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Abstract:  

 The topic of employing decoration in the narrative of the Turkish 

series was chosen due to the great importance it carries in the 

dramatic construction and because of the aesthetic, dramatic and 

narrative tool it represents in dramas, so the researcher specified the 

following research title (aesthetic and dramatic employment in the 

narrative of decoration in the Turkish series). Four chapters came as 
follows: (Methodological framework) and included the research 

problem, its importance, the objectives of the research, the limits of 

the research, and the chapter concluded by specifying the terms. 

(Theoretical framework): It was divided into three topics as follows: 

The first topic: decoration in cinema and television, the second topic: 
the aesthetic and dramatic employment of decoration, the third topic: 

the use of decoration in the narrative of the Turkish series: The 

researcher came up with a set of indicators that he adopted as tools 

for sample analysis After taking the opinion of the expert committee. 

(Research procedures): It includes the research methodology and 

research tools, the unit of analysis, the research community and the 
research sample, the validity of the tool, the analysis steps and 

finally the sample analysis, which was an episode of the Turkish 

series Valley of the Wolves. 

 (Results and Conclusions): The results and conclusions of the 

research include: 
1. The decorator in the Turkish series has the ability to list 

important information and broadcast it to the recipient about the 

character, which contributes to fully conveying the idea. 

2. Decoration occupies a great importance in television series, 

given that most of the scenes are interior, so reliance on decorations 

is to fill the space of the shot. 
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كي التوظيف الجمالي والدرامي 
ي المسلسل التر

 
ي رسدية الديكور ف

 
ف  

 )مسلسل حريم السلطان نموذجا(

 
 2 براهيم خلف جاسمإ

 
 الملخص

كي لما يحمله من أهمية بالغة 
ي رسدية المسلسل التر

 
تم اختيار موضوع توظيف الديكور ف

ي البناء الدرامي ولما يمثله من 
 
ي االعمال الدرامية لذا حدد  أداةف

 
جمالية ودرامية ورسدية ف

ي المسلسل 
 
ي رسدية الديكور ف

 
ي )التوظيف الجمالي والدرامي ف

الباحث عنوان البحث االتر
(، وقد قام الباحث بتقسيم البحث  كي

: )اإلطار  إلالتر ي
أربعة فصول جاءت عىل النحو االتر

( وتضمن مشكلة البحث، وأهميته، و  ي البحث، وحدود البحث وختم  أهدافالمنهج 
ثالثة مباحث عىل النحو  إلالفصل بتحديد المصطلحات. )اإلطار النظري(: فقد قسم 

: المبحث  : التوظيف الجمالي األولالتالي ي
ي السينما والتلفزيون، المبحث الثات 

 
: الديكور ف

: و  كي
ي رسدية المسلسل التر

 
خرج والدرامي للديكور، المبحث الثالث: توظيف الديكور ف

ي اعتمدها كأدوات لتحليل العينة بعد اخذ رأي لجنة 
ات التر الباحث بجملة من المؤرسر

اء  .الخت 
إجراءات البحث(: وتتضمن منهج البحث وادوات البحث، ووحدة التحليل، ومجتمع (

ي كانت داةالبحث وعينة البحث، وصدق األ 
ا تحليل العينة، التر ، وخطوات التحليل وأختر

كي وادي الذئابحلقة من المسلسل ال
 .تر

   :النتائج واالستنتاجات(: وتضمن نتائج البحث واستنتاجاته(
ي عن  .1

كي القدرة عىل رسد معلومات مهمة وبثها للمتلقر
ي المسلسل التر

 
يمتلك الديكور ف

 .الشخصية تساهم بإيصال الفكرة بشكل كامل
ي بالنظر  .2

ي المسلسالت التلفزيوت 
 
ة ف المشاهد  أغلبان  إليشغل الديكور اهمية كبتر

ي ملء فضاء اللقطة
 
 .داخلية لذلك يكون االعتماد عىل الديكورات ف

 .التوظيف، الجمال، الدرام، الديكور: الكلمات المفتاحية
 

 

 : المقدمة
ي السينما والتلفزيون عىل عدة عوامل وعنارص فنية ودرامية تشكل بنية المسلسل وتسهم 

 
 إلتنهض األعمال الدرامية ف

األمام بشكل درامي وجمالي ومن هذه العنارص واألدوات الديكور الذي يمثل الجانب  إلالعمل  أحداثحد كبتر بدفع 
ي مشاهد المسلسل من خالل اإلثراء الذي 

 
ي الجانب الجمالي والدرامي ف

ي التكوين الصوري داخل اللقطة ويضق 
 
المهم ف

ي ال
 
ي كثتر من المشاهد يقدمه الديكور بمعلومات تعزز الجانب الرسدي ف

 
ح ويوظف الديكور ف مسلسل بل يرسد ويرسر

 عن الجانب الجمالي للديكور.  إلالحاالت االجتماعية والحقب الزمنية ويقدمها معلومات سلسلة 
ً
ي فضال

 المتلقر

ي   اإلطار المنهج 
 مشكلة البحث: 

ة فنية ودر 
ّ
ي السينما والتلفزيون عىل عوامل وعنارص عد

 
 إلامية تشكل بنية المسلسل وتسهم تنهض األعمال الدرامية ف

األمام بشكل درامي وجمالي ومن هذه العنارص واألدوات الديكور الذي يمثل الجانب  إلالعمل  أحداثحد كبتر بدفع 
ي مشاهد المسلسل من خالل اإلثراء الذي 

 
ي الجانب الجمالي والدرامي ف

ي التكوين الصوري داخل اللقطة ويضق 
 
المهم ف

ي كثتر من المشاهد يقدمه الديكور ب
 
ح ويوظف الديكور ف ي المسلسل بل يرسد ويرسر

 
معلومات تعزز الجانب الرسدي ف

 عن الجانب الجمالي للديكور. ومن  إلالحاالت االجتماعية والحقب الزمنية ويقدمها معلومات سلسلة 
ً
ي فضال

المتلقر
: كيف يوظف الدي ي خالل ما تقدم يوجز الباحث مشكلة بحثه بالتساؤل التالي

 
ي رسدية الديكور ف

 
 ف
ً
 ودراميا

ً
كور جماليا

؟ كي
 المسلسل التر
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ي رسدية  إلتكمن أهمية البحث كونه يتصدى  أهمية البحث: 
 
الكشف عن كيفيات توظيف الجانب الجمالي والدرامي ف

ي ميد
 
ي قسم السينما والتلفزيون والعاملير  ف

 
 عن أهمية البحث للدارسير  ف

ً
. فضال كي

ي المسلسل التر
 
ان الديكور الديكور ف

 واإلخراج وإنتاج المسلسالت. 
ي رسدية  يهدف البحث: 

 
ي يمكن من خاللها توظيف الجانب الجمالي والدرامي ف

الكشف عن الكيفيات واالشتغاالت التر
كي 

ي المسلسل التر
 
 الديكور ف

ي رسدية الديكور  حدود البحث: 
 
ي تعتمد عىل التوظيف الجمالي والدرامي ف

كية التر : المسلسالت التر الحد الموضوعي
: قناة  ي

ي أنتجت عام mbc)مسلسل حريم السلطان(. والحد المكات 
: المسلسالت التر ي

 .2011، والحد ألزمات 
 تحديد المصطلحات: 

وتتابعها مثل رسد الدروع أي نسجها فالرسد اسم جامع للدروع الرسديات: لغة: "الرسد اكتفاء برسد األسباب بذكر سياقها 
 .(313، صفحة 1999)الرازي،  وسائر الحلق"

ي يهدف 
ي اإلنتاج الفت 

 
ي هو الحكي أو القص المبارسر من طرف الكاتب أو الشخصية ف

ي فت  : "مصطلح أدت 
ً
 إلاصطالحا

 .(210صفحة  ،2004)البشالوي،  واألزمات" حداثتصوير الظروف التفصيلية لل 
: الرسد هو فعل قابل للحكي من الغياب  ي

الحضور وجعل ذلك الحكي قابل للتداول سواء أكان فعل  إلالتعريف اإلجرات 
 .  واقعي أم خيالي

 
ي السينما والتلفزيوناألولالمبحث 

 
 : الديكور ف

ي مكان عيشه ويطوره باستمرار بوصفه مأواه 
 
منذ بدايات اإلنسان القديم عىل كوكب األرض صار اهتمامه منصب ف

ووطنه الصغتر الذي يحميه، وحتر عندما اتخذ أسالفنا من كهوف الجبال بيوت لهم، فهم اهتموا بتطويرها ولعدم وجود 
سومات ونحت من أجل تجميل المكان أوال، ومن أجل حاجيات تستخدم لملء المكان صار العمل عىل الجدران من ر 
، فمنذ أن نشأت فكرة الديكور حمل 

ً
ي الحقا

ية أو فكرية وهذه الحقائق أهدافإيصال أفكار لمن يأتر ا عملية وجمالية وتعبتر
ي الوقت والفضاء(( إذ صور لنا النشأة 

 
ي ))رحلة ف

الذي اتخذ   لنإنسان القديماألولما شاهدناه من خالل الفيلم الوثائقر
 لهم، 

ً
ي عرض هذه الحقائق عىل أدلة وبراهير  علمية.  إلمن الكهوف الجبال مسكنا

 
 يومنا هذا مستندين ف

أن الزقورات الضخمة، والثور المجنح، والبوابات الملونة الضخمة هي أيضا من مدلول مبارسر للحضارة  إليقودنا هذا 
ي ف
 
ي ذلك العرص  إليلم )طروادة( أرشدنا الديكور العراقية القديمة، وهكذا بالنسبة للهرام، ف

 
الحضارة اليونانية القديمة ف

 تحت مظلة الديكور، وهذا ما  حداثفكانت معلومة نوعية تربط بير  الشخصيات من جهة واأل 
ً
من جهة أخرى زمنيا

، فقد استعان )كريفيث( من أجل إبالغ المشاهد بزمن الحضارة العراقية القديمة 
ً
ي فيلم )التعصب( ايضا

 
بناء  إلرأيناه ف

، ديكور يماثل بوابة عشتار العراقية، فكانت هذه لعالمة االيقونية وسيلة ربط محكمة بير  الموضوع والشخصيات 
ً
زمنيا

ي مكان األ 
 
ي فلم )المومياء(، فقد ظهرت األهرامات كعالمة مهيمنة ف

 
ي ضمن  إل، كذلك الديكور وبالنظر حداثأما ف

إنه يأتر
تب من  الذوق العام لصاحب المكان بيته مكان عمله او غتر ذلك فان الشخصية تلك تتبت  بطريقة أو بأخرى ما يتر

محارب( ))يظهر البالط الملكي الخاص بالملك  300يكور مثال ذلك فيلم )إيحاءات نفسية وفكرية نستنتجها من الد
ي ظهرت ضمن  إل، الذي يدعي األلوهية.. وفيه الديكور الغريب إضافة األولالفارسي خشايارشا 

الموجودات الغريبة التر
سة و  ي فضاء الديكور من حيوانات مفتر

 
ي الفيلم وتلك الموجودات كانت تتحرك ف

 
ها تنم وتؤكد معظم اللقطات ف غتر

ي للفلم 
الشخصية الطاغية والغريبة لهذا الملك(( إذ أبهرت الديكورات المشاهد وكذلك عززت من الجانب التقت 

ي 
 
ي تحركت ف

 عن اإلكسسوارات التر
ً
ي انقرضت زممنا فضال

ي كثتر من الموجوات الغريبة التر
 
ي فعرضت ف

والجانب المعلوماتر
ا عملت بشكل متناغم لتعطي بالمحصلة النهائية للعمل األفضاء الديكور وأيضا اإلضاءة وزوايا ا المحددة  هدافلكامتر

 لهذا التصميم. 
ي تقام من خالل 

ي العروض التر
 
ي إذ وظف الديكور ف

ي المرسح اإلغريقر
 
كانت بداية توظيف للديكور ضمن حقل الفنون ف

ها من األثاث الذي استخدام الموجودات الحياتية عىل خشبة المرسح من كراسي وأرائك وموائد وأي ضا مشاعل وغتر
ي الحياة العامة "بدأ النظر 

 
العمارة والنحت والتصوير عىل انها من الطراز االعىل وذلك االعتقاد بانها فنون  إليستخدم ف

ي تهدف 
 .(41، صفحة 2020)مهدي،  تحقيق البهجة" إلمعنية بالجوانب الجمالي والثقافية التر

ي بدايتها يوظف فيها الديكور لملء فضاء اللقطة لكن وبعد قرون شهد العالم والد
 
ي كانت ف

ة الفن السابع السينما التر
رسعان ما تطور توظيف الديكور واستخدم كنرص اساسي من عنارص اللغة السينمائية إذ تجاوز الديكور جانب مىل  الفراغ 

ي اللقطات بل وظف أل
 
ي السينما والتلفزيون هدافف

 
انسير  من المرسح  جمالية ودرامية ورسدية ف واشتقت السينما المتر 

ي الفنون التشكيلية صانع الفيلم  
 
ي المرسح وف

 
 للمألوفات المرئية ف

ً
 غريبا

ً
 ويمثل التحاما

ً
انسير  اكتر تعقيدا "إذ صار المتر 

تيب ما أن يتم تصو  ي األبعاد غتر إن هذا التر
ه المخرج المرسحي يرتب األشياء واألشخاص ضمن فراغ محدد ثالتر يره كنظتر

" إلحتر  ي
ء الحقيقر ي

،  صورة ذات بعدين للشر ي
. إذ ان الديكور صار من األجزاء المهمة داخل (76، صفحة 1981)جانينتر
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إطار الصورة ويكشف مكنونات اللقطات ويعت  أيضا عن الحاالت الجمالية واإلبداعية كذلك يعت  الديكور عن الحالة 
 لك الن الديكور ال يمثل عمق اللقطات فحسب بل عمق الشخصية كذلك. االجتماعية للشخصية أو الديانة أو التوجه ذ

امج، وصارت  امج بأنواعها، وديكورات الت  ، من خالل ديكورات الت 
ً
ي التلفزيون فشكل الديكور اهمية بالغة جدا

 
اما ف

. وا ي صارت تبهر الجمهور بشكل كبتر
لتوظيف الجمالي القنوات الفضائية تتمتر  من خالل الديكورات الخاصة بها التر
ي تمثل ألوانوالرمزي أيضا للون مع هذا الديكور إذ تطورت اإلضاءة و 

رية التر ها وأصبحت أالن تعرف باإلضاءة اللتر 
ي 
 
 ف
ً
 مهما

ً
ي سي أوى الديكور دورا ة مثل برامج المسابقة والمواهب عىل شاشة االم ت  امج الكبتر ي الت 

 
سينوغرافيا رائعة ف

جعله  إلاثارة إعجاب المشاهد و  إلباالتحاد مع عنرصي اللون واإلضاءة "تهدف الصورة جمالية الصورة التلفزيونية 
ي  إليشعر بأحاسيس معينة وهذا ما يفيد علم الجمال او علم االحساس وننظر 

 
علم الجمال لنعلم ان الصورة تؤثر ف

 .(219، صفحة 2013)امون،  حواسنا ونفوسنا وخيالنا وأحاسيسنا وذوقنا"
امج التلفزيونية لجذب  األمر ي الت 

 
عدد من  أكت  الذي ساهم بإضفاء الجانب الجمالي وفخامة الذوق العالي والتصميم ف

ي 
 
امج وأصحاب المؤسسات اإلعالمية لما يجنه من فوائد مادية حتر ان ف ي الت  المشاهدين وهو الهدف الرئيس لمنتج 

امج المسابقات والمواهب ))ارب ايدول(( ن ي المراحل المتقدمة يصمم ديكور لكل أغنية من بعض الحلقات بت 
 
شاهد وف

 مع كلمات وإيقاع األغنية "يكتسب المنظر التصميمي من ديكور 
ً
ي المتنافسير  يكون ذلك التصميم ينسجم تماما

أغات 
 المتشكلة صمن هذه لوانوإضاءة جماليته من التناغم والتناسق بير  خطوط التصميم ونقاطه الرئيسية والثانوية واأل

ي إبراز سينوغرافيا كاملة خاصة بالبيئة الداخلية لفضاء تدور 
 
الخطوط والمساحات ورفاهية ونوع الخامات المستخدمة ف

 .(42، صفحة 2020)مهدي،  الوظيفية والحياتية بشكل عام" حداثفيه األ 
ي التلفزيون رسخ بالمحصلة الوظيفة الجمالية للديكور واسهم بشكل أ

 
ن االنسجام العالي بير  العنارص الفنية والديكور ف

ها بطريقة النسخ أي  امج الطبخ وبرامج الرياضة وغتر امج األخرى كت  ي الت 
 
ي ابهار الجمهور كما استخدم الديكور ف

 
فاعل ف

ي المنازل النموذجية ضمن 
 
االستوديو مثال ذلك فقرة مطبخ العراقية ضمن برنامج صباح الختر يا عراق نسخ ما موجود ف

ي جنب مهم  األمر نالحظ تصميم الديكور عبارة عن مطبخ كامل بكل ما يحتاجه الطباخ 
نامج وهو كرس  إلالذي يضق  الت 

ي الديكور الخاص بالمطبخ كذلك ووظف الديكور 
 
نامج وتنوعه ف ي عدد من المحطات روتير  الديكور االعتيادي للت 

 
ف

 غرف االخبار وجعلها عمق للشاشة 
ً
الفضائية العالمية بطريقة مغايرة وهي توظيف الفضاء الداخىلي للقنوات وتحديدا

ة أخبار  ي ضمن فضاء  bbcلتعمل عمل الديكور او تعمل ضمن فضاء الديكور مثال ذلك نرسر
ا توظيف العرض الخلق 

ً
وايض

ة   تمهيدية للخت  الذي سوف يطلق عىل الشاشة الديكور من خالل الشاشات الكبتر
ً
ي تعرض صورا

ات االخبار والتر ي نرسر
 
ف

ي اجتماعي او 
 
ي سياسي ثقاف

ي عن الديكور الذي هو من أساسيات أي برنامج تلفزيوت 
 ان يستغت 

ً
ان التلفزيون ال يمكن إطالقا

ها إذ ين ي الصورة، المسلسالت عىل اختالف أنواعها او األفالم من أهم نارص نجاحها وتمتر 
 
الذي  األمر شأ هذا الديكور ف

ي ميادين الفنون كافة النحت، التصوير، التصميم، 
 
يتطلب منه كثتر من الجهد الفكري والتخيىلي وسعة االفق االبتكاري ف

، ولنجاح عملية التوظيف البد له من معرفة  ي
ي خدمة المشهد التلفزيوت 

 
الجرافيك، ليتمكن من توظيف هذه الفنون ف

ي مكانها الصحيح الذي يخدم هدف أو فكرة عنارصها ا
 
لتشكيلية وإد ارك إمكانيات وخصائص وتأثتر كل منها وتوظيفها ف

نامج أو المسلسل لتحقيق األ ي جميل ومؤثر. وتؤدي ذهنية المصمم او  إلالمرجوة والوصول  هدافالت 
مشهد تلفزيوت 

ي بناء فكرة ديكور للعمل من خال
 
 ف
ً
 مهما

ً
الذي يلهم  األمر ل نوع المشهد او طبيعة الشخصية وتوجها مهندس الديكور دورا

المصمم لتكوين صورة ذهنية للديكور تكون عالم وفضاء وإيقاع حشي جديد "ان الصورة عبارة عن بنية مركبة تعيد 
ها أل  ي تعبتر

 
نها تتعامل تكوين عوالم فنية جديدة الرتباطها بخيال المصمم وتجربته اإلنسانية والمهنية مما يجعلها بليغة ف

ي بحساسية جمالية ترتبط مع  إلمع الصورة الذهنية للمصمم بابتكار واضح فتتحول 
ي يتفاعل معها المتلقر

خطاب فت 
ي المستقل من خالل الهدف التصميمي 

ه الشاخص وكأنها تحيا حياة خاصة بشكلها الفت  البعد الحشي البرصي وتأثتر
 .(56، صفحة 2020)مهدي،  الواضح"

ندس الديكور ومهندس االضاءة والمخرج اصحاب لوحة فنية توضع ضمن إطار اللقطة وهذه اللوحة هي إذ يعد مه
المشهد مستوحير  ذلك من أفكار النص المكتوب اذا يحدث التناغم الكبتر واالنسجام العالي بير  مهندس االضاءة 

ي من الم
ي بصورة عامة التر

ي ومهندس الديكور ويتجىل انسجام المشهد التلفزيوت 
فروض أن يتفاعل معها المشاهد المتلقر

ي الديكور واأل
 
ي ذلك العنارص المستخدمة ف

 
واإلضاءة وزاوية  لوانمن خالل تناغم وتآلف عنارص مكونة للمشهد بما ف

ي بحيث تتو 
 عن مضمون النص الدرامي او الفكرة العامة للعمل التلفزيوت 

ً
ا فضال الرامية بانسجام سلس  حداثاأل  إلالكامتر

ق تام مع المشاهد التصويرية التلفزيونية ذلك ألن هذه المشاهد تشكل بنية واحدة ال يمكن تقطيعها أو تجزئتها وتواف
ي الديكور "التصميم اختيار وتنظيم العنارص التكوينية من 

 
ي وضعة ف

ويركز مهندس اإلضاءة عىل ابراز المالمح الجمالية التر
ن خاللها عىل الوحدة البنيوية العضوية والتوازن و اإليقاع خط وشكل ولون وملمس وكتلة وفراغ بحيث نحصل م
ية و   خصوصية الفنان التعبتر

ً
ي مجسدا

ز (27، صفحة 2000)ابو راشد،  ه"أهدافالتفاعىلي للعمل الفت  ة تت  ي احيان كثتر
 
. وف

ي كث
 
تر من المشاهد اإلضاءة بأهمية سيكولوجيه متحدة مع الديكور أو فضاء الديكور من خالل تأكيد الظل والضوء ف
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ي المشهد 
 
ين الجزء التاسع الحظنا ف كي وادي الذئاب الحلقة الحادية والعرسر

مجموعة من  األولمثال ذلك المسلسل التر
ي بطل المسلسل يجلسون عىل شكل دائرة وقد كان توزي    ع الديكور بشكل متوازن خلف الشخصيات وبعمق 

معاوت 
 لواقعية مكان التصوير وهي صالة 

ً
ل الحظنا عمق الديكور اضاءة باهتة وكثتر من اسقاطات الظل عىل متفاوت نظرا  

مت 
كتر  ينصب بشكل 

ي  أكت  الديكور مما جعل التر
 
عىل الشخصية الرئيسة واالخرين إذ أعطت اسقاطات الظل والضوء ف

ح خطة للعمل الرسي مما استدع المزيد من االنتباه ي كانت ترسر
من  العمق المزيد من الوضوح عىل الشخصية التر

 المشاهدين. 
 

: التوظيف الجمالي والدرامي للديكور:  ي
 
 المبحث الثان

ات وتقارير ومسلسالت وافالم  ألوانينفرد التلفزيون بتعدد  الفن فيه وتعدد وسائل االتصال بالمشاهدين من برامج ونرسر
ي عنرص الجمال والدراما 

ي مخاطبة المتلقر
 
ي لكنها تجتمع عىل عنرصين ف

تعتمد تختلف بطرق العرض والتواصل مع المتلقر
، بل ان نسبة من المحطات التلفزيونية توظف الديكور جما  من او التشويق الدرامي

ً
جل ايصال الفكرة المقررة أليا ودراميا

ي ان 
نامج الذي يعرض عىل قناة الحرة "تمتاز الصورة التلفزيونية فير  ان لها أكتر من وجه، يتيح للمتلقر مثال ذلك الت 

ي كل ما يقدمه من 
 
ل الجمال كسمة أساسية ف يقرأها بأكتر من صورة وشكل ولعل من السمات البارزة للتلفزيون انه يختر 

ي شكلها الهندسي بالخصوص بعد ان تحولت من صندوق 
 
ي ان الشاشة أكتسبه سمة جمالية ف

 
خالل الشاشة بل وأولها ف

ي  إلسحري 
 
ي السينما والتلفزيون من (210، صفحة 2017)مشذوب،  البيوت" أغلبشاشة سينمائية ف

 
، يعد الشكل ف

ي المشا ي فالشكل يوضح ويتر
ي أي عمل فت 

 
ي ابرز مالمح الجمال ف

ي العمل الفت 
 
ي ترتبط ف

هد بماهية الموضوع والعنارص التر
بشكل رصير  والذي يشكل الديكور جزء مهم منها من شأنها مضاعفة سحرها وجمالها وحيويتها وتقوية االرتباطات 

 ينظم عنارص الوسيط السينما والتلفزيون وهي عنارص مرتبطة احداها باألخرى وا
ً
ي االنفعالية وتعميقها والشكل ايضا

لتر
ي ويقصد به االرتباط بير  كل عنارص اللغة السينمائية والتلفزيونية ومن هذا 

يتضمنها العمل وتحقيق االرتباط بالعمل الفت 
ي تتحرك بها الشخصية 

ي ضمن البيئة التر
ز ارتباط الديكور بالشخصيات بشكل كبتر باعتبار ان الديكور يأتر االرتباط يت 

من اهتمامات الشخصية او جزء من االسقاطات النفسية للشخصية. "يدل الشكل  وبطريقة او بأخرى يمثل الديكور جزء
ي حالة الفن التمثيىلي وكما يشتمل كذلك عىل 

 
ي تتحقق بتنظيم المادة الحسية او الموضوع المصور ف

عىل نوع الوحدة التر
ي 
 
ي للمساحات اللونية والتوازن او التضاد ف

تيب المكات  ية والتر ،  هذه المساحات"تنظيم الداللة التعبتر ، 2007)ستولنتر 
 . (341صفحة 

ي يؤدي فيها الديكور دوره البد من معرفة العنارص التشكيلية وادراك  إنجاحن أ
ي المجاالت التر

 
عملية التوظيف للديكور ف

نامج أو المسلسل أ ي مكانها الصحيح الذي يخدم هدف أو فكرة الت 
 
ات كل منها وتوظيفها ف و امكانيات وخصائص وتأثتر

ي إحدى مشاهد )فلم الغضب(  إلالمرجوة منها والوصول  هدافالفلم لتحقيق األ
 
مشهد جميل ومؤثر إذ نالحظ ف

احة من القتال الدامي هذه الشقة فيها فتاتان والديكور  إلنالحظ بطل الفيلم ومجموعه من الجنود يدخلون 
شقة لالستر

ي قصدها المخرج وضمن موجودات الديكور الجميل فيها عىل الرغم من بساطته إال إنه يبعث عىل 
الطمأنينة والراحة التر

ي راح أحد الجنود يعزف عليها هذه االنغام 
عالم جميل بعيد  إلصبحت بمثابة النقلة النوعية للشخصيات أآلة البيانو التر

 م
ً
ي الجانب الجمالي والجانب الدرامي لينسجم تماما

 
ي عن الحرب وهنا اخذ الديكور الدور الكبتر ف

 
ع ما كتب من دراما ف

ن البلدة كانت تعج بالدمار إال ان االنسجام العالي والتنسيق والذوق أوجد مكانا للجمال أالفيلم عىل الرغم من  أحداث
ي وبدونها يفقد قيمته الجمالية كما يفقد كونه عمل 

وسط هذا الركام "فالقيم الجمالية تشكل العمود الفقري ألي عمل فت 
ي لهذا برزة الحاجة 

ي ليتم من خالأتحديد  إلفت 
لها تحقيق كافة المتطلبات الجمالية والتشكيلية سس تصميم العلم الفت 

 خصوصية الفنان 
ً
ي مجسدا

ي وب  هذا يمكن اعتمادها كمقياس لجودة ودرجة االبداع وجمال العمل الفت 
للعمل الفت 
ية و  ،  ه غاياته"أهدافالتعبتر  .(14، صفحة 1984)نظمي

كيب المشهد من أ ي تدخل بتر
كور كرافك تصوير و اخراج تجعل من المشهد لوحة دي إضاءةن العنارص الفنية الجمالية التر

ي عالم التكنولوجيا الرقمية 
 
ة الحاصلة ف فنية تنطبق عليها كل معاير القيم الجمالية واالبداعية واليوم وبعد الموجة الكبتر

ي الفنون السينمائية وال
 
ي منأى عن التطور الهائل واالبداع والذي ينصب جزء كبتر منه ف

 
ي لخلق لم يكن الديكور ف

تلفزيوت 
ي هذه الفنون وصار الهدف الجمالي والدرامي للديكور الشغل الشاغل لصناع األعمال 

 
االبهار والجمال المهم والمطلوب ف

ي هي نتيجة 
ي تصور الواقع من خالل اللقطات والزوايا التر

السينمائية والتلفزيونية واالشتغال عىل العنارص الفنية التر
ي 
ك هو إطار الصورة إذ تتمتر  الصورة التلفزيونية  الختيار معير  واقتطاع جزت 

ي لها قاسم مشتر من العالم الخارح 
والسينمائية بأنها ال تدل عىل نفسها وحيدة بل انها حلقة من سلسلة طويلة مرتبطة الواحدة باألخرى "تظهر شاشة 

ي تعير  تخوم المنظر ال تتسبب ظاه
 اال لهذه النافذة فالمنظر العرض بمثابة نافذة مفتوحة عىل افق والحدود التر

ً
راتيا

ي،  يواصل امتداده من جهة ومن أخرى" ي (146، صفحة 1964)ميتر
 
ة ف . وان كل لقطة تظهر عىل الشاشة لها أهمية كبتر

ي هذه اللقطات والمشاهد الفضاء األوسع لهذه النافذة وألنه 
 
استالم الفعل وتسليمه لتكون المشهد أذ يمثل الديكور ف
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ي  يأخذ المساحة
 
ة ف ي تظهر عىل الشاشة فانه البد من أن يكون جزء من  أغلبالكبتر

االحيان كخلفية للشخصيات التر
الحدث الذي يعرض ويتمحور الجانب الجمالي للديكور بازا "تتشكل تكوينات الفضاء الداخىلي بواسطة االيقاع البرصي 

ي  ألوانالتشكيىلي من حركة 
تحمل معان متعددة وذلك بفضل تقنيات متنوعة متموجة واضاءة تصوغ رسالة مرئية للمتلقر

اسل من داخل شكل الفضاء وهيأته من خالل الخطوط وانواعها واتجاهاتها والكتل وحجومها واأل وتدرجاتها  لوانتتر
حها المصمم بقصدية واختيار مدروس"  .(41، صفحة 2020)مهدي،  وتقديمها وفق خطة تصميمية يقتر

ي ان ذلك التوظيف الخاص بالدي
 
ي فيلم ))مدينة الخطايا(( لوحظ ف

 
 ف
ً
كور والذي يعتمد عىل االيقاع البرصي تجىل واضحا

ي كثتر من 
 
ي شوهة ف

 والتر
ً
هذا الفيلم التوزي    ع الغتر اعتيادي لمصادر االضاءة وزوايا التصوير كلها كانت غتر اعتيادية تماما

ي هذا البح
 
ث الديكور وكيف ولد احدث خلخلة قصدية اثارة المشاهد الشخصيات البارزة عىل الشاشة لكن ما يهمنا ف

قب  ي بعض المشاهد أوجد حالة من التشويق والتر
 
انتباه المشاهد حيث كان هذا التضارب الحاد بير  االضاءة والديكور ف

ي موجودات اللقطات والديكور هو اساسي  أكت  تركتر   إلواالستفزاز للمشاهد أرغمه 
 
الستيعاب هذا التخلخل المقصود ف

ي 
 
ي المشهد السابع إذ دخل بطل الفيلم  ف

 
عشيقته وكان  إلهذا التخلخل واحدة من موجودات الديكور وهذا حدثت ف

فضاء الغرفة بالكاد يرى باستثناء رسير النوم الذي حدث عليه مضاجعة بير  البطل وعشيقته ركزت االضاءة عىل هذا 
ي اللون لكن تنسيق االضاءة وللون الجانب من الديكور مع ان الفيلم كله عرض بتقنية األبيض و  يط السلت 

األسود والرسر
ي الفيلم 

ر
الذي ولد انطباع لدى المشاهد بأن هذه  األمر عىل الرسير صاحبه تناغم اخر وهو تلوين صورة العشيقة دون باف

هم الفتاة تشكل لهذا البطل المتنفس الوحيد وسط هذا الركام كذلك أبرزت الجانب الجمالي لشخصية الفتاة وسا
 الديكور مع االضاءة بالفعل الدرامي للنص. 

ي لكل   عن الجانب التأثتر
ً
كما ان اللون المكان بشكل عام والديكور بشكل خاص تخضع لمضامير  ورؤى متعددة فضال

ي الجانب النفشي والجانب هذا يخضع بشكل اساسي عىل الذوق العام للمصمم او مهندس الديكور اذا ليس من 
 
لون ف

ي مكان التصوير يحمل سمة درامية او رسدية فالجانب الجمالي بواقع الممكن ان يك
 
السمه البارزة  األمر ون كل ديكور ف

ي االعمال السينمائية والتلفزيونية إذ إن له التأثتر الكبتر الذي يثتر مشاعر المشاهد ويساهم بتقبل الموضوع 
 
للديكور ف

 أكت  وتقبل  أكت  رسر يحب الجمال ويدركه ويتعامل معه برسعة بمختلف الجوانب والمشاهد حيثما اشتغل إذ بطبيعة الب
ي شتر المجاالت التأثتر الساحر لذلك نجد ان نجوم هوليود والنجود العرب تغلب عليهم صفة 

 
من القبح إذ ان للجمال ف

الذي كرس المزيد من المحبير  والمعجبير  حولهم مما يجذب الكثتر من المتلقير  ألعمالهم  األمر الجمال والوسامة 
،  "تعرف القيمة الجمالية بأنها الحاجة النفسية او الدافع الغريزي إليجاد التوازن النفشي والطمأنينة" ، 1984)نظمي

 اجتماعية وفكرية وثقافية و (64صفحة 
ً
ي يكتسبها الفرد .كما ان للقيمة الجمالية أبعادا

دينية تؤثر وتتأثر بجملة المعايتر التر
من المجتمع فالقيم الجمالية تختلف من بلد آلخر من شعب آلخر بل ربما من حي لجي اخر فأبناء الطبقة الكادحة يرون 

ي فيلم )التايتنك( وظفت معايتر ال
ي القيم الجمالية غتر ما يراها أبناء الطبقة الغنية او االرستقراطية فق 

 
قيم الجمالية ف
ي يقطنها لم يَر 

المشهد عندما يجالس بطل الفيلم من الطبقة الكادحة الفتاة االرستقراطية فانه ونتيجة لتأثره بالبيئة التر
ي الجلسة الفخمة والمبالغ واأل

 
اقة والديكورات الفخمة فيها ربما مما دعاه القتيادها  لوانمتعة ف المكان  إلالمؤثرة والت 

يحتفل به البسطاء اسفل الباخرة ورأينا المكان البسيط وكيف كانت المتعة عىل أوجها ويعدونه من أجمل  البسيط الذي
ي تصميم مكان التصوير  لواناألماكن وأمتعها عىل الرغم من عدم توظيف أي من األ

 
او الديكورات إال ان الذوق العام ف

ي تحركت ضمن ا
لديكور أضق  اللمسة الجمالية بل جعل المشاهد يتفاعل والديكور البسيط واالزياء واإلكسسوارات التر

ي األعىل "ان لون الجدران يحدد لون الستائر الثنائية ولون جميع اقمشة 
 
معها اكتر مما تفاعل مع الديكورات الفخمة ف

 قبل القيام التصوير ويستحسن ا
ً
 جدا

ً
ي البداية مهما

 
لقيام االثاث والتكسيات االرضية لذلك يعتت  تحديد اللون ف

ي للمكان"
. يؤثر اللون بشكل آخر عىل الرؤية للعير  (70، صفحة 1984)ضاهر،  بمحاوالت اولية لمعرفة التناسق اللوت 

 بالفرح واالسود 
ً
ي شعورا

ي حياتنا الجمال ويمنحها معت  خاص فاللون األبيض يضق 
 
ي عىل األشياء ف

ية فاللون يلقر البرسر
ي شعور بالحزن وبالتأكيد إن هنالك لكل شعب عا

 لنإنسان فاللون االزرق يضق 
ً
 نفسيا

ً
داته وتقاليده كما يؤدي اللون دورا

ي فلم ))ماتركس(( 
 
ي السينما ف

 
 ف
ً
ودة واللون األحمر نقيض ذلك فهو يشعرنا بالدفء والحرارة ونالحظ ذلك مجسدا بالت 
ي البطولة يتق

 
ك معه ف ي غرفة بالطالء األبيض عند مشهد مقابلة بطل الفيلم مع بطل الفيلم االخر الذي يشتر

 
ابلون ف

 بأن العالم القادم سيكون أفضل بعد انجالء اآلالت القاتلة وحملت معت   
ً
ودون أي ديكور إذ حملت الصورة معت   دراميا

المستقبل عكس المكان السحيق الذي عاش به المنقذون والمعت  االخر الذي كونه االبيض باتساع هذا العالم مستغلير  
ي الخداع البرصي عىل سبيل المثال طالء غرفة بالون فاتح كاألبيض بذلك التأثتر ا

 
لنفشي للون األبيض "يستخدم اللون ف

شعورنا باتساع المكان وعند طالئها بلون قاتم كاألسود يوحي لنا بضيق المكان مع ان المساحة واحدة ف   إليؤدي ذلك 
"  .(84، صفحة 1984)ضاهر،  كلتا الحالتير 
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: المبحث الثالث كي
ي المسلسل التر

 
 : رسدية الديكور ف

 داخل اإلطار، فقط، ولكن بسبب الكم الهائل من المدلوالت 
ً
ي عملية تمثله ماديا

 
أن أهمية هذا العنرص الشكىلي ال تكمن ف

وع للولوج  ي يوحي بها او يرشد إليها، فالديكور نقطة الرسر
ي  حداثأعماق الشخصية أوال، وأعماق األ  إلالتر

، وهذا يعت 
ً
ثانيا
وجه  حداثتوافر قدرة تأويلية تربط البت  العميقة بالبت  الظاهرة إلنتاج معان جديدة، لذا فإن ارتباط الديكور بزمن األ 

ق االوسط ركز  ي الرسر
 
ي سيطرة بشكل كامل عىل الدراما ف

كية التر ي الدراما التر
ي يمتلكها هذا العنرص فق 

من أوجه التعبتر التر
 من االرتكاز عىل منتجو المسلس

ً
ي بعض االحيان مبالغ بفخامته وذلك انطالقا

 
الت عىل استغالل الديكور بشكل كبتر وف

كي الجانب 
ي المسلسل التر

 
كية والذوق الرفيع إذ تعدت مهمة الديكور ف ي تتمتر  بها الديكورات التر

جمالية التصميم التر
ي كثتر من المسلسالت لتقديم الجمالي واشغال الكادر ضمن تكوين اللقطة او ايجاد التواز 

 
ن الصوري بل وظف الديكور ف

ي المشاهد دون اللجوء  ي ))مسلسل حريم السلطان(( الحلقة  إلمعلومات رسدية تتر
 
 الجزء األولالحوار وشاهدنا ذلك ف

ي المشاهد 
 
ي تعرفنا بشكل مبارسر من خالل الديكور  إل ودون اللجوء األولالثالث وف

ي  حداثان األ حوار أو تايتل تعريق 
التر

ي ديوان ملكي و 
 
ي  أحداثتجري ف

 
ي الشهد الثالث فقد كانت وقفة بطلة المسلسل )هويام( وهي تقف ف

 
تاريخية كذلك ف

فة مرتفعة عن االرض تتوسط عمودين ضخمير  يمتدان  ي الديكور عزز من الحوار الذي رسدته وتبينت  إلرسر
 
االعىل ف

ي تطمع بأن تكون لها سلطة وج
ء عالمة أيقونيه، تدل عىل المكان شخصيتها التر ي

 بشتر الوسائل والديكور قبل كل سر
ً
اها

ي السينما أو التلفزيون 
 
ي ويعد المكان الجزء األوسع والفضاء الكبتر والوعاء الذي تدور خالله وفيه القصة سواء ف

 
الجغراف

ي وعن
ي يشاهدها المتلقر

ي الشاشة أي التر
 
دما تحدد الصورة ضمن مكان والمكان هو المسافة المحددة ضمن االطار ف

يشتمل الموجودات من ديكور شخصيات اكسسوارات وجميع ما موجود ضمن هذا االطار وبالتالي فإن هذا المكان يولد 
ي بناء شعور 

 
ي السينما ف

 
ي بطريقة أو بأخرى "يسهم المكان ف

حالة تجاذب أو تنافر بينه وبير  الشخصية يتفاعل معها المتلقر
ي والمم

ي تكامل مزدوج للمتلقر
 
ثل الذي يختلف لديه الفه مع المكان واحساسه بِه مع استنهاض مشاعره وافكاره لتسهم ف

ها ويحمل المكان حلول وطموحات تمثل خالص الشخصيات ويكون موضوع التغيتر والمستقبل وشعور  الصورة وتأثتر
ي تربطه"

،  االنسان وارتباطه بالمكان يختلف حسب نوع العالقة التر ، إذ ان االنسان بطبيعة (81صفحة ،  2014)عىلي
ب من المكان المألوف لديه بيته مكان عمله بمختلف المستويات وعىل  تكوينه الخلقية يزداد شعوره باألمان كلما اقتر
ي 
 
ايد كلما ابتعد عن المكان الذي يألفه وهذا الخوف ونقيضه االمان يهم بشكل كبتر ف  

العكس من ذلك فالقلق والخوف يتر
ي دعم عم

 
ي فيلم ))التايتنك(( وضفت هذه السمه للمكان والذي يشغله ف

 
ي الدراما بشكل عام ف

 
لية الرسد القصصي ف

وع بعملية  ي حول العثور عىل حطام التايتنك والرسر
الديكور والشخصيات وظفت بطريقة رائعه من خالل الرسد الصوتر

ي نهاية الفيلم شاهدنا روعة االنتشال وحضور الناجية الوحيد من هذه الكارثه )روز( عىل ظهر السف
 
ينة المنقذة وف

األسف حيث التايتنك وكيف ظهرت  إلالتوظيف للديكور بعملية المكس عندما وقفة عىل حافة سفينة االجالء والنظر 
ا  ح صورة من دون أي حوار جدير بالذكر ان الحوار انقطع بشكل كامل وصار االعتماد عىل حركة الكامتر الديكورات لترسر

اض المكان والديكور لرسد كيف كانت التايتنك وإلثارة عواطف المشاهدين رسد الديكور هنا كثتر من السطور باستعر 
ي الفخامة آنذاك   حداثواأل 

 
أولها ان السفينة حطام وعتر عليها واآلخر كيف كانت الديكورات والجمال والذوق الرفيع ف

ي كما إن للصورة بشكل عام معاٍن وهنالك لقطات يشتغل المخ
رج فيها عىل عنرص الديكور بشكل اساسي لرسد العمل الفت 

"اذا كانت الصورة تتضمن معت  ما فيجب بالتالي ان يقرأه المرسل اليه الو المشاهد وهذه كل مشكلة تفستر الصورة 
ة اننا ال نرى الصورة بطريقة وحيدة يحددها كليا جهاز االدراك واننا  ال نرى فيها والكل يعرف من خالل التجربة المبارسر

 عن اطارنا 
ً
ي بعيدا

ي او زمت 
ي اطار مكات 

 
ي يتم انتاجها ف

 اال ما نستطيع فهمه وبالتالي فان الصورة التر
بكل ما للكلمة من معت 

"  قدر ممكن من التفستر
ي تتطلب اكتر

، نفهم من خالل ما تقدم ان الصور (344، صفحة 2013)امون،  هي تلك التر
ي نراها كل يو 

وري ان تتضمن عالمات مشفره بحاجة االعتيادية التر ي حياتنا ليس بالرص 
 
ي هي  إلم ف

ي األفالم التر
 
تفستر أما ف

ي نعيشها فهي بحاجة 
تفستر وذلك لالعتماد الكبتر عىل الديكور لرسد  إلليس من اطارنا المعارص او ليست بالحقبة التر

ي فيلم )
 
ي رسد تفاصيل مهمه ابرزها تاريخية أو دينية أو اجتماعي إذ إن ف

 
(( أدى الديكور دور كبتر ف ي

)السكندر المقدوت 
ي المشاهد االفتتاحية كم كشف 

 
اء الذي تتمتع به ف ي والتر

تفاصيل مهمه ودقيقة حول الحضارة اليونانية والجانب العمرات 
ي الشعب البابىلي من خالل الديكورات ال

 
ضخمة لنا مشاهد احتالل بابل عن الجانب الحضاري الكبتر والتطور العظيم ف

اث هو ليس ب ي مدينة بابل أنذاك وكيف ان بابل كانت اجمل من اليونان، إن احضار التاري    خ القديم او التر
 
 األمر للقصور ف

ء داخل اطار الصورة  ي
 فهنا يتحول كل سر

ً
ي بالصورة  إلالسهل اطالقا

ح ويضع المتلقر لسان للرسد وابرزه الديكور إذ يرسر
ي تلك الحقبة 

 
ي كانت ف

ضة التر ي محاورته وتأويله بكيفية تراجعية لعله المفتر
اث وتملكه من جديد يقتص  "استعادة التر

. وما يهم البحث هنا االستنطاق الذي نستقيه من (13، صفحة 2014)معزوز،  يبوح بما فيه من خالل استنطاق مكنونه"

ي تجلت من خالل الديكو 
 إلر اذ اشار مهندس الديكور الديكور ففلم ))طرواده(( تضمن كثتر من هذه االستنطاقات التر

ي توزي    ع الديكورات واأل
 
ي التصاميم الخاصة بطروده وأعطاها مسحة الهدوء ف

 
ه ف ي تنم عن  لوانذوق عالي وجمالية كبتر

التر
ي الديكور واأل

 
ير الملك ))اجامنون(( كثتر من الفوضوية ف ي رسدت  لوانثقافة المملكة بينما أعط الجانب الرسر

الغريبة التر
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ً
ح البيئة فضال ن العنارص االخر ان هذا الملك ليس بالملك العادل أو إنه الملك المتعصب المتطرف يفرس الديكور ويرسر

ل دائرة او غتر ذلك ما يكشف  إلالمكانية دون اللجوء   
 انا هذا المكان قرص او مت 

ً
الحوار فمن خالل الديكور نعرف تماما

 للسان تعد رسالة غتر هيكلة او غتر الديكور عن الجوانب الدينية والحالة االجتما
ً
عية للشخصية "ان الصورة وخالفا

 او انماط مقلوبة او مدونات فالصورة المعزولة 
ً
مبينة ولتوضيح الرسالة يقوم المرسل بتنظيمها وفق بت  موجودة سلفا

ح او تضم الصورة  ي ولضبط المعت  المقتر
 رج ضمن صور أخرى"عالمة مرئية او تد إلتبدو حاملة للعديد من المعات 

ي  (36، صفحة 2017)مشذوب، 
ان اكتمال المعت  وتقديمه بشكل سلس للمشاهد يعتمد عىل انسجام وتوحد اللغات التر

ي تعتمد عىل كثتر من الوسائط منها الديكور 
ي يراد ايصالها التر

يخاطب بها المشاهد لتوليد عملية رسد قوة الرسالة التر
ي كشف

 
الشخصية واالبالغ عنها و الزمن هو المدلول المبارسر المستقرأ من الديكور، حتر وان   الذي يأخذ الدور األهم ف

ز هنا عملية تجزئة الديكور وغموضه، للداللة  حداثكانت األ  الفيلمية تتناول زمن أسطوري او خيال علمي مجرد، إذ تت 
 مساعحداثعىل عدم واقعية األ 

ً
ي هندسة الديكورات تشكل عامال

 
ي من ، والغرائبية ف

ي عملية تقبل ما يراه المتلقر
 
 ف
ً
دا

ي فيلم )الماتركس(، نرى ان صانع العمل عمد  أحداث
بناء ديكور غريب ومقتطع عند عرض  إلأسطورية أو خيالية، فق 

 عن ديكور  حداثاأل 
ً
ي فضاء متسع غريب الطرز والبناء، فضال

 
ي تجري داخل السفينة او حولها، وهي تسبح ف

الفيلمية التر
 من مصداقية األ المزار وا

ً
 مهما

ً
ي شكلت جزءا

ية الهائلة التر ي بناء الديكور وآلياته  حداثلبرسر
 
ي الفيلم، فالغرابة والحداثة ف

 
ف

ي نحصل بها عىل المعلومات 
تبط بزمن مستقبىلي أخر. "الطرق التر  خارج حدود الزمن المدرك لتر

ً
ي زمنيا

نقلت وعي المتلقر
ل المعايشة حول الشخصية متعددة تارة نتيجة قوانينها الثقافية وتارة نتيجة لقوانينها الجسدية وتارة اخرى من خال

ي فيلم فيوري إذ (21، صفحة  2014)فينتورا،  البيئية واالجتماعية والمكان الذي تتحرك به الشخصية"
 
، وشاهدنا ذلك ف

ة عن شخصية  كت  حصلت الدبابة فيوري عىل الحصة األ  ي كرست وقدمت معلومات كثتر
ي المشاهد واللقطات التر

 
ف
ء.  البطل الذي أصبح ألة تتبع األوامر العسكرية ي

 دون أن تأبه ألي سر
ي عملية الرسد ويرشدنا الديكور إ

 
ة تساهم ف الوضع االجتماعي ومستواه )قرص، شقة، سجن،  إلن للديكور اشتغاالت كثتر

، يوظف الديكور نفسيا للداللة   عن االرتباط بالوضع االجتماعي
ً
ترف(، ترتبط كل هذه الدالالت بماهية الديكور، وبعيدا

ي "عملت عىل تضمير  المكان بدالالت نفسية ودرامية من عىل غرائبية األفعا
ية األلمانية التر ي أفالم التعبتر

 
ل، كما ظهر ف

 .لوانخالل الديكورات الضخمة والغريبة األشكال فال يمكن ان يرتبط العقل السوي بديكور غريب الشكل واأل
ات اإلطار النظري:   مؤرسر

ي الصورة سواء  .1
 
 ف
ً
ي السينما أم التلفزيون. يمثل الديكور مستوى جماليا

 
 أكان ذلك ف

ي المشاهد بمعلومات مهمة حول تاري    خ العمل  .2 ي االعمال التاريخية فهو يتر
 
ة ف يشغل الديكور اهمية كبتر

 . ي
 التلفزيوت 

ي كشف  .3
 
ي تسهم ف

ي حقل الرسد الدرامي بشكل مهم من خالل تقديم المعلومات المهمة فهي التر
 
سيشغل الديكور ف

 لمسلسل الذي يشغل الديكور. شخصية بطل الفيلم أو ا
 الجانب التحليلي للبحث

، وذلك "ألنه يقوم عىل وصف ما هو كائن  منهج البحث:  ي التحليىلي
ي ضوء طبيعة البحث اعتمد الباحث المنهج الوصق 

 
ف

ه" )ابو طالب،  ويتضمن وصف الظاهرة الراهنة. وتركيبها وعملياتها والظروف السائدة وتسجيل ذلك وتحليله وتفستر
ي تحقيق  (94، صفحة 1990

 
 ها. أهدافلمالءمة موضوع الدراسة الحالية وضمان الطريقة األفضل ف

ي تم اعتمادها كأدوات لتحليل العينة.  إلتوصل الباحث  البحث:  أداة
ات التر  جملة من المؤرسر

 لعمل وحدة التحليل: 
ً
 دقيقا

ً
ي األعمال سيعتمد الباحث عىل المشهد بوصفه وحدة التحليل، النه يضمن وصفا

 
الديكور ف

 الدرامية. 

كي حريم السلطان.  عينة البحث: 
: المسلسل التر  بناء عىل ما تقدم وقع االختيار عىل عينة قصدية، وهذه العينة هي

 تحليل العينة
: حريم السلطان كي

 المسلسل التر
ي 
 صنف المسلسل: تاريج 

ي، اوكان يالبيك سلم ، نيباهات جتر   كشيك، نور فتاح اوغلوبطولة: خالد ارغنش، مريم اوزرلي
ي "حريم السلطان" قصة حياة السلطان سليمان الذي حكم الدولة العثمانية 

ملخص المسلسل: يروي المسلسل التاريج 
ذروة مجدها. ويعد أهم  إلميالدية والذي وصل بحكمه الدولة العثمانية  1566ميالدية وحتر وفاته سنة  1520من سنة 

ي تاري    خ الدولة العثم
 
،  أحداثانية. تدور حاكم ف ي "حريم السلطان" خالل حقبة القرن السادس عرسر

المسلسل التاريج 
(، ويذكر إن السلطان قام بعالقة  حداثويستعرض األ  ي

ي مقر حريم السلطان المعروف )بالحرملك السلطات 
 
ي تجري ف

التر
 زوجته وذات نفوذ وتأثتر كبتر عىل 

ً
ي أصبحت الحقا

حياة السلطان والدولة العثمانية حب جمعته مع إحدى الجاريات التر
عي األولبأكملها. ويستهّل المسلسل حلقاته 

،  26السلطة بعمر  إل بصعود السلطان سليمان صاحب الحق الرسر
ً
عاما
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اطورية أقوى من سلطة اإلسكندر الكبتر وأن يجعل من العثمانيير  قوة ال  بعد أن وضع نصب عينيه هدف تأسيس امت 
ي دامت  تقهر، وليصبح خالل مدة

يه نبأ تتويجه  46حكمه التر
ّ
، بعد تلق ، السلطان الشاب، والمحارب والحاكم الكبتر

ً
عاما

ي حفلة صيد عام 
 
 يتجاوز أحالمه. وعند تنصيبه كحاكم للدولة العثمانية  1520ف

ً
غتر مدرك أنه سيحكم فيما بعد إقليما

ي )مانيسا(، ل
 
ينطلق بصحبة صديقه المقّرب ورفيقه إبراهيم ترك زوجته )ماهيدفران( وابنه الصغتر مصطق  وقرصه ف

ي هذه األثناء، أبحرت سفينة عثمانية  إلللوصول 
 
ي العاصمة االستانا. وف

 
ي ف البحر األسود لجلب النساء  إلقرص توبكات 

ي المستقبل 
 
ي ستصبح ف

ي أرثوذكشي بيعت للقرص. والتر
هدايا للقرص، من بينهن )آلكساندرا ال روسا(، ابنة كاهن أوكرات 

رم(، زوجة السلطان سليمان وستنجب منه سليم الذي سيتول حكم الدولة العثمانية بعد وفاة أبيه عت  سلسلة من 
ُ
)ه

 عن إعدامه ألحد أبنائه كي تستمر لعبة السلطة المكائد وسفك الدماء 
ً
ي دفع ثمنها وزيره الكبتر )إبراهيم باشا(. فضال

التر
 من أجل أن تنترص لعبة السياسة والسلطة. 

ً
ء يصبح مقبوال ي

ر الوسيلة وكل سر ّ  الدموية، أذ الغاية تت 
ي األولالمؤرسر 

 
ي الصورة الدرامية سواء أكان ف

 
 السينما أو التلفزيون: يمثل الديكور مستوى جمالي ف

: لقطات عامة وأخرى متوسطة أظهرت شخصية السلطان سليمان وهو يستعد 1 جاألولالمشهد السادس الحلقة 

ي هذه اللقطات الجوانب الجمالية المبهرة للتصاميم الفاخرة للديكور 
 
اطورية العثمانية، ظهرت ف ي االمت 

 
لتولي الحكم ف

 عن
ً
ي كانت تمثل تحفة فنية فضال

ي كانت تتمتر  بقرب  ها من ألوان التر
االزياء الخاصة بشخصية السلطان وأشارت  ألوانها التر

 فخامة المكان وبينت للمشاهد أنه من القصور الفخمة إذ شكلت هذه اللقطات هوية المكان وسحره وجماله إل
: لقطة عامة تظهر السلطان  ي  إلالمشهد الخامس عرسر

 
 هذا المشهد يظهر جانب ذراعه األيمن الوزير ابراهيم وف

ي بتوليه الحكم وينظر 
 والحالة  إلالسلطان وهو منتشر

ً
األلعاب النارية باالحتفاالت،، كان الديكور من حوله يتناسب تماما

ي يمر بها السلطان من ناحية وجود الشموع وهي عالمة دالة عىل االمل وتعزز الشعور بالراحة ومنضدة 
السعيدة التر

اق، أسهمت كل هذه  لواناألالفاكهة امام السلطان و  ي الت  ت باللون الذهت 
ي يجلس عليها متر 

الزهرية للديكور واألريكة التر
 من حالة التعايش واالنسجام بير  حالة 

ً
ي الراحة النفسية لمن ينظر اليه وأوجدت شيئا

ة جمالية تضق  بإيجاد ديكور ذو متر 
ي الذي يشعر بمشاهدة

 الديكور الجميل باإلبهار الجمالي واالعجاب.  الشخصية البطلة وهي السعادة وبير  المتلقر
المشهد التاسع الحلقة الثالثة: يظهر من خالل عدة لقطات عامة ومتوسطة الديكور الخاص بغرفة نوم السلطان من 

 عن الستائر الشفافة والستائر ذو األ لوانرسير المنام المحاط بالشموع واأل
ً
ا البنفسجية والخدم يهيئنه لوانالزاهية فضال

ض بير  السلطان وهيام، إذ تحولت الغرفة 
ي الجمال واالبداع من  إلألول لقاء جنشي كان من المفتر

 
مكان رومانشي غاية ف

ي فضاء الديكور هيأة هذه الديكورات ليس الشخصية 
 
خالل الديكور ومكمالت الديكور من أزياء واكسسوارات تتحرك ف

قب مع حدث مه ي كسب قلب السلطان إال إن فحسب بل جعلت المشاهد يتفاعل بتر
 
 األمر م وهو تحقيق هيام رغبتها ف

 لم يتم بسبب حضور زوجته المفاجأة. 
ي المشاهد بمعلومات مهمة حول تاري    خ العمل  ي االعمال التاريخية فهو يتر

 
ة ف : يحتل الديكور اهمية كبتر ي

المؤرسر الثات 
ي 
 التلفزيوت 

 عن وجود  المشهد الثالث يظهر: السلطان سيلمان وهو يستر بقرص 
ً
اثية باألشكال القديمة فضال إذ الديكورات التر

ي كانت تستخدم كمصدر لنإضاءة أعطت المشاهد معلومات حول تاري    خ العمل 
المشاعل عىل معظم جدران القرص والتر

 القرن السادس عرسر ميالدي إلالذي يعود 
ي الجو األولالمشهد الرابع الحلقة 

ر
ي تقل هيام وباف

عتها : تظهر السفينة التر اري بعدة لقطات عامة ومتوسطة وتظهر ارسر
اعية قدم هذا الديكور الذي تمثل  وتصميمها القديم الذي يؤكد تاريخية المسلسل إذ لم يعد السفر اليوم بالسفن الرسر

ي للمسلسل
ي عرض البحر معلومة أخرى تؤكد المعت  التاريج 

 
ض انها ف اعية يفتر  بسفينة رسر
 : ي
لقطة عامة بحركة بان يظهر السوق ووسطه أحد جنود القرص وهو يبلغ الناس بمكافأة المشهد التاسع الحلقة الثات 

ي تباع فيه إذ تكشف الديكورات عن حقبة زمنية قديمة 
ي هذا المشهد السوق والحاجيات التر

 
السلطان للناس، يظهر ف

ي من بالنظر ألن الديكورات قديمة وكما يكشف عن مستوى السوق المتواضع إذ وضح من خالل الد يكور إنه سوق شعت 
اق كل تلك  ي المعدنية ولونها الرصاصي غتر الت 

خالل السالل المصنوعة من الخشب كذلك االرائك البسيطة واألوات 
 للمشاهد انها تعود لحقبة زمنيٍة قديمة. 

ً
 الديكورات ومكمالتها واضحة جدا

ين: الحلقة الثالثة الجزء  ي وسطها لقطة عامة تظهر مكان ا األولالمشهد العرسر
 
ة ف لسلطانة والدة السلطان وهي غرفة كبتر

بمحاذاة الحائط مكان مرتفع عن االرض ويحتوي الديكورات الفخمة من اريكة وسقوفها ثانوي أشبه بتصميم الخيمة 
ي للباشوات والملوك القديم إذ يعمدون 

اتر ي ربوة عن األرض  إلوهذا التصميم جاء وفق الطراز التر
 
جعل أماكن جلوسه ف

ة ال عطاء  مر األ  الذي يمنحهم الشعور بالتعالي عن الباقير  والتمتر  واستخدم المخرج مع مهندس الديكور هذه المتر 
ي فتم توظيف هذه التصاميم للتأكيد عىل تاري    خ المسلسل القديم.  إلالمسلسل بالنظر  أكت  واقعية 

 إنه تاريج 
ي حقل الرسد الدرامي بشكل 

 
ي  المؤرسر الثالث: يشتغل الديكور ف

 
ي تسهم ف

مهم من خالل تقديم المعلومات المهمة فهي التر
 كشف شخصية بطل الفلم او المسلسل الذي يشغل الديكور
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ي اخذن كجواري وتتوسطهم )هيام( 
ي تقل مجموعه من الفتيات التر

المشهد الثالث: لقطة عامة داخل السفينة التر
ي المشاهد حول الضغط المسلط الحظنا الديكور الذي أحيطت به يدلل عىل رخص تلك السفينة  ويقدم معلومات تتر

عليها من خالل تكوين الديكور الذي كان من خلفها بخطوط عرضيه متكونة من الخشب وكأنها قضبان سجن ومن 
 عن تدلي السالسل فوقها شكل 

ً
ة ومسلوبة الحرية فضال األمام وجود شبكة الصيد أمامها قدم معلومات حول انها استر

ي توضح ان هذا الشخصية تعرضت لكم هائل من الظلماشارات زادت م
 ن العنارص الرسدية األخرى التر

ي كنيسة ثم عدة لقطات للكنيسة والموجودين فيها،، يظهر أثاث 
 
المشهد التاسع: لقطة متوسطة لهيام وحبيبها السابق ف

 من األ
ً
 وخاليا

ً
 حتر ان االثاث كان معدوما

ً
األعىل ومنضدة  إلالب رأسه مثلث تلخص بدو  لوانالكنيسة بشكل بسيط جدا

ي 
 عن منصة األب وبجانبه حامالت الشمع، قدمت بساطة األثاث هذه معلومات مهمة للمتلقر

ً
عليها عدة شمعات فضال

ي كانت بها هيام وهي معلومة تكتسب أهميتها لما سوف تجري من 
ي المسلسل  أحداثوهي بساطة القرية التر

 
الحقة ف

ماعية لهيام لذلك كان هذا المشهد ومشهد السفينة من المشاهد التأسيسية للشخصية البطلة ترتبط بهذه الخلفية االجت
ي المسلسل. 

 
 ف

: يظهر السلطان والوزير األعظم وهو يبلغه بانه سوف يكلف ابراهيم بتولي مهمة المسؤول  المشهد الثالث الرابع عرسر
عن جناح السلطان ونالحظ هنا لقطتان متوسطتان لكل من ابراهيم والوزير األعظم وخلف كتف كل شخصية كان  األول

 عن االيماءات 
ً
مشعل من النار المتوهجة قدمت معلومات حول تبادل األحقاد والتنافس بير  الطرفير  وذلك فضال

ي هي ضمن الديكور اثارت
ي هذا  والنظرات المتبادلة لكن وجود المشاعل التر

 
ي وجدت ف

وعززت من تلك النظرات التر
 المشهد. 

ي مكان دخل القاعة عبارة عن 
 
ي قاعة االجتماعات لقطة عامة تظهر السلطان يجلس ف

 
المشهد الرابع من الحلقة الثانية: ف

ي يجلس عليه السلطان بينما الوزير االع 
ي المكان هي التر

 
ي سقيفة فاخرة تحملها اربعة اعمدة واالريكة الوحيدة ف

ر
ظم وباف
الوزراء بقوة واقفير  إذ عت  هذا الديكور عن قوة تسلط السطان وحزمه بالقيادة وما يلفت االنتباه وجود التنسيق بير  

ي ولون الجدران الرصاصي الفاتح مع لون  ألوان
ي ولون ازياء الحرس الشخصيير  الماروت 

األعمدة االرب  ع وهو اللون الماروت 
ي تحمل السقيفة والحرس الذين يحمون السلطان. صاية السلطان مما قدم معت  بال

 ربط بير  االعمدة التر
: يظهر السلطان سليمان وبجانبه هيام بلقطة عامة بينما حوامل الشموع تحيطهم 1المشهد العارسر الحلقة الخامسة ج

ي عمق لقطة أخرى تجمع هيام وسليمان، 
 
أفاد الديكور والستائر الشفافة تتدل فوق رسير النوم وموقد الخشب يظهر ف

ت بحبه  إلهنا وبوضوح  ي تمتر 
بمعلومات مهمة تكشف شخصية صاحب الديكور السلطان سليمان تلك الشخصية التر

 عن الحكم هو شخصية رومانسية عاطفية استخدم المخرج هذا الديكور 
ً
للنساء فهو من خالل المسلسل تبير  انه بعيدا
ي العنارص 

ر
ي مكمالت الديكور بالتمازج مع باف

ر
  الفنية لتأكيد المعت  وتقديم تلك المعلومات حول الشخصية. وباف
 

 النتائج: 
ي عن الشخصية تساهم بإيصال  .1

كي القدرة عىل رسد معلومات مهمة وبثها للمتلقر
ي المسلسل التر

 
يمتلك الديكور ف
 الفكرة بشكل كامل. 

كي عىل رسد معلومات عن الحقبة الزمنية للعمال  .2
ي المسلسل التر

 
الدرامية تاريخية كانت ام معارص من قدرة الديكور ف

ي عينة البحث المسلسل 
 
ي الحقب وهذا ما رأيناه ف

ر
ها عن باف خالل تصاميم الديكور إذ تمتاز كل حقبة زمنية بتصميم يمتر 

 )حريم السلطان(. 
ي  .3

كي بالجانب الجمالي للصورة مما يساهم بشد المتلقر
ي المسلسل التر

 
كتر  و  إليتمتر  الديكور ف

 المتابعة. مزيد من التر
ي عينة البحث.  .4

 
ي الجانب الرمزي وهذا ما وجدناه ف

 
 كبتر ف

ً
 يؤدي الديكور دورا

 
 االستنتاجات: 

ي بالنظر  .1
ي المسلسالت التلفزيوت 

 
ة ف المشاهد داخلية لذلك يكون االعتماد عىل  أغلبأن  إليشغل الديكور اهمية كبتر
ي مىل  فضاء اللقطة. 

 
 الديكورات ف

ي العنارص الفنية المكونة لمكان التصوير لتحقيق األيرتبط الديكور بشكل كبتر  .2
ر
 الرسدية والدرامية.  هدافمع باف

ي أكتر من جانب بالدراما التلفزيونية ليضطلع بعدة اشتغاالت جمالية ودرامية ورسدية.  .3
 
ز أهمية الديكور ف  تت 

 
 المصادر والمراجع: 

وت: 2013جاك امون. ) جمون( بتر
جمة. (. الصورة. )ريتا خوري، المتر  المنظمة العربية للتر

ي. ) جمون( دمشق: مطابع وزارة  إل(. المدخل 1964جان ميتر علم جمال وعلم نفس السينما. )عبدهلل عويش، المتر
 الثقافة. 
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