
 كلٌة الفنون الجمٌلة       

 قسم الفنون السمعٌة والمرئٌة 
 

 المرحلة االولى-المحاضرة الخامسة
                                                                                                                                                                                                                                     

 المادة: تذوق سٌنمائً
 

 ات الصورة السٌنمائٌةجمالٌ

 

كائن جمالً، ٌبحث عن الجمالٌات فً كل  فاإلنسانعالقة االنسان بالسٌنما عالقة وطٌدة،      

وفً طبٌعة   ، وقٌم الجمال هً سمة رئٌسٌة فً طبٌعة تفكٌره العقلً وتأمالته المتعددة،شًء

ما ٌحتاجه من  لإلنسانواالشٌاء، وصفة الجمال تعطً  ناتفلسفة تعامله مع الوجود ومع الكائ

مشاعر وقٌم متعددة منها الرضا واللطف، والخٌر والحق، وتشعره باالنتظام والتناغم والكمال، 

وهو االدٌب اوسكار واٌلد، أن الجمال نوع من العبقرٌة، بل هو ارقً وٌشٌر أحد ادباء االنكلٌز، 

ل، وصناعة وابداع اشكال من العبقرٌة ال ٌحتاج الً تفسٌر، واالنسان قادر علً تذوق الجما

جمالٌة حسٌة او وصفٌة، او تفاعلٌة، وخٌر ما ٌمثل ذلك هو االبداع السٌنمائً، احد انواع الفنون 

 الجمالٌة التً باستمرار ٌبدعها االنسان.

الفٌلم السٌنمائً فً حالة الكمال هو كائن جمالً، من لحم ودم، عبر صور سٌنمائٌة وٌعد      

ة التأمل والجمال، ٌستوجب امكانٌات سردٌة وتكوٌنات مشهدٌة تثٌر الذائقة وكادرات بصرٌة شاهق

فالصورة السٌنمائٌة هً لوحات متحركة تتالعب بالزمان والمكان من اجل الجمالٌة لدي المتفرج، 

اثبات قدرتها علً اثارة حسٌة المشاهد، هذه الحسٌة اكثر جزء فٌها هو الحسٌة الجمالٌة، لذا 

 .ة لهذه اللوحات السٌنمائٌة المتكاملة هو اثارة الجمالالمهمة الرئٌسٌ

لوضع اسس نظرٌة لهذه الجمال السٌنمائً، هناك محاوالت فلسفٌة فنٌة وفلسفٌة و            

جمالٌة، وفلسفٌة هرمنٌوطٌقة، وفلسفٌة سٌمٌولوجٌة وفلسفٌة ظاهراتٌة فً تحدٌد تفسٌر هذه 

صوصٌة الخطاب الجمالً فً السٌنما، ولعلو حسٌته التً الظاهرة الجمالٌة السٌنمائٌة، وذلك لخ

حٌث اللقطة الجمالٌة المجازٌة هً محاكاة للحظة زمانٌة تتطلع لمرحلة المجاز المفتوحة التأوٌل، 

فً الواقع بشكل سردي حكائً وبصرٌات، هذه القدرة االخراجٌة صعبة الحدوث والتكرار فً 

 بحر المخرجٌن فً السٌنما.

  

 -السينما: فني والمفكر الجمالي في الناقد ال

سات النقدٌة فً السٌنما، تتناول مدي وجود ادائما نقرأ كثٌر من المقاالت والدر                

للفنان  األخرى باألعمالالقٌمة فً العمل الفنً، وهل هو عمل جمٌل أو انه فن عظٌم، ومقارنته 

بشكل عام، وتفتقد هذه الرؤٌة النقدٌة الً األبعاد والدالالت الجمالٌة من حٌث  األخرىواالعمال 

معرفة األسباب التً دفعته الً إصدار حكم القٌمة، والمقارنة النقدٌة، والقدرة علً تفسٌر 



استحسانه للعمل تفسٌرا عمٌقا وموسعا، ولٌس سرٌعا خاطفة مثل الصٌحات، والكلمات المختزلة 

علً الناقد الفنً لألفالم، أن تغمر روحه فلسفة الجمال، وأبعادها، وأن تتجسد فٌه فعن األشٌاء، 

المقارنات الجمالٌة للفنون والحٌاة، ولٌس فقط التحلٌل الفنً السرٌع، فالبد أن ٌكون قادرا علً 

تحدٌد بوضوح ما الذي ٌعٌنه الجمال، أو العظمة، فً الفٌلم الذي ٌخضعه للتحلٌل النقدي، وما هً 

 . معاٌٌر القٌمة التً توصل فً ضوئها الً حكمه

 

 -: والسٌنمااألثر الفنً للجمالٌات 

ٌحتفظ العمل الفنً، دائما بلمسة خاصة به، قواعده الخاصة، خطابه الذاتً، الذي ٌعبر            

تشبه  الفنً العن نفسه، دون عمل فنً أخر، او رؤٌة االنسان له، التجربة التً ٌثٌرها هذا العمل 

 فالعمل الفنً،اإلطالق تلك التً ٌثٌرها أخر. وهذا التفرد بعٌنه هو الذي نعتز به فً العمل  على

هو العمل نفسه، وهو ٌختلف عن كل ما عداه فً العالم، وكل فٌلم سٌنمائً له جمالٌاته الخاصة، 

وٌر، نوالتفالمخرج والمؤلف والممثلٌن، وتقنٌات المونتاج وخطابه السردي والبصري الخاص، 

تصنع فً الفٌلم الواحد تحفة فنٌة جمالٌة خاصة لن تكرر مرة أخري، بجانب الرؤٌة النقدٌة 

والتحلٌل الفنً، واراء المشاهدٌن، وتفاعالت الزمان مع الفٌلم، ٌظل العمل السٌنمائً له قواعده 

 الخاصة للفن.

 

 -للسينما: التذوق الجمالي 

ذائقة  حٌث فهمالطرح الجمالً للسٌنما ٌتضمن عدة مستوٌات لفكرة التذوق، من               

المتفرج تجاه المشاهدة الفٌلمٌة، ما بٌن خطابات المتعة واللذة الراقٌة، الً مستوي التسلٌة وقضاء 

وقت الفراغ دون هدف جمالً ناضج ٌتضمن التأمل الفكري والجهد البصري، هذه الثنائٌة فً 

 .رج توضح معاٌٌر االتجاه الجمالً للمشاهدةذائقة المتف

وتمٌل الطبقات الشعبٌة الً الخطاب المتعً العادي والسطحً، حٌث ٌتصور الجمهور ان        

لذا ٌستمر تأثٌر الفن علً تفاصٌل ، الفن عامَة والسٌنما خاصة، فن متعلق ومتواكب مع حٌاتهم

فمساحة التفكٌر والتأمل ب الحٌاة الٌومٌة، حٌاتهم، فهم ٌرٌدون فنا ٌجعلهم ٌرتاحون من متاع

الجمالً هنا تتناقص تدرٌجٌا بحثا عن أشٌاء فنٌة أخري جمالٌة ولكنها غٌر معقدة وراقٌة 

 وناضجة.

أما الطبقات الراقٌة والمتوسطة، فهً تملك قدرات وامكانٌات علً االنتاج الثقافً،           

ن فهم الخطاب الجمالً المعقد والناضج، وتفكٌكه، بمعنً الرأسمالً الثقافً، وذلك ٌمكنها م

، ولكن ذلك ال ٌعنً ان وتأوٌله، وتفسٌره وفك شفراته، وهم بذلك ٌتماٌزون عن الطبقات الشعبٌة

كل الطبقات الراقٌة تمتلك ناصٌة فهم الخطاب الجمالً الناضج، ولكن هناك الكثٌر من هذه 

الوقت الفراغ التً تخلو من معاٌٌر الجمال الراقٌة، الطبقات تتابع أفالم التسلٌة، وافالم قضاء 

واٌضا هناك نسبة قلٌلة من الطبقات الشعبٌة تسمو بطبٌعتها ولٌس ببٌئتها وثقافتها الً الجمال 

 الناضج والحقٌقً، ولكن معظم ما ٌملك نواصً هذا الخطاب الجمالً هم من الطبقات الراقٌة.



 -والخيالي: جماليات الواقعي 

هناك جمالٌات مفارقة السٌنما بتجاوزها للواقع، هذه الثنائٌة ستدهش المشاهد حٌث تربط ذهنٌته  

محاكاته ثم القدرة علً تجازوه الً مراحل اعلً  علىبٌن تفاصٌل الواقع الممل وقدرة السٌنما 

لٌست ف لٌذوب الجمال السٌنمائً مع جمال الواقع فً جمالٌات جدٌدة متكاملة من هذه الثنائٌة.

الصورة السٌنمائٌة نسخ للواقع، انما ما ٌحدث األن عالمٌا هو تأثٌر الصورة بشكل هائل فً 

العالم، فهناك ثورة رقمٌة ومعلوماتٌة ٌتحدث عنها العالم منذ فترة لٌست قصٌرة، وقدرة الخٌال 

، والسعً االنسانً عن تجاوز الواقع، فالسٌنما فً هذه البٌئة هً االولً واالحق بتجاوز الواقع

 نحو جمالٌات خٌالٌة جدٌدة.

طغٌان الصورة فً العالم جعل الواقع طٌعا فً ٌد السٌنمائً، فالسٌنما اآلن لها دور رئٌسً       

فً صنع الفكر الخٌالً الجمالً للمجتمع، فالواقع اآلن لٌس دوره كما سبق، بل اصبح هامشٌا 

الواقع، فهناك من مصادرها السٌنما، ووسائل للغاٌة، فمكنون جمالٌات المجتمع اآلن ال تنبع من 

االعالم المتعددة، واصبحت بذلك الصورة السٌنمائٌة مفهوما معقدا، جمالٌات المشهد اصبحت 

كذلك لغزا مكثفا، فهناك حاجة للدراسات كثٌرة ومحاوالت نظرٌة وفلسفٌة لتفكٌك الخطاب 

ها بالواقع، هذه العالقات المعقدة الجمالً للصورة السٌنمائٌة، ومعرفة دور السٌنما وعالقت

والمتشعبة تثٌر القلق لدي الباحث، فهناك قدرة عالٌة للصورة علً ادارة وخلق الوعً الجمالً 

وذلك ٌمثل خطورة، ٌمكن تفسٌرها باٌدلوجٌة الفٌلم وها ما ٌتم ذكره الحقا فً محور اخر  لألفراد

مشاهد السٌنمائً، فهناك مقوالت ان كل فهناك سجن الصورة الذي ٌجلس بداخله الفً الدراسة. 

 أبحتوبذلك   فً العالم ٌمر عبر الصورة، فالوسٌط المهٌن للوعً العالمً هو الصورة. شًء

  جوهرٌة واساسٌة انما اساس وجوهري الوجود. ألشٌاءصورة لٌست رمزا او تابع، او ظاهرة 

  

 -:ايديولوجية الخطاب الجمالي

ً جمالٌات الصورة، وتصبح عملٌة التحرر الجمالً لدي المشاهد هناك اٌدٌولوجٌة تؤثر عل    

من سلطة الصورة امر صعباً، حتً لو كان مخرجا عظٌما وفٌلسوفاً ال ٌقصد اشكال دعائٌة او 

 فهناك دائما اتجاه وتحٌز ٌرٌد اٌصاله لدي المشاهد بشكل مستمر.  ٌتبنً اٌدلوجٌة معٌنة،

وٌرى الفٌلسوف الفرنسً إدغار موران أن الصور هً "تصنٌع ثاٍن" و"استعمار ثاٍن" ال        

لوٌس التوسٌر أن ٌنتج االستهالك فحسب بل ٌنتج المستهلك أٌضاً، وٌري الفٌلسوف الٌساري 

اإلنسان نفسه كائن أٌدٌولوجً، ٌستجٌب لما ٌسمى "اللعب الحر" بٌن الدال والمدلول وٌستجٌب 

ٌخفً مدلوله لدرجة لم تعد فٌها للمعانً بؤرة مركزٌة، هناك فقط "لعب الدوال"  لدال ُمراوغ

 والمعانً وانزٌاح تام للمعنى.


