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 اإلهداء

 أحسن يل أن أهدي هذا البحث:

أيب احملبوب حممد سيف الدين يوليانتو، الذي قد يعلمين ويشجعين من كل قليب،  .1
 حىت أمتكن من الوصول إىل هذه النقطة.

 حملبوبة سوبياتون، اليت أحببتين وأحبين من كل قلبها.أمي ا .2
شقيقىت رمحة إيلوك سفيانيت وأخيت أنيس نور مجيلة اللتان دعماين يف عملية كتابة  .3

 هذا البحث اجلامعي.
كلية العلوم اإلنسانية الذين مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم اللغة العربية وأدهبا   .4

 قد علمتين ابلصرب.
، رفاق السالح سبيال ستيا ويدا، وإجيي إفتتاح املفارحة، و عيناء ضل األصدقاءأف .5

املرضية، الذين هّن دائًما هناك لتقوية وحتفيز وتذكري، وهّن دائًما متواجدات يف 
 الوقت املناسب.

، (Adduali) 7135يف قسم اللغة العربية وأدهبا سنة أصدقاء  7135كل    .6
 .Srikandiوستوديو الرقص 

من إكمال هذه  نفسي اليت جنوا حىت هذه اللحظة، ومتكنوأان أيًضا ممنت جًدا ل .7
 .البحث اجلامعي. شكرا يل على كل قدرات ومثابرت

  



 

 و
 

 توطئة

احلمد هلل، احلمد هلل الذي كان بعباده خبريا بصريا، تبارك الذي جعل يف السماء 
هللا وأشهد أّن حممدا عبده  بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منريا. أشهد أن ال إله إال

ورسوله الذي بعثه ابحلق بشري ونذيرا، وداعيا إىل احلق إبذنه وسراجا منريا. الّلهم صّل 
 عليه وعلى اله وصحبه وسّلم تسليما كثريا. أما بعد

دف هذه األرروحة إىل تلبية متطلبات التررج لدور  األرروحة يف كلية العلوم هت
بناء املعىن عنوان لاب مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جامعة موالاناإلنسانية يف 

جان بودراير احملاكاة لنادين لبكي على نظرية  (Capernaum) فرانحومكيف فيلم  
ال . مل يكن من غري املتوقع أن األمر استغرق الكثري من اجلهد الستكم(دراسة سيميائية)

ن األشراص قد قدموا الدعم واملساعد  أن العديد م عمل هذه األرروحة. تدرك الباحثة
لباحثة أن تعرب عن امتنانه بكل در ابن هذه الدراسة واألرروحة. لذلك جتأثناء االنتهاء م

 يب على:احرتام، وأن تدعو هللا أن جت

الدكتور زين الدين، املاجستري، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  األستاذ فضيلة .1
 ج.اإلسالمية احلكومية مباالن

 كلية العلوم اإلنسانية.  املاجستري، كعميد مد فيصل،الدكتور حم .2
 الدكتور عبد الباسط، املاجستري، كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. .3
 هذا البحث اجلامعي. الدكتور معرفة املنجية، املاجستري، كمشرفة يف أتليف .4

 7177مايو  30حتريرا مباالنج، 

 الباحثة

 يةربيعة الليل مولد



 

 ز
 

 مستخلص البحث

لنادين لبكي على  (Capernaum)بناء املعىن يف فيلم كفرانحوم ( 7177مولدية، ربيعة الليل )
نظرية احملاكا  جلان بودراير )دراسة سيميائية(. حبث جامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا،  

املشرفة:  ج.كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن
 الدكتور، معرفة املنجية، املاجستري.

 الكلمات املفاحتية : شفر ، صيت، عالمة، حماكا  
بناء املعىن هو عملية لكل فرد لتفسري وتنظيم رسائلهم من أجل إعطاء معىن للبيئة احمليطة. 

املعىن مثل العالمات والصيت  لفهم هذا املعىن ، جيب على املرء أن يفهم األساسيات يف بناء
والشفار يف النظرية اليت تتم دراستها. يف فيلم "كفرانحوم" لنادين لبكي والذي استردمت يف هذا 

( حتديد 3البحث، حيتوي على العديد من العالمات والصيت والشفار. أهداف هذه الدراسة هي: 
( 7احملاكا  اخلاصة جلان بودراير.  شكل العالمة يف فيلم كفرانحوم لنادين لبكي بناًء على نظرية

( 1لتحديد صور  الصيت يف فيلم كفرانحوم لنادين لبكي استناًدا إىل نظرية احملاكا  جلان بودراير 
لتحديد صور  الشفر  يف فيلم اندين لبكي كفرانحوم مبنية على نظرية احملاكا  لـجان بودراير. املنهج 

لبحث املستردم كيفي ووصفي. الثاين، مصادر البياانت املستردم يف هذا البحث هو األول، نوع ا
املستردمة هي مصادر البياانت األساسية والثانوية. الثالث، رريقة مجع البياانت املستردمة هي 

الكتابة. الرابع، رريقة حتليل البياانت املستردمة هي تقليل  رريقةالسماع و  رريقةاملشاهد  و  رريقة
( شكل العالمة يف فيلم  3ترالص النتائج. نتائج هذه الدراسة هي: البياانت وعرض البياانت واس

( صور  الصيت هو زين جتاه 7كفرانحوم هو اسلوب احلروف يف كتابة العنوان وصور  رفل صغري 
( صور  الشفر  يف الفيلم هو جمتهد، 1الشباب، مسؤولية، قو ، راعة، صرب، صرام، تفاهم، تالعب 

 تالعب، مطيع.مسؤول، عنيد، حازم، كسول، م
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ABSTRACT 

Maulidiyah, Robi'atul Laili (2022) Construction of Meaning in The

 Capernaum Film Based on Jean Baudrillard's Perspective Simulation

 Theory (Semiotic Studies). THESIS. Departement of Arabic Language

 and Literature, Faculty of Humanities, The State Islamic University

 Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Ma'rifatul Munjiah, M. Hi 

Kata kunci: Code, Citra, Sign, Simulation 

The construction of meaning is a process for each individual to interpret 

and organize their messages in order to give meaning to the surrounding 

environment. In understanding this meaning, one must understand the basics in 

the construction of meaning such as signs, images, and codes in the theory being 

studied. In the film The Capernaum by Nadine Labaki which is used in this 

research, it contains several signs, images, and codes. The aims of this study are: 

1) to determine the shape of the sign in the film The Capernaum by Nadine 

Labaki based on Jean Baudrillard's simulation theory 2) to determine the shape of 

the image in the film The Capernaum by Nadine Labaki based on Jean 

Baudrillard's simulation theory 3) to determine the form of the code in the film 

Nadine Labaki's The Capernaum is based on Jean Baudrillard's simulation theory. 

The method used in this research is the first, the type of research used is 

qualitative and descriptive Sources of data used are primary and secondary data 

sources. The data collection technique used is the watching technique and the 

note-taking technique. Data analysis techniques used are data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions. The results of this study are: 1) The form 

of the sign in the film Capernaum is the style of the letters in the title writing and 

the image of a small child 2) The form of the image is Zain towards a teenager, 

responsibility, strong, obedient, patient, tough, understanding, manipulative 3) 

The form of the code in the film is hardworking, responsible, stubborn, assertive, 

lazy, manipulative, obedient.  
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ABSTRAK 

Maulidiyah, Robi'atul Laili (2022). Kontruksi Makna Pada Film The

 Capernaum Berdasarkan Teori Simulasi Prespektif Jean Baudrillard

 (Kajian Semiotik). SKRIPSI. Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab, Fakultas

 Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

 Pembimbing: Dr. Ma'rifatul Munjiah, M. Hi 

Kata kunci: Citra, Kode, Simulasi, Tanda 

Kontruksi makna yaitu sebuah proses setiap individu menginterpretasikan 

dan mengatur pesan mereaka agar dapat memberikan arti bagi lingkungan sekitar. 

Dalam pemahaman makna ini harus memahami dasar-dasar dalam kontruksi 

makna seperti tanda, citra, dan kode dalam teori yang dikaji. Pada film The 

Capernaum karya Nadine Labaki yang digunakan dalam penelitian ini, di 

dalamnya terdapat beberapa tanda, citra, dan kode. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 1) untuk mengetahui bentuk tanda dalam film The Capernaum karya 

Nadine Labaki berdasarkan teori simulasi Jean Baudrillard 2) untuk mengetahui 

bentuk citra dalam film The Capernaum karya Nadine Labaki berdasarkan teori 

simulasi Jean Baudrillard 3) untuk mengetahui bentuk kode dalam film The 

Capernaum karya Nadine Labaki berdasarkan teori simulasi Jean Baudrillard. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, jenis 

penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan deskriptif. Sumber data yang 

digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan yakni teknik tonton dan teknik catat. Teknik Analisis data yang 

digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil dari 

penelitian ini yaitu: 1) Bentuk tanda dalam film Capernaum yaitu gaya huruf  

pada penulisan judul dan gambar seorang anak kecil 2) Bentuk citra yaitu Zain 

menuju remaja, tanggung jawab, kuat, penurut, sabar, tegar, pengerti, manipulatif  

3) Bentuk kode yang ada pada film yaitu pekerja keras, tanggung jawab, keras 

kepala, tegas, pemalas, manipulatif, penurut. 
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 األو ل الفصل
 املقد مة

 خلفية البحث -أ
املعىن هو عملية التفسري، حيث يفسر فيها كّل فرد من خالل رسائل  بناء

االنطباع اخلاصة به وينظمها من أجل إعطاء معىن للبيئة. ميكن أيًضا تفسري بناء 
املعىن على أنه عملية كيفية إدار  البشر للعامل مع اختالفات كبري . وبناء املعىن هلا 

ىن هو اهلدف الرئيسي من البيولوجيا، مبعىن أوسع، صناعة املعنطاق واسع جدا. 
والسيميائية، وغريها من اجملاالت، وتكون بناء املعىن االجتماعي هو اهلدف 
الرئيسي للبحث يف السيميائية االجتماعية، والترصصات األخرى ذات الصلة 

(. إن بناء املعىن مهم جًدا ألن بناء 721، ص. Nugroho ،7130) ابملوضوع
ن فهم املعىن. ألنه عند فهم هذا املعىن جيب على املرء أن يفهم املعىن نفسه جزء م

من الناحية  صيتوكذلك ال سيات يف بناء املعىن مثل العالمة والشفر األسا
 النظرية.

لبودراير. حيث ررح بودراير  ة املعىن تتعّلق بنظرية احملاكا والفكر  عن صناع
مع األفكار احلديثة والثقافة مع نظريته لكشف اإلختالفات بني الثقافة يف اجملتمع 

 (.321، ص. Lubis ،7130الفرت  ما بعد احلديثة )
، ررح عن حال اجملتمع الغريب هو Simulations يف بودراير من خالل كتابه 

هو عامل يتكون من العديد من العالقات العالمة  احملاكا . عامل احملاكا متثيل لعامل 
ه العالقة على العالمة )احلقيقية( و والشفر  بدون مرجع واضح. تتضمن هذ

، Lubis ،7130( اليت نشأت من عملية التكاثر)صيتالالعالمة غري احلقيقية )
 صيتالأيًضا إجراء االتصال بني وجود العالمة و  بودراير(. يستطيع 320ص. 

والشفر  ابعتبارها مسة مميز  والطابع لنظرية ما بعد احلداثة. ألن هذه املكوانت 
هي أساس وجوهر التفكري ما بعد احلداثي كمقدمة للفهم. من بعض الثالثة 
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املعني، مثل بعض التفاصيل، هناك اختالفات يف املعىن وتعريفات الثالثة على 
أساس منتظم، حبيث ميكن تفسريها واحد  تلو األخرى بشكل صحيح وميكن 

عالمة هي  والشفر  وهي: أ(. ال صيتالفهمها جيًدا. أما عن الفروق يف العالمة و 
على أهنا كل ما هو مرئي للحواس  صيتهو ال صيتالكل شيء له معىن ب(. 

على أنه رريقة  الشفر اخلمس، ولكن ليس له وجود جوهري ج(. الشفر  هي 
متفق عليها اجتماعًيا بني العالمات للجمع لتمكني نقل رسالة واحد  من شرص 

 (.321-327، ص. Tazid ،7132إىل آخر )
مساحة حيا   احملاكا (، تصبح حقائق 3002 :300) Piliangوفًقا لـ

جديد  حيث جيد البشر وحيققون امتداداهتم اخلاصة. على سبيل املثال، يظهر عامل 
متاًما من خالل التلفزيون. هذه مساحة مل تعد هتتم بفئات املراجع احلقيقية،  احملاكا 

، اإلنتاج، وكلها صيت، الالزائفة، الصادقة، اخلارئة، املراجع، التمثيالت، احلقائق
مدجمة يف واحد  يف عالمة فوضوية. مع تلفزيون الواقع، ال يتم إنتاجه أو توزيعه أو 

-51، ص. Hidayah ،7132إعاد  إنتاجه فحسب، بل يتم التالعب به أيًضا )
50.) 

ولكل انتاج سينما رريقتها اخلاصة يف نقل رسائل معينة إىل مشاهده.كما  
وم هو أحد األفالم اللبنانية الذي يدور حول رحلة صيب لبناين كان يف فيلم كفرانح

رفع دعوى قضائية على والديه للسماح له ابلعيش يف الشوارع دون اجتاه. لذلك 
وهو صاحل للتحليل  احملاكا حتاول الباحثة عند دراسة هذا الفيلم ابستردام نظرية 

 لكثر  وجود تالعب العالمات. حملاكا يف اجلانب اال
الشرح السابق، وجدت الباحثة العديد من الدراسات السابقة املتعّلقة من 

(، 7130بنظرية جان بودراير، منها: البحث األّول، داسي بودي أواتمي، )
األصلية. يستردم هذا البحث  Netflixالتعرف على إندونيسيا من خالل أفالم 

يتم عرضها يف إندونيسيا اليت  صيتمنهج البحث النوعي. نتيجة هذا البحث أن 
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املعروضة  صيتعينة موضوع البحث ال متثل أي حقيقة، بل جمرد تشكيل. ال
ليست سوى سلعة تستردم إلغواء اجلمهور. تعتمد حماكا  التصوير على الدافع 

 للفوز بتجزئة معينة يف السوق.
(، زيف احليا  يف الواقع 7130البحث الثاين: كوماس جاتوت هاريونو، )

يستردم هذا البحث منهج البحث النوعي. وكانت نتيجة هذا الفائق لإلعالن. 
البحث إظهار أن البشر مل يتحرروا من دائر  البارل. لذلك، من خالل هذا 

راماايان نفسها على أهنا املصدر احلقيقي لألصالة، حيث تتحقق  صيتاإلعالن، ت
اإلندونيسي املتعة وكل األحالم. يريد راماايان أن يقود النمط االستهالكي للشعب 

للبقاء يف دولة، حيث يكون حماصرًا يف االستهالك الذي فقد جوهره ألهنم ال يرون 
 تهم.صيتسوى وجودهم و 

(، 7130البحث الثالث: م. داين هكموان وأندي فارمة الزهرى أنوار، )
 "Nike"العالمة التجارية لألزايء يف رواية ونص سيموالركا )إستردام عالمة 

احلالة اإلجتماعية يف اجملتمع(، يستردم هذا البحث منهج  التجارية يف حتديد
البحث الوصفي والنوعي. حتدد هذا البحث أن هناك عالقة كبري  جًدا بني الرمز 

التجارية حملاولة فحص نظرية  Nikeالذي حياول تكوينه ابألحرف الكبري  يف عالمة 
اإلعالم يف تشكيل  من جان بودراير، أتثري البيئة ووسائل احملاكا سيموالركا و 

لتصبح هيمنة حيث تنظم الثقافة  Nike. من استردام ماركة أحذية صيتال
 املهيمنة مكانتها املهيمنة.

(، تغيري الرئيس الدولة 7130البحث الرابع: حممد عبد اخلفيظ موالان، )
لـجان بودراير، يستردم هذا  (Simularca)وفًقا لنظرية  7130هاشتاغ لعام 

 7130بحث النوعي. نتيجة هذا البحث هي شرح اهلاشتاج البحث منهج ال
، مما 7130اخلاص ابلرئيس الذي يظهر قبل االنتراابت الرائسية القادمة لعام 

 جيعل الناس يتأثرون ابحلركات اليت أتيت من هذا الوسم.
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(، دراسة حول 7171البحث اخلامس: أمحد سّيد احلّق الرابين لوبيس، )
)تفسري حماكا   ر جمتمع االستهالك جان بول بودرايرمنظو  اجملتمع االستهالكي من

مستهلك قهو  ستاربكس يف مدينة ميدان(. يستردم هذا البحث منهج البحث 
النوعي. نتيجة هذا البحث أن اإلجراءات االستهالكية القائمة على احملاكا  هي 

يًضا إىل إجراءات هلا أسباب وأتثريات معقد  ومتنوعة. تنقسم األسباب واآلاثر أ
عد  جوانب، كما تتم مراجعة اجلوانب احلالية بناًء على الفضاء االجتماعي. 
وسائل اإلعالم واملنطق االجتماعي لالستهالك والعالمات هي جوانب ال ميكن 
فصلها عن أفكار جان بول بودريالر. كل هذه اجلوانب مليئة ابحملاكا ، حبيث 

 احملاكا . تؤدي اإلجراءات يعود أساس ونتائج كل جانب يف النهاية إىل
االستهالكية للطالب إىل استمرار إنتاج احملاكا  وإعاد  إنتاجها يف نسخ. لذلك، 

مع  Sturbucksمع هذا، مل يغري عدد قليل من الطالب االستهالكيني مفهوم شكل 
شكل من أشكال التمايز االجتماعي بعيًدا عن كونه مقهى، من خالل أشياء مثل 

 الواقع مع احملاكا  اليت يتم إعاد  مزجها بعد ذلك .هذه، يتم خلط 
(، نظرية 7171البحث السادس: اتغوه سومنرتي وعبد ذكرهللا، )

سيموالركا جلان بودراير يف عامل اإلعالم اجلماهريي. يستردم هذا البحث منهج 
البحث الوصفي والنوعي. نتيجة هذا البحث عن شرح الظاهر  اليت غالبا ما 

 ع اجملتمع املعاصر، وهي االتصال الذي يتم عرضه يف وسائل اإلعالم.حتدث يف واق
(، التالعب ابإلشارات يف القصة 7171البحث السابع: عالية اهلّمة، )

حملمد كاسم:دراسة سيمولركا جلان بودراير،  "Bertengkar Berbisik"القصري  
حث يستردم هذا البحث منهج البحث الوصفي والنوعي. نتيجة عن هذا الب

وجود تالعب ابإلشارات قام به ثالث شرصيات يقومون بدور الرحالة يف القصة 
القصري . الدافع يف القصة القصري  من خالل هذا اإلجراء هو رغبة الشرصيات 
الثالث يف الوصول بسهولة إىل رئيس القرية حىت يتم استقباهلم بشكل جيد. يف 
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ت من سيموالركا، واليت بنتها هذه األصل كانت الواقعية الفائقة واحملاكا  مكوان
 الشرصيات الثالثة عملت بشكل جيد لدرجة أهنا دمرت املبىن.

(، سيموالركوم الوسائل يف عصر ما 7173البحث الثامن: رزقي فرتينيت، )
يف ربعة  Doveجلان بودراير يف نّص دعاو  اجلمال  سيميائيةبعد احلداثة )حتليل ال

'Dove Real Beauty Sketches') . يستردم هذا البحث منهج البحث الوصفي
نتيجة هذه البحث هي أوالً، يتم إجراء عمليات احملاكا  يف اإلعالانت  والنوعي.

أبشكال خمتلفة، ليس فقط من خالل اللغة ولكن أيًضا من خالل تطبيقات عالية 
التقنية. أدت احملاكا  اليت حدثت إىل جعل اجلمهور يعتقد أن اإلعالن يبدو 

ا. اثنًيا، تصبح الواقعية املفررة اليت حتدث نتيجة لعملية احملاكا  اليت يتم حقيقيً 
، وال زال يف النهاية تبيع املنتجإجراؤها يف اإلعالن استهالًكا لالفرتاضية اليت ال ت

 توفر تعليًما للجمال كما ينقله اإلعالن.
 احملاكا (، 7173البحث التاسع: فسفيتا فرااتمى فرتي ابهاري، )

لسندوانات على نظرية جان بودراير.  Menyusu Celengفرايليتاس يف قّصة وه
يستردم هذا البحث منهج البحث املوضوعي واإلستطرادي. نتيجة هذا البحث 
هي أوالً، هناك ثالث شرصيات رئيسية، وهي اخلنازير الربية، وقاد  الدولة 

( ربع 3عداد ، وهي ورسامي اخلنازير الربية. اثنًيا، هناك ثالثة عناصر من اإل
، Ngalengkadiraja. امليدان الشمايل، السجن، Kali Bedhogاملكان الذي يتضمن 

. 7115و  3055و  3018( ربع الوقت الذي يغطي أعوام 7  اخلنازير و بوار
( ربع االجتماعية والثقافية، وهي رقص اتيوب، وأداء وااينغ كوليت، وفن 1

واإلميان ابالستحمام يف بوار اخلنازير. اثلثًا،  اجلاثيالن، وفن كيتوبراك املسرحي،
لسندوانات  Menyusu Celengوهفرايليتاس يف قّصة  احملاكا هناك ستة أشكال من 

( رسم 1( أسطور  اخلنزير جنيبت 7( حيا  الرسام يف السجن 3مع املوضوع 
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اب ( عصر كاالتيدا وكاالسو 8( هوية الرسام Menyusu Celeng 0اخلنازير يف رواية 
 ( املفسدون يف احلكومة.1وكاالبيندو 

 احملاكا (، 7173البحث األخري: مح. عبدي غنجيع وفتح هللا شهرل, )
اخلطاب اإلعالمي وألعاب اخلطاب السياسي، يستردم هذا البحث منهج البحث 

(. نتيجة عن هذا البحث إظهار أن اخلطاب اإلعالمي library researchاملكتيب )
قد بىن واقًعا يؤدي إىل والد  أيديولوجية معينة ميكن أن  اكا احملمن خالل عملية 

حتفز ظهور احتياجات خمتلفة جيب أن يلبيها اجلمهور. مث يتم تشغيل هذه احلاجة 
من قبل وسائل اإلعالم يف أشكال من الواقع االصطناعي الذي يوجه بعد ذلك 

ه الواقعية السياسية منظور اجلمهور واألنشطة السياسية إىل مساحات افرتاضية. هذ
 ختلق بعد ذلك أيديولوجية سياسية معينة يف سياق احليا  السياسية للجمهور.

يف بعض الدراسات السابقة، وجدت الباحثة بعض االختالفات والتشاهبات 
يف البحث. يكمن االختالف يف املوضوع املدروس. أي من االختالفات يف 

ليني يف البحث. يف حني أن أوجه الكائن ستكون وجهة نظر الباحثني املستقب
ر. يعد استردام ستردام نظرية احملاكا  جان بودرايالتشابه بينهما، كالمها يدرس اب

الدراسة السابقة مبثابة مكمل هلذا البحث، من حيث النظرية واملوضوع واملنظور 
 املستردم.

يف والشفر   صيتالوابلتايل، هتدف هذه الدراسة إىل: حتديد معىن العالمة و 
 لدى جان بودراير. احملاكا م لنادين لبكي بناًء على نظرية فيلم كفرانحو 

 أسئلة البحث -ب
 بناًء على ما شرحته الباحثة يف خلفية البحث، تقّدمت الباحثة األسئلة األتية:

 احملاكا على نظرية  يلم "كفرانحوم" لنادين لبكي بناءما العالمات يف ف  -3
 بودراير ؟جان لدى 
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 لدى احملاكا يف فيلم "كفرانحوم" لنادين لبكي بناًء على نظرية  صيتالما  -7
 بودراير ؟جان 

لدى  احملاكا ما الشفار يف فيلم "كفرانحوم" لنادين لبكي بناًء على نظرية  -1
 بودراير ؟جان 

 فوائد البحث -ج
 فوائد هذا البحث هي:

 الفوائد التطبيقية - 1
 لقدر  على حتليل فيلم كفرانحوم لنادين ( تزويد الباحثة اب3للباحثة:  (أ

( تزويد الباحثة ابلقدر  7جلان بودراير  احملاكا لبكي ابستردام نظرية 
من اجلاين  احملاكا على مجع املصطلحات املستردمة يف نظرية 

 اإلندونيسي واجلانب العريب.
( كون هذا البحث منودجا للقراء حول كيفية حتليل فيلم 3للقارئ:  (ب

( كون هدا البحث مرجعا يف 7لبودراير  احملاكا أساس نظرية  على
وتكون املصطلحات بني  احملاكا استردام املصطلحات حول نظرية 

 ية. اللغتني، اإلندونيسية والعرب
 للجامعة (ج

جلان  احملاكا زايد  املرجع يف اجملال السيمائي خاّصة يف نظرية  (1
 بودراير.

 املصطلحات تعريف .د
أو احلقائق يف تقليد يتجاوز الشكل األصلي الذي يتعلق ابلواقع :  ا احملاك

، و احملاكا . وكانت املصطلحت احملاكا  يف اللغة اإلندونيسية هي صيتال
 الباحثة استردمت مصطلحت احملاكا  يف هذا البحث. 

 .: كل شيئ له معىن العالمة
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 .كل ما هو مرئي للحواس ولكن ليس له معىن جوهري:  صيتال
 ، أو خامتة تنقل للجمهور.: معىن نتيجة جمموعة من العالمات الشفر 
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 الثاين الفصل
 اإلطار النظري

 جان بودراير -أ
 جان بودراير حياة سرية -1

. مباشر  بعد األزمة 3070بفرنسا عام  Rheimsولد بودراير يف راميز 
احلداثة وهي االهنيار املاىل الذي وقع يف وول  الكربى األوىل اليت تعرضت

. كان أجداده من الزارعني، وكان والده من The Wall Street Crashسرتبت 
، وتعّلم األملانية Lyceeفقراء املوّظفني. درس الصغري جان يف مدرسة الليسية 

قبل أن يترصص يف علم اإلجتماع. ولقد التجق ابجلامعة يف ابريس متأّخرا  
رسالته يف علم اإلجتماع )هوروكس  3011املعاونني، وأكمل يف عام  كأحد

 (. 31، ص. 7118وجيفتك، 
جان بودراير درس األملانية يف السوريون يف ابريس وعمل مرتمجا وانقدا، 

م أرروحة  3011مث اتبعا دراسته للفلسفة وعلم اإلجتماع، أجنز يف عام 
" إيشراف املفكر "هنري لوفيفر". الدكتوراه اليت جاءت بعنوان "نظام األشياء

يتموضع مشروعه يف اخلطاب ان بعد احلداثي ليشكل حلظة ومنعطفا كبريا يف 
اتريخ الفلسفة، والفكر الغريب ابخلصوص، وتتشكل. انطالقته الفريد  نوعا ما 
بوصفها قرتء  جديد  للواقع أو مصطنعه، وبشكل مغاير ملا حاولت 

م )سعيد  7112أ مقوال حوله، تويف بودراير عام األنطولوجية واملعرفية أن تنش
 (.00، ص. 7135وشريط، 

أهم منظري ثقافة اإلعالم وأكثرها ميكن القول إن جان بودراير هو 
(. تفتح أحباثه 1980( إىل أوائل الثمانينيات )1970استفزازًا خالل السبعينيات )

تأثريات املرتلفة حول احملاكا ، واالنفجار الداخلي، والواقعية الفائقة، وال
لالتصال واملعلومات، وكذلك تقنيات الوسائط اجلديد  آفاًقا جديد  يف النظرية 
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االجتماعية املعاصر  وتتحدى العقيد  السائد . لُِقب ادعاء بودراير عن 
االنقسامات والقرارات الراديكالية ضد اجملتمع احلديث بنيب ما بعد احلداثة يف 

 (.Rambatan ،7131 . ً،011حول العامل )الدوائر النظرية الطليعية 
 أفكار جان بودراير -2

يقدم بودراير ابلطبع عدًدا من "األفكار الكبري " )احملاكا ، الواقعية 
الفائقة، التبادل الرمزي، اإلغواء(. إهنا أفكار تظهر أن كل وعد يقف أمام 

كربى )مثل اختبار الزمن. ويتعامل بودراير ابلطبع مع القضااي االجتماعية ال
اخلصوم والسيطر  على وسائل اإلعالم(؛ أفكاره هلا آاثر على معظم، إن مل يكن  
كل، العامل االجتماعي. لذلك، ميكننا القول إن بودراير قدم نظرية اجتماعية، 
وإذا كان من املمكن قول ذلك عن بودراير، فيمكن ابلتأكيد أن يقال عن 

، Ritzer dan Goodmanاالخرى )( ومعظم مابعد احلداثة Jamesonجيمسون )
 (.110، ص. 3002

يقول بودراير إن وسائل اإلعالم ترمز إىل حقبة جديد  أفسحت فيها 
األشكال القدمية لإلنتاج واالستهالك الطريق لعامل جديد من االتصاالت. على 
النقيض من العامل القدمي )الذي قال بودراير إنه ينطوي على رموح شرس، 

األب األبوي(، فإن هذا الكون اجلديد مبين على أمناط من  ومعركة الطفل ضد
على ذالعالقات، وردود الفعل، واالتصال، وعملياهتا نرجسية وتنطوي دائًما 

 (.785، ص. Sarup ،7133تغيري األسطح )
بوداير فهو ال يرى فقط سيموالركوم ابعتبارها احنرافًا مبدًعا أو تشوًها أو 

يرى بودراير أيًضا أن سيموالركوم مل تعد مرتبطة بعامل  احنرافًا عن حقيقة املرجع.
الواقع الذي تشري إليه. يسمى هذا االنفصال الرمزي بني عامل الواقع والعامل 
الذي يشري إليه ابحملاكا . جيب فهم الواقع الرائع يف أدب ما بعد احلداثة على 

وذج الواقع األديب أنه منوذج حقيقي للواقع حىت بدون علم الوراثة الواقعي. إن من
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ما بعد احلداثة ليس متثياًل للواقع الواقعي، ولكنه إشار  إىل ما يتم متثيله 
(Anwar ،7138 .701، ص.) 

إن عامل ما بعد احلداثة يف بودراير هو أيًضا الواقعية الفائقة، حيث حتدد 
الفكر والسلوك، وحيث توفر وسائط الرتفيه واملعلومات  الشفر النماذج و 

صاالت جتربة أكثر قو  وجاذبية من املشاهد السطحية للحيا  اليومية. يف واالت
عامل ما بعد احلداثة هذا، يغادر األفراد "الصحراء احلقيقية" من أجل نشو  
الواقعية الفائقة وعوامل جديد  من أجهز  الكمبيوتر والوسائط والتجارب 

 (.Rambatan ،7131 . ً،011-010التكنولوجية )
( يف شرح جمتمع احملاكا  بواقعيته الفائقة 3051بودراير ) يستردم جان

تفسريًا اترخيًيا جييب على السؤال عن سبب حدوث شيء ما ابإلشار  إىل 
  (.711، ص. Suyanto ،7131تطوره التارخيي )اجلذور التارخيية( )

مّث إّن االفرتاضي، وإّن كان يعين اخليايل، هو يف الوقت نفسه ليس خياليا 
ه صدى ملموسا. والواقع االفرتاضي مل خيلق العوامل االفرتاضية، إذ قام  يف ألّن ل

ليتحول اليوم إىل ما يعرف (، simulation)ابدئ األمر بعملية احملاكا  والتصنع 
ابلواقع االفرتاضي. ويربز هذا التظاهر والتصنع للواقع االفرتاضي أّن الثقافة 

أو العلوم اخليالية الومهية، ( science fiction) السيربنية نشأت عن اخليال العلمي
أو التكنولوجي ( techno fiction)الذي أفرز بدوره التكنولوجيا اخليالية

االفرتاضي. أما من انحية العلمية، أّي على صعيد العلوم الصحيحة والفيزايئية 
أو مقص املادذ  ( no matter)حتديدا، فصار الكالم أكثر فأكثر عن الالماد  

(anti matter .) وهذا ابب ال يدخل يف اختصاصنا، فنكتفي هنا ابإلشار  إىل
 (.7131تساوقه الزمين مع والد  مفهوم الواقع االفرتاضي )احلّمسي، 

 
 



37 

 

 

 ( جان بودرايرsimulasiنظرية احملاكاة ) -ب
 (simulasiمفهوم احملاكاة ) -1

أن حيا  هناك رريقة أخرى يصف هبا بورداير حيا  ما بعد احلداثة وهي 
ما بعد احلداثة من خالل احملاكا  "حنن نعيش يف عصر احملاكا ". وفًقا لـ 

Kellner تؤدي عملية احملاكا  إىل إنشاء سيمولركا أو "إعاد  إنتاج األشياء ،
و/أو السياحة. وعندما يصبح التمييز بني العالمة والواقع غري واضح، يصبح 

التقليد. على سبيل املثال، من الصعب بشكل متزايد التعرف على أصالة 
يتحدث بودراير "احنالل التلفاز يف احليا  واحنالل احليا  يف التلفاز". أخريًا، إهنا 
حماكا  تصف شيًئا حقيقًيا، وهو األساسي الذي يسود. نصبح عبيدا 

، (Ritzer dan Goodman للمحاكا ، "اليت تشكل نظام حلقة ال هناية هلا"
 (.107، ص. 7112

(، مشكلة 3053) simulation ،semiotexeر جان بودراير عندما نش
( 1960)الواقع اليت أثريت مناهضة للواقع يف الرواايت روال فرت  الستينيات 

من القرن املاضي، أصبح خطاب سيمولركا والواقعية  (1970) والسبعينيات
واقع الفائقة قضااي اجتماعية معاصر . جتلب رواايت ما بعد احلداثة اليت تدمر ال

املبين اجتماعيًا شروط الواقع إىل ما بعد الواقع، أي أن ظروف الواقع تصبح 
أكثر من الالزم. لقد حطم األدب والعلوم والتكنولوجيا والفنون االتفاقيات 
حول الواقع وبدأت سؤااًل جديًدا عن الواقع: ما هو حقيقي وما هو غري 

 (.702، ص. Anwar ،7138حقيقي)
جمتمع ما بعد احلداثة املنظم من خالل احملاكا ، يصف بودراير ظهور 
واالتصاالت واملعلومات والوسائط سبًبا  شفر حيث تكون النماذج وال

لالنفصال اجلذري عن اجملتمع احلديث. مع احليا  ما بعد احلداثة املسكر ، 
تكون الذاتية جمزأ  ومفقود ، بينما تظهر جمموعة جديد  من التجارب، مما 
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، Rambatanت االجتماعية عفا عليها الزمن وغري ذات صلة )جيعل النظراي
7131 . ً،011.) 

ل الظواهر ، أو حتويأهم سبب إلنشاء عمليات احملاكا  حماكا . رمبا يكون
، هو أنه ميكن جعلها أكثر إاثر  من األصلية وابلتايل أكثر "احلقيقية" إىل حماكا 

 (.108، ص. Ritzer dan Goodman ،7112 جاذبية للمستهلكني )
يف عصر ما بعد احلداثة، ميكن حىت حتقيق أشكال خمتلفة من األحالم، 
والتريالت، والقصص اخليالية، واخليال، واخليال، واهللوسة اليت مل تكن تعترب يف 
السابق جزًءا من الواقع االجتماعي، يف الواقع نفسه من خالل احملاكا . حىت ما 

يتطلب ميتافيزيقيا أو تفكري ابلتمين أو أرض هو موجود يف العامل اآلن مل يعد 
األحالم، ألنه ميكن اآلن حتقيق كل شيء من خالل قدر  تقنية احملاكا  )أجهز  
الكمبيوتر(. احللم الذي قد يكون مستحيالً، مل يعد اآلن مستحيالً. أي خيال 

ي يصبح بعد ذلك شيًئا ملموًسا أو حمقًقا، سيتجاوز نفسه يف النهاية، مما سيؤد
 (.717، ص. Suyanto ،7131بعد ذلك إىل موت الواقع نفسه )

لكن الواقع حبسب جان بودراير، عندما ينتقل بفعل وسائل االتصال 
الواقع  صيتعن  صيتللواقع، وابلتايل فإن اإلعالم يقدم  صيتيصبح 

املوجود. وغليه ميكن لإلعالم هنا أن يكون منتجا للمعىن حبسب الفرضية 
دمها بودراير يف كتابه املصطنع اإلصطنع، من خالل ما يطلق األوىل اليت يق

عليه عامل زايد  الفاعلية. واملعىن حبسب بودراير هو قيمة، تعرف وفق نظرية 
املدخالت واملررجات لديفيد إيستون يف كتابه النظم السياسية املقارنة، أبهنا 

 (.7137 متثل أحد مرتكزات تفاعل النسق االجتماعي والسياسي )املصطفى،
 (simulasiاكاة )عناصر احمل -2

 (Tandaالعالمة ) (أ
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يف عصر اجملتمع ما بعد احلداثة، عاد  ما ترتبط العالمات دائًما 
ابألشياء، ولكن اآلن متت إزالة هذا االرتباط، حيث مل تعد العالمات 
تشري إىل الواقع. ما حيدث اآلن يف اجملتمع وما نفهمه هو "لعبة 

. العالمة مرتبطة فقط بعالمة أخرى، ومعناها موجود يف عالمات" كاملة
تلك العالقة. أصبحت العالمات اآلن جمانية وعادية وغري حمدد  متاًما 

 (.710. ص ،Suyanto، 7131ونسبية متاًما )
، كل ما ساسي يف علم السيميائية والتواصل( عنصر أsignعالمة )

)الشكل( واملدلول  ، ومها الدالحيتوي على معىن. وللعالمة عنصرين
انطباع ذهين عن شيء لفظي أو أو  صيتهو  (signifier))املعىن(. الدال 

، فإن تابة أو األشياء. ويف الوقت نفسه، مثل الصوت أو الكبصري
ة الداللأما ( هو مفهوم أو معىن جمرد انتج عن عالمة. signifiedاملدلول )

(signification) أي بطريقة معينة ترتبط هي العالقة بني الدال واملدلول ،
 .(710. ص ،Suyanto، 7131) الذهنية مبعىن ما صيتال

، وهذه العالقة هي اليت ستحل عالمةال وعالمة العالقة بني مرجع ال
مسألة الواقعية فوق. يتفوق اجلوار على الواقعية من حيث أنه يعيش فقط 

عية أعاله هو (. ما مييز الواقة، الصيغ، الشفر صيتعالمة )اللغة، اليف ال
عالمة. مبعىن الال واملدلول، ومل يتبق سوى أهنا تزيل العالقة الثنائية بني الد

)عبد  ، أصبح الرمز حقيقة واقعةتنفر الواقع. بدال من ذلك الشفر ، آخر
 (.72، ص. 7115هللا، 

 صيتالعاد  ما يدور جمتمع ما بعد احلداثة حول حماكا  وتشغيل 
 املواقف اليت تكون فيها الشفار والنماذج والعالمات، واليت تشري إىل

والعالمات هي األشكال احلاكمة للنظام االجتماعي اجلديد الذي 
 (.710. ص ،Suyanto، 7131حتكمه احملاكا  )
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Nama akun IG: citraetglo 

Sumber: (Citraetglo, 2017) 

يف ما أداي أرسيتا يف جملة سيموالركا بودراير  مثل التحليل الذي أجرته
بعد احلداثة متعدد  األبعاد: دراسة تصوير الطعام يف وسائل التواصل 

، أي عندما يتم استهالك كائن يف (Instagramإنسرتتغام )االجتماعي 
، فإن ما يتم الكائن صيتل املواهب اليت تدعم شكل رعام مع ك

. يبدو أن األرز المة" وليس الطعام نفسهجمرد "ع استهالكه يف الواقع هو
 صيتاألمحر مع األرباق اجلانبية املصاحبة يريد التعبري عن أن رافع ال

( @citraetglo استمتع حًقا ابجلو والطعام اجلاوي. يبدو أن القائمة )
@ والتعليق  صيتالكاملة لألرعمة اإليطالية املعروضة يف ال

marikitakemon نتمي إىل ربقة اجتماعية معينةه يتنقل للجمهور أن ،
، عليا. من خالل األشياء املستهلكةواليت تشري عادً  إىل الطبقة ال

، وجيد مكانه وجمتمعه كل فرد التسلسل اهلرمي اخلاص به  يكتشف
 (.01، ص. Arsita ،7132) اخلاص

 (Citra) صيتال (ب
، لكن ليس له وجود جوهري. لقد تغلب هو شيء مرئي للحواس

الذي أنتجته هذه التكنولوجيا اجلديد  على الواقع احلقيقي وأصبح الواقع 
مقنعة أكثر من احلقائق.  صيتالمنوذًجا مرجعًيا جديًدا للمجتمع. 

 (image) صيتال، ما يتم إنتاجه ليس سلعة بل ذلك، يف جمتمع حماكا ل
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، يتم تصويرها تبييض البشر ، على سبيل املثال أو توقع للسلعة. إعالانت
، لذلك يتوقع األشراص تبييض البشر  يف وقت قصري نسبيًاأهنا على 

الذين يستردموهنا أن تكون بشرهتم أكثر بياًضا مما هو معروض يف 
 .(712. ص ،Suyanto، 7131) اإلعالن

أن عملية احملاكا  هي  بودرايرهي اللغة. يؤكد  صيتالإحدى وسائط 
هي  صيتالاقع. منفصلة عن العامل املرجعي للو  صيتعملية جتعل ال

منوذج للواقع ال ميكن الرجوع إليه يف الواقع ألهنا أصبحت فائقة الواقعية. 
اخليال يف األدب هو جزء من أخذ العامل الكلي للواقع من خالل تكوين 

 (.111، ص. Anwar ،7137ما بعد الواقعية ) صيتال
نقال  صيتنقالعن  صيتوعليه يعترب بودراير أن العامل أصبح جمّرد 

بال  صيت، وأصبح العامل جمموعة من عمليات االصطناع والصيتن ع
صصلة أو عالقة )مرجعية( مع أصل حمدد يف الواقع، بل تكون عذع 

)عبد هللا،  ( هي املهيمنة والواقع حمجوب )خمتف(صيتاملصطنعات )ال
 (.35، ص. 7115

ما يسمى ابلواقع يف عصر ما بعد احلداثة مل يعد مستقرًا وال ميكن 
اعه إىل املفاهيم العلمية التقليدية. يتم "حماكا " اجملتمع يف عصر ما إرج

واخلطاابت اليت حتل  صيتبعد احلداثة بشكل متزايد، وخداعه، يف ال
 ،Suyanto، 7131بسرعة وعنف حمل التجربة اإلنسانية للواقع نفسه )

 (.715-712. ص
 تصي، بعنوان Catur Wuri Wijayantiيف مثال لتحليل يف جملة 

يف  UNSالطالب الذين يستردمون املركبات: دراسات ظاهرية لطالب 
، يوجد إعالن إلرارات ستردام مركبات الدراجات الناريةال صيتبناء 

الدراجات النارية حيث يتم وصف القبضة أبهنا قوية جًدا و ميكن أن 
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يتلف الطريق حىت عند فرملة الدراجة النارية. ميكن أن نرى بوضوح كيف 
احلقيقة واخليال يف هذا اإلعالن يف إعالن واحد ويعطي معىن أن  اندجمت
، وهو جعل املستهلكني ا اإلعالن هدف جيب حتقيقه ابلفعلوراء هذ

 مهتمني ابستردامه وشرائه. من هذا يتضح كيف يريد الناس تكوين
، ثل الرغبة يف إظهار جانب الذكور ، ممع املركبات اليت حيملوهنا صيت

، Wijayanti) از القيمة الفنية للدراجة النارية وما إىل ذلكوالرغبة يف إبر 
 .(31، ص. 7132

واجلسد، ويعمل على  صيتهلاذا فاإلعالم املعاصر إعالم حيتفي ابل
اجلدار الذي يصطدم به  صيتإبرازمها والتفتنن فيهما، لذالك أضحت ال

اجلمهور، فبني رتفض وبني متقبل، وبني جائر وحامل ليحقق نفسه  
ال حيا  وال إنسانية  صيت، من هنا حتول ابن آدم املعاصر إىل يتصكال

، تبعث هبا األضواء واهلواء االصطناعي، وغري صيتفيها، إىل جسد 
حتتفي ابإلستهالك واجلسد، هلذا  صيتذيلك، وهي ال تعدو أن تكون 

فاإلعالم املعاصر غدا معول للجماهري، وسوية تنرر ثباتنا إنسانيتنا وأمننا 
ي، ابعتباره يسعى إىل جعل كل ما هو متميز يفلت من حياتنا، النفس

 ا جسدا فقطصيتجيعلنا نعرتي، من ذواتنا اإلنسانية لنصبح ذواات 
 .(5)الزهراء، ص. 

 (Kodeالشفر  ) (ج
يف عدد من املناسبات يف أعماله املبكر ، استردم بودراير مصطلح 

املصطلح موجوًدا  "شفر " عندما راجع نظام اإلشارات. إذا كان هذا 
كمرادف للنظام، أو اللغة )اللغة، وفًقا لسوسور(، ففي أهم أعماله يف 

(، يصبح Symbolic Exchange and Death( )1970منتصف التسعينيات)
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مفهوم الشفر  مهًما بدرجة كافية حبيث يصعب ابلغ يف تقديرها 
(Lechte ،7113 .188، ص.) 

ظم مجيع أشكال وسائل اإلعالم ميكن اعتبار املدونة مبثابة قانون ين
اليت سيتم نقلها إىل اجلمهور. لذلك حنن حباجة إىل هيئة مكلفة 
ابإلشراف على وسائل اإلعالم اليت سيتم نشرها هبدف أال يصبح 
اإلعالم آفة لديناميات اجملتمع نفسه. إذا مل يعد عامل وسائل التواصل 

هناك الكثري من  ، فسيكونلاالجتماعي حمدوًدا من حيث توصيل الرسائ
، Xemandos) الوسائط اليت ستكمن يف إيصال رسائلها إىل اجلمهور

 .(35، ص. 7131
إن العالقة الوثيقة املوجود  بني اإلعالم واجملتمع تولد مدونة أخالقية 
منفصلة يف عامل السينما. تصبح مدونة األخالقيات بعد ذلك خيطًا 

ة من املتلقي إىل املصدر يف مشرتًكا سواء كانت التعليقات جيد  أو سيئ
 .(35، ص. Xemandos ،7131)نقل الرسالة يف الفيلم 

يف اجملاالت األخرى على أنه  سيميائيةقبل بودراير تطوير علم ال
موجود مسبًقا. ومع ذلك، ميكننا القول أن معىن الشفر  واضح متاًما: 

و شفر  الشفر  هو شفر  ثنائي يف التكنولوجيا، أو أجهز  الكمبيوتر، أ
الرقمي يف التلفزيون  الشفر احلمض النووي يف علم األحياء، أو 

، Lechteيف تكنولوجيا املعلومات ) الشفر والتسجيل، كما هو احلال يف 
 (.188، ص. 7113

يف عصر مل تعد فيه األشياء الطبيعية جدير  ابلثقة )كانت البنيوية أول 
كما مل حيدث من قبل،   حركة حديثة تتحدى مصداقية األشياء الطبيعية(،

جتعل الشفر  احملاكا  مهمة جًدا. احملاكا  والنماذج هي أمثلة على التكاثر 
كما هو مفهوم يف  اخلالص. نظرًا ألن الشفر  يسمح لنا بتجاوز الواقع
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، ص. Lechte ،7113عصر اإلنتاج، تظهر إمكاانت غريبة نوًعا ما )
181.) 

أن عصر الشفر  بدأ يف اخرتاق من الناحية االجتماعية، وجد بودراير 
الشبكات االجتماعية أبكملها. أحد األعراض هو اهنيار األضداد و 
"يصبح كل شيء غري مؤكد": اجلميل والسيئ يف الشفر ، اليسار واليمني 
يف السياسة، الصواب واخلطأ يف اإلعالم، املفيد وغري اجملدي على 

ا ، كل هذه تصبح قابلة مستوى األشياء، الطبيعة، والثقافة، يف احملاك
 (.182-181، ص. Lechte ،7113للتبادل )

، واليت تشري يف حتليل ال يزال مرتبطًا ابلعالمات الشفر يف حتليل 
. يف جملة كن نقله للجمهور من خالل العالماتأكثر إىل ما مي الشفر 

Adya Arsita أوضح أن التصوير الفوتوغرايف خيلق أكواد وأوامر زائفة ،
اجليد  مع تقدمي رعام  صيتابلعالمات. سيتم أيًضا اعتبار ال للتالعب

يف جمتمع راقي. ميكن  صيتجيد "ذات قيمة عالية" حبيث تضع مالك ال
من قبل شرص يكافح بنشاط لتعلم  صيتاحلصول على نتائج جيد  لل

التصوير على الرغم من أن معدات التصوير اليت يستردمها بسيطة فقط. 
ب تقدمي الطعام اجليد بواسطة شرص يعرف القراء  غالًبا ما يتم ترتي

يتم  املرئية اليت صيتوالكتابة يف تصميم الطعام. قد تتعارض ال
، مما يؤدي إىل عدم وضوح الطبقة واملكانة استهالكها مع الواقع احلايل

، ص. Arsita ،7132) االجتماعية يف عامل وسائل التواصل االجتماعي
01.) 
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 نوع البحث -أ
كان هذا البحث من البحث الكيفي و الوصفي. يكون البحث وصفيا ألن  

تقدمي البياانت و حتليلها على رريقة وصفية. ويكون هذا البحث كيفيا ألن هذا 
 لل العمل األديب. البحث ال أيخذ البياانت مباشر  يف امليدان ولكنه حي

 مصادر البياانت -ب
 هناك نوعان من مصادر البياانت املستردمة يف هذه البحث ومها:

 مصدر البياانت األساسية -1
لبياانت هذا البحث هو فيلم "كفرانحوم" لنادين املصدر األساسي 

، هذا الفيلم من 7135سبتمرب  71دقيقة ونشر يف  371لبكي ومدته 
 لبنان.

 ياانت الثانويةمصدر الب -2
أما مصدر البياانت الثانوية هي الكتب واجملالت واملقاالت والعديد من 

 الدراسات اليت ترتبط بنظرية سينوالسي وصناعة املعىن جلان بودراير.
 طريقة مجع البياانت -ج

 أما رريقة مجع البياانت يف هذه البحث هي كما يلي:
 رريقة املشاهد  -1

ابستردام نظرية احملاكا  لـجان  كفرانحوم شاهدت الباحثة فيلم (أ
 بودراير.

للعثور على البياانت اليت تتناسب مع نظرية احملاكا   راقبت الباحثة (ب
 .رجلان بودراي

 رريقة السماع -2
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طيات ابستردام الباحثة إىل احلوار يف فيلم كفرانحوم لتجد املع تستمعا .أ
 .نظرية جان بودراير

 رريقة الكتابة -3
 كفرانحومالبياانت اليت مت احلصول عليها من فيلم   سجلت الباحثة (أ

 ر.ان بودرايلنظرية جوفًقا 
 البياانت حتليلطريقة  -د

اليت حتتوي  Miles dan Huberman ولتحليل البياانت استردمت الباحثة رريقة
 استرالص النتائج. ،بياانتالعرض  ،تقليل املعلوماتعلى ثالثة أمور وهي: 

 عملية تقليل املعلومات قامت الباحثة ابخلطوات:ويف  -1
 العالمةبياانت من فيلم كفرانحوم حتتوي على المجعت الباحثة  (أ

 والشفر  من منظور جان بودراير. صيتالو 
والشفر  من  صيتالت الباحثة البياانت اليت تضمنت العالمة و مجع (ب

 .منظور جان بودراير
 لنهائية من القو  اليت حصل عليها.قامت الباحثة بعمل النتيجة ا (ج

 ويف عملية عرض البياانت قامت الباحثة ابخلطوات: -2
ياانت اليت مت تضمينها يف العالمة الب ت الباحثة البحث ومجعتأعاد (أ

 يف فيلم كفرانحوم. والشفر  صيتالو 
والشفر   صيتالميزت الباحثة بني البياانت اليت حتتوي على العالمة و  (ب

 كفرانحوم.  يف فيلم
 الباحثة قادر  على وصف أي بياانت مت احلصول عليها. (ج

 ويف عملية استرالص النتائج قامت الباحثة ابخلطوات: -3
 .والشفر  صيتالالعالمة و استعرضت الباحثة جتميع  (أ

 قامت الباحثة بعمل وصف لكل البياانت اليت مت احلصول عليها. (ب
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 ل وصف.قامت الباحثة بعمل ملرص لك (ج
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

ويف هذا الفصل سيصف الباحث شيئني. األول يتعلق ابلفيلم والثاين يتعلق 
 ابلتحليل. ها هو التفسري:

 

ين لبكي. كفرانحوم مأخوذ من نادفيلم كفرانحوم عو أحد األفالم اللبناين ل
  ، استلهمت اندين لبكي من حياسية وتعين الفوضى. يف هذا الفيلماللغة الفرن

، وحتديداً يف بريوت. اندين لبكي حزينة جًدا لرؤية األرفال الذين يعيشون يف لبنان
حالة األرفال الذين ال يستطيعون احلصول على حقوقهم كطفل. كما زارت اندين 

الذين كانوا يف خميمات الالجئني، وسجون األرفال، ومراكز  اللبكي األرف
 ، وكذلك بعض األحياء الفقري  اليت مل تتم صيانتها جيًدا.االحتجاز
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يف هذا الفيلم حيكي قصة رفل يدعى زين تطالبه الظروف أبن ينضج حيث ال 
 سنة 37حيصل على حقوقه كطفل. حيث يتعني على هذا الطفل البالغ من العمر 

 يعمل جبد لدعمه وإعالة إخوته. يعيش يف فقر مع والديه وإخوته. أن
ه من ، يف يوم من األايم أتيت مشكلة حيث تتزوج أختالوضع األسري غري متوقع

، يهرب زين ألنه يشعر ابلذنب ألنه ال يستطيع السعد وفشل زين يف مساعدهتا
، سحرامسها  توقع. مت تزويج شقيقة زين الصغرى، إنقاذ أخته من موقف غري م

، لذلك تزوجت سحر من ا غري قادرين على إعالة أرفاهلماا أهنمألن والديهما شعر 
 صاحب احملل حىت تتحسن حيا  سحر وتتمتع هبا. اسعد

، وعرض العامل على التقى زين أبحد العمال املهاجرين، يف الطريق أثناء هروبه
يف منزل املهاجر.  ا تعيش، تريد رعاية رفلها بينمداًل من ذلكزين البقاء معه. وب

يه ، تعرض زين لفضيحة جنائية )رعن أسعد بسكني( لذلك مت توجيف أحد األايم
، على األقل انتظرت االهتام إىل زين بسبب معاملته، ولكن ألنه كان ال يزال قاصرًا

د صاحب احملل عأسسنة. قضية زين اجلنائية كانت رعن  37التهم أن يبلغ زين 
 .الذي كان يعمل فيه

، خالل احملاكمة أراد زين مقاضا  والديه مر  أخرى بعد قبول زين للمطالب
، ملا كنت يف العامل. ألنه من وجهة نظر زين، لو مل أكن قد ولدتألهنم أجنبوا زين 

، بسبب والدّي وأان  أكن ألواجه أي صعوابت يف حياتهقد فعلت شيًئا شنيًعا ومل
مصدر متاعب يف ديه مصدر دمار و هناك وفعلت الفضيحة. يشعر زين أبن وال

، لكن أسفه الوحيد  دم زين على األخطاء اليت ارتكبها، مل ينحياته. يف حماكمته
 كان عندما مل يتمكن من إنقاذ أخته سحر.

صيغ من خالل حتليل البياانت اليت  1يف هذا الفصل الفرعي، أجب عن  
أيخذ الباحث  . ويف عملية حتليل العالمةالشفر و  صيتتشمل العالمات وال
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أيخذ الباحث البياانت من احلوارات  صيتالبياانت من ملصق الفيلم، ويف حتليل ال
أيخذ الباحث من الشرصيات يف  الشفر واملواقف يف الفيلم، بينما يف حتليل 

 الفيلم.
 

 فيلم كفرانحوم العالمة يف -1
من ملصق الفيلم، كما هو مذكور  ةالباحث تأخذ العالمةيف حتليل هذه 

امللصق له معناه اخلاص. كل تفصيل موجود يصف قطعة من أعاله يف 
، سيقدم الباحث مقارانت من دراسات القصة من الفيلم. يف هذا التحليل

 .أخرى ذات وجهات نظر خمتلفة

 كتابة كشك مطبخ ابدانج  3الرسم 

، كشك يبيع الترصصات اإلقليميةن ال، يرمز إىل أط احلرف أعالهمن من
بسقف  والكتابة العالمةأحدها كشك رعام ابدانج. دائًما ما يتم ترميز 

شكل  ، ويتكونمنزل ميناجنكاابو التقليدي، أو ُيسمى أيًضا منزل جادانج
، وشكل احلروف مطابق لشكل املنزل احلروف مثل شكل منزل تقليدي

 .(005، ص. Afriwan, dkk ،7173) gonjong gadangالتقليدي. منزل 
 ماركة الشامبو كتابة  7 الرسم
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 لشامبوماركة ا كتابة  7 الرسم

له معىن كالسيكي، جديد، خوف، اكتئاب، غضب، موت )تقليد 
غريب(، ذكاء، مترد، غموض، ال شيء، حديث، خوف، أشياء دنيوية، 

أنيق، شرير، جاد، يتبع االجتاهات االجتماعية، فوضى، رمسي، أنيق، غين، 
 .(311-، ص. أKuspiyono, dkk ،7130) ، مهينوحد ، حزن

 1.1البياانت 

 ملصق فيلم كفرانحوم 1 الرسم

مع منط ، لنلِق نظر  على منط خط العنوان. يف منط اخلط ميكن رؤيته أوالً 
، مثل إظهار الغموض والكآبة والعمى والشر. الذي يتم سحبه ألسفلاخلط 

ود له معىن الظالم والعنف يف حني أن أسلوب اخلط املكتوب ابللون األس
، سيستنتج اجلميع ابستردام منط اخلط هذا ، فإن كتابة العنوانواخلوف

، ويصف حيا  مليئة الفيلم له معىن قصة عميق للغاية ابلتأكيد أن
، حيث ال ختضع من حيث معىن العنوان، أي الفوضىب. وأيًضا ابلتجار 

، مما والديهم دون أي توجيه من والديهمحيا  األرفال هناك إلشراف 
 يسمح ألبنائهم بفعل كل ما يعرفونه. 
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ف العالمات املوجود  يف منط اخلط يف العنوان هلا معىن الغموض واخلو 
 والظالم والعنف وجتارب احليا .

 بومي مانوسياملصق فيلم  0 الرسم 

بتصميم كامل ومليء ابلعناصر  Earth of Manيُعرض ملصق فيلم 
 ( Minke) مينكي ، وهي القصة. إبراز الشرصية الرئيسيةاملوجود  يف

املوجود  يف وسط التسلسل اهلرمي يف الزاوية اليسرى العلوية حبجم جزء أكرب 
املوجود  على ميني  ( Annalies) اآلخرين. مث هناك شرصية أانليسمن 

مينكي مع جزء أصغر من مينكي ولكن أكرب من اآلخرين. الشرصية 
 ( ىغشه خىفرسرقرا) الثالثة واملهمة أيًضا يف القصة التالية هي نياي أونتوسوروه

 Burhan dan) الذي هو أقل قليالً إىل ميني حوليات. كتعزيز للجو مر  أخرى

Anggapuspa ،7173 .701، ص.) 
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 2.1البياانت 

 ملصق فيلم كفرانحوم 8 الرسم

لصيب مراهق حيمل شقيقه األصغر على لوح تزجل  صيتيوجد يف امللصق 
، ميكن أن نستنتج أن هناك ولًدا  إانء حلمل أخته. يف هذ امللصقبوضعه يف
اجات أخيه األصغر. حىت يف ه زين حياول دعم وحفظ وتلبية احتيصغريًا امس

، قيل إنه ليس أخته فقط بل العائلة اليت تعيش معه وإخوته وأقاربه من الفيلم
حوله. لذلك من الصعب جًدا على زين أن تعيش حيا  مل تنضج بعد مبا 

 يكفي لتكون عامالً جمتهًدا.
وبة ابملباين الشاهقة ترمز إىل أن إن أجواء املدينة اهلادئة للغاية املصح

املدينة مليئة ابلناس ولكنها خالية من التسامح. خاصة التسامح مع حقوق 
األرفال الصغار اليت جيب أن حيصل عليها سواء من أسرته أو من البيئة 
احمليطة. اندرًا ما ينظر األشراص الذين ينتمون إىل الطبقات العليا وحىت 

ن هم يف ، مثل دائر  زين الذيبيئة ثرية إىل أسفل ن ينتمون إىلأولئك الذي
، ولكن أيًضا من حيث أمس احلاجة إىل املساعد ، ليس فقط ماداًي أو مادايً 

التعليم لتعليم األرفال حىت يتمكنوا من التفكري فيها املستقبل. ولكن ما هي 
الظروف  ، اليت تتطلبهاواجهة احليا  اليت يعيشوهنا اآلنالقو  اليت ميتلكوهنا مل

 لتنضج.
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العالمة املوجود  يف امللصق هي أن زين تتجه حنو املراهقة من خالل 
 مواجهة العديد من اختبارات احليا .

 فيلم كفرانحوم يف صيتال -2
، أيخذ الباحث من احلوار وكذلك املوقف الذي صيتل لليف هذا التحلي

خلمس هي كل ما هو مرئي للحواس ا صيتيف الفيلم. ال صيتيظهر وجود 
 ولكن ليس له معىن أساسي أو حقيقي.

 
  1.2 البياانت

)حدث هذا املشهد عندما أجرى زين فحصًا يف السجن، واجتاز اختبارًا 
جسداًي، لكن مل يكن لديه بياانت شرصية كاملة، كما مل يتم تسجيل 

 شهاد  ميالده يف بلده، مما جعل عملية الفحص صعبة(
 : أعلى رأسك ارفع  ربيب

 37أسنان رفولية ، ميكنين أنه يبلغ من العمر  لديه ليس
 (.11.81-11.11) سنة 31أو 

 

بني حديث الطبيب مع حارس السجن.  صيت، توجد 3يف البياانت 
حيث مت التأكد من أن عمر زين كبري مبا يكفي ليقضي عقوبته يف قضيته 

ه، لذي ال يتطابق فيه وجه زين وعمر يف احلوار هي املكان ا صيتاجلنائية. ال
ين تبلغ من ، يعتقد الناس من حوهلا أن ز ألن زين ليس لديها شهاد  ميالد

، أعلن أن زين تبلغ سنوات، ولكن بعد خضوعها للفحص 31العمر حوايل 
. ألنه يتضح من أسنان زين أنه مل يعد هناك سنة 31أو  37من العمر 

  أسنان لبنية بعد اآلن.
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، يتسم بغياب اهقأن زين رفل جتاه مر  وه 3.7ار يف حو  صيتال
 األسنان اللبنية.

 
 2.2البياانت 

 : احملاكمة مفتوحة اي زين احلاج. قاضي حماكمة
 انزعوا األصفاد وقدموهم لألمام.

 سليم وسعاد احلاج
 : نعم سعاد

: السجني املتهم جاء بدون قيود. كما يقدم حماميته  قاضي حماكمة
ممثال اندين العامل. كما قدم املتهم سليم وسعاد احلاج 

 (.18.08 -18.15) مبحاميهما سعيد اتمر

 
عندما مثل زين ووالديه  صيت، مت العثور على ال هذه البياانت الثانيةيف

يف هذا احلوار  صيتأمام احملكمة بسبب قضية زين اجلنائية. تنعكس ال
دين خبيبة أمل كبري  ، يشعر كال الوالاؤهم مجيًعا يف احملكمةعندما يتم استدع

عان إلقاء اللوم على زين ، لكن كال الوالدين ال يستطينمن سلوك زي
، مل ا بسبب قرارمها. يف وقت احملاكمة، يشعر كال الوالدين أيضً ابلكامل

، بسبب خيبة أمله من  التواصل مع والديه على اإلرالقيرغب زين يف
  سلوك والديه جتاهه وجتاه شقيقه.

 أن زين شرص مسؤول. هو 7.7يف احلوار  صيتال
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 3.2لبياانت ا

يونيو وما زلت تقضي  38لقد مت القبض عليك يف  : قاضي حماكمة
 عقوبتك منذ ذلك احلني. هل تعرف ملاذا؟

 : ألنين قتلت كلبًا بسكني  زين
 : تقصد رعن شرص ما؟ قاضي حماكمة

 (.12.38-12.11) : نعم ، وهو كلب  زين
 

حلديث بني دث أثناء االيت حت صيتيف هذا احلوار الثالث يوضح أن ال
رالقا بسبب األخطاء اليت ، حيث ال يشعر زين ابلذنب إالقاضي وزين

يقه سحر من الزواج ، لكن زين حزين جدا ألنه مل يستطع إنقاذ شقارتكبها
يشعر زين أن أسعد يشعر أبمل سحر فيطعن أسعد ابلسكني. مل من األسد. 

 العامل. يعد إبمكان زين وصف أسعد ابإلنسان ألنه جعل سحر ترتك هذا 
 رفل هادئ يف مواجهة كل شيء وقوي. هو 1.7يف احلوار  صيتال

 
 2,2البياانت 

 : اريد صندوقني ترامادول   زين
 : جيب أن تكون هناك وصفة ربية ملن؟  الصيدالين

 : ألمي   زين
 : أمل أيت مبفرده؟  الصيدالين

 : أجرى عملية جراحية يف بطنه.   زين
 7يف الصيدلية 

 ظهره: كسر    زين
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 : هل هذه وصفة ربية من الطبيب؟  الصيدالين
 : نعم   زين

 : ملاذا مل أييت والدك؟  الصيدالين
 (.15.78-12.83) : مشلول   زين

 
ء دواء الستردامه يف ، رُلب من زين الذهاب إىل صيدلية لشراذات مر 

استعداد للكذب ، عن رريق صنع وصفة مزيفة. كان على غسل املالبس
، لقد فعل ذلك رواعية ألن والديه أمروه بذلك. كان لدواءللحصول على ا

لدواء موصوفًا من قبل الصيديل يطلب منه دائًما التأكد مما إذا كان هذا ا
دواء فقط، وملاذا ، وكذلك سبب عدم قيام والديه بشراء الربيب أم ال

الوارد   صيت، يكذب زين مع ذريعة أن والديه مريضان. والرفله. ومع ذلك
، وأن وضع الذي مير به مع الوضع احلايلوار هي حيث ال يتماشى اليف احل

، لكن زين كذب يف الواقع بقوله إن والديه يزاالن يف حالة جيد والديه ال 
 مريضان. 

 زين املطيع ألوامر والديه. هو 0.7يف حوار  صيتال
 

 1.2البياانت 

-70.01) : نظفي أمحر شفاهك تبدين ساحر  بفستان  زين
  70.81.) 
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زين غاضبة جدا من أخته سحر ألهنا مجيلة جدا ومغطا  أبمحر شفاه 
يف احلوار هي املكان الذي يغضب فيه زين بشد   صيتشديد االمحرار. ال

هبا والديه دون أي رفض. ومع  من سحر ألنه يطيع كل األوامر اليت خيربها
  ، مل يستطع زين إظهار غضبه جتاه أخته احلبيبة سحر.ذلك
 أن زين إنسان صبور. هو 8.7يف احلوار  يتصال
 

 2.2البياانت 

 

(
7
8

(78.31-78.11) 
 

ويها مأخوذ  من املوقف والظروف اليت حيت صيت، الأعاله صيتيف ال
، حيث ه كان عندما استوىل أسعد على سحرالفيلم. املوقف الذي رمس

تزوجت سحر من األسد. عندما جاء والدا األسد إىل منزهلما كانوا سعداء 
كانت على سحر. لكن من بل وسعداء ألهنم أزالوا بعض أعباء احليا  اليت  

يعيش و ، فهم حزينون أيًضا ألن أحد أبنائهم جيب أن يرتكهم انحية أخرى
حيب سحر ، الذي مع شرص جديد. عالو  على ذلك، ال بد أن زين
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، شعر ابلدمار الشديد والوحد  الشديد . كان ويقرهبا أكثر من اآلخرين
، لكن اآلن كان عليه أن يفقد ل شيًئا دائًما مع سحر يف كل شيءيفع

 شقيقه احلبيب. 
 أن زين شرص صعب املراس. هو 1.7يف احلوار  صيتال
 
 2.2ت البياان

: لكن ال بد أن تكون هناك عناكب يف زيك أم  زين
 صراصري صح؟

: لست حباجة إىل عنكبوت ، أان كافاردام. ملاذا احتاج  راكب احلافلة
 عنكبوت؟ تفهم؟ أان كافاردام.

 : هل لك عالقة ابلرجل العنكبوت؟  زين
 : عالقة؟ أان ابن عمه. راكب احلافلة

 : هل أنت ابن عمه؟  زين
 11.08) : ابلطبع أان ابن عمه. تذكرين اي ابن عم افلةراكب احل
  -10.71.) 

 
، يغضب زين ويهرب من ال عنيف مع والديه بشأن زواج سحربعد جد

املنزل. حاول دعو  سحر للذهاب معه لكن والدته منعت سحر من 
زين. عند وصوله إىل احلافلة، فكر يف ما حدث. بعد فرت  الذهاب مع 

، نظر زين إىل الرجل جل عجوز يرتدي سبايدرمانهناك ر ، كان وجيز 
، لكن اجلد أجاب إبجابة . سأل زين اجلد على الفورز هبدوءالعجو 

يف هذا احلوار هي عندما يضطر اجلد إىل مواسا   صيتمضحكة للغاية. ال
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، على الرغم من أنه يتحمل يف الواقع عبًئا ثقياًل للغاية نبهالطفل الصغري جبا
من كل قلبه كان يشعر ابألسف الشديد لرؤية رفل صغري يف احليا . ولكن 

ال يعرف إىل أين يذهب. ما يراه اآلخرون ال يتماشى ابلضرور  مع ما 
  حيدث له يف هذا الوقت.

، الشرص الذي يتفهم حًقا ظروف زين هو 2.7يف احلوار  صيتال
 اآلخرين.

 
 8.2البياانت 

 : ما امسك؟  ميسون
 : ابراهيم  زين

 من هو؟: و   ميسون
 : امسه اسعد وانت؟  زين

 : ميسون. هل قابلته أو استردمته للتسول؟  ميسون
 : هو اخيت  زين

 : ليس مثل هذا  ميسون
: كنا يف األصل من السود مثله ، ومع مرور الوقت ،   زين

 (.13.11.88-13.11.11) تغريان

 
نت ، اليت سك(Yonas)، والد  يوانس(Rahil)يبحث عن رحيل بينما كان

، لكنه مل (Yonas) أسربو ، إىل مكانين للعيش معه. نظر إىل السوقز 
يتمكن من العثور عليه. خرج من السوق والتقى بفىت سوري كان يبيع 
املناديل. يطلب زين املساعد  لفتح غطاء زجاجة املشروب الذي حصل 
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عرفه زين ال يذكر يف هذا احلوار هي أنه عندما ي صيت. الأسربوعليه من 
، لكن الصيب آخر بداًل من ذلك، بل يذكر اسم شرص حلقيقيةهويته ا

السوري يصدق فقط ما يقوله زين. كذب زين أيًضا أن يوانس هو األخ 
، لكن ر لزين. من حيث شكل اجللد والشعر، مها خمتلفان ابلفعلاألصغ

األرفال السوريني ما زالوا يؤمنون به ألن األرفال السوريني يصدقون ما 
  يف ذلك الوقت.يرونه أمامهم 

 ، الشرص الذي يتالعب هبويته.زين هو أن 5.7يف احلوار  صيتال
 فيلم كفرانحوم الشفرة يف -3

حتلياًل لكل شرصية يف فيلم   ةخذ الباحثأت الشفر  هذه يف حتليل
شرصية  ، يف هذه املناقشة سوف أيخذ الرسالة اليت تنقلها كلكفرانحوم

 ، وفيما يلي شرح:للدور الذي يلعبه
 
 3.1بياانت ال

 زين الرافعي )زين(

 ملصق فيلم كفرانحوم 1 صور ال
 

، ة الرئيسية يف فيلم كفرانحوم هذاشرصية زين هي الشرصي
حيث يعترب زين رفاًل صغريًا رُلب منه مواجهة حيا  قاسية للغاية. 

خالل القيام بعمل شاق بدءًا من كونه العمود الفقري للعائلة من 
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لدعم إخوته الصغار. يقوم زين دائًما بكل ما يلزم لتلبية احتياجات 
دائًما املعكرونة  ، جيلبذلك احتياجات والديه. عندما يعملإخوته وك

، والسجائر سريعة التحضري، واخلبز، واألرعمة الرربة، واخلضروات
 ألمه.

كايف للتجول يف ، كان لدى زين الوقت العندما غادر زين املنزل
، وبعد ذلك كان لديه أيًضا وقت ن للعيش فيهاملدينة حبثًا عن مكا

، ورأى رحيل (Eutopianللذهاب إىل امللعب هناك والتقى برحيل )
يعمل هناك ورلب من رحيل. العمل مهما كانت وظيفته لكسب 

 الرزق بنفسه.
يعيش زين أخريًا مع رحيل بشرط أن يرغب زين يف رعاية رفل 

ين. ، يرتك ابنه )يوانس( مع ز ودل. عندما يغادر رحيل املنزل وال يعرحي
، ألن يوانس كان أقل من عام وكان ذات يوم عاىن يوانس من اجلوع

، وجد زين أخريًا املال حىت ال يزال يشرب حليب األم واحلليب أيًضا
من شراء احلليب ليوانس. ومع ذلك، عندما حصل على  يتمكن
س حىت يف شربه ألنه اعتاد على شرب حليب ، مل يرغب يواناحلليب

 أمه.
نار  ، ويذهب إىل املين أن جيد راحيل وأيخذ يوانس معهمث قرر ز 

، ويسأل املالك ولكن رحيل ليس )سوق األحد( حيث يعمل رحيل
)صاحب املتجر الذي غالًبا ما  أسربوهناك أيًضا. مث نظر إىل متجر 

مل جيد رحيل ذاهًبا إىل  أسربويساعد رحيل( وسأل عن مكانه ولكن 
لكن اهلاتف مغلق. يف رحيل االتصال بـ أسربوهناك أيًضا. حياول 
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النهاية توقف للبحث عن رحيل عندما خرج من السوق قابل ابن 
 سروح املسمى ميسون. يبدأ مبصادقة ميسون.

، وكان على ليس ذلك فحسب، فقد اعتىن جيًدا جًدا بيوانس
 لى توفري الطعام ليوانس. يف اليوم التايلاستعداد للعمل ليكون قادرًا ع

، وحتدث عما إذا كان إبمكاين التقى ميسون مر  أخرى يف السوق
، مث رلب من ميسون مساعدته. على مساعد  مثل السورينياحلصول 

، وذهب ن حصل فيه السوريون على املساعد أخريًا ذهب إىل مكا
، ا. حصل عليهاعض الطعام أيًضا هلمهناك ورلب اللنب من يوانس وب

مث عاد إىل املنزل. لدى زين حلم أن يكون قادرًا على الذهاب بعيداً 
 عن مدينة بريوت.

يف اليوم التايل حاول جين األموال عن رريق صنع اخلمور 
ابستردام خمدرات مثل الرتامادول مث ابعها جرعة واحد  مقابل 

ر  جنيه. شعر زين أنه حصل على ما يكفي من املال ملغاد 3111
 بريوت.

أيًضا  أسربو، ساعده كيف ميكنه اخلروج من املدينة  أسربوسأل 
، لكنه احتاج إىل بعض املستندات. مث يف احلصول على جواز سفر

 .أسربوعهدت زين إىل يوانس لشركة 
، لكن بداًل من ذلك تلقى اد إىل منزله إلحضار بعض امللفاتع

ب من ا جًدا مث اقرت ، وكان غاضبً خبارًا عن وفا  أخته املسما  سحرأ
 ، بطعنه ابلسكني. ال يريد زين أن متوت أخته.زوج سحر، السعد
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، كانت ين أخريًا بتهمة رعن األسد بسكنيمت القبض على ز 
جرمية. مت وضعه يف السجن مع أشراص ارتكبوا جرائم أخرى. بعد 

 ذلك مت نقل زين إىل سجن رومية حيث كان سجن القاصرين.
أنه شرص، وجمتهد،  هوشرصية زين  والرسالة اليت تنقلها

، لديه روح وقلب أيًضا. يف هذا الدور الذي يلعبه ، ولطيفوحنون
مع  قواين للغاية ملواجهة كل جتربة يف احليا  أتيت إليه. جيب أن يتحمل
، من اآلابء الذين يعاملونه بقسو ، مثل الضرب والصراخ على زين

مستعًدا ملواجهة   ، وسيكونذه العاد  سوف تتشكل عقلية الطفله
 كل اختبار يصيبه يف حياته. حياول زين أيًضا احلفاظ على الثقة اليت

، ويبذل زين قصارى جهده لرعاية حصل عليها من رحيل لرعاية ابنه
، وسوف يفعل أي شيء راملا وانس جيًدا. زين رفل صبور للغايةي

 جيد وميكن أن يساعد حياته وحميطه.أنه 
 

 3،2بياانت ال
 يفريو )رحيل(جوردان ش

 ملصق فيلم كفرانحوم 2 صور ال 
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لذي مينح زين مكااًن ، وهو ا(Eutopian)زين مهاجر من يوثوبيا 
، عندما ال يعرف زين أين تذهب وأين تعيش. رحيل يدعو لإلقامة فيه

ن مرافقة زين بسعاد  للعيش معه. بينما كان رحيل يعمل رلب من زي
يف كل  يوانس والعناية به. رحيل سعيد للغاية برؤية يوانس مع زين.

 ، وجد أن االثنني كاان انئمني بسرعة.مر  يعود فيها إىل املنزل
، وهو موجود يف حد املهاجرين الفارين من يوثوبيارحيل هو أ

بريوت ألنه ترك حبيبته بريوت وليس لديه بياانت شرصية. ذهب إىل 
ولد فيما بعد.  وكان خيشى أن يؤذي حبيبها رفله إذا ،ألنه حامل

، عن للعمل معه، كان دائًما ما يصطحب ابنه قبل أن يقابل زين
 رريق إخفاء ابنه سراً يف احلمام.

لطلب املساعد  يف صنع بطاقة هوية  Asproيذهب رحيل إىل 
دوالر.  3811ولكن بسعر  Asproعن رريق تزوير هويته. وافق 

، وسأل Asproات مر  على الشروط اليت وضعتها اعرتض رحيل ذ
Aspro بنك أيًضا عما إذا كنت تعرتض على أنه ميكنك استبداهلا مع ا

، لذا سيظل يدفع ابملال الذي لديه. يوانس. لكن رحيل ال يريد ذلك
 وقًتا ملد  أسبوع واحد. يوافق رحيل. Asproومينح 

من رؤسائه ، يطلب أجرًا رحيل، الذي يعمل يف وظائف خمتلفة
ويبحث أيًضا عن إضافات حىت يتمكن من احلصول على بطاقة 
هويته. لكن املال الذي حيصل عليه ما زال يفتقر لذلك يبيع شعره 

التايل ذهب إىل مكان لكسب املال، مثل بيع  لصالون. يف اليوم
نما مل يكن لديه بطاقة هوية ، وعندما كان هناك متت مدامهته. بينفسه
 ض عليه واحتجازه.، مت القبمقيم
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، فهو دائًما يتذكر زين حزين جًدا جًدا لرتك ابنه مع زينإنه 
عبء على رحيل ون حياهتم بدونه وكيف سيأكلون. وابنه. كيف ستك

 أن يفكر.
أثناء وجوده يف السجن مسع ضباط ينادون اسم زين احلاج رحيل 
وهم يصرخون فأين ابين يوانس؟ حني تبكي. لقد شعر ابألسف على 

طفل الذي كان جيب أن يكون مبفرده يف املنزل دون أن يعتين به ال
 .أسربوأحد. على الرغم من أن ابنه قد عهد إىل 

مجيع ، متت إعاد  لبياانت عن املهاجرين من إثيوبيابعد مجع ا
، ا رحيل زين للعيش معه يف يوثوبيا، ودعمهاجري يوتوبيا إىل أوراهنم

 م.وكم كان زين سعيًدا بدفء رعاية األ
 اة رحيل هي أهن، الرسالة املنقولة من شرصيالشفر يف حتليل 

، حيث إهنا أم تعمل جبد. إهنا تقوم بكل العمل بعيًدا عن زين تليس
فهي دائًما ما  إلعالة نفسها وأرفاهلا. وهي أيًضا أم حمبة للغاية ،

، ألنه من املستحيل ترك رفلها يف املنزل أثناء أتخذ رفلها للعمل
، واعترب أن زين مثل أنه أحضر رواعية زين للعيش معها عمله. كم

، شعر زين أنه وجد منزاًل جديًدا ابنه. عندما كان يعيش معه شعر
وكأنه يعامل األرفال بلطف من قبل والديهم. ألن رحيل يهتم بزين 

 بصدق شديد دون أن يتوقع شيًئا مقابل ما يفعله.
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 3،3بياانت ال
 كوثر احلداد )سعاد(

  ملصق فيلم كفرانحوم 5 صور ال  
  
، وهي شرصية أم صارمة للغاية يف سعاد هي والد  زين 

دائما ما تعتمد أسلوب تربيتها ولكنها أيًضا تتمتع بقلب رقيق جًدا. و 
 . األم دائما ، وتعترب العائل الوحيد يف األسر على زين يف وضعها

 توبيخ زين وتطالب زين بفعل كل شيء.
، بعد العمل زين دائما حيصل على سعاد دائما ما يدخن 

عمله. عندما كان زين يف احملكمة، كانت سعاد  السجائر من مكان
ابلفعل منزعًجا جًدا من  ، الذي كانتدافع عنه دائًما، لكن زين

 ا تكرهين كثريا زين؟.، كان يكرهه ابلفعل. سألت األم ملاذالشرصني
، زين كسول جدا ملقابلة ندما تزور سعاد زين وهو يف السجنع 

والديه. خترب األم زين أنه سيكون له أخ آخر سواء كان بنتا أو فىت. 
، فكيف ميكن لألم أن تنجب رفاًل آخر يشعر زين خبيبة أمل كبري 

للغاية  وهي مع الطفل احلايل غري قادر  على االعتناء به. حزنت األم
 عندما مسعت الكلمات اليت خرجت من فم زين.
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، ما ميكن أخذه هو أنه عندما ال تتمكن سعاد من أن يف دورها 
، فإهنا ال تعتين هنا تقوم ابألعمال املنزلية فقطتصبح أمًا حقيقية أل

، أم تعتين بطفلها بقدر ما تستطيع بطفلها بشكل صحيح. سعاد هي
ومع ذلك، بعد أن ذهب زين إىل  ك الباقي لزين كأول رفل.وترت 

، شعر أنه ابلضياع بسبب رحيل زين عن املنزل، شعرت سعاد السجن
، فقد واجه سعود صعوبة يف ال يوجد شرص يعتين إبخوته الصغار

رعاية أرفاله الكثريين. إهنا شرصية أم مل تكن قادر  على أن تكون 
 متسقة بشأن ما ستفعله الحًقا.

 
 3،2بياانت ال

 فادي كامل يوسف )سليم(

 ملصق فيلم كفرانحوم 0 صور ال  
 

، والد سليم صارم جًدا يف تعليمه. يشعر زين سليم هو والد زين 
، األسري احلايل. يف يوم من األايمابالكتئاب الشديد بسبب الوضع 

دما تطلب سعاد )والد  ، لكن عنريد زين حًقا الذهاب إىل املدرسةي
، يرفض سليم يتمكن زين من الذهاب إىل املدرسةزين( من والده أن 
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، فلماذا يذهب إىل املدرسة إذا بدأ للتو يف فهم حياته. )والد زين(
 جتادل األب واألم بصوت عاٍل بسبب رغبة زين.

، فقط زين يعمل لتلبية سليم )والد زين( ليس لديه عمل 
بتزويج ابنه الثاين )سحر(  اختذ سليم قرارًا احتياجات أسرته. كما

، املالك الذي يعمل فيه زين. هبدف متكني أرفاهلم من العيش ألسعد
 بشكل جيد واحلصول على مكان الئق للعيش فيه.

، كان والد زين غاضبًا اد زين إىل املنزل ليطلب األوراقعندما ع 
خر. ومع يالد زين أو أي شيء آجًدا ألنه مل يكن لديه شهاد  م

، يظهر سليم خطاب رعاية سحر. زين يغضب عندما يسأل من ذلك
املريض ومن يقيم يف املستشفى؟ كانوا صامتني دون أن ينطقوا بكلمة 
 واحد . لكن والد زين يقول إن ما حنتاجه هو املال لتلبية احتياجاتنا.

، كان سليم يف احملاكمة، عندما رفع زين دعوى على والديه 
قراء الذين كانوا شعر ملاذا جيب أن نكون من ربقة الف غاضًبا. ألنه

، كان سليم من زواج سليم إىل إجناب األرفال ،مضطهدين دائًما
دائًما يقذف ابلكلمات اللعينة. من الكلمات اليت لن تنجح فيها 

 وتعيش يف بؤس مع أرفالك.
أنه شرصية أب صارمة يف  هووالرسالة املنقولة من دور سليم  
ب التغلب على زين والصراخ على زين. رلب من ابنه أن ، حيتعليمه

 ، فهويت ينقلها. ليس لديه وظيفة دائمةيطيع دائًما مجيع األوامر ال
، وال يزال ال يريد إعالة أسرته ويعتمد دائًما يف املنزل ال يفعل شيًئا

، حيث جيعل مثال لألب الذي ال يتوقعه اجلميعأيًضا على زين. إنه 
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قادر على إعالة أسرته عائلته أفضل ومنسجمة أيًضا شرصية األب ال
 فيها.

 
 3،1بياانت ال

 نور احلسيين )أسد(

 ملصق فيلم كفرانحوم 31 صور ال  
  
، وهو لطيف للغاية هو صاحب احملل الذي يعمل فيه زينأسد  

تصبح زوجته. إنه مع عائلة زين بسبب شرصية سحر اليت سعى ألن 
لب اخلبز والقليل من الطعام لسحر، وقد سئم زين جًدا من دائًما جي

، وأحيااًن يرمي زين الطعام من األسد الذي سُيقدم ألخته كل شيء
 سحر.
، جاء أسعد ذات يوم مع والده ليسأل سحر ويطلب فجأ  

شيء ورأى سحر  خطبته. عندما عاد زين إىل املنزل واكتشف كل
 ، كان زين غاضًبا جًدا ومكرًها لألسد.بس مجيلةترتدي مال

ر أنه ميتلك  الرسالة اليت تنقلها شرصية أسعد هي أنه ألنه يشع 
كل ما يريد. متاًما كما يريد ، فإنه يستردم ثروته لشراء  كل شيء

، ينجذب سليم وسعاد للعيش فيهما بقدر ال أبس به من املال سحر



01 

 

 

للغاية على الرغم من وجود  ومكان الئق للعيش فيه. لكن قلبه ريب
 نية أخرى يف لطفه للحصول على شيء ما.

 
 3،2بياانت ال

 عزام )سحر( جدرى

 ملصق فيلم كفرانحوم 8 صور ال  
  
، فهو دائًما ت زين الثانية، زين حيب أخته حًقاسحر هي أخ 

ن وإخوته يبيعون ا كان زييطيع أخته يف أي حالة. ذات مر  عندم
، كان أى زين أن هناك دماء على ظهر سحر، ر على جانب الطريق

دم احليض. أخذ زين بسرعة إىل احلمام العام ، وهناك قام بغسل 
مالبس سحر الداخلية واستردم قميصه اللتقاط الدماء اليت 

 خرجت.
األسد وساعد يف بيع القليل  بعد ذلك ذهب زين إىل دكان 
ناك أخذ مناديل صحية دون علم األسد. اعترب سحر ، وههناك

 األسد ابلفعل شقيقه.
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 ،أن سحر على وشك الزواج من األسد عندما أخربه والديه 
، كان اختيار أراع سحر فقط مجيع أوامر والديه، ألنه وفًقا لسحر

 والديه هو األفضل ابلنسبة له.
 يف نفس الوقت ابن وأخت هذا الدور هو أن سحر هي شفر  

مطيعة لوالديه وشقيقه. سيفعل كل األوامر اليت يفعلها أخوه ووالديه. 
ه سيفعل ذلك لصاحل مثل عندما رلب منه الزواج من أسعد فإن

 والديه وإخوته.
 

يف  شفر أيًضا ال ةالباحث ت، وجدشفر  اخلاص بكل شرصيةبعد حتليل ال
نه عندما ينقل الفيلم أبكمله. الرسالة اليت ميكن أخذها من الفيلم كله هي أ

، فإنه ينقل رحلة ملقابالت اليت تبث على التلفزيونزين تطلعاته من خالل ا
كل شيء ومعاان  احليا  اليت عاشها مليئة ابلتجارب. تنقل شكواها و 

، وله أيًضا احلق يف احلصول على حقوقه كإنسان والدموع يف عينيها. هذا
الء املزيد من ء هو إيوكطفل. إن الطموح الذي جيب أن يسمعه مجيع اآلاب

، وعدم فصلهم عن مسؤولياهتم كآابء ألرفاهلم. فيما يلي االهتمام ألرفاهلم
 بيان زين يف وسائل اإلعالم:

 "أريد أن يستمع الكبار إيل"
 "هذه الرسالة موجهة للبالغني الذين ال يستطيعون تربية أرفاهلم"

 "ماذا سأتذكر؟"
 األانبيب أو األحزمة؟""من عنف أو إذالل أو ضرب ابلسالسل أو 

 ، أيها الوغد. اللقيط!""أحلى كلمة قدموها يل هي
 "نذل. قمامة!"



05 

 

 

 كبري "مسألة  "احليا  
 "ال تساوي أكثر من حذاء"
 "أان أعيش يف هذا اجلحيم"

 "أحرتق مثل احملرتقة"
 مثل الكلب" ت"عش

 اجلميع" "أظن أننا سنكون أانس ريبا واحرتام
ذلك لنا. إنه يفضل أن يبقي سعادته  "لكن هللا ال يريد أن حيدث

 (.13.81.15-13.87.11) لآلخرين"
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ذا البحث.لتسهيل فهم قراء ه الشفر و  صيتاجلدول التايل لتحليل العالمات وال  

 

عالمة. 3اجلدول   

 عالمة معىن

 منط اخلط )كتابة العنوان( ُأحِجيَّة

  خائف

  الظالم

  عنف

  مشاكل احليا 

 الطفل على امللصق صيت  رفل جمتهد ومسؤول

 

صيت. 7اجلدول   

 صيت معىن

 3احلوار  زين رفل حنو املراهقة يتسم بغياب أسنانه اللبنية

 7احلوار  زين شرص مسؤول

 1احلوار  رفل هادئ يف مواجهة كل شيء وقوي
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 0احلوار  زين مطيع ألوامر والديه

 8احلوار  زين شرص مريض

 1املشهد  زين شرص صعب املراس

 2احلوار  شرص الذي يتفهم حًقا ظروف اآلخرينزين هو ال

 5احلوار  زين هو الشرص الذي يتالعب هبويته

 

شفر . 1اجلدول   

 شفرة معىن

اجملتهد والرمحة نوع املريض قاسية وتقدير والتفاهم 

 العنيد

 زين الرافعي

 

 جوردان شيفريو عامل جمتهد ، مريض ، ريب

 ثر احلدادكو  عنيد ، فظ ، حازم ، مدخن

 فادي كامل يوسف عنيد ، فظ ، حازم ، كسول

 نور احلسيين النوع املتالعبة

  عزام جدرى  منقاد نوع
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 اخلامس الفصل

 ختتاماال

 اخلالصة -أ
وبناًء على الشرح أعاله وجد الباحث العديد من البياانت اليت مت التوصل 

نظرية احملاكا  اخلاصة جبان بودريالرد مع موضوع فيلم كفرانحوم إليها بناًء على 
 عناصر من 1لنادين لبكي. واليت متت صياغتها يف هذه املناقشة بناًء على 

. كل عنصر له الشفر و  صيت، وهي العالمات والالسيميائية وفًقا جلان بودرابر
 مواصفاته اخلاصة مع معاين خمتلفة.

العديد من نتائج البياانت بناًء على  ت الباحثةتج، أنيف فيلم كفرانحوم هذا
 العناصر املوجود :

ة يف عالم، حيث شكل الفيلم كفرانحوم موجود على امللصق ة يفالعالم -3
سنة وهو  37امللصق هو منط احلروف يف عنوان الفيلم وصور  لطفل عمره 

 حيمل رفل يستردم وعاء.
. حيث تظهر هذه احمليطة االتالصيت يف الفيلم على شكل حوار واحل -7

هي جتاه الشباب، الصيت يف شرصية زين، فإن صيت زين هي زين اليت 
 تالعب.، الصرب، العناد، التفاهم، الةعاملسؤولية، القو ، الطا

ن الذي لديه ربيعة ، مثل زيلعبه كل شرصخوذ من الدور الذي يمأ الشفر  -1
، سعاد أم عنيد   جمتهد ة، رحيل عاملحممود  ابجلهد واالجتهاد واملسؤولية

، سحر رفلة سليم كسول وصعب األب، األسد شاب متالعب وحازمة،
 مطيعة.
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 التوصيات -ب
 :وصياتتة أن تقدم بعض الود الباحثمع االستنتاجات الوارد  أعاله، ت

كمثل   قد استردمت احملاكا  لتحليل املوضوعات املتنوعة أو وسائل اإلعالم
( instagram( والصور  يف انستغرام )twitterتر)( يف تيو hastagاهلاشتاغ )

(. والباحثة قد brand iklan) عالمة جتارية إعالنيةوالقصة القصري  والرواية 
استردمتها لتحليل الفيلم. وللباحثني اجلدد أن يستردموها لتحليل امللصق 

(، ألجل زايد  املراجع والبحوث يف نظرية meme) امليماتوالقصة املصور  و 
 اكا . احمل
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 سرية ذاتية
م.  3000يونيو  32 ولدت يف روابن اتريخربيعة الليل مولدية، 

ختّرجت من املدرسة اإلبتدائية السالفية احملبوبية بندنج راجا يف روابن 
مث التحق مبعهد كلية املعلمني واملعلمات السالم  7133سنة 

موالان مالك . مث التحق ابجلامعة 7132نة اإلسالمية وختّرجت يف س
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 ملحقات
 قاموس

 اللغة العربية اللغة اإلندونيسية

Simulasi  احملاكا 

Hipperrealitas الواقعية 

Tanda عالمة 

Citra صيت 

Kode  شفر 

Penanda دال 

Petanda مدلول 

Simularka سيموالركا 

Poster ملصق 

Komik  القصة املصور 

Meme امليمات 
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