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 تحلٌل الخطاب السٌنمائى عند ٌوسف شاهٌن فى ضوء علم الفولكلور

Analysis of the cinematic discourse of Youssef Chahine in view of folklore 

 إعداد / إسالم على عز العرب

 مخرج سٌنمائى

 دكتوراة بأكادٌمٌة الفنونباحث 

 الملخص

ُتعد عناصر الثقافة الشعبية من المصادر الهامة التى يمكن اإلستعانة بها داخل الفيلم السينمائى لبث شحنه من الثقافة   

الشعبية لدى الجمهور المصرى، والعمل على تؤصيل القيم اإليجابية التى تحملها ثقافتنا ، مما جعل اإلهتمام بها كمادة 

ى بشتى الرإى والتفسيرات، خاصة فى أساليب التعبير المرئى ، وتلك القاعدة التى درامية خصبة تلهم الفنان  السينمائ

يتؤسس عليها البناء الدرامى، وهذا اإلرتباط له مغزاه الواضح بالنسبة إلى السينما، ذلك أن الثقافة الشعبية أكثر تمثيالً لروح 

 الشعب ومنطقه ومعاييره فى تقدير األمور. 

 يمكن تقديمه بمعزل عن الثقافة الشعبية والعوامل المعاصرة، والمتغيرات الثقافية واإلجتماعية والعمل السينمائى ال   

والسياسية ،  والفنان السينمائى عندما يتعامل مع عناصر الثقافة الشعبية المرتبطة بمكان وزمان ، فإنه يستقى مادته 

وبعضها إندثر ، وتناقلها كتاب بوجهات نظر مختلفة. األصلية من التراث الشعبى من وقائع حدثت ومازال بعضها يحدث 

لذلك فإن جوهر مهمته أن يمأل الثغرات بين الحين واألخر، دون أن يشوه الحقائق المثبتة. وتكون درجة تدخل المبدع 

 السينمائى فى التعامل مع الثقافة الشعبية ، وفقاً للعادات والمعتقدات التى يتناولها داخل العمل الفنى. 

إن ما تقدمه سينما شاهين فى التعبير عن روح المجتمع من خالل ثقافة الصورة التى تحمل عناصر الثقافة الشعبية    

بالمجتمع المصرى والتى يدور حوله موضوع الفيلم هى هم إبداعى نتيجة تتضافر جهودها فى صياغته، وحده إبداعية 

قومية أى مسإولية ثقافية وتاريخية حيث إستطاع شاهين تعى أن فى صميم همها تكمن مسإولية إجتماعية ووطنية و

 الحفاظ على فكره التقدمى الجاد وعلى تطلعه الذى ال يفتر فى البحث الخالق .

فيلم  -الخطاب السينمائى  –الصورة السينمائية  –التراث والسينما -يوسف شاهين  -الثقافة الشعبية : حٌةالكلمات المفتا

 األرض

Abstract  

      The elements of folklore are among the important sources that can be used in the film to 

broadcast the popular culture of the Egyptian public, and work to root the positive values 

borne by our popular culture, making the attention as a dramatic material inspires the film 

artist in various visions and interpretations, The term "visual" is the basis on which dramatic 

construction is based. This association has a clear significance for cinema. Popular culture is 

more representative of the people's spirit, logic and criteria in assessing things  

   Cinema work cannot be presented in isolation from popular culture, contemporary factors, 

and cultural, social and political variables. The Egyptian cinema has come close to the subject 

of customs, traditions and beliefs from the ideological point of view, and the filmmaker when 

dealing with the popular culture represented in the customs, traditions and beliefs associated 
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with place and time, it derives its original article from the folklore of facts that have occurred 

and still some of them happen and some of them disappear. Different. Therefore, the essence 

of his mission is to fill gaps from time to time, without distorting the established facts. The 

degree of intervention of the filmmaker in dealing with popular culture, according to the 

customs and beliefs that he deals with within the work of art  

   What chahine Cinema does to express the spirit of society through the culture of the image 

that carries the elements of folklore in the Egyptian society, which revolves around the subject 

of the film are creative as a result and concerted efforts in the formulation, only creative that 

aware that at the core of which lies the responsibility of social and national and any cultural 

responsibility Historically chahine has managed to maintain his serious progressive thinking 

and his unswerving ambition in creative research               

Key words  

Popular Culture _ Youssef Chahine _ Heritage and cinema _ Earth Movie _ Cinematic image 

_ cinematic discourse   

 مقدمة

ت أفاااالم يوساااف شااااهين كثياااراً فاااى صاااناعة التااااريل الساااينمائى المصااارى والعرباااى، والتاااى رساااخت لجمالياااة سااااهم   

ساااااينمائية ذات أسااااالوب خااااااؤ علاااااى مساااااتوى الرإياااااة والمضااااامون ، وإساااااتثمار العناصااااار الساااااينمائية واإلنتاجياااااة 

أو خيااال خاااؤ ، مثاال المتنوعااة ، وإعطاااء حريااة واسااعة كااى ينطلااق بخيالااة وقدراتااه الخالقااة، إلااى خلااق جااو نفسااى 

 إحساس عام بالجمال ، أو التوتر أو القلق ، أو الخوف ، أو مزيج من هذه المشاعر كلها . 

إن المرتكاااازات األساسااااية فااااى سااااينما شاااااهين تتمثاااال فااااى نوعيااااة إختيااااار الموضااااوع المتميااااز ، وإختيااااار الممثلااااين    

والفناااانين الاااذين سااايقدمون هاااذا الموضاااوع ، وإختياااار نلياااات التصاااوير الساااينمائى والحبكاااة الساااينمائية التاااى هاااى نتاااا  

درجاااة األولاااى . ولااام يكااان إنشاااغالة فقاااط عمااال متواصااال وشااااق، وذلاااك بهااادف تحرياااك مشااااعر المشااااهد وحواثاااه بال

بقضااايا وشااائون بااالده وإنساااان بااالده ، وإنماااا أيضااا مااادى تفاعلاااة مااع قضاااايا العصاار وإنساااان هااذا العصااار وهموماااه ، 

وهاااو فاااى ذلاااك يإكاااد أيضاااا حداثتاااه النابعاااة مااان وعاااى جااااد وسااااخر ومؤسااااوى لعوامااال الضاااغط والهيمناااة والقهااار 

 السائدة فى المجتمع . 

فاااى أعماقاااه  ماااا هاااو خااااؤ باااه كظااااهرة إجتماعياااة، وماااا يتكشاااف فاااى تطاااوره ، عنااادما ينفصااال الفااان  ويحمااال الفااان   

ويباارز كشااكل ماان أشااكال الااوعى اإلجتماااعى . الااذى يفصاال مااا هااو باادنى عاان مااا هااو إبااداعى ، باال والااذى يغاازو إليااه 

 (1الفضل فى إكتساب اإلنسان مفاهيمة عن الجمال . )

 مشكلة الدراسة

فاااى كيفياااة تنااااول عناصااار الثقافاااة الشاااعبية التاااى ظهااارت فاااى أفاااالم يوساااف شااااهين فاااى ساااياق  تكمااان مشاااكلة الدراساااة

درامااى مرئااى مضاايفاً إليهااا جماليااات خاصااة بالعماال السااينمائى وتقنياتااه فااى المنااتج الفنااى الااذى قدمااه يوسااف شاااهين 

 منسوباً إلى الحقبة الزمنية الذى ظهر فيها العمل . 

                                                           
1

 00ص  1002 –الهيئت الوصريت العبهت للكخبة  –الىالع والدراهب فً السينوب والخليفزيىى  –عبدل يحيً  - 



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                    مجلة العمارة والفنون                                                     

06 
 

 أهمٌة الدراسة

ساااة إلاااى أهمياااة الموضاااوعات التاااى تناولهاااا يوساااف شااااهين فاااى بعاااض أفالماااه والتاااى تحمااال رإياااة ترجاااع أهمياااة الدرا

إجتماعياااة وثقافياااة معباااره عااان حقباااة إنتاجهاااا أو الفتااارة المعباااارة عنهاااا . وماااا قدماااه شااااهين فاااى التعبيااار عاااان روح 

لمصااارى والتاااى المجتماااع مااان خاااالل ثقافاااة الصاااورة التاااى تحمااال بعاااض عناصااار الثقافاااة الشاااعبية الخاصاااة باااالمجتمع ا

 يدور حوله موضوع الفيلم . 

 أهداف الدراسة 

 تسعى الدراسة إلى تحقيق االهداف التالية :

توضااايح مااادى تاااؤثير عناصااار الثقافاااة الشاااعبية فنيااااً علاااى مقوماااات الفااايلم الساااينمائى تطبيقااااً علاااى أفاااالم يوساااف  

 شاهين .

 تقديم رإية نقدية إلستخدامات عناصر الثقافة الشعبية فى بعض أفالم يوسف شاهين  

 دراسة عناصر الثقافة الشعبية كما ظهرت فى تكوين أبعاد الصورة المرئية فى بعض أفالم يوسف شاهين  

 منهج الدراسة 

 إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى

 حدود الدراسة 
بعاااض عناصااار الثقافاااة الشاااعبية تطبيقااااً علاااى عيناااة األفاااالم المختاااارة التاااى قاااام بإخراجهاااا يوساااف شااااهين يتنااااول البحاااث دراساااة 

 (  7117 – 0551ما بين عام ) 

 داللة الصورة السٌنمائٌة فى أفالم ٌوسف شاهٌن 

الصاااورة خطااااب ذكاااى تخاطاااب العقااال كماااا تخاطاااب اإلحسااااس والوجااادان خاااالل تلقيناااا خطابااااً بصااارياً ماااا نتمثلاااه   

وفااق مااا تقتضاايه ثقافتنااا ، ألن كاال صااورة هااى تعبياار أو إحالااة بشااكل ضاامنى، أنتجتهااا وتلقتهااا إحالااة الصااورة بصاافة 

 مجموعة مكثفة من الرمــــــــوز.مباشرة أو غير مباشرة على المتلقى. كما تتحدد داللتها إنطالقاً من 

واللغاااة البصااارية للصاااورة ذات قاااوة خاصاااة تمكااان المتلقاااى مااان إساااتخالؤ معانيهاااا، حياااث ُتعاااد وسااايلة للتعبيااار عااان   

األشاااياء ، فااانحن فاااى حياتناااا نتعامااال ماااع الصاااور إماااا مباشااارة بحواسااانا، وإماااا بطريقاااة غيااار مباشااارة عااان طرياااق 

الحاساااة األكثااار أهمياااة باااين الحاااواس الخماااس للمتلقاااى ، ولهاااا تقااادير خااااؤ العالماااات .  لاااذا تعتبااار حاساااة البصااار هاااى 

 ألنها تؤتينا بؤكبر قدر من المعلومات والخبرات المعرفية.

والفااايلم الساااينمائى فااان بصااارى يعتماااد علاااى الصاااورة لتحقياااق أهدافاااه وغاياتاااه المطلوباااه. كماااا أن للصاااور دوراً     

، باإلضاااافة إلاااى ماااا تحملاااه مااان أفكاااار ومضاااامين التاااى تعبااار عااان  نفساااياً مهمااااً بماااا ُتضااايفه مااان واقعياااة ومصااادقية

موضااوع الفاايلم و األحااداث والسااياق الفيلمااى وماان ثاام يمكاان تحقيااق جااذب إنتباااه وإثااارة أهتمااام أكباار عاادد ممكاان ماان 

 الجمهور.

 إن سااااينما شاااااهين تركااااز علااااى التقنيااااة فالصااااورة السااااينمائية هااااى الرابطااااة بااااين الموضااااوعية للصاااافات المااااراد    

عرضااها لظاااهرة مااا وبااين الوضااعية لهدفااه ولموقفااه حيااال األشااياء . ليقاادم لنااا العماال فااى إعااادة تشااكيل الواقااع ، هااذه 

اإلعااادة لتشااكيل الواقاااع ال تااذهب بعياااداً عاان الفااايلم ، ألن الصااورة فااى أفالماااه هااى نتاااا  تحوياال التجسااايد المرئااى إلاااى 
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لعالقاااة باااين األمااااكن ويحااادد الحقيقاااة وفاااق خبرتاااه باااين شاااكل مشاااحون باااالرإى الجمالياااة، ألن المتفااار  يتعااارف علاااى ا

األشااياء واألشااخاؤ ماان وجهااة نظااره ووجهااة نظاار المخاار ، وهااذا مااا ظهاار فااى الكثياار ماان أعمااال يوسااف شاااهين، 

 حتى ظلت جميع صورة السينمائية عالقة بذهن المتفر  حتى اآلن . 

وقااادرتها التؤثيرياااة علاااى جاااذب إنتبااااه المتلقاااى ، وتمياااز أفاااالم يوساااف شااااهين يكمااان فاااى رمزياااة الصاااورة الساااينمائية    

وتركياااز بصاااره علاااى عناصااار الفااايلم هاااذا باإلضاااافة إلاااى تشاااجيع المتلقاااى علاااى البحاااث فاااى المعاااانى التاااى تتضااامنها 

 المقاطع  وما تحمله من دالالت، األمر الذى يستغرق قدراً من الوقت فى التركيز فى المشهد.

 داللة الرمز فى أفالم ٌوسف شاهٌن 

مفهاااوم الداللاااة يااارتهن باااالرمز، وهاااذا بااادوره يتؤساااس مااان نظاااام شاااكلى ) دال ( ومضااامون )مااادلول( معاااين، عااان    

 طريق عالقة الدال بالمدلول يتتحقق معنى الداللة التى يريد السينمائى مخاطبة الجمهور بها . 

طفياااة المتضااامنة لعناصااار الثقافاااة لاااذا يجاااب علاااى المبااادع الساااينمائى اإللماااام بكااال مااان المعاااانى الداللياااة والمعاااانى العا  

الشاااعبية مااان صاااور وأشاااكال وعالماااات وألوان.....وغيرهاااا   والموجهاااة للمتلقاااى لتحقياااق أقصاااى فاعلياااة مااان خاااالل 

مضااامون الفااايلم والتاااؤثير علاااى المتلقاااى بشاااكل فعاااال. وتميااازت ساااينما شااااهين باااؤن تتضااامن رساااالة الفااايلم مزيجااااً مااان 

األفكاااار اإلتصاااالية والجمالياااة. حياااث يصااال جااازء منهاااا للمتلقاااى مااان خاااالل القاااوى المتمثلاااة فاااى األفكاااار المنطقياااة و

المنطااق وأجاازاء أخاارى ماان خااالل الرمااوز العاطفيااة الوجدانيااة التااى تهااز المشاااعر واألحاساايس فااى المتلقااى وماان ثاام 

ثاااإثر علاااى سااالوكه وإتخااااد القااارار لمشااااهدة الفااايلم. حياااث إعتماااد فاااى كثيااار مااان األحياااان علاااى العالماااات والرماااوز 

لمتداولاااة فاااى الثقافاااة وإذا لااام يجاااد فيهاااا ماااا يحتاجاااه أو كانااات غيااار مناسااابة لغرضاااه فإناااه يخلقهاااا وُياااـدرب الجمهاااور ا

 على إعتيادها. 

 خصائص الرمــوز وقدرتها على التأثٌر فى متلقى أفالم ٌوسف شاهٌن 

 ره بها.تإثر القـوه الدرامية للصور الرمزية فى أفالمه على إدراك المتلقى وبالتالى على تؤث 

توظياااف شااااهين الرمــــــــــاااـوز يعمااال علاااى إثــــــــــــــــاااـراء الفااايلم ويرتفاااع باااه إلاااى مساااتوى رمااازى ، يااادرك  

 المتلقى من خالله إيحاءات ومضامين يصعب التعبير عنها بدون الرموز.

وحى بمفااااهيم الرماااوز تثيااار أهتماااام أكبااار عااادد مااان المتلقاااين ، فهاااى ال تنسااال الواقاااع ولكنهاااا تمثااال فكااارة حياااث تااا 

 وتصورات عامة لدى األفراد.

الرمااوز تعطااى شااحنة كبياارة ماان اإلنفعااال وتكثااف المعنااى بعيااداً عاان اإلتجاااه التقلياادى المباشاار الااذى يااإثر بشااكل  

 سلبى على متلقى الفيلم السينمائى .

تعماااال الرمااااوز علااااى توضاااايح وتعميااااق األفكااااار والمضااااامين التااااى يحملهااااا مضاااامون أفااااالم شاااااهين فااااى ذهاااان  

 متلقى، من خالل ماتحمله من قوة إتصالية.ال

الرماااوز تعمااال علاااى إثاااارة أفكاااار وخاااواطر فاااى ذاكااارة المتلقاااى، مماااا ياااإثر إيجابيااااً علاااى قدرتاااه علاااى التاااذكر  

 واإلسترجاع 

 جمالٌات أسلوب ٌوسف شاهٌن فى عرض عناصر الثقافة الشعبٌة :

إرتبطااات السااااينما المصاااارية منااااذ الوهلااااة األولااااى لظهورهاااا بجمهااااور عااااريض وإسااااتطاعت فيمااااا بعااااد أن تجااااذب     

جمهااااوراً أكثاااار إتساااااعاً وتنوعاااااً علااااى المسااااتوى اإلجتماااااعى والمعرفااااى وعلااااى المسااااتوى الجغرافااااى، وحققاااات لهااااا 
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اهدين . لماااا وجااادوه فاااى األفاااالم جمهاااوراً مصااارياً وعربيااااً يشااامل كااال الااادول العربياااة، تمثلاااوا فاااى المالياااين مااان المشااا

المصااارية مااان غاااذاًء ثقافيااااً لهااام ، وأصااابحت ثقاااافتهم وذهنياااتهم علاااى إرتبااااط كبيااار بمضاااامين تلاااك األفاااالم   إن تااااريل 

الصاااورة فاااى الفااايلم المصااارى، الباااد أناااه ماااإثر سااالباً أو إيجابااااً وعااااكس تجلياتاااه فاااى بقياااة مكوناااات الثقافاااة المصااارية، 

بيعاااة التاااؤثير الساااينمائى إجتماعيااااً وثقافيااااً، وبحكااام تكاملياااة الفناااون واآلداب فاااى داخااال بااال العربياااة أيضاااا، بحكااام ط

( وذلاااك التشاااابك باااين الثقافاااة العربياااة والساااينما المصااارية يعناااى تشاااابكها 2إباااداع الساااينما وتكامليتهاااا معهاااا هاااى أيضااااً.)

 مع الهوية العربية المصرية .  

وعاكساااة تجلياتهاااا فاااى بقياااة مكوناااات الثقافاااة الشاااعبية وبحكااام طبيعاااة  والصاااورة فاااى أفاااالم شااااهين الباااد أنهاااا ماااإثرة  

 . لسينما وتكامليتها معها هى أيضاً تؤثير السينما إجتماعياً وثقافياً وبحكم تكاملية الفنون واآلداب فى داخل إبداع ا

تلاااك المحاااددات  هناااا تتجااااوز الساااينما مساااؤلة أن تكاااون مجااارد شااااهدة علاااى ذلاااك الواقاااع وإنماااا تقااايم جااادال مااان خاااالل   

التاااى تمليهاااا طبيعاااة أدواتهاااا عليهاااا ، وعملياااة الجااادل تلاااك هاااى التاااى تتحاااول إلاااى شاااواهد علاااى الموقاااف اإلجتمااااعى 

للفنااان ، والااذى يطاارح الواقااع نفسااه ماان خاللااه شاااء أم حاااول تجنااب تقااديم الواقااع كمااا هااو واقااع ، ماان خااالل الرإيااة 

قاااع الاااذى نهااادف إلياااه وتتحاااول الكاااادرات إلاااى خالياااا تحليلياااة األعماااق والتحليااال اإلجتمااااعى الاااواعى نكشاااف ذلاااك الوا

 (3نستشف منها جدليات ذلك الواقع . )

ولهاااذا ساااعى الباحاااث أن يبااارز ويإكاااد أن أهمياااة هاااذا التجلاااى الثقاااافى للصاااورة الساااينمائية عناااد شااااهين فاااى وجاااود   

لتاااؤثيرات الحياتياااة علاااى بعاااض األشاااياء المتكاااررة فاااى أفالماااه والتاااى تعبااار عااان مااادى شخصااايته ، كماااا توضاااح مااادى ا

إبداعااااه ومنهااااا مااااا يتعلااااق باألشااااياء الماديااااة ومنهااااا مااااا هااااو حسااااى ياااارتبط بالمشاااااعر واألحاساااايس اإلنسااااانية وأيضاااااً 

إتجاهاتاااه الفكرياااة فيماااا يتعلاااق بااااألخالق والمباااادىء وبعاااض القضاااايا والتوجهاااات الفلسااافية فاااى فكااار شااااهين والتاااى 

 ية داخل أفالمه . أثرت جميعاً بشكل أو بآخر على رإيته الفن

الرإياااة عناااد يوساااف شااااهين تكمااان فاااى وعياااه ، وكفاءتاااه التحليلياااة ، متجليااااً فاااى أفالماااه مااان خاااالل بنااااء لقطاتاااه ، ف  

فالرإياااة إذن ال تقاااع فاااى الفااايلم عيناااه ، وال فاااى الصاااور التاااى يعرضاااها ، بااال تقاااع فاااى التصاااور الاااذى يملكاااه شااااهين، 

ور، واللقطااات.. يعنااى أن الصااور فااى ذاتهااا تشااهد عاان شاايىء وترشااح فضااال عاان تصاارفه التااؤويلى فااى معطااى الصاا

ذى أهمياااة كبيااارة . مماااا يجعااال الصاااورة التقنياااة للفااايلم مااان خاااالل المونتاااا  و حركاااة الكااااميرا وزواياااا التصاااوير، ثماااة 

مااان يــاااـرى فاااى زاوياااة التصويـاااـر الموضاااوع ، ال فاااـى المـاااـوضوع المصاااور، فيفصـاااـل فصاااالً فنياااـاً وتعبيريـاااـاً ، 

 الـمادة الخــــام ) الوقائع واألحداث ( .بيـن 

 تجلٌات بعض عناصر الثقافة الشعبٌة فى أفالم ٌوسف شاهٌن 

حاااين يساااتوعب المخااار  تراثاااه الحضاااارى، وقضااااياه اآلنياااة، فاااى رإياااة ال تتشاااابه ماااع غيرهاااا، وإنماااا تكاااون هاااى ماااا  

هاااى، أى تااادل علاااى نفساااها، حتاااى يقاااول المشااااهد فاااى أى مكاااان : هاااذا فااايلم عرباااى، ثااام يااازداد وضاااوحاً فيقاااول فااايلم 

 مصرى .

ذات الصااادى العمياااق فااال دواخااال المجتماااع علاااى رماااوز و عالماااات تراثياااة شااااهين وفاااى كثيااار مااان األحياااان إعتماااد    

المصااارى و فااال عاداتاااه ومعتقداتاااه. رماااوزا طالماااا ساااكنت الوعااال الجمهاااور و خلفياتاااه الذهنياااة و العقائدياااة، توارثهاااا 

المجتماااع جااايال عااان جيااال فانعكسااات علاااى ساااطح حيااااتهم المعيشاااة لتكاااون مااارنة صاااادقة عااان ذواتهااام و دواخلهااام وهاااا 

باعتباااار أن هاااذه األعماااال مااارنة صاااادقة بااادورها عااان المجتماااع المصااارى فااال هااال تااانعكس بصاااورة جلياااة فااال أفالماااه 

 معيشة اليومل. 
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 المعتقدات المرتبطة باألولٌاء 

تنتشااار ظااااهرة اإلعتقااااد فاااى األوليااااء جغرافيااااً وتاريخيااااً فاااى تاااراث المجتماااع المصااارى، فهاااى مهيمناااة كثياااراً علاااى    

راد المجتماااع ، كماااا أنهااا تختلاااف ماان منطقاااة إلااى أخااارى . تظهااار الساالوك الااادينى والمرجعيااة الدينياااة والثقافيااة لااادى أفاا

وظيفتهاااا الدينياااة، الثقافياااة واإلجتماعياااة .. فاااى البنياااة اإلجتماعياااة الكلياااة لهاااذا المجتماااع ولكااال منطقاااة مناااه علاااى هاااذا 

فكاال وظيفااة وتترتااب علااى خصوصااية الااولى فااى نساابه وبركتااه وكرامتااه وشاارفه وفااى تخصصااه ودوره فااى منطقتااه 

وأثاااره بعاااد وفاتاااه . وهاااذا يحااادد ناااوع وطبيعاااة الطقاااوس والممارساااات اإلعتقادياااة التاااى يقاااوم بهاااا أفاااراد  فاااى حياتاااه

منطقاااة أو بيئاااة معيناااة إتجااااه ضاااريحها المتواجاااد بمنطقتهاااا لقضااااء حاجااااتهم . هاااذه الطريقاااة فاااى التااادين وممارساااة 

 بعض الطقوس الدينية تشكل ظاهرة تعرف بالتدين الشعبى . 

قاااادات والطقاااوس الممارساااة لألوليااااء واألضااارحة ثقافاااة تقاااع باااين منطقتاااين الخيااار والشااار وتتوساااط إن ثقافاااة اإلعت   

نساااقين المااارض والعاااال  وتكاااون بالتاااالى العاااين والحساااد والساااحر، مااان األماااراض المرتباااة عااان أعماااال شاااريرة مااان 

ناااى وداللاااة شاااؤن ذلاااك الرماااز التاااى تلتاااف حولاااه هاااذه الطقاااوس وبالتاااالى لكااال حاجاااة طقاااس ولكااال طقاااس معتقاااد ذى مع

ذات إرتبااااط سااايميولوجى بتلاااك الحاجاااة لااادى المااارأة، وهاااذا طبعاااا نماااط مااان الثقافاااة . والطقاااوس جميهاااا مبنياااة علاااى 

 أساس اإلعتقاد فى عالقة كرامة الولى الصالح وحاجات المرأة .  

تلاااك  لاااذلك نساااتطيع إثباااات شااايوع اإلعتقااااد فاااى كراماااات األوليااااء والخرافاااات والتصاااديق باااالخوارق مااان خاااالل    

السااامة الثقافياااة التاااى شااااعت وترساااخت فاااى الاااذاكرة الجمعياااة تحمااال إيمانااااً بتلاااك األسااااطير وإنتشاااار الحكاياااات عااان 

 الكرامات والمعجزة فى كرامة األولياء والتى راجت عن األولياء، كما ال يزال اإلعتقاد فيها . 

ن ماااع مااارور األياااام إعتقااااداً حياااث تحمااال فاااى طايتهاااا خصوصااايات المجتماااع معباااره عااان طقاااوس ترساااخت فاااى األذهاااا

مااانهم أنهاااا مفتااااح الساااعادة ودفاااع الشااار مهماااا كاااان مصااادره، لاااذلك فكااال مجتماااع يختااازن فاااى جعبتاااه خصاااائؤ يعبااار 

 عنها بواسطة عاداته وتقاليده .

 زٌارة الضرٌح بٌن المعتقد والممارسة :

وذلاااك ماااا جعااال شااااهين  إن زياااارة أضااارحة األوليااااء والتبااارك بهااام ظااااهرة منتشااارة فاااى المجتماااع بشاااكل جلاااى ،  

إظهااااره فاااى فااايلم   األرض   وذلاااك علاااى سااابيل المثاااال ، حياااث عمااال علاااى إظهاااار تلاااك الطقاااوس التاااى ظهااارت فاااى 

مشااااهد الفااايلم ، وعالقاااة الظااااهرة بالااادين كشاااريعة وأصاااول إعتقادياااة منزلاااة وبالتااادين كممارساااة إنساااانية يتاااداخل فاااى 

قاااديم اإلعتقاااادات المفسااارة لتلاااك الطقاااوس يعاااد بااادوره مجااااالً واساااعاً تكوينهاااا العامااال الااادينى والعامااال الثقاااافى. كماااا أن ت

 لفهم المخيال الشعبى، وإدراك المكنونات الذهنية والنفسية وتفهم الحاجات المختلفة .

حياااث يرصاااد لناااا فااايلم   األرض   تفاصااايل حياتياااة للمجتماااع الريفاااى المصااارى، والاااذى يعاااد فياااه اإلعتقااااد فاااى     

ال يتجااازأ ماان حياااة هاااإالء . كمااا أن التاادين بصااافته ممارسااة تعبديااة داخااال جماعااة معينااة يبقاااى زيااارة األولياااء جاازءاً 

خاضااعاً لنساابية الزمااان والمكااان، ويبقااى الشااكل الااذى يتخااذه هااذا التاادين تعبيااراً عاان القااوى والمصااالح الااذى تدعمااه، 

 يبقى ببقائها ويختفى بزوالها أو بإنتقاء الحاجة إليه . 
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 الضرٌح :رمزٌة وداللة زٌارة 

عبااار شااااهين فاااى فااايلم مااان خاااالل المشااااهد الخاصاااة بزياااارة ضاااريح   الاااولى   اإلعتقااااد فاااى األوليااااء مااان خاااالل    

إتجااااهين األول : هاااو كشاااف الظااااهرة فاااى وعاااى النااااس ، والثاااانى مااان خاااالل كشاااف الظااااهرة فاااى ممارساااة النااااس، 

 البا ما تكون رمزية وغير مدركة . الذى يكشف الستار عن حقيقة الممارسة وداللتها وأبعادها، والتى غ

فالممارساااات والطقاااوس التاااى تقاااوم بهاااا   وصااايفة فاااى الفااايلم   حقيقياااة تتاااوفر علاااى دالالت رمزياااة فاااى زياااارة     

الضاااريح، فهاااذه الممارساااات ينقلهاااا لناااا شااااهين عبااار حركاااات وأفعاااال تقاااوم بهاااا يفهمهاااا المتلقاااى مااان خاااالل تؤشااايراتها 

افى، والتاااى ال تخااار  عااان تقالياااد ثقافتاااه الشاااعبية، والتاااى يراهاااا شااااهين مااان واقاااع ومعانيهاااا مااان خاااالل موروثاااه الثقااا

 المجتمع .

يمكااان مالحظاااة ذلاااك فاااى كااال الطقاااوس التاااى تمارساااها   وصااايفة   عناااد زياااارة الضاااريح ، والتجسااايد الميااادانى     

وحااده قااادر علااى توضاايح هااذه الطبيعااة و تختلااف الطقااوس بااإختالف طبيعااة الطقااس التااى تقااوم بااه الماارأة متمثلااة فااى 

   وصيفة   وعن الرجل متمثلة فى   عبد الهادى   

محاولاااة شااااهين علاااى فكااارة مفادهاااا خصوصاااية األوليااااء واألضااارحة، بالنسااابة للمااارأة والرجااال فاااى حااال مشااااكلهم     

الحياتياااة والصاااحية والنفساااية والغيبياااة، مماااا يغلاااب الطاااابع األنثاااوى علاااى الطقاااوس الممارساااة بالضاااريح أكثااار مااان 

 الرجل . 

 

 

 (  0) شكل 

 

 

 (  1) شكل 

ار الضااااريح بياااادها ووضااااعها علااااى رأسااااها ماااارة  وأخاااارى علااااى رأس   عبااااد مااااا تفعلااااه   وصاااايفة   بلمااااس جااااد    

الهااادى   مفادهاااا إعتقادهاااا بااؤن بركاااة   الاااولى   الصاااالح الماادفون فاااى ذلاااك الضاااريح ال تاازال قوتاااه حاضااارة وماااإثرة 

علاااى طبيعاااة حيااااتهم ، تصااالح لتغييااار الصاااالح وزرع المحباااه، إبعااااد المشااااكل ، وتعجيااال الااارزق .. ال تااازال القاااوة 

جاااودة تعمااال علاااى تقاااديم إساااتعطافات حتاااى تكاااون مساااتجابة، كاااذلك تلاااك الطقاااوس تنطلاااق دالالتهاااا مااان قاعااادتها أو مو

 جذورها اإلعتقادى .

إن مااااتقوم باااه   وصااايفة   مااان طقاااوس تبااادأ مااان اإليمااااءه باإلشاااارة والحركاااة البسااايطة، تإكاااد معناااى ماااا تتضااامنه    

 قاً بشكل الممارسة أثناء الزيارة . من تعاويذ ورقى وأدعية طقوسية ترتبط إرتباطاً وثي
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 األهداف المرجوة من القٌام بالزٌارة الضرٌح : 

أكاااد شااااهين فاااى المشااااهد المرتبطاااة بزياااارة الاااولى فاااى فااايلم   األرض   علاااى تعااادد األهاااداف المرجاااوة مااان زياااارة   

 : ن  تقسيمها كما يلىنها والتى يمكالضريح وذلك من خالل قيام   وصيفة  بزيارة الضريح  وما تردد على لسا

 أهــداف صـحيـــة : تتمثل عادة فى الشفاء من األمراض المختلفة .. ) أنك تشفى أبويا ( 

 أهـــداف نفسيـــــة : تؤمل فى الحصول على الراحة والهدوء الداخلى وإتقاء الشرور ونيل الخير   

 والبركة .. ) أنك تبعد عنا العين .. وتحفظنا من كل شر (                        

 أهداف إجتماعية : طلب العون والقوة وطلب الحماية واألمان ) تحمى أبويا.. وترجع أرضنا ( 

 إلى هللا أهـداف ديـنـــيـــــــة : تتمثل فى تحقيق اإلستقرار الروحى والسعادة فى الدنيا واآلخرة، والتقرب  

 رديااة كإشااعال الشااموع  داخاال الضااريحعاان طريااق الااولى ممثلااة فااى أشااكال مختلفااة منهااا طقااوس تمااارس بصاافة ف

النااور والهدايااة ماان الااولى صاااحب  ه غالباااً علااى الرغبااة فااى إسااتلهاموهااو فعاال مااؤلوف منااذ القاادم، تاادل علااى رمزيتاا

 ( 7الضريح . ) دستة شمع ياسيدى رمضان ( ) شكل 

 
 ( 2) شكل 

إن إساااتمرار التعلاااق باألوليااااء يخاااتلط فيهاااا العنصااار الااادينى بالعنصااار الااادنيوى وكاااذا األساااطورى، وجمياااع هاااذه     

العناصاااار تطغااااى عليهااااا حالااااة ماااان التقااااديس بالشااااكل الااااذى يؤخااااذها المااااوردين علااااى أنهااااا ماااان الاااادين وتسااااتقر هااااذه 

ظااااهرة األوليااااء فاااى وعاااى  الممارساااات وفاااق طقاااوس وشاااعائر مصااااحبة، يإكاااد علاااى عماااق التاااؤثير الاااذى مارساااته

المجتماااع وذهنيتاااه، أفاااراداً أو جماعاااات بالشاااكل الاااذى يكشاااف عااان جواناااب مااان عقلياااة جماعياااة وقعااات تحااات تاااؤثير ماااا 

 هو روحانى ووجدانى فى المخيال الشعبى والثقافة الشعبية . 

وك المااارتبط بهاااذا فالتااادين الشاااعبى شاااديد اإلرتبااااط بسااالوك األشاااخاؤ وأسااالوب حيااااتهم اليومياااة، ويرجاااع هاااذا السااال  

التااادين إلاااى تصاااوراتهم الشاااعبية للااادين، وماااا يصااااحبه مااان معتقااادات وممارساااات ياااإمن بهاااا أعضااااء المجتماااع فاااى 

مصااار ويمارساااون حيااااتهم بتلاااك الاااروح المصااارية فاااى التمساااك بمعتقاااداتهم . لقاااد ترسااال فاااى ذهااان الجماعاااة الشاااعبية 

لاااذا فلااام يكااان مساااتغرباً أن يرسااال الااابعض مااان المجتماااع  اإلعتقااااد باااؤن األوليااااء هااام الوسااااطة باااين اإلنساااان وخالقاااه ..

المصااارى حتاااى اآلن رساااائل إلاااى األماااام الشاااافعى ليقاااوم بحااال المنازعاااات والمشااااكل كماااا كاااان يفعااال أثنااااء حياتاااه 

 (4كقاضى قضاه مصر وقتها )
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شاااكل مااان قااادم لناااا شااااهين هاااذا الشاااكل مااان الطقاااوس المنتشااارة فاااى المجتماااع علاااى أنهاااا تااارتبط بالعقيااادة الدينياااة ب  

األشاااكال، ولكااان اللقطاااات تعااارض عليناااا هاااذا الطقاااس علاااى اناااه جااازء مااان الااادين إن لااام يكااان الااادين كلاااه عناااد بعاااض 

أهاااالى القرياااة، وهاااذا التوظياااف الفولكلاااورى للااادين لااام يقااادم شااااهين لقطاااات أخااارى ليعااادل مااان خاللهاااا الوضاااع وتقااادم 

 دينية الصحيحة .ممارسات دينية صحيحة، بل إكتفى بهذا الطقس كبديل عن الشعائر ال

 المعتقد حول السحر 

مجتماااع معتقداتاااه التاااى تاااتحكم بقااادر ملحاااوظ فاااى سااالوك أفاااراده ، حياااث تنتشااار ظااااهرة الساااحر والشاااعوذة فاااى  لكااال    

المجتماااع المصااارى بؤسااااليب متنوعاااة باااإختالف المنااااطق ، ويقاااوم بااااللجوء إليهاااا مختلاااف فئاااات المجتماااع ،وقاااد يلجاااؤ 

معيناااة يعانيهاااا الشاااخؤ خصوصااااً النسااااء ، وذلاااك للتغلاااب علاااى بعاااض المشاااكالت النااااس إلاااى الساااحر لتغييااار حالاااة 

 .  وقضايا الحياة اليومية

كمااا يحتاال السااحر مكانااة كبياارة فااى المعتقاادات الشااعبية   واألماال النفسااى فااى ممارسااة السااحر يمثاال عنصااراً فعاااالً    

فاااى السااايطرة علاااى ظاااواهر الطبيعاااة ،  فاااى تنظااايم العمااال فاااى المجتمعاااات التاااى تعتماااد علاااى أسااااليب تقنياااة متخلفاااة ،

وتعااايى فاااى أوضااااع إقتصاااادية رديئاااة ، مماااا يضاااطرها إلاااى اإلعتمااااد علاااى هاااذه الممارساااات الروحياااة ، بجوانبهاااا 

 (5السحرية، واألسطورية ، والظروف البيئية، المتحكمة فى حياته المادية والعاطفية )

معتقااادات الغيبياااة التاااى يرونهاااا فاااوق الطبيعياااة  وال فهنااااك الااابعض فاااى المجتماااع الريفاااى مشااابع بمجموعاااة مااان ال    

عقالنياااة هااااذه المعتقاااادات تشاااامل علااااى مااااايعرف بعااااالم الجااان واإلسااااتحواذ والسااااحر والطلساااامات ، وكااااذلك علااااى مااااا 

 يسمى بالعين الشريرة . 

ة   وهناااك شااكل نخاار إلااى إبعاااد الضاارر الحااادث بفعاال العااين الحاساادة ، وماان أباارز الوسااائل لطاارد العااين الشاارير   

عروسااة الحسااد   هااى عااادة شااعبية قديمااة توارثهااا المصااريون ، وهااى عبااارة عاان ورقااة يااتم قصااها علااى هيئااة تخااذ 

كرمااااز للحاسااااد ، ويمسااااك شااااخؤ بااااإبرة خياطااااة ويؤخااااذ تخااااريم العروسااااة، عااااروس بوجااااه وذراعااااين وساااااقين . إن 

ث بفعااال العااااين الحاساااادة إساااتخدام العروسااااة بهاااذا الشااااكل ياااارتبط باااالطقس السااااحرى هناااا إلااااى إبعاااااد الضااارر الحاااااد

 وعروسة الحسد هى العنصر األساسى فى هذا الطقس . 

نجاااد أن شااااهين دائماااا يرصاااد لناااا حاااال المجتماااع المصااارى فاااى فتااارات زمنياااة مختلفاااة التاااى تشاااهد أحاااداث أفالماااه     

 ( 3ومنها فيلم   األرض   ولجوء بعض أفراد القرية للدجال المشعوذ لحل مشكالتهم . ) شكل 

قدماااه شااااهين فاااى هاااذا المشاااهد مااان  فااايلم   الياااوم الساااادس   ألحاااداث مااارت علاااى المجتماااع المصااارى أثنااااء وماااا     

إنتشااار وباااء الكااوليرا فااى أربعينيااات القاارن العشاارين، ومااا يحااادث ماان أفعااال أفااراد المجتمااع إلااى اللجااوء لمثاال هاااذه 

 ( 4المعتقدات المتوارثة عبر األجيال . ) شكل 
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 ( 4شكل  )                                                                                  ( 3) شكل                       

وتكشااااف لنااااا بعااااض الدراسااااات أن معتقااااد السااااحر ماااان أقاااال األنساااااق تااااؤثراً بااااالتغيير وأقلهااااا إسااااتجابة لعمليااااات     

التحاااديث ، رغااام التغيااارات المادياااة التاااى تشاااهدها الثقافاااة، ماااا يااادل علاااى عماااق هاااذه المعتقااادات وتغلغلهاااا فاااى نفاااوس 

اباااال هااااذه المعتقاااادات ماااان خااااالل التنشاااائة أفااااراد المجتمااااع ، كمااااا يرجااااع إسااااتمرارها إلااااى التاااادعيم المسااااتمر الااااذى يق

اإلجتماعياااة .  مااان هناااا أكاااد شااااهين علاااى أن المعتقااادات حاااول الساااحر والشاااعوذة متجاااذرة فاااى نفاااوس أفاااراد المجتماااع 

 المصرى .

 لعبة التحطٌب وإرتباطها بعادة الزواج 

فقهااااا دائمااااا إن الحااااديث عاااان شااااكل اإلحتفاااااالت فااااى المجتمااااع المصاااارى وبخاصااااة المرتبطااااة بعااااادة الاااازوا  يرا  

األغاااانى والموسااايقى الشاااعبية وكاااذلك اللعاااب والااارقؤ ، فااانحن بصااادد الحاااديث عااان لعباااة التحطياااب والتاااى شااااهدناها 

 فى العديد من أفالم يوسف شاهين .

يعتبااار التحطياااب أحاااد الظاااواهر الشاااعبية فاااى الصاااعيد التاااى ترماااز فاااى مجملهاااا لااانفس القيماااة وهاااى البطااال الشاااعبى     

التحااادى وتحقياااق اإلنتصاااار لااايس للاااذات بااال للجماعاااة بؤكملهاااا صاااحيح أن التحطياااب لعباااة  إبااان النيااال   فاااى مواجهاااة

باألسااااس لكنهاااا إنعكااااس لمفااااهيم المجتماااع ورإيتاااه للكاااون ، فكااال جماعاااة مااان قرياااة أو مركاااز تاااؤتى لتشاااجيع العبهاااا 

ا الجاااوهر وإعاااالن انتصااااره باعتبارهاااا الفئاااة التاااى تساااتحق هاااذا النصااار إناااه صاااراع أبطاااال ممثلاااين لجماعاااات وهنااا

المشاااترك الاااذى يجعااال لعباااة التحطياااب جااازء جاااوهرى مااان المجتماااع اليمكااان فهماااه بعياااداً عااان ظاااروف هاااذا المجتماااع 

 (6الحضارية التى تعيننا فى النهاية على فهم وتفسير عاداته وتقاليده وفنونه وندابه .)

اقة وسااارعة الخاااطر وللقاااوة فالعبااة التحطيااب هاااى لعبااة فردياااة وليساات لعباااة جماعيااة، بقصاااد إظهااار المهاااارة والرشاا  

وللااادفاع عااان الااانفس، يلعبهاااا المصاااريون فاااى مختلاااف القااارى والمحافظاااات فاااى المناسااابات األفااارا  والموالاااد وغيرهاااا 

 . 

فقد تناول شاهين التحطيب فى العديد من أفالمه، والتى أظهر فيهاا شاكل مان أشاكال إحتفالياة الازوا  مان خاالل أفالماه     

التى تناولت العديد مختلف المجتمعات داخل الجمهورية سواء   الصعيد أوالريف أوالحضر   وعلاى سابيل المثاال : فايلم   

 ( 6 – 5  إسكندرية كمان وكمان    شكل )   -  األرض     -ناس والنيل     ال -  صراع فى الوادى    -إبن النيل   
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 (             6مشهد من فٌلم " إسكندرٌة كمان وكمان ") شكل                               (     5مشهد من فٌلم " إبن النٌل " ) شكل              

يمكااان لناااا فاااى ختاااام هاااذا البحاااث القاااول باااؤن الثقافاااة الشاااعبية قاااد إساااتمدت مقوماتهاااا مااان الهوياااة المصااارية ، ومااان    

ناحيااة أخااارى ماااا أوجاااده تفاعااال الجماعاااة الشاااعبية وإنصاااهارها فاااى بوتقاااة واحااادة ، ولكااان علاااى الااارغم مااان ذلاااك تبقاااى 

وقاااد لمتمياااز ، وكاااذلك البعاااد التااااريخى . لكااال منطقاااة خصوصااايتها التاااى تلونااات بهاااا والمرتبطاااة بالبعاااد الجغرافاااى ا

 كشف البحث عن تجلى عناصر الثقافة الشعبية فى بعض أفالم يوسف شاهين .

وبهاااذا يكاااون قاااد عبااار الخطااااب البصااارى ، ساااواء ماااا تعلاااق باااالمالبس أو األكسساااوارت أو أسااالوب الحيااااة أو العاااادات 

نااااا الشااااعبية . وبالتااااالى يمكننااااا القااااول بااااؤن هااااذا والتقاليااااد والمعتقاااادات وهااااى فااااى مجملهااااا عناصاااار تحيلنااااا علااااى ثقافت

الخطااااب البصااارى قاااد تفاعااال إيجابياااا ماااع عناصااار هويتناااا المصااارية . وباااذلك تكاااون هاااذه األفاااالم التاااى عرضااانها قاااد 

تفاعلاات إيجابيااا مااع هويااة المجتمااع ولاام يشااذ عاان المالمااح العامااة التااى مياازت هااذه األفااالم الااذى تناولاات موضااوعات 

 لمجتمع المصرى .ترتبط بحياة وواقع ا

 البحث : نتائج

تعتباار السااينما الروائياااة نليااة مااان نليااات الثقافاااة ، وتعااد أفااالم يوساااف شاااهين التاااى تحماال بعاااض عناصاار الثقافاااة  -0

الشاااعبية أحاااد أدوات تشاااكيل وتنمياااة وإثاااراء الثقافاااة فاااى المجتماااع المصااارى مااان خاااالل نشااار وتااارويج رساااائل غيااار 

 تحمل التؤويل والمضامين المركبة.مباشرة من حيث تقديم األفكار التى 

شاااكلت الصاااورة الساااينمائية فاااى أفاااالم يوساااف شااااهين فاااى مجملهاااا األداة الغالباااة فاااى تشاااكيل ووعاااى المتفااار ،  -7

ويااؤتى ذلااك فااى تؤكيااد متوقااع ألهميااة الصااورة السااينمائية فااى اإليصااال واإلقناااع الااذهنى للمشاااهد وللجوانااب الجماليااة 

 المفردات المرتبطة بالثقافة الشعبية. والداللية التى تحملها ولألفكار والمضامين التى تختزل الكثير من 

سااااهمت جمالياااات أسااالوب يوساااف شااااهين فاااى تقاااديم أفالماااه فاااى نشااار الاااوعى الجماااالى فاااى المجتماااع المصااارى  -3

مااان خاااالل البعاااد الجماااالى فاااى الرساااالة اإلتصاااالية، فقاااد تمياااز شااااهين بتقاااديم صاااورة ساااينمائية تجاااذب عاااين المشااااهد 

رية مااان خاااالل العناصااار المرئياااة المقدماااة وحرفياااة اإلخااارا  وإختااازال ويتاااوافر فيهاااا قااادر عاااالى مااان المتعاااة البصااا

 المشاهد وإختيار زوايا التصوير.  

يتمياااز يوساااف شااااهين بؤسااالوبه الخااااؤ فاااى كيفياااة التعامااال ماااع الثقافاااة الشاااعبية فاااى  أفالماااه ، فالمإشااار الاااداللى  -4

اللغاااة البصااارية أو حتاااى لغاااة فاااى توظيفاااه لعناصااارها يكاااون مااان خاااالل الجمهاااور وثقافتاااه، وذلاااك ألن المعناااى فاااى 

الحاااوار فاااى بعاااض أفالماااه، ال يكمااان فاااى عناصااار الصاااورة المرئياااة فحساااب، إنماااا فاااى المعناااى الكاااامن وراء هاااذه 

 العناصر والذى يعتمد فى تفسيره على خبرة وثقافة الجمهور.         
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 التوصٌات: 

الساااينما المصااارية تسااابح فاااى عكاااس  إن تراجاااع الدولاااة عااان التكفااال بالقطااااع الساااينمائى ، يجعااال بعاااض األفاااالم فاااى -0

تيااار مبااادىء وقاايم المجتمااع ، وعاادم تمكنهااا ماان القيااام باانفس الاادور التااى كاناات تإديااه سااابقاً فااى أفااالم هامااة أثاارت بااه 

المجتمااااع المصاااارى والعربااااى بموضااااوعاتها ، وبالتااااالى نسااااير فااااى اإلتجاااااه المعاااااكس لمااااا يقتضاااايه التكفاااال بهويااااة 

 المجتمع سينمائياً. 

يااال الدولاااة لقطااااع إنتاااا  األفاااالم الساااينمائية لماااا لاااه مااان دور مهااام فاااى تفعيااال العملياااة اإلنتاجياااة ، فعلاااى إعاااادة تمو -7

ساابيل المثاااال فااايلم   األرض   واحاااد مااان األفااالم التاااى أنتجتهاااا الدولاااة والاااذى يعاااد واحااداً مااان أهااام األفاااالم فاااى تااااريل 

 السينما المصرية والعربية. 

ة الشااعبية ماان خااالل تقااديم عناصاارها فااى أعمااالهم السااينمائية للحفاااظ علااى يجااب علااى صااانعو األفااالم نشاار الثقافاا -3

 الهوية المجتمعية ، ومراعاة المردود اإلجتماعى الشامل وعدم اإلكتفاء بالمردود اإلقتصادى المباشر.

 المصادر والمراجع

 الكتب

  7115فرضياتى إلكتشاف السينما المصرية، دار شركة الحريرى للطباعة ، بيروت  -مدكور ثابت  -0

  7110 –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –الواقع والدراما فى السينما والتليفزيون  –عادل يحيى  -7

 األطروحات 

الممارسات الشعبية كما يعكسها فيلم الطوق واألسورة   دراسة ميدانية وتحليلية   رسالة  –إسالم على عز العرب   -0

  7116 –أكاديمية الفنون  –المعهد العالى  للفنون الشعبية  –ماجستير 

المعهد  -لة دكتوراة عادل يحيى   أثر المتغيرات اإلجتماعية على األعمال الدرامية فى السينما والتليفزيون   رسا -7

  0557–العالى للسينما 
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