
1 
 

 جامعة دٌالى                            
 كلٌة الفنون الجمٌلة      

 قسم الفنون السمعٌة والمرئٌة 
 

 المرحلة االولى -المحاضرة الرابعة 
                                                                                                                                                                                                              

 المادة: تذوق سٌنمائً
 

 السٌنمائً البعد العقلً والمعرفً للتذوق
 

ٌة وتناقضات العالم وسٌادته عقالنٌة هٌمنة وسٌطرة ئبحث فالسفة مدرسة فرانكفورت عن بدٌل أدا      
ان الفن مجال واخضاع وانه ٌحمل توجها تسلطٌا نحو الطبٌعة ونحو االنسان، وٌري الفٌلسوف االلمانً ادورنو 

رطة، فالفن ٌسعى نحو الكلٌة، أي ٌضفً على ٌبعد عن العقل األداتً والتصوٌغ المفرط للعقالنٌة المف
، فاألصالة الداخلٌة لألعمال الفنٌة وما تكشف عنه من حقٌقة ومصداقٌة تقف ضد كلٌة موضوعاته طابع الشمول

  العقل األداتً.
تحقٌق وجود ال ٌجعل االنسان مغتربا،  ىوٌري أٌضا هذا الفٌلسوف الجمالً أن الفن لدٌه قدرات عل    

وٌخرجه من اشكال ومظاهر التشٌإ، وهو ما أكده اٌضا فٌلسوف المدرسة هربرت ماركوزة حٌث ٌري أن الفن 
  هو بدٌل قوي وجٌد عن التقنٌة وٌشكل وجدان الفرد وعقله وخٌاله بعٌدا عن طرٌقة تشكٌل التكنولوجٌة له.

ر السٌنما أحد روافد الفن تستطٌع جمالٌات الفٌلم، اال ان جمالٌات الفٌلم تفرد وباعتبا                       
 مساحات واسعة لمزٌد من تعالً الفرد علً العقل االداتً وسمات الواقع.

السٌنما فً عمقها تنحاز نحو الجمال، فً ابعاده المتعددة، جمال الصورة، جمال السرد الحكائً،                
فالمشاهد دائما ٌتحفز الستفزاز ذائقته الجمالٌة، حتً ٌشعر بالمتعة   جمال تتابع اللقطات،جمال القصة، 

والرقً، ودائما ما ٌهتم االنسان بما هو جمٌل وراقً، وٌبحث عنه، فاذا اتجه الً السٌنما فهو بشكل الواعً 
  .بالجمالٌاتٌنتظر فٌلما ملٌئا 

 لجمٌل والجلٌلا
ل ٌتجاوز مضامٌن الجمٌل دائما فً السٌنما، فهو ٌتضمنه فً االساس، فحدود الجمٌل الجلٌ                     

تقف عند تؤثٌر مساحات الذائقة الجمالٌة لدي المشاهد، وانبهاره ودهشته، دون مشاعر الخوف والرعب واالثار 
األعمال العظٌمة ، وعادة ما ٌتواجد الجلٌل فً وكل ذلك هو ما ٌتضمنه الجلٌلالفكرٌة الغامضة والمعقدة، 

والمتفردة، فهناك مخرجون ٌحتلون هذه المساحة مثل المخرج المجري بٌالتار الذي بعدمٌته المفرطة، وفن 
المرعب، الخوف المجرد، والسكون  الشًءالكآبة لدٌه فً تفاصٌل المشهدٌة، ٌتجه نحو مفهوم الجلٌل، اي 

بٌالتار عن نهاٌة العالم برعب الطبٌعة، من رٌاح  الشامل، فزاعة الطبٌعة. ففً فٌلم "حصان تورٌنو"، ٌعبر
وعالقة الطبٌعة بالجلٌل دائما، فاللقطة الجمٌلة تدخل فً جدلٌة مع الطبٌعة، وتثار اسئلة مثل: هل الفٌلم وجفاف، 

 ؟كفن اكثر اهمٌة من الصورة الطبٌعٌة، وهناك من ٌذهب فً هذا االتجاه، ومن ٌذهب فً االتجاه االخر
الجلٌل ٌستوعب الطبٌعة فً جعبته، فالمخرج الروسً تاركوفسً، استخدم الطبٌعة الخالبة فً فٌلم "المتسلل"،  

فهناك مركب جمالٌات المشهد، وطبٌعٌة المشهد، وجالل الفكرة، هذه لصهر افكاره الفلسفٌة والجلٌلة، ببراعة، 
 راته شئ وعر وصعب.هً من اعقد المجازات السٌنمائٌة، ففك شف الثالثٌة المعقدة،

 
 :العملً البعد المعرفً و 

هناك جوانب عملٌة وذات ابعاد تقنٌة، تبتعد عن مساحات الجمال فً الفٌلم، مثل المعلومات                    
التً ٌتم االستعانة بها، فً السرد الحكائً، واٌضا بعض جوانب المونتاج والتصوٌر وحتً الكتابة السردٌة، 

جوانبها عملٌة بحتة وبعٌدة عن المساحة الجمالٌة، كل ذلك ٌسمً ما هو خارج عن البعد تكون فً احد 
وٌظهر هنا جدل حول وجود بعد جمالً لهذا الجانب العملً والتقنً للفٌلم، هذا جدل صحً، فهناك  الجمالً، 

ال ٌتؤثر، فالموضوع نسبً، مشاهد ٌتؤثر جمالٌا بهذه الجوانب البرانٌة عن الجمالٌات المباشرة للفٌلم، وهناك من 
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عالم جمالٌات الفٌلم المباشر ٌتعلق باطالع او احتكاك ولكنه جدلً. واٌضا هناك جانب أٌضا خارجً عن 
المشاهد بمعلومات تخص اشٌاء عدة حول الفٌلم، وسٌرة المخرج وكاتب السٌنارٌو، وعالقة العمل بؤعمال 

تنمٌة   دٌة تحلٌلٌة وفنٌة. وهذه المعلومات تثٌر وتساهم فًسٌنمائٌة أخري، وما كتب عن الفٌلم من كتابات نق
علً تذوقه للبعد الجمالً، وقد ال تثٌر، كما ذكرنا، فالتؤثر الجمالً  ابعاد معرفٌة لعقلٌة المشاهد، مما ٌنعكس

 .نسبٌابهذا العالم الخارجً 
 
 :سطوة الصورة 

بشكل كبٌر فً تشكٌل وعٌه وتحرٌكه، فاذا تحرك  ٌعٌش االنسان فً عالم من الصور، تإثر                   
بالواقع دون وسٌط، ٌكون عن مدركاته   فً الواقع دون اي بعد خٌالً او ثقافً للصور، ٌعنً احتكاكا مباشرة

الحسٌة صور من التفاصٌل والمشاهدات المباشرة والكلمات والتفاعالت، فتتكون صور داخله ٌعٌش فٌها 
ال للسٌنما، نجد المشاهد ٌنتقل الً سجن الصورة الخٌالً المتعلق بتفاصٌل الفٌلم، وانتقا  وٌصبح سجٌن لها،

ولٌس البعد الواقعً، فهناك السلطة السٌنمائٌة للصورة تجاه الفرد واٌضا السلطة الواقعٌة للصورة تجاه الفرد، 
فً مكونات الوعً  ففً العالمٌن، تكون هناك سلطة علً الحواف، سلطة غٌر معلنة للصورة، متخفٌة، تإثر

 والالوعً.
والبعد الجمالً المكون للصورة فً الفٌلم، فً قلب هذ السلطة، فهذا البعد ٌساهم بشكل مكثف عن طرٌق 
مالمحه ومقوماته فً تقوٌة سلطة الصورة، فالمشاهد ٌشهد انتباهه البعد الجمالً فً الفٌلم من صور وتفاصٌل 

ولكنه ٌحاول دائما ازاحتها، ومراجعة نفسه، كل فترة، حتً ٌتخلص ، ومشاهد، وال ٌدرك المشاهد هذه السلطة
من سٌطرة هذه الصورة السٌنمائٌة، لعل اطمئنان المشاهد ان هناك جمالٌات مدهشة فً الصورة تنتظره وانه 
هناك افالم وسٌنما ال تسعً للتسلط الً حد ما علً المشاهد عن طرٌق الصورة ٌجعله اكثر براحا فً التعامل 

 السٌنما، فكما اوضحت فعل االزاحة للمشاهد لتسلط الصورة ٌدعم انتظاره لجمالٌات مدهشة وصادقة. فً
  

كبار السٌنمائٌٌن أمثال جودار الفرنسً وبرجمان السوٌدي وبٌالتار المجري، ٌغازلون                      
ٌزٌحها حتما وتبقً لدٌه الجمالٌات حاضرة، الحقٌقة فً جمالٌات أفالمهم، والمشاهد ٌتؤثر بهذه المغازلة ولكنه 

وهو ما دعً الٌه الفٌلسوف األلمانً نٌتشة الذي وضع ثقته فً جمالٌات الفن وبنى تصورا مإداه أن العٌش مع 
الحقٌقة شًء مستحٌل، وأن إرادة الحقٌقة هً سلفا رمز لالنحطاط والعدمٌة، ودعا الً الفن كبدٌل لكل شئ 

وحسب الرإٌة النتشٌوٌة ٌجب ان تتجه السٌنما الً تحرٌر االنسان من ثقل  تناقضا. ٌجعل االنسان تائها وم
 الحقائق الصنمٌة، النافٌة للحٌاة والتً تقلل من قٌمتها على األرض وتخلٌص اإلنسان من طغٌان المعقولٌة.

  
 :المحدودٌة الجمال

واسعة والالمحدودة من االشٌاء الكلمات والصور، ذائقة الفرد الجمالٌة تعلو مع المساحات ال                      
فعقل الفرد ٌرفض أن ٌتقبل حقٌقة أن الجمال ٌكمن فً االشٌاء الصغٌرة المحدودة، واذا انتقلنا الً السٌنما، ان 
التفاصٌل المحدودة فً القصة والسرد الحكائً للمشهدٌة، واقتصار الفٌلم حول اٌقاع معٌن من البصرٌات 

المشاهد جذابٌته وشغفه الجمالً، فتصبح المتعة سرٌعة تنتهً بانتهاء الفٌلم، وال ٌتبقً شئ ٌذكر والصورة ٌفقد 
 فً ذاكرة المشاهد الجمالٌة، هذه الذاكرة الذي تنهم وراء الترمٌزي والتؤوٌلً لكل تفصٌلٌة فً المشهدٌة.

جمالٌات وهو ما ٌتوافق مع رغبة الذاكرة فهناك مناطق فً السٌنما تتبنً الفعل الالمحدوي لل                     
الجمالٌة للمشاهد، فاللقطة كبصرٌات هنا تحوي المحدوٌة فً التعبٌر عن االشٌاء فً حدها األدنً، حٌث 
التكوٌن المشهدي للشئ من لونه وحركته وصفاته وهذه الالمحدودٌة تتضمن مجازا سٌنمائٌا بسٌطا او معقدا، 

هذه التكوٌنات كما فً الفٌلم االٌطالً الجمال العظٌم، حٌث عبرت الصورة عن  والمشاهد هنا ٌنبهر بصرٌا من
 اشٌاء كثٌرة فً مشهدٌة مذهلة من المحدوٌة الجمال.

وفً الحد االقصً للقطة تحوي المحدودٌة للتعبٌر عن االفكار، فالصورة ترمٌزا او مجازٌا                     
ثٌو   د تؤوٌال الكشف عنها، وهو ما نجده بكثافة فً افالم المخرج الٌونانًتعبر عن افكار مكنونة، ٌحاول المشاه

انجولوبولس، وهذا المنحً اٌضا ٌتضمن المحدودٌة التعبٌر عن االشٌاء، وهناك المحدودٌة الكلمة فً الفٌلم، 
ام المشاهد حٌث ٌعبر عن االفكار، فالسرد هنا ٌكون ملئ بالمعانً المبطنة والرموز لالفكار، وذلك ٌفتح ام

 مساحات من التؤوٌل حول الفكرة المقصودة، مما ٌزٌد من جمالٌات التفكٌر لدٌه.
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 :شٌوعٌة الجمال

هل الجمالٌات الهائلة الموجودة فً الفن العظٌم للسٌنما نخبوٌة، تقع علً حكر مشاهدٌن                      
هم الجمالٌة الفكرٌة فً االفالم ٌرٌدون ارسالها محددٌن ذوي ثقافة عالٌة؟ هل المخرجٌن العظام فً موضوعات

للجمهور العام أم الى جمهور نخبوي، وهل الموضوعات فً هذه النوعٌة من االفالم تلمس مستوٌات الجمهور 
كله، جدلٌة معقدة لهذه السٌنما، شٌوعٌة مرغوبة فً الموضوع والجمهور وجمالٌات الفٌلم؟ هذه الثالثٌة تراد ان 

جودار(، التً  -فٌللٌنً -ٌسارٌة، ٌكفً ان الهدف من السٌنما العظمٌة لكبار المخرجٌن ) برجمانتكون متمردة 
تحتوي علً التفلسف الفكري والبصري، هو رفع جمالٌات الفٌلم، ومن ثم رفع تذوق جمالٌات المشاهد، 

هد، انه هدف فالغرض السٌنمائً هو التحرر من سلطة الصورة والحبكة وسٌطرة صانع الفٌلم علً المشا
 ٌساري ماركسً، ولكن تكمن المشكلة والجدلٌة فً صعوبة هذه الفٌلمٌة وقلة شٌوعها.

  
 :ما بعد حداثٌة الجمالٌات

الحالة ما بعد حداثٌة ٌنظر لها علً أنها حركة جمالٌة، فهً تهتم وتعلً من الشؤن الجمالً،                     
الفكرٌة، وتإكد علً أهمٌة وجدوي الحس والشعور مقارنة بالتؤمل علً الجوانب االخري ومنها العقالنٌة و

العقلً، وقد نشؤت هذه الحالة فً الفن، فهً فكر جمالً، وقد ساد هذا الفكر خالل الفترة النصف الثانً من 
القرن العشرٌن، وهو فترة ظهور السٌنما وتطورها، فالتؤثٌر الجمالً والفلسفً والفكري للسٌنما هو ما بعد 

داثً، أو بمعنً اصح، أصبحت فلسفة الفن او الخطاب الفلسفً ما بعد حداثً، واذا اراد الفٌلم ان ٌكون كائنا ح
جمالٌا قوٌا ومدهشا للمشاهد علٌه ان ٌستدعً هذا الخطاب المعاصر، وٌبتعد عن الخطابات الكالسٌكٌة لفلسفة 

ظرٌات محددة، ولكنه مجال تطبٌقً، وهناك الفن، وٌالحظ عدم التزام الخطاب الجمالً ما بعد الحداثً، بن
مقوالت وتؤمالت وتحلٌالت، لٌصبح هذا الخطاب حرا ولٌس سلطوٌا.


