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 التصوير السينمائي

 الرؤيةنظريه بقاء  أي  اإلنسانعلى ظاهره هامه في عين  أساسايعتمد التصوير السينمائي 

 بالصورة كيةالشبالعين تحتفظ على  أنتعني   4281وقد اكتشفها  بيتر مارك روجيت عام 

ما تالحقت مجموعه  فإذا الثانيةواحد على عشره من  ةلمد أمامهاتزول من  أنبعد  الثابتة

تتراوح ما  بسرعةالعين  أمام بسيطةالتي تختلف عن بعضها اختالفات  الثابتةمن الصور 

عن  السابقة الصورةتفصل   أنفهي لن تستطيع  الواحدة  الثانيةفي  41إلى 41بين 

بعدها في اقل من هذا الزمن وعندها تنخدع العين و تتخيل ما تراه هو  تأتيتي ال الصورة

تستمر في رؤيته كل صوره بعد اختفائها  ألنهافاصل بينهما وذلك  أيدون  متصلةحركه 

 محلها ألتاليه الصورةفتره حلول  أثناء أمامهامن 

عن  عبارةكل منها  ةالمنفصلمن الصور  متتاليةعن مجموعه  ةو الفيلم السينمائي عبار 

 إذاتختلف قليال فيما تسجله من حركه عن سابقتها ولكننا  ةشفاف ثابتةصوره فوتوغرافيه 

 فإنهاو بنفس معدل سرعه تصويرها  مائيالعرض السين أليهعرضنا هذه الصور حسب 

انقطاع وهكذا  أوثبات  أيال يتخللها  متصلةحركه طبيعيه  وكأنهاعين المتفرج  أمامتبدو 

  الرؤيةعلى ظاهره استمرار  أساسياالسينما تمد اعتمادا  أنى نر

 السينمائية اللغة

وكل لقطه تصبح  لغةبعضا تولد  بعضها المتصلةعندما يصبح الفيلم سلسله من اللقطات  

في  اللقطةفعل واحد وفاعل واحد نحن نتحدث هنا على  األقلفيها على  كاملةجمله 

 مونتاجاميرا التي يمكن تقطيعها وتوليفها في لقطاتها ثم الكا إعداداتالمونتاج وليس عن 

تكون جمله مركبه لقطه مركبه تحتوي  أنيمكن  اللقطة السينمائية الجملةومثل النثر فان  

على جوهر  أوالالتي نستخدمها سوف يعتمد  اللقطة الجملةنوع  أكثر أوعلى عبارتين 

سوف تكون في تصميم المشهد  اللقطة الجملة هذه إنالمتفرج ثم  إلىالتي نريد نقلها  اللحظة

  4412الحبل سنه  هتشكوكالكلي  في  فيلم  األسلوبيكون عنصرا من عناصر  أنممكن 



                                                                                       

 كل منها  من عشر دقائق طول بكره الفيلم فان كل معناه يتألفتسع جمل   إالحيث ال يوجد 

 الفعل والفاعل والمفعول به  أنواعجمله تحتوي على العديد من 

 الثالثة الساعة إلىيد تستقر على طاوله وتشير  ساعة بسيطةجمله لقطه  إلىثال فرناندور م

 الطاولةيد تستقر على  ساعةتقول  الجملةفان  المحددة اللقطةلم يكن هناك سياق لتلك  إذا

معناه المحدد في سياق قصه   السينمائية الجملةمغزى هذه  إن  الثالثة الساعة إلىوتشيل 

وعلى سبيل المثال هناك  أخرىجمل  أيعندما يتم تضمينها بين لقطات سوف يتضح 

ذاتها  اللقطةتلك  إلىتكون فيه وعندما ترحل قطع  أنفي مكان ال يفترض  موجودةشخصيه 

سياقه  الجملة اللقطةتكتسب  عندئذ الثالثة الساعة إلى أشير الطاولةاليد التي تستثير على 

تركت ورائها دليال وقد يسبب لها هذا  الشخصية أنمحددا ومعناها واضح  مغزى وتأخذ

 اإلطالقمغزى على  أي الثالثة الساعة أنها بحقيقةمشكله وربما لم يكن 

الكاميرا فليست  زاويةعلى  أيضايكون هناك سياق لتفسير لقطه محدده ينطبق  أن وضرورة

 ناليمي أواليسار  إلى مائلةجدا مرتفعه جدا  منخفضةكاميرا  زاويةهناك 

هذا  أن أي  البيئة أويتعلق بالجو  أونفسي  أومضمون درامي  أيلها في حد ذاتها  

 المضمون يتم تحديده من خالل سياق هذه ضمن مجموع لقطات تم مونتاجها معا

السينما على عكس الكلمات في السيناريو يتم تحقيقها على  أنتذكر ن إنمن المهم  وإنا

جتمع في مشهد لتعطي معنى يتجاوز مجرد الكلمات لقد في سلسله من الصور التي ت الشاشة

كتب الراحل ستيفان شارف  في جامعه كولومبيا كتابه عناصر السينما عندما يستخدم النحو 

سلسله من  مطابقةالتي تقوم على  االيجابية العمليةالسينمائي الصحيح يشترك المخرج في 

ولكن من خالل عمليه تقمص تختص   ةالمنطقي العالقة أواللقطات ليس من خالل التداعي 

والفهم من  العاطفةالسينمائي مزيج من  اإلحساسبها السينما والمزيج الناتج عن ذلك هو 

النحو  أنذات البناء  السينمائيةفي  االستجابةوالالوعي ويضم قدره المتفرج على  التأمل

الل من خ أيضاكن ول للقطاتالسينمائي ال يعطي المعنى فقط من خالل المضمون السطحي 

 المتبادلةاالرتباطات 



                                                                                       

 السينمائية اللغةقواعد  

لتحريك  المكانيةباالتجاهات  مرتبطةثالث منها  األربع أساسيةقواعد  السينمائية للغة 

هذه  إتباعولكن سبب مختلف ويجب  أيضافتتعلق بالمكان  الرابعة أماالمتفرج داخل المشهد 

 درامي تأثيرلكن يمكن كسرها والخروج عنه ل لتحقيق القواعد جميعا طوال الوقت تقريبا 

 درجه 421 قاعدة

اليمين ومن اليمين  إلىمكانيه داخل الكادر من اليسار  عالقة بأيدرجه  421 قاعدةتتعلق  

وهي تستخدم  األشياءواحد  الشخصيةبين  أو أخرىوشخصيه  الشخصيةبين  أواليسار  إلى

بين شخصين داخل المكان الذي تم  أوالشخصيات بين  للشاشةللحفاظ على اتجاه ثابت 

  تأسيسه

في مواجهه  الشخصيةمع بعضهما متقابلين بحيث تكون  يتحدثانمثال عند تصوير شخصي 

في حاله  الدقةشديد  األمرفانه هناك خطا متخيال موجودا بينهما وهذا  أخرىشخصيه 

 والشخصية ألفيه بعضهم البعض ومدام شخص إلىخطوط البصر بين شخصيتين تنظران 

 ذاتها ال تكون هناك مشكله اللقطةباء يتم احتواءهما في 

 العالقةوسوف يفهم المتفرج  صحيحةفان خطوط البصر بينهما سوف تكون  أخرى وبعبارة

درجه فان المشهد سوف يتغير ستكون  421 األولقفزنا على المحور  فائدةبينهما  المكانية

 الشاشةيسار  إلى أيضاسوف ينظر  الشخصية أنكما  الشاشةيسار  إلىتنظر  ألفشخصيه 

اتجاهين مختلفين  إلىالشخصيتين تنظران  أن النتيجةوعندما نقوم بين اللقطتين ستكون 

 إحدىتدور حول  أونعبر المحور بكاميرا تعبر الخط  أنوسوف يتشوش المتفرج لكن يمكن 

 الشاشةالمتفرج سوف يرى على  أن أيالشخصيتين 

 

 

 درجه 13 قاعدة 



                                                                                       

 أنالشيء دون  أو الشخصيةلنفس  أخرىلقطه  إلىشيء  أوانتقلنا من لقطه لشخصيه  إذا 

درجه على  31تتغير بمعدل  أنالكاميرا يجب  زاويةفان  آخرتكون بينهما نقطه لشيء 

 األقل

يجعل المتفرج ينتبه بشكل غير مرغوب فيه لوجود الكاميرا  القاعدةوان عدم االلتزام بهذه 

ولكن في  القفزةلن نلحظ هذه  بالقاعدةعند االلتزام  أماهناك قفز في المكان  أندو حيث يب

وذلك في بعض  درامية حيويةفي  القاعدةيحقق الخروج عن  أنبعض الحاالت يمكن 

 أوالشيء الذي تم تصويره كان في حالتي حركه  أو بسبب جغرافيه مكان التصوير األحيان

من  الصورةيكون تغيير في حجم  أن أو المقدمةودا في تتضمن شيء موج الثانية اللقطة

 تغيير كبيرا أخرى إلىلقطه 

 الشاشةاتجاه  

مثال بالخروج من الكادر من  كسيارةشيء  أوقامت شخصيه  إذااليمين  إلىمن اليسار  

نجعل  أنكنا نقصد  إذايدخل الكادر التالي من اليسار  إناليمين فان عليه  إلىاليسار 

 تمضي في ذات االتجاه  الشخصية أنهم المتفرج يف

تخرج من يمين الكادر ثم  السيارة أو الشخصيةوعرضنا  البسيطة القاعدةلم نلتزم بهذه  وإذا

 إلىدارت وعادت  كأنها السيارة أو الشخصيةتدخل الكادر التالي من اليمين فسوف تبدو 

  طال قدالمكان  أوكان الزمان  إذا القاعدةويمكن كسروا هذه  ,الخلف

 ةلمييالزمن الف

تعرف من خالل الزمان والمكان واستخدامها لخدمه القصص ذو  األفالمالقصص في  

استخدامي الزماني في السينما لكنها تحتوي على  إلىالكبرى ونظره بالغه التبسيط  أهمية

 ما هو مثير لالهتمام ونطيلنقتصر ما هو ممل  أننا أي القصةفي حكي  البراعةالكثير من 

 لضغط واالختصارا

ال نتحدث عن االختصار الذي سيحدث في السيناريو حيث يتم عرض عام كامل  اآلننحن 

دقائق من الزمن الفيلم بل ما نتحدث عنه هنا هو ضغط الزمن الذي يحدث  5في  أعوام41



                                                                                       

قطع  أينفرق بينما يمكن تسميته الضغط المعتاد والحذف  أنداخل مشهد واحد ويجب 

سوف نتعامل غالبا مع الضغط الذي سوف يقبله  فإنناهناك لذلك  أنتفرج مونتاج وضح للم

 هي الزمن الفيلم األدقالمتفرج باعتباره زمنا حقيقيا وان كانت تسميه 

 اطراد والتطويل 

في  اإلسهابنطيل الزمن عاده ما يحدث هذا  أي أطوللحظه ونجعلها تبدو  نأخذ اآلننحن 

من اللقطات لتحقيقه  السنةهذا يعتمد على  األفالمتظم طوال الفيلم لكنه يحدث بشكل من نهاية

فيلم كوبوال  نهايةحركه كاميرا واحده مثل  أيضا اإلسعافيكون  أنهذا الغرض ولكن يمكن 

المتفرج لما سوف يحدث بعد هذه  إلعدادي  اإلسهاباستخدام  أيضاالروحي ويمكن  أبو

وفي نفس الوقت نخلق التشويق حول ما سوف يحدث في التسويق فالتشويق  اللحظة

مع  ةبالمقارن السينمائيةشيوعا واستخداما في سردي القصص  أكثرويستغرق وقتا وهو 

 التي تكون داخل مشهد التشويق المفاجئة

 ولقطات الزوايا أحجام

 المساحةمخرج بناء على لقطه يقرره ال أيتحديد المكان المناسب للكاميرا  عند تصوير  

 الدرامية الرؤيةالتي يراها المتفرج ووجهه النظر التي يشاهد منها الحدث وهو ما يزيد من 

المتفرج وتشتيته لذلك قريش دائما يتساءل في  إرباك إلىالخاطئ  المكانةفيلم ويؤدي اختيار 

 فيه  أضعالتصوير كل لقطه ما هو المكان المناسب  بداية

 اللقطات أحجام

 الصورةحجم الشيء المصور فنحن نعني حجم الشيء في عالقته بمساحه  إلىعندما نشير  

 اللقطة أو المتوسطة اللقطة أو القريبة اللقطةهي التي تتحكم في استخدام  العالقةككل وهذه 

 وهو ما يستخدم في لفت انتباه المتفرج لشيء المصور العامة

اللقطات وان كانت تقسيم  أحجامه التقسيم وتحديد بين السينمائيين في طريق اآلراءاختلفت 

 اأحجامانه هناك  إال القريبة واللقطة المتوسطة اللقطة العامة اللقطةالمشترك العام هو 



                                                                                       

هو انسب قياس مقياس وتعريف  اإلنسانجسم  أنمشتركه لدى فقد تم االتفاق على  أخرى

 العالم أنحاءفي جميع  األحجامعليه لتحديد هذه 

 العامة اللقطة

 انبلمساحه الكادر ككل  بالنسبةالتي يظهر فيها حجم الشيء المصور صغيرا  اللقطةوهي 

تستعمل في استعراض الديكور ولتحديد  ألنها التأسيسية باللقطة العامة اللقطةيتم تسميه 

يظهر صغيرا  العامة اللقطةالشخصيات التي يتم تصويرها والن الشيء المصور في  أماكن

في صرف انتباه المتفرج عن هذا الشيء ويوصل  أيضايستعمل  أنيمكن في الحجم 

 التي يتم تصويرها الشخصيةبعزله  اإلحساس

 

 

 

 

 

 

  القريبة اللقطة



                                                                                       

ة ساحمل بالنسبةحيث يظهر الشيء المصور كبيرا  ةالعام ةهي الحجم العكسي تماما للقط

 اللقطةشيء المصور وتعتبر على هذا ال للتأكيدكادر ككل وليدها فهي عاده ما تستعمل ال

بصفه  متكررةفي يد المخرج ولكن عليه ال يستعملها بصفه  األدوات أقوىمن  القريبة

 على المتفرج  تأثيرهاوبدون مبرر الن ذلك يضعف 

 

 المتوسطة اللقطة

وعاده تبنى  العامة واللقطة القريبة اللقطةتقع بين  المتوسطة اللقطةكما يتضح من االسم 

 لى التنوع في االستخدام بين اللقطاتع األفالم

 

 



                                                                                       

المتفرج حيث  إلىتصل  أنهي التي تحتوي اكبر كم من المعلومات يمكن  البعيدة اللقطة

بعيده وفيها يبدو الشكل صغيرا داخل  مسافةمكان ما من  أو الطبيعيةتعرض المناظر  أنها

لتمييز بين هل هو ذكر كان الشكل بشريا ولكن من الصعب ا إذاالكادر ومن الممكن معرفه 

 العريضة باللقطة أيضا اللقطةتقديم وتعرف هذه  االفتتاحيةاخدم هذا الحجم غالبا في  أنثى أم

 الموقع أو الجغرافية باللقطة أو العريضة بالزاوية أو

 

 جدا العامة اللقطة

وضع مشهد ما للتوضيح المكان الذي يتم تصويره و بدايةفي  تأسيسيةكلقطه  أحياناتستعمل 

 للمتفرج في معرفه مكان كالمهم في بقيه لقطات المشهد إرباك إحداثكل مثل داخله لعدم 

 



                                                                                       

  العامة اللقطة

مع  رأسه أعلى إلىقدمه  أخمسالتي تحوي صوره شخص بكاملها هيئته من  اللقطةوهي 

 أوجزء من المكان الذي حوله وغالبا ما يستخدم هذا الحجم مع شخص متحرك يمشي مثال 

 يحرك يديه ا أويعدو

 

 

 اللقطة العامة المتوسطة

ما تسمى باللقطة  وأحيانا رأسه أعلىوهي اللقطة التي تصور شخصا من ركبته حتى 

  األمريكية

 

 



                                                                                       

 

  اللقطة المتوسطة

 أسفلحيث يقطع الحد السفلي للكادر  رأسه أعلى إلىهي التي تصور شخصا من وسطه 

 الخصر 

 

 

  اللقطة المتوسطة القريبة

الحد السفلي للكادر يقطع  أن أي رأسه أعلىاللقطة التي تصور شخصا من صدره حتى  هي

 مفصل الذراع  أسفل

 



                                                                                       

 

 اللقطة القريبة

ال يقطع  للرأسوقد يقطع الحد العلوي  رأسه أعلىحتى  أكتافههي التي تصور شخصا من 

 ويعتمد هذا على جنس الشخص المراد تصويره وتسريحة شعره

 

 

  ة جدااللقطة القريب

هي التي تصور جزءا تفصيليا من اللقطة القريبة وفيها يقطع الحد العلوي للكادر فوق 

حاجبي الشخص المراد تصويره ويقطع الحد السفلي عادة فوق الذقن وتستخدم هذه اللقطة 

 في المواقف الشعورية 

 



                                                                                       

 اللقطة شديدة لقرب

 أوفم  أومجرد عين  ىإلهي التي تصور جزءا صغيرا جدا من الشئ المصور قد تصل 

  األنفالعينين و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

 الزوايا

اختيار الزاوية الصحيحة مع التنويع في الزوايا وال تبقى في مكان واحد ألخذ أكثر -
االختيارات وتختلف زاوية التقاط من مصور آلخر وأيضا حسب الموضوع المراد تصويره 

فزاوية النظر األفقية تعطينا منظرا  فالزوايا تعطي معاني ودالالت في مضمون اللقطة
بالمواجهة والدقيق في الشخصية مثال كصور البورتري أما إذا صور الشخص من األسفل 
ستصبح كل العوالم كبيرة واستعالئية  وتدل على هيبة الشخصية والرفعة والنمو والكبرياء 

في اللقطات المأخوذة  وفي نفس الوقت تترجم هذه المعاني بحالة الضعف والهوان واالنهزامية
 من األعلى  

  الزاوية الراسية

 إلظهاروهي زاوية الكاميرا بالنسبة للشئ المراد تصويره وتستخدم زاوية الكاميرا الراسية 

 الممثل داخل اللقطة أيمدى سيطرة وسرعة الموضوع المصور 

زاوية عالية  زاوية عالية جدا الرأسزاوية فوق  اللقطات حسب الزوايا الراسية وهي أنواع

 زاوية مستوية زاوية منخفضة زاوية منخفضة جدا

 

  

الرأسزاوية فوق   زاوية عالية جدا 

 زاوية عالية

 زاوية مستوية

 زاوية منخفضة

 زاوية منخفضة جدا



                                                                                       

على خط واحد راسيا مع عين  اللكاميربحيث يكون الوضع الطبيعي  لقطة مستوى العين

الشئ ويظهر  إلىالممثل بحيث تكون الكاميرا على نفس مستوى عين الشخص عادي ينظر 

 المتفرج إلىانه ينظر مباشرة 

 

  ية المنخفضةلقطة الزاو

 طوال وقوة  أكثرالشخص المصور لتظهره  أسفلهي اللقطة التي تكون فيها الكاميرا 

 

  لقطة الزاوية العليا

مه حتى يبدو اقل من حجمه يلتقز أعلىهي اللقطة التي تظهر الشخص المصور من 

 الطبيعي وتظهره في موقف ضعيف 

 



                                                                                       

  ثانيا

  الزاوية االفقية

للتحكم في  األفقيةالمراد تصويره بالنسبة للكاميرا وتستخدم الزاوية وهي الزاوية الموضوع 

 للممثل إعطاؤهالعمق المراد 

  هي األفقيةالزوايا  وأنواع

 وهي تضيف تسطيحا للصورة  المواجهة

  ثالثة أرباع المواجهةزاوية 

رؤية جانبين من الموضوع المصور الممثل وتزيد الشعور  أرباعوتتيح زاوية ثالثة 
   العمقب

 

 



                                                                                       

  زاوية جانبية

تعطي الزاوية الجانبية للمثل مثلها مثل الزاوية المواجهة نوعا من التسطيح للصورة لذا 
  مع الشخصية االنجذاببعدم  إحساساتولد لدى المتفرج  ألنهاوجب التقليل منها 

 

 
 

  الخلفية أرباعزاوية ثالثة 

  ة الخلفيةوهي تتيح رؤية جانب من موضوع التصوير من الناحي

 

 

  زاوية خلفية

  وهي زاوية تظهر الجانب الخلفي تماما من موضوع التصوير
 

 
 



                                                                                       

  زاوية الكاميرا المنحرفة

 األخرىالكاميرا نفسها ,فتظهر الصورة مائلة هي  إمالةويمكن الحصول عليها عن طريق 
  ةداخل الكادر ويمكن استعمالها للتعبير عن حالة غير طبيعية تمر بها الشخصي

 

  
 

  تأكد من تحقيق اإلضاءة السليمة للقطة قبل التصوير
 وبصفة عامة هناك ثالثة أنواع من اإلضاءة األمامية والخلفية والجانبية ومنها الطبيعية واالصطناعية 

يكون الضوء مباشرة على المشهد المراد تصويره,كان يكون الشخص الذي يتم تصويره  اإلضاءة األمامية
الشمس ويقف المصور مقابال ظهره للشمس وهذه اإلضاءة هي األفضل وتعطي وجوها مشرقة واقفا مقابل 

 
ويكون مصدر الضوء قادما من الخلف كان يقف الشخص الذي يتم تصويره معطيا  اإلضاءة الخلفية

ظهره للشمس ويقف المصور مقابال للشخص وهذه الطريقة تظهر الشخص أكثر سوادا وال تستطيع 
وجهه وتستخدم هذه اإلضاءة في وقت الشروق أو الغروب التعرف على 

 



                                                                                       

بحيث يكون مصدر اللون على اليمين مثال والشخص المراد تصويره على اليمين فيكون  اإلضاءة الجانبية
النوع من التصوير يعطي الشخص من جهة اليمين مضاءا جيدا بينما الجزء األيسر اقل إضاءة وهذا 

للشخصية إحساسا بالعمق 

 
 
تجنب ظهور ظل المصور في الصورة  -2

 



                                                                                       

  تجنب اهتزاز الكاميرا-3

 
متوازي ومستوي كما هو موضح في صورة ,فهنا المصور لم يطبق  الحفاظ على خط األفق

قاعدة خط األفق ونرى البحر مائل في االفق 

 
 



                                                                                       

 قاعدة األثالث ونقاط القوة التي تكون في تقاطع المستقيمات  
 

 
 

 للتصوير األوقات الذهبية 
 إن أفضل وقت للتصوير يكون صباحا عند بداية شروق الشمس وأيضا ساعة قبل غروبها 

 خلفية الصورة 

 محاولة انتقاء خلفية واضحة دون أشياء مشوشة لهدف الصورة المراد التقاطها

 

 من إعداد 

 األستاذة لعرابي هجيرة 

 

 


