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 أكتوبر 6مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون بجامعة 

 

 مقدمة :

رغم أن السٌنما تعد حالٌاً الفن السابع وهو اإلسم الذي أطلقه علٌها الناقد السٌنمائً الفرنسً اإلٌطالً األصل " رٌتشٌو     

كانودو " فً فترة العشرٌنات من القرن الماضً ، إال أن السٌنما نفسها لم تحظ باإلعتراف بها كشكل جمالً وفنً إال بعد 

استقرت أصولها وقواعدها نتٌجة لمساهمات عدٌدة من فنانٌن ونقاد حاولوا وضع األسس فترة طوٌلة من الزمن بعد أن 

. والتً سمٌت بعد ذلك بلغة الصورة السٌنمائٌة أو مفردات التشكٌل والتصمٌم  1النظرٌة والعناصر األساسٌة لفن الفٌلم

ومدارس فً كل أرجاء المعمورة . وتنبع  للفٌلم السٌنمائً ، وبهذا أصبح للصورة المتحركة لغة ومعنى وإبهار وأسالٌب

أهمٌة اللغة البصرٌة للفٌلم السٌنمائً بأنها مفتاح لفهم المعانً والرسائل المطروحة من قبل المخرج وترتٌب جمال 

. 2تعبٌر ) الكامٌرا القلم ( 8491مفرداتها ، فالمخرج هو الفنان السٌنمائً المعبر عن رؤٌاه الذاتٌة ، وقد ظهر عام 

امٌرا السٌنمائٌة تطرح وتكشف قضاٌا وأفكار مثلما ٌفعل المؤلف أو الشاعر . فالسٌنما ال توجد بها ستارة بل تظل فالك

الشحنة النفسٌة مستمرة ومتدفقة من بداٌة العرض إلى نهاٌته . وبالرغم من أهمٌة عناصر الفٌلم األخرى مثل السٌنارٌو 

كبر ٌعتمد على العناصر البصرٌة للفٌلم ، فالعٌن البشرٌة حٌن تشاهد والصوت والموسٌقى التصوٌرٌة إال أن الدور األ

صورة تحاول أن تتجول بشكل سرٌع بٌن العناصر التشكٌلٌة الرأسٌة وتجعل منها كٌان واحد فهً ترى ما ٌقارب من 

شوائً بل تتابع سبعة لثمانٌة عناصــر منفصـلة فً التكــوٌن فً وقت واحد . فالعٌن ال تتحرك داخل الكادر بشكل ع

المساحات والكتل وباقً العناصر بالشكل الذي ٌفرضه المخرج والمصور معاً . ومن هنا نالحظ الفرق بٌن مدٌر التصوٌر 

 الذي ٌصنع جماالً وبٌن ذلك الذي تكون صورته تقرٌرٌة مفتقرة للمساته فً اللغة البصرٌة للكادر السٌنمائً .
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