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 ...إلى كل من ظلمتهم 

 

 



 

 

 

 شكر و تقدير 

 

لدعمها لنا جنبا بجنب و بكل  حيفري نوالأتقدم بالشكر الخالص إىل األستاذة 

 .الوسائل

 .شكرا جزيال لألساتذة الكرام لقسم الفنون

ي سبيل إنجاح هذا العمل
 
 .أتقدم بشكر خاص لكل األصدقاء الذين قاموا بمجهودات ف

ي هذا العمل أتقدم
 
 .بشكر كل من ساهم من قريب و من بعيد ف
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اإلطررري  اسرررعتيسي سرررية ل  ي  خرررمد  ررررة   رررا ة  ،السرررا في برررا  ررررا ي  اليررر   الفي رررا  ظهررر   

ل   اررري أس ررر  ، ريق، ا ع كررري اليرررر ة س ررر  اإل هررري  ررر ة برررا الع ررر يأ  تكعسررر  السرررا فيوا ل ال اررر  ال ا فيررر 

 . لع م سع يي  اإل راع ، ل ذلك بيسعاملهي العيلم، أي اإلنسي  ل ال     ل األخمق ل الجفيد ل ا

ترررم ت ظيرررن الجينررري العف ا رررا ال  سرررا ل  ت  رررر   أرررك أ  يةررري ل ياررري ي السييسررري  لفرررر  ختررر  ة  ررر ا ال ررر ، 

لففي سرر    ث  يرري لأحرر في ت سرر  اال عفيعيرر  تفرر ال العسررجا ي  ل ال لاويرر  ل لتف لرري لظي عرررالمشررع  ي، 

بررا  FILMOSOPHIE  رري  سررف  ب  سرر   ال ررا م  خيحرر  بعررر ظهرر   ،ل ب سرر ا إيررري ل  اذا  طرريب  

ةي  ل تأخرر  أل  ت ر ع طر ق إنعرريف ال را م السرا فيوا أخرر   تكسر  شرالي بنررالي الير انا  الكمسري  ،العسرعا يي 

الف أرر أ   ل ر . إلر  درر بعارر   ر  ت عارا الفع يراتكيرر  األبمم العال  فيلا،   ه  بيلف ازاة   ف  ب س ا

أخر  ط ييرر إلر  الفع يرا برا    عرر،  ار ا س يرر طريب  ، إذ  ال درر لرربنرةا  ترأثا ه كدادير ال ا م السرا فيوا

 ععب  الف نعيف  ف       فيل  ال ا م السا فيوا ل الفر ال يحرا برا . ..الف ا ه ل  االن عيد الف راقي ،

 .الع يا ل ت عاا الفع يا    خمد ت ظين س يح  ال ا  السا فيوي  آلي 

الفارررر   الن  ررررا ل  السررررية ل  ي  يرررر ؤ ال  الارررر   بررررا  جرررريد  ، رررر ا ال فرررر   ف رررري  رررر  خررررمد  

الاارر  الفسررف س  بررا  األحرر ا ل رريدي ال ررا م ل ت ع يررر ل فع يررا  رر  خررمد ت ظيررن ال سرريوا الفف  رر  ل 

 .الفر ال يحا با درلث الع عاا  ي  ا  الع يا ل العأثا  دا   ة   الف نعيف السا فيوا   . ال ا م

 األسباب الذاتية و الموضوعية  الختيار الموضوع

كعنيف الف  ف  ال اتي  العا  ر تسهم با تفياق تيرم     سا با أس    أه ال   ة، ل إ ي ر  ا 

انتم ي    أ  ل سرا في  .عي  الفقيقي     نيدي  أخ   ح     ي   ا  الفع ب     نيدي  لالعف يي  اال عفي
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   أسفررريد ايخررر ي  نيررر  برررأ،  دل  برررا العفررر ال  ال  د ررر  ل العرررأثا  س اهررري  برررا تنرررةاا ثييبررري  الفجعفعررري 

با ض الععبا  ال  را ال  فةر  قييسرهي الفرر  ال عارر، بريلععبا  ال  را الفعيحر  بيلر ا  ير بل  بررأ ال  سر   

إنفي    بيلفقيي  سف ي  ” إ راع“بإ    ك ي   ثا  لال  بي   اسعب لا  ي  فة  أ   ت ح س   أنر "الير ف ، 

 .1"ال  ي  أل الف لف    سرم”    عهي“إسيدة ترلي  لع يح  ثييفي      دة بيل عا لم 

  الدراسات السابقة

إ     رر ع الف نعرريف السررا فيوا  رر  شيسرر  ل  ع رر ع أ نررر لارر   يوفرر   رر اتهي ل  ررر  رررم الكثارر  ل سررا في   رر  

ث بررا العفررر "LES CINEPHILES"ت عررا  س رر  الفجرريد السررا فيوا فننررأتهي، درريلد الكثارر ل   رر  ال

 ل DAVID GRIFITH ديفدد ريففد  ر   ،ااور، أ ري الف رر ي  األل  رع را يتاسرتي ييترر ل ب ييترر ل  ر؛نأشر

 رر  ، EDWIN PORTER أدوفد  ودورتي مل  رب ه  SERGEI EISENSTEINايزنشدتن  سداري  

 يسررة أسيسري  ل ف نعريف ل أن اسرر، خرمد ال فر  سر  الفريدة الفع فير  حريدب ي الكثار  سر   ال ل ع   انر ل 

إال أنر أينري   ريد د اسري   با ايلن  األخا ة س   ال غم        الففيلال  الف نعيف ل تي ي ر ل  را يتر،

 :أط لد  بع  ا  ر   ل  هف  أخ ني ي بعا  االسع ي   ثا 

 MONTAGE ET IDEOLOGIE DANS يزكيايل   ل  يدث  ف  السننما األميفكية اإيديولوييمونتاج و " 

LE CINEMA AMERICAIN CONTEMPORAIN, Elie YAZBEK "2  

                                                           
04ص 0202/0200مذكرة ماجستر ، زهيرة شنيني، جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي،  -الكتابة و القراءة–الخطاب النقدي عند روالن بارت 

1
  

2
  Montage et idiologie dans le cinéma americain contemporain, Elie, yazbek , thèse de doctorat , université 

sorbone nouvelle-paris 3 
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ل سرررة 3" مونتدداج السددننما و الفنددديو مدد  تدداليا جددن  دانسدداي يتقنيددات ": بع رر ا  أس بررر برر ل أعرريل ال

ديلل رري  ، رر ر هرري ل ال رر لف بإشررةيلي  أحرر ي  ل    االنتررمق يرريال  أكيد فيرر  اسررع رني   هرري أثارر ا ل ديلل رري 

 . ال ف  باهي ل تف اا   انبهي     خمد   ه الر اس

 صعوبات البحث

 ررر  األحررريل  ل العج يررري، تعررررد ل تنررريبك الع  هررري  ال  سررر ي  ل  ال فررر   ففرررا برررا خيحررراعر ن سررري  ررر ا

خررمد  فيللع رري لف رر  الفنررةا العرريم ل  فرر   ررم أد  إلرر  لبرر ة  إشررةيليي العتبيقيرر  فيررر أد  إلرر  خ ررق 

كم ل تررر ا ل لبرر ة ل هررري  ال رررر  درر د الف  ررر ع اي اءال   رريي  العرررا أرري   جررري أ  ن ت رررق   هرري، أثررر ة 

ل ررني أن سر ي  ريوعا ، برا لسرك األبكري    دعر ،أد    ري إلر  الهر س بيلف  ر ع الفع   ي  ل تني ههي ، 

الفعراخ   ل ل ع ي با بخ العير ل لرم نعررا د أن سر ي إلر  بعرر أ  أ رع ي  ررة ز  ير   ععبر ة ل ري س ا ري باهري 

ل دررلد د اسريتهي إال أن ري  أ  نفسح أا شاء ل نبرأه     رير  لكا نا  خت   ريررة نرعفةم برا أسسرهي

ك ي داوفي ني  با برخ العر اكم األبكري  بسربي سرر الع رريم ل نيري الع أارك ،  جري أ  ن ر ه إلر  نيتر  نيري 

، أ ر د أنهري أينري  "اال عفيعير  كمأنري ال تهف را األسر ا  ل  نريك  "ك الع أاك أيني لري ي أسعيذة داوفي تي ل

يس ل العيط   للك هري تفريلد أ  تج دنري  ر  س اط  ري ل  نريك  ي بها أيني تر س ي اإلدس ،  يسي  ن سي  ي

اتاح با نهي   الفتيف   أالا  ي  ، بع   ال غم    أنهي أيني سيويي أبا ا ل ي خمد  سي ني الر اسا إل  

أيني ديبكا أسيسيي لعرا د الك   ل   ك ال ا  ،  ا أي  ال ف      ا لم ععريد سر  الفنريكا، أ اري  أنهي

االدع ابا أي  أدييني  ي ي عرني س    ل ة ال ف  ل أخ  لب ة   ر بأح ف ي با ح اع  را  ال فر    سي ني

                                                           
3
،  20ة، الطبعة تقنيات مونتاج السينما و الفيديو، التاريخ و النظرية و الممارسة ، كين دانسايجر، ترجمة أحمد يوسف، المركز القومي للترجم  

0200 
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ت اكفهي ل تعيارر ي إال أن ري  لل العتباق ل سرم الع أاك ل ال ف د ل الفجعف  ل دي الع  د ل لب ة األبكي  

 .رير      رأتيه ني أا شا ل فرا أ ي األ   ب اا هللا س فينر ل  با ال هي   ت

 سياقات البحث العلمية 

، العرا أسرهفي برا ان عريث التي ر    ا ال ف  با طييتر الكثار   ر  الف ا رف ال  سر ي  ل اال عفيعير   ففا

الكعنرريف العرريلم ال  ررا ل اء ال  رر ح، إن رري نمررين بررا سرريلم أيرر  الررر ا   ال  يرر  تجرر ل أررا با رري الكي  رر  

يري ؛ ال رر أ   ففرا سرع ا  ي ر دا ل غف  ري  ر لسري ، الفييدي  ، أح ف ي  عأكري  أ  أا شراء  را   ل م

 ععب  شي  ة ل يي وا  ل العي با ، لك ر  ف    ل  الك ام ل عيديا  ، ال ن ير أ  نك    ي  ا  بفي  ع ا ري  ر  

خمد  سي ني األكيد فا ل االدع ابا تيي ي أ  الفري  س  السا في  ي د بيلار ل ة .   س   ا العيلم الفعير

س رر  الرر غم  ر  ذلررك إال أ   الرر عل الزاد ...   سر  أررا الع   رري  بهرا الجرري   لكررا شراءإلر  الفررري

 ععب  أ  السا في ب  الجفي ا  ل ع فير ل ال يريد الع فرا، نفر  أ يدر  ل ري س ا ري أ  ن رم بةرا شراء سر  

يرررم كررا شرراء، دعرر  نيرر أ اإلطرري  ل نفع ررك اليررر ة الفع فيرر  لع كيةررر؛  الكعنرريف  الرر ا  العررا تسرري م بررا ت

 . ال ف 

ل  أكنرررري س رررر  تررررأثا  العم رررري  بررررا الف نعرررريف    سررررت ،تفرررررث ي سرررر   فيليرررري  الع يررررا السررررا فيوا بت ييرررر  

با  ر ا ال فر  ، ألد ات ريد  .    نةا ال ا م با حياعر ال هيوي  فة  لإل راع ال  ا أ ل أينالسا فيوا 

ال ثيوقيررر  ، ال ررر   ، الفع   ررري  السرررا في : )ف عررر ح ل ترررمل  ررر  خ  يررري    ع  ررر الل  السرررييق األحررر ا  ررر  

 فةررر  ل يررر اء  ررر  الع   ررري  الع ررريب  برررا ...(. لاالت ررريال  ، ال  ررر   ، الع ررر م اال عفيعيررر  ، اإلسرررمم 

 .األدراث الفعيح ة
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سا في ، لاإلسمم الجرير ، لالف سيي  ، ال اغبا  برا العتر   برا نيرر   يط   الففع با  لاألكيد فاا  با ال

 .لأسيلاي الكعيب  اإل راعي  لاإلنعيف ال ي  بيل ثيوقي  الفعيح ة

 :عنوان البحث

 ".ق  ف  السننما األميفكيةدور المونتاج ف  تفعنل المتل"

  ةالمونتاج و توظيا اليسائل المموهة ف  السننما األميفكي إستياتي ية

 :مشكلة البحث

بررا أثارر   رر   جرريال  العي يرر  لالثييفيرر  لاال عفيعيرر   رر  تاارر ا  سرر يع   تنررهره السررا فينررر ا لفرري  

، ل ي يع تي س اهي    تأثا  س   القيم لالب ريء الفع برا لالثيريبا ل  ر د لالفجعفر   األيري ل  ي لالسييسي  ل 

 ابررق  رر  أررا  ريررر لالع أاررك س رر  فيلييتررر بررا العل   الع يررا السررا فيوا  رر   يسرر  لر اسرر  آليرر بررإ  الفي، 

ي لرري  بيررك ل يررا بررا الفجعفرر  ، لأرر لك إسررهي يته لالقرريم ال رر دي رر  الففيبررر  س رر  الب رريء ال ا فيرر   ال رر  ة

، لاال عفيعيررر  ، لالجسرررفي  ،  العي يررر  "نررري الن  ررري  للكررر  لب ررريء ال ررر د برررا  فيررر    ا ، الفع بررر  لال ررر 

ال ف  ، ل  ا  فعم س ا ي   ل ة    خمد الف نعيف ل اإلطي  السا فيوا فع في  ، لالألخمقي  ، لال  سي لا

  السرا فيوا برا ت عارا الفع يرا ل العرأثا  برا اإلطري ل  را د ت ظيرن الف ورا ل ابا دل  الف نعيف    خم

 :اإلشةيلي  العيلي  حل لعفياق ذلك  ف ي بت   .س ير
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ز الفنلميدة قددرا التدا ني علدم المتلقد   و ئل المموهدة و اليمدو كون لليساتهل يمك  أن "

حدامالن المونتاج الخف  و المونتاج المتوازي  ال مالية  المويهة حنث يكون  تفعنليه لالست ابة

للمونتدداج الخفدد  و  ةمعنندد إسددتيات يةيمكدد  أن تكددون هندداك  هددل  دد ،؟ الظددواهيأساسدديان لهددذ  

الفنلميدة و اسدتخدامها فد  التدا ني علدم المونتاج المتوازي ف  حمل اليسائل المموهة و اليمدوز 

  "؟.المتلق  و تفعنله لالست ابة ال مالية المويهة

 : ال  العا أد  إل  حييغ  اإلشةيلي  با  جف هي العيم ل أيني أيلعيلا ف      العسيؤ 

 ؟  سية ل  ي  ال يت  ال ا م السا فيوي  ل   يءكين يعم ت ظين الف نعيف لع يح  ال ا   -

 ال ا م ؟الفع يا ل دا   الف  ف با  ,الف نعيف   الثمثي   ا  العم ي  ا  -

ف نعيف س ر  آلير  ال سيوا الفف    ل األح ا  الاا  الفسف س     خمد ال ا ت ث   -
 ؟  الع يا

 فيضيات البحث

تكفيم الفييوق، ل ت سا  الفع ر  الجر   ي  بنةا سيم،  سع  ال ا م إل  تفياق الفع ب  الع في ، ل 

ا ت يطري  رر لك   ررر أد  الف نعرريف السرا فيوا إلرر  ب ررا الرر ا   سرر  . ال  كيرر  ل ال  سرر ي  ل ال  سرري ل رر ا   

بعرررر ي ال  سرررا ، ل ب رررا الرررراد سررر  الفررررل د ،  ررري  ع رررا اسرررع عيد  القيفررر  األخمقيررر  ل  ررر  ، سررر  ط يرررق 

 ف  يري ل عف يرر  االدسيء بأ  ال    عف      القيف ، ل    ي  ع ا أ اي أ   ر ا الف نعريف  فةر  أ   ةر   

 . لالعأثا  س   الع يا ، ل لسا   ل عفةم لالهيف   ال  سي  ل فع يا

 :المنهج المستخدم ف  البحث
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، العرا تير م  ETUDE SEMIO-ANALYTIQUE ف ا ير  سريفييوي   اسر  تد ر ا ال فر  برا  جف رر  

س رر  ل   ر ف SEMIOLOGIE ا ل  ايفالفر ه  السر س   العم ري  ل ال  ر ز برا ال را م ، لهر ا اسعفررني 

   األسر  ل الف يسري ل  ف      ه  ل     ه  ثيني   EPISTEMOLOGIE  ي    بسعف لاليتيع  اإل

ل ذلك أ نر   تككا .  ل فث ي   ا دا  أن ي نععفر فير العف اا ال  سا ل تف اا الر ا   السيفييوي  با ال ا م

ال حررف العي ررا ل  ررا م ل نععفررر أ ارري الفرر ه  ل يعاررف  . س رر  الرررالال   ال  سرر ي  ل ال  رر ز ل العم رري 

  الع يحررر  ال يس رررر  برررا ال فررر  ل ت سررررا  ي ل ت كيرررك الف أ رررري  الب يويررر  ل فيرررريوق سرررر اررر ي الع كيةرررا لر ابال

 . ف  الفع في  با ال

ال فرر  ل  إشررةيلي ال فرر  بررا سرريي ر ي تكررك س رر   فرر  ي  أسيسرراا ، الففرر   األكرريد فا الرر ي يعج رر  بررا 

  ل الع فيرر  أ رري الففرر   الثررينا فيععفررر س رر   رري ل اء الر اسرر   رر  تتبييرري  تج يبيرر   لرر لك  ة نيتررر ال  سرر ي

 : ا تأي ي أ  نف ا بعل األ راف ل األ في  س   شةا نييط أيلعيلا

 العع ف س   ب س   السا في ل ب س   الف نعريف السرا فيوا ل تت  اترر العي ير  ل ال  ير  ل -
 .ا ت يطيتر بع م ال    العف ا ا

 .لير ا  ال اتي السع يدة     العجي ل السا فيوي  با ت في  اا -
 .الع ياتأثا اتهي س   سف ي   ال  ي  لتفرير ت ظين الف نعيف ل  سيوا  -
 تف اا لا   الع يا با الجكاو  لألبمم األ  يةي  -
إسراد ت     يع ح ل ا م سا فيوا  كاو ي يعم فير د اس  سية ل  ي  ل ع يا    خمد   -

 .ف الف نعي
ل ر  ت رر    يعر ح سف ررا تج يبرا لمسررع يدة  ر  الفجرريال  الف ت تر  بيل فرر  س رر    -

 .الت يا الفر 
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   LES SONS PSYCHEDELIQUES, ال سيوا الفف    , الف نعيف  :تحديد الكلمات المفتاحية

 .... يتي العمالكثيب  , األداء, السية ل  االعأثا  , ت عاا الفع يا, 

 : الخطة العامة للبحث

  ف ي  عيسيم ال ف  إل  ثمث  ب  د 

ل  سرررف يه إلررر  " الف نعررريف السرررا فيوا  رررا  النرررةا ل الفارررف     فيليررر : " الفصدددل األو  و قدددد عنوندددا  ودددد

  فثا ، الف ف  األلد ل ت يلل ي فير   ه م الف نعيف السا فيوا ل أن اسر ل أ م لظيو ر العي ي  أ ي الف ف  

 . ف نعيف ل أ م نييط  فيلي  الع يا السا فيوا    خمد الف نعيفال فير  فيلي الثينا بير د س ي 

ل  سررف يه  رررل ه إلرر  " الف نعرريف  ررا  لسررا الفع يررا ل ال ؤيرر  اإلخ ا يرر " : الفصددل النددان  و قددد عنونددا  وددد

ال ؤيررر   الف فررر  األلد ل ت يلل ررري فيرررر الف نعررريف  رررا  لسرررا الفع يرررا ل ترررأثا  الف ررر ف  ررر  خرررمد :  فثرررا 

هفررا  لعف اررا الررر ا    رر  الفرر ا  ل األداء أع  رر ي    أخرر ني فيرر  ل اس يحرر  ال رر  ة ال  ل اإلخ ا يرر  

ثم انعي  ي إلر    فر  ثري  ل س  نريه  .الف نعيف ل ال    السا فيوا إسع اتيجي ، ل تفرث ي فير س  خملهفي

 .سية ل  ي  اإلطي  السا فيوا ل    سفا تتبييا تف ا ا تكف   لفي سبق: "  ر

ل  ر  ب را تتبييرا " إسدتياتي ية المونتداج الخفد  فد  تفعندل المتلقد : " و قد عنونا  ودد: لنالثالفصل ا

برا برا م  ت ظيرن ال سريوا الفف  ر  الف نعيف ل  فل ، ل ت يلل ي فير   فثي ألال ل اسعفرني فير إسع اتيجي  

ثررينا ل رر  الف فرر   ،ل  ععبرر  خمحرر  سف يرر  ل  فرر  ثررم انعي  رري إلرر    فرر يررال ت عاررا الفع نرريدي اليعرريد 

األخارر  بررا ال فرر  ل  ف رري فيررر  ر اسرر  تتبيقيرر  تج يبيرر   رر  خررمد إنجرريز بررا م لثرريويا تج يبررا نيرر م فيررر 

 .  عجي ل ل ف نعيف ال  ا
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ن منذ خوضه مبدأ و ن السينمائيو الحديث  حول  المونتاج في السينما، وكيف يراه  النقاد و المخرجإن 
أهم أحد  المونتاج في السينما كون بذاتها األساس في الفيلم، أصبح يشكل مشكلة علمية و فلسفية قائمة 

فعل إيديولوجي و فلسفي جمالي   أيضا يكون  ،عامل تقني أساسي و هو اللغة  السينمائية في عناصر ال
 .لربط اللقطات مع بعضها البعض، و حصر الفيلم في قوقعة اإلطار السينمائي حامليتعدى كونه 

Iبين بودوفكين و إيزنشتاين المونتاج: 

   :المونتاج السينمائي1.1 

 أول إنتاج تم حيث FRERES LUMIERES لومييرعلى يد اإلخوة   األفالم صناعة بداية كانت
 وصول"لم يف بعده ومن la sortie des usines "المصنع من الخروج" بعنوان للجماهير وعرضه لميف

عبارة  آنذاك األفالمكانت و  ؛أوروباثم انتشر االختراع في l’arrivé du train " القطار إلى المحطة
 .كل شيء تصورلعن تسجيالت حقيقية ذات لقطة واحدة شاملة 

بخدع و الفيلمي ألول مرة بقص و تلوين الشريط    GEORGE MELIES ميلييس جورج قامف
       إلى أفالم خيالية فيها قطع و ربط و قفز في المكانألول مرة هذه األفالم التسجيلية  لتحو لتبصرية 

 ؛2091سنة   voyage dans la lune "رحلة إلى القمر"و األحداث و لعل أشهر فيلم له هو 
 . واألشياء الشخصيات وإظهار إلخفاء في أفالمه كخدعة التقنية هذه استخدام في بعدها استمر و 

 األفالم رواد انتقال قبل من تطور خاصة لما انتقل إلى أمريكا في ال  المونتاجاية بديمكن القول ب
جديدة للمونتاج سيحسب لها أمرا فيما بعد و  أساليبالذي اكتشف   EDWIN PORTER  مثل األمريكية

 و هذا؛ مازال قائما إلى يومنا التركيب حيث  الذي قام أيضا بتطوير DAVID GRIFFITH    من ثم 
و تالمذته    VLADIMIR KOULECHOV  فالدمير كوليشوفعلى يد  ن و السوفيتيقام في هذه األثناء 

و التنظير    ابتكار أنواع جديدة من المونتاجببر السينما تبتجارب في مخ  سارجي  ايزنشتاينو  بودفكين
 .لها
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 جعلت التي األسباب أهم ومن السينما بداية في األفالم صناع من كثير  المونتاج على عول لقد 
 التحديات أكبر من فكان الفترة، تلك في األفالم في الصوت وجود عدم للمونتاج جدا كبيرة قيمة هناك

 توجيه من المخرج ليتمكن وإيقاعها وتسلسلها اللقطات ترتيب خالل من المخرج لدى الفكرة إيصال
 .إيصاله يريد لما الجمهور

 التوجيهف ؛المشاهد لتضليل وسيلة المونتاج اعتبر حيث تماما معارض تيار الفكرة هذه واجهت و لربما "
 نظرية فظهرت ،به القيام للمخرج و ال يحق الواقع على وتحايل تعدي تبريع ذاته بحد للمشاهد الفكري 

 يجب األفضلية أن ارأو   الذين ، الواقعية للسينما ةالمؤيد واإليطالية الفرنسية المدرسة خالل من المونتاج
 المونتاج قواعد أرسيت أن بعد ؛المخرج حساب على وللممثل الصورة حساب على للموضوع تكون  أن

 لبعض مختلفة تعبيرية وكوسيلة جديد فني كخيار له اللجوء عدم برز طبيعيا، استخدامه وأصبح

 1".المخرجين

 مراحل مختلف بين الخاصة المكانة قصوى وبوأته المونتاج عناية أولت تيةيالسوفي السينما ولكن"    
 بها في قام التي التجارب وإلى النظري  كولشوف عمل إلى المنزلة هذه ةولعل عود ن؛ الف هذا في اإلبداع

 مالمحه في ما جهة من ممثل محايد وجه تتضمن كبيرة لقطة اعتمد لما السينوغرافية الكتابة دراسة برتمخ
 :2"مالفيل من مختلفة لقطات مع جاوره ثم التعابير من

  عرضوهو  و نعود إلى سكين على األرض  مستشفى   ثم بابا مكسور ثانيا  ثم أوال نجد مثال دما     
بتأويل المشهد، فانتهى األول أنها جريمة و الثاني أنها عملية  المتلقييقوم فالمونتاج ،   حاصل بفعل

 تجاذبال و هنا يظهر  ... خر تدخل في المشهدآانتحار و الثالث يقول أنه جرح بالخطأ و هناك شخص 
 ومنحها مفاهيمه بتطوير العمل خالل هذا ايزينشتاين قام )  .جوار عالقة في نضعها حالما اللقطات بين

 من المتفرج لدى ما صدمة خلق إلى يهدف الذي التجاذب عن مونتاج فتحدث ،ماركسية فكرية خلفية
 ثم طور ا؛مضمونهم أو تكوينهما جهة من تجمعهما عالقة ال لقطتين بين المجاورة المخصوصة خالل

                                                           

 جامعة،  اإلعالم السينمائية ، كلية األفالم في للمونتاج االتصالي التعبيري الدور طبيعة، طه  الفتاح عبد دمحم ينظر، - 1

 .6102أوت . األوسط الشرق

لفرتوف نموذجا ، قراءة جديدة في فيلم " الرجل صاحب الكاميرا: " الوثائقي في المدرسة السوفياتية أحمد القاسمي،  -  2

 .9قديم، ص 
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 الحياتيةالمشاكل  معالجة على عبره عملو    Dialectique الديالكتيكي المونتاج مفهوم فنحت رؤيته
 قوانينه على والوقوف تناقضاتهوكشف  تشريحه يمكن مادي معطى هي بما قوانينها وإدراك النقدية،
   .3(والسياسية االقتصادية المجتمع بنية داخل المترابطة والمتشابكة وعالقاته العميقة

اللغة  مبادئ ضمن  ،الشكل و المضمون و التأويل  من حيث أهمية، وذ المونتاج  بدا ولئن
نعتقد أن  فإننا ذلك ومع  ،السياقات الفلسفية جهة من يختلف فإنه ال يزال   ،و طريقة معالجته السينمائية 

 .المونتاج يعتبر العقل المدبر حيث يرسل السيالة العصبية لباقي عناصر اللغة الفيلمية 

بل حظي  ،صورةالتقل أهمية السيناريو و الحوار و التمثيل و اإلضاءة  في التعبير عن إذ ال 
ور تارة و يوظفها تارة أخرى  باعتباره المحبها ينتقل التي نسا  بأهمية أكبر من خالل األالمونتاج 

ل الخفي الذي وتتجلى تأثيرات المونتاج لنا و للسينمائيين  بمثابة الممث السردي الذي يبني مسار الفيلم
يحكي لنا أحداث الفيلم من دون أن نسمع صوته أو نرى حركاته ليضبط العالقة بين المتلقي و اإلطار و 

  .صانع الفيلم و أفكاره 

على الرغم من ذلك ال يزال يصعـُب علينا  تناول موضوع المونتاج السينمائي وإعطاءه رؤية دقيقة  
         محاولة طرح بعض المواقف الجمالية  هذه المرحلة هويمكن القيام به في  كل ما ؛لة معقدةأفالمس

     إذ ستكون التجارب بمثابة الشعاع العلمي  ؛البحثتمهد لنا الطريق للمواصلة في هذا  النظرية التيو 
سفي و من الممكنين لخلق شكل جمالي حيث يمكنه  ضمان التوازن التقني و الفني و الفل ااالبستملوجيو 

 .من تناسق وحدات اللغة السينمائيةجهة ثانية يض

أول ما الحظناه هو غرابة و قوة المونتاج كعنصر تقني سينمائي مستقل، إال أن البعد الجمالي احتل ف 
ال بد من اإلقرار بأن المونتاج  تغير تدريجيا مع لكن  ؛فيما بعدذلك حاول تبيين كما سنمكانة كبيرة فيه، 

تطور السينما في العالم و تناسب ذلك مع تطور التكنولوجيا و دخول الرقميات إلى عالم الفن مراحل مع 
 .السابع و تطور اإلبداع و األفكار

                                                           

 .9، ص المرجع نفسه أحمد القاسمي، ينظر،  -  3
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 بعضها الفواصل ضم من فالبد التشفير، عمليةعلى  لالضطالع وحده الميكانيكية العين كمال يكفي ال" 

   .4"ما نظام وفق بعض إلى
 حاجة أن إال يرى  أن له نحب كما العالم وردي حتى المونتاج طاولة إلى االلتجاء عن محيد وال"

 من التي للحكاية مناهضة سينما يتبنى أنه ناتحسبا في وضعنا متى تتضاعف المونتاج إلى دزيقا فرتوف
 مع تعاملها في تيةيالسوفي السينما أسلوب عن يخرج الفيلم يكاد تختارها ال بصيغة العالم تورد أن شأنها

 4"...تناقض من الفكرية الخلفيات بين ما فيعرض ؛المونتاج

 الروسفبينما كان  يعتبر مجرد عنصر قوي يساعد على إبراز الحي للقصص الدرامية نجد أن      
اعتبروا المونتاج األساس الجوهري لعملية الخلق في األفالم و هكذا وضعوا أسس مبادئ المونتاج كان 

أول من أعطى معنى كلمة مونتاج التي لعبت دورا في تقدم  كوليشوفالسباقون و  ايزنشتاينو  بودفكين
 : كوليشوفيقول  حيث المونتاج ،  تطور خبرته و بحثه فيالفن السينمائي  و ب

يختص بها هذا الفن التي وسيلة لتكوين هذه المادة  إلىإن كل فن يحتاج إلى مادة أولية و ثانيا "    
ها المخرج السينمائي ؟ و ما هي وسيلة استخدام هذه كهي إذا المادة التي يملفما ... تتناسب معهو 

هذه القطع  وصلمثل استخدامها مادة العمل السينمائي هي قطع الفيلم و أن وسيلة  بأنو أجاب  "المادة؟
 ه و من ثم فإن الفن يبدأ من الحبكة التي يبدأ فيها المخرج بوصل أجزاء فيلم... حسب ترتيب فني معين

و مع قيامه بوصل هذه األجزاء بطر  مختلفة و حسب ترتيبات متباينة فإنه يحصل على نتائج تختلف 
  5".عن بعضها البعض

ما يقابل  ضمن و التي تعددا من التقنيات  دكنز لكريفيتكيف قدمت روايات  ايزنشتاينكما يورينا "    
      تكوين الصورة و التجزئة إلى لقطات و العدسات الخاصة بالتحوير جي و التداخل و ياالختفاء التدر 

     . 6"و أهمها جميعا مبدأ المونتاج المتوازي 

                                                           

 . 01ينظر، ، أحمد القاسيمي ، المرجع نفسه ،ص  -4

 https://fr.scribd.com 09/11/6102محاضرات في فن المونتاج ، ريان الهدى ،   - 1

األدب  المكتبة السينيمائية، منشورات عيون منتديات سور  لوي دي جانيتي، فهم السينما،  ترجمة جعفر علي، السينما و - 2

 .4األزبكية ،  ص 
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تعبر عن االختفاء و الظهور التدريجي لخلق جمالية تقنية في االنتقال من  2/1/3/4/5الصور      
 .مشهد إلى مشهد، في بداية الفيلم من افتتاحية الفيلم إلى أول لقطة في أول مشهد من الفيلم

  
 مفهوم المونتاج السينمائي   - 1.  2

تيب  منطقي، توجه  العديد المونتاج السينمائي هو تقنية سينمائية تجمع العناصر المتفرقة في تر 
            ايزنشتينسهامات في تفسير المونتاج و مفاهيمه أمثال اإلمن السينمائيين المنظرين و أصحاب 

على الرغم من اختالفاتهم حول المونتاج بين الرفض و القبول  بل   بودوفكينو  غريفيتو  كوليشوفو 
نه  نشأة أفكار جديدة  و بنى لنفسه أإلى المونتاج  على  ايزنشتانالفيلم، فنظر في و وجوب المونتاج 

 .نظرية خاصة في المونتاج

 كوليشوفنه قائم على التصادم أكثر من قيامه على الترابط، و ربط أحيث يصف التركيب على  
 لمونتاج يجعلالمونتاج بوالدة جديدة للسينما حيث أدرك منفعته و أهميته و استقالله في الفيلم بل أن ا

و في رأينا أن ، يشبه المونتاج باللون في الرسم و التتابع وكون جغرافيا جديدة للحدث يالفيلم جميال بحيث 
يكون جمال الشكل و المضمون متكاملين متوازيان ال يجب تغليب كفة على كفة و إال سيكون فشل فني، 

 .أي ال يجب إضاعة سيناريو ذو جودة عالية في مونتاج بسيط

عن مفهوم المونتاج كترتيب اللقطات و ربطها منطقيا في الشكل خطيا  متعارضا مع  دوفكينبو و يدافع  
إن "  ليون موسيناكيقول المؤرخ الفرنسي  "،  "حجر على حجر" ، حيث يشبه المونتاج كالبناءسارجي

 .7"أشبه بالصرخة  ايزنشتاينأشبه باألغنية أما أفالم  بودوفكينأفالم 

 بودوفكينعددا من المفاهيم األساسية عن المونتاج التي صورها في أفالمه و أيضا  ايزنشتاينطور    
نظرية  كولشوفعلى أساس تجاربه مع  2035" التمثيل السينمائي"و  2011 "تقنية الفيلم"في عمليه 

 . للمشاهد سماه مونتاج العالقة الذي يتحكم في القيادة النفسيةأترتكز على ما التي مختلفة حول السينما 

                                                           

 91/50/7592.  http// :scrib.com 2 -   ينظر، ريان الهدى ، مفهوم المونتاج بين بودوفكين و ايزنشتاين، مفهوم

    .المونتاج بين النظرينتين
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       ،اعتبرا أن المونتاج هو القلب النابض في الفيلم ايزنشتاينو  بودوفكينعلى الرغم من أن كال من ف (
أن األول وجد أن وظيفة و هدف المونتاج و تقنياته أساسا في  فيه إال ؛و اللقطة هي الوحدة األساسية

فكان يستند على بناء  ايزنشتاينما سعي أ ،دعم عملية سرد القصة ال في تحويرها و تبديل دالالتها
جل االقتراب من الواقع و من أمونتاج يتعارض مع سرد القصة و كان ضرورة عنده تدمير الواقعية من 

 .8(يحطم الواقعية و يفتتها ليعيد بنائها أنأنه لتحقيق الواقع على الفنان 

ي عن طريق العواطف لدى المتلق المونتاج هو فن براعة المخرج في إلقاء صورته يهدف منه إثارة 
و يرجع هذا الفن إلى سياقات الجمال السينمائي بما يحمله من معان و مضامين  اإلطار السينمائي ،

تقنية و جمالية، لما له من صالت بين عناصر الصوت و الصورة الفيلمية، ثم نجد أن  ،لتجارب فلسفية
اللغوي في تشكيل صور التعبير اإلنساني، حيث يتم المونتاج ال يزال يمارس في كل شيء حتى في السرد 

تكوين األفكار واإليقاع في ذهن المتلقي لتحقيق الذات فهو بالنسبة للفيلم الصوت الذي نسمعه في داخلنا 
 . و ال نراه 

في داخل اللقطة بذاتها يتم القيام بتعديالت كثيرة و أيضا تسلسال منطقيا لألحداث المونتاج  يضمن
يتم ذلك فللفيلم ،  سينمائيةتتناسب مع الضرورة ال....  إضافات رقمية و إضاءة و صوت من ألوان و

خالل برنامج المونتاج و يختلف على حسب نوع المونتاج و نوع الفيلم و إيقاع السرد ، أحيانا نجد أكثر 
مؤلف، فكل ال بسينمامن نوع مونتاج في مشهد واحد خاصة في األفالم الحديثة أو األفالم التي تسمى 

 . بعضها البعضمع بط اللقطات التي تصنع الفيلم ال ترت

مكان و فالمونتاج وظيفته الختزال الزمان و ال 9"أن يكون الملخص المركز للواقع مالفيليجب على   "  
يأخذ  و خيط المسار للسيناريو العام ،بمية في سرد القصة مع االهتمام أه يوليألن المخرج األحداث 

وفي حاالت  لكنو فهو معرض لردة فعل جمهور عام ، "عتبار مدى صبر و وعي المتلقي ، االبعين 

                                                           

 . المرجع السابق، ينظر - 8 

9 - Le cinéma d'amateur, Georges Régnier Librairie Larousse ; 17 rue du Montparnasse. Paris 

p212  
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يتم فقط لضمان تواصل الحدث في نفس اللقطة ،  ألنهليس دائما مرهون بربط اللقطات  المونتاج عدة
   10..."من مدة اللقطة و في أي نظام توضع فيه و أي طريقةو  أيضا يمكنه أن يأخذ حضه من الحرية ،

يا و يتحمل ق، فقط يجب عليه أن يبرر نفسه منطيمكن للمخرج أن يفعل ما يشاء خالل المونتاج   
 ليست  عنصرا توليفيا بل خلية توليفية ال تدرك غرضها المحدد إال كوليتشوففاللقطة عند "مسؤوليته،  

ذلك ال يعني بالضرورة  ن، ولك أحياناتتناقض اللقطة  مع مجموع اللقطات ف، 11"من خالل عملية التوليف
جملة من األفكار التي تبدو مشتتة و يكسر   ضميتشكل نمط فيلمي   إيحائيةتضاد بل هي انعكاسات 

 ايزنشتاينيرى أن المعاني في تجاور اللقطات مع بعضها كان نظيره  بودفكينفيما كان  ؛المونتاج إيهامها
  .تكمن في تصادم اللقطاتها يرى أن

 السينمائيدور المونتاج 3.1 
بتكر و مسينما المونتاج هل وسائل التعبير التي ساهمت في يمكن القول من دون مبالغة أن من ك"

نبض و  ابإيقاع ما و إعطائه او جمعهم و ربطه االتالعب بالصور و مزجه إمكانيةالسينما، من دون 
  12" .كانت السينما لتبقى مجرد وسيلة لتسجيل المعلوماتلنفس ، 

دور المونتاج في خلق و صناعة الفيلم في صورته النهائية التي يستقبلها المشاهد و قد هنا يكمن 
" film form"في  ايزنشتينظهرت دراسات جمالية متفرقة قليلة في مجال السينما لعل أهمها ما كتبه   "

أهمية يا في أفالمه الرائدة عن الضوء و الظل و عن ملا ما حققه عإذ حلل نظري  "film sens" و 
  13.التكوين و دور المونتاج بأنواعه المختلفة و أخيرا أهمية استخدام األلوان

، أصبح المونتاج التشخيص الفعلي للفيلم إن صح "المونتاج والدة عند األفالم ولدت" كوليشوفيقول 
 يخفى التعبير ، يجمع األضداد و يعطيها تفسيرا منطقيا حيث تختلط األمور مع ما يمكن مشاهدته و ما 

                                                           

10 -  Ibid. p219 

، قسم الدراما ين و فلسفته في المونتاج الذهنيقراءة أولية في نظرية المخرج السينمائي ايزنشتا .أحمد عبد سليمان - 11

 .040ص  011-022 6102 .0عدد  2جامعة اليرموك إربد، األردن المجلة األردنية للفنون مجلد 

12 -  Georges régnier,p210.  Voir 

نظريات الجمال و الفنون البصرية ، المدير العام لهيئة اإلذاعة و التلفزيون سورية، اإلذاعات  . رياض عصمت. د - 02 

   26/22ص . 6112. 6العربية عدد
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: توجد طريقة وحيدة إلنجاز أي فيلم سينمائي"  أيزنشتاينيقول  و أيضا يشير إلى ما هو ليس موجود،
 14".فالهدف من الفن هو زعزعة األحاسيس و النفسيات …مونتاج التجاذبوهي 

المونتاج هو  ثورة في عالم السينما ، ينتج   المعنى الخالب من خالل التوليفات البصرية، على     
المحور الراوي الفعلي للفيلم، مع  يمثل  ؛في المسار الصحيح للفيلم تقنيا اعتبار أنه يجعل المتلقي

و األصلي ، على االحتفاظ بمنطق تسلسل األحداث، ليس بالضرورة التوافق الزمني لمجريات السيناري
غرار ذلك اتجه فيما بعد نحو مسارات و تخصصات قائمة بذاتها من خاللها يتم تصنيف المعنى و 

على خالف  عناصر اللغة المبنى األساسيين في الفيلم شكال و مضمونا، لينقل األفكار بنجاح ، 
لسينمائي وظل يتطور مع اي بداع و الفكر الجمالي و الفلسفالسينمائية  لم يعتمد المونتاج إال على اإل

 .تطور السينما بل كان يسابق األوان

 اللقطات توالي من فالبد ؛إلنجاز الفيلم كافية سينمائية مادة الواحدة اللقطة أو المفردة الصورة تشكل ال    
مسبقين، و يرجع دور  وتدبير خطة وفق يتم أن لهذا التوالي والبد الداللة مولد نمعي زمني تعاقب عبر

المونتاج أنه الذي يصنع الفيلم في قالبه النهائي هو المحور الذي يسير مجريات الفيلم و طريقة سيرها ، 
من قطع المونتاج  أردنا مقارنة المونتاج بشيء ما ، فيجب مقارنة مجموعةما إذا "  شتايننايز يقول 

إلى  اآلليالمتوالية داخل محرك اشتعال داخلي و هو يدفع بالسيارة أو المحرك  اتفجار االنمن بمجموعة 
 .15"كله إلى األمام حركة للمونتاج هي التي تدفع الفيلم لماألمام ، فالقوى ا

اخل و خارج عن المونتاج أنه فلسفة بصرية قائمة بذاتها د خالل بحثنا هذا نقول أنما يمكن  
على غرار   ؛الجمالية و الفكرية للفيلم عليها الطبيعةالقناة التي تبنى  يكون يمكن أن  ؛اإلطار السينمائي

حاله في بدايات السينما كاكتشاف علمي  في بساطته و تسلسله  أصبح أكثر تعقيدا و تشابكا فيما بعد 
نقوم بالمونتاج يجب اختيار اللقطات و  أنقبل "...متعددة األبعاد لوجيةو إيديليعتمد على سياقات فلسفية و 

يتم .. .ملكأبعض الصور ستفي بالغرض أخرى تخيب  مرات،الختيار اللقطات يجب عرضها لعدة 

                                                           

14  -  Voir, ma conception du cinéma , S.M Eisenstein, Buchet Chastel 166 boulevard du 

Montparnasse paris XIV, p20 

 1السنة . دراسة المونتاج السينمائي في تشكيل صورة العدودة المصرية، هاشم دمحم هاشم،  فصيلة إضاءات نقدية   -  15

 .12ص .  0294ربيع  02العدد 



المضمون  و الشكل بين السينمائي المونتاج  الفصل األول 

 

22 

 

  . 16"مونتاجبالنفسك ل إلهامالن يكون األمر سهال المهم أنك تصنع  أحيانااختيار بين لقطتين متشابهتين 
إلى إعادة النظر   بعضهماتوجهاته الفكرية و الفنية  ليدفعـا سيلتقي هذا التركيب المعقد برؤية المخرج و 

المتلقي  في تلقيه المادة الفيلمية مرئية كانت أو خفية  اءاستغب إطالقافي طريقة بناء الحدث ، فال يمكن 
و عرضه على المستهلك، بل  المنتجفالمخرج أصبح اليوم يدرس المتلقي بل عكس المعادلة فلم تعد إنتاج 

المناسب و سنرى فيما بعد كيف يؤثر  هذا  على قضية  المنتجفهم المستهلك كي ينتج له  إلى انتقلت
 ؛و المتلقي  المخرج  ،المونتاج ؛سنحاول في هذا البحث دراسة   لتغيرات المعادلة الفيلمية   "أفق التوقع"

 .التلقي انطالقا من أنواع المونتاج و وظيفة كل نوع آليةعلى   تأثيرها ومدى
دور المونتاج و أهميته يكمنان في جملة الوظائف التقنية و الفنية  المنتجة لجمالية الصورة  

الفيلمية و داللتها التي تعكس تلقي الخطاب الفيلمي و تفعيل المتلقي و نبش أفكاره و حواسه عن طريق 
داث داخل اإلطار الصور و األصوات و األجواء السينمائية في العوالم و األماكن و التواريخ و األح

 .السينمائي
 توجهاتهم،يطرح المونتاج فلسفات و أخالقيات و إيديولوجيات تعكس شخوص صناع األفالم و 

خالل التسعينيات عندما كان جهاز قارئ الفيديو جديدا و لم يكن في متناول  الفني،يعكس أيضا اإلبداع 
لما بدأ يقبل الممثلة .. .إمامعادل بينما كانت عجوز تشاهد شريط فيلم  الثالث،كل الناس في دول العالم 

 ". إن عادل اإلمام الذي عندنا ال يقوم بهذه التصرفات المشينة: "قالت العجوز مالبسها،و ينزع 
 ... فهي لم تشاهده من قبل إلى في التلفاز حين يتم قطع المشاهد اإلباحية عن طريق المونتاج 

، و  اإلبداعي دورهيا أن المونتاج استوفى  القيات الفن و مدى تأثيراتها على المتلقي بدا جلو بعيدا عن أخ
فضال على ذلك يسعى المونتاج إلى تنظيم فواصل الزمن و الحدث داخل الفيلم بين البطء و الخفة ، بين 

اك انسجام ليس الحدة و المرونة و كأنها معزوفة موسيقية ، لما تقتضيه خلفية السيناريو ليكون هن
 أيضا تعتبر انسجاما تعبيريا،  ،حظور مثالمبالمعنى التام و لكن الفوضى المقصودة عن طريق المونتاج ال

 .فعرض األحداث يرتقي إلى رؤية خالبة خاصة لألشياء

                                                           

16 - Georges régnier.p217  
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العام فهو ليس ملزما بمشاهدة العالم  شاهدمن دالالت تصويرية ظاهرة للم مفهوم الظواهر هو أكثرو      
نه ليس أ و من الطبيعي أن يكون المتلقي مدركا لمتاهة صاحب العمل إال ،الظاهر كما هو عليه

يمكننا من ترتيب زوايا النظر و لكن ليس ألن المونتاج بالضرورة أن يكون مدركا لما يحدث من حوله، 
يعتمد  على مستوى التلقي و المتلقي ، فقد يصطدم هذا  دائما فهمها و تأويلها بالطريقة الصحيحة فهذا

و لكن ربطها ذهنيا قد يختلف تماما عما يصبو إليه  ةبمجموعة من اللقطات سيفهم كل واحدة على حد
 . الفنان أو حتى المتلقي نفسه

 
 
 
 
 
 
 
 

من الفيلم و  ، فيها عنوان الفصل األولأوديسا الفضاءمن فيلم   53:41الصورة هي لقطة في الدقيقة 
لقطة حتى  99و تحتوي على منظر طبيعي لبداية شرو  الشمس، ثم بعد توالي . يعني فجر اإلنسان

 تحتوي على جمجمة ماموث و هو حيوان منقرض، 50:09طلوعها تأتي اللقطة التالية في الدقيقة 
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تحتوي على هيكل عظمي يبدو انه   50:00ثم بعد لقطتين للطبيعة ،تأتي اللقطة التالية في الدقيقة 
  50إلنسان، ثم مباشرة أول لقطة ملفتة لالنتباه في الدقيقة 
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دقيقة، يظهر لنا صور القرود ثم تظهر  75تحتوي على قردين جالسين، و يستمر هكذا الفيلم لمدة 
حيوان مفترس، و بعد ذلك سيتعلم القرد كيف يفترس أيضا ، وبعدها سيتعلم كيف يحمل  الخنازير، ثم

العصا و يضرب بها عدوه ، و هنا مباشرة يحدث قطع مفاجئ، ينهي فيه الفصل و ينتهي فيه إيقاع الفيلم 
تكاثر و ينتقل إلى محطة الفضاء ليبدأ فجر اإلنسان ، لكن ماذا كان يوحي لنا مخرج الفيلم من خالل 

 من المدة الزمنية؟  ةبالمائ 75القردين ؟ و االكتفاء بالقرود في فصل كامل من الفيلم حوالي 

تمثل في توبدون تعميم دراسته "... ، عام هو الفيلم بذاته بسبب طبيعتهالمونتاج في شكله ال
وبدون أن تكون الدراسة  تينشآيزن  ةوجهة نظر مقاربة لنظريمن ه عند دراست ؛عنصر ضروري في الفيلم

 تجعل من المونتاج عنصرا ضروريا للمعنى نبثاقا مباشرا من هذه النظريات، التقارب يكون فقط من زاوية ا
أن األولوية ال تعطى للشكل على حساب المعنى والمحتوى بطريقة شكلية  :ايزنشتينيقول  صة، وكماوالق

 17."المتكرر للمصطلح االستعمالغم ر 
ن المونتاج يشكل محورا ثنائيا يلعب دورين هامين في أإذن ضمن هذه األبعاد الفنية و التقنية نعتقد   

يخلق قناة  **ممثل خفيو قد يكون تأويال ضمنيا ثان  *متلق خفي"الفيلم، قد يكون تأويال ضمنيا 
الجانب المتعلق  بالصورة و كيفية تأويلها و إنتاج معناها  في تواصلية بينه و بين وعي المتلقي خاصة

في هذا النسق يمنح توالي اللقطات  وظيفة ضمنية تكشف عن تناقضات بين الوهم و الحقيقة للظواهر 
االجتماعية و الفلسفية و األخالقية ، تقود المتلقي إلى طرح التساؤالت  ليضمن  اإلدراك الحسي و 

ديد يرصد األفعال داخل اإلطار السينمائي، من أداء و حوار و أحداث، تجعل الروحي و ينتج سيا  ج
المتلقي يقترب من الشخصيات و أفكارها و طبائعها فهي تعكس أيضا مبتغى صاحب العمل فيستغل 
المونتاج طاقة المتلقي و طاقة الصورة بكل محتواها ليصنع العالمات و األيقونات قصد خلق نفق التلقي 

 .بة الجمالية و االستجا

                                                           

17  - Voir, Elie Yazbek, montage et idiologies dans le cinéma américain contemporain, thèse 

de doctorat études cinématographiques, 2008,  université Sorbonne nouvelle, Paris 03 école 

doctorale 267 assic umr 7172 arias. P43  
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لقد جاء المونتاج متضمنا لكل جوانب الفيلم فقد كان المحور التقني لخلق القصة و بدأ يتوغل في    
فلسفة الصورة و جماليتها حتى أصبح طرحا فكريا و نفسيا يخاطب مباشرة المتلقي خطابا ضمنيا خاصا 

 .عن طريق الخطاب الفيلمي العام
 

 II عناصر المونتاج السينمائي و وظائفه  
 عناصر المونتاج 2.1

 ييقاعوالعنصر اإل ينالزموالعنصر  المكانيالعنصر  :، همالسينمائيالمونتاج  فيعناصر  أربعةهناك "
و مونتاج التتابع ولقطة رد  المتوازي كلها تتعلق بالتقنيات المونتاجية، مثل المونتاج  ؛البصري والعنصر 

 تفضاءاوقد تسمى أيضا   .champ contre champ 18"القافز واللقطة العكسية المونتاجالفعل والقطع 
  .المونتاج أي معلم المونتاج و مستوياته، على أساس البناء الفضائي للفيلم

المساحة، بينما المونتاج  أساسفيها األفالم على  تنتج التييتعلق بالكيفية  المكانيفعنصر المونتاج  )  
 التيفهو الطريقة  ييقاعالعنصر اإل أماعلى أساس الزمن،  األفالمتنتج فيها  التيالزمانى يتعلق بالكيفية 

هو كيف  البصري ، وأخيرا فإن عنصر المونتاج 19(خشن  أوسلس  إيقاعبها اللقطات معا لخلق  تنتج
   .يةتتوافق الصور أو ال تتوافق من الناحية المرئ

هو األكثر خلوا من التعقيدات السينمائية، فالقواعد السينمائية الرئيسية تتكون  المكانيويعتبر المونتاج     
 - الهوليوودية الكالسيكياتمحور  هيوهذه القواعد "من لقطة تأسيسية ولقطة متوسطة ولقطة قريبة، 

على سبيل المثال، نحن نعرف " كازابالنكا"فيلم  ففي - يتالعب بهذه القواعد أنحتى عندما يحاول المخرج 
ألن المخرج ُيؤسس المكان من خالل ظل النافذة المنعكس ( والسا ريك)مكان من باريس يتواجد  أي في

مستندا على البار، وكانت العادة أن نبدأ بلقطة من  ريكعلى األرضية، وعندئذ وفى نفس اللقطة نرى 

                                                           

ممدوح شلبي،أمير العمري رئيس : الزماني والمكاني واإليقاعي، محاضرة توني كيبين تـ: عناصر المونتاج السينمائى - 18

 .  09/11/6102، تم اإلطالع في 01:11:11 6102ماي  16التحرير عين على السينما، الخميس 

http://eyeoncinema.net 

 .المرجع نفسهينظر،  19

http://eyeoncinema.net/
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اختالف بين مخرج جيد هناك وغالبا ؛ 20"ية للبار وبعد ذلك اللقطة المقربةثم تتبعها لقطة داخل البارخارج 
 .يتوه منه المتفرج أنالسينما التقليدية يتحدد من خالل تأسيسه للمكان دون  فيومخرج عظيم 

 :المونتاج الزمن و -أ  

دون لبس، وأحيانا ا لتقديمها حيث يرتب المخرج القصة زمني السرديتحت عنوان التتابع هذا يقع  غالبا )
، لكن الكثير من األفالم تمزج األزمنة من خالل التجميع (منطقيسرد القصة بتتابع )هذا  ينسم

المشبوهون "و " الشقة"و " توقيت سيئ"و " الثور الهائج" و" المواطن كين"فأفالم مثل  ؛المونتاجى
الموقف باللعب على عنصر الزمن،  أو، تقدم الشخصية األسود و األبيض أفالموكثير من " المعتادون 

سن الشيخوخة وهو ُيلقى النكات  في جاك الموتاعلى سبيل المثال، يبدأ بشخصية " الثور الهائج"ففيلم 
 إلى، ثم ينتقل الفيلم بعد ذلك 2014عام  فييملكه، وهذا يحدث  الذيالكازينو  فيويقدم فقرات اإلضحاك 

فمن   ،ئيتفا جيمكن أن  منطقيتقولب على السرد بتتابع  لذيا، والمتفرج 2042في الحلبة عام  الموتا
  .، لكنه بدال من ذلك يرى ما حدث منذ عدة سنواتالتاليالمشهد  فيالزمن  فيالمفترض أن يجد تقدما 

" الممتثل"فيلم  ففي، الزمنيومع المخرجين األكثر تطرفا فثمة العديد من األساليب لتوضيح هذا التغيير 
 أنبالزمن لنا فقط عندما يتغير المشهد فنستطيع  الوعيعلى سبيل المثال، يحدث  برتولوتشىلبرناردو 

 21.(الزمن فيتقدما  أونقول متى دار الحدث بدقة سواء كان فالش باك 

  :العنصر البصري  -ب 
يرتكز  نقصد به عناصر اللغة السينمائية و هي اإلضاءة و بناء الشخصية و الصوت و األلوان   

المونتاج بكل أنواع على هذه العناصر لكي يتم التوافق البصري بين اللقطات حيث يتم التالعب بها و 
فخالل عملية اإلخراج يكون مسئول  تعديلها أثناء عملية اإلخراج أوال و أثناء عملية المونتاج ثانيا

أي سنة و في أي  مطلعا مسبقا على نوع اللقطة و مكانها و زمنها، في أي مكان و في"* اإلضاءة"

                                                           

 .عناصر المونتاج السينمائىالمرجع السابق،  – 61

 .عناصر المونتاج السينمائىينظر،  -  21

و كالهما مصطلحين تقنيين األول يعني الضرورة   lumièresأو   éclairageترجمتها للفرنسية قد تكون : اإلضاءة * 

  .الدرامية و الثاني يقصد به شدة الضوء فيزيائيا
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بما يسمى الجو حضارة و في أي ثقافة و أي ساعة و إن كانت اللقطة داخلية أو خارجية ليخلق 
   .السينمائي المناسب

أما بناء  الشخصية فنقصد به قوة حضور الشخصية و دورها في قصة الفيلم و حالتها النفسية و    
جتماعي و نوع اللباس ، و أي نوع من زوايا التصوير المعيشية و هيئتها و مستواها الثقافي و اال ظروفها

تؤخذ هذه الشخصية و نسبة مشاهداتها في عدد لقطات الفيلم ، كل هذا يتعلق بسالسة المونتاج لتقديم 
 . ار يالشخصية أمام الكام أداءهذه الشخصية للمتلقي ، و خاصة 

ع الصوت على حسب الضرورة نو  مدى حدته و المستخدمة،فيما يتعلق بالصوت أي تقنية الصوت    
 الصوت،يكون متجانس مع العناصر األخرى و أداة الصوت أو صاحب  أنو لكن يجب  للقطة، فيلميةال

 .الرقة أو الخشونة بل بالتوظيف الجمالي و التقنيبال يتعلق األمر 

تعتبر األلوان في السينما العنصر األساسي للتكوين الجمالي و التقني للصورة الفيلمية، تتم دراساتها     
، و تركيب اللقطة و أيضا تهتم االعتبارتقنيا على حسب نوع اللقطة و حجمها، تأخذ فيها اإلضاءة بعين 

في المشهد حتى ال يقع المخرج في اختالط العالمات و من جهة ثانية حتى  ائيةمييبعدد العناصر الس
معينة للصورة، يبقى جانب التقنية  ولوجيا، هذا كله من جهة تكوين سمي يتفادى التركيز العالي في األلوان

ها و و توظيف األلوان فيزيائيا هو األمر األكثر تعقيدا ، ألنه يحتاج خبرة في توزيع األلوان و اختيار 
األخرى في الصورة، حتى ال  العناصرتحديد درجات اللون ، و كيف للمخرج أن يتفادى األلوان التي تقتل 

 . les faux raccords أيضايتعسر على المونتاج التنسيق بين اللقطات أثناء الربط و لتفادي 

II وظائف المونتاج السينمائي: 
ما  صداما تعكس والتي للداللة المنتجة اإليقاعية الوظيفة أهمها الوظائف من بجملة المونتاج يضطلع"

أساسية في الفيلم يحتوي المفاهيم واآلليات  فالمونتاج كبنية  ،22"تشكيليا أو زمنيا اإليقاع هذا سواء كان
هو تقنية أيضا  بلوليس  محتوى وحسب،  الذهنية والفكرية ، تنقل التصورات واآلراء واألفكار و الجمال

  .إلنتاج الصورة السينمائية
                                                           

  .01ص  ،القاسمي أحمد المرجع السابق، - 22
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يعرفنا على جميع صور الخطاب األيديولوجية ، ال يزال يحاول تطوير السرد الفيلمي عن  طريق     
، ال ننكر أنه محورا أساسيا في ترفيه المتلقي  التجاربئمة مع تطور األفكار و اإلبداع، فهو في مسايرة دا

أصحاب العمل ، فال يتوقف المونتاج حتى الجنيريك ليحقق هدف المخرج و  و التعبير له عما يصبو إليه
 .ال ينتهي حتى تصل الشخصيات مبتغاها و يبقى حاضرا في ذهن المتفرج حتى بعد انتهاء الفيلم 

في تصور ذهني للمتلقي يبقيه على إدراك حسي و إدراك  فكري،كنسق نظري و تطبيقي تجريبي    
ون  جزءا من وعيه الخاص  ، يعكس العالقة بين المخرج و الفيلم و مشاكله يك  ؛وأخالقي و جمالي

 . و توجهاته السياسية ةاإليديولوجي
فيه الزمن  و  كماله،إليه  أضاف الفيلم ونه حافظ على جمالية أ للمونتاج،ضمن الوظائف األساسية  و  
يطلق دائما اإلبداع  للظواهر،رؤية جديدة  أرسىنجد أنه  الوظائف المختلفةمن كل هذه ؛ فيه المكان بنيو 

نرى أنه العملية  مما يجعلنا ،لألفكار فنية،  تقوم، على أساسها، برؤية األشياء من مختلف الزوايا
فوظيفة . اإلخراجية الفعلية للفيلم، فهو يجعل الفيلم يسير في ذهن المخرج قبل أي شيء على الواقع

هذا ما يسمى بالرؤية  ي مخيلة المخرج من بدايته إلى نهايته والمونتاج الكبرى أنه يصنع الفيلم ف
 .اإلخراجية

 IIIو خصائصه أنواع المونتاج السينمائي   
عالقة المونتاج بتكوين الصورة الفيلمية و إيجاد الطريق الصحيح في قراءة الفيلم و تلقيه يعتمد على  

 أنواعكيفية تقنية المونتاج على حسب الضرورة الدرامية للمشهد، فقد يضطر المخرج إلى توظيف كل 
المونتاج في فيلمه إن تطلب األمر ، و لكن سيكون هذا التوظيف مضبوطا بقوانين جمالية و تقنية تخدم 

جب الدور و دمة في األفالم السينمائية ، تستكل جوانب الفيلم ، ألن تحليل أساليب المونتاج المستخ
 . التعبيري لها في تفكيك الفيلم و تحليله و نقد أفكاره

فاختيار و ترتيب  الفضائية،مد أيضا على فهم المونتاج و عناصره الزمنية و المكانية و فهم الفيلم يعت    
كلها تستند إلى مونتاج معين و  الصورة،المشاهد و مدته الزمنية في اإلطار و إيقاعها و تكوين لغة 

 .مخصص إلعطاء المعنى و اإليحاء الخاصين
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فقط لو غيرنا إيقاع  ، مختلف تماما عما سبق جيولو مبتذل قد يتحول إلى خطاب سيمي فكل ما هو    
التقنية و  خصائصهأنواع و أشكال المونتاج و  و أسلوب المونتاج، و في هذا الجزء سنتطر  إلىألمشهد ا

 الفنية مستندين إلى جملة من األفالم السينمائية التي تعتمد على منطق بصري يقوم بتحديد سياقات  و 

  . عل المونتاجبالغة الصورة الفيلمية بف

قد حاولنا أيضا في هذا الجزء التدقيق في كامل أنواع المونتاج المعروفة و الغير معروفة ، حيث يمكن 
للقارئ أن يقوم بتحديد المونتاج في كل أسلوب خاص و كي نرفع اللبس لدى البعض من المتلقين في 

أنها في الحقيقة تختلف في المعنى البنيوي بعض التشابهات التي تبدو متشابهة في التقنية و التوظيف إال 
 .الذي يستند إلى كل نوع من المونتاج

 : المونتاج الخطي 3 .2
هو المونتاج الكالسيكي الذي يعتمد على تسلسل األحداث مكانيا و زمنيا حيث ينقل  المتلقي من مكان 

و كأنه يتجول في الفيلم بنفسه و  ، و من زمن إلى أخر في نفس الجو السينمائي و نفس المشهد أخر إلى
غلب األحيان نجده في بداية ي أ يكية االجتماعية أو الواقعية و فهو يعتمد في كثير من األفالم الكالس

 ...الفيلم للتعريف العام بمجريات الفيلم أو خالل  الحوارات المباشرة بين شخصين 
ألحجام من بعضها البعض تزامنيا مع بداية ، تعبر عن االنتقال الخطي للفيلم و تقترب ا 0/2/8الصور 

 .الحدث
 .لقطة تعريفية عامة لمكان الحدث في بداية الفيلم: 50الصورة  

 .لقطة متوسطة تقترب الكامرة في مكان خاص من المكان العام للحدث :   52الصورة 
 . لقطة متوسطة تدخل المتلقي داخل مكان الحدث: 58الصورة 
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 الطولي المونتاج
 هذا وأساس اللقطات، مضمون  عن النظر بصرف القطع أو ربطال بسرعة فقط المونتاج من النوع هذا يهتم

 بين النسبية العالقة تظل أن يجب وفيه الشاشة، علی عرضها زمن و اللقطة طول مراعاة هو التوليف
   .الواحد المشهد داخل ثابتة وأخری  لقطة كل طول

في بداية الفيلم و التي تعبر عن المونتاج    DOMINOالصورة التالية هي ثالثة لقطات مأخوذة من فيلم 
 .الطولي

 لقطة مقربة على الكتف جانبية مدتها ثانيتين، الشخصية تشعل سيجارة:  51الصورة 
 . مباشرة تنتقل الكامرة إلى لحظة اشتعال عود الثقاب: 95الصورة 
 . لقطة مقابلة مكبرة على وجه الشخصية تظهر السيجارة مشتعلة: 99الصورة 

 نجد توافق زمني بين اللقطات و توافق إيقاعي و توافق في أحجام اللقطات و حركات الكامرة 
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 22الصورة 
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 : المونتاج األفقي
و هو المونتاج الذي يرتكز على هندسة الفيلم ، يعتمده المخرج ليحدد المدة الزمنية النهائية لسرد     

ط المشاهد و ليس األحداث أو اللقطات؛ بأحداث الفيلم و ال يتضح في الفيلم ألنه عملية سلسة تتعلق بر 
رة بالدرجة على حركة الكامشهد واحد و يعتمد يعتمده المخرج عندما يريد سرد حدثين متتابعين في م

الحدث األساسي و في خلفيته حدث ثانوي سيكون في مقدمة  اإلطارنجد في مقدمة   :مثال ؛األولى
اإلطار الحقا و هكذا كي يصبح األساسي ثانوي ثم يلتقيان في نهاية اللقطة أو المشهد بمستوى واحد و 

   .ت نفسهمعينة أو فقط للمقارنة في الوق لجماليةيستعمله المخرج 

وتعبر عن المونتاج األفقي ، حيث يربط المخرج     fight clubمأخوذة من فيلم  97/94/93الصور   
بالشخصيتين األولى بالوضوح في مقدمة اللقطة و الشخصية الثانية بالغموض في عمق الحقل أو 

 .العكس
. المرأة في تأطير متوسط لقطة مقربة على الصدر في مقدمة اللقطة لرجل ينظر في العمق: 97الصورة 

 .يولي المخرج في هذه اللقطة أهمية للعمق أي للمرأة 
 لقطة مقربة على الصدر يولي فيها المخرج أهمية للرجل و يجعل الغموض للعمق أي المرأة : 94الصورة 
 .هي لقطة ذاتية لعين للمرأة تنظر إلى الرجل الذي كان يستر  النظر إليها: 93الصورة 
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 : العمودي المونتاج
هو يناقض المونتاج األفقي، فاألمر يتعلق في هذه الحالة بتمرد المخرج و الخوضفي دوامة زمنية عشوائية 

 (.ينظر، الفيلم المرفق.) لتسلسل األحداث، لكنه سيقوم بتوضيح األمر في المشهد التالي

 :المتري  المونتاج

 التوتر زيادة بغرض ،القطع هذا راوتكر  اللقطة طول على رئيسي بشكل القطع شكل يعتمد أسلوب"   
أي أنه قد يكون عفويا في حاالت ما و لكن مقصودا تماما في نوع المشاهد النفسية أو أثناء . 23"دللمشه

يرافق الخوف أو . الشخصيةبحث القاتل عن الضحية مثال، و يكون بانتقال اللقطات على حسب انتقال 
 الخ...االرتباك
تحاول فيها الشخصية التسلل من خالل  the Hobbitمأخوذة من فيلم  90/90/92/98: الصور

 .األشرار لسرقة سكين
 .لقطة قريبة للشخصية يراقب في زاوية جانبية األشرار خارج اإلطار: 90الصورة

الجانب الذي كانت تنظر إليه و هو في ظهر الشرير لقطة قريبة للشخصية تبدو انتقلت إلى : 90الصورة 
 .يحاول انتزاع السكين

فجأة و من دون سابق إنذار يمسك الشرير بالشخصية عن غير قصد أثناء محاولته الحصول : 92اللقطة 
 .على منديله الذي كان يضعه في ظهره

  .و يصرخ hobbitالعندما يضع الشرير المنديل على أنف للعطس يكتشف انه أمسك ب: 98اللقطة 
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 :النغمي المونتاج
 القيمة القطع أسلوب يعمق حيث ،للقطة العاطفي المعنى على المونتاج في األسلوب هذا ويعتمد" 

 تطورا المونتاج من النوع هذا ايزنشتين يعدكما  24.للقطة الزمنية المدة حسابات عن بعيدا للمشهد العاطفية
 إطار   من التوليف حركة يفرض الذي العنصر هي طاراإل داخل الحركة تصبح حيث اإليقاعي؛ للمونتاج

 العناصر كل الحركة نتتضم بحيث اتساعا أكثر شيئا تعني النغمي اإليقاع داخل الحركة لكن ،إطار  إلی
 25. المشهد داخل سائدة نغمة علی زيرك هألن النغمي؛ بالمونتاج  يوسم اللقطة، داخل والدرامية الوجدانية

 :  التتابع مونتاج  -

فهو  ،ياومكان نيامز  ومتناسق مستمر الحدث بأن انطباع للمشاهد يعطي بحيث المونتاج أساليب أحد   
 المونتاج عليه بني الذي األساس ويعتبرمبني على تتابع اللقطات في المشهد و بين المشاهد األخرى، 

 على التوتر لزيادة الشخصيات اللقطات أو بين بالتتابع القطع يتم ،أفالمنا في اليوم نشاهده الذي الحديث
، يرتبط غالبا بحجم اللقطة القريبة ويعتمد بدرجة اكبر على المؤثرات البصرية و الصوتية أو المشهد

 . الموسيقى
خالل بحثه في االنترنت عن   the Bourne Identityمأخوذة من فيلم  91/75/79/77الصور    

حقيقته في الماضي بعد أن فقد الذاكرة و يكتشف مجموعة من المقاالت التي تكشف عنه فيندهش و تزداد 
حدة التوتر و انتقال اللقطات و تتابع العناوين التي تشير إلى أفعاله السابقة حيث كل عنوان يعبر عن 

 .لقطة
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 75الصورة 
 
 
 
 
 79الصورة  
 
  

 
 

 77الصورة 
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 :التناقض مونتاج
 متعارضين مشهدين لقطتين أو  بين قارنة المالمتلقي على  يجبر ظهر عند بودوفكين،  التناقض أسلوب

 .ذهنه ، حيث يبحث عن العالقة المباشرة بين اللقطتين فال يجدها يف
 :التشابه مونتاج

أو حوار،  عمل أو واحد عنصر استخدام .آلخر عنصر من السمعي أو البصري  التمثيليعتمد على "
مثال نشاهد فيلما في لقطة ما تحتوي على الغروب و عود ثقاب في  .26"معنى إلى اإلشارة أو لتمثيل

  اللقطة التي قبلها كما هو موضح في الصورتين
 
 
 
 

 74الصورة 
 
 
 
 

 73الصورة 
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 :التزامن مونتاج
المونتاج المتوازي الذي سنتطر  إليه الحقا، فهو قد يكون اسمه أيضا مونتاج التوازي، و يشبه كثيرا    

حيث يكون " ،تقنية تقل األحداث في مكانين مختلفين في نفس الوقت أي التداخل بين مشهدين أو أكثر
 27."القطع من فعل إلى أخر

 
 
 

 70الصورة 
 
 
 
 

 70الصورة 
 
 

 72الصورة 
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  JASON BOURNEالصور المذكورة أعاله هي لقطات مأخوذة من فيلم 
 شارع 30الشخصية تستمع إلى حديث شخصيتين خارج إطار في وكالة تقع في بناية : 70الصورة 
 .في مكان أخرالقطار  ما في أحد أنفا اللتين يتم االستماع إليهما و ه نالشخصيتي: 70الصورة 
 . يعود المخرج إلى الوكالة ليرصد لنا ردود أفعال الشخصيات التي تستمع إلى الحديث:  72الصورة 

 .يعتمد المخرج في القطع على حدة الفعل و الحوار

  :مونتاج النغمة المتكررة -
يعتمد هذا األسلوب الظهور الخار  للشخصيات المهمة أو التي ستحدث تغييرا مفاجئا في العامل الدرامي  

السابق أو وشك حدوث أمر ما لم يكن في الحسبان ، و كأن هذا المونتاج يحضر المتلقي نفسيا لما 
 . الظواهر الميتافيزيقيةسيأتي ، يستعمل في أفالم التشويق كثيرا و أحيانا في أفالم اإلثارة أو أفالم 

 مأخوذة من فيلم قراصنة الكراييبي  78/71/45/49الصور 
لقطة شبه متوسطة جانبية ترصد لنا حديث بين شخصيتين يغسالن األرضية ، يدور : 78الصورة 

 .الحديث حول شخصية خطيرة لم تظهر بعد
توحي بعظمة الشخصية من لقطة قريبة ألول ظهور لتلك الشخصية بزاوية عكس غاطسة :  71الصورة 

 .بعيد
التي كانت تتحدث عن الشخصية الثانية و هي " جاك سبارو"لقطة قريبة للشخصية األولى : 45الصورة 

صورة غاطسة و لقطة ذاتية للشخصية الخطيرة التي ظهرت ، و تبدو مالمح الخوف و االندهاش لدى 
 .جاك واضحة 

 .طيرة ليظهر لنا المخرج مالمح تلك الشخصية الخطيرةلقطة قريبة على وجه الشخصية الخ: 49الصورة 
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 الفوتوغرافي  األساس على يؤكد   بازان  أندريه نجد أيزنشتاين الروسي أسلوب من النقيض على)
 ومع ؛  المنفردة اللقطة ثنايا في الفنية والقيمة المعنى من الكثير هناك فإن نظره ففي ؛ السينمائي للفيلم

 يرى  إذا ؛ األولى التعبير أداة  حسبانه ينبغي ال لكن ،  السينمائي الفن في حيويادورا  يلعب المونتاج أن
 له األسلوب فهذا ، العميقة والبؤرة الطويلة اللقطة يوظف الذي ذلك هو الهادف السينمائي األسلوب أن

 ) وأمامية خلفية يوجد حيث : العميقة البؤرة( الموقف مكان اكتمال على ةظالمحاف إلى يتجه أنه في قيمته
 الدوافع اكتشاف على لمشاهدينل  مجاال يهيئ األسلوب هذا أن كما) الطويلة اللقطة ( الموقف وزمان
  . الحدث في الغموض إدراك  وعلى

 بدال بأنفسنا الدافع نستنبط أن نستطيع الطويلة اللقطة طريق عن ما لحدث المتواصلة بمشاهدتناو 
 ثلينمللم يهئ األسلوب هذا أن كما ، إيزنشتاين عمل في الحال هو كما واحد مسار في رؤيتنا توجيه من

 مواهبه كافة يستجمع أن إلى الممثل يدفع طويلة لقطة في فالتمثيل ، أيضا بقدراتهم  مجاال الموهوبين
، يبدو أن بازان من رواد الموجة الجديدة 28(المتفرجين تستهوي  السلوك من رئعة ا أنماط البتداع الطبيعية

الفرنسية و التي تتنافي بالمونتاج ألنه يقتل الواقعية ، فاللقطة الطويلة تقوم بسرد كامل األمور من دون 
قطع حتى و لو كان هناك أحجام مختلفة للقطات مع مرور الزمن أو تسمى أيضا اللقطة المشهد التي 

حداث من دون اللجوء إلى المونتاج لتعديل أو القفز في الزمن و المكان؛ على الرغم من تروي كامل األ
أن اللقطة المشهد لها جماليتها الفنية و التقنية إال أنها قد تكون مملة أحيانا خاصة في نوع األفالم اإلثارة 

 . و الخيال العلمي
 :اإليقاعي المونتاج

 على يحافظ بحيث اللقطة داخل الحركة على فيه القطع شكل يعتمد المونتاج أساليب أحدهو )   
 المستخدمة األساسية القواعد علی المونتاج من النوع هذا يعتمد)؛ 29(مختلفين لمعنيين الفعل استمرارية 

 تصبح بحيث اللقطات؛ داخل الحركة إيقاع علی تعتمد فيه التوليف سرعة ولكن الطولي، المونتاج في
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 يستخدم أن ويمكن آخر، إلی كادر من التوليف حركة يفرض الذي العنصر هي الكادر داخل الحركة
  .30(الطولي المونتاج وسرعة بنبض اإلحساس وتقوية لتعزيز اإليقاعي المونتاج

مناسب للحركة داخل  إيقاععلى حركة الفيلم العامة حيث يعطي يقوم المونتاج اإليقاعي باألساس  أي    
اللقطة في حد ذاتها و يعتمد على الموسيقى التصويرية أو الموسيقى داخل اللقطة  و يعتمد أيضا على 
حيوية المشهد أو خموله و على حركة الممثل ، يستعمل عادة لكسر المعنى المباشر للحركة إلظهار 

 بلقطة معكوسة يمشي بثبات حيث معنى نقيض أو لتوظيف النغمات خالل الحركة مثلما نشاهد ممثل 
يكون على وشك القيام بعمل يبرر قوة حضوره في اللقطة أو الفيلم كامال و يستعمل في اللقطات التي 

 (ينظر، الفيلم المرفق). تعتمد على الحركة كلغة مثل الرقص  ليعطي معنى عن نفسية الشخصية
 
 ضمن الحدث، سيا  عن بمعزل اللقطات تقطيع   وأسلوب بصري  منطق على يعتمد) الفكري  المونتاج 

 المتتاليتان اللقطتان تتضاد أن آخر بمعنى صوره، أبلغ في النفسي التأثير إحداث شأنه من ما كل خلق
 أشهر ولعل  النطا  خارج أخرى  صورة على لتدل المشاهد ذهن في ثالثة لقطة تضادهما عن وتنتج

 لمشهد األخير الجزء وبالتحديد ايزننشتاين للمخرج بوتمكين مدرعة فلم من األسلوب هذا شكلها التي األمثلة
 تماثيل 2 ل لقطات 2 بعدها ويأتي ضررا كبيرا  الحقت قذائف باطال  مدرعة قامت حيث ، اوديسا ساللم

 من كمحاولة ، واالستعداد االستيقاظ الى النوم من وضعية يعكس منهم واحد كل اسود شكل على
   االعتداء هذا نتيجة أفاقت العاملة الطبقة أن فكرة بزرع ايزنشتاين
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 :  المتوازي  المونتاج

 في يحدثان حدثين بين الجمع وهو األمريكية األفالم صناعة رواد من نشأ الذي المونتاج أساليب أحد     
 اإلثارة زيادة بغرض فكرى  ربط  استغالل طريق عن سينمائي تأثير لخلق المكان في ومختلفين الوقت ذات

زي في ذهن اق قناة التو للخ المخرجاإلثارة الذي يعتمد  مأفالو هو المونتاج األكثر استعماال في   ؛والترقب
  .من حدة المشهد  ليزيد أنيتهاالمتلقي ليتر  األحداث في 

و قد يستعمل بطريقة تقسيم اإلطار إلى نصفين أو أكثر على حسب األحداث التي تجري في نفس الوقت    
 المتوازي  المونتاج يطبق ما وغالبا ،التزامن و التوازي  و يشبه كما سلفنا الذكر مع مونتاج  أماكنفي عدة 

 استخدام من حديث سينمائي فيلم يخلو ال يكاد )الفكري و غرس اإلدراك في عقل المتلقي ،  التشويق لخلق
  أسلوب

 تحف أخرجوا الذين الكبار المخرجين بعض أسامي هنا وأذكر مشاهده من بعض في المتوازي  المونتاج
 ، سبيلبرغ وستيفن ، كوبريك وستانلي ، سكورسيزي  ومارتن ، كوبوال فورد انسيسر ف منهم مخلدة سينمائية
 .وكريستوفر ، هتشكوك والفريد

 وهو ، االستهالل فيلم في نوالن أنشأها التي المعقدة البنية من الجمهور تعجب... الكثير وغيرهم نوالن  
  واحد وقت في البعض بعضها على تؤثر تجري  المشاهد جميع ، أحالم داخل أحالم على يحتوي  فيلم
 

 في المنفصلة المشاهد قطع فتم الجمهور على يريده الذي التأثير لخلق المتوازي  المونتاج نوالن واستخدم
 انتباه على الحفاظ من ليتمكن ، الوقت نفس في تنكشف أنها لو كما تبدو لجعلها معا مختلفة مواقع

 31(.الفيلم في لحظة ألخر الجمهور
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 47الصورة 

 
 
 
 
 
 

 33الصورة 
 
 
 
 
 
 

 34الصورة 
 
 
 
لمشهدين داخل غرفتين متجاورتين ، لقطات متتالية مأخوذة من فيلم مرثية الحلم  47/44/43الصور   

ألم و ابنها ، يحاول سرقة جهاز التلفاز من أجل المخدرات و هي تراقبه، اختار المخرج المونتاج المتوازي  
عن طريق تقسيم الشاشة لنرى ردود أفعال الشخصيات و أفعالها، االبن على اليمين و األم على اليسار 

 .تراقبه من فتحة الباب



المضمون  و الشكل بين السينمائي المونتاج  الفصل األول 

 

49 

 

 اإليديولوجي أو الذهني المونتاج

السينما  أصبحتو نظريات جديدة حيث  أراء الهإدخأبدع فيه سارجي ايزنشتاين عند و هو المونتاج الذي 
عنده رياضة فكرية يحاول من خاللها وضع المعادالت الصورية المختلفة لتكون النتيجة صيغة قوية 

و سطحي حيث أكد أن ما تعنيه اللقطة  متكاملة تخاطب العقل قبل كل شيء فلن يكون هناك عمل تافه
الواحدة لن يستمر معناها عندما ترتبط بلقطة أخرى مختلفة المضمون و أن الحصيلة الذهنية عند المشاهد 

خلق معنى ال تحويه الصورة بصفة موضوعية بل ينتج من  )سيختلقها ذهن المشاهد و بهذا يكون 
 . 32(اارتباطها و عالقته

 هذه أن من الرغم علی الوجداني الطابع أو اإليقاع أو بالسرعةه ليس بالضرورة أن يهتم أن حيث   
 الذهنية العالقة علی جوهره في يعتمد هولكن اللقطات، من تتابع أي في نةمتضم تكون  أن يمكن العناصر

 بين التفاعل أو الصراع أو الجدل علی يعتمد هأن بمعنی المتناقض، البصري  المحتوی  ذات اللقطات بين
 المشاعر خلق حد يقف ال ايزنشتين عند ووظيفته المونتاج مفهوم أن حيث) البصرية، العناصر

 . 33(وصريحة مباشرة ذهنية مقوالت وصياغة ردةمج أفكار عن التعبير علی أيضا قادر هولكن واألحاسيس،
 من الصعوبة أتنش وال ي،للمتلق الوضوح وعدم بالصعوبة كثيرة حاالت في سميت المونتاج من النوع وهذا
 بين االرتباط فهم علی يالمتلق مقدرة عدم من تنشأ ما بقدر الفكرية، السينما من الفقرات بعض وضوح عدم

 .والتحليل الدراسة من قدرا منه بيتطل مما مرة، لألو  الفيلم مشاهدة  عند اللقطات
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 هي لقطات متتالية ذهنيا و عن طريق المونتاج المتوازي في فيلم سمسرا 32إلى 42الصور من 
SAMSARAتتحدث اللقطات عنو االنتقاد االجتماعي و السياسي  تعبر في مجملها عن إيديولوجيا ؛ 

  محض؛ مجتمع استهالكي
ينظر إلى نسخته اآللية و التي تحيل إلى مجتمع الصين المتميز ؛ لقطة قريبة لرجل صيني  40الصورة 

 .بالرقمية و نسخ كل شيء
لقطة قريبة تبرز مالمح امرأة صينية تلبس لباس مهرجانات و تقاليد الصين ثم تليها اللقطة : 40الصورة 

 .الموالية
ء المجتمع الصيني الذي امرأة صينية  بمالمح آلية تقوم بحركات كالربوتات، تحيل إلى نسا: 42الصورة

 . عرفنها و تعلمنها من خالل األفالم القديمة تو تحوله من عادات و ثقافا. أصبح يعمل كاآللة
،  40/40/42يربط المخرج ذهنيا و عن طريق المؤثرات الصوتية باستعمال المونتاج الذهني الصورة 

 . ليتسنى للمتلقي تأويل المحتوى و تفسيره
 .و جمعه من الدجاج تقوم اآللة بتصنيفه عدد هائل: 48الصورة 
 .لقطة عامة داخل مصنع لتقطيع الدجاج و تعليبه: 41الصورة 
 . حليب البقر معمل إلنتاجلقطة متوسطة : 35الصورة 
 تربية الخنازيرلقطة قريبة معمل ل: 39الصورة 
 .مصنع تقطيع لحوم الخنازير لقطة متوسطة:37الصورة 
 .؛ همبرغر باللحمألشخاص بدينين يأكلون في مطعمقريبة من زاوية غاطسة لقطة : 34الصورة 

 لطبيب يحاول تقسيم جسم إنسان بدين جدا إلجراء عملية شفط الدهون قريبة لقطة :  33الصورة  
 .لألنف رأة أثناء إجراء عملية تجميلمال قريبة جدا لقطة: 30الصورة 

 ". mannequin"لقطة قريبة لرجل يصنع دمى : 30ة الصور 
معا ينتقد  ياللقطات هي كلها متتالية في فيلم سمسرة توضح من خالل المونتاج الذهني و اإليديولوج    

و يبرز فيها مالمح التقدم التكنولوجي أين   المجتمع الذي أصبح عبدا إلشباع الرغباتفيها المخرج 
  .حتى دمرنا أنفسنا بأنفسناتكنولوجيا و اآلالت و حب الذات الللعولمة و  اأصبحنا مجتمع عبد
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من خالل هذه الصور التي في ظاهرها تحمل عالمات فردية متفرقة، ال يربط بينها ال حوار و ال     
تعليق فقط موسيقى تعبيرية في خلفية توالي اللقطات و تختلف الموسيقى على حسب المحتوى الخارجي 

ا،الحظنا انه في باطنها تكمن عالقة فكرية للقطة، و لكن عند ربط هذه الصور مع بعضها البعض ذهني
تجمع هذه التناقضات، و هي انتقاد لذات اإلنسان المتناقضة و المتطلبة، ذات اإلنسان المتحول من 

 . مستهلك إلى مستهلك من دون حدود ثم إلى منتوج، مجتمع متناقض يعيش تحت سيطرة الذات
 

 altérné 34تناوبي ال المونتاج
 في تقع أفعاالا  يخرج بحيث متتاليات، عدة أو متتاليتين من لقطات بين يناوب مونتاج ال من الشكل هذا  

 أماكن في ينطلقون  وهم بدوره كالا  ومالقين مالِحقين إظهار يمكن وهكذا؛ معاا  وقت في مختلفة أماكن
 بعالقة الزمنية عالقتها تترافق أعمال إظهار أو واحد، ميدان في كلها تكون  أن دون  ما حد إلى متقاربة

 .المتوازي  مونتاجال في تستعمل عالقة تماثل وهي
هي لقطات من ثالثة مشاهد من فيلم ماتريكس تقع في نفس الوقت بالتناوب  32/38/31/05الصور   

و تشكل ثالثة متتاليات تحدث مع مرور الزمن بالثانية في ثالثة أماكن و في عالمين مختلفين و تجمع 
 . الحدث بينهما عالقة تواصل
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لقطة مقربة لشخصيتين تقاتالن مجموعة من الرجال في عالم المصفوفة؛ في المتتالية األولى و المشهد 
 .األول

لقطة متوسطة لشخصية أمام أجهزة كمبيوتر تراقب األحداث داخل المصفوفة من العالم : 38الصورة 
 .الثانية و المشهد الثانيالواقعي و هي المتتالية 

لقطة قريبة لشخصية تنظر إلى شاشة كمبيوتر و تتلقي التوجيه من الشخصية التي في : 31الصورة 
و هي المتتالية الثالثة و  32كي تحصل على معلومات حول األحداث التي تحدث في اللقطة  38اللقطة 

 .المشهد الثالث التي تربط بين عالم المصفوفة و عالم الواقع
و بهذا  32لقطة قريبة لرجلين يطلقان النار على الشخصيات التي كانت تقاتل في اللقطة : 05الصورة

 . ينهي التناوب المخرج بالعودة إلى المشهد األول و المتتالية األولى بانتهاء الحدث في المشهد األول
  
 :cubiste35ي التكعيب مونتاجال

 تغطي المتعاقبة اللقطات يجعل لمونتاجا من نمط على التسمية هذه نطلق التحليلية، بالتكعيبية تشبيها   
 هذا كان أن وبعد  ديمومة أية عنتعبر  ال موزاييك قطعة إلى الصورة يفكك بحيث الزمن في بعضاا  بعضها

 مختلفة، نظر نقاط ومن الوقت نفس في حركةال .ماتريكس من بمبادرة الرواج بعض حالياا  يالقي أخذ
 تعاقبيا وجمعت رقمية معالجة الكليشيهات هذه عولجت ذلك وبعد التصوير، آالت من كبير عدد بواسطة

 .اللحظة سرعة تخفف بحيث
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  :المونتاج داخل اللقطات
 بينما اللقطة فيركيب الت يمكن فكيف ما حد إلى غريبة عبارة اللقطة؛ فيللمونتاج  يالحرف المعنى)
 لقطة حيث المزدوج، بالمشهد أحياناا  نسميه ما أيضاا  يعني التعبير هذا إن بين اللقطات؟ يجري  مونتاج ال

 إن ؛36(المعاكس والحقل الحقل بطريقة تجميعهما الممكن من كان فعلين المدى عمق في لنا تقدم طويلة
 عليها الحصول كان سواء النوع، هذا من مشاهد عدة يضم  9139 للمخرج أرسن ويلز  كين المواطن فلم
 .السينمائية خدع بواسطة أو الشيئية العدسة  بواسطة تم قد

ال يرتبط فيه التجاذب بين اللقطات ، بل   MONTAGEDES ATTRACTIONS: مونتاج التجاذب
يعتمد على استقاللية الجذب في اللقطة نفسها ، يكون لنا مجموعة من المكونات الساخرة التي يمكن أن 

 . ترتبط عفويا مع بعضها البعض ، يستعمل في أفالم الرقص و الكوميديا الموسيقية

  :المونتاج المحظور
 الواقعية أخذت  ، 37"في فعل المونتاج  حظرا البتة تعني ال ولكنها االستفزازية، الصيغة هذه"
و الفيلم، في الحقيقة هذا المونتاج يكسر  الحقيقة مع العالقة بقيمة تعترف ،مونتاجال جمالية أو الجديدة،

أي قانون و بأي نوع، يمكن أن نقول أنه مونتاج عشوائي إن صح بكل القواعد السابقة فهو ال يعترف 
التعبير و قد يعتمد على االرتجال و لكن عند المجربين العارفين ، حيث يصنع لنفسه انسجاما و توافقا 

 . فنيا بارزا

  :المونتاج الشفاف
و كأنها متواصلة من  في الحقيقة هو تقنية يحاول فيها المخرج إخفاء وصلة المونتاج لكي تبدو اللقطات

 .ركيز على عالمات القطع المتوافقةدون انقطاع، و ذلك يتم في الغالب بالخدع البصرية أو بالت
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  :المونتاج االفتراضي
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ور الحاسوب حيث يخفي كامل النقائص التي تدل على ربط ظه و تظهر هذا النوع مع تطور الرقميا 
اللقطات عن طريق برنامج خاص كي يبدو و كأنه لقطة مشهد واحدة مستمرة كما هو الحال في فيلم 

birdman 
هو نوع المونتاج الذي يتم استحضاره خالل المشاهد العاطفية المؤثرة كي يتوافق مع  : لمونتاج الشاعري ا

ثانية فبفعل هذا المونتاج يبدو  75للقطة أو المشهد قد يكون الوقت األصلي للقطة  السيكولوجيالزمن 
ثواني على حسب الضرورة الدرامية التي يحتاجها المخرج نجده في غالب  0ثانية أو  35للمتلقي كأنه 

مثال . اتهجية التي تعتمد على نفسية المشهد في حد ذو سيكولأو األفالم ال ةالرومانسياألحيان في األفالم 
معين سيغير مجريات حياة  بعضهما لمدة دقيقة كاملة أو لقطة انتظار حدث إلىحبيبان ينظران 

 . الشخصية

مأخوذة من فيلم قراصنة الكرييب و هي أول مشهد في الفيلم المرأة كانت على  02/08/01الصور   
 .وشك الزواج و تم إفساد زواجها
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I  جمالية التلقي السينمائي 

 التلقي السينمائي 1.1

تــأثرت جماليــة التلقــي مــن الظاهرتيــة  التــي تجعــل المتلقــي هــو ميكــانيزم الفهــم ، قــادر علــى إعــادة التأويــل (

جماليـة التلقـي تكمـن فـي العالقـة    H.G Gadamerالـذهني  للتفاعـل مـع بنيـة المنتـوج الفنـي، بالنسـبة  

بين  المتلقي و العمل الفني ، مبنية علـى طـرح التسـاؤالت و الفهـم، حيـث علـى القـارئ أن يجـد أجوبـة كمـا 

إن عمليـــة المشــــاهدة للمنتـــوج الســـينمائي ســــتكون فـــي باطنهـــا تــــأويال أو .  يســـميه بـــأفق التســــاؤل أو الفهـــم

دد فـــي مكونـــات اللقطـــة و الحركـــة داخـــل الفـــيلم،  فـــي صـــياغة جماليـــات التلقـــي فـــي الفـــيلم تتحـــ   38(.فهمـــا

فـإن إنتـاج الـدالالت فـي . العالمة وتحديد الدال والمدلول أي بين جوهر العالمة المسـتخدمة ومـا تشـفر إليـه

 la sémiologieالفيلم  يتبعه إنتاج المعارف المسـبقة للمتلقـي  ويـتم  تصـنيفها ضـمن إطـار السـيميولوجيا 

فـي التواصـل، لكـي تتحـول عنـد المتلقـي إلـى  مـاو وظيفته لـى قـوانين الجمـال و العالمـات ،والتـي تخضـع إ

قضــية متعلقــة بفلســفة جماليــة يخضــع لهــا عقلــه، فتبــرز مــن خــالل إمكانيــة وجــود العالمــة ضــمن عالقاتهــا 

 .التداولية في التأويل

لمتعلقـة باتجـاه ومفـاهيم صـيغة وهذه الجماليات في ضوءها تعبر عن طبيعة فعـل التلقـي وقـراءات المتلقـي ا

. و بهذا يلعب المتلقي دورا  فاعليا يقترن ببالغـة  الخطـاب الفيلمـي. الفيلم وجمالياته في التعبير والتوصيل

وذلــك مــن خــالل إدراكــه لتفســير جميــع . يشــترك المتلقــي فــي عمليــة إنجــاز الخطــاب ليحقــق المتعــة الجماليــة

إن آليــة التلقـــي  تتطلــب  حضـــور المتلقــي و اســـتجابته . تكوينهـــا الظــواهر و تأويلهــا  وصـــياغتها و إعــادة 

. للعمــل الفنــي،   لتحقيــق فكــرة تلقــي  الخطــاب الفيلمــي الــذي يتحــول إلــى ممارســة إبداعيــة للخلــق الجمــالي
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فالوجود المعنوي للمخرج يعد وسيط أساسي بين اإلرسال والتلقي إذ يتشكل النظام الميكـانيكي،  فاإلبـداع ال 

لى صاحب العمل الفني بل لكشف المتلقي نمط األفكار و توجهات المخرج من القيم الجماليـة و يقتصر ع

 . اإليديولوجية وعالم الشخصيات و وعواطفهم الداخلية

 المتلقي 7.9

أهــم البنيــات الفكريــة والجماليــة المكونـــة لعالقــة المتلقــي بــالفيلم هــي كـــون المونتــاج   يشــكل جــوهرا فاعـــل  

، وعلية تتنوع مسـتويات التلقـي بتنـوع مسـتويات المونتـاج و اللقطـات التصـويرية لخلـق صـلة االستجابة لديه

تفاعل  وعـي المتلقـي بـالفيلم، المخـرج هـو صـانع العالمـات داخـل اإلطـار السـينمائي، و يشـمل   الـدالالت 

داخـــل البصـــرية و الســـمعية ، فهنـــاك المســـتوى البصـــري فـــي التشـــخيص العالمـــاتي الـــذي يتمثـــل بالحركـــة  

اإلطــار و انتقــال الشخصــيات فــي الفضــاء الزمنــي و المكــاني ، أمــا المســتوى الســمعي فيشــمل الصــوت و 

. الموسيقى و الحوار، كلها  عالمات مركبة تبث مدلوالتها  في آن واحد   بوحدة فنية لتشكل معنـى اللقطـة

 .  لفيلمين العالقة بين المتلقي و اوعليه فأن اللقطة هي الوحدة األساسية في تكو 

اتصـــال المتلقـــي بـــالمخرج عـــن طريـــق الفـــيلم و اتصـــال المتلقـــي بـــالفيلم عـــن طريـــق المونتـــاج ، يكمـــن فـــي  

حيث يصبح  تفاعل مشـترك . اكتشاف الشخصية الوهمية التي تربط بين المتلقي و العمل الفني و صاحبه

يــدرك المتلقــي   . أو التشـكيك بـين الثالثــة ،  تـأثير هــذا التفاعــل بـين الــرفض أو القبـول، و بــين التواصــل 

وفقــا لمعطيــات تقنيــة و جماليــة يتلقهــا حضــور المخــرج مــن خــالل األســاليب و الفنيــات المقدمــة فــي الفــيلم 

المتفــرج، طيلــة الفــيلم يخضــع هــذا األخيــر إلــى جملــة مــن الرمــوز و األفكــار و األحــداث تكــون نتــاج عمليــة 

إبداعيـة مركبـة مـن كـل الجوانــب التقنيـة و الفلسـفية و البنيويـة،  تنحصـر كلهــا فـي اإلطـار السـينمائي، ليــتم 
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قــي، إذ يحــاول هــذا األخيــر اكتشــاف المتعــة لتحقيــق الفرجــة و أيضــا إســقاطه علــى الشاشــة أمــام عــين المتل

يتفاعل مع الضوء، فالصورة المتحركة الفيلمية تعتمد على إسـقاط الضـوء مباشـرة ، فبـدون الضـوء ال وجـود 

للفيلم ، و هذا ما يختلف فيه التلقي السينمائي عن التلقي األدبي ، على الرغم من أن آلية التلقـي تـتم وفـق 

اهج مضبوطة نظريا و تتجلى تطبيقاتها في كل المجاالت ،  حيث أصبحت محور انشغاالت الفنون و لمن

مـن : يرى فولفغانغ ايزر أن  القـراءة هـي عمليـة جدليـة تبادليـة مسـتمرة ذات اتجـاهين . "التجارب المعاصرة

و المكــان، يــرى  القــارئ إلــى الــنص و مــن الــنص إلــى القــارئ ، و تعمــل هــذه الجدليــة علــى محــوري الزمــان

و التلقــي   39"أيضــا أن المعنــى لــيس موضــوعا ماديــا يمكــن تعريفــه وحــده و إنمــا هــو تــأثير تصــوري الســيمة

يتعلــــق بــــالزمن و يختلــــف مســــتواه مــــن مرحلــــة إلــــى أخــــرى علــــى حســــب الظــــروف التاريخيــــة و التراكمــــات 

لقـي مـع الـزمن؛ خبـرة و منتـوج االجتماعية ، و ذلك يعتمد علـى أصـالة المنتـوج الفنـي ، ألنـه قـد تشـكل للمت

ثقــافي يســمى بــالتوقع أو أفــق التوقــع، حيــث يصــبح التفاعــل ميكانيكيــا مبتــذال، فــالمتلقي أصــبحت لديــه خبــرة 

جمالية  و معرفية ،  تجعل المسافة الجمالية تتقلص ، فعلى المبدع أن يبتعـد عـن المتلقـي بأشـواط إن أراد 

كـل المتتبعـين عبـر العـالم  game of thronesاب الملـوك كسـر التوقـع، كمـا حـدث مـؤخرا فـي سلسـلة ألعـ

أعطــوا اقتراحــات للحلقــة األخيــرة و كلهــا كانــت فــي المســتوى تتمشــى مــع مســتوى الشخصــيات و األبطــال و 

لكن حدث في النهاية  أمرا مخالف لكل التوقعات و لكن كسر وهم التوقع هل يعني إن المؤلف يكتفي بأي 

رأينــا أنــه خــاب أمــل المؤلــف و تــم اســتباقه مــن طــرف المعجبــين بتوقــع كــل   شــيء حتــى و لــو كــان مبتــذال؟

 40". األفق المتوقع "أي أنه قام بتغيير . النهايات فاكتفى بنهاية بسيطة و لكنه خيب أمال المعجبين

                                                           
39

، ص  2002المغرب الطبعة الثالثة، -سعد البازعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء. ميجان الرويلي، د. ينظر، دليل الناقد االدبي، د  

271 . 

40
 .301، ص 3991من قضايا التلقي والتأويل بو حسن أحمد، ، الرباط ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ، جامعة دمحم الخامس،     
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آلية التلقي تصنع الصلة بين المتلقي و الصورة  ، تعتمد على كفاءة  الطرفين لإلبهار و إعطـاء كـل واحـد 

همـا مـا يريـده األخـر ، المتعـة و اللـذة الجماليـة ، ثــم الفهـم و التأويـل أو الخيبـة الجماليـة ،  نجـد فـي فــيلم من

memento   للمخــرجCHRISTOPHER NOLAN  41  يســرد لنــا بطريقــة غريبــة جــدا تفــو  كــل

التوقعــات و كأنــه يقــوم بتركيــب الفــيلم عشــوائيا ، يتحــدث عــن قصــة رجــل اغتصــبت زوجتــه و ضــرب علــى 

رأسه فقد ذاكرته ، فأصبح ال يتذكر إال دقيقتين من الحدث فاضطر إلى تدوين أهم األشياء و يلـتقط صـورا 

غريـب فـي األمـر أن المشـاهد سـيركز مـع سـير األحـداث لألشخاص و يكتـب علهـا صـفاتهم و أسـماؤهم ، ال

العشوائي و يكسر توقعه في كل مرة و لكن األدهى أن الفيلم فـار   ال يحتـوي علـى كثيـر مـن الشخصـيات 

و ال علــى الشخصــيات الثانويــة و ال علــى كومبــارس فيغفــل المتلقــي عــن ذلــك و يتــوه فــي مخيلــة المخــرج ،  

المتــوازي ليعــود بنــا فــي الــزمن فــي كــل مــرة يحــدث شــيئا للبطــل و المونتــاج  قــام المخــرج باســتعمال المونتــاج

 الذهني ليربط بين الرموز ثم يعود للمونتاج المتوازي  ليروي حدثين في نفس الزمن  في مكانين مختلفين ،  

 .يبدأ الفيلم بلقطة للبطل يلتقط صورة لمسرح الجريمة

 

 

 

 

 
                                                           

41
 . 2000سنة   christopher Nolanللمخرج   mementoفيلم  
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 . لنفس المشهد يوضح انه هو من ارتكب الجريمة   time laps arrièreثم يعود بتقنية 

 

 

 

 

 

ثم بعدها قطع مفاجئ ، للقطة مكبرة على وجه البطل باألبيض و األسود، يتحدث إلـى نفسـه يقـول أنـه فـي 

غرفـة فنـد  و لكـن ال يعــرف كيـف وصـل  إليـه و ال يــدري مـا هـي المـدة التــي قضـاها فيـه و يسـتمر الفــيلم 

فقــد اســتعمل معظــم اللقطــات .  يــة  و لــن تــدرك األمــر إال بعــد أن ينتهــي الفــيلمعلــى هــذه الحــال حتــى النها

القريبــة لغايــة االنســجام مــع  التــوتر لــذي يحدثــه المونتــاج ، و قــد تعامــل مــع المونتــاج ليكســر تقاليــد الســرد 

ى الفيلمي كي يكسر أفق التوقع  و تخييب ظن المتلقـي ،  علـى الـرغم مـن أن كـل اللقطـات كانـت دالـة علـ

تعبيريــة الصــورة و لكــن ارتباطهــا يبعضــها الــبعض جعــل األمــر صــعبا لفهــم مــا يحــث ،  فقــد فاجئنــا كثيــرا 

المخرج ببعض اللقطات التي لـم تكـن بالحسـبان و التـي تجعـل المتلقـي ينفـي كـل مـا كـان يصـبو إليـه،  لقـد 

 . لقطات و نوع المونتاجأبدع المخرج في تركيب قصته حتى جعل المتلقي يتوتر و ينفعل مع دقة اختيار ال

نجــد أن التلقــي فــي الســينما  إشــكاالت كثيــرة لكثــرة اعتمــاده علــى خلــط الصــور و الضــوء و القطــع المفــاجئ 

علــى خــالف الــنص األدبــي ، فــإذا قمنــا بإســقاط القــارئ الضــمني أليــزر أو القــارئ النمــوذجي ألمبرتــو إيكــو  
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ك الرمـوز و متلـق ذو خبـرة يتوقـع األحـداث و لكنـه فإننا نجد متلق خفـي و هـو الـذي يفسـر المونتـاج و يفكـ

عرضة لخيبة جمالية من حين إلى حين،  ألن مهمته تتعدى الفرجة السينمائية منذ أن أصبح حامل فلسفة 

 . مونتاج قائمة بذاتها فأصبح عليه التفكير مليا أثناء استمتاعه بهذه الفرجة

 IIدور المتلقي  في تكوين جمالية الصورة السينمائية . 

لم تهتم الدراسـات السـينمائية بـالجمهور كفاعـل أساسـي فـي تلقـي الفـيلم و التـأثير فـي اإلنتـاج السـينمائي إال 

لقـد اعتبـر الجمهـور دائمـا و لفتـرة طويلـة مـن الطـرف النقـد اإليـديولوجي الضـحية . مع نهاية القرن العشـرين

عب الميديا أو أبقي عليه، من جهة أخرى، رقما ليقيس نسبة المشاهدات ، لـم يطـر البـاحثون المسكينة لتال

مشكلة التلقي و دور الجمهور إال عندما تساءلوا عن دور القراءة لدى المتلقي فـي عالقتـه بـالنص السـمعي 

 . يعتبر ياوس أن تلقي العمل الفني يتم وفق انتظار مترسب لدى المتلقي. البصري 

تلقي العمل الفني هو كتلقـي أي خبـرة أو أيـة معلومـة يمكـن أن تصـل إلـى شـعورنا الـذي يعنـي هنـا كـل إن "

لـيس ) ،  42"الحواس المستقبلة للمعلومات القادمة من العالم الخارجي التي تسـتفز الجسـد اإلنسـاني المتلقـي

و معلومـات تسـتكين    هناك أي شخص ينتظر أن نخبره بشيء ال يهمه يتعلـق األمـر إذا بتشـكيل العالقـات

 43. (المتلقي

أصــبح للمتلقــي دور مهــم فــي عمليــة التلقــي انطالقــا مــن اختيــاره لنــوع الفــيلم و تحليلــه و نقــده، تكونــت لديــه 

معــايير جماليــة تؤهلــه لالنخــراط فــي المســيرة الســينمائية ، فالفنــان يحتــاط فــي عملــه و يستحضــر مســتويات 

                                                           
 991ص . تاريخها و مستقبلها و دورها النهوضي: اليسينما و المتفرجون، موليم العروسي، السينما العربية   42

 .979ن ص .م   43



المضمون  و الشكل بين السينمائي المونتاج  الفصل األول 

 

68 

 

فالمســاحة الجماليــة .  "44(إذ أصــبح يحــاول اســتبطان أفــق انتظــارهم )المتلقــي أثنــاء صــناعة العمــل الفنــي ، 

المســتقلة وغيــر المســتقلة للعقــل الفيلمــي الفلســفي تتميــز بالتــذو  النخبــوي دائمــا، و أنهــا خاليــة مــن التشــويق 

وتســير فــي طريــق الملــل، وتبعــد عــن التأمــل الشــعبي، وهــذا صــحيح إلــي حــد كبيــر، ولكــن ال يعنــي أن هــذه 

مؤهلـــة لعـــدد غفيـــر مـــن الجمهـــور العـــادي، الـــذي يتعـــين عليـــه الـــتخلص مـــن الميـــل الســـطحي  األفـــالم غيـــر

والتجـــاري فـــي األفـــالم العاديـــة، التـــي ال يمكـــن مقارنـــة جماليتهـــا بجماليـــات األفـــالم الفلســـفية، و إذا تخلـــص 

ي األفــالم المشــاهد العــادي مــن الفــيلم االســتهالكي ، ستســتقل جماليتــه اســتقالال جيــدا، ويتجــه فــي الحــال إلــ

ذات الطــابع التــأملي الفكــري، التــي تتضــمن، دعــوة إلــي التحــرر الجمــالي ودون وجــود وصــاية و أداة هيمنــة 

علي المتلقي، حيث يحصل المشاهد على المتعة الجماليـة بشـكل مرهـق ومجهـد، وهـذا المجهـود يؤكـد علـي 

حيـث مسـاحات التأويـل والتفسـير  استقاللية الذائقة الجمالية واختالف درجاته مـن مشـاهد إلـى مشـاهد أخـر،

 .45"تملئ المشهدية الفلسفية، مما يعطي مساحات حريات في التفسير والذائقة الجمالية

على المخرج أن يأخذ  بعين االعتبار مستوى المتلقي و من يكون و ما هي توجهاته و األجدر أن يعرف  

للنخبة فإن مهمة الفنان هي التواصل المشـفر لم سيكون موجه هذا المنتوج الفني بالدرجة األولى، فإذا كان 

فمهمة المتلقي هي مهمة تأويلية بالدرجـة األولـى )عن طريق الرموز مع المتلقي أكثر منه انه يكسر توقعه 

،   حيـث تتكـون فيـه طبيعـة  46(بحيث يجب أن تكـون هـي العمليـة التوضـيحية للمعـاني الكامنـة فـي العمـل

لزمنيـة و النفسـية فـي العمـل الفنـي و تكـون ذات تـأثيرات دالليـة و جماليـة ، تفاعلية مع الظواهر البيئيـة و ا

                                                           
 .  3162جوان  61نظرية التلقي ، قراءة في المفاهيم األاساسية،  عرض نظرية التلقي،  يوسف لعجان ، األحد    44

45
 3162فبراير  61ألربعاء ، لبيال تار دمحم الغريب عين على السينما، " حصان تورينو"دالالت فلسفية في السينما المعاصرة ، من فيلم  

 . 10/10/3161تم الغطالع في . 60:31:11
46

 . يوسف لعجان. س.م  
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فـي السـينما يكــون المونتـاج هــو المحـور األساسـي فــي فـتح قنــاة التـأثير باسـتغالل عناصــر اللغـة الســينمائية 

لفـيلم على اعتبـار أن المونتـاج هـو إعـادة إنتـاج التفاعـل ، و مقاربـة ا.   كما سنرى في هذا البحث فيما بعد

إلثـارة انتبـاه " الجماليـة هـي جماليـة المونتـاج و كيفيـة تشـكيله ، و مـن ثـم إن فهـم الفـيلم هـو فهـم المونتـاج، 

متلـق مـا يجــب أال تقتـرح عليـه انزياحــا أو قطيعـة ، بــل اتصـاال و إطنابـا يؤكــد مـا يعرفـه ســلفا أو مـا يبحــث 

المتلقــــي و دور المخــــرج ، تتكــــون  و هنــــا يكمــــن  التواصــــل بــــين دور 47" عنــــه أو مــــا يرغــــب فــــي معرفتــــه

إستراتيجية التفسير و اإلدراك ،  و ذلك يكمن بخبرة المتلقي و تذوقـه الفنـي و مـن جهـة ثانيـة ، إسـتراتيجية 

و ليســت مصــادفة أن تبــرز أهميــة القــارئ فــي هــذه المرحلــة، إذ أن .  ) المخــرج فــي طــرح أفكــاره و إبداعــه

لى احد عناصر العملية الفنية ، لكن القارئ يتنازل دائما على دوره جمالية التلقي حاولت تركيز اهتمامها ع

و أهميته إما للنص أو لما يبرزه النص كمحتوى و مضمون سواء كان العالم خيالي أو واقعي ، و للمؤلـف 

أن يســتفيد مــن عبقريتــه، بــرز دور المتلقــي كعنصــر فعــال فــي تلقــي الفــن و التحليــل و التأويــل و اإلدراك و 

و لعل من المقاربات المهمة لجمالية التلقي هي تأطير الفيلم بينما نجد المتلقي بالرغم  48 .(و القصالسرد 

من انه يشاهد الفيلم للمرة األولـى إلـى أنـه يتـداخل مـع شـكله لينصـرف وعيـه نحـو المضـمون، فبينمـا يطـرح 

لمونتــاج يحــافظ علــى إيقــاع ا. المخــرج فكرتــه نجــد المتلقــي أكثــر تفــاعال مــع التحــول الــذي يحــدث فــي الفــيلم

الفيلم و يسير نحو نمطية محددة ، تكـون قـد رسـخت فـي ذهـن المتلقـي و قـاده إلـى تـراكم بصـري و سـمعي 

ليرتســـم بـــذلك المســـار العـــام فـــي مخيلتـــه و تبـــدأ مالمـــح الحبكـــة تتضـــح مـــن خـــالل عوامـــل بصـــرية يوظفهـــا 

 :المخرج

                                                           
47

 .موليم لعروسي. س.م  

48
 .  207من قضايا التلقي والتأويل بو حسن أحمد، ص . س.ينظر، م  



المضمون  و الشكل بين السينمائي المونتاج  الفصل األول 

 

70 

 

ت المتلقــي كــي يســتقطبه و يكتســب ثقتــه و يعطــي يكــون أكثــر توافقــا و انســجاما مــع مــؤهال :الطرررا التقنرري

 .مصداقية للفعل البصري، و يكون الصوت و الصورة كي يضمن كثافة تعبيرية متقنة

إن المخـــرج يتعـــاط مـــع مـــادة فيلميـــة و التـــي هـــي موضـــوع متكـــون مـــن حـــدث رئيســـي و  :الطررررا المنطقررري

حبكة  الموضوع و يسـتقطب مـن خـالل مجموعة من األحداث الثانوية ، يتم من خالله جذب المتلقي نحو 

 .ذلك فضوله و يجب أن تكون الدقائق األولى من الفيلم حاسمة ، فيها يمسك المخرج بالمتلقي 

يقــود مــن خاللــه المتلقــي لالنغمــاس فــي الفــيلم و التحضــير النفســي للمشــاهدة حيــث تتواصــل  :الطرررا الفنرري

 .حواسه و عواطفه مع بداية الفيلم

أو الفضاء الجمـالي التعبيـري يقـدم فيـه المخـرج عناصـر و رمـوز جماليـة تحـرر فضـول و  :الطرا الفلسفي

وجــدان المتلقــي للــدخول فــي الفــيلم و يضــمن مــن خاللــه عــدم االنفصــال و هــذا الطــرح يكــون قنــاة اإلغــال  

حيث يتالحم فيه المتلقي مع الشخصيات و الحوارات ويسافر مـن خاللـه غلـى زمـن .  للمطروحات األخرى 

 لفيلم و قصته، و يختار فيه موقفا له ن مثال أن يكون مع البطل أو البطل المضاد مثل في فيلم باتمان ا

batman the dark kngiht  عندما ينتقي المتلقي الجوكر  كبطـل الفعلـي للفـيلم ، علـى الـرغم مـن انـه

ا في أحضان المتلقي و تم تصغيره أمام شخصية باتمان إال انه استطاع بفلسفته تحرير شخصيته ليلقي به

تمــارس الصــورة الفيلميــة مهمــة الحــوار أو الخطــاب مــع المتلقــي، تطــرح محمالتهــا . المتلقــي يســتقبله بــدوره

أفكارا و قضايا تهم المتلقي بالشكل التعبيري الذي يناسبها أي يناسب المخرج، و لذلك يبحث المخرج دائما 

 :سه ارتبطا مع الفهم و اإلدراك من خالل ما يلي لبناء تصوري متجدد يدهش به المتلقي و يجعل لنف
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أي تحديــد الشــكل المناســب كــي يطــرح تقنيتــه و ذلــك كــون مــن خــالل توظيــف : البنرراء الفيلمرري التعبيررري 

 .المؤثرات البصرية و المونتاج

م يستند فيه المخرج إلـى جملـة مـن الحـوافز المتحركـة ترافـق سـير األحـداث،  و تـدفع بـالفيل: البناء الضمني

 .إلى االنعطاف ثم الذروة ثم السقوط ثم النهاية أي شدة الفيلم و توتره من الحبكة و الصراع و الحل

يحاول فيه  المخرج التأسيس للصورة ال مرئيـة أو األفكـار التـي قـد تمـر مـرور :  البناء التأسيسي الجمالي

أو تكـرار اللقطـة أو إيقاظـه عـن  الكرام على المتلقي ، و ذلك عن طريق إعادته لما فاته عن طريـق الحـوار

طريق حوافز بصرية مثل استحضـار حـدث يسـتوجب العـادة لمـا سـبق و هنـا يشـعر المتلقـي انـه فاتـه شـيء 

 . فيستجمع وعيه للبقاء منتبها و في هذه اللحظة يمرر المخرج ما يسعى إليه

ة يواجــه بهــا محــاوالت و فــي المقابــل نجــد المتلقــي يتصــدى ألفكــار المخــرج و يؤســس بــدوره منظومــة فكريــ

المخـــرج لتضـــليله أو توجيهـــه فينـــدفع قـــدما علـــى خطـــى المخـــرج و لكنـــه يكـــون قـــد فهـــم الفـــخ و تكـــون لديـــه 

و بذالك قد يتوازى .  مؤهالت تحليلية و نقدية كي يتعامل ذهنيا و حسيا مع الكثافة المعلوماتية التي أمامه

 . قي و أهمية القراءة الفيلمية دور المتلقي و دور المخرج في التأسيس لجمالية التل

فقد خضعت جمالية التلقي لتصورات مختلفة وصلت لحد الغموض و التناقض ، فقد عبرت عنها المدارس 

الفلسفية األلمانية بالفهم و التفسـير و طـرح التسـاؤالت و اعتبرتهـا المـدارس األمريكيـة اسـتجابة للقـارئ التـي 

 . بية أو ايجابيةتمتاز بالرفض أو القبول أي استجابة سل
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إذا أردنا تقييد العالقة بين صاحب العمل و المتلقي ففي رأينا يتجسد ذلك في العناصر التقنيـة والفنيـة التـي 

يكتسبها الطرفين ، ففي وقت ما قد يكون المخرج متلق و المتلقـي مخرجـا ، فيفـرض ذلـك تماسـكا و ترابطـا 

 :لتحقيق جمالية ثنائية بينهما تتمثل فيما يلي

و هــي التعقيــد الــذي قــد يحــدث للمتلقــي مــن دون تبريــر ، كــي يــنقص مــن أهميــة و جماليــة  :عقرردة الحكررم

 .المنتوج الفني

و هـــي الخلفيـــات التاريخيـــة أو االجتماعيـــة أو حتـــى الفنيـــة تجعـــل المتلقـــي ، يستصـــغر و : عقررردة الخل يرررة

قــد يــؤثر علــى مســتوى يســيء إلــى العمــل و قــد يســتهدف بــذلك صــاحب العمــل ، و ذلــك مــن دون شــعور ف

 .العمل الفني أمام المتلقين

إن صـح التعبيـر يجعـل حاسـيته تـرفض كـل مـا " أنـاني" يلتزم أحيانا المتلقـي بشـعور ذاتـي  :التصور الذاتي

 . هو جميل ألنها ال تتوافق مع أفق توقعاته فهو ال يحب أن يكون غير متوافق معه

يم و اســـتقبال األفكـــار فـــي الفـــيلم و يتضـــمن االرتبـــاط يـــتم مـــن خاللـــه الـــربط بـــين تقـــد:  التصرررور الجمرررالي

بالمؤشـــرات داخـــل الفـــيلم التـــي يطرحهـــا المخـــرج و مؤشـــرات خارجيـــة يقـــدمها المتلقـــي ، يـــدرك مـــن خاللهـــا 

المتلقي ظروف انجـاز الفـيلم و نوعـه و مخرجـه، أي يتهيـأ للفـيلم ، ثـم ينتقـل إلـى مرحلـة اللـذة والتـي تنطلـق 

ذب المشاهد من خالل المونتاج الجاذب التـي تقـود فيمـا بعـد إلـى مرحلـة الفهـم أو مباشرة مع أول لقطة ،تج

التســـاؤل و البحـــث عـــن التفســـير ، فيركـــز المتلقـــي علـــى الوحـــدات الدقيقـــة ليســـتخرج منهـــا الـــدالالت ليقـــوم 

 .بتأويلها و تفكيكها 
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 التواصل الجمالي 

التأكيد أو التخييب و يسميه ياوس المسافة الواسـعة االرتباط بأفق توقع المتفرج يؤول إلى تلق نص ما إلى 

  distance "بالمســافة الجماليــة" التــي تنشــأ بــين انتظــار الجمهــور والــنص الــذي ينجزهــا )إلــى حــد مــا 

esthétique. إمـــا غضـــب الجمهـــور : أفـــق التوقـــع، يمكـــن أن يحـــدث شـــيئان اثنـــان     ففــي حالـــة تخييـــب

   changement d'horizon " "تغيرا فـي األفـق"  ر، ال بل وحتىيؤدي إلى تغير في السلوكات والمعايي

يمكــن أن يــدفع   و إمــا إن التخيـــيب .M . Jauss "يــاوس.م"هــذا إذا اســترجعنا المفهــوم الــذي اختلقــه 

 .بالجمهور المعاصر للعمل إلى الرفض

ات الطـابع ففيمـا يخـص النتـائج ذ  يستخلص مـن ذلـك بعـض النتـائج وهـي ذات طـابعين، نظـري وتطبيقـي؛

نــص مــا تقريبــا بمعــزل عــن وجهــة   évaluationالنظــري، إن المســافة الجماليــة تســمح إلــى حــد مــا بتقيــيم

و لو سلمنا بأن المسافة الجمالية قادرة على إثـارة غضـب الجمهـور أو، إلـى حـد أبعـد،  .النظر الذاتية للناقد

  المطـــاف عـــن الوظيفـــة التحرريـــةتغيـــر فـــي األفـــق، فـــإن معيـــار التقيـــيم الجمـــالي ينـــتج إذا فـــي نهايـــة 

émancipatoire fonction أمـا فيمـا يخـص النتـائج التطبيقيـة، فـإن يـاوس يؤكـد علـى أن . للعمـل الفنـي

إعادة تشكيل أفق االنتظار يمكن من استعادة الخاصية التحرريـة لألعمـال التـي قيـل إنهـا كالسـيكية، والتـي 

 49.(تطرح بشكل طبيعي  -بفضل قوانينها -لم تعد

تتضـمن فيهـا تـأويالت المتلقـي لتجعـل العالقـة بينـه و  ، تأخذ المعنى الـذي يصـنعه لهـا المونتـاج األفالم   

 ، فإن هذا المنطلق أو الكثافة المعلوماتية    sémiosisالفيلم  آلية جمالية،  بفضل ما يسمى السيميزيس
                                                           

 .دالالت فلسفية في السينما المعاصرة ، الغريب. س. ينظر، م   49
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ر أو المونتــاج المتـوازي الــذي يرتكــز يؤكـد  مــدى أهميـة المونتــاج الــذهني  الـذي يرتكــز علــى الـوهم و األفكــا

الذي من طبعه تأمل  و قد أصبح الفيلم ذو قراءات  متعددة بفضل المتلقي  على الجذب و اإلثارة النفسية،

المنتوج الفني و تأويلـه   و يكـون ذلـك نتـاج مجموعـة مـن المـؤثرات الفنيـة و البصـرية  الخالصـة الممارسـة 

فــال ننكــر دور المتلقــي فــي تفســير   .ضــعا لقوانينــه الجماليــة الخاصــةعليــه، و أيضــا بوصــفه عمــال فنيــا خا

الظواهر و بروزه كفاية بتبرير أذواقه و توجهاته ، إن المونتـاج حـين يـدخل ثنائيـة التلقـي يبـدو كعامـل ثالـث 

ومـن جهـة أخـرى، المتلقـي . يزيد من أطـراف المعادلـة و يسـبب التحديـد المتعـدد الجوانـب للظـاهرة المرئيـة  

لمعاصـــر  أصـــبح يقتـــرح مفهومـــه الخـــاص حـــول اإلبـــداع و الجمـــال الفنـــي ، فالمكانـــة التـــي أصـــبح يحتلهـــا ا

المتلقي اليوم في تفسير الصورة فإننا نقر بأنه جزء من العمل الفني حتـى و لـو كـان غائبـا أثنـاء إنتـاج هـذا  

 .العمل

ن الصــورة و لكـن هــي أيضــا تــراكم فحسـب نظريــة التلقــي ، يتميـز  المتلقــي الناقــد بمعرفــة حسـية منفصــلة عــ

أن المتلقـي  لـيس منفصـل عـن الفـيلم   مسبق للتجارب و المنتوج السـابق للصـورة ، هـذا الفعـل الـذي يوجـب

ففهـــم الظـــواهر يظـــل متـــأثر و مـــرتبط بـــالتلقين المســـبق ، يجـــب أن ننـــوه أن المتلقـــي هـــو منتـــق خـــالص فـــي 

هنـاك متلـق يشـاهد :  علـى ذلـك   وكمثـال. لـى ذوقـه اختيار ما يشاهده ، أي انـه يختـار مخرجـا و فيلمـا ع

و هنـاك متلــق ال يشـاهد إلــى  thrillerالنفسـية  أفـالم جـيمس كــامرون و فقـط و متلـق يهــتم بـأفالم اإلثـارة  

 ... األفالم السياسية

لم يعد  ، فأي تأثير مسبق يمارسه صاحب العمل الفني سيعكس المعادلة بتأثير مناقض من طرف المتلقي

الســؤال محصــور عمــا هــو الــدور الــذي تلعبــه الصــورة فــي آليــة التلقــي، بــل أصــبح كيــف يمكــن للمتلقــي أن 

 يكون له دور في التأثير على الصورة ؟
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ــ أثر التلقــي فــي تشــكله الفيلمــي بالمونتــاج مــن خــالل الــربط المنطقــي و الغيــر المنطقــي بالنســبة للمشــاهد يت

ســفية تســتمد إبــداعها مــن الخلــط أثنــاء التركيــب ،وا بــرز هــؤالء للقطــات،  حيــث معظــم أفــالم النفســية و الفل

خـالل أفالمهـم المعروفـة  مرنDavid Finsher   و  Christopher Nolan    المخرجين المعاصـرين 

الذي يقصد به ارتباك فهم الظواهر و هو    Blowing mind  بالتعقيد حيث معظمها تصنف ضمن أفالم 

ــة مــن التعقيــدات المونتاجيــة و الســردية للفــيلم  حيــث يكــون شــعور المتلقــي أثنــاء المشــاهدة،  ،خاضــع لجمل

الضـياع و االرتبـاك فيحـدث انـه يبتعـد عـن نطـا  الفـيلم و تخـتلط عليـه معطيـات الفـيلم الداخليـة ـ أي عـدم 

 .خاللها الغموض الفهم ـ عملية معقدة  يتشكل من 

يحـاول المتلقـي الـواعي . إذ أن التأثير هو نتاج محاولة التفاعل بين بنية الفيلم والتفسير المنطقي لألحداث 

أن ينتج فهما أنيا متفرقا أي يقوم بتقطيع اللحظات المبهمة و يقوم بتفكيكها آنيـا و يحـاول إعـادة تركيبهـا و 

يســتمر فـي ذلـك  إلــى أن يتشـكل لــه المعنـى  مــن . وعيــه هـوكأنـه يقـوم بتفســير أفكـار المخــرج علـى حسـب 

خــالل الفهــم الــذاتي النــوعي للظــواهر ،مــن ثمــة شــكل اهتمــام البــاحثين بهــذه اآلليــة الفاعلــة الخاضــعة لذاتيــة 

 .المتلقي

و أيضـــــــا  7595ســـــــنة  Inceptionو   7555ســـــــنة  mementoا ثـــــــر كرســـــــتوفر مـــــــن خـــــــالل أفالمـــــــه 

interstelar  دة االعتبـــار للمونتـــاج و مفهـــوم االنتقـــال عبـــر الـــزمن داخـــل الفـــيلم بالغـــا بإعـــا   7593ســـنة

خلــط األورا  فــي ظاهرهــا و " أقصــى درجــات  التأويــل والفهــم وإنتــاج المعنــى، حيــث أن المونتــاج  لديــه هــو

لكنها ستكون مرتبة في النهاية مهما كانت تبدو غير منطقية، أما المتلقي يجب عليه إعادة اكتشاف طاقته 

قدرتــه علــى التواصــل مــع رفــع مســتويات الخطــاب البالغــي ، مــن خــالل المونتــاج أي الرؤيــة اإلخراجيــة و 
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فالعمليـة األساسـية فــي بنـاء الفــيلم تسـتند  إلــى مـدى  معرفتنـا بالمــادة التـي نحــن بصـدد إنتاجهــا،  ومـن ثمــة 

 .فمسايرة الغموض تتم من خالل غوصنا في الغموض 

يجـب . إستراتيجية التحليل و النقد بفضل التجارب السـابقة و اإلدراك المكتسـبفالمتلقي له دوره الفاعل في 

عليه تطوير الذات الخالقة المتواصلة مع اإلبداع فصاحب العمل يسعى دائما لكسر أفق توقعاته كما أشار 

ين بتحديـد العوامـل الضـرورية للتواصـل بـين العمـل الفنـي وصـاحبه و المتلقـي أن تنعقـد صـلة بـ)إليه يـاوس 

التحليـــل الشــــكلي و الجمــــالي و الــــربط بــــين النيويـــة و التاثيريــــة و اختيــــار جماليــــات التــــأثير المنتجــــة ، أي  

  50.(التفاعل بين صاحب العمل  و المتلقي

 : فلسفة الخطاب الفيلمي والتذوق الفني

حتى أصـبحت ساعد كثير من االفالم في تقديم رؤى فكرية حول عدد من المسائالت والجدليات الفلسفية، "

هناك أفالم تساعد في فهم الخطاب الفلسفي وتعقيداتـه، علـي أكثـر مـن مسـتوي، وهـو مـا  يسـتوجب تحلـيال 

ويري الفيلسوف المعاصر ادغـار مـوران أن السـينما حالمـة ومسـتيقظة فـي نفـس الوقـت وأنهـا . باطنيا عميقا

فـإن السـينما والفلسـفة تتقاسـمان لغــة  ورغــم كونهمـا منبثقتـين مـن عـالمين مختلفــين. تجمـع بـين الحلـم والواقـع

 .51"مشتركة داخل عالم محايد

فلسفة الفيلم   تكمـن فـي جماليـة العالقـة  بـين المبـدع و المتلقـي ، فالمبـدع يصـيغ العمـل الفنـي و المتلقـي  

يقوم بتأويلـه و إعـادة تشـكيله ، وبالتـالي فهـي الممارسـة الجماليـة  لـوعي و الحـس، باسـتمرار يكـون المخـرج 

                                                           
50
 311ص  2002الطبعة االولى صالح فضل، نيريث للنشر و المعلومات، القاهرة، .ينظر، مناهج النقد المعاصر ومصطلحاته، د 

51
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لســينمائي فــي تحــد مــع  وعــي المتلقــي و تطلعاتــه ، فهــو يحــاول مــن جهــة إرضــاء رغبتــه الجماليــة لتحقيــق ا

المتعة و االستجابة الجمالية، و من جهة ثانية هو في تطوير دائم ألساليب من شانه كسر هـذه التطلعـات  

الفـيلم وإيديولوجيتـه  حاجبا له عما هـو ظـاهر ، فتكـون مهمـة المخـرج صـياغة األفكـار وهـو مـا يعنـي فلسـفة

وفــق توجــه المخــرج  حيــث يكــون  قــادرا علــى تجســيد أفكــاره بطريقــة إبداعيــة ، لتكــون لهــا جماليــة فنيــة مــن 

شأنها يتذو  المتلقي هذه األفكار،  فيجب على هذه األفكار أن تكون ذات صيغة درامية فيلمية تتوفر فيها 

مـــع الشخصـــيات  وتفســـير ظـــروف األحـــداث   شـــروط تحقيـــق أحـــداث و أهـــداف الشخصـــيات ، ويـــتم تفاعـــل

أثناء تفكيك الرموز و الدالالت ، يقوم المتلقي بتحليل ومحاولة فهم  ما يجري في اإلطار الفيلمـي ، فتبـرز 

السيا   كعامل محفز   يسهل عملية القراءة و ترتيب األمور ، و تبرير األسباب التعبيريـة بـذلك يـتم إنتـاج 

جعة سيميائية و تحليلية  لألشكال الدرامية حتى تكون في نفس أفـق المتلقـي، و جديد لنفس السيا  بعد مرا

قد اكتسبها من خالل تطوير ميكانيزمات معرفية مبنية في األول على الفرجة و المتعة ثم الفهم و التفسـير 

ذلـــة و و بعـــدها التأويـــل و تعـــدد الســـياقات ، أكثـــر أشـــكال الخطابـــات الفيلميـــة المعاصـــرة تجعـــل الحبكـــة مبت

تصــــنع الصــــراع مــــن البدايــــة و ليكــــون انطــــال  الفــــيلم مــــن ذروتــــه ، ليضــــمن المخــــرج تفاعــــل المتلقــــي مــــع 

فــاألفالم ذات الطــابع الفلســفي، أصــبحت تقــدم رؤى فكريــة جديــدة، "الشخصــيات و اللقطــات ، لقطــة بلقطــة، 

ي اســتطاع عــن طريــق وتعبــر عــن تفــو  الســينما أحيانــا علــي الفلســفة، فــالمخرج  الروســي اندريــة تاركوفســك

المجاز الفلسفي و األدبي والشعري أن يخلق مجاز سينمائي بصري رائع، في أفالمه، وغيره من المخرجين 

فـإن أضـاع المتلقـي لقطـة واحـدة ، يبتعـد عـن الفـيلم ، فكـل  triangleو هذا ما نشاهده فـي فـيلم 52" الكبار 

ر  بأن السينما اليوم أصبحت نافـذة ضـيقة و علـى لقطة لها خاصيتها و ال مجال للعفوية أو االرتجال ، نق
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المشــاهد أن يصــل إلــى كــل جوانبهــا كــي يتســع مجــال النظــر، فاإلطــار الفيلمــي يظهــر أشــياء و لكنــه يخفــي 

 .  أشياء أخرى تكون في الغالب أكثر جدية و أهمية مما يظهره اإلطار ذاته

الرســالة إلــى المتلقــي،  ولكــي يتســنى لــه ينــتج خطابــه بتليــات متعــددة، خفيــة، حتــى تصــل  وعليــه فــالمخرج

كشف الغموض عليه إظهار ما هو خفي و ذلك بمعرفة سيا  الفيلم ليستطيع كشف الرموز ، ثـم التواصـل 

 . مع الفيلم لفهم الخطاب و استيعاب أفكار المخرج،  ثم معرفة األسلوب لتبرير السيا  و تحليل الخطاب

وحدات جديدة للجماليات، هناك تجزئة جمالية، خطابات متنوعة، نجد أن المضمون الفلسفي للفيلم، صنع "

وذلـــك يـــرفض بالضـــرورة مقولـــة أن الفكـــرة الفلســـفية تفســـد التلقـــي الجمـــالي للصـــورة، فـــالفكرة الفلســـفية نفســـها 

تصــنع جماليــات مضــمرة فــي متاهــة جديــدة، فهنــاك ربـــط بــين مــا يحــدث بــين الصــورة والفكــرة داخــل ذهـــن 

فلــدي جــودار التواصــل الــذهني للفكــرة الفلســفية تصــنع . جمــالي يظــل أســير وجوديتــهالمشــاهد، فالخطــاب ال

جماليات تخص الفكرة الفلسفية، هو يناقش قرار اإلنسان وحريته والوجودية، فتجد أن التواصل حـول الفكـرة 

 ىرا لديصنع جماالا خاصاا بهذه المناقشة الذهنية لدي المشاهد، وهذا التواصل ليس تمظهرا، إنما هو مضم

 53"اللقطة ولدى المشاهد
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 الوعي العالمات البصرية و السمعية 

 الفيلم  

 الخطاب               المونتاج             المتلقي          اإلدراك الحسي  األفكار   المخرج 

 السيا                                                         التلقي  األسلوب  

 

 

 .مخطط التناظر الجمالي آللية التلقي و االستجابة الفعل و رد الفعل

تقــوم العالمــات البصــرية و الســمعية بعكــس صــورة الفــيلم و الخطــاب ينقــل األفكــار و الســيا  فــي توظيــف  

بالمونتـاج و هــو رؤيـة المخـرج للفــيلم فـي شـكله العــام ، ينقـل المونتـاج هــذه األسـلوب ، يـتم تركيــب المعادلـة 

العناصر إلى المتلقي ،  فتحرك و عيه و وجدانه و استجابته ،  يقوم المونتـاج  بوظيفـة الحـافز للمؤشـرات 

الفيلميــة  إذ هــي مــن آليــات الخطــاب الفيلمــي ،   تكــون كــل مــن العالمــات و الخطــاب و الســيا  اللقطــة ،  

المرئيـة  التـي تنتقـل بواسـطة الضـوء إلـى عـين المتلقـي،  فيصـبح لهـا  معنـى  يشـير إلـى مكوناتهـا  الماديـة

 . لتحقيق له المتعة و تنتظر منه االستجابة أي رد الفعل

تــتم هــذه العمليــة فــي فضــاء عــام يخــتص بــالفيلم أي بغــض النظــر عــن نــوع الفــيلم ، فيحتــاج المخــرج لخلــق 

 ففي أفالم الخيال العلمي يقوم المخرج بصناعة شخصية عالم في الفيزياء الفضائية مصداقية دراميةـ  مثال
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يكون ملما بكامل قوانين الفيزياء العملية و التطبيقية و التجريبية و النظرية حتـى التـي لـيس لهـا وجـود بعـد 

 : اليفتكوين هذه الشخصية يكون كالت. يجب ان تكون مبنية على منطق معين و هو منطق الفيلم 

 :الشخصية

  سنة 35عمر الشخصية ال يقل عن. 

 لباس خاص و هو لباس عالم. 

 أكثر األمكنة تواجدا في الفضاء الفيلمي هو المخبر. 

 لغة الشخصية تعتمد على القوانين و األرقام و النظريات. 

 تكون الشخصية عاقلة ثابتة أو كثيرة الكالم غير عاقلة على حسب ظروف الفيلم. 

يكــون لهــذه الشخصــية هــدفا فــي الفــيلم  ونظــام معــين تســير عليــه لتحقيــق الهــدف التواصــلي  و األهــم   أن

لعامـل الـدرامي ، تكـون فيــه  ضـوابط تعبيريـة  ، ومــن ثمـة   تمتلـك هـذه الشخصــية القـدرة علـى الخطــاب و 

 بدوره المتلقي يمتلك قدرة االستقبال  حتى تتم عملية التواصل بنجاح و تكون مبنية على

 .األداء و التقمص :السينمائي  الصدق 

 .أي يكون هناك منطقا دراميا في الفيلم كما وضحناه في تكوين الشخصية: المصداقية السينمائية

 .يجب بناء سيا  في فضاء الفيلم: السياق الفيلمي
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و هــو أن يكــون لكــل شــيء داخــل اإلطــار تفســيرا لألفعــال كــل ذلــك يعنــي أن اللقطــة  :التبريررر السرريميائي

ل مكوناتها ستكون متلق أول بدورها من طرف المخرج أي بعـدها سـتنوب علـى المخـرج لتلعـب دوره و بكام

 . يصبح المتفرج على الفيلم هو المتلقي النهائي

حتى تكون آلية التلقي مبنية على أقطاب ثنائيـة متعـددة السـياقات بهـذا الشـكل، مرجعـا صـوريا انطالقـا مـن 

 .   يةكل األجزاء المرئية و الغير مرئ

  III جمالية فن المونتاج 

كانت النظرة مستقرة ثابتة حول المونتاج  تستند   على السـرد   الفيلمـي أي أنـه يعتمـد علـى نقـل و تركيـب  

أو يعتمــد علــى التالعــب و  التغييــر فــي التسلســل   ااألحــداث وتجســيد  تواصــلها الزمنــي ســواء كــان منطقيــ

 ,حيث يصبح تسلسال ذهنيا و ليس زمنيا لخلق جمالية التأثير السيكولوجي

عندما نشاهد فلما يبدأ من النهاية و قبل أن يعطينا الحل األخير، يعود بنا إلـى البدايـة ليخلـق فينـا الشـو   

لحـــدث إلـــى هـــذه الحـــدة؟ هكـــذا تطـــرح جملـــة مـــن لمعرفـــة مـــاذا ســـيجري أو مـــا الـــذي حـــدث ؟ كيـــف وصـــل ا

المونتـاج كواقعـة . "التساؤالت لدى المتلقي مما يجعل الزمن النفسي للفيلم يتغير على حسب إيقاع المونتـاج

التــى يظهــر بوضــوح ومباشــرة " ســينما المونتــاج " مــن وقــائع اللغــة الســينمائية ال يخــص فقــط مــا يســمى ب 

 .....  54"لسينما التي ال يرى فيها أندريه بازان أثراا للمونتاج بل أيضاا تلك ا. بحالته الخام 
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إنــه القنــاة التــي . إعطــاء المونتــاج  أولويــة خــالل مســارنا العلمــي الحتوائــه   الفــيلم و مــا بعــد الفــيلم اإلقنرراع 

 :تبنى عليها  الطبيعة الجمالية ، يمكن  تفصيل المركب الجمالي فيه كاألتي

بظاللــه علــى رؤيــة المخــرج ليدفعـــه إلــى التفكيــر فــي كيفيــة تشــكيل الصــورة، وإلــى بنــاء ســيلقي هــذا المركــب 

 .نظرته   وفق مقاربة مختلفة عما هو بسيط، حيث يقوم بتعديل   المعطيات في التوليف

لقــد أدى تعقيــد الصـــورة الفيلميــة و تكثيفهــا بـــالرموز و االســتعارات ؛  إلـــى خلــق قنــاة تواصـــل تثقيفيــة لـــدى 

أي أنه أصبح يهتم أكثر بما يجري بالموازاة مع القصة العامة و أصبح يبحث في مفاهيم و معاني  المتلقي

ــــى يــــد الفنــــانين  9185األكسســــوارات الســــيميائية، وخاصــــة بــــدءا مــــن  عنــــدما ظهــــرت ســــينما المؤلــــف عل

يـــر مـــن التشـــكيليين لمـــا أدخلـــوا جماليـــات األلـــوان و رمـــوز اللوحـــات فـــي اإلطـــار الســـينمائي حيـــث راح الكث

المختصين في السينما يصنفونها على أساس أنها أفالم النخبة أي أنها موجهة لفئة المثقفين القـادرين علـى 

حيـــث  نجـــح المونتـــاج فـــي نقـــل الكثافـــة المعلوماتيـــة  المتولـــدة فـــي قلـــب ... فـــك الرمـــوز و تحليلهـــا و نقـــدها

 .الصورة الفيلمية  للتالعب بأفق التوقع

لجمــالي بـين صـاحب العمـل و المعالجـة الدراميــة للواقـع االجتمـاعي دفـع فـي كثيــر مـن جهـة ثانيـة التقـارب ا

 .من األحيان إلى خلق الخيبة الجمالية

علـــى صــعيد العنــف مــثال  يبــدو االنتقــال مــن طــرح قضــية العنــف فــي العمــل الســينمائي إلــى مرحلــة التأمــل 

يـب العنـف فـي المشـهد أكثـر مـن إحساسـه الفني أي أن المتلقي يستمتع بجمالية إعـادة خلـق التشـويه أو ترك

بالواقع المعاش على وده الخصوص إلى أنه يمكن للمتلقي باالشمئزاز من قذارة الصورة على الرغم من أنه 

يعرف أنها نتاج عمل فني فال يجب أن ننكر أن اإلطار السينمائي يتجاوز الرسـالة الظـاهرة و ذلـك بتفعيـل 

هـذا التغييـر باالنتقـال  ،الرقمـي مـثال و جماليـة العمـل الفنـي الخـالب للقـبحجمالية التقنية و جمالية اإلبهـار 
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أي تـوفير  .  من  سرد الحدث عن طريـق تركيـب الصـور إلـى  المركـب المعقـد فـي كـل صـورة أو كـل لقطـة

 .جمالية الخلق الفني  و جمالية الخطاب الفيلمي 

نقل األحـداث التاريخيـة أو :  كز على مستويين  خالل بدايات السينما في العشرينيات مثال كان الفيلم يرت 

التسجيلية  مسهما  في توثيق التاريخ   للمتلقي ، ومن جهة ثانية التمثيـل و األداء أمـام الكـامرة لنقـل طاقـة 

فيما بعد سيتجه أكثـر إلـى هيكليـة الصـورة مـن خـالل المونتـاج و تضـمين و . الممثل إلى  إحساس المتلقي

 .و الصورةبناء سياقات للرموز 

نـــود اإلشـــارة   بـــأن التغيـــر الحاصـــل فـــي جماليـــة الفـــيلم هـــو التطـــور و قـــدرة المونتـــاج علـــى تكييـــف الجـــو 

إن هذه األفالم كانت " يقول بودفكين في كتابه تكنيك الفيلم ) .السينمائي المناسب للتأثير و لتفعيل المتلقي

  تمزيقا تاما ثم يعاد ترتيب لقطاتها و كانت تعرض المرة تلوى األخرى و تحلل و تناقش كانت األفالم تمز 

المشاهد يعـاد تركبهـا بطـر  مختلفـة و فـي كـل مـرة كانـت تـدرس اآلثـار الجديـدة لمعرفـة مـا إذا كـان قـد طـرأ 

، كـانوا جميعــا يؤمنــون باألهميــة القصــوى للقصــوى  55(عليهـا أي تحســن و أن مضــمونها األصــلي قــد تغيــر

لمونتـــاج ال يســتمد قوتـــه مـــن مجــرد تقســـيم المشـــاهد إلــى لقطـــات يمكـــن للمونتــاج و عبـــروا عـــن رأيهــم بـــأن ا

عرضها بطريقة أكثر حيوية و واقعية فحسب بل أن أهمية المونتاج تكمن فـي أن اللقطـات المتتابعـة تخلـق 

فيما بينهـا مجموعـة مـن الحلقـات المتشـابكة و عالقـات تتصـل بـالفكرة  و بالشـكل بحيـث أنـه لـو اسـتخدمت 

 .ألمكن توجيه أفكار المتفرجين و خلق تدعى المعاني في أذهانهم هذه المهارات 

ما يمنح المونتاج خصوصيته   أنه يخاطب  المتلقي الذي أمام الشاشة و المتلقي الذي داخـل الشاشـة  هذا

أي الممثلين و الفريق التقني و الفني، مستعمال رموز و ألوان و تكوينـات تتمثـل فـي الصـوت و الصـورة و 
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أواله دارسوا السـينما درجـة عامـل  طار الفيلمي،  و أيضا لغة ذهنية تخاطب  وجدان المتلقي ، فقد بنية اإل

جمالية السـرد الفيلمـي و تتمثـل  ،ثالث إضافة إلى السيناريو و اإلخراج كي يصبح لدينا جماليتين للمونتاج 

التــي تتمثــل فــي القــراءة مــا بــين ثــم جماليــة التلقــي .  فــي تقنيــة و دور المونتــاج فــي تحديــد المســار الفيلمــي 

تكــوين عالقــة ثالثيــة تــربط بــين المتلقــي و  ىممــا أدى إلــ. الســطور و بعــث المتلقــي علــى اإلحســاس الفنــي

فالمونتـاج  عنـد إيزنشـتاين ، مـن هـذا األفـق . العمل الفني ، أي الفيلم و مكونات الفيلم البصرية و السمعية

تحـت نظريـة الفـن للفـن،  عنـد تحليـل المونتـاج ، و تفكيـك آلياتـه   يهتم بمهمته ذهنيا و فلسفيا، وينـدرج ذلـك

التعبيريــة التــي يــتم توظيفهــا إلرســاء  القــوانين الجماليــة، فإنهــا ليســت  بعيــدا عــن النســقين الســابقين، جماليــة 

 .السرد و جمالية التلقي

وهذا الـربط الجمـالي بـين المنهجـين   يؤكـد علـى مـدى التناسـق بـين الوحـدات و العالقـة المتكونـة بـين كـل  

انطالقا من هذه العالقة، من البديهي أن ينصب اهتمامنـا فـي .  األطراف الداخلية و الخارجية للعمل الفني

بـين المتفـرج و الفـيلم السـينمائي الجانب علـى تكـوين جماليـة التلقـي السـينمائي مـن خـالل التـرابط الحسـي   

 . حيث تكون جمالية المونتاج أداة الوصل بين األطراف األخرى 
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لليي  ،الباطر ييظياررة   الال يزال المونتاج يعتبر أداة التأثير التي  ووفيك  ين صرااير الاليي الئييرما  ي    
يئييترم  ييل  اليير المتييرج لاتعبييير صمييا ي ييبو  ل يير  يي   اليي  الفيييا  المحييو  ااساسيي  اا ل  يي  رييو  ؛  اييو ة

 .  العمن الئيرما  

I بنية الحوار الفيلمي: 

أيضيا يمتايح ساسيي التحايين   التفل يح لالي   التعبيرييي الفيام يي،  ،اق   اع  بالواقع  يتف  صايرا أ  المتال
 ييل    ن الاقطات الت  وتحرك أ ا ر وعتبر بمثابي  كتئيبات ويا و  ه ير    د اكير  ميا و يرع نفقيا ييرو   يرير  

ي جمال ييي  يييل المتاقيي    وتلييو  صاقيي. المتييرج  ،  ويييل المتاقيي    ائييفي  الفيييا  أ الاقطييات   ييل  ييال المونتيياج
نقييول ايياسف الفيييا  ا  العميين الفريي  ال يقت يير صايي  المتييرج  سييم   يين  ليي   ا يين  .الفيييا     ايياسف الفيييا 

 .وتلو   ل الفريق التقر    الفر الت   ياإليميولوج المجموصي أ  التر يبي 

   accessoires اأ  ااكئ ئيو plan يمتيا  المونتياج  بأنير  في  أ  لي ر صر يرا فياررا  الاقطيي  
يئيتوجف اإل يماع اإل راجي    جيودة الئييرا يو   قيم ة ااداا     اإلايااة  ال يوت  البرياا اليم ا   لافييا   ...   

   ا لتر الرها  ي   وافها صر را  اه ا يتاطيف المتاقي  بطريقيي  يير  با يرة  سيي  ولميل العاقيي  ييل  ل يي 
متحكمييي ه يير ،  تعبييير   يير ،  اييق  وفاصيين  يييل الليي   الفر ييي  يي  الفيييا   التاقيي   لافيييا    ويييل  الظييوارر الت  ييي ال

 .  ويل  ص  المتاق    اإل ماع الفر  سي  ورتج  صاقي  يل  ن  ا رو  ق ود    ا رو صفو  

 آلية المونتاج في الخطاب الفيلمي 
 

ار لحواافئة بجان  ظيفة متكولها ن تكوأن لكن يج  ار، وخلفياً للحورا لمناظر ستان اال تكوأ  يجببببب  "

ارلحوامع ور تتحابا تقريكانت لو كما 
1
  "  

  المرطق  لاقطيات  ي    الم كان كانتقال الفيا   ل لقطي  ل  لقطي صل طريق التول ف أ  الرو  المبا ر 
عا يات الانتقال ثيا  بيالموا اة  يل  ضياا  لي   ضياا،  يئيتازو ولث يف   أس انابعض اا او الئ كولوج ي يتطاف 

 .تلبا  لل   ل المعاو ات اللا ضييجم  يها المتاق  نفئر  ئ ،ر و  ال  

 
                                                      

 ، 02،  20خ ، ص قراءة سيميائية في نطاق فلسفة التاري... رمزية عالمات الظهور ودالالتهاالشيخ عدنان الحساني الرميثي،  - 1

0202.  
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 ئيتتم ي وزييم  يل سيمة التيأثير   ل ياتكما يقمو المونتاج صراار الالي الئيرما  ي اا رى  صا  أساس 
صايي  المتاقيي  ،  ييع الوقييوب صايي  الييبعض  رهييا  ا ت ييا  الممثيين   ا ت ييا  الفضيياا المراسييبيل ،  ويي لح يكتئييف 

 اآلل ييالفر يي لاتوااين اليم ا      اآلل ييالجمال يي،   اآلل ييالفر يي   اآلل يي:  ميا  أيريا سيابقا  رميا  ليتيلمن الفر  الع
 .الجمال ي لتفعين المتاق 

 :دور المونتاج في خلق جمالية الحوار - 1.1
كار ،   ذ أنير ولو  لر  ف فيي وقر يي   ي   ونير  تراسيق  يع  سيمات الفييا  ااساسي ي   الثانوييي  التي  و ي

ثان يي  ي   حطيي التر ييف    راج يي حو   لقاا الفيا     ومثين  اد    ا ن له   الوسمات ، أابح   لح صما يي 
،يتحك     سير  ة  ال وت   ال و ة، لطالما سمعرا أ  أ او الئيرما ال ا تي  ال ي  يل الحيوا ، ن يأت  عيا 

ا  ري  البماييي ، ستي    ليو لي  يكيل  ئيموصا أ   كتوويا أ   ل د   اوت لعجزريا العامي  أ يا الحيوا   يا   وجيم
فييياررا لام يييارم  ال أنييير  يييا  ررييياك بطريقيييي  يييا ، سيييواا بالحر يييات الجئيييمان ي أ  اإليميييااات أ   تا  يييا أ  ستييي  

 . عرويا 

 ف في الحوا  وتعمى  ونها  طوة للتابي الئيرا يو أ   كمايي لاق يي أ  وفئييررا ، وطيو ت لليي الحيوا   
   سيييا اأايييبح  ،و  الئييييرما  يييل جم يييع جوانبهيييا  ييين   وعيييمى اليييبعض  يييل جوانبهيييا  ييي  بعيييض ااس يييا   ييع وطييي

...(  ائيي  ا ،  يييميولوج ا ، اجتماه ييا   ثقاه ييا) لإل سييال   لتبا يي   ييا صجييز صريير اإلطييا  الفياميي   يي  سييم ذاويير، 
جم يع صرااير اإلطيا  الئييرما    ليبا  المتاق  نفئ ا   جمال ا  يل  يال قرياة  با يرة    ا ليي يروليز  يهيا صاي 

 . ر  ا بااداا   المضمو    المونتاج  ل  المتاق  ، مأ  ل الئيرا يو

الظييارر لهذرييا  ال ال نمط ييا ه مييا     ييف يئتحضيير المونتيياج ، يرما الحييمي   سييول الحييوا   يي  الئيي  
 أ رما    فعين سي كولوج  ي كن الحوا     الئييرما أسيم صرااير ال يوت الئيي)  يتعاق بالحوا    للي الحوا  

صا يين لييرو  الم ييارم،   نقايير  ليي   ييا ج اإلطييا     زجيير  ييع  ييا ال يمكييل  تيتيير  يي  ال ييو ة، سييي  اصتبيير  يييا  
بمثابيييي ثيييو ة  ييي  صيييال  الئييييرما ال يييا تي، بهد يييال ال يييوت وييي    ضييير  يييل اللثيييير  7291سيييري (  لرييي  الجيييا )

  العميييم  ييل   اد الئيييرما ال ييا تي « رلي شتتابلنشتتا»   المتييرج « ازنشتتتا ن» المتع ييبيل  يين  ييل المتييرج 
صاييي  اصتبييا  أ  انعيييماو ال يييوت ال يعرييي  انعيييماو  ؛ اليي يل  يييانوا يرتجيييو  المعرييي   ييل  يييال التول فيييات الب يييريي

كييا   ن رييا بييأ  الممثيين « الالييي، بقييم   ييا  ييا  يضييف  صايي  الئيييرما طابعهييا المجييا  ، ل  سييم أ   ييا ل   ييا ال
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 2(اال ا ت رو جورر الئيرم

أرم يييي الحيييوا    الاليييي  ييي  نقييين   يييمت  ييي  رييي ا الوقيييت بالييي ات   اايييي  يييال الحييير  العالم يييي الثان يييي
 ادت  رئييبي  بيييرة  مييا سييار   يي  وطييوير  تابييي الئيييرا يو   التر يييز ب ييمة صايي  جييودة   ااسييما    يي  الئيييرما 

 ن  يييل الحييوا  ااد يي     ريي   بييا  ييح بمئيياصمة ااد    المئييرم صايي  اليير    ييل اال ييتاب ال ييا الحييوا  
 سييا ن  تتافييي،  يرمييا  ييا  الييبعض   ليي  أ  العميييم  ييل اللتييا  أصيياد ا صييرب  االقتبيياس  بأ ييكال   ،الئيييرما  

أد  يوا  ئين ليته   ي   اير  ة اإل يماع ، لي  يكيل ري ا  ين  ي ا،  قيم قياو الييبعض  ،يحيا ل التفيرد ب ي ا  تتايك
أ   رييياا ال ت ييي ي يئيييبق  كميييا ؛صاييي  صييياوق الئيرا يئيييتيكيييل بالضييير  ة  لييي   بالتت يييي  ييي   تابيييي الحيييوا  

  ...ا ا ي الحوا ،   واا    وم ير الحاالت االنفعال ي

لي ر  صيادة  يا ريو  يا ل  : ميشيل شيون "الحوا     الئيرما يتتاك صل الحوا     الواقع،أ   ما يقول  
الحوا   عاو اوير  يل البي يي المراسيبي  يئتحضر  اوف  .3"   الحل قي ،  نر  تم  لامعر    ل ر  ولما    ئ ا لر

لر   الت  يتراسف  عها سي   يتفاصن  ع ااسما  دا ين إلطيا  بفضين صرااير ال يو ة الئييرما  ي الحئي ي   
الماموسييي ه قيييوو  توف يييف سواسيير ال او يييي   لاتوااييين  ييع  يييل سولييير ل عبيير  يييفويا صميييا يجييول   ررييير له ييير أ  

ال ييوت  ييع اإلسئيياس المراسييف ، البي ييي   الظيير ب المراسييبيل،  ييالحوا  لانفعييال صييل سالييي  ييا  تتييراب  نبييرة 
يجييف بالرئييبي لرييا اا يي  بعيييل االصتبييا   ييا ، يكييو  صايي  سئييف  ا ييح  ال ت يي ي    ي تهييا   ستيي   ابئييها 

 :يا 

 ئيييتوى الحيييوا  يكيييو   راسيييبا لمئيييتوى اليييميكو ، وا يت يييا   اجتماه يييا   س اسييي ا   : التتتور ور و التتتتاري 
 ييي اد   ييي  ديكيييو   عييييل يتتايييك صيييل سيييوا   ييييل  77 يييالحوا   ييييل  ت ييييتيل  ييي  القييير  ... أ اق يييا

 .   ديكو   عيل أ ر 9072 ت يل    

صايي  سئييف الحالييي  يتتاييك  ئييتوى الحييوا    طريقييي  لقا يير صايي  سئييف نييوع ال ت يي ي   :الشخصتتية
أ  يكيو  ررياك ورياقض  ييل   أيريا أنير يمكيل..( اللضيف، االنفعيال، اإلسبياا، الفيرم) ، الرفئ ي لا ت  ي

 ئييتوى الحييوا    ال ت يي ي صرييم ا وتييم ن صواطييك ال ت يي ي   ذلييح يعتمييم صايي   ت يي ي ال ت يي ي 
 .   الفيا 

جيودة الحيوا   ييل  ثقفييل أ   ييل  ثقيك      ا تا ات دالالت    ئتويات:المستوى الثقافي و التربوي 
                                                      

 ،  4/01/0202بين الصياغة و عبقرية اللغة، جريدة االتحاد االشتراكي : الحوار السينمائي ،عبد الجليل لبويريينظر،  - 2

        http://cinesett.com ،عبد الجليل لبويري - 3

http://cinesett.com/
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الرظييير صيييل المئيييتوى التعا مييي    يييير  ثقيييك، أ  ستييي   ييييل  ت ييييل د    ئيييتوى ثقيييا    عييييل بليييض
 . لا ت يتيل

يجييف أ  يتراسييف الحييوا   ييع  ي ييي ال ت يييتيل   صرقهمييا   انتما همييا، سييي  يكييو   بريي  صايي   :البيئتتة
 . ار  ة التواان الالو    المعرو  

 يع  ياعيف د  ا را يا  ي  ااداا   ا ت يا  الممثين الي   يتراسيف ،كن ر ا يتعاق  ق  باإلطا  الئيرما      ي تير 
 ئييتوى   نييوع الحييوا ، لضييما   ل ييي التاقيي   يييل  ييتوت الفيييا  انهيي  يعتبيير    تاقيييل أساسييييل  يي  الفيييا    
لضما    سال  عرو    للو   ااح لام ارم، ل ج   اللن  ي  اللين،  عري  ذليح يتي ح لامتاقي  أ  يتتي   وقفيا 

ذررر، أ  يرحا   ل  جهيي  عيريي بعيم أ  سم ااد ا     ألامواجهي الت  وحم  دا ن اإلطا    يم عر بالتقمي 
دالالت   للييي الحييوا   يي  سييم ذاويير  عر يير ساايير    عييال  ييل صراايير  ييل  ييال  .بالفعيين الالييو   ويي    هييا  

 :الالي الئيرما  ي

 .  با رة با رة أ   ير  يبطريق *

 .  يل  ت يل سل قييل    الفيا  * 

 .  رم يي   أ رى   يل  ت  ي سل ل * 

 .  ي   نفئها يل ال ت * 

 .أ   يل ال ت  ي   الم ارم ار يست   يل ال ت  ي   اللا  * 

يتبييع المونتيياج   تفعييين المتاقيي    استحضييا   لموقييك  عيييل   ييل  ييال  المونتيياج اإليقيياص  أ  الرلميي ، ل
انب  يييت   اييق  ضيياا جيي،  داللتيير الفائيي  ي،  يييت  نقيين المتاقيي   ليي  صييال  أ سييع   ييل أسييما  الفيييا   نليي  الحييوا   

 تييزا ل  ييع  ضيياا الفيييا  العيياو، يفييتح قريياة ثانويييي لامتاقيي  يتاييق  يهييا  ضيياا  يي   تياتيير يتييزا ل  ييع وفاصايير  ييع 
حييوا  قييم يكييو  الحييا ز ااساسيي  لتاييق الظييوارر االجتماه ييي لامتاقيي  أ  ال ضيياا الفيييا  العيياو، نق ييم  يي لح أ  

اللبييييرة     اييييا الت يييوير  نيييوع الاقطيييي القريبيييي أ  با ت ييا   الرفئيي ي أ  الثقاه يييي   ذليييح صيييل طرييييق  المونتييياج   
 .بعرايي

الهمب ااساس   رها ل ر  م يي سيوا  الفييا   قم ال يكو   الحك  الفائ  ي أ  اا ثال ال عب ي الت  ث     
أ  اسييتعا ات    ييي    اتأ  ق ييي الفيييا   يين ريي   وجهييي بالم جييي اا ليي   ليي  المتاقيي   با ييرة   نعتبررييا  ن يير 

جهي  ل  المتاق ، ل لح قمرا بعرب اقتباسات  بعض اا او  الت   يا  لهيا ايما  بيير ليمى الجمهيو    فرة  و 
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سيي  أايبحت ه ميا بعييم اقتباسيات ناليت   اجييا أكبير  يل الفييا  أ   انييت سيببا لاتير يج لافيييا      يل جهيي ثان ييي 
 .ارعت  واقك   أ اا وعرب  يل الوسا   االجتماه ي لاو ال

يئيتق   رهيا  عاو اوير    عا  ير   يعبير  يل  الهيا صيل   اا    انفعاالوير ، اسيتحوذت أابح الم ارم  
بيالجمود الفلير  أ  أايبح نمط يا  ي  التفليير البقياا  ي  "أس انا صا    ماصر لاتعبيير صيل نفئير  رفئير   أاييف 

يئييتط ع الفييرد  طيياا الم ييكات المحاولييي  ئييبقا  ييل د   البحيي  صييل الجميييم    يي  ريي ا الرييوع  ييل التفلييير ال 
قييم وبيييم  ريي   المقا وييي  ريبييي   لليييل  ييل  رظييو  اجتمييياص     4"اليي را  بأ لييا   بعيييما  تبيييمين الحيين أ  وليييير ،

   يرفر الطريقيي التي  ، القول الميأثو صرم ا نرى    را ن  ل اا راد يقو و  بالتعبير صل أ ا ه    ان يلاالوه  بي
 . و  ور يبها   ووف فها

يحمين دالالت  عروييي ، للوييي   با  يي وتراسيف  يع التي   الفيامي     ،صا يات الحوا   ي  فيارر  ريو
أسما  الق ي سيي  يعتبير نقياا االنتقيال أ  االنعطياب لمئيا  الفييا  ، قيم وليو  ثانوييي أ  أساسي ي  ي  الئيرد   

    يا  ررياك   ل  الر يت  نقن المتاق   ل  رساي  ل   رساي ست  ال يتأ ر صل الفييا  أ  يتيتا  صا ير اا ير
  ييهم الحيوا  رييو  ييل أقيين الم ييارم الئيييرما  ي ". وعقييما  يي  ال ييو ة،  ييالحوا  يقييوو  تبئي   اا يير أ   ييح التعقيييم

 ل ر ا الموقك  مأ  ي  التلييير،   يجيف صاي  الميونتير أ  يفهي   يا ريو  الت  وعالج بطريقي   ماه ي، صا  الر  
يفضييين المتيييرج أ  ي يييو    يييهم الحيييوا   ييي  لقطيييي وضييي    ب يييكن صييياو  قيييم . أكثييير أرم يييي  ييي    يييهم سيييوا   

ال ت ييييل المتحيييا  يل ، أ  سائييياي  يييل الاقطيييات المتوسيييطي  يييل  يييوا  تيييك  ييين  رهميييا ،    عظييي  الحيييوا ات 
 5 "...أكثر  ل  ت يتيل  أس اناومض      كن سوا   يل  ت يتيل ،   

ي لييوص  المتاقيي  لاتييأثير صا يير  ييل ا باسييتتماو الحييوا   حا يين  مييو    با يي  لارسييا ن الموجهييريي   ارتما 
يباي  أدا التفاايين المتعاقيي     ال استتماو أساليف نفئ ي لم اسي  ل ي التفاصن  ع الحوا   ا ج نطاا الفيا  

   اإلنئيا  قيم أ وي  قيوة سئيي ي " ا يل سييرا يقيول ... بيالمتاق   المئيتوى التعا مي    الثقيا     الوايل ي المادييي
 . 6"  التا ج ي ،  تروئ   يها ا وئا ا ثان ا ثا تا       ا ت صل الحروروئ   يها او  اا و 

صرييم ا يكييو  الحييوا   ضييبوطا صام ييا    ائيي  ا  بر ييا صايي  العا ييي البا  ييي  ثامييا يكييو   يي   ييعا ات   
وتليير  باسييتمرا    ورولييز  يي   ،يتحييول الليياو  ليي  اييو ة بكا يين وفااييياها البا  ييي marketingاإل ييها    

                                                      
 62، ص 0201لناقد بين النظرية و التطبيق، دار الشروق للنشر و التوزيع، التفكير اإسماعيل إبراهيم علي،  - 4

تقنيات مونتاج السينما و الفيديو ، التاريخ و النظرية و الممارسة ، ترجمة و تقديم  أحمد يوسف، المركز  ،كيف دانسايجر - 5

 . 581القومي للترجمة ص 

 .22مة الثالثة في بيان رتبة األلفاظ من مراتب الوجود، ص المعيار في علم المنطق، القس ،أبو حامد الغزالي - 6
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 .ذلح ل   ن أبعمي     ص  المتاق  الرهاي

   لا ي ا  جيودا  ي  ااه يا  ، ثي   ي  ااذريا  ، ثي   ي  " أ و سا م اللزال  صرم ا قمرا  تأ ين  ا يقولر 
االفاظ ، ث     اللتابي،  اللتابي دالي صا  الافظ   الافظ دال صا  المعر  ال      الرفر ،   الي    ي  اليرفر 

ا وئييتلر  صييل الافييظ،     قمرييا باإلسييقاا صايي  الليياو المبريي   ييدا ييرة وتليير    ،7"ا رييو  ثييال الوجييود  يي  ااه يي
ب و ة  عيري نجم   ي  اااين ايو ة  ح يو ة  ي   طيا  دا ين اإلطيا  العياو   الي   قيم وجعين المتاقي  يتيرج 

  أصمييق  كمييا ثانويييا لييمى الييبعض   لليل  يي  الحل قييي رييو أبعييم  يبييم   ، يل اإلطييا  العيياو  ليي  اإلطييا  التيات
 .التر يز صا  الماللي الت  يحماها ما يبم  صا ر، ه حقق  مة ارتماو المتاق     

للييل  ذا  ييا  الحيييوا    ييا ييل، ييه  سييطو     أداا الممثايييل سييوب يكونييا   جيييما، ذا  ييا  الحييوا   كتووييا  "
 ييل أصمييق   8".رتييرج   المييونتيماييل فا  عرم يي  سييوب يحتيياج الم ييهم  ليي  المئيياصمة التيي  يمكييل أ  يقييم ها ال

 إدورد  يم    Matt Daman  ل بطولي  ات ديميا   raisons d’étatالحوا ات الت  لفتت انتباررا     يا  
 :طال ياإل ااانيم   الحوا   يرر    يل الئيم با ن  ذ   ، ل الفيا   121   المق قي 

 لقطي قريبي  ا يي جانب ي"  أنت  وبمت   الحر  :  بارني" 

 انب يي  عاكئيي  ي  نفير لقطيي قريبيي ج"  ؛بتارني ل نئع  ا  وبق  سر وا ايليرة ييا سييمنح ،ال: إدورد
 ." ئتوى الرظر

 صريييمر  ويييراثه ،  رلنتتتو ون  اإل  صريييمنا اللر ئيييي،  صريييمنا صا اوريييا   اإليطييياليو أنيييا سأسيييألح، نحيييل : بتتتارني
ا اا ريكييو  ييا سيييم اليهيود لهي  وقالييمر  ،  ستي  الئيود ليميه   وسي قار  التاايي  هي ،   لليل أنيت  أيهي

 " لقطي قريبي ، استمرا يي لاقطي اا ل "   د  د  اذا لميك  ؟

 لقطي قريبي صاي  ال يم  "  ؛ ثاح ر   ا ر    اآل ر      الوالرات المتحوة األمري يةنحل لميرا :  إدورد
 ". اا ل استمرا يي لاقطي 

رى  ا ييح ال ت يييتيل  يي  ااداا وجيياذ  المونتيياج لمئييتوى الحييوا     ئييتوى سضييو  ال ت يييتيل، سيير  
   يل جهيي  ؛ حا لي الئيم بيا ن  است يلا  اا يريكييل   لليل أ ريكيا ويرد بقيوة  ااحي،ه ما بعم، أبعاد الحوا  

اللر ئيييي   الماه يييا اإليطال ييي  ييي  نفيير المئيييتوى،   ذ يير الئيييود بالموسيي ق   قييي    العيييادات  بتتارني ثان ييي، ذ ييير

                                                      
  8/2ص ، األمثال العربية واألمثال العامية مقارنـة دالليـة  ،إسماعيل الحمزاويينظر،  - 7

، ترجميية و تقييديم  أحمييد يوسييف ص و النظرييية و الممارسيية تقنيييات مونتيياج السييينما و الفيييديو ، التيياريخ . س.م ،كييين دانسييايجر - 8
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 . ق  العال   ا صل با أ باليهود   ل  ي  ر 

      صا ي ووااا ي  همي جما    الفيا  ست    لو ل  يتمو الفيا  بالضر  ة،   باصتبا  لاحوا    صطاا صرايي أكثر

ولميل  ي   صيادة المتاقي  ل ي ا ي العمين الفري  " اإل ماع" أ  الا ة الجمال ي    أسم أنماطها  راوس يرى 
 ثين  ذا  يا  اا ضين اسيتتماو  لاميونتير،ن أ يرى بالرئيبي   ررياك  ئيا " ؛ذاوير ي ي لر  عالمير التيات   سم 

لقطيي  واييوه ي وراقيف المراق ييي  ييمال  يل الاقطييي ال او يي،   ريين يجييف صاي  المييونتير أ  يئيتتمو لقطييي صكئيي ي 
 9"و و  المئتمع؟ رن الترويع  يل المتحم    المئتمع  مكل    تام؟

 :دالالت األقوال المأثورة في الفيلم 2.1 

   التيما ل باا ثيال ال يعب ي صيادة  تواجيمة  يل قبين الئييرما ، ي يترك  يهيا   يئيتعماها جم يع يظهير أ 
  نجيم  يين  رهيا   ييا ي  عيريي  يل سيي  الاليي   الماللييي صاي  سئييف  ,بيا تاب  ريياطقه    سيم در  الرياس

 ي  العرو يي . العكيرقم وت ابر أس انا  ي  الافيظ   وتتايك  ي  المعري    أس انيا أ يرى نجيم   ي ي  ثقا ي المجتمع،
" المثين"،  ذ ير أسييم البيياسثيل أ   امييي   "المثن    أاين  ا هي  بمعري  المثين  الرظيير" :الزمخشترى ) يعرب  

 ل المماثاي  رو ال  ا المثين ل  ا ي يا هر،  ال ي ا الي   يضير  ل يي ا   يثا، ه جعين  ثاير،  اااين ه ير 
 يقييول   "  عرارمييا المماثاييي  الم ييا هي parable ليونان ييي   يي  ا mashal الت ييب ر،  يقا ايير  يي  العبران ييي

المثيين  ييا وراييا  العا ييي  التااييي  يي  لفظيير   عرييا  ستيي  ا تيي لو  ه مييا  يييره ،   يياروا بيير  يي  الئييراا : "الفتتارابي
 ووايياوا بيير  ليي  المطالييف الق يي ي،  وفرجييوا بيير  ييل الليير  المر بييي،   الضييراا،  اسييتم  ا بيير الممترييع  ييل الييم ،

  ييل أ اييي  الحكميييي؛ ا  الريياس ال يجتمعييو  صايي  نيياقي أ   ق يير  يي  الجييودة أ   ييير  بييال   ييي   ايييو  رييو 
 . 10("الممى    الرفاسي

يقوو  اوف الحوا  باستعمال اا ثال   الحكي   ي  الحيوا  لاتعبيير صيل  وقيك  يا  ي  الم يهم الئييرما   
اسييق الموقييك  ييع  ضييمو  الليياو   بالتييال  لييياتي لرييا با تيير  يي  جماييي ق يييرة، لضييما  جييودة التاقيي    ور

السييتر اا اللو يييم ، أ   ييهذا  ييا  اسييتتماو الحييوا   هييمب  صطيياا المتفييرج بعييض ا" . يضييمل جمال ييي اإلطييا 
 11."نوايا ال ت  ي ،   و بح استراو ج ات  ونتاج ي  تتافي اإل فا
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متاقي   البيا استحضيا  ساليي نفئي ي يظهير لا  يجف أ  يتفق المونتير  ع المترج دا ما سول  عر  الم هم  قيم 
 عيري وتراسف  ع فر ب الم هم   المثن المئتعمن    الحوا   ما يند   لي  وحفييز ذاكروير   انفعاالوير،  هيو 
يل ش  اقعا قم ال يتتاك  ثيرا صل أسما  الفيا  ،   للل قم ييند  ذليح  لي    اسيي المتاقي  صيل  ضياا الفييا    

 .ابقي    س اور   الت  ولو  قم أثرت ه ر ب مة نفئ ا د الر     تاري التجا   الئ

صايي  اليير    ييل ذلييح نييرى أنيير  ييل  ،ررييا لرواييح  ييمى قييوة الجيي   الجمييال   يي  الحييوا  التيي  وفييوا الم ييهم    
أايييبح  ،  التحايييين الييما   له ييياو اا ريك ييي قييم أايييبح ريي ا الريييوع  ييل الحييوا ات  بتييي ل جييما   ييال الم ييارمة 

ستعمال   التما ل ،  يل طيرب ال يبا   اايي باصتبيا ر  المئيتهمب اا ل  البيا  ي  الئييرما نمط ا  ل  ثرة اال
،  ييييال التجييييا     اابحييييا  التيييي  قمرييييا  هييييا  يييي   سييييا   ال ييييبا  الجزا يييير     ستيييي  صايييي   واقييييع التواايييين 

 .االجتماص 

 رئيووي  لي   ت ي ي  أيرا استهاكا را ا لرفر ااقوال   الحك  الموثقي  ل  ال سيوا ات اا ياو    
الفيييا    ليي ر ستيي  الممثيين  ييه    ييمى قييوة ااداا   وقمييي ال ت يي ي  ييل طييرب الممثيين قييم جعيين ريي ا الممثيين 

 ي   ييا   جتا  بترارويتتف  أ او ال ت  ي الت  قياو  هيا  ي  الفييا    أايبح المتاقي  يعر ير  ي لح االسي  ،  ثين 
أ   بقيم   يا يعر يو  جياك،  Johny Deep "ني د ت جتو " قراايري الليا يب ،  الرياس  البيا ال يعر يو  الممثين

 مييا أدى  ليي  نمط ييي  heath ledger يي   يييا   ييا س الظيياو ، يعييرب الجمهييو  الجييو ر أكثيير  مييا يعييرب 
الحييوا  المتليير    المئييتهاح ب ييمة قييم يكييو  الئييبف  يي  ذلييح   ييا  اإل ييماع أس انييا للييرب  ائييف  أ  س اسيي  

 ... عيل

 أكثييرالمياود ا ييا ومييين أ  ولييو    ثين الفيام ييي  بعييض اانميياا  الفياميي ،ا   بيالرم  اوجييا  الم ييهم الحييو  يتيأثر " 
  12 ".اا رى اصتمادا صا  الحوا   ل اانماا 

أايييبحت الحكييي    ااقيييوال ال يييعب ي  ييي  اا ييياو  ثييييرة الرئييي    االسيييتعمال  ييي   ييين  ، اايييي القيييول 
" ، " يقميمييي" أايييبح  د  عاييير بكاميييي  اسيييمة  رايييي ستييي  أايييبحت ومييين الئيييا ع   وبعيييم  أكثييير  ميييا وج بييير،   

 "... عا دة" ، " نا  قر او  بعت

روميتتو ر تت   ن " يي   يييا    DMX ييال  حادثترييا اسييم ال ييبا   ييل  حبيي  الئيييرما اقتبئييرا  قولييي 
لمقوليييي قميميييي رييياد  ا" ،  قيييال لييي " ااسييياحي ال وقتييين الرييياس  ييين الرييياس يقتايييو  بعضيييه "  :سيييي  يقيييول" رمتتتوت
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 ي  نهاييي   ،بتي لأايبح اللثيير ال يهتميو   مالليي اللياو أ   عريا   هي  يجم نير   ،يم ووايحر ريو ا نر " اميق 
 .االكترا  لبا تر   صمواستعمال ر   االقتباسات لاتعبير صل   ا  عيل ، المطاب 

ا  ري ا الم يهم الحيوا   ريو ذ  ة الفييا ،    ،رراك   هم سوا    ه      يا   اوريكر  ييل  و  ييوس   نييو  
 .  ل  صال  أ ر   يلير  جرى س اور نيو صا    ح أ  يرتقن

أنييا أقييرأ  يي  صيريياك، لييميح نظييرة  جيين  ئييتعم  ل  ييما  يين  ييا يييرا  انيير يتوقييع أ  يئييت قظ  يي  أ  : مورفيتتوس
 لحظي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا ريكر ريي  صالم ييي ، ريي   يي   يين  كييا ،    يي   يين لحظييي، ريي  رريياك صرييم ا ورظيير  ييل الرا يي ة أ  صرييموالمييا
ري  العيال  . و عن التافا ، وحير  هيا صريم ا وي رف  لي  العمين أ   لي  اللر ئيي أ  صريم ا وقيوو  تتاي ي  يواويرك

 .ال   يمرعح  ل  تيي الحل قي

 أيي سل قي؟: نيو

 ...سل قي أنح صبم : مورفيوس
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ل اا يياو سييي  وتليير   ييع ااسييما  أ  بالتأكيييم صايي  ااقييوال  المباللييي  يهييا،  ولرا رييا  ييل  ييا مييونتيريقييوو ال
قم يقوو بعض الممثايل  ت ر عر   سيمر ا وجياال  يال التمثيين ،   ي يبح ه ميا . ااداا لتأكيم المعر   ورس تر

أايبحت ه ميا بعيم  ظهييرا  بعيم اقتباسيا قوييا  ليبعض الثقا يات  التجيا   الح او ييي، االوجاريات الفائي  ي  الفلرييي، 
  اا سيياا االجتماه ييي ، سييرعرب ه مييا يييأو  بعييض ااقييوال   الجميين المتروصييي  يييل  ييل  ظييارر التواايين   يي

أقوال  أثو ة  ئتوساة  ل الواقع    قتبئيي صيل الي يل سيبقوا  ي  قولهيا أ   تا تهيا ،   أ يرى  تبهيا  تيا  الحيوا  
 م جيييي  ييي   أ  الئييييرا يو بأنفئيييه  أ يييا بعضيييها اا يييير يكيييو   يييل نتييياج  تيايييي الممثييين  رفئييير   لييي  وليييل ستييي 

 .الئيرا يو
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  Alpacinoبطولة  scarfaceفيلم 

يقولهييا  سييكا ه ر " بعييض اا ييتات  ثيين اللتييف ، قييم يكييو  العرييوا  جيي ا   للييل المحتييوى ال يئييتحق القييرااة"
  ريي  .  ا يييي  ييل الييما ن لامييرأة ال ييقراا ل قايين  ييل  ييأنها، بييأ   ظهييرك التييا ج  يليير  أ ييا  يي  الحل قييي أنهييا

ال  رالحكمي الت  وقول ال وحك  صا  اللتا   ل اللاب، أ   ل التا ج أ   ست  أس انيا نجيم قولي وقتر   ل ا
 . وحك  صا  اللتا   ل  ال الحج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Morgan Freemanبطولة   les évadesفيلم 
جل يواح لريا  يل  يال ايميقر  ي  الئي     "كن  ا وحتاج  ل ر رو   يق  اسم وتتط   عر ب اصي ر ا العال "

 مى أرم ي ال ماقي الحل ل ي   الت  ال وقاس بالعيمد  ين بيالجودة ، أ  أنير صريم ال يعا  قيم وجيم ايميقا  اسيما 
يبق  عح ست  الرهايي  هما  انت الظر ب ، أ ا  ا وبق   ره  س تتف     أ ل ا تبيا  لا يماقي الحل ل يي ،   

لا يييبا   اايييي الييي يل يعيييانو    ييياكن  ييي   رييي   قوليييي اقتبئيييت  ثييييرا  ييي  اا ييياو    ييي  اا سييياا االجتماه يييي
ل  ييونها بئييف اييعووي الثقييي  يي  اااييمقاا  البييا  ييا نجييمر  ير يير   ريي   ال ييماقات    عانيياة الوسييمة التيي  ي

 .ااقوال
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قيم و يعر بأنيح  سييم لم جيي أنيح ليل وجيم أسيم  "مستتر روبتوت سي  نجم  ثاها    الئ اا     ئائن 
ال ييو ة  ييأ وذة  ييل  سييمى الحاقييات وواييح وما ييا الحالييي الرفئيي ي التيي  يتتبطهييا   " لتتبيير  أنييح لئييت بتييير

 .ئبف الوسمة الما ا ي الت  يل  هاالبطن ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال يح أنهيا المقوليي ااكثير  يهرة  ي  " كيل قريبيا  يل أايمقا ح   أكثير قرويا  يل صيم ك"  :  فيلم العراب
 لتها الئيييرما ب ييت  اللبييا ات  ليي  أنهييا وبقيي  ذات اماه ييا   وييمالحييوا ات الئيييرما  ي    ااييي أ يياو الحيير     ال

 . عر   اسم رو أنر يجف أ  وبق  صم ك أ او ن ف صيراك ست  ال يفاج ح يو ا

  :فيلم نادي القتال بطولة ادوارد نورتن و براد بيت 
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س، أقاوين ستي  نفئي  ال داص  أ  و  رن  بأن  س ا، امقر  أنيا أقاوين الجم يع، أقاوين العيادات، المجتميع، الريا
 ".اكو   نئا  جّيم، امقر  أنا أسا ل

Law abiding citizen  
أنا لئت  تي س ا  للر   ق  وعرات لإلرانيي  ثيير ا بئيبف طيبيي قابي   وعرايت لاير ض بئيبف "

يتبرنيا البطيين أنير  ي  ريي ا " وواايع   وعرايت لإلرميال بئييبف ارتميا   ال يميم  قير ت أ  أهيي ش  بل يي الرياس
اليييمن ا   القاسييي    الميييرح  ال يمكيييل لاميييرا أ  يلييي ش  تواايييع   بكرا يييي   ال يقيييم  أ  يكيييو   يييتي العيييال  

االح  ن يجف أ  وواكف العال    وقاوين بيأ  طريقيي ستي  وضيمل سقيح    يرصيتح  ي  ري    الح ياة ، الحل قيي 
المحيب  نفئي ا   ري   يل  أ  ر   المقولي  اي ي بال أس   ر  وقتن اا ن أيرما  يا ،   ويأثر  ي  نفئي ي اإلنئيا 

  .أكثر ااقوال اقتباسا    اا ساا االجتماه ي الت  يترا لها ال با 

دا يين اإلطييا  الفياميي ،  هييو يئييتمم للتيير   لتوايي ح  ييمى وراسييق الوسييمات الفيام ييي ي  جا يي ي هميي ياييأ ث
ر يي  ييا   لي    ير  بئيي كا اي بمعانيها  ل اإلد اك الي او  لاموايوع   اا ي اا التي  ومثاير ،  يل  ماييي  أ ل س

    ييال صما ييي المونتيياج    يي  ريي ا ال ييمد نحييا ل البحيي   يي  صاقييي المونتيياج با ت ييا  الممثايييل ،  المتاقيي ،  
 أيل ولمل العاقي؟     ف وبر  جئو  التواان الحئ ي   الر س ي له   العاقي الثاث ي؟ 

 يا    الئييرما  ي،  ليتعيمى   ي لح جيزاا  بييرا المونتاج أ  يتاق وحوال وا ا    د اسات  التاقي  استطاع 
 ريت صا ر نظريي التاق   سي  سيروح  ثيرا  ل المفاه   الت   ريت صايها   س فئيح  جياال لمرظيو   تقيمو   يل 

الفلر الئيرما   لارهوب بم ر ع بح  جميم، ال   س تاق   كال ات  جمييمة  ي  التاقي  الئييرما     المونتياج  
  .  ا يروب   هما
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II فلسفة األداء السينمائي: 
و ييكن صاقييي الممثيين بييالمتاق   اسييم  ييل أريي   يييوا التواايين الحئيي    الر سيي ، لترسيي   يي   عادلييي 

" ال ت ي ي"المونتاج ال رر ، سي  يحت  ر ا اا ير وفاصا  توا قا  يع د جيي ااداا انطاقيا  يل الممثين    لي  
 هيي ا وييت  صما ييي اإلقحيياو التييا ج   رجييام لابريياا الييما ا  بلييض الرظيير    ؛سييي  يييروب  بااسييما  ثقاه ييا   نفئيي ا

صيييل العوا ييين ال او يييي لامتاقييي ؛  هييي ا ييييت   رييياا الرفيييق الملراط ئييي  سيييي  ي يييبح المونتييياج الييي رر  ريييو الئييياطي 
                                                                           .                                      ااساس ي آلل ي التاق    الممثن رو الحا ز   ال ت  ي ر  المحو 

 :دور المونتاج في تقورم الشخصيات الفيلمية 1.2
 ميييا أدى  ريييا  ال ايييف ارتما اوريييا  ستم يييي  لجم يييع  عط يييات ال ت ييي ي، ا ت يييا  الممثييين ريييو اييير  ة   

ز ارتما ريا   ل أوفير التفاايين ه ير  ال أدقهيا،   التي  سيرر ال   أابح روسا  ر ا    لريا لرا  ،باإلنتاج اا ريك 
 . ه ر  الهمب  رر رو بااساس،  حا لي ابئت مولوج ي ه ما يتي العراار المفتاس ي ،ال ميم    ر ا الجانف 

 ذا  جعرييا  ليي  جمال ييات الئيييرما سييرجم أ  ا ت ييا  الممثيين   أداا   يي  وقمييي ال ت يي ي ال يقيين أرم ييي  
  اإل ييراج أ  اإل ييماع الئيييرما   ب ييفي صا ييي  يين سييررى أنيير  فتاسييا    ئيي ا  يي  " الئيييرا يو"ري صييل جمال ييي اليي

    ثير  ل ااس ا  يضيطر المتيرج أ  المريتج  لي  وأجيين  نتياج  الفييا   بئيبف صيمو   الجمال ال  ر  صرر ، 
ادة  تابيييي  يييا اي  جيييود  مثييين  راسيييف لا ت ييي ي رييي ا    لييي  ييييت   للييياا  أ يييا الئيرا يئيييت قيييم يضيييطر  لييي   صييي

 .لمعط ات الرفئ ي أ  الفيزيا  ي ل توت الئيرا يو

نحيييل نتحيييم  صيييل أايييحا  أصميييال سييييرما  ي  مييييز      اايييو  جيييما    اتز يييو  بهييييميولوج ات    
قضايا س اسي ي أ  اجتماه يي أ   ائي  ي  عيريي، ال يهميا  ي  ري ا    وايوع الئييرا يو أ   ضيمونر  ال نلتير  ال  

   يميولوجيتيير أ  ستيي   ت يييتر أ  انتميياا  ،  ييا يهمرييا رييو  ييراصته    وييوف فه  لعراايير الالييي لفائييفي الفرييا  أ
 .الئيرما  ي الما ا ي   التا ج ي ،  الظاررة  رها   الت  ي لواوله   ال  ا يئعو   ل ر

 التحو و الفلسفي للتمثيل المعاصر  
أ  يتبيييييل لهذرييييا  أ  الفييييل  يجييييف" المعاايييير"  يييي  صييييال  الفييييل ب ييييفي صا ييييي ، أيرمييييا ذ يييير   ييييطاح 

المعاار رو  ل المنسئات الت  وقوو بالتر يج لافل     فهو ر العاو   ر ا  ا ال يم  ر اللثيير  يل المتحيمثيل 
 ليي   نسئييي وييمير   ويير ج لهيي ا الممثيين   التمثييين التييات بيير، ب ييفي المجييال،  الممثيين المعاايير يرتميي    يي 

 .صا ي، المال   ااصمال
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لئييييرما   بالعما يييي المو ايييي  ل ييير  يييل طيييرب المتيييرج أ ال ، صيييل طرييييق   يييرب أ   يييمير ييييروب  ااداا ا
التمثييييين بحضييييو   تت يييييل  يييي  وفااييييين الحر ييييات الجئييييمان ي   اإليمييييااات ،  طريقييييي الليييياو أ  التحييييا  ،  

   . الا  ي   المراسبي لتفااين ااسما   « le personnage »ل راصي ال ت  ي 

ا ت ييييا  الممثيييين  اييييوال  ليييي  وحريييييح سيييير المتاقيييي    ذ قيييير   انفعاالويييير    ورطاييييق ريييي   العما ييييي  ييييل
ان ييلاالور؛  يير  ا بأرييماب المتييرج اإليميولوج ييي    تيتيير الفائيي  ي   اإل راج ييي إلقريياع الم ييارم بمييا يئييع   ل يير 

 . ااس ا  بعض ست  الممثن    ... كن  ل  اوف الئيرا يو   المرتج

بحضييو  المتييرج      ، ييل طييرب  تييتي castingالكابتتتين  يكييو  ا ت ييا  الممثايييل صييل طريييق 
 ئاصم المترج ،    بعض ااس ا    لضير  ة  ائي  ي    ر يي يقيوو المتيرج نفئير باسيتمصاا  مثين  عييل لال ياو 

 ...بالم  

يروب  التمثين الئيرما   بالم جي اا ل  بالقم ة الرفئي ي     يع  ئيتوى الي ات الما ا يي   ال يتوقيك صريم  
 ييات الم كان ك يييي أ  الما يييح الجئيييمان ي المعتيييادة سيييواا صايي    يييبي المئيييرم أ  أ ييياو الليييا رة  يييرحل ال نيييرا  الحر 

 ظهيرا  ر ييا  حئييف إلي ييال الرسييالي  المعتيياد صييل طرييق اإليحيياا أ  الحييوا    اإليمييااات التيي  يعتمييمرا الممثيين 
ورجمتهييا لاتفاصيين  عهييا    همهييا  ،  يين لاتواايين  ييع المتاقيي    اليي    ييم    ريي ا اا ييير يقييوو بفييح ال ييفرات   

ي من بعما أ ر  تتافا وما ا صما  ارمنا   يل قبين بحكي   ائيفي ومثيين   نفئي ي أداا جيم دق قيي    عقيمة، واعيف 
 .بالطاقة ال مالية المفعلةد  ا را ا    ولويل  عادلتيل ؛  عادلي  اإل سال   التاق     عادلي    ي  نئميها 

اللا ن  ي  ري ا الجانيف صاي  التقر يات الرفئي ي   الفائي  ي  ي  التمثيين  البا ي  ،  له ا  اعرا ارتما را
 ريااا صاي  ذليح ييت  االو يال الرفئي    الفيزييا     .  أيضا د   ااداا  ي  واقي  التطيا  البا ي   ي  الئييرما

اا لييا     يل  ييال  اييع المتاقيي  أ يياو  طييا  با يي   حكيي  يضيمل  يي  التواايين  يريير    يييل الفيييا     يييل 
الييمالالت اللييير المقم ييي ب ييكن  با يير لضييما  اسييتجا تر   ووااييار الئيي كولوج ،  ذلييح صييل طريييق الحييوا    

 .   ن   ا دا ن اإلطا    صا  سئف الجو الئيرما  ... الحر ات   اإليمااات   االنفعاالت   اإلاااة

، ستيي   ا ييح ال ت يي ي   ت يي ي  جيين يترقيين صبيير الييز ل وتطاييف جييوا     رييا سيييرما ييل   اايييل 
،   physique cantiqueالكونتيت  ولو  ذات  فااات نفئ ي   جئمان ي صال ي سي  وطبق قيوانيل الفيزيياا 

  أصييراب االنتقييال صبيير الييز ل وييزداد  يين  ييرة   سييمة التييوور اليي رر     ايين الميي  أس انييا    طيير الضيي اع  يي  
 ياكن  تأ ي  ال ت ي ي سبيي د اا  ي   ين  يرة، لتايق  ميا يتطايف  ايق سيا ز لتجيا   ري   الم    تاريي اليز ل ،
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سل قييي صا ييي لامتاقيي    التيي  وجعايير  روبكييا  يييل قييوانيل العايي    الفيزييياا دا يين اإلطييا    الحقييا ق المئييبقي التيي  
 .يعر ها  ل قبن

 ييل جهييي ثان ييي قييم يكييو  المتاقيي   تت  ييا أ  ال ، أ  يكييو  قييم اطاييع صايي   قييال أ   ييارم وجييا    
المواييوع، أ   ت ييا صاديييا يجييم اا يير  راه ييا،    يين ذلييح يكييو   روبطييا بالممثيين ،  ييل اليي     ثا ل ييي سييول

يمثن؟ الجو الئيرما   ،   ف؟   الفضاا اإليحا  ، أيل    ت ؟   أ يير الجيا ع العياو لامعادليي، المونتياج، أ  
 .الت  ومص  ال   الئبق الرتيي اإل راج ي

ر ثانوييييا  قا نيييي بق يييي الفييييا   ييي  سيييم ذاوهيييا ، أ  يرتقييين رييي ا  ييي    يييهم  اسيييم   الييي   يكيييو   ضيييمون 
قم ي تت انتبارر   ررا وفتح قراة االنتقيال  يل دا ين اإلطيا    ،المتاق   ل الئ اا العاو  ل  س اا جز    ات

 . ل  صقن الم ارم  قم و  وقييم    أابح صراي لاتاصف  تفااين أ رى سرتطرا  ليها     واوع أ ر

الموسيي ق  وحييميات أ يياو المييونتير ،    ييا  التحييم  اا ل رييو ولا يين الق ييي الم ا  ييي   نميير  لقييم  ييرب الفيييا "
ا  يي صيل  مثاييل أ   لريييل  اصيميل    ي لح،   ذلح  ل الئهن ساير باسيتتماو ق يي دااداا التمثيا  ،    ا  

 د لتحاياير  يل جانيف    د   نعيود  لي  الحيوا  الي   دا   ييل الئييم بيا ن   13".يمكيل جعين ااداا أكثير طب ل يي
 : ااداا

 يرطاق الحوا   ل صمو المواجهي  ل  المواجهي " لقطي قريبي  ا يي جانب ي" أنت  وبمت   الحر   :  بارني

  09:00:02- 09:00:00. ثوان  00: الممة الز ر ي
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  نفيير  ئييتوى لقطييي قريبييي جانب ييي  عاكئييي  يي. " ال نحييل نئييع  ا  وبقيي  سر وييا اييليرة يييا سيييم بييا ن : إدورد
 "الرظر 

 

  09:00:00 -09:00:02: ثواني 40الموة الزمنية 

 االقترياع و، أ  صيمالعيرييل    ميابرة بعيم انتهياا بيا ن   يل اللياو ، وبيمأ الما يح  يل المواجهيي  لي  الرد  با 
 .بما يقولر

 

 

 

 

 

 

 

،   اال تتييا  ا ييح الوجيير وييمل صايي  . " اللر ئييي   صرييمنا صرييمنا صا اورييا   اإليطيياليو أنييا سأسييألح، نحييل : بييا ن 
 لي   د ا  لاتتليير  ا حير  ي  نفير الاحظيي،  يل  ار ي ي  نفير الئي اا ورتقين الليا " ال فتيل ومل صا  التعجرب 

 " العاديي  ل  صمو اإلكترا 
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  رلرميو  صرمر  وراثه ، اليهود له  وقاليمر  ، ياإل ولماي الحوا   ا ج اإلطا     نفر الاحظي، 

 

 

 

 

 

 

 ليي  بييا ن   يي  نفيير الاحظييي التيي  يقييول  يهييا  االنتقييال ييتح صيرييا    يحييا ل الرظيير  ليي  بييا ن  للييل يييت  القطييع   
 . يقولها با د اا يعر ، نوع  ل االستقا  اللير المبا رست  الئود لميه   وس قار  التااي  ه ، 
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سييي  يواجيير  " لقطييي قريبييي ، اسييتمرا يي لاقطييي اا ليي " ؟  د  يياذا لييميك  ا  للييل أنييت  أيهييا اا ريكيييو  يييا سيييم  د  
 . د   وتلير نوصا  ا نبرة ال وت   الما ح ا يها  با رة  د  

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ي مت لممة ثان ي،  يقول

 نحل لميرا الواليات المتحمة اا ريك ي :  د ا د  

 .     الم هم   الفيا يهز  أسر ا ل  رة   يحا ظ صا  ثباور طوال الحوا.. "  ثاح اآل ر     

  . "ر   ا ر   

ال يمت صاي  الم يهم   ال ت ييتيل   انتهي  ال يراع  يتي  ثي   ؛  يثبت  جمدا  توج ر الرظر  ل  الئييم بيا ن 
ثيوان  ، ثي  انتقين المتيرج  لي  لقطيي  00اا تا لممة  د د ا    بق  الئيم با ن  يرظر  ل    أ ريكا  د د ا   تفوا 

 د د ا    ئيتوى الست يلا      ي  نفير  لرتارني ل التاك نوصيا  يا  اطئيي بالرئيبي  توسطي وجمع ال ت يتيل 
 .  ع انطاا  وس ق  وبع  صا  التطر ؛إلصطا ر سجمر
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يرطايق ايوت  00ث     الثان ي . ثوان   ق   وس ق  وعبيريي وبع  صا  التوور 01وبق  ر   الاقطي ثا تي لممة 
 .   ر ل    هم  االنتقال  يحم  قطع  با ر   ..." أ  نتفض ال وتالر  ر يريم "  ا ج اإلطا  يقول 
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I IIIألداء و تكوين شخصية الشخوص في الفيلم:  
 ذ  )...(الرييوع الييواقع    الرييوع البا يي  ، يتعاييق  ييا الرييوصيل بالضيير  ة الم ا  ييي لامواييوع   المضييمو  رريياك 

 ييع قا ا ييي لاممثيين لييتقمي الييم   ذرر ييا   د ا  ييا  يي  نفيير الوقييت يييت  ااداا  يي   ا يين وفاايييار   التيي  وتوا ييق 
يتوا ق  ع استجابي المتاق    د ولر    البعم اا ر أ  الفيا  ، سي  ويت  صما يي االنتقيال  يل   اا ال ا يي  لي  

 .دا ن ال ا ي ،   االنتقال  ل دا ن ال ا ي  ل   ا ج اإلطا 

 :حاليثاثي أنواع  ل االستجابات وت     ر   ال

  نق يييم  هيييا اال و يييام الرفئييي  المفييياجو   الم يييحو  بلميييوب دا اييي  ليييمى   :االبتتتت ابة ال ماليتتتة النفستتتية
 .الم ارم

يقييوو  يرتقيين المتاقيي   ليي  سالييي نفئيي ي  ماييواة بال ييراصات سييي  يييتقمي ال ت يي ي   : االبتتت ابة اإلنفصتتامية
 .بالم    ل د   سا ق  د اك

يكت يك المتعيي   ااساسي ر بيأدا وفاايياها  يل  يال  ،يقيوو المتاقي   تجرويي : االبت ابة ال ماليتة الت ريبيتة
 صيييل المتييرج وييا ة    ييل  ييال صيييل الممثيين وييا ة أ ييرى،  ال أنيير يبقيي   ت ييا بال ت يي ي صييل طريييق الممثيين 

 . ق 
 :نواع األداء و التقمصأ1.3 

ل اإلطيا    الي   يتعيمى  جيرد  حاكياة رو االن  اع الم كان ك  لجئمان ي ال ات   االنعيزال صي :األداء العفوي 
 .اقع، أ   يمااات صا  أ ب التمثينالو 

يروقيي  الممثيين  رفئيي ر   بعفويتيير  ليي  أق يي  د جييات الييتقمي سييي  يرعييزل وما ييا صييل  ونيير،   : األداء النفستتي
سييي  يحتيياج ه مييا بعييم  ليي   تييتي  يي  صايي  الييرفر اإليحييا   أ  البئيي كاناليز  اصادويير  ليي  سالتيير الطب ل ييي ، 

 .رراك بعض الممثايل ال يل يبقو  صالقيل    ال ت  ي ست  بعم انتهاا الفيا  لممة طوياي

  يكيو  : رو التمثين ال   يعتمم صا    را  الما ح   الحر يات لاتفاصين  يع  ت ي ي الفييا : األداء ال سماني
 . البا  وجر  ل طرب  مير التمثين أ  المترج نفئر

بئيي كاناليز  لرقيين نئييتي صييل نفئيي ي   ييطرعي  مقييي  ماييواة بييالر و    يعميين الممثيين صايي   اييق نفييق 
  التي  وتيألك  يل د ا يع  تلا ايي  "الفريتق الفنتي الفكتري " اا لا     كثفي بالمعاو ات المتزني ه ر،  ل طرب

   سي  ولو   نراي لتلي ف جو التاس  الر س    الحئ   يل المتاق    الممثن   ال ت ي ي أ  أنهيا ال وأبير
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لرييوع المتاقيي  أ  طريقييي اسييتجا تر  يين  نيير  ه ييأ  ئييبقا ليييت  نقيين الطاقييي  ل يير، سييي  وئييع   ليي  وحفيييز ذاكييرة أ  
 .مى المتاق ور يف  اسمة جميمة لرتاج سقن نفئ   تلا ن ال   يتعمى االنطباع الجمال  ل

  :ارتراطات األداء بالم ونات اللغة السينمائية 2.3 

الاليو  الي   يتليو   يل لليي اإلطيا  أ  الاليي الئييرما  ي   الاليي التا ج يي أ   ين  الفيا  يحتيو  أساسيا المحيو 
،  عا ايييي الممثييين اسييم  كونيييات الاليييي بييياستراب وييياو يتتايييك صيييل ( الممثييين   الم يييارم)  ييا يئتحضييير  المتاقييي  

مو يين  ل يير  يي   عا اييي  ت يي ي الممثيين  يي  الفيييا  لهيي   المكونييات، يتاقيي  الممثيين المعاو ييات الا  ييي   الييم   ال
 :الم هم المعيل صا   ئتوييل

 :المستوى األول 

صا  أساس وقر     ر  ليت   اق الجو الئيرما     لييت  ايب   ي   المئيا  المرطقي  لايري الفيامي    لبرياا  
سيييواا صاييي   ئيييتوى ااداا   الحيييوا ، ااداا   الموايييوع، ااداا   االنفعييياالت أ   ،العوا ييين الجمال يييي الحئييي ي

  يت ا ك ه ر  ن الفريق التقر    الفر   ن  ره  يقوو بتطوة  ه أة الجو اليا و لاتي  وايهيا ...   الميكو  ااداا
ستيي  يييت  قطييع الم ييهم  رجييام   يقييوو المتييرج    رفيي  المونتيياج بالمرساييي اا يييرة لتف ييين الم ييهم  يي  اييو ور 

اا لي  صاي  اصتبيا  ذليح جيزا أساسي  أ  أس انيا الئيرما  ي الرها  ي   ررا يتعاق اا ر بكن  ا رو وقر  بالم جي 
 .  حو ا لامئتوى الثان 

 :المستوى الثاني

يتعاييق بالجانييف الرفئيي    بييالفلرة ل تييم ا  التوجهييات اا اق ييي    ا الفريي    الفائييف  الجمييال     رييو اال وقييا 
 . المير ي   الئ اس ي ل اسف العمن   ال   قم يكو   رديا أ   ت ا  ا ه ر

يقيييع ( اال ت يييات   التايي ذ   الرايييو )الطاقيييي الما ا ييي لام يييارم   يقيييوو  تحوياهييا  لييي  طاقييي جمال يييي  يمييتي 
التتتةروة باييي  يوبيييمأ الجرصيييات  ييي  التضييياصك  لييي  أ  المتاقييي   ييي  االسيييتجابي المتزا ريييي   التيييأثر المتوا يييق  سيييي  

المعاو ييات  يين صايي  الحييا ز  ،  انطاقييا  ييل ريي   الحالييي ال يحتيياج ايياسف العميين بعييمرا  ليي  ولث ييف ال ماليتتة
 (.التئويق) الجمال    المتاق  سيند   ها ر صا  أكمن  جر،  

 صناعة الممثل و التركي  االنتقالي في السينما 3.3 

وئتحضير  ي  نفئي ي  لاممثين  التي    التهين  االستعماد المئبق  ل طيرب المتاقي  الي   وفراير التجرويي الفر يي 
 :المتاق  العوا ن التال ي
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  .لامتاق  بالممثني المعر ي المئبقي  1

 .ي التجروي الت  اكتئبها  ل  ال   ارمور ا او الممثن 2

 .،   ا وولم صرها  ل  د اكالئيرما  ي المكتئبي لامتاق ي التبرة  3

 .ي  د اكر الفرا  يل  ت  ي الممثن   وقمي الم       ت  ي الفيا  4
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

متاقيي  يحييا ل أ  يقييتح  الفيييا   انطاقييا  ييل اسييتعماداور الرفئيي ي   المعره ييي ،  يي  سيييل يئييع  الممثيين   ليي  ال 
التاصيييف  رفئييييتر    عر تييير المئيييبقي،   يريييتج صيييل ذليييح سقييين وجييياذ    ييييل الممثييين   المتاقييي   ويييت   واسيييطتر 

 :استجابي جمال ي  تبادلي    ر ا الحقن اللير المر  

 . يكيييييييو  ذلييييييييح سيييييييييل يقييييييييتح  الم يييييييارم صييييييييال  ال ييييييييو ة ه جيييييييم ه يييييييير  تعييييييييي جمال ييييييييي: التحفيتتتتتتتتز و اإلثتتتتتتتتارة
 .يحر الم ارم بالتيبي أساسا سيل يحا ل أ  يفئر ال و ة: التالع  و الخيرة

 . يكو  صرم ا يتضع المتاق  لامرتوج ال   ي ارم ،  يئتط ع أ  يكو   تيي  ااي بر: التبرير و الرفض 

الفييا  يحيم  انتقيال  فياجو  حيمثا ثليرة  يل دا ين اإلطيا   لي   ا جير سيي   دا ين  ضياا:  التفوق و القبتول 
وت  صما ي الولوج الجمال     االوجياريل،  ييم   الحيوا   ييل المتاقي    الممثين ويا ة   سيوا  ثيا   ييل المتاقي    

وريياا صاي  ذلييح    . القييوانيل الجمال يي الم ييكاي ا يق انتظييا  القيا   ( ال ت ي ي ،   تريزام  يين اا يق  التوقعييات  

 الممثل

 المونتاج

 الشخصية 

الرسييييائل 

 المموهة
عناصيييييييييير 
اللغييييييييييييييييية 

 مائيةالسين

 المتلقي
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 14)يمكررييييييا القييييييول أ   ل ييييييي التاقيييييي  اللاسيييييي ك ي ال وتحقييييييق  ال بانزيييييييام الممثيييييين صييييييل أ ييييييق انتظييييييا  المتاقيييييي 
 : اسييييييييترادا  ليييييييي  المعييييييييايير الئييييييييابقي يميييييييييز  يييييييييل أاييييييييراب  ييييييييل القييييييييراا أ  المتاقيييييييييل  ذ نجييييييييم" يييييييييا س"   ) 

 .  الراو  ح   يكتف  بالم ارمة  رو ال   يئتها: العادي المتلقي

ال   يرقم   يحان  يا ي يارم    يرتهي   وجهيي نظير  اايي قيم يكيو   يهيا  ي ا  يل الير ض أ  : تلقي الناقوالم
 15.(القبول

رجيل   بعييض المتيي" ،أ ييا  ييا نئييع   ل يير نحييل  يي  ريي ا البحيي  رييو أنيير اليييوو  يي  الئيييرما  اا ريك ييي  
سييتجابي القييا   ال وئييتط ع أ  وتعا يين أ   ل ييي التاقيي  اللاسيي ك ي   ا  حا لييي  ثبييات،   "ت  نتيياج سيييرما  ا يير 

 ييل جهييي أ ييرى وتتاييك الئيييرما صييل بيياق    ييع المتاقيي  المعاايير  مييا  يي  الئييا ق باصتبييا    بر جييا  ئييبقا   
،  ر ا  ا يجعين  يل التاقي   يراديل   تتافيا  ن ياطا  بر جيا صاي   يراديل   سيا ق، ،  ري ا يعري   الفرو    ااد 

ليييوو نمييوذج   كييان ك   بيير ج  بطب عتيير،   ستيي  الييوص  ه يير سل قييي  بر جييي أيضييا أ  التاقيي  رييو،  يي  سل قتيير ا
  اوها  المرعكر ال رط  ، يتتاك الممثن أيضا با تاب المتاق  الئا ق،  ر ا يعر  الربض صاي  التوا يق  ي  

اي  الميمى  ل ي التاق  أ  التقا ن  اإل ماص    ااداا البا   ،   سي  ي بح المتاق  جزااا  ل صال  الممثين ص
  . 16"...وجروي    صال  ال ت  ي المرئو ي صل نئتي  رئو ي صل نئتي  رئو ي صل نئتي "الطوين  

  العجيف أ  بعض اا او الفائ  ي التي  وريا ل  وااي ع ذات طيابع  لهيا      لير     ييميولوج             
  وتاطييف الم ييارم  ييل  ييال  ،وو ااييي بئيي كانايز  و ييير  يي   الييف ااس ييا   واييوم  ليي   ائييفي التاقيي  الييي

سي  يكو  المونتاج  ر ز الت م     الحا ين المر يز  لهيا صيل "  بالرسا ن المموري"الرا  ة الت  ي  الت  وئم  
 . طريق صراار الالي الئيرما  ي   ااي الممثن   التمثين     لح يت   اق الثلرة  ما ذ رنا سابقا

التي  وهيت  بالئييرما   التاقي  يقو ييو   تجيا   نفئي ي صاي  صييمة  الرفئيي ي تااال تبيا   ي  أسيم التجيا      
 ئيييتويات   التييي  وليييو  صيييادة  ييي   جيييال التئيييويق ، أ  التئيييويق دا ييين الفييييا  سيييواا  يييا  الموايييوع  لرييييا أ  

قاو اسم الباسثيل بعرب وجرويي أ ياو صيريي  يل المتيم ويل  وايع  يريقيل لاراق ييل أسيم الفيريقيل يرويم  ) وجا يا،
ا ييي ض   الثيييان  ااسيييود   طايييف  يييل الم يييارميل الل ييياو بعيييم الراق ييييل بيييالاونيل   صريييم انتهييياا الميييمة الايييو  ا

                                                      
ت، منتديات ستار ، أرشيف ديوان أدباء ، شعراء و مطبوعا القراءة ، القارئ و التلقي .فيظاسماعيلي عبد حا ينظر، - 14

 ؟؟؟؟.تاميز

      .  ن.م .حافظ،الاسماعيل عبد  - 15

16 - . Fight club 1999 David Finsher 
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 ييل  ييرل   ييارم الرجيين اليي   د يين  واييع الييرا    يير  ييل ال ميييل  ليي  ال ئييا    ألقيي  : الز ر ييي،  ييا  الئيينال 
انئيي  صايي  صيرييي  ييل صايي ك  التح ييي ثيي  أكميين طريقيير؟ ال أسييم     ،    يي  وجروييي أ ييرى صييرب  يييا  ق ييير    

الم ارميل ال يل و  ا ت ا ر  صا  أساس سبه  لتريا ل  ين الفواكير  ال الميو   عا ين   يترك ، صريم انتهياا الفييا  
   ر ج الم يارميل  يل القاصيي وي  دصيووه  لتريا ل الفواكير  بيمت ا با ت يا   اكهيي الميو  صاي  اصتبيا ر  ال يحبيو  

 17.(ورا لر

 اكهي المو   انت ساارة  ي   ين الاقطيات الحاسيمي  يال الفييا   تيال صما يي  صرم  صادة الم ارمة يتضح أ 
 .االستجابي و   و  التفاصن اآلل  لام ارم  ع المو  ال   اديا  أسر الم ارم  ر بي    ورا ل المو 

رريياك جييانبيل لهييمب  اسييم  ييل  ييال ذ يير ريي يل المثيياليل    يي   اتييا الحييالتيل الئيييرما وعييج بكيي ا لقطييات  ييل 
 . أبئطها  ل  أدقها   أكثررا وعقيما

  رن ونثر الرسا ن المموري صا  المتاق ؟   ف ذلح ؟ : الجانف اا ل رو 

د   العوا ن    ي   المر  ي  هميا  يا  نوصهيا  ي  ويمه   ااداا   الممثين  ي  الل ياو  يم    ، أ  : الجانف الثان 
  اليي   قييم يكييو  أ   يي ا ، أكاييي أ    يير   أ   انيير رريياك  ل ييي  ييزج  يييل ال ت يي ي    وعا ايير بااكئ ئييوا 

 ... يجعن  رر   زا ، قم يكو  دير ا أ  صاط  ا أ  س اس ا  ا وا ر يتطر صا  البال، يكف  أ  او  أ  أ   

ريي ا التوجيير يحميين   كان ييي  ريياا  ل ييي الوجوديييي  يي  اسييتمرا يتها   وليراوهييا ،  رييو أ  الثلييرات   ئييتمرة  
 ي   ت ؛  هذا  ا  التاق  الما  ا     وجودا،  ه  المعر  اآلل  رو  لراط ئي ، أ  وطيو ا  المتمثاي    التراقضا

معرييي  الظيييارر   ييي  رييي ا ال هييين الم يييارم أ ييياو  ل يييي التاقييي  أ  أ ييياو و يييو   يييات  ييي   يرونتييير؟    :  يييموليتر
 نهييييا جمال ييييي  … ي يييييل التاقيييي   التييييأثير، اإلد اك   الترييييوي  ، الواقييييع   الحل قيييي: ذ   ضييييمو   ائييييف   ،المرظييييو 

 . ضمرة  لما رو فارر لال ا    المتجا  ة لحم د  فهو ها

رييين التاقييي   اجيييع  لييي  سضيييو  اليييوص   ييي   د اكييير الفائيييف ؟ أو يمكيييل القيييول أنييير يروقييي   لييي  و يييو   البييياطر  
 لمما ستر، أ  االرتماو بمكونات ال و ة الئيرما  ي   كانتها     اق الحقا ق   الجمال؟  

الئيييرما   ييم   رجييي   وره يير ثيي  سا يين لارسييا ن   الثقا ييات   التييا ي   يي   فهو هييا ، بعييم ذلييح لطالمييا  انييت 
جئييمت  ييا   اارييا  ييل جمييوم    وحولييت  ليي  سييام  تيياك  مييا يقييول الييبعض    ئييرت  يين الحييواجز الت ال ييي  

أ ييا اليييوو نحييل أ يياو ، ، ستيي  اآل   يي   ونهييا  حاكيياة لاواقييع أس انييا   أس انييا   يياال ال  جييال لاحل قييي ه يير الهيياو
                                                      

  .street hypnose  9070 التجا   الرفئ ي   التروي  الملراط ئ  صرم دا     را     -  17
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 ال أنها أابحت   يم ا ال أقيول  رجعيا    نميا   يم ا لحل قيي يتعيمى الحل قيي  ،باللرابي   الت ال ة ماواسيرما 
 .نفئها  ل د   با ي

     ا يبر  ر   التئاتالت، رو أبحا    وجا    ا  ل دا     را      ول  يكما     المونتاليزو 
mentalisme    مق قي التعا ير ال les micros expressions  ال ت  ي، : ،   رطها المحمد    ثا

القا ا ي،   التموير؛  ال أ  ر ا الت و  ال يربل  أ  يند   را  ل  قرااات  طاقي،   أ   ل ي التاق   بمعرارا 
 التفل ح،  أ  الرقم االستهاكالفائف  ستم ي بمفهو ها الرظر ؛  ما يند   ل   حا الت لفتح با  التضوع   

 .  الت   البا  ا ولو    اد را  روبطي بالطبا ع  الظارريي لا ت  ي الت  وحمن افات  تليرة

رييو التمثييين المبريي  صايي   بييرة    ييمى صفويييي الممثيين  يي  وقمييي صفويييي ال ت يي ي     :األداء العفتتوي 
  بعيم  مفهيوو أ   ريوع  يات ال   يكو   البا  راب لقيوانيل التمثيين الئييرما   أ  المئيرس  ،   الي   لي  ين ي

جمير بالتمقيق   البح  ه ر،   الممثاو  ه ر  البيا  يا يكونيو  أنياس صياديو  ذ   هبيي لي  يئيبق لهي  التمثيين   
 .ل  يعر وا أ    ا صرر

أ ا التمثين البا   الرفئ ،  رق م بر  مى قم ة الممثن صا  التر ج  ل ذاويتير    يل : األداء النفسي 
ل    م وجول     تيايي ذات أ يرى  بر يي صاي   ائيفي باطر يي وأ ي   ي اوها   بيالمتاق   ي  صيال  وجئيم  لرفئر  

 يه  المونتياج  أ يرى    يل ناس يي   .أ ر  ير العال  ال   ول ش ه ر ال ت  ي  ل جهي أ  الممثن    سم ذاوير
ل ييي المونتيياج  يي  بل ييي  تتاييك وما ييا صييل ب) يتبييع  يقيياع ااداا، سييي  يمكييل أ  يكييو  المونتيياج  يي  ريي   الحالييي

 18.(الفيا 

IV ونتاج الصوت السينمائيم: 
 :لى السينماإدخول الصوت  4.1

أاييبح ال ييوت يعييادل ال ييو ة جمال ييا    يين يفوقهييا أس انييا،  عرييم ا وعجييز ريي ؛ يقييوو ال ييوت  توايي ح 
   صطيياا  يي   ييمايات الئيييرما  ييا  يئييتعمن ال ييوت أ  الموسيي ق  بييالتوا    ييع العييرب للئيير المايين .  اا ييو 

 . سيويي لاعرب
 19".د ين  ايي   لري  الجييا  ص ير الفيييا  الرياطق،   أايبح اليييوو  يل أ ريي    ياد  المعريي  7291 ي  "

                                                      
 .521ص  .  س .م .، كين دانسايجر، ظر ين - 18 

، " دور الموسيقى التصويرية و الميثررات الصيوتية فيي تعزييز اسحسياس الفيلميي، فليم القليب الشيجا  أنمو جيا ،علي فياض -  19

 .  68ص .  22-66، ص 0201،  0، عدد 8المجلة األردنية للفنون، مجلد 
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السقييا ، اسييتفادت "بعييم ذلييح الموسيي ق  الفيام ييي أ يي ت وتطييو    وأ يي   ييكا    كانييا لهييا  يي  الفيييا  الئيييرما  ،  
سيتوديورات وعتميم صاي   يرا ج  عيريي، لتجيم ااايوات الموس ق  الت ويريي  ل التطو  اإلللتر ن ،  ل  يال ا

الت  وبح  صرها  ل  يكل باإل كيا  صز هيا أ  المزا جيي  يرهيا،  ثاميا ريو الحيال  ي  ااايوات الم ياسبي ا ياو 
  20".الرصف  الحر  

   جتتورج لوكتتاسنجييام الفيييا  يعتمييم صايي  قييم ة المتييرج  يي  ا ت ييا   وسيي قا  المراسييبي وما ييا لافيييا ،   ثيين  
George Lucas  سير  الرجيوو"  سائياتر   ي "Star wars وي  واحييل  وسي قا   يل طيرب جيو   يا يا ز 
John Williams. 

سي  صاقت  وس ق  الحر  الت  ألفها    ذرل المتاقي  سيي   .أابحت اليوو أيقوني لعال  الت السي   
الي   يقيمو "  وركستترا  تالنتتا" قا يمMicheal Krafski  مار تل كرارفست يول قييا وبطت ب و ة ذرر ي  احم يي 

جتون كين  يرة نعيزب  وسي ق  " لي  اياالت العيرب  star warsسائاي صر ب قبن  ر ج الجزا الئابع  يل 
 ييي   ييين  يييرة أ يييعر بيييأنر  أ ييييم أ  أقيييول ،  را  ييي  العيييال ، نحقيييق نجاسيييا   بييييرا،  ضييي فا،  يييع أ  أ   ئيييتوليتتتامز

العير ب اللاسي ك ي التي  وقيم ها ري   اا   ئيترا، انهيا و يبر    أسببيت  ري   الموسي ق ،  تعيالوا  لي  : لاجمهو 
  .21"كثيرا   وس ق  الفيا 

 قييم أثييرت  ثيييرا ريي   الموسيي ق  صايي     يياالت المتاقيي  ، سييي  ا تاقييت  ييع  جميين الثقا ييات العالم ييي    
قريبيييي  ن يييارم لقطيييات؛   ور يبهيييا  يييع ايييو   ت ييي ي وراسيييبه  يعييييم   وأل فهيييا لالموسييي قيياللثيييير  يييل  أايييبح

 يقاه ييي وييروب   ييع سييمة الموسيي ق  صايي   ييكن  احمييي   التيي  وعبيير صايي  سييمة ااجييواا   وتراسييف  ييع أاييوات 
 ...نفجا ات     ارم المعر ي ااساحي   اال

                                                      
مياي  02تم النشير فيي   www.elmanchour.com  ترا تحريك المشاعر، الموسيقى التصويرية أوركسسليمان الحقيوي،  - 20 

 .  0202جوان  02، تم اسطال   0201
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بالقاصيمة ث  وبمأ  ي ا   يي ا  ي  اال تعياد صيل الضيج ج   ورا يق البطين  ي  رر وير  يل المعر يي   ولتفي   
 traveling arrière  افيي   بترافلينتت  ار يات وييوس  باإلثييا ة ،  ورا ييق سر ييي اللييا صايي  نلميي Bassالووريييي 

 ...وتابع البطن   رو يتجر نحو المر بي لاهر  
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يكتفييي   ؛  وفجيييير  ر بتييير ، ر  هيييلالبطييين  ييي  ا ييي  التئيييا ع   اإليحييياا بتيبيييي اا ييين لعيييمو نجيييام  وبيييمأ
ثيي  وييرتفض وما ييا صرييم  ،  يئيياصم الماتقيي  صايي  االنفعييالاللمييا  ليتقاسيي  التيبييي  ييع البطيين   ال ييو ة المنلييك ب

  ...وفجير المر بي   وت اصم أاوات  طاا الرا    أاوات انفجا  المر بي

 
اي  ال يم  اسيتطاع  يل   الاقطي ااكثير جمال يي بالرئيبي لريا صريم ا ا تيا   با يرة المتيرج لقطيي  قرويي ص

  ... ي تي اآلليرجن ا ا ح الحز  ل  الها   را 
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  ريو ي يارم نهاييي المعر يي بياالنهزاو    contre champثي  يرتقين  لي  لقطيي العميق  يل  ايك اآلليي 

ك  ورتفض الموس ق     ر   الاحظيي وما يا   يكتفي  ب يوت د   االنفجيا    بعيمرا يتي   الظياو بعيم ايوا 
  .المكا    يت   ال مت صا  الم هم  ي تيالرا   ل بعيم   يلاد  

 

 
 .  ر   نبع  ال وت  ل جميم  تفاا جانب  سريع ليرتقن  ل    هم ليرته  با
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  : المؤثرات الصوتية 2.2

 رن  ل المباللي القول أ  ال وت الئيرما   رو الئرد الئمع  المتوا    ع الئرد الب ر  لافيا ؟ 
 .يي لا و ة الفيام يصا  الر    ل أ  ال وت  لم    الئيرما لفعن  ف ف ، لإلسهاو       را  وقر ي   وعبير 

   درفيتتتو بوردويتتتل "يمكيييل أ  نتحيييم  صيييل  ال يييوت انطاقيييا  يييل اإل يييكال ي الفائييي  ي التييي   ايييعها  
ال ماليتتات األبابتتية للصتتوت  " طييا ا  فيييما لم اسييي اا لييا    صاقتهييا بال ييوت،    قالتهمييا بعرييوا   كريستتتين

وينثر  ي  الطريقيي التي  نئيتقبن  هيا  -جرسير ا وفاصير،  طبقتير،   –و ير  ل    ا ي ال وت " في السينما 
ال وت   نئتجيف لر صرم ا نئمعر صا  ال ا ي أثراا   ارمة  يا   ا ، رراك  طا  يتألك  يل  يقياع ال يوت 

 22".  دقتر     ا     كا  ال وت

لقييييم أد ك اييييراع الفيييييا  أ  صايييييه  انتقيييياا اااييييوات المئييييتتم ي   وئييييجياها طبقييييا لوف فتهييييا  يييي   يييين "
  بيا  ييح  ييه    ؛أاييبح  سيا ا لامضييا يل الفلرييي     يي   ثيير  ييل ااس يا   يينثر جميال  با ت ييا  ؛23"  يهم

الموسيي ق  الت ييويريي  يي  العميييم  ييل اا يياو، أاييبحت  يينثرة جييما ،  ال تييي لارظيير   ذات سضييو  قييو ،  ومتاييح 
نئيم ر  نول ير أرم يي جمال يي،   يل   يماع التعبيير الفيامي  ركي ا   هي ؛  24 "جماي أنماا   قي   نثرة صا  الم ارم
 .   بعم  التقر    الوف ف    الفائف 

                                                      
 . 480ص   ،س مكين دانسايجر،  -   22
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 02، تيم اسطيال   0200ديسيمبر  24الموسيقى التصويرية نصيف الصيورة الفيلميية، تيم النشير فيي غسان خروب ، ينظر،   -  24

 . 0202جوان 



 الفصل الثاني  المونتاج بين وعي المتلقي و الرؤية اإلخراجية

 

998 

 

ال ييوت ارتييزا  أ  وييردد  ليي  يرت يير  " ؛اااييوات التيي  وحيي    رييا وجعيين  يرييا  يين  يي ا يئييتجيف   يييروج
 المتيرج   المريتج" ؛صا   كن  وجيات،   اميا ا وفعيت ويرددات ري   الموجيات  اميا ايا ت أ يكالها أكثير وعقييما

 التأكيييم يريييم    للييره    ال ييوو  المييزج صرييم الواييوم لتحقيييق  قيي  يئييعو   ال ال ييوت  هرييمس   المييونتير  
  .25 اا  ئترال  التو يع ر  ررا الئر  امي   المعر  لتأكيم التضاد يئتتم و   ر    الم ا  

كييل يم" ؛ال ييوو ي اليي   وجتاسرييا تالمتموجييا  ال  يي بات   االرتييزا ات  هيي  وتفاصيين بئييرصي  ا قييي  ييع  يين 
له   الموجات،  وس ق   انت أ  أ ان  أ  اج جا، سئف قووها  سرصي  يقاصها  سئف أيضا طب عيي صاقتهيا 

 26." ع  وجات الم ا  أ  و ن بالجئم  ل  أق   ساالور  اإل ماا أ  الر وة  ثا

ال يو ة ال وت أيضا  ل صراار الالي الئيرما  ي لر  ف فتر التقر ي   الفر ي، يئيار   ي  وليويل جمال يي 
بحييي  أاييبحت ال ييو ة ال ولتميين  ليي   وجييود  ؛الفيام ييي   يتتييا   المتييرج بعرايييي لظيير ب وقر ييي    ر ييي  عيرييي

ال وت  مل  الر وتضح الرتيي   وتئع ال و ة،  ي  ري ا الئي اا، ال يمكرريا أ  نتحيم  صيل الفييا  الئييرما   
 .تاق  الئمع  الب ر  ال و ة لتحقيق  بمأ ال ال وت  ع ل د   االنم اج ال   يحققر 

  :القيمة ال مالية للصوت السينمائي 2.4

أ  الل مييييي الجمال ييييي لا ييييوت   الموسيييي ق  الفيام ييييي وعكئييييا  بالضيييير  ة جمال ييييي الفيييييا    يجييييف أ  نقيييير 
 ائييفتر،  ثييير  ييل اا يياو وئييتوس  ايي لتها    يقاصهييا المونتيياج   ييل  ييال  يقيياع ال ييوت   الموسيي ق  ،  يي  

وأثيررييا يييوا   وييأثير الاقطييات العاط  ييي  يي  الفيييا    أ ،   ذ   feeling أسئاسيي ي   وسيي ق   الييف ااس ييا  ولييو 
   الق يي أسيما  وقيود  حو ييي  ليرة  ييا  للين " ؛ ن وضياصفر   وقايي المئيا ي االسيتجابي  ييل الفييا    المتاقي 

  27"الم ا   الاف ومع قويي اوو ي  لرة صا  العثو  المفيم  ل

ا     المنثرات ال وو ي  الضج ج    ال ا ع   ايوت  ايق البيا  أ   يابح الئي ا ة، الم   التقر  يتج 
 يمتاييح القييم ة للييل ثمييي أيضييا  ف فييي جمال ييي  لريييي،  هييو  ؛ ييل الضيير    ووف فيير ل عطيي  الل مييي الم ا  ييي لاقطييي

 .يئار      ل ي وأثير الجمال  لامتاق   كتما،صا  التأثير، يجعن  ل الفيا  

المثيال اللاسي ك  صاي  "منثرات ال وو ي أيضا أ  ولو  قويي     د الها  ليرة  لي  الم يهم   يمكل لا"  
 بيرما ال ر ي نرى قطا ا، أ ثاي صا  اا او  يرفر الطريقيي  لميا  7200  هيتش و ذلح رو ال ر ي     يا  
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  28".فيام يتاطف ااذ  ؛  والتال  يئهن صما ي وحقيق التطا  الوتاطف ال و ة العيل  ال وت 

يتحمد ال وت    الئيرما  أيضا صبر لحظي   ارمة الموس ل ي  را قي  انت    وعبيريي  ه  أسم 
  ؛  الت  وجعن المتاق  ياتق  التفااين    الاقطي...  العوا ن الت   وند   ل  وحقيق المتعي الجمال ي

   المكا    الز ا  أسئاس ا ص الحفاظ صا  المتفرج وئاصم أ  يمكل ال وت  ل  عيري أنواع استتماو"
  ثن اوما  الم ا   الجورر ومص   ااي أاوات استتماو المفيم  ل   أ ر  ل   كا   ل الحر ي ووا ح
 29"ال و ة

ولطيي  الموسيي ق   البييا نقييا ي ال يييو ة وقر ييا    ر ييا   لهييا دالالوهييا  ييي  اسييتمرا يي الئييرد، ير ييلن  هيييا  
ا  هيي  ل ئييت  جييرد  اييا ي  يقاه ييي أ  نلم ييي   ل ئييت  را قييي    قيي  المتييرج وما ييا  ان ييلالر بال ييو ة    ائييفته

 ين جييزاا اسيتعا يا  يي  جمال يي التاقيي ،  يهل  جانييف االنفعيال و ييرع لير وه جييا سيمل ا يقييود   لي  الت ييال   وتوا ييق 
  ع ال و ة بانئجاو واو   لها وأثيررا صاي  ال ت ي ي   ااسيما    لهيا ويأثيرات  هميي صاي  وعا ين المتاقي   يع

ال ت ي ات،   هي  قيم وزيييم  يل ق متهيا أ  وقايين  يل  يانها   و ييرع اا  يي   وحفيز صايي  الم ياصر   وزييم  ييل 
 .سمة الفيا    وئا صر أ  وبطو  يقاصر   قم وتول    او اا و  أس انا

ثيي  يعبيير صييل .  ريي   التقر ييي الفر ييي  التيي  يقييم ها  ور يييف ال ييوت، ريي  التيي  و ييرع ق مييي الايي ة الجمال ييي
 الفييا   يل نئيتي ايرع  يال" ؛ ر   ر  لحظي وحقق االستجابي الجمال يي. يي  لحظي االنم اج اللا  لاقطيصفو 
 التأكيييم ريي  ال ييوت المييونتير  همييي   الئييمل ي،   الب ييريي العراايير لتأكيييم  وعميين اليي   المعريي  وأسيي ر يييت 

  أ الم يهم  ي   حيمد  عر  وأس ر   كو ي أ    ا الهمب   المونتاج  ل الرها  ي المرساي  ال المعر  ر ا صا 
 أ  ال ييوو ي الميينثرات  اييا ي  ييه  سييالتيل أ   يي     حييمدة أاييوات  اييا ي  واسييطي بيياللموب المعريي   ساطييي

 30"الهمب ر ا وحقيق    المونتير يئاصم سوب الحوا   ل  زيم

يتحيول  لي  ي كن  جود ال وت، جزاا  ل الواقع سي   يمكل أ  يتضع لاتيم ات  الفر يي   الفائي  ي  
وعيمدت اسيتراوج ات التعا ين  .با ي  د ا  ي ، ال يم ك المتاق  واح ال اي  ع سواسر بالعقن  ن يل  ر  وجمانير

ال وت   ل  ال المونتاج ال يوو  أ   ونتياج ايوت ايو ة   وت يكن ه ير اسيتعا ة  يام يي  يل سييل  لي    ع
 . سيل ه حمد العاقي  يل الحم    ال عو 
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 ي   ثيير  يل اا ياو  التي  وعتميم ال يوت  انئيجاو  اايي صاي  المئيتوى البياطر ،  أابح ي كن  سيمة
 جييرد  سييياي  وعبيريييي وقر ييي أ   را قييي،  يين وعتمييم    ليي ر الييرا     قا ييما لتيي   الفيييا  سييي  ياعييف ال ييوت د  

وج ير ال ييو ة ذ  ة الاحظيات الحاسيمي  يي  الفييا   ال يئييتط ع المتاقي  أ  يرتبيير لي لح  ال ييوت يقيوو  توجيهيير   و
 الليياو ليي ر  جييرد جميين وافييظ،  ؛نيتترودابتتابلو ال ييمت، الليياو رييو أسييم أجرحييي ال ييمت  مييا قييال . ." . عييا، 

  امييا قيين .  هييو يك ييك صييل الحالييي الرفئيي ي  العاط  ييي لا ت يي ي.  للريير سييرد   د ا اوو ج ييا  ويقيياع    وسيي ق 
 31."اللاو  اما وحر  الجئم  أابح قاد  صا  التعبير

تييرج اليي    رييو  ييل ال يتييو    ييل ووف ييف ال ييوت،  ييل أجيين التفئييير  التوايي ح،  للييل لتاييق   الم 
بيأ  الئييرما ال يوو ي ري   يل  ايق  روبير بريسون يي  رنا ."  ضااات سئاسي قاد ة صا  التأثير     ن الجئم

 ااين  نير لحظيي    ؛ال مت ل ر  عرا  صمو  جود ال يوت،  للرير د جيي  يل د جيات  د اكريا لايز ل ؛ال مت
ال يوجيم  ي ا اسيمر  ؛  ر   يل سر تيل يجعارا نتأ ن ذ اورا   أاواورا الما ا ي  الضج ج التا ج  المحي    ريا

ست     أق   الحاالت التي  نعتقيم  يهيا أنريا ال نئيمع  يي ا،  هنريا نئيمع صاي  ااقين ذ ي بات  ؛ال مت المطاق
 32. اوو ي

  :الفيلمية الموبيقى مونتاج3.4
   ال ت يي ات  ا ييح بييه را  يقييوو سييي  .ال ييوت بانئييجاو ولتميين الفيييا   يي  الاقطييي وقر ييي    :اللقطتتة تقنيتتة
  ييا ج  أ  دا ايي  بالمكييا  التعريييف صايي  يئيياصم  مييا ، ال ت يي ي  ت يي ي ستيي    سييموه    أاييواوه  نبييرات
 أ   قتيير نوصيير     ييم   ، لا ييوت االسييتجابي صما ييي  تئييهين يقييوو المونتيياج   لا ييوت، صييا ل  ييير أ  صييا ل

   وحيت  يل أ   يوا   يل أ  ال ئيا  صاي  أ  الي مل صاي  اإلطيا   يا ج أ  اإلطيا  دا ين  يا      يا     يونتر
  يل لام يهم التاقي  صما يي  ي  يئيار  ستي  وفئييررا،   ال يو ة وحايين  ي  يئار   ما بعيما  أ  قريبا  ا      ا

 : ال
   اك الز ا    المكا  
  الترب ر بقم و التطر 
 ر  فاجوالترب ر  تليي 
  وأكيم االنفعال 
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   وأكيم الحم 
  وحفيز المزاج 
   وفعين التاق 
 الرو   يل الم ارم 
  الرو   يل اا لا 

ال ييوت نابعييا  ييل الفيييا  أ  ذاو ييا يكييو  لا ت يي ي   للييل يعبيير صييل داللييي  ااييي، اسييتعمال ال ييوت يكييو  
ي المييزج اييوت اييو ة   وقتيين اسييتعماال دق قييا يتوا ييق  ييع ال ييو ة إلصطيياا سيير لاقطييات   ستيي  وتحقييق جمال يي

 . الموس ق  ال مت الممن    استاج  ل  ذالح

  لي    يهم  يل لانتقيال كيأداة  الموسي ق  أس انيا   ال يوو ي المينثرات   الحيوا  يئتتمو " .اللقطة جمالية
 أ  المكيا   ي  وليييرا يتضمل صرم ا االستمرا يي   حاايلإل ار      االنتقال الم هميل ر يل  يل الرو    أ ر

   ال ت ييي ات   اإلايييااة يئيييتتمو سيييي  الاقطيييي،  ائيييفي    ر يييي   جمال يييي  تر ييييف المونتييياج يقيييوو 33"الز يييا 
 سيييمة  يييل يزييييم   المونتيياج صمييين نفييير أس انيييا لا ييوت  يكيييو   الاقطيييي، رييي   لبريياا  عا يييات الحيييوا    الييميكو 
 . التفئيرات   التأ ين يئهن   اإلطا     جميمة  عا  ي رع قم   التأثير

سييي مفون ي  بتتتتانلي كبريتتت  فيييك صيييمد  بيييير  يييل المتيييرجيل الموسييي ق  اللاسييي ك ي  ييي  أصمييياله   ثييين ) 
يمكييل نئيي ا  العاقييي  يييل أ يياو المتييرج انم ييير وا  و ئيي ك      ييا البرتقالتتة اآلليتتةالتاسييعي  يي   ياميير  بيتهتتوفن
 ي  اسيتتماو الليتيا  االللتر ني    وتميز الموس ق  الت ويريي أنها  يير وقايمييي يبيمع  . كريستيان باخ وس ق  

وئييه   ثيييرا   يي   سيي   امييح اابطييال   وعميييق  ااجييراس أدى ذلييح  ليي  ثييو ة  يي   وسيي ق  الئيييرما اا ريك ييي ،
ااييييييوات الرابعييييييي  ييييييل    ا  34( ت ييييي اوه     تييييييما ن اآلالت يرييييييتج الحييييييوا  أ  ال ييييييراع  يييييييل ال ت يييييي ات

  .ف الوص ، ه فئررا   يروطها  ع الظوارر أل ا ال ت  ات   الحوا    ااجواا دا ن اإلطا  وتاط

لعن  ا يفئر الترا   التا   يل ال و ة   الموس ق     أ او نوال ، لقطاور     يارم   ي  ال يفاه ي   
 زيمتتر هتتانز يقييوو  ييما ما  ار يالع  ويي سييي  وقيم وجا ييات  وسيي ل ي لاجميال الب يير  صا يات    يياديي لحر ييي الليا 

  لو وحمثرا صل وجروي الفيا  جرا ة سا  ريو  ييا   . الجمال   سها ها  ق متها    وأثيررا   رأ ا  وس ق   تاحيل
يرتقين يعطيريا  فهو يا لإلد يا   يل  يال سيرد الفييا  بالمونتياج المتيوا     الي رر     لي  رنوفس يبئي كولوج  
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 ل  الق يي صي  ساارة لتر   انت ت مانسللنتك ل وأل ف  arise  الموس ق  ها  ل  صوال  ال ت  ات   س او
وترج  سره ا الاقطات   ااسم    بالرئبي لرا ر  أجمين  وسي ق  و يويريي وعبير صيل   أنهاطريقتها بالموا اة   

 .بالعقن    أنها  لمت  رر وات قال و ة صا  اإلطاا   
لموسي قا    نيح قياد  صاي  وتاييم أ   ييا ، ستي   و   يا  صيل سياحفاة وأكين  ئيا ،  ذا ا تيرت: يقولو   "  

 ومييا ولييو  ريي   المقم ييي وحميين  يي  فارررييا . "  رث ييي سايي "، التيي  ألفهييا لفيييا  كلينتتت مانستتلالت ييويريي،  ا عييي 
 باللييي  بيييرة،  يييم أ   يي  بيياطل ريي   اللبييا ة أصمييق  مييا يبييم   يي  فارررييا بكثييير،  ذ وحتيين الموسيي ق  الت ييويريي 

 .35الئيرما او  ر   ترة  بكرة    وا ي كم ي وأثير را اي، اا ر ال   انتبر  ل ر اراع اا 
ن ارمرا ،  لانت ورا ق اإلد ا  ست  أد ل صايها المتاقي    أايبحت  روبطيي بكين  ي ا بياطر      نئمعها  

يئييتعماو  رييي ا  ،و     راكيييز التواايين رريياك أالب الفيييميورات  ييل طيييرب  حبيي  الئيييرمايييلييو بحثرييا  يي  اليوو
 يي  نفيير سيي اا الفيييا    رييو الظييوارر الت  ييي   نهايييي العييال    اإلد ييا     يقو ييو   توف فييرع الموسيي ق    طييالمق

 ت بح ر   الموس ق   ي  الفييا    ت ي ي  ئي طرة صاي  الفييا   ذلح،جن أ   أنها ارعت  ل ...  يبي اا ن 
  . ادورمتاق     أنها ورو ر   وتحك        أسما  الفيا    وئ طر صا  صقن ال

سيارمت  ي   هي   يعو   المتاقي   ذال ت ي ات    يع وطاعيات  ة    ع  عانياالسظرا أ  الموس ق  وتجا
ليييوت  عهييي   ييي  أسا هييي    انتقايييت صبييير   يييول الفييييا    يال ت ييي ات    اقعهييي  المعييياا   وجعييين المتاقييي  

 .العاط  يورجمت   زيتر 

يييير يقيييمو نيييوال   تييييي  اايييي لاييي ات الفردييييي   المجتميييع   اليييز ل   ريييو  وليييع بالئيييرد  يييير  طييي     )
صايي  التييرقات الز ر ييي  يييل  أ ا ييريعتمييم الئييرد  يي  .  تعاقييف يييرقض نييوال  البر ييي اللر نولج ييي التوقيت ييي لاييز ل

الحكايات المتتافي   يتجاا ذليح  ي   امير دنلييرك    و يرتيو   ايع نيوال  الم يارم  سي   عمعيي الحير  د   
 يميير التيي  و يياسبرا طييوال أسييما  الفيييا   وسيي ق   ؛ قم ييي    اييق وجروييي   ييارمة وحيياك  الحيير   يي  وأثيررييا 

جييياات  وسييي ق   يمييير  ييي  وعقييييم  رييي   ر يييف   طب عيييي  ، ييي  و ييياصم التيييوور   الحفييياظ صاييي  ذ  وييير أسيييهمت
 36(را  ون ي ورتج نلمات جميمة صا  الم او   صكئت طب عي العاقات الم ا  ي    الفيا  
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  صي   ي   جا ييا  ر  يا ي يبح أ  روقي ي قيم للرير    ئيموع سئي   يم   ال يوت يقيوو : وراميالت حافزال
  أنير   اسيتجا تر صما يي  يئيهن المتاقي  انتبيا  يجي   سيي  ، ال يو ة  يع  توا قيا    رئجما  ا   ا  ذا المتاق 
 يئيييتقطف  ثاميييا ه ئيييتقطبر ،  يييا ج  بضيييج ج أ  بلرابيييي المتاقييي  ي يييعر ال ستييي  انئييي ا  ا يكيييو   ،  ريييوو سيييا ز
 يئيار  أ  ؛ وال ير أ ياا ووسي ع   االتفا  د اك صا  يئاصم  سي  ،  رى اا العا ات   ال ت  ات   الحوا 

  .س حم  لما نفئ ا التحضير   الحم   ع التفاصن   لإل ماع يم ع   ووقعر أ ق   

يقييوو بهاييفاا الجييو المراسييف المييزاج الرفئيي     صطيياا الامئييي الم ا  ييي لاتييأثير الئيياب  أ  االيجييا  ، يقييوو 
لتفاصيين   الفهيي  النئيي ا  ي الييرو    المونتيياج    ذلييح  ييل  ييال  وسيي ق  د ا  ييي  رييم ها  ئيياصمة المتاقيي  صايي  ا

الح ياة،  الاليي التي  نئيمعها  ي   ين وفاايين ...الموس ق  الفيام ي  ر  للي التعبيير  التوااين العالم يي" .اإلد اك
 وايفها لليي قياد ة صاي   ا تزجت الموسي ق   ي  الح ياة بكين اا ياكل،.  صما صل  ونها للي، ر  أيضا  ل  صا 

  37."التعبير صل  كرونات الرفر، ب و ة وتفوا صا  التعبير باللاو أس انا

الم ييهم اليي   يعبيير صريير؛  الموسيي ق  ولييو   يينثرة  يي    ييارم الحييز   ليييي تبالمقطييع الموسيي ق   يتبيييل   
سماسييي  ذا  انييت   االيي ،  و ييع  هجييي  وييرقي طروييا  يي    ييارم الفييرم،  أ ييرى واهييف الم يياصر لمييا  يهييا  ييل

   .  ارم سر ي  قتال،  أيضا لحل    انئ  يئا ر بالم ارم  ل  صال    د  يزا ل   ارم الحف  اللراو

وعتبييير الموسييي ق  الت يييويريي  كمايييي لام يييهم  سئيييف، للرهيييا وضييي ف  ل ييير أيضيييا اللثيييير  يييل الم ييياصر، 
حح،  ل ئييت أقيين أرم ييي  ييل الحييوا   وييتحك  بانفعيياالت الم ييارم لم جييي قييم ي يين  يهييا  ليي  سييم البكيياا أ  الضيي

 . ال و ة  وفااين اإل راج

يحيا ل اليم ول   يافت نيتيل سا رر  ررا  ل  انر أثراا وأل فر  وس ق  لعمين  يا، سييرما   أ  وافزييون ،) 
   أ لا  المترج    ا ر،  رو  ا قم يكو  البا  أس انا ، انر  ل الضير    أ  وليو  الموسي ق  الت يويريي  ي  

 38(."نم  ووجر الفيا  نفئر ب كن واو

، "وايتان ييح" لعيين أ ييهر الموسيي قات التيي  د ت  يي  العييال   ايير، واييح التيي   انييت   يياسبي لافيييا  ال ييهير 
 ييهرة  وا يييي لا ييهرة التيي  س ييمرا الفيييا ،  لعاهييا  انييت سييببا     ئيي ا   يي  نجييام الفيييا   ليي    اليي   نالييت  وسيي قا 
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 .جانف أسبا  أ رى 

قرااييييري "اسييييتطاصت الموسيييي ق  الحماسيييي ي لئائيييياي أ يييياو   ،"سيييييم التييييواو  " وانت ييييا    ييييابر لموسيييي ق  
 رات بالفيييميو صايي  اا لييا  الملييا  بيييرأ  و ييبح صا ييي  ا قييي لييمى المتاقيي ، ستيي  ويي  ووف فهييا  يي  التع" اللراييييف

  لو وحمثرا  جمدا صل وجروي أ ديئا الفضاا  جيمدا  تيال  صيادة الم يارمة صيمة  يرات لهي ا الفييا   يا  يرتيا ر  
  ! قاق  ميم ال أد   لماذا

يبييمأ الفيييا  بهطييا  أسييود  يي   افيتيير  وسيي ق    يييانو أ ل ييي وبعيي    ييح سييم   أ يير    يي  العمييق نئيييمع 
ثان يييي ،  لميييا ويييم ك الموسييي ق  أ  المتاقييي  صاييي    يييح  00، وئيييتمر   وبقييي  ثا تيييي أ ل يييي لميييمة ايييج ج  ا يييت 

ثيي  وبييمأ  يي  الظهييو   جييمدا   اال وفيياع    يييادة  ييل  01اال وبيياك لعييمو سييم    يي ا وييرتفض وما ييا  يي  الثان ييي 
التيي  وييوس  بيياقترا    ررييا وييم ن نووييات  أ ييرى   ليي  المعز  ييي المماييي الثا تييي اا ليي     17سييموها ستيي  ثان ييي 

اايبر   وئيتمر  ي  اال وفياع    ييادة الحيمة   البعي  "سم ت اا ير المرتظير    أنهيا وتاطيف المتاقي    وقيول 
صايي  التييوور   االنتظييا ،   للييل وييم ن بعييض اآلالت الووريييي اا ييرى  جييأة ثيي  وتتفيي    وئييتمر  يي  التئييا ع   

 .  الت اصم ست  وبا   مة الفيا  دق قتيل   وئعي ثوان

ورتفض  جأة ث  وروفيع   ولثير اآلالت اا يرى ليبعض الثيوان    أنهيا وقيول انتهي  اا ير  يرتهي  اا ير  
   مايييي  وسيي ق  أ ييرى وبعيي  صايي   وسيي ق  الماحم ييي . ثان ييي   يرتقيين المتييرج  ليي  ثييان    ييهم 01: 09بعييم 

Gloria   م  قطع  فياجو   يبيمأ يو يا جمييما   ث  يح  .  الت  وعال صل االنت ا    البمايي   رك ا يبمأ الفيا
 يييع  ييير ا ال يييمر   يكتفييي  بأايييوات الطب عيييي التييي  وبعييي  صاييي  انبعيييا  ال يييبام   ي يييرع لريييا جيييوا  ا ميييا 
لا ييحراا   الفييرا    اييوت الريييام   ستيي    لييو ليي  ولييل ال ييو  رريياك  اااييوات و ييرع  يي   تياييي المتاقيي  

 .الجو 

  الحاايير  ليي  التر يييز ل ئييمع  وسيي ق  الح يياة، أ   يين التجروييي رييو د ييع الجمهييو  ريي  كييا  الهييمب  ييل "
 وحكي  بق يي التاايي العواطيك   الطابع الموس ق الضج ج المربع   ل سولر  ال   ال يول ر صادة أيي أرم ي 

 أ   ييل اليير   صايي  ال ييو ة نتيياجو لم يضيياب   الموسيي ق  وييراك اسييتتماو  ييال  ييل ورجمتهييا وييت  ال ا ييي صايي 
  ي  الفييا  وضيع الموسي ق   39"الت يوير بعيم  يا   الت يوير  رساتي   يال  يل وطويرريا ييت  الموس ل ي اا لا 

 اليييري  يييا   ات  ييال  يييل  يهييا اليييتحك  يييت  لافييييا  الرها  ييي الرئيييتي   الموسيي ق   ييييل التوا ييق"   الز ر يييي  ترويير
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 سياوو يأ  وسي ق  كانيت اسوا بالفيا  لاستمتاع المتفرج ويمص الموس ق  وراك  ه  ذلح انجا  بمجرد   الموس ق 
 40 " با رة أ 

 :الةهني و المتوازي  بالمونتاج الصوت عالقة5.4

ينريين ال ييوت  يي  الئيييرما المونتيياج با ت ييا  اإليقيياع المراسييف لق ييي الفيييا  ،يمتاييح القييم ة صايي   تاطبييي 
ف لاتطييا  ال ييو   اليي   سيييا  أ  ي يياسف ال ييوت ، نعيي  قييم و ييح  ل يياالعقيين البيياطر  لامتاقيي  ، ه حضيير  

رريياك  ييل ييير ض وما ييا أ   .ال ييو ة ال ييوت  يي  الفيييا  لتاييق  ل ييي جمال ييي  ااييي   يي   صيي    سيير المتاقيي 
 .يض ف  ل  الفيا  أيي الموس ق  أ  اوت أثراا المونتاج

 أكبير، وليو   الم يماق ي   يكاي  يه  ، الب يريي الميادة  يل أسيرع نحيو صاي  ال يوت يئيتوصف المتفرج " 
  ليو   لي لح ، المتفيرج انيم اج يفقيم   الب يريي العرااير وقويض يت   ئوب ت ميقلا قابا ال وت يكل ل   ه 

 أ ياو  لحاسيا ااكثير المهميي  يه   بالتيال   الفييا ،  عاي يي  ي  الجوررييي اا يو   يل ريو لات ميق قابا ال وت
  41"لات ميق القا ن ال وت ر  ال وت  ونتاج

 ؛ صقا يا  لي ر ، ال يوت بير ييوس   يا  جيمان ا ئيتقبني  هيو ؛صاط  يا المتفرج    ال وت ينثر  ا دا ما 
  ييين  ييي   التفليييير ، التوقيييك المتفيييرج صاييي  ال يييعف  يييل  ي يييبح ، ال ا يييي صاييي  يحيييم  الييي   اللثيييير  هرييياك

  . العقا  المئتوى  صا  التفااين

 ريو ال يوت   وياو سيمع  ب ير   لتايق انئيجاو    تريا   ال و ة  ع ال وت بمزج  روب  المونتاج  
     42 "سئياس    عقيم ال وت  ونتاج  ه  " أس انا ال و ة  ل وعقيما أكثر يكو    قم المونتاج  م ي     تام

 ، ييتلا   ريو الممثن اوت يكو    مثا .المر   اااا    م   صل ال اد  رو ال و ة  ع المتزا ل ال وت
 . ال ا ي صا  ل و ور   اسبا

 ووف يييف   ب يييريا الفيامييي  الئيييرد وحقييييق تييياجالمون  مهميييي ال يييو ة  يييع  تيييزا ل الليييير ال يييوت أ يييا 
  أيضيا    Hobbit the سائياي  ي  ن يارم  ثاميا ، ولماير أ يرى  بعرااير  حاطيا أ  داصميا  يا      يا ال يوت

 لاسيتقال الجزا ير لمعر يي  ا  ييد  ايق  صيادة   يا الي   ،بونتي ورفتو ل يليتو 7290 الجزا ر  عر ي  يا   ف  "
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  انيت التي  الموسي ق  وايح يئيتعمن  يا  صريم ا 43"الفييا   يع انم اجرا     هما صا ا اااالي  انت  رنئا صل
 .اإلنفجا ات لوقوع وحضرنا

 قايي ا يعميين  مييا ، ال ييو ة وعط يير اليي   المعريي  نفيير يعطيي  اليي   رييو ال ييو ة  ييع المتطييا ق ال ييوت 
  عريا ه عطي  ، لا يو ة الملياير ال يوت أ يا . المعري   ي يال  ي  لإلسيها  نت جيي ، المتفيرج   ال وحميم صا 

  ثييا ة صايي  يئيياصم  مييا ، لا ييو ة  عاكئييا ستيي  أ  ، جميييما  عرييا يعطيي   قييم . ال ييو ة وعط يير اليي   صييل  تتافييا
  .الت ال

 :الزمن

 ا رهيا  قيما  صاي  وتيأل  أو   يهم  ي  االنتظيا  د   ياعيف  قيم ، الم ا  ي الطب عي سئف صا  وت  ال وت  همي 
 نفيير صايي  يييمصو  تياتيير  يي   وقييك الستحضييا  المتاقيي  يييمصو  مييا ل ت يي يا وييأل   كييا   يي  االيي  ي ييرع ،

  ميا  " ،اليز ل  ير     أ ير  كيا   لي  االنتقيال   الحيم  باسيتمرا يي ال يوت طب عيي ووس  سي  ، اإلسئاس
 المتتافيييي بال ت ييي ات المتيييراب  ااايييوات  لييي لح  هميييي المكيييا    بالز يييا   سئاسيييا وتايييق التييي  ااايييوات أ 

 أ  ااسيييما   ييي   يييا  ت ييي ي  تيييم ن المتفيييرج ليييمى صاط  يييا ا وباطيييا وتايييق ال يييوو ي فيييات  الموو  الفييييا طيييوال
 44"المونتاج  رساي     بكرا ال وو ي الموو فات ر    د ال يت  أ  يجف    اولها

 التقني و النغمي اإلرقاع

اد،  هنهييا  يي  وييراب     ييز   تراسييق اابعييوعتبيير سا يين  ،  أبعادرييا الئيي م ا  ي هيياوومثادالالت الموسيي ق ، 
س م ا    لت كن  ضاا د ا   لاقطي،  وقوو دالالوها  تمثين ال و ة الفيام يي  هي  وضيمل وريا   اإليقياع ،بحيي  

طا     ع نفئ ي المتاق  ،  وحاك  الموايوع  التطيا   ي  ال يو ة  هبالرئيبي وتوا ق وقر ا    ر ا   ع سر ي اإل
المروبطيي  بالتطيا   االسيتجابيظ ه ير  أساسي ر  يل  يانها وضيمل يكو  لها ويأثر صياطف    يعو    با ير،ووق

  .الفيام 

ر  ،   ييوئييع    ليي   اييق داللييي  عيرييي  ييل  ييال  الحييم    صاطفييي الحييم  ، و ييرع المعريي    تتجئييم ه
تلا ين  ي  نئي ج  االحا   وعتبر أ لا ا  وبر  صايهيا الاقطيي  ائيفتها ،  و.  و ا ك ال و ة  نفر الجمال ،وتراقار

 فييا ك الموسيي ق    يي     صاقتهييا بئيياوك المتاقيي  واعييف د   قريياة  نقيين  عاو ييات ، ولييمة اسييتجابات   نفعييال ا
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 : كما يا  العما ي االو ال ي ،الئ كولوج ي، المالل ي،

  التعبير االنفعال   العقا 
 التعبير صل اا لا   وجئيمرا 
    الت  ا 
 االستر اا 
  يحاااإل 
  المحاكاة 
   الراو 

، سييي  يييت  ووف فيير،   ييق نظيياو وقريي     ريي  صبيير  وت وييأثيرا  عيياال  يي  ولييويل جمال ييي التاقيي ييينثر ال يي
المعييادالت ال ييوو ي  اإليقاه ييي  سييوارما ،   ييل  ييال وو يييع الييرل   ووفييك  يهييايتفاصيين المتاقيي  ،  المونتيياج  

اابعييياد ،ر يييي  تراسيييق  ت يييوت، يريييتج اإليقييياع   ، الييي   يثيييير سمييياس المتاقييي     ال يييوو  صاييي   سيييمات
هراك أيضيا أايوات قيم ال  اإلسئاس بالجمال  وقمير الل   الجمال ي  ل العوا ن الت  ونثر  ،الئ كولوج ي  الفر ي

وئمعها أذ  المتاق    ر ا أكثر  ا يثير الجيمل،  هنهيا وتاطيف العقين البياطر  لامتاقي    والتيال   يه  االسيتجابي 
 .يتحقق  را التفعين   ل التأثير سي    رالجمال ي ولو      ئتوى 

،   ا ييرأ  يييند  ال ييوت  د   التطييا  البا يي    والتييال  يبييم   ييل ال ييعف  د اك المتاقيي  لمييا يحييم  
 ال أ  اا ير ي يبح أكثيير وعقييما لامتاقي  . المتيرج قياو  تحقييق الل ميي الجمال يي  الفر يي لافييا  أ صا  الر    يل 

ق   وص    ي بح يرددرا   يقوو  تر يبهيا ذرر يا سيي  يئيترم  لي  بمجرد انتهاا الفيا  صرم ا وات ق واح الموس 
 . اقعر التات    صمن  ونتاج ذرر      تياتر   ي بح  ااعا لها

  يحييا ل ولييويل   تيييي د ا  ييي لمييا سوليير    قييم  يتلييير  سيياو ر  ييع الظييوارر المتماثاييي  التيي  و يياد ر   
الجمال ييي التي  ولونييت  يي   تيايي المتاقيي  و ييرع    زيييي    ت يبح المتافييات   ؛يكييو  قييم سقيق ذا قييي جمال ييي ا هي 

 .بحي  ومرح اا  اا او ة   داللي    اووا   ور يبا   صاطفي   جمال ي 

جييارزا لتاقيي  اإل ييماع  يي  المئييتقبن   يييتمكل  ييل اقتريياا  ييا يراسييبر؛ يمتاييح قييم ة التفئييير       هيي ا يكييو   
 ج الاقطيات   يقيوو باسييتتماو المونتياج   البرياا الفلير  لاتطييا    وأ ياهيا دا يين    يا ابميملوالوه وي  اليمالالت 

   إلد اكة  بييرة جمال ييي  ونرايير  ،القييم   الل يياو  يي لح،   سييرصا   ييا و ييبح ريي واقا  ييا  قييم اكتئييف القييم ة صايي  
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 . بر قوو ا ي عا  است

 وقي   ي  اسيتجا تر ي  المتاقيل يجع     أسا  التعبيير صرهيا  كاة الاقطياتاجمال ي  ح     وك ال وت  ر يي أ
 .    الفيا  ااساس ر   اا لا  ة اللموب    يفك     يئتط ع  سي  يمكرر اللوت    الم هم 

 

 تليييو   ر يييي باا لييييا     ؛السييييتمرا يي التعبيييير لاقطيييات المتوال ييييي  وهييييوالاقطيييي وعبييير صييييل نفئيييها      
 ؛ف   الترويف   التعقيم   التبئ   اميها أساو  الئرد   التر ي ؛الم اصر   ااساس ر أ  اإلد اك

 . الرفئ ي لام هم ووس  بالواقل ي أكبر  ه  م جي  المتاق  سل ل ي يعتبررا 

أ  الفلير   الت يو ،  ،ااسياو  لتحقيق ر ا، يتاق اإلطا  المضيمو     جمال ،و  سقن ج   ل ت   
  يييوس   ؛ئييها  يي  صيييل المتاقيي  ونيير رييو الاقيي  لا ييو    صك اا ليي   يعتمييم  يي  ذلييح صايي  الضييوا بالم جييي 

  .بالحر ي دا ن اإلطا  ست  يتاق سيويي نفئ ي لاقطي   يجعاها وبم  سل ل ي لامتاق 

 و ضييات الضييوا وتراسييف  ييع  يقيياع ال ييوت اليي   يت ييكن أيضييا  رعكئييا  ييرط ا  يي  أذ  المتاقيي       
سئيي ا   نفئيي ا  ه  ييرع  ييم    للريير يئييتقطبر بانئييجاو  ييع ال ييو  ستيي  يبييم  جييزاا  ييير  رف يين   يييت   د اكيير 

  . صن  ع الم هماالت ويق   التوور   يحرب نفئ ي المتاق  صا  استحضا  نفر الحالي الرفئ ي أ  التف

 : بي ولوجية اإلطار السينمائي6.4 
كانيت  يل  الفيا   ي  ورا لير لاموايوصات التي اوئعت دا رة  7291 ر  د ول ال وت صال  الئيرما صاو " 

التيي  أاييبحت  يي   ترييا ل  تهييا ب ييكن جيييم  ييل  ييال ال ييو ة  قيي    ييل ريي   المواييوصاتال ييعووي  عالج
ي،  وفضن التطو ات التقر ي صا   ئتوى صراار الالي الئيرما  ي التي   كريت  الفائفا  كولوج الئ، الئيرما

،  التي   سي كولوج   وايوع س ،  ضيا صيل اا ياو ذاتالئيرما  ل التوب ه ما لي ر ريو  ياد    اميو 
 يا يحماير اا او الت  صالجتها الئيرما  ونها  را يروليز  ي   يرونتير صاي  اإلنئيا   ي   ين  أ ل نت  ل كا

   45." أ   كن  ل أ كال الم اصر اإلنئان ي سزنا    ل   اصر  أساس ر،  رسا  قاقا
الئييييرما  ي،  ريقيييي اآلل يييي التييي  وحيييم   هيييا ال يييو    الط" : Louis Bonouil  لتتتويو بونويتتتل يقيييول

ااساو  نفئر الي   وئيير بير، ري  نفئيها  يل  ييل جم يع طيرا التعبيير اإلنئيان ، التي  وقتير  أكثير  يا  و
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يمكييل  ييل نفيير اإلنئييا ،  يين  نهييا التيي  وحيياك ، صايي  أ ضيين  ييا ولييو  المحاكيياة، لاطريقييي التيي  وعميين  هييا 
 . الرفر    سالي ااساو

  نا  لي  أ  الايين البطي ا الي   يتي وس نظر بمثابي وقايم  ير   اد  لاحا ،  يافت  ر يرررا  الفيا  
 صرييم ذلييح وبييمأ صايي  ال ا ييي،   يي لح د يين  ؛صايي  قاصييي العييرب الئيييرما  ، يعييادل سر ييي   يياا العيريييل

اإلنئا  نفئر،  ساي    فاو  جهول،  تظهر ال يو ،  ميا وفعين  ي  ااسياو، ثي  وتتفي ، وليو   ضيي ي 
ن  يتئيييعا   ميييا ييييراد لهميييا،  ي يييبح التئائيييي ، ه ضييي قا  قاوميييي،  ي يييبح الز يييا   المكيييا   يييي ا   رنيييا 

       46“. عئتلرقها،  ير  تجا    ع الواقة الت  والمرتظ ،  الل مي الرئب ي لامم
ئيي كولوج  الوييرو  الاقطييي الفيام ييي  صاقييي بييالمتاق ، وت ييكن ريي   العاقييي  يي   د اك المتاقيي  لاجانييف  

وتييأثر    ذ ؛مكونييات دا يين اإلطييا ال   رفئيي اتالتاييق اليي رر  لإلطييا  أ  القييم ة صايي  وفل ييح الييمالالت   ال
 م سيييي التحايييين الرفئييي  التييي  أ جيييمرا "التاقييي   الييي رر   بالمعاو يييات   العا يييات الرفئييي ي لام يييهم،   ل يييي

 ي يي  جانبهييا الميروب  بالايي ة       ييالتيي  و يير  ليي   ريييزة الح ياة Sigmund Freud  بتتيغمونو فرويتتو
ما ات  ما يقول المحااو  الرفئيو  المهتمو  ويند  د  ريا  ي  وحويين ال يتي   ررالح  مر ص   باصها

 : العاد   ل  ولويل  ات رو المتاق  لائيرما ر  
   نتاجهاسالي  ل الرلوت يت . 
 سالي  ل اإلصتقاد يت  ولويرها.   
 كانيز ات التوسم اا ل ي الت  يت  ور  طها  . 
  العا ا ي الت  وئتثا   واسطي الحكايات الت ال ي يالر  انئ البر ات التتيا ي  ثن الم اصر.  
 يربل   ل ف أ  الرئبي المنلك  عيل   ر  صا ات التافظ أ  الرق  الت  وطبع الفيا  بطابع التأ

  .  فاترا
 طب عيييي  ؛47"ج ي  ييي   را  يييي الفيييا  الئييييرما   و  كول ااييي باال يييتلاالت   التميييثات الئييريي   العمال يييات 

سييي  و ييكن ريي   العاقييي  ؛ يييل المتاقيي    الاقطييي وتمثيين  يي   ضييمونها الرفئيي  أ  سيي كولوج  العاقييي المتلونييي
 :جماي  ل الل   الجمال ي الرفئ ي 
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.  السينما المعاصرة، ترجمة موسى بدوي لسيكولوجية للسينما،الوظيفة ا روبير الفون جرامون، - 
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 تشر  المتلقي في التحوالت النفسية التي تحوث داخل اإلطار. 
يقمو لرا المترج ال ت  ي ااساس ي  ل د    ا ح صل طريق المونتاج  predestination  يا  

لم     البمايي ال    ا   يقاصر يتوا ق  ع الموس ق  الفيام ي ،  ال  حا لي ال ت  ي اللبض صا  الر
 .  ورفجر قباي صا   جهر  ل د   نتعرب صا ر 7210 فجر قرا ن يئا ر صبر الز ل    سري 

جيم ، يقوو ااطباا  تجمين  جهر ث  يتضح ه ما بعم أنر  جر 7229ورجو ال ت  ي   ورتقن  ل  صاو 
 ير  جهر   يترك المتاق   ا قا    وتين  جهر اا ل؛ وتطو  ااسما    نلت ك  ت  ي جميمة    الفيا  
ور   لرا ق تها   ف وحولت  ل ا رأة  ل   جن؛  تزداد اا و  وعقيما صرم ا نلت ك أ  المرأة واح  انت    

لت ك أ  واح الطفاي أابحت ا رأة   اا ل طفاي  ا عي لل طي  اعها أ ورا صرم با  دا  اايتاو، ث  ن
 .وحولت جرئ ا  ل   جن

  أ  ذلح الرجن سا ر صبر الز ل   وعرب  ل  نفئر صرم ا  ا  ا رأة   جعاها سا ن؛   أ  واح 
الرا عي ر  نفئها ااو الت  أنجبت نفئها   ر  نفئها اا    ااو   البرت   الرجن ال   ولير  جهر   

القرا ن الت  صاقت    الز ل،     مايي الفيا  يوس  لرا المترج بملزى الفيا   ل نفر ال ت  ي الت  وفجر 
 .  ال الحوا   يل ال ت يتيل الر  ئيتيل

لرم ك بعم  ر   أكثر  ل ن ك  مة الفيا  أ  الفيا  "      أيح  ار  اا ل  الب ضي أو المجاجي؟"    
الت فير،  يم ن المتاق     د ا ي        اراع  ع  يم   سول ر   الفائفي،   ا ا باللموب   اإل هاو  

ااسما    وطو  الق ي، رراك  ل  ارم الفيا  لعمة  رات   ل  يفه  الفيا    رراك  ل وتا  صل الم ارمة 
 . لتلو  لميرا  يبي جمال ي با ت ا 
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 .هي لشخصية جين و هي رضيعة  مام دار األ تام

 

 
 .بنة 22لقطة شخصية جين عمرها 
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 .لقطة لشخصية جين بعو تحولها إلى رجل  ي شخصية جون 

 

 
لقطة لعميل رسافر عبر الزمن لكي  وقف مف ر القنابل الم هول و هو نفسه جون بعوما احترق 

 .وجهه  ثناء إحوى عمليات المطاردة
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 لقطة لمف ر القنابل في النهارة و  تضح  نه نفسه جون  ي جين

مخرج تفسير ما حوث بابقا و  رضا  برر لماذا تمرد جون و  صرح مف ر من خالل الحوار رحاول ال
 قنابل

  نفق  نقل و رفسر هةه التحوالت عن طريق الشخصيات و الموبيقى التعبيريةتل  القنابل تخلق  
 ت عل من المونتاج همزة وصل بين إدرا  المتلقي و تأثير الوالالت المحمولة في اللقطة.   
  العواطف بالورجة األولىتقوم على اإلرحاء و.  
 لها تأثيرات حسية تتعلق بال ان  الوجواني للمتلقي  كثر من ال ان  المعرفي.   

بالر بييات   سالييي الم ييارمة التيي  ولييو    ماييوايمكييل  اسظييي أ  الم ييارم لائيييرما رييو   ييارم  ا ييف أ  "
 ."الا يعو ل  رطيق ااسياو   له ا الم يارم    ي لح نيي الفييا  ب يكن يفيوا أ   يكن قياد ة صاي  االقتيرا   ي

بييياللموب   وعتميييم صاييي  اإليهييياو  حيييا ز جميييال  لتفعيييين المتاقييي    وحضيييير   أس انييياوتمييييز رييي   العاقيييي     48
  الحئي ي  ي  اسيتقطا    les sons psychédéliquesلاسيتجابي، وعتميم صاي  ااايوات البئي كيميا ك ي  

صايي   نفيير الفيييا   ييل  ييال التفلييير  يي  اا يياو باصتبا رييا  سيييمبه كييا  وو "، المتاقيي    ويينثر ه يير سئيي ا    عرويييا
  49"  و ا ،  اا او ر    و  ذات  عر ، يتاقها اراع اا او   يئتقباها الجمهو 
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لتمكيل المتاق   ل  ، الرفئ   ا مي التاقكولوج ي    اإلطا  وقوو صا  نحو الر اب  الئ       
 االنئجاو  عر أكثر  ل  ال العاقي الجمال ي الت  ورو  ال و ة  ع ,    الجو الفيام  لام هم ماساالنل

ثا ة أ  اإليهاو ، صا  نحو  ائف  أ  سئ   ل  انر يقوو اإل أ وبع  صا  اللموب    العادة ، المتاق 
 الم ارم   صايه  أ  يم  وا ال و   د اكا سئ ا   يئتوصبورا لل  يفهموا  "، المتاق   تأ ين صميق لام هم

ل أ    ا وتحم  الق ي      الوقت نفئر وتضمل   ارمة الفيا  قم ا را ا  ل الم اصر   يمكرها أ  ص
 50"وثير   اصر سادة  ل التوب   البهجي   الحز  

الاقطات يت  و عيم أ  وت  ض الحالي الرفئ ي   وعقيم اإلسئاس    أسجاو ل  ال الحر ي        
  ا  ا سي  ي بح المتاق   لإلطا يئاصم صا   اق س كولوج ي  عيري   اصا ي  ما أكثرو بح صما ي التاق  

 .  عاال    الفيا     

،    نظر بعض الرقاد ، طريقر لترا ل اا او ب و ة سطح ي   يمثن وحاين المضمو   بئاطي"    
ى ااصمق،   الملز " سئف،  ال  يفه  المحان اإل ا ات الرفئ ي    اا او يحق صا ر أ  يأ      اصتبا   

  .51"المعر  المجا  ،   المعر  الضمر ، الرسالي المئتترة الر زيي المضمرة  

 

     ك وعتميم صاي  اإلد ا  ،لباالنفعيا يها  ر  ي  ااحي وتعاق ت اولو  ر   العاقي  سئ ي   المكون   
  ال يوت      ادااا، سي  يكيو  التعبيير ايادقا    اايحا يبعي  صاي   وايوه ي الفه    التفئير   التفاصن

 ييي صايي  ثقييي المتاقيي   يي   كونييات ولييو  الرابطييي  بر أ   اإليقيياع   و ييترك  يهييا  يين صراايير اإلطييا  ، يجييف 
التقر ي   الفر ي  ل أ كال   أليوا    سر يي   التي  وئيع   يم  را ويرك انطبياع ذاوي  يبعي  صاي  ايما  اإلطا 

يتميار  المتاقي   يع  سيمى ال ت ي ات    :التماهي :  " م ارميل بالفيالاا وباا  ما يند   ل   اق ؛ ااسما 
   52." ما ار   و     صال  الفيا   ما لو أنه يل

 

 

                                                      
8
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 : جمالية االنفعال و الشعور

رم   يا ة أجئيا را لر يريل سيواا  ريا ن يعر بيالقاق أ  ن يعر بقايق  ا ال   يثير الم اصر؟   ف نئي"     
ييا الييتحك   يي   أ  يييل اال تئيا ي المه بييي صمييق ،أ   ضييف؟ ريين يمكييل أ  نييتعا  التمييييز  التبيثييي؟ ريين يمكررييا سق 

نهضيي  ي   همريا العامي   Ekman  Paul إر مان  بولصواطفرا؟ قاد  بير   هو     التواان  ير الافظ  
 Emotions ريييو اآل  يجميييع اابحيييا   الرظرييييات المكييير ة  ييي   ،لام ييياصر ،   عالجيييي رييي   ااسييي اي  قييي 

Revealed 53."اي صا  الح اة العاط  ي لإلنئا  ا  ،  ر  نظرة 

  يتعاييق اا يير بجماييي االنفعيياالت   الم يياصر التيي  يواجههييا  يي  الفيييا   ييل طييرب أداا ال ت يي ات،    
 هييو أ يياو جماييي  ييل ااساسيي ر المفتعاييي  يي  وبييم  اييادقي  يي  سيي اقها الييم ا   ، ثيي    ييم    سيييتجا    ييع ريي   

،  هو أ او جمايي  يل الثقا يات العالم يي التي  وتتايك  ي  التعبيير صيل الم اصر    نفر الئ اا أ  نفر الفضاا
    54". والتال   تتافي     ن ثقا يالتعا ، يجف أ  ولو  نتاج  العاط  ي، ثن التعبيرات "  اصررا؛  

العواطيك وعيمنا "،   يحتاج لاتعبير صل صواطفر   ساالور الرفئ ي ريتأثالمتاق   هما  ا  نوصر  هو      
أنييت لييل ولييو  قييم نجييوت  ييل . ا يين  ييع ااسييما  الها ييي د   الحاجييي  ليي  التفلييير  يي   ييا يجييف الل يياو بييرلاتع

  قيم وئيتمم ري    55" ذا ل  يكل جيزا  ريح يراقيف العيال  باسيتمرا  بحث يا صيل صا يات التطير ر ا،ساد  الئ ا ة 
يكيو   أ  ؛  عاي  ري ا المتاقي  الطاقي العاط  ي  ل  بيرة  كتئيبي صيل طرييق التاقي   ين ري  التاقي   ي  سيم ذاوير

 تالئييياو  االظيييوارر   يتتييي   وقفيييا  بر يييا صاييي  نفئييي ي الموقيييك ذاوييير    الييي   يتليييو   يييل اسيييم   أ ييياو اايييحا 
  .اإلنئان ي   الت  يمكل ومثاها ب ما    الفيا 

ميا  ير"   بعض ااس ا  وبمأ العواطك  ي  أصقيا  التقيي   التيأ ا  ، الي   نفلير ه ير  يوص  بميا يحيم  ،  
 يع وطيو  الموقيك أ  اسيتمرا   همريا لير ، يرقير  ي ا  يا ؛ وراسيبها  يي  ا . ال نزال  ير  تأكيميل  ميا يعر ير ذليح

 56" . ا    قاصمة   انات الترب ر العاطف    ل ات التقي   التاقا   وئتحوذ صا ح

                                                      
53
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 يا يتضيمرر  او   صاي  المئيتوى ااصميق نيم ك سئي ا يولريا  ر ياا  بيير   نحيل ن يارم ااوعمن صق "   
يعييرب   ييف يتعا يين  ييع ريي   المييادة  ييل  ييال الميينثرات   مقييي ستيي  ال يكئيير ثقييي  أ عايي  الفرييا    57 "الفيييا 

       .المتاق 

ال رر ييي التيي  وقا يين  كونييات     اصتبرنيا المتاقيي ،  ييأداة وجريب ييي  ر ييي، لمييير  كوناوير الجئييمان ي   الرفئيي ي  
ي   المتاقيي   ييل  كونييات طييرويييي    يي  المقا يين  ييا يييوا   الاقعم  الفر ييي   البمكوناوهييا التقر ييي ي  يي  الفيييا  طييالاق

اقيي عل يكن ا ين   التفئيير   ميا ريو  وايح  ي    وتمثن    الم ا ا   التأ ااي لجمال ي ر   المكونات   الت
 .ترجمالثاث ي     المتاق    الاقطي   ال

الت  ور أ  يل المتاق    ااسف العمن  ل  ال نل ك صل العاقي الت  ي  أ أ دنا  ل  ال ذلح      
  قيم ة اإلطيا  أت  ور ها وعبر صرر  ي  صماير ، أ  الب مات   الر و  الفلريي   الحئ ي التااي بر   ال

صا   اق العاقي   وفعين الحاالت الرفئ ي المتتافي لامتاق  وقوو صا   ام ر ا المتاق  لمئتقطبات وايح 
ال يي الئيرديي التي  يقيوو  هيا المونتياج الي   يعمين اسيتمرا يي ري   العاقيي طيوال  يمة الر و    الم ال   المتت

لاتأثير    قراصات الم ارميل،   قيا   Le mantage-choe أثر المونتاج ال   ي مو " ه ا يكو  , الفيا 
  58.لقوانيل التوج ر الئ كولوج 

لتليييويل الحاليييي الرفئييي ي لامتاقييي    الحا ييين  اا لالمونتيياج ريييو   م رييي   العاقيييي  يييل جهيييي   الحييا ز      
 .الي الرفئ ي    اإلطا  الئيرما  ااساس  لتاق الح

  وتلو    ل  ال وأ يين المتاقي  لاظيوارر، اسيتجا تر  تالقرااا ائفي  الفيا   وعتمم صا  التأ ين   وعمد  
 ه ميا صيمى " ائي  ي   الرفئي ي، اايي اا ياو الف التاقي    ان ي اصر لاتيأثير الي   يحيم   ي  الفييا  ، آلل ي

–العمييين المفتيييوم “رييي ا الريييوع  يييل الئييييرما الموجهيييي بقيييم   بيييير، يجييي ا  يييا يمكيييل أ  يطايييق صا ييير اسييي  
 L’œuvre ouverte“ بالتييال  يتطاييف ،  رييو  ييا يت ييك بلموايير،   ثا تيير،  ثرا يير  يي  المعريي ،  رييو

  59".  ل جانف الم ارم سضو ا صقا ا  كثفا
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ايي  جانبيير العيياطف  ستيي  وتو يين اا لييا    الطاقييي  التيي  يبعضييها الضييوا  ييل الفيييا   هيي  ور ييز دا مييا ص   
رن يمكل أ  ونثر اا او صا  الطريقي الت  ي يعر  هيا   يفلير : " ل  صيل   صقن   سر المتاق    للل

   60"س  التفئير ر   سا ن صقا ي الت  ونثر  ها اا او صا  س اة الرا االست عا  ها الراس؟ اإلد اك   
قيي  ييل  يا يحئيونر  يل   ياصر العا أ بيالفيا  ا وباطيا  ث قيا بيالتبرة ال يعو يي سيي   االسيتمتاعييروب      

يتاق لرفئر اراصا  زد جا يت كن  ال صما ي  61؛"صما ي الم ارمة  تجروي  متعي"أثراا الفيا    و ر ف 
تاقي   يع  ائيفي الفييا    أ ليا  المتاقي  التأثير سي  و طمو   اصر المتاق   ع   اصر الفيا     ائيفي الم

 .  ووجهاور  ع أ لا  المترج   ووجهاور
  قييم يروقيي  ريي ا الفيييا   ليي   ئييتوى ثقييا      عر يي  يفييوا  ئييتوى المتاقيي     برويير المعره ييي ،  مييا      

 يرليي ة جمال ييي   للييل  يي  الثان ييي  يبييي جمال ييي لعييمو قم ويير صايي   هيي  المعييان    وفئيي اا ليئييبف ليير  يي  
الظييوارر، صيين اليير    ييل ذلييح  ييه  المحيي   البي يي  اليي   و ييكن  يي   تياتيير يجعايير دا مييا يكييو  سالييي نفئيي ي 

   .    د اكر لاظوارر   وفئيررا ااي وتوا ق  ع  مى استجا تر لافيا  
الم يياكن التيي  وواجهرييا  يي   هيي  اإلد اك الحئيي    ال ييو  المتحر ييي وتمثيين  يي  أ  اييو    سييمى   "... 
رة الئيرما ثي  وعيرب الثان ي يت  التقاطها  واسطي  ا او ة     90 وتحرك  عا ا  ثمي سائاي  كوني  ل الفيا  ال

 ييل واييح ال ييو  يييت    ييرفر الئييرصي صايي   ا ييي  واسييطي جهييا  صييرب  ييز د بضييوا  يياا الئييطوع   يين  اسييمة
   فاتريافييا  دا ين الليا رة يجيف  يرة قبن أ  يرتقن الفيا  لالياد  التيال    الحر يي الفعا يي  ي  الق وجميمرا لوراي

   62". ا  يل اللاد اتظ واسطي الضوا يو ض لح

الجمال يييي   الفائييي  ي   الرفئييي ي  ذ أ  المتاقييي    اايييع  الفيزيا  يييي   قييير ور يبيييي اإلطيييا    رييي ا  يييا وحق  
انيل انتقييال   ،    ااييع لقييو التاقيي  آلل يييالفيييا  أ  لتييأثير المتييرج    ااييع لجمال ييي الفيييا  أ  اسييتجا تر  يلفائييف

الليياد  يعامرييا أ  ال ييو ة ال وعييرب نفئييها  ييل أجيين  "وييأثير الضييوا صايي  الئيي الي الع ييب ي   بالتييال   ييه  ريي ا 
الرتيي   سئف    نما ر   قر اة بقم   ا ري   ر  يي  اللياد  يتمتيع  هي   الوف فيي المضيمرة أال   ري  وئيجين 

  63." عاو ات ل ئت اوو ي  حئف  ن   ب ريي
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يضيمل التوااين  ستي  . التأثيرات وتعاق بال وت   ال و ة أ  بالضوا   الموجات ال يوو يأ  أ     
ااسما    الحاالت الرفئي ي    تلييرات الفييا   يع وطيو  ااسيما    اكت ياب ال ت ي ات   فر  هيا  ي   تابع

 .ال ت  ات   ي الفه  لاحالي الرفئ ي لافيا    ل ث  وت  صما ...   د ا عها  

 ليي  قئييميل ، قئيي  يتعاييق بييالوص    قئيي  يتعاييق بييالا ص  ،   التييأثيرات  صايي  الئيياوك  ريي   ورقئيي     
 .  ربالمتاق    الفيا   ل   ئتوى  اال وقااأ   , خلق نفسية التلقيسرتطرا له ا الجانف ه ما بعم؛ 

الحالييي  ا    يييلوقا يين  تييو  ثمييي ,بمعريي  ااييعي لرفئيي ي المتاقيي   بييم  ا،  , نمييا  الاقطييي الرفئيي ي  ذاوهييا    
 أ لبمجييرد  مايييي  االاييطماوالرفئيي ي لامتاقيي  قبيين الم ييارمة   الحالييي الرفئيي ي لافيييا  قبيين التاقيي  ، سييي  يحييم  

 .سم  د ا   ، ث  يحم  التفعين    أ ل لقطي نفئ ي    الفيا  أ لث  يحم  التاس      ،لقطي    الفيا 

 : لغة اإلطار السينمائي

 . سا  الاقطات -
 .ت وير  ايا ال -
 .سر ي اللا يرا -

 : اللقطةنفسية  -

 يل  يال المونتياج اليما ا   ي  الاقطيي  وور ي    كوناوها المادييي   المعروييي  د اوهاأالاقطي ب      
  وتلو     جورا العاو  ل  ال المونتاج العاو لافيا     ميا  ذ رنيا   ي  الف ين الئيا ق،  ين نيوع يتحيمد 

 .لتاق د ا    عيل   جمال ي  عيري

 المونتيياج المتييوا   دا مييا  ييا يئييع   ليي  وعا ايير  ييع الاقطييي المقروييي لاحيياالت الرفئيي ي   الحر ييي     
  ييا ير ييأ  ، حالييي الرفئيي ي   سر ييي اللييا رة لتفعييين الحالييي الرفئيي ي ال لتأ ييينلزيييادة الحييمة الرفئيي ي   ال ييوت 

  ولييو  الييم جات البريياا  تفا وييي ,  ييل  ييال ذلييح  ييل  ييرا لوجييما  المتاقيي    يييت  البريياا الرفئيي  لامتاقيي 
يته يأ نفئي ا ،    المتاقي أ ذ , صا  سئف نوع المونتاج   الاقطات    مى انئجا هما  ع بعضيهما اليبعض

 .طا    او ة  ر  ي    اإلطا  ب وت  ئموع    اإل

ر يو   ي    صا ير وفل يح ال. ال و ة   يفئررا وما ا  ثاما يقرأ الري الاليو   أ  يقرأيربل  صا  المتاق   
                                                                                                                                                                      

 .    99ص . 9888.
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اللراييي  ي    تأ يينال و ة  ما يفلح اللامات المعقمة    الري، ث  يقوو  تأ ين الظوارر    ال و ة  ثاميا يقيوو 
   أسماثيرميا ييم ن صيال  اليري   ال  يئتط ع أ  يم ن صال  ال و ة   أسيماثها    ت ي اوها  ثاالري،   بالت

 . ت  اور

لضييف ال ت يي ي   وووررييا سيي قرأ  ا ييح ال ت يي ي  يي   لمييا يقييرأ  يي  الييري اللامييات التيي  وييوس  ب   
 يروقي  المتاقيي   الب ير،بالحيوييي الحر يي   ال يوت    الاقطيي وتمتيع ال يو ة   يتفاصين  يع  ضيبها   ووورريا، 

 . يها بمل أ  يتتين الم ارم  ن يضع نفئر  بمتياتر،

التوااين الئيرد   قطيع  ي  وتحيرك ستي  ال يكيو  ررياك   الوجيما ،العييل   العقين    الاقطي وتاطف   
الاقطي وجعن  ل الت ال يبم   اقعا  اموسيا  ي  صيال   يات  هيا  تجعين لير ؛   وعتمم صا  الواك   الماموس

   . رطقا   صمقا     سا

صرييم ا وعييمى  جموصييي  ييل ااطفييال صايي     forrest gump ييل  يييا    79:70 يي  المق قييي      
 ونيير بالحجييا ة ،  طابييت  ريير اييميقتر جيريي  بييالهر  جريييا   رييو  و سييت   ريي  يئييتر    ييل  صاقتيير ،  ييمأ ا ير 

  ال ييعووات  فوربتتنعييود  لي   ماييي الفييا  ، قييم ه أنيا المتيرج  يع   صاقييي الطفين ... باللياد يئيتط ع أ  يم ي 
 runالتيي   اجههييا  يي  يتقبايير المجتمييع، ثيي   يي  ريي   الاقطييي صرييم ا  ييمأ بييالجر  صايي  اييوت اييرا  جيريي  

forrest run  مأ يتلير   ي   تياتير  ليا  يراريا  يالرو  المتايي ،   عيا  يل د   وفليير  ي   صاقتير  يمأ    ي
 . بالجر    ااطفال ياسقونر بالم اجات
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  ريو يجير  ب يعووي   قياو  هيا بالت يوير فوربتت  انتقن المترج  ل  لقطيي  قرويي جانب يي صاي  أ جين  
 .  البط ا    يحضرنا نفئ ا ل  ا  ا س حم 

 
لفعن سم   ا ل  يكل    الحئيبا ، ولئيرت دصا يات اا جين التي   يا  يرويميها ، سيي   ي  ري     با   

ااثريياا،  اد  يقيياع الموسيي ق    وليييرت سمويير ،  ييا  يعيييمنا المتييرد  ليي  الحييا ز اا ل   رييو جيريي  صييل طريييق 
 . أجر   فوربتارا ها ر   المرة بالت وير البط ا أيضا   ه   وقول أجر  
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بكن قوور ست  ا تعم صل االنظا     وس ق  الت  ووس  باالنت ا  ورا قر؛  فوربت جرى    عا   

لر سببا  اه ا لمواجر  جيني   الر  بئبف  صاقتر    ع دص   فوربتكانت الئتريي   اال  الت  أسر  هما 
 . اإلصاقي    ئر الحواجز   استرجاع  جا ر  ل  طب عتهما

يم ي   يع  فوربتتسيروات ،  يرميا يكيو   70نفئير بعيم  ير   أكثير  يل   يعييم التيأ ي 90   المق قي    
وما يييا  ثييين  جينتتتي، ويييأو   جموصيييي  يييل ال يييبا  ل طا د نييير   يرعتونييير بيييالمتتاك العقاييي  ، وطايييف  رييير  جينتتتي

 ...ارر  فورسالماا  الهر ،   ر  و ر   جمدا أرر  
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ال با  ياسقونر بالئ ا ة   نجيم  ي  التا  يي   بالفعن ير    تبر الت   يم    يبمأ بالجر     جموع     
    run forrest runجير  صرم ا  انت و ر  

 
 ي  الجير        فوربتتيرتقن المترج  ل  لقطي جانب ي   ا هي لات     الئا ق وضهر لرا  مى قيوة    

 .  سماس ي لاتمئير ات كونتري سرصتر   للل ر   المرة بمرا قي  وس ق  

 
  رو يجر        التا  ي نجم الئ ا ة الت  واسقر    ايك الئي ا ة نجيم جيري   لفوربتلقطي أ ا  ي   

 . وبم   ل بعيم   ر  وراقف ااسما 
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  رييو يجيير  ،  ييل  يياال  اعييف للييرة القييمو اا ريك ييي ، ررييا صييل طرييييق  لفوربتتتلقطييي قريبييي جانب ييي 

 . ة   ي بح   قي  ابحي لافريق ال   يرظ   ل رال م ي يكت فر أسم  ر جيل لالرة   يجعن  رر أسطو ة    اللر 

 
 جمدا  يعطيرا المترج   ا ة أ  الرجام  ليم الئتريي   الحيواجز   التعقييمات التي  يعانيهيا الفيرد وما يا   

 . كما  عن  عر    البمايي

 : الصمتنفسية   

الرا نحييو البطاييي  صرييم ا يوجيير ال ييرير المئييمس 02الاقطييي  يي  المق قييي   tombe raider يي   يييا     
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وتلير  ا ح  جهها يكاد التوب يترج  رها، المتاقي  يعيرب أنير ال يمكيل أ  وميوت اال  ، لليل الرجين  كروفت
الي    يا  يوجير المئيمس  ياد يضيل  صاي  الزنياد،  ا قير الم يهم  وسي ق  نفئي ي ويوس   تئيا ع دقيات القايف،   

 .االنبعا  صا  التوب

 
     

ل جعين لرفئير ايووا    يا يبعي   بعيم أ  قير  صيمو  طياا الريا ، فير المراسيفال مت     وق يأو      
صا  الئكو     نفئ ي المتاق  أ  اال وتاا أ   اق ووا   نفئي  لامتاقي    جميال  لاقطيي   قيم يكيو  بانئي ا  ي 

   أ يير فاج ييا ستيي  يبا ييت المتاقيي    يرقيين المتاقيي   ليي   يي    ييل  أ ستيي  يروييام المتاقيي   ييل الحييمة الم ا  ييي 
  .ات   نئم ر بالقط عي الئ م ا  يط  ر ا يرطبق صا  الاق أ رى   نفئ ي  أ ر كا  

 أ طيااالعادة يكو  سج  الاقطيات صاي  سئيف الظير ب التقر يي أ  اليرو   ييل الاقطيات الجتريا         
ال يكيو   رئيجما ستي   أ ه جيف   defilement التي  ولئير انئي ا  ي االو يال  faux raccords اليرو  

لظير ب  ؛ الموسي ق  ستي  يت  ير المتيرج بهيقياع أس انياصيل المتاق    قم يلطي    يزصجيظهر االنتقال  ااحا 
طييا    يييت  ذلييح صايي  سئييف الضيير  ة الم ا  ييي   صايي  اا اا يي اا أسجا هييا   سقهييا  يي  اإلالفر ييي   ريي  إلصطيي

 .سئف الحالي الرفئ ي لإلطا  

 ف فيييي ااسجيياو   د  ريييا  يي  الاقطيييي  أيضييا لاتيييأثير صايي  نفئييي ي  تتمو البعيييم الثاليي  أ  العميييق لتحميييمئيي ه
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 ريياا سيي كولوج ي الاقطييي أ  الم ييهم يكمييل  يي  انئييجاو  نييرى أ  ؛المتاقيي   ييل  ييال  اييق اللمييوب  يي  العمييق
 .اللناللن يعكر  بحي  يكو  رراك ورا   د ا   أ يجف  اإلطا ،صراار الالي الئيرما  ي ااساس ي دا ن 

    كونات الاقطي    ااسما سجمها يتما    ع  نوع الاقطي. 
  لتاق التيوا   الجميال    التقري    اإليحيا   ، نجيم الحر ي وتراسف  ع  يقاع الاقطي    يقاع المونتاج ،

انئيجاو وياو  ييل الموسي ق  الفيام يي   المعيان   70 ي  المق قيي   dead poets society ي   ييا  
 .ت    يقاع المونتاجالمرتجي    الفيا    انتقال الاقطا

 
 .في اللقطة األولى نشاهو الشخصية تراق  الوقت من المنره
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 .اللقطة الثانية مراشرة دقة لناقوس الساعة في الكنيسة تشير إلى الخامسة

 
 

اللقطة الثالثة مراشرة، طيران برب من العصافير في النهر القري  من الكنيسة ، انتقل اليها المخرج 
 .ع الوقة الثانية للناقوسعلى التوافق م
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 . الاقطي الرابعي لتا ي  يرزلو   ل الئال   وصم التر ج  ل المم سي   انتهاا الم او

  المونتاج يقاع ال وت يتما    ع  يقاع الاقطي    يقاع الحر ي دا ن الاقطي    يقاع. 
 الترئيق الئرد    الجمال   يل ال وت   ال و ة . 

راسف  يع سي كولوج ي المكونيات اإلطيا   يل  ت ي ات   سر يي   أسيما    س كولوج ي الاقطي وت 
  ولييو  ه ير   يماق ي لييمى  الئي كولوج أ  أ  يكييو  الجيو الئييرما    راسييبا لاجيو  ؛أايوات   ديكيو      اييا

  المكونييات لامتاقيي  التيي  وعكيير  الجمال ييي     سييال سز ييي الضييوا لهيي وفعييين طاقيييصما ييي ل  وييت  االمتاقيي    بالتيي
  .  تضمل استجا تر الرفئ ي التاقي  االنئجاولح ذ

  : اللقطة القريرة -

ري  الرهاييي الطب ل يي لحر يي الليا يرا . الاقطي القريبي ر   سمى اإلايا ات الروه يي بالليي اارم يي لائييرما
 كولوج ي جيود دالليي سي ل  اا او،  رم ها الر  ئ  وقويي  ومه   المحتوى اليم ا  ،  ومتيا  صيل بل يي الاقطيات  و 

 :«جا  لوك جودا »يقول ". ا  حئف ا    ا حمدة ال د  

   القطع ااكثر طب ل ي رو القطع صرم نظرة ال ت  ي سي  الرظرة ر  الجزا ااكثير وعبيير ا  ي         
الاقطيييي القريبيييي رييي  الاقطيييي ااكثييير  ؛الجئييم الب ييير   هييي  ويييوس  بيييا  اميييات  يييا يتحيييول باللاميييات س يييو ا  طيييوال  

 قيييم ولييييو  ااكثيييير صيييم ان ا  قئييييوة صريييم  تييييرجيل  ثيييين « مورنتتتتاو»، أ  «درا تتتتر»رييييم  تيييرجيل  ثيييين سم م يييي ص
 . «هيتش و »، أ  «برجمان»
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، سيي ما يسيي كولوج  ي هرييا نجييم  جهييي الرظيير ريي   قييم وعبيير صييل  ييا وقم ييي ال ييو ة ب ييكن صيياو  ييل دالليي    
 ييا أ اد المتييرج ذلييح،   رهيييا   ذثير، التوف ييف المتميييز لعراايير للييي ال ييو ة ب ييكن صيياو  التيي  وبعيي  ريي ا التييأ

 ييل  ييال ا ييتلالها  ييع بيياق  العراايير المتتافييي التيي   الئيي كولوج ووف ييف الاقطييي القريبييي  التيي  ومتاييح التييأثير 
وتضيييمرها الاقطيييي  رييي  اا ييي اا المر  يييي  الحر يييات  اإليميييااات  أداا الممثييين  اإلايييااة    اييييا الليييا يرا  سر يييي 

 يالئيييي كولوج مييييا  يرهييييا اليييي  جانييييف الاقطييييات بمتتاييييك  سجا هييييا إلصطيييياا الييييمالالت اللييييا يرا،  التيييي  وتيييي    ه 
 64".المتعمدة

  : اللقطة الم برة جوا -
ورولز صا  قطعي  ل المواوع   وعت  بالتفااين المق قي   لميها  همي الم ا  يي  يه را   ا يح الوجير    

، نجييم أ ضيين  ثييال  يي   يييا   رث ييي الحايي ،   يالئيي كولوجلاماللييي صايي  الفعيين الرفئيي    لهيي ا وئييم  أيضييا الاقطييي 
اليي   يعييالج سالييي نفئيي ي اجتماه ييي ل ت يي ي سييا ة  يي  الفيييا    التيي  وعييان   ييل الهاوسييي بئييبف أقييرات وترا لهييا 

 .  ل أجن الرج  

 
 .الشخصية تكلم نفسها بسب  األقراص التي كانت تتنولها

                                                      

64
 9998فبراير،  ،سيكولوجية الصورة السينمائية ، حيدر فيصل العسكري -  

http://elsada.net/author/haiderfaisel/
http://elsada.net/author/haiderfaisel/


 الفصل الثاني  المونتاج بين وعي المتلقي و الرؤية اإلخراجية

 

996 

 

 
 .الشخصية في مستشفى الم انين

أو  بعيييم الاقطيييي المكبيييرة جيييما  ييي  سيييا  الاقطيييات   التييي  وبييير  جيييزاا  يييل جئييي    وييي :لقطتتتة الم بتتترةال  -
 ييل المتاقي    الفعين  ي  اإلطيا    لتظهير وفاايين الحيم   المئيا ي اليم لتقا يأ   ال ت  ي  الوجر

     .   مى اقترا  ال ت  ات  ل بعضها البعض
  يجعيين  رهييا لقطييي سم مييي ريي  الاقطييي التيي  وقييوو  واييع ال ت يي ي  يي   طييا: اللقطتتة علتتى الكتتتف   -

   .التات  ها نفعال اال ر    ل   لها د  را الرفئ    ل  ياتل ا  ك ت يل يتعانقا 
  : اللقطة المقربة على الصور -

لتبر  أ عال اليو  ي الت  يقيوو  هيا المتاقي   يالرهوب  يل الفيراا   ال ت  ي   المتاق  ر ة واعف د      
ا  ف في د ا  ي أيضا ل راصي جو الحوا   ييل  ت ييل جالئييل  لي  جريف  ي  أ  الروو أ  الرظر  ل  المرأة  له

 ....ل  اصمن  أ  يل ال ت يل صاقي اماقي س ا ة سي  ورو   يل ر

سييم د التقيياا    ييرا لقطييي وبتعييم صييل الجييو القريييف  يي  اإلطييا    د  رييا  أ ل  ريي   : اللقطتتة متوبتتطة -
 ...لم      ال ا ع  ع جمع  بير ال ت  ات أ  اا اكل الما ا ي أ  اا  اا أ  ا

  : اللقطة األمري ية -
  اال تعيياد   و ييتمن  االقتييرا  ف فتهييا ب ييفي صا ييي  اييع ال ت يي ي  يي   ر ييز انعطيياب يقييع  يييل     

 .بئ كولوج يصا   فا ك جمال ي  ر ي أكثر  رها 
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وبيمأ  ااس يا اليف   اكل العا ي   وقمي  المم         ر  لقطي  ا اي لاتعريف باا  : اللقطة العامة -
 .البمايي    اا او   

  :التلقيزمن و م ان  -
  يوقفييرأاييبح المتاقيي  اليييوو ي ييارم  يامييا  يي  أ   كييا     يي  أ    ييا     يي  أ   ييمة   ر ييي يريييمرا    

  باوير   يحقيق اسيتمتاصر ، رين سي كو  التاقي  نفئير   التيأثير نفئير؟  إل يباع ت  ي اا   يكمار  تي  ي ياا ، 
...  ولير ولييرا  يا ا،  قيم ي يارم  صاي   ا يي رياوك أ   مبييوور  حميول أ  جهيا  وافيا  ثاثي  أبعياد الحا ن 

 .  ع ذلح ، وحقيق  را انعكاس الضوا صا  العيل لل يتلير

سيي كو  التييأثير أكبيير للييل نفيير الئييمات ،  هييو يضييب   تالئييماصا مييا  يي  ال ييوت صرييم ا يئييتعمن     
ل يييو ة ليييل يتليييير،   لليييل سيييتتفا ت د جيييي التيييأثير ،   أايييبح المتاقييي  يراييي  ،  ئييي اا ا االنفعيييالال يييعو ،   

اا يييياو الق يييييرة   يئييييتمتع  أ  ت ييييفح المواقييييع االجتماه ييييي   التوقييييك صرييييم المقيييياطع الفيام ييييي أ  الفيييييميورات 
 عيريييي  هيييو ي يييرك اانيييواع صاييي    ل يييياا ييير ، سيييي   حيييرك البحييي   ضييبوا صاييي   وايييوى بم ييارموها ،  اسيييما 

   اسييم  قيي  يكييو  اال ييتاب  يي  التقر ييي   طابييات المتاقيي   تلييو  ال ييو  ذات سيي اا  اسييم    ضييمو سئييف  ت
 .طا الجودة   التلويل دا ن اإل

الهيياوك ال ت يي  جييزا  ييل المتاقيي   ليين  ييا يكييو  صايي   ا ييتر يكييو  يت يير   يحيير بييأ  العييال       
نتقييال ال ييو  ه عتمييم صايي  ا أ يياسييم يراقبيير، الييما ا  لتاييح ال ييو  يتعاييق بيير بمييا أنيير ي ييارم بكيين سم م ييي   ال أ

تاقيي  لاقطييات ه حيم   ونتيياج  فيي   ييل ال ييو  يئييتوهبر صقين المتاقيي    يييرو  ذليح بحاالويير الرفئيي ي موحرييح ال
 .العقن الباطر ،

تتتييي  سييي كولوج ي اإلطيييا  التبيييرة  ساليييي نفئييي ي  عيريييي قيييم ال ييييم ك سيييببها المتاقييي ،  ييي   ن م يييي  
ي التيييي     الئيييمل ي  التيييأثيرات الب يييري مثايييي  ييي  التراكميييات الرفئييي يئيييبقي لامتاقييي   المت  الرفئييي ي الممعره يييي ال

 يييو    ا   حئيييف  ييين  ييي   ييين  كيييا  وتاطبييير الاكتئيييبها  يييل  يييال   يييارمور المكثفيييي لا يييو  لييي ر  ييي  الفيييي
 . ااسجاواإلطا ات   

صرييم ا يتعاييق اا يير ي سيييرما    اايي  طييا وعطيي  ال ييو  التيي  انطبيياع ه مييا بعييم لامتاقيي   أنهييا  يي     
بوطي وقر يييا   ييييت  ور يبهيييا صاييي  الطريقيييي الفيام يييي  ميييا أايييبح يحيييم   ييين را  ييي   ييين المجييياالت بال يييو  المضييي

 ريي   المكتئييبات  ريي   يي  سييم ذاوهييا ولييو  سييام ..... الفووو راه ييا   اإل ييها    المئائييات   اانفو راه ييا 
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ا  طيوفئيير الظيوارر   يل الواايح أ  اإلوير صاي  وأ يين   لامتاق  لمواجهي التأثير   التعا ن  عير   قم    عر  
  يتاقيير المتييرج   يي   يين  ييرة ه ئييتلن م ئييتمر  ييع المتاقيي  ، ريي ا التحيي   ييماص  يي  ديرا  ك ييي  ئييتمرة   وحييم 

اي  وليو  ا   اايي  ي  أنيواع اا ياو الالرفئ ي   صا  الرفر التحايا  ل حقق  عادلتر الجمال ي    الفيي تالئاو  ا
 .س كولوج  ذات طابع

 ضاصك  ونها و من سي كولوج ي د ا  يي لإلطيا     وأثير   ر ا الئ اا ولو  س كولوج ي الاقطي ذات  
ولو   وا ذلح سي كولوج ي الريوع لق يي الفييا   تليو  ذات طيابع وحاياي  نفئي  لاظيوارر  ي  الفييا   تتليو   ي لح 

 :االنفعال الرفئ  الرفئ ي  لاحاالت  أ رى  ظارر    ئتويات 

 الفيا  ا أسموتعاق بمجريات  :الة نفسية دراميةح . 
 ا  أ  وتعايق ت الفييا    التاقي    المونتياج    ائيفي الفيياوتحمد    ووف يف جمال ي :الة نفسية جماليةم

  راج يبالمترج   الرتيي اإل
 تت ي    صا  الرفر التحايا    وتعايق بئي كولوج ي ال ت ي ي  :حالة نفسية ذات طابع تشخصي 

 البطال 
 وتلييو  لييمى المتاقيي   ييال انعكيياس الضييوا أ  صرييم ا يتاييق الحيياالت الرفئيي ي  :حالتتة نفستتية ضتتمنية

د اك  الحئي  يئيتمصيها اإلد اك   وليو   ي   ئيتوييل  ئيتوى اليوص    اإل ؛ الئابقي    ااي اا يرة
 ؛الا ص  أ ث  وتعمى صتبي اإلسئاس    ورته  ه ما يئم  العقن الباطل 

   رسييييها المتييييرج  ييي   ضييييمو  العمييييق الت التييي  ا  الحيييي باسيييتتراج اللمييييوبالمتاقيييي  أ  يقيييوو         
 . ل  لافيا امالج

 التكوينات النفسية في األفالم األمري ية4.0

 .االنفعال -
 .الفرم   الئر   -
 .الحز   -
 .اللضف -
 .التوب -
 .الراا -
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 .الضحح -
 .ال أس -
 . يبي اا ن -
 .سئل الظل -

 :اإلدرا  الخفي و عترات التمويه8.4 
أ  د اسيي اإلد اك  الرفئي ي،يعود البح   ي  اإلد اك الحئي   لي  أكثير  يل  ا يي صياو  ويمايات الفيزيياا "   

،  اليي   يعريي  sublin limen ييل الم ييطاح الاويريي  الفرصيي   subliminal اإلسئيياس، يييأو  الم ييطاح 
 تعبيير أدا ، . العتبيات ييم   سيول وحمييم   يا  وعرييف اإلد اك  الع يريل،ست  ثمانير ات القر  ". وحت العتبي"

صتبيي اليوص  ري    القيم ة صايي   ي  سييل أ   ؛" 65سيم  الت يو  المميو   ييل العتبيي الموايوه ي   العتبيي ال او يي
  رييو وييأثير الحييا ز صايي  الفليير  العاطفييي أ  القييم ة صايي  اوتيياذ القييرا ات   ئييتقن،ق يياس التييأثير أ  التييأثير ب ييكن 

".66 

 .صتبات  ل اإلد اك 0رراك صادة 

ا بحي  يتع   صا  الفرد  د اكر اال فيكو   يها الحا ز : العترة الونيا لإلدرا    . جم 

 . يتفاصن الفرد  ع الحا ز د   أ  يم ك ذلح: عترة اإلدرا  الفسيولوجي

 .الفرد يتفاصن  ع التحفيز  يمكل أ  يكو  صا  صا  بر: عترة اإلدرا  المطلق

 سيالي  موريي ، لتليو   نرايي صاي  ري ا الرحيو ، .  لي  التحفييز الفيرد يرظير  يوص : عترة اإلدرا  الواعي 
 67."يجف أ  يند   ل  استجابي الا ص   ل الفرد

قيياو العاميياا  يي  واييح الفتييرة .  يير  االرتميياو بظيياررة اإلد اك التفيي   ريي   تييرة الحيير  العالم ييي الثان ييي"     
  صايي  وييم يف الط ييا يل صايي  ، ل ئيياصمر TachistoScope « تاتشيستوبتت وب"   ت ييم   جهييا  يييمص 

التمييز  يل طا رات العم    الطا رات ال يميقي بئيرصي  بييرة وجعاهي  ي يم    أسكا يا  سيا مي ب يكن  يو   قبين 
انه   انوا يعانو   ل   كاي  بير    ومييز الطيا رات  ميا أّدى  لي  س يول اللثيير  يل سيواد   ، وات اا ا 
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   - Cerveau &Psycho - n° 49 janvier -février 201 p24 
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  - Stanislas  Dehaene, L’inconscient cognitif et la profondeur des opérations subliminales 
67

  - Voir, Erica Guilane Nachez, charre de psychologie cognitive expérimentale, premier cours p6  
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   .طأ طاا نا  صا  الطا رات ال ميقي بالت

صا   فها  او  بئيرصات  تفا ويي،  ييم س العامياا  د د  TachistoScope  يعمن ر ا الجها     
للييل اا يير اليي   أدرييش  ،أ عييال اا ييتات  ييال  تيييته  لهيي   ال ييو  التيي  وعييرب صايييه  بئييرصات  تتافييي

وعيرب صاييه   يز ل  العاماا رو أ  اا تات استطاصوا التعّرب صا  ال و    ومييزرا   التجا   لهيا صريم ا
 يييل الثان يييي أ  صاييي   يييكن   يي ض   يتفاصييين  عهيييا ال  ادييييا   وعيييم أبحيييا   تعيييّمدة  144/1 يياطك ال يتجيييا   

 . أقا ورا ه ما بعم ست  صا  الحيوانات ، ووااوا  ل  نتا ج  مر ي  عا  

 يرريا  ذا   ستي  اللا ريات اا يرى وئيتط ع وميييز أ  ايو ة أ   اميي أ   يكن أ    ر  أ  اإلنئا     
 ل أجيزاا الثان يي لليل اا ير ااري  ريو أ  ري   ال يو   000/7 ّرت     جال نظر  بئرصي  اطفي و ن  ل  

التاطفييي التيي  ال يرارييا  ال يميزرييا سييوى العقيين البيياطل ، ريي  أكثيير وييأثيرا  صايي  و يير ات الفييرد   وفلييير   ييل واييح 
 68.الطب ل ي    الحالي  ال و  الت  يرارا العقن الواص  بمعمل طب ع 

 :المنبهات و التمويه

المربهيات التي  و ياد ر يو  يا  ي   ين  قيت    ي   ين  كيا  ستي   يال  أالب أ اويو  ا يكو   اإلنئا 
 ي  الئياوك "  ر يز اليتحك "اليرفر ري  )الروو ولو  ر   المربهات أ  الحوا ز  يعو يي أ  ال  يعو يي ، سيي  أ  

 ري   المكيا  الي   ييأو  ه ير .  ، لتحقيق ااريماب التي  نطميح  ليهيا  الم اصر  العواطك  اا عال   د د الفعن
"  صييادة  ر جييي: "بلبييا ة أ ييرى  التموييير، سييي  يكييو  قيياد  صايي   قريياع الييرفر  تليييير  ييا يجييف أ  يكييو  ، أ  ،

 69.(الرفر لائمام  واول التلييرات المطاووي

  د عريا  ليي  العمين  يمكريير التيأثير  قيي  يتفيق البياسثو  صايي  أ  اإلد اك الا يعو    ييير قياد  صايي"      
لليل العامياا ال يتفقيو  صاي   يمى ويأثير ري   . التمويير يمكيل أ  يئيبف  ثيا   ي  المتاقي  ؛صا  الت ا ات الرئب ي

 ييل ناس ييي أ ييرى ،  ؛يقييول الييبعض    اآلثييا   همييي  يقييول الييبعض اآل يير    ريي   اآلثييا   ييير  قرعييي التقر ييي،
بأ  الرسا ن المموري ال يمكل أ  وجعاريا ن يتر   يي  ا ال نحتاجير أ  ال نرييم  ال يو   العميم  ل العاماا يقولو  
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الباب السري للتأرير على عقلك الباطن  Subliminal Advertisementالرسائل الخفية ،عالء الحلبي -  

https://www.mo7itona.com  
69

  -  Voir, Erica Guilane Nachez, Reprogrammez-vous avec Le Subliminal Visuel, Strasbourg   

Pp 4/5 editions.com-cortex-relaxation.cowww.neo-de-www.cdFrance  –Éditions Neo Cortex ,Strasbourg  

https://www.mo7itona.com/
http://www.cd-de-relaxation.cowww.neo-cortex-editions.com/
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 70"   الواقع (: ننثر صا   عن   ا  ا)المموري ال ولو   عالي  ال صا  الم اصر  للل ل ر صا  و ر اورا 

ييم  ها  اأ ي ايم  ها اليوص     أ  اارراك  ،ولو   ئتقطبات سئ ي  الر ا ح   اااوات   ال و     
ستيي    لييو  ييا   اموسييا   قييم ولييو   باإلسئيياسيلفيين صرهييا الييوص    ال وضييب   أ يي اا  للييل رريياك  اإلسئيياس

سيا ز   لي بئف ان لال الوص   ي    يكاي  يا  هي  وايتق  بيالحواس   ال ويم ك  ي  وايح الاحظيي  هي  قيم وحتياج 
ا  ال يييو  التييي  واتقطهيييا العييييل   ه ميييا بعيييم لاتييي  ر أال أنييير ررييياك  ئيييتوى  يييل المربهيييات التييي  ال ويييم ك وما ييي

اااييوات التيي  واتقطهييا ااذ    للييل العيييل ال وئييتوصبها   ااذ  ال وئييمعها   للرهييا ويينثر صايي  سيياو  اورا   
 .العيل  الم ا : صرم ا نم ك العراار التا ج ي ، يت   اع صضويل    صاقي  با رة" ؛وفليرنا

 :العناصر الرئيسية للعين" -

ياتقطيييا  أ يييعي الضيييوا  يرلئيييرا ال يييو ة )رييي ا  الجيييزاا  يت ييير ا   ثييين العمسيييات  :ةالقرنيتتتة والعوبتتت-
 ؛يت    ن القرن ي صل القزس ي  واسطي  لاري  يا   ،  ريو الجيزا التيا ج   يل العييل(. الماسظي صا  ال بك ي

 . سظتهاق فها أ  وق يررا وبع ا لمئا ي اا  اا الت  ومت  ا الضوا،لتحئيل انلئا   صضاي،العمسي ر  

ر   جموصي  ل التايا التي  ويبطل الجيزا التافي   يل العييل  التي  وحيول الضيوا  لي   :شر ية العين -
 ؛ري ا ريو المكيا  الي   وليو  ه ير  ثا يي المتيا ي  ، ري  ااري  ،  وعيم سيمة الب ير ري  ااقيوى .  سالي ص ب ي

ا لاوايول صرم صرب او ة صا   ا ي صا  سبين المثيال ، يئيتلرا الضيوا الي   وربعي    رير  قت يا ق يير ا جيم 
 .وبق   بك ي العيل  طبوصي  واسطي ر   ال و ة ست  يأو    ر إل فا ها.  ل   بك ي العيل

 ف فتهييا ريي  و ييكين اييو ة اجئيياو  ا ج ييي صايي   ييبك ي العيييل،  نهييا : ليي لح، لييل ولييو  العيييل  اه ييي  
باللا ن وقريب ا لاتحك  و و  دقييق   ا ين لاعيال  نقطي االنطاا لئائاي  ل التحوالت الت  ستقوو  تعب ي الم ا  

ريي ا  ييا يفئيير لميياذا يمكييل أ  يعا يين الييم ا  الرسييا ن الممورييي، وبقيي  ال ييو ة  طبوصييي صايي   ييبك ي  ؛التييا ج 
 . العيل ست  بعم ا تفا ها  للل ل ر بالقم  اللا      يت   د اكها

وظيين ال ييو ة الماتقطييي بييالعيل ": ال ييبك ي   انطبيياع الئيييولي صرييم صييرب الفيييا  يرجييع  ليي  فيياررة ثبييات  -
 71." طبوصي لممة وقا   ص ر الثان ي  مال   ل أ  وتتف  صا  الفو 
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 Vالربائل المموهة : 
 ييي  ساليييي اإلد اك  ؛ لليييل  يييمال  يييل الت يييو  الضيييمر  المموريييي،ال يمكيييل أ  نتحيييم  سقيييا صيييل ال يييو  "

ريي   ريي  سالييي جييزا  ييل الما ييقات  ؛يهييت   هيياال يييت  الرظيير  يي  المعاو ييات  ييوص  ا  الم ييارم ال  الضييمر ،
يمكييل  عالجييي المعاو ييات الييوا دة  االرتميياو، ذا أ ليرييا المزيييم  ييل . اإلصان ييي التيي  يييت  صييرب  اسييمة صايهييا يو   ييا

يييت  وقييمي  المعاو ييات بطريقييي ال  الحئيي ، للييل  يي  سالييي اإلد اك   اه ييي، يي  ريي   الما ييقات بطريقييي  ااييحي 
 والتيال  ،  اميا أ كيل  د اك  ؛ ، بلض الرظر صل  قما  االرتماو الي   ييت  ووجيهير  ل ير وص  ؛ يمكل  عالجتها

 72".ال و ة ب و ة  اه ي ، ل  نعم نتحم  صل اإلد اك الحئ ،  للل صل اإلد اك الضمر 

 :التمويهعترات 

  .fight clubوما ا المتاق  ال يب ر   ال يكت ك التموير   ال يم  ر : عترة التمويه الخفي

التر ييز  إلطيا ، قيم يم  ير المتاقي   ي  سالييسيي  يقيع التمويير  ي  صميق الحقين    ي   ا  يي ا:  التمويه العميق
اليي   يحتييو   يي   ضييمونر  سييا ن   ييفرة ، يقييوو المتييرج  توف فهييا دا يين   serenity، نجييم  يييا   ييع الاقطييي

و  ال ت ي ي  ئيالمي وما يا   لليل الفيا    ولو  ر  الحيا ز لتفعيين ال ت ي ي  يال أسيم الم يارم، صريم ا ولي
 جأة وبمأ وقاون  ن  تي يأو     طريقهيا  يل د   أ  ولتير     أنهيا وحوليت  لي   يتي أ ير   بعيم ذليح 
يتفطل أ ورا  ل   امي سر يرطقها ليبطن  فعول الحا ز ،   ي رم لرا  المترج      هم ويال  أ  التفعيين  يا  

 .الاقطي صل طريق  سالي  موري     طا   ا ي دا ن
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 اللقطة األولى هي للشخصية في حالة مسالمة

 

 
 اللقطة الثانية هي للشخصية تنظر إلى الشاشة
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خطبوط ال تستوعبها ألاللقطة الثالثة للشاشة التي كانت تنظر إليها  و نالحظ كتابة خفية داخل ا

 العين الم ردة التي ال تور  السرعة التي تمر بها

 
 .المموهة داخل الشاشة التي قامت بتفعيل الشخصية و جعلتها تتصرف بعنفلقطة لتفكي  الربالة 

   :المزدوجالتمويه 

 يال اسيم  كونيات اإلطيا  يم  ير المتاقي   لليل   با يرة  يلسي  يقوو اياسف التمويير  تمريير  سيالي 
ررة للرهييا رريياك  سييا ن  يي  وواايين  ئييتمر  ييع العقيين البيياطل قييم ولييو     ييي وما ييا ا  فييا؛ ال يئييتوصف  ملوليير
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 .بالعيل أ  ولو    و ا صادييي جيما ال ون ي  بعييل االصتبيا  اا ل     و ا ال يمكل وميزرا لاوراي  أ كاالوتف  
Plusieurs plan subliminal des films 

ا صاييي  قيييوة )وتتايييك صتبيييي الل يييك صيييل المعاو يييات  يييل  يييتي آل ييير "     صاييي  سيييبين المثيييال، اصتمييياد 
،  ييه  ال ييو  الممورييي لهييا رالييي  ييل اللمييوب ، سييواا  انييت لييميها القييم ة صايي   ال ييو  الممورييي لفتييرة طوياييي

 التأثير    ساو را أو ال؟ التطو ات اا يرة    صاي  اليرفر وظهير أ  ري   اآلثيا  يمكيل  اسظتهيا  ي  المتتبير
 73.)لفترة طوياي ،  انت ال و  المموري  اي ي باللموب

الت يير ات  صايي وييأثيرا  أكثييرلتيي  يتاقارييا الا صيي  قييم ولييو  ا   اإليحييااات ريي      ريي ا اللمييوب       
الترييوي  الملرط ئيي    ورت يير بالو ضييات الضييو  ي صايي    بييمأوعميين  ثامييا يعميين   أنهييا  وعقيييمرا     اإلنئييان ي

الحئي     اإلد اكيتعايق العقين اليواص  بيالمرطق   الماميوس أ  ؛ الئييرما أ   ل ا ي صرم ا يتعايق اا ير بالتافياا
 ...ااكن  االنفعال   التوور    تالقرا ابكن التفااين المحئوسي   ال عو يي  اوتاذ  يهت 

رو العقن المم ر    اح التعبيير  هيو المحيرك التفي  لاظيوارر  يمكيل القيول أنير  ،أ ا العقن الباطل     
 حادثيي نفئير ، ر     سيم ك ذاك بمجرد التعمق    التفلي اإلنئا بطبعر    أنر  تي ثا  يل ش  ع  أنان 

طل أ  يكييو  سييا ما ه فعيين  ييا باسييتطاصتر الحفيياظ صايي  سييا ي نفئيير ستيي    لييو اييح  باليي قيينلع ليين  ييا يهيي  ا
اوتياذ القيرا ات  أ  يرد الفعين المفياجو  اا ير،   هيو يقيوو  توج ير و ير اور صريم ا يتعايق اإلنئا  أجزاابجزا  ل 

 . الا  ادييالحر ات  أ الئي ي أ  االست ا  

 ي  الحياالت العادييي ،    اإل اد صرم ا يفقيم العقين   ياو اا يو  أ  التوج ير  اآلل يمئن ليتر الل ادة       
ت  عيا ب   يي الفعين   العفوييي  لليل يكيو  لير  حر يات قيم اكتئيبام صاي  واقمينئيا     يعتيتم    ع نفئ ي اإل

 .االح سا ار  ئبقي وجعن واقا يتر    

 ثبات  جود ااي  يل المربهات المموري  المواقك أ  الئاو  ات سع  صاماا الرفر االجتماص  إل"

 : أنر Chenouf شنوفيقول .   راصاة طرا ق صمن المحفزات المموري صا  الئاوك

 ؛ " ذا  انييت ال ييو  الممورييي ال وئييمح بهنتيياج سيياو  ات جميييمة ، هبه كانهييا ور يي   االست اجييات الحال ييي"
لا ييعو   ال يمكييل لامييرا  ال اإلاييرا  صايي  التمييييز  يييل  اسظييي فييوارر  و ييكن أكثيير دقييي  يياإلد اك  اإل ييماع ا

ا   التيييأثير صاييي  سييياوك ال يييراا صاييي  الميييمى ( بضيييعي  ياييي  ثان يييي) تيايييي اليييمالل المموريييي  ييي  الميييمى الق يييير جيييم 
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ييا  يييل اإلد اك اإل ييماص   اإلقريياع د   اإللميياو ل ييي أ   ييير ذلييح لاتمييييز  يييل التاايي ي اا   " الطوييين  للييل أيض 
   74."لامالل  المتمثاي    الترقف  اإلد اك المموَّ     بمأ اإلسراد لتاا ي االفي لإلقراع المموري

يت  ووف ف الرسا ن المموري    الفيا  أثراا المونتاج سي  يضع او ة    لقطي ومير  ي  جيزا  يل      
يفعيين  ي ا  ييماو المتاقيي  ال يتواايين  الثان يي سييي  واتقطيير العييل   للييل ال وم  يير  يين يم  ير الا صيي    للريير ال

 جير، سيي   أكمين ع صقار الباطل ،   يت   اعها    المكا    الز ل المراسبيل   يقوو المونتاج  واجبر صاي  
أ  الموسيي ق  التيي  وافييت  اإلسئيياسوواييع  يييل ال ييو  التيي  وراسييف سر ييي انئيي ا  ي   ال ييوت اليي   يضييف  

 . اإليهاو  االنئجاو ست  ال يكئر و رف الوص   واعها  بر  صا أ االنتبا  

يمكيل القييول أ   ئيألي التموييير  مييا ري   عر اييي ب يكن  ثييال  ، وفتييرب أ  الجهيا  التقريي   ثيين "      
الميراد  75؛ ل المحتمن أ  ونثر ر   ال و  المموري صا  سياوك المتفيرجيل. الئيرما يضمل  نتاج او   موري

  ولييو  رييي   ال يييو  ...  س اسييي ي أ لييا  أ  عيريييي  ايييميولوج   ن ييير أ  رهييا قيييم يكييو  أ   ييي ا وجروييي صام يييي 
 .أ  ولو   تابي  عيري أ كالب ريي صاديي وحمن   و    

  :الصوت الغير المسموع

يئيييتقطبر   ررييياك جهيييا  ايييوت يمكيييل   الا صيييلليييل  ااذ ييييرو  ال يييوت التا يييت سيييي  ال وئيييمعر   
  لي طريقهيا  با يرة  وأ ي الرسيا ن المموريي  .ه ميا بعيم  ال و  المموريي  ميا سيراسظر  اااواتاستتراج  رر 

الا صيي     وواييع  يي  سيي اا  تتاييك صييل الئيي اا العيياو لا ييو ة العاديييي  هيي  ال وأ يي  نفيير الئيي الي الع ييب ي 
 .الت  وأ  را الرسا ن العاديي 

  -usual suspect le devil n’existe pasبتراتي يات التمويه رقول ا -
ال يوجيم  رييق  يل صامياا االجتمياع "، ( 1194-1111صال  اجتماع  ريم  ، ) مارشال م لوهانقال   
يرفيق المعاريو   ؛لترا ر  ع  را اإلصا     البح   استتماو الب انات االجتماه ي القا ايي لاسيتلال قاد  صا 

ك   ييير  ا ييا ات الييم ال ات  يين صيياو  يي  البحيي  صييل  د د الفعيين العا ييي   ح ييها ،  يعييم  نتيياجه  هبييا ة صييل وييرا

                                                      
74 - Jacques Araszkiewiez. L’influence des images subliminales: Une approche critique,   

télévision et ses influences, De Boeck; INA, pp.208, 2003.   
75 - Hugo Etiévant Le pouvoir des messages subliminaux Qu'est ce que c'est?  

23/02/2002 http://cyberzoide.developpez.com 
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 76. "صاد  لاب انات المتعاقي بالتجروي  الم اصر الم تر ي لامجتمع  كن

  يا   لاتموييريت   د اك او ة  با رة ،  واسيطي  حفيزات العييل   ري ا  يا ال وم  ير الحيوا ز بالرئيبي     
  وفئيير   أنر  يل  يال ويم يف العقين صاي  الم يارمةالظوارر الت  ي  يمكل  اسظي . وتئر   أنهاأ   اإلد اك

 . ، أ  يراقف و ر اور   يرقمرا   يحااها   يراجع نفئر يو  ا 

العيياد  ال يتواايين  ييع صقايير البيياطل  ييهذا  ييا طييو  قم اويير   سييا ل التواايين  عيير ه كت ييك  اإلنئييا    
ب ييير يئيييتط عو  التوااييين  يييع صقاهييي   لليييل رريييا ييييم  ها  تا قيييي التييي  قيييم اللميييوب الييي   يت  ييير   القيييم ات ال

  .اإلد اك ل  أ رى  رساي   ل   يرتقاو   اإلد اك  ياز رر بل ادة الباطر  

 

           يتطيييييو   ئيييييتوى و ييييير اوه  اليو  يييييي   يتعيييييا او   يييييع المواقيييييك بحرليييييي  أدا هييييي  يتحئيييييل  ئيييييتوى     
 يل  تييي   وفئيير    ير ئيتوى   لي الحاول  بئاطي   يبئطو  اا ي اا المعقيمة،   يروقيو    يجاد يئتعطو    

 ييير    تاقيي        فييرا  يييل  تاقيي  صيياد باسييتعمال اليي  اا    ريي ا  ييا ي اا يير  قييم يتعاييق  وأ ياهييار   الظييوار
 .صاد      جال الئيرما   الفل

    ريي بالرسيا ن الممو  اا ر ااي ه ما يتعاق   ر   ل   وتلير  مة االستجابي لافيا   ل  تي      
يتوااين  عيح   يحي  ك   بالتيال يعيرب   يف يتعا ين  عهيا    م ييم  ها الا صي قي ،اااوات الت  يي  ي  الفييا 

   .تلير  كن  جوديتهاي    ليهاعرم ا وول  ارتما ا لاظوارر سترارا صا  سل قتها   وتتاك نظروح   ، رها 
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 Iفيلم نادي القتال  فيالمونتاج  إستراتيجية                                                        

                    قسم تقني تحليلي و قسم تطبيقي يعكس العمل التقني  :قسمنا هذا الجزء إلى قسمين

                                                                   . القسم التقني التحليلي :أوال

 بطاقة تقنية للفيلم  -

  نادي القتال  :األصليالعنوانfight club   

 دافيد فينشر :المخرج David finsher 

 جيم اوهلس :سيناريو Jim Ohels  

 تشاك باالنيك :السيناريو مقتبس من الرواية لـ tchek belanic  

 بطولة : 

o ادوارد نورتن،Edward Norton  

o  د بيت براBard Pitt  

o هيلينا بونهام كارتر Helena Bonham Carter 

  جيف كرونينويث :مدير التصويرJeff chroninoth  

  دقيقة 831 :الفيلممدة. 

 

 

 

 



تطبيقية دراسة  الفيلم في دالالته و الخفي المونتاج بنية  الثالث الفصل    

 

162 

 

  :تقسيم الفيلم -

  :معانة و انتقاد :البداية - أ

رق و عدم ، يعاني من األ حداثأللاألولى في الفيلم و هو الراوي  ةالشخصي، مع جاك الفيلم قصة تبدأ  

فيرفض  نفع ، يعد يا أن مفعول األدوية المعتادة لم خاص بم يذهب إلى الطبيب ليعطيه دواء، النوم 

  .ان ليعرف معنى المعاناة الحقيقيةالطبيب و ينصحه بأن يذهب إلى لقاءات مرضى السرط

 اكل و ذوي المش للمدمنين األخرى يذهب جاك إلى هذه الجلسات و من ثم يذهب إلى الجلسات  

يتعرف إلى شخصية ثانية و هي بوب ثم يتعرف إلى مارال و تصبح هذه الشخصية . النفسية األخرى 

و بعض الصراعات الدرامية ذات طابع متالزمة معه طوال الفيلم، تنشأ عالقة صداقة بين جاك و بوب 

  .رومنسي بين جاك و مارال 

اني من مشاكل في العمل و ينتقد عمله جاك يعمل موظف في شركة سيارات و يع أنيتضح بالموازاة 

،  و تلك الجلسات التي و نفسه طوال اليوم، يحلم ببيت جميل و يعطينا مواصفاته في بعض المشاهد 

جعلته يتوغل في عالمه الداخلي من خالل  أنهالم تؤثر فيه كثيرا على الرغم من  أنهاكان يحضرها يبدو 

 . لى عالمه الخاصتوغلت إ ارالمأن و يكتشف  التأمل الداخليجلسات  إحدى

 :نشأة نادي القتال  - ب

، حيث ينتقل و هي تايلر و يصبحان صديقان  أساسيةشخصية  ليالت العمل يتعرف إخالل إحدى رح

يقدم لنا الراوي   ؛عندما كان غائبا ،القديم الهش بعدما انفجر بيته بسبب الغاز تايلرجاك للسكن في بيت 

و متمرد ذو أفكار متمردة ، يعجب جاك بشخصيته و يصبحان صديقان بائع صابون  أساسعلى  تايلر
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ممنوع منعا بات التحدث  " :و أهم أول قاعدة فيه هي د، ينشان معا نادي سري للقتال و يكونان له قواع

 ."عن نادي القتال

. يتكون هذا النادي و يتطور و يصبح فيه أعضاء كثيرون و يشيع صيته و ينتقل في كل مكان

 .حدث الشجارات في مكان سفلي للنوادي لليليةحيث ت

 :مشروع الفوضى -ج

و يصبح األعضاء كلهم تابعين له ،  تايلريتطور نادي القتال و يصبح أكثر تنظيما بقيادة 

جاك  اإلثناء يجدكالجيش بلباس موحد يقومن بتخريب المؤسسات و نشر الفوضى و تفجيرات ، في هذه 

. أخر من يعلم ، فيغضب و يواجه تايلر لماذا لم يخبره بمشروع الفوضى نفسيه بعيدا عن المشروع و هو

كل شيء يسير على ما يرام، و أن مالية و الرأس الشركات الكبرى والمادية و  نه مشروع ضدأخبره تايلر أ

بسرعة و يجد دائما جاك نفسيه بعيدا عن الحدث و لما يسأل عن  األحداث تتطور، على الرغم من ذلك 

، و يخبرونه بأن القاعدة  "كل شيء يسير وفق المخطط يا سيدي"ن أيرد عليه األعضاء بدائما  شيء ما

جاك من مدى  أكثرال نطرح أسئلة عن مشروع الفوضى، فيرتبك  أنهو  الفوضىلمشروع  األساسية

 تايلر يغيبعن جنونه و في هذه األثناء   تايلريوقف  أنفيحاول  األحداث، ليه اآلمر الذي ألت إخطورة 

هو شخصية وهمية و هذا في الحقيقة   تايلر أنجاك  يكتشف  تايلرجاك  للبحث عن  و خالل رحلة

على جاك و يحاول إيقاف المشروع و  األمرو يختلط سيكيزفرنيا يكتشف المتلقي أن جاك لديه مرض 

 . يين جارة عالمأهمها برجي التعملية و هي تفجير مباني من مدن كثير و  بأكبرالذي سيقوم 
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II  في الفيلم المونتاجفلسفة:  

الفيلم كان نعتبر شخصيا فيلم نادي القتال من أفضل األفالم الفلسفية و السيكولوجية في تاريخ السينما  ،  

تقوم مجموعة من الشباب بتفجير   ، 8111الفريد من نوعه  في عام هو  ؤات و بالتن  يحتوي على 

 .  1008طريقة التي حدثت حقيقة في سبتمبر برجي التجارة العالميين بنفس ال

  ،تمرد على طبيعة األشياء و العالم و الفنيومن الواضح أننا  نراه إستراتيجية جديدة في المونتاج  ، 

 .الموجهة لعامة الناسخطابه موجه إلى ذاته، يخرج عن طور السينما التقليدية  

الفيلم الملموسة  انعطافاتيجاري انحرافات و مونتاج ذو ذهنية  بليغة و أسلوب فلسفي متناسق، ال

ذات طبيعة و الموسيقى   إليقاع الشخصيات ،  يصغي  كأنهمن تصوير و زوايا و أفكار و 

و خطاباتهم و  أوضاعهمتشكل مالمح الشخصيات و ،  psychédélique سيكولوجية  بسيكيديليكية

 . ث تحاكي اللقطات و مرونة التناغمحينفسيتهم 

داث و حالدرامي لأل اإليقاعو زيادة حدة  النفسية ينبثق من توتر الحاالت ، حيوية و الجموحالب مليء

البد من    أحزمتكم، شدو : "لما سيحدث حيث يقول جاك  األحزمةيتناسب مع دعوة المتلقي لشدة 

  ". جديدة للمحاكاة و مسايرة األحداث إستراتيجية

لحظات زمنها النفسي و الدرامي ألهم ال و يعطيسير العواطف ي ،الطاغي في الفيلم أسلوب الراوي نالحظ 

 .إيقاعهاو 

،   و المصطنعةالرغبات االستهالكية المزيفة  إشباعاالعتراف بأن الذات قائمة على  :الذات   نقد 

ينعطف المونتاج  ، تثير  مشاعر القلق و الغضب الدائم في اللقطات المقربة و النفسية  تأصبح
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لتوازي لينقلنا بين العوالم الحقيقية و الوهمية و تبيين التناقضات بين الواقع و الخيال و بين ا بإستراتيجية

 .خراجية فهي فريدة في خلقها اإل الضعف و الجرأة و بين الخمول و الحيوية  ليحدد  الرؤية 

لة رسا مثل ظهور تايلر في الخفاء على شكلقد ال يستوعبها المتلقي  و يحمل رسائل في عمقه 

ني ن العين لتترك المجال للعقل الباطع s starbucالحركة تخفي القهوة ستربكس  انسيابيةو نجد ،مموهة 

مما يسمح لنا بأن نعتبرها  وسيلة للتوجيه و التأثير و استحضار عاطفة المتلقي و تهيئتها لما   ،وحده

 . م الحقيقة و وه األفكارأي الربط الالشعـوري بين  واقع القصة و عبثية  ؛سيحدث 

و اللقطات وللتعبير عن الحاالت النفسية للفيلم و  األحداثو  لإلخراجهو امتداد  وألن المونتاج

حيث  ؛الظواهرالتشديد على توتر اللقطات و انتقال الصور و طرح األفكار و  المتلقي، معالشخصيات و 

 .على المتلقييرصد لنا ذروة الفيلم من خالل تقدم درامي يتوازى مع وقائع الذات 

اعتمادا على المونتاج المتوازي و الذهني  حيث يضع لكل  ؛محكمة في الطرح دينامكية ويبرز

ن بين انسجام و تناسق تامي مشهد خطته و حيويته و تفاصيله البصرية و المعنوية و الصوتية في 

 .وحدات الصورة 

فيلم و عوالم الشخصيات   كما متوازنة في تواصلها مع المتلقي من جهة و مع طابع ال فكانت   

بشكل متعمد في محاولة  أخرى صاغها المونتاج بشكل جمالي حيث يربط الدال بمدلوله تارة و يفصله تارة 

؛ متجددة لخلق استجابة من شانها يدخل المخرج في وعي المتلقي و يسبح المتلقي في خيال المخرج

متمردة من الفلسفية و نفسيته ال ج  جمالية الفيلماستطاع عن طريق المونتاج الذهني أن يبرز لنا المخر 

 .دراك الروحيتقي الفيلم إلى مرحلة العبث و اإللير  نتايلور دردخالل ظهور 
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 تقديم الشخصيات

، يعاني l’insomnie األنسومنياشخص عادي، موظف ممل يكره عمله ، يعاني من األرق و : جاك

ال يستطيع اتخاذ قرارات .  ، خامل ، ناقد لكل شيء ةاألدوينفسية حادة ، جسمه يرفض  اضطراباتمن 

 .شخصيته ضعيفة 

فلسفية و متمرد على نظام العالم  أفكارمبدع ذو  ،يتمتع بحرية التصرف ،قوي ال يخاف ،جريء: تايلر  

إنسان رافض للرأسمالية   ، يملك ثقة عالية بالنفس ، الجديد ، يعمل بكد و يصل دائما لما يسعى إليه 

 . و لديه نظرته الخاصة للقيم ا للمؤسسات رافضا ومدمر قيمه الخاصة لديه 

 اللقطات و زوايا التصوير 

وسرد الفيلم عن طريق اللقطات القريبة بشكل مكثف و التي ، أحيانا تعطي إيحاء فلسفيالمشاهد  عبثية

ء بالغموض و كان اإلطار في مجمله العام ملي الشخصيات حيثتتناسب جدا مع سيكولوجية اللقطات و 

 .يراالكامو الرسائل المكثفة و التي تتناسب مع حركة  األفكار

  :نقد الفيلم

 :فلسفة الفيلم

الملموسة، حيث يمثل   متغيراتـها يبث أفكارا و فلسفة عن التجربة العالمية الجديدة للحياة الجديدة و 

ب فيتوجه ، إليهم بخطاب ثوري لجيل الشبا فلسفي ،خلق صراع نفسي و  في  المتلقي مشتركـة مع تجربة

    .بالغضب مليءناقم 

يفتتح  ديفيد فنشر الفيلم بمشهد درامي في أحد مباني مدينة نيويورك لتايلر يضع مسدس في فم   

في الفيلم و انعطافها  ، حيث تكون عالقة  األحداثجاك بصورة ليلية مصطنعة توحي بانحراف مسار 
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مفادها  لمبني على صراع األفكار يوجهان رسالة للمتفرج غير مباشرة من خالل حوارهما ا الشخصيتينبين 

 :جاكالراوي يخاطب و يروي في نفس الوقت عن طريق  . "أنت هو نحن"
People were always asking me,  

did I know Tyler Durden. 

With a gun in my tongue, 

         I can feel the rifling in the barrel. 

For a second,   

I totally forgot about Tyler's whole 

controlled demolition thing and  

I  wondered how clean this gun is. 

بخطابه الجريء و الغامض خيط الحوار الداخلي و الراوي مبنيتين على   شخصيتين جدليتين؛فهم، حيث ن

  .في نفس الوقت
We have front row seats for this    

Theater of Mass Destruction.  

   The Demolitions Committee of Project           

Mayhem wrapped the foundation columns         

often buildings with blasting gelatin. 

In two minutes, primarycharges will blow base 

charges, and those buildings will be reduced to  

smoldering rubble.   

I know this because Tyler knows this. 

المناقضة الدالة على  الذات والمتمثل في ذات الراوي األساسي،عن  ال ق، ثم نجـد خطابا  ثانيا مست

 .الضعف و التشرد 
Wait.  Back up.  Let me start earlier 

For six months.  I could not sleep . 

    With insomnia, nothing is real.                  

   Everything is far away.  Everything                  

   is a copy of a copy of a copy. 
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هو يقوم باعتراف يقتصر على فيبعث على غرابة اللقطة و الوصف  ،يقول ذلك و هو ينظر إلى المتلقي

 .إليهرداءة الموقف الذي يحيل 

 . لنا جاك بمرضه يهيئلقي و ر المتييتمثل في صياغـته لوصف الظاهرة و المعاناة   و هو يقوم بتحض   

 ....الضعف و الجرأة  ،التي تمثلت في النظام و الفوضى و التناقضات  بالتقابالت مليء

  استهالك آلةالتي تحولت إلى  لذات اإلنسان نقد ساحق . 

  االستهالكى الماديات و لمبني ع مجتمع معاصر نقد تصور. 

  العبودية المعاصرة و انتقاد أسلوب الحياة و  مملوكال اإلنساننقدla servitude moderne. 

 و يصنع الفقر و الرداءة و الجهل و  ، النظام يقتل القدرات الفردية  ،اإلنسان قيمته فيما يملك

 .الحروب

    يجب التكاتف و امتالك الجرأة في صناعة القرار.  

 البحث في المعنى الحقيقي للحياة و فصل الذات عين الزيف. 

    نبذ اإليديولوجياتضبانفجار الطاقات و تحويل الغ  ،الحداثة التحرر منو فلسفة الفوضى  ، 

 .العولمة و النظام العالمي الجديد ، و معاكسةالمنظمة القائمة

 IIIسيكولوجية الفيلم: 

  العنف بدون غايةبناء الصراع الداخلي و 

  رق المزمنشخص مصاب باأل.   

 الفيلم ثادأح جاك و نفسه مع تقدم نشأة الصراع النفسي بين. 

 سي المريض لإلنسان المعاصرالجانب النف طرح. 
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  اللقاءات و الجلسات للمرضى و المدمنين. 

  خلق الشخصية الوهمية. 

  في الشخصية االنفصام. 

 توظيف الرسائل المموهة. 

  العنيفة و المدمرة تالسلوكياالشجارات و. 

  االضطراباتالعقد النفسية و  

  خالل المعركة لم يكن أي شيء يحل ولكن أي شيء آخر لم : "رمن خالل الحواتبرير العنف

 ."يكن مهما

 التشويش النفسي و الملل و البحث عن التغيير . 

 تهيئة المتلقي نفسيا للحاالت النفسية و العواطف الجياشة في الفيلم.   

  :و الموسيقى األداءمستوى  ،مستوى الحوار

بالغموض و الدالالت التي تتمرد على  مليءي للراوي، عميق فيلم مبني على الحوارات ، و السرد الوصفال

راقية و و ذات طابع فلسفي و سيكولوجي على حسب سيناريو الفيلم ، حوارات ؛ النظام العالمي الجديد

ص عالي  و سنستعرض بعض الحوارات الدالة على قداسة المواقف و ذات مستوى تثقيفي و متخص

 . الحاالت النفسية

 "ا؟مختلف، هل ستجد نفسك شخًصا مختلففي مكان مختلف، في زمان  إذا استيقظت"  

 . يقولها جاك في حين نرى شخصيته الوهمية في عمق الصورة التي لم تظهر بعد في القصة

 " اعرف قوة روحي العظمى أنذاتي من اجل  أدمرسوف" . 
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 . يتخلص من هذه الذات المملوكة لهذا النظام الفاسد أنأي يريد 

 ندفنه و  أنرجل في مشروع الفوضى خالل إحدى العمليات ، قال جاك يجب  أولت بعدما ما

 .أسمهسأل عن 

 ما اسمه :جاك

 في مشروع الفوضى ال نملك أسماء:  األعضاء

 .إنه إنسان و اسمه روبرت ويلسون  :جاك

لة ، و كأنه يشير لمقو  اسمقاعدة تلقائيا في مشروع الفوضى لكل شخص يموت يصبح لديه  ثم تنشأ 

يحتاج أن نعطيه اعتبارا لما يكون  اإلنسان أنأي ؛ "له عرجون ا لما مات علقو " أعرفها في المثل الشعبي 

 . حيا و ليس لما يموت

  األشياء التي تملكها أصبحت تملكك . 

  .بما يملك سمهوو و يصبح مع الوقت أي أن اإلنسان متملك بطبعه 

 فقدان األمل بالكامل يعطي الحرية المطلقة. 

ندما تخسر كل ع فقط: عندما قال تايلر إيحاء على التمرد و لعب األوراق األخيرة و تشبه نوعا ما مقولة 

 .شيء ، عندها تكون حرا لفعل أي شي

ال " :غالديتورفيلم : في األفالم مثال أي لم يعد لديك شيء لتخسره أو تخاف أن تخسره و نجدها كثيرا 

  ".لديه ما يخسرهيجب أبدا أن تعلن حربا على رجل ليس 

 نعمل في وظائف نكرهها لنشتري حاجات ال نحتاجها بمال ليس لنا لنبهر أشخاص ال نحبهم"  

  .الحاليهذه الجملة الثقيلة جدا و التي تعكس مجتمعا 
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  يهوديةو التي توحي إلى ال المغضوب عليهم؟ اإللههل نحن أبناء. 

  أن تسأل نفسك عن الحياة التي تقوها هل  أي أنك يجب فبماذا ستشعر اتجاه حياتك؟ اآلنإن مت

 لها معنى 

 هو ذاك الهراء المغني الراقص في هذا العالم أنت. 

 . بتغاهإلى م يصلكي وظفها النظام العالمي الجديد لالتي ي اآللةأي انك أنت  
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 IV تحليل لقطات الفيلم 

الربط صورة  الصوت  المحتوى اللقطة
 صوت 

 تحليل اللقطة 

 

جالس على كرسي جاك 
 أمامو في العمق تايلر 

النافذة من أعلى بناية ، 
و هو أخر مشهد في 

الفيلم افتتح به المخرج 
 . 08الفيلم دقيقة 

دينا مقاعد في الصف ل

 .األمامي لهذا الغرض

. مسرح الدمار الشامل

هدم المشروع :اللجنة  

لف الفوضى أعمدة األساس 

من عشرة مباني مع التفجير 

في دقيقتين ،  .الجيالتين

 االبتدائية

التهم سوف تهب التهم 

األساسية سيتم تقليل تلك 

. المباني إلى حرق األنقاض

 انا اعرف هذا

.ألن تايلر يعرف هذا  

 

جاك يحي للمتلقي 
بأشياء ستحدث 

حيث يضع تايلر في 
الخلفية للتركيز على 

ما يقوله فهو  
 يخاطب المتلقي 

اإليحاء بقرابة الشخصيتين و 
ما ببعضهما البعض عالقته  
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الطبيب الذي ذهب إليه 
جاك بسب حالة 

اإلرهاق الذي يعانيه و 
.عد النوم  

نالحظ  08في الصورة 
شخصية خلف الطبيب 
  .يلبس معطف أحمر

 
أما الصورة الثانية فهي 

نفس اللقطة لكن ال 
يوجد تلك الشخصية 

األحمرالمعطف  ذات  

أعاني من  أناأرجوك : جاك
  األلم

 

ريد أن ترى األلم؟ ت: بيبالط
لقاءات مرضى  إلى اغذ

السرطان أيام الثالثاء لكي 
.األلمتعرف معنى   

 

صوت خارج 
.المشهد  

ثم تزامن الصوت 
.صورة  

 
 
 
 
 

 
لقطة ذاتية تخاطب 

  المتلقي

رسالة مموهة ، و هي عبارة 
عن شخصية تايلر، يقوم 

المخرج بتوظيفها للمرة األولى 
وعي لمختطبة الافي الفيلم ، 

 المتلقي
 
 
و تهيئته نفسيا للتعرف على  

 تايلر
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لقطة ذاتية لجاك في 
لقاءات مرضى 

السرطان و نشاهد في 
الصورة األولى للمرة 

الثانية الشخصية ذات 
المعطف األحمر و في 

الصورة الثاني هي 
نفسها تماما و لكن عدم 

 وجود الشخصية 
 

لقطة مقربة لجاك و هو 
غمض عينيه و يتخيل م

و  آخرنفسه في عالم 
جيب لما تقوله هو يست

الشخصية التي ال 

نشكر توم على  :قائد الفرقة
ركته معنا ، و اآلن كل امش

. واحد منكم يجد مرافق له  
 
 
 
 
 

 
تخيل معاناتك في  :الصوت

عالمك الخاص و استخرجها 
و تخيلها مثل كرة بيضاء 

 مصنوعة من الضوء
.المخلص  

 
 
 

صوت داخلي، 
 متزامن مع الصورة

طة أمريكية قو هي ل
.ذاتية لجاك  

 
 
 

 
صوت خارج اإلطار 

مع لقطة مقربة 
لجاك حيث يخاطب 

 عقله الباطني

بقة نفس الرسالة المموهة السا  
مقابلة لذاتية اللقطة أي عين 

.جاك  
 
 
 

 
 
 

االنتقال بين عالم الحقيقة و 
الوهم عن طريق المونتاج 

المتوازي و دمج العالمين عن 
.طريق الصوت  
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.هر في اللقطةظت  

اللقطة الثاني هي  أما 
االنتقال بالمونتاج 

المتوازي لعالم جاك و 
 الذي يعبر عن معاناته 

 

جاك ينظر إلى 
شخصية مارال و هي 

ذاهبة في عمق اللقطة 
كما هو موضح في 

 الصورة الثانية

 

 

 
 
 
 
 

 
 

تصرفات  ينتقد: صوت جاك 
ت اءامارال المشينة خالل اللق

ضى ر دمان و الممع ذوي اإل
. سرطان  

 
 
 
 
 
 
 

.تقديم مارال في ذهن جاك   
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و في الصورة األولى  
نشاهد الشخصية ذات 

للمرة  األحمرالمعطف 
الثالثة في اللقطة 

.نفسها  

 

 
 

 

جاك على السلم األلي 
متجه نحو طائرة 
ليسافر، في عمق 

اللقطة نشاهد للمرة 
 شخصية األولى

  األحمرالمعطف 
بمعطف أبيض ينظر 

 ظفي كل مرة أستيق: جاك
ختلفين ، في مكان و زمان م

 ظو لكن هل يمكن ان نستيق
؟  أخرفي جسم شخص   

ربط الصوت مع 
عن . حركة تايلر 

.طريق الراوي   

اإليحاء بعالقة جاك بتايلر 
الوهمية للمرة األولى و هي 

ن كي داللة قوية للمتلقي الفط
 يدرك األمر 
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 إلى جاك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

لقطة قريبة لجاك و هو 
ينظر إلى الشخصية 

إلى جانبه و هي ذاته 
الشخصية ذات 

و  األحمرالمعطف 
يتعارفان و يتضح أن 

 تايلراسم الشخصية هو 

في الطائرة  :صوت تايلر
متر  1000على ارتفاع 

يعطونك الوهم بأنه هناك 
 األمان في حالة إجراءات

.سقوط الطائرة  

ألول  تايلرحديث 
 مرة في الفيلم 

يوحي إلى انتقاد  تايلرحوار 
شركة الطيران و استهزاءها 

.بسالمة الناس  
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و عمله صناعة 
 الصابون 

 

 

في اللقطة األولى  
نشاهد جاك على وشك 

على  تايلريضرب  أن
  .وجهه

و في اللقطة الثانية 
يحتسيان  معا ويجلسان 

 جعة 
و خالل المشاهد ما 

 خذناأبين اللقطتين 
جاك في رحلة يخبرنا 

و ما هي  تايلرفيها عن 
تصرفاته و ماذا يحب 

يعمل ثم يعيدنا إلى  أن
الشجار و ينتقل إلى 

اللقطة التالية التي 

 
تسدي لي  أن أريدك :تايلر

 خدمة و تضربني بكل قوتك 
 

ربط الصوت بعنف 
الصورة المفاجئ و 

المتزامن ومع 
.توظيف مؤثرات  

نادي القتال مع أول  نشأة
.شجار  
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. يجلسان معا  
 
 
 
 

 

عملية الشجار  رتتكر 
في كل مرة عند 

 خروجهما من النادي و
في هذه اللقطة نالحظ 

هور أول شخص يريد ظ
ينظم إلى الشجار و  أن
  تايلريرحب به  

 تطور نادي القتال  
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 تايلرفي قبو للحانة  
يرحب بالمنظمين إلى 

نادي القتال الذي أنشئه 
عليهم  هو وجاك و يلقي

 قواعد اللعبة 

أيها السادة مرحبا  :تايلر 
بكم ، القاعدة األولى لنادي 

التحدث  ممنوعالقتال هي 
 عن نادي القتال

 ممنوعةو القاعدة الثانية هي 
 التحدث عن نادي القتال

ازدياد لحدة الفيلم و 
إيقاع الصوت و 

 تناغمه مع الصورة

االجتماع األول لنشأة نادي 
واعدهالقتال و إرساء ق  

 

 
 

 
لقطة مكبرة على يد 
جاك و هي تحترق 

بفعل نترات الصوديوم 
و اليد التي فيها القفاز 

. يمسك بها لتايلرهي   
 
 
 
 
 

 
فقط عندما نخسر كل : تايلر

 أحرارشيء عندها سنكون 
 لنفعل ما نشاء

صوت غير متزامن 
مع حدة في نبرة 

 الصوت 

انصياع تام لجاك لتايلر أي 
ين كامل تفشي مرضه و تكو 
 للشخصية الوهمية 
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اللقطة هي عبارة عن 

 أعضاءة صنعها تالف
: نادي القتال و تعني 

هل تعلم أنك تستطيع 
استخدام زيت محرك 
سيارتك في تخصيب 

 العشب؟

توافق اإليقاع صوت  موسيقى صاخبة تشجيعية 
 و صورة

بداية تفعيل أعمال شغب و 
نشر الفوضى و انتقاد 

 الشركات

 

رة على وجه لقطة مكب
تايلر و تبرز مالمه و 

 هو غاضب و ناقم 

أنت لست عملك ، : تايلر
أنت لست حسابك البنكي، 

 أنتأنت لست سيارتك، 
لست حاملة نقودك، أنت 

نتاج هذا العالم مستعد 
 لخدمة أي شيء 

مخاطبة الحوار 
للمتلقي عن طريق 

 لقطة ذاتية 

 انتقاد أسلوب االستهالك للبشر

 
 

ة من لقطة لمجموع
 أعضاء نادي القتال

ماذا فعلتم؟: جاك  
سيدي في : أحد األعضاء

مؤثرات صوتية  و 
 صوت تلفاز 
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أثناء تنفيذ مشروع 
يشاهدون  الفوضى ، 

ردة فعل األعالم على 
التي  اإلرهابية األعمال

 قاموا بها 

مشروع الفوضى ال نطرح 
. أسئلة  

 

لقطة ذاتية لجاك  و هو 
ينظر إلى تايلر مندهشا 

عذب احد المسؤولين و ي
 يهدده 
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لقطة مقربة في السيارة 
 لتايلر و جاك يتحدثان 

لماذا لم تخبروني عن : جاك 
 مشروع الفوضى؟

في البداية كان نادي : تايلر 
القتال و لكن تطور و أصبح 

 مشروع الفوضى 
خلقنا نادي  أناو  أنت: جاك

 القتال مع أتذكر
لق يتع األمر أن أتعتقد: تايلر

 بك و بي؟
و يجب  شيءأنت لم تفهم 

عالقتي  ينك تعأتنسى  أن
 بك تتعدى فهمك 

مجنون  أنتماذا؟ : جاك  
 
 
 
 

خروج األمر عن السيطرة و  
ارتباك جاك و غضبه بسبب 

 جهله لمشروع الفوضى
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تطورت األحداث و 
اختفى تايلر بعد شجاره 
مع جاك و خرجت عن 

السيطرة فبدأ جاك 
ل يبحث عنه و يسأل ك
 شخص من المعارف

لست مخوال ألعطيك هذا  أنا
النوع من المعلومات حتى و 

  إيجابيةلو كانت لدي 

جاك يبحث عن تايلر و  
المشاهد توحي بنوبات استدراج 

الوعي لجاك و هي عالمات 
 االنفصام في الشخصية

 

جاك مقابل ألحد 
و يتبدالن  األعضاء

أطراف الحديث  و في 
الصورة الثانية لقطة 

على يد العضو يحمل 
جاك و تايلر  إشارةنفس   

هل أعرفك ؟: جاك  
هل هذا اختبار؟: العضو  

ليس اختبار : جاك  
لقد كنت هنا : العضو

الخميس المضي و كنت في 
 نفس المكان الذي تقف فيه 

اخبرني ؟ أكون من : جاك  
يا  متأكدهل أنت : العضو

 سيدي انه ليس اختبار ؟
ال ليس باختبار أجب . جاك  

هو السيد  أنت: عضو ال

عدم تعرف جاك على احد  
أعضاء مشروع الفوضى و 

استغراب األعضاء لما يحدث 
 لجاك 
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تايلر دردن و حصلت على 
 هذه اإلشارة منك 

 

 

لقطة لظهور تايلر 
مفاجئ في غرفة فندق 

 كان فيها جاك لوحده

تايلر كيف : جاك مندهشا
ظهرت ماهذا الهذيان لماذا 

نت ؟أ إنيالكل يعتقدون   
اجلس، اعتقد انك : تايلر

 تعرف 
ال أعرف: جاك  
لماذا في رأيك : تايلر

 يعتقدونك أنا؟

  

فالشباك لنفس لقطة و  
لكن بدل تايلر نجد 

 جاك مكانه 

األمر؟ أدركت: تايلر  
الااا مندهشا: جاك  

قلها : تايلر   
ألننا نفس الشخص : جاك  
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لقطة أولى لجاك يحدث 
 مع شخص وهمي 

أصدق ما الذي  ال: جاك
 يحدث 

  

 

لقطة لجاك وحده مع 
الشخصية الوهمية 
لتايلر عندما كانا 

يحتسيان الجعة بعد 
 الشجار 

تغير حياتك  أن أردت: تايلر
و لكنك لم تستطع، و كل ما 

و  أناأردته في الحياة هو 
 األفكارلهذا خلقتني ، عندي 

تكون ، أنا  أنالتي تمنيت 
 األهمو ... جريءذكي ، 

فالش باك لجاك من دون  
تايلر و بداية استيعابه لما 

 يحدث له
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حر  أناكل ذلك من   

 

 إلغماءلقطة متوسطة 
 تأثيرجاك من شدة 

االكتشاف النفسي الذي 
 حدث فجأة 

   

 

جاك يحاول أن يخبر  
الشرطة بمرضه و انه 

على وشك القيام بعملية 
هو و مجموعته  إرهابية  

أنا و مجموعة من : جاك
ار نحضر لتفجير األشر 

مباني و هدم شركات في 
 خمسة أو ستة مدن 

ما تفعله أنت  أحب: شرطي
 عبقري سيدي 

و لكن يا سيدي قلت لنا أي 
شخص يحاول تدمير مشروع 

الفوضى حتى و لو كنت 
نتصرف  أنأنت يجب   

إيحاء بمدى تفشي مشروع  
الفوضى و تبنيه من طرف 

أناس مهمين مثل رجال 
من خالله الشرطة التي ينتقد 

 النظام في حد ذاته مريض
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لقطة ألعضاء الشرطة 
بجاك  إمساكيحاولون 

كما اتضح فهم من 
مشروع الفوضى أعضاء  

أنا لست تايلر دردن: جاك  
لقد قلت لنا أنك : الشرطي 

 ستقول ذلك
تيلر و  أناحسن : جاك 

يجب أن نوقف هذا المشروع 
 حاال هذا أمر 

بالطبع و لقد قلت : الشرطي 
مسبقا أنك يتقول ذلك لنا   

  

 

بعد محاولة فاشلة  من 
جاك بإقناع الشرطة 

األعضاء بالعزوف عن 
المشروع هرب منهم و 

جاء إلى المبنى 
الرئيسي للتفجيرات و 

هذه اللقطة توضح 
التفسيرات التي جاءت 
في اللقطة األولى في 
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الفيلم عندما قال هناك 
سيارات في المباني 

بالمتفجرات  مملوءة  
 
 

 

مراقبة  ار يلقطة من كام
لجاك يمسك بنفسه من 

 شعره و يجر نفسه

   

 

نفس اللقطة و لكن في  
ذهنية جاك الزال تايلر 
 من يقوم بهذا التصرف 
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تايلر يضع مسدس في  
فم جاك و هي 

 األولىاستمرارية للقطة 
التي بدأ بها الفيلم حيث 

الفيلم بدأ من النهاية  أن  

ا البداية نحن هن: تاليلر
 النقطة صفر 

ثانية دقيقتين و ثالثين 
كل ما قمنا به   لتحقيق  
و نحقق  االقتصادسنفجر 

خطوة نحو التوازن 
قتصادي اال  

لست حقيقي و  أنت: جاك
هذا المسدس في يدي و 

 ليس في دك
ستفجر رأسك؟ الماذ: تايلر  
ليس رأسي بل رأسك. جاك  

اكتمال دورة الفيلم و يعود بنا  
قطة البداية على المخرج لن

لسان تايلر من الجهة المقابلة 
 بعدما بدأها من منظور جاك
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يقوم جاك بوضع  
المسدس بفمه و يضغط 

على الزناد و تخرج 
يبقى  أذنهرصاصة من 

حيا و لك يقع تايلر 
ميتا  األرضعلى   

إلى  تستمع أنأريد : جاك
 جيدا يا تايلر 

إن عيناي مفتوحتين و يطل 
 الرصاصة 

عرف كيف يتخلص من جاك ي 
 مرضه الوهمي

 

تايلر بعد  رأستفجير  
جاك الرصاصة  إطالق  

 انتهاء تايلر  

 

وصول أعضاء النادي  
و يجدون جاك وجهه 

مفجر و الدماء تسيل  
 و يحضرون مارال معهم 

 ما هذا يا سيد تايلر وجهك
 مارال وجهك 

 من فعل بك هذا 
على نفسي  أطلقتجاك   
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يتحدثان جاك و مارال   في حياتيلقد دخلتي : جاك 
  أوقاتهاأغرب 

انطالق موسيقى تعبيرية 
 لنهاية الفيلم 

 انتصار الوعي و الحب 

 

جاك و مارال يشاهدون 
 التفجيرات 

التفجيرات و  أصوات
 موسيقى النهاية 

: األغنية  

مع قدميك على الهواء 
 ورأسك على األرض

جرب هذه الخدعة وتدور ، 
 نعم

نهاررأسك سوف ي  
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 ولكن ال يوجد شيء في ذلك

 وسوف تسأل نفسك

 أين عقلي؟

 أين عقلي؟

 أين عقلي؟

 

 

 المخرج في الماء 

swimminنرى ذلك   "  

swimminكنت  في ' 
 منطقة البحر الكاريبي

كانت الحيوانات مختبئة وراء 
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 الصخرة

 باستثناء السمك الصغير

 لكنهم قالوا لي إنه يقسم

Tryin للتحدث معي كوي " 
ي كو   
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 ين عقلي؟ 

 أين عقلي؟

 أين عقلي؟

 المخرج في الماء

swimminنرى ذلك   "  

مع قدميك على الهواء 
 ورأسك على األرض

جرب هذه الخدعة وتدور ، 
 نعم

 رأسك سوف ينهار

إذا لم يكن هناك شيء في 
 ذلك

انفجار مبنى التجارة العالمي  
و هو  1008مثلما حدث في 

جعل الفيلم من تنبؤ خطير ي
اخطر األفالم الفلسفية و 

النفسية و السياسية في أن 
.واحد  
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 وسوف تسأل نفسك
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 Iإستراتيجية المونتاج الخفي في تفعيل المتلقي 
ليتم  ،االستثمار العملي في مفهوم المونتاج الخفي و التفعيل من خالل تمثيلهالجانب قترح في  هذا ن

تحقيق استجابة جمالية تتعلق بالبحث في الطاقة  إمكانية  أيضا نبحث فيإدراكه بطريقة أكثر وضوحا، 

 . الجمالية المفعلة

تحدثنا عن نهج و سياق المونتاج في الفصول السابقة و في هذا الجانب التطبيقي لما سبق؛  يبدو أنه 

 : يعرضنا لألسئلة الرئيسية التالية

 كيف ولماذا نقوم بتجربة في المونتاج؟  -

 ل منظورا جديدا لمونتاج تجريبي في فيلم وثائقي تجريبي؟ كيف يمكن لإلبداع الفني أن يشك -

 حيثتمثل هذه األسئلة من ناحية علمية بحثا مبتكرا يبحث في إشكالية البحث العام من حيث الممارسة، 

 .نعتمد على التجريب و التحليل في ذلك

ه تجربة فنية في جانبيها إن. المونتاجو ال نقارنه بأشكال أخرى من  المونتاج،نحن ال نقدم تعريفا لهذا 

المخرجين  والمستوحاة من الطليعة و. يعتمد على الخبرات واألبحاث السابقة الشخصي،الموضوعي و 

 .السينمائيين الذين غنوا التجارب منذ السنوات الثالثين األخيرة

في عمقها  ما ال تريد إظهاره، أي قول ما يظهر ال نكتفي سوى بالصورة و ما تقوله، ما الذي تظهره و 

 .الحقيقي

الهدف بالنسبة لنا . ال الصور المباشرة التي تمثل حقيقة الحقيقية المحتوى ليس هو السؤال األساسي و

 . كباحث ومخرج سينمائي هو الذهاب إلى أقصى حد ممكن نحو الفن
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طريقة التي يعني ال.  يكون بسالسة أما تطبيقه على المونتاج ،السؤال الجمالي أو الفلسفي هو سؤال شاسع

تبهرنا اليوم بالعديد من التطورات المعاصرة لرؤية الصور التي ال تقدم الحقيقية ولكنها تفسر وتسمع 

 .األصوات و الصور

و هو سياق مفتوح للسينمائيين  ،في هذا البحث، كان لنا أول اتصال مع كتابة السياق األصلي و الفني

السينما الوثائقية ، : )ورة الفيلمية من خلفيات مختلفةالباحثين في فلسفة و جمالية و سيكولوجية الص

 ...(.الصور ، المعلومات واالتصاالت ، الفنون ، العلوم االجتماعية ، اإلعالم 

تستند خصوصية هذا المونتاج إلى الموضوع بين المفهوم وإدراكه وكتابته و تحقيق ما تم عرضه بشكل 

 .ملموس، والبحث في نظرة جديدة أو وجهة نظر جديدة، وتصور أو تقديم رؤية فلسفية

لوضع  التصميم الهيكلي واستحضار الفعل اإلبداعي للمونتاج تحت عدة عالمات  ، نحن مهتمون 

ينتج هذا . يم األساسية وهي جمالية و فلسفة و بالغة المونتاج ، و بناء التصور وبالغة التصوربالمفاه

جزءا من العمل الفني الذي نعتقد  بحكل واحد منهم يص: لمونتاجاالمفهوم عن الفسيفساء التي تغذي قوة  

المقام األول هو االنخراط  المونتاج في  .أنه مهم لتوظيفه وهذه المفاهيم الثالثة المحددة  في بحث مستمر

عملنا يدور حول سؤال عن طبيعة الصورة الفيلمية والقضايا  .في إشكالية مع الفلسفة و الجمال و التلقي

 . ذات المعضلة التي تم إنشاؤها بين المونتاج و التلقي

إنه . صانفترض أن المونتاج هو أسلوب إنشائي استنادا إلى تجارب سينمائية، فإنه يكتسب اهتماما خا

ملموسة الحقيقية والتفاعل الذي أدته األدوات التقنية و السياقية  و الالمالحظة  ،تجربة الفنية واإلبداعية ال

 .الفنية
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ما جعلنا أكثر مسؤولية و . ويستند هذا المونتاج  أيضا على تكوين الصورة و جماليتها و غموضها 

التزامها الفني  هذا النوع في طبيعة  الصورة و:  كولوجيانجذابا تجاه نوع محدد من الفيلم و هو النوع السي

 .لشكله النهائي

الكتب ،  المقابالت مع المتخصصين ، اكتسبنا على وجه  من خاللطوال فترة بحثنا في الجامعة ، 

بل و جعلنا نطرح أسئلة أخرى التي قد . التحديد المزيد  من اإلحساس بالمشكلة األساسية في هذا البحث 

واضيع بحث لدراسات و مناسبات أخرى  نظرا ألن أي بحث علمي يجب أن يكون مبنيا على تكون م

اعتقادا منا أن الفيلم هو خلق مركب في المعنى الذي . مبادئ محضة ، فإن الهدف من بحثنا هو ما يهم

 هل هذا يعطينا الحق في تصميم الفيلم كما نريد؟  ،تحدده جماليات التلقي 

التعبير  . من قبل الباحث بطريقة محددة وللمتلقي المحددما وب فيه لمشكلة الفيلم هو عرض مرغ 

لم  األحداثباعتباره فكرة مرتبطة بالضرورة الدرامية، ألن فكرة الفيلم  التي تنقل  االسينمائي ناقص تمام

ي يمكن أن يكون له أشكال غير مباشرة ف: مصدر لالرتباك" قصة "تكن كافية بالنسبة إلينا، مصطلح 

وجه الفيلم وليس فقط لرؤية األشياء كما تتضح في تسلسلها الزمني ، ولكن لتفسيرها من زوايا أخرى في 

المناقشات النظرية والجمالية والفنية  لتكون موثوقة أو ذات مصداقية لمحاولة المضي قدما نحو فعل 

 .ط بالتأمل و التحليلرتبكل شيء مفال نتعامل مع السؤال الشهير عن الموضوعية والذاتية حيث .الخلق

II   المونتاج الخفي. 

, تطور فن المونتاج  أدى إلى مزج التواصل بين عناصر اإلطار السينمائي، و التي نقصد بها  األداء  

الصوت السينمائي و  الديكور السينمائي المنتقى بدقة لغرض  اإليحاء ،جعل الصورة  المتحركة أكثر 

 .تركيبا مما تبدو عليه
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مرحلة  من خالل شاشة  أخرأن يكون المونتاج  هو العملية اإلخراجية الثانية التي تتم في  ب ال عج

فإلى جانب المرئي و الظاهر في اإلطار له . التركيب ، فهو يؤسس أعمدة البالغة الصورية  الخفية 

في  cessus proيأخذ هذا . القدرة لربط شعور و الالشعور متلقي بما هو مرئي و غير مرئي في الصورة

و السيميائيات    rhétoriqueظاهره منهجية تسلسلية   و في مضمونه جانبا تحليليا نفسيا يعتمد على 

 .واته الرسائل الخفية و األصوات الغير المسموعةدالبصرية أ

التركيب  إلىبل يرتقي ... سواء كان خطيا أو متوازيا. فهو ال يكتفي بتركيب الصور بمنطقها التسلسلي 

فهو يجمع بين  التباين  ،األساسية في الفيلم و أحاسيس المتلقي سواء كان المشاهد أو الممثل األفكار بين

و التوافق  في اآلن نفسه، ويتمثل ذلك في التواصل بين المتلقي و الفيلم و في التواصل بين المتلقي و 

للعالمات المرسلة دالة أو  البعد  النفسي  الذي يتجلى في الخطاب؛ بصفته الحامل التكتيكي و ،نفسه

 االنطباعيعطي المتلقي , فإنه يتعدى مسألة أفق التوقع   ،كانت  في اإلطار العام ألحداث الفيلم مدلولة

هذا المتلقي ينتقل ,   أنه يمسك بزمام األمور إلى أن مهمة المونتاج الخفي تتم بامتياز في  باطن عقله

 .بمن حالة مستهلك إلى منتوج مرك

عن المونتاج الخفي  هو في ظاهره تكوين مونتاج ألحداث خفية متوازية مع األحداث الظاهرة في  الحديث

ر ضالفيلم، وهو تجربة إبداعية وجمالية وفكرية، تستثمر في مكونات و دالالت الصورة الفيلمية و تستح

 داخل اإلطار السينمائيالظواهر الفلسفية و النفسية التحليلية، مما يجعله يتشكل في ثالثة محاور أساسية 

 .محور التصور- 

 .محور  اإلدراك و التمويه- 

 .محور التفعيل- 
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يكون  تلقي المونتاج  إضافة تأثير خفي لتجربة التلقي  يعتمد على األسلوب الشاعري في الرؤية العامة 

خلق التناقض  للتالعب بعواطف المتلقي و يعتمد في أسلوبه على عتبة اإلدراك الخفي لتعقيد  الظواهر و

 . التفعيل عن طريق حوافز خفية في الصورة في الصورة، يعتمد على استجابة المتلقي و الية التلقي لخلق

 تكوين المونتاج الخفي في  مستويين يتمثل  و

 :المستوى األول 

يكون  بمثابة بوابة التقاء الحافز بالعين و الوعي و إحساس المتلقي من خالله يصبح  :االستقطاب

 .وضوع تجربة نفسية محتملةم

 .خلق قناة مباشرة مع الالوعي للمتلقي:  الجذب

وهي المرحلة النقدية التي يتم فيها تأصيل مالمح الهوية الخاصة عن طريق تفعيل صدمات الوعي اعتمادا 

مسألة  فإن تأثير العمل الفني. على مجموعة من المرجعيات الواقعية والفكرية واإلبداعية والسلوكية والفنية

مؤكدة، يمكننا من مجموعة من المعارف واألشياء الجديدة انطالقا من إجاباته عن بعض المتطلبات 

 .والتوقعات خاصة

   .فهو مستوى التأثير المفعل  الذي يحدث في نفسية المتلقي :لمستوى الثانيا

 : أساسيين  جزأينيتكون المونتاج الخفي من  

الجزء وي للشكل العام للعالمات الموجهة في السياق العام للفيلم و هو الجزء المعن :الجزء البنيوي 

   .العام يربط بين الخفي و تبيانه الظاهر في السياقات الخاصة داخل السياق:  البسيكاناليزي 

أي    l’arrière plan يتمثل في  .هو تبادل التأثير بين المتلقي و الفيلم و صاحب الفيلم   :التفعيل  

 الزمنعلى حسب تسلسل األحداث و هي التي تقود المتلقي من  اإلطارني للرموز داخل الترابط الذه
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الفيلم و ترجع به إلى توقع النهاية ثم تكسر وهمه من  بدايةحيث تعيده إلى  ،النفسي الزمنالحقيقي إلى 

الفتة أو حوار أو  ىوار أو الديكور و قد يكون أي شيء كتاب أو موسيقسيتمثل ذلك في االكسي ،جديد

المتفاعلة والمؤثرة، فهي ذات التأثير في  أولياتها تبقى رغم ذلك قاصرة أمام بالغة الصورة و  ،يةر اشها

 :و يتشكل في وظائف نفس المتلقي،  

 .يتشكل في األسلوب المبني على الغموض و التعقيد:  البناء الفني

 .إدراجه تقطاب المتلقي وتحديد التأويل و حصره في مجال معين و من شأنه يتم اس :التأثير

يحدث نوعا من الهيجان في نفسية المتلقي حيث يعلق بصورة أو لقطة أو صوت أو فعل أو   :التفاعل

 .رمز في صورة تحتوي على حافز التنبيه

التواصل مع العقل الباطن عن طريق الرسائل المموهة و التي يمكن  إمكانيةو يتم من خالل   :التمويه 

ولكن في المونتاج الخفي تكون متسلسلة و  ...كل ، كتابة أو صورة أو رمز أو صوتأن تكون في أي ش

 .تركيبها يكون مبني على منطق زمني و وصفي متناسق مع وحدات الفيلم و إيقاع الفيلم الظاهرة

III إن تمت المراحل بنجاح فإن المتلقي سيكتسب طاقة جمالية و نقصد بها    :الطاقة الجمالية المفعلة

شغف و االنفعال الموجه مع الصورة و يتم فيها تفعيل كل حواس المتلقي من غضب و فرح و سرور بل ال

 .و حثه نفسيا على القيام برد فعل مكتسب 

نفسية و امتالكه قابلية للتفاعل مع الفيلم تماما الفنجاح الظاهرة يعتمد على مدى رضوخ المتلقي و تهيئته 

األولى و تعتمد  ةسي فالهدف منا هو استحضار رد فعل معين بالدرجما يحدث في التنويم المغناطيلمث

استمراريته على مدى تركيز المتلقي مع العمل الفني في حال توفرت شروط التلقي الجمالية و البصرة و 

 .  التقنية 
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 التي تتعلق بالتحليل النفسي و نتقن أيضا توظيف األمورولكي يتم التفعيل بنجاح  ، علينا أن نتقن 

العناصر السمعية و البصرية في اإلطار و نتقن تكوين اإلطار و نتقن خلق الجو المناسب الداخلي و 

، ةنتقن تقنيات التلقي و التواصل بين المخرج عن طريق الفيلم و المتلقي عن طريق المشاهد ،الخارجي

ويضه برموز فاعلة بالدال و مدلوله ثم نفصل الدال عن المدلول و تع اإليحاءوسنعتمد في ذالك على 

 .عاطفيا

IV وثائقي قصير رؤية فنية جديدة للمونتاج فيلم 

 تقديم الفيلم  و مراحل انجازه  

 الفيلم الوثائقي القصير

  العلمي،له طابع البحث  ما،حقيقة  إلبرازلواقع في شكله العام يتعرض ل إن الفيلم الوثائقي الكامل الذي

ناول فيه الموضوع قد يت.  قع معين أو مواجهة قضايا مختلفةيعتمد على التوثيق واألبحاث لفحص وا

حقيقة معينة أو ال ، ولصنع فيلم وثائقي ، من الضروري األخذ بعين االعتبار العامل الفني الذي يعني 

 .للمخرج بداعيالوجود اإل

« Le documentaire se propose donc, à partir de 

prises de vues (et sons) considérées comme des 

documents, de se référer au réel, de le restituer sur 

l'écran et, éventuellement, de l'interpréter. Il est 

généralement accompagné d’un commentaire off qui a 

valeur de présentation et d’explication. »
1
  

Albain Michel Ikomb 

                                                           
1 Collège au cinéma – 2012 - © Albain Michel Ikomb 
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ه هو عبارة عن طول الشريط السينمائي أي ما يعادل مدة زمنية قصيرة ال تتعدى الفيلم القصير في مفهوم

دقيقة حسب المقاييس المتعارف عليها، قد يكون روائيا أو وثائقيا ، اليوم في عالم الرقميات في  10

ة قضايا فلسفيا و رمزيا ليس بالضرور الاصطالحا يعالج .  video art فيديو ارت إلىالحقيقة تحول اسمه 

تكون للفيلم قصة واضحة مبنية عقدة بداية وسط و نهاية ، قد يكون مجموعة من األفكار و العواطف  أن

 إليهو الفلسفات متشتتة و ملمومة في مسار معين ، كما هو الحال في فيلمنا هذا و الذي سنتطرق 

فصيل فيه ، يجب ت أخر إلىانطالقا من الفكرة  أخراجهانجازه و دوافع  ظروفبالتفصيل و نتحدث عن 

من نوعه حيث فيه كل شيء  األول ،صح التعبير إنالتنويه أوال أن الفيلم سيكون تجريبيا علميا و 

 .و فرضياتها كما جاء في البحث اإلشكاليةمدروس و مضبوط رياضيا و فنيا و فلسفيا لدراسة و تحليل 

 المعالجة التقنية و الفنية للفيلم  

و المتلقي للتعرف العام على هيكل الفيلم و طريقة انجازه ، كما تساعد على هذه المرحلة  تؤهل القارئ أ

 .اكتشاف كيفية التحضير إلنشاء فيلم  شخصي  ذو طابع بحثي 

 :مدة اإلنجاز 

و هي المدة التي تم خاللها انجاز الفيلم بكامل مراحله انطالقا من الدافع و الفكرة إلى صورته النهائية و  

  تمر بثالثة مراحل

  مرحلة تطوير الفكرة و البحث عن المادة العلمية و تتعلق باالإشكالية و : المرحلة األولى

 الفرضيات 

  هي مرحلة خصر المادة و تجميعيها و تحديد أطرافها بصيغتها النهائية مكتوبة : المرحلة الثانية

 و مضبوطة 
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  هي مرحلة الجمع و اإلنجاز العملي: المرحلة الثالثة 

 .سنوات و نصف 03ا األمر لغتمام الفيلم بجميع مراحلة تطلب من حيث

 الجمهور المستهدف

 المتلقي المتخصص في فنون العرض و فن السينما خاصة  -

 طالب الفنون و المهتمين بمجال الصورة الفيلمية -

 ثين األكاديميين في مجال علم النفس التحليلي حالبا -

  marketingاإلعالم و المركوتينغ الدارسين و المختصين في عالم الصورة و  -

  السينمائيين    -

 األدوات  المستخدمة في الفيلم   

Adobe premiere pro   

Adobe After Effects 

 الصور الخفية الغير المرئية  

 العوامل البصرية 

 III  أجزاء الفيلم 

 البحث و التطوير: الجزء األول

 أهداف الجزء األول

 .فيلم ضبط الهيكل العام لل -

 على حسب البحث  اإلنجازضبط  كيفية -
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 تحديد الوسائل و األدوات لتلخيص خطوات اإلنتاج  -

 تحديد مكونات الصورة الفيلمية و أساليبها و التدقيق في محتواها الفني و الفلسفي -

 هيكلة الفيلم :  الجزء الثاني

 أهداف الجزء الثاني

 .العام الخيط الفيلمي إيقاعرصد مسار الفيلم و  -

 .في الفيلم على حسب البحث  األفكارتحديد رموز األحداث و توجيه   -

 . اإلخراجيةتحديد و ضبط الرؤية   -

  اإلخراج:  الجزء الثالث

 أهداف الجزء الثالث

 الشروع في توظيف المبادئ البحثية في الواقع  -

 التطبيق إلىتحويل المكتوب -

 التجارب المراد انجازها تحديد  المسارات السياقية و توظيف  -

 .فصل األحداث و ضبط السيميائية الفيلمية  -

 تقنيات و فنيات الفيلم 

انجاز فيلم وثائقي تجريبي قصير يحتوي على رسائل مموهة و يتم فيه توظيف مونتاج خفي ،   :الفكرة

 .الشباب كموضوع عام في فيلم  أحالم  إشكاليةحيث نعتمد 

 :      Synopsis .الملخص
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الم حو ا أفكارالشباب أمام الواقع المعاش ، نقوم من خالله بالتعرف على  أحالميتحدث الفيلم عن واقع 

 .الشباب من خالل المقابالت لفئات مختلفة من المجتمع

 .  :المعالجة

من منا ال يحلم سواء في المنام أو في الطموح ، أي أن الوعي يستحضر أشياء في أذهاننا نود أن نراها  

محاضرة في  11 سيجموند فرويد ألقى 8181و 8181ما بين عامي "أرض الواقع تتحقق ،  على

يل النفسي، كان من بينها شروحه وتفسيراته لتأويل موسمين جامعيين، أرادها أن تكون مدخاًل لدراسة التحل

األحالم، افترض فرويد أن األحالم ليست عارًضا بدنًيا، ولكنها ظاهرة نفسية بدافٍع شخصي منه نحو 

سأصنع أحالمي من كفاف »: محمود درويش عندما قال تفسير ظواهر األحالم وربط بعضها ببعض، 

ففي األحالم كل : لم يكن يعرف أننا بالفعل نصنع أحالمنا، دون أن ندرك ذلك« يومي؛ ألتجنب الخيبة

 « محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي»في كتابه « سيجموند فرويد»األشياء الُمستحيلة تتحقق،  

إن الُحلم ظاهرة نفسية، وإن عقول الناس تحتضن أشياء معينة يعرفونها، دون أن يدركوا ذلك، ُمفسًرا ذلك 

وأن هذه هي حالة الحالم؛ فالحالم بأن اإلنسان قد تنطوي نفسه على معرفة دون أن يعرف عنها شيًئا، 

بالنسبة لفرويد يشتق حلمه من مجموعة من األفكار واالهتمامات الحبيسة في عقله، دون أن يدرك ذلك، 

وأن دور علم النفس هنا هو أن يقدم له يد العون الكتشاف تلك المنطقة الخفية في عقله؛ وبالتالي تأويل 

  2. حلمه

                                                           
 هل ألحالمنا تفسير علمي؟.. سيكولوجية األحالم 2102,أكتوبر 29 22:11, 2102ر أكتوب 29  2

dreaming-of-psychology-https://www.sasapost.com/the  

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4
https://www.goodreads.com/book/show/6319383?ac=1&from_search=true
https://www.sasapost.com/the-psychology-of-dreaming
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ى أن يكون ملموسا ما يرجوه و ذلك بالعمل و السعي و المثابرة ، خالل ذلك بطبعه يحلم ، و يتمن اإلنسان

يصطدم بالواقع و بالصعوبات فيجد نفسه معلقا بين الواقع و الحلم و الواقع يحلم بواقع أجمل فهو واقع 

 ...حالم

ديق، يخلو السينمائي و لغة  الصورة أن تكتسبا قوة في التص اإلطارسيكولوجية على د هدا الفيلم يعتم 

منها أي عمل تصويري آخر، و تم توظيف الجانب التحليلي النفسي و الالشعوري، ، عموما، لممارسة 

يزداد تأثيره بشكل  الفيلم،ومن المؤكد أن . ذات طابع إيديولوجي ،  تزيد من تفعيل المشاهد  إلى حد بعيد

.  المصداقية ، االنفعال أو المواجهة  ال حد له، إذ يأخذ طريقه إلى المتلقي في موقعه، يضفي عليه طابع

كما أن المونتاج هو المحور  األساسي للفيلم  و الحد الفاصل في إلية التلقي و تفعيل المتلقي من خالل 

 .توظيف عناصر اللغة السينمائية

ما يهمنا في هذا الفيلم و البحث عامة هو الرؤية السيكولوجية من خالل الحضور الشخصي  

و . ليه للمتلقي من خالل توظيف الرسائل المموهة و األصوات الغير المسموعة في الفيلم للباحث و تفع

 .هنا يكون المونتاج الفيلمي الحد الفاصل في حدوث التفعيل ما بين التلقي و التأثير

 :األسباب الذاتية و الموضوعية  للفيلم

بسبب القصور الكامن في أسس قرأه اكتشاف المصلحة الذاتية التي قد تسهم في تحقيق تقدم موضوعي،  

إقامة صلة قوية بين المعرفة من ناحية والعمليات  الصورة و سيطرة الماضي المثالي عليها، وفشلها في

لذلك، انطالقا من أن للسينما المعاصرة دور في التحوالت الفردية . االجتماعية الحقيقية من ناحية أخرى 

من ناحية أخرى أن نقر بأن  أعمال اآلخرين بغرض التعبير الفني . و التأثير عليها  في تشكيل المجتمع 

فالتعبير الفني المعاصر بالذات يرفض مبدأ الفلسفة القديمة، فإن مفكرين , ال يمكن قياسها المدى البعيد  
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إنما هو بالحقيقة عملية إعادة تدوير لعناصر ” إبداع“مثل روالن بارت اعتبروا ما يمكن أن يطرح على أنه 

 .الفنان أو المؤلف من عدم” يصنعها“قافية موجودة بالفعل لم ث

  La fiche technique  

- Titre de film :    Une Réalité Rêveuse. 

- Auteur réalisateur :    Mohamed El Amine Begloul. 

- Genre :    documentaire expérimental 

- Durée :     13 minutes. 

- Langues :    V.O, (Français, Arabe). 

- Producteur :   Université Abdelhamid Ibn Badis-Mostaganem 

- Format :   Numérique (AVI). 

- Image et photographie : Mohamed El Amine Begloul  

- Caméra :     Canon 550D. téléphone portable 

- Montage :   M.A. Begloul  

- Logiciel de montage : Adobe première pro, version 6.0. 

- Son :     Mehdi Moulai, Sofiane . M.A.Begloul 
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 :تحديد مشكلة الفيلم  

واالجتماعية والسياسية و  تغيرات سريعة في كثير من مجاالت التقنية والثقافية تشهدالسينما    

األيديولوجية ، وما يترتب عليها من تأثير على القيم والبناء المعرفي والثقافي للفرد والمجتمع فإن الحاجة 

ماسة إلعادة النظر في إلية التلقي السينمائي في التوافق مع كل جديد والتركيز على الصورة مع المحافظة 

مع ، وكذلك كيف يمكن أن تكون إسهاماتها ليس فقط لنقل المعرفة على البناء الفردي والقيم في المجت

العقلية  ، واالجتماعية ، والجسمية ، واألخالقية ، "والفن ولكن لبناء الفرد في جميع جوانب الشخصية 
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والنفسية، والمعرفية من خالل المونتاج و اإلطار السينمائي ، وهذا يحتم علينا ضرورة البحث في دور 

 .من خالل توظيف المرئي و الالمرئي في الكادر السينمائي في تفعيل المتلقي و التأثير عليهالمونتاج 

 : تساؤالت الفيلم 

 كيف يتم توظيف المونتاج لعناصر اللغة السينمائية من خالل البعد السوسيو سايكلوجي ؟  8

 المتلقي و حضور المخرج في الفيلم  ؟, العالقة الثالثية بين المونتاج  1

 تأثير الرسائل المموهة و األصوات الغير المسموعة من خالل المونتاج الخفي ؟  3

 من هو المتلقي الخاص المعني بالفيلم ؟ 4

 إلى أي مدى يمكننا الذهاب بالفيلم من خالل الموضوع العام للفيلم إي األحالم و الواقع ؟ 1

 :أهمية الفيلم 

 :تبدو أهمية الفيلم في جانبين هما 

 :وتبدو في :  العلميةاألهمية 

 .من تـأثيرات فيهاالوقوف على واقع آلية التلقي في الوقت الحالي وما -

 .لمونتاج السينمائيلإضافة تصور جديد محاولة  -

االستفادة في مشاريع تطبيقية للسينما المعاصرة في الجزائر و النظر من جديد في نظرية التلقي فيما  -

 .بح عليهيخص المتلقي الجزائري و ما أص

   :  األهمية التطبيقية

التقرب من الشباب و خلق االنفتاح على التعبير النفسي و االجتماعي ، طرح القضايا االجتماعية للعام   -

 ...و الخاص و الحث على انفجار الطاقات الشبابية 
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 : فيلمأهداف ال 

 :إلى الفيلم الحالييهدف مشروع 

 .لجزائر في ا أحالمهمتحليل واقع الشباب و  -

 .إعداد قائمة معايير لما ينبغي أن يكون عليه الشباب الجزائري أمام الفيلم -

 .إعداد تصور مقترح لفيلم سينمائي جزائري يتم فيه دراسة سيكولوجية للتلقي من خالل المونتاج  -

 :فرضيات الفيلم

ا يؤدي إلى ضياع بشكل عام، يسعى الفيلم إلى تحقيق المعرفة العلمية، وتكميم الحقائق، بم  

وأنه ارتباطا بذلك، فقد أدى تمثل الوضعية . المعنى الجوهري للظواهر الرمزية و الفلسفية و النفسية

لنموذج الفيلم و المونتاج إلى فصل الذات  عن بعدها النفسي ، و فصل الدال عن المدلول هو ما يعني 

اء بأن الفن متحرر من القيمة، وهو ما استبعاد الموقف السيكولوجي و السوسيولوجي ، عن طريق االدع

يعني أيضا أن هذا المونتاج يمكن أن يكون محوريا للتمويه و تأثير و تفعيل التلقي و المتلقي ،  و وسيلة 

 . للتحكم والهيمنة النفسية

 :المنهج المستخدم في الفيلم 7

   المنهج السيميائي  

  المنهج االجتماعي  

  psychanalyse البسيكاناليز 

  :األدوات المستخدمة في مشروع الفيلم 

 .اختبارات نفسيةو  مقابالت
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 .التحليل النفسي 

  لقطات من األفالم تستعمل كأرشيف لدعم الفيلم

 المصادر و المراجع 

 األفالم السينمائية المعاصرة

 و أراء المختصين في علم النفس التحليلي  أبحاث

 المقابالت و التسجيالت 

    :السيناريو

هو مخطط العمل العام و ال يكتمل بصيغته النهائية إال بعد انتهاء العمل ، إال أنه يفضل الكثير من  و

ثم يتم معالجتها في النهاية ، و مر السيناريو  اإلنتاجالمخرجين انجاز ورقة عمل قبل الشروع في 

 : بمرحلتين 

   :المرحلة األولى

 تحديد الفكرة العامة و كتابتها  -

 العمل  ظروفو تحديد سياق  -

 تحديد مواقع العمل و التصوير -

 تحديد الفريق التقني و الفني  -

 تحديد المدة الزمنية للمشروع المتوقعة  -
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    :المرحلة الثانية

 تحديد األشخاص المعنيين بالمقابالت  -

 تحديد العيينات المعنية بالتجارب -

 تحديد أماكن و ظروف عمل المختصين  -

 ل العمل تحديد الصعاب المتوقعة خال -

 تحديد إمكانيات العمل  -

و هو الفيلم مكتوب حبرا على ورق و يتطلب اكبر جهد و زمن و يتطلب الكثير من الدقة و   :الديكوباج

 :تم تحديده في الجدول التالي 

  :بناء الديكور 

ظيفته يعتبر الديكور جزءا هاما في بناء اإلطار السينمائي فهو عنصر من عناصر اللغة السينمائية له و 

ي و المكاني و الجمالي للمشهد و الفيلم، لضبط الجو السينمائي نالخاصة ، تكمن في خلق الفضاء الزم

من أن يكون عنصرا جماليا أو وظيفيا في  أكثرالعام ، و الديكور في فيلم واقع حالم موضوع سيميائيا 

ي بالدرجة األولى  غلى الرغم الفيلم ، قد تم اختيار كل قطع الديكور و االكسيسوارات لغرض سيميولوج

 أننا تصرفنا في الديكور لهدف فلسفي ، أما جانب العفوية فيه كان إال وثائقيا األولىمن أن الفيلم بالدرجة 

حاولنا خلق قصد جمالي و سيميائي من خالل العفوية و االرتجال ، و يتم ذلك  أنناأيضا أي  مقصودا

ديكور و اكسيسورات  مسئولكان من المفروض أن يكون هناك   .المونتاج أثناءمن خال اختيار اللقطات 

 .استغنينا عنه فهو يزيد من ميزانية و حجم الفيلم أننا إالفي الفيلم 

 : المالبس 
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اعتمدنا في اختيار المالبس على شخوص و شخصيات الفيلم في اختيارها للمالبس المناسبة كل ما طلبنا 

على الرغم من  في الفيلم و قد تطلب منا ذلك وقتا و مجهودا األلوانة لخدمة نفسي األلوانمنهم هو اختيار 

المونتاج في  إيقاع معخاصة تتمشى  ألوان هرمونيةأنه يبدو بسيطا فنحن في الفيلم نعتمد انسجاما و 

 .الفيلم

   :المونتاج 

وع كما هو معروف من المونتاج لخدمة فكرة الفيلم و طريقة تقديمها، كل ن أنواعبشكل عام اعتمدنا عدة 

يهدف لغرض ما في اللقطات الفيلمية كما ذكرنا سابقا في البحث، و لكن في هذه المرحلة سنتحدث عن 

، نعتمد فيه التمويه و كما سلف الذكرمونتاج جديد و تجربة جديدة لفن المونتاج و هي المونتاج الخفي 

لفيلم يسير في الخفاء و قد يكون أكثر العبث أي من خالل المسار العام للفيلم هناك مسار عام ثان ل

 .قصدا من المقصود الظاهر

 :بين اللقطات االنتقال 

ال  تكمل األشياء والشخصيات حركتها من لقطة إلى لقطة مع تكرار  أنبمعنى : الحركة استمراريةعدم 

ف و لكن مع توظي. بعض  اللقطات على عكس ما هو متعارف عليه سواء في الواقع أو في السينما

 . القواعد المتعامل بها في السينما يكسرالعامل السيميائي الذي 

 : وظيفة اللقطة 

 .تقدم كل لقطة وظيفة معلوماتية تحتوي على رموز معينة  جديدة

التالعب باإلطار ومواقع الشخصيات و األشياء حيث يعتبر ذلك خطأ تقني في   كسر الخط الفيلمي 

 . لحدود حتى يتم التمويه بنجاحالحاالت العامة و نقصد به تجاوز ا
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 :  اطارالدخول والخروج من اإل اتجاه

 . كسر حاجز التكامل التقني لدخول و خروج الشخصيات في اإلطار السينمائي لغرض درامي يخدم الفيلم

 : اطارالنظر داخل اإل اتجاه

تجعل المشاهد يركز  لضرورة درامية إلكقاعدة التجانس التقني التجاه النظر للفيلم و  إلىعدم الخضوع 

   .مع الخطأ إال أنه في الحقيقة هناك يتم التمويه للمرة الثانية

 : أحجام اللقطات

  .ركزنا في هذا الجانب على اللقطات الكبيرة و القريبة لغرض سيكولوجي محض 

 :التكوينات في الفيلم

 ة مثلث لم يعد ضرورة فنيالرئيسية في رأس ال ةالشخصيكسر قاعدة المثلث حيث يجب أن تكون : المثلث

  .بالنسبة لنا في هذا الفيلم

 : االختالف

في العادة يكون االختالف عند الشخصيات حيث تولى أهمية للشخصية الرئيسية إال أننا قمنا في هذا 

 أنكل ما هو رئيسي حيث حاولنا من خالل ذلك  إخفاءالفيلم بخرق القاعدة لضرورة درامية و تتمثل في 

ي نفسه جزءا من الفيلم و يكون له االنطباع بأنه هو الشخصية الرئيسية و يقرر بنفسه من يكون المتلق

 . هي الشخصية الرئيسية

  :الموسيقى التصويرية

اختيار الموسيقي بأنفسنا لخدمة البحث و الفيلم فقد تم اختيارها بعناية فائقة و اعتمدنا فيها  يناوجب عل 

ها على حسب الحالة النفسية للمشهد و كانت عبارة عن مقاطع فانتقينا اإلحساسيةعلى الموسيقى 
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 أنناكما ... مختلفة كموسيقى المعدن و الموسيقى الروحية و الموسيقى الغلوريا  أنواعموسيقية من 

 .سيميائية في الفيلم لظروفخلق مقطوعات قصيرة بأنفسنا  إلىاضطررنا 

 : الصوت 

و التصوير و التركيب،  اإلخراجتباره صعب المنال خالل عملية أكثر ما أتعبنا في الفيلم هو الصوت باع

ساعدتنا طبيعة األجواء في الصوت عندما تعلق األمر بعفوية االلتقاط أما فيما يتعلق بالمقاطع المركبة و 

لم ننجح في األمر و لكن حاولنا استدراك األمر خالل المونتاج فقمنا بتعديل ما  أستوديوالممثلة في 

 .منه فكان حسن على العموم استطعنا 

 لميمستويات الصمت داخل الف

ربما الصمت يرمز إلى الهدوء و قد يحتاج المخرج لصوت للتعبير عن الهدوء و لكن قد يكون ملموسا 

المسافات واألماكن الهادئة ال تعني ُخلوها تماما من الصوت، قد يكون هناك تغريد "داخل اللقطة ، 

خرير للماء، ولكنها تعني الضرورة القصوى، الفتقارها تماما ألي ضوضاء للعصافير وحفيف للشجر و 

 .مادلين مشارقة سامانثا الرسون " صنعها اإلنسان

قليلة تعتمد على الحوار ذات طابعي سردي تعطي للصورة بساطة  أفالمهناك . الحوار خالل  صمت 

فيلم مثل لمفاجئ لكسر حدة الحوار مستوى الحوار و يستدعي الصمت ا إلىتكوينها و تنقل قوة الفيلم 

fences  المناظرات  أفالم نجده في ذات طابع اجتماعي فلسفي أو سيكولوجي األفالمتكون غالبا هذه

عندما يعتمد الفيلم على الحوار يكون الصمت قويا كونه جزءا من الحوار  . great deabatersمثل فيلم 

أو يكون نسبي أي نسمع في خلفية  أملالحزن أو خيبة ، قد يكون الصمت مطلقا يبعث على الغرابة أو 

 .  نوع من الضجيج الخافت أو موسيقى خلفية ترافق الصمت ار يماالمونتاج و انتقال اللقطات و حركة الك
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يكون الغرض  نفسي لخلق هدوء في األجواء و فضاء الفيلم و من جهة ثانية يعطي للمتلقي فرصة 

التوتر و لكن  قد يكون مناقضا تماما يبعث على التوتر مثل فيلم  عن إبعادهلالنصياع و الهدوء و 

الشخصية ال تستطيع سماع صوتها و خيم الصمت المطلق بعد توتر عظيم حدث  أصبحتعندما  8401

 . في غرفة الفندق  حيث يكون الصمت حافزا لنقل المتلقي بحواسه داخل الغرفة  المخيفة

لرعب عندما تكون الشخصية في حالة ذعر و هي تحاول التخفي ا أفالمو يضعه في سياق الحدث مثل 

أفالم الجريمة نشاهد طفلة تحت السرير تشاهد امها  أو. من المجرم أو القاتل مثل سلسلسلة افالم سكريم

   .الصراخ أوتقتل و ال يمكنها فعل أي حركة 
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ا عنه  أ  الاهاه   اطهو إذا أردنا حوصلة هذا البحث فإنه  للزه ب ا ها  مه  لهو ال ونزها    لها 
 .ي  قد تبيو   الخفي أع ق   أكب ف

إ  صههه  الزعبيههه  أ  خهوصهههية ههههذا   حهههث ال هههيق اتاههه  نوعههها لهههابخهههمس لنهههارنا فهههي ههههذا ال
 ال زااههة  يههد ع العهه   بههيو ال فمههوب  كدراكهه       حههث  ت ت هه  علهه  ال وهههو  يوه  هها فههي حههد ذاتهه بال

ا كل لل وس    تعليم نا ة يدلدة   يمة نا  يدلدة    تهور شكل يدلد     ثهورة ف   هة   ي اليهة 
فهي ( الفنيهة  القاافيهة  األلدلولوييهة )عل    يفة ال ونزا  األ لية الزي خلق لو ايلما في اادئ األله   

 . الفااء الفني
ن ا القزحهاب ي يها ال الهاال    النهياقا  انننهانية   صورة هذا ال ونزا  ت  و في ط هو  النهي

العل ية   الفلنفية   قد تناسه  ذلهت ت الها لها ال ابهة ال بيه ة فهي ناهل تف ي نها  رخ زنها    خاصهة شه فنا 
في لنألة النين ا الوثائقية في نماية الزدر   األكادي ي  الزعلم ال مني   اعهد الحههوس عله  لعلولها  

 . د ره الفني  االيز اعي  القاافي لو ال الاس الوثائاي
ت ههو  خات هههة ع ليههة تحههوا اسهههزنزايا    نزههائس تطبيقيههة لل وسهههة  انهه  نزهها  لنهههار  أ أردنهها 

 .كالل لو البحث   الزال      الزحليل   الناد
  قوة الوهم لو صور الواقا الزي يخلاما ال ونزا   لل زلاي 
 ة  صل ه  يكو   تهنا النين ا   ال ونزا ي يا الفنو    ال يادلو   
    الزحوس الف  ا النين ائي الذا حدث افعل ال ونزا 
   ال خ   اال زلاي   الفو ثمثية بيو  عمقة  ت و و 
    االعواطف ال ونزا    الزمع   أثناءلحاة   تعدللما الإعادة إنزا 
  لعالالة الهورة   ت  يبما في ذهو ال زلاي 
   تهدلق الوهم   انقنا نا  ال خ    الادرة عل   لهداقية الع ل الفني   تاديم  يمة   

سوف لزع ف ال زلاي     حداثااأل  اس الفني ذا الهلة الزي تؤخذ اعيو االعزبار لخلق الال عالي      
 . ا كل أفال إذا  ا  اإلكان  الز يي  بيو  لا هو حقياي   ليس حقياي  األشياءعل  

في الخزاب   فإ  اللاطا  الزي ألالا هي لا يادلما ال ونزا  عل  حن  راباتنها   ههي لحاكهاة  للواقها 
 .الال اسل ت   عل  الزانية   ل و افعل    ياة  تأتي في ال ااب األ س في الفيلمققد ال يكو  ح
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الهههورة ينهز ل ال خه   ال اهدلا  الالذااهة لالهذب انزبهاه ال زلاهي لهو خهمس ال ونزها  الههو    
 .ال  يوة لن   الح   أ  االرتباك  األحاسيسااسزع اس لوسيا  عاطفية تبعث عل  تفعيل 

 علهه  الزاههار  االعز ههاد   الزمعهه  االلاطهها    الزمعهه  اههال ؤث ا  ثههم الزمعهه  بههوعي ال زلاههي
 لو الواقعي   الزي تعز د عل  صور حية ل خوص عال ية لباش ة ت    ال داءانخبار ة ذا  الطااا 

 .قوة الوهم لخلق الواقا البدلل للواقا
   لهزمتنزخدب لناهس لخلهق ناه ة توههيحية تهوحي ااهز هاب صهانا الفهيلم لالهذب اهز هاب ال زلاهي 

خلههق  سلنههلة  لز اصههة لههو اللاطهها  افعههل الاههوء لمنزاههاس علهه  الزوافههق لهها عههيو ال زلاههي   حيههث لههزم 
بط  عيه  اهال عن  ال زالهدد فهي الههورة    الهذا حز  لزم ر   ت زيز  االزياز عو ط  ق سياقا  خاصة 

 .تم الز تي  ل  لنباا
ح  ههها  اعز هههاد    ال ونزههها   ة   اننهههياب اللاطههها    ال سهههائل ال  وههههة عهههو ط  هههق لنهههلافاهههل س   

حيههث يهههب  ال زلاههي شههاهد عيهها  ل هها هههو  ز ايهها لزعههددةااقز ابمهها   ابزعادههها   ان  اسههما فههي  اال ههالي  
  :انطارلهطنا داخل 

  اللاطها  تزحهدث لها ال زلاهي حيهث لهد ر ألرخ ة ال زلاهي للعهالم الخهاريي لهو خهمس انطهار الهداخلي 
 .لا رخ ز  الذاتية للاواه  الزي تزوافقتادب ل  ال زعة   الف ية  بينم ا فاللاطا حدلقا ذاتيا 
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Abstract  

This philosophical research carries practical investment in the concept of montage and its 

impact on the mechanism of receiving through its representation, to be perceived in a clearer 

way, also looking at the possibility of achieving aesthetic response related to research in the 

activated aesthetic energy. 

We talk about the methods and contexts of the montage where we address the following key 

questions: 

- How and why we do a montage experiment? 

- How can artistic creativity form a new perspective for experimental editing in an experimental 

documentary? 

These questions are scientifically an innovative research that examines the problem of 

public research in practice, where we rely on experimentation and analysis in it. 

We do not provide a definition for this new montage we are looking at and do not 

compare it with other forms of montage. It is an artistic experience in both its objective and 

personal aspects, drawing on past experience and research. Inspired by avant-garde and 

filmmakers who have sung experiences since the last 30 years. 

 

Résumé 

Cette recherche philosophique implique un investissement pratique dans le concept de 

montage et son impact sur le mécanisme de réception par le biais de sa représentation, pour 

être perçu de manière plus claire, en examinant également la possibilité d'obtenir une réponse 

esthétique liée à la recherche dans l'énergie esthétique activée. 

 Nous parlons des méthodes et des contextes du montage où nous abordons les questions clés 

suivantes:  

- Comment et pourquoi faisons-nous une expérience de montage?  

- Comment la créativité artistique peut-elle créer une nouvelle perspective pour le montage 

expérimental dans un documentaire expérimental?  

Ces questions constituent scientifiquement une recherche innovante qui examine le problème 

de la recherche publique dans la pratique, où nous nous appuyons sur l’expérimentation et 

l’analyse. Nous ne fournissons pas de définition pour ce nouveau montage que nous 

examinons et ne le comparons pas à d’autres formes de montage. 

C'est une expérience artistique, à la fois objective et personnelle, qui s'appuie sur des 

expériences et des recherches antérieures. Inspiré par les avant-gardes et les cinéastes qui ont 

vécu des expériences chantées au cours des 30 dernières années. 

 ملخص

هذا البحث في طياته الفلسفية االستثمار العملي في مفهوم المونتاج  وتأثثير  للأأ يليأة التلمأي مأ  مأيل تمثيلأه   يحمل

ليتم إدراكه بطريمة يكثر وضوحا  ييضا نبحث في إمكانية  تحميق استجابة جماليأة تتعلأق بالبحأث فأي الطالأة الجماليأة 

 . المفعلة

 : ث نتعرض  لألسئلة الرئيسية التاليةنتحدث ل  مناهج و سيالات المونتاج حي

 كيف ولماذا نموم بتجربة في المونتاج؟  -

 كيف يمك  لإلبداع الفني ي  يشكل منظورا جديدا لمونتاج تجريبي في فيلم وثائمي تجريبي؟  -

نعتمأد للأأ  تمثل هذ  األسئلة م  ناحية للمية بحثا مبتكرا يبحث في إشكالية البحأث العأام مأ  حيأث الممارسأة  حيأث

نح  ال نمدم تعريفا لهذا المونتاج الجديد الذي نبحث فيأه  و ال نمارنأه بثشأكال يمأر  مأ   .التجريب و التحليل في ذلك

والمستوحاة م  . إنه تجربة فنية في جانبيها الموضولي و الشمصي  يعتمد للأ المبرات واألبحاث السابمة. المونتاج

 .لذي  غنوا التجارب منذ السنوات الثيثي  األميرةالطليعة و الممرجي  السينمائيي  ا


	- العسكري حيدر فيصل ، سيكولوجية الصورة السينمائية، 8 فبراير، 2016.

