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 ملخص البحث
اشتغال النطاقفيمجال قطبرحىواسعة  الراىنة الراديكالية تشكلالسينما

السينمائيالمعاصرعبر الفكريةوتمظيراتياالفمم والشكمية،المضمونيةتمثالتيا
تراوغ أصولية سينما خمق في المتعاقبة والسياسية دفعتالطروحاتالجمالية فقد
الراىنمنالتقاليدالفنيةوتنزعنحوتشكيلاقانيموجودىا،وقدجاءالبحثالحالي

األيد والمتغيرات الفمسفية فصول،يو)األصول أربعة في الراديكالية( لمسينما لوجية
يالفصلاألول)اإلطارالمنيجيلمبحث،منخاللمشكمةالبحثتناولتالباحثةف

 ما : اآلتي السؤال طرح عبر تحددت الفمسفيةوالتي المتغيراتواألصول
لمسينماالراديكالية؟ومنثمأىميةالبحثوالحاجةأليو،وىدفالبحثلوجيةيواأليد

األيد المتغيرات و الفمسفية األصول عمى بالتعرف تحدد، لمسينمايوالذي لوجية
اإلجرائية والتعريفات المصطمحات وتحديد البحث حدود ذلك تال ثم الراديكالية،

اإلجرائيالتعريفلوجية،السينماالراديكالية(فيول)األصولالفمسفية،المتغيراتاأليد
ا :لراديكاليةلمسينما ومضامين أشكال تتبنى سينما أيدفمسفيىي و لوجيةيوة

 اذ جوانبيتعكسومجتمعية، احد افي القائمإصالحيةنزعة أسسلمنظام ضمن
والتشبثعبراستخدامالعنفميلنحوالتطرفتأخرىوفيجوانبعقميةوتجريبية

المرمزة الصور في وتقديسالتراثالديني الفصلبالتاريخ إما  الفممي، لمنسيج
البحث محاور النظري اإلطار في الباحثة تناولت فقد ثالثالثاني عبر النظرية

مباحث،جاءالمبحثاألولتحتعنوان)األصولالفمسفيةلمراديكاليةفيالمنجز
المعرفية وامتداداتيا الراديكالية معاني تحديد عمى الباحثة ركزت وقد اإلبداعي،
)االبستمولوجية(التيارتبطتبالتاريخوالعقيدةوالثوراتالتينادتبالتغير،وكذلك

  وعالقتوإبعادىا السياسي لمتغير اإلصالح دعوات عبر اإلصالحية وسماتيا
)بالمنجز ىو الثاني البحث اما الفمماإلبداعي، في الراديكالي الفكر أشكال

لوجيةالسينمائيةالخاضعةلمسمياتيوالسينمائي(وقداستعرضتالباحثةنواتجاأليد
الجد والموجة االيطالية والسينما األلمانية الدوالسينما وسينما والسينماكيدة ما

التجريبيةالتيأزاحتعبرتمفصالتياالنمطيةوالتقميديةبتبنيمفيوماتالشتغاالت
واأليد التقنيوالعمميمنجية تحاكيالتطور عبريوفمميو ثانية، منجية لوجية
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 الراديكالية عالقة عمى واالالتركيز الدينية واالجتماعيةنثوتمظيراتيا وغرافية
األيدوا الثالث)المتغيرات المبحث إما فييولسياسية، الراديكالي والطرح الفمملوجية
(فقداستعرضتالباحثةالطرحالراديكاليفيتمفصالتالحداثةومابعدىاروائيال

السينمائيةلانيوالكولي المغة وعناصر اشتغاالتالسرد الوعيو وتيار النسوية و ية
الفصلالثالث)عبرمناقشةمجموعةمناألمث البحث(إجراءاتمةالسينمائية.أما

باألفالماألجنبيةعبراختيارعيناتمحددةىي فقدحددتالباحثةمجتمعبحثيا
ناديو( (cloud atlasو)سحابةاطمس((the shape of water))شكلالماء(

المنيجكماذكرتأسباباختيارىا،وقداعتمدتالباحثةعمى(Fight Club)القتال
عمىاإلطاردالوصفيفيتحميلعيناتبحثيا،إماأداةالبحثفقدتشكمتباالعتما

مجال في خبراء لجنة إلى إخضاعيا تم مؤشرات أربعة عن أسفر إذ النظري،
االختصاصمناجلاستكمالالفصلالثالثالخاصبتحميلالعيناتالفممية،ومن

يتمثل الذي الرابع الفصل إلى الوصول وثم والتوصيات واالستنتاجات بالنتائج
 المقترحات،ومنابرزالنتائجالتيتوصلاليياالبحثىي:

الراديكاليةعمىتمكينالجوانبالعقميةوتداعياتواإلدراكية،ففي .1 تعتمدالسينما
عمى المبني التكنولوجي التطور يظير اذ البحث، عينة أطمس( )سحابة فمم

عمىعمميةالربطبينالقصصالمتداخمةالستةفيداخلتأسسعقميةىيمن
الفمم.وفيفمم)شكلالماء(تمثمتىذهالجوانبولكنبصيغةاشتغاليةجمالية

فيالحكمعمىاألساسىياإلنسانية)اليزا(انالحياةإدراكوفمسفية.منخالل
العقلعبرشانإلعالءدونالقبولبحكمالسمطاتالحاكمةويتمذلكاألشياء
وفيفمم)ناديالقتال(ورغممنانشخصيةالراويتعانيمنلمحقائق.إدراكو

لمتحميلالعقميوالمنطقيفيتجاوزإالنفسياضطراب انيتمتعباستخدامو
 .التيخربتالممتمكاتالعامةوالخاصةاألحداث

وتوجياتويفمسفيايعبرعنالمضموناإلنسانتنوعاةالراديكاليسينماحققالت .2
لوجية.كمافيشخصية)اليزا(بفمم)شكلالماء(،والشخصياتالمتباينةيواأليد

والقصصالمتداخمة. األصمية، القصة ضمن أطمس( )سحابة فمم كذلكفي
 شخصية)تايمر(فيفمم)ناديالقتال(
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المتمثمة .3 الفنية الصياغات صعيد عمى مغايرا شكال الراديكالية السينما تمثل
فيباالش كما والشكل، والسرد السينمائية المغة لعناصر والجمالي التقني تغال

والشكلالسردي،االشتغالالجماليلمضوءوألمونالذيطرحوفمم)شكلالماء(
الشخصياتفيالقصصالستة، قصاألحداثوتداخل المتداخلعمىصعيد

 أطمس( )سحابة فمم في كما شخصية تظير القتال( )نادي فمم الراويوفي
 .ىيذاتياشخصية)تايمر()الموظف(

االستنتاجاتفتمثمتبمايمي:ابرزاما
األنساقاستحوذت .1 في الراديكالية السينما عمى المختمفة األشكالالسياسية

بصيغوالمضامين أخرى وتارة االحتواء بصيغ وتارة المجابية، بصيغ تارة ،
 االنفالتوالتمرد.

2.  السينما ويقظاتستنيض مشاركا جعمو في المتمقي وعي الراديكالية
اشتغاالتياالفنيةوالفمسفيةالتيتمتمكسماتعبرإلدراكفعلالتغيير.

 التحرروالمنفعةوالعقل.
3.  الراديكالية السينما عمى )كوليخطابيييمن يستحوذلانياستعماري مخفي، ي(

التحرروالسعادةعمىذوقومزاجبعضطبقاتالمجتمع،عبرإعالنومسميات
 ويتبعياالمالحقوقائمةالمصادروممخصبالمغةاالنكميزية.والتغيير.
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The current radical cinema has become a wide-ranging pole in the 
field of contemporary filmmaking through its intellectual representations 
and its formative and formal manifestations. The successive aesthetic and 
political proposals have led to the creation of a fundamentalist cinema 
that traverses the current artistic tradition and tends to form the 
foundations of its existence. And the ideological variables of the radical 
cinema (in four chapters, the researcher dealt in the first chapter) the 
methodological framework of the research, through the problem of 
research, which was determined by asking the following question: What 
are the ideological variables of the radical cinema? And the need for it, 
and the purpose of research, which identifies, by identifying the 
philosophical assets and ideological variables of radical cinema, and then 
read the boundaries of research and the definition of terms and definitions 
of procedural (philosophical assets, ideological variables, radical cinema) 
The procedural definition of radical cinema: is a cinema adopts forms and 
philosophical implications And ideological and societal, reflecting in one 
aspect a reformist tendency of the existing system within the foundations 
of mental and experimental and other aspects tend to extremism through 
the use of violence and clinging to history and sanctification of religious 
heritage in the images encoded for film texture, either Chapter II has The 
researcher focused on defining the meanings of radicalism and its 
epistemological implications, which were related to the history, creed and 
revolutions that called for change, as well as its exclusion and its 
reformist characteristics. Through the calls for reform of political change 
and its relationship to creative achievement, while the second research is 
(forms of radical thought in the film) The researcher reviewed the outputs 
of the ideological cinema subject to the names of German cinema and 
Italian cinema The new wave and the cinema of the Dogma and the 
experimental cinema, which have been removed through their traditional 
and traditional compositions by adopting concepts of film works that 
mimic the technological and scientific development on the one hand and 
ideology on the other hand by focusing on the radical relationship and its 
religious, ethnographic, social and political manifestations. The 
researcher reviewed the radical project in the modern and post-
modernism, colloquialism, feminism, the stream of consciousness, and 
the exploitation of narratives and elements of cinematic language through 
a discussion of a number of cinematic examples e. As for the third 
chapter (research procedures), the researcher identified a society that 
examined foreign films by selecting specific samples (the shape of water, 
the cloud atlas) and the Fight Club. The researcher relied on the 
descriptive approach in the analysis of the research samples, either the 
research tool was formed based on the theoretical framework, resulting in 
four indicators were submitted to a committee of experts in the field of 
specialization to complete the third chapter on analysis of film samples, 
and then access to Chapter IV Which is the results, conclusions, 
recommendations and proposals, and the most prominent findings are 

recommended Search it is: 
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1. Radical cinema relies on mental faculties and cognitive implications. 

In the Atlas film, research shows that technological development 
based on mental principles has dominated the process of linking the 
six overlapping stories within the film. In the film (form of water) 
these aspects were represented in aesthetic and philosophical terms. 
Through Eliza's understanding that human life is the basis for the rule 
of things without acceptance by the ruling authorities and this is done 
to elevate the mind by recognizing the facts. In the film "Fight Club", 
although the character of the narrator suffers from mental disorder, 
but enjoy the use of mental and logical analysis in overcoming the 

recent events. 

2. The realization of radical cinema is a philosophical diversity that 

expresses human content and ideological orientations. As well as 
Elissa's character in the film (water shape), the different characters in 
the Atlas Cloud within the original story, and the intertwined stories. 

Also the character (Tyler) in the film (Fight Club) 

3. Radical cinema represents a different form in terms of the artistic 

formulations of the technical and aesthetic manipulation of the 
elements of cinematic language, narration and form, as in the 
aesthetic work of light and the color of the film (water shape) and the 
narrative narrative intertwined in cutting events and the overlap of 
characters in the six stories, Atlas (Atlas) and Atlas (Atlas). In The 

Fight Club, the character of the narrator is herself Tyler, 
The main conclusions were: 

1. Different political systems have acquired radical cinema in forms and 

content, sometimes in confrontational formations, sometimes in 
containment formulas and sometimes in forms of alienation and 

rebellion. 

2. Radical cinema stimulates the consciousness of the recipient in making 

it a participant and a keen observer of the act of change. Through its 
artistic and philosophical preoccupations that possess the attributes of 

liberation, benefit and reason. 

3. Radical cinema is dominated by a hidden colonialist (Kuliani) speech 

that captures the taste and mood of some classes of society by 
proclaiming the names of emancipation, happiness and change. 
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