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1- :  

 امت   ّ ا  وا، ال  ا ،  وطة  ن

ّا دوا ،افو واا أدوا وو   ا   ا   

 ى  و ا ط   أ  واف وا، وا ا ان

 ا   نا   واا وا اّ ا أّن إ ا، واء وا اب

ك اي اا   تاا ،ا و ظا ّا،   و ،و   

ا  ه ا   ،ا ج   ُوَ،  اءات أدواتوإ  

 أ ا  اط ءف، اوا وط ا  ا وا     

  م  ة وظر ا، ا ان  ا ان  اي امح إ اج

:  صّس اوا  ،نا و ا نا    ى و اا 

  وا ّر،ا  ّ ا   وا؛ واب واى، وادة وان،

 وا وا، ،ا  ا  ا أد سأ ٌ  واوا ، ّمق

وا ...إ.  

    اد، اس م  ءت ا ا اّ   ا ا ه

 اعما دن، اوا و  ،ا وإ ،ا  ّاوا   جا 

،ا  أدى رظ إ  ف " جا و ،*"ااّ ّا، يا   ّا 

                                                           
* -    لاج أإ  يج اا صار اوا را  رك ار، أووا روا ا . اأ ا  و

ا ا ن، رهت أ  لأ   درا ن يج اوا ا  ا وث  ن،  ا  أ 

  ) 2013ا 06 ارء: ر اوم  ، اد ا، ) آون

http://www.alittihad.ae/details.php?id=12998&y=2013&article=full  
  



 

 

 مقدمۀ عامۀ

3 

وا ًّء ا  رهأ، تُو و هم  ط ّا ت ظت و ا 

ا  ،ه  لا  جا ا ،ا واا  صت اوا دا 

وا  ،راا اظ ا وا ت و ّدا  د ،ا ء و م 

   ح ا  ،أد  واّ اح  ار م  ا اد اس

ن، اا إ أن در   أ   آ.  

  ع درا ء " ا  دا سدّا  ا د د- واا  را

،  إ ه اؤت   "-ا    ا  ا اة

 ىت أؤ  :  

 - س اا ،روا اوا دص اا  و د ت ِ ُ  

  إدة إء   وارات وارمت وا  ا، وادب  ات 

أ  و ،دب واا ّ  صو م ،و ر ، ءو.  

  ااع ا ل  اّ  اُ    ا ا ان - 

  .ي واي واوا ا

 ا ا وا اد  ،    اء ا ك  ّ ى اد - 

ا  ارا  ا وا أ  اثا  دةوإ  ،  ا و

ّ د اا  ةت اا   ت ادا ا ا إ  ا د ا ا.  

و   ا اد  ال     ال أّن ع درا ر

  . اات ا اّد  ، و اءة م   ا اإمج 
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2-  إراا:  

إن ا   ا اد وا ا  ظ ا ا  ،ر اي 

 ن اا ا  أن ر  ،ا ن ال ا   ،ا ا 

أ ،ر اا و أم إ ،ا  دة م  ظ  أ  ا وا

ص أد  أ ا ، أ م ار ، اا   ا اد  اداءن 

ا و ،ن اوا  وا اص اا   ي أص، اا و 

 م ا ً رأه   ا اة إ اس وار  أ  ا ،ا

وا رًوم ،و ص، دا و   .  

 ر  يا ا ا ،   ، ا ّ ا   ّإن ا

و ،ا وظ  ا   ء إذن  ،روا وا وا ا 

ل، وأزءات، وأان، ورة وأ  ،ا ا  ا ...إ  

  اة امق ا  ت اا   ّ إ ا درا ا ا ّن

  دياا )ا   ا (و ،ا ا ا   ه ا  ي وا

  .وأد ا وا وا ء  ظ   ا اة

 رار " ّنأ اا  ،ث اا  ا أ  ا ر إا

إ  وأ اا أ  و ا دإ  ل1("ا( ، ّم و - ل  

ح اا - ا ت  واات اؤ ،  ا ص إ ء

ؤل ر  رج ا ا   .  

                                                           

 )1(- ر أو ، داود،: ر اا ا ،ا ا  ُُأ ،اا 1 ،2011 ، 135، 134صص.  
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  :اؤل ا -أ

- َ ّّا  ا ط  سّا ّواا ؟ّا  اء ، و ،ت ا

ا ّأو اّ ة؟ا ا  و ،ا   .  

  :اؤت ا -ب

 يا مت اؤ:  

 ؟ا ن اوا ا  ا  .  

 ّره و و د اأ  ّ ؟ة.  

 ؟و ا ا   ط  .  

 ا مت اؤ:  

 ؟ ا ت اآ  .  

   ّود اوا ّا ا و  ا  ت ان ا ،راا سّا 

  .وا ا؟

 أّي إ ا ا ى اة  ا و ،ا     سا

اا وا ؟ى ا ش.  

3- رات ا:  

  ةوط  داض وا  ،رات اؤ  وا ،راا   أ 

ا ا  راه ا ت  ّ و ،ا س واا ا:  

 َ ا اا د اوا ص اا  ْ  ع سا ط  وا

ا  أ  رااع اوا وا ا.  
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 ،ا   ،ةو ج دإم  ن دبوا ا  ّ  ُ ا  و

ا  ّ  دا  ،وا ووا اءة واا ِ   ت  ُ دبوا

 م ة ذات   رئا  ، ووظ و.  

 ّا دا ك ا ،دت ا  ،ا ا  دينن وء، وزو   

  . ي  ار، واع درا و، ورؤ ور

  را   اد مإ أ  ،ا وا دا ا  ل اا 

ا او   ُ ًم را   ا ،دا ّا  ُ ر .  

 وإ ص اا  حما  ا ّء ا،  ل  وا ت اا

وا.  

 ََْْ      ،وأدوا ا ت ا  ا  ا  سا إ ا

جاا رؤ  ندة وا   ،.  

   : دوا ار اع -4

  :اوا اا -أ 

  اا ا  ات اوا ا.  

    ااج ارة وال ا  وا رات اا.  

 را ض  ا  ضة، وا ءأ   لا.  

 ا أو أ ا    إ ا        ، ز ا

 .ل امن -ر اَّ" -ُر"وت اّة 
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  :اوا ا -ب

 ّي   ، ط   أن و ،م   ،انوا ا  ا   

ً ان م أن  اً ّ وأدوا وآ ت ا  ا. 

  ا م  ل(دوا..د (  دي واوا ا  ا ر  ا

ا ة ات ا    را  ّأو.  

 ّ راه ا ّ ما ما  ة  :"ا و ا م  ا-  درا

 - ذان أ  ان"ة  أ ّ  و ،   ا ا

دن اأو ا دا اا ن اص ، واا و  وا.  

    ة اءة ءإ وة ر و ،ا -  -   و

و  م  .  

 ن ا أّن  ا دا ا  درا ا دا ا و  وز ذ  ،

م ّن   با  د  دا ن ا او ،أد   ا را م

 و  م إ اا "ا ا" .  

5- اوأ راا أ:  

و   ا ن ا ا ّ   دو "    

دت اراا  وأ دةا     أن  1("، و(   ،

 ي إم يا  ا، مماع ار واا  ء  ي، ّأ ا ط م 

،  دت اراى ا  أ  د  رة واّا   ا ع دراو

                                                           

 )1(- ر أو ، ص: ر ،ا ا  ُُ21أ .  
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وا ا دا ت ا  ل وا ق إم با ّ وأّم  ،وا و أ ،

ّي  ن ف ا   اا ا ،ا   ا، أ  ّ أاف ار

"   ،تا  وا، را ا  اء  1("أو ا(ّ ، 

  ا  وه ام و    ا  أ و ،  ه راو

  :م أاف 

  اا ت اوآ ،ا ا ا   ا.  

 ب ا ا ا و ،ا ز   يا ب اا و ،ا 

و  لأ و ا رؤ.  

 ا ن اوا ا  از اإ.  

  ل إاا وا ،ج اموا ا  و ا    وا.  

 ء دوإ ا  حما  از دور اإ.  

6-  راا :  

ار ،وا  ا ؤ  وا ،راع ا طا    درا

  إ :ي وم، ُ و راع ا ا   و ّ ّ 

ث  ،  أزم اوا اا  وا ا  إ ار ا اع،ؤإ و

  ا  دمّو ،وأدوا ا ا  او و رااف اوأ أ  

                                                           

 )1(- ا   :ردنن، ا ،زوا  دار ا ،وا ممث اا  ا ا أ، 3 ،2009  

  .44ص 
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ارات ا واا اة   ا وا ات وا اا ، إ ض

وا ت اوا ا.  

  :اي ا -أ

 ُ  ،  م و  ،ء ا ان " ا  

ا ن اا او" وا رو  ت اوا ا أ  و ، و

  ا ن اا  ،نّ  ل و   راه ا رئو 

  ةا اوا ،اا و ،ا ا م   أو  أو اء م نا 

  اا ن وااع اوأم،  و  ناو ا :ا ،دب اا 

ا...  

 ّيأا ان ا  "ا  ودو ،ا   ،ا ى "اا 

 ر : ّولأا  نُ " ت او ا ،ا ا "ه  ؛  

)ا ا و   ووظ،دا  ،ا ء ا  ا  ت

ا ا(،  ّوأما َُ  "إم ا وا ؛"ا     ) را

 ،ااج اا  ،ا ا ، ج اما.  

  : ا ا -ب

  ُْ  ن"ةا ا  ا     ر" ، ءو  

: ولا و" ا  لا  ا ت ا؛"آ   ل ن  

 )ا ط  ،ا ت ار ، و ا ب اا(.  ا
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مان ا " ا    وم  ؛إ    أر  ) 

آت ، واراة   مص اآن ، واراة ل    ن  اآن 

ل    ا اآم  واف اقأو  ،واراة اى  مص اآن 

ر     ا  ا  " ان ا ا   .)واراة

  Exodus:Gods and Kings ،ا واك :وجا " ارا     ه ؛"اة

 .ر  و   "" Ridley Scott" ،َت ر" اي :إاج

ُ وّّ  راا ّ  م، و ّأ إ ت ذات اع ا  

ا ردوأ ا در واا ،  فا م راا و ،.  

7-  ا وأدوا:  

ُ "  ل إا  و  ا اوا ااءات واا  ا 

  رات اوا ا   ّا  دّ م   ،وا ا

ع ا")1( ،ّن ذ ض وا  يا  راى ا  دها   حا

،ا  وا وا  وإّم ا  رها ع ا و ،   ا و

 ع ام ُّ،ا  ة أ  را ورات اا    

  و ،ع ا ا ا.  

و ،درا   أّم ا ا  وجا   و ،ا ا   

 اّو ،دت ا    ا ا م إا م ، وا  

 اث ا ا ه ارا  إ   ارات اد، وّن   اامت 

                                                           

 )1(- ر أو ، ر :،ا ا  ُُ155ص أ .  
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 أن م  و ،م ر ا "ا ا ا" ما م ،

  ا اد ا واو أ إ  ا   ان، و أّم

ا ّموا ،اءا     تآ   يا ،ذا ا إ أ  

 م  با  أ و ،وا ،ا ا د  ا  ىأ

را  مو و ،ا  اق اما  ةا ا  ا ا  م آ ا

  ما  ،ا" ر"    ،ه درا "ر ر ها"  ،

  .ا ا   آت ه ار   ص ُّو و اص،  "ري ن"

8-  ا او:  

و أ ه ،  امت ة ارات  إ  بار ا  مّ  إّن

   :ارات

 اء ا زا د واوا ا .  

 ر درا  ا ن ا  وذ ا اء اإ .  

  م تإذاا اظ       يع اا  اا  ه ا ل، ووا

ب اأ .  

 ّا ا   ،د  دي ذو  م  ام أم آن(وا -

اة و   ه ا  ا ،و  اد ا س  )ا -اراة

 رة اا ا ا   ، وا:  

 -  "وجك :اوا ا - "Exodus: Gods and Kings" ،اجإ : يت"ا ر   "

" Ridley Scott".  
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 ُر ارات ا:  

    اط    ء اإ  ّ ور ا  اوم ا ا

وا راا،  وا    م"وجك: اوا ه "ا دون  رما و و ،

 ب م:  

 ّ  اتا  ا    .  

 ُّ ا ت  ا ن اا   إم ّ ة، اا ا ا 

رة و.  

  داأ ا ّ ت   ،دة "اوا م" ،"وا ق"، "اوا ا" 

"وا ا ."  

 َُ ا ا   ةا ا دوأ ،وا ق اما.  

9- اا ت واا :  

ا ى ا  لما   م  ات اا أ  و ا 

 ى ا إ  ع اوا ا وا اتواا     ا ا

راا  ض ا ة دون    ولة، مه ا  طا م و ،

ا روارات ا اا ا   او ،  دة  وا.  

د  ا دت ارّ و اد   ا و، ّ مي :اّد -

ره ا  ل و ،وا     رة دأن ا مو واا   يم

 ،د  إمج م  ت وءات وأز د اوا، و    م ء



 

 

 مقدمۀ عامۀ

13 

،ىو اع و  ي   أو  ع ة أوو  لرد إا   

  .ة أو ع

- د اأ: وا ا را  دا ا ، يم  ،  ل و

    د اأن أ موا  ةا ة وا مت ا رةأو ا 

 ط  مه ا جءووا وا  ة، واا ق اماء  ا ،ا 

ا  د اص  ت ا  ااص ه ا ّ أو ا ا ا اّس

رة اا ود ا.  

اص     ّ ه ا  ات ا ا و  :ا اّس -

ا و   و ،وا ّا اا    درا و  ص اا  م

 ،را  وموا وا:  ا س اّب اا ،آن اراة(او)ا ، ا ا

)ا( ،وا وت اما   ف يا  ا  م م    .  

- ا ا: ُوْ  ف) داا د اأو ا( أّن ا را   ا)ا (

  ض ووف  أو أي أّم     ا    أد و أا،

رة  وع ،    ا   اول اد     اس اى

 ام ا .  

 مي ي و، و ا  ا  اد،ودت ر     :اس -

 أّن ا ا ،  ، أ إاج   م  أو أر أو رة    اره

 ء آ  ،ورة أن  ا ،س  و  طر ل  ن ا اّو

 اص  إ م ا، ا  م ، واس    ن ا، إّم ّا ن
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 وأدوات ا و       دةوإ و مو ة ا

ا.  

- ا:  ر و ،دت اراا  دد اُا َِ  فّ  اي، ووم أد 

  أد   م  ه ا   ة، وتو وظ د، وّا  

وم ا ، ، ،اثأ .    

اد  ة زوا ، ام ر  ا، و ل ّ  :ا اة -

 ّ ا ا أن مو و ا رن  اا   و   ز ا ا

ل ا  ا ا ظ  ا ت اما  و ،د اا   ،

وإاد ار واع  "او" اا ات    مج و  و ر اد،

  ر   يف، اي اا ل ا  ةاد ا أ و ،ا ا

ا .  

  :اارات  -10

ت اراا ّر  ث، إذة ا أي  اع وطس اأ     

ا  ت اراا  ،ر درا ض     ما أ  

ا ا  ت اراا  د او  ،ة  وا ا

إ ،وا أّم   أّي ة درا  ترال ا  اء ،ا  سّا ا 

وا دا، ،وا ت ارال ا  أو  و ت اراا  ت و 

  عةا   م:  
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 - اد إ ان :)2001( درا لوا ا  راهد وة : أط ا 

،ا ،ا   درا اا   . 

اق، ا ا ا ا وارة، ا وادب   : )2010( درا  رك - 

 .ب

اح ا  : ر    ا وال ان :)2011( درا  زراري - 

 ا ا ة، اا اا ا  أةا  أة : "اوراء ا– 

 .3اا  ،.   ا وال"ت

 : أطو دراه  ا اد ا ان :)2010( درا    من - 

  ر ،ب اان: او  ،نداب واا .  

11- راا ا أ:  

 ا د   ،وا ا ادر واا  ا  راه ا  ما

 ا  ات  رأ ارات ا، و اع  امم ا ع 

،ا  إذ ،درا  ة و أ  ا اه ا   ّ  ا  

،راا ّ توا ا  ا و اا أ و م:  

 - و  درا ،ا ا:  و.  

 - ل ا :  ي.  

 - ل اا  اءة ،ا ا دي إا ا ت: ري .  

 - وا ا  ا،    رجإم ا وا ا: ا ا  ء.  

 -  ا اوا  ،را ن: ن .  
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 -  اا اا :  ،دول رج :اد إ.  

 - راا ّا او  ،ما: يا  ا .  

 - ل اا  ،  إ ا :  رين.  

12- رات ا:  

و ا ما ا   ا  ا، ا أّن إ    اتا   عا

وإ،  ، و ا را س إ  اع   وا ا   أن   أّي

ا  ا اد وا  "  أى،  إ م ارات ل ع 

ا".  

 أّم  ر إاج ا ا، إ ت اة ا وا  او ا  ال أّم 

أن ن ام  د اث وارات، وأن  دروب ا ا   آ  م

 ل أّدق  وأ،    و  ج ع.  

 ّ  ةد  ،ّو و     ،راه ا ذ إ أ و

  .وا وا  أو وأا  ا وارد،  " ا"اف ار 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1- ده اوأ ا  ا ط  .  

2-  ةره و و د اأ.  

3- ا ن اا .  

4-- ا ن ا ا .  
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  ذا ا ا؟

ط - دا ا    أن  ي  )سا (  دون ا وا

    ا ا  ا وان ا ا ،ن ا ا  اة

  ،ىن اا  ع      وا وا ن اا ا

 وا ر       ،و  ءأ  عدون ا رات اؤ

 ا ا اي،   أن   ارة ا ا دون ا  ل 

و ، ال   ر ، ر  ادة  واْ؟) اا(اارة 

ا   دون ا ا ا  فا   ،ا  تظ  ،

  ...ا ن اى، وا

    ام   ةطا ّنا  و  ر  ورا   ك  

ا ا ا ا  و ،   ى اور اا أ ّا -    

و -و  وموا وا ده اوأ ،اوأم ،.  

1-   ط ّا  اده اوأ :  

   مدر أذ ال ؟،: أولا   م زوا  إ مإذا م  ، الو ا 

وا دا ،وا ن، اما    أن ا م ،دة و  

وا وا ،وا ا  أن ا  ،نما  ء  ه ا و ،  

ا  ا   جن ما مد  .  
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 " "   " رّراا ن وأ "أّن إ ّا دي و    ن

 اد  امنل ا ا   ، و   أر وأ  ا امنورو  ة 

و  »  ّ وا ا ب، وا   داب اأو ا ن ا

ء واوا وا وا ء واوا 1(»وا(.   " "  ر إ

ّت  او نمو ا دوا اا) ت( ، إذُ  ن واما 

وا ّم« أو ا   راق   ،تا  ك أم ة او  كم 

اد  ا  ل ذا   اّ  أي أن ،) «)2 راق   امن

ة ا و نما ا ه ا  وام ،ّ  " "  :»  ا

 ر و ،ن واماّا ّ   ،و  إ وز  ا    

   ذ  ل، وا إ   ،اا  سأ  إ   ا  

أ إ  إّن:     وا و اة، و ذ  الن  م ،ّماّو

أ  ا  ة وأ3(»ا(    ل أن اا م ا ا و ،

 ام و ، نما   و ،م ا   ،     

   ،ن ذاما .  

 ا   وا ا ان ا ،ل واا  ا ا  ء

 ،ا ا  ا  أّن«ا وا ا ل- - وأّن  ر ا أ 

                                                           

 )1(-   :را ن وأا ر ،زوا    ،ةا ، ،1 ،1999 ،9ص.  

 )2(- م 11ص :ا.  

 )3(-م 16ص :ا.  
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ّ و ا  دّو  ء    يل ا ،ا    م 

ّ أي ،ا ن واما  ا ن  أي أّن )1(»ا   ار أيإ

 نإم  مّ   و ط    ق.  

 ا ا  " زان-erLeng eSuzan  "    وّا 

 » ا إ  ل اعا ذمم2(»ا(،      وأ 

  ا   ،و  ا      نما انة و  

 ا Croce"  ّو" ا  أى  اف  ر ر ، و

 ،     ا ، وا ا «)3(  اس اّأّم«  أس

ّ دقا ا أّم  ن، و ام ى أّن إذ ،   لا    ّا 

ا ل أل، واا   ،  ىأّنوم  ّا َ   ل اما ، 

أّن وا    ن"اطو "أ"أر"  اّ  ّاأّم ، إ  م  روا 

 ا  و ، ت"مKant-"  ا  ء لا   واا ا 

 ،ا ا   وا »    ر  أ  م   أن و

   ا-     ال ا ال، و  ان، ى ا أّن

  فوري وّا-    ك  طار «)4( ، روّن  ت اا

                                                           

 )1(- ر أ  ن :ن اة ال وما  ،ا دار ا ،را ، ،1 ،2010 ، 169ص.  

 )2(- م  :ا  ،لا  إ  ، :ا ردون ، ر ا ا ة، اا ،1 ،2013 ، 

  .296ص

 )3(-م 296ص :ا.  

 )4(-  ا297ص : م.  
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 تم   و ، غ  ت       تاّا  

 ،   تاا موأ » ت اّ  ع ن  م

 ا ت، أن ا  أو    ،رااّاما أ ،ظا أ ،«)1(  

    ا ال    ّا ّ نا.  

  ى ادوات ّن وا    ا    ،ّاّا  ر  إّن

 ا  ا واّه ا  ،ّا ه اع، ووا ا  اوح ن

 ّ ا وا ت اا  ل  ،  و م  ،ة او 

  راتاّ ،و  ا  ا  نام واو ّه ا ن، و  

   ةاّت اا  ر  ّان ا.  

  :اّم اة    - أ

ُّ "ةا م"*  ط و ت اا أ ّا   ر   

ُأّن أر  ّن ا  ءاة او ا   ك ،  و " 

أّن "ا ّاّوا ،ةاع اأم   و» ،م دة اا  ان   

 ،  وا ،ن واة وطا ط  ن  ا  

                                                           

 )1(-م  :ا  ،لا  إ ، 302ص.  

 ه ا  ل أر وأطن أن ا ة، و   ا  ،  ار ا، وار  -  *

أر : أم).، وة ا و    أن هه اة ا    اء  . ا  ااء

ط : ،ا  : ،ة، دا ،ا ا  ،وي ا 1953 48،49، ص، ص(.  
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ا  1(»و( وا  ، ةا  ا ء ا  ان  ،

   او د  ك ن أن ا ّن،ا  ا  قا ا و" و

-Jérôme stolintz " ّ   أّم إ ه ا   ا »ا دا 

ا ت ا اادّم ،)2(»دة و ،راا ا ر  نطن أ و 

  اة   ن وإّم«   ة  مه ا ا ا وا وا ،ّم

ا وا ا   ا ،ا ا  درا «)3(ّن ؛   ا ا 

ا   دق   ا وا،  ناّوا ،در  ا، وم  رت 

  ان  ،لر ا« وا ل، واوا ح ا  دروا وا 

ا ا 4(»إ(ّأ ، أر ى أّن ّدا  ن   ة  نما ر إ ، أ 

ا  ،     ل إ ا ع، وات وإأ ن إمت ال ام

ّ د  ،اثا »ا  ّأ ، وا ر ، ا  ا 

  .)   «)5ث، أو     اوث

                                                           

 )1(-  ر :رةا  ّا  ا   وا ا ،را ا ان، ت وا،1،2010 ،

  .12ص

 )2(-  و : ،ا او  درا ،: ،اد زت وارا ا ة ،اا ،3 ،2015 ،

  .160ص

 )3(-   ةل: أا  ،او ة، أا  ، اءةن ا ،ةا ،49-47ص، 2003، د.  

 )4(- م 50ص :ا.   

 )5(- أر :ا  ، :وي ا  ،وت ،دار ا ،5، 4صص ، دت، د.  
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 ةل اا   شوا وا ، ان  فن،  اطوأ أر

 نا ن و دون وازال اه ا   ،ر مة أّد  تى 

ذ ّ  ولا إّل واة ا إ تم   و ط  ّه ا  و ،

  .اّ، ا ا  ات

 :اّا ا    - ب

ا  وّ ،ماح ة ات ا م م  اة ّ  "ا ا" إّن

،ت اا  ول أن « ا ء، إذس ادات ا   ا 

 اّ اس ن إ    اطق، وأّن، و  اّ ه اأي اد  ّ ّ أّن

ا ا  «)1(ذ  أّن، وا  ّن ى ا ا ّا  ن  

دةاا ل ات وا أي أن ،ّو  ا  ت   و ،ا د

ّا  ا  او ،ة وا ةوا  ن اة  ةو   

ت ارا أن أي ؛  » ّأّي ا   أن    ت ا  ل آ

 ،اّّ ن ء أن إذا ،ا   ن أن  ،«)2(.   

  ف م    ة وااّل ا   ،أم مّا  ن ا

ا وا ، و" "  ا ر اأم أ » نّا     أ

                                                           

 )1(-  و :ا ا ،و  197ص، درا.  

 )2(-م 197ص  : ا.  
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 ا  ا ا  ، اة ا " أد اّ"، و أ اّ أن ت 

ا  أو ا ط  ا ظو م سم«)1(.  

  إذن  ا  ا ّا ا  ا ا أ   ذو 

  و نوو  ه ا إن أن ، »  إ ا ا  أ  

 إ   ا واة وا أ        اظ 

  و ،ت اّة اا  ن«)2(.  

ت ، و  ن ا ا و ا  ّه ا  م أن مى 

   ه ا ّم "اّ"و    وا، ون اداء، دب أى 

»ا   ذي  ذجأ   ،وا ا  ةأي أّن  ،)3(»ا

   ن ي    و ، إذا  اا  ورواد ه ا ون

و ا ا ، »ا  ا ا    ا دبا  س.... ن

ا ن  ن ، وا ان  م وا ج مت اة 

 4(»و(  ه أيا ااي"، و " ف يا » أن   ا أن م

  قّاؤه ا      إذ أن أ ، ن م  ا  ، ن

                                                           

 )1(- و :ا در، او  198ص  :ا.  

 )2(- م 200ص: ا.  

 )3(- م 205ص  :ا.  

 )4(- م 208ص :ا.  
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، ا   م  ا«)1(  م ت ا   ااناا  وإّم

 اة ا ا ان أ ادب، و ا  ون ا   وم ،ّن

»ا   اذ      ،وي ا ت و...  رة ا

ة اوا ما و و   ا ا   ت... 2(»إ(.  

 ا ا  امل  ا ا   ا ّ ا أن مف أن 

  . س  ا ا ا اي

  :اّا ا   -ج

وا وال، وه  اس م  اّ  ا اّ  "ا ا" إّن

 أّن« أرا  اّ أوا ان ا ، وا    "ا اوم"ا ت 

اّل، وأّمما   ن أن  نا    أن    و ،د

 ن ا، )3(»أن     ام ل إّم موم    أو    أو

،  روح،  ،  إس      أى     مّ  ،ق

 ا  ا ا س واا  ن ه ا  ا ّا ،   

   ه ا أن ا"ا ا"  وط ار و، »ّا ا   ة

ما ا  موا ا و،... إذ أم– ا-   ى ون أ 

                                                           

 )1(- و :ا ا ،و  209ص : درا.  

 )2(- م 210ص: ا.  

 )3(- م 233ص :ا.  
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 ا ّا  وا  إ ا ن دا ما «)1(،   ها ا و

"اإ ز" إ  »أّن   ا نمواّا  ط   رة ر ن

ّو سو  ر ْحا   رة2(»و(،  ّ   وز ه ا  ا

ا ا اراد إ ا ام وا ا ن  وم  ى 

را ،»ّ و ا  ط  ،ر    ،لما  نوا ا

آ  تات أو ات أو اا   ط و ،... لم دا 

  ا أو ا اا  ؤبأو ا ء اوا     ا

ا  آراء  وا  ه، )«)3 م رٌع و واع  ّ  ود امل

    دة  توّا  ،"ج-Coleridge " يا ي  أن

ن اق    اّو  و   ارة و  ا ، امل  ال

 يدي اا ول اا ي ومل اس،اا   ل وما    

ا ا و  ّ ه »  ي دالماب أ ...ا ا ي ا

  )4(»و  امل اي    ال  ار ...ا وات،

  ل اا او  ا ّا،رع اا  اتا   يق اا   و

ا ا  لد " اآ و"،  ى أن ياّر، و اا اع  ّنأاّا   

ا   إ ،وا و«ت اّاّ ن  تور دوا     

                                                           

 )1(- و :ا ا ، دراو  :236ص.  

  .16ص، 2 ،1999، اة،  ،  ال ودور ا  ااع ا  :ه -)2( 

 )3(- م 246ص :ا.  

  .30، 29ص ص  ،  ،1 ،1998ن، وت، دار اى  وا واز، مت ة:  ر -)4( 
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 إ ا  ...أّن     ،عا  ع     ته ا

   ره   ا ار أنن ذ  ا  ا  امن 

ا    ،ا وأ ا أ  ا ع و   ت ا

 «)1( .ىم   ول  أّن ا دةاإ    نّا ْ  ز  

، و ب    ادة ا ا  ل ا وان وا، وأت 

ن ا وا اّا وا      و،  ه ا أدا ة

وا.  

 إّم ، أس ز  وإن ّ   ات   أ ات،   ه

إ ،ب ا  ة أّم تم  توا   ،  ا دة " ها

ا"  ا    ء يا ،ّا ا  ا  و ،

و اا ا    ،نواطا ا   ص ،»  اوا  

طا ر واا،  ر   وا  ة « )2( ، ىأ  و

 "هي اا"ر اوا ،ظ ال ااس وال اا  ي اا ،  

»ا  ت و مطا ا م  ها ا أ 3( »و(  ون و ،

 اي  م دي ذ إ اء ا       ا اأن 

                                                           

  .132ص، مت ة:  ر -)1( 

  .39ص،  ال ودور ا  ااع ا  :ه -)2( 

 )3(- ا  ،دا ا  ا ب، اب اد ارات ا ،159 ص، 1999، د.  
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ن وا أ، وا ا ّ وة ن ذ و ،ا وات ءات ء 

» ود  دة  أن ا  م «)1(.  

ا  ار ا وا ج إ   ا  ا ، ه  ات 

اا  و اوا  ،و  ،موا ما رإط  .  

2-  ةره و و د اأ:  

 ا ا و د ا وه  ارات ا ا   ا  إّن

  ،را د ،تما   ا و ،و ،ا ا  

 ا  ذ ا ، وا، ود ال واا وات ا اط اون

و ، أ وز إ  أاي اي ه ا   اات ا ، إّم

 د اأ  ا ي أدى إا اّا ،اووا وا  اء ب واا ا

،ا وا ،ا ع، واا و أ  ا  ت و  ا

ب، واا  ىظ أوا ،  وا   ول   ا  ا 

 م  ّا.  

  ا ا  ء " اا ه،« :"موأظ ر  ه إأ  ن وإذا 

ا وم ّ ءة، وا 2(» ..ا(، و  )س ال « )أ إذم 

ور ا  إذ أ ،أي ا ّء ما و ا  ا  ه  ّ إ 

                                                           

 )1(- مد ا :وا ا ، ث اا ت واوت، را ،ن ،1 ،1992 ،56ص.  

   .648ص ، ،4 ،2005وت، دار در  وا، )م(دة ، 6ج، ن اب: ل ا أ ا ا ر -)2( 
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مد إ ا ا      أّن ا ل  اوة واّ وا، ؛)«)1ه

"ّم" م ،ورت اا ْ  : Texte, Text »  " Textus"  

ا " Tissu "  ور ا Texere م ، «)2(  ا   رم  ،

 اوا ا م  ،يا ا ط  د ا  ،هظ  ا 

 و ،وا  و ا   اءل وا أ. »   

   ت اا  م   ا  ى إا ،   ُ

، و ن )3(»ا ه اا امء وا   ات واو  ،ه ات

 ا    ا » تا  م  ه ا ،  ا

   م   وا   ةوا ه ا "4(»"م(.  

  م ي   ة  ت أ، إ أّم" ا"ا   إّن

   ته ا  و ،م   ك "ن دا- Van Dijk"  

 :»وا ر ا   هم م تما ع م ره 5(»إن ا(  

ا    ارات ام ا   ة  أّن "ا" أّن "ن دا"ى 

                                                           

  .275ص،  ،1 ،1998ن، وت، دار ا ا   ،ن اد: ، أس ا: اّي -)1( 

  .17ص، 2006، د ، د ،رات اد اب اب،  اب اد و ا: ادر ر -)2( 

  .41ص، 100-101 ،1988د  ، ا ا ا ، ا إ ا اد: أ اي -)3( 

  .12ص ،  ،1 ،1993وت، ا ا ا ، اظ م   ن، م ا :از امد -)4( 

، 1، اا ،رات اف، اار ا  مون،   ا إ  اال، م ا  :ي -)5( 

2002 ،44ص.  
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ا ؛  او  ى ات مأي و ى و ةو ا    

ّا.  

ّأ " رت نروRoland Barthes"  ف ا :» إّن   ا راا

 إّم... م ات   م  ل  ا، و   أن مل أّن أّم

رون " م  ل ا ا أّن ،)1(»م  ات و م و ي

ا ا م  ات ا ا ا وز ود ا إ ات ادة "  رت

   ةوا   او   ا  تد ذا   ت اا

) ا(»    ط ا  ا ّ)  ا إ ا )  "رون رث"ا، و

اي   إ د   ) ا"  )رث"اد ا  ء ّد ح 

 "اّ "ل  و .)2(»ا ) ا( ُ و) (...) (و إ إمج 

  و    جإم  ا ّس أ ء ا  ا.  

ا ا  ، أي أّن"اص"ة ري ك    ا  اّ   إّن

  ه  او   ىص أم "  Julia Kristeva" و"ك درا" 

 ّأ" زP.Zim" ام    :»أّن   ذو ا او   

                                                           

  .44ص ،ال  ا إ  ا، م ا  :ي -)1(

)2(- اّ  :ا ا ،ا ا  صت ا ،ب، دراب اد ارات إ ،د ،ر ،2001 ،

  .17ص
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ا أداة ا  ا  ج إ  ر  إمج ام وأ   أّن ؛)1(»ان

اا.  

   ه آ  و"ه  "ا  اا"وك در"  ل  :» ا

أي ات، و   و  آن، وا   أ وا أو ) م ت(

  .)«)2را

 ا  ، ا د ا(   ا(: ن  ا م أ

ا  :  ، وا  : م اع مً«: وا، وا، إذ ل

 أ ،ا  ج«)3(ى أّني ما ا ا و ،    ب ا

 ، ا، واا وا، إذ ل  ا، واد وار، و اا "اص"

و ،ذ  إ،ا   ا ت  أّن ذ ص" وت  "اا  ل

 ا ص ما  اا»  آ م   ،م ول ما ا  

 اتو إ رة اا  ل  ص4(»ا( ا  إ ذ  او ،

" - Philippe Sollers"   :أّن  صق «: اق ط   م 

و وم ادا ووا  اءة دةإ آن وا  ن ،ةّ ص5(»م( ،  ص

رأ  ا ذاك ا  ىص أ  رة  ي ج مإم  ، ورو . 

                                                           

)1(-  اّ  :ا ا ،ا ا  صت ا ،22ص.  

  .13، 12ص ص، اب اد و ا : ادر ر -)2(

)3(- ا ا  :ا  ،ووق اا  ،ةا ، ،4 ،2004 ،926ص.  

  .74ص، 1 ،1994، اا، دان ات ا، اؤ واو : ادر وح -)4(

)5(- ما  :يص ات، اا  ىاءة أ ،ا زرف ،را ،1991، د ،08ص.  
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  ّأ ا " " ا   ل"صا" "ا "ا ا  ، 

»  ىص أ اءةو  دةإ   ،م م ص، وة م   

ون    إ  ة م«)1(،  ودة  أن ل ا إ ى أو  أو اار

  ،  صم إ  جدة إمأي إ ،  وبو    و 

إ ص ا  ا ا  آ و   و.  

   ة ت، وا   ل ات ا ،  أّم

واري   ا  اي إاز ا    درا ه،  اص، ّم

 وا  ات ادة  اص، وا اار ا   م اص

  ا  ا.   

 أّم  أ  ا م ا ر  "م" واا  و ،

واا  ر إذ ،  ةو ا   ا ،روا اق ام ا إ 

 و ارات اوا وا ى ا  اا  تظ ا ا  و ،

" " ى  رتري "ون"  ّا ي ،  ة و   

)(وا ، ،وحال ا  ا   و ،  ا ّا ة اا  

 ا   م ، اي  ،ّ  اّر « ال  ذ   ؟

أو  ى...ا "ن"  ي أمم  م  أن      ن رم

إ امق ا  اّ امء  ّل"  ن"و، )2(»ا  دة ا ال 

                                                           

)1(-   :با  ا ة اظ ،  ر ،وت، دار ا ،3 ،1985 ، 268، 267صص.  

  .12ص، 29، اد،  ت،  د ا ى ري ن، ا وا  ا ا :ى ار -)2( 
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 ، م » وإّم ،ا قأم إ ام  ّ   م اا و أ 

   ال  ثٍّ و«)1(.  

  أ ا ، رهم ا قأم      ّم ، رق  

م م  ،» م  ا   ، ط  إ مو ،و أد م

ت وأد إ ،ما ا    و ، ما «)2( ، ةا  و

ّا،  ا ة داز ال ا  ،لا    ا  دا،م ة 

 -  ،ت ا دة   ااّذ ال  اد  ا اد  واف

 اوج «،  و ا    ا ام  و -    واما

 ا ا ص واا د   ،ود ا وز ٍز و إ 

«)3(،  ا   اّا  ى م  يا ا ا ي «إذ  ،ت

، م     طوإن ن  " ا" اُ ا  َا، و   أّن

ا  إ  إ ذ  ن  ا ّ4(»ا(.  

     ا ا تاوا ما    ه ا ،ة  ا

  ،قوا موا اا   ت اق واما  تا ط  ا

 ط  وو ز إة ر وا اءة، واا    او ،ل واوا

                                                           

  .13ص، ا وا  ا ا :ى ار-)1( 

 )2(- م 16ص  :ا.  

  .16ص،   ن  اظ م، م ا :از امد -)3( 

 )4(- م ن ص :ا.  
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 ،ج ادة إم » ا ا ا    َ  دةوإ ا ا 

 و  داأ    ة د وام،  ا    

ا  صا ا، ا وا ر ا  ا ا ،   

و ّا«)1(.  

م  ا ل أّن أ ، دا  ّ نم   ا  اّاو     

ت موا ت أدم  ان، واوا ل ا ل اا  ع ا و

ا  ب، ور واق، واوا رج، واوا اوا ،وا ا ا 

 ،ما رأ  ،ارس اا رأوا  ف  ،وا"ا "* ،  

 ز ان أن مر ا وّااق اموا ،اق امل ا   .  

3-  ّاا ن ا:  

ة ودة، ور ا و إ أم ر    وا، و   أل

، ن اداء اا ،:  ،ةاي أم  أما ،   ا ااّااع واس 

 ،واوا ا ....،إ   عم اووأدو،ا  ا  و  

 و ، ما ا ا    ر ا وا وا  ه 

ّا أ  ن يوا ، دا أ ن يوا ،ر أ  ن ي ،ن

                                                           

،    رات امم، )ا  ا (ا ا وإمج ا اة اءة  روا : أ ر وب ادة -)1( 

 د، 4ا301ص ، 1ا.  

*  -  و وا مّت اراا  ي امم  دب (  ا  :ن نرو :ا  : : 

 ،ءار اا ، ل ن، دار ركو ا1988، 1ا(.   
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و   ، وا    ه اّيا ر اا  ن 

 أ   ةم  ولوّا ا ن ورا.  

 ا ن ا  ا  ع و    دا ا ام ،

   م ،ينا   ا     ،ياأم  ن أ  ا

ا  ن  وا رة إ  رة، اا   أ م رة ، وو 

  و ، ،ا ا وا  ما أ ،وا ،  جمح واا

 ة    ،لا   وا،ق اط  »    رة

ّا أو ا  ،ا       ... دراكا ل مك ام 

 وأ اءا اي   ا ا ا   ص، دراك أان 

 وأدوأ ا ا«)1( ،و  لا ّا،ن ا   ا ّن ا

ا  ى ارة ا وا  ،ظ ا  ا، أو أات  أو 

،   ن ااّن ا وا    ،ّاط  ر  أو 

ِة.   

 ّان ا )arts sonors(:  أ وّان ا، »  وّنا  ا

 تا أ  ، تد ا تا  ن ا،    أو

 لأ .اا    اا ا    تا  ت اوا

                                                           

 )1( –    :ياا ا  آن اا أ ،)1962-1925( ، دب اا  راهدة د   

ا ،  ،2008 ،190ص.  
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 وات ا أو ات  و ا وا ا اومتو

و أى  اا ا ا ار  ا أو ا أو ارة أو ا أو امن

ا  ب اا  ء«)1(أول ،   اا  ةت اا  » 

، اي أمه و ن  مرك   ا  " وات ا"ّج ض 

 1983 . ضا ر   "ارتم  "  ن أ ا 

1982«)2(.  

 "شا أ" ّا ،وع  إ ن ا: )3(  

-  أو ت ا    با  . 

ات، واد ا   ل  اداء واس إ    ات اي -

  سرف ا  و ،ء ا. 

-   ا ا دا   هآن، ووة ا و ، ص  : 

»ا آنا از« و: »ت اآن اا و  ء «.  

- ّا ن ا)Visual arts(:    أوّ،ن ا »  ّنا   ا

 ا ف اا  ا ا ؤا إ و ج ، لج أم أ

                                                           

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_sonore. - )1  (  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_sonore. - )2  (  

  .74ص، 1992، د، ا ا  ا، اة، رؤ إ ، ال: أ اش –)3( 
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ن اّن ا واّو ،ن اا     ّن ااّ إم، و

1(»ا( ا ا و ، ا  ل اد إ ،ت م ا  

»ّا  ن ا ّان ا : رةوا وا وا ا  ُ؛ وا

ّا راتوا ن اّا ا :   ،ءزوا ّا رة ووا ف واا

 ا  م را  ّرات ان واّا  را م نت ال م 

او ، ات ان ا وا ّا إ   ّان ا نوا  

 2(»ا(.  

     ش"أا أ"  ن ا»  طن ا رأ   ة 

ذ و ،اا  ت، ووا ،وا ،رة، واأن  ،وا  ا و

ّ شا   وو وا ا    رؤّاا ن ا«)3( 

ن ا  ا ّن   ن ا ،ّم  أ ا وان  وا أّم

وز ّ أم ر ،ر إ. 

  أ وّاوا ن ا  ،ءوا ا ه  ،وا وّا طن ار

  ا ،ن  ا  ءا و ء ، ت    عإ

                                                           

 https://www.marefa.org. -)1  (  

 https://www.marefa.org. -)2 (  

  )3(–   أ  :وا ن اا  ،ا  ا ا ،ة ات اا ،1 ،

  .234ص ، 2011
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اع ا اي اك  و» ار واس و    ، ان

 ا  ا رو ،   ح أو زّا و  ن ا

 أ ص، ور اظ ،وا ا  ا اا   «)1( .  

 ا ا   »ت  أّنأداء ا ر ،ا  وع   ا  

ت، وا اأّن)2(»ا  أن م  يء اوا ، »  اّا  ن ا

  ذات و دئ ر آن وا  «)3(أي أّن ،  وأ ا  ا ّ

ّا       ءا  لا و ،ا     أن

  ا   ،را د ت ا او   ت، و

 ،ءت  رة     ت  رة ءوا ،ت ا

 ،اا ات ات أو اا ا  وا ا»ِى ا ء ا ّ

ء   اع     اءة إع اة   ا ا اي  ،ّن

و اءة ا  ة «)4(.  

                                                           

 )1(– ا  ان وان : رات اا   ا را أ ،ا داب واا  ، نا 

  .116صدت، ، اردن، ن، س

 )2(-  ، م: ا  ا  م ،و ا:   ا  ن ،را :ا دار ا ،

309ص، دت، د.  

 )3(- م ،ي ل :  رة اا  ا ن اا أوا ب ، إ ا ة، اا ،1984، د ،

  .104ص

 )4(- ا   :داع اما ا ، 2ا ،ّوا ّا  ما  ،ا ا  ،ردنا ،1 ،2009 ،  

  .93ص
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   وّأو ا ا  ن اّا ا   اّا رة واا ن ا

 ار و ،ا ر   ام وا ا  وا ا  ا  

ا  ّا ،» ويا وا وا ا ا و ،ا مأ  و

 درات اا   و أّنو ،)1(»و "ا" نم ة ا ا ن  

و ،ا  ا   نز وا ن ا  م  ،ا  ان

و  » ا  أ اي  ر ا واداة ا  ا   ا

  ا وات، وا  ات، ي  ذ ا   ا اي

، وا  ه  ا ا )2(»اّ ان  ا اّأو ا ا، ورج ه 

 ر يوا ا ا  ة ت:  ا ،ا ري، ارا ا

 ي، واّا   أ ا ن ا م ا م .  

  و ّأا ا ن ا ، حح ا أو ،ح درا اء ،اأم  ،

وا ،راج، وام ،ض ف  أو ،اه وا  ،ا ات، واّن ا

  ض، واات ا   ،ر  واي و ي   اداء

ارا واح " ّ   "م را"و إ، ...، وت، ءةا ، وتوار

 ن وأرطأ  ذ  وا ،ا   ،اوا ي، واا

ر ا ر ا و دس ا")3( ،  ا ر و  ا 

                                                           

 )1(- ا  ان وان :ا را أ رات اا    ،114ص.  

  .99ص، دت، 1، دار ا  وا واز، ا وان:  اي -)2( 

 )3(-  :را م :دب ان ا ، ا ا ن، ا ، ،1 ،1996 ،92ص.  
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إن ا   ن « :   "ور" ّ  وا اس اد ، وُار

  تا ة ااف اا  ف  ،    إ  ،دبا

 ،ا ممر ار، واا  تو ،ا اع اأم «)1( ا و ،

 ا  ع  ا  ط و "    ور" ا  أّن

راوا وا ء واا  ا يا دا.  

ّ ،ا   هّا أ  ا ن اّرة، ان ا إ نإ  ا

 اّ   ،اذا وا اّا، ، وا اري ، ا، ات :واداء

 ّىان أ رم  إذا ن ا، :  ،رة، اا ه . اّا   ن

 ّام ن  ا د وورة، إم ،ت  و     

 أ و ،اج، وءة، أداء، إر، إرة دت اه  ا رمّا   ن

ّ ه ن إ إ ،ن اّّما ،وا  ن و   ، داة أ

وا ا ،ا ،ا  أداة   ،اتر واا و  او ،

ه ات  ي ّي ول    ال ا را  ا ا

ا.  

  

  

  

                                                           

  .73ص ،  ، ،5 ،2006 م   وا واز ،مادب و:  ور -)1( 
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4-  ا ّا ن ا:  

 ولم ه ا دبا   -ره م- ّ ،وا ن اس أّنأ  

"ّا "و  وا ،  ا   ل  ه ا  ول او ،

ُ  ى، أيأ   اَة  ْفّنا.  

 اا   ا  ق ا)ّا ا(دب أو اوا ،  و 

أم م  دا  مم  ،صا  م  نّا ّ ، ن 

 ا  ّة اادا  ن  ،ا  نز وا  ،اع وّا  

 و و أم ا  ء واّف أدواتاا   ،  وا ا

إ وا أم  دا ا ق، ول اوا ا  ا نر "ر "  

  ا    اتا  ا أب«  ل اة وا إ أّن

ا  تر  ز  ،تة ا أو ، ...  ا وإن ا

د اأ  أ    و ،   اوا وا ،وا  

 دة اا   وإن ا ا رو  1(»غ(وم ،ل أّنا   ظاّا  

  أن ،ن او ،   و ،ا  م  دا  ا إ

ّا  أن    ان  ا إ ، او ا ا ا:  

  

  

                                                           

  .78ص، 2000، 505اد، ا ، ا، اة وا  :ر -)1( 
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ا  ا: 01ر ا  ا )ا ّا(دب أو اوا ،.  

  

  

    

  

ّأرم إذا أ  أّن م ،دبوا ا  نوا ا م   –  ا

  أي   ن  دات و» ، ا ّت ا  - وان

   اغ، وا ا  طو ، و ،ر ت  ،او ،

  وان اا  و ، ت ااوا ا  ت، ال واا

ن و اّرة   أر ورؤى واط »   اع  أ«)1( ّ ااغ

 ا   و  ه  ز ود  ّا  ا و 

ا  ا«)2(.  

 ّأن م ن و   ا  عوا ا   ""، » 

أ   ع أنا  ا  اّ ، أ  ط  ّا  ،

   او ،ا  ارى       ،ء او اا 

                                                           

 )1(- م از :ا وق ام  ،ا  ،د، ا150، 149ص، 2001، 511ا.  

 )2(- م 155، 154ص ص: ا.  

 ا��داة وا������ �نا���

  ا�����/ ا��د��

��� �� 

  ����را/����ما

���� ���� 

  ا�����/ا���ن

 ��دة �����

  ا����/ا����

��  ��دة ���

را :اد اإ.  
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 و"" ر راعا  إ 

 ا ا ا أ ا،    

  ىة أدا   ا  ،نراع واا 

دا ا  ،    ناا   .  

  ."" ا واع  ا   ن 

  .93اءة ا  ا ا، درا   أل ، ص

 ان  ا ا أّو ا  ا اد   ا وا اي، 

 ا   عا    وا

 ر ّ     ، و م

 ،ةوق، ادار ا ، لأ   درا ،ا ا  اءة ا193، دت، ص.  
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 أ   اّا «)1( )ا 2 أم( ، و

ا  ء ءوإا   راع ،  ا ا ا أ ا

 ى ةدا  إ م    ىة أدا   ا  ،نراع واا 

دا ا  ،    ناا  

ر 02ا : ل ن   ا  عوا ا 

  

م وق :ص ، لأ   درا ،ا ا  اءة ا

 ا  ا اد   ا وا اي، 

 ،مز ور    ا » ا   عا    وا

  ن ا ،وا ن  م و ، 

                                         

م : ،ةوق، ادار ا ، لأ   درا ،ا ا  اءة ا

 مدخل

 أ   ا

ا  ء ءوإ

 ى ةدا  إ م  

 أسا دا ا  ،    ناا  

ر ا

   

  

  

  

را: م وق

ّي، أا وا ا   دا ا  ا 

 ا ،مز ور    ا 

  ن ا ،وا

                                                          

م وق -)1( 
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ّا«)1(  رطا ا و ،" ر با"   "دة اأم" ذ أ  ، 

  ء  نوا ا    ّا: )2(   

ا    ك  

ا  ى ن راح أو  

ورق ا ن  ك  

 اءوا...م  ر  

ا  اف وا   

  ون  ب

م   ة  ته ا"دة ااءى "أم   ا   ، دة أ 

ا  م ا، ووة ا واوي، وا وة ا ، اّ  د  أّن

ع   أن رة ا    إع ، ا و وإ ،   أّن

   و ،را  ا ةن ا  ّ»أي أّم  نا  ا    

أد «)3(.  

                                                           

 )1(- ا  :ا ا ،زوا وا  ندار ر ، د ،ر ،1 ،1999 ، 84، 83صص .  

 )2(-   : رء اوا ؤا ،ا ا  رةا   رف، دراا  ، ،1 ،2006 ،

  .76ص

 )3(- م 76ص :ا.  
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 ا وادب  ى ا  اا وامّ   م  ا اض أّن

 ا  يا  ،نواّا  و ّ ة، و   ا ّة ا 

  .ا  أن ن ك   ا وان

    ا، ا  أن   اّو  »   ا او أّن

  أن  وق، وأن اوا وا  ىأ ا  ع وارة وا

ا و ات  ،  ا   « ،إذن اّظ  ،)1(»وا وان

، و«)2( ه   ى ذ إ  ا اي ، ون    رس

 اّ  أّن »  أ ا ا ا  ه ا ّإذن ا  ،ىن ا

    أو ا وا ،طم أو ر طرة م«)3(ّ ، ا و ا  ، 

ُ ،دبل او ل ا  رة  ر اثه إ    و ،ا ا

 ّ م رةاا ا    ا   اءةل ا  و ،

 ط    وا ص ات ا وا و وا ، ود 

رة »  إ  أو ،رة ووا و  رةث ا ت، ور   

أو ة،   اا وِ  ،   إ    أ  د 

                                                           

، 1987ا119،  ، ا، اد  ة ورة، ا اط  وان واداب،  : ار وي -)1( 

  . 09ص

  .299، ص2004، 1درات   ا، دار  اا ا ،ن، اردن،   : وآون -)2( 

  .10 -13ة ورة، ا وا  ار، ص : ار وي -)3( 
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را اا س امدب  ،)1(»اا  رة رب اا ا   اا وا

 ا  واّاوا .  

ر 03ا : رب ااوا ّا ا  دب واا  رة.  

  

  

  

  .ء  ات ا إاد ا  :ار

ا     أم  ا إ  اص  إطر   ا ورأ أّن

ل إذ   اص  اص اد  ، د   ا  اص اى، 

ّل اا  صر ا ،ّاة، دا و  ،وا    ظ ّا  نم

 ،روأ ّا ،ق وام  » ل  وا ص ات اآ  و

 اّا ه  ،وا ط  ا  ا ،     رة  ي

أّن أي ؛)2(»و  ن وا ط اءة واا ،  اوإد  و  اث 

 اّاا ل ا    ا ،:  

  

                                                           

 )1(-  ا   :يء ارة وارف، اة، دار اا ،29ص، دت، د.  

 )2(-  س صص : إا  ا ت ا اساد، وا  ،ن اا  ،دا  ،اد، 

  .110ص دت،

 ورةالصّ 

 ورةبالغة الصّ  -
 صبالغة النّ  -

 صورة بصریة -
 ورةبالغة الصّ  -

 نیة ورة الفّ الصّ 
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ا  وا .  

=                       +  

                       =  

 ا  ج"اا وا " 

ى ا  ت إد  ديا أن ا م: )1(   

 روا  ج/أا وا."  

 صأ ،396.  

  .396ص ،  ،2012رس 

 اءة
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 ر 04ا :ا  وا 

                                                =                       +

                    :  

                                                +                       

اد ادا إا ا ا .  

 "رج دور "  ا  ة   اء

 " ى ا  ت إد  ديا أن ا م

 روا  رج دور " اة وات : 05

    

    

روا   د اد اإ  جا وا : أ

                                         

، رس  ،1، د59، اارد ا ، ب  أ :اج

وا

اءةا  ا ا 

  

    

 أم ات

 داة اة وات

ةأم ا  

 مدخل

    

                    

                  

                    

  

  

  

  

إاد ا :ار

   اء  

روا"أ 

ر 05ا

  

  

  

  

  

 إاد ا د   روا :ار

                                                          

 )1(-  جواا

وا 
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  رة رة اا  "ررج دو "   حا و ا 

 د ر اوم »أة ما و م 1(»ا(   ا ر"، وادو"  

ن وار!! و ات "ا " إ ،دة ة    اخاأة  و أّن

نا ن ا  ا ج"، واا وا"    ا ا ا

ّ ا وا وا رت اا  صو  ا ءات اال اوا ، ت

    ،وحر"ارج دو"،  "و" ا"ا"ء ا  "" ؟"أ 

  .، وذا   ى ا؟وذا ا  و ا؟

 إ   ات وات ا  ا ا إ  "وا" م أّن 

  ،  أرض ة وذ ةا اول ا ى اص ا اي  زرع روح

رة اا  ر" إدو"   ز ول اا  ،وا و  ا ا

ل وا: »أراك    ي، وأم أ إ   أم ،م  ا ...ا أ 

م و أ   إ ،ا...ة اا  أ  ي    

   ،ة أ   ل م ،تا ة أاا ا 2(»أ(   ،

 وا" ّم" أد وا  ة أ و و  سإ  ر  ا 

ّأ ،ا  وا را   رت، واا   ىأ"وا "  انا ا

 ةوط   أ" " "و"  وأ"" ، " "  أ  ،ةا

" "تا و ا.  

                                                           

 )1(- جواا: أ :  396ص.  

 )2(- م 67ص ، ا  .  
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  "ردو "ٌأ  و   أ و ّ ة وأّأ ،  أ

 ما اتة واة ادا     .  ةوا  وا و  

  ا وار  ظل  داة اة وات   ا ، ب اة و  زر ات

 را  ات ط ك  »ا و ،م ا  ا ،أة م

م! ا ،ات اا  ا  م ا م ا ا  م ا ،

   .) ...«)1ء

 دبا  ل ا ا وا أّن ا م ، تمّ إ ن، إ

 ه ا، و ادب ر ت  وا ول و وإ ، ا ط ارة

 دبا ان، و أد واّ ّ  ، ا    اع اأم اه إ

  ىأّا ا  ظ رة  ااء أء وادا  ا  ، 

دا أ.  

    أ ا وا دا ه ا ،  ا   ا

،   ا   ون ادب وا  ااءو   أ وء 

 ه ؟ا،  و اد او  ا وا  دبا  ات اوا

  .وا؟

                                                           

 )1(- جواا: أ ،  396ص.  
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   ا » ن  و اصاّ دور   ة امن  و

اء ن   ا  ه اّ ،وادب أ  .)1( »وا واملواان 

 دب واا  ا اّا  اا ا ن  ،روا وا وا دل ا

  ظا ا  ،  ص واا اا –راا  -  ض أن   

  .  م أن م  ادب   ا ا وام ان  و

 ا   ا ،ء اا ا  إّن اّاناظ وأات وأأ  ...  و

ُ اّو اا      "أّن«، "ا   اّا  أ   د

د « )2(.  

 ،دا ه اوا  سا ا أّن إ   ا ،  ن أن  ا

ّ  و    ،  أنو   ،  يا ا تام 

 وأ  أي أّن ا ، م ا  : ،نر، ار، اإذ  ...ا»  

ؤ واا و م ه )3(»ات، وما    ،ا ط  د إ 

 ط  إ   دبوا ا» ا ّها    ... ّا 

ة ور  رة    ات ّ ات ا ن ام و ،)4( »وة

ا ،: »ب ف م أن م ذا    ت م "ل" أو ،

                                                           

  .269، ص 2000، ا 258 ، ا  ، ا، اد :  ون،  ن اداء، ت -)1(

)2(-  و:  ص ،ّا 320ا.  

)3(-  و: ا ّ320ص : ا.  

)4(- م نص : ا.  
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أف مط  م  أ ا   أن إ  « )1( .ا  ل

ك ة د"":»  ط ص   ل ا ) اة( ادب، ّن اظ ادة 

 م إ  و أذن ا  دة  ا     ،ت ودا م 

  .)2(»ا اةاظ   دة إ ه ارطت ا    د

ا  ها  ادب     ط اظ،   ل ا ا م أّن

 ا أ  ا  ّّال  ا ا، و ّ  ،ذات م ي وي

دا وا اا ل ا  ذ م ،ا:  

ار 06 :دا وا ا ا  ا.  

  

 

 

 

 

 

  

  

  .د  ات ا إاد ا: ار

                                                           

)1(-   و: ا ّ320ص  ،ا.  

)2(- م 327ص : ا.  

 ا���� ا����

 ا���� ا��د�� ا���� ا�������

ا، اد، اار، + ا) + اع(ات  -1

ا ا ،ا ،ا ،ا. 

2- دا رة، : اا ،ا ،واا ،ا

 ....اة

3- دا ا : ،ميرور ،وا ،. 

اط، ا ا، ار ا، (ات  -1

، اة، ام، اع ارع، اضاار، ااب، 

"ا." 

2- ا ف، : اا ، ،ابوك، از، اا

 اي، اا ،ر(اا.( 

3- ا ا) :ا) ا ،ا ،ا ،ا ،وم

 .ارد، ا، ا، از
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ل ا  06 روا دا ا  ا  ،  دع ا ،ا

 ...ا ا، ة ا  اي وا  ار أو دا  ازن، اّو اء

  يا ا ا و ،ر ا  وزن انوا  دا ا   ،وا

 و ،"ا" أّم    ح ا  :»ل أّنو  زون    ا

ا إ ا ور ... و ا ا ر م  وزانا    اا و 

  .)1(»م أى

 ّا ا  ا ا  ن ا ّن«إذا  ،ّا  ة اا  نا

   ةا ّا ا إ  ةه ا2( »و(  ،  ت 

  ّ   ت  اات   م  ،م و ا ا

ل ا، نم   ا  ل ا و ،او .  

د  ط أا وأ وم  اّن  م  ا أّن ،  أىو 

ووظ ،م  ا      درا ن أن   ا  ع ،

  ا دراك اا ا ،    إدراك  ووظ ّا ن أداء أ أو 

وم ،  ) ر 07( ،اا  ن اوا دن ا:  

  

  

                                                           

)1(-  ا   : ا ا – وو  ب، 1ج، درا ا ا ا ،د ، ،1989 ،

  .08ص 

)2(-  و :ّا 344ص ، ا.  
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 ر 07ا :ن اوا دن اا  ا.  

  

  

  

  

  

  

  

  .د  ات ا إاد ا: ار

دب   ، ا ّدب  ان ا ّل ا، م أن ان 

 أو ،  م   يؤه او ّا  ا وا و ،ا   ا 

وا  ل ،  دن اا   ت اه ا أول ّب"وا" ،

ارة ا ا    ام» ب  ا ا،   أد ره أس أي

داء ا و ا رأو م« )1(   و ،ا ا   بأي أن ا ،

مر واا  نوا ،ن ا وا  ،م. 

                                                           

)1(-  ح: با  ،مب اوت، دار ا ، 489ص ، 1981، د.  

 ا�����ن ا����

 ا�����ن ا������� ا�����ن ا��د��

-  اوا موا اض واا

ظوا. 

- دا ا . 

 

 -  ا ا م) ،اا

 ...).اؤ، اح

 .ااض - 

 - ظا. 

 - ا ا . 
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 ء ور" م أح اس

 ا اب، وموب واا  ا

  وا اوا أن ا أ  ،فا واا ا  وج  يا

 ا  إ    يا ا ا ت واا ا ذ  ض 

 م اط ر"." 

    ا  ءات

  و ، ما 

  وظ و ،  ما   يا   درا  ا

روا ة ا ا  ع اوا، و  أ ر  ى د ان 

  ذات      ا، وة 

  )ا واب،  ظا ، اي

 ،ن ،وت ،زوا  دابس، دار اح ا1 ،2009 47، ص .  

ا    او ،وءات اا  و .  
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 "جا وا"  ل روا "سح اأ م

 م   م""  ا اب، وموب واا  ا

  وا اوا أن ا أ  ،فا واا ا  وج  يا

 ا  إ    يا ا ا ت واا ا ذ  ض 

ج ا  يا)1(.  

ر 08ا : م اط ر

  .47ص م ح اس، :وا اج

ا  ءات ت  اوب  *""  م أّن

ا  وجوا ،ا ا  ا   و ، ما 

ا  درا   اي   ام  ، و وظ   ا أن مل أّن

روا ة ا ا  ع اوا، و  أ ر  ى د ان 

  ذات      ا، وة " !!! م أح اس

                                         

ا واب،  ظا ، اي: را ب(تد   رز ذات و 

ح اس، دار اداب  واز ،وت، ن، م  :وا اج

ا ت اا أ  ط  ا ،ا    او ،

 مدخل

َ ض 

"اط"* م   م

اا   وا اوا أن ا أ  ،فا واا ا  وج  يا

 ا  إ    يا ا ا ت واا ا ذ  ض 

ج ا  يا

  

  

  

وا اج :ار

م أّن

 ود إ إذا

ا أن مل أّن

روا ة ا ا  ع اوا، و  أ ر  ى د ان 

 واس"اح اأ م

                                                          
*
 - ر  رة  و

)1(-ج :أما وا

*  - ا ت اا أ
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 م ات ا و ا ا   و اع،   ام  زق 

  .اوج  اع

  ا  و      ات ا  وا أ، أّن

 ا  و ،ا  ا ا وأ ،ا ا  نا  ا ا

  ا ا و ،واا ا ا  مار"ااب"و" اا"*،   و

اة أو ات ا وات    ر او و  ل امت

رم    ،ا اع    ت ا ا"*، م"ف 

ا ، إّم  ار د ا وو ا ا اي  مع  ا وا ى 

 ان   م ه اء اي ّو ،وج  ا اا    أو 

وا ا ا  ا  ما.  

ح  ام  ل  ي د، ار   "وا اج"ول  

  ....اص

      ء ج         ور.  

 طم               م.  

  ن ا  ،ر ا  ة اا ا ا ا 

 اّا روا   ،جا ت وا  ا  ص   ا ود ،

                                                           

 .أدم أاء ارمو  ا دد  م  و ،  ط ت  أو  :اار -  *

 إ ات أو ات ا ا ن دد أو  ا  أ مت  اذن ا و  ا  :ااب    

  .ة إ ا ا ا أي اّد

*  - د ا و ، وظ ات و.  
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" أ"،  ا   ىا  ى ا ا  اا ت اا 

    از ... ف اف... ام ا ب  اة«، "وا اج"

ما  ف 1(» ...أو(.  

 روا  لس"وح ا م" »....   ة  أ  ة

   ت اوا واا ......... ة تاو  ا  ل 

 .) ...« )2ت وت وت ة

م    امق ا و ة   ا  م  ال أو  

ه و ات ا  و  ،   ا     اّا و

 "و" :"ا م"*،  ا   م ةت ام ،ح  وم 

  "ما" واا  ظي اا ل ا  رئا  إ.  

   ري دو   ل          ا ا.  

  .                   ري دو   ل   ري دو 

  اب/ ار                          

) (   ،دا ا  ة  د  أ "جا أّن "وا  

ا ظ   ى   دا ى ا  ىأ  ابوا ،  ارا 

                                                           

 . 146ص ، أ : وا اج -)1(

)2(- جواس، ص:  اح ا م47. 

*  - ّ ا م ى  رة ا   ، ا   ا ا  )ب را : ا إ 

ا : ،م و :ارج ط(  
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 ه ات  اا   اء «: واع أن  ذ ا ت  ل

1(»...ا( ، ر موا  ولا ،  ّ  ابار وا....  

وج  ات ا ا   اأن   ا  جا واول  

 و يا ا داء، ذا م        و   

ا... م وام ا مل ا  ذا  ام  ول أن ا   ،

 واا ا     ،اح بو ّ   دج"اا وا."  

  و وطة  ادب وا ن ان،    و ا ، ال أّن

ّ   ن و   أ نوا ا   و ،ا  رب و ك

  .  ذا وا ّ ّ   إم ال  ، ا أّن

ّأ دب واا  ا،   د إ ةوط  رظ  و ا  

 ا ، و  دة دل ااا ا  او ، ا   أن  

 ت را ى م   أن ؛ واأ ا  ة د أ  

  ّا ء  ا  ّ ت  وا وار اا   ن

 رئى ا رة ور إ وا  جا   رو ؤ،  و»  

ؤ وات إ و وا ، أو ء ا ا   اج  ا ود  ا

أي أن اوا   ، )2(»ارة د، أو م  د  ء آ   إطر

  ء أو   جا  ا ا  دا ط  م  تا

                                                           

)1(-جواس:  اح ا م، 48ص. 

 )2(  - ا   :ا ا  ،ب ار اا ، ،140ص، دس، د.  
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  وظ  ا ا  لا .  ء يا ا   ق  ا

ا.  

 ا  أاد   اوا وا   اد،   وط ا أن 

أم را  ا  ن  ا   ، » ترة واا ا

ّ أن ا  ءةت واا  راجوا ،ا وا واا ا  ب ا

ارة وا م  رعو ق اما  1( »ا( ،  ين واا  ع

ا  ا، أو وا ا  ا ،واا ا  اتو ، واا  دا 

ا ح ان م   او ، داة م دا واد اا  ما : 

ا واا   ا  ةا ه ا ا  أن م..  ذا  ن ؟

 أو ا اا طأو ا ا ا  ويأو ا د أا  تأ  ا

؟..ا . أن م  وا ا   ارقوا اا ،» وا  و ا

و ا م ك   ..! و إ اح  أب إ ا ا  إ اوا أ

)ا  وا2( »)ا(.  

   مج اوا ا"م آ" أّن إ  ر اا   ه ا

 ،روأ ر أد ا»رةا ز أ  ...ّنإ طا ت واا  .. و

ا  تما و ،را  ةت اا و ،ن مدا ن، ود

                                                           
 )1(  -   :ا ن اوا ا واا ،ا  ،طا  ا  ، ب ا د ، اا

  .68ص، 2010، اض، 169

 )2(  - ي آ:  ل ا :: ا اإ، دار ا ا وت ،ا،دس ،149ص ، د.  
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ا ا  ف اأ  ،بت ا ّم... ا لا ن أ 

 ان ن ق ذ   اة، و ة  ّنإ...  أا أ  ال

ساا  .ّن لأن م ا   ن و  أن م  ن وس 

"ذو " إ "هأود "ا  ق.. « )1( .  

 وار اا    ل  اإذن ت، وا   ا  ،د

 ة، و .ه ا ًو ف   ؤث ا «Adaptation» أو ،" م

ا إ واا"،  ل إ ا وا  رةّ ؤ ة ًمأ  ؤ دا 

واا، "   ءج أإم   دة     م ،ديا اا 

ج ام ت ا، وا ا رةا تت وا  ءات وزوا جإم أ

 ىن اا  ا   يا ا ،تا  دون  ا أن    

وادب واة )2("ا ا و وا ج اإم   ا اا   رق ،

و ،زج واما  تا ط  ياا ا  أ   .  

 اى ا وا ،ل   د أن ا  ا وادب إ

 ،يد اب اأ  ا  ا    دبا   

و ،ج اوا ،دا ى ا  ،»  دلا ا   ا وا 

                                                           
       .56ص  ،1972 ،ا ا ب ، ا : ، ا  ا وا: ل وارن -  )1( 

 )2( -René Prédal: Les médias et la communication audiovisuel, les éditionsd’organisation, paris, 

1995, p108. 
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ا م و  دبا   دب، وا م و  ا   «)1(، 

ا ه     ر  ا ، ا  ى ات اد  ووت

 ود    ، أي أن " ا   وى وا واا  ،ر وى

  ك ، ا و  ت اا   ،ا و ،

و ط إن ب اوا  ا، وأن ن ا أ   م   ،ك

  .)  ")2 اوا  مص

 ال اد، اوا وا  و  اس ا إا  ح 

 ،صاا  اى ا  ر ا  ءأ  و ،ا ا 

لدون ا  م إ ر   ،ا ا   يا ى اأ  و ،

  ،و ف و إ  ، » ت ا ا م  ا  

 ،ت ة إ  روا   يوا ر وا واا  رة ا ،

 ة أووا  ت إه ا ل أن «.)3( ط  أن ا    ،

  دا    ،دص اا م  ا،  ا ا ا  و

   اوا ا   وءات و  ، ارة ا ّ  اال

   ة،إ ت ل   ءت أا  ا  ا  ا 

  .واءات

                                                           
 )1(  - ن أ :ا  ،ا طا  رندب اا را ،دوا ت ا،ةا  ،123،ص1995 د.    

 )2(  -   :اا  ت ،فف واا ،ا وا واا ا  رد2ادس، 2، ج2، ا ،

  .228ص

 )3(  - م 231ص: ا.  
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 م إ دي أد م ا م  ،ا ه وأا  س ىأ  

، دي ن » راا   دا  وا ،اا  ا 

  ا   ،دا   تاما  م  يا واا ا 

 د«)1(م  سة ان ظ واا    ءا ا ور ،،" ّ إذ

  ن ا ، أم  ةا ون إ ءدا و ،ا  م م 

 ،ا  ما   و ، سا واا  ر إ ا د  ا

 ةا   ا وا ، رسأ  صا    اإ  أم

ان ادب اا   ،دا ل ا ")2( ل اا ا  ر  ،

و ر ا أن دما   دل اا  س اة ال ظ   

وا وال ا   ،دا ى ا  ر.  

راه ا اءأ     دبا   ا   ا    

 ا دا ا و ،ّرا م  ث    ا  ارو

د درا  رف اوا.  

  

  

  

                                                           
 )1(  -   :ا وا واا ا  ر231،صا.  

 )2(  - م 233ص: ا.  
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ا ا  ،  ار ا أن م ا  دب واا ّنا ازوإ 

ه اوا    وا اي وا ورة ا  ا  أن مّ، وإّموار

 ا داد وإّم ،وا،  ون واداب ّا  ّ أّنّ ، ااء  ّ اّادب و

،داو ة وم  ورا ا   ءةد إ ا ا  ا    ج

ارأ إ   أ    ا زةاا  و ا  .  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-   

  . ا ا، وا وت ا: ا اول -

  أو -   ا ا.  

م :ا ء ا ا.  

 :ا ا  ت.  

- ما ا :إم ا وا ا   

أو :ا ا  را .  

م :اج اا .  

 :ا ا .  

را  :ج اما .  

- ا   
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:  

ّ ت اا   و ،    ص، ذاتا    ا

ع    ارات ا اة، و  أن   م أط و أو مي، ّم

ا و ،وا ه اأط     ا ا ا  ا  ض  

   ،ا ا  و ا    ج  ،دي   وو

   ا ان اّ ، وّن م ا أو  أو اات، اء  م

ة د  و، وّ  ت ا  ت ، أ ا وال، ّن

 وت ا ا ا      ول إز أزا ا اي 

دد اا  ا وم ا  دا.  
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  . ا ا، وا وت ا: ا اول

 أ ، وّ ا ) ( ا ا ا  ام  ا 

،  وإن ن ال وا، و ا ا وا ات ا ا ل

  ّاا رتت دوال او ، أّم ،و إ    

 ااا و وآت ال   را ا، وامح  ر و

وا.  

أو-  ا ب(اا ،ا ،ا(  

1-  ا ا )ا(: 

 ا ا  أو داا  ل  ،  ف اّ(Cinéma)   

"Encarta"  م»   يض اأو ا اا  و ،اج اوإ

و     ذات ط ، أّمدا ر اء ا ل إ   إذن ،)1(»اك

ط ام ام اى ا   إمج ا، و      و  مع ص

  عم   دة و إ    ا ر رة اا  

وا.  

                                                           

 )1(-  Encatra  ار2005، إ ،و    ،dz-https://www.microsoft.com/fr.  
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   ""  س "ا ا"،  م» ْا  اَرِةا ِِاِ َُا

إمج وإاج ا ا  :، وا  وُُِْ" ادة اََُرة(،  ََُ ا(

ا ء أا ا  ضُا ّا  و ظ: /ّ «)1(.  

ا  ار أم     ا  و «ا  ا  ّل

 مأ)ر( ،تآ   ا     ، وزاو وا ن وا

ض واوا ؤو)2(»ا ، مرة واا   ا ا ا و ،دة «اإ

رة   ا أم  ،    ...إمج  ط ا، أو    أو ء 

ّ ا ة اا أي أم ، اتو إ أو ا ل ا  ق ام 

 إ ا ع  ،ىرةا ا ؤ   و  ن  ،

 ا ا ا    رة وآ ا ؤا  ا ا

«)3(.  

ك" ودو " ّا     »م ن  إ   ر  

ن ا   "رومدو" ال إ أذن  اب، و ا ذا اي ه 

 ،ط ز وا ا ا  دي امء اا رة وا ط  مما ا م

                                                           

 )1(-  ،ا  س دة )إ( ، اون، جإت وآا  وأ :1،  اا وا  

  . تواز، امل، ، د، د

 ا ادي إ ا ا ،اءة  ال ات،  اد رات ا وامم  : ،ري -)2( 

  . 15، ص ،2015م13  اداب وا  ،، اد

 )3(-  اص ن: م.  
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ا     «)1( ا   ،  ا  أّ رةا  

ا ما.  

ا   ما وسا  م ا وو، وّا  اام   دة ا

  ر ا  ة أد، وذ ،»     إا  ا ال

را   ديا دا ص ذات اا و درا  ا    ما

ا درا  ت اوا واواّ رندب ادب واا ر مإط  «)2(  و ،

  . اا  ا ال،   واد ا ادة  ا" ن"، و "وب"

 ّأ "يت أ  Laffay Albert "  ا ا ا  ا  ر  ا

ا  ر  ة  ر  د ااث واز واص  أ ء 

 ا»ّ ا م ذا أن    ن   ة وام «)3(أي أّم ؛ 

  .  اا     ،   ا م ور ة

   ل     "ا ا" إ   ر ر  ل 

ان ا، ور ان   أى، وار وال ا   ا ا وادوات 

، وا    ا   درا ه، و اة  أ انادة  إمج ان، 

    ا  ا    ترم  ل  اأي  ا ،ما

                                                           

 Collection d’auteurs : Esthétique du film , Ed: NATHAND , France , 1983 , p 112.  - )1(  

 )2(- اا  ر او م : ا ا ا و إ ا ا قآ  ،-   ،وا ر ا

  .129، ص 3ة، اد

(3  - )  Albert LAFFAY : Logique du cinéma , Ed :MASSON , PARIS , 1964, P 23.   
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، و  ان ا، أو  ا وارة ة ، وا  )ا(ان اص

    ا   ء اا.  

2-  ا ا:  

 ة ا   ي اا  ه ا ت ، و

اا ووظ ا،   ووا ج امورة ا   دا أم   

و ،ا ا  رة إا   ا  ا  ا م و 

ار    ا ،ر ا وات دا وم  ات وات ات ا أو

 ا  ات اا  رةوا، »  ذات  ةو ا  رة

     ات اا   إم ،دا م ،  ،سأ ءرا  

، إ ا ا، وا زر ار و  ص  ء   ا ا، ادة

 رد إط و«)1(، مم و ن اا   م ّد  ؛  أي 

ّأ ،اا  صن اا  )ا د)اا ع إوا اوز ا  ، وز  أي ،

، وا     ا اا وا   م اد، ن اا أو ا اس

 ا اه    ،  ى ان اا    ا ، ا  

  .ال

                                                           

  .16 ا ادي إ ا ا ،اءة  ال ات، ص :  ري -)1( 
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   را أ  وا ع أن «، وما ر ارة  اد

ّوا ووا وا وا رة اا  ،دة ت«)1( او ،ّن ا 

 از  ّاا  ا ة    جما و ،،   

  از، و  ا  ا إوم إ د ز، ا اة    دي 

 ا   ةا ما ود  وا وا ا ا و   

»  له او ،ز أو  أو ر   ا  ض رة   ا

 اءة ا اءة ا«)2(، يا ا د اا  ونن    وت ا

وا ء ا ا ة داا ت اه ا اءة أ.  

رأ أن  ا وز ا اد   ،اءة  د، أي اءة  ووا ومة 

 م ،د د  ووده اأ و ب اول ا أن ا    ا

  ات ا ق ام ا اما  قول و  ا ه او ،

  اة  و   ادراك «، "ا امح"    ا اي 

  ما    و ،ل ا  ، دراك اا و ،اا أي ا را

 ،دراكى ا آ ا دراك اى اش، وا اا «)3(  مم و ،

ه ا   م ال أو ا م أن ا  وات وات ة،  أدّق

 ا » ا و ،ة اذا  وما م ةا  اتا ط   أن

  اح ا ا ات ال ا  ،نأو ا ،أو ا ا اط 

                                                           

  .16ص  ، ا ادي إ ا ا  :ري-)1( 

 )2(- م ص ن: ا.  

 )3(- م 17ص :ا.  
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  ى أ  ا  ر (ا أو ( امحا ار  ا  رة 

در)(«)1( ،اءة واا م  وا و ،اا ا  ا  ا.  

 ّا ات وأت واا   ا    ا  ا ووا 

 ز ا ا ا  ا ا ا   ت ووا رة واا

وا ت ا ا   ،رةا  و ى ا ا ز    

  ا ا  فو ،او  ا ت او ،ا  »أي  و

  ا     ازم ج، و   إ ا وب 

 ء وا ا زل، وا ما ة ااو ا ،ا و ،ام

اث ا ارا واان واز اازن  ا، واع، و ذ   إ

«)2(.  

ا  ،ا  اتا   "ا ا  ء" ا ا  :  

   إّم ا ا ا   )3(:ا أ  ا ا رة 

 ا   ان ووا ات اا وإ ،ود زو رة، وا 

 ،ا  ا ا      ا دا دة ات اا و ،

اء   إ اب أ ان  ور أء ا ،    ن

                                                           

  17ص :  ا ادي إ ا ا  :ري-)1( 

 )2(- م 17، 16ص ص :ا.  

 )3(- ا ا  ء :وا ا  ا:    رجإم وا ا ا ، ،رات وزارة ا ،1 ،

  .51، ص 2008
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 وا أ ،ورة   أ ا واّ  دا ، -ا -اى 

 أّم ، و ر ا  ه ان إ ا، اوا، اح ان  ا  ،ء أن 

ا أ ا  ا و  فا و.  

 زوا  ا ال ا اي    ارة وا  ا   ّن

  .ومج وز وات ، وا  ه   ان اى  وظل وإءة

     أي  آ ،  ج    ا: )1 (  اا ا و -ب

ا      و مرؤ ذ  ح، وا   ك ر ا   

  ا ل  " ا ا" ،   ،ضا   اهم  ا  رة  إ

  ذاتا، و و ،  أي     ر أو أ ا  ءوا 

ت ا مواامت ا      ا، و ا اص أو اء أو اا

  ا و ،ا دةاإ ،ه ا جى ا ا ور أّم ا    

 ء أم  اثأ  ا .  

   أّن وم إ مأ  دا  ا ،ام  اومأو ا ا ا  ز 

  ا م   وا اا  ع ل ا  ا أ   ،

ّا ع واا  .  

  ى وأ  " ش،Bella Balazs " *  أر  1(:ا(  

                                                           

 )1(-ا ا  ء :وا ا  52ص ،ا .  
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  ِا  ةا اوا     ةد ا  وا مو ذا.  

  ا ا ت وا     ز د ا  رةا.  

   ا ا ت وزوااع ام  اا ا  طع ا.  

  َا   ج اما  اا  ء اأ دق ا   ت واا

 سا . 

 ه ا  ا    ا إ    ج ا ا  ا

ّا   ّ ت اا  ،وا وا ا .  

 : ا اد  اّ أب -3

ا    يا را م  د اا   وأز اث وأأ 

   ورة   ن ر، واءة واوا ت ا  إ ت، إو

  ،إ  ا  ا ااد اد اي   واع و  ن 

،  ا وإاث   اةدي إ،    أو   ا أن ن 

» ى، ووا ا  جما   ا ا   أ  ا د

   او ،أو أ    ا ،ةاا ا  دا  أن  

                                                                                                                                                                                     

  ،أد   ،  ال،م)  دا - 17  1949   1884 أ   : 4 ش -  *

ر،اص أوم  ،  ج و ر . 

(1  -)   Bella BALAZS : Le cinéma, nature et évolution d’un nouveau art , Ed : PAYOT PARIS , 

1979 , pp 152,153.  
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 ،)«)1 ا     ، اي  امج ادي  اا امل 

 و ا  أداء  تا  ،م   إ ج اما  دا ر 

   دا " Narratologie"   إ  يا  صا  ا ا دا

ا ا و.  

م مو    أّي  د ا دي ب أم    رد دو 

ذا ا  ودة دة دد، ووا ،  إ ،دا ام  ود  إو

  ودذ  ّد ا ، ذ  ّن  وا  ديب ا  ةأي م

 زاو    أن      د رد ون ا لا  ص  ،  

ّاّا  م و  ىأ  د ا ، م  رد أ م و  ، ال

 دا ا و  ؟اا ا و م   

ال اّ ،  ا و   اد  ال اد، و اد  و أّن

 ا  ا - مأ -  د داب اأ  م  دا ا 

،ا  و »ب اا  بأ ب اب اا إ   وا 

ارة أس ا ا، وارة  ا ا ،  ّن إذا ن اار أس احّم

واا ا ا   يد اوا «)2( ة إ   اس"، وا"  

ا ا ، وا  و ا وا واا ددة اا   اا   

                                                           

   )1(-  م ا  ور : ترا أ   ة ،رةا ،ا  ا ،زوا  راقا  ،ردن1ا ، 

  .265 -263 ص، 2008

 )2(-   :ا وا واا ا  ر227ص،ا.  
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،ا  »امو ،وآ ،وط  ا   سا  مإذا ا...  ا و

ا  اوا، ود    و  أ ور وا ،ت 

 زا ان، ون واي ا   ي، ود اا   ،ة

أّن ،)1(»و إ س إا  ،دب واا  ا را  ا ا » وو

 إ سدراذات ا َ    ولا ا ،وُا مى، وان اا  

ا س أ ا   ي، )2(»اا ا  إ ة  صس اا

 ، أو ، أو ُ وّ إذا  رةا ا ر يا را  ط  

ّ تت و  أد   أ ،واأو ا دا ا  ه» و  

 ، و ا   ا ،ج، ر اد  إل ادب وا ،ن 

  .)3(»اادب ر 

  وأّن ر رة إا    دا    ا دا رئ  اا 

   ام، و ط ااءة  د  ل  م ال أو ا ،ّو واج

اد  ا   ار «د   ط اة، و ا ا  ن 

ي ،)4(» واا ا ّب اأ م دا ا  دا   د ا،  د

و ي   »  اد ا ،، أّ ااد  ت وامح  دات 

                                                           

   :ا وا واا ا  ر228، 227ص ص ، ا.  

  .20، ص2015ا وارة، ا وادب   اق، ا ا ا ب، د  : ،رك -)2( 

 )3(-   :ص ،ا وا واا ا  ر230ا.  

 )4(- م 231ص: ا.  
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م توا وا زاث أو اا  ل امز واب  ،)1(»اأي أن أ

 وز  ، و أمت ورز  و ادات  االا    و 

 ا ي إا ب واطاث واا ط  يا ا،ا ت ا 

 ،ا ا  ارا  ر، أي أّن«و   ر  را  

ر   ،ر اة ا   راء اا  ات ال اأن د  ،

ار اب  ،) «)2ة، و  دور اار   ااع ارا اث

ات ارا وإء ات د   ا   ،ء  تّ   إءا

 ى ا  الا  ء اريا ا)ا(   ،ىأ   ا و ،

 ا وو   ارال اا   ا دا دص اا  ذا .  

 ا   إاث   ال او  ارس ام ط ال از  إّن

 أورد" ننرو"ور إ و  دو  ، وا ذ  3( :ا(  

       ر                lettre                  

                   image                       رة      

ّ ط،رةوا ت ا و ا ط  فا    بأ 

د اا  رة ر ا إ    دد اا  أ ، ا  

 ذ و ،ا  و  رة أن ا و ،ما  نّ ر أ 

                                                           

 )1(-  :ا وا واا ا  را، 232ص.  

 )2(- م 240ص: ا.  

  .17، ص ادي إ ا ا ا  :ري -)3( 
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ب اي  واب « ، ى ا أو ا أاؤ   دت

د و  رة أا  ن ،ص  ا  ذ ،و ما  ا

رةأن اا إ  ب ا   ر ،ما ا   ا و

ا«)1(.  

      binguisme أب اد ا  ازدواّ و أّن 

 ،ذا»   او ،ج اإم   تمأ   آن وا   أن 

أب  وم إ أّن، ) «)2ه  ا اي  اب اق مت،  اءات

د اأّم ا ي  ُ د اعأم َّة: »اَِري واِوا    أن و ،

  ن أن ا    ،ر واا   در  اع روامه ا 

 ا ا  ة دا ا ت و«)3(،  ّ وا رة واا  

د ا  ه و   ،دأ ا  أ   ا  ظ ط 

ا    ا دا ا،   يج اموا زت ا  ا ا و

 درا  ، ، » ه ا    أ ء  ا وم ا

ا ا ا أو امج  ة ور   ا ادي ا ، أن 

  ي  دوا ،رأو ا ت ا درا  ور وا ت اا

                                                           

،  4 ،2016، اب ا ، ا وط ا وإل ار ، ا ، آق ، اد  -)1( 

  .162ص

  .18ادي إ ا ا، ص  ا  :ري -)2( 

  .36، ص 1 ،1989، د ، ،م ا،  : ا إ ،   ال ا: نري   -)3( 
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دا د )1(أي أّن ؛   ،ا وإ أ د   ا رت اال ا 

   .ا و ات دة  ا   امج  ات

    أ   ا د اا م  د اا  : )2(  

  تا Echelle De Plans.  

 ا زوا Angles De Prisse De Vues.  

 اتت ا  Mouvement De Caméra.  

    ه اا  دا ا  ا  ء  قف مو ،ا

 اأدر ا ا  ا    ،  ي اء اا و وظ 

ا أا.  

م-  ء اا ا:  

ّ آ اإ أي م  ا ا ، أو م  ي أو م ك م  أي

روا..،إ    م ك أ  نا  "را") ا أم  ما

ا( ،  و"  وع حع ا ا ا  و  أن 

أي و اى اري وا  ا  ،   أو ا  ارج

                                                           

  .18 ا ادي إ ا ا ، ص:  ري -)1( 

  .184، ص10 ،1997د إا ،ت  اا، اد :  ا اا  ا: ،رج دول -)2( 
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    وا دع و1("ا( اادث واا أي و ، ا   و 

 ات ا اتوا ما  ت أوا  مواو ا دا  

) ا اد( : ا ا  ه ا ُفَْو   ، ُ إه امت 

 ا را   ا  أّن)ا )اأ و أد    ا.  

 ا  د    ا ا   أو أن م إ م  و أّن 

 ّن ا ،ا ا   د اأو إ  زاإ ا  ا  ا ا

 ا  را ا ا، و ّ  درا ا ا   ظ «أي 

 ا)م أو م م  ( ا ن ا  ،ا  اتوا ات اا

وا ت ازا  ا ن  ، ب اا  وا 

م أم    أن م ا ا 2(»وا(  ا ا  ولف م  ،

ا ا  م  اا وم ا و  ى ا واء 

  ا اا رة      ا  ا ا، ا ام وان

ااج ا ن   م   ار، و   ا ا ، أّن

أ ا ووا ط  را    و ،ذ  ج إما  ى  

ا  ا ء ا   ا ا اد ام.  

  

                                                           

إد دك اب، رات وزارة ا ،ر، د : ، ا ا اا   ا اط  : ،س-)1( 

،84، ص2013د.  

 )2(-م 85ص ،ا.  



 

 

النظريالفصل   
 النص السینمائی، بحث فی المفاهیم والمصطلحات

79 

1- ا ء ا:  

ا  راا ء ا  يو  دور  ،» ا ط ا م 

 ت أم م ،اا    و ا   أ رص وا

ا ا ا  أ أ وا  ،ا   ا ا  و ا  

 أو أ ا   ،ا ل دور«)1(، و  ا ا  ز ا أن 

  أو  ءا  ك إّم ،ا »   ىأ  دا   زر

أو ا  ة  ى ا م ، اط و ارة  ت اات

،  أن  اا م أن  ت  ط ات ا  )2(»إ..واءة 

  .ج وا ، و  ت و اا  ط ا ا ول ام

   م  رالأ ط  ا  ا  رت اا »  ن

 ، ا  يا  ذا وأن ا ، ن أن  وا ا

 ى وا  ةوا   «)3( ا دا ،م  اث اا ،

ّ ،ه ا    و  يا ر اطا   تا  ، هو

  ن ةا وا ، ات ور رااع ا ف ، ء « و دي إ

  - ا   ا    -دروة درا، و أ ازت أ، وه اروة 

                                                           

  .85ص  ، ا ا اا  :س  -)1( 

  . 186صا اا  ا:  ،رج دول -)2( 

،  2003، ا ا ا ب، د، : ا ا  ار ، وان،   :ن -)3( 

  .62ص
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و ا ا ، )1(»إ م  ا ا   د ا ا ا ، أّم

و  أى   ، مز دور ا  إاز و  ات وا أن 

 ،ات ودوار ا    ن دور اا   أن رن « ا 

ا ر دون ود   وة ، وإذا   ك ا  ،ن ك 

و ا     ك«)2( را   ةطا ز ا و ،

ّوا س اأ   ا ،وا .  

 د اأ إّن :ا ا ا   دل أ  ة اءا  ن

 ، روا اا ا  ا   د اأ 3( :و(  

 ديا ا)ما(:   را      تو  ف ال أو 

 و ،و  را اوا   تا  دا ا  ا ل

  اا  ا. 

 ا ا:  ا   وا ع اوم ،ع اوم ،ي ا / و

ة اا / وا /  ا ر ت ا  ت واوا. 

  ا ا:   طو   ا   /اجا و /دب/ واع/ واوا /

  .وات

                                                           

  .63ص  ،ا ا  ار  :ن-)1( 

 )2(- م 77ص : ا.  

 )3(-  ا  :ص ،ما را235ا.    
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  ط ا ا  اات ات ذا     ،ه اد 

ات او، ا ل ،  ّر« إذ زوا ن أن   ة ي  ة و

اطر  اا  اا ات ا وأد و  أي أّن ؛)«)1م أن ع اج

  ا    و ، ازاات إه ا.  

 تاع اأم:  

  ض  ات تو د    ا  ات وأمز اأ 

 و راا ا )ا 09أم:(  

  : )2(  ظو    ا   ا و  ا ا و

 .إ ض إء ا  اج أو  أ ح ء    اة

  را   : )3(   م أ  ر إا  ام    ،أسا

 ر واا. 

  ا   ) 4( :)م(  ا و   ن، أيما  يا ا

اا أس إا. 

                                                           

  .186، صا اا  ا: رج دول -)1( 

 )2(- م 191ص، ا.  

 )3(- م ص ن: ا.  

 )4(-  ان ص : م.  
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  أ : )1(   ازإ  ،ا  أس إا  ر ا ا و

 ما ن ا   و ،و  ا ا م أ  

"نا" ّة ا أ  ة ار  يس ا .  

  ا  :)2(  ا وا      إ  ) ،ه، أذن (...

 أ  "ا ا  ،"ه او  ض  ا ى اج، و

  .وا ّ ل   ر اات ا  ا  ان

  ا ه  )3( :اوا   از  ا   جا  و ،

م  أو ا م   د مو  ا  . 

 ر 09ا :ات وأمز اأ.  

  

  

  

  

  

  ا اا  ا: رج دول: ار

                                                           

  .191ص ،ا اا  ا: رج دول-)1( 

 )2(-م 192ص: ا.  

 )3(- م 190ص: ا.  
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ا ال اي ن  ى ،  ر ات ادة ل ا ا  إّن

ا ا    ا ظس وان وا ا ،» ّ ى ا ل

إ  ا أو  ،  ا إ م ة   ات اآ ا إ ى 

د ا   او ،رأو إ ط ول ا ،ىل أاث وأأ  ت ا

   اد  أد ا ب ن أى  ات ا و م و

، أن  ا  اى  م ا ا    ، اء ا مه)1(»ال

  ن ا   ه ا    را  ،دل اا  دا 

ا ّ إن  م  ،   .  

 اادا ذ ا اي : »ف  أّم )actor( ّ  أو اّاإّن 

  ك  ا و ر، أاا  ّ ل، وا  رةو ، ب

ا   غ م أن  يا  ا  ،ة، اا   

«)2( ،ّأ إذا ا مم ى ا افّم ،ا م م   وث أ  أ

 أو ا 3( :ا(  

  ذا، و ا ،ا  وا وا، و   ار اداء : اول 

ا.  

                                                           

 )1(-  ،ا  ء اا ، دن، اار ا2044: ا  12:39 - 20/09/2007:  ، ا ،

http://www.ahewar.org.  

 )2(-  رأم : ،يا دة : ا ا ،وي ي  ،ةا ،ب، د ا ا ا ،ا2003إ ،

  .203ص

 )3(- ا أ ا  :ا ا)ا وا را ا( ،ة، دب، ا ا ا 68، ص1994، ا.  
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 ما:  أدا   ،بور اا ط   ا و ،أ ا و ذا  

ا .  

م ة  اّل  إ   ا اد ،و ا ا م أّن ،إذن  

  ا   اد و  ا  ، أ امواب ء واّل 

ّل وّ  يا  . 

 2 - رااع اا:  

 رال اأ ا  أو ا ا ، "يس إ"   يوا

 اعا  أّم  »     ط ول ور ارات، اا   

  س وا  ا اع وا ط  ّن اعون ارا، و ا    

ان اا ا  ن أي  رض أوع اأ  ن    ن ةا  ،)1(»ا

  ا إ  دي    و أاث ا ، اراا ا دااع   أّن

ات اا   اءات اثإ   يا ى ا ا  رة، ووارِ   

ا  ت داا .  

ّف ا أ""  ى أن»  اعّا ا  ث م ء ء، و 

   أ ااع     أس اط، و ط ،   ذة)2(»ااع

 ا  وا ،ما  وا ا"آ" ا، ا  ر ل و »  ا م

                                                           

  .108، ص ا ا اا : س-)1( 

 )2(- م ص ن: ا.  
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 أم  اعا إ  نر اا اط«)1( ، ه أ  ا ا واا ،

ا  اع  ّم فأ  ر ا  تّم اط   ،  اع

  .ات،    ا  ف

  "" رااع اا  أ : )2(  

 اا ت، أو  :اا ا  نو ،اا وذا ا  اع وز دي إ

ا و ذا اع درا  اع ،ا  ا اا م . 

  ارا : اع زُ  ل    ث ،   ا

ص ات ام ا  اعا  ،اعا  ىاع أك أم  ا  أو وا

  . ا ااع  أو

  ى ابأن ا ا  اعا ل دا   م يا رد ا 

 ،رااع اا   اثا  ،» ا وا ا  ثا ا ظ و

  ات أ ى ، وأ   نا   و ،ا  لا 

  و ،ا ا اث دار ااث اإ   م  و ،

ا 3(»ا(.  

اع «   أو   ن ا، ن ورة ااع  و  ارة إ أّن 

 ن   :ط  أو  أو اون اا  نا    ،

                                                           

  .108، ص ا ا اا : س-)1( 

 )2(- م 109ص: ا .  

  .51، ص2013 ر ا ا  ، ، ا ،رات وزارة ا ،ر ، د : ،و.اج -)3( 
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  طت ااا  ا أ  رداتي و لت واا  ا

،      وا ا  أن ااع   إ و ، )1(»ارات وامرات

 اعأّم« ا د  ا ت ا ىم و ،م ا  و ر إ

  او وام أو  ي ا يا ا 2(»ا( ، ا ا  أدوار

ت اا ا  يى اا  وا   ى لمرة واأ ا  أ

ا ، ث أن  جأن ا رت و تا  أو أن ا  

 إذا ا  ، ووا ا واا ا وا      جن ا و ،

ا  ا م و  هم و ر و ، .  

 ذ ا اي م م ال ة « " ا دة"وااع ارا  اه 

 ا  ،  ض ،ضا...    ،ر    و

راث اا  د«)3(     جث وا  ا ا م ا ا  ،

،رااع ا ،درا  ثت ا   دي إ .   

  :اان وان  -3

من ان   ا )temps et espace( ّ   ان وان    أّن

 ،وا ا  ى ا  وا »  وا ،ن اا   ن

                                                           

  .55ص :ا ا ر : و.اج -)1( 

 )2( - م 58ص: ا.  

  .125ص ،1 ،1993 ا ا ، ،اء ارا : ، ا دة - )3( 
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أ ًوء ا ا   ا ا ، سأ  «)1(،  ا أ ا  

وم اا  ا إ   ، ،أّن  » ن ا ا  ّ ا

    ان  درةا و من، ووا -   أآ  د  - أي أن 

  أو  ة أن ا  أن و ور ،ا  أو ،ا و و و

ا أو ا، وأن ل  أو م اء، أو ض م أو زم  آن وا أا ة 

2(»و(.  

 و    ن وان  ا  ا ا أن ّ وى  أّن 

، و  آت ا  ان وان  اّ  أّم اراء ا ا ى 

  و.  

  و امن   اإ د ا وا   ا ان : ا ا وأما -أ

ّأ ا و ، ّم»    م     ي واوا ا ا  

،   ى و ا د ، و ء     م ه، وى ا أّن

ن  ودا  و إ زن ، و ان ا ا، وزن آ  ا م أّن

ر  س و ،ا ة اا   يا آراء ، )3(»و  ل و

  :  أ   ا ا  واء وا  ال أّم

                                                           

  .141ص  ،1999 ،1اد ا، ا ا ا ب، اة،  : اد -)1( 

   .23ص ،1995 ،1أ ، دار از اد ،وت،   :،ا ا :.أ -)2( 

  . 06، ص2006ء ا  اوا اة، ا ا ا ب، د : ،اد  ا وك -)3( 
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  اا)1( ):ا(  و ،  ا ا وأط   "م"  ا" ا

ء "ا   د ات ز أو ا  ل ه أواظ و ا  و ،

ا  ا اي وا ا..    أو  أو   ، اء وا وا

، واي ر إ    ا اري  أاث ا واي   و وّم

ا  وا وا وا را ل و. 

 طا ا )2( ):ا( ّ يّموا ف  ل ره اآ  و ،ة اا ز 

إ ء ا و :" د "زة وة أو اا ع، وزة واات اا و ،

 ر، وا وا ،ت ار اوا   إدراك دة  إدراكإ ا ؤا

ا "و.  اا ا    رة ا   م ا ا وا اا

اا" ا  اث واا  و ،اا ا  د  وث أ و ، او

اوا ا  ه ا  أو ر ا  .  

وز  ا وا  ز ا   م     اد ا ،ّمو أرد 

ا ا ذ ،ّاد ذاا  ل   يا .  

 ا 3(: ا(   نا    ا، وو ط  س اإ  و

ز اض،   اح  م ور ا  ، ذ  ت اف، و ال 

                                                           

 )1(-  ا  :ص ،ما را235ا.    

 )2(- م 236ص: ا.    

 )3(-  م 236 ص ،ا.  
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 ، و  أن ا ط ب  ا  أّن  مى ا أء  ، ّم

  و وا ا   ط أّن م     ا. 

 ا ا: )1(   ، ا ا  وما ا   يا ا ذ

 و د و ،ا ا  ا ا  ة :  ا   ا 

و   ركا  ع، ورة أا  اأو ، وا ا ا اا

 ة ز   ادرا وا   اا   ن ،ا. 

  ا أو )2( :ز ا  را  زا ا  أن  و را   ،

 ا   ،ا ت وو و درا  ن ا ز  نا   

   ا  دون أن.  

و  ان «   ان رات ادا   :ان ا وأما -ب

ّ   و ،ء واء واا  ىت أ ت اراا   ه

،واد اا  تا إ دا دل اا  نا  و ط وإن  أّم 

   ل اا   ي يا ا   ا ا  ن

أاث ل ا اي  ، اء ظ دا اد، أو  رج ا، أو  ان أو 

  اا ، ان   اه اا  اء ار«)3(،      أي ن

 أو ا  نت، واوز او ا ط  ارا ا ل أ  » 

                                                           

 )1(-  ا  :ما را237ص :ا.  

 )2(-  م 238ص :ا.  

 )3(- م 242ص: ا.  
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 ر واوا ا   دة، أي رة  ا  إ  ن ما

 دهو  د   أو ،دوات اوا ا رات وا  ،را ا 

1(»و(.  

 و ّن م ع، وود ا  د  ن االاح ا ، رةا  

ل ط و، وه   ن ا« اا  أّن، ا   ان ا؟

    ص ات  ورة  اا و  إ، وُاات، أو 

    وو  وا ا ط  ا أ  و اا  ،

ا ا  ا ؤا  رةا    ،نم2(»ا(،  لا أن م  

ل ا اا ّ ءات  أن وا ت اا  ا ُ ،ة و ا 

ّا اا ،دةا ا ا   ا  أن    مر اطرج ا  

 ، ا  ا ء ا»إّم  أو ،  ك ا أنا ك، و   

ا  ك ء أنا «)3(، رل ا و  ى ا ره  ا   

،ل واا أّن« و   ين اا   ير اطا   ؤر ا ود

ا اك   ط ار،   ا اداء ا    اض 

أي أّم ؛)4(»ا ضا  يا ر اإط  ن اأن ا  ،» ذ  

                                                           

 )1(-   سا :ا درا)وا ا  (نوا  2ج ،ة، دب، ا ا ا 1989، ا ،

    .13ص 

  . 100اد ا، ص:  اد -)2( 

 )3(-  ا  :ما را233، صا .  

 )4(- م ص ن، ا.  
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ان   ة وة  ان ا، و ذ ان   و دة 

 و  لل، وردود ارات أو اا  ث وأا و    و

ا   ا ا 1(»وإ( ،ّ  ن ا ض وا  ط  د

ّا ؤا ط    ا   ،ا ا ء وا   

  .و  ادة

-  ت ا ا:  

ّوا ِا د    ت ة  اث، ور، وات اا:  

1-  ءةان  اواا:  

  :اءة ا -أ

   ءةرزا  ا ا ، ّمّا    إ    ر ا

وا  وو ار ، ة  ا اُ ى ارة   ءةا«ّن   ،اات

اة اا  وان  ا    «)2( ى ا   رق    او ،

ا ،»ا ر اإذاا ك ظ ،رة امر ا  يه ، او ا .

 ر آم اوري اا  ،ا اطء ا  ءة  ر اا  ا

 ل اا  و ر ا3(»ا(.  

                                                           

 )1(- ا  :ما ران ص ،ا.  

  .183، ص 2013 ا، ا ا ، د، د : ، ا ،: د .مرد ف  -)2( 

  .ا م، ص ن  -)3( 
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  و  سا ا وو ا   ءةا  اف رأ :)1( 

 رةح اف  :وا  ونا  ورة أن  ا  رإط  ى /ا

ا. 

 اث اأ  رة وا إ ا م : أ ا  ا ت اا  ف

 أّنإ ا     در   ءةأّن ،ا  ّ  ات اا اا 

،ف اا  ا و:  

 ط ات خ أو :  ا أ  ا    ا ءةا  وأ

    ت اءة ا ،اد ن ات ات وااث 

 درا ا. 

 ءا اب اأ ةو  إ :  

 اب ا2(:ا( اء اءة اة إا   ،ءة ا ا ا و  

ار، وت اءة  ااء اة، أو ا ا ءة، و  ذ  ظل 

ا . 

 ب ا3( :ا( ر ا ا  إ ا م   ا  ول أنءة، و

  رة، وا  اءص، أو أا   ءةا  ، م او ،

آ، أو  ال، أو   زوا اءة وا ،ء إءات   اه 

 .واص

                                                           

)1( - ان ا  :ءة دورا   ر ،اا: www.wifegeek.com /  ا ر :3  ا2016.  

)2( -  ا  :ما را463، ص ا.  

)3( - م نص  :ا.  
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   ءلم در إ دة و در  ، ءة و1( :ا( 

 در ط:  ءةه ار، وء او وا ا رل ا ات ز  زع 

 .إ.....اة، وة اوب  ة ا، وة

  ء در:  اسأ ،وا ارا ،ا ،را و. 

   ءةدر إ:  ،ز ،و ،ع ،را ...ا. 

 ّ ءة اإ  اع، ووأم ة أ: 

 صءة ا2(:إ( ّ و اع مة أم : 

  أو ءة رةإ:    رة، وم ر اا ة، و رة  و

    ء، و تا  ودء واز اإة ا ة، و  

وظ   ا و ،. 

  ءةإ:  ا  م   ،رأس ا  بع، وا   و

ا  ،ا  عا   و ،ا . 

  ة أو ءةإ:   ل ات ا ء  ة، و  ز أو

ة، وأو م ى، وءات اا  دي إ ، ت ا و ،  ة 

 لأا ة، وءة اا و  رإظ  و ،. 

  ءة ةإ :   ءة إا   ،ص    ا   و

) ح أو ا  أو ى)ورءة أ ة  و ،ا    ،. 

                                                           

)1( -  ا  :ما را467، 466ص ص ،ا.  

  .1994 ا ، ا ا ،ة، ، د، دت، :  ا دة  -)2(



 

 

النظريالفصل   
 النص السینمائی، بحث فی المفاهیم والمصطلحات

94 

  لا إ د ءة ان  :اة، و أ   ر اا ط  وذ

ا ا   اء  ة، و ا در اء ا  در اء 

م ا  ل   دة  .  

 ر واءة اا: إ ا  رات وءة اإ وا-دا-  ا

  )1(:را ت  اءة، و  م إءة اص

 ت ا: ءةا  ء اا  و ،  ت و. 

 ن واءة اإ:  ا   و ،ل اا   ءةإ و

 .اص  در

 ءة ار :اا  ا   ،رة زا ء ا  ت و. 

 ات اا:  ،ا و  ل  ،ذج اج ا  و  و

 ا ر، أو اا  . 

 ءةة ا2(:أ( ّ  دا ا    ،رةح ا بأ أ  ءةا ز

  اد م إءات  ت ، ورت ارة  ، مع ر اء

 وم ،ة اع اوم : 

 دة اأ:   ة ال، ول ا ءةء إ 500  ) س ةو

 .، و أماع أى   ءة ا)اءة

                                                           

،  ،1993، د، ا ا رة وزارة ا اد،  ، :ا :  ن دوي، ورا ن -)1(

  .68، 67صص 

)2(- ء ا  د : ،ةا ،ما ار ان، ان او 169، ص 1997، 1ا.  
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 تة اأ :  و ،وا ارت ا  يو ،و  ءةإ  و

ا  ءةوا ،ءة ا .  

 ة اأ- : وا اا  او  ار ودر ،ر 

  .وإء  ا

  ي اح اوت( ا-BRUTE:(  ءةا   ، م  ح 

   دة 225ا أ. 

 ،ةه ا اا  ا  م ء أنءإ  ،رة اا  فا 

»ءة اة  ءةإ ج إ ت  ه أو ا ا  ، 

، و  )1(»ات ا ول    ا ام ج إ إءة م ة

اءة  أ  ا او  اع، و »  ا ا اءة، إذ أّن

ّأ ، أو   ءةا  ر ا أو ا و  إ  ا 

ّأ ، وزا و  ما  ءةا  رظ  ه أن  و ،

ّ رظ  م    ل أن   ،ه ء  ك او ا

ا رو ا  اّأ ،  أ ع وا  ا ا  ،ا  ءةا 

                                                           

)1(-  و ا  : ،ة، دح، اا  ةا    ،موا ذااج ا2001ا ،

  .186ص
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 رو «)1( ،ء وه ا  ة    ا أ  ،راوا اا 

 ا ظا  ا.  

  : ا اان -ب

  انا إ إوظ ا ظ ا،  أ ظ: )2(  

   اناوأ ،اا   أ مرة اا ا ا   ا ..  ا أو

  ا   ج ام رةاا ) أو م م(... 

  انرةأا اان ا ا،     ا مرة اا  و   

  ،ذو رف أا  ا  ا ا ه وام   و

وا ا. 

 ّارا ا   ن إذ ،ات او      ، 

،اا  ان اا    م و دة، و اع وأم  ن  أّدق 

م  اان ا   أن ض ل أان ا ،   اي  أّي أّن«

 آ م    ، رة زرقت ا ض ان ات أ ل  ب

 ا  د ا ن ا  و ، وا ل اظ   ،ورة 

 ن ا ر ،اا 3(»و(ا ت واا ا  ا را ن و ، 

                                                           

درا  ،  ز ا  واز  ، ا رات :  ا ا ا : اة -)1(

داا ،اا،وا 10 ،201721، ص .  

  .22، ص 2013 ا ا ، اة إ ا ،رات ا ا ار ب، د، د   :،ل  - )2(

  .203ص ،، ا ون دوي را ن -  )3(
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 ه ا و ،اا أ اول ان، ورب ا  ،  ن اا 

   ،انا  ل  ا ل أ   ،نا ر   ا ا 

  .ان ؟

  اا ت رد  ل اا  انا " " ،:)1(  

 اا    ا ان اا :     ،ا م ر أوا  دون

ا ا. 

 ا ان اا :    و ،و  و ،ا م   و

ُ  انأ  ر أوا  ظا  ر، أواأو ا ،ما ا ِ أو ، أو ،ما

و   و ،ا. 

 ي ل امرف  :اا ما    ،ا  ة  لا او

  ر ا  ام ان، وارط   أو ا، واة ا، ون 

 .ا ا

 ن  لا:   و ، أ   ،راث اا  نع ا 

 . ر ا  ارا  ء أ  اث، ّماء  ّم

                                                           

)1(  -   :  اعت اة،اا ، ا ا ،ا رة اا 1، 200340-38 ، ص.  
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  ف نا:  ا أّن     أو  ا ا  انت اا 

اف  ن وا وا، و ار، ون امر  أ  ا  ا، إ أّن

اأ. 

   ف)زي(:  ن أول اا   ،د ق و  و  نن او

وا ، رة   او ،ا م ل ا    ان ان

ا ة اا ا  ن ، ت وء واوا ل اا أ    ا

 .ا اف

 ر ز :  عءة اان واا ظ ل  ا ء اإ ا إ رون أنا

  أن  ن ،رة اا  ا را اق، واا ذ  أز  ور

ا  سا. 

ة   «و   اان  ا    او ا اى ن 

ا  أن ن  أن  رات –ت إرد   ب أ –و ا از  اب،

إرء ا ا ادوا  اان   و  د.  رة  م ا وه

    .)«)1د وا رةا   ا اوي ر

      ا ا   ان وج اص وامه ار  ن 

  يا وا ا ا  أو ا اا  ى ا  اء ،ى ا 

 ،ما راا ا  ى  ر، أوموا ا   نا  نا أن م 

 ،ودء اا  ا ر ا  ؟و.  

                                                           

  .182 ا، ص : د .مرد ف  -)1( 
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ا ان  «  ا ا ان ن  اة ا ات، أّن "إزم "ى 

ّا راا   ا«)1( ،نن ا او   ط ،   إذ 

  .ا وّت   أره ا انع 

 اان   ا  ا  وا  اات ا  ول  و 

  :ال

 ن ا2( :ا(  

ال واة، و  مه، و ّن س ى ا اا، وا، و اج 

 ذا     ،ا ان ن دا م  طغن  ، و ا وار وااق

  نا ا زر ج، وا  .  

 ن ا3( :ا(    

،  ء  أ   ا ّي  اا  اان أ  اّ  ان

 ن  م م م  ان ا  أّم«اة،  اي  ا اد 

  .)4(»ا اة  ار وا وارة 

  

                                                           

)1( -  ا   : ،د ، ،ا ا ،ا  نا 1975 ،  38، 37صص .  

(2) - https://dkhlak.com/meanings-of-colors. 

(3)- https://dkhlak.com/meanings-of-colors. 

)4( -  ا   :ص ،ا  نا 43 .  
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 زرقن ا1( :ا(   

ن  دئ و  ا، و ء واء، و ق واد، و إذا ن   

  ،ءا   دو اب، وف وا   ار ه اء و ا

ا وا .  

 اامرن ا :)2(  

 ن و ، رط ر ن، وا  و ،وا   ،درا ، ،

 ،أ وا ،ء وا  ،فض واا   او  ن اما ا 

ا ا     ته ا و.  

 ردين ا3( :ا(   

   ،قا  اولرة و ان و مووا  وا نا ا  اءة

رةوا )ه أّن إ  رةا و    ردين ا ا دات واا   ،اا

 ، و  ااث ا)اوس   ورّدي ان سأّم  ا  اط ن ن 

آن وا  ءةس واا  نا و ،ا  اءةا .  

  

  

  

                                                           

(1)- https://dkhlak.com/meanings-of-colors. 

(2)- https://dkhlak.com/meanings-of-colors. 

(3) https://dkhlak.com/meanings-of-colors/ 
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 ان ا: )1(  

، و   ا و ة وا وا ، ودا   ،ٌن

  .وامر ان ا   ط ا وا و  ا، و ،، واء

 دن ا2( :ا(   

 ان اد  ج م   أو ث أان  أد و  اوب 

 و ،ن اا  اً ان اا  نو ما     ةا ان اا

إ ان ا أن ا  عا إ  ان اا  ان ودًرا اد ، من اا

  ا  دت ة  اة وا واض وات و ر ا و ن 

  .اض

 ن اا: )3(  

 ا  اءة، واء، وارة، وا و ،و م و أ ان، وا 

وا واار، و ا، وا، وا، وا، و   اان را 

   .ن وااد

 

 ه   ان أّنم  إ، ا ل ا   ل   رأ اور ا ان

   ،ا  ةو إ ّمأ ّو ا    يا ا   ى

                                                           

(1)- https://dkhlak.com/meanings-of-colors. 

(2)- https://www.almo7eb.com/ar/play-11124.html. 

)3(- م ا  ور :  ،ا  ت ارا أ   ة ، رة113صا.  
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  ان ودات ا   أن ا  رئ و   يا ا ،ا

ا ووظ .      

2- ء ازوا واج ا ا :  

  :ا وازء -أ

ء وزا ل اا  ة وظ، ّ ا ز ّور وا اأ ،  

 ب اا أ ،»ا  ا ، أةي ا    ا

ا إ  1(»و( وا ا و ،ا   ل  ،. 

    ك اث   ء وازاوا ا و ،وا» ّ   

 إ إ  اوق ا ، و ار  ذا أن  را  ا ا ّي

  ا  ووا    ت اا  رض  أن أي أّن )2(»و ،

 اآ   ه  ،    اف اوا  سام.   

  رات ااا  ظا ا ّ  ة م و ةا  :  

 ذاء وا3( :ا(  ا م ات، و أةا  ر ا اا   و

ا ، وا   أداء دور ارا، وا   وأا وا ،ذا 

  أن رث،  ار  مد اا م أزء اوض ذات ط وا ّن

  . و  ااء ا ا  ازء

                                                           

  .223 ا، ص : د .مرد ف  -)1( 

  .22درا  ، ص:  ا ا ا : اة - )2(

  .192، ص ا :ن ودوي - )3(
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 ا ة اا: )1(  ، أةس ا  وزم  أن و ،د أو اء ا

ا ا  ا  ل  رة وا ي  اثا.  

   وا ة ااتا  ة،  )2( :اوا ة، أو طوا ر  اماء أ

م  فاأا    وذ ،      ا  ن ،و

ا  رال ادون إد   أو ، ةوا.   

 را ة اا ت اا 3( :و( طا  أو   ،صا ذات ا

 اة ا ار، أو ا، وإن ن  اوج  ا   اف  او

را  ا  ا و ،ا راا   س اا  ث ا

  .ار وا ا   ا  وادن

  : اج -ب

، و   ا   وارا ا  و ا  ن دا  اج 

ّّمو جف ا »اُ ت ا ت ف إ ،غوا ،ا ا ا و

ّإ و ، ا    ،انوا أ  اا أ و ا ا 

ا  أو ،رة، أو ا«)4( ،ج ف ا ا ا      ا

  ا ن اء  «و ذ    وظ ا،ارة ا داء اور 

 ا ط  ءا  ر  نو ، ا ا  يا ج اا

                                                           

(1) - http://vb.n4hr.com/232278.html. 

  .41، ص2، درا ا، ج   اس - )2(

)3(- ا   :،ن ا  :مدر اا   ،ةا ، ا 62ص  ،2000، 1ا.  

  .178ا ون ان، ص: ء ا  د - )4(
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ا و  1(»ا(، ر ا مأ  يا ا ذوق ا نا و  

  إذ ،و ء وط   جا  أن  ؛ دون ون أن  ط ا

  د م ا ار، وأطء ان«  آ رج ل ا، إذ

دا وا ،طا إ  ،ا ا2( »و(.  

  :ا ار واار -3

 ا ررات اا اد وإ   ط م را ،»  ر

 أي  أو ا دا اث داع ان و د و أ  

ر«)3( ، ،ا   إذ ،را   أ  ر ّ   رو

ّو ،راا  راا ا  .   

 ا، أو  وأان  ا  ،ي  ااث، اء دا اد،  أم  أّن

   ا   ن  ت أو إارات،  ، واات وازل،  ه 

و  ذ  «و ا   ان، وإدة    ماه  ا، ، واث

 وا    ،نا  ااه ا  لا  ل ا)chroma ( 

ومإ    ا  ي اوإ ا  نا   ،اء ء أوزر  أ 

                                                           

  .89 ادر ام ،ن ا، ص  - )1(

  .193ا ، ص : ن ودوي - )2(

)3( -   و ا  :ص ،موا ذااج ا189ا.  
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   ر ت  أو ،أ إ   ن  ا   ، أو أي ،ط

ل ا  ا  ا.  

 ذ و ، رة   ا   ذات ن أ أو أزرق

 اا ا  ات اوا ا ود اا ا ه ا ف  )2(.  

. 

(2) - http://www.sayidy.net/node/55481
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   ر ت  أو ،أ إ   ن  ا   ، أو أي ،ط

ا  ا  ل ا ،ول أن م    او م)

وح ا :  

Chroma" أو أزرق ن أ ذات   ا   رة 

 اا ا  ات اوا ا ود اا ا ه ا ف 

رة ر01ا: وا .

   

  

  -أ  -

                                         

ما را456، صا  .  

http://www.sayidy.net/node/55481 
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   ر ت  أو ،أ إ   ن  ا   ، أو أي ،ط

)1(»أ ن

 ح او -أ

 " Chromaوا 

 اا ا  ات اوا ا ود اا ا ه ا ف 

  

 

 

  

  

  

  

  

                                                          

)1( -  ا  :ما راا
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 –اات ا   اء 

  .)1()- ب - 01

 ط   تل دإر   

  ا  ات اا  ّ رة، إذا ض ا  ءأ موا وا ل واا

 ،    وا ا    ة اا » ةا  ن

ه ا و  ا ا 

و رت وة ا ا وأ ت ودوا را ر   

ي إظر  ل  ءات ار إ  ذا ه و أا ت 

وا وا اص او ،ءة، اا ،  رة ا 3(»ا(. 

(1)  - http://www.sayidy.net/node/55481

  .6-4، ص1966

 ،ردن، دا ،وا زوا  وق25، ص2002، دار ا.  
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  -ب  -

 اءأ م ا Game of Thrones  اء   ات اا

1 أم ارة ر( إ و     وء

   إرل دت   ط،   ا ا  ا واء اء ار

  ا  ات اا  ّ رة، إذا ض ا  ءأ موا وا ل واا

 ،    وا ا    ة اا 

ا  از نا   ا«)2( ،ه ا و

،وا وا و رت وة ا ا وأ ت ودوا را ر

 ءات ار إ  ذا ه و أا ت 

وا وا اص او ،ءة، اا ،  رة ا ا

                                         

http://www.sayidy.net/node/55481. 

 ار اا ،ر اا ،ة، دا ،وا 1966

، دار اوق  واز وا، اردن، د، )ا، او وا) ارة وان،  :

النظريالفصل   

  

  

  اءأ م ا

و - وء     و إ

 را

  ا  ات اا  ّ رة، إذا ض ا  ءأ موا وا ل واا

 اة ا    ا وا  ،    ل 

  و ،اا  از نا   ا

،وا وا

 » ت اأ ه و ذا  ر إءات ا 

وا وا اص او ،ءة، اا ،  رة ا ا

                                                          

)2( -   : ار اا ،ر اا

)3( - ا  ط:
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 را وظ اوأ :ر ة ن ، وظ أ  ت، وموا

   أ)ا:()1(  

   ،نن واا   أا    ء ،ح ،ء، ر ،؟ رع أ... 

ا و    را   ،إ ،م...  

 ا  :ة ة أو م اء ،ا  ور ا ا د ا .  

  ا و ، ا ا  و ،ا   دث، ون ا  ا  

وا وج، وال واا أ.  

 لن، واح، واا   ، ا  ءا  ا...ا.  

 اث اأ  م ا  ،ا  ن ا ا و ،ا ا  ا  

 طن وو ،م.  

  نت ا ءوإ ،و  ثا    ،ا    را

و.  

ء  م أو   إذ  أن  »ُ وا ،ار   س أن 

  أو ،طا أ زا  رع أو ،م أو ،اش إأ   أو ،ا أ  ح

رون ا اد أ  أو ،ع ا   «)2( ،  أن   يا ا ا

  .امن ادي

                                                           

)1( - ا ،ام : ،ن اا إ ا :ون، دار اوآ  در ،ة، دا ،1970 337، ص.  

)2( - مدر اا  :ن ا، 24ص.  
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  اارات   ار ا دورا   ض اة واء 

 ، يب اوا » رةاث، أو اا ز ا    ، 

ا  ديوا ى اا   أو ا «)1(  و  ،

  اراتاة ا  د و ،ا  ام ،ا    ،.   

  اراترات وإذج دةا ا ا   : )رة ر02ا.(  

  رو ر ادا   اء :  

  

  

  

  

  تدأا    اما ا:  

  

 

  

 
                                                           

)1( -   و ا  : ،موا ذااج ا194، 193صص ا.  
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 ا د اّا  ء و

   و ،ا ا  ا ا أ وه ا  
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 : ار رطلأأ   أدت و 

   راتددا ا  (Black Panther):  

ى اا ا ا :    

ا ا  رة اا ى اا   ا د اّا  ء و

،وا رة ا    و ،ا ا  ا ا أ و

  .ط ا  ة

النظريالفصل   

   ت ودأ

 

 

    

    راتد

 

 

  

  

4- ى اا

ُا ا  رة اا ى اا 

،وا رة ا

ط ا  ة

  

  



 

 

النظريالفصل   
 النص السینمائی، بحث فی المفاهیم والمصطلحات

110 

  : ا ات -أ

 ،ا   رزةت اا  ا   رةا  تا ظ إّن » ي

  ،اج ات اا تا   و ،  رج  ء واا

ر اا  يا ا  م .ض ا ءأ رج اا  ءا و 

ّ ات  نا   اجأ إ م و ،ات اه ا تلا 

  ر رؤ  اا « )1( م رة أنت واا   أم  م ،

ءات اإ   ات اث ا  وأن ،د ز  ا ن ا  ،

 ما ا      يا  ا    ،ره ا.  

 و ى اا ا  إ أ  :)2(  

 ات اا:  ا  ةات اا ر موا و وا ات اأ  ،

 .و... واخ اامت

 ات اا: و   رك ن أوما ر ا ار وا : ت وا

ا ا   ء رة وا  ا 3(ا(. 

 موا ات اة :اا ارع وا  ءرات وات واا . 

                                                           

  .220ا ، ص : ن ودوي  - )1(

  .497ارا ام، ص :  ا  اي - )2(

)3( - ر ر : ص ،ا 119ا.  



 

 

النظريالفصل   
 النص السینمائی، بحث فی المفاهیم والمصطلحات

111 

 ى  :ا  و"ر ر"  ب ّم ا ا »   

 د1(»ا(، ّن إثأو ا ا    أو ،  ،  

 .  ا ا ا   ا أو  م، أو ات

ت اوا  ل اا ،رةا إ  إ    ور  

 أ ا   ا ا » ، ا ،م و   وإ ، و

 ا مط   ن ، و ا  وا  ادث ا  ، اج أ

أم ا  أ  ء«)2(.  

  "ا" آ     ا ا، و  ا، ك ى  

ى  ا   أو أ  ق ا ا ام  و  ود

ا :)3(  

 ام  اث أو ، ة ل دا ن ا أن   ا،  ت اا 

 د أو    ث     ل مذ   صا. 

 ى أ رج، أو اة ا  م ن ا ن  أن رة، أو أن د تا

 .م   د

  :ات ا  ااّ -ب

  ك  ة أ  ت ما    ةا:  

                                                           

)1( - ر ر :ا 119ص، ا.  

  .132ص، 1993، 2ا ا ا ا ب، اة،   إ   ارا :،دل ادي - )2(

  .29ص ا ا ، اة إ ا   :،ل - )3(
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 نوا )اوأم ا:( ّوا ت اا  أداة و ذراع ط  و و 

   ةار وا  رهظ  ةا  ار اا ت أور ا  دها 

 وك ون وب   ات ،ون،   ا ، زاو اوا«

   وب تمو كو ،  اتا  توا   و

  ،ىت أمو كو ،  اتتاا   درةات اا إ   

 أوأ  «)1( ،موت اا تو  ،ا  ر «ا ة ن أن

 ا ات ا، وأن ن    ، و  أن ن آان، و

اض اأ  «)2( أ  إذ ، دةا ووظ ا ا اأن م:)3( 

ددا ا  ن يا ا ؛ ودة ا أ   ن أن  ا ،

،   م ا  ام )أ ، ، ،م( اون  ات دة

، واد او اءة  إدة إمج ات   و ل؛  ،اراة ت؛ 

  ؤه واإ   ،ا و ن  أن.  

م ا ج اما  ت امواع اأم  4(:و(   

 ن اون أو :اوا ا  ج ّمأ  ت  إرر  أو ر 

،  أّم  اا ا   تاج  ااه  إم  دا  نوا 

  ت ااي  وأ   اور ت اا وأ اات اا.   

                                                           

  .132ص  ،2006ا ا ا ب، اة،  د  ، ا :، أ دي - )1(

)2( -  ا يا  :ما را502، ص  ا .  

  .101، 100صص د ء ا، ا ون ان،  - )3(

)4( -  ا يا  : راام503، صا.  
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 ن اوا:  نوا ا وّن    ت ال ا ا 

اا  لا ما م  ا  ا  وأ ا .  

 ن اوا:  نا ا وّن ت ا   High Fréquence  

 اا  و  تا ذات  ،ا  اتناا  ا ا.  

 ن اوا:  ،ا ا  ت اموا  ز   ا 

ا  ع، وإا واا. 

 كا ن اوح  :ات ا زل رج، وا  ءاتا    دةو

 زو ،ا   ا ا  و ء اأ  ا.  

  : ات ا ت  ا -ج

 تج ام )Sound Editing(: ّ  رةج ام، ّم،تج ام ي     

»  ج اموا،  ،ا أوإ  ،ت اا أ  ت أو اا 

ا  (وأم أى  ا   ، وأم  ا أم وارة، 

ا   و ،(«)1( ،ا ات ا و   إذن . 

 جوا )Doublage (: ى  ا"دي أ" أّن » ا  مع اا  جوا

ار ا   ت، و رة... اا    أو ،«)2(.  أي أم

  ا ا  الام. 

                                                           

)1( -  يران دون، و:  ص ، 240ا.  

  .132 ا، ص:  أ دي - )2(
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 ات اا )Sound Effects:(  اتا وا ،ا  »   و

  ، ا ء  أىة، واا ا  ارة، أو ن ات 

 ا  أوأ إذن، )1(»وا ات اا ظ،  وظ   ا  و

 ا. 

   :و ،واات من

  ات: )2( ات اا  ) را  ،حا ،ا ز ،ح ا ،ءت ا

  ).و...  ارةدت ا ،ت 

  ات:  دا دا   ات اا و ،ر    ا و

ُ ا ،و ع او ،ت ا ت   ا ا  ،  

 ات اا ، ى اأّن«و إ ، ا    ات اأّم دور ا  

ّ نو ،د و ا    دور  ن أن ا ت ا ت  

ا ..ا  وا ا  3(»ا(. 

  : ا ا اات ا دور -د

      ا و ا، و  وظ  ا  ا دورات 

4(:ا(   

                                                           

  .134ص ، ا : أ دي - )1(

)2( - م 140ص: ا.  

)3( - م 141ص :ا.  

)4( -  ا يا  :ما را513ص، ا.  
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 نا :  ىن مىإ  أم  ،رت ا وم ، اند   تا

 .ة دا ر دون أن مى ار  ارج

 نا : ا   ن ن،  ف دعا وم ،ا ا ت م و

 .ار  غ  م أّنأ   ت ا؛ ّم ،  اأّم

 ور ا:  لت أط م  ،ر زوم ا   ا   وى ان م

ّ  أم  ارسا ن إ رج وا  ارسح اا أ  ا. 

 ا اج اوا :  ،تت ا  ءوإ اا ت و  ى  

أو ارا   ت ات د ع. 

 ا ا رة  :إ تارما )ررة )ا إ  ،فاه، أو  ام   

  ث  ،  وم أات امرات وارات ا، وأات  ات أةأن مى 

 .ر ااتدون ا ؤ اات و ا  ه 

 زف :ا ا    ت  ءوا ،ا اات اف ا   ،

 ا  وا،  ن ت أند، ور اات أأ وم ،   

   اتوأات ا   ،، و  أات  ا، و  ه ا (ار(

  .أو اار  ا د اات ا وز ة أى

-  اا:  

 ا ا   سر واا  ،» ك ا و ،ا  ا و

أو  آ رؤ .. ورؤ .. ا  ا وااغ إ رؤ ) ا(ارة 
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 ذات  او ،ك و  سإ  ة  ارة اا  ا

وا اي ،  أ ، و و ، ا  ج ا«)1( ،  ت

م ا، ا ا ب إوأ،  ا إذا.  

 تا ا:   ت و ،ا ا  ظ »  

   ويو ران اا م...  ذجورزة اا  ل اا ا 

و     ات ا  (،  (وا  ) ن(

  تا  ان( ارو ،م2( »)أ(. 

 اع اأم ا: و  ن كو:  

 ا  )موا ا ا3():ا(   ء ا إ  ا ا و

 دي اا  ا  ا أو ا ،ا  ا ا  ،ث موا ا

ا  ه ا   ودة  ،واك، وامت ااض  ا، و

ا  ءأ  ص دأ   ت  و،   ا اوا

 ا   ةظ تا اء ا. 

 ا ا )Back Ground Music(:)4(  ن أو ،ا  ا ا و

دارات ا ،    أن ا م  و ،ا     و

                                                           

)1(- ،ا ة إد ،ا  دا ا  42 ،داب، ان واوا  طا 10ص ،1981، ا.  

)2( - م 114ص :ا.  

)3( -  ا يا  :ما را524ص ،ا.  

)4( - م 525ص :ا.  
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ا    أ   وأن أو ا ا ا ا إ  وتا 

 و ن أ أن  ،ي    وأن ،ا. 

 ا ا وظ:   ا ا  نا وط ا  

   ا ر دة   ا ّم إ  م ا « ،وان

ومرك ان  ، وم مر ،اا ا ا دي  زف د   ة

  ،  م ء ..  م دة ،ازف ره ف وار أء اداء

 ا   ج  «)1(،  دا  ذروة   ا وامل 

  ا  ا، وآدا   ااى  وظ ا و امل ى 

ا ر واا  ا ا  ، ءات. 

 ّو ا "ن "  م ة أ إ ا ا :  

   ر2(:إ( ا ا  د :  إ     أن

 اثاا   ء  . 

 إ  :)3(  ءو ،داث ا      ن

 ق ىة أ   ض    . 

 ا :)4( ،طن اا   ا   ا    

                                                           

)1( - ا  :ص ،ا ة إ13، 12 ص د .  

، 2003د،  ا ا  ار  وان،   ،، ا ا ا ب،:  ن - )2(

  . 360ص

)3( - م 361ص :ا .  

)4( - م ن ص :ا .  
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 ، و ا  اا  )اروادي ا (اجإ  )رم ي -1945(  

  ة  أ م ا ل، وة ا  ا م ة اا 

ء ارؤ  . 

  : )1( تا   و،     رظ   إ

  أو    را   :    ط ) (  

 أو ،ر  عذات إ  رو ءر وط ،.  

 ا 2(:ا(   اا  و   ت  

، و ن ن ا.  اةار وات ا توت 

 ل ا ،أ  ب  إ و  ةو ،ر    ،

  إ. 

  راا و )3( :ا  ف"تا"     ادو اراا   

درا   أو،  زم م ا  ا و ا ا  ا راا 

 رم   ا   . 

 رداتا : )4(  ت   ا   ا  

ردات اا  ،  ت آ ا)ا (  ردة  ر ول 

 .، وا  إء ا ارا اك

                                                           

  . 362ا ا  ار  وان، ص:  ن -)1(

)2(- م ن ص: ا .  

)3(- م 363ص :ا .  

)4( - م ن ص :ا .  
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 اءا  )اءل  )1( :)ام  ؛رة اا  ن، أووا ا  ووظ

 ا ت ا  ،رة دا ددون و ت ا   نوا ا ط 

، أو   وااش  ان ا  ا ّأو ت ا، ان إ اي د أّن

 تك ت اا... او.  

 ا :)2(     ءر  إ درا  ا ا  ارةوا ا

ا ء إث اا  أن  ا ،ا ا ا ط  ، ا .   

 .  امه ار   ،ة ا ا  ا ء 

 ا 3( :ا(    ي ن   ،ا ا  

  اا  ن"أوما" ا ي دث ارج ا  ،ددةا. 

  ارا 4( :ا(  ار و   ور يث اا  ا ا و . 

  

  

  

 

                                                           

  . 364ا ا  ار  وان، ص:  ن - )1(

)2( - م ن ص :ا.  

)3( - م 365ص :ا .  

)4( - م 366ص :ا .  
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ما ا :إم ا وا ا.  

ّ    ند اا و ،اإ ا ة ا ج اإم 

   ،وا ا    ُ ام ا ج اما  أ ورو 

راه ا .  

أو- ا ا  را :   

1- را :  

ُ  ا "را"  م دا ا و ،أو م م  اء ،إ 

»   أّن  ،را  د اا )ا ا (- زإن رت  -ا

 )ا د(   ا ا وأدوا ، ا اء را  رتو ،

 م  ،ا" "أّم  ا إ  ا  أن      تا

  .ار أ م أد   ا واد ا ه  ه أّن أْي، )1(.»ات

أ ر ة  إ   ارا ا ا ّو ، أّو«، دت ل و

  ر  را  ا ا   يا)ر ( )ىر اا  (

ل أ را  ر نا  ن  «)2(.  

را و ت اا وأ أ ض ا  و :  

                                                           

)1( -  ا  :ما را286، صا.  

)2( -  مدر اا   :ص ،ن ا13.  
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 ن"و "  :» ن  ب ع  ا را 

ج ا  ا ا . لا       و

  .)1(»ارة

ا ا ، و  اء اول  «ار   أّن "م ن ن"وى 

 را  و ،ا ا– ذا  -   ا    ةا ا

وا2(»وا( ن"، وأ ّم" أوزوى : »ّنأ ّ أّي ، ا ّ  أ  ،  د

  .)3(»ا ر

ّأ " " أّن »  دا ا ذ    را– أ  م  

  .)4(»إم     ذات مع ص ،اطقار  روا   -ات

ُ  ّ "ن -ديدا" : »نا ا    ر5(»ا(.   

 ّأ "را"  ) (و  »ّ يا ا    م  ادهإ

ّ و ،ت وا دةات اأي أّن.. وا     رأو ا ،ا ا

  .)«)6 ارة وات

                                                           

  .21ا ا  ار، ص:  ن - )1(

)2( -   : ،ا ا  اروا را ، ،ةا 1 ،2002 ،27ص.  

ة، أ ر ال،ار ا اة، ا: وزارة ا وارد ا   ، ار،: إوزو ن - )3(

 ،08ص ،1961د.  

)4( -   :ص ،ا ا  اروا ر19ا.  

)5( -  ن :ص ،ا ا  ر98ا.  

)6( - ا  :روا را  ،ة، دب، ا ا ا ا ،ا ا 200212، ص.  
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ار  ر او ن ا وا، و   ات ا م ال أّن

    ،  إ   وو ا    ا، ا وز 

دوا ا ل ا  .  

2- را :  

  ُّم ل اا  را  أي ف ، و ا ا   يا 

 » و ،رت وا رق ورا  ةا   يا راا ء اا

 "ا ا   يا ا  .. ظ را  ن ا ا و

و ا ا ،  ار    و  .. ت امج

و  ن إذا و ..م  رةذو «)1( ،ُ يا اُ ّ ت ة

 ه اتو ب اّّوا دس اىا .  

  أورد و"ا دوا "  ) را (    ا  ءأ 

  م ر :)2(  

   د ذان ا أن. 

 و ا َ ن اأن ة د ل ع أي . 

  ازهح ا  وز   م ن أن ..دا  و أن و. 

  أ   م  يع اا  دا  ن أن     ،  وإن 

 ن أو  مو . 

                                                           

  .24 ا، ص: أ دي  - )1(

)2( - م 25ص :ا.  
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   ا  دةورة ا  . 

   يل ار اا  أو... أن واا ا   ا ..ذ و. 

 اا دئ ا ار  ا وا .  

3- را  ات :  

  ه  و را  اات اا:  

  ا ر اا)1( ):ا(  درا  ا  ادا ا    و

رإ  أو .. يء اا    يتواع واا    ، 

و رو اه ا ث أوا ا  و ،اّت و ة  أو ن ،ا إ 

 ا ا     ا  ،تا  داث، وا  تا 

ا أو ا ا  ،  روة ا لا  ث اا و . 

 ا:  و» م  ة دون أنا ا   أد   د اا

 ه ق إا  ار، وإ2(»ا(. 

 ا ا:  و»   أو ،    أي   و ا  دةإ

 .)3(»وا اات ا، و اار واات ا وت 

  إنّا    ر ات را رة، و أ إ ا  ل اإ 

 ّا ا :)4( 

                                                           

)1( -  أ مص : انموا ة،  اا ،ب، د ا ا ا ،ا 187، ص1995وا.  

)2( - م 188، صا.  

)3( - م 189ص :ا.  

)4( -  ا  :ما را304، 303 ص ، صا.  
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 ّ دف، وو وا  ران ا ّ ا. 

  ن را. 

   را  "ا". 

  ه ا   ،و ،ض ا ل  دا ا . 

  ت و     ر إ ا . 

  ازن واد واة اا. 

 وا ظا . 

 ؤا زوا . 

  ِّاا ت وا  ن. 

   ت اا اثا . 

 ات اا . 

 رر ا. 

 اراتا . 

   ة .  

4- راع اأم:  

ّ ر اعما  ل، وما ا  ات واا  ل ااع وأة أم

ا :  
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 و اي ول ا اد وا واء ارا )1(:ار ا أو ر ا ا -أ

دون ال - -   ت   ااث، و ي و ارة واار 

  .او  ا ا ا...   ات، وأوع اات

و اي ي  ا ا، وأوع اات وت اءة  )2(:ياار  -ب

ك ان ج  أ    اف  و و ر ُ و، و ..وار

 دا ا  ا ما ج اول ا و ،رإا    ت، و

ر وأو ا اء ا ا اط  .  

و إ رت ور ز  ا، واظ  ود اطر   )3(:رت ا -ج

 و ،را  ا ا أ   اي ا.  

م- اج اا :  

  ):اام) ااج  -1

ّا ا   ا   او ،ّا  ا  ،د»  

 ،  ين(م   أن(ا رة، اا  رات، وا ،رة، ا  

ّ  را إ ا ت آ ،ءةت، واوا ا   و ،ذا  

                                                           

)1( -  ا  :ما را310، ص ا.  

)2(- م نص  :ا.  

)3(-  م نص  :ا.  
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، و  ااج  أ )1(»أو  اام  ا ،ارة ا   أّن

أ ما اه، وو م  طر ا   قطا   .  

  : اج -2

ُّ  ، ا  ا  ول واول اج اا » ا    ا

 وا ،ا إ را   ولوا ،ا  امود ا  ا ا 

 ا .ّ  ءأ ا  )ا ( ا  ات اا  

2(»وا( ، او   أ ا  و را ج مإم  و  ،

» وا ا  و ج اإم  ةا ا  ف)جما(  و ،

را    إ  يور اا   ج، أوت ا«)3( ،أّن   ا 

ا رؤ  ا دة  ا  و اج اا   ر دي دورا جا.  

  : ت اج -3

 ن أن ا    جن ا ،م ،ود  ت  ،إّم«و  

   ا ك امو ،و  ا  كو طم   وأن ،و

   )5(:و  أ ت اج  ؛ )«)4 أ    اإّم. إ أ ى

                                                           

)1(- م : ،و رة أ وم ص م2ج م ، :  ، ،ة، دا ، ا 183ص، 2005ا.  

  .246 أ دي،  ا، ص - )2(

)3( -  ا  :ما را322، صا.  

أ اي،  اب ا، ا ا ا ب،  :  ا  ا وان،  :د، ون - )4(

 ،ة، د10، ص 2004ا.  

)5( -  ا  :ما را328، 327صص ، ا .  



 

 

النظريالفصل   
 النص السینمائی، بحث فی المفاهیم والمصطلحات

127 

 إّن  ااجا   أن  ا   ةاو ،ا ا  طا  رةا 

ق مأ ذ إوا ، .  

      وأن ،ا  ر يا ا ّ سوا ؤا  درةا  ز أن

ا       وأن ،ء ا  ..ج نت : ام رك يا 

  .ان، وأ  ا واا  امت ا   ان

 اعأر واا  ز ن، ا و رفت اا  ر   ا و ،

ه ء وا وا اي ي ورا   اا     ب ، وإمء 

ء أداه أ ا.  

  ن ج أنا ،   ةوا  ا  كو ، ، رادةا  و

  .وا    ا ا، إّم

 ا ت ا  أن،  ا  أ ا  ، ن اج وأنن وات او

إ رأ دا م  ن أن .  

  ج أنا ا  و و   ن  ،ف  د أيل ا  و

  ،ا   أو ،ا  ة  أن     ف و  ،» و

ذ    ا   ر أي ج أنا--  أن ا ا  

   با أو ،ذ   ، أو  أو ر م«)1(.  

                                                           

)1( -  ا  :ما را328، صا.  
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أّن رأ  را م   جا   ، ا و  ةوط  

،    ا واو  أن ن اج م إذا ل م  ا  أده 

  .اج  إذن؟

4-  جا :  

  ، ةوط  جرا إذ أن م ا  ا ، ة رة ج  

 اجا  ،ّا  و ،را  أ وا ،ز ا  ا 

وو اج ا  أن وي ا،و  ر ، و ا ا  ء «

م ا   أي أّم ؛)   «)1ور، وإاد اث  و ا، و

 ا  ا وا ا ا         ،

  ا   ،دا ا.  

د أّ ة  ج ّ و ا " أ دي"  ب " 

ا"  2(:م(  دة رعاا، رء ا،  رةا)ا اا  ،ءةا(..، 

 ال ا اىو..) ا وا ، اع، اا( امج  ،و ا ءأدا

) ات اا اات اا...و.(  

  

  

                                                           

)1( - م   :ج ،و 47، ص2أ.  

  . 277- 286 ا، ص : أ دي - )2(
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  :اج ووه -5

ة   أن ن ّ ة ون  وا  اظ د   ،ج أن   

إذ ن «،    اة ا ، ا اج أ آداء وظ أى 

واات  اادار از   ا، و  ات   ار 

ا را ا   أو ،ء ات أوا ،ر1(»ا( ،  ا و

ورؤ اج اول اول وا   وظ ،م ن     اج 

ا.  

ووظ  د  ، ما ا ط  ج ا  ا  و

  : ر ج

 ولج اا : )2(    افا  و    اجا  

رات وود.. ّ أن و ،و و و   ء  و ،ت اا

 :  

 را د و. 

  ول ااد اوإ ،ا ت ااول ا ادإ. 

    ا ا اد أواإ. 

   دو  وا ا ا  زج اما أ ا أن  . 

   ت ا و ،ء اأ ا ءا. 

                                                           

)1( -  ا  :ما را345، صا.  

)2( - م 342ص :ا.  
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 اا ف أ ادوإ دوار ا   ا.  

 ما ا )را  (ا: )1(  ا ا   دج، وة اذا 

  ا  ب ذ  ىو ،أ    و ،ر:  

  ت أوا   ا ا     ولا ا  )راا ( 

م ا   أو أ ، ا   إ :   ا وذ  ل

ى داأ إ   ارا  ،ا  ةوا ة زل و ىأا  عأو ،اا  

   ت ا ار، وا. 

     ت اوا ،ا ا أ و  ما أوا  و 

 ، ءما :ا   ،ا ر ،ا ر، دة اإ  ، ءة ا 

 ّ ا آ  ا ،ا م  ار  ج طى ا ا ا  ، أي

  ا، وا  ،ه ء ات ا. 

  ا ا)2( ):ا( ُ ا   ن ج، وإني ا أ و  

و ا: 

   وا ،  ا       ا  تما و 

) -ي)او ، : ،ان ا  ا ا  ، هر، وج، اا ا

 ،ر أو دا أو ا ا ر راءة يأو م ا  و ،ة اّ ر ،

 و ،ا     ،ا  ا   ت ىا راع ب 

                                                           

)1( -  ا  :ما را347ص ،ا.  

)2( – ،م 348ص ا.  
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 ت رو ا   أول  اا و ،ا م  فا  ا  

 .وارة    ات

  اد اا  لإرا  و  ا إ    جم م و ،

 .وأى مج، و م س ات

- ا ا :   

1-  رّا  ا(Cameraman):  

ا ا   ،»د اأن و  و-   و -   ى 

أ   و  ،جو ا ا رؤ     ، أدا  ار وا« 
)1(

  ،

دوار اا  أ   ج اما  رزا دورا .  

2- ر ات ا:  

   و    ن ارة ، و  إ:» ك أ  ا ل

 اع؛  ا واار  ، و وارة ا    ا  ء .ر

وا«
)2(

  و ،ن  ّن وأن ،ا ؤاع واا    أن   ر اا

  ا  م ،رةا  ل  ةك اا  و ، ذوق و  ن أن

  ا  ا ا  ا ا.    

                                                           

)1( -   ل :،ا ة إا  ،ما ا 39ص ا.  

)2( - مدر اا  :،ن ا 29ص  .  
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  أ تواا    أن  راُّا ّا ا   :
)1(    

 رارة اا  إ   ة ،با ر   رؤ  ن أن. 

  أدوا اوا ، ظ  ا    أن  وا ،ا ا رؤ 

ا ج، ودراا. 

  ا َُْ وا ،ا ا ّ أو    ور ا ا اث، و...هو. 

 و ،أدوا ي، وا ا اا  ر واوح ا ء ارا إ 

راا ا   نوا . 

 ء اث أ ا رت اا  فا    رة  ن 2(أن(.  

  و أن ،ا و ا ،ا  ظ أ  ا ا اا  ر ن أن

 ن أء اأ ا رآ  اب ا  ر)3(.   

  : ار -3

  ا ة   م ،  ا  :
)4(

  

 اا   تا  زا اا ا رإ )ر، )امز ا Monitor 

 ا ات، وا ...إ. 

 رّا     و ن ا. 

 ا  ة ن  ت ار . 

                                                           

  .398ارا ام، ص :  ا  اي - )1(

  .51ا ا ام، ص:   ل - )2(

)3( – م 50ص: ا.  

)4( - م 54ص :ا.  
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4- ا اا أ:  

ا    أن  ر ت وأم ة ا ا:  

:ا -أ
 )1(

  اا  ا و ،ا ا  ما  ا  ظ 

وا ا   ا ه ادر اا   ا ا.  

):ا اوم( اا -ب
 )2(

 ت ا CCD   ا  دء اا  

  اان ا ام رة  ""Luminanceع ُإ إرة  ة و ر ُم

مزرق: أي.. اوا ،ا .. وما ا  ا(وا ( ا رة اا  

 ت ا CCD و رةإ إ .  

 :Recorderا  -ج
)3( 

و ا ، اد ا اي  اات ا  ات و

وما ا   ا رة اإ    ا( اا (  ،ا ا 

 ص ا CDرة ون ا أن ت  ا رة أو ، رة )    

ل إا رت اا  ا، أو صت اا.(  

5- رة ا ا ا:  

  ت وو ا ا  ا ا  ح أ .  

:ك أر ا أ  ا ا و إ:  ا ا ا  -أ
 

  

                                                           

  .51ص ،ا ا ام   :ل – )1(

)2( – م 52ص: ا.  

)3( – م 53، 52ص  ص: ا.  
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 ا:
)1(

 ء   ،ء  و  ا، وو  - دا -  أن ي ادر 

  .اظ  ا دا ادر ر اع

 ّا:
)2( 

ا م   دا  أن   ،ا  ء  ا   

ا ة  اروا   ؛مل اا ، ل ات ا   

وا ً  تاوا اع اءات و ،   ا إذا ،وا  و

ما. 

 طا:
)3(   ا ع، ور ا  ن وأن ،ا ا   أن ا 

  ة ا ،ت د ، رة  أن م و ، ن أن 

 . رة  ة

 لا:
)4(

  . ا أن ي را  ال واوق ر ان ن ا وذ مه 

ا .  ب امه ا ع« :  ت ث : ت ا اّ -ب

ا  . ج، وى ا س اا «)5(.  

 ا ا، وا   إاث  ا ا أن   :ا ا ّ -ج

و  با راا ا:
 )6(  

                                                           

)1( -  ا يا  :ما را403، صا.  

)2( -   :،ءا  ا ا  ،ة، دب، ا ا ا ب، ا  اإ 81ص ،1996رؤ .  

)3( -  ا يا  :ما را41، صا.  

)4( - م 403ص :ا.  

)5( م 41ص، ا.  

)6( -  م 40ص: ا .  
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 ل ما ة ااو ا. 

 انوا ء واّ ا زا. 

 ا  ازنا زا. 

  عا.  

6-  ارة اا :  

 اا ا  رة ا ا ا   ا ا ا  ،ّ 

 ،    إذ ،ءات، ووظوإ ،م  أن  » ه أنب ام  ا

اج  اي ّر، أي ات ر، وأ وااذ  ه، وما  ن  اج،

و ،ا  ت اوا ،ذات ا ت اا   أن   ك، و  ر

ا  ت اا  و ،«
)1(

 ا    اجا  ا  ،

 ،وا  دةا ا ّ  و  و ،رة اا  ج « ا

"د "  زه  و وا ،ا ا ا   ت  ا ،

ا  ا  ءأ ...ا  )1926- ا(  ط  ّ و :  أ 

 ا   وا ، لا  ا ،ت اة، وا ه ا

2(»ا(.  

 إ رة اا  ا ةو أ  اع رأم:  

                                                           

)1( -  ا يا  : راام418ص :ا.  

  . 108ص   اح وي، ا ا ا ب، اة، د، اة،:  د ا :،ن ز وري  -)2(
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): اع( ا ا -أ
 )1(  ا ى اا ا ص، وا  و

 وا، و امن واان واد، و  أ ات ، وأِ    اك 

  ).ا(امن 

: ا -ب
 )2(

  اج وا   ،ا ا  ا   را

اب اان أط إ، و ،ماز أر واا ل ر وارمن وادن ا... 

ُ   وّو ت اوا ،موا  ا ا      ظ 

  .اف ارا ، إذا ا  دا ي  و ه و  اق

: اءة -ج
 )3(  ا ا ا و ،وا ا     ءةا 

   ا ا   ،ا مواا هاا  ظ او ،  

ُوب ا ،ا  ةُا ا ا  نا    أو ،    

  . ا، أو ا اد

) )Relative Motion اا أو ا ا  -د
)4(

 :  ر  اا 

 ا اء ا ،ء اأ)راما( أو ا ، ا)راا أ ذات او ا( 

زا     إ ا اا .  

  

                                                           

  .419، صام ارا : ا  اي - )1(

)2( - م 420ص :ا.  

)3( - م 421ص :ا.  

)4( – م 422ص، ا.  
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7- وأ ا ا :  

 اا ة أ   ،ك، و   و      

 ات ا   ا:  

: اات ا أو  -أ
 )1(

  : و  و ات ا  اط  ل  اا، 

 ارأس ا    : اا ا و م   ل )pan( و ،

وا  ا ... ، ا اي ن وا ا   ا ، وه  واة

و م   مرا   ا او     .  ا ه

ا  م إ م  ء أ   ارأس ا و  ا ا  ،

    .  

 ا ا )Traveling ( أو)أو : )ا ، اا   ت اا و

  . ارة وم ك أو  ا   اا   ك، و ك اا

و   اوZome Lens :(   ( ا أو ت   اا -ب

 ،ا ذاا »أّن إ    ةم ن مرة، وا  ط  ث ذ

ّر، أا   اا ّ  ؛ا  وا إ  ا  تم 

                                                           

)1( -  ا يا  :ما را431، صا.  
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اا  ث  در وا«
)1(

و ات ا    ا  ا ا رك ، 

 ج اا :
 )2(

  

 ر ار : اإظ  ر ال ا  أم     رع اا 

 .ى ا   ا اة ا اري، و  ا ط ا اري

 عا  :     ن ا ؛ا  عا  لا  

اج أن ا    اا   ، و )ع.ل( ، وأ  ا ا)ق.ل(

  .امج اج  اث

8- ا ت و:    

و ا  ىم مو ا ن م اا   ت اا و:  

اع ا   و«و ا ا  اObjective Shot :(  ،( ا ا - أ

ات  ا، و   دا، و  ال ام، واض  إظر 

»)، أو ام أ م، أ دااء أن إمم(اع 
 )3(

 ،ن ذو   ءأ  أو ا

 از  اإ أ  تأو اع ا.  

                                                           

)1(-   ا يا  :ما را432، صا .  

)2(-  م 433، 432صص : ا.  

  .50درا ا، ص:   اس  - )3(



 

 

النظريالفصل   
 النص السینمائی، بحث فی المفاهیم والمصطلحات

139 

):Subjective Shot(ا اا  -ب
 )1(

 رؤ اث  ا، وم ماه  ل  

     أن ن، ووا ا  اة ا ت، وى اإ

ا ن م اا و  ،  ثى ا يا ا    يا ا

أ إ أ  وا.  

): )Over Shoulderق ا  -ج
 )2(

و  ا  ق  إى  

ا  إ أو ث إ ،ز     ا  ا ا ات

رأس ا  ىال أن ما- ذ  أو أ–   إ  در، وذا   م

إ.  

): )Reaction Shot رد ا -د
 )3(

  از ردإ   ضوا ،أو أ  ن

  اه، أو  ارج إطا  أو ،ر اا   ن و ،ا  

ر وأو دوي ام ،ع ا .  

را- ج اما :   

  ): )Montage امج -1

»    امج ه ا  (montage)،    ،  مج

    واع وا، وا واق ت ا    ار وام

  

                                                           

  .337، ص امارا :  ا  اي - )1(

  .51درا ا، ص:   اس - )2(

)3( -  ا يا  :ما را338، صا.  
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  ة اا  1(»و(.  

 ت «، و Editing م، ود Montage     امج

 ا وو   و رة وأن )2(»ا  و ،ا ا   

  .، م   و    ارة ا وا و امج

  أ  جم :»ىأ    ر . أو  و  

 ، ن   ، ا  ن  ا ا، وا  ات 

أ     ي أب ا3(»ا(،   إذن    تا و

 أم م ، و ل ا م ا  ان ا وا   ،؛ 

ي من ان وا دأن م.  

  :و امج -2

    أ  ةة و و جمو و   دي وظ   

 4(:م(  

 و  م  تا ا أن. 

    ا    ز   أن إدراك  جا. 

     ،رف وااار ا ب أودون إط  ة. 

                                                           

)1( - ا ا  :ج ا 2ا ،وت، د رفا  ،196080، ص.  

)2( -  ا  :ما را533، ص ا.  

)3( - م 123ص :ا.  

  .169-173 ا، ص:  أ دي - )4(
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  ا  لموا ،اث واا   و ،را  ن ذو ،ا 

ا ر و زوا. 

   رة اا   ،ة ر  ط ت واا .  

  : أماع امج -3

 ا ا و"مدة، أو  "أ اا ج، وم  قأو ط ،أ 

و ،  :)1(  

و ذ امج اي    ا، أو ا ف ا  ن  :امج ا -أ

  ه ا و ،ا   أو ز ،ل اط  ا ا ست، أا

 .اازي  ت ذات أطال ، وت أى  م ال

 ا  اا امج  ط أامج ا ّم" مأ"و  :امج ا -ب

أّن ؛ا  ج اما  ا ا اا    ا . 

 وز امج ا    "أم"و امج ا   :امج ا -ج

اق  ا  "أم"، و )أو ط أو اج وام ص( ا  م ة، 

   أّم  ا  ض يا ا در، وا  دا ا  ج اما 

 .در در

 اث ا  امج  و    اا ):ارم)ا ا أو مج ا -د

ج أا ذ   جم وو ،ا  ل   "مأ"   عا ا 

                                                           

)1( - ك. أ. دا  :،واا ا ر : ،ب، د ا ا ا ، 223-218، ص 1999أ.  
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   ب إأ  ،ا )ام ( ،  م ا ور ،ا م  أو أ

ا ا إ    ن ؛   لا. 

- ازيا ا:   ط  وا ،ا   ة وأ ا  تا  ا

أ  ا   او ، صا ا ء ا نن واا  اد واوا ،

   ت ز ذ  أم  ،تا  تا  ل اا  ،ا

ا  ات  ار ا ا ااة  ات اا، أو ء ا  او ا أّم

ّ أن م   ن، أو ما.  

4- ج اما:   

ج ام  ه ا   ،و ج ام أ  ك1(:و(  

 .أء ا و ات ارة و ا ا   ا ا :امج ا -أ

   امج Mixer( (واا ز زج ارة  :ات ادةأب امج  -ب

  و ،ا ا  ذ و ،ات اا   رء أو ظج، واو

ا ومج ام. 

وا   امء ا، و  أ أ مج ا  ،  :أب امج ا -ج

 ا ا   جم ةو    ،ج ام دا )ا( و ،

، وام)Player( ن ة، أو ، وي  وة إدل ن  ز  ض 

 )Recorder (ط ه أو. 

  

                                                           

)1(-  ا  :ما را551، 550 ص ، صا.  
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 ا:  

ّا  ّ أن    ا  راا ا ل  إذ رأ ،ت او

ُ أن أ ،  و ّم اا  ا ،ا درو   ةت ا ام

ّا  ت اا ظّو ،ّم ، ا  ّا  أ  ا 

وذ ،ا ا ر ا را ّا ظو ول ا ل ا ا  ؛  رأ

ّأن ا ا ُ اّى ا  ا    ل ارب ان، إوا  أّن 

ا ا   اتت واوا ا ظ ى  ف واا ا  او ،

   ،ىن ا ا   ا، ّ إ   ا ل ا  ر

ّاج، واوا ل او ،واّوا  و  ،  ا  إن و  ل

وا ا.  

  

  



  

-   

  . ل  وآت ا ا  ا :ا اول -

- ما ا :ا    وم   ا 

 .اس

- ا ا :  ر "وجك: اوا ا" 

- ا   
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الفصل التطبیقی    السینما المعاصرةعلیه السالم فی  "موسى"مقاربۀ سیمیوثقافیۀ لقصۀ     

  :تمهيد

 من الناحية التطبيقية، فقبل البحثيف هذا الفصل سنعمل على دراسة كل العناصر املشكلة هلذه 

آلياته وإجراءات  ع، وتتبععرض مفاهيم حول منهج الدراسة املتبّ من  حتليل عينة الدراسة البدّ  يف الشروع

م قراءة يف مفهوم الثقافة وآليات نتفادى الدخول يف متاهات اخللط املنهجي، لذلك سنقدّ التحليلية حىت 

باستخالص أحداث قصة موسى عليه السالم  نقومسالتحليل السيميوثقايف للنص السينمائي، إضافة إىل هذا 

الوقوع يف األخطاء من يف حتليل الفيلم  بتعدحىت ن ،هافيه االختالف واالتفاق ربز أوجُ من النصوص املقدسة ونُ 

يلم للفنا تسادر  إىل أنّ  أيضا نظرا للكثري من اآلراء والتفسريات املختلفة هلذه القصة، ونشري ،تملةاملعرفية احملُ 

  .القصة تفاصيلرورة اخلوض يف مجيع القصة، وليس بالضّ نص  اقتباس الفيلم من أساسِ  نية علىبْ مَ 
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الفصل التطبیقی    السینما المعاصرةعلیه السالم فی  "موسى"مقاربۀ سیمیوثقافیۀ لقصۀ     

   .آليات التحليل السيميوثقافي للنص الفيلميحول مفهوم و  :المبحث األول

 : (Sémiotique de la culture)مفهوم سيميوطيقا الثقافة -أوال

مث ميائيات اللغة، يس بداية من، ، معارف وفلسفات ومرجعيات متعددة من سيميوطيقا الثقافة انطلقت

سيميوطيقا الثقافة إلى فلسفة  جذورتعود  «األدب، مث اجتهت حنو نظرية الثقافة، حيث  سيميائيات

حاد من اإلتّ ، فنجد جاهواد هذا االتّ ، أما رُ "الفلسفة الماركسية"وإلى   "كاسيرير"األشكال الرمزية عند 

، "روسي" ، وغي إيطاليا"تودوروف" ، و"أوسبانسكي"، و"إيفانوف"و" يوري لوتمان" السوفيتي

المبنى، : ثالثية، ويرى أصحاب هذا اإلتجاه أن العالمة تكون من وحدة "أمبرتو إيكو"، و"الندو"و

 .)1(»المدلول، المرجع

ص دراسة التالزم الوظيفي لمختلف أنساق العالمة، ذلك أن النّ  « اف سيميوطيقا الثقافة بأ�ّ عرّ تُ  

أي أ�ا مزيٌج  ،)2(»، أخالقية، قانونية وغيرهااجتماعيةمن منظور هذا اإلتجاه له أكثر من وظيفة؛ جمالية، 

ا مع املعارف املختلفة اليت تتخذ بعدا سيميائيا ثقافيا، فالنص يتشكل من وحدات نصية له وظائف متعددة ممّ 

 بسيميوطيقا الثقافة أيضا عَىن كما يُ  ،شابك فيما بينهاعقيد والتّ م بالتّ يؤدي إىل متاسكها وفق أنساق داللية تتسّ 

بدراسة الظواهر الثقافية باعتبارها عمليات تواصلية، وهو ما يجعل الظاهرة  يهتمالعلم الذي  «ذلك 

أي ، )3(»عينجتمع مُ مُ  رميز والتواصل داخلَ اللة والتّ منفتح على جميع أنساق الدّ  الثقافية بمثابة نصٍّ 

                                                           

  .97، ص 2010، 1ط معجم السيميائيات، منشورات اإلختالف، اجلزائر،: فيصل األمحر  -)1( 

  اجلزائر ، جامعة بسكرة،"السيمياء والنص األديب"تارتو، امللتقى الدويل السابع  -سيميائيات الثقافة لدى مجاعة موسكو: بوزوادة حبيب -)2( 

  .134، ص2013

  . 135، ص املرجع نفسه  -)3( 
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الفصل التطبیقی    السینما المعاصرةعلیه السالم فی  "موسى"مقاربۀ سیمیوثقافیۀ لقصۀ     

من أجل الكشف عن الدالالت املبطنة داخله، من دالالت  النصللوحدات الدالة يف دراسة األنظمة الثقافية 

  . وغريها من الرتميزات اللغوية ذات البعد ثقايف واملعريف ،واجتماعية وإيديولوجية,رمزية وأسطورية 

،  جماال واسعا لتحليل األنساق الداللية للعالمات النصية وغري النصية من منظور ثقايف االجتاههذا يعدُّ  

ل طبق كليست مطلقا نظاما عالميا، بل هي نظام فرعي يتش «ا أ�ّ  االعتبار ينظر للثقافة على ومن هذا

نمط مخصوص، والخصوصية هي التي تمنح الثقافة حيويتها وتزّودها بسمتها النوعية، فهي من هذه 

هو  والثقافة، فماغة لغة، أما الفصل بين اللّ  االعتبارغة؛ وهي بهذا الناحية نظام من العالمات تماما كاللّ 

ها ظاهرة منعزلة، فإن عملها غة على أنّ ر اللّ ا تصوُّ نَ كنَـ ه عمليا، فإذا أمْ قَ عمل تجريدي من الصعب تحقُ  إالّ 

وظائف تواصلية غوي له الثقافة  نسيج  لّ  أن أي، »س معه كًال معقداالفعلي يجري في نظام ثقافي أعّم يؤسّ 

الثقافة من اعتبار الظواهر الثقافية موضوعات تواصلية  وأنساقا تنطلق سيميوطيقا «ثقافية، ومن هنا 

  .)1(»شياء الطبيعية وتسميتها وتذكرهاداللية، والثقافة عن إسناد وظيفة األ

، لذلك  أبعادها الفلسفية واملعرفية ،"يمياء والثقافةالسّ "ينطلق من ثنائية  االجتاههذا  رأينا أنّ  - هكذا

والرسم التشكيلي  اإلبداع، واآلداب، واللغة،: ، مثلتشتغل على الكثري من القضايا سيميوطيقا الثقافةفإن 

؛ والفلكلور، والرتمجة، واألدب املقارن، والتواصل، وعالقة األنا باآلخر، وأدب الصورة والسينما، والغناء

  .آليات التحليل السيميوثقافيوسنحاول بعد هذا أن نتطرق ألهم 

  :السيميوثقافيمقاربات التحليل  -ثانيا

 مع مدرسة تارتو إالّ  واضحل كمن منظور سيميائي مل يظهر بش الثقايف التحليل إن جمال )Tartu( موسكو ، 

  )2( :التالية املشكالتعلى ضوء األعمال األدبية  بدراسة اجلماعة حيث تنطلق هذه 

                                                           

  .97معجم السيميائيات، ص: فيصل األمحر  -)1( 

  .139، 138ص ص تارتو، -سيميائيات الثقافة لدى مجاعة موسكو: حبيب بوزوادة  -)2( 
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  ،وميكن التمثيل هلذه األخرية حتديد طبيعة النص من حيث هو عالمة متكاملة، ومتوالية من العالمات

ثورات القدمية، واألساطري اليت يتم إدماجها يف أفالم معاصرة دون أن تفقد طاقتها األصلية مع تغّري باملأ

  .وظيفتها اليت تصبح مجالية بعد أن كانت أسطورية أو شعائرية

  موقع  وموقع املتكلم  مراعاةإنتاج النص الثقايف يتم عرب  ل إليه، فعلميةرسَ مُ ــل والرسِ ـــمُ ـشكلة المحتديد

قابلية " ب إذا كانت تستند إىل مبدأخاطِ ـمُ ـه حنو المييز بني ثقافة تتجّ ع، وعلى هذا األساس ميكن التّ ستمِ مُ ــال

  .، يف سبيل االقرتاب من عامل املتلقيمن التقليديةل إىل احلّد األدىن رص على الوصو من خالل احلِ  ،"الفهم

  1( :على أساس "تارتو "حسب مجاعة موسكو إجراءات تحليل النص الثقافيا ميكن حتديد(   

  ّي إىل أعلى مستوى حتليلي وهو هو إجراء من شأنه املضْ إعادة البناء، حتليل النص أو ما يسمونه ب إن

  .ىل لغة ذات مفاهيم شاملة وعامليةإل اليل اخلالص الذي يتحوّ املستوى الدّ 

  ّد املؤلف أوإعادة بناء قصْ  )2( :صوص يف احلاالت التاليةبناء النّ هو إعادة صي حليل النّ موضوع التّ  إن 

  صراء املعاصرين للنّ أحد القّ  ه، وترميم النصوص القدمية، أو أجزاء منها، وإعادة بناء تفسريِ نصّ  إعادة بناءِ 

املسرح  تاريخفاهية وحتديد مكانتها يف إطار ثقافة تدوينية، وكذلك دراسة وكذلك إعادة بناء املصادر الشّ 

 .والفنون

  آلية  إىل الثقافة بوصفها كمّا من النصوص، يرتبط بسلسلة من الوظائف، أو هي على األصحّ  النظر

 ر ــــة نظــمن وجه - دـــي الوحيـــيميوطيقوذج السّ ـــمصوص، فالثقافة لغة ثانوية، وهي النّ د عنها تلك النّ ة تتولّ خاصّ 

  )3( .واحد إطار الكبرية، وقدر�ا على صهر وظائف عدة ضمن بإمكانا�ا الداللية -هذه املدرسة

                                                           

  .140، 139ص ص ،تارتو -سيميائيات الثقافة لدى مجاعة موسكو: حبيب بوزوادة  -)1( 

  . 140ص  :املرجع نفسه  -)2( 

  . 140ص  :املرجع نفسه  -)3( 
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  ليس بسبب بنيته  يميائيةللنظرية السّ  يبوصفه املفهوم األساس -أي النص الثقافي -النص  الرتكيز على

النظر عن مادة هذا النص؛ قطعة موسيقية أو احتفاال  اللغوية، ولكن ملا ميثله من حممول ثقايف متكامل بغضّ 

  )1( .أو ترانيم دينية، أو عرضا مسرحيا

 نظراً  ،"تارتو"طروحات مدرسة موسكو فهي األخرى سايرت لسيميوطيقا الثقافة "جماعة إيطاليا" أما

 وميّثل باألبعاد الثقافية للنصوص عن طريق كشف أنظمة العالمات ضمن دائرة الثقافة، الهتمامها أيضاً 

ما ذين اهتّ اللّ ، "Eco.Umberto مربتو إيكوأ"، و"Rossi- Landi النديروسي" من مجاعة ايطاليا كُالً 

   )2( :روط التاليةالشّ ر إال من خالل ال تنشأ وتتطوّ يعتربان أن الثقافة  ،بالظواهر الثقافية

  ُأخرى خذ األشياء الطبيعية وظائفبيعي، مبعىن حني تتّ يء الطّ للشّ  جديدةَ  ر وظيفةَ فكّ د كائن مُ نِ سْ عندما ي 

  .وهذه العملية هي نتاج االشتغال الفكري للفرد. غري وظيفتها األيقونية داخل ا�تمع

 ا ف عليه من خالل تلك الوظيفة، بوصفه ذَ خالل استجابة الشيء الطبيعي لوظيفة معينة، عندها نتعرّ  من

  .عرف عليهمية حمددة، وال يشرتط استعماله مرة أخرى، بل االكتفاء بالتّ تسْ 

  ُسمية بصوت روري قول هذه التّ ستخدم يف شيء ما، وليس من الضّ عندما يسعى ذلك الشيء باعتباره ي

 .قال للغريوكذلك ال تشرتط أن تّ  رتفع،مّ 

 ق التواصل بشىت أشكاله يف احلياة أ�ا تنطلق من أنسا الّدالليةيف األنساق  "أمبرتو إيكو"يرى 

 مسية والذوقيةمية واللّ كل من سيميوطيقا احليوان، والعالمات الشّ " وقسمها إىل مثانية عشر نسقا، تضمّ 

حركات األجسام  عالقة األعراض باملرض، وكذلك: واألصوات املصاحبة للغة، إضافة للسيميوطيقا الطبية

                                                           

  . 140،141ص ص ، تارتو -سيميائيات الثقافة لدى مجاعة موسكو: حبيب بوزوادة  -)1( 

  .100السيميائيات، صمعجم : فيصل األمحر  -)2( 
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طية واللباس واللغات املشكلنة مثل اجلرب والكيمياء، كما اعتمد على التواصل املرئي من خالل األنساق اخلّ 

    )1("، وبنيات احلكي ونسق األشياء مثل املعمار واألحجامواإلشهار

 ثالثة  راته السيميوطيقية اخلاصة بالتنظيم والربجمة يفبلور تصوّ الذي  - "الندي" مع - كذلك احلال

وتمثل  :اإليديولوجيات ،ل قوى اإلنتاج وشبكة عالقات اإلنتاجوتمثّ : أنماط اإلنتاج «: نواع، وهيأ

وهو : برامج التواصل، و التنظيمات االجتماعية، التي تؤسس نظامًا اجتماعيًا عامًا داخل المجتمع

  .)2(»البرنامج الذي يضم التواصل اللفظي وغير اللفظي

  ّالبارزين يف التنظري قاد أحد النّ  *"يوري لوتمان"اقد ومن بني املقاربات السيميوثقافية للسينما جند الن

نظريته حناول فيما يلي تقدمي صورة عامة عن التحليل السيميوثقايف للفيلم، و  واإلجرائي لعملية النقدي

  )3( :النقدية يف حتليل الرتكيب السردي للفيلم واليت أدرجها يف ما يلي

  ،مركزيا   نصرا، لكن تظل الصورة عُ …السينما تركيب لعدة عناصر سردية خمتلفة؛ صورة ، كلمة.  

  ّورة ا�ازية يف تشكيلمعها توظيف الصّ  ُمربزاتميزة، مرحلة املونتاج يف البحث عن لغة سينمائية م 

 .تحليللل اية حمورً مّ لَ هو ما جيعل العالقة بني مبدأ املونتاج وطرائق السرد الكَ دالالت الفيلم، 

  )4( :مييز بني نوعني من السينمااملونتاج، ميكن التّ انطالقا من  

                                                           

  .84، 47، ص ص2013، 2السيميائية، األصول، القواعد، والتاريـخ، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط: آن إينو وآخرون -)1( 

  .100معجم السيميائيات، ص: فيصل األمحر  -)2( 

ــــ موسكو السيميائية وأحد األعالم البارزين لسيميائيات الثقافة، تنقلت  من أبرز املؤسسني ملدرسة تارتو:    Juri Lotmanيوري لومتان -  *

ذلك وفرة يف حياته العلمية من التحليالت البنيوية إىل النصوص الفنية، ومن التصنيفات الثقافية اىل الديناميات االنفجارية للتبدل الثقايف، رافق 

وقد متحورت جممل دراساته حول تعدد الظاهرة الثقافية، تعقيدا�ا، تعالقا�ا، …)م19ق( روسيا التحليالت املتعلقة باألدب، الفيلم، ثقافة وتاريخ 

  .ديناميات التعدد الثقايف: ، خبالصة… تعارضا�ا االقتضائية

    .50، 49صص ، يـــال السينمائـــــايا علم اجلمــقض: انـــوري لومتــــي -)3( 

   .50ص :املرجع نفسه  -)4( 
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 وهي تعبري عن وجهة نظر املخرج. تأويلية، بنائية :سينما المونتاج.  

 الفيلم  لقِ ل يف خَ مثّ مُ ـعلى ال وتعتمد بشكل أساسيّ ، ةــتيّ ـــبيْـــ ثتسجيلية، تَ  :سينما الواقع.  

  )1( :الدالالت ميكن تداوهلما  نوعني منأن الّسرد الفيلمي حيمل   "لوتمانيوري  " يرى

 املعلومات لُ د بسبب ذلك خاصيتها األثرية وهي محَْ فقِ تُ    ة لدى املشاهد،عَ توقّـ مُ  أومألوفة  ةدالل 

  . املتلقي عِ رق توقّ وصف بكو�ا عادية ليس من وظيفتها خَ تُ   ؛ غير بارزةعناصر    يهادّ ؤ وتُ 

 ل ِمحْ  "لوتمان"  ، ينسب إليها عناصر بارزةيها ؤدّ ع، وتُ التوقّ  مفهومَ  قُ رُ ـْخـــرتقبة، تَ مألوفة، غري مُ  غري ةدالل

التكاملي  االعتبار، بل ضرورة، إمكانية "لوتمان"إىل جانب ذلك يدرج  ،نيةيلمية الفّ مات الفّ اخلصائص والسّ 

بارزة الغري  ة جيعل من العناصر ز ار وجود العناصر البّ  أنّ  باعتباروغري البارز،    للفيلم بني كال العنصرين؛ البارز

د ، يتحدّ "واقعية"سينما و  "اصطالحية"بني سينما  ل املخرجا مليْ ه تبعً وأنّ  ،ا، و العكس صحيحعناصر فاعلة فنيّ 

هذين النوعني يقود   حذف أحدد على أن يؤكّ   كماألحد هذين العنصرين، وليهاخلاص الذي يُ  االهتمام

  .فقدان اجلمالية لدى اآلخربالضرورة إىل 

فاإلحساس «فهم تكوين وظائف الفيلم السينمائية و إىل فكرة تعقيد  "لوتمانيوري " كما يذهب     

ن السينما متلك قدرة كبرية أل، )2(»بنص ما وكأنه غير قابل للفهم هي المرحلة اإللزامية نحو فهم جديد له

   .عب والتعقيد، نظرا لطبيعة الرتكيب الفيلميز بالتشّ لتقدمي مناذج سيميائية تتميّ 

اعتبار النص  ميتلك  )3(:وحدة التحليل األساسية من خالل" يوري لوتمان"لدى  صل النّ يشكِّ هكذا، 

ج نسَ ص يف لغة واحدة، وميتلك عناصر ال تُ جمموعة من العناصر اليت ال تنحدر من اللغة، وعدم احنصار النّ 

                                                           

  .52، 51ص ص، يـــال السينمائـــــايا علم اجلمــقض: انـــوري لومتــــي -)1( 

  .136ص :املرجع نفسه  -)2( 

  .7، 6صص ، 2011، 1عبد ا�يد نوسي، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان،ط: سيماء الكون،تر: يوري لومتان  -)3( 
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ودينامي يف خلق عالقات  م بشكل مستمرٍ هِ سْ ص؛ فالنص يُ ياق جزًء من النّ غة، جتعل عنصر السّ من اللّ  ضرورةً 

اصية جديدة، حيث تعمل ختوم النص، أي مناطق ما بني النصوص أو احلدود، على إغناء مستوى تنّ 

اهلامش، حيث تساهم هذه التواصالت يف تكوين وعي مجاعي يسمح بالتأويل التبادالت املتواصلة بني املركز و 

  . نن الثقافية لثقافة معينةاملستمر للسّ 

جماًال لتنظيم ، حتليل الثقافة  يعترب جمالأنه  "يوري لوتمان"اليت يتمّيز �ا  ومن أهم مبادئ التحليل الثقايف

نظريات (وهذا في ذاته يعتبر دليال على أن العلم « واعتبار نقيضها هو الفوضى، ،املعارف واملعلومات

، في القرن العشرين، ليس نظاما ما ورائيا فقط، ولكنه جزء من موضوع الدراسة، وهو )المعلومات

 هذا الذي أدى به لتوسيع دائرة التحليل السيميوطيقي حنو تأسيس سيمياء الكون الذي يعتربها ،)1(»الثقافة الحديثة 

  .)2( "لوجود واشتغال اللغات المختلفة، وليس بمثابة جماع للغات الموجودةفضاَء ضروريا "

 استنطاق النصوصتعمل على  إذْ  ،لسيميوطيقا الثقافةدا مهْ  تعدّ  "تارتو"مدرسة  رأينا أنّ  ،سبق اممّ  

 *السيميوزيسالظواهر الثقافية املادية واملعنوية يف إطار تفكيك والكشف عن أبعادها الداللية ، والبحث يف 

سيمياء )3( :على جمموعة من املفاهيم هي رواد السيميوطيقا الثقافية، وقد ركزّ  من "لوتمان يوري" ، يعدّ ومن مثّ 

الداخل واخلارج واحلدود، والفضاء اجلغرايف يف مقابل الفضاء الثقايف : واهلامش، والفضاء الثالثي الكون، واملركز

  .إخل..سيمياء الرتمجة، وسيمياء احلواروسيميوطيقا الثقافة، و   الكوين

  

  

                                                           

  .46والتاريخ، صالسيميائية، األصول، القواعد، : آن إينو وآخرون  -)1( 

  .7، صسيماء الكون: يوري لومتان -)2( 

  "الفعل أو التأثري، أو يتضمن تعاون ثالث فواعل مثل الدليل، موضوعه ومؤوله" مصطلح اقرتحه السيميائي ساندرس بريس والذي يعين به -  *

   Peirce- Charles: Ecris sur le signe , Ed, seuil, paris,1978, p133. : أنظر  

  . سيماء الكون: يوري لومتان:يُنظر -)3( 
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 : خطاب السينمائي وصناعة الثقافة النقد  -ثالثا

 "ثقافة التلفزيون"و ،"ثقافة الصورة" مثل طرح النقاد  السينمائيون والثقافيون عدة مصطلحات جديدة

واإليديولوجية، واليت من خالهلا يتم ورة يف صناعة اهليمنة الثقافية نظرا لقوة الصّ  ،"ثقافة وسائل اإلعالم"و

كها للتالعب لدى مالّ  قوي الوسائط اإلعالمية سالح فأصبحتم يف الثقافات وا�تمعات، ط والتحكّ التسلّ 

يمكنها من خالله فرض  ،العظمى وىْ في أيدي القِ  خطيراتعّد الثقافة سالحا هاّما و  «، حيث بالعقول

 موضوع صناعة الثقافة، وصناعة األفالم من املواضيع الرئيسية يف ومن هذا املنظور يعدّ  ،)1(.»هيمنتها

  .الدراسات الثقافية والنقدية 

جند املدرسة النقدية فرانكفورت األملانية،  املهمة يف جمال الثقافة،راسات دّ على غرار ما سبق، من بني ال

صناعة « الصناعة الثقافية  يف مقاهلما ين دخلوا جمال نقدالذّ  "ورنوأدُ "و "هوركهايمر"يف عهدها األول ممثلة يف

صبح متطابقة أن ثقافة كل الجماهير تُ «وحياول هذا املقال الربهنة على *»التنوير كخداع للجماهير-الثقافة

فالثقافة احلديثة  )2(»في ظل االحتكار،وتضحى في نفس الوقت متفسخة كنتيجة الندماج الثقافة والتسلية

وحده الذي أنصف « هو "أدورنو" أن، باعتبار باع للجماهري كسلعة يُ  استهالكي، نتاج "أدورنو"حسب 

تاجا ت نِ بقدر ما غدَ  ،حقيقة أن الثقافة لم تعد ذلك التعبير اإلنساني الحر عن التكامل االجتماعي

صار يف رمحة  ،"أدورنو" رد عندفالفّ ، )3(.»للمصالح التجارية المتداخلة قائما على التالعب والمضاربة

وال تتيح فرصة  ،لةمتعجّ فالسينما أصبحت أداة هيمنة ثقافية وفكرية، وهي  ،السلطات االجتماعية

فهي تُدِمر المسافة التي خلفتها النتاجات المسرحية والموسيقية الكبرى، وهدفها األساسي «للتفكري،

                                                           

  .347ص م،2002 ،3ط بريوت، / البيضاء الدار العريب، الثقايف املركز األديب، الناقد دليل :البازعي وسعد ،الرويلي ميجان -)1( 

  .»جدلية التنوير«يعترب موضوع صناعة الثقافة موضوعا مشرتكا بني هوركهامير وأدورنو، يف مؤلفهما  -  *

  .94: ص  ،2004، 2سعد هجرس، دار أويا للطباعة والنشر، طرابلس، ط: تر مدرسة فرانكفورت،: بوتومور توم -)2( 

  .62: ، ص2010، 1ثائر الديب، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، ط:  ، ترالنظرية النقدية، مدرسة فرانكفورت: آلن هاو -)3( 
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وتجربة «:معربا عن هذا املعىن "أدورنو"ويف هذا الصدد يقول ، )1(»يتمثل في إدماج الفرد في الحشد

ه يهدف إلعادة إنتاج عالم ، ألنّ ُمشاهد السينما الذي يرى الشارع امتدادا للمشهد الذي يتركه للتوّ 

اليومية، صار َمعلًما من معالم اإلنتاج، وبقدر ما ينجح اإلنتاج بواسطة تقنياته من إعادة إنتاج  اإلدراكات

امتدادا لما يصار إلى  العالم الخارجي ليس إالّ  تشابه بين موضوعات الواقع، بقدر ما يخلق االنطباع بأنّ 

  .)2(»اكتشافه في األفالم

أصبح تعمل على إفقاد استقاللية الفرد وا�تمع، وإيهام الواقع  ينما كمظهر ثقايفالسّ  ومعىن هذا أنّ 

ميكن  وبذلك  وصناعة الرأي العام بذلك، وتوجيهه وفق تصورات وأهداف مالك وسائل اإلعالم الثقافية،

أصبح هدفها تدجِّين «لمشاهد الضحية على التماهي مباشرة مع الواقع، فالثقافة إذن؛ مساعدا ل الفيلماعتبار 

االقتصادية واالجتماعية التي يعيشها، ) العبودية(رد داخل المجتمع الغربي، بحيث يمكنه تقبل الف

وبالتالي يفقد روح وإرادة المعارضة، وهذا ما يؤكد وجود اندماج بين صناعة الفيلم وصناعة الثقافة مما 

  .)3( »يجعل كال الصناعتين نهجا تقليديا للتأثير في الناس والتالعب بهم

 ، ويقول أدورنو)املركز( األنظمة الشمولية صارت تستخدم كأداة لتكريس هيمنة الثقافة أنّ  لنا حيتضّ 

ه قد حرم منها سابقا، بل إلغاء ثقافة ما كثقافة مميزة ال يعني إدخال الجمهور إلى دائرة يعتقد أنّ  إنّ «

يعني في ظل الظروف االجتماعية الحالية انحطاط الثقافة ويعني أيضا تعجيل عدم االنسجام في 

                                                           

  .161ص، ،1997ا�لس العلمي للثقافة، مصر، دط، أنور مغيط،: تر نقد احلداثة،: آالن  توران -)1( 

  .148ص   ،2006، 1جورج كتوره، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط: تر جدل التنوير،: هوركهامير ماكس وتيودور أدورنو -)2( 

  .79ص  ،2012 ،1، بريوت، طالثقافية الروافد دار مدرسة فرانكفورت النقدية،: احملمداوي  علي عبود وإمساعيل مهنانة -)3( 
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إدماجه يف الواقع القائم، الفرد من أجل ثقافة أي أ�ا أصبحت وسيلة غزو وسيطرة على  ،)1( ».العقول

  .النظام الشمويل وحتطيم بذلك ثقافات أخرى على حساب الثقافة الواحدة يف ظل

يقدم فن املوسيقى مثاال، والذي خصص له مبقدار  "أدورنو"ولدينا مثال يوضح هذا التصّور، إذ جند  

ودراسته ) 1932("الوضع االجتماعي للموسيقى")2( :ما هو فيلسوف، جزءا مهما من تأمله، من مؤلفاته حول

) 1956("املوسيقى يف العامل املساس: تفاوتات"، و)1952( "دراسة حول فاغنر"و) 1936("حول اجلاز"

ر الموسيقى تعبّ « يرى أنّ  - فلسفة املوسيقى اجلديدة –ه يف كتابه ، فإنّ ) 1949( "فلسفة املوسيقى اجلديدة"إىل

من وجهة  - عن األوروبي، وإذا كان التنوير انتهى إلى أسطورة، فإن الموسيقى المعاصرة أصبحت 

حن قد تقطع، وفقد كثيرا من الجوانب يؤ، فيرى أن اللّ شكلي، ويؤكد التشّ فارغة، وذات طابع  -نظره

يد، وطغت على اآلالت الوترية، وهكذا فهو ينادي بفن الهارمونية، وظهرت آالت اإليقاع بوصفها السّ 

  .)3(»معط والقّ جميل يتجاوز الواقع، ويهدم بنية الوعي السائد التي تشارك في التسلّ 

مؤثرا ن باعتباره عنصرا ثقافيا حول الفّ  "أدورنو"ليب الذي يقدمه ال هو النقد السّ املهم هنا بطبيعة احل

نظر يف وسائل توزيعها ا لنشاط بشري، كما يُ حيث يُنظر للثقافة بوصفها إنتاجً على الفرد داخل ا�تمع، 

يحدث كنتيجة الذي «هذا التفاعل  ،استقباهلا من طرف املتلّقني، وما ينشأ عنه من تفاعلو واستهالكها 

لقي، بحيث تجري عمليات تسليع ل الوسائل في تشكيل أفعال االستقبال، أي في تصنيع التّ خُ لتدّ 

                                                           

  .187ص،  ،رجدل التنوي: هوركهامير،ماكس وتيودور أدورنو -)1( 

  .125ص، ،1990، 1سعاد حرب، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، لبنان، ط: ترمدرسة فرانكفورت، :بول لوران أسون -)2( 

، مركز النيل للكمبيوتر  2002، ديسمرب  7اجلمالية، جملة أوراق فلسفية، العدد  رمضان بسطاويسي ، األسس الفلسفية لنظرية أدورنو -)3( 

  .246، 245ص ص  القاهرة،
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الثقافة مع دمج الناس في مستوى واحد وتعميم هذا النموذج مما يحقق تبريرا أيديولوجيا لمصلحة 

  . )1(»والثقافة العموميةالهيمنة الرأسمالية، ويتولى إقحام الجماهير في شبكة المجتمع العمومي 

األبعاد الثقافية        هي اآلراء املعرفية والفلسفية ذات ة اليت قد تفيدنا يف هذا املبحثمن بني اآلراء املهمّ 

مو الثقايف تناولت أعماله دراسة النّ  ، إذْ قضايا ثقافية عديدة فقد حبث يف  "ميشيل فوكو"لدى الناقد الفرنسي 

ه اهتمامه في وقد توجّ « ،"بنائية"و "ماركسية"،"دوركامييه"ولكن باالعتماد على تقاليد  ،والتحليل الثقايف

والخطاب  ،دراساته إلى تاريخ األنظمة االجتماعية والسياسية والخطابات، كالخطاب السريرية

 نه سلسلة، على أوخطاب التاريخ الطبيعي، والخطاب النفسي، فهو ينظر إلى التاريخ مثال ،االقتصادي

ب العام والجنس فسي والطّ صلة، وقد اهتم في مجال الطب النّ من الممارسات الخطابية غير المتّ 

م كما يقدّ ،  )2(»والجريمة، وهو يرى أن القواعد التي تحكم هذه الخطابات موظفة بشكل غير واعٍ 

اعتماد المنهج «من خالل  يف معاجلة النصوص التارخيية واخلطابات املعرفية، دليله املنهجي "ميشيل فوكو"

األركيولوجي إلى جانب الجينيالوجيا، عبر تطبيق تكتيك يقوم انطالقا من الخطابات المحلية كما هي 

  .)3(»الخاضعة، وإبرازها وتعيينهار ـــــــارف غيـــوفة بتحريك المعلة أو موصُ محلّ 

                                                           

ص م، 2001، 2بريوت، ط -النقد الثقايف، قراءة يف األنساق الثقافية العربية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء : عبد اهللا الغّذاميحممد  -)1( 

  .22، 21ص

  .30ص ،2008، 1،ط القاهرة ، للرتمجة القومي املركز وآخرون، مصطفى امحد فاروق :تر :الثقايف التحليل غربيني باحثني جمموعة -)2( 

 ،2014 ،4387 :العدد املتمدن، احلوار فوكو، ميشيل تصور يف والسلطة املعرفة :اجلاليل حممد -)3( 

HTTP://WWW.AHEWAR.ORG/DEBAT/SHOW.ART.ASP?AID=404321  
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تفتحنا على فرضيتني  لطةرات السّ متظهُ  إىل أنّ  "المعرفة والسلطة"يف كتابه  "ميشيل فوكو"صلُ وخيْ 

  )1( :أساسيتني

  .مع؛ ويطلق عليها اسم عالقات السلطة القائمة على القّ "وليام رايش"ــب "فوكو"يربطها  :الفرضية األولى  -

رسة بني لطة على أساس املواجهة الشّ تتمظهر فيها عالقات السّ  ؛"نيتشه"ــب "فوكو"يقر�ا  :الفرضية الثانية -

  .ا�تمعلطوية يف وى السّ القّ 

ز فها ا�تمع البشري، حيث مييّ رَ لطة اليت عَ ج خمتلف أنساق وأنظمة السّ مِ ذْ أن يَ  "ميشيل فوكو"حياول 

  : بني نسقني أو نظامني يف حتليل السلطة

ور حول محْ بالنظام القدمي ، ويربطه بفالسفة القرن الثامن عشر، الذي يتَ  "فوكو"يسميه  )2( :النسق األول -

 contratا أصليا نتنازل عنه من أجل تأسيس وتكوين سيادة عن طريق عقد اجتماعي حقَ  اعتبار السلطة

social،  يكون مبثابة القاعدة املركزية للسلطة مبختلف أنواعها؛ غري أن جتاوز السلطة لنفسها عن طريق

   .اخرتاق قوانني العقد ميكن أن تؤدي إىل حدوث الطغيان

  م ــــاد مفاهيـــــــو هو نظام يتجاهل خمطط العقد؛ ويتبىن خطاب للسلطة من خالل اعتم )3( :النسق الثاني -

  .ضمن خمططات القمع والصراعيمنة املستمرة احلرب والقمع القائمة على اهل

                                                           

 ،2014 ،4387 :العدد املتمدن، احلوار فوكو، ميشيل تصور يف والسلطة املعرفة :اجلاليل حممد-)1( 

HTTP://WWW.AHEWAR.ORG/DEBAT/SHOW.ART.ASP?AID=404321  

  .نفسه املرجع  -)2( 

  .نفسه املرجع -)3( 
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يقوم على معاجلة موضوع  الثقافة باعتباره عملية حتول للمعرفة، وهي  "ميشيل فوكو"التحليل الثقايف لدى   

فالبد من  ،)1(»دود القومية والثقافةى حُ ، تتخطّ ةَ عة كليّ فهي عملية داخلية، متقطّ «، مرتبطة بالقوة واهليمنة 

 .التحليل بضرورة اعتبار املعرفة ال الثقافة فئةَ  ه أكدّ التنويه هنا أنّ 

املابعد  صنظرية النّ  يف ممثلة الدراسات الثقافيةها تققلة النوعية اليت حقّ نالحظ النّ من خالل ما سبق 

 من خالل وضعه داخل سياقه ص الثفايفمع النّ  النقاد ، فقد تعامل، متجهة بذلك حنو صناعة الثقافةحداثية

النقد الثقايف مؤخرا ، هلذا السبب اقرتن السياسي من ناحية، وداخل سياق القارئ أو الناقد من ناحية أخرى

اخلطاب اإلعالمي  وألنكل الثقافات، املركزية واهلامشية، لتمرير   وسيلةً  تأصبح ا، أل�الثقافية بوسائل اإلعالم

يف رسالة  لُ زَ تَـ أصبح خيُ الجتماعية، الدينية، التارخيية، ياسية، اتعدد األبعاد، السّ ، ومُ الثقافية الشيفراتواسع 

ل للمتلقي فهمها ذات معاين سطحية يسهُ  لغة عادية ردَ د اخلطاب جمُ المة، فلم يعُ ع ومرئية عن طريقة صورة 

  .بسهولة اواستيعا�

  

  

  

  

  

 

                                                           

   .2010ص ،2008، 1خنبة من املرتمجني، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، ط: التحليل الثقايف، تر :ميشيل فوكو وآخرون -)1( 
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 .في النص المقدس مدخل كرونولوجي لقصة موسى عليه السالم: المبحث الثاني

  :مالمح عاّمة حول قصة موسى عليه السالم مع فرعون في القرآن والتوراة -أوال

  :الكريم القرآنأحداث قصة موسى عليه السالم مع فرعون كما وردت في  -1

ل اآليات تناولت مشاهد من يف سرد قصة موسى عليه السالم يف القرآن الكرمي جيد أن جماملتمعّ 

وحوارات فرعون مع موسى عليه السالم بأشكال وتعبريات لغوية متعددة، بداية من الظروف اليت عاشها بين 

وفيما يلي مصر إىل غاية والدته ، إىل غاية خروجه مع قومه من مصر لتبدأ بعد ذلك رحلة التيه،  اسرائيل يف

   .مع فرعون كما جاءت يف كتاب اهللا الرئيسة يف قصة موسى جممل املشاهد

يّصور القرآن حياة بين إسرائيل القهرية قبل والدة موسى عليه  :البيئة التي سبقت ميالد موسى :1المشهد

    ﴿ :قوله تعـاىلعديدة ك من خالل آياتوذلك السالم،             

                                   

                               ﴾)1(.  ويف هذه

وا فيه حتت تزامن مع والدة موسى والذي كانالذي "الزمن املظلم،  اآليات وصف حلال بين إسرائيل فـي ذلـك

  . )2( "نيحكم الفراعنة الظامل

                                                           

  ).4-1(اآلية: سورة القصص -)1(

  .306، ص1992، 2القصص القرآين إحياؤه ونفحاته، دار الفرقان، عمان، ط: عباس فضل حسن -)2(
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حتدث القرآن عن مولد موسى وإرضاعه، وقد جاء احلديث عن هذا   :مولد موسى عليه السالم :2المشهد

ألم  ابتداء من وحي اهللا، وجاءت سورة القصص بتفصيل ألحداث امليالد، )1(والقصص اجلانب يف سوريت طه

  .املرسلني ه سيكون منوأنّ  رضيعها بردّ  هاتبشري ، و حلالتهاوإلقائه يف اليم، ووصٍف  موسى بإرضاعه

ومها قتل موسى  ،مشهدينيف هذه املرحلة من حياته حتدث القرآن الكرمي عن  :شباب موسى :3المشهد 

 مدة عشر وأبيهما ومكث هناكحينها التقى بالبنتني ،  خمافة من عذاب فرعونملدين  هوهروب الرجل القبطي،

  . )2(سورة القصص بالتفصيل يفهذه املرحلة  سنني ، وقد وردت أحداث

حينها كّلم  وهي مرحلة التكليف برسالته لفرعون وقومه وإخراج بين إسرائيل من مصر، :الرسالة :4المشهد

 نطلق موسى بعد التأييد اإلهلي لهلي  األمر اإلهلي ملوسى حبمل الرسالة، والـذهاب إلـى فرعـون، اهللا موسى وبّلغه

ألنه أفصح منه لسانا، يذهب موسى ، واستجاب لدعائه بإرسال أخاه هارون معه، مبعجزيت العصا واليد

             ﴿وهارون لفرعون ويبلغاه رسالة اهللا عز وجل،

                             ﴾)3(  لكن فرعون ،

   ﴿:يف قول تعاىل صغره، عليه برتبيته يف موسى مباضيه وممتنناً  اذّكر م، رفض دعوته رفضا مطلقا

                                    ﴾)4( .

﴿،ينتهي من دعوته هذهإن  بالسجن يتوعدهفرعون  أخدو                  

 ﴾)5(.  والسحر، اه باجلنونإيّ متهما﴿              ﴾ ،﴿ 

                                                           

  ).13-7(، وسورة القصص )40-38(سورة طه : ينظر -)1(

  ).27- 14(سورة القصص : ينظر -)2(

  .105- 104اآلية: سورة األعراف -)3(

  .19- 18اآلية: سورة الشعراء -)4(

  .29اآلية: سورة الشعراء -)5(
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             ﴾ )1( ،وهنا قدم موسى دليله ومعجزته اليت مده اهللا أياها :﴿  

                      ﴾)2( ،إال أن فرعون ا�م موسى بالسحر 

وأنه يستطيع جلب سحرة مثله، وقالبهم يف يوم الزينة، ليتغلب هناك موسى على السحرة وفرعون بعد أن 

، فعلم السحرة أن موسى ليس ساحرا، فسجدوا اهللا رب العاملني، التهمت أفعى موسى مجيع أفاعي السحرة

 اهللا ضارعني أنصربوا وتوجهوا إىل لكنهم جذوع النخل، و  أيديهم وأرجلهم وصلبهم يف فرعون بتقطيـع فأمر

   .)3(يثبتهم وأن يتوفاهم مسلمني، ونقرأ أحداث هذا املشهد يف سوريت طه والشعراء

يف هذا املشهد نستطيع القول أنه ميثل مرحلة الصراع  :وهالك فرعون وجندهنجاة موسى وقومه : 4المشهد 

، حيث خرج موسى مع شعبه  )4(سورة طه ل بذلك مبا ورد يفاألخري مع فرعون وهالكه يف اليوم، ونستدّ 

، وهناك كان املشهد األخري يف حادثة شق البحر وموت فرعون  )5(قاصدا أرض امليعاد، لكن فرعون تبعهم

﴿ وجناة بين إسرائيل، وجنوده                               

                                      

                                  

         ﴾)6(، لتبدأ بعد ذلك  وبذلك تنتهي قصة  أحداث موسى مع فرعون

  .أحداث قصة موسى مع بين إسرائيل

                                                           

  .34، 27اآلية: سورة الشعراء -)1(

  .33- 32اآلية: سورة الشعراء -)2(

  ).51-36(، سورة الشعراء )73-56(سورة طه : ينظر  -)3( 

  ).79- 77(، سورة طه)63-52(الشعراء سورة : ينظر  -)4( 

، 1اليهود يف القرآن الكرمي، مراجعة شريف خليل سكر وحسني يوسف غزال، مطابع دار الكتب، بريوت، ط: طبارة عفيف عبد الفتاح  -)5( 

  .166، ص1966

  .92-90اآلية: سورة يونس  -)6( 
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  :مع فرعون كما وردت في التوراة لسالمأحداث قصة موسى عليه ا -2

تطلق على األسفار اخلمسة األوىل من العهـد القـدمي، وقصـة موسى بشكل عام يف مجيع تسمية التوراة 

ويني والعدد والتثنية، دون احلديث عنها يف وفاته وردت يف كل من سـفر اخلـروج والالّ  مراحلها من والدته حىت

سفر التكوين، أول أسفار العهد القدمي، والذي  تناول قصة بدء اخللق حىت وفاة يوسف عليه السالم بأرض 

االسم لتناوله وقد جاءت أحداث قصـة موسى مع فرعون كاملة يف سفر اخلروج فقط، وقد ُمسي �ذا  )1(مصر

، وعليه سنعتمده هذا األخري كمرجعية يف دراستنا لقصة موسى عليه )2(خروج بين إسرائيل من أرض مصر

  .السالم

  :شخصية موسى عليه السالم في القرآن والتوراة -ثانيا

  :شخصية موسى عليه السالم في القرآن الكريم -1

ويف ما يلي نذكر أهم الصفات ، كثرية  بالصفاتموسى عليه السالم شخصية القرآن الكرمي وصف إن 

  .اليت تكرم اهللا عزل وجل عليه

  ﴿ من بني أول الصفات أن اهللا عز وجل جعله نبيا ورسوال وخملصا وخمتارا  :رسوال ونبياموسى  -أ

                   ﴾)3( ، رسوال من أوىل العزم من الرسل يعتربلذلك.  

   ﴿دون وساطة، قـال تعـاىل مباشرةالسالم كلم اهللا موسى عليه    :اهللاموسى كليم  -ب

                      ﴾)4( ، إذ  ،ا لهوتكرميرفعًة ملقامه هذا و

                                                           

  .33، ص1990، 1دار االحتـاد، األردن، ط دراسات يف األديان والفـرق،: البيشاوي، سعيد وآخرون: ينظر -)1(

  .30، ص1976نقد التوراة، أسفار موسى اخلمسة، مكتبة الكليات األزهرية، مصر، دط، : السقا، أمحد حجازي -)2(

  .51اآلية: سورة مرمي -)3(

  .164سورة النساء، اآلية -)4(
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: قال تعاىلمل مينح هذه الصفة إال له وآلخر األنبياء حممد عليه الصالة والسالم يف حادثة اإلسراء واملعراج، 

﴿                                ﴾)1(.  

 لقد ا�م موسى بكثري من التهم من بين إسرائيل لكن اهللا عز وجل برأه من �مهم : موسى مبرًأ وجيها -ج

﴿ :يف قوله تعاىل                               

 ﴾)2( ، وهنا داللة على صدقه وكرامته، يف الوقت الذي كان بين إسرائيل يلفقون التهم، وهذه من ضمن

  .صفا�م اليت ال تزال حىت عصرنا اليوم

لقد صرب موسى كثريا على قومه ، وقبلها من غربته يف مدين، وصربه مع فرعون   :موسى من الصابرين - د 

﴿: قال تعاىلوهذه من بني أبرز صفاته،  اهللاب و�ديداته، لكنه دائما يستعني      

                    ﴾)3(  لكن عناد قومه ومتردهم ،

ففي كل مرة يأتيه البالء من شعبه، وخيانتهم والـتمّرد عليه وعلى أوامر اهللا عز طوال خروجه،   بقي مستمرا

  .)4(وجل 

كان موسى عليه السالم كثري الغرية على دينه فكان يغضب هللا ملا   :هللا ونصرة المستضعفينالغضب  -ه

﴿ ومن خالل نص اآلية يف قول تعاىل ، كان يراه من خروج من أوامر إهلية من طرف شعبه     

                                         

                                                           

  .144اآلية: سورة األعراف -)1( 

  .69اآلية: سورة األحزاب - )2( 

  .128اآلية: سورة األعراف -)3( 

  . 87، ص1984، 2الصرب يف القرآن الكرمي، مؤسسة الرسالة، مصر، ط: يوسف القرضاوي -)4( 
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      ﴾)1(،دفعه  مماعبدوا عجًال من بعده،  قومـه حينما أخره اهللا أنهللا  موسى يظهر غضب

﴿: يقول تعاىل ،هارون معاتبًا إيَّاه على أخيه الغضب                   

                                          

                           ﴾)2(.  يف  تظهركما 

مساعدة الرجل من بين شعبه الذي أجناه من قبضة ، أوال يف مستضعفني لل خلق موسى ونصرتهآيات القرآن 

  .الرجل القبطي، وثانيا حني استسقى للمرأتني الضعيفتني ببئر مدين

﴿: هقوي أمني وذلك يف قولـبال يصف اهللا عز وجل موسى: القوي األمين - و          

               ﴾)3( ،الكثري من آيات أمانة موسى عليه السالم يف  وتتجلى

وىفَّ األجل الذي  حني أيضا كان أميناً ،أغنامهما  الفتاتني ملا استسقا هلماأميناً على  حيث كانالقرآن الكرمي، 

   .)4(وأمانته والد الفتاتني مقابل زواجه من إحدامها مما يدل على وفائه اتفق عليه مع

﴿ تعـاىلتتجلى هذه الصفة يف قوله : اهللالواثق بنصر  -ز                

              ﴾)5( ، وهنا تربز ثقة موسى باهللا عز وجل، ألن إميانه كان

  .معية اهللا وهداية اهللا ستأيت، وهذه من صفات مجيع األنبياء واملرسلنيراسخا بقلبه ، وأن 

  

                                                           

  .138اآلية: سورة األعراف -)1( 

  .150اآلية: سورة األعراف -)2( 

  .26اآلية: سورة القصص -)3( 

  .380، دس، ص1، دار الكتب العلمية، بريوت، ط3املسمى معامل التنزيل، ج تفسري البغوي: البغوي، أبو حممد بن مسعود الفرّاء -)4( 

  .62-61اآلية: سورة الشعراء -)5( 
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  :موسى عليه السالم في التوراةشخصية  -2

سنعرض شخصية وفيما يلي يف نصوص التوراة،  ختتلف عن شخصيته موسى لشخصـيةا ال شك يف أن

  .ذميمةواليت غالبا ما توصف موسى بصفات  موسى من خالل تقصينا لبعض نصوص التوراة

وكفره وخيانته بدليل أن أرض امليعاد  اهللاعدم اإلميان بب جند يف التوراة تقرّ  :الخائن للرب والكافر به -أ

وهذا دليل على متردهم ، )2("وسط بني إسرائيل ألنكما خنتماني فـي"تقول التوراة ، )1( حرمت  عليهم بسببه

  .على موسى وهارون، واختبارمها سببا يف كل عنائهم

يرد يف التوراة أن موسى كان يعاتب الرب، ويلقي عليه اللوم يف   :يعاتب الربَّ ويستحق غضبه موسىُ  -ب

يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت " كل شيء، لذلك غضب منه 

هلذا يرون اليهود أن موسى  ،)3("أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك إلى فرعون ألتكلم باسمك

فاآلن اذهب وأنا أكون معك وأعلمك ما تتكلم "  :حيث تقول التوراةخائن ويستحق العقاب من الرب ،

  .)4("إستمع أيها السيد أرسل بيد من ترسل، فحمي غضب الرب على موسى: فقال موسى بـه،

تصف التوراة موسى بأنه كان ضعيفا ومتهربا من التكليف اإلهلي،  :موسى مترددا في قبول التكليف -ج

ومن أنا ، مستهجناً  هّلم أرسلك إلى فرعون، وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر، فيرد عليـه موسـى"

   .)5("؟حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر

  :آيات موسى الكبرى في القرآن والتوراة -ثالثا

                                                           

  .48، ص1992، 2النبوة واألنبياء يف اليهودية واملسيحية واإلسالم، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: أمحد عبد الوهاب -)1( 

  .32/51: سفر التثنية -)2( 

  .23-5/22: اخلروج -)3( 

  .4/12: اخلروج -)4( 

  .11-3/10: اخلروج -)5( 
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يقول فرتات زمنية،  عربمتفرقة جاءت مفصلة و  اهللا تعاىل موسى عليه السالم بتسع آيات مدّ لقد 

 ﴿: تعاىل          ﴾)1(.  

  : إىل قسمني وتصنف هذه اآليات

  :معجزات يراد بها التحديآيات و  -1

  .ورودمها يف كل من القرآن الكرمي والتوراةسنعرض فيما يلي ويف  آييت العصا واليد، 

مّد اهللا عز وجل آييت العصا واليد يف  :واليد في أول لحظات البعثة حسب القرآن الكريم معجزة العصا -أ

 ﴿:يف قوله تعاىل أول لقاء معه حني كلمه تكليما بالواد املقدس                

                                        

                         ﴾)2(أن العزيز املوىل ب ، وبعدها أمره

مسراء ألنه  وقيل كانت يـد موسـى" وال أذى سوءيدخل َيَده إىل جناحه، فإذا هي خترج بيضاء من غري 

  ﴿يقول تعاىل  كانت بيضاء كنور ساطع،وملا أدخل يده يف جيبه وأخرجها   ،)3("أمسر  

                 ﴾)4(.  

حيمل يف يده،   أمر اهللا موسى ماذا :التوراةواليد في اللقاء أول لحظات البعثة حسب  معجزة العصا -ب

فقال الرب  ،، فهرب منها موسى خائفاً فإذا �ا تتحول ألفعى كبريةأن يلقيها  اهللا، فأمره ىفأجابه بأ�ا عص

                                                           

  .101اآلية: سورة اإلسراء -)1( 

  .21-17اآلية: سورة طه -)2( 

  .421، ص1998، 1القصص القرآين عرض وقائع وحتليل أحداث، دار القلم، ط: اخلالدي، صالح عبد الفتاح  -)3( 

  .22اآلية: سورة طه -)4( 
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أن يدخل  اهللا، مث أمره )1("وأمسك به فصارت عصًا في يده يـدهُمّد يدك وامسك بذنبها فمـد : "ملوسى

حلالتها تعود  ، فإذا هيمث أمره بإخراجها، )2(اء مثل الثلجيضفلما أدخلها وأخرجها فإذا هي ب يَده يف عبه

وبعد التقاء موسى �ارون  ، وأخربه اهللا أن يستعمل هذه العصا لتصديقه واستعماهلا عند أوامر اهللا له األصلية ،

وهناك تكلم هارون أمام "وشعبه أخربهم أن اهللا أرسله ليحررهم من عبودية فرعون وإخراجهم من أرض مصر، 

�ا موسى، وعندما رأى بنو  اهللاحدث مع موسى، وأراهم هارون املعجزات اليت أيد  الشعب، خمربًا إيَّاهم مبـا

 قد افتقدهم وأنه أراد أن خيرجهم من العبودية والذل، فخروا لـه هذه املعجزات علموا أن الرب إسـرائيل

  .)3("ساجدين

قدم موسى معجزة العصا بعد لقائه مع  :حسب القرآن مع فرعون ءلقاال معجزة العصا واليد في -ج

      ﴿: قال تعاىل لكن فرعون هددة بالسجن، نبوة موسى، دليل صدق علـىكفرعون  

                                    

      ﴾)4(.  

  بأن أخرب موسى اهللالتوراة فإن  حبسب نص  :التوراةمعجزة العصا في اللقاء مع فرعون حسب  -د

وكما تدعي التوراة أن  اهللا نصب موسى إهلا ينوب عنه، وأن هارون هو النيب  ،)5(عون لن يستجيب لطبلهفر 

أنظر أنا جعلتك إلها لفرعون، : فقال الرب لموسى: "ةالتورا ، تقـول الذي يتحدث مكانه مع فرعون

م فرعون ليطلق بني وأخوك هارون يكلِّ  ،ل ما آمرك بهتتكلم بك أنـت ،وهارون أخوك يكون نبيَّك

                                                           

  .4-4/2: اخلروج -)1( 

  .4/6: اخلروج: ينظر -)2( 

  .31-4/27: اخلروج: ينظر -)3( 

  .33-30اآلية: سورة الشعراء -)4( 

  .4/7: اخلروج -)5( 
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لتصبح ثعباناً  أن يأخذ العصا ويطرحها أمـام فرعـون"هارون  حينها أمر موسى إله. )1("إسرائيل من أرضه

  . )2("يسعى

تظهر آييت العصا واليد يف  :حسب القرآن الكريم في يوم الزينة ومواجهة السحرةمعجزة العصا واليد  -ه

يقول عّز من  لقاء موسى مع فرعون كما أشرنا سابقا، وهناك ينهزم السحرة وخيرون ساجدين هللا عز وجل، 

﴿: قائل                                       

                                           

                                         ﴾)3(. 

بعد أن قدَّم هارون عصاه أمام فرعون "و :التوراةمعجزة العصا في يوم الزينة ومواجهة السحرة حسب  - و

واحٍد منهم عصاه، فصارت العصي ثعابني، ولكن عصا هارون ابتلعت  األخري السحرَة فطرح كلُّ هذا مجع 

الكالم يتضح أن هارون هو من كلِّف بتقدمي املعجزات أمام فرعون وهو الذي تبارى  هـذا، ومـن )4("عصيَّهم

معجزة اليد موسى وهارون قدَّما  تذكر أنّ  ومل ، واملالحظ هنا أن التوراةال موسى عليه السالم مع السحرة

  .البيضاء أمام فرعون

  :والعذاب آيات االبتالء -2

ورد يف نصوص القرآن الكرمي : االبتالء التي ُسلطت على فرعون وأتباعه حسب القرآن الكريم آيات -أ

 ﴿: نذكر منها قوله تعاىل ، يف أكثر من موضع آيات االبتالء             

                                                           

  .2-7/1: اخلروج -)1( 

  .7/10: اخلروج: ينظر -)2( 

  .69-65اآلية: سورة طه -)3( 

  .4/30: ،   اخلروج7/11: اخلروج -)4( 
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        ﴾)1( ،وكذا قوله:﴿                   

                ﴾)2( .السنني ونقص " :آيات االبتالء إذن هيف

  ."واجلراد والقمَّل والضـفادع والـدَّم والطوفـان الثمرات

 وتليها" الدم "وهي أنزلت على املصريني آيةتذكر التوراة أول  :التوراة حسب والعقاب آيات االبتالء -ب

 وقد حفـر، )3("أحٌد منهم أن جيد ماًء صاحلًا للشرب فلـم يسـتطع"دْم العصا، وضربة النهر فيتحول كله  آية

وبعد أن أصّر فرعون على ، )4(ُحفراً على جانيب النهر كي يستطيعوا احلصول على ماٍء صاحل للشـرباملصريون 

 "، ومع ذلك لتغزوا منازهلم وأفرشتهم، وكل ما حوهلم  "الضفادع" هلم أخرج العناء وعدم قبوله لطلب موسى

حىت إذا  بالعصا على األ�ار والسواقي يدهن يأمر هارون بأن ميدَّ أ موسـى اهللافقد أصرَّ فرعون على موقفه فأمر 

 .)5("رأرض مص فعل صعدت الضفادع على

قام " لبهم ، بعدها أن وعده بتنفيذ ط لكن بعد أن طلب فرعون من موسى إ�اء أمر الضفادع بعد 

وطلبا منه أن يرفع الضفادع عن فرعون وقومه، فخرجت كل الضفادع من  موسى وهارون بالصالة إىل الـرب

موسى أن يطلب من هارون أن ميدَّ  اهللاأمر لكن فرعون نقض الوعد ، ، )6("واستقرت يف النهر املصـرينيبيـوت 

 "الُذبَّان"عليهم  وبعدها أرسل ، ينتشر يف كل أرجاء مصر "بعوضٍ "األرض، فتحَّول إىل  عصاه إىل تـراب

 .)7(كبرية، حىت أفسد عليهم حيا�م ومعيشتهم بأعـدادٍ 

                                                           

  .130اآلية: سورة األعراف -)1( 

  .133اآلية: األعراف سورة -)2( 

  .25-7/24: اخلروج: ينظر -)3( 

  .16-8/5: اخلروج: ينظر -)4( 

  .6-8/5: اخلروج: ينظر -)5( 

  .14-8/8: اخلروج: ينظر -)6( 

  .15-8/12: اخلروج: ينظر -)7( 
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اذهبوا واذبحوا إللهكم في " الوضع مع فرعون أمر هارون وموسى بتنفيذ أوامر ر�ماوبعد أن تأزم 

يذحبوا  وإمنا مسح هلم أن لكنها كانت خدعة فهو مل يسمح هلم باخلروج،، )1("أي أرض مصر"هذه األرض 

اإلسرائيليني أن يطلق  لر�م يف أرض مصر مع بقائهم فيها، ولكن موسى رفض هذا األمر، وطلب من فرعون

أعلن مرة أخرى  حىت  عنهه فما أن رفع العذاب، لكن خديعة فرعون تستمر، مسرية ثالثة أيام يف الصحراء

مواشي املسريني ما عدا قتـل مجيـع  "وباًء شديداً " اهللا، فأرسل )2(رفض السماح هلم باخلروج من أرض مصر"

عليهم  اهللاومع ذلك بقي فرعون مصِّراً على موقفه، فأرسل ، " غباراً " مواشي اإلسرائليني، وأرسل عليهم بعدها

 وضرب الربُد مجيـع العشـب وكسَّـر مجيـع"،، فمات من الناس والبهائم القويَّة الربد الشـديد والرعـود

ه  ولكنَّ  ،يرفع الربُّ العذاب عنهمبعد أن فرعون وعدا آخر إلطالق بين إسرائيل  ، ومن مثَّ قدَّم)3("األشجار

لتفسد مجيع حماصيلهم وأشجارهم، لكن وبعد كل  "الجراد" فأرسل عليهم اهللاكعادته نكث العهد ثانيـًة، 

فرعون لإلسرائيليني مجيعًا باخلروج شريطة أن يرتكوا أغنامهم  سـمح انتهت تلك املفاوضات بـأنْ  هذه الضربات

موسى أن ال يريه وجهه مرًَّة أخرى، من  طلب فرعونبعدها  لكن موسى رفض الطلب، ، للمصريني ومواشيهم

  .)4("أرى وجهك مرًَّة أخرى أنا ال أعود" :فوافق موسى على ذلك وقال له موسى

  بكر من بيوت ولد  إىل األرض وضربه لكل  ول الربنز آخر اآليات املذكورة يف التوراة هي   :آخر اآليات-ج

عالمات دم على أبواب  يف حني جنا كل أوالد بين إسرائيل الذين تقيدوا بأوامر الرب حني وضعوا فرعون ، 

  .وتكون هذه آخر ضربة ويسمح فيها فرعون فخروج موسى مع شعبه، )5(بيو�م حىت يعرفها الرب فال يؤذيهم

                                                           

  .8/25: اخلروج -)1( 

  .32-8/25: اخلروج: ينظر -)2( 

  .7-9/6:اخلروج: ينظر -)3( 

  .10/29: اخلروج -)4( 

  .13-12/12:، اخلروج11/1:اخلروج: ينظر )5( 
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  :أوجه االتفاق واالختالف في قصة موسى بين القرآن والتوراة -رابعا

  .أوجه االتفاق واالختالف في قصة موسى بين القرآن والتوراة: 01الجدول رقم

  )الميالد إلى البعثة موسى مع فرعون من(المرحلة األولى 

  أوجه االختالف  أوجه االتفاق بين الكتابين

حيث ورد اسم  :التصريح باسم موسى والسكوت عن اسم فرعون -1

مرّة، كما ورد يف الكثري من املرات يف  136موسى يف القرآن الكرمي صراحة 

  .نصوص التوراة، يف حني ُعدل عن ذكر اسم فرعون إىل لقبه يف كال الكتابني

حيث مل ُحيدد الزمن يف  :اإلبهام في زمن والدة موسى وفرعون ووفاتهما -2

  .أّي من الكتابني

حيث مهد القرآن عند احلديث  :فيها موسى طبيعة األجواء التي ُولد -3

عن مولد موسى عليه السالم بالظروف الصعبة اليت عايشها بنو إسرائيل يف 

ائفة منهم وذبح أبناءهم حكم فرعون الذي استعلى يف األرض واستضعف ط

واستحي نساءهم، وهذا ما ذكرته التوراة حبديثها عن حكم ملك جديد ملصر 

والذي كان يّكن احلقد لبين إسرائيل فأمر بقتل ذكورهم من املواليد اجلد، 

  .وتسخري رجاهلم ونسائهم خلدمته كعبيد

،  )39:طه(حيث ذكر يف كال الكتابني : إلقاء موسى في اليم -4

  ).2/2:وجاخلر (

ختتلف الفكرة عن اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن : االختالف في حقيقة اهللا وصفاته -1

القرآن هو رب العاملني ال شريك له يف  عنها يف التوراة من خالل قصة سيدنا موسى، فاهللا يف

امللك وال مدبّر معه لشؤونه، رّب للجميع وخالق كل شيء ومتصف بصفات الكمال 

واجلالل واجلمال، أّما يف التوراة فاهللا إله خاص ببين إسرائيل، وهم شعبه املختار دون سائر 

الغضب، متقلب متغري متجسد،  اخللق، وأنّه إله احلرّية واالنتقام من أعداء بين إسرائيل، سريع

زوجة " صفوره"، يأمر بالسرقة واالحتيال، ُخيدع من طرف )2/24:اخلروج(ينسى ويتذكر 

  ).26-24:/اخلروج(، يلد فإسرائيل ابنه األكرب )4/24:اخلروج(موسى 

حيث وردت يف التوراة تفاصيل أكثر عن االستعباد : تفاصيل أحوال بني إسرائيل -2

  ) 1/11:اخلروج(يل واالضطهاد والتقت

ذكر القرآن أخ موسى هارون وأشار إىل أم موسى  :تفاصيل عن أفراد عائلة موسى -3

وأخته فقط دون ذكر امسيهما وطبيعة حيا�ما، بينما جند شيء من التفصيل يف التوراة والده 

  ).6/20: اخلروج" (صفوره"زوجة موسى "...يوكابد"تزوج عمته " عمرام"

حيث وصف القرآن الكرمي حالة اخلوف اليت : وصف حال أم موسى عند الوالدة -4
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حيث ورد ذكر أخت هارون وتتبعها ومراقبتها لتابوت : األخت المراقبة -5

هارون امللقى يف اليم إىل حني وقوعه يف يد فرعون، وتدخلها يف اللحظة 

، )12، 11:القصص(يف كال الكتابني  املناسبة القرتاح مرضعة له

  .)2/7، 2/4:اخلروج(

يف القرآن أن موسى ترىب حيث ورد : إرضاع موسى على نفقة فرعون -6

، كما ذكرت التوراة أن ابنة )18:الشعراء(صغريا يف بيت فرعون وعلى فراشه 

  ).2/9اخلروج(فرعون أعطت أم موسى أجرة إرضاعه 

حيث ذكر القرآن حتقيق وعد اهللا ألم : رجوع موسى إلى حضن أمه -7

  ).2/9اخلروج(، وهذا ما ورد أيضا )13:القصص(موسى بإرجاع موسى إليها 

حيث سكت القرآن عن حياة موسى بعد : ال تفاصيل عن طفولة موسى -8

رجوعه إىل أّمه وانتقل مباشرة للحديث عن شبابه، ومل يرد يف ذكر طفولة 

، وتصرّح التوراة )18:الشعراء(موسى سوى أنه لبث سنينها يف قصر فرعون 

فرعون ليعيش   إىل قصر - بعد انقضاء فرتة رضاعته - أيضا برجوع موسى 

  ).2/10اخلروج(كربيب البنة فرعون دون تفصيل

وردت حادثة قتل موسى : فرار موسى إلى مدين بعد قتل القبطي -9

) 23- 21:القصص(للقبطي وفراره من فرعون إىل مدين يف القرآن والتوراة 

  ).3/1:اخلروج(

ورد يف الكتابني أن موسى بعد فراره إىل مدين : رعي الغنم في مدين -10

عاشتها أمه وصفا دقيقا، وحتدث عن اإلحياء ألم موسى بإرضاعه ووضعه يف التابوت وإلقائه 

يف اليم فلم يكن ذلك مببادرة شخصية، مث ذكر تطمني اهللا هلا على وليدها الصغري ووعدها 

، بينما مل تفصل التوراة يف حال أم )7:القصص(سيكون من املرسلني برّده هلا ساملا وبأنّه

موسى كما أّ�ا أقرت بأّن اإلجراءات اليت قامت �ا كانت من تلقاء نفسها وليس وحي 

  .أوحّي إليها، كما مل تذكر البشرى اليت بّشرت �ا أم موسى من أّن ابنها سيكون من املرسلني

على أّ�ا هي من دافعت عن موسى وحضنته وجادلت ذكرت يف القرآن : زوجة فرعون -5

، ومل تذكر يف التوراة بل ذكرت بدال منها ابنة فرعون يف دور احلاضنة )9:القصص(فرعون فيه 

  ).2/5:اخلروج(واملربية ملوسى يف قصر فرعون، ومحايته من بطشه 

ى أنّه كان من مل يذكر القرآن عن هذا األمر شيئا، بينما تذكره عل: منشأ تسمية موسى -6

كلمة مكونة من " موسى"قبل ابنة فرعون اليت قامت بانتشال موسى من بني املاء والشجر، فـ

  ).2/10:اخلروج(تعمي الشجر " شا"وتعين املاء، و" مو"مقطعني 

جند القرآن بعيد كل البعد عن إلصاق �مة القتل العمد مبوسى، إذ عرب : موسى والقتيل -7

ضرب جبمع الكف يف الصدر، وهي ضربة غري مميتة يف األصل، كما  وهو" الوكز"عنه بلفظة 

: القصص(أنّه أورد أن موسى ندم على هذه الفعلة واستغفر وأقر بأ�ا عمل الشيطان 

، كما مل تذكر شيئا يدل )2/12:اخلروج(، بينما صورة التوراة احلادثة بأّ�ا متعّمدة )15،16

  .على ندم موسى على هذا العمل

يشري القرآن إىل مؤمن آل فرعون كرجل حريص على حياة : وصاحب النصيحةموسى  -8

موسى جاءه بعد حادثة قتل القبطي ليحذره من كيد فرعون ليحول دون قتله 



 

 

الفصل التطبیقی    علیه السالم فی السینما المعاصرة "موسى"مقاربۀ سیمیوثقافیۀ لقصۀ     

173 

، )26:القصص(رعى غنم شيخ مدين مقابل تزوجيه إحدى بناتيه 

  ).3/1:اخلروج(

يتفق الكتابني على أن تكليف : التكليف بالرسالة في طور سيناء -11

موسى بالرسالة كان عند جبل الطور، أو ما يسمى يف نصوص التوراة جببل 

ء وجوده يف صحراء سيناء، كما يتفقا على أّن اهللا خص ، وذلك أثنا"حوريب"

موسى بالتكليم مباشرة دون وساطة وأنّه تعاىل أيّده مبعجزيت العصا واليد 

  ).4-4/3، 4/2:اخلروج(، )22، 18، 17:طه(

ذكر يف   :األمر بالذهاب إلى فرعون وإخراج بني إسرائيل من عبودتيه -12

  ).3/10اخلروج(، )47:طه(كال الكتابني 

ورد يف الكتابني إشارة إىل أّن موسى عاىن : اإلشارة إلى عقدة اللسان -13

  ).4/10:اخلروج(، )28، 27:طه(من عقدة اللسان دون ذكر سببها 

  .، يف حني جند أن التوراة مل تورد شيء يف ذكر هذا الرجل وال نصيحته)20:القصص(

قرآن الكرمي يشري إىل أّن هناك اختالف بني تفاصيل األحداث، فال: في أرض مدين -9

موسى بعد هروبه من فرعون إىل مدين وجد فتاتني متنعان غنمهما من ورود املاء، كما حتدث 

عن اتفاق موسى مع والد الفتاتني بالعمل عنده مثاين سنني أو عشرا على التخيري مقابل أن 

لسنوات اليت مكثها  يزوجه إحدى بناته، بينما التوراة تذكر أنّه وجد سبع فتيات، وال حتديد

" جرشوم"كاهن مدين وإجنا�ا له " يثرون"ابنة" صفوره"يف مدين وتذكر زواجه من 

  ).2/22:اخلروج(

تذكر التوراة أن فرعون الذي كان يطلب : موت فرعون أثناء وجود موسى في مدين -10

موسى لقتله قد مات أثناء تواجد موسى مبدين وجاء فرعون آخر بعث إليه موسى 

، بينما ال جند شيئا يف القرآن يؤيد هذا الكالم، والظاهر أن )4/19:، اخلروج2/23:روجاخل(

  .موسى واجه فرعونا واحدا

يذكر القرآن أن موسى  بعدما أّمت العهد بينه : حال موسى عند التكليف بالرسالة -11

سيناء  وبني الرجل الذي استضافه يف مدين، قد سار بأهله قافال إىل أرض مصر، ويف صحراء

، )29،30: القصص(وبالتحديد عند جبل الطور، ناداه ربّه بعدما دخل إىل الواد املقّدس 

عند جبل " يثرون"بينما التوراة خترب بأّن موسى قد كلف بالرسالة أثناء رعيه لغنم محيه 

، كما جند اختالف يف حال موسى الذي تذكر التوراة أنه خاف )3- 2/1:اخلروج(حوريب

، وكأّن ا�ال كان مفتوحا لكي )31/6:اخلروج(هللا بسبب خوفه من املوت أن ينظر إىل ا

ينظر إىل اهللا، يف حني أّن القرآن يذكر عكس ذلك فقد استشرفت نفس موسى إىل أن جتمع 
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، كما أن التوراة ختتلف عن القرآن يف عدد املعجزات )143:األعراف(بني التكليم والرؤية 

ليمه فزادت عن العصا واليد الواردتان يف القرآن معجزة ثالثة اليت أيد اهللا �ا موسى حال تك

  ). 4/9:اخلروج(هي معجزة الدم

ذكر القرآن استجابة موسى ألمر اهللا تعاىل، بينما تذكر : الرسالة بين القبول والرفض -12

، 3/11:اخلروج(التوراة تلكؤ موسى يف قبول الرسالة والتهرب منها أكثر من مرّة 

   ).4/10:اخلروج

ذّكر اهللا موسى عليه السالم بنعمه عليه وفضله منذ منشئه : تمنن اهللا على موسى -13

، بينما ال جند ذكرا هلذه النعم وهذا )41- 36:طه(وحىت تكليفه بالرسالة هذا يف القرآن 

التمنن يف التوراة، وبدل ذلك جند جداال طويال صّورته التوراة بني اهللا وموسى 

  ).4/1:اخلروج(

زيادة على اخلوف من التكذيب، واخلوف : وف موسى عند التكليف بالرسالةمخا -14

من عقدة اللسان اليت وردتا يف كلتا الكتابني، أضاف القرآن الكرمي ختوفا آخر اخلوف من 

، ومل تذكره التوراة بل ذكرت بأن الّرب )3:الشعراء(القتل بسبب ذنبه املتمثل يف قتل القبطي 

  ).4/19:اخلروج(ن كانوا يطلبونه قد ماتوا وهو يف مدين طمأن موسى أن مجيع الذي

  )الدعوة ومواجهة فرعون(المرحلة الثانية 

  أوجه االختالف  أوجه االتفاق

القرآن الكرمي يقر حقيقة أّن دعوة موسى عليه : االختالف في حقيقة دعوة موسى -1اتفق الكتابني على أن : حال اإلسرائيليين عند البدء في الدعوة -1
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، )47:طه(اإلسرائيليني كانوا يف حالة عبودية واضطهاد وعذاب 

  ).5/9:اخلروج(

كثرية هي النصوص يف القرآن : رفض فرعون إطالق سراح اإلسرائيليين -2

والتوراة اليت تؤكد على أّن فرعون رفض تسريح بين إسرائيل من العبودية 

  ).5/2:اخلروج(، )26: غافر(واالضطهاد  وهّدد موسى بالقتل 

أشار كل من القرآن والتوراة إىل أّن : تذمر اإلسرائيليين من دعوة موسى -3

جزءا من اإلسرائيليني قد تّذمروا من دعوة موسى بعدما زاد عليهم فرعون 

، )129:األعراف(سخطه وبطشه علوا منه واستكبارا يف وجه موسى ودعوته 

  ).6/9:، اخلروج21- 5/20:اخلروج(

نكث العهود صفة يثبتها الكتابان يف حق فرعون، : فرعون ناكث العهود -4

أن يطلقهم وخيلي سبيلهم مقابل أن يرفع اهللا فكّلما أعطى موسى وقومه عهدا ب

، )135، 134:األعراف(العذاب عنه وعن قومه، يعود لينكثه 

  ).15-8/8:اخلروج(

كان أسلوبا متبعا من قبل فرعون ضد موسى : موسى في قفص االتهام -5

عليه السالم ليشوه صورته ويصّد الّناس عن دعوته، وأشري إىل هذه التهم يف  

، 7/11:اخلروج(، )26:، غافر34، 27:الشعراء( كال الكتابني

  ).5/4:اخلروج

السالم كانت لإلسرائيليني واملصريني على حّد سواء ألّن احلق ال يقتصر على أمة دون أّمة 

أمهلت التوراة هذا اجلانب كلّية،  ، يف حني)19-17:، النازعات24:، طه4:إبراهيم(

  .فالقارئ املتبصر لنصوصها خيّيل إليه أن موسى أرسل �ذه الدعوة لتحرير اإلسرائيليني فقط

ذكر القرآن الكرمي تفاصيل : في القرآن تفاصيل أكثر عن اللقاء األول مع فرعون -2

لى ذكر طلب موسى اللقاء األّول الذي جرى بني موسى وفرعون، بينما اقتصرت التوراة ع

  .األساسي من فرعون يف ذلك اللقاء، وهو إطالق اإلسرائيليني

عندما أشار القرآن ملعجزة العصا، : في التوراة هارون صاحب العصا وليس موسى -3

، 32- 30: الشعراء(ذكر أن موسى هو الذي قام بإلقاء العصا أمام فرعون وأمام السحرة 

ن الذي كان يتوىل إلقاء العصا هو ، بينما تذكر التوراة أ)69- 67: طه

  ).31-4/30:، اخلروج10- 7/8:اخلروج(هارون

يتفق الكتابان يف قضية مباراة موسى مع : التوراة ال تذكر إيمان السحرة بموسى -4

السحرة ونصرته من اهللا سبحانه وتعاىل ولكن خيتلفان يف أمر إميان السحرة ففي حني جند أّن 

، بينما ال يرد أّي ذكر إلميا�م يف )49-46: الشعراء(ة فرعون القرآن أورد ذكر إميان سحر 

  ).12-7/11: اخلروج(التوراة 

يذكر القرآن أّن موسى قّدم أمام فرعون معجزيت العصا واليد : معجزة اليد البيضاء -5

، بينما ال تذكر التوراة أن موسى قّدم معجزة اليد البيضاء أمام )33- 29: الشعراء(البيضاء 

  ).11- 7/8:اخلروج(واكتفت بذكر معجزة العصافرعون 

يف القرآن تبني أن فرعون نصب نفسه إهلا، : سبب اعتراض فرعون على دعوة موسى -6
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وسخر كل من حوله لعبادته، وهذه هي العقدة األساسية يف شخصية فرعون واملتمثلة يف 

ة فلم تذكر أن فرعون النزعة الفوقية والعلو وهذا ما منعه من تقبل دعوة موسى، أّما التورا

نّصب نفسه إهلا وإمنا رفضه دعوة موسى وإطالق بين إسرائيل معه، إمنا كان بسبب تعطل 

  . األعمال اليت كانوا يقومون �ا كعبيد

ذكر القرآن املؤامرة اليت ُدبرت يف قصر فرعون لقتل موسى : المؤامرة على قتل موسى -7

، ولكن التوراة مل تذكر )26:غافر(يف األرض خوفا على قومه من دعوته، وإشاعة الفساد 

  .شيئا

أشار القرآن أثناء حديثه عن دعوة موسى إىل أساليب : التربية اإليمانية لبني إسرائيل -8

، )128:األعراف(تربوية كان يّتبعها موسى مع قومه فقد أرشدهم إىل الصرب واالستعانة باهللا

، )87:يونس(دهم للحفاظ على الصالة وطمأن نفوسهم وطرد اخلوف من قلو�م، كما أرش

  .يف حني أّن التوراة ال يوجد �ا ما يدل على أن موسى سلك طرقا تربوية يف إرشاد قومه

حيث تتعرض التوراة لالنتقاص من قدسّية الرب، والنيل : اإلله يطلب مساعدة البشر -9

يني بيو�م بإشارات من كماله يف كثري من املواضع، ومنها أن الرب طلب من بين إسرائيل تع

من الدم كمساعدة له حني أراد أن يضرب بيوت املصريني حىت ال يضرهم �ذه الضربة 

ويف هذا تبيني لعجز الرب، ونقص علمه، يف حني جند أن القرآن يف ) 12/23:اخلروج(

  .املقابل يثبت صفات اجلالل والكمال لرب العزة

أوردت التوراة : أعياد اإلسرائيليينالحديث في التوراة عن األحساب واألنساب و  -10

تفاصيل خاصة ببين إسرائيل، تتحدث عن أنسا�م وأحسا�م ورؤساء بيو�م وعائال�م 
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  .، يف حني مل يذكر القرآن شيء من هذا القبيل)19- 6/14:اخلروج(وأعيادهم وطقوسهم 

ومتثلت هذه الشخوص يف : شخوص ذكرت في القرآن ولم تذكر في القرآن -11

ذكر يف القرآن أربع مرات، " قارون"وزير فرعون ذكر يف ستة مواضع يف القرآن، " نهاما"

  ".مؤمن آل فرعون"

نّص القرآن على أن موسى أرسل : االختالف في العقوبات المرسلة على المصريين -12

إىل فرعون ومقومه يف تسع آيات بيّنات منها سبع آيات كانت آيات عذاب ورد فيها 

  .اةاختالف مع التور 

تشكل مسألة امليثاق الذي أقامه الرّب حمورا أساسيا يف : ميثاق اهللا مع بني إسرائيل -13

التوارة، فال يكاد خيلو سّفر من أسفار التوراة من إشارة مباشرة أو غري مباشرة إىل امليثاق 

الذي كان قد وعد �ا " سوريا"وقسم من " فلسطني"والذي يقضي مبنح الرب أرض كنعان 

م وإسحاق ويعقوب مث نسي وعده على حد اعتقادهم ليعود إىل تذكره مرة إبراهي

ويعد به اإلسرائيليني بالرغم من أ�م نقضوا عهدهم معه، أّما القرآن ) 8- 6/3:اخلروج(أخرى

، ومن خالل آيات القرآن يالحظ أن )13، 12:، املائدة40:البقرة(فذكر هذا امليثاق يف 

مات فرضها اهللا سبحانه وتعاىل على بين إسرائيل لكنهم نقضوا هذا العهد كان يف مقابله التزا

  .العهد فكان حقا على اهللا أن ال حيقق هلم ما وعدهم به

تبني نصوص التوراة سوء أدب موسى مع ربّه من : موسى يعود ثانية لمعاتبة ربه -14

رعا خالل العودة ملعاتبة اهللا بعد أن قبل محل الرسالة، وذلك حني ضاق قوم موسى ذ

، هذا ما مل يرد يف )23- 5/22:اخلروج(مبضايقات فرعون هلم بعد دعوته من قبل موسى 
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القرآن الكرمي الذي صور موسى يف صورته الصحيحة فهو رسول اهللا سبحانه وتعاىل امللتزم 

بطاعته واملقيم حلدوده ا�تنب لنواهيه والذي استحق بذلك من اهللا أن يقرّبه وخيصه ببعض 

  ).51،52:مرمي(كرمات املزايا وامل

  )الــــخــــروج(المرحلة الثالثة 

  أوجه االختالف  أوجه االتفاق

يتفق الكتابان أن دعوة موسى  : الخروج مطلب رئيسي في دعوة موسى -1

كان مطلبها الرئيسي إخراج بين إسرائيل من حكم فرعون وطغيانه وعبوديته 

  ).8/1:اخلروج(، )47، طه105:األعراف(وإطالقهم يف أرض مصر 

سكت كل من القرآن والتوراة عن زمن اخلروج : عدم تحديد زمن الخروج -2

  .وتفاصيل تارخيه

ذكر القرآن التعبئة اليت قام �ا فرعون ملطاردة : المطاردة أثناء الخروج -3

، كما ذكرت التوراة )78:، طه60-53:الشعراء(موسى وأتباعه أثناء اخلروج 

  ).8- 14/5:جاخلرو (أمر املطاردة يف 

ذكرت يف كال الكتابني وبالضبط حني : نفسية بني إسرائل المهزومة -4

حلقهم فرعون عقب خروجهم وبلوغهم البحر، فكان البحر أمامهم وفرعون 

وجنده من خلفهم، ففي هذا املوقف جتلت النفسية املريضة اليت تكمن يف 

املعجزات اليت صدور بين إسرائيل وهي سوء الضن باهللا ورسوله متناسني كل 

اختلف الكتابان، ففي حني أن القرآن مل يورد ذكرا : أعداد بني إسرائيل أثناء الخروج -1

ال هلذا العدد، جند التوراة تشري إىل أّن عدد اخلارجني كان حنو ستة مئة ألف رجل عدا األطف

والنساء، ويف إحصائية أخرى تشري إىل أن اخلارجني مع موسى ممن كانت أعمارهم تتجاوز 

  ).47- 1/45:العدد(العشرين عاما كانوا ستمائة ألف ومخسمائة ومخسون رجال

مل يعطي القرآن الكرمي أّي إشارة عن خط مسري اإلسرائيليني، يف : خط مسير الخروج -2

ري بالتفصيل ذاكرة املناطق اليت سلكها اإلسرائيليون أثناء حني تشري التوراة إىل خط املس

، 21- 13/20:، اخلروج39-12/381:،اخلروج12/37:اخلروج(اخلروج بدقّة 

  ).2- 14/1:اخلروج

، وكان هذا اخلروج سرا )23:الدخان(هذا ما أكده القرآن : الخروج كان بوحي من اهللا -3

أّن اخلروج كان على علم من فرعون وقومه، بل عن فرعون وأتباعه، يف حني تشري التوراة إىل 

وتذكر أن فرعون طرد اإلسرائيليني طردا من مصر بعد ما حل بعد رؤيته للعذاب هو وقومه 

  ).14/15اخلروج(، ليعود للندم بعد ذلك على إطالقهم )33-13/31:اخلروج(
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، )61:الشعراء(رأوها بأم أعينهم، وسيطر عليهم الرعب واخلوف من املوت 

  ).12-14/10:اخلروج(

عند تقابل : موسى صاحب النفس المطمئنة الواثقة باهللا ونصره -5

الفريقان وجها لوجه عند ساحل البحر، وظهرت نفسية اإلسرائيليني احملطّمة،  

ية اهللا اليت كان يستشعرها مألت قلبه أمنا كان موسى يف حالة مستقرّة فمع

  ).14-14/13:اخلروج(، )62:الشعراء(وإميانا، وهذا ما يصوره لنا الكتابان 

وردت يف كال الكتابني : آية انشقاق البحر وهالك فرعون بالغرق -6

معجزة انشقاق البحر ملوسى وأتباعه، فصار قسمني كل واحد كاجلبل العظيم 

موسى وأتباعه ساملني ويكون فرعون وجنده فيه من املغرقني  ليعربه

  ).29-14/22:اخلروج(، )66- 63:الشعراء(

أ�ا تقول بأّن هذا ما أشارت إليه التوراة حيث : الرّب في صورة مشاهدة أثناء الخروج -4

الرب سار مع بين إسرائيل أثناء اخلروج يف شكل عمود من سحاب �ارا وعمود من نار ليال 

، ويف هذا جتسيد للرب وحاشى أن يكون هذا )22-13/20:اخلروج(ليهديهم إىل الطريق 

  .يف القرآن

يف  ،)63:الشعراء(ذكر يف القرآن ضرب البحر بالعصا : ضرب البحر بالعصا أم باليد -5

  ).14/26:، اخلروج14/21:اخلروج(حني تقول التوراة أن موسى ضرب البحر بيده 

أشار القرآن إىل ضربة واحدة، بينما تشري التوراة إىل : عدد ضربات موسى للبحر -6

  ).29- 14/26:اخلروج(ضربتني أوىل لينفلق البحر وثانية ليعود البحر كما كان 

  ).7- 14/5:اخلروج(وراة فقط أورد�ا الت: تفاصيل عن جيش فرعون -7

) 91: يونس(جاء ذكرها يف القرآن الكرمي فقط : اللحظات األخيرة في حياة فرعون -8

  .وهي حالة استسالم وإعالن اإلميان يف حلظة ال ينفع نفسا إميا�ا

ال توجد إشارة إىل جثة فرعون يف التوراة، يف حني ورد : الحديث عن جثة فرعون -9

  ).92:يونس(الكرمي فاهللا أجنى بدنه ليكون عربة ملن يأيت بعده ذكرها يف القرآن 

  

، نضال عباس جرب قصة موسى عليه السالم مع فرعون بني القرآن والتوراة(، إضافة لكتاب )التوراة/ القرآن الكرمي(املعلومات الواردة يف النصوص املقّدسة من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

  .2006دويكات،جامعة النجاح الوطنية 
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 ."اآللة والملوك: الخروج" مقاربة سيميوثقافية لفيلم: المبحث الثالث

ذا املبحث سنعمل على إحداث مقاربة سيميوثقافية، من خالل تّقصينا ألهم الّدالالت اليت يعكسها يف ه

الفيلم يف فكرته العامة، والبحث يف العناصر الفيلمية األكثر إثارًة وأمهيًة، فليس من الّسهل التفصيل يف كل 

استخالص أهم املؤشرات إلثبات و  ممشاهد ولقطات الفيلم، لذلك سنحاول قدر اإلمكان على معاجلة نص الفيل

نأخذ بعني االعتبار التسلسل التارخيي لقصة موسى عليه السالم أثناء عملية  راسة، مع اإلشارة أننا ملفرضيات الدّ 

ا نظرا العتمادنا يف التحليل على االنتقال بني أجزاء الفيلم حبسب تقسيمنا لعناصر خطة هذا املبحث، ممّ  التحليل

  .تسلسل اخلطة وليس على التسلسل الزمين للفيلم جعلنا حنلل وفق

   :)عتبات الفيلم( بطاقة تقنية عن الفيلم -أوال

  :التعريف بالفيلم -1

  :)Exodus: Gods and Kings (:باإلنجليزية ،"اآللهة والملوك: الخروج"فيلم 

، الفيلم 2014ديسمرب  12صدر يف  ،واململكة املتحدة  الواليات املتحدة  مت إنتاجه يف  فيلم ملحمي هو 

سيغورني "و "آرون بول"و "جويل إجيرتون" و  "كريستيان بيل"  بطولة من  "ريدلي سكوت" من إخراج

  )1(".بن كينغسلي"و  "ويفر

، ال العهد القدمي يف سفر اخلروج املرتبطة موسى بقيادة النيب مصر من اليهود يروي الفيلم قّصة خروج 

يصّور الفيلم القصة التارخيية وفق تسلسل زمين كما تعرضه الكتب املقدسة، إمنا يعتمد نص السيناريو على 

ى الّتصوير امللحمي خللق الّتشويق واملتعة واإلثارة لدى املشاهد، ومع االشتغال وفق رؤية املخرج، فالفيلم يرّكز عل

  .ذلك فهو فيلم حيمل أبعاد ثقافية كثرية،يف مشاهد مليئة باإلثارة 

                                                           

(1) -https://ar.wikipedia.org/wiki. 
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بن   ،سيغورني ويفر

(1) - https://ar.wikipedia.org/wiki
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)1(  

اآللهة والملوك: بيانات فيلم الخروج: 02الجدول رقم

 ملحمي ،دراما الصنف

 عبودية الموضوع

 2014ديسمبر  12 تاريخ الصدور

 دقيقة 250 مدة العرض

 والمملكة المتحدة الواليات المتحدة البلد

 اإلنجليزية اللغة األصلية

 ريدلي سكوت المخرج

 ريدلي سكوت اإلنتاج

 البطولة
سيغورني ويفر ، آرون بول،جويل إجيرتون ،كريستيان بيل

 كينغسلي

 وألمرية ، جزر الكناري مواقع التصوير

 البرتو اجلسيوس فرننديز موسيقى

 تونتيث سينتشوري فوكس أستوديو

 تونتيث سينتشوري فوكس توزيع

                                         

https://ar.wikipedia.org/wiki. 

اإلشهارية لفيلم الخروج الواجهة: 03الصورة رقم 

الفصل التطبیقی     

(:بيانات الفيلم -2
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  :الفيلم أحداث ملخص -3

يرصد الفيلم القصة امللحمية لشخصية  موسى الدينية يف العهد القدمي، فمنذ والدته واملوت حييط به من  

يه ل منزل العائلة احلاكمة يف مصر، وصوًال لتحدّ بَ يه من قِ كل جانب، حىت إنقاذه بأعجوبة وهو رضيع، مرورًا بتبنّ 

عالقة بين إسرائيل وفرعون وجنوده وكيف عانوا حتت لقي الفيلم بظالله على الطاغية، أيًضا يُ  فرعون وسلطته

 ضنية إلنقاذ بين إسرائيل من العبوديةُـ حماوالت موسى امل ل والعبودية، باإلضافة إيل أن الفيلم يصفّ حكمه من الذّ 

  .البحر اخلروج من مصر وسقوط جيش فرعون منهزما يف حادثة شقّ  إىل أن متّ 

القصة ال تتوافق بالضبط كما نعرفها كمسلمني عن قصة نيب اهللا موسى عليه السالم، و لكن  بالرغم من أنّ 

و األمل  جتعلك تشعر حبجم املعناة قومهمتقنة، والبالءات اليت حّلت على فرعون و  لفيلم جدّ ل التقنية تأثرياتال

 ربالذي كانوا يعيشونه، كما لو أنك معهم و تتعجب كيف أن كل هذا البالء مل يهدم إىل طريق احلق و ترك التكّ 

قبل امليالد، كان موسى عضو قائد ومقبول يف العائلة  1300و التجّرب على من هم أقل منهم رتبة، ففي عام 

الذي ترىب معه، خالل اهلجوم على  "رمسيس"مع األمري  املالكة املصرية، وشارك يف اهلجوم على اجليش احليثي

 احلكم والسيطرة، ويذهب موسى أبوه امللك ليتوّىل  "رمسيس"احليثيني ، ينقذ موسى حياة رمسيس، بعدها يقتل 

حقيقة أصله بعد أن أراد قتل أخته  "رمسيس"للعبيد ليعرف حجم معانا�م، و خيربوه حبقيقة أصله، مث يكتشف 

بئر املاء، ويستضيفه  بالقرب من "صفوره"يف القصر، فيقوم باختاذ قرار نفيه، يتوجه موسى ملديان، ليلتقي هناك 

ب، ويتزوج ابنته بعد ذلك، وميكث فيها تسعة سنني كراعي للغنم، وبعدها حتدث الصدفة ويصعد جلبل الرّ   أباها

يرفض، فينزل عليه الرب  "رمسيس"ين إسرائيل من مصر وحيررهم من العبودية، لكن ويرسله إلخراج شعبه ب

فيسمح هلم  "رمسيس"لـ الولد البكرربة األخرية ميوت البالءات والضربات العشر كما وعده الرب، ويف الضّ 

 ةمبشهد مواصل وينتهي الفيلم البحر،ضربة وهي م هو وجيشه يف الضربة العاشرة، زِ نهَ لكن يتبعهم ليَ  باخلروج،

 .املسرية حنو األرض املوعودة، وأحداث الفيلم يف عمومها مقتبسة من العهد القدمي
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  :مقاربة سيميائية لعنوان الفيلم -4

أن جييب عن عنوان الفيلم من وراء عناصر القصة و تقنيات اإلخراج  "رايدلي سكوت"حاول خمرج الفيلم 

خص إشكالية التعارض الدائم يلّ  ،امللحقة بعنوان الفيلم "اآللهة و الملوك" و الكتابة، واملعىن املضمر يف عبارة 

 االستعبادو  االستبداد،بني اآلهلة و امللوك الذي يبلغ حدوده القصوى عندما يصل امللوك إىل درجة متقدمة من 

ب املقدس ، العهد لتبليغ و تنفيذ األمر اإلهلي، أما اخلروج، فهو مقتبس من الكتا )نبي أو رسول( فيظهر وسيط 

القدمي، وهو أحد أسفاره، ويهو ميثل قصة حياة موسى كاملة، واخلروج يف التوراة يعين خروج بين إسرائيل من مصر 

والرجوع إىل األرض املوعودة، أما العالقة بني العنوان وملحقه، فهي متثل الصراع  من أجل اخلروج، لكن حني 

ب، و تأيت صيغة اآلهلة وامللوك قهره، يرفض طلب فعل اخلروج ويتحدى الرّ يتسلط امللك ويرى نفسه إهلًا ال ميكن 

باجلمع، للداللة على صراع أديان من جهة، واختالف يف العقائد، لكن يقد به اإلفراد على صيغة اجلمع ألن  

ل السيطرة اآلهلة تتمتع بقوة خارقة وعظمة روحية، أما امللوك فهم من البشر الذين جيعلون أنفسهم آهلة من خال

الب هو اإلله الذي يدافع عن احلق من أجل حتقيق فعل بوبية، لكن اإلله الغّ عاء الرّ والزعامة والديكتاتورية وادّ 

 .اخلروج من العبودية والظلم والطغيان 

  :الوظيفية للعنوان من خالل هذا التحليل نخلص إلى مجموعة من األبعاد

 سفر اخلروج بشكل كبري، لدرجة أنه اختّذ عنوانه من أحد أسفار يناريو من اقتباس نص السّ  :البعد الديني

البشرية وامللوك، وتعّد قصة  ةالكتاب املقدس القدمي، فجاء الفيلم على شاكلة ملحمة دينية متثل الّصراع بني اآلهل

م موسى عليه السالم من القصص اليت وردت يف مجيع الكتب السماوية، إذ تتخذ الشخصية البطلة يف الفيل

 . صفة النيب والرسول لفرعون وبين إسرائيل، والفيلم عموما يعرب عن الّديانة اليهودي
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 ل يف توظيف املخرج بعض املشاهد عن سياسة مصر القدمية يف صناعة اقتصادها يتمثّ  :البعد السياسي

ملصريني خلالفات وحربه مع احول قضية اجليش احلوثي رافية، السيما ما ورد يف الفيلم والدفاع من حدودها اجلغ

طط احلربية وتدبري األمور الداخلية ملصر يف العهد القدمي، كما ، وجاءت مشاهد  الجتماعات تدارس اخلُ جغرافية

و املّدبر الذي يُسوس وامللوك، فامللك ه ةأن العنوان حييلها إىل صراع  موجود يف الفيلم، من خالل ثنائية اآلهل

ومستعبدا لشعبه وأدعى أنه إله وأّن كل شيء يدبّر بأمره، كما تفعل اآلهلة،  شؤون البلد لدرجة أنه أصبح متسلطا 

 .كما أن رامسيس استعان بآهلته املتعددة من أجل مقاومة إله موسى وحربه على بين إسرائيل

 وربطه مبضمون الفيلم نفهم أن اخلروج هو رحلة شعب   ،"الخروج"من خالل مصطلح : البعد االجتماعي

وظروف اجتماعية يعيشها الشعب، وهذا ال من بلد إىل آخر نتيجة اضطهاد واخلروج هو االنتق ناته،بكل مكوّ 

يف الفيلم من خالل سرد أنساق اجتماعية كثرية كان يعيشها الشعب اليهودي، من ظلم وفقر وقمع  ما يتجلىّ 

 .و�ميش إىل غري ذلك

 يف األساطري القدمية واخلرافات، تلك القوى  اآلهلةباجلمع، كثريا ما نسمع عن صراع  اآلهلة :البعد األسطوري

ميزات اخلفية اليت تعترب من ضمن تاريخ وثقافات شعوب لغاية عصرنا احلايل، ويتجلى هذا البعد يف الرتّ 

 .يين العاملي املليء باألساطري واحلكايات اليت تتمّيز بالغرابة، واستحضار الرتاث الدّ اآلهلةاألسطورية للحيوانات 

 وهي  جممل العادات والتقاليد واألعراف والشعائر الدينية الواردة يف الفيلم، خاصة الثقافة  :د الثقافيالبع

اليهود وشعائرية، إضافة إىل التقاء ثقافات متعددة، من ثقافة إسالمية، ويهودية ومسيحية، والثقافة املصرية 

شخصية موسى البطلة، وكل ما حتمله من أنساق وعنصر الثقافة يف الفيلم جاء يف سياق سرد تارخيي  ل ،القدمية

 .اللية للفيلمثقافية مضمرة بني الوحدات النصية والدّ 
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    :في الفيلم ةالسينمائي تقنية التصوير والموسيقى -5

اليت اعتمدت على تقنيات متميزة يف عملية التصوير  األمريكية املعاصرة من األفالم   اخلروج يعترب الفيلم  

يف رصد  أسهمتضافة إىل تقنية املونتاج اخليالية اليت إ، "الرباعي األبعاد "و" الثالثي األبعاد" على رأسها تقنية

املّد مثل مشهد بعد األحداث الصعبة األداء من طرف األبطال ويف تصوير املشاهد الصعبة التمثيل الدرامي، 

 املركبة مع رسم رقميّ ة إمنا اعتمد على تشكيل الّصورة واجلزر الذي مل يعتمد على تصوير ُمطابق لواقع الطبيع

كثريا ، ففي الكثري من  اللقطات   "خلفية الكروما"استعمال  ، إضافة إىلاهليجان البحر وكل تفاصيله حالةَ  لفضاء

   .)1(ركبة من أجل تشكيل كادر املشهدخمرج التصوير عدة فضاءات مُ  خدميست

  

     

  

كما سامهت تقنية التصوير يف خلق فضاءات مناسبة لسيناريو الفيلم الذي استعمل فضاء الليل كأكثر 

على الصورة املتحركة اليت جعلت األلوان مناسبة  "الفيلترات"إضافة إىل عمل  فضاء مهيمن على مشاهد الفيلم،

مع الزمن التارخيي ألحداث القصة، فاملخرج رجع مبخيال املشاهد للماضي بتوظيفه لتقنية االسرتجاع السردية 

كية إيقاعية للكامريات إضاءة نوعية وحر استعمال   إلحداث تأثريات نفسية تتماشى مع األبعاد الداللية للفيلم، ومتّ 

يف إرسال الداللة على مستويات أفقية وعمودية وفوقية وخلفية، وهذا ما يتطلب معدات كبرية ، مما يضع الفيلم 

                                                           

  .ثا32:د13:سا2 : فيلم اخلروج - )1(

1صورة مركبة  

2صورة مركبة  

3صورة مركبة  

4صورة مركبة  
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صناعة أفالم هوليود األمريكية ، هذه التقنية اليت جتلب أكرب نسبة 

املقابل جند استعمال املوسيقى اخليايل بطبوع مناسبة لسياق أحداث الفيلم، وهي موسيقى تداولية 

، واملؤثرات الصوتية األجواءفتنوعت موسيقى الفيلم ، سواء على مستوى املوسيقى الطبيعية أو موسيقى 

وموسيقى الفرح، فنجد يف الفيلم ملسة موسيقية 

وهي ،شرقي ميين باستعمال آلة الفلوت والوتريات 

، أيضا موسيقى  )2(يف مشاهد اللحظات احلميمية بني شخصية موسى وشخصية صفوره
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صناعة أفالم هوليود األمريكية ، هذه التقنية اليت جتلب أكرب نسبة تضاهي أمام تقنية حديثة يف عملية التصوير 

  . )1(لة أثناء العرض السينمائيمشاهدة وبالتايل حتقق أرباح طائ

  

املقابل جند استعمال املوسيقى اخليايل بطبوع مناسبة لسياق أحداث الفيلم، وهي موسيقى تداولية 

فتنوعت موسيقى الفيلم ، سواء على مستوى املوسيقى الطبيعية أو موسيقى 

وموسيقى الفرح، فنجد يف الفيلم ملسة موسيقية  موسيقى حزينةالصناعية، مسار املوسيقى يف الفيلم متناوب ما بني 

شرقي ميين باستعمال آلة الفلوت والوتريات  موسيقى ذو طابع ، وهيالبهجةيف حالة  

يف مشاهد اللحظات احلميمية بني شخصية موسى وشخصية صفوره الفرح

                                         

  ثا15: د45 -ثا55:د23 -ثا07:د39:سا01: 

  .  ثا01: 

 نار+  زيتية إضاءة طبيعية

 إضاءة قمرية اصطناعية

 فضاء تاريخي حياة البادية في الصحراء 

الفصل التطبیقی     

أمام تقنية حديثة يف عملية التصوير 

مشاهدة وبالتايل حتقق أرباح طائ

  

  

  

  

  

  

  

املقابل جند استعمال املوسيقى اخليايل بطبوع مناسبة لسياق أحداث الفيلم، وهي موسيقى تداولية يف 

فتنوعت موسيقى الفيلم ، سواء على مستوى املوسيقى الطبيعية أو موسيقى قصدية، 

الصناعية، مسار املوسيقى يف الفيلم متناوب ما بني 

 "الّرست"على مقام 

الفرحبني احلب و  مزيج

                                                          

: أنظر : فيلم اخلروج -)1(

: د49: فيلم اخلروج -)2(

إضاءة طبيعية

إضاءة قمرية اصطناعية

فضاء تاريخي حياة البادية في الصحراء 
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م البحر بالدّ  يعرب عن األسى مثل ما حدث مع املصريني حني تلوثّ  وهو مقام حزين فارسيذات طابع  "النهاوند"

معربة عن  ،صناعية وبشريةطبيعية، و األجواء وإحياءات صوتية  توظيف موسيقى ومتّ ، )1(السمكيةوخسروا ثرو�م 

، وغالبا ما يستهدف املخرج احلس  )2(امللحمية مثل حلظة انتصار العبيد  وأحداث الفيلم الشخصيات أحوال

اللة مع حس املشاهدة من أجل تكثيف الدّ  تندمجاملوسيقي من أجل إكمال داللة أبعاد الفيلم السياقية كمؤثرات 

حلظة  قمع  وقهر لتعذيب على ا دالّ  عملت املوسيقى كعنصر ، واستُ املـُشاهدفاعل والتأثري يف وتفعيل نسبة التّ 

، وقد أحسن املخرج استعمال ا�رى الصويت يف الفيلم، فكانت األصوات ذو أبعاد وظيفية ترميزية )3(العبيد

     .ألحداث الفيلم

، فهي األخرى كانت عصرية تناسب طبيعة األفالم امللحمية سواراتن ناحية الديكور واملالبس واإلكسوم

املعاصرة، اليت تناولت قصص من الرتاث الديين العاملي، مثل استعمال ألبسة ترميزية للثقافة املصرية القدمية، وثقافة 

شرقية توحي للثقافة اليهودية من جهة، والوضعية بين اليهود يف فرتة عيشهم يف مصر القدمية، وهي ألبسىة م

الديكورات جسدت  املعيشية االستبدادية اليت كانوا يعيشو�ا وسط االستعباد وسلطة احلاكم فرعون، كما أنّ 

أمكنة تارخيية ومقدسة يف احلضارة املصرية القدمية، من صور املدينة و�ر النيل و جمسمات ومتاثيل اآلهلة مثل 

فعى والنمر والنسر، واملومياءات احملنطة، واملعابد اليت كانت مصممة بطريقة منسجمة ومرتبة إذ تربز األسد واأل

طقوس املصريني، ومت صناعة الصورة العامة ألهرامات مصر الثالثة جبوار �ر النيل، وأيضا البنايات الضخمة 

 عمال لوازم حربية من عربات وسيوفستوالقصور، وكّلها تعّرب عن جمريات أحداث القصة يف العصر القدمي؛ وا

    )4( .وألبسة حربية، تعرب عن القوة اليت كانت متتلكها جيوش مصر

  

                                                           

  .ثا54: د22: سا01: فيلم اخلروج -)1(

  .ثا51:د29 -ثا01:د04:سا02  - 2(

  .ثا45:د18:فيلم اخلروج -)3(

  .ثا 29:د51 -ثا58:د16 -ثا02:د45 -ثا21: د30 :فيلم اخلروج  -)4(



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

موسى عليه السالم فهو نص فارغ احملتوى على مستوى سرد 

فحوارات الشخصيات جاءت سريعة وخمتصرة، وهذا ما يعاب عليه، ممّا فقد الكثري 

من مجاليات اللغة، والرتمجة احلرفية لإلرساليات اللغوية أفقدت الكثري من أحداث القصة، ويرجع السبب إىل ذلك 

.  
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موسى عليه السالم فهو نص فارغ احملتوى على مستوى سرد  ا نص السيناريو من ناحية سرد قصة

فحوارات الشخصيات جاءت سريعة وخمتصرة، وهذا ما يعاب عليه، ممّا فقد الكثري  األحداث وتفاصيلها الدقيقة،

من مجاليات اللغة، والرتمجة احلرفية لإلرساليات اللغوية أفقدت الكثري من أحداث القصة، ويرجع السبب إىل ذلك 

.كيز املخرج على الصورة السينمائية والتقنية احلديثة أكثر من اللغة املباشرة

 ر واألسودو ديكور من جلود النم

 - مديان -لباس عربي يمني  تقليدي

 ديكور قصر فرعوني

 ديكور مدينة فرعونية

الفصل التطبیقی     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا نص السيناريو من ناحية سرد قصةأمّ 

األحداث وتفاصيلها الدقيقة،

من مجاليات اللغة، والرتمجة احلرفية لإلرساليات اللغوية أفقدت الكثري من أحداث القصة، ويرجع السبب إىل ذلك 

كيز املخرج على الصورة السينمائية والتقنية احلديثة أكثر من اللغة املباشرةتر 

  

ديكور من جلود النم

لباس عربي يمني  تقليدي



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

، لقراءة ، فيلجأ امللك إىل استدعاء الكاهنة العرافة

وهذا موجود يف طقوس املصرين القدماء، حيث أن كبد الطيور 

افات اليت افة الكبد أي نوع آخر من العرّ 

الروح واحلواس تستخدم احليوان أو تقع يف عامله، وقد تناسب هذا االهتمام بالكبد مع التأكيد على أ�ا مركز 

وهناك  ،وم بقراءة اإلشارة وتفسري املعىنفاآلهلة تضع إشار�ا يف هذا املكان من جسد احليوان وعلى العراف أن يق

وقراءة األكباد، ويقوم الكاهن بقراءة دقيقة 

مخسني جزءا توازي العالمات املستعملة يف قراءة أحوال املستقبل حسب 

، ويسأهلا ملك مصر عن ما تقوله *)البط

ا ال تشري ، أي أ�ّ "األحشاء ال تقول، بل توحي لشيء ما ، وهذا يقود لشيء مفتوح

سينقد  "موسى ورمسيس" هناك قائد من األمريين

  يس على األحشاء أن أل" بقوله" موسى ساخرا 

(1) -http://www.gafrd.org/posts/511499

البط هو رمز للقوة الشريرة يف مصر، وإذا قتل فرعون بسهمه بطة يف املستنقعات، فليس ذلك رياضة فحسب، وإمنا عمال سحريا، حيث ينتصر 

  .186الرموز يف الفن ـ األديان ـ احلياة ، ترمجة عبد اهلادي عباس،ص
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 : )خول في دائرة الصراعالدّ (، الفيلم

، فيلجأ امللك إىل استدعاء الكاهنة العرافة"الحوثيون"يستعد جيش املصريون ملواجهة حربية ضد 

وهذا موجود يف طقوس املصرين القدماء، حيث أن كبد الطيور صر جيشه أم ال، تاملستقبل ومعرفة هل سين

افة الكبد أي نوع آخر من العرّ فاقت عرّ  وقد"يستعمل يف معرفة الغيب واألحوال وطالئع املستقبل، 

تستخدم احليوان أو تقع يف عامله، وقد تناسب هذا االهتمام بالكبد مع التأكيد على أ�ا مركز 

فاآلهلة تضع إشار�ا يف هذا املكان من جسد احليوان وعلى العراف أن يق

وقراءة األكباد، ويقوم الكاهن بقراءة دقيقة  )القربان(طقوس خاصة يؤديها العراف عندما يقبل على ذبح احليوان 

مخسني جزءا توازي العالمات املستعملة يف قراءة أحوال املستقبل حسب  خلطوط األكباد، الكبد نفسه مقسم إىل

البط(كبد الطري نبوءة من  ) آهلة احلرب(الكاهنة العليا لسخمت 

األحشاء ال تقول، بل توحي لشيء ما ، وهذا يقود لشيء مفتوح أنّ " 

هناك قائد من األمريين أنّ " لقضية االنتصار، بل تشري لقضية أهم من ذلك بقوهلا

موسى ساخرا " أحدمها اآلخر، وأن املنقذ سيصبح قائدا يف املستقبل، ويرّد عليها

                                         

http://www.gafrd.org/posts/511499. 

البط هو رمز للقوة الشريرة يف مصر، وإذا قتل فرعون بسهمه بطة يف املستنقعات، فليس ذلك رياضة فحسب، وإمنا عمال سحريا، حيث ينتصر 

الرموز يف الفن ـ األديان ـ احلياة ، ترمجة عبد اهلادي عباس،ص: فيليب سرينج : امللك على القوة الشريرة، ينظر

 د03:05: فلم الخروج -1ل 

الفصل التطبیقی     

الفيلم استهاللية -ثانيا

يستعد جيش املصريون ملواجهة حربية ضد 

املستقبل ومعرفة هل سين

يستعمل يف معرفة الغيب واألحوال وطالئع املستقبل، 

تستخدم احليوان أو تقع يف عامله، وقد تناسب هذا االهتمام بالكبد مع التأكيد على أ�ا مركز 

فاآلهلة تضع إشار�ا يف هذا املكان من جسد احليوان وعلى العراف أن يق

طقوس خاصة يؤديها العراف عندما يقبل على ذبح احليوان 

خلطوط األكباد، الكبد نفسه مقسم إىل

  .)1("رأي العراف

  

  

الكاهنة العليا لسخمت تقوم 

" األحشاء، فتجيب 

لقضية االنتصار، بل تشري لقضية أهم من ذلك بقوهلا

أحدمها اآلخر، وأن املنقذ سيصبح قائدا يف املستقبل، ويرّد عليها

                                                          

البط هو رمز للقوة الشريرة يف مصر، وإذا قتل فرعون بسهمه بطة يف املستنقعات، فليس ذلك رياضة فحسب، وإمنا عمال سحريا، حيث ينتصر  -  *

امللك على القوة الشريرة، ينظر



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

حبركة إميائية تغريت مالحمه بذلك،  "رمسيس

  :للفيلم ألحداث املقبلة

تقابل مؤمن مبا متليه آهلة احلرب، وهنا  "

 ، فموسى ليس من ساللة فرعون األب

ابنه احلقيقي له قناعة أصلية من قناعة  

، فهو يضعهما يف مقام واحد على رغم معرفته باختالف 

، الذي يعلن بداية تصلبه وعدائه ملوسى، وهذا ما يفتح 

ووالده الذي يضع ثقته يف موسى كثريا، وهنا يتجلى البعد 

، وميكن تقصي الكثري من لقطات الفيلم واملشاهدة املتسلسة واملتقطعة، من بداية 

  القابلية العتناق عقيدة جديدة

 القابلية لالنحراف العقائدي   
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رمسيس"، يف حني يستدير "تقول بأنه البّد أن نتخلى عن هذا املنطق

  . )1(ه متخوف مما سوف حيدث يف املعركة

    

ألحداث املقبلةل بفعل التوقعمن هنا نستطيع تقدمي ثالث قراءات مرتبطة 

"رمسيس"، يف حني جند عدم إيمان موسى بمنطق طقوس الفراعنة

، فموسى ليس من ساللة فرعون األب، مما يوحي إىل توقعات حدوث صراع عقائدي بينهما

 رمسيس، و )بين إسرائيل(فهو �ذا ذو عقيدة فطرية وما حيملها من عرقة 

 ).اإلميان والكفر(الفراعنة، وهنا تتجلى ثنائية 

   

، فهو يضعهما يف مقام واحد على رغم معرفته باختالف عدم وجود خالف بين والد رمسيس وموسى

، الذي يعلن بداية تصلبه وعدائه ملوسى، وهذا ما يفتح "رمسيس"ــأصوهلما، يف حني هذا األمر مزعج بالنسبة ل

ووالده الذي يضع ثقته يف موسى كثريا، وهنا يتجلى البعد  "رمسيس"أمامنا قراءة الحتمال نشوء خالف بني 

، وميكن تقصي الكثري من لقطات الفيلم واملشاهدة املتسلسة واملتقطعة، من بداية )الصراع الدرامي

                                         

  د02:50
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القابلية العتناق عقيدة جديدة                      أصل عبراني، كافر، مؤمن باألسباب

القابلية لالنحراف العقائدي                       أصل مصري، مؤمن باآللهة وتطلعاتها

الفصل التطبیقی     

تقول بأنه البّد أن نتخلى عن هذا املنطق

ه متخوف مما سوف حيدث يف املعركةوكأنّ 

  

  

  

من هنا نستطيع تقدمي ثالث قراءات مرتبطة 

عدم إيمان موسى بمنطق طقوس الفراعنة -1

، مما يوحي إىل توقعات حدوث صراع عقائدي بينهمامعريف ثقايف مضاد

فهو �ذا ذو عقيدة فطرية وما حيملها من عرقة 

الفراعنة، وهنا تتجلى ثنائية 

  

  

  

عدم وجود خالف بين والد رمسيس وموسى -2

أصوهلما، يف حني هذا األمر مزعج بالنسبة ل

أمامنا قراءة الحتمال نشوء خالف بني 

الصراع الدرامي(األول لبداية 

                                                          

02:50: فيلم اخلروج -)1(

أصل عبراني، كافر، مؤمن باألسباب موسى،

أصل مصري، مؤمن باآللهة وتطلعاتها رمسيس،



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

قطات من االنطالق للمعركة لغاية �ايتها، وتتأزم بعدها، ونقدم بعض أوجه اخلالف الكامن يف داللة بعض الل

   

للخروج للمعركة،  وهي من اللقطات  اللقطتني يف تسلسل زمين حلظة محلهما للسيفني املتشا�ني والعزوم

املتوسطة  اليت تبني التعبري عن الشخصيتني على مستوى الصدر والوجه، على مستوى الصدر تقابل السيفني، أما 

احلاملة للنية احلاقدة  ،"الساخرة رمسيس

، نظرة موسى )4ل(يف الغرية واحلسد، يف حني تقابلها 

ورية للقطتني تعرب عن حالة ، واستعداده التام للحرب إىل جانبه، فالقراءة الصّ 

منية لسياق املشهد، تشري حدين، لكن اإلحياءات الضّ 

وقد استطاع املخرج تقدمي إرساالت بصرية من خالل تقدمي الّسبق إلعالن 

مشهد االحتاد من طرف رمسيس، وهذا من أجل مباغتة عدوه، وإيهام  أبيه واملأل، بأنه سيكون متفقا مع موسى 

مشهد آخر عند حركة الشخصيتني جبانب امللك، يبطئ رمسيس خطواته تدرجييا  ويرسل نظراته حنو 

موسى، وهي خماطبة حتذيرية من عدم جتاوز حدوده وأن يكون مطيعا ألوامره، لكن يف تلك النظرة ختوف مما 

 .مل التخوفات ملا سيقعت الكاهنة، لذلك سيبقى يراقبه دائما مع كا

 4ل
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االنطالق للمعركة لغاية �ايتها، وتتأزم بعدها، ونقدم بعض أوجه اخلالف الكامن يف داللة بعض الل

    

اللقطتني يف تسلسل زمين حلظة محلهما للسيفني املتشا�ني والعزوم

املتوسطة  اليت تبني التعبري عن الشخصيتني على مستوى الصدر والوجه، على مستوى الصدر تقابل السيفني، أما 

رمسيسنظرة ":)3ل(على مستوى الوجهني فهناك تقابل إلمياء الوجه، ففي 

الغرية واحلسد، يف حني تقابلها  أنه ليس على عداوة تغمرها واملبيتة مع شيء من التعبري

، واستعداده التام للحرب إىل جانبه، فالقراءة الصّ "رمسيس"الواثقة، مع كامل الثقة يف 

حدين، لكن اإلحياءات الضّ ب للمبارزة، من خالل عرض متهيدي بأن القائدين متّ 

وقد استطاع املخرج تقدمي إرساالت بصرية من خالل تقدمي الّسبق إلعالن "إىل أن النية يف االحتاد غري صادقة، 

مشهد االحتاد من طرف رمسيس، وهذا من أجل مباغتة عدوه، وإيهام  أبيه واملأل، بأنه سيكون متفقا مع موسى 

  .)1("من أجل حتقيق االنتصار

مشهد آخر عند حركة الشخصيتني جبانب امللك، يبطئ رمسيس خطواته تدرجييا  ويرسل نظراته حنو 

موسى، وهي خماطبة حتذيرية من عدم جتاوز حدوده وأن يكون مطيعا ألوامره، لكن يف تلك النظرة ختوف مما 

ت الكاهنة، لذلك سيبقى يراقبه دائما مع كاؤادث يف احلرب، ألنه يؤمن بصدق تنب

                                         

  د04:47

 3ل
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الفصل التطبیقی     

االنطالق للمعركة لغاية �ايتها، وتتأزم بعدها، ونقدم بعض أوجه اخلالف الكامن يف داللة بعض الل

 .الفيلم

 

 

  

اللقطتني يف تسلسل زمين حلظة محلهما للسيفني املتشا�ني والعزوم

املتوسطة  اليت تبني التعبري عن الشخصيتني على مستوى الصدر والوجه، على مستوى الصدر تقابل السيفني، أما 

على مستوى الوجهني فهناك تقابل إلمياء الوجه، ففي 

واملبيتة مع شيء من التعبري

الواثقة، مع كامل الثقة يف 

ب للمبارزة، من خالل عرض متهيدي بأن القائدين متّ تأهّ 

إىل أن النية يف االحتاد غري صادقة، 

مشهد االحتاد من طرف رمسيس، وهذا من أجل مباغتة عدوه، وإيهام  أبيه واملأل، بأنه سيكون متفقا مع موسى 

من أجل حتقيق االنتصار

مشهد آخر عند حركة الشخصيتني جبانب امللك، يبطئ رمسيس خطواته تدرجييا  ويرسل نظراته حنو يف 

موسى، وهي خماطبة حتذيرية من عدم جتاوز حدوده وأن يكون مطيعا ألوامره، لكن يف تلك النظرة ختوف مما 

دث يف احلرب، ألنه يؤمن بصدق تنبسيح

                                                          

04:47 ثا:فيلم اخلروج -)1(
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علیه السالم فی السینما المعاصرة "

، ويتجلى هذا اخلالف يف عدة مشاهد ولقطات داخل 

 تضادكور واملالبس احلربية اليت حتدث يمزية اليت وضعها املخرج على مستوى الدّ 

 على مستوى الشخصية واملستوى الثقايف لديها عرب خمتلف أحداث الفيلم 

   

يوحي لباس الشخصيتني على وجود اختالف جوهري بني الشخصيتني على املستوى الثقايف، فحافظ 

ون األصفر هو لون املصريني القدامى، وخيالف عنه 

، مع أنه يف بداية الفيلم ال توجد أي داللة على وجود اختالف يف األصول 

والثقافة، فيعّد هذا الّسبق يف اإلرساالت البصرية على مستوى املالبس، و أيضا يف العربات احلربية، ولون األحصنة 

ود اختالف جمهول، وقد استعمل الّلون األسود ملالبس موسى واألحصنة والعربة للّداللة على وجود 

ة القوية الصامدة املليئة باألسرار من جهة أخرى، 

داث الفيلم، كما ميثل فذلك السواد، هو سواء خفاء ألصول موسى، وجتلي لشخصية قوية هلا تأثري يف باقي أح

، قيمة داللية على التناقض، فالتعبري هنا باللونني 

، وال يوجد يف ثقافة األنا واآلخر، وهذه القيمة متثل 

للتدرج  البداية والنهايةبل على مستوى القيمة إال األسود واألبيض باعتبار أ�ا ميثالن 

اللوين، وبالتايل تفقد هنا رمزية اللون النفسية، وتتجه حنو قيمة رمزية ميكن التعبري عنها بقيم لغوية وثقافية متثل يف 
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، ويتجلى هذا اخلالف يف عدة مشاهد ولقطات داخل مسيس  وموسىالتأسيس الفعلي للخالف بين ر 

مزية اليت وضعها املخرج على مستوى الدّ احلرب، باإلضافة إىل الدالالت الرّ 

على مستوى الشخصية واملستوى الثقايف لديها عرب خمتلف أحداث الفيلم 

    

يوحي لباس الشخصيتني على وجود اختالف جوهري بني الشخصيتني على املستوى الثقايف، فحافظ 

ون األصفر هو لون املصريني القدامى، وخيالف عنه املخرج على اللباس األصلي الذي ميثل الثقافة الفرعونية، واللّ 

، مع أنه يف بداية الفيلم ال توجد أي داللة على وجود اختالف يف األصول رمسيسلباس موسى عن لباس 

والثقافة، فيعّد هذا الّسبق يف اإلرساالت البصرية على مستوى املالبس، و أيضا يف العربات احلربية، ولون األحصنة 

ود اختالف جمهول، وقد استعمل الّلون األسود ملالبس موسى واألحصنة والعربة للّداللة على وجود 

ة القوية الصامدة املليئة باألسرار من جهة أخرى، يغموض يف شخصية موسى من جهة، وعلى رمزية الشخص

فذلك السواد، هو سواء خفاء ألصول موسى، وجتلي لشخصية قوية هلا تأثري يف باقي أح

، قيمة داللية على التناقض، فالتعبري هنا باللونني )األبيض واألسود(اإليقاع اللوين بني لوين األحصنة املتضادين 

، وهذه القيمة متثل )من الناحية النفسية(جاء كقيمة، وليس كرمزية اللون ذاته

بل على مستوى القيمة إال األسود واألبيض باعتبار أ�ا ميثالن مجيع األلوان ما حيدث تقا

اللوين، وبالتايل تفقد هنا رمزية اللون النفسية، وتتجه حنو قيمة رمزية ميكن التعبري عنها بقيم لغوية وثقافية متثل يف 

  .الكامل والتام بني الشخصيتني

 د05:24ثا: لفيلم الخروج - 5ل 

الفصل التطبیقی     

التأسيس الفعلي للخالف بين ر  -3

احلرب، باإلضافة إىل الدالالت الرّ 

على مستوى الشخصية واملستوى الثقايف لديها عرب خمتلف أحداث الفيلم 

  

 

يوحي لباس الشخصيتني على وجود اختالف جوهري بني الشخصيتني على املستوى الثقايف، فحافظ 

املخرج على اللباس األصلي الذي ميثل الثقافة الفرعونية، واللّ 

لباس موسى عن لباس 

والثقافة، فيعّد هذا الّسبق يف اإلرساالت البصرية على مستوى املالبس، و أيضا يف العربات احلربية، ولون األحصنة 

ود اختالف جمهول، وقد استعمل الّلون األسود ملالبس موسى واألحصنة والعربة للّداللة على وجود إحياء على وج

غموض يف شخصية موسى من جهة، وعلى رمزية الشخص

فذلك السواد، هو سواء خفاء ألصول موسى، وجتلي لشخصية قوية هلا تأثري يف باقي أح

اإليقاع اللوين بني لوين األحصنة املتضادين 

جاء كقيمة، وليس كرمزية اللون ذاته

مجيع األلوان ما حيدث تقا

اللوين، وبالتايل تفقد هنا رمزية اللون النفسية، وتتجه حنو قيمة رمزية ميكن التعبري عنها بقيم لغوية وثقافية متثل يف 

الكامل والتام بني الشخصيتني االختالفجوهرها 



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

قوم عليه صناعة األحداث الدرامية يف الفيلم، سواء اختالف يف القيم األخالقية 

التنافر و عدم االنسجام،  لىأو العقائد أو الشخصية النفسية  والثقافية اليت تؤديها كال الشخصيتني، اليت  تقوم ع

حيث "دث جدل كالمي بني الشخصيتني، 

من القادة ترك جمموعة قتالية يف االحتياط وعدم الرتكيز على مركز العدو، فتدخل موسى، ونادى 

علينا أن نركز قوتنا على ": بضرورة تركيز القوة على املركز، وهنا حيدث خالف بينهما حني يقول رمسيس ملوسي

، وهنا يكون "ز قوتك على القتال، وأترك مهام القيادة عليّ 

موسى حيمل رتبة جينريال يف اجليش، ومع 

ل هجوم له، يف أوّ  رمسيسذلك كان منفردا بقراره، مما أدى بعدها إىل حدوث ضعف كبري يف مركز املعركة وسقط 

مل يتقبل ذلك وأراد قتل موسى، إال أن موسى تفطن 

اخلبيثة من خالل العرض املباشر للرغبة يف قتله دون 

من  سرد تسلسلي أوليإحياءات كما كان حيدث مع اللقطات األوىل يف الفيلم، واستطاع املخرج أن حيدث 

خالل عرض اللقطات واملشاهد املتحركة دون أي رسالة لسانية، فاستطاعت الصورة أن توحي بوجود خالف دون 

استعمل رسالة لسانية مع  لقطات ومشاهد مباشرة حملاولة قتل 

 لحظة محاول قتل موسى -7ل
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قوم عليه صناعة األحداث الدرامية يف الفيلم، سواء اختالف يف القيم األخالقية يهذا االختالف الذي 

أو العقائد أو الشخصية النفسية  والثقافية اليت تؤديها كال الشخصيتني، اليت  تقوم ع

دث جدل كالمي بني الشخصيتني، فقي مشهد داخل الفيلم  خالل التوجه ملوطن جيوش احلوثيني حي

من القادة ترك جمموعة قتالية يف االحتياط وعدم الرتكيز على مركز العدو، فتدخل موسى، ونادى 

بضرورة تركيز القوة على املركز، وهنا حيدث خالف بينهما حني يقول رمسيس ملوسي

ز قوتك على القتال، وأترك مهام القيادة عليّ عليك أن تركّ ":"رمسيس"، فرد عليه 

موسى حيمل رتبة جينريال يف اجليش، ومع  قد اخرتق توصيات أبيه بضرورة االستشارة واإلحتاد، مع أنّ 

ذلك كان منفردا بقراره، مما أدى بعدها إىل حدوث ضعف كبري يف مركز املعركة وسقط 

مل يتقبل ذلك وأراد قتل موسى، إال أن موسى تفطن  رمسيسوكاد أن يقتل لوال تدخل موسى وإنقاذ حياته، لكن 

   )1(."لذلك وأمر  اجليش باالنسحاب

   

اخلبيثة من خالل العرض املباشر للرغبة يف قتله دون  رمسيسبعد هذه املعركة يكتشف موسى نوايا 

إحياءات كما كان حيدث مع اللقطات األوىل يف الفيلم، واستطاع املخرج أن حيدث 

خالل عرض اللقطات واملشاهد املتحركة دون أي رسالة لسانية، فاستطاعت الصورة أن توحي بوجود خالف دون 

استعمل رسالة لسانية مع  لقطات ومشاهد مباشرة حملاولة قتل  السرد التسلسلي الثانيوبعد 

                                         

  د11:20د إىل غاية 06:30

 لحظة السقوط والخطر-

الفصل التطبیقی     

هذا االختالف الذي  

أو العقائد أو الشخصية النفسية  والثقافية اليت تؤديها كال الشخصيتني، اليت  تقوم ع

فقي مشهد داخل الفيلم  خالل التوجه ملوطن جيوش احلوثيني حي

من القادة ترك جمموعة قتالية يف االحتياط وعدم الرتكيز على مركز العدو، فتدخل موسى، ونادى  رمسيسطلب 

بضرورة تركيز القوة على املركز، وهنا حيدث خالف بينهما حني يقول رمسيس ملوسي

، فرد عليه "المركز

قد اخرتق توصيات أبيه بضرورة االستشارة واإلحتاد، مع أنّ  "رمسيس"

ذلك كان منفردا بقراره، مما أدى بعدها إىل حدوث ضعف كبري يف مركز املعركة وسقط 

وكاد أن يقتل لوال تدخل موسى وإنقاذ حياته، لكن 

لذلك وأمر  اجليش باالنسحاب

 

 

  

بعد هذه املعركة يكتشف موسى نوايا 

إحياءات كما كان حيدث مع اللقطات األوىل يف الفيلم، واستطاع املخرج أن حيدث 

خالل عرض اللقطات واملشاهد املتحركة دون أي رسالة لسانية، فاستطاعت الصورة أن توحي بوجود خالف دون 

وبعد  اإلشارة إىل نوعيته،

                                                          

06:30من :فيلم اخلروج - )1(
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 رمسيسمح مباشرة حنوه من طرف ملوسى، ليعرض بعدها املخرج مشهد اكتشاف موسى تصويب الرّ  رمسيس

من خالل هذا * ةمهيمنبؤرة ليتدخل بعدها موسى بأمر اجليش باالنسحاب، ومن هنا نستطيع حتديد أول 

تني الرئيسيتني حمور الصراح داخل نص يبني الشخص االختالف والخالفالتقطيع األويل لنص الفيلم، وهي 

  . الفيلم

  : )نحو تأجيج الصراع(ي للحقيقة، لموت الملك والبناء التسلس -ثالثا

متفقدا أحواهلم و يصبح " بايتوم" مباشرة بعد عودة موسى من لقائه بالعبيد بـ" األول رمسيس"ميوت امللك 

" رمسيس"احلقيقية، لكن " موسى"و يصل إىل الكشف عن هوية  ،)الثاين رمسيس(الفرعون اجلديد " رمسيس"

يتناقض حول ما إذا كان سيصدق القصة، بناء على إحلاح من نائب امللك، استجوب اخلادمة مرمي، اليت تنكر أن 

ذراع مرمي، يأيت موسى للدفاع عنها، وكشف أنه يف بقطع " رمسيس"تكون أخت موسى، لكن عندما يهدد 

احلقيقة عربي، على الرغم من أن نائب امللك كان يريد قتل موسى عند اجتماعه باليهود بطلب منهم من أجل 

  )1( .إيصال حقيقة أصله ، لكن رمسيس قرّر إرساله إىل املنفى

دالالت كثرية، وجيعل من اللقطات يأيت هذا املقطع يف عدة مشاهد تصويرية، يضمر فيها الكاتب  

املتعددة، وتوزيعها توزيعا منتظما حبيث تعطي دالالت، وأحيانا يكون النسق اللغوي الصريح مكمال للمضمون 

لة أو حىت إعطاء حجج العميق للمشاهد، ونقف عند نقاط مهمة، مل يسرتسل فيها املخرج من أجل إثبات األدّ 

، حقيقة و أسباب موت امللك، واحلقيقة الثانية سبب ذهاب موسى لبايتوم مباشرة عنها، ومن بني هذه النقاط

  .على موسى بالقتل داخل القصر؟ رمسيسوثالث حقيقة، ملاذا مل  حيكم 

                                                           
*
و مصطلح نقدي لدى الشكالنيون الروس، وهي القيمة  الشكلية املهيمنة على كامل  الوحدات املشكلة لبنية النص، سواء على املستوى الصويت أ - 

  .الرتكييب أو الداليل

  . ثا54: د 37ثا إىل غاية  46: د33من :فيلم اخلروج -)1(



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

، وذلك حبا وطمعا يف السلطة، وخوفه 

عدم ثقة أبيه فيه لتويل  ه كان يرىجيهل حقيقة أصل موسى، وأيضا، ألنّ 

يتوىل احلكم حبكم النظام امللكي الذي كان حيكم مصر، وتتجلى هذه احلقائق 

حوض الثعابني السامة، وجيري بينهما حوار حيمل دالليا بنية أفعال 

ضة عرضة للعّ  شيء جيدا، التي تجعلك أقلّ 

م ه يريد القول أن التعود على السّ ويف معناه الظاهري أنّ 

حيميك من عضات أخرى، أي حيقق معىن التكّيف مع املادة السامة، لكن يبدو هذا اخلطاب مع سياق الكالم 

القصد متناقضا دالليا، وليس له أي أساس من الصحة، ألنه من يتعرض للسم لن يعيش جمددا، لكن 

  "ربما ستكون من والدي" احلقيقي، ومل يكن موسى هو املقصود، ألنه يكمل كالمه 

ة، ويوجه رأس األفعى ر حيث تلتف األفعى على اليد اليمىن، واليمني داللة على القوة والعنف والسيط

حنو موسى يف حركة سريعة، ومع هذه اللقطة املكملة لسياق الكالم، يظهر الفعل اإلجرامي الذي خيطط له 

م يف القارورة، وهي لغاية توظيفه ملهمة مل يصرح �ا، وبعد هذا احلوار 

وصناعة  ية تسميم امللكلِ مَ عَ  تقنية حذف مشاهد

  ثا34:
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، وذلك حبا وطمعا يف السلطة، وخوفه ابنهمشاهد الفيلم يتأكد أن امللك مات مقتوال من طرف 

جيهل حقيقة أصل موسى، وأيضا، ألنّ ه كان من تويل موسى حكم مصر، ألنّ 

يتوىل احلكم حبكم النظام امللكي الذي كان حيكم مصر، وتتجلى هذه احلقائق سمن هو ه احلكم، وكان يعلم أنّ 

 .زةمن خالل عرضنا التأويلي لبعض اللقطات املرمّ 

    

    

حوض الثعابني السامة، وجيري بينهما حوار حيمل دالليا بنية أفعال عند  رمسيسيف املشهد يلتقي موسى ب

شيء جيدا، التي تجعلك أقلّ  م في دمائك يعدّ القليل من السّ ": ملوسى رمسيس

ويف معناه الظاهري أنّ  اب يف سياقه الرتكييب موجه ملوسىاخلط

حيميك من عضات أخرى، أي حيقق معىن التكّيف مع املادة السامة، لكن يبدو هذا اخلطاب مع سياق الكالم 

متناقضا دالليا، وليس له أي أساس من الصحة، ألنه من يتعرض للسم لن يعيش جمددا، لكن 

احلقيقي، ومل يكن موسى هو املقصود، ألنه يكمل كالمه  فعل القتل

حيث تلتف األفعى على اليد اليمىن، واليمني داللة على القوة والعنف والسيط

حنو موسى يف حركة سريعة، ومع هذه اللقطة املكملة لسياق الكالم، يظهر الفعل اإلجرامي الذي خيطط له 

م يف القارورة، وهي لغاية توظيفه ملهمة مل يصرح �ا، وبعد هذا احلوار على تنزيل السّ ، )8ل

تقنية حذف مشاهدإىل  السرديمستوى بناء احلدث ز، يعمل املخرج على 

:د14: مشهد  حوض الثعابين، الفيلم -8ل

الفصل التطبیقی     

مشاهد الفيلم يتأكد أن امللك مات مقتوال من طرف  انطالقا

من تويل موسى حكم مصر، ألنّ 

احلكم، وكان يعلم أنّ 

من خالل عرضنا التأويلي لبعض اللقطات املرمّ 

  

  

  

  

يف املشهد يلتقي موسى ب

رمسيسقصدية، يقول 

اخلط ،"السامة القادمة

حيميك من عضات أخرى، أي حيقق معىن التكّيف مع املادة السامة، لكن يبدو هذا اخلطاب مع سياق الكالم 

متناقضا دالليا، وليس له أي أساس من الصحة، ألنه من يتعرض للسم لن يعيش جمددا، لكن ) املقام(

فعل القتلة الضمين هو ني

حيث تلتف األفعى على اليد اليمىن، واليمني داللة على القوة والعنف والسيط )8ل(ويف 

حنو موسى يف حركة سريعة، ومع هذه اللقطة املكملة لسياق الكالم، يظهر الفعل اإلجرامي الذي خيطط له 

ل(، وتأكد رمسيس

ز، يعمل املخرج على املرمّ 



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

، إلعداد تقرير للملك، وخالل مشهد الغياب جتري 

أحداث القصة املضمرة وكل تفاصيلها، مل يكن املخرج حباجة هلا، ألنه استطاع تعويضها مبشهد عودة موسى من 

الزيارة، وقد يرجع السبب ألمهية  أحداث الزيارة أكثر من أحداث القتل الذي اختزهلا يف صور وإحياءات غري 

  .من أجل ملئه كيفما يتصوره

   

موسى جيد امللك مريضا بعد رجوعه وجيلس جبانبه ، وخيربه حبقيقة نائبه الذي ميارس الظلم على 

كان يتابع حديثهم   رمسيسالعبيد وأنه لص، وال يهتم بشؤو�م ، ما أدى إىل احتجاجهم وإقامة الفوضى، لكن 

عيناه توحي إىل أنه املتسبب حلظة وداع موسى للملك، و 

يف اجلرمية، ألنه خيتفي مباشرة من املشهد، قبل مغادرة موسى، فاإلرسال البصري هنا يوحي إىل تفقد ا�رم مسرح 

خيتفي عن مسرح اجلرمية، هنا  ذ خطط أخرى، وكما يقال ا�رم ال

اآلين، ويتم التعبري عن موته مبشاهد طقوس التحنيط واإلعالن عن احلاكم اجلديد،وهي 

  ثا34:د14: مشهد مرض الملك وموته
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، إلعداد تقرير للملك، وخالل مشهد الغياب جتري "بايتوم"مشهد الغياب عن طريق مشهد زيارة موسى  ملعمل 

أحداث القصة املضمرة وكل تفاصيلها، مل يكن املخرج حباجة هلا، ألنه استطاع تعويضها مبشهد عودة موسى من 

الزيارة، وقد يرجع السبب ألمهية  أحداث الزيارة أكثر من أحداث القتل الذي اختزهلا يف صور وإحياءات غري 

من أجل ملئه كيفما يتصوره املشهدفجوة ألبيه، وهنا يرتك  رمسيستسميم 

  

موسى جيد امللك مريضا بعد رجوعه وجيلس جبانبه ، وخيربه حبقيقة نائبه الذي ميارس الظلم على 

العبيد وأنه لص، وال يهتم بشؤو�م ، ما أدى إىل احتجاجهم وإقامة الفوضى، لكن 

حلظة وداع موسى للملك، و  رمسيستشري إىل حالة ترقب  )9ل(

يف اجلرمية، ألنه خيتفي مباشرة من املشهد، قبل مغادرة موسى، فاإلرسال البصري هنا يوحي إىل تفقد ا�رم مسرح 

ذ خطط أخرى، وكما يقال ا�رم الاجلرمية ليقتص األخبار ليأيت دوره التايل يف تنفي

اآلين، ويتم التعبري عن موته مبشاهد طقوس التحنيط واإلعالن عن احلاكم اجلديد،وهي  أيضا حيذف مشهد موته

  )1( .)11ل -10ل ( داللة على  موت امللك

                                         

  .  ثا12

مشهد مرض الملك وموته -9ل

الفصل التطبیقی     

مشهد الغياب عن طريق مشهد زيارة موسى  ملعمل 

أحداث القصة املضمرة وكل تفاصيلها، مل يكن املخرج حباجة هلا، ألنه استطاع تعويضها مبشهد عودة موسى من 

الزيارة، وقد يرجع السبب ألمهية  أحداث الزيارة أكثر من أحداث القتل الذي اختزهلا يف صور وإحياءات غري 

تسميم  مباشرة  لعملية

  

  

  

موسى جيد امللك مريضا بعد رجوعه وجيلس جبانبه ، وخيربه حبقيقة نائبه الذي ميارس الظلم على  )9ل(يف 

العبيد وأنه لص، وال يهتم بشؤو�م ، ما أدى إىل احتجاجهم وإقامة الفوضى، لكن 

(من وراء اهليكل، و 

يف اجلرمية، ألنه خيتفي مباشرة من املشهد، قبل مغادرة موسى، فاإلرسال البصري هنا يوحي إىل تفقد ا�رم مسرح 

اجلرمية ليقتص األخبار ليأيت دوره التايل يف تنفي

أيضا حيذف مشهد موته

داللة على  موت امللك

  

 

                                                          

12:د29:فيلم اخلروج -)1(



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

فقد كان موسى يريد معرفة حقيقة ثورة اليهود على 

نائب امللك، و معرفة أحواهلم واكتشاف طريقة تفكريهم وعقيد�م، فمشاهد زيارة العبيد هو مدخل لبداية معرفة 

أحداث ومشاهد من  ، واملخرج يستعمل يف هذه الزيارة

صية اجلديدة اليت تبدأ بالتفكري والبحث عن احلقيقة، فاملخرج يقحم الشخصية يف عامل الشك، مما 

 فييضالدور األول، مل يرد املخرج أن يسمح له بإعادة تغيري دور الشخصية لتلعب أدوار أخرى خمتلفة متاما عن 

يقة تأخذ تدرجييا وبتسلسل، حىت ميّهد هلا 

ل جبمالية ، فتسريع أحداث معرفة احلقيقة ُخيِّ 

، دون كسر أفق عنصر التشويق للمشاهد

ف الذي يشعر املشاهد خبيبات متوالية، فزيارة موسى لليهود هي زيارة قدرية سببية مربرة للدخول يف 

للمشاهد ببناء العالقة  مسحآخر، مما  ىً 

الرتابطية حلبكة الفيلم اليت يعمل املخرج دائما على حتقيق االنسجام والتالؤم عند عملية تنفيذ جمريات وأحداث 

موسى بعد أن تلقاها من  قصلة نائب امللك الذي خيربه حبقيقة

وال يتواىن "من أجل إبقائه يف احلكم،  

 مراسيم اعتالء الحكم -11
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فقد كان موسى يريد معرفة حقيقة ثورة اليهود على  - سبب ذهاب موسى لبايتوم -  أما احلقيقة الثانية

نائب امللك، و معرفة أحواهلم واكتشاف طريقة تفكريهم وعقيد�م، فمشاهد زيارة العبيد هو مدخل لبداية معرفة 

، واملخرج يستعمل يف هذه الزيارةحقيقة أصله، حيث التقى مبشايخ اليهود، واستمع هلم

صية اجلديدة اليت تبدأ بالتفكري والبحث عن احلقيقة، فاملخرج يقحم الشخصية يف عامل الشك، مما 

يسمح له بإعادة تغيري دور الشخصية لتلعب أدوار أخرى خمتلفة متاما عن 

يقة تأخذ تدرجييا وبتسلسل، حىت ميّهد هلا رسالة احلق من الوهلة األوىل، ألنّ على شخصية موسى 

، فتسريع أحداث معرفة احلقيقة ُخيِّ سريورة البناء الدرامي املنطقيعلى ممارسة دورها كما ينبغي مع احلفاظ 

عنصر التشويق للمشاهدالتلقي لدى املشاهد، لذلك مسح له باملعرفة التدرجيية من أجل خلق 

ف الذي يشعر املشاهد خبيبات متوالية، فزيارة موسى لليهود هي زيارة قدرية سببية مربرة للدخول يف 

ىً الصراع داخل النص السينمائي جمر  معرفة الدور اجلديد الذي يتخذ فيه

الرتابطية حلبكة الفيلم اليت يعمل املخرج دائما على حتقيق االنسجام والتالؤم عند عملية تنفيذ جمريات وأحداث 

قصلة نائب امللك الذي خيربه حبقيقةموسى نفسه أمام مِ  بعد موت امللك جيدُ 

 رمسيسدين اللذين استنطقهما، ليستغل الفرصة ليثري الشك لدى 

11ل  مراسيم التحنيط -

الفصل التطبیقی     

  

 

  

  

أما احلقيقة الثانية

نائب امللك، و معرفة أحواهلم واكتشاف طريقة تفكريهم وعقيد�م، فمشاهد زيارة العبيد هو مدخل لبداية معرفة 

حقيقة أصله، حيث التقى مبشايخ اليهود، واستمع هلم

صية اجلديدة اليت تبدأ بالتفكري والبحث عن احلقيقة، فاملخرج يقحم الشخصية يف عامل الشك، مما أجل بناء الشخ

يسمح له بإعادة تغيري دور الشخصية لتلعب أدوار أخرى خمتلفة متاما عن 

على شخصية موسى  قتناع باحلقيقةاال

ممارسة دورها كما ينبغي مع احلفاظ 

التلقي لدى املشاهد، لذلك مسح له باملعرفة التدرجيية من أجل خلق 

ف الذي يشعر املشاهد خبيبات متوالية، فزيارة موسى لليهود هي زيارة قدرية سببية مربرة للدخول يف كثّ امل التوقع

معرفة الدور اجلديد الذي يتخذ فيه

الرتابطية حلبكة الفيلم اليت يعمل املخرج دائما على حتقيق االنسجام والتالؤم عند عملية تنفيذ جمريات وأحداث 

  .الفيلم 

بعد موت امللك جيدُ 

دين اللذين استنطقهما، ليستغل الفرصة ليثري الشك لدى العب

-10ل 
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يف البحث والتحقيق عن صحة املعلومة، ويستعمل أسلوب العنف مع مرمي من أجل قول احلقيقة، حيث  رمسيس

أحداث الفيلم لعملية نفي موسى ، لتنتقل )1("حاول بطريقة إجرامية قطع يدها، لوال تدخل موسى لينقد املوقف

جنديني لقتله، وما هذا ما يربّر نية قتله بعيدا عن القصر حىت ال  رمسيسخلارج مصر، ويف طريقه ملديان يرسل 

 ل طريقهيتهم بقتل أبيه، وإيهام املأل بأن كل األمور جتري يف حالتها الطبيعية، لكن موسى تصدى للعملية، وأكم

موسى يف حالة اغرتاب  ، وبقيَ )2("طفل منها ، وأجنبهوتزوج هناك من صفور  التقى بكاهن مديان،"حيث 

اعتقاداته، وختلق بذلك شخصية موسى اجلديدة  ب ليغّري مع الرّ  ي وروحي، حىت يأيت املشهد العظيمجسد

  .للحق نتصرةاملكافحة ضد الظلم والعبودية وامل

  :)نحو رؤية كونية( الفلسفية والثقافيةلقاء اإلله، ومشهد تكوين الخلق وأبعاده  -رابعا

�يار صخري بسبب الريح والعاصفة، يأيت الب موسى أثناء صعوده جلبل الرّ  يتعّرض  ،بعد تسع سنوات

، الذي ظهر  )12ل(الّرب يتحدث على لسان بالنار وصيبّ  "شجرة مشتعلة"ب يف مشهد ا لوجه مع الرّ وجهَ 

 عن مشهد لقاء الرب مع قطات التالية اليت تعّرب ، ويف اللّ )3(على مظهر من مظاهر إله إبراهيم كمؤشر أيقوين

ف بني يؤلّ    وجتليا�ا على اخللق اإلنساين، من خالل تركيب سردي الكون قدم حتليل ألهم تصوراتموسى نُ 

لقواعد املنهجية، أو ا تعاقبة لتشييد سردية فنية حتمل دالالت ومعلومات، وجتسيدعناصر غري متجانسة مُ 

طات الكبرية اليت تعتمد على تأويل العالمة للكون، اليت توجه إسرتاتيجية املخرج  يف عرض اللقّ   ؤياالرّ 

ل إلى عالمات غير ها تتحوّ د، وأنّ داخل مناخ ثقافي موحّ  بحيث ال تتم قراءتها إالّ «، )األيقونات(الصورية

إضافة إلى التعايش بينهما، تدخل العالمتان في   الزمانية والمكانيةتجاوز حدودها  قابلة لإلدراك إذا تمّ 

                                                           

  . ثا54: د 37ثا إىل غاية  46: د33من :فيلم اخلروج -)1(

  . ثا52: د 50ثا إىل غاية  46: د49من :فيلم اخلروج -)2(

  ثا  50: د55من :فيلم اخلروج -)3(



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

إلى    ية؛ أي التحول من نظامعالقة تفاعل مستمر ومتبادل، متداخل ومتنافر، في داخل هذه العالقة التبادل

محاوالت السيطرة الثقافية لإلنسان على العالم بواسطة العالمات، أ ي بواسطة األنظمة 

ت على املونتاج الفين املتوازي واملتداخل من 

  ي ـــــمن جهة أخرى،  وه أبعاد ثقافية ، تأويلية، بنائية
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عالقة تفاعل مستمر ومتبادل، متداخل ومتنافر، في داخل هذه العالقة التبادل

محاوالت السيطرة الثقافية لإلنسان على العالم بواسطة العالمات، أ ي بواسطة األنظمة 

  :التحليل األيقوني والمقاربة الذهنية للمشهد

ت على املونتاج الفين املتوازي واملتداخل من يلنا إىل عناصر تركيبية عديدة تأسسّ تفكيكنا هلذه اللقطات حيُ 

أبعاد ثقافية ، تأويلية، بنائية ور املتعددة لتشكيل قراءة مفتوحة على

  :، ونلخصها يف اجلدول التايلتعبري عن وجهة نظر املخرج

                                         

  .18-17مدخل إىل سيميائية الفيلم، ص

 مشهد لقاء الرب -12ل 

الفصل التطبیقی     

عالقة تفاعل مستمر ومتبادل، متداخل ومتنافر، في داخل هذه العالقة التبادل

محاوالت السيطرة الثقافية لإلنسان على العالم بواسطة العالمات، أ ي بواسطة األنظمة   ، تتدخلآخر

 .)1(»يميائيةالس

  

  

  

  

التحليل األيقوني والمقاربة الذهنية للمشهد -

تفكيكنا هلذه اللقطات حيُ 

ور املتعددة لتشكيل قراءة مفتوحة علىجهة، وتراسل الصّ 

تعبري عن وجهة نظر املخرج

  

  

  

  

                                                          

مدخل إىل سيميائية الفيلم، ص: يوري لومتان - )1(
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  .مشهد التكوينتصنيف أيقونات : 03رقم جدولال

  موضوع الصورة األيقونية  تمثالت الصورة األيقونية

  العالقة الداللية بني اإلله اخلالق، واملخلوق العبد  )شخصية الصيب، شخصية موسى( عنصر اإلنسان 

  العالقة الداللية بني النار والنبات  )النور املشتعل على الشجرة(عنصر النار 

  العالقة الداللية بني النبات والرتاب واملاء واهلواء  )متثيل الشجرة اخلضراء( عنصر النبات

  العالقة الداللية بني تأثري اهلواء والرتاب على الصخر  )عاصفة الريح واال�يار احلجري(عنصر اهلواء 

  العالقة الداللية بني املاء والرتاب واإلنسان، والنبات  )اجنراف املاء ونشوء متثيل الطني(عنصر املاء 

  العالقة الداللية بني الرتاب والعناصر األخرى  )متثيل حتول فيزيائية األرض والصخر( عنصر الرتاب

  )13، ل12ل(انطالقا من مشهد لقاء الرب الطالب إعداد: المصدر

  )1(: مزايا وخصائص متداخلةمن هذه العناصر توجد  ترميزات و  لكل عنصر

 يواين ولكنها ميكن أن تنقلب ضدهه علي العامل احلا عنصر قوة اإلنسان ومسوّ دفئ ، إ�ّ ضيء وتُ تُ  :النار  

 . عالقة مع الشمس يفالنار حترق ، وهي عل

 د، ومن هنا كان طقس الينابيع املنتشرة جداً، والشعائر التجدّ و  احلياة مصدرُ  ،إضافة إىل ذلك ،يّطهر :الماء

 .الكثرية يف كل الديانات تقريباً 

 رية الروحيةاالرتفاع يف املسّ  داللة علىماوي، هو العنصر السّ  :الهواء. 

 الثنائيةوسيُط هذه اخلصب واخلصوبة كذلك، وهلا عالقتها مع الوالدة واملوت، واحلياة هي  رمزُ  :األرض. 

                                                           

  .332، ص1992، 1الرموز يف الفن ـ األديان ـ احلياة ، ترمجة عبد اهلادي عباس ، دار دمشق ، ط: فيليب سرينج  - )1(
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   :ة ذات عناصر ثالثةها هي مادّ از علي رفعِ ورمزية احلياة جتسد يف الغداء ، فالعجينة اليت يعمل اخلبّ 

  .األرض اليت تعطي حبوب القمح - 

  .إنشاء اخلبز حني يفن مثل الطّ كوّ كمُ املاء يدخل أيضاً   - 

  .ر ورفع العجنييعمل على ختمّ  اهلواء -

  .النار نصر رابع هوالبّد من عُ  ،لتستوي وتنضجوالعجينة  - 

ت يف ثقافات ها جتسدّ اهتم الكثري من الباحثني �ذه العناصر من خالل مقاربا�م الفلسفية، لكنّ   

 الفيثاغوريين"ومن بني األطروحات الفلسفية جند "وديانات شعوب خمتلفة، وانصهرت يف حيا�م اليومية والعملية، 

الذين يعتربون هذه العناصر مبثابة  "اآلزيتيك"، وشعوب "إيهفي"وعند الشعوب جند الشعوب السوداء  ،"الجدد

الشعوب  إيضاانطلقت من هذه العناصر إلنشاء املعابد اهلندوسية،  عوب اهلندية، اليتجمتمعهم اإلهلي، وكذلك الشّ 

  )1(". ماين واملكاين وعالقتها باحلياة واملوتينية، اليت مثلت هذه العناصر بالتعبري الزّ الصّ 

ز حالة ، نستطيع أن منيّ يف مشاهد الفيلم صرية على مستوى اإلله واإلنساناإلرساليات البّ  بعض انطالقا

، فكيف لطفل صغري أن ينقده على الولدمن  ، وطلب النجدة)الطني(انغماس موسى يف الوحل ثلة يفممُ  العجز

هريا ضعيف أمام قوة الرجل ، الولد ظا! ؟ت إىل ا�يار صخري عظيميف نفس العاصفة اليت أدّ  ارغم أ�ما كان

قدمه قد  العجز، بتصريح موسى للولد بأنّ  هذا ، ويعمل املخرج على توضيحةلكن جند الولد يف حالة جيد ،الكبري

لغوي من أجل عملية التواصل ال ظاهرا صيبت وال يستطيع النهوض، ويرتك الوجه فقط من جسم الشخصيةأُ 

خصية ضح عجز الشّ إحياء على القوة اليت ميلكها الولد، وهي القوة اإلهلية، وهنا يتّ  )12ل(ويف واإلميائي

، )الظالم(مع إضاءة صناعية ليلية  فوقية جانبيةجاءت حركة الكامريا )13ل(ويف  ،، أمام القوة اإلهلية)اإلنسان(

                                                           

  .523، 234ص الرموز يف الفن ـ األديان ـ احلياة ،ص: فيليب سرينج  - )1(
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وضّدية مما تسمح لنا بفتح عالقة  ات متقابلة

 لتوجيه الفوقية جتعل وجهي الشخصيتني متقابلتني، وهي تعبري على حالة مواجهة لالستعداد

  من خالل التتابع الزمين إلمياءات وجه موسى

 هريةاجلو عالقة اإلنسان ب ر ذلكونفسّ وال يظهر إال وجهه، 

اب، كل هذا حيدث أمام حضرة للرتّ  ويعودُ 

ى ، إمياء فتح العني، وغلقها، لتبدو الشخصية بني حياة أو موت، من هنا تتجلّ 

  .لقطة فوقية جانبية- 13ل

 االضعف                        

 األعلى                        األسفل 

 الموت والحياة
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ات متقابلةدىن، وهنا متثيل لثنائيوموسى يف وضعية أ  تضع الولد يف وضعية أعلى

  ).10أنظر الشكل رقم

  .من إعداد الطالب

الفوقية جتعل وجهي الشخصيتني متقابلتني، وهي تعبري على حالة مواجهة لالستعداد

  .)13ل(به ملوسى من طرف الرّ 

من خالل التتابع الزمين إلمياءات وجه موسى ،"الحياة والموت"من جهة أخرى هناك  متثل إميائي لثنائية 

وال يظهر إال وجهه،  )قرينة داللية( نغمس داخل فضاء الطني

ويعودُ راب لق من تُ ، فاإلنسان خُ باملوتياة احلبالرتاب، هي تأويل عالقة 

، إمياء فتح العني، وغلقها، لتبدو الشخصية بني حياة أو موت، من هنا تتجلّ )13ل(قطة األفقية

العالقة بني اإلله واإلنسان، عالقة سلطة 

 .وسيطرة وقوة

 املوت                            احلياة                          القوة

األعلى                        األسفل  النار                             الظالم 

الموت والحياةثنائيات العالقة بين :  10الشكل رقم 

الفصل التطبیقی     

تضع الولد يف وضعية أعلى

أنظر الشكل رقم(:تأويل من خالهلا

  

  

  

  

من إعداد الطالب: المصدر

الفوقية جتعل وجهي الشخصيتني متقابلتني، وهي تعبري على حالة مواجهة لالستعداد قطةواللّ 

ه ملوسى من طرف الرّ سالة املوجّ الرّ 

   

   

  

من جهة أخرى هناك  متثل إميائي لثنائية 

نغمس داخل فضاء الطنيوهو مُ 

بالرتاب، هي تأويل عالقة 

قطة األفقيةاللّ ب، ففي الرّ 

العالقة بني اإلله واإلنسان، عالقة سلطة 

وسيطرة وقوة

احلياة 

النار                             الظالم 
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العالقة الداللية بني اخلالق واملخلوق، وهي عالقة تكوين اإلنسان، والبعد اإلحيائي لعقيدة البعث لدى بين 

   

وهي اليت تعمل على حتديد طبيعته الفيزيولوجية 

ياق ح يف هذا السّ ن منها، نوضّ ه مكوَّ 

لعناصر اخلمسة يف ل ناليلإلنسان، وهذا لتسهيل متث

عضو جسدي بشكل مباشر باألعضاء، وما ميثله 

واطف من طاقة أو عنصر من العناصر اخلمسة، فمثًال الكآبة واإلحساس بالتعاسة واإلحباط واملزاج املتقلب والع

، وواضح )حرارة القلب( ، والنار مؤشر للحرارة، ومن هنا

جليا خوف موسى وإحساسه بالتعاسة واألمل، من جراء اال�يار الصخري، والشيء امللفت لالنتباه هو ورود لفظة 

 احلياة واملوت

 حياة

لهيب النار على الشجرة  -14ل

 الخضراء

 هواء التنفس
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العالقة الداللية بني اخلالق واملخلوق، وهي عالقة تكوين اإلنسان، والبعد اإلحيائي لعقيدة البعث لدى بين 

   

 

 :نحو تفسير منطقي لعالقة الشخصية بالعناصر الخمسة

وهي اليت تعمل على حتديد طبيعته الفيزيولوجية إىل هذه الطاقات ،  البيولوجيةاإلنسان وفق طبيعته 

ه مكوَّ وغذاء واحتماالت املرض ألنّ  ،، وما يناسبها من فصول

لإلنسان، وهذا لتسهيل متثوحي واجلسدي اهلواء والغداء الرّ  نِتجالشجرة تُ 

   

بشكل مباشر باألعضاء، وما ميثله من هذا املنطلق نفسر ارتباط الظروف البيئية والنفسية 

من طاقة أو عنصر من العناصر اخلمسة، فمثًال الكآبة واإلحساس بالتعاسة واإلحباط واملزاج املتقلب والع

، والنار مؤشر للحرارة، ومن هناي القلب، وهو ما ميثل طاقة النار

جليا خوف موسى وإحساسه بالتعاسة واألمل، من جراء اال�يار الصخري، والشيء امللفت لالنتباه هو ورود لفظة 

احلياة واملوت ثنائية تسلسل زمين للقطات - 13ل

 موت

  رمز للحياة....تنتج أكسجني

 رمز املوت....تنتج الكربون

 
هواء التنفس

الفصل التطبیقی     

العالقة الداللية بني اخلالق واملخلوق، وهي عالقة تكوين اإلنسان، والبعد اإلحيائي لعقيدة البعث لدى بين 

  .إسرائيل

 

 

  

نحو تفسير منطقي لعالقة الشخصية بالعناصر الخمسة -

اإلنسان وفق طبيعته  يتشكل

، وما يناسبها من فصولوالسيكولوجية 

الشجرة تُ  باعتبار أنّ 

  .ها الّداليلتكوين

 

  

من هذا املنطلق نفسر ارتباط الظروف البيئية والنفسية  

من طاقة أو عنصر من العناصر اخلمسة، فمثًال الكآبة واإلحساس بالتعاسة واإلحباط واملزاج املتقلب والع

ي القلب، وهو ما ميثل طاقة النارالسلبية واخلوف تؤذ

جليا خوف موسى وإحساسه بالتعاسة واألمل، من جراء اال�يار الصخري، والشيء امللفت لالنتباه هو ورود لفظة 

تنتج أكسجني.....الشجرة- 

تنتج الكربون.......النار- 
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يف القرآن الكرمي يف قصة موسى بشكل كبري ،أكثر من غريه من األنبياء والرسل، مثل قوله عّز وجّل يف  "الخوف"

   :اآليات

 .)1( ﴾�َ�َ�َ�ّ��ُ �َ��ذَا ا�ّ��ِي ا�ْ�َ�ْ�َ�َهُ �ِ��ْ���ْ�ِ �َ�ْ�َ�ْ�ِ�ُ�ُ �َ�لَ �َ�ُ �ُ��َ� إ��ّ��َ �َ�َ�ِيّ� �ُ�ِ��ٌ  �َ��ِ�ً��َ���ْ�َ�َ �ِ� ا�ْ�َ�ِ��َ�ِ ﴿ –

 . )2( ﴾�َ�َ�َ�ّ��ُ �َ�لَ رَبِّ �َ�ِّ�ِ� �ِ�َ ا�ْ�َ�ْمِ ا��ّ���ِ�ِ��َ ��ِ�ً��َ�َ�َجَ �ِ�ْ�َ� �َ﴿ - 

  . )3( ﴾�َ�َ�ْتَ �ِ�َ ا�ْ�َ�ْمِ ا��ّ���ِ�ِ��َ �َ�َ�ْ �َ�َ�ّ�� �َ�ءَهُ وَ�َ�ّ� �َ�َ�ْ�ِ ا�ْ�َ�َ�َ �َ�لَ �َ�  ﴿ - 

 . )4( ﴾إ��ّ��َ �ِ�َ ا�ْ��ِ�ِ��َ �َ�َ�ْ �َ� �ُ��َ� أ��ْ�ِ�ْ وَ�َ�  ﴿ - 

 . )5( ﴾إ��ِّ� �َ� �َ�َ�فُ �َ�َيّ� ا�ْ�ُ�ْ�َ�ُ�نَ �َ�َ�ْ �ُ��َ� �َ� �َ�  ﴿ -  

  . )6( ﴾�َ�ُ�ِ��ُ�َ� �ِ��َ�َ�َ� ا�ْ��و�َ� �َ�َ�ْ  �َ�لَ �ُ�ْ�َ� وَ�َ�﴿ -  

  . )7( ﴾إ��ّ��َ أ��ْ�َ ا�ْ���ْ�َ� �َ�َ�ْ �ُ��َ� ، �ُ�ْ�َ� �َ� �ِ��َ�ً �َ��وْ�َ�َ �ِ� �َ�ْ�ِ�ِ ﴿  - 

ومن خالله النفس النفسية املهيمنة على شخصية موسى، املشهد أن يعّرب عن احلالة  يف استطاع املخرج

 اللة، وصعبة اإلدراك والفهملها على شكل أيقونات واسعة الدّ ، اليت تتأثر بعناصر الطبيعة اليت مثّ اإلنسانية مجعاء

ع اء لإلنسان املتنوّ ذغجرة عن النبات وهو عّرب الشّ املواضيع الفلسفية يف احلياة،  ومن جهة أخرى تُ  من تَرب ا تعُ أل�ّ 

وكذلك عدم  ،الكبد على وجه اخلصوص ،اء على عمل أعضاء جسم اإلنسانذر هذا الغيؤثّ  ثيحبيولوجيا، 

                                                           

  .18اآلية: سورة القصص - )1(

  .21اآلية: سورة القصص - )2(

  .25اآلية: سورة القصص - )3(

  .31اآلية: سورة القصص - )4(

  .10اآلية: سورة النمل - )5(

  .21اآلية: سورة طه - )6(

  .68- 67اآلية: سورة طه - )7(
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يؤذي  طبٍ رَ  مكانٍ يف  موسى شخصيةجود رتبط بطاقة عنصر الرتاب، فوُ جات األمعاء تضبط حرارة اجلسم وتشنّ 

  .طاقة عنصر املاء وهذا ما يعكس ،يف وظيفتها البيولوجية الكليتني

 يؤثر )املذاق(نوعية الغذاء  جند أنّ  ؛من ضمن العناصر اخلمسة األساسيالعنصر  فهو ا غذاء اإلنسانأمّ  

اإلنسان هو أحد  ، وألنّ ائيذكعنصر غ  الشجرة، أي وجود عالقة بني الكبد و )بدالكّ ( األعضاء تغريات على

الظواهر املادية والعقلية والروحية لإلنسان هي جتليات للبيئة  كلّ   التجليات البيولوجية والروحية يف هذا الكون، فإنّ 

م استيعابه يف هذا اجلسم من طاقة كهرومغناطيسية وهواء وماء ومعادن وحياة يتّ ، إىل أجسامنا دُ رِ وما يَ  هب احمليطة

يف ار النّ  رمزية إىل يلنافسريات الفيزيائية حتُ ا هذه التّ اخلية، أمّ أجسامنا الدّ  أعضاء شكل حالةة، فتُ نباتية وحيواني

ب، وذلك بإرادته، تحت شكل النار، تحت شكل شعلة من نار، تبعث من الرّ  ءىحيث يترا"،نصوص التوراة

كان « :يف سفر اخلروج حيث وَردَ  ،)1("وسط شجرة العليقة، عند عملية الوحي لموسى على جبل حريب

الرب يسير أمامهم نهارا في عمود من غمام ليهديهم الطريق، وليال في عمود من نار ليضيء لهم، وليسيروا 

أنا ...«:"لوقا"دان يف جبل مّ املعَ  "يوحنا"يف كلمات  دُ رِ القريب، ورمز للتطهري، يَ  فالنار رمز حلبّ  )2(»نهارا

دكم بالروح يور حذائه، وهو يعمّ سُ  أقوى مني وأنا ال أستحق أن أحلّ من هو  بالماء، ولكن يأتي  مدكُ أعمّ 

النار يف مواضع مثرية  ورودور، ويف املقابل جند يف القرآن الكرمي،  عن املسيح بالنّ يعربِّ  فهو، )3(»القدس والنار

 ﴿ الم، يف موضع يصف النار باهلدايةى مشهد كالم اهللا عز وجل مع موسى عليه السحيث جتلّ  للجدل  

                                ﴾
وتعبري القرآن هنا ، )4( 

 إىل باإلضافةمان، ، والشعور باأل"النور"أو  "الّدفء"، وهي النفعيةنس، قد يكون من وظيفتها عن النار باألُ 

                                                           

  .345-344الرموز يف الفن ـ األديان ـ احلياة ،ص :سرينج  فيليب - )1(

  .22: 13سفر اخلروج  - )2(

  .03/16: لوقا - )3(

  .07اآلية: سورة النمل - )4(
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   ﴿: يأيت يف قول عز وجل قوله ، تمعون حول موقد النارا�بني الناس  ةنسياألُ  الوظيفة      

                         ﴾)1( ، ًى، داللة على الطريق وعلى النار هد

 اتنينه به ونعرفه، فها من بيان وعلم، نتبيّ يهدينا إليه، وإمّ  ،ا من خرب هادَ ، إمّ له موسى عليه السالمأضّ الذي 

إيصال رسالة ختليص شعبه من  يار وتصويرها عند عملية نزول اإلله ملوسى، وهمبقاربة ملعىن النّ  اناآليتني توحي

  .فرعون مصرظلم واستعباد 

 ر يف العهدين القدمي واجلديداحلب، وغالبا ما تتكرّ  اللة علىالدّ أيقونة املاء إىل  يلناجهة أخرى حتُ  من

فاليهود الخائفون في الصحراء من الموت عطشا، احتجوا ضد موسى، فضرب هذا  صخرة حوريب «

الحياة، ويقول  بعصاه، بناء على أمر الرب، فانبجش نبع الماء، وجعل التفسير من هذا رمزا للرب، نبع

في البدء خلق اهللا «:يف قصة اخللق التوراتية اليت تقولو  ،)2(»"فيك أنت نبع الحياة" داوود في المزمور

السموات واألرض، وكانت األرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة وروح اهللا يرف على وجه المياه 

 أيضا يف اإلجنيل دَ رَ كما وَ ،  )3(»، وقال اهللا ليكن َجَلٌد في وسط المياه وليكن فاصال بين المياه والمياه(...)

بل الماء الذي أعطيه لن يكون فيه ينبوع ...يعطش إلى األبدمن يشرب من الماء الذي أنا أعطيه له فلن «

ل يف يويف القرآن الكرمي  جند يف قصة سيدنا موسى آيات كثرية ترتبط ببين اسرائ، )4(»ماء ينبع إلى الحياة األبدية

 ﴿:خروجهم وفقدا�م للماء فأرسل هلم اهللا عز وجل معجزات املاء، وجند يف قوله سبحانه      

                                                           

  .10اآلية: سورة طه - )1(

  .352ص  الرموز يف الفن ـ األديان ـ احلياة ،: سرينج  فيليب - )2(

  .1:اإلصحاح األول: سفر التكوين - )3(

  .14: وحناسفر ي – )4(
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              ﴾)1(.  

يف خلق اإلنسان، فاملاء له عالقة وطيدة  تتجلىّ و  وح اإلهليةلرّ ا و للحياة املاء رمزٌ  جند أنّ  ،يف هذه اآليات 

ة يف سريورة املنظور بطريقة مرمزّ  اوتوظيفه ،داللية دينية وثقافية لعنصر املاء اأبعاد جُ باإلنسان، لذلك أعطى املخرْ 

جرة ووظائفها البيولوجية املرتبطة بتكوين اإلنسان، إذ ميثل د يف هئية الشّ بات فهو جمسّ ؛ أما عنصر النّ العام للفيلم

نصوص  قد عرفتغريات الطارئة على أعضاء اإلنسان املختلفة كما أشرنا سابقا، و عالقة على مستوى التّ 

سول، ففي القبور اإلمبراطورية الجديدة تمثل الشجرة داللة الرّ «القدمية شجرة احلياة،  األهرامات املصرية

ه نحَ ة أثداء ترضع فرعون لكي تمَ الحياة، وفي قبور نحوتموس، يوجد  للشجر  إكسيرة عليها ربّ  وتصبّ 

صري، وهو رمز شجرة الحياة، صوير األيقوني المّ لود، والعمود من الجاد، الذي غالبا ما يصاَدف في التّ الخ

  .)01نظر الصورةا( )2(»وهو يلعب دورا مهما في بعث أوزيريس

ورق  جرة يف الفيلم غري حمرتقة مع هليب النار، وهذا تناقض مع قانون الطبيعة، إذ أنّ تأيت أيقونة الشّ  

الطبيعة  تدل على أنّ  ، وقدسية الشجرة بثبات أوراقها الدائمة وقودا للنار، والتأويل هنا يقودنا إىل أنّ  جر يعدّ الشّ 

لق بشجرة كونية كربى، فالشجرة هي لم يتعوجود العّ  قاد أنّ عوب باالعتى بالعديد من الشّ قهر، وهذا ما أدّ ال تّ 

 عرب األرض أرضي جبذورها، والسماء بفروعها  حتون، فهي الواصل بني العامل التّ رمز �مل الطبيعة وحىت الكّ 

وهي كذلك خمرتقة وموصولة بقطب كوين، أو قطب  ،فاملناطق الكونية الثالث، مساء، أرض وعامل حتت أرضي

التعبري األيقوين، لعالقة اإلنسان بالرتاب واهلواء واملاء يف شخصية موسى حلظة ح العامل، وهذا ما يتجلى بوضو 

                                                           

  .60اآلية: سورة البقرة - )1(

  . 286الرموز يف الفن ـ األديان ـ احلياة ،ص  : سرينج  فيليب - )2(
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، فجزء منه داخل الطني املكون من ماء وطني، واجلزء العلوي يف السماء اليت حتوي )14ل(انغماسه داخل الرتبة

  .)1( اهلواء

ل احلياة؛ والعامل و، وهو ميثّ لوي الدال على الرفعة والعلّ بني العامل العُ  اوسيطً  ااإلنسان عنصرً  كما يعدّ   

حلياة اإلنسانية املتعلقة معامل ا الضمري وفقدان إشارة ملوتعف، وهي ناءة واالحنطاط، والضّ ل على الدّ افلي الدّ السّ 

  .فس والقيم واألخالقوالنّ وح بالرّ 

قوله يف  دالالت أخرى يف القرآن، فإضافة إىل أّ�ا ترمز إىل الغذاء كمصدر للحياة، وهذا ما جندهوللشجرة 

 ﴿ :عّز وجل                     ﴾
ور واهلداية والذات العليا فإّ�ا ترمز إىل النّ ، )2(

   ﴿ :يف قوله تعاىل نستّشفهوهذا ما                      

                    

                                  ﴾
)3(

 ،   

صورة احلياة، انطالقا جيّسد لق اإلهلي، يف مثله األعلى، فاهللا عّز وجل تعّرب هذه اآلية  الكرمية عن قدرة اخل

عند املسلمني  ونيةؤية الكّ اص مع الرّ هو احلال يف بعض األيقونات اليت ميكن أن تتنّ  كما،  "ا�رد واحملسوس"من 

ا تبقى مفتوحة أ�ّ  إالّ فسري عند العلماء املسلمني، الختالف منطلقات التّ  التفاسري هلذه اآليةوعلى رغم اختالف 

  .ونالكّ  خلق يف ىالقراءة أما عظمة خلق اإلله اليت تتجل

                                                           

  ثا  50: د55من :فيلم اخلروج -)1(

   .25: اآلية: سورة مرمي  -)2(

   .25: اآلية: سورة مرمي  -)3(
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، حناول وا�از ةواالستعار التشبيه عن طريق  يف اآلية الكرمية ةز املرمّ  اتيقونمقاربة لبعض األ من منطلق 

مع بعض دالالت اآلية، ليس تفسريا منا هلذه اآلية  ناصبعاد داللية من منطلق األيقونات يف الفيلم اليت تتّ أ دإجيا

 ـــ  عنها يوري لومتان،باليت يعّرب " ألسفل واألعلى"ميزية للقيمة الداللية لثنائية حياءات الرتّ اإلا، اشتغاال على إمنّ 

  .)1(" كونيا يف الثقافات البشرية، اليت من خالهلما ميكن أن توجد  سارمسيوطيقا اليمني وسيميوطيقا اليّ "

 اإلنسان  خروج وهنا إحياء على) الالوجود(العدم فالقوة اإلهلية تتجلى يف خلق اإلنسان، من  

ل فضاء خلق اإلنسان يف املستوى ، وميثّ )التراب/ األرض(ي ملموسمن مادّ  ل، فهي عملية حتوّ )الوالدة(للحياة

 ال الوجود اإلنساين، لكن هذا املستوى األخري، وميثل مستوى )الزيت/ الشجرة/ النور( ُدنيوي  إىل روحي ،الّدوين

تطور احلياة  طيبّ ون وفق قُ ها تكُ األعلى، وكلّ االرتقاء للوجود الروحي ، وهو من خالل متّثل نور ثانٍ  يرتق إالّ 

  .)النار/الزيت/الشجرة(البيولوجية 

  النور/الهدى [: ن العالقة الضمنية بنيتكمُ  ،وحية والعقائديةتطور احلياة الرّ ويف  -وهنا 

أويل الــت أنّ  ، إالّ اهرالظّ  املعىنا من ناحية غويً متماثلة لّ التقابالت الالّ  وهي، ]الشجرة/ الزيت، األرض/والشجرة

لطبيعة تهم إياه احَ نا نرى الكائنات البشرية ساحبة داخل فضاء واقعي، هو الذي منَ علُ من منطلق الّزمان واملكان، جي

ُحتول بنا  إىل جمموعة من املتناقضات الذي  للجسم البشري، على حنوِ  لألرض، والبيولوجيةبكل ثوابتها الفيزيائية 

أنظر الشكل (". يوري لومثان"يرا هاواليت هي حدود سيمياء الّكون كما  ،استمرارية دائمة للعملية السيميائية

  . )11رقم

  

  

                                                           

  .38 ، صسيماء الكون: يوري لومتان-)1(



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

  .مقاربة أيقونية لنص قرآني مع أيقونات الفيلم

                                                                                     

                                                                                              

    

الشجرة الفرعونية: 04رقم  الصورة  

 الالوجود

 الوجود اإللهي

  

ي
ئد

عقا
ور 

تط
 ،

ي 
وح

 ر
ون

مك
 

 الوجود اإلنساني

  

 سيميوطيقا اليسار

 سيميوطيقا األعلى

 سيميوطيقا األسفلى
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مقاربة أيقونية لنص قرآني مع أيقونات الفيلم : 11الشكل رقم 

    

    

                                                                             

                                                                                     

  

  .من إعداد الطالب

عالقة اإلنسان بالتراب: 14 

فضاء خلق اإلنسان

مستوى الدوين

اجلسديةياة احلفضاء 

مستوى وسيط

الروحيةياة احلفضاء : 

 النور الثانيمستوى علوي

)الهداية(  

 النور األول

)نور/نار/زيت(  

الضاللة/ الظالم   

الفصل التطبیقی     

  

  

  

                                                                                

  

                                                                                     

  

  

من إعداد الطالب: المصدر

  

  

  

  

  

14ل  

فضاء خلق اإلنسان: األرض  

مستوى الدوين   

فضاء : السماء الدنيا  

 مستوى وسيط

: العلياالسماء   

 مستوى علوي

ي 
اد

 م
ون

مك
 )

ين 
كا

م
 /

ين
زما

 (
جي

ولو
لبي

ر ا
طو

الت
 

 مسيوطيقا اليمني
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  : )نحو تالزم وظيفي ألنساق العالمة

غري مباشرة، فتتجاوز اللغة احلوارية املباشرة 

ب موسى  عن واقع الشخصية، فحني يأمر الرّ 

ل ، وتكمِّ م إرسال لغوي، إمنا يقدّ رمسيس

الصورة الفيلمية من خالل داللتها باقي األحداث اليت ستحدث، وجنح املخرج يف نقل الداللة من خالل التعبري 

للعقل من خالل املدلول يف صورته الذهنية بإقامة عالقة منطقية ملا سيحدث من 

ورة الصّ  أنّ ب ،"يوري لوتمان"وهذا ما يشري إليه 

فتها التواصلية ذلك الواقع الذي جتسده الصورة الذهنية 

العشر جارة ويظهر يف املشهد لقطة احل"الواقع ذاته، 

، فتأيت اللقطات متسلسلة  )1("ابع حواري سردي بني الشخصيتني

اول ا حتُ بعمل املونتاج الذي ساعد على نقل فكرة ورؤية املخرج، فاللقطات جاءت مرتاسلة ومنطقية لدرجة أ�ّ 

  .صياغة فكرة  مضمرة، وتكرار نفس اللقطة يوحي على وجود عالقة بني نص الصورة الظاهر ونص الصورة اخلفيّ 
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نحو تالزم وظيفي ألنساق العالمة(تحليل أيقوني لمشهد الحجارة  والضربات العشر

  :مشهد الحجارة

غري مباشرة، فتتجاوز اللغة احلوارية املباشرة  وظيفة اتصاليةعلى  ب وموسىيستند خطاب الصورة بني الرّ 

 عن واقع الشخصية، فحني يأمر الرّ ال تعّرب  غة يف املشهد، فاللّ الوظيفة المرجعية أو السياقية

رمسيسبإخراج العبيد من مصر، ال حيدثه عن الضربات العشر اليت سيوجهها ل

الصورة الفيلمية من خالل داللتها باقي األحداث اليت ستحدث، وجنح املخرج يف نقل الداللة من خالل التعبري 

للعقل من خالل املدلول يف صورته الذهنية بإقامة عالقة منطقية ملا سيحدث من  حاملرّمز الذي يسم

وهذا ما يشري إليه  ،أحداث مستقبلية، وهي متثل املرجع أو احلدث الفعلي يف الواقع

فتها التواصلية ذلك الواقع الذي جتسده الصورة الذهنية ا تنقل اللغة بوظياأليقونية ال تنقل الواقع بصورة مباشرة، إمنّ 

الواقع ذاته،  جيّسدمن خالل عملية تأويلية هلا وإسقاطها مع املرجع الذي 

ابع حواري سردي بني الشخصيتنييب يف تتابع زمين سردي مع تت

بعمل املونتاج الذي ساعد على نقل فكرة ورؤية املخرج، فاللقطات جاءت مرتاسلة ومنطقية لدرجة أ�ّ 

صياغة فكرة  مضمرة، وتكرار نفس اللقطة يوحي على وجود عالقة بني نص الصورة الظاهر ونص الصورة اخلفيّ 

                                         

  . ثا321: 

 لقطة تشكيل الحجارة

الفصل التطبیقی     

تحليل أيقوني لمشهد الحجارة  والضربات العشر -خامسا 

مشهد الحجارة -1

يستند خطاب الصورة بني الرّ 

الوظيفة المرجعية أو السياقيةبينهما إىل 

بإخراج العبيد من مصر، ال حيدثه عن الضربات العشر اليت سيوجهها ل

الصورة الفيلمية من خالل داللتها باقي األحداث اليت ستحدث، وجنح املخرج يف نقل الداللة من خالل التعبري 

املرّمز الذي يسم األيقوين

أحداث مستقبلية، وهي متثل املرجع أو احلدث الفعلي يف الواقع

األيقونية ال تنقل الواقع بصورة مباشرة، إمنّ 

من خالل عملية تأويلية هلا وإسقاطها مع املرجع الذي 

يب يف تتابع زمين سردي مع تتالذي يضعها الصّ 

بعمل املونتاج الذي ساعد على نقل فكرة ورؤية املخرج، فاللقطات جاءت مرتاسلة ومنطقية لدرجة أ�ّ 

صياغة فكرة  مضمرة، وتكرار نفس اللقطة يوحي على وجود عالقة بني نص الصورة الظاهر ونص الصورة اخلفيّ 

  

  

  

                                                          

: د56 :فيلم اخلروج -)1(

لقطة تشكيل الحجارة -15ل
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ة أبعاد داللية وثقافية، فالتشكيل ة تأويالت، ونستخلص عدّ املشهد عدّ نستطيع أن نقيم من خالل هذا 

، فجزئيات احلجارة لية �سم مثلثيالداليل للقطات املتسلسلة للحجارة العشر تعمل على تقدمي صورة بصرية شك

ى مستوى أما عل) 1،مث2،مث 3،مث 4( سلم تنازيل بالنسبة لعدد احلجارة من منظور بنائي أو معماري يقوم على 

الضربات تأيت  ، وأنّ رمسيسالبناء، فهو يتعاىل ويرتفع،  وهنا داللة على وجود تصاعد يف الصراع بني الرب و 

يب للبناء وفق تسلسل عملية الوضع وفق الواحدة تلو األخرى وليس دفعة واحدة، ويقابل هذا  زمن تشكيل الصّ 

  .لعملية البناء على مستوى  مونتاج اللقطاتترتيب منظم ومنسجم، ويقابله  نسق يف الزمن التعاقيب 

"اجليشطالت"وفقا لنظرية 
*

األضالع مع فقدان رأس  متساوييأخذ صورة مثلث  )15ل(يف  البناء فإنّ  

املثلث، مما يستدعي ملئ الفراغ، لكن الفراغ ضمنيا ميثل أيقونة خفية أخرى، حتيلنا إىل ربطها بسياق معريف لرمزية 

  .املثلث يف الثقافة اليهودي واملصرية على السواء

  

  

    

  

  . من إعداد الطالب: المصدر

                                                           
*
عن احلركة الظاهرية يف أملانيا، ويرجع انتشار النظرية يف الواليات ) Wertheimer 1912فر�يمر (يعتقد أن حركة اجلشطلت قد أطلقتها مقالة  - 

، )1948Koffka- 1886كوفكا (، و)Cohler 1962-1887كوهلر (األمريكية إىل اثنني من مفحوصي فر�يمر يف دراساته األوىل ومها 

 وفق هذه النظرية املشكالت ، وحلتعين الصيغة أو الشكل ويرجع الفضل إىل كوهلر يف توجيه اهتمامات مدرسة اجلشطلت إىل التعلم، وكلمة جشطلت

وائل فاضل علي، ملخص نظريات التعلم، : ينظر مقال(، يأيت نتيجة اإلدراك الكلي واالستبصار للموقف، وليس نتيجة إلدراك أجزاء من املوقف

  )الدمنارك
- https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-11445.doc 

 الفراغ الباني

حجارات 4  

حجارات 4  

حجارات 4  

حجرات عشر  

 تحديد الفراغ الباني : 12رقم شكل
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م الفيلم قدّ  ل مثلت يف واجهاته الثالث، ونصّ 

العشر، باحلجر الذي  احلجارةم صانعوا األهرامات املصرية وآثارهم، وهنا ترتبط رمزية 

ب إشارة إىل العبيد والظلم ثي للحجارة من طرف الرّ 

، من خالل جتسيد الضربات العشر ب لالنتقام هلم

مبقدار العذاب الذي  سيسلط العذاب على رمسيس،

    

بأيقونات يف  لَ ثّ باألحجار، قد مُ  البناء

 سياق الصورة وداللة الفراغ الباني

   الترميز األيقوني لتمثيل الحجارة      
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ل مثلت يف واجهاته الثالث، ونصّ ميكننا أن نربط بناء مثلث احلجارة  بشكل اهلرم الذي يشكّ 

م صانعوا األهرامات املصرية وآثارهم، وهنا ترتبط رمزية العبيد على أساس أ�ّ 

ثي للحجارة من طرف الرّ يستعمله العبيد يف بناء األهرام، وبالتايل فعل التشكيل املثلّ 

ب لالنتقام هلمواالستبداد والتعذيب الذي يعيشونه، وهي تنبيه ووعيد من الرّ 

سيسلط العذاب على رمسيس، هأنّ وقومه، وكأن الّرب يوحي إىل  رمسيس

  .ةبسلطته املتجربّ هرامات، على العبيد من أجل بناء األ

  

    

  .من إعداد الطالب

البناءنالحظ الفراغ الذي تركه  13و 12رقم نيالشكل من خالل

   :الرتميز املاسوين على النحو اآليت

  .من إعداد الطالب

سياق الصورة وداللة الفراغ الباني:13رقم شكلال

الترميز األيقوني لتمثيل الحجارة      : 14الشكل رقم

الفصل التطبیقی     

ميكننا أن نربط بناء مثلث احلجارة  بشكل اهلرم الذي يشكّ 

العبيد على أساس أ�ّ 

يستعمله العبيد يف بناء األهرام، وبالتايل فعل التشكيل املثلّ 

واالستبداد والتعذيب الذي يعيشونه، وهي تنبيه ووعيد من الرّ 

رمسيساليت تنزل على 

على العبيد من أجل بناء األ هوطه سلّ 

  

  

  

  

من إعداد الطالب: المصدر

من خالل

الرتميز املاسوين على النحو اآليت

  

   

  

من إعداد الطالب: المصدر
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ختتص بتوفري منح دراسية ومهنية   "للروتاري"وهي مؤسسة تابعة  )1(:وتاريةاملؤسسة الرّ يف ا�سم ورد اسم  

  وبلغت ميزانيتها يف ، واخلربات للمشاريع اخلدمية اليت تقوم �ا أندية الروتاري حول العامل كما توفر دعماً من املال

ومن املشاريع  ،طالب 1200وتوفر دعما سنويا ملا يقرب من  مليون دوالر 118حوايل  2005-2004عام 

  نادي الاليونز هو من أكرب النوادي يف العامل، الروتاري توفري مصل شلل األطفال حول العامل اهلامة اليت يدعمها

 نوادي"جاء اسم ، بلد حول العامل 200مليون عضو يف 1.35وتقريبًا  ،نادي ألف ربعنيمخسة وأويضم حوايل 

  :لة باإلجنليزيةهلذه اجلم اختصار األحرف األوىل من "يونزال

"Liberty, Intelligence, Our Nations Safety"  

  .   اليهود ضمري مسترت يعود على :شعبنا ]أمن لشعبنا  ،ذكاء  ،حرية [ : أي 

قورن "للمثلث واألحجام والصخور داللة تارخيية عند املصريني واليهود، واملسيحيني، ففي العهد القدمي، 

كر يف اخلروج الذي ذَ َرد َ ، وَ )2("االستناد عليه، وتعود هذه املقارنة ثالث مرات يف املزمورالرب بصخرة ألنه ميكن 

وكلهم ...إن آباءنا كلهم كانوا تحت الغمام وكلهم جازوا البحر «س، يف الرسالة األوىل ألهل كورنتس، عنه بولْ 

حدا شربوا شرابا روحيا واحدا،   اصطبغوا على يد موسى في الغمام وفي البحر، وكلهم شربوا شرابا روحيا وا

تعترب النجمة على أحد "ويف التوراة، ، )3(»فأنهم كانوا يشربون من الصخرة الروحية، والصخرة كانت المسيح

، وهي نفس النجمة املتوقدة اليت رأى فيها )18-24(األلقاب املعطاة للمسيح من قبل موسى، مث يف سفر األعداد 

الكعبة، لكي حيمي  د يف مكةومن جهة أخرى كان على إبراهيم عليه السالم أن يشيّ ، )4("فيتاغورت رمز الكمال

ل من غري املسلمني، لكنه أصبح رمزا  فيها حجرا أسوداً سقط من السماء، معروفا من العرب قبل اإلسالم، واملبجّ 

                                                           

(1) - http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr. 

  .368الرموز يف الفن ـ األديان ـ احلياة ،ص  :سرينج  فيليب - )2(

  .10-1اآلية: رسالة كورتنس األوىل: األصحاح العاشر - )3(

  .  388، 387صص الرموز يف الفن ـ األديان ـ احلياة ،: سرينج  فيليب - )4(
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حجر بالكعبة مقدس احلجر األسود مقدس وكل و  ،كونيا لإلسالم، مركزا يدور حول احملمديون ليصلون صال�م

فيه من مقدسات كجبلي أو صخريت الصفا واملروة من شعائر اهللا ومن  وكذلك ما ،بيت اهللا احلرام مقدس ألنّ 

﴾إ�نّ� ا��ّ��َ� وَا�ْ�َ�ْوَةَ �ِ� �َ�َ��ِ�ِ ا��ّ�ِ﴿:  حرمات اهللا فقد قال اهللا
فا واملروة فإنك تقّبل شعائر اهللا وهو فلو قّبلت الصّ ، )1(

َ�ّ��َ �َ��ْ�َ�ْ �َ�ْ�َ�ْ�َ إ��ّ��َ �ِ��ْ�َادِ ﴿:وقد ّمسى اهللا واديًا بالوادي املقدس، التعظيم والتقديس ال العبادةمن قبيل  إ��ِّ� أ��َ� ر

َ�ّ��ُ �ِ��ْ�َادِ ا�ْ�ُ�َ�ّ�سِ �ُ�ًى﴿وقوله ، )2(﴾ىا�ْ�ُ�َ�ّ�سِ �ُ�ً ﴾إ�ذْ �َ�دَاهُ ر
ادْ�ُ�ُ�ا �َ� �َ�ْمِ ﴿ ،وّمسى أرضًا باألرض املقدسة ،)3(

 يف قوله عز وجل وورد يف القرآن الكثري من ألفاظ احلجر وارتباطها بالنار، مثال، )4(﴾ا���رْضَ ا��ُ�َ�ّ��َ�َ

﴾وَا�ْ�ِ�َ�رَةُ ا��ّ��سُ  وَ�ُ�دُ�َ� ا�ّ��ِ� ا��ّ��رَ  �َ��ّ��ُ�ا﴿
، وهذا ما يوحي اهللا عز وجلّ ، وإىل غري ذلك من األلفاظ الدالة على قدرة )5(

  .خر أو احلجر يف الديانات والثقافات املختلفة ال يسعنا املقام لذكرها كلهارمزية الصّ إىل 

اهللا يستطيع أن يرى  أنّ  إلىيشير «ه ن عن هذا الرمز بأنّ و املاسونيريى ا العني ا�سدة يف أعلى اهلرم، فأمّ 

للماسونية و التابعون الوصول إلى أعماق القلوب، و لكن مقابل هذا يقول الدارسون  ببصره كل شيء حتى

فهم يسعون إىل السيطرة  ،)6(»لها بأن هذه العين ليست عين اهللا، و هي في الواقع ليست إال عين الشيطان

  .على كل العامل و يف اعتقادهم أن هذه العني ترى كل شيء حىت سيطر�م

  :مشهد الضربات العشر -3

وقومه وعددها عشرة  "رمسيس"الرب لـحبسب ترتيب أحجار املثلث فإن كل حجرة متثل ضربة يوجهها 

قتل  -الجراد-القصف والصاعقة -الوباء والطاعون - اليرقات -الذباب -البعوض -الضفادع -الدم(

  ).وجنوده في البحر رمسيسغرق  -الولد البكر

                                                           

  .158اآلية: البقرة سورة - )1(

  .12اآلية: سورة طه - )2(

  .16اآلية: سورة النازعات - )3(

  .21اآلية: سورة املائدة - )4(

  .24اآلية:  سورة البقرة - )5(

  .388الرموز يف الفن ـ األديان ـ احلياة ،ص:سرينج  فيليب - )6(
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ويرافق مشاهد الضربات تربيرات من طرف الكهنة 

يف مشهد حواري  كما يظهر"خروج اليهود، 

، لكن الرب يبقى مصرا على تسليط العذاب املرة تلوى األخرى، حىت يسمح 

ربة العاشرة وهي الغرق يف البحر، والشيء املهم هو ارتباط هذه الضربات 

بالقدرة اخللق يف الكون، وهي تتالقى بطريقة أو أخرى مع العناصر اخلمس اليت تناولناها سابقا، فمشهد جتسيد  

الل مشاهد الضربات ونقدم اآلن ها الّسيميائي يستمر يف عرض تلك القوى من خ

  :تفصيل لكل الضربات ورمزيتها وأبعادها الداللية، من خالل تقطيع لقطات من املشاهد العامة
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ويرافق مشاهد الضربات تربيرات من طرف الكهنة  ،تأيت هذه املشاهدة القاسية يف أزمنة تسلسلية متتابعة

خروج اليهود،  "رمسيس"بيولوجي، ويف كل مرة  يرفض و  فيزيائي

، لكن الرب يبقى مصرا على تسليط العذاب املرة تلوى األخرى، حىت يسمح )1("ب وموسىخالف  بني الرّ 

ربة العاشرة وهي الغرق يف البحر، والشيء املهم هو ارتباط هذه الضربات بذلك الضّ  وج، ويتمَّ 

بالقدرة اخللق يف الكون، وهي تتالقى بطريقة أو أخرى مع العناصر اخلمس اليت تناولناها سابقا، فمشهد جتسيد  

ها الّسيميائي يستمر يف عرض تلك القوى من خعدِ كونية الطبيعة من خالل بُ 

تفصيل لكل الضربات ورمزيتها وأبعادها الداللية، من خالل تقطيع لقطات من املشاهد العامة

  ):نهر الحياة(ضربة الدم على وادي النيل

    

                                         

  . ثا 02: د31: سا

 لقطة خروج التماسيح والّدم   - 16ل

الفصل التطبیقی     

تأيت هذه املشاهدة القاسية يف أزمنة تسلسلية متتابعة

فيزيائي ،بأن األمر طبيعي

خالف  بني الرّ  حوار

وج، ويتمَّ هلم يف األخري باخلر 

بالقدرة اخللق يف الكون، وهي تتالقى بطريقة أو أخرى مع العناصر اخلمس اليت تناولناها سابقا، فمشهد جتسيد  

كونية الطبيعة من خالل بُ 

تفصيل لكل الضربات ورمزيتها وأبعادها الداللية، من خالل تقطيع لقطات من املشاهد العامة

ضربة الدم على وادي النيل -أ

  

  

  

  

  

  

  

                                                          

سا01 :فيلم اخلروج -)1(
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م والروح اجلسدية اليت تسري فيه، وتوظيف رمزية الدّ إن الدم عنصر من عناصر حياة اإلنسان، و ميثل احلياة 

م لونه أمحر، وهو رمز للموت واملشاهد القاسية، وعلى العنف ، حيمل دالالت كثرية، فالدّ )النهر(مع رمزية املاء 

املصريون يبحثون عن ماء صاحل  حمار، وهو ما حدث داخل النهر حني ماتت مجيع األمساء، وأصبوالقتل والدّ 

مجيع مياه وادي النيل، وهي عقوبة  ماء الذي جابَ اء التلوث بالدّ اء من جرّ ا للمّ فاإلنسان هنا أصبح فاقدً للشرب، 

 )1، تثنية9تكوين( والدم في العقد القديم في التوراة رمز للروح«طه يف األرض، على ظلم اإلنسان و وتسلّ 

العديد من اآليات يف سفر  ردَ اليهودية بكثرة، وقد وَ ر الّدم يف الشعائر كما حيضُ ، )1(»وهو رمز للطاقة الحيوية

ب إىل ذبح اجلدي وطالء عتبات املنازل من أجل إنقاذ كل ولد بكر عرباين، اخلروج، منها آيات القربان، ودعوة الرّ 

وأنا أجتمع بك هناك، «: ، فقد ورد يف سفر اخلروجاإلنسانمع  الربرمز للفداء ومقابلة م عن اليهود فالدّ 

وملاذا اختار اهللا هذا املكان  ، )2(» لم معك من على الغطاء من بين الكروبيم اللذين على تابوت الشهادةوأتك

أّن إلى هذا « :"سفر الالويين"مع اهللا القدوس؟ ، اإلجابة اليت نفهمها من  اخلطّاءكنقطة التقاء اإلنسان 

الّكفارة العظيم، ومعه الدم الذي المكان كان يدخل رئيس الكهنة كل سنة، كممثل لكل الشعب، في يوم 

 كانية االقرتاب إىل اهللا من جديد فعلى أساس الّدم أصبح لإلنسان اخلاطئ إم ، )3( »يرشه على وجه الغطاء

، يتحدث عن "12سفر اخلروج "ومن أهم الفصول اليت تتحدث عن أمهية الدم كأساس العالقة مع الرب، ففي 

ب منهم يف بيت العبودية يف أرض مصر، بعد ذبح خروف الفصح، فطلب الرّ الليلة اليت فيها خرج شعب اهللا من 

 يأخذون لهم كل واحد شاة« :كي ينجو األبكار من ضربة املهلك، القيام بعدة طقوسلتلك الليلة 

ويكون  يذبحه كل جمهور الجماعة، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا، ..صحيحة

                                                           

  .252الرموز يف الفن ـ األديان ـ احلياة ،ص: سرينج فيليب -)1(

  .22/25: سفر اخلروج -)2(

  .16:الالوينيسفر  -)3(
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م تعرب عن حياة داللة الدّ ف ،» (1)عالمة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكملكم الّدم 

اإلنسان بالنسبة لليهود ومن يطبق تعاليم اهللا، ومن ال يطبق تعاليمه من غريهم ميوت ولده البكر، وبالتايل يصبح 

  .ميثل العالقة اجلدلية بني املوت واحلياة وتدخل اإلله فيها

، فما داللة التمساح يف حتويل النهر إىل دمٍ  كسببٍ ر التماسيح  نص الفيلم صوّ  امللفت لالنتباه أنّ  والشيء

 اة، ويف التور "سوبيك"عند املصريني رمزا لفتح البالد وهو رمز اإلله  "التمساح"عند املصريني واليهود؟، يعترب 

دم ارفع آيا ابن «: 32،  جند يف إصحاح)2()6- 16- 32حزقيال( ربيعب العّ الشّ  يعترب رمزا لفرعون مصر، عدوّ 

 بأنهاركاندفقت ، نظير تمساح في البحار وأنت األممشبل  ، أشبهتمرثاة على فرعون ملك مصر وقل له

حلظة هجوم التماسيح على اإلنسان "وهذا ما يقارب نص الفيلم ، )3(»أنهارهموكدرت الماء برجليك وعكرت 

، حيث مت تصوير خروج التماسيح بطريقة عجيبة، فاملشهد جاء يف إىل آخرهماء ر النهر بالدّ وعلى بعضها، فتعكّ 

تسلسل زمين ومكاين، حيث تظهر حركة التماسيح وسط نباتات مث تتخّفى داخل املاء إىل غاية ظهورها على 

ه ، إضافة لعيش)األرض واملاء(أول شيء ملفت يف تصوير املشهد هو ظهور التمساح كحيوان برمائي  ،)4("السطح

وسط النباتات، وكل هذه الفضاءات السردية للمشهد متثيل لعناصر احلياة، لكن مبجرد ظهورها على السطح ومع 

تغريات اجلو والظالل والنور اليت وظّفها املخرج أثناء عملية املونتاج، فسرد هذه الفضاءات تعّرب عن بعد فلسفي 

، فقط مكاملخرج بتصوير مشاهد موت صائدي للسّ  كتفشران للحياة واملوت، مل يلتغريات الزمان واملكان، كمؤ 

وحىت التماسيح أكلت بعضها البعض، أي أن تعاقب الزمان يقابله ظالم ، كموت اإلنسان، واألمساصورة  بل مرّر 

،  واملنظور الفلسفي للحياة واملوت يقابل هذا التسلسل الزماين )ضوء النهار( ، نور فوقيّ )النهر( ظالم حتيتّ (ونور، 

                                                           

  .3/13: سفر اخلروج -)1(
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، باحثا عن تفسري إله موسى إال أنه حتدى

ث انقالب على آهلة مصر املزعومة، وهنا جتسيد 

رمزية السمك "ور ضاملخرج على إبراز عدة قرائن ترميزية يف هذا املشهد، مثل ح

واإلله التمثال يغرق وسط مك، عنصر غداء اإلنسان، 

ويرمز السمك يف الثقافة املصرية مبعىن مرادف للفم، أل�ا تنتفخ، 

ب ر املخرج قدرة الرّ للخصب والوفرة والعطاء، ويف الفيلم صوّ 

  .لقو�م وغدائهم الدائم اَ يه جلميع آهلتهم اليت يعتربو�ا مصدر 

   ثورة التمساحلقطة  - 17ل
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إال أنه حتدى املكاين يف خلق الكون اإلهلي ، ورغم ضعف فرعون أمام هذه اللعنة

ث انقالب على آهلة مصر املزعومة، وهنا جتسيد د، فيح منطقي هلذه الظاهرة الكونية، ما جعله يف دهشة وغرابة

   .، وهي صراع اآلهلة

      

املخرج على إبراز عدة قرائن ترميزية يف هذا املشهد، مثل ح مدُ عْ يَـ من جحهة أخرى 

مك، عنصر غداء اإلنسان، ، والتمثال اإلله داخل الصورة الدموية، فالسّ 

ويرمز السمك يف الثقافة املصرية مبعىن مرادف للفم، أل�ا تنتفخ، "الدماء، واإلنسان يبقى يف حرية من أمره، 

للخصب والوفرة والعطاء، ويف الفيلم صوّ  اً رمز  ، وأيضا تعدّ )1("ستثارك بشوكها عندما تُ 

يه جلميع آهلتهم اليت يعتربو�ا مصدر وقومه من خالل حتدّ  على قطع الغداء عن فرعون

                                         

  .209الرموز يف الفن ـ األديان ـ احلياة ، ص 

 اإلله التمساح سوبيك معبد كوم، مصر، عصر البطالمة

الفصل التطبیقی     

املكاين يف خلق الكون اإلهلي ، ورغم ضعف فرعون أمام هذه اللعنةو 

منطقي هلذه الظاهرة الكونية، ما جعله يف دهشة وغرابة

، وهي صراع اآلهلةالعامة لفكرة الفيلم

  

 

  

  

  

من جحهة أخرى 

، والتمثال اإلله داخل الصورة الدموية، فالسّ "واإلنسان

الدماء، واإلنسان يبقى يف حرية من أمره، 

ك بشوكها عندما تُ وتشوّ 

على قطع الغداء عن فرعون

  

  

  

                                                          

الرموز يف الفن ـ األديان ـ احلياة ، ص :سرينج  فيليب -)1(

اإلله التمساح سوبيك معبد كوم، مصر، عصر البطالمة: 05صورة رقم



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

بعد ضربة تلويث ماء النهر بالدم خترج أعداد هائلة من الضفادع إىل الساحات وقصر فرعون، لتمتلئ الدنيا 

ب لتكون فاختارها الرّ  "العلجوم"سون ضفدعة 

، وهنا تأيت )1("كانت ترمز للحياة، وبعث احلياة يف مستنقع بدئي

ويف اللقطة دخول الضفادع إىل مرقد زوجة 

أكثر من  ت، فاستطاع أن يعرب عن حالة الفزع لدى األنثى الذي تتحسس من مثل هذه الربمائيا

طني يف فن القرون الرجل، والتوراة تتحدث عن ثالث نفوس غري طاهرة مثل الضفادع، والعالجيم هي رمز الشيا
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  : ضربة خروج الضفادع

    

بعد ضربة تلويث ماء النهر بالدم خترج أعداد هائلة من الضفادع إىل الساحات وقصر فرعون، لتمتلئ الدنيا 

سون ضفدعة قرف، مل يستطع آل فرعون حتمله، فاملصريون كانوا يقدّ 

كانت ترمز للحياة، وبعث احلياة يف مستنقع بدئي"هلم عدو، فتدخل بيو�م ومراقدهم، يف حني 

ويف اللقطة دخول الضفادع إىل مرقد زوجة "الداللة النفسية اليت صنعتها الضفادع املشمئزة يف نفوس املصريني، 

، فاستطاع أن يعرب عن حالة الفزع لدى األنثى الذي تتحسس من مثل هذه الربمائيا

الرجل، والتوراة تتحدث عن ثالث نفوس غري طاهرة مثل الضفادع، والعالجيم هي رمز الشيا

  .طني رمز إىل االنتصار على الشرتعترب الشياالوسطى املسيحي، و 

                                         

  .161الرموز يف الفن ـ األديان ـ احلياة ، ص 

  .ثا 57: د24:  سا

   لقطة خروج الضفادع - 18ل

الفصل التطبیقی     

ضربة خروج الضفادع -ب

  

  

  

  

  

  

  

بعد ضربة تلويث ماء النهر بالدم خترج أعداد هائلة من الضفادع إىل الساحات وقصر فرعون، لتمتلئ الدنيا 

قرف، مل يستطع آل فرعون حتمله، فاملصريون كانوا يقدّ �م، أمر مُ 

هلم عدو، فتدخل بيو�م ومراقدهم، يف حني 

الداللة النفسية اليت صنعتها الضفادع املشمئزة يف نفوس املصريني، 

، فاستطاع أن يعرب عن حالة الفزع لدى األنثى الذي تتحسس من مثل هذه الربمائيا)2("فرعون

الرجل، والتوراة تتحدث عن ثالث نفوس غري طاهرة مثل الضفادع، والعالجيم هي رمز الشيا

الوسطى املسيحي، و 

                                                          

الرموز يف الفن ـ األديان ـ احلياة ، ص :سرينج  فيليب -)1(

سا01: فيلم اخلروج –)2(



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

ُمدَّ َيَدَك بَِعَصاَك َعَلى األَنـَْهاِر َوالسََّواِقي َواآلَجاِم 

�َ�َ�ْ�ِ�ُ ا��ّ����َ�نَ �َ��رْ�َ�ْ�َ� ﴿:كما ورد يف نص القرآن الكرمي قوله عز وجل

 ص كعقاب رمزٌ وجتليها يف النّ ، )2(﴾وَا�ْ�َ�َادَ وَا�ْ�ُ�ّ���َ وَا��ّ���َ�دِعَ وَا��ّ��مَ آ�َ�تٍ �ّ���َ�ّ����َتٍ �َ��ْ�َ�ْ�َ�ُواْ َو�َ��ُ�اْ �َ�ْ�ً� �ّ���ْ�ِ�ِ��

ويف "ه إىل مستنقع غري صاحل للحياة، للرتهيب والتخويف، وخروج الضفادع من النهر داللة على نتانته وعلى حتولّ 

ا، هي ، لكن يف إشارة أخرى منّ )3("ث بالدم

  .ا وجدت فضاءها اخلصب الذي تتغذى منه وتتكاثر وبذلك تغزوا األرض وكل األمكنة

   البعوض والذباب واليرقات والجراد
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ُمدَّ َيَدَك بَِعَصاَك َعَلى األَنـَْهاِر َوالسََّواِقي َواآلَجاِم : ُقْل ِلَهاُرونَ « :سىو قال الّرّب مل يف سفر اخلروج

كما ورد يف نص القرآن الكرمي قوله عز وجل، )1(» َوَأْصِعِد الضََّفادَِع َعَلى َأْرِض ِمْصرَ 

وَا�ْ�َ�َادَ وَا�ْ�ُ�ّ���َ وَا��ّ���َ�دِعَ وَا��ّ��مَ آ�َ�تٍ �ّ���َ�ّ����َتٍ �َ��ْ�َ�ْ�َ�ُواْ َو�َ��ُ�اْ �َ�ْ�ً� �ّ���ْ�ِ�ِ��

للرتهيب والتخويف، وخروج الضفادع من النهر داللة على نتانته وعلى حتولّ 

ث بالدما عن احلياة بعد أن تلوّ نص الفيلم تفسري من الكهنة أ�ا خرجت حبثً 

ا وجدت فضاءها اخلصب الذي تتغذى منه وتتكاثر وبذلك تغزوا األرض وكل األمكنةداللة على تكاثرها أل�ّ 

  :خروج البعوض والذباب واليرقات والجراد

    

                                         

5.  

133.  

  .ثا26: د 26: سا

البعوض والذباب واليرقات والجرادلقطة خروج  - 19ل

الفصل التطبیقی     

يف سفر اخلروج

َوَأْصِعِد الضََّفادَِع َعَلى َأْرِض ِمْصرَ 

وَا�ْ�َ�َادَ وَا�ْ�ُ�ّ���َ وَا��ّ���َ�دِعَ وَا��ّ��مَ آ�َ�تٍ �ّ���َ�ّ����َتٍ �َ��ْ�َ�ْ�َ�ُواْ َو�َ��ُ�اْ �َ�ْ�ً� �ّ���ْ�ِ�ِ��

للرتهيب والتخويف، وخروج الضفادع من النهر داللة على نتانته وعلى حتولّ 

نص الفيلم تفسري من الكهنة أ�ا خرجت حبثً 

داللة على تكاثرها أل�ّ 

خروج البعوض والذباب واليرقات والجراد ضربات -ج

  

  

  

  

  

  

  

                                                          

8/5: سفر اخلروج  -)1(

133: سورة األعراف -)2(

سا01: فيلم اخلروج –)3(
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بعد خروج احليوانات الربمائية اليت متثل طبقة سفلية وحتديها لآلهلة، يأيت دور احليوانات اليت تعيش يف 

جة ارة باإلنسان، والبعوض رمز للضّ احلشرات الضّ ، وهي متثل الطبقة العلوية، وخيرج أنواع من )اهلواء(السماء 

ا اجلراد فيمثل  ، أمّ )1(»وقد ُأسندت األسماء إلى آالت ذات دوالبين مسؤولة عن تلوث حاد«واالنزعاج، 

ففي العهد القديم «كانت اجلرادة على عالقة طبيعية بربة فن احلقول عند القدماء، ، فات الزراعةكاهنة من  ربّ 

فاجلراء  ،)2(»اآلشوريين، وتستخدم الصورة نفسها لتشتيت اآلشوريين لغزومراجل الجراد يمكن أن ترمز 

ل يف الغداء كما أشرنا سابقا، فإله موسى يستعمل ثّ مَ ُــ يقضي على عنصر احلياة امل بالتايل يأكل الزرع وكل احملاصيل

 اإلنسان ملرتبة احليوان، يأيت هذا األخري ليقضيَ  زلُ نْ املوازي للموت، فحني يَـ الضربة هنا مبا جتسده قوته يف اخللق 

 ة أثناء هجوم اجلراد، وهي النخيلة رموز رئيسعدّ  ذائه الرئيسي، واستعمل املخرج،غ قطعه عن طريق يتُ عليه وميُ 

َك َعَلى َأْرِض ِمْصَر َألْجِل ُمدَّ َيدَ «، ولقد ورد يف سفر اخلروج، )20نظر لأ( واحلقول الزراعية، ومثار األشجار

ُموَسى َعَصاُه َعَلى  َفَمدَّ  ...اْلَجَراِد، لَِيْصَعَد َعَلى َأْرِض ِمْصَر َويَْأُكَل ُكلَّ ُعْشِب اَألْرِض، ُكلَّ َما تـَرََكُه اْلبَـَردُ 

َوَلمَّا َكاَن الصََّباُح، َحَمَلِت . َأْرِض ِمْصَر، َفَجَلَب الرَّبُّ َعَلى اَألْرِض رِيًحا َشْرِقيًَّة ُكلَّ ذِلَك النـََّهاِر وَُكلَّ اللَّْيلِ 

وصول على إمدادا�ا وتوجيها�ا للمتثيل لعالقة اجلراد حبركة الرياح، فهو يعتمد وهذا ، )3(»الرِّيُح الشَّْرِقيَُّة اْلَجَرادَ 

الفيلم حركة اجلراء مرافقة حلركة الريح من خالل حركة الكامريا امللتوية، باإلضافة لعمليات  رَ وصوّ "اصيل، إىل احمل

يف  ، كما ورد يف القرآن الكرمي أيضا)4("املونتاج املتقطعة، والصورة اخلارجية للجراد املضافة لصور اللقطات املتعددة

متاثيل اآلهلة اجلراد حول  لتفافانالحظ أيضا حركة  .يف اآلية السالفة الذكرموسى عليه السالم صورة اجلراد ة قص

يف مشهد صراع  ، وضعف آهلة فرعون اليت يعتمد عليها يف حياته، وينتصر إله موسى مرة أخرىداللة على سيطر�ا

                                                           

  .206الرموز يف الفن ـ األديان ـ احلياة ، ص : سرينج فيليب -)1(

  .207ص  :املرجع نفسه -)2(

  .10/12: سفر اخلروج -)3(

  .ثا04:د26: سا01إىل غاية . ثا52: د25: سا01:  فليم اخلروج –)4(



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

وعدم رضوخه  وعناده تهعلى تعنّ " رمسيس
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رمسيس" ومع هذا يصرّ  ،الذين يربرون املوقف بأنّه طبيعيالكهنة 

  : ضربة الوباء والطاعون

  قضاء الجراد على المحاصيل الزراعية - 20ل

   ضربة الوباء والطاعون - 21ل

الفصل التطبیقی     

الكهنة اآلهلة وامللوك و 

  .  بللرّ 

  

  

  

  

  

  

ضربة الوباء والطاعون -د

  

  

  

  

  

  



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

وهي طاعون  ة صورللطاعون عدّ  نّ إ«": 

اللمفاوية، وطاعون تلوث الدم، والطاعون الرئوي وهو أخطر األنواع، وينتقل من خالل رذاذ 

رناه سابقا من نالحظ هنا ارتباط هذا املرض بأعضاء اإلنسان الداخلية، واخلارجية، وهو ما فسّ 

 نص الفيلمي على شاكلة عقاب مجاعي

غة غة الطاغون هي لّ يف حني عجز األطباء على مداواته، فحصد العديد من شعب مصر و ماشيتهم، وبالتايل لّ 

املوت، والعجز اإلنساين أمام مرض عجز كهنة وأطباء فرعون على إجياد حل لذلك، وقد يفّسر ظهور الطاعون 

  . ت �م يف األول

(1) - https://st-takla.org/books/helmy
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": وسيم فهمي جرجس" يقولاس، الطاعون وباء خطري يصيب النّ 

اللمفاوية، وطاعون تلوث الدم، والطاعون الرئوي وهو أخطر األنواع، وينتقل من خالل رذاذ 

نالحظ هنا ارتباط هذا املرض بأعضاء اإلنسان الداخلية، واخلارجية، وهو ما فسّ 

نص الفيلمي على شاكلة عقاب مجاعيوجاء يف ال عناصر التكوين يف الطبيعة ورمزيتها، وهو مرض قاتل ومدمر،

يف حني عجز األطباء على مداواته، فحصد العديد من شعب مصر و ماشيتهم، وبالتايل لّ 

املوت، والعجز اإلنساين أمام مرض عجز كهنة وأطباء فرعون على إجياد حل لذلك، وقد يفّسر ظهور الطاعون 

ت �م يف األولوىل كنتاج طبيعي لتلك اآلفات اليت  حلّ مباشرة بعد الضربات األ

  : ضربة القصف والصاعقة

                                         

takla.org/books/helmy-elkommos/biblical-criticism/1360.html 

   ضربة  العاصفة والقصف - 22ل

الفصل التطبیقی     

الطاعون وباء خطري يصيب النّ 

اللمفاوية، وطاعون تلوث الدم، والطاعون الرئوي وهو أخطر األنواع، وينتقل من خالل رذاذ  دالغد

نالحظ هنا ارتباط هذا املرض بأعضاء اإلنسان الداخلية، واخلارجية، وهو ما فسّ ، )1( »العطس

عناصر التكوين يف الطبيعة ورمزيتها، وهو مرض قاتل ومدمر،

يف حني عجز األطباء على مداواته، فحصد العديد من شعب مصر و ماشيتهم، وبالتايل لّ 

املوت، والعجز اإلنساين أمام مرض عجز كهنة وأطباء فرعون على إجياد حل لذلك، وقد يفّسر ظهور الطاعون 

مباشرة بعد الضربات األ

ضربة القصف والصاعقة -ه

  

  

  

  

  

  

  

                                                          



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

مرة لكل ياح العاصفة املدّ د، واملطر الغزير والرّ 

قطات يف اللّ  جتّسدع وخوف أوساط املصريني، 

مثال غارق يف السريعة اليت تربط انتصار إله موسى على آهلة املصريني، من خالل توظيف صورة عمود التّ 

هروب ، إضافة إىل  )22ل(واقفا أمام ساحة القصر والبَـَرُد ينزل على عليه

أوْ �َ�َ�ِّ�ٍ �ِّ�َ  ﴿ :القرآن الكرمي واعق من نصّ 

َ�َ�ْقٌ �َ�ْ�َ�ُ�نَ أ��َ��ِ�َ�ُ�ْ �ِ� آذَا�ِ�ِ� �ِّ�َ ا��ّ��َا�ِ�ِ �َ�َرَ ا�ْ�َ�ْتِ  ِ��َا��ّ��َ�ءِ �ِ��ِ �ُ�ُ�َ�تٌ وَرَ�ْ�ٌ و ويف موضع ، )1(﴾وَا��ّ���ُ �ُ�ِ��ٌ �ِ��ْ�َ��ِ�

والنص ، )2(﴾وَا�ْ�َ�ْ�َ�ُوا ا�ْ�ِ�ْ�َ�رًا وَ���ِّ� �ُ�ّ��َ� دَ�َ�ْ�ُ�ُ�ْ �ِ�َ�ْ�ِ�َ �َ�ُ�ْ �َ�َ�ُ�ا أ��َ��ِ�َ�ُ�ْ �ِ� آذَا�ِ�ِ�ْ وَا�ْ�َ�ْ�َ�ْا �ِ�َ��َ�ُ�ْ وَأ��َ�ّ�وا

القرآين هنا يثبت معىن االستكبار والغلو وعدم اإلميان بقدرته وعظمته، وهي متثيل دعوة موسى عليه السالم 

العذاب عليه بكل أشكاله  غم إنزالة يعود لكفره وتعذيبه لبين إسرائيل، على رُ 
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د، واملطر الغزير والرّ رَ هلية السماوية، وهي تنزيل البَـ يتجلى يف هذا املشهد، القدرة اإل

ع وخوف أوساط املصريني، لَ عد اخلاطف، كل هذا أحدث حالة هَ والرّ شيء، إضافة إىل الربق 

السريعة اليت تربط انتصار إله موسى على آهلة املصريني، من خالل توظيف صورة عمود التّ 

واقفا أمام ساحة القصر والبَـَرُد ينزل على عليه "رمسيس"، وكذلك 

واعق من نصّ عد والصَ زوجة فرعون خوفا من الرَ  ينْ ذُ أُ  تتناص لقطة سدِّ 

َ�َ�ْقٌ �َ�ْ�َ�ُ�نَ أ��َ��ِ�َ�ُ�ْ �ِ� آذَا�ِ�ِ� �ِّ�َ ا��ّ��َا�ِ�ِ �َ�َرَ ا�ْ�َ�ْتِ  ا��ّ��َ�ءِ �ِ��ِ �ُ�ُ�َ�تٌ وَرَ�ْ�ٌ و

وَ���ِّ� �ُ�ّ��َ� دَ�َ�ْ�ُ�ُ�ْ �ِ�َ�ْ�ِ�َ �َ�ُ�ْ �َ�َ�ُ�ا أ��َ��ِ�َ�ُ�ْ �ِ� آذَا�ِ�ِ�ْ وَا�ْ�َ�ْ�َ�ْا �ِ�َ��َ�ُ�ْ وَأ��َ�ّ�وا

القرآين هنا يثبت معىن االستكبار والغلو وعدم اإلميان بقدرته وعظمته، وهي متثيل دعوة موسى عليه السالم 

ة يعود لكفره وتعذيبه لبين إسرائيل، على رُ فرعون باإلميان، فيغفر له وكل مرّ 

  :ضربة قتل الولد البكر

                                         

19.  

06.  

الفصل التطبیقی     

يتجلى يف هذا املشهد، القدرة اإل 

شيء، إضافة إىل الربق 

السريعة اليت تربط انتصار إله موسى على آهلة املصريني، من خالل توظيف صورة عمود التّ 

، وكذلك )22ل(العاصفة

  .الناس

تتناص لقطة سدِّ 

َ�َ�ْقٌ �َ�ْ�َ�ُ�نَ أ��َ��ِ�َ�ُ�ْ �ِ� آذَا�ِ�ِ� �ِّ�َ ا��ّ��َا�ِ�ِ �َ�َرَ ا�ْ�َ�ْتِ  ا��ّ��َ�ءِ �ِ��ِ �ُ�ُ�َ�تٌ وَرَ�ْ�ٌ و

وَ���ِّ� �ُ�ّ��َ� دَ�َ�ْ�ُ�ُ�ْ �ِ�َ�ْ�ِ�َ �َ�ُ�ْ �َ�َ�ُ�ا أ��َ��ِ�َ�ُ�ْ �ِ� آذَا�ِ�ِ�ْ وَا�ْ�َ�ْ�َ�ْا �ِ�َ��َ�ُ�ْ وَأ��َ�ّ�وا ﴿، آخر

القرآين هنا يثبت معىن االستكبار والغلو وعدم اإلميان بقدرته وعظمته، وهي متثيل دعوة موسى عليه السالم 

فرعون باإلميان، فيغفر له وكل مرّ ل

  .وألوانه

ضربة قتل الولد البكر - و

  

  

  

                                                          

19اآلية: البقرة سورة -)1(

06اآلية: سورة نوح -)2(
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بح بتوصيات الذّ  موسى ب إىل األرض لقتل مجيع األطفال البكر لفرعون وقومه، بعد أن أمر

من " رمسيس"ق تعاليمه ممن مل يطبقوا، فحذر موسى 

ب على شكل غمامة ب، ونزول الرّ تصوير لتنفيذ اليهود ألوامر الرّ 

اليهود مغادرة من ب تسلم ويطلُ ب، وأخريا يسْ 

ِمْصَر  َأْرضِ  ِفي َوَهاُرونَ  ُموَسى الرَّبُّ  وََكلَّمَ 

ُكلَّ َجَماَعِة ِإْسَرائِيَل  َكلَِّما. ُهَو َلُكْم َأوَُّل ُشُهوِر السََّنةِ 

َوِإْن َكاَن  .اآلبَاِء، َشاًة لِْلبَـْيتِ  اْلَعاِشِر ِمْن هَذا الشَّْهِر يَْأُخُذوَن َلُهْم ُكلُّ َواِحٍد َشاًة ِبَحَسِب بـُُيوتِ 

ُكلُّ َواِحٍد . وسِ اْلبَـْيُت َصِغيًرا َعْن َأْن َيُكوَن ُكْفًوا ِلَشاٍة، يَْأُخُذ ُهَو َوَجارُُه اْلَقرِيُب ِمْن بـَْيِتِه ِبَحَسِب َعَدِد النـُّفُ 

ِحيَحًة ذََكًرا اْبَن َسَنٍة، تَْأُخُذونَُه ِمَن اْلِخْرفَاِن َأْو ِمَن 

ثُمَّ َيْذَبُحُه ُكلُّ ُجْمُهوِر َجَماَعِة . اْلَمَواِعِز َوَيُكوُن ِعْندَُكْم َتْحَت اْلِحْفِظ ِإَلى اْليَـْوِم الرَّاِبَع َعَشَر ِمْن هَذا الشَّْهرِ 

ِم َوَيْجَعُلونَُه َعَلى اْلَقائَِمتَـْيِن َواْلَعَتَبِة اْلُعْلَيا اْلبـُُيوِت الَِّتي  ِفي ُخُذوَن ِمَن الدَّ

ُكُلوا ِمْنُه َال تَأْ . َعَلى َأْعَشاٍب ُمرٍَّة يَْأُكُلونَهُ 

ُقوا ِمْنُه ِإَلى الصََّباحِ  َواْلَباِقي . رَْأَسُه َمَع َأَكارِِعِه َوَجْوِفِه، َوَال تـُبـْ

َأْرُجِلُكْم،  ِفي َقاؤُُكْم َمْشُدوَدٌة، َوَأْحِذيـَُتُكمْ 

َلَة، َوَأْضِرُب   َأْرضِ  ِفي فَِإنِّي َأْجَتازُ  ِمْصَر هِذِه اللَّيـْ

َوَيُكوُن َلُكُم . الرَّبُّ  َأنَا. َوَأْصَنُع َأْحَكاًما ِبُكلِّ آِلَهِة اْلِمْصرِيِّينَ 

َم َوَأْعبـُُر َعْنُكْم، َفَال َيُكوُن َعَلْيُكْم َضْربٌَة  لِْلَهَالِك ِحيَن فََأَرى الدَّ

226 

موسى"مقاربۀ سیمیوثقافیۀ لقصۀ   الفصل التطبیقی 

ب إىل األرض لقتل مجيع األطفال البكر لفرعون وقومه، بعد أن أمر

ق تعاليمه ممن مل يطبقوا، فحذر موسى ب أن يعرف من طبّ والطالء على اجلدران حىت يستطيع الرّ 

تصوير لتنفيذ اليهود ألوامر الرّ صدق، ففي املشاهد فرعون مل يّ 

ب، وأخريا يسْ عل الرّ عاجزا أمام فِ  رمسيسسوداء جتول الديار، واملدن، ويقف 

وََكلَّمَ « :مصر، ويف آيات سفر اخلروج توضح تعاليم الرب لبين إسرائيل

ُهَو َلُكْم َأوَُّل ُشُهوِر السََّنةِ  ،هَذا الشَّْهُر َيُكوُن َلُكْم رَْأَس الشُُّهورِ 

اْلَعاِشِر ِمْن هَذا الشَّْهِر يَْأُخُذوَن َلُهْم ُكلُّ َواِحٍد َشاًة ِبَحَسِب بـُُيوتِ 

اْلبَـْيُت َصِغيًرا َعْن َأْن َيُكوَن ُكْفًوا ِلَشاٍة، يَْأُخُذ ُهَو َوَجارُُه اْلَقرِيُب ِمْن بـَْيِتِه ِبَحَسِب َعَدِد النـُّفُ 

ِحيَحًة ذََكًرا اْبَن َسَنٍة، تَْأُخُذونَُه ِمَن اْلِخْرفَاِن َأْو ِمَن َتُكوُن َلُكْم َشاًة صَ . َعَلى َحَسِب ُأْكِلِه َتْحِسُبوَن لِلشَّاةِ 

اْلَمَواِعِز َوَيُكوُن ِعْندَُكْم َتْحَت اْلِحْفِظ ِإَلى اْليَـْوِم الرَّاِبَع َعَشَر ِمْن هَذا الشَّْهرِ 

ِم َوَيْجَعُلونَُه َعَلى اْلَقائَِمتَـْيِن َواْلَعَتَبِة اْلُعْلَياَويَأْ . ُخُذوَن ِمَن الدَّ

َلَة َمْشِوي�ا بِالنَّاِر َمَع َفِطيرٍ  َعَلى َأْعَشاٍب ُمرٍَّة يَْأُكُلونَهُ . َويَْأُكُلوَن اللَّْحَم تِْلَك اللَّيـْ

ُقوا ِمْنُه ِإَلى الصََّباحِ . نِيًئا َأْو طَِبيًخا َمْطُبوًخا بِاْلَماِء، َبْل َمْشِوي�ا بِالنَّارِ  رَْأَسُه َمَع َأَكارِِعِه َوَجْوِفِه، َوَال تـُبـْ

َقاؤُُكْم َمْشُدوَدٌة، َوَأْحِذيـَُتُكمْ َأحْ : َوهَكَذا تَْأُكُلونَهُ . ِمْنُه ِإَلى الصََّباِح، ُتْحرُِقونَُه بِالنَّارِ 

فَِإنِّي َأْجَتازُ . ُهَو ِفْصٌح لِلرَّبِّ . َوتَْأُكُلونَُه بَِعَجَلةٍ . َأْيِديُكمْ 

َوَأْصَنُع َأْحَكاًما ِبُكلِّ آِلَهِة اْلِمْصرِيِّينَ . ِمْصَر ِمَن النَّاِس َواْلبَـَهاِئمِ  

ُم َعَالَمًة َعَلى اْلبـُُيوِت الَِّتي أَنـُْتمْ  َم َوَأْعبـُُر َعْنُكْم، َفَال َيُكوُن َعَلْيُكْم َضْربٌَة  ِفيَها، الدَّ فََأَرى الدَّ
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ب إىل األرض لقتل مجيع األطفال البكر لفرعون وقومه، بعد أن أمرينزل الرّ 

والطالء على اجلدران حىت يستطيع الرّ 

فرعون مل يّ  لكنذلك ، 

سوداء جتول الديار، واملدن، ويقف 

مصر، ويف آيات سفر اخلروج توضح تعاليم الرب لبين إسرائيل

هَذا الشَّْهُر َيُكوُن َلُكْم رَْأَس الشُُّهورِ  :قَاِئالً 

اْلَعاِشِر ِمْن هَذا الشَّْهِر يَْأُخُذوَن َلُهْم ُكلُّ َواِحٍد َشاًة ِبَحَسِب بـُُيوتِ  ِفي: قَائَِلْينِ 

اْلبَـْيُت َصِغيًرا َعْن َأْن َيُكوَن ُكْفًوا ِلَشاٍة، يَْأُخُذ ُهَو َوَجارُُه اْلَقرِيُب ِمْن بـَْيِتِه ِبَحَسِب َعَدِد النـُّفُ 

َعَلى َحَسِب ُأْكِلِه َتْحِسُبوَن لِلشَّاةِ 

اْلَمَواِعِز َوَيُكوُن ِعْندَُكْم َتْحَت اْلِحْفِظ ِإَلى اْليَـْوِم الرَّاِبَع َعَشَر ِمْن هَذا الشَّْهرِ 

.اْلَعِشيَّةِ  ِفي ِإْسَرائِيلَ 

َلَة َمْشِوي�ا بِالنَّاِر َمَع َفِطيرٍ . ِفيَها يَْأُكُلونَهُ  َويَْأُكُلوَن اللَّْحَم تِْلَك اللَّيـْ

نِيًئا َأْو طَِبيًخا َمْطُبوًخا بِاْلَماِء، َبْل َمْشِوي�ا بِالنَّارِ 

ِمْنُه ِإَلى الصََّباِح، ُتْحرُِقونَُه بِالنَّارِ 

َأْيِديُكمْ  ِفي َوِعِصيُُّكمْ 

 َأْرضِ  ِفي ُكلَّ ِبْكرٍ 

ُم َعَالَمًة َعَلى اْلبـُُيوِت الَِّتي أَنـُْتمْ  الدَّ



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

وهو حامل " رمسيس"، مشهد خضوع ومذلة ويبدو 

ب اليهود ربة التاسعة على ابنه، ويتأهّ ت ضعيفا أمام موسى، ويُبدي ا�زامه أمام الّرب بعد أن وقعت الضّ 

  .يرتاجع يف قراره غاضبا ويتبعهم عند البحر لتكون هناك الضربة األخرية
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، مشهد خضوع ومذلة ويبدو رمسيسوميثل مشهد موسى و ، )1(» 

ت ضعيفا أمام موسى، ويُبدي ا�زامه أمام الّرب بعد أن وقعت الضّ 

يرتاجع يف قراره غاضبا ويتبعهم عند البحر لتكون هناك الضربة األخرية رمسيسللخروج حنو أرض امليعاد، لكن 

  : ضربة البحر والغرق

                                         

 01-13.  

 ضربة  الغرق في البحر - 24ل

الفصل التطبیقی     

 ِمْصرَ  َأْرضَ  َأْضِربُ 

ت ضعيفا أمام موسى، ويُبدي ا�زامه أمام الّرب بعد أن وقعت الضّ لطفله امليّ 

للخروج حنو أرض امليعاد، لكن 

ضربة البحر والغرق -ز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          

 /11: سفر اخلروج -)1(
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م بعض اختالف يف تصوير قضية غرق فرعون يف البحر ومدى صحتها تارخييا ونقدّ يف البداية نشري إىل   

ها متشا�ة إىل والقرآن ليست متطابقة، ولكنّ  أحداث اخلروج يف التوراة، فبأصحيتها ضرورةً ا ، ليس حكما منّ اآلراء

يف  اخلروج دراسة رواييتّ  أنّ «: يقول الكتاب املقدَّس الذي طاملا هاجم "موريس بوكاي "بعيد، حىت أنّ  حدّ 

ا رأينا بالنسبة للطوفان، تتطابق الروايتان هنا فيما خيتص خاص، فاختالفًا عمّ قة بشكل القرآن والتوراة مشوّ 

  .)1( »بالعناصر اجلوهرية، وهناك بالتأكيد بعض االختالفات، ولكن لرواية التوراة قيمة تارخيية عظيمة

فرعون  من ضمن اخلالفات يف الرواية بني سفر اخلروج والقرآن، هو مصري فرعون، ففي التوراة واضح أنّ 

  ﴿:رآن هذه الرواية يف أكثر من موضعغرق يف الّيم، وبينما أيّد الق               

                                      

    ﴾
 ﴿:تعاىل وقوله، )2(                              

   ﴾
 )3( .  

 ﴿ فرعون جنى من املوت بينما يف موضع آخر صرَّح بأنّ                    

                                        

                                     

                  ﴾)4(.  
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ببدنك هو جناة جثة فرعون، والدليل على  جيكَ نَ املقصود بنُـ  هذه اإلشكالية فقال أنّ  حلّ  "بوكاي"وحاول 

 ومتّ ) األقصر حالًيا(مجيع موميات الفراعنة الذين يُظن أ�م فراعنة اخلروج ُوجدت مدفونة يف مدينة طيبة  هذا أنّ 

المتحف وأي�ا كان هذا الفرعون فهو اآلن في قاعة الموميات الملكية في  « .اكتشافها يف القرن التاسع عشر

اخلطاب موجه لفرعون  ملاذا؟ ألنّ .. وهذا الرأي غري منطقي ،)1( »المصري بالقاهرة ويستطيع الزوار أن يروه

 ا تفوح من هذا اخلطابة ويدعي أ�ّ رائحة اجلث وال يستطيع أحد أن يشتمّ  ،"ببدنك فاليوم ننجيك "وليس جثته 

فـََقاَل « :تصري طعاًما ألمساك البحر، ويرد يف سفر اخلروجا وماذا يستفيد فرعون من جناة جثته أو غرقها أو أ�ّ 

َفَمدَّ ُموَسى َيَدُه  ُمدَّ َيَدَك َعَلى اْلَبْحِر لِيَـْرجَع اْلَماُء َعَلى اْلِمْصرِيِّيَن، َعَلى َمرَْكَباتِِهْم َوفـُْرَسانِِهْم،: الرَّبُّ ِلُموَسى

ائَِمِة، َواْلِمْصرِيُّوَن َهارِبُوَن ِإَلى ِلَقائِهِ َعَلى اْلَبْحِر فـََرَجَع اْلَبْحُر ِعْنَد  َفَدَفَع الرَّبُّ . ِإقْـَباِل الصُّْبِح ِإَلى َحاِلِه الدَّ

ي فـََرَجَع اْلَماُء َوَغطَّى َمرَْكَباِت َوفـُْرَساَن َجِميِع َجْيِش ِفْرَعْوَن الَِّذي َدَخَل َورَاَءُهْم فِ  اْلِمْصرِيِّيَن ِفي َوَسِط اْلَبْحِر،

ُهْم َوَال َواِحٌد، َفَخلََّص الرَّبُّ ِفي ذِلَك اْليَـْوِم ِإْسَرائِيَل ِمْن َيِد اْلِمْصرِيِّينَ . اْلَبْحرِ  َوَنَظَر ِإْسَرائِيُل . َلْم يـَْبَق ِمنـْ

من املوت غرقًا كي خيلص  افرعون جن أنّ  "سليم حسن" وهلذا يرى،  »)2( اْلِمْصرِيِّيَن َأْمَواتًا َعَلى َشاِطِئ اْلَبْحرِ 

ه ال والواقع أنّ  ،م خطأ على حسب ما جاء يف الكتب السماويةُفهِ  هو أمر قدْ موضوع غرق فرعون وأن ّ جبلده 

أن يتصوَّر غرق الفرعون وعربته ومن معه يف ماء ضحضاح ال يزيد عمقه على قدمني أو ثالث، بل  ميكن لإلنسان

وسقط بعض ركا�ا مغشًيا عليه، وهذا يفسر ما جاء يف  ،خيل الفرعون وعرباته قد ساخت يف األوحال املعقول أنّ 

خرافة غرق فرعون يف  ومن هذا املنظور فإنّ  ،)3( »وخلع دواليب المراكب فساقوها بمشقة «سفر اخلروج 

 اخلروج، وهي نفس رؤية املخرج يلمره فيصوّ  ما وهذا ،على حّد رأيه البحر األمحر وموته ال أساس هلا من الصحة

  .الذي اعتمد عليها، وتستند على االختالف يف الرؤية مع املسلمني والنص القرآين
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 نّ ، وتصوير اللقطات وأبعادها الداللية، نالحظ أطريقة الغرق، وحركة البحروما يهمنا يف هذا املشهد هو  

�َ��وْ�َ�ْ�َ� إ��َ� �ُ��َ� أ�نِ ا�ْ�ِب �ِّ�َ�َ�كَ ا�ْ�َ�ْ�َ ﴿، القرآن عن هذا املوج اعتلى بصورة عالية على حنو صورة اجلبل، ويعّرب 

﴾�َ���َ�َ�َ �َ�َ�نَ �ُ�ّ� �ِ�ْقٍ �َ���ّ��ْدِ ا�ْ�َ�ِ��
هذه احلادثة   أنّ  إىلولكن هناك آية تشري ل املرتفع والعايل، ، والّطود هو اجلَب)1( 

فحني حدث اجلزر حبث موسى  ،موسى من أحد اجلزر القريبة واقرتابكانت عبارة عن توافق بني ظاهرة اجلزر 

فأخذ املاء جيرف عربات  املدّ  اجلزيرة حان وقتُ  إىلفلما وجد الطريق ووصل  ،اجلزيرة إىلس ليوصله بِ اعن طريق ي

أ�نْ أ��ْ�ِ �ِ�ِ�َ�دِي وَ�َ�َ�ْ أ�وْ�َ�ْ�َ� إ��َ� �ُ��َ� ﴿: لكن هنا إشارة أخرى من القرآن يف قول تعاىل، فرعون وجنوده وأغرقهم

ِ���ً �ِ� ا�ْ�َ�ْ�ِ �َ�َ��ً �ّ�� �َ�َ�فُ دََر��ً وَ�َ� �َ�ْ�َ� وَأ��َ�ّ� �ِ�ْ�َ�ْنُ ، �َ���ْ�َ�َ�ُ�ْ �ِ�ْ�َ�ْنُ �ِ�ُ�ُ�دِهِ �َ�َ�ِ�َ�ُ� �ِّ�َ ا�ْ�َ�ِّ �َ� �َ�ِ�َ�ُ�ْ، �َ��ْ�ِبْ �َ�ُ�ْ �َ�

( ﴾�َ�ْ�َ�ُ وَ�َ� �َ�َى
ويف الفيلم يف استطاع عبور بين إسرائيل كان من جراء نزول مد البحر، واأليقونة النجم اهلابط  ،)2

ورمزية السيف الذي  ،)3( )مشهد استلقاء موسى على ظهره يف الليل(من السماء رمزية على نزول الرب للبحر 

حينها يأمر موسى قومه باجتياز البحر ، )4( ن كمؤشر ملعرفة نزول مستوى البحرألقاه موسى يف أعماق البحر، كا

جه ، لكن فرعون يتّ اآلية القرآنية السابقة يف داللتهااهلروب من مد البحر تقارب " رمسيسجينريال "ومشهد أمر 

مع أنه مدرك أن غري قادر على املواجهة، رغم ضعفه وفشله مرارا يف كل  ج ملواجهة موسى لغروره وكربيائهحنو املوّ 

األخري بعدا وظيفيا يف عملية السرد وهو انتصار احلق على  املشهد، وميثل رمسيس بعدها جنود ، ويغرقالضربات

  )  احلياة/املوت(، )النهاية/البداية(، )االنتصار/اال�زام(، )اخلري/الشر(الباطل ، وكل ما يقار�ا من دالالت
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، رمزيته يف لقاء البشري مع )1(، مشهد املواجهة األخريرمسيسويبقى موسى يف مشهد درامي مع  

، )2(من خالل غوصهما يف أغوار البحرعجيبة  البشري، لكن بينهما قدرة الرب اليت استطاعت أن حتدق مفارقة 

وتتحول داللة والذي ميثل املاء يف أغواره العميقة، هناك حيث ينعدم اهلواء ليصبح اإلنسان بني املوت واحلياة، 

  .عقيدة البعث كما أشرنا سابقاكرمزية لالنجاة،مث من املوت إىل احلياة  السرد 

  :ورؤية العالم الفرعونية السلطة والهيمنة - سادسا

ر الفيلم بعض األحداث الدموية والقمعية، وهي متثل بنية الفيلم العميقة اليت حتمل مشاهد الثورة يصوّ 

واملادية صنعت االقتصادية  اإلنتاج والقوى، فعوامل ها نظام فرعون الديكتاتوريوالعنف والتسلط واهليمنة اليت صنع

يعمل على تطهري ا�تمع، يكتشف الديكتاتوري ا�تمع لتنتج الوحدة الفوقية أو السطحية، وكأن النظام  صراع يف 

سدها م اليت جتُ وهي القيّ ، احلرب اتاملخرج على توظيف قيم وأخالق من إفراز  الفوقي من الدوين، لذلك  تعمدّ 

ضحية واحلب واحلرية والبحث عن احلياة الكرمية املتمثلة يف التّ  الفيلم من أجل الثورة على احلاكم  ذوات األبطال

  .)3( بعيدا عن الظلم والقتل

نة يف ضمّ مُ  هاكلّ ساء،  مع وقتل األطفال واستحياء النّ موي والقّ ر التعذيب الدّ وَ وصُ اجلسد توظيف  إنّ 

 :عبة األجساد يف احلرب، ما يسميه املنطوق اجلنساينيف لُ  "ميشال فوكو"إىل استهداف فكرة  خطابات توحي

الذي يبرز موقفه الظاهر للغرابة من نظرية القمع الجنسي، ودعوى مناهضة هذا القمع لحرية الشعب «

، ومتّثل هذا البعد جلي بوضوح يف مشاهد التعذيب )4(»العامل التي يتزعمها التيار الماركسي الفرويدي

، فهو يطبق عليهم عقوبات اخلروج عن القانون، ويتم استنطاقهم يتجاوز األخالق والقيم اإلنسانيةاجلسدي الذي 
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علیه السالم فی السینما المعاصرة "

عقالين يف النشاط الالّ من خالل و  وعقائدي،

فاستعمال التخويف ، )25ل(.واملساواة

 ، لكن ملحوظ صرب اليهود وصمتهم، ألنّ 

ه سيأيت قائدهم الرب سينجيهم، وحيقق وعوده هلم باألرض املقدسة، وأنّ 

للمقامة والدفاع عن أنفسهم كما أمرهم موسى يف أحداث قصة 

  "فوكو" جندإذ  ،اليت تتمركز حول السلطة واجلسد واملعرفة أو احلقيقة

عمليات التشريد الجزئية أو العقلنة البالغة الخصوصية هي التي يمكن 

كان عرضة لقوى متعددة ساهمت في إخضاعه 

المرض من ناحية الجريمة و  يستخدم الجسد 

والجنس ، فالسلطة ال تحلل بطريقة صورية مجردة، بل عن طريق صور المقاومة والصراع القائم بينها وبين 

المجتمع، هذا الصراع الذي يقصد به الحفاظ على هوية المحكومين أو الخاضعين للسلطة، ومقاومة كل 
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وعقائدي، فكري تطرفٍ  جاءت جراءَ الفيلم  يف القمعية والسلطة

واملساواةر ، اليت تبحث عن التحرّ املستضعفة يف األرضالتعامل مع الشعوب 

، لكن ملحوظ صرب اليهود وصمتهم، ألنّ والرتهيب، وإنزال كل ألوان العذاب على العبيد جيعلهم ينطقون باحلقيقة

الرب سينجيهم، وحيقق وعوده هلم باألرض املقدسة، وأنّ  إميا�م وعقيد�م الراسخة يف قلو�م بأنّ 

للمقامة والدفاع عن أنفسهم كما أمرهم موسى يف أحداث قصة  استجابواودية إىل احلرية، لذلك 

اليت تتمركز حول السلطة واجلسد واملعرفة أو احلقيقة "فوكو"هذا منوذج حقيقي لفكرة 

عمليات التشريد الجزئية أو العقلنة البالغة الخصوصية هي التي يمكن « ينطلق من قضية أساسية، وهي أنّ 

كان عرضة لقوى متعددة ساهمت في إخضاعه ف ،الجسدتخلص مظاهر اجتماعية مثل الجنس و 

يستخدم الجسد ، وترويضه، ففي تحليله ألشكال ومظاهر السلطة في العالم 

والجنس ، فالسلطة ال تحلل بطريقة صورية مجردة، بل عن طريق صور المقاومة والصراع القائم بينها وبين 

المجتمع، هذا الصراع الذي يقصد به الحفاظ على هوية المحكومين أو الخاضعين للسلطة، ومقاومة كل 
                                         

  .ثا 26: 

 مشاهد تعذيب وقمع العبيد - 25ل

الفصل التطبیقی     

والسلطة، )1( بوحشية

التعامل مع الشعوب 

والرتهيب، وإنزال كل ألوان العذاب على العبيد جيعلهم ينطقون باحلقيقة

إميا�م وعقيد�م الراسخة يف قلو�م بأنّ 

ودية إىل احلرية، لذلك ليخرجهم من العب

  .الفيلم

  

  

  

  

  

هذا منوذج حقيقي لفكرة يعد 

ينطلق من قضية أساسية، وهي أنّ 

تخلص مظاهر اجتماعية مثل الجنس و أن تس

وترويضه، ففي تحليله ألشكال ومظاهر السلطة في العالم 

والجنس ، فالسلطة ال تحلل بطريقة صورية مجردة، بل عن طريق صور المقاومة والصراع القائم بينها وبين 

المجتمع، هذا الصراع الذي يقصد به الحفاظ على هوية المحكومين أو الخاضعين للسلطة، ومقاومة كل 
                                                          

: د 19:فيلم اخلروج  –)1(
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ؤثر على هذه الهوية أو تشكيلها وفقا لمنظور القوى ألوان العنف والبحث واالستقصاء التي يمكنها أن ت

آليات السلطة يف ا�تمع الغريب املعاصر يشكل إحدى أهم الوسائط اليت استخدمت ملمارسة ومترير ف ،)1(»الفوقية

امتالك  ،املمارسة على األفراد مما يسميه حيث يتحدث عن انتقال السلطة ،سلطة مغلقة، ورقابة سياسية رهيفة

ميلك حق التصرف يف حياة رعاياه، إىل احلرص على احلياة وعلى تدبريها   احلاكم حق احلياة أو املوت، حني كان 

   .)2(العبيد جزء من رعاياه، وتشكيلة من اقتصاد القوة يف مصر رمسيسالفيلم، حني كان يعترب  كما حيدث يف 

ا مسألة نظام، فيطالب موسى املساواة بينهم موسى يف مسألة حترير العبيد، ويقول له إ�ّ  رمسيسيناقش 

ستنقطع بنا السبل إذا : "وبني اليهود باعتبارهم جزء من الشعب املصري، لكن فرعون يصّر على الرفض ويقول

، يف حني حيّججه موسى )3("م يسعون إليها مثل البهائم، فهذا من وجهة نظر اقتصادية فحسبرحلوا فجأة، أل�ّ 

يأمر اجليش  أنّ  إالّ  "رمسيس"ث بَ لْ م يطالبون حبريتهم واملساواة، فلم يَـ م يقمعون وسلبت منهم حريتهم، وأ�ّ بأ�ّ 

بقتل موسى وتعذيب اليهود من جديد من أجل حتدي إله موسى ومعرفة حقيقة إدعاءات موسى حسبه، ويَنُصب 

كل يوم تقتل عائلة، وهذا هو قانونه   موسى، وإالّ  تواجد عن مكان مدهلّ ، ويطالب اليهود ب)25ل( منصة شنق

اجلديد املطبق على العبيد، ويرسل خمابراته وعيونه لداخل سكنا�م للبحث عن موسى، ويستمر الصراع، بتشديد 

ة ال تتوقف عن السلط، فآلية العالقة ذا�ا بني السلطة والقانون واحلقيقة جيسد ملفيلالعقاب املرة تلو األخرى، فا

  البحث عن احلقيقة، وجتعله احرتافيًا ومتنحه مكافأة تأّسسإ�ا  ،املساءلة، ،وال تتوقف عن التحقق والتسجيل

  .)4("هدية عدم قتلهما حني أخرباه أن موسى عرف حقيقة أصوله فعل  نائب امللك حني منح  لعبدين مثل ما"

                                                           

  .415، 414نظرية املعرفة والسلطة عند ميشال فوكو، ص ص : حممد علي الكردي -)1(

  سا01:د10:فيلم اخلروج -)2(

  سا01:د10:فيلم اخلروج -)3(

  ثا 27:د27: فيلم اخلروج  -)4(
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أعلى  يف العنف والثورة واملعرفة، غري أنّ  تتجلىإّن مصادر السلطة اليت جتعل الناس تتصرف بكيفية معينة 

وة فحسب، وإرغام ل في القّ فالسلطة ذات نوعية عالية ال تتمثّ "نوعية للسلطة تأيت من استخدام املعرفة، 

تمثل هذه السلطة العالية الكفاءة أي األخرىين بالقيام ما يأمرون به حتى لو كانوا يرفضون عكس ذلك، بل 

وسلطة  ،)1("ل قدر من موارد السلطة لتحقيق هدف ما، عن طريق العقاب والمكافأة واإلقناع استخدام أقّ 

ه فرعون على اليهود و�ديداته، يف حني كان يفسر هلم أ�م السبب يف اضطراره لتلك التصرفات، وأنّ  خطابات

 رص يف كل مرّة بعدم إباد�م مجيعا وضعيتهم لو سلموا هلم موسى، ويعطيهم الف يريد هلم اخلري، وله نية حتسني

ويف نفس الوقت يبقى عنصر العقاب قائم، فسلطة فرعون حياول من خالهلا �دئة العبيد من أجل استمرار سريورة 

   .)2(عه االقتصادية اليت كان خيطط هلااقتصاده واحلفاظ على أشغال مشاري

رئيسي يتمركز عليه الفيلم، دون أّي إشارة مباشرة من خالل نص الفيلم، الذي يكاد خيتفي العنف عنصر 

فيه النص أمام التقنية املتطورة يف تسجيل الفيلم، فغلبت عليه الّصورة واأللوان، واألبعاد الثالثية والرباعية، فكان 

العمل الفين للفيلم  قائم على أبعاد ملحمية  أنّ بإيهام املتلقي ، مع "األكشن"ساس على شاكلة أفالم الفيلم  باأل

ينتصر فيها الشر على اخلري، لكنه يرمي لفكرة حتمل معاين التضامن مع بين إسرائيل العهد القدمي، وتقدمي 

غة قارة بعاطفة اجتاه غة الفيلم لّ األرض املوعودة، فلّ  ون عندافعوأن اإلسرائيليني يحمتلة إسرائيل  إرساالت على أنّ 

   .يطالب حبقوقه قدميا وحديثااليهودي، الذي  الشعب

  ﴿ :من النص القرآن يف قوله عز وجل "رمسيس"ننطلق أوال يف تفسرينا لألبعاد الداللية لديكتاتورية  

                                

                                            

                                                           

  .46ص، 1999، 1سيكولوجية السلطة، حبث يف اخلصائص النفسية املشرتكة للسلطة، مكتبة مدبويل، ط: سامل القمودي (1)-

  .ثا05:د52:فيلم اخلروج - )2(
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﴾
  اخلاصة، وهذه هي نظرية الديكتاتوريوضع النص تعنت فرعون لدعوة العبد املؤمن، ويقابلها بنظرته  ،)1(

للرأي وعدم احرتام آراء اآلخرين، ومع  ، فال يؤمن مبصاحل اآلخرين، وهنا تصلبما يراه مصلحة له ال يعمل إالّ 

من خالل  هه وصاحل اجلميع، فهو ُخيفي سلطته يعمل لصاحل قومد، وأنّ شّ ا األصلح واألرْ ذلك حياول تربير رؤيته بأ�ّ 

  وجلي ،أمام قوة حجته احلْيِلية القوم املغلوب على أمره فيستسلمونا أمّ  ،رأيه سديد اآلخرين بأنّ  حماولته إقناع

 ﴿: قوله تعاىليف  ذلك يف القرآن الكرمي                    ﴾
وهذا ما يفعله  )2( 

بعه أصحاب السياسي يف عصرنا، جيعل من املشاريع الكربى املهدمة للقيم واإلنسانية مشاريع ناجحة وبانية، ويتّ 

 "رمسيس"، وهؤالء هم املأل من قومه، والكهنة، ونستطيع إقامة عالقة لعناصر السلطة عند املصاحل الضيقة

  :وإسقاطا�ا على الواقع العريب يف يومنا، من خالل املخطط التايل

  .الفرعونيالنظام الدكتاتوري : 15الشكل رقم

  

  

  

  

    .من إعداد الطالب: المصدر

                                                           

  .ثا05:د52:فيلم اخلروج - )1(

  .29اآلية: سورة غافر –)2(

ـــــــــــــ السلطة السياسةــــفرعون رامسيس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحاكم ــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الحكومة ــــــــــــــــــــــــــــــــ السلطة االقتصادية -الحاشية –مأل القوم    

لطة الدينيةـــــــــــــــــــــــــ العالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الســــــــــــــــــــالكهنة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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تنتج العالقات الوظيفية يف ا�تمع القدمي و احلديث عن طريق السلطات الثالث املتحكمة يف زمام األمور 

واألوامر وفق القوانني السائدة، لكن حني خيرج ، تكمن يف إرسال التعليمات "رمسيس"فالسلطة السياسية لدى 

، وميثل السحر ةعن نطاقها فهو حباجة ملن يربرها ويدعمها، ويأيت دور الكاهن ليفيت له بعلوم الدين وما تقوله اآلهل

ا أ�ّ بشخصية السحرة يف إعطاء مربرات للضربات اليت كانت توجه له ويقنعونه  تجزء من هذه العينة، وقد جاء

م وختمينا�م، والسلطة االقتصادية فهم ها الكهنة فيفسرون له الظواهر من منظور رؤية آهلتسحر ال أكثر، أمّ جمرد 

مون احللول بناء على ما خيدم ات وكل اجلوانب املادية، فهم يقدّ أصحاب املال واملستشارين واجليش واملعدّ 

املسحوق الذي يستخدم يف األعمال الشاقة ا العبيد فهم الشعب مصاحلهم، فهم جزء من السلطة احلاكمة، أمّ 

  .من أجل بناء أهدافهم ومشاريعهم

يستعمل املخرج يف رؤيته أهم العناصر املؤسسة للنظام الديكتاتوري، اليت نعيشها اليوم بأشكال متعددة  

رئيس أو امللك ، والعريب على وجه اخلصوص، فالاألنظمة الديكتاتورية يف العامل وخمتلفة، فهو يعرب عن واقع الدول

يستحوذ على املؤسسة الدينية للفتوى لشرعيته وبقائه يف احلكم، وينفذ مشاريعه من خالل أصحاب رؤوس 

األعمال، واللوبيات االقتصادية، وهي اليت تسيطر على احلكومة، وهذه الرؤية الشمولية هي اليت يطغى عليها نظام 

ك أصبحت الشعوب العربية رهينة استبداد وقهر ومنع للحريات العامل اجلديد الذي حتركه أجندة رؤوس املال، لذل

العامة، واستعمال السلطة العسكرية من أجل الصد لكل دعوات التجديد والتغيري والثورات، كما حدث متاما يف 

الثورات العربية، فالشعوب املظلومة  متثل الطبقة الكادحة، وتستغلها السلطة كيد عاملة رخيصة، ومتارس عليهم 

  .التغيري واملطالبة حبقوقهمالتعبري و  القمع والسطو على ثروا�م املشروعة، فيأيت القانون اجلائر ملنعهم من

 مرة االستغالليةالفيلم يصور الفكر الطبقي للمجتمعات احلديثة، واالمربيالية املدّ  من هنا نستطيع القول أنّ 

ر الوقائع واألحداث نتقاد غري مباشر هلذه األنظمة ويصوّ م اوما ميليه النظام العاملي الرأس مايل، فاملخرج يقدّ 

امة ياسية واالقتصادية والثقافية يف نقل الرؤية العّ التارخيية والسّ  هاملعاصرة من خالل استحضار املاضي بكل أبعاد
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ق والغرب وجي بني الشر راع الديين واإليديولينية من أجل إبراز جتليات الصّ لنص الفيلم، وقد استعمل النصوص الدّ 

، ينتقد فيها من الوحدات الفيلمية الصورية املشفرة  إىل الوحدات الفيلمية  الدالة والواعية حلقيقة ما بشكل مرّمز

  .  يدور يف العامل اجلديد

مشاهد كثرية يف الفيلم على أساس أن اليهود هم من شّيدوا أهرامات مصر وقد ربط املخرج تصوير  مت

وهي متثل ثقافة استغالل اإلنسان ، حيث أصبح اإلنسان رخيصا ، العبيد باإلنسانفضاء مشاريع البناء االقتصادية 

أحداثها، فاملخرج حييلنا إىل قضية أمام جربوت املادة واملال واملعدات والبنايات الضخمة اليت كان الفيلم يصور 

ا آل إليه الوضع من التقنية مّ ردات واحملسوسات، ويعرب أساسا عا� األخالق من خالل بّث إرساالت ثنائيات

املدمرة واليت سببت خرابا على مستوى الفرد واإلنسان عموما، وقد استعمل الفيلم تقنيات حديثة يف تصوير 

من  "أدورنو"ـمن املشاهدين وحتقيق أرباح، وهذا ما رأيناه يف النظرية اجلمالية ل املشاهد من أجل جلب أكرب عدد

خالل نقده لطبيعة احلياة االجتماعية اليومية يف ا�تمع الصناعي املتقدم وثقافته املصنعة، مركزا على ا�تمع 

 ستهالكية، بسبب التسلط والقمعاالستهالكي الذي ميارس قدرة على حتويل الثقافة احلقيقية إىل ثقافة مجاهريية ا

ا عن طريق السيطرة على وسائل الدعاية الذي مل يعد ميارس عن طريق املؤسسات العسكرية واألمنية فحسب، وإمنّ 

واإلعالم وتسخري الثقافة والفنون ملصلحتها وااللتفاف حوهلا وتزييفها، فاجلماهري ليس املعيار احلقيقي لنقد اإلنتاج 

الثقافة، وخباصة من ناحية الثقافة  ا�تمع الصناعي شكلت خطرا على عقالنية األداتية املمثلة يفالثقايف، فأزمة ال

سليع الذي يتحّدد من خالل أسعار املنتجات اليت ال تكون بالضرورة دقيقة تبعا املتجانسة اليت هي قرينة التّ 

ا تقاس بقيمة جمردة حيّددها االستعمالية، وإمنّ فالسلع اليت تنتجها صناعة الثقافة ال تقاس بالقيمة . لتحليل ماركس

وذلك كله يف إطار من االستهالك الذي يفرتض أمناطا جاهزة من اجلماهري يف سياقات هيمنة املال . السوق

  والسلع، وخباصة يف ظل قدرة ا�تمع الصناعي على حتويل الثقافة احلقيقية إىل ثقافة مجاهريية استهالكية

تقوم على النقد السلبي للمنتجات التي تقوم على التقنية ة، من منظور مدرسة فرانكفورت،فالصناعة الثقافي«
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فإذا حتول العقل أداة للسيطرة على الطبيعة مث على اإلنسان أدى  ،)1(»أو العقالنية األداتية، التي شهدتها أوروبا

األمر إىل حتطيم القيم واألخالق وظهور السيطرة واهليمنة اليت يتبعها القمع  وتدمري اإلنسان بشىت الطرق، فتختفي 

  .بذلك معامل اإلنسانية

  :الواقع  المعاصر فيثقافية ودعوات التحرر السقاطات اإل -سابعا

 )2(إىل قرارات وجود نقاش وجّدل يقود يف األخري إىل التوصل املشاهد احلوارية بني موسى واإلله، من يتبّني 

الّضربات  وكذا خبصوص ،أثناء تنفيذ خمطط التحّرر من فرعون واخلروج من مصر استمر النقاش بينهما حىتّ ف

خذ بعض القرارات احلامسة موسى يتجند قسو�ا، ويف نفس الوقت  فيها اإلله لشّدة الكربى اليت عارض موسى

  .بكل حرية كقرار عبور البحر حينما تيّقن من تراجع املياه، لكن كانت بإحياءات النجم اهلابط من السماء

طيلة فرتة  ، وهذانالحظ حوار ونقاش يف قضية العبيد واخلروج رمسيسيف مشاهد موسى مع  كذلك،

فيكشف لنا العكس، ويظهر عن  الواقع العريب اليوم أّما ،ا وسطهوتدخُّل اإلله يف اة بينهالصراع واحلرب القائم

ثورات حتمل يف  ، هذا ما قاد إىلمن جهة وشعو�م من جهة ثانية وك وحكام الّدولمل غياب احلوار النقاش بني

خرج الشعب  ، فبدل اجللوس إىل طاوالت احلوار والنقاشتغيري أوضاع معيشتهم يفشعوب لل املكبوتة رادةاإل طيا�ا

  .من احلكم "الخروج"واليت تعين  "ارحل" الفتات حامالإىل الشارع 

من سلطة " اخلروج"الشعوب أوال، مث جاءت القوى الغربية الدميوقراطية لتساعدهم يف انتفضت  هكذا

ر بني غياب احلوا ، ومعقمع وتعذيب واعتقاالت يف السجون حكوما�م القاهرة، فبدأت حمنة املستضعفني من

يأيت دور اإلعالم املوازي ُممثال يف القنوات اإلخبارية املعارضة للسيطرة والديكتاتورية  الشعوب املعارضة وحكامهم، 

                                                           

، 2010، 1النظرية النقدية ملدرسة فرانك فورت، من ماكس هوركامير إىل أكسل هونيت، منشورات االختالف، اجلزائر، ط: كمال بومنري  - )1(

  .13ص

  سا02:د20:ثا01:فيلم اخلروج - )2(



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

ت الدميقراطيات الغربية اليت  اكوسيط حريب،  فاإلعالم  َوّجَه هذه االنتفاضات، و لعب دورا كبريا يف صناعة قرار 

  .تقوم بتدخالت و ضربات يف غياب ألي حوار

ُحيدث تناًصا غري مباشرا على الّصعيد الّزماين واملكاين 

قد تزامن إنتاج الفيلم فالذي تـَْنجرُّ عنه إحياءات كثرية، 

قي مع خروج يعكس أبعاًدا داللية تلت

 ريات ُ�ّدد بالرجوع عرب فلوهلاقتله يف ليبيا، وتنحيته يف اليمن، لكن ال تزال هذه الدكتاتو 

الّديكتاتور الّسوري الذي صمّد أمام كل 

أدى إىل ظهور قوى موازية معارضة، أنشأ�ا تيارات فكرية 

كانت و ، أكثر فأكثر مما أّزم الوضع السياسي يف سوريا

  .الشعب أمام القوى الغربية إلجياد حلول لألزمة السياسية

الماضي "وليس غريبا علينا أّن التحّول الّزماين واملكاين الذي يشهده تاريخ البشرية هو سريورة لصراع بني 

، كذلك هو احلال مع دول الربيع العريب، الذي فشلت يف حتقيق مشروعها فهي ال تزال مطالبة بإجناز 

 املشهد السياسي يف املشرق العريبالتحّول وَحمِْو أثار االستبداد يف الوقت الذي ختتفي الدميقراطيات الغربية من 

وتبقى األجواء غري مستقرة واألمل املنشود يقضى عليه أمام عودة الديكتاتورية من جديد ، كما حدث مع حاكم 

  .مشاهد القمع والقتل والتعذيب من جديد

 مرافقة اإلله موسى في الخروج
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كوسيط حريب،  فاإلعالم  َوّجَه هذه االنتفاضات، و لعب دورا كبريا يف صناعة قرار 

تقوم بتدخالت و ضربات يف غياب ألي حواركانت تتجاوب مع نداءات املستضعفني، و 

ُحيدث تناًصا غري مباشرا على الّصعيد الّزماين واملكاين  -الدراسة-حمل  الفيلموبإمعان النظر جند أّن 

الذي تـَْنجرُّ عنه إحياءات كثرية،  "فعل الخروج"والفضائي املكّون ألحداث الفيلم ممثال يف 

يعكس أبعاًدا داللية تلت الشعوب، وخروج احلكام من السلطة،العربية، فخروج 

قتله يف ليبيا، وتنحيته يف اليمن، لكن ال تزال هذه الدكتاتو الديكتاتور من تونس و 

الّديكتاتور الّسوري الذي صمّد أمام كل غري أن طوَل أَمد  ِذن خبروجهم،الحق اليهود بعد أن أَ 

أدى إىل ظهور قوى موازية معارضة، أنشأ�ا تيارات فكرية لقوى املهيمنة على الشرق األوسط 

مما أّزم الوضع السياسي يف سوريا "جبهة النصرة"وأخرى معتدلة ،"

الشعب أمام القوى الغربية إلجياد حلول لألزمة السياسية املعارضة املعتدلة متثل

وليس غريبا علينا أّن التحّول الّزماين واملكاين الذي يشهده تاريخ البشرية هو سريورة لصراع بني 

، كذلك هو احلال مع دول الربيع العريب، الذي فشلت يف حتقيق مشروعها فهي ال تزال مطالبة بإجناز 

التحّول وَحمِْو أثار االستبداد يف الوقت الذي ختتفي الدميقراطيات الغربية من 

وتبقى األجواء غري مستقرة واألمل املنشود يقضى عليه أمام عودة الديكتاتورية من جديد ، كما حدث مع حاكم 

مشاهد القمع والقتل والتعذيب من جديد مصر الشرعي، وانقالب فلول النظام السابق عليه، وعودة

مرافقة اإلله موسى في الخروج - 26ل

الفصل التطبیقی     

كوسيط حريب،  فاإلعالم  َوّجَه هذه االنتفاضات، و لعب دورا كبريا يف صناعة قرار 

كانت تتجاوب مع نداءات املستضعفني، و 

وبإمعان النظر جند أّن 

والفضائي املكّون ألحداث الفيلم ممثال يف 

العربية، فخروج مع الثورات 

الديكتاتور من تونس و 

الحق اليهود بعد أن أَ كما عاد فرعون و 

لقوى املهيمنة على الشرق األوسط الضربات الغربية وا

"الداعش" متطرفة 

املعارضة املعتدلة متثل

وليس غريبا علينا أّن التحّول الّزماين واملكاين الذي يشهده تاريخ البشرية هو سريورة لصراع بني 

، كذلك هو احلال مع دول الربيع العريب، الذي فشلت يف حتقيق مشروعها فهي ال تزال مطالبة بإجناز "والحاضر

التحّول وَحمِْو أثار االستبداد يف الوقت الذي ختتفي الدميقراطيات الغربية من 

وتبقى األجواء غري مستقرة واألمل املنشود يقضى عليه أمام عودة الديكتاتورية من جديد ، كما حدث مع حاكم 

مصر الشرعي، وانقالب فلول النظام السابق عليه، وعودة

  

  

  



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

ميكننا جتسيد هذه القراءة يف املشهد األخري من الفيلم حني كان الّرب يف هيئة الطفل يرافق موسى يف 

، حيث أظهرت مشاهد الفيلم موسى متقدما يف 

، و هو ما يزال يقود الشعب اليهودي إىل أرض امليعاد ما يعين طول مدة اخلروج وامتدادها للمستقبل 

وهي �اية مفتوحة ألحداث مستقبلية، وأّن مهمة موسى مازالت متواصلة يف حتقيق أهداف بين إسرائيل، مما جيعلنا 

ال ميكننا جتاوز األبعاد الداللية من الفيلم وإسقاطا�ا على واقع العامل والشرق األوسط حتديدا، والقضية 

الفلسطينية على وجه اخلصوص، هناك مشهدين رئيسيني نستطيع من خالهلما إحداث مفارقة جوهرية ما بني زمن 

هو حلظة مكوث موسى مع الّرب لكتابة األلواح، كان 

، وهي إشارة على تعّنِت الشعب اليهودي أمام 

ذلك واضحا من نصوص القرآن الكرمي  

      ﴾
)2(

.  
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ميكننا جتسيد هذه القراءة يف املشهد األخري من الفيلم حني كان الّرب يف هيئة الطفل يرافق موسى يف 

، حيث أظهرت مشاهد الفيلم موسى متقدما يف )26ل(مسرية اخلروج بعد التخلص من سيطرة فرعون

، و هو ما يزال يقود الشعب اليهودي إىل أرض امليعاد ما يعين طول مدة اخلروج وامتدادها للمستقبل 

وهي �اية مفتوحة ألحداث مستقبلية، وأّن مهمة موسى مازالت متواصلة يف حتقيق أهداف بين إسرائيل، مما جيعلنا 

  .نتساءل عن موقع اليهود من الصراعات اليت حتدث اليوم؟

ال ميكننا جتاوز األبعاد الداللية من الفيلم وإسقاطا�ا على واقع العامل والشرق األوسط حتديدا، والقضية 

الفلسطينية على وجه اخلصوص، هناك مشهدين رئيسيني نستطيع من خالهلما إحداث مفارقة جوهرية ما بني زمن 

هو حلظة مكوث موسى مع الّرب لكتابة األلواح، كان : إسرائيل قدميا، وبين إسرائيل حديثا، املشهد األول

، وهي إشارة على تعّنِت الشعب اليهودي أمام )1(وقتها شعب اليهود يْعُبد العجل وهذا خمالف ألوامر الّرب

 ، والذي عاىن كثريا معهم طيلة فرتة اخلروج، وجند)29

                   

                                         

  سا02:د19:

51.  

صندوق األلواح وموسى الطّاعن في السن  - 27ل

الفصل التطبیقی     

ميكننا جتسيد هذه القراءة يف املشهد األخري من الفيلم حني كان الّرب يف هيئة الطفل يرافق موسى يف 

مسرية اخلروج بعد التخلص من سيطرة فرعون

، و هو ما يزال يقود الشعب اليهودي إىل أرض امليعاد ما يعين طول مدة اخلروج وامتدادها للمستقبل )27ل(السن

وهي �اية مفتوحة ألحداث مستقبلية، وأّن مهمة موسى مازالت متواصلة يف حتقيق أهداف بين إسرائيل، مما جيعلنا 

نتساءل عن موقع اليهود من الصراعات اليت حتدث اليوم؟

  

  

  

  

ال ميكننا جتاوز األبعاد الداللية من الفيلم وإسقاطا�ا على واقع العامل والشرق األوسط حتديدا، والقضية 

الفلسطينية على وجه اخلصوص، هناك مشهدين رئيسيني نستطيع من خالهلما إحداث مفارقة جوهرية ما بني زمن 

إسرائيل قدميا، وبين إسرائيل حديثا، املشهد األولبين 

وقتها شعب اليهود يْعُبد العجل وهذا خمالف ألوامر الّرب

29ل(توصيات موسى

﴿ :يف قوله تعاىل  

                                                          

:ثا55:فيلم اخلروج - )1(

51اآلية: سورة البقرة – )2(



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

  األخري يف الفيلم الذي جيري بني موسى والرب يوحي إىل حدوث خالف وصراع يف املستقبل على 

   )1("هل أنت موافق على كتابة األلواح، فيجب موسى باملوافقة

، واملشهد الثاين، خروج موسى مع )28

  ، هي رسالة مشفرة على محولة فكرية وإيديولوجية لبين إسرائيل

ب على لسان الصيب بعبارة ذات أبعاد رمزية حني 

فالقول له عالقة بعناصر الطبيعة اليت ذكرناها 

سابقا، لكن هنا تكوين الداللة يقابله البعد الزماين خللق اإلنسان وخلق احلجر، والعالقة بينهما، وهنا حيقق مبدأ 

الجسم البشري يعد القاعدة  ..ال تناظر

سيميائية األعلى واألسفل، الالتناضرات لألموات واألحياء 

تكوين تفقد داللتها الطبيعية، وتعّرب ، وهي روح  اللغة حني 

يبدأ بالتالشي واالضمحالل حىت ميوت، لكن احلجر يبقى حيا 
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موسى"مقاربۀ سیمیوثقافیۀ لقصۀ   الفصل التطبیقی 

األخري يف الفيلم الذي جيري بني موسى والرب يوحي إىل حدوث خالف وصراع يف املستقبل على 

هل أنت موافق على كتابة األلواح، فيجب موسى باملوافقة:" األرض املقدسة، ويأيت اختبار الرب ملوسى بقوله

28ل(ويستمر يف النقش على األلواح معلنا موافقته الستمرار مسرية اخلروج

، هي رسالة مشفرة على محولة فكرية وإيديولوجية لبين إسرائيل)27ل(شعبه حامال ألواح التوراة يف الصندوق

ب على لسان الصيب بعبارة ذات أبعاد رمزية حني الرّ  فهي تعاليم الشرائع، وهدفهم الوصول إىل أرض امليعاد، ويعّرب 

فالقول له عالقة بعناصر الطبيعة اليت ذكرناها ، )2("لكن الحجر سيصمد...القائد قد يترنح

سابقا، لكن هنا تكوين الداللة يقابله البعد الزماين خللق اإلنسان وخلق احلجر، والعالقة بينهما، وهنا حيقق مبدأ 

ال تناظر«بأّن  "يوري لوتمان" الالتناظر والالجتانس الذي أشار إليه 

سيميائية األعلى واألسفل، الالتناضرات لألموات واألحياء ...االنتروبولوجية لعملية منحه بعدا سيميائيا

، وهي روح  اللغة حني )3(»، يتضمن تقابل شيء ما يتحرك

يبدأ بالتالشي واالضمحالل حىت ميوت، لكن احلجر يبقى حيا  إلنسان حييا وينمو ويصبح قويا مث

                                         

  سا02:د20:

  سا02:د21:

  .40،39سيمياء الكون، ص ص

مشهد كتابة األلواح والموافقة على استمارية الخروج  - 28ل

الفصل التطبیقی     

األخري يف الفيلم الذي جيري بني موسى والرب يوحي إىل حدوث خالف وصراع يف املستقبل على  واحلوار  

األرض املقدسة، ويأيت اختبار الرب ملوسى بقوله

  

  

  

  

ويستمر يف النقش على األلواح معلنا موافقته الستمرار مسرية اخلروج

شعبه حامال ألواح التوراة يف الصندوق

فهي تعاليم الشرائع، وهدفهم الوصول إىل أرض امليعاد، ويعّرب 

القائد قد يترنح" : يقول ملوسى

سابقا، لكن هنا تكوين الداللة يقابله البعد الزماين خللق اإلنسان وخلق احلجر، والعالقة بينهما، وهنا حيقق مبدأ 

الالتناظر والالجتانس الذي أشار إليه 

االنتروبولوجية لعملية منحه بعدا سيميائيا

، يتضمن تقابل شيء ما يتحرك)الميت/الحي(

إلنسان حييا وينمو ويصبح قويا مثاخللق، ا

                                                          

:ثا48:فيلم اخلروج - )1(

:ثا10:فيلم اخلروج - )2(

سيمياء الكون، ص ص: يوري لومثان  - )3(



 

 

علیه السالم فی السینما المعاصرة "

ويضاف للحجر قيمة روحية، وهي محلها لقوانني احلياة، وهي متثل املعرفة، وهنا يتجلى الفرق بني قوة اإلله وقوة 

ثل وميالصالبة وعلى تنسيقها الفيزيائي ري قوته من قوة اخلالق، ومتثيل احلجر داللة على 

ب ملوسى تعبري على ثنائية الزمان واملكان ا�سد 

اين، لكن احلجر الصلب مع يف احلجر واإلنسان على السواء، فمن يعمل النقوش على احلجر هو اإلنسان الف

  . احتوائه على قوة روحية جيعله أكثر صمودا، فاإلنسان صانًع لثقافة معينة تستمد إىل األجيال السابقة

، لكن القطيعة )فلسطني(فالصراع اليوم يف الشرق األوسط هو صراع عقائدي ديين على األرض املقدسة 

الزمنية على مستوى الرساالت السماوية، سواء تاريخ بين إسرائيل وقتلهم لألنبياء والرسل، أو الكتب اليت أنزلت 

خيهم وثقافتهم ميثلون العهد القدمي، فهم 

شعب اهللا املختار، لكن القراءة املعاصرة لتاريخ بين إسرائيل خمالفة، فالتحّول يف مسار حيا�م وتشتتهم يف األرض 

وحتريفهم للتوراة، وغريها من الظروف اليت مّرت �ا حياة الشعوب على األرض املقدسة، جعل الصراع مؤججا بني 

واليهود على أحقية األرض املقدسة من منظور عقائدي وليس تارخيي، لكن القوى الغربية استغلت هذا 

الصراع الديين لتحقيق أهدافها وبناء مشاريعها االقتصادية، وتشتيت املسلمني والعرب، وجعل املنطقة يف صراع 
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ويضاف للحجر قيمة روحية، وهي محلها لقوانني احلياة، وهي متثل املعرفة، وهنا يتجلى الفرق بني قوة اإلله وقوة 

ري قوته من قوة اخلالق، ومتثيل احلجر داللة على اإلنسان، إذ يستمد األخ

ب ملوسى تعبري على ثنائية الزمان واملكان ا�سد بذلك مركز الثقافة لكل فضاء سيميوطيقي خاص به، فمقولة الرّ 

يف احلجر واإلنسان على السواء، فمن يعمل النقوش على احلجر هو اإلنسان الف

احتوائه على قوة روحية جيعله أكثر صمودا، فاإلنسان صانًع لثقافة معينة تستمد إىل األجيال السابقة

    

فالصراع اليوم يف الشرق األوسط هو صراع عقائدي ديين على األرض املقدسة 

الزمنية على مستوى الرساالت السماوية، سواء تاريخ بين إسرائيل وقتلهم لألنبياء والرسل، أو الكتب اليت أنزلت 

خيهم وثقافتهم ميثلون العهد القدمي، فهم على داوود وعيسى وحممد عليهم أزكى الصالة والسالم، فاليهود بتار 

شعب اهللا املختار، لكن القراءة املعاصرة لتاريخ بين إسرائيل خمالفة، فالتحّول يف مسار حيا�م وتشتتهم يف األرض 

وحتريفهم للتوراة، وغريها من الظروف اليت مّرت �ا حياة الشعوب على األرض املقدسة، جعل الصراع مؤججا بني 

واليهود على أحقية األرض املقدسة من منظور عقائدي وليس تارخيي، لكن القوى الغربية استغلت هذا 

الصراع الديين لتحقيق أهدافها وبناء مشاريعها االقتصادية، وتشتيت املسلمني والعرب، وجعل املنطقة يف صراع 

مشهد عبادة العجل واستياء الرب   - 29ل

الفصل التطبیقی     

ويضاف للحجر قيمة روحية، وهي محلها لقوانني احلياة، وهي متثل املعرفة، وهنا يتجلى الفرق بني قوة اإلله وقوة 

اإلنسان، إذ يستمد األخ

بذلك مركز الثقافة لكل فضاء سيميوطيقي خاص به، فمقولة الرّ 

يف احلجر واإلنسان على السواء، فمن يعمل النقوش على احلجر هو اإلنسان الف

احتوائه على قوة روحية جيعله أكثر صمودا، فاإلنسان صانًع لثقافة معينة تستمد إىل األجيال السابقة

  

  

  

  

فالصراع اليوم يف الشرق األوسط هو صراع عقائدي ديين على األرض املقدسة  

الزمنية على مستوى الرساالت السماوية، سواء تاريخ بين إسرائيل وقتلهم لألنبياء والرسل، أو الكتب اليت أنزلت 

على داوود وعيسى وحممد عليهم أزكى الصالة والسالم، فاليهود بتار 

شعب اهللا املختار، لكن القراءة املعاصرة لتاريخ بين إسرائيل خمالفة، فالتحّول يف مسار حيا�م وتشتتهم يف األرض 

وحتريفهم للتوراة، وغريها من الظروف اليت مّرت �ا حياة الشعوب على األرض املقدسة، جعل الصراع مؤججا بني 

واليهود على أحقية األرض املقدسة من منظور عقائدي وليس تارخيي، لكن القوى الغربية استغلت هذا املسلمني 

الصراع الديين لتحقيق أهدافها وبناء مشاريعها االقتصادية، وتشتيت املسلمني والعرب، وجعل املنطقة يف صراع 
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علیه السالم فی السینما المعاصرة "موسى"مقاربۀ سیمیوثقافیۀ لقصۀ   الفصل التطبیقی      

 جديدة تاتوريةكفأضحت فلسطني جمزرة للفلسطينيني أمام دي، "األرض المقدسة" دائم، وبؤرة هذا الصراع هو 

    ! التعبري قانونية إن صحّ 
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علیه السالم فی السینما المعاصرة "موسى"مقاربۀ سیمیوثقافیۀ لقصۀ   الفصل التطبیقی      

 :الفصل الصةخ

البحث يف جمال التحليل الفيلمي ليس باألمر اهلّني السيما حينما تشتغل عليه  رأينا يف هذا الفصل أنّ 

سبُح بك الفيلم يف عوامل املعرفة احلياة تتغّري لديك، يَ  بحرا يف عامل غريب، وكأنّ نفسك مُ  سيميائيا وثقافيا، ستجدُ 

ميزات اليت تبّثها شاشة األفالم، فاالشتغال على والفلسفة ليجعلك دائما يف حبٍث مستمر، وشٍك دائم أمام الرتّ 

ن أ ريدُ حياة اإلنسان، ليس سهال، فما بالك حني تُ  دة التفسري والرؤية يف نظامتلفة، ومعقّ سة وخمنصوص مقدّ 

رؤية النص وربط  .عتمد على التأويل بالدرجة األوىلا، فتحليل الفيلم يتربطها بنظام الفيلم الذي يبدو أكثر تعقيدً 

دراسة األبعاد الداللية القتباس قصة فصرعيها، لذلك  اللة على مِ يزيد يف تكثيف الدّ  سالفيلمي بالنص املقدّ 

مل نستطع حنن  تقاد، فالسينما خاطبتنا حقَّا مبا ّد االعلى حم يف هذا الفيلم، مل تكن بسيطة عموسى عليه السال

، تربط من نوع خاص نستطيع القول أن فيلم اخلروج هو رؤية كونيةو  ،جَمنهَ مُ ـأن خناطبها حىت بتحليلنا النقدي ال

ح تزحِز غة أخرى تُ إىل لّ غة الطبيعية رج الفيلم عن اللّ وقي، بشيء من امليتافيزيقا، خيُ وين وعامله الفّ اإلنسان بعامله الدّ 

  . العامل ذاتهغّري غة لتُ فيها اللّ 

السينما، وما لم  كاميراشاهد  أن يلتقطه من  ما لم يستطع  المُ "  :نا أمام فكرة جديدة عنوا�اا إنّ حق� 

   .  !"أن يلتقطه من كاميرا السينما الّناقد، وما لم يستطع النص الُمقدستستطع كاميرا السينما أن تلتقطه من 
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 وأى ، ُم ُ  مط ووّ وا  ّول اّ  وم أّم

ُاً ضأّن  ،   ا ا   ُْ م ّاه، وْا ر  ُفََْ إّم

  .ه، آ أن   آراء ّا، وَ  ارك ار، و ا، و اق

ا إ  ،آ  وا ،  دد  ّأ  ّا ا  أن ّ ض

ّزهاإ إ   يا . ّا اّ ،  وحال اا  يوا أّم ٌ  

َ فَّا ا و ة، وا ا اءة ا  هو ل  

ّم  ا وو ،و   ُّ ،ّّ تو     

ّا ا ّ  ُ   تم .  

 إّن :أو  و ام  يا ا ء ا   ،ي  ا ا

ة  ل  مزل ؤ اا، و  أ ا  ا ا، ا أن

    ،ا ّ ،م ا اق اما  ا  ،

دا ا    ؛ ،إ ، ،ز م دب، اا  ا م إ 

   ،دبا أد  ل أّنم "إّم" ا ،رج ا  ّ   ل  

 ا وط دا ا ط   دو إ  أ  ا ره ا ،اا

 ا  ى ااء اي اي دل ا ام  ا اا اي

ّا  وريح اا  . 

 م: إّن ّوا دا ا  دا   سّ ا  ىراأ أ  

ت اا أ  ا واّ صه ا  ا ّا  ، ى ا 
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ه ا ءاتإ  ق ا ،را و اا م  ص   ا 

ا  ار أد ً مع ص   ادب    ا ا وا ،ر أّن

 إطره ا وا  ،أ  أو روا ، أن أ  أو  ، وه 

ا أد   ّ أن  ،دبا  وا تار او ،را م  

ت اا  ر وا  ل  ما و. 

 :  رؤ و ،ا مماث اوا راءة ا  ة أنا ا ة ا

ّ  وا ص اا  توو ،ا ِرا ا  وا وا  ا

  ،ا إ   ا ت اواا  ا   ،د ت ا

،  ا  ا اث اا و ،ا  درا ا ا ا و

 ، و ا ا ،ءات ، و ا وال ا ،ا 

  ل  ا  دا  رو ،   ا ا  ؛ ات

 ا. 

 را: م  ا  دبا إ ه ا  و ، ن   ل 

ا  ِ ،ا      و ،إ َُو ِ دثو 

 ا ؛ ووا ،رئ واا  إ َا ص، أوا ج واوا وا

  ا  ؛أو روا  أو  ،ا ا ّ ا ّا  ن ،ووا ّا

   وا ّدراك"اوا ا " ،   ن ا دي واا ا 

إمج ا اَ، وال أ د و وإ و  ر  ادراك 

ا ما . 
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  :ر اا    دل ا  ر  ن داءح  اا 

وا، با  ،ا  ر ا د اج، وم  درة اوا

 ا وا دا ا   ، رة أ    ،  

وا وا ت ارا ظ ووا   او ،   نا   

مو  رة او ا ا. 

 د: وجا  :ة اا ا أ  ،كا ا ا    و  

   يا را ّى م  اباث اإ   د  و ، 

    وا ص اا    ،را ا   ا  

و  دأ،      ا   م  اا  ةا دون

ا، ا   ل ت     ت ا رئاف اوا

وا ا ان، وا ظو. 

 : ب و ر   وجا  اثأ   ا ّوا اع  

اإ، وا مز اا   ل ا مت اوا ،   ، ا

،زموا ل اا  ب ا   اوجُ ا ا   لوا  

ى ا رة اا وز      ورب  ،اا   ا

 د اا   د ا أ  ا ا  دةوإ ،ت ا

طوا م  ه ا  ،و   ا   ا  ا  

   ،ى أوس ااف واات وا ع ا . 
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 آنا ا وا ورش  م.  

أو- ادر:  

   اب اساراة وا وار، م :، ا ا، وااب اس .1

 ،ومإhttps://st-takla.org/Holy-Bible_html. 

،   1ن اد، دار ا ا ،وت، ن، : أس ا ،: اّي .2

1998.  

دار در  وا،  ،)م ،)دة 6ن اب، ج: ل ا أ ا ا ر .3

 ،وت4 ،2005.  

4.     ،ا  س)إ( ،ا  : ،ونت وآا  وأ  اإ

،  أول اة إ آ اد، ا ا  وا واز، امل، ، د، 1:ج

  .دت

5. ا ا  :  ، ،ةا ،ووق اا  ،2004، 4ا.  

، دار ا ا3 ، اي ا  ا، ج: اي، أ   د اّاء .6

 ،وت1دس ،.  

7. ا  ،من ا  ا    ،ما ،3ج ا ، و درا

  ،وت ،ا ء، دار اا 3 ،1999. 
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م - اا:  

1- ا:  

 :ا  ا -أ

، 2اة وامء  اد وا وا ، و، اة، : أ  اب .8

1992.   

، 1م، ا ا ا ،وت، م ا   ،ن  اظ  :از امد .9

1993.  

 ال، رؤ إ، اة، ا ا  ا، د، : أ اش .10

1992.  

11.   ةأ : ، اءةن ا ،ةا  ،او ل، أا 
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1 ،1999.  
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ردت: ا ،د ،ا دار ا.  
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 �ِ��َ�َ�َ�ْ�َ� �ِ���َ �� �ْ�ّ ��ت ��ه ا��ّرا��، و�َ�وَ�َ� أْن �َ�َ��

�� ا��ّ�� �َ�َ���ً، ��ّن �ّ� �� �ّ����ه �� ��ا ا��ّ��، ������  

��ت ا��ّ���� �� ��� ��ّ� ا��دب وا�ّ�����، �� ���ل ا����ر�� ��ّ�ٍ 

  .وأ��ا��� ��ُ� �� �ّ�ِ ��ه ا��ّ��

�� �ُ��ر�َ� ����������� ������ ������� �� أدوات وو���� ا������ ا����، ا������� ���� أ�ّ� ا��ّوا�� 

  .� ا����ن وا�����س ا��د���

   .ا�ّ����� ا������ة - ا������س -

Résumé  

Quelle est la nature de la relation entre le texte sacré et le texte cinématographique

        C’est le questionnement empirique amené a 

fait partie de leur enjeu méthodologique, 

évoque dans la conscience une conviction, ce qui a nous a donné dans ce contexte, dans ses 

chapitres ses astuces d’analyses,  est une réflexion sur le cinéma, et leur relation avec la 

littérature.  

        Cette étude vise à connaitre, la construction de la signification et l’interaction entre les 

deux arts la littérature et le cinéma, a travers  notre choix d’une étude d’un texte sacré, en 

représentant l’Histoire du seigneur Moses

s’emprunte d’un extrait de cette Histoire et sa chronologie des événements.

       C’est une approche sémio

moyennes de la construction artistique, on a conclu 

qui commandent dans les deux grandes corpus intitulés l’interférence des arts et les genres 

littéraires.  

Les mots clés : la narration, les dimensions de la signification, le texte cinématographique,  

le texte sacré, la culture, le cinéma contemporain.   

 

 ّ ّ �� �� ����� ا������ ��� ا�� ّ ��ّ � ا��   ������؟� ا��ّ س وا��

 ُ ّ�ْ� �� َ���ِ� �َ�ْ�َ�َ�َ��ِ� ا��ي ا�ْ�َ�َ�َْ� ��� ���ؤ ��ت ��ه ا��ّرا��، و�َ�وَ�َ� أْن �َ�َ��

�� ا��ّ�� �َ�َ���ً، ��ّن �ّ� �� �ّ����ه �� ��ا ا��ّ��، ������   ا�������، و�ََ��درُه ا�������، إ�ّ� ��ُ�ال �ُ��ُ� 

��ٍت �� ا�ّ����� و������� ����دب   .�، و�������، إ��ّ� �� ��ُ� ���ّ�

��ت ا��ّ���� �� ��� ��ّ� ا��دب وا�ّ�����، �� ���ل ا����ر�� ��ّ�ٍ ��و�� ��� ���ّ ���ُف ��ه ا��ّرا�� إ�� �ُ 

ُ  ، و����ٍ ��� ���� ���� ا����م  ��ُ� �� �ّ�ِ ��ه ا��ّ����ْ  ����،�������ِّ �

�� �ُ��ر�َ� ����������� ������ ������� �� أدوات وو���� ا������ ا����، ا������� ���� أ�ّ� ا��ّوا�� 

� ا����ن وا�����س ا��د����ُ وا�����ق ا��� ���� ���َ ا���ّ�� �� ا��ّا��ة ا���ُ��ى ا��ّ� �ُ��ا��ُ�، ��ا

ا��ّ� ا����ّس -ا��ّ� ا��ّ������-أ���د ا��ّ���� -ا��ّ�د

relation entre le texte sacré et le texte cinématographique

estionnement empirique amené a cette étude, a essayé d’institutionnalisé

méthodologique, et ses ressources savantes, c’est une questionne  

évoque dans la conscience une conviction, ce qui a nous a donné dans ce contexte, dans ses 

chapitres ses astuces d’analyses,  est une réflexion sur le cinéma, et leur relation avec la 

Cette étude vise à connaitre, la construction de la signification et l’interaction entre les 

deux arts la littérature et le cinéma, a travers  notre choix d’une étude d’un texte sacré, en 

représentant l’Histoire du seigneur Moses ; et un film cinématographique contemporain, 

d’un extrait de cette Histoire et sa chronologie des événements.

C’est une approche sémio-culturelle des deux déférentes textes dans les outils et les 

moyennes de la construction artistique, on a conclu les plus importantes liens et cohésion 

qui commandent dans les deux grandes corpus intitulés l’interférence des arts et les genres 

les dimensions de la signification, le texte cinématographique,  

la culture, le cinéma contemporain.      
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