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  الملخص

ا  ي تبثھ ة الت إن اإلحساس الفلمي قائم على العاطف
السينما بأنھا لغة الصورة أو الصورة للمتلقي، لذلك عرفت 

ام صناع  ذا التعريف ق ق ھ الصورة المتحركة، ومن منطل
الم بدراسة الصورة دراسة مستفيضة، إال أن  الفلم في الع
ادرة ت ن ورة كان ق بالص ي تتعل اث الت ات واألبح . الدراس
الي ى السؤال الت : ومن ھنا جاءت مشكلة البحث لتجيب عل

ويرية و يقا التص وم الموس ف تق وتية كي ؤثرات الص الم
ى مضاعفة  بتعزيز اإلحساس الفلمي، وصوالً بالصورة إل
التعبير عن مضمون الفلم وقد  وتناول ھذا البحث عناصر 
ؤثرة في جودة  ينمائي، والعوامل الم م الس الصوت في الفل
ام الباحث  د ق ؤثرات الصوتية، وق ائف الم الصوت، ووظ
يل ي ف ينما ھ ال الس ن أعم ة م ة مھم ار عين  م باختي

ل جبسون(للمخرج االسترالي ) القلب الشجاع( ، حيث )مي
ا أن  ائج أھمھ ن النت ة م تنتج مجموع ه، واس ام بتحليل ق
للصوت أھمية ال تقل عن الصورة في مضاعفة اإلحساس 

  .الفلمي
ة ات المفتاحي ي :الكلم اس الفيلم ؤثرات ، اإلحس الم

  .قلب الشجاع ،الموسيقا التصويرية ،الصوتية

Abstract 
The sense of Film for the spectator 

depends on emotion threw images of the 
whole film. Thus, the cinema has known as 
the language of images or animated images. 
For that reason, film makers around the 
world have been studding this point.  But 
studies that relate to the sense of images 
were considered rare, hence the problem of 
this search is an attempt to answers the 
following question: How does the music 
soundtrack and sound effects to strengthen 
the sense of Film. For the practical side, the 
researcher chose one of most popular films 
(Braveheart) where he analyzed, and 
concluded that the most important set of 
results that the importance of sound is as 
important as the image in enhancing the 
sense of Film. 
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  :مقدمـــة

راع شريط الصوتالصوت أفالم السينم بَ صاحَ  ينما  ،ا حتى في الفترة التي سبقت اخت د كانت الس فق

ره  يقيه معب داياتھا مصحوبة بمقطوعات موس ثال كانت  ،والمشھد عن الحدثاألولى في ب يقافم ة موس  ناعم

دت وكأنھ ،لكنھا سرعان ما تالشت ،وھادئة في المشاھد الرومانسية في و". عرض مسرحي عادي احيث ب

ر ،الفلم  الناطق عصر) Jazz Singer(لم مغني الجاز دخل ف م1927عام  ان الصوت  ونحيث شعر الكثي ب

ات كانت في  أن إال  ،كون مجرد تصوير مسرحياتيفي بان تسيكيل ضربة مميته لفن الفلم الذي سيك المعوق

ع  بحالواق ة، وأص د مؤقت وم واح وت الي ن  اً والص مأم ن الفل ي ف ى ف ادر المعن ى مص                           "غن

انيتي( ه ال .)250ص ،1981،ج دت أھمي ت تزاي ع الوق يقا وم ل، وموس ق للعم د بوالصوت المراف خاصة بع

ي تال الرئيسةمن المسائل  اً الشريط الصوتي واحد  فأضحى م،1927عام  ،تحول السينما الصامتة إلى الناطقة

و  ،ظائف متعددةضحة ووميزات وايرسم ت علىقوم ت اس مع ش أوالفھ ر بالقي ادة غي ريط الصورة يتضمن م

ة  رأمكاني ه كث ر من يقا ،بكثي إن موس ذلك ف م  ك ان الفل ارج المك ة خ ورة رئيس ي بص                                 ھ

ون،أ( دة، وت أيضا يفھ ،)204، ص 1999 وم والم جدي احتضفي ع ي مس ر ةعطي المتلق ل  ةكبي ن التخي م

  .يالدرام والخروج خارج حدود الكادر

ً ن يجعل المشاھد أ مخرجهال إذا استطاع إناجحا  فلمال يعتبر ال ا مع ال مرتبطاً ومندمجا معاطفي مع  ،فل

ة  لكي يصل  ةفي حال بقائه ة الواعي ةإمن المتابع ى حال اطفي بأحداث ال ل اط الع ماالرتب ه فل ا مع دمج كلي ، ين

م  ،والتصوير واإلخراجفي التمثيل  ةعالي ةوجود ةقوي ةقص اا ذفلميتوقع أن يشاھد  فالمشاھد ،ويصدقه وإذا ل

ي  يصل ل الفن باعبالعم ى اإلش اھد إل ه  ،المش افإن ل تمام يرفض العم ى المخرج أن يجذب  ،س ذا وجب عل ل

للمساحة األھم في الكادر، وفي صناعة السينما العديد من األساليب التي تحقق ھذه الغاية، نحو االمشاھد   ولع

ؤثرا اه  الموسيقا التصويرية والم اً النتب ارة وتوجيھ اليب إث ذه األس م ھ كالمشاھد، وت الصوتية من أھ ا  ذل م

  .البحث بالدراسة والتحليلھذا تناوله يس

مفي ال المستخدمة األصواتن عليھم انتقاء أأدرك صناع السينما  لقد ا في  فل ا لوظيفتھ وتسجيلھا طبق

يق ،التعليق الصوتيو ،البشرية األصواتذلك ك .كل مشھد ؤثرات و ،اوالموس ى الصمت ،الصوتيةالم  ،وحت

ق مع  ،في كل لقطه ومشھد الدراميةتھا ومبرراتھا اتبعا لضرور وكل ذلك حذف واستبدال كل صوت ال ينطب

وع خاص  أيضاقادرون  األفالمفصانعو  ،عملية مونتاج الصوت وتصميمه األمر أثناءعليه ھذا  ق ن ى خل عل

ه أو الحقيقةمن  راعتھم الفني اراتھم مو الصدق بب ةھ ؤثرات من خالل  ،التقني  الصوتيةتوظيف الصوت والم

  .ن يخلقوا عالما خياليا قابال للتصديقأتمكنھم من  البراعةوھذه  ،الخاصة

  

  :مشكلة البحث

لى طرق صياغة إومنذ بداية اكتشاف ھذا الفن اتجھت  الدراسات  ،فن الصورة المتحركةھي ا مالسين

وين في أي أ أغفلته،الصوت فقد  اأمّ  ،الصورة ل والتك ينمائي والتمثي م الس درامي للفل نھا ركزت على البناء ال

ينمائيةالصورة  ة لل ،الس ى الجودة النھائي لباً عل ؤثر س ا ي ممم ة ،فل ل من اإلحساس بالصورة الفلمي ن إو. ويقل

ة فأكانت الصورة تغني عن  ة  إنن الصوت إلف كلم ان كلم يقاو أك ي عن مجموع موس د يغن رة من ةق  كبي

ادة "حساسا بالمعاني لديه إل عاطفة المشاھد وتولد غالصور التي تش اك مشاھدة ج ن تكون ھن نجح إول م ي ن ل

اإالعمل في  ارة اھتم هث ه،و .)14، ص1989 ،المنھدس" (م المشاھد من بدايت إن  علي مشكلة يحدد الباحث ف
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اليبحث ؤال الت ة للس ن إجاب ي البحث ع يقا التصويرية وا: ه ف وم الموس ف تق ؤثرات الصوتية كي ز  لم بتعزي

  .الفلمي اإلحساس

  

  :ھدف البحث

ذا يھدف ى  ھ ىإالتعرف البحث إل أث ل ادة ت ؤثرات الصوتية في زي يقا التصويرية والم ر يدور الموس

  .لدى المشاھد يفلماإلحساس ال وتعزيزة المرئية الصور

  

 :البحثأھمية 

ؤثرات الصوتية يقا التصويرية والم ار الموس ى آث ر عن مضمون إضاعفة م إن من أول ة التعبي مكاني

ى  واألسلوب ،للصورةفالصوت يعبر عن المضمون الداخلي  ،فلمال د عل ينمائي يعتم والي الس من  ةمجموعت

علما  ،ن يعيھا العقلأالتي تتجمع مع بعضھا بحيث يمكن  المسجلة األصواتمن  ومجموعة المتحركةالصور 

ك أبل  ،لألصواتق االختيار الحر بان وسائل تسجيل الصوت ال تضع عقبات في طري نھا على العكس من ذل

  .لألصواتغير المقيد خصيصا لتناسب ذلك االستخدام  ةمعد

ه فلمالتنوع الصوتي في ال إمكانيات وتعتبر  ،الحوار :حيث يمكن تسجيل كل من ،السينمائي ال نھائي

ى حده الصوتيةوالمؤثرات  ،والموسيقا ،والتعليق ا  ،كل عل ا مع م مزجھ رامج الصوت ث ر ب في  الخاصةعب

اره فإن ،وعليه .فلمصناعة ال ر مونتاج الصوت ومعالجته وتوقيته واختي ه  يعتب هعملي تساھم في جعل  إبداعي

  .)370، ص 2010،صالح( حقق التعاطفويحقيقي  الشاشةيراه على  ن ماأالمتفرج يصدق 

  

  :المصطلحات

  .الفنية التي سترد في سياق ھذا البحثيورد الباحث فيما يلي توضيحاً لعدد من المصطلحات 

ويرية يقا التص درامي :الموس ھد ال ة أو المش رجم الصورة الفلمي عھا مختصون، تت يقية يض ان موس ي ألح ھ

ام واإليقاعات وع األنغ يقا التصويرية ھي . وتعزز القيمة العاطفية فيه من خالل تن إن الموس ى آخر ف وبمعن

تمتاعه  عنصر أساسي من عناصر النسيج الدرامي، اتقرب المضمون الفني إلى ذھن المشاھد، وتعزز اس  بم

  ).39، ص 1997عبد هللا، ( دونما ملل فيه من مشاھد، من أجل بلوغ الھدف الدرامي

ة .1 ينمائي،  :اللقط الفلم الس ائي ب بيه بالفسيفس ع الش ا المقط ة بأنھ ل روم اللقط رف ميخائي                ع

روم إ)74، ص 2007روم، ( دة الصغرى ، نظر ال ا الوح ذا التعريف بأنھ ن خالل ھ ى اللقطة م ل

م  م، ومجموعة اللقطات في الفل يناريو في الفل اء الس لبناء الفلم، أما الشھد فھو الوحدة الصغرى لبن

  .السينمائي يكون المشھد

ات المؤطرة ضمن جشدد  وقد ھو كل صورة فلميه محاطة بإطار شاشة :الكادر .2 ى التكوين انيتي عل

  .)76، ص 1981جانيتي، (دكادر واح

اد  :المؤثرات الصوتية .3 ا من جم ا فيھ ا المسموعة بم تعرف بصفة عامة بأنھا صوت الطبيعة ولغتھ

انية او االصوات  أو أشياء ثابتة أو أشياء متحركة أو أصوات الحيوانات والطيور واألصوات اإلنس

  ).249، ص 1989حلمي، . (المحدثه بفعل االنسان
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  : السينمائي فلمفي العناصر الصوت 

ارتن  يل م دد مارس رين ح رعين كبي رعوتلصلف الً  :األول ، الف مل ك نيش وتيه   م ؤثرات الص الم

داخلي وار ال وار والح ا أ ،والح رع م و الالف اني فھ يقاالث ارتن، ( موس رى  .)134  – 119م، ص 1970م وي

ام الباحث ب، ثھداف البحأوال يحقق  ي بالغرضال يف قد التقسيم الذي قدمه مارتن أنالباحث  اد الالذلك ق عتم

  .ومجرياته البحث منھجية ھذا تبويب عناصر الصوت بما يخدم في  على الدراسة المقدمة من مارتن

   :مجموعة من العناصر األساسية يمكننا أن نجملھا فيما يلي إلىالسينمائي  فلمالصوت في ال حيث يمكننا تقسيم

  (Dialogue)حوار ال .1

دائماً يأتي ھو و ،فلمال ية فيداخلال األصواتعناصر مجموعة ھم في واأل ولاألھو العنصر الحوار 

  .نفسه فالحوار يسمع ويرى في الوقت ،متزامنا مع مصدره المرئي أي الممثل

  

  (Narration)التعليق الصوتي  .2

ه ال  في الغالب صوت شخص الالتعليق الصوتي ھو  رج ألن راه المتف ى ي  ،أصالً  الشاشةيظھر عل

 فقط ھو ،القصةبما سوف يحدث في  أو ،بطله وأ فلميؤسس لحكاية ال شيءيقوم برواية  أن إماوھو 

اقش  رح وين داثيش ى  األح ري عل ي تج ةالت ذلك يجب " . الشاش بأل ع  ن يتناس ق م صوت المعل

ى الشاشة، أي أن   بأيجب  ةالصورة والكلمالصورة المعروضة عل ا ان تتناس دو  أنويجب  ،مع يب

  ).244، ص1987كين، ( ى ولو كان تحضيره والتدرب عليه قد استغرق ساعاتالتعليق عفويا حت

  

 )(Music موسيقاال .3

مفي ال العنصر الثالث من عناصر الصوتھي الموسيقا  ينمائي فل اره  عنصر يجدر يوھ ،الس اختي

ً  إيقاعاتضيف ل ،وموضوعه فلممع نوع الالموسيقا بحيث تتناسب  بعناية، ا اً محسوس  ،للصورة مادي

ى يق عل دور الموس عرون ب اھدين ال يش ب المش ن أن أغل رغم م وظ اال ر وملح كل مباش رى  ،بش وي

دم لل" أيزنشتاين أن ة وھي تق ي وعصري للغاي ن فت يقاالسينما ف ات موس دة إمكاني ينبغي  همھم جدي

ة  ).149، ص1983أيزنشتاين، ( "اإلفادة منھا يقية أو أغني والموسيقا قد تكون مجرد مقطوعة موس

جماعية، قد تكون خلفية للعمل الدرامي، وھي قد تكون جزءا ً مباشراً من حبكته، تخاطب  فردية أو

  .وجدان المشاھد أو عقله لتعزز اإلحساس الدرامي أو الفلمي لديه

  

  :العوامل المؤثرة في جودة الصوت

وافر مجموعة د من ت اثير ال ب ي واضح ذي ت ة األساسية  من العوامل للحصول على صوت نق الفني

  :منھاو

 الدقة .1

ا ث ھن د الباح ة ويقص وت الدق جيل الص ي تس ةبو ،ف جيل خاص وات تس رية األص كيل  البش لتش

ه شكل توي ، الشخصيةفالمتلقي يتأثر بصوت ، عند المتلقيالسينمائية  للشخصية خصوصية ردة لدي

ؤثرات  تساھم الدقةو. يكرھھا أوفيحبھا  ، تجاھھا فعل ل والم  في الصوتيةفي تسجيل صوت الممث

  .اإلقناععند المتلقي  وبالتالي  اإلحساستعميق 
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 االنسجام .2

دوروتنسجم تتناسب  ةصوتي خامة شخصيةيكون لكل  أن المقصود ھنا  ه مع ال راد تقديم ذا  ،الم وھ

  :ما يلييعتمد على 

  .الشخصية المطلوبة دوقدرته على تجسي تهاأداء الممثل وخبر -أ 

زة توظيف - ب  تديو أجھ ي االس ق شخصيه  ،الصوت ف زة ةصوتيلخل ل متمي ق ك ي  تواف ل ف ممث

  .وتعبر عن مضمون شخصيته  دوره

  المنظور - ج 

ادرقرب أو يتناسب الصوت مع  أنوھو  ثال يجب  ،بعد الممثل عن الك يكون صوت  ال نأفم

د بمن الكاميرا  أمتاررجل يقف على بعد عشرة  ى بع ل من أنفس قوة صوت رجل يقف عل ق

  .بسالسة التلقي تتأثر إذ أن المصداقية ،متفرجعند ال المصداقية يمثلذلك ف ،متر واحد

 حركة الصوت -د 

ا  أن األصواتمصادر ن على أ يعنوت يأتتحرك قرب اميرا بشكل منطق دا عن الك ذا  ،وبع ولھ

ة  أنيجب  ذيالوسط  األصواتتعكس حرك ه ال إذا ،تتحرك من خالل اك شخصان  ف ان ھن ك

دم رة ق اراة ك د ف ،يتبادالن الحوار وسط زحام جمھور يشاھد مب ا يظھر أنال ب يحاوالن  أنھم

وق يرفع صوت ا،  األصواتھما ف ك المحيطة بھم ةن سماع  الحوار في ألوذل ادة الطبق  المعت

  .سوف يبدو مزيفا  الخلفية أصواتوخفض 

 المحددةغير  األصوات -ه 

الم، أصواتوھي  ر واضحة المع م غي ي مطع ثال ف معھا م التي نس ارع ك ي الش وم  ،أو ف وتق

ة ياةالحبعكس واقعية  ذه  ،وصخبھا اليومي ً  تلعب دوراً  األصواتفھ ا الً  وظيفي ً  مكم ا في  وھام

  .يفلمرسم المشھد ال

  

 :)Sound Effect( الصوتيةالمؤثرات 

ي  ،أصوات مصطنعه ھيالمؤثرات الصوتية  وى الفن ز المحت ات  أوتضاف لتعزي  األخرىالمحتوي

ً فلم أواً عادياً فلمواًء كان س فلملل ً كرتون ا   .ةلكترونيإ لعبة أو يا

ؤثرات إن  ى الم اد عل الفي  الصوتيةالسبب الرئيسي لالعتم ة األعم ةھو عدم  الفني تخدام  إمكاني اس

ا وذلك بسبب ،التي تحدث في خلفية المشھد السينمائي الطبيعية األصوات ا أي ،ضعف جودتھ أو  ،عدم نقائھ

ة  وأثناءبعد التصوير عنھا  االستعاضةفيتم صعوبة توفيرھا،  مال دادإععملي اج( فل ابھه  )المونت بأصوات مش

والنقاء الصوتي خالل العمل  الشدةوللحفاظ على مستوى واحد من  ،المشھد صدقية زيذات جوده عاليه لتعز

  .الفني

ً  تلعب المؤثرات الصوتية دوراً  رج للصورة  ،في التأكيد على واقعية الفلم أساسيا م المتف ام فھ وفي إتم

ة ى الشاش ا عل ي يراھ يقا وتم ،الت د توقف الموس اھد بع ا المش عر بھ ي يش وة الت ؤثرات الصوتية الفج ل الم ث

إن الصمت يعطي  ذلك ف د لحظات، وب ا سيحدث بع ى م اه المشاھد إل والحوار، ولھا أھميه كبيره في شد انتب

ع من الشخصية. أحياناً إحساساً بأھمية الفعل ر المتوق ع أو غي ا ف ،والفعل ھنا ھو الشئ المتوق ألة تويم ع مس ق
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مالمشاھد لما ستفعله  الشخصية إزاء حدث ما ھي مسألة غاية في األھمية لشد   .انتباه المشاھد نحو متابعة الفل

  .وبذلك فإن شد انتباه المتفرج لھذه اللحظة قد يتطلب الصمت في بعض األحيان

  

  :الصوتيةوظائف المؤثرات 

درامي، وفي للمؤثرات الصوتية وظائف أساسية متعددة تساعد جميعھا في اس تكمال صورة الفعل ال

  :توضيح الجوانب المختلفة للمشھد الفلمي، ونورد فيم ايلي بعضاً من ھذه الوظائف

 الرؤيةحدود  امتداد .1

اكن خارج إتعطي المشاھد  أنمثل  ،الرؤيةتمتد خارج حدود  أن الصوتيةلمؤثرات ليمكن  يحاءا بأم

دود  رج يصدق  ،الشاشةح ل المتف ا أنوتجع راه عل م دود ي و  الشاشةى ح ا ھ الم إال م ن ع جزء م

  .أوسع

  

 خلق جو نفسي .2

وظيفي العامل  يعتبر خلق الجو النفسي للمشاھد مال ؤثرات الصوتية، و األھ المفي  خاصةللم ـ أف  ال

)Action(، زل من المفترض  ، أوھادئة منتظمةخطوات صوت مثال ف ه أصوت باب يفتح في من ن

ً  مألوفة غيرأو انبعاث أصوات  ،خال من السكان ى شعور  قد من ذلك المنزل، فإنھا جمعيا تلعب عل

يحس اھد ل ول المش ن المجھ الخوف م ك  ب ى تل رف إل ى أن يتع ة إل ة ملح اھد بحاج بح المش فيص

دھا  ات المشھد لتتشكل بع ى مجري ر ضارة وال تشكل خطراً عل األصوات المجھولة ليتأكد أنھا غي

اھد دى المش اح ل ة االرتي د ھ .حال رج الجي اء والمخ زة حب البق ع غري ل م تطيع التعام ذي يس و ال

دى المشاھد والترقب  اإلثارةلخلق جو من  وتوظيفھاوالخوف من المجھول  اإلنسانية ة ل اء متابع أثن

  .فلمال

  

  ظاھرة على الشاشةبأماكن غير  اإليحاء .3

ق ا أو اللقطةفي  موجودةبأماكن غير  اإليحاءيمكن  ؤثرات سالمشھد عن طري ، يةالصوتتخدام الم

زل أطفاليصاحبھا صوت  ،ألم تعمل في المطبخ لقطةيمكن تصوير  فمثالً  ة المن ون في حديق  ،يلعب

ك  ،بعيد لعمال بناء صوت أو ذيھو  اللقطةفالصوت المصاحب لتل وحي ال ر  ي اكن غي  ظاھرةبأم

  .الشاشةعلى 

  

  خلق جو الصمت .4

ين  فالفجوة ،جزء ال يتجزأ من زمن الفلم وأحداثه الصمت والسكون رج ب ا المتف  لقطةالتي يشعر بھ

  .بأھمية الفعل الدرامي إحساساتعطيه ، صامتة أخرى لقطةوبين  وموسيقا وأصوات حركةبھا 

  

 والوقت تحديد الزمان والمكان .5

ن للصوت  ھد أنيمك ن المش دد زم ثالً ف ،يح ھا م ي فراش تلقي ف اة تس مع صوت صرصو ،فت  رونس

ان  أن أيضايمكن للصوت و ،ليلھو  فيه المشھدالذي يدور الوقت  أننعلم  ،خارج المشھد يحدد مك
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ثالف ،المشھد ي  م و ف ان ھ ا نعرف أن المك ام فإنن ع من األغن اء قطي إذا سمعنا صوت أجراس وثغ

دهوھو  اً مسافر رجالً إذا تضمن العرض البادية، و ا جالس ويقرا جري  آننستطيع من الصوت ، فإنن

وع  ز ن التنمي يلة المواص ه وس ي تقل اص ھأ ،الت ار  أمي ب ائرةقط                             .أم ط

  ).252ص ،1989، المھندس(

  

 :السينمائي فلموتوجيه انتباه المشاھد في ال الصوتيةالمؤثرات 

ى  ،يفلمالفي العمل  الصوتيةالمؤثرات  أھميةودور  ،الحظ مما سبقي ا عل ذ إ ،المشاھدومدى تأثيرھ

معلى واقعية ال وتؤكد ،اقية العملوتزيد من مصد ةتخلق عوالم جدي أنھا ذلك  ،فل ام  نضمنوب مشاھد العدم قي

اء ، أيالھدف من العمل الفنيلب وھذا ھو ،أو الخروج من قاعة السينما لى قناة تلفزيونية أخرىإبالتحول   إبق

ة  ي حال اھد ف اھدةالمش ة ،مش ل وتھيئ وقا للعم ه متش ذي يبقي و النفسي ال ه ف ،الج احات ذلك يعطي عةمس  واس

االتي  ةمن وزنه الحقيقي نتيجة للمتع يجعله يتخلصو ،للتخيل اء حصل عليھ ممشاھدته لل أثن رى  ،فل ذا ن وھك

ينمائي يجابيا في العملإمشاركا وجعلت منه  الجالس المشاھد مشاعربلعبت  الصوتية المؤثرات كيف أن  ،الس

  .ھذا النقص ره وخيالهبمشاع ھو من سيكمل ألنه ،وجد في العمل إذانقص  أيعن  ىوجعلته يتغاض

  

  :لبحثل اإلطار التطبيقي

للمخرج ميل جيبسون ) BraveHeart(الشجاع القلب يشتمل اإلطار التطبيقي للبحث على تحليل لفلم 

ام ، في حينجانب مجموعة من ألمع الممثلين السينمائيين إلىفي الفلم  البطولة بدورم، الذي قام 1995عام   ق

يق ذا الجيمس ھورنر بتأليف الموس ما التصويرية لھ ام جوفل ول بتصويرهن، وق ى أن إوتجدر اإلشارة  .ت مل  فل

  .فلمالقلب الشجاع قد حصل على جائزة األوسكار ألفضل 

  

 :فلمقصة الفكرة 

ذي  واالس وليام ملحمةالقلب الشجاع  فلم يصور افع ال وهل تِقُ الصبي الي ةفي  وأخوه  أب ابق معرك  ةس

ة .  م1280تلندا عام دوارد األول اسكإلك بريطانيا بعدما أحتل م ،مع البريطانيين ويكبر الطفل وليام في رعاي

ود  ه ليع زرع إعمه الذي يربيه ويعلم ا لي دھا بحوالي خمسة عشر عام ه األصلية بع ى بلدت زوج  أرضهل ويت

وّ  ث ةن عائلويك ام الشاب بصديقة ، حي ي ويلي هاليلتق زواجف ،طفول ا ال ا ويعرض عليھ دأ ،يحبھ ا تب ن ھن  وم

د مقتلھ ،بالتصاعد األحداث زوخصوصا بع د اإلنجلي ى ي رر أن يأخذ بثأرھ  ،ا عل ام  ،افيق ذا االنتق ويتحول ھ

ز ضد المقاومة قاد الذي ،ثم تبدأ من ھنا قصة ويليام واالس ،انتقام جماعي إلىالفردي  ين اإلنجلي ان المحتل  إب

  .اسكتلندا استقالل حروب

  

 : عينة التطبيقات العملية للبحث

  Brave Heart: فلمم الاس

  ميل جيبسون : اسم المخرج

  1995: اإلخراجسنة 

  كاثرين ماكومارك  ،صوفي ماركو ،جيبسون ميل :البطوله
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  .بريندن جليسون  ،انجس ماكفادين ،باتريك ماكجوھان

  جيمس ھورنر: موسيقاال

 جون تول : تصوير

  

  اختيار العينة  مبررات

ررات  كعينة القلب الشجاع فلماختار الباحث  ى عدد من المب اداً عل ذا البحث، اعتم تطبيقية تحليلية لھ

م  د حصل الفل م، فق ذا الفل زت ھ ي مي اد الفنية واإلعالمية الت ر من نق دير كبي ى تق ى مستوىعل ينمائيين عل  س

م في ترتيب األ باإلضافة ،العالم ع مھ ى موق ةإلى حصوله عل ينمائية العالمي الم الس ذلك وحصوله ، ف ى ك عل

  .www.imdb.com  وسكارأھمھا مھرجان أيرة في عدة مھرجانات عالمية من جوائز كث

  

  : فلمحليل الت

ل جيبسون الثانية اإلخراجية التجربةالقلب الشجاع  فلميمثل  ذا ال ،لألسترالي مي د أخرج ھ مفق د  فل بع

اميرا في  طويلةاله تتجرب ام الك ل أم المكممث د  .رةكثي أف ذا الوق ز ھ متمي ا  بروعة التصوير فل دع فيھ ي أب الت

ول" المصور ات في المشھد الواحد تنوعت  ،"جون ت ىفالتكوين ر إل ىانتمت ، وحد كبي واع  إل م  محددةأن ت

ا  ة،أختيارھ اھد دون  بعناي ه المش دخل في ا ي ا معين د مزاج ث تول عر أنبحي ين  ،يش ا ب ا عجيب دث تناغم وتح

ا البصريةورته وص فلمالمشاھد وبين ال ي يراھ يقاومن خالل ال ،الت دعھا جيمس ھورنر موس ي أب وضع  الت

ة في المشاھد  فلمال اومينحال يحس جعل المشاھد  وفي نفس الوقت ،من مشاعر الحب والتعاطف مع المق

تعمرين بالغضب اه المس ا  ،تج ه يشعركم التوتر  جعل ي ب ن أف ة م ون حال بت اه األحداث  التشويق والترق تج

مالمتوا د .ترة التي قدمتھا مشاھد الفل ك فق ى ذل تم  باإلضافة إل ماھ ة والشكل وعمق القلب ال فل شجاع بالجمالي

  . ال الرموزال سيما من خالل نزعته الواضحة نحو استعم  ،المضمون

  

  1:11:46ولغاية  11:10:10المشھد 

ة  ين الدقيق ع ب ة  1:10:10تم التركيز على دراسة المشھد الواق م  1:11:46والدقيق قلب المن زمن فل

ة من  ،الشجاع وتحليله بالتفصيل من خالل مجموعة من أدوات التحليل باعتباره المشھد األجمل واألكثر كثاف

ن ور .شخصيات بشرية :حيث توافر كل عناصر العمل السينمائي فيه بما فيھا م ة وطي  ،وحوارات ،وحيواني

  .وساحات وغيرھا ،ات فردية وجماعيةوأصو ،وموسيقا ومؤثرات صوتيةأسلحة،وأدوات و ،وحركة

دم ذي يخ ل ال ع للتحلي ل واألوس ھد األفض ذا المش ر ھ ث يعتب راض حي وافر  اغ ة، لت ذه الدراس ھ

اة الف و مشھد مفصلي في حي وع، فھ راء وتن ل من ياستخدامات الموسيقا والمؤثرات الصوتية بث ذي ينتق لم ال

 .آخر الىصراع 
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  :التحليل أدوات

ام ة  ق ة واستقصاء العناصرالباحث بدارس يقاالخاصة بال الفني ؤثرات الصوتية موس ا والم ، وتحليلھ

ة ا لإلتعزيز للكشف عن كيفي مھ ينمائي في الفل ة حساس الس ة التحليلي ى األدوات الفني زه عل ، من خالل تركي

  :التالية وبيان دور كل منھا في تعزيز اإلحساس الفلمي

  الموسيقا التصويرية .1

ة  ام  أناق داعاً يالحظ بشكل ع ة ووإب اھد الفلمي ين المش جاماً ب ي وانس م الت يقا التصويرية للفل الموس

ور نروضعھا المؤلف الموسيقي جيمس ھور اس المناسب من الفلكل ى االقتب ا عل د فيھ ، والتي اعتم

رة  لنديتاألوسك ة المعب ه الوثاب االً، وإيقاعات ة روعة وجم ة المتدفق ه الحيوي ور بألحان ا في الفلكل عم

ة األوسكتلن ين الدقيق ع ب يما في المشھد الواق ة  1:10:10دي من خفة ونشاط الس ، 1:11:46والدقيق

ت ث لعب م حي يقا الفل ة موس اس بالحرك ارة واإلحس داث اإلث ي إح ؤثرا ف ا وم اد  ،دورا حيوي وإيج

ين  تالحم ب ا من ال ق نوع ا خل التوازي بارتفاع النغمة مع تصاعد الحدث وتالشيھا مع انخفاضه، مم

  . الحدثالمشاھد و

   

 امتداد حدود الرؤية   .2

ھد ة المش ي بداي ذكور، و ف ة دخول الم د لحظ يم واالس(بالتحدي ىالبطل  )ول دم صناع  إل ھد ق المش

ا  ،العمل صوت طبول عسكرية ة و وضحمم رأالدالل ان كبي ول إ اً صبح  المك ذه الطب من ذ قامت ھ

ةبإعطاء عسكري الحربي وال بمدلوله موسيقانظام الخالل  ان لصبح ساحة وسَّ صور ذھني عت المك

يم واالس ت عط، وأمعركة ثول داً خاصاً، حي دلوالً جدي ه صناع العمل  م ى قدم الم وال عل ه مس أن

ى إمن مزارع عادي ته شخصيلبتحويل داللي واضح  موسيقاقامت الف ،يرغب إال بالعمل الزراعي ل

  .قائد عسكري

داللاتضح ھذا المدلول بشكل جلي عند نھاية المشھد باكتقد و ال التحول ال هليصبح  يم واضحة  أيقون

  .ته بالقائدبناء قريأ هحين وصف ،للمشاھد

 

  ةحداث المستقبليالتوقع لأل .3

ً نواعللزمن في السينما أ إن واع ع العمل نيستطيع صاو ،مختلفة وكثيرة ا ذه األن التعامل مع كل من ھ

ينمائي كيفما يشاء، وھذه من أبرز مزايا السينما الدرامية، فيتم من خال زمن الس وع من ال ذا الن ل ھ

دى المشاھد قصورأحيث و ،الثانية /صورة 24الواحدة، فكان عددھا الصورة بالثانية  إحصاء  ان ل

ي ه ال  احس تطيع فإن ي تعرض أيس ة الت ة الصور الثابت ابع حرك كل أن يت ة بش ا متحرك ه فيراھ مام

ه) Slowmotion( بطيئةتصبح الحركة  أنالمخرج  أرادذا إما أ ،طبيعي إن علي رن يصور إ ف  أكث

ه  24من   ة لعرضھا بطئي ى صورة بالثاني اداً عل ين الصوت والصورةاعتم ا ب ة م ة الوثيق  ،العالق

ً اعمحيث يعتبر الصوت د ً رئيس ا   . لمفھوم وداللة الصورة ا

ر الالحظ أمن المو يقان بداية الحركة البطيئة قام المخرج بتغي ى حن إمن ل موس وخصوصا  ،خرآل

د لق ذيعن يم والس ال ه ول ة وج و  ط ادم  وھ خم ق دث ض ع لح زز التوق ام ع د انتق ن القائ يم م ول

ة  أن إال ،نجليزياإل ائق الدالل يقا وانسجامھا مع الحدث الذي قدمه صناع العمل ف ى دور الموس عل
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اتفوخصوصا  ،الحركة البطيئة يم لتصبحأ عندما تك اجئ مع ول ة بشكل مف اء القري ا  الساحة بن كم

  .ةيا ساحة معركة حقيققدمنا سابق

  

 خلق جو نفسي   .4

ذكر احتوى المشھد ى عدة  آنف ال يةأعل درامي في جواء نفس يقاوقامت ال ،الفعل ال بمصاحبة  موس

  :على النحو التاليالمؤثرات الصوتية بتعزيز ھذه االجواء 

 ة  :الخوف والترقب ا ظھر حصانوإلم يظھر وليم في البداي د هنم من خالل صوت و ،من بعي

 .اھد حصان وليم فقط في بداية المشھدلتفت القائد فشالحرس حد اأ

 ع اإل: دالتوّح وان م ينمائي توحد الحي منسان ضد أعزز الحس الس د ،ي ظل صھيل سمعنا  فق

ت ،الحصان بعصبيه ك  رافق ة بطيذل اً، ةئصورة لحرك وليم والحصان مع معنا  ل اس وس أنف

ة أمع للصورة،  طئيةمع حركة ب ة كمؤثر صوتي،والقوي الحصان السريعة ن الحصان في حال

 .مع البطل توحدهحركة ھادئة ولكن عزز حالة الغضب الداخلية لديه 

 ار ھد ب: االنتظ ل المش ناع العم تم ص ابق اخت ھد الس ة المش يم نھاي ة ول ب زوج ار وترق انتظ

ا إلنقاذھا،  ك م روذل ه اللقطة  تعب ة االعن تلتذاتي ا ي حل اميرا  فيھ انالك شخصية العين  مك

 .وليم ظھورالترقب لحين االنتظار وحالة  اراستمربحث عنه في األفق، مع وھي ت

 ؤثرات صوتيه ساعدت  موسيقاالذي قدمته ال اإلحساساحتوى : قايالموس ول وم ىعلى طب  عل

  .للفعل الدارميالجو النفسي وتعزيز خلق 

  

 :العنف .5

ديأم والحصان االعنف من ردة فعل ولي أجواءبدأت  زي مام الجن د ا اإلنجلي ان يري ذي ك ن يمسك أل

ام الحصان ه   ،بلج ت داللت ارة إفأصدر الحصان صوت صھيل كان اسش ين  للتم ا ب ائي م الفيزي

  .جو نفسي جديد وھو العنفلفكانت بداية تأسيس  ،الحصان والجندي وكأنه لمس وليم نفسه

اء أمه واستخدم صانع العمل مجموعة كبيرة من المؤثرات الصوتيه المصاحبه لألسلحة المستخد ثن

ة أز حيث ميّ  من جھة أخرى،  نجليزمن جھة والجنود اإلھل القرية أباك مابين وليم وتاالش ھل القري

بية ممھابمؤثر صوت الخشب بسبب استخد المتواضع أدوات خش ؤثر  في حين أن . ة في القت الم

ه  صوت ھو الصوتي الذي استخدم للجندي االنجليزي د الصادر من بدلت الحه، وسالعسكرية الحدي

كثر قيمه أفجعل االنتصار   ،ھل القريةأسلحة سلحة مقابل ضعف أى قوة ھذه األعطى داللة علأمما 

ىو دى المتلق د و .حسية ل ك فق ى ذل دم المخرج باإلضافة إل الصراخ  أصواتمن  ةمجموع أيضاق

ر عن علت لقرويين دل دخول أاالنتصار ى الغضب والقتل والعنف واالنتقام، كما تم التعبي وات صب

رية مصاحبه لل يقابش ؤثر الصوتي موس ز والم ك لتعزي دى ، وذل ة االنتصار والحس النفسي ل حال

  .بشكل خاص واالسكتلنديين بشكل عامالمشاھد المتألم من الظلم الذي وقع على وليم 
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 اإليحاء بأماكن غير موجودة   .6

 ،)القرية( تخص المكان موسيقاالھتاف  معحركة الجموع افقت ر ،حين قدم المخرج حالة االنتصار

ى أنوھذه داللة  ،لالفقوواسعة عرض لنا لقطة بعيده ثم  ة االنتصار  رمزية توحي إل م يكن للقري ل

  .وحدھا وإنما ھو لكل بالد اسكتلندا

 

 تحديد الزمان والمكان   .7

 الدراما بشكل في ويستخدم ھذا الفصل لھذا الحدث السينمائي،  يعد فصل الشتاء زمانا: الزمان

ةأف ومكرر بسبب مكث ية المختلف ذا  ،جواءه النفس ق ھ ي تراف ة الت ة الطبيع وخصوصا حرك

ً صواتأوظف المخرج حيث  ،الفصل من غيوم وبرق ورياح ذا الفصل ا رة تخص ھ من  ،كثي

ؤثرو ،وحالة العنف ،ھمھا صوت الرعد في حالة الترقبأ ذا الم ا زاد ھ ة مم  اإلحساس :أھمي

  .األكثر في بداية الحرب

 ان اطق الزراعي اعتمدت األحداث :المك ى المن م عل ذا الفل ي ھ ي دارت ف تم   ،ةالمفتوحة الت ف

ان من  ذا المك ل ھ ؤثرات لإليحاء بمث ا صوأتوظيف عدة م ور ھمھ دجاج الطي ت الغراب وال

 .والحصان

 

 خلق جو الصمت  .8

ؤثر الص ية ومن وظائف م ة نفس ال من حال مت االنتق د ت ى أخرى، وق الصمت  عنصر استخدام إل

ة الترقب والخوفلال ال من حال ى نتق ف، ومن  إل ة العن ؤثر ثحال ا أن م ة االنتصار، كم ى حال م إل

د اإلالصمت  نقام  بتعزيز حالة سقوط القائ زي م ى األرض نجلي ه عل ؤثر صوت دحرجت . خالل م

زيكذلك  د االنجلي ة القائ ى رقب  تم توظيف مؤثر الصمت لتجسيم وتضخيم صوت مرور السكين عل

تقرار في أنجد  ، حيثلبعموم التحلي ن المخرج استطاع في ھذا المشھد االنتقال من حالة ھدوء واس

د والبطل بإذھن المزارع وليم  ة القائ زإلى حال ام من االنجلي ه الحرب واالنتق ذلك استطاع  ،عالن ك

ة  األحداثر مسار يتغي ي تعيشھا القري يإالدرامية من حالة السكينة الت ه الت ورة العارم ة الث ى حال  ل

ةاجتاحت ال رى أن. بالد كامل ھد  ون ذا المش دم ھ اندة الق يقابمس ؤثرات  موس ملخصاً  الصوتيةوالم

الحب واالنتقام والخوف والترقب واالنتصار الذي شاھدناه في المشھد حاالت ذ وجدنا الفلم، إ كاملل

  .كذلك في نھاية الفلم
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