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 دور العناصر التشكيلية يف قراءة الصورة وإنتاج املعىن
 املعىن وإيصال الداللة أنتاجدراسة يف 

 د. نهاد حامد ماجد..........................د. امحد عبد العايل حسني
 الإطار املهنجي

 مشلكة البحث اول:

عاجل منظرو السيامن مساةل )الصورة الفلمية( لك من زاويته اخلاصة،والصورة الفلمية بوصفها 

ظاهرة معقدة تفتح جمال للتأأويل والتالعب لأنتاج املعىن ولأيصال ادللةل،  وملا اكنت الصورة 

الفلمية نظام مركب من انظمة ادللةل ومتعددة الأجتاهات، ذلا يؤدي لك عنرص من عنارص 

صورة دورا معينا يف انتاج املعىن ويف ايصال ادللةل وملا اكن من العسري الأحاطة بلك هذه ال

العنارص ومن دراسة مكثفة كهذه،ذلا اكن التوجه حنو العنارص التشكيلية يف الصورة بوصفها 

جزءا اساس يا للصورة الفلمية واليت ل تكون من دونه، ذلا تس تنبط مشلكة البحث من 

))انه ميكن قراءة الصورة الفلمية(( مبعىن ان الصورة ل تشري دوما اىل نفسها فرضية مفادها

فأأن الصورة تنظم وفق مؤثرات برصية مادية  أأدقبل تشري احياان اىل معان غائبة وبعبارة 

حس ية وفكرية وجتريدية ويه )عالمات  أأخرىملموسة ويه )عالمات حضور(،ومؤرشات 

دلول ،جزء مادي،واملدلول فكرة ذهنية. وملا اكنت غياب(، عىل وفق جدلية ادلال وامل

التشكيلية يف الصورة الفلمية اكخلط والكتةل وابيق مفردات التكوين متثل ادلال يف  العنارص

 بدأأتالصورة الفلمية، ذلكل تودلت جفوة تس تدعي البحث عام متثهل هذه ادلوال، وذلا 

 قراءة الصورة وانتاج املعىن. مشلكة البحث ابلتساؤل عن دور العنارص التشكيلية يف

 البحث. فاثنيا: أأهدا

 الكشف عن كيفية قراءة الصورة الفلمية قراءة حصيحة.-1

يصال ادللةل. أأنتاجالعنارص التشكيلية يف  الكشف عن دور-2  املعىن واإ

 البحث: داثلثا: حدو 

يتحدد البحث يف جانبه النظري بأأمه العنارص التشكيلية يف الصورة الفلمية ماعدا عنرصي 

احلركة واللون،ذكل لأن العنرصين الأخريين حباجة اىل دراسة مس تقةل ومفصةل تغطي 

املوضوع باكفة تفاصيهل وهو ما خيرج عن نطاق هذا البحث املكثف، كام يتحدد البحث يف 

))البحث عن صالح ادلين(( للمخرج السوري )جندت اسامعيل جانبه التطبيقي مبسلسل
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أأنزو( ،وذكل لمتزي هذا املسلسل من الناحية التشكيلية فضال عن امهيته وأأمهية خمرجه 

 وحداثته وما كتب حول املسلسل من كتاابت نقدية هممة.

 البحث. ةرابعا: أأمهي

 يكتسب البحث امهيته للأس باب التالية:

 نظرية تطبيقية تدخل مضن نطاق احلداثة. تشلك ادلراسة، دراسة -1

دراسة ذات صةل وثيقة مبادة عنارص البناء الصوري واليت يه اساس التعبري يف السيامن  -2

 والتلفزيون.

 تفيد العاملني واخملتصني يف اجملال السمعي واملريئ . -3

 متثل ادلراسة اضافة معلوماتية هممة للرصيد العلمي لدلراسات العليا يف قسم السيامن -4

 والتلفزيون. 

 الاطار النظري –الفصل الثاين 

 مدخل اىل فهم الصورة الفلمية: املبحث الأول

دلت الأاثر املكتشفة عن العصورالغابرة عىل ان الأنسان العرايق القدمي اكن يعربعن افاكره 

وحيفظها بواسطة الرموز الصورية.فاكن يقسم سطح اللون الطيين اىل اربعة مربعات، ميلئ 

احد مهنا برسوم منقوشة بواسطة احلافة احلادة لقصبة الربدي، وهكذا نشأأت الكتابة لك و 

(.وقريبا اىل هذا التصور يرى )احلديدي( أأن )) الصورة يه اول يشء جلأأ اليه 1الصورية)

الأنسان البدايئ للتعبريعن نفسه وعن أأفاكره،بدليل أأن أأول احلروف الهجائية اختذت شلك 

( ولقد جرى حتول جذري 2والطيور،واحليواانت احمليطة ابلأنسان الأول(()صور الأش ياء 

عىل مفهوم الكتابة ابلصورة، وذا غادرت الكتابة يف وادي الرافدين الشلك 

الصوري،فأأصبحت الكتابة توضع يف خطوط افقية وليست يف مربعات او جماميع معودية مثلام 

ر جحام وأأكرث التصاقا ورصامة اكن الأمر سابقا،كام اصبحت خطوط الكتابة اصغ

 وجتريدا،ومبرور الوقت مل تعد مقاطع الكتابة تش به الأش ياء اليت اكنت متثلها.

أأذن فقد اخذت الصورة امهيهتا من مماثلهتا لليشء اذلي تصوره. ومن هذا املنطلق ساد 

الأعتقاد بأأن فهمها اكن اكرث سهوةل ويرسا. يف حني ان نظري الصورة ويه اللكمة تتسم 

                                                            

 .122، ص1891، 2الثقافية،ط،ت:حسني علوان،بغداد:دار الشؤون العراق القدميينظر:جورج رو: )1(

 .1،ص2222(،2،جمةل الأذاعات العربية،تونس:احتاد الأذاعات العربية،العدد)الصورةعبدهللا احلديدي،(  2(
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ابلتجريد او ابلقابلية عىل محل املعاين املتعددة.لقد فرق علامء الس ميياء بني نوعني من 

 اليت س يطرت عىل مجمل الثقافة الأنسانية ويه:العالمات ادلاةل 

 (1العالمات الأتفاقية )الأصطالحية(.)-1

ويه عالمات ل تقوم فهيا عالقة التعبري ابملضمون ومن مث املعىن،عىل اساس عدد داخليا 

فهيا،بل تقوم عىل اساس من اتفاق جامعي عل هذه العالمات واصطالح الناس علهيا هو ما 

مدلولها اخلاص،ويدل عىل ذكل وجود لكامت خمتلفة تعطي معىن واحدا،كام يعطهيا معناها و 

ان اتفاقنا عىل ان الضوء الأخرض يف الأشارة املرورية يدل عىل حرية احلركة، وعىل ان 

الضوء الأمحرمينعها،وهو اتفاق او اصطالح عام تقره قوانني املرور،واكن ابلأماكن الأتفاق عىل 

هذا فأأن اللكمة يه اكرث امثةل العالمات الأتفاقية منطية وأأكرثها  عكس ذكل متاما.وبعيدا عن

 .الاجامتعيةامهية من الناحية 

 العالمات الصورية)البرصية(:-2

،ويه عالمات تقوم عىل اساس  iconsوتعرف دلى )تشارلس ساندرس بريس( ابلأيقوانت 

 اليه بفضل ما متتلكه من ان للمعىن فهيا تعبريا جوهراي ممتزيا،واهنا حتيل لليشء اذلي تشري

سامت خاصة بهبا وحدها.وملا اكنت الأيقونة تغدو عالمة لليشء مبجرد مشاهبهتا هل،ذلا فأأن أأي 

 (2يشء ميكن ان يكون أأيقونة لآي يشء أأخر.)

وميزي )بيرت وولن( نوعني من اشهر أأنواع الأيقوانت، وهام)الصورة(و)اخملطط البياين(،فصورة 

املعىن أأيقونة بس يطة تشابه او تطابق الأصل، ويه هبذا املفهوم تتسم  الرحل متثهل ويه هبذا

بقابليهتا القصوى للفهم والأدراك. أأما اخملطط البياين فهوة حاةل اعقد لآن الأيقونة فيه تشلك 

( ويرى )يوري لامتن( انه ))عىل 3من مجموعة العالقات بني الأجزاء اليت تكون ذكل اخملطط)

)الأتفاقية والأيقونية( تطورت نوعيتان من الفن، هام الفنون القولية اساس نوعي العالمات 

( فالفنون القولية )الالكمية( أأي الشعر والرواية .... 4والفنون البرصاي الشعر والرواية(()

اخل ابعامتدها عىل العالمات الأتفاقية  تدخل يف اتساق وانظمة تشلك العبارات وامجلل اليت 

                                                            
.وينظرايضا كري 32،ص1882دار طالس لدلراسات والرتمجة والنرش،-،ترمجة:منذر عيايش،دمشقعمل ادللةلينظر:بيريجريو،- 1

 .34،ص1882،ترمجة:رئيف كرم،بريوت:املركز الثقايف العريب،اس ميياء املرسح وادلرامايالم،
 .12،ص1898،ترمجة: نبيل ادلبس،دمشق النادي السيامنيئ،مدخل اىل س مييائية الفمليوري لامتن، -2

3-peter wollen, signs and meaning in cinema, London:British film institute,  2ed edition, 1970 

,p.12. 
 .14لامتن،مصدر سابق، صيوري  - 4
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د ومن مث اماكنية التعبريعن املعىن وايصال ادللةل بصورة يسرية، وتعدد تتيح لها اماكنية الرس 

انواع اللغات الالكمية وتعدد انواع الفنون القولية فهيا خري دليل عىل ذكل. أأما الفنون 

البرصية) اكلرمس والفوتوغراف والسيامن والتلفزيون( فتغدو هممهتا اصعب بأأعامتدها عىل 

 (1وانت(، ذكل لآن ))الصوربطبيعهتا مل تبدع للقيام مبهمة الرسد(()العالمات الصورية) الأيق

اذ ان وظيفة الصورة يه التسمية بشلك اساس، فهيي تشري بوضوح اىل الأش ياء، ومن مث 

فأأن جعل الصورة)تقول شيئا( يه هممة مضافة فوق هممهتا القامئة عىل تسمية الأش ياء، 

رية، وهنا تربز امهية الأبداع يف جعل الصورة ولطبيعة الصورة ذاهتا لإان هذه املهمة عس

 حتيك،او جتعلنا حنن مكتلقني )نقرا شيئا ما فهيا(.ولكن لنتسائل كيف يمت ذكل؟

يرى )العيايض( ان الصورة وخالفا للسان تعد رساةل غري هميلكة او غري مبنية، ولتوضيح 

لبة او مدوانت فالصورة رسالته يقوم املرسل بتنضميها وفق بىن موجودة سلفا او امناط مقو 

املعزوةل تبدو حامةل للعديد من املعاين، ولضبط املعىن املقرتح ترفق الصورة بنص مكتوب او 

 (2شفوي او تضم اىل عالمة مرئية او تدرج مضن صور أأخرى.)

آخر قادرة  وبناءا عىل ماتقدم من وصف، فأأن الصورة قادرة عىل ان ترسد شيئا ما، وبتعبري أ

وأأيصال دلةل، وأأن اكن هذا الرسد مبجمهل ل ميكن ان يصل اىل مرونة  عىل انتاج معىن

وفعالية الرسد اذلي يعمتد تتابع الصور مضافا هل الصوت واحلركة.فالرأأي اذلي اكن يعتقد بأأن 

آيل للواقع، وأأهنا رساةل خالية من أأي تدوين أأي) ل تقول شيئا  الصورة ما يه الآ اعادة انتاج أ

تفنيده من قبل ) رولن ابرت ( فهو يؤكد عىل ان أأي صورة حتتوي عىل ( ، هذا الرأأي مت 

 (:3بعدين هام)

 بعد تعييين ، أأي وصف ما هو موجود يف الصورة. -1

 بعد تضميين، أأي ما نقوهل حنن عن املوجود يف الصورة. -2

 والبعد الثاين ليفهم من دون البعد الأول.

الصورة،جيعلنا حنن مكشاهدين قارئني واحلقيقة اننا عندما حندد ونصف ما هو موجود يف 

لللمعىن وادللةل فضال عن ما هو موجود يف الصورة ذاهتا يقول شيئا معينا،  لغدا الأمر  واإ

رضاب من رضوب التأأويل النس يب ،خيتلف فيه املشاهد)س( عن املشاهد)ص( ولمنعن 

 النظر والتفكري يف الأشاكل التالية :
                                                            

 .14املصدر نفسه، ص -1
 .129،ص1888(،4،جمةل الأذاعات العربية،تونس:احتاد الأذاعات العربية،العدد)جاملية الصورةد.نرصادلين العيايض، - 2
 .129املصدر نفسه، ص - 3
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طائر ما، ام انه ارنب.ان الصورة ل حتدد ذكل لأهنا مكثفة فهل ان هذا اليشء 

ومشحونة،وتس تلزم قابلية عىل) القراءة ( ومن مث فأأن عىل املشاهد ان حيدد املعىن خبربته 

اذلاتية ،فأأذا نظر للشلك من الميني اىل اليسار اكن) ارنبا ( ، اما اذا راى بشلك معاكس 

 فهو) طائر(.

شاكل التالية، فالرتكزي عىل اخللفية يعطي معنا لوجود ويهني وهذا الالكم يرسي عىل الأ 

متقابلني، اما الرتكزي عىل املقدمة فيعطي تصورا لوجود )كأس(. والصورة الأخرى عىل نفس 

الس ياق اذا ان الرتكزي عىل اخللفية يعطي صورة لرجل اما الرتكزي عىل املقدمة فيعطي صورة 

 أأمراة .

، وهذا الأدراك  percipitonالصورة، يقوم بأأدراكها حس يا  ان املشاهد قبل ان )يقرأأ(

هو)) قدرة الأنسان عىل اس تخدام مياكنزماته احلس ية بقصد تفسري وفهم البيئة احمليطة به. او 

انه معلية توسطية لس تخالص النتاجئ املنظمة عن العامل )احلقيقي( للزمان واملاكن والأش ياء 

ا اخازال بيئة معقدة اىل نظام مبسط يس تطيع اجلهاز واحلوادث. أأو انه معلية ينجم عهن

 (1العصيب الس يطرة عليه(()

طارها أأولالصورة، فأأنه يتحدد  أأدراكواملشاهد وهو يس تعد لهذه العملية أأي  وبرموزها  ابإ

يس توعب لك  أأنل يس تطيع  الإنسانالتشكيلية وبلك نظاهما العاليم املوجه.ذكل لأن 

 تسلمها من البيئة اليت يعيش فهيا. اخلارجية اليت ي  الإشارات

وعىل هذا الأساس فأأن التنظمي ادلقيق للصورة وكبح عشوائيهتا وعشوائية املعلومات اليت 

رضوري جدا أأن مل يكن امرا لزما للفنان . فضال عن ما تقدم فأأن قراءة الصورة  أأمرتنقلها 

                                                            
 .14،ص1892، بغداد:دار الرش يد للنرش،سايلكوجية ادراك اللون والشلكقامس حسني صاحل،  -1
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كثرية ومتنوعة، مهنا مايه ) معلية معقدة تتدخل فهيا متغريات  يه) الإدراك أأساسهااليت 

تنبهيية تتعلق بطبيعة خصائص الأش ياء املدركة، ومهنا مايه فس يولوجية)ترشحيية(، واخرى 

( ومن هنا 1حضارية واجامتعية وغريها ، متثل حمصةل تفاعل هذه املتغريات(() وأأخرىنفس ية، 

الفلمية فأأهنا أأكرث جيب ان نفهم  الصورة حبد ذاهتا يه ظاهرة غري بس يطة ويف حاةل الصورة 

تعقيدا وتركيبا حبمك أأش امتلها عىل احلركة .فضال عن أأن القمي التشكيلية واللونية يف الصورة 

الفلمية، ل تشري اىل نفسها حفسب بل تشري ايضا اىل ماهو غائب عن املعىن وادللةل. وعىل 

جتريدية يف حني ل  نفس التصور نفهم ملاذا نعاين من صعوبة يف فهم وادراك لوحة تكعيبية او

نعاين من صعوبة أأدراك صورة لكرة القدم،وقريبا من مدار الصورة الفلمية جيب ان ننتبه اىل 

انه)) ابلرمغ من ان الأش ياء اليت حتتوي عىل معلومات اكرث جتلب الأنتباه الهيا اكرث من 

ا من التعقيد ل الأش ياء اليت تفتقر للمعلومات، الا ان الأش ياء اليت تمتزي بدرجة عالية جد

جتلب الأنتباه الهيا.ولرمبا اكن سبب ذكل هو ان الأش ياء حيامن حتتوي عىل مكية هائةل من 

املعلومات فأأن الفرد ل يس تطيع ان يس تخلص مهنا املعلومات، وهو ذلكل يعاملها وكأهنا 

 ( 2حتتوي عىل الضوضاء فقط (()

وت(،نشاهد احدى  معارك اجليش ( اخراج )ريديل سك2222-)املصارع أأو املبارز يف فمل

الروماين مع الربابرة ، اذ تظهر لقطات وحش ية، واملنجنيقات تريم بعبوات النفط امللهتب 

واليت تنفلق فوق الأجشار والرؤوس تصاحهبا معارك دموية، ابلس يوف، ان املشهد هنا عىل 

وره تصبح عسرية عىل الرمغ من جامهل وبراعة تصويره، الا ان كثافة املعلومات املنبثقة عن ص

 الفهم لرسعة ايقاعه.

يرى )د.صالح فضل( ان الصورة هتمين عىل حياتنا املعارصة وتوجه التواصل الأنساين مما 

(من خالل استثارهتا امجلالية للمتلقي، وهو 3جيعلها )بؤرة انتاج املعىن يف الثقافة املعارصة()

 يدعوان لتأأمل هذه الأنواع من الصور:

 ة لأحد الأطفال.صورة فوتغرافي -1

 رؤيتنا هل بطريقة مبارشة. -2

 مالحمه املاثةل يف ذاكرتنا وهو غائب. -3

 صورة فنية مرسومة هل. -4
                                                            

 .22قامس حسني صاحل،سايلكوجية ادراك اللون والشلك،مصدر سابق،ص - 1
 .111املصدر نفسه،ص- 2
 (.1-1،ص)1881صالح فضل، قراءة الصورة وصور القراءة، القاهرة:دار الرشوق، - 3
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 حركته املسجةل عىل رشيط الفيديو. -1

ان الوس يط او)احلامل( هو اقرب الوسائل ملعرفة الفوارق النوعية بني الصور اعاله.وهو 

لثانية فهيي )طبيعية( والثالثة)ذهنية(، يعتربان الصورة الأوىل واخلامسة)تسجيلتني(،اما ا

والرابعة)ابداعية(. ولكنه يعود للتساؤل عن طبيعة الصورة وكيفية تشلكها حىت تمتثل هبذه 

الأشاكل اخملتلفة، وعن القوامس املشرتكة بيهنا. وجييب عن ذكل بأأن العمليات التكوينية 

 للصورة ل خترج يف مجلهتا عام ييل:

 ملنظور.الاختيار من الواقع ا -أأ 

 اس تخدام العنارص املشلكة للصورة. -ب

 تركيهبا يف نسق منتظم ينتج دلةل ما. -ت

وخيلص مما تقدم ان الصورة تعرف من الناحية الس مييولوجية عىل اهنا عالمة داةل تعمتد عىل 

 منظومة ثالثية من العالمات بني ثالث اطراف يه:

 مادة التعبري ويه الألوان واملسافات. -1

 ويه التكوينات التصويرية للأش ياء والأشخاص.اشاكل التعبري  -2

ادلللية املشلكة لهذا  وأأبنيهتامضمون التعبري وهو يشمل احملتوى الثقايف للصورة من انحية،  -3

 (1.)أأخرىاملضمون من انحية 

وما دمنا نتحدث يف جمال التخصص عن الصورة الفلمية ، لنتذكر اهنا متازج ابلصوت واحلركة 

دراكناوتتداخل معهام مما يغري ويبدل املعىن ويبدل رؤيتنا  دلللهتا ، ويه ابلرضورة معلية  واإ

 مركبة وأأكرث تعقيدا من المنوذج اذلي يطرحه )د.صالح فضل(.

الفلمية ومن مث لنعاين مادة واشاكل ومضمون تعبريها  لنتبني اول مجمل خصائص الصورة

لحقا.يرى)مارس يل مارتن( ان الصورة الفلمية يه حقيقة معقدة للغاية ،ذكل لأن تكويهنا 

يمتزي برتاكيب معيقة قادرة عىل نقل الواقع اذلي يعرض علهيا نقال دقيقا ،لكن هذا النشاط 

د اذلي يريده اخملرج.وأأن الصورة تدخل يف عالقة موجه من الناحية امجلالية يف الاجتاه احملد

جدلية مع املشاهد وتؤثر عليه سايلكوجيا، وهذا التأأثري انجت عن خصائص معينة تمتزيهبا 

 (2الصورة الفلمية ويه :)

                                                            
 (.1-1صالح فضل ، قراءة الصورة وصور القراءة،مصدر سابق،ص) - 1
 (.                                             14-13،ص)1814سعد ماكوي، القاهرة: ادلار املرصية للتأأليف والرتمجة والنرش،مارس يل مارتن، اللغة السيامنئية،ترمجة: - 2
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ان الصورة الفلمية يه يف جوهرها حقيقة متحركة،واحلركة يه القمية امجلالية الأوىل للصورة  -1

 عىل الشاشة.

ة منازعة من الفمل يه، وعىل درجات متفاوتة، يشء جمرد من املعىن، فهيي ان لك صور -2

 رشحية اثبتة وساكنة يف سلسةل متحركة ل تكتسب دللهتا الاكمةل الا يف تدفق زمين.

ان اس تخراج صورة اصلية من الفمل نفسه ل ميثل الا اجازاء حلظة واحدة من الفمل .ويه ان  -3

وى املادي للمشهد،فهيي عاجزة عن ابراز احلركة والأيقاع. اس تطاعت ان تعطي فكرة عن احملت

 وعىل ذكل فأأن الصورة ينبغي ان ل تس تخرج الا من مناظر اتمة السكون.

ان الصورة الفلمية )واقعية( ، أأو ابلأحرى تمتتع مبظاهر كثرية للواقع. وأأن ابرز مظاهر  -4

 الواقعية هذه يه احلركة والصوت.

 (1 احلارض.)ان الصورة الفلمية دامئا يف -1

تكون الصورة الفلمية )واقعا فنيا(، أأي اهنا تقدم رؤية خمتارة للطبيعة ومكونة ، وبلكمة  -1

 واحدة رؤية جاملية وليس نسخة بس يطة مطابقة للطبيعة.

تكوين الصورة الفلمية هو ابرز العوامل امجلالية فهيا، فلك واحدة من صور الفمل يه لوحة  -1

 صغرية.

رة الفلمية يه ذاهتا قوانني التكوين يف اللوحة،مع اضافة احلركة لها ان قوانني تكوين الصو  -9

 واس تخدام العمق فهيا.

ل اعتباطية يف الصورة الفلمية لأهنا مبنية عىل الاختيار والتنظمي كلك فن، ويه هبذا  -8

الوصف تس تطيع الترصف كام تشاء يف الطريقة اليت تعرض هبا للمتفرج رشاحئ الواقع 

 اليت تس تخدهما.

للصورة الفلمية دور)ادلال( يف معلية التواصل،فلك ما يظهر عىل الشاشة يف احلقيقة هل  -12

 معىن.

بأأماكن الصورة الفلمية ان تكون داةل، ل بطريقة مبارشة وتصويرية حفسب، وأأمنا بطريقة  -11

 رمزية ايضا،حيث تلعب دور الوس يط حلقيقة امعق،ملا وراء املظاهر.

 د دلةل خاصة من مقابلهتا بصورة اخرى.ميكن للصورة الفلمية ان تس مت -12

للصورة الفلمية خاصية )التعبري الأوحد( فهيي حبمك واقعيهتا العلمية، ل تلتقط يف احلقيقة  -13

 الا مظاهر دقيقة وحمددة لطبيعة الأش ياء.

                                                            
 (.21-22مارسل مارتن، اللغة السيامنئية، مصدر سابق،ص) - 1



 22/2/2102-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

772 
 

لميكن مقارنة الصورة الفلمية ابللكمة ، ذكل ان اللكمةيه فكرة عامة ونوعية ، يف حني  -14

 س هذا ادلور بصعوبة.ان الصورة متار 

 ان لك صورة فلمية يه اىل حد ما رمزية. -11

تشرتك لك عنارص الصورة الفلمية يف انتاج املعىن عرب معاونة املدراكت الرمزية املدجمة  -11

 يف الصورة.

 للصورة الفلمية قابلية التشكيل واملرونة والتلبس ابملعاين املتعددة. -11

 تدخل الصورة الفلمية يف عالقات تركيبية وأأستبدالية لأنتاج املعىن. -19

آلية التعبري يف الصورة الفلمية( املبحث الثاين  ) أ

 ترتكز الية التعبري يف الصورة الفلمية يف الآيت:

 من الواقع املنظور                   الأطار                     اختيار وعزل الاختيار

 توزيع وتنظمي   اس تخدام العنارص املشلكة للصورة                 التكوين               

 نسق منتظم ينتج دلةل                   أأطار+ تكوين                   بناء تعبريي

 والأن لنفصل يف لك واحدة من هذه الفقرات.    

در اكرث امهية من ان يرتك للمصور،أأنه ترى دومنيك فيالن)ان الاكاولأ:الأطار)الاكدر(: 

( ( وجند ان من الصعب التصديق بأأن ضبط الأطار هو جمرد معلية تقنية 1كتابة الفمل(

حبتة،ذكل انه يوجه الأحساس ابمجلال والأنسجام والتوازن. وتشرتك السيامن والتلفزيون مع 

حيددها الأطار.مع فارق الرمس والتصوير الفوتوغرايف يف تشكيل الأجسام داخل مساحات 

 ان الشاشة تبدو وكأهنا جحاب او انفذة ل يرتك للرؤية الا ما يريد.

ويرى )ابزان( أأن اطار الشاشة ل حيجب الا جزءا من الواقع املعروض ، الواقع اذلي يوجد 

خارج املشاهدة . عىل العكس من اكدر اللوحة اذلي يس تقطب املساحة حنو ادلاخل 

قع اذلي ميثلها . والشاشة هبذا املعىن طاردة للمركز، فنحن غالبا ما نقارن، ويقتطعها من الوا

بطريقة تشكيلية ، الشاشة باكدر اللوحة ، ونقارهنا ابملظر املرسيح ، بطريقة درامية . وتبعا 

 (2لهذين املؤرشين ، يمت تنس يق عنارص الصورة، وفقا حلدود الأطار.)

                                                            
 مطابع اجمللس الأعىل-الفنوندومنيك فيالن،الاكدراج السيامنيئ،ترمجة: مشعات صادق، القاهرة: أأاكدميية  - 1

 .42،ص1889للأاثر،
 .141،ترمجة:رميون فرنسيس،  ص2اندريه ابزان ، مايه السيامن،ج- 2
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نوار( ان الأطار ل حيجب الواقع بل يكشفه ،وما وعىل العكس من )ابزان(، يرى )جان ري 

 (1يكشفه يتخذ امهية مما حيجبه.)

وعىل وفق لك ما تقدم جند ان الأطار هو معلية اختيار العنارص اجلوهرية للصورة وعزلها 

 (2وفق مبدأأ اسايس هو)ان تكون الصورة منسقة وفقا للشلك اذلي تعطيه لها الشاشة()

 وظائف الأطار يف : وجيمل )ستيفنسون ودوبري(

 انه يسمح لصانع الفمل ابختيار املوضوع وعزهل وحتديده. -1

 أأظهار ماهو ابلغ الأمهية من الناحية الفكرية والأنفعالية. -2

 حذف ماهو غري رضوري ول عالقة هل ابملوضوع. -3

 يشلك الأطار اساسا لتكوين اللقطات لأنه مينحها البناء والتوازن واملعىن. -4

 يعتربالأطار)مس تطيال او مربعا( مرجعا لتنظمي حمتوايت الصورة وتكييفها. -1

 يؤمن الأطار مساحة من التكوين التشكييل ومركز للحدث ادلرايم . -1

 ان أأي صورة يمت عزلها حبدود واحضة املعامل ميكن ان حتمل خاصة لفت الأنتباه. -1

طار هل دور أأكرب من جمرد عزل ان معلية التاطري حبد ذاهتا ميكن ان ختلق معال فنيا.. والأ  -9

 الصورة ، فهو جيمعها اىل بعضها وجيعلها وحدة متاكمةل.

وقريبا اىل ما تقدم يرى املنظر السيامنيئ )رودولف ارهنامي(، )) ان حتديد الصورة يعترب اداة 

للتشكيل بقدر ما هو اداة للمنظور ، لأنه يسمح بأأبراز تفاصيل خاصة واعطاهئا دللهتا 

كام يسمح حبذف الأش ياء غري الهامة وكذكل أأدخال املفاجأأت بطريقة مباغتة يف  اخلاصة،

( وهو يشدد عىل ان الأثر الفين مرتبط حبدود الأداة. ذلا فأأن )) ااثرة الأهامتم  3الصورة(()

ميكن ان ختلق برتك ماهو همم أأو ملحوظ خارج الصورة. كذكل ميكن اتكيد اجزاء معينة 

( فاخملرج هل اماكنية الس يطرة عىل 4ث عن معىن رمزي يف مظهرها(()لأغراء املتفرج ابلبح

اهامتم املتفرجني من خالل الأطار ، ذكل لأنه عندما يضع الاكمريا حيث يريد،يعرض يف لك 

 مرة عىل الشاشة شيئا هل امهية.  

ويرى)جانييت( ان لك صورة فلمية حماطة بأأطار الشاشة اذلي حيدد عامل الفمل وعىل خالف 

اجنده عند الرسام او املصور الفوتوغرايف،جند أأن اخملرج ل يس تقبل تكويناته املؤطرة وكأهنا م

                                                            
 .211دومنيك فيالن،الاكدراج السيامنيئ، مصدر سابق، ص- 1
 .98-81،ص1883املؤسسة العامة للسيامن،  -رالف ستيفنسون وجان دوبري،السيامن فنا،ترمجة: خادل حداد،دمشق - 2
 .19رودولف ارهنامي،فن السيامن،ترمجة: عبدالعزيز فهمي، القاهرة: املؤسسة املرصية للتأأليف والرتمجة والنرش، ب.ت،ص- 3
 .91املصدر السابق نفسه، ص- 4
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متاكمةل ذاتيا.ذكل لأن الفمل بوصفه فنا دراميا وبوصفه فنا فضائيا)ماكنيا(،جيعل من املرئيات 

يف حاةل س يوةل دامئة. ذلا فأأن الأطار يقوم بوظيفة القاعدة للتكوين يف الصورة 

.وخبالف الرسام واملصور الفوتوغرايف فأأن اخملرج ل يقوم برتكيب الأطار عىل التكوين الفلمية

 ( 1بل التكوينات عىل اطار اثبت احلجم)

وميكن لنا ان خنلص من موضوعة مبا خيص اجتاه البحث،))ان التاطري هو الأختيار،والأختيار 

( فالتأأطريهو أأحد ابرزمفاصل 2هو ابراز العنارص ادلاةل اليت جيب ان يس تدل هبا املتفرج(()

أأنتاج املعىن ابلنس بة للمخرج وهو أأحد أأبرز مفاصل قراءة هذا املعىن ابلنس بة 

 للمتفرج،أأنطالقا من صورة فلمية مؤطرة مشحونة ابملعىن.

  compositionاثنيا: التكوين 

( ويعرفه put togetherوأأصل املصطلح هو لتيين ويعين وضع الش ياء بعضها مع بعض)

)جوزيف ماش يليل( عىل انه))ترتيب العنارص املصورة يف وحدة مرتابطة ذات كيان 

( ( وس نقترص عىل عرض عنارصتكوين اللقطة بوصفها صانعة للمعىن وموصةل 3متناسق((

 لدللةل وأأمه هذه العنارصيه:

اخلط : ويقسم اىل خطوط حقيقية وومهية. احلقيقية مهنا ما هو أأسايس وهدفه تكوين -1

( ومهنا ما هو غري فرعي وهدفه حتديد الفواصل بني املناطق 4البنايئ الرئيس للصورة.) الهيلك

( ( أأما الومهية وحسب )ماش يليل( فأأن العني عندما تتابع احلركة ختلق 5املضاءة واملعمتة

( ويتحمك يف لك ما تقدم 6خطوط اتصال تربط بني نقطة واخرى من نقاط احلركة يف املاكن.)

ى اس تقامته ولونه وطوهل ومسكه وعالقته ابخلطوط اجملاورة وفامي ييل عرض اجتاه اخلط ومد

 بأأنواع واشاكل اخلطوط ودلللهتا.

 ادللةل اجتاه اخلط

 معودي

 افقي

 ثبات ووقار وحيوية.

 راحة واس تقرار واسرتخاء.

                                                            
 .19رودلف ارهنامي، فن السيامن،ترمجة:عبد العزيز فهمي،القاهرة: املؤسسة املرصية للتأأليف والرتمجة والنرش،ب.ت، ص - 1
 .91املصدر نفسه، ص  - 2
 .23،ص1893جوزيف ماش يليل،التكوين يف الصورة السيامنئية،ترمجة:هامش النحاس،القاهرة:الهيئة املرصية العامة للكتاب، - 3
 .11،ص1813عبد الفتاح رايض،التكوين يف الفنون التشكيلية،القاهرة: دار الهنضة العربية،  - 44
 .11املصدر نفسه،ص- 5
 33ماش بليل،مصدر سابق ،صجوزيف - 66
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حياء للسقوط. مائل  توتر داخيل للمشاهد واإ

 ادللةل طبيعة اخلط

 مس تقمي

 منحين

 متقطع

 حلزوين

 اذلكورة والقوة

 النعومة والأنوثة والرقة

 الرتدد والعجز

الضيق او الأنعتاق )حسب اجتاهه لدلاخل 

 او اخلارج(

 

 

 تقس اميت فرعية أأخرى للخطوط

 ادللةل اجتاه اخلط

 معودي من اسفل اىل اعىل

 معودي من اعىل اىل اسفل

 اعطاء شعور ابلهبجة والعظمة

 احلزن او السقوطاعطاء شعورابلأنقباض او 

 افقي يف اسفل الصورة

 افقي يف اعىل الصورة

 افقي منحين قصري

 قاعدة ملا فوقها من تكوينات

احساس ابلثقل وااثرة الأحساس بعدم 

 الراحة

 ااثرة احليوية ابلتكوينات الأفقية

 مس تقمي حاد

 مس تقمي انمع

 ارشاق وحضك وااثرة

 وقار وهدوء

 مائةل متوازية

 مائةل متقاطعة

 مائةل مقسومة

 حركة ومهة ومعق

 تعرب عن الرصاع والقوة

 تزيد من الطابع احلريك

 

 -الشلك:-2
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تشلك الأجسام املادية اشاكل حارضه، ومن مث فأأن لها معىن ش به حمدد.وهذه الأشاكل لها 

مفهوم اويل ولها متثالت متعددة تبقى مرتبطة بأأصل الشلك.فاملثلث اذلي يرمز للقوة والثبات 

والصالبة، ميكن ان جنده يف املثلث الأمحراذلي ميثل صالبة وثبات قوات اجليش 

العرايق،مثلام جنده بصورة مبارشة عند ظهوراجلبال اليت تأأخذ شلك املثلث . والأشاكل 

ادلائرية تويح ابلأس مترارية وهتييء جمال للمشاهد يك يبحث ببرصه داخل هذه الشاكل ول 

موضوعية وفكرية. وشلك الصليب املتقاطع يعطي دلةل القوة خيرج عن خاريها فهيي وحدة 

 (1(اذلي يرمزللجامل والأنوثة)Sوالوحدة والأرتباط ابخلالق عند أأغلب الناس.وهناك شلك)

 -الكتةل:-3

ويه الوزن الصوري جلسم ما أأو مساحة او خشصية او مجموعة عنارص معا،وميكن أأن تمتثل 

ة ،أأو راس يف لقطة مكربة،او يف وحدات متجمعة يف وحدات مفردة كقمة جبل، أأو ابخر 

اكلتجمعات البرشية او جتمعات الأش ياء.ويرى )جانييت( ان اجلزء الأعىل من التكوين اثقل 

من اجلزء الأسفل ولكام اكن مركز ثقل الصورة واطئا لكام ازداد اتزان الصورة،وكذكل لكام 

نعزةل تبدو أأكرث ثقل من تك احتوى عىل اوزان كثرية، اما الأجسام واملوجودات امل 

 (2املتجمعة.)

 -الفضاء او الفراغ: -4

(،والفضاء يرتبط ابلكتةل لنه هو اذلي 3وهو احلزي اذلي يشغهل جحم ما،كام يعرفه )فرج عبو()

مينحها امهيهتا وسامه يف تشكيل املعىن ادلليل لها. فليك ندرك ارتفاع مبىن معني يس تلزم ان 

ا.ويرى)ماش يليل( انه لكام زاد الفراغ اذلي يفصل موجودات حنيط ابلفضاء اذلي حييطه

الصورة عن اخلط العلوي للأطار،لكام اصبح قاع الصورة أأكرث ثقال ولكام قل هذا الفراغ 

(ويرى)جانييت( ان الفراغ وس يةل تعبريية هامة يف الفمل،وذكل لأننا 4بدت الصورة مزدمحة.)

ن الناحية الأجامتعية والنفس ية،وان جحم الفضاء نعرف عن طريقه عالقات الناس فامي بيهنم م

اذلي تشغهل الشخصية يف الفمل ل يرتبط ابلرضورة مع س يطرته الاجامتعية الفعلية ولكن مع 

 (.5امهيته ادلرامية.)

                                                            
 .81لوي دي جانييت،مصدر سابق،صينظر: - 1
 .84املصدر السابق،ص 2
 .339،ص1892،بغداد:جامعة بغداد،1فرج عبو ،عمل عنارص الفن،ج- 3
 .84جوزيف ماش يليل،مصدر سابق،ص- 4
 .129جانييت ، مصدر سابق،ص- 5
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وأأثران ان ندع ابيق عنارص التكوين اكحلركة واللون والأضاءة وادليكور والأكسسوار والأزايء 

جمال انتاج الصورة للمعىن بل لأن اخلوض فهيا بشلك مفصل خيرجنا  ليس لأهنا غري هممة يف

 عن اطار البحث.

 املبحث الثالث: قراءة املعىن عرب الصورة الفلمية

ل حناول يف هذا اجلزء من البحث تقدمي ملخص عن فلسفة املعىن ، بقدر ما حناول الوصول 

الفين الأنساين، ذكل لأن الفن بال اىل مقرتابت تعاجل هذا املفهوم اخلطري يف جمال النشاط 

معىن اش به ابلضوضاء اليت من غري جدوى.فاملعىن دلى)س يد مجعة( هو))الصورة اذلهنية 

(فهو يؤكدهنا عىل 1اليت تثريها الصورة املرئية، والصورة اذلهنية خاصة وليست عامة(()

دلى)ابرت(  خصوصية املعىن، او ابلأحرى تلونه وتبدهل حبسب طبيعة املتلقي. واملعىن

بداع والأتصال ، ويف رايه انه  رضورة لزمة بوصفه الغاية من وراء اليشء ، وهو ادلافع للأ

حىت الأعامل اليت تدعي اهنا جتريدية وبعيدة عن أأي معىن حمدد، حىت هذه خاضعة لسلطة 

 املعىن،وذكل لأن )الال معىن(، يؤدي ابلرضورة اىل ان نلصق ابلعمل الفين صفة)اللأمعىن(،

وهذا يؤدي اىل ان معىن العمل التجريدي)س( هو )الالمعىن(.يقول ابرت عن تك 

الأعامل))أأن ذكل الأدعاء بعدم وجود معىن يكس هبا معىن الامعىن ليكون معناها او مغزاها 

( واملعىن يف حقيقته هو جوهر)فكري( يس بغه املتلقي عىل اجلزء املادي 2ان ل معىن لها(()

ن صوات أأم صورة.ويرى)روبرت شولز())أأن معىن العالمة او اللكمة هو اذلي يتلقاه سواء أأاك

 ( ودلى)صالح فضل(3حمض وظيفة ملاكنهتا يف نظام تباديل،واس تعاملها يف موقف تتابعي.(()

فأأن املعىن هو ما يدل عليه اليشء،ذلا لزم الأمر أأن نفهم )املدلول( أأو املشار اليه،أأي اليشء 

ةل او الأشارة ويه العالقة الشخصية ابليشء، أأو الظاهرة العقلية يف حد ذاته،وان نفهم ادلل

( ويؤكد  4اليت يفهم هبا هذا اليشء.وهذا املوقف مبين عىل اجتاه اديب واخر س مييايئ لغوي.)

 (5لميكن أأن يكون املعىن شيئا منفصال عن العمل الفين(() (()جريوم س تولناز( قائال

واذ يؤكد)رومان ايكوبسن( عىل ان الرساةل ل تقدم ول ميكن ان تقدم لك املعىن ،وعىل ان 

يصاهلنس بة عالية من املعىن اذلي يراد  ، وعىل  الأنصاليفهم من الس ياق والشفرة ووسائل  اإ

                                                            
 .133،ص1882عامل املعرفة،-الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنونس يد مجعة يوسف، سايلكوجية اللغة واملرض العقيل، - 1
 .8،ص1881خوان اببلو بونتا، العامرة وتفسريها،ترمجة :سعادعبدعيل،بغداد:دارالشؤون الثقافية،- 2
 .19،ص1884روبرت شولز،الس ميياء والتأأويل،ترمجة:سعيد الغامني،بريوت:دار غارس للنرش والتوزيع،- 3
 .311،ص1891، 3فضل،النظرية البنائية يف النقد ادليب،بغداد:دار الشؤون الثقافية،طينظر:صالح - 4
 .392جريوم س تولنياز،النقد الفين،ص- 5
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(.واذ تؤكد )ماري لكري( عىل ان بعض 1ان املعين يمكن ابختصار يف الفعل التصايل مبجمهل)

وجود الصورة وعىل ان املعاين تنشأأ من  أأظهرهبفقدان لك معىن  تويح بعد هنايهتا الأفالم

خالل بنيان جاميل تؤكد فيه الرواية رسدها لأحداث القصة عن طريق عالقات الصور 

 (2ببعضها ببعض،ول ميكن ادراك املعىن من خالل مضمون الصورة.)

أأهنا تتحدث عن املعىن الأجاميل العام وهو وأأذ حيرتم الباحث هذه الأراء ويقدرها الا انه جيد 

املعىن عرب الصورة وهو هبذا  أأنتاجخارج نطاق البحث،اذ ان البحث يتحدد يف 

الوصف)معىن جزيئ( ابلنس بة للخطاب الرسدي الصوري مبجمهل وهو) معىن اتم( ابلنس بة 

يكون  للصورة ذاهتا او ابلنس بة للحدث حبد ذاته. واحلديث عن املعىن يف الصورة ل

( بل بوصفه 3بوصفه))كياان مس تقرا مقررا سلفا مير بدون عوائق من املرسل اىل املس تقبل(()

فصاحمعلية مس مترة حتتاج اىل اس تقراء الصورة  عنه. وقريبا اىل ما تقدم يرى )اكرانب(،  لالإ

)) ان اذلي هيب معىن نظراي لقضية ما ،ليس حضور الصورة والأفاكر ، ولكن اماكن 

 (4ضااي ادراكية مهنا(()اس تنتاج ق

ورمبا هذا ما دعى املدرسة الشلكية الروس ية اىل ))العزل بني املعىن املتشعب الأرتباطات 

( ولو حتدثنا عن قراءة الصورة لوجب احلديث 5وبني ادلال املادي اذلي تعتربه موثوق فيه(()

هذا، ذكل لن عن قاريء لها  تتوفر هل املواصفات اخلاصة او القدرة عىل فعل القراءة 

الصورة لها))طاقة اكمنة مودلة للمعىن، اهنا مصدر ل ينضب من ادلللت ،واحملرك الأسايس 

ل ينبغي ان  ((( وقريبا من هذا ينهبنا )عبد الفتاح لكيطو( قائال6لهذه ادلللت هو املتلقي(()

قيقة عن لك نقف عند املعىن احلريف، وان حرفية النص ليست الا وهام يريم اىل اخفاء احل 

( وهناك مفارقة هامة جيب التوقف عندها، اذ ان الطبيعة 7من ليس اهال اىل معرفهتا(()

الأيقونية للصورة تويح ابتداءا مبامثةل الصورة لليشء اذلي تظهره ، ولكن الصورة الفلمية 

                                                            
 .11البنيوية وعمل الأشارة،مصدر سابق،ص- 1
، 1ية، العددينظر:ماري لكري روابر،حول الأماكانت احلالية للتعبري السيامنيئ،ترمجة:قدرية ابراهمي،جمةل الثقافة الأجنب - 2

 .91،ص1891
 .11البنيوية وعمل الأشارة،مصدر سابق،ص- 3
فالسفة القرن العرشين، ترمجة : اديب يوسف،دمشق، منشورات وزارة  -مورتون وايت، عرص التحليل - 4

 .239،ص1811الثقافة،
 .193،ص1889عبد العزيز محودة،املرااي احملدبة، الكويت اجمللس الوطين للثقافة،- 5
 .49،ص1881(،1دار سال،العدد)-امحلداين، حنو ل شعور للنص،جمةل دراسات س مييائية ادبية لسانية،املغرب:فاسمحيد - 6
 .13، ص1891عبد الفتاح لكيطو ، الكتابة والتناخس، ترمجة: عبد السالم بن عبد العايل، بريوت: املركز الثقايف العريب، - 7
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ليست كأي صورة اخرى، اذ اهنا مشحونة ابملعىن، وهذا املعىن ميرر يف الصورة عرب عنارص 

 التكوين اكخلطوط والكتل واللون والفضاء واحلركة وغريها.

ومن هنا فأأن اش تغال هذه العنارص يفيض اىل )دلةل( مما تس تدعي قرائهتا وربطها ابلعنارص 

اليت ودلهتا من دوال ومدلولت. ومن هنا يشري)رولن ابرت( ،))وبقويل دلةل اشري اىل 

( ومن هنا هيامج ابرت القائلني بشفافية الرساةل 1.(()معلية توليد املعىن،وليس اىل املعىن نفسه

وشفافية التلقي فهم يرصون عىل اعتبار )ادلال (الرشيك الأكرث رزانة من)املدلول(،وبذكل 

يلزمون اخلطاب وعىل حنو تعسفي اىل معىن تعسفي اىل معىن احادي،يف حني انه يطالب 

ان تقوض رقابة املدلول وارصاره القمعي عىل بأأاتحة اجملال لدلوال ان تودل املعىن كام تشاء. و 

( (وابرت يف رايه هذا يشري اىل وجود نوعني من الرسائل )النصوص، 2معىن واحد.

الصور(،احداهام )مغلقة( ذات معىن حمدد تثبط املتلقي عرب ارصارها عىل معىن حمدد ومرجع 

ق واحض وجوهري بيهنام (والفار  3معني، وأأخرى )مفتوحة( تشجع املتلقي عىل انتاج املعاين.)

اذ ان الصورة املغلقة جتعل املشاهد مس هتك ملعىن واحد وحسب، يف حني الصورة املنفتحة 

حتول املشاهد اىل منتج لها. وقريبا من هذا يرى) يوري لومتان( ان املعلومات اليت نتلقاها 

واقعي، ولن يكون من الفمل ليست فقط معلومات سيامنئية،ذكل ان الفمل يظل مرتبطا ابلعامل ال

مفهوما ما مل يتوصل املشاهد اىل متيزي هذا اليشء او ذاك من الأش ياء احمليطة به يف الواقع 

(.اذ ان النص الفلمي كام يرى لومتان 4وكيف تمت ادللةل عليه عرب ما يعرض عىل الشاشة(()

وهذا بدوره ))يرتبط جبوانب حياتية عدة،جوانب قامئة خارج حدود النص الفيلمي حبد ذاته، 

( ولكن عند احلديث عن الصورة الفلمية كبؤرة للمعىن 5يودل سلسةل متاكمةل من ادلللت(()

ولدللةل ، جيب ان ل خنرج عن حقيقة جوهرية مفادها ان)) ادللةل السيامنئية يه دلةل يعرب 

اق ( أأن انس6عهنا بوسائل اللغة السيامنئية ويس تحيل وجودها خارج نطاق هذه اللغة(()

وانظمة ادللةل فلمية خالصة ولكن املعاين ميكن ان تكون خارج الفمل. وملا اكنت ادللةل يه 

الناجت لتحليل اويل تش تغل عليه الس ميياء مبختلف اشاكلها ذلا اكن لزاما ان نتعرض اىل انواع 

                                                            
 .113،ص1881مجة:سعيدالغامني، بريوت: املؤسسة العربية لدلراسات والنرش،رامان سدلان،النظرية الأدبية املعارصة،تر - 11
 .113املصدرنفسه،ص- 2
 .111ينظر:املصدر نفسه،ص- 3
 .12يوري لومتان، س مييائية الفمل، مصدر سابق،ص- 4
 .11املصدر نفسه،ص- 5
 .11يوري لومتان، مصدر سابق،ص- 6
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العالمات حسب الس مييوطيقي الأمرييك)تشارلس ساندرس بريس(  لأعتقادان  بأأن التقس مي 

ي قدمه للعالمات أأكرث قابلية للتطبيق عىل الصورة الفلمية من تقس اميت العامل اذل

 السويرسي)فرديناند دي سوسري( لأن الأخري ختصص يف اللسانيات.

والعالمة دلى بريس )) يه يشء ما ابزاء الفكرة اليت تنتجها او حتول فهيا...ذلا فقد دعي 

( 1اليت يعود الهيا فضل توليدها، تعبريها(() موضوعها لك ما تنقهل، ودعي مدلولها والفكرة

( وتطورت بوصفها علام افرتق عن اصهل )الس مييلوجيا semioticsوترخست )الس مييوطيقيا 

simiology  بوصف الس مييوطيقا تشكيل وبناء لعمل ما وراء اللغة اذلي حيتوي اللغة )

 الأوىل.

تفسري معاين ادلللت والرموز ( اذلي هو عمل simanticsومن مث تطور )عمل ادللةل 

لسنية، لأنه يعمتد علهيا اصال ويطورها) (. ومن مث يكون تعريف 2والأشارات وهو امتداد للأ

تعىن بدراسة نظام حمدد من انظمة  ((ادللةل من الناحية اليت ختص البحث عىل اهنا

ويف جانب اخر ( 3التوصيل، ومن خالل عالماته واشاراته، ودراسة املعاين ايامن وجدت((.)

ان اعتربت اللغة نظاما للمعلومات، او بعبارة ادق نظاما اتصاليا  ((يؤكد )ابملر( قائال

( ويؤكد )لكود جرمان 4فس تكون وظيفهتا عبارة عن ربط رساةل)املعىن( مبجموعة عالمات(()

ما ورميون لوبالن( عىل ان عمل ادللةل هو دراسة املعىن. ويوحص بأأن موضوع ادللةل هو لك 

(. اما الفرق بني ادللةل والعالمة 5يقوم بدور العالمة او الرمز سواء ااكن لغواي او غري لغوي)

فأأن ادللةل عىل يشء ما ميكن لك انظر فهيا ان يس تدل هبا عليه. اكلعامل ملا اكن دلةل عىل 

ه يف اخلالق اكن دالا عليه للك مس تدل به. وعالمة اليشء ما يعرف به املعمل هل ومن شارك

معرفته دون لك واحد، اكلتصفيق جتعهل عالمة ليشء جمليء زيد،فال يكون ذكل دلةل الا ملن 

يوافقك عليه.مث جيوز ان تزيل عالمة اليشء بينك وبني صاحبك فتخرج من ان تكون عالمة 

هل، ول جيوز ان خترج ادللةل عىل اليشء من ان تكون دلةل عليه، فالعالمة يكون ابلوضع 

 (.6ةل ابلقتضاء)وادلل

                                                            
 .32،ص1881احلاكية،ترمجة:انطوان ابو زيد،املركز الثقايف العريب،امبريتو ايكو، القارىء يف - 1
 .9،ص1881حنو حتليل س مييايئ للأدب،دمشق:وزارة الثقافة،-محمد عزام،النقد وادللةل- 2
 .8املصدر نفسه، ص - 3
 .9،ص1891اجلامعة املستنرصية، -ف.ابملر،عمل ادللةل،ترمجة: جميد املاشطة، بغداد- 4
 .1،ص1884جريمان ورميون لوبالن، عمل ادللةل،ترمجة:نور الهدى لوشن،دمشق:دار الفاضل ،ينظر:لكود  -5
 .21،ص1881خان يونس،-نور الهدى لوشن:عمل ادللةل،ليبيا- 6
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والأمر اذلي هيمنا من عمل ادللةل، ان هناك دلةل اعتباطية ودلةل مربرة تكون فهيا املناس بة 

بني ادلال واملدلول مناس بة طبيعية، حبيث يفيد ادلال مدلوهل ويدل عليه بفضل ما حيمهل يف 

 ذاته من خواص ل بسبب اصطالحنا عىل ان يكون قرينا هل.

اذا نقدم اىل مفهوم العالمة وحنن يف معرض احلديث عن ادللةل والأجابة يه اذن لنتسائل مل

يف))ان ادلال بال مدلول جمرد يشء من الأش ياء ،لنئ اكن هل وجوده املادي احملسوس، فأأنه 

غري ذي دلةل، فكيف يكون دالا وهو ل يدل؟ واملدلول بال دال امر ليتحقق ول يتصور، 

ما عالقة ادللةل ابملعىن، فتحدد ابتداءا عندما مت تعريف عمل ادللةل (. ا1فهو والعدم سواء(()

عىل انه دراسةاملعىن ،)) واملعىن هو الصورة اذلهنية اليت يقابلها اللفظ اوالرمز او الأشارة، 

ومنه دلةل اللفظ عىل املعىن احلقيقي واجملازي، دلةل القول عىل فكر املتلكم ودلةل الالفتات 

 الطريق عىل اجتاه السري، ودلةل السكوت عىل الأقرار، ودلةل الباكء عىل املنصوبة يف

( ودلى )موانن( فأأن املعىن يتحدد ابلقمية اليت يتخذها املدلول يف س ياق. اذ ميكن 2احلزن(()

ان يكون املدلول واحدا لكن املعىن قد خيتلف ابس تعاملت املدلول ، كقولنا )البيت البيض( 

 ي ولكنه مؤسسة احلمك يف امرياك.فهو ليس بيت عاد

واتسيسا عىل لك ما تقدم فأأن جعل الصورة الفلمية تعين شيئا ما ، هو يف حقيقته تواصل 

يفرتض ارتباط مجموعة عالمات مبجموعة عالمات اخرى . ذكل لأن )) الفهم فعل حتويل من 

ن حيتاج املتفهم اىل مادة عالمية اىل اخرى، وليس اندماجا يف املادة العالمية الواحدة ، اك

( وحىت لو حاز املشاهد عىل 3احلركة لأدراك معىن احلركة واىل اللكمة ملعرفة معىن احلركة(()

هذا الفهم ابمتالكه ملفتاح شفرة هذه العالمة ملا تعرف عىل لك املعىن، فأأذا ما اتفق 

فس النوع الأاكدمييون عىل ان الزاوية املرتفعة تسحق الشخصيات معنواي،فأأن لقطة من ن

لأحد الالعبني يف ملعب كرة القدم ل تعين للمشاهد هكذا مفهوم.ذلا فان القاعدة املتفق علهيا 

ل تكفي لضبط ادللةل مامل حتيط ابجلو العام او الس ياق واذلي جتري فيه، وينطلق )مصطفى 

العرص الكيالين( من عدم فهم واحص للصورة الفلمية واش تغال املعىن فهيا،فهو يرى يف هذا 

خضوع اتم )للصورة التلفازية( وصناعة الأيقوانت مما ادى اىل تغري سامت املعىن وان لك 

التقنيات احلديثة ختدم سلطة املعىن الواحد اذ ان الرؤية الإجاملية دليه يف الصورة تقمع 

التأأويل ول تتيح جمال لأس تقراء املعىن،لأهنا تقدم احلقيقة عارية من أأي مغوض يس تدعي 
                                                            

 .29-21نور الهدى لوشن، مصدر سابق، ص- 1
 .31املصدر السابق نفسه،ص- 2
 .31،ص2221(،12-8استبداد املعلومة،جمةل افاق عربية، العدد)مصطفى الكيالين، الكتابة والقراءة والنقد بني الفكرة و  -3
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( وبعيدا عن هذا الراي املتصلب نعود اىل تقس اميت )بريس( لس تجالء كنه العالمة 1مل)التأأ 

دليه، فعىل خالف )سوسري( القائل بثنائية ادلال واملدلول جند دلى بريس تقس امي ثالثيا 

( (ويرد يف مصادر اخرى عىل انه )املصورة واملوضوع 2هو:)الأشارة واملوضوع واملعىن(

 (.3والتعبري()

 بق املفاهمي وان اختلفت التسميات . وحسب الأيت:وتتطا

(وهو ما 4املصورة:)) يه يشء ما ، قامئ ليشء اخر ومدرك او معرب عنه من خشص ما(() -1

يقابل الأشارة دلى ) محمد عزام( يف تعريفه لبريس فهيي))حدث او يشء يشري اىل احلدث او 

آخر، وانه لبد للأشارة من ان تكون خمتلفة عن الأشا رات الأخرى ول بد للأشارة يشء أ

 (5من مادة او مرجع،كام كام ل بد من مؤول لها(()

(.ويه ل 6املوضوع :ان العالمة او الأشارة تنوب عن يشء ما،وهذا اليشء هو موضوعها) -2

 تنوب عنه من لك يهاته،ولكن ابلرجوع اىل الفكرة او الركزية.

العالمة،فأأهنا ختلق يف عقهل عالمة معادةل لها او رمبا التعبري او املعىن :عندما يدرك الشخص  -3

 (.7اكرث تطورا مهنا ، وهذه العالمة اخمللوقة يه التعبري)املعىن()

 وابرز العالمات دلى بريس يه  :

،او العالمة الصورية: وهذه العالمة تقوم عىل ان للمعىن فهيا تعبريا جوهراي Iconالأيقونة  -أأ 

اذلي تشري اليه بفضل ما متتلكه من سامت خاصة هبا وحدها.وان ممتزيا وأأهنا حتيل لليشء 

الأيقونة تغدو عالمة لليشء مبجرد مشاهبهتا هل.وعىل هذا الأساس فأأن أأي يشء ميكن ان 

 يكون ايقونة لأي يشء اخر.

: ويه اشارة حمددة مبوضوعها ادلينايم مبقتىض العالقة الواقعية اليت  Indexاملؤرش او ادلليل  -ب

به.ويه اشارة تفقد خصائصها ادلللية اذا فقدت مرجعها،ذلا فأأهنا عالقة جماورة بني تربطها 

 الأشارة واليشء املشار اليه.

                                                            
 .43ينظراملصدر نفسه،ص -1
 .12محمد عزام، النقد وادللةل ، مصدر سابق،ص- 2
 .11،ص1891رولند ابرت،مبادىء يف عمل ادللةل،ترمجة:محمد البكري،بغداد:دار الشؤون الثقافية،- 3
 .11،ص1891دار الثقافة للنرش،-الس مييلوجيا،ادلار البيضاءمحمدالرسغيين،حمارضات يف - 4
 .12محمد عزام، مصدر سابق،ص- 5
 .11مبادىء يف عمل ادللةل،مصدر سابق،ص-رولند ابرت- 6
 .11املصدر نفسه،ص - 7
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يقول بريس ان املؤرشهو))اشارة تعود اىل يشء ما،ل يوجد لوجود ش به او مقارنة بيهنام 

ميا وماكنيا بيهنا وبينه، ول لكوهنام تشرتك معه يف خصائص هامة ،بل لأهنا متتك ترابطا دينا

وبني اليشء املفرد من يهة، وبيهنا وبني حواس وذاكرة الشخص اذلي يس تعملها من يهة 

( ومثال ذكل هو احلرارة املرتفعة اليت تدل عىل املرض، والغيوم اليت تدل عىل 1اخرى(()

 املطر، وادلخان اذلي يدل عىل النار.

قانون متفق عليه، يتعلمه الأفراد :وهو عالمة تدل عىل اليشء بفعل  symbolالرمز -ج

الرمز هوة اشارة تعود اىل اليشء اذلي يدل عليه بفعل  ((اذلين يس تعملونه.ويقول بريس 

( 2قانون يتكون عادة من تداع عام للأفاكر.وحيدد ترمجة الرمز ابلرجوع اىل هذا اليشء(()

 اكملزيان اذلي يرمز للعداةل.

سابقة ويه الأيقونة الصورية واملؤرش والرمز، يف وتدخل انواع العالمات )الأشارات( ال 

س ياقات دللية داخل الصورة الفلمية لأنتاج املعىن فلك واحدة من هذه العالمات متثل 

)دالا( ومت مث تكون حباجة اىل )مدلول( وعندما يكون ادلال هو اجلزء املادي من هذه 

 ،وعندها نكون ازاء الأيت:العالمة ويقابهل املدلول اذلي هو الفكرة اليت يس تدعهيا 

 الفكرة العالمة

 عالقة اندماج بني العالمة والفكرة يف حضور واحد. الأيقونة

 عالقة اقرتانية اس تدللية،يش تق فهيا الغائب من قرينه احلارض. املؤرش

عالقة أأس نادية اتفاقية حبسب الس ياق الاجامتعي والثقايف اذلي  الرمز

 يعمل يف بيئة الرمز.

 

ويذكران يوري لومتان وحنن يف جمال احلديث عن الصورة الفلمية أأن العالمات الأيقونية 

الصورية تغدو احياان عالمات اصطالحية وذكل لفرط تعقيدها،حبيث تفقد صفة التسمية 

املبارشة وتفقد صفة الأندماج بني العالمة والفكرة يف حضور واحد، وهذا حييلنا اىل مفهوم 

اننا))لن نمتكن من قرائهتا بسهوةل الا داخل مناخ ثقايف واحد،واهنا تصبح  قراءة الصورة غري

( ان تعقيد الصورة 3غري قابةل للأدراك اذا جتاوزان حدود هذا املناخ الزمانية واملاكنية(()

                                                            
 .11النقد وادللةل،مصدر سابق،ص- 1
 .11املصدر نفسه،ص - 2
 .13س مييائية الفمل ، مصدر سابق،ص - 3
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الفلمية بدخول عنارص خمتلفة ومتباينة التأأثري يف معلية انتاج املعىن يس تلزم حضورا واحضا 

العنارصاي توفر قصدية حمددة من قبل الفنان يف ترتيهبا،وتس تلزم حضورا ادراكيا من هذه 

 من املشاهد لفهمها.

ويؤكد)جيل دولوز( عىل ان الصورة الفلمية يه دامئا جوهر تعبريي ،وعىل ان اجملموع املغلق 

 اذل ي تقدمه يوصف بأأنه منظومة برصية ذات معىن وفقا لغىن موجوداهتا ولغىن دلةل هذه

املوجودات اليت قد تظهر))متجاوزة أأي تسويغ روايئ او عىل حنو امع أأي تسويغ معيل، واليت 

( ويؤكد 1رمبا قد جاءت لتؤكد للصورة املرئية وظيفة قرائية ، فامي وراء وظيفهتا البرصية.(()

آخر عىل ان ))الصورة تكون مقروءة يف الوقت اذلي تكون فيه مرئية(() ( ذكل 2يف ماكن أ

طار اذلي يقتطع جزءا من الس يل البرصي املتدفق ينبئنا دامئا ))بأأن الصورة لتعرض لأن الأ 

نفسها من اجل الرؤية وحسب، وأأمنا يه مقروءة بقدر مايه مرئية، فالاكدر يمتتع هبذه 

الوظيفة املضمرة،الا ويه تسجيل معلومات ليست صوتية حفسب بل وبرصية. فأأذا كنا نرى 

داخل الصورة ،فذكل لأننا ل حنسن قرائهتا عىل الوجه  قليال جدا من الأش ياء يف

( ( ويضيف دولوز بأأن الصورة لفلمية احلديثة حتيل اىل وجوب قرائهتا،وليس 3الأمكل((

لفتقارها للصوت كحال السيامن الصامتة،بل لأهنا يف حد ذاهتا تكشف عن ))قراءة ختصها لكيا 

ما اكن يناديه)أأيزنش تاين( من جعل  ( ان لك ماتقدم حييل اىل4، ول ختص سواها((|)

الصورة حقال جديدا للتجريب هل، وهو ما جيعل الصورة الفلمية نقطة للتقاء افاكر واراء 

اخملرج )املؤلف( والفمل واملشاهد يف بوتقة واحدة صورية خالصة  خالل الرموز،واذلي يعيدان 

يتواجدان معا)الصدمة  اىل الصور، ومينحنا من جديد صدمة انفعالية .ان جعل الأثنني

 (.5والفكر( يعين امجلع بني ادلرجة الأعىل من الشعور بني املس توى الالشعوري الأمعق.(()

واتسيسا عىل هذا فأأن عىل لك عنرص ان يوضع بطريقة تؤدي دورها يف جمال معلية انتاج 

لعمل للمعىن وايصال ادللةل ،ذكل لأن))الأش ياء اليت ليس لها دلةل لماكن لها يف ا

(ومن هنا نفهم ايضا )) أأن حتديد الصورة يعترب اداة للتشكيل بقدر ما هوة اداة 6الفين(()

                                                            
 .21.ص1881احلركة أأو فلسفة الصورة،ت:حسن عودة ،دمشق:املؤسسة العامة للسيامن، –لوز،الصورة جيل دو - 11
 .322،ص1888الزمن،ترمجة:حسن عودة،دمشق ،املؤسسة العامة للسيامن،-جيل دولوز،الصورة- 2
 .22الصورة احلركة،مصدر سابق،ص- 3
 .321-324الزمن، مصدر سابق،ص-الصورة- 4
 .214املصدرنفسه،ص- 5
آرهنامي،فن السيامن، مصدر سابق،ص- 6  .11رودولف أ
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(وذا اكن لك هذا من 1للمنظور،لأنه يسمح بأأبراز تفاصيل خاصة وأأعطاهئا دللهتا اخلاصة(()

آخر،اذ يرى)ابرت( يف الصورة الفوتوغرافية  واجب اخملرج ، فأأن واجب املشاهد من نوع أ

(يف حني ان )جوليا كرستيفا( ترى يف الصورة 2ثيقة عن حقيقة حنن يف مناى عهنا.(()جمرد))و 

الفلمية اهنا تس تدعي اسقاط اذلات فامي تراه، أأي تعرض الصورة احلدث كحاةل تعيشها اذلات 

(وهذا متأأيت من ))فنان الفمل 3يف اللحظة احلارضة،وان الأنطباع املتودل عهنا يوصف ابحلقيقة.)

ل انواع الس يطرة املمكنة عىل اهامتم املتفرجني لنه حني يضع الاكمريا حيث ميتك افض

(كذكل فأأن ))ااثرة 4يريد،يعرض يف لك مرة عىل الشاشة لك يشء هل أأعظم الأمهية.(()

الأهامتم ميكن ان ختلق برتك ما هو همم او ملحوظ خارج الصورة.كذكل ميكن اتكيد اجزاء 

( ويف لك الأحوال ابلأماكن 5ن معىن رمزي يف مظهرها.(()معينة لأغراء املتفرج ابلبحث ع

))ترتيب العنارص الأصلية لعامل الواقع مضن عالقة برصية ميكهنا ابرازمعىن املشهد بصورته 

(وليس يبعد عن لك هذا ما يراه )لوي دي جانييت( من ان ))امه مصدر للمعىن 6الأقوى(()

حول املعىن يف بعض الأحيان لغري الصورة نفسها، ( وقد  يت7يف السيامن هو الصورة املرئية(()

اىل حيث عنارص اخرى تشاركها يف انتاج املعىن، فأأذا اكن اخملرج يس تطيع ان يعرب عن 

العنف بأأس تخدام اخلطوط املائةل واملتغرية الأجتاه، واللقطات الكبرية والزوااي الواطئة جدا 

، فأأنه من جانب اخر يس تطيع ان يعرب عن  وتباين الأضاءة احلادة والتكوينات غري املتوازنة

آةل التصويروعن طريق احلوار واملونتاج واملؤثرات  العنف من خالل احلركة للموضوع وأ

ا خنلص من لك ما تقدم اىل 1واملوس يقى الصاخبة ويف احيان قليةل قد يس تخدهما مجيعا.وهك

قدم صورة متحركة ان لك صورة فلمية))تتطلب فرضيا تعدد امللفوظات الرسدية ،فكيف ت

دلةل او معىن مقصودا؟ ما دامت الصورة تظهر ول تقول،ففي لك صورة توجد عىل الأقل 

)هذا بيت(( أأي تقتيض اان مبدع الفمل (عبارة اشارية،فصورة بيت ل تعين بيتا وامنا تعين 

                                                            
 .19املصدر نفسه، - 1
 .122،ص2221(،12-8الفوتغراف والسيامن،ترمجة:فاحل حسن، جمةل افاق عربية،العدد)-جوليا كرستيفا،اللغة املرئية- 2
 .122ينظر:جوليا كرستيفا،مصدر سابق،ص- 3
 .99رودولف ارهنامي، مصدر سابق،ص - 4
 .91نفسه،صاملصدر - 5
 .11رالف ستيفنسون وزميهل،السيامن فنا،مصدر سابق،ص - 6
 .128جانييت،فهم السيامن، مصدر سابق،ص - 7
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فعنا ( وهذا يعين ان الصورة الفلمية حتيك بقدر ما تد1اشري اليك ان تنظراىل هذا البيت(()

 اىل قرائهتا ويه العملية اليت تتطلب حضورا ذهنيا واعيا لأنتاج واس تخالص ادللةل.

 

 مؤرشات الأطار النظري

يقوم اخملرج بزرع نوايت صغرية للمعىن عرب عنارص التشكيل املرئية بصورة مقصودة او -1

 عفوية.

عزل واختيار املواد الهامة امه العنارص التشكيلية يف انتاج املعىن هو الأطاراذ يقوم بعملية -2

 وحذف ما هو غري رضوري وهو اساس التكوين.

 تتكون مظومة التكوين الصوري من ) اخلط والشلك والكتةل والفضاء واحلركة واللون(.-3

 للك جزء من هذه املنظومة دور يف انتاج املعىن وأأيصال ادللةل. -4

الصوري لأنتاج املعىن وايصال تتشلك منظومة العالمات ابلتفاعل مع منظومة التكوين  -1

 ادللةل.

 ابرز انواع العالمات ذات الصةل ابلتشكيل الصوري يه الأيقونة والرمز واملؤرش. -1

جراءات البحث وحتليل العينة ومناقش هتا(  الفصل الثالث ) اإ

 مهنج البحث:اول:

الأكرث  اعمتد البحث عىل املهنج الوصفي اذلي ينطوي عىل التحليل والتفكيك بوصفه املهنج

ىل مبتغاه الأساس يف اس تقراء املعىن عرب قراءة الصورة الفلمية  يصال البحث اإ جناحا يف اإ

 واليت تتحقق وفق مؤرشات الأطار النظري.

 اختيار العينة الفلمية:اثنيا:

ىل انتخاب العينة الفلمية هو ادلور البارز لفاعلية العنارص  -1 من الأس باب اليت دعت اإ

لأندماج التقنية وامجلاليات وفق بناء درايم فاعل مع تصاعد وترية الرسد التشكيلية للصورة و

 الفلمي اعطت جمال ومفتاحا لقراءة الصورة الفلمية.

ىل ذكل-2 فأأن العينة الفلمية اليت حنن بصدد حتليلها وقراءة العنارص التشكيلية عىل  اضافة اإ

ىل  وفق ما جاء من مفاهمي سابقة يه من الامنذج الفلمية املمتزية اليت دعت الباحت  اإ

ىل النتاجئ املرجوة فهيا.  التصدي لها وأأخضاعها لدلراسة بغية الوصول اإ

                                                            
 .13،ص1884قراءة س مييائية،املغرب:دار توبقال للنرش،–عبد الرزاق الزاهري،الرسد الفلمي - 1
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ن الفكرة ومبس توى عايل من الأتقان وذكل من خالل للتعبري عتوافر احملور التقين وامجلايل -3

ىل مواضيع  توظيف بعض الرباجميات اخملتصة ابلتحريك واليت اعطت حرية اكرب يف ادلخول اإ

 أأكرث تعقيدا واقل لكفة من الناحية الأنتاجية.

ولعل من أأمه الأس باب هو اعامتد الفمل اعامتدا لكيا عىل الصورة واملوس يقى املصاحبة متخليا  -1

لكيا عىل العنارص التشكيلية يف الصورة وهو الأصل  عن احلوار مما جعل الرسد يعمتد اعامتدا

 .يف تعبريية الصورة ، مما اعطى الصورة معقا لأنتاج املعىن وأأيصال ادللةل

 اثلثا: معلومات عن العينة الفلمية:

Film by: Carlos Lascano 

Written Animated and directed by: Carlose lascano 

Orginal music by :sandy lavallart 

Camera light:Bernardo casali 

Cinematography:Carlos lascano 

Edeting: Carlos lascano 

Cast(In ordere of appearance) 

Lila:Alma Garci  

Alegandro Gomez 

Lujan copra 

Rodolfo steiner 

Rodrigo josserme 

Paula lema 

Produced by: Carlos lascano 

 

 رابعا: حتليل العينة الفلمية:

وذكل حسب  مجيةل ط هبا من زوااي ومواضيعور حول فتاة تقوم برمس ما حييقصة الفمل تد

ىل صورخميلهتا اليت تظفي عىل   املنظر الكثري من امجلال والابداع لتحول الواقع من حولها اإ

 ومواقف اكرث ارشاقا وهبجة .
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( وللكشف عن ادلور الفاعل لعنارصالتعبري الشلكي ودورها lilyويف حتليلنا للعينة الفلمية)

ىل ان اختيار  ميةوقراءة الصورة الفل  من يهة يف بناء اللقطة من يهة اثنية لبد من الأشارة اإ

يار وقد مت اخت  ،ولكن مبين عىل اشرتاطات علمية وأأاكدميية العينة الفلمية جاء بطريقة انتقائية

ذروات تكوينية من الناحية الفنية  وأأخضاعها للتحليل كوهنا متثل يف الفمل اللقطات واملشاهد

والتقنية وامجلالية وهذه اذلروات تقابل حلظات هممة عىل مس توى الرسد الفلمي ، وعىل 

ىل اس ناد وتفعيل لك عنارص الصورة والصوت لتكون مقة  أأعتبار أأن هذه اللقطات حباجة اإ

والتكوين يف الصورة الفلمية هو حلظات هاربة..مبعىن اكرث وضوحا  وانتاج املعىن يف التاثري

نعين انه تكوين مضن احلركة املس مترة وهذا ما جيعل من معلية قراءة الصورة الفلمية ليست 

ابلأمر اليسري من ويهة نظر الكثري من الباحثني والأاكدمييني وعىل هذا الأساس س يكون 

ىل وجود ذروات تكوينية فهيا. تصوران بأأن الصورة  الفلمية قابةل للقراءة ابلأستناد اإ

يف املشهد الاول وحتديدا يف اللقطة الأوىل نشاهد لقطة كبرية ليد فتاة ويه تقوم ابلرمس عىل 

ىل احدى الزهور املوضوعة عىل سطح املكتب من خالل هذه  سطح املكتب ويه تنظر اإ

ىل موضوعة الفمل ومنط الشخصية املفرطة يف اخمليةل وعامل الفن  اللقطة الأستباقية ندخل اإ

ىل موضوعة الفمل الرئيس ية اليت تدور  والرمس وجعل املشاهد يهتيأأ من الناحية النفس ية اإ

  حولها الأحداث وكام يف الصورة املقابةل:

للشخصية ويهء  تعلق ابجلانب ادلليل والنفيساملشهد الأول قراءة أأولية فامي ي  أأعطاان

املشاهد ملتابعة ماس يايت من صور متالحقة ، واملشاهد اذلي ميتك مقدارا من الوعي ابلفن 

يس تنتج بعض املعاين وادلللت من املشهد الأول وميكن القول أأن مس توى القراءة  السيامنيئ 

شاهد الثقايف يف كيفية قراءة تك متعلق بوعي امل  الصورية للعنارص التشكيلية للقطة 

الأدوات بطريقة فنية وجاملية للمشهد من يهة 

 لصانع العمل ومن يهة اثنية تعزز املقاصد الفكرية

 بطريقة واعية.
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ىل  بطريقة منتظمة لعنارصالصورة وعىل وفق ذكل يمت بناء الأداء التشكييل ومؤثرة برصاي اإ

 حد كبري لأنتاج املعىن وأأيصال ادللةل ومنذ اللقطات الأوىل يف الفمل، وذكل عندما تبدا

اذلي  الشخصية )لييل( برمس زوااي معينة من الواقع البرصي واقتطاع جزء من الأطار

ىل صور تشكيلية ذات بناء دليل معرب )فتقوم من خالل تشاهده حبساس ية مفرطة وترتمجه اإ

ىل  وما حيتويه من عنارص تشكيلية توظيف فن الرمس بتغيري بعض زوااي وجوانب احلياة اإ

فيمت تفعيل اجلانب ادلليل للعنارص  صور أأكرث جامل وذكل حسب خميلهتا املفعمة ابمجلال(

الصورة لفن الرمس مضن بنائية  بعنارص ومزيهه الإطار التشكيلية للقطة ول س امي لعنرص

هل حيث يمت الاس تعاضة بلوحات مرسومة لزوااي الواقع املنظور أأو ما تتخي يةاللقطة السيامنئ 

اليت متثل جزء من املنظور املعدل واذلي نشاهده  )لييل( برهافة أأحاسيسها املفعمة ابمجلال

اليت متتلكها يف تغيري  بصورة مشرتكة مع الشخصية ومبا يتوافق مع تطلعاهتا والرؤاي امجلالية

يط بنا وكام يف املشهد صورة الواقع احمل 

اذلي جتلس فيه البطةل )لييل( يف 

املقهيى حيث تقوم برمس بعض الزوااي 

 اليت تشاهدها وحسب ويهة نظرها

مقتطعة جزء من الأطار اللكي للقطة 

هنا فتقوم لشخصيات جتلس عىل مقربة م

من خالل الرمس بأأعادة حذف جزء من 

املنظور  أأو اضافة جزء مفقود لتحقيق 

لعات الشخصيات اليت تشعر بعض تط

ىل شعور  ابلضجراحياان فيتحول اإ

 ابلرتياح دلى الشخصيات الأخرى

بعد التغيري اذلي جتريه من خالل فن 

 كام نشاهد يف الصورتنيالرمس 

 :تنياملقابل 

ومن خالل التوظيف الفين وادلليل 

للعنارص التشكيلية للصورة الفلمية ول 

اذلي يكون فيه الأش تغال فاعل عىل املس توى ادلليل وهو ما مت التاكيد  الأطارس امي لعنرص 
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داخل  حبيث أأصبح هناك تكوين عليه يف تعديل وحتويل اجزاء من تكوين اللقطة الفلمية 

ىل اطار  تكوين وأأنفتاح الأطار عىل عنارص تشكيلية وقمي لونية وتكوينية جديدة يمت اظافهتا اإ

من خالل اندماج عنارص الفن التشكييل  وين أأكرث تعبريا ودلةلاللقطة الأسايس ليصبح التك

ىل العالقة  بعنارص بناء اللقطة وجعل الاطار ينفتح عىل مساحات جاملية اوسع وهذا حييلنا اإ

 الوطيدة لقواعد التكوين والتعبري بني الفن السيامنيئ والفنون التشكيلية ول س امي فن الرمس.

دورابرزا يف قراءة الصورة كأحد عنارص التشكيل البرصي حيث يمت  معق اجملالوايخذ 

تفعيل هذا العنرص التشكييل يف بنية اللقطات بشلك كبري حبيث يأأخذ التشكيل البرصي 

وكام يف املشهد ايل تبدأأ فيه القطات للقطة عدة مس توايت يف اللقطة الواحدة لتجس يد املعىن 

صية لييل من خالل معق اجملال ودللية هذا التحول تكتيس ابلوان مهبجة ترافق حركة الشخ 

 اللوين 

    كام يف الصورة التالية:  أأثره امجلايل يف املشهد و 

 

 

 

 

 

 

 

عندما تكتسب هذه العنارص  للعنارص التشكيلية وتتصاعد وترية الرسد والتوظيف ادلليل

فاعال اخلاصية احلركية وهو ما ميزي الفن السيامنيئ عن ابيق الفنون التعبريية ويعطي دورا 

يصالاملعىن  أأنتاجللعنارص التشكيلية من خط ولون وفراغ ومعق وتكوين يف  ادللةل يف  واإ

 كام يف الصورة املقابةل: حريك مضاف حلركة املشهد املصور بناء
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ومتثل الصور التشكيلية للصور اليت تقوم برمسها الشخصية لييل داخل الفمل انعاكس للرغبات 

ضافة النفس ية ادلفينة للشخصية ىل  اإ حيائياتعطي بعدا  أأهنااإ ودلليا جديدا للقطة السيامنئية  اإ

 بطريقة جاملية ل ختلو من مقاصد دللية وجاملية معربة.

من خالل احتالل اللوحات املرسومة اليت تقوم  يةتوظيف العنارص التشكيل وبذكل يمت 

لتفاصيل الواقع املتخيل احمليط هبا حمل تسلسل اللقطات يف الفمل  الشخصية لييل برمسها

ن الصور املتحركة وكام يف عن تشكيل صوري مشرتك لفن الرمس وفويصبح الفمل عبارة 

 وكام يف الصورة املقابةل:يف متزنه عام  أأريكةلقطة العاشقني الذلين جيلسان معا عىل 

 

 

 

 

 

 

ون ويصبح لعنرص اخلط ابلعنرص احلريك بدل من السك تكتيساذ تبدا اللوحة املرسومة 

الأكرث أأمهية من خالل حترك العاشقني حنو بعضهام  واللون والكتةل والأطار والفراغ هو

وعناقهام لبعضهام البعض تعبريا لرغهتام اجلاحمة يف احلب وهو ما أأعطى للعنارصالتشكيلية معىن 

 وبعدا دلليا.

وذكل عندما يمت حتول املنظر  دورا دلليا معربا يف قراءة الصورة أأيضا اللوينالعنرص  ويأأخذ

ىل  الوان زاهية تكتيس هبا اجلدران واملناظر احمليطة هبا وذكل عىل وفق احمليطة ابلشخصية اإ

ىل سلسةل من اللوحات  دليل وجاميل توظيف يتحول من خاللها الواقع املريئ يف الفمل اإ

يصالالتشكيلية املعربة عىل مس توى انتاج املعىن    .ادللةل واإ

البالوانت ذان الوان زاهية  ويف مشهد اخر من الفمل تقوم البطةل لييل برمس مجموعة من 

لتكون تعبريا عن رغبة الطفةل الصغرية اليت جتلس مع وادلهتا يف  تبعث عىل الهبجة والرسور.

 أأعيننا أأمامنشاهد  موعة من البالوانت امللونة وفعالمتتك مثل هذه اجمل أأناحلديقة واليت متنت 

 كام يف الصورة املقابةل:و   أأهماحتقق تك الأمنية دلى الطفةل الصغرية اجلالسة مع 
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ىل غرفهتا يف املزنل   اليت خرجت مهنا يف بداية الفمل ويف املشهد الأخري عندما تعود لييل اإ

ىل فن الرمس ليفصح بفاعلية عن اجلانب النفيس للشخصية لييل  يتحول املشهد الهنايئ للفمل اإ

ونقراه من خالل الصورة الفوتوغرافية تريد اللقاء بوادلهيا املتوفني وهذا ما ندركه اليت 

 املوضوعة عىل سطح املكتب اذلي جتلس عليه يف غرفهتا وكام الصورة املقابةل:

 

 

 

 

 

 

 

فتايت الهناية لتفصح عام تعاين منه الشخصية لييل من أأزمة نفس ية تدفعها حنو ذكل الإحساس 

سعادمه من ظة تشكيليا لتعرب عن الصورة مكت خالل فن الرمس.فتصبح ابلآخرين وحماوةل اإ

 الرغبة اجلاحمة والقوية للقاء أأبوهيا الذلين طاملا أأحست ابحلنني أألهيا.

أأن هذه القراءة للصورة ليست وصف  أأو تأأويل ل أأساس هل، بل أأن تتابعها وطريقة توزيع 

نتاج املعىن   ادللةل ملا تتضمنه القصة،بل قد وأأبصالالكتل فهيا وتوزيع الضوء والظل كفيةل ابإ

يتوقف عليه كام يف التحليل السابق للعينة الفلمية اذ ليس هناك يف الرسد ما يشري رصاحة 

ىل املعاين املس تخلصة  لول قطة، وخصوصا أأذا ما علمنا وجود العنارص التشكيلية يف بنية الل اإ

مناوجود للحوار طوال مدة الفمل انه ل وكبري عىل الصورة  أأسايسمت الاعامتد بشلك  واإ

وجه من خالل تفعيل العنارص  أأمكلواملوس يقى لتقوم بوظيفة الرسد وعىل ئية السيامن
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وجاملية مزجت بني تشكيلية اللقطة السيامنئية  أأاكدمييةالتشكيلية يف اللقطة وذكل وفق رؤية 

 وتشكيلية فن الرمس.

 الفصل الرابع

 النتاجئ

طوال مدة الرسد الصوري اكن اخملرج يركز عىل تكوينات مقصودة هبدف أأنتاج املعىن  -1

يصال  ادللةل. واإ

يظهر اخملرج الرموز التشكيلية الصورية من خالل تقس مي التكوين يف مقدمة الاكدر ويف  -2

 عىل مس توى الرسد الصوري. العمق وبشلك واحض ومتكرر

دوره كعنرص  يأأخذمعل التاطري دامئا بوصفه معلية اختيار وتنظمي ملواد الواقع املعروضة ومل  -3

لدال   يف حالت اندرة. اإ

هذه  أأنتاجعربت الصورة عن معانهيا اخلاصة ، بأأشرتاك مجيع العنارص التشكيلية فهيا يف   -4

 املعاين ، عرب تكوين انساق دللية مضمنة يف الصورة.

ىل احلوار( فا لأصل هو  اس تطاعت الصورة -1 من التعبري عن املعىن لوحدها  )دون احلاجة اإ

 تتايل الصور وتتايل املعاين.

يصال ادللةل أأجرى صانع العمل تدخل خاريج عىل الواقع الفلمي  -1 يف حماولته لأنتاج املعىن واإ

نتاجاذلي تنقهل،   املعىن جرى حبسب موجودات الاكدر. فاإ

يصال ادللةل من خالل جرى تفعيل اس تخدام اللون كعن -1 رص جوهري لأنتاج املعىن واإ

 اللقطات اليت قدمت حداث صادما وحمفزا لإسقاطات فكرية عليه.

 .اكن حلركة الاكمريا البارعة دورا فعال يف جعل الصورة الفلمية تتحدث عام تريد -9

تنطوي عىل صعوبة كبرية بسبب اعامتد  موضوع البحث اكنت قراءة الصورة الفلمية يف العينة -8

 الرسد فهيا عىل العنرص الصوري واملوس يقي فقط دون ان تكون هناك مجةل حوارية واحدة.

حاول صانع العمل أأن يصدم املشاهد عرب حمتوايت صوره لس تفزازه يك يقرا فهيا شيئا  -12

ضافيا  .اإ

 الاس تنتاجات:

تكون بس يطة أأو معقدة حبسب  أأنالصورة الفلمية ظاهرة مرنة وقابةل للتطويع، وميكن لها -1

 ما يريده صانع العمل.

سقاط فكري. -2 دراك حيس ، ومن مث اإ  قراءة الصورة الفلمية يه أأول معلية اإ
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 أأكرث الانتباهعىل كثافة صورية ومن مث كثافة معلوماتية تس تدعي لصورة الفلمية اليت حتتوي ا -3

 من غريها، ومن مث تس تدعي القراءة.

لباسهمن الواقع املنظور، وأأن حاولت  الاختيارل خترج الصورة الفلمية عن  -4  ثوب التجريد. اإ

تنتج عنارص الصورة، الك عىل حدا ،جزء من املعىن وتوصل يف نفس الوقت جزء من  -1

 ادللةل.

لل ينتج املعىن بأأمكهل ول تصل ادللةل اللكية،  -1  عرب الرسد الصوري بأأمجعه. اإ

والتنظمي ومن مث  الاختيارهناك قصدية دامئة مفرتضة يف الصورة الفلمية لأهنا مبنية عىل  -1

يصالاملعىن  أأنتاجتكوون مسؤوةل دامئا عن   ادللةل. واإ

الصورة الفلمية مبجملها )دال( وتس تدعي مدلولها اذلي هوة فكرة ذهنية دلى املشاهد، وعىل  -9

 ة يه عالقة )حضور( واملعىن هو عالقة)غياب(.هذا فأأن الصور

لعنارص الصورة الفلمية ، لك واحد مبفرده أأو عرب جماميع، القدرة عىل المتثل كدوال حارضة  -8

 املدلولت ومعاين غائبة.

للصورة الفلمية القدرة عىل التحرك عىل حموري الإيصال والإحياء، يف أأنتايها للمعىن،  -12

حيائية. تكون العملية مبارشة أأما أأي  أأو اإ

 مصادر البحث

 الكتب املؤلفة ابللغة العربية -أأ 

صاحل)قامس حسني(،س يكولوجية أأدراك اللون والشلك، بغداد:دار الرش يد  -1

 .1892للنرش،

 .1881فضل)صالح(،قراءة الصورة وصور القراءة،القاهرة:دار الرشوق للنرش، -2

الهنضة رايض)عبد الفتاح(، التكوين يف الفنون التشكيلية، القاهرة:دار  -3

 .1813العريب،

 .1892،بغداد،1،جعبو)فرج(،عمل عنارص الفن -4

يوسف )س يدمجعة(، سايلكوجية اللغة واملرض العقيل،الكويت: اجمللس الوطين  -1

 .1882عامل املعرفة،-للثقافة والفنون

، 3فضل)صالح(،النظرية بنائية يف النقد أألأديب،بغداد :دار الشؤون الثقافية،ط -1

1891. 
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عامل -العزيز(،املرااي احملدبة،الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنونمحودة)عبد  -1

 .1889املعرفة،

حنو حتليل س مييايئ للأدب، دمشق:وزارة  –عزام)محمد(،النقد وادللةل  -9

 .1881الثقافة،

 .1881بنغازي:جامعة خان يونس، -عمل ادللةل،ليبيا )نور الهدى( لوشن -8

 .1891الس مييلوجيا،ادلار البيضاء:دار الثقافة للنرش،الرسغيين)محمد(،حمارضات يف  -12

 .1884قراءة س مييائية،املغرب:دارتوبقال للنرش، -الزاهري)عبد الرزاق(،الرسد الفلمي -11

 مصادر البحث املرتمجة -ب

 .1891، 2داد:دار الشؤون الثقافية،طرو)جورج(،العراق القدمي،ت: حسني علوان،بغ -1

 .1892عياش،دار طالل للنرش،جريو)بيري(،عمل ادللةل، ت: منذر  -2

 .1882ايالم)كري(،س ميياء املرسح وادلراما،ت:رفيق كرم،بريوت:املركز الثقايف العريب، -3

ىل س مييائية الفمل،ت:نبيل ادلبس -4  .1898،دمشق:النادي السيامنيئ،لومتان)يوري(،مدخل اإ

مارتن)مارس يل(،اللغة السيامنئية،ت:سعد ماكوي،القاهرة:ادلار املرصية للتاليف  -1

 .1814والنرش،

مطابع -الفنون أأاكدمييةفيالن)دوميناك(،الاكدراج السيامنيئ،ت: حشات صادق،القاهرة: -1

 .1889،للآاثر الأعىلاجمللس 

 ،ت:رميون فرنسيس،القاهرة:مكتبة الأجنلو املرصية،2ابزان )اندريه(،مايه السيامن،ج -1

1891. 

حداد،دمشق:املؤسسة العامة ستيفنسون)رالف(وجان دوبري،السيامن فنا،ت:خادل  -9

 .1883 للسيامن،

 أأرهنامي)رودولف(،فن السيامن، ت: عبد العزيز فهمي،القاهرة:املؤسسة املرصية للنرش، -8

 ب.ت،

 .1891ت:جعفرعيل،بغداد:دار الرش يد للنرش،جانييت)لوي دي(،فهم السيامن، -12

لهيئة ماش يليل)جوزيف(،التكوين يف الصورة السيامنئية،ت:هامش النحاس،القاهرة:ا -11

 .1893املرصية العامة للكتاب،

دار الشؤون -ا)خوان اببلو(،العامرة وتفسريها،ت:سعاد عبد عيل ، بغدادتبون  -12

 .1881الثقافية،
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 دار غارس للنرش بريوت: شولز)روبرت(، الس ميياء والتاويل،ت:سعيد الغامني، -13

 .1884 والتوزيع،

 ،القاهرة:الهيئة املرصية العامة للكتاب،2زكراي،طس تولنياز)جريوم(،النقد الفين،ت:فؤاد  -14

1891. 

،ت:جميد املاشطة،بغداد:دار الشؤون الإشارةهوكز )ترنس(،البنيوية وعمل  -11

 .1891الثقافية،

فالسفة القرن العرشين،ت:اديب -وايت)مورتون(،عرص التحليل -11

 .1811يوسف،دمشق:منشورات وزارة الثقافة،

والتناخس،ت:عبد السالم بن عبد العايل،بريوت:املركز كيليطو)عبد الفتاح(،الكتابة  -11

 .1891الثقايف العريب،

سدلان)رامان(، النظرية الأدبية املعارصة،ت:سعيد الغامني،بريوت:املؤسسة العربية  -19

 .1881لدلراسات والنرش،

ايكو)امربتو(،القارئ يف احلاكية،ت:انطوان ابو زيد،بريوت:املركز الثقايف  -18

 .1881العريب،

 .1891ف(،عمل ادللةل،ت:جميد املاشطة،بغداد:اجلامعة املستنرصية،ابملر) -22

جرمان)لكود(ورميون لبالن،عمل ادللةل،ت:نور الهدى لوشن،دمشق:دار  -21

 .1884الفاضل،

ابرت)رولند(،مبادئ يف عمل ادللةل،ت:محمدالبكري،بغداد:دار الشؤون  -22

 .1891الثقافية،

الصورة،ت:حسن عودة،دمشق:املؤسسة احلركة أأو فلسفة -دولوز)جيل(،الصورة -23

 .1881العامة للسيامن،

 .1888الزمن،ت:حسن عودة،دمشق:املؤسسة العامة للسيامن،–دولوز)جبل(،الصورة  -24

 مصادر البحث من ادلورايت

 احلديدي)عبد هللا(،الصورة،جمةل الأذاعات العربية،تونس:احتاد الأذاعات العربية،-1

 م.2222(،2العدد)

دلين(،جاملية الصورة،جمةل الأذاعات العربية،تونس :احتاد الاذاعات العيايض)د.نرصا-2

 .1888(،4العربية،العدد)
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روابر)ماري لكري(،اراء حول الاماكانت احلالية للتعبري السيامنيئ،ت:قدرية ابراهمي،جمةل -3

 .1891(،1الثقافة الأجنبية، العدد)

-س مييائية ادبية لسانية،املغرب: فاس)محيد(،حنو ل شعور للنص،جمةل دراسات  محلداين-4

 .1881(،1دار سال،العدد)

الكيالين)مصطفى(،اس ئةل الكتابة والقراءة والنقد بني الفكرة واستبداد العوملة،جمةل افاق -1

 .2221(،12-8العدد) عربية،

 فاحل حسن،جمةل افاق عربية،العددت:الفوتوغراف والسيامن، -كريستيفا)جوليا(،اللغة املرئية-1

(8-12،)2221. 

 


