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 ملخص البحث

التؽٌرات االجتماعٌة التً تطرأ على المجتمعات البشرٌة حقٌقة أصٌلة تشمل كل مقومات الحٌاة وتصٌب النظم والعالقات 

والمعاٌٌر األخالقٌة واالجتماعٌة ، وتختلؾ المهارات االنسانٌة. فمع تعاقب الحٌاة تتطور وتتؽٌر األقكار تختلؾ القٌم 

البشرٌة وتتؽٌر سرعة وإٌقاع الحٌاة ، وتتنوع المشاكل والمعوقات ،وتختلؾ القدرة على التأقلم والتمسك بالعادات والتقالٌد 

 المجتمعٌة ، وتتبدل القضاٌا والمشروعات التً تلتؾ حولها المجتمعات.

تعرض المجتمعات البشرٌة لمجموعة من العوامل منها ما هو ثقافً أو اقتصادي أو سٌاسً . تحدث هذه التؽٌرات نتٌجة 

وبما أن الفن بشكل عام هو وسٌلة تعبٌر ووسٌلة اتصال ، والسٌنما هً الوسٌلة األكثر جماهٌرٌة واألكثر قدرة على 

 من أسباب هذه التؽٌرات وخاصة السلبً منها.الوصول لكافة المستوٌات الثقافٌة واالجتماعٌة لذا ٌنظر إلٌها كسبب رئٌسً 

 -مشكلة البحث:

عادة ما تشٌر أصابع اإلتهام إلى السٌنما فٌما وصلت إلٌه المجتمعات وخاصة العربٌة من تؽٌرات سلبٌة على كافة 

مستقاه من الواقع  المستوٌات األخالقٌة والفكرٌة والثقافٌة ... وفً المقابل ٌدافع السٌنمائٌن عن الصورة السٌنمائٌة بأنها

التً تتأثر به. ولهذا كان البد من دراسة دور الصورة السٌنمائٌة اإلٌجابً والسلبً على المجتمعات العربٌة ومحاولة فك 

 شفرة هذه الجدلٌة التً اقترن ظهورها مع بداٌة ظهور الفن السابع.

 -هدف البحث:

 .نؾ فً الفٌلم السٌنمائً على المجتمعٌهدؾ البحث إلى دراسة  تأثٌر المحتوى البصري لمشاهد الع

 -فروض البحث:

تطوٌع اللؽة البصرٌة للصورة السٌنمائٌة ٌعمل على توجٌه مشاعر المتلقً وإستالب وعٌه وتعطٌل مبادئه األخالقٌة  .1

 بشكل جزئً.

ؼٌر مباشرة إذا تم تصوٌر مشاهد العنؾ على الشاشة بشكل ٌضفً الواقعٌة والمصداقٌة علٌها فإن ذلك ٌؤدي بطرٌقة  .2

 التأثٌر فً المشاهد  وتؽٌٌر سلوكه بشكل سلبً.

تكثٌؾ مشاهد العنؾ وتكرارها فً األفالم السٌنمائٌة ٌؤدي إلى بناء أجٌال تنظر إلى العنؾ الواقعً فً الشارع بشكل  .3

 من االمباالة واإلعتٌادٌة. 

 -منهج البحث:

 تلعبه الصورة السٌنمائٌة فً التاثٌر على المجتمع. تنتهج الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً لدراسة الدور الذي

 العنؾ ، جرائم المحاكاة ، الرقابة السٌنمائٌة ، الفنون السمع بصرٌة، العنؾ الخالص -الكلمات المفتاحٌة:
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Abstract: 

Social transitions in human societies are a confirmed fact that happen in all life aspects and 

affect all human systems and relationships. 

 As life continues; ideas develop, moral values and standards transform, human skills evolve, 

life speed and rhythm change, problems and obstacles vary, the ability to adapt and maintain 

the social traditions and customs alters; and the social issues and interests differ. All the above 

changes happen because human societies always encounter many factors; whether cultural, 

economical or political. And because art in general is a prime expressive tool and 

communication method; and as cinema is the most popular and capable method that can reach 

all cultural and social levels; it is regarded to be a main reason for these social changes, 

especially the negative ones. 

Problem: 

Cinema is usually accused to be the reason for the negative social changes, on all ethical, 

intellectual and cultural levels; especially in Arab societies; on the other hand; cinema 

specialists defend it by indicating that the cinematic image is derived from reality and 

influenced by it. 

Thus; it is important to study the positive and negative impact that cinema causes in the 

Egyptian society in specific; and try to decode this dialectic that emerged ever since the 7
th

 art 

was created. 

Objective 

The research aims to study the visual content of violent scenes in films; and their impact on 

the Egyptian society. 

Research hypotheses: - 

1. Adaptation of the visual language of the cinematic image works to direct the feelings of the 

recipient and the absorption of consciousness and the disruption of ethical principles in part. 

2. If the scenes of violence are depicted on the screen in a way that confers realism and 

credibility on them, this will indirectly affect the viewer and change his behavior negatively. 

3. Intensifying the scenes of violence and its repetition in filmmaking leads to the 

construction of generations that look at the real violence in the street in a manner of 

indifference and habituation. 

Research Methodology: - 

The study follows the analytical descriptive approach to study the role played by the 

cinematic image in influencing society. 

key words:- 

Violence, simulated crimes, cinematic censorship, audiovisual arts, pure violence 

 :مقدمة

تستقً السٌنما قوتها من كونها الشكل الفنً األقرب إلى نسٌج الحٌاة اإلجتماعٌة، ومن كونها الفن الجماهٌري األكثر قدرة 

على مخاطبة الجمهور بلؽة ٌستطٌع فهمها والتفاعل معها ، فهً على عكس  كثٌر من الفنون التً تستهدؾ النخبة  فإن 

المختلفة مهما تفاوتت مستواٌتهم الثقافٌة أو اإلجتماعٌة أو العمرٌة. "الفٌلم السٌنما قادرة على الوصول إلى الجماهٌر 

بوصفه منتجاً ثقافٌاً ذا طبٌعة خاصة تمٌزه عن معظم المصادر الثقافٌة األخرى التً تتخذ أشكاالً مختلفة والتً تحتاج 
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ٌحد من تأثٌرها فً قطاع كبٌر من لتوفر قدر من التأهٌل لدى المتلقً مما ٌعوق إنتشارها على نطاق واسع وهو ما 

 (70،ص 7)المستفٌدٌن." 

فال تحتاج   (43ص ،4)"فالسٌنما ٌرافقها بالفعل بساطة الخطاب التً تستدعً أقل جهد ممكن من جانب من تتوجه إلٌه." 

فهً تعد من السٌنما من المتلقً أي مؤهالت أو مهارات فً التعامل معها، وهنا تكمن أهمٌتها وخطورتها فً نفس الوقت 

أكثر الوسائل قدرة على التأثٌر فً المتلقً ومن أهم روافد تشكٌل الوعً الثقافً للمجتمعات كما أنها أحد مصادر تشكٌل 

 قٌم المجتمع وعاداته سواء بالسلب أو اإلٌجاب وٌعتمد ذلك على وعً القائمٌن على هذة الصناعة. 

مام علماء اإلجتماع والنفس واإلتصال بالسٌنما وتأثٌرها على المتلقً وقد واكب ظهور األفالم السٌنمائٌة وإنتشارها إهت

ودراسة الدور الذي تؤدٌه فً تؽٌٌر سلوك المجتمع والتأثٌر على القٌم اإلجتماعٌة واألخالقٌة وفاعلٌتها فً تشكٌل الوعً 

ناً سمعٌاً وبصرٌاً تصل إلى كافة والثقافة للمجتمعات بشكل عام بما تمتلكه من أدوات فاعلة ونافذة، "فهً بحكم كونها ف

المستوٌات الثقافٌة واإلجتماعٌة ، لذا فهً أداة مهمة من أدوات التؽٌٌر اإلجتماعً وتنمٌة الوعً الثقافً أو العكس فٌمكن 

استخدامها كسالح مدمر لتصبح قوة خطٌرة ومضللة تعمل على ؼرس مشاعر ومعاٌٌر سلوكٌة تحارب الجهود الرامٌة إلى 

، ومن المنطقً أن تأثٌر األفالم على (9، ص1)من النواقص اإلجتماعٌة وإرساء الخلق اإلجتماعً الصحٌح." التخلص 

األفراد والجماهٌر وقدرتها على تؽٌٌر سلوكه أو مفاهٌمه أو رؤٌته لألمور الحٌاتٌة تختلؾ من فرد َخر حسب المستوى 

 التعلٌمً والثقافً والبٌئة التً ٌنتمً إلٌها.

من أن النظرة أو المفهوم السائد عن األفالم السٌنمائٌة أنها وسٌلة من وسائل التسلٌة والترفٌه إال أنه ثبت "من وبالرؼم 

خالل الدراسات والبحوث التً اهتمت بقٌاس تأثٌر األفالم على المشاهدٌن أنها أكثر أنواع المصادر السمعٌة والبصرٌة 

ٌدة التً تستحوذ على انتباههم من خالل توظٌفها للصوت والصورة والحركة تأثٌراً على المشاهدٌن نظراً لجاذبٌتها الشد

 (58، ص1) والمؤثرات الموسٌقٌة."

فمن خالل البناء الدرامً للفٌلم ٌكتسب المشاهد معلومات وسلوكٌات وأفكار ومفاهٌم تؤثر على سلوكه وتؽٌر رؤٌته    

أو العكس حسب ما ٌقدم فً السٌاق الدرامً للفٌلم. ومن هنا ٌتضح لألمور الحٌاتٌة مما ٌسهم إما فً رفع مستواه الثقافً 

عمرها القصٌر قدرتها على التأثٌر فً المتلقً حٌث "تحظى  أن السٌنما وسٌلة إتصال ال ٌستهان بها أثبتت خالل سنوات

ٌة الوعً لهؤالء بقطاع عرٌض من المستفٌدٌن أو الجماهٌر تمثل مصدراً مهماً من مصادر بناء التكوٌن الثقافً وتنم

 (10، ص7)المستفٌدٌن. " 

" السٌنما وسٌط مهم لتوصٌل األفكار وأن أهمٌة الصورة المتحركة بإعتبارها أداة للرأي العام ال ٌقلل منها إنها مصممة 

 (64، ص 2)من أجل الترفٌه باإلضافة إلى التعلٌم." 

" تشٌر معطٌات الواقع إلى وجود زٌادة ملحوظة فً القدرة التربوٌة لوسائل اإلتصال واإلعالم المختلفة ومنها األفالم 

 (54، ص7)بأنواعها نظراً لقدرتها على اإلسهام فً تشكٌل الرأي العام وتوجهات المجتمع بصورة واضحة." 

، تقدم لنا سلوكه، وتتحاٌل على مشاعرنا وتثٌرها وتؤثر فٌها  فالخطورة فٌها أنها ال تقدم لنا أفكار اإلنسان وفقط بل

فالُمشاهد تحت تأثٌر الفٌلم  ٌكون مستلباً إلى حد كبٌر حٌث تؽلب الحالة الحسٌة على حالة الوعً الذي تمكنت قدرة 

كر فً هذه الصورة على خفض درجة تواجده إلى حدوده الدنٌا حٌث أن العواطؾ فً موقع المتفوق والمهٌمن على الف

 الحالة وبالتالً ٌكون من السهل التأثٌر على المشاهد. 

"األفالم مصادر للمعلومات العامة هذه المعلومات ٌكتسبها المتلقً من خالل مشاهدته للفٌلم ٌكتسبها نتٌجة تقدٌمها ضمن 

فً رفع مستواه الثقافً أو العكس السٌاق والبناء الدرامً للفٌلم وترتبط بالموضوع الذي ٌعالجه الفٌلم وبالتالً تسهم إما 

 (58، ص 7)حسب ما ٌقدم وٌكتسب من معلومات " 
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 1930ومع إدراك الصناع األوائل للسٌنما دورها الكبٌر فً التأثٌر على المجتمع تم إطالق ما سمً بمٌثاق هاٌر عام 

فً أمرٌكا وأحتوى هذا  وهو إتحاد منتجً وموزعً األفالم   MPPDAبدعم من إتحاد الصورة المتحركة األمرٌكً 

 المٌثاق على مجموعة من القواعد التً ال تمنح الهٌئة ختمها ألي فٌلم ٌتجاوز أو ٌنتهك هذه القواعد وأهمها :

"ال ٌتم انتاج أي فٌلم ٌقلل من المعاٌٌر األخالقٌة لدى من ٌشاهدونه ومن ثم فإن تعاطؾ الجمهور ٌجب أال ٌتوجه مع  .1

 ة أو الشر.الجرٌمة أو األفعال الخاطئ

ٌجب تقدٌم المعاٌٌر الصحٌحة للحٌاة وعدم السخرٌة من القانون الطبٌعً أو الوضعً وال ٌتوجه تعاطؾ الجمهور مع  .2

 (74، ص 2)إنتهاك أي من هذه القوانٌن ." 

رات وهو ما ٌؤكد إلتفات صناع السٌنما من العقود األولى إلى أن المواقؾ اإلنسانٌة تتأثر وتتؽٌر نتٌجة لبعض المؤث

الخارجٌة المحٌطة ومن أكثرها تأثٌراً السٌنما ولهذا أقر صناعها بهذا العبء والمسئولٌة عن اَثار والنتائج المحتملة لما 

ٌقدمون من أعمال. ومع مرور الزمن ومع إعالء قٌمة المادة وتفوق الفكر التجاري على القٌم الفنٌة والمجتمعٌة أصبح 

ٌقدمه الفٌلم من مفاهٌم أو ما ٌهدمه من قٌم، أدار صناع السٌنما ظهورهم  لهذه المواثٌق األهم هو شباك التذاكر ولٌس ما 

واإلتفاقٌات وأصبح إبهار الصورة والسعً لجذب الجمهور حتى باللقطات الصادمة هو الهدؾ والمعاٌٌر التً تبنى علٌها 

 الؽالبٌة العظمى من األفالم.

الصورة المتحركة ومع تعدد الوسائل التكنولوجٌة التً سهلت تعاطً المتلقً ومع تزاٌد قٌمة الصورة فً حٌاتنا وخاصة 

لألفالم السٌنمائٌة ومع تراجع القٌم الثقافٌة فً المجتمعات أصبح لألفالم المقدمة دور وقدرة كبٌرة على العبث بقٌم المجتمع 

 وعاداته وأخالقٌاته وخاصة لدى الشباب.

مائٌة فً النصؾ األول من القرن العشرٌن واألفالم الحالٌة وتأثٌر كل منهم على السلوك وبمقارنة بسٌطة بٌن األفالم السٌن 

واألخالقٌات والقٌم المجتمعٌة سنجد الفارق الشاسع على جمٌع المستوٌات العنؾ، الفوضى، العشوائٌة، التعصب، اإلنحالل 

فالم من موسٌقى وؼناء ورقص هذه الفجوة التى حدثت األخالقً، النظرة للمرأة، وحتى اإلبداع والفنون التً تقدمها هذه األ

فً المجتمع وإعادة التشكٌل والهٌكلة للقٌم المجتمعٌة أحد أهم أسبابها األفالم السٌنمائٌة بما تحمله من عنؾ وتدنً أخالقً 

لمسئولٌة كلها  وفكري أدى إلى تدنً فً الذوق الجماهٌري وأثر بالسلب على المجتمع ككل . بالطبع ال ٌمكن أن نلقً با

على األفالم السٌنمائٌة وفقط فهً مسبب من األسباب ولكن بما أنها من األقرب واألكثر تأثٌراً على المتلقً فلها دور كبٌر 

فً ذلك. فال أحد ٌنكر أن "القٌمة الفنٌة ألي عمل فنً هً قٌمة مركبة تتضمن القٌم الجمالٌة وأنماطاً مختلفة من القٌم 

 (119، ص 2)كٌة والمجتمعٌة والدٌنٌة." األخالقٌة والسلو

ونظراً إلتساع التأثٌر الخاص بالصورة السٌنمائٌة لٌشمل كافة جوانب الحٌاة فسٌتم فً هذا البحث دراسة ظاهرة من أكثر 

الظواهر إنتشاراً فً األفالم فً الفترة األخٌرة ودراسة ما أحدثته من تؽٌرات إجتماعٌة، وهً ظاهرة إنتشار العنؾ فً 

 األفالم السٌنمائٌة.

 العنف فً الصورة السٌنمائٌة: 

تشكل أفالم الحركة  فً السٌنما جانباً مهماً منها وتجذب جمهوراً كبٌراً خاصة  من الشباب والمراهقٌن وتمثل مشاهد 

وجاذبٌتها لدى المتفرج حٌث ٌحس بكم كبٌر من اإلثارة والتفاعل خاصة وأن مشاهد العنؾ  العنؾ جزء كبٌر من متعتها

عادة ما تمثل نقط الذروة فً األحداث الدرامٌة. ولهذا ظهرت مشاهد العنؾ على الشاشة السٌنمائٌة من بداٌتها األولى ولم 

ر داللة تبعاً للضرورة الدرامٌة، فبالرجوع إلى ٌكن وقتها الهدؾ هو العنؾ فً حد ذاته، فكانت مشاهد مدمجة فً كل أكث

األفالم السٌنمائٌة األولى نجد أن الكامٌرا كانت تتجنب النظر بشكل مباشر لمشاهد العنؾ وكان الحل إستخدام بدٌل رمزي 
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جسد بدالً من التصوٌرالصرٌح، "لقد كان اإلفتراض األٌدولوجً الذي ٌحكم هذه السٌاسة هو أن تصوٌر العنؾ تجاه ال

 (462، ص 2)اإلنسانً ٌعد عمالً كرٌهاً ومنافٌاً للذوق وٌتعدى الحدود التً ٌجب على صناع األفالم عدم تجاوزها." 

ومع تطور اإلمكانٌات السٌنمائٌة  من خالل التصوٌر البطًء والؽالق متؽٌر السرعة والتالعب بإمكانٌات العدسات 

بر ودخول السٌنما العصر الرقمً وتطور الخدع السٌنمائٌة والمونتاج ؼٌر ومونتاج الكامٌرات المتعددة، ومع التطور األك

المتتالً تطور التكنٌك الفنً لتصوٌر هذا النوع من المشاهد وتزاٌد اإلتجاه إلى تصوٌر أكثر صدقاً لخلق حالة من اإلبهار 

للسكاكٌن وهً تشق الجلد والدماء والمصداقٌة لدى الجمهور فتزاٌدت المشاهد شدٌدة العنؾ وأصبحت  التفاصٌل الدقٌقة 

وهً تسٌل وأشالء الجسد التً تتمزق والقتل العشوائً شدٌد العنؾ والؽٌر مبرر هً سمة األفالم الحدٌثة. وٌمثل عام 

 The Wildعام فارق فً ظهور العنؾ بمفهوم جدٌد على الشاشة السٌنمائٌة مع ظهور فٌلم "العصبة المتوحشة"  1969

Bunch ه لسام بكٌنبا Sam Peckinpah ات  حٌث ظهر مفهوم تصوٌر العنؾ لذاته من خالل لقطة مقربة لطلق

 (1الرصاص وهً تمزق اللحم بالتصوٌرالبطًء. شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( ٌوضح بعض اللقطات من فٌلم العصبة المتوحشة والمحاوالت األولى لمحاكاة واقعٌة العنف اإلجتماع1ًشكل )
 ٌوضح بعض لقطات العنف فً فٌلم العصبة المتوحشة بداٌة مفهوم جدٌد للعنف فً الصورة السٌنمائٌة( 1شكل )
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حٌث ٌتم ( 91، ص 4)وتوالت بعده األفالم التً تتبنى نفس الرؤٌة"وهنا بدأت وتأسست جمالٌة وثقافة العنؾ الخالص." 

المقربة وزواٌا الكامٌرا المختلفة التً تزٌد من تنظٌمه فً مشاهد منفردة مصممة بشكل جذاب ومبهر من خالل اللقطات 

 تأثٌره اإلنفعالً وقٌمته البصرٌة .

أي أن هذه المشاهد تحولت من مشاهد متوارٌة ٌتم التعبٌر عنها رمزٌاً بدون تفاصٌل مزعجة إلى لقطات ومشاهد من 

شحونة بعدوانٌة مصنوعة من أجل العنؾ الخالص ٌتم إخراجها بشكل فنً ٌثٌر اإلعجاب واإلبهار. "أصبحت اللقطات م

 (93، ص4)خلق تأثٌر الصدمة وجمالٌة العدوان." 

"إذا  (94، ص 4)"أخذ العنؾ ٌؽزو الشاشة تدرٌجٌاً وٌتكرر فٌها إلى حد اإلشباع لٌصبح إعتٌادٌاً فً هذا التكرار نفسه." 

وفً جدوى  (94، ص 4)تها الخاصة." كان المجتمع المعاصر عنٌفاً فالسٌنما أعنؾ منه بكثٌر فهً تبالػ فً دمجه لؽ

تقدٌم هذه المشاهد على الشاشة ٌنقسم صناع السٌنما إلى قسمٌن األول ٌرى أن هذه األفالم تقدم الواقع وقد تكون بعض هذه 

األحداث حقٌقٌة وأن هذه األحداث قد ورثها العمل الفنً ذاته واعتمدوا على نظرٌة التطهٌر ألرسطو، فبعض المخرجٌن 

ٌبرر فكرة العنؾ بشكل عكسً، "التصوٌر التفصٌلً لحمامات الدماء على الشاشة تقوم بعمل صمام األمان بالنسبة ٌفسر و

للمجتمع عندما تساعد المتفرجٌن على التنفٌس عن عدوانٌتهم من خالل فرجتهم المرٌحة على العالم السٌنمائً المتخٌل." 

ٌقوم بدور تطهٌري صحً. ووجهة النظر األخرى ترى أن الفٌلم فالتجسٌد الدرامً لهذه المشاهد  (459- 458، ص،2)

ٌقدم سلوك ؼٌر مرؼوب فٌه معادي وٌحطم قٌم المجتمع وأن تسلٌط الضوء على هذه األحداث والسلوكٌات  التً تتم فً  

 أماكن محدودة  وبنطاق محدود ٌؤدي إلى إنتشارها.

ال التعبٌر أو الفنون األخرى ألن األفالم تؤثر عاطفٌاً على مواقؾ وٌثار هذا النقد على األفالم السٌنمائٌة أكثر من أشك

وسلوك الناس حٌث أنها وتقدم استجابات محددة للمتفرج مثل أحاسٌس التعاطؾ والكراهٌة تجاه شخصٌات ما، فعادة ما 

ختلؾ تتٌح لهم محاكاة تقدم األفالم نسٌج من األحداث المركزة والمواقؾ المعقدة تدعو المتفرجٌن إلى النظر من منظور م

وجودهم فً هذه المواقؾ فهً توجه الجمهور للتعاطؾ مع البطل فً سعٌه لإلنتقام حتى من خالل أفعال إجرامٌة وبالتالً 

تدعو المتلقً أن ٌعطل بعض مبادئه األخالقٌة فً تعاطفه مع البطل، فأؼلب األفالم ٌصور العنؾ بإعتباره وسٌلة فاعله 

ل الوحٌد أمام البطل إلزالة العقبات التً تعترض أهدافه وبالتالً فإن تبنى فكرة العنؾ وأنه الحل لحل المشكالت أو الح

ٍؽلب علٍها سمات خاصة عند تقدٌم شخصٌة البطل من خالل نجم محبوب وٌجسد شخصٌة للكثٌر من األزمات، 

اجرامها دوافعها إلرتكاب الجرٌمة الفٌلم  وٌتم تبرٌر ضمن سٍاق احداث لخٌرحٌث ترتكب الجرٌمة أو تمارس العنؾ ا

والخطورة هنا فً التالعب بمشاعر سرٍة جعلته ٍقع فٍها أظروؾ اجتماعٍة وإلٌه بسبب على انه شىء طبٍعى ربما اضطر

. وتبنً موقفه وحرصه على الوصول لهدفه حتى لو كان ٌمثل جرٌمه ولو بدافع اإلنتقاممعه المشاهد ودفعه للتعاطؾ 

عادة ما تدعو األحداث إلى إظهار الطرؾ اَخر فً صورة الجانً من خالل عدم تقدٌم معاناته أو  وعلى الجانب اَخر

وجهة نظره حٌث ٌقدم من خالل صورة الشرٌر أو المجهول بشخصٌة مسطحة ذات بعدٌن ال ٌتعاطؾ معها الجمهور. 

 (147، ص6)

الم النفس دالكروا "أنه على الرؼم من أن الفن ورداُ على وجهة النظر أن الفنان ٌستقً وٌقدم صورة للمجتمع ٌرى ع

ٌعكس بوضوح تلك البٌئة اإلجتماعٌة الخاصة التً ٌصدر عنها إال أن الفن ال ٌنحصر فً إختٌار تلك الموضوعات بقدر 

ومن وجهة نظر أخرى ٌسهم الفنان فً تكوٌن التراث الجمالً   (90، ص 5)ما ٌنحصر فً صٌاؼتها والتعبٌر عنها." 

 (101، ص 5)ه بقدر ما ٌنجح فً إضافة خٌوط جدٌدة إلى ذلك النسٌج الذي ٌتألؾ منه كٌان المجتمع نفسه." لمجتمع
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" أما أرسطو فٌرى أن الفن لٌس نسخاً من الطبٌعة كما أنه لٌس مجرد صورة طبق األصل من الجمال الطبٌعً بل هو 

لحٌاة، حقاً أن الفنان ٌستلهم الواقع أو ٌستوحً الطبٌعة ولكن محاكاة منقحة تقوم على تبدٌل الواقع وتعدٌل الطبٌعة وتنقٌح ا

 (155، ص 5)من المؤكد أن العمل الفنً ال ٌمكن أن ٌكون هو الواقع بعٌنه أو الطبٌعة نفسها أو الحٌاة ذاتها." 

والحقٌقة أنه لٌس من الضروري أن ٌقوم الفن بوجه عام أو السٌنما بوجه خاص بنشر أو خلق وجهات نظر أخالقٌة 

 أوسلوكٌات معٌبة فٌكفً إقرارها لهذه المواقؾ والسلوكٌات واألخالقٌات وتوسٌع دائرة إنتشارها فً المجتمعات. 

 السٌنما والموقف اإلجتماعً:

واقؾ التً تتعرض لها الجماهٌر تتحدد على أساسها مٌولها واختٌارتها لنوعٌة األفالم التً هناك عالقة بٌن الظروؾ والم

تقبل علٌها. وعلى ذلك فالموقؾ الذي تتبناه الجماهٌر ال شعورٌاً كرد فعل للمتؽٌرات اإلقتصادٌة والسٌاسٌة واإلجتماعٌة 

الهزٌمة العسكرٌة واألفالم الهزلٌة والتافهة مع األزمات ٌظهر عبر تارٌخ السٌنما من إقبال الجمهور على أفالم الحركة فً 

 اإلقتصادٌة. 

 السٌنما وجرائم المحاكاة:

مع ظهور مشاهد العنؾ المباشر على الشاشة السٌنمائٌة فً نهاٌة الستٌنات من القرن العشرٌن ظهر مصطلح جدٌد فً 

نً من مشاهدته للفٌم السٌنمائً وٌحاول أن ٌحاكٌها فً عالم الجرٌمة هو جرائم المحاكاة وهً الجرائم التً ٌستوحٌها الجا

الواقع الفعلً، مما ٌؤكد التأثٌر القوي للسٌنما على المشاهد والذي ٌختلؾ بالطبع وفقاً للعوامل النفسٌة والثقافٌة واإلجتماعٌة 

مثل قصات الشعر أو  والعمرٌة. والذي ٌظهر فً أبسط صوره من خالل التماهً والتوحد مع الشخصٌة فً محاكاة شكلٌة

طرٌقة إرتداء المالبس، أو محاكاة سلوكٌة لطرٌقة الكالم أو حركات وسلوكٌات البطل، كما ظهر مؤخراً عقب األفالم 

األخٌرة للممثل محمد رمضان من محاكاة شكلٌة للمظهر والملبس أو اقتباسات عبارات من عباراته أو طرٌقته الكالمٌة أو 

(  أو قد تصل الحالة لمحاكاة الحوادث والجرائم التً حدثت فً 2كما فً شكل ) (9)ألفالم.حتى حركاته وأسلوبه فً ا

عبده »وتطالعنا الصحؾ المصرٌة والعالمٌة بالعدٌد من األمثلة التً تؤكد ذلك. فعلى سبٌل المثال جسدت شخصٌة الفٌلم 

م الدور الذي قدمه الممثل 2012م إنتاجه عام فً الفٌلم الذي ٌحمل نفس اإلسم  للمخرج إسماعٌل فاروق والذي ت«  موته

فً الفٌلم الذي ٌحمل نفس اإلسم طرٌقة تفكٌر معظم الشباب المصري فً فترة ظهور الفٌلم وكثرت « محمد رمضان»

 األسلحة البٌضاء والقتل 

الًحا مردًدا )أنا العلنً، وسجلت بعض الحاالت لهذا التجسٌد. فقد خرج إحدى الشباب من بٌته بمحافظة الشرقٌة ٌحمل س

عبده موته ٌا بشر(، ثم توجه إلى إحدى مقاهً اإلنترنت طالًبا من صدٌق له أن ٌلتقط له صورة وهو ٌضع السالح على 

 (3شكل ) .رأس أحد األطفال فخرجت رصاصة أردت طفلٌن فً الحال
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 والشخصٌات الدرامٌة التً ٌجسدها( ٌوضح مدى تأثر الشباب بالممثل محمد رمضان 2شكل)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٌوضح تأثٌر أفالم الممثل محمد رمضان على المجتمع المصري3شكل )

 

حٌث قام طالبان )إرٌك هارٌس  1999والحادث الشهٌر الذي حدث فً مدرسة كولمبٌن الثانوٌة بوالٌة كولورادو عام 

آخرون ثم قتل نفسٌهما فً محاكاة  21شخص وأصٌب  13ودٌالن كلٌبولد( بإطالق النارعلى زمالئهم مما أدى إلى قتل 

فً الفٌلم والذي كانت مشاهد تبادل إطالق الرصاص « نٌو»معطؾ بطل فٌلم المصفوفة حٌث كانوا ٌرتدون معطًفا ٌشبه ل

( ، وفسر البعض أنهم فً هذا الحادث كانوا ال ٌرون فً ضحاٌاهم إال 4فٌه أشبه بالمشاهد الراقصة كما ٌظهر فً شكل)

ألفالم ملهمه لهم مجرد أهداؾ. وٌؤكد علماء النفس أن معظم مرتكبً جرائم المحاكاة واعون بتأثٌر الفٌلم علٌهم، فهذه ا

وربما ٌكون مرتكبوا هذه الجرائم ٌعانون من قصور ذهنً، أو أخالقً أو نفسً نتٌجة عوامل عدٌدة   مثل التنمر، 

 .اإلحباط، الفصام، إهمال الوالدٌن
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 ( لقطات حركٌة مبهرة لمشاهد إطالق الرصاص فً فٌلم المصفوفة4شكل )

حٌث تعمل على تهٌئة العقل  التأثٌر السلبً للتعرض المتكرر لمشاهد العنؾ السٌنمائٌةوتؤكد نظرٌات التهٌئة السلوكٌة 

وتّكون لدٌه نماذج سلوكٌة سلبٌة تظل كامنة ومكبوتة فً عقله إلى أن ٌطرأ موقؾ مماثل ٌتوافق مع هذه التهٌئة، الباطن 

فٌبدأ فً إستحضارهذه المشاهد فتظهر نفسٌة ٌكون فٌها فً حالة هٌاج عاطفً نتٌجة الؽضب والتوترات الوالتً عادة ما 

فمشاهد العنؾ فً األفالم مثلت له مرجعٌة لنوع العنؾ الذي ٌمكن أن ٌقوم به فً مثل هذه حالة العنؾ بشكل واقعً، 

 وٌبدأ فً التصرؾ بعدوانٌة دون إدراكه للمصدر أو لذلك التأثٌر الؽٌر مباشر لما ٌشاهده. وٌظهرالحاالت، وكٌؾ ٌقوم به. 

ثر السٌكولوجً العنٌؾ على أفكار ومشاعر بعض الشرائح من المراهقٌن ممن ٌتسموا بشخصٌة قابلة لإلصابة هذا األ

بالفصام حالة تعرضهم لصدمة عنٌفة وكذلك األشخاص الؽٌر متزنٌٌن نفسٌاً، نتٌجة التصدٌق واإلندماج مع هذه المشاهد 

 ( 8) ٌل إلى إٌذاء اَخرٌن.واألحداث وما قد ٌترتب عنه ذلك من الرؼبة أو الم

نزعات داخلٌة متولدة عن اإلحباط و القلق التً ٌمر بها  نتٌجةوٌفسر علماء النفس إنتشار العنؾ والسلوك العدوانً بأنها 

الشخص و التً تبحث عن وسٌلة للتنفٌس، وتمثل مشاهد العنؾ محفز قوي لتلك النزعات، وتوحً إلٌهم بما قد ٌرونه 

 بالحلول التً ٌنفسون من خاللها عن كبتهم و إشباع رؼباتهم المنحرفة الناتجة عن أسالٌب التنشئة الؽٌر سوٌة.

وٌرتبط تأثٌر تلك المشاهد بعدد من العوامل تتعلق بالنضج الفكري واإلنفعالً  للُمشاهد والذي ٌرتبط بفئة عمرٌة تمٌل فً 

الؽالب ناحٌة سن المراهقة ولكنها تمتد ألعمار أكبر وفقاً للوعً واإلدراك والتوازن النفسً والتنشئة السوٌة "عند المراهق 

ها المسٌطرة تقرٌباً على مجرٌات الحٌاة النفسٌة و منها ٌصل إلى الفكر فٌصوؼه بطرٌقة ٌنطلق التأثٌرمن المشاعر كون

معٌنة لٌنتهً إلى السلوك. أما عند الراشد فالتأثٌر ٌنطلق من العقل و األفكار لٌنتقل و ٌبدأ فً تؽٌٌر المشاعر لٌنتهً إلى 

لسلوكٌة الناتجة عن المشاهدة باإلضافة إلى ما وعنصر الكم مؤثربشكل طردي على التؽٌرات ا (10)تؽٌٌر السلوك." 

 ٌعرؾ فً علم النفس بمسلمة "الفروق الفردٌة".

 جمالٌات العنف فً الصورة السٌنمائٌة 

( العنؾ المقدم على الشاشة إلى نوعٌن وأطلق رائد األنثروبولوجٌا المعاصرة)  Clifford Geertzرتزٌقسم كلٌفورد ج

وعرؾ المفهوم األول بالعنؾ البسٌط ؼٌر  deep playو اللعب العمٌق  shallow playعلٌهما اللعب السطحً 

المباشر فتأثٌراته ال تؤدي إلى إنحرافات نفسٌة أو إجتماعٌة ألنه ذو تأثٌر سطحً على عقل المتفرج. أما النوع الثانً 
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لوفاً فً الشارع والعكس وترتبط العمٌق فهو إنعكاس للواقع على الشاشة بمعنى أن ما ٌراه المشاهد على الشاشة ٌكون مأ

كثافة العنؾ اإلجتماعً بشكل طردي مع كثافة العنؾ على الشاشة خاصة وأن الوسائل السمع بصرٌة هً األكثر تأثٌراً 

تزٌد نسبة اإلستجابة اإلنفعالٌة وتتحول إلى سلوك عدوانً خاصة مع وجود  هعلى المشاهد فمن خالل إثارتها لمشاعر

( هو االذي ٌتم تقدٌمه deep playمشاعر فً العالم الحقٌقً. ومن وجهة نظره أن العنؾ الجاذب )أسباب تثٌر هذه ال

بجمالٌات الصورة السٌنمائٌة أو ما ٌمكن أن نسمٌه العنؾ الترفٌهً الذي ٌجذب الجمهور إلٌه وٌمتعه وٌرضٌه ومن 

كة والتشوٌق المؤطر بجمالٌات السرعة واإلٌقاع الطبٌعً أن ٌؽلؾ هذا النوع من العنؾ بكل مظاهر اإلثارة الالزمة والحر

والمؤثرات البصرٌة والتقطٌع السرٌع وال ٌتردد من استخدام كل ما هو مثٌر ومحرض على الرؼبة واإلثارة الحسٌة  "إن 

قع فً الجمهور الذي ٌتعرض لوسائل اإلعالم ؼالباً ما ٌقلد العنؾ الواقعً، ولٌس العنؾ الخٌالً، فالعنؾ الذي ٌمكن أن ٌ

حٌاة الناس الٌومٌة، كالمشاجرات واستخدام األسلحة مثل اَالت الحادة والمسدسات، إضافة إلى المطاردات التً تستخدم 

فٌها السٌارات وؼٌرها من أنواع العنؾ الواقعً، أثبتت الدراسات أن النسبة الكبرى من الجمهور تتعلمه، وتمٌل إلى 

 حٌث تعتبر المشاهد االمفعمة بالعنؾ المباشر والصرٌح والجاذب من الناحٌة الجمالٌة محرضاً على العنؾ (11)تقلٌده،"  

المهٌئٌن  بعض العنؾ لدى فً تنفٍذ مشاهد الرؼبة ٍعزز الشاشة على  لذة العنؾ والقتل "تجسٍد ومشجع على ممارسته . 

 (43، ص  3)لذلك السلوك." 

الشاشة إلى عنصرٌن وهما : العنصر األول وهو السلوك الذي تم تصوٌره والعنصر ٌمكن تحلٌل العنؾ المجسد على 

 الثانً هو األسلوب السٌنمائً الذي تتم به عملٌة التصوٌر.

أوالً: السلوك: لم تختلؾ أو تطرأ تؽٌرات كثٌرة على السلوك فً مشاهد العنؾ خالل تارٌخ السٌنما فهً تتنوع بٌن تبادل 

 إطالق للرصاص أو مشاهد إنفجارات أو طعنات أو تشوٌه. ضربات بٌن شخصٌات أو

ثانٌاً: األسلوب السٌنمائً: أو تصمٌم اللقطة والتكنٌك المستخدم فً تصوٌرها لتجسٌد السلوك وقد تطور هذا العنصر بشكل 

لواقع لإلٌحاء بمصداقٌة كبٌر وفقاً لتطور التقنٌات واألدوات السٌنمائٌة وكذلك وفقاً لتؽٌر الفكرالسٌنمائً ومحاولة تجسٌد ا

الصورة واألحداث فتحول العنؾ من عنؾ خفً إلى واضح ثم أكثر قوة وإبهاراً لٌصل لحد الصادم فً تجسٌده للتفاصٌل، 

 فأصبح إتقان اللقطات مقابل إلظهار المهارات واإلتقان للحرفة السٌنمائٌة.

مائً ما ٌتناسب مع رؤٌته وما ٌثٌر اإلحساس المطلوب لدى والبدائل واألدوات السٌنمائٌة كثٌرة ٌختار منها الفنان السٌن

 المشاهد.

فً  Scarfaceفقد ٌعتمد على المونتاج بشكل كبٌر لزٌادة التأثٌر اإلنفعالً لدى المشاهد كما فً فٌلم الوجة ذو الندبة  

زواٌا عدٌدة للكامٌرا اللقطات التً تصور إحتضار البطل عندما تلقى رصاصات رجال الشرطة والمزج بٌن تكوٌنات من 

ٌحاكً فٌها البطل تقلصات األلم الناجمة عن إختراق الرصاص لجسده فإمتداد هذه اللحظات من خالل المونتاج استطاع أن 

 ٌنقل وٌجسد عذاباته و إحساسه باأللم والزمن.

ام إسلوباً تجرٌباً ( تم إستخد1998للمخرج ستٌفن سبٌلبرج) Saving Private Ryan وفً فٌلم إنقاذ الجندي راٌان 

تصمٌم لقطات شدٌدة العنؾ لتفاصٌل الجروح وإختراق الرصاص لألجساد وتمزق ل إعتمد فٌه على السرعة وزواٌا الؽالق

 (5األجساد نتٌجة التفجٌرات. شكل )
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 األطراف واختراق الرصاص لألجساد( مجموعة من اللقطات توضح تفاصٌل للجروح وقطع 5شكل )

التفاصٌل الصادمة للجروح وتمزق األطراؾ وخروج األحشاء التً ٌتم تنفٌذها بمنتهى الدقة لتبدو حقٌقٌة تماماً وزٌادة 

اإلحساس بالواقعٌة من خالل اإلعتماد على اللقطات القرٌبة وحركات الكامٌرا السرٌعة والكامٌرا المحمولة المهتزة التً 

كما أن اللون ٌلعب دور قوي فً زٌادة اإلحساس وتجسٌد ٌعٌش األحداث الدامٌة.   تعطً  حالة من التعاٌش للُمشاهد وكأنه

من خالل إستخدامه لأللوان وحالة الشحوب اللونً بداٌة من ألوان المالبس العسكرٌة  الحالة الشعورٌة فً مشاهد العنؾ

 (6نعدام الحٌاة كما ٌوضح شكل)إلً السماء والبحر خاصة فً ظل ساحة معركة حٌة  إلٌصال حالة البرودة والٌأس وا

   

 ( استخدام اللون لتأكٌد حالة البرودة وإنعدام الحٌاة6شكل )

وعلى النقٌض تم إستخدام تباٌنات لونٌة شدٌدة توحً بالتناقض بٌن الحٌاة والموت والحركة والسكون ومع حركة األمواج 

 (7شكل ) توحً بإنسحاب الحٌاة بعٌداً عن الجثث الملقاه على الشاطًء. 

    

 ( إستخدام التباٌنات اللونٌة للداللة على الموت7شكل )

ٌتخٌاال المشاااهد نفسااه بأنااه أمااام فااٌلم وثااائقً عاان تلااك المعركااة لتااوحً بحقٌقٌااة و مصااداقٌة  اإلعتماااد علااى الكااامٌرا الحاارة 

 (8شكل ) اللقطات وأن المصور ٌحاول جاهداً اختٌار مكان مناسب للتصوٌر دون أن ٌتأذي. 
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 ( اإلعتماد على الكامٌرا المحمولة لتأكٌد واقعٌة الحدث8شكل )

وقد تبارى مخرجً األفالم فً توصٌؾ ومحاكاة العنؾ ونقله بدرجات أكثر تفصٌال ًمما ٌحدث فً الواقع ومن خالل شحذ 

وجٌه وشحنه بمشاعر المحتوى البصري للصورة  بكم من الدالالت البصرٌة  التً تعمل على التالعب بمشاعر المشاهد وت

التعاطؾ مع البطل حتى مع قٌامه بما ٌخالؾ القوانٌن واألخالقٌات اإلنسانٌة واألعراؾ المجتمعٌة وفً المقابل تصدٌر 

مشاعر الكراهٌة من الشخصٌات المقابلة للبطل وعدم التعاطؾ معها بل الرضا عن تعذٌبها وتشوٌهها على ٌد البطل، من 

للصورة السٌنمائٌة لتوجٌه مشاعر المشاهد وإستالب وعٌه وقدرته على الحكم األخالقً وٌتم  خالل تطوٌع اللؽة البصرٌة

ذلك من خالل إعتماد أسالٌب فنٌة أصبحت إلى حد كبٌر قوالب سٌنمائٌة مضمونة التأثٌر ومنها: اللقطات التفصٌلٌة القرٌبة 

لى هدؾ البطل ومعاناته وبشكل عكسً ٌتم إعتماد فالتركٌز عللبطل التً تعمل على توحد المشاهد معه وتبنً مشاعره 

اللقطات الواسعة مع الطرؾ اَخر مما ٌٌكون حاجز بٌنه وبٌن الجمهور خاصة مع تقدٌمه بشكل مسطح ثنائً األبعاد فً 

ا ٌتم لقطات توحً بالشر وفقط وعدم التركٌز على مالمحه اإلنسانٌة أو ظروفه ومعاناته كما ٌتم تقدٌم البطل بها، فعادة م

توجٌه  الضربات واللكمات للمجموعة المعادٌة للبطل دون التركٌز على إصاباتهم حٌث فً العادة ال نرى معاناة وبؤس 

ضحاٌا البطل وبالتالً ٌتم تهٌئة المشاهد لتقبل مشاهد تعذٌبهم بل وإستحسان اللقطات التفصٌلٌة للرصاص وهو ٌخترق 

ت، وعادة ما ٌتم تقدٌمها فً صورة لقطات قرٌبة أومتوسطة تجذب المشاهد أجسدهم أو ٌد البطل وهً تسدد لهم الضرٌا

والتالعب الزمنً بالمونتاج لزٌادة اإلحساس الزمنً لتفاصٌلها من جروح وحروق ودماء تسٌل بشكل واقعً مبهر 

ر علٌه والتالعب بمشاعره  وبالمقابل زٌادة تأثٌر الفعل الدرامً على الشاشة وٌتم التالعب باألدوات لتوجٌه المشاهد والتأثٌ

تكون النتٌجة أنها تخرج الُمشاهد وتبعده عن المعنى الفعلً أو القٌم التً ٌسقطها الفٌلم وٌبقى حالة اإلنبهار البصري 

 (9والتوحد مع البطل. كما توضح مجموعة اللقطات فً الشكل رقم )
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 اإلعتماد على لقطات قرٌبة وقرٌبة جدا والمتوسطة للجروح واألدوات واألسلحة المستخدمة فً مشاهد العنف والقتال (9شكل)

 

ٌزٌد إستخدام اللقطات الجمالٌة فً التكوٌن كالتأطٌر من قوة الحدث والتحكم فً الفراغ ومساحته حول الشخصٌة ٌنقل 

ساحة دلت على األزمة والضٌق التً تم بها الشخصٌة والعكس صحٌح كلما الحالة النفسٌة لها إلى المشاهد فكلما قلت الم

 (10زادت المساحة دلت على الحرٌة والتحكم والقوة. كما ٌظهر بشكل )
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 ( توظٌف التأطٌر فً لقطات العنف فً األفالم السٌنمائٌة11شكل )

توزٌع العناصر فً الكادر ٌزٌد من اإلحساس بالعنؾ وبقوة الحدث الدرامً، البطل فً الجزء األعلى من اإلطار ٌعطً 

 ( 11إحساس بالسٌطرة على الحدث وأنه فً موقؾ القوة.شكل )

 

 ( توزٌع العناصر وتأثٌرها داخل الكادر11شكل )

بالمعنً وتزٌد تأثٌره، فالشكل المثلث المقلوب ٌعطً إحساس  إستخدام الشكل للداللة من العناصر الهامة التً توحً 

 ( 12إنقالب الوضع وهزٌمة البطل كما فً شكل )

الشكل الدائري ٌرمز للترابط والوحدة وتدل اللقطة على توحد األعداء حول البطل وتدل على قوته رؼم التوحد علٌه حٌث 

 (13شكل )أنه مركز الدائرة ونقطة اإلهتمام فً اللقطة كما فً 

   

 فً تكوٌن الصورة السٌنمائٌة ( توظٌف الشكل الدائري13شكل )توظٌف الشكل المثلث فً تكوٌن الصورة السٌنمائٌة        (12شكل )
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توظٌؾ زواٌا الكامٌرا لها داللة كبٌرة وتزٌد من قوة الحدث الدرامً والتركٌز على البطل وقوته ٌتم إستخدام اللقطات 

السفلٌة والعكس ٌتم توظٌؾ زواٌا الكامٌرا العلوٌة للداللة على حقارة ووضاعة الشخصٌات أو لحالة مراقبة زات الزواٌا 

 (14من أعلىكما ٌتضح بالشكل )

 
 ( توظٌف زواٌا الكامٌرا فً اللقطة السٌنمائٌة14شكل )

 

البطل فً الجهة األقرب للجمهور ذو معالم واضحة والشرٌر فً الجهاة البعٌادة مان الجمهاور حجماه صاؽٌر مالمحاه ؼٌار 

الوزن البصري للبطل  أكبر ممن ضده للداللة على القاوة والساٌطرة كاا ٌتضاح واضحة لزٌادة التعاطؾ مع البطل  كما أن 

 (. 15بالشكل )

   

    
 للشخصٌات وداللته البصرٌة(الوزن البصري 15شكل)
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من القوالب األكثر إساتخداما فاً مشااهد الحركاة والتاً تعمال علاى تهٌئاة المشااهد وإقناعاة بماا ساٌراه فاً اللقطاات التالٌاة 

وتعمل أٌضاً على تأكٌد تبنً المشاهد لموقؾ البطل وزٌادة اإلحساس بقوة البطل وسٌطرته علاى الموقاؾ اللقطاات الاً ٌاتم 

كم فً سرعة الؽالق لتظهر الحركاة بطٌئاة علاى الشاشاة وٌاتم تضاخٌم اإلحسااس الزمناً بالفعال الادرامً . من خاللها التح

 (16شكل )

   

    

 ( التحكم فً سرعة الغالق وتأثٌرها على الفعل الدرام16ًشكل )

عناصر التشكٌل الضوئً للضوء واللون دور كبٌر فً تجسٌد الحدث الدرامً وتأكٌد الحالة الدرامٌة  من خالل التحكم فً 

سواء من خالل زاوٌا سقوط الضوء والتباٌن الضوئً ومدى سطوع المساحات المختلفة للصورة السٌنمائٌة هذا باإلضافة 

 على تأثٌرات اللون وتبٌانته وعادة ما ٌتم اإلعتماد على األلوان الساخنة والتباٌنات العالٌة.
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 (17شكل )

المحمولة أوإستخدام حوامل الكامٌرا الحرة  كاإلستدٌكام  هً األجدر على ترجمة حالة الهمجٌة وفقدان الكامٌرا الحرة 

 (18الوعً والسٌطرة وعدم القدرة على ضبط النفس التً تصاحب حاالت العنؾ. شكل )

   

   
 (18شكل )

  الدراسة المٌدانٌة والتحلٌل: 

العنؾ فً الصورة السٌنمائٌة وتأثٌرها على المجتمع على رصد البعد تعتمد دراسة دور المحتوى البصري لمشاهد 

اإلجتماعً الذي تتناوله األفالم وتحلٌل الظواهر اإلجتماعٌة التً ٌتم تقدٌمها كنماذج وتأثٌرها على الفئات المختلفة 

اء علم النفس للمجتمع، وعلى هذا األساس تم تصمٌم إستمارتٌن استبٌان: األولى موجهة لعٌنة محددة من خبر

( بهدؾ الوصول لتأثٌر التعرض المتكرر لمشاهد العنؾ وتأثٌرها على السلوك 1خبٌر( )إستمارة  15واإلجتماع)

 اإلجتماعً للفرد والجماعة.

 20واإلستمارة الثانٌة إستمارة تحلٌل بٌانات موجهة لفئات مختلفة من الجمهور من خالل عٌنة محددة من الجمهور )

ٌضهم لنموذج من أفالم العنؾ وهو فٌلم )شد أجزاء ( للمخرج حسٌن المنباوي وبطولة محمد رمضان ُمشاهد ( تم تعر

( .....ثم 2ٌتم قٌاس مدى تأثرهم بنموذج من هذه األفالم من خالل مشاهدتهم للفٌلم )إستمارة  2015والذي تم إنتاجه عام 

 ٌتم تحلٌل نتائج اإلستمارة وإستخالص النتائج.
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إستمارة تحلٌل بٌانات موجهه لخبراء علم النفس واإلجتماع  لدراسة دور المحتوى البصري لمشاهد العنف فً الصورة السٌنمائٌة ( 1إستمارة )

 وتأثٌرها على المجتمع.

موافق   

 بشدة

إلى  موافق

 حد ما

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

النسبة 

المئوٌة 

لمتوسط  

 القٌم

الجمهور خلق صورة جٌدة لبطل الفٌلم ٌدعو  .1

للتعاطؾ معه ولو تنافت أفعاله مع القٌم 

 األخالقٌة للمجتمع.

     91% 

هناك عالقة طردٌة بٌن العنؾ المعروض على  .2

 الشاشة والسلوك العدوانً فً المجتمع.

     93% 

المحتوى البصري لمشاهد العنؾ فً األفالم  .3

 السٌنمائٌة ٌزٌد من تفشً العنؾ داخل المجتمع.

     89% 

ٌؤثرالمظهر الشكلً والمهارات الحركٌة للبطل  .4

على الجمهورومدى تأثرهم وتفاعلهم مع 

 الشخصٌة التً ٌؤدٌها

     91% 

هل للعنؾ المبرر فً األفالم السٌنمائٌة تأثٌر  .5

 مباشر على تؽٌٌر السلوك اإلجتماعً للمشاهد.

     92% 

 تؤثر مشاهد العنؾ المباشرة بشكل سلبً على .6

 سلوك المشاهد

     95% 

التعاطؾ مع الشخصٌات الفٌلمٌة وتبنً مواقفها  .7

ٌتم عن طرٌق خلق صورة ذهنٌة جٌدة  لها لدى 

 المشاهد.

     91% 

عدم التركٌز على المالمح الشخصٌة لبعض  .8

الشخصٌات ٌمثل حاجز بٌنها وبٌن المتلقً ٌدفعه 

 لتبنً موقؾ معادي لها.

     85% 

مشاهد العنؾ على الشاشة وفق نظرٌة تعمل  .9

 التطهٌر ألرسطو.

     84% 

خلق مواصفات بطولٌة للبطل باإلعتماد على  .10

المحتوى البصري للصورة السٌنمائٌة ٌزٌد من 

تأثٌره لدى فئات معٌنة فً المجتمع على رأسها 

 فئة المراهقٌن.

      

96% 

العمرٌة تجذب مشاهد العنؾ الجمهورذو الفئات  .11

 التً تنتمً لمرحلة المراهقة وتأثر فً سلوكه.

     92% 
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كلما قل مستوى الثقافة والوعً لدى الجمهور  .12

 زادت القدرة التأثٌرٌة لمشاهد العنؾ علٌه.

     92% 

استخدام األدوات السٌنمائٌة فً إضفاء سمات  .13

البطوله على البطل من خالل زواٌا التصوٌر 

وؼٌرها ٌزٌد من التأثٌر على وسرعة الحركة 

 المشاهد.

     91% 

التعرض لتفاصٌل دقٌقة عنٌفة فً المشاهد  .14

السٌنمائٌة بشكل متكرر على الشاشة ٌجعل تقبلها 

 والتعامل معاها فً الواقع شًء طبٌعً ومعتاد .

     92% 

أفالم العنؾ هً إنعكاس للظروؾ الثقافٌة السائدة  .15

 فً المجتمع.

     81% 

مشاهد العنؾ لها تأثٌر كبٌر على الطرٌقة التً  .16

ٌفكر وٌشعر بها المشاهد بعد خروجه من قاعة 

 العرض.

     84% 

اإلدراك واالستٌعاب والتفسٌر هً المراحل  .18

العقلٌة التً تؤثر بها الصورة السٌنمائٌة على 

 المشاهد.

     99% 

بشكل  تؤدي زٌادة قوة  وواقعٌة مشاهد العنؾ .19

سلبً على التنفٌس عن عدوانٌة الجمهور وفق 

 نظرٌة التطهٌر ألرسطو

     89% 

هل هناك عالقة بٌن زٌادة العنؾ فً االفالم  .20

 وبٌن الظروؾ السٌاسٌة التً تمر بها المنطقة.

     91% 

للظروؾ اإلقتصادٌة تأثٌر على زٌادة اإلقبال  .21

 العنؾ.على األفالم التً تحتوي على مشاهد 

     91% 

أثرت مشاهد العنؾ  المباشرة وزٌادة حدتها على  .22

 زٌادة معدل الجرٌمة  فً المجتمع. 

     92% 

بالرؼم من أن الهدؾ األساسً للفٌلم السٌنمائً  .23

هو  الترفٌه لكن تأثٌره على سلوك األفراد 

 كبٌرداخل المجتمع.

     81% 

أفكار الشخصٌات مثل  الفٌلم السٌنمائً ال ٌقدم لنا .24

الرواٌة بل ٌقدم لنا سلوكه مما ٌزٌد من التأثٌر 

 التربوي للسٌنما.

     91% 

      ٌمٌل الجمهور إلى تقلٌد ما ٌطلق علٌه العنؾ  .25



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

530 

الواقعً كالمشاجرات واستخدام األسلحة أكثر 

من العنؾ الخٌالً)ما ٌتم استحداثه على الشاشة 

 بالخدع السٌنمائٌة(

91% 

ٌتعلم الجمهوربالعنؾ الذي ٌتعرض له فً   .26

وسائل اإلعالم واألفالم السٌنمائٌة بشكل بصري 

وٌتأثر به لكنه ال ٌعمد إلى محاكاته وتقلٌده إال 

 فً حاالت اإلحباط النفسً.

     92% 

تكرار التعرض لمشاهد العنؾ فً وسائل  .27

اإلعالم ٌؤدي إلى تبلد أحاسٌس الناس تجاه 

 والسلوك العدوانً.العنؾ 

     89% 

عدم المباالة وانعدام اإلحساس تجاه السلوك  .28

العنٌؾ الذي ٌعرضه الفٌلم السٌنمائً ٌجعل 

الناس أكثر مٌالً إلى التسامح مع العنؾ ومداومة 

التعرض له ٌولد لدى الناس االستعداد إلرتكاب 

 أعمال عنؾ.

     84% 

الشاشة السٌنمائٌة على القتل ولذة العنؾ تجسٍد  .29

بعض العنؾ لدى فً تنفٍذ مشاهد لرؼبة ٍعزز ا

 المهٌئٌن لذلك السلوك العدوانً.

     85% 

 ( موجهة للمشاهدٌن لدراسة تأثرهم بمشاهد العنف فً األفالم بالتطبٌق على فٌلم )شد أجزاء(2إستمارة )

موافق   

 بشدة

إلى  موافق

حد 

 ما

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

النسبة 

المئوٌة 

لمتوسط  

 القٌم

 %90      هل أعجبتك فكرة الفٌلم  .1

هل من الممكن توصٌؾ الفٌلم بإنه ٌتبع فئة أفالم  .2

 العنؾ.

     83% 

 %81      هل العنؾ فً الفٌلم مبرر من وجهة نظرك .3

هل أنت سعٌد بإنتصار البطل وتحقٌق هدفه فً  .4

 نهاٌة الفٌلم

     90% 

مشاهد عنٌفة  فً الفٌلم أم كانت هل الحظت  .5

 عادٌة.

     74% 

 %83      هل كنت دائما مع صؾ البطل فكرة اإلنتقام . .6



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

531 

هل للبطل من وجهة نظرك الحق فً السلوك  .7

 العدوانً

     91% 

هل توافق على أفعال البطل والطرٌقة التً نفذ  .8

 بها اهدافه 

     88% 

أكثر ما ٌجذبك الى البطل قوته ومهاراته  .9

 الحركٌة 

     90% 

 %82      هل ٌعجبك المظهر الشكلً للفنان .10

 %70      هل تفكرفً تقلٌده . 11

 %90      ما هً مصداقٌة الفٌلم من وجهة نظرك .12

سرعة حركة الممثل وضخامته على الشاشه من  .13

 العناصر التى جذبت اإلنتباه 

     86% 

التقطٌعات السرٌعة بٌن اللقطات لالحاث التً  . 14

تتم فً نفس الوقت زادت اإلحساس باإلثارة فً 

 الفٌلم

     91% 

اإلضاءة فً الفٌلم زادت اإلحساس بواقعٌة  .15

 اللقطات

     90% 

 

 إستخراج النتائج التالٌة:وبناء على تحلٌل نتائج البٌانات وتحوٌلها إلى قٌم مئوٌة لتحدٌد النسب المطلوبة تم 

  النتائج:

الصورة السٌنمائٌة أحد العوامل المهمة فً نشر إن لم ٌكن خلق من العادات والسلوكٌات السلبٌة باإلضافة إلى هدم القٌم  .1

التً تمٌز مجتمعاتنا وهو ما أدى إلى تؽٌٌر واضح فً سلوكٌات المشاهد خاصة مع الجمهور المراهقٌن والؽٌر مثقؾ 

 قى وٌتأثر بدون مقاومة أو تفكٌر. حٌث ٌتل

اللعب على التٌمات مضمونة الربحٌة وإن كان على حساب الجودة الفنٌة والموضوعٌة للفٌلم والتً تتالعب بالقٌم  .2

واألخالفٌات والسلوك ٌؤكد على الفجوة واإلنفصال بٌن القائمٌن على صناعة السٌنما وبٌن القائمٌن على األبحاث 

 ة.اإلجتماعٌة والتفسٌ

ؼٌاب دور الدولة وتخاذلها فً وضع قواعد وضوابط عامة وسٌاسات تحكم العمل السٌنمائً والتً تستند على نتائج  .3

 البحوث العلمٌة واإلجتماعٌة. 

 لم ٌحقق نظام الرقابة فً مصر هدفه األهم وهو تحقٌق التوازن بٌن حرٌة االبداع والحفاظ على القٌم المجتمعٌة. .4

تحقٌق الكثٌر من األهداؾ المجتمعٌة اإلٌجابٌة على المستوى الثقافً واإلجتماعً مع الحفاظ على السٌنما قادرة على  .5

 كونها كٌان اقتصادي ومصدر من مصادر الدخل القومً

صناع السٌنما هم جزء ال ٌتجزأ من الوسط الثقافً فهم ٌشاركون فٌه بفاعلٌة كبٌرة سواء كانت هذه المشاركته إٌجابٌة  .6

 ثٌرهم أقوى وأسرع من الفئات الثقافٌة األخرى. أم سلبٌة وتأ

ٌقع على عاتق صناع السٌنما مسئولٌة كبٌرة فً تشكٌل وعً المجتمع وتحقٌق التوازن الفكري والنفسً بٌن فئاته  .7

 المختلفة. 
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رٌة قد ٌشجع العمل الفنً أنواعاً معٌنة من السلوك ؼٌر المرؼوب فٌها والمعادٌة للمجتمع خاصة الفنون السمع بص .8

 ومن أكثر الفنون تأثٌراً األفالم السٌنمائٌة.

العنؾ الفٌلمً المقدم على الشاشة السٌنمائٌة  ٌؤدي إلى العنؾ فً الواقعً فً الشارع خاصة اذا تم تصوٌره بطرق  .9

 محددة تضفً علٌه الواقعٌة والمصداقٌة .

لو أنها تهدؾ إلى الترفٌه والمتعة ال ٌؽٌر تعتبر المشاهد الملٌئة بالعنؾ الصرٌح والجاذب محرضاً على الفعل،حتى و .10

 أبداً من فعله الوظٌفً كمحرض ومشجع على ممارسته .

 التوصٌات 

إدراك صناع السٌنما لقوة وخطورة أعمالهم الفنٌة وتأثٌرها على المجتمع وقدرتها على رفع الوعً أو تؽٌٌبه  من  .1

 خالل الندوات والنقد الفنً وتحلٌل األفالم .

البد من توعٌة الجمهور بدوره الكبٌر فً دعم األعمال االفنٌة الجادة من خالل إقباله علٌها والعكس مع األعمال  .2

 الهابطة والمسٌئة والتً تحمل أفكار هادمة والتً تستهدؾ قٌمه وثوابته االجتماعٌة. 

لتقٌد من خالل التوازن بٌن حرٌة االبداع عودة الرقابة السٌنمائٌة كهٌئة لها سلطتها التً تعمل فً إطار الحماٌة وعدم ا .3

للفنان والتصدي لألفكار الهادمة التً تستهدؾ القٌم والصحة المجتمعٌة، كما فً برٌطانٌا والمعروؾ بإسم المجلس 

 البرٌطانً لتقٌٌم األفالم، وفً الهند المجلس المركزي لتصنٌؾ األفالم وهٌئة التقٌٌم وإتحاد الصور المتحركة األمرٌكً.

 لتفات الدولة لألبحاث العلمٌة فً المجاالت المختلفة  لحفظ التوازن المجتمعً وتقدمه.إ .4
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