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7112َ  

 انًقديت

 اٌزٝ, اٌّإصوح اٌظٛهح فبلي ِٓ ثّشب٘ليٙب ٚرٛاطً ئرظبي ٌغخ وٛٔٙب ثظوٜ ٍٚيؾ اٌَيّٕب رؼل       

 ثٙب اٌقبطخ اٌزقبؽت ٌغخ ػٓ رؼجيو آٌيخ وٛٔٙب فٝ ٚظبئفٙب رزؼلك ؽيش اإلرظبي أشىبي ألٜٛ أطجؾذ

 ئٌٝ ٚرٕفن ثً اٌّؾيطخ ثبٌجيئخ ٚاٌجظوٜ اٌنارٝ ٚئكهاوٕب اٌجظويخ أطجبػبرٕب فٝ رإصو اْ شأٔٙب ِٓ ٚاٌزٝ

 ػٕل أفؼبي هكٚك رىْٛ أٙب أٚ ػل أٚ ثّغ ِب لؼيخ ٔؾٛ ارغبٖ ئِب ٌزشىً اٌجشويخ إٌفٌ أػّبق

 ٚاٌفَبك طٛهٖ ثىً االؽزبلي رٕب٘غ وّب اٌّمٙٛهيٓ ػٓ ٌٍلفبع ٍٚيٍخ اٌَيّٕب أطجؾذ وّب,اٌّزفوعيٓ

أٔٛاػٗ ثىبفخ
i

 .اٌجشويخ ٌٍٕفٌ اإله٘بثٝ وبإلؽزبلي,

ٚثّب اْ اإلفواط اٌَيّٕبئٝ ٘ٛ فٓ اٌغّبٌيبد إٌَيّبئيخ اٌنٜ يؼزّل ثشىً أٍبٍٝ ػٍٝ ػٍُ اٌغّبي       

فبْ اٌغّبٌيخ ٘ٝ اٌّجلع ٚصمبفزٗ ٚرواصٗ ٚؽؼبهرٗ ٚفٕٛٔٗ ٚآكاثٗ ٚأؽبٍيَٗ
ii

, ٌنا ػٍٝ اٌّقوط اْ رزٛفو 

ٌه ِب أؽلصزٗ اٌضٛهح اٌزىٌٕٛٛعيخ فيٗ اٌؼليل ِٓ اٌظفبد ٚاٌضمبفبد ٍِٚىبد اٌقيبي ٚاإلثلاع َِزقلَ فٝ م

ٌزقوط هؤيزٗ اٌٝ ؽيي اٌٛعٛك ِؼجوح ػٓ اٌٙلف اٌلهاِٝ ِٓ اٌؼًّ اٌَيّٕبئٝ ,٘نا فٝ ػبٌُ اإلفواط  

ػجو  اٌؼٍُ اٌنٜ يؼىٌ ويفيخ رؼجيوٖ اٌوِيٜ ػٓ األفىبه اٌّملِخ ٌٗ ٌزٛطيً كالالرٙب ئٌٝ اٌغّٙٛه

يّٕبئٝ فٙٛ ٍٚيٍخ يقطو ئٍزقلاِٙب ٔظوا ٌزأصيو٘ب اٌفبػً اٌوِٛى إٌّجضمخ ِٓ اٌّغبي اإلثلاػٝ ٌٍفٓ اٌَ

ػٍٝ اٌّشب٘ليٓ وٛٔٙب ٍٚيٍخ ئػبلِيخ رزّزغ ثزىٕيه ِقزٍف ػٓ ثبلٝ ٍٚبئً اإلػبلَ اٌغّب٘يوٜ 

األفوٜ, فيمٛي "ِؾّٛك ٍٍيّبْ
iii

" ػٕل ِٛاعٙزٕب ٌمؼيخ ِضً اإله٘بة ػٍيٕب ِؾبهثزٗ ِٓ عنٚهٖ ِٓ  

فبلي اٌَيّٕب اٌزٝ رؼىٌ ٚعٙبد إٌظو اٌّقزٍفخ ٔؾٛ ٘نا اٌّٛػٛع فبل رمزظو ِؾبهثزٗ ػٍٝ اٌَبلػ 

 فمؾ وٛٔٗ فؼً فبهط ػٓ اٌمبْٔٛ فإٔب ئِب ٔؾبهثٗ ثبٌمبْٔٛ اٚ ثبٌضمبفخ فٝ آكاح لٛيخ اٌزأصيو ٘ٝ اٌَيّٕب. 

 اندراساث انسابقت

Monisa Qadri(6112)دراست -1
iv
 بعُىاٌ انسيًُا وانديٍ يٍ خالل فيهى أيير خاٌ: 

فٝ وً ػبَ رٕزظ اٌَيّٕب إٌٙليخ أوجو ػلك ِٓ األفبلَ فٝ اٌؼبٌُ ٚاٌلٌيً ػٍٝ مٌه أٔٙب رؾزً أػٍٝ       

أهلبَ فٝ ثيغ اٌزناوو ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ ٘نا إٌغبػ اٌجب٘و ئال أٗ ال يغؼً اٌّغزّغ ِزَبِؾبً ِغ ِب رملِٗ 

ؽيش اٌىِٛيليب اٌَبفوح ِٓ اٌليبٔبد  ِٓ لؼبيب ِقزٍفخ,ٚثٙنٖ اٌلهاٍخ يزُ رمليُ لواءح ٌفيٍُ أِيو فبْ
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ً ألكيبْ ِزؼلكح َٚٔيظ صمبفٝ ِزٕٛع  اٌّٛعٛكح ثبٌضمبفخ إٌٙليخ ٚرؾلٜ اٌقوافبد ثٙب وٛٔٙب ِٛؽٕب

ٚرزؼوع ٌمؼبيب اٌليٓ ٚاإليّبْ ٚاٌّؼزملاد ٚاٌطمًٛ اٌليٕيخ,ٚرٛطٍذ اٌلهاٍخ ئٌٝ اْ اُ٘ اٌمؼبيب 

مِْٛٛ ثزٛعيٗ أرجبػُٙ ٌٍوِٛى اٌليٕيخ ٚرٕفين وً ِبرطٍجٗ اٌّطوٚؽخ ٘ٝ " لؼيخ هعبي األٌٙخ" ٚاٌٍنيٓ ي

ً وبْ ؽزٝ ِغ رٕبلؼٗ ٌٍؼمً ٚاٌّؼوفخ اٌؼٍّيخ ٚرُ ػوع اٌغّبػبد إٌٙلٍٚيخ ٚاٌزٝ رزجغ  األٌٙخ أيب

األٌٙخ إٌٙلٍٚيخ فٝ شوػ اٌؼبٌُ اٌؾميمٝ ٚاٌظب٘وٜ ِٓ فبلي اٌفيٍُ ِّب عؼٍٗ أوضو ا٘زّبِبً فٝ رظٛه 

اَ هٚايبد لٛيخ ٚرّضيبلد ثظويخ ٌٍزؼبًِ ِغ لؼيخ اإليّبْ ِّب يلػُ اٌظٛهح اٌليٓ ٚمٌه ثبٍزقل

اٌَيّٕبئيخ,وّب ُػِوَع اٌفيٍُ فٝ رٛليذ يزيآِ ِغ اٌغٛ اٌَبئل فٝ إٌٙل ؽيش اٌزؼظت اٌليٕٝ ٌٚٙنا 

شوػ اٌفيٍُ ٍٍٍَخ ِٓ االؽلاس فيّب يزؼٍك ثبٌليٓ فٝ اٌّغزّغ إٌٙلٜ ٚػٍيٗ أصبه ؽووزيٓ ِزؼبكريٓ 

 ٌّغزّغ إٌٙلٜ ّ٘ب ئرغبٖ ِغ"ِإيل"ٌٍفيٍُ ٚارغبٖ ػل"ِؼبهع" ٌٗ ِؾزظ ػٍيٗ ِٚٙبعّٗ.ثب

John Matheo(6112)دراست -6
v

بعُىاٌ:انتفسير انثقافً نهفيهى يٍ خالل ثالثيت سيًُائيت  

 كدراست حانت: 

به٘ب ِٓ ٘لفذ اٌلهاٍخ ئٌٝ ٚػغ ئؽبه ٔظوٜ فٝ اٌجؾٛس األٔضوٚثٌٛٛعيب ٌٍٕظو فٝ اٌَيّٕب ثؼزج      

اٌّؼطيبد اٌضمبفيخ ثبٍزقلاَ ٍٍٍَخ صبلصيخ ِٓ األفبلَ إٌٙليخ اٌىٕليخ ولهاٍخ ؽبٌخ ٚ٘ٝ 

,الٍزقبلص ِٕٙغيخ فٝ هطل ٚرفَيو 7112,ٚفيٍُ"اٌّيبٖ"1991,ٚفيٍُ"األهع" 1991فيٍُ"إٌبه"

قبطخ ثبٌجيبٔبد اٌّؼٍِٛبد اإلصٕٛغوافيخ وغيأ ال يزغيأ ِٓ ػبٌُ اٌفيٍُ ٍٚيزُ ِمبهٔخ ٚأزمبك إٌزبئظ اٌ

اإلصٕٛغوافيخ إٌبرغخ ػٓ االفبلَ ِٓ فبلي ِبلؽظخ اٌّشبهويٓ اٌفؼٍييٓ ٚثيٓ إٌزبئظ اٌفؼٍيخ اٌزٝ رُ 

عّؼٙب ِٓ اٌّيلاْ الفزجبه ِظلاليخ اٌظٛهح اٌزٝ يقوعٙب طٕبع اٌَيّٕب ٌٍضمبفخ,ٚلل شٍّذ اٌجؾٛس 

د اإلصٕٛغوافيخ ٚاٌزٝ عود ثبٌٕٙل ِٚٓ اٌّيلأيخ ِبلؽظخ اٌّشبهويٓ,ٚاٌَيبق اٌفيٍّٝ ٚاعواء اٌّمبثبل

اٌىبرت ٚاٌّقوط ٌٍضبلصخ أفبلَ ػيٕخ اٌلهاٍخ,ِٚٓ أعً Deepa Mehta أّ٘ٙب أعوٜ اٌجبؽش ِمبثٍخ ِغ

رطٛيو ِٕٙغيخ اٌزفَيو اٌضمبفٝ ٌٍفيٍُ الزوػ اٌجبؽش ِٕٙغيزيٓ اػزّل ػٍيّٙب ِٓ اٌلهاٍبد اٌَيّٕبئيخ ٘ٝ 

ػٍٝ أٍبٌيت فٝ ِغبي إٌمل اٌبل٘ٛرٝ ٌٍفيٍُ ؽيش اٌمواءح اٌليٕيخ  ٔمل اٌَيبق اٌفيٍّٝ ٍٚيزُ اإلػزّبك

 ٚاٌزؼوع ٌٍزظٛهاد اٌضمبفيخ ٌٍليٓ ٚاآلٌٙخ فٝ ٍيبق ِؼيٓ ِٓ فبلي األفبلَ اٌضبلصخ ػيٕخ اٌلهاٍخ.

 بعُىاٌ تطىر اندوافع انديُيت بانسيًُا انتركيت: Hulya Onal(6112)vi دراست -3

ٌلهاٍبد اٌضمبفيخ ٚاٌؼٍَٛ اإلعزّبػيخ وٛٔٙب شىً فٕٝ ِٕٚٙظ أوبكيّٝ ٚآكاح رغل اٌَيّٕب ِىبٔبً فٝ ا       

فىويخ رإصو ثبٌغّٙٛه ٔؾٛ لؼيخ ِب َِزقلِخ اٌفيٍُ وشىً ئػبلِٝ يزٕبٚي ِؾزٜٛ ِب ٌظب٘وح ِب فٝ 

 اٌّغزّغ ؽيش يٍؼت اٌفيٍُ كٚهاً ٘بِبً فٝ فٍك اٌضمبفخ ٚأؼىبٍٙب ثبٌّغزّؼبد, ِٚٓ فبلي األفبلَ اٌزٝ يزُ

أزبعٙب فٝ ئؽبه اٌؼبللخ ثيٓ اٌَيّٕب ٚاٌليٓ فٝ اٌَيبق اٌزووٝ ؽيش أْ اٌَقويخ اٌليٕيخ أطجؾذ فطبة 

أيليٌٛٛعٝ يزٕبلغ ِغ اٌّٛلف اإلٍبلِٝ فٝ ٚطف اٌجشويخ,ٚرَؼٝ ٘نٖ اٌلهاٍخ ئٌٝ شوػ اٌمٛاٌت 

يٌٛٛعيخ ٚاإلعزّبػيخ إٌّطيخ ٚاٌليٕيخ ٚاٌؼٍّبٔيخ فٝ اٌَيّٕب اٌزوويخ ػٓ ؽويك اٌلهاٍخ إٌمليخ األيل

 ٌجؼٍغ ِٓ األفبلَ ػيٕخ اٌلهاٍخ. 

بعُىاٌ " تحهيم انًحتىي وانتحهيم انسيًيائي  viiوYiren Hao (6111)دراست يً رٌ هاو-2

 نبعض األفالو انصيُيت انًعاصرة"
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اٍزٙلفذ اٌلهاٍخ اٌجؾش في اٌّٛػٛػبد اٌّؼوٚػخ ٌؤلكٚاه إٌَبئيخ في ػيٕخ ِٓ األفبلَ اٌظيٕيخ       

َ ثبٍزقلاَ رؾٍيً اٌّؾزٜٛ ٚاٌزؾٍيً اٌَيّيبئي , ٌٚمل رُ  7111-1999َاٌّؼبطوح في اٌفزوح ِٓ 

اٌزوويي ثشىً أٍبٍي  رٛظيف رؾٍيً اٌّؾزٜٛ ٌلهاٍخ اٌىيفيخ اٌزي رُ ثٙب رظٛيو إٌَبء في األفبلَ , ِغ

ػٍٝ صبلصخ أٔٛاع ِٓ األكٚاه إٌَبئيخ ثّب في رٍه األكٚاه اٌزمٍيليخ , ٚاألكٚاه اٌؾليضخ , ٚاألكٚاه 

اٌّضبٌيخ,وّب رُ اٍزقلاَ اٌزؾٍيً اٌَيّيبئي في ٘نٖ اٌلهاٍخ ٌملهرٗ ػٍٝ رؾليل اٌّؼبٔي اٌزٍّيؾيخ ِٓ 

يخ ٚاٌوٍبئً ِٓ اٌغَٕيٓ اٌّزؼّٕخ في األفبلَ,ٚرشيو اٌشقظيبد إٌَبئيخ فؼبل ػٓ اٌميُ اٌضمبفيخ اٌؼّٕ

ٔزبئظ رؾٍيً اٌّؾزٜٛ ئٌٝ أٔٗ فبلي ٘نٖ اٌفزوح اٌطٛيٍخ ِٓ اٌيِٓ, وبْ ٕ٘بن رؾٛي في اٌزّضيبلد ٚأكٚاه 

اٌّوأح في األفبلَ ؽيش رؾٌٛذ ِٓ رؼييي اٌَّبٚاح ثيٓ اٌغَٕيٓ , ٚرمٍيض ِٚؾٛ اٌفوق ثيٓ اٌغَٕيٓ, 

لزظبه أكٚاهُ٘ ػٍٝ األكٚاه اٌزمٍيليخ ِغ اٌزوويي ػٍٝ اٌميُ ٚاٌزٛلؼبد إٌَبئيخ ٚأفيواً رواعؼذ ئٌٝ ا

اٌزمٍيليخ, ٚوشفذ ٔزبئظ اٌزؾٍيً اٌَيّيبئي أْ اٌّٛػٛػبد اٌّؼوٚػخ ػٓ كٚه اٌّوأح في األفبلَ, 

خ ٚاٌميُ ٚاٌزي رزأصو ثبٌزغيواد اٌَيبٍيخ ٚاٌضمبفيخ ٚاالعزّبػيخ, ظٍذ ِورجطخ ثبألّٔبؽ اٌزمٍيليخ إٌَبئي

 ٚاٌزٛلؼبد.

 اندراست يشكهت

رّضً اٌفْٕٛ اٌجظويخ ٚاٌظٛريخ ِغبال ِإصوا ثبٌَٕجخ ٌٍّزٍمٝ ألٔٙب رظً ئٌيٙب ٚرٍَّٗ ِٓ اٌلافً       

ٌزٕفن ئٌٝ أػّبق فىوٖ ٚٚعلأٗ ِشىٍخ ٌوأيٗ ٚئرغب٘برٗ ٔؾٛ لؼيخ ِب ثفىوح ِب , وّب أٔٙب رَزقلَ ِٓ لجً 

اد اٌزٝ رورل ػٍٝ اٌّشب٘ل ٚرشىً اٌمبئّيٓ ػٍٝ ئفواعٙب ثؼٕبيخ فبئمخ ٌزظً ٌّجزغب٘ب ِٓ فبلي اٌزأصيو

هعغ طلاٖ إلٍزٕجبؽ ِبٚهاء اٌزمٕيخ اٌَّزقلِخ ِٓ كالٌخ فىويخ ٚهِييخ ثبٌّؼٕٝ ,وّب يؾمك رؾٍيً 

األفبلَ اٌَيّٕبئيخ ٚظيفخ ئػبلِيخ فٝ ِؼوفخ ٌغخ اٌزٛاطً ثيٓ اٌَيّٕبئييٓ ٚاٌّشب٘ليٓ ِٓ فبلي اٌفيٍُ 

ىً آكاح ئفجبهيخ رؼجو ػٓ ِؼّْٛ اٌؼًّ اٌّوئٝ وٍٛيؾ ئرظبٌٝ ِٚب ثٙنا اٌفيٍُ ِٓ هِٛىا رش

ٚاٌظٛرٝ,وّب رّضً لؼيخ اإله٘بة لؼيخ شبئىخ رَزلػٝ رٕبٌٚٙب ػٍٝ اٌٛػغ اٌوا٘ٓ,ٚػٍيٗ رزّضً 

 ِشىٍخ اٌلهاٍخ فٝ ٍيّيبئيخ اٌوِٛى فٝ ئفواط األفبلَ اٌَيّٕبئيخ اٌّظويخ ٔؾٛ لؼيخ اإله٘بة.

   اندراست أهًيت

ِ٘ل ٚكالالرٙب اٌزٝ رٕؼىٌ  رٙزُ اٌلهاٍخ ثبٌوِٛى اٌزٝ شب ُّ اػزّل ػٍيٙب اٌّقوط فٝ ئيظبي اٌّؼٍِٛخ ٌٍ

 ػٍيٗ.

 اندراست أهداف

رٙلف اٌلهاٍخ اٌٝ رؾٍيً اٌؼٕبطو اإلفواعيخ ٌؤلفبلَ اٌَيّٕبئيخ اٌّظويخ ؽيش اٌٍمطبد , ىٚايب  -1

 اٌزظٛيو,ؽووبد اٌىبِيوا,اإلػبءح ٚاٌليىٛه .

ِٛى إٌّجضمخ ِٓ رىٕيىبد اٌؼًّ اإلثلاػٝ ٚكالالرٙب اٌّقزٍفخ فٝ وّب رٙلف اٌلهاٍخ ئٌٝ ئوزشبف اٌو -7

 اٌزؼجيو ػٓ لؼيخ اإله٘بة .

 :اندراست تساؤالث

 ِب كالٌخ اٌٍمطبد اٌَّزقلِخ ثبٌفيٍُ ػيٕخ اٌلهاٍخ؟ -1

 ِب كالٌخ ىٚايب اٌزظٛيو اٌَّزقلِخ ثبٌفيٍُ ؟-7

 ِب كالٌخ ؽووبد اٌىبِيوا اٌَّزقلِخ ثبٌفيٍُ ؟-3

 خ أٔٛاع اإلػبءح اٌَّزقلِخ ثبٌفيٍُ؟ِب كالٌ-9
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 َىع اندراست ويُهدها

رٕزّٕٝ ٌٍلهاٍبد اٌٛطفيخ ؽيش ٚطف ٚرؾٍيً ٚرفَيو اٌظٛا٘و الٍزقبلص كالالرٙب وّب رؼزّل       

 اٌلهاٍخ ػٍٝ ِٕٙظ اٌَّؼ ؽيش يؼل ِٓ أَٔت إٌّب٘ظ اٌؼٍّيخ ِبلئّخ ٌٍلهاٍخ.

 عيُت اندراست

 ػيٕخ ػّليخ ِٓ اٌَيّٕب اٌّظويخ اٌزٝ رٕبٌٚذ لؼيخ اإله٘بة ٚ٘ٝ فيٍُ "اإله٘بة".     

 اندراست أدواث

آكاح اٌزؾٍيً اٌلالٌٝ: ٚ٘ٛ ِٓ أَٔت األكٚاد إٌّٙغيخ فٝ اٌلهاٍبد اٌىيفيخ,ؽيش يؼزّل  اٌزؾٍيً        

ٛػؼ اٌؼبللخ ثيٓ اٌوِٛى اٌلالٌٝ ػٍٝ رؾٍيً اٌٍَٛن اٌوِيٜ ثىبفخ أٔٛاػٗ ٚئوزشبف كالالرٗ,وّبي

, ٍٚٛف يَزقلَ ثٙنٖ اٌلهاٍخ ٌٍزؼوف viiiِٚؼبٔيٙب ٚؽوق ثٕبء األفىبه فٝ رٛطيً اٌوٍبٌخ اإلػبلِيخ

ػٍٝ ويفيخ ثٕبء اٌوِي ِٓ فبلي اٌؼٕبطو اإلفواعيخ ٚكالٌخ ِب يوِي ٌٗ وٛٔٗ آكاح ارظبٌيخ فٝ غبيخ 

 األّ٘يخ, ٔؾٛ لؼيخ اإله٘بة ثبٌَيّٕب اٌّظويخ.

 اإلخرائيتانًفاهيى  

:٘ٛ روعّخ اٌؼًّ اٌفٕٝ اٌّىزٛة ئٌٝ ػّبل ِوئيب ٍّٚؼيب ِٓ فبلي أكٚاد ٚرمٕيبد فٕيخ  اإلخراج-1

 ثأٍٍٛة ِجلع يؾًّ أفىبه لبثٍخ ٌٍزٕفين.

٘ٝ وً رأصيو كهاِٝ كي ػٍٝ هِيٖ فأطجؾذ اٌغَو اٌنٜ يوثؾ ثيٓ اٌوِي اندالالث انريسيت:-6

ِزّضً فٝ األكٚاد اإلفواعيخ ٚويفيخ ئٍزقلاِٙب ثبٌّشٙل  ِٚوِٛىٖ فٝ ػبللخ رشبثٗ ثيٓ ِب ٘ٛ ِبكٜ

ِ٘ل شب ُّ  .ٚثيٓ ِب٘ٛ ِؼٕٜٛ يمظلٖ اٌّقوط ٚيٕؼىٌ ػٍٝ اٌ

 َتائح اندراست

 :أوالً:انريىز انبصريت انتشكيهيت  

فمل اػزّل ػٍيٙب اٌّقوط إلكهان اٌؼبللبد ثيٓ ِؾبٚه اٌٍغخ اٌَيّٕبئيخ إٌبشئخ ػٓ اٌزوويت         

خ , فّٓ فبلي ثطٝء اإليمبع ٍٚوػزٗ ٚاٌغًّ اٌؾٛاهيخ ثيٓ اٌّّضٍيٓ ثبٌىبكه ٚآكائُٙ اٌظٛهٜ ٌٍمط

اٌزّضيٍٝ ٚاٌزوريت إٌّطمٝ ٌؤلؽلاس طٕؼذ ٘نٖ اٌقطٛاد ِلٌٛال ثظويب ِزؼٍمب ثبٌّٕظو, فقبلي اٌٍمطخ 

ّشٙل اٌطٛيٍخ علا ٚاٌزٝ اػزّل ػٍيٙب اٌّقوط ٌيظٕغ َِبفخ ثيٓ ػّو ٚاٌٍٛاء هشلٜ فٝ أفو ٌمطبد اٌ

األفيو ثبٌفيٍُ ٌزٛػؼ ٌٕب أْ ٔٙبيخ ػّو ٌٓ رىْٛ ثوطبطبد اٌٍٛاء ٌٚىٓ ِٓ فبلي هطبطبد ػظّذ 

 ٚاٌزٝ وبٔذ لويجخ ِٕٗ وً اٌموة,ِٕٚٙب رفظيٍيبً ِبيٍٝ:

 انهقطاث انسيًُائيت:-1

اٍزقلَ اٌّقوط اٌٍمطخ اٌمويجخ ٌٍلالٌخ ػٍٝ ئٔفؼبالد ػّو ٚػظّذ رغبٖ وبل ِّٕٙب ٌآلفو فٝ ؽبٌخ  -

اٌؾت اٌّييف ِٓ لجً ػّو ٚاٌظبكق ِٓ لجً ػظّذ وّب اٍزقلِذ ٘نٖ اٌٍمطخ ٌٍلالٌخ ػٍٝ ؽبالد 

اٌغؼت ٚاٌزٝ ٚاعٙٙب اٌٍٛاء هشلٜ ِٓ عواء اهرىبة ٘نٖ اٌغوائُ ٌُٚ يزُ اٌؼضٛه ػٍٝ ِورىجيٙب فٝ 

ؼٓ علرٙب ثلايخ األِو, أٚ وبٌٍمطخ اٌزٝ رظٙو ثٙب اثٕخ ػّو "ؽجيجخ"ٚ٘ٝ فبئفخ ِٓ اٌٍٛاء هشلٜ ٚرؾز

فٛفب ِٕٗ, أٚ وبٌزٝ أظٙود فٛف ٚلٍك أَ ػّو ػٍٝ اثٕٙب فغبءد ٘نٖ اٌٍمطخ ٌٍلالٌخ ػٍٝ ئظٙبه ؽيوح 

أَ ػّو فٝ أْ رجٛػ ثّىبْ اثٕٙب أٚ أْ رإفن اثٕخ ػّو ِٓ لجً هعبي أِٓ اٌلٌٚخ,ثيّٕب عبءد اٌٍمطخ 

قلِذ ٘نٖ اٌٍمطخ ثشىً اٌّزٍٛطخ ٌزظٙو أٔظبف األشقبص ٚأػلاكُ٘ ئٌٝ ِب فٛق ِٕطمخ اٌقظو ٚاٍز

 وجيو ػٕل اعزّبع اٌغّبػخ اإله٘بثيخ ٌزٕفين ِّٙخ ِب فبلي اٌفيٍُ.

٘نٖ اٌٍمطخ ٌٍلالٌخ ػٍٝ اٌَّبفخ ِب ثيٓ اٌىبِيوا ٚإٌّظٛه فٝ ؽبٌخ  longاٍزقلِذ اٌٍمطخ اٌطٛيٍخ-

 ػوع ِغّٛع ِٓ إٌبً وأفواك هعبي أِٓ اٌلٌٚخ ػٕل ِؾبطورُٙ ٌّىبْ اٌغويّخ اإله٘بثيخ. 
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اٍزقلِٙب اٌّقوط ٌٍلالٌخ ػٍٝ اٌؾليش ثيٓ شقظيٓ أؽلّ٘ب ال over shoulderاٌٍمطخ فٛق اٌىزف-

يظٙو ِٕٗ ئال عيء ِٓ هأٍٗ ٚوزفٗ ثيّٕب يظٙو اٌّمبثً ٌٗ ٌٍلالٌخ ػٍٝ اٌؾليش ثيٕٙب فٝ أِو ِب 

َ ٚاٍزقلِذ ٘نٖ اٌٍمطخ ٚثشىً ٚاػؼ ؽيّٕب أرٝ اٌلوزٛه"األٍزبم" ئٌٝ ػّو ٌيؼطٗ هكا ػٝ ارّب

 اٌغويّخ األفيوح ٚ٘ٝ رفغيو اٌطبئوح.

ٌٍلالٌخ ػٍٝ ىيبكح اٌجؼل فٝ اٌَّبفخ ِب ثيٓ اٌىبِيوا  very longاٍزقلِذ اٌٍمطخ اٌطٛيٍخ علا  -

ٚإٌّظٛه ؽزٝ ال َٔزطيغ رؾليل إٌّظٛه ثشىً ِٛػؼ,وبٌزٝ اٍزقلِذ فٝ أفو ِشب٘ل اٌفيٍُ ؽيّٕب 

هشلٜ ؽيّٕب ؽٍت ػّو ٍيبهح ٌيٙوة ثٙب ثأفنٖ  أظٙو اٌّقوط ثؼل اٌَّبفخ ِب ثيٓ ػّو ٚاٌٍٛاء

ٌؼظّذ وو٘يٕخ ٌٙوثٗ, األِو اٌنٜ أول ػٍيٗ اٌّقوط ِٓ فبلي اٌٍمطخ اٌطٛيٍخ ِغ ٘نٖ اٌَّبفخ ٚثٕٙبيخ 

ػّو ػٍٝ يل اٌٍٛاء هشلٜ فٝ كالٌخ ػٍٝ أْ ِٛد ػّو ٌٓ يىْٛ ػٍٝ يلٜ اٌٍٛاء ثيّٕب ػظّذ ٘ٝ ِٓ 

 ٍزمَٛ ثبألِو.

ٌزمزوة ِٓ رفبطيً األشيبء اٌلليمخ ثبٌٛعٗ  Very Close Up اٌمويجخ علا وّب اٍزقلِذ اٌٍمطخ -

وبٌٍمطبد اٌزٝ رظٙو اٌؼغو ٚاٌؼيك ,أٚ اٌقٛف ٚاٌمٍك اٌشليل وبٌٍمطخ اٌزٝ رٕبٌٚذ ثٙب ػظّذ 

 "اٌجطبهؿ" ؽيش اٌمٕجٍخ ثلافٍٙب.

  زوايا انتصىير: -6

َِزٜٛ إٌظو اٌطجيؼٝ ٚاٌزٝ ال رؾًّ اٍزقلِذ اٌياٚيخ فٝ َِزٜٛ إٌظو ٚ٘ٝ ىاٚيخ ّٔطيخ فٝ -

 كالالد لٛيخ فٝ رشىيً ارغب٘بد اٌغّٙٛه ِٚلاػجخ ػٛاؽفُٙ

ٚعبءد اٌياٚيخ ِٓ أٍفً ألػٍٝ ٚ٘ٝ ىاٚيخ ِإصوح رؼجو ػٓ اٌىضيو ِٓ اٌلالالد ِٕٚٙب اٌلالٌخ ػٍٝ   -

ياٚيخ ٘ٝ اٌزٝ اٌمٛح ِٕٚٙب اٌياٚيخ اٌّظبؽجخ ٌظٙٛه اٌٍٛاء هشلٜ ٌزظٙو ِلٜ لٛرٗ ٚػظّزٗ ,ٚ٘نٖ اٌ

رظبؽت ِضً ٘نٖ اٌشقظيبد اٌجٌٛيَيخ,وّب ظٙو ثٙب ػّو ؽيّٕب ارقن ِٓ ػظّذ ه٘يٕخ ٌٍلالٌخ ػٍٝ 

 للهرٗ ٚػلَ فٛفٗ ؽزٝ أِبَ وً ٘نٖ اٌمٛاد األِٕيخ.

ثيّٕب اٍزقلِذ اٌياٚيخ ِٓ أػٍٝ ألٍفً ٌٍىشف ػٓ رؼلاك ِٓ إٌبً فٝ األٍفً ٚػوع إٌّظو ثشىً -

ِمزً ػّو اٍزقلِذ ٘نٖ اٌياٚيخ ٌزٛػؼ اإلؽبؽخ اٌىبٍِخ ِٓ لجً هعبي أِٓ وٍٝ ِٓ االػٍٝ,وّشٙل 

اٌلٌٚخ ثؼّو صُ ٌٍلالٌخ ػٍٝ ٔٙبيخ ػّو ِٓ عّيغ اإلرغب٘بد اٌزٝ ٚىػذ ػٍيٙب ٘نٖ اٌمٛاد ِٓ أػٍٝ 

 اٌّجٕٝ.

 حركاث انكاييرا:-3

اٌوائٝ ٚاٌزٝ ِٓ ٌٍلالٌخ ػٍٝ اإللزواة ِٓ اٌؾلس ٚرىجيوٖ ٌؼيٓ  Dolly Inعبءد ؽووخ اٌىبِيوا - 

شأٔٙب اٌزمٍيً فٝ ؽغُ اٌىبكه ثبٌَٕجخ ٌٍمطخ ألٔٙب رقوط ػٕبطو وضيوح ِٓ اٌىبكهٚفمب ٌلهعخ اإللزواة 

 ,وبٍزقلاَ ٘نٖ اٌؾووخ ٌئللزواة ِٓ عضّبْ ػّو اٌٍّمٝ ػٍٝ األهع.

جيو ػٕٙب ٌٍلالٌخ ػٍٝ رزجغ اٌؼٕبطو اٌّزؾووخ فٝ اٌىبكه, ٚرُ اٌزؼ Travellingٚعبءد ؽووخ اٌىبِيوا -

ػٕلِب رزجغ اٌّقوط اٌطبئوح ٚوأْ ػيٓ ػّو ٘ٝ اٌزٝ رَبفو ِؼٙب فٝ اٌَّبء,أٚ وززجغ ٍيبهاد أِٓ 

اٌلٌٚخ ٚ٘ٝ فٝ للِٚٙب ٌّؾبطوح أ٘بٌٝ لويخ ػّو,وّب اٍزقلِذ ٘نٖ اٌؾووخ ٌززجغ ػظّذ ٚ٘ٝ 

 روطل ثىبِيورٙب اٌقبطخ اٌؼؾبيب اٌٍّمْٛ ػٍٝ األهع فٝ ؽبكصخ ِمزً اٌٛىيو.

ٌٍلالٌخ ػٍٝ اإلثزؼبك ِٓ إٌّظٛه,ٚثبٌزبٌٝ رؼًّ ػٍٝ ىيبكح   Dolly Outءد ؽووخ اٌىبِيواوّب عب-

ؽغُ اٌٍمطخ ٌزلفً ثبٌىبكه ػٕبطو أفوٜ ِؾيطخ ثبٌّٕظٛه وبٌٍمطخ اٌزٝ ظٙو ثٙبػّو ٚ٘ٛ يؾزَٝ 

 رزواعغ اٌىبِيوا ٌٍقٍف ؽزٝ يظٙو ثبٌىبكه طليمٗ فزؾٝ .  Dolly Outاٌشبٜ ٚثؾووخ 
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ٌٍلالٌخ ػٍٝ ػوع ٚعٖٛ األشقبص ُٚ٘ ثظف ٚاؽل  Pan Left ٚPan Rightعبءد ؽووزٝ -

فبٍزقلِذ ٘بريٓ اٌؾووزيٓ فٝ ػوع أ٘بٌٝ لويخ ػّو أصٕبء ِوٚه اٌىبِيوا فٝ ارغب٘ٙب ٌٍيّيٓ ٚاٌيَبه 

اٍزقلِذ ثٕفٌ اٌّشٙل  Tilt Upؽيش يأرٝ اٌٍٛاء هشلٜ ٚيّو ػٍيُٙ ٚاؽلا رٍٛ اآلفو , وّب أْ ؽووخ

ٛاء هشلٜ ٚلف اٌغّغ ِٓ األ٘بٌٝ ثؼل ٚػؼيخ اٌغًٍٛ ػٍٝ األهع فٝ كالٌخ ػٍٝ فؼٕل للَٚ اٌٍ

ه٘جزُٙ ِٓ اٌشقض اٌمبكَ ئٌيُٙ ,وّب اٍزقلِذ ٘نٖ اٌؾووخ ؽيّٕب ٚلفذ ػظّذ ِٓ اٌّمؼل األِبِٝ 

ٌٍَيبهح ٚثبثٙب ِفزٛػ ٌٍلالٌخ ػٍٝ ئٔٙبء ِّٙزٙب فٝ اٌمؼبء ػٍٝ ػّو ٚلزٍٗ,وّب اٍزقلِٙب اٌّقوط فٝ 

رفغيو اٌغٕبػ اٌلٌٚٝ ِٓ ػٍّيخ اٌّؼوع فٝ ػوع ػّٛك ثغلاه اٌغٕبػ ٚلل ٌطـ ثلِبء عويّخ 

 األثويبء ِٓ أٍفً ألػٍٝ.

اٍزقلِٙب اٌّقوط فٝ أفو ِشب٘ل اٌفيٍُ ثٍمطخ ٍمٛؽ أؽل أفواك األِٓ  Tilt Downاْ ؽووخ اٌىبِيوا -

 ٚلل أطبثٗ ػّو ثطٍك ٔبهٜ فَمؾ ِٓ األػٍٝ ٌٍلالٌخ ػٍٝ ِٛرٗ ٚػلَ طّٛكٖ.

ٚ٘ٝ ؽووخ اٌمًٛ أٚ إٌظف كائويخ اٌزٝ هطلد ػّو فٝ كفٌٛٗ  Arcٚأفيوا ؽووخ اٌىبِيوا اي -

 زٓ اٌطبئوح.ٌٍغوفخ ؽيش اٌّفبعأح ِٓ ػلَ ٍفو ػظّذ ػٍٝ ِ

 اإلضاءة:-2

عبءد ئػبءح إٌٙبه اٌقبهعٝ ٚالزؤذ ثبٌّمبِٚخ ِٓ لجً هعبي أِٓ اٌلٌٚخ ٌٍفؼً اإله٘بثٝ وّب رُ  -

رٕفين ٘نا اٌفؼً أيؼب فٝ ػٛء إٌٙبهِضً ِؾبٌٚخ لزً اٌٛىيو ٚرفغيو اٌطبئوح, ثيّٕب ئػبءح إٌٙبه 

ّبػخ ػّو اإله٘بثيخ ٌمزً اٌَفيو ٘نا ألْ اٌلافٍٝ طبؽجذ ػٍّيخ رفغيو اٌَفبهح األعٕجيخ ِٓ لجً ع

اٌَفيو ٌٓ يىْٛ ِزٛاعلا أصٕبء اٌٍيً فّٓ اٌطجيؼٝ اٌميبَ ثٙنا اٌفؼً اٌمجيؼ فٝ ػٛء إٌٙبه اٌلافٍٝ ٌّىبْ 

ػٍّٗ ,أِب ػٓ ئػبءح اٌٍيً اٌلافٍٝ فمل هافمذ ٘نٖ اإلػبءح ػظّذ ٚ٘ٝ ما٘جخ ئٌٝ ِقجأ ػّو ٚوأْ 

فبلي ئػبءح اٌٍيً اٌلافٍٝ فؼظّذ رمَٛ ثفؼً يٍيِٗ اٌجؼل ػٓ أػيٓ  اٌّقوط يؼطٝ ٌٕب كالٌخ لٛيخ ِٓ

إٌبً ٚفبطخ أٔٙب ِوالجخ ِٓ هعبي أِٓ اٌلٌٚخ , ٚعبءد ئػبءح اٌٍيً اٌقبهعٝ وبٌزٝ رُ هطل 

ػظّذ ثٙب ٚ٘ٝ فٝ كفٌٛٙب ٌّقجأ ػّو ٚفٝ فوٚعٙب ِٕٗ ٌزن٘ت ثؼيلا ػٓ ٘نا اٌّىبْ ثَيبهرٙب ثؼل 

 اوزشبف اٌؾميمخ.

 انريىز األيقىَيت: ثاَياً:

ثبٌَٕجخ ٌؤلىيبء رّضٍذ فٝ أىيبء هٍّيخ كاٌخ ػٍٝ اٌغٙبد األِٕيخ ٌٍلٌٚخ فٝ ىٜ لٛاد األِٓ وّب ٔظذ -

ػٍيٙب اٌٍٛائؼ ٚاٌمٛأيٓ ثبٌٍْٛ األٍٛك ٚكهٚع ٚفٛماد هأً وّىّبلد ٌٍيٜ,ٚأىيبء غيو هٍّيخ 

اٌَجت اٌّبكٜ اٌنٜ ال يوعغ ٌجؼغ ٌئله٘بثييٓ ثبٌفيٍُ رٍه األىيبء َِزّلح ِٓ فىوح اإله٘بة رؾذ 

 األفىبه اٌزٝ رزظً ثبٌيٜ ػٍٝ فبلف ثؼٍغ ِٓ األفبلَ األفوٜ ػيٕخ اٌلهاٍخ.

اٌليىٛه اٌوئيَٝ رّضً فٝ ٚوو اإله٘بثييٓ ثبٌفيٍُ فٝ ِجٕٝ ِزٙلَ ال يؾًّ أيخ ِؼبٌُ رلي ػٍيٗ ٚ٘نا -

مِْٛٛ ثبٌفؼً اإله٘بثٝ كْٚ اٌىشف ػٓ هِياً كاالً ػٍٝ اٌبل٘ٛيخ وؾبي عّيغ األفبلَ ػيٕخ اٌلهاٍخ فُٙ ي

اٌّظله اٌوئيَٝ ٌُٙ ٚال يغّؼُٙ ثٙنا اٌفيٍُ ئال اٌّبكح ٚاٌجؾش ػٓ اٌّبي ِٓ لجً عّبػبد ِغٌٙٛخ ٚفمبً 

 ٌٍوؤيخ اٌَيّٕبئيخ ثبٌفيٍُ.



  ___________________________________________________________________
     

   7                    7102 يٛٔيٛ – يٕبيو   األٚي اٌؼلك           اإلرظبي ٚرىٌٕٛٛعيب اإلػبلَ ٌجؾٛس اٌؼٍّيخ اٌّغٍخ 
 

ػجود ٌغخ عَل ػّو فٝ اٌّشب٘ل اٌّقزٍفخ ٌٍفيٍُ ػٓ كالٌخ اٌَيطوح فٝ ليبكرٗ ألػؼبء عّبػزٗ -

فٙٛ اٌوئيٌ إٌّفن ٌٍؼٍّيبد اإله٘بثيخ ثّظو ِٚٛىع اٌّٙبَ ػٍٝ اٌؼٕبطو األفوٜ ثبٌغّبػخ اإله٘بثيخ 

ٚاآلِو إٌب٘ٝ ثبٌّٛػٛػبد اٌّطوٚؽخ فيّب ثيُٕٙ,وًّ اإلشبهح ثيلٖ فٝ ئػطبء اٌزؼٍيّبد ٚإٌٙٝ ػٓ 

 رٕفين ثؼغ اٌغوائُ وزشليلٖ ػٍٝ كهٚيش فٝ ػلَ رٕفين ػٍّيخ اٌّؼوع.

 اٌفيٍُ ٘ٛ اٌٍْٛ األؽّو فٝ كالٌخ ػٍٝ ئٍبٌخ كِبء األثويبء.اٌٍْٛ اٌَّيطو ػٍٝ -

 ثانثاً:انريىز اندراييت:

ٚرظٙو كالالد ٘نا إٌٛع ِٓ اٌوِٛى فٝ رزو اٌفيٍُ اٌنٜ يٕجأ اٌّشب٘ل ثّغويبد األؽلاس ثبٌفيٍُ      

ٝ ٚيٛػؼ ٔٙبيخ ػّو ِٚواؽً اٌقلاع اٌزٝ ٍزّو ثٙب ػظّذ ِٚبلؽمبد هعبي أِٓ اٌلٌٚخ ٌئله٘بث

ػّو ِٓ فبلي ػوع طٛه صبثزخ ٚأفوٜ ِزؾووخ ػٍٝ اٌشبشخ,ٚيظٙو فٝ ِشٙل اٌنٜ لبَ ػّو 

ثؼوة ػظّذ ٔزيغخ إليمبػٗ ثبٌفـ ٚئؽجبؽ عويّزٗ اإله٘بثيخ ,فؼٕل هك٘ب ػٍٝ ٍإاٌٗ "فيٓ اٌجطبهؿ" 

ُ فٝ لبٌذ فٝ "أيل أِيٕخ" ِٚٓ ٕ٘ب ٚثليٙيب يؼٍُ اٌّشب٘ل أْ اٌجطبهؿ فٝ لجؼخ هعبي أِٓ اٌلٌٚخ ٚأٔٙ

ػٕلِب رؼوػذ ٌٍزٙليل ِٓ لجً  -ؽويمُٙ ٌٍمجغ ػٍٝ ػّو,وُ عبء ٚعٗ أَ ػّو فٝ رٛعيٙٗ ٌؤلٍفً

ثبػضب ٌّلٌٛي كهاِٝ ٌّغويبد األؽلاس فزفّٕٙب ٘نٖ إٌظوح ِٕٙب أٔٙب  -اٌٍٛاء هشلٜ ػٍٝ ِىبْ ػّو

 ٍزقجو ػٓ ِىبْ اثٕٙب اٌّقزجٝء ٚ٘نا ِب ؽلس ثبٌفؼً. 

 :رابعاً:انريىز األيدونىخيت

فمل هثؾ اٌّقوط ثيٓ اٌلَ ثفىوح اٌؾّوح فٝ اٌٍْٛ األؽّو ِشيواً ٌٍلِبء ٚمٌه ِٓ فبلي رزو اٌؼًّ        

أيؼب ٚاٌنٜ ظٙو ثٗ اٍُ اٌفيٍُ ِىزٛثب ثبٌٍْٛ األؽّو ػٍٝ فٍفيخ ٍٛكاء ٚ٘نا يلي ػٍٝ ئهالخ كِبء 

اٌّقوط ثيٓ فىوح األثويبء,ٚاٌنٜ يجؼش فٝ إٌفٌ اٌغّٛع ٚاٌقٛف ِٓ ِغويبد األؽلاس,وّب هثؾ 

اٌّجٕٝ اٌّٙغٛه اٌّزٙلَ ٌٛوو اٌغّبػخ ثفىوح اإله٘بة ووِي أيلٌٚٛعٝ كاال ػٍٝ أْ اإله٘بة ال ٘ٛيخ 

 ٌٗ رّضٍٗ ػٕبطو ِغٌٙٛخ ٚػبٌخ.
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( ,إٌظويخ ٚاإلثلاع في ٍيٕبهيٛ ٚئفواط اٌفيٍُ اٌَيّٕبئٝ  ,)اٌمب٘وح,اٌٙيئخ اٌّظويخ 7112ِلوٛه صبثذ)  

 33اٌؼبِخ ٌٍىزبة (, ص 
iii

ِقوط اٌفيٍُ اٌوٚائٝ اٌزَغيٍٝ "أثلا ٌُ ٔىٓ أؽفبي" اٌفيٍُ اٌنٜ يزٕبٚي وبفخ اٌّغبالد اٌَيبٍيخ ٚاإللزظبكيخ  

بِب اٌّبػيخ ٌّظو . ٌمبؤٖ  اٌزٍفييٛٔٝ ِغ اٌّنيؼخ "ئٔغٝ ػٍٝ "ػّٓ فؼبٌيبد ٚاإلعزّبػيخ فبلي اٌضبلصخ ػشوح ػ

 .7113ِٙوعبْ اٌَيّٕب اإلفويميخ ثبأللظو في كٚهرٗ اٌقبَِخ ,
iv

Monisa Qadri(2016)Films and Religion: An analysis of A amir Khan’s PK, Journal 

of Religion & Film,Volume 20 Issue 1,Islamic University of Science and Technology, 

Jammu and Kashmir, India. 
 
v
John Mtheo(2015) Cultural exegesis of film: The elements trilogy as a case study, 

Ph.D, Fuller Theological Seminary, School of Intercultural Studies, United States – 

California. 

vi
Hulya Onal(2014),Evolution of Religious Motives in Turkish Cinema, Article From 

Clichés to Mysticism, Department of Radio-Cinema & Television, Faculty of 

Communication, Canakkale Onsekiz Mart University, Terzioglu Campus, Canakkale 

Turkey  

7
Yiren Hao(2011). The Ever-changing Roles of Women in Society:A Content 

Analysis and Semiotic Analysis of some Contemporary Chinese Films.MA.S 

Thesis,UNIVERSITY of Ottawa,Department of Communication  
viii

, رسانت اٌّظوٜ  ( ,ِفَٙٛ ِؼبعخ اٌٛؽٕيخ فٝ اٌلهاِب اٌَيبٍيخ فٝ اٌزٍفيي7119ْٛكػبء أؽّل اٌجٕب ) 
 لَُ اإلماػخ ٚاٌزٍفييْٛ( -وٍيخ اإلػبلَ -,) عبِؼخ اٌمب٘وحياخستير غير يُشىرة

 
 


