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    ﷽ 

 

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ 

بَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِنيَ وَالْحِسَا

 يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 

 5اآلية  -سورة يونس

 صدق اهلل العظيم 
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 االهداء

 بالهيبة والوقار هللاالى من كلله 

 الى من علمني العطاء بدون انتظار

 الى من احمل اسمه بكل افتخار

 بعمرك لترى ثمارا ان يمدهللا ارجو من 

 قد حان قطفها بعد طول انتظار 

 االبدوستبقى كلماتك نجوم اهتدي بها اليوم وفي الغد والى  

  والدي العزيز

 الى مالكي في الحياة الى معنى الحب 

 والى معنى الحنان والتفاني الى بسمة الحياة وسر الوجود

 الى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي  

 من بوجودها اكتسب قوة ومحبة الوجود لها الى اغلب احبابي الى

  امي العزيزة 

 الى كل من انار سبيلي بنور العلم وساهم في 

 انجاز هذا العمل دون استثناء ولو بكلمة طيبة

 وكل من خصني بدعاء مخلص من القلب
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وتقدير شكر  

 

ي أ
ي أو وجهن 

ي أو أرشدن 
ي أن أوجه شكري لكل من نصحن 

ي يرسن 
 
و ساهم معي ف

ي أي مرحلة من 
 
إعداد هذا البحث بإيصالي للمراجع والمصادر المطلوبة ف

الفاضل  دكتور مراحله، وأشكر عىل وجه الخصوص   

   (د . وعد عبداالمير الهاجري )

ي وإرشادي بالنصح والتصح 
يح وعىل اختيار العنوان والموضوععىل مساندن   
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 امللخص
 لىامساحة واسعة على مستوى التوظيف والتعبير،  والتلفزيونيحتل الصوت في السينما 

ثرات وصمت في تشكيل ودعم وموسيقى ومؤ الوظيفي لعناصر الصوت من حوار الجانب

العمل الدرامي اصبح اليوم وفي ظل التطورات التقنية للصوت  للصورة في السردية البنية

 كالأشكما اوجد الصوت  المضامين واألفكار المطروحة فالعملقيمة جمالية في بنية وصياغة 

 والتعبيريبما يعزز البعد العاطفي  متنوعة وعديدة امام صانع العمل في التوظيف الفني

اللة وعليه فان الدت الصو التي طرأت على تعبيرية المستجداتللكثير من  ونتيجة للصورة،

توظيفية للصوت تشكل نقطة أساسية في بناء مشهد السينمائية في بنية العمل تتوقف مقومات 

العمل على الصوت فهو العنصر الحامل لكل القيم الجمالية و التعبيرية من اخبار و اعالم 

باشر الى االيحاءات و التلميحات التي تعمل على تحفيز و اثارة مخيلة المتلقي الستحضار م

الصوت و معانيه . ان كل الفنون المرئية حامل لعناصر و مكونات تترتب في نسق معين 

لتعطي معاني خاصة و دالالت محددة عبر اللقطات وقدرة تأثيرها على المتلقي باعتبار ان 

 ن اذن المستمع و مشاهد الفيلم . ئل التواصل بيالصوت هو اهم وسا

 فصول  أربعةخالل ما تقدم تضمنت الدراسة ومن 

الفصل الفصل األول اإلطار المنهجي، يتناول مشكلة البحث وهدفه واهمية وحدود البحث، 

 البحث و فصل إجراءاتيكون فيه  ام الفصل الثالثالنظري لنضمن مبحثين  اني اإلطارالث

   الرابع االستنتاجات و المصادر
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 األولالفصل 

 االطار املنهجي
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 مشكلة البحث  -الً او

في حقيقة أنه يتعامل بمرونة مع الصوت والصورة   و التلفزيوني   , يكمن سرد ديمومة الفن السينمائي

عطي هذه جديدة ، يتبداللة داللية إضافية ، ورؤية جديدة ، وليس مع األساليب والطرق التي تعطي ما يتم 

 تاريخ السينما العديد من التيارات السينمائية التي العناصر. سحر االنهيار هو انهيار لمعاني كثيرة وفي

تم توظيفها من خالل توظيف بعض العناصر الفنية من أجل تحقيق أهداف فكرية خاصة توظيف آلة 

التصوير في الواقعية اإليطالية الجديدة تم استخدام آلة التصوير من خالل واقعها اليومي العادي لتعكس 

 لتي يتم تقديمها على أنها حالة طوارئ جديدة. الزوايا واللقطات.مصداقية األحداث واألفعال ا

 القدرة على اكتسبتفقد  نوعية في جماليات الصورة السينمائية شكل دخول الصوت إلى السينما نقلة

فني وهو في العمل ال الصورية عن البنية الثقلكبيرة  وعلى ذلك أصبح للصوت أهمية المعنىإنتاج 

 المرئيحالة تكامل في فن الخطاب مجرد إضافة بل  ليس

 للصوت فتحت آفاق جديدة أغنت تعبيرية الصورة واحدثت متغيرات والمبدعوبفضل التوظيف الواعي 

العالقة التبادلية في بنية الصورة والصوت  خاللعديدة في شكل البناء الصوري من  مما ساهم في

صوت التلفزيوني حتى أصبح ال المسلسلي الدرامية ف المكانياتظهور سمات فنية وجمالية تفرز  معا

وخلق الجو النفس ي والدرامي العام والصورة الذهنية بما يمتلكه من  المعنىوسائل إنتاج  أحد أهم

 . توظيفات فنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيف تم توظيف داللة الصوت في الصورة السينمائيةمن هنا يبرز السؤال بطريقة إرشادية 
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 الحاجة اليهأهمية البحث و -ثانياً 

 

 يفيد البحث الدارسين في الفنون السينمائية و التلفزيونية

 

 أهداف البحث -ثالثاً 

 الكشف عن التوظيف الداللي للصوت في الصورة السينمائيةيهدف البحث الى 

 

 :حدود البحث  -رابعا

 "  كالم الملك" تم تحديد الدراسة بدراسة عينة مختارة وهي عبارة عن فيلم 

وهيلينا  كولين فيرث وبطولة ، إخراج توم هوبر،2010من إنتاج عام  بريطاني تاريخي دراما فيلم

الفيلم فاز بجائزة الجمهور في مهرجان  .وغاي بيرس ومايكل جامبون وجيفري راش بونهام كارتر

من بينها لألفضل فيلم وأفضل ممثل بدور  12من أصل  جوائز أوسكار وفاز بأربع 2010تورنتو 

 لكولين فيرث رئيسي

 

 المصطلحات –خامساً 

يعتقد الباحثون أن مصطلح التوظيف يشير إلى تعدد المهام لعناصر لغة الفيلم ، مع معنى التوظيف: 

 افيًا أو افتراضيًا.يقصد نقله ، أكثر من استخدام واحد يشكل معنى إض

 

هو علم قائم بذاته يعرف على انه دراسة المعنى  المبطن للموضوع والداللة أما ان تكون الداللة : 

اعتباطية او ان تكون الداللة مسببة، عندما تكون مبررة يكون الـرابط بـين الـدال والمـدلول طبيعـي 

 ال والمـــدلول اصـــطالحي .وعنـدما تكـون اعتباطيـة يكـون الــرابط بــين الــد

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%8A_%D8%B1%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AB
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  الصوت :

 ً   اصطالحا

ايضا تعبير عن حالة اجتماعية  وليس كذلك فحسب ، انما ه ووسيلة اتصال وتفاهم بين البشر، وه وه

الشخص تستطيع معرفة انتمائه االجتماعي ومستواه الثقافي، ولذلك فان  صوت وثقافية، فإنك من خالل

لم ينبغي أن تأخذ في الحسبان المستوى الثقافي واالنتماء االجتماعي لهذه كتابة الحوار لشخصيات الفي

 الشخصيات. 

  فالحوار يحقق لنا هدفين

 ايصال االفكار والمضامين والحقائق.  االول

هو التعبير عن مستوى الشخص وانتمائه االجتماعي. ومثلما أن اية صورة خاطئة تخلق  الهدف الثاني

لذلك فإن أية كلمة خاطئة عن المضمون تخلق ذات التشويش في ذهن المشاهد.  تشويشا في ذهن المشاهد.

 . لذلك ينبغي عند كتابة الحوار مراعاة تحقيق المضامين المؤثرة والمتأثرة باللقطات والمشاهد

 الصوت 

 لغوياً 

ق والفم لبأنَّه هو َعَرض يخرج مع النفس الذي يتنفسه اإلنسان بشكل مستطيل ومتصل فيتعرض له في الح

والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته فيسّمى المقطع أينما تعرض له حرفًا وتختلف أجراس 

 [١]الحروف بحسب اختالف مقاطعها.

 الصوت 

 اجرائياً : 

الشخص تستطيع معرفة انتمائه االجتماعي ومستواه الثقافي ولذلك  صوت من خالليتم اجراء الصوت 

يات الفيلم ينبغي أن تأخذ في الحسبان المستوى الثقافي واالنتماء االجتماعي فان كتابة الحوار لشخص

 لهذه الشخصيات. 

 

_____________________________ 

  ٢٠٢٢يناير  ١٨الكاتب : هيا العزة ،  تعريف الصوت اللغوي،  ابن جني -١
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 الصوت 

 فلسفياً 

فكيف يفهم الذهن البشري هذه الموجات وإذا كان الصوت موجات ، وأحرف اللغة المنطوقة موجات ، 

ويحللها إن كانت كلمات حب وعشق وغرام ، أو كانت كلمات شتم وسباب ، أو كانت كلمات علم ومعرفة  

وكيف يميز اإلنسان بين األصوات الطبيعية ، كأصوات الحيوانات ، وأصوات  1فهل اإلنسان كائن موجي  

بين األصوات المصطنعة في أوتار الموسيقى  وما الفرق أمواج البحر أو أصوات الزالزل ، وغيرها و

 بينهما في التجربة الحسية الجمالية في الصوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 ٢٠١3 –األولى ، فلسفة الموسيقى التجربة الحسية والجمالية للصوت ،  عائشة خالف - ١
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 ثانيالفصل ال

 ريظاالطار الن
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 املبحث األول 

خالل عملية التقطيع السينمائي للقطات )الديكوباج( يتضح أكثر االيقاع ونستطيع حساب الزمن السينمائي 

حسابا دقيقا وملموسا، فيما كان الزمن السينمائي وااليقاع خالل عملية كتابة السيناريو األدبي عملية حسية 

 ثر منها حسابيةأك

 

يميل بعض المخرجين الى اللقطات الطويلة والتي تتم داخلها عملية التوليف معتمدين حركة الكامرا في 

تغيير الزاوية أو تغيير حجم اللقطة. وبعضهم يميل إلى عملية التقطيع باالنتقال من كادر إلى كارد. وفي 

ير من كيد فإن طبيعة الموضوع تفرض نفسها في كثكلتا الحالتين ينبغي مراعاة األسلوب المتبع . وبالتأ

األحيان على اتباع هذا االسلوب أو ذاك وفي اختيار اللقطات وحجمها وحركة الكامرا وحركة الشخوص 

داخل الكادر. وان اتباع اسلوب اللقطات الطويلة أو اسلوب اللقطات القصيرة يحد بالضرورة عملية االيقاع 

 والزمن السينمائي

 

ملية التقطيع وحركة الكامرا واألشخاص وحدها التي تؤثر على نوع االيقاع والزمن، انما مسألة وليست ع

االداء بالنسبة للممثلين تلعب هي األخرى دورها الزمني والحسي. كما تلعب المؤثرات البصرية دوراً 

ختفاء هي مؤثرات وااليحاء به. فعمليات مزج اللقطات وعمليات الظهور واال (١) هاما في اختصار الزمن

بصرية موحية بالفترات الزمنية. أما عامل الصوت الذي يشمل الحوار والمؤثرات والموسيقى، فيلعب 

 .دورا هاما في عملية االيقاع

 

 

___________________________ 

 1995، فن الفرجة على األفالم ، ترجمة : وداد عبد هللا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، جوزيف،  -1
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يعتبر البعض ان السينما صورة، أي انها توحي من خالل القيمة البصرية بكل المضامين واالفكار، وما 

الصوت اال عامل ثانوي أو ال قيمة له قياسا بالصورة. وهذه الفكرة خاطئة، ألن الفن والسينما هما انعكاس 

 . همية عن قيمة الصورةوالواقع هو شىء مرئي ومسموع، ولذلك فإن قيمة الصوت ال تقل أ –للواقع 

ان عدم استعمال الصوت استعماال دقيقا يتزامن ويتوافق مع الصورة هو عملية تشويش وسرقة لحس 

 المشاهد بعيدا عن الصورة

 

 (1)مفهوم الصــــــــــــوت  – اوالً 

لجانب ايحتل الصوت في االعمال الدرامية السينمائية مساحة واسعة على مستوى التوظيف والتعبير فإلى 

الوظيفي لعناصر الصوت من حوار وموسيقى ومؤثرات وصمت في تشكيل ودعم البنية السردية للصورة 

في العمل الدرامي اصبح اليوم وفي ظل التطورات التقنية للصوت قيمة جمالية في بنية وصياغة المضامين 

انع العمل في التوظيف واالفكار المطروحة في العمل كما اوجد الصوت اشكاال متنوعة وعديدة امام ص

الفني بما يعزز البعد العاطفي والتعبيري للصورة ، ونتيجة للكثير من المستجدات التي طرأت على تعبيرية 

 .الصوت في الفيلم السينمائي اختار الباحث موضوع 

 

ان عدم استعمال الصوت استعماال دقيقا يتزامن ويتوافق مع الصورة هو عملية تشويش وسرقة لحس 

اهد بعيدا عن الصورة. وحتى تتحقق العالقة السليمة بين الصوت والصورة بين ينبغي ان يكون المش

الصوت نابعا من داخل الكادر وليس من خارجه.، سواء كان ذلك في الفيلم الروائي أم في الفيلم التسجيلي 

فنية  قيمة ولتحقيق ذلك فان استعمال الصوت المباشر هو الطريقة الصحيحة والسليمة للوصول الى

وجمالية عالية تجعل المشاهد يتفاعل مع الفيلم بحس عال وتقربه من الواقع اكثر بكثير من عملية الدوبالج 

التي مهما بلغت دقتها فانها تضعف من قدرة اداء الممثل، ولذلك فإن االفالم التي تتم دبلجتها الى لغات 

 م بنسبة كبيرة.اخرى غير لغتها االصلية انما تضعف من قيمة تلك االفال

 

 

_____________________ 

 ٢٠٠6العامة للسينما ،  المؤسسةبو شادي ، علي ، لغة السينما، دمشق ،  -١
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 ً  الحوار  – ثانيا

 ةايضاح فكر الشخصيات ويأخذ مساحة كبير خاللهايعد الحوار احد اكثر العناصر الصوتية التي يتم من 

 احالفص خاللمن  األخرىالشخصيات  مع وعالقتها ن جهةم للشخصية الفكرية البعادمن حيث ايضاح 

 عديدة يمكن داالتالخاصة بكل شخصية الحوار  مرآة الشخصية ووعاء أفكارها وله  األفكارعن 

اذ يستطيع الحوار ان يعبر عن أفكار الشخصيات بشكل واضح ومكثف  (١)للمخرج ان يعمل على معالجتها

جد وهنا ن المتلقيتوصل بسهولة أية معلومات ضرورية يحتاجها  ان بضعة اسطر من الحوار يمكن ان إذ

 الداالت خاللهمن  المشاهدالتفاعلي الذي يستشعر  المدخلان الحوار الدرامي هو 

 الدرامية عبر ثال لحداالتي تتجاوز بامتداداتها الفكرية الصورة وتقدم بذلك خلفية  واإليحاءات

 الفكرية في التعامل وهو يقدم مبررات للفعل الذي تتخذهالتعرف على مواقف الشخصيات واساليبها 

الحوار عن سلوك صديقة الوزير  خالليفصح امللك  " حريم السلطان" ففي مسلسل  كما الشخصيات

الحوار في ايضاح حزنه الشديد ورغبته في اعدام  خاللفيقوم من  المسارعن  وانحرافهالدولة  كبرىال

 نتهباييعبر فيه عن  طويالالحوار مسردا  خاللمعينة ليسرد امللك  وزوج اخته المفضلووزيره  صديقة

حول الحالة الشعورية للملك والتي  المعلوماتفي تقديم  األهميةنجد ان توظيف الحوار كان له  وهنا عذامه

  يالرئيس المصدرحدث مهم وهو اعدام اكثر شخص مقرب منه، وعلى ذلك نجد ان الحوار هو"  دفعت الى

يمكن  اللفيلم وبه كالدبية فالحوار هو اللغة واحداثها الدرامية في شريط الصوت عن الصورة تللمعلوما

 ركةالدرامية ح بغية عدم جعل الحركة معينة للمشهد والشخصيات ولكن بشروط الدرامية تصعيد الحالة

 ( 9علوان، ص)"  ةغير فاعلميكانيكية 

امية على الشخصيات الدر في عملية التخاطب بين المثل على اعتبار ان جوهر الحوار في القدرة التفاعلية

 هو ما تتكلم به الشخصيات الدرامية وهو يساهم في المنطوقاعتبار ان الحوار 

 اإلضافةبوإنما  فحسب ، للحدث حيث "إن كلمات الحوار ليست ظاهرة صوتية سمعية الدرامية رفد البنية

ذلك  الى جانب القائم والمعنى المفيدهو الصوت  لكالمفا األفكار و المشاعروإيصال  االنطباعلتكوين 

  ( ٢64الحفار، ص ) بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ " اوسيط

__________________ 

 .2013االفالم ن ترجمة : محمد منير األصبحي ، المؤسسة العامة للسينما ، سوريا ،  حيبرناردف ، تشر -ديك  -١
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 االتي :  وعلى النحالدرامية  فيبني الصورة دة شكالع ييأخذ الحوار الدراموعلى ذلك 

 صــورته علــى الشاشــة و  عنــدما نشــاهد لشــخص ـذي ينطقــهاالمتزامن الـ الحــوار .1

 .المرئيةالصورة  حدود الضمن االطارالحوار داخل  ســمى هــذا النــوع مــن     

 اي ان الصـوت اخـر فـي حـدث ـورةنـرى الص الشاشـة ولكـن علـى الـذي نسـمعه الحـوار .2

 االطارخارج  و سمى هذا النوع من الحوار المرئيةالصورة  اطار خارج حدود من يأتي المسموع

 احيانـا حركـة مـن دون ان نشـاهد( الشخصـية صـوت ) اي نسـمع المونولوجالحـوار الـداخلي . .3

ذهن الشخص احيانا اي داخل نفس ب يدور اللتعبير عميأتي  ) هـذا النوع من الحوار الشـفاه

 (الشخص

 الجريــدةو والوثائقيــة ةالتبجيلي الشرطةمعظــم  وق الــذي يصــاحبطــنالنص  المالتعليــق وهــو  .4

وعلـــى ذلـــك يأخـــذ الحـــوار كعنصـــر صـــوتي عـــدة اشـــكال  (٢3العســـال، ص) السينمائية

 للمخرج. الخراجيةيظهر وفقا للرؤية الدرامي  فـــي بنيـــة العمـــل

 

 ً  الموسيقى  – ثالثا

الـدرامي فهـي ليسـت إضـافة بسـيطة  داخـل الخطـاب الفنيـة واحده من أهم اللغات الموسيقيةتعد اللغة 

ـها تعبـر عـن نفس الموسيقىلكنهـا عنصـر مهـم مـن عناصـر الفـيلم السـينمائي ، " إن  و إلـى الصـورة

 ( 63دارن،ص)ـى سـند مـادي ال جةابالح

مـل الدراميـة للع الحداثالـدرامي الـذي يعبـر عـن  الموسيقي التـأليف خاللويتحـدد العمـل الفنـي  مـن 

العنصــر الصــوتي  هــي الموسيقىمـ ـا تكــون  غالبــا(١)دراميــة  توترات وصراعات يحملهمبكـل مـا 

شـد  قـادرة علـى الموسيقىالعمــل التلفزيوني ، يجبان تكـون  دايــةعنــد ب مشاهد الــذي يســمعها األول

ها يجـبأن يكـون وضـع تنبـأ عـن الجـو العـام للعمـل الـدرامي ، لـذلك لعلها اهتمامه وإثـارة المشاهد انتباه

ل بكـل عمـل ـبالعم امـا يـتم تأليف موسيقي خاص وكثيـر وتـأني لتـؤدي دورهـا بفاعليـة بدقـة اختيارها او

بكـل مشـهد  ةالخاصـ التصـويرية الموسيقىفقـد تـم قـام بتـأليف  ( الهجـان رأفـت) مسلسـل  كمـا فـي فنـي

 الدراميـة  لتعبـر عـن الحالـة المشاهد مـن

____________________________ 

 2022يناير  1٨ابن جني ، تعريف الصوت اللغوي ، الكاتب : هيا العزة  -1
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  لثانياملبحث ا

الصوت  معاننا نس السمع عن البصر حيث تميز حاسة والتلفزيون نتيجة ان توظيف الصوت في السينما

 االصوات نسمع جميع درجة، فنحن في الواقع ١٢٠رؤيتنا  التجاوز، بينما  36٠الجهات وبدرجة  من جميع

 أهمية قلاال صواتاالوتجاوز  هتمامناا يثير وما نسمع ما ولكننا نختار

صوات من أ المخرجيريد أن نسمعه نحن  وهنا يستخدم  العمل بختيار هو ما لكننا في السينما يقوم صانع 

مة للصوت كقي المطلوب االثرخارج إطار الكادر ليس لها مصدر موجود على الشاشة مما يساعد في خلق 

ل توظيف عناصر الصوت للحصو خاللتوفره بدون الصوت من  الممكنتعبيرية في تجاوره مع الصورة 

 .على التأثير ً جماليا ً 

 جاوزت الخطاب بل إن بنية اساسياً في الصورة يشكل مطلبا إن استخدام الصوت بالتوافق والتزامن مع

  جماليا بعدا ذلك أضفى عليه

 

 عيــةالواق الحيويــة إلعطاء الصــوتية المؤثراتتوظــف  : الصوتية للمؤثراتالــوظيفي  الــدور 

 المؤثراتتكـون  وبــذلك مصــداقية وإعطــاءه حــداثاال للجــو العــام الــذي تجــري وســطها

ـل مـن أج إبداعيـة الـدرامي وفـق رؤيـة داخـل الخطـاب المخرج إحـدى الوسـائل التقنيـة الصـوتية

 .حدثاال واقعية تحفيز الحالة الحسية وزيادة خاللمن  المرئي المنجزبناء وتجسيد 

 حيـث ( غـرام علـى الـبالج)فنشـاهد ذلـك فـي فـيلم  :صوتيـي مـع مـؤثر عغيـر واق استخدام 

ـر بصـ تقــع عليــه  الــى حفــرة رجــل يقفــز مــن حفــرة لصــورة المصاحب الصـوت يكـون

  وانفجارات وضــجة طلقــات ناريــة امهــا

 ـوتللص واقعيـة تغيـرلا االستخدامد بعـ نجـد :مـؤثر رمـزي  مـع للصـوتعي واق غيـر استخدام 

 مـةنغ وقـع الـذي ينطفـئ علـى المصباح يعبـر (كـين المواطن)مـؤثر رمـزي ففـي فـيلم  مـع

 . شـيئا مضائة

__________________________ 

 ٢٠٢٢يناير  ١٨ا العزة ابن جني ، تعريف الصوت اللغوي ، الكاتب : هي -١
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 : تالــوظيفي للصــم الــدور -اوالً 

يقـوم مــن التعبيـر ف ىمســتوى أعلـ نتاجاإلالصــورية  داخــل البنيــة وتوظيفــه الصـمتة داللإن  

بالصـمت وحـده و لكـن التوظيـف  الحصلبـه و هـذا  األقناعالصـمت بمهمـة تفسـير الحـدث و 

 التهديـدل الصـمت فـي  إذإن حيـث و حـوار صـوتية ومـؤثرات صـوتي مـن موسـيقىالم الخالق لـه

لقـدرة ا نفسـها ويصـبح للصـمت صواتاال استخدامأقـوى مـن  والقناع التفسـير التعبيريـة علـى

يحصـل والرمـز و التعبيـر الصـوتي مـن قـدرة علـى مجرى مـا يمتلكـها والرمـز بقـدر التعبيـر علـى

ً  لـكذ  نـرى الصـمتالمشاهد الصـوتي ففـي  المجرى مـن مكونـات بـدخول الصـمت مكونـا أساسـيا

النفسـية وصـراعاته الداخليـة مـع نفسـه ، حيـث تتوقـف  وحالتهللـدليل علـى وحدانيـة الشخصـية 

ير أثالتــ مضاعفة مقالالصــوتية ويــأتي الصــمت بشــكل  والمؤثراتوالكلمـات  الموسيقى

 التعبيــر فــي ـ ـةدالة يكــون للصــمت حيــث) الالوعي، الحلــم ،  الموت)  تحاالوالتعبيــر عــن 

 ( .٢٠9ي ، صبشــل) نفسها صواتاال استخدامأقـوى مــن  والقناع والتفســير

ــة ه الفنيولعــل هــذا ســر جماليتــ االنتباهوالصــمت يــدل علــى طريقــة معينــة فــي توجيــه 

وهــو يقـتحم شــاطئ  المنقذ يقــوم هــانكس( الجنــدي رايـ ـان انقــاذ(فــي توظيــف ففــي فــيلم 

 والرصـاص واسـتغاث المدافعوتطغـى اصـوات  المعركةوتحتــدم  النورمانـدي رفقــة جنــوده

تمثــل  الســمعية الصــورة وتصــبح ســمعه( هانكس (يفقـد البطـلاً كبيـر يـدوي انفجـار  الجنود

  ســكون

البحــر بــدم الرجــال  موجــات اطبقــت بحيــث يتهامداوى علــ فقــد بقيــت (1)امـا الصــورة

حرية  ب عنحر السكون هدفها فيفصـل البطـل عـن حققت العالمة السمعية قضالتنا وبهــذا وهكــذا

 اللقطـة فضـاء الذي حمـل الينـا عالمتـين داخـل التوازنوهذا نوع من و صور الخراب و الدمار 

ً  المعنىايصـال  تشـتركان معـا فـي الواحـدة  ما يكون مغايرا الصورة ً الذي غالبا

__________________________ 

 سلمان، علي صباح ، المعالجة اإلخراجية للسيرة الذاتية في الدراما التلفزيونية -1
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 : الصوت على الفيلم -ثانياً 

حيث يتم تسجيل الصوت المصاحب  األفالم الصوتية هو فئة من عمليات الصوت على الفيلم

للصورة على فيلم فوتوغرافي ، عادةً ، ولكن ليس دائًما ، نفس شريط الفيلم الذي يحمل الصورة. 

، وقد  رقمي أو مسار صوت تناظري على الفيلم إما تسجيل مسار صوت يمكن لعمليات الصوت

،  على قرص صوت كانت التقنيات السابقة عبارة عن . مغناطيسيًا أو بصريًا تسجل اإلشارة إما

   . منفصل سجل فونوغراف مما يعني أن الموسيقى التصويرية للفيلم ستكون في

 

 : تسجيل الصوت التناظري على الفيلم -ثالثاً 

هي تسجيل منطقة متغيرة  طباعة فيلم ي علىالطريقة األكثر شيوًعا حاليًا لتسجيل الصوت التناظر

يتم تسجيل إشارة صوتية ثنائية القناة كزوج من الخطوط متوازيين مع اتجاه انتقال الفيلم عبر شاشة 

 جهاز العرض.

. يسلط جهاز العرض الضوء من مصباح تتغير الخطوط )تتسع أو تضيق( حسب حجم اإلشارة

، من خالل شق عمودي على الفيلم. تعدل الصورة الموجودة على شريحة  المثير صغير ، يسمى

 .صغيرة من المسار المكشوف شدة الضوء 

 

 ينمائي : دور الصوت في الفيلم الس –رابعاً 

ان عدم استعمال الصوت استعماال دقيقا يتزامن ويتوافق مع الصورة هو عملية تشويش وسرقة 

لحس المشاهد بعيدا عن الصورة. وحتى تتحقق العالقة السليمة بين الصوت والصورة بين ينبغي 

في  أم ان يكون الصوت نابعا من داخل الكادر وليس من خارجه. سواء كان ذلك في الفيلم الروائي

الفيلم الوثائقي. ولتحقيق ذلك فان استعمال الصوت المباشر هو الطريقة الصحيحة والسليمة للوصول 

الى قيمة فنية وجمالية عالية تجعل المشاهد يتفاعل مع الفيلم بحس عال وتقربه من الواقع اكثر بكثير 

لممثل، ولذلك فإن االفالم تضعف من قدرة اداء ا فأنهاالتي مهما بلغت دقتها  جالدو بالمن عملية 

 .التي تتم دبلجتها الى لغات اخرى غير لغتها االصلية انما تضعف من قيمة تلك االفالم بنسبة كبيرة
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 : الصوت في الفيلم الوثائقي -خامساً 

سيناريو الفيلم الوثائقي يختلف عن سيناريو الفيلم الروائي اختالفا كليا، فالفيلم الوثائقي هو تصوير 

ع، فيما الفيلم الروائي هو تمثيل الواقع، لذلك فالفيلم الروائي الذي يعتمد القصة والحكاية هو الواق

أسير المخرج، يتحكم قي بنائه وصياغته، فيما المخرج في الفيلم الوثائقي هو أسير الواقع ال يستطيع 

 .كثيرا أن يتحكم فيه

يلم ائية(. فكلما نجحنا في تصوير الف)التلق يولعل أهم صفة من صفات الفيلم الوثائقي الناجح ه

الوثائقي بتلقائية وعفوية كلما حققنا نجاحا للفيلم " وبشكل عام فان سيناريو الفيلم الوثائقي ال يمكن 

 كتابته مسبقا بنفس الدقة التي يكتب بها الفيلم الروائي، ففي الفيلم الوثائقي، يكتب السيناريو الحقيقي

 .بعد التصوير وقبل المونتاج

ولألفالم الوثائقية اهمية خاصة في ترسيخ عالقة الثقافة بالواقع، الفن بالواقع، وعالقة الفنان بالواقع. 

فالبلد والمؤسسات الثقافية التي تولي األفالم الوثائقية اهمية خاصة وتباشر بإنتاجها فإنها ستصل 

م ، ألنها استطاعت ان تفهبالضرورة الى انتاج افالم روائية ذات قيمة سياسية واجتماعية متطورة

الواقع وتتعامل معه مباشرة وبصدق، وتكون قد رسخت عالقة فكرية وفنية بين الفنان والواقع من 

 .خالل كشف هذا الواقع ومعرفة ما يدور فيه امام عين المشاهد

 :هناك نوعان من االفالم الوثائقية -

للتليفزيون منه الى السينما،  أصلحفالم هو هذا النوع من اال االفالم ذات القيمة االعالمية: –أوال 

وتتم كتابة السيناريو له بشكل اقرب الى الصيغة النهائية قبل المونتاج، ألن منفذه ومخرجه يعرف 

مسبقا اماكن التصوير وطبيعتها، ويكاد يكون قد حدد مسبقا كل شيء، والمقابالت التى يجريها مع 

جيهها لبعض الشخصيات من العمال والمزارعين األشخاص، وأحيانا االسئلة التي يريد تو

واالداريين.. إلخ. وهنا يستطيع، وبناء على رؤية ميدانية، أن يحدد اللقطات، وحتى احجامها أحيانا. 

 .ويقوم بكتابة وبناء الموضوع لما يحقق الهدف االعالمي المطلوب من تصوير هذا الفيلم

لنوع من األفالم هدفه كشف الواقع، الواقع السياسي أو هذا ا االفالم ذات القيمة الثقافية: –ثانيا 

االجتماعي أو االقتصادي. ويصعب في مثل هذه االفالم كتابة السيناريو مسبقا، انما تكتب الفكرة 

 ويكتب تصور عام للبناء، فمخرج الفيلم الذي يكون عادة هو كاتب السيناريو

هب لتصوير واقع ما فإنه ال يعرف ما عندما يذ بالضرورة أن يكون هو صاحب الفكرة، وليس 

أنه يحمل فكرة ما وتصورا ما وهدفا ما، ويتصرف ضمن هذا الهدف. وأحيانا يصور  سيدور أمامه

ما يدور أمامه وربما يستهلك لذلك كميات كبيرة من مادة الفيلم الخام من أجل ان يأخذ لقطة واحدة 

 .أو بضع لقطات ال تستغرق دقيقة واحدة
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 ثالفصل الثال

 ةبني في اذ تجسدت فيه التوظيفات الجمالية للصوت  ( FURY )تم اختيار مجتمع البحث نموذج الفيلم

 .) ديفيد آير ) األمريكيالخطاب الدرامي للمخرج 

 

 عينية البحث :

 الى السنين تمثل حدود بحثه عينة قصدية والتي اختارهاالتي ( ٢٠١4 Fury)  فيلم باختيارقام الباحث 

 المذكورة .

 : البحث ءداا

 .تحليلية معايير النظري بوصفهاطار اإلعنها  اسفر التي مؤشرات باعتماد قام الباحث 

 :  منهج البحث

 ذلك لتحقيق هدف البحث و الوصفي التحليلي المنهجاعتمد الباحث 

 تحليل العينة :

 (FURY) الغضب ةجنبيالفيلم اال 

. حيث ١945في أبريل  المسرح األوروبي للحرب العالمية الثانية ثه خالل الشهر األخير فيتقع أحدا

الرقيب المخضرم واردادي في الوحدة المدرعة  .ألمانيا النازية بآخر هجوم لهم إلى داخل الحلفاء يقوم

أفراد في مهمة  5وطاقمها المؤلف من « غضب»تدعى  شيرمان 4دبابة إم  الثانية بالجيش األمريكي يقود

 .مميتة خلف خطوط العدو

تلقى الفيلم بشكل عام مراجعات إيجابية من قبل النقاد، الذي مدحوا النمط البصري وأداء طاقم التمثيل. 

. 7/١٠مراجعة مع متوسط تقييم  ١3٢بناءً على  موقع الطماطم الفاسدة على %٨٠الفيلم حصل على تقييم 

ال يصل إلى مستوى توقعات اسمه القوي، لكنه  غضب عموماً،»ص على: األجماع النقدي في الموقع ن

بناًء على  ١٠٠من  63أعطى الفيلم  ميتاكريتيك ».يضل تمثيل جيد وتصوير خام مناسب لويالت الحرب

 .مراجعة نقدية 43

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85_4_%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83
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هو فيلم جيد عن الحرب العالمية الثانية ويعكس بقوة أجواء وظروف الحرب  Fury قال تود مكارثي أن

بعيدا عن النظرة التوثيقية لألحداث وأن مخرج الفيلم ديفيد آير أبتعد بذكاء عى الجرائم المدنية. كما أكد 

قصص الجاذبة لمحبي أفالم الحروب، وذلك رغم المبالغة في مشاهد مكارثي أن قصة الفيلم من نوعية ال

 .العنف والحرب

فيلما مميزا هو أنه قام  Fury أن ما يجعل لوس أنجلوس تايمز فيما قال الناقد كينيث توران في جريدة

بالتطوير في المدرسة القديمة لتصوير األفالم القتالية واستطاع أن يخلق من المواد التقليدية حالة مختلفة، 

تي لوذلك تحت قيادة المنتج الموهوب أندرو مينزيس والذي أظهر اهتماما كبيرا بكل التفاصيل الدقيقة ا

 4إم  تخص حقبة الحرب العالمية الثانية حتى أن اإلنتاج قام باالستعانة بخمس دبابات من طراز

األلمانية إلضافة المصداقية على الفيلم، باإلضافة إلى أن نجومية الفنان  تايغر ودبابة من نوع شيرمان

نا. ووافقه ابراد بيت ساعدت الفيلم كثيرا وكانت من نقاط القوة به على الرغم من مبالغته في األداء أحي

الرأي الناقد رومان فسيانفو والذي قال إن كل العناصر من الدبابات والمالبس المستخدمة والمعدات 

تضافرت من أجل زيادة الواقعية، ولكن أداء نجم العمل براد بيت الذي يجسد شخصية القائد كان رمزيا 

 .ومبالغ فيه

كان له رأي مغاير حيث قال إن الفيلم يقدم صورة قديمة  نيويورك تايمز أما الناقد إيه سكوت بجريدة

موح خرج آير فلديه طالطراز ونمطية ولكن القصة بها الكثير من عوامل الجذب للمشاهدين، وبالنسبة للم

أن يخوض تجارب جديدة وخلق بالفيلم عنف مكثف وواقعي، لكن الفيلم مثله مثل كل األفالم القتالية التي 

 .تعتمد على فوضى المعارك والبراعة في تصوير مشاهد إراقة الدماء

 الممثلون والشخصيات

 بدور: واردادي براد بيت 

 سوان« بايبل»بدور: بويد  شيا البوف 

 بدور: نورمان إليسون لوجان ليرمان 

 بدور: غرادي ترافيس جون بيرنثال 

 غارسيا« غوردو»بدور: تريني  مايكل بينا 

 بدور: واجنر جايسون إسحاق 

 بدور: رقيب مايلز سكوت إيستوود 

 بدور: المالزم باركر أكسافير صامويل 

 بدور: رقيب ديفيس براد ويليام هينك 

. مارينكا اآنا ماري، جيم باراك  هجنك، براد ويليام  لجرمانبوف ، لوجان البراد بيت ، شيا  بطولة :

 د آير ديفي تأليف:

 . ديفيد آير اخراج :

  المتحدة الواليات : االنتاجمكان 

 3٨:١4:٠٢.مدة عرض الفيلم  ٢٠١4 سنة العرض :

 ستيفن برايس مؤلف موسيقى:

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85_4_%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85_4_%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%AB%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA_%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%83
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 الرابعالفصل 

 و التوصيات االستنتاجات 

 استنتاجات - اوالً 

 ألهدافابعد تحليل عينة البحث تم التوصل إلى العديد من النتائج ، و هي تمثل إجابة واضحة عن 

 -:اآلتيالنحو  النتائج على وكانت من هذا البحث ولاألالفصل  في التي وضعت

بل الى التوظيف الجمالي لعناصر  المكانلم يقتصر توظيف الصوت البراز معالم الزمان  -١

 المكانالتفاعل ضمن نطاق الزمان  تتخذها فيالتي الصوت 

يرية التعب يعمل بصيغة موازية مع الصورة و عزز من قدراتها ألفكارإن الصوت فضاء باعث  -٢ 

قدر ممكن من  كبرأيكسب الفعل  المعنىمن اجل اكتمال  دراكاال خاللمن  المرئيويجسد الحدث 

 .الواقعية

 األفكار فقط على ايصال المقتصريؤدي التوظيف الجمالي للحوار الى عدة مستويات للمعنى فهو  -3

 المباشر نىالمع التي تتجاوز الفكرية الطروحات  يتفاعل مع المشاهدبل الى جعل 

ان للتوظيف الجمالي للموسيقى تأثيرات حسية عاطفية تزيد نطاق وعمق واعطاء كثافة لبنية  -4

لعمل ا في اعقاليينبني عليها  المرئية الوسيلة خالل بلوغهممما يمكن  دإلى ابعالخطاب الدرامي 

 الفني

لة ن صور ذهنية قابم يولد توظيف الصمت للصورة للتعبير عن قوة الحدث وما تكمن جمالية -5

 في الفهم والتفسير المتداخلةللكثير من التفسيرات 
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 ً  التوصيات  : ثانيا

 ة بشكل واسع بالدراسة السينمائي داللة التوظيفية للصوت يوصي الباحث بضرورة دراسة  .1

 الفيلم السينمائي في  مستويات الصوت يوصي الباحث بضرورة تبين  .2

 على المتلقي فهم ما يتم تتداوله خالل عرض الفيلم السينمائي يجب  .3

 السينمافي تقيم  أساسياه الى الفيلم النه جزء االنتبورة ضر .4

 

 

 مقترحات  -ثالثا 

واذا ما أجرينا مقارنة بين السينما المحلية في البالد وما يجري في العالم، نجد أن هناك مسافة  

ل، ضطويلة، قد ال نقترب إليها بسهولة، بحيث يصعب اللحاق بما نطمح له من مستوى ارقى واف

األمر الذي يدعونا للحاجة والبحث عن أية خطوة من شأنها أن تسهم في النهضة والتطوير، 

واالقتراب من هذا الكوكب السينمائي المشع، ومن هذه الزاوية، نجد أن القطاع العلمي األكاديمي 

اث حالمعرفي على مستوى الدراسات العليا المتقدمة في العالم، قطع شوطا كبيرا في تقديم األب

والنظريات والدراسات الفلسفية والجمالية والحرفية، وبما انعكس ايجابيا على جودة المنجز 

السينمائي العالمي، المحمل بعناصر االشتغال المتقن، وهذا ما نطمح له أن يسود في مؤسساتنا 

 ميلةجالمعرفية والميدانية العملية، فالجانب التعليمي المحلي في البالد عبر كليات الفنون ال
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