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alienation of the shape in the feature film contemporary 
 Hamid Dhidan-Mohammad Abd al (1)ضيدان محمد عبد الحميد

 ملخص البحث :

مفهو  التغر   عند الشـكالنين الـروس هـو أزالـة االلفـة وبالتـايل فـان تغر ـ  الشـكل الفيلمـ   عـين إن 
الفيلم سيظهر بأشكا  غري معتادة حس  رفى ومعاجلات اخراجية خمتلفةو فكانت مشكلة البحـ  هـ :   

الكيفيــات الكشــف عـ   ؟و امـا هــد  البحـ  هـو : املعاصـر لفـيلم الروائــ يف ا الشـكل كيـف  ـتم تغر ــ 
و وقــد قســم البحــ  اىل ثالثــة مباحــ : املبحــ  املعاصــر الروائــ  التغر ــ  يف الشــكل الفيلمــ  الــي  ــتم هبــا

امـا املبحـ   الشك  الف ي والشك  الف  ماي و اما املبح  الثاين فكانمفهوم ال غريباالو  حتدث ع  
حقـ   . وقـد خـرج الباحـ  بعـدد مـ  النتـائ  منهـا :الم الجات اال راج ة ل شك  الف  مايالثال  فهـو 

التغر ـ  يف الشــكل الفيلمـ  رف ــة جد ـدة للمضــامن الــي  طرحهـا الفــيلم والـي قــد تكـون متناولــة يف افــال   
 كثرية.

Research Summary:  
The concept of alienation when Alchuklanyen Russians is to remove the 

familiarity and therefore, the alienation of shape filming means that the film 

will be shown ways unusual، according to the visions and processors 

directorial different، was the research problem is : How is the alienation of 

the shape in the feature film contemporary?، Either the goal of the 
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research is : detection modalities that Westernization is made in the shape 

filming a contemporary novelist، the research is divided into three sections 

: the first section talked about the concept of alienation، while the second 

section was the art form and shape filming the third topic is the processors 

purine form of filming. The researcher came out with a number of findings، 
including: alienation achieved in Figure filming a new vision of the 

implications posed by the film، which may be dealt with in many films.  

 مشكلة البحث :
علـــ  مـــر العصـــور تظهـــر بـــن احلـــن واآلخـــر اجتاهـــات نقد ـــة ومجاليـــة متعـــددة يف جمـــاالت خمتلفـــة مـــ  
جماالت االدب والفـ ، ومـ  بـن هـ ه االجتاهـات، الشـكالنية الروسـية، والـي كانـت عالمـة بـارزة يف تـار خ 

دب مبناداهتم بـ )ادبية االدب( مؤكد   ا ية بروز الشكل ليمي وا االدب عـ  سـائر االنظمـة االجتماعيـة اال
والفكر ة االخرى، وقد ظهرت لد هم مصـطلحات نقد ـة ومجاليـة كــ)التحفي ، العنصـر املهـيم ، التغر ـ (، 

ا ــة ومــ  ب يف الفــيلم، ومــا  همنــا يف البحــ  هــو مصــطلد التغر ــ  الــ ي وجــدت تطبيقاتــه يف الشــعر والرو 
ومبــا ان الشــكل  عــد الدعامــة اخلارجيــة حملتــوى أي عمــل فــين، فهــو ال  ــأ  ج افــاً، بــل مبــا  قــرره املضــمون،  
كما ان الشكل  تحق  بفعـل تـنلف عناصـره، وهـ ا التـنلف حيققـه صـان  العمـل. والشـكل الفيلمـ  ميتلـك 

ت للنظـر ان االفـال  املعاصـرة اختـ ت طـاب  التغر ـ  الكثري م  العناصر الي حتق  كيانه، ولك  الشئ امللفـ
 يف الشكل.

 التايل : وم  هنا تبلورت مشكلة البح  لدى الباح  بالسؤا 
 ؟ املعاصر يف الفيلم الروائ  الشكل كيف  تم تغر  
 أهمية البحث: 

)التغر ـ (  تكم  ا ية البح  يف كونه  تناو  موضوع  تناو  بكثرة يف االوسـاط الفنيـة واالدبيـة وهـو 
 املوضـــوع  هـــم الدارســـن وموضـــوع الشـــكل الـــ ي اعتمـــدت اكثـــر االفـــال  يف اعتمـــاد تغر بـــهو لـــ لك فهـــ ا

 .  ا السينما والتلف  ون، وك لك  هم العاملن واملهتمن يف ه ا اجملجما  يف  والعاملن
 أهداف البحث :

  هد  البح  احلايل إىل حتقي  ما  أ  : 
 املعاصر.   الروائ  التغر   يف الشكل الفيلم    تم هباالكيفيات اليالكشف ع  

 حدود البحث : 
 املوضوعية :  تحدد بدراسة التغر   يف الشكل الفيلم  املعاصر.
 .1122إىل عا   2931ال مانية : سيكون جمتم  الدراسة األفال  الي أنتجت م  عا  
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 وربية.املكانية :  تحدد الباح  بدراسة االفال  االمر كية واال
 تحديد املاصطلحات :

 ال غريب لغة : -أواًل 
والغـروب غـروب …  قو  صاح  اللسان حتت مادة )غرب(:    الغرب خـال  الشـرق واملغـرب    

 .(1)الشمس، غربت الشمس تغرب غروبا ومغربا   
 وهنا نستطي  أن نفهم أن احملدد االساس هو )االختال ( بـن جهتـن ومكـانن متباعـد    ـا الشـرق
والغـــرب. واالخـــتال   تحـــدد بالصـــفة كمـــا  تحـــدد باملســـافة الـــي تفضـــ  اىل حمـــدد آخـــر هـــو )البعـــد( أو 

 التباعد بن املكانن، وه ا املعىن االخري  فسره القو  اال  : 
  والغرب ال هاب والتنح  ع  الناس وقد غرب عنا  غرب غربا وأغـرب وغربـه وأغربـه  ـاه. والغربـة    

 (7)لبعد   والغرب النوى وا
مبعــىن آخــر أن الرتكيــ  علــ  )الصــفة(  فضــ  إىل االخــتال  بــن طــريف املقارنــة، يف حــن أن الرتكيــ     

علــ  املســافة  فضــ  اىل )الغربــة( مبعــىن التباعــد عــ  املكــان، و الحــ، أن تعــدد الصــيغ الصــرفية  فضــ  هــو 
ل  الصيغ نصل اىل صـيغي )التفعيـل( و اآلخر اىل تقو ة املعىن وحتد د هو ة الطر  املعين بالفعل. وم  تق

)اإلفتعــا ( أي )التغر ــ ( و)اإلغــرتاب( يف النصــن االتيــن اللــ    ال  رجــان حــا  عــ  املعنيــن املــ كور   
 آنفا و ا : )االختال ( و )البعد(.

 .(6)والتغرب البعد   …   والتغر   النف  ع  البلد. وغرب أي بعد و قا  أغرب عين أي تباعد 
االغــرتاب والتغــرب كــ لك تقــو  منــه تغــرب واغــرتب وقــد غربــه الــدهر.. وغر ــ  بعيــد عــ  وطنــه..   و 

 .(5)واالغرتاب إفتعا  م  الغربة.. وأغرب الرجل صار غر با   
 وإذن ما ميك  استيالصه م  ه ه التعار ف ملادة االغرتاب والتغر   ما  أ  :

ادة )غـــرب( و ـــا االخـــتال  والبعـــد، حيـــ  أنـــه  شـــري اىل حمـــدد   أساســـين  ـــا أصـــل املعـــىن ملـــ .2
 االختال  يف الصفة أو اهلو ة، والبعد يف املسافة واجلهة.

أنـــه  مـــ  مـــادة )التغر ـــ ( و )االغـــرتاب( و )الغربـــة( حتـــت مـــادة غـــرب، و تعامـــل معهـــا مجيعـــا  .1
 باختال  صيغها االشتقاقية مبعىن واحد هو االختال  والبعد.

( االنكلي  ـــة هـــ  الـــي تـــرتجم اىل )اغـــرتاب، نفـــور، Alienationمـــة )امـــا عنـــد الغـــرب فقـــد   تـــرد الكل
( اليهــا تعــين : to( وتعــين املرتادفــات : غر ــ ، اجنــم، وبإضــافة )Alienع لــة(، وهــ  مشــتقة مــ  الصــفة )

                                                       
 .219و  2988بريوت و دار الفكر و  احمليي و لسان العرباب  منظور و  - 1
 .271و ص 2988بريوت و دار الفكر و  احمليي و لسان العرباب  منظور و  -7
 619ص و 2988و بريوت و  حتقي  : مهدي املي وم  و مؤسسة االعلم   نظر العن : الفراهيدي، -6
 226ص مؤسسة النوري للطباعة والنشر و القاموس احمليي ، أباذي والفريوز  -5
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( فمعنــــــاه  بعــــــد، أو حيــــــو  عــــــ ، أو  فقــــــد صــــــداقة وترمجــــــة Alienateخمــــــالف، أو مغــــــا ر. أمــــــا الفعــــــل )
(Alienationاحلرفية )     (4)إذن : ابعاد أو حتو ، أو غربة ع  اجملتم . 

 ال غريب اصطالحا : -ثان ا 
ــــد  وهلــــا بعــــد     ــــات هيجــــل ومــــاركس وفرو  إن مفــــردة )التغر ــــ ( يف العصــــر احلــــد   وردت يف كتاب

فلســف ،    فكــان فرو ــد  ــرى ان هــ ا املفهــو  ملتــبس او مــ دوج  مــ  بــن املــألو  وغــري املــألو  اآلمــ  
كالبيـــت الـــ ي  كـــون آمنـــاً مطمصنـــاً مرحيـــاً او  كـــون مهجـــوراً خميفـــاً مثـــرياً لالضـــطراب، امـــا عنـــد   واملييـــف،

مـاركس وهيغـل فهـو تلــك احلالـة مـ  فقـدان الســيطرة علـ  الـ ات وقـدراهتا وملكاهتــا عنـدما  صـن  االنســان 
وهكــ ا  تحــو  شــيصاً معينــاً ب  ــد انــه بــداًل مــ  ان  ســيطر علــ  ماصــنعه  صــبد مــا صــنعه مســيطر عليــه، 

الســيد اىل عبــد. امــا يف اجملــا  الفــين فقــد اســتيدمه  الكاتــ  املســرح  االملــاين برتولــد بر ــت كــ   كســر 
 .(3)اال ها  االرسط  يف املسرح  

  وكـــان العـــام اجلمـــايل الروســـ  فيكتـــور شكلوفســـك  قـــد ســـاق هـــ ا املفهـــو  يف حـــ  لـــه نشـــره عـــا  
ة(  وهـو تكنيـك فـين  ـتلي  يف اننـا  ـ  ان هلعـل االشـياء ، حتت عنوان )الف  كعملية اصـطناعي2923

 .(8)غري مألوفة، ان هلعل اجلوان  اخلاصة هبا صعبة م  اجل ان    د م  صعوبة واطالة امد ادراكها   
م  هنا نستنت  ان ه ا التنوع  ؤكد عل  ثراء املعىن والداللة هلـ ه املفـردة ممـا ادى اىل تنـوع اسـتيدامها 

عرفيــة امليتلفــة، ولكــ  تبقــ  مســألة مهمــة يف اطــار االشــتقاق اللغــوي العــري والغــري اال وهــ  يف احلقــو  امل
الفروقــات النوعيــة بــن االغــرتاب والغربــة والتغر ــ ، ومــا  هــم الباحــ  هــو التغر ــ  حســ  مفهــو  العــام 

 اجلمايل الروس  شكلوفسك . 
لفة ع  االشـياء حـا تبـدو غر بـة، مهـا وم  هنا  ض  الباح  تعر فه االجرائ  للتغر   )وهو كسر اال

  بلغت درجة التغر   كلية اوج ئية، حا ندرك االشياء املغربة بشكل مغا ر ع   ادراكنا هلا سابقاً(
 لغة :املعاصر 

 و (9) عاصر معاصرة كان يف عصره، والعصري املنسوب إىل العصر السائد عل     عصره  
ت كلمــة املعاصــر وهــ    صــفة اإلنســان أو احلــدث الـــ ي ويف معجــم املصــطلحات العربيــة فقــد جــاء

 تف  وجوده م  غريه يف نفس الوقت، وإذا أطل  أنصر  إىل الوقت احلاضر، كأن  قو  : الروا ة املعاصـرة 
 .(21)مثاًل   

                                                       
 29عري و ص– نظر قاموس اكسفورد انكلي ي  -4
-74و ص 1121و  786سلسلة عام املعرفـة و الكو ـت و العـدد  شاكر عبد احلميد و الغرابة املفهو  وجتلياته يف األدب و -3
73. 

 و 1114  قطوس و املدخل اىل مناه  النقد املعاصر و دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر و االسكندر ة و بسا -8
 .268و ص 2984فؤاد أفرا  و منجد الطال  و بريوت و دار الشرق و  -9
 .113ص و 2939جمدي وهبة وكامل املهندس و معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب و بريوت و مكتبة لبنان و -21
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إذن فــأن املعاصــر  ــرتبي بفــرتة زمنيــة وهــ  حلظــة احلاضــر، الــي ال تعــين بشــكل دقيــ  اللحظــة املعاشــة 
 .(22)ا   متتد أبعادها م  اللحظة اآلنية إىل الفضاء األوس  فضاء العقود م  السنن  احلالية، وإمن

و  ه  الباح  إىل ما تبنته املدارس الشكلية واجلمالية فـرتى إن املعاصـرة   هـ  البحـ  املسـتمر عـ  
 . (21)البنيات اجلد دة يف الثقافة واجملتم   

فه اإلجرائ  عل  أن املعاصر : هو ال م  الـ ي تسـود وم  ه ه التعار ف للمعاصرة  ض  الباح  تعر 
 فيه مفاهيم جد دة وتصبد معروفة لدى اجملتم .

 اإلطار النظري

 المبحث االول : مدخل لفهم التغريب  

 ارتــبي مفهــو  التغر ــ  كمصــطلد نقــدي بالناقــد الشــكل  الروســ  شكلوفســك ، يف حــ  لــه بعنــوان 
د شكلوفسك  ان ما ميـند الفـ  معنـاه هـو قدرتـه علـ  ان  سـقي ، حي   عتق(27) )الف  بوصفه تكنيكاً( 

االلفة ع  االشياء و قـو  بتغر بهـا لري نـا ا اهـا بطر قـة جد ـدة وغـري متوقعـة، ويف رأ ـه ان هـد  الفـ    هـو 
نقل االحساس باالشياء ليس كما نعرفها، وامنا كمـا نـدركها، آ ـة ذلـك ان عمليـة االدراك هـ  غا ـة مجاليـة 

 .(26)وال بد م  إطالة أمدها   حد ذاهتا
لقــــد حــــاو  شكلوفســــك  تطبيــــ  آراءه مــــ  خــــال  دراســــته لروا ــــة لــــورنس شــــتري   املوســــومة )ترســــرا  
شاندي(   حي  تناو  الطرائ  الي  تم هبا تغر ـ  االحـداث املألوفـة بأسـتيدا  تقنيـات االبطـاء واالطالـة 

تـدفعنا الن نوليهـا انتباهـاً عاليـاً فنكـف عـ  إدراك والقط ، وه  تقنيات تقو  بأرجاء االحداث وتطو لهـا و 
، وم  خال  دراسة الروا ة بشئ مـ  (25)املشاهد واحلركات املألوفة إدراكا آليا وب لك نسقي عنها األلفة  

التعمــ  ودراســة البنيــة احلكائيــة،  لقــد حــاو  شكلوفســك  ان  ركــ  اهتمامــه علــ  ذلــك اجلانــ  مــ  البنيــة 
 (24) تظهر فيها عملية التغر   نفسها بأجل  صورها  احلكائية للروا ة الي

وامــا يف خصــوص الشــعر فقــد درســه هــ ا الناقــد حمــاوال تطبيــ  مفهومــه حــو  التغر ــ    لــ ا حــاو  ان 
 كرس اجملاز ومجيـ  الوسـائل االدبيـة اخلالصـة االخـرى كأمنـاط الصـوتية والقافيـة والـوزن، وأسـتيدا  الصـوت 

عنصـراً ذا معـىن بطر قتـه اخلاصـة، كرسـها هلـد  رئـيس واحـد هـو خلـ  الغرابـة  ال لتمثيل املعىن بـل بوصـفها

                                                       
 .218و ص 2987عبد السال  احلسري و النقد واحلداثة و بريوت و دار الطليعة و -22
 .214و ص 2991حسن مخري و بنية اخلطاب النقدي و بغداد و دار الشؤون الثقافية و  -21
 . 86املدخل اىل مناه  النقد املعاصر و مصدر ساب و ص -27
 .9ص نظر ة املنه  الشكل  و ت:ابراهيم اخلطي  و -26
 . 85بسا  قطوس و مصدر ساب  و ص -25
 .41و ص2984تالنس هوك  و البنيو ة وعلم االشارات و ت : جميد املاشطة و بدون دار نشر و بغداد و  -24
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. وعليـه فهـو  ـرف  عمليـة التعو ـد وجعـل مـا هـو مألوفـاً ال مألوفـا، وبالتـايل خلـ  نتـاج شـعري جد ـد (23) 
 ليكون حمل النتاج الشعري ال ي اعتدنا عليه.

روس كــان ســابقاً ملفهــو  التغر ــ  عنــد ومــ  هنــا  ــرى الباحــ  ان مفهــو  التغر ــ  عنــد الشــكالنين الــ
بر شـــت، والـــ ي كـــان  هـــد  اىل   خلـــ  حالـــة مـــ  االنفصـــا  بـــن اجلمهـــور واملســـرح ملنـــ  اجلمهـــور مـــ  
التوحد م  املسرحية ولتمكينه م  ان  نقد املسرحية نقداً بنـاءاً مـ  وجهـة نظـر اجتماعيـة  ، اي ان املسـرح 

 قيقة.وهم و   ان  بق  اجلمهور واعياً هل ه احل
ومــــ  هنــــا  ــــرى الباحــــ  ان الفــــرق واضــــد بــــن التغر ــــ  عنــــد شكلوفســــك  ومــــا بــــن بر ــــت، فعنــــد 

 ت  ببنية العمل الفين، اما عند برشت فله طاب  فلسـف  وهـو  عـين    (28)شكلوفسك    تكنيك فين   
و الوقفـات االبعاد او االنسالخ وهو  سع  اىل تأكيد فصل شيصية املؤدي بوساطة سلسلة م  العوائـ  ا

الي تثري دهشة املتفرج وتثري عقله بداًل م  اثارة خوفه وشح  وجدانه، وم  هنا كانت دعوة بر شـت ضـد 
 .(29)املسرح االرسط  االندماج  اال هام    

وال  ر ــد الباحــ  يف االســتطراد يف مفهــو  التغر ــ  عنــد بر شــت بقــدر االهتمــا  هبــ ا املصــطلد عنـــد 
لوفسك  بال ات ال ي نادى بـه اواًل، والـ ي  عتـرب حـ  مفهومـاً  نسـجم مـ   الشكالنين الروس وعند شك

كافة االعما  االدبية والفنية بل خمتلف جماالت احلياة االنسانية، بل انه حاجة حياتية ملحـة، وهنـا حيـاو  
اد االسـرة البح  ان   كر مثـااًل للتوضـيد وان  عتـرب خـارج نطـاق املوضـوع، فاحليـاة العائليـة اليوميـة بـن افـر 

قــد تطاهلــا الرتابــة وخصوصــاً بــن الــ وج وال وجــة، حــا تبــدي حياهتمــا مملــة جــراء تراتبيتهــا، ولكــ  حتتــاج اىل 
تصر  تغـري مـ  هـ ه الرتابـة، كـأن  ـا  الـ وج هبد ـة اىل زوجتـه، او  رتبـا سـفرة اىل مكـان، او  قومـا بشـراء 

غـري متوقــ  يف البيـت  غـري مــ  الرتابـة الــي شـئ مجيـل وامــن للبيـت، بـل ان حــا اخلـرب السـئ وحــدوث شـئ 
تنتاب حالة البيت، وتأكيداً عل  ه ا الرأي  قو  د فيد لودج )التعـود  لـتهم االعمـا  واملالبـس واالثـاث، 
وال وجة، واخلو  م  احلروب، والف  موجود كيمـا  ـتمك  املـرء مـ  اسـتعادة االحسـاس باحليـاة، انـه  وجـد  

، وبنـــاءاً علـــ  ذلـــك  ـــ  ان  ـــتم   (11)ا حتـــس ولـــيس كمـــا هـــ  معروفـــة   كيمـــا حيـــس املـــرء باالشـــياء كمـــ
التغر   لالشياء حا تكتس  م  جد د ادراكاً مجالياً نبتعد مـ  خاللـه عـ  ادراكنـا االعتيـادي هلـا، وهلـ ا  
كــان ارتبــاط العمــل االدي والفــين بــاالدراك االنســاين حمــي اهتمــا  الشــكالنين الــروس   ان تلقــ  االعمــا  

دبية  كون بأدراك مجالية اشـكاهلا احملدثـة بفعـل الفروقـات والسـمات الـي متي هـا عـ  غـري االعمـا  الفنيـة اال
وال  ســـتقيم امـــر االدراك الفـــين حـــا  ـــرد مـــ  عاد تـــه الن االدراك املـــرتبي باحليـــاة اليوميـــة بســـب  مألوفيتـــه 

                                                       
 .84بسا  قطوس و مصدر ساب  و ص -23
فنـون واآلداب و سلسـلة عـام شاكر عبد احلميد و الغرابة املفهو  وجتلياته يف االدب و الكو ت و  اجمللس الوطين للثقافـة وال -28
 .14و ص 1121املعرفة و 
صاحل سعد و االنا واآلخر ازدواجية الف  التمثيل  و الكو ت و اجمللس الوطين للثقافة والفنون االداب و سلسلة عام املعرفة  -29
 .236و ص

 م  االنرتنت. -11
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بــة واالثــارة، واصــبد ضــم  املــدركات  صــبد ادراكــاً اليــاً  ، فمــا مــا اصــبد االدراك عــادة ذهبــت عنــه الغرا
اليومية املألوفة الي ال تـوح  باللمسـات اجلماليـة، فالغر ـ  حيتـاج اىل التأمـل يف حـن ان املـألو  ال حيتـاج 
اىل ذلك، ومعىن ه ا ان االدراك لدى املتلق  كلما طا  وقته ووجـد فيـه صـعوبة زاد مـ  تفاعلـه مـ  العمـل 

يــه، وهــو مــا ذهــ  اليــه شيكلوفســك  يف قولــه   العمــل  بــدع فنيــاً علــ   ــو حمــاواًل ادراك تفاصــيله او معان
 .(12) عاق فيه ادراكه وحيدث اقوى تأثري ممك  م  خال  بطئ االدراك  

ان مفهـــو  التغر ـــ  مـــ  املفـــاهيم الـــي اثـــارت جـــدال واســـعاً يف االوســـاط الفنيـــة واالدبيـــة، هلـــ ا هلـــد ان 
يف مياد   خمتلفة، وهل ا ذه  بع  الدارسن اىل ان   مفهـو  التغر ـ  تأثرياهتا مستمرة اىل وقتنا احلاضر و 

قـــد مهـــد لنشـــوء رف ـــة جد ـــدة يف القـــراءة والتلقـــ ، النـــه  تـــيد للمتلقـــ  مـــ  خـــال  عمليـــة االدراك تكـــو   
دالالت جد ــدة والتفاعــل مــ  الــن  تفــاعاًل ا ابيــاً  ســمد لــه بــأدراك الشــكل الفــين ادراكــاً متميــ اً  تجــاوز 

 .(11)التعر  السطح  عليه   مرحلة
 يف الرسم حـاولوا نل  الكثري م  الفنون، حي  هلد ان التعبري عكما ان ه ا املفهو  قد الق  بظالله 

تصو ر احلياة بشكل معد   تماش  م  نظرهتم ورف تهم اليها، وه ا ما أكـده رسـامهم التعبـريي بـو  كيلـ  
 رى( مبعىن انـه  سـتيد  نـ ع االلفـة عـ  االشـياء الـي اعتـدنا )ال  نسخ الف  ما  رى، وامنا  عل ما ال  رى 

حالـة جد ـدة حيـ  تكتشـف مبعـىن اخـر، وكمـا  قـو  )ا ـر (   فالوسـيلة املهجـورة ال تلقـ   إلضفاءرف تها 
. وعلـــ  هـــ ا (17)يف البحــر بـــل تعـــاد يف ســياق منـــاق  جد ـــد، وهبــ ا تصـــبد ممكنـــة االدراك مــرة اخـــرى   

 الــروس منصــبة بالدرجــة االســاس حــو  الشــكل ومــا لــه مــ  ا يــة يف نالشــكالنياالســاس كانــت تنظــريات 
ـــروزه يف شـــكل مغـــا ر يف كســـر ـــات التلقـــ  او  حالـــة عمليـــة اعـــادة تشـــكيله وب ـــي تـــوثر يف عملي االعتيـــاد ال

ــاً مــا  طــرء علــ  الشــكل وال حيتــاج اىل تغيــري اجلــوهر   ان عمليــة حتو ــل  القــراءة، علــ  ان هــ ا التغيــري غالب
، بـاإلدراكشكل اىل شكل جد د ه  ليست عمليـة اضـفاء معـىن جد ـد للشـكل وامنـا هـ  مسـألة تتعلـ  ال

ة حـا ندركـه بشـكل مجـايل ولـيس تـان الشكل حينما  ستهلك نكون حاجة اىل اعادة صـياغة وازالـة مألوفي
 .(16)آيل  

د  طبــ  علــ  كــل وبنــاءاً علــ  ذلــك ميكــ  ان  مــل الباحــ  نتيجــة ملــا ورد ان التغر ــ  مفهــو  متجــد
مفــردة مــ  مفــردات احليــاة ولكنــه وجــد تطبيقاتــه يف االدب والفــ ، ومــا  عنينــا هــو الفــ  الســينمائ  الــ ي 
سيحاو  الباح  ان  فصله يف املبحـ  الثالـ  اخلـاص بتغر ـ  الشـكل الفيلمـ ، والـ ي  عـين حصـيلة ملـا 

                                                       
للدراســـات والبحـــوث االنســـانية واالجتماعيـــة و نيـــوت  و نظر ـــة االدب يف القـــرن العشـــر   و ت : عيســـ  العـــاكوب و عـــن  -12
 .16و ص 2994القاهرة و 
و  1112حمســـ  حممـــد عطيـــة و نقـــد الفنـــون مـــ  الكالســـيكية اىل عصـــر مـــا بعـــد احلداثـــة و دار الفكـــر العـــري و مصـــر و  -11

 .256ص
 .253. نفس املصدر الساب  و ص-17
 . 215و ص 2994ر الكت  العلمية و بريوت و كامل حممد رج  عو ضة و مقدمة يف علم الف  واجلما  و دا -16
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اكنــا للشــكل ادراكــاً مجاليــاً ال اليــاً، عرفنــاه مــ  التغر ــ  هــو عمليــة ازالــة االلفــة عــ  الشــكل لكــ   كــون ادر 
 وه ا ما دعا اليه اصحاب النظر ة الشكلية والي سيحاو  الباح  التطرق اليها الحقاً.

 المبحث الثاني : الشكل الفني والشكل الفيلمي  

إن أو  مــا  تبــادر للــ ه  يف دراســة الشــكل هــو اجلمــ  بــن الثنائيــة )الشــكل واملضــمون( حيــ  اثــارت 
 ائية الكثري م  اجلد  والدراسة يف خمتلف الدراسات األدبية والفنية.ه ه الثن

وحيـــ  اننـــا  ـــاو  ان نفصــــل بـــن الشـــكل واملضـــمون اال انــــه يف احلقيقـــة، ال ميكـــ  تصـــور عمــــل او 
مشاهدته وإمكانية الفصل بينهما، ولك  ال بأس بدراستها كاًل عل  حدة مـ  اجـل التصـنيف والتحليـل   

صطلح  الشكل واملضمون هو يف استيدامها نسبياً حي   فيدان يف الفـرز املؤقـت ان أحس  استيدا  مل
للجوانــ  احملــددة يف العمــل الفــين مــ  اجــل دراســة ادق، ان مثــل هــ ا الفــرز غــري الطبيعــ  هــو فــرز مفتعــل 

 .(15)بالطب  لك  ه ه الوسيلة تعطينا دائماً روا ة مفصلة اكرب يف العمل الفين بصورة عامة 
االســاس فدراســة الشــكل واملضــمون كــاًل علـ  حــدة هــ  ملعرفــة اخلصــائ  املميــ ة لكــل مــ   وعلـ  هــ ا

هــ    املفهــومن مــ  اجــل التعــر  اكثــر   فشــكل أي عمــل فــين هــو الصــورة الــي  عــرب هبــا عــ  معــىن هــ ا 
 .(14)العمل، اما معناه ومغ اه فه ان نطل  عليهما لفظاً : املضمون   

ن  ان هنــاك تــأثري كبـري للمضــمون يف تغيــري ذهنيــة النــاس ، امــا ارســطو واملضـمون كمــا عــرب عنــه افالطــو 
ال ي أهـتم بالشـكل كثـرياً، بـل أعـاره عنا ـة كـربى فوضـ  لـه القواعـد التفصـيلية مـ  خـال  دراسـته للمأسـاة 

، وهنـاك وصـف مجيـل  عـرب فيـه ابـ  خلـدون عـ  (13)الشعر ة، فحدد شكلها ال ي  نبغ  ان تكـون عليـه  
ه باملضمون حي   قو    فاملعاين موجودة عند كل واحد ويف طوع كل فكر منها مـا  شـاء الشكل وعالقت

و رض ، فال حيتاج اىل صناعة او تأليف الكال  للعبارة عنها، بل اللف، هو احملتاج للصناعة، فكمـا االواين 
ف اجلـــودة يف الــي  غـــرت  هبـــا مــ  البحـــر منهـــا آنيـــة الــ ه  والفضـــة واخلـــ   واملـــاء واحــد يف نفســـه وختتلـــ

.  وعلــ  العمــو  فــأن املضــمون وان اختلفــت بعــ  االفكــار ولكنهــا تنبــ  (18)االواين ال بــأختال  املــاء   
مــ  حقيقــة واحــدة وهــ  االنســان، فــاخلو  واحلــ  والكــره واحلر ــة واالضــطهاد وغريهــا مــ  املواضــي  هــ  

املشـرتك يف كـل االعمـا  الفنيـة  متكررة من  فجـر التـار خ ولكـ   عـرب عنهـا بوسـائل واشـكا  خمتلفة،فالشـئ
. وقـد ختتلــف هـ ه االشـكا  الفنيــة مـ  فــ  (19)هـو الشـكل   هــو اهليصـة الـي تظهــر مالمـد العمــل الفـين   

اىل آخر كالرسم والنحت واملوسق  واملسرح والسينما وغريهـا، ولـيس غر بـاً ان  ظهـر الشـكل واملضـمون يف 
ئـ  ملشـهد مسـرح  او القـارئ لقصـة الميكـ  لـه اثنـاء تلقيـه حالة تالحـم، أي ان السـام  للموسـيق  او الرا

                                                       
 .17و ص 2982لودي جانيي و فهم السينما و ت : جعفر عل  و دار الرشيد و بغداد و  -15
 .162و ص 2985شفي  البقاع  و االنواع االدبية م اه  ومدارس و مؤسسة ع  الد   للطباعة والنشر و بريوت و  -14
 .161و ص  2985 اه  ومدارس و مؤسسة ع  الد   للطباعة والنشر و بريوت و شفي  البقاع  و االنواع االدبية م -13
 514و ص 2934اب  خلدون و املقدمة و دار الكت  و بريوت و  -18
 .76و ص 2981عل  شل  و الف  واجلما  و املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوز   و بريوت و  -19



 

 التغر   يف الشكل الفيلم  الروائ  املعاصر 
 

627 

العمل ان  فصل بينهما و قو  ان ما اراه شكال فقي، فالعالقة بينهما عالقـة جوهر ـة   املضـمون يف الفـ  
حيدد ماهية الشكل ال ي  د  االفكار الكامنه فيه والشكل ال ي  قـ  عليـه االختيـار ال  صـل منفـرداً وال 

. (71)فسه بقدر ما    ان  كون جتسيداً وتعبرياً واداة ا صا  موظفة توظيفـاً فنيـاً مفيـداً   ظهر م  اجل ن
وم  هنا نـدرك ا يـة الشـكل، وعلـ  هـ ا االسـاس ادرك الشـكالنيون الـروس هـ ه احلقيقـة وربطوهـا بعمليـة 

قـد غـريت الكثـري مـ   االدراك لدى املتلقـ ، ويف احلقيقـة ان هـ ه النقلـة النوعيـة الـي احـدثتها هـ ه املدرسـة
املفاهيم حـو  مسـألة الشـكل واملضـمون علـ  اعتبـار   ان الشـكالنين الـروس او  مـ  تـدخل وأخـل مببـدأ 

 : (72)الشكل واملضمون املعهود من  ارسطو   
وان حاولنــــا ان نبتعــــد عــــ  دراســــة املضــــمون والرتكيــــ  علــــ  مســــألة الشــــكل الــــي هــــ  مــــدار البحــــ ، 

 تكون م  عدة عناصر وه ه العناصر خمتلفة م  ف  اىل آخر، فعناصر الشـكل  فبالتأكيد ان الشكل الفين
يف اللوحـــة ختتلـــف عـــ  عناصـــر الشـــكل املســـرح ، وبالتـــايل ا ضـــاً ختتلـــف ا يـــة تلـــك العناصـــر مـــ  حيـــ  

، فـاللون  (71)استيداماهتا وطـرق التعبـري فيهـا،   وهـ  عناصـر بنائيـة  توقـف علـ  وجودهـا كيـان الشـكل  
الظل والضوء واملنظور والفضاء قـد تكـون عناصـر مشـرتكة يف معظـم الفنـون ولكـ  تفتقـر اللوحـة والتكو   و 

اىل الصوت مثال وباملقابل فاملوسيق  تفتقر اىل اللون او االضاءة، فه ه العناصر هـ  الـي حتقـ  الشـكل   
العناصـر وعليـه وهو بـ لك  تحقـ  بفعـل تـنزر عناصـره، وهـو  تيـ  صـفته مـ  الكيفيـة الـي تـنظم هبـا تلـك 

 ــ  ان  كــون هنــاك نظــا  او تنظــيم حيكــم أجــ اء الشــكل لكــ   تحقــ  للشــكل بنــاءه و ــ  ان  كــون 
، فالفنــان ال  قــو  بصــناعة شــكله بشــكل (77)هنالــك مــنظم لتلــك األجــ اء ومــتحكم بالنظــا  وهــو الفنــان  

هــو لــيس هــيكاًل  جــ ايف عشــوائ  بــل  ــأ  هــ ا الشــكل ليعــرب عــ  افكــار او مضــامن ومــ  هنــا فالشــكل
خارجياً أجو ، بل هو معرب ع  مضمون، والفنان ال ي  ر ـد ان  قـد  عمـاًل سـو   نطلـ  مـ  مضـامن 

م هبــا و فكــرة العمــل و بــدأ بــالتيطيي للكيفيــة الــي  قــد  هبــا هــ ه االفكــار، أي بالشــكل املناســ  الــي  صــ
ي يف الواقــ    املرحلــة ال هنيــة وفيهــا افكــاره، اذن فالشــكل ميــر مبــرحلتن اساســيتن لكــ   تيــ  كيانــه املــاد

 ــتم تنظــيم الشــكل علــ  وفــ  عمليــة حتليليــة تركيبيــة للتصــورات ال هنيــة، ومرحلــة االهلــاز وفيهــا  ــتم تنظــيم 
 .(76)الشكل عل  وف  تشكيل مادي لتلك التصورات   

ان  قــد  شــكال ولــو حاولنــا تطبيــ  هــ    املــرحلتن يف جمــا  العمــل الســينمائ  هلــد ان امليــرج اذا اراد 
فيلميا معينا عليه ان  ستوع  االفكار واملضامن الي  ر د ان  نطل  منها الن ، ومـ  ب  بـين تصـوراته ملـا 

                                                       
 .63و ص 2981ح، للنشر و بغداد و كما  عيد و مجاليات الفنون و دار اجلا -71
عامر فتحـ  مجيـل الغرا بـة و و التحـوالت الدالليـة واعـادة تشـكيل املـادة الفيلميـة اخلـا  يف الفـيلم الروائـ  و رسـالة ماجسـتري  -72

 .53وص 1111غري منشورة و جامعة بغداد و كلية الفنون اجلميلة و
 كات  العري و القاهرة و هربرت ر د و معىن الف  و ت: سام  خشبة و دار ال -71
إ هــاب امحــد عبــد الرضــا و خصــائ  الشــكل يف منحوتــات مرتضــ  حــداد و حــ  منشــور و جملــة االكــادمي  و كليــة الفنــون  -77

 .224و ص 1119و  51اجلميلة و العدد 
ة الفنــون إ هــاب امحــد عبــد الرضــا و خصــائ  الشــكل يف منحوتــات مرتضــ  حــداد و حــ  منشــور و جملــة االكــادمي  و كليــ -76

 .224وو ص 1119و  51اجلميلة و العدد 
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 الساد  عشر ال  د

 

ســيكون عليــه الفــيلم، فــامليرج  ــرج العمــل يف ذهنــه و لــ  شــكال فيلميــا يف ذهنيتــه ومــ  ب  ســده مــ  
وط وتكـــو   واضـــاءة وتصـــو ر ومونتـــاج خـــال  ادواتـــه مســـتغال بـــ لك كـــل العناصـــر املتاحـــه لد ـــه مـــ  خطـــ

وصوت وفضاء وغريهـا، وهلـ ا  صـاب الكثـري مـ  امليـرجن اهلـواة باالحبـاط حينمـا  ططـوا لشـكل فيلمـ  
معن يف ذهنيتهم ال م  تفاجصوا بالنتائ  حينما  شاهدوها كو م ال ميتلكون االمكانيات الكافيـة لتـأهلهم 

صـــورة، وبالتـــايل ضـــياع املضـــمون الـــ ي انطلقـــوا مـــ  اجلـــه، يف توظيـــف عناصـــر الشـــكل وابرازهـــا بأحســـ  
فالشــكل  قــد  خدمــة كبــرية للمضــمون يف حالــة تنظيمــه، ومــ  املعــرو  ان الوســيي التعبــريي للســينما هــو 
الصورة الفوتغرافية املتحركة الي تكون عل  شـكل لقطـات داخـل املشـهد الواحـد والـي تأخـ  شـكل الفـيلم 

اج الــ ي  كــون الشــكل االخــري لتلــك املــادة فــالفيلم هــو   شــر ي ســليلو دي الســينمائ  عــ  طر ــ  املونتــ
تنبسي عليـه صـور فوتغرافيـة سـاكنة متتابعـة تبـدو عنـد عرضـها علـ  الشاشـة يف حركـة مسـتمرة تسـري بـداف  

.و ومــ  هنــا تــتلي  نظر ــة منســرتبرج الــ ي  قــو  عنهــا   (75)القــوى الدراماتيكيــة للفكــرة املــراد عرضــها   
نـــا الصـــورة املتحركـــة قصـــة انســـانية بالتغلـــ  علـــ  اشـــكا  العـــام اخلـــارج  وهـــ  املكـــان وال مـــان تقـــ  علي

والسببية و ضبي االحداث عل  اشكا  العام الداخل  وهـ  االنتبـاه والـ اكرة واخليـا  واالنفعـا ... تصـل 
واملظهـر اخلـارج   ه ه االحداث اىل االنع ا  الكامل ع  العام العمل  ع  طر   الوحدة الكاملة للحبكـة

، اما ار امي، فأنه  ظهر اهتمامه بالشكل م  خال  مقارنته باالشكا  الفنية االخـرى، فيقـو    اننـا (74)  
ال  ــتم مجاليــاً بالبطاقــات الرب د ــة كفــ  واملارشــات املوســيقية كموســيق  والســرتبيت  كــرق ، حيــ   ــرى ان 

حد ا فقي استيداماً مجاليا، وه ه الوظيفة الفنيـة لكل م  االشكا  الفنية استيدامات متعددة ولك  ال
 .(73)ه  الي عادة جتعلنا نرك  عل  الشكل نفسه   

و شري أر امي يف حد ثـه عـ  موضـوعة التفكـري البصـري وهـو حماولـة فهـم العـام مـ  خـال  لغـة الشـكل 
 او العقلية. والصور عل  ان هناك نوعن م  املعرفة،  ا املعرفة احلدسية واملعرفة ال هنية

  وحتــدث املعرفــة احلدســية يف اجملــا  االدراكــ  الــ ي تتفاعــل فيــه القــوى بشــكل  تســم باحلر ــة   ومــ  
ذلــك كمــا اشــار الباحــ  ســابقاً مــا حيــدث مــثاًل عنــدما حيــاو  شــي  مــا إدراك الصــورة الســينمائية فأنــه 

امليتلفـة هلـ ه الصـورة كاالشـكا  سيحيي بصر اً باملنطقة الي  شتمل عليـه اطـار الكـادر و ـدرك املكونـات 
واخلطوط والكتل واملمثلن وااللـوان والـد كور وغريهـا، وبـ لك فهـو  سـتقبل الشـكل الكلـ  باعتبـاره نتيجـة 

 تفاعل بن ه ه العناصر جمتمعة وليس كاًل عل  حدة.
، وهنـا  ـرى اما املعرفة ال هنية او العقلية فهو دراسـة التفاصـيل واجـ اء العمـل وفحـ  العالقـات بينهمـا

الباحــ  ان هــ    الصــنفان قــد  تحققــان ضــم  مســتوى ادراكــ  واحــد ولكــ  هــ ا املســتوى  ــا  ضــم  
مراحل، فـأذا شـاهد املتلقـ  فيلمـا سـينمائيا فأنـه قـد  نظـر اليـه للوهلـة االوىل ضـم  املسـتوى االو  فيحتـاج 

                                                       
 .23و ص 2992مصطف  حسن و ف  الفيلم و القاهرة و دار الفكر العري و  -75
 2938ج.داديل اندرو و نظر ات الفيلم الكربى و ت:جرجيس فؤاد الرشيدي و القـاهرة و اهليصـة املصـر ة العامـة للكتـاب و  -74
 .76و ص

 .77و ص 2953ائ  و ت: صالح التهام  : القاهرة و دار الفكر و بودوفكن و الف  السينم -73
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 الوحــدات الصــغرية املكونــة وفهــم عمليــة الــرتابي بــن هان  شــاهده اكثــر مــ  مــرة لكــ  حيــاو  دراســة اجــ اء
 للعمل، م  العلم ان لكل فيلم مستوى معن م  الصنعة وبناء العناصر،

ان ه ا الرتكي  ال ي  تحدث عنـه ار ـامي قـد  ؤسـر املشـاهد بدرجـة مـا الن املشـاهد او  مـا  ـرى علـ  
اىل درجــة مقبولــة الشاشــة فأنــه  ــرى شــكاًل وعمليــة تــ وق العمــل هبــ ه املشــاهدة حتتــاج اىل مشــاهد ميتلــك 

حساً ومعرفة بعناصر اللغة السـينمائية الـي تكـون الشـكل الفيلمـ ، ومـ  هنـا بـدأ االخـتال  واضـحا لـدى 
امليرجن يف مسألة معاجلة الشكل وابرازه بطر قة تؤثر يف املتلق ، فمسرحية هاملت قد عوجلت الكثر م  

كــل مــرة، هــ ه االشــكا  امليتلفــة ختــرب عــ  ثالثــة عشــر مــرة يف الســينما لكنهــا ظهــرت كأشــكا  خمتلفــة يف  
 مرجعيات كثرية ميتلكها كل خمرج حا تبدو ا ا مرتبطة باسلوب امليرج يف احيان كثرية.

وللشــكل وظــائف عد ــدة وان اختلفــت اســاليبه وعناصــره ووســائله التعبري ــة، فهــو كمــا  قــو  جــريو     
 اجتـاه معـن، وكـ لك  رتـ  عناصـر العمـل علـ  ستولينرت   ضـبي ادراك املشـاهد و رشـده و وجـه انتباهـه يف

 .(78) و م  شأنه ابراز قيمتها احلسية والتعبري ة وز ادهتا   
والفــ  الســينمائ  قــد  ــت  خباصــية جتعلــه مــ  الفنــون املميــ ة بشــكله ذلــك انــه  مــ  اغلــ  الفنــون    

شكل كبـري النـه ميتلـك عناصـر حتت مظلته وهل ا مس  بالف  الساب ، وميتاز بشمولية وتفرع عناصر شكله ب
مـ  االفكـار وجعلـت الكثـري    ـدصوتية وصور ة، ه ه الشمولية والتنوع جعلته مـ  الفنـون االكثـر جتسـيداً مل

مـ  الفنـانن املعـروفن بـأن  لتجـأوا اىل الفـ  السـينمائ  ال ــم  ـدون فيـه ظـالتهم وحتقيـ  افكـارهم الـي قــد 
و ر واالضاءة والصوت واملكان والتمثيل واملونتاج واللون واملاكياج تعج  باق  الفنون ع  جتسيدها،ان التص

والــد كور وغريهــا كلهــا عناصــر مكونــة للشــكل حيتــاج امليــرج الكثــري مــ  الدرا ــة واخلــربة واملوهبــة لتوظيفهــا 
 بالشكل ال ي  د  الفيلم.

 المبحث الثالث : المعالجات االخراجية للشكل الفيلمي  

علـــ  مـــا ورد فـــان امليـــرج ميلـــك الكثـــري مـــ  اخليـــارات مـــ  اجـــل تقـــدمي الشـــكل بالتأكيـــد وتأسيســـا    
الفيلم  املناس  وال ي م  خالله  قد  رف ته وكل ما  ر د قوله يف الفـيلم، ولكـ  التطـور العلمـ  احلاصـل 

ظهــور تيـــارات  ذلــك يف كافــة جمــاالت احليــاة، والتعقيــد الــ ي حيصــل يف مفـــردات حياتيــة كثــرية اضــف اىل
ال حصــر هلــا جعلــت مــ  الفــيلم الســينمائ   )ان بقــ  علــ  حالــه مــ  التقــدمي الكالســيك  للقصــة  وافكــار

ومعاجلتهـــا بشـــكل اعتيـــادي( ال  لـــم حاجـــة املتلقـــ  واجملتمـــ  عمومـــاً و باالضـــافة اىل ان عناصـــر الشـــكل 
دأ مبــ حيقــ الفيلمــ  البــد وان تســتيد  بشــكل مبــدع وخــالق حــا  ســتطي  امليــرج ان  كســر املــألو   و 

التغر   ال ي حتدث عنه الباحـ  يف املبحـ  االو ، وهلـ ا هلـد ان الكثـري مـ  امليـرجن قـد تنبـه اىل هـ ا 
االمر وراح  ستيد  ه ه العناصر بطر قة او بأخرى حا  نف  ع  الشكل الفيلم  حالة التكرار واملألوفية 

االعتيـاد علـ  االشـياء( كمـا حتـدث  الي قد تسب  امللل لدى املشـاهد باالضـافة اىل ان هـ ه احلالـة )حالـة
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عنها الباح  يف املبح  االو  جتعل م  املشاهد  نظر اىل العمل و دركه ادراكاً آلياً وليس مجاليـا، واحلـا  
ان العصــر الــ ي نعــيش فيــه حيتــاج اىل الكثــري مــ  التأمــل و ــ  ان نقبــل علــ  االشــياء بــتمع  شــد د، فلــم 

نــا حادثــة، بــل  عرضــنا اىل هــ ة عنيفــة تطــا  الفكــر واخليــا  علــ  حــد  عــد الفــيلم  ــروي لنــا قصــة او  نقــل ل
ســواء، ومــ  هنــا تنوعــت املعاجلــات االخراجيــة للشــكل الفيلمــ  مــ  خمــرج اىل اخــرو بــل ان امليــرج الواحــد 

 لد ه عدة حلو  اخراجية م  فيلم اىل اخر.
وان خترجـــه مـــ   ان  ضـــ  بعـــ  املؤشـــرات الفـــال  حاولـــت ان تغـــرب الشـــكل هنـــا حـــاو  الباحـــ     

هلــد انـــه اســـتيد  االضــاءة واللـــون بشـــكل  (فرانـــك ميللـــر)مألوفيتــه، ففـــ  فــيلم )مد نـــة اخلطيصـــة( للميــرج 
ملفــت للنظــر ففــ  كثــري مــ  املشــاهد قــد اســتيد  اللــون االســود واالبــي  ولكنــه يف الوقــت نســفه  ــربز لنــا 

 ، قد استهل امليرج هب ا التصـميم  خلضراو ها ايفقي لون شفاه البطلة باللون االمحر واحياناً مالبسها وعين
اللـــوين بدا ـــة الفـــيلم ولـــ ا فأنـــه ســـيهيأ املتلقـــ  يف ان ميعـــ  النظـــر وأن  ســـتعد الجابـــات عد ـــدة ســـيطرحها 
الفـــيلم، هـــ ا االســـتيقال املبكـــر للحـــواس هـــو غا ـــة امليـــرج لشـــد املتلقـــ  منـــ  الوهلـــة االوىل و ـــ  يف زمـــ  

عرضـه صـالة السـينما فحسـ  وهلـ ا فأسـر املشـاهد منـ  اللحظـة االوىل الفضائيات، فالفيلم م  عـد مكـان 
 اغا ة  توق اليها كل امليرجن، وهل ا هلد ان اغل  االفال  حتاو  ان ترك  عل  املشاهد االسـتهاللية ملـا هلـ
ي م  أ يـة يف اهتمـا  املتلقـ ، ولسـنا االن يف صـدد مناقشـة الفـيلم واالفكـار الـي  ر ـد طرحهـا بالقـدر الـ 

 ـتم فيهـا الكشــف عـ  مكـام  عمليــات كسـر االلفـة يف الشــكل الفيلمـ ، كـ لك يف املشــهد الـ ي  هــرب 
فيه )مار ( م  الشرطة فأن اجلروح الي طالت وجه )مار ( و د ه فكان هلا لون الد  االمحر، فيما ظهـر 

، عــدا الــد  الــ ي لنــا يف املشــهد الــ ي كــان فيــه الشــرط  )هارجتــان( وهــو مشــهد باالســود واالبــي  كــامالً 
  سيل م  )هارجتان( وكان لونه ابي .

يف فيلمه )مانـدريل( يف الكثـري مـ  املشـاهد االضـاءة الـي  (تر ر)اما االضاءة فقد استيد  امليرج      
 تبدو اضاءة مسرحية وتتحرك االضاءة بشكل مكشو  م  حركة املمثل.

فقــد اســتيد  زوا ــا تصــو ر غــري  (ي جيليــا تــري )امــا مــ  ناحيــة التصــو ر، ففــ  فــيلم )براز ــل( للميــرج 
مألوفة، فال وا ا املنيفضة للتصو ر اذا ما صورت الشي  قد تعط  انطباع لقوة ه ا الشي  او سـطوته 

وكـ لك يف فـيلم  واال ان امليرج هنا م  ك  معنياً هب ا بـل كـان اسـتيدامه هلـ ه ال او ـة هـو إلضـفاء الغرابـة
 (زوو  اوت)لتصــو ر مــ  االعل ، صــور الوجــه بلقطــة قر بــة ب  ســح  ( حيــ   ســتيد  الفــيلم ايل)مانــدر 

 . حا  ر نا اللقطة بعيدة جدا م  االعل
فــيلم )حيــاة ليــو  واحــد( بلقطــات كبــرية لطفــل  رضــ  مــ  صــدر امــه  ابتــدأامــا حجــو  اللقطــات، فقــد 

و  فــرتة بقــاء هــ ه اللقطــة ب وا ــا خمتلفــةو وكــ لك يف فــيلم )اهلــادئ(  بــدأ الفــيلم بلقطــة كبــرية لعــن فتــاة وتطــ
عل  الشاشةو و تم م ج ه ه اللقطـة بلقطـة لوجـه الفتـاة ب  ـتم تالشـ  وجـه الفتـاة شـيصاً فشـيصاً حـا  ظهـر 

ويف فـــيلم )ميالنكوليـــا(  ومشـــهد آخـــر ولكـــ  تبقـــ  عـــن هـــ ه الفتـــاة يف احـــد اجـــ اء الكـــادر اىل ان ختتفـــ 
رية لــرأس فتــاة، والفتــاة ســاكنة غــري متحركــة، كمــا ان و  ظهــر املشــهد االســتهاليل بلقطــة كبــ(تر ــر)للميــرج 

اىل انــه  ر نــا يف عمــ   باإلضــافةالــراس غــري مكتمــل يف الصــورة وهــو امــر غــري مــألو  يف قــوانن التكــو  و 
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الكادر م  سكون ه ه الفتاة، اشياء تسقي مـ  اعلـ  الكـادر اىل االسـفل هلهـل ماهيتهـا وان امعنـا النظـر 
غريهــا تســقي بشــكل مســتمر، ان هــ ا املشــهد او املشــاهد الــي تليهــا تــنم عــ  قــد نكتشــف ا ــا طيــور او 

استيدا  تكو نات وحجو  لقطات غري مألو  ملا عهـدناه يف بـاق  االفـال ، كمـا ان اعتمـاد امليـرج علـ  
تكو نات ه  اقرب اىل الف  التشكيل  منها اىل الفيلم  ـوح  بـأن امليـرج حيـاو  ان  سـتعن بفنـون اخـرى 

 الشكل الفيلم  باالضافة اىل كسر املالوفية فيه. إلثراء
امـــا مـــ  ناحيـــة حركـــة الكـــامريا ففـــ  فـــيلم )دوم فيـــل( حيـــ  ان الكـــامريا تتحـــرك بشـــكل عفـــوي وهـــ  

ثل محممولة وبأهت ازات واضحة، بل واحيانا تتحرك الكامريا حا ا ا تصور املمثل والهتتم بالتكو نات، فامل
كه الكـامريا ومـ  ب ترجـ  اليـه، او ان املصـور  سـتيد  )زوو  ان و زوو  اوت(  ري احلوار واثناء حواره ترت 

 ملرات عد دة يف اللقطة الواحدة.
وهنــاك مــ  قســم الشاشــة اىل جمموعــة مــ  التقســيمات، ففــ  فــيلم )حيــاة  ــو  واحــد( اذ قــا  امليــرج 

احملكمـــة عليهمـــا  بتقســـيم الشاشـــة اىل قســـمنو فالشـــاب وصـــد قته بعـــد ان  قـــتال احـــد االشـــياص حتكـــم
  زمـ  الفـيلم   عمـد امليـرج اىل تقسـيم مـ 76باالعـدا  صـعقاً بالكهربـاء، وحينمـا  نفـ  احلكـم يف الدقيقـة 

الشاشة اىل قسمن لري نا كيف  تم التنفي  عل  كليهما، و ستمر استيدا  التقسيم اىل  ا ة الفـيلم حينمـا 
مــ  االحــداث بعــد حماكمتهمــا، فكــل شاشــة تظهــر   تمعــا الفتــاة والشــاب يف مكــان مــا، اذ جتــري جمموعــة

قصة احد ا وما  ري له، وك لك يف فيلم )اهلادئ( حينما  قو  الشاب مبمارسة اجلنس م  عشيقته  قو  
 امليرج بتقسيم الشاشة اىل امانية اقسا  بشكل دائري تبدو ا ا كشكل موشور.

ن تقــدمي حــدثن يف نفــس الوقــت هــو ومــا دمنــا يف احلــد   عــ  تقســيم الشاشــة حيــ   ــرى الباحــ  ا
نــوع جد ــد مــ  الســرد قــد  كشــف عــ  طبيعــة جد ــدة للفــ  الســينمائ . ويف نفــس املوضــوع أي موضــوع 
الســرد حــاو  امليــرج يف فــيلم ) ا ــة عالقــة( ان  ســرد قصــة تعــرض حبيبــة البطــل اىل احلــادث اكثــر مــ  مــرة 

الفيلم قد ركـ  بطر قـة ركيكـة او انـه  عـاين  وبتغيري بع  االحداث حا  شعر املشاهد ومنهم الباح  ان
 ما.       خلالً 

اما م  ناحيـة املكـان ففـ  فـيلم )دوم فيـل( فقـد اسـتيد  امليـرج املكـان املسـرح و او مسـرحة املكـان 
السينمائ و فقد اصبد املكـان يف هـ ا الفـيلم فاقـداً لبنيتـه الواضـحة املعـامو حيـ   ـد املشـاهد نفسـه امـا  

د املعام،حيـ  ان املد نـة قـد خططـت بالطباشـري والبيـوت بـال جـدران اال القليـلو كمـا ان مكان غري واضـ
و (ســــا  مينــــدس)الــــد كورات هــــ  اشــــبه بالــــد كورات املســــرحيةو ويف فــــيلم )اجلمــــا  االمر كــــ ( للميــــرج 

وت اطالقة الرصاص ونشـاهد راسـه وقـد سـالت الـدماء منـهو صفحينما  قتل االب يف  ا ة الفيلم ونسم  
 يف آن واحد  فصل بينهما جدارو الفتاة ابنة املقتو  مـ  عشـيقها يف غرفـة مـ  ن خمتلفن ر نا امليرج مكان

لقطة ألشجار باللون االسود واالبي ، وما دا  احلد   ع  ه ا الفيلم فقد استيد  امليرج هنا الصـوت 
، ولكـ   عمـد امليـرج بشكل غري مألو  حي  نسم  صوت االطالقة الكثر م  مرة وه  اطالقـة واحـدة

ان  عيــد ال مــان )الوقــت الــ ي اطلقــت بــه الرصاصــة( لــريي املشــاهد يف هــ ا الوقــت ماكــان  فعلــه كــل  اىل
 شي  م  اقرباء املقتو  يف ه ا الوقت،ابنته، عشيقته، زوجته.  
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امــــا اســــتيدا  املونتــــاج، فالكــــل  عــــر  ان هنــــاك قواعــــد للمونتــــاج علــــ  كــــل خمــــرج مراعاهتــــا وان      
قــد مت التمــرد  ( ــراتر )( للميــرج ســوداو ةتلفــت االســالي  يف طــرق االســتيدا  ولكننــا هلــد ان يف فــيلم )اخ

ـــه اللقطـــات غـــري متسلســـلة ولـــيس فيهـــا أ ـــة  علـــ  هـــ ه القـــوانن مـــ  خـــال  القطـــ  احلـــاد والـــ ي تبـــدو في
، كمـــا ان انســـيابية، فـــالقف ات بـــن اللقطـــات واضـــد وخصوصـــاً يف مشـــهد الـــ وج وال وجـــة وهـــم يف غـــرفتهم

القط  حيـدث اثنـاء احلركـة قبـل ان تكتمـل، حـا  بـدو للمتلقـ  ان الفـيلم فيـه خلـل تقـين او ربطـت لقطاتـه 
و ففـ  الوقـت الـ ي  شـتد (ترينس مالـك)بصورة عشوائية، وك لك يف فيلم )اخليي االمحر الرفي ( للميرج 

إثنــاء مــا  ــرك  احــد اجلنــود يف املعركــة القتــا  بــن اجلــيش االمر كــ  واجلــيش االملــاين ويف قمــة هــ ا القتــا  و 
 قطــ  امليــرج اىل زوجتــه وهــ  يف غرفتهــا و صــورها بالصــورة البطيصــة وهــ  جالســة، ومــ  ب  قطــ  اىل هــ ه 
ال وجــة وهــ  يف الســاحل جبانــ  البحــر ب تنــ   اىل البحــرو ان هــ ه اللقطــات تبــدو للمتلقــ  ال ربــي فيهــا 

 ( قد تكون لغا ات ز ادة االدراك. slow motionركة البطيصة )ولعل امليرج  ستيد  يف ه ه اللقطات احل
ان ه ه االستيدامات ت كرنا باملقولة التالية   ان الفنان ال  سيئ اىل الواق  كثريا حن حيرفه و غري م  
شكلهو فع  طر   التحر ـف  وسـ  ماد ـاً يف الواقـ  مـ  االمنـاط البصـر ة يف عقـو  املشـاهد   حـا ميكـنهم 

الواقــ  مــ  جد ــد بوســائل م نتعودهــا وال نتوقعهــا ناجتــة عــ  منــاظر الفتــة تــؤثر يف االشــياء العاد ــة  ان  ــروا
 . (79)والي م نرها م  قبل عل  اعيننا بتأثريات جد دة  

بقيت نقطة مهمة وجوهر ة اراد الباح  ان  لفت النظر اليها ما دمنا نتحدث ع  الصوت، فجمهـور 
لف وجود الصوت، وهل ا فحينما  قد  فلم صامت يف ه ا الوقـت  عتـرب أد املشاهد   وكما هو معرو  ق

شيصاً غري مألوفاً عل  االطالق وان كانت االفـال  يف بـدا ات السـينما صـامتة، أي ان اضـفاء الغرابـة وعـد  
املألوفيــة لـــيس ناشــصاً مـــ  انــك تـــأ  باجلد ــد الـــ ي م تــره العـــن او م تســمعه االذن بـــل هــو عمليـــة كســـر 

قاعــدة الــي اعتــاد النــاس عليهــا، وبتعبــري اخــر ان املســألة مرتبطــة بالعصــر الــ ي  عيشــه النــاس. ففــ  فــيلم ال
ـــ ي انـــت  حـــد ثا  ـــان( ال وحـــاز علـــ  جـــائ ة االوســـكار، الفـــيلم صـــامت و ســـتيد  العنـــاو    1122)الفن

الشــكل يف الوقــت  املكتوبــة، وان كــان هــ ا األمــر مألوفــا يف عصــر الســينما الصــامتة اال إننــا م نــألف هــ ا
 احلاضرو كما انه استيد  الوان االسود واالبي  عل  طو  زم  الفيلم. 

 مؤشرات اإلطار النظري
 بعد ان اكمل الباح  االطار النظري خرج ببع  املؤشرات الي ستكون أداة للتحليل :

 كل عناصر الشكل الفيلم  متاحة لدى امليرج يف ان حيق  فيها التغر  .  -2
 ان كثرية  لجأ امليرج اىل التغر   يف الشكل البراز مضامن جد دة ملوضوعات مألوفة.يف احي -1
ال  ضــ  التغر ــ  يف الشــكل الفيلمــ  اىل معــا ري او قواعــد وامنــا  ــرتبي بــالفرتة ال منيــة الــي  عــرض -7

 فيها الفيلم.

                                                       
 . 232و ص 1122بان جبار خلف و منط  السينما التجر بية و املؤسسة العامة للسينما و دمش  و  -79
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 تحليل العينة
 فيلم  )اجلدار(

 اخراج : اآلن باركر
  و، كيت و نسلتبطولة : ليوناردو دي كابر 
 الكات  : جيمس كامري

 ك  ع اصر الشك  الف  مي م احة ل ى الم رج في ا  يحقق ف ها ال غريب  -5
مـ  خــال  مشــاهدة الفـيلم  ســتطي  املشــاهد او الناقـد ان  ــتلمس وبشــكل واضـد ان امليــرج اســتيد  

 بع  العناصر املرئية والسمعية بشكل م  ألفه ومنها :
زوا ا التصـو ر ويف املشـهد االسـتهاليل الـ ي بـدا بـه الفـيلم، قامـت املنظفـة بأخـ  التصو ر، فم  خال  

)املكنســـة( وضـــغطت برجلهـــا علـــ  احـــدى العـــتالت يف اجلهـــاز، فقـــا  بتصـــو رها مـــ  االســـفل وهـــ  تقـــد  
 قدمهاو وم  ب تصبد بكامل قدمها عل  عدسة الكامريا فيصبد ظال  و نته  املشهد.

مـا  عـر  ان هنـاك لقطـة تأسيسـية للمشـهدو ومـ  ب  ـتم تنو ـ  االحجـا   اما حجو  اللقطـات، فعـادة
 واللقطات، اال ان امليرج يف ه ا املشهد ابتدأ بلقطة قر بة جدا ليد املمثل وبيده سيكارة.

،  يف املشهد الـ ي ظهـر هاما م  ناحية اللون فقد استيد  امليرج اللون االمحر وال ي سيطر عل  كل
 حوض السباحة يف الدقيقة الثانية عشر م  الفيلم. فيه البطل  تع ب يف

امــا مــ  ناحيــة الصــوت، فقــد اســتيد  امليــرج هنــا املوســيق  والغنــاء بشــكل ملفــت للنظــر، فلــم  كــ  
الغنـاء يف كثـري مـ  املشـاهد شـارحة  أجـواء الغناء جمرد مصـاحبة للصـورة او اضـفاء جـو عـا  ، ولكـ  كانـت

ة ســرد ة قــد تكــون غــري مألوفــة،  ســتطي  املشــاهد ان  ســتنت  لالحــداث وكاشــفة عــ  الشيصــيات وبطر قــ
جمموعــة مــ  التفاصــيل مــ  خــال  االغــاين ولوالهــا لغابــت الكثــري مــ  التفاصــيل واصــبحت مبهمــة، ففــ  

م  الفيلم نرى طفل م  امه يف الكنيسة، اال  تدعو وتبكـ  والطفـل  لـبس املالبـس العسـكر ة  27الدقيقة 
ن مـا ختربنـا كلمـات االغنيـة عـ  قصـة هـ ا الطفـل بشـكل غـري مباشـر اذ تقـو  و لع  بطائرة بيـده، وسـرعا

)اي ملـاذا بـالرغم مـ  ذلـك م تعـد ايل، اي ملـاذا عنـدما رحلـت م تأخـ ين معـك( مـ  هنـا كشـفت االغنيـة 
 ع  قصة الطفل وامه.

املوســيق   كمــا ان الكثــري مــ  االنتقــاالت بــن املشــاهد اعتمــد امليــرج فيهــا علــ  املوســيق  وخصوصــاً 
الصــاخبة، ومـــ  هنـــا كـــان عمـــل املونتـــاج مبـــا احتـــوى علــ  اكثـــر مـــ  طر قـــة يف االنتقـــا  ميتلـــك الكثـــري مـــ  
الغرابة، فمشهد رك  الشـباب والشـابات  نتقـل مباشـرة اىل مشـهد قتـا  وحـروب وانفجـارات ب  رجـ  اىل 

لقطـات ومشـاهد خمتلفـة الشباب وكيف تتم االعتقاالت يف صفوفهم، كما نشاهد يف مشـاهد اخـرى ربـي 
زمانيـــا ومكانيـــاً، بـــل ا ـــا غـــري مرتبطـــة احيانـــا حـــا مـــ  ناحيـــة احلـــدث، مـــثاًل لقطـــة لطفـــل  لـــبس املالبـــس 
العســكر ة، قطــ  المــراة نائمــة علــ  ســر ر يف احلد قــة، لقطــة لقطــة تنظــر اىل طــائر، وهكــ ا  ــد املشــاهد 

 نفسه اما لقطات غري مرتابطة.
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ب م  معن فالطفل نراه  نظـر يف املـرآة وهـو  لـبس املالبـس العسـكر ة ومـ  ك لك فان امليرج م  تقيد 
ب نشاهده وقد اصـبد رجـال ومـ  ب  ظهـره امليـرج طفـاًل يف السـر ر ب  ظهـر وهـو شـاب، والكثـر مـ  مـرة 
 ــتم االنتقــا  بــال م  دون مراعــاة لتلــك االنتقــاالت وحصــرها ضــم  قــوانن معينــة. وهلــ ا حيتــاج الفــيلم اىل 

 ي  شد د حا نعر  جمموعة م  تفصيالت الفيلم.ترك
استيد  الرسـو  املتحركـة، فالطـائر الـ ي  طـري مـ  احلد قـة  تحـو  اىل  29كما ان امليرج يف الدقيقة 

طــائر آخــر مرســو  بطر قــة الرســو  املتحركــة ، وال  ر ــد الباحــ  هنــا اخلــوض عــ  اســباب اســتيدا  امليــرج 
ع البحــ  وهــو حتقيــ  التغر ــ  يف الشــكل كــون ان اســتيدا  هــ ه للرســو  املتحركــة بقــدر مــا  هــم موضــو 

 الرسو  ودجمها م  التمثيل  عترب امراً غري مالو . و ستمر عرض الرسو  املتحركة الكثر م  عشر   دقيقة. 
امـــا املكـــان فقـــد اصـــبحت املدرســـة مـــثاًل مكانـــاً م  ألفـــه احـــد، حيـــ  اصـــطف الطـــالب علـــ  شـــكل  

 د  امليرج املاكياج والتجميل حا ظهر الطالب بشكل  تلف متاماً.كما استي عسكر ة. كراد س 
م  هنـا  ـد الباحـ  ان امليـرج يف هـ ا الفـيلم اسـتيد  بعـ  العناصـر يف حتقيـ  التغر ـ  يف الشـكل 

 الفيلم . 
في اح ا  كث ر  ي ج  الم رج الى ال غريب في الشك  البرا  مضام   ج يا   لموضاوعات  -4
 .م لوفة

ار مبـــا نالـــه مــــ  شـــهرة وطـــرح افكـــار ورفى جد ــــدة، اال انـــه يف احلقيقـــة م  قـــد  موضــــوعة فـــيلم اجلـــد
جد ــدة، فموضــوعة احلــرب، وآثارهــا املــدمرة علــ  اجملتمــ  ومــا ختلفــة مــ  و ــالت وكــوارث اقتصــاد ة ونفســية 
واجتماعيـــة وغريهـــا، مواضـــي  قـــد مت طرحهـــا بشـــكل مســـتمر وخصوصـــاً يف االفـــال  الـــي تناولـــت موضـــوعة 

حلرب، وخصوصاً افال  ما بعد احلرب العاملية الثانيـة، اذن مـا اجلد ـد يف فـيلم اجلـدار، اجلد ـد هـو الشـكل ا
الــ ي ظهــر فيــه واســتطاع مــ  خاللــه ان  ــؤطر هــ ه املواضــي  املالوفــة و عــل املشــاهد  ركــ  و رتقــ  و تــأم 

، ولـو حـاو  أي مراقـ  ان و شارك، لقـد طـرح الفـيلم مجلـة مـ  املواضـي  ضـم  عنـوان رئيسـ  وهـو اجلـدار
حيص  ه ه املواضـي  وكـم هـ  متداولـة السـتطاع ان حيصـ  املصـات بـل االال  ولكـ  هنـاك بالتاكيـد طـرح 
جد ــد، مــثاًل الكثــري مــ  االفــال  الــي ادانــت احلــرب ودعــت اىل احــرتا  االنســان وبشــا االســالي ، اال ان 

ف تســيل )كامليــاه اآلســنة( وتســقي يف اجملــاري امليــرج يف احــد مشــاهد الرســو  املتحركــة  ظهــر الــدماء كيــ
كما ان امليرج استيد  حركـة الطـالب و للداللة عل  رخ  ه ه الدماء واهانة البشر بصورة غري مسبوقة

وهــم ميشــون علــ  شــكل اســتعراض عســكري للداللــة علــ  ان احلــرب جتعــل مــ  اجليــل ذات طبيعــة قاســية 
 تجه الطلبة م  اعلـ  املكـان و تسـاقي الواحـد تلـو االخـر  وحتطم مستقبلهم، وه ا ما اكده امليرج حينما

 يف )ماكنة لثر  اللحو ( و رج م  اجلهة املقابلة ه ا اللحم.  
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ال ي ضااع ال غريااب فااي الشااك  الف  مااي الااى م اااي ر او قواعاا  وانمااا ياارتب  بااالف ر  الزم  ااة  -4
 .ال ي ي ر  ف ها الف  م

ركــة الــي اســتيدمها امليــرج يف هــ ا الفــيلم، قــد اســتيدمت هنــا  تســاء  الباحــ  لــو ان الرســو  املتح
الكثر م  مرة قبل عرض فيلم اجلدارو هل كـان مـا فعلـه امليـرج مـ  اسـتيدامه لتلـك الرسـو   عتـرباً تغر بـاً، 
وهـل ان كــل اسـتيدا  للرســو  املتحركــة هبـ ه الطر قــة  عـد تغر بــاً، أي مبعــىن اخـرو هــل  سـتطي  احــد النقــاد 

ســينما ان حيصــ  وحيصــر العناصــر الــي شــكلت احملصــلة النهائيــة للتغر ــ  لو املهتمــن مبجــا  االســينمائين ا
يف ه ا الفيلم و علـه قانونـاً او معيـاراً لكـل مـ  اراد ان  غـرب الشـكل الفيلمـ ، هـل ان زوا ـا التصـو ر الـي 

ألو ، بالتأكيـد استيدمها امليرج اصبحت قاعدة لكل م  اراد ان  ستيد  زوا ا التصـو ر بشـكل غـري مـ
ان مســـالة اخضـــاع أي عنصـــر مـــ  تلـــك العناصـــر الصـــور ة والســـمعية الي قـــانون ســـيحتم وضـــعها ضـــم  
ضوابي واشرتاطات وبالتايل تؤسس حالة م  االعتياد والتكرار، فالقانون  ل   حالة م  التكرار واال ملا كان 

عليــه ان ال  تقيــد جبملــة مــ  االمــور، وال  عــين قانونــا، وبالتــايل اذا اراد امليــرج ان  فلــت مــ  حالــة املالوفيــة 
 التغر   هو اخلروج عل  القوانن بالضبي ولك  هو عملية ترتيبها بشكل آخر.

يف مشـاهد كثـرية وجــدنا امليـرج  ســتيد  مشـاهد اعتياد ــة ال غرابـة فيهـا، ولكــ  املسـألة هــو انـه كيــف 
غر  ، هـ  ليسـت عمليـة دمـ  عنصـر   صر ليحق  التا رك  جمموعة م  العن ان ستطي  أي صان  عمل 

يف الكيميـــاء النتـــاج مركـــ  معـــرو ، بـــل هـــ  عمليـــة اســـتيدا  لعـــدد ال حيصـــ  مـــ  االحتمـــاالت إلنتـــاج 
 شكل فيلم  غري مألو  حيق  للميرج ما  ر د ان  وصله للمتلق .

 النتائج :

 -  اآلتية :عل  ضوء مامت حثه م  مناقشة وحتليل العينة الفلمية توصل الباح  اىل النتائ
       حتقــ  التغر ــ  مــ  خــال  توظيــف بعــ  عناصــر الشــكل الفيلمــ  بشــكل غــري مــألو ، وال  شــرتط  .2

 يف ذلك عنصر م  ه ه العناصر كاالضاءة واللون والتصو ر واملكان وغريها.
اغلــ  االفــال  املعنيــة بالبحــ  كــان فيهــا التغر ــ  ضــم  مشــاهد معينــة او لقطــات متفرقــة ولــيس يف  .1

 بأكمله.الفيلم 
عــادة مــا  كــون التغر ــ  يف الشــكل يف املشــاهد االســتهاللية او املشــاهد االوىل للفــيلم لتحقيــ  حالــة  .7

 التحفي  الفكري والعاطف  لدى املشاهد. 
حق  التغر   يف الشكل الفيلم  رف ة جد دة للمضامن الي  طرحها الفيلم والـي قـد تكـون متناولـة  .6

 يف افال  كثرية.
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