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 هقدًت دزاطت والعسبُت الغسبُت الظِىما في  املظلمت و العسبُت املساة صىزة
ك خدًجت.أ  الجصائس /  باتىت لخضس الحاج حامعت  -والاتصال إلاعالم قظم/  بٍس

 

 

 .مقدمت

ٓعة لضحهم الظيً الٛغب ؤبىاء مً اإلاىهٟحن ٖضص ؤن ق٨٪ ال ٖٓيت ن ٠٢ٓ ، اإلاؿلمحن ْ ؤلاؾالم ًٖ مٓي  بيجابي ْم
ٓنننيٗذ الظيً ْٖضص بل مىّ ن يدىامى مجهم ؤلاؾالم ٢

ًا
ٓما ٓم بٗض ي  ٦ثحر في الثاهيت الضياهت يمثل ؤيخى ؤلاؾالم ؤن ْعٚم  ل٨ً ؛ ي

ٓعة ٞةن ، الٛغبيت الض٫ْن مً ٓاص يدملِا التي اله ٓم الؿ َٓت ؾلبيت ػالذ ال ، ْاإلاؿلمحن ؤلاؾالم ًٖ الٛغبيحن مً ألٖا  ْمك
ن بلى ٓعة ْهي ؛ ٦بحر خضٍد ن ْيؼيضَا ، الخٗليم مىاهج البضايت في ٚغؾتها ن

ًا
ن ج٨غرؿا

ًا
الم ْاؾخٟداال ْاجّ بمسخل٠ ؤلٖا  ْيا٦ضَا ، ؤص

ن ٖلى الٛغب ؤْ الكغ١ن في اإلاؿلمحن بٌٗ ؾل٥ٓ .   ْاءؽ خضٍد

ْاعص ْرٗلل                ٓحهيت الٛغبيت الخملت ؾٗيض بص  ٧ان اإلاؿيخي  ؾخٗماعرن الٛغب بن» :  ٧الخالي ؤلاؾالمي الٗالم ٖلى الدك
ن ْالخغيو ، ْ ؾخٗماع بالهضام الباصت الُٝغ َٓ

ًا
ٓيّ ٖلى صاثما ٓعة حك  الكٗٓب في ْالدك٨ي٪ ْاإلاؿلمحن الٗغب ن

 ٧ان ألهّ ؤلاؾالمي الٗالم ٖلى ْالتر٦حز بالٗى٠ الٛغبيت الهجماث احؿمذ ْل٣ض.  ْجهًتها ْخضتها ْمى٘ ، ْؤلاؾالميت الٗغبيت
الم ْؾاثل ْازُغ ؤبغػن مً الؿيىما ْحٗخبر,  « الكغ١ن ٖلى  ؾخٗماعيت الٛغبيت الؿيُغة ْاحّ الظر  ؾخثىاء  الٛغبيت ؤلٖا

ٟذ التي ٓحيت جغؾاهتها ٧ل_  بىجاح_  ْْ ٓل ٓحيت ْزلٟيتها الخ٨ى ٓل ٓيً في  يضي ٓعة َظٍ ج٩ َٓت ال٣اجمت اله  مجها ْزانت ْاإلاك
اب ْاإلاؿلمحن الٗغب نبٜ ٖلى ٖملذ التي  زحرة َظٍ,   مغي٨يت الؿيىما  الٗغبي بظل٪ ٩ٞان ، ْالخسل٠ ْالجِل باإلَع

ٓص جًم ؾلت يمً ؽ,  الخمغ الِى ٖٓيحن ْالْغ م ْالكي ن باٖخباَع
َا
ٓص ٚؿل ٢بْٕ ْالخًاعة الخ٣ضم اٖضاء حميٗا ٓلي  لليض َ

ن باٖخباٍع ألاخمغ الِىضٔ صماء مً ألامغي٨يت
َا
ٓجّ في ْخ٣ضٍ حِلّ حؿبب بغبغيا ن ، م

َا
عا س ي مْغ ٓعي بالْغ  يامً ال الظر الكي

ذ ، الٛغب ْعٞاَيت  الخغيت ٢يم بةٖالء ؾيىماثيا مجابهخّ يٟغى بما الخانت ْاإلال٨يت ْالخغيت ؤلاوؿاوي بالخ٣ضم  جٟٚغ
ٓص ٓلي ابي اإلاؿلم  للٗغبي َ  ْهى ألامغي٨يت الٗؿ٨غيت آلالت بظل٪ لخباع٥ ؾبخمبر مً ٖكغ الخاصر ؤخضار بٗض زهٓنا ؤلاَع

 . حثثهم خؿاب ٖلى ألاْؾِ الكغ١ن مى٣ُت قٗٓب لخدغيغ َغي٣ِا في

ٓح بهجذ عؤٞذ ؤخمض الؿيىماجي الىا٢ض ٦خب ٢ْض       الصخهيت"  ٦خابّ فى ْالٗغب الٛغب بحن الٗال٢ت َظٍ قضيض بٓي

 الخ٨ٟحر ٖلى ال٣ضعة لضحها ليـ مخسلٟت قٗٓب بال َم ما الٛغب هٓغ فى الٗغب بن: "  ٣ٞا٫"  الٗاإلايت الؿيىما في الٗغبيت
ٓعن ٖال٢ت لِم ْليـ ، ْ بخ٩اع ٓلٓحيا بالخُ اتهم مً ْ ؾخٟاصة ؤهٟؿِم خمايت ٖلى ال٣ضعة لضحهم ْليـ ْالخ٨ى  َْم ، زْغ

ٓيذ م٘ خضر ما مثل بيتالٛغ للخمايت صاثمت خاحّ في صاثما ْلى الخليج خغب فى ال٩ ْن ، ألا  بٗض ؤما ، ْؤٞٛاوؿخان الٗغا١ ْٚؼ

                                                           
ْاعص ، ؾٗيض _    بحرْث  –الٗغبيت ألابدار ماؾؿت  -صيب ؤبٓ ٦ما٫ جغحمت ”  ؾدكغا١“ :  بص
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ٓلذ ٣ٞض ؾبخمبر 11 ٔن ْمالمذ آزغ اججاَا ْؤزظث الىٓغة جد اب نضٔ لّ ؤنبذ هٟؿّ ْالخضر ؤزغ  الٗالم ْؤنبذ..  لإلَع
اب ٖملياث في ج٣ًم ج٨ٟحر ْطْ مبخ٨غ ْمسُِ مضبغ ٣ٖل ؤهّ ٖلى اإلاؿلم الٗغبي م٘ يخٗامل الٛغبي ن  ججاٍ ْبضؤ ؤلاَع

َا
 ؤيًا

اب ؤن ٖلى للخإ٦يض ٓجت ٢ىبلت ِٞٓ الجامعي الخغم صازل لخيت لّ مً ٧ل ْؤن الجماٖاث في ي٨مً ؤلاَع ٢ٓ  في َظا ٧ل يدضر  . م
ٓبيا"  ْاَغة ْجٓؾ٘ اهدكاع ْل ٞٓ . اض يالم ال٣غنن زماهييياث مىظ ِْغ الظر اإلاهُلر َظا,  ؾالم مً الخٝٓ ار" ؤلاؾالم

ن اؾخسضامّ ْاػصاص
ًا
٫ٓن 11 هجماث بزغ ٦ثحرا  .  ْاإلاؿلمحن ؤلاؾالم يض ْالخميحز الخدحز ًٖ ٦خٗبحر. م2001 ايل

المي ْالخجىيض الٗضاء َظا ٧ل     ْبا مباقغا ٖؿ٨غيا تهضيضا ؤلاؾالم ق٩ل لُاإلاا بط ْمبرعا  ٖاصيا يبضْ ٢ض  الٛغبي ؤلٖا ْع  أل
,   ؾالمي الضيً م٣ٗل الٗغبيت الؿيىما بلى الٓاَغة َظٍ اهخ٣ا٫ َٓ ٖاصر الٛحر ؤن بال,  الؿىحن مئاث مضٔ ٖلى ْؤمغي٩ا

ٓعة خهغ بلى اإلااض ي ال٣غنن حؿٗيىاث مىظ ٞخإث ما التي اإلاهغيت الؿيىما مجها زهٓنا  زاهت في ْاإلاخضيً ؾالمي  ن

ٓص ال التي الىا٢مت الطخيت ؤْ الًا٫  بً ْ يُاويْالل  الالبوؿاوي ,  ٖهغيت ْالٛحر اإلاخجِمت اإلاغؤة ؤْ, عقضَا، الى حٗ

ٓصاء ْالٗباءاث ال٣اجمت الثياب ناخبت  ، اإلاُل٣ت يتاللر ناخبْ ، الؿلٟي الؼرن يغجضر مً ٧ل يمثل خحن في. الباَخت الؿ
ٓحّا ْحٗابحر ٓاوي) مدكضص بؾالمي ٧ل يلبؿّ ٢ىإ مً ٦جؼء الٟهخى، بالٗغبيت ْالخدضر ، اإلاخجِمت ل عة از  ، (بالًْغ

ان  .مهالخّ ٢ًاء بٗض  بالٗاميت ليخدضرٌ يسل ما ؾٖغ

 العاملُت الظِىما في واملظلمين إلاطالم صىزة مالمح على الضىء لتظلط الدزاطت هره تأتي الطسح هرا مً إهطالقا       

كُت الظِىما في تمثلتالم ت) العسبُت والظِىما ألامٍس  الغسبي إلاعالم في املظلمت املسأة  ضىزر على معسحين, ( املصٍس

.  واهتشازا زواحا القت التي الظِىمائُت ألاعمال مً عُىت خالل مً   هىلُىد أفالم في وتمىقعها

:  الدزاطت أهداف

٫ٓن الضعاؾت َظٍ جُمذ الظر الغثيس ي الِضٝ بن ٓعة مٗالم ٦ْك٠ اؾخسالم في ؤؾاؾا يخمثل بليّ الٓن ( ة) للمؿلم اله

: زال٫ مً َْظا ْالٗغبي الٛغبي الؿيىماجي الٟيلم ٖبر

 ٓعة الخُغ١ن . ألامغي٨يت الؿيىما في ْاإلاؿلمحن ؤلاؾالم له

 ٓعة مالمذ جبيان الم في اإلاؿلمت اإلاغؤة ن . الٛغبي ؤلٖا

 ِٓعة ٖلى الًٓء حؿلي  .ألامغي٨يت الؿيىما في اإلاؿلمت اإلاغؤة ن
 ٘الٗغبيت الؿيىما في( ة) اإلاؿلم جىا٫ْن ْا٢. 

كُت الظِىما في املظلمين الاطالم: ألاولر املبحث : ألامٍس

ٓم الجمي٘ يظ٦غ       ٫ٓن اإلاؿيئت الغؾ الهضػ" الضيىماع٦يت الصخيٟت ٢امذ التي ْؾلم ٖليّ هللا نلى ال٨غيم للغؾ  " بٓؾتن ي

ا ْص ْسجلذ, ٖاعمت اهخٟايت  ؾالميت الكٗٓب قِضث الٟترة جل٪ في,  بيكَغ ٓاثْ الؿلميت الخٓاَغاث بحن ؤٞٗا٫ عص  صٖ
ٓعيا، لبىان فى خضر ٦ما ْالجرْيجيت الضهمغ٦يت الؿٟاعة ؤْ ال٣ىهليت فى الخغاث٤ بقٗا٥٫  ٖى٠ ْؤٖما٫ اإلا٣اَٗت  ْؾ
ٓيّ ؤن بالظ٦غ الجضيغ ٓعة حك الم ؤحِؼة ؾٗذ ٣ٞض بجضيض، ليـ الٛغب ٔٝ ْؤلاؾالم الٗغب ن ْبيت ؤلٖا ْع  مىظ ْألامغي٨يت ألا

ٓيل ؤمض ٓهيت الؿيىماثيت ألاٞالم مً ْالٗضيض الٗضيض ج٣ضيم بلى َ ٓا لم الظيً ْاإلاؿلمحن للٗغب حس يء التى ْالخلٟؼي  يدغ٧

ٓا٠٢ َظٍ لخصخيذ ؾا٦ىا ٓعة ْحٛيحر اإلا ٓاَىحن ؤطَان فى جغسخذ التى الؿلبيت اله ْبيحنألا اإلا  ْالجضيغ .ْألامغي٨يحن ْع
ْػن ال ٖضصا ؤن ؤيًا بالظ٦غ ٓاخضة اليض ؤناب٘ يخجا ْا ٢ض الٗغب ال٨خاب مً ال  بهجذ عؤٞذ ؤخمض ْمجهم ألاٞالم لِظٍ جهض
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ْاعص قاَحن ْحا٥ ٓا الظيً ال٨خاب مٗٓم ؤن ْالٛغيب ، حبرا ْٖابضيً ؾٗيض ْاص ٓعة ًٖ للضٞإ َب  فى ْاإلاؿلمحن الٗغب ن
ْبيت مغي٨يتألا الؿيىما ْع ٓنن ال ْألا ْص ْٞيليب ؤخمض ؤ٦بر الخهغ ال اإلاثا٫ ؾبيل ٖلى ْمجهم ، الٗغبيت للض٫ْن ييخم ٓعٔ ص  ْل

ٓصقخحن ٓهؼ ْاعزغ ح  .ماهض٫ ْصاهيا٫ ح

ٓعة ًٖ الخضيث بن       ٓصها الٗاإلايت الؿيىما في ْاإلاؿلمحن الٗغب ن عة ي٣  طر ألامحر٧ي اإلاال٠ بها ٢ام التي الضعاؾت بلى بالًْغ

٫ٓن الم ماصة في ْاإلاخسهو  قاَحن حا٥ اللبىاهيت ألان  تشىه كُف.. الظِىما في ألاشساز العسب" ٦خابّ في الجماَحررن ؤلٖا

ٓيّ في ألامحر٦يت الؿيىما نىاٖت حؿخسضمِا التي الُغي٣ت ال٩اجب يدىا٫ْن بط "أمت هىلُىود ٓعة حك ٓا٫ ْاإلاؿلمحن الٗغب ن َ 
٫ٓنْرن. اإلااض ي ال٣غنن ٓنن ؤن" ٦خابّ في ٢ ن ج٩

ًا
ٓنن ؤن يٗني ٖغبيا ن ج٩

ًا
ٓنن ؤن ْرٗني مؿلما ابي ج٩ ٓعة هي جل٪ بَع  ًٖ الؿاثضة اله

.  ؤلاؾالم

٫ٓن ٦خابّ في ْيمجها ؤحغاَا التي الضعاؾت ْخؿب ٓعة خ  ْقملذ ٖام، مئت زال٫ ؤهخجذ التي الٗاإلايت الؿيىما في الٗغب ن

ٓعة ج٣ضم ألاٞالم َظٍ مً باإلائت 95 ؤن لّ جبحن ،(2004 1896) ٖامي بحن ألاٞالم  ْتهاحمِم ْاإلاؿلمحن الٗغب يض ؾلبيت ن

ن
ًا
ٓما ، هج

ًا
 َظٍ مً ٣ِٞ باإلائت 5 خحن في ٖىيٟا

ٓعة ج٣ضم ألاٞالم  ْي٘ ٦ما ، ٖجهم مدايضة ن
ن ٖكغ ازني مً ٢اثمت

ًا
 التي ألاٞالم ألًٞل ٞيلما

ن جخًمً
ًا
ٓعا  ٞيلم بيجها ْمً للٗغب، بيجابيت ن

بً" ٓص ْع  ٖام ؤهخج الظر" ماللهٓ ؤمحر.. َ

ٓعن ،1990  باؾم ٖغبيت شخهيت الٟيلم ْيه
 يى٣هّ ال مؿلم ٖغبي عحل َْٓ« ٖٓيم»

 ، خميضة ؤزال١ ناخب ، الصجاٖت ؤْ البإؽ

بً ْيغا٤ٞ ٓص ْع . الخ٤ لىهغة مٛامغاجّ في َ

: العسب أزض أطاطير      

ْٓص جسل٤ لم      ٓلي ٓعن جل٪ َ ال ٧اهذ ٣ٞض ، الٗغب ًٖ الؿلبيت الىمُيت اله ْبي ١ ؾدكغا نى٘ مً ا ْع  صعؾّ الظر  

ْاعص ْخللّ عن خحن(...  ؾدكغا١) الكِحر ٦خابّ في ؾٗيض اص ّٓو ٓنن ال٨خاب ن ٓنن ْالغؾام ْبي ْع ٓعة في الٗغب بالص    الصخاعرن ن
ٓعن ، اإلاميخت ال٣اخلت ٓا١ ، اإلاىدُت الٟاؾضة ْال٣ه ٓيت الٓسخت اإلا٨خٓت ْ ؾ ٍٓ اما... ْالٟٓي ٓح ٍٓ ث٩ٞان ال   زغ طل٪ ْح

٫ٓن ٓعة اإلاؿدكغ٢حن ٦خب ْفي... ْالجِىمي الٓسخ اإلالخخي ال٨ؿ ٓاعرن الكب٣اث ْالٗاق٣اث اإلادخا٫ الخاحغ الٗغبي ن  في ْالج

ٓا١ ْبيت الكٗبيت الث٣اٞت مً حؼءا طل٪ ٧ل ْناع... الىساؾت اؾ ْع ٔن حٗض لم التي   ٓاؾُت بال الٗغبي جغ  ليلت ال٠ هٓاعاث ب
ٓعْنن ه٣ل الٗكغيً ال٣غنن مُل٘ ْفي(...اإلا٣ضؽ ال٨خاب بٗض الٗالم لٛاث الى جغحمت ال٨خب ا٦ثر) ْليلت ٓنن اإلاه ْبي ْع  َظٍ  

ٓعة ٓعج الٟغوس ي ْزهٓنا الهامخت الؿيىما الى اله ٓيٍغ في (1905 الٗغبيت الليالي ٢هغ ٞيلم) ميلياؽ ح  للصخغاء جه
ْاث  ْرٛخهب ٢اٞلت ٖلى ليؿُٓ بّ ي٣خل الخىجغ ْخامل الجمل عا٦ب البك٘ الٗغبي الغحل خغيم في الغا٢هاث ْالخؿىا

                                                           
ٓن، مضيىت في ْلض_   الم صعؽ. لبىاهيحن ْؤم ألب بيؿلٟاهيا، اليت ٧لحرج ٓبي حامٗت في ْصعّوؾّ ٖ   الى٣ض في ممحزا م٩اها لىٟؿّ ْق٤ بيليىٓرن حى

المي ما٫ ه٣ض في ز٣ت زبحرا ليهبذ ٖ  الميت ٖ  ّٟ حاهب ْالى. ٖ  ْٓيت الخغب ًٖ ْزاث٣يت اٞالما اهخج الى٣ض، في ٦خبا جإليّو  .الى
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ٓاعرن بالخغيم م٨خ٠ ٚحر ٚحٍر امغؤة ٓم طل٪ ْمىظ!!! ٖىضٍ التي ْالج  الي
ٓعة جل٪ جخٛحر لم  ْمسُُاث الخضيثت  ؾلخت الحها ايي٠ ْبهما اله

اب الجِىميت ال٣خل اثً ْاخخجاػ ْز٠ُ ْؤلاَع  اْ َاثغاث في الَغ

ٓاعيش .  ..لل٣اعاث ٖابغة ن

ٓعر زيا٫ هي الٗغب ؤعى         ٓص مسغحٓ ابخضّٖ اؾُ ٓلي  يدخٓرن َ

ٓمت ْاإلآؾي٣ى الصخغاء:  َما مخٛحريً  اإلا٩ان ٞهي الصخغاء ؤما,اإلاكئ

ٓحض الظر الخُغ ٔن ٢ْهغا,  هسيل ْاعى ْاخت بّ ج  ٢بٓ ٖلى يدخٓ
  زحر َظا يٗمض لظا,  مجهً امغؤة ؤر حعجبّ ال,  الخغيم وؿاء بّ جديِ اإلاتٝر ٦غؾيّ ٖلى الباقا يجلـ خيث للخٗظيب

ب ال ْهي الٛغب مً ق٣غاء لخ٠ُ ع ٖىضما. مىّ الخ٣غب في جٚغ ٓنن في)الٗغب ؤعى جْؼ ٓص ٖي ٓلي  بلى جخيبّ ان يجب(  َ

ٖٓت ٓنن الظيً ألاؾياص خيث" بابا ٖلي" مجم  ْخاملي, الكغ٢ياث ْالغا٢هاث, الٟاضخت للمالبـ اإلاغجضياث اليؿاء يخإمل
ٓيل الؿيٝٓ  زهاثو ًٖ صعاؾخّ في ٖلٓرن نٓص ي ؤمحن ْركحر  .الغيذ بؿاٍ ٖلى ْالُاثغيً,  ْالثٗابحن ْالسخغة ةالُ

ٓعة ْبا الؿيىماثيت الهىاٖت في ْاإلاؿلمحن ؤلاؾالم ًٖ الىمُيت اله ْع ٓم ٞيلم بلى  با  الظر" الضيً ٖالء" اإلاخدغ٦ت الغؾ
ْلى يجالخل خغب بضايت بٗض ؤر 1992 ؾىت في صيؼوي ْالذ قغ٦ت اهخجخّ  بالص مً ججٗل  التي اإلابرعاث ٧ل ْيمىخّ بؿىت ألا

ٓاضر الٗضاء ٖلى صليل ؤ٦بر بهّ,الخضمحر حؿخد٤ بالصا الٗغب  ْهجاخا,  ضخمت ايغاصاث خ٤٣  الظر الٟيلم َظا الٗغب ججاٍ ال

م الىٓحر مى٣ُ٘ ٓاضخت ٖىهغيخّ ٚع ٫ٓن .ال ,  بعُدة أزض في ًقع مكان مً حئت:" الضيً ٖالء لؿان ٖلى م٣ضمخّ اٚىيت ج٣

 إذا أذهك ًقطعىنر وقد,  الجمال تتجىلر  ُث

" وطني ولكىه...همجي إهه,  شكلك ٌعجبهم لم
 الظ٧اء مً ال٣ليل يمخل٪ مىخج يؿخُي٘ ٦ي٠

ٓنن ان ؤلاخؿاؽ مً ْال٣ليل  ٞيلم بضايت ج٩
ٓوي ٓحّ ٧اعج  مكِض  ْفي ؟ ٦ِظٍ ؤٚىيت لألَٟا٫ م

ٓعن ازغ  ٖغبي َْىضام بلباؽ ؤم  الٗمل يه
ٓلت في الهٛحر ابجها جهاخب ٣ٞحر مددكم  ح
ٓا١ بةخضٔ  ْبضاٞ٘ ، الكغ٢يت الخ٣ليضيت  ؾ

ٕٓ الهٛحر اخؿاؽ  بعاصيت ال بدغ٦ت حٗمض بالج
ٓا٦ّ هدٓ يت ٞ ا إلاىذ البًاٖت هدٓ يضَا جمض خيث ، للبي٘ مْٗغ ٢ٓ٘ ان صْنن ، ٞا٦ِت نٛحَر  الظر الباج٘ ٞٗل عصة جخ

ٓم ، ؾغ٢ت مغ  ْاٖخبر ًٚبا اؾدكاٍ ا هٓغاث امام مباقغة  اإلاؿ٨يىت ألام يض ببتر لي٣ ٓعن ان ْلىا نٛحَر  َظٍ مثل جإزحر هخه

                                                           
ٓعة زهاثو: ٖلٓرن نٓص ي ؤمحن_   ْعبا الؿيىماثيت الهىاٖت في ْاإلاؿلمحن ؤلاؾالم ًٖ الىمُيت اله ٓم ؤٞالم, بإ ٓطحا بٟغوؿا اإلاخدغ٦ت الغؾ , هم

ٓعاث ٓم للتربيت ؤلاؾالميت اإلاىٓمت ميك  49: م.2011,1433, ٧ٓايؿيـ, ْالث٣اٞت ْالٗل
ٓم ٞيلم َٓ  Aladdin :الضيً ٖالء_   َٓاث بهخاج مً ؤمغي٩ي  عؾ ٓصي  ع٢م الٟيلم َْٓ ."صيؼوي ْالذ ؤٞالم" بنضاع ْمً ،1992 ٖام صيؼوي ْالذ اؾخ

ٓم صيؼوي ْالذ ؾلؿلت في 31  .ْليلت ليلت ال٠ مً السخغرن ْاإلاهباح الضيً ٖالء ل٣هت الٗغبي الترار ٖلى مبني الٟيلم ال٨الؾي٨يت، اإلاخدغ٦ت للغؾ
  John Musker ٧ل بحن مكتر٥ بزغاج الٟيلم .بٛضاص لو ٞيلم مً 1940 ٖام وسخت ٖلى مبييت اإلااامغة ْٖىانغ الصخهياث مً الٗضيض ؤن ٦ما

ْRon Clements, 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1992
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81_%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B5_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Musker
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Musker
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ron_Clements
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ron_Clements
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ٓعن ٖلى اإلاكاَض ٓاٖضَا يمخثل التي ْلضياهخّ الِمجي للٗغبي م٣خّ ؾحزصاص خخما ْالظر ، الٛغبي الجمِ "  ٞيلم ٧ان بطا   . ل٣

ٓعن ليؿ٤ اؾخمغاعيت " الضيً ٖالء ٓص اٞالم في الٗغبي خً ٓليي ٔن اٞالما ٞةن ، َ ٔن ٖلى قبحهت ازغ ٖٓيت مؿخٓ  ؾخظَب عبما الى
ٓعن ج٨غرـ الى ٍٓ الصخغاء ٧لب  :بابا ٖلي"  ٦ٟيلم ، ؤٞٓ٘ ن ٓعة ي٣ضم ْالظر ،"اإلاٗخ ْػن ال الٗغبي ًٖ ن  ٢اَ٘ ق٩ل جخجا

ٓعٕ ال ٢ض الظر الُغي٤ ٓان ٧ان  مغ ْبُبيٗت ، الىباح ًٖ يخ ٓطج َظا مثل في ٧اٞيا الٗى  الخُاب َبيٗت الؾدكغاٝ الىم

ٖٓيت َظٍ مثل ؾيدغ٥ الظر ْالٗىهغرن الؿازغ ٓنن ؤٞالم مً الى  .ال٩اعج

 كُت الظِىما في واملظلمين العسب على الىمطُت الصىزة مالمح  :الامٍس

الميت الٓؾاثل ؤ٦ثر مً  الؿيىما ان ٞيّ ق٪ مما ٓنن بٗض اهدكاعا ْالضٖاثيت ؤلٖا  ٦بحرة مؿاخت ييخجّ ما ْيدخل بل..  الخلٟؼي
ٓوي ؤلاعؾا٫ ؾاٖاث مً  َظٍ اؾخسضام ؾبيل في حِضا( ؤمغي٩ا) الٛغب يإ٫ لم ْلظا,  ؾيىماثيت ؤٞالم مً يٗغى بما,  الخلٟؼي

: ٚايخحن لخد٣ي٤ ْطل٪,  الىاحٗت ْ الٟٗالت الٓؾيلت

ْلى ٓيّ:ألا ٓعة حك .  ؾلمتْالم الٗغبيت اله

.  الِضام لل٨ٟغ الترْيج: الثاهيت

الميت الٓؾاثل ؤ٦ثر هي الؿيىما لٗل بل       ,  الٗغبيت الصخهيت مسخ اهدكاٍع قإن مً الظر الِضام لل٨ٟغ ج٨غرؿا ؤلٖا
ٓعة ْجد٣ي٤ ٓيلِا,  اٞتراءا الٛغب لِا يغؾمِا التي اله المي ٞاإللخاح,  ْا٢٘ بلى ْجد  أليت ج٨غعنْالم الؿغر٘ اإلاـ بإؾلٓب ؤلٖا

الميت ألاؾاليب ؤهجر مً َٓ,  ٨ٞغة ِا ؤلٖا  ْن٠ ًٖ زانت بهٟت مجها ْألامغي٨يت الٛغبيت الؿيىما ج٠٨ ٞلم.جإزحرا ْؤؾٖغ

ٖٓت بإجهم اإلاؿلمحن ْ الٗغب ابيحن بل ْالجِلت الِمج مً مجم ٓاء, ْبَع ٓعة ؾ م لخهل مباقغة ٚحر ؤْ مباقغة به  بلى ؤ٩ٞاَع
 مً ْطل٪,  ْاإلاؿلم ؤيًا الٗغبي اَضللمل ْؤخياها الٛغبي اإلاكاَض

ٓيا اهخاحِا زال٫  ْ ْالخدغيٌ الٗى٠ اإلاخًمىت ألاٞالم إلائاث ؾى

اب ٓيّ  َع . ؤلاؾالمي ْالدك

 املىقر فُلم savior   :فطسة إلازهابي املظلم 

الياث اهخجتها التي  ٞالم َظٍ ؤخض يٗخبر  ْعن ,1998  ٖام اإلاخدضة ال  جض
٫ٓن الٟيلم اخضار   شخهيت خ

 الٟلم بضايت في يٗمل الظر ْ" حٓقا" يضعى الظر  مغي٩ي البُل

٫ حخّ" حٓقا" ْٖض .بٟغوؿا  مغي٨يت الؿٟاعة في امً ٦مؿْا  ْابىّ ْػ
ٖٓت ب٣يام اليّ جغص ازباعيت ْل٨ً مؿاءا الؿيىما الى يصخبهما بان  مجم

ابيت  لتر٥" حٓقا" ٞيًُغ  هخداعيت الٗملياث باخضٔ  مؿلمت بَع
ٓحّا٫ ْ اؾغجّ ٔن مغة لٗملّ  ج  يىٟجغ الؿٟاعة الى َغي٣ت ْفي ازغ

حخّ" حٓقا" ْي٣ٟض ٞيّ بمً اإلاُٗم  . ٖيييّ امام ابىّ ْ ْػ

                                                           
ٓان_   ٓعة: بلخحررن عي  95: م, 2012 ,  ٖغاؽ م٨خبت,  الجؼاثغ,  ألامغي٨يت الؿيىما في ْاإلاؿلمحن ؤلاؾالم ن
ٓان ؾيىضر ْ  ,Joseph Bruggeman : بهخاج,  Predrag Antonijevic بزغاج, 1998 ٖام ؤهخج, savior اإلاى٣ظ ٞيلم_   ٓمي ,٧  ,صيبريّ وٗ

http://www.elfilm.com/name/4046467
http://www.elfilm.com/name/3539049
http://www.elfilm.com/name/4323927
http://www.elfilm.com/name/3599677
http://www.elfilm.com/name/3599677
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بت الٟيلم طل٪ بٗض يبحن      ,   هخ٣ام  في" حٓقا" ٚع
 باٚخيا٫ ٢ْام, اإلاؿاحض اخض الى مباقغة طَب خيث

ٓصَم ازىاء اإلاؿلمحن مً ٦بحر ٖضص  ٩ٞان. سج
ب َظٍ ٞٗلخّ هديجت  ليٗمل البالص زاعج الِْغ

 الجيل م٘ خغبّ ازىاء الهغبي الجيل في ٦مغجؼ١ن
 ال٨غاَيت قضة اإلاسغج يِٓغ َىا,  اإلاؿلم البٓؾني

ٓص  اخض مماعؾاث زال٫ مً للمؿلمحن  في الجى

ي٣ا ٧ان الظر الهغبي الجيل ٓلحن  زىان ٧ْان "لجٓقا" ٞع ٓنن اٚخهبهً الالحي الهغبياث اخضٔ ًٖ مؿئ  َظا ٧ْان اإلاؿلم

 ْ مِٗا حٗا٠َ" حٓقا" ْل٨ً بةعاصتها   َظٍ ٞٗلتها ٞٗلذ اجها يٗخ٣ض ٧ان ألهّ مجها لالهخ٣ام بُجها في ما ٢خل ٖلى مهغا الجىضر
الصة ْبٗض بُجها مافي ْ  م اه٣ظ ْ الجىضر طال٪ ٢خل  بؿبب ٖلحها اه٣لبذ التي اؾغتها الى بها طَب ْ م " حٓقا" ازظ ال

َٓا الظيً اإلاؿلمحن مً لُٟلت الصتها ٓحض. اٚخهب  ان  ٦إمغي٩ي اوؿاهيخّ ٖليّ ٟٞغيذ اإلاإؾاة جل٪ امام هٟؿّ" حٓقا" ٞ
  البالص جل٪ زاعج بٗيضا بها يظَب ان ٞإعاص ابىتها ْ  م جلم يى٣ظ

عة مىخميا باٖخباٍع ؾلمالم الٗغبي الٟيلم َظا ؤِْغ ٢ْض       ؤهّ اٖخبرجّ ٦ما ْالٗى٠ للضم الٗاق٣ت اإلاؿلخت للجماٖاث بالًْغ
  ٞغ١ن ال بط ؤلاحغاميت ٖملياجّ في  لإلوؿاهيت ٞا٢ض َْمجي قغؽ

ٓنن. مؿلخحن ْٚحر مؿلخحن ْوؿاء ؤَٟا٫ بحن  لضيّ  اإلاؿلم

ٓنن غاى مٛخهب  بط,  مؿلماث الٛحر زهٓنا ْ اليؿاء أٖل
" اإلاى٣ظ"  ٞيلم ه٣ل. طل٪ يدلل ْصيجهم عبح ٚىيمت يٗخبرْجهم

ٓاء خض ٖلى ْالٗغبي الٛغبي للمكاَض عؾالت  ؤن مٟاصَا ؾ

ٓجها خحن في الؿالم( اإلاؿلمت) الكٗٓب حُٗي امغي٩ا  ي٣ابل
اح ْاؾتهضاٝ بالٗى٠ حت)  ابىائها ؤْع ٫ ْػ   مغي٩ي اإلاؿْا

(. الٗامت  ما٦ً في ْألابغياء  ْابىّ

ْعن ،(The Kingdom):  اإلامل٨ت ٞيلم ْفي ٫ٓن ٢هتا٫ جض  ٞغي٤ خ
ٓصيت اعؾالّ يخم FBI ا٫ مً  في الخد٣ي٤ احل مً للؿٗ

ٓم يخٗغى الٟغي٤ ل٨ً 2003 ٖام الغياى جٟجحراث ابي لهج  اَع

ٓصٍ ٓخمٍؼ" ي٣ ْعن "ؤب  "حماٖت بحن قغؾت خغب بٗضَا جض

                                                           

ٓيغ م ,ماي٩ل مازيٓ: ؾيىاعيٓ ,بحٙر بيتر ازغاج،2007 بهخاج ؤمغي٩ي ٞيلم _   ها اليت في الٟيلم مكاَض مً ألا٦بر الجؼء جه ٓيغ جم ٦ما ، ألامغي٨يت ؤعيْؼ  حؼء جه
ٓيغ يخم ْلم اإلاخدضة الٗغبيت ؤلاماعاث في مكاَضٍ مً ٓصيت، الٗغبيت اإلامل٨ت في مكاَض ؤر جه ٓاء زل٤ مً الٟيلم ٖلى ال٣اثمٓنن يؿخُ٘ ْلم الؿٗ  بلى مكابهّ اح
ٓاء للممل٨ت ٦بحر خض ٔن. الٗغبيت الض٫ْن مً ٖضص في الٟيلم ٖغى مى٘ ص١ْن .الصخهياث ؤْ ألاما٦ً هاخيت مً ؾ  مخدحزا ٧ان الٟيلم ان  ٞالم ه٣اص مً ٖضص ْيغ
ٓص يض ٓصيت حِ اب مداعبت في الؿٗ  .ؤلاَع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7
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ٓخمٍؼ ابيت" ؤب ٓصر ْألامً FBI ا٫ ْٞغي٤ حِّ مً  ؤلاَع ٔن    حِّ مً الؿٗ              .  ؤزغ

ٓنن بن ٓحيت عؾالت يدمل" اإلامل٨ت"  ٞيلم مًم ٓل ٓحض ٞحها يا٦ض ايضي  ٖغى خيث للمؿلمحن ٦غاَيتها في  مغي٨يت الؿيىما ج
ٓعا اإلاكاَض مً الٗضيض في اإلاسغج َٓت ن ٓحّ الٟيلم َظا ي٨ٗـ ٦ما للمؿلمحن مك الياث ج  ْالٗالم  مغي٨يت اإلاخدضة ال

  :مايلي بلى جخُغ١ن خيث.  اإلاؿلمحن هدٓ ٩٦ل الٛغبي

 ٓنن َْم اإلاؿلمحن ؤَٟا٫ ٢ضم خحن لألَٟا٫ ؤلاؾالميت الخيكئت  ْالكٗب ؤمغي٩ا ٦ْغاَيت ْالخ٣ض الٗى٠ ٖلى ييكئ

ٓنن ْؤجهم  مغي٩ي ٓنن,  ؤبىائهم بلى ؤلاعر َظا يى٣ل ٓنن اإلاؿلمحن ؤن ٩ٞ ٓخك ٓنن مخ ابي ٓيجهم مً حؼء الٗى٠ ْؤن ْبَع  ج٩
 َم الظيً ؤبىائهم هٟٓؽ في ْجغؾيسِا ال٣يم َظٍ حل ه٣ل ؾيا١ في طل٪ ٧ل يضزل ْال٣ٗاثضر ْال٨ٟغرن الىٟس ي

ٓنن ابي ٓنن ْ اإلاؿخ٣بل في بَع . امغي٩ا ْقٗب مكاعر٘ يؿتهضٞ

 ٓنن ما احِل الٟيلم  ٞمثال مكاَض ٖضة زال٫ مً طل٪ ْهضع٥,  ؤلاؾالميت ْالث٣اٞت ْحٗاليمّ ؤلاؾالمي بالضيً ي٩
ٓيغ  لٛحر اإلاؿلم حثت إلاـ جمام يدغم بإهّ الٟيلم َظا في ؤلاصٖاء ٦ْظل٪ هتمخ٤ ج٨ً لم( الخغؽ)اإلاؿلمحن نالة جه

غاى ختى اإلاؿلم . ْبضاثيتهم اإلاؿلمحن ْعحٗيت جسل٠ مضٔ ٖلى عؾالت ْهي,  الكغعي الُب أٚل

 ٓعا ايًا الٟيلم َغح ٓص حؿعى جه ٓلي  الٗغب ٢ضعة يٗضم ألامغ ْيخٗل٤,  اٖمالِا زال٫ مً جغؾيسّ مغة ٧ل في َ
ٓباث ٧ْل ْمكا٧لِم ٢ًاياَم خل ٖلى ْاإلاؿلمحن ٓاحِِم التي الهٗ  مؿاٖضة بلى ماؾت خاحت في ِٞم ْلظل٪,  ج

 . الىبيلت ْالهٟاث الهٗبت اإلاِماث ناخب  بيٌ  مغي٩ي الغحل

ٔن ألاٞالم مً الٗضيض في ْحلي ْاضر بك٩ل بغػن ما َْظا  الٟيلم ٢هت جبضؤ خيث:   Armageddon  "ؤعمجيضْنن:"  ٦ٟيلم  زغ

 اٖلىذ ,"مجهاجً" ٖلى جدؿا٢ِ الىاعيت ال٨غاث بالٟٗل ْبضؤث  عى ؾُذ ٖلى حهبِ ؾٝٓ هحز٥ َىال٪ ان امحر٧ا حٗلم خيىما
ٓاعتن خالت بٗضَا امحر٧ا ْلت  زُت  ْي٘ في ْبضؤث الُ ْا ْبالٟٗل الىحز٥ َظا مً الخسلو إلادا ْٓيت ٢ىبلت ْي٘ الى اَخض  ه

٧ْلذ,  مدضص ٖم٤ ٖلى صازلّ  الغثيـ ْيسُب,  الخٟغ مجا٫ في يٗمل الظر" َاعرن" الٟلم بُل الى  مغ" هاػا" ٧ْالت ْؤ
ٓنن لّ جضم٘ زُابا حمٗاء ْؤلاوؿاهيت للٗالم  مغي٩ي ٓم َظا ان زُابّ في يظ٦غ ْ الٗي  ال٨خاب في ط٦ٍغ ْعص  الظر َٓ الي

 زُغ مً الٗالم جسلو ْ ؾخسلهِم التي  مغي٨يت الٗىايت مىخٓغيً الٗغب الٟيلم يِٓغ َىا .الٗالم جهايت خيث اإلا٣ضؽ
٫ٓن ْبٗض الىحز٥ َظا ن  ْن   ؾُدّ الى  الخٟاْع

ٓنن ٓاحِ ٔن اليّ عي٣ِمٍ في الهٗاب مً ال٨ثحر ي  ْهغ
 الٗالم اه٣ٌ الظر  مغي٩ي جطخيت مً مكاَض

 في امغي٩ا بىجاح الٗغب ٞغخت  ازحرا ْجخهاٖض

.   الٗالم جسليو ْ جسليهِم

 الشهىاوي الفاطق و املضحك العسبي 

م ٖلى        ٖٓاث حٗضص مً الٚغ  مِٗا حٗاملذ التي اإلآي
ْبيت ألامحر٦يت الؿيىما ْع ٫ٓن ْألا  الٗغبيت الصخهيت خ

ْلذ مٗٓمِا في ؤجها بال,  ْاإلاؿلمت  ال٨ٟغة جغؾيش خا
                                                           

ٓان_   ٓعة: بلخحررن عي  147: م ,ؾاب٤ مغح٘,  مغي٨يت الؿيىما في ْاإلاؿلمحن  ؾالم ن
٦ِايمغ ححررن ْبهخاج بار ماي٩ل بزغاج مً . 1998  ٖام اهخج ؤمغي٩ي ٖلمي زيا٫ ٞيلم   Armageddon" ؤعمجيضْنن_    .بْغ

http://www.imdb.com/title/tt0120591/
http://www.imdb.com/title/tt0120591/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
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ٔن ، ْمخسلٟت مخٗهبت ، حاَلت ، ٢بليت قٗٓب ؤجهم ٖلى الٗغب ًٖ الؿاثضة  ي٨ً لم الخجاعرن ْالِضٝ ، ْاإلاا٫ اليؿاء تهٓ
ٓيّ َظا ْعاء الؿبب ْخضٍ ْاٞ٘ بهما ، الدك ٓحيت الض ٓل ْلت ْالؿياؾيت ألايضي  لترؾيش ٞالمألا بٌٗ هجاح اؾخٛال٫ ْمدا

ٓنن َٓ الكاقت ٖلى الٗغبي ٖليّ ِْغ إلاا ألا٫ْن الك٩ل ْلٗل ، الٗغب ًٖ الكاجٗت اإلاالمذ  ٖلى يىُل٤ الظر البضْرن ألامحر ل
ن الصخغاء في ٞغؾّ ِْغ

ًا
ال َ ،

ًا
ٓعة َظٍ بغػث ٢ْض الٟخياث بّ ْتهيم ْٖغيا  اإلاكاَض ْعثها ٦ثحرة اٖما٫ في الىمُيت اله

ٔن باجٗت" happy hooker coes to washington"  ٦ٟيلم الٛغبي  عنض الظر الٟيلم َظا,  ٖام" ْاقىًُ بلى جظَب الؿٗيضة الِٓ

ٔن باجٗت خياة   .اهٟؿِم  مغيي٨حن يضَل ٚغيب بك٩ل الجيـ في الٗغبي يٛغ١ن ٦ي٠  للٛايت مؿيئ بك٩ل يكحر,  حهٓ

ٓعة ججؿيض في مغة ٧ل في يبٕر الظر" ٞاع حيمي"  ألامغي٩ي اإلامثل بلى صعاؾخّ في قاَحن حا٥ ْركحر               مً) الٗغبي ن

م ْحِت ٓعن ٧ل خيث, cannonball run 2 ٞيلم...  ٖام في م ٢ض خيث( هَٓغ ٓصة الىمُيت اله ٓح ٓٞغة م  ل٨جهم حضا ؤزغياء, ٞيّ ْمخ
ٓنن ال ٓاوي ِٞٓ الخا٫ ْبُبيٗت, اإلاا٫ ٢يمت يٗٞغ ْٓؽ ْٞاؾ٤ حضا قِ   .ألامغي٨ياث باليؿاء ْمِ

َٓغة" ٞيلم ْفي  الكيش يسطر:   jewel of the nile "الىيل ح

ٓنن" الك٣غاء, ٖمغ  ألعى مّٗ لترخل ي٣ىِٗا  ٧ي" ٧اجلييخ
ٓهض حيمـ" ٞيلم ْفي,  َىا٥ يسججها زم" مهغ" الٗغب  ال" ب

 البُل ًٖ الٟلم يد٩ي"  never say never"   ابضا ال ج٣ل
ٓهض حيمـ" ما٫ عحل يالقي الظر "ب ٓنن اإلاهاب ٖ   بجى

ٓاعيش ٖضة ٖلى خهل الظر ْ, الٗٓمت ْٓيت ن  إلزًإ ه
ما٫ عحل يإزظ الٟيلم اخضار ْفي,  لّ الٗالم  َظا ٖ 

ٓهض حيمـ" ٖكي٣اث بخضٔ  ْالظر الٗغب ألخض يُٗحها ْ" ب

 يكبّ مكِض ْفي,  ٦جاعيت ازغيً لٗغب آلازغ َٓ يبيِٗا
ٓعن البضاثيت  طاث في,   يكترَْا ل٩ي الٗغب ي٠٣ الٗبيض ْٖه

٢ٓذ  حيمـ" الىٓي٠  بيٌ ألامغي٩ي البُل يخم٨ً  ال
ٓهض ٓصٍ مً الخسلو مً"  ب ٓم ٢ي  ؤن بٗض  بةه٣ايِا ٞي٣

ا الظيً الٗغب ٧ل ٖلى ي٣ض ي م مً الٗالم ْيىهي, حميٗا ي٣خلِم ْ ٖكي٣خّ ؤؾْغ َع   .٧الٗاصة قْغ

 

: الغسبي عالمإلا في املظلمت املسأة صىزة: الثاوي املبحث

ٖٓاث اإلاؿلمت اإلاغؤة ضخذؤ       ٓلِا اإلاثاعة ْاإلآي الم صخاٞت في زهبت ماصة خ ٖٓاث ْؤضخذ الٛغبي ؤلٖا  جثاع التي اإلآي
ٓلِا ٓج٣ت في جهب ٧لِا خ ْلت ْهي ْاخضة ب ْما اإلاغؤة ٢ًايا بزاعة مدا ُاء ص  صاثمت ْمُالبت اإلاؿلمت للمغؤة بٓلم اهُبإ إٖل

٘ ٓطج ْج٨غرـ ٖجها الضيً ْنايت بٞغ ٓم ْيإحي .ٖلحهم اإلاؿلمت اإلاغؤة ل٣ياؽ ألاؾاؽ ْحٗلّ للمغؤة الٛغبي الىم  ٖلى الهج

                                                           
ٕٓ مً ؤمغي٩ي ٞيلم_    ٓلت. م1985 ؾىت ؤهخج ، ْاإلاٛامغة الخغ٦ت ه  Lewis Teague  بزغاج,Michael Douglas ْ  Kathleen Turnerْ Danny DeVito بُ

    _never say never البريُاوي بزغاج امغي٩ي ٞيلم Irvin Kershner ,قغ٦تي بحن مكتر٥ بهخاج Taliafilms1  ْ  Warner Bros,مً ٧ل جمثيل,1983 ؾىت  :Sean 

Connery ,ا Klaus Maria Brandauer , Kim Basinger ٓط الٟيلم ايت مً مإز  1961 ٖام" Opération Tonnerre "ْع

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sean_Connery
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sean_Connery
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sean_Connery
http://fr.wikipedia.org/wiki/Klaus_Maria_Brandauer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kim_Basinger
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ٓعة ٓم مً يخجؼؤ ال ٦جؼء اإلاؿلمت للمغؤة الٗامت اله إلات مؿمياث جدذ ٧لّ ؤلاؾالم ٖلى الهج ا ْالخضازت ْ هٟخاح الٗ  ْٚحَر

 .بؾالمي َٓ ما ٧ل يض خغبهم في ألاَم الٓؾيلت اإلاؿلمت اإلاغؤة حٗخبر ْبهظا

ٓعن مهاصع ؤَم  ؾدكغا٢يت اإلاضعؾت ق٩لذ ل٣ض             الظيً الغخالت اإلاؿدكغ٢حن ْبسانت ، اإلاؿلمت اإلاغؤة ًٖ الٛغبي الخه

ا  ْيجظب» :٢اثال اإلاؿلمت جغ٦يا بلى عخلخّ يه٠ ، الٟغوؿيحن ال٨خاب بٌٗ ًٖ ْعص ٣ٞض ، ْؤلاؾالميت الٗغبيت البالص ػاْع
٢ت اإلاكتررن ٞييخٓغ ْالٗبيض الىساؾت ؾ١ٓن الباػاع مجها يخإل٠ التي ألاهداء َظٍ ٧ل بحن مً الغخالت ؾت، بإْع  عحاال مْغ
ٔن ؤن ْيم٨ى٪ ْوؿاء، ٓن، ْالىداس ي الىداٝ ألاخباف الهٛاع الٗبيض حاهب بلى ٞيّ جغ ٓزاث الخغيم ْوؿاء الل  َىا٥ اإلابٗ

 الكغ٦ؿياث بيىما هلل، مغياة مؿىحن ٖبيضا ؤلاخؿان باب مً عا٥ألاث ٞيكتررن ٦بريائهً، ٖلى ؤؾياصًَ ٢بل مً لًِ ٣ٖابا

ْعن مبالياث ٚحر بالبياى اإلا٨دؿياث ً ي٩ل٠ ال ، ياخ٩اث ػهجياث يدا  "  ٚالبا قغاَئ

الم اؾخُإ ، اإلاؿلمت اإلاغؤة ًٖ ال٨بحر  ؾدكغاقي الترار زال٫ ْمً  ،(ْليلت ليلت ؤل٠) خ٩اياث يؿخٛل ؤن الٛغبي ؤلٖا
ٓيّ ٓعة لدك ٓاث ْخباثل ، الغحا٫ ْمهاثض اليؿاء ٦يض ججؿض بإجها ، الكغ٢يت اإلاغؤة ن  زال٫ مً طل٪ مؿخ٣يا ، الكِ

ٓنن ْنِٟا خيث ، الخ٩ايت بُلت( ػاص قِغ) شخهيت  ْالؼ٧اء ْالجاطبيت الُيبت بحن ما ججم٘ شخهيت ٧اهذ بإجها اإلاؿدكغ٢
ٓعٕ ٔن بٗض ٢هت في للمل٪ جه٠ ؤجها اإلا٣ابل ْفي ، ْال ٓايت الخضإ في اإلاا٦ٍغ اليؿاء َغ١ن ؤزغ  بلى يضٖٓ الظر ألامغ ، ْالٛ

٫ٓن    .الصخهيت في الخىا٢ٌ زال٫ مً الظَ

الم  ٞيهيٜ      حها التي ْال٣هو الخ٩اياث َظٍ الٛغبي ؤلٖا ٓنن يْغ  ٖهغ مً حؼءا جه٠ ْالتي ، ٦خبهم في اإلاؿدكغ٢
ا ْالتي ، الؿاب٣ت اإلاًامحن هٟـ جدمل حضيضة بغئيت ، ؤلاؾالميت ألامت اهدُاٍ ٓعة بإجها الٛغبي ال٨ٟغ يٟؿَغ  الٗامت اله

ٓيل الخاعيش ْيدا٦م ، ؤلاؾالم في  حخماٖيت للخياة  بال٠ًٗ ؤلاؾالميت ألامت ٞحها ؤنيبذ التي الٟتراث بهظٍ اإلاؿلمحن الُ

ًَٓ  .ْال

الم ٖلى يازظ ْمما      ٓعاجّ في الٛغبي ؤلٖا  ٞحها خضر التي ، الخاعيسيت للخٓت ؤَميت مً جٟؿحٍر يؿخمض ال ؤهّ ، خ٣اث٤لل جه
ٓنن التي اإلاٛالُاث مً ٦ثحر في ي٣٘ هجضٍ ، ْلظا ، الش يء ا ج٩ ب ؾببًا  مً ، الٛغبي ال٣ٗل في اإلاؿلمحن ًٖ زاَئت ٨ٞغة لترؾُّ

ن ٖلى صاللت َْظا ، ؤلاؾالمي اإلاجخم٘ في ؤلاماء ل٨ثرة جٟؿحٍر طل٪ ٓاهيت إلاؿلمتا اإلاغؤة ؤنَّن  ٚحر َْظا ، الجيـ بلى ْميالت قِ
ٓخاث خغ٦ت احؿإ م٘ ألن ، صخيذ ٓعن بلى اإلاؿلمت اإلاغؤة اهخ٣لذ ، ؤلاؾالميت الٟخ ٓخاث حلبذ ٣ٞض ، حضيض َ  ، ماصيا زغاء الٟخ

ٓنن ال٨ثحريً حٗل ْعٍ نى٘ الظر ، ْالتٝر اللظاث في يىٛمؿ غاء مِىت امتهً اليؿاء مً ٞئت بض غاث٤ ؤلٚا  حٗل مما ، نالٟذ َْ

ٓا٢٘ َظا ٓنن آصاب ٖلى ْجإزغاجّ ؤخضازّ يى٨ٗـ ال مـ ، ألامت ْٞى  ,  اإلاغؤة جدغيغ في ؤلاؾالم ٞلؿٟت مٗالم َْ

ٓعة َظٍ مهضا٢يت مضٔ ًْٖ       ٓا٢٘ ْجمثيلِا الىمُيت اله  اإلاغؤة لخ١ٓ٣ن ألابدـار َيئت عثيؿت "محرالي ؤعػْ" الباخثت حكحر لل
٫ٓن م٣ا٫ في اإلاؿلمت ٓعن مُ ٫ٓن خيث GUARDIN صخيٟت في ميك  الٛغبياث للصخاٞياث باليؿبت اإلاؿلمت اإلاغؤة ؤنبدذ: "ج٣

ٓطج ٓطج الخسـل٠ هم ٓمًِ الٛغبياث ال٨ـاجباث ببٌٗ ْاؾدكِضث"  يُِاص ْهم  ؤن ْجا٦ض ، اإلاؿلمت اإلاغؤة ٖلى اإلا٨ث٠ ْهج
ٖٓيت يٟـخ٣ض الظر اإلاـدكضص ْالُـغح باإلابالٛت جدؿم الهجمت َظٍ ٓيٍغ اإلآي اب يؿمى إلاا ضخيت اإلاـغؤة جل٪ بخه  ؤلاؾالمي باإلَع

ٓلِا ْحؿخُغص ، و ؤن يجب الصخـٟيحن َاالء هٓغ في اإلاؿلمت اإلاغؤة بن: "ب٣
ّو
 ٞؿٝٓ مىّ جخسلو ْٖىضما الـضيً َظا مً جسل

                                                           
ٓعصا،جغ الخاؾ٘ ال٣غنن في الٟغوؿيحن ألاصباء عخلت الكغ١ن بلى الغخلت_    ٓعيا، م٨خبت ،41 بضع،م ٖلي ال٨غيم ٖبض:ٖكغ،بحرح  م2000ألاَالي،صمك٤،ؾ
ْعبا ؤؾاَحر_    ٓعيا، ،صمك٤، َالؽ صاع ،٢45باوي،م نباح.ص: ٢باوي،جغ عها ، حؿض ٞغ١ن الكغ١ن ًٖ ؤ  م1988ؾ
ٓصاوي َاقم خؿً َاقم_    ٓعة : الؿ الم في اإلاؿلمت اإلاغؤة ن  .الكاَض قب٨ت, الٛغبي ؤلٖا

http://arabic.alshahid.net/author/hashemhassan
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ٓم َظا ؤن بخ٣غيغ م٣الِا الباخثت ْجسخخم ،"٢ضمحها بلى عؤؾِا مً يُٛحها الظر الدجاب مً جخسلو  في الٛغب ٢بل مً الهجــ
الم ٓنن ْطل٪ مبرع، ٚحر اإلاؿلمت اإلاغؤة ٖلى ؤلٖا ٓحّ ال إلااطا ْجدؿاء٫ اإلاك٨الث، مً ال٨ثحر حٗاوي الٛغبيت اإلاغؤة ٧  ألا٢الم ج

ن الٛغبيت اإلاغؤة مكا٧ل لخل الٛغبيت
ًا
ٓحيّ مً بضال ٓم الى٣ض ج  ؟  اإلاؿلمت اإلاغؤة بلى ْالهج

ْعصتها التي الؿاب٣ت اإلاُٗياث زال٫ ْمً ٓح ب٩ل ججؿض خيث الباخثت، َظٍ ؤ   اؾخيخاج يم٨ً ْالىمُيت، اإلاهضا٢يت ٖضم ْي

الم َظا مجها يىُل٤ التي اإلاٗايحر ْلّ في ؤلٖا :  ْهي اإلاؿلمت، اإلاـغؤة ل٣ًـايا جىا

ٓة طل٪ ِْغ  :املسأة عً الدًً وصاًت زفع إلى الدعىة: ألاولر املعُاز ٓا ؾبخمبر مً ٖكغ الخاصر ؤخضار بٗض ب٣  الضيً ٞجٗل
ٓاَض ال٩اجبت ط٦غث زم اإلاغؤة ج٣ضم َغي٤ ؤمام الٗثرة حجغ َٓ ؤلاؾالمي الم ْؾاثل ًٖ عنضتها حضا ٦ثحرة ق   الٛغبيت ؤلٖا

٫ٓن صاثمت خ٣ي٣ت : املظلمت املسأة قضاًا عسض في املىضىعُت عدم: الثاوي املعُاز - ٫ٓن ْاإلا٣االث الخد٣ي٣اث خ  في اإلاغؤة خ
ٓاَض ال٩اجبت ط٦غث زم,  ؤلاؾالميت ال٣يم ْمداعبت الث٣اٞيت الخبٗيت ٖلى التر٦حز ًٖ جؼيض ال الٛغبي الٗالم  َظا ٖلى الك
ٓاث مً اإلاٗياع ٓهيت ال٣ى    ؤلازباعيت ْالخُٛياث ْاإلا٣االث الخليٟؼي

 ْاخخ٣اع هللا بضيً ملتزمت ٧ل الخخ٣اع مٓاَغ ٖضة ال٩اجبت ٞغنضث : الدوهُت والىظسة ازالا تق أطلىب: الثالث املعُاز -
ٓع٥ صخيٟت ٧ٓن٠ اإلاؿيئت ألال٣اب ٦ةَال١ اإلاداٞٓت ؤلاؾالميت لل٣يم ممازل ٓي ٓصياث اليؿاء الضاثم جايمؼ هي  الؿٗ

ٓصاء باألقباح ْما ْحؿميخّ, ؤلاؾالمي الدجاب للبؿًِ هٓغا الؿ ٓعة ْبِْاع, اإلاغؤة امتل٨غ باالمتهان ص ْما الٗغبي ن  ص

ٓنن ؤن ٧اصث ؤلٟاّ بةَال١ ٓاميـ في ْزانت الٗغبي ل٩لمت اللٛٓرن اإلاغاصٝ هي ج٩ "  marriam- wabstar"  ٢امٓؽ مثل ال٣
ْم َْٓ لّ َضٝ ال ٖاَل بوؿان" بإهّ ٖغبي ٧لمت يٗٝغ الظر  َالب ْٖىضما "يمحرا يمخل٪ ال ْجاحغ ْههاب مؿا

ٓص م٘ خضر ٦ما ال٣امٓؽ مً الخٗغي٠ َظا بدظٝ الٗغب ًذ الحه  . طل٪ اليكغ صاع بصاعة ٞع

ع: السابع املعُاز - .   إلُه ًحتكم الري الىمىذج واهه للمسأة الغسبي الىمىذج تكَس

ٓنن ْان ٞالبض الؿاب٣ت إلاٗايحٍر ٣ْٞا اهّ يٗخبر اهّ بط الؿاب٣ت الثالزت للمٗايحر الىديجت َٓ اإلاٗياع َظا  بجهً اإلاؿلماث لضٔ ي٩
ٓطج يخُلًٗ ٓطج ْرٗخبرهّ الٛغبي للىم ٓح ألامل الىم ٫ٓن يؿٗحن الظر ْالُم م جماما للخ٣ي٣ت مىاٝ َْظا لّ للٓن ٓص ٚع  ْح

ٓطج َظا بان يسبرجهم الالحي اإلاؿلماث م٘ الل٣اءاث مً اإلائاث بل الٗكغاث ٓى الٛغبي الىم  ؾٗيضاث ْؤجهً اإلاؿلمت ٖىض مٞغ

ٓنن الٛغبيحن َاالء ل٨ً, ج٨غيما يٗخبرهّ بل مِاهت ؤصوى ٞيّ يغيً ال الدجاب باعجضاء ْل ْما يدا  ْالل٣اءاث الخهغيداث ببغاػ ص
ٓجها بهم ٞخيذ مً م٘ ا في اإلاؿلماث ًٖ قاطة ٧اهذ لٓ ختى اإلاؿلماث ممثلت هي ؤجها ٖلى ْي٣ضم اتها ْمباصئها ؤ٩ٞاَع  .ْجهٞغ

ت الحسكت وفكس مىهجُت مً املظتمدة املسحعُت: الخامع املعُاز - ٓنن ٞبخدليل:   الغسبُت اليظٍى ٓاث جبثّ إلاا مًم  ال٣ى
ٓيت للخغ٦ت للمىخمياث ؤٞالم مً ٓيت ألاحىضة صٞ٘ في يكتر٦ً حميٗا ججضًَ اليؿ  الدجاب ٖلى لل٣ًاء الٛغبيت اليؿ

                                                           
   _Unlimited Guardin june21,2002. They hate women , don,they  Arzu Merali  
 

ٓعة_    ٓعة :الؿٗض زالض ه الم في اإلاؿلمت اإلاغؤة ن ٓعن بدث, جدليليت عئيت..  الٛغبي ؤلٖا ٓم آلاصاب  –الٗؼيؼ ٖبض اإلال٪ حامٗت مجلت في ميك  16م  -ؤلاوؿاهيت ْالٗل
ٕ 2. 
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ٓاهحن ْحٛيحر ٓا٫ ٢ ٫ٓن مؿالت ْعبِ ؤلاؾالمي الصخهيت ألاخ ٢ِٓا ٖلى اإلاغؤة خه عة خ٣  ْهي الغحل م٘ الهغإ بًْغ

ٓيت الخغ٦ت ٨ْٞغ مىهجيت ٖلحها حٗمل التي ألاحىضة طاث  .جماما الٛغبيت اليؿ

ال١ ٖلى اإلاٗايحر ازُغ َٓ:  وا دةال القضُت مع التعامل في املعاًير اشدواحُت: الظادض املعُاز -  اإلاغؤة مٗاملت في ؤلَا
الم في ٖامت ْؤلاؾالم زانت اإلاؿلمت ٓاخضة ال٣ًيت طاث في ٞيم٨ً, الٛغبي ؤلٖا ٔن ال  بل ْج٣ضيغا ْاختراما ج٨غيما جغ

ٔن خحن في ٞٗل لهاخبت ْج٣ضيؿا  ٖلال٠ ناخبت ازخالٝ في ْالؿبب الٟٗل هٟـ لهاخبت ْججغيدا ْبَاهت اؾدى٩اعا جغ

ٓحيتها ؤْ ٣ْٖيضتها  تهاحم خحن في ْالخ٣ضيغ باالخترام ٞخدٓى ٧لّ حؿضَا حُٛي ؤن الضيغ في للغاَبت ٞيم٨ً, ؤيضل
الص ْجغبيت باألؾغة  َخمام ٢ًيت في َْظا, اإلاالبـ مً الىمِ هٟـ اعجضث بطا بها ْرؿتهان ْجد٣غ اإلاؿلمت  ٦ْظل٪ ألا

 .  ال٣ًايا مً طل٪ ْٚحر اللخيت بَال١ ٢ًيت

 الغسبُت الظِىما في املسأة صىزة :

ٓعة بلحها آلذ التي الٓيٗيت ن ب         ًٖ  َخمام بلى مجهم اليؿاء ْزانت الى٣اص مً بالٗضيض ؤصث الٛغبيت الؿيىما في اإلاغؤة ن

ٓعة طٍبُ ٢غب ٓحيت الث٣اٞيت ؤبٗاصَا ْببغاػ جدليلِا زال٫ مً َْظا اله ٓل  . ْؤلايضي

 ) زوشنر مازحىزي  ( Joan Mellen)  مُلً حىانْ( Molly Haskell ) هاطكل مىلي : مً ٧ل ابُ ٢امذ التي الضعاؾاث ْحٗض

Marjorie Rosen )  ًٖلى ع٦ؼث التي الضعاؾاث ؤبغػن م ٕٓ ْعبيت ألامغي٨يت الؿيىما زال٫ مً اإلاغؤة مٓي  ٧اهذ ل٣ض ،  ْألا
ٓيت الصخهياث ل٩ل قامل جدليل ًٖ ٖباعة زوشنر ْ هاطكل مً ٧ل صعاؾت  ٞترة ْزانت الؿيىما جاعيش ٖبر مغث التي اليؿ

٫ٓن مغ٦ؼة ٩ٞاهذ مُلً صعاؾت ؤما ، اإلااض ي ال٣غنن مً الٗكغيىاث ما٫ َظٍ ؤ٦ضث. اإلاٗانغة الؿيىما خ ٓعة ن ؤ ألٖا  اإلاغؤة ن
ذ ٖامت بهٟت  ؤزاعث الؿيىما ألن َْظا ج٣ضما حٗٝغ لم لليؿاء الؿيىماجي الخ٣ضيم ٨ٟٞغة ، ألاعبٗيىاث مىظ جًائال ٖٞغ
ح ال ؾُديت بهٟت اإلاغؤة ْيٗيت مك٩ل ٓة حٗاعى ٞالؿيىما ، جدليليت بْغ  في اإلاخمثلت جم٘لمجا صازل للمغؤة اإلاخىاميت ال٣
ٓعة اإلاغؤة شخهيت ن ؤ هجض خيث ؤلاهخاحيت الخياة في مكاع٦تها صاثغة احؿإ ٓيت اإلاخُ  اإلاغؤة شخهيت ٦ْظا اإلاؿخ٣لت ال٣

ٓعة - ٞالضعاؾاث ، اإلاٗانغة ألاٞالم في ٚاثبت ٧لِا الٗاملت ٓاحِّ الظر الخُغ ن ؤ جا٦ض - ؾاب٣ا اإلاظ٧ ا ن ؤ َٓ خاليا ج ْاَع  ؤص
ٔن ألابٗاص ؤما ْالجيؿيت الٛغيؼيت اإلاٗاوي يمً مهىٟت ؤنبدذ ٞاإلاغؤة ، الالمٗنى في آزظة ألاٞالم في  ٞهي لصخهيتها ألازغ

 .مىٗضمت قبّ

٫ٓن خيث         القدزة تمجُد خالل مً ًتجلى الظِىما في اليظائُت الصىزة تضاالر ن إ : الؿيا١ َظا في هاطكل ج٣
ت تقدم فالظِىما ، السحالُت  الدوزر فيها للمسأة تكىنر التي ألافالم في  تى واهحطاطها إفظادها خالل مً املسأة  ٍس
كُت الظِىما في املسأة اطتعملت وبالتالي ألافالم لهره ألاطاس ي املىضىع هى الحب ًبقى السئِس ي  لجلب كطعم ألامٍس

ىنر بظهىزر ضُعته الري الظِىما هره حمهىزر واطتعادة  فاملسأة ، مشاهديها مً كبير عدد كظب على عمل الري التلفٍص

 )   " ذكىزي تجازير مظتقبلي كتطلع قدمت

                                                           
ٓعة_    ٓعة: الؿٗض زالض ه الم في اإلاؿلمت اإلاغؤة ن  .ؾاب٤ مغح٘, جدليليت عئيت..  الٛغبي ؤلٖا
ٓا٠َ, ػعاعرن_    ٓعة:  ٖ ٓجي جدليل الجؼاثغيت الؿيىما في اإلاغاة ن ٓل ٓبت" ْ ال٣لٗت لٟيلمي ؾيمي ٓة حبل وؿاء ه ٓعة ٚحر ماحيؿخاع صعاؾت,"قى  ,ميك

ٓم ٧ليت الم الؿياؾيت الٗل  44,45: م, ْؤلٖا
ٓا٠َ, ػعاعرن _   ٓعة:  ٖ ٓجي جدليل الجؼاثغيت الؿيىما في اإلاغاة ن ٓل ٓبت" ْ ال٣لٗت لٟيلمي ؾيمي ٓة حبل وؿاء ه . 44,45: م, ؾاب٤ مغح٘,"قى
 

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/browse?type=author&value=%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2C+%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/browse?type=author&value=%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2C+%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/browse?type=author&value=%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2C+%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81
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 ؤر ، للمغؤة ْاػصَاع عقي ألا٦ثر بالٟترة جٓن٠ التي ألاعبٗيىاث ٞترة ب٨ٗـ مى٣ٓم ٧اوؿان اإلاغؤة ج٣ضم اإلاٗانغة الؿيىما بن
ْاة ألا٢ل ٖلى ؤْ الغحا٫ ًٖ بٗيضا للٗيل حضيض ؤؾلٓب ًٖ البدث بلى اليؿاء ؤحبرث التي ْألاػمت الخغب ٞترة  ، مِٗم باإلاؿا

ٓص ٚحر ٧اوؿان م٣ضمت اإلاغؤة بل مؿخ٣الث وؿاء الكاقت ٖلى جبرػ ال الٗهغيت ٞالؿيىما ٓح  …عاى ٚحر ، ألا٩ٞاع مبٗثر ، م

اج مغجبُت ٚحر الجيؿيت الخغيت ن ؤ هي جى٣لِا ؤن اإلاٗانغة الؿيىما ؤعاصث التي الغؾالت بن . الخ  جتر٥ الؿيىما ِٞظٍ ، بالْؼ
ٔن ٖلى مخدغعاث وؿاء ٖغى َغي٤ ًٖ ال٣يض َظا مً حغصاثم اليؿاء ن ْل٨ً الجيس ي اإلاؿخٓ ًّو  جدا٫ْن بالخالي ، عايياث ٚحر َ

ٓعي اؾخسضام ٢ٓذ ْفي الٗهغياث لليؿاء الجضيض ألازالقي ال  َظٍ باٖخباع ْٖاثلتها اإلاغؤة بحن اإلاغسخت ال٣يم جبرػ هٟؿّ ال
 الؿيىما نؤ  هجض خيث ؾاب٣ا  قترا٦يت جمٗاثلمجا في ٞٗال مُب٤ ٧ان ما َْظا ال٣اٖضيت  حخماٖيت اإلااؾؿت هي ألازحرة

ْلت َٝغ مً اإلاغا٢بت ٫ٓن ؤٞالم ٞةزغاج لِا،  يُِاصر الٓن٠ زال٫ مً جبٗيت خالت في اإلاغؤة بِْاع في اؾخمغث الض  وؿاء خ
 ،  حخماٖيت الخغيت بحن الخٟغي٤ صْنن  حخماعي ال٨ٟاح في اإلاغؤة مكاع٦ت ألاٞالم َظٍ ؤِْغث ٖىضما ؤ٦ثر ججلى مخدغعاث

ٓعجان َىا٥  مُلً حىان ٢ضمتها التي الضعاؾت خؿب . لِا الصخهيت ْ الىٟؿيت  : اإلاٗانغة الؿيىما في يمىانجُ للمغؤة ن
ٓعة ن ؤ الباخثت جا٦ض ، حيؿيا اإلاخدغعة ْاإلاغؤة زاعجي َٓ ما ٧ل مً اإلادميت اإلاتر٫ن في اإلاغؤة  جىاػلذ اإلايؿيت اإلاتر٫ن مضبغة ن
ٓعة م٣ابل ٞكيئا قيئا ٖجها ْجسلذ الؿيىما ٖجها ْعبيت ؤمغي٨يت ؤٞالم ٖضة هجض خيث جدغعا ألا٦ثر اإلاغؤة ن  في مؿخمغة ْؤ

ٓعة في اإلاغؤة ج٣ضيم ٓلبت ن ٖٓت ، ال٣ل٣ت ، الؿلبيت ٧الطخيت م٣   حخماٖيت اجُماؾؿا بلى ييؿب ما هاصعا ز٣اٞت ٞش في اإلآي
ٓا٢٘ في للمغؤة الخ٣ي٣يت الصخهيت مً ج٣ترب لم التي ألاٞالم َظٍ ْجسلِٟا، اإلاغؤة شخهيت ايُغاب في الؿبب اهُؤ ٓحي ال  ج

 . هٟؿِا اإلاغؤة لُبيٗت مالػمت بمحزاث يخٗل٤ بإهّ

كُت الظِىما في املظلمت املسأة صىزة: الثالث املبحث : ألامٍس

 ابيت: اإلاؿلمت اإلاغاة  :بالٗى٠ ْمدكبٗت بَع

ْاعص  ؾدكغا١“  ٦خاب في حاء          الياث في» : ”   ؾٗيض إلص الم في باعػة م٩اهت اإلاؿلم الٗغبي يدخل اإلاخدضة ال  ؤجها ٚحر ، ؤلٖا
ْم مسغب ِٞٓ ، ؾلبيت ٢يمت جدمل ٓص ي٣ا ْػَا ؤم٨ً ٣ٗ٦بت ي٣ضم ؤْ ، ألاْؾِ الكغ١ن في ْالٛغب بؾغاثيل ْح  لخل٤ ججا

ن حٗخبر ْالتي ، م1948 بؾغاثيل
ًا
ن امخضاصا

ًا
 ْالخضيٗت بالٛضع ؤْ بالٟؿ٤ بما ْالخلٟاػ ألاٞالم في الٗغبي ْيغجبِ ، للٛغب خًاعيا

ن ْيِٓغ.  للضم اإلاخُٗكت
ًا
ت حيؿيت َا٢ت طا ، مىدال ن ، مَٟغ

ًا
ت اإلا٨يضة ٖلى ق٪ صْنن ٢ضيغا ْٚت الباٖع ن - ل٨ىّ اإلاغا

ًا
َٓغيا   -ح

ن ، ؾاصر  جل٪ ًٖ ٦ثحرا جسخل٠ ال ال٣يم َظٍ.«    الٓال٫ مخٗضص ، ْٚض ، نضاٝ ، حما٫ عا٦ب ، ع٢ي٤ جاحغ ، مىدِ ، زْا

ٓعَا التي ٓص جه ٓلي م ٞٗلى,  اإلاؿلمت للمغاة َ .  ٖضة مجاالث في ْجبٕر ةْط٧ي المٗت امغؤة آلان هي ألازحرة َظٍ ان مً الٚغ

                                                           
ْاعص ، ؾٗيض_     287 م  -ؾاب٤ مغح٘ , ؤلاؾدكغا١: بص
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ٓص جاعيش بضايت مىظ  الٛغب عا٤ٞ ٣ٞض,  ألامغي٨يت الًٟيت الكاقت ٖلى لظل٪ جام ججاَل َىا٥ ان بال ٓلي ٓعة َ  اإلاغؤة ن
ت اإلاثحرة الكغ٢يت ٓخحن ْؤلازاعة الغ٢و في الباٖع  الٛغيب اإلا٩ان طل٪ الٗغبيت باإلاغؤة يديِ الظر اإلا٩ان مً بظل٪ مؿخ

ٓام في ل٨ً,  بالك٠ٛ ْاإلاليء ْالٛامٌ  حٛحرث الخضيثت ألٖا
ٓعة َظٍ ٓعن اإلاؿلمت الٗغبيت ٞاإلاغؤة ٦بحرا حٛحرا اله  ٖلى جه
ابيت بمغاة اجها  جدب ْٖىيٟت قغيغة َمجيت ْشخهيت بَع

اح ْاؾتهضاٝ الضماء ؾٟ٪  ألامغي٨يحن زانت ألابغياء ؤْع

ا ٖضاءا لِم ج٨ً الظيً  ألاخض" ٞيلم في ٦ما  قضيضا ٦َْغ

ٓص ن Black Sunday   "ألاؾ
ًا
 ٢ضم الظر 1977, ٖام الهاصع, مثال

ابيت الٟلؿُيييت اإلاغؤة  في مخٟغج ؤل٠ 80 ٢خل مِمتها ٦ةَع
ٓيغ َْٓ بميامي، عياض ي ملٗب  الٟلؿُيييحن حٗل زُحر جد

ٓنن ٓنن ٦ْإجهم  مغي٩ي الٗام للغؤر ي٣ضم  اْ ْخضة يؿتهضٞ
ٓلٓحيا ْهي ، هٟؿّ  مغي٩ي الكٗب جماؾ٪  هِٟم ٢ض ايضي

 . ؾغاثيلي ْ  مغي٩ي بحن ما اإلاُل٤ الخماهي مى٣ُيا مجها
ٓعة هٟـ ْهي "  death beafore dishonor ٞيلم في ٢ضمذ التي التي اله

 حماٖت ٞلؿُيييت امغؤة جترؤؽ خيث,  1978 ٖام الٗاع ٢بل اإلآث
ابيت  َغي٣ِا يٗترى مً ٧ْل ؤلاؾغاثيليت الٗاثالث ج٣خل بؾالميت بَع

  .باعص بضم

ٓعن ليؿ٤ اؾخمغاعيت "   ٞالم َظٍ ٧اهذ بطا   إلاغؤةا خً
ٓص اٞالم في ٓليي ٔن اٞالما ٞةن ، َ  ٖلى قبحهت ازغ

ٔن ٖٓيت مؿخٓ ٓعن ج٨غرـ الى ؾخظَب عبما الى  ؤٞٓ٘ ن

 Not Without"  ببىتي بضْنن ٦ال:٦ٟيلم اإلاؿلمت للٗغبيت

My Daughter "  ْعن الٟيلم ٫ٓن اخضازّ  جض حت خ   ْػ
حِا م٘ ؾاٞغث ؤمغي٨يت  بلى ببىتها ْ ؤلايغاوى الُبيب ْػ

 الثماهييياث مىخه٠  ٖاثلخّ لؼياعة بيغان

ج ه٣ٌ خحن ال٣ٗضة ْجبضؤ,   ال٣غآن ٖلى ل٣ؿمّ الْؼ
ٓا لً ؤجهمب  ال٨غيم ٔن بيغان فى يم٨ث ٖٓحن ؾٓ  ؤؾب

                                                           
ٓص ألاخض ٞيلم_    ٕٓ مً م،1977 ٖام ؤهخج ؤمغي٩ي ٞيلم ،(Black Sunday:ألاؾ ٓص، ألاخض ٦خاب مً م٣خبـ ٍْْ ؤلازاعة ه ٓلت , John Frankenheimer : بزغاج ألاؾ  : بُ

Robert Shaw, Bruce Dern, Marthe Keller 

ٕٓ مً ؤمغي٩ي ٞيلم_    ْيً ميترْ قغ٦ت ٢بل مً 1991 ؾىت ؤهخج ، صعاما ه ٓلض ٓعث ، مايغ ٚ الياث في ْن  ٧ل اإلامثلحن ْقاع٥ ، ْبؾغاثيل اإلاخدضة ال
ٓليىا ؤلٟغيض ْ Sally Field ٞيلض ؾالي مً قً" َىضر ؤنل مً البريُاوي اإلامثل ْ م  . بيض٫ ؾاعة البريُاهيت ْاإلامثلت ،" ؾيث ْع

 

http://www.imdb.com/name/nm0001239/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0001727/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0001136/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0445715/?ref_=tt_ov_st
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sally_Field
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sally_Field
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7
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ٓاليٟا ٓصتهم ٖضم ْ لألبض الب٣اء لِم يٗلً بّ  حئ م زاهيت ٖ الياث فى ٖاف ؤهّ ٚع  الجيؿيّ ؤ٦دؿب ْ ٖاما ٖكغيً اإلاخدضة ال

حّ بها ٖاقذ التى ألامغي٨يت الث٣اٞت م٘ ْ. ألامغي٨يت ٓا٫ الْؼ ً فى ْحضجّ الظٔ الكاؾ٘  زخالٝ م٘ ْ خياتها َ ْن مَٓ  جالؼ
ٓطج بيغان يمحز الظر الغحٗيت ْ الخسل٠ ْبحن ؤمغي٩ا بها جخمخ٘ التي لخًاعةْا ْألامان الخغيت بحن للم٣اعهت الٟيلم يٗمض  ٦ىم

ان ٢ُٗان خيث.  ؤلاؾالميت الض٫ْن ٓإع, اإلاُاع في اإلاؿاٞغيً جؼاخم الخٞغ  ْالجٓ,  بال٣مامت ْاإلاليئت  حؿار الكضيضة ْالك
ٓاص اإلادصخاث جل٪ ًِٞ وؿائها ؤما,  اإلالٓر ٓزت ْالخًاعة اللبا٢ت ًٖ البٗيضاث اثالبضاجي,  الخظمغ ٦ثحراث بالؿ  اما,  ْألاه

ٓا٠٢ ابؿِ في الٗى٠ ْ الؿالح اؾخسضام ٖلى ْجغبيتها ٖىِٟا هي للمؿلمت اإلاالػمت ال٨ٟغة  الٟيلم في ٦ثحرا بغػن ما َْظا,   اإلا
ْلذ ٓص ْخا ٓلي  عقاف خاملت ٖتبؿغ الؿياعة مً ججز٫ن ْهي  يغاوي الُبيب ْالضة مكِض ؤَمّ  مكِض مً ؤ٦ثر في اصعاحّ َ

حت باججاٍ ٓعن في  اإلاؿلمت اإلاغؤة نب,  بال٩امل عؤؾِا قٗغ حُٛي ال ؤجها ٖلمذ اجها إلاجغص ألامغي٨يت ابجها ْػ   مغي٨يت الؿيىما جه

 اإلاغؤة مً ْالٛحرة,  الدؿلِ,  الٗى٠ الجيس ي، ْال٨بذ ، ْالٛباء البالصة ، العجؼ مٗاوي ل٩ل عصي٠  هي الٗمل َظا زال٫ مً

ٓص ٖمضث ٣ٞض   ْالبداع ألامحرة" ٞيلم في اما. الٛغبيت الك٣غاء ٓلي  ؾغصَا زال٫ مً اليؿاثيت الٗغبيت للصخهياث لإلؾاءة َ
ٓاثيت بُغي٣ت جخٗٝغ البدغيً ممل٨ت مً قابت ؤمحرة  ل٣هت ٓص ؤخض  ٖلى  الِاج٠ زال٫ مً ٖك  للجيل بمٗؿ٨غ الجى

ٓاجي ْبك٩ل . البدغيً في ألامغي٩ي ت ألامحرة جُلب ٖك  ان ْجغيض مغيم اؾمِا ان ٞخسبٍر َمؤخض ٖلحها ٞحرص.. 177 ع٢م الٛٞغ

ٓعن ْٖلي.. مّٗ جخدضر ٖٓض لِا يًغب الٟ م ْٖلى..الل٣اء م ٓعن ؤلاؾالميت بالخٗاليم ٖاثلتها بلتزام مً الٚغ   محرة الٟيلم يه
ْاَا لٗضم الضيييت اإلاباصت ٧ل ج٨ؿغ ْهي مغيم   مغي٩ي الجىضر م٘ ٖال٢ت لغبِ حاَضة حؿعى خيث ٖلحها َاْلخًي٤ حض

م ٖلى مىّ ْجتزْج ٓاٖيض لِم ْجًغب الغحا٫ جُاعص حغيئت امغؤة اإلاؿلمت ؤن الٟيلم ليجم٘,   مؿيخي اهّ مً الٚغ  ْج٣ابلِم.. اإلا

ٓإع في ْعن الىاثيت ْاإلاىا٤َ الك  .االؿيىم ْص

مت ٞهي ؤلاؾالمي الضيً في حاء بما م٣خىٗت ٚحر ايًا اإلاؿلمت اإلاغؤة          لًمان ْٖكحرة ؤَل مً مديُِا ْجىا٤ٞ,  ٖليّ مٚغ
ا بما ٢يامِا ْ خغيتها  َْظا ْالؿٗاصة بالخغيت يكَٗغ

ٓعن خحن  الؽ" في ال٣ماع جلٗب ْهي مغيم  محرة ن
ٌ خحن في "ٞيجاؽ حِا يٞغ  مً َْٓ اإلاؿيخي ْػ

ٓعم . َظا مً يمىّٗ صيىّ الن ال٣ماع آلت يلمـ ان. ناإلا

  :العسبُت الظِىما في املتدًً املظلم: السابع املبحث

 إزهابي اهت إذا متدًً مظلم أهت 

ٓاث الٗغبيت الؿيىماا فى الؿاثض  ججاٍ نب ٓيلت لؿى َ 

ابي طل٪ بإهّ اإلاخضيً اإلاؿلم شخهيت ج٣ضيم َٓ ٓب٣اث حمي٘ يغج٨ب ل٩ى بالضيً يدؿتر الظر اإلاتزمذ ؤلاَع  مً َغبا, ْآلازام اإلا
ٓعة ْهى. اإلاجخم٘ ع٢ابت   :اَمِا  ٞالم مً ٦بحر ٖضص فى ج٨غعث ن

اب     ٓعة في اإلاخضيً اإلاؿلم الٟيلم ؤِْغ " :  ْال٨باب ؤلاَع ٠ ن ن مْٓ  في يهلي ل٩ي الْٓيٟت جإصيت زال٫ ٖملّ يتر٥ ملخذِح
ن ٖكغة الخاصيت الؿاٖت ٧اهذ ٣ٞض,  ٞغيًت نالة ٞيّ ليـ ٢ْذ في,  م٨خبّ صازل

ًا
 ؤخمض اإلاغاح٘ ٖليّ ٞيٗترى. نباخا

                                                           
 Mark-Paul Gosselaar ْ Marisol : جمثيل, NBC اهخاج,Mike Robe :ازغاج, 2001 ٖام اهخج امغي٩ي ٞيلم:  The Princess and the Marine البداع ْ  محرة ٞيلم_   

Nichols 
اب "_    ت قغي٠ بزغاج,1992 ٖام اهخج.  مهغرن ٞيلم" ْال٨باب ؤلاَع ٓلت, بمام ٖهام بهخاج,, ٖٞغ . الكىاْرن ٦ْما٫ عاجب اخمض,  يؿغا, بمام ٖاص٫:  بُ

http://en.wikipedia.org/wiki/NBC
http://en.wikipedia.org/wiki/Mark-Paul_Gosselaar
http://en.wikipedia.org/wiki/Marisol_Nichols
http://en.wikipedia.org/wiki/Marisol_Nichols
http://en.wikipedia.org/wiki/Marisol_Nichols
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ن( بمام ٖاص٫)
ًا
٢ٓذ َظا في ةالهال مً ؤَم اإلاغاحٗحن خاحاث ٢ًاء ، قيش يا: لّ ٢اثال ٠ ٞحرصّون. ال  ٧اٞغ يا:  ٖليّ اإلاخضيً اإلآْ

ٓنن التي اإلاك٩لت ْج٣٘ شجاع بيجهما ْيدضر ؟ الهالة ًٖ ؤججهاوي هللا ٖضْ يا ٟحن خؿاب ٖلى ج٩ ٓا الظيً ْاإلاغاحٗحن اإلآْ ٗ٢ْ 

اثً ٝ َٓ ٦ما َع ٟحن يً٘ خامض ْخيض ْال٩اجب  .الٟيلم ٢هت في مْٗغ ن ْاإلاغاحٗحن اإلآْ
ًا
٠ َظا بلى ْيإحي حاهبا  اإلاخضيً اإلآْ

ْػن الظر ٓمـ اإلاغؤة ٞخىت في ي٣٘ ْيجٗلّ قٍٗغ في الكيب ْبضا الٗمغ مً الخمؿحن ججا  َٓ اإلاخضيً ٦ْإن, (يؿغا)َىض اإلا

ٓخيض ؤلاوؿان ن,  اليؿاء بٚغاءاث ؤمام ي٠ًٗ الظر ال
ًا
ٓما ـ اإلاخضيً بإن ٖلما ـ ٖم ٓص ٚحر صيني عاصٕ لضيّ ًًا ٓح  مً ٦ثحر ٖىض م

 . الىاؽ

ر َْٓ اإلاكاَض ؤخض في ِْغ اإلاخضيً ؤن طل٪ مً حبْألٕا ٓمـ م٘ يخدضّو  يا)مثل ٚغاميت ٧لماث ُْرؿمِٗا اإلا

ٓة مّ( خل َٓا ؤهّ بٖؼ ٓبت بلى يضٖ ٕٓ ْبلى الخ ٫ٓن. هللا بلى الغح ٓمـ لّ ٞخ٣  ؟ البهت َظٍ مثل بيبو بيىصر يلي َٓ: "اإلا
َٓا ٧ان خحن اإلاخضيً ألن"  ٓبت بلى يضٖ   .         ٞحها ٖٟت ال اثهٓغ بلحها يىٓغ ٧ان الخ

 

ابي" ٞيلم  ْرٗخبر ما٫ ؤ٦ثر مً"   ؤلاَع  التي الٗغبيت الؿيىماثيت ألٖا
ٓيّ ٖلى ٖملذ ٓعة حك  جًمجها  ٦ثحرة جٟانيل زال٫ مً اإلاخضيً اإلاؿلم ن

ٓعجّ ؤن طل٪ ,ْاإلاؿلمحن لإلؾالم ٦بحر بك٩ل ؤؾاءث الٟيلم  الٟيلم َظا في ن

ن ؤزظث
ًا
ن ْليـ مخٗضصة ؤق٩اال

ًا
ن ق٨ال

ًا
 بض٢ت ألاخضار مجغياث خب٪ جم ٦ما. ْاخضا

  .لّ سخغث التي الطخمت ؤلام٩اهياث مً بهُال٢ا, مخىاَيت

ٓعة مالمذ بضث ابي ْزال٫ اإلاخضيً ن  يضمغ َْٓ ـ( بمام ٖاص٫) ٖلي ؤلاَع
 ٢ْخل الٟيضيٓ بي٘ ٦مدالث البلض ٝر الٟؿاص مهضع ؤجها يٗخ٣ض التي اإلآاَغ ٧ل

ِغث. ألاحاهب الؿاثدحن ٖٓاث ْْ ابيت اإلاجم ابي بلحها ييخمي التي ؤلاَع " ٖلي" ؤلاَع

ٓحّ ٧الخت ن جلبـ, ال
ًا
ن ػيا

ًا
ٓخضا ٓعة ؤما٦ً في ْحٗيل,  م م مهج  ال٨أبت ٖلحها جسيّو

ْح ر ، ْالٓالم الكغ ْع ٖٓاث َظٍ ْحؿحّو  خ٤ ٖلحهم لّ ,لِا ؤمحر ٢بل مً اإلاجم

هاؽ ؤمام ْؤهّ,  اإلاسضعاث مِغبي مً ٖهابت ؤمام ٦إهّ اإلاكاَض ٞيكٗغ. الٗمياء الُاٖت
ُ
حن ؤ ٓاحي ٧ل في مخُٞغ  ه

م ؤق٩الِم في, الخياة ٓتهم ْؤ٩ٞاَع .  خياتهم ْهٓام ْبي

ا ق٩ل الٟيلم َظا في ؤزظ الظر اإلاخضيً هٟؿيت ٖلى اإلاكاَض ُيُل٘ ؤن ال٩اجب ْخغم  ْٖيىّ ٞإٍِْغ, بيؤلاَع

ا َْٓ مىامّ في يغاَا هجضٍ الكإع في يغاَا التي الجميلت ْاإلاغؤة ، اليؿاء ْعاء قاعصة  ؤن بمٗنى. ٞغاقّ في يٗاقَغ
لض حيس ي ٦بذ خالت يٗيل اإلاخضيً ّٓو ْان الٗى٠ ـ الىٟـ ٖلم هٓغياث بدؿب ـ ٖىضٍ ج .  آلازغيً ٖلى ْالٗض

 َْٓ,  ؤزالقي ؤْ صيني عاصٕ صْنن مباقغة لّ ْرؿخجيب ؤمامّ ٝيً٘ اإلاخضيً لّ يخٗغى حيس ي بٚغاء ؤر ْبن

ٓع١ لٗبت يالٖبها ٧ان خحن( قٓقي خىان)ٞاجً اإلاخدغعة الٟخاة م٘ لّ خضر ما ٓعة ْجؼصاص. ال  ْطل٪,  ٢خامت اإلاخضيً ن
ابي يؿغ١ن خحن ٓا٫ ٖلي ؤلاَع ,  طمت ال لِم ِٖض ال ٦ٟاع ـ بغؤيّ ـ الىاؽ ؤن بذجت, (ال٣ٟاع طْ نالح) الُبيب ؤم

ٓالِم م خال٫ ٞإم ٓاع ْوؿاَئ ابحن لضٔ ْؾبايا ح (.  عاجب ؤخمض)ؾي٠ ألار ؤمحٍر لّ ٢ا٫ ٦ما ؤلاَع

                                                           
ابي_    ٓلت مً 1994 ؾىت بهخاج, ؾياس ي مهغرن  ٞيلم ؤلاَع . حال٫ هاصع ْبزغاج الغملي ليىحن ال٩اجب جإلي٠ , امام ٖاص٫ اإلاهغرن اإلامثل بُ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
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٫ٓن ميضاهيت صعاؾاث ٖضة ؤحغيذ  ٣ٞض الٗغبيت الؿيىما في اإلاغؤة جىا٫ْن ْا٢٘  ًٖ ؤما  الضعاؾت مجها ، طل٪ خ

 : الخاليت الىخاثج بلى زلهذ ْالتي   الىابلس ي طعُد محمد الباخث ابُ ٢ام التي

عن الٗغبيت الؿيىما مًامحن مٗٓم بن 1- ّٓو  ؤْ الؿليم الخ٨ٟحر ٖلى ٢اصعة ٚحر ، الخؿاؾيت قضيضة ٖاَٟيت اهُؤ ٖلى اإلاغؤة جه
ٓعة ؤن ٦ما ، ال٣غاعاث اجساط ٓعة باالؾدؿالم جخمثل ؾلبيت ٖىضَا الظاث ن  .الغحل له

ٓمِا ٢ًْاياَا الٗغبيت اإلاغؤة ألْيإ خ٣ي٣يت مٗالجت بلى اإلاًامحن َظٍ جٟخ٣غ 2- َٓغيت َْم ٓنن ٞالتر٦حز ، جم٘لمجا في الج  ي٩

ج ؤْ الخبيب ) الغحل م٘ ْالٗال٢اث الٗاَٟي الُاب٘ طاث ال٣ًايا ٖلى ٖاصة الص ْم٘(  الْؼ ٓالضيً ْ ألا  ال٣ًايا َظٍ ْختى ال
 .ْالضيييت الث٣اٞيت  ٢خهاصيت، ،  حخماٖيت ابُؤؾبا ٖلى التر٦حز صْنن بؿُديت ٖاصة مٗالجتها جخم

ْيت ، الغيٟيت الٗغبيت اإلاغؤة 3-  الؿً نٛحرة ٦ْظل٪ الٗغبيت الؿيىما مًامحن في مِملت ْاإلاىايلت ال٩اصخت ، ال٣ٟحرة ، البض
ٓعة الؿيىما جدىا٫ْن ْخحن ، ْاإلاؿىت ْلِا ٞهي اليؿاء مً الٟئاث َظٍ ن ٍٓ بك٩ل جدىا ٓا٢٘ ًٖ بٗيض مك ٓاء ال  هاخيت مً ؾ

ا شخهيتها ٓاحِِا التي ألاؾاؾيت ْاإلاك٨الث ال٣ًايا هاخيت مً ؤْ اجُْجهٞغ  .ج

ٕٓ َغخِا في الٗغبيت الؿيىما جغج٨ؼ 4-  الُب٣اث بلى ْاإلاىخمياث اإلاضن في ْاليؿاء الكاباث الىاضجاث اليؿاء ٖلى اإلاغؤة إلآي
اث جم٘لمجا ْؾيضاث ٧الٟىاهاث جم٘لمجا في ؤ٢ليت جمثل اليؿاء مً قغيدت ٖلى جغج٨ؼ ٦ما ، ْالٗليا الٓؾُى  .ْاإلاىدٞغ

 ًٖ ٚاثبت ألاخيان مٗٓم في ْهي الخىميت ٖمليت في مكاع٦ت ْٚحر مىخجت ٚحر ، مؿتهل٨ت الؿيىما في الٗغبيت اإلاغؤة جِٓغ 5 -
 ًٖ بٗيضة جِٓغ ٦ما  ثلمجا َظٍ مً ؤر في ؤلابضإ ٖلى ٢اصعة ٚحر ٞهي  ٢خهاصر ْاليكاٍ ْالخضماث ؤلاهخاج مياصيً

 .جم٘لمجا في بٓيِٗا اإلاخٗل٣ت جل٪ زانت الٗام الدكغر٘ ٢ًْايا  حخماعي الخٛيحر ٢ًايا

ٔن صعاؾت ْفي ٓا ؛ ؾىماثيا قغيُا 31 ٖلى ؤحغيذ ؤزغ ٓعة ؤن بلى  الخٓنل جم2000, 1990ْ بحن ما ؤهخج  الٗغبيت  اإلاغؤة ن

ٓا٢٘ جى٣ل ال ؾلبيت حاءث, اإلاهغيت مجها زهٓنا  ٖىانغ ٖلى يٗخمض الظر ؛ (الغبذ) الؿيىماجي بالؿ١ٓن مخإزغة هي بل. ال

غاء ْ الجيـ ْ ؤلازاعة ٓعن لجظب ؤلٚا ٓعة في بما ٢ضمذ اإلاغؤة ؤن الىديجت ٩ٞاهذ. الجمِ  ؤْ ليل، ٞخاة ؤْ ، مسضعاث جاحغة ن
 ٧اهذ ْبن ، ؾُديت ٞهي يتؾياؽ ٧اهذ ْبن ، باإلآِغ تهخم ؛ ق٩ليت ٞهي ٖهغيت ٧اهذ ْبن. زاثىت ؤْ ، مضمىت ؤْ صاٖغة،

الص مغبيت ْ ٞالخت ٞهي ؛ ٧اصخت ٧اهذ بن ؤما. ْم٣ٗضة ٖهبيت ٞهي ؛ مث٣ٟت ٓعة َظٍ ج٨غرـ في ؤؾِم ٢ْض. لأل  الىمُيت اله
ٓع؛ ،٦ظل٪، غاء)ألاٞالم َظٍ ْعاء يىجظب الظر الجمِ  ؾخٛال٫)ْ ؾخٟؼاػ الكِغة ْعاء اوؿا٢ذ ؛ هٟؿِا ْاإلاغؤة ،(ٚ 

 ٢ض ْ. مؿخ٣بلِا بلى ؤْ ، الخ٣ي٣يت اإلاغؤة مكا٧ل بلى جخُغ١ن ال الٗغبيت الؿيىما ؤن ألازحر في لضعاؾتا ٦ْكٟذ(. حؿضَا
الم ٖلى َظا او٨ٗـ يضة ْالخياة اإلآيت في اإلاغؤة خهغ الظر ؛ ؤلٖا  الؿيىما ؤؾِمذ ٣ٞض اإلاخضيىت اإلاغؤة ؤما  .ْالُبش الٚغ

ا اإلاهغيت ٓيَغ ٓاص اإلادصخت اإلاخٗهبت اإلاخجِمت جل٪ اجها ٖلى بخه ٓعة ْهي,  بالؿ حذ التي جل٪ ًٖ بٗيضة الٛحر اله  لِا ْع

. لِا بمخضاص بجها ٢لىا بن هبالٜ ال بل,  الٛغبيت الؿيىما

                                                           
ٓا٠َ, ػعاعرن_    ٓعة:  ٖ ٓجي جدليل الجؼاثغيت الؿيىما في اإلاغاة ن ٓل ٓبت" ْ ال٣لٗت لٟيلمي ؾيمي ٓة حبل وؿاء ه  63:م, ؾاب٤ مغح٘,"قى
 

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/browse?type=author&value=%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%2C+%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81
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 خ٤ في ؛ؤجخ٠ مداٞٔ ج٣ليضر اججاٍ: مخًاصان اججاَان ؾاصٍ ؤةاإلاغ ٢ًيت م٘ الٗغبيت الؿيىما حٗاَي ؤن بلى هسلو ازحرا

 هٟؿِا جُغح اإلاهحريت البضيل بق٩اليت َْىا. الؿٓرن الُغي٤ ًٖ بال٣ًيت ػاٙ ؛ مخُٝغ نضامي حٛيحررن ه٣ضر ْاججاٍ .اإلاغؤة
   اإلاغؤة؟ ل٣ًيت ٖاص٫ ْؾُي بنالحي اججاٍ ًٖ جبدث ؤن الٗغبيت الؿيىما ْاحب مً ؤليـ:  الخالي الؿاا٫ ٖبر

: جٓنياث

ٓع٢ت َظٍ في بّ يسخم ما ؤبغػن بن       تراٝ َٓ ال ٓعن ٖ  المي الخُاب في ب٣ه  بك٩ل ْالؿيىماجي ٖام بك٩ل ؤلاؾالمي ؤلٖا

ٓاء  زام ٓحّ ؾ ٓعة َظٍ لخصخيذ للٛغب اإلا ٫ٓن الىمُيت اله ٓحّ ؤْ,  ْاإلاؿلمحن ؤلاؾالم خ  مً للخض الٗغبي الٗالم هدٓ اإلا
عة يخُلب مما,  صيىّ بخٗاليم ْاإلالتزم باإلاخضيً جله٤ التي اإلاٛالُاث  ْالٛغبي الٗغبي الٗالم ٖلى ؤلاؾالمي الٗالم اهٟخاح يْغ

ٓابذ ٖلى الخٟاّ م٘ الٗهغ خ٣اث٤ ْٖلى ٓنن ُيك٩ل ْؤن ْج٣اليضَا ألامت ز ٓة الٛغب في اإلاؿلم ٘ ياُٚت ٢ ٓتها جٞغ  مضاٞٗت ن

ٓعتها صيجها ًٖ . يتهآَْ ْن

ٓاث بوكاء ؤنبذ ْآلان       ٓعة ْحُٗي بلٛخّ الٛغب جساَب ؾيىماثيت بهخاج ْقغ٧اث,  ًٞاثيت بؾالميت ٢ى  ًٖ قاملت ن
ٓعة جصخيذ في ْحؿِم ؤلاؾالميت الث٣اٞت ن ْاإلاؿلمحن الٗغب ن

ًا
ن ؤمغا

ًا
ٓاث مً ال٨ثحر لضيىا ٞىدً جإحيل، بلى يدخاج ال ملخا  ال٣ى

 ْؤٞالم  بغامج بهخاج مً ٞالبض زم ْمً ، يِٟمِا بلٛت الٗالمي الٗام الغؤر جساَب ال ل٨جهاْ ْؤلاؾالميت الٗغبيت الًٟاثيت
اثيت ؾيىماثيت ٓة ْؾاثل امخال٥ مً البض ، ألاحىبيت باللٛاث الٛغب جساَب ْْزاث٣يت ْع ٓٞغ ال٣ ٓانل ْالٗمل ؤلاعاصة ْج  اإلاخ

ٓعجىا جصخيذ ؤعصها بطا قاملت زُت ٖلى ْ جٟا١  . الٛغب لضٔ ن

ٓعة ٖلى الخٗٝغ في الخٗم٤ زال٫ مً بال َظا يخد٤٣ ال       الم ْؾاثل في ْاإلاؿلمحن ؤلاؾالم ن  ْألاحىبيت الٛغبيت ؤلٖا

ٓبت صخاٞت مً إلاسخلٟتا ٓنن م٨خ ٓزاث٣يت ْبغامج ْؾيىما ْجلٟؼي . ال

 ْعن جٟٗيل الم ص ٓعة جدؿحن في ؤلاؾالمي ؤلٖا  ْاإلاؿلمحن ؤلاؾالم ن
 ٓاحِت في مؿخ٣بليت عئيت َغح ٓيّ م ٓعة حك  .ْاإلاؿلمحن ؤلاؾالم ن

 ْعن جٟٗيل ٓاحِت في اإلاباقغ  جها٫ ص ٓعة م  .ْاإلاؿلمحن ؤلاؾالم ًٖ الؿلبيت اله

ر

ر

 : املساحع

ٓعة زهاثو : ٖلٓرن نٓص ي ؤمحن .1 ْعبا الؿيىماثيت الهىاٖت في ْاإلاؿلمحن ؤلاؾالم ًٖ الىمُيت اله  ؤٞالم,  بإ
ٓم ٓطحا بٟغوؿا اإلاخدغ٦ت الغؾ ٓعاث, هم ٓم للتربيت ؤلاؾالميت اإلاىٓمت ميك  .2011,1433, ايؿيؿ٩ٓ,  ْالث٣اٞت ْالٗل

ْعبا ؤؾاَحر .2 ٓعيا، ،صمك٤، َالؽ صاع ،٢45باوي،م نباح.ص: ٢باوي،جغ عها ، حؿض ٞغ١ن الكغ١ن ًٖ ؤ  م1988ؾ

ٓعة ؾٗيض، مدمض الىابلس ي .3 الم ْؾاثل في اإلاغؤة ن ٓنن ؤلٖا  في الٗغبيت اإلاغؤة ًٖ صعاؾاث الخٗبحر،ؾلؿلت ْٞى
 .1985 آؾيا، لٛغبي ْ حخماٖيت  ٢خهاصيت اللجىت : اإلاخدضة ألامم مىٓمت, 14 ٖضص.الخىميت

ٓعصا،جغ الخاؾ٘ ال٣غنن في الٟغوؿيحن ألاصباء عخلت الكغ١ن بلى الغخلت .4  ،41 بضع،م ٖلي ال٨غيم ٖبض:ٖكغ،بحرح
ٓعيا، م٨خبت  م2000ألاَالي،صمك٤،ؾ

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6978/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/14949/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6978/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6978/posts
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ْاعص ، ؾٗيض .5  بحرْث  -الٗغبيت ألابدار ماؾؿت  -صيب ؤبٓ ٦ما٫ جغحمت”   ؾدكغا١“ :  بص

ٓان .6 ٓعة: بلخحررن عي . 2012,   ٖغاؽ م٨خبت,  الجؼاثغ,  ألامغي٨يت الؿيىما في ْاإلاؿلمحن ؤلاؾالم ن

ٓا٠َ, ػعاعرن .7 ٓعة:  ٖ ٓجي جدليل الجؼاثغيت الؿيىما في اإلاغاة ن ٓل ٓبت" ْ ال٣لٗت لٟيلمي ؾيمي  حبل وؿاء ه
ٓة ٓعة ٚحر ماحيؿخاع صعاؾت,"قى ٓم ٧ليت ,ميك الم الؿياؾيت الٗل . ْؤلٖا

ٓصاوي َاقم خؿً َاقم .8 ٓعة : الؿ الم في اإلاؿلمت اإلاغؤة ن  .الكاَض قب٨ت, الٛغبي ؤلٖا

ٓعة .9 ٓعة: الؿٗض زالض ه الم في اإلاؿلمت اإلاغؤة ن ٓعن بدث, جدليليت عئيت..  الٛغبي ؤلٖا  اإلال٪ حامٗت مجلت في ميك
ٓم آلاصاب  –الٗؼيؼ ٖبض . 2 ٕ 16م  -ؤلاوؿاهيت ْالٗل

10. Unlimited Guardin june21,2002. They hate women , don,they  Arzu Merali  
11. From Reverence To Rape, the Treatment of Women in the Movies, par : Molly Haskell 
12. Molly haskell, Image de la Femme dans le Cinéma, in Revue Image, Rôle et Condition  Sociale de la Femme 

dans les Médias , N°84. Paris: publié par l’Organisation des Nations Unies (UNESCO), 1979. 
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