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  الشعبي الرمز كلغة سينمائية وامكانيه تأويله لموضوعات المأثور
 ) دراسة تحليلية للفيلم المصري الزوجة الثانية ( 

Symbol as a cinematic language and the possibility of interpretation of the 

subjects of the popular proverb 

(An analytical study of the Egyptian film Second Wife) 

 مقدمة:

تطور التصوٌر السٌنمائً على نحو سرٌع، كً ٌصبح واحدا من أكثر الفنون البصرٌة قوة وفاعلٌة داخل كافة     

واالقتناع، حٌث أن المجتمعات، فالسٌنما لغة دولٌة، ووسٌط ثقافً عبر الدول، وربما كان أكثر الفنون قدرة على التأثٌر 

بأنه الفن القادر بشكل كبٌر على أن ٌجعل  "انجمار برجمان"الفن البصري هو الفن الذي قال عنه مخرج السٌنما، 

جمهوره ٌتحول من حالة إلى أخرى، وتعتبر السٌنما من أكثر الفنون واقعٌه، فنجد العدٌد من األفالم المصرٌة وهى تعبر 

ره من عادات ومعتقدات وتشكٌل شعبً وثقافة مادٌة وحكاٌات والغاز شعبٌة وغٌرها، عن موروثنا الشعبً بمتخلف صو

 . ٌر فً أشكال الفولكلور بشكلفنجد تنوع كب

لقد أصبح واضحاً على نحو متزاٌد أن النظرٌات التقلٌدٌة فً لغة الفٌلم وقواعد الفٌلم، والتً نمت  مشكلة البحث:

إلى إعادة نقد ٌعتمد بالضرورة على معرفة ما ٌعنٌه الرمز داخل الفٌلم، والقدرة نحو تلقائً عبر السنوات، تحتاج  على

على قراءته، وكٌفٌة فهم طرٌقة التعبٌر التً تتٌح للمعنى أن ٌوجد فً السٌنما، عدم وجود رؤٌة واضحة إلدراك المتلقً 

فالم، ومن هنا ظهر أهمٌة للمعنى الخاص بموضوعات الموروث الشعبً بشكل منهجً واقعً واضح وصرٌح داخل األ

 استخراج كل عنصر من عناصر الموروث الشعبً داخل األفالم وتحلٌل مفرداته.

 

ٌهدف البحث إلى معرفة دور الرمز كقٌمه فنٌة جمالٌة داخل أفالم السٌنما المصرٌة المعبرة عن أفالم  هدف البحث:

وٌلها إال إذا وردت فً سٌاق تداولً أو نصً أو ذهنً الموروث الشعبً،  وال ٌمكن فهم الصورة  وتفسٌر معطٌاتها وتأ

 معٌن، بمعنى أنه ال ٌمكن تفكٌك الصورة وتركٌبها إال فً سٌاق بصري أو نصً.

ولكً نتحدث عن الرمز كلغة سٌنمائٌة ٌجب أوال أن نتحدث عن نشأة الصورة السٌنمائٌة، النظرٌة الرمزٌة وعالقة    

ٌة أدركنا لهذه الرموز وما الفرق بٌن أنواع الرموز المختلفة وطبٌعة الرمز العالمٌة الرمزٌة بالفٌلم السٌنمائً، وكٌف

واستخدامه، الموروث الشعبً وعناصره المختلفة، وفى النهاٌة التطبٌق على أحد األفالم وهو فٌلم الزوجة الثانٌة التً 

 .استخدمت الموروث الشعبً بمختلف صوره وتحلٌل عناصر الموروث داخل الفٌلم

 
 


