُرة افتٍِزيقن مـ حٔز افْير َّيات إػ افتجربة احل ئة،
(حٔث اشتىاع ذم ؾزاير 0813م مـ َٕؾ صقرة باهتة (فهِٔب صٌر) ظـ ضريؼ أجٓزتف
ـرس (برد) حٔاتف مـ أجؾ
افتجريبٔة إػ صاصة صٌرة ظذ مساؾة ثالثة أمتار ،وبًدها ي
تىقير هذه افتجربة فٔهؾ بًدها إػ اإلرشال واالشتَبال افتٍِزيقين فٔٗـد افدور افًَدي
2

فُِّتنػ اجلديد افتٍِزيقن افذي يَقم ظذ ثَاؾة افهقرة  ،فتتٖـد فديْا ظبارة ما ـِقهان
أن بٔئ ًة حواري ًة جديد ًة ؿد وجدت َ
افنٓرة افرشافة هل افقشِٔة ،وهل تًْل َ
وأن موّقن
هذه اآلفٔة ؿائؿ ظذ اآلفٔة افتل شبَتٓا وأؾرزت العصر افهْاظل  -ؾتسٓؾ وؾَا فِهقرة ـؾ
3

مَقمات افتقاصؾ احلديث ودماوز ـاؾة احلقاجز افزمإٔة وادُإٔة وحتك افٌِة وافًّر  ،ؾُؿ
مـ أضٍافْا يتابًقن أؾالم افُرتقن وافرشقم ادتحرـة ويٍّٓقن ادَهقد ؿبؾ أن يتًِّقا
افْىؼ افٍِيل مما يٗـد افدور اجلديد واخلىر فٌِة افهقرة وثَاؾتٓا -واألخىر ما تَقل بف
افدراشات بٖن  %71مما يًِؼ ذم ذهـ ادناهد هق افهقرة و %0/فِّٗثرات افهقتٔة و %7
فِْص ،وأن اإلٕسان يستّد ثامٕٔة أظنار مًِقماتف ظـ ضريؼ افبك -وطٓرت دراشات فٌة
اجلسد وافزجمة افٌِقية افًهبٔة واالتهال ؽر افٍِيل  ،وذم هذا اإلضار اجتاحت افهقرة
وهّْٔت ظذ ـؾ ادجاالت  ،ؾ٘هنا حتتؾ جزء ًا أشاشٔ ًا ذم جمال االتهال و ادًِقمات و
االجتامع وافثَاؾةوافسبٔة وافتًِٔؿ ،وتٖثرها ذم ظِّٔات تْنٔط االٕتباه واإلدراك وافتذـر
وافتخٔؾ واإلبداع وافرمزية ودالالهتا ،إذا ما أحسـ اشتخدامٓا َ
ؾ٘ن افهقرة بٖفػ ـِّة ظذ
حد تًبر ادثؾ افهْٔل  ،وإن ٕز افًامل ؾِـ يْسك مثؾ صقرة افنٓٔد حمّد افدرة افتل ـإت
2
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أبِغ مـ ـؾ حديث ،وصقر االجتٔاح اإلرسائٔع ظذ ؽزة ودخقل األمريُان افًراق وهتاوي
متثال صدام ؾُِٓا صقر صًْت أو َِٕت بًْاية ؾائَة وظِٔف أجد ٍٕز مدؾقظ ًا فتْاول
مقضقع افهقرة مـ خالل هذا افبحث حتت ظْقان 9
(افهقرة فٌة تٍِزيقن افًك 9مَاربات بغ جاذبٔة افًرض ودالفة افتًبر )
ديباجة  9يَقل اهلل تًاػ ذم شقرة يقشػ 9ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ شقرة يقشػ اآلية  20ومـ اآلية افُريّة
ٕدرك أن مجال افهقرة ظْدما تبٓر ادناهد  ،يُّـ أن حتِّف لتصرفات ال إرادية ،ومـ ؽر
وظل وهق حتت شٔىرة االٕدهاش حتك وان ـان ٕاتج ذفؽ تَىٔع األيدي وهق ؾًؾ حسي فف
مآفف وأحاشٔسف  ،وادًْك ادستٍاد مـ ذفؽ يُّـ فِتٖثر ادًْقي أن يىٌك ظذ افتٖثر الحسي

متام ًا ومـ هْا تْبع أمهٔة افهقرة ورضورة افسـٔز ظذ اشتخداماهتا ودورها ادجتًّل  ،األمر
افذي جًؾ مـ افتٍِزيقن وما يّتاز بف مـ ؿقة افهقرة وافهقت وادٗثرات افهقتٔة
وافهقرية  ،أن يُقن مـ أخىر أجٓزة اإلظالم ذم افًك احلديث إن مل يُـ أخىرها بحؼ -
ؾافتًبر بافهقرة ادتحرـة حيتقي ظذ ظِّٔة ذهْٔة متىقرة ومتُامِة مـ حٔث اإلبداع
افٍُري وافتُْقفقجل وافٍْل ادتّٔز  ،هذه افًِّٔة اإلبداظٔة أصبحت ميٓر ًا حواري ًا ؿادر ًا
ظذ حتديد ادالمح افرئٔسة فِّجتّع اد يًغ  ،ذفؽ ي
الن افقشائؾ اإلظالمٔة اجلامهرية ادرئٔة
وادسّقظة أصبحت مـ األدوات األـثر إجيابٔة وافتهاؿا بقاؿع ادجتّع مـ حٔث طروؾف
تهقر إٕتاج أؾالم شْٔامئٔة أو تٍِزيقٕٔة بًّزل ظـ
افثَاؾٔة واالجتامظٔة وافسٔاشٔة ،ؾال يُّـ ي
ادَقمات االجتامظٔة وافثَاؾٔة واالؿتهادية افتل مٓدَّ ت هلذه افْقظٔة مـ اإلٕتاج افثَاذم
بهٍاهتا ادًْئة -إذ (افهقرة ادتحرـة تًز ظـ افٍُر وافثَاؾة مـ خالل رمقز تُْقفقجٔة
3
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مرتبىة بافقشِٔة افتُْقفقجٔة ٍٕسٓا ورمقز أخرى تستّد ؿقاظدها مـ افٍُر افثَاذم وادًرذم
تسّك رمقز ًا إٕسإٔة ) -
َّ
4

جاذبٔة افهقرة  9ؾافهقرة افتٍِزيقٕٔة مـ أهؿ أشس تُقيْٓا افبًد اجلامل افَائؿ ظذ
االشتحسان ذم افْير إفٔٓا  ،إذ اجلاذبٔة وادتًة احلََٔٔة ذم مناهدة افزٕامج افتٍِزيقين ظْدما
تًٔش مع أحداث افهقر ظذ افناصة دون أن تنًر بٖٕؽ تناهد افتٍِزيقن  ،وهلذا طٓرت
إٔامط جديدة مـ افًّؾ افتٍِزيقين تًرف (بتٍِزيقن افقاؿع ) ـام هْافؽ افتٍِزيقن االؾسايض
افتل تًٔش مًف ظاد ًا اؾساضٔ ًا هيق بؽ ذم خٔاالت األحالم  ،ؾٔزيد ؿرس ًا مـ متردك ظذ ظادؽ
احلََٔل حلية إَواء ؾسة ادناهدة ،مما ينُؾ داظ ًام ؿقي ًا ذم اشتّرارية ادناهدة  ،افتل
أصبحت حافة مـ حاالت اإلدمان خاصة ظْد افهٌار  -ؾافتٍِزيقن فديف افًديد مـ
األشافٔب افتل جيدد هبا اجلاذبٔة وتْقع ادناهدة مْٓا 9
 .0اإلضاءة ( 9 )Lightingادهقر افٍْان يًرف ـٔػ يْير إػ صقرتف ب٘حساس
مناهديف وأظْٔٓؿ  ،وظِٔف ؾٕ٘ف يَقم بتقزيع اإلضاءة بهقرة ختٍل ـؾ افيالل افْادمة مـ ـاؾة
ادناهد افتل شٔتؿ افتَاضٓا بافُامرات  -ؾافيؾ بافهقرة يًتز ظٔب ًا ما مل يَهد بف رشؿ إحياء
مًغ أو دالفة مَهقدة (-ؾافوقء ادرئل يًىل أصدق صقرة فِقاؿع ادادي  ،إذ تٌذى افًغ
اإلٕسإٔة افدماغ بًِّقمات تٍقق بُثر تِؽ افتل ترشِٓا أي حاشة أخرى  ،وؿد أصبحت
ؿدرتْا ظذ تٍسر ادًِقمات ادهقرة متىقرة جد ًا  ،ـام يُّْْا مًرؾة افُثر مـ اخلقاص
افٍٔزيائٔة فًِامل ادحٔط بْا ظـ ضريؼ ادًِقمات افتل ٕحهؾ ظِٔٓا مـ افوقء  ،ؾٓق يُنػ
ظـ افِقن وافنُؾ وافسـٔب واحلٔز افثالثل األبًاد واحلجؿ افْسبل وافهالبة واحلافة
افٍٔزيائٔة ) وفذفؽ يتّٔز افوقء بًدد مـ اخلقاص مْٓا  9افْهقع ( -)Brightnessافِقن
5

( ،)Colorاالدماه ( ،)DIRECTIONافتبايـ ( ، )Contrastدرجة افِقن (-)Shade
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وفِوقء ـذفؽ ظدد مـ افقطائػ تتّثؾ ذم 9
6

 افوقء جيًؾ اجلسؿ مرئٔ ًا -
 افوقء يرمز فٍِواء وافًّؼ -
 افوقء حيدد مزاج افهقرة -


افوقء خيِؼ ٕامذج مـ افٍاتح وافٌامض -
وبْاء ظذ ذفؽ ؾٍل األشتديقهات يتؿ تقزيع اإلضاءة وؾؼ ؿقاظد إٔقاع

اإلضاءة افالزمة فذفؽ  ،ويتؿ افتقزيع إما يدوي ًا ( )Manualأو ظـ ضريؼ جٓاز حتُؿ ذم
اإلضاءة ( ، )Dimmerأو ظـ ضريؼ افزجمة ظز أجٓزة احلاشقب ( )Computersوفُل
ٕحهؾ ظذ صقرة خافٔة مـ افيالل متام ًا ؾْٕ٘ا ٕحتاج إػ إٔقاع اإلضاءة افتافٔة 9
7

أ -اإلضاءة افرئٔسة (األمامٔة) (:)Key light
وهل اإلضاءة افتل تقجف إػ اجلسؿ ادراد تهقيره بٌرض إضاءتف ،ؾُؾ إضاءة
تسَط ظذ اجلسؿ بٌرض رؤيتف تسّك ( )light Keyوالبد أن تُقن هذه اإلضاءة مـ
أؿقى إٔقاع اإلضاءات ادستخدمة وؿقة هذه اإلضاءة وفقهنا حتدد افهقرة افتل يراد
فِّناهد أن يرى ظزها افقء ادهقر ؾتهؾ دالفة ادًْك ظزها-
ب -اإلضاءة اجلإبٔة (: )Side light /Fill light
هذه تقجف إػ اجلسؿ ادراد تهقيره مـ اجلإبغ بافتساوي بٌرض إزافة افيالل
ادْتجة مـ اإلضاءة األمامٔة ( )Key lightوإذا مل تتقاؾر إضاءة جإبٔة متساوية يُّـ
مًاجلة ذفؽ بتٌٔر ادساؾات -

5
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ج-اإلضاءة اخلٍِٔة (9)Backlight
تقجف ٕاحٔة رأس افنخص ادراد تهقيره مـ أظذ ومـ اخلِػ بٌرض إزافة
افبٓرة افوقئٔة ذم هنايات افرأس (افنًر)  ،وإزافة افيالل افساؿىة ظذ افُتٍغ وتًّؾ ظذ
إجياد افًّؼ ذم افهقرة ( )Depthوذفؽ بٍهؾ اجلسؿ ادراد تهقيره ظـ اخلٍِٔة (افديُقر)-
د -إضاءة اخلٍِٔة (:)Background light
تقجف إػ اخلٍِٔات أي اجلسؿ ادراد تهقيره (افديُقر) بٌرض إضاءتف بادَارٕة مع
ادقضقع األشاد حتك ال يْجذب ظْف افْير ـِٔ ًا -
 . 1حرـة افُامرا (:)Camera movement
يًرف افٍـ اإلذاظل بٖٕف ( :مرآة فٍِْان افذي اختاره جماالً فف  ،وهق ترمجة
فنخهٔة افٍْان وحافتف افٍْسٔة ومراحؾ حٔاتف وبٔئتف افتل ظاش ؾٔٓا  ،واألحقال االجتامظٔة
افتل وجد ؾٔٓا ،وافثَاؾة افتل صًْتف  ،وؿدرتف ادادية  ،ومَقمات حٔاتف  ،وأمإٔف وآمافف -ـؾ
ذفؽ إػ جإب ما يتّتع بف مـ مقهبة وما يسٔىر ظِٔف مـ أؾُار  ،وؿد ال هيتؿ افٍْان ذم
اإلذاظة وافتٍِزيقن بجِب السرور أو احلزن أو ؽر ذفؽ مـ افًقاضػ إػ افْاس  ،أو إيَاظ
هذه افًقاضػ ذم افٍْقس  ،بَدر اهتاممف باالشتحقاذ ظذ إتباه افْاس  ،وأشامظٓؿ ،
وأبهارهؿ ) -
8

ويُّـ فِّهقر أن حيَؼ جاذبٔة افَِىة  ،وأن يَقد ٕير ادناهد مـ خالل حرـة
افُامرا  ،واألصؾ ذم افُامرا أن تُقن ثابتة وال تتحرك إالي ظْد افرضورة ومزراهتا  -ؾٍل
حافة افُامرا ادحّقفة ( )portable cameraيسًك ادهقر ()Camera person
جٓده فتحَٔؼ أظذ ٕسبة ثبات  ،وذفؽ باختٔار افقضع ادْاشب جلسّف  ،ينُؾ مْف حام ً
ال
فُِامرا بام حيَؼ افثبات -

6
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.1احلرـة  9ؾًغ ادناهد تتجف مباذة ألي جزء يتحرك داخؾ افناصة وترـز ظِٔف
ادتابًة  ،واحلرـة داخؾ افناصة إما أن تُقن حرـة مـ أصؾ افنئ ادهقر أو حرـة يقجدها
ادهقر باشتخدام ؾـ افتهقير فٌرض ما  -وحرـة افُامرا ٕقظان 9
َ
 0.1حرـة افُامرا ظذ راؾًة ( )Tri – podثابتة 9وؾٔٓا يتحرك رأس افُامرا ئّْ ًا
ويسار ًا وإػ أظذ وإػ أشٍؾ -
 90.0..1احلرـة األؾَٔة (بإقراما ) ( 9 )panتتجقل خالهلا افُامرا ئّْ ًا ويسار ًا ،
بٌرض افتًريػ بادُان واألصخاص ادقجقديـ بف  ،وجيب أن تُقن احلرـة شِٓة ومْاشبة
ومتهِة دون تردد  ،ـام جيب أن تُقن متيهِة حتيك هناية ادنٓد دون تقؿػ  ،وحيير ظُس
ادماهٓا دون تٌٔر ذم ٕقع افَِىة أو حجّٓا  ،ـام جيب أن تُقن مْسابة بتقاؾؼ مع إيَاع
ادقشَٔك ومْسجّة مع روح افزٕامج افًامة  ،وتًرف احلرـة بـ (.)pan right /pan left
 91.0.1احلرـة افرأشٔة (ت ِْت ) ( 9 )Tiltوؾٔٓا يتحرك رأس افُامرا إػ أظذ وإػ
أشٍؾ ( )Tilt up/Tilt downوتستخدم فِتًريػ بىقل األصٔاء افًّقدية ومتابًة احلرـة (مثؾ
حرـة ضائرة ذم مدرج ادىار ذم حافة إؿالع ) -وذم حافة هذه احلرـة تْتج زوايا افْير ادختٍِة
(افزاوية افًِقية وادباذة وافسٍِٔة )-
 أؽراض حرـة افُامرا األؾَٔة وافرأشٔة

0/

○ دتابًة احلدث أو افًٍؾ وظرض األجزاء ادسابىة -
○ إلؿهاء واشتبًاد األصٔاء ؽر ادىِقبة -
○ إلطٓار افًالؿة بغ األصٔاء وإطٓار ادساؾة -
○ فتحقيؾ االٕتباه واالهتامم وافتسقيؼ ـَّدمة فِحرـة أو احلدث -
 ,1.1حرـة افراؾًة (احلامؾ) مع ثبات رأس افُامرا 9
7
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ؾٔٓا تتجقل افُامرا مع افراؾًة ظذ شىح االشتديق ئّْ ًا ويسار ًا وإػ
افداخؾ واخلارج وتْتج ظْٓا احلرـات افتافٔة 9
 90.1.1حرـة افدوفع ( )Dollyأو افساك ( 9 )Trackوؾٔٓا تتحرك افُامرا ؿرب ًا
وبًد ًا مـ اجلسؿ ادراد تهقيره ( )Dolly in outوتتئّز هذه احلرـة بٖهنا تًىل صًقر ًا
فدى ادناهد بٖٕف هق افذي يتحرك ؿرب ًا وبًد ًا مـ اجلسؿ ادراد تهقيره ومـ أؽراضٓا -
احلرـة إػ األمام (9 )Dolly in
○ إلطٓار وإبراز األؾًال وردودها -
مهٔة ادقضقع وزيادة اإلؿْاع -
○ فتٖـٔد أ ي
○ فهب االهتامم ظذ رء ما -
○ فُِنػ ظـ مقضقع أو تَديؿ مًِقمات جديدة -
○ دتابًة ؽرض أو هدف يساجع أو يتََٓر -
○ فتهًٔد وزيادة افتقتر -
○ خلِؼ اإلحساس بادساؾة واحلٔز -
○ فرؤية افتٍاصٔؾ أو تٖـٔدها -
○ إلزافة أو إؿهاء األصٔاء ادحٔىة بادقضع -
○ فإلؿْاع بتَدي م ادقضقع وت يىقره -
احلرـة إػ اخلِػ (: )Dolly out
 فتقشٔع جمال افرؤية وجمال افَِىة -
 فُِنػ ظـ مقضقظات جديدة -
 هتٔئة مدخؾ إػ مقضقع جديد -
 فالٕسحاب مـ ادقضقع ( ادُان أو احلدث)-
8
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 خلٍض درجة اإلؿْاع أو افتٖـٔد -
 فزيادة افتقتر مـ خالل افُنػ افتدرجيل ظـ ادقضقع -
 خلِؼ ادٍاجٖة وافُنػ ظـ أصٔاء ؽر متقؿًة -
 خلِؼ اإلحساس باحلٔز أو ادساؾة أو ادساحة -
 92.1حرـة ادتابًة (ئّْ ًا ويسار ًا ) (: )Crap/Truck
وؾٔٓا تتحرك افراؾًة مع رأس افُامرا ئّْ ًا ( )Truck rightويسار ًا ( Truck

 )leftوختتِػ افهقرة افْادمة مـ هذه احلرـة ظـ حرـة افبإقراما ( )panذم أن حمقر
االرتُاز ذم افبإقراما ثابت وظْدها ختتِػ افَِىات ذم أؿل افّٔغ وافٔسار مَارٕة مع
فَىات افقشط افتل تتّٔز بَرهبا و أمهٔتٓا  ،ـام أن ادناهد ينًر هْا بٖٕف يتحرك وهق
يْير إػ األصٔاء أمامف بزاوية ٕير ظادية وثابتة ( )eye to eyeومـ أؽراض حرـة ادتابًة
(9 )Truck
○ دتابًة حرـة ادقضقع أو افٌرض ظز افْير -
 oفُِنػ ظـ امتداد ادْير أو جزء مْف -
○ فٍحص واشتَهاء مقضقع ممتد أو شِسِة مـ األصٔاء ادتهِة -
○ فتٖـٔد اخلىط داخؾ افًّؼ (تٌٔر ادْاطر مع تَدم احلرـة ) -
 93.1حرـة افَقس (9 )Arc
وافسك

(and Truck

وهل حرـة مزدوجة بغ حرـتل افدوفع

 )Dollyويْتج ظْٓا ٕهػ دائرة  ،وتستخدم ألؽراض منسـة

افدالفة مـ أؽراض احلرـتغ شافٍتل افذـر -
 9 4.1حرـة افراؾًة (ادْهة ) ( 9)Craneوظْدها تتحرك افُامرا مع حرـة
افراؾًة إػ أظذ ( )Crane upوإػ أشٍؾ ( )Crane downبادَارٕة مع حرـة افتِت ()Tilt
9
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ٕجد اختالؾا ذم األبًاد وافزوايا ذم حافة افتِت إذا ختتِػ زاوية افْير افسٍِٔة إػ أظذ
(angle

 )Lowوافًِقية إػ أشٍؾ

(angle

 )Highبْٔام تتًادل ادساؾة وافزاوية ذم حافة

حرـة افُريـ ظز زاوية افْير افًادية (- )Eye to eye
أؽراض حرـة افراؾًة إػ أظذ () Crane up

00

 رؤية األؽراض ادرتًٍة ذم مَدمة ادْير -
 افْير مـ أظذ إػ ادقضقظات أشٍؾ افُامرا -
 فتَِٔص االمتداد أو افتَِٔؾ مـ ضقل ادقضقع -
 فتخٍٔض األصٔاء ذم مَدمة ادْير وافتَِٔؾ مـ أمهٔتٓا -
أؽراض حرـة افراؾًة إػ أشٍؾ (9 )Crane down
○ إلطٓار األصٔاء افتل تنِّٓا مَدمة ادْير داخؾ إضار افهقرة -
○ فِحهقل ظذ فَىات ذم مستقى افْير (. )Eye to Yet
○ فزيارة طٓقر وبروز األصٔاء بحٔث تبدو أـثر شٔىرة ووضقح ًا -
○ فإلؿْاع أو اإلهيام بامتداد األصٔاء واتساع األماــ -
تتنابف حرـة افُريـ مع حرـة افبد ( )pedوافٍرق افقحٔد أن حرـة افبد
( )pedتستخدم ذم ادساحات ادحدودة (داخؾ األشتديق) ظز حامؾ افُامرا ويسّك
مْهة ويًرف بـ (. )ped up/down
 9 5.1ترتٔب ظدشات افزوم (9 )Zoom
ظِّٔة تتؿ داخؾ افُامرا ظز ترتٔب وضع افًدشات إما يدوي ًا ( )Manualأو
أوتقماتُٔٔا ( )Autoوظْدها يتٌر افبًد افبٗري فِهقرة ويْتج ظـ ذفؽ حرـة طاهرية
(ؽر حََٔٔة ) إذ مل تتحرك افُامرا وال اجلسؿ ادهقر  -وتُقن احلرـة باجلسؿ ادهقر
بادماه ادناهد (ؿرب ًا) (  )Zoon inو( بًد ًا ظْف) (-)Zoom out
11
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وإن تناهبت افهقرة افْادمة مـ افزوم مع افهقرة افْادمة ظـ حرـة افدوفع يتحرك
ادناهد (صًقري ًا ) بحرـة افُامرا ٕحق اجلسؿ ادهقر بْٔام ذم افزوم يتحرك اجلسؿ ادهقر
(طاهري ًا ) ؿرب ًا وبًد ًا مـ ادناهد -
 - 2ظقامؾ جذب االٕتباه ذم افهقرة 9
01

ظذ افرؽؿ مـ صٌر مساحة صاصة افتٍِزيقن إال أن ادهقر ادبدع وادخرج ادَتدر
يُّْٓام جذب ٕير ادناهد باشتّرار إػ صاصة افًرض بؾ إػ َٕىة مًْٔة داخؾ إضار
افناصة ،ومـ األشافٔب افتل تقجف اهتامم ادناهد 9
 )Exclusion(-0ظز أخذ افَِىات افَريبة وإبًاد ادناهد ؽر ادرؽقب ؾٔٓا وتبسٔط
اخلٍِٔات -
 -1تقجٔف افرؤية

(direction

 9 )Visualيتؿ ذفؽ ظز إصارات األصابع أو ادٗذ ،

وإدخال األشٓؿ وافدوائر ظذ ادقضقظات -
 -2افتقجٔف افنٍٓل ( 9 )Aural indicationظز مَدرات ادتحدث ذم تقجٔف االٕتباه إػ
ادقضقظات األصٔاء -
 -3ادًاجلة افوقئٔة

(treatment

 9 )Lightingبسـٔز اإلضاءة ظذ مقضقع حمدد أو

تهٍْٔٓا ظذ مقضقظات أخرى -
 -4افتُقيـ ( 9 )Compositionظـ ضريؼ اشتخدام اخلىقط ادْحْٔة وافتُرار ()pattern
(وافتقازن  -- )Balanceإضاؾة إػ افتهقير خالل األصٔاء (- )Foreground framing
 -5افِقن ( 9 )Colorافتاميز ذم األفقان جيذب االٕتباه ويرـزه -

11
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 -6ظّؾ افُامرا ( 9 )Camera workوذفؽ ظـ ضريؼ اختالف افسـٔز (
 ، )focusingادْيقر ( )perspectiveوجٓة افْير

(point

Differential

 ، )Viewحرـة افُامرا

(. )Camera movement
 -7حرـة اجلسؿ (  9 )Subject movementواحلرـة تٗثر اشتْاد ًا إػ افرسظة وافَقة وادماه
احلرـة -
ؾاألجسام ادتحرـة دمذب افْير أـثر مـ افساـْة  ،وجيب أن ترتبط
احلرـة باإليَاع ـام ذم ادقشَٔك  ( -إن أبسط احلرـات يُّْٓا أن تًز بقضقح ظـ
احلافة افٍْسٔة وافًاضٍٔة  ،ؾحرـة افًغ مثالً وٕيراهتا تًز ؿقي ًا ظـ افتًاضػ أو
احلب افًّٔؼ  ،أو ظـ افبٌض وافُراهٔة واحلَد  --ـذفؽ يُّـ افتًبر باحلرـة
ظـ افْٔة وافَهد  --ـام يُّـ افتًبر ظـ األؾُار وافنُقك واهلقاجس ظـ ضريؼ
احلرـة) ويٗـد ؿاشؿ حقل شًدون ظذ أن احلرـة ادرئٔة افبسٔىة تًز بًّؼ ظـ
02

األمل وافسًادة وأحٔإ ًا رمش افًغ يقحل بّٖشاة إٕسإٔة وأن ادْاجاة بغ صخهغ
مـ خالل تًبر ومالمح افقجف مٍٓقمة أرسع وأوضح مـ افُِامت ادسّقظة -
ـتب األديب وافٍْان ادجري بٔال بافتش يَقل  ( 9فٔس ؾَط تَاضٔع افقجف تًز ظـ
افٍْس اإلٕسإٔة حتك إيَاع ورسظة تًبر افقجف تُنػ ذبذبات افٍْس افداخِٔة ،
حٔث رظنة بسٔىة فِقجف تًز ظـ ظاضٍة فق أردٕا افتًبر ظْٓا بافُِامت حتتاج إػ
مجؾ ضقيِة خمتارة بدؿة وظْاية )
 .3اإلؿْاع ذم افهقرة 9

03

أما اإلؿْاع ؾٕ٘ف حمهِة افٍٓؿ وافتٍُر اجلٔد ؾٓق خيتِػ

ظـ اإلظالم ذم إٔف يىِب تٖئد ادتَِل فهاحب افرشافة  ،ؾٓق يستقجب ظّ ً
ال إجيابٔ ًا مـ
ادستَبؾ  ،ـام أن ؽاية اإلؿْاع تٌٔر شِقك ادستَبؾ  ،ومـ أهداف اإلؿْاع,9
 تقصٔؾ ادًرؾة فِجّٓقر -
12
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 أن يتٍاظؾ اجلّٓقر مع صاحب افرشافة -
 تٖـٔد احلَائؼ وجًؾ اجلّٓقر مستًد ًا فًِّؾ مع صاحب افرشافة -
( وظْدما تهؾ افرشافة إػ ادتَِل – افذي تًد صخهٔتف وذـاؤه ومستقاه افتًِّٔل
وظّره وجْسف وأصافتف افٍْسٔة مـ أهؿ افسامت ادٗثرة ذم ظِّٔة اإلؿْاع – ؾَد تبغ
ظذ شبٔؾ ادثال أن افنخص افذي ينًر بافَْص وظدم افثَة يسٓؾ تٌٔر ؿّٔف
وإـسابف ؿٔ ًام جديدة  ،وخاصة إذا ـان اآلخرون افذيـ ينُِقن مهدر افرشافة
ادتقؿع مـ ظِّٔة
يتهػ ـالمٓؿ بافَىع وافَٔغ  ،وتتقجف األؾُار إػ األثر ي
ـِام ـان ادهدر صادؿ ًا وافرشافة واضحة ادًامل وادِتَل
افتخاضب  ،ؾٔالحظ إٔيف َّ
متَبالً وراؽب ًا ذم ما يهؾ إفٔف  ،ـان األثر ادتقؿع ٕاجح ًا ومٍٔد ًا )

04

وفُل تُقن افرشافة مًَْة ومٗثرة فِّتَِل البد هلا مـ بًض ؾْ ئات اإلؿْاع مثؾ 9
 -0ظدافة افًرض (تَديؿ وجٓات افْير ادختٍِة مع افسـٔز ظع وجٓة افْير ادٗيدة )-
 -1ظدم ادباذة (صٔاؽة األهداف بهقرة دمذب ادتَِل وتْتٓل ب٘ؿْاظف )-
 -2اإلحهاءات وافتقثٔؼ -
 -3ظدم ادبافٌة ذم افتًّٔؿ -
 -4ادبادرة (حتك ال يُقن ذم مقؿػ افدؾاع )-
وادًروف أن افهقرة أـثر مهداؿٔة مـ ؽرها ذم َٕؾ احلَائؼ  ،وأـثر ؾٓام مـ
افٌِات ادْىقؿة فذا ؾٓل أـثر ؾاظِٔة ذم حتَٔؼ رشافة افزٕامج وحتَٔؼ ؿدر ًا ـبر ًا مـ اإلؿْاع
ادىِقب مـ اجلّٓقر ادتَِل  ،ؾَط األمر حيتاج إػ مٍاتح فَراءة افهقرة ودالالهتا افرمزية
فدى مجٓقر ادتَِغ وادستٓدؾغ بافرشافة افزٕاجمٔة أـثر مـ ؽرهؿ -

13

جملة دراسات إعالمية { } 1

تٖثر افهقرة بغ افدالفة وافٍٓؿ واإلدراك 9
مْذ أن صقر اهلل اإلٕسان وجًِف خٍِٔة ذم األرض مٔزه ظـ خمِقؿاتف األخرى
ؾَدر فف مـ ظِّف افذي ال يًِؿ مداه إال هق  -يستؼؾف ظَال و َٕال ظز وشائؾ ووشائط
ظديدة ٕحق حاشة افًغ وافًَؾ متجاوزة بذفؽ حدود افزمان وادُان اتهاال مرئٔا ؽر
مْىقق حيّؾ موّقٕا ذهْٔا مىردا فٍِظ وذفؽ مـ خالل ٕيرية االٕتَاالت

Theory of

 transitionsافتل دفت ظِٔٓا اشتخدامات اإلصارات وافًالمات و أصُال مرئٔة فهقر ذات
فٌة جسدية  Body languageهلا مًْك ومٍٓقم ذهْل ظذ االتهال ؽر افٍِيل

Non- verbal

.communication
وتًد هذه األصُال ٕها بكيا وموّقٕا تَدر دالالهتام بًِّٔات افسمٔز ،
وافتنٍر وؾُٓا  Coding & decodingومـ أهؿ مُقٕات افْص افبكي (افهقرة) ويَهد
هبا 9
( جمّقظة افًالمات افتل تَْؾ ذم وشط مًغ مـ مرشؾ إػ متِؼ باتباع صٍرة أو
جمّقظة مـ افنٍرات  ،ومتَِل هذه ادجّقظة مـ افًالؿات  ،يباذ تٖويِٓا وؾَ ًا دا يتقؾر فف
مـ صٍرات مْاشبة ) -
05

مهىِحا تؿ هنجف حديثا هق مهىِح
ويرى د-ظبد اهلل صافح( 9أن هْافؽ
ً
االيّدجِٔقجٔا أي مَسح افهقرفقجٔا أو ظِؿ افهقرة أو حتديدا و بدؿة مبحث افهقرة
هذا أو افهقرفقجٔا  Image logyإذا ؿِْا افٍٔديق فقجٔا  Video logyافبِٔقجٔا  Biologyفَْؾ
إذا افهقر فقجٔا أي مبحث افهقرة أو ظِؿ افهقرة  ،هذا مبحث فف مبادئ وفف إصُاالت
وفف ؿوايا و فف مسار وفف ٕتائج ) وظِٔف ؾٓق يرى إْٔا ًٕٔش حَ ًا ظك افهقرة  ،افهقرة افتل
حتقفت مـ جمرد أداة تابًة فإلظالم وفِخز إػ ظامل ؿائؿ بذاتف بؾ إػ مبحث مًاس) -
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مًاين افٍٓؿ واإلدراك 9
ينر افنٓٔد شٔد ؿىب – رمحف اهلل – إػ افٍرق افقاضح بغ ظِّٔة اإلدراك
وافٍٓؿ ؾَٔقل  ( 9افٍرق بًٔد  ،جد بًٔد  ،بغ أن ٍٕٓؿ احلَائؼ وأن ٕدرك احلَائؼ  -إن
06

األوػ هل افًِؿ وافثإٔة هل ادًرؾة )-
* ذم األوػ ٕ 9حـ ٕتًامؾ مع أفٍاظ ومًان جمردة أو مع دمارب وٕتائج جزئٔة -
* وذم افثإٔة ٕ 9حـ ٕتًامؾ مع اشتجابات حٔة ومدرـات ـِٔة -
* ذم األوػ  9تقجد اخلإات وافًْاويـ  ،خإة افًِؿ وحتتٓا ظْقإاتف وهل صتك ،
خإة افديـ وحتتٓا ظْقإاتف وؾهقفف وأبقابف  ،وخإة افٍـ وحتتٓا ظْقإات مْاهجف
وادماهاتف -
*وذم افثإٔة  9تقجد افىاؿة افقاحدة ادتهِة بافىاؿة افُقٕٔة افُبرة يقجد اجلدول
افسارب افقاصؾ إػ افْبع األصٔؾ -
أما ابـ اهلٔثؿ – ؾٓق يهػ ظِّٔة اإلبهار ظذ اظتبار أهنا ظِّٔة ذهْٔة ظَِٔة ذم
ادَام األول (وفٔس يدرك افبك ماهٔة رء مـ ادبكات إال بادًرؾة  ،وادًرؾة فٔست هل
إدراـ ًا بّجرد اإلحساس  -وذفؽ أن افبك فٔس يًرف ـؾ ما صاهده مـ ؿبؾ  -وإذا أدرك
افبك صخه ًا مـ األصخاص ثؿ ؽاب ظْف مدة ثؿ صاهده مـ بًد ومل يُـ ذاـر ًا دناهدتف
األوػ ؾِـ يًرؾف  --واإلدراك هق إدراك بَرب افَٔاس  ،وذفؽ أن ادًرؾة هل إدراك تنابف
افهقرتغ  ،أظْل افهقرة افتل يدرـٓا افبك مـ ادبكات ذم حافة ادًرؾة  ،وافهقرة افتل
أدرـٓا مـ ذفؽ ادبك أو مـ أمثافف ذم احلافة األوػ أو ذم ادرات افتل تَدمت إن ـان إدراك
ذفؽ ادبك أو أمثافف مرات ـثرة  -وإدراك افتنابف هق إدراك فَٔاس  ،ألٕف إٕام هق ؿٔاس
إحدى افهقرتغ باألخرى  ،ؾادًرؾة إذن إٕام تُقن برضب مـ رضوب افَٔاس  ،إال أن هذا
15
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افَٔاس يتّٔز ظـ مجٔع ادَائس  ،وذفؽ أن ادًرؾة ال تُقن اشتَراء مجٔع ادًاين افتل ذم
افهقرة بؾ إٕام تُقن ادًرؾة باإلمارات ) 9
07

ويٍرق د -ظبد افَادر ادكايت بغ اإلدراك وافٍٓؿ  ،بَقفف (يقفد اإلٕسان مزودا
08

بَقة ؾىرية هائِة فتحَٔؼ ظِّٔة اإلدراك و يتًِؿ اإلٕسان ـٔػ يستخدم هذه افَقة مـ ضريؼ
اتهافف ادتُرر بافًامل اخلارجل ادحٔط بف  -إذن اإلدراك هق افقشِٔة افتل يتهؾ هبا اإلٕسان
مع بٔئتف  -ؾاإلدراك ٕناط ٍٕز وذهْل يَقم بف افٍرد وفٔس مُِة افًَؾ أو جمرد جمّقظة مـ
اإلحساشات  -ويقصػ اإلدراك بٖٕف افًِّٔة افتل يًرف هبا افًامل اخلارجل  ،وحيَؼ تقاؾَ ًا
مع افبٔئة افتل ئًش ؾٔٓا )-
وادًرؾة وافتقاؾؼ ٕتٔجتان مّٓتان فإلدراك  --ؾباإلدراك ٍٕٓؿ األصٔاء واألحداث
وحغ ٕسجؿ االٕىباظات افتل حتدثٓا ادثرات مـ بٔئتْا إػ وظل باألصٔاء واألحداث ،
وٕناط اإلدراك هذا صٍة ظامة ووثَٔة افهِة بحٔاتْا افًَِٔة  -فذفؽ ي
ؾ٘ن األصٔاء واألحداث
افتل ْٕنئٓا تتيؿ بقاشىة ظِّٔاتْا احلسٔة -
أما ذم افٍٓؿ ؾ٘ن ادتًِؿ حيَؼ افٍٓؿ فألصٔاء واألحداث ذم ضقء االٕىباظات
افًديدة افتل يتؿ تسجِٔٓا خالل أجٓزة اإلدراك ادختٍِة ويْتج افٍٓؿ ظـ إدراـات متداخِة
ومْسَة -وهذه اإلدراـات بًد أن متر بًِّٔات ترتٔب وتْئؿ واختبارات تُقن ّٕى ًا مًْٔ ًا
يُّـ أن ٕنر إفٔف ظذ إٔيف افٍٓؿ فقء أو حدث مًغ  ،ويتقؿػ افٍٓؿ افُامؾ فقء مًغ
ظذ اخلزة افبكية افتل دوهنا يستحٔؾ تُقيـ ّٕط إدراـل ـامؾ -
ويًرف افٍٓؿ بٖٕيف افَدرة ظذ اشتًٔاب مًْك ادادة  ،ويُّـ افتًبر ظـ ذفؽ
افٍٓؿ بسمجة ادادة مـ صُؾ إػ آخر (ـِامت إػ أرؿام) وظـ ضريؼ تٖويؾ ادادة (بافؼح أو
افتخِٔص) وظـ ضريؼ تَدير االدماهات ادستَبِٔة (افتْبٗ بْتائج أو مٗذات)  -مـ ذفؽ
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ٕجد ي
أن ؾٓؿ مًاين افُِامت وافرمقز ظّقم ًا يتقؿػ ظذ حد ـبر ظذ اخلزات احلسٔة افتل
تتقؾر فدى ادتًِؿ -
وتٗـد افدراشات افسبقية ظذ أن ظِّٔة افٍٓؿ أـز مـ ظِّٔة احلٍظ -أما افتٍُر
ؾٓق افًِّٔة افتل يْيؿ هبا افًَؾ خزاتف بىريَة جديدة حلؾ منُِة م ئًْة  ،إدراك ظالؿة
جديدة بغ مقضقظغ أو أـثر وافتٍُر يْتّل إػ أرؾع مستقيات افتْئؿ ادًرذم إذ إٕيف يتًِؼ
بادستقى افرابع وهق مستقى إدراك افًالؿات واشتًامالهتا ويًرف افتٍُر ظذ إٔيف(اشتخدام
افقطائػ افٍْسٔة حلؾ منُِة مـ ادنُالت  ،ؾتهاغ هلا ظدة حِقل ممُْة ثؿ يٍاضؾ بْٔٓا
افًَؾ الختٔار احلؾ افْٓائل ذم خىقات متتابًة مسابىة يُّـ افتًبر ظْٓا ذم حْٔٓا أو يتؿ
ظْٓا ؾ ٔام بًد) -ـام يًرؾف آخرون ظذ إٔف (دمربة ذهْٔة تنّؾ ـؾ ٕناط ظَع يستخدم افرمقز
مثؾ افهقرة افذهْٔة وادًاين واألفٍاظ واألرؿام وافذـريات واإلرصادات وافتًبرات
واإليامءات افتل حتؾ حمؾ األصٔاء واألصخاص وادقاؿػ واألحداث ادختٍِة افتل يٍُر ؾٔٓا
افنخص هبدف ؾٓؿ مقضقع أو مقؿػ مًغ )

1/

اثر افهقرة ظذ اإلدراك وافٍٓؿ 9
تًد افهقرة – أو افرؤية ظّقم ًا – أـثر إؿْاظ ًا مـ ؽرها وهل حتدث افثَة
واالضّئْان وافتهديؼ بّحتقى افرشافة ()Seeing is believing

10

(ؾافهقرة تسجٔؾ فِحََٔة وفٔست احلََٔة ذاهتا  ،وهل ختتِػ ظـ افُِّة ادُتقبة أو
ادسّقظة ،ي
ألن افُِّة رمز ال حيتقي صٔئ ًا مـ ظْاس هذه احلََٔة  ،أما افهقرة ؾٓل رمز
حيتقي ظذ خىقط ومساحات تنبف افقاؿع ذم صُِٓا افياهري ؾٓل فذفؽ وبقجف ظام أشٓؾ
ؾٓ ًام مـ افٍِظ ادُتقب)

11
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ممٔزات افهقرة – ـقثَٔة حلٍظ ادًِقمات – مْٓا

12

 -0افهقرة أـثر مقضقظٔة فتسجٔؾ احلدث دون أن تتٖثر ـثر ًا بافْاؿؾ أو افقشٔط
 -1مـ وشائؾ ديَّراضٔة ادًرؾة  ،إذ يأهنا تتٔح فِّتًِّغ وؽر ادتًِّغ متابًة احلدث
وإدراك ـْٓف -
 -2وشِٔة يًز هبا احلدث حقاجز افٌِة و اختالف افثَاؾات -
 -3متُـ مـ تسجٔؾ األحداث بًّؼ  ،وتتٔح فِّىِع ظِٔٓا دماوز حدود ادًِقمات
األوفٔة افتل يناهدها – ظذ شبٔؾ ادثال – ؾُّٔـ أن تَْؾ مًِقمات تتًِؼ بىبًٔة
ادرسح افذي دارت ؾٔف األحداث  ،وحافة ادنارـغ  ،باإلضاؾة إػ ادٗثرات
افىبًٔٔة ادحٔىة باحلدث -
 -4تارخئ ًا تًتز افهقرة افقشِٔة األـثر د يؿة فتسجٔؾ األحداث إذ يهًب حتقيرها أو
تٌٔر صُؾ األحداث مـ خالل ٕسخٓا -
ؽر أن افباحث يرى أمُإٔة تٖ يثر افهقرة بافْاؿؾ أو افقشٔط ويُّـ حتقير وتٌٔر
صُؾ األحداث مـ خالل ٕسخٓا وذفؽ بْا ًء ظذ ادَدرات افٍْٔة فٍِْٔغ وفِت يىقر
افتُْقفقجل احلديث – ادرتبط بتَإة احلاشقب-
مـ مزايا افهقرة بقصٍف وثَٔة حلٍظ ادًِقمات تساظد ذم إجراءات افتٖثر افَقي
ظذ ادناهد  ،ودًرؾة هذا افتٖثر افْاجؿ ظـ افهقرة البد مـ مًرؾة ظِّٔة افتٖثر ٍٕسٓا
(ؾًِّٔة افتٖثر بغ افٍرد ووشائؾ االتهال  ،ظِّٔة يهًب وصٍٓا وـٍٔٔة ؾًِٓا ٕير ًا إػ
متٌرات تُاد ال حتل ذم ظِّٔة افتٖثر  ،فُـ دراشة دم ئِات افتٖثر تيٓر ٕتٔجة
تقاصج مجِة َّ
تٍاظؾ اخلهائص افٍْسٔة واحلوارية  ،واالجتامظٔة وظز هذا افتٍاظؾ حيدث افتٖثر )

13
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افهقرة ظذ ظِّٔة اإلدراك 9
ـٍٔٔة تٖثر ي
أن تدل ظذ رء  ،أي ي
افهقرة يُّـ ي
أن تًز ظـ خز أو مًِقمة مًْٔة ،
يدا ـإت
ي
شٔاشٔة أو اجتامظٔة أو إٕسإٔة ؾُّٔـ افَقل ي
إن افهقرة افقاحدة حتتقي ظذ ؾرظغ أشاشٔغ
مـ افرمقز تٗثر ظذ اإلدراك

14

أوالً 9افرمقز افتُْقفقجٔة -
ثإٔ ًا  9افرمقز اإلٕسإٔة -
ؾافرمقز افتُْقفقجٔة  9هل افتل تًِـ ظْٓا افهقرة ٍٕسٓا  ،ويُّـ أن ًٕز ظـ
بٖهنا اخلىقط أو اإلصارات ادْاشبة ( مـ وجٓة ٕير افٍْان ) افتل
مٍٓقم افرمقز افتُْقفقجٔة َّ
حتتؾ مادة افتًبر ،وبًّْك آخر هل افرمقز واإلصارات ادْاشبة افتل حيتقهيا افقء ادّثؾ -
ادتحرـة ظذ يأهنا رشافة تُْقفقجٔة مرـَّبة أو إٕتاج تُْقفقجل
ويُّـ وصػ افهقرة
ي
مرـب دجٓقد مجاظل منسك  ،هذا ادجٓقد اجلامظل يتحرك ذم إضار افرؤية افٍردية فُاتب
افْص  -ومـ هْا يُّـ اشتْتاج أمهٔة افًْاية بافْص افتٍِزيقين ادُتقب ؾٓق افًْك
ادتحرـة -
األشاد واحلٔقي فٌِة افهقرة
ي
أما افرمقز اإلٕسإٔة  9ؾ٘ن ادتَِل أو ادستَبؾ فِهقرة ادتحرـة تَؾ ؿدرتف ظذ تٍٓؿ
هذه افهقرة أو افرشافة ادرـبة ـِام ـإت دماربف افبكية وافسًّٔة ضئِٔة ظذ أشاس َّ
أن
صقرة حاشة افسّع ظِّٔة تؤػ أصٔاء ظديدة حلَؾ اخلٔال وافتل يُّـ أن تتحقل إػ
تابِقهات أو ـادرات مرئٔة متهِة -وتساهؿ إػ حد ـبر وتساظد ادتٍرج ذم تٍّٓف فٌِة
افٍِٔؿ مٓام تًَد موّقهنا افٍُري -وإذا دؿَْا افْير وجدٕا َّ
أن افَارئ فِهقرة ادتحرـة
(افَارئ افًادي) يَػ أمام ؿقة خيتِػ مدى تٍسرها ـرشافة مرـبة  ،أي مدى تٍسرها ذم
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مًغ أو طاهرة م ًَّْٔة (ؾْٔة أو اجتامظٔة أو ثَاؾٔة ) ظذ افْحق
زيادة أو تٖيد مًِقماتف ظـ صئ َّ
اآليت 9
□ حجؿ وـثاؾة افرمقز اإلٕسإٔة افتل تٗثر ذم ظِّٔة إدراـف-
□ مدى افَدرة ظذ تُقيـ ظالؿات (أي ربىف فًِالؿات بًوٓا ببًض) وظذ مدى ربىف
فألحداث وحتِِٔٓا-
□ مدى ؿدرتف ظذ تُقيـ تابِقهات بكية (ٕادمة ظـ دماربف افبكية وافسًّٔة افسابَة )-
وإمُإٔة االشتًإة هبا أمام هذه افهقرة ادتحرـة  ،أو أمام هذه افقشائؾ افسْٔامئٔة أو
افتٍِزيقٕٔة ومدى اشتًٔاهبا فتٖـٔد ادًْك ادىِقب -
تَْسؿ مَدرات تٍاوت افْاس ذم ؿدراهتؿ ظذ ؿراءة افهقرة بٖٕقاظٓا إػ أربًة
مستقيات-

15

 -0افَدرة ظذ إدراك افٍرق بغ افهقرة وافقاؿع افذي متثِف -
 -1افَدرة ظذ افت يًرف ظذ صقرة األصٔاء ادٖفقؾة إذا ـإت متاثِٓا متام ًا -
افتًرف ظذ األصٔاء ظْدما تُقن صقرهتا ؽر مىابَة فقاؿًتٓا ادرئل -
 -2افَدرة ظذ ي
 -3افَدرة ظذ ؾٓؿ افهقرة ظْدما تُقن شامهتا ممثِة متثٔالً خاضئ ًا -
مٍٓقم اإلدراك وتتيبع حرـة افًغ

16

يدرك اإلٕسان األصٔاء افتل شبؼ أن تًرف ظِٔٓا  ،ؾافًغ ترـز أبهارها أوالً ظذ
األصٔاء افتل تًْك صٔئ ًا بافْسبة هلا إذا ـان ادنٓد افتٍِزيقين حيتقي ظذ مٍردات إًٍافٔة
يٍرس
ـثرة وؽر مرتبة  ،تَؾ افَدرة ظذ اإلدراك  ،وفـ حيَؼ ادنٓد افتٖثر ادىِقب  -وهذا ي
االرتباط افقثٔؼ بغ افًغ وحرـة اإلدراك  -ؾافًغ تتبع حرـة اإلدراك  ،ؾ٘ذا ـان مقضقع
اإلدراك جيٓد افًغ  ،أي ـان هْاك أـثر مـ َٕىة إتباه ذم فَىة واحدة وبىريَة ؽر مْتيّة
تْئ ًام متسِس ً
ال  ،أي مل يراع مبدأ افتدرج ادتُامؾ ؾستُقن افْتٔجة ظدم افَدرة ظذ إجياد
21
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مًْك دقضقع ادنٓد أو افهقرة ويُّـ افَقل إذن  9ي
إن افتدرج ادتُامؾ يوٍل ظذ مقضع
افهقرة صُ ً
ال مْسَ ًا تدرـف افًغ بىريَة مْيّة  ،ؾافنُؾ ادْيؿ يْيؿ حرـة افًغ
ويقجٓٓا إػ األماــ ادختٍِة وبىريَة تسٓؾ ظِّٔة اإلدراك  -ؾ٘ذا ـان هْاك أـثر مـ َٕىة
فالرتُاز ؾِـ ٕدرك افهقرة ـُؾ  ،وذفؽ خلاصٔة مًْٔة فِحس افبكي  ،ؾافًغ ترى أوالً
افقء ادٖفقف ثؿ تتدرج إػ األصٔاء األؿؾ أفٍة  ،وتًٔد افدور مرة أخرى رؽبة ذم إدراك
تٍاصٔؾ افقء ادتىقر  ،وبذفؽ يؤع تٖثر افهقرة ادتحرـة أو افَِىة افتٍِزيقٕٔة  -ؾَدرة
افًغ ظذ إدراك األصٔاء باحلس افْيري ال يتًدى ظؼ إػ ظؼيـ دحة إدراـٔة ذم افثإٔة ،
وحتك تتبغ هذه افًالؿة َٕ ،دمٓا ذم صقرة رياضٔة ظذ افْحق اآليت  ( 9اإلدراك  :افًغ
ومرـز اإلبهار  +جٓاز افتقاؾؼ احلز +االشتًداد افنخيص ) -
فَد أثبتت افدراشات اخلاصة (بافتٖثر ) أ ين احلرـة افٍِّٔٔة افتل تبث جزيئات متْاثرة
17

فبٔئة واحدة هلا افَدرة ظذ افتٖثر تٍقق تِؽ األظامل افٍْٔة افتل تتًامؾ واإلمُإات األدائٔة
افتَِٔدية  ،مثؾ افُِّة ادْىقؿة واألداء افتّثٔع  -إن حرـة افهقرة افٍِّٔٔة وتتابع افَِىات
تٗدي إػ اإلحساس بافقاؿع بىريَة حسٔة وفٔس بىريَة ادْىؼ وافٍُر  -ؾ٘دراك احلََٔة ظـ
ضريؼ احلس يزيد مـ إمُإات اإلؿْاع وافتٖثر افرسيع  ،ـام أن احلرـة تًىل إحساش ًا بحرؾٔة
افٍـ افتٍِزيقين وتقطٔػ اإلمُإات ادتاحة مـ تهقير ومقٕتاج وحرـة ـامرا  -ويًتَد
ادر يبٔقن ي
أن افتًِٔؿ يًتّد أـثر ظذ حاشة افبك (وأن أـثر مـ "  " %8/ , %7/مـ خزات
افٍرد ذم افتًِٔؿ حيهؾ ظِٔٓا ظـ ضريؼ هذه احلاشة  ،الظتامدهؿ أيو ًا ظذ ادبدأ
افسُٔقفقجل افَائؾ ي
بٖن افٍرد يدرك األصٔاء افتل يراها إدراـ ًا أؾوؾ وأوضح مما فق ؿرأ ظْٓا
أو شّع صخه ًا يتحدث ظْٓا) -
18
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يًرف افتٍِزيقن بَّٖٕف (ادجٓر اإلفُسوين فرؤية احلََٔة) ،ؾٓق ال يتحّؾ
وبْا ًء ظذ ذفؽ َّ
أي إصارات أو مالحيات مز َّيٍة  ،وال يثؼ بادقاؿػ وافُِامت ؽر ادًَْة  ،وفذفؽ ؾَّٕ٘ف
حيتاج إػ ؿقة بكية (ؾاحلََٔة هل افٌِة افقحٔدة افتل يستىٔع افتٍِزيقن أن يتُِؿ هبا  -ذم
افتٍِزيقن ثّة يضبط ذايت  ،ضبًٔل ومستّر فِحََٔة  ---إٕؽ ال تستىٔع أن ختادع ذم
افتٍِزيقن  ،وذفؽ ألن ضبًٔتف افقثائَٔة تتّرد ظذ اخلداع ) -
2/

ومـ ظقامؾ افتٖثر ذم االتهال حتَٔؼ ما درج ظذ تسّٔتف ذم أدبٔات االتهال بـ
(افتًرض االٕتَائل ) أي ادماه ادرء فتَِك افقشائؾ افتل تتٍؼ مع رؽباتف ومًتَداتف وتقاؾؼ ما
يتَِاه مـ أؾُاره ومًتَداتف ومقاؿٍف افسابَة أو افَائّة أص ً
ال  ،وتقؾر ظامؾ االشتًداد فِتَبؾ
وافتٖثر أيو ًا ؾوالً ظـ " ـّٔة " و"تُرار" افتًرض  ( -ومـ ادًروف أن ـّٔة ادًِقمات
افتل يتَِاها ادرء ال تبَك ظافَة ذم افذهـ فٍسة ضقيِة  -وإن ادرء – ـام يرى ظِامء افٍْس
وخزاء افسبٔة وافتًِٔؿ – ئّؾ ظادة إػ ٕسٔان افقء افُثر مـ تٍاصٔؾ ادًِقمات افتل
يتَِاه مـ خالل ظِّٔة االتهال  ،ويٍسض افباحثقن أن افذاـرة افبؼية تستىٔع أن حتتٍظ بـ
 %0/مـ ادسّقع و %1/مـ ادبك و %4/مـ ادرئل وادسّقع و %8/مما يَقم بف اإلٕسان
ٍٕسف أص ً
ال  ،وفذفؽ ؾ٘ن تُرار " افرشافة " يساظد ظذ احلد مـ هذا ادٔؾ  ،دون صؽ مـ
جٓة  ،وإػ اإلؿْاع أـثر مـ جٓة أخرى  -ويٗـد افباحثقن ظذ أؾؤِة افتٖثر بًرض "
افرشافة " مـ جإبغ  ،ويرون أن االتهال أحادي اجلإب يُقن أـثر ؾاظِٔة  ،مع مجٓقر أؿؾ
تًِٔ ًام  ،وأن االتهال ثْائل اجلإب أـثر تٖثر ًا ظذ مـ هؿ أؾوؾ تًِٔ ًام  ،وثّة ظقامؾ
ومٗثرات ترتبط هبا ؾًافٔة االتهال وهل ديّقؽراؾٔة وشُٔقفقجٔة واجتامظٔة  ،تتهؾ
بافتًِٔؿ وادْٓة  ،وافسـ وافدخؾ وافديـ واحلافة االجتامظٔة  -ومُان اإلؿامة وإٔامط
ومستقيات افتىًِات وادماه افَٔؿ  ،تٗثر ظذ مدى ؾًافٔة ظِّٔة االتهال إػ جإب
خهقصٔة وشبؼ االتهال ) -
20
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اخلامتة 9
ذم ختام هذه افقرؿة ظـ افهقرة فٌة تٍِزيقن افًك(مَاربات بغ  9جاذبٔة
افًرض ودالالت افتًبر)  ،ووؾَ ًا خلزايت ذم جمال افتهقير افٍقتقؽراذم وافتهقير افتٍِزيقين
واإلخراج افتٍِزيقين ألـثر مـ ظؼيـ شْة  ،بجإب ظّع ـٖشتاذ جامًل ذم ؿسؿ اإلذاظة
وافتٍِزيقين مع اهتاممايت بتُْقفقجٔا االتهال وتٖثراهتا ظذ اإلٕتاج افتٍِزيقين وادجتّع ،
أخِص فِْتائج وافتقصٔات افتافٔة 9
 -0يًد افًك احلال ظك ًا فِهقرة  ،وتزداد ٕسب افتًرض افٔقمل ؾٔف فسٔؾ مـ
افهقر ادتْقظة ظز وشائط االتهال ادختٍِة مما ينُؾ مٓدد ًا حََٔٔ ًا فِّجتّع -
 -1فِهقرة ظّقم ًا وافهقرة افتٍِزيقٕٔة ظذ وجف اخلهقص ؿدرات ؾائَة ذم افتٖثر
ظذ ادناهد وهل حتّؾ بغ ضٔاهتا أـثر مما ٕناهد ما ؾٔٓا مـ مًِقمات-
 -2فِهقرة ؿدرة هائِة فِتٖثر ظذ ظِّٔات افٍٓؿ واإلدراك مما جيًِٓا أـثر مـ وشِٔة
فالشتَىاب افًادل ظز وشائط افًقدة -
 -3يتحدد ؾٓؿ افهقرة وإدراك رمقزها ظذ درجة افثَاؾة افبكية ادتقاؾرة ظْد
اجلّٓقر ظذ ؾٓؿ رمقز افهقرة  ،مما حيتؿ متِٔؽ مٍاتٔح ؿراءة افهقر ألؾراد ادجتّع
حتك ال يُقٕقا ضحايا افتًرض ادستّر فِهقر-
 -4أمهٔة افتخهص ذم ظِؿ افهقرة وإمُإات تقطٍٔٓا بهقرة ؾاظِة جيًؾ مـ رشافتْا
ظِّٔة ويتٔح هلا دماوز افزمان وادُان -
 -5ؿؤة افهقرة وتىقرها تٍتح أمهٔة افسـٔز ظذ ظِّٔات افتقثٔؼ فِّقرثات
احلوارية وأرصٍتٓا فألجٔال افَادمة -
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 -6أمهٔة متِٔؽ أضٍافْا مٍاتح ؿراءة افهقر حتك ال يهبحقا ضحٔة ألؾالم افُرتقن
وافرشقم ادتحرـة وأفًاب ال . play station
 -7ظذ افتٍِزيقٕات افقضْٔة إن أرادت احلٍاظ ظذ مجٓقرها أن تَدم هلؿ افهقرة
اجلاذبة ادّتًة ادًَْة ظز براجمٓا  -وال ظزاء فِتٍِزيقٕات ما دام افرمقت بٔد
ادناهد-
 -8أمهٔة افتْبٔف دخاضر اشتخدام افهقر وافقشائط افتل تَقم ظِٔٓا  ،وـنػ خمىىات
االشتٓداف ظزها خاصة جلٔؾ افنباب واألضٍال وادرأة  -وذفؽ ظز برامج
افتقظٔة وافْدوات وورش افًّؾ -
 -0/إظداد وتٖهٔؾ ؾرق فًِّؾ ذم جمال افتهقير ومتُِٔٓؿ مٓارات األداء مع مَقمات
افٍُر-
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ؿائّة ادراجع 9
 -0ظبد افسالم بـ ظبد افًال 9ثَاؾة األذن وثَاؾة افًغ  -ادٌرب  -دار تقبَال فِْؼ  -1/// -ص 51
 -1صاـر ظبد احلّٔد -ظك افهقرة  9االجيابٔات وافسِبٔات  -شِسة ظامل ادًرؾة  -افُقيت  -مىابع افسٔاشة
 -1//4افًدد  ،200،ص - 00
 -2محادة افبّبل( 9جقفة مع افتٍِزيقن) ،اهلٔئة افًامة فُِتب 0864 ،م  ،ص- 210
 -3د -ظهام شِٔامن  9اددخؾ فالتهال اجلامهري  ،مرجع شابؼ  ،ص27
 -4دٕ -سّة أمحد افبىريؼ ( 9فٌة افسْٔام وافتٍِزيقن) مدخؾ ذم ادْٓج  ،افَاهرة  ،ط( 1بدون دار ٕؼ ) 0880
ص1/
.6

Winfrid Draths CHMIDT: (Lighting for color TV.. Television training- Center
)(TTC), Berlin. (Nodate),p:1-2
Winfrid CHMIDT: (Ibid). p:20-21

.7

.8

Chistopher LUKAS: (A beginner Guide to producing TV.), (Ibid), p:68

 -8د -حمّقد ؾّٓل(9افٍـ اإلذاظل وافتٍِزيقين)  ،مُتبة االٕجِق ادكية،0871،ص6
 -0/د -ـرم صِبل  ( 9اإلٕتاج افتٍِزيقين وؾْقن اإلخراج )  ،مرجع شابؼ  ،ص 20/
 -00د -ـرم صِبل ( 9اإلٕتاج افتٍِزيقين وؾْقن اإلخراج )  ،مرجع شابؼ ص -201
Gerald Millerson: (Effective TV production). (Ibid), p:144-145 .12

 -02ؿاشؿ حقل شًدون ( احلَِة افدراشٔة ذم جمال ـتابة افسْٔاريق)  ،افْنٖة افًامة فِْؼ وافتقزيع واإلظالن ،
ضرابِس  ،ط 0875 ، 0م  ،ص -0/2
 -03ادرجع افسابؼ ٍٕسف
 -04أمحد حسـ اخلّٔسٕ( 9يرات ذم ؽرس افَٔؿ.دراشة تربقية) ،جمِة افٍٔهؾ ،افرياض ،دار افٍٔهؾ افًدد
 ،121صقال 0305هـ ،ؾزاير مارس 0885م،ص-36
 -05صقفز  ،روبرت  9افسّٔٔاء وافتٖويؾ -ترمجة  9شًٔد افٌإّل (بروت  9ادٗشسة افًربٔة فِدراشات وافْؼ)
ص 140 9 0883 9
 -06افنٓٔد شٔد ؿىب ( 9رشافة أؾراح افروح ) ،اخلرضقم ،مرـز افٍجر فإلظالم اإلشالمل ( ،بدون تاري ٕؼ
)،ص -08,07
 -07د -زـريا بنر إمام ( 9أشافٔب احلجاج ذم افَرآن افُريؿ ) ،اخلرضقم  ،ادرـز افَقمل فالٕتاج اإلظالمل  ،ط
 ،0ابريؾ 0884م  ،ص-04
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 -08د -ظبد افَادر ادكايت ( 9ادًِؿ وافقشائؾ افتًِّٔٔة ) ،اجلامهرية افِٔبٔة ،مْنقرات اجلامًة ادٍتقحة  ،ط ، 2
0882م  ،ص ( ،062 ، 061 ، 054بتكف)
 -1/د -ظبد افَادر ادكايت ( 9ادًِؿ وافقشائؾ افتًِّٔٔة ) ،مرجع شابؼ  ،ص064
 -10حمّد ظقض ( 9ؾْقن افًّؾ افتٍِزيقين) ،افَاهرة ،دار افٍُر افًريب 0875م ،ص8
 -11د-ؾتح افباري ظبد احلّٔد شٔد.د-إبراهٔؿ خمائٔؾ حٍيف اهلل( 9وشائؾ افتًِٔؿ واإلظالم) ،افَاهرة ،ظامل
افُتب ،ص1/0
 -12بدر افديـ أمحد إبراهٔؿ( 9تُْقفقجٔا افهقرة وتٖثرها ذم افزٕامج افتٍِزيقين) ،رشافة ماجستر ؽر
مْنقرة ،اخلرضقم ،جامًة أم درمان اإلشالمٔة ،ـِٔة اإلظالم0886،م  ،ص0/3
 -13حمّد خِٔؾ افرؾاظل( 9افٍٔديق متدًّ ن افقشِٔة وإصُافٔة افًرض) بروت ،جمِة ادستَبؾ افًريب افًدد
0883م ،ابريؾ ،0884ص6/
 -14دٕ -سّة امحد افبىريؼ( 9فٌة افسْٔام وافتٍِزيقن – مدخؾ ذم ادْٓج) ،جامًة افَاهرة ،ط0880، 1م ص
( ،45,41بتكف)
 -15د -ؾتح افباري.د -إبراهٔؿ خمائٔؾ( 9وشائؾ افتًِٔؿ واإلظالم ) ،مرجع شابؼ ،ص 1/1
 -16دٕ -سّة امحد افبىريؼ( 9فٌة افسْٔام وافتٍِزيقن ) ،مرجع شابؼ ،ص 53,52
 -17ادرجع افسابؼ  ،ص6/
 -18د-أمحد حامد مْهقر( 9تُْقفقجٔا افتًِٔؿ وتّْٔة افتٍُر االبتُاري ) ،ادْهقرة ،افقؾاء فِىباظة وافْؼ
وافتقزيع ،ط 0878م صً َٕ( ،24
ال ظـ امحد خري ـاطؿ.جابر ظبد ادجٔد جابر  " 9افقشائؾ افتًِّٔٔة
وادْٓج "  ،افُقيت  ،دار افبحقث افًِّٔة 0852،م ،ص03
 -2/د-أ  -بقريتسُل( 9افهحاؾة افتٍِزيقٕٔة )( ،مرجع شابؼ )  ،ص 041
 -20د -شْان شًٔد( 9خهائص وشائؾ اإلظالم ذم االتهال افثَاذم) ،جمِة افتقثٔؼ اإلظالمل( ،مرجع شابؼ )،
ص 00
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