المختصر القصير
للمجاهد االعالمي
في موضوع التصوير

الحمد هلل وكفً ثم الصالة على الحبٌب المصطفً  ...أما بعد

فعلى كل أخ مجاهد ٌعمل فً مجال االعالم الجهادي أن ٌعتنً بأمرٌن مهمٌٌن :
 تطوٌر ماعنده من مهارات وفق جدول زمنً ومحاسبة للنفس على التقصٌر ( ما الخطوة الجدٌدة التىتقدم إلٌها هذا األسبوع )
 اكتساب مهارات جدٌدة وفق جدول زمنً ومحاسبة للنفساخً المجاهد االعالمً حتً تعرف ماهً المجاالت التً ٌبنبغً علٌك تطوٌر نفسك فٌها البد من معرفة أهداف
االعالم الجهادي
فهذه بعض أهداف االعالم الجهادي والمهارات التً ٌتطلبها كل هدف
أهداف الجهاد اإلعالمً
نشر انتصارات واخبار الدولة
االسالمٌة
اظهار هٌبة الدولة وسٌطرتها
تبٌن ونشر عقٌدة الدولة والدفاع عنها
التحرٌض على الجهاد بالنفس والمال
نصرة المستضعفٌن
اإلعالم المضاد

بعض المهارات المطلوبة
انترنت  ،صحافة
تصوٌر  ،مونتاج  ،هندسة صوتٌة
علم شرعً  ،مهارات الحوار واإلقناع
خطابة  ،علم شرعً  ،شعر
تارٌخ  ،إلمام بالواقع
اشاعات  ،هكر

الخالصة [ المجاهد اإلعالمً مثل رجل العصابات ٌنبغً أن ٌتقن كل فن ٌحقق رسالتها وٌوسع نطاق عمله ]
التصوٌر والنشر هً اساس العمل الجهادي االعالمً إذا أن كل أهداف االعالمً الجهادي لها عالقة مباشرة
بالنشر أو التصوٌر .
وهذا ما نحن بصدده اآلن  ......دورة مختصرة فً فن التصوٌر اإلحترافً وهً لٌست شامله لكل شئ بل هً
بمثابة مفاتٌح تعٌنك بعد فضل هللا فً إتقان كل ما ٌتعلق بالرسالة اإلعالمٌة فً جانب التصوٌر ولٌكن شعارك
بعد هذه الدورة طور نفسك بنفسك .

مستعٌنٌن باهلل نبداء ....
الصورة نوعٌن :
 صورة عادٌة  snapshotوهً فً الغالب ال معنً لها وال هدف وال ٌبذل فٌها مجهود بل هً عابرةوسرٌعة تأتً من غٌر إعداد مسبق
 صورة فنٌة photograph oلها هدف ومن خاللها توصل رسالة
 oتعتمد على إعداد مسبق
 oتعتمد على فكرة  +ابداع  +تقنٌة
وهذا الذي نرٌده فً التصوٌر الجهادي ألننا نرٌد تحقٌق أهداف برسالتنا اإلعالمٌة
o
o
o
o

اظهار هٌبة الدولة اإلسالمٌة ( تردع من فً قلبه مرض )
اظهارضعف األعداء ( تكسر الروح المعنوٌة )
ارهاب العدو ( تحسم معارك قبل بدءها )
اظهارعزة وقوة وسٌطرة الدولة اإلسالمٌة ( تجلب األنصار والمهاجرٌن )

اذا البد أن ٌكوون تصوٌرنا تصوٌراً فنٌا ً ٌعتمد الفكرة وٌحقق الهدف وٌقوم على االبداع هذا كله بعد االخالص
والتقوي
ونود أن ننبه أنه لٌس من المهم جدا أن تكون الكامٌرا ذات جودة عالٌة دائما  ،لكن من المهم جدا أن ٌكون
المجاهد اإلعالم صاحب مهارة عالٌة والمهارة تكتسب بالدورات والدروس واإلطالع والتجارب وقبول النصح
والمشاورة والنقد .

أهم المصطلحات
 -1البٌكسل pixel
هو النقطة الواحدة من مجموع النقاط التى تشكل الصورة  ،هو وحدة قٌاس ٌعرف به وضوح الصورة
.

كلما زاد عدد البٌكسل فً الصورة كانت الصورة أوضح  ،لكن لٌس هو كل شئ بل جودة الصورة
ووضوحها ٌعتمد كذلك على نوع الكامٌرا والعدسات واإلعدادت .
 -2الزووم zoom
ٌقصد به التقرٌب وهو نوعٌن
 oزووم رقمً  Digital zoomوهذا تقرٌب وهمً ٌعتمد على تكبٌر حجم الصورة وال فائدة
تذكر منه مهما كبر حجمة فً الكامٌرات
 oزووم بصري  Optical Zoomوهذا تقرٌب حقٌقً ٌعتمد على مجموعة عدسات
 -3الفوكس focus
ٌقصد به تركٌز مجال الرؤٌا فً الصورة فً مكان معٌن وعزل ما سواه وٌعتبر من أهم المزاٌا التى
اذا استخدمت بإحتراف فإنها تعطً الصورة لمسة جمالٌة وإبداعٌة
 -4اآلٌزو iso
ٌعبر بهذا الرمز عن مدي حساسٌة حساس الكامٌرا الرقمً للضوء وهو عبارة عن رقاقة إلكترونٌة
تسجل ما ٌنعكس علٌها من صورة وضوء ومن ثم تحوٌلها الى صورة رقمٌة

 ٌضبط حسب ظلمة المكان وكلما زدت فً الدرجة كانت حساسٌة الحساس الرقمً للضوء عالٌة جدابحٌث سٌستفٌد من كل ذرة ضوء لتوضٌح الصورة وعٌبة الوحٌد أنه اذا استخدمت نسب عالٌة منه عند
الضرورة فإنه ٌترك حبٌبات فً الصورة تؤثر على وضوحها وأفضل نسبة له
من  111الى 211
معلومة مهمة  :نستفٌد من التحكم فً االٌزو فً حدة الصورة وكمٌة الضوء فٌها

 -5فتحة العدسة APERTURE
وٌرمز لها بالحرف  Fوقاعدتها سهله فقط تحتاج تركٌز قلٌل

o
o
o
o

فً الضبط عندما تختار رقم صغٌر مثال  F1.3هذا ٌعنً انك اخترت فتحة عدسة كبٌرة
والعكس صحٌح
عندما تكون الفتحة كبٌرة فانها تجمع اكبر كمٌة ضوء ممكنة لذا تستخدم الفتحة الكبٌرة فً
حالتٌن احداهما عندما ٌكون المكان ضعٌف االضاءة أو مظلم
عندما تكون الفتحة كبٌرة ٌكون التركٌز على الكادر عالى والعزل ٌكون كبٌر
عندما تكون الفتحة صغٌرة ٌكون المٌدان عمٌق اي أن كل شئ وان كان بعٌد فإنه سٌظهر

معلومة مهمة  :نستفٌد من التحكم فً فتحة العدسة فً التحكم فً الضوء و عمق المٌدان
 -6سرعة الغالق Shutter speed
وٌقصد به مقدار الوقت بٌن انفتاح الغالق إلدخال الضوء وانغالقه له ضبط واستخدامات عدٌدة منها
تجمٌد جزء من الثانٌة فً المشهد او تسجٌل اكبر كم من الحركة فً مشهد واحد وهكذا
المروحة األولً متحركة بشكل طبٌعً والثانٌة تم تقٌل سرعة
الشتر والثالث تم تقلٌها جدا فاصبحت وكانها متوقفه
وقاعدته مثل قاعدة فتحة العدسة كلما اخترت رقم صغٌر فهذا ٌعنً ان المسافة بٌن الفتح واالغالق
اصبحت كبٌرة والعكس صحٌح
معلومة مهمة  :نستفٌد من التحكم فً سرعة الغالق فً تجمٌد الحركة أو زٌادتها

أوضاع التصوٌر
من خاللها تتمكن من التنقل بٌن التصوٌر فً اوضاع مضبوطة آلٌا اما جزئٌا او كلٌا وفٌها ما ٌتٌح لكل
ضبط كل شئ ٌدوٌا
= وضع كله آلً فقط تضط على الزر
 = Mكل شئ ٌتم ضبطه ٌدوٌا وهو وضع المحترفٌن
ٌ = AVتحكم آلٌا فً الشتر اسبٌد وٌترك لك التحكم فً باقً الخٌارات ٌدوٌا
ٌ = TVتحكم فً فتحة العدسة آلٌا وٌترك لك التحكم فً بقٌة الخٌارات ٌدوٌا
ٌ = Pتحكم فً فتحة العدسة والشتر اسبٌد آلٌا وٌترك لك التحكم فً باقً الخٌارات ٌدوٌا
وأوضاع اخري مثل وضع تصوٌر الوجوه وٌرمز له بصورة وجة  ،ووضع تصوٌر الطبٌعة وٌركز له
بجبل  ،ووضع التصوٌر فً جو النجوم .

نصائح مهمة للمصور
 البد من استخدام الحامل ( التراٌبد ) واذا ام ٌتوفرلدٌك اجعل من جسد تراٌبد oاستخدم المحٌط حولك
 oاستخم جسدك
 oاحرص على ضم ٌدٌك على صدرك

-

ال تستعجل فً أخذ اللقطة وخذ نفس عمٌق ثم فرغة ثم التقط
صور أكثر من صورة للمشهد الواحد
اكثر من االطالع والتجرٌب حتى تصبح لك تولٌفتك الخاصة
البد من تقبل النقد والتصحٌح من اخوانك
ضع خطة للتصوٌر قبل بدء التصوٌر

أهم ثالث اشٌاء فً عملٌة التصوٌر وعلٌها ٌعتمد ومن غٌرها ال معنً للتصوٌر

التكوٌن
ٌقصد به تجهٌز بٌئة التصوٌر والغرض من التكوٌن إٌصال رسالة من خالل الصور او الفدٌو
لو لحظت فً اصدارت الدولة االخٌر كٌف ان مؤسسة الحٌاة والفرقان وبعض الوالٌات تهتم
بالتكوٌن وكٌف ان الناس تفاعلت بشدة مع االصدارات وكٌف ان الرسالة المراد إٌصالها قد وصلت

التكوٌن ٌعتمد على شٌئٌن
 -1السٌنارٌو
وهذا اهم شً اذا ان التصوٌر من غٌر خطة مسبق ٌعتبرفاشلة من كل النواحً
ال تخرج للتصوٌر من غٌر سنارٌو إطالقا
البد ان ٌكتب فً السنارٌو كل شً ابتداء بالفكرة والرسالة المراد اٌصالها وانتهاء بزواٌا اللقطات
بعض النقاط التً تحتوي على السنارٌو الخاص بالمجاهدٌن
 oالرسالة المراد توصٌلها
 oوشكل ووصف كل مشهد ( ٌرسم كل مشهد رسما )

 oزواٌا التصوٌر ( ترسم الزواٌا رسما )

شرح لما سبق
 الرسالة المراد تصوٌرها  ( :مثال لو اردنا اٌصال رسالة اننا نهتم بالجاب العلم الشرعً و رفع االٌمانوالتزكٌة لجنود الدولة ) اول ما تضع الرسالة وتحددها بدقها ستبداء المشاهد تتبلور عندك وزواٌا
التصوٌر وغٌرها
 نوع وشكل ووصف المشاهد  :من خالل تحدٌد الرسالة بدقة فان وصف وشكل المشاهد سوف ٌكونسهل جدا مثال حسب الرسالة السابقة فانننا نحتاج لمشاهد كالتً
 اخوة ٌجلسون فً حلقة قرآن وشكل الحلقة مستدٌره والمالبس كلها موحده ما عدا الشٌخ
مالبسه مختلفة
 االخوة ٌجلسون فً درس علمً وهم على االرض وٌشكلون اكثر من طوق حول الشٌخ
 ،الشٌخ ٌجلس على كرسً وامامه طاوله علٌه كتب وقاررة ماء لٌست ممتلئة
 االخوة ٌجلسون لمشاهدة اصدار مرئً اذا نحدد ماهو االصدر ونحدد لقطات معٌنة
ٌنبغً ان تظهر اثناء التصوٌر وطرٌقة الجلسة وحجم الشاشة
 احد االخوة ٌجلس فً مقابلته اخ آخر ٌسمع له احد المتون
 اخ ٌجلس منفرد وهو ٌقراء ورده من القرآن
 زواٌا التصوٌر  :بناء على وصف المشاهد واشكالها تجد ان الزواٌا قد تبلورت لوحدها زاوٌة من خلف الشٌخ تظهر االخوة متحلقٌن
 زاوٌة من كتف احد االخوة تظهر الشٌخ
 زاوٌة من اعلى تظهر حلقة القرآن كلها
 زاوٌة من اسفل لالخ الذي ٌجلس منفرد وٌقرأ الورد
 -2بٌئة التصوٌر ( المالبس  ،السالح  ،الخلفٌة  ،االحذٌة  ،الثام  ،كل ما ٌتعلق بالرسالة المراد اٌصالها )
كتابة السٌنارٌو ٌساعدك بشدة وٌسهل علٌك عملٌة تجهٌز البٌئة

اظن االن ان فهمك قد تغٌر تمام لعمٌلة التصوٌر لذا ارجو التعامل مع االمر بجدٌه واخالص

نظرٌة االثالث
ثبت من خالل الدراسة واالستقراء والتتبع ان العٌن البشرٌة عندما تنظر الى الصور فانها تركز على
احد نقاط اربعة موجودة فً الصورة ناتجة عن تقاطع خطٌن افقٌٌن وخطٌن راسٌٌن  .كما ثبت ان اي
نقطة لها نسبة مــــــن تركٌز االنسان
لذا علٌنا أن نستقل هذه الخـــاصٌة فً
التصوٌر اإلبداعً الذي نـــقوم به ..
وهً تقوم على جعل الكادر اي الشٌئ
المراد تصوٌر ٌحتل من الصورة ثلث
أو ثلثٌن وذلك مـع جعل احـــــد نقاط
التركٌز هذه على الجزء المراد
إظاهرة أكثر فً الكادر .....
كما هو موضح فً الصورتٌن

مثلث التعرٌض
وهو عبارة عن التولٌف بٌن فتحة العدسة وسرعة الغالق واالٌزو للتحكم فً الضوء وكمٌة البٌانات
الداخلة للحساس الرقمً ٌستفاد منه فً التصوٌر االحترافً بشكل مباشر

وهذه بعض اللقطات االحترافٌة الماخوذة من خالل التولٌف بٌن عناصر المثلث

ملحوظة ( البد من خالل التجربة أن تعرف التولٌفة المناسبة بٌن الشتر واالٌزو وفتحة العدسة من أجل
التصوٌر االحترافً فً كافة أوقات الٌوم وفصول السنة [وهذا ٌتم عن طرٌق االوضاع التً تضبط احد
هذا الثالثة آلٌا وتترك لك خٌار ضبط االثنٌن اآلخرٌن ٌدوٌا وهم وضع ) ] AV, M,TV
الواٌت بلنس whit balance
ٌقصد بها معادلة اللون االبٌض حٌث أن الكامٌرا تحتاج لتحدٌد اللون االبٌض لهاحتى تعادل علٌها بقٌة
االلوان لوحدها والغرض ان تخرج الصورة اكثر واقعٌة وحدة
فعندما تكون فً جو مشمس جدا تختار لها وضع الشمس وعندما
تكون فً جو غٌوم كذلك تختار غٌوم وعندما تكون فً مكان
فٌه إضاء لمبة بٌضاء تختار فلوروسنت وعندما تكون فً مكان
فٌه اضاءة حمرا تختار وضه لمبة تنجستان ...اما الوضع الٌدوي
فٌستخدم عندما ٌكون فً المحٌط اكثر من اضاءه  ...وبالتجربة
ٌتضح لك األمر وتصبح خبٌر فً موازنة االلوان ....

نقاط التركٌز
الكامٌر مصمم على ان تختار نقطة تركٌز آلٌا وهً المعبرعنها بالمربع الذي ٌصبح اخضؤ عندما
تضبطه الكامٌرا آلٌا او عندما تضبط انت ٌدوٌا وٌصبح  111بالمائة فتعطٌك صوت ولون اخضر بعدها
تضغط ضغطة كاملة لإللتقاط  ...اما نقاط التركٌز فالغرض منها تحدٌد مكان التركٌز ٌدوٌا عزل بقٌة
الصور و تستخدم هذه الخاصٌة بإحتراف لإلظهار جان معٌن من الصورة و توصٌل رسال معٌنة

وكما تعلمنا سابقا ان فتحت العدسة لها اثر فً الفوكس عند استخدام وضع الفدٌو والتصوٌر

الفديو
ضبط اعدادات الفديو

الشتر اسبيد نتعامل معه وفق قاعدة  081درجة المكنيكية وليست التصويرية و تنص على ان يكون
الشتر اسبيد ضعف عدد الفريم رات  30 = 60 shutter speedوهكذا

زوايا التصوير
قاعدة الـ  081درجة التصويرية :
أفادتنا هذه القاعدة وبشكل فعال بأن الحدث أو حركة الشيء هي مركز الدائرة وأن قطر تلك الدائرة
يمر بالحركة ،وأن التصوير مسموح به داخل نطاق  081درجة على جانب واحد من الدائرة فقط .

الزوايا الرئيسية في التصوير االحترافي للفديو

االضاءة بثالث مصادر
Three Point Lighting
تعتبر الثالث مواقع لإلضاءة هى أحد التطبٌقات األساسٌة لبنٌة األضاءة .وبرغم أنها متأصلة فً فن
التصوٌر الفوتوغرافً  ،إال أنها تستخدم من قبل الكثٌر من المخرجٌن لتنوعها .وقد نبع أسمها من حقٌقة
أن الممثل ٌتم إضائته من ثالث مواقع أساسٌة بإستخدام إضاءة رئٌسٌة  ، key lightوإضاءة أمامٌة fill
 ،lightوإضاءة خلفٌة  back light.كما ٌمكن إضافة أماكن إضاءة أخرى غٌر أساسٌة ،وذلك لسد
الثغرات الضوئٌة فً موقع التصوٌر إذا ما لزم األمر.

قبل الختام اذكرك بتقوي هللا واالخالص  ...واذكرك طور نفسك بنفسك اقراء ّ
واطلع وجرب البأس ان
تفشل ولو لعشر مرات فقط استفٌد من الخطاء وال تكرره وسوف ٌكون الفشل طرٌقك للنجاح
هذا جهد قلٌل نسال هللا القبول كما اساله ان ٌنفعنا بما علمنا وان ٌفقهنا فً الدٌن وان ٌرزقنا صحبة سٌد
المرسلٌن والحمد هلل رب العالمٌن

