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 Abstract: 

Cinematic art has always sought to produce life according to 
visions and connotations that go beyond what is direct and 

familiar from a number of concepts, foremost of which are beauty 

and ugliness through its various narratives. There is a lot of 

beauty, even if it is built on an ugly foundation and composition 

through extrinsic treatments that varied in its forms and 

contents, as everything that is exotic and fantastic, whether it is 
at the level of actions or forms, places and accessories, which 

collectively formed the term grotesque, the first chapter of which 

came under the title (the methodological framework) The research 

included the research problem, its importance, and the objectives 

that the researcher sought to achieve, as well as the limits of the 
research that were relied upon in choosing the intentional sample 

within the reasons mentioned by the researcher in the body of the 

research. As for the second chapter (theoretical framework and 

previous studies), the researcher divided it into two sections: The 

first was titled (Conceptual Levels of Grotsk), in which the 

historical development of this term and how it was dealt with in 
various types of arts was discussed. As for the second topic, it was 

titled (Aesthetics of Grotsk in a of the fantasy film) and in dealing 

with the mechanisms on which the fantasy film depends, 

depending on the technical development in the production of 

these films. 
Through the two sections of the theoretical framework, the 

researcher extracted a set of indicators that were mentioned at the 

end of the chapter, and they were relied upon in determining the 

research tool for the purpose of analyzing the sample. 

As for the third chapter (research procedures), it dealt with the 

research method, the research community, the research tool, the 
unit of analysis, the validity of the tool, the steps of analysis and 

then the analysis of the selected sample, which was the movie 

(Avengers Edgame), and the fourth chapter, which was titled ( 

Results and conclusions) in which the researcher dealt with the 

findings, conclusions, recommendations and suggestions.  
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 الفنتازية لفامالتوظيف اجلمايل والدرامي للغروتسك يف األ
 

 3مولفق جميد إبراهيم 
 4 حكمت البيضاين

 

 
 :امللخص

احلياة على وفق رؤى ودالالت تتجاوز ما هو مباشر ومألوف عن  إنتاج إىل لطاملا سعى الفن السينمائي
من املفاهيم اليت أييت يف مقدمتها اجلمال والقبح عرب سردايته املتنوعة، فمنذ دوران عجلة الفن السابع   عدد

افكار فلسفية تذهب ابجتاه صناعة مناذج حتمل من اجلمال  إبرازمن حياول  فامكان هناك من صانعي األ
ه أشكالاجية تنوعت أخر  وتكوين قبيح من خال معاجلات أساسالشيء الكثري وان كانت مبنية على 

 ماكنواأل شكالاألفعال أو ن كل ما هو غرائيب وفنتازي سواء كان على مستوى األإذ إومضامينها، 
 اطارمنها جاء بعنوان )اإل األولواالكسسوارات واليت شكلت مبجملها مصطلح الغروتسك، الفصل 

حتقيقها،  إىل عى الباحثاليت س هدافته، واألأمهياملنهجي( للبحث واشتمل على مشكلة البحث، و 
وكذلك حدود البحث اليت اعتمد علها يف اختيار العينة القصدية ضمن االسباب اليت اوردها الباحث يف 

مبحثني:  إىل النظري والدراسات السابقة( فقد قسمه الباحث اطارما الفصل الثاين )اإلأمنت البحث، 
سك( وقد مت فيه حبث التطور التأرخيي هلذا محل عنوان )املستوايت املفاهيمية للغروت األولاملبحث 

الغروتسك يف  مجالياتما املبحث الثاين فقد محل عنوان )أالفنون،  أنواعاملصطلح وكيفية تناوله يف شىت 
اج أخر  اليت يعتمد عليها الفلم الفنتازي اعتمادا على التطور التقين يف لياتالفيلم الفنتازي( ويف تناول اآل

 .فامهذه األ
النظري جمموعة من املؤشرات مت ذكرها يف هناية الفصل،  اطارستخرج الباحث من خال املبحثني لإلوقد ا

 .البحث لغرض حتليل العينة أداةوقد مت االعتماد عليها يف حتديد 
البحث،  أداةجراءات البحث( فقد مت فيه تناول منهج البحث، جمتمع البحث، إما الفصل الثالث )أ

، خطوات التحليل ومن مث حتليل العينة املختارة واليت كانت عبارة عن الفيلم داةوحدة التحليل، صدق األ
(، والفصل الرابع والذي جاء بعنوان )النتائج واالستنتاجات( Avengers Edgameالسينمائي )

 .من نتائج واستنتاجات والتوصيات واملقرتحات إليهتناول فيه الباحث ما توصل 
 .ف، اجلمايل، الدرامي، الغروتسكالتوظي الكلمات املفتاحية:

 
  :املقدمة

أو  صرف واقعيةيوظف الفن السينمائي الواقع ومعطياته بشكل تفصيلي يف بناء الصورة املرئية، وسواء أكانت هذه املعطيات 
ي املتداخل عمل بشكل بنية منحرفة من الواقع، وتعتمد على املغايرة والتضاد ما بينها وبني مألوفية الواقع نفسه، وهذا الصراع الفكر 
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واقع، أو  اجية لعديد القصص بغض النظر عن كوهنا خيالأخر  الفلمية عرب معاجلات شكالالعديد من األ إنتاجي يف ابتكار و إبداع
احلياة برقي فكري يتجاوز الدالالت  إنتاج إىل وان عملية التوظيف تضع يف نصب عينيها املعطى اجلمايل للصورة، لكنه فن يسعى

 أشرهاجلمال حىت وان هنض على معطيات قبيحة، وهذا حتديدا ما  إنتاجرة عن مفاهيم اجلمال والقبح، صوب القدرة على املباش
الفنتازية، حيث كانت املعاجلات الصورية تنهض على ابتكار شخصيات مشوهة  فامالباحث عند مشاهدته لعدد كبري من األ
التعامل مع الطبيعة داخل فضاء الصورة السينمائية نفسها، وهنا أو  وتفاصيله، املكان املنظر والفعل، وهذا ما ميكن رؤيته يف بنائية

 يف التعامل مع احلياة بقبحها ومجاهلا، بل ان ااحماكاة بجب نساينيربز مصطلح الغروتسك، بشكل فاعل ومثري لدالالت الوعي اإل
معايري اجلمال املعتمدة، فكانت من نتاج هذا املصطلح كوهنا ال تنسجم و   شكالان ال تنهض على اجلميل شكل وترك ابقي األ

القبيح بنية مجالية تتكامل مع التصور العام لداللة الفيلم، وان هذا  أصبحمجلة من االشتغاالت السينمائية اليت مت توظيفها مجاليا، ف
ي للفيلم، هذا من جهة ومن أساسمجايل ة يف بلورة معطى ابيأبج أكثراليت قد تثري املشاعر جتاه التشوه والقبح، تكون  شكالاأل
ى، وجد الباحث ان اطبيعة التناول يف الفيلم الفنتازي تنهض على التعامل مع العجيب والغريب مبحاوالت مستمرة أخر  جهة

، أخر شكل أي أو م حيوانية،أية كانت إنسانلتطويعه داخل الصورة، فضا عن قدرة االبتكار على مستوى شكل الشخصيات )
مشوهه قبيحة وتثري التقزز كلما   أشكالاهنا متتلك وظيفة داخل قصة الفيلم السينمائي(، وكلما كان هناك تطرف يف ابتكار املهم 

يف مفهوم القبح واجلمال  ساساملوازنة ما بني هذا التنوع الكبري يف الشخصيات، فاأل أساسكان التعامل مع املعطى اجلمايل على 
املواقف اليت تنتهجها الشخصية، لذا كانت عملية البحث أو  الدرامية فعاليتأكد على مستوى األانه إال  قد يظهر مبستوى شكلي

الفنتازية اليت متتاز بتوظيف هكذا  فامعن توظيف الغروتسك يف تفعيل املستوى الدرامي واملعطى اجلمايل مستمرة خصوصا يف األ
غري املألوفة ضمن البنية الشكلية للفلم. ومن  شكالبه عرب زج هذه األت ملا حياول صانع العمل البو  إجااباد أبج شخصيات، بغية

 لفامكيفيات حتقق التوظيف اجلمايل والدرامي للغروتسك يف األ  خال ما تقدم حدد الباحث مشكلة حبثه يف التساؤل االيت:
 الفنتازية؟

 
مايل للشكل املشوه وقدرة التشويه على التفعيل الدرامي ة البحث يف كونه يتناول التوظيف اجلأمهي تربز: إليهة البحث واحلاجة أمهي

الفنتازية، عرب البحث عن مصطلح الغروتسك واطروحاته التنظريية واطبيعة االشتغال  أفاميف الصورة السينمائية، سيما يف  واجلمايل
اليت تناولت مفهوم القبيح وتوظيفه يف هذا البحث فيكمن يف قلة الدراسات  إىل واملفهوم يف بنائية الصورة السينمائية، اما احلاجة

فعال أو األأو  تفعيل املعطى اجلمايل والتطور الدرامي يف الفن السينمائي، سيما وان اطبيعة التشويه سواء على مستوى الشخصيات
 املكان السينمائي.

 
 فامي للغروتسك يف األ: الكشف عن الكيفيات اليت يتحقق هبا التوظيف اجلمايل والدرامإىل البحث يهدفالبحث:  أهداف
 الفنتازاي؟.

 
الكائنات الغريبة   إىل احلد املوضوعي: الغروتسك )ويتحدد الباحث حول مفهوم الغروتسك والذي يشريحدود البحث: 

 فامالفنتازاي. واحلد املكاين: األ أفامكالشخصيات املمسوخة والنصف بشرية والنصف حيوانية وغريها من الكائنات( يف 
 .2020-2018الفنتازية، واحلد الزماين:  يكيةاألمر 
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 حتديد املصطلحات
احلسن  (۱۳۳، صفحة 1955)ابن منظور ،  : جتمل: تزين، اجلمال هو احلسن يف اخللق واخللقةلياتمجا لغواي:اجلمال: 

 .(62، صفحة ۱۹۷۹)مذکور،  ضا ابلفتح واملد(أي )مجيلة( و )مجاء( وقد )مجل( الرجل ابلضم، مجاال فهو )مجيل(، واملرأة
 كوهنا ترتبط ابلقوانني املؤدية  إىل اذ اشار بعضهم جمالياتقدم العديد من املنظرين والفاسفة تعاريف خمتلفة لل اصطاحا:

ة للفن إذ انه "علم القوانني العامة اليت تبحث يف دراسة املشكات اليت خيلفها الفكر والتأمل اضافة قيمتها اجلوهرية ابلنسب إىل
واإلجنازات الفنية، من خال استيعاهبا للواقع والتعبري عنه بصورة فنية، وتعرف أبهنا العلم الذي  عمالالتفكري والتأمل، وتثريها األ

قه، وإدراكه، واستيعاب اتريخ تكوين أحكام عقلية نقدية، ه، وعاقته، وتذو أشكاليشكل جوهر الفن ومعايريه، وقواعده، و 
ان علم اجلمال ميكن ان يتناول املنظر الشكلي  إىل ، وهذا التعريف يشري(۲۹۹)لؤلؤة، ب. ت، صفحة  وإدراكات حسية"

ى تناولت علم اجلمال "مصدر مجل أخر  ضا تعاريفأي الذي تؤكده األمركري مضموهنا وعمقها الف إىل لألشياء اخلارجية اضافة
، وهنا يتم التأكيد على (525، صفحة 1960)مسعود،  واجلمالية علم اجلمال" شكالومجيل وصفه احلسن يف االخاق واأل

العناصر املكونة للعمل الفين فهو  أساسعلى  ماليات، كما مت تعريف اجلالبىن احلاضرة يف الشكل والغائبة املستنبطة من الشكل
البحث يف ظواهر  أي ،(255، صفحة 1971)وهبة،  "دراسة اطبيعية الشعور ابجلمال والعناصر املكونة الكامنة يف العمل الفين"

كانت اجلمالية هي "تنظيم العناصر البصرية ضمن نطاق  الية، ال سيما اذاالكشف عن مقدار اجلم أجل وبوااطنها من شكالاأل
والدة قيم  إىل وتؤدي كما ان اجلمال هو عملية لتوازن وابتكار .(7، صفحة 1997)االعسم،  عاقتها بكلية العمل الفين"

والرتتيب والتوازن واالبتكار للحصول على صور مادية متفردة غري مألوفة سابقا اخاقية، إذ انه "عملية تنظيمية تعتمد التناسق 
 من جهة والتطور التقين من نساينقيم اخاقية وروحية غري مادية ويكون اجلمال نتاجا فاعا ما بني الفكر والوعي اإل إىل حتيل
 .اجرائي للجمال يف منت البحث ، وهو ما سيتم اعتماده من قبل الباحث كتعريف(5، صفحة 2018)ابراهيم،  ى"أخر  جهة

ة، ففي )قاموس أكسفورد( ياألدببتعاريف متشابه يف اغلب القواميس اللغوية والفنية و  الفنتازايجاء مصطلح  الفنتازاي:
 هو خيال ينحو منحى عجائيب. والفنتازاييف تعريفه و  أساسعجيب، فاخليال -خيايل أي (Fantasticعرفت الفنتازاي على اهنا:)

التأكيد على اخليال وصناعة الوهم، بعيد عن الواقع  أصبحخيال، هنا  –وهم  –بشكل ال يصّدق  أي (Fantasyضا: و)أي
 املعاش، بل انه خيال بعيد حىت عن النظرايت العلمية اليت من املمكن حتققها.

، يوجد يف حلظة تردد القارئ، أديبعريف )الفانتاستيك( على إنه: "نوع ة(، فقد جاء تياألدب املصطلحاتما يف )معجم أ
 العجائيب. و)القصة الفانتاستيكية(، هي قصة تضخم عامل االشياء، وحتوهلا عرب عمليات مسخية"أو  الغرائيب إىل بني انتماء القصة

مسوخ  أي لتعريف ان من ضرورات تشكل الفنتازاي هو وجود عمليات مسخية. يربز يف هذا ا(170، صفحة 1985)علوش، 
 وهو ما يؤكد اشتغال مصطلح الغروتسيك يف النتاج الفنتازي.

ضا يف مجلة من التعاريف على اهنا: "عملية تشكيل ختيات، ال متلك وجودًا فعلياً، ويستحيل حتقيقها أي وتعرف الفنتازاي
. لذا فان التعامل مع (170، صفحة 1985)علوش،  يتحرر من منطق الواقع واحلقيقة يف سرده" أديبة(، عمل ياألدبو)الفنتازاي 

 الفنتازاي يتجاوز مفهوم الوعي صوب الاوعي والتحرر من وصفات الواقع.
 –غريب  –هو "خيايل أبهنا تتضمن كل ما  FANTASTIQUEترييز جورنو فقد أوردت كلمة  –أما ماري 

، ان كل التعاريف تؤكد على مفاهيم اخليال (84، صفحة 2007)جورنو،  والفن(" األدبالعجيب )يف  –غري واقعي –خارق 
الشخصيات وغري والواقعي واملسوخ وكذلك العجائيب وخارج حدود املألوف على مستوى املكان والزمان، وكذلك على مستوى 

 ا، كما يتضمن مصطلح الفنتازاي ابنه فعل خارق، وكل هذه املصطلحات ميكن رؤيتها يف النتاج الفنتازي.أفعاهلو 
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أو  هأو أفعال هأحداث: مصطلح يطلق على كل نتاج فين يعتمد غري املألوف والاعقانية يف بناء للفنتازاي التعريف اإلجرائي
امل الواقعي، بعيدا عن القوانني واملفاهيم احلياتية املعتادة، فهو خيال جارف، يتجاوز امكانيات شخصياته، فهو يبين عامل مغاير للع

 خلق البيئة املكانية.أو  نساناإل أفعالاالعتيادية سواء على مستوى 
 بشرية وحيوانية أشكاالً : "صفة الفن الزخريف الذي يصور األدبعرفه يف معجم مصطلحات  الغروتسك: اصطاحاً:

السخرية من توليفة ال ختضع لقواعد أو  الذي يوحي بشعور من البشاعة األمريبة خمتلفة بكائنات خيالية برسوم واوراق نباتية، غر 
ويه ، يتناول هذا التعريف الغروتسك من انحية ارتبااطه مبفهوم التش(95، صفحة 1974)وهبة،،  املمكن وال لتصورات العقل"
هنا تثري لدى املتلقي أإال   هي ابعد ما يكون عنه العقل واملنطق من انحية الشكل والسلوك،أشكاالوكيف ميكن للخيال ان يصور 

ضا ابنه أي ى من الكتاب عرف االغروتسكأخر  البشاعة، جمدي ويف جهةأو  جمموعة انطباعات سواء كانت تدل على السخرية
ان املظهر  أي ،(95، صفحة 1974)وهبة،،  ة ألسلوب النشاز املسرف يف اخليال"صف األدب"هو خيال بشع يتمثل يف 

على خمتلفة فروعة الفنية كونه قادر على سرد حكاايت حتمل من اخليال والامنطق ويضعها يف  األدبالغروتسكية هو  شكاللأل
 .أفعاللو كانت ضمن بيئة تسمح هلذه الشخصيات ابلنمو واظهار ما متتلك من قالب ميكن ان يتماهى معها املتلقي خصوصا 

استخدام وحدات بشرية وحيوانية تتصف  إىل فقد عرف الغروتسك على انه "اجتاه يف الفن يرمي محادهاما ابراهيم 
، 1971)محاده،  مضحك"أو  اد شكل غريب بشع خميفأبج إىل ابلاواقعية، ومتتزج تلك الوحدات عادة برسوم، يؤدي هذا املزج

بشرية وحيوانية غري واقعية، ما  شكالضا نسبة التشويه ملصطلح الغروتسك وكونه يرتبط أبأي ، وهذا التعريف يؤكد(150صفحة 
 ذه الشخصيات.خيلق نوعا من التشويه الغريب الذي يثري جمموعة انطباعات تتناسب واملوقف الذي ختلق فيه ه

التعريف االجرائي للغروتسك: مصطلح يدل على الشخصيات )البشرية واحليوانية والنباتية( املشوهة واليت يكون اخليال 
خارقة للعادة تتناسب  أفعالغرابة ومتتلك أو  خوفأو  منبعا هلا، ويراد منها ان تثري انطباعا لدى املتلقي، سواء كان سخرية

  خيضع للمنطق وال للتصورات املعقولة.ومظهره اخلارجي الذي ال
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 النظري اطاراإل
 : املستوايت املفاهيمية للغروتسكاألولاملبحث 

ميثل الغروتسك أحد املصطلحات اليت متتلك جذروا معرفية واجرائية ترتبط بطبيعة التعامل مع املتغري مفهوم الغروتيسك: 
 أشكالو  مامحاد جتسيد ومتثل جديد خيتلف عما هو سابق من أبج ى صوب احلياة، والقدرة علنسايناحليايت وتطور الوعي اإل

ية مبا نسانشكل جديد من ااحماكاة للحياة اإل أماميف جمتمعه. وكأننا  نسانية وحيوانية وغريها من الكائنات اليت حتيط ابإلإنسان
 رومانية حصراً.ان أصل انبثاقه ارتبط ابحلضارة الإال  متنوعة، أو أشكال متتلكه من تفاصيل حياتية

 ية ونصف حيوانيةإنسانعلى رسوم لكائنات مشوهة، متثل كائنات نصف  الرومانيةمن البناايت  ماكنإذ مت العثور يف بعض األ
(. وقد ارتبط هذا املصطلح Grottaغروتيسكا من اإليطالية غروات أو  نباتية وقد أاطلق على هذه الرسوم تسمية )غروتيسكأو 

. ويرى الباحث ان اطبيعة الغروتسك بوصفه مفهوم معريف مل يتحدد حبضارة (9، صفحة 2010)جباري،  بتلك الرسوم املشوهة
 مغاير عما هو مألوف ومعتاد عليه، اذ ميكن قراءة اشتغال هذا املصطلح يف العديد من إنساينشكل اثبت، بل انه تصور أو  معينة

جتسيد لشخصية املسوخ قد جاء يف حضارة أو  على مستوى الفهم التارخيي له، وميكن أتشري على ظهورية نساناحلضارات اإل
رز. لذا فان العراق القدمي، وحتديدًا يف ملحمة )كلكامش( عند التحدث عن شخصية الرجل العقرب وهو حارس غابة األ

وامنا ابحلضارة العراقية القدمية، فضا عن ابقي احلضارات  هلذا املصطلح ال ميكن حصره يف احلضارة الرومانية، األولاالستخدام 
 اليت امتلكت سبق اترخيي. 

ال ان فهم هذا املصطلح، واستقراره بوصفه بنية اشتغالية واجرائية، قد متركزت يف القرن السادس عشر، فقد شاع مصطلح إ
اجلدارية اليت عثر عليها يف بعض االبنية ( املنحدر من الفن التشكيلي وحتديدا بعض الرسومات Grotesqueغروتيسك )

ابقية( كانت مغمورة ابلرتاب أو  التزينات املكتشفة يف أوابد )أشياء خالدةأو  على الرسوماتالرومانية، فقد ااطلق هذا املصطلح "
النحتية  عمالسعة االشتغالية واملوضوعاتية للغروتسك، فقد تطور يف األ. وبسبب ال(۳۲۹، صفحة ۱۹۹۷)الياس،  طاليا"أي يف

الفنية، اليت تناولت هذا املفهوم اجلديد واطرحته يف نتاجاهتا، لذا  شكالوالرسوم، ومن مث انتشر بشكل متماهي مع العديد من األ
 .ة املعامل والعجائبية اليت تذكران ابلرسوم البدائيةاللوحات املشوه إىل ميكن رؤية أتثري الغروتسك يف الفنون التشكيلية، لإلشارة

مبعىن  القدامىضا، فقد كانت داللته عند اإلغريق أي محل هذا املصطلح )الغروتسك( داللة ترتبط ابملفهوم واطبيعة االشتغال
رنسية عند ( فقد ظهرت يف اللغة الفGrote( أو)Grotesqueسرداب ومدفن حتت األرض أما كلمة )غروتيسك( )أو  "خيفي
، وبقيت على هذا الشكل من الكتابة حىت القرن السابع عشر مع )موليري( ومعاصريه لتتحول بعد ذلك املفهوم 1523بداية 

أتكيد  . مع(43، صفحة 2004)بلخري،  سائدا يف وقتنا احلاضر يف مجيع املوسوعات واملعاجم الغربية" أصبحواالشتغال الذي 
الباحث ان اطبيعة اشتغال هذا املفهوم قد ارتبط ابلنتاج التشكيلي االيطايل بشكل واضح وجلي، فيمكن رؤية الدالالت االجرائية 

 والكاتدرائيات. ديرةالتشكيلية يف الكنائس واأل عمالله يف العديد من األ
احليوانية اذ حتدد أو  النباتيةأو  يةنسانسواء كانت اإلالغروتسكية  شكالهناك العديد من السمات الرئيسة اليت متيزت هبا األ
 الفنية على اختافها وتنوعها وهي مقسمة على النحو االيت عمالهذه السمات مامح الغروتسك وكيفية التعااطي معه يف األ

 :(202، صفحة 2002)الرويلي، 
ربطاً لألضداد. وال تقتصر أو  خليطاً من التباينأو  صداماً أو  عدم التناسق صراعاً  عدم التناسق سواء كان أي النشاز: .1

ية بداعضاً على قدرة الفنان اإلأي وحده، بل تطال ما يثريه من ردة فعل كما تنسحب األديبهذه السمة على العمل الفين و 
 وتكوينه النفسي.
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 إىل ياته. فالذين يرون القبح فرعاً من امللهاة، ينحون بهساسأب اهلزيل واملرعب: فهذان السمتان متازمتان وفصلهما خيل .2
أدب الضحك ويذهبون به مذهب التهكم واهلزل البذيء، أما لدى من يذهبون به مذهب الرعب فإن القبح يتجه حنو 

 مملكة )الروعة املوحشة( واألسرار الغامضة.
ربطه ابخليال املفرط غري الواقعي لكن املغاالة  إىل ئماً ما أدىاإلسراف واملغاالة إذ الزمت املغاالة املسرفة فن القبح دا .3

 لدى أمة ما.أو  هذه تظل أمراً نسبياً تعتمد على املعايري املألوفة يف حقبة معينة
تعتمد عليه الضدية الثنائية بني املألوف وغري املألوف،   أساسضًا مرتبط ابلسمة السابقة و أي اخلارج عن املألوف وهو .4

 االثنني معاً.أو  الرعب فقطأو  الضحك فقط إىل ية إذ يفضي إماساسدم وظيفة )القبح( األكما أنه خي
ال  وشعاراتالكتابة الروائية، واملسرحية برموز ودالالت  إىل بفعل هذا التطور، حتول مفعول الغروتيسك من الرسم والنحت

حيث حقق للروائي والفنان اخلوض يف عامل جمهول، ومرعب يف القرن التاسع عشر،  األدبمن عايش جتلياته مع رواد إال  يدركها
ة ياألدب مالياتوسخيف يف آن واحد، عامل ومهي ال منطق فيه وال حجة وال برهان، يسوده اخليال والفوضى واهللوسة. وهي اجل

ويف القرن العشرين اقتحم  يال.التأثري يف الواقع وتغيريه واإلجهاز على القوانني االجتماعية الكاحبة للحرية واخل أجل البديلة من
ة يف الشعر السوراييل مثا. ويرى الباحث ان التعامل مع ياألدبالغروتيسك كل ميادين املعرفة واحلياة، إذ جنده يف كل األجناس 

ة املاثلة يف حىت خصوصية الرؤى اجلمالية للفنان ال ميكن هلا االنسجام بشكل دائم مع القيم اجلماليأو  الطبيعة احلدثية يف احلياة
هناك توق للتحرر من القيود  أصبحت بديهيات التعامل معها من حيث الرتتيب واالنسجام والتنظيم، وامنا أصبحالطبيعة واليت 

اد اشتغاالت جديدة تتجاوز ما هو مألوف ومتواتر. أبج ثورية، حتاول أكثراجلمالية التقليدية صوب البحث عن مفاهيم مجالية 
)كافكا(، يف روايته الشهرية )املسخ(، ويعد  عمالأيف الفن الروائي فقد حظي الغروستيك مبكانة خاصة يف  ضاأي وهذا ما نراه

اته، بينما ال يعدو لدى الكتاب األخرين إنتاججمسد للغروتيسك يف هذا القرن، ألننا ناحظه يف سائر  أكرب)فتولد غومربوفتس( 
 من غريه. أكثرروتيسك لديه أبوصاف اجلسد ذلك يرتبط مفعول الغ إىل سوى نسق عرضي. إضافة
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 الغروتسك يف الفيلم الفنتازي مجالياتاملبحث الثاين: 
شديدة البشاعة  أو أشكال منط حياة معينةأو  ابملخيلة والقدرة على خلق شخصية حتاكي زمنا معينا الغروتسكارتبط 

سيما مع التطور الكبري الذي احدثه الثورة الرقمية من توفري  والغرابة، منذ ظهورها الول مرة يف القرن اخلامس عشر وحىت الساعة،
مبساعدة الربامج الرقمية، ومن هنا يرى الباحث ضرورة دراسة اخليال وكيفية جتسيده عرب  شكالقدرات كبرية لتجسيد شىت األ

خليال على انه "القدرة العقلية النشطة لتكوين الصور والتصورات اجلديدة الشخصيات الغروتسكية والبيئة اليت حتيط به، ويعرف ا
، يؤكد هذا التعريف على قدرة العقل على ااثرة املخيلة الستفزاز خمتلف (51، صفحة 2017)عبد الباقي،  لألشياء والظواهر"

اع بعض اخلربات لتكوين شخصية مسخية متفردة ميكن توظيفها وحتميلها ابعاد اسرتجأو  هأماماالشياء اليت يصادفها اخلالق 
 اجتماعية وسايكلوجيا.

الفنتازية وفقا للشخصيات الرقمية والبيئة االفرتاضية والتصوير الرقمي  فامالغروتسكية يف األ شكالوميكن جتسيد األ
اج الشخصية الغروتسكية ذات أخر  قوم به هذه الربامج بغيةواملونتاج الرقمي، إذ سيقوم الباحث بتقدمي شر  مبسط عن ما ت

 مضامني توظف مجاليا ودراميا.
 وال: البيئة االلفرتاضيةأ

خللق شخصية غروتسكية يلزم توفري بيئة مناسبة هلا بغية تنفيذ ما متلك من قوى خارقة ميكن ان تؤثر على املكان، فهذه 
تؤثر وتتأثر  ماكنتعيش فيه وتتعامل معه، اذ ميكن خلق بيئة تضم جمموعة من األ وسط إىل ها حتتاجأنواعالشخصيات على تعدد 

على كل بيئة منشأة عرب احلاسوب وميكنك ان تضع نفسك فيها  ابلشخصيات املسخية اذ ان البيئة االفرتاضية هي "اسم يطلق
خمرج الفيلم والذي أو  ان هذه البيئة املشكلة تتحكم يف تكوينها خميلة الصانع أي ،(694، صفحة 1996)امورا،  وتتحرك حبرية"
معينة إذ يقوم  أماكن إىل جديدة دائما تناسب شخصياته اليت يقوم ابخرتاعها ويقوم مبنحها قوى معينة حتتاج أماكنيبحث عن 

، اذ كل (145، صفحة 2006)جاكوب،  رضه اخلاص"بناءه مبا يناسب غ إعادة"صانع الفيلم بكسر قوانني املكان احلقيقي، و 
والوان، تشكل مبجملها البيئة االفرتاضية اليت متثل مكان  إضاءةما حييط الشخصية الغروتسكية من ديكورات واكسسوارات و 

بيئة واقعية اعيد أو  خميلة املبتكر أساسعلى  خصب ميكن ان تتحرك هبا هذه الشخصيات مبرونة عالية، سواء كانت بيئة مبنية
اد هكذا شخصيات أبج بنائها من جيد تساهم إبضفاء بعدا دراميا ومجاليا للفيلم، ولوال الثورة الرقمية اليت شهدها العامل ملا متكن

الذي تلعبه على مستوى القصة   الدور التعبريي إىل وبيئة تعطي املتعة والتشويق للمتلقي وجتعله يف متاهي مستمر مع الفيلم اضافة
صال املعىن عرب خلق مصداقية وجود أي يف أعمقو  أكربكلها، اذ ان املؤثرات الرقمية قد "منحت الفن السينمائي مستوايت شكلية 

شيء يقف حائا دون اجناز شىت  أي وكذلك نوع الفعل املتشكل داخل اللقطة الواحدة، فلم يعد ماكنالشخصيات واأل
 ابالحساس والقوة نساينال حصر هلا من الشخصيات املبتكرة وهي تتعامل مع املمثل اإل نواع، وأبماكنسط شىت األاملوضوعات و 
، أمكانيات هائلة وفرهتا التقنية الرقمية لتجسيد الشخصيات الغروتسكية داخل (111، صفحة 2011)ابراهيم م.،  والندية ذاهتا"

 الفنتازية واليت شكلت نوعا فلميا يبحث عنه عشاق السينما وروادها. امفاأل
 اثنيا: الشخصية الرقمية

سوى  فامشخصية غروتسكية شيء ميسر، فما على خمرجو األ أي الرقمية من امكانيات جعلت من خلق التقنيةما وفرته 
لديهم خربة ابلعمل على الربامج املونتاجية املتنوعة واملختلفة رسامني ومنتجني  إىل ان يتخيلوا شخصياهتم ومن مث اعطاء ما يتخيلون
( والذي ميكننا من ان نقوم ببناء امنوذج مرقمن ابلكامل عرب االعتماد Poserفقد مت استعمال نظام بناء الشخصية املعروفة بـ )

رة، وعلى وفق ما وفرته هذه التقنيات صار على صورة الشخصية االصلية فيما خيص املمثل، واثنيا فيما خيص الرسوم اليدوية املبتك
،  نسانشخصيات مبامح ممتزجة بني احليوان واإلأو  اقزامأو  ابالمكان خلق شخصيات مسخية متنوعة سواء كانوا عماليق



 Mowaffaq Majid IBRAHIM & Hikmat AL-BAIDANI 

 

 

 

 

 

 

 

 
667 

جنونية ال ميكن  فعالتقوم أب عماقةشخصية  إىل كشخصية )هولك( هذه الشخصية االعتيادية اليت تتحول مبجرد الغضب
 شخصيات املسوخ يف فيلم )وور كرافت(.أو  العديد من الشخصيات كـ)مسيغل( يف فيلم )سيد اخلوامت(، إىل اضافة توقعها،

 اثلثاً: التصوير الرقمي
ان البيئة االفرتاضية اليت بنيت عرب برامج احلاسوب الشخصية املرقمنة اليت نفذت كذلك، ان تسجل  نتخيلال ميكن ان 

خارقة، لذلك  أفعالما تقوم بنتفيذه من أو  يتحرك بسهولة بني خمتلف هذه الشخصيات املسخيةمن قبل مصور بشري ميكن ان 
ما يدعى ابلتصوير االفرتاضي اذ هو "ميثل املقابل املستحدث للتصوير الفلمي أو  استخدام التصوير الرقمية إىل صارت احلاجة

لصورة كبياانت ثنائية ما يسهل معاجلة الصورة بتخزينها وحتريرها الفوتوغرايف وهو يستخدم نظاما للمعاجلة االلكرتونية لتسجيل ا
، دخول التقنية (6)صادر، ب،ت، صفحة  بواسطة الكومبيوتر وحذف الصور غري اجليدة فورا من على الة التصوير اوتوماتيكيا"

الزواية اليت يروم صاحب أو  من انحية تنفيذ اصعب اللقطات فامعة األجمال التصوير شكل ثورة كبرية يف عامل صنا إىل الرقمية
فنتازية تضم عدد من احلوادث  أفامالعمل تصويرها وصار ابالمكان جتاوز العقبات اليت كانت تواجه املخرجني اثناء تصوير 

الغروتسكية عرب استخدام برامج والشخصيات، إذ صار ابالمكان توثيق ادق التفاصيل اليت تتكون منها الشخصية  ماكنواأل
 اج )جوردن فوغت(.أخر  احلاسوب املتنوعة، وهو ما حدث يف فيلم )كوينك كونك(

 
 النظري: اطارمؤشرات اإل

 قد يظهر املفهوم الغروتسكي بشكل مجايل رغم اطبيعة التشويه للشخصيات يف الفيلم الفنتازي. .1
 سوارت وكذلك التوظيف الدرامي للمؤثرات الصورية الرقمية.ميتد االشتغال الغروتسكي حنو البيئة املكانية واالكس .2
 تسهم التقنيات احلديثة يف جتسيد مفهوم الغروتسك مجاليا ودراميا يف الفيلم الفنتازي. .3

 
اعتمد الباحث يف إجنازه هذا البحث على املنهج الوصفي، ملاءمته موضوع الدراسة احلالية وضمان الطريقة  منهج البحث:
 ها.أهدافقيق االفضل يف حت

 
املنتجة ما  فامبعد ان قام الباحث بتحديد جمتمع البحث على املستوى املكاين السينما العاملية واملستوى الزمين األ جمتمع البحث:

م(، مبوضوعة البحث، وجد الباحث من الصعب حتديد جمتمع لبحثه وذلك بسبب اتساع رقعة االشتغال، 2020-م2018بني )
 ختيار عينة قصدية لتمثل جمتمع حبثه بناء على عدة اسباب سيتم ذكرها الحقا.لذلك قام الباحث اب

 
 قام الباحث ابختبار عينات قصدية من اجملتمع، على النحو االيت: عينة البحث:

The Avenger Endgame  2019 
 أداةلب وضع واستخدام قدر ممكن من املوضوعية والعلمية هلذه الدراسة، فإن البحث يتط أعلىلغرض حتقيق  البحث: أداة

 أداةالنظري ك اطارللتحليل يتم االستناد عليها يف حتليل العينة املختارة، وعليه سيعتمد الباحث على ما ورد من مؤشرات اإل
 للبحث.

ئية سيعتمد الباحث على اللقطة واملشهد اللذين ميلكان مظهريه عالية وتعبريية متميزة يف استخدام العناصر املر  وحدة التحليل:
 ية داخل املنجز السينماتوغرايف.ساسوالوسائل التقنية كوحدة حتليل رئيسة، كوهنما ميثان الوحدات البنائية األ
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 حتليل العينة
 The Avengers Endgameلفيلم 

 اخراج: انتوين روسو، جو روسو
 سيناريو: كريستوفر ماركوس، ستيفن ماكفيلي

 تصوير:ترينت ابولوج
 فانزأي مارك رافالو، كريسبطولة: كريس مهيسوورث، 

 جوش برولني، روبريت داوين جونري
 دقيقة 161زمن الفيلم: 
 

 ملخص الفيلم:
بعد ثاثة أسابيع من استخدام اثنوس للـ )انفينيت ستونس( لتفكيك نصف احلياة يف مجيع أحناء الكون، تقوم كارول دانفرز 

املنتقمني املتبقني )اناتشا  إىل األرض وينضمون إىل السحيق. إذ يعودون)كابنت مارفل( ابنقاذ )نيبيوال وتوين ستارك( من الفضاء 
اسرتجاع احلجارة لعكس أتثريها وارجاع ابقي  فيعتزمونرومانوف، بروس ابنر، ستيف روجرز، روكيت، ثور، وجيمس رودس( 

بعد مخس سنوات  قطع رأس اثنوس،ى، مما دفع ثور الغاضب و أخر  الفريق، لكن اثنوس كان قد دمرها ابلفعل ملنع استخدامها مرة
إذ يكتشفون امكانية استخدام العامل الكمي  .يهرب سكوت النج )الرجل النملة( من العامل الكمي، ويلتقي بـ)رومانوف وروجرز(

للسفر عرب الزمن وذلك الن الزمن يف التوقيت الكمي يعادل مخس ساعات فقط بدل السنوات اخلمس اليت مرت ابلواقع. يقوم 
يسافر)  والثأر من اثنونس. إليهستوك ابخرتاع الة للزمن ابلتعاون مع هالك، يبحث ستوك عن بقية )اخلارقني( لانظمام  توين

 )أزغارد( السرتداد حجر الواقع من )جني فوسرت(، وحصل ثور على مطرقته، كما يسافر )ابرتون ورومانوف( إىل إىل روكيت وثور(
من خال التضحية بشخص إال  أنه ال ميكن احلصول عليه حارس حجر الرو  )ريد سكول( اهنما يعلمان منإال  )فورمري( إىل

حيبه، فتضحي رومانوف بنفسها، يف مدينة )موراج( سرقت )نيبيوال ورودز( احلجر قبل أن يتمكن )بيرت كويل( من ذلك. 
( مبا خيطط له الفريق ليقوم ابرسال )نيبيوال( سراً الوقت احلاضر مع احلجر بينما تعلق )نيبيوال( بعد ان عرف )اثنوس إىل رودز يعود

الاهنائية يستخدمهم ابنر الستعادة أولئك الذين فقدوهم يف املاضي بسبب  حجاربعد مجع كل األ، الوقت احلاضر إىل من املاضي
اخلارقون، مع جيشه لفرض الوقت احلاضر ليهاجم مقر  إىل اثنوس. ليفاجئوا ان نيبيوال استخدمت آلة الزمن لنقل اثنوس وسفينته

 .حصار على األرض
الذي متت اعادته مع زمائه السحرة واملنتقمون املستعادون اآلخرون وحراس اجملرة، وجيوش  ويصل اآلن ستيفن سرتينج

اضي. امل إىل االزلية حجاراأل إعادةجانب )كابنت مارفل( اليت حتاول  إىل أزغارد، وواكاندا وريفاجنرز لكي يقاتلون جيش اثنوس
وحيلل )اثنوس( وجيشه  حجاربناء الكون بعد تدمريه، لكن )ستارك( يسرق األ إعادةويعتزم  حجاريستويل )اثنوس( على األ

وميوت الحقًا من الطاقة اليت يطلقها هذا االجراء، بعد جنازة )توين ستارك(، يقوم )ثور( بتعيني )فالكري( كملكة )أزغارد 
هم األصلية يف الوقت املناسب، ولكن يبقى يف املاضي ليتزوج أماكن إىل حجارة، يعيد )روجرز( األحراس اجملر  إىل اجلديدة( وينضم

 من )بيجي كارتر( حبيبته السابقة ويعيش بقية حياته معها، ليعود هلم كرجل مسن ويسلم درعه لسام ويلسون فالكون.
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 التشويه للشخصيات يف الفيلم الفنتازي.: قد يظهر املفهوم الغروتسكي بشكل مجايل رغم اطبيعة األولاملؤشر 
يضم فيلم )املنتقمون اللعبة االخرية( العديد من الشخصيات اليت حتمل الصفات الغروتسكية واليت تلعب دورا مهما يف 

كب،  غريه من الكوا أو  الفنتازية اليت تتسم ابلصراعات بني جمموعة ابطال خارقني سواء على كوكب االرض أفامالفيلم كونه احد 
كما ان الشخصيات الغروتسكية يف هذا الفيلم تتنوع بني الصاحل والطاحل، الصاحل الذي حياول استخدام ما ميلك من خوارق بغية 

 نواعفهم بدورهم ميتلكون على الدوام يف هذه األ شرارالذين حياولون تدمري، اما األ شراراحلفاظ على كوكب االرض ومحايته من األ
تفقوق ما ميتلكه االبطال الصاحلون بغية خلق منافسة جتلب معها املتعة للمتلقي، إذ سيحدد الباحث أو  الفلمية قوى تعادل

شخصيتان من الشخصيات الغروتسكية اليت مت ابتكارها يف الفيلم للحديث عن التوظيف اجلمايل الذي لعبته رغم التشويه الذي 
 يعرتيها والذي يدل مظهرها على الشر.

 شخصية هالك:
ية )هالك( هي احدى الشخصيات الغروتسكية واليت مت ابتكارها عرب احدى الرواايت الشهرية واليت حتمل اسم شخص

)الدكتور جيكل والسيد هايد( أتليف الروائي السويسري الشهري )روبرت لويس( إذ يقوم )الدكتور جيكل( ابخرتاع تركيبة تقوم 
 مت تناص هذه الشخصية مع شخصية )هالك( واليت يتم ابتكارها بنفس الطريقة،خملوق مشوه يرتكب ابشع اجلرائم، إذ  إىل بتحويله
. اذ ان الربوفيسور بروس شراران هذه الشخصية الفلمية يتم السيطرة عليها وتصيريها خلدمة اخلري والدفاع عن االرض من األإال 

وقد تعرض خال إحدى جتاربه ملستوايت عالية من  ابنر )مارك رافالو( هو عامل متخصص يف الكيمياء احليوية والفيزايء النووية
وحش ابلغ الضخامة والقوة حني  إىل عدة تغيريات بتكوينه اجلسماين، حيث صار يتحول أحداث إىل أشعة جاما، وقد أدى ذلك

الحق حني يتعرض للغضب، خشي )ابنر( على حياة األبرايء من نفسه لذا، قرر االنعزال والعيش يف منااطق انئية، لكن يف وقت 
 صفوف فريق )املنتقمون(. إىل تعرضت األرض للهجوم من ِقبل لوكي وأعوانه قرر نيك فوري االستفادة من قواه عن اطريق ضمه

 
 
 
 
 
 

 
 شخصية الرجل النملة:

(، Ant-Man) سكوت النج )ابول رود( هو جمرم سابق وقع اختيار العامل )هانك ابمي( عليه ليكون الرجل النملة
حجم  إىل متكن من جتنيده وتوىل تدريبه بنفسه على استخدام البذلة اليت تعزز من قوته، ومتنحه القدرة على تقليص حجمه وابلفعل

 العديد من اخلواص املميزة األخرى، إىل النملة، ابإلضافة
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الدرامي للمؤثرات الصورية  املؤشر الثاين: ميتد االشتغال الغروتسكي حنو البيئة املكانية واالكسسوارت وكذلك التوظيف

 الرقمية.
خارجها، ولكل منهم أو  يتميز فيلم )اخلارقون اللعبة االخرية( بوجود العديد من االبطال اخلارقني سواء على كوكب االرض

 اليت سيتم استخدامها من الشخصيات فعالالذي يوجب استخدام بيئة مكانية تناسب األ األمراألخر قوة معينة يتميز هبا عن 
الغروتيسكية كذلك االكسسوارات واملؤثرات الرقمية، اذ هنالك العديد من العوامل وهي على النحو التايل، كوكب ازغارد، وكوكب 

اخلارقة، ولكل من هذه املدن اطبيعة خاصة هبا من  حجارا جللب األإليهفورمري، ومدينة موراج، وغريه من املدن اليت يتم السفر 
وع االكسسوارات اليت حتتويها، لذلك يتم بناء هذه الكواكب واملدن على غرار الشخصيات الغروتسكية حيث البيئة والتكوين وتن

اليت تسكن فيها وبذلك حتمل هذه الكواكب الطبيعة الغروتسكية من حيث الامعقولية والغرائبية، وسوف يقوم الباحث ابختيار 
 رات خاصة هبا.اكسسوا احد الكواكب الغروتسكية وحتليلها مبا تتضمن من

 املؤشر الثالث: تسهم التقنيات احلديثة يف جتسيد مفهوم الغروتسك مجاليا ودراميا يف الفيلم الفنتازي.
قدر من  أكربحتقيق  إىل اخلارقة ادى فعالن توظيف التقنية احلديثة يف جتسيد مفهوم الغروتسك عرب تصوير بعض األإ

من خال التقنيات الكاسيكية السينمائية والتقنيات البسيطة، لكان الناتج النهائي املصداقية، فلو ان املشاهد اليت مت تنفيذه 
خمتلفاً كليًا عما شاهدان يف هذا الفعل، واملؤكد فأن املشهد لن حيظى بتحقيق املصداقية وعملية االقناع اليت حتققت عند استخدام 

يف جنا  الفلم. سيما من خال  ساسالذي شكل العصب األ تقنية احلقيقة االفرتاضية، واطبيعة بث عنصري التشويق والرتقب
اليت حتمل صفات اخلري أو  جماميع اجليوش الغروتسكية سواء كانت الشخصيات املؤنسنةأو  مشاهد القتال اليت تضمنها الفيلم

 إىل األمروصول الشخصيات الشريرة اليت تبحث دائما عن الدمار والقتل و أو  ،شراروتبحث دائما عن محاية االرض من األ
أو  ويرى الباحث ان استخدام التقنية احلديثة بكافة مستوايهتا سواء على مستوى التصوير واملونتاجالتصادم والقتال املباشر، 

 حىت يف تكوين الشخصيات وبنائها تنفيذا ملخيلة املؤلف.أو  اختيار الزوااي واللقطات الغريبة،أو  الصوت
 
 النتائج:

والبيئة االفرتاضية، مثل  حداثالفنتازية، حتمل مسات ترتبط بذات األ فامبوصفه بنية مجالية يف األ يعد توظيف الغروتسك .1
 شخصية هالك وشخصية )الرجل النملة(.

أو  الشخصيات اخلارقة أفعالميثل الغروتسك ضرورة ال ميكن اغفاهلا يف بناء تصورات الفيلم الفنتازي، سيما على مستوى  .2
 ة.القدرات غري املألوف
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، وهو ما ينعكس على ايبأبج ال يرتبط القبح يف بناء الشخصية على وفق مفهوم الغروتسك الهنا متتلك فعل درامي ذا اطر  .3
 بناء صورة مجالية للشخصية يف الفيلم الفنتازي.

قطة ي من عمل الغروتسك يف بناء اللأساستعد البيئة االفرتاضية مبا حتمله من مكوانت )ديكوارت واكسسوارت(، جزء  .4
 السينمائية للفيلم الفنتازي.

 اد تصور بنائي مجايل ينسجم مع اطبيعة السمات اخلارجية لشخصية الغروتسك.أبج يعمل الصوت مبعية العناصر الصورية يف .5
 

 االستنتاجات:
 والشخصيات يف الفيلم السينمائي بشكل عام. فعالشكل الغروتسك بنية اشتغالية عمقت من داللة األ .1
ان الفرق اجلمايل يكون يف إال  ة اخلرية والشخصيات الشريرة السلبية مبستوى واحدبجابيلى الشخصيات اإليعمل الغروتسك ع .2

 هذه الشخصيات. أفعالسلوك و 
 اخلارقة للشخصية يف السينما الروائية. فعالتقبل الشكل اخلارجي واأل أجل متثل البيئة احد اهم متثات الغروتسك من .3
 ية يف بناء مفاهيم الغروتسك يف الفن السينمائي.أساسة متثل التقنيات الرقمية وسيل .4
 الفلمية. نواعميكن توظيف متثات الغروتسك يف مجيع األ .5

 يوصي الباحث جبعل مفهوم الغروتسك ضمن دراسة فرع السيناريو.التوصيات: 
 الفلمية. نواعاأل يقرت  الباحث دراسة مفهوم الغروتسك من الناحية توظيفه دراميا ومجاليا يف مجيعاملقرتحات: 
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 :املصادر
 القاهرة: مطبوعات دار الشعب، شارع القصر العيين. معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية.(. 1971ابراهيم محاده. )
 القاهرة: اهليئة املصرية العامة لشؤون املطابع االمريية. املعجم الفلسفي.(. ۱۹۷۹ابراهيم مذکور. )
 بريوت: دار صادر للطباعة والنشر. لسان العرب.(. 1955ال الدين حممد بن مكرم االنصاري ابن منظور . )ابو الفضل مج

 بريوت: دار العلم للمايني. الرائد، معجم لغوية عصري.(. 1960جربان مسعود. )
 الدار العربية للعلوم. ،،3D Auto Cadفيديو، الديل الكامل لربانمج  إىل حتويل الصورة املتحركة(. 1996جورج امورا. )

 بريوت: الدار العربية للعلوم.
 بريوت: دار الكتاب اللبناين. ة املعاصرة.ياألدبمعجم املصطلحات (. 1985سعد علوش. )

 دمشق: النااي للدراسات والنشر. باغة الغروتيسك.(. 2010صا  الدين جباري. )
بغداد: جامعة بغداد، كلية  سم العراقي احلديث، ااطروحة دكتوراه.الشكل يف الر  مجاليات(. 1997عاصم عبد االمري االعسم. )

 الفنون اجلميلة.
السعودية: كلية امللك  الصورة الرقمية كعنصر رئيسي يف بنية االعام اجلديد، حبث غري منشور .عباس مصطفى صادر. )ب،ت(. 

 عبد هللا.
 بغداد: دار الرشيد. (.۱۲۰اجلمالية،سلسلة الكتب املرتمجة )عبد الواحد لؤلؤة. ) ب. ت(. 

 فاس: مرقونة بكلية االداب، ظهر املهراز. اجلسد الغروتسكي والكتابة املسرحية، رسالة دكتوراه.(. 2004لطيفة بلخري. )
)ابيه احلمزاوي، املرتمجون( دمشق: وزارة الثقافة واالعام، املؤسسة العامة  الوسيط السينمائي.(. 2006لويس جاكوب. )

 للسينما.
املؤسسة  –)فائز بشور، املرتمجون( دمشق: منشورات وزارة الثقافة  معجم املصطلحات السينمائية.(. 2007ري تريينز جورنو. )ما

 العامة للسينما.
 -اجنليزي  -املعجم املسرحي، مفاهيم ومصطلحات املسر  وقنون العرض عريب (. ۱۹۹۷ماري، وحنان قطب حسن الياس. )

 ن انشرون.بريوت: مكتبة لبنا فرنسي.
 بغداد: مطابع دار الشؤون الثقافية العامة. التناص االسطوري يف السينما العاملية.(. 2011ماهر جميد ابراهيم. )

 بريوت: مكتبة لبنان. .األدبمعجم مصطلحات (. 1974جمدي وهبة،. )
 القاهرة: دار الثقافة اجلديدة. املعجم الفلسفي.(. 1971مراد، واخرون وهبة. )

 .511ي، العدد بداعبغداد: جملة اخليال اإل اخليال واالقع االفرتاضي.(. 2017د عبد الباقي. )منار امح
بغداد: جامعة  املتغري اجلمايل لبنائية الصورة السينمائية يف انظمة العرض احلديثة، رسالة ماجستري .(. 2018موفق جميد ابراهيم. )

 بغداد، كلية الفنون اجلميلة.
 بريوت: املركز الثقايف العريب. .األديبدليل الناقد (. 2002الرويلي. )ميجان، سعد البازعي 

 
 


