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هض أنبدد مٍاقدة ؤلاعهاب في وؾاةل الاثهاُ الجماهيري جؼء ال ًحجؼأ ل

مً الهىاغة ؤلاغالمُة الُىمُة و أنبذ ثىاُو ؤلاعهاب في وؾاةل ؤلاغالم ًدحل حجما 

ألامغ الظي أراع اهحمام الباخثين .ؤلاغالمُة بمسحلل أهىاغها وأقٍالها مػحبرا مً اإلااصة

 الضوع الظي ثهىم به في  مٍاقدة هظه الظاهغة. واإلاسحهين لضعاؾة

لإلجابة غلى هظا الؿإاُ ؾحخىاُو هظه الىعنة البدثُة ظاهغة ؤلاعهاب في 

ي ثدٌمها يهىاغة اإلاجحمؼ والهىاغة ؤلاغالمُة وآلُات ؤلاهحهاء والػغى والحأرير الت

ات التي غالجد وقؿغت الػىل وؤلاعهاب في  مثل مسحلل الهىاغات.و أهم الىظٍغ

وؾاةل ؤلاغالم وثأريراتها غلى الجمهىع.ويظا الحػغف غلى أبػاص ؤلاعهاب في الؿِىما 

ٌُة، وطلَ مً زالُ ثدلُلُىا  لبػٌ الهىع الؿِىماةُة مً قُلم اإلاملٌة "  Theألامٍغ

kingdom . 

 الهىعة ؛الؿُمُىلىجُا ؛الؿِىما؛ؤلاعهاب ث املفخاخيت:الكلما
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Abstract: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقذمت

ىُة،   لِـ قهِ للػالم وللضولة الَى
ً
 زُيرا

ً
 وؾُاؾُا

ً
 أمىُا

ً
ًمثل ؤلاعهاب ثدضًا

ً الهىي وثماعؽ قُه  بل للمجحمػات وللكػىب، في مىاجهة هظام صولي ثسحل قُه مىاٍػ

قتى أهىاع الههغ وؤلاطالُ للكػىب، وجعجؼ قُه الحٍىمات أمام ثدضًات ؤلانالح 

حٌم الغقُض، وهظا هى أخض أؾباب غضم الاثكام غلى جػٍغل مهبُى ومىخض لإلعهاب وال

مة ؤلاعهابُة.  والجٍغ

وؤلاعهااااااااب يظااااااااهغة، لاااااااه أبػااااااااص محػاااااااضصة، ًاااااااأج  فاااااااي مهاااااااضم ها ألابػااااااااص الؿُاؾاااااااُة 

والاجحماغُااة والانحهاااصًة، ولااظلَ قااان الؿُاؾااات والىؾاااةل وألاصوات اإلاُلى ااة للىناًااة 

ه، ًجا  أن ثاأج  فاي قاٍل خؼماة، ثحاىػان وثحٍامال ماً أجال الهًااء مً ؤلاعهاب ومىاجهح

 غلى أؾبابه، خؿ  َبُػة هظه ألاؾباب وأهمُ ها اليؿبُة.

The fight against terrorism in the mass communication 

media has become an integral part of the daily media industry, and 

dealing with terrorism in the media has come to occupy a 

significant volume of media material in its various types and 

forms, which has aroused the interest of researchers and specialists 

to study the role it plays in combating this phenomenon. 

To answer this question, this research paper will deal with the 

phenomenon of terrorism in society and the media industry and the 

mechanisms of selection, presentation and influence that govern it 

as an industry such as various industries. The most important 

theories that addressed and explained violence and terrorism in the 

media and their effects on the public, as well as identifying the 

dimensions of terrorism in American cinema, and that. Through 

our analysis of some cinematic images from the movie "The 

Kingdom." 
Key words: terrorism ; cinema ; semiology ; image 
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وال ًسكى غلُىا جمُػا ما لىؾاةل ؤلاغالم مً ثأرير يبير في جمُؼ هىاحي الحُاة 

ُة باإلاجحمؼ وطلَ بػض أن اػصاصت أهمُحه غً طي نبل، قأنبذ ًإرغ في الىىاحي الخله

و اإلاهاُ والههة واإلاؿغخُة  والاجحماغُة والانحهاصًة والؿُاؾُة وؾيرها غً ٍَغ

ىو  والؿِىمات .  والخبر ؤلاطاعي والحلكٍؼ

هظه ألازيرة إلاا لها مً صوع بالـ ألاهمُة في الػهغ الحالي زانة مؼ الحُىعات  

ومإرغا في  الٌبيرة في غالم الاثهاالت وههل اإلاػلىمات، قهض أنبدد ثإصي صوعا يبيرا

خُاثىا ...بدُث ًمٌنها أن جؿاهم بكٍل يبير واًجاب  في مٍاقدة ؤلاعهاب في الػالم. والتي 

ماػالد ثدد ؾُُغة صُو الكماُ )وهي الضُو الهىاغُة  واإلاحهضمة والهُمىة ؾُاؾُا 

 وانحهاصًا وئغالمُا( غلى مجمىغة صُو الجىىب.

ي  ًل الحغوب التي ًسىيها مىظ أن بضأت هىلُىوص نىاغة ألاقالم وهي ثىاق 

ٍ ، ؾىاء باعاصثه. يما في الحغب الػاإلاُة الثاهُة عصا غلى الهجىم الُاباو   الكػ  ألامٍغ

غلى "بيُر هاع ىع" أو عؾما غىه يما في الحغب الكُخىامُة أو ختى صون غلمه يما في 

ٍا الال ًالة في أمٍغ ٌُة اإلاحػانبة بالى ثُيُة وفي الحغوب التي زاي ها ؤلاصاعات ألامٍغ

 أقؿاوؿحان زالُ رماهِىات الهغن اإلااض ي.

ش فاااي ناااىاغة ألاقاااالم التاااي ثىايااا  خاااغوب  اااان ماااً الُبُ اااي بػاااض ًااال هاااظا الحااااٍع ًو

الىالًات اإلاحدضة أن ثضزل هىلُاىوص ئلاى مىُهاة جضًاضة وهاي "الحاغب غلاى ؤلاعهااب" والتاي 

ٍاا  جااىعب صبلُااى بااىف بػااض شجمااات الحاااصي غكااغ ماا ً ؾاابحمبر غااام أَلههااا الااغةِـ ألامٍغ

ٍااااااااااااااااااا " وقهاااااااااااااااااااا إلاكهاااااااااااااااااااىم ؤلاصاعة  1002 غلاااااااااااااااااااى ًااااااااااااااااااال ماااااااااااااااااااً " هاااااااااااااااااااضص ألاماااااااااااااااااااً الهاااااااااااااااااااىم  ألامٍغ

ٌُة  (.http://news.bbc.co.uk)ألامٍغ

ًاااات اإلاحداااضة هااااظه اإلااااغة غلاااى أغاااضا ها، وهااام مااااً  وألن الحاااغب التاااي ثسىياااها الىال

ٌُاااا ة فااااي جؿااام هم بااااا"ؤلاعهابُين"، خااااغب أيناااار جػهُاااضا مااااً الحااااغوب التااااي زايااا ها ألامااااة ألامٍغ

ٌُة بِىما هىا قالػضو نض ًٍىن  الؿابو، خُث الػضو واضح وهى غاصة زاعب ألاعاض ي ألامٍغ

ٌُااة هااظه اإلاااغة أن ثخىاااُو هااظا  ٌُااا، قهااض خاولااد ألاقااالم ألامٍغ صازاال الاابالص ونااض ًٍااىن أمٍغ

هة أينر وانػُة، وأن ثىهل لىا ثكانُل أينر غىه، بل طها  بػًاها ئلاى مداولاة  الػضو بٍُغ
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واقؼ التااااااااااااااي أصت بااااااااااااااه ئلااااااااااااااى أن ًسااااااااااااااىى خغ ااااااااااااااا غلااااااااااااااى ألامااااااااااااااة "ألانااااااااااااااىي" فااااااااااااااي مػغقااااااااااااااة الااااااااااااااض

 (.http://news.bbc.co.uk)الػالم

ة اإلاسحلكة،  خُث ثًُلؼ هظه ألازيرة بأصواع ؾاًة ألاهمُة غلى أنػضة الحُاة البكٍغ

اهُالنا مً الحأيُض غلى نىة اإلادحىي الظي ثهضمه، وثأريره الكضًض عى اإلاحله  الغحباعات 

هي بال قَ، جػٌـ نُم اإلاجحمؼ ورهاقحه وأؾالُ  خُاثه مىلُة الغغاًة ق -يثيرة،

مىخاتهم ومؿاغضثه  الهحمامات الىاؽ ونًاًاهم ألاؾاؾُة مهضمة وانؼ اإلاجحمػات َو

غلى الحدغع الػاَك  والاؾترزاء والحكٌير، ووقها لهظا اإلاكهىم، ؾضت هظه الىؾُلة 

ة التي هغي  ة بمثابة الىاقظة السحٍغ  مً زاللها أهكؿىا والػالم الظي ًدُِ بىا الجماهيًر

 .(6، م1008/1020 عيىان بلخيري:)

ٌُة وؿحػين في هظه الضعاؾة  وإلاػغقة أبػاص ؤلاعهاب التي ثم ثغوٍجها في ألاقالم ألامٍغ

ي. خُث بمهاع ة الحدلُل الؿُِمىلىجي لألقالم، باغحباع الكُلم مىحىب رهافي واجحماع

جؿخىض الهىعة الؿِىماةُة مً أجل ئهحاب مػاه ها ئلى مػُُات ًىقغها الحمثُل ألاًهىو  

ياهحاب بهغي إلاىجىصات َبُػُة ثماما )وجىه أجؿام، خُىاهات، أقُاء مً الُبُػة( 

وجؿخىض مً جهة راهُة ئلى مػُُات مً َبُػة أزغي، ًُلو غلُه الحمثُل الخكٌُلي 

ؾػُض )الػالمة الخكٌُلُة: ألاقٍاُ والخٍُى وألالىان والتريُ  للحاالت ؤلاوؿاهُة، أي 

 (.78-77، م م.1002 بً يغاص:

وغلى هظا ألاؾاؽ، ثىه  صعاؾخىا في البدث غما ثىص ابالؾه الهىعة 

 الؿِىماةُة مً قُلم اإلاملٌة.ومً هظا اإلاىُلو هُغح الخؿاُؤ الغةِـ الحالي:

 ُ؟ما هي مسحلل أبػاص ؤلاعهاب التي ثم ثىظ  ٍ  كها في ؤلاهحاب الؿِىمات  ألامٍغ

وإلرغاء ؤلاقٍالُة اإلاُغوخة ؾىهىم بُغح مجىغة مً الخؿاؤالت التي ثمثل 

ًاةؼ أؾاؾُة لحكٌَُ هظه ؤلاقٍالُة وثحمثل قُماًلي:  ع

ماااااا هاااااي اإلاػااااااو  والغؾااااااةل الًااااامىُة التاااااي ههلاااااد للمكااااااهض غاااااً أبػااااااص ؤلاعهااااااب فاااااي  .2

 الهىع اإلاسحاعة مً قُلم اإلاملٌة؟
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اؾحُاغد الهاىع اإلاسحااعة ماً قاُلم اإلاملٌاة مدال الضعاؾاة أن جػٌاـ البِ اة  هل .1

 الثهاقُة والاجحماغُة للمجحمؼ الؿػىصي؟

مااااا هااااي الغؾااااالة التااااي وؿحسلهااااها مااااً الهااااىع اإلاسحاااااعة مااااً قااااُلم "اإلاملٌااااة" مداااال  .2

 الضعاؾة؟ 

 .جدذًذ املفاهيم1

 مفهىم إلارهاب 1.1

ًىجض اثكام خُى مكهىمها ؾىاء غلى  بالغؾم مً نضم ظاهغة ؤلاعهاب ئال أهه لم

اإلاؿاحىي ألاًاااصًأي أو غلااى مؿااحىي الػماال الااضولي، وهاظا عاجااؼ ئلااى ازااحالف الب ااى الثهاقُااة 

ة اإلاحهااااااالة باإلاهاااااااُلح. قهبااااااال الحُاااااااغم ئلاااااااى  اااااااة والحكؿااااااايًر والػىامااااااال ألاًضًىلىجُاااااااة والىظٍغ

اال ؤلاعهاااب، البااض مااً الحػااغف غلااى اإلاػ ااى اللؿااىي للٍلمااة وثُااىع مكهىم هااا غباار الااؼمً جػٍغ

ة والػغ ُة.  باللؿة ؤلاهجليًز

 حعزيف إلارهاب لغت: 1.1.1

ل  (Exford)جاء جػٍغل ؤلاعهاب في الهامىؽ ؤلاهجليزي  غلى أهه اؾحسضام الػىل والحسٍى

بهكة زانة لحدهُو أؾغاى ؾُاؾُة، يما أن ًلمة ؤلاعهاب  جكير بىجه غام ئلى أي 

ؼ: صون ) هضًض أو التروَؼشخو ًداُو أن ًضغم آعاءه باإليغاه أو ال غبض الىانغ خٍغ

 ( .14ؾىة، م 

اااض أعهااا  أو مغهااا   أماااا فاااي اإلاػااااجم الحضًثاااة، قىجاااض ًلماااة ئعهااااب مكاااحهة ماااً الكػااال اإلاٍؼ

قهمااااااااااا ًإصًااااااااااان هكااااااااااـ اإلاػ ااااااااااى وهااااااااااى زااااااااااىف وقااااااااااؼع، قُهاااااااااااُ أعهاااااااااا  قالهااااااااااا بمػ ااااااااااى زىقااااااااااه 

 ( .171، م 2882نامىؽ اإلاىجض في اللؿة وؤلاغالم، )وقؼغه

اإلاعجم الػغب  الحضًث، ؤلاعهاب بمػ ى ألازظ بالػؿل وال هضًض والحٌم هظا وهجض في 

ابغاهُم )ؤلاعهاب  هى الحٌم الهاةم غلى أغماُ الػىل، ًلجأ ئلُه ؤلاعهاب  النامة ؾلُحه

 (. 121، م 2886،الهُالو 
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ل  وهٌظا ًحطح لىا أن لكظ ؤلاعهاب ٌكير مىظ الىهلة ألاولى مػ ى الخىف أو الحسٍى

لضاللة غلى الخىف والغهبة يهىلهم نضًما )عهبىت زير مً عخمىت( بمػ ى خُث ًُلو ل

ؼ: صون ؾىة، م أن ثغه  زير مً أن ثغخم  ( .14)غبض الىانغ خٍغ

م هلحظ أن لكظ ئعهاب نض وعص طيغه بما ٌكمل  و الغجىع ئلى الهغآن الٌٍغ

زاقة مغات، ونض اؾحػملد ًلمة الغهبة مغة واخضة قدؿ  بمػ ى ئ 7غلُه مً مػاو  

غضو هللا وغضو اإلاإمىين زالُ الجهاص لهىله جػالى" وأغضو لهم ما اؾحُػحم مً نىةو ومً 

  [.50عابِ  الخُل ثغهبىن به غضوا هللا وغضويم ]ؾىعة آلاهكاُ: آلاًة

أما في آلاًات الؿبػة ألازغي قهض اؾحػملد الغهبة مً أجل الضغىة ئلى مساقة 

ى" ناُ ألهىا سحغوا أغين  الىاؽ واؾترهبهم وجاءوا هللا وثهىاه والخكُة مىه لهىله جػال

  [.225بسحغ غظُم ]ؾىعة ألاغغاف، آلاًة 

كة، قال ًمًٌ الػثىع غلى أي صلُل للخؿامذ  ة الكٍغ وئطا هظغها ئلى الؿىة الىبٍى

ًان طلَ ػمً الؿلم أو ػمً الحغب  ًان قٍله أو مظهغه، وؾىاء  ئػاء ؤلاعهاب مهما 

 غلُه وؾلم ئلى ناصثه، وأوامغ أب  بٌغ أُو الخلكاء الغاقضًً قحىج هات الغؾُى نلى هللا

 جكٍل غغيا واقُا للنزغات ؤلاوؿاهُة مً اإلاداع ين ألاواةل في ؤلاؾالم.

 حعزيف إلارهاب اصطالخا: 2.1.1

" يمً أغماُ اإلاإثمغ ًى نهاجً  (Saldana)غغقه ؤلاؾباو  "ؾالضاها 

جىاًة أو جىدة ؾُاؾُة أو اجحماغُة ( بأهه ًل 2824لحىخُض الهاهىن الجىات  )

ًترث  غلى ثىكُظها أو ختى مجغص ؤلاغالن غنها ئقاغة  الكؼع الػام إلاا لها مً 

، م 2888/ 2887مدمض محي الضًً غىى: َبُػة ميك ة لخُغ غام")

( .ونض غغقه "نالح الضًً غامغ" بأهه انُالح اؾحسضم في ألاػمىة اإلاػانغة 44

إلاىظم للػىل لحدهُو هضف ؾُاس ي و هكة غامة لالقاعة ئلى الاؾحسضام ا

جمُؼ أغماُ الػىل التي ثهىم مىظمة ؾُاؾُة بمماعؾ ها غلى اإلاىاَىين وزلو 

 ( .375، م 2865نالح الضًً غامغ: جى مً غضم ألامً)
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وغلُه وؿحيحج أن الػمل ؤلاعهاب  هى ًل غمل غىل طو جؿامة ؾير غاصًة مثل 

 ما خضذ في الػَغل بمهغ مإزغا.

 مفهىم الطينما 2.1

 الخعزيف اللغىي للطينما 1.2.1

اإلاىجاااااض )جاااااء فااااي اإلاىجااااض ألابجاااااضي أن الؿااااِىما هااااي الاااااضاع التااااي جػااااغى ق هاااااا اإلاكاااااهض  الؿااااِىماةُة

يماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااض أن اإلاىؾاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىغة الػلمُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  (.421، م 2856ألابجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااضي، 

لؿاِىماثىؾغاف جػغف الؿاِىما بأههاا ازحهااع لٍلماة: ا (EncyclopédieMicrosoftEncarta)الػاإلاُة

(Cinématographe)  التاااااااي جػ ااااااااي )ثهىُاااااااة ئهحاااااااااب  الهاااااااىع اإلاحدغيااااااااة(، أو هاااااااي قااااااااً ئهحااااااااب ألاقااااااااالم

غ وغاغى الهاىع اإلاحدغياة، أو هاي ناىاغة إلهحااب  الؿِىماثىؾغاقُة وئزغاجها، أو هي ثهىُة لحهاٍى

 (.Encyclopédique Microsoft Encarta 2004)وثىػَؼ ألاقالم

 ي للطينماالخعزيف الاصطالح 2.2.1

لهااااض جػااااضصت الحػاااااٍعل اإلاحػلهااااة بالؿااااِىما، قماااانهم مااااً ٌػغقهااااا غلااااى أههااااا الىرُهااااة اإلاغةُااااة  

لػهاااااااغها، التاااااااي ناااااااض نااااااااؾد  لؿحاااااااه ألاؾاؾاااااااُة ماااااااً مكاااااااغصات الهاااااااىع وخىلاااااااد الخُااااااااالت 

وألاخاااااالم، وختاااااى الٍااااااىابِـ، ئلاااااى خهاااااااةو ماااااً الًاااااىء والظاااااال، وهاااااي الكااااااً الجاااااامؼ الااااااظي 

ةاؾاااحُاع أن ٌؿاااحكُض ماااً ًااال الكىااا ، 2888 مجلاااة الػغبااا :)ىن التاااي غغق هاااا الخبااارة البكاااٍغ

 ( .87م 

اااال أهااااه عيااااؼ غلااااى جاااااهبين، الجاهاااا  الاثهااااالي منهااااا، والجاهاااا   وغلُااااه ًخبااااين مااااً هااااظا الحػٍغ

الجماااالي أو الك اااي مػحبااارا أن الؿاااِىما لؿاااة وقىاااا، ؾيااار أهاااه أهمااال مميزاتهاااا وزهاةهاااها التاااي 

ااااال آزاااااغ خُاااااث أن الػاااااغى الؿاااااِىمات  الحاااااي، الاااااظي ثجػااااال قُاااااه الهاااااىعة  هجاااااضها فاااااي جػٍغ

ة ٍغ ًإرغ ثاأريرا بالؿاا غلاى   -)أن( الػغى الؿِىمات  الحي-والهىت اإلاػبر واإلاىؾُهى الحهٍى

الجمهىع، ئط ًحميز هظا الػغى بالىانػُة والىيىح ألاماغ الاظي ٌؿااغض غلاى جلا  الاهخبااه 

اإلاٌخؿابة ماً ألاقاالم  وئراعة الاهحمام، وثٍىن الىخُجة طات نضعة أيبر غلى ثغييز اإلاػلىمات

بالهُاؽ بالىؾاةل ألازغي ونضعة أيبر غلى ثؼوٍض  الجمااهير باإلاػلىماات الجضًاضة وجكاٌُل 
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مدماااااض مىيااااار )الاااااغأي خاااااُى اإلاكاااااٌالت واإلاىياااااىغات التاااااي ثحٍاااااىن بكاااااأهها اثجاهاااااات عاساااااخة

 ( .154، م 1000حجاب: 

ٍغل الحالي ئط ٌػغقها ئال أن هظا الحػٍغل ألازير أؾكل صوع الؿِىما الظي هجضه في الحػ

مًٌ أن  ة للحىجُه وؤلانىاع والحثهُل والحػلُم، ٍو غلى أهها "وؾُلة ئغالمُة جماهيًر

مدمض ) ثٍىن وؾُلة هضم جماهيري أو قؿاص قػبي لى أس يء اؾحسضامها وقؿض مًمىهها

 (.2342، م 1002مىير حجاب: 

 حعزيف الفيلم الطينمائي: 3.1

دة مً ماصة ، مهُلح قامل ً(Film)الكُلم    ُلو غلى أي نكدة، أو قٍغ

اؽ للًىء، ٌؿحػمل  بالؾخٌُُة قكاقة مثل هترات الؿلُىلىػ مُلُة بمؿحدل  خؿَّ

غ الكىثىؾغافي أو الًىت ، يما أهه ٌػ ي يظلَ، قُلم  لػمل قكاقُات في الحهٍى

غُب ؾِىماةُا-ؾِىمات 
ْ
س ًُ هىع أو  ًُ ىو ،   (.14، م 1008/1020عيىان بلخيري:)ثلكٍؼ

 ظزياث املؤطزة للذراضت.الن2

ااااااة لالثهاااااااُ مااااااً زااااااالُ هظااااااغ الؿىؾااااااُىلىجُين ئلُااااااه   ثحدااااااضص اإلاهاع ااااااة الىظٍغ

خُاااااث ًهىماااااىن بالٌكااااال غاااااً بػاااااٌ اإلاداااااضصات  (Processus)بىناااااكه غملُاااااة )ؾااااايروعة( 

الاجحماغُة وبػٌ اإلاٍُاهيزمات البؿٍُىلىجُة، والحأيُض غلى الغهاهات اإلاكترياة، وآلارااع 

 باليؿبة للكغص أو اإلاجحمؼ. اإلاىحظغة لالثهاُ ؾىاء

ومً زالُ ألابداذ التي أجٍغد غلى البرامج اإلاسحلكة في وؾاةل ؤلاغالم زغب 

ات هامة قُما ًحػلو بمىيىع الػىل وثأريره غلى اإلاكاهضًً، وهظغا  الباخثىن بأعبؼ هظٍغ

ة الؿغؽ الثهافي.  لُبُػة صعاؾخىا قهض ثم ثب ي هظٍغ

ة الؿغؽ الثهافي  ٌُة زالُ   خُث ظهغت هظٍغ في الىالًات اإلاحدضة ألامٍغ

الؿبػُىات يأؾلىب جضًض لضعاؾة ثأرير وؾاةل ؤلاغالم غلى الجمهىع، وهخُجة لهُام 

ًان الهضف مىه ئًجاص الضلُل  "جىعب جغ نر" باإلاكغوع الظي ثىاُو مإقغات رهاقُة و

ه  غلى ثأرير وؾاةل ؤلاغالم اإلاسحلكة في البِ ة الثهاقُة. ولهض أنب دد الحاجة الامبًر
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ٍ  بؿب  مظاهغ  ة لهظا اإلاكغوع بػض قترات ؤلايغابات التي قهضها اإلاجحمؼ ألامٍغ يغوٍع

ٌُة لبدث أؾباب  مة والاؾحُاالت مما هحج غىه جكٌُل لجىة نىمُة أمٍغ الػىل والجٍغ

ىن بظلَ. ولهض نام الباخثىن بأبداذ غضًضة مىظ  الػىل في اإلاجحمؼ وغالنة الحلكٍؼ

ىن التي ثهضم وند أوازغ الؿحِىُات ع  يؼت مػظمها غلى ثأرير مًمىن بغامج الحلكٍؼ

ًان الػىل هى  الظعوة وفي غُلة آزغ ألاؾبىع غلى ئصعاى الجمهىع للىانؼ الاجحماعي و

اإلاىيىع ألاؾاس ي مدل البدث، ئال أن مكغوع اإلاإقغات الثهاقُة اهحم أًًا 

الحؿُ ي: غالم الٌح ،  أماو  غمغ ) بمىيىغات أزغي مثل نىعة ألانلُات، ....وؾيرها

 . (83-82، م م. 1004
ٍ  "جىعب جغ نر  ة ئلى الػالم ألامٍغ " مً  (Gerbner)وثغجؼ أنُى هظه الىظٍغ

زالُ مكغوغه الخام باإلاإقغات الثهاقُة وثغيؼت بدىذ اإلاإقغات الثهاقُة غلى رالذ 

ض:  )نًاًا محضازلة هي ل صعاؾة الىؾاة (235- 234، م م. 1005مدمىص أخمض مٍؼ

 والهُم والهىع الظهىُة التي جػٌؿها وؾاةل ؤلاغالم.

 الهُاًل والًؿٍى والػملُات التي ثإرغ غلى ئهحاب الغؾاةل  صعاؾة

 ؤلاغالمُة.

  ة غلى ئصعاى الجمهىع للىانؼ صعاؾة اإلاكاعية اإلاؿحهلة للغؾاةل الجماهيًر

 الاجحماعي.

مً هظه اإلاىظىمة  وتهضف بدىذ ثدلُل ؤلاهماء ئلى ؤلاجابة غلى الؿإاُ الثالث 

ة الؿغؽ أن ألاشخام الظًً ٌكاهضون يمُات ضخمة مً  البدثُة، خُث ثكترى هظٍغ

ىهُة ًسحلكىن في ئصعايهم للىانؼ الاجحماعي غً أؤل َ الظًً ٌكاهضون  البرامج الحلكٍؼ

كاع ئل هم غاصة بهلُلي اإلاكاهضة،  ىن أو ال ٌكاهضون، َو يمُات نلُلة مً بغامج الحلكٍؼ

هة طلَ أن يثُ ك  اإلاكاهضة ؾٍُىن لض هم نضعة أيبر غلى ئصعاى الىانؼ اإلاػاف بٍُغ

ىن  خؿً غماص ) مخؿهة مؼ الهىع الظهىُة التي ًىهلها غالم الهىعة وزانة الحلكٍؼ

 (.200، م 1003مٍاوي، لُلى خؿين: 
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ة الخُاب البهغي وؾُلة عةِؿُة لىهل اإلاػاًير الثهاقُة  وجػحبر هظه الىظٍغ

 ؼ. ؾىاء ؤلاًجابُة منها أو الؿلبُة مثل الػىل وؤلاعهاب.الكاتػة في اإلاجحم

 .منهج الذراضت3

ٌُاااة ثدلُااال هظاااغا لُبُػاااة صعاؾاااخىا اإلاػىىهاااة" باااا" أبػااااص ؤلاعهااااب فاااي  الؿاااِىما ألامٍغ

، والتاي جػحبار ماً " "The Kingdomؾُمُىلىجي لبػٌ الهىع الؿاِىماةُة ماً قاُلم اإلاملٌاة 

مااىها الحدلُاال الؿااُمُىلىجي، الااظي ا أن وؿااحسضم الضعاؾااات الىنااكُة، ًااان لؼامىااا غلُىاا

قاااٍل ماااً  (Roland Barthe)ٌػاااض خؿااا  عأي الىاناااض وألاهنرو ىلاااىجي الكغوثااا ي عوالن بااااعذ

ات الػمُهاة للغؾااةل ؤلاغالمُاة وألالؿايُة، بدُاث ًلتازم  أقٍاُ البدث الضنُو في اإلاؿحٍى

لىجُة والاجحماغُااااة ق هاااا الباخااااث الحُااااص هدااااى الغؾاااالة، والىنااااىف غلاااى الجىاهاااا  الؿاااٍُى 

والثهاقُاااااة التاااااي ماااااً قاااااأهها اإلاؿااااااغضة فاااااي ثاااااضغُم الحدلُااااال، ئط أن الحدلُااااال الؿاااااُمُىلىجي 

ؿ ى لحدهُو الحدلُل الىهضي، قهى   ٌؿىم في مًامين الغؾالة والخُابات ؤلاغالمُة، َو

والااااظي ًغياااؼ غلااااى   (Judith Lazar : 1991,pp.133-138) ثدلُااال يُكااا  واؾااااحهغات  للغؾاااالة

 هااااااااحم ثدلُاااااااال اإلادحااااااااىي  ، خُااااااااثىي الغمااااااااؼي، وال  هااااااااحم باااااااااإلادحىي الظاااااااااهغ للغؾااااااااالةاإلادحاااااااا

الؿااااامُىلىجي باؾاااااحسضام اإلاػااااااو  الًااااامىُة والضاللُااااااة إلاسحلااااال الغؾااااااةل وجػ اااااي الضاللُااااااة 

ال ) اإلاػ اى اإلاداضص ؾياار اإلاحؿيار ألي غالماة مااا،  وثمثال الًامىُة اإلاػ ااى اإلاحؿيار لاىكـ الػالمااة

خُث تهحم هظه ألازيرة بالٌكل غً الػالنات  ،(137 – 136، م م 1003عام  قالي: 

الضازلُااااة لػىانااااغ الخُااااااب و اغاااااصة جكاااااٌُل هظااااام الضاللاااااة بأؾاااالىب ًخاااااُذ قهمااااا أقًااااال 

 لىظُكة الغؾالة ؤلاغالمُة صازل اليؿو الثهافي.

ـ ًامؿالف" الؿغى مً الحدلُل   وغلُه قهض بين الباخث الضاهماًع  "لَى

ىغة الحهىُات والخُىات اإلاؿحسضمة لىنل وثدلُل ش يء الؿمُىلىجي ناةال : "هى مجم

قاًؼة ) باغحباعه له صاللة في خض طاثه و انامحه غالنات مؼ أَغاف أزغي مً جهة أزغي 

وللىنُى ئلى ثكٌَُ الضالالت والغمىػ في بػٌ الهىع  (.26، م2885ًسلل: 

وهظا الؾخىُام  الؿِىماةُة مً قُلم "اإلاملٌة" اؾحػىا بمهاع ة الحدلُل الؿُمُىلىجي،

 مسحلل الضالالت واإلاػاو  اإلاغثبُة بأبػاص ؤلاعهاب.

وغلُه، قان َغم ثدلُل ألاقالم بازحالف الهضف الظي ثهبى ئلُه الضعاؾة، ًحم             

هة الحدلُل التي جكمل غملُاة الىناُى ئلاى الهاضف الغةِثا ي، واؾاحسغاب  طلَ بازحُاع ٍَغ
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ُمُىلىجي وهاااااى أينااااار اإلااااااضازل نااااالة وخاااااضات الحدلُااااال، لاااااظلَ اغحماااااضها غلاااااى اإلااااااضزل الؿااااا

بمجااااُ ثدلُااال ألاقاااالم الؿاااِىماةُة.وهظا الحدلُااال ال ًتااارى الٌثيااار ماااً الحكاناااُل الخاناااة 

غثٌاااؼ و هاااحم باللؿاااة ويُكُاااة  بالؼواًاااا الاجحماغُاااة، الثهاقُاااة، الؿاااٍُىلىجُة والؿُاؾاااُة، ٍو

ىو ) ثدلُال الحػبير غً الضالةل، زانة وأن الكُلم غمل ق ي مؿحهل ناصع غلى ثىلُض الا

ة ونااىثُة )ثدلُاال  هااو( ًهااُم صالالت غلااى مااىها ؾااغصي ) ثدلُاال عواتاا ( ومػُُااات بهااٍغ

  (Jaques Aumont , Michel Marie : 1989, p7 ).(أًهىو 

ههض ًحدلُل الكُلم ثجؼةة بىِحه ئلى مٍىهاثه ألاؾاؾُة رم ئغاصة بىاةه   وٍُ

م مً الىو الكُلأي وطلَ ألهضاف ثسضم الحدلُل ولهظا ًج  في هظا الؿُام، الاهُال 

لحدضًض الػىانغ اإلاميزة للكُلم، وبػض ثجؼةة الكُلم ًحم ثأؾِـ الغوابِ بين مسحلل 

 ( .21، م 2884مدمىص ابغانً: )الػىانغ اإلاػؼولة

 .مجخمع  الذراضت والعينت4

ًههض بمجحمؼ البدث )اإلاجمىع الٌلي مً اإلاكغصات وألاقُاء ألازغي اإلادضوصة 

بامٍان الباخث ثدضًض حجمه الحهُه (. وغلُه قمجحمؼ البدث في  أي اإلاجحمؼ الظي

ٌُة اإلاػانغة التي ثضزل في اإلاىُهة  هظه الضعاؾة هى مجمىع ألاقالم الؿِىماةُة ألامٍغ

ٍ  جىعب "صبلُى بىف"  الجضًضة وهي "الحغب غلى ؤلاعهاب" والتي أَلهها الغةِـ ألامٍغ

غلى ًل مً " هضص ألامً الهىم   1002بػض شجمات الحاصي غكغ مً ؾبحمبر غام 

ٌُة مثل  ٍ " وقها إلاكهىم ؤلاصاعة ألامٍغ اها"، الظي أهحج غام قُلم " ألامٍغ  1004ؾيًر

أو "واج  مضو " الظي اهحج غام  Civic Dutyوالكغم ألاوؾِ(،  CIAالىكِ، ؤلاعهاب، الا)

و اإلاملٌة أ The Kingdom، و قُلم 1006الظي أهحج غام  Rendition، ويظا  قُلم 1005

 وؾيرها مً ألاقالم. 1006الظي أهحج غام 

في خين جػحبر الػُىة مً بين أهم الػىانغ اإلاىهجُة في أي صعاؾة غلمُة ألي ظاهغة 

مً الظىاهغ، هظا ختى ثٍىن هظه الضعاؾة الػلمُة ممٌىة ومدضصة وصنُهة في ثمثُل 

 مجحمؼ الضعاؾة.
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، 2885مدمض غبض الحمُض: ةِؿين)ئلى نىكين ع  علماء املنهجيت العيناثولهض نىل 

 :(61م. 

 في ازحُاعها لهىاهين  الػُىات الاخحمالُة أو الػكىاةُة: وهي التي ثسًؼ

ة لجمُؼ اإلاكغصات في الازحُاع.الاخحماالت   وجػُ  قغنا مخؿاٍو

  الػُىات ؾير الاخحمالُة: وهي التي جؿمذ بحضزل الػامل الصخص ي في

غثبِ ازحُاع أي مً الى ىغين الؿابهين مً زالُ هضف الازحُاع. ٍو

بُػة مكٍل ها البدثُة.  الضعاؾة َو

وبػض الحأيض مً أن َبُػة اإلاىيىع ثحُل  اإلاػاًىة للحهُى غلى البُاهات 

ل اهحمامىا هدى غُىة جػُ  هحاةج أينر صنة ومىيىغُة،  ًان مً الًغوعي ثدٍى اإلاُلى ة 

بُػة صعاؾخىا وغلُه ثم ازحُاع غُىة نهضًه همىطجُة ؾير ثمثُلُة العثبا َها بهضف َو

ٌُة اإلاػانغة اإلاىاهًة  والتي ًىضعب ئَاعها الػام في مجمىغة ألاقالم الؿِىماةُة ألامٍغ

ل ؾىة   Kingdom (The)لإلعهاب، ومً بُنها قُلم اإلاملٌة  وهظا   1006الظي أهحج في أقٍغ

بُػة الضعاؾة.  لحىاقهه َو

ٍٍ  اإلاكهىع"بُتر بيرؽ" ال هىصي والكُلم مً ئزغاب اإلامثل واإلاسغب والٍاث  ألامغ 

، غلى مضي  ًاعهً، والكُلم ببؿاَة ًخىاُو صناةو،  220الضًاهة، والٍاث  "مارُى ماًٍل 

اى وواقىًُ وهى مىيىع  مىيىغا ٌػحبر مً اإلاىيىغات الحؿاؾة في ًل مً الٍغ

ٌُة في ظل ثىانٌ خ اص الػالنة بين اإلاملٌة الػغ ُة الؿػىصًة والىالًات اإلاحدضة ألامٍغ

الم الىكِ،  في ألاؾـ التي ثهىم غل ها ًل مً الضولحين وثالم في اإلاهالح وأهمها غلى ؤلَا

ٍان الػاملين فى  قالكُلم ئطن ٌؿغص غً خضوذ غملُه ئعهابُة فى مجمؼ للغغاًا ألامٍغ

دغم الكُلم غلى أن هغي خُاة الىاؽ في هظا اإلاجمؼ يما  الؿػىصًه، مجاُ البتروُ فى ٍو

في أي مٍان مً الىالًات اإلاحدضة،  لًٌ خغية الٍاميرا ثبضأ في أن ثىهل ًمًٌ أن هغاها 

لىا الازحالقات بين هظا اإلاجمؼ الؿٌ ي وأي هظير له في الىالًات اإلاحدضة، قاإلاجمؼ غلُه 

خغاؾة مً أقغاص أمً ؾػىصًين، وله بىابات ثهىم غلى خغاؾ ها ؾُاعات مضعغة وجىىص 

 أؾمىخُة محػضصة إلاىؼ انحدام اإلاجمؼ.مً الحغؽ الَى ي الؿػىصي وخىاجؼ 
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ً في ػي أقغاص أمً ؾػىصًين ًهىمىن  بػض هظا اإلاكهض هغي مهاجمين محىٌٍغ

بضؤون في ئَالم الىاع غكىاةُا غلى ؾٍان  ة ؾػىصًة ٍو باالؾخُالء غلى ؾُاعة قَغ

اإلاجمؼ. رم ًكجغ مهاجم رالث هكؿه في خكض مً ؾٍان اإلاجمؼ أرىاء هغبهم مً مىنؼ 

( غىضما جػغيد رالذ مجمػات 1002ىاع )يما خضذ بالكػل في هىقمبر غام )ئَالم ال

اى لهجمات متزامىة مً نبل زالًا ثابػة للهاغضة(.  ؾٌىُة في الٍغ

وبػض أن ثبضأ ؾُاعات ؤلاؾػاف في الىنُى للمٍان وفي خين ًحدضذ مدهو 

ى اإلادهو عوهالض مً مىنؼ الهجىم مؼ ػمُل له في الىالًات اإلاحدضة وه”أف ب  أي“ثابؼ للا 

أف “قليري )ًهىم بضوعه جُأي قىيـ( ًهؼ اهكجاع يبير في اإلاىنؼ ًىصي بدُاة مدهو الا 

.” ب  أي ٌُين مً جغاء الهجىم ألاُو  وغضص آزغ مً اإلاهابين ألامٍغ

ٌُة والا  ” أف ب  أي“في اإلاكاهض الحالُة هغي زالقا بين وػاعة الخاعجُة ألامٍغ

 ُ ٍ  خى و مً الا  واإلاضعي الػام ألامٍغ للمكاعية في الحدهُو في ” أف ب  أي“ئعؾاُ قٍغ

اى.   الهجىم الظي ونؼ في الٍغ

اى ”أف ب  أي“قمً جهة ًغي مدههى الا  أن لهم خها في الظهاب ئلى الٍغ

ٍ  الظي ًهط ي باقتراى الا  في الحدهُو في أي ” أف ب  أي“ًمىدهم ئًاه الهاهىن ألامٍغ

ٌ ُين في الخاعب، بِىما ثغي وػاعة الخاعجُة أن شجىم ئعهاب  ٌؿ هضف مىاَىين أمٍغ

و الا  اى والتي ” أف ب  أي“ئعؾاُ قٍغ ال ثغؾ  في “ؾُخؿب  في ؤلايغاع بالػالنة مؼ الٍغ

أف ب  “، غلى خض نُى مدههة الا ”أن ثظهغ بمظهغ الػاجؼ غً ثىقير ألامً أمام قػبها

 جاهِد ماًؼ )لػبد صوعها جىُكغ جاعهغ(.”أي

م بػض أن ًهابل اإلادهو عوهالض قليري الؿكير الؿػىصي في لًٌ الخالف ًدؿ 

واقىًُ )والظي خغم الكُلم أن ًٍىن قب ها مً خُث الكٍل باألمير" بىضع بً 

اى مظيغا  ٍ  بؿغغة ئلى الٍغ و ثدهُو أمٍغ ًؿِ غلُه مً أجل ئعؾاُ قٍغ ؾلُان"( ٍو

هها ئلى ارىين مً اإلاكاعيين في اغحضاءات غلى  ئًاه بحبرغات ػوجحه التي وجضت ٍَغ

ٌُة في  الىالًات اإلاحدضة )وهي اتهامات جؿخىض ئلى وانػة ثدهُو ألاجهؼة ألامىُة ألامٍغ

( في يُكُة ونُى ثبرغات ألاميرة هُكاء الكُهل، ػوجة ألامير بىضع، 1001هىقمبر غام )

ًا في شجمات الحاصي غكغ مً ؾبحمبر.   ئلى هىاف الحاػم  وزالض اإلادًاع، واللظان اقتر
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و ألام ي رم  و ئلى الؿػىصًة وثبضأ مهمحه بحىثغ في الػالنة مؼ الكٍغ ٌؿاقغ الكٍغ

الؿػىصي اإلاٍلل بمغاقهحه وخماًحه، لًٌ الحىثغ ؾغغان ما ًؼوُ بػض أن ًلهى الكٍغو 

ٍ  صغما مً أخض أمغاء ألاؾغة اإلاالٌة الؿػىصًة اإلاؿإولين غً أمً البالص.   ألامٍغ

ٍ  في  و ألامٍغ يكل زٍُى الحاصذ بػض أن ًىجح في بػضها ًبضأ الكٍغ

كل أجهؼة ألامً الؿػىصًة في الؿُُغة غلى مىنؼ الهجىم والحػامل مؼ ألاصلة في ظل ق

غ الصحكُة التي  الحػامل مؼ مىنؼ الهجىم )وهى ما أقاعت ئلُه بالكػل بػٌ الحهاٍع

ثدضرد غً ؤلاهماُ الظي ثحػامل به أجهؼة ألامً الؿػىصًة مؼ مىانؼ الهجمات 

اى(.  ؤلاعهابُة غلى اإلاجمػات الؿٌىُة في الٍغ

 ٍ عوهالض قليري ويابِ ألامً الؿػىصي  ثبضأ الػالنة اإلاحىثغة بين اإلادهو ألامٍغ

الػهُض" قاعؽ الؿاػي" )لػ  صوعه اإلامثل الكلؿُُ ي أقغف بغهىم( في الحدُى ئلى 

غالنة جػاون ونضانة وهىا ًداُو الكُلم أن ًبين لىا الىجه ؤلاوؿاو  لًباٍ ألامً 

الؿػىصي وغالناتهم مؼ أؾغهم، بػض أن يىا نض قاهضها مكهض جػظً  مً نبل يباٍ 

ألامً الؿػىصًين بدو ػمُل لهم قٍىا في أن له غالنة مؼ اإلاحىعَين في الهجىم غلى 

 اإلاجمؼ الؿٌ ي.

ٍ  الهاصم للحدهُو ئلى هضف  و ألامٍغ وبػض غضص مً ألاخضاذ ًحدُى الكٍغ

و مً أجل ئغضامه أمام  حم ازحُاف أخض أغًاء الكٍغ للخلُة التي نامد بالهجىم، ٍو

ما خضذ بالكػل غىضما أغضمد زلُة ثابػة للهاغضة في  ًاميرات الكُضًى بؿٌين )وهى 

ٍ  ًضعى بُى جىوؿىن ٌػمل لضي ؾالح الجى الؿػىصي في ًىهُى  الؿػىصًة مىاًَ أمٍغ

 (. 1003غام )

و في ئههاط ػمُله  ٌُة ًىجح الكٍغ ويما هي الػاصة في مػظم أقالم الحغية ألامٍغ

الؿٌ ي ونحل أقغاصها وػغُمها الظي والىنُى ئلى الخلُة التي صبغت الهجىم غلى اإلاجمؼ 

ضعى أبى خمؼة، في مكهض مليء باَالم يثُل للىيران في أخض  ًان عجال َاغىا في الؿً، ٍو

ضي )وهى الحي الظي قهض مىاجهات  اى والظي أقاع ئلُه الكُلم بحي الؿٍى أخُاء الٍغ

 (.1003بين عجاُ ألامً الؿػىصي وأغًاء في الهاغضة في هىقمبر غام )
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اى  ومكهض النهاًة في الكُلم ًلخو عأي اإلاسغب خُى مؿحهبل الػالنة بين الٍغ

و الا  نض غاص ئلى الىالًات اإلاحدضة ووكاهض أخض ” أف ب  أي“وواقىًُ خُث هغي قٍغ

و وهى ٌؿأُ اإلادهو" عوهالض قاليري" غً قدىي ما همـ به في أطن  أغًاء الكٍغ

في مىنؼ الهجىم ” أف ب  أي“في الا  اإلادههة "جاهِد ماًؼ" بػض أن غغقىا بمهحل ػمُلهم

اى، قُجُ  قاليري:  في ئقاعة ئلى مغثٌبي الهجىم الظًً ”. ؾىهحلهم جمُػا“في الٍغ

ٌُين.  جؿببىا في مهحل ػمُلهم والطحاًا مً ألامٍغ

وفي مكهض متزامً مؼ اإلاكهض الظي صاع في الىالًات اإلاحدضة، هغي خىاعا في 

اى بين َكل ؾػىصي وغمحه خُث ج ؿأله غً الظي همـ به جضه "أبى خمؼة" في الٍغ

و الا "أف ب  أي" قُجُ  الُكل:  أطهه أرىاء اخحًاعه ئرغ ئَالم الىاع غلُه مً نبل قٍغ

ٍ  والى أي  "ناُ لي ال ثهلو ًا ولضي ؾىهحلهم جمُػا". في ئقاعة ئلى الكٍغو ألام ي ألامٍغ

يحهي الكُلم بلهُة  ٍ  غلى ألاعاض ي الؿػىصًة. ٍو ثبضأ بىجه الُكل الؿػىصي وجىص أمٍغ

 وثيحهي بػُيُه اإلالُئحين بالؿً .

مىاااااحج الكااااُلم قهاااااي قااااغية ًىهكغؾااااااُ بٌكااااغػ الىالًاااااات اإلاحدااااضة ، أماااااا  أمااااا غااااً 

. باالياااقه ئلااى Jamie Foxx. ،Chris Cooper. ،Jennifer Garner ،Jason Batemanاإلامثلااىن قهاام 

ٍااا الالثُيُاة حمثُال مجمىغااه مااً الُلباة فااي بػااٌ وقاااعى فااي ال غاضص مااً اإلامثلاين مااً أمٍغ

 ؤلاماعاثُه لًٌ جلهم ًىمباعؽ في الكُلم. الجامػات الخلُجُة وزهىنا
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 أدواث الذراضت.5

  اضخخذمنا في مىضىعنا هذا أداة املالخظت هظًزا ملالئمت هذه ألاخيـزة لطبيعت

 الذراضت عن طزيق املالخظت الذقيقت للفيلم. 

 بعض الصىر الطينمائيت من فيلم اململكتجدليل ضيميىلىجي ل.6

 
 10صورة الحزام الناسف رقم 

 
 10صورة الحزام الناسف رقم 
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 10صورة الحزام الناسف رقم 

  33جدليل ضيميىلىجي لصىرة الحشام الناضف رقم  1.6

 أوال:املقاربت الىصفيت

 مداور الصىرة 

  ة اإلاحػلهة بالهىعة  الغمىػ البهٍغ

ة وهي: جضاع مػلو به بغواػ وسجاصة ثىجض بهظه الهىعة م جمىغة مً الغمىػ البهٍغ

 نالة، خؼامين هاؾكين، زٍُى محكجغات، ومحكجغات.

 ألالىان اإلاؿُُغة 

ألابٌُ وهى لىن الحؼامين الىاؾكين، وألاخمغ اؾحسضمه اإلاسغب في لىن الخُِ الظي 

ً غلو بالبرواػ أما البرواػ طاثه قٍان باللىن ألانكغ واؾحسضم اإلاسغب  اللىن الب ي في ثلٍى

اإلاحكجغات، أما اللىن ألاخمغ الهاثم قٍان لىن السجاصة، واللىن ألازًغ في أؾكل 

 الجضاع، أما غً ألالىان اإلاؿُُغة قهي ألاخمغ وألانكغ وهي ألالىان أؾاؾُة.  
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 ثاهيا:املقاربت الخقنيت 

 جزكيب الصىرة الطينمائيت 

، خ  ؼامين، بغواػ، نىابل.ثتري  هظه الهىعة مً أقٍاُ وهي : زٍُى

 الحأَير 

جاءت هظه الهىعة مملىءة ال ثىجض بها قغاؾات، وملُ ة بالغمىػ غلى قٍل 

 مؿحُُل واخحىت ًل الغمىػ ألاًهىهُة.

  غ ة الحهٍى  ػاٍو

بة عيؼت غلى الحؼامين الىاؾكين وسجاصة  غ أمامُة مً بإعة نٍغ ة الحهٍى ًاهد ػاٍو

 الهالة اللظان أزظا اإلاؿاخة الٌبيرة.

 غية الٍاميرا خ 

غ عيؼت غلى لكد اهخباه اإلاحكغب  ًاهد خغية الٍاميرا خغية مىيىغُة ألن آلة الحهٍى

أو اإلاكاهض للترييز غلى اإلاػاو  التي ثىهلهاا الهاىعة زاناة ساجاصة الهاالة والحاؼامين 

ًاهد خغية الٍاميرا مً الِؿاع ئلى الُمين.  الىاؾكين و

 باهىعامااا" خُااث لاام ثيحهاال الٍاااميرا مااً مٍاههااا أمااا أهااىاع الحغيااة الحهىُااة قهااي خغيااة "ال

 بل ثخبػد خغية جػلُو الحؼامين، غلى الجضاع الظي ًظهغ غلى الهىعة. 

 ة والهىثُة  اإلاإرغات البهٍغ

ناااااااخبد الهااااااىعة خغيااااااة إلاجمىغااااااة مااااااً ألاشاااااااخام بااااااؼي غغباااااا  وهاااااام ملحدااااااين أماااااااا 

ة لهاااااىؼ اإلاحكجاااااغات وناااااى  ٍغ ت اإلااااااإرغات الهاااااىثُة قهااااااخ  اإلاكاااااهض مىؾاااااُهى ثهاااااٍى

ًان بها أشخام ًدًغون لهىؼ اإلاحكجغات، وناخبها يظلَ مىؾُهى  الىعقة التي 

ػض الحؼام الىاؾل لحكجيره قُما بػض. ٌُ ًان الصخو خُنها   آللة الخُاَة التي 
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 الًىء وألالىان 

ة مً  ًان اإلاٍان الظي ًهىعه اإلاكهض واضحا خُث نام اإلاسغب بخؿلُِ يمُات نٍى

الىاؾكين اإلاملىةين باإلاحكجغات خُث ظهغا في الًىء غلى السجاصة والحؼامين 

 الهىعة بىيىح لحبُان أهمُة هظه ألاقُاء لٍ  ًلكد اهخباه اإلاكاهض لها. 

 ثالثا: املقاربت الطيميىلىجيت 

ثحٍىن الهىعة مً مجمىغة مً اإلاضوهات الحػُُيُة: صًٍىع، بغواػ، جضاع...، 

سجض. خُث نام اإلاسغب بغ ِ هظه وخؼامين هاؾكين به محكجغات وسجاصة بها عؾم لهبة م

الػىانغ ببػًها البػٌ للضاللة غلى أن ؤلاؾالم الظي ثغمؼ له السجاصة )الهالة( هى 

اإلاؿ ُى غً اعثٍاب الجغاةم خين نىع ألاخؼمة الىاؾكة بالهغب مً السجاصة وختى أن 

ًاهد بها نبة للمسجض الظي ًضُ غلى الضًً ؤلاؾالم ، وهى اإلاسجض ألانص ى  السجاصة 

الظي ًغي اإلاسغب أن اإلاؿلمين ًىصون َغص ال هىص منها بدٌم أن اإلاسغب ٌػحىو الضًاهة 

ًاهد بالهغب مً وعقة الخُاَة والتي ثم  ال هىصًة، باإلياقة ئلى أن ثلَ الىؾاةل التي 

ًان بؿغى الضاللة غلى الحسُُِ اإلادٌم لحىكُظ الػملُات  اؾحؿاللها لهىاغة ألاؾلحة 

 وهات الىيػُة قححمثل في: ؤلاعهابُة، أما اإلاض

 ؤلاقاعات: في الهىعة هلحظ ًض خؼامين هاؾكين أغضت لىند الحكجير.

ًان بيُا وهى ٌػٌـ  صالالت ألالىان مً الىاخُة الؿىؾُى رهاقُة: هالخظ أن لىن ألاخؼمة 

اإلاىُهة)مىُهة الصحغاء( ونمُو باللىن ألابٌُ الظي ًغمؼ للؼي الؿػىصي والظي مً 

ؼ للؿلم، في خين جاء لىن سجاصة الهالة باللىن ألاخمغ الهاثم الظي اإلاكغوى أن ًغم

ة والػىل والهحل والضم والضماع. وهظا ما ًغمؼ ئلى أن الضًً ؤلاؾالم  هى صًً  ًغمؼ للضمٍى

ضغى لإلعهاب.   ًدث غلى الػىل ٍو

 هحاةج ثدلُل الهىعة

 ًاهد الهىعة مػبرة ومؿحىقُة إلاحُلبات الحمث ُل الاًهىو  مً الىاخُة الكىُة: 

ضها اإلاسغب، وبها  غ الؿِىمات  وطلَ باًغاص اإلاػاو  التي ًٍغ وؤلابضاع في الحهٍى

 جاطبُة الهىعة الؿِىماةُة وثهترب مً الىانؼ. 
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  مً الىاخُة الؿُمُىلىجُة: هظه الهىعة ثدمل مػان غضًضة واًضًىلىجُة

ه بضعجة مؿحترة وهي أن ؤلاؾالم صًً غىل محُغف ًضغى لإلعهاب. وهظا ما أيض

 يبيرة ملهو الكُلم .

 جدليل صىر الطفلت والضابطت ألامزيكيت 2.6
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 أوال: املقاربت الىصفيت

  ااااااض ة اإلاحػلهااااااة بالهااااااىعة ألاولااااااى: َكلااااااة مح جبااااااة، ثدماااااال يِؿااااااا،  ٍو الغمااااااىػ البهااااااٍغ

ٌُااااة جػُ هااااا خلااااىي، وفااااي الهااااىعة الثاهُااااة ثمؿااااَ الُكلااااة بااااالحلىي مااااً  الًااااابُة ألامٍغ

ااااة عزامُااااة.أما غااااً ألالااااىان، فااااي الًااااابُة، أمااااا فااااي ا لهااااىعة الثالثااااة قحػُ هااااا الُكلااااة يٍغ

تاااي واللاااىن ألاخماااغ واللاااىن الب اااي، فاااي  الهاااىعة ألاولاااى قهاااض اخحاااىت غلاااى اللاااىن ألازًاااغ الٍؼ

خاااين اخحاااىت الهاااىعة الثاهُاااة غلاااى اللاااىن ألاخماااغ،  بِىماااا اخحاااىت الهاااىعة الثالثاااة غلاااى  

اااااة الغزامُاااااة،  واللاااااىن الب اااااي الكااااااثذ اإلاحجؿاااااض فاااااي بكاااااغة اللاااااىن ألاػعم اإلاحجؿاااااض فاااااي الٌٍغ

الُكلااااة فااااي ًاااال الهااااىع و الُاولااااة،  باإليااااااقة ئلااااى اللااااىن البىكؿاااا ي اإلامثاااال فااااي نماااااُو 

 الُكلة الظاهغ في الهىعة الثالثة.

 ثاهيا:املقاربت الخقنيت

اة الغزامُاة،  جاء ثغيُا  الهاىعة ألاولاى والثاهُاة والثالثاة ماً أقاٍاُ يغوٍاة الحلاىة والٌٍغ

 هُة)ًض الُكلة( وغمىصًة.وزٍُى أق

فااي خاااين جااااءت الهااىع الاااثالذ مملاااىءة، ئط لاام ًىجاااض بهاااا قغاؾااات ومؿااااخات قاعؾاااة هظاااغا 

 ِ ااااااة وغلااااااى الُااااااضًً قهااااااِ، فااااااي قااااااٍل قااااااٍغ لترييااااااز اإلاسااااااغب غلااااااى الُكلااااااة و الحلااااااىي و الٌٍغ

 ؾِىمات .

باة إلباغاػ  غ قٍاهد أمامُة رالرُة ألابػاص مً بإعة أمامُة نٍغ ة الحهٍى أما غً ػاٍو

غ غلاااى ًاااض  اااة الحهاااٍى اااة  للحػاااغف غل هاااا جُاااضا وعياااؼت ػاٍو الُكلاااة والحلاااىة و الحدضًاااض الٌٍغ

 الُكلة أيبر مً الًابُة.
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غ )الٍاااااميرا( عيااااؼت غلااااى  بِىمااااا جاااااءت خغيااااة الٍاااااميرا مىيااااىغُة ألن آلااااة الحهااااٍى

ة وهاي  لكد اهخباه اإلاكاهض، للترييز غلى اإلاػاو  التي ثىهلها نىعة الحلىي و الحدضًض الٌٍغ

ًاهاد بدىػتهاا  ًاهد خغية الٍاميرا مً الُمً ئلى الِؿاع هخُجة للُكلة التي  بُض الُكلة، و

ات.  يِـ الٌٍغ

أما الحغية الحهىُة، قٍاهد بدغية باهىعامُة خُث لام ثىهال الٍااميرا ماً مٍاههاا 

ة، ونامد بحهٍغ  نىعة الحلىي و  بل ثخبػد الُكلة في الهىعة في خملها للحلىي وللٌٍغ

ة، ل  لكد اهخباه اإلاكاهض.الٌٍغ

في خين ناخبد الهىعة خغية ًض الُكلة وهي ثكحدها لحكااج  الًاابُة باظلَ 

ة لحالاااة الضهكاااة  ٍغ اااة الغزامُاااة بُاااض الُكلاااة وعاقااو اإلاكاااهض مىؾاااُهى ثهاااٍى اإلاكااهض والٌٍغ

ة الغزامُة للُكلة. ًاهد ق ها الًابُة مً خُاػة الٌٍغ  التي 

، خُاااااث ناااااام اإلاساااااغب "بُتااااار باااااغؽ" أماااااا الًاااااىء واللاااااىن، قهاااااض ًاااااان اإلاكاااااهض واضاااااحا

ااااة الغزامُااااة للكااااد  ااااة مااااً الًااااىء غلااااى ًااااض الُكلااااة و الحلااااىي و الٌٍغ بخؿاااالُِ يمُااااات نٍى

اهخباااه اإلاكاااهض، وياااظا يمُااات ماااً الًااىء غلاااى طعاع الًااابُة) جاهِد(.وياااظا ثغيياازه غلاااى 

ااة فاي ال هااىعة اللاىن ألاخماغ فااي ًاض جاهِااد فاي الهااىعة الثاهُاة وألاػعم اإلاحمثال فااي لاىن الٌٍغ

 الثالثة.

 ثالثا:املقاربت الطيميىلىجيت

جاااءت اإلاهاع ااة الؿااُمُىلىجُة اإلاحمثلااة فاااي اإلاااضوهات الحػُيُااة مااً لباااؽ الُكلاااة 

اااااض الُكلاااااة وجاهِاااااد )الًاااااابُة(، خُاااااث ناااااام  اااااة الغزامُاااااة، ٍو )اإلاح جباااااة( و الحلاااااىة والٌٍغ

ة الُكلااة اإلاسااغب بااغ ِ هاثااه ألاجااؼاء مااً الهااىعة للضاللااة غلااى صهكااة الًااابُة مااً خُاااػ 

ة الغزامُة هي التي ثهىؼ بها اإلاحكجغات، وللضاللة غلى أن  ة مؼ الػلم أن هاثه الٌٍغ للٌٍغ

ؤلاعهاااااب ال ٌكااااحمل غلااااى ق ااااة الٌباااااع قهااااِ باااال ختااااى أَكاااااُ الػااااغب واإلاؿاااالمين ال ًلػبااااىن 

بالااااااضمى باااااال ًلػبااااااىن باألقااااااُاء التااااااي ثهااااااىؼ بهااااااا الهىاباااااال ويااااااظا ثىاجااااااضها فااااااي مٍااااااان لهااااااىؼ 

هاااابلىن الهاااضاًا اإلاحكجاااغات، و ا اااة مىاااظ الهاااؿغ، ٍو لحاااالي ًحػلماااىن الػىااال وؤلاعهااااب والضمٍى

اااة الغزامُاااة فاااي الهاااىعة الثالثاااة  للضاللاااة  باااالػىل ومداولاااة الهحل.وبهاااظا جااااءت هاثاااه الٌٍغ

اة التاي جؿاحسضم  ٍا  خاين نبالاد الحلاىة بالٌٍغ غلى خهض الُكل الػغب  واإلاؿلم غلاى ألامٍغ

 للهحل وئعهاب البكغ. 
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اإلاااضوهات الىيااػُة فااي ًااض الُكلااة وهااي ثمؿااَ بااالحلىة فااي الهااىعة  بِىمااا جاااءت

ة الغزاام الؼعنااء والتاي ثاضُ  ة اإلاكحىخة  في الهىعة الثالثة و بها يٍغ ألاولى و الُض اإلابؿَى

 غلى الٌغه والكغ.

فاااي خاااين الخظىاااا أن اللاااىن ألاخماااغ اإلاىجاااىص فاااي الهاااىعة ألاولاااى والثاهُاااة ًاااضُ غلاااى 

ة والحغوب، في خي اة اإلاىجاىص فاي الهاىعة الضمٍى ن هجاض أن اللاىن ألاػعم اإلاحجؿاض فاي الٌٍغ

الثالثااة وهااى اللاااىن الباااعػ والُاااةي فاااي الهااىعة  الثالثااة الاااظي ًااضُ غلااى ماااضي يااغه وبؿاااٌ 

ٍااان، يمااا ًغمااؼ للهحاال والػىاال وؤلاعهاااب، باإلياااقة ئلااى اللااىن الب ااي  كاااُ الػااغب لألمٍغ ألَا

ة.اإلاىجىص في ًل مً لىن بكغة الُكلة و الُ  اولة الظي ًغمؼ ئلى نؿىة البِ ة الصحغاٍو

 هخائج جدليل الصىرة 

ًاهد هحاةج الهىعة مً الىاخُة  الكىُة مؿحىقُة لٍل ما ًحُلبه ؤلازغاب الك ي 

للهاااىعة الؿاااِىماةُة، زاناااة فاااي ألالاااىان اإلاىحهااااة خُاااث ازحااااع اإلاساااغب اللاااىن ألاخماااغ الاااظي 

إلبااغاػ الكااٍل الٌااغوي الااظي ٌؿاااحسضم ًغمااؼ للااضم والػىاال، و اللااىن ألاػعم بهااكة زانااة 

لهااااىاغة اإلاحكجاااااغات، واؾااااحسضام يمُاااااات ماااااً ؤلاياااااءة غلاااااى ًااااض الُكلاااااة وطعاع الًاااااابُة 

 "جاهِد"، مما أصي بها ئلى الانتراب مً الىانؼ.

 أما مً الىاخُة الؿُمُىلىجُة

قجااااءت الهاااىعة مكػماااة بالػضًاااض ماااً اإلاػااااو  وؤلاًاااضًىلىجُات اإلاؿاااحترة وهاااي أن 

ت( الػاغب واإلاؿالمين ًحػلماىن الػىال مىاظ الهاؿغ وطلاَ ماً زاالُ ثىاجاضهم أَكاُ )بىاا

فااااااي أمااااااايً لهااااااىؼ الهىاباااااال واإلاحكجااااااغات، وغلُااااااه قهاااااام ًدبااااااظون الهحاااااال والاغحااااااضاءات التااااااي 

ًهىمااىن بهااا آباااؤهم وبهااظا ًهااىع اإلاسااغب مؿااحهبل الػااالم ؤلاؾااالم  وهااى محجااه هدااى اثجاااه 

 الػىل والحػه  وؤلاعهاب والحُغف.

صىر  الطفل العزبي خفيذ أبى خمشة سعيم إلارهابيين جدليل6.3  
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جاءت الهىع ألاولى محًمىة عأؽ الُكل وجضه أبى خماؼة ػغاُم ؤلاعهاابُين وهاى 

ًدحًغ، ببكغة ؾمغاء و الكماؽ الؿػىصي، وهاظا ماا جػال الهاىعة مملاىءة ال ثىجاض بهاا 

اا  الُكاال وجااضه  ماً الٍاااميرا. بِىمااا جاا اءت الهااىعة الثاهُااة فااي قغاؾاات يبياارة وطلااَ لحهٍغ

وجاااه الُكاااال وغمحااااه،  بِىمااااا جااااءت الهااااىعة ألازياااارة  غُ ااااي الُكااال واهكااااه، بِىمااااا  جاااااءت 
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بة عيؼت غلى الىجه )وجه  بة أي مً بإعة  نٍغ غ في الهىع الثالذ أمامُة نٍغ ة الحهٍى ػاٍو

 الُكل( بالحدضًض  وغلى مالمذ وجهه وغُىاه مً الِؿاع ئلى الُمً.

غ عيااؼت غلااى لكااد اهخباااه بِىمااا جاااءت خغيااة ا لٍاااميرا مىيااىغُة ألن آلااة الحهااٍى

ًاهاااد خغياااة الٍااااميرا ماااً  اإلاكااااهض للتريياااز فاااي مالماااذ وجاااه الُكااال بالحدضًاااض وفاااي هظغاثاااه، و

 الِؿاع ئلى الُمً.

أماااا الحغياااة الحهىُاااة قٍاهاااد باهىعامُاااة، خُاااث لااام ثيحهااال الٍااااميرا ماااً مٍاههاااا بااال 

ظغ للمؿحهبل بىظغات خاصة وطلَ مً زالُ ثخبػد خغية غُىاه )غُ ي الصخو( وهى ًى

 الهىعة الثاهُة والثالثة.

فااي خااين عاقهااد الهااىعة خغيااة غُ ااي الُكاال وخغيااة عأؾااه وهااى ًىظااغ للمؿااحهبل 

ة جػٌاـ  ٍغ في الهىع الثالذ. أماا اإلااإرغات الهاىثُة قهاض نااخ  الهاىعة مىؾاُهى ثهاٍى

الهاااااىعة الثاهُاااااة  الحالاااااة الىكؿاااااُة للُكااااال وياااااظا بػاااااٌ ألاناااااىات التاااااي ناااااضعت  مىاااااه فاااااي

والثالثة "ؾأنحلهم ًلهم" وهي مىؾُهى مىاؾابة للهاىعة جػٌاـ ماا أعاص أن ًىناله مساغب 

 الكُلم.

وهظا ما نىعه  اإلاكهض خُث نام اإلاسغب بخؿلُِ يمُات مً الًاىء غلاى وجاه 

الُكال وجااضه فاي الهااىعة ألاولاى، ويااظا فاي الهااىعة الثاهُاة والثالثااة فاي خااين جااءت مىُهااة 

ًاهحا غُىاه باعػثان اهُالنا مً ئيااءة الهاىعة الػُىين في  الهىعة الثالثة مظلمة، خُث 

 يٍل وثهٍغ  الهىعة لحبُان أهمُ ها في الكُلم.

 رالثا:اإلاهاع ة الؿُمُىلىجُة

جااااءت اإلااااضوهات الحػُيُاااة اإلاىجاااىصة فاااي الهاااىع الاااثالذ فاااي الكاااماؽ الاااظي ًغثضًاااه 

ً مىُهة الخلُج الػغب  و الحدضًض الُكل وجضه الظي ًضُ غلى أن هظا الُكل وجضه  م

مااااً اإلاملٌااااة الػغ ُااااة الؿااااػىصًة. ويااااظا الااااؼي ؤلاؾااااالم  للمااااغأة اإلاؿاااالمة )الػمااااة(، فااااي خااااين 

ٍان.  جاءت اإلاضوهات الىيػُة اإلاحمثلة في الىظغة الحانضة للُكل الػغب  ثجاه ألامٍغ

مااااا أماااا غاااً صالالت ألالاااىان  قااااىالخظ أن اإلاساااغب اؾاااحسضم ألىاهااااا مػُىاااة لُػبااار غ

اض ئًهاااله للمكاااهض، خُااث اؾااحسضم اللااىن ألاخماغ فااي لباااؽ الُكاال وجااضه  اإلاىجااىص فااي  ًٍغ

الكماؽ للضاللة غلى الػىل والحهض واؾحسضم اللىن ألابٌُ إلظهااع ناىعة الُكال جُاضا 

غمااااؼ ئلاااااى أن هاااااظا الُكااااال غغباااا . وطلاااااَ ماااااً زاااااالُ لباؾااااه اإلامياااااز للؿاااااػىصًين بالحدضًاااااض،  ٍو

،  ااااااي الُكاااااال للضاللااااااة غلااااااى الحهااااااض والغؾبااااااة فااااااي الاهحهااااااامواؾااااااحسضم اللااااااىن ألاؾااااااىص فااااااي غُ
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باإليااااقة ئلاااى اللاااىن الب اااي اإلاحجؿاااض فاااي لاااىن بكاااغة الُكااال وجاااضه وغمحاااه الاااظي ًغماااؼ للاااىن 

 الػغب قهم خؿ  اغحهاص اإلاسغب أن ًل الػغب واإلاؿلمين طو بكغات صايىة.

 هخائج جدليل الصىرة 

ُاااااال ألاًهااااااىو ، وؤلابااااااضاع :ثمثاااااال الهااااااىع الااااااثالذ ثجؿااااااُضا لكىُااااااا الناخيــــــت الفنيــــــت ت الحمث

الؿاِىمات  خُاث اؾاحُاع اإلاساغب أن ًغؾام مالماذ الاهحهااام غلاى َكال وهاى فاي ؾاً البااراءة 

 والُهغ.

 أما الناخيت الطيميىلىجيت

هااااااظه الهاااااااىع الااااااثالذ ثدمااااااال الػضًااااااض ماااااااً اإلاػاااااااو  اإلاؿاااااااحترة، وهااااااي أن اإلاؿااااااالمين 

ٌُين في أطهان أَكاله م لُهبدىا غىُكين و ئعهاابُين ًؼعغىن الحهض والبؿٌ ويغه ألامٍغ

كاااااُ بهااااُم  الحهاااض والاهحهااااام والٌغاهُااااة. خُااااث  فاااي اإلاؿااااحهبل مااااً زااااالُ جكااابؼ هااااإالء ألَا

هاىم  ااء ٍو مغعها لىا الكُلم عؾالة هامة غلى أن ألاغماُ الضامُة التاي جؿا هضف أعواح ألابٍغ

ؼعغااىن قاا هم نااُم  بهااا اإلاؿاالمين فااي أعجاااء الػااالم ًىعألاهااا ألاباااء وألاجااضاء لألخكاااص وألابىاااء ٍو

. ٍ  الحهض والٌغه والػضاء ألامٍغ

 الخاجمت

 الهىلُىصًة ثأرغت صاةما بهغاعات أهلغلى يىء ما ثهضم وؿحسلو بأن الؿِىما 

الؿُاؾة واللىب  اإلاػاصي للهًُة الكلؿُُيُة، التي أنبذ مً زاللها الكلؿُُ ي 

غا ًد  الحهحُل، وأبغػ ما ٌػٌـ هظه الى اإلاهاوم ظغة هى قُلم "الخغوب" ئعهابُا قٍغ

كُؼ الٌغاهُة  الظي ًبين ة َو غ الظي ًُبو مباصب الىاٍػ بجالء نىعة الكلؿُُ ي الكٍغ

 .الظًً ًظهغون في الكُلم بمظهغ "الطحُة" الٍاطب يض ال هىص

يمً ما ٌػغف بؿِىما الىانؼ  (The Kingdom)وغلُه قهض جاء قُلم اإلاملٌة  

ا خاصرة ونػد باإلاملٌة الػغ ُة الؿػىصًة في ألن أخضاره ونػد بالكػل قهى ًهىع لى

( أي ما ًج  غلى مسغب الكُلم  هى أن ًدغم في ئغاصة هظا الحضذ 2885ؾىة )

لُحدلى باألماهة والهضم و الضنة في غغى ثكانُل الىانؼ، وهالخظ بأن اإلاسغب 

"بتربيرؽ" ثجاهل ثماما الطحاًا الؿػىصًين في هظه الحاصرة وعيؼ جل اهحمامه غلى 

ٌُين.  الطحاًا ألامٍغ
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ثىجُهي بهال  صعام ، بضءا مً اإلاكاهض الىراةهُة وبهظا قهى ٌػض قُلما صغاةُا 

التي ًكححذ بها اإلاسغب قُلمه خُث ثإعر للػالنة بين الىالًات اإلاحدضة والؿػىصًة، 

ة، ٍغ ٌُين  بىبرتها الحهٍغ واه هاءا بمكهضه ألازير؛ خُث ثجمؼ ًلمة الهحل بين ألامٍغ

هه ألقٍاعه ئلى اإلاضعؾة ألاًضلىجُة الؿىقُُخُة عؾم  ُين، وهى أنغبوؤلاعهاب في جؿٍى

اع اإلاكىم.   ؤلَا

وهظا ما إلاؿىاه مً زالُ مكاهض غضًضة أرىاء محابػة قُلم اإلاملٌة الظي ًهىع       

اء وػعع الغغ  في  الػغب  اإلاؿلم في يثير مً ألاخُان غلى أهه شخو ٌؿ هىي نحل ألابٍغ

 ،ً غ هإالء الػغب غلى أههم ئعهابُىن هكىؽ آلازٍغ هل ثهٍى ؤلاخؿاؽ  وغضًمىاٍو

كاُ والكباب.  والكػىع ئلى صعجة ػعع الٌغه والحهض في أطهان ألَا

 قائمت املزاجع

 أوال: القىاميظ

  .22، بيروت، صاع الكغوم، الُبػة (2882)نامىؽ اإلاىجض في اللؿة وؤلاغالم .2

 .غم، بيروت، صاع اإلاك10، الُبػة (2856)اإلاىجض ألابجضي .1

 : املزاجع العزبيت ثاهيا

  .، غين ملُلة الجؼاةغ، صاع الهضيقامىص الهذي، (2886)ابغاهُم الهُالو  .2

، أَكاُ في ظغوف نػبة ووؾاةل إلاعالم واملجخمع: (1004)أماو  غمغ الحؿُ ي .1

 .ئغالم مإرغة(، الهاهغة، غالم الٌح 

، الهاهغة، املعاصزة الاجصال وهظزياجه: (1003)خؿً غماص مٍاوي، لُلى خؿين .2

ة اللبىاهُة،  ٍ  4الضاع اإلاهٍغ

، اإلاؿغب، الضاع الطيميائياث مفاهيمها وجطبيقاتها :(1002)ؾػُض بً يغاص .3

 .البًُاء

ؼ .4 " صعاؾة النظام الطياس ي إلارهابي إلاضزائيلي: )صون ؾىة(غبض الىانغ خٍغ

 .ىليمهاعهة"، اإلاىؾىغة الؿُاؾُة الػاإلاُة، بيروت، صاع الجُل مٌحبة مضب
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، ثغجمة مُلىص ؾكاعي البدث في الاجصال عناصز منهجيت: (1003)ال عام  قالي .5

 الجؼاةغ.وآزغون، الجؼاةغ، مسبر غلم الاجحماع الاثهاُ، نؿىُُىة،

 ، 3بدىذ الصحاقة، الهاهغة، غالم الٌح ، ٍ: (2885)مدمض غبض الحمُض .6

ػات مٍاقدة ؤلا حعزيف إلاهارب: (2888)مدمض محي الضًً غىى .7 عهاب في : جكَغ

ً الػغب ، الىضوة الػلمُة الخمؿىن  اى2887صٌؿمبر  8-6الَى   .، الٍغ

، الهاهغة، صاع الكجغ لليكغ إلاعالم والخنميت الشاملت: (1000)مدمض مىير حجاب .8

 .1والحىػَؼ، ٍ

، الهاهغة، صاع الكجغ لليكغ املىضىعت إلاعالميت: (1002)مدمض مىير حجاب .20

 .04والحىػَؼ، اإلاجلض 

  .، لبُبُا، بىؿاػي املذخل إلى ضيميىلىجيا الاجصال: (2884)انًمدمىص ابغ  .22

ض .21 ، جمهىعٍة مهغ الػغ ُة، دراضاث في إعالم الطفل: (1005)مدمىص أخمض مٍؼ

 .الضاع الػاإلاُة لليكغ والحىػَؼ

 ثاهيا: املزاجع  ألاجنبيت

1. Encyclopédique Microsoft Encarta (2004). 

2. Jaques Aumont , Michel Marie (1989): L’analyse des films, 

paris, Nathan université,. 

3. Judith Lazar (1991): La sociologie de la communication de 

mass, paris, a colin. 

 ثالثا: الزضائل العلميت

، ثدلُل صىرة املطلم في الطينما ألامزيكيت (:1008/1020)عيىان بلخيري  .2

ظيغة مهضمة لُىل قهاصة اإلااجؿحير في ؾُمُىلىجي لكُلأي الخاةً واإلاملٌة، م

 .غلىم ؤلاغالم والاثهاُ، جامػة الجؼاةغ
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املقاومت الشعبيت املطلحت في القاهىن الذولي : (2865)نالح الضًً غامغ .1

، عؾالة صيحىعاه ميكىعة مهضمة ئلى ًلُة الحهىم بجامػة الهاهغة، العام

 .2865الهاهغة، صاع الكٌغ الػغب ، 

دور الصىرة في الخىظيف الذاللي للزضالت إلاعالهيت : (2885)قاًؼة ًسلل .2

، )دراضت جدليليت ضيميىلىجيت لعينت من إعالهاث مجلت "الثىرة إلافزيقيت"

 عؾالة ماجؿحير في غلىم ؤلاغالم والاثهاُ، جامػة الجؼاةغ

 رابعا: املجالث
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