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:بح خم
ل مختفة تقيي معايير درسَة بحثيُة ورُة ذ مرئيةتحاو مود ختيار جا مقدمة متحركة رسو

كاديمية مبر  سوء متخصصة،وتحكيمها، سينمائية مهرجانا و فزيوت نو  دمشا جا و

تقريبية د ُمَسو طر لومحاوة تقيي معايير تقيي يام  تباُرا مه م يكو د تو ،تحري

وجمهور. باحثي معايير ت توضي  ى و ،تقيي  ونزة موضوية تحقي ونتقاء؛

ل تقيي موحد معايير وجود عد ونظًرتناو بحثية ورة حاو قد ،خا بشك متحركة رسوو ،ا بشك

ل ى ضروربا تنطب ت سينمائ نقد معايير  م نطلا ،بح موضو كمدخ سينمائ تحري،نقد

بي تقنية فرو امر م.متحرو مصور ئرو في

حركة سينمائ تصوير بدء ب وتقنيا تاريخيا تأسس تو صية، سينما نو حد متحركة رسو  وحي

باضاة ،تحري  ى تابا تنطب سينمائ ونقد تقيي ياشكا إ شر، تاس قر وخر  حية

خرو سيناريو كعنصر ،تحري ي ها يخض ت خر فنية قي م يرا ى تشكيية تقنية تبار

في ناصر م يرو بصرية مؤثرو مونتاو صو .وشريط

تم حي م حية و روئية سينما م حظاً  كا متحركة رسو   يى نجد ذ و ف .نقد ا

سينمائية ل وفرز نقد مو باضاة دورية مجلو صح  تفرد ت سينمائية نقد صفحا م عديد

لمية، مساحته وندر عا مستو ى متخصصو تحري  نقاد دد ة نلحظ إننا ،قصيرو ووطوية

كثيرو تبار باضاة متحركة، رسو ل متاحة قنوو مهرجانا ودد جمهور تما م يتناس ما

م  بقدر ونويعام ،طفا قط مخص متحركة رسو محتو  وصحاية لمية منصا صحا م

 لبا مقارنة ،تماو .حيةجدية

تحري ل تقييو نقد مسأة معاجة مقاربة وصو نحاو ،مختصو رء ستشر خل وم.

مفتاحية ماك: 
ل ،سينمائ نقد ،تقيي متحركة، ،رسو

Abstract: 
This paper is attempting to examine different criteria of evaluating animated films followed by 
viewing and selection committees, whether in academic programs, television channels or 
specialized film festivals. It is trying to present a criteria model to achieve objectivity and 
integrity in evaluating animation films. 
While there are many pages of film criticism featured in newspapers and magazines every day; 
as well as cinema-concerned Internet websites, one can easily note the tiny number of critics 
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aimed towards animated films! Indeed, the art of animation was less fortunate than live action 
films in terms of criticism attention. Surprisingly, this fact is contradicting with the raising 
public interest in animated films and the number of festivals and TV channels dedicated today 
for such films. 
Taking into account the obvious absence of standardized criteria for evaluating films in general, 
and animated films in particular, this paper addressed film criticism in general as a background,
keeping in mind the technical differences between a feature film and an animated one. Since 
animation is an authentic film art, which was established historically and technically before the 
filming of the live movement began in the late 19th century, the issue of evaluation and film 
criticism is naturally applied to the art of animation. 
Elements of animated films, such as script, directing, sound, editing, visual effects, etc. were 
all critically examined and appraised during the journey of this research work. The research 
also sought the opinions of specialists, trying to come up with an approach to address the issue 
of criticism and evaluation of animation films. The research outcomes are considered to be of 
great importance to those involved in the evaluation and selection processes of animated films 
as well as academics and public. 

Keywords:  
animation; film; evaluation; criticism; animated 
 

تقدي
وصمتو ذ  َُو ،تع و تثقي و يتر كا سوء ،مسموو مرئ محتو م ائًل كًما يومًيا بشر ُيشاد

خباًرو معرة وسو تثقيًفا مو وتنوًا متاًا كثر ماد وصو دئما؛ يسعو حي مطرو محتو تذو

صا زم  نترنباحقيقة بشبكة متص ك مجاًنا متا مسموو مرئ محتو اطو ي شاشار بر و

صناية بامار مرتبطة فزيوتدمشا ومشتًتا دائية مرًقا مود م مصاح بسيم ومزيد مزيد جأ قد ؛

ومشاد هطلو بحثه تحديد ى متابعيو متفرجيدمشا خلها م ويضمنو بها يثقو خاصة نو خل م ته

خاصة، رمية قنو و ومد فزيوت شبكا  شتربا سوء ،متا با  نسبًيا ض ومحتو جود

م صار وختيار جود معايير وتطوير ردء وستبعاد مميز تحديد يا وجود حاجة إرد ضرور

ستهلك  ونتقائية تطًبا كثر و م صار تماما متنو جمهور مختفة، منصا بر مقد مرئ محتو

.نترن و سينما و فزيوت شاشا بر مقدمة ماد

ل نتا مسئو إ ،سب هذمسؤو باضاة نترن بر مر محتوو تفزيونية مبرو سينمائية

مربة وبعد؛ ثنائو تنفيذ ب م حتى محتو ختيار  تقيي يا تطوير  ئد بح  منصا ت رد

ن يام كاة  جودمسته جمهور حتياجا ذ موكبة مد م تأكد غاية مهمة مرئية بدية مود تا

.ربو رو ضما مود ت

هنا متعدد؛ نترن ومنصا فزيوت نوو نتا شركا ى قط تقتصر  محتو نتا مية  ى

لين ت لفنية و ومستق نانو وجامعاتجها كاديمية معاد  تعيمية كمشاري تنت تطار 

بصرية ٍومؤثر ٍوتموي ٍوتمثي وتصويِر خر م مختفة نتا مجا ويحتر متخرجي يتأ تعيمية عمية

وو ، ..ٍوتوزي وديكوٍر ٍومونتا ٍوتحريتقييو شر م حمر د ى نتاج خل يتعر ذ نتا

و سينما كان سوء مود ت مختفة منصا  توزي ابة ماد يكو حقة؛ مرحة يجهز ذو ،توجيو
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ُُتْكِس تو ودوية، محية مهرجانا  مشاركة و ،نترن و فزيوتشهر م ومزيد نتبا بع ُمشتركيها

،ل (.2020)صناة

بح وى :مشكة ،ا بشك مختفة بدية شكا بتقيي يتع يما وذتية لنطباية ضو تأثير ظ 

مختفة، وفنية كاديمية اسيا خل تتنا ت متحركة رسو ل تقيي موحد معايير توجد  تحديد، وج

كار م مجمو طر بح يحاو هذت  تطبيقها وكيفية مختفة، تقيي يابعم خاصة نظر ووجها

موضوية. م د بأكبر اسيا 

بح ر: فنية كاديميا  تحكي جا مقدمة تحري ل تقيي موحد معيارية مقايي يجاد مكانية

سينمائية مهرجاناو. 

بح د:بح ستفاديسعى وكيفية ،ل كاديم تقييو سينمائ نقد حو متركمة خبر م لستفاد 

حتكا ثناء موضوية وصو مختفة وح تطبي يمك وكي متحركة، رسو ل تقيي مجا  ذ م

نياً. و كاديمياً سوء مختفة، تحكي جا

 بح تحري :أمية ل بناء تقيي مجا  سينمائو فن نقد دور ى  .تأكيد

بح منه: خل م ،ن مختفة طروحاو سينمائ نقد يمفا ر خل م يتح منه بح ستخد

.جانو ر ومديري وباحثي نقاد د ت رء يمعاييروبتح تحري ل خضا مكانية ستشر يمك رء

موضوية. نقدية

ساسية يمفا
- :تقيي ابة كماد ف

تذو ابل ا بدي ً محتو ترصد عمية ت كو  ينا .مجا   ومعقد ومتنوة مستمر مية تقيي

رو معج بي ،حو ختلجمهورو ذئقة محتو ُِير    ُيَتو حي مكتر؛ وير ممان وير 

رو يجَد  تاوبا ،غير ويترك ن ُسُيْعِر جمهور إ و ،ستحسان يجد حتى وثقات؛ مرو ري

منشود.

رو ونتشار، شهر ا ناج محتوبا يح ستحسا بل ي مبذو مجهود در ى يؤد د

.لو كساد تاوبا ،طائ

فن نتا مية ى ينعك ،ِتِجار رو  يثمر سو سو جمهور ذو تحك ت معايير ستشر 

 ديمشا بتوج تما إ ذ متنام؛ وزدار مادية دخو خل م وتطوير،حًقا نتا د  مه ام و

ورضاء ماد رب ورء قط سعًيا فن؛ نتا مية  وجماية فنية ِِقيْ ُيْهِدُرو  منتجي  ويفض

 موسمية رض تر بعد ما ى ونقدًيا جمايرًيا فن منت نجا يستمر  ويأم ب جمهور، عموو سينما 

،محتو جاذبية ى ونقاد جمهور طرء ورء سعًيا مدوة؛ قنو بر دتمشا تستمر ،فزيوت شاشا

تؤكد بجوئز وفوز مناسة سعو ب فنية، مهرجانا  مشاركا خل م ن تتوي ى حصو باضاة

ترو  وتسه جود اية.وتثبدو ي

عمر مير مصر ناد لإ وطبقا تنت ج سينما؛  مركزيا رانا ُيشك قمتص  دوما وو ،

شهير تهمقو يبد ايته رضاؤو سينما، صنا تما“ح ى دئما تجاو.”جمهور كا سينما يابد 

ثار جديد، ف موكبة كضرور سينمائ نقد تشك وندما وسائط، ية تدخ دو مباشر يت قمتو مبد بي
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سينحاز  سينمائية فُْرجة صنا سيتب  بمعنى تق؛ لة  عومو سينما مجا  نقد وظيفة حو جد

تق؟ لة طر  يتستقل سيبور  جمهور (2019)شبو،ى

ك ر سرية وصفة ز ما فن عم نجا ناصر إ سينما، ختر مر م اًما شريو مئة م كثر بعد

نو مجا و امة بد مجا  نجا يتح ى جري ت بحوو سادر.خاصة مرئ محتو

 ضهر و جابه سب ه  باحثيو جمهور يحير د ذ ،مرئ فن عم ياجما شفر  سبي و

مثا ئو سينما رود يد ى ،عشري قر مط منذ سينما موكًبا سينمائو فن نقد ظهر قد ما، م

وجايزنشت يية:ريرسوتا سئة ى جابة منه محاوة 

 سينما ؟

ف ذ طبيعة ؟ما

:تا سؤ ى نقد ذ نتق ؟ثماذو ،سي أ جيد ي ذ أو عم ذ   

- نحو سعو سينمائ فيتقيينقد ياجما: 
 " :ند ٌَمث منظريقو أْتَع بما جابإ  ُتبد أحًد تجد  ندما جمي."

في بي وساطة من محاوة  تعاسة، ت د ويبد  ،ير ُيبد ْ" زيز ب محمد مغرب ناد يرا كما ناد ة مهم 

."فهو متعة تقاس ؛ ومتفر 

فنو فه فوسعًيا ومحاوة موسبامايةسينمائية شكا د ظهر قد جمهور، وصو خفاها و نجاحها

كاديمية بحثية صور  ممنهجة محاو تسينمائ محتو يتح رد رتجا بشك و مهنية ذو ،ونقد

وس معها تعاط ى نا معظ درو بصرية وغتها جمايريتها بحك سينما مناشتهاتعد رء كثر بها، تمتا

 بغير حتى و بع يها ر سينمائ".وبدء نقد مو" ل سرمين صل سور ناد دا ذ مر وو

.تختيار ى وصًيا يكو و يوجه  ويحاو قار يخد هو ،تونز وموضوية يتمصد نعد

ذت و يعدو و ،دمشا  نفس ى لتماد مجا متفر رو ت ،جديد عمية تقنيا وجود يمتد 

ناد. ى محتاًجا

،سينمائ )نقد مجرد تعريف  سينمائ نقد 2020و امة،( بصور فن عم وتذو ،وتقيي ،يتح مية

در جان إى خاونظر بشك سينمائ أو م،خرو صة، م جميعها في ناصر ى ناد  يط  حي .

.يرو مونتا جان ى ،ضاءو ،وتمثي تصويرية، وموسيقى

 دباءى و كتاًبا نقاد ُيعتبر و وروية، كاقصة بدية كتابة نو م تقنًيا يعتبر  سينمائ ينبغنقد ك .

ل يتح صياة  جذ دب وبأس يحتفظ  سينما ناد طريى  صع نقطة  ذ تكو ود ،

.ب خا كتابة وس ُيشك  ي هو نقاد،

بأدو فرد ويزود ،در ى تدري اد ى يهد بأن نقد يزنر يو َر مختفة"كما زويا ى يشير تجع 

صن  يشار نقد  بقشي محمود ناد ير بينما ،محتويات فهو در ى تؤد ،فن عم مكونا م

،كري )بد "دو ى ناًصا يظ ذ فن عم تفسير ء ناد يحتم ذو فنية، ماو فناني2016).

ويحاو( حبشيا يو بنان تفسير2015ناد وو ( نقد،  حدي يمك كي" :تساؤبا سينمائ نقد ماية

ل  ك ى ُتطب جامعة معايير ي ي ...يد بع ي .محدد نيو ها ي يممارسة وخطأ  ص ب ،
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 ونتيجة ،كماتربا مرتبطاكر و  ش حاسة و ريز نتيجة  يتكو   يمك  نقد .ذوو شخص ختبار

"طوي زم منذ نتهى ًما كا و .سنو منذ ريتستمر يضم ما ذو نهائية. ير معرة وكنها معرة، ن .زجا.

بد ردن باح نظر وجهة م ،فن نقد رئيسية وظيفة يةجما تجربة جع  تكم ،كري بد رحم

خري بتوجي تفسيًر وكثر ،خري ناا وكثر ،ي  مما ض،وتعري فنا ومقاصد رموز، ه توضيو

ير ذو ى وتعويد وتدريبه متنوة، فنية ما  جماية فنية قيبا كري،جهود (2016.)بد

عمر مير مصر ناد طبًقا ساسية، ناد مهمة (2015)فنوو سينما جمهور جمهور، ى ساسا تتوج

غوية صياة ويصغوا ها ويخ برؤيت يؤم  يو ،ديمشا ير وم ديمشا م قرء وجمهور ،خر

تق  بعيد جاة..جذبة، تقريرية غة و و عر يتف  ذ بعد يمكن ث يقرؤا، م ويستوبها يفهمها  مه

معها ية. يختم نقدية كتابة”ردية“اكتابة يسو صاحبها، رؤية  تعبر “تعميمية”تعمي ورئها م يقصد 

جما نس و ،سياس نظا تروي و ،حز مباد.معي 

ت سفر قد ،ذ تبافرديةوى  حتر بشك سينما دنا وضحة لمؤ و بامتط وجود دو

ل  "كتابة ى تقو نها سو يربطها  مه د زكريامفهو صا مصر ناد ذكر ما طبًقا "(2016)

ح نقد، حا  بحثية تور :بي مه ت ند ي

كاديممهنة-1 ومعاييراناد سينما بماية تعري  متخص باح و سينما مدر و كسينمائ م بحك ،

و.جماية نظرية يطب ذ "تطبيق" وناد ،ا بشك ياتوجما وسيط طبيعة يبح ذ و "كاديم" اناد

ل مجموة و ،بعين ي ى ما يتح  . تقنية

نقديةمهنة-2  جعامر كاتل دمشا  متخصيها ير وبدء جمهور، معروضة بشكحديثة

  مختصر.

3-سينمائ مؤرل حو ومامعبا مهتهايتح و تقييمها يو ،. 

 4-صحف ولمخبر سينمائيي خبار بجم مكل تقيي م تمكن خبر و بمرور يكتس ذو ،
يها ير  . وبدء

5-هاو بشكناد يكت ذ ،ل بع  منتظ ومفكريير ودباء صحفيي ؤء وم يشادا، ت

.وسياسيي نف  طباء م وحتى سفة، و جتما و تاري  ساتذو

ومد نقد م  منه ك ب يتميز ذ وس و جميًعا ؤء بي فيص  يبدو إن خبرء، د رء وطبًقا

سينمائ عم مرجعة بعد ن ر و في دمشا متهًفا قار يجع مقا كتابة م تمكا ،قار ى تأثير

ى باضاة وموسيقى، تصوير وطريقة سيناريو وجود يممث دء  رء رو ،ن امة محة وتقدي

ل  خر تكويمكونا مث.صو ومز زياء وختيار مشاد يًلكماتح قار يعط  ناد يحاو

لبأ في حدو صة ويقار في  ومفصًل تجااًما و مخر مسير ى يتعر و ،نو نف م خر

.في

- :سينمائ ناد صفا
ل تقيي ي معو سينمائ ناد مهنة تكو  مختد  ثقاة سعة ى يحتا اناد ،نا ك ملءمة

 بد  .مام تق ت حد كامة بعاد ير تفكير؛ وتوجي حد يتح  ًدمتو ذًنا ويحتا ،حيا مور

مطًعا ناد ديكويشا ت خر بلد اثقا حو ومامع م بها بأ  خفية ديو تا بشك دب ثقاة ى

لمها.
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مًل يصن كأن ناد كذ ،عز  ى سمفونيت موسيق نا ينق "مثما :جوت مان سوفي يقو وحي

مم جذبة، جمية بتعبير ،مبق وكذنًيا ،"ثارو بهجة قار ى يعك مريكا باح يدمايؤكد يدموند

طبيعة وتبًعا ،فن عم  غامضة تفاصي موجهة ،دمشا يستح شء مشاد نتبا ج تستخد ماك"

م عديد  حي  وضحة، نها وص سهة وعية ماا وسانجد حديثة فنية رمدو اتجا

قمت نا ي يسه بشموية ما ذ نا يص ذ ناد دور يبرز ونا .فه صعبة

بحار طار بحرين ناد وموبة(2018)وطبًقا نية حساسية تور و سينمائ نقد ممارسة ساس شرط إ ،

كتابة لومكة مكثفة دومشا فنو مخت  وسعة معرة م ذملءمة، و سينمائ اناد وسيئة؛ جيد

.كتابت هسُت ت تيتوذ فن عم :وج وجها يض يج ث ،في يشاد

منها، ويستفيد نقدية اتجاو مذ ك ى ناد ينفت  مه حدمو مذ ى نفس يغ  خطأ م ك

ت وجيتهيديو نطا خار مذ  م ستفاد ضوير ذي يديووجيا بيد مث مث يصب "مقدسا" يعد

بحار. شار كما ،عا شامل تفسير تقد نها يعتقدو

تأثير  نات خا تعبير و سينما،  تفكر و تقىنقد د ناد يكو تأثير، وبذ ،نقد ح ى فن عم

ساب ف نقد صعوبة وتكم نقد، تحٍد و فن عم  لختبار؛ بتمو َُيْخِض و(2020)ويكيبيديا،دن  ،

مخاطب ،حسا تعمي خا حساب تعبيرية كوسائ سابقة ستة فنو يستخديقو وكما حوسنا.  متخينا ة

( حقيو يماس مغرب تحري2019ناد معرة يس وسينما ،جتما او ديو سوي سينمائ"   :)

قط". ممث ردو كامير

كاديمية درسة دور  منهجيى  ستمرر ى دويسا نقد، ُّمِح و تشكي  يندر وحي .م

بامعهد فزيونتو سينمائ نقد س ستثناء ت ذ ،تحديًد سينمائ نقد مجا  يتأ منا تور عرب عا

ل كناد عم َيَود م يدر  يفض إن مصرية، فنو بأكاديمية فن نقد عاُُِيَؤ مناسًبا تتخصًصا 

: وريوبكا درجة ى يْحُص مهنة،

ل لFilmmaking--صناة سادر-inematic StudiesC-لو  -Media andصحاة

Journalism-سينمائ فن–Cinematographyتصوير نقد .Art criticismو

جمهور ي خت ذ و ل بتناو مخو ناد يكون  ينبغ ما جامعة سما ى بافحنقاد

كاديمية ساتدر م ربا يتحوسما ت بينها م خن سينما. ومحتر قرء جمهور بثقة جدير وكذ ،

(:2016)سعيد،

-ذو وىسلمة مكة و يس ذو :درجا بي ُيمّيز  ستطا  صح إذ .نجا وتهيئ ناد تخ ت

موضوًيا. تقويما فن عم َُيَقّو و ،ءردو قب درجا وبي ،جودو جما 

-ح وبراةدة .موضو روبط وى يكش ميقا، نفعا ب وينفع ،فن عم م ناد يتجاو :ت ح

يعك كامير؛ وزويا حركاو ماك خ فكر مناب وستقصاء مشاد ورء غمو  ى ناد مقدر تتأ

تعبير. بها ويزي معنى ويستخر وهامها،  شعاها

-طل وفسعة فنوو وعو د ئرو ى مطعا يكو  ناد  يفتر وما: غة. ود  متعمقا سفة،

كما سء،  جيد ناد ُيَفّر ما و ثقا مستو  فارا ،تثقا مصادر توسي ببعضها ُي  يفض ،غا

عم ذ يوتح تقيي ى ناد در ستزيد ،دستشا ذ جنب عم ثقاة ه ى ادًر صبح.يةمثا بطريقة
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جديد- ى نفتاجير  يمكن ذ مرجعية؛ و تيار  صا يتحز و يتشدد ل باجديد، ُيرح  ناد ى :

.فن مشهد  جديد وظهور خبرت تقد م ئد بشك حك ومعايير كار 

تجرد- نحو سعه تباو تحيز د ى حر :،حكم ى تؤثر وتركها شخصية مصا امر و و

مجرد وسيعتبر جاًا نقًد سيصب كا و ذو كامة، بدرجة موضو نقد يوجد  طببا موضوية. وتحر

كاديمية موضوكتابة بي ما ب تز ناد  يج ذ ير خط بي ما ثبا و تجرد ومحاوة. وذتية، ية

.قارو نفس م يها يتساء سئة،  بار ئر جع

4- :سينمائ نقد  ذتية و موضوية
،منطو عقبا يها يفص خارجية شياء يتناو كا ذ وموضويا ،طرتو ناد ذو ى يعتمد كا ذ ذتيا نقد يكو

،ذوو فطربا حك نقد ويكو  و نقاد متماثة موضو م مجموة حًدو نًيا مًل طينا و متقاربة،

متشابها، موضويي نقاد نقد وجدنا ،نقد سببها ويكو ،محدود ذ  اخلنا وو .ذو  ديقة فرو

تجريبي وع  يخت فن نقد  فيزياء، ةنذكر ،رياضيا(يس نظريات   ثابتة، كيمياء..( مية حقائ

وجدنية، حقائ ب رو بوجود خر تسمو ناد بي محدود.

ى يعتمد موضوية نقد  دور ى وو ،ناو ومناشة ،يتحو ه درسة ى يمبد يساد ذ

و ،هبد تطويروتحسي  مسامة تابا بأذو ورتقاء ،ف جمهور.

: نها نى  ناصر ثلثة تؤطرا متدخة مكتسبة مهار مجموة سينمائ ناد  عمر مير يضي وكما

سي تحويها ت فنو بك تحيط متكامة نية ثقاة ث وسعة؛ امة وثقاة باسينما؛ متي شفنو كثر باتبارا نما

منه حًدو ك كو ،فنو  بشهاد خريجي مئا وسينما وموسيقى فنو كاديميا ر ُتخ  كما .فنو جمعا

عًل؟ مؤثًر ناًنا ويصب مجتمع  سيؤثر حًدو وكما كفنا؟! تخر

 جمية مغربية باحثة طبًقا ،كاديميا ت(2019)نابصر سمعو باسينما مرتبطة نظرية دروًسا تمن"

ذ ."نتا بعد وما وكتابة وتصوير صوو خرو نتا  تطبيقية درو ى باضاة ،فنوو ياجماو

 ،رو مصو  و منتجو و مخرجو ،ضروربا ، جي متخر    يعن " ،نا ى بانسبة ، كدو كويم كنه

."بصر سمعو سينما مهنية حيا  ندما و سينما، تجري  خو ه ُتخو  وتطبيقية، نظرية ومعار

وياة حو ذو يحتا سو ،كفًؤ ًدنا سيكو يهما متحص  تعنيا  وحدما وثقاة ادرسة نقد، كذ

 ومحتريغوية قمت جمهور وى ،نقد وكفاء ناد منتو  بأثرا ب بذتها، ترصد  شياء و تعبير،

.تجاوز و وتفهم ،نقد م تقيي

نقد :يقو سينمائ نقد بخصو طرح يفند حبشيا إ نقد، ثابت معايير تأسي وخل-وحو ،يو ُيماَر ًاكما

ُيعتقد مناسبة-ما مساة تحقي مية و ب ،في "ضد" دئًما ي نقد .في زء سبًيا رًيا دئًما  نكو   يعن 

.ي نظر من

:جتهادأوو يتح ى معينة در يًضا ُيظِهر  ناد ى

ُمشادثانًيا م كثر يعر  ناد ى :مجتم يمفا م حدثًة كثر كرية يبمفا  يتس و ،وماكمع  ى ،

شديد بكس يستنسخها متدوة، كار م سائد  ينخرط ذ ا سب  ير ناد يمة ما و .ي يعي ذ.

خ ذ ،موضو نقد سم شء نا ي" موضو نقد مصط يستنكر يعنكما موضو نقد كثر" ي يق طأ

وحصنا كهربائية، ـخط ة  فاكهة ُتدم كما ،ببع بعضها دمجناا ث خري رء وخذنا ستفتاء جرينا ننا
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وكار ذو و ،نفس  ًو يكت ناد، يكت ندما ديمقرطية. نقد  ي .نقًد ي ذ خلصتها. وتطعاتى 

يكت   ، .تمشك يسو خري مشكة هذ ،ينسج  ذو ،يك كثرية، ر م ير نسج إذ ،توثقا

مطقة. حقيقة يكو  ضرور م يو ،ر نقد نهاية،  "عزيز". قار رضاًء يكت  بمعنى .غير ناد

مطق تفاصيحقيقة د تفن  ت نقدية مقا كتر خل م تتكو  يمك ي حو يد.ة حبشيا إ ،ر وبهذ

ياجما تقيي  خاصة يم مجموة و مقا  يعك ذو ومتفرد، خا يبر شخص ناد تميز نحو

فيتوخ تبثقا قط ترتبط د تو ،في ي م تتشاب  ضروربا ي ذو ،ف تذو  وشعورية معرية

.في ذ نقاد زملئ م

نامد دنا ردن سينمائ ناد بعامة(2012)وطبقا نقد مشكة إ-ًياتشكي و دبيا و سينمائًيا نقًد كا -سوء

و تذ ي يختط ما كثير اندنابا خاصة ذئقة عت ما وكثيًر ،نطبا يتح م منهج يتح ،موضو

فن عم ى ينظر معي نقد منه ناد نحياز نقد بهذ يتحك و ،نقد ي يوج ذ عم ى حكم  دورا

ذ تكو د ت خر زويا ويتجا معينة زوية معم  بدية نجو ضاء  كبير دور وها مية،

ذ سينمائ ف تركيبية خاصية بسب وذ تعقيد؛ كثر  مشكة ذ إ سينما، يخ ما  ك نقد، مح

في ستقبا مية يجع بما ،تشكي فو وموسيقا سرد دو مسر خد  يجمفنو ذ بي تتوز 

فنو ذ م حد ى وحد بك ناد تما درجة وحس وحد، في خد منها ك تركيز تفاو حس مختفة

بطريقة ب شوئية، و ميكانيكية بطريقة فنو ذ بي تجم  سينما  ر ى يحد ذو ،في يتضمنها ت

تجع .تفاية حًدو مزيًجا منها

 ر عى مشاد، ى في يمارس ذ عاطف نفعا تأثير و وو مشكة، بهذ يرتبط خر جان وثمة

واية تنويًعا كثر سينما  إن ،تشكي فو وموسيقا شعر مث خر دو فنو  موجود تأثير ذ

خاصيةبسب و ،دو فنو م يرا دو م سينما بها تتمت ت خاصية وبسب تأثير ووسائ مصادر تعدد

من ويتط ناد، ى كبر مسؤوية قي ما ذو ،دمشا مية ثناء حاضر  يعي قمت وجع ،وبا يها

وتار وتقنياتها باسينما ميقة تعبيرية.معرة فنية نجازتها ي

فن عم نحو ناد دور
مكونات وص : خطو رب ضم فنية ما منظ بح و نقد  وبز وجا وسا ريتشارد باحثا ير

–ناصر يتح-.فن عم ى حك صدر ث تعبير، شكا ضم كامنة معان تفسير

و مادية يمة طاء محكو ناد ى يترت ن فن؛ تقييو نقد حمر م مرحة صع يعد حك صدر عو

اتتجاو وميو ناد ثقاة يعود ذ  معي؛ حك صدر ى خر ى ناد م تفاو يكو ود ،فن عم معنوية

ى تركيز يت حي نيةفنية، اتجا ثل،دماي(1970):

 ( شك تجاformalismعا تكوي  شكية عناصر وتناس ،تنظي يها يت ت طريقة ى يعتمد ذو :)

.جما منظار م حك يكو حي ،فن عم

 ( تعبير تجاexpressionism(ناو ،فن عم يقدمها ت خبرو تجربة م ى تجا ذ يعتمد :

.خري مشار يصاو كار نق ى درت  ناد دور يكم 

 ( غائ وظيف تجاinstrumentalismوض ذ غر وتحقيق فن عم وصو مد ى يعتمد ذ :)

،ج م م وو جما و سياس و دين هد كا سوء ،خري فن عم يوصها  يج ت ورساة

. ....... تجار
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 خاصة، و ذتية معايير ى خرو نقاد يعتمد بينما ،حك طاء مية  نقاد بع يعتمدا اتجا ذ وكاة

ناد وس يناس معي ن تجا.فن عم ى حك نقد، 

- :تقيي  ذتية  إشكاية
كاديمية سوء سينمائية تحكي جا  تنبث ت رقراتبرير يصع مهرجاناو فنية مسابقا  و

نقاد وخاصة ،سينمائييو جمهور عاتو ومخافة مفاجئة تكو ما واًبا حياًنا، قط يحد  تنا ذ ،منه

ماذ؟ دوية. مهرجانا كبر  حتى ب ،صغير مهرجانا

،منتجو نقاد، ،وممث ،مخرجو مختفة: اتبتنو ختصا  م معتبر تشكية اد سينمائية تحكي جا تض

 وسط م شخصيا حيا م كثير  ي ويضايفتر حو ذ مث و ،تنوي زياد بهد وفن؛ ثقا

ذ نامد طبًقا ك كبير، حد ى مقنعة تكو  منها ويتو مصدية ذ ررو حكا تحكي جا  يصدر 

متوعي عاتو مفاجأ حيا معظ  تشك تحكي جا نتائ وتظ دئًما، يحد ،صدمة تشك وحيانا ب ،

لبأ جوئز تتع ندما يقاخاصة مما مشادو؛ ،بدور نها، رو ختصا  ند سبًيا صد قي

مصا بها تتحك ود رد، مو  تعبر ذتية رء تحكي جا  تطر ت رء  شكاية ذ تفسير 

ب تتسب و توزناما، ورء تسعى د ت مهرجانا رد تحكي جا ى وتميها تتبعها وسياسا توجيها ها

 ومنزة قرر مستقة تحكي جا يها تكو ت حا  حتى يًضا توجد مشكة ذ  يلحظ ن ير ما،

،مكا در ،حك ردا ويسعى مصاو لوء ى مسابقة.بموضوية  مشاركة

متباينة طرا وجود ،سينمائ خرو يتح وامية ووحيد حدو طريقة نا  جز يمك  ذ و و

 نامد ر  تكم مشكة إ ،حيا ابية  نقديةومتدخة معايير مغيا ى تستند تمعر نقد نه

إن خاصة، ذتية تبار و تشكيها ويجر مهمة مؤتة تحكي جا يخ ما  مفهوًما مر ذ كا ذو ،م

ب مؤتة، كوظيفة نقد يمارسو  ذي سينمائيو نقاد يطقها تو كًيا متضاربة حكا يخ ما  مفهو ير

مهنة تباروجودبا نقدية ممارسة  يلحظ ن ذ سينمائية، هومعار وخبرته تهوو جهد ها ُيَكّرُسو دئمة

ل ى حكا  كبير ضاضعيًفا.تنا يًما خر ير يما سينمائية، تحفة ما يًما ناد يعتبر ،

خطي معاذ سطينف ناد يب(2020)ويقتر تتناو ت يسا م مجموة بي يختار  في مح ى قى

مضامي ستجلء نظرية م كثر بي جم يمكن كما يمية، مشاد مقاربة  خا وبس ُِيَكّو سينمائية؛ رظا

مختفة. وملم“باتور تذ  باح مت م صور م نفعا درجة وتختل م ديشا يما مت ى ،

درو يتح ى قادر دو يم  كن سينمائية ثقاة م معينا در يم سينما اش َُمَت ى ،نفعا

فكرية تماماتها دمشا ذ وتسقط مشاد في يغي ما وابا وفكرية، جماية بدئربعاد مرتبطة وثقاية

”ختصاصها

متحركة: -6 رسو ونقد سينما  نقد
حية حركة سينمائ تصوير بدء ب وتقنياً تاريخيا تأسس تو صية، سينما نو حد متحركة رسو  حي

شر)ويكيبديا( تاس قر وخر ةضابا ،تحري  ى تابا تنطب سينمائ ونقد تقيي ياشكا إ ،

خرو سيناريو كعنصر ،تحري ي ها يخض ت فنية قي م يرا ى وجريكية تشكيية تقنية تبار

.في ناصر م يرو مونتاو صوو
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 تناو سب اوكما مئة م كثر بر متقاربة معايير يص  ذو ،سينمائ نقد متباينة قياسية معايير شكاية

رؤ حو نقدية سادر ت ك م روبا نجاحها، وتقيي بدها يتح ومحاوة لمها وتذو سينما مر م

نقد ُتر قد مختفة، وملمح وثقاةسينمائية ونباة وبا نقد يتس  ى ،ُِمع ك وشخصية ذتية سينمائ

غة. م تمكو تعبير وبرة

نجد ذ و ف نقد؛ تما حي م حية؛ و روئية سينما م حًظا  كا متحركة رسو   ى

سينما نقد صفحا م عديد يل وفرز نقد مو باضاة دورية مجلو صح  تفرد ت ئ

مساحته وندر عا مستو ى متخصصي تحري  نقاد دد ة نلحظ إننا ،قصيرو طوية سينمائية

ل متاحة قنوو جمهور تما م يتناس ما وو صحاتلمية، م كثيري تبار باضاة ،حري

جدية م  بقدر ونويعام ،طفا قط مخص متحركة رسو محتو  وصحاية لمية منصا

لبا مقارنة ،تماحية.و

ل نو بتحديد خاصة و ،متخصصي ير متابعي د تباسا تسب خر يعداشكاية حي متحركة، رسو

كـ نقاد ئة“بع"genreل ئا  حيمختفة  وتجريبية(، وثائقية ،قصير طوية، )روئية حية

كـ تعام  يج ن ى متخصصي بع سينمائوسيط“يشير تعبير "medium،سو2013)مندينفص  )

شموية هاوتشكي قصة تجسيد وسية تكو  تعدو  تحري تقنية .بد بشكقص روية  ودورا سينما

.ستيعاو تعاط ابة بصرية صيغة 

ل وتغطيته نقد تنوي م يمحتر سينما نقاد بع يمن  ما ذ  نقديةى تهمقا  تحريو

ل  وبدية تريهية دها  تخت  يمية كماد تناوها ومحاوة  تنفيذ. وتقنية شك   حية

ل بع ضحل بي ما تقنية ُهو تجسر ولحديثة تحريلكأ حية، سد"روئية م"Lion 

Kingل"و"دي "Aladdin ء وAvatarاتار"ڤ، ،ح في  ودورا بصرية مؤثر دور يعظ ما وو ،

.تحري نو م تعد ت

أكاديمياً: -7 تحري لأ تقيي
كاديمية سادر نتا و كاديم وذنقد حكمهما،  وما فنو ياوك سينما معاد  ذمتخصصة كان

كاديمية منابا شتغاها بحك عمية باضوبط تقيد كثر  يزعينة  تأثيرا   سينما، تقنية دوو

ذ  عري قار ى اد تص  ذ متخصصة، ومعاد ياك مكتبا در حبيسة ماها بقاء بحك ضعيفا

طريقها رهارو تعقيدا بحك قار م صتو خيوط ربط  صعوبة يجد منها ومنشور مؤفيها، بجهود نشر

)شبو، تقنية 2019).

د هنا تقيدية، رمد  نطباية تقييما  نظر وبصر حديثة، كاديمية منا تتبع ما وبانظر

تمد د وسينمائية جمية فنوبا مختصة ومعاد ياكتقيي نماذubricsRوذتقيي معايير وض كمحاوة

وادة معونزيهةمتسقة تسم ،قيا صاحة رضية تقد وكذ ،معقد معايير بتقيي سوء حد ى طلو مي

نظرء. ومرجعة وتفكير تذ بتقيي

تقيي نماذ تعد ،حدي كاديم تقيي مجا وRubricجهادر يت حي ،و ذ  طلو ميمع مرجعاً

درسية مقرر abiSyllهوتحصي تقانه ومد رسيد نتائ تقيي  ب لسترشاد معيارياً يكد ،متحاناو

معيار ك وطاء مصفوة جدو  معاير كاة تقدي يت بحي ،متحاناتهو مشاريعه جود خل م مع محتو

.طا نجاز قيا متفاوتة درجا
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نتائ متابعة خل منظومةوم نجا  وتأثيرا ايتها مد ثب قد ،تقيي نماذ ساتذو ميمتع ستخد

تاحة باضاة ونزة، موضوية م كبر د تحقي تاوبا ،تقيي معايير بنف اطر كل تزي حي تعيمية،

( نتائج وتقيي ذتية مرجعة متع (.2020مي،فرصة

معتمد كاديميا  متبعة حديثة درسة منا ك  تقيي نماذ تطبي Accredited institutions  ويلحظ

ينبغ حي دء، ومؤشر يتع جود يا معايير  م تع ومخرجا نتائ وحسا يا مكانية يعد حي

،يفخ( قياو تقيي معايير ويجاد باخطط، تنو (.2019ربط

جدو( تقيي نموذ إ ،1وكمثابرنام  ب( وتكنووجيا لو تصميو فوجياتكنوو وع ،كية

وربسنغاADMT،اير(2011)تحري مود حد متحركة رسو م مشاد تقيي عمية وضحاً تفصيلً يعر

طر حي و كاديم فص بدية  سدر منه  طا ستاذ يقدم د ذ نموذ وو .برنام 

 مقرر، جو.نتاو تخطيط مية  طا يشر  ب    

عما سفاً. ومحدد وضحة معايير رجوبا معرو في تقيي تحكي جنة ضو يستطي ،نموذ ذ خل م

 معاو متميز فكر ذو في بينما ."ضعي" درجة يمن سو ضو صة مسار يفتقد ذ فنيةبد م وضحة

بي ما جزئية ك  تقيي ام تضيي ،نموذ ذ  محوظ وم "ممتاز". درجة يمن سو ونهاية ووسط

صة وحة طور ذا قط. ثلثة و خياريStoryboardدرجة يحوز سو حكاية مسار ومستو تفاصي كامة

بي ير.10و8ما  درجا

)1جدو) 

مريكية كايفورنيا وية  مسيحية وما تا مدرسة و) Alta Loma Christian School( تقيي نموذجاً نر

وما،(2)جدو )تا تحري كفاء حي م وتخصصاً تقيي حي م مومية كثر معايير ذ.(2020ذو  نلحظ

شكا دد بزياد درجت تزدد بينما وحد، درجة ى يتحص سو ًحدو شكلً طا يحر ندما ن نموذ

مرونة. كثر تقييما مجا يعط ما وو متحركة.
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(2)جدو 

يظ محك  ير باح إ ،ذ تقيي نماذ بع تخص مد م رئمةوبامو مد تحديد حرية بع دي

،فن عم  مقد بدو تجديد هم ومد ،من ستياء و محتوبا جاب ومد نموذ معايير مقد عم

ذ تفسير و مقد عم خصائ حياناً يفسر  يمكن ذ ،تحكي جنة عضو نطباية م ام يمن ما توو

ومنطقية. موضوية ر نماذ ت تظ كو شخصية. ورؤية

:تءوإجر بح أدو
لأ يةتقييموضو بي ما تحري Objectivityتيةذو Subjectivity: 

محتو ومقيم دنا بي تقيي يساو سينمائ نقد وموحد ثابتة معايير وجود د حو ساب طر طور 

منوط تحكي جنة ضو ورؤية ناد ثقاة ى كبير بشك يعتمد ز ما منطو و مكتو نقد تناو إ ،مرئ

 مح مرئ محتو تقيي بل ناد د تشكيية ثقاة مية تزيد حي  شكنقد، مية در ،تحري

.رسو ي  مرسومة وحركة وو

ل تقيي معيار منه ستشر محاوة و سوء ونقاد، تحكي جا ب م حصها يت ت متحركة رسو

مشار بر كاديميامنصا وختيار دمشا جا و سينمائية، مهرجانا  و عمية، تجارو تخر ي

كاديم صعيد ى سوء متحركة رسو مجا  مختصي د رء ستقصاء باح حاو قد مختفة، عر

ذ ى فع ردود ستقرء محاوة  ،نقد حتر وتقييو فن تقيي معايير توحيد يدو ذ منه

.سينمائ نقد ذتية طبيعة م يتنا د ن  ممك ذ و مختفة، مؤسسا بي ما كاديم

ندهو ناد سأ بدء شيرمر جيربGerben Schermer،2020)شيرمرندو مهرجا فن مدير ،)

:أجا في جود ى حك   بانسبة رئيسية مؤشر  ساب متحركة رسو دو 

ل ى حك"ًماي شاد ندما مسبقة، مو  بدو عم وتقدير بانفتا دمشا ى ادر كو  يج ،

ُصِن ذ هد ر  حاو" مقنًعا. خطا كا ذ وما في ج م

ل تحكيم ند  شيرمر كد موضو:بينما ى يركز خر تجا  إ سردية وير روئية
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يكو  يج كوميديا، و في م غر كا إذ جيد؛ بشك مغطى كا ذ ما متابعة حاوو موضو ى "نظر

حتفاءمضحكا مجرد يكو  يمك يًضا كو ،نس بنف يكو  يج تجريبًيا، مي يكو  مخر نو ذو ،

ل ما، بتشكي و هابفكربخيا صندو خار ع دئًما ويمكنها خاصة، تبارتها ى تنطو ما اد تحري

جام ." 

لوى و ،ى ذ تحكي:اتأكيد وياتو م يعد موضوو فكر م تقن تسا

نظر " ذ كان نجو فةمخت ةصنا ،مًعا متطابقة في صور ،تصميو ،صوية وقصة، ورو .تحريو

يج  يكو في ومفاجًئا جديًد ومثيًر تمال بما يكف دمشا في كثر م مر.م ي جيد ئما تكتشناصر د 

جديد م خل دتمشا مر خر. نا  نظر ي م وم صن ،ذ م .في ت مسابقة بفئة ت إن يها تقد

،في ل مسابقة كان مستقسوء في مسابقة و ،قصير و في طلب و ي ترويج. " 

ل مهرجانا بي ما موحد معايير خصو حو شاروبسؤ قد ،تحريشيرمرتكو  جيد م ن ى

ل  كما مختفة، مهرجانا:

نا يرا.  ًمقبو يكو د مهرجانا حد  ير سو ذ فيا "  ؤم طيةديمقربا  ذو ،ف يؤد 

بعمما ختيار يت جود اية متحركة رسو ل بع  َيعن موءما؛ جنة ذو موئمتها عد ستبعادا

".مهرجا موضو مناسبتها د  و

ضا متسابقة، ل تقييمها وكيفية تحكي جا م كيفية شيرمروتحكي جنة  م تتعام  ي "كعضو

 ضاء زملء ت اد توجد جنة رقر تعتمد ثابتة، جنة  مناسة نو وربما مناسة  ل ى تقدمها

ى ئا و و طا ي يكو د مثا، سبي مناسة، مقاً  ى تفصيًل ما حد م ي حتر. إن ذ وى

 ؤم جاختيار ب م خار تنظي مهرجا. يج إن  مهرجا ينظ ممسابقة بر و ،بنفس بياًنا يقد م 

ل صحا يساد سو قرر ذ .برنام".ير و مهرجا ذ م ضهر و ختيار سبا ه  مستقبًل

كاديمية م حور سبانيةوورينزومارياMaria Lorenzo،ورينزو(2020متحركة رسو ستاذ )

و جيد كا ذ معاييرا وما تحري ي تقيي ند تعتبرا ت رئيسية مؤشر حو بفاينسيا، تقنية باجامعة

:قا سيئا؟

ل ختيار  تجربت خل م جود مهرجا"مؤشر  متحركةطلبية رسو دو أنس Annecy 
 2005:دي كا إذ متميًز يكو فيا ما، حد إى بسيطة دينا كان ،يمحتر محكمي م دد م
1-مؤثر صة

2- جيد متحركة رسو

3- "و بصر تصمي 

ورينزو تعتقد ريها، يًضاو جيًد في يكو  يمك ن-مهرجانا م عديد  ختيار يت  ويستح–"ذ

مؤشر ت م قط باثني  ."كتفى

وجود" وو جود بر مؤشر ضاة ممك م يكو  يمك ن ورينزو ضاءوسو تنسى،  متحركة شخصية

وشخصية تصمي حي م."ل بع  تجد حيا م كثير   م تند ،ذ ومت م  يقد  د

" معقًة كبير مهرجانا بع  ختيار ت د خصائ

متحركة رسو نتا حو امية كثر رؤية تقدي بد، ك م  ى وحد ي تضمي مبرمجو يحاو  "."ربما

ل ختيار منسق خر امل ورينزو تضي ،ذ جان تحري:ى ف مختفة تقنيا :مسابقا 
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ل ختيار منسق يقو  يمك حيا بع "لكا( مختفة بدية وتجار شكا وبتفضي تجريبية

 ختلو تنو تحفيز )جديد بتقنيا".مجهبر 

ا ك مختفة جانا تشك مهرجانا هنا ،مخت مهرجا ك  ورينزو تر ختيار، ومعايير قود وبانسبة

ل ختيار نفسه تنظي ري رؤية ى تعتمد مهرجانا ناو ونتقاء، دمشاتعتمد غابا حاة ت و ،

ل ترشيحا وذو:ائمة جنة  ضو ك معايير ى مسابقا

ل م عديد دمشا تضطر د ت ،دمشا جا جتو ت تحديا تبار ما"يج وتتر د مدد قصير

ى8بي12ل جنة ضاء ستقبا ى بآخر و بشك يؤثر ود ،مر شء وو ،يو  ساة تاوبا

يها حكمه.ل م دد بعد عر ترتي  تى د ن و ممًل يًما تختار د دمشا جنة  رج عى

".منه ًحا ضو سوًء  و تاوبا  سيئة،

ل كـصان تجربتها ورينزو:و تشير تحري  ستطي  حيا م كثير  كثر"  لم بع ماذ ه

نا  و بوضو ر ما كو خر، بعضها م ضوير و مهرجانا بع  ويقب ماذ و يرا، م نجاحا

".نجاح تحقي طريق يجد ي ك مر نهاية و ،ي ك مهرجانا

تحكي جا بي ما ختيار معايير توحيد مكانية و" ورينزو: ا ،مهرجانا ختيار نتائ تأت ،ذ ر 

يج "ن كد وكنها خاصة"، سياسات ى حفاظ مهرجا ك يفض رج وى مختفة ظرو م عديد م

بابية"  ى و ،جمابا رقر جمي تكو  

ك عدد نظر ن ورينزو لوتعتقد م مهرجانابير م عديد إ رمية، منصا بر مهرجانا مقدمة

تشكي مورد م يكف ما ديها ي ل تحديد وتحكي ختيار جامباشر شء ك يت ذ مسابقا؛ مرشحة

معقًة:" ،مهرجا تنظي جنة ب من ،اد ير ير  ذنحو م مكونة مجموة بصبر تشاد 200ي

منه ل–قط20تختار م عديد تاوباذ جوئز. ني وكذ ،دمشاو عر مستح تما تقى  د

ل وظًما جحاًا "يعد .تفاصي نتباو وبتركيز نهاية حتى مشادتها تحتا ت

لوتجاو وترشي ختيار معضة مهرجاز ك  ى تشدد ورينزو إ ،مهرجاناو مسابقا تحكي جا

ل ختيار مخصصي شخا م ثني و  ى وحد شخ ى يحتا.موظفي م جزء يكونو  يمك ،

ويمد خبرء جنة.و ري  تعتقد حي ،ل صنا م ضاء يض كا ذ توزنا كثر سيكو تحكي

 ى مشير وصحاة، بحو تدريو ل صانعو يشك ريها:د  كنه ونقاد، صحفيي  ومحتر

"وس رؤية ديه  موضوية، كثر نظر وجهة يقدمو."  

سبانية موطنتها  كابايروكاى وبيز مدير2020)كابايرو،Carolina López Caballeroروينا )

ل ى حكمها معايير  كد متحركة، رسو دو نيما مهرجاو مقا  ترج تحري:فيبا نفعاها

"يحركن  و يفاجئن و نيتحد يًما تبحريد ذ و  ."،خر سيناريو،  فنية جود  ي

جيد متحركة رسوو صاة ،يتأ تشكيية، بدو.

توجي مهرجا رد تتدخ د وحيانا معاييرا، تض تحكي جنة ك حرية تر مية ى كابايرو كد كما

سو مهرجانا طبيعة ختل  كما .وتنسيركز نها ى .معا بدو تميز مجا يتي كبير و صغير ء

:حكو ختيار  يس قرر وصو بينها يما تحكي جا نقاشا مية ى

وجيهة." نظر ووجهة بمنط ختيار تد مناسبة، بية و بأجما يحظى  يج فائز في"
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كابا شاد "كما تميز بأنها تحكي جنة كعضو بتجربتها رئييرو روبإد ذكية. محادثا مجرد ،دد  ود، بل

تحكي ض توجي جنة و وسعة ثقاة ديه شخا م جيد نقا جرء  تقد صحيحة. سئة وطر محادثة

".فيمح يئة تسيير طريقة

" :تقو مختفة تجار م شخص تعاطفها وبي ونزة حياد يها يتوس تحكي جا  ضو كونها ود

صانع صوًتا ر  ى ادر كو  ح ،يدي حد  .تحكي جا  يجر ما مختطة مشار دئما

لحيا م كثير  كو ،حبه ذيل خر جوئز من ى قدر د محبط م مثير نها تقد

نسيا جهد تبذ  ي ذ مشاري؛ م عديد ورء صعوبا تعر متحركة، رسو ا  يضا، .تمال

قط في ورؤية "شخصية .

( تقيي نماذ تطبي وحوRubrics)   تمستخدمة ل تحكي حكاديمياق يروريكابا:

بع  معايير ت ستخدمنا قد يضاً. نطباية رحو ت ى تمار  يمك تقيي ثابتة معايير "

نها مضيفة كها." يو ،تقيي حا بع  كفاء كثر تبدو د ذ ،حياكثيًر تتحم  معاييرشخصًيا، وجود 

حور جرء يها مفضًة مدرسة!".  كأن وتشعرن محدود" نظرا  ه ،فنو مهرجانا  تحكي ياسية

ل نجو حو متعم.محكمي زملئها م مختفة تحري 

كند يد ،سيا نف وروبنسو كريChris Robinson،2020)روبنسووتاو مهرجا فن مدير )

ل ى حك تذ تجا نف  متحركة رسو دوو في ى حك رئيس معيار ى. جابة

:؟"سؤخر مر في ذ ر  ريد "

ل تحكي ثابت معايير وجود وتاووحو مهرجا " نفى: قد ،ننمو نح ،كمبرم خطيًر ذ جد ثابتة معايير 

ام  بها م ت ختيار بمرجعة م ذ نن م متأكد نا ،و طو ...باتأكيد1999و2019ونتغير

".نذ  خطير كمة  "ثاب" .تختيار ستغر سو

سؤ مروبنسووند يتف كا ذ" ع ،مهرجانا بي ما تقيي معايير توحيد جمي نجع  مريًعا ذ سيكو

نن كما نس مهرجا ختيار م ستاء  ح وممة. مكرر ياا ستكو ،تقيي مقايي نف تتب مهرجانا

ح  يكرونها. و نا يحبها ت وتاو مهرجا ختيار ض لد ى حك بأ نتظار بطريقة و

مر ن .كذ يس ببساطة نها مية، مية تكو  يمك نها نتصور ن و وحسابية، صارمة مية بأخر و

" .وشخص نطبا

ل صنا روبنسو وجهة متسائلً:و وذتية. شخصية بطريقة بدية تهرر يتخذو"حك ينا ينبغ ماذ

رضاً سًفا؟" معد و و تقييما خل م ف حكى امية معايير و نظمة نشاء محاوة  نفس و 

غاية "باممة ياا وصماً ف خطر-ى تكو  ي–ويحتم ن ًمشير "! بانسبة  بديهتى ى قط عتمد

" مضيفاً: .تقيي مح في عرضية وملحظات مباشر وتفا  كا ذ .قبي ذ م شء  ضد بقو 

توجد و ما ي ف" : ى ًمشدد دينا!" نطبق  وكننا ،يفع ،نموذج تقيي ذ يطب  يود خر مهرجا

".ف  وخاطئة صحيحة جابا

( تقيي نماذ تطبي جدو وحوRubrics،وتاو مهرجا مقدمة ما تصفية عدد ( ظ  ن روبنسو شار

بي )ما ن كمخر مشادتها يستدى ت ل 2000-2400كبير ي3-4نماذ ت ستخد إ قط!( شهر

"ك مضيفاً: بكثير، و ذ يضا د خطاء رتكب ذو ،ختيار  كامة بمسئوية حتفظ  ريد ،ن مدير

خطائ ه م.:ختيار، طبيعة ى ذتية تختيار تأثير مد موضحاً "
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و نم؟ وكي بارد، و بامطار، مء و ،مشم يوم كا إذ خر! ى يو م نفس ي رج ى جمز"

ن تقد ك ،ذ سينكرو نا معظ نتناوها. ت عمية م جزء دئما  يومية حياتنا !؟  كرونا دو د

يومية." تحا م هرو مستحي م 

وبسؤجيتسو نيادDaniel Šuljić،جيتمتحركة2020)سو رسو دو رز مهرجا فن مدير )

ل ونقد تقيي معايير توحيد حو ائلً:كروتيا، ع متحركة

ك إ ،كذ مر كا ذ ،ب وتقي مقياًسا تأخذ  يمكن ت رياضياكا ي فا ،ممك ير كهذ شيًئا "

".حا و ي ذو جوئز، ونف ختيار نف  سيكو مهرجا

متحر:بانسبة في  وموضوًيا بصرًيا وصاة فن بتكار  دئًما يبح أن ،جيتسو

م طريقة بهذ ُيق  ،ب م مثي  يسب   خري(؟ م وتكرر نس( ب م يتر شء و  :تساء"

نو م ريد تقنية   جديد؟ جان ى ضوء يسط  تضحب؟ يجع ن و طعو يثير  ها؟

ما؟" شء ى يني يفت  مفاجئة؟ وختياربطريقة فيمح يئة رر ى يؤد جيتسو نظر  ذ ك

تقيي جع ختيار وخانا قود م مجموة  تحكي ختز يمك  ن ًمعتقد موضوية. رياموضو" ".

معيارية ائمة طاؤ يت  حك منهجية تحديد  ًرحر رز مهرجا  تحكي جنة ضاء كا ذ ما وحو

:ع ،تقيي،وبيمو نانوو خبر ذو يدو مهرجاا صوباً. يرون رر تخاذ  حرية ديه تحكي جا "

ويعر تابا ورد م تدخ و توج  بل وسيفع ".ما

رجنتيبا متحركة رسو دو رطبة مهرجا فن مدير وبسؤيجونز  Alejandroأيخاندرو

González،ي2020)جونز وطنية، رطبة بجامعة متحركة رسو س  محاضر و ذ  وو )

 ختيار ع:لكيفية ،مهرجان 

يكو  يج شء ك حفة: ضخمة طعا ائمة تنظي كبير حد ى يشب مهرجا متحركة رسو برنام تنظي "

نفس شء تماًما يح  جمي  متنوة يكو  يج كو شياء بع تتلء  وينبغ ،ممتاز نوية م

بعضه يكو  ءوينبغش ك يندم  وينبغ ،متو وير جريًئا بعضها يكو  وينبغ ـ ممًل ي كنو ـ تقيدًيا ا

سوًيا بتناس."

يجونز يشير رطبة، مهرجا  وختيار تقيي جرء كيفية منها:و نجو د ى

فكر؟-" م متسقاً جيد، بشك في تحري ت 

ب؟- م تصور ذ رينا  وريد؟ صية في كر 

روية؟-  مندمجة شخصيا و قصة؟ سرد بكيفية سنهت روئًيا: متحر في كا ذ

مفهو؟"- في  تجديد؟ م شء ب  تجريبًيا: و تجريدًيا في كا ذ

جمي تقيي توحيد وحول مهرجانا،ذ مكانية يجونز تر ،تحكي معيارية نماذ خل م تحري

مضيفاً: ،سنو حدث  بتطبيق كثير مهتًما يكو  كنو

معو ذ ك  تقد مختفة... مصا مختفة، نياميز ،مخت جمهور ،مميز سما بع  مهرجا ك "

ى "كياناتؤثر بع  مهرجانا بأ تظار م ًبد معو بت تر شخصًيا ونا ،مهرجانا تختار ما

" .تدخ دو ررتها تتخذ ت معزوة"

طبقا مسبقا وتقييماتها ختيارتها تحديد ثقاية مهرجاناو فنية حد تحك د ئوو طاشتر د  مضيفاً

:ارو يممو طاشترل نسبة تكو  يج حا و  ،مثا سبي "ى مشاركة وروبية
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 تق  وروبية مهرجانا70وروبية د جهة م بتمويها حتفاظ مهرجانا ت در ذ دنى، كحد ٪

متياMEDIAعملة ذ  تقد ند. ويرما روز نس مث ريقة وروبية مهرجانا ى ينطب رئيس ز

.ياتها  مبرمجة ل ختيار

مناسبا يك  في  ببساطة يعن د ذو سء. في  يعن  هذ مهرجا م ي ستبعاد ت ذ " :يقتع خاتماً

ير قد .تحديًد مهرجا هذيةنو م  لة  ذو ،وروب ير بد م ن ببساطة وروب مهرجا  في 

.ب خا في

8-نتائو درسة يتح:
كاديمياو مهرجانا  ل وختيار تقيي معايير حو طر ذ  مشاركي رء ستقصاء خل م

يتض إن تقييمختفة، موحد منظومة وجود معارضة ومد ،مشاركي نظر وجها  ضو تباي مد

حد ويرا فن قود كسر  مبد ير ود حرية، زيست فن بدا .تحري ل خوبا فنية ما

يتصور تاوبا .كار  لو تعبير متاحة تنظرخيار وجها زيست حر بد ذ  مشاركي بع

جاد و  مشاركي م دد يتصور ذ منها. صادمة وحتى ومختفة جديد كار ى ومنفتحة مرنة نقدية

 مح فنية ما  اتهنطبا  ًمعبر متقارباً رياً سيخ ذ و تحكي جا تختضاء جنة وك .تقيي

وتهيئت فن عم م تجاو مستمر وتغير تفابا تتس ت نقدية عمية جور ذو وتفضيلتها، معاييرا 

.عر وزما ومكا نتا ظرو مختفة فنية تحو تبعاً جمهور،

( تقيي نماذ تطبي كاديمية تجار Rubrics) تهيئة  كفاءتها ثبت ومتعمي د مدرسي صح يمتع منا

تنفيذ وكيفية ف بأبجديا يحهوتس ساسيا طل يتع ومط تفا وو ،تقيي وضحة معايير م تفا

 شء .تعو دء  مه ى وتركيز مختفة تقنيت م تعاطوكهدر مستويا تعزيز صور  ينعك ذ

.ديه تقيي ذتية قدر كفاء ور معرية

طمو ستهد بدة ئهد ويقيمو طل ما ويفسرو يصنفو  كاديميي مجا تهي نماذ ت  كما

دء.  قو نقاط وتعظي ضع

إ خر، جان يشكى ت بدية حنو م ويرا فنية مجا معاجة  تحدياً جتو د تقيي نماذ

د نظريا ى سا  ترتك وذتية، موضوية بي ما وتتر شكاية ثابت-ياسها ود يونة-ومر

وجدنية تأثيرو حسية مدركاو بشرية كباطبيعة مرجعة محكمي ى بئاً تشك د نها كما .فن عم

ومتميز. م ن م كر ما بعضها مية يق د تو ،تفاصي

ام تاحة نحو متقاربة نظر وجها درتها ى قائمي  يبدو إن سينمائية، يافاو مهرجانا بانسبة ما

وتجديد، بد تجا د وكنها ،تع مرحة  طا تفيد د ياسية معايير  ًبعيد ،تقييو ختيار حرية وس

حيا وصورا لبمحدوديتها كمسابقا بعينها، تخصصا محدد مسابقا د تط د مهرجانا إ يو ناً.

ك حس وتطو تخت د تقييما إ تاوبا ،ي سيناريو ض و شخصيا تصمي و طوية، و قصير

 جما تقيي  ى .تحكي جنة ك وحس ب ،وموضو ومرونةمسابقة رحابة كثر رؤية يحتا د فن عم

.ف بأصو وو 
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تاية نتائ توص يمك ساب يتح خل وم: 
وكاديمية عامة ثقاة  ٍو بشك حاضًر بوجود تماو فنية، مابا وثيًقا رتباطا فن نقد ضروريرتبط

نقد تبار وج ذ بافنو؛ ستمتابا ويسمو يزدر نسان حا حونا، فنو يابجما تذوو ح زياد

وع رود كأحد فننقد بدو ت جماية، قي م كثير مجتم ثقا مشهد ينق وبدون ،فنوو دو

وتذوها. ستحضارا سيغي

تجربة نقد. تجربة  خو وثقاًيا كاديمًيا مؤ ناد نا يكو  يج ،موضو وسينمائ ن نقد ووجود

 يًضا يها ينبغ ت.ةنزو باثقاة متسماً جمهور ثقة يحوز مقنًعا يكو

ل مختفة مسابقاو كاديميا  موضوية كثر تقيي نحو منهجية ُمت باح حاو بح ذ خل م

نا  يبدو و  ومنطقية، حيادية كثر مرتبة سينمائ بانقد ترو متحركة، رسوت تبار م عديد

ت وض يت ندما يًضا مشروًا يعد ذ تأثير ت ذ .فن تحكيو نقد موضوية ى تأثير  تسا

مختفة. اسيا  مقبوة تكو وربما ،بد تذوو ثقا تنوو نسان ختل ميز  تبار

 يضاً ية،يتضموضوو ذتية بي ما فنية ما معاجة  تفاية موئمة  سيستمر فنو سينمائ نقد

.تقيي مية ى  مرجعية  تونز يوو ناد ثقاة تظ بينما

:توصيا
ل موضو تقيي ى وصو سع سبي متحركة رسو و عمية كاديميا  تحكي جا مقدمة

:تابا باح يوص سينمائية مهرجانا مسابقا

- كاديمية خبربا لستعانة م فنية ما تحكي مختفةوحترية مسابقا مقدمة تحري 

- كاديمًياو لمًيا مجا سابإ تمالبأ خاو ،سينمائو فن  تحري.نقد

- ل تقيي نقدية منظوما د تشكي سع ومنصامتابعة مسابقا م مختفة اطا تناس بحي ،تحري

مختفة. تقيي بمعايير خاصة كار م مزيد طر خل م ،عر 

- نقد سادر دما ى ودتأكيد ودرما وسينما فنو تتناو ت وخاصة مختفة، تعيمية منا  ية

.جامع يتع  

- جما تذوو فن نقد بعمية جمهور تثقي ل دور ى  توكيد

- ،سينمائو فن نقد مود تدري  سها  يمحتر بانقاد نظرستعانة وجها وطاء منا ثرء

كاديم منه باضاة جديد 

- .عربية ى سينمائ بانقد خاصة جنبية كت م مزيد ترجمة

جمر
عربية: جمر

 ( ديز ،يسما1986ط ،عرب نقد  جماية س نشر.2(: عرب فكر در :رقا ، 
- Isamel, Ezz Eddin, (1986) Al usos Aljamalia fil Naqd Al Arabi, T2, Alqahira, DarulFikr 
AlArabi Lilnashr 

 ( محمود ،بنانية.1997بقشي مصرية در :رقا ،بدو نقد :) 
- Baqshish, Mahmoud (1997): Naqd Wa Ibda'a, Alqahera, Aldarul Masria Allubnania 

 ك )بد رحي بد ،نشر.2009ري ياا در :ما وتربية، جماية قي :) 
- Abdul Karim, Abdul Rahim (2009) Alqiyam Aljamalia wa Altrbiya, Amman, Dar Yafa 
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Lilnashr 

 ( رحي بد ،كري و2016بد فنو كية مؤتمر  منشور بح ،تطبيو نظرية بي فن نقد :)،تصمي
رد خاصة، تطبيقية وع  .جامعة

- Abdul Karim, Abdul Rahim (2016) Alnaqd Alfni, bayn Alnazariya wa Altatbiq, Bahth 
Manshour fi Motamar Kuliyat Alfnon Wa Altasmim, Jamiat AlOloum Altatbiqiya Alkhasa, Al 
Ordon 

جنبية: جمر
 Feldman, E. B. (1970): Becoming human through art: Aesthetic experience in the school. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

 Hobbs J. & Salome. R. )1991): The visual experience, Teachers edition. Worcester, Mass:
Davis Publications. 

نقاشا:
 ( يخاندرو ،يحو2020جونز :)كترون بريد بر يجونز يخاندرو م  2020يويو1بتاري،ر

- González, Aljandro, (2020) Hewar Abr Albarid Al electroni betariekh 1 Yoluo 2020 

 ( كري ،2020روبنسوم حور :)كريكترون بريد بر روبنسو،2020مايو26بتاري 
- Robinson, Chris (2020) Hewar Abr Albarid Al electroni betariekh 26 Mayo 2020 

 ( نياد ،جيت2020سوكترون بريد بر جيتسو نياد م حور :)،2020مايو26بتاري 
- Šuljić, Daniel (2020) Hewar Abr Albarid Al electroni betariekh 26 Mayo 2020 

 جيرب بتاري2020)شيرمر، ،كترون بريد بر شيرمر جيرب م حور  2020يونيو3(:
- Schermer, Gerben (2020) Hewar Abr Albarid Al electroni betariekh 3 Yonuo 2020 

 ( كاروينا كترون2020كابايرو، بريد بر كابايرو كاروينا م حور :)،2020مايو27بتاري 
- Caballero,Carolina López (2020) Hewar Abr Albarid Al electroni betariekh 27 Mayo 2020 

 ( ماريا بتاري2020ورينزو، ،كترون بريد بر ورينزو ماريا م حور  2020مايو28(:
- Lorenzo, Maria (2020) Hewar Abr Albarid Al electroni betariekh 28 Mayo 2020 

شبكة جمر:نترن
 ( ط /2018:) .html496437spaces//2018/3495https://www.albiladpress.com/newsبحار،

 صفحة 2020-8-11زيار
  ،خطي(2020:)-critic-and-analysis-world/film-rasid.com/cinema-http://cinema.al
 /tasks صفحة 2020-8-17زيار
 ( أ ،عمر2015:)

%D9%86%D9%82%D8%AF%E2%https://aljadeedmagazine.com/%D8%A7%D9%84
-80%AD

E2%80%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D%
-%D9%87%D9%84%E2%80%AD-8%A6%D9%8A%E2%80%AC%E2%80%AC
-E2%80%AC%D9%87%D9%88%E2%80%AD%

E2%80%AC%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%E2%80%AC%E2%80%AC%E%
-0%AD%D8%A8%D9%8A%D9%86%E2%8-2%80%AC%E2%80%AC

E2%80%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%E%
-2%80%AD

E2%80%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D%
8%B1%E2%80%AC%E2%80%AC%E2%80%AC%E2%80%AC 

( ا2011أير:)-group-for-rubrics/2011/04admt.blogspot.com/108s-2011http://sst
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 animation.html-and-journal صفحة 2020-9-20زيار
  ،269984-(:5201)حبشياhttps://www.annahar.com/arabic/article/ 
  ،(:2019) حقاو

https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2019/9/20/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%87%D8%AF
-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85-D9%81%D9%8A%
-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-D8%AE%D9%84%D9%84%
-D9%88%D8%B9%D8%B7%D8%A8%

D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwAR3W8oZzp6ORaJ3C5JLNmbyiBfH%
2_J1B63Y560Vn5V7DGqs-9TVC6QODTWd 

  636omran.org/ar/node///https: (:2019)خيفى، صفحة 2020-9-20زيار
  html2post_-blog/2016/12http://cinemaisis.blogspot.com/. (:2016)زكريا، صفحة زيار

22-8-2020
 (  20986a.com/?p=3https://www.ts (:2020سعيد، صفحة 2020-8-10زيار
 ( ل   (:2020صناة
-https://www.for9a.com/specialities/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9

Making-Film-D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85% 
  (:2019)شبو،
-ttps://eyeoncinema.net/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1h
-D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%
-D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%
-D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%
-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%
/D9%81%D9%8A% 
 (  ،نا2019:)/https://www.alaraby.co.uk صفحة 2020-8-14زيار 
  ،نا0-(:2012)مدf44-e22b-713473http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/de
 09b392a2d4d1-5bce صفحة 2020-8-17زيار 
 ( وما أتا category-fair-tech-fair/alcs-tech-https://alchristian.com/alcs-(:2020مدرسة
/animation صفحة 2020-9-19زيار 
 سو(:2013)مند-animated/2013/09/24https://www.forbes.com/sites/scottmendelson/  
 96c2511a92e#3dium/me-a-yet-not-genre-a-still-is-america-in-film صفحة 9-20زيار-

2020 
 ( 2020مي:) -f/Rubric348201f3229ad9ba2a42bc5https://www.meemapps.com/term/ 
 9%83D1%B8%D8%A8%D9%88%D1%B8%D% صفحة 2020-8-22زيار 
 ( سينمائ  https://ar.wikipedia.org/wiki/(:2020نقد
 (  فنو_سبعة https://ar.wikipedia.org/wiki/(:2020ويكيبيديا صفحة 2020-8-10زيار
 (  )تصوير_سينمائhttps://ar.wikipedia.org/wiki/(:2020ويكيبيديا صفحة 2020-8-22زيار 


