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 البناء التشكيلي للقطة 
 في الدراما التاريخية

 علي زيد منهلد. 
 جامعة ديالى/  كلية الفنون الجميلة

 الفصل االول
 االطار المنهجي

 مشكلة البحث :
تحقو  ددهوض نومن رهيتوض  ه  الحسوية المعرورة التوياختيار صوور على إن مقدرة مخرج العمل الفني   

الصور الحسوية المتخيلوة تاا التكووين الجموالي المعرور عون الفلسفية ومرجعياتض هي تحليل وتركيب 
هي الودراما التاريخيوة لموا  التشكيليالية اشتغال الرناء ئي خالل رناء االحداث الدرامية و التشكيل المر 

يتميووب رووض دوووتا السوورد الوودرامي مووون خصوصووية هووي تشوووكيل االحووداث ومووا تت لروووض موون تفاعوول كاهوووة 
على نووء الودراما التاريخيوة ات يشوكل تشكيل اللق ة ية من اجل رناء العناصر الفنية والوسائل التقن

الرنوواء الووودرامي لالحوووداث ادميووة كريووورة هوووي الكشووول عوون مجمووول الخصوووائ  الفنيووة مووون اجووول اروووراب 
الحقوووائ  التكوينيوووة للحووودث التووواريخي وونوووي الحلوووول االخراجيوووة المناسووورة لالرعووواد التاريخيوووة للق وووة 

لجة المونوعة التاريخية دراميًا ات تكون خصوصية هي الية السرد ونقل وال ريقة التي تتم هيها معا
العمل المعرهة والدرايوة الكاملوة هوي االحوداث التاريخيوة  مخرجالحقائ  التاريخية ودتا ما يت لب من 

موون اجوول الوصووول اق مصووداثية الحوودث الوودرامي والقصوودية المرتغوواا موون خووالل الرنوواء التشووكيلي 
 يلوةوانتهاء رالمشادد االخرق والعمل ككل وليسوا ان تكوون مجورد احوداث دخًا اءللق ة كأساس ارتد

ليسا لها رار  رينها ورين ما ي ور  علوى الشاشوة التلفبيونيوة وروين الحقوائ  التاريخيوة الموكقوة لوتل  
 يمكن  ر  مشكلة الرحث الحالي من خالل التساهول األتي : 

 اللق ة هي الدراما التاريخية ؟دي الكيفياا التي يتشكل من خاللها رناء  ما
 يتجسد من خاللها الرناء التشكيلي للحدث التاريخي دراميا؟وما دي العناصر الفنية التي 

 
 أهمية البحث والحاجة اليه :
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لق ة لتكمن ادمية الرحث الحالي هي كونض يت ر  الى الكيفية التي يوظل هيها الرناء التشكيلي    
بيونيووة والسووعي الجوواد موون ثروول مخوورج العموول الفنووي هووي ونووي التكوينوواا هووي الوودراما التاريخيووة التلف

المعرووورة نووومن ا وووار اللق وووة لووودعم الحلوووول االخراجيوووة المناسووورة للمونووووعة التاريخيوووة مووون خوووالل 
 توظيل العناصر والوسائل التقنية التي تعرر عن  ريعة الحدث الدرامي .

رهووتا الفوون التلفبيوووني وموون المهتمووين رة موون هووان دووتا الرحووث يفيوود شووريحة كريوو  امااا الحاجااة اليااه :
ال لرووة الدارسووين لووض والنقوواد واالكوواديميين عروور التعوورل موودق ادميووة الوودراما التاريخيووة والكيفيووة التووي 

 الفني.توظل من خالل عناصر التعرير 
 يهدف البحث الحالي الى دراسة : هدف البحث :

الرنووواء التشوووكيلي للق وووة هوووي الووودراما الكشووول عووون الكيفيووواا التوووي يمكووون مووون خاللهوووا ان يتحقووو   -1
 التاريخية.

 حدود البحث : 
يتحدد الرحث الحالي ردراسة الرناء لتشكيلي للق ة هي الودراما التاريخيوة وثود اختوار الراحوث مسلسول 

 حدودًا لرحكض الحالي . روما
 تحديد المصطلحات : 

اء / مفواديم التوي تخو  الرنووالعديود مون الرعود اال والع علوى المصوادر واالدريواا وجود الراحوث     
stress cture 

 لغويًا :
 دو من الفعل رنى يرني رنيًا ورناًء ورنية ورناية . -1

اء جمعووووض ارنيووووة وجمووووي الجمووووي رنووووى الريووووا او نحووووو  ثامووووة ي رهعووووض ورنووووى السووووفينة صوووونعها ي والرنوووو
 (1(() رنياا

ومرنوى ي والرنيوة عنود رنواء ي ورنيوان ي  وثد ورد هي القر ن الكوريم علوى صوورة الفعول رنوى واالسوم -2
الفالسفة ترتيوب االجوباء المختلفوة التوي يتوألل منهوا الشويء ودوي ت لو  علوى الكول المهلول مون 

 (2الظوادر المتنامنض (()
 اصطالحًا: 

كوتل  يعورل : وثوود تكوون رنيوة الشوويء ي دوي تكوينوض وثوود تعوين الكيفيوة التووي يسوير علوى نحودووا  -1
 ( 3دتا الرناء او تا  (()

 ائي :التعريف االجر 
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 -من خالل مناثشة التعريفاا آنفة التكر وجد الراحث ان التعريل االجرائي دو :   
 :Structureالبناء : 

دووو ال ريقووة  و النظووام الووتا تتخووته العناصوور الفنيووة هووي المنجووب المرئووي والعالثوواا التووي رينهووا     
 ويتصل دتا الرناء رالوحدة واالنتظام الداخلي .

 الدراما التاريخية :
الوودراما التاريخيووة يعرههووا ارووراديم حمووادة هووي ) معجووم المصوو لحاا الدراميووة والمسوورحية ( الق عووة  

الدرامية التي تأخت مادتها من التاريخ ويمكننوا القوول مأسواة تاريخيوة  و ملهواة تاريخيوة موكال اتا كوان 
 (4المونوع مستمدًا من احداث الماني ()

 :  التشكيلي لغوياً 
 (5ره وشكلض ي صورة شكل الشيء  صورتض المحسوسة  و المتودمة()رأن شكل الشيء تصو  -1

 الفصل الثاني/ االطار النظري
 المبحث االول: التشكيلي

 عناصر البناء التشكيلي للقطة :
من الكارا ان لكل هنان اسلورض هي عالم االرداع الفني يمكون للمتلقوي ان يميوبه مون خاللوض عون     

خالل اختيار للمونوعاا وتقديمها هوي منجوبه الفنوي رسومة تشوكيلية  سائر اثرانض ودتا ما يتأتى من
ينفورد رهووا عوون االخوورين عيوور مرتعوود عوون حكووم  ريعتووض الحاليووة الووى دكووتا موانوويي والريئووة التووي نشووأ 
وتررووى رهووا والتووي هسووحا لووض ال ريوو  للتعوورل  علووى حيكيوواا وتفاصوويل رصوورية تروورب هيهووا السوومة 

الي معرور هوي العمول الفنوي مون خوالل رهيوة مردعوة ثوادرة علوى التشكيلية هي اللق ة لخل  حوس جمو
صووياعة رنوواء تشووكيلي عنووي للق ووة التووي دووي  صووغر وحوودة هووي العموول الفنووي السووينمائي والتلفبيوووني 
من لقووووا رووووتل  الووووى تأسوووويس صووووحيو يتنوووواق هيمووووا رعوووود ليكووووون ثووووادرًا علووووى خلوووو  الصووووورة الممتلكووووة 

ة التشوكيلية هوي الق وة للمتلقوي هعلوى الورعم مون لخصائ  متناعمة مي رعنها هي رنواء يرورب السوم
االختالهوواا الدائمووة للفنووانين هووي االهكووار والوورهق والمونوووعاا التووي يتناولودووا هووي اعمووالهم هووأنهم 
متفقون حتما على ان الصورة المرئية وجمالياتها وتراكها االرداعي والوداللي يوتم عون  ريو  التكووين 

م الرناء التشكيلي للق ة المعررة عن مخيلة واحسواس الفنوان ي وعناصره الرصرية التي من خاللها يت
لتا هأن توظيل العناصر المرئية يمكل الرنية االساسية للق وة عون  ريو  رهيوة  محسوسوة يسوت يي 

 مردعها ان يصوعها مي رعنها هي رناءه التشكيلي للق ة.
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مووون اللق وووة  وروووتل  يكوووون العمووول الووودرامي ومووون خوووالل عالثووواا كووول عناصوووره المرئيوووة رووودءً 
والعناصر هي رنائها وسمتها التشكيلية وانتهاء رالعمل ككل راعترار منجب ارداعي مرئي تتفاعل هيض 
التكويناا لدعم االحداث الدرامية هي العمل لكي تخل  اسستجاراا جماليوة تكيردوا السومة التشوكيلية 

 للق اا المعررة ومن دته العناصر :
هايووة لكنهووا هووي تاتهووا ال ثيمووة لهووا ههووي تكتسووب ادميتهووا موون النق ووة : النق ووة ردايووة والنق ووة ن -1

وجوددوا هوي ا وار تنظيموي كلووي )) همجموعوة مون النقوا  ثود تع ووي شوكال اثورب الوى الصووفول 
( ي كمووا ثوود )) توودل 6ومجموعووة اخوورق ثوود تع ووي شووكال اثوورب الووى الرنوواء او المرنووى المائوول (()

د تكيوور االحسوواس رميلهووا الووى الحركووة النق ووة علووى المكووان وحووده وعلووى الوورعم موون تلوو  ههووي ثوو
( ي ات تاخوووت النق وووة موثعوووًا هوووي الفنووواء وتقسوووم مووون ناحيوووة المفهووووم رعووودم امتالكهوووا لل وووول 7(()

والعرض والعمو  ههوي سواكنة ومسوتقرة ومون دون اتجواه اموا كمولود اولوي للشوكل ههوي تمكننوا ان 
 نعين نهاياا الخ و  ونقا  التقا ي والبوايا.

لووب الخ ووو  هووي التكوووين موون خووالل ونووعية اجسووام الشخصووياا ي ويمكوون الخ ووو  : تنشووأ اع -2
للمخوورج ان يحصوول علووى الخوو  االهقووي للتغلووب علووى ونووعياا الجلوووس ي امووا الخوو  العمووودا 
هيحصل عليض من اوناع الوثول واستعمال المرتفعاا والشخصياا  ويلة القامة وما شارض إت 

ني واالشووجار والعرروواا واالكوواث هووي خ ووو  )) انووض موون الممكوون ونووي النوواس واالشووياء والمرووا
 ( 8(( )ة  و هي مجموعة متنوعة من الخ و مستقيمة  و منحنية  و ر سية  و  هقية  و مائل

ويمكن ان تصنل الخ و  هي الرنواء التشوكيلي للق وة هوي االعموال الدراميوة الوى االهقوي والعموودا 
او او متكسورة الع واء توأكير منواعل والمائل ويمكن ان تكوون دوته الخ وو  مسوتقيمة او منحنيوة 

حيوووث ان الخووو  االهقوووي يخلووو  لووودق النووواظر شوووعورًا رالراحوووة والنوووغ  او االنقرووواض والهووودوء والرعووود 
والودن والتردل ويعرر الخ  عن االستقرار والكقل هنال عن تل  هأن الخو  يورتر  موي الحركوة مون 

 خالل متارعة العين الرشرية .
ر عن توأكير جوو المونووع مون خوالل ارتروا  االشوكال المختلفوة الشكل : الشكل نرورا للتعري -3

كالمرري والودائرة والمكلوث والمسوت يل رعالثواا موي وسوائل التكووين ومون السوهل جودًا معرهوة دوته 
االشكال ولكن من الصعب ههم ما تعنية دته االشكال حيث ان التا يحوس رهوته االشوكال دوي 

شكال التي عمقها حركة عين المشادد هي انتقالهوا عين المشادد التي يمكن )) التعرل على اال
( إتن مدلوالا الشكل دوي الشوكل المتماكول واالعتيوادا يعرور عون الرسومية 9من جسم آلخر (()

واالص ناعية )عير متماكل ( عن صفاا المصوادهة وعيور الرسومية وعيور الشخصوية والواثعيوة 
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والغنووى واالخووال   مووا الشووكل والرعوود ي ودنووا  اينووًا الشووكل المتعوودد االرعوواد يعروور عوون الوودلء 
الواحد هأنض يعرر عن االناثة واالص ناع والمفاجئة ي وشكل المكلث يوحي رالقوة والصالرة ودو 
))شوووكل محكوووم ومغلووو  يووودهي الوووى االنتقوووال داخلوووض مووون نق وووة الوووى اخووورق دون ان تشووورد خارجوووض 

كل الحلبونوي يووحي رالوودوران ( ي اموا الشوكل الودائرا هيووحي رالالنهايوة والالمحدوديوة والشو10(()
وموون خووالل توورار  االشووكال مووي رعنووها وعناصوور التكوووين االخوورق يترووين لنووا الرنوواء التشووكيلي 
للق ووة وتتوواري تشووكيلية اللق ووة مووي تشووكيلياا اللق وواا االخوورق مووي رعنووها يتوويو تفسووير المعنووى 

 للمشهد.
حة  و الشخصووووية  و الكتلووووة : تعوووورل الكتلووووة علووووى انهووووا )) الوووووبن الصووووورا للجسووووم  و المسووووا -4

( ي وتمكول الكتلوة العنصور الهوام مون عناصور 11المجموعة المكونة من دته العناصر جميعًا (()
التكوين هي تشكيل اللق ة ههي تعني الممكلين والديكور واالكسسوار ومن جهة اخرق تشكل مي 

انترواه الفراغ عنصرين متالبمين يكسب كل منهوا معنواه مون االخور ومون شوأن الكتلوة ان تجوتب 
المتلقي ركقلها ومن دنا تتري نرورة االنتراه الى العاملين الجوودريتين  اللوتين يوتم علوى اساسوها 

  -توبيي الكتل هي تشكيل اللق ة ودما :
 ارترا  الكتل رمحتوق الحدث الدرامي . -  
مراعووواة ثواعووود التكووووين والووودالالا للوصوووول الوووى اثصوووى حووواالا الجموووال هوووي الرنووواء التشوووكيلي  -ب
 ة .للق 
الفراغ : يكتسب الفراغ ادميتض هي الرناء التشكيلي للق ة مون خوالل عالثتوض المراشورة وتوأكير هوي -5

عناصر ووسائل التكوين االخرق هعلى نوئض يتم ثياس الكتل و وبانها الصورية وروض تكتمول مالموو 
 (12التكوين هي الصورة كما ان )) الفراغ ثد يكون وسيلة لتسجيل الحقائ  (()

غ هي التكوين يحدد رأ ار الشاشوة ي هأ وار الشاشوة . دوو الحيوب الفراعوي الوتا تتووبع رداخلوض والفرا
 الكتل ويتم التعرير عن الفراغ من خالل :

 التغيير رالحجم رالنسرة لكتلة الى اخرق . -1
 التغيير هي الدرجاا اللونية الفاتحة والغامقة من مساحة الخرق . -2
 تلة تقي خلل كتلة اخرق . )اا الحجب(.تراكب االشكال ) اا اخفاء جبء من ك -3
اختيار اال ار يرتر  ارترا ًا مراشرًا موي الرهيوة االرداعيوة التوي يتعامول علوى اساسوها  -اال ار:-6

المخوورج مووي العووالم الووواثعي حيووث ان اال ووار وسوويلة انتقوواء االشووياء التووي تقووي هووي داخلووض نوعووا موون 
الم لورووة هووي الحوودث دون عيردووا )) تلوو  ألن الووتا  التأكيوود واالدميووة علووى اعتراردووا تمكوول االشووياء 
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يحودد ونوي العنصوور الرصورا دوو الحوودود المقوررة للمسوادمة التووي يقوي عليهوا دووتا العنصور اا دووو 
( ي وتخني االشياء ) المنتقواة( الوى تأكيود اخور داخول اال وار يتحودد مون 13ا ار دته المساحة (()

ي دوته االشوياء وعالثتهوا راأل وار يهكود مسوتوياا خالل ) حجم اللق ة وباويوة الكواميرا( اا  ن ونو
 دميتها هي الحدث الدرامي ي هعلى سريل المكال  ن وس  الصورة يمكل مركبًا مهمُا ولض كقل خوا  
رينما تكون ا رال الصورة مكانًا اثل ادمية من الوس  وهي نوء دتا الفهم هأن وني جسم معوين 

 ًا ال تست يي ا رال الصورة توهيره لنفس الجسم .هي وس  الصورة سيكسرض كقاًل معنويًا وانح
الوحوودة : يعتموود الرنوواء التشووكيلي داخوول اللق ووة علووى المقوودرة والمعرهووة علووى ايجوواد وحوودة عالثووة -7

شووووكلية دالليووووة رووووين عناصوووور التكوووووين حيووووث يجووووب ان )) تتميووووب الصووووورة رالوحوووودة عنوووودما تتكاموووول 
 (14(()العناصر السينمائية التي ينمها المنظر تمامًا 

وتل  ألن عملية توليل عدة عناصر من خالل تناعمها وتراكرها مي رعنها الرعض والرد دنا مون 
والكتلة والمساحة والفراغ اليجاد رنية هنية تعتمد على الخيال من اجول  –معرهة ادمية اللون والخ  

 ارداع العالثة رين عناصر التكوين للتعرير عن دالالا معينة .
يووأتي عوون  ريوو  توبيووي للمسوواحاا والكتوول والفراعوواا وااللوووان  –ادل القوووق التوووابن : ودووو تعوو -2

واالناءة ويمكن تحقيو  مرود  التووابن مون خوالل التماكول روين العمول الفنوي وتقسوم التووابن علوى 
 النحو االتي :

التوابن السيمترا ) التا جاء رض ديغل ودو التا ينشأ من التماكل رين االجباء الجانريوة تمواكاًل  -  
 شارهًا .مت
التووابن عيور السويمترا ودوو توظيول اللوون هوي تحقيو  العالثوة روين االجوباء الجانريوة المتوابنووة  -ب

 هلكل جبء لون خا  رض .
التوابن المركبا : ويتحق  من خالل تماكل عنصرين  و  ككر هي العمل الفني هيكون العنصر  -ج

 المهم هي المركب وتتوابن راثي العناصر حولض.
 كاهه مي ثوة اخرق عالثة يتوثل عليها التوابن ولقوق الت

حيووث يقووول جوبيوول مووا شوويللي ))  مووا التووووابن ال ريعووي يخنووي لقووانون الجاتريووة االرنووية ي كموووا 
 (15يتوثل على التكاهه مي ثوة الجتب (()

 لمبحث الثانيا
 المصادر الدراما التاريخية :
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يخي والتعريور الفنوي يكمون هوي تنواول هي االعمال الدرامية التاريخية الفر  رين الصد  التار 
المووووادة التاريخيووووة هالصوووود  التوووواريخي يتنوووواول التوووواريخ كمووووا دووووو دون التالعووووب راالحووووداث والوثووووائي 
التاريخية .  ما التعرير الفنوي هانوض يمكون الفنوان مون اجوراء تغييوراا  فيفوض دون التالعوب راالحوداث 

ل وهوي ككيور مون االحيوان نجود ان دنوا  وثوائي المهمة والرئيسة على وه  رهيتض واسلوريتض هي العمو
تاريخيووة مهمووة ال يختلوول عليهووا اكنووان اتا مووا وظفووا رشووكل صووحيو هووأن المهلوول هيهووا يقتوورب موون 
الصد  التاريخي والمخرج ررهيتض التفسيرية للن  داعموًا لوتل  وموا روين الصود  التواريخي والتعريور 

اريخيووة الرئيسووية كمووا وردا  هووي التوواريخ لكوون الفنووي يرقووى القاسووم المشووتر  دووو تنوواول االحووداث الت
اسلوب تناولها يختلل حسب وجهة نظر الفنوان حسوب موا يوراه مناسورًا ررايوض ي ودنوا الرود مون تنواول 
المفوواديم التووي تعوود مصووادرًا للوودراما التاريخيووة والتووي يمكوون ان يسووتفي منهووا الفنووان مادتووض هووي الوودراما 

 التاريخية ومنها :
  االسطورة : -اوالً 

تعرل االس ورة رانها )) سرد شفادي يحكي ثصة الكون االولى ونشاتض وتاريخض من خالل 
 ( 16حكاياا من كائناا تتجاوب العقل المونوعي وتخر  التصور العادا(( )

واالس ورة لغويا جواءا مون )) موادة )سو ر( حوددا راالسوا ير : االحاديوث التوي ال نظوام 
 (17يرة (()لها ودي االرا يل ي واالحاديث العج

وموون تلوو  نستشوول ان االسووا ير تحموول موون الواثعيووة والخيووال هووي كنايادووا ي ودووي حكايوواا 
االلهض او انصال االلهض لتل  ههي مصودر مهوم مون مصوادر التواريخ وثود شوغلا االسو ورة ادتموام 
الراحكين والمنظرين هي مجال االدب والفن وتل  لوجود انواع متعددة من االسا ير صاحب ت وور 

 ( : 18ناراا االنسانية ودي عند سعد عريب اررعة انواع)الح
االسوو ورة ال قوسوووية ودوووي تووورتر  راشوووكال العرووواداا و رائقهوووا ات عنيوووا رالجانوووب الكالموووي هوووي  -1

 ال قوس ثرل ان تصرو حكاية لتل  ال قوس .
االس ورة التعليلية ودي لم تظهر اال رعد ان ظهرا هكرة وجود كائناا روحيوة خفيوة هوي مقارول  -2

 موجود هي الظادرة ات وجد السحر التا اكار مي الروحانية الرعرة هي المعرهة والتفسير. ما
االس ورة الرمبية ودنا الرد ان يكون االنسوان ثود ارتعود عون السوحر وحفوظ ادعيوة الكهوان الوتين  -3

كانوا يجعلونض دائموا علوى اتصوال مراشور رال ريعوة ومون المهكود ان اعلوب االسوا ير هوي العوالم 
ة هي التوداول الوى اليووم تنتموي الوى االسو ورة الرمبيوة ي ودنوا  مون االسوا ير موا يتنومن الراثي

 خراهاا الشعوب التي تلقي نوًء على الرموب والمجاباا واالمكال المحا ة رالغموض .
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االسوو ورة التاريخيووة وتشوومل علووى الخوووار  موون ناحيووة وكووون ر لهووا مبيجووًا موون االلهووض واالنسووان  -4
 من ناحية اخرق . 

ان اول موووون عوووورل االسوووو ورة دووووم السووووومريون هووووي العوووورا  ثروووول االعريوووو  رووووأككر موووون الوووول عووووام 
 هالسومريون دم التين كتروا اس ورة الخليقة واس ورة ثاريل وداريل واس ورة ال وهان .

الملحمووة التاريخيووة : الملحمووة مصوو لو جوواء رعوودة مفوواديم منهووا مووا يقووول انهووا المعركووة التووي  -كانيوواً 
ة التحم الجيشان اا تشار  والتحم هي المعركوة . كموا يشوير مصو لو الملحموة الوى جاءا من عرار 

))القصوويدة ال ويلووة التووي تسووجل االعمووال الخارثوووة التووي صوودرا موون رعووض االر ووال الحقيقوووين او 
 (19االس وريين التي تمتبج هيها اهعال الرشر وتصرهاا رعض الكائناا االعجابية الخفية (()

ي معجمض ) المص لحاا االدرية( ي ثود ثسوم الملحموة الوى نووعين دموا اما مجدا ودرض هانض ه
ادريووة وشووعرية هالملحمووة االدريووة دووي )) ثصوويدة  ويلووة مونوووعها الر ولووة يهوودل الووى تمجيوودمكل 

( اموا الملحمووة 20جماعيوة عظيموة ي سوورد موطكر ر ول حقيقووي او اسو ورا تتجسوود هيوض دوته المكوول (()
هي المعجوم االدروي ي علوى انهوا )) ثصوة سوردية ر وليوة خارثوة  الشعرية هقد عرهها جرور عرد النور

للمألول وتستند الى سرد احداث تمتبج هيها االوصال والشخصياا والحواراا والخ ب والنصوائو 
( هوالمالحم منوت القودم تعرور عون مخيلوة 21وتدرج كلها هي وحدة وانحة ودوي مت وورة ومتسلسولة (()

مون اجول صوفة الر ولوة التوي يمتواب رهوا الر ول الملحموي  الشعوب وتعكوس ت لعاتهوا نحوو التنوحية
 وان ما يميب المالحم دو المبج رين القوق الرشرية والقوق الخارثة هي جسد الر ل الملحمي . 

 
السوويرة التاريخيووة التعريوول العلموي والمعاصوور لكلمووة السوويرة يحودد مكانهووا رووين التوواريخ واالدب  -كالكوا

حياة هرد لض ادميتض كموجض الحداث هي عصره او جماعة لعرا هي ههي ))تاريخ من حيث تناولها ل
توواريخ الشووعوب االنسووانية دورًا تا اكوور ودووي ادب موون حيووث كونهووا ان راعوواا مهلفهووا وتتلووون ركقاهتووض 

 (22)وموثفض من الحياة ((
والسوويرة سووواء هووي االدب او التوواريخ وظيفتهووا )) التعريووول رعوودد كريوور موون مشاديرالشخصووياا مووون 

الترجموووة لهوووم )اا تووودوين سوووير حيووواتهم (  موووا  رشوووكل مككووول او رشوووكل مسوووهب هوووي عمليوووة خوووالل 
تستهدل الحفاظ على دته السير وتقديما نماتج للالستقراء والتمكول واالسوتفادة منهوا هوي اسوتخال  

 ( 23العرر (()
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ان اتن السيرة دي ترجمة كول موا يتعلو  رالشخصوياا التاريخيوة ونقول تجواررهم الوى االخورين لوتل  هو
معظم شخصياا التاريخ دي شخصياا حقيقية ال عرار عليها كما ان الشخصياا التاريخية تمكل 

 الصد  التاريخي.
 رابعا: الموروث الشعبي التاريخي 

يعووورل المووووروث علوووى  نوووض تلووو  ))الجوووبء مووون الكقاهوووة الوووتا يحفوووظ مووون وعوووي او عيووور وعوووي هوووي 
ا وكوتل  هوي الفنوون والحورل التوي تعرور عون المعتقداا والممارساا والعاداا واالسا ير والحكايوا

 ( 24 راع الجماعة وعرقريتها العن  راع الفرد وعرقرية (( )
ومن تل  تفادم ان الموروث مرتر  رالجماعاا والشعوب مون حيوث تاريخهوا كونوض يحووا )) الموواد 

كقاهيووة التووي الكقاهيووة الخاصووة رالشووعب اا النتووائة العقليووة واالجتماعيووة والماديووة او دووي العناصوور ال
( ي انوواهة الووى ان تلوو  الكقاهوواا والعوواداا والتقاليوود والمعتقووداا الخاصووة رتلوو  25خلقهووا الشووعب(()

الشوووعوب والجماعووواا تمكووول وثائعوووًا تاريخيوووة ثديموووة وعلوووى سوووريل المكوووال ان هوووي روووالد الراهووودين كوووان 
التوووراث صووووتًا المانوووي التوووراث القوووديم مصووودرًا مهموووًا لالسوووتلهام للعوووراثيين القووودماء تاريخيوووًا )) هوووأتا 

 (26ونميرة ههو هي الحانر رمب من رموب حنارتنا(()
 المبحث الثالث

 الوسائل التقنية في تجسيد اللقطة في الدراما التاريخية :
تمكل الوسائل التقنية ركنا مهما هي تجسيد اللق ة هي الدراما التاريخية من خالل استكمار المخرج 

هي الرناء التشكيلي للق ة ي هرواس تها يتمكن المخرج من االهصا  لها هي  ارراب المالمو المرجوة 
عن اهكاره التي رسمها هي مخيلتض خالل معالجتض للن  الدرامي التاريخي ومن خالل توظيفها 
وه  رهية ارداعية دادهة تنم عن دراية ومعرهة ركل تل  الوسائل التقنية وامكانياتها وثدرتها على 

الوسائل التقنية دي االساس هي ارراب المالمو التشكيلية للق ة هي  االنجاب رحيث تصرو تل 
 العمل الفني .

 لتل  هأن للتصوير القدرة هي التأكير على المتلقي وجتب انترادض.
وعن دراسة التصوير والخوض هي تفصيل اللق اا والحركاا والبوايا الرد من الت ر  الى 

لدرامية التاريخية مرتدًء  رحجوم اللق اا هحجم خصوصية كل من دته التفصيالا هي االعمال ا
الق ة يتحدد رالنسرة للمونوع المراد تصويره من خالل )كميلة المادة الداخلة نمن ا ار الشاشة( 

ومنها تأتي تقسيماا اللق ة العامة والمتوس ة والقريرة والقريرة جدا ويمكن خالل حركة  27.
 حجام التي تككر معالجتها هي التلفبيون.الكاميرا او العدسة ان نحصل على دته اال
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 -حركات الكاميرا:
رعد ان تعرهنا على اللق اا وحجومها وتوظيفها كوسيلة من الوسائل التقنية هي تجسيد اللق ة هي 
الدراما التاريخيةي الرد لنا ان نقل اينا عند حركاا الكاميرا كوسيلة اخرق تنال الى سارقتها 

ا التاريخية لما لها من دالالا مهمة هي اعناء المونوع هي الدراما هي تجسيد اللق ة هي الدرام
 التاريخية ركل انواعها التي يستخدم مخرج العمل الفني .

 االضاءه : 
االنوواءة عنصوور مهووم ووسوويلة مهمووة موون الوسووائل التقنيووة هووي تجسوويد اللق ووة هووي العموول الوودرامي    

ودووي تنوووير المشووهد عوون  ريوو  نوووعين موون  كونهووا تسووادم هووي انووفاء الجووو العووام للحوودث الوودرامي
االنووواءة دموووا الصوووناعية وال ريعيوووة ي اموووا توظيفهوووا هوووي االعموووال الدراميوووة هأنوووض يختلووول رووواختالل 
االنووواع واالشووكال هاالنوواءة هووي الوودراما التاريخيووة مووكاُل تختلوول عوون االنوواءة هووي اعمووال الغموووض 

موي ودكوتا اتن االنواءة عنصور ووسويلة والرعب وكتل  هي الواثعية تختلل عن اعمال الخيال العل
مهموووة مووون الوسوووائل التقنيوووة هوووي الكشووول عووون الرنووواء التشوووكيلي داخووول ا وووار اللق وووة وتووورتر  جووودليًا 
رالتصوووير والتكوووين ومووا يوورتر  رهمووا موون حركووة الشخصووياا داخوول المشووهد ومووا يحويووض المشووهد موون 

 ديكوراا واكسسواراا.
هة دالالا جمالية تاا معنى وثويم دراميوة تسوعى جميعوا وخل  الرعد الداللي لعناصر التكوين وانا

للتأكير على المتلقي وخل  رناء تشكيلي للق ة وراالشكال والعناصر المرئية التي تتفاعل هيما رينهوا 
نمن صياعة جمالية تحمل منامين هكرية لدهي الحدث الودرامي الوى االموام عون  ريو  االنواءة 

 .هي العمل الدرامي 
 
 اللون : -
يمتل  اللون خصوصية مهمة هي تكوين الصوورة المرئيوة عنود خلو  الجموال والداللوة مون خوالل     

رنووواء تشوووكيلي مووودروس هوووي اللق وووة لموووا يتميوووب روووض اللوووون مووون ثووودرة علوووى اينوووا  عناصووور التكووووين 
وتوظيفهوووا لخلووو  الترووواين  و األنسوووجام روووين تلووو  العناصووور ألعوووراض سوووايكولوجية الروووراب العناصووور 

محسوس ومرئي عند االنتقال من مكان الى اخور عرور وحودة الوبمن العوراض دراميوة المرئية رشكل 
حيث يعرر اللون عن المدر  الحسي وحركة الشخصياا داخل المشهد ورض دالالا رمبية ومعنوية 
هي حركة الفعل الدرامي الرئيس ألع اء داللة وثيمة جمالية للحدث . وكتل  هأن للون تأكير هعوال 

ا الحسية للمتلقي الى المنا   التوي يريود مخورج العمول اررابدوا دراميوُا والتوي تشوكل هي نقل المدركا
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كقوواًل هووي تتوواري األحووداث الدراميووة وعالثتهووا رصووراع الشخصووياا داخوول العموول الفنووي الوودرامي هنوواًل 
عوون الوودور الوورئيس هووي خلوو  التوودرجاا داخوول اللق ووةوتل  عوون  ريوو  عموو  المجووال وتوبيووي الكتوول 

 لتشكيلي للق ة .نمن الرناء ا
 الزمان:
الوبمن هوي الوودراما  التاريخيوة يجسوود مون خووالل خصوصوية االعمووال التاريخيوة التووي تعتمود علووى     

احووداث جوورا هووي الووبمن المانووي وكمووا ان خصوصووية العموول الفنووي وخاصووة المسلسوول التلفبيوووني 
موادا مكول المكوان  هانض يت لب تداخل وتعدد هوي انوواع السورد البمنوي )) هوان الوبمن لويس لوض وجوود

 ( 28ولكنض يتمظهر رنوعين (()
البمن الحقيقي : التا تستغرثض االحوداث هوي حيواة الشخصوية الواثعيوة كوالعمر وسونواا الخدموة  -1

كم رناء لكل الشخصياا ورمراعاتها وال يمكن تقديم ابمنة دته االحوداث نظورًا ل وول المودة التوي 
 يستغرثها عرنها .

ينما رعود اسوتخدام الوسوائل التقنيوة التوي يعرور من التا يكوون هوي السوالبمن السينمائي : ودو الب  -2
عنهووا رفتووراا بمنيووة مكوول المووبج والق ووي واالختفوواء التوودريجي والظهووور التوودريجي ويمكوون كووتل  
معالجووة الووبمن عوون  ريوو  االلوووان ات يسووتخدم هووي رعووض االحيووان اللووونين االروويض واالسووود او 

 سووويما هوووي مشوووادد االسوووترجاع ) لوووون واحووود كاالصوووفر الفووواتو للداللوووة علوووى الوووبمن المانوووي وال
(FlashBack عون  ريو  المونتواج ووسوائل االنتقوال المتعوارل عليهوا كوالمبج واالباحوة والمسووو

والق وووي والظهوووور واالختفووواء التووودريجي ويمكووون معالجوووة الوووبمن اينوووا مووون خوووالل تفووواوا اعموووار 
 الشخصية الواحدة كأن تكون الشخصية  فاًل كم يصرو شارًا كم رجاًل .

 
 ان : المك
ان المكان يرتر  راالحداث رعالثة ال يمكن هصلها حيث ال توجد احداث رودون امكنوة ولويس دوتا   

هق  رل ان المكان يرتر  رالشخصياا اينا هالريا موكال او مكوان العمول دوو امتوداد لالنسوان هكول 
ن ان تكووون مووا هيووض يوورتر  راالنسووان ان الصووورة التلفبيونيووة هووي كلتيهووا تحتوووا علووى المكووان هووال يمكوو

صورة تلفبيونية ما لم تحتوا على امكنة وتحرر مالموو المكوان هوي الودراما التاريخيوة )) مون خوالل 
االجووواء المحي ووة رالشخصووياا كووال راب المعمووارا لالرنيووة ي ونوووع الووديكور واالكسسوووار ممووا يوووحي 

 ( 29رالداللة التاريخية لبمن معين (()
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الدراميوة التاريخيوة لوض خصوصوية ات )) ان التواريخ يجعول  ان عالثة البموان رالمكوان هوي االعموال  
 (30 لالموووواكن خصوصووووية مميووووبة يكووووون هيهووووا اداة الووووبمن اداة للتعريوووور ولتعبيووووب الرنوووواء المكوووواني (()

والمكانية دي الصورة الفنية التي تع ينا خصوصرة البموان هوي العمول الفنوي وكوتل  يمكون الكشول 
 تسادم هي كشل جغراهية المكان والبمان .عن المكان من خالل حجوم اللق اا ات 

 مؤشرات االطار النظري
يتمكل الرناء التشكيلي للق ة رخلقض عدة مستوياا متنوعة داخل المشهد المرئي هي الدراما  .1

 التاريخية.
 تراين التكويناا المرئية داخل اللق ة هي الدراما التاريخية. .2
تجسيد الرناء التشكيلي للق ة هي الدراما  تأكيد صاني العمل الفني على الوسائل التقنية هي .3

 التاريخية.
ان مجمل العناصر الفنية )الكاميرا وعدساتها االناءة المكان . البمان.الدور الفاعل هي  .4

 تعمي  الرناء التشكيلي للق ة هي الدراما التاريخية(.
خاللها الرناء  ان تفرد الدراما التاريخية رديكوراتها النخمة وتكوناتها المتداخلة يتشكل من .5

 التشكيلي للق ة هي الدراما التلفبيونية.
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 تحليل العينة
 
 روما  اسم المسلسل:-1

 اخراج: مايكل ارتد
 كايران دندس -رايس ستيفنسن-تمكيل:كيفن مكد
 دثيقة 48ي 20وثا الحلقة: 

 HBO-Enter Tainmentانتاج: 
  2004سنة االنتاج:

مستوياا متنوعة داخل المشهد المرئي هي الدراما  يتمكل الرناء التشكيلي للق ة رخلقض عدة
 التاريخية.

ان رناء التشكيل الصورا هي الدراما التاريخية يت لب خل  عدة تكويناا متنوعة من حيث الشكل 
والتوبيي القائم على اسس درامية تجعل الشكل الدرامي التاريخي المهسس وه  عناصره التكوينية 

ق ة الواحدة رما يمتلكض من مقوماا من حيث تنوع التكويناا على اساس توبيي محتوياا الل
والقصدية التي يتم توبيي الكتل داخل اللق ة الواحدة مقسمة الكادر او اللق ة الواحد نمن رنائها 

 التشكيلي الى عدة مستوياا.
هفي المشهد المرئي نشادد القيصر ومل  روما )يومري( يتعانقان ويتوحدان امام الشعب ومجلس 

)جوليا( تعريرا عن حرض ووالئض للمل  ات جسد مخرج العمل الفني ارراب  ارنتضالشورقي رأن يبوجض 
( سنواا ودو يحارب الرررر وسكان 8المحرة للقيصر من ثرل المل  وعامة الشعب النض ثني )

الجرالي ويحق  االنتصاراا ويكرم الجيش ودو ثائد كريري مما جعل الشعب ينظر اليض انض دو 
( ثرل 52ل  واالمررا ور لروما ودو مقيم هي )كورا( حيث الحرب مستمرة ند الرررر هي سنة )الم

 الميالد.
ات نشادد ان الرناء التشكيلي للق ة ثد توبع رين عدة مستوياا من خالل جعل الشعب هي مقدمة 
 اللق ة ويتوس هم القيصر والمل  ودم واثفون على المنصةي والى جانرهم يقل اعناء مجلس

 الشورق وهي عم  اللق ة نشادد القصر الملكي ودو شامخ راعمدتض النخمة.
اع ى دتا التكوين المتانة التي ترر  القيصر رالمل  وعالثتض رالشعب وس  المدينة التي ي غي 
عليها الرناء الروماني الشامخ ر رابه المعمارا ودياكلض النخمة اع ا للق ة الرعد االجتماعي 

الي لحجم اللق ة وبوايا التصوير التي حاول من خاللها مخرج العمل الفني ان نمن التكوين الجم
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يشكل وحدة مترار ة ومتالبمة الظهار العالثة التي تجمي الشعب رالقيصري هالرناء التشكيلي 
للق ة خل  دته الوحدة واع ى السيادة الم لورة لوجود الحاكم والقيصر الى جانرضي هخلقا توابنا 

لق ة الواحدة وجعلها توحي رمنامين متعددة است اع من خاللها هخرج العمل نمن تكوين ال
الفني ان يع ي المعنى والقيم االرداعية هي  ريقة توبيي التكويناا داخل اللق ة الواحدة نمن 

 الرناء التشكيلي لها.
 تراين التكويناا المرئية داخل اللق ة هي الدراما التاريخية-2

عمل الفني الى جعل تكويناتض المرئية هيها تراين من ناحية الشكل والمنمون ككيرا ما يلجأ مخرج ال
حيث يصرو دنا  تراين هي توبيي الكتل داخل اللق ة الواحدة من لقا هي توبيعها رما تحملض تل  
اللق ة من سرد درامي هي تتاري الحدث والسعي الى الوصول الى الصورة االرداعية هي عملي 

 ئيي كون تل  التكويناا تع ي االحساس رواثعية الحدث الدرامي التاريخي.تشكيل المشهد المر 
هفي المشهد المرئي القيصر وس  جيشض يتجول ويشادد اسرق الرررر ينعودم داخل االثفا  
ودنا  عدد من القادة هي المنا   المجاورة يريدون شرائهم كخدم لهم وشراء نسائهم يأتي رسول 

ي القيصر يقر  الرسالة يتر  الجيش ويتدب الى خيمتض يجلس هيها حبينا الى القيصر يسلمض الرسالة
لكنض رار  الجأش وثوا على تحمل خرر وهاة ارنتض )جوليا( و فلها الحامل رضي يدخل عليض القائد 
العسكرا )انتونيو( يمس  كأس ريده القيصر يخرره روهاة ارنتضي القائد انتونيو يقترب منض ويني يده 

لقيصر ينظر اليض لكن دون  ا ردة هعلي ات جسد مخرج العمل الفني عملية تراين على كتفضي ا
 التكويناا داخل اللق ة الواحدة لجعل الرناء التشكيلي يمتل  خصوصية.

تأكيد مخرج العمل الفني على الوسائل التقنية هي تجسيد الرناء التشكيلي للق ة هي الدراما -3
 التاريخية.

سائل المهمة هي تشكيل الرناء الفني للق ة ركل ما تحملض تل  الوسائل من تعد التقنياا احدق الو 
ثدرة على صياعة االحداث الدرامية من خالل ما يمتلكض مخرج العمل الفني من رهية ومرجعية 

 ة التاريخية التي وثعا هيها االحداث الدرامية التاريخية.الفتر تاريخية تت لب استحنار 
المكانية والقدرة على جعل كل شيء ممكن تصميمض وتشكيلض من اماكن هالتقنياا توهر للمخرج ا

وديكوراا نخمة تماكل ما كان موجود هي تل  الفترة رحيث ان المتلقي عندما يشادد دته 
االحداث التاريخية ركل رناءدا و رابدا المعمارا يندمة هي االحداث الدرامية التاريخية ودتا 

ل التقنية والمعداا الفنية هي تشكيل االماكن ومحاكاتها وارراب ر ريعة الحال يفنل ت ور الوسائ
 السماا التاريخية لتل  الفترة.
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للقيصر و رل  مهيدهفي المشهد المرئي نشادد ترادل االتهاماا داخل مجلس الشورق رين  رل 
معارض لتصرهاا القيصر. وامتداد نفوته ويقوددم )كوتو( لكن هي نهاية الجدل ينهض المل  

د  رالحديث عن القيصر وانض اصرو مشهورا هي روما رفنل شجاعتض ويعترره اخوه وسنده هي وير
 الحكم ودو يهيد هي كل تصرهاتض المل  يني حد لهتا الجدال ويتدب.

هي دتا المشهد المرئي جسد مخرج العمل الفني اماكن تواجد مجلس الشورق والنقاش من خالل  
 لمدرجاا يجلس عليها اعناء المجلس ويجلس امامهم المل .رناء ثاعة على شكل دائرة متعددة ا

هي دتا المشهد ان توهر التقنياا والوسائل الفنية كان لها االساس هي رناء تل  االماكن ومحاكاتها 
للفترة التاريخية وجعل تل  االمكنة التي تدور هيها االحداث الدرامية يهالوسائل التقنية سادما 

 .الديكوراا النخمة الشادقة لها هعلها الدرامي عند المتلقيرشكل هاعل هي رناء تل  
ان لمجمل العناصر الفنية )الكاميرا وعدساتهاي االناءة المكان ..البمان..الخ الدور الفاعل هي -4

 تعمي  الرناء التشكيلي للق ة هي الدراما التاريخية(
 -االضاءة:

نية والفنية لكي يست يي مخرج العمل الفني ان عملية الرسم رالنور تت لب تظاهر كل العناصر التق
ان يجسد صبره المرئية وه  المع ياا الحسية التي يستند اليها عند معالجة الن ي لتل  نجد ان 
الرسم رالنور دو محاولة رناء صورة تاا ثيمة اصيلة تعم  المعنى وتع ي الشكل النهائي للق ة 

 هي الدراما التاريخية.
دد ان تجسيد االناءة هي دتا المشهد جاءا لكي تعرر عن الصورة هفي المشهد المرئي نشا

المالئكية لوجض )جوليا( ودي هارثا الحياةيلق ة ثريرة لوجض )جوليا( تظهر الصفاء والتسامو 
والراحة التي تشعر رها رعد الموا وثد جسد مخرج العمل الفني تل  رالرسم رالنور ل ريعة الصفاء 

ند مشاددة جوليا هي تل  الصورة رفعل توظيل االناءة رصورة درامية والرراءة التي تشعر رها ع
تعرر عن الحدث ورناء جو من االلفة رين الشخصيةي ورين المتلقي من خالل جعل الرناء 
التشكيلي للق ة يأخت مدياا عدة هي  ريقة توظيل االناءة هي دتا المشهد المرئيي نجد ان 

خالل جعل جوليا وس  الكادر وتحي  رها االناءة المركبة الرناء التشكيلي اخت رعدا جديدا من 
على وجهها ومن كم نجد دنا  تراين رين منا   النوء والظل اع ا اللق ة هعلها الدرامي رحيث 
ان المتلقي عند مشاددتض للمشهد المرئي يندمة ال اراديا ويتوحد شعوريا مي تل  اللق ة التي تعرر 

 عن الموا.
 -اللون:
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ياا التي يستند اليها مخرج العمل الفني هي سريل تعبيب الحدث واناهة رموب الى احدق التقن
االحداث الدرامية وتعميقها لتا نجد ان للون دو الوسيلة التي تحر  االحداث وتكير االيحاء رعدة 
معاني عند استخدامهاي لتل  نجد ان اللون السائد هي مسلسل )روما( دو اللون االحمر واستخدامض 

من خالل المالرس التي يرتديها الرجال والجيش كجبء من البا الرسمي للرالدي دو علرة جاء 
 اللون االحمر من خالل الغ اء على الكتل او الستائر داخل القصوري 

 -البمان:
احدق التقنياا التي يلجأ اليها مخرج العمل الفني عندما يريد االيحاء رالبمن ام تككيفض او االشارة 

راثي يمكن ان يع ي دهي لالحداث الدرامية الى االمام ويكون للبمن وحدة مونوعية الى بمن است
متالبمة مي المكان ولتا ندر  ان البمن هي العمل الفني دو مدر  حسيا رحيث ال نشعر رالحقرة 
البمنية التي يمكن ان تحدث هي البمن االعتيادا ي ورما ان الدراما تعتمد على تككيل البمن لتل  

 ن مخرج العمل الفني ثد تعامل مي ثنية البمن هي مسلسل روما . نجد ا
هي المشهد المرئي نشادد القيصر والمل  يتعانقان رود ومحرة والقيصر يهدا المل  ارنتض للبواج 
منهاي ات جسد مخرج العمل الفني البمن على لسان راوا رأن المعار  التي خانها القيصر ثرل 

همن البمن االعتيادا او ال ريعي لكن من خالل هعل الدراما نجد ان ( سنواا حقرة  ويلة جدا 8)
تككيل البمن وارد يتقرلض المتلقيي ان المدة ال ويلة ما دي اال كوان يشير اليها مخرج العمل الفني 

 خالل معالجتض للن .
 -المكان:

الحدث او االعمال الدرامية الملحمية التاريخية تحتاج الى رناء امكنة تتالئم مي  ريعة 
االمررا ورية التي اثيما هي تل  الحقرة لتل  نجد ان  ريعة المكان التاريخي التا تتجسد هيض 
االحداث الدرامية جاء وه  رهية هنية لمخرج العمل الفني لكلي تلري مت لراا الن  الدرامي 

لمفترضي وكتل  العمل على رناء امكنة مفترنة تكون مالبمة لوحدة الحدث وكتل  جعل المكان ا
دو ان ال  لكل االحداث وتصارع الشخصياا هيض مهما كانا واثعية المكان المفترضي لتل  نجد 
ان المكان هي مسلسل روما اخت التجسيد الحي لمدينة روما التي تتميب رها العمارة هي روماي 
 والنقوش او البخارل كلها جعلا من مدينة روما دي حانرة هي الوثا الرادن ودتا جعل من

 المكان المفترض لمدينة روما االساس لت وير ونمو االحداث الدرامية .
 -الكاميرا:
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عين المخرج وهكره عند تجسيد الحدث الدرامي لتل  يت لب العمل الفني الى استخدام كاميرا 
مواصفاا تلري االحتياجاا واالعراض التي من اجلها توظل الكاميرا هي توظيل الصور الحسية 

للت ور هي مجال التكنولوجيا وجب على مخرج العمل الفني ان يختار الكاميرا التي  المعررة ونظرا
تحق  لض عايتض ورما ان الواثي المفترض التا يتجسد امامنا من خالل مسلسل )روما( تل  الواثعة 
الملحمية التي تحتاج الى جهد كرير وتقنية عالية ورهية وانحة تنصب جميعا من اجل تشكيل 

رئية لتل  ينقاد العمل الفني الى تنوع حجوم اللق اا وبوايا التصوير والحركاا التي الصورة الم
تقوم رها الكاميرا وعدساتها هفي المشهد المرئي جسد مخرج العمل الفني حجم اللق ة القريرة 
الظهار حالة التوتر والقل  التي يعاني منها المقاتلون اكناء اص دام الجيشين الظهار اد  

 التي تعرر عن دول المعركة وشدة رأس الرجال واصراردم على القتال. التفاصيل
خمة وتكويناتها المتداخلة رتشكل من خاللها الناء نان تفرد الدراما التاريخية رديكواراتها ال-5

 التشكيلي للق ة هي الدراما التلفبيوينة.
دو ايجاد انسب السرل  خرج العمل الفني عند تحليلض للن هلعل من االمور التقنية التي تشغل 

الكفيلة التي تحق  لض رهيتض الفنية هي تجسيد االحداث الدرامية عرر تكوين واثي مفترض تتصارع 
هيض الشخصيااي ويكون للديكور هعلض المهكر هي االحداث ومعررا عن  ريعة المكان وخصوصيتض 

د تصميم الديكور ليمكل وجماليتض وكل ما يحي  رالشخصية ويعرر عنهاي هفي المشهد المرئي نشاد
ثاعة مجلس الشورق ر رابه التا يمكل الحلقة الدائرية وكاهة االعناء هي دتا المجلس يتحاورون 
رحيث كل منهم يشادد االخر وهي نصل الق ر االخر للدائرة يجلس المل  ومستشاره للنظر هي 

رعادا اخرق هي كيفية التعامل الموانيي التي يتم مناثشتهاي لتل  نجد ان الديكور لهته القاعة اخت ا
مي الحدث الدرامي وكتل  تشكيل تل  التصميم ليكون واثي مفترض للمجالس السائدة هي تل  

 .الفترة المررا ورية روما
 -النتائج:

من خالل تحليل العينة التي تم اختياردا هي دتا الرحث وه  هقراا المهشراا التي استنر ها 
 -الراحث رعدة نتائة ادمها: الراحث من اال ار النظراي خرج

ان عملية تركيب الرناء التشكيلي للق ة اهرب الككير من التكويناا المتنوعة داخل المشهد  .1
المرئي هي الدراما التاريخية وثد ظهر دتا جليا هي الككير من المشادد منهاي القيصر والمل  

الثفا  وعيردا من يتعانقان .مشهد اخناع حاكم الرررر الى االستسالم االسرق داخل ا
 المشادد.
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خل  التراين رين مكوناا المشهد المرئي جعل صياعة الرناء التشكيلي للق ة تمتل  خصوصية  .2
هي نقل حركة عين المتلقي من تكوين الى اخر نمن تركيب الحدث الدرامي وثد ظهر دتا 

هاة ارنتضي التراين هي الككير من المشادد منهاي القيصر يستلم الرسالة التي تحمل خرر و 
 القيصر يستقرل صديقض رروتس يوعيردا من المشادد.

اظهرا الوسائل التقنية هي تشكيل الككير من المشادد الدرامية وكتل  عملية رناء المواثي  .3
التصويرية جليا هي تحقي  الرعد الدرامي هي الدراما التاريخية من خالل جعل ما توصلا اليض 

رالكيفية التي يسعى الى تحقيقها مخرج العمل الفنييودتا  التقنية الى صياعة الفعل الدرامي
 وانو هي الككير من المشادد الدراميةيمنهايمشادد الحرب والقتال يرناء الديكوراا وعيردا.

شكلا مجمل العناصر الفنية الدور الفاعل هي تجسيد الرناء التشكيلي للق ة هي الدراما  .4
التي تتميب رها المشادد المرئية وما تحملض من  التاريخية من خالل ارراب الخصائ  الفنية

 تكويناا متداخلة تشكل الحدث الدراميي وثد ظهر دتا جليا هي مجمل المشادد المرئية.
ان لمجمل الديكوراا النخمة وال راب المعمارا التا جسد تل  الحقرة التاريخية اررب الرناء  .5

 وه  رهية مخرج العمل الفني. التشكيلي للق ة هي مجمل المشادد المرئية التي جسدا
 -االستنتاجات:

 -من خالل نتائة الرحث ترين للراحث ما يأتي:
ان عملية تجسيد الواثي نمن الدراما التاريخية يرتر  اساسا رالعالثة المترادلة ما رين تسجيل  .1

 الواثي وانفاء الرهية االرداعية لمخرج العمل الفني هي رناء وتصوير الدراما التاريخية.
ن مخرج العمل الفني يتحتم عليض ان يوظل العناصر الفنية رما يخدم التمظهر الشكلي ا .2

 للصورة المتخيلة نمن التكوين االنشائي العام للمشادد المرئية نمن الواثي االهتراني.
الدراما التاريخية حانرة هي كل بمان ومكان من خالل ما تمتلكض من  ارث متواصل يجسد  .3

 وب ودوردا هي رناء الت ور للحنارة االنسانية.حنارة الشعب من الشع
ان للرناء التشكيلي للق ة هي الدراما التاريخية يمكل صفة او سمة يتم من خاللها تفعيل  .4

التكوين الجمالي لمجمل العناصر التي يتم صياعتها للتعرير عن المعنى الدرامي هي الدراما 
 التاريخية.

 -التوصيات:
 -يوصي الباحث بما يأتي:
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غرض ت وير واثي الدراما التلفبيونية وتحديدا الدراما التاريخية وجعلها تواكب الت ور الحاصل ل .1
 معنيةهي التقنياا الحديكة والوصول رها الى مصاهي الدراما هي الرلدان المجاورةي تشكيل جهة 

 رالنظر هي تناول االحداث التاريخية وتقديمها من خالل اعمال درامية تاريخية.
 رالدراما التاريخية كنوع خا  هي الدراما التلفبيوينة. االدتمام .2

 -المقترحات:
 -يقتر  الراحث اجراء الدراسة االتية:

 جمالية التشكيل الصورا هي الدراما التاريخية.-
 الهوامش :   

                                                 
 .212ي   1967ي ريروا ي  1ب ي دار العلم للماليين ي  ( سعود جرران ي رائد ال ال 1
 .128ي 1982ي ريروا ي  1رناني ي جلفلسفي ي دار الكتاب الليل صليريا ي المعجم ام( ج 2
 .104ي 1996( محمد عناني ي المص لحاا االدرية الحديكة ي مكترة لرنان ي ريروا ي  3
 .141ي  1971لمسرحية ي القادرة ي دار الشعب ي ( ارراديم حمادة ي معجم المص لحاا الدرامية وا 4
 .975ي   1955( ارن منظور ي لسان العرب ي القادرة ي دار المعارل رمصر ي المجلد االول ي  5
ي م اري الو ن ي الكويا 267( شاكر عرد الحميد ي التفصيل الجمالي ي سلسلة عالم المعرهة ي العدد  6

 .252ي 2001:
 .253( المصدر نفسض ي  7
الهيئة المصرية العامة للكتاب ي  القادرة: ائية ي تر: داشم النحاس يم( جوبيل ماشيللي ي التكوين هي الصورة السين 8

 .33ي 1983
 .39( جوبيل ماشيللي ي مصدر سار  ي   9
 20المصدر نفسضي  10
 .42نفس المصدري   11
 .95ي  1973دار النهنة العررية ي  ( عرد الفتا  رياض ي التكوين هي الفنون التشكيلية ي القادرة ي 12
 .78ي   1981لوا دا جانيتيي ههم السينماي ترجمة جعفر عليي رغداد: دار الرشيد للنشري  13
ي  1983(جوبيل ماشيللي ي التكوين هي الصورة السينمائية ي تر: داشم النحاس ي الهيئة المصرية العامة للكتاب ي  14

 69. 
 . 49ر السار  ي  ( جوبيل ماشيللي ي نفس المصد 15
 .10ي 2001( سعد عرد الحسيم العقاريي الملحمية هي الرواية المعاصرة ي رغداد : دار الشهون الكقاهية العامة ي  16
 .41ي 2000للنشر والتوبيي ي التنوير( سعد عريب ي موسوعة االسا ير والقص  ي عمان ي دار  17
 .8-7(سعد عريبي مصدر سار  ي   18
 .36ي   1975ي الكويا  1ي ع 11كر ي المالحم كتاريخ وكقاهة ي مجلد ( مجلة عالم الف 19
 .12( ي   1982( مجدا ودرض ي معجم المص لحاا االدرية ي )ا : دار العودة ي  20
 .6* ي 1979جرور عرد النور ي المعجم االدري ي )ريروا : دار العلم للماليين ي  21
ي 35ي كلية الفنون الجميلة ي ع رغداد: مجلة االكاديميالعراثي ي  ( حسين علي دارل ي مسرحياا السيرة هي المسر  22

 .79ي 1994
 .57ي 2000ي رغداد : دار الشهون الكقاهية العامة ي العررية ( نا   خلوصي ي الدراما التلفبيونية 23
 .58المصدر نفسضي   (  24
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سر  العراثي المعاصر ي رسالة ماجستير ( صفاء الدين حسين التميمي ي توظيل االس ورة والحكاية الشعرية هي الم 25
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 .36ي 2001ماجستير رغدادي كلية الفنون الجميلةي رسالة 
(  وادر عرود مسولم ي اشوكالية المكوان هوي السوينما ي رسووالة ماجسوتير عيور منشوورة ي رغوداد : جامعوة رغوداد ي كليوة الفنووون  30

 .117ي  1998الجميلة ي 
   المصادر

 .1971ارراديم حمادة ي معجم المص لحاا الدرامية والمسرحية ي القادرة ي دار الشعب ي  .1
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 .1983العامة للكتاب ي 
ياا السيرة هي المسر  العراثي ي رغداد: مجلة االكاديمي ي كلية الفنون حسين علي دارل ي مسرح .7

 .1994ي 35الجميلة ي ع
سعد عرد الحسيم العقاريي الملحمية هي الرواية المعاصرة ي رغداد : دار الشهون الكقاهية العامة ي  .8

2001. 
 .2000يسعد عريب ي موسوعة االسا ير والقص  ي عمان ي دار التنوير للنشر والتوبيي  .9
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