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ب

:مـــــــــــقّدمة 

فتعكس ثقافات ،المبدع وتطھیر وتربیة جمالیة لھایعد الفن صورة عاكسة لذات 

المجتمعات في جمیع األوطان و األزمان ، والثقافات ھي جدلیات الحیاة غیر منتھیة ،

قبل كل شيء تتشكل عبر اللغة ، واللغة في تغیر  دائم لخضوع مخزون المعاني لھا فالذات 

إلى خطاب یتمیز بالتحوالت التاریخیة او المبنیة على تناقضات المجتمع ،وھنا یأتي دور 

.الفنون المرئیة أو المكتوبة

فھا فالكلمة المنطوق أو المكتوبة تحیل إلى صورة مرئیة والصورة تقرأ  بوص

نصوصا، حیث إن النص ال ینطوي على معنى بل یفترض مواجھة بین المتلقي والمبدع ، 

ومن ھذه النقطة تبدأ الدراسات السیمیائیة في رحلة بحث عن المعاني والدالالت التي 

.تكتنزھا الفنون والتي دعا لھا موكاروفسكي

) الفیلم(البصریة ساقاألنأھمومن ھذا المنطلق  تولدت لدینا الرغبة في دراسة احد 

الذي یعتبر خطاب شامل یحمل جمیع الفنون  واألنساق البصریة باإلضافة على الخطاب 

األفالم التي كان لھا دور وقفت عنده أھم، ووقع اختیارنا على احد ) المنطوق، والمكتوب(

یقة وما یحملھ من تناقضات بدایة من طر"  الحفلة"تاریخ السینما الدنماركیة وھو فیلم 

تي الموسومة فكان عنوان مذكر. التصویر إلى اإلخراج ومن بدایة العنوان إلى نھایة الفیلم 

.نموذجا " الحفلةفیلم"التحلیل السیمیائي للفیلم السینمائي: بـ

وتتمثل في اھتمام الكبیر : إلى األسباب الذاتیة ویعود سبب اختیاري لھذا الموضوع 

شفرة ، متحمل الكثیر من الرسائل الواضحة والألنھاوأكثربالسینما واألفالم التي تروقني 

یجب ان تتفتح كلیة أننامحاضراتھ إحدىفي محمدخطابالدكتور باإلضافة  إلى تنبیھ من 

دیة والتعاون المشترك ،  اما في ما یخص األداب على باقي الفنون للتوسع من دائرة النق

دون غیره من األفالم فقد كان نتیجة وقوع كتاب سینما دوغما بین یداي " تیار  لفیلم اخ



ت

فكان األفالم التي أنتج، أفضلوكان ان وسعت من البحث في ھذا الموضوع ،وقد بحث عن 

فھو مادة غنیة لیكون والمتحصل على جائزة في مھرجان كان السینمائي، " الحلفة "فیلم 

.مدونة بحثي 

اما فیما یخص األسباب الموضوعیة التي دفعتني الختیار ھذا الموضوع ،فقد كان 

امتداد لألسباب الذاتیة ، وھو عدم خروجنا من دائرة البحث في السینما  واألفالم ، وألجل 

األدبسة في قسم محل درااألخرلفت انتباه المتصفح لھذا العمل في ان یجعل من الفیلم ھو 

وانھ لیس منعزل عنھ ، بل ھو امتداد لما ھو مكتوب ، اما االسباب الموضوعیة الختیار 

الفیلم ،فبعد مشاھدتھ واالطالع على بعض اآلراء حولھ ، فوجدت اجتماع الكثیر من 

الموضوعات االجتماعیة التي أصبحت سائدة في جل المجتمعات  والتي تعتبر من 

بحت تلك الظواھر منتشرة حتى في عالمنا العربي إال انھ ومع األسف أص.الطابوھات 

داللة ورمزیة في نفس أكثروالتي سوف ندرسھا من خالل تقنیات  الفیلم وكیف كانت .

.الوقت 

فیلم "التحلیل السیمیائي للفیلم السینمائي " وھنا یمكن ان نتساءل بصدد إنجاز بحث 

إذا كان الفیلم ھو مجموع من الفنون المشتركة والمعقدة، فكیف لھ أن نموذجا ، " الحفلة

إن الفیلم : نمیز بین تلك  عناصره وتحدید دالالتھا لتخدم  قصتھ ؟ والفرضیات تكمن 

السینمائي ھو ارض خصبة لكل الخطابات والفنون المقصودة وغیر مقصودة فاتحة باب 

. التحلیل مفتوح لكل مشاھد 

ما ھي : ذلك انحزنا  جملة من اإلشكالیات التي تخدم موضوع البحث  باإلضافة على

یل الفیلم سیمیائیا؟ باإلضافة  أسس السیمیولوجیا وعلى وما ھو موضوعھا؟   ؟ كیف یتم تحل

داللة ؟إنتاجكیف تكون لحركات الكامیرا اإلضاءة والعتمة في 

ورة مقربة  حول داللة ومن خالل ھذه اإلشكاالت ، نھدف في  ھذا البحث  تقدیم ص

العالمة بشتى أنواعھا في الفیلم وكیفیة التي تظھر فیھا مقدمة دالالت  تغیب عن المشاھد 

العادي ،باإلضافة  إلى رصد معالم المجتمع الدنماركي وتمیزه ومما مدى تشابھ المجتمعات 

.في المواضیع االجتماعیة 



ث

في الجانب النظري والمنھج ولقد اعتمدنا في بحثنا ھذا على المنھج الوصفي 

.السیمیائي في الفصل التطبیقي 

وعلى ضوء اإلشكالیة المطروحة أعاله، قمنا بتقسیم البحث إلى فصلین  وملحق 

وتحلیل الفیلم السینمائي خاصة بالصور ، فتناولنا في الفصل األول  المعنون بسمیائیة 

آلیات تحلیل مؤسسیھا ثم انتقلنا إلى بدایة بتعریف السیمیولوجیا ووالمقسم إلى ثالث مباحث 

انتقلنا للتعریف  نوعیة السینما التي ینتمي إلیھا الفیلم ثم  الفیلم 

مبحثین ، وقسمناه إلى " الحفلة " م الفصل الثاني المعنون بـ  التحلیل السیمیائي لفیلأما

لفیلم والمخرج اما ااقة فنیة حول طقدمنا بالمبحث األولأوال: وتناولنا فیھ عدة نقاط   

بعض المقاطع السیمیائي ھو االخر مقسم إلى ثالث مقاطع والمعنون تحلیللثانيالمبحث ا

.من الفیلم 

ولقد اعتمدنا في ذلك على جملة من المصادر والمراجع ، نذكر من بینھا  التحلیل 

البصریة المبرتو ایكو ،  وغیرھا األنساقالسیمیولوجي للفیلم محمد ابرقان ،  سیمیائیات 

.من المصادر والمراجع المثبتة في قائمة المصادر والمراجع 

ومن الصعوبات التي صادفتھا في ھذا البحث ، ھو قلة الدراسات التي تناولت مدونة 

بحثي وھي دراسات حول الفیلم سواء كانت دراسات عربیة او غربیة ،أي قلة الدراسات 

.النقدیة 

بھ من أفادتني، على ما عائشةسوداني :نشكر أستاذةأنإال  ني في األخیر وال یسع

.معلومات قیمة وتوجیھات ومالحظات سدیدة ساعتنا على إتمام المذكرة 



مفھوم السیمیائیة: المبحث األول 

القراءة سیمیائیة للفیلم السینمائي:المبحث الثاني 

سینما دوغماتعریف :المبحث الثالث 
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.قراءة سیمیائیة األنساق البصریة: الفصل األول

یعالج ھذا الفصل موضوعاتھ في  ثالث مباحث ، یختص األول في التعریف بمفھوم 

، في حین المبحث آلیات التحلیل السیمیائي للفیلم السیمیائیات ومدارسھا ، والمبحث الثاني 

.والتي ینتمي إلیھا الفیلم المراد دراستھ في ھذا البحث تعریف سینما دوغماالثالث سیعالج 

مفھوم السیمیائیة:المبحث األول 

یندرج تحت ھذا المبحث التعریف اللغوي واالصطالحي لمفھوم السیمیائیة 

.لھذا العلم التأسیسباإلضافة أي   بدایة 

:لغة.أ

عوضوالھاءوكيبسمةفیھأثرإذاوسماوسمھوقدوسوم،والجمعالكي،أثرالوسم:وسم

لنفسھجعلإذاالرجل،واتسمبالكيعلیھایعلمأيالناقةإبلیسمإنھالحدیثوفيالواو

.الصورضروبمنالبعیربھوسمماوالوسام:والسمةبھایعرفسمة

تكونقرصةأوأذنفيقطعوإماكیةإمابھایعرفوسمأيموسومتقولكیة،أثر:الوسم

1.لھعالمة

على بھاالتيوالعالمةاألثرعلىاقتصرالعربلسانفيجاءالذيالتعریفأنعلى

حیثاآلیات،منعددفيالكریمالقرآنفيالسمةلفظةذكرت.الكيطریقعناإلبلیعلم

- 635، ص 1997، 6صادر بیروت ،لبنان، ط مج،دار ) مادة وسم(ینظر، لسان العرب،ابن منظور، -1
636.
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ُھْم فِي لَْحِن اْلَقْوِل ۚ◌ َولَْو َنَشاُء َألََرْیَناَكُھْم َفلََعَرْفَتُھم بِِسیَماُھْم :"یقول ُ َیْعلَُم ۚ◌ َولََتْعِرَفنَّ َوهللاَّ

.1)30(أَْعَمالَُكمْ 

وھو) سمة(بلفظة كانوانالعالمة،بمعنىالكریمالقرآنفيالسیمیاءمفھوموردلقد

.والعربالغربیینالنقادأغلبعلیھتواضعالذيالمفھوم

:اصطالحا.ب

f.deتعتبر السیمیاء علم حدیث ظھر مع بدایة القرن العشرین مع فردیناند دي سوسیر 

saussureمن أوروبا، وشارل سندرس بیرسcharles sanders peirce حیث أمریكامن ،

انھ إذا كان باإلمكان تحدید اللغة كنظام الدالئل تعبر عن :" بقولھ" دي سوسیر" عرفھا 

الرمزیة أخرى بألف بائیة الصم والبكم والطقوسبأنظمةأفكار اإلنسان یمكن مقارنتھا 

شارات الحربیة وغیرھا، إذن فإنھ من الممكن أن نتصور علما وصور وآداب السلوك وباإل

یدرس حیاة الدالئل في صلب الحیاة االجتماعیة ، وقد یكون قسما من علم النفس االجتماعي 

أي علم الدالئل ھي كلمة sémiologieبالتالي قسما من علم النفس العام تقترح تسمیة ب 

.2"بمعنى  دلیلsémionمشتقة من الیونانیة 

بفضل " بیرس"لعلم السیمیاء  على ید اللسانیات الشھیر " وتمت الوالدة الفعلیة 

في علم السیمیاء كانت محدودة، إذ لم یحالفھ الحظ في تطویره، لكن " سوسیردي"إسھامات 

اعتبرت اللسانیات فرع من السیمیولوجیا، واعتمدت في تعریفھ على التمثیل باللغة اللسانیة 

.ة وغیره اللسانی

30سورة محمد، اآلیة -1
عبد الحمید بوراتو، دیوان المطبوعات الجامعیة ، : مدخل السیمیولوجیا، دلیلة مرسلي وآخرون، تر- 2

.12-11، ص 1995بن عكنون الجزائر، دط، 
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تعني  السیمیائیات بكل " یقولا ذاumbrto eco"امبرتو ایكو"ومن أوسع التعریفات نجد 

1".ما یمكن اعتباره إشارة

السیمیوطیقا علم یھتم بدراسة أنظمة : قائالpeirre guirand"بییرو غیرو"ویعرفھ 

وھذا التحدید یجعل اللغة جزء من (...) ، التعلیمات اإلشاراتالعالمات اللغات، أنظمة 

، وذلك من خالل جعل "دي سوسیر"نفس االتجاه الذي سلكھ " غیرو"سلك 2.السیمیوطیقا

.علم اللغة جزء من علم السیمیولوجیا، وھو بذلك یتبنى الطرح السوسیري

.والمدلولالسیمیائیات علم یدرس العالمات المتكونة من الدال  أنومنھ نستنتج 

:مدارسھا.ت
: سیمیولوجیا دي سوسیر)1

عالم لغوي سویسري ، وھو مؤسس ) 1857-1913"(دي سوسیر"أنمن المعروف 

) محاضرات في اللسانیات  العامة( السیمیولوجیا، كما یتضح ذلك في كتابھ اللسانیات و

تعود القدم إذخ طویل  وجذور موغلة فيالسیمیائیات لھا تاریأندا بی، و1916الذي ألفھ عام 

كما تطورت أیضا مع فالسفة عصر وأفالطونإلى الفكر الیوناني مع أرسطو في امتداداھا 

العرب القدامى، لكن تبقى ھذه  المساھمات وعطاءالنھضة وفالسفة مرحلة عصر األنوار 

ھي عبارة عن أفكار متناثرة تحتاج إلى تنسیق نظري ونظام منھجي أومتواضعة جدا، 

تقوم العالمة 3.أما البدایة الحقیقة للسیمیولوجیا فقد كانت مع التصور السویسريومنطقي ، 

2008ة العربیة للترجمة، بیروت لبنان، ،المنظم01صالل وھبة، ط:أسس السیمیائیة، دانیال شاندلز، تر- 1
.28، ص 

،الرباط، 1مناھج النقد العربي الحدیث والمعاصر، جمیل الحمداوي، مكتبة المعارف األدبیة ، ط-2
.201،ص 2010المغرب، 

، في الثقافة 1، جمیل حمداوي، ط)التیارات والمدارس السیمیوطیقیة(االتجاھات السیمیوطیقیة -3
.22، ص2015العربیة، 
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ومن ثم فالعالقة على الدال والمدلول مع إقصاء المرجع المادي الحسي" دي سوسیر"عند 

. ما عدا المحاكیات للطبیعة وصیغ التعجبالموجودة بینھما عالقة اعتباطیة

ختالفیة االومن ھنا ال یتحد الدلیل من خالل مجالھ المادي، بل من خالل العالقات 

2:ومن ممیزات الدلیل السویسي1.والتعارضیة على مستوى تجاوز الدوال والمدلوالت

.الدلیل صورة نفسیة مرتبطة باللغة ال بالكالم -

واقع الدال والمدلول مع أبعاد ال: یستنج الدلیل على عنصرین أساسیان -

شكالنیة ، : "دي سوسیر"المادي أو المرجعي، ألّن إقصاء المرجع یعني أن لسانیات 

) .julai kristiva(ولیست ذات بعد مادي وواقعي لما عند جولیا كریستیفا

كیة ،وصیغ احالماعتباطیة الدلیل مع استثناء األصوات الطبیعیة -

.التعجب

اللفظیة ھو األمثل یعتبر النموذج اللساني في دراسة األدلة غیر -

.واألصل في المقایسة

،ویقصي الذات إن الدلیل السویسري محاید ومجرد ومستقبل -

.ولوجیایواالید

لقد كانت الدراسات اللغویة لدى دي سوسیر منطلقة في اتجاه مشروعیة 

وأسسھاالسیمیولوجي، كما كانت أرضیة صلبة بنیت علیھا مختلف االتجاھات مفاھیمھا 

. وذلك من خالل ربطھا بالبعد االجتماعي

.23التیارات والمدارس السیمیوطیقیة ، ص (االتجاھات السیمیوطیقیة -1
.24المرجع نفسھ ص -2
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:سیمیوطیقا بیرس)2
تصوره الجدید " دي سوسیر"في الفترة التاریخیة التي كان یصوغ فیھا 

للسانیات ویداعبھ حلم في تأسیس علم جدید أطلق علیھا السیمیولوجیا ، كان 

من انطالقاھتھ، ینحث من ج) 1914- 1839(بیرس:مریكي الفیلسوف األ

إنأي1.لوجیا مغایرة تصور آخر لھذا العلم سیسمیھ السیمیائیاتأبستومو

2:السیمیائیات ال تنفصل عن المنطق واإلدراك كما لھ  بعض اآلراء الشھیرة

.أو نظریة شكلیة للعالماتوضروریةالسیمیوطیقا نظریة شبھ -

العالمة تنوب على شيء ما، وھذا الشيء ھو موضوعاتھا وھي تنوب -

إلى نوع من الفكر الموضوعیة من كل الجھات بل تنوب عنھا بالرجوععن تلك 

.كیزةالتي سمیتھا  

العالمة مرتبطة بثالثة أشیاء الركیزة والموضوعیة والمفسرة ، فإن -

ووظیفتھ) النحو الخالص(النحو النظري: الفرع األول: لعلم السیمیوطیقا ثالث فروع

مھا كل فكر علمي قادرة تجسید معنى یما یجعل العالمة  التي یستخدھي البحث ف

.ھو البالغة الخالصة : ھو المنطق الصرف ، والفرع الثالث : ما،و الفرع الثاني 

آخر، یسمى شيءبتصویریقومعندماإالعالمةیصبحالالشيء -

موضوعتھ، وتفترض العالمة معرفة مسبقة بالموضوعیة ، یمكننا أن نطلق على 

:التالیة العالمة المصطلحات 

 شكل العالمة:العالمة النوعیة.

الشيء الذي یشكل العالمة :العالمة المتفردة.

ھي عالمة عرفیة ، ولیس العكس: العالمة الفرعیة.

.87السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا، سعید بنكراد، دار الحوار للنشر والتوزیع ، ص -1
،دار مجد الوي 1لك، طرشید بن ما: ، آن إینو وآخرون، تر)األصول ،القواعد ،التاریخ( السیمیائیة-2

.32م، ص 2008للنشر والتوزیع، عمان ، األردن، 
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یتنوع العالمات وبعدم اختزالھا إلى طریقة عمل العالمة peirce"بیرس"ویعترف 

نوع من العالمات، وحتى 66اللسانیة، فھو جعل مختلف المعالییر تتقاطع لیصل بھا إلى 

ولو كانت ھندستھ العامة معقدة جدا، ومتغیرة بال توقف ، فإن ھذا التصنیف لم ینجح في 

ومن ابرز التقسیمات للعالمة ھي peirce.1بیرس: فرض نفسھ على الحلقة الضیقة لمفسري 

2"كالتالي 

 األیقونةicon : عنھا عبد ھي العالمة التي تشیر إلى الموضوعیة التي تعبر

.الطبعة الذاتیة للعالمة فقط

المؤشرindex : ھو عالمة تشیر إلى الموضوعیة التي تعبر عنھا تاثرھا

.الحقیقي یتلك الموضوعیة 

الرمزsymbol :  وھو عالمة تشیر إلى الموضوعیة التي تعبر عنھا، ما یقترن

.باألفكار العامة التي تدفع إلى ربط الرمز بموضوعھ

، )دمشق(دار المحبة –) حلب(العالمتیة وعلم النص، منذر العیاشي، مركز اإلنماء الحضاري -1
.17-16ص .2009

.32، آن وآخرون،ص )األصول ،القواعد ، التاریخ(السیمیائیة  -2
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المفسرة 

المؤولالموضوع     

رسم توضیحي لتقسیم بیرس للعالمة

-Qualiعالمة نوعیة 
singn

Argumentحجة

Dicentالتصدیق 

rhemaتصویر 

Synbolرمز 

Indexمؤشر 

Iconأیقونة 

legi-singعالمة عرفیة   sin-singnعالمة متفردة
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كانت السیمیولوجیا ھامشیة في القرن التاسع عشر ،ولكن سرعان ما انفجرت أنفبعد 

في منتصف القرن العشرین وأصبحت تحمل الصدارة في األبحاث بحیث تستوعب من 

،ناھیك عن المواضیع1"ھا عدة مسائل من الفیزیاء وعلم النفس والبیولوجیا والتاریخ ازوای

فھي ال تقوم " المواضیع المعالجة من قبلھاأھممن البصریة التي تعتبرباألنساقالمتعلقة 

مقام أي بحث آخر ، وإنما تكتفي بمد ید العون لجمیع األبحاث فتشتغل كرسیا متحركا بھذه 

2"الدار، وتلعب دورھا في جمیع المعارف كما ھو الشأن بالنسبة للدلیل في كل خطاب

مع بالموازاةجیا والسیمیولالبصریة التي تشتغل علیھااألنساقوعلیھ فما ھي تلك .

النصوص األدبیة ؟

وعلیھ ما یمكننا الخروج بھ من ھذا المبحث ان للعالمة مجالھا الواسع وقد شملت 

العدید من المجاالت  والفنون ، لما فیما یخص تحلیل الفیلم السینمائي فھو االخر اشتمل على 

سیميالالعدید من الفنون   وعلیھ كیف نحلل فیلم سینمائي تحلی

آلیات التحلیل السیمیائي للفیلم :اني المبحث الث

:تمھید .أ

اجتماع منسق أوالسینما ھي تعامل منظم مع الطبیعة یتم عن طریق اكتمال إن

اإلشارات و ھذا ما یجعل منھا أولخصائص سینمائیة معینة تتمیز بمجموعة من العالمات 

تتحول إلى لغة إذا شئنا من الدرجة ألشیاءالفیلم فھو مبدئیا صور أما"نظاما سینمائیا ،

الطابع وخصائص جمالیة من النوع خاص ومختلف عن طبیعة ذاتالثانیة ، بمعنى أنھا لغة 

.3"اللسانیة األخرىاألنظمة

المركز الثقافي العربي - ، منشورات االختالف الجزائر1طوسف ،السیمیائیات الواصفة ، احمد ی- 1
.77ص . 2005الدار العربیة للعلوم  لبنان، - المغرب

.25بنعید العالي عبد السالم ، ص : درس السیمیولجیا، روالن بارث، تر-2
.252-251للنشر ، ص بسیمیائیة الصورة ، قدور عبد هللا الثاني، دار الغر-3
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وآخر ال نعیشھ فالفیلم  باعتباره إحدى الوسائل التي تصور لنا حقیقة الواقع المعاش 

نعیش لحظة بثھ ، فھو وكأننالنا ، ستطیع العیش عن طریق الصورة التي تتجسدولكننا ن

لیتھ في جزء من فالعالم ھو كُل تنعكس ك"قع بعد، یعالج كل ما یقع على البال والذي لم ب

جزئیات ھذا العالم ، فالفیلم یستطیع معالجة األفالمفالسینما تصور لنا عن طریق . 1"أجزاء

أي شيء تدركھ العین أو تسمعھ تأملفمن المستحیل :"لموضوعات نظام ال نھائي من ا

االستواءاألذن في الواقع أو في الخیال ال یمكن تقدیمھ في وسط الفیلم، من القطبین إلى خط 

للزھرة أو ومضة التفكیر في وجھ یكاد ان يءزمن السرعة الصاروخي إلى النمو البط

یكون جامدا إلى ثورات رجل مجنون، لیس ھناك حد في المساحة وال درجة في ارتفاع 

، 2"لیست في مقدور الفیلم أن یقدمھااإلنسانالصوت، أو سرعة الحركة داخل حركة إدراك 

.رمزیة ثر داللة وأكثرمواضیع الحیاة في جزئیات طابع أكوھو بذلك یصنف لنا

.السیمیولوجیا السینما ستقوم بمحاذاة الواقعیة الفیلمیة أنفمن  الواضح 

أيان السیمیوطوغرافیا ھي إضافة إلى كل ما یحیط بالفیلم  "میتز"ویوضح 

مجموع المالمح التي یفترض في الفیلم أنھا تمیز نوعا من اللغة أومجموعة أفالم نفسھا ،

لسیموطوغرافیا التي تھم السیمیولوجیا مبتعدین عن ا"میتز"المدركة بھذا یعین 

فھي تھم موضوع دراسة االقتصاد أو ) ، جمھور، شرط الفیلمإنتاج(الموضوعات 

. أي انھ اھتم بالمادة التي تقدمھا السینما دون النظر لما یحیط بھا3.السیمیولوجیا

:والتلقي الجماھیريالسیمیائیات.ب

صلة  مازالت موضوع بحث، فالمسألة خالصة عالقة بین السینما  وجمھورھا ، ثمة 

والمشاھدة ، وكیف ھي عملیة التلقي التي تحمل كثیرا من القرارات، وما ھي حقیقة التلقي

.2002، 16األیقوني، كباص عبد الصمد، مجلة عالمات، العدد الزمن-1
، 2003النقد السینمائي من المنظور االدبي، شبل الكومي محمد، دط ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، -2

.22-21ص 
.76المرجع نفسھ ،ص -3
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عرض ،ثم من كونھا آلیة أكثرة أثناء تلك المرحلة واقعیا ، لیست المسألة تحوالت الصور

إزاء شبكة من أنفسنانجد أنالنسیج الضوئي والصوتي والحركي الذي من خاللھ نحاول

الحركي ثم القوى -السمعي :القوى التي تصنع آلیة المشاھدة والتلقي قوة الشكل الفیزیائي 

.الضوء واللون وقوة األثر السمعي

فالفیلم  لدیھ مواصفات خاصة جعلتھ خالل فترة وجیزة جدا قادرا على ان یحتوي 

أي مكان وھو أیضا أداة كبیرة لتحدث مشاعر وأفكار الجماھیر، یستطیع الوصول إلى 

2"یحتوي بداخلھ كل الفنون األخرىألنھكوھو ما لم یحدث مع أي فن آخر ذل. 1"الشعوب

الخط، الشكل، والكتلة ، والجسم  والنسیج ، مثل الرسم التصویر یستخدم الفیلم :البصریة 

فراغ بأبعاده الثالثة ، مثل فانھ یعالج ببراعة الالدقیق للضوء والظالم ، مثل النحتالتفاعل 

فان لمثل ھذه الصور :بتركیز الفیلم على الصورة المتحركة ، ومثل الرقص " البانتومیتر"

فان ،ك التي نجدھا في الموسیقى والشعرقة للفیلم تللعتالمتحركة إیقاع، وتشبھ اإلیقاعات الم

.وشفاھي من خالل الحوار الفیلم یقوم بالتواصل من خالل المجاز واالستعارة واإلیماء 

مثل الروایة فان الفیلم یوسع أي یضغط الزمان والمكان ویتحكم في الوراء وفي نھایة

م من المشابھات یبقى الفیلم ولكن على الرغ،3"وبحریة داخل حدودھا العریضةواألمام

مستمر حریتھ والحركة الدائمة ویسمح بالتداخل الاألخرىا ومنفصال عن كل الرسائل متفرد

وبالتعقید في . و بالحدود السكنة للتصویر النحتللمنظر والصوت والحركة بان یسم

أیضاالجاذبیة الحسیة كما في قدرتھ في نفس الوقت على توصیل مستویات متعددةـ ویتفوق 

ل مع الزمان امعلى الدراما في قدرتھ المتفردة على عرض وجھات النظر مختلفة والتع

یتیح لنا تدفقا أنلتي ال حد لھا ، وعلى غیر المسرحیة یستطیع الفیلم بالمساحة اواإلحساس

دیوان المطبوعات الجامعیة بن مرسلي أحمد ، :التحلیل السیمیولوجي للفیلم، محمود ابرقان، دط ، تر -1
.07، 2005، الجزائر، 

، ص 2005فنیات المونتاج الرقمي في الفیلم السینمائي، عبد اللطیف رباب ، دار الحریري ، دط ، -2
37.

.20النقد السینمائي المنظور االدبي، شیل كومي  محمد، ص -3
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یتنازل عن وحدة القصة ، وعلى غیر الروایة  أنمستمرا یموه ویصغر االنتقاالت دون 

إحدىالقصیدة یقوم الفیلم بالتواصل المباشر لیس من خالل رموز مجردة مثل الكلمات على 

1."بھا لكن من خالل صورة وأصوات محسوسةالصفحات التي تتطلب من الذھن تركی

.وعلیھ كیف تكون القراءة السینمائیة للفیلم

القراءة سیمیائیة للفیلم السینمائي.ت

م عرفت دراسات السیمیائیة منعرجا متمیزا ، ففي نفس السنة صدر 1943و علیھ فمند 

فیھ الدراسات السینمائیة تعتمد أكد،حیث " الریك بویسنس"اللغات و الخطاب " كتاب 

التواصل : الثاني من المؤلف أكثرالجانب التواصلي من الخطابات ، كما تجلى ھذا االتجاه 

الرسالة و " بریطو مع .ج.ني ، كما سار على نفس المنھج كل من لوى و التعبیر اللسا

مفاتیح " اندري مارتینھ"و كذلك ) 1968( و السیمیولوجیا) 1966باریس (اإلشارات 

).1973(السیمیولوجیا 

ان ھدف الدراسات السیمیائیة  یكمن في تبیین طرق " ایریك بویسنس"و قد راى 

التواصل ، ممایفرض على البات قصدیة في الخطاب ، و بناء علیھ یقسم ھذا االتجاه 

.2العالمة الى دال و المدلول

ففن السینما یعتمد في تحلیلھ للظواھر التي یعیشھا المشاھد ، و لكن فیما یخص تحلیل 

، و سؤال الذي یطرح نفسھ نقرأ؟او ماھي أمامھمفتوح األمرو یبقى المشاھد لما یشاھده 

ان قراءتنا ھي حصیلة " الیات القراءة للفیلم؟ و على ماذا نعتمد ؟ كما یقول أمبرتو ایكو

.21-20النقد السینمائي المنظور االدبي، شیل كومي  محمد، ص -1
.24، ص المرجع نفسھ -2
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، و اننا عندما الحیاتیة التي عاشھا و الحصیلة جمیع النصوص التي قرأناھالجمیع التجارب

1"نھائیة تولد دائما معاني جدیدةال نغفل غیر إعادة ترتیب كلمات في لعبة غیرأقواالننتج 

یتقي موضوعھ من الواقع و السینمائي ھو أیضا عندما ینتج لنا فیلما سوففالمخرج

ھ، و أیضا من خالل قراءتھ للروایات و القصص لتشكل لنا في من التجارب  التي مرت علی

.األخیر جزئیة منتظمة من الواقع

و توجد نصوص . فالكتب تتحدث دائما عن كتب أخرى الى ما نھایة لھ": و یقول ایكو

تولد معاني جدیدة و ال تزال تتطرس علیھا عملیات التأویل في جدلیة متواصلة، و ال تزال

لیست أال قناعا یخفي سرا باطنیا ال ینكشف اال لمن أمتلك القدرة على حل كأن الكلمات 

.2"شفرتھ ، و قد ال یمكن للرب وحده 

:اللغة السینمائیة و الكتابة الفیلمیة.ث

اللغة ھي التي لنا التواصل و التوصیل و علیھ فاللغة  في السینما ال یقصد بھا فقطإن

...أخرى غیر منطوقة كلغة الموسیقىاللغة المنطوقة ، ألنھ تمت لغات  

حیث یجب على أعضاء المجموعة ،فاللغة ھي منتوج  اجتماعي و عقد جماعي 

.التخاطبو برمتھ أذا  أراداللغویة ان یخضع

: أما الكالم فھو نشاط فردي مرتبط باللغة ، فھو یحقق قواعد اللغة ، و بعبارة أخرى 

التي ھي حصیلة العدید من األلسن المختلفة ، اللغة الكالم ھو الطریقة خالفا للغة اللفظیة

السینمائیة المعتبرة أجماال ھي لیست خاصة بمجموعة ثقافیة واحدة ، ألنھا ال تتضمن أنسقا 

) . اللغة اللفظیة( ، كما ھي تلك الخاصة بكل لسان األخرمختلفة  الواحدة عن منتظمة ،

، المنظمة العربیة للترجمة 1السیمیائیة وفلسفة اللغة ن امبرتو ایكو ، تر ك احمد الصعمي ، ط -1
.24، لبنان ص 2005،توزیع نركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت 

.24:المرجع نفسھ ،ص -2
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ھو أعادة انتاج مباشر ذلك ، اللغة السینمائیة مكونة أساسا من صور ، و إلىباإلضافة 

.، و ھي غیاب البعد الثالث )  codage(ون و سما تشرعھ للواقع ، د

مع مستویات التشابھي ، اللغة السینمائیة تعرف كمضاعفات للحقیقة ، استنساخات

هبصریة و الصوتیة و ھي تبررورة الصلة بین دال و المدلول للص(...) میكانیكیة حقیقة 

.بواسطة التشابھ

codesو كما یرى أمبرتو ایكو أن اللغة السینمائیة تمتلك الصفات المتمیزة الشرعات 

في ھذا الصدد الصورة " األیقونة" التعرف ، التي ھي درجات من التشابھ ، و من 

.السینمائیة تمتلك درجة عالیة من األیقونة مقارنة بالصورة التلیفزیونیة

لغة شرعیة ، بل بلعكس ھي لغة مھیكلة بعدد كبیر من إذنأي السینما لیست 

) الشرعات الخاصة( الشرعات ، من بین ھذه الشرعات جزء فقط یمكن سینمائیا محضا 

1.)الشرعات العامة( اصة بالسینما بینما الخاصة العدید من الشرعات األخرى لیست خ

منھا ما ھو خاص فالفیلم السینمائي تحركھ مجموعة ھائلة من القواعد و الفنون

.بالسینما و منھا ما ھو خاص بالفنون األخرى التي تستمد السینما بعضھا

:و یذكر المنظرون للسینما أن سیمات النصیة لألفالم السینمائیة  تتمثل في 

أوضاع متوقعة ، و بنى ، و ) أحیانا مأثورة (حبكات متشابھة : السرد

.عوائق ، و نزاعات ، حلواو، و حلقات قصصیة ، 

متشابھة و أدوارا، و صفات أنماطاشخصیات تتبع : تمییز الشخصیات

.شخصیة ، و دوافع ، وأھداف،و سلوك

 المواضیع العامة األساسیة ، و المواضیع ، أجزاء  المواضیع )

.و القیم) ، الثقافیة نفسیة مھنیة سیاسیة ، الجنسیة ، أخالقیة االجتماعیة

.17التحلیل السیمیولوجي للفیلم ، ص -1
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 الجغرافي والتاریخي:المحیط.

ترجیع صدى السرد وتمییز الشخصیات المواضیع العامة :األیقونة

مخزون من الصور واألفكار الرئیسیة التي أصبحت  ذات دالالت : والمحیطة 

ضمنیة محددة ، وھذا المخزون ھو بدرجة األولى مرئي ، یتضمن الدیكور والزي 

) یتحول بعضھم إلى ایقونات(ة والمجوھرات ، وبعض  المتخصص بادوار معنی

/ المتسعة بطابع معینواألصواتوطرز مالوفة من الحوار والموسیقى 

.والطوبوغرافیا المحسوسة 

اصطالحات أسلوبیة او شكلیة في العمل آلة :لسینمائیةالتقنیات ا

. الخ .. ضاءة ، والتسجیل الصوت ، واستخدام األلوان  والتحریر التصویر ، وإ

1.یعي المشاھدون االصطالحات  المتعلقة بالمحتوي اكثر من وعیھم وغالیا ما 

وشرعات عامةشرعات الخاصةویمكن تصنیف وتقسیم ھذه السیمات النصیة حسب 
.للفیلم والتي یمكن تحلیلھا سیمیائیا

الشرعات الخاصة والعامة للفیلم 

:الشرعات الخاصة .1

وكذلك حركات الكامیرا التي تضفي معنى وھي متمثلة في المؤثرات اإلضاءة والظالم 

.شعور باالنتماء للظاھرة المشاھدة أمامھ) المشاھد(على الفیلم ،النھا تخلق للمتلقي 

 سیمیائیات اإلضاءة اإلعتام:

إلى لإلضاءة بعالقتھا مع اإلعتام  والدور الكبیر في توجیھ الصورة السینمائیة 

ومما اشتھرت بھ استعماالت اإلضاءة في تاریخ السینما ، ھو إثارة معاني . داللة محددة 

.271-270السیمیائیة ، تشاندلر دانیال ، ص أسس -1
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الخوف و مشاعر الخوف وداللة اإلضاءة  التي تھدف إلى اشعار  اآلخر بالخطر 

. والقلق

فاإلضاءة وھي عنصر مكون للصورة السینمائیة تساھم في إبداع داللة الرعب ،فعندما 

الرئیسیة للوجھ من أسفل یبدو اكثر شراسة فاإلضاءة تؤدي داللة الرعب أو تأتي اإلضاءة 

دالالت أخرى ھي اإلضاءة النظام  والتي تخضع للتصرف والتداخل الفكري المنظم من قبل 

المخرج او المصور السینمائي  مثال التصرف في اإلضاءة وجعلھا خافتة یخلق جوا قلقا 

الرعب الذي نرى الظالم الحالك فیھا لیظھر لنا فجأة ھذا كما رأیناه في أفالم . 1"ومخیفا 

اإلضاءة تاتي من األسفل وجھة لیظھر ھذا المخلوق شبح أو مصاص دماء فنالحظ ان 

.ببشاعة لیترك في نفسیة المشاھد الرعب الدي یعیشھ بطل القصةالمخلوق 

تفرج حیث أن األضواء الباھتة للجدران المحیطة المتأرجحة تخلق في ذھن الم

.شعور بالخوف 

مثال في مشھد بسیط حجرة نوم طفل مریض ترقبھ أمة في یقظة تامة ، فان اضيء 

خافتھ فانك تشعر حاال أن الطفل مصاب بمرض خطیر ، أما اذا أضیئت إضاءةھذا المشھد 

فانك تحس أن األزمة قد مرت و أن الطفل سیشفى قریبا، و أي إشراقاأكثر إضاءة

ضاءات في الفیلم كان یغلب علیھا الظلمة ھاجموا كوكب األرض فنجد  اإللذین للفضائیین ا

و تواجدت السحب في كل مكان و دخان النیران ، و لما استطاع في األخیر التخلص من 

الفضائیین ، ظھرت اشراقة شمس بیوم جدیدو أمل جدید لیعیش فیھ العالم ھادئا  بعیدا خن 

2.ال رغبة لھم فیھ في ھذا العالمزوار

الدالالت  على الفیلم ألنھا تخلق عند المتفرج إضاءةفاالضاءة تلعب دورا ھاما في 

.الحاالت النفسیة للمشاھد لھ 

.622سیمیائیات الصورة ، ص-1
.227المرجع نفسھ ، ص -2
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 سیمیائیة حركة و موقع الكامیرا:

ففي المرحلة . مراحل التطور التكتیكي للسینما بالكامیرا و بحركاتھا ارتبطتلقد 

بدون تدخل ن بمعنى أن المطمع األساسي كان تصویرا  األشیاء اختیاراألولى كانت عملیة 

في مرحلة ثانیة بدأ توجیھ المتحركة فقط ، و استبعاد كل ما ھو ثابت في مجال الكامیرا ، ثم 

الحركة ، و أصبح المخرج محركا للواقع ، یحاول ابراز حركة األشیاء بشكل أكبر مما ھي 

مكانیات الكامیرا ، االمخرج الة حرفي ، و بدأ یستخدمعلیھ ، و في المرحلة الثالثة تحول 

و توظیفھا في الحصول على الحركة جدیدة حققھا ھو شكل مصطنع ، فبدأ بغیر الواقع الذي 

، و في مرحلة  الرابعة أتجھ الى المرشحات الضوئیة استخدامیسجلھ ، بتحریك العدسات  ، 

یأخد شكل ذيعاطفیا یختلف كثیرا عن التقطیع  الالمونتاج ، فحركة الكامیرا تضفي تأثیر 

1.دھا الى قلب األحداث المفاجئة ، و ھي تأخدھا من یدنا و تقو

ان لحركة الكامیرا و مواقعھا التصویریة و زوایا دورا مھما و فعاال في تشكیل و "

مھمةالتصویر التحتي مثال تصویر شخصیة، فنجد2"وتوجیھ داللة الصور السینمائیةبناء 

في حالة نزول من الدرج فھذا التصویر یساھم في تعظیم و اظھار القیمة التي تحتلھا ھذه 

.أي و كأن الشخص الذي في األسفل  أقل شأنا أو تعظیم للشخصیة النازلة ،3الشخصیة

و نجد كذلك التصویر الفوقي مثال و ضع الكمیرا من العلى في البیت صغیر لعائلة 

فھنا وضع الكامیرا یوحي مكونة من عشرة افراد یعانون من حال البؤس و الفقر  

عانقا لاعشر بطولة محمد باثنيذا ما رأیناه في الفیلم الجزائري عیش وھ.4باالحتقار والتقزیم

الذي یعیش في شقة متكونة من غرفتین یصور لنا المخرج وضعیة نوم أوالدھم  التسعة في 

.72دفتري سینما دوغما،ص -1
.266سیمیاء الصورة، ص -2
.266المرجع نفسھ،ص -3

.266سیمیاء الصورة ، ص -4
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لنا حالة الفقر الحاد عرفة واحدة ، اذ نرى أن الكامیرا تصور لنا األوالد من األعلى لیصور 

و ان التغییر في زاویة  النصویر  یحدث تاثیر ، و یكسب المعنى . الذي یعیشھا ھذا الرجل 

أن زاویة التصویر ھي التي : رأیھ في ھذا الصدد " بیال بالش" لة  مختلفة ، و یطرح دال

نعطي كل األشیاء اشكالھا ، و اذا صورنا نفس الشيء من زاویة مختلفة فان ھذا غالبا  ما 

یلة لرسم الشخصیات یملكھا یعطینا صور غیر متشابھة على االطالق و ھذه ھي اقوى وس

حركات  الكامیرا التي : مفھوم  حركة الكامیرا  بقولھمیتري تكورجانو یؤكد ،1الفیلم

ذي البدء وصفیة  اكتسبت شیئا فشیئا داللة نفسیة ، غیر مقتصرة في االستعمال كانت یادئ

استخدمت  في تحدید مواقعھم و موافقھم إنماعلى وصف األماكن و اقتفاء الشخصیات ،و 

2.النسبیة بعضا إزاء بعض ، و في بناء المساحة الدرامیة

و ما یمكن  ان نقولھ بصورة عامة ان الجانب الصورة األساسي من العناصر 

الموصوفة بصورة شائعة في تحلیل أي فیلم ، و ھو عناصر السرد و اإلخراج و بعض

ادر ان نصادف او صافا منتظمة للشریطالصوتي لفیلم خصائص الصورة و انھ من الن

.3التي نصادف بأعلى درجات التكرارفسوف نتوقف اذن عند ھذه األدوات

ھي القابلة للظھور في اللغات األخرى على سبیل النثال ) السنن( ھذه الشرعات 

عامة الشرعات الحكائیة ھي غابا مستعارة من االد و المسرح و المسرودات األخرى بصفة

على ( تكون خاصة بصفة قلیلة ألنھا، ھذه الشرعات یمكن اعتبارھا الى حد ما سنمائیة 

السینما ، بالغات الصور التالیة إلىإلضافةبایقونیة ، التي تتعلق ، عات األسبیل المثال الشر

شرعات : مثال : أكثرالفوتوغرافیا ، الرسوم المتحركة ، الشریط المرسوم او خاصة : 

.ال تتقاسمھا السینما مع التلفزیون" السمعي البصري " ظر تنتكوین ال

.73دفتري سینما دوغما، ص -1
73المرجع نفسھ ،ص -2
.267سیمیاء الصورة، ص -3
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یفرزھا الفیلم فيالتي یفرزھاادیة بل لغة ملیئة بالمسننات فالفیلم ال یسرب لنا لغة ع

قصة ما مصورة وما یزال لألحداثانھ عرض ىاألولعرض بسیط الذي یظھر للوھلة 

ال تفك رموزھا إال لمن امتلك أشكالویسرب لنا أفكار في ، كالبعض یراه على انھ كذل

1.الوسیلة الفعالة لحل شفرة السنن 

الئقیة ، نظام تناسبات وعلیھ فاللغة كمادة تعبیر بینما السنن ھو مجموعة ع

، والتي ھي تعریف ، وجدت لالستعمال عدة مرات مع بقائھا على ما ھو علیھ وإنزیاحات

2"من خالل عدة رسائل

وھذه (كما یرى أمبرتو ایكو ان السنن التواصلیة  غیر اللسانیة على نموذج  اللغة 

النقطة ھي السبب في أخفاق عدد من لسانیات السینما، وینظم السنن مجموعة من السمات 

الواردة ، منتقاة على مستوى محدد، سواء اكان میكروسكوبیا او ما كروسكوبیا ، عدا ان 

، ویمكن ان یفسرھا سنن خفي ات یمكن أال تخلص تلك السنن بعض تمفصالت ھذه السم

زة عن بعضھا البعض ، عن تیان متز خمسة لغات للفیلم متمایوقد استخرج كریس3اخر

.طریق تعریفھا الفیزیائي للمادة 

 الصورة الفوتوغرافیة المتحركة:

التي تنقل الواقع إن اھم ما یمیز الفیلم عن باقي الفنون ھي الصورة المتحركة ، فھي 

: على شكل صور متحركة ولیست ثابتة والصور المتحركة الفیلیمة تخضع لمستویین 

.المستوى التماثل الفوتوغرافي والمستوى االستتباع القصصي 

.78دفتري سینما دوغما،ص -1
.78المرجع نفسھ ص -2
113سیمیائیات االنساق البصریة، ص -3
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:مستوى التماثل الفوتوغرافي .أ

عندما یتناول المتأمل السیمیولوجي للصورة یكون مضطرا في المرحلة األولى إلى 

عھا التماثلي وض: رة عن غیرھا من الصور الدالة ى ما یمیز ظاھریا ھذه الصوتأكید عل

كما یشیر روالن بارث بان الصورة تحمل 1.ا المدرك بصفة إجمالیة مع شيء الممثلھبھیش

الرسالة األولى بدون سنن ورسالة الثانیة مسننة ، تنمو الثانیة انطالقا من األولى : رسالتین 

.2

تقوم دائما على خداع في  خاصیة التعیین ، فالتركیب الذي یمثل قاعدة إال ان السینما 

اللغة السینیمطوغرافیا نفسھا ، قائم على خداع المستمر، عدة صور متتابعة تمثل مكانا ما 

.كانمن زوایا مختلفة وتظھر وكأنھا توفر صورة وحیدة للم

ان د فیھ شخصیتین ، لیبیل فیما یتعلق بإنتاج مشھ.ب .ویوضح المثال الذي قدمھ ج

اللذان مكان المخرج ان یجد أمامھ الشخصین معا إیكون بأنیضطر إلى تصویر دون 

) وقد تطول المدة الفاصلة بین عملتین التصویر(یلعبان الدور ، فیقوم بتصویرھما منفصلین 

في لقطة واحدة فیطر توأمینوقد یحدث ھذا عندما یتم تصویر دور 3.ویكرر مرتین

.المخرج تصویر  شخصیة واحدة مرتین 

:مستوى االستتباع القصصي .ب

" العالم أوجعان الصورة الفیلمیة لیست صورة للعام لكنھا فقط صورة لوجھ من 

فھي ال تدل على شيء خارج المعنى الذي یضفي علیھا من طرف ) خاصیة التبنین للتعیین

نرى في تصمیم : یقول : ویقدم جان میتري مثاال.قد ادمجنا فیھاأنفسناالخیال الذي  نجد 

في  نھایة شریط تتأرجحجمالي ، نظارة من النوع النظارات األنفیة ، محكومة بفتحتھا، 

.80مدخل إلى سیمیولوجیا الصورةـ ،ص-1
81المرجع نفسھ ،ص -2
.81سیمیولجیا الصورة ، ص -3
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ماذا یمكن أن  تقول ھذه الصورة المعزولة عن سیاقھا؟ ال شيء ، سوى انھا . نحاسي 

اسي ، ولكن الحال  أن ھذه النظارة نظارات من نوع خاص جدا تتدلى نھایة شریط نح

أصبحت .. طبیب المركب رأیناه یلعب بھا طیلة المقاطع الفیلم " سیینورف "یمتلكھا الدكتور 

نوعا من العالمة الدالة على شخصیتھ، من ناحیة أخرى ، بلغنا بمشاھد ثورة بحارة بوتمكین 

یینورف ، وھنا قدمت للمشاھد ، وھي ثورة ألقى فیھا بالضابط في البحر ، وبینھم الدكتور س

.قراءة أخرى وھو اخفاق الطبقة البورجوازیة التي رمي بھا خارج المركب 

ل على شيء غیر ما تعرضھ ، وحتى بأن الصورة الفیلمیة یمكنھا أن تدإذنونرى 

كانت تفعل ذلك من خالل ما تعرضھ أو على األقل ما ال تعرضھ ، ان الرسالة المعنیة إنو

الحرفیة ما ھي سوى عنصر للفیلم ، ذلك أن حقیقة عمل الفیلم ما ھو معروض ، ، الرسالة 

ما ھو معین لكن ما ھو مدلول وما ھو معبر عنھ ھو نتیجة لسالسة من االرتباطات ، من 

.1عالقات االستتباع في نظام معقد ، نظام الفیلم 

 الصوت اللفظي:

توح من العرض اخرج الصوت الفیلم من عالم الظلمة من صمتھ األولى الى میدان مف

في بدایات الفیلم السینیمائي كانت تستخدم عبارات مكتوبة مثبتة لیتمكن  2المباشر للواقعیة 

المشاھد من فھم القصة ، و لكن التلفزیون ناطقا مند البدایة ، و كانت الصورة الثابتة ترفق 

لكن ماھو دورھا . یظھر بوضوح ان الرسالة اللسانیة تحتفظ الیوم بأھمیتھا . تاحدائما بمف

بالضبط وظیفتھا ، بالنسبة للصورة ؟

.وظیفة الترسیخ ووظیفة الربط : فیھا بارث بصفة أساسیة وظیفتین میز

.83مدخل إلى السیمیولجیا، ص -1
.49الفیلم والجمھور،ص -2
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ان وظیفة الترسیخ اللساني تقوم على توجیھ القارئ او المشاھد نحو المدلول محدد، 

ھناك نوع التعددیة المعنیة . نوع من المعنى الذي ال تستطیع الصورة أن تبلغھ وحدھا

ووظیفة الترسیخ واضحة  بشكل خاص في الحالة التصویر . للصورة التي تحددھا 

ى لیس فقط بمفتاح مباشر ، لكن أیضا بعنوان أو الصحفي حیث یوجھ القارئ نحو المعن

حتى اسم الجریدة الذي یمكنھ ان یاثر في تأویل الصور تقوم وظیفة ربط الرسالة اللسانیة 

معنى یتكون من المستوى أعلى ، ھو إنتاجھذه األخیرة في إعانةالمصاحبة للصورة على 

الكالم ھما في عالقة تكاملیة ، مستوى خطاب القصة المرویة و في ھذه الحالة ، الصورة و

انھا في اغلب أحوال الفیلم این الحوار المدرك جیدا ال تقوم وظیفة على توضیح الصورة، و 

دالالت ال توجد إلیھامضیفا األمامتحدید معناھا ، و لمنھ على جانبھا یدفع بالحدث الى 

.فیھا

نعلم ھو معطى فردي قد و لغة تتمثل في الكالم المنطوق ، و الكالم المنطوق كما 

الجزائریة التي تحمل .یدخل فیھ عدة ألسن في الحوار الواحد و ھذا ما نالحظھ في األفالم 

باإلضافة الى الدرجة ) الفرنسیة ، اإلنجلیزیة ، و األسبانیة( حوارتھا العدید من األلسن 

.الجزائریة 

رد انتاج للعالم بكل ان الضجیج الفیلم ال یمكن ان یكون مج:ضجیج    ال

انما مھمل من . و ھذا النوع من الضجیج ھو قلیل جدا . بساطة ، مجرد ضجیج خارجي 

اشكال الضجیج أكثر أھمیة لدرجة أنھا تھدد بزعزعة الحوار ، و ھناك ضجیج اخر عملیة  

).الكالم مثال ( تضعیف 

الفیلم یحتاج ألصوات مصاحبة للحوارات و الصورة لكي تقترب من أن تكون 

نھا دالئل لكما لیست مجرد ضجیج،األصوات في السینإن:" كر لیبیل واقع مشاھد ، كما یذ

یمكننا أن نضیف بأن األصوات ، ھذه العناصر السمعیة ھي غیر "خاصة بالخیال الفیلمي

.للصورة في حدود التي تدعم فیھا انسجام التلقي الیصريمقبولة في العالم المبني 
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ھذه العناصر السمعیة ھي غیر مقبولة في العالم . یمكننا أن نضیف بان األصوات 

.المبني للصورة في الحدود التي تدعم فیھا انسجام التلقي البصري

بل یكون صاحب ) الدال( و علیھ فالضجیج ال یكون معطى فردي بعید عن المعنى 

للدالالت األخرى التي تكون اما صورة مثل صورة الشارع مصاحبة لھا ضجیج السیارات 

أو مع ضجیج اخر أو موسیقى أو صوت لفظي ك الصراخ مثال اذن ... و الباعة المتجولین 

جموع النسیج الصوتي اللفظي للفیلم و عالقة توافق داللیة ھناك عالقة توافقیة  صوتیة مع م

.عامة

:یوضح باستمرار تعارض بین امكانیین الستعمال الموسیقى في السینما:الموسیقى 

عالقة التكرار بین الموسیقى و العناصر األخرى الصوتیة و البصریة ، تھدف . 1

فھي ،1"حاالت نفسیة معینةالموسیقى لتصویر المحتوى من خالل نظام تعادل یبث 

صاحب في سبیل التأثیر الدراماتیكي مثال كما یحدث في األفالم الدرامیة متستخدم كعامل 

التي تغلب علیھا الحزن فتستعمل موسیقى حزینة لتعزز داللة المشاعر الطاغیة على المشھد 

حاسي و القرع بالنسبة أو كأن تستعمل نغمت الكمان في المشاھد الحب النغم الن" الدرامي ، 

2.)لالنقضاض

الموسیقى (أو عالقة تناقض ، بحیث تستعمل الموسیقى لتناقض مع الصورة  , 2

.)األكوردیون السارة في مشھد جنازة 

و قد تعمل الموسیقى الى تغیر مشاعر المشاھد من حال الى أخرى ، أو ما یسمى . 3

یة التي تلمس قلیال فیلم الرجال التسعة لھاري الموسیقلألوتاربالتوقیت العاطفي ، كما یحدث 

ااشتبكواألرض بعدما إلىلھم ممدود زمیلوات ، و ذلك حین یحولھ انتباه فجأة الى جثة 

.85الفیلم والجمھور،ص -1
.85الفیلم والجمھور،ص -2
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ان األوتار الموسیقیة لتضرب على القلوب حیثما تتغیر , في معركة حامیة مع األعداء 

ي ھذا العرض الخاطف خالل و لكن تستعمل الموسیقى ف. الحالة من الحماسة الى الحزن 

) كما في أفالم الجرائد و االخبار( األفالم ، لتكون بمثابة نقطة التحول بین المشاھد المتتابعة 

، و لكنھا تستعمل في الكثرة الغالبة لتحقیق التغیر السریع في العاطفة لدى المشاھد ، و مرد 

سرعة تفوق تحقیقھ عن طریق بذلك ھو أنھ من الممكن تحقیق ھذا التعبیر عن طریق االذن 

.1العین

لیست تعلیقا على الصورة ، ال تعكس  إجماالبأن الموسیقى : میتري . و یقول ج

لیست أیضا تقصد لذاتھا أو تدل . الت استثنائیة ا، اال في حإیقاعھالتعبیر اللفظي ، ال تدعم 

من بنیة موسیقیة مقبولة ، ان الموسیقى جیدة في الفیلم یمكن ان تكون خالیة . على نفسھا 

فھي متمتعة بھا في الفیلم ، تدخلھا في لحظة معطاة لھ داللة ال أكثر و ال أقل ، لكنھا تكتسب 

2أخرى ، الصورة و ضجیج و الكالم كل قوتھا عندما تضاف لعناصر

سنن الفیلم:

ه غیر ان معرفة ھذ, ه اللغات الخمس ان اندماج الرسالة لفیلم یفترض سیطرة  لھذ

اللغات الخمس تفترض التعرف و لتمكن من عدة أنظمة للداللة ، من عدد من السنن حیث 

.أغلبھا لیست تخصیصا سینیماطوغرافیا

اكتشاف السینما الحدیث نسبیا ، الضعف النظري للدراسة التي ركزت لھا ، القوة 

كل ذلك سمح . أخرى أوتأثیر الواقع الذي تنتجھ و الفارق الظاھر بین وسیلة التعبیر ھذه

،كل قدیم ، یستخدم وسائل خاصة بھ، منما ھي لسان جدید بأن السینباالعتقادلفترة طویلة 

فھو یستمد من الفنون األخرى تقنیاتھا ووسائلھ الن یبقى متمیزا باإلضافة سنن الفنون 

.األخرى 

.53الفیلم والجمھور،ص -1
.85المرجع نفسھ ص -2
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احیة تمثل ي من ھذه النفھ. لذلك لم تكن االسینماطوغرافیا تعمل في میدان خاص 

الخ ، بحیث ھناك بالنسبة ....، المسرح ، النحت ، الرسم األدبغات غنیة مثل جزءا من ل

ان السینما في واقع و بصفة . لھا مما یشكل الحیاة الثقافیة و االجتماعیة ما ھو غریب عنھا 

ل لجمیع الرمزیات ، لجمیع المشاكل أو لكمسبقة بإمكانھا أن تقول كل شيء ، فھي مفتوحة 

ألسبابحتى و أن كان البغض منھا ( تقلیعات اللحظة الراھنة بالنسبة لجمیع األیدیولوجیات 

.1) تاریخیة اقتصادیة و سیاسیة ظلت تتردد باستمرار

العثور علیھا في الحیاة الثقافیة ، فسینما تستورد عدد ھائل من المدلوالت التي یمكن 

وعلیھا ان تخضع ) كلباس الذي یدل على اللیاقة االجتماعیة( في الحیاة الثقافیة وعلیھ 

الدراسة التي ال تنحصر في دراسة السنن  الخاصة بھا فقط بل تتعدى ذلك إلى ان تتعلق 

) علم االجتماع، تاریخ، علم الجمال( بكفاءات مختلفة في مجاالت متعددة سلفا

من ناحیة الرغبة في بیان أھمیة الوقائع غیر :ین نارینفالتحلیل للسینما صارم وواقع ب

السینماطوغرافیة ، ومن ناحیة أخرى استحالة المعالجة العلمیة للوقائع ، للظواھر التي  

.یفتقد للكفاءة الضروریة لمعالجتھا 

لھذا یمكن أن نوضح ان ھناك لغة سینماطوغرافیة الخالصة ، التي عرفناھا سابقا من 

ز مجموع المالمح التي نجدھا في الفیلم ویفترض أنھا تمیز لغة ما یتم كریستیان میت

.اإلحساس والرسالة الجمالیة لكل فیلم خاص 

التي تنظم في جموع النظم السینماطوغرافیة الخامةویقصد باللغة السینماطوغرافیة ، م

الخطاب  في نمط خاص، وعناصر مستمدة من أنظمة ثقافیة أخرى ، كما یستخلص 

قد تتفاوت إنتاجیة ما بین ( إنتاجيان كل فیلم ھو میعاد لقاء " وح كریستیان متز بوض

بین السینما والعالم كما كان یقول أحیانا  ولكن بشرط إن یقصد بعالم :السینما وغیر السینما 

مجموع متنوع جدا من التجسیدات واألنظمة الثقافیة حیث النقطة المشتركة الوحیدة ھي عدم 

.ریق السینماتشكلھا عن ط
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:السنن غیر الخاصة 

تدخل في تكوین األفالم ، أنھاھنالك سنن تبقى غیر خاصة بالسینماطوغرافیا إال 

ذكر أھمیتھا وأكثرھا إجرائیة لتحلیل األفالم األثناءنستطیع في ھذه 

:إجرائیة لتحلیل األفالم أكثرسوف نتمسك بأربعة مبادئ وھب 

.التي تتدخل في مستوى التلقي البصري السنن القابلة للتلقي و. 1

إن القصة االنطالق لكل تفكیر سلیم في فضاء الفیلمي یتمثل في االعتراف بالطابع . 2

لیس ھناك قانون ثابت یناسب حقیقة الطبیعة ، ولكن نتیحة . النفسي واالجتماعي للمنظور 

احتجازه في شبكة بعض أبحاث النھضة وبشكل تطبیقي ثم تمثیل العالم الخارجي من خالل

من الخطوط المتباعدة ، وأخذت السینما على عاتقھا مبادئ الرؤیة األحادیة المدركة في 

.النھضة رعص

سینما دوغماتعریف :لثالثالمبحث ا

:تعریف دوغما .1
:على المستوى األخالقي .أ

من الیونانیة dogmatismالجمود العقائدي، االعتقادیة ،الوثوقیة ،القطعیة (الدوغمائیة 

–dogma التأیید األعمى لمبادئ أو مطالب مذھب أخالقي ما ) الموضوعیة ،قرار –رأي

الحالة  الملموسة ،التي تحقق فیھا ،وبدون مراعاة بدون إمعان النظر فیھا،وبدون دراسة–

.العواقب االجتماعیة ،التي قد تنجم عنھا

ة تعود إلى الفیتیشیة األخالقیة ،التي تمیز األخالق وھي ظاھرة اجتماعی

المسیطرة في المجتمع االستغاللي ،التي تبذل شتى الجھود للتستر على مغزاھا االجتماعي 
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،وھي سمة ممیزة للوعي األخالقي المحافظ لدى الطبقات التي ولي عھدھا ،والتي تقف ضد 

1.التقدم االجتماعي والتحویل الثوري للمجتمع

:ستوى الفلسفي والعلميالم.ب

تعرف دوغما بأنھا اتجاه في التفكیر مبني على مفھوم حتمي ال یمكن تغییره ،فحتى 

.المقوالت العلمیة تحال إلى الكتاب المقدس ،بمعنى وجوب التطابق بینھما

ومن ثم فإن أي ظاھرة كونیة أو نتیجة علمیة ترد إلى نص دیني ،حتى لو ثبت بعد 

عدم صدق االكتشاف أو التجربة ،وان شیئا ما مغایراً ھو الصحیح ،فإنك مرور الوقت 

!!في النص الدیني أیضاً ستجد لھ أصالً 

إن السمة الممیزة للدوغمائیة ھي اإلیمان األعمى بعصبة ھذا الشخص أو ذلك ،ھذه 

أو) و احیانا الخاطئة منذ األصل(النصوص  أو تلك ،والدفاع عن اآلراء العتیقة 

أما في الفلسفة فتأتي انعكاسا . و الدوغمائیة أمر ممیز لكل دین .الموضوعات غیر المبرھنة 

2.للتفكیر المیتافیزیقي

:السینما الدانمركیة-1
ان الدانمركیون قوم منبسطون ،و أھل نظرة بھیجة إلى الشراب والجنس.

ویقال إن األفالم الدنمركیة ال تعرف مشاعر القلق ،واإلحساس باإلثم

.الروحي

 السینما الدنمراكیة لم تكن لھا جماھریة منذ بدایتھا ،وركزت جھودھا في

آن السینما الدنمركیة تھتم فقط بالمستوى الفني ":آرثر نایت"میدان الفیلم التسجیلي ،اذ یرى 

.19:، ص2005ایمان عاطف ،دفتري سینما دوغما ،اكادیمیة الفنون ،-1

.21-20:دفتري سینما دوغما، ،ص-2
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الرفیع ،وتتجاھل تماماً أفالم اإلثارة ،األفالم التجاریة التي تعتمد على جنس والعنف 

.ھي الخواص التي تجید استغاللھا صناعة السینما في الدول الكبرى والجریمة ، و

 یرى المخرجون التسجیلین إن السینما تعالج ما ھو واقعي

لذلك ھم یعارضون اھتمام المبالغ فیھ بالتكوینات الجمالیة ) الناس،األماكن،األحداث الحقیقة(

الحدث األصلي ،وان و اإلضاءة وحركة الكامیرا ،ویرون أن الجمال یكمن في تسجیل

األفالم یجب أن توحي بالعشوائیة الظاھرة في الحیاة ذاتھا وان تكون ثوریة في استخدامھا 

للتقنیات ولیست تقلیدیة ،إضافة إلى مضامین التي تعالجھا بشرط أن تھیئ الھرب من 

مادي الحقیقة ،بل تدفع إلى مواجھتھا ،فالمادة الخام للسینما یجب أن تكون ذلك العالم ال

1.،واألماكن ،والناس الحقیقیین 

):قواعد العفة(قواعد الدوغما .2

على ید أربعة مخرجین من كوبنھاجن ھم 1995في مارس عام " 95دوغما"قام تیار 

thomas" فنتربرجتوماس " رائد الحركة ،و lars vontrier" الرس فونتریر"المخرج 

vinterbergكریستیان لفرینج ، وانضم إلیھما كل منkristain levring سورن كراج "و

قواعد العفة "، فقد وضعوا عشرة قواعد أطلقوا علیھا soren kragh hocobsen" جاكوبسن

vow of chastity وھي تعد أول "معارضة عدة اتجاھات في السینما الیوم " ،وكان شعارھم

2.مدرسة الدنماریكةتیار سینمائي یظھر كلیة من مدرسة فیلم واحد، وھي ال

:وتنصل قواعد العفة على ما یلي

.37،38،39ینظر، المرجع نفسھ،ص -1
.41-40:المرجع نفسھ ، ص -2
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أو إكسسواراتـ یجب صنع األفالم في المواقع الفعلیة ، وال یجب إحضار أي1

دیكورات مصنعة ، وإذا كانت ھناك ضرورة لقطعة أثاث أو شكل ما أو حلیة بعینھا 

.القطعة فیھضروریة لقصة الفیلم ، یتم اختیار الموقع الذي یمكن إیجاد ھذه 

ـ ال یجب على اإلطالق إنتاج الصوت بعیدا عن الصورة و العكس ،وال یجب 2

.استخدام الموسیقى إال إذا كانت ضمن المشھد الذي یصور

ـ یجب أن تكون الكامیرا محمولة یدویا ،ویسمح بأي حركة أو ثبات یدوي ممكن ،وال یجب 3

لكامیرا ،بل في المكان الذي تحدث فیھ أن تقع أحداث الفیلم في المكان الذي تقف فیھ ا

.الحركة

إذا كانت اإلضاءة (ـ یجب أن یكون الفیلم ملونا ،اإلضاءة المعدة خصیصا غیر مقبولة 4

).ضئیلة جدا بھدف التعریض یتم حذف المشھد أو إلحاق لمبة واحدة بكامیرا التصویر

.ـ ممنوع استخدام المؤثرات البصریة أو مرشحات الصورة5

).ال یجب إظھار جرائم القتل وال األسلحة(ال یجب أن یحتوي الفیلم على حركة ظاھریة ـ6

).لكي یمكننا القول أن الفیلم یحدث ھنا واآلن(ـ یمنع أي اغتراب زمني أو جغرافي 7

) . الجینري( genreأفالم النوع المحدد-8
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أي ال تكون 3:4للصورة تبلغ ملم، مع نسبة عرض 35ـ یجب تحویل الصورة النھائیة إلى 9

.)16:9(صورة عریضة 

ـ ال یجب وضع اسم المخرج في التوترات فالفیلم ملك لصانعیھ وممثلیھ ولیس إبداعا 10

1.خاصا للمخرج

، 2005ورغم استمرار جماعة دوغما لمدة عشر سنوات ، حیث حلت نفسھا في عام 

ھا ، مع أن أنصارھا والمنتمین إلیھا أنتجوا إال أنھا فشلت في تحقیق األھداف التي قامت علی

عشرات األفالم تحت رایتھا و بشروطھا ، إال أن قلیال جدا من ھذه األفالم التزمت بھذه 

المواصفات ، أثناء میثاق الجماعة وبعد حلھا ،وعلى رأس غیر الملتزمین مؤسسھا 

( الصادم للغایة المعروف بجنوحھ ومیلھ للغریب الرس فون تیریر، كان آخرھا فیلمھ 

، حیث بدا االلتزام بھذه الطریقة غیر مناسب لصنع فیلم درامي حقیقي ) نقیض المسیح

.بومؤثر وجذا

1-http://doc.aljazeera.net/followup/2011/05/201151710229756139.html
.، الجزیرة الوثائقیة 17/05/2008:ت ن،الثورة تسقط دوغما الصورةحسام الدین السید، 



.بطاقة فنیة حول المخرج والفیلم:المبحث األول

تحلیل السیمیائي للبعض مقاطع الفیلمال: المبحث الثاني 
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"الحفلة "القراءة السیمیائیة لفیلم : الفصل الثاني

حول المخرج والفیلم بطاقة فنیة : المبحث األول  

:بطاقة فنیة عن المخرج 

في كوبنھاغن ، وھو مخرج وكاتب 1969مایو 19توماس فنتربیرغ ، من موالید 

.Dogme95ھو واحد من مؤسسي .سیناریو ومنتج للسینما الدنماركیة

بعد أن كان أصغر طالب في المدرسة الوطنیة للدنمارك ، وقع توماس فنتربیرغ على

في نفس . الجولة األخیرة ، وھو فیلم قصیر اسمھ أوسكار في العام التالي1993عام فیلم  في

، وھو الفائز بجائزة ) الفتى الذي كان یسیر إلى الخلف(العام ، صنع فیلًما قصیًرا آخر 

االنجلیزیةثم تغیر مساره واقلع عن تقلید األفالم .الجمھور في مھرجان كلیرمون فیران

على ردا ، 95دوغما رس فون ترایر، أسس حركة المیثاق الدیقھ فراح یؤسسھ ھو وص

االفالم الناطقة باالنجلیزیة فائقة تنسیق والسعي إلى العودة إلى شكل من أشكال الفن أكثر 

.واقعیة ومعبرة



الحفلة"القراءة السیمیائیة لفیلم  الفصل الثاني

42

، وقائع األب The Heroesیتبع الدانماركي على تحقیق أول فیلم روائي طویل لھ بعنوان

، 1997في عام . في فرنسا2008بھا في الدنمارك والتي ستصدر في عام وابنتھ التي رحبت 

والفیلم . الذي یورد لقاًءا عائلًیا مأساوًیا"Dogme"، أول فیلمFestenاكتسب شھرة دولیة مع

الذي ال یحمل اسمھ في االعتمادات القى استحسانا كبیرا من النقاد بما في ذلك حصولھ على 

ویمكن تلخیص 1وھو مدونة ھذه المذكرة،.1998لخاصة في كان عام جائزة لجنة التحكیم ا

:جملة األفالم التي اخرجھا في ما یلي

أفالم قصیرة ومقاطعاألفالم الروائیة

1996 :The Heroes (De største helte(

فیستن: 1998

الكذبة الثالثة: 2000

كل شيء عن الحب: 2003

عزیزي ویندي: 2005

في (رجل یذھب إلى البیت : 2007

Mand Kommer hjem(

2010 :Submarino

)جاجتین(الصید : 2012

1993 :Sneblind

Sidste) (دا(الجولة االخیرة : 1994

omgang(

)دا(للخلف الصبي المشي : 1996

ال یوجد مسافة یسار للتشغیل : 1999

)Blur video clip(

فیدیو كلیب (الیوم الذي لم یأت : 2008

)Metallicaمن 

21630/biographie/-http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne1
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بعیًدا (بعیًدا عن الحشد الھائج : 2015

)عن حشد ماكدونالد

)Kollektivet(المجتمع : 2016

كورسك: 2017

:جوائزه 

:السینما العالمیة:الجوائز 

جائزة لجنة التحكیم في : 1998

Festenمھرجان كان السینمائي في 

الجائزة : جائزة الفیلم األوروبي: 2008

المساھمة األوروبیة في- الفخریة األوروبیة 

جائزة لجنة التحكیم المسكونیة : 2012

في مھرجان كان السینمائي للصید

مؤلف السیناریو األوروبي مع : 2012

توبیاس لیندھولم في جائزة الفیلم األوروبي 

1للصید

:بطاقة فنیة عن الفیلم 

)The Celebration)festen(فیلم 

Thomas Vinterbergماس فینتربیرج تو:اإلخراج

.Mogens Rukovو Thomas Vinterbergتوماس فینتربیرج : السیناریو

ویكبیدیا -1
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.Anthony Dod Mantleانتوني دود مانتل : التصویر

.Lars Bo Jensenالرس بو جینسین : الموسیقى 

.Valdís Óskarsdóttir: المونتاج

.Morten Kaufmannو مورتن كوفمانBirgitte Hald: االنتاج

1998: تاریخ االصدار

دراما: النوع

دقیقة105: المدة

PALفیدیو -Dolby SR-1: 1.33-اللون : التنسیق

:قائمة الممثلین 

.االبن كریستیانUlrich Thomsen.(Christian)ولریش تومسن .1

2.( Faderen) Henning Moritzen.االب

Thomas Bo (Michael)توماس بو الرسن .3 Larsen.االبن االكبر میشال.

4.Paprika SteenHelene).(االخت ھیلین

5.(Moderen – Else) Birthe Neumann.( االم

.عاملة  مع طاقم الخدم .Trine Dyrholm (Pia)ترین دیرھولم.6

7.Mette) Helle Dolleris.( زوجة میشال.

عاملة مع طاقم الخدم ). Michelle)Therese Glahnتریز غالن.8
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9.(- Master of Klaus Bondam... Toastmasteren Ceremonies.( المشرف على

الحفل 

Bjarne Henriksen. (.(Kokkenبیارني ھنریكسن.10 – Kim الطباخ

:الفیلم قصة

و أبنائھعائلتھ و أفراد، فیدعو جمیع 60یحتفل بعید میالده أنیرید رب االسرة 

،كریستان ابن العائلة البكر والتوأم ألختھ لیندا یحضر للحفل وفي نیتھ كشف حقیقة أصدقائھ

وانھ كان احد االسباب المباشرة في التوأمأختھوالده الذي قام بالتعدي علیھ جنسا ھو و 

أنھاإالأبنائھازوجھا مع رغم من انھا علمت فعلت،ویتھم والدتھ بالنفاق فبالانتحار ابنتھ

كریستیان ورسالة لیندا التي تركتھا وثم كشف الحقیقة عن طریق .ولو تمنعھ بقیت معھ

. مخبأة 

القصة ھل ھي حقیقة ؟ 

 العدید من القضایا الحساسة التعدي إلىلم یذكر ذلك ، ولكن الفیلم  تعرض

، الخیانة )الغناء ضد السود والھنود(الجنسي على المحارم ،العاطفة المزیفة ،العنصریة 

لماسونیة التي كانت اجتماعاتھا أكثرالى منظمة ااإلشارةجیة ،  والشدود الجنسي الزو

.سریة عن یومنا ھذا

یبرزھا؟وكیف صور لنا المجتمع أنالمخرج أرادمن ھذه القضایا أيولكن 

الدانیماركي؟ 

الفیلم ھو كشف كریستان حقیقة والده المزیفة الفكرة الرئیسة المحركة ألحداث 

.بعد مرور تلك السنین؟ الناالمطروح لماذا والسؤال .
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انھ شيء .عن ھذا السر لیس باألمر السھل حتى بینك وبین نفسكإفصاحإن

.مشین بل حقیر أمرمؤلم للغایة ،التعدي على المحارم ومن قبل الوالد 

احد (ال افضح الفاعلإنني.األصدقاءو األھلأمامعنھ اإلفصاحأریدفكیف  و إن

محب لألسرة إنسان،زوج محب لزوجتھ ،أطفالالمنظمة الماسونیة ،اب ألربع أعضاء

االتھام بالجنون  أصابعلنفسي أوجھبل ...)مناسبة أيواالجتماعات العائلة وال یضیع 

فضحت ماذإذاو ). المثالياألب(والكراھیة من قبل العائلة بمحاولتي تشویھ ھذا الرمز و

سأكسب ؟ماذا

 ینزع القناع المزیف الذي لطالما لبسھ والده الذي كان یدعي حبھ انأرادلقد

والذي كان السبب في انتحارھا .ألھلھ وأبنائھ ولكن نسي فعلتھ الذي كلفت حیاة ابنتھ لیندا 

.وجسدھا وھي شابة .قتل روحھا وھي طفلة .

.اكبر دافع لكشف حقیقة الوالد .كان موت لیندا

الرئیسة ھي الوحیدة التي عرفت بھذا المجتمع من خالل ھذه ولكن ھل كانت القصة 

العائلة ؟

:القضایا المطروحة في الفیلم 

االجتماعات العائلة تزید العائلة أننعلم إننا. كانت العائلة في حالة فوضى .1

األنانیةنالحظ ) میكل وزوجتھ في السیارات(مشھد أولمن أنناإال .ارتباطا وتماسكا 

وفي مشھد اخر صراخھ مع زوجتھ بسبب .الوحشیة في معاملة میكل لزوجتھ وأوالده و،

. حالة من الصراخ الھستیري تشعرك بالغضب الشدید األسودللحذاء إحضارھاعدم 

رد فعل الضیوف عندما كشف كریستان حقیقة والده قابلتھا بعض االستغراب .2

كما قال احدھم جئت الى ھنا .القضیة ال تعنیھم لم یبالوا ب.ال حیاة لمن تنادي .لحد انك تقوم 
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ھنا تطرح السؤال ما فائدة تلك .أعانیھاألرفھ عن نفسي تكفیني حالة االكتئاب التي 

؟األسريام النفاق األسرياالجتماعات العائلیة ؟ ھل ھي تعبر عن التماسك 

حامل ولكنھا وأصبحتعالقة مع میكل أقامت. الفندقعاملة في " میشال".3

لم اإلجھاضھل .أجھضتھتعلم ان طفلھا لن یقبل من والده بل سیطلب التخلص منھ ،و لھذا 

؟ اإلنسانیةیعد جریمة في حق 

االحتفال نالحظ أثناء، تعرف العائلة منذ الصغر ، األخرىموظفة ھي "بیا ".4

)  اقامة عالقة(ھا وتریدھاانھا تعجب. العائلة الیھا محاولة تمریر رسالة لھاأقاربإحدىتودد 

. لكن بیا تقابل الطلب بابتسامة فیھا نوع من التھرب .

العنصریة  ،ھي اقرب للنازیة التعصب للزنجي والھندي اغنیة انشدھا الجمیع .5

...دون استثناء 

سألتھ من إي "... "ویملك خاتماً داخل أنفھ...   كان یتكلم بشكل مضحك وغریب" 

"األنواع أنت ؟

تبدو كأنھا أغنیة :أبتسم وقال" ..."لماذا ساقیك مغطاة بالقطران" 

ویتكلم بشكل " ...."وجھھ أحمر یحترق" ...األخیرةاآلونةرأیت ھندیاً في ....الكریسماس

...مضحك

:الزمكنة 

: المكان 

.الطریق المؤدي للبیت والفندق )1

. القبو الفندق الصالون المكتبالفندق ،الغرف الحمامات المطبخ ساحة )2
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.الغابة )3

: الزمان

والترحیب .ساعة ،الصباح  موعد وصول الضیوف 24الفیلم ما یقارب أحداثجرت 

مشاجرة .توجھ الجمیع للنوم (مساءا،اللیل 6وقت العشاء والذي بدا على الساعة .بالجمیع 

.)اإلفطارثم الصباح الباكر وتناول وجبة .میكل مع والده 

تحلیل السیمیائي للبعض مقاطع الفیلم ال:المبحث الثاني

ان تحلیل الفیلم السینمائي یتم وفق عدة مستویات  في المقطع الواحد وذلك بالجمع بین 

سیمیائیات الصورة الفوتوغرافیة والتتابع القصصي وزاویة الكامیرا باإلضافة إلى دیكور 

قسم الفیلم إلى مقاطع وكل مقطع نقوم بتحلیل جزئیة اخترنا  تأننا إال ..) واالزیاء والطعام 

.وموجھ ومؤثر في سیر حركة الفیلممنھ ، وھذا حسب أكثر شيء مسیطر او ظاھر

تحلیل سیمیائي لحركة الكامیرا: المقطع األول

سنحاول  من خالل  المقطع األول الذي یمثل المشاھد األولى للفیلم برصد سیمیائیة 

حركة الكامیرا، والتي كانت مختلفة حسب طبیعة نوعیة السینما المتمثلة كما سبق الذكر 

.والمحمولة بالید dvبسینما دوغما التي تصور بنوعیة كامیرا 

شریط الصوت شریط الصورة

المرثرات  الصوت أو الحوار  الموسیقى  مضمون الصورة حركة الكامیرا مدة اللقطة رقم 
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الصوتیة  الموظفة اللقطة
/ كریستیان 

نعم انا : یتحدث 
ھنا، وصبت 

ھذا الصباح ، 
ماذا، اغتسلت؟

لقد حلقت ذقني 
في المطار ، انا 

بخیر انظر 
حالیا إلى الحقل 

الممتد 
في ارض 

والدي

/ حقل ، طریق 
طویل ، كریستیان  

یمشي ویتحدث 
عبر الھاتف

ثابتة   ثا30 1

/ تجعلني أرغب 
في العودة نھائیا 
ولكن ذلك امر 

معقد 
سوف احضر 
نعم اعتقد انھا 
ستكون مفاجأة 

ماذا 
اإلشارة ضعیفة

/ كریستیان 
یتحدث عبر 

الھاتف ویلتف 
من حولھ

الكامیرا قریبة 
من وجھ 
كریستان 

وتتحرك حسب 
تحركاتھ  

ثا16 2

/
وداعا.. حسنا / كریستنا ینھي 

المكالمة  
ویضع ھاتفھ 

في جیبھ 
ویواصل 

المشيء حامل 
حقیبتھ

زاویة  مقربة  
وحركتھا 
بانورامیة 

ثا9 3

/ اللعنة : میشال
.ذلك اخي 

اخي األكبر لم 
لم تخبریني 
: ترد زوجتھ 

وكأنني رأیتھ 
اانت جاد؟

علیا ان :میشال 
افعل كل شيء 

.بنفسي 

/ ي سیارة تمش
في الطریق ، 

وكریستنان 
یمشي على 

حافة الكریق ، 
میشال اخ 

كریستیان یقود 
السیارة 

وزوجتھ 
وأوالده معھ 

الكامیرا مثبتة في 
السیارة 

ثم توجھ الكامیرا 
في وجھ میشال  
ثم زوجتھ خلف 

السیارة 

ثانیة 48 4
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صوت السیارة  / / عودة السیارة 
للوراء 

وخورج 
میشال من 

السیارة 

الكامیرا مقربة 
جدا من السیارة 

وغیر ثابتة 

ثا4 5

/ تبا یا :میشال
كریستان  ماھذا

ھل : میشال
ترى یا كسبیر 

لقد قطع 
المسافة من 

باریس مشیا 
كال : كریستیان 

فقط من المحطة 

/ خروج میشال 
من السیارة  

ویصافح اخاه 
ویداعبھ من 

وجھھ 

الكامیرا قریبة 
تتحرك بتحرك 

الشخصیات

ثا11 6

/ : كریسان
مرحبا جمیعا 
ویرد الجمیع 

التحیة 

/ صورة زوجة 
میشال واطفالھ 
داخل السیارة 

یرحبون 
بكریستیان 

كامیرا مقربة من 
نافذة السیارة 

ثا2 7

/ / / مداعبة میشال 
اخاه كریسیان 
بطریقة عنیفة 
الجل الترحیب

كامیرا  مقربة 
جدا 

ثا2 8

- انطلق: میشال
شاقتلك علیك 

اللعنة 
انت : كریستیان 

مفھم بالحیویة 

/ مواصلة 
میشال معادبة 
اخاه بطریقة 

معنفة ثم 
تیوقف ویرت 

لھ ثیابھ 

كامیرا مقربة  ثا8 9

لقد : میشال
مرت سنوات 

اللعنة ؟
كیف ھي 

األمور؟

/ كریستان 
ومیشال في 
المشھد أمام 

السیارة 

صورة متوسطة ثا3 10

/ سأقلك :میشال
معي

/ كریستان 
ومیشال في 

صورة 

كمیرا ثابة 
ومقربة 

ثا1 11

انزلوا یا أطفال  خروج 
األطفال من 

السیارة 

الكامبرا ثابتة  
ومتوسطة موجھة 

لباب السیارة 

ثا1 12

سأقل : میشال صورة  صورة مقربة  ثا3 13
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كریستیان 
ھنالك : كریستان

متسع للجمیع 

كریتسان 
یتحدث على 

حافةباب 
السیارة

والكامیرا  
متحركة نحو 

وجھ كریستان 

ھیا یا :میشال
میتي 

خروج 
األطفال من 
السیارة مع 

امھم 

كامیرا ثابتة  
متوسطة

ثا3 14

/ / / خروج الجمیع 
من السیارة 

،وتحاول ابنتھ 
العودة للسیارة 

الكمیرا داخل 
السیارة 

ومنخفضة  

ثا1 15

اجلس: میشال
في االمام احسن 

.
: كریستان 

استطیع ان 
.امشي 
كال : میشال 

ارید الحدیث 
معك 

ھل :زوجتھ
تریدني ان 

امشي كل ھذه 
المسافة 

/ كریستان یدخل 
السیارة   

ومیشال أیضا  
ثم یعود 

ویخرج منھا

الكامیرا متحركة 
باتجاه افقیا 

ثا7 16

ماذا بك؟:میتي 
كل ھذه المسافة 

؟

صورة مقربة 
جدا على 

مالمح میتي 
الغاضبة و ھي 
تصرخ  على 

زوجھا وحاملة 
البنتھا 

الصغیرة 

كامیرا مقربة جدا 
على وجھ میتي

ثا2 17

انھ اخي : میشال
بحق الجحیم 

ھال سكتي قلیال 
اوه / میتي

اصمت 

دخول میشال 
السیارة 

وكریستیان  
وانطالقھ 
بالسیارة  

كامیر متحركة ، 
متوسطة 

ثا14 18
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:القراءة التعیینة للمقطع األول 

یظھر في المشھد األول للفیلم طریق طویل یفصل بین حقلین وفي ویظھر 

،ویصلھ اتصال من صدیق لھ ویخبره انھ وصل ومن شدة استعجالھ حلق دقنھ )كریستیان(

المعقدة التي في المطار ،ثم یتحدث عن شوقھ لطبیعة بلده و بأنھ فكر بالعودة لوال األمور 

وثم یتحدث عن مفاجأة یحضرھا ویغلق االتصال بسبب انقطاع في الشبكة .تحول دون ذلك 

ومن داخل سیارة یظھر األخ األصغر میشال مع زوجتھ و أوالده ویمر بسیارتھ في .

الطریق الذي یمشي فیھ كریستیان وال یالحظھ ،وعن عدم مالحظھ آلخاه یعاتب زوجتھ 

.دورھا   تصرخ بنفس الحدثبطریقة وحشیة وھي ب

ولكنھ یتراجع للوراء ویوقف سیارتھ ویعانق أخاه ،و المفاجأة انھ یخرج أوالده 

وزوجتھ في وسط الطریق ویطلب منھما أن یكمال سیرا على أقدام وفي المقابل أخد أخاه 

.معھ مع إن المكان یتسع للجمیع

:القراءة التضمینیة للمقطع األول 

أعالهالذي عرض فیھا المقطع المعین ھالنا قراءة حركة الكامیرا وزوایااذا ما حاو

أن تكون الكامیرا محمولة یدویا یجبلخصائص قواعد دوغما التي  تنص  علىوبقراءتھا

ویسمح بأي حركة أو ثبات یدوي ممكن ،وال یجب أن تقع أحداث الفیلم في المكان الذي تقف 

ولقد نجح المخرج في تحریك الكامیرا . فیھ الكامیرا ،بل في المكان الذي تحدث فیھ الحركة

باتجاه  الشخصیات ،وھذا ما یخلق للمتلقي اول وھلة والذي یا یعرف شيء حول ھذا النوع 

القلق ،  ویصور عفویة  الممثلین  ، لما ما دلت علیھ الكامیرا وزوایا التصور من التصویر ب

فھنالك تنوع ما بین الصورة المقربة جدا  المتوسطة التي تظھر مالمح الشخصیات خاصة 

كریستان عن قرب وھذا ان دل على شيء انما یدل على تمیز ھذه الشخصیة في الفیلم   ان 
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الصور التي التقطت شخصیة میشال فقد كانت كلھا في أما، القادمةاألحداثلھا دور في 

یدل على إنماحالة حركة مستمرة ومطربة بین القریب والقریب جدا وھذا ان دل على شيء 

فقد أظھرت عدم مسؤولیتھ وان قراراتھ كلھا والعشوائیة خاصة،الفوضویةشخصیتھ 

أول مقطع انھ  انزل أوالده وھذا ما لوحظ في بدایة عشوائیة وغیر متحكم في نفسھ،

خاصة ان اوالده صغار إنسانيعلى مشي مسافة طویلة جدا ، وھذا غیر أجبرھموزوجتھ 

.جدا 

:تتمة االحداث

ان "الرس"ل من موظف االستقبال شاوصول كریستیان و أخاه للفندق ،ویطلب میبعد 

غیر مدعو وان أخاه یحضر لھ و آلخاه غرفة ،ولكن موظف االستقبال یخبره انھ 

انھ " الرس"ویخبر ببطءل للغضب ولكن فجأة یتكلم و ھذا ما یدفع میشا) .كریستیان(دعوم

بالسنة الماضیة قد أفرط في الشرب وقام بعمل أشیاء غیر الئقة،فیطلب منھ أن یحضر احد 

الغرف األقل استعماال وكریستیان یقول للموظف أن یعطیھ مفاتیح إحدى الغرفة و انھ  

وعند سؤالھ عن اختھ ھلین؟.سیتكلم مع والده

یظھر مشھد  ھیلین تطلب من سائق السیارة باإلسراع وان السیارات التي أمامھا ھي 

.ألقاربھا ویجب علیھا أن تصل قبلھم الستقبالھم

تصل ھیلین للفندق وتعانق أخاھا كریستیان وتفاجأ بوجود میكل وتعاتبھ على عدم 

وبعدھا یتوجھان إلى . لم یتصل بھا لیھنئھا  في عید میالدھا حضور جنازة أختھ ،وانھ

.الباب المدخل الستقبال الضیوف

عملیة االستقبال تتم بسالسة ، ونسمع كلمات الشكر على الجنازة اللطیفة التي اقیمت ، 

.ورد فعل عنیف لزوجة میكل عندما زوجھا أراد مجاملتھا



الحفلة"القراءة السیمیائیة لفیلم  الفصل الثاني

54

یطلب " ھیلنج" ل المدعوین قد وصلوا ،و لكنیذھب كریستیان عند والده لیخبره أن ك

ان یجلس   للحدیث معھ یطلب منھ الزواج من رفیقتھ السابقة وینجب منھا " كریستان"من 

ان " كرستیان"أطفال ویعود إلى البیت وبأنھ كبر في سن ویرید عائلتھ من حولھ ،ویخبره 

ة كریستیان ،وعند مغادرتھما ثم یقطع الحوار من قبل والد.بالفعل لدیھا أطفال من رجل أخر 

لیطلب من كریستیان ان یلقي خطابا في الحفلة لتحدث عن أختھ التوأم " ھیلنج"معا یستدیر 

)لندا(المتوفاة 

.ثم عودتھم الى غرفھم.دخول الوالد للقاعة الحفلة والترحیب فیھ من قبل المدعوین 

:سیمیائیة  الفوتوغرافیة المتحركة للفیلم: المقطع الثالث

في ھذا المقطع  سوف نحاول  رصد المشاھد التي كانت لھا تأثیر في المشاھد قویة 

اي تصویر مشاھد (جمعت بین الحاضر الذي  دمج بالماضي دون ان یكون ھنالك استغراق 

وكان ھنالك حركة  متوسطة إلى سریعة جدا إلى متوسطة في تتابع )   خارجة عن الحاضر

.تقال من لقطة إلى لقطة االحداث من خالل نوعیة االن

:تحلیل مشاھد المقطع الثاني من احداث القصة 

:مستوى التماثل الفوتوغرافي 

والبقاء االستحمامطلب بیا من كریستیان مفاتیح الغرفة لتستحم               الدخول لحوض 

.فیھ لمدة دون تنفس

ن زوجتھ ان لحذائھ            یطلب میكل مإحضارھاشجار  میكل مع زوجتھ بسبب عدم 

.ینام معھا قلیال ودخولھ للحمام 
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تبحث مع الرسس رجل االستقبال          تتفقد غرفتھ أختھا المتوفاة مع الرھیلین 

أي لعبة تعودوا على (المتوفاة بعد اكتشافھا احد الرموز في غرفتھا آختھاعن رسالة من 

.واكتشافھا أمر رسالة أختھا) م البحث عنھالعبھا و إخفاء األشیاء ث

:مستوى االستتباع القصصي 

:)دقیقة24دقیقة الى 14(01دراسة متتالیة رقم 

أماكن  غرفة لیندا المنتحرة وغرفة كریستان 3ھي مجموع مشاھد متتالیة جمعت بین 

.وغرفة مایكل

.عنھادخول ھیلین مع لوس إلى غرفة لیندا  ورفع األغطیة : 01مش

.مشاجرة بین مایكل وزوجتھ ألنھا لم  نسیت حذائھ: 02مش

.ھیلین تسمع شيء في الحمام وتدخلھ مع لوس من اجل البحث عن شيء ما03مش

.دقائق05مایكل یعتذر من زوجتھ  ویطلب  منھا االستلقاء لمدة :04مش

.ھیلین مع لوس یتبعون إشارات التي وضعتھا لیندا:05مش

.میكل مع زوجتھ في السریر:06مش 

.ھیلین تبحث تحت الطاولة وفي النوافذ:07مش 

بیا وھي تبكي وتحكي قصتھا وبؤسھا  ویقدم لھا مشروب من "كریستیان یستمع لـ:08مش

.قارورة صغیرة كان یحملھا في سترتھ

.ھیلین تجد سھم على حافة الباب متجھ لألعلى:09مش 

.بیا في خلع مالبسھایساعد كریستیان:10مش 

.مایكل وزوجتھ في السریر:11مش
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.یشیر كریستان مكان الحمام لبیا من اجل ان تستحم:12مش

میكل مع زوجتھ في السریر ثم قطع وعودة الكامیرا من األعلى الى األسفل لتصل :13مش

.الى وجھ زوجة مایكل وھي مستلقیة لوحدھا مغطاة

.الماء كریستیان یرج كأس :14مش

لوس ینظر لألعلى ویشیر الى عالمة موجودة في الثریا ، ھیلین تخرج رسالة من : 15مش

.ھناك

.دخول بیا لحوض االستحمام بالكامل  وتغرق راسھا:16مش

.ھیلین تفتح الرسالة وتباشر في قراءتھا:17مش

.بیا تحت الماء فاتحة عیونھا وثابتة:18مش

ھیلین  وشفاھا ترتجف وھي عالمة على بدئھا  بالبكاء صورة مقربة لمالمح:19مش

.وسرعان ما تنزل دموعھا

.توقف الماء على االرتجاج في كاس كریستیان: 20مش 

.بیا ثابتة تحت الماء:21مش

:22حتى ھنا كانت المشاھد واللقطات  متوسطة  إال ان تنفجر ھیلین في المشھد 

boo.وتنظر إلى لوس ،لوس ینظر الیھا  وتقولھیلین تمسح دموعھا  :22مش 

وتتزامن معھ بعض األحداث التي تولد لنا ردود فعل في لقطات سریعة جدا

.سقوط مایكل في الحمام:23مش 

.یقع الكأس الماء:24مش 
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.تخرج بیا رأسھا من حوض االستحمام: 25مش

.لوس متفاجأ:26مش

ثم  ویلیھا مشاھد تعود إلى معدلھا المتوسط وھي ردود فعل ما بعد الصدمة 

.بیا تحاول أخد أنفاس متسارعة وخروج جزئھا العلوي من حوض االستحمام: 27مش

یعاتبھا بشدة ویصرخ بسبب /تجري زوجتھ الیھ /  مایكل یتالم بشدة ویصرخ :28مش 

..وضعھا للصابون

لوس وتخبره انھ الشيء موجود في الرسالة  وتسألھ ھل أخفتك ؟ ھیلین تبتسم امام :29مش

.ویرد علیھا بأنھ ال باس ویخرج بعد أن شكرتھ

.خروج مایكل من الحمام منزعج:30مش 

خروج بیا من الحمام   وتتكلم مع كریستیان الذي كان نائم وھو ما ظھر في : 31مش 

.المراة

الدواء لتخفي الرسالة وھي جد متأثرة بما قرأت وتبكي تبحث ھیلین عن علبة : 32مش 

.بحرقة
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:تحلیل المشاھد الثالث متزامنة

أوال تفتح الكامیرا دخول بیا حوض االستحمام الذي تزامن مع قراءة ھیلین للرسالة

على ید ھیلین وھي ممسكة بالرسالة التي وجدتھا  ثم تنتقل الكامیرا إلى وجھھا وھي جد 

.، ثم نرى عیون دامعة وارتجاف في الذقنمقربة 

ولكن وجھھا وھو مغمور في الماء یشوه صورة الوجھ واسترضاءاستقرار أكثربیا 

.وھو ما یزید من عدم االستقرار وھذا نوع من االزدواجیة 

:تحلیل ازدواجیة ھذا المشھد 

: بیا/ھیلین: االزدواجیة االولى 

تقرا الرسالة و بیا غارقة في حوض االستحمام  غارقة في دموعھا وھي :بیا / ھلیین

.ولكنھا غیر مضطربة

حقیقة بیا أنھا أبقت على عیونھا مفتوحتین تحت الماء تذكر بثبات : ھیلین/ثم مشھد بیا

.الموت وكأنھا تمثل مشھد موت األخت المنتحرة

عندما ثم االنفجار) عنصر سلبي(تنتقل الكامیرا نحو الرس :  االزدواجیة الثانیة 

تتابع بعض اللقطات الوجیزة للغابة تتبع بعضھا البعض فجأة) boo(تفاجأ ھیلین الرس

وھو سقوط حرفي، سقوط مایكل في الحمام، خروج بیا من حوض : بسرعة البرق

.من ید كریستیان الكأساالستحمام وسقوط 
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: التحلیل الضمني

د السریعة جدا التي جمعت كل  لقد عكس صورة االنفجار الذي  ولد رد فعل في تلك المشاھ

ھیلین  بعد فھمھا لما انفجار نوع من  رد فعل  الذي احدث أثرن میكل وكریستیان بیا م

.احتوتھ الرسالة الموقعة من اختھا لیندا

(boo)ولكن كلمة(boo)بكلمةجعلھا تعبر عنھ ) الرسالة (وعنصر المفاجأة الذي احتوتھ

.تزامن مع سقوط میكل في الحمام و إخراج بیا رأسھا من حوض االستحمام

فالرسالة كانت تحكي  قصة والدھم الذي تعدى  علیا جنسیا ،و أنھا (ربط العالقة 

اختارت االنتحار في حوض االستحمام  للتخلص من أحالمھا ،ودخول میكل للحمام سوف 

د ان والدھما كان كثیر االستحمام بسبب كثرة تعدیھ على أوالده التوأم  یحلل فیما بع

.فطھارة الماء لم تصفیھ لم تنظفھ من فعلھ)

الشفافیة (ستدعي ویعتبر عنصر الماء والزجاج مثیرا لالھتمام الن عنصر الماء ی

والفائض ) كمون(نائموالتناقض بین الماء ال)الوضوح والسریة /التعتیم)(رضةوالمعا/

وھو ما یعكس ما حاول كریستیان توضیحھ عن ما كان یقوم بھ ..) دموع  ورش الماء (

.والده عندما یستعمل الماء لینظف قذارتھ 

في حین مشھد  سقوط میكل في الحمام الذي یرافقھ سقوط الستائر البیضاء وتعریة جسد 

بفعلتھ  على مدى السنوات مایكل ، ما ھو إال انقالب وحشي یصور حالة الوالد  وتستره

.،وآن األوان  ان یكشف على وحشیتھ وحقیقتھ أمام الضیوف واألھل 

ھنالك عالم من الصدمة في المشاھد حیث إن ما احتوتھ الرسالة جعلھا تكشف سرا، 

فھي عبرت عن حالة الذعر التي أصابتھا و ولیس . تعني انفجار كل شيء (boo)وان كلمة

.من اجل إخافة لوس
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:االستنتاج

یعتبر ھذا المشھد أكثر المشاھد داللة  عندما  استحضرت المشاھد حادثة مؤلمة قدیمة 

وھذا االستحضار لم یكن تصویر . العائلة بعض أفراد مخبأة في رسالة وفي ذكریات 

مشاھد لألخت المنتحرة  في الماضي  الن من قواعد سینما دوغما إن كل شيء یكون 

مشاھد تحكي قصة من الماضي  وھو في القاعدة یصورواكن ان حاضر و اآلن  ال یم

).لكي یمكننا القول أن الفیلم یحدث ھنا واآلن(یمنع أي اغتراب زمني أو جغرافي " السابعة 

سیمیائیة اإلضاءة والظالم :المقطع الثالث 

والمخرج كان مبدع في متتالیة األحداث وترتیبھا وسرعة عرضھا تخلق لدى المتلقي  

الدھشة لما یحدث اآلن  ولما حدث ذلك التسارع  الذي سوف نعرف خبایاه في المشاھد 

.الالحقة

، مضاءة كریستیان اخت كریستیان و:تقودنا إلى تسلسل لم الشمل مع لینداوالتي 

حیث اختار ان یكون الوداع األخیر الذي جمع بین لیندا بشعلة صغیرة  أخف وزنا ، 

:التسلسل أود أن أعطي نفسي تحلیال سریعا لھذا. یستیان في الظالماألخت المتوفاة وكر

. كریستیان  ینھار على األرض": فالش"أول 

ثم  یحاول الرس ان یحملھ الج الن یقف ولكن في تلك اللحظة نسمع ضوضاء وریح كانھا 

كانت تدور في راس كریستیان وحده  ثم یعاود السقوط وعیناه مفتوحتان 

).امرأة شابة تبتسم ، مضاءة بالكاد بشعلة صغیرة(من نفس الصورة البرق

العودة إلى األسود ، ثم شعلة أخف وزنا التي تضيء الجذع بخفة ،العودة إلى الرس الذي 

. یھرب
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ثبات الصورة على وجھ كریستیان الملقى على األرض والكامیرا كبیرة وثابتة على وجھ 

.كریستیان 

ت خافت ینادي باسم كریستیان  ثم عودة على ضوء باھت صادر صورة مظلمة ، وصو

صورة. شبحي/  . وھو غارق في عالم حالم كریستیان من القداحة  و تظھر  وجھ باھت  ل

.یتلمس في الظالم بأخف وزنھ. یبدو كریستیان  بشكل متقطع ، متذبذب ، عابر

في أحالمھ  یظھر وجھ كریستیان مرة أخرى  وھو ملقى على األرض غارق 

صورة كریستیان وھو یحمل قداحة وقمیصھ مفتوح من اعلى الصدر ویمشي في الظالم  ثم 

وھنا نسمع صوت )  كریستیان (یعود الظالم الكلي ونسمع صوت الفتاة وھي تنادي باسمھ 

.الھاتف یرن

ا ومضة بالكاد ترى من الضوء وكریستیان ینادي على بیا  ، ثم یسلط الضوء على وجھ بی

.وصوت الھاتف مازال یرن  وتعود الصورة إلى الظالم   ) فترد علیھ بانھا نائمة (

كریستیان یخبر بیا ان اختھ ھنا والضوء باھت یوجھھ إلى وجھھ   ویخبرھا انھ یحبھا  

ویقبلھا 

.تظھر صورة لیندا في حالة ثبات وھي مبتسمة  وتعود إلى الظالم  وصوت الھاتف یرن   

نسمع صوت ینادي مرة أخرى كریستیان ، ویحاول ھو فتح القداحة الج الن یحجب ذلك 

ثم یرن الھاتف مرة أخرى  ویتعود إلى الظالم . الظالم الدامس في الغرفة  

یظھر مرة أخرى وجھ كریستیان ثم صورة لیندا الثابت والمبتسم  ، ثم بقى في الصورة 

صورة كریستان وھو حامل للقداحة وھو متقدم مجرد شعلة ثم ظالم یرافقھ رنین ، ثم

نحول االمام ، وعند الرنین یسود الظالم وعندما یتوقف تعود اإلنارة   ویتقدم كریستیان 

.وھو مبتسم . عند حافة الباب  وتقوم لیندا بتحیتھ 

انھا تمیل لیندا تتحقق في الفضاء"). اشتقت لك أیًضا"، " اشتقت لك(":وتقول لھ ومیض 

یعانقان : عالم األحیاء واألمواتھذا العنصر الزخرفي سیكون الحدود بین. البابفة    حا

.في المدخل 
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:3التحلیل الضمني  للمقطع 

یث سوف نصنف في الجدول  ماذا سوف نقسم األجزاء بین اإلضاءة واالعتام ، ح

اءة كان یرافق الظالم وما كان یرافق االض

ظالم إضاءة

كریستان مستلقي على األرض وفاتح العنین 

كریستیان یري ومیض من الضوء 

كریستیان یحمل قداحة ویمشي 

كریستیان یحمل قداحة ویتوجھ نحو اختھ 

لیندا في حالة ثبات ومنبتسمة 

لیندا تعانق كریستیان  

المشيء، صوت (حركة :صوت المرافق 

)القداحة،  وحوار

صوت لیندا 

صوت رنین الھاتف 

صوت أثار المشي

لقد جمع المخرج بین الواقع والخیال الذي كان غارق فیھ كریستیان وحاول من خالل 

ثنائیة الظالم واإلضاءة التفریق بین العالمین ، حیث اذا ما الحظنا ان كلما رن الھاتف كانت 

فعال ، وعندما  یتوقف اإلضاءة منعدمة  مما یعني انھا صورة واقعیة والھاتف كان یرن 

ظھر الضوء خافت وصوت لیندا الذي یظھر من العدم أي دخول كریستیان عام الخیال  

وكان االنتقال مربك .وعندما یحضنھا  یستفیق حقا  وینھض من فراشھ لیرد على المكالمة

وكان بالفعل خرج شبح لیندا والمصور غیر مستقر وحركة الكامیرا  الغیر مستقرة  جدا ،و

المتلقي فیما یراه ، إرباكن مرتبك في تصوریھا ، ھي حقیقة أراد المخرج من خاللھا كا

وء   وصور الفوضویة التي تترجم إلى تفكك العائلة ،الذي واجھھا بین ثنائیة الظالم الض

.التكسیر 
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من خالل تحلینا لبعض من مشاھد الفیلم الذي حمل معھ جملة من التصورات حول 

من أننااكي المتجدد الرافض للنمطیة والتبعیة خاصة فیما یخص السینما إال المجتمع الدانمیر

دوغمائیة  فبالرغم من الصدمة أكثران حال المجتمع ھو رأیناالفیلم أحداثخالل تتبع 

الكبیرة التي من المفترض ان تھز العائلة  ویعاتب االب عن فعلھ ا وان یفشل مشروع 

الطقوسالحفلة ، إال ان الجمیع لم یبالي ، وھو  ان دل على شيء إنما یدل على النفاق في 

.األسریة 

الكامیرا وحركتھا تأثیرانا من تحلیلنا للخطاب السینمائي ، ھو كیف كان ما یھمولكن 

بالغة أكثر،والصور والتتابع الفوتوغرافي باإلضافة إلى اإلضاءة والظالم في تقدیم داللة 

. من الكلمات بحد ذاتھا 
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:خاتمة

لقد حاولنا من خالل ھذا البحث الوقوف عند احد أھم األنساق البصریة  التي تمت 

وھو الفیلم السینما، محاولین تحلیل بعض المقاطع من فیلم الدینماركي إالمعالجتھا سیمیائیا 

:متوصلین إلى النقاط التالیة "ةالحفل"

الدراسات اللغویة لدى دي سوسیر منطلقة في اتجاه مشروعیة تعد .1

السیمیولوجي، كما كانت أرضیة صلبة بنیت علیھا مختلف االتجاھات مفاھیمھا 

. وأسسھا وذلك من خالل ربطھا بالبعد االجتماعي

طریقة عمل العالمة یتنوع العالمات وبعدم اختزالھا إلى peirce"بیرس"یعترف .2

نوع من 66ییر تتقاطع لیصل بھا إلى اة، فھو جعل مختلف المعاللسانی

.العالمات

فن السینما یعتمد في تحلیلھ للظواھر التي یعیشھا المشاھد ، و لكن فیما یخص .3

.تحلیل المشاھد لما یشاھده و یبقى األمر مفتوح أمامھ

تصور لنا حقیقة الواقع المعاش وآخر الفیلم  باعتباره إحدى الوسائل التي یعد .4

ال نعیشھ ولكننا نستطیع العیش عن طریق الصورة التي تتجسد لنا ، وكأننا 

.نعیش لحظة بثھ ، فھو یعالج كل ما یقع على البال والذي لم بقع بعد

فالفیلم السینمائي تحركھ مجموعة ھائلة من القواعد و الفنون منھا ما ھو خاص .5

.ھو خاص بالفنون األخرى التي تستمد السینما بعضھابالسینما و منھا ما

لحركة الكامیرا و مواقعھا التصویریة و زوایا دورا مھما و فعاال في إن".6

.تشكیل و بناء  وتوجیھ داللة الصور السینمائیة
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میز الفیلم عن باقي الفنون ھي الصورة المتحركة ، فھي التي تنقل الواقع تی.7

ثابتة والصور المتحركة الفیلیمة تخضع على شكل صور متحركة ولیست

.المستوى التماثل الفوتوغرافي والمستوى االستتباع القصصي : لمستویین 

وظیفة الترسیخ ووظیفة : بصفة أساسیة وظیفتین الصورة بارثیصنف .8

.الربط 

على ید أربعة مخرجین من 1995في مارس عام " 95دوغما"قام تیار .9

" رائد الحركة ،و lars vontrier" الرس فونتریر"كوبنھاجن ھم المخرج 

كریستیان ، وانضم إلیھما كل منthomas vinterberg" فنتربرجتوماس 

soren kragh hocobsen" سورن كراج جاكوبسن"و kristain levringلفرینج 

.vow of chastityقواعد العفة "، فقد وضعوا عشرة قواعد أطلقوا علیھا 

.سینما دوغماالتي أنتجتھاألفالمأھملة من یعد فیلم الحف.10

الفیلم لیست عن زنا المحارم ، وعن االعتداء الجنسي تقدیمھاالحقیقة التي أراد .11

یمثل الفیلم عن التماسك غیر قابل وإنما، األسرةحتى على أوعلى األطفال ، 

.للتدمیر وھو النفاق االجتماعي 

بعدم سماع األبالفیلم وذلك بتظاھر تخلل الفیلم مجموع من األحداث .12

كریستیان  محاولة عكس كالم كریستیان بالرغم أختكریستیان وأیضا ھیلین 

.من معرفتھا الحقیقة 

ھو ھز جدار تلك وإنماكریستان كشف الحقیقة في حد ذاتھا ھدفولم یكن .13

.الطقوس المزیفة المنفقة 

ر بعدم سماع شيء ولم الجمیع تظاھأنبالرغم من اعتراف كریستان إال .14

.یھتموا  بالموضوع واستمرت الحفلة كان شيء لم یكن 

الرغم من غیاب الكثیر من العناصر في الفیلم مثل تصوري حادثة متعلقة .15

أنالمخرج استطاع عن طریق القطع السریع التتابع القصصي أنبالماضي إال 
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وذلك الماضيحاضرة تحاكي ما كان واقع في الیصور مجموع من اللقطات 

.اإلیحائیةمن خالل العالمات المشتركة

، بقربھا واقعیة للمشاھد أكثرلقد مررت لنا  الحركة الكامیرا المحمولة صورة .16

فحالة ، وبعدھا 

ام دورا ھاما في تصویر مشاھد متدبدبة تصور واإلعتولقد لعبت  اإلضاءة .17

ستطعنا تمیزھا اأنھاحالة ما بین الواقع والخیال بالرغم من قصر المشاھد إال 

حیث لعب صوت الھاتف دور الفاصل بین صورة الواقع بسبب رنین الھاتف 

.في حین غیابھ كانت تظھر صور الواقع 

صنعت  أنھامربكة للمشاھد إال القواعد التي التزم بھا المخرج كانت جد  إن.18

.كامیرا بحركات وجمالیة واقعیةأكثرسینما 

على منحنا نعمة الصبر و الجد، -عز وجل- و في األخیر ال یسعنا إال شكر هللا 

.البصریة فیلم الحفلة نموذجااألنساقبحثنا  سیمیائیة إلتمام



ملخــــص

یعد الفن صورة  عاكسة لذات مبدع  و تطھیر و تربیة   جمالیتھا ، فتعكس  ثقافات المجتمعات  في جمیع 

،  فالكلمة المنطوقة او المكتوبة  تحلیل الى صورة مرئیة  و الصورة  تقرا بوصفھا األزماناالوطان  و 

بین المتلقي و المبدع  و من ھذا مواجھةعلى  معنى بل یفترض  ینطوينصوصا ،  حیث ان النص ال 

المنطلق تولدت  لدینا رغبة في دراسة احد اھم االنساق البصریة  الذي یعتبر خطابا  شامال یحمل جمیع 

.الفنون و االنساق البصریة باالظافة الى الخطاب

االفالم التي  تروقني تتمثل في اھتمام كثیر بالسینما و : یعود سبب اختیار ھذا الموضوع الى اسباب ذاتیة 

و المشفرة  باالظافة الى تنبیھ من  دكتور خطاب  الموضحةاكثر  و النھا تحمل  الكثیر من الرسائل  

اما فیما یخص  اخیاري الفنونمحمد في احدى محاضراتھ  اننا یجب ان نتفتح كلیة  االدب على باقي  

.اب  سینما دوغما بین یديوقوع  كتغیره من االفالم  فقد كان  نتیجةللفیلم دون

ذاتیة  األسبابالتي دفعتني لختیار ھذا الموضوع  فقد كان  امتداد : و فیما یخص  االسباب الموضوعیة

المتصفح لھذا العمل في ان و ھو عدم خروجنا من دائرة البحث  في السینما و االفالم  و الجل لفت انتباه 

ي قسم االدب  و بعد المشاھدة و االطالع على بع  االراء حولھ یجعل من الفیلم ھو االخر   محل دراسة ف

.وجدت اجتماع كثیر من  موضوعات  التي اصبحت  سائدة في جل المجتمعات

:و بعد الدراسة  و صلت  لجملة من النقاط من بینھا-

.تعد الدراسات اللغویة  لدى دي سوسیر  منطلقة في اتجاه المشروعیة سیمیولوجي .1

سینما یعتمد  في تحلیلھ  للظواھر التي نعیشھا على المشاھد  و لكن فیما یخص تحلیل فن ال.2

.امامھالمشاھد لما یشاھده  و یبقى االمر مفتوح 

من القواعد و الفنون منھا مال ھو خاص  بالسینما  و منھا ھائلةالفیلم السینمائي  تحركھ مجموعة .3

.سینما من بعضھاالتي تستمد الىاألخرما ھو  خاص بالفنون  
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القرآن الكریم

:قائمة المصادر والمراجع

:المراجع العربیة 

- ، منشورات االختالف الجزائر1، طاحمد یوسف ،السیمیائیات الواصفة.1

.2005لبنان، الدار العربیة للعلوم  -المركز الثقافي العربي المغرب

.2005ایمان عاطف ،دفتري سینما دوغما ،اكادیمیة الفنون ،.2

جمیل الحمداوي، مناهج النقد العربي الحدیث والمعاصر، مكتبة المعارف .3

2010،الرباط، المغرب، 1األدبیة ، ط

، )التیارات والمدارس السیمیوطیقیة(جمیل حمداوي، االتجاهات السیمیوطیقیة .4

.2015بیة، ، في الثقافة العر 1ط

.سعید بنكراد، السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها، دار الحوار للنشر والتوزیع .5

شبل الكومي محمد، النقد السینمائي من المنظور االدبي، دط ، الهیئة .6

.2003المصریة العامة للكتاب ، 

دط ، الهیئة المصریة العامة ،شیل كومي  النقد السینمائي المنظور االدبي.7

،2003للكتاب ، 
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عبد اللطیف رباب ، فنیات المونتاج الرقمي في الفیلم السینمائي، دار الحریري .8

.2005، دط ، 

مغامرةسیمیائیة في أشهر االرسالیات ( اهللا الثاني، سیمیائیة الصورة قدور عبد.9

.والتوزیعللنشر بدار الغر ،) البصریة في العالم

بن مرسلي أحمد ، :ط ، تر محمود ابرقان، التحلیل السیمیولوجي للفیلم، د.10

.2005دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 
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