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Abstract  Keywords 
و لكنھا أجمعت بمضمونھا و ، ھناك الكثیر من اآلراء التي اختلفت بمضامینھا في التعبیر عن التكوین كمفھوم

ً : ھو مسألة ذوق شخصى , فى التحلیل األقرب للواقع  التكوینف. تقارب آرائھا كفكرة ما قد یعتبره شخص ما تكوینا
 ً ً للنقد ومع ذلك یمكن أن یكون كل منھما على حق وفق معاییره الخاصة  , جیدا یمكن أن یعتبره آخر موضوعا

ھذا الموضوع كدراسة مستفیضة البد أن نقف طویال عندھا حتى نعطي  فى الصورهوحینما نتطرق الى التكوین 
االصوره ثابتھ  كانت او متحركھ البد من القول إنھ ینبغى عدم اتباع قواعد  تكوین المھم حقھ ذلك أنھ فى مجال

عن المساعدة من و قد یكون البحث  ، ثابتھ وصارمة أو اعتبار أیة تعلیقات فردیة على الموضوع معیارا مطلقا
كتب عن التكوین بحثا غیر سھل الحصول علیھ، ألن العدید من ھذه النصوص تجعل التكوین یبدو متعسفا أو 
 . جاھزا، وقد تجد ذلك صعبا في تطبیقھ ففي بعض األحیان تتسبب القواعد في عدم الرؤیة بدال من مساعدتھا

ماذا نعنى بالتكوین فى  كننا تناولھا من خالل البحث فى وعلى ذلك یمكننا صیاغات العدید من التساؤالت التى یم
كال من الصوره الثابتھ والمتحركھ وھل ھناك من فروق بین التكوین وقواعده وجمالیاتھ بین كال النوعین وكیف لنا 

التكوین فى الصوره سواء كانت الثابتھ او المتحركھ ھل نستطیع ان ؟    ان نتحقق من جمالیات التكوین فى كالھما 
الى اى مدى یمكن االعتماد على خصائص نقرر انھ  موضوعى محاید ام انھ  ذاتى یحمل وجھة نظر صانعھ ؟ 

أدوات اإلنتاج فى الحصول على التكوین الناجح فى الصوره سواء كانت ثابتھ او متحركھ والى اى مدى یمكن 
القاء الضوء على أھمیة التكوین الى   البحث یھدفماد على ھذه الخصائص فى تحقیق جمالیات التكوین؟ االعت

تعلم تكوین العناصرالبصریھ من خالل  توفیر الیاتاإلسھام فى لة ومحاوومالھ من دور فى ترجمة  الذات الفاعلھ 
یتبع  منھج البحث . فى حالة حركھثم كیفیة تعاملھا مع  كیفیة استجابة العین البشریھ لتكوین ساكن التعرف على

بما تتمتع بھ من مواصفات فنیة تتحدد بالغة الصورة أن وتوصلت الدراسة الى  البحث المنھج الوصفى التحلیلى
وتعبیریة وجمالیة، لھذا فإن معیار الحكم على بالغتھا یكمن فى إیصال الفكرة أو الداللة التى تشیر إلیھا 
وبالمضمون الظاھر والمستتر الذى تحتویھ وبحسب الوظیفة التى یرید المصور أن تؤدیھا الصورة أو توصیلھا 

الفنان بطبیعة الحال ال یتعامل مع الكامیرا على أنھا وأن  ن ردة فعل سیكولوجیةللمشاھد، وما تحدثھ ھذه الصورة م
ً من العالقة التي تعتبر أن اآللة ھذه واعیة ومساعدة في جمع الرؤى بین عین    وسیلة للتقنیة، بقدر ما یؤسس نمطا

ر. لعالم بھذا األسلوب الفنان وعین الكامیرا ــ العدسة  و فن التصویر ھو الفلسفة الحقة التي تتناول ا    فالمصوّ
درك العالم معھ ُ وھذا اإلدراك متأت من الحریة التي تتحلى بھا الفنون من    وحده ھو الذي یُدرك العالم ویجعلنا ن
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Introduction 
ھي تمثیل شبھ أمین لجزء من الحیاة الواقعیة ذات وجوه و  الصورة

تحمل أنھا زوایا متعددة یمكن أن توجد كإعادة بسیطة للواقع كما 
المقدمات المادیة مثل البعد و الوزن و األلوان إلى جانب احتاللھا 

لما كان الشكل ھو الطریقة لتقدیم  ،وحجما معینا أو مقاسا معینا 
المضمون، وعنصر التكوین فیھ عنصر حیوي في توصیل ذلك 

التكوین الجید یصبح قوة تنظیم جیدة عندما یستخدم ف. المضمون
لمعنى من خالل عالقاتھ إلنھ ال یجعل لعرض األفكار ویجسد ا

المضمون سھل الوصول إلي المتلقي فقط، لكنھ یزید إدراكاتھ 
 .ویعزز اندماجھ اإلبداعي الخیالي، مثل اللغة التي یكتبھا شاعر جید

والتكوین في العمل الفني یرتكز على عدد من القواعد الفنیة التي 
یة تعتبر أداه و معاییر لنقد و ھذه القواعد األساس, یعتمد علیھا الفنان 

العمل الفني من حیث أھمیتھا و كونھا السبیل إلبراز المضمون و 
 ً و كلھا توجیھات فنیة ، ,الموضوع األساسي بشكل جید و مقبول فنیا
و من جھة اخرى ربما  .لمحاولة الظھور بالعمل الفني بشكل جید

و لكن للفنان أسلوبھ ، القول انھا سبیل لقراءة العمل الفني و انتقادة
الخاص وفنھ ولیس علیھ أن یمتثل لھذه القواعد بشكل ممنھج فطالما 
 رأى الفنان بعینة و حسة الفني فكرتھ و قرأھا و أحس بتواجده فیھا

 ، ة معینة مطلقافاإلبداع لیس لھ قاعد، عند ذاك ینكسر كل حاجز،
    ولیس حكرا الحد أو على احد فال یوجد اثر للقیود

Statement of the problem 
ھناك الكثیر من اآلراء التي اختلفت بمضامینھا في التعبیر عن 

 ت بمضمونھا و تقارب آرائھا كفكرةو لكنھا أجمع، التكوین كمفھوم
ما : ھو مسألة ذوق شخصى , فى التحلیل األقرب للواقع  التكوینف

 ً ً جیدا ً , قد یعتبره شخص ما تكوینا یمكن أن یعتبره آخر موضوعا
للنقد ومع ذلك یمكن أن یكون كل منھما على حق وفق معاییره 

كدراسة مستفیضة  فى الصورهالتكوین الخاصة  وحینما نتطرق الى 
ذلك  البد أن نقف طویال عندھا حتى نعطي ھذا الموضوع المھم حقھ

االصوره ثابتھ  كانت او متحركھ البد من القول  تكوین مجال أنھ فى
إنھ ینبغى عدم اتباع قواعد ثابتھ وصارمة أو اعتبار أیة تعلیقات 

و قد یكون البحث عن  ، فردیة على الموضوع معیارا مطلقا
المساعدة من كتب عن التكوین بحثا غیر سھل الحصول علیھ، ألن 

عسفا أو جاھزا، وقد العدید من ھذه النصوص تجعل التكوین یبدو مت
تجد ذلك صعبا في تطبیقھ ففي بعض األحیان تتسبب القواعد في 

    عدم الرؤیة بدال من مساعدتھا
وعلى ذلك یمكننا صیاغات العدید من التساؤالت التى یمكننا تناولھا 

  - :من خالل البحث فى األتى
ماذا نعنى بالتكوین فى كال من الصوره الثابتھ والمتحركھ وھل  •

من فروق بین التكوین وقواعده وجمالیاتھ بین كال ھناك 
  ؟   النوعین وكیف لنا ان نتحقق من جمالیات التكوین فى كالھما 

التكوین فى الصوره سواء كانت الثابتھ او المتحركھ ھل  •
نستطیع ان نقرر انھ  موضوعى محاید ام انھ  ذاتى یحمل 

 وجھة نظر صانعھ ؟ 
الى اى مدى یمكن االعتماد على خصائص أدوات اإلنتاج فى  •

الحصول على التكوین الناجح فى الصوره سواء كانت ثابتھ او 
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متحركھ والى اى مدى یمكن االعتماد على ھذه الخصائص فى 
 تحقیق جمالیات التكوین؟ 

Methodology 
  یتبع البحث المنھج الوصفى التحلیلى

Objectives 
القاء الضوء على أھمیة التكوین ومالھ من دور فى ترجمة   •

 الذات الفاعلھ 
تعلم تكوین العناصرالبصریھ  توفیر الیاتاإلسھام فى لة محاو •

كیفیة استجابة العین البشریھ لتكوین  التعرف علىمن خالل 
  فى حالة حركھثم كیفیة تعاملھا مع  ساكن

 Theoretical Framework 
ومعاییر الحكم  فى الصوره الثابتھ والمتحركھ  جمالیات التكوین

  على بالغة الصورة
   - : وجمالیاتھ  التكوین في العمل الفني  -:أوال

االنتقاء و التنسیق " و ھو، التكوین موجود في كل شئ فني بصري
تبعا لبعض المبادئ ،وإذا جاء التكوین ممتعا في حد ذاتھ خلق قیما 

ھي التي تعین القیم الجمالیة كما . …وجودة التكوین ". جمالیة 
وبالرغم من أن ھبة ، تشكل األتزان البصري فى العمل الفنى

ة دقیقة غیر محسوسة اال أنھ توجد عدة التكوین الجید ھي خاصی
قواعد مرنة یجب التعامل معھا للحصول علي التكوین الجید و ھذه 
القواعد األساسیة تعتبر أداه و معاییر لنقد العمل الفني من حیث 
أھمیتھا و كونھا السبیل إلبراز المضمون و الموضوع األساسي 

 ً القول انھا سبیل و من جھة اخرى ربما , بشكل جید و مقبول فنیا
و لكن للفنان أسلوبھ الخاص وفنھ ، لقراءة العمل الفني و انتقادة

ولیس علیھ أن یمتثل لھذه القواعد بشكل ممنھج فطالما رأى الفنان 
عند ذاك ، بعینة و حسة الفني فكرتھ و قرأھا و أحس بتواجده فیھا

س حكرا ولی ، فاإلبداع لیس لھ قاعدة معینة مطلقا، ینكسر كل حاجز
  الحد أو على احد 

  : و تنقسم أسس التكوین إلى قسمین رئیسین
 اإلیقاع، الوحدة: ( قیم جمالیة و فنیة تندرج تحتھا ھذه العناصر   -
  ) االتزان،

 التباین: ( عالقات إنشائیة في التكوین تندرج تحتھا ھذه العناصر  -
  ) السیادة، الشكل واألرضیة، النسب، التوافق،

 ، مركز اإلھتمام(ھى  : التي یعتمد علیھا التكوین  ساسیاتواأل
  )الخ.. التأطیر، اإلیقاع ،العمق، التوازن، "التراكب"الوحدة 

 الخط، النقطة(ھى    : واما عناصر التكوین في العمل الفني 
  )...... اللون ، الملمس، "الكتلة"الحجم ، المساحة،
المضمون، وعنصر التكوین فیھ عنصر الشكل ھو الطریقة لتقدیم و

حیوي في توصیل المضمون و التكوین الجید یصبح قوة تنظیم جیدة 
  ھعندما یستخدم لعرض األفكار ویجسد المعنى من خالل عالقات

نھ ال یجعل المضمون سھل الوصول إلي المتلقي فقط، لكنھ یزید إل
التي یكتبھا إدراكاتھ ویعزز اندماجھ اإلبداعي الخیالي، مثل اللغة 

  . شاعر جید فإذا كان الشكل یتبع الوظیفة، اندمج مع المضمون
وحدة العالقات الشكلیة بین األشیاء التي تدركھا " والجمال ھو 

من ھذا المنطلق أو من ھذا التعریف للجمال نجد أن القیمة " حواسنا
و تتسع بوحدة اآلشكال بحیث تصبح ، الجمالیة في التكوین تزداد

وھذه العملیة ال ، جماأل حتى تصل الى المتلقي بكل سالسةأكثر 
یمكن ان تتم إالعبر خصائص معینة ینبغي توفرھا في األعمال 

إذ أن عملیة الوقوع في الشرك الجمالي للتكوین لیست عملیة ، الفنیة
أو أنھا تحدث فجأة و إنما ھنالك مراحل تجتازھا العین ، عشوائیة

المدرك الجمالي في التكوین فتحقیق  البشریة للوصول إلى ذلك
الجمال و امتاع النظر لیس بالعملیة البسیطة و التي تتطلب إدراك 

أي ان إدراك ، الجزئیات في العمل الفني بعد إدراك الشكل
و أیضا الجتذاب النظر ، الموضوع أمر الحق لعجلة النداء البصري

زات بسیطة و في المتعة من خالل التكوین والبد أن تكون ذات ممی
بحیث البد أن تكون ذات صیاغات و اشكال فنیة ذات ، سریعة الفھم

و ذلك یتم من خالل ، دالالت تساعد على الجمالیة في العرض الفني
البساطة في التراكیب الفنیة المستخدمة في العملیة المنظریة في 

و لیس كل تشكیل فني أو تكوین ذات منظور بصري یساعد .العمل
بل على العكس من ذلك نجد أن ھنالك تكوینات مركبة ، معلى الفھ

و ، تجعل من العمل الفني مجموعة طالسم یتعذر على المتلقى فھمھا
أكثر اقترابا لھذا المفھوم ) ناثان نوبل(لذلك نرى أن ما ذھب إلیھ 
إن المتعة في العمل الفني تتحقق عبر " الذي نتطرق إلیھ حیث قال 

ة التي ھي انتاج التواصل بین الشیئ الفني و تذوق التجربة الجمالی
حیث أن تفحص العوامل التي تؤدي الى التجربة الجمالیة ، المشاھد

و تزودنا بالدلیل الكتشاف السبیل الى ، قد ینمي فھما لھذه المسالة
المتعة لدى التطلع الى اآلثار الفنیة التي لم تحرك فینا ساكنا من قبل 

  ." إال قلیال
  - :لتكوین فى الصوره الثابتھ والمتحركھا-:ثانیا

ھي تمثیل شبھ أمین لجزء من الحیاة الواقعیة  لما كانت الصورة 
ذات وجوه و زوایا متعددة یمكن أن توجد كإعادة بسیطة للواقع كما 
تحمل الصورة المقدمات المادیة مثل البعد و الوزن و األلوان إلى 

 التكوین فى الصوره فإنا جانب احتاللھا حجما معینا أو مقاسا معین
ھو تآلف كل الخصائص الضروریة كالمساحة واللون والضوء فى 
إحداث تلخیص كلى تكون كل العناصر التكوینیة فیھ متفاعلة فى 
نمط واحد منسق ذلك ألن غرض التكوین ھو الوصول الى النمط 
المتناسق والمتماسك، لذا فإن التكوین الجید یجب أن ال یشتت العین 

مكوناتھ أو من خالل نقص التوازن من خالل عدم االستقرار لبعض 
الصورة ذات ف وبذلك فإن التكوین یدل على شيء ظاھر، فیھ

التكوین الجید ھي الصورة التي تترك لدي المشاھد أنطباعا أقوي 
بموضوعھا وتقودنا ھذه الحقیقة الي أن الغایة من التكوین ھي تدعیم 

عینة أو التأثیر الخاص بالصورة بغض النظر عن التمسك بقواعد م
  .التخلي عنھا في التكوین

في الصورة ھو فن ترتیب العناصر  compositionوالتكوین  
وھو فى  )1(شكل  المختلفة المكونة للصورة داخلھا ترتیبا صحیحا

یعتمد بشكل , الثابت أوالمتحرك , أى مجال منھ أو الفوتوغرافى 
ناظر إلى أساسى على ترتیب عناصر الصورة بحیث توجھ انتباه ال

وھناك طریقتان تحققان ذلك فى  حیث یرید صانع الصورة 
وتضاف . وتباین اللون واإلضاءه , ھما الترتیب , التصویر الثابت 

  الحركة  الصوره المتحركھ إلیھما فى

  
ھ    و ف    ن ترتی    ب العناص    ر  compositionالتك    وین  )1(ش    كل 

المختلفة المكونة للصورة داخلھا ترتیبا صحیحا وھو فى أى مجال 
یعتمد بش كل أساس ى عل ى ترتی ب عناص ر , منھ الثابت أوالمتحرك 

  الصورة بحیث توجھ انتباه الناظر إلى حیث یرید صانع الصورة
ثالثة یمكن إدراج طرق تركیز االنتباه على الصورة تحت و .
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   : عناوین رئیسیة
 الترتیب - 1
وھو ما یعنى ترتیب أى شئ داخل الكادر نریده أن یكون  

وتعتمد علیھا عالقة كل العناصر , مركز جذب االنتباه 
فإن مركز , وبشكل عام . األخرى المكونة للمشھد ببعضھا 

ولكن ھذا ال . الصورة ھو المكان الطبیعى للشئ األكثر أھمیة 
یجب أن یحتل المركز بشكل ھندسى وریاضى یعنى بأن الشئ 

ً ما ینتج عن بعض األزاحة . دقیق  ً , فغالبا نظام أكثر جماال
وقوة دون أن یقوم بأى شكل من األشكال بتشتیت التركیز 

  المطلوب
 تباین اللون واإلضاءة  - 2

ھى التباین فى  , التكوین مسألة ثانیة ھامة لجذب االھتمام فى
فأول ما یلفت انتباه المتفرج فى معظم .اللون واإلضاءة 

ً , اللقطات  ً ووضوحا . ھو المنطقة أو الموضوع األشد تباینا
  وھذا صحیح بغض النظر عن تموضعھ داخل الكادر

  التركیز من خالل الحركة - 3
ً فىالمسألة  ھى   التكوین مراحل الثالثة واألكثر قوة وتحریضا

ً مشكلة خاصة فقط . التركیز من خالل الحركة  وھذه طبعا
فالحركة ھى االمتیاز الذى تقدمھ السینما .بالتكوین السینمائى 

ألنھا . مشكلتھ األكبر , وھى فى الوقت نفسھ , للمصور 
ن أن تكون جمیلة بشكل یمك, كاللون فى الصورة الثابتة 

ً , مدھش  أن نفھم , والشئ األھم ھو أن نتعلم . أو األكثر تشتیتا
  وأن نتحكم بتأثیرات الحركة, 

ومعاییر  فى الصوره الثابتھ والمتحركھ  جمالیات التكوین - :ثالثا
 الحكم على بالغة الصورة؟

تتحدد بالغة الصورة بما تتمتع بھ من مواصفات فنیة وتعبیریة 
وجمالیة، لھذا فإن معیار الحكم على بالغتھا یكمن فى إیصال الفكرة 
أو الداللة التى تشیر إلیھا وبالمضمون الظاھر والمستتر الذى 
تحتویھ وبحسب الوظیفة التى یرید المصور أن تؤدیھا الصورة أو 
 .توصیلھا للمشاھد، وما تحدثھ ھذه الصورة من ردة فعل سیكولوجیة

الصورة، الموضوع والزاویة والتكوین ومن ركائز بالغة  
فالعمل الفنى الذى یترقبھ  )2(كما یتضح بشكل رقم   والوضوح 

المشاھد یرتكز على أسس منطقیة ھى عملیة جذب وانتباه، وقوف 
وتأمل، ثم االستمتاع والذى یتوقف على خلفیة المتأمل الثقافیة 

قد یكون البحث و والحضاریة مع وجود مضمون بسیط غیر معقد
عن المساعدة من كتب عن التكوین بحثا غیر سھل الحصول علیھ، 
ألن العدید من ھذه النصوص تجعل التكوین یبدو متعسفا أو جاھزا، 
. وقد نجد ذلك صعبا في تطبیقھ علي الصورة المتحركة في السینما

وفي بعض األحیان تتسبب القواعد في عدم الرؤیة بدال من 
علینا ان نثق من أن العین تري ما ھو موجود مساعدتھا، لذلك 

بالفعل، وعلینا استخدم كلمات غیر المتخصصة في وصف ما 
كل عمل یعكس وجھة نظر صانعھ و ونكن على ثقھ من ان .نري

و ، .ھذا یكون عن طریق إختیارات متعددة مثل الزوایا و التكوینات
ل ماھي بالتالي یجب في كل مشھد و كل لقطة ان یعرف صانع العم

  .وجھة النظر للمشھد و اللقطة و العمل ككل و كیف ینقلھا

  
  من ركائز بالغة الصورة، الموضوع والزاویة والتكوین والوضوح  )2(شكل 

  
معنى الصورة وھو حصیلة عدة عوامل ذاتیة مثل الثقافة والتذوق الفنى والحس الجمالى والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة  )3(شكل 

  بالنسبة لالضاءة والزوایا والتوقیت الالزم للتصویر
  وضع الكامیرا الثابت  - 1

بواسطة شخص تعني لھ " التقاطھا"اللقطة ھي صورة في إطار تم 
واللقطات ). االلتقاط ھنا كلمة كاشفة ذات داللة. (ھذه الصورة شیئا 

تفصح عما ھو أكثر من موضوعھا،ألنھا تحثنا علي تأمل ما نراه، 
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إن وضع الكامیرا الثابت یحاكي إحساسك . وكیف نراه، ولماذا نراه
وتبعا للسیاق فإن ذلك قد یوحي لك . نظر حولك عندما تقف ثابتا وت

باألمان، أو الجمود، أو الحصار، أو التأمل، أو الحكمة والتروي، أو 
مجرد الثبات في المكان فاللقطات القصیرة تشبھ اللمحة الخاطفة 

إننا نفعل ذلك عندما نرید تحدید . التي تنتھي فور أن ندرك ما نراه
 . ظر في عدة أماكن بحثا عن شئ مامكاننا في موقف جدید،  أو نن

على المصور وعن قواعد التكوین الجمالى التى ینبغى 
 الفوتوغرافى مراعاتھا

إن التكوین الجمالى بالنسبة للمصور الفوتوغرافى ھو إحساس  
وخیال یختار للصورة عناصر بصریة قویة تقود إلى إدراك معنى 

ة والتذوق الفنى الصورة وھو حصیلة عدة عوامل ذاتیة مثل الثقاف
والحس الجمالى والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة بالنسبة 

كما ھو واضح بشكل  لالضاءة والزوایا والتوقیت الالزم للتصویر
والتكوین بالنسبة للصورة معناه وضع كل تفاصیل أو عناصر ) 3(

المنظر فى عالقة متآلفة بعضھا ببعض، بحیث تشكل توازنا یشعر 
الراحة واالستحسان والقبول، وبالتالى جذب انتباھھ المشاھد إزاءه ب

 .للموضوع والتحكم فى مشاعره، وخلق االحساس الجمالى لدیھ
وتعتبر البساطة وقوة التعبیر من أھم عوامل التكوین الجمالى غیر 
أننا نشیر ھنا إلى أن التكوین الجمالى للصورة لیس ھدفا فى حد ذاتھ 

لتكوین ھو عامل مساعد بل مضمون الصورة ھو األساس، وا
  إلبراز المعنى أو الفكرة المصورة بواقعیة وأمانة

  وضع الكامیرا المتحركة  - 2
مثلھا مثل الحركة اإلنسانیة التي تعادلھا  –حركة الكامیرا األصلیة 

وتنقسم حركات الكامیرا ". دوافع"ال تحدث أبدا بدون سبب أو  –
إلي ثالثة أنواع من الدوافع، تشبھ الطرق اإلیجابیة أو السلبیة لرد 

  :الفعل تجاه حدث ما
الكامیرا موضوعا متحركا،  حركة بدافع الموضوع، حیث تتبع

إنھا سلبیة علي نحو نسبي، إذ إنھا تتكیف . أوتتكیف مع تكوین متغیر
  .حتي تبقي علي الموضوع في مجال الرؤیة 

الكامیرا علي نحو إیجابي " عقل"حركة بدافع البحث، حیث یقوم 
وھذه الحركة تقوم باالستطالع، . بإتباع منطق في البحث أو التوقع

، واالفتراض،والتحقیق،وحتي الذھاب إلي مكان )لتوقعا(واالستباق 
  . قبل وقوع الحدث

حركة بدافع االنتعاش،حیث تحاكي الكامیرا المیل اإلنساني للنظر 
  .حولنا عندما نبقي لفترة دون مؤثر جدید

  :وبشكل عام فإن لحركات الكامیرا ثالث مراحل 
ي قبل أن وضع ثابت یقدم الوضع األصل(التكوین األول أو األصلي 
  ).تبدأ الكامیرا في الحركة

ولھا اتجاه محدد،وسرعة،والموضوع الذي تتابعھ مثل (الحركة
  ). سیارة متحركة

وضع ثابت بعد نھایة الحركة، یقدم (التكوین األخیر أوالنھائي 
  ).الوضع النھائي

صور مراعاتھا وعن قواعد التكوین الجمالى التى ینبغى على الم
 فى الصوره المتحركھ

بترتیب العناصر المرئیة داخل  التكوین فى الصوره المتحركھ یتعلق
الجید فى الصوره  الكادروھناك أربع قواعد أساسیة للتكوین

  .المتحركھ
 Importance : األھـمیـة-  

. القصة یجب أن یحتوى الكادر دائما على شيء ھام ومؤثر في 
أو الفعل ، وھناك بعض المخرجین الذین یحافظون على الحركة

وعلى الرغم من أن تلك الطریقة . الدرامى مستمرا داخل الكادر
غیر أنھ من الضرورى أن یكون ، تنطوى على بعض من المغاالة

  .ھناك جدید على األقل في كل لقطة جدیدة
 Tension : التـوتـر-  

بصرف النظر عن , على نوع من التوتر  التكوین یجب أن یبعث
ویحدث ذلك التوتر حین ال . أو الفعل في القصة ، موضوع التصویر

ُدفع العین ، یُسمح لعین المتفرج باإلستقرار على عنصر واحد حیث ت

ومن خالل . أو المتنافسـة ، ةباستمرار لإلنتقال بین العناصر المتباین
  .ھذا التوتر یتم توصیل المستوى الثانى من القصة للمتفرج

 Aesthetics : الجمـالـىالعنصـر-  
التوتر في نفس  التكوین على الرغم من ضرورة أن تبعث طریقة

ً من الناحیة الجمالیةإال أنھ یجب أن یكون ، المتفرج ◌َ ً مرضیا   .أیضا
 Simplicity : البسـاطـة-  

فالتكوین المعقد والمربك . بسیطا  التكوین من الضرورى أن یكون
ً محیراَ  َ في عقل المتفرج ، یبعث تأثیرا وال یعنى ھذا بالطبع . ومربكا

ً  التكوین أن یكون       سطحیا
التــكوین (في مقدمھ ترجمتھ لكتاب * ویشیر الناقد ھاشم النحاس 

أن التكوین في الصورة المتحركھ، وإن  )في الصــورة الســینمائیة
ً على توفر ھذا التقدم التكنولوجي واستیعاب  اعتمد في وجوده أصال
. المصور إلمكانیاتھ، فھو یتجاوزه بتدخل العامل الذاتي للمصور

قدرة المصور على التذوق والتمییز والحساسیة : ویحدد ھذا العامل
في التعامل مع وضع الكامیرا وزاویة الرؤیة والمنظور والنسب 

وما إلى ذلك من عوامل عدیدة تفتح أمام .. بین األبعاد واأللوان
 ً ً واسعا : ویختم النحاس مقدمتھ، بقولھ .”لالختیار المصور مجاال

مجمل القول أن المصور الجید ھو الذي یحصل على الصورة “
وال یتوفر لھ ذلك باستیعاب اإلمكانیات اآللیة وحدھا وإنما . المؤثرة

یتجاوزھا بالقدرة على االختیار بین البدائل العدیدة ما ھو أقوى 
ً عن الموضوع، واكتساب القدرة على رؤیة الواقع من خالل  تعبیرا

القیم الصوریة، ومراعاة المعالجة الشاملة ویعكس التكوین مستوى 
فالمصور صاحب الثقافة الفنیة والذوق . التذوق الشخصي للمصور

السلیم والشعور الفطري بالتوازن، والشكل، واإلیقاع، والمكان، 
ھ والخط، وتقدیر القیم اللونیة، وصاحب الحاسة الدرامیة، تنبع عن

ً للمصور . التكوینات الجیدة بالسلیقة وإن كان من الممكن أیضا
صاحب العقلیة اآللیة والنزعة الفنیة المحدودة أن یتعلم كیف یطبق 
المبادئ األساسیة للتكوین السلیم بتنمیة قدرتھ على فھم العناصر 
المرئیة والعاطفیة الكامنة في الصور التي تتضمنھا القصة 

إن اتجاه حركة عین المشاھد وھو یتفحص الصورة  ”المعروضة
ً عن المعنى تمثل أحد االھتمامات الرئیسیة التي البد أن یضعھا  بحثا

ً ) والمخرج السینمائي(المصور  وال ینصب اھتمام . في اعتباره جیدا
على حركة العین داخل الصورة وحدھا، لكن ) والمخرج(المصور 

ً الح ركة الناتجة عن االنتقال من األھم أن یضع في اعتباره أیضا
  .“أخرىصورة إلى 

  المتحركھ والثابتھ  تحلیل التكوین فى الصوره -  -:المحور الثانى 
  التكوین الساكنتحلیل  : أوال
بعد أن تستوعب عینك الصورة ككل، راجع النقطة التي بدأت  - 1

لماذا ذھبت عینك إلي ھذه النقطة في . منھا العین
أكثر نقطة مضیئة في : الشائعةمن األسباب (الصورة؟

التكوین، أكثر نقطة مظلمة في تكوین مضئ تماما، منطقة 
وحیدة ذات لون جذاب، نقطة التقاء مھمة للعدید من الخطوط 

  ).التي تخلق بؤرة
عندما تتحرك عینك من نقطة البدایة، ماذا تتبعت بعد  - 2

إلخطوط، ربما تكون خطوطا حقیقیة مثل خط : الشائع(ذلك؟
ذراع ممتدة، أو خطوط یمكن استنباطھا مثل خط  سور أو

وفي بعض . البصر من شخصیة تنظر إلي شخصیة أخري
األحیان  تنتقل العین ببساطة إلي منطقة مھمة أخري في 

التكوین، أو أن تذھب من منطقة منظمة إلي أخري وتقفز 
  ). علي ما بینھما من عدم انتظام

  . د إلي نقطة البدایة كم من الحركة قامت بھا عینك قبل أن تعو - 3
  ما ھو بالتحدید الذي جذب عینك إلي كل مكان جدید؟  - 4
إذا تعقبت خطا متخیال عبرالصوره لكي تجسد المسار الذي  - 5

في بعض (سارت فیھ عینك، فأي شكل یتخذه ھذا الخط؟ 
األحیان یكون شكال دائریا، وفي بعض األحیان األخري 

إن وجد . یكون مثلثا أو مسارا بیضاویا أو أي أشكال أخري 
شكل ما یتیح نظاما بدیال یساعدك علي أن تري بدون الفكرة 
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  ). السائدة عن أن كل صورة تحكي قصة
ھل ھناك مناطق عبر ذلك الخط المتخیل تبدو مشحونة علي  - 6

إن تلك العادة ھي خطوط البصر بین (نحو خاص بالطاقة؟ 
وابنھا، أو بین " العذراء"بین عیني : الشخصیات في اللوحة

عیني عازف الجیتار ویده فوق األوتار، أو بین اثنین من 
  ).أحدھما ینظر إلي خارج اللوحةالعمال قد یكون 

ھندسیة، : علي سبیل المثال(كیف تصف حركة التكوین؟  - 7
نسیج متكرر، دوامي، یتجھ إلي الداخل، منقسم سیمتریا من 

إن الترجمة من وسیط . منتصفھ، یسیر في خط قطري، إلخ
تساعد  –فیھذه الحالة من البصري إلي اللفظي  –إلي آخر 

  ).موجود فعالدائما علي اكتشاف ما ھو 
  :أي أجزاء تلعب األدوار اآلتیة في الصورة - 8

الخطوط  - .األقواس - .االبتعاد - .االلتقاء - . التوازي - . التكرار
الخطوط األفقیة  - .الخطوط الرأسیة القویة - .المستقیمة

األلوان غیر  - .النسیج - .الخطوط القطریة القویة - .القویة
  .نسانیةاألشكال اإل - . الضوء والظل - .الطبیعیة

تلك مشكلة دائمة بالنسبة لمدیر (كیف تم تجسید العمق؟  - 9
التصویر، ألن من المحتمل في حالة كونھ غیر متمرس أن 

أن یضع الشخصیات : یتخذ ما أسمیتھ تناول فریق اإلطفاء 
سوف تبدو . اإلنسانیة أمام خلفیة مسطحة ویقوم بتصویرھم 
إال إذا ، عدینالشاشة مثل قماش للوحة وتظھر علي أنھا ذات ب

كان ھناك شئ لخلق مستویات مختلفة، مثل حائط یصنع 
زاویة من مقدمة الصورة لكي یوحي بمساحة تتراجع إلي 

  ).الخلفیة
كیف تم التعبیر في الصورة عن فردیة ومزاج الشخصیات 

یحدث ھذا في العادة من خالل تعبیرات الوجوه (اإلنسانیة؟ 
ر إثارة لالھتمام ھو التجاورات لكن األكث. ولغة الجسد بالطبع

التي یصنعھا الفنان التشكیلي بین شخص و آخر، أو بین 
شخص واألشیاء المحیطة بھ، أو بین مجموعة من األشخاص 

  ).داخل تصمیم أكبر
كیف تم تنظیم المساحات علي جانبي شخصیة إنسانیة،   -  11

في العادة ھناك في البروفیل (خاصة في البورتریھات؟
أمام الشخصیة مما ھي خلفھا، كما لو أننا في  مساحة أكبر

  ).حاجة إلي أن نري مایراه الشخص في اللوحة
ما ھي المساحة الموجودة فوق رأس الشخص،   -   12

أحیانا یقطع الكادر جزءا من (خاصة في اللقطات القریبة؟
أعلي رأس الشخص، أو قد ال یظھر رأس أحد األشخاص في 

  ).لقطة تصور مجموعة
  )المتحرك(تحلیل التكوین الدینامیكي  -:ثانیا

. مع الصور المتحركة،یتكون ھناك مزید من مبادئ التكوین 
فالتكوین المتوازن قد یصبح غیر متوازن إذا ما عبر شخص ما 

وحتي التفاتھ من رأس شخص ما في مقدمة . الكادر، أو خرج منھ
، )المحور بین شخص وآخر(الكادر قد تفرض خط عین جدیدا

كما أن حركة . یفرض بدوره إعادة التوازن إلي الكادروالذي 
الزووم من كادر واسع إلي لقطة قریبة، أو العكس، تقتضي إعادة 
التكوین في الكادر، حیث إن التكوین قد تغیر تماما حتي لو كانت 

من اجل دراسة تكوین دینامیكي، علیك  و.مادة الموضوع ھي ذاتھا
ً مثیرا لالھتمام عل ویمتد بضع دقائق ، ي نحو بصريأن تجد تتبعا

  .وھنا سوف یكون مفیدا استخدام الحركة البطیئة
وقارن كم من العناصر التالیة یمكن أن ، اصنع قائمة باللقطات 

  :تالحظھا 
  :  إعادة التكوین

قم بدراسة ما حدث بالنسبة لتنویعات (ألن الموضوع قد تحرك  - 
شخص ما یدخل  بع لشئ ما أوكتتا).ضبط الكامیرا و أوضاعھا

  .في توقع شئ ما أو شخص ما سوف یدخل الكادرالكادر
تغییر في نقطة التركیز أو البؤرة، لنقل االنتباه من خلفیة الكادر - 

إن ذلك یغیر نسیج المساحات المھمة في . (إلي مقدمتھ أو العكس

  ).التكوین من البؤرة الحادة إلي البؤرة الناعمة
كم حركة قویة یمكن . (إلي حد ما  حركة قویة داخل التكوین ساكن- 

أن تجد؟ عبر الكادر، في اتجاھات قطریة، من الخلفیة إلي المقدمة، 
  . إلي أعلي الكادر، إلي أسفل الكادر، إلخ|

  :باإلضافة إلي ذلك، حاول تقییم اآلتي
ھذه (إلي أي حد شعرت بالتوحد مع كل نوع من حركة الموضوع؟- 

كلما كنت أقرب إلي  –وبشكل عام  - مسألة معقدة وحساسة، ولكن 
  ).اندماجك مع الحركة أكثر ذاتیةمحور الحركة، كان 

ما ھي السرعة التي تتواءم فیھا الكامیرا مع شخصیة تقوم وتتحرك - 
إن حركات الكامیرا تكون في العادة ف(إلي مستوي آخر من الكادر؟

إن . التغیرات داخل التكوین _ أو تحاكي وتعكس _ بدافع 
الموضوع والكامیرا یتحركان في تزامن معا، دون أن یتأخر 

  . أحدھما عن اآلخر أو یسبقھ 
إلي أي درجة یوضع تصمیم لحركة الكامیرا والشخصیات لعزل - 

  إحدي ھذه الشخصیات ؟ وما ھو المبرر الدرامي؟
ي أي درجة تتحرك الكامیرا أو یوضع تصمیم ألوضاع إل- 

عمل (الشخصیات وحركتھم من أجل إعادة شخصیتین إلي الكادر ؟ 
الكامیرا الجید، والتكوین، وتصمیم األوضاع والحركة، تحاول 
جمیعا توضیح العالقات إن ھذا یساعد في التأكید علي المعاني 

قات خالل مرحلة والمفارقات، ویقلل الحاجة إلي اصطناع العال
  ).المونتاج

  :إلي أي درجة یكون فیھا التكوین- 
تنتقل وجھة (بدون عمق ویجسد المكان علي أنھ مسطح  -            

  ؟)الموضوعیةقاط االلتقاء تلك من الذاتیة إلي النظر عند ن
ما الذي تحدثھ التغیرات في الزاویة والتكوین من  -            

  یات؟مشاعرك حول أو تجاه الشخص
حاول أن تجد تكوینات عدیدة تنجح في خلق العمق،  -            

ربما كانت . وحدد ما ھو العنصر البصري المسئول عن ذلك 
. الكامیرا بجوار قضبان السكك الحدیدیة عندما یندفع القطار ویمر 

وكذلك حركة القطار، یخلقان ، إن المنظور الذي توضحھ القضبان
ت العمق، یمكن تحقیق ھذا العمق من خالل وفي اللقطات ذا. العمق

المناطق المختلفة لإلضاءة علي مسافات متنوعة من الكامیرا، أو 
  .مناطق البؤرة الحادة والبؤرة الناعمة

ھل تستطیع أن تجد لقطات حیث تغیر الكامیرا أوضاعھا  -            
لكي تكشف عن مزید من تفاصیل الخلفیة لكي تعلق علي الموضوع 

  .المقدمةفي 
ھناك عناصر أخري سوف تظھر لو طبقت األسئلة  -            

استخدم تقنیة . التالیة علي المشاھد السینمائیة التي سوف تشاھدھا
العرض البطئ لتفحص عالقات التكوین عند نقطة القطع بین 

أعد تشغیل كل جزء مرات عدیدة عبر ھذا القطع . لقطتین متتالیتین
  :حاول اإلجابة عن ھذه األسئلة بنفسك. تك شئحتي تتأكد أنھ لم یف

یمكنك أن (أین كانت نقطة تركیزك عند نھایة اللقطة؟  -             
آخر . تتعقب أین تذھب عینك بتحریك إصبعك حول شاشة المونیتور

نقطة لك في اللقطة التي انتھت ھي النقطة التي تبدأ عندھا عینك 
  . یةالدخول إلي التكوین في اللقطة التال

الحظ كیف أن زمن اللقطة یحدد المسافة التي تسیرھا  -             
إن ھذا یعني أنھ بإلضافة إلي ما عرفناه . العین في استكشافھا للقطة

  ).عن طول اللقطة فإن ھناك أیضا عامل التكوین الخارجي
  فى الصوره بین الذاتیھ والموضوعیھ  جمالیات التكوین

) اللغة السینمائیة(لغة التكوین فى الصوره المتحركھ    -:أوال 
   - :واإلدراك البشري

 –والسینما . إن اللغات المعقدة ظھرت قبل وجود علماء فقھ اللغة  
تتطور لكي تسرد علینا القصص التي نریدھا في  –مثل أیة لغة 

وھي تستخدم كل ترسانة اإلدراك . أشكال جدیدة ومثیرة لإلعجاب 
واألصوات باإلضافة إلي ، واألحداث، أي تجاور الصور، البشري

فالصورة المتحركة سھلة الفھم في كل .وبةاللغة المنطوقة والمكت
ألن البشر جمیعا مزودون بعملیات متشابھة في ، أنحاء العالم
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اإلدراك والعاطفة، وھو ما یسمح لمن یصنعون فیلما بأن یناقشوا 
، وسواء كان األمر متعلقا بحدث، أو "ماذا ینجح"األمر في ضوء 

فإن ، ر حواريإیقاع، أو لقطة، أو دافع إحدي الشخصیات ،أو سط
، وكل فرد في ھذه العملیة "ماذا ینجح"كل شئ یتوقف علي 

یستدعي رصیده من تجارب الحیاة لكي یحدد ما ھو أصیل 
وبدون . وعضوي بالنسبة للقصة وشخصیاتھا، وما ھو غیر ذلك

تلك القدرة الفطریة علي التعرف علي األصالة في تیار من األحداث 
  . لدراما  ذاتھا، لن یكونا موجودینعلي الشاشة، فإن السینما، وا

أن تجعل األحداث  –بقدرتھا علي نسخ الواقع  –یمكن للكامیرا و 
تحدث علي الشاشة بقدر كبیر من اإلحكام مثل مقطوعة موسیقیة 
مكتوبة بدقة، ویظن السینمائیون الجدد أن ذلك السحر یعود إلي آلة 

آالت العرض ھو و لكن كل ما تفعلھ الكامیرات. السینما وعملیاتھا 
إن الصدق یبدو أكثر . أن تضع األشیاء في إطار، وتقوم بتكبیرھا 

ویمكن للفیلم أن یعطي نسخة دقیقة، أو . صدقا، والزیف أكثر زیفا
،للوعي اإلنساني، وبذلك فإنھ یجعلنا نري األحداث "ملخبطة"نسخة 

  .من خالل عدسة صادقة أو مشوھة للعقل البشري 
بذكاء یعني إدراك أن الوحدات األساسیة للغة واستخدام السینما 

السینمائیة تتطابق مع لمحة البصر، ورد الفعل، والتأمل، والسیر، 
والتلفت، والدوران، والتراجع، والنھوض، والجلوس، والمسح 
بالعین، والجري، واالنزالق،وحشد كامل من ردود األفعال 

  . اإلنسانیة المعبرة 
د علي شئ مشترك یجب أن تكون واللغة في الصورة التي تعتم

سھلة االستخدام، ولیس صعبا استخدامھا بسطحیة، لكن جعلھا تؤثر 
لذلك فإن قواعد اللغة السینمائیة . في المشاھد یقتضي فھما خاصا

ھویة ما تقدمھ علي  لیست شیئا أكادیمیا، وھي تحقق أو تدمر
الشاشة، وإن كنا ال نعطي في العادة اھتماما بعملیاتنا اإلدراكیة 
والوجدانیة، فھي تعمل آلیا منذ میالدنا لكي تغذي أحاسیسنا، 
وأحاسیسنا تغذي أفعالنا، ولذلك فنحن لسنا في حاجة إلي معرفة أي 
شئ عن طریقة عمل كل ذلك، ونظل كذلك حتي تأتي اللحظة التي 

ول أن نصنع فیھا فیلما یؤثر في المشاھد، من خالل فھم الطریقة نحا
التي یقوم فیھا وعیك بتحریكك ،وبمعني أخر استخدامك كل ترسانة 
اإلدراك البشري أي تجاور الصور واألحداث واألصوات بإلضافة 

 .   إلي اللغة المنطوقة والمكتوبة
فى صناعة  مبدأ التدخل األدنى خصائص أدوات اإلنتاج و -:ثانیا

  لغة التكوین بالصوره المتحركھ
ھو مبدأ أن صانع   Minimum Intrusionمبدأ التدخل األدنى 1-

ھم والفیلم ھو مجرد ناقل للحقیقة و یتدخل بأقل شكل ممكن، و ھو 
مستمر لكل صانعي األفالم على مدار تاریخ السینما فدائما تظھر 

الواقعیة : حركات مختلفة تسعى إللغاء الكذب عن السینما مثل
الجدیدة في إیطالیا، الموجة الجدیدة في فرنسا، السینما المباشرة في 

في الدنمارك و غیرھا من الحركات التي  ٩٥ألمانیا و كندا، دوجما 
: أسالیب تصویر و إنتاج محددة طریقا للصراحة مثل تجد في إتخاذ

تصویر اللقطة المستمر و تفضیلھا على المشھد المقطع ألكثر من  - 
تصویر اللقطات الثابتة و الواسعة و االبتعاد عن أي تكوین  - لقطة 

 فیھ تحایل ما 
 التصویر في األماكن الحقیقیة و عدم تغییر أي عنصر فیھا  - 
  ثرات صوتیة أو موسیقى تصویریة  عدم إستخدام أي مؤ - 

اعتبار اللقطة موضوعیة أو ذاتیة  یعود للمكان  انویمكننا القول  
الذي تكون فیھ الكامیرا اللتقاط موضوع التصویر و نظرا ألھمیة 

  .ذلك نتناول بالدراسھ في ما یلي زوایا التصویر و حركة الكامیرا 
النظرة، أو شكل وضع زاویة التصویر ھي اتجاه   زاویة التصویر

فھي الزاویة العاكسة للكامیرا .. آلة التصویر واتجاھھا عند التصویر
والتي تمكن المشاھد من رؤیة الجزء المصور من الموجودات أو 
الشيء داخل حدود الكادر، وثمة عاملین أساسیین یلعبان الدور 

  - :نالفاعل في ناتج اللقطة ویتمثالن بالسؤالین اآلتیی
  ماھي أفضل مسافة للتصویر ؟•    ضل زاویة للتصویر ؟ماھي أف• 

وھما سؤالین یتداخالن ویدعمان بعضھما لحظة الشروع بالتصویر، 

فالسؤال األول یحدد اإلجابة المناسبة لتمثل وجھة النظر الذاتیة أو 
ً عن وجھات  الموضوعیة على حد سواء، فقد تكون الكامیرا تعبیرا

حین ینظر باتجاه العدسة، ) Subjective(النظر الذاتیة الشخصیة 
إذا ) Objective(وقد تعبر الكامیرا عن وجھة النظر الموضوعیة 

ورغم إننا لسنا بصدد تحدید .. ما نظرت الشخصیة في عموم المشھد
.. وجھات النظر بقدر ما نسعى للحدیث عن أنواع الزوایا ودالالتھا

التي من ولكن لیسن ثمة ضیر من ذكر بعض المالحظات المھمة 
 .الممكن ورودھا ھنا لزیادة في المعرفة

فالعامل األول مثال یمكن أن یساعد في تشخیص نوع العالقة بین 
 .الشخصیة واللقطة والمشاھد

أما الثاني فإن ھندستھ وتصمیمھ ضروریان لتصعید البناء الدرامي 
للقطة وحاصل قیمتھا وتأثیرھا العاطفي في المشاھد، كما ان تحدید 

ً في تحدید نوع من العالقة الحساسة بین المساف ً خطیرا ة یلعب دورا
إن اھتمامنا بزوایا عدسة الكامیرا وزاویتھا وأھمیة الموضوع    

التصویر و عدم اكتفاءنا باللقطات المعتمدة یعني زوایا التصویر 
بدورھا تحمل دالالت معینة للصور و تختلف بذلك بذلك استعماالت 

فا للزاویة دور فاعل في المكان وإعطاءه  .الزوایا حسب األھداف 
الصفة الدینامیة المتناسقة ومضامین اللقطة كما لھا القدرة على بث 

 .الحیاة في موجودات المشھد الساكنة
وعادة ما یكون مستوى زاویة التصویر ھو مستوى اتجاه عین 

فالزاویة المنخفضة ھي التي تتجھ إلى أعلى لترى (الشخص 
قطات الزاویة العالیة ھي التي تتجھ إلى األسفل ول. منسوب العین

  )لترى منسوب العین
 :یمكن أن نتبین الزوایا التالیة و

تلتقطھا الكامیرا عندما   و نعني بھا الزوایا التي: العادیة   •
تكون وجھا إلى وجھ مع موضوع ما و تعتبر ھذه الصورة 
ت موضوعیة و عفویة و واقعیة إذ ال ترمي إلى إنتاج دالال

  .خاطئة 
تنظر الكامیرا لموضوع التصویر من أعلى و یكون : المسقط  •

محور التصویر موجھا من أعلى إلى أسفل و تستعمل ھذه 
لمتابعة موكب مار أو استعراض أو , الزاویة لوصف الفضاء 

  .لتقزیم موضوع التصویر و الحط من شانھ 
ھو عكس المسقط إذ یكون المحور  :المسقط العكسي   •

البصري موجھا من أسفل إلى أعلى و یعني ذلك ان الكامیرا 
و یرمي اختیار ھذه الزاویة الى , أسفل موضوع التصویر 

  .تضخیم موضوع التصویر و اإلعالء من شانھ و بیان قیمتھ 
المسقط و المسقط العكسي یستعمالن  مالحظة أن ویمكننا         -

تعكس الكامیرا رؤیة شخص لآلخر في حال تفاوت  أیضا عندما
   .طولھما مثل رجل ینظر إلى طفل صغیر أو العكس 

یضیف ستاشیف وبرتیز في كتابھما، البرامج :   الزاویة المعكوسة
وتسمى )  الزاویة المعكوسة(إلى االنواع السابقة وما یسمیھ بلقطة 

من الجھة ھكذا حین تقوم آلة التصویر بإظھار الشيء المصور 
وتستخدم ھذه .. المقابلة للجھة التي صور منھا في اللقطة السابقة

ً في مشاھد الحوار بین اثنین حیث تستخدم اللقطات  الزاویة كثیرا
المتقابلة بین المتحاورین على التوالي والجدیر بالذكر ان ھذه 

  .اللقطات یجب ان تكون متماثلة من ناحیة الحجم والتكوین
تقوم بھ الكامیرا  التكوین البد ألى نوع من :الكامیراحركة  -     

, السینمائیة أوكامیرا الفیدیو أن یقوم على واقع وجود الحركة 
تة  ویمكننا القول ان فى الصورة الثاب التكوین لتمییزه عن

المعروفة لطالب التصویر الفوتوغرافى تنطبق على  التكوین قواعد
ولكن یضاف إلیھا فھم استخدامات الحركة , التصویر السینمائى 

 ً والحركة ھي وسیلتنا في   ومخاطرھا بوصفھا مساعدا أو معیقا
ً واتجاھات مختلفة  التعبیر، فقد شھد وما زال فن السینما مدارسا
تنوعت وتعددت الحركة فیھا وتعقدت تصامیمھا حتى أصبحنا غیر 
دقیقین حین نضطر إلى أن نقرنھا بمضمون محدد، رغم ان 

ً لما تمثلھ الحركة ً معنى عاما وإننا .األحداث والوقائع توفر لنا عموما
ً ثم حینما نبدي استجاباتنا إ زاء حركة فإننا نتأثر بجمالھا الذاتي أوال
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ً في إطار سعیھا للتعبیر الرمزي عن األفكار .. أدائھا الوظائفي ثانیا
ورغم تعددیة تنوع الحركة واختالف إجراءات . والمضامین

استخدامھا فإننا حین نقوم بدراستھا وتحلیلھا البد ان نحدد فاعلیتھا 
  ھا  ومنھاولونھا وشكلھا من اجل تیسیر فھم

یمكن أن یكون   التكوین إن استخدام الحركة فى : الحركة المتعمدة
 ً ً بقدر كونھ سلبیا فمثال حركة على طول الخط واضح محدد . ایجابیا

, یمكن أن تمیل إلى حمل عین المشاھد معھا أو حتى إلى ما بعدھا 
  نا كنوع من مؤشر للتكوینوتعمل ھ

ً أو أشیاء مختلفة تتحرك  : الحركة المتعاكسة حین نعرض أشخاصا
ً ببناء , وفى عدة مشاھد , على الشاشة باتجاھات متعاكسة  نقوم غالبا

فعندما نرى قطارین یسرعان باتجاه . فكرة اقترابھا بھدف التصادم 
ً آ, بعضھما فى مشھد تلو اآلخر  ً فإننا نتوقع اصطداما كذلك فإن .تیا

یشكالن لدى المتفرج , رجلین یقتربان من بعضھما بلقطات متتابعة 
ً بلقاء وشیك وقتال  , أما الحركة المتعاكسة فى نفس المشھد . انطباعا

فھى , أو مائل , أو منحنى , سواء تمت فى خط مستقیم 
فى توجیھ العین إلى أیة نقطة مشتركة لدى  ینالتكو تساعد

وتجذب حركتان أو ثالث على طول خط . الموضوعین المتحركین 
متقاربة كانت أو متباعدة االنتباه إلى النقطة التى سیتالقى , واضح 

وھناك شئ آخر البد من ذكره حول استخدام .فیھا مسار الحركة 
, مختلفة فى تكوین واحد ھو أنھ إذا كان لدینا حركات عدة , الحركة 

فإن الحركة األبعد عن التوقع وغیر العادیة ھى التى تشد االنتباه 
ً للحركة ھو بمثابة توقف مفاجئ فى سمفونیة . إلیھا  ً مفاجئا , وتوقفا

 یمكن أن یزید من التأثیر البصرى للحركة فى المشھد
وتعود تسمیتھ إلى حركة آلة التصویر حین :  الكادر المضطرب

ً لوجھة نظر شخصیة ما .. تھتز في جمیع االتجاھات فتصبح تمثال
ً في .. كأن تترنح أو تدور من اإلعیاء فتسقط كما تستخدم أیضا

اإلصابات المفاجئة في المشاھد الحربیة حیث تبدو األشیاء وكأنھا 
  .تدور من حول الشخصیة

 وتوصف كل حركة للكامیرا ذاتیة إذ كانت آلة( : الكامیرا الذاتیة
، بھذه الكلمات )التصویر تأخذ مكان عین إحدى شخصیات الحدث

والبد ان نتذكر ھنا من ان الحدیث .. یحدد مارتن نوعھا وشكلھا
الذي سقناه في الصفات السابقة عن الزاویة ووجھات النظر نعود 
لذكره ھنا على أساس انھ تمثل لوجھات النظر بحسب نوعھا فان 

ً عن وجھة  ً ذاتیا میت ذاتیة وإن عبرت كانت تعبیرا نظر شخصیة سُ
  ج وھو محاید ھنا فنسمیھا موضوعیةعن وجھة نظر المتفر

واللقطات الموضوعیة، على عكس اللقطات الذاتیة، ال نراھا من 
ھذا . منظور أي شخص في الحدث، ولكن من وجھة نظر مراقب

المراقب المفترض، كما یوحي السرد، لیس موجودا في موقع 
 ً ال نرى الشخصیات تتفاعل مع الكامیرا وكأنھم ال الحدث، فمثال

  .یروھا
واللقطات الذاتیة تؤخذ من وجھة نظر ومنظور شخص ما أو شيء 

ً نرى ما یراه أحد الشخصیات. ما ا . فمثال ً ا نادر ً اللقطات الذاتیة تمام
ما تستخدم، وربما تسبب شعور بالغرابة والتوھان لدى المتفرجین، 

ا اذا كانت الشخصیة تنظر أو تتكلم إلى الكامیرا لھذا، . خصوصً
ا عندما یرغب المخرج في خلق ھذا تستخدم اللقطات ا ً لذاتیة تمام
و لكن في أغلب األحیان تستخدم لقطة وجھة نظر . التأثر الذي تسببھ

التي تعطي إحساس بأنھا من وجھة نظر شخص و لكنھا ابعد قلیال 
من مستوى عینھ، حیث قد یظھر صاحب وجھة النظر في اللقطة 

أو  Over the Shoulderذاتھا مثال من فوق كتفھ بما یسمى ب 
أو قد نرى لقطة قریبة لصاحب وجھة " أمورس"بالمصري الدارج 

لما ینظر " محایدة"النظر ینظر في اتجاه ما، ثم نقطع على لقطة 
الیھ، ھي في الحقیقة تعكس وجھة نظره ھو، و لكن دون أن تأخذ 

تحدید ما ھي وجھة نظر . الكامیرا موقع و منظور عینھ بالتحدید
في خلق سرد الفیلم، مشھد بمشھد، حیث أن ھذا  لقطتك ھام جدا

وكلما . یتحكم في عالقة المتفرج العاطفیة بشخصیاتك و باألحداث
المحسوسة من قبل " میكنتھا"زادت حرفیة حركة الكامیرا و 

- فوق"المشاھد كلما أعطت اإلحساس األكبر أن الكامیرا ھي 

  "إنسانیة
  المتحركھلغة الصوره  لتكوین الداخلي والخارجي فىلمونتاج واا2-

ھناك شكل آخر لعالقات التكوین فى الصوره المتحركھ، وھو 
تدعي ھذه . العالقة اللحظیة بین لقطة تذھب ولقطة تجیئ تالیة لھا

فى الصوره ، وھو جزء خلفي من اللغة "التكوین الخارجي"العالقة 
إنھ غیر مرئي ألننا غیر واعین بالكیفیة التي تؤثر بھا . المتحركھ

  .علي أحكامنا وتوقعاتنا
ینشأ عن ھذا االتصال حس ) مونتاج(وعند وصل أي لقطتین معا 

نتیجة وصل ) حركة مضمرة(حركي إضافي على الحركة الطبیعیة
نھایة اللقطة األولى ببدایة اللقطة التالیة، وھذا الحس الحركي یحدث 
نتیجة حدوث تباین أو أكثر بین بعض المؤثرات البصریة على 

وھذه المؤثرات البصریة یمكن ... للقطتین اللتین تم وصلھما طرفي ا
 - ) االنتباه(موقع نقطة التركیز : تحدیدھا في عناصر أربعة ھي

االتجاه الحركي  - الدرجة الضوئیة السائدة  - التكوین الشكلي العام 
وكلما كان ھناك تباین واضح في عنصر أو أكثر من ھذه . العام

نتج ھذا الحس الحركي المضمر , ینالعناصر بین طرفي اللقطت
وترتبط درجتھ بمدى التباین وعدد العناصر التي . بشكل أو بآخر

 .یحدث من خاللھا
فكلما كان التباین قویا وعدد العناصر كبیرا نسبیا كلما زاد ھذا 
الحس الحركي والعكس صحیح وھذا یمكن تبینھ من خالل 

 .استعراضنا لھذه المؤثرات األربعة
بمعنى أنھ إذا كانت نقطة  قطة االنتباه أو التركیز الرئیسیةموقع ن  -

التركیز الرئیسیة التي تنتھي بھا اللقطة تقع في أقصى یمین الصورة 
ثم یتم االنتقال إلى لقطة تالیة تقع نقطة التركیز بھا في أقصى , مثال

فإن مثل ھذا االنتقال یحول انتباه المشاھد فجأة من أقصى , الیسار
وھذا التحول في االنتباه ھو الذي یخلق .. لى أقصى الیسار الیمین إ

وبالقیاس على . اإلحساس الحركي المضمر وبدرجة عالیة نسبیا
ً إلى نقطة , ذلك لو تم االنتقال من نقطة تركیز في أقصى الیمین مثال

تركیز اللقطة التالیة في منتصف الصورة فإن درجة اإلحساس 
ولو انتقلنا بین نقطتي تركیز . األولى الحركي تقل بالمقارنة بالحالة

في موقع واحد تقریبا بكل من اللقطتین یتضاءل اإلحساس الحركي 
وإن كان ھذا ال یمنع بالطبع أن ینشأ حس حركي . إلى أدنى مستوى

 .من مؤثر بصري آخر أو من المؤثرات األخرى
  التكوین الشكلي العام -

ین في التكوین العام ویرتبط بمدى االختالف بین طرفي اللقطت
... الناتج عن الخطوط السائدة في الصورة أو الكتلة أو الفراغ 

 ).كبیرة - قریبة  - متوسطة  - عامة (أو ما نسمیھ بحجم اللقطة 
  الدرجة الضوئیة السائدة  - -

أي االختالف الواضح في الدرجة الضوئیة العامة بین طرفي 
إضاءة منخفضة  بمعنى أن االنتقال مثال من درجة. اللقطتین

إلى درجة ساطعة أو بالعكس فإن ھذا من , تقترب من اإلظالم
شأنھ خلق إحساس مضمر بالحركة لرد فعل حدقة العین إزاء 

 .ھذا التغیر الحاد
  تضاد أو اختالف االتجاه الحركي  - -

بمعنى أن القطع مثال من لقطة یتحرك بداخلھا شخص أو شيء 
إلى لقطة , یمین إلى الیسارما كسیارة وھي تأخذ مسارھا من ال

من الیسار إلى (تالیة یتحرك موضوعھا في اتجاه معاكس 
وكما ... وھو من شأنھ أن یضیف إلى تأثیر الحركة) الیمین
فدرجة الحس الحركي اإلضافي تزید أو تقل وفقا لدرجة , أسلفنا

ووفقا لعدد العناصر الفاعلة في , التضاد أو التباین من ناحیة
كلما , كلما زاد التضاد وزاد عدد العناصر الفعالةف. استخدامھا

  ارتفعت درجة الحس الحركي اإلضافي والعكس صحیح
  فى الصوره   جمالیات التكوین الذات الفاعلھ و- :ثالثا

اعتبر كانط ان التفاعل الموجود بین الذات والعالم الخارجي ھو 
الذي ھو محصور ضمن نطاق و مصدر لتكوین اي موضوع 

المعرفة المستقاة من االشارات المنقولة بین الحواس و الموجودات 
فتراكم المعلومات الحسیة لدى العقل . في العالم  في صیغة احاسیس
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لھذه المعلومات، ثم یقوم ) فكرة(تؤدي الى تكوین صورة او ھویة 
كي  الذھن بعملیة غربلة وتنظیم ھذه المعلومات في نظام معین

تصبح فیما بعد مقوالت داخل عقل  الذات وغیر خاضعة لالحساس 
الخارجي، ثابتة ومستقرة وكأنھا المیزان  المعتمد لتعیر 

حیث تصبح فیما بعد النظام الداخلي الخاص الموجود في .المواضیع
) االحاسیس(عقل االنسان  الذي یصدر االحكام على المعلومات 

وكانھ كانط یقول ان الذات . الخارج الجدیدة االتیة لتلك الذات من
العاقلة عندما تولد طبیعیا في ھذا العالم ال تمتلك المقوالت العقلیة 

لكنھا من ، )العقل لوحة بیضاء(كما قال ارسطو من قبلھ بالفین سنة 
خالل التفاعل مع العالم الخارجي و الطبیعة، من خالل التجربة 

فة واكتشاف القوانین وتراكم المعلومات الحسیة تصل الى معر
التي من خاللھا كما قلنا  ) المقوالت العقلیة(الطبیعة وتبني لذاتھا 

واستطاع . تحكم على كل االدراكات الجدیدة المرافقة لعملیة الحیاة
في نظریتھ الجمالیة ان یجمع ما بین الذاتیة  1724كانط 

یعبر والموضوعیة فھو یرى ان الفنان عندما یقوم بعملھ الفني فانھ 
كما یشیر الى ان العمل الفني . عن ذاتیتھ فیما یقوم بتصویره او نحتھ

یقوم على مبادئ جمالیة عامة ترضي الناس ولھذا جعل رضا الناس 
ویشترك مع كانت في .. االساس الذي تستند علیھ موضوعیة الفن 

نظریتھ الجمالیة كل من الفیلسوفین تولستوي وبرناردشو في الربط 
لفنان والذوق العام للمجتمع او انھم یؤكدون على الجانب بین ذاتیة ا

ویقودنا ذلك الى .. االجتماعي الذي یوطد العالقات بین البشر 
وقد خالفوا في آرائھم .. عنصر المنفعة والفائدة من العمل الفني 
ولم تصمد ھذه امام . الكثیر من اآلراء القدیمة والمعاصرة 

حدیثة التي خرجت عن كل القیم النظریات و التیارات الفنیة ال
ولكن مھما تغیرت االسالیب وطرق العمل .. والمبادئ الكالسیكیة 

تبقى ذاتیة الفنان قائمة دون تغییر فھي عند الفنان الكالسیكي كما 
ھي عند الفنان الحدیث والفائدة او المنفعة من العمل شغلت كثیر من 

ھ بالمصطلح الدیني الفالسفة والمصلحین االخالقیین او ما یعبر عن
اي ان العمل یجب ان یكون لھ ) واقصد في مشیك( –القصد  –

 )سقراط/ كل شئ مفید فھو جمیل ... (قصدا وھدفا نافعا ولیس عبثا 
ولما كانت الصورة ھى عملیة إبداعیة خاصة بالتغیر   .........

االیجابى واالرتقاء االبتكارى والتطور الفعال من أجل تنظیم الحیاة 
الذاتیة واالجتماعیة، لھذا فإن المصور المبدع یحاول أن یبحث عما 
ھو موجود خلف السطح الظاھرى لالشیاء وذلك من أجل تكوین 
اشكال جدیدة، فالتصویر لیس نسخا لألشیاء ولكنھ إبداع لھا، حیث 
أن الفنان المصور یفتح أعیننا على عالم الضوء واللون ویكشفھ لنا 

جیدة وحیویة والتكوین الجمالى بالنسبة  بطریقة یمكن أن تكون
للمصور ھو إحساس وخیال فھو یختار للصورة عناصر بصریة 
قویة تقود إلى إدراك المعنى وھو حصیلة عدة عوامل ذاتیة مثل 
الثقافة والتذوق الفنى والحس الجمالى والقدرة على اتخاذ قرارات 

تمثل  تصویروحاسمة بالنسبة لالضاءة والزوایا والتوقیت الالزم لل
الثقافة جزءا ال یتجزأ من عملیة االبداع الفني، إذ ال یمكن تصور 
وجود ھذا االبداع بمعزل عن الثقافة، ذلك أن اإلنسان غیر المثقف 
ال یمكن لھ أن یبدع ال فى مجال الفن وال فى غیره من مجاالت 
 الحیاة األخري والفن ھو ولید الثقافة، والثقافة ھى الدعامة الثانیة
للفن، فالفنان بالصفة فقط ال یكون اكثر من صاحب حرفة ولیس 

ولكن ، وبالثقافة وحدھا یكون كثیر الكالم فقط دون أى مھارة، فنانا
وبذلك فإن االبتكارات والتجربة  اجتماع االثنین ھو الذى یولد الفن

الخاصة ال تنفصل عن التماس الثقافى وكذلك المعرفة العامة 
ورة المھارة الفنیة فھما فى وحدة متماسكة، ضروریة للمصوركضر

فكل عناصر ومكونات الصورة ال بد أن تكون متضمنة جزءا من 
معرفتھ وخلفیتھ الثقافیة فھى تتعاون جمیعا على خلق ذلك 

         .المحسوس الجمالى وتعین على تكوین الموضوع
نستطیع أن نفكر في  من خالل ماتم ذكره وتناولھ فى البحثو

واللقطات و عالقتھا بوجھة نظر صانعھا على أنھا على الصور 
موضوعیة و محایدة للغایة من ناحیة، و ذاتیة و تحمل : متصل بین

بشكل واضح وجھة نظر أحد الشخصیات أو العناصر من ناحیة 

وھنا تجدر بنا اإلشاره الى ان كل عمل یعكس وجھة نظر . أخرى
مثل الزوایا و شخص، و ھذا یكون عن طریق إختیارات متعددة 

و بالتالي یجب في كل مشھد و كل لقطة ان یعرف ، .التكوینات
صانع العمل ماھي وجھة النظر للمشھد و اللقطة و العمل ككل و 

  .كیف ینقلھا
المصور لیس مجرد صاحب حرفة ولكنھ فى حقیقة األمر فنان ف

ینفعل باالحداث ویتأثر بحسھ المرھف، ویدرك المواقف ویقدرھا  
یست مجرد صور لماعیا بحسھ الصادق، لھذا فالصور اجت تقدیرا

لموضوعات أو أعمال أو أشخاص، بل ھى تكشف عن القیم 
الجمالیة للشخص الذى انتجھا وبذلك فإن الصور تنقل لنا الواقع بلغة 
فائقة الروعة والتعبیر، فھى تقدم لنا رؤیة مختارة للواقع أو 

ثر دقة تقدم رؤیة ذات الموضوع ولیس نسخة مطابقة أو بتعبیر أك
 .تشكیل جمالى یجسد بصماتھ الفنیة

لفن التصویر التي خص بھا الرؤیة ) میرلو ــ بونتي ( من نظرة لـ و
ر وھو یلتقط  والجسد، كمحورین أساسیین في انتاج الصورة فالمصوّ
المشھد، إنما یتعامل مع شيء مادي محسوس، یمكن رؤیتھ بالعین، 

ً ھالمیة حركة أنتجت رؤیة، وبھذا یكون االمتزاج فثمة . ولیس روحا
ة بالجسد وملحقاتھ كالعین والید، بین ھذین المتشكلین یعني االستعان

وھذه االستعانة تعني أن الفنان إنما یھب جسده وھو یمارس فن 
ر ؛ أنھ یقوم بتكییف . التقاط صورة الواقع  فما یصل إلیھ المصوّ

لتفتح أن یتم التواصل من ومن شأن ھذا ا. حسھ، بحیث ینتج األشیاء 
إذ یتم فعلھ بموجب الید بین ما ھو أمامھ وما ھو وراءه  خاللھ

. والعین، حیث یكون ثمة تضافر مستمر قائم بین الرؤیة والحركة 
فاإلدراك للعالم .. فأنا أرى ما أتحرك نحوه، وأتحرك نحو ما أراه

فالفنان . یبدأ بالرؤیة، فھي تسیر من السطح إلى العمق من العالم 
ھل أن : والسؤال المھم في ھذا   .یبدأ من المحسوس إلى المخفي 

ً أمامھ ؟ ..  الفنان وھو ینوي ذلك، یحاول عكس الواقع كما یراه ماثال
لیس كما ھو متصور ھكذا، فإذا كان كذلك فأنھ : ھنا تكون اإلجابة 

ً ناقالً    .على العكس مما تعكسھ المرآة لصورة الشخص  یؤدي فعال
یتعامل وفق منظور ما یرى خلف صورة الواقع، فالمرآة تعكس إنھ 

ورة  صَ ً بین الذات المُ الصورة وتغیّر األبعاد والرؤى بما یُثیر حوارا
  .واآلخر الذي ھو ضمن كادر المرآة

ھذا الحوار یُفسر بطبیعة الحال عن ظاھرة كاشفة لخصوصیات 
ذي ھو الذات الذات، والذات التي أصبحت آخر بالنسبة إلى الرائي ال

ورة صَ ھكذا . من ھذا نقف على ثالث ذوات متحاورة. األولى المُ
یعمل الفنان وھو یرصد صورة الواقع، یرى ما ال یراه اآلخر الذي 
یتحول أمام اللقطة إلى ذات تحاور جدیدٍ مشتبك مع الداللة، ابتداء 

؟ بمعنى البد من ..لماذا اختیرت ھذه اللقطة دون سواھا : من سؤال 
  .كشفھ  ود سر ما یتوجبوج

ُشیر إلى عمل الفنان اإلبداعي  ھذه الحواریة ما بعد اإلنتاج ھي التي ت
ً صورة الواقع  فھو یمارس فعل إنشاء . وھو یمسك الكامیرا مراقبا

حراك شعري القتناص المشھد الحافل بسردیة عالیة تضاف إلى 
الواقع في  فالذي یھم الفنان ھو التقاط.اللقطة من ھذا المشھد أو ذاك

اشد حراكھ ونشاطھ، اضطرابھ وھدوئھ من أجل الوقوف على 
   .ضمن جدلیة صراع الوجود وعدمھ صورتھ

ُسھم في صیاغة الموقف أي أنھا . فالصورة ضمن ھذا التصور ت
وسیلة إبداعیة تتعامل مع الجسد من باب كونھ ذات علیا لھا 

  .خصائصھا وفعالیاتھا، واآلخر كونھ ذات أخرى
ُبلور النظرة إلى أن الصورة عاكسة وممارسة لفعل ھذه الر ؤیة تـ

اإلبداع من خالل الجسد بكل مرفقاتھ، بینما الشعر یتعامل مع 
   .الروح

ولعل اقتراب األجناس من بعضھا، یُعطي الدور للصورة على أن 
    .تنھل من رؤیة الشعر من خالل اختیار زاویة اللقطة

رالذي یلتقط المشھد بشكل الفنان الفوتوغرافي لم یعد ذلك المو صوّ
اني من إحساسھ وبھذا فھو . عشوائي، وإنما غدا الفنان یستجیب للجوّ

  .یستجیب للذات الشعریة التي تسكنھ
وھذه . یسكنھا الفنان وتسكنھ ) میریولوبونتي ( فالصورة كما قال 
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إشارة إلى أن ثمة تعشیقا بین الذات والمشھد الذي ینتج بوسیلة 
  .صورة تحاكي الواقع، وتفترق عنھ في الرؤیةعدسة الكامیرا 

   والفنان بطبیعة الحال ال یتعامل مع الكامیرا على أنھا وسیلة
ً من العالقة التي تعتبر أن اآللة ھذه  للتقنیة، بقدر ما یؤسس نمطا
واعیة ومساعدة في جمع الرؤى بین عین الفنان وعین الكامیرا ــ 

  .العدسة ــ 
. سفة الحقة التي تتناول العالم بھذا األسلوب إن فن التصویر ھو الفل

ر درك العالم معھ  فالمصوّ ُ    وحده ھو الذي یُدرك العالم ویجعلنا ن
وھذا اإلدراك متأت من الحریة التي تتحلى بھا الفنون من باب 

  .التكیّف للظواھر
ً على  ً تكون في كونھ یطرح وجھة النظر معتمدا فوظیفة األدب مثال

تزدھر في النص الحیاة وتتكشف أسرارھا الخفیة  المحاكاة ومن ھذا
ً یُسھم في كشف الحیاة ومن ثم اقتراح صورة .  فاألدب وظیفیا

لترمیم ما ھُدم منھا، والعمل على تصعید وتیرة بناء المعمار العام 
  .لھا

بینما نجد الصورة تعتمد المنظور، في كونھا تتعامل بواسطة شيء 
من ھذا تتوقف الرؤیة وتصعیدھا للنظر إلى العالم وھو العدسة، 

ر  على درجة حساسیة العدسة التي تتجاوب مع حساسیة عین المصوّ
فھي ــ أي الصورة ــ ناقلة لمشھد الحیاة، ولكن برؤیة فاحصة . 

فاألدب كان قد استعار عین الكامیرا لرصد . وشعریة كما ذكرنا 
د في القصة الشیئیة على  سبیل الظواھر واألشیاء، وھذا ما تجسّ

  .المثال 
فالوصف التمثیلي لألشیاء كان المراد منھ اإلشارة بالصورة 

( أو كما قال ) 3. (من خالل السرد البصري المكثف   البصریة
ُمسك بمرآة أمام الطبیعة من أن الروا).. ستندال وھذا یدل على  ..یة ت

استعارة األدب لحیثیات فن الكامیرا، ال سیّما استخدام المرایا كدالة 
ومنظور یوصل إلى تبویب الرؤیة والسیر بھا باتجاه بلورة ما ھو 

ُعید بناء الحیاة شأنھا . مضمر في المشھد  على اعتبار الصورة ت
ً ما أنھدم من جدار یفصل  شأن الفنون واآلداب األخرى، خصوصا

الخیال ھو  فما زال .بین ھذه األجناس، عبر االستعارة من بعضھا 
بالمشھد، الذي یُحیل كل شيء إلى العقل،  الفیصل الذي یربط العین

ً فالصورة ھي األخرى كبقیة الفنون تستعیر الخیال، بل تنصھر  إذا
ً عن الواقع، أو كما ذكرنا أنھا ــ  معھ لبلورة الصورة األمثل تعبیرا
أي الصورة ــ لم تعد ناقلة للمشھد بل أنھا تتضمن عملیات بناء 

  .وتركیب
حیث  ینظر إلى الشعر والتصویر من) لیسنج ( لقد كان الناقد 

في كون الشعر زمانیا والتصویر مكانیا  عالقتھما بالزمان والمكان 
وھذا یقودنا إلى اتساع الرؤیة للتصویر، فھو حین یكشف أسرار . 

نة التي  المكان فانھ یدخل باب الزمان، في كونھ یسجل تاریخ المدوّ
ر بالصورة  فالذي یُقدمھ فنان الصورة ھو . عبّر عنھا المصوّ

انب التوثیق عبر تعدد رؤى الكامیرا التي ترصد جو
ُحیل إلى تجسید الزمان والمكان في آن واحد،  .الحیاة فالصورة ت

فذكرى المكان تقود إلى ذكرى الزمان ثم إلى ما ھو حولھما وفیھما 
فالصورة وفق ھذا تقوم برسم الصورة الشخصیة بتشكیل . وھكذا .. 

نفسھا كآخر، مثل كاتب یكتب عن حیاتھ فثمة مشتركات بین اآلداب 
البورتریھ، ( بین الكتابة والتصویر عبر  والفنون، وخاصة

ً ) . األسكتش، المنظر، الوصف، السرد، التصویر  وبھذا فھي جمیعا
ً مرتبطا بالصورة والحركة  ً بصریا ً حسیا ً بصریا ُثیر فینا تفكیرا ت
التي ھي كل شي في لحظة تجسید المشھد المرئي الذي یتوسل بكل 

إن فن . ئي في المشھدالطرق الفنیة والخطیة للوصول إلى الالمر
ر، یمكن اعتباره محاولة لإلسھام في  التصویر على وفق ھذا التصوّ
. تشكیل الواقع عبر تدوین تفاصیلھ، كما ھي بقیة الفنون واآلداب 

 َ م ِ في   وھو بھذا یأخذ دوره في التغییر والعمل على ترمیم ما ھُد
ام العین فاستخد. الوجود من باب البناء والتركیب الذي أشرنا إلیھ 

ط فعل الجھد المثابر في نقد  ّ والجسد، واالستعانة بعدسة الكامیرا تنش
فالصورة نتاج العین وإظھار خصائصھ المسایرة لحراكھ الواقع 

ن لوحة  والعین بھذا . التي ترى العالم، وترى ما ینقصھ لكي تكوّ

ُحقق ذاتھا من خاللھا  وحالما یتحقق . ترى ما ینقص اللوحة لكي ت
رى العین من بعد ذلك اللوحة التي تفي بجمیع تلك النواقص  ذلك، ت

وھذا ما یمكن الوصول إلیھ عبر النظر إلى محتوى الصورة التي 
یمنحھا األمر الذي  عكس المشھد بحرفیة ورؤیة عمیقة  تتماثل في

  .القوة والصفاء والمبادره
Results 

الجمالیة كما تشكل ھي التي تعین القیم . …جودة التكوین  .1
  األتزان البصري فى العمل الفنى

تتحدد بالغة الصورة بما تتمتع بھ من مواصفات فنیة  .2
وتعبیریة وجمالیة، لھذا فإن معیار الحكم على بالغتھا یكمن 

فى إیصال الفكرة أو الداللة التى تشیر إلیھا وبالمضمون 
 الظاھر والمستتر الذى تحتویھ وبحسب الوظیفة التى یرید

المصور أن تؤدیھا الصورة أو توصیلھا للمشاھد، وما تحدثھ 
  . ھذه الصورة من ردة فعل سیكولوجیة

ألن البشر ، الصورة المتحركة سھلة الفھم في كل أنحاء العالم .3
جمیعا مزودون بعملیات متشابھة في اإلدراك والعاطفة، لذلك 

فإن قواعد اللغة السینمائیة لیست شیئا أكادیمیا ألن اللغة في 
الصورة التي تعتمد علي شئ مشترك یجب أن تكون سھلة 

ة، لكن جعلھا تؤثر االستخدام، ولیس صعبا استخدامھا بسطحی
   . في المشاھد یقتضي فھما خاصا

الصور تنقل لنا الواقع بلغة فائقة الروعة والتعبیر، فھى تقدم  .4
لنا رؤیة مختارة للواقع أو الموضوع ولیس نسخة مطابقة أو 
بتعبیر أكثر دقة تقدم رؤیة ذات تشكیل جمالى یجسد بصماتھ 

كون عن كل عمل یعكس وجھة نظر شخص، و ھذا یالفنیة و
و بالتالي ، .طریق إختیارات متعددة مثل الزوایا و التكوینات

یجب في كل مشھد و كل لقطة ان یعرف صانع العمل ماھي 
  .وجھة النظر للمشھد و اللقطة و العمل ككل و كیف ینقلھا

   الفنان بطبیعة الحال ال یتعامل مع الكامیرا على أنھا وسیلة .5
ً من العالقة التي تعتبر أن اآللة  للتقنیة، بقدر ما یؤسس نمطا

ھذه واعیة ومساعدة في جمع الرؤى بین عین الفنان وعین 
الكامیرا ــ العدسة  و فن التصویر ھو الفلسفة الحقة التي 

ر. تتناول العالم بھذا األسلوب  وحده ھو الذي یُدرك   فالمصوّ
درك العالم معھ ُ وھذا اإلدراك متأت من   العالم ویجعلنا ن

  .تي تتحلى بھا الفنون من باب التكیّف للظواھرالحریة ال
الذي یُقدمھ فنان الصورة ھو التوثیق عبر تعدد رؤى الكامیرا  .6

ُحیل إلى تجسید الزمان  التي ترصد جوانب الحیاة فالصورة ت
والمكان في آن واحد، فذكرى المكان تقود إلى ذكرى الزمان 

  وھكذا.. ثم إلى ما ھو حولھما وفیھما 
مشتركات بین اآلداب والفنون، وخاصة بین الكتابة ثمة -  .7

البورتریھ، األسكتش، المنظر، الوصف، ( والتصویر عبر 
ً ) . السرد، التصویر  ً حسیا ُثیر فینا تفكیرا ً ت وبھذا فھي جمیعا

ً مرتبطا بالصورة والحركة التي ھي كل شي في  بصریا
 لحظة تجسید المشھد المرئي الذي یتوسل بكل الطرق الفنیة

إن فن التصویر . والخطیة للوصول إلى الالمرئي في المشھد
ر، یمكن اعتباره محاولة لإلسھام في  على وفق ھذا التصوّ

تشكیل الواقع عبر تدوین تفاصیلھ، كما ھي بقیة الفنون 
  .واآلداب

Recommendations 
للفنان أسلوبھ الخاص وفنھ ولیس علیھ أن یمتثل للقواعد بشكل  - 1

فنان بعینة و حسة الفني فكرتھ و قرأھا و ممنھج فطالما رأى ال
فاإلبداع لیس لھ ، عند ذاك ینكسر كل حاجز، أحس بتواجده فیھا
  ولیس حكرا الحد أو على احد  ، قاعدة معینة مطلقا

الصورة ذات التكوین الجید ھي الصورة التي تترك لدي المشاھد - 2
عل أنطباعا أقوي بموضوعھا وتقودنا ھذه الحقیقة الي أن نج

دائماالغایة من التكوین ھي تدعیم التأثیر الخاص بالصورة 
  بغض النظر عن التمسك بقواعد معینة أو التخلي
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یعكس وجھة نظر صانعھ و ھذا یكون ) صوره أو لقطھ(كل عمل- 3
و ، .عن طریق إختیارات متعددة مثل الزوایا و التكوینات

مل بالتالي یجب في كل مشھد و كل لقطة ان یعرف صانع الع
  ماھي وجھة النظر للمشھد و اللقطة و العمل ككل و كیف ینقلھا

على المصور صاحب العقلیة اآللیة والنزعة الفنیة المحدودة أن - 4
یتعلم كیف یطبق المبادئ األساسیة للتكوین السلیم بتنمیة قدرتھ 
على فھم العناصر المرئیة والعاطفیة الكامنة في الصور التي 

  .”المعروضةتتضمنھا القصة 
الصورة ھى عملیة إبداعیة خاصة بالتغیر االیجابى واالرتقاء  - 5

االبتكارى والتطور الفعال من أجل تنظیم الحیاة الذاتیة 
واالجتماعیة، لھذا فإنھ على المصور المبدع  أن یبحث عما ھو 
موجود خلف السطح الظاھرى لالشیاء وذلك من أجل تكوین 

  نسخا لألشیاء ولكنھ إبداع لھا اشكال جدیدة، فالتصویر لیس 
References 

  .حبیب الشاروني. ترجمة د/ العین والعقل  .م, میرلوبونتي .1
   .1964 ,منشأة المعارف باإلسكندریة

. السلبیات واإلیجابیات.. عصر الصورة  .ش, عبد الحمید
  2005ي ف 311 عالم المعرفة العدد

والتفكیك ترجمة حسن  نصیّات بین الھرمونیطیقا. ه, سلفران
  .ناظم وعلي حاكم صالح

قواعد أساسیة في فن اإلخراج التلفزیوني . ك مؤنس، 
  2006عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع،  .والسینمائي

  .2005دفاتر األكادیمیة مصر،  .سینما الدوغما. أ عاطف،  .2
كلیة  .الفن السینمائي بین النظریة والتطبیق. ر عبد الجبار، 

  .الفنون الجمیلة، بغداد
  .جیل دولوز، فلسفة الصورة

عدنان :روم، میخائیل، أحادیث حول اإلخراج السینمائي ت .3
  ، 1981مدانات، بیروت، دار الفارابي، 

ھاشم : التكوین في الصورة السینمائیة، ت. م جوزیف،  .4
  1983،10الھیئة المصریة العامة للكتاب،  ,القاھرة .النحاس

: ت. الحركة أو فلسفة الصورة –دولوز، جیل، الصورة  .5
   .1997منشورات وزارة الثقافة، : حسن عودة، دمشق

جرجس فؤاد : دادلي، نظریات الفلم الكبرى ت.اندر، ج
  ، 1987الھیئة المصریة العامة للكتاب، : الرشیدي، القاھرة

: اھرةالق. احمد الحضري: باالش، بیال، نظریة السینما، ت .6
  .المركز القومي للسینما 

الدار : ، القاھرةسعد مكاوي: ت. اللغة السینمائیة. م مارسیل،  .7
  ، 1969المصریة للتألیف والترجمة، 

ترجمة محمد مصطفى  االحساس بالجمال  . ج , سانتیانا  .8
  .2011,المركز القومى للترجمھ  .بدوى 

9. Mona El Sabban. 
http://www.arabfilmtvschool.edu.eg, 2011. 
http://www.forum.topmaxtech.net/t337.html   

10. http://dvdtoile.com/Film.php?id=21969   
11. http://www.chrischomyn.com/Book/ColorCin

ematography.pdf>  
12. http://www.dokumentarfilminitiative.de/archi

v/dofilmkinder/kinderreasercheng.html 
13. http://www.filmreference.com/encyclopedia/A

cademy-Awards-Crime-Films/Camera-
Movement.html 

  
 

http://www.arabfilmtvschool.edu.eg
http://www.forum.topmaxtech.net/t337.html
http://dvdtoile.com/Film.php?id=219
http://www.chrischomyn.com/Book/
http://www.dokumentarfilminitiative.de/archi
http://www.filmreference.com/encyclopedia/A

