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 الصورة الفوتوغرافية في الممصق السينمائي  سيميائية
Semiology of the Photography Image in the Movie Poster 

 عيسي محمد حسين محمد/ د.م
 أكتوبر 6 بجامعة التطبيقية الفنون كمية والتميفزيون والسينما الفوتوغرافيا مدرس

 :حثلبممخص ا
السينما وسيمة إتصال لها تأثير هائل عمى الجمهور المتمقى لها، وينبع هذا التأثير من الطبيعة الخاصة لمسينما بإعتبار أنها 

لفنى التعبيرى. فهي نمط من أنماط اإلبداع الثقافى الذى يعكس النظم واألوضاع تجمع بين الوعاء الثقافى المعرفى والشكل ا
والمعتقدات في المجتمع. والصورة تعني محاولة نقل الواقع بحيث تتحقق عممية االتصال وال يشترط في الصورة ان تكون 

 معة شاممة. مطبوعة فقد تكون الصورة صوتية أو حركية أو موسيقية، ولذا فمصطمح الصورة كممة جا
ة لمممصق يائيتقوم البنية السيموُيعد الممصقات السينمائية المطبوعة أحد أدوات تشكيل وتنمية وٕاثراء الثقافة فى المجتمع، و 

السينمائي بمعالجة الرموز البصرية إلنتاج المعنى المناسب لكل مجتمع، حيث يعكس تصميم الممصق السينمائى القيم 
 المجتمع. الثقافى واأليديولوجى في

 الخالصة:
يستتتخدم المصتتور العديتتد متتن التتدالالت لتمثيتتل المعنتتي فتتي الصتتورة الفوتويرافيتتة المستتتخدمة فتتي الممصتتق الستتينمائي متتن 
ختت ل كتتً  متتتن حجتتم المقطتتتة وزاويتهتتا وشتتتكل اإلضتتاءة ومتتدلولها وعناصتتتر تكتتوين الصتتتورة وتتتأثير األلتتتوان فتتي ستتتيميائية 

صتورة المكونتة لهتا فالتدرجات المونيتة لهتا القتدرة التعبيريتة عمتي توصتيل المعمومتات الصورة والتذي يعتد متن أهتم عناصتر ال
لممشتتاهد لتحقيتتق عمميتتة التواصتتل معتتا، متتع مراعتتاة التفاعميتتة بتتين كتتل هتتذد العناصتتر المتتؤثرة فتتي متتدلول الصتتورة إليجتتاد 

ورة حستتب متتا يناقشتتا الفتتيمم الوحتتدة البنائيتتة لمصتتورة ومتتا هتتو المطمتتوب فتتي التعبيتتر عتتن األحاستتيس المرجتتوة داختتل الصتت
اكشن ......( وتوصيل التأثير الدرامي لها فإما ان يصور البيئة المحيطة باألشخاص ألهميتها  –رومانسي  –)كوميدي 

أو تصتتوير الشتتخص دون الخمفيتتة أو جتتزء منتتا، وبشتتكل عتتام فتتان المعرفتتة بكتتل هتتذا يثتتري الصتتورة ويجعمهتتا ممتتتازة فتتي 
 مقي بشكل مباشر.توصيمها لمضمون الفيمم لممت

Abstract 

Photographers using a lot of concepts to improve the meaning of photo in poster film through 

size and angel of shot and its forming then angle of lighting and its concept also effect of 

colors in it which consider the most important element of photo. 

The color grades have expressive ability to connect informations to viewer to examinate 

communication process with him , within considering that interactive between all these 

affecting elements on photo concept to find the structural unite of photo and what need in the 

expression of it in photo according to film discuss it (comedy – romantic –action …….and so 

on) connecting the dramatic effect to it is taking photo to surrounding environment with 

people because its importance or taking photo to small part of it. 

Generally the knowledge of that rich photo and connect content of film to receiver directly.  
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 مشكمة البحث:
تتعمق بتعارض قيود الصورة الفوتويرافية من الناحية التقنية والجمالية ومتطمبات االتصال الفعال بالممصق  إشكاليةهناك   

في أداء وظيفة الصورة والتي بدورها تعتمد عمي وجها نظر المصور لمتعبير عن محتوي الفيمم السينمائي.والتي  السينمائي
تتبمور في مظاهر تأثير المتغيرات التي تطرأ عمي الصورة الفوتويرافية المستخدمة في الممصق السينمائي وكيفية تعامل 

 المصور في انتاج تمك الصورة .

 هدف البحث:
ف البحث إلى االستفاده من المفاهيم السيميائيت في الصىرة الفىتىغرافيت بالملصق السينمائي وتأثيرها في عمليت يهد   

 االتصال بين المصىر والجمهىر
  Keywords الكممات الدالة:

  Semiotics of imageسيميائية الصورة الفوتوغرافية   

 Movie Poster                الممصق السينمائي  
 content analysisالمضمون                         تحليل

         digital photographyالصورة الفوتويرافية

                         communication                 االتصال

 مقدمة :
 والصتي  ع متاتلم توضتيحا خت ل المعاصتر الفكتر ببيئة يرتبط حيث المعاصرة، النقدية األنشطة مثما كمثل ميائيةالسي عمم

 راتخبت عمتى يشتمل ثقتافي سياق في ودالالتها المعاني وضع طريق عن المجتمعات داخل وفكرياً  شكمياً  ومعالجتها البصرية
 .وٕااقتصادية وسياسية تاريخية

 خت ل متن الع متة معنتى تحديتد ويمكتن كع متة، يستتخدم حتتى الرمتز ُيخمتق أن وبمجترد الع متات متن نظامتاً  هتي والثقافتة
  كع مات. الرمز وٕاستخدامات معاني لفهم المحدد اإلطار هى الثقافة أن أى فيها، تستخدم التي الظروف

 فالخطتاب آختر مجتمتع أى ثقافتة عتن مجممهتا فتى تختمتف التتي المميتزة وع قاتتا ورمتوزد الخاصة ثقافتا بشرى مجتمع ولكل
 .إسته كها أنماط وتحديد الدالالت إلنتاج بؤرة إلى البصرية والصي  األشكال يحول الذي هو الثقافي

 شتكل عمتى مشتاهدال يستتقبمها إتصتالية معرفيتة داللتة ذات ستيميولوجية فكترة تحمتل مرئيتة رستالة يحمتل الستينمائى والممصتق
 هتايحمم التتى البصترية الرستالة مضتمون هتى الداللتة أو والفكترة .المرجتو توصتيما المعنتى ألنتتاج رمزيتة أشتارت أو ع متات

الممصق السينمائي والذي يكون في تكوينة بصفة أساسية الصورة الفوتويرافيتة التتي تحمتل معتاني ودالالت تشترح فكترة الفتيمم 
 .وتوصما لممشاهد المراد توصيل الفكرة لا 

 فى الممصق السينمائى: الصورة سيميائية-1
 

 وتتأثرت فتأثرت التبعض، وبعضتها المجتمعات بين بل ،واآلخر اإلنسان بين التفاعل شكل تغيير إلي الفوتويرافيا ظهور أدى
 أو ثابتتة، فوتويرافيتة ستواء صتورة، عمتى ال يحتتوى (1)إع متي، وستيط أي اآلن نترى أن وال يمكتن العتالم، بقتاع شتتى فتى

 .الصور خ ل من إال ال يتعامل اآلن العالم أصبح حتى التمفزيون، أو كالسينما متحركة
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 حيتث المتمقتي، متع التواصتل إحتداث عمتى قتدرتها ومتدى الثابتة، الصورة ماهية بين الصراع معو  االختراع، هذا ظهور وبعد
 تنظتيم متن تتكتون الصتورة أن وهتو فقط، واحد جوهر أو معنى عمى التأكيد اتجا اآلن، إلي مي دها منذ طريقها تشق أخذت
 .(2)األفكار ونقل لمتفاهم وسيمة أهم لتكون المعاني، من عدد من مركب

 تمثل فالصورة الممصق السينمائي، فى الصورة مثل وصوتي، بصري شكمين فى تتجمى أن يمكن البشر بين التفاهم غةول
 وهو الصورة، خ ل من المدركة المعاني ينفى أو ليؤكد شكل تصميم الممصق السينمائي  يأتى ثم الكممات والدالالت، آالف
 الثابتة الصورة تكنولوجيا وظهور تطور مع وتطور ، الزيتى الرسم ) مةالمرسو  الصورة فى ذلك قبل نفسا طرح الذى السؤال

 تربطنا واتصالية تعبيرية، وسيمة الصورة عن الصورة أن M. JOLYفتقول جولي  .لغتها لمصورة ليصبح والمتحركة
 .(3)بتقاليدنا

 وظيفتها ارتبطت ولقد واألحاسيس، رواألفكا المعاني لتجسيد اإلنسان اعتمدها تعبيرية أداة أن الصورة حميدةبينما يري 
  .والتواصل االتصال أشكال بكل ترفيهية أو رمزية، إخبارية، كانت سواء

 من سمة هو والتنوع االخت ف وهذا المختمفة، تجمياتها إلى باإلشارة تعريفها ويسهل حياتنا، في متحقق واقع هي والصورة
 داخما في تتنوع وتشكيل دالة بصرية بنية هي عام بشكل  فالصورة . محدد فني كنوع كينونتها وحدة ريم الصورة سمات

 المؤثرة ووظيفتها بمادتها عضوَيا التحاَما ممتحم بتشكيل تزخر حية بنية فهي واألزمنة واألمكنة والع قات األساليب
  .رية اتصاليةتعبي وسيمة كونها في لمصورة الداللي بالمعنى حميدة و جولي التعريفين هذين ويرتبط (4)الفاعمة

وحتى تستطيع أي صورة أن تؤدي وظيفتها االتصالية ف  بد أن يكون لها نظام من الع مات المعدة ل ستخدام وتعد لغة 
الصورة من أبسط وأعقد المغات في نفس الوقت وبما أن الع مة هي البديل المادي لمتعبير عن األشياء والظواهر والمفاهيم 

المجتمعات في عممية تبادل المعمومات فإن الثما األساسية لمع مة هي قدرتها عمي القيام  التي يستخدمها مجتمع من
 بوظيفة البديل.

لغة الصورة ليست مجموعا من الع مات الفردية فمضمون المغة وتعبيرها يشك ن نظامًا عضويًا من الع قات البنائية إن 
ولكن الصورة جمعت بين كل هذد  footballالعربية أما باالنجميزية فكما أن كممة كرة قدم متعارف عميها لناطقي المغة 

 (5)المغات وأصبح من السهل تداول تمك الصورة كمغة مشتركة لهذد المغات جميعًا.

فالصورة هي نظام اتصالي تتكامل معانيا ومضامينا بإرتباطة بالمغة المفظية سواء كانت مكتوبة ضمنًا مع الصورة أو لغة 
ا والمعاني التي تتضمنها فإن كل صورة تكون معبرة عن معني محدد حتى الصور الجمالية فهي تنقل المعاني الصورة نفسه

واألحاسيس الجميمة التي رآها المصور في تمك المقطات المصورة ونقمها بوجها نظرة وتتعاظم أهمية هذد الخاصية في 
لخطاب أو بشكل أخر هي رسالة موجها لجمهور التعبير عن المعاني في صور الممصق السينمائي فهي نوع من ا

مستهدف، وبما أن أحد أهم قواعد الصورة بشكل عام وصورة الممصق السينمائي بشكل خاص أنها نظام يير خطي بمعني 
أن مدخ تها ال تساوي مخرجاتها فيجب دائما الحذر عند نقل المعمومات خ لها ومراعاة مدي إدراك الجمهور المستهدف 

ى تحقق الصورة الغرض المطموب الذي يريب المصور في توصيمة ولكي نستطيع فهم هذد الصورة فينبغي أن وذلك حت
  (6)يدرك كً  من المصور والمشاهد لغتها الخاصة والعامة

 : الصورة مفهوم 1-1
 الصتورة طمحفمصت . مختمفتة أشتياء أو حيتوان أو شتخص تقتديم تستتطيع المعتاني متعتدد محسوَستا شتيَئا الصتورة تعتبتر   

 ومختمفتة متعتددة معتانٍ  ذات لوجتدناها الصورة لكممة المختمفة التعبيرات إلى نظرنا إذا  فمث الدالالت، انواع كل مع استخدم
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 مازالتت الماضتي صتورة ايضتاً  ونقتول كثير لا يشبا أي أبيا،مثل  الصورة  في هذد نقول اليومية الحياة ففي .العهود بحسب
  (7).وييرها الشعبية، الصورة الذهنية، الصورة (جَدا  هادئ أنا عمى لداللة الصور، مثل هادئ هو نقول كما ، ذاكرتي في

فتمعب الصورة العنصر األساسي والقوي في تصميم هذا الممصق ولها الدور الهام واألكبر في جذب المتمقي ذهنيًا ووجدانيًا 
لي في أدائها لوظيفا الرسوخ وذلك عن طريق المعاني وقدرتها عمى وحركيًا والتآثير عميا فهي األكثر درة عمي التعبير الدال

 (8ترسيخ المعني لممشاهد والتكميل بتجميها في مهامها التعبيرية. )

 :الفوتوغرافية  الصورة سيميائيةمستويات  1-2
 تقسم مستويات تقسيم الصورة عمي النحو التالي:

 مة وع قتها بغيرها بشكل مجرد من الداللة والتاثير واالستخدام ويهتم فيا بماهية الع  : Syntaticالسينتاتيك  -
: وهو تمثيل لمع قة بين مضمون الصورة ووسيمتها لمتعبير عن هذا الموضوع من خ ل Semanticالسيمانتيك  -

 العناصر المكونة لا.
 (9)قي الصورة.: وهي الع قة بين مضمون الصورة وعناصرها األساسية مع متمPragmaticالبرجماتيك  -

 داللة الصورة الفوتوغرافية كوسيط اتصالي: 1-3
تنحصر الع قة بين الصورة والع مة إلي الشكل والمادة ويعتبر الوسيط االتصالي )الصورة( هي مادة الع مة والحامل لها 

نمائي فما هي إال امتداد وهو الذي يربط بين كل من وظيفة ونظام الرمز والرسائل التي يتم نقمها عبر صورة الممصق السي
 لمحواس وامتداد لحاسة البصر كما انها امتداد لسيكولوجية مركبة لكل من المصور والمشاهد.

 :لمصورة االساسية الرموز 1-3-1
 فتك عرفنتا إذا إال وتحميمهتا فهمهتا، يصتعب محتددة رمتوز ذات متعتددة رستائل لنتا وتنقتل مختمفتة دالالت تحمتل الصتورة

 (10)التالي النحو عمى تمخيصها يمكن والتي, رموزها.األساسية
  الخطوط مثل لمصورة الفيزيائي بالتكوين مختص وهو : Transmissionالنقل رمز 1-3-1-1

 .الضوئية لمصورة بالنسبة الفضة حبيبات التمفزيونية، الصورة في االلكترونية
  لمصورة التشكيمي نبالتكوي تختص التي وهي Morphologiques : التشكيمية الرموز -1-3-1-2
 .والظ ل والخطوط لمكتل توزيع حيث من
 إلتى تحيمنتا والتي األلوان تفرزها التي لمدالالت معرفتنا في المختص وهو:  Chromatique الموني الرمز -1-3-1-4

 والعنف التضحية ىمعن ويرى السماء، لون في الحقيقة يتمثل فاإلنسان .عمينا تأثيرات من تفرزد وما بالطبيعة االنسان ع قة
 (11).وييرها األحمر المون في
 أخترى إلتى لقطتة زاويتة متن متث  فتالتحول وزواياهتا، المقطتات بأحجتام المتعمق وهو : الضوئي التصوير رمز -1-3-1-5

 انااللتو  أو واألستود األبتيض واختيتار معانيهتا، فتي أعمى من الزاوية عن تختمف أسفل من فالزاوية المعنى، تغيير إلى يؤدي
 .معاني من ذلك يير إلى
 .المقدم العمل في المستعممة والكممات بالمغة مختص وهو:   Linguistiqueيالمغو  الرمز -1-3-1-6
 عامة فصورة ما، ثقافة عمى بالتعرف لنا يسمح الرمز وهذا :  Socio-culture االجتماعي الثقافي الرمز -1-3-1-7

 . االس مية العربية الثقافة بنبض يوحي مرجعي إطار إلى تحيمنا والقباب المآذن تتوسطها
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 فتي النصتر  قتوس مثتل المختمفتة المواقتع فتي الهندستة األشتياء مواقتع :Topologique الهندسزي الرمزز -1-3-1-8
 أماكنها إلى وضوح بكل تشير الهندسية المواقع فهذد وييرها. العظيم الصين سور أو نيويورك في ونطيحات السحاب فرنسا،
 .لمالعا في
واالبتداع،  الجمتال، لحستن يرمتز الخاصتة مثتل التورد الدالليتة الرمتوز متن العديتد هنتاك ، :الدالليزة الرمزوز -1-3-1-9

 قتزح قتوس بينمتا يتاتي الغتداء إلتى ترمتز الشعير سنبمة، الشعب تحرر عمى الك شنكوف فترمز بندقية ،لمس م ترمز الحمامة
 (12) .كثير وييرها .والتحالف لمزواج يرمز

 أنواع المعاني الداللية: 1-3-2
تختمتتف المعتتاني الدالليتتة وتتغيتتر وتتبتتدل ألستتباب متعتتددة كتغيتتر الحضتتارات والثقافتتات ف بتتد متتن بتتديل داللتتي مستتتحدث تبعتتًا 
إلستتحداث الموضتتوعات التتتي يحتاجهتتا المصتتور لتوصتتيما لممشتتاهد متتن ختت ل الصتتورة الفوتويرافيتتة المستتتخدمة فتتي الممصتتق 

 يمكن تعددها إلي  السينمائي حيث
والتتذي يمتمتتك نتتوع متتن التنظتتيم المركتتب والتتذي يكتتون متتن خ لتتة نقتتل المعتتاني  :المعنززى ااساسززي راالدراكززي   1-3-2-1

 حسب مستوي التفاهم لنقل األفكار.
نوعيتة والذي يكمل المعني األساسي باإلضافة إلى التنوع والتغير بتغيتر الثقافتة و  :المعنى اإلضافي رالتخمين   1-3-2-2

 المشاهد.
 وهو من خ لا يتم تقريب الظروف االجتماعية والجغرافية لممشاهدين مع المصورين.  :المعني ااسموبي 1-3-2-3
وهتتو التتذي يريتب فتتي توصتتيما مرستتل الع متتة وفتي مجممتتة يكتتون ذاتتتي وال يتميتتز بالعموميتتة  :المعنززي النفسززي  1-3-2-4

 ويعتمد عمي الداللة عند المشاهد.
 (13) اإليجابي وهو القدرة عمي عمل إيحاءات ممكنا لتؤكد أو تنفي معني مدرك من خ ل ع مات الصورة.المعني 

 دور الصورة في الممصق السينمائي:  1-4
يأتي دور الصورة في كونها جزءًا أساسيًا وفعااًل في البنية التصميمية لمممصق السينمائي مع ضرورة تأكيد وصول المعنتي   

 إلختيار الصور المشاركة في تصميم الممصق السينمائي ركائز يستند عميها المصور.من خ لها، و 
 –التتتدرجات المونيتتتة والمتداخمتتتة متتتع درجتتتة الوضتتتوح العاليتتتة  –والتتتتي تتضتتتمن) وضتتتوح التفاصتتتيل  :ركيززززة التقنيزززة 1-4-1

 تطرأ عميها( المعالجات الجرافيكية والتقنية التي -االختيار الدقيق لمواقع التصوير والموضوعات  

تمثيتتل ووضتتوح القتتيم  –والتتتي تتضتتمن ) مضتتمون الصتتورة التتتي تحممهتتا إلظهتتار موضتتوع الفتتيمم  :ركيزززة مضززمونية 1-4-2
االختيتتار األمثتتل والمناستتب لممشتتاهير واالبطتتال فتتي تمثيتتل الفكتترة االع نيتتة  –الدالليتتة والتعبيريتتة لمصتتورة المتتؤثرة فتتي المتمقتتي 

لمقطتتات تعبتتر عتتن المكنتتون التتداخمي والداللتتة التعبيريتتة فتتي ابتتراز الخصتتائص المرجتتوة عتتل لمممصتتق والتتتي متتن ختت ل تمتتك ا
 تكون وقد ، المتمقى إنتباد جذب عمى تعمل التى وهىوجوههم أو حركاتهم أو م بسهم.فالممصق يحتوي عمي صور رئيسية 

 كتل فتى ولكتن ، وييرهتا.....رمتز أو المحوريتة ولمشخصتيات البطتل لشخصية صورة أو نفسا الفيمم سياق داخل من الصورة
 تعبر أشكال وتحمل الفيمم وهوية نوع عن لمكشف واضحة تكون لكى " األيقونوجرافي " من نوع عمى الصورة تحتوى الحاالت

 (14.)الفيممى السياق عن
لتتتي يريتتد توصتتيمها يرافيتتة التتدور الكبيتتر فتتي قتتراءة الرمتتوز التتتي تحممهتتا متتن معتتان وأفكتتار وتجستتيد ل بعتتاد واو فممصتتورة الفوت

المصور فهي تؤكد عمي تثبيت المعمومتات فتي التذاكرة وخمتق جتوًا متن الواقعيتة، كمتا أنهتا تحتتوي عمتي جتانبين هتامين يتؤثران 
في إدراك رسالة الممصق السينمائي ومن ثم يؤثران عمي أفكتار واتجاهتات المتمقتي وهمتا الجانتب التداللي ،والجانتب الجمتالي. 
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الت واضحا ومباشرة وصور أخري تحتاج إلي الغتوص فتي أعماقهتا لفهتم معانيهتا فهتًا واقعيتًا وصتور فهناك صور تظهر بدال
 (15.)أخرى تتداخل فيها الدالالت مع المعاني واألشكال والمضامين

 : فى الممصق السينمائى الفوتوغرافيةالصورة  إضاءة سيميائية -2
 إلى الشئ الصورة البإرس يقوم التي يرسمها ، فهو الرسالة شاءإن عممية في مباشر مشارك وه التصوير في الضوء إن   

 إعادة وسائل إلى الرسالة أيضاً  ويحمل الصورة، تسجيل عممية في الحساس الوسيط أو الفيمم مع يتفاعل كما الفيمم،
 االتصال، كل أوجا في يشارك الضوء فإن وبهذا المفهوم  المستقبل إلى المنتج النهائى إرسال عممية في يدخل ثم اإلرسال،
 األصمية الداللة يمهومفا الع مة طبيعة عمى التحميل السيموطيقى وبتطبيق  .والرسالة والقناة واإلشارة المرسل وه فالضوء

 إنتاج مراحل كل في واإلضافية األصمية الداللة من ك  وجود يؤكد ما، أسموبي تنظيم يتشكل اإلضاءة ، عمى واإلضافية
 التي األصمية الداللية بالمتطمبات تفي صورة أيضا لكن واإلدراك، لمتمييز قابمة لصورة الُمرض إلنتاجا فقط ليس الضوء،

أو  ميةأص داللة سيميوطيقا عمى أنها إما سيميوطيقا اإلضاءة فهم وعميا يمكن .الفيمم نص في موجودة تكون أن الممكن من
 semiotic of connotation .semiotic of denotation (61) داللة إضافية سيميوطيقا

 :مدلول الظل والنور في الصورة 2-1
تعتمد إنتاج الصورة الفوتويرافية عمى اإلضاءة في توصيل الحالة المزاجية التتي يريتد توصتيمها المصتور لممشتاهد فتإذا متا    

مصتورة فتالظ ل تنشتأ متن تغيرت اإلضاءة ستواء فتي شتدتها أو لونهتا أو زاويتة ستقوطها يتغيتر مستتوى اإلحستاس أو المتدلول ل
اعتتتراض أجستتام معتمتتة ث ثيتتة األبعتتاد ألشتتعة النتتور فتظهتتر شتتكل الظتت ل ولكنهتتا تعتتد أقتتوي متتن النتتور حيتتث أنهتتا ال يمكتتن 
محوهتتتا متتتن النتتتور فبتتتين النتتتور والظتتت ل تبتتتاين وتعتتتد اإلضتتتاءة هتتتي الوجتتتا الموجتتتب بينمتتتا الظتتت ل هتتتي الوجتتتا الستتتالب فتتتتؤثر 

ة في التغير من مدلول وحالتة األحتداث فعمتي ستبيل المثتال عنتدما يكتون نستبة التبتاين بتين الظتل الع قات الظمية مع اإلضاء
كمتتا هتتو الحتتال فتتى الصتتورة فتتى أفتت م الخيتتال  والنتتور كبيتترة فتتإن هتتذا يتتوحي بمتتدلول الخيتتال والغمتتوض والموضتتوعات المركبتتة

 ذات متتدلول يتوحي بالنعومتتة والرومانستية والبستتاطاأمتتا عنتدما تكتتون نستبة التبتتاين منخفضتة بتتين الظتل والنتتور فهتذا  العممتى، 
 (17).والذى يتضح كثيرا فى الصورة فى ممصقات األف م الرومانسية

فعمي المصور تأمل وتخيتل الظت ل التتي تستقط عمتى العناصتر المكونتة لمصتورة الفوتويرافيتة واالستتفادة منهتا فتي تحقيتق     
 ثر حدة الظ ل بك  من:أوتتحداث ألوأوقات ا االيحاء بمواقع االثارة الديناميكية عمي الخمفيات كذلك في 

 المساحة التي يبنعث منها الضوء فكمما زادت مساحا المصدر قمت حدة الضوء. - أ
 بعد المصدر عن الموضوع المصور فكمما بعد المصدر عن الموضوع المصور كانت الظ ل خفيفة. - ب
ة كانتتتت الظتتت ل حتتتادة بينمتتتا كممتتتا كتتتان ز طبيعتتتة مركتتت ضتتتاءة ذوإلار ا كتتتان مصتتتدفكممتتتاإلضتتتاءة ،  طبيعتتتة مصتتتدر - ت

 (18)المصدر ذو طبيعة منتشرة كانت الظ ل ناعمة.

 :زوايا اإلضاءةمدلول  2-2
جستام ومتدلولها حستب زاويتة شتكال واألألضاءة دورًا هامًا في انتاج الصورة ومتدلولها فتيمكن ان تتؤثر فتي تغيتر ااإلتمعب     

 صدورها كالتالي:
 : ضاءة من ااماممصدر إ1 -2-1
جستتام المصتتورة مباشتترة متتن األمتتام ممتتا يجعمهتتا مستتطحة لعتتدم وجتتود منتتاطق ظتت ل التتتي ألضتتاءة عمتتي اإلوفيهتتا تقتتع   

 (1)شكل  تعمل عمي تجسيم األشياء ومدلول هذا من اإلضاءة هو النعومة والرومانسية.
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 مصدر إضاءة جانبي: 2-2-2
لتتتي بتتدورها ترستتم منتتاطق ظميتتة كثيفتتة فتتي الجانتتب المعتتاكس وهتتو وضتتع مصتتدر ٌاإلضتتاءة جانتتب الموضتتوع المصتتور ا  

حستاس بانتدفاع وتقتدم األجتزاء المضتاءة نحتو المتمقتي وتراجتع األجتزاء المظممتة ويوصتها إلمصدر اإلضتاءة ممتا يعطتي 
فتتتي العمتتتق والتتتتي بتتتدورها تركتتتز عمتتتى إبتتتراز الم متتتح متتتن جانتتتب وٕاعتتتتام الجانتتتب األختتتر ليؤكتتتد عمتتتي فكتتترة الغمتتتوض 

 (                                                21شكل ) ية لممعاني الناتجة من األحداث التي تدور في الفيمم.واالزدواج

 ضاءة من الخمف:إمصدر   2-2-3
متتة ييتتر واضتتح تا إعتتتام وهتتو وضتتع مصتتدر االضتتاءة خمتتف الشتتخص المصتتور تمامتتا بحيتتث يبتتدو الجستتم فتتي حالتتة   

كما هو الحتال  فقط أي الحدود الخارجية لمشخص والذي بدورها تعطي مدلول العنف افو عدا الحالتفاصيل )سمويت( ما
 (19()3شكل ) .عمى سبيل المثال فى ممصقات أف م الحركة وأف م الرعب

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  3شكل ر                                2شكل ر                                1شكل ر                             

 مصدر اضاءة من أعمي: 2-2-4
كمتا أو اذا استتخدم فتي حساس باالنتشار أو تستخدم لتنوير المكان إ فعند استخدام هذة الزاوية من االضاءة فانها تعطي

كمتتا هتتو الحتتال فتتى ممصتتقات األفتت م الرومانستتية  حستتاس درامتتي قتتوي لمصتتورةإ لجستتم متتا فهتتو العطتتاء زةاضتتاءة مركتت
 (20()4شكل ) .ف م الخيال العممى.....وييرهاوالدراما الجادة وأ

 مصدر إضاءة من أسفل: 2-2-5
ومتدلولها هتو اعطتاء الشخصتتية المصتورة وكأنهتا شتبح أو شخصتتية شتريرة وهتي وضتع مصتتدر االضتاءة أستفل الشتتخص 

ب متتن المصتتور كتتي يضتتفي عميهتتا بعتتض التغيتترات ستتواء فتتي الهيئتتة أو الم متتح لكتتي يعطتتي ل شتتكال تتتاثيرًا مبهتترًا يجتتذ
 (21()5شكل ) .وكثيرًا ما يكون فى ممصقات أف م الرعب الخارق خ لا المشاهد
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  5شكل ر                                    4شكل ر      

 الممصق السينمائي : فى فهاتوظي وأنماط الفوتوغرافية الصورهسيميائية  -3
 المطويات فى هاتوظي خ ل من أو والمقاءات الندوات عروض فى نمائية أوالسي الممصقات فى الفوتويرافية الصورد تستخدم
  الترويجية ........وييرها المواد عمى سخهابن اھاستخدام يمكن وكذلك الصحفية واإلع نات والحم ت والكتيبات

 :الممصق السينمائي بعدة مميزات منها  فى إتصالى كوسيطوتتميز الصورة الفوتوغرافية 
 امها إستتخد،  اھارھوٕاظ الحقتائق تتدعيم، تمتامھاال وٕاثتارة والتشتويق االنتبتاد جتذب، التعبير فى وصادقة واقعية صورة نقل   

منهتا  كثيترة نستخ إعتداد إمكانيتة،  االستتخدام ومراحتل المقدمتة إلعطتاء امهاإستتخد،  العتدد صتغيرة أو العتدد كبيترة لمجموعات
 فتى  ررضتهاع إمكانيتة، والتتداول والنستخ اإلنتتاج حيتث متن التثمن يتدةھز،  عترض أجهتزة  التى تحتتاج ال،وستهولة تتداولها 

 اطهتاأنم تعتدد امكانيتة التدوافع، واثتارة الوجتدان مخاطبتة فتى ايجابيتة نتتائج يعطتى ممتا التتوالى عمتى اھوتكترار متعتددة أمتاكن
 خت ل متن أو والكتيبتات طويتاتالم تصتميم فتى أو كممصتق يستتخدم ما فمنها،  فى ممصقات سينمائية متنوعة تهاوٕاستخداما
 فتى الثابتتة اإلع نتات وكتذلك الصتحفية واإلع نتات الحمت ت فتى اھتوظيتف يمكتن وكتذلك الترويجيتة المتواد فتى اھعترض
 (22).فيها المهور المستهدف يتواجد أماكن

الصتورة التتي تعترض ولصورة الممصتق الستينمائي ب يتة فتي التعبيتر ولهتا صتي  متنوعتة منهتا التشتبيا والتذي يتتم عترض فيتة 
سمعة ما وتشبة سمعة أخرى لها نفس لوظيفة لمحصول عمى صفة مشتركة بين الصتورتين والثانيتة هتي االستتعارة والتتي يؤختذ 
صتتفة متتا متتن ستتمعة ييتتر موجتتودة واستتتعارتها فتتي الستتمعة الموجتتودة فهتتي ارتبتتاط بتتين الصتتورة ومعناهتتا ، والثالثتتة هتتي الكنايتتة 

صوير الرمتز لمستمعة والتتي يعمتل المشتاهد متن خ لهتا عمتي التفكيتر فتي اكتشتاف معتاني الصتورة ، والتي يكون فيها تمثيل وت
بينما المجاز المرسل هو ع قة جزء بالكل كتمثيل عينة عشوائية لممجتمع مثمما يصور الحمام عمتي انتا رمتز الست م واألستد 

ستي مثممتا نقتول لشتخص )هتذا التزى جميتل عميتك( فهتذا هو رمز الشجاعة بينما تأتى المفارقة عمى أنها توضتيح المعنتي العك
 (23)يحمل معني السخرية أو المدح في نفس الوقت.

 :الفوتوغراقية فى الممصق السينمائى  الصورة سيميائية وظائف 3-1
 الصورة إلي وظائف كثيرة منها: سيميائيةتتعدد وظائف 

 عناصر هي: 3مستقمة تشمل عمي  حيث توظف الصورة كأيقونة فما هي إال ع مة وظيفة مستقمة : 3-1-1
 رمز محسوس ويكون داخل اإلطار الذي يقوم المصور بتحديدد. -
 كوميدي أو ييرد( –سياسي  –أكشن  –معنى الموضوع وهو حسب اتجاد وتوجية الموضوع )رومانسي  -



 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنون     

546  

 

دى قدرة المشاهد عمى الع قة بين الع مة والشئ المشار إلية وهي تكون داخل حدود إطار الصورة وتظهر وفقًا لم -
 فهمها واستيعابها.

حيث تمثل الصورة كعمتل يحمتل مكونتات وعناصتر االتصتال البصتري كع متة متصتمة تنفترد بهتا وظيفة متصمة :  3-1-2
كخاصية مثمها مثل الرسم واألدب والفنون والموسيقي فتوجتد بتين عناصترها متن ختط ولتون وشتكل وكتمتة خمفيتة وأماميتة ودرج 

رتها عمي توصيل المعمومات والتواصل وتتبمور تمك القدرة حول قود توصيل المعنى والتذي يعتمتد عمتى إدراك الوضوح ومد قد
 (54)المعاني ووجود محور لها كحدث أو شخص أو موضوع عاطفي أو ييرة.

 :السينمائى أحجام المقطات ومدلولها في الممصق  3-2
لها ذات أهميتة كبيترة يمكتن توظيفهتا النتتاج المعنتي المطمتوب فتي تعتبر داللة المقطتة فتي الممصتق الستينمائي وفهتم متدلو 

، فتتحدد أحجتام المقطتات فتي الممصتق الستينمائي حستب مضتمون الفتيمم والمعنتى التداللي لكتل (25)السينمائي الممصق 
  (26)حجم من أحجام المقطات

 والتي يتفرع منها ث ث لقطات. Long Shot المقطة الطويمة

وهتي التتي تحتتوي عمتى أكبتر عتدد متن المعمومتات يمكتن أن تصتل إلتى المشتاهد  : xtrem Shot Eالمقطة العامة * 
حيث يظهر فيها المناظر الطبيعيتة أو المكتان متن مستافة بعيتدة والتتي تتكتون فيهتا منظتر ولتيس شتخص ويكتون متدلولها 

 (6شكل ) ضئالة الشخص بالنسبة لمبيئة المحيطة با.

 وفيها يتم تمييز شكل الجسم المصور دون السمات الشخصية :  Long ShotVeryالمقطة العامة البعيدة  *
لتتا ومتتن خ لهتتا يمكتتن التعتترف عمتتي م بتتس الشتتخص وجنستتا ومتتدلولها هتتو تمييتتز الستتمات الجغرافيتتة والبيئيتتة لممكتتان       

 (27.)والشخص المصور
ركيتز عمتى جانتب معتين المنظتر وتعطتي وفيها يظهر الشتخص أي كتان بكاممتة دون الت :  Long Shotالمقطة الطويمة * 

  (28)فكرة عامة من المنظر بكاممة والتي يكون مدلولها الغموض لمشخصية بطمة الفيمم

     أحجام لهذد المقطة 3والتي يتفرع منها   MediumShotالمقطة المتوسطة 
كية وتكتون حجمهتا متن أعمتي رأس والتي يرمز لها بالمقطة األمري  :Medium Long Shotالمقطة العامة المتوسطة  *    

الشتتخص إلتتي أستتفل الركبتتة والتتتي يكتتون المقصتتود منهتتا دختتول المشتتاهد فتتي األحتتداث بشتتكل أقتترب والتتتي يكتتون متتدلولها هتتي 
التعبير عن العواطف والمشاعر بشرط أن يكتون التكتوين لهتا جيتد حيتث يكتون مستاحة الرؤيتة البصترية لهتا كبيتر وبهتا المزيتد 

  (29)والتآثيرات الضوئية والتباين في األلوان وييرها. من العناصر المرئية
ويكتون فيهتا الكتاميرا أكثتر قربتًا متن  (30) وهي من أسفل الرأس إلى أعمتي الترأس : MediumShotالمقطة المتوسطة *    

ة الشتعر الموضوع والتي تركز عمي العنصر المصور دون فصما عن البيئة المحيطة با ،ومن خ لها يستتطيع المشتاهد رؤيت
 (7شكل ) وخامة الم بس.

والتتي يكتون فيهتا حجتم المقطتة متن أعمتى الصتدر التى أعمتى   :Medium Close Up Shotالمقطة المتوسطة القريبتة  -
الرأس ويكون فيها تغيرات الوجا هنا طايية حيث تقع العينين فتي الثمتث الثتاني متن الكتادر وكتذلك يترى المشتاهد جتزء متن 

 (31)المقطة في تشويق المشاهد ألحداث الفيمم. الخمفية وتستخدم هذد
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 والتي يتفرع منها أيضًا ث ث لقطات فرعية هي: : Close Up Shotالمقطة القريبة  3-2-3

وهتي المقطتة الضتيقة التتي تبترز متن خ لهتا تفاصتيل الشتخص فهتي تركتز عمتى شتئ  : Close Up Shotالمقطة القريبة * 
العتبارات جمالية ودراميتة ونفستية وفقتًا لمتنص فتي المقطتة القريبتة متثً  التتي يتحتدد وصتفها معين مثل تعابير الوجا وتستخدم 

 (32).(8شكل ) في اطار الوجا فقط ويكون مدلولها هي قوة الع قة أو الصداقة الحميمة

ن خ لهتا يترى جمتد والتي تصور جزءًا تفصيميًا من المقطتة القريبتة والتتي مت :Very Close Up Shotالمقطة القريبة جدًا * 
البشرة بوضوح بما فيا من عيوب ويظهر شتعر الحتاجبين بتارزًا وكتذلك الجفتون ، فهتي أدق فتي إيضتاح المشتاعر نظترًا ألنهتا 

 أكثر قربًا من البطل وتضع المشاهد في لغز عن ما يراد البطل.
من الشئ المصتور قتد تصتل  وهي التي تصور جزء صغير جداً   :Extrem Close Up Shotالمقطة شديدة القرب *     

إلتتتتتي مجتتتتترد عتتتتتين أو فتتتتتم حيتتتتتث يظهتتتتتر جميتتتتتع تفاصتتتتتيمها وألوانهتتتتتا بوضتتتتتوح حيتتتتتث تجستتتتتد فيتتتتتا االنفعتتتتتاالت وتبتتتتترز أهميتتتتتة 
 (33)الشخصية.

 

 

 

 

 

 

 
  8شكل ر                                  7شكل ر                                     6شكل ر                 

 :ومدلولها فى الممصق السينمائى تصويرزاوية ال 3-2
زاوية التصوير الدور األكبر في سيميائية الصورة فتي الممصتق الستينمائي حيتث تظهتر دالالت رمزيتة لمشتخص حستب تمعب 

 ما يريدد المصور والتي تتمخص فيما يممي.

حيتتث تظهتتر فيهتتا الخطتتوط  وهتتي المقطتتة الطبيعيتتة المتعتتارف عميهتتا داللززة الزاويززة فززي مسززتول النظززر لمصززورة: 3-3-1 
 (9شكل ) الرأسية بشكل واضح دون أي انحرافات أو تشوهات.

وتكتون فيهتتا الكتاميرا أعمتتى مستتوي نظتر الشتتخص المصتور والتتتى تتدل عمتتى داللزة الزاويززة المرتفعززة فزي الصززورة:  3-3-2
ئي األبعاد حيث تندمج حوافا تقميل الحجم ل شخاص وتصغيرها وكمما ارتفعت الزاوية عن الشخص المصور ظهر وكأنا ثنا

 (34)(10شكل ) الخارجية مع األرض والخمفية.

والتي يكون مدلولها توضيح عمل يقوم با الشخص حيث تكون العدسة عمي نفتس داللة الزاوية من أعمى الكتف:  3-3-3
 (11شكل ) محور عين الشخص الذي يتم تصويرد ليرى المشاهد هذا العمل.
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  11شكل ر                                     10شكل ر                                 9شكل ر                        
 

والتي تسمى بعين الصقر حيث تعطي التشويق لممشتاهد ومحاولتة تشتغيل عقمتة فتي داللة الزاوية الرأسية لمكاميرا:  3-3-4
 (12شكل ) ثارة والتشويق.اكتشاف مضمون الفيمم الذي يعطيا اإل

والتتي تكتون فيهتا الكتاميرا فتي مستتوى متنخفض عتن الجستم المصتور والتتي تتوحي دائمتًا داللة الزاويزة المنخفضزة:  3-3-5
هتذد المقطتات بالشتتموخ والعمتو والتفتوق والفخامتتة حيتث تعطتتي لمشتكل ضتخامة مبتتال  فيهتا فيظهتر فيهتتا رأس الشتخص مرتبطتتة 

 (35)(13شكل ) بالسماء.

شتكل  ويكون فيها الخطوط الرأسية مائمة مما يعطي اإلحساس العنيف بتالقوة والجهتد البتدني.داللة المقطة المائمة:  3-3-6
(14)(36) 
 

                 
  14شكل ر                                  13شكل ر                                 12شكل ر                        
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 :الصورة في الممصق السينمائي سيميائية تكوين  3-4

 ودرجة االنسان لشعور بالنسبة كبرى أهمية ذات البصر حاسة أن حيث القارئ انتباد تجذب انها في الصورة اهمية تنبع
  (37)صورة لوجود تفتقد عندما القارئ إلى المضمون ايصال عن الكممات تعجز ما وكثير .فهما

 والخطوط والشكل، المون، خ ل من وتوضحا الشرح تسهل فهي النص، لتزين دعَما تقدم الصورة نبأ أيضا القول ويمكن
 هو، كما وتجسدد الحدث تنقل فهي المكتوبة، الكممة من المعنى في وأقوى ابم  الصورة تكون االوقات بعض وفي.وييرها
  (38)المكتوبة. الكممات عنا تعجز ما حدث عن معمومات تأكيد في الصورة تنجح ما ويالبا

 برهاناً  الموني الخداع يعتبرون األلوان عشاق كان الوسطى العصور ففي .ترفيهية أو تعويضية وسائل وكانها تبدو األلوان
 (39.)الشيطان لت عب نتاج انها عمى إليها ينظرون ل لوان الكارهون كان بينما الخالق، وٕابداع الخمق قدسية عمى

 .أفكارد عن تعبر مضامين تحمل الع قات من مجموعة تكوين في المصور يستخدمها التي مرئيةال العناصر أحد هو فالمون
 لا المون فأن ولذلك األخرى الحواس طريق عن أكتسبناها خبرات أي عن عقولنا في ثابتة تظل مرئية خبرة بصفتها األلوان
 ومثما. مقدس أنا بمعنى السماء الى يشير األزرق نالمو  فمث  اإلنسان، عند دالالتا ولا المباشر النفسي التأثير خاصية
 . والحب والدم الثورة رمز وهو األحمر مثل أتفاق دون عميها االتفاق تم التي األلوان أو . الطبيعة الى يشير األخضر
 مكنونة وليست سببية تنايمات عن ناشئة ل لوان النفسية الداللة فان .والعفة الطهارة لون واألبيض . الغيرة لون واألصفر

 تكن لم ان بدائية رمزية من آت الخيانة الى واألصفر الحنان الى واألزرق الغضب الى األحمر ونسبة تهابذا األلوان في
 طفيمية

 يتمبس عندما عميا ينطوي الذي المعنى هو والثاني العكس أو االرتياح الى يؤدي سيكولوجيا بنا يرتبط األول معنيين فممون
  (40)في الممصق السينمائي الصحيح التوظيف توظيفا نتيجة انفعال جمالي الى ويؤدي الشيء

 
 الدراسة التحميمية:

يتضمن التحميل السيميائي لصورة الممصق السينمائي المختارة والتي جاء اختيارها تبعًا لما يخدم أهداف البحث ووفق 
 المبررات اآلتية:

 إلنتاج السينمائيكونها تمثل أيمبية أنواع األف م المختمفة من ا 
 الصور الموجودة في الممصق السينمائي والتي تتفق مع أهداف البحث 
 التنوع في االستخدامات األسموبية لمصورة الفوتويرافية ومدلولها 

وسوف أتناول بالشرح التحميل السيميائي لعينات من الصور الفوتويرافية في الممصق السينمائي حيث اعتمدت عمي ث ث 
 ة هي) داللة زاوية المقطة ، داللة حجم المقطة ، داللة إضاءة الصورة (محاور أساسي
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  1نموذج ر

 
 14/7/2008 –خيال عممي  - The Dark Knightفيمم فارس الظ م 

مدلول حجم الصورة: في الممصق هي لقطة متوسطة أمريكية والتي مدلولها هي خمق جو من اإلثارة والتشويق من قبل 
 جذب الجمهور المستهدف ألف م الخيال العممي.مشاهدة الفيمم ل

مدلول زاوية المقطة: من أسفل ألعمي ومدلولها هو الثبات والقوة التي يتمتع بها شخصية باتمان فجاءت الصورة لتؤكد عمي 
 قدرتا في مواجها الجريمة والشر.

حساس باالنتشار وكذلك إحساس درامي مدلول إضاءة المقطة: اإلضاءة في هذد المقطة من أعمي إلى أسفل والتي تعطي إ
 قوي يتفق مع شخصية باتمان داخل السياق الفيممي. 



 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنون     

555  

 

  2نموذج ر

 
  Australia 2008فيمم استراليا 

 Huch Jackman "جاكمان  هيو"لوجا كً  من البطل  Close Up Shotول حجم الصورة: وفيها لقطة قريبة لمد   
 عمى وتأكد .بينهما تجمع التي الحميمة الع قة وقوة والحب الشغف هو ومدلولها Nicole Kidman" كيدمان نيكول والبطمة
 النظر تجاهل لذا األخر، حب في مغمور منهما كل أن عمى يدل والذي العينين وٕايماض الوجود، تعابير خ ل من ذلك
 داخل لها يتعرضان التي ناةوالمعا المشقة إلى تشير Long Shot بعيدة لقطة األخرى فهي أما الصورة .المشاهدين إلى

 .الفيممي السياق
وهي المقطة الطبيعية المتعارف عميها في مستوى النظر حيث تظهر فيها الخطوط الرأسية بشكل مدلول زاوية المقطة: 

 واضح دون أي انحرافات أو تشوهات والتي تعبر عن الرومانسية والوضوح في تعبيرات الوجها.
يجعمها مسطحة لعدم وجود مناطق ظ ل التي تعمل عمي في هذد المقطة من األمام والتي  مدلول إضاءة المقطة: اإلضاءة

 .تجسيم األشياء ومدلول هذا من اإلضاءة هو النعومة والرومانسية
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  3نموذج ر

 
 2014فيمم ديكور 

خجم باألرض لحظة اصطدام نجفة كبيرة ال  Extrem Long Shotالمقطة العامة : وفيها لقطة ول حجم الصورةلمد
 ويتطاير منها أجزاءها والتي يكون مدلولها هو انهيار المنزل.

وهي الزاوية المائمة التي فيها الخطوط الرأسية مائمة مما يعطي اإلحساس العنيف بالقوة والجهد وٕاثارة  مدلول زاوية المقطة:
 االنتباد والتأكيد عمي الحدث الدرامي.

التي بدورها ترسم مناطق ظمية كثيفة في الجانب المعاكس لمصدر اإلضاءة نبية و وفيها إضاءة جا مدلول إضاءة المقطة:
 ومدلولهاحساس باندفاع وتقدم األجزاء المضاءة نحو المتمقي وتراجع األجزاء المظممة ويوصها في العمق إمما يعطي 

زدواجية لممعاني الناتجة من ز عمى إبراز الم مح من جانب وٕاعتام الجانب األخر ليؤكد عمي فكرة الغموض وااليتركال
 األحداث التي تدور في الفيمم.
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 :النتائج
 بعد االنتهاء من البحث توصمت مجموعة من النتائج الهامة وهي:

 تؤثر الصورة الفوتويرافية في جذب انتباة المشاهد لمممصق السينمائي. -1
 نمائي.تساهم الصورة بشكل كبير في تحقيق التواصل بين المشاهد والممصق السي -2
 تحقق الصورة الفوتويرافية ابراز مضمون الفيمم عن طريق الدالالت التي تبعثها في عممية االتصال. -3
 لكل زاوية وحجم لمقطة في الممصق السينمائي معاني ودالالت مستوحاد من مضمون  لفيمم . -4
 تؤثر زاوية التصوير في اظهار وابراز العناصر ذات الداللة بالصورة. -5
 وزاويتها أحد العناصر المثيرة ذات الداللة بالصور الفوتويرافية في الممصق السينمائي. مستوى االضاءة -6
 األلوان بالصور من أهم عناصر ابراز القيم الداللية وتوليد المعاني. -7

 التوصيات:
 بعد االنتهاء من البحث فإني أوصي باالتي:

 دراسة مدلول الصورة من حيث حجم المقطة وزاوية تصويرها. -1
 لمصور الفوتويرافي دراسة سيكولوجية المشاهد لسهولة التواصل معا وتوصيل المعمومات المطموبة لا.عمي ا -2
 معرفة المصور لجميع زوايا االضاءة المستخدمة في التصوير وكذلك البحث في مدلول كل زاوية لها. -3
 دراسة وظيفة الصورة في الممصق السينمائي. -4
 ور والمصمم لمممصق السينمائي.حتمية العمل الجماعي بين كً  من المص -5

 
 المراجع:

1- J. Ray-Debove Le Robert et Cle international, p512, 
 6 ص( 2002 الحديث، دار:القاهرة)الضوئي التصوير فرجون، خالد -2

3- M. Joly,l image et les signes, Paris, Armand colin,2011,p 26. 
4- G.Graugnard et J. Hugo. L' audio-visuel pour tous,Lyon,Chronique Sociale,1983,p 9 

سيزا قاسم ، نصر حامد أبو زيد )أنظمة الع مات في المغة واألدب والثقافة ،مدخل إلى السيموطيقا( مقاالت مترجمة  -5
 226ص – 1986 –القاهرة  –ودراسات الياس العصرية 

لرقميتتة فتتي إبتتراز القتتيم الدالليتتة بالوستتائط اإلخباريتتة المصتترية أحمتتد جمتتال التتدين بتت ل، أثتتر استتتخدام الصتتورة الصتتحفية ا -6
 ، جامعة حموان كمية الفنون التطبيقية2008دكتوراد 

7-.J. Ray-Debove , Le Robert et Cle international, p.512. 
 المجمد– اددكتور  رسالة من منشور بحث – السينمائى األفيش تصميم فى اإلتصالى وخطابها العولمة – جاسم نصيف -8

 ٥٦ ص – م ٧٠٠٢ – بغداد جامعة – األكاديمي
9-Liz Wells , Photography :A critical introduction, r routledge, ۳d edition, 2004 
10-Yveline Baticle, clés et codes du cinéma, Paris, Magnard Université ,1973,p 37 

ورة الصتحفية الرقميتة فتي إبتراز القتيم الدالليتة بالوستائط اإلخباريتة المصترية أحمد جمال التدين بت ل، أثتر استتخدام الصت -11
 ، جامعة حموان كمية الفنون التطبيقية2008دكتوراد 
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 (132 ص(م 2009 ن،-ب: ألتمفزيوني القاهرة التصوير فن سند، عبدالباسط-12

القتيم الدالليتة بالوستائط اإلخباريتة المصترية  أحمد جمال التدين بت ل، أثتر استتخدام الصتورة الصتحفية الرقميتة فتي إبتراز -13
 (177-175، جامعة حموان كمية الفنون التطبيقية ص)2008دكتوراد 

 114-111 ص - م ٣٨٩١ – بغداد – اإلرشاد مطبعة– والتطبيق النظرية بين اإلع ن – قنديل الجبار عبد -14
 البريد إلع نات اإلتصالية العممية آفاءة تحقيق فى اودوره الفوتويرافية لمصور المعرفى البعد- قطب محمد ميسون -15

 108 ص – م ٧٠٠٩ – الثانى العدد – ٧٠ المجمد- وفنون عموم مجمة - منشور بحث -المباشر
 عن المقتبسة المصرية األف م في اإلضاءة مضمون لتحميل سيميولوجية دراسة -عامر يمھإبرا عزت محمد سوسن -16

 وريةھجم والتميفزيون، والسينما الفوتويرافيا قسم أكتوبر، 6 جامعة – التطبيقية الفنون كميةب مدرس محفوظ نجيب روايات
 العربية مصر
 316، ص1999الهيئة المصرية العامة لمكتاب ، القاهرة –ترجمة عادل السيوي  -نظرية التصوير -ليوناردو دافنشي -17

 –كميتتة الفنتتون التطبيقيتتة  –رستتالة ماجيستتتير  –المصتتري  ستتيموطيقا الممصتتق الستتينمائي –منتتار محمتتود محمتتد هيكتتل  -18
 63-47ص 2016-جامعة حموان

19- www.imbd.com-30-12-2017,18:30 
20- www.bollywoodhungama.com-30-12-2017,19:00 
21- www.imbd.com-30-12-2017,18:30                           

  حمتوان جامعتة – التطبيقيتة الفنتون كميتة – والتفزيتون والستينما تويرافيتاالفو  قستم – متدرس عبدالحميتد مصتطفى ايمتان -22
 بحث منشور بمجمة التصميم االصدار الثاني-التنموى  االتصال فى الصورد توظيف
رسالة  –تأثير الديناميكية الثقافية عمي سيميولوجية األفيش السينمائي المصري  –محمد عمي عز العرب الشيخ  -23
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