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  :ممخصال

ىي قضية الشخصية وعمى  الموضوعات التي تناولتيا السينمامن بين 
ما أركان البناء الروائي، أا ركن من خيرً أو  واًل أن الشخصية ىي ألوذلك  ؛نواعياأ

فقد تم التعاطي معيا لكونيا  ،الحيز الواسع من التناولخذت أالشخصية المغتربة التي 
 إلىلذا تم التركيز عمييا بغية الولوج  .تكاد تكون واحدة من سمات العصر الحديث

ا عن الشفرة دائيا وأسباب تكونيا، فجاءت الدراسة بحثً أمكنوناتيا وفيميا ومن ثم تقييم 
أىمية اشتمل عمى كل من المشكمة، و ول الذي األالتكوينية لمشخصية المغتربة بفصميا 

خذ الفصل الثاني من خبلل أىداف، والحدود وتحديد المصطمحات، ثم األالبحث، و 
لمفيوم  –ول األنتاج مؤشرات لئلطار النظري بعد تقديم المبحث إمباحثو الثبلثة نحو 

الشفرة التكوينية وعممية التشفير، ثم المبحث الثاني الذي حدد ماىية الشخصية 
خصية سس لسمات الشأالمبحث الثالث الذي  إلى وصواًل مغتربة في الفن السينمائي ال

ما الفصل أ، بعدىا جاءت المؤشرات ثم الدراسات السابقة، التكوينية لمشخصية المغتربة
لتي االعينة ث من حيث المنيج، وأداة البحث، و جراءات البحإشتمل عمى افالثالث 

طار اإلا لمؤشرات ، وعممية تحميل العينة وفقً (0911 أسطورةكانت الفيمم السينمائي )
ىميا أفقدم نتائج البحث و  ،ما الفصل الرابعأالنظري التي عرضت عمى لجنت الخبراء، 

ن شخصية بطل الفمم لم تتمكن من التفاعل مع العالم الخارجي بل بقيت حبيسة أ
ن السفينة ىي أت ان انيت حياتيا بيدىا واعتبر  إلىعالمو الذي اعتاد التعاطي معو 

ط بيا. وذلك بسبب المستويات التكوينية التي ترتب ؛المكان الذي بدأت منو وتنتيي معو
 .التوصيات ثم قائمة المصادربعد ذلك جاءت المقترحات و 

 
 
 

 (. غتراب، الفيمم السينمائيالتكوين، اال، الشخصية، الشفرة) :الكممات المفتاحية
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Abstract:   

This research interests in a great assigned that is the attempt of 

propping the secrets of Alienated character with signifying its 

Composition Cipher & its relation to the social & cultural ambience 

The study came in search of the Composition Cipher of the alienated 

character with its first chapter, which included the problem, the 

importance of research, the objectives, the boundaries and the 

definition of terms. Then the second chapter was taken through the 

three researches towards producing indicators of the theoretical 

framework after presenting the first topic - And then the second 

section, which defined the alienated character in the art of cinema to 

the third topic, which established the character traits of the character 

of the expatriate personality, followed by the indicators, the third 

chapter included the research procedures in terms of curriculum, 

Research, sample, and sample analysis process according to the 

theoretical framework indicators presented to the expert panel, while 

the fourth chapter presents the results of the research which was that 

The hero of the film was unable to interact with the outside world but 

remained locked in his world, Then came the suggestions and 

recommendations and then the list of sources.  
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 ( المنيجي لمبحثطار اإل)ول األ الفصل 

 مشكمة البحث: - وًل أ

 واتجيت جميع الدراسات النقدية صوب ،بسبب حيوية وخصوبة الفن السينمائي
من حداثوية وما بعد حداثوية بغية تحقيق البحث عن المعنى، فكان لممنيج البنيوي 

ثر الفاعل في البحث عن البنية العميقة لمنص الفممي، ثم جاء دور نقد ما بعد األ
ظرية استجابة القارئ واالستراتيجية ا بالمتمقي متمثبل بنالحداثة الذي اىتم كثيرً 

لكن  ،ىذه الرسالة أيقر ذن ىناك من إ ،ذا كان الفمم السينمائي يقدم رسالةإالتفكيكية. 
ن ىذا إحين ما تتم قراءتيا من قبل القارئ،  إلىتبقى ىذه الرسالة مؤجمة المعنى 

ن نتعمم قراءة النص الفممي أوجب عمينا أالفمم السينمائي التطور الحاصل في مجال 
الذي اليخمو من شفرات عمد صانع العمل عل تشفير رسالتو حتى يقوم المتمقي بفتح 

دراك الشفرات إيصالو من خبلل إنتاج الرسالة ذات المعنى المراد إالشفرات ويعيد 
ظرين من جد في تقديم نماذج وىناك من المن .نتاج معنى الرسالة الفيمميةإالداخمة في 

وجد الشفرات الخمسة، أبارت( الذي رطة الطريق لحل الشفرات بدء من )تمثل خا
ن موضوعة البحث أ، غيرىمذي تحدث عن الشفرات السينمائية و ميتز( ال) إلىوصوال 

كولد مان( ) ا من مفيومفيم الشفرة التكوينية انطبلقً  ،ىي مؤسسة عمى محاولة
التكويني لمشخصية المغتربة التي تم تقديميا وتداوليا في العصر الحديث كونيا تمثل 

نسان داخل ىذه المجتمعات المعاصرة والتي ولدت نتيجة اإلالغرابة التي يعيشيا 
مى غن ىذه الدراسة جاءت بغية الوصول إلمت باإلنسان ومجتمعو، ألمتحوالت التي 
 تص الفممي المراد تحميمو، فتمحورت مشكمة البحث وصيغالن ضاءةا  مقاربات فيم و 

 -:تياآلالسؤال ب
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  ؟ماىي سمات الشفرة التكوينية لمشخصية المغتربة في الفمم السينمائي
  -:ليوإالحاجة ىمية البحث و أ -اثانيً 

ا في سمات الشفرة التكوينية ا متخصصً ىمية البحث في كونو بحثً أتكمن 
لييا المكتبة المعنية بالخطاب الفممي، حيث إلمشخصية المغتربة، وىي موضوعة تفتقر 

ن أضافة إنتاج، إرسوا قواعده في أنقاد ىذا الفن الذين و منظري و يتم عرض آراء 
البحث سيسيم في بمورة سمات الشفرة التكوينية لمشخصية ومساعدة المتمقي عمى 

 .خرىأ ةوالفيم من جيدراك اإل
 : ىداف البحثأ -اثالثً 
 .ا لمشخصية المغتربةالتعرف عمى مفيوم الشفرة التكوينية بشكل عام وتحديدً  -0
 .صية المغتربة في الفمم السينمائيالكشف عمى مستويات الشفرة التكوينية لمشخ -2
 :حدود البحث -ارابعً 
التكوينية لمشخصية المغتربة في يتحدد البحث بدراسة الشفرة  :الحد الموضوعي -0

 .الفمم السينمائي
 .2109العام  :الحد الزماني  -2
 .بغداد -العراق  :الحد المكاني  -3

 :تحديد المصطمحات -ا خامسً 
 :الشفرة -2
و أالشفرة )ج( شفار وشفر، السكين العريضة، حد السيف، جانب النصل، : الغوي   -أ 

محددة ذات حدين، توضع في آلة وتحمق بيا قطعة صغيرة من الفوالذ معرضة 
وفي المثل  .السكين العظيم العريض –الشفرة و  (886ص ،0980)مسعود،  الذقن

عمال كما يمتين باألنو يمتين أل ؛صغر القوم خادميمألوم شفرتيم أي أصغر أ
الشفرة  أن، (272-270، ص 0977البستاني، ) .السكين بقطع الحم وغيره

نيا إال إاة حادة قاطعة التكاد تتعدى ذلك دأال إبحسب المفيومين السابقين ما ىي 
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نيا سوف تصيب من يستعمميا بطريقة اعتباطية إا، أي تقوم بوظيفة ميمة جد  
دراكيا كونيا حادة قاطعة، ويمكن ا  ن لم يتمكن من تقدير وظيفتيا و إبالضرورة 

اليجيد فك مغاليقيا  الذيع المعنى عمى القارئ ن الشفرة الفيممية سوف تقطإالقول 
 .رسائياإالذي عمد صانع الفمم عمى 

لم يتوان أي من المنظرين الذين جدوا في تعريف الشفرة من وصفيا  :ااصطالحي   -ب
  ؟لكن ما ىو ىذا النظام وماىي مكوناتو ،والبارز منيا ىي نظام ،بعدة تواصيف

سيزا قاسم( الشفرة ىي " نظام من ) فقالت :و رموزأشارات وعالمات إنظام  -0
، وعميو الرموز تستخدم من خبلل عرف مسبق متفق أو المعمومات أشارات اإل

، (352ص ،0986 ،قاسم)نقطة وصول "  إلىمصدر( ) لنقل معمومة من نقطة
سيزا قاسم( عمى مسالة االتفاق بين المرسل المعموم ) وفي ىذا التعريف تصر

 ىن يتعرفوا عمأوالمستقبل المحدد كونيم يعترفون بيذا النظام ومن الممكن 
 .و الرموز بأكبر قدر ممكن من االتفاق المفيوميأو المعمومات أشارات اإل

عراف والقواعد األن الشفرة بالنسبة لو " نظام من أ :قيودعراف وقواعد و أنظام  - 0
قل مألوفة األوالقيود التي عن طريقو تفصح الرسالة عن داللتيا، وىي عمى 

 (.46، ص2112 ،يرنس)( "و المستمعأ) لممخاطب )بكسر الطاء( والمخاطب
 تمقييا "نتاج الرسالة و إن "... الشفرة نظام لغوي يتحكم في إقيل  :نظام لغوي -3

المغة التي ىي البداية االساسية  إلىرجاع الشفرة إوىنا تم ، (46)المصدر نفسو، ص
 .النطبلقيا من حيث التفاعل بين مستعممي المغة بحسب نظاميا المعمول بو

نيا " مجموعة من القواعد إبعدىا عرفت الشفرة بأنيا مجموعة من القواعد، أي 
المتمقي بينيما ن يتعرف المرسل و أشارة ما، حيث من الممكن إالمقصودة التي تفسر 

ويكاد ىذا  (59-58، ص0992يبلم،إ)لفاظ "األعمى محتوى داللي من خبلل 
ن تعرف الباحث عمى توصيف النسق أ إلى، التعريف اليعدو مفيوم التعاريف السابقة

و الرموز التي يضعيا أو العبلمات أشارات اإلنسق من " نياإالذي قدم الشفرة عمى 
المصدر )ليو"إالمرسل  إلىتفاق ما مسبق، بغرض تمثيل المعمومة ونقميا من المرسل إ

نو إال إجابر عصفور( في ذات السياق ) ثم جاء تعريف (53نفسو، ص
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عراف التي األن الشفرة ىي " مجموعة من السنن و إضافة مصطمح السنن حين قال إ
ق من العبلمات يتحكم في و توصيميا، فالشفرة نسأنتاج الرسالة إتخضع ليا عممية 

-266، ص0985 كوزويل،) النسق نفسو " إلىنتاج رسائل يتحدد مدلوليا بالرجوع إ
الفمم الذي يصنع شفراتو  إلىحيث اليمكن فيم الشفرات الفممية من دون الرجوع  (267

ن تعريف أيعتقد الباحث سير شفراتة التي تنبع من نسقو. و الخاصة بو من خبلل تف
 .قرب تعريف لمشفرة التي تنبع من الفمم السينمائيأ)جابرعصفور( ىو 

  -:(التكوينية )النظيرة -0
دبي األبنية النص  إلى.. مفيوم البنية النظيرة، الذي ينظر .يرى )كولدمان( "

عتبارىا بنية مناظرة لبنية خارجية، ىي البنية الفكرية والثقافية لمشريحة االجتماعية التي اب
ن يقارن بين البنية الثقافية أن وظيفة الناقد تحميمة لمنص إف ،ومن ثم دبي،األفرزت العمل أ
ننا نتحدث عن الفمم السينمائي إوبما  (218، ص0998 حمودة،) دبية النظيرة "األالبنية و 
ذن تكون بنية الفمم ىي بنية متناظرة مع بنية الشريحة االجتماعية من حيث المجال إ

ن يأخذ أتقديم الفمم، فأصبح من الحري عمى المحمل  إلىدى أالفكري والثقافي الذي 
 .نتاج الفمم وتعالقاتيا مع المال الثقافي الخارج عنياإ إلىدت أسباب التي باأل

و العبلمات التي أعراف مجموعة السنن واأل وينية والتي ىيالشفرة التك ذنإ
ي أمن خبلل فيم نسق النص الفممي  الإالرسالة الفممية واليمكن فيميا  نسق ونتجأ

، بل تتعدى ذلك نحو المستوى الخارجي االجتماعي الثقافي الذي المستوى الداخمي
  .كان الباعث الحقيقي عمى تقديم الفمم ومديات التعالق معو

  -:المغتربةالشخصية  -3
حيث " تشير الغرابة  ،سوف نتناول مفيوم الغرابة ،قبل تحديد ىذا المصطمح

شعور خاص  إلىا ، وأيضً بعاد الحياة المعاصره والتي نعيش فيياأبعد ميم من  إلى
ثر في قدرتنا عمى ، مما يؤ ، ونشعر بالغرابة فيياونحن نعايش ىذه الحياة ،يتولد بداخمنا

ب الذي يمحق ، فاالضطراحكام المحددة عمييااأل صدارا  و  تصنيف الخبرة والحياة
ا بقدرتنا عمى الحكم عمى يضً أ، بمشاعرنا ىنا اضطراب، يمحق في الوقت نفسو

 ،عبد الحميد" ) زاءىاإا عمى تصنيف خبرتنا الخاصة المواقف الغريبة وأيضً 
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ة قررت االغتراب ن الشخصية المغتربة ىي شخصيأويعتقد الباحث  (21، ص2101
ا ا وليس آخرً وأخيرً ، و عدم الخبرة بالحياة الخارجيةأو الضغوط أنتيجة االضطراب 

  -:نياأفرة التكوينية لمشخصية المغتربة ن يعرف الباحث الشأيمكن 
المتمقي عند تحميمو لممستوى الداخمي  ىاأالمات ورموز الرسالة التي يقر مجموعة الع

الفمم لشخصية البطل المغتربة أي عالقاتو مع نفسو الخارجي التي يعمن عنيا و 
     .وبمن حولو

 (طار النظرياإل)الفصل الثاني 
 التشفيرمفيوم الشفرة التكوينية و  :ولالمبحث األ 
س لمرسالة ن المغة ىي محور التواصل وىي الحامل الرئيأيتفق الجميع عمى 

ن تكون عاممة ضمن نسق أالتي تنبع منيا الشفرة، لكن ىذه المغة من المفترض 
رض في جميع مفيوم الكود يفتن "أ( حين قال مبرتو ايكوأكده )أثقافي، ىذا ما 

اعد من جية وآلية تحكميا قو  –من جيو  -، اتفاق جماعي الحاالت مفيوم اتفاقي
أي مفيوم معرف من قبل طرفي االتصال وقواعد  (098ص ،2116 ،)اودان خرى "أ

دث التشويش أي سوء الفيم عند فك الشفرة من قبل تحكم ىذا االتصال حتى اليح
.. تعادل بين متتاليتين من الوحدات كممة .التي تم تشفيرىا من خبلل "و المتمقي 

يم تعادال التعريف ىو المورس الذي يق وأوضح مثال لمكود يتطابق مع ىذا ،فكممة
ن في أبجدية ومتتاليات النقاط والحروف وليس من شك كممة كممة بين حروف األ

ا من ا لقواعد وانطبلقً قوال وفقً فيي تبني األ :يذا المفيوم لمكودالمغات شيء ما يذكر ب
 ،وبعد تطور النظريات (096، صالمصدر نفسو" ) وحدات قابمة لمتكيف فيما بينيا

السيميائية السينمائية  إلىالتشفير نحو السيميائية ثم وصل  انتقل مفيوم الشفرة وعممية
ي استعمال مصطمحات مثل فصار من الضرور  ،الولوج فيوالبحث و ىو ما نحاول و 

ول عند تحديد المصطمحات، كون الرمز التي اثيرت في الفصل األو  الشارةا  العبلمة و 
عة ن الرسالة مؤسسة بيا، حيث قالت )فرانسيس بيرجين( وىي تتحدث عن تسأ

ير ما ييمنا ىو التشفو ن يتكون بيا، أعناصر البد لمخطاب السينمائي 
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فالرسالة  ،(87ص ،2115،عبد مسمم)الدالالت و وتحدده بأنو تعزيز الرسالة بالرموز 
وعند  .نسق وأ ولكن وفق نظام ،العبلماتموز والدالالت و ر ىي القمب الذي يحتوي ال
يمكننا العودة لبلستزادة من مفيوم النظرية  ،نتاج الرسالةإالحديث عن عن عممية 

ن أألنو يفترض  ؛حيث كان اليدف منيا التواصل ،الحوارية التي قدم ليا )باختين(
لكنو حاضر في عقل المنتج  ،غائب لة يحاول التواصل مع متمق ىو فعبًل منتج الرسا

ن ثمة أحيث  –يعتمد ظاىر الماضي حقق ذلك ىو، وليتسالةنتاج الر إثناء عممية أ
، وىناك ظاىرة المستقبل من خبلل افتراض فكارنا وما ننتجوأيفعل فعمو في  اماضيً 

ايزابرجر، )و المتخيمين أالفعميين  ان متمقي الرسالة السيممستقبل االستجابات م
غمب منتجي الرسائل المشفرة ىم يتعالقون أن أويعتقد الباحث  .(75-74، ص2113

غمب عبلماتيم أن لم يعو ذلك، فيم يستمدون أو  (ع مفيوم الحوارية )التواصميةم
تفاق اشبو بأوف ويكاد متفق عمى تفسيرة وىناك دالالتيا من ماض معر ورموزىم و 

( منظومة التجسير بين الماضي )الخزين إلى، وىذا بدوره يحيل المتمقينوتعود من قبل 
نتاج )فك عادة اإلإن عممية إنتاج التشفير إال إالتواصل، فعمى الرغم من  لطرفي

ف جميع القائمين ، وىذا بحد ذاتو ىو ىدا من تبني مبدأ التواصلىم انطبلقً أالشفرة( 
ييا مع متمق نتاج لشفرات من قبل صانع غير متوافق عمإن حدث إبعمميات التعبير، ف

( " فك الشفرات المنحرفة " يسميو )امبرتو ايكوو يحدث ما أسوف يحدث سوء الفيم 
 ،وت منحرفة عن نسقيا المتعارف عمي، ىذا يعني فك شفرا(033، صالمصدر نفسو)

يستطيع ا في عقل المرسل وبالنتيجة لن محبوسً  ئوانقطاع المعنى وبقا إلىمما يؤدي 
، ويكاد ىذا المفيوم صحيح بالنسبة ذن فما داعي االتصالإالمتمقي من التقاط الفكرة، 

ذاتيا ىي ضامنة لنسقيا ن الرسالة بحد إالق مع مستوى النسق الخارجي إال لمتع
الفمم السينمائي مثال  قربأا لمعطيات ىذا النسق و الداخمي الذي من الممكن تفسيره وفقً 

ن يقدم شفراتو بمعزل عن النسق الخارجي ويحتفظ بإمكانية التفسير أالذي من الممكن 
ضفاء المعنى الخاص بو روجيو( ) نإإال عمى الرغم من اعتماد الشفرة عمى المغة ، وا 

 ،اودان) كما يأتيبين المغة والشفرة، ويضع مستويين لذلك و  ان ىناك فرقً إ :يقول
  :(097-096ص ،مصدر سابق
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تبدالية كونيا ىي رسالة الباحث )المشكل الشفرة منظومة اس -:ولالمستوى األ 
ذن ىي إ .ىخر أتكوين الرسالة( مرة ) ( تنتقل نحو مستقبل يقوم بإعادة تفاصيمياليا

  .االنطبلقالوصول و معروفة نقطة 
 )نقطة وصول(  متمقي ----وسيمة  -------- )نقطة انطالق( مرسل

، تعرف نقطة االنطبلق تعرف رسالتيا إال عند وصوليا، أي الما المغة الأ
 فيي منظومة مباشرة.

 ،ليوإغة ليس ىناك مماثمة بين المشار والمشار في الم -:المستوى الثاني
قرباء أفيي تعني  ،(cousinمشار واحد، مثل كممة ) ن نطمق معنيين منأحيث يمكن 

ن )دي سوسير( يصر عمى المماثمة بين المغة إإال ، لخإ.. .نواع الحشراتأو نوع من أ
( يستعمل شفرة المغة لكي يفصح عما في )الرسالةنع الخطابن صاأالشفرة باعتبار و 

، ونتيجة انطبلقاب موجو وىو يبدأ من نقطة ذن الرسالة ىي خطإ .داخمو لآلخرين
بحسب  االمماثمة بين الخطاب السينمائي والمغة واردً تكون  ،الشفرةو لمتوافق بين المغة 

ونتيجة لذلك يحدث االنزياح لمصمحة  ؛ن السينما لغةأرين الذين يؤكدون غمب المنظأ
إال ( 097-096، صدان، مصدر سابقاو ) الشفرةو التوافق بين الخطاب السينمائي 

يقتصر  ا، وىو الا متجانسً ا شيئً بدً أن الخطاب ليس أن ىذا التعميم يصطدم " بحقيقة إ
، اليمكن وصفو إال كعممية تركيب ا عمى كود واحد، فخطاب ما، بل كل خطاببدً أ

ن أذه العممية التركيبية التنسيقية ، يمكن ليا لمخطابات، وتبعً اوتنسيق بين كودات طبعً 
وبالتالي عدة  ،ن ثمة عممية تركيب وتنسيقأو ذاك غير أذلك الحد  إلىتكون معقدة 

تنسيق الن عممية التركيب و أو  (216، صالمصدر السابق نفسو" ) كودات قيد العمل
الذي يعتمد عمى المنظومة التركيبية لمتعبير والتي تكون ىي جل االشتغال السينمائي 

الذي بالنتيجة ىو قالب حاممة لمشفرات المتعددة والنابعة من داخل النسق الفممي 
بارت( عند  صنفيا ىو )روالنول من قسم مفيوم الشفرة و أن أيعرف ، لمجموعة انساق

فاشتعل بطريقة التماىي مع النص بغية توليد المعنى  ،(تحميمو لقصة )سارازين
لغاز(، الشفرات فعال(، الشفرة التأويمية )األ" شفرة الفراسة )األمسةفرات الخمستعينا بالش

شولز، )( براز المعنىإيحائية )الثيمة(، الشفرات الرمزية )افية، الشفرات اإلالثق
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ئي االتحميل السينم إلىن جميع ىذه الشفرات لم تقدم إإال ( 071-068، ص0994
 اقرائيً  ا، وىي بالنتيجة ولدت نصً دبيء اليسير كونيا عممت في مجال األإال الش
الباحث استفاد من ن إإال  .صمياألكبر من النص الكتابي أيكون  ( يكاد)كتابي

الفن السينمائي من  إلى قربأليكون  (كريستيان ميتز)مفيوم  ، ثم جاءعمميات تشغيميا
المونتاج(، ومستوى العمومية ) الخصوصية " درجةلثبلثةحيث اعتماده الشفرات ا

"  إلخ...، حركة الكاميرا زوايا التصويرضاءة(، والشفرات الفرعية )التمثيل، اإل)الثقافية
في مصدر آخر قسم الشفرات نحو سماتيا الوثيقة الصمة و  (60، ص 0987ندرو، أ)

  -بمادة التعبير وكما يأتي:
 :(222-220ص ،ودان، مصدر سابقأ) ربعةأ( وىي رات فمميو سينمائية )نوعيةشف -ولً أ

 .التعبيرية المكانية -مستوى شفرات العبلقات التركيبية  -0
 .(الزمن)و التتالي أالتركيبية التعبيرية التسمسمية  العبلقاتمستوى شفرات  -2
ضاعف الميكانيكي )حجوم التيقونة البصرية و فئة الشفرات التي تجمع بين األ -3

 (.المقطات والزوايا
  .المتحركةالمتعددة و فئة شفرات الصورة الضوئية  -4
اودان، )قسام أ ةثبلث إلىغير نوعية( وتنقسم ) شفرات فمميو غير سينمائية -اثانيً 

 :(221-208مصدر سابق، ص
 .(الشيئيو التشكيمي المستوى الشفرات ما تحت الفيممية ) -0
 .السرد(شفرات الفوق فمميو ) -2
يماءات، الديكور المبلبس، اإل –الثانويةالفيممية )الداللة  -شفرات الضمن -3

 .(إلخ...،فعالاأل
 

 :الشخصية المغتربة في الفمم السينمائي :المبحث الثاني
ن لمشخصية في الفمم السينمائي الدور المميز كونيا ومن جراء أمن المؤكد 

قوم بو الشخصية وما ن نفيم ما تأيمكن  مام، والاأل إلىحداث قات تدفع األالعبل
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، والتي يصفيا )سد فيمد( بأنيا ن تتم عممية الكشف لمشخصيةأبعد  الإليو إتروم الوصول 
يمكن  نيايتو، لكن ال إلىتظير منذ بداية الفمم التي الوصف لمحياة الخارجية لمشخصية و 

 إلىمنذ الوالدة  أمختصرة عن تأريخيا الذي بد ن يحتوي الفمم نبذهأبعد  الإالتعرف عمييا 
، 0989فيمد، )ن ىذه التحوالت تقدم عممية تؤلف الشخصية أحين بداية الفمم كون 

منتشرة عمى مدار قصة الفمم ن عبلقة الشخصية بالذروة ىي عبلقة حتمية و أ (38ص
ن ذروة الشخصية ىي " قدرة الشخصية أل؛ ن تتصاعد حين وتيبط في حين آخرأيمكن 
وىذا ما يقدم  ،(038، ص0987سوين، ")حساس بعاطفتين قويتين في وقت واحداإل عمى
 ن الشخصيةأل ؛او تجيمو مستمرً أد ذروات سوف تحول اتجاه الشخصية زمات والتي تعاأل

الذروة  إلى، وقبل الوصول نيا ىي التي تصنع ذراىاإفي عبلقة حميمة مع الذروة، بل 
بد لممشاىد من معمومات تبني لو احتماالت  ، القصى جيد تبذلو الشخصيةأي ىي والت

 (219، ص 2112، لوسون") مشيد الممزمال( "الصدام النيائي وىو ما يطمق عميو )ىاورد
ن أقوم بيا الشخصية نحو الحدث الميم، وعمى الرغم من فعال تأالذي يتكون نتيجة 

ن المشاىد إال إىو يفرض عمييا اشتراطاتو وحياتيا، الشخصية تدور في فضاء الفمم الذي 
يجاد إ إلى ىذا الفعل ومن مكانو فيو يتعالق ويتفاعل معيا وىو يسعيكون شريك ليا في ى
أي عندما تقف لمراجعة  بات،يشعر بالتوتر عندما تصطدم بالعقالحمول من موقعو و 

نو أفع الشرور عنيا عمى الرغم من دنتاج الحمول و إا يشاركيا محاوال يضً أنفسيا، فيو 
لكن كيف (، رسطينو بعيد عنيا ويرتاح ويسعد حينما تنتصر )عمى وفق المنيج األأيعي 

و مع أكبر منيا أن تمر بصراعات أالمشيد االجباري؟ تصل بعد  إلىتصل الشخصية 
 تي: نفسيا وتكون عمى الشكل اآل

 .(صيةصراع مواز لمشخنسان )إنسان ضد إصراع  -0
 .(كبر من الشخصيةأصراع نسان ضد الطبيعة )صراع اإل -2

 عمال السينمائية والذي يتجسدرسطي ىو المسيطر عمى األلقد كان النموذج األ
بعد تطور العمل ساسيات التراجيديا، ولكن و أىم من أبقصص المموك وعمية القوم الذين 

لطوق بدأت عمميات كسر ا ،االتجاىات الحديثةلمجال السينمائي وظيور المدارس و في ا
نسان العادي منذ رسطية نحو اعتماد شخصية اإللمخروج من دائرة القواعد األ



 0202أبريل  – والستون الثاني العدد              السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 62 April 2021 
022 

شخصيات توصف بالرذيمة )من  االعتماد عمىعصر التنوير حتى وصل الحال نحو 
جديدة مثل شخصية العامل في فمم فبلم الواقعية الأنيا واقعية كما في إرسطو(، إال أقبل 

نسان المعدوم مثل شخصيات تمثل حقيقة اإلرق الدراجة( لممخرج )ديسيكا( و سا)
مام أ بطاليا باستمرارأ( " فكانت الدراما الوجودية تضع غوركي ممكسي) شخصيات

ذا كانوا محكومين إ ، فيمابطالدة وبطريقة حسميا ترتبط وضعية األمعضمة وحدية محد
، 2119)يانوفا، و كانوا يتصرفون بضغط ميول فطرية واطئة " أمن قبل العقل، 

مفيوم االغتراب الذي جاء نتيجة التغاير الفكري  إلىن وصمنا أ إلى (064ص
ماعية ا الميم ىو التحوالت االجتبسبب التعود والممل وأيضً  ؛ومحاوالت كسر المألوف
صبحت فكرة البطل أست سمات غير متعارف عمييا ، لذا ر أوالسياسية والثقافية التي 

( الذي ىو شكموفسكي) إلىلفة األ ، ويمكن تأصيل مفيوم كسرلي غير مرحب بياالمثا
، والمبلبس واألثاث عمالمتيم األن التعود يإ"  :قالالشكمية الروسية( والذي ) حد روادأ

نسان في استعادة الحس .. والفن موجود لمساعدة اإل.لحربوزج المرء والخوف من ا
ن إ .اصخري   ، ليجعل الصخرحساس باألشياءنسان من اإلاإل نو موجود لتمكينأبالحياة، 

تكتيك الفن ىو  .حساس باألشياء كما نحسيا وليس كما ندركياىدف الفن ىو خمق اإل
 دراك الحسي غايةطالة اإلإشياء صعبة عمى ق االشياء غير مألوفة عمى جعل األخم

 أفمن ىنا بد .(81، ص2113حمودة، )"طالتياإجمالية في حد ذاتيا ومن ثم يجب 
نية التي تنتاب الفرد في المجتمع، حيث قال )كمود نساظيار الحاالت اإلإاالتجاه نحو 

مساجبلتو مع )غريغوري تشوخراي( وىو ينأ عن فكرة البطل حدى إشابرول( وفي 
الكشف عن  إلىتوق أبأنني  كررأو ، ابطال مطمقً نا ال أومن بالبحث عن األأيجابي " اإل
.. دعونا نكشف عن ما .غتربونم اننا جميعً إ.. .امر مختمف جد  أ، الذي ىو ميكانزمال

.. وكما بالنسبة لي، فأنا عمى يقين بأنني مغترب، كما .سباب غربتناأن نظير أنحن، و 
فأصبح عالم الفمم يمعن في ( 345ص 2112لوسون، )خمقيا " أىي الشخصيات التي 

عبيرية )عيادة الدكتور تال بعد الحركة الإمراحل سابقة  خمق شخصيات كانت ال تقدم في
ة )فرانسوا تروفو( في الجديدفبلم الموجة أم استمر ىذا النيج وعمى يد معظم ( ثكاليغاري

ن ىذه النظرة لم أ( فمم الحياة الحموة لممخرج )فميني إلىطمقة(، ثم انتقل  411فمم )
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رض خصبة ليذا أدبي الذي كان لمجال األبل سبقيا ا ،تقتصر عمى الفن السينمائي
يم ىكذا مفاىيم من خبلل ( مجال رحب في تقد)جيمس جويس ،النوع من التعاطي فأخذ

نتاجاتيا الروائية إوقفت كل أولف( التي و فيرجينا ا الروائية )( وأيضً و )يوليوسروايت
 –" فالعالم لدييا لتتناول مثل ىذه الشخصيات التي تستشعر بعزلتيا وغربتيا عن الواقع 

و ىو حالة متغيرة أسرار، حافل باألحاسيس واالنطباعات واأل –عماليا أكما تصوره 
نسان مخموق مركب من ن اإلإ :التي عبر عنيا بروست بقولوقواميا المعاناة والشخصية 

ستيفن ) خراجإالساعات( ) وكان فمم .(4، ص0984البي، )ن نعرفو يتغير" أالصعب 
وىي شخصية  ،(ولفو فيرجينا ولى، قد قدم شخصية الروائية )دليري( في قصتو األ

الثالثة ىي عبلقة المرأة  ماأالثانية المرأة تيرب تاركة ابنيا، ، والقصة طوارغريبة األ
نسان من داخل مثال عمى الغربة التي يعيشيا اإل نصعأن ىذه النماذج ىي إالشابة، 
، الذي برر غتراب ويربطو بتطبيق مبدأ الحريةتنامي اال يعزون البعض إ.مجتمعو

لئلنسان التعاطي مع ذاتو بشكل يجعمو يفر من مجتمعو نحو خمق كيان منفرد يحول 
 فكان .ا عن تأثيرات النظم المجتمعية والمتمثمة بالقبمية والعائميةأفكاره بعيدً ويصول فيو ب

غنياء ىم الطبقة الحاكمة التي ال تعبأ ن األإس( نحَت لمفيوم االغتراب من حيث لمارك)
، فيم ضحايا االغتراب يا( والتي تعمل لخدمة ىذه الطبقةبالطبقة العاممة )البيروليتار 

فكانت مظاىر االغتراب ىي  .عمميم ويحسون بأنيم مجرد سمعةالذين يتغربون في 
فيل .(92، ص 2113ايزابرجر، ) التفريق من حيث العرق والجنس واالستغبلل وغيرىا

؟ وىل ماركس() م االغتراب ىو بحسب وجية نظرأ ؟االغترابالحرية ىي داعي 
ثارتيا من إخرى يمكن أسئمة أوىناك ذلك ىي دوافع لبلغتراب؟  إلىعياد والممل وما األ

ن أنو يحاول إالباحث مع البواعث السابقة إال  فعمى الرغم من اتفاق .قبل الباحث
  :يصنف الفعل االغترابي الذي ينتاب الشخصية من حيث كونو

  -:خارجي -0
والثقافية الدور وىو يأتي نتيجة الضغوطات التي لعبت الظروف االجتماعية 

والمقصود  .فعال عميياثار واألتجنب اآل قرار االبتعاد بغيةخاذ ات إلىدى أالكبير بيا مما 
ا سيطرة تامة تجعمو غريبً ىنا الحالة السيكو اجتماعية التي تسيطر عمى الفرد 
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مسناه وىذا ما ل ،(21، ص0981ميشيل، ) عن بعض نواحي واقعو االجتماعي اوبعيدً 
ن المفارقة والظروف التي لعبت الدور السيئ أحيث نجد  ،(في فمم )عربة اسميا الرغبة

بالنسبة لؤلخت الكبرى سميمة الجاه والعز والتي راح عنيا في ليمة وضحاىا حين ذىبت 
الظروف القياسية التي عاشوا نيا متزوجة وتعيش بنفس أختيا الصغرى معتقدة أ إلى

يذه من رفضيا لختيا فتضطر لمعيش معيا عمى الرغم أنيا تصدم بفقر حياة إفييا، إال 
المجوء نحو  إلىدى بيا أختيا السكير وبوحشية عمييا مما أالحياة وبالنتيجة يعتدي زوج 

 مورست عمييا.  التىص نفسي محاولة الخبلص من الضغوط ن
من الضغوطات نسان ساس أي تحرر اإليوم الحرية أي الحرية بمعناىا األومف

فقدان الحرية والتمقائية " نأل ؛وىي قضية ميمة ،كان نوعو أي االتي تمارس عميو 
ن يكون أبية تتعارض مع الحرية وتحول دون والحيوية وغير ذلك من مظاىر سم

 .(05، ص 0978رجب، ) " مع نفسو ومع العالم اا متناغمً نسان واحدً اإل
 :داخمي -0
حساس إن مآلو نفسي ومقصود، وىو يأتي نتيجة أيعتقد الباحث  :قدرات خارقة -أ

جتمع الذي تعيش فيو مثل كبر من المأكثر من و أالشخصية بأنيا تمتمك قدرات 
عدم  إلىلخ، لذا تمجأ الشخصية إ.. .يمان بالقضاياااللتزام، عدم الكذب، اإل

نسان .. اإل.انطواء "ف .ال في حاالت نادرةإختبلط مع المجتمع واالحتكاك بو اال
 .انسحابو من الناس دليل عمى رفعتو الذىنيةالمتأمل تبرره بل تكاد تأىمو تأمبلتو و 

ن تتمثل الشخصية أويمكن  .(29، ص0986ديمون، ) عمى ضعفو الفكري"ال 
حيث شخصية حارسة السجن الحادة المزاج  ،المغتربة بيذا المنظور في فمم القارئ

ن أفعل التي قامت بو والتي لم تقبل والتي تعتقد بأنيا عمى صواب من حيث ال
مام القاضي بأنيا ال تجيد القراءة والكتابة حين اتيميا بعدم فتح الباب أتعترف 

نيا من كتب األ ،لمنساء الذين احترقوا في السجن ، فكان جوابيا بأنيا مر ووقعووا 
نيا أيا، عمى الرغم من طمق سراحأن أ، ونتيجة لذلك آثرت الحياة بعد تنفذ الواجب

ىي  فيي بالحقيقة تعيش وسط الناس لكن فعبًل  ،تعمل بائعة تذاكر في قطاع النقل
رت فقر  ،ولتو االىتمام بعد نوازع جسديةأل نفسيا عنيم إال عن الشاب الذي تعز 
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ا لعبة بيدىا تستفاد منو جسدي   إلىالتجاذب معو لكن بحسب ضوابطيا، فحولتو 
 .خرىأتارة ويقرأ ليا تارة 

من خبلل  او يافعً أ د طفبًل ة " تكييف سيء يعيشو الفر وىو نتيج :ضعف فكري -ب
ساسية مثل شباع حاجتو النفسية األإو مع البيئة وعجز تمك البيئة عن عبلقت

التقدير  إلىتأكيد الذات واحتراميا الحاجة  إلىمن النفسي والحاجة األ إلىالحاجة 
خر يحقق فيو آالتفتيش عن عالم  إلىىذه الحالة ، وقد يعتمد الفرد في االجتماعي

"  اوينسحب من عالمو الواقعي تدريجي  ليو إفبل يجد إال عالم الخيال فيركن  ،ذلك
 .(462، ص 0988صالح، )

وىو عبارة عن خياالت ومخاوف تحدد بيا الشخصية نفسيا  :مرض نفسي -ج 
، لم الخارجي من ىذا المنضار الضيقونتيجة لذلك تتعامل مع العا ؛وتفترضيا

م الخارجي بحذر ( يتعامل مع العاليحصل ليفضل ما قد أفشخصية بطل الفمم )
 طرافأعندما يمشي في الشارع يتنقل عمى نو غير نظيف فأشديد كونو يعتقد 

نيا سوف أنو يعتقد أل ؛رض بقدمووبحذر شديد حتى يكاد ال يبلمس األصابعو أ
كل ويتعامل مع ت األاو دأالمطعم يأخذ معو  إلىا عندما يذىب وأيضً تؤثر فيو 
 . نو مصاب بتيان من العالم الخارجيألو  ؛فقط نادلة واحدة

( الذي اختار منذ البداية نكميزيذكر بطل فمم )المريض اإلأن أبقي  :راديإفعل  -د 
إال عن الكيوف والواحات  اوعة من المنقبين في الصحراء بحثً االغتراب مع مجم

وبعد حين يظير المبلك المخمص من  ،فكاره وكتاباتوأنو كان ينقطع عنيم نحو إ
 إلىلة معيا لكن حظو العاثر يؤدي بو فيسعى لمخروج من العز  ،غربتو بالنسبة لو

رادة يعتمد شخص مريض مشمول اإل إلىن يتحول أية بعد نو يفقد حياتو الفعمأ
 .ايضً أن وبالنتيجة يفقد حياتو الجسدية خريعمى مساعدة اآل

 سمات الشفرة التكوينية لمشخصية المغتربة :المبحث الثالث
وتتعامل معو )بيئة  ،ور فيولقد افترضت الشخصية المغتربة فضاء لنفسيا تد

ء نتيجة تفاىم وتوافق مع النفس )بيئة وىذا االفتراض بحد ذاتو جا ،(خارجية
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في عالم  غمب الدراساتأن أنجد  ،وعند محاولة دراسة الشخصية بوجو عام .(داخمية
، البعد االجتماعي، البعد الجسديالبعد بعاد الثبلثية "صية تعتمد نظرية األالشخ

، نحو االنطبلق (الدراما األرسطيةيا )تكما حدد (56ص ،2108، الياسري)" النفسي
ضفاء سمات شفرية إل الشخصية السينمائية مدار البحث، وأننا حيث نود في تحمي

بالمرتكزات التي كونت  خذظاىري ىو األا المصطمح نحو مفيوم تكوينية يأخذننا ىذ
شار )عبد السبلم المسدي( في كتابو )قضية أية المغتربة، وفي ظل ىذا الشخص

لسمات التكوينية تحقق من خبلل " ن اأمفيوم )كولدمان( ب ا عمىالبنيوية( وتأسيسً 
والفتوحات ليو الحروب إط باإلنسان ويرسل الذي يحيقامة توازن بين العالم الخارجي )إ
والمجموعة البشرية نسان (، والعالم الداخمي )الذي ينبعث من اإلالنزوحات واالختبللو 

ا في ىذا المنظور ىي وبحثً ، (43، ص 0990، المسدي)و الرفض( "أبغية التفاعل 
ميات تشكل البنى التكوينية ليست دراسة لمشخصية بالمفيوم العام بقدر ما دراسة عم

و بين أيا تقيم تفاعل بين الفاعل وفعمو ألن ؛نسانيةاإل عمال والتصرفاتأي األ
تعني صفة التكوين ىو البحث عن النشأة بالضرورة بل  شخاص واألشياء والاأل

محاولة الكشف عن الداللة المحمولة في الرسالة والتي تنساب وتنطمق عند فتح الشفرة 
شفرة والتي يأتي ما فيم السباب نشوء الشفرة بقدر أقبل المتمقي، فالميم ليس دراسة من 

اتصاالتيا وتقويم  عمىو ن " الكشف عن العناصر العانية إمن قبل العبلقات، حيث 
العمميات  ، ىذه كميا ىيبيا ىذه العناصر مكانية التي توحيفرات إليمناسبة الش

 ،(99ص ،0999 ،اومون)فعبل مدلول النص بمعنى ميتز "  ،العممية التي استمزميا
التكوينية لمشخصية المغتربة من جراء تفاعل العبلقات الداخمية والتي تأتي الشفرة 

مخيصيا كما يمكن تث نتيجة االتصال بكل ما يحيطيا وما ينبع من مكوناتيا و تنبع
  :تيأي

، ىي عبلقة الشخصية بـ)المكان :(الثقافيةالجتماعية و ) العالقات الخارجية -2
  .(عالميا تعرضالشفرة التي الزمان و 

 :عالقات داخمية -0
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عماقيا أالشفرات من داخل نفس الشخصية أي حيث تنساب  :السايكموجية -أ
، وكأن تكون الشخصية مريضة و ال وعيأل ما يصدر عنيا عن وعي اختبلفاتيا وكو 

و أيجابي ىذا سوف يشكل حافز نحو التطور اإلو  ،و تعاني من عقدة نقصأ، انفسي  
 التراجع السمبي. 

لجسدي الذي بو الشخصية والمقصود كل ما يتعمق بالشكل ا: الفسيولوجية -ب
راء ثناء زمن عرض الفمم من جأو يحدث أعالم الوجود، كأن تحمل عيب خمقي سابق  إلى

لفمم ا ان الفن السينمائي وتحديدً أالصراعات حينما يأخذ العنف والقوة مداىا عند التعامل 
ا عمى مجموعة من الوحدات الصغرى والتي تتعالق مبدئي   ئوىو فن تركيبي يعتمد في بنا

ي حتما ليحقق المعنى العام تعالق كم إلىل رئيسة تقدم المعنى الذي يحتاج مفاص نتكو ف
، بعمل معين ان كل لقطة محددة جوىري  .. أل."؛، فالشفرات تظير من خبلل المقطات لمفمم

لكن من  (011، صر السابق نفسو)المصدنموذج معين من الشفرات " و بوجود عدد ما 
ات عديدة الذي ىو جامع لشفر المعنى و  ومقطات يتكون المشيد ذخبلل تعاضد مجموع ال

 إلىمكانية تقسيم الفمم إجمع الكثير من المنظرين عمى عدم أنحو السياق الكمي لمفمم، لقد 
نفسو جد ن الدارس يإال إ، ن حدث ىذا فيو ليس بالمناسبا  مفاصل )وحدات( صغيرة، و 

العزل بدء من عناصر المقطة بغية تحقيق الدرس النظري التجريد و  ا ومحاواًل مضطرً 
ن يمصق بكل عنصر من العناصر التي يعدىا أفيضطر المحمل " عمى  ،ا التحميلتحديدً و 

ذن العناصر العانية أي إ، (010، و" )المصدر نفس شفيرهتعانية لبلنطبلق الممكن 
ا ما ( وكثيرً ل )المفسرفق نحو التأويل وىذا ما يقرره المؤو تفتح األلداللة الممتمئة ىي التي ا

وذلك ألنو يضمن نصو بسنن  ؛الفمم )المرسل( بالرسام بل حتى الشاعرشبو صانع 
رية متكئا عمى ، إال من يتعرف عمييا بيامش من الحفيا واليفتح مغاليقيا سائر الناساليعر 

ن النص يشتمل أومفاد ذلك  .المغة العادي ستعملن يتعرف عمييا مأالنسق وقد اليمكن 
ي تحكم عمى العديد من الشفرات التي تظير من خبلل عناصر المغة السينمائية والت

بالسنن االيقونيوغرافية، وقواعد " ( فيحددىاتركيب الصور عمى حد وصف )امبرتو ايكو
( 011، صنفسوالمصدر السابق " ) ، وسنن الوظائف السرديةالتأطير، وقواعد المونتاج

و نمذجة لعممية انبعاث الشفرات أو تحديد أثابت عطاء وصف إن محاولة إ
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ن عممية قراءة أ إلىالسبب في ىذا يعود و تكون عقيمة الفيممية تحت مسمى محدد تكاد 
ن ىناك تعددية أممية نسبية ومرىونة بقدرة المؤول، ىذا يعني النص وفيم شفراتو ىي ع
د المعنى بطريقة ن الشفرات تولأبارت( من حيث و تودروف ) فرائو ويتفق مع ىذا كل من

( نحو مغادرة يكون ىذا ما حدا )ببارت يكاد ،(007ص ،2118 ،ايكو) ةبعيدة عن البراء
 مون( عن الشفراتو عند حديث )ا التي تعترف بمبدأ إساءة القراءةو التفكيكية  إلىالبنيوية 

الفمم عن ن )وذلك أل ؛تبدأ بشفيرة سرديةن المقطة إالتي تظير من خبلل الفمم يقول: 
، ثم شفيره رمزية، (ولطريق السرد يكشف المكان(، شفيرة تأويمية )أي المغز في المكان األ

( وأيضا شفيرات فتقدم شفيرات بصرية )تركيب الصورة وحركة الكاميرا ،ما المقطة الثانيةأ
ة الثالثة وىي تييء المشاىد ، ثم تأتي المقط(تعني المرجعية المأخوذة عن بارت)سردية 
ن ىناك سنن )شفرات( في أىذا يعني ، (010، ص0986، ىوكس) المونتاج شيفرهنحو 

ومما ، يتو، لكن السؤال كيف تظير الشفرات في الفمم؟عالمحمل بحسب مرج ؤىاكل فمم يقر 
عناصر المنظومة ة التكوينية تكون محمولة من قبل ن الشفر أن نخمص أتقدم يمكننا 

 -:التركيبية لمتعبير والتي يمكن تحديدىا كما يأتي
حداث مرتبة في تتابع زمني " أا ىو" قص السرد عمومً  :وظيفة السرد -2

، وتتم نساق سرديةأالسرد بوساطة  ما ما يقدوغالبً  (011، صومون، مصدر سابقأ)
( وعمى )القارئففي فمم  .او ذاتي  أا كان موضوعي  أحداث سواء االستعانة بسارد ليذه األ

تذكر البطل  خبللن زمن الماضي كان يروى من إال إمن سرد زمن الحاضر  الرغم
 .روايةبدون و حداث لؤل

 :المغة السينمائية -0
لسنا بمكان لتقديم مفيوم الكاميرا وحركاتيا وحجوم المقطات  :حركات الكاميرا -أ

الشفرات التكوينية لمشخصية ساليب عمى الكشف عن وزواياىا بقدر ما تساعدنا ىذه األ
داخل الزنزانة تقوم بتجميع  ،ففي فمم )القارئ( عندما تروم )ىانا( عمى االنتحار، المغتربة

بل االيحاء  ،الكتب عمى المنضدة حتى تقف فوقيا وتنتحر ونحن النرى عممية االنتحار
عمى مستوى أبجمع الكتب تكون زاوية الكاميرا ىو الذي يوصل الفكرة، فيي عندما تبدأ 
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ن القدر قد سيطر عمييا وخارت قواىا بعد لقائيا بحبيبيا الذي لم أيبدو حيث  ،النظر
 .يتفاعل معيا كما تريد فتذىب نحو االنتحار بعد الوقوف عمى الكتب بقدميا

ظيار إن تتحقق عممية أتجاور المقطات يمكن  خبللمن  :المونتاج -ب
( ق عديدة لممونتاج بدأت من )كريفثوىناك طرائ ،كيد عميياأالشفرات المطموب الت

  .وتطورت بتطور الفن السينمائي
المقصود بيذا المصطمح ىو فضاء المكان من حيث و  :الزمكانية الفممية -ج

ر ىذه العبلقات أي بين الشخصية والمكان تقديم عبلقات الشخصية وعممية تشفي
، أي الفترة الزمنية الحاجاتما الزمان ىو وقت انقضاء أوبينيا وباقي الشخصيات، 

، " فالمكان الفممي المحدد بإطار الشاشة ىو ا انطبلق الحدث في الزمانلمحدث وأيضً 
، فالمكان يحتوي ة لممعنى باإلضافة لمحركة والزمنالوعاء الحاوي لمدوال المنشأ

 (034، ص2110السيد، )"، واإلضاءة...العناصر الدالو والموحية، الديكور كأحد
تثبيت المكان والزمان عمى  القارئ( تم) حيث في فمم، ذلك إلىكسسوارات وما واإل

 بواسطة طباعتيا.  ةالشاش
، الصمت، الموسيقى، الحوار)ويشتمل عمى كل من : الحقل الصوتي -د

 .(المؤثرات الصوتية
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 ()إجراءات البحث :الفصل الثالث

 :منيج البحث -أ 
، فقد اعتمد الباحث في حل مشكمتو إلىالبحث والوصول ىداف أبغية تحقيق 

كثر مبلئمة أن ىذا المنيج أممية عمى المنيج الوصفي التحميمي، كون تحميل العينة الف
، فيو يعتمد عمى وصف ما ىو كائن في الظاىرة الراىنة وتركيبيا لطبيعة البحث

فالمنيج الوصفي  .فسيروعممياتيا مع تسجيل الظروف السائدة خبلل التحميل والت
مظاىر معينة من كل انتقاء : التجريد، أي عزل و تينتحميمي يقوم عمى قاعدتين رئيسال

ساس أشياء والوقائع عمى والقاعدة الثانية ىي التعميم: أي تصنيف األ ،المنجز الفممي
ل يصدق عمى فئة معينة )محمد عامل مميز ليتسنى من خبللو استخبلص حكم م

 (.96 -94ص، 0991، سعيد
 :داة البحثأ -ب 

ن إعمى قدر من الموضوعية والعممية لموضوعة البحث، فأجل تحقيق أمن 
داة الستخداميا في التحميل أال من خبلل وضع إن يتم أتحميل العينة المختارة اليمكن 

طار النظري عمى المؤشرات المستقاة من اإل وبعد اطبلع لجنة الخبراء والمحكمين
لغاء إو أو تعديل أيخص تغيير  يمابمبلحظاتيم وآرائيم العممية السديدة فخذ عد األوب

ىداف أن تحقق أداة التي من الممكن ألابعض من تمك المؤشرات، خرج الباحث ب
  :كما يأتيو مكانية تقديم الحمول المناسبة لمشكمة البحث ا  البحث و 

تظير الشفرة التكوينية لمشخصية المغتربة بمستواىا الخارجي من خبلل  -0
الثقافية والتي تنساب من خبلل عناصر التعبير و العبلقات االجتماعية 

 .السينمائي
بعادىا أغتربة بمستواىا الداخمي من خبلل تحقق الشفرة التكوينية لمشخصية الم -2

 .بوساطة عناصر التعبير السينمائيالتي تؤكد و الفسيولوجية السيكموجية و 
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 :وحدة التحميل -ج 
 اعتمد الباحث في تحميمو لمعينة عمى استعمال وحدة ثابتة وواضحة المعالم

 كوينية لمشخصية المغتربة الن الشفرة التوذلك أل ؛والتي تتمثل بالمشيد السينمائي
 ن تظير إال من السياق الفممي.أيمكن 

  :عينة البحث -د 
لباحث ، اختار ادق النتائج وبشكل عممي وموضوعيأ إلىجل الوصول أمن 

  :تية( ولؤلسباب اآل0911سطورة عينة قصدية تتمثل بفمم )األ
 .احتوائو عمى اشتغال لمشفرة التكوينية لمشخصية المغتربة -0
ممكن من التساؤالت التي وردت في كبر قدر أجابة عمى امتبلكو قدرة اإل -2

 .طاره النظريا  و ىداف البحث أ
 .شادة بو من قبل النقاد والمشاىدين لواإل -3
 :تحميل العينة -ه 

أليساندرو  :قصة -تيم روث، برويت تايمور :تمثيل -:0911سطورة فمم األ
: أفبلم ميدوسا، البمد: إيطاليا، زمن الفيمم :جوسيبي تورناتوري، إنتاج :إخراج -باريسوو
  دق. 071

  :تحميل العينة
ختيارىا بشكل قصدي اا( من الفيمم تم مشيدً  04) الباحث بتحميل:إذ قام 

ىذه لكونيا تبرز المتجسد الصوري لمشفرة التكوينية الذي مثمتو الشخصية المغتربة في 
 . العينة المختارة

ي من تظير الشفرة التكوينية لمشخصية المغتربة بمستواىا الخارج -ولالمؤشر األ 
            -:التي تنساب من خبلل عناصر التعبير السينمائيوالثقافية و خبلل العبلقات االجتماعية 
حداث من خبلل الراوي )ماكس( صديقو الذي يحكي لعدة تتم عممية سرد األ

 .حداثا يشارك في األيضً أعمم بيا و كونو ىو األ 0911شخاص قصة أ
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 التقسيماتتكاد تكون ىذه و يقيم عبلقات مع ثبلث طبقات من البشر، و  0911يتعامل 
ولى )سافروا الدرجة نسانية الرئيسة، الطبقة األىي التي تؤلف نسيج المجتمعات اإل

نفسيم من أالميو لمترويح عن  ( الذين يعيشون حياة اجتماعية مترفة ذات طابعولىاأل
خبلل سماع الموسيقى والرقص واحتساء المشروبات الروحية ويرتدون المبلبس الفاخرة 

واجدون في صالة العزف الموسيقي وليم غرف منام يتي الرسمية و السيرات( أزياء أ)
ي ( الذددة بالعزف ليم لكنو يتفاعل مع )ماكسعبلقات مح 0911، فيقيم منفردة

قائبل عن  (كتشف سر ىذه العبلقة حينا يبوح )ماكسنيعجب بو، و و يشاركو ممذاتو 
صالحة، موسيقى رضية أنو صديق حقيقي، أ :(في بداية الفمم )االستيبلل 0911

  .ليةاآل
شخاص أوىناك  ،ن قصة ىذا الشخص لن تنطوي ما دام ىناك قصة جديدةإ
بدون وعي  ان كان صغيرً أكان بعد اكتشافو منذ مع ىذا الم 0911يتفاعل  .يرونيا

الدخول فيو حين ىذا العالم و  إلىبوعي حينما قرر الولوج و حينما ترك عمى البيانو، 
  .الكبيرة المزخرفةكان ينظر من النافذه 

 .ىذا العالم من خبلل ىذه النافذة إلىىو ينظر و من خمفو  –ع  .ل
كبر من حجميا أالم بضبابية وتبدو لو الشخصيات برى ىذا الع –جية نظر و  –ع  .ل

ذه في ىو  .عازف البيانو وكيف يعزف إلىات تصل رؤيتو بعد عدة لقطالطبيعي، و 
ا ولم يخبره، كونو يعيش في غرفة ه سابقً ير المرحمة ىو غريب عن ىذا العمم، ولم 

 إلىادر الجميع ، لكنو قرر الدخول حين بدأ العزف عمى البيانو عندما غالمكائن
 0911: ما يعزف، فيقول لو، الكابتن نبالجميع يتواجدون من حولو يسمعو  ذاا  النوم، و 

  .تواجدك ىنا مخالف لمقواعد

 .ا لمقواعد: تبً 2222
نو إوالسبب  ؛يتحدثون بيذه الطريق طفال الن األأل ؛جابة صدمةوكانت اإل

ر لنجده يرتبط ، ثم بعدىا يكبالطريقةىم يتحدثون بيذه تربى في بيئة قاع السفينة و 
( الذي يصحبو معو في جولة العزف الموسيقي بعبلقة مريحة مع )ماكس
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 لمحيطيترنح من جراء العاصفة التي تضرب او المتأرجحة عمى البيانو الذي ينساب 
ىو نائم في ميده الذي يتأرجح من جراء تأرجح السفينة وكأنما يتذكر نفسو و  إلىتؤدي 

ا وصوت ا جد  ، حيث قام المخرج بتأكيد ذلك مرتين حينما كان صغيرً عواصفال
ثناء ىذه الجولة يتقدم أ، وفي صغر الميد عميوو ، وعندما كبر جراس من فوقواأل

زلة الحاجز بينو وبين ىذا العمم. إفيؤكد  ،كبيرة ليحطمياىم عميو نحو النافذة الو البيانو 
غمب أن أيجده مناسب لو كونو يعتقد  نو الإلم إال يتعامل مع ىذا العا 0911ن إ

بين ذلك ا ما تخفي حقيقتو الفعمية و غالبً شخصيات ىذا العمم ىي مرائية ومزيفة و 
ا فيو يألف موسيقاه انطبلقً  ،(وجية نظره حول ىا العالم )لماكسالمخرج حينما شرح 

ر والتي سرقت زوجيا، الكبيرة في العم ةلحقيقة ليذه الشخصيات مثل المراءمن قراءة ا
الشاب الذي شرعية، و الغير فعاليا ألتي تراقص شخص وىي تبكي من جراء الشابو او 

عن امتعاضو حول ىذا  0911فيعرب  ،ىذه الصالة إلىتخصو لمدخول  سرق بدلو ال
 :، حين يقول لوحديثو مع )ماكس( عمى سطح السفينةد العمم عن

غير  .نتم تطاردون مكان آخرأ، ااذا؟ لماذا لماذا؟لم :سئمةنتم كثيرو األأ – 2222
  .جيد بالنسبة لي

يعمم  ال ، فيوحداث وفيمياصعوبة في التعامل مع بعض األ 0911يجد 
نيا إليو مع ممك الجاز، فيسأل )ماكس( عن ىذا، ليقول لو إمعنى التحدي الذي ينقاد 

از بقمة يرينا المخرج ممك الجمعو، و يعمم كيف بتعامل  ىذا المسابقة بينك وبينو، و 
عندما ساد كبر من حجمو الطبيعي، و أمو ظالصالة و  إلىالقوة حينما حضر لمدخول 

و ىذا ليس مكانك، انيض من البيان :ليقول لو 0911الصمت في الصالة تقدم نحو 
تبدأ ، و يرد السبلم عميو نو الإول المكان بكل لطف ويحاول مصافحتو إال فيترك األ
نعرف  اذا يفعل فيعزف لحن بسيط اليعرف م ال 0911عندما يأتي دور المنافسة و 

 .لوجو ممك الجاز –ق  .ل –ال من خبلل إثره أ
خيرة عندما يصل األالجولة الثانية ليعيد لحن منافسو، لكن الجولة بعدىا 

ميا من ( السيكارة مثمما استعمميا منافسو ليشع0911ذروتو يستعمل ) إلىالتحدي 
  .، فيفوز عميووتار البيانو الذي عزف عميوأ
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ىنا تبين الدور األكبر لممسار الصوتي في الفيمم من خبلل تعظيم دور و 
لمحالة يد بشكل خاص و تي لمجو العام لممشالموسيقى لتعزز من الحالة السايكولوجية ال

ا ا أساسي  فمعبت دورً  ،النفسية التي انتابت الشخصيات فيما بينيا، أما بالنسبة لمحوارات
تراب التي تعيشيا غة عمى حد سواء عبر تحقيق حالة االالشخصيفي تمثيل الحدث و 
(، إذ تفعيل ىذا كمو عبر العبلقة األرتباطية بين الصورة 0911ة )الشخصية الرئيس

ومكونات المسار الصوتي التي عززىا دور المونتاج في خمق ىذه الحالة التي أسفرت 
 عن بناء شيفرة التكوين السايكولوجية لمشخصية المغتربة

  .ينكسررض ببط و الذي يحممو المنافس يسقط عمى األ لمقدح –ل. ق 

حدى المقطات إفي  ؟نيم درجة ثانيةأكيف نعرف  –فرون الدرجة الثانية مسا
ة فاخرة ثم تيوي زياء رسميأناس يرتدون أتستعرض الكاميرا سطح السفينة وعميو  ةالعام

من السفينة تحوي عمى المياجرين والذين نتعرف عمييم من خرى أنازلة نحو طبقة 
الناس ىم ( وبالنتيجة سوف يعشق منيم و 0911نفس ) إلىقرب أزيائيم، الذين ىم أ

اجدون في صالة عادية لممسافرين وينامون في يتو ، مريكاأ إلىالبسطاء حمميم الوصول 
م يقيو ن يحيى بينيم أيحاول ا ما يعزف ليم و ( غالبً 0911ن )أا، ونجد قاعة تضميم جميعً 

اكتشاف العالم بعد حديثو مع الفبلح الذي عبلقات طيبة من خبلل التواصل والحديث و 
ن ىناك صوت لممحيط يمكن أ إلىة اليجر من قبل زوجتو حين ينبيو مأسا إلىتعرض 

فق المحاولة نحو ترك السفينة، وىو ألو ، فيفتح ن يسمع من اليابسة وليس من السفينةأ
  .تراثيميطمبون منو العزف عمى طريقتيم و  ا يتجاوب معيم حينيضً أ

يجاىدون لتشغيل محركات السفينة والذين العاممون الذين  –الطبقة الثالثة 
ولى التي تربى فييا وأخذ منيا والذين ىم يمثمون البيئة األيتواجدون في قاع السفينة 

، فيو عندما يتعرض ن كانت مغموطة، واعتاد موجودات ىذا المكانا  مفاىيم عديدة و 
ما أو التفكير، أبيئة لبلحتماء والتأمل ىذه ال إلىدراجو بسرعة إأي ضغط يعود  إلى

السفينة الذي يعتقده عالم غريب عالم خارج  إلى( ىي رؤيتو 0911)ــــالقضية الشائكة ل
ينتابو رض حينما األ إلىىو يحاول النزول و ما جعمو يقف  وىذا ،كبير شاسع
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، ن يرى البنايات الشاىقة والشوارع الكثيرة والحركة السريعةأالخوف من ىذا العالم بعد 
خبلل ( في نياية الفمم من خير مع )ماكسحيث يصف ىذا العالم عند حديثو األ

 .ىم يتحاورونالتوسطة لكل شخصية و المقطة 
نيا رحمة إا، جميمة جد   ةمراإنيا أا بالنسبة لي، نيا سفينة كبيرة جد  أ –رض األ

 .كتبياأكيف  عرفأنيا موسيقى ال إنيا عطر شديد التأثير، إطويمة، 
ن قصة ىذا أ ؟وعمى ما يدل ؟ا عمى ذي بدء، كيف تم اختيار اسموعودً و 

عرف اسمو الحقيقي من خبلل الميد، لكنو  ، الذيالذي وجدهاالسم تبدأ من )داني( 
ىو مزيج بين اسم لو، فوضع اسم )داني بودمان تي دي ليمن( و  ةن يسمو نسبأراد أ

تسمية الطفل  إلىانتبو من خبلل الحديث مع زميمو  نوإ، إال اسمو الحقيقيو داني 
ولى ليذا السنة األول من ىو الشير األو ( 0911فكان ) ،بحسب تأريخ العثور عميو

المتفرج  إلىا ومن خبلل عرض الفمم وجدت الشفرات الثقافية طريقي ،القرن في الفمم
ز عمييا بداية الفمم ن القضية الميمة التي ركإإال  ،إلخ. .كسسواراتمتمثمة باألزياء واإل

ات المتتابعة بين مريكا من حيث المقطأىي موضوعة )الحرية( المرتبط تحقيقيا في 
ن أيصال فكرة إوكل ما ظير داخل ىذه المقطات ىو  .ل الحرية والمياجرينتمثا

 التي ىي بالمحصمة الجازذلك الموسيقى والذوق و  إلىضافة ا  مريكا و أالحرية عند 
مريكا تعمل عمى نقل الناس من ن السفينة الممموكة ألأالنيائية تمثل الحضارة بعينيا و 

( االنخراط في ىذا 0911بمد الحضارة، لكن بالنتيجة يرفض ) إلىقل حضارة أماكن أ
  .ا من مستواه التكويني الداخمييضً أوذلك لدوافع منطمقة  ،العالم الحضاري
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غتربة بمستواىا تتحقق الشفرة التكوينية لمشخصية الم -المؤشر الثاني
بوساطة عناصر التي تؤكد بعادىا السيكولوجية والفسيولوجية و أالداخمي من خالل 

  -:التعبير السينمائي
  :المحور الفيسيولوجي –أ 

ويعود ذلك  ،ا يجيد القراءةيضً أعاىة جسدية، وىو  ة( أي0911التظير عمى )
لة ليتأمل المحيط ومنذ الصغر ىو يختار العز  ،نو عممو القراءةأل ؛مربيو إلىبالفضل 

ىذه  ، ولربما تكونذلك ىو يتمتع بالعفوية والمحبة لمغير إلىضف أمن قاع السفينة، 
  .المياجرين البسطاء إلىبسبب انتمائو  و،الصفات الوراثية متواجدة في

  :المحور السيكولوجي –ب 
، موتو إلى( منذ والدتو 0911مور نفسية تعرض ليا )ألقد تعاضدت مجمل 

كي يمتقط من قبل رواد ىذه لذلك و  ؛ولىلزنجي موضوع عمى بيانو الدرجة األيجده ا
  .، بل العكس يحدث عندما يجده الزنجييحدث ن ىذا الإال إالدرجة، 

ليو من الجميع نحو إن المعمومات المغموطة التي تدفع ( م0911يعاني )
مفيد يعرف تحديد واضح و  ذي يقبع خارج المكان الذي ىو فيو، والالعالم ال

  .لممصطمحات التي تعرض ليا
 : ما( يقول لو )ما يسأل داني عن كممةفحينما 

عندما تراىن حصنو في العالم، و حسن األأ: ىي الحصان، حصان السباق، دانيي
  .اعمييا تفوز دائمً 

  .يعرف معنى ممجأ نو الأ إلىة ضافإ
 .طفالأسجن لمن الينجب  :داني

  .نا لوضعوك في السجنأذن لوال إ :0911
  .كذلك يصف لو داني العالم الخارجيو 

  .لخإ. .سماك قرش مفترسةأفيو و نو عالم عتيد إ :داني
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  .مسابقة :عن ذلك ليقول لو (ماكس)اليعرف معنى التحدي _ حين يسأل 
يتأثر بالموسيقى وحساس ومتذوق، فعند سماعو لعزف )ماكس( يحيو وىو 

 ان ىناك فنانً أاليرينا المخرج من ىو الذي يصفق، ليقول لنا  ، حينعمى سطح السفينة
درجة انيمار الدموع  إلىا يتفاعل مع موسيقى منافسو )ممك الجاز( يضً أو  .امتذوقً 
من خبلل تأثره بمن حولو من ناس ىم من ذلك كمو ىو يؤلف موسيقاه ا، واألمتاثرً 

  .شياء العالمأو 
جمل ما أطفتو نحو بنت الفبلح التي يراىا يقاض عاإيمر بتجربة عاطفية عند 

ب منا لمبوح بما يجول في خاطره ، حين يقتر التعبير عن مشاعرهلكنو اليستطيع ، يمكن
قدار تكون ن األإبيدي منيا، إال  حانو عميياألسطوانة التي عزف ىدائيا اإلإا تحديدً و 

ن أ إلىتصرف بخفاء عندما يحاول تقبيميا الو  يةا، لذا يتخذ قرار عدم المواجعائقً 
، حيث تم حست بوجودهألوقت قد ىي بذات او  نيا سوف تراهأن يدرك أبعد يتراجع 

، فعندما تذىب نازلة من خردة لقطات ينظر بيا الواحد نحو اآلتأكيد العبلقة بعده ع
لتختتم  ثون قميبًل فيتحد ،والدىا الفبلح إلىا سبلم ث معيا باعثً دالسفينة يتجرأ ليتح

دم قدرتو عمى اتخاذ قرار بسبب ع ؛ا، ىذا بحد ذاتو ينيكو فينيار عاطفي  الحوار بتقبيمو
ا في مكان الذي كانو ن ينقطع وحيدً أن يستجمع قواه بعد أيحاول  الذيلييا إالذىاب 

ن يتغمب عمى مأساتو أبعد ، و ذ كان صغيرا لكي يتأمل نفسوالذي كان يجمس فيو من
رض، األ إلىخذ قرار اليبوط أممارسة حياتو السابقة ليفاجئ )ماكس( بأنو  إلىليعود 
قاع السفينة بيتو  إلىفييرب منيم ليعود  ،( عندما يبلحقو الزنوج0911خوف ) نتممس

ن ىذا أجة المحوم بين الصناديق و في ثبل ًئاالذي يحس فيو باألمان لنجده مختبول األ
حوم المعمقة في السقف المكان يؤكد الخوف الذي يحس فيو أي عندما نرى ىياكل الم

ما ينزل ا عنديضً أوىو يخاف  .تمك المحظة وىو مثميا في 0911نيا أالمذبوحة وك
رض، حيث الكاميرا تنزل معو نحو واقفا في منتصف الطريق وىو نازل نحو األ

نتيجة لوقوف لمتحول رض، حيث الكاميرا تنزل معو متابعة حركتو لكن عندما تقف األ
رض وترينا وجية نظر خر لتكشف وتؤكد مكانو بين السفينة واألالطرف اآل إلى
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خير معو داخل السفينة )ماكس( عند حديثة األ إلىرض، لكنو سوف يبوح بيا لؤل
  .صوات ىيكميا الحديدي الخاويأالمييكمة و 

، ينأألنيا ليا،  ؛، المدينة مزدحمةرهأيتو، بل الذي لم ألم يروقني الذي ر  – 2222
  .نياية العالم

ن ال أة ونياية مع المدينة الذي يعتقد ثم يقارن بين مفاتيح البيانو التي ليا بداي
  .نياية ليا

ن أتعممت  غادر السفينةأن أستطيع أال ، نا ولدت عمى ىذه السفينةأ :0911
  .غادر السفينةأن أن يغادر جسدي عن أفضل األ حيا بيذه الطريقةأ

عمى اليسار في مكان  0911ثنائية تجمع ماكس عمى يمين و –ع  .ل
صوات ىياكل السفينة الخاوية ومن حوليم أيجمسون عمى حطام و  ا قاع السفينةىتحديدً 

، وعند حديث كل واحد منيم تكون المقطات 0911ا عمى تحديدً ضاءة تكون قميمة و اإل
  .قريبةو بين متوسطة 
  .السمم ليغادر قاع السفينة (ماكس)فعندما يصعد 

  .0911يودع ماكس  – (فوق مستوى النظر) –ع  .ل
 عمق البحر المقطة من خمف ماكس تظير السفينة فيو ماكس عمى المرفأ  –ع  .ل

  .بالغرق من دون بيانو بيدية ثم يحدث االنفجار 0911بعدىا يظير 
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