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 : الممخص
ظيار الواقع أصبح االفالم الوثائقية  مخرجوا بعد النجاح الذي حققو الفيمم الوثائقي في توثيق الحقيقة وا 

وصناعة الفيمم الوثائقي، وأصبح الفرق بين تمك األفالم  يتالئم أكثر حرصا عمى صناعة أفالميم بما
بطريقة فنية سينمائية وفقا لسياق حدثيا اختياره وتضمينو من مادة واقعية وكيفية تناوليا  ما يتم ىو

الذي كانت عميو والذي يمثل حدثا وقع في تاريخ و مكان محددين، حيث أن الوثيقة ىي األداة التي 
يستخدميا صانع الفيمم في توثيق الحدث وىي الوسيمة التي تقود المشاىد الى اليدف الذي يبتغيو 

 صانع الفيمم من فيممو.
دراسة الوثيقة المستخدمة في األفالم الوثائقية التاريخية وكيفية توظيفيا، والتي  وييدف بحثنا ىذا الى

بدورىا تعتبر المادة األساس التي تقوم عمييا تمك النوعية من األفالم، والتي ينظر ليا عمى أنيا قيمة 
الواقعية  إلضفاء فنية وتاريخية توثق وترصد أحداثا ذات أىمية في تاريخ الشعوب، كما وتعتبر أداة

والمصداقية عمى تمك األفالم وكذلك لرفع المستوى المعرفي والثقافي المجتمعي تجاه القضايا 
 والمواضيع المتناولة في ىكذا أفالم.

وقد تناول الباحث في الفصل األول اإلطار المنيجي، أما الفصل الثاني فقد تناول الباحث فيو ثالثة 
الفيمم الوثائقي  -، والمبحث الثالث-الوثيقة -، والمبحث الثاني-األديولوجية – مباحث:  المبحث االول

 التاريخي.  
وتمثمت طريقة البحث بمنيج وصفي تحميمي كأداة لمبحث ومن ثم تمت مناقشة عينات البحث الفيمميو 
الوثائقية التاريخية بعد خضوعيا لمتحميل وفقا لمؤشرات اإلطار النظري التي خرج بيا الباحث، وقد 

ىذه المؤشرات بمحورين. وتحددت عينة البحث بفيممين: الفيمم األول )انتصار اإلرادة(  تمخصت
الة الدعاية ليتمر(  -كأنموذج يمثل توظيف الوثيقة )مع(،  والفيمم الثاني )طرق ىتمر المظممة لمتالعب

 كأنموذج يمثل توظيف الوثائق )بالضد من(. 
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ينة البحث ومن ثم الخروج بالنتائج واإلستنتاجات واختتم الباحث بفصل ثالث يقوم فيو بتحميل ع
 والتوصيات، باإلضافة الى المصادر والمراجع.

  (., فيمم وثائقي, تاريخيديولوجيا, وثيقة, إأدلجة)الكممات المفتاحية: 

Document Ideologization in the Historical Documentary Films 

Waleed abdul malek shakir 

Al-Iraqia University / Faculty Of Media 

Abstract: 

After documentaries success in documenting the truth and exposing the 

reality, documentary film directors are now more keen to produce films that 

fit the documentary film industry, where what distinguishes one documentary 

from the other are what the director chooses from the available historical 

materials to include, and how to address it in a more cinematic approach in 

accordance with the event circumstances that took place in a specific place 

and specific time. Furthermore, paper document is the tool that the 

filmmakers use to document an event and in the same time a means to guide 

the audience towards the aimed goals by filmmakers.     

This research aims at studying paper documents that are used in historical 

documentaries and how to utilize such documents that are the base material 

for this genre. The genre that is appreciated for its artistic and historical 

value, and in the same time it records important events in the nations’ 

histories; also the document is considered a tool to add credibility to such 

documentaries and enhance the society’s cultural and informational 

awareness towards the tackled issues in such documentaries.      

In the first chapter, the researcher studies the methodological framework, 

while in the second chapter the researcher focuses on three topics: first- the 

ideology, the second- the paper document and third- historical 

documentaries.  

The researcher uses descriptive and analytical approaches, then the discusses 

some samples of the historical documentaries trying to apply his theory.  

The researcher studied two films, the first: “The Triumph of the Will” an 

example for the pro-theory and the second documentary “ Hitler’s Dark 
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Methods of Manipulation- Hitler’s Propaganda Machine” for Anti-theory 

example. 

The researcher dedicates the third chapter for analyses, conclusions,  

recommendations, resources and references.         

Keywords: (ideology, ideology, document, documentary, historical .(  

 :االطار المنهجي

تتمثل مشكمة البحث في استخدام الوثيقة في الفيمم الوثائقي التاريخي  مشكمة البحث:
وكيفية توظيفيا في خدمة اليدف المتوخى من صناعة الفيمم الوثائقي في ايصال 
الرسالة المتضمنة لذلك الفيمم والتي تتبع اليديولوجيا وفكر صانع الفيمم, وقد تمخصت 

بطريقة فنية ذاتية لخدمة اديولوجيا  هل يمكن توظيف الوثيقةالمشكمة في االتي )
,مع او ضد الغرض الذي  معينة يستخدمها صانع الفيمم في فيممه الوثائقي التاريخي

  ؟(.وثقت الجمه

تكمن اىمية البحث في دور االفالم الوثائقية التاريخية والدور الذي تمعبو  بحث:اهمية ال
تكوين الرأي و رفد الثقافة والمعرفة  الوثيقة في تمك االفالم وما تشكمو من اىمية في

ناء الذوق العام الثقافي والمعرفي كونيا اداة ووسيمة ميمة من وسائل التثقيف واغ
 والتعريف  والتوجيو في المجتمع.

الكشف عن دور الوثيقة في الفيمم الوثائقي التاريخي واشتغاليا بشكل  اهداف البحث:
اليديولوجيا صانع  اوفق ي الفيمم الوثائقي التاريخيف موائم او متضاد مع ما تقدمو الوثيقة

 .الفيمم
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و كيفية معالجة الوثيقة  تتمثل حدود البحث في الفيمم الوثائقي التاريخيحدود البحث: 
 , وفيمم5991المنتج في المانيا عام  "انتصار االرادة"متمثال بالفيمم الدعائي ليتمر  فيو
 ( الذي يناىض ىتمر وفترة حكمو.الدعاية لهتمرطرق هتمر المظممة لمتالعب, الة )

 االطار النظري

 -المقدمة :

االساسية لمعمل في الفيمم الوثائقي التاريخي, وتمثل الحقيقة اليدف  الواقع ىو الثيمة
المنشود من تمك االفالم ، وان كانت تمك الغايات ليست كما كانت عميو في بداية 
اكتشاف السينما وصناعة االفالم التي بدأت من االخوة لوميير بتصوير الواقع والتي 

ج العمال من المصنع ووصول القطار تصنف ضمن االفالم الوثائقية مثل افالم خرو 
الى المحطة والبستاني والطفل وغيرىا, حيث كانت كميا تصور احداث حقيقية, لكنيا 
كانت عبارة عن تجارب فممية ال غاية وال ىدف منيا سوى  تصوير اناس واشياء 
تتحرك بعدما كانت الصورة  مقتصرة عمى الفوتوغراف الذي يوثق لحظة معينة بصورة 

ال حركة فييا ,وتطورت صناعة االفالم بعدىا في سياق متسارع الى مدارس  ثابتة
مختمفة لصناعة الفيمم نتج عنيا اشكال مختمفة من االفالم وصوال الى االفالم الدرامية 

 واالفالم الوثائقية.

الفيمم الوثائقي التاريخي من االفالم التي تتناول قصة الشخاص حقيقيون يعيشون  
وبسياق حقيقي, والفيمم الوثائقي التاريخي يصنع من اجل ايصال رسالة  احداث حقيقية

عرف جون  مم , حيثاو فكرة محددة لممشاىدين المستيدفين من قبل صانع ذلك الفي
جريرسون الفيمم الوثائقي عمى انو )المعالجة الخالقة لمواقع( , ومعنى ذلك ان تصوير 

ذلك و ر ال تعني انك صنعت فيمما وثائقيا, المئات من امتار االفالم لمواقع ومئات الصو 
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ن صناعة الفيمم يجب ان تكون بقالب فني ابداعي وخالق في معالجة ذلك الواقع , ال
وان يكون صانع الفيمم فنانا ومبدعا في تناول القصة لصناعة الفيمم الوثائقي التاريخي 

البداعية لتقديم الواقع لكون صناعة الفيمم الوثائقي تتطمب حسا فنيا كبيرا من المعالجة ا
 وفق الرؤية الوثائقية لصانع الفيمم.

البعض من النقاد يرى ان عممية صناعة االفالم الوثائقية التاريخية تتطمب معايير 
اخالقية حول القدر المقبول من تزييف ومحاكاة الواقع, فيناك تزييف صريح وواضح قد 

بداية صناعة االفالم الوثائقية , ومثال  اقدم عميو العديد من صناع االفالم الوثائقية في
انتج فيمم ) رجل من آران(,والذي تناول فيو الممحمة البطولية لشعب ذلك فالىرتي الذي 

شجاع يقاتل في معركة ابدية ضد البحر, والذي اتيمو النقاد انو اقل افالم فالىرتي 
قد اثار زوبعة من توثيقا كون ان الفيمم ليس حقيقة كاممة وليس خياال تاما وليذا ف

بسبب عدم نزاىة مشاىده, حيث ان العائمة  5991الجدال حولو عندما عرض عام 
المكونة من اب وام وابن التي تناول قصتيا فالىرتي في الفيمم , ال يكاد احدىم يعرف 

كما ان القصة  االخر في الواقع, وقد تم اختيارىم من قبل صانع الفيمم لمظيرىم االنيق,
ولم تكن  عممية اصطياد الكوسج من البحر كانت من وحي خيال فالىرتيذاتيا وىي 

من يوميات حياة العائمة الحقيقية التي كانت تعيش عمى تمك الجزيرة, اضافة لتفاصيل 
اخرى في الفيمم اصبحت مجموعة من المثالب التي اشار الييا النقاد في فيمم فالىرتي 

قع بكل حيادية ومصداقية, وىذا ما اصبح الحقا الذي يفترض انو فيمم وثائقي يتناول الوا
سياقا يعتمدة صناع الفيمم بقصدية تامة من اجل توظيف التفاصيل الحقائقية من خالل 
التقنيات الفنية لصناعة الفيمم في االختيار واالجتزاء لموثائق التي تمثل الواقع في سياق 

ر موضوعية تنضوي تحت يخدم فكرة وموضوع الفيمم الذي يمثل وجية نظر ذاتية غي
 ايديولوجية صانع الفيمم اليصال الرسالة المتوخاة من صناعتو.
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 بحث االول: االيديولوجية.الم
"في اصميا الفرنسي, عمم االفكار ,لكنيا لم تحتفظ  تعني االيديولوجية كمفيوم لغوي

ثم رجعت الى الفرنسية ,  بالمعنى المغوي, اذ استعارىا االلمان وضمنوىا معنى اخر,
,ليذا السبب عجز العرب عن ترجمة ىذا (5)فاصبحت دخيمة حتى في لغتيا االصمية"

المصطمح ترجمة دقيقة وافية من حيث المحتوى , لذلك فقد تشير بعض العبارات مثل 
منظومة فكرية او عقيدة او سياسة او غيرىا التي تقابل ىذا المصطمح الى معنى واحد 

مر  من معاني ىذا المصطمح وال تحيط بمجممو, وقد تنوع استخدام ىذا المصطمح عمى
العصور فقد تم توظيفو وفقا الى العديد من المعاني التي تتوافق جزئيا مع ىذا 
المصطمح فتارة نجد ان استخدامو "كما ىو عميو في عصر النيضة كتقرير او حكم 
لمرجل في ذلك العصر تجاه الكون والمجتمع والفرد من حيث االدب والفن والسياسة , 

ل االفق الذىني الذي كان يحد فكر انسان ذلك اذا فمفيوم االيديولوجية كانت تمث
العصر, اما في المفيوم الماركسي فانيا تعني الحق, وىو ما يطابق ذات االنسان في 

, اما في العيد العباسي فقد اخذ مفيوم االيديولوجية مفيوما اخر "فقد ادركت (2)الكون"
, اي الدين, وىي التي  القوى المتصارعة , ان السمطة ىي بالدرجة االولى لالديولوجيا

, اذا فاالديولوجيا تارة نراىا تاتي وفق مفيوم حكم ( 9)تصنع القوة المادية بكل ابعادىا"
الرجال تجاه الكون والفرد والمجتمع , وتارة تاتي كمفيوم لمحق, واحيانا تاتي كمفيوم 

 لمدين.

خية واجتماعية الكثير من التعاريف المختمفة عبر مراحل تاري وىذا ما ادى الى ظيور
مختمفة لالديولجيا عبر الزمن مثمت التناقضات والصراعات الطبقية والسياسية لممجتمع, 
عبرت فييا المجتمعات عن مصالحيا وافكارىا, حيث مثمت افكارا لقوى اجتماعية 
وافكارا مضادة الخرى , ومن خالل ذلك مثل الصراع في ميدان االديولوجيا انعكاسا 
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مثل شكال من اشكال الصراع االجتماعي , وذلك يؤكد فرضية انو ال لتقاطع المصالح و 
جيا اال بوجود اديولوجيا مضادة ليا, وقد اوجد مجموعة من الكتاب و توجد اديول

والمفكرين تعاريف مختمفة لمفيوم االديولوجيا التي تناولوىا وفقا لمفاىيم مختمفة ومتغيرة 
ا لمرؤية المعرفية الذاتية لمن تناول التعريف , ووفقا لمفترة الزمنية التي عرفت بيا ووفق

لكن وبكل االحوال فقد خمص النقاد الى تعريف لمفيوم  لالديولوجيا حسب مدرسة 
فرانكفورت عمى انيا "منظومة افكار متناسقة تشترك عضويا لتبني نظرة وموقفا 

مموس , متجانسين, الى كل من الكون والمجتمع والى كل مكونات الواقع العيني الم
وعمى مستوى الفرد , تكون منظومة أفكاره نتاجًا إلستراتيجية فردية، تحقق ذاتو ضمن 
واقع اجتماعي موضوعي يتمخض عن حقبة تاريخية، يكون فييا الفرد ُمجبرًا بالضرورة، 
بوعي أو بغير وعي، عمى إدراج الواقع ضمن تكوين منظومتو الفكرية، مع إدراج 

, وىذا يعني ان االديولوجية بمفيوميا (1)مشروعو الذىني"شروط الواقع الخارجي في 
العام سواء عمى مستوى الجمعي او المستوى الفردي فانيا تبنى عمى اساس افكار يتم 
تبينييا من قبل فرد او مجموعة تشترك في منظومة المفاىيم الفكرية او السياسية او 

تراتيجية خاصة تمثل التوجو العقائدية وفقا لمواقع المعاش مع تضمينيا لتوجيات وس
الذي يمثمو الفرد او المجموعة التي تتبنى تمك االديولوجيا, وبذلك فان الواقع الذي 
ينطوي عمى حقائق وثوابت معينة بدوره يخضع الى التشويو والتحريف ليتطابق مع 
توجيات صاحب االديولوجيا لضمان ايصال الرسالة المبتغاة  والتي يفترض ان تعمم 

الفكار والمفاىيم عمى المجتمع المستيدف من تمك الرسالة المبنية وفقا لتمك تمك ا
االديولوجيا, ولقد عزا المختصون ذلك التشويو الذي ينال من الواقع والحقائق الى 
التطور العممي الذي طرأ عمى االديولوجيا ومفيوميا ومحاولة اخراج مفيوم االديولوجيا 

اداة لتشويو الحقائق وتحريف الواقع, في حين ان من حقيقتو والذىاب بو الى انو 
"االديولوجيا ىي ضحية حجب معناىا , وىي التي تتعرض لحجب المعنى فييا, 
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ولحجب حقيقتيا وواقعيا, وان المعرفة العممية الحديثة ,باتجاىاتيا , ومدارسيا, وعموميا 
قيقة والواقع, ومن , وعممائيا, ومفكرييا , تمعب لعبة مزدوجة , فيي من جية تحجب الح

, (1)جية اخرى توجو االتيام بأن حجب الحقيقة والواقع ىو من اختصاص االديولوجيا"
ىناك اسموبين لمتعامل مع الواقع واسموب نقمو, االول ىو ان ينقل صانع الفيمم الواقع 
كما ىو ودون ان يضع فيو اي وجية نظر , اي ان ينقمو كما ىو بوجية نظر 

لمعالقات المتبادلة فيما بين العناصر والمواد واالحداث المكونة لمفيمم موضوعية خالصة 
الوثائقي دونما اي وجية نظر ذاتية لصانع الفيمم, واالسموب الثاني ىو ان يكون لصانع 
الفيمم لمسة ذاتية في الموضوع المطروح في الفيمم وان يوظف مادة الواقع كوسيمة 

, حيث نالحظ في االسموب االول يكون الواقع ىو لخدمة وجية نظره الذاتية في الفيمم
اليدف من الفيمم, اما في االسموب الثاني فيكون الواقع ىو عبارة عن وسيمة لصانع 

 الفيمم لتمرير افكاره.

اذا فان االديولوجيا التي توظفيا بعض الجماعات او االفراد في مختمف المجاالت  
اقع والحقائق وفقا لرؤية وفكر صانع الفيمم ومنيا االفالم الوثائقية تشترط توظيف الو 

الوثائقي, وىذا بالطبع يتطمب انكار او اجتزاء او تحريف او تغيير بعض الحقائق من 
خالل بعض التقنيات الفنية مثل المونتاج والتعميق الصوتي لتتالئم مع واقع الفكرة 

ة ليا, ولتوظيفيا المؤدلجة التي تنظم الوثائق عمى وفق تمك الفكرة الضفاء المصداقي
كوسيمة مادية اقناعية تتوافق و توجيات وسياسة وافكار فردية تمثل صانع العمل او 

 الجية التابع ليا. 

 

 



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 
  917 

 المبحث الثاني: الوثيقة.

جاء تعريف الوثيقة في معجم المعاني الجامع عمى انو "وثيق: فاعل من َوثَق, والجمع: 
, (6)ق, وىي صفة مشبية تدل عمى الثبوت"وثاق, والمؤنث: وثيقة, والجمع المؤنث: وثائ

فالمعنى من تعريف ىذا المصطمح ىو الداللة عمى االشياء التي يستدل بيا عمى 
مصداقية ما ورد او جاء او ظير فييا الثبات حقيقة ما وضعت الوثيقة كدليل عمى 

ممة مصداقيتيا, فالشيء الموثوق في المغة العربية ىو الشيء المحكم , وعمى ذلك فان ك
وثيقة ىنا تأتي بمعنى الُمحَكَمة, اي الشديدة والمتينة, وتعني تمك المفردات المغوية شيئا 

 واحد وىو ان الوثيقة كل ما ُيعتمد عميو في االثبات إلحكامو وتأكيد مصداقيتو.

ان  اىم واجبات الباحث عن الوثائق ىو التحقق من صحة وموثوقية الوثيقة التي يستند 
كي ال يتفاجأ بعد ان يبذل جيدا في انجاز عممو ان ما استند عميو من عمييا في عممو 

تمك الوثائق غير صحيحة او تكون محرفة او مزورة والذي يؤدي الى نتائج خاطئة فيما 
 بعد.

والوثائق كممة تطمق عمى "المعاىدات , واالتفاقات الدولية, والخطابات الرسمية الصادرة 
لتعميمات والتنظيمات التي تصدرىا ىذه الجيات الرسمية, من الحكام او الواردة ليم, وا

( ,المخطوطات وكتابات المعاصرين sourcesويدخل ضمن المصادر االصمية )
, و الوثيقة يمكن ان تكون ايضا "صورة فوتوغرافية , وقد تكون كتابا , وقد (7)لالحداث"

حدى االدارات تكون خريطة ما, ونالحظ انيا تكون قد ُعممت او تسممت بواسطة إ
الحكومية , اما طبقا لقانون من القوانين او لعالقتيا بأحد االعمال الحكومية, الحتوائيا 
عمى معمومات قد تكون دليال و بينة عمى قرار ما او خطة ما او نظام ما او اي اجراء 

, كما ويمكن ان يعبر عن مفيوم الوثيقة بانيا "عبارة عن تسجيل والتقاط (8)حكومي"
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ث معينة, وىذا حفاظا عمى المحتوى والمعمومات الموجودة بداخميا, وفي بعض الحدا
, اي ان الوثائق يمكن ان تكون اشياء (9)االحيان قد يتم انشاؤىا بالصوت والصورة"

مكتوبة او مطبوعة تخص مخاطبات الحكومات بشتى اشكاليا وىي الوثائق الرسمية 
وتحمل صفة الرسمية, او ان تكون وثائق التي تحمل توقيعات واختام لمعاممين عمييا 

شخصية الفراد وتشمل المذكرات الشخصية والرسائل, وقد تكون عمى شكل فيديوىات 
مصورة او صورة فوتوغرافية او عمى شكل تسجيالت صوتية سمتيا االساس ىي 
االصالة , وىذا النوع من الوثائق ايضا اما ان يكون مؤسساتي وحكومي, او ان يكون 

خص افراد بعينيم, يمكن ان يكون ليا دور داللي او اثبات المر ما لم يكن شخصي ي
 قد تم اثباتو من قبل.

اذا فالوثيقة في الفيمم الوثائقي ىي ما يعتمده صانع الفيمم الوثائقي من وثائق تتسم 
واقعة او حدث ما وقع في  بالمصداقية لالستدالل عمى شيء او الثبات حقيقة او لتاكيد

زمن مضى قريب كان او بعيد, حيث ان بحث الباحث عن الوثيقة "ُيَقيم عادة بمدى 
استناده عمى االصول التاريخية , فقيمتو تتوقف في الواقع عمى االصالة, اي عمى 

 .(50)المعمومات الجديدة االصمية التي يضيفيا الى معرفتنا عن طريق عممية التوثيق"

 لثالث: الفيمم الوثائقي التاريخي.المبحث ا

نشأت السينما في اواخر القرن التاسع عشر من خالل صناعة اول فيمم سينمائي يصور 
حركة مستمرة بعد ان كان التوثيق مقتصرا عمى الصورة الفوتوغرافية الساكنة, وبعد 
رة محاوالت اخذت وقتا طويال تمكن االخوة لوميير من صناعة اول فيمم سينمائي لصو 

متحركة , وذلك عندما قاموا بوضع كاميرا التصوير امام مصنع والدىم لحظة انتياء 
العمل فيو, وتصوير العمال وىم خارجين من المصنع, فسجموا صورة متحركة لخروج 
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, فاصبحت تمك المحظة االنطالقة االولى 5891العمال من المصنع وذلك عام 
ال تسجيميا او ما يعرف االن بـ وثائقيا, النو لصناعة السينما التي اخذت في بداياتيا شك

كان يسجل مشاىد من الحياة اليومية دونما اي تدخل من صانعو في سياق االحداث 
وال يتعدى وقتو الدقيقة الواحدة, حتى بدأ صانعو االفالم بالتدخل شيئا فشيا الضفاء 

م التي اصبحت تصل الواقعية والجمالية معا عمى ما تصوره كاميراتيم وصوال الى االفال
دقيقة او اكثر, والتي اندمج فييا الحقيقة بالخيال ما نتج عنو ما يعرف االن  90الى 

 باالفالم الدرامية او الخيالية.

تعتبر السينما الوثائقية ىي االصل في بداية السينما وذلك حسب رأي دزيغا فيرتوف  
واقع بموضوعية , فالفيمم كونيا الُمعبر عن جوىر السينما الحقيقية التي تعكس ال

الوثائقي يروي قصة عن حياة حقيقية تتسم بالمصداقية والواقعية , وبشكل صادق ونزيو 
في نقل الوقائع , فالمشاىدون عندما يشاىدوا الفيمم الوثائقي فانيم يمزجون بين المعرفة 
نا الخاصة بيم وبين ما يرونو من مناظر تصور الفيمم الوثائقي وتسرد احداثو, وى

ستكون الموثوقية التي يمنحيا المشاىد لصانع الفيمم بمثابة شيادة بعدم تعرضو لمخداع 
او التضميل لما يراه من وقائع واحداث من قبل صانع الفيمم, حيث يرى ىاشم النحاس 
ان "ىدف الفيمم التسجيمي )الوثائقي( ىو المعرفة والتنوير وان كان ىذا ال يمنع من 

, فالمعرفة والمعمومات التي يتمقاىا المشاىد من الفيمم (55)فيو"وجود المتعة الفنية 
الوثائقي ال يمكن ان تحظى بفيمو وتصديقو اال بعد اعتقاده وايمانو بان ما يراه ىو 
حقيقة عارية عن التضميل والخداع او الكذب, حيث اننا كمشاىدون "نتوقع ان يكون 

شخص ما مع الواقع , وذاك ىو العقد الفيمم الوثائقي تجسيدًا منصفا وصادقا لتجربة 
 (52)المبرم مع المشاىد"
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لقد حدد جون جريرسون لمفيمم الوثائقي ثالث خصائص يجب توافرىا في الفيمم كي 
 (59)يصبح الفيمم وثائقيا"

اعتماد الفيمم عمى التنقل والمالحظة واالنتقاء من الحياة نفسيا, فيو ال يعتمد  -5
ئة مصطنعة, ويصور المشاىد الحية عمى موضوعات مؤلفة وممثمة في بي

 والوقائع الحقيقية .
ال يوجد ممثل في الفيمم الوثائقي كما ىو الحال عميو في الفيمم الروائي,  -2

فاشخاص الفيمم الوثائقي ومناظره يتم اختيارىم من الواقع الحي, فال يعتمد عمى 
 ممثمين محترفين وال عمى مناظر صناعية مفتعمة.

الوثائقي تختار من الطبيعة رأسا دونما تأليف, وبذلك تكون مادة الفيمم  -9
موضوعاتو اكثر دقة وواقعية , وال يمجأ الفيمم الوثائقي الى حوار مكتوب تمتزم 
بو شخصياتو, وانما يعتمد عمى التعميق وان ادخل الحوار والمقابالت الشخصية 

بو الطبيعيين في فيما بعد فالحوار يكون تمقائيا يتم تسجيمو مباشرة بين اصحا
 الواقع.

لقد تم تعريف الفيمم الوثائقي منذ ان نشأ ولحد االن تعريفات ال حصر ليا وال مجال 
لذكرىا لمحدودية مساحة البحث, اال ان اقرب تعريف ليذا المفيوم ىو "فيمم عن 
الحياة الواقعية, لكنيا ليست حياة واقعية, بل انيا ليست حتى نوافذ عمى الحياة 

, وقد تم تقسيم (51)ة, انيا لوحات لمحياة الواقعية تستخدم الواقع كمادة خام ليا"الواقعي
االفالم الوثائقية الى مصنفات شتى ومسميات مختمفة فقد صنفت بحسب المضمون  
او بحسب المعالجة او وفقا لطريقة البناء, واختمفت مسمياتيا, فيناك االفالم 

ئقية التعميمية وىناك االفالم الوثائقية الدعائية  الوثائقية العممية وىناك االفالم الوثا
والسياسية  والدينية والتاريخية وغيرىا من المسميات التي جاءت حسب الوظيفة 
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التي يؤدييا نوع ذلك الفيمم والغاية واليدف الذي صنع من اجمو, والفيمم الذي 
اقع الحياتي ىو نتحدث عنو ىو الفيمم الوثائقي التاريخي, اي الفيمم الذي يكون الو 

ساحتو التي يدور فييا, تتخممو وثائق تاريخية عمى مختمف اشكاليا التي ذكرناىا 
سابقا , والتي تكون اداة الثبات واقعة او حادثة او داللة ما قد حدثت في مكان ما 
وزمان قريب او بعيد, تثري المفيوم االجتماعي بمعمومات لم يسبق ان تم التعريف 

م تناولو في الفيمم الوثائقي التاريخي الذي وظفو صانعو اليصال بيا, او غير ما ت
الفكرة الجديدة عنو او انيا تصحح مفيوم ما سبق وان عرف بو بشكل اخر, او ان 

 تروج لو اومن خاللو لشيء ما .

لقد وضع بعض المنظرين معايير حول القدر المقبول من تزييف ومحاكاة الواقع , 
"حيث ان االفالم الوثائقية ومنذ ان نشأت اتسمت بصفة التزييف الذي كان البعض 
منو صريحا وواضحا ولو مقبولية لدى المشاىدين والتي تمثمت باعادة تجسيد 

,  (51)ن ما لم يتم تصويره"واستحضار لبعض المشاىد لحدث وقع في مكان وزما
وىذا النوع من االستخدام)التزييف( اليحدث ارتباك لدى المشاىد, اذ يمكن لممشاىد 
من ان يميز التجسيد الرمزي عن الحقيقة. وىناك نوع اخر من التزييف في االفالم 
الوثائقية الذي "يتداخل فيو الزيف مع الحقيقة فيكون المشاىد في حيرة مما يراه من 

يده", مما ال يعطي لممشاىد الفرصة لمتمييز بين الزيف (56)و واقع ام اعادة تجسكون
والحقيقة , وىذا النوع ىو ما اثار حفيظة المنظرين تجاىو واعتبروه تجاوزا لممعايير 

, اذا فالفيمم الوثائقي ومنذ بداياتو كان وال يزال يمجأ االخالقية لصناعة الفيمم الوثائقي
عميو واقع صناعة الفيمم التي يكون  تزييف يفرضومواضعو,  الى التزييف في بعض

القصور في الحصول عمى الوثيقة سببا لو, لكن ىناك معايير اخالقية تحتم عدم 
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, اي ان العارف بحقيقة ما يشاىده من زيف موضع الغير )المتمقي(وضع المشاىد
 تجسيد الواقع.صانع الفيمم ممزم بتوضيح ما يقدمو من حيث كونو حقيقة او اعادة ل

اذا فالفيمم الوثائقي يتناول الواقع من خالل وجية النظر الذاتية التي تتباين بين 
توجياتو وسياستو ونظرتو الذاتية  قمخرج واخر اذا ما تناولوا نفس الموضوع كل وف

لمموضوع , من خالل الوسائل والتقنيات الفنية التي تستخدم في صناعة الفيمم 
الوثائقي, حيث يصبح الواقع الحقيقي شيء ونفس الواقع المتناول في فيمم وثائقي 

حذف او  إخفاء و فان التعمد في تضميل المشاىد من خالل شيء اخر, لذلك 
وترتيب الوثائق  غيير في الوثيقة التي تستخدم في االفالم الوثائقيةاجتزاء او الت

 تناول وثائق معينة واىمال اخرىو  ,بطريقة معينة وربطيا ببعض وفق رؤية ذاتية 
يا صانع الفيمم , و التي تفرض التي يعمل ب تفرضو معايير االيديولوجية لما تبعاو 

التي يراد ليا  المؤدلجة تمرير الفكرةل ,عميو المجوء لمثل ىذه الطرق في االستخدام 
, اي ان الفيمم ان تصل من خالل فيممو لفئة المجتمع المستيدف في ىذا الفيمم

الوثائقي يمتمك من االمكانية في ان يضع الوثيقة في سياق موضوعي يساعد عمى 
ية فيميا الحقيقي , كما يمكن لمفيمم الوثائقي ان يشوه الواقع ويزيفو  وفقا لرؤيا ذات

 يمم لتمك الرؤيا.في الف ُيخضع فييا الوثائق المستخدمة

 -مؤشرات االطار النظري:

تتسم باالصالة والمصداقية لالستدالل عمى  وثيقة التاريخية ىي  الفيممية الوثيقة -5
ما, وقد تكون  ومكان شيء ما او الثبات حقيقة او حدث او واقعة ما, في زمن

فية او مطبوعات حكومية او تسجيل تمك الوثائق عبارة عن صورة فوتوغرا
 .او غير حكومية لشخصية ما او مؤسسة حكومية ,او فيمم مصور يصوت
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واقعة او حدث او  وذ عن الحياة الواقعية , يتناولالفيمم الوثائقي التاريخي مأخ -2
شخصية ما في زمن مضى ,قريب او بعيد, بغرض ايصال فكرة ما لمجتمع ما 

او بشكل  مقبول, واضح و , او بتزييفزييفتمموضوعي غير خاضع ل , بشكل
مة الخضاع يتخذ من التزييف وسي الذي صانع الفيمم يتبع أيديولوجيةذاتي 

 .الوثيقة لرؤيتو الخاصة

 اجراءات البحث: 

ان الوصول الى نتائج عممية في تحميل عينة البحث يتطمب اعتماد  منهج البحث :
اءة النص العممي كفيمم وكعرض عمى المنيج التحميمي الوصفي الذي يعتمد عمى قر 

الشاشة كي يجري تحميل العينة بما يضمن متابعة مؤشرات االطار النظري لتحقيق 
 النتائج.

يتمثل مجتمع البحث بالفيمم الوثائقي التاريخي المنبثق عنيا التي جعمت من    مجتمع البحث :
 الفيمم السينمائي الوثائقي مادة ليا, وقد اختار الباحث منيا ما يتفق ومؤشرات البحث.

نظرا لضيق مساحة البحث المطموب فقد اختار الباحث عينات قصدية يمكن  عينة البحث :
انتصار )نوان البحث, فتم اختيار الفيمم الوثائقي التاريخي من خالليا ان يتحقق معيا ع

 , كأنموذج لمتحميل. وفيمم )طرق ىتمر المظممة لمتالعب, الة الدعاية ليتمر( (,االرادة

 المؤشرات التي خرج بيا الباحث من خالل االطار النظري. اداة البحث :

د الفيممي الذي يتفق والمؤشر المشي المقطة و وحدة التحميل االساسية ىي وحدة التحميل :
 المعني بو.
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 ةــنـــــل العيـــميـــتح

( فيمم Triumph of the Willانتصار اإلرادة )باأللمانية:  فيمم : -العينة االولى :
خراج الممثمة السينمائية األلمانية ليني ريفنستال نتاج وا   دعائي ألماني من كتابة وا 

 .دقيقة ::ساعة و   5. وقت الفيمم ;539مارس  82صدر في 

 الموقع االلكتروني لمفيمم: 

https://www.dailymotion.com/video/x6uajey 

 

الوثيقة الفيممية التاريخية ىي وثيقة  تتسم باالصالة والمصداقية المؤشر االول:  -5
حقيقة او حدث او واقعة ما, في زمن  لالستدالل عمى شيء ما او الثبات

ومكان ما, وقد تكون تمك الوثائق عبارة عن صورة فوتوغرافية او مطبوعات 
حكومية او تسجيل صوتي او فيمم مصور, لشخصية ما او مؤسسة حكومية او 

 غير حكومية.
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القريبة استخدم الفيمم مشاىد فممية مصورة بكاميرا سينمائية , وقد تم استخدام المقطات 
والمتوسطة والبعيدة بطريقة فنية بغرض ايصال معمومات محددة تخدم الفكرة الرئيسية 

 لمعمل وىو الترويج لشخصية ىتمر ولسياستو في حكم المانيا

يا الشاىقة , اتيانوب ممية مصورة من الطائرة لمدينة برلينبداية الفيمم وثيقة ف -
ستعراض لمجيش االلماني في ال بمقطة عين الطائر ايضا وتصوير من الطائرة

 بمصاحبة موسيقى حماسية صاحبت المشاىد منذ بداية الفيمم, احد شوارعيا,
في مكان يتجمير فيو مواطنين, بمقطة عامة ثم يعقبيا مشيد ليبوط طائرة 

يخرج من الطائرة ىتمر وىو يحيي الجماىير الذين استقبموه بالورود والتحية 
م يركب سيارة مكشوفة تجوب بو يمين الى االعمى, ثالنازية الشييرة برفع اليد ال

عامة  ىتمر مع التاكيد بمقطاترع التي اكتضت بالجماىير لتحية او الش
تتباين  لعمم النازية الذي ال يكاد جسر او بناية تخمو منو, مع لقطات ومتوسطة

الطفال يحممون الورود وقد ظيرت االبتسامة عمييم عند  بين القريبة والعامة
 ىتمر,. رؤية

ىتمر الذي ىبط من السماء الى  وفي ىذه الوثائق الفيممية المصورة رسالة, تشير الى
شعبية ىتمر  ارض المانيا ولشعبيا وكانو ىدية السماء ليذا البمد وىذا الشعب, وتوضح

محبة الناس  اقتناص لقطات مختمفة تصورو  ,التي اراد صانع الفيمم ان يوصميا لممشاىد
ىم من نساء ورجال وشباب واطفال ممن تجميروا لتحية ىتمر الذي عمى مختمف اعمار 

  الى ىذا دعوةوفي  بادليم نفس التحية التي كانت تؤدى بين افراد الجيش نفسيم,
تعسكروا في جيش ي الجيش انىو عبارة عن صنوف اخرى من غير و الشعب االلماني 

وان كانوا من المدنيين واالطفال, كما ان التوكيد بمقطات مختمفة عمى عمم النازية  ىتمر
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الذي غطى الكثير من معالم المدينة اسموب دعائي لتثبيت فكرة النازية االلمانية في 
 عقول ونفوس المشاىدين.

مشيد اخر من الفيمم يستعرض المدينة ببناياتيا الجميمة والنير الذي يتخمميا  -
مكونات التي ت التي تفتح من الداخل فتظير البات لشبابيك بعض البيو من لقط

الم النازية وبجوارىا سنادين من الورود التي غطت شرف تمك رفعت االع
 مكونات.الب

والجمال الذي تعيشو المانيا في ظل حكم ىتمر  والرفاىية في اشارة الى الطمأنينة
 والنازية.

ات الشباب التي كان يقيميا ىتمر معسكر  بمقطات مختمفة مشيد اخر يصور -
لشباب المانيا لتدريبيم العسكري وكيف يبدؤون يوميم بتنظيم من حيث 
تحضيرىم لتناول الفطور واالمكانيات التي تميزت بيا ىذه المعسكرات من 
حيث ترتيب اماكنيم وحماماتيم ومالبسيم الموحدة التي ثبتت عمى اكماميا 

, التركيز عمييا بمقطات متوسطة وقريبةو  الصميب المعقوف شعار النازية
وتصويرىم وىم فرحين بمساعدة بعضيم البعض في حالقة رؤوسيم وذقونيم , 

 والتركيز عمى مطابخ الطعام التي تنوعت فييا اشكال الطعام .

في اسموب دعائي لمتطوع في تمك المعسكرات التي تصور حياة الشباب االلماني 
 سكرات.المييبة والمترفة في تمك المع

مشيد اخر يظير ىتمر وىو يزور مجموعة من ىؤالء الشباب المتطوعين الذين  -
يتحدث معيم, ثم مشيد اخر يظير اصطفوا  بطابور عسكري ويسمم عمييم و 

ب لكرة عفيو ىتمر وقد تجمع الشباب المتطوعين في كراديس عسكرية في مم
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ىتمر باسموبو القدم وقد امتألت مدرجات الممعب بالجماىير, ثم يخطب بيم 
ابنائي شباب بيخاطبيم  ويصور بزاوية منخفضة حيث الحماسي المعيود,

المانيا االحبة نريد منكم ان تكونوا اقوياء ومتوحدين كشباب من الفتيان والفتيات 
الواعين المتدربين لخمق جيل من الشباب القوي الموحد المتفاني في حب 

فس الوقت, حيث يتخمل خطابو وخدمة المانيا, المحب لمسالم والقوي في ن
 التصفيق واليتاف من قبل الجميور وطوابير المتطوعين.

ؤالء الشباب من  قبل قائدىم ىتمر, عمى الرعاية والمتابعة المباشرة لي في اشارة دعائية
 وزرع روح الشجاعة والوطنية ومتابعة التدريب لضمان امن المانيا وشعبيا.

كبيرة تجمع فييا االف من الجيش  قاعة بمقطة عامة  مشيد اخر يصور -
االلماني وبحضور ىتمر وبعض من قادة جيشو والساسة االلمان الكبار الذين 
القوا كممات حماسية تمجد وتشيد بدور ىتمر في كونو القائد الذي حمى بالدىم 
ورفع من شانيا بين بمدان العالم, وتصوير ردود افعال الحاضرين االنفعالية 

بمقطات تراوحت بين القريبة  ه الكممات من قبل قادتيمالحماسية تجاه ىذ
 .والمتوسطة

واضحة لترسيخ طاعة الجيش والمواطنين لقائدىم الذي يحظى  وىي دعاية صريحة و
بكل ىذه االشادة من قبل قادة الجيش من ذوي الرتب العالية والسياسيين ذوي المناصب 

 .الرفيعة في الجيش والحكومة

كل ما لو شأن في الترويج لمنازية ولشخص ل فيممي  ايتو بتصويرالفيمم استمر حتى ني
مع  بصوتو المرتفع , من خالل تكرار مشاىد خطاباتو الحماسيةىتمر وسياستو في الحكم
, بمقطات قريبة ومتوسطة كانت من ومختمف صنوف جيوشو مختمف شرائح الشعب
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استمر الفيمم ة, و القو و  ضة تضفي عمى  الشخصية سمة الييبة والتسمطزاوية منخف
في  ووحدات جيشو  مشاىد اخرى تظير استعراض معداتو والياتو واسمحتوبعرض 

في فيمم وثائقي يركز  , مشاىد متتابعة بمقطات فنية مختمفة تخدم الغرض الدعائي لمفيمم
 وجيشو الذي يعيشو شعب المانيا والقوة الضوء عمى ابرز معالم الكمال والجمال واالمان

ويشجع عمى االنضواء في  , ويستبعد كل ما يخالف ذلك,ىتمر وحكومتوفي ظل حكم 
 الجيش وخدمة الوطن من قبل كل فئات الشعب.

 سينمائيةتصوير بكاميرا  ممية صورتىذا الفيمم ىي وثائق ف والوثائق المستخدمة في
كما سبق ذكره واكتفى باستخدام اصوات الشخصيات المتحدثة والموسيقى  فقط

 المصاحبة.

الفيمم الوثائقي التاريخي مأخوذ عن الحياة الواقعية , يتناول  مؤشر الثاني:ال -2
واقعة او حدث او شخصية ما في زمن مضى ,قريب او بعيد, بغرض ايصال 
فكرة ما لمجتمع ما , بشكل موضوعي غير خاضع لمتزييف, او بتزييف واضح 

خذ من التزييف و مقبول, او بشكل ذاتي يتبع أيديولوجية صانع الفيمم الذي يت
 وسيمة الخضاع الوثيقة لرؤيتو الخاصة.

اثناء فترة حكم القائد االلماني اودولف  يتناول قصة واقعية فيمم انتصار االرادة
ىتمر, الفترة الزمنية التي عقبت تسنمو لحكم المانيا وسيطرتو عمى جميع مفاصل 

الى عام  5999من عام  الحياة االجتماعية والسياسية والعسكرية فييا, اي الفترة
5999 . 

استخدم صانع الفمم االسموب الدعائي لمشخصية الرئيسية لمفيمم )ىتمر( ولفترة 
حكمو, من خالل تطويع الوثائق الفممية التي تم تصويرىا وفقا لسيناريو معد مسبقا 
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 بعض يركز عمى اشاعة فكر االنصياع ليذه الشخصية من خالل اظيار
فيعة في الحكومة والقادة العسكريين وىم يمقون بخطابات الشخصيات السياسية الر 

 من شان دولتيم وشعبيم بين الشعوب والدول. شادة بيذا القائد الفذ الذي رفعاال

فمشيد نزول ىتمر من الطائرة التي كانت تجوب سماء برلين , فيو ايحاء ليبة 
 السماء لاللمان متمثمة بيتمر

ة من خالل تكرار اظيار العمم الذي يحمل شعارىا كما ركز الفمم عمى الترويج لمنازي
) الصميب المعقوف( عمى معظم مباني المدينة وعمى شرفات المنازل وعمى اكتاف 

 الشباب المتطوعين في معسكرات تدريبيم.

كما روجت بعض المشاىد الفيممية التي صورت حياة الشباب المتطوعين في مراكز 
لماني الى فرق المتطوعين وانخراطيم في التدريب, كدعوة النضمام الشباب اال

العمل العسكري تحت قيادة ىتمر, الذي يظير في احد المشاىد وىو يزور ىؤالء 
الشباب ويتحدث معيم ويصافحيم ويمزح معيم, ما يوحي باالىتمام المباشر بيؤالء 
الشباب من قبل ىذا القائد الذي صوره الفيمم ذو شخصية عظيمة ومتواضعة مع 

 في معيتو من الجنود والمتطوعين. من ىم 

في ظل حكم  ة والمستقرة والجميمة اللمانيا وشعبياكذلك نالحظ الترويج لمحياة االمن
من خالل تكرار التركيز عمى المظاىر الجميمة في المدينة من  ىتمر والنازية

ى المباني الجميمة والشوارع النظيفة من خالل لقطات عدة اظيرت الزىور عم
الصميب المعقوف واالجواء الجميمة التي منازل التي تعانق عمم النازية ذو شرفات ال

يعيشيا الناس في بيوتيم ومدينتيم التي ركز فييا الفيمم عمى بعض المشاىد التي 
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يارات الفاخرة تصور اناس في شوارع المانيا وىم يرتدون اجمل الثياب ويركبون الس
 بتسمين دائما.ه ىؤالء الناس وىم ممع لقطات قريبة لوجو 

اختيار  مسبقا , فقد تم ن جميع ىذه المشاىد قد تم االعداد لياوىنا نالحظ ا
الكاميرا  توجيو , كما تملتصويرىاالمناسبات التي يمقي بيا ىتمر خطاباتو الحماسية 

سواء من  كل من اظير مشاعر حماسية و ايجابية تجاه ىتمر وخطاباتو  تجاه
في  شوارع برلين  بيتمر من الجميور او الجيش خالل التركيز عمى افعال المرحبين

عمى مواطن محددة في خطابات قادة وكذلك التركيز  او في اماكن القاء خطاباتو ,
تجاه  ورصد ردود افعال الحاضرين من الجيش الجيش التي تشيد بيتمر وسياستو,

معينة من مظاىر الترف والرفاىية التي يعيشيا التركيز عمى تصوير احداث , و ذلك
الشباب في مراكز التدريب واظيارىم وىم مبتسمين او يضحكون او يمازحون 

في من المارة بعضيم البعض, واخيرا المقطات التي اظيرت المواطنين الذين كانوا 
ي شوارع المانيا والذين يفترض انيم تم تصويرىم دون عمميم وىم بكامل اناقتيم وف

التي صورت بمقطات قريبة ليم,  اماكن جميمة ووجوىيم التي لم تفارقيا االبتسامة
عن تزييف متعمد يتبع ايديولوجية محددة من قبل صانع الفيمم ,  كل ذلك افصح

توصل  ) ايجابية( , ر صورة معينةايتضح فييا التركيز عمى مواطن محددة الظي
 اللمانيا.النازي شخص ىتمر ولفترة حكمو الفكرة التي اريد منيا الترويج والدعاية ل
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 فيمم: طرق هتمر المظممة لمتالعب, الة الدعاية لهتمر. -العينة الثانية:
(Hitler's Dark Methods of Manipulation | Hitler's Propaganda 

Machine  )  ثانية 4:دقيقة و 5;وقت الفيمم 
 : الوثائقي ( Timeline) موقع  الموقع االلكتروني لمفيمم

https://www.dailymotion.com/video/x846pvy 

 
 

الوثيقة الفيممية التاريخية ىي وثيقة  تتسم باالصالة والمصداقية المؤشر االول: 
حقيقة او حدث او واقعة ما, في زمن ومكان ما,  لالستدالل عمى شيء ما او الثبات

وقد تكون تمك الوثائق عبارة عن صورة فوتوغرافية او مطبوعات حكومية او تسجيل 
 صوتي او فيمم مصور, لشخصية ما او مؤسسة حكومية او غير حكومية.

كان  استخدم الفيمم الوثيقة الفيممية المصورة سينمائيا من حياة واقعية مثمت الواقع الذي
الى عام  5999في حياة ىتمر في الفترة الزمنية التي قضاىا في حكم المانيا من عام 

كما استند ىذا الفيمم عمى مجموعة من المشاىد  لذا فيي من الوثائق االصيمة , ,5999
اعتمد شيادة بعض و  ,التي صورت في فيمم ) انتصار االرادة( الدعائي ليتمر

ة لبعض لمشاىد مجتزئ, اضافة صين في التاريخاالكاديميين والباحثين المتخص

https://www.dailymotion.com/video/x846pvy
https://www.dailymotion.com/video/x846pvy
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الخطابات التي القاىا ىتمر في تجمعات عسكرية لمجيش او شبو عسكرية من شبيبة 
ىتمر او المواطنين, والتركيز عمى المقاطع التي اعتبرىا صانع الفيمم انيا عنصرية او 

 .محرضة او مناىضة لمييود والشيوعيين من االلمان 

الفيمم الوثائقي التاريخي مأخوذ عن الحياة الواقعية , يتناول واقعة او  المؤشر الثاني:
حدث او شخصية ما في زمن مضى ,قريب او بعيد, بغرض ايصال فكرة ما لمجتمع ما 
, بشكل موضوعي غير خاضع لمتزييف, او بتزييف واضح و مقبول, او بشكل ذاتي 

ف وسيمة الخضاع الوثيقة لرؤيتو يتبع أيديولوجية صانع الفيمم الذي يتخذ من التزيي
 الخاصة.

لذلك سيعمد الباحث الى التركيز عمى المشاىد التي تم اخذىا من فيمم انتصار االرادة , 
وتحميل كيفية استخداميا بشكل مضاد تم توظيفيا في ىذا الفيمم كدعاية مضادة ,التي و 

التي توضح الفكر  مع بعض المشاىد انتصار االرادةفيمم لما صورت الجمو كدعاية في 
 .المناىض ليتمر وسياستو

ة ومتتابعة من فيمم انتصار فة ليتمر ولجيش ىتمر بمقطات مجتزئيبدا الفيمم بمقطات مختم
بان ىتمر الذي تسنم منصب مستشارا لمحكومة االلمانية /االرادة يصاحبو تعميق يقول 

 حتى يومنا ىذا.لمفيوم الذي يستمر تمثل رؤية الشر غير ا 5999ينايرعام  90في 

مأخوذة من نفس  ممعب يضم كراديس من الجيشلقطة ليتمر وىو يقف في  -
ان ىتمر كان مفوىا بالحديث ويجيد التالعب بالكالم /الفيمم, ويكمل المعمق 

 ويجيد استخدام االفعال الحركية لمدعاية لنفسة حتى وصولو لمسمطة.
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تضم مجموعة كبيرة من المشيد الثاني ىو المشيد الذي يصور قاعة كبيرة   -
ان  /الجيش ,وىو مأخوذ من فيمم انتصار االرادة ايضا, حيث يعمق المعمق

 ىتمر سيقوم ببناء الة دعائية وارىاب القناع وتعبئة االلمان.
وفي نياية المطاف ولمتعريف  يبة لعمم النازية يصاحبيا تعميق /لقطة اخرى قر  -

الوحدة, شعب واحد من خالل  يفوالتخو  بالدولة النازية من خالل فكرة القوة
 واحد. رايخ واحد وقائد

يصور الحريق الذي التيم مبنى  ليس من فيمم انتصار االرادة,, مشيد اخر -
ان ىتمر استطاع ان يوظف ىذا الحادث  االلماني , يصاحبو تعميق / البرلمان

في الدعاية لنفسو من خالل نسب الحريق الى الشيوعيون وعمى اثره اصدر 
تعميق حق الدولة في بشأن حماية الشعب  واالفراد, وذلك من خالل  امرسوم

مما اعطى لنظامو سمطة قمع  ,جمع وحرية التعبير وحرية الصحافةالت
 .ليم المطبوعات واعتقال المعارضين السياسيين من دون توجيو تيم محددة

مجتزئة من  بعيدة بمقطاتو  مشيد اخر من فيمم انتصار االرادة, الذي يظير -
مجاميع كبيرة من الشباب في الممعب, فيو كراديس من ل لمشيد االصميا

كان  دريب الشباب , يصحبيا تعميق يقول/الشباب المتطوع في معسكرات ت
الشباب االلماني ميتمين بشكل ال يصدق بالحركة االشتراكية الوطنية االلمانية 

 ونيعرف نة داخل وخارج الفصول الدراسية لمجراء تعرضيم لمدعاية النازي
 بشبيبة ىتمر.

مشاىد من  ومجتزئة مجموعة متتاليةب م انتصار االرادة فيم مشيد اخر يتناول -
بان ذروة الدعاية النازية التي تصور ىتمر كزعيم  الفيمم الذي يصفيا  المعمق/

 انتصار االرادة, او االصح انتصار االشرار 5991متفرد كان فيمم عام 
 ,حسب وصف المعمق./
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ده فيمم انتصار االرادة لطفل تحممو امو وىو يسمم عمى ىتمر ويمسك يلقطة من  -
شقراء الذين بان االطفال ذوي الضفائر ال وىو يبتسم, يعمق عمييا المعمق/

 تيم ىكذا بواسطة ىتمر. استقبموه, قد تم تنشئ
ة, مشيد اخر يصور البنيان والعمارة التي ركز عمييا في فيمم انتصار االراد -

بان ىذه البنايات قد صممت اصال وبنيت  حدى ضيوف الفيمم /تعمق عمييا ا
 ,بيندسة معمارية كالسيكية نازية جديدة الماكن التجمير قبل تصوير الفيمم

كنوع من العمارة السينمائية المصممة لتبدو جيدة بالنسبة لمكاميرا, وكانو نوع 
 من مسارح ىوليوود الكبيرة.

لتحية الناس ليتمر  يمم انتصار االرادةومجتزئة من ف مشيد من لقطات متعددة -
بتحيتيم المعروفة مع لقطات الستعراض الجيش ولقطات الليات عسكرية 

ان ىذا الفيمم  ع المانيا, يصحبيا تعميق بالقول /المانية تستعرض في شوار 
الدعائي باالساس كان موجيا لمداخل, الى الشعب االلماني ولمحزب نفسو 

 داعيا الجميع لمتوحد.
مع جميرة  تمر)بصوتو(يد الحق من انتصار االرادة ليتمر وفي خطاب ليمش -

من السياسيين والعسكريين والذي يتحدث فيو عن وجوب قيادة النازية لالمة 
االستسالم ابدا, الننا اصحاب الدماء النقية التي اوجبت عمينا قيادة االمة وعدم 

 ىتمر الو لاللمان.بان ىذه ىي المحظة التي اصبح بيا  ثم يعمق المعمق /

ونالحظ من خالل المشاىد السابقة ان صانع الفيمم عمد الى اجتزاء مشاىد ولقطات 
وخطابات ليتمر بطريقة قصدية وفنية, كانت قد وضفت اصال كدعاية لو, الستخداميا 

 .واسباغيا بفكرة واديولوجية العمل الجديد في ايصال فكرة مناىضة لما اوجدت اصال لو
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 -النتائج:

الوثائق التي تم استخداميا في انموذجي البحث الفممية ىي وثائق تتسم  -5
 باالصالة والواقعية , وىي افالم مصورة سينمائيا.

الوثائق الفممية التي صورت في فيمم انتصار االرادة ىي افالم سبق االعداد ليا  -2
 باختيار اماكن واوقات وكيفية التصوير في فترة تسنم حكم ىتمر لمحكم في عام

 .5991الى سنة عرض الفيمم عام  5999
اعتمد صانع فيمم انتصار االرادة عمى صوت الشخصيات التي ظيرت في  -9

التعميق الخارجي وال المقابالت الشخصية, واختار المناسبات العمل ولم يستخدم 
 والخطب التي تعكس صورة ايجابية عن النازية وىتمر.

فني من خالل استخداميا وظف صانع العمل المشاىد والمقطات باسموب  -1
 بطريقة خدمت اديولوجيتو في الترويج ليتمر وسياستو النازية.

اعتمد صانع فيمم )طرق ىتمر المظممة لمتالعب(, االنموذج الثاني عمى االفالم  -1
المصورة سينمائيا في اوقات واماكن متعددة خالل فترة حكم ىتمر كميا, كما 

وباحثين متخصصين في التاريخ من  اعتمد المقابالت الشخصية الكادميين
 دول مختمفة ممن يناىضون ىتمر وسياستو.

عمد صانع في االنموذج الثاني الى اجتزاء المقطات والمشاىد الفممية من  -6
الوثائق المستخدمة سواء من فيمم انتصار االرادة الدعائي او غيره , بطريقة 

الفيمم المناىضة ليتمر  المونتاج الفني وسمسميا باسموب يخدم فكرة واديولوجية
 ولمنازية.

في االنموذج الثاني تم توظيف التعميق الصوتي الخارجي كاسموب الشباع فكرة  -7
واديولوجية العمل, كما تم اختيار مقاطع مجتزئة من خطابات ىتمر والتي 
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صوت اعتبرىا صانع الفيمم عنصرية وتحريضية , وذلك من خالل اظيار 
م التعميق عميو واسباغو بالفكرة المؤدلجة الشخصية في مقطع محدد ومن ث

 لمعمل.

 -االستنتاجات:

 يمكن تزييف الوثيقة من خالل االساليب والتقنيات الفنية والتعميق الصوتي. -5
 يمكن ان توظف نفس الوثيقة بشكل موافق او مضاد لما وجدت الجمو اصال. -2

  المضمنة لفكرة الفيمم السينمائي الدرامي. دراسة االديولجية التوصيات:

 الهوامش:

                                                           
,المركز الثقافي العربي, المغرب الدار 5عبداهلل العروي , مفيوم االيديولوجيا, ط (5)5

 .9,ص2052البيضاء, 
 .50عبداهلل العروي , مفيوم االيديولوجيا, مصدر سابق, بتصرف, ص(2)
بد الجابري, تحرير الوعي العربي من سطوة القراءة االبستيمولوجية لمتراث عند محمد عا(9)

 27مركز دراسات الوحدة العربية,  موقع الكتروني, تاريخ االقتباس/ االيديولوجيا,
/52 /2025  

قيس الزبيدي, االديولوجيا والفيمم مقدمة نظرية, موقع شبكة الجزيرة االعالمية الوثائقية,  (1)
 .2025/  52/  27االقتباس , موقع الكتروني ,ناريخ

https://doc.aljazeera.net/magazine/%D8%A7%D9%84%D8%A
5%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8

%AC%D9%8A-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9

%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A- 



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 
  937 

                                                                                                                                                      

, مركز 5من دون عمم, طعبداهلل ابراىيم ,ما ىي االيديولوجيا, عمم االفكار ام االفكار  (1)
 .8,ص2057دراسات فمسفة الدين , بغداد ,

معجم -, تعريف ومعنى وثيق في معجم المعاني الجامع, المعاني: لكل اسم معنى ,(6)
, 2022/ 5/  5عربي, موقع الكتروني, تاريخ الدخول/

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82/ 

لجمل ,د.عبداهلل عبدالرزاق , الوثائق التاريخية دراسة تحميمية, المكتب د.شوقي ا (7)
 .1-9, ص 2000القاىرة,   المصري لتوزيع المطبوعات ,

 .50,ص5911مصر,   محمد احمد حسين, الوثائق التاريخية, مطبعة جامعة القاىرة, (8)
, 2022/ 5/ 5المرسال,  موقع الكتروني, تاريخ الدخول,  تعريف الوثيقة وانواعيا,(9)

https://www.almrsal.com/post/1021329 
 مصدر سابق, د.شوقي الجمل ,د.عبداهلل عبدالرزاق , الوثائق التاريخية دراسة تحميمية, (50)

 .9,ص2000
 9ائقية , موقع شبكة الجزيرة الوث ىاشم النحاس , ماىية الفيمم التسجيمي/ الوثائقي ,  (55)

/5 /2022 
https://doc.aljazeera.net/magazine/2012/12/20121230127389

5676.htm 
مؤسسة ىنداوي لمتعميم  ,5طمقدمة قصيرة جدا , باتريشا أوفدرىايدي , الفيمم الوثائقي:(52)

 .55,ص2059والثقافة , , القاىرة ,
مصر,   العامة لمكتاب,محمود سامي عطاهلل, الفيمم التسجيمي, الييئة المصرية  (59)

 .50, ص5991
باتريشا  أوفدرىايدي , الفيمم الوثائقي: مقدمة قصيرة جدا ,مصدر سابق , بتصرف  (51)

 .50 -9ص
 .28نفس المصدر السابق, بتصرف, ص (51)



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 
  938 

                                                                                                                                                      

 .29نفس المصدر السابق, ص (56)
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