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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 
 ايم نداولها بنيوتكل ال  )

 الناس وليعمل هللا اذلين

 منوا ويتخذ منمك شهداءآ  

 (و هللا الحيب الظاملني

 041/معرانلآ  
  



 
 كلمة الشكر

 هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللاحلمد 
و كرمه وعظيم  ،عرفاناجبوده وفضله ،الشكر اخلالص املطلق هلل سبحانه و تعاىل
 .عطائه

 "عبد الرزاق بلبشري" القدير  مث أتقدم بالشكر واإلمتنان إىل أستاذي
لسديدة اليت و على كل توجيهاته ا،لتفضله بقبول اإلشراف على هذه االطروحة 
و الشكر موصول لألساتذة الكرام . وجهها للدراسة حىت استوت على سواقيها

الذين استقطعوا جزءا من وقتهم الثمني لقراءة هذه  أعضاء اللجنة املناقشة 
 .األطروحة وتصويبها 

 الذي بارك اإلنبثاق األول هلذه األطروحة "وراغي أمحد أ" القدير وإىل أستاذي

  كروم بومدين الذي قدم يل يد العون:الفاضل  الكلية األستاذوإىل  عميد 

 . تلمسانمجيع طاقم قسم الفنون جلامعة و  األفاضل من األساتذةو 

      دحو فغرور:الفاضل ستاذ الدكتورألساتذة من خارج اجلامعة او إىل األ
 1جامعة وهران واألستاذ الدكتور أمحد مسعود من

كر إىل زمالئي يف التكوين الدكتوراه يف البحث كمااليفوتين أتقدم جبزيل الش
نسى أن أشكر كل من أعانين أ العلمي نظام االملدي يف قسم الفنون باجلامعة وال

 .على إجناز هذا البحث بكلمة نصح وإرشاد أو تشجيع أو دعاء
 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل من قبل و من بعد



 
 داءــإه

 وإىل أمي .إىل روح أيب الطاهرة 
 وإىل رفيقة دريب زوجيت الغاليةو اىل أوالدي

 جمدى و إسراء و بدرالدين
 و إىل مجيع أفراد عائليت كل واحد بإمسه

 وإىل كل من علمين حرفا
 إليهم مجيعا أقدم هذه الثمرة هدية تقدير وعرفان"

 
 

 
 

  



 

 

 

 
 قــدمــةم
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  :مقدمة

شاكلية التواصل يف الفن املعارصالتقنية ال كرث تطورا يف عامل االتصال، تعتب  دراسة االإعالم، واإ

والتواصل بني ال مم، والانفتاح عىل ال فراد وامجلاعات ملاتتطلبه من توظيف لك الوسائل، والوسائط 

احلديثة، واملتطورة واليت آ صبحت رضورة ملحة يف حياتنا املعارصة ، ذكل لكون الاعالم التكنولوجية 

الوس يةلالفائقة الرسعة من حيث نرش ال خبار يف آ حناء العامل، حيث جعلت لك يشء صعباقريب املنال 

ذ آ صبحت املعلومة تصل بطريقة رسيعة، دون هجد وعناء سهاللتناول  .اإ

آ صبح العامل اليوم رمغ تباعد آ قطاره، وبعد قاراته قرية صغرية ترتامك فهيا املعلومات، وال فاكر عب 

الوسائل احلديثة اكحلاسوب، وش بكة الانرتنيت، وال لواح الالكرتونية، والهواتف النقاةل اذلكية عب املواقع، 

ىل موضوع الصحافة حبيث تتناقل هبا الثقافات وتتواصل ، وحنن اليوم ويف خضم هذه ا لتعقيدات سنتطرق  اإ

ونقل ال خبار بطريقة فنية من خالل الوسائل احلديثة اليت   ( site web )االإلكرتونية عب سيت واب

 .ذكرانها سابقا

ىل تفعيل الصةل املتبادةل مع ال خر، آ خذا وعطاء، ل هنا السبيل ال مثل  نسعى من خالل حبثنا اإ

ومن ال دوات الفنية اليت يوظفها االإعالم الصور الاكرياكتريية . العلمي والفين لتطوير الصحافة يف جمال البحث

ذكل آ هنا تنقل وهجات نظر متباينة بغية توعية , و ما حتدثه من آ ثر و الرآ ي العام جيعلها وس يةل اعالمية فعاةل

 .املتلقي و التأ ثري فيه

 :االإشاكلية 2

، وهل آ مهية قصوى يف صياغة ال بعاد الاجامتعية، يعتب الفن ممارسة قدمية، وحديثة يف آ ن واحد

 ...والثقافية، والاقتصادية، والس ياس ية

فراد  وما يزيد من آ مهيته يف الوقت الراهن هو آ نه آ صبح شالك من آ شاكل التعبري عن اذلات لل 

ثبات ذاهتا  .وامجلاعات، بل، وحىت ال مم يف رصاعاهتا الإ
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 :الصحافة الالكرتونية مكنت الفن من كام آ ن آ دوات التواصل احلديثة، ومهنا

التأ قمل مع عاملنا املتغري، بل والتأ لق كتعبري واحض املعامل والرساةل، ومن هنا جاءت الرغبة يف : آ وال

ىل مسأ ةل الفن ابدلراسة، والمتحيص، انطالقا من واقعه يف بدلان، ويف بدلان العامل، بغية اس تدراك  التعرض اإ

ثبات اذلات يف عامل الحدود هل، وال هوية ينضاف ما ميكن اس تدراكه، ومواكب ة لتغريات العرص، وحبثا عن اإ

ىل ذكل عزوف ادلارسني عن مثل هذه املوضوعات الشائكة، آ و عدم اخلوض فهيا آ صال  .اإ

تتحددعالقة الفن ابالإعالم املعارص من خالل التواصل ابعتباره شالك من آ شاكل التعبري، 

 :ن نتساءل عنوالانسجام، ومن مث جاز لنا آ  

وكيف تمت , مايه ادلالالت الس مييولوجية للوحة الفنية الصحفية من خالل جريديت امجلهورية و اخلب

 ؟( ال خبار) معلية التواصل و التبليغ 

 واالإعالم ؟, مايه العالقة بني الفن املعارص

 :الفرضيات-3

 :ومن خالل ما س بق ذكره، ميكن رصد الفرضيات ال تية

ن العالقة  -1  عالقة تاكملية" الصحافة الالكرتونية آ منوذجا"بني االإعالم، والفن املعارص اإ

 "الصحافة الالكرتونية آ منوذجا"ال عالقة بني االإعالم، والفن املعارص يف اجلزائر  -2

تصال، وانفصال يف الوقت نفسه -3  العالقة بيهنام عالقة اإ

 :ـ التساؤالت4

 لكرتونية ؟كيف يؤثر الفن املعارص يف امجلهورمن الصحافة الا -

 ما مس تقبل الفن املعارص عب الصحافة الالكرتونية ؟ -

 مايه طبيعة التواصل بني الفن املعارص و امجلهور املس هتدف من خالل التعرض؟ -

 



 .                      مقدمة

 ج

 

 :ـ آ س باب اختيار البحث5

 : ـ ال س باب املوضوعية1

شاكلية الربط الفن املعارص ابالإعالم آ ـ قةل ادلراسات اليت تناولت  .اإ

 .املوضوع حبمك تغري حامل الفن املعارص يمتثل يف اجلرائد االإلكرتونية ب ـ حداثة 

 : ـ ال س باب ادلاتية2

 .وحب الفن التشكييل املعارص, آ ـ املوهبة و الاختصاص و املامرسة 

 .ومدى ارتباطه ابحلقول املعرفية اجملاورة , ب ـ الاهامتم بتكنولوجيا الفن املعارص 

 :ـ آ مهية البحث6

ىل آ هداف بيداغوجية هو آ ن املو  الطالب  (حيث تس تفيد منه مكوانت اجلامعة , ضوع يؤدي اإ

ىل آ مهية واس تفادة احلقلني   )الفن املعارص و االإعالم (من الك الاختصاصني  )وال س تاد الباحث الاشارة اإ

اس تفاد  و, من بعضهام البعض حيث اس تعان الفن املعارص ابلوسائل الاعالمية من التواصل مع امجلهور الفين

, ويه الرسومات الاكرياكتريية, من خالل الاجناس الاعالمية  (االإعالم من الفن املعارص التشكييل 

 "االإخراج الصحفي" و كيفية تصممي اجلرائد , و االإشهار, والبورتري 

 :ـ جممتع البحث7

الاختيار يف آ ن ومتثل سبب , يمتثل يف مجموعة مجموع الرسومات الاكرياكتريية و اجلرائد الوطنية 

وآ ما اجلرائد الوطنية حبمك القرب , والاعالم , الرسومات الاكرياكتريية حتقق طبيعة العالقة بني الفن املعارص 

جراء ادلراسة امليدانية و اللقاءات مع آ حصاب , اجلغرايف  ىل املصادر وال رش يف واإ وسهوةل الوصول اإ

جراء مقا  .املوضوع  لبالت حو االإختصاص يف امليدان الاعاليم الصحفي واإ
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 :دواعي اختيار املوضوع، وآ فاق البحث-8

ن اختيار هذا املوضوع، هو حماوةل، مواكبة التطور الرسيع احلاصل يف تكنولوجيات االإعالم  اإ

واالتصال، واالإس تفادة من تقنياته لصاحل الصحافة الفن واذلوق لنرش امجلايل عب وس يةل الصحافة الالكرتونية 

حساسه ابملشلكة، وهذا الاهامتم تزايد لعدة آ س باب، ويه الوعي بأ مهية واهامتم  الباحث ابملادة الواثئقية، واإ

ىل معل  ش باع الفضول االإنساين الكتشاف العامل وصوال اإ الصورة احلقيقية، وادلور اذلي تلعبه بداية من اإ

فراد، وامجلاعات لكن احلديث عنه قليل يف اجلزائر، وال غرض من خالل البحث هو آ رش يف، وذاكرة لل 

ىل ال مناط ال تية  التعرض اإ

بداء آ راء حول معل فين -  ..."الرسومات الاكرياكتريية و اإ

 (.لعرض مرسيح آ و سيامنيئ آ و موس يقي –ملعرض فين تشكييل )االإشهار  -

 .الصناعة الرسيعة للنجوم غري الرمسيني -

 .ال مهية يف التواصل بني امجلهور والفنانني -

حصاء ال عامل ال  -  .فنية، واملرتددين علهيااإ

 ...التلقي كعملية، ونظرايت -

شاكلية التواصل يف الفن املعارص جتربة الصحافة الاكرتونيةيف -  .جلزائرا الاعالم واإ

 اليت س نتبعها يف حبثنا مهنج البحث-9

 اعمتدت عىل املهنج الوصفي التحلييل يف اجلانب النظري من البحث -1

 اعمتدت عىل املهنج الس مييولويج ادلاليل  التحلييل للوحة الفنية  -2
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 :الصعوابت اليت من احملمتل مواهجهتا-11

قةل املصادر واملراجع اخلاصة ابلتواصل يف ميدان الفن املعارص فهيي ضئيةل يف املكتبات اجلزائرية  -

شاكلية التواصل يف الفن املعارص  .يف جمال الاعالم واإ

 :العينةنوع  -11

وثالثة , اخرتت يف دراس يت ثالثة رسومات من الاكرياكتري يف ثالثة آ عداد جلريدة امجلهورية

ىل نفس , رسومات اكرياكتريية لثالثة آ عداد من جريدة اخلب اليويم الهنام عينات قصدية  ويف النتاجئ نصل اإ

 .ال هداف مع عينات آ خرى

 :ادلراسات السابقة -12

شاكلية التواصل يف الفن املعارص، بل هناك آ جد موضوعا يتقاطع و  مع موضوع حبيث ابالإعالم واإ

عطاء بعض الرسائل ويه اكل يت  :مواضيع خاصة ابلصحافة الالكرتونية برسائل املاجس تري اإ

الصحافة الالكرتونية اجلزائرية واجتاهات القراء دراسة مسحية كجمهور جريدة الرشوق آ ون الين -

لهام -رساةل ماجس تري يف علوم الاعالم واالتصال -عالمختصص قياس مجهور وسائل الا عداد الطالبة اإ من اإ

 قسم علوم االإعالم واالتصال -لكية العلوم الس ياس ية واالإعالم-13جامعة اجلزائر  2111/2111بوثلجي 

اجتاهات آ ساتذة علوم االإعالم واالتصال يف اجلزائر حنو تقنية النرش الالكرتوين دراسة وصفية -

عداد الطالب -ختصص دراسات امجلهور- 2111 – حتليلية رساةل ماجس تري يف علوم االإعالم واالتصال من اإ

قسم علوم االإعالم -لكية العلوم الس ياس ية واالإعالم-13جامعة اجلزائر -2112-2111محمد آ مزاين برغل 

 واالتصال
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ىل هذه الرؤية االإشاكلية مت صياغة العنوان عىل النحو   :ال يتومن مث وابالإس ناد اإ

شاكلية التواصل يف الفن املعارص  .آ منوذجا -الصحافة االإلكرتونية يف اجلزائر -االإعالم واإ

ىل مقدمة . يف ظل هذا امللمح  ىل ثالثة فصول , ارتأ ينا تقس مي هذا البحث اإ وآ ربعة فصول تنقسم اإ

آ ن وقفنا يف مقدمة  فاكن, نظرية وفصل تطبيقي مذيةل خبامتة ومالحق وقامئة املصادر و املراجع  و فهرسة 

 .متهيدية لولوج عاملها الفس يح الحقا

 "دراسة ال سس و املفاهمي"فقد ومسناه ابالإعالم و االتصال  ،آ ما الفصل ال وىل

ىل التواصل عب وظائفه املتعددة اليت تؤدهيا اللغة   وقد بينا خمتلف املفاهمي اليت , وفيه تطرقنا اإ

وبعد , ة واصطالحا مث آ نواع العنارص اليت تش متل علهيا العملية التواصلية يؤدهيا التواصل كام عرفنا التواصل لغ

ىل االإعالم املعارص و املقصود به اجلدة و التنوع و العرصنة كام حتدثنا عن آ نواع االإعالم وجماالته  ذكل تطرقنا اإ

ىل مبادئ , تشكيليةوسامته و مفاهميه مث تناولنا س مييائية اخلطاب التشكييل يف آ بعاده ادلاللية لصورة ال  وكذا اإ

 .وحتليل اخلطاب البنيوي و حيثياته املتعددة , الس مييائية 

واجتاهاته الس مييائية يف عالقاته بسميولوجيا التواصل واالإبداع , مث تناولنا مفهوم اخلطاب التشكييل 

ن الرساةل اللسانية يف صورهتا التشكيلية  -ادلال و املدلول –" جورج موانن"عند  ووظائفها املتعددة و , اإ

ويف هذا , املس توايت القرائية لها تبني املس توى التعييين و التضميين و ما حيمهل من دالالت و آ لوان رمزية 

ىل الصحافة االإلكرتونية يف اجلزائر و , والصحافة املكتوبة من حيث التعريف اللغوي , الفصل آ يضا تطرقنا اإ

ىل آ نواع الصحف يف, الاصطاليح  وممزياهتا الاسلوبية و ما يعرتهيا من نقائص و عيوب , خصائصها  وآ رشان اإ

ىل الاعامل الفنية " امجلهور" مث تناولنا املتلقي  معمتدين يف ذكل عىل نظرية الاعامتد عىل . وكيفية تفاعهل معها , اإ

 .يف خطواهتا و مفاهميها. وسائل االإعالم

 ويف الفصل الثاين اكن حول اخلطاب االإعاليم الفين
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عالقة االإعالم ابلفن التشكييل مث آ نواع االإعالم , رى احلديث فيه عن مفاهمي الفن املعارص ج

كام تناول احلديث خصائص , و احلديث الصحفي,( الصورة الفنية)ووظائفه , وعالقهتاابلبورتري, احلديثة

وكيفية اجناز هذا , ا وعوامل اس تخدامه كوس يةل تواصلية يف عامل الصحافة االإلكرتونية مع تطوره, البورتري 

, وآ نواعه و جماالته , و الاصطاليح ,مث احلديث عن االإشهار مبفهومه اللغوي , "البورتري"النوع الصحفي 

, وبعدها اكن احلديث عن الفن الاكرياكتريي من حيث املفاهمي, ومهنا الالفتة االإشهارية الرمقية , ومفاهميه

عتباره فنا ياكد يكون مس تقال عن بقية الفنون ومهنا الصورة كمن, والوظائف اليت يقوم هبا ط للتواصل الفين ابإ

 :واالإشاكالت املطروحة يف هذا الس ياق اكل يت, اليت تعمتد عىل الرسومات و ال لوان 

 ووظائفه الرتفهيية يف شلك كتاابت عب ال معدة الصحفية ؟, مايه رساةل الاكرياكتري

" و معارض الصحف عب وسائل السمعية البرصية , تاحية مايه عالقة الاكرياكتري ابملقاالت الافت 

خراهجا يف الصحف , ومايه طرق كيفية اجناز الرسوم الاكرياكتريية , " احلامل االإلكرتوين مث فن االإخراج , واإ

 .الصحفي وعالقته ابلفن التشكييل

جنازها ,مفهوهما , املنظومة التواصلية للصورة الفنية,والفصل الثالث  آ راكن , ووظائفها , ووسائل اإ

والتواصل السمعي البرصي مث التواصل الفين , انطالقا من التواصل اللغوي , التواصل للصورة الفنية 

 .للصورة

ومن , الرؤية االإدراكية للمتلقي من خالل ما يعرض عليه , ومن آ راكن هذا التواصل العالمة الفنية 

شارات  مياءات معينة حتمل , خالل مايس تنتجه بسبب اإ ىل االإطار الثقايف , ها الصورة واإ ) لك ذكل ابالعامتد اإ

 .وثقافته و رؤاه املس تقبلية , وعالقهتا ابجملمتع , ( املرجعية السوس يوثقافية 

, لغة احلوار , كام حتدثت عن الصورة املتحركة وعالقهتا مبفهوم اخلطاب السيامنيئ لغة واصطالحا 

والسيناريو آ و النص السيامنيئ يف اخلطاب , وآ شاكهل , السيامنيئ والعملية االإبداعية مث الواقعية يف اخلطاب 



 .                      مقدمة

 ح

 

و آ فاق ,و احلمك امجلايل , مهنا التذوق الفين , مث معايري التلقي يف العروض الفنية , ال ديب يف اجلزائر 

 .التوقعات

/ العينة -للوحات الفنية  )ادلالةل (التحليل الس مييولويج/ اجلانب التطبيقي -الفصل الربع و ال خري

جراء مقابةل يف جريدة " الاكرياكتري" جريديت امجلهورية واخلب اليويم  عطاء نبذة عن هتني اليوميتني مع اإ مع اإ

 ميثاق جريدة امجلهورية -1" اليومية الوطنية العمومية " امجلهورية

 ميثاق جريدة اخلب اليويم - 2    

ختيار العينات مقنا بدراستنا  الس مييولوجية مث بدآ ان بعملية التحليل للرسومات بعد معلية اإ

وحتليلها الس مييايئ ادلاليل , الاكرياكتريية بعرض الصورة الاكرياكتريية املعدى لدلراسة حيث مقنا بوصفها 

وما هو , الوصفي جاءت بعدها املس توى التعييين حبيث جاءت ادلراسة الرساةل التشكيلية لهذه الصورة 

و احلامل الوريق للجريدة وبعدها االإطار و حمدودية الصورة ,موقع الصورة "الصفحة  احلامل املوجود عىل

ختيار الهدف من  لتقاط النظر واإ طار ذو مقياس  مث التأ طري الصورة من زاوية اإ الاكرياكتريية فزيايئيا ابإ

وازية مث ال لوان ادلراسة مث الرتكيب واالإخراج عىل الورقة  بعدها ال شاكل و مهنا اخلطوط ادلائرية و املت

يقونية مث املداليل يف  يقونية اليت تعمتد  عىل ادلوال االإ املوجودة فهيا و االإضاءة مث تأ يت بعدها الرساةل االإ

املس توى ال ول و التصممي يف املس توى الثاين وبعدها تأ يت الرساةل ال لسنية و الشلك و عبارة الوصف 

ا و دراسة معانهيا دراسة معمقة ي صدور الصورة وكيفية حتليلهللصورة الاكرياكتريية مث املس توى التضميين آ  

 .للموضوع املوجود عىل الصورة الاكرياكتريية" داللية"

هناك صعوابت واهجتنا آ ثناء البحث ولعل من آ مهها صعوبة يف نقص املادة العلمية يف ميدان الفن 

ىل نقص ادل ، يف اجلانب التطبيقي" الاكرياكتري"املعارص  ضافة اإ  .راسات لهذا املوضوع اإ

 

 



 .                      مقدمة

 ط

 

وآ خريا ال آ دعي بأ نين آ ملمت باكمل  جوانب املوضوع لكن آ ميل آ ن آ كون قد وفقت بعض التوفيق، 

ن آ صبت من هللا , وفتحت جماالت دلراسات آ خرى يف ميدان االإعالم وتواصهل مع الفنون املعارصة  فاإ

ن آ خطأ ت مفن نفيس  و هللا ويل  التوفيق  و , س بحانه عز وجل   .شكراواإ

 

 

  2118.11. 25وهران يف يوم  

 صاحلي عبد هللا: الطالب -
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 الوظيفة التواصلية للغة: املبحث ال ول

 مفهوم التواصل لغة واصطالحاـ 1

ن العملية التواصلية تفيد يف اللغة الاقرتان واالتصال والصةل والرتابط، والالتئام وامجلع واالإبالغ  اإ

منا هو  نقطة والانهتاء واالإعالم ويه تواصل بني ال فراد وامجلاعات حبيث التواصل والااتل مس تقبل بذاته واإ

 .التقاء بني معارف متعددة

ىل جدور اللغة الالتينية ( communication)وتعود آ صل اللكمة تواصل  اليت ( communis)اإ

اليشء املشرتك"تعين 
1

. 

عالم، ويه يعين آ ن هناك  خبار واإ رسال وتبادل واإ قامة عالقة وتراسل وترابط واإ وتعين كذكل اإ

 .اصل العريب والتواصل الغريبتشاهبا يف ادلالةل، واملعىن بني مفهوم التو 

صالح عىل معلية نقل ال فاكر والتجارب وتبادل  ومعىن التوال اصطالحا، هو دالالت توصلية يف اإ

املعارف واملشاعر بني آ فراد اجملمتع، وهنا قد يكون هذا التواصل ذاتيا آ و تواصلياال موضوعيا، حبيث قد 

تطور اجملمتعات وتطورت ال هداف واخلبات االإنسانية، يرتكز عىل املوافقة آ و املعارضة والاختالف ومع 

ىل معلية اجامتعية تصنع  وآ حص اجملمتع املنظم يعمتد عىل لك آ نواع االتصالية حيث حتول االتصال والتواصل اإ

معليات آ خرى سلوكية، ونفس ية ترتبط يف جوانب كثرية مهنا عرص التكنولوجيا واخرتاعاته آ و خمرتعاته، 

مجموعة من ال ش ياء، "والعملية يه " العملية"املعىن واملفهوم آ خذ عىل عاتقه مصطلح فاالتصال هبذا 

ىل حتقيق هدف آ و مجموعة  وال صوات املتسلسةل املرتبطة مع بعضها البعض حبيث تؤدي يف هناية املطاف اإ

"من ال هداف
2

. 

 

                                                 
 .118حسن السويداين، قراءة يف املرئيات، ص -1

 .31، ص1999، 1امجلاهريي، دار الرشوق للنرش والتوزيع،  عامن، ال ردن، طصاحل خليل آ بو صبع، االتصال  -2
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عالما–ويفرتض التواصل آ يضا  فس نمرسال ورساةل ومتقبال وشفرة حبيث يتفق  -ابعتباره نقال واإ

، وس ياق مرجعية ومقصدية الرساةل، ويعرف الباحث (املس متع)لك من املتلكم واملتلقي ( السنن)تس نينه 

سطته توجد التواصل هو املياكنزيم اذلي بوا"التواصل يقول "  Charles Cooleyشارل كويل"واملفكر 

نه يتضمن لك رموز اذلهن مع وسائل تبليغها عب اجملال وتعزيزها يف الزمان  .العالقات االإنسانية وتتطور، اإ

ويتضمن آ يضا تعابري الوجه وهيئات اجلسم واحلراكت ونبة الصوت واللكامت والكتاابت واملطبوعات 

 .كتشاف يف املاكن والزمانوالقطارات والتلغرف والتليفون ولك ما يشمهل آ خر ما مت يف الا

فاالتصال معناه املعلومات املبلغة آ و الرساةل الشفوية آ و تبادل ال فاكر وال راء، واملعلومات عن "

طريق الالكم آ و االإشارات، كام تعين اللكمة آ يضا ش بكة الطرق آ و ش بكة االتصاالت، ولكها تؤكد عىل آ مهية 

"اتفاعل والعالقات االإنسانية بني البرش
1

. 

من هنا يتبني لنا عب هذا التعريف آ ن التواصل هو جوهر العالقات االإنسانية وحمقق تطورها، ذلا و 

 :فالتواصل هل وظيفتنان من خالل هذا التعريف

تمتثل يف نقل الرموز اذلهنية وتبليغها زمن ماكين بوسائل لغوية وغري لغوية حبركة : وظيفة معرفية -

خل...فنية آ و رمس آ و تصممي  .اإ

تقوم عىل متتني وربط العالقات االإنسانية وتفعيلها عىل مس توى اللفظي : يفة تأ ثريية وجدانيةوظ  -

 .وغري اللفظي

هو العملية اليت هبا يتفاعل املراسلون واملس تقبلون للرسائل يف : "وهناك من يعرف التواصل بأ نه

 ".س ياقات اجامتعية معينة

ذ اعتب اللغة بعيدة بعيدا يف تأ و   Roland Barthesويذهب روالن ابرث يالته للغة االإنسانية، اإ

عن التواصل، وجعلها لغة سلطة مصدرها السلطة، ويعين هذا آ ن االإنسان عبد هللا وحر يف نفس الوقت، 

                                                 
ىل تقنيات فن التبليغ واحلوار والكتابة، منشورات خمتب اللغة العربية واالتصال، جامعة وهران،  -1  .27، ص2116، 1طعزوز آ محد، االتصال وهماراته، مدخل اإ
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ىل العرض عىل  فاملتلكم عندما يتحدث لغة آ جنبية فهو خاضع لقواعدها وتراكيهبا وملنظومهتا الثقافية، وينظر اإ

دة ومتباينة من حيث مادهتا التعبرييةآ نه آ نساق عالمية متعد
1

. 

يصاهل وهذا ماهل عالقة بعمل االتصال احلديث، وخباصة " فعىل املرسل آ ن يكون فاهام جيدا ملا يريده اإ

فهام اخملاطب، وتشرتط فيه كفاية تواصلية "يف جمال التعلميية اليت ترتكز عىل قدرات املرسل يف اإ
2

. 

ي يؤثر يف النفوس والاجتاهات، والسلوك، ويغري من ال فاكر، فاالتصال آ و التبليغ الناحج هو اذل

نه يشرتط آ ال تتضمن رسالته كثريا من املعلومات وال فاكر يف زمن حمدد ملا حىت ال تتجاوز عتبة  ومن مث فاإ

الاس تقبال آ و القدرة الاس تقبالية دلى املتلقي آ ي يطلب دامئا فرادة الرساةل وجدهتا
3

وبناءا عىل ما س بق، . 

ىل ال ثر  Henri Dieuzeidن البحث يف التواصل غري اللفظي يثري الانتباه عىل حد قول هرني ديوزيدفاإ  اإ

ىل تطوير الاس تقبالية دلى الناس  اذلي متارسه الوسائل السمعية البرصية عىل التأ ثريية واليت ال تسعى فقط اإ

دراكية جديدة جياد وضعيات اإ ىل اإ لفنون مع وسائل االتصال والتواصل فهذا العمل يمتثل لنا يف ا. بل تسعى اإ

آ ي معلية الرتوجي واالإشهار عب الصحافة االإلكرتونية وسائل التواصل الاجامتعي، الفيس بوك وتويرت وغريمه 

 .من وسائل التواصلية

يرى الباحثني يف ميدان االتصال والتواصل يف معرفة خمتلف بأ ن االتصال يعتب هو ال ساس يف 

يق والثقافة عىل مجةل حنو اللغويني والس مييائيني وعلامء الاجامتع وال نرثوبولوجيا، وعلامء احلضارة والتقدم والر

النفس وعلوم الرتبية وغريمه من املهمتني ولعل اللغويني والس اميئيني آ كرث الناس ارتباطا وانشغاال ببنية االتصال 

والتواصل ووسائطه
4

قدمته بني يدهيا العلوم الاجامتعية مجيعا  وال خنفي آ و ننكر آ ن اللغوية والس مييائية وما. 

نثنوغرافيا بفروعها اخملتلفة الس اميالإنرثوبولوجيا واالثنوميثودولوجيا من مناجه ونظرايت فتحت للبحث  واالإ

                                                 
 .97، ص1998، 18شري معري، جمةل آ فاق احتاد كتاب العرب، دمشق، سوراي، عدد روالن ابرث، التحليل البنيوي للرسد، ترمجة ب  -1

 .114عزوز آ محد، مرجع س بق ذكره، ص -2

 .141عزوز آ محد، مرجع س بق ذكره، ص -3

 41عزوز آ محد، مرجع س بق ذكره، ص -4
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اللغوي والس مييايئ يف االتصال آ فاقا واعدة وجديدة يف حتليل العملية االتصالية، وجعلته آ قدر عىل اس تكناه 

التبليغية بني اخملاطبنيحيويته وفاعليته 
1

. 

 

 :االإعالم املعارص اجلديد -2

ن احلديث عن االإعالم املعارص اجلديد، وتطور وسائهل يف س ياقات اترخيية وتكنولوجيا : مفهومه- اإ

مدخيل الثورة الرمقية والانرتنت وما يلهيا من تطبيقات، آ ما يراه من خالل " Pavlikجفون ابفكل"خمتلفة 

، فرياي انطالقته من خالل مجموعة ال شاكل االإعالمية اجلديد"Owenواين "، و"Davisديفيس "


اليت  

عالم " Pingreeبنغري "، و"Gitelmanغيتلامن"االإعالم التقليدي، كام يبين غريت متاما منوذج  نظريهتام لالإ

عالم .اجلديد عىل مبدآ  احلاةل الانتقالية لالإ
2

 

ىل وقد مت اس تنتاج عن هذا التعدد يف املدا خل النظرية تنوع يف التسميات، واليت تشري يف الهناية اإ

مفهوم واحد، تودل من اقرتان بني تكنولوجيا االتصال مع هجاز المكبيوتر وش باكته هو االإعالم اجلديد، فيطلق 

آ مه عليه البعض االإعالم الرمقي العامتده عىل التكنولوجيا الرمقية، وهو االإعالم الش بيك آ و الش بكية ابعتبار آ ن 

ش بكة العنكبوتية الانرتنت، آ ما البعض ال خر فيطلق عليه تسمية االإعالم التفاعيل نظرا ل ن السمة ال مه يف 

هذه التطبيقات، واليت متزيه عن االإعالم التقليدي يه التفاعلية، دون آ ن ننىس تسميات آ خرى اكالإعالم 

عالم املعلومات، الوسائط الس يبونية .Cyber Médiaالالكرتوين، اإ


 

 

                                                 
 .8-7محمد العبد، العبارة واالإشارة، دراسة يف نظرية االتصال، ص -1

- الالكرتونية، واملدوانت، والوسائل الاجامتعية، والش باكت الاجامتعيةاكلصحافة. 

 .29، ص 2118، عامن، دار الرشوق للنرش والتوزيع، 1املفاهمي والوسائل والتطبيقات، ط: عباس مصطفى صادق، االإعالم اجلديد-2

-مأ خوذة من تعبري الفضاء الس يبوينCyber Média اذلي آ طلقه اكتب رواايت اخليال العلمي ويليام غبسونWilliam Gibson  يف روايته اليت آ صدرها عام

 .املعروف عربيا بعمل التحمك ال يل Cybernétiesوالتعبري مأ خوذ من الس يبنطيقا neuromancerم ابمس 1984
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ليه من دالةل اجيابية دلى  ومن آ مه التسميات اليت تس توقفنا ويه االإعالم البديل، وما يشري اإ

ال وساط اليت توظف هذا املفهوم ل نه يف نظرمه س يعاجل مشالكت االإعالم الالكس ييك، وس يقدم هلم 

الكبىاملعلومة الصحيحة دون آ ن تتعرض لفلرتة حارس البوابة يف املؤسسات االإعالمية 
1

فاالإعالم البديل . 

.يسحب االإعالم من قبضة احتاكر املؤسسات االإعالم الالكس يكية
2

 

ىل احملتوى االإعاليم اذلي يبث آ و  Nouveaux Médiasظهور مصطلح االإعالم اجلديد  ليشري اإ

دراهجا حتت آ ي من الوسائل التقليدية اكلصحافة، والراديو،  ينرش عب الوسائل االإعالمية اليت يصعب اإ

نتاج وتوزيع املضامني االإعالمية .التلفزة، وذكل بفعل التطور الكبري يف اإ
3

 

ىل صعوبة  غري آ نه من املهم هنا، احلديث قبل ادلخول يف تقدمي آ مه  التعريفات االإعالمية احلديثة اإ

وصف وتعريف االإعالم اجلديد، نظرا حلداثة الظاهرة من هجة، واحلركية املتسارعة اليت يشهدها  هذا احلقل 

مما . هذا احلقل من هجة آ خرى، سواء عىل مس توى الوسائل، آ و املضامني، وحىت التطبيقات املس تخدمة

 .ملصطلحية، وكرثة الصيغ املعبة عن املفهوماس تنتج عنه ثراء وغىن املدونة ا

"عباس مصطفى صادق"وهذا ما يؤكد عليه 
4

يف حبثه حول مصادر التنظري وبناء املفاهمي حول  

نتاج الفكري الغريب مس تنتجا صعوبة  االإعالم اجلديد، وخيصص حزيا منه لرسد آ مه التعريفات املتداوةل يف االإ

عالم احلديث وامل آ ن هذا االإعالم هو يف واقع ال مر ميثل »عارص ل س باب عدة وآ مهها وضع تعريف شامل لالإ

مرحةل انتقالية من انحية الوسائل، والتطبيقات، واخلصائص اليت مل تتبلور بشلك اكمل وواحض، فهيي مازالت 

.«يف حاةل تطور رسيع، وما يبدو اليوم جديدا يصبح قدميا يف اليوم التايل
5

ء كام نالحظ ارتباط هذه ال سام 

والتعاريف بتطبيقات المكبيوتر، فبعضها خرج من طبيعة الوس يط االتصايل التواصيل، وال خرى من خبات 

                                                 
 .58، ص 2111، القاهرة، دار فكر وفن الطباعة والنرش والتوزيع، 1لتفاعلية، طحسني شفيق، االإعالم اجلديد البديل تكنولوجيا جديدة يف عرص مما بعد ا -1

 .162، ص 2115، الشارقة، دار الثقافة واالإعالم، حكومة الشارقة، 1عتبات التأ ويل، ط: نرص ادلين العيايض، االتصال واالإعالم والثقافة -2

 .52حسني شفيق، نفس املرجع، ص  -3

ىل نيكوالس نيغروبونيتالتنظري، وبناء املفاهمي حول  مصادر"عباس مصطفى صادق، -4 عالم اجلديد"االإعالم اجلديد من فانفربوش اإ تكنولوجيا : ، املؤمتر ادلويل لالإ

 . 38-27، ص ص2119، مطبعة جامعة البحرين 2119، ط، 2119آ فريل  9-7لعامل جديد، منشورات جامعة البحرين، جامعة البحرين، ... جديدة

 . 33صادق، االإعالم اجلديد والوسائل والتطبيقات، مرجع سابق، ص عباس مصطفى -5
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ىل تطبيق  جياد تعبري مقابل لها خارج البيئة اليت نشأ ت فهيا، كام آ ن بعض ال سامء تشري اإ ثقافية يصعب اإ

حدى مزياته، كام هو احلال ابلنس   بة للتسميات آ و املسميات اليت جزيئ من تطبيقات االإعالم اجلديد آ و اإ

تنطلق من مزيات الانرتنت، وبعضها جيمع بأ طراف آ خرى من الوسائل، مما يوسع من قاعدة التعريف ومن 

عالم اجلديد بشلك عام .قاعدة الوسائل، والتطبيقات، واخلصائص، والتأ ثري لالإ
1

 

ىل آ صل ترمجة املفهوم، فيس تعمل مف  هوم االإعالم اجلديد يف ال دبيات كام جتدر االإشارة يف هذا املقام اإ

، عىل الرمغ "Nouveau média"، والفرنيس "New Media"العلمية العربية كرتمجة للمقابل الاجنلزيي 

وتعين الوس يط آ و النقال، وذلكل جتدرت اللكمة وآ صبحت  "Medium"هو  "Media"من آ صل اللكمة 

"Multi Media"  ،ىل الوسائط املتعددة ىل االإعالم املتعددآ ي تعددت سابقا اإ  .ومل تعرب اإ

توجه ال حيل االإشاكل " امليداي اجلديدة آ و الوسائط اجلديدة"ويرى بعض الباحثني آ ن اس تخدام لكمة 

ىل  ابعتبار آ ن املفهوم يرتبط ابلبيئة، والس ياقات اليت ودل فهيا، ونقل هذه املفاهمي من س ياق اجامتعي، وثقايف اإ

سالمية يطرح الكثري  .من االإشاكليات عىل حد تعبري الباحث نرص ادلين لعيايضبيئة عربية واإ
2

 

آ ما الباحث الصادق امحلايم، فريى بأ ن املفاهمي اليت تداولهتا آ و تتداولها دراسات االتصال عربيا 

مفاهمي وافدة عىل اللغة العربية، وتشلكت يف س ياقات معرفية، وثقافية خمتلفة، فهو يرفض مصطلح االإعالم 

ذا مل  «Nouveau Média»واملصطلح الفرنيس  «New Media»لمصطلح الاجنلزيي اجلديد ترمجة ل فاإ

رمغ آ نه مصطلح غري حمايد، وذو محوةل ثقافية، فاإن لكمة االإعالم ال . «New»يكن هناك اختالف من ترمجة 

3تبدو للباحث احلل ال مثل لرتمجة
«Media» .ىل آ ن يس تعمل يف كتابه ا ذلي وهذا ما دفع الصادق امحلايم اإ

                                                 
 .31املفاهمي والوسائل والتطبيقات، مرجع سابق، ص : االإعالم اجلديدعباس مصطفى صادق، -1

شاكليات قدمية التفكري يف عدة التفكري يف مواقع الش باكت الاجامتعية املنطقة العرب "نرص ادلين لعيايض، -2 ، اجملةل اجلزائرية لالتصال، لكية العلوم "يةوسائط جديدة، واإ

 . 118، ص 22، العدد 3واالتصال، جامعة اجلزائر 

اجلديدة  -، امليداي"عرض لكتاب امليداي اجلديدة االإبستميولوجيا واالإشاكليات والس ياقات للصادق امحلايم": امليداي اجلديدة"عبد احلكمي آ محني، -3

. http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2013/4/11 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2013/4/11
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خصه ملعاجلة مسأ ةل امليداي اجلديدة، يف آ بعادها املتعددة املعرفية والسوس يولوجية، والثقافية، والفنية 

.والتارخيية، مصطلح امليداي اجلديدة


 

ذا اكن الاس تخدام العريب حييل معىن  عوضا عن االإعالم اجلديد، مفدلوالت االإعالم خمتلفة لغواي، فاإ

 «Medium»بسبب اش تقاقه من لكمة  «Media»االإبالغ، وال خبار، واالإرسال، واملعرفة، فاإن مصطلح 

املعطيات وهبذا، وحسب . «Milieu»حييل عىل معاين الوساطة، والوصل والتوصيل والتواصل، والوسط

يفاء برثاء ظواهره اجلديدة،  الفكرية، والتنظريية، والاس تعامالتية للمعىن، يبدو مفهوم امليداي آ كرث دالةل عىل االإ

فامليداي اجلديدة كام يضيف الصادق امحلايم، ال ميكن اخزتالها يف معلية االإدماج آ و االإدراج للتقنية يف العملية 

هنا تد ( اكلتدوين)واملامرسات ( آ هجزة الاس تقبال الرمقي)مج ال نظمة التقنية التواصلية، واالإعالمية، بل اإ

(.ال رسة وامحلالت الس ياس ية)والرتتيبات الاجامتعية 
1

 

، فيعرف االإعالم اجلديد بشلك خمترص High-tech Dictionaryآ ما قاموس التكنولوجيا الرفيعة 

".املتعددة اندماج المكبيوتر، وش باكت المكبيوتر والوسائط"ويصفه بأ نه 
2

: "Lester"وحبسب ليسرت  

االإعالم اجلديد ابختصار هو مجموعة تكنولوجيا االتصال اليت نشأ ت من الزتاوج بني المكبيوتر والوسائل 

عالم، الطباعة، والتصوير الفوتوغرايف، والصوت، والفيديو .التقليدية لالإ
3

ويعرفه قاموس المكبيوتر  

Computing Dictionary عب مدخلني هام
4

 : 

                                                 

- 17/15/2117اترخي التصفح. 

 .211عبد احلكمي آ محني، مرجع سابق، ص  -1

2-Definition for New Media, High-tech Dictionary.http://www.computeruser.com.consulté  le 20.04.2017 à 17H. 

3-Paul Martin Lester, California State University. 

http://www.commfaculty.fullerton.edu/lester:curriculum/newmedia.html, consulte le 20-04-2017 à 17h30min. 

4-Definition: New Media, computing Dictionary.http://www.cpmputing-dictionary.thefreedictionary.com/new+media consulté 

le 20-04-2017 a 17h45min. 

http://www.computeruser.com.consulté/
http://www.commfaculty.fullerton.edu/lester:curriculum/newmedia.html
http://www.cpmputing-dictionary.thefreedictionary.com/new+media
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ىل مجةل من تطبيقات االتصال الرمقي، وتطبيقات النرش -1 ن االإعالم املعارص اجلديد يشري اإ اإ

الالكرتوين عىل ال قراص بأ نواعها اخملتلفة، والتلفزيون الرمقي


والانرتنت وهو يدل كذكل عىل اس تخدام  

زة احملموةل يف هذا الس ياق، المكبيوتر الشخيص واملنقول فضال عن التطبيقات الالسلكية لالتصاالت، وال هج

وخيدم آ ي نوع من آ نواع المكبيوتر عىل حنو ما، تطبيقات االإعالم اجلديد يف س ياق الزتاوج الرمقي 

Convergence Digital  ،ذ ميكن تشغيل الصوت، والفيديو يف الوقت اذلي ميكن معاجلة النصوص اإ

جراء معليات االتصال الهاتفي، وغريها مبارشة من آ ي هجاز  .مكبيوتر واإ

ىل الطرق اجلديدة يف االتصال يف البيئة الرمقية مبا يسمح للمجموعات -2 كام يشري املفهوم آ يضا اإ

ماكنية الالتقاء، والتجمع عىل الانرتنت، وتبادل املنافع، واملعلومات، ويه بيئة تسمح  ال صغر من الناس ابإ

ىل آ صقاع ا سامع صوهتم وصوت جممتعاهتم اإ فراد وامجلاعات ابإ لعامل آ مجع ويعرف قاموس الانرتنت املوجز لل 

Condensed Net Glossaryىل ال هجزة الرمقية معوما، آ و صناعة : "، تعبري االإعالم اجلديد بأ نه يشري اإ

شارة ال هجزة االإعالم القدمية، وهو هنا تعبري غري  الصحافة عىل الانرتنت، ويف آ حيان يتضمن التعريف اإ

عالمية تقليدية جديدةانتقايض يس تخدم آ يضا لوصف نظم  .الطباعة، التلفزيون، الراديو، السيامن: اإ
1

وحبسب 

ىل Webopediaموسوعة الويب املعروفة ابمس ويبوداي ن تعبري االإعالم اجلديد يشري اإ العديد من : فاإ

ال شاكل املس تحدثة من نظم االتصال والتواصل الالكرتوين، اليت آ صبحت ممكنة بفضل المكبيوتر، والتعبري 

.ط آ يضا ابلنظم االإعالمية القدميةمرتب
2

 

                                                 

-رسال التلفزة العادية مت تقدمي  يسمح ابس تقبال واس تالم الصور والصوت عن طريق االإشارات الرمقية املتقطعة عىل خالف االإشارات التناظرية اليت تس تخدم يف اإ

 ".ينالقرن العرش "هذه التقنية يف التسعينيات من القرن املايض 

1-New Media.Condensed Net Glossary, http://www.saila.com/usage/glossary/consulté le 05-06-2017 à 10h30min. 

2-Definition for New media, http://www.webopedia.com/TERMN/new_media.html, consulté le 05/06/2017 à 10h30min. 

http://www.saila.com/usage/glossary/consulté%20le%2005-06-2017
http://www.webopedia.com/TERMN/new_media.html
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"Jonesجونز "ويعرفه 


جابة وافية وقاطعة عن السؤال ماهو االإعالم   اذلي يقر آ وال بعدم وجود اإ

جاابته عىل آ ن هذا االإعالم هو مرحةل نشوء .اجلديد؟ ويبين اإ
1

 

كنا آ شاكل االتصال الالكرتوين آ صبح مم "فاالإعالم املعارص اجلديد هو مفهوم يس تخدم لوصف 

ابس تخدام المكبيوتر مكقابل ل شاكل من االإعالم القدمي اليت تشمل الصحافة املكتوبة من جرائد، وجمالت، 

ىل حد ما–والتلفزيون، والراديو  ويمتزي االإعالم اجلديد من القدمي . Staticوغريها من الوسائل الساكنة  -اإ

فاإن الفواصل بني االإعالم اجلديد والقدمي  خباصية احلوار بني الطرفني صاحب الرساةل ومس تقبلها، ومع ذكل

"ذابت، ول ن القدمي نفسه آ عيد تكوينه، وحتسينه، ومراجعته ليلتقي مع اجلديد يف بعض جوانبه
2

وتضع لكية  

عالم اجلديد بأ نه Sheridanرشيداين التكنولوجية  لك آ نواع االإعالم الرمقي اذلي يقدم يف : "تعريفا معليا لالإ

الكيفية اليت يمت هبا بث مادة االإعالم املعارص : وهناكل حالتان متزيان اجلديد من القدميشلك رمقي وتفاعيل، 

ىل خدماته، فهو يعمتد عىل اندماج النص، والصورة والفيديو،  والكيفية اليت يمت من خاللها الوصول اإ

نتاج، والعرض آ ما ا لتفاعلية فهيي متثل والصوت، فضال عن اس تخدام المكبيوتر ك لية رئيس ية هل يف معلية االإ

.الفارق الرئيس اذلي ميزيه ويه آ مه سامته
3

 

عالم الالكرتوين بأ نه  اخلدمات والامنذج االإعالمية املعارصة و "وتذهب اللجنة العربية يف تعريفها لالإ

 اجلديدة اليت تتيح نشأ ة وتطوير حمتوى وسائل االتصال االإعاليم آ ليا يف العملية االإعالمية ابس تخدام التقنيات

عالمية غنية يف املضمون  الالكرتونية احلديثة الناجتة عن اندماج تكنولوجيا االتصاالت، واملعلومات كنواقل اإ

عالمية بأ شاكلها اخملتلفة( االإعالم الالكرتوين)والشلك ويشمل  ".االإشارات والصور املكونة ملواد اإ
4

 

                                                 

- يلنوي يف ش ياكغو  .University of Illinoisالبوفيسور ستيف جونز، هو رئيس قسم االتصال جبامعة اإ

 .32املفاهمي والوسائل والتطبيقات، مرجع سابق، ص : االإعالم اجلديدعباس مصطفى صادق، -1

2 - Steve Jones, Encyclopedia of New Media: An Essential Reference to Communication and Technology. SAGE 

Publications.2002. 

3-A Working Definition of New Media 1998, http://www.sheridanc.on.ca, consulté le 20-08-2017 à 10h. 

 .125، ص 2111، تونس، منشورات اكرم الرشيف، 1محمد معمري، الصحافة الالكرتونية العربية، ال سس والتحدايت، ط-4

http://www.sheridanc.on.ca/
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وين مما دفع اللجنة تذكر والشامل للك آ نواع النرش الالكرت " ابلفضفاض"وقد ومس هذا التعريف 

:بعض آ شاكل االإعالم الالكرتوين، ويه مثلام جاء يف الوثيقة الصادرة عن اجامتعات اللجنة كام يأ يت
1

 

 .املواقع االإعالمية عىل ش بكة الانرتنت-(1

 .خدمات النرش االإعالين عب خمتلف املواقع عىل الش بكة: االإعالانت الالكرتونية-(2

 .خدمات النرش الصحفي عب مواقع عىل الش بكة، وحزم النرش الصحفي: ةالصحافة الالكرتوني-(3

 .خدمات ال رش يف الالكرتوين-(4

ذاعات والقنوات التلفزيونية : االإذاعة الالكرتونية، والتلفزيون الالكرتوين-(5 خدمات البث احلي لالإ

وين، واليت حتملها الش بكة حزم البث االإذاعي، والتلفزي"عىل مواقع خاصة عىل الش بكة، ومن خالل " منريك"

ىل خمتلف املواقع ىل املتلقي مبارشة، آ و اإ  .اإ

عالمية الكرتونية متنوعة-(6  .تواصلية، ومعرفية، وتثقيفية وترفهيية: خدمات اإ

 .املدوانت-(7

البث احلي عىل الهاتف النقال، وبث : ، وتشمل"اجلوال"خدمات البث عب الهاتف النقال -(8

 .رية، وبث خدمات ال خبار العاجةل عب الهواتف النقاةل اذلكيةالرسائل االإعالمية القص

ىل احلصول عىل احملتوى يف  "New Media"وحييل آ يضا تعريف " دلى قطاع واسع من الباحثني اإ

ىل خاصية آ خرى، ويه . آ ي وقت، وآ ي ماكن، وبأ ي حامل رمقي، والتفاعل واملشاركة املبدعة فيه ويشري اإ

ايت اجلدردة اذلي ال خيضع للضوابط القانونية وال خالقية اليت ختضع لها وسائل االإعالم التعممي املزتامن للمحتو

".الالكس يكية
2

 

 

                                                 
 .126نفس املرجع، ص -1

شاكليات قدمية، التفكري يف"نرص ادلين لعيايض، -2  .126عدة التفكري يف مواقع الش باكت الاجامتعية يف املنطقة العربية، مرجع سابق، ص  وسائط جديدة واإ
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ن معلية استنطاق جل التعاريف السابقة متكننا من الوقوف عىل مالحظة هممة، مفادها آ ن هذه  اإ

 :التعاريف ترتكز عىل نقطتني آ ساس يتني

س تحدثة وال شاكل االإعالمية اجلديدة، وما تصاحهبا من التنوع يف التطبيقات امل : النقطة ال وىل-

خصائص متزيها عن العملية االإعالمية التقليدية، اكلتفاعلية، وما ينتج عهنا من تبادل لل دوار بني طريف 

ىل جانب توظيف الوسائط  رسال واس تقبال الرسائل اإ العملية االتصالية، وال نية، وما ينتج عهنا من تزامن يف اإ

من خالل اندماج الصوت والصورة والنص، والفيديو عىل نفس احلامل، دون آ ن ننىس حتمك املتلقي  املتعددة

عالء حاالت الفردية والتخصيص(الزمن وواهجة املوقع، ومضمون الرسائل)يف بيئة التلقي   .، واإ

عن اندماج الوسائل الاعالم املعارصة و اجلديدة والتكنولوجيات املس تحدثة الناجتة : النقطة الثانية-

ىل النظام  ىل التحول من النظام التناظري اإ المكبيوتر، وش باكت المكبيوتر، والوسائط املتعددة ابالإضافة اإ

 .الرمقي

حدى هذه النقاط دون ال خرى فالبعض ينطلق  ذا اكنت هذه التعاريف تتفاوت يف الرتكزي عىل اإ واإ

ىل الرتكزي عىل . من التكنولوجيا املس تحدثة ك ساس لتعريف االإعالم اجلديد بيامن تذهب التعاريف ال خرى اإ

ال آ ننا نعتقد آ نه من ال فضل املزج بني التكنولوجيات اجلديدة، والتطبيقات  خصائص، وممزيات هذا االإعالم، اإ

يف تعريف االإعالم اجلديد ابعتبار التأ ثري املتبادل بني  -سنتطرق لها الحقا–املس تحدثة، واخلصائص 

ات، واخلصائص وآ نه ال ميكن فصل التكنولوجيا اجلديدة املعارصة عن اخلصائص اليت التكنولوجيا، والتطبيق

 .حتملها هذه التكنولوجيا

 :يف مسأ ةل توصيف االإعالم ابملعارص و اجلدة-

ن التحول، والتغري عب التطور املذهل التكنولويج هو جوهر حياة االإعالم واالتصال والتواصل  اإ

ن ربط اجلديد ابلتقين تعين آ ن التسمية ظرفية فالراديو يف املعارص اجلديد يف لك طور من  آ طواره، بل اإ

للعودة  Pingree، وبنغري Gitelmanحلظة ما اكن يوصف ابجلدة، وهذا ما دفع ابحثون آ مثال غيتلامن
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ىل مرحةل ظهور التلغراف يف حوايل  1741ابالإعالم اجلديد اإ
1

، ويقاس عىل الراديو لك تقنية جديدة، 

فاالإعالم يصبح جديدا مع ظهور االإذاعة، وجديدا مع ظهور التلفزيون، ونفس اليشء مع الانرتنت مث الويب 

"Web" 2.1 . ،آ مل يتساءل الباحثون واخلباء يف هذا احلقل عن مصري املكتوب آ مام ادلور االإعاليم

االإذاعة بداية القرن العرشين، وعن مصري االإذاعة آ مام الاس تقطاب  واالتصايل والتواصيل اذلي بدآ ت تؤديه

االإعاليم اذلي حققه التلفزيون آ واخر النصف ال ول من القرن ذاته، وعن مصري لك الوسائط الالكس يكية 

لهيا التقنية، يف بعدها العلمي  آ مام التيار اجلارف للويب لك ذكل ل ن طبيعة التحول اليت تقود اإ

.احلمتية التكنولوجية" ماك لوهان"، تقت ي النظر يف آ مر ما يسميه واالإيديولويج
2

حبيث ال ميكن الاقتصار  

عالم تقليدية، ووسائل  يف توصيف االإعالم اجلديد عىل املنظور التارخيي اذلي ينطلق من المتزي بني وسائل اإ

ال حتوال يف وسائهل، وتطبيقات عالم جديدة فاجلدة غري قارة حلقل ال يزداد اإ ه، وخصائصه، مفصطلح اجلدي اإ

ىل مرحةل اترخيية جديدة من تطور وسائل االإعالم يس تحيل القبض علهيا فالتطور  يشري يف آ بسط احلاالت اإ

معلية تمتدد آ و متتد يف الزمن، والوسائل، والتطبيقات، واخلصائص ولك ما يصاحب ذكل من حراك تشهده 

 .الظاهرة االإعالمية

ىل آ ن العالقة بني  االإعالم الالكس ييك، واالإعالم املعارص و اجلديد ال تقوم عىل القطيعة ابالإضافة اإ

.فاجملال االإعاليم جمال هجني يتداخل فيه احلديث ابلقدمي
3

ظهور "وال يعين عىل حد تعبري الصادق امحلايم  

عالم جديدة اكالنرتنت، والهاتف اجلوال  هناية ( هاومجةل التطبيقات االإعالمية واالتصالية اليت تتيح )وسائط اإ

ذاعة، حصافة)وانداثر الوسائط االإعالمية الالكس يكية  ذ نعيش يف احلقيقة داخل جمال تواصيل، (. تلفزيون، اإ اإ

عاليم  عالمية قدمية وجديدة Media sphèreواإ .معقد، حيث تتعايش آ مناط اتصالية خمتلفة ووسائط اإ
4

 

                                                 
 .32املفاهمي والوسائل والتطبيقات، مرجع سابق، ص : االإعالم اجلديدعباس مصطفى صادق، -1

عالم اجلديد النظام والفوىض"عبد هللا الزين احليدري،-2 عالم اجلديد"االإ ، 2119آ فريل 9-7لعامل جديد، جامعة البحرين، ... جيا جديدةتكنولو : ، املؤمتر ادلويل لالإ

 .128، ص 2119، مطبعة جامعة البحرين 2119منشورات جامعة البحرين، ط 

عالم اجلديد مقاربة تواصلية"الصادق امحلايم، -3 ذاعات ادلول العربية، العدد "االإ حتاد اإ  .    11، ص 2116، 4، جمةل االإذاعات العربية، اإ

 .11فسه، ص املرجع ن -4
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حاةل اتصال دامئ ابالإعالم القدمي، فاالإعالم   فامليداي مل تظهر يف عامل بال جتربة اترخيية مرتامكة، بل يه"

ذ آ نه ال ينفلت عن  املعارصاجلديد يف اجملال التلفزيوين يتشلك من مضامني قدمية حتملها تقنيات جديدة، اإ

الضوابط القانونية، والتنظميية اليت خيضع لها االإعالم الالكس ييك رمغ آ نه يس تغل الانرتنت لتسهيل نفاذ 

ىل براجمه ، ومواده، وحلفظ آ رش يفه، وتراثه السمعي البرصي، والس تغالل املواقع الالكرتونية ك لية امجلهور اإ

.الإدارة النقاش العام، وتعزيز مشاركة امجلهور
1

 

ن مفهوم االإعالم املعارص و اجلديد يتجاهل الاندماج والفصل يف آ ن واحد احلاصل بني اجلديد،  اإ

ىل درجة آ ن الباحث  والقدمي يف وسائل االإعالم مما حييل عىل واقع آ درج قنايت  "Lynch"يصعب حتديده اإ

ىل التساؤل عن هل متكل " نرص ادلين لعيايض"اجلزيرة، واحلرة التلفزيونيتني مضن امليداي اجلديدة مما دفع  اإ

.هاتني القناتني اخلصائص ذاهتا اليت متزي مواقع الش باكت الاجامتعية الافرتاضية
2

 

ليه  ىل آ ن " صادق عباس مصطفى"وهو ما يذهب اإ تصنيف االإعالم اجلديد مضن "حني يشري اإ

حالتني، جديد مقابل قدمي، متاما كام يويح التعبري نفسه بني الامتثلية، والرمقية بني مرحةل ما قبل الانرتنت، 

ومرحةل الانرتنت، وهكذا، هو تصنيف يظل غري واقعي طاملا آ نه مل يس تصحب حاةل الامتيه بني االإعالم 

دمي وطاملا ضلت مجموعة الوسائل الرئيس ية التقليدية يه ذاهتا كوسائل رئيس ية يف الفضاء اجلديد والق

.االإعاليم، خاصة وآ ن بعضها آ صبح حيمل صفات االإعالم اجلديد تكنولوجيا ووظائفيا
3

 

ن معلية الامتيه بني التقليدي واجلديد تتجسد من خالل  :اإ

احلديثة واملعارصة، والاعامتد املزتايد عىل هجاز توظيف وسائل االإعالم التقليدية للتكنولوجيات -آ  

نتاج املضامني االإعالمية، واملزاوجة بني احلامل التقليدي،  المكبيوتر، وش بكة الانرتنت يف مجيع مراحل اإ

 .والمكبيوتر مكنصة جديدة للبث والنرش

                                                 
 .211عبد احلكمي آ محني، مرجع سابق، ص -1

شاكليات قدمية، التفكري يف عدة التفكري يف مواقع الش باكت الاجامتعية يف املنطقة العربية"نرص ادلين لعيايض، -2  .124، مرجع سابق، ص"وسائط جديد، واإ

 .    38املفاهمي والوسائل والتطبيقات، مرجع سابق، ص : االإعالم اجلديدعباس مصطفى صادق، -3
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عالم املعارص اجلديد اكلتفاعلية -ب  .وامحلميية وال نيةتوظيف االإعالم التقليدي للخصائص اجلوهرية لالإ

عالم حبيث يقدم لنا مدخل احلاةل الانتقالية لالإ
االإجابة عن مسأ ةل توصيف االإعالم املعارص ابجلدة،  

حيث يقرر مجموعة من الباحثني بأ ن االإعالم اكن دامئا، ويظل يف حاةل انتقالية، وآ ن لك ال هجزة االإعالمية 

دى املرشوع فكرة دراسة االإعالم املعارص اجلديد اكنت جديدة عندما ظهرت واس تخدمت ل ول مرة، ويتح

عالم اليوم اجلديد، وهو يركز عىل بناء فكرة اجلدة يف االإعالم يف س ياقاهتا التارخيية، مؤكدا عىل آ ن  بتكريس اإ

عالم جديد مل يعرف حلد ال ن بشلك اكمل ىل اإ .حلظات الانتقال من آ هجزة، ونظام سابق اإ
1

 

ىل ش به ا تفاق بأ ن فكرة اجلدة ميكن اس تقراؤها من آ ن االإعالم اجلديد آ ما عباس صادق خيلص اإ

ىل حاةل من التنوع يف ال شاكل، والتكنولوجيا، واخلصائص اليت محلهتا الوسائل املس تحدثة عن  يشري اإ

عالء حاالت فردية والتخصيص وهام تأ تيان كنتيجة ملزية رئيس ية يه التفاعلية .التقليدية خاصة فامي يتعلق ابإ
2

 

 

 :آ نواع االإعالم املعارص-3

ىل جديد مقابل قدمي آ و  ماكنية تصنيف االإعالم اإ ىل اإ تويح تسمية االإعالم اجلديد منذ الوهةل ال وىل اإ

تصنيف يظل غري "وهو . تبين الرمقية مقابةل الامتثلية مكعيار للمتيزي بني وسائل االإعالم التقليدية واجلديدة

يه بني االإعالم اجلديد والقدمي، وال شاكل املتقاربة يف التعبري يف لكهيام واقعي طاملا، آ نه مل يس تصحب حاةل الامت

والتكنولوجيات املس تخدمة فهيام، وطاملا ظلت مجموعة الوسائل الرئيس ية التقليدية يه ذاهتا كوسائل رئيس ية 

".يف الفضاء االإعاليم، خاصة وآ ن بعضها آ صبح حيمل صفات االإعالم اجلديد تكنولوجيا وظائفيا
3

 

                                                 

- ،عالم  2113، ويف عام 1999، هو مبادرة من معهد ماسوش يتس ال مرييك بدآ ت يف آ كتوبر Media in Transition Projectمرشوع احلاةل الانتقالية لالإ

 .Pingreeوبنغري  Gitelmanعدد من الباحثني مهنم غيتلامنآ صدرت مطبعة معهد ماسوش يتس ال مرييك كتاب شارك يف حتريره 

 .39املفاهمي والوسائل والتطبيقات، مرجع سابق، ص : عباس مصطفى صادق، االإعالم اجلديد-1

عالم اجلديد دراسة يف مداخةل النظرية وخصائصه العامة"عباس مصطفى صادق، -2  .زوالا 14الساعة  jadeedmedia.comwww. 15-11-2117، "االإ

 .، مرجع سابق"االإعالم اجلديد دراسة يف مداخةل النظرية وخصائصه العامة"عباس مصطفى صادق،  -3

http://www.jadeedmedia.com/
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تتجدد يوميا، كام آ ن التفاعلية غدت آ حد آ مه ( الراديو)فالتكنولوجيا املس تعمةل التلفزيون، واالإذاعة 

نتاج،  ىل تبنهيا المكبيوتر مكنصة لالإ مزيات البامج التلفزيونية، واالإذاعية آ مام الصحافة املكتوبة، فباالإضافة اإ

نشاء مواقع لها وتوظيف  والتحرير والتوزيع جحزت لنفسها ماكان يف املشهد االإعاليم الالكرتوين من خالل اإ

ىل درجة آ نه آ صبح من النادر ...(الش باكت الاجامتعية، والوسائط الاجامتعية)منصات االإعالم  املعارص  ، اإ

 ,Facebook"اليوم آ ن جند حصيفة ومل تنشأ  لها صفحة عىل الفيس بوك آ و حساب عىل تويرت آ و عىل اليوتيب

Twitter, Youtube" ا حلاةل الامتيه اليت متزي االإعالم بنوعيه التقليدي واجلديد، وجتنبا حلاةل التقابلية تأ كيد

يف  Diana Owenودايان آ وين  "Richard DAVIS"يف تصنيف االإعالم اجلديد يضع ريتشار ديفيس 

عالم اجلديد وفق ثالثة آ نواع تمت  ثل يف ربط كتاهبام االإعالم  املعارص واجلديد وس ياسة ال مريكية تصنيفا لالإ

الإعالم احلديث واملعارص مع التكنولوجيا القدمية آ وال، مث ربطه مع التكنولوجيا اجلديد اثنيا، وآ خريا ربط 

الإعالم اجلديد ابلتكنولوجيا اخملتلطة ويعتب الصنف ال خري من هذه ال نواع ال كرث ش يوعا، حيث ختتفي 

:الفروقات بني القدمي واجليد وهذه ال نواع يه
1

 

I-الم املعارص بتكنولوجيا قدميةاالإع. 

II-االإعالم املعارص بتكنولوجيا جديدة. 

III-االإعالم املعارص بتكنولوجيا خمتلطة. 

 :االإعالم املعارص بتكنولوجيا قدمية: النوع ال ول-

يقول آ و يرى الباحثان املذكورين سابقا، آ ن منوذج االإعالم اجلديد وفق هذا التصنيف يمتثل يف بعض 

عالمية يف االإذاعة، والتلفزيون والصحف مهنا املكتوبة والالكرتونية، مثل برامج احلوارات احلية ال شاكل االإ 

"Talkshow"  يف االإذاعة واجملالت االإخبارية"Television new magazine"  مثلDate Line 60و 

Minutes وبرامج ال خبار احلية ،Live Shows والبامج املسائية مثل ،Night Lineج الصباح ، وبرام

                                                 
1-Richard Davis, Diana Owen, New Media and American Politics, Oxford University press, New York 1998, P9. 
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، ويشمل التجديد يف حاالت آ خرى منوذج Good MorningAmericaاملعروفة مثل صباح اخلري آ مرياك 

وقد ابدرت معظم هذه البامج يف تطبيق آ ساليب مس تحدثة يف بناء  "WinpreyOprah"برامج آ وبرا 

ىل املرحةل اجلديدة، مثل تغطية قضية  موضوعاهتا، وتقدميها، كام مثلت بعض التغطيات عالمة فارقة لالنتقال اإ

.O.J. Simpsonالراييض املشهور آ ويج سيسمبسون
1

 

 :االإعالم املعارص بتكنولوجيا جديدة: النوع الثاين-

ث يمتثل هذا النوع اجلديد من االإعالم مجيع الوسائل اليت نعايشها ونعيشها ال ن، واليت تعمل عىل حبي

منصة هجاز المكبيوتر، ويه تشمل ش باكت المكبيوتر اخملتلفة وعل رآ سها ش بكة الانرتنت، وقد مكنت هذه 

نقاذ حاةل التبادل احلي والرسيع للمعلومات، ومن التواصل بني ال طرفني، وحققت للمواطنني الوسائل من اإ

سامع صوهتم للعامل، ومكنت من دمج التكنولوجيات والوسائل اخملتلفة مع بعضها مما سهل التفاعل امجلاهريي،  اإ

.وقدم جماال واسعا من ال شاكل والتطبيقات االتصالية
2

 

 :االإعالم املعارصبتكنولوجيا خمتلطة: النوع الثالث-

م حاةل التداخل، والزتاوج والاختالط بيهنام، حبيث تزول تتجسد من خالل هذا النوع من االإعال

ذ توظف وسائل االإعالم التقليدية املنصات املتعددة . الهوة، والفوارق بني االإعالم القدمي واالإعالم اجلديد اإ

عالم اجلديد، مفعظم هذه الوسائل متتكل مواقع لها عىل الويب  وصفحات  "Web"لالإ

جادة للحاق آ و الالتحاق بتكنولوجيات، وتطبيقات االإعالم  املعارص يف حماوةل  "Facebook"الفيس بوك

كام ال يتواىن املهمتني واملامرسني للعمل االإعاليم اذلين يعملون يف هذه الوسائل من اس تعامل . اخملتلفة

 االإماكنيات وال دوات اليت تتيحها تكنولوجيا االإعالم املعارص

                                                 
 .، مرجع سابق"االإعالم اجلديد دراسة يف مداخةل النظرية وخصائصه العامة"صادق، عباس مصطفى  -1

 .، مرجع نفسه"االإعالم اجلديد دراسة يف مداخةل النظرية وخصائصه العامة"عباس مصطفى صادق،  -2
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التكنولوجيات االتصالية اليت ظهرت بعد آ ول تطبيق  يستبطن آ و خيرتق االإعالم املعارص عدد من

ىل تبين تقس امي آ خر  للنرش الالكرتوين، وال يقترص عىل ش بكة الانرتنت مما دفع عباس مصطفى صادق اإ

عالم اجلديد عىل آ ساس املنصات اليت يقوم علهيا هذا االإعالم .لالإ
1

 

ىل آ ربعة آ قسام تأ يت  :عىل هذا النحو وابلتايل ميكن تقس مي االإعالم املعارص اإ

، وتطبيقاهتا، وهو جديد "Online"االإعالم املعارص اجلديد القامئ عىل ش بكة الانرتنت : 1النوع-آ  

لكيا، ومزيات غري مس بوقة، وهو يمنو برسعة وتتوادل عنه مجموعة من تطبيقات ال حرص لها، مثل مواقع 

 .الصحافة الالكرتونية، الوسائط الاجامتعية والش باكت الاجامتعية

االإعالم املعارص القامئ عىل ال هجزة احملموةل، مبا يف ذكل آ هجزة قراءة الكتب والصحف، : 2النوع -ب

وهو آ يضا يمنو برسعة، وتنشأ  منه آ نواع جديدة من التطبيقات عىل ال دوات احملموةل اخملتلفة ومهنا آ هجزة 

طبيقات اليت تتيح للمؤسسات االإعالمية الهاتف النقال اذلكية واملساعدات الرمقية الشخصية وغريها، مثل الت 

 .توزيع املضامني االإخبارية عىل الهواتف احملموةل اذلكية واللوحات الالكرتونية

لهيا : 3النوع -ج هو نوع قامئ عىل قاعدة الوسائل التقليدية مثل التلفزيون والراديو اليت آ ضيفت اإ

اكلبامج التلفزيونية واالإذاعية القامئة عىل  مزيات جديدة مثل التفاعلية، والرمقية، والاس تجابة للطلب،

 ."Talkshow"املشاركة، والتفاعل كبامج احلوارات احلية 

ما  "Offline"االإعالم  املعارص  القامئ عىل قاعدة المكبيوتر : 4النوع -د ويمت تداول هذا النوع اإ

ويش متل آ و يشمل العروض ش بكيا آ و بوسائل احلفظ اخملتلفة، مثل الاسطواانت الضوئية، وما شاهبها، 

البرصية وآ لعاب الفيديو والكتب الالكرتونية وغريها، ويبقى القامس املشرتك اذلي جيمع لك آ نواع االإعالم 

اجلديدة اليت مت احلديث عهنا همام اختلفت التقس اميت، وتعددت التصنيفات هو السامت اليت متزي هذا االإعالم 

 .ييلعن غريه واليت جنملها يف العنرص اذلي 

                                                 
 .33املفاهمي والوسائل والتطبيقات، مرجع سابق، ص : االإعالم اجلديدعباس مصطفى صادق، -1
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 سامت االإعالم املعارص-

عالم اجلديد عىل مجموعة من اخلصائص واملمزيات اليت يمتتع هبا االإعالم  يؤكد الباحثون وادلارسون لالإ

اجلديد عن ما س بقه، ويه تمتثل يف دجمه للوسائل اخملتلفة القدمية واملس تحدثة يف ماكن واحد، وعىل قاعدة 

ندماج من تغيري انقاليب االتصايل املوروث مبا يسمح للفرد العادي المكبيوتر وش باكته، وما ينتج عن ذكل الا

ىل آ سفل وفق  ىل من يريد يف الوقت اذلي يرد بطريقة واسعة الاجتاهات، وليس من آ عىل اإ يصال رسالته اإ اإ

المنوذج االتصايل التقليدي، فطاملا اكن صوت الفرد مغمورا آ مام احتاكر املؤسسات الصحفية معلية البث، 

وزيع من خالل وسائل االتصال امجلاهريية وفق المنوذج اذلي جيعل معلية النرش حكرا عىل الصحفي والت

فضال عن تبين هذا االإعالم للتكنولوجيا الرمقية وحاالت التفاعلية التشعبية، وتطبيقات الواقع "»فقط

ادلوةل الوطنية واحلدود الافرتايض، وتعددية الوسائط وحتقيقه ملزيات الفردية والتحصيص، وجتاوزت ملفهوم 

.«"ادلولية
1

 

 

 دراسة يف ال بعاد ادلالةل للصورة التشكيلية : س مييائية اخلطاب التشكييل: املبحث الثاين

I-مبادئ الس مييائية 

ن البحث عن س مييائيةاملعىن، من خالل بنية الاختالف، ولغة الشلك والبىن ادلاةل، ويه ذلكل ال  اإ

منا حتاول االإجابة عن تساؤل وحيد هو كيف قال النص ما قاهل؟، ومن آ جل هتمت ابلنص، وال مبن قاهل،  واإ

 :ذكل يفكك النص، ويعاد تركيبه من جديد لتحدد ثوابته البنيوية، وهذا العمل يقوم عىل املبادئ التالية

يعد اخلطاب يف مقدمة اهامتمات التحليل الس مييايئ اذلي هيمت ابلقدرة اخلطابية، : حتليل اخلطاب -آ  

.ويه القدرة عىل بناء نظام الإنتاج ال قوال، عىل عكس اللسانيات البنيوية اليت هتمت ابمجلةل
2

 

                                                 
 .، مرجع سابق"االإعالم اجلديد دراسة يف مداخةل النظرية وخصائصه العامة"ى صادق، عباس مصطف -1

مذكرة خترج لنيل شهادة ماجس تري يف علوم االإعالم واالتصال، غري  -حتليل س مييوليجي لفيلمي اململكة واخلائن–رضوان بلخريي، صورة املسمل يف السيامن ال مريكية  -2

عالم واال  .56-55: ، ص ص2111تصال، جامعة اجلزائر، منشورة، قسم علوم االإ
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االإدراك املعىن البد من وجود نظام من العالقات تربط بني عنارص النص، : التحليل البنيوي -ب

ىل ماكن داخال يف نظام الاختالف اذلي يسمى شلك  املضمون وهو وذلا فاإن الاهامتم جيب آ ن يوجه اإ

 .التحليل البنيوي

 .آ ي البحث عن العالقات الرابطة بني العنارص اليت تنتج املعىن: التحليل احملايث-جـ

 

II-مفهوم اخلطاب: 

ىل عنرصي اللغة والالكم، فاللغة معوما يه نظام من الرموز يس تعملها  يعود آ صل مصطلح اخلطاب اإ

جناز لغوي ىل خشص آ خر يدعى اخملاطب، ومن  الفرد للتعبري عن آ غراضه، والالكم اإ فردي يتوجه به املتلكم اإ

ىل املتلقي فيس تقبلها ويفكك رموزها .هنا ودل مصطلح اخلطاب ابعتباره رساةل لغوية يبهتا املتلكم اإ
1

 

وهبذا يعد اخلطاب اللساين حديثا نسبيا، وحتديده من ال مور املس تعصية نظرا للتطور اذلي حصل 

ت الرسيعة اليت عرفهتا معظم النظرايت اليت تندرج حتته فاختلط مفهوم اخلطاب، عمل اللسانيات، والتحوال

والتبس بغريه من املصطلحات مكفهوم النص ل هنا ظلت تالزمه من حيث املعىن وترادفه يف الاس تعامل، كام 

.اذلي يعوضه ابلنص، ويضعه بدهل" هياملسالف"آ ن توظيفه يف البحوث النقدية ظل مرتباك خاصة عند 
2

 

طار دراسات البنيوية احلديثة ابنتشار اس تخدام مصطلح اخلطاب ابالجتاه  يرتبط مفهوم اخلطاب يف اإ

آ ين جند مصطلح " ال نرثوبولوجيا"و" عمل النفس"و" اللغة"البنيوي اذلي وظف، يف الكثري من ادلراسات 

 .املنطوق مرتبطا مبصطلح اخلطاب

                                                 
نتاج ومتثيل الواقع : ينظر -1 آ فاق سيامنئية جمةل حممكة تصدر عن خمتب فهرس ال فالم –" دراسة حتليلية وصفية"بلبشري عبد الرزاق، بالغة اخلطاب السيامنيئ يف اإ

 .33، ص 2115، 3، العدد1الثورية يف السيامن اجلزائرية، جامعة وهران 

2 .113، ص 2118حتليل الرسدي وقضااي النص، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : عبد القادر رششار: ينظر -  
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ن اخلطاب  عند سويرس ابملعىن املتعارف عليه يف  Paroleمرادف مفهوم الالكم  "Discoure"اإ

عمل اللغوايت البنيوية آ ي دراسة الالكم، وليس اللغة، مما جشع ذكل من وضع املتلكم يف الاعتبار دون 

.الاهامتم ابللغة كبنية وقواعد
1

 

 

III-اجتاهات الس مييائيات 

 :يرى بعض العلامء آ ن هناك اجتاهني رئيس يني هام

 ........ومعه اكرانبو Pearsالاجتاه ال مرييك ورائده بريس ( 1

، ومن سار عىل دربه مثل بويسنس، وبرييطو، Saussureالاجتاه الفرنيس ورائده دي سوسري( 2

، وهناك اجتاهات فرعية ميثلها كرمياس، زبوتس نيك وجوليا كريستيفاBarthوروالن ابرث
2

، ويرى آ خرون آ ن 

ىل فروع اكل يتالاجتاه الرويس اجتاه   :رئيس اثلث، وآ ن املدرسة الفرنس ية جيب آ ن تقسم اإ

 . س مييولوجيا التواصل، واالإبداع كام عند جورج موانن -آ  

ىل س تة عنارص آ ساس ية ويهR.Jakobsonويستند التواصل حسب رومان جاكبسو املرسل : ، اإ

ليه، والرساةل، والقناة واملرجع واللغة، وللتوضيح آ كرث نقول ليه حيث : واملرسل اإ ىل املرسل اإ يرسل املرسل اإ

تتضمن هذه الرساةل موضوعا آ و مرجعا معينا وتكتب لك من املرسل واملتلقي، وللك رساةل قناة حافظة 

اكلظرف ابلنس بة للرساةل الورقية، وال سالك املوصةل ابلنس بة للهاتف، والكهرابء، وال انبيب ابلنس بة للامء، 

 ....بداعيواللغة ابلنس بة ملعاين النص االإ 

ىل االإبالغ والتأ ثري عىل الغري عن وعي آ و  شاراهتا اإ هذا، وهتدف س مييولوجيا التواصل عب عالماهتا واإ

غري وعي وبتعبري آ خر تس تعمل س مييولوجيا مجموعة من الوسائل اللغوية وغري اللغوية لتنبيه ال خر والتأ ثري عليه 

ايه، ومن هنا فالعال رسال رساةل وتبليغها اإ مة تتكون من ثالثة عنارص ادلال، واملدلول، والوظيفة عن طريق اإ
                                                 

 .81، ص 2117حتليل اخلطاب، ال طر النظرية، والامنذج التطبيقية، ادلار املرصية اللبنانية، : محمد شومال: ينظر -1

 .85، ص م1987، 1دروس يف الس مييائيات، ط: مبارك حنون: ينظر -2
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بالغي لساين لفظي  بالغي لساين ( اللغة)القصدية، كام آ ن التواصل نوعان تواصل اإ عالمات املرور )وتواصل اإ

(.مثالا 
1

 

ملا اكنت ال ش ياء حتمل دالالت، واكنت لدلالةل آ مهية خطرية يف الواقع، فقد  :س مييولوجيا ادلالةل -ب

ىل الفرنيس روالن ابرث  Rolandنشأ  يف جمال الس مييائيات تيار يبحث يف هذا ال مر، وهو تيار يعزى اإ

Barth  ىل مسأ ةل -بدون انقطاع–اذلي آ وحض آ ن جانب هاما من البحث الس مييولويج املعارص مرّده اإ

خري من ميثل هذا الاجتاه ل ن البحث الس مييولويج دليه هو دراسة ال نظمة، " روالن ابرث"، ويعتب ادلالةل

ن مجيع ال شاكل الرمزية الواقعة يه آ نظمة لغوية تدل عىل آ ن هناك من يدل ابللغة وهناك  وال نسقة ادلاةل، فاإ

والواقع لكها داةل فال عيب من تطبيق من يدل بدون اللغة املعهودة، بيد آ ن لها لغة خاصة مادامت ال نساق 

.املقاييس اللسانية عىل الوقائع غري اللفظية آ ي ال نظمة الس مييوطيقية غري اللسانية لبناء الطرح ادلاليل
2

 

ن الس مييولوجيا ادلاةل تتنوع عىل العنارص يف شلك ثنائيات اس تقاها  وحسب رآ ي روالن ابرث، فاإ

 :من اللسانيات البنيوية نذكر مهنا

 :ادلال واملدلول 1-ب

عن الس مييائية تمتزي عن اللسانية بكون داللهتا حبيث تنحرص يف وظيفهتا الاجامتعية، هذه الوظيفة 

رهينة ابالس تعامل وهذا الاس تعامل يرشط آ ن تكون هل حلول يف وقهتا وآ واهناوهذا الوقت، وال وان يتسبب 

ىل  يف يشء غري عالمة لهذا الاس تعامل مكالبس تلبس ليك تقي من ال مطار واجلو البارد آ ي آ هنا ال تس تعمل اإ

 .حني يأ يت وقت الش تاء فصل البودة

                                                 
 .، املنتدى ال ول2111س مييولوجيا التواصل وس مييولوجيا ادلالةل، منتدى معمري للعلوم، نومفب : مجيل محداوي: ينظر -1

 http://www.almotamar.net/news. 22.11عىل الساعة  25/12/2115بتارخي  -2

http://www.almotamar.net/news
http://www.almotamar.net/news
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ن نظام الس مييايئ حيتوي عىل خمطط للتعبري وعىل آ خر للمضمون وقد تعددت ال نظمة ابختالف  اإ

اخملططات اليت تتشلك عىل صعيد التقرير، وصعيد االإحياء
1

التسلح " روالن ابرث"، وهكذا حاول 

خل... يات ملقارنة الظواهر الس ميولوجية ك نظمة املوضة، وال ساطري، واالإشهار الفين التشكييلابللسان   .اإ

ىل ظهور عدد من التيارات، آ و الاجتاهات الس مييائية،  لقد آ دى تطور الس مييائيات، وتعدد منابعها اإ

اا آ و جامعة من ال فراد  -يف املس توى الاصطاليح–" ابالجتاه"ويقصد  البرشية مكونة من جتمعات آ ن مثة تنظمي

بيهنم خصائص وآ مور معينة وقد حتدث غري واحد من الباحثني وادلارسني عن اجتاهات الس مييولوجيا، ومن 

الوضوح آ ن هؤالء اختلفوا يف حتديد هذه الاجتاهات، وذكل تبعا الختالف املرتكزات املعرفية واخللفيات 

 .النظرية اليت ينطلقون مهنا

 يف الصورةالرساةل اللسانية 

متثل الرساةل اللسانية للصورة يف الشعار، آ و العنوان، آ و النصوص املكتوبة ال خرى اكلرشوحات، 

وبعض التفاصيل حول املادة املعلن عهنا، وتتكون من مجموعة ادلالئل اللغوية املشلكة لللكامت، وامجلل املرافقة 

الية، والعواطف، ورغبات املتلقي، واملشاهد للصورة، والرساةل اللسانية املرافقة للصورة تدمج الانفع

للصورة، فهناك آ لفاظ تويح ابالجنذاب آ و النفور، كام آ ن هناك من تسبب يف اخلجل آ و الغضب فهيي 

تس تخدم الإاثرة الانفعال يف االإنسان فتجذب انتباهه، وتقوده حنو سلوك معني، فأ لفاظ الشعار، والنصوص 

حيائية، مركزة يف بضع لكامت لتحقيق الهدف املنشود واملرجو املكتوبة املرافقة للصورة جيب آ ن ت كون منتقاة اإ

تباع آ ربعة مراحل آ ساس ية حددها  واليت ميكن اعتبارها كخطوات " رويس جهامن"مهنا ويكون هذا الانتقاء ابإ

.لتصممي الشعار وصياغته الهنائية
2

 

نتاج صورة ذهنية -1  .ا يف السلوكجتسد تغيري  (Image Montale)حتديد الفكرة الإ

                                                 
1- F.DE Saussure: Cours de linguistique générale, p 33. 

 .166، ص (2111، القاهرة، عامل الكتب 1ط)دواد حلمي، آ محد الس يد : رويس جهامن، اللغة واحلياة الطبيعية البرشية، ترمجة -2
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ىل آ جزاء يمت حتديدها برموز اصطالحية، يس تطيع اس تخداهما لتكوين عبارات -2 تفتيت تكل الفكرة اإ

 .ومجل

 .حتديد التغيري اذلي س يحدث هل ال ثر املطلوب يف سلوك املتلقي-3

قي تنظمي تكل الّرموز يف سلسةل يربطها بواسطة القواعد، واملؤرشات النحوية، واليت س متكن املتل-4

عادة تركيب الفكرة ال صلية املراد توصيلها عب الشعار  .من اإ

 :تؤدي الرساةل عدة وظائف نذكر مهنا: وظائف الرساةل اللسانية

 Fonction d'Orientation: وظيفة التوجيه-آ  

الصورة ليست واحضة ل هنا متعددة املعاين فهيي ال حتمل معىن حمدد، لكن النص املرفق آ و الشعار 

 .املس تقبل حنو معىن معني، مرغوب من طرف املعلنيوجه 

 Fonction de Relais: وظيفة املناوبة-ب

فراط حس يا  تظهر هذه الوظيفة عندما تعجز الصورة عن آ داء الرشوحات الالزمة، آ و حيامن حيدث اإ

قق هذه الوظيفة يف يف النظرة، فيأ يت دور الرساةل اللسانية للحد من املعاين التعيينية، وذكل ابالإانبة عهنا، وحت

.الصورة املتحركة
1

 

 Fonction d'encrage: وظيفة الرتس يخ-ج

هو نوع من التالعب املتبادل بني الصورة، والنص هممته توجيه " روالن ابرث"الرتس يخ كام يقول 

 .القارئ حنو املدلوالت خاصة ابلصورة، وذكل لتثبيت سلسةل املعاين الطائفة

 :مس توايت قراءة الصورة

لك رمز هل نظام دالئللك لغة حتمل بداخلها صيغة تعبري،  "Himslef"قول هميسالفوحسب 

وصيغة مضمون، وهذا ما حدده كثري من الباحثني من خالل ادلال، واملدلول، وآ ضاف آ يضا آ نه يوجد 

                                                 
1- Marie-Claude Vettraino-Soulard, Lire une image, Analyse de contenu iconique, (Paris: Ed Armad Colin, 1993), P 22. 
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 Niveau Dénoté et Niveauمس تويني لقراءة الصورة س مييولوجيا مس توى تعيني، ومس توى تضمني 

Couté  توى التعييين يظهر عليه آ نه بس يط، فهو ميثل ما تعرضه الصورة مع الواقع بني ادلال ، فاملس

؛ آ ما املس توى التضميين، فهو ال كرث تعقيدا، ويعب عام يراد قوهل يف (تعيني الصورة=1مدلول+دال. )واملدلول

عن انطباعات،  الصورة عن طريق تفكيك مدونة املرسل، يتدخل هنا عامل القراءة الشخصية وتكون انبعة

 .وثقافة الفرد، ابالعامتد عىل عنارص القراءة التعيينية

تضمني الصورة =         2مدلول +    تعيني الصورة              
1

 

 
V-مس توايت قراءة الصورة 

هو القراءة السطحية وال ولية للرساةل الفنية التشكيلية للصورة بقراءة  :املس توى التعييين 1.5

وبتعبري آ خر هو انطباع ال وىل ملس تقبل الصورة التشكيلية مبعىن آ ننا يف ابدئ ال مر نتعرف عىل . س مييائية

 .ال شاكل، واخلطوط، وال لوان املشلكة للرساةل دلليل ما

ذ جند آ نفس نا آ مام دال ممثل ملدلول م ذن وجه جيل ظاهر اإ عني، ومرتمج ليشء آ خر خاريج، فادلال اإ

ليه بواسطة ادلال كام يقول  ىل املرسل اإ دراكه، آ ما املدلول يمتثل يف الفكرة، آ و املفهوم اذلين يصالن اإ ميكن اإ

نين آ جد نفيس آ مام مجموعة من ال ش ياء، واخلطوط، وال لوان يف : "يف هذه احلاةل" رون ابتوفسيك" اإ

".اينة، آ كشفها بصورة عفويةمس توايت متب
2

 

 :Le Message plastique: الرساةل التشكيلية

 :ويه مجموعة من ادلالئل املشلكة للعنارص التقنية، وتتضمن ادلراسة التشكيلية ما ييل

 (ملصق، صفحة، جمةل، فيمل، فيديو)ويقصد به املادة اليت تطبع علهيا الصورة، وجحمها : احلامل...
3

 

                                                 
1- Marie-Claude Vettraino-Soulard, Op.cit. P 19. 

2- Jean Cazneuve, La communication de mass, (Paris, Denoël, 1976), P63. 

3- Jean Cazneuve, La communication de mass, (Paris, Denoël, 1976), P63. 
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 احلدود الفزيايئية للصورة، واذلي يفصل التعيينات واجلزئيات عن بعضها البعض، يقصد به : االإطار

وطريقة توزيعها يف اللوحة آ و الصورة التشكيلية كام ميثل اجلوانب واحلواف البيضاء اليت ترتك عىل 

 .الصورة املشلكة انطباع فين

 ات آ ي ابملسافة بني املوضوع وهو ميثل لنا جحم الصورة التشكيلية، ويتعلق ال مر ابلقياس: التأ طري

 .املصورة، وعدسة الاكمريا اليت تصورها

 تباع وادلقة، والكامل والشلك كثري الزوااي وهو : ال شاكل حساس ابلهدوء، والراحة، واالإ تعطي لنا اإ

 .يرمز لنا ابالس تقرار ويف بعض ال حيان القساوة والانغالق وهذا حسب لك فنان ومزاايه اخلاصة

 ذا اكن مثبتا عىل آ ضالعه ال ربعة هو يرم: املربع ل الكون، ورمز ال رض والعامل اخمللوق املريئ، واإ ز اإ

 .املتساوية يف القياس فهو عالمة الاس تقرار

 ذا اكنت الشوكة يف ال عىل فهيي تدل عىل النار، واجلنس اذلكري آ ما : املثلث هو حامل للرمز ثالثة، اإ

ذا اكنت حنو السفل فهيي تدل عىل املاء واجلن  .س املؤنثاإ

 تقان، والوقت، واخلفة، وبداية بدون هناية الكامل: ادلائرة  .فهيي رمز االإ

 نه يدل عىل الضعف : جحم اخلطوط ذا اكن رقيقا فاإ نه يدل عىل القوة واخلشونة، آ ما اإ ذا اكن مسياك فاإ اإ

 .والرقة واللطافة

 :التضميين املس توى -2.5

الوضع ال وىل يف املس توى التعييين اذلي هل  وضع يأ يت من آ جل مضاعفة" روالن ابرث"حبيث يعرفه 

"مدلوهل،
16

"
1

فالتضمني هو القراءة املعمقة للرساةل آ ي قراءة ما بني آ سطر النص وقراءة ما وراء الصورة  

ملعرفة ادلالئل، والرموز اليت حتملها، وحتدد هذه ادلالئل يف القمي السوس يو ثقافية ابلنس بة للمجمتع آ و لك 

                                                 
1- Marie-Claude Vettraino-Soulard, Op.cit. P 180. 
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ارتباط )ينطلق من املعىن التعييين  عىل قوة الصورة وقدرهتا عىل االإحياء مبعىن اثين" روالن ابرث"جممتع ويؤكد 

ليك يصبح ادلليل التعييين املتحصل عليه داالا اثنياا ملدلول اثين، ويه لتصل آ خريا لتحليل ( ادلال ابملدلول

 .تضميين

 :دالالت ال لوان: املبحث الثالث

ن اللون لغة غري لسانية لكهنا متاثل ال نساق اللسانية  من خاللها عىل وهو آ حد املعايري اليت حتمك "اإ

ال ش ياء، آ نه آ حد حمددات المتيزي بني ال عامل الفنية البرصية واللون مفهوم فزياييئ، وس يكولويج فزياييئ ل نه 

بتفسريه س يكولويج ل ننا نشعر عن بعد (( العني واملخ))مقرتن ابلضوء، وفزييولويج ل ن آ عضاء اجلسم 

ينة، ساخن آ و ابرد مؤدي للرتكزي آ و مشتت، وللون ابعتباره هادئ آ و مثري، متنامغ آ و ابعث عىل السك 

 :آ بعاد ثالثة يه اكل يت

 ويه االإضاءة الفزيايئية توافق درجة االإضاءة والظالم لليشء: القمية. 

 يه نتيجة مزجي بني ال لوان ال ساس ية وال لوان الثنائية وال لوان املمكةل، فال زرق اخملرض هو : الصبغة

 .فالصبغة لون مركب. تساوي لون املمكل وهو اخملرض( ثنايئ+آ سايس)صبغة لل زرق وال خرض 

 ويه الصبغة زائد القمية، ويه درجة تش بع ال لوان آ ي درجة قوته، مفثال عبارة آ زرق فاحت، : احلدة

 1....وال زرق هو اللون، والفاحت يه احلدة

ن للون دورا همم يف جلب الانتباه للقارئ، ذلا جيب عىل: رمزية ال لوان. آ   مصمم الرساةل آ ن حيرتم  اإ

املقاييس والتفصيالت يف ال لوان عند املس هتلكني، ذلا جيب الرتكزي واملالحظة اجليدة ادلقيقة عىل ال لوان من 

جانب تنس يقها، ودراس هتا حسب الصورة العادية والصورة التشكيلية، وكذكل موضوع االإشهار، فاللون هو 

.جلسمذكل التأ ثري الفزييولويج اخلاص بأ عضاء ا
2

 

                                                 
شارات رموز آ ساطري، ط: ينظر -1  .71، ص 2111، بريوت، عويدات للنرش والطباعة، 1لوك بوالرت، فايز مك نفش، اإ

 .1358، ص 1999، القاهرة، مكتبة الهنضة، 4صفوت محمد العامل، معلية االتصال االإعالين، ط: ينظر -2
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عطاء آ مه دالالت ال لوان املتفق علهيا  :ومن خالل حبثنا ودراستنا اإ

يرص بعض الباحثني عىل عدم اعتبار اللون ال بيض لوان، يصفونه عىل آ نه قمية : "اللون ال بيض -1.آ  

ىل تفسري لكون حمايد لونية غري آ ننا س نعمد اإ
1

ز فاللون ال بيض يويح ابلصفاء، الكامل، والبودة، وهو رم 

الباءة والطهارة والعفة، والتواضع، والسالم، والهدوء، وهو لون لباس الاحرتام، والطواف حول القبةل 

 (.الكعبة الرشيفة)املرشفة 

يرمز للحزن، والرعب، ويويح ابجلهل والوحدة، والغياب، واخلفاء، والظالم : اللون ال سود-2.آ  

م، واحلداد واملوت وال انقة يف اللباس، ويزيد من آ ثر اللون احلاكل، وكذا الفتنة والعصيان، والمترد، والانتقا

املرافق هل
2

 .اللون ال بيض وال سود لونني حمايدين عند اس تعامهلام من قبل الفنانني التشكيليني 

هو لون آ سايس يف الطبيعة يعب عن احلرارة، لون حار وجذاب، وعدواين، يويح : اللون ال محر -3.آ  

طر عىل مجيع ال لوان الساخنة والباردة، يذكر ابلنار، واحلركة، والانفعال، وادلم، ابلنشاط واحليوية يس ي

ىل الشجاعة، واحلب، والقوة، والرجوةل، والغضب، والقسوة، واخلطر  .ويرمز اإ

هو لون ثنايئ مس تخرج من ال لوان ال ساس ية فهو لون حار، يعب عن : اللون البتقايل -4.آ  

 .اثرة، فعال يف االتصال يراه البعض سببا للتوتر، ويراه آ خرون همدئاالرتحيب، ويويح ابدلفء، واالإ 

هو لون آ سايس يف الطبيعة، لون ديفء براق لكن بدون حرارة يرس العني، : اللون ال صفر -5.آ  

ويتخذه البعض كرمز للخداع، والغش، والغرية، كام آ نه رمز للرثوة والغين، يس تخدم يف االإشهار الإظهار 

 .لع بشلك آ كبالبضائع والس

لون ابرد، وهادئ، لون الطبيعة، ومنعش، ورطب، يضفي السكينة عىل : اللون ال خرض -6.آ  

 .النفس، ويويح ابلصب، مسح، وحساس، يدعو للثقة، ويرمز للخصوبة، وال مل والاس تقرار

                                                 
 .139، ص 1999، القاهرة، العريب للنرش، 2املرصية، طرشيف درويش اللبان، ال لوان يف الصحافة : ينظر -1

2- http://rawahil.maktoobblog.com 02.03.2009 ………….. 22.56 

http://rawahil.maktoobblog.com/
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عن  لون ابرد يويح ابلراحة، والاسرتخاء، ويبعث االإحساس ابلرطوبة، ويعب:  اللون ال زرق -7.آ  

الهواء والبحر، والفسحة، رمز الوفاء، والعداةل، قادر عىل خلق ال جواء اخليالية خيفض ضغط ادلم، ويويح 

 .ابلسالم، واجلدية واحملافظة

ىل احلزن، ويويح ابجلدية، والصدق، والاحرتام، وهو : اللون البنفسجي -8.آ   لون سوداوي، مييل اإ

 .والرّس، وهو عند بعضهم لون غامض، خمادع، وغري مرغوب فيهرمز ال مل، اجلالةل يودل االإحساس ابلوحدة 

يعطي الانطباع ابملادية، والقسوة والرشاسة، والغضب من هجة، ومن هجة آ خرى :  اللون البين -9.آ  

 .يراه البعض هادئ، حمافظ، يعطي االإحساس ابملثابرة وهو يرحي العني

ىل الك بة، و : اللون الرمادي -11.آ   ىل اجلهد، لون حيادي مييل اإ اخلضوع، ومن هجة آ خرى يرمز به اإ

 .والوقار

 .يش به لون غيوم الش تاء ادلامس

ليه آ نه خمادع ومفاجئ  .ويويح اإ

 رمز ال شاكل واخلطزط -ب

 :ال شاكل 1-ب

 ىل مس تواها السطحي، والثقل: ال شاكل ال فقية  .ترمز وتدل عىل الهدوء، والاس تقرار ابالإضافة اإ

 ىل ا: ال شاكل احلادة ىل القسوة والعنف من هجة آ خرىترمز اإ ىل الرصامة من هجة، واإ  .لرجوةل، واإ

 ىل ال نوثة، واحلنان، والليونة والضعف: ال شاكل املس تديرة  .ترمز اإ

 ىل ال عىل ىل الروحانية : ال شاكل املصحوبة اإ ىل الشامل فدلت –فهيي ترمز اإ ذا اجتهت اإ املالئكية، واإ

 .عىل املادية

 



"دراسة في األسس والمفاهيم"اإلعالم واالتصال                ولاأل فصلال

 44 

 :اخلطوط 2-ب

 متثل الثبات، والتساوي، والاس تقرار واهلمة، وال مل، والهدوء الساكن :اخلطوط ال فقية. 

 ىل تسايم الروح، واحلياة والهدوء، والراحة، والنشاط: اخلطوط العمودية  .متثل وتشري اإ

 ذا ابلغنا فهيا دلت عىل الاضطراب، : اخلطوط املنحنية ىل احلركة، وعدم الاس تقرار، واإ ترمز اإ

 .والهيجان، والعنف

 ىل السقوط والانزالق، وعدم الاس تقرار، : املائةل اخلطوط فهيي ترمز، احلركة والنشاط، كام ترمز اإ

ذا اجمتعت ال فقية  ذا اجمتعت اخلطوط العمودية ابل فقية دلت عىل النشاط، والعمل واإ واخلطر، واإ

 .ابملائةل دلّت عىل احلياة واحلركة والتنوع

 

 خصائص الصورة التشكيلية

ذن عىل اخلطوط، وال لوان وال جحام، والفضاء انطالقا مما س بق  نس تنتج بأ ن الصورة التشكيلية تعمتد اإ

يقاعها، ول ن التعبريات الفنية يف خمتلف صورها وآ شاكلها تس متد وحهيا  الطبيعي، وعىل نغامت املوس يقى واإ

يقاع آ و  من منبع واحد اكن البد آ ن تكون هناك رابطة تربط مجيع الفنون ببعضها البعض ال خر مفثال االإ

التنغمي يف املوس يقى عبارة عن تتابع نغمة صوتية اثبتة آ و متغرية بأ سلوب خاص، ومبسافات زمنية معينة، 

يقاع آ و التنغمي يف التصوير هو تعاقب كتةل آ و اخلط آ و املساحة عىل منط خاص، ومبسافات خاصة وهبذا  واالإ

وهذا ما ... ون قد حلّت حمل النغامت الصوتيةتكون عنارص الشلك يف التصوير، ويه اخلط واملساحة والل

.يعب عنه ابملعادل التصويري للموس يقى، وميكننا آ ن جند هذه املعادةل بني مجيع الفنون
1

 

                                                 
 .16، ص آ بو صاحل ال لفي، املوجز يف اترخي الفن العام، دار الهنضة، مرص للطبع والنرش، اجلاةل، القاهرة، بدون طبعة -1
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ذلكل اكن علينا آ ن نعرف يشء عن عنارص العمل الفين بعامة مث حناول آ ن نتعرف عىل هذه العنارص 

 .يف الفنون التشكيلية اخملتلفة

ن اختيار  ماكنياهتا، اإ اخلامة اليت يعب بواسطهتا الفنان التشكييل ال يرتك للمصادفة، فلك خامة لها اإ

ذا اكنت هذه اخلامة تصلح للتعبري عام جيول  وحدودها، ويه جزء من نشاط الفنان االإبتاكري حيث يتقرر اإ

ذ اكنت دليه املهارة يف معاجلة هذه اخلامة وفهم الف . يف خاطر الفنان آ م ال نان التشكييل الإماكنيات وعام اإ

ليه االإنسانية بعد خبة طويةل، والنجاح يف رؤية اخلامة كعامل  اخلامة يعتب كشفا لرّسها اذلي توصلت اإ

 .مساعد يف مجةل العمل الفين يعتب خطوة الزمة افهمه، وتذوقه

: رؤيهتا، مهنا والعنارص اليت يس تعملها الفنان التشكييل يف ابتاكر آ شاكهل ينبغي آ ن يدرب العني عىل

.اخلط، اللون، الظل والنور مالمح السطوح، املساحة، الكتةل، احلزي واحلركة
1

 

ذا اكن آ حد الفنانني يعمل يف جمال البعدين ابس تعامل املنظور انطالقا من نقطة التاليش آ ي نقطة  فاإ

نه يس تعمل اس تعامل آ ساس يا النقطة، واخلط، والظل،  والنور، والقمي الهروب كام يف التصوير مثالا فاإ

ذا اكن الفنان يعمل  امللمس ية، واللون، والعمق احلقيقي يف هذه احلاةل غري موجود، ابس تثناء خداع النظر آ ما اإ

ىل عنارص  ضافة اإ نه يس تعمل الكتةل، واحلجم، واحلزي ابإ يف جمال ال بعاد الثالثة كام يف العامرة، والنحت فاإ

 متد الفنان التشكييل بوسائل يف ابتاكر ال شاكل املالمئة مؤكدة هذه العنارص. البعدين اليت س بق وآ ن ذكرانها

ماكنياته والفنان التشكييل خيتار  الوحدة، والتوزيع، والتوازن ولك عنرص هل خصائصه اذلاتية يف حدوده واإ

 .مهنا ما يشاء تبعاا لطبيعة املوضوع اذلي يريد آ ن يعب عنه، وتبعا لس يطرته عىل ما حييط به

دلوهل اخلاص فهو عبارة عن ماكن اتصال املساحات وتكون حميطة ابلشلك لكه وهذا هل م: اخلط

لتعريفه حبيث ميكن آ ن يكون مس تقامي آ و منحنيا، وميكن آ ن يكون مشلك للجسم آ و الكتةل يف حميطها 

 .وهو معمتد للقياسات هل ديناميكية واسعة يف مجيع احلاالت. اخلاريج
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فيعا حاّدا آ و رصينا آ و ممتوجا آ و متوترا آ و مسرتخيا، رقيقا آ و وميكن للخط آ ن يكون عريضا آ و ر 

عنيفا، قواي آ و ضعيفا، وهمام تكون وظيفته فهو يويح ابحلركة يف بعض الاجتاهات اكخلط العمودي آ و ال فقي 

فهو يس تعمل للتصممي  والتخطيط لعمل فين ميكن للفنان التشكييل آ ن يلعب مبثل هذه اخلطوط داخل معهل 

 . مع مراعاة درجات التوافق، والتّضاد مثهل يف ذكل مثل املؤلف املوس يقيالفين

براز ال شاكل عىل حقيقهتا يف العمل الفين من خالل اس تعامل الظالل : الظل والنور دور كبري يف اإ

وال ضواء، ويه من آ مه الوسائل اليت حتدد مثالية العمل الفين وخشصيته، وهناك مصطلحات كثرية ومتعددة 

آ ي نغمة آ و درجة وهو اصطالح  Toneعمل لهذا العنرص التشكييل، فتطلق عليه تسمية آ حياان لكمة تس ت

مبعىن قمية، وهو ميثل اجملال بني ال سود، وال بيض، وما بيهنام  Valueموس يقي يف آ صهل كام نطلق علهيا لكمة 

 .من عدد ال حيىص وال يعد من ادلرجات

التقلب، فهو دامئا يتغري يف درجة كثافته، ويف زاوية سقوطه آ ما النور فهو ضوء هل ظواهر كثرية 

ذلكل اكن من الصعب آ ن منثهل بيشء اثبت حمدد اكخلط، ولهذا آ دخلنا عليه معلية ( الضوء الطبيعي)

 .التظليل، وآ صبح الضوء يمتثل يف درجته بني ال بيض الفاحت وال سود القامت

ىل جالئه وحىت عندما نريد اس تعامل ال لوان فال نس تطي ع آ ن منثل الضوء متثيال واقعيا يصل به اإ

ال ابس تعامل مكية من الصبغة السوداء لتحدث التضاد، ويعمتد هذا عىل حساس ية وذوق الفنان يف  الاكمل، اإ

نفس الوقت وهذا لوضع ال لوان متجانسة، ومتجاورة لتعطي انطباع للصورة التشكيلية، وميكن احلصول عىل 

عي كام هو موجود يف النحت وفن العامرة حيث ينعكس الضوء عىل ال جزاء البارزة النور من الضوء الطبي

 .وتكتسب ال جزاء ادلاخلية ظالال وهذا يتغري طول الهنار كام يتغري تبعا للطقس

حساسا ابلهدوء آ و الغموض، والتضاد القوي حيدث شعورا بعدم  يس تعمل الفنان الظل والنور ليثري اإ

 .ام حيدث انفعاال درامياالراحة آ و الاس تقرار ك
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وعنرص الظل والنور يلعب دور آ سايس يف تكوين العمل الفين كام تلعب العنارص ال خرى دورا 

 .كبريا

لوان لها اختالفات كبرية عند بعض الناس حبيث ال يرى  اثرة كبرية آ حاسيس الناس ولل  ال لوان لها اإ

ال ال بيض وال سود وما بيهنام، والبعض ال خر ال يرى  لوان واحدا معينا، ومن ال مور اليت تفيد الفنان اإ

التشكييل دراسة آ لوان الطيف من حيف تكويهنا آ و عالقهتا ادلاخلية آ ما من انحية مالمس السطوح فاإن 

لك خامة لها خاصية بنائية حتدد صفة سطحها، وهذه اخلاصية تدرك ابللمس، واملالحظة اجليدة للعني اجملردة 

 .اصية ل ن السطح اخلشن حيدث ظال ونورا والسطح ال ملس معناه غياب الظلحبيث تسهم يف فهم اخل

كام انعاكس الضوء عىل بعض ال نواع من اللوحات الزيتية املكونة من ال مقشة اخلاصة ابلرمس يعطي 

 .النظر حقيقة ملمسه، واللون خيتلف تبعا للسطع اذلي يقع عليه

وط فنية يف الفنون ال خرى ل هدافها فتس تفيد فلك هذه اخلصائص ختضع للصورة التشكيلية برش 

اخلطط الضوء اللون ومن املوس يقى يف توزيع –من صورهتا يف سيناريو تشكييل من حيث التكوينات 

نه يتيح  ال صوات، ويقع آ داء الفنان للحوار، وبوساطة تفاعل تكل الرشوط الفنية داخل التشكيل الفين فاإ

ماكنية املعايشة ادلاخلية ملا حيدث عىل اللوحة الفنية ومعرفة ال رسار ادلاخلية لتكويهنا وآ سلوهبا  للمشاهد اإ

وحيافظ الرتكيب والمتوقع ادلاخيل ملضمون وتشكيلية التعبري اخلاريج للصورة والشلك فالفن التشكييل وهو 

ىل ومن ال مور ال ساس ية لفهم معل املصور اإ . تعبري برصي عن قصص ملشاهد موجودة يف الطبيعة املرئية

جانب فهم املثالية اليت يعمل مبقتضاها، القدرة عىل رؤية الطريقة اليت يُكِوْن هبا معهل تكوينا عضواي ابس تعامل 

.بعض اخلامات، والوسائل، والعنارص، وكيف حُيمكم العالقة بني التكوين واملوضوع
1
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ن الفن التشكييل يتلمس طريقة حنو الابتاكر واالإبداع من خالل تكل املذاهب  ذ ابحلرب اإ املتعددة اإ

العاملية ال وىل تقع لتسهم يف نشأ ة مذاهب، وال ساليب الفنية جديدة آ خرى تعب هبا عن بأ س االإنسان من 

زدرائه ابلقمي والرتاث .حمكة العقل وعن اإ
1

 

 

 الصحافة الالكرتونية اجلزائرية-4

 اكتساب مجهور حاولت الصحف اجلزائرية جماراة نظريهتا الغربية، فتارة مدفوعة ابلرغبة يف
2

عاملي، 

واترة آ خرى متأ ثرة، ابخلطاابت اليت صاحبت ظهور الصحافة الالكرتونية الغربية، وما محلته من وعود التغيري 

ىل النجاح اذلي حققته بعض العناوين الصحفية يف ادلول  يف العملية االإعالمية واملامرسة الصحفية ابالإضافة اإ

، آ مام لك هذا اجهتدت الصحف الوطنية الإطالق (web)عب الواب ال جنبية يف جتربهتا لنرش مضاميهنا

ىل النرش عب النت  ، حيث (net)مواقع لها عىل ش بكة الانرتنيت، مع تسجيل بعض التأ خر يف الانتقال اإ

، آ مه آ س باب ظهور الصحافة الالكرتونية اجلزائرية (L'Indépendant)حيمل آ حد حصفي جريدة لنديبوندون

ىل ذكل، آ صبح "ابلقول  ضافة اإ لينا رضورة من رضورايت العرص، اإ امتالك موقع عىل الانرتنت، ابلنس بة اإ

هنا تسمح حبضور جريدتنا عىل املس توى العاملي عن طريق الواب ، ويسمح ذكل آ يضا بتفادي آ ي (web)اإ

صدار جريدة يني مسعى العديد من الصحافيني اجلزائر " رقابة، وحذف من شأ هنا منع نرش مقال آ و توقيت اإ

ىل فرنسا يف  لكرتونية حبتة، " عرشية ادلم"العاملني يف الصحافة اخلاصة آ و اذلين هاجروا اإ نشاء حصف اإ ىل اإ اإ

ىل ميالد هذه الصحف الالكرتونية فامي ييل ذ ميكن آ ن حنمل العوامل اليت آ ّدت اإ اإ
3

: 

 .صعوبة احلصول عىل الرتخيص القانوين ابلنرش -

نتاج الصحف اليت ليست  -  .يف متناول طموح الش بابارتفاع لكفة اإ

                                                 
 .3، ص 2115، 1طارق مراد، موسوعة املدارس الفنية للرمس الرسايلية، وفن املس تقبل، دار راتب اجلامعية، بريوت، لبنان، ط -1

 .جامل بوجعميي، بلقامس بن روان، مرجع سابق-2

 .، مرجع سابق"رهصات التحول: لوابالصحافة اجلزائرية يف بيئة ا"نرصين العيايض،  -3
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 .الانفالت من الرقابة اليت مورست عىل الصحف يف بعض الفرتات -

ويف ظل وضعية الانفتاح اليت يصفها عيىس مراح
1

بكوهنا انزالق من وضعية تعددية مس يطرة علهيا  

Pluralisme contrôle ىل وضعية انفتاح مس يطرة عليه عرف املشهد  Ouverture contrôlée اإ

اجلزائري ميالد العديد من الصحف الالكرتونية واليت جاءت كنتيجة لعجز وسائل االإعالم االإعاليم 

 .التقليدية لالس تجابة لفصول امجلهور من هجة وكبديل ل شاكل الرقابة اليت فرضها الس ياق الس يايس

طالق آ ول موقع ليومية وطنية ويه حصيفة الوطن  يقول حش يد مراد  El Watanفعن آ س باب اإ

نسخة الالكرتونيةمسؤول ال 
، 1997يف نسخة  El Watanآ نشأ ت النسخة الالكرتونية جلريدة الوطن 

منذ ]...[ شلك املوقع يوهما واهجة الكرتونية لتقدمي الفهرس، العناوين، واملضمون التحريري للنسخة الورقية 

املس متر صار املوقع وس يةل للتدفق  2116للتحميل، وابتداء من س نة  PDFآ تيحت نسخة الـ  1998

ىل آ كب عدد من القراء واحلفاظ عىل الصةل مع  نشاء النسخة الالكرتونية الوصول اإ للمعلومات كنا هندف من اإ

طيةل شهرين  1988القراء داخل اجلزائر، وخارهجا فعىل سبيل املثال آ ثناء منع صدور النسخة الورقية يف 

ىل حمتوى عدد اليومشكت الانرتنت بديل الإاتحة اجلريدة عىل اخلط والسامح لقرائ  نا من الوصول اإ
2

 . 

قبال املعقول،  طالق البعض من هذه الصحف، واذلي يعب عنه اإ وعىل رمغ النجاح النس يب اذلي اإ

ال آ ن الكثري مهنا توقف عن الصدور ل س باب مالية حبتة تتعلق . وحىت املرتفع آ حياان عىل تصفح هذه املواقع، اإ

دة منطق اجملانية عىل ش بكة الانرتنت، وغياب العائدات االإشهارية بغياب المنوذج الاقتصادي الواحض وس يا

اليت قد تشلك موردا يضمن بقاء الصحيفة الالكرتونية، ويف هذه احلاةل يصبح االإشهار القامس املشرتك اذلي 

ذ يذكر آ   ن حيمك يف مصري الكثري من الصحف الورقية والالكرتونية معاا ويضمن لها آ س باب البقاء من عدهما، اإ

                                                 
1-AissaMerah, la quête d'identité professionnelle des journalistes de la presse en Algérie, pratiques, compétences et profils 

https://anneemaghreb.revues.org/2880 consulté 05-01-2017 à 13h.  

 : النص ال صيل هو: ترمجة الباحث - «La version électronique du journal EL WATAN à été crée en 1997, le site représentait une 

vitrine électronique pour présenter le sommaire, les titres et l'éditorial de la version print (…) depuis 1998. » 

2 - Aissa Merah, op.cit,  

https://anneemaghreb.revues.org/2880%20consulté%2005-01-2017
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ىل 1989عدد عناوين الصحف الورقية اليت ظهرت خالل العرشية املمتدة من  عنواان ومل  823م بلغ 1999م اإ

1عنواان فقط 129م سوى 2111يبق مهنا عىل قيد احلياة س نة 
. 

ىل منتوج  عىل خطى نظرياهتا يف ادلول الغربية آ و العربية، بدآ ت الصحف الورقية اجلزائرية تتحول اإ

الصادرة ابللغة الفرنس ية  EL WATAN، فاكنت جريدة الوطن 1997رمقي يتواجد عىل الش بكة مع هناية 

نتاج نسخة الكرتونية ابتداء من نومفب  م وفق نسق املنقول1997الس باقة يف اإ

PDF ، ومل ينقض عام حىت

ىل نسق الـ حتولت اإ


HTML اذلي قىض عىل مجود النسق السابق وفتح آ فاق كبى الس تخدام الوسائط ،

دراج الروابط والوصالت اليت حتيل عىل املنافذ املتعددة لولوج فضاء الواب آ ما . املتشعب webاملتعددة واإ

م مث تلهتا جريدة اخلب يف آ فريل 1998يف فيفري  ابلنس بة للصحافة ابللغة العربية فاكن الس بق جلريدة اليوم

ىل ش بكة 1998من س نة  م والشعب يف جوان من نفس الس نة، وبلغت عدد الصحف اليت اجتهت اإ

 .حصف( 18)الامثنية  1998الانرتنت هبدف حتقيق التواجد الالكرتوين يف هناية 

من ( لش بكة العنكبوتيةا)جشعت هذه التجارب الصحف الوطنية ال خرى للتوجه حنو الانرتنت 

صدار نسخ الكرتونية، رمغ عدم قدرهتا عىل التكيف مع خصائص النرش عىل  نشاء مواقع لها واإ خالل اإ

ال آ ن هاته الصحف جنحت يف احملافظة عىل مجهورها -Web–الواب ، واستامثر االإماكانت اليت يوفرها، اإ

ىل النسخ الالكرتونية عىل ش بكة الانرتنت هذه املام رسات االإعالمية حسب عيىس مراحبتحويهل اإ
2

مسحت  

                                                 
1-AB, "Entre 1998 et 1999, prés de 700 titres ont disparu en dix ans! EL WATAN 10-12-2005. 

 - Le format PDF (Portable Document Format) constitue la norme internationale en matière de diffusion de documents 

électroniques. Ce format de fichier Universel Conserve les polices, la mise en page, les couleurs et les images du document 

d'origine quelques soient l'application et la plate-forme utilisées pour crée ce dernier", 

refwww.http://www.sowedoo.com/formet PDF.htm 

 - Le HTML, abréviation de l'Anglais HypertextMarkupLanguage(Hypertext est parfois écrit Hypertext pour marquer le 

T de l'abréviation), aussi appelé le langage HTLM rarement traduit littéralement en langage de balisage hypertexte, est le 

langage informatique crée et utilisé pour écrire les pages web, HTLM permet en particulier d'insérer des hyperliens dans 

un texte, donc de crée r de hypertexte, d’où le nom du langage" –Réf: www.wikipedia.org 

2-Aissa Merah, op.cit. 

http://www.http/www.sowedoo.com/formet%20PDF.htm
http://www.wikipedia.org/
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ملواقع الصحف الوطنية آ ن تتصدر املواقع اجلزائرية عىل الواب، وآ ن حتافظ عىل تصنيفها مضن املواقع ال كرث 

 .تصفحا يف اجلزائر

 .واجلدول التايل يوحض البياانت ال وىل لظهور الصحف الوطنية الالكرتونية

نشاء املواقع الالكرتونية ل مه الصحف يف اجلزائر:  1اجلدول رمق    .تتابع اإ

نشاء املوقع املوقع الصحيفة  اترخي اإ

EL WATAN www.elwatan.com  1997نومفب 

LIBERTE algerie.com-www.liberte  1998جانفي 

 1998فيفري  www.elyoum.com اليوم

 1998آ فريل  www.elkhabar.com اخلب

 1998جوان  chaab.com-www.ech الشعب

EL MOUJAHID www.elmoudjahid.com  1998جويلية 

LE MATIN www.lematin.com  1998آ كتوبر 

LE SOIR D'ALGERIE www.lesoir.com  1998نومفب 

EL ACIL www.elacil.com  2111مارس 

 

املصدر
1

محمد شطاح، قضااي االإعالم يف زمن العوملة بني التكنولوجيا والايدولوجيا دراسات يف  

 .الوسائل والرسائل

 

                                                 
 .128قضااي االإعالم يف زمن العوملة بني التكنولوجيا والايدولوجيا دراسات يف الوسائل والرسائل، عني مليةل، دار الهدى، ص -1

http://www.elwatan.com/
http://www.liberte-algerie.com/
http://www.elyoum.com/
http://www.elkhabar.com/
http://www.ech-chaab.com/
http://www.elmoudjahid.com/
http://www.lematin.com/
http://www.lesoir.com/
http://www.elacil.com/
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، ويه تركيبة PDFتس تخدم بعض الصحف الالكرتونية يف توفري حمتوايهتا عىل ش بكة اليوم تركيبة 

عدادها من الناحية التقنية سهل جداا، وهذه الرتكيبة  تعطي نفس شلك النسخة الورقية يف شلك الكرتوين واإ

تسهل للقراء اذلين تعودوا عىل النسخة الورقية من الاطالع علهيا يف صورهتا الالكرتونية، فهيي تعطي 

ذ حتافظ عىل نفس التبويب  الانطباع للقارئ بتصفح النسخة الورقية من خالل توفري نفس بيئة التصفح، اإ

اتحة نفس املضمون الوريق مع فارق بس يط وهو شاشة المكبيوتر ىل جانب اإ  .املعمتد يف النسخة الورقية اإ

للصحيفة حتميل نسخة اكمةل، آ و صفحة رشيطة وجود برانمج  PDFويتطلب قراءة صيغة الـ 

Adobe Acrobate Reader د جريدةومن بني الصحف اليت تعمتد هذه الصيغة جنLes débats  اليت

ىل جانب آ رش يف اجلريدة يف صيغة  ، وتلجأ  بعض الصحف ل س باب PDFتقترص عىل توفري عدد اليوم اإ

 .PDFآ رجونومية وجاملية الس تعامل برانمج فالش يف عرض صيغة الـ 

، واليت تمتزي ابلعرض امجليل للصورة العادية آ و الصورة HTMLوتس تعمل حصفا آ خرى تركيبة 

يلية آ و اللقطة السيامنئية آ و املرسحية آ و الس نفونيا املوس يقية واملقاالت والعناوين حيث ميكن قراءهتا التشك 

 Googleآ و  Netscapeآ و  Internet Explorerمثل  NAVIGATEURابس تعامل متصفح 

Chromeوتقترص حصف مثل اجلزائر نيوزالنوفالريبيبليك ،La Nouvelle Républiques  ولوجور

يف تقدمي مضاميهنا، وحتاول الكثري من الصحف ادلمج بني  HTMLعىل لغة  Le Jour d'Algérieداجلريي

مما يضمن توفري الامتيازات املشرتكة ومن آ برز هذه الصحف اخلب والوطن  PDFو HTMLالرتكيبتني 

 .والرشوق

رق فامي ييل سنتط "web"ومكثال عن بعض التجارب الرائدة الإنشاء اليوميات الوطنية ملواقع الواب

ىل جتربيت الرشوق واخلب  .اإ
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 :موقع الرشوق -

يعد موقع حصيفة الرشوق


 2115اذلي آ نشئ يف عام  -الرشوق آ ون الين–يف ش بكة الانرتنت  

ذ احتل الرتبة  يف قامئة املواقع الالكرتونية اجلزائرية يف  16آ كرث تطورا من بقية مواقع الصحف ال خرى، اإ

ىل الرتبة 2116شهر جانفي  يف  25، متصدرا مواقع الصحف الوطنية ابللغتني العربية والفرنس ية، وتدحرج اإ

يف الرتتيب العاملي ملواقع الصحف يف ش بكة  6181جوان من نفس الس نة حمققا بذكل الرتبة شهر 

الانرتنت


عىل ش بكة الانرتنت ومعد ( اجلزائرية)، وحمافظا دامئا عىل صدارة ترتيب مواقع الصحف الوطنية 

ىل تبين س ياسة الفصل بني فرق التحرير عىل اعتبار طبيعة احلا وريق، )مل القامئون عىل الصحيفة اإ

جنلزيية)، واللغة االتصالية التواصلية (الكرتوين ، فشلكوا هيئة حترير خاصة بلك طبعة من (عربية، فرنس ية، اإ

العربية، والفرنس ية، واالإجنلزيية، مع احلرية يف اختيار املواضيع وانتقاء املقاالت : الطبعات الالكرتونية الثالث

ري اليت تعب بطريقة فنية معارصة ملس تخديم لك طبعة الكرتونية، ومت املناس بة، والصور الفوتوغرافية والاكياكت

مراسال خاصا ابلطبعات الالكرتونية 41توظيف 
1

خبارية يف  ، ويعتب موقع حصيفة الرشوق آ برز واهجة اإ

عالم والنرش، واذلي يضم حالياا  بوابة الرشوق واليت تعتب بدورها الواهجة الالكرتونية جملمع الرشوق لالإ

مواقع الكرتونية، تس تقطب آ كرث من نصف مليون قارئ( 11)ة عرش 
2

. 

ىل س نة  2115من س نة  -آ   تشلك هذه املرحةل مرحةل انطالق املوقع واذلي اكن هيدف : 2117اإ

ىل جمرد التواجد يف املشهد االإعاليم الالكرتوين، حيث يالحظ  القامئون عىل مؤسسة الرشوق من خالهل اإ

ذ اكن يقترص عىل يوهما آ ن املوقع اكن عبارة  عن واهجة الكرتونية للنسخة الورقية لصحيفة الرشوق اليويم، اإ

                                                 

 - www.echoroukonline.com 

-  وفق ترتيب املواقع واذلي قام به الباحث ابس تعامل موقع آ ليكساALEXAآ نظر اجلدول يف ص ،. 

 La presse classique face à la presse: حسب ترصحيات عامر آ مالو، رئيس حترير الطبعتني الفرنس ية واالإجنلزيية لصحيفة الرشوق نقالا عن -1

électronique: Les médias entre deux époques (Novembre 2, 2010). 

-nsulté le 10co  epoques.pdf-deux-entre-médias-les-presse électronique-la-a-face-classique-presse-http://www.nticweb.pdf/la

05-2017 à 15H. 

 /www.echoroukonline.com/definitiob.htm: آ نظر تقدمي املوقع عىل الرابط-2

http://www.echoroukonline.com/
http://www.echoroukonline.com/
http://www.nticweb.pdf/la-presse-classique-face-a-la-presse%20électronique-les-médias-entre-deux-epoques.pdf
http://www.echoroukonline.com/definitiob.htm/
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آ ي نسخة توآ م عىل الصحيفة ( رسومات وصور+مقاالت نصية+ نسخة مصورة )توفري نفس املضمون الوريق 

 .الورقية

ىل غاية س نة  2117من س نة  -ب تشلك هذه املرحةل بداية الاستامثر يف خصائص النرش :  2119اإ

لكرتوين، وجتاوز مرحةل النسخة التوآ م، حيث مت حتديث املوقع من حيث الشلك، واملضمون ملواكبة الا

التطور التكنولويج احلاصل وليدخل معها مرحةل التفاعلية، ومتزيت بفتح اجملال آ مام القراء للتعليق عىل 

طالق اس تفتاءات حول ال حداث والقضااي املطروحة ع ىل الساحتني الوطنية املقاالت املنشورة وكذا اإ

وادلولية، كام مت ل ول مرة التفكري يف حتقيق بعض العائدات املالية، وهذا بفتح مساحات اشهارية ابملوقع 

 .وحماوةل اس تقطاب املعلنني

 

 النشأ ة، التطور والتحوالت: الصحافة الالكرتونية

 :مس توى اس تفادة الصحف من ش بكة الانرتنت-1

ثراء املضامني من خالل   لقد اس تفادت الصحافة كثريا من الانرتنت يف حتسني خدماهتا فسواء ابإ

ىل جانب الرسعة العالية يف  الوسائط املتعددة، آ و ربط املقاالت خبلفيات تتيحها مصادر املعلومات اخملتلفة، اإ

 .املعاجلة، النقل، والتوزيع، االإاتحة آ مام القراء عىل مس توى العامل

فرضت ش بكة الانرتنت نفسها عىل العملية الصحفية، ومنتجاهتا من خالل طريقني ذلا
1

: 

الاس تخدام يف غرف ال خبار وماكتب احملررين للمساعدة يف آ داء العديد من العمليات يف وسائل  -آ  

طار مفهوم التحرير مبساعدة هجاز المكبيوتر ومبا يف ذكل اس تقاء املعلومات من مصادر م  تعددة، االإعالم، يف اإ

 .وحتقيقها، وتدقيقها، وتوظيفها مث ختزيهنا بعد ذكل يف آ وعية الكرتونية متثل آ رش يف احملرر بعد ذكل

                                                 
 .138-137: االتصال واالإعالم عىل ش بكة الانرتنت، مرجع سابق، ص ص:محمد عبد امحليد -1
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 Online journalismeالاس تخدام اذلي اختصت به ش بكة الانرتنت كصحافة ش بكة  -ب

نتاج، والتخزين،  New Mediaابعتبارها آ حد الوسائل اجلديدة  اليت اس تفادت من خصائص الش بكة يف االإ

ىل جانب توظيف التفاعلية، والوسائط املتعددة، والنص الفائق ىل امجلهور املس هتدف، اإ  .والتوصيل اإ

 :ومنه ميكن المتيزي بني عدة مس توايت الس تفادة العملية الصحفية من الانرتنت عىل النحو التايل

 :نرتنت مكصدر للمعلوماتش بكة الا: املس توى ال ول 1.1

تسمح الانرتنت بتوس يع مصادر املعلومات ابلنس بة للصحفي كام آ هنا تسامه يف ظهور مصادر جديدة، 

ومس تحدثة تساعد يف التغطية االإخبارية، ومن هذه املصادر بنوك املعلومات، واملوسوعات، والبواابت، 

املؤسساتية وحمراكت البحث، واملواقع االإعالمية املتخصصة واملواقع
1

ذ تس تخدم املؤسسة الاقتصادية، .  اإ

وامجلعيات الانرتنت مكجال للتواصل مع امجلهور العريض آ و املتخصص اكلصحفيني، وتوظف املؤسسات 

لتوفري املعلومات للصحفيني، ويمت جتميع هذه املعلومات  "Web"والهيئات احلكومية، وامجلعياتية مواقع الواب

صة جيد فهيا الصحفي البياانت، وامللفات الصحفية، والصور، وواثئق يف فضاءات متخصصة آ و خمصو 

الفيديو، وآ جندة ال حداث
2

كام تتيح جل هذه املواقع خدمات النرشايت الالكرتونية، وخدمة التلقمي اليت . 

 .تسمح للصحفي مبتابعة جديد املوقع من خالل الاشرتاك يف هذه اخلدمات

آ ظهرت آ ول دراسة


من قبل الصحفيني الفرنس يني آ ن  "Web"آ جريت لتحديد اس تعامالت الواب 

ماكنية االإطالع عىل مقاالت الصحف اليت يتعذر  الانرتنت تشلك ال داة املفضةل مجلع املعلومات، حيث تتيح اإ

ىل مواقع الصحف  ىل ال رش يف، والوصول اإ احلصول علهيا يف ال جال اكلصحف ال جنبية، وتتيح فرص النفاذ اإ

                                                 
1 - LoicHervouet: "Les journalistes saisis par internet: usages et précautions d'usages", les cahiers du journalismes, n°7, juin 

2000, p102. 

عالم اجلديد مقاربة تواصلية: "الصادق امحلايم -2  .18، مرجع سابق، ص"االإ

 - Enquête réalisé par L'ESJ et Communicorété, 1999 Publication Octobre 1999, suuplément aux cahiers du journalisme, 

sur le modèle de l'enquête américaineMiddleberg-Ross, Enquête menée annullement depuis 1994 par Steven Ross, 

professeur à l'école de journalisme de columbia et don Middelberg président de société éponyme de relations publiques de 

New York. 
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املتخصصة
1

كامتشلك املدوانت، والفضاءات امجلاعية حقال حصباا للمالحظة الصحفية يتابع من خاللها . 

 .الصحفي اجتاهات الرآ ي العام

متثل مجةل هذه املواقع املؤسساتية، والفردية، وامجلاعية، والبواابت، وحمراكت البحث مصادر 

كام آ هنا تسامه يف . يس تغهل الصحفي للبحث عن املعلوماتمس تحدثة، ومتاكثرة تسامه يف توس يع اجملال اذلي 

عادة تشكيل مفهوم  ىل الفضاء الالكرتوين ليشالك معا ". امليدان"اإ ذ يتجاوز امليدان اجملال اجلغرايف لميتد اإ اإ

واقعا جديدا ميثل العامل
2

ةل ويتطلب هذا الواقع اجلديد مجموعة من الكفاءات املعرفية، واملهارات اكلتحمك يف مج.

وينقطع الصحفي اجلاهل ابجملال الالكرتوين، وغري . "من ال دوات التقنية متكن الصحفي من التعامل معه

ليه، والفاقد لثقافة الش بكة اليت تتجاوز حدود املعرفة ابلتجهزيات عن  املمتكن من ال دوات الرضورية للولوج اإ

"اب داخهلهذا العامل اجلديد مكتفياا ابلعيش يف جزء منه حىت يصبح مغرت
3

وهذا ما يشلك حتد آ مام الصحفي، . 

 .ويس تحثه لتطوير مجموعة من املهارات التقنية تفتح هل فرص التعامل ال مثل مع الفضاء الالكرتوين

 :ش بكة الانرتنت كوس يةل اتصال: املس توى الثاين 2.1

دارة املؤسسة، والصحفيني وامل صادر والفاعلني يس تخدم الصحفي الانرتنت لتعزيز معلية التواصل مع اإ

ىل احلوار . يف حميطه ومع امجلهور املس هتدف ابلرساةل فالفورية والزتامن جتعل معلية التواصل آ قرب ما تكون اإ

ماكنية حتميل الرساةل . مبارش بغض النظر عن العوامل اجلغرافية ىل جانب ما توفره تكنولوجيا الرمقنة من اإ اإ

اخلصائص جتعل من الانرتنت وس يةل االتصال ال كرث وال يرس  لك هذه. الالكرتونية مبختلف آ نواع الواثئق

 .اس تعامال يف ميدان العمل الصحفي

 :ذلا ميكن آ ن نرصد الاس تعامالت التالية لش بكة الانرتنت يف معلية االتصال

                                                 
1 - LoicHervouet, p98-99. 

 .19املرجع نفسه، ص -2

عالم اجلديد مقاربة تواصلية: "الصادق امحلايم -3  .19، مرجع سابق، ص"االإ
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يمت الاس تفادة من الانرتنت كوس يةل اتصالية خارجية ابملندوبني واملراسلني، فسواء عن طريق ( آ  

رسال، واس تقبال الرسائل اخملتلفة البيد الال املكتوبة، )كرتوين، آ و الوسائط والش باكت الاجامتعية يمت اإ

ىل معلية االتصال مبصادر الصحيفة اخملتلفة، وتلقي موادمه الصحفية، كام (واملرسومة، واملصورة ، ابالإضافة اإ

فادة مهنا يف عقد الاجامتعات التحريرية مع فريق املراسلني احملل  جراء ميكن االإ يني واخلارجيني يوميا، واإ

ال حاديث عن بعد مع خمتلف الشخصيات يف خمتلف بالد العامل، دون آ ن ننىس االتصال مبختلف اجلهات 

 .الرمسية، واخلاصة

الاس تفادة من تقنية الانرتنت كنظام لالتصاالت ادلاخلية للمؤسسة مع ربط بش بكة الانرتنت ( ب

وقسم ال خبار وقد آ دجمت املؤسسات االإعالمية الانرتنت كوس يةل خاصة يف آ قسام املعلومات الصحفية، 

دماج التكنولوجيات، ل هنا  لتحسني معلية االإدارة، وتشلك معلية تشبيك املؤسسة آ حد آ مه مس توايت اإ

التحرير، والتوثيق، واملصاحل الفنية، )تسمح خبلق قنوات تواصل بني خمتلف آ قسام املؤسسة ومصاحلها 

دارة (اريةوالتجارية، واالإد ىل اإ نتاجه اإ رسال اإ ماكنية العمل عن بعد، واليت متكن الصحفي من اإ ، وكام تضمن اإ

التحرير من خالل البيد الالكرتوين، ومنصات التشارك وتقنيات التحميل
1

. 

نتاج ( ج ش بكة الانرتنت كوس يةل لالتصال التفاعيل مع امجلهور وتوس يع فرص املشاركة للجمهور يف اإ

ىل ال نظمة املضامني االإعالم  ية من خالل توفري قنوات االتصال مع امجلهور عب البيد الالكرتوين، وصوال اإ

هكذا يس تعمل الصحفيون مواقع الواب مكجال لمتديد، وتعزيز العالقة مع القارئ، . "التفاعلية الاكمةل

طار املشاهد والاس امتع والقراءة واملشاهد، واملس متع خارج اإ
2

. 

 :نرش الالكرتوينال : املس توى الثالث 3.1

ميثل النرش الالكرتوين العملية اليت يمت من خاللها تقدمي املواد املطبوعة بصيغة ميكن اس تقبالها، "

وقراءهتا عب ش بكة الانرتنت آ و عب احلاسب ال يل، وتتسم هذه الصيغة بأ هنا مضغوطة ومدعومة بوسائط 
                                                 

عالم اجلديد مقاربة تواصلية: "الصادق امحلايم -1  .19، مرجع سابق، ص"االإ

 .19املرجع نفسه، ص -2
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ىل  متعددة اكل صوات، والرسومات، والصور الثابتة واملتحركة، والارتباطات التشعبية اليت توصل القارئ اإ

"معلومات فرعية آ و مواقع عىل ش بكة الانرتنت
1

. 

ا، وشامالا حيث يتسع ليشمل معظم النرش  ويعد مفهوم آ و مصطلح النرش الالكرتوين مفهوما واسعا

نتاج الصحف وغريها من املطبوعات الو  Desktop Publishingاملكتيب  رقية، اذلي يس تخدم آ ساسا يف اإ

ويتعداه ابعتبار آ ن الفرق بيهنام يف طبيعة الوظائف اخلاصة بلك مهنام، فتقنية النرش املكتيب ختزتل العمل 

ىل الاعامتد اللكي عىل المكبيوتر، وبرامج  نتاج الصحيفة اإ التقليدي من الاعامتد عىل املهارات اليدوية يف اإ

صممي، واالإخراج، آ ما النرش الالكرتوين فيس تدعي الطباعة، والنرش يف اس تقبال ال خبار والصور، ويف الت

التوفري الالكرتوين للنصوص، والصورة مكصدر معلومات فوري من خالل ش بكة الانرتنت، آ و عىل 

ال قراص املدجمة، آ و من خالل برامج خاصة ابلبحث والاسرتجاع
2

ومنه يشمل النرش الالكرتوين عدة . 

ىل تداخل  مفهويم العرض، والبث، وذلا يتعدى النرش الالكرتوين آ ساليب معليات آ دت يف هناية املطاف اإ

نتاج ليشمل التوزيع آ يضا  .االإ

ميكن القول، بعد اس تعراض هذه التعاريف آ ن جوهر النرش الالكرتوين هو اس تخدام التكنولوجيا 

نتاج وس يط الالكرتوين سواء آ اكن ذكل عن طريق نظم مس تقةل اكحلاس بات الشخصية، آ م عن طريق  الإ

ىل ا لش باكت عىل اختالف مس توايهتا، وسواء آ اكن املنشور الالكرتوين انجتا من الشلك املطبوع اإ

الالكرتوين، آ م انش ئا ابلشلك الالكرتوين يف ال ساس، ميكن آ ن يكون هذا الوس يط مش متال عىل النص 

ماكنية الصوت والصورة ليه اإ فقط، آ و مضافا اإ
3

. 

                                                 
 .167، مرجع سابق، ص"رؤية مس تقبلية"الانرتنت والصحافة الالكرتونية، : نماجد سامل تراب -1

 ivot_7/arabic_press_internet.comhttp://www.arabcin.net/5nadwech/pخدمات املعلومات الصحافية العربية عىل الانرتنت : "عامد بشري -2

 .سا 11عىل الساعة  11/16/2116

 .2116/2117، 115الصحافة الالكرتونية وحتدايت الفضاء الالكرتوين، آ طروحة دكتوراه يف االإعالم واالتصال، جامعة وهران، ص: راحب عامر: ينظر -3

http://www.arabcin.net/5nadwech/pivot_7/arabic_press_internet.com%2010/06/2006
http://www.arabcin.net/5nadwech/pivot_7/arabic_press_internet.com%2010/06/2006


"دراسة في األسس والمفاهيم"اإلعالم واالتصال                ولاأل فصلال

 59 

 HTLMاملتاحة عىل ش بكة الانرتنت ابالعامتد عىل لغة  ويشالكلواب آ حد آ نظمة النرش الالكرتوين

اليت تس تعمل لعرض النصوص، والرسوم، والوسائط االإعالمية ال خرى يف شلك صفحات ميكن قراءهتا عن 

 .طريق برانمج التصفح

صداراهتا عب الش بكة  فادة من النرش الالكرتوين آ قبلت العديد من الصحف عىل نرش اإ وابجتاه االإ

واقع اليت تشهد زايدة مضطردة يف آ عداد الزوار واملتصفحني مما همد الحقا لظهور الصحافة من خالل امل

 .الالكرتونية، وال شاكل االإعالمية اجلديدة اليت نشأ ت يف آ حضان بيئة الواب

 :التسويق: املس توى الرابع 4.1

ذ يشمل لك العمليات ال يت قد تس بق يف يتعدى مفهوم التسويق جمرد بيع منتوج آ و خدمة لزبون، اإ

كثري من ال حيان معلية البيع كدراسة السوق، ومعرفة توهجات واحتياجات الزبون، وآ شاكل، وطرق الرتوجي 

طار ما  للمنتج، وميتد ليضم طرق، وآ ساليب البيع، وما يصاحب ذكل من تس يري للعالقة مع الزبون يف اإ

سويق بأ نه ختطيط تنفيذ معليات تطوير وتسعري، ذلا تعرفه امجلعية ال مريكية للت . يسمى خدمات ما بعد البيع

وتروجي، وتوزيع السلع، واخلدمات بغية خلق معليات تبادل اليت حتقق آ هداف ال فراد واملنشأ ة
1

. 

عداد، تسعري، تروجي : "فيعرفه بأ نه Philipe Kotlerآ ما فيليب كوتلر معلية ختطيط وتنفيذ خاصة ابإ

وتسويق، وتوزيع فكرة آ و منتج آ و خدمة معينة لتحقيق تبادل ُمْرِض بني الطرفني ابلنس بة للمنظامت وال فراد 

ِد سواء عىل حم
2

ول مهية التسويق يف احلياة الاقتصادية، والتجارية آ صبح هذا ال خري اختصاصا مس تقال . 

ذاته يدرس يف آ غلب اجلامعات العاملية، كام آ نشأ ت خمتلف املؤسسات، ومهنا املؤسسات االإعالمية، دوائر ب

ىل جانب  للتسويق تعين بتحقيق املعادةل املنشودة، واملمتثةل يف التحسني ادلامئ حلصة املؤسسة يف السوق اإ

 .حتقيق رضا ووفاء الزبون

                                                 
1 - William G. Zikmund and Michael d'Amico, Marketing, West Publishing Company, 1993, p9. 

2 - http://www.tas-wiki.com/tw2578.htm/consulté le 25.10.2016 à 23h. 

http://www.tas-wiki.com/tw2578.htm/consulté%20le%2025.10.2016
http://www.tas-wiki.com/tw2578.htm/consulté%20le%2025.10.2016
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ىل جانب آ ذواق واهامتمات هتمت دوائر التسويق ابملؤسسات الصحفية اب لتعرف عىل توهجات السوق اإ

اّل من خالل مجيع املعطيات املتعلقة بسلوك الاس هتالك وطبيعة املضامني  امجلهور، ولكن ال يتس ىن ذكل اإ

جراء البحوث القبلية  اليت تقيس مدى  -بعد الاس هتالك–، والبعدية -قبل الاس هتالك–املس هتلكة، واإ

ذلا تندرج ش بكة الانرتنت ك حد آ مه التكنولوجيا التسويقية . احلاجيات املعب عهناجتاوب املنتج االإعاليم، و 

ىل جانب اخملاطبة الفردية  نظرا لقدرهتا الفائقة عىل مجيع املعطيات عن املتصفح، وحتليلها، ومعاجلهتا برسعة، اإ

ىل للجمهور، وتشكيل املنتج وفق رغبات لك متصفح عىل حدى، دون آ ن ننىس قدرهتا عىل ا لوصول اإ

 .مجهور عاملي والتحرر من العوائق اجلغرافية

 :وعليه ميكن للمؤسسة الصحفية آ ن توظف ش بكة الانرتنت ك داة للتسويق من خالل

  قناع آ و ىل خمتلف جامهريها لغرض االإخبار آ و االإ تبين س ياسة االإعالم املتعدد املنصات للوصول اإ

 .، وخلق عالقة وفاء ووالء مع املؤسسةالتذكري خبدماهتا يف حماوةل جللب هاته امجلاهري

  تشلك الانرتنت آ فضل وس يط تروجيي آ مام هاته املؤسسات ملا تمتزي به من سامت اتصالية، فمتكن

الش باكت الاجامتعية والوسائط الاجامتعية كصفحات الفايس بوك، اليوتيب، واملدوانت ابالإضافة اإىل 

دارةصورهتا اذلهنية  مواقع الانرتنت املؤسسات االإعالمية من التس يري ال مثل للعالقة مع امجلهور، واإ

 .والتعرف عىل اهامتمات جامهريها هبدف خلق نوع من الرىض املتبادل

  مجع آ كب قدر من املعلومات، واملعطيات عن مجهور املؤسسة وعن الس ياق التنافيس ابس تعامل

 .قيةخمتلف البجميات، وحتليلها، والاس تفادة مهنا يف وضع اخلطط التسوي 

  تتيح ش بكة الانرتنت للمؤسسات الصحفية تقدمي خدمات الـOne to One  آ ي التسويق

الشخيص


 .من خالل متكني املتلقي من تشكيل حصيفته وفق ميوالته الفردية 

                                                 

- ىل الوس يةل الشخصية يف هذا: آ نظر  .التحوالت اليت مست الوس يط من الوس يةل امجلاهريية اإ
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  عالن ىل املؤسسة من خالل نرش اإ عاليم يضيف دخالا جديداا اإ كام تشلك ش بكة الانرتنت وس يط اإ

صداراهتا الصحفية املبارشة، واس تغالل التفاعلية والشخصنة يف تصممي عىل موقع املؤسسة آ و  اإ

االإشهارات الالكرتونية اليت بدآ ت تس هتوي قطاعا كبريا من املعلنني وتنافس آ شاكل االإشهار 

 .التقليدي سواء االإذاعي والتلفزي آ و الوريق

اس تخدامات الانرتنت للقامئ ابالتصال حيمل لنا خادل محمد غازي يف آ طروحته لدلكتوراه ال هداف اليت حتققها 

:يف العملية الصحفية
1

 

 احلصول عىل فيض متدفق ومتجدد من ال خبار الصحفية. 

 اس تطالع وهجات نظر املصادر الصحفية يف املوضوعات اخملتلفة. 

 ىل قواعد املعلومات، وحمراكت البحث، وآ رش يفات مواقع متعددة والاس تفادة مهنا  .النفاذ اإ

 ت الصحفية للصحفينيتطوير املهارا. 

 اس تخدام الانرتنت ك رش يف خاص للصحفي. 

 احلصول عىل ال دوات الصحفية املساعدة ك رقام للهواتف والعناوين والبيد الالكرتوين. 

 ىل الصحيفة رسال واس تقبال املواد الصحفية من واإ  .اإ

 ىل امجلاعات الصحفيةواالإخبارية الافرتاضية  .الانضامم اإ

 ادة الصحفية مثل عقد املؤمترات عن بعد، ومؤمترات الفيديو، فضاءات تطوير وسائل ومجع امل

 .ادلردشة واملنتدايت

 الاطالع عىل آ شاكل جديدة للعمل الصحفي. 

                                                 
، اجلامعة ال مريكية، لكية االإعالم، شعبة (آ طروحة دكتوراه يف االإعالم)الصحافة الالكرتونية العربية الالزتام والتجاوز يف اخلطاب والطرح، : خادل محمد غازي -1

 .71-69، ص ص 2119الصحافة، القاهرة، 
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 توفري آ دوات الرصد واليقظة املعلوماتية. 

 

 .املفهوم واخلصائص: الصحافة الالكرتونية -2

 :مفهوم الصحافة الالكرتونية 1.2

مفهوم الصحافة الالكرتونية آ مهية خاصة، حيث يعتب آ مرا آ ساس يا ورضوراي يكتيس تعريف وحتديد 

:يف الس ياق الراهن وذكل لل س باب التالية
1

 

حصافة "يس تدعي تداول املفاهمي املتعددة واملتنوعة واجملاورة ملفهوم الصحافة الالكرتونية عىل غرار -1

المتيزي  data journalism" فة املعطياتحصا"و" املواطن الصحفي"و "Citizenjournalism"" املواطن

بيهنام بشلك صارم وحىت لو اكنت هذه املامرسات اليت حتيل علهيا هذه املصطلحات متداخةل آ حياان، ومن 

فوائد هذا المتيزي دفع الفوىض املفاهميية وتس يري التواصل بني الباحثني واملتحدثني يف مسأ ةل الصحافة 

 .عىل معاين املفاهمي، دالالهتا واس تعامالهتاالالكرتونية وذكل عب االتفاق 

آ ما الفائدة الثانية من تعريف الصحافة الالكرتونية فهيي نظرية وحبثية حمضة ذكل آ ن هجد -2

التعريف، والمتيزي يتيح للباحث اس تكشاف خصوصيات الصحافة الالكرتونية ومظاهر التجديد فهيا 

 (.لالكس يكيةآ و ا)واختالفاهتا مقارنة ابلصحافة التقليدية 

 

 :الصحافة املكتوبة يف اجلزائر-5

 :تعريف الصحافة املكتوبة

تعتب الصحافة املكتوبة من آ مه وسائل التواصل واالتصال امجلاهريي اليت ال ميكن الاس تغناء عهنام 

 خاصة يف اجملمتعات املعارصة واحلديثة فوسائل التواصل الاجامتعي اليوم آ صبحت رضورية لنقل ال خبار عب

                                                 
 .مرجع سابق ،"س ياقات الابتاكر والتجديد... الصحافة الالكرتونية: "الصادق امحلايم -1
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الصحافة سواء املكتوبة آ و املسموعة آ و املرئية آ و االإلكرتونية عب احلامل االإلكرتوين، فهيي اكنت والزالت 

آ كب مؤثر من حيث قدرهتا عىل التغيري ونقل ال فاكر عىل نطاق واسع، حيث تبقى دامئا منارة هممة للرآ ي 

اهامتماهتا، لهذا فاإن الصحافة يه مرآ ة اجملمتع العام وآ حياان يه وس يةل وآ داة معبة يف يد السلطة توهجها حصب 

ن مفهوم الصحافة ...وادلوةل يف لك حني ل هنا تعب عن آ وضاع والظروف القامئة يف واقع الشعوب وال مم اإ

"املكتوبة قد آ خذ آ بعادا مع تطور املامرسة الصحفية
1

ىل  ، ومنه تعددت وكرثت تعاريفها، ومفاهميها من ابحث اإ

 .حاآ خر لغواي واصطال

 :االإصالح اللغوي للصحافة املكتوبة

ن الصحافة مبعناه بكرس الصاد يه حصيفة ومجعها حصائف آ و حصف، والصحيفة يه الصفحة  اإ

وحصيفة الوجه آ و صفحة الوجه يه برشة جدله والصحف آ و الصحائف يه الكتاب مبعىن الرساةل، يقول هللا 

ن هذا لفي الصحف ال وىل ب( 18)س بحانه وتعاىل اإ ("19)راهمي وموىسحصف اإ
2

. 

وسائل االإعالم املكتوبة، واملقروءة، وعنارص اخلب الصحفي، وذكل من خالل الصحافة، لقد شهد 

العامل يف هذه العرشية ال خرية من القرن العرشين وبداية القرن الواحد والعرشين تطورات علمية، وتكنولوجية 

، واكنت هذه التطورات مرفوقة هباةل (ال نرتنت)ماتية هائةل يف ش ىت امليادين مهنا ميدان االتصاالت واملعلو 

من املفاهمي عىل املس توى الس يايس والثقايف والاقتصادي والعلمي اكدلميقراطية وحرية التعبري وحقوق 

االإنسان وقانون حامية ال قليات وحرية السوق، ولعل آ مه هذه املفاهمي االإعالم واالتصال ووصول ال خبار عب 

 . هنا الصحافة، وآ صبح يف وقتنا احلايل التطور وسائل االإعالم والتصالقنوات عديدة م

ن تبادل ال خبار واملعلومات آ صبح حيدث برسعة كبرية جدا ختتلف الطرق اليت ميكن من  حيث اإ

خاللها بث ال خبار، ومن هذه الطرق الصحافة املكتوبة، مفا يه الصحافة املكتوبة؟ وما يه خصائصها؟ وما 

 يه عيوهبا؟
                                                 

حدادن، مدخل لعلوم االإعالم واالتصال، ب -1  .55، ص2112ط، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، .زهري اإ

 .من كتاب القرآ ن العظمي 19-18: سورة ال عىل، ال ية -2
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 :آ نواع الصحف

 :تعدد آ نواع الصحف، وختتلف حسب اختصاصها وطريقة نرشها، ومن هذه ال نواع 

 (.نرشات االإخبارية املرئية)ال خبار املتلفزة، التلفزيون : الصحف املرئية -آ  

واالإذاعات اجلهوية ابللغات؛ املسموعة ( االإذاعة)ال خباغر املسموعة الراديو : الصحف املسموعة -ب

ذاع ذاعة تلمسان اجلهوية واليت تعمتد عىل السمعمثال اإ  .ة الباهية بوهران، واإ

اجلرائد ابللغتني العربية والفرنس ية واجملالت مثل جريدة الرشوق، اخلب، : الصحف املكتوبة -ج

خل مهنا اليومية وال س بوعية والشهرية...امجلهورية  .اإ

 ,yahoo)ل احملراكت االإلكرتونية مثل مواقع ال خبار عىل ال نرتنت واس تعام: الصحف االإلكرتونية -د

google, Gmail)خل لنقل ال خبار..، وكذكل الفيس بوك، توتري، اليوتيب  .اإ

 :ونذكر عىل سبيل املثال الصحافة الكتوبة

الصحافة املكتوبة آ و الصحيفة يه مجموعة من حصف تصدر يف مواعيد منتظمة، وقد تكون يومية آ و 

ال خبار، وال حداث اجلارية سواء اكنت س ياس ية آ و اقتصادية آ و اجامتعية، آ و آ س بوعية، آ و شهرية وتتضمن 

 .ثقافية وفنية وما يتصل هبا، ومعلية تواصلية

 : عيوب الصحافة املكتوبة

 :من عيوب الصحافة املكتوبة حتدد لنا يف عدة نقاط نذكر مهنا

بيهنا وبني التلفزيون مثال فاإن  التلكفة العالية للحصول عىل املعلومات املوجودة فهيا، فلو قاران -1

ىل  املس تخدم يدفع مث مثن هذا اجلهاز مرة واحدة، وينعم ابملعلومات، وال خبار، ولكن حيتاج اإ

طالع عىل ال خبار اجلديدة  .رشاء نسخة جديدة من الصحافة املكتوبة لالإ
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احلدود اقتصار تواجد الصحف املكتوبة عىل مساحات جغرافية حمصورة ل نه ال ميكن اجتياز  -2

هنا س تلكف مبالغ  اجلغرافية، والتضاريس الصعبة لتوزيع النسخ، ولو وضعت اخلطط واملشاريع فاإ

 .كبرية وابهضة المثن

آ و لك من يعاين من مشالك يف الرؤية آ ن يطلع عىل ( ال يم)ال ميكن ملن ال يس تطيع القراءة  -3

 .مضمون الصحيفة

 :خصائص الصحافة املكتوبة: املبحث الرابع

 .تتصف الصحافة املكتوبة ابخلصائص ال تية يك تصنف بأ هنا مكتوبة جيب آ ن

وذكل لمتيزيها عن الصحافة املرئية آ و املسموعة وعن املنسوخة اليت اكنت تصدر قبل اخرتاع : الطباعة -1

 .تقنية الطباعة

آ ي وجود فاصل زمين اثبت بني لك عدد وآ خر ك ن تكون الصحيفة يومية آ و آ س بوعية، آ و : ادلورية -2

هرية وهكذا وذكل ميزيها عن الكتاب اذلي يطبع ولكن ليس بشلك دوري، ويف حال حدثت ش 

ْل يف ال ةل آ و آ الت الطباعة آ و احرتاق مبىن  بعض املعوقات آ و الظروف الطارئة مثل عطب آ و ُعطم

هنا تبقى حمافظة عىل خاصية ادلورية صدارها يف الوقت املطلوب فاإ  .الصحيفة، وغريها وآ عاقت معلية اإ

فالصحيفة املكتوبة آ و الصحافة املكتوبة البد من آ ن تصدر حتت امس اثبت ال  :وجود الامس الثابت -3

 .يتغري يف لك مرة تصدر فهيا

 .الاقتصادية، مثلها مثل غريها من الصناعات: المتتع ببعض اخلصائص -4

 منتج يصاب ابلتلف الرسيع لوجود البدائل 

 اعامل الوقت هل دور كبري يف جناهحا آ و فشله 

 حمفوفة ابخملاطر العديدة مثل الرقابة واالإيقاف. 
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 ىل الاستامثرات الكبرية للمتكن من صناعة حصيفة واس مترارها  احلاجةاإ

والصحف هنا مبعىن الكتب املزنةل، والصحيفة آ و الصفحة يه القرطاس املكتوب آ و ورقة الكتاب 

ا جاءت لكمة حصفاة، واملزاول لها بوهجهيا، وورقة اجلريدة هبا وهجان، آ ي صفحتان فسميت حصيفة ومهن

فيا آ و حُصفيا 1يسمى حصم
وتعرف الِصحافة بكرس الصاد بأ هنا همنة من جيمع ال خبار وال راء، وينرشها يف . 

حصيفة آ و جمةل آ و دورية، والصحيفة يه مجموعة صفحات تصدر يوميا، آ و يف مواعيد منتظمة، وتتضمن 

والثقافة، وما يتصل هباآ خبار الس ياسة، والاقتصاد والاجامتع، 
2

تأ ليف املعمل ( حميط احمليط)يف قامونس . 

يذكر حصف بتشديد احلاء مع فتحها، ويقول حصف ( لبنان 1867املطبوع يف بريوت " )بطرس البس تاين"

آ خطأ  يف قراءهتا، وروايهتا يف الصحيفة آ و حرفها عند وضعها والصحفي من خيطئ يف قراءة : اللكمة تصحيفا

، والصحيفة قرطاس مكتوب ومجعها حصائف (ال من ال س تاذ)من يأ خذ العمل من الصحيفة الصحيفة، و 

وحصف
3

ضاممة من الصفحات تصدر يوميا آ و يف مواعيد منتظمة، ومجعها حصف وحصائف،  ، كام آ هنا تعد اإ

والصحفي من يأ يت العمل يف الصحيفة ال عن استناد
4

. 

ال حيال فهيا، وقد جردان عو سواها لوجهفهيي مجع جرائد ويه جامعة : اجلريدة لغوايآ ما 
5

آ و يه لك  

مطبوع يصدر ابمس واحد بصفة دورية يف مواعيد منتظمة، آ و غري منتظمة، ويعرفها الباحث واملفكر ال ملاين 

من خالل مخسة معايري آ ساس ية متزيها عن غريها من وسائل االتصال ويه 1938يف عام " آ وتوجروت"
6

: 

 آ ن تطبع بأ الت الطباعة -1

 آ ن تنرش بشلك دوري ال يتجاوز آ س بوعا -2

 .آ ن حمتواها ينبغي آ ن يتنوع، ويشمل لك ما هيم امجلاهري، باكفة طوائفها -3

                                                 
 .18، ص2114، دار العمل واالإميان للنرش والتوزيع، مرص، 1محمد احلفناوي، بداايت الفين الصحفي، ط -1

 .15، ص2119، بدون دار نرش، القاهرة، 1محمود عمل ادلين، آ ساس يات الصحافة يف القرن احلادي والعرشين، ط -2

 .41، ص2112ط، دار اخلدلونية للنرش والتوزيع، اجلزائر، .فؤاد شعبان، عبيدة صبطي، اترخي وسائل االتصال وتكنولوجياته احلديثة، ب -3

 .14، ص1967داد وعمل، دار املعارف، مرص، خليل صاابت، الصحافة رساةل واس تع -4

 .86، ص1991، 1املنجد يف اللغة واالإعالم، منشورات دار املرشق، بريوت، ط -5

 .192، ص1، ط2111النظرايت، دار املسرية للنرش والتوزيع، ال ردن،  –اخلصائص  -التطور -اكمل خورش يد مراد، االتصال امجلاهريي واالإعالم  -6
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آ ن آ ي خشص يس تطيع دفع سعر هذه املطبوعة، وينبغي آ ن يكون هل حق احلصول علهيا، آ ي آ هنا  -4

 .متاحة للك خشص، وايست فقط لنخبة خمتارة آ و مؤسسة آ و منظمة ما

 .ااي معارصة لوقت صدورها، مع يشء من الاس متراريةآ ن تعاجل قض -5

واجلريدة يه آ ش يع ال لفاظ ادلاةل عىل الصحيفة يف اللغة العربية ويه تعادل غازته يف اللغة الرتكية، 

"وروزانمة يف الفارس ية
1

ويف قاموس آ وكسفورد تس تخدم لكمة حصافة مبعىن، ويه يشء مرتبط ابلطبع .

مبعىن  journalisme، ويقصد هبا الصحيفة journalملعلومات، ويه تعين آ يضاوالطباعة، ونرش ال خبار، وا

مبعىن حصفي journalisteالصحافة و
2

 1712ولعل آ ول حصيفة يومية حقيقية يف العامل صدرت يف عام . 

وقد واصلت صدورها حىت "  The Daily Currentدييل كرنت"حتت امس ( آ جنلرتا)ميالدي ببيطانيا 

ديميال 1735عام 
3

. 

لسان "وآ ول من اس تعمل لفظة الصحافة مبعناها احلديث هو الش يخ جنيب مراد منشئ جريدة 

يف ال سكندرية مبرص، وتعرف الصحافة بأ هنا صناعة الصحف، والصحف مجع الصحيفة والصحفي " العرب

لهيا ويعملون فهيا القدم اذلي ينتس بون اإ
4

. 

س يكتب فيهويه آ يضا مجموعة آ وراق آ و قطع من اجلدل آ و قرطا
5

وهذه التعريفات خيتفل بعضها . 

عن بعض وفقا للظروف التارخيية واملراحل التطورية اليت مرت هبا الصحافة، ووفقا للبيئة والتقدم العلمي 

ليه الباحثون االإعالميون آ نفسهم  .والثقايف والاجامتعي، والس يايس اذلي ينمتي اإ

لوصف الصحافة بأ شاكلها اخملتلفة، فعند دخول اس تخدام العرب وال وروبيون عديدا من املصطلحات 

، ومهنا جريدة الوقائع "الوقائع"الصحافة ل ول مرة يف مطلع القرن التاسع عرش، اكن يطلق علهيا لفظة 

                                                 
براهمي خورش يد وآ خرون، دار الكتاب اللبناين، لبنان، ط: ن، اجلريدة آ و الصحافة عند املسلمني، ترهارمتان وآ خرو -1  .15، ص1984، 1اإ

ىل عمل الصحافة، عامل الكتاب، القاهرة، ط -2  .86، ص1991، 2فاروق آ بو زيد، مدخل اإ

3- Albert.P, F.Terrou, Histoire de presse, Presses universitaires de France, Paris, 1997, p16. 

 .37خليل صاابت، مرجع س بق ذكره، ص -4

 .49، ص2112، 1عبد اللطيف صالح، الصحافة املتخصصة، مكتبة ومطبعة االإشعاع الفنية، مرص، ط -5



"دراسة في األسس والمفاهيم"اإلعالم واالتصال                ولاأل فصلال

 68 

ىل قطعة من النقود اكنت تباع به " غازته"املرصية، كام مسوها رفاعة الطهطاوي، ومسيت كذكل  ونس بة اإ

 .الصحيفة

يف بريوت آ طلق علهيا اللفظ " حديقة ال خبار"جريدة  1858اخلوري عام وعندما آ نشأ  خليل 

، البارييس هو "برجيس ابريس"صاحب جريدة " رش يد ادلحاد اللبناين"، واكن الكونت "جورانل"الفرنيس 

آ محد فارس "، وجرى جمراه آ كرث آ رابب الصحف، يف ذكل الفرتة، وبعد آ ن اكن "حصيفة"آ ول من آ ختار لفظ 

يف القسطنطنية، وهو انظر رش يد ادلحداح يف بعض ال مور " اجلوائب"اللبناين صاحب  "الشدايق

( ويه الصحف املكتوبة كام وردت يف معامج اللغة" )جريدة"واملسائل اللغوية، وقد عزم عىل اس تعامل لفظ 

"ومن ذكل الوقت شاع لفظ اجلريدة، ودلى مجيع الصحفيني مبعنا العرصي
1

طلقت ومن املسميات اليت آ  . 

وقد اس تعملهتا جريدة املبرش، وآ كرث الصحف " الرساةل اخلبية"و" اخلبية-الورقية"عىل الصحافة املكتوبة 

وهو امس اذلي آ طلقه لدلالةل عىل حصف ال خبار، جنيب " آ وراق احلوادث"العربية يف اجلزائر، ومهنا كذكل 

 .يف القسطنطنية" كواكب العمل"اندر صواي منشئ جمةل 

 :الاصطاليحاملفهوم 

عالم والتواصل امجلاهريي، حيث تس تخدم لكمة  كرثت وتعددت تعريفات الصحافة كوس يةل لالإ

الصحافة بدرجات متفاوتة من الشمول، فهيي تعين آ حاينا اجلرائد االإخبارية التبليغية، كام قد تعين مجيع 

املطبوعات وادلوليات، وقد تعين آ حياان آ خرى مجيع وسائل االإعالم امجلاهريي
2

، وتعرف آ يضا بأ هنا تكل 

ادلورايت املطبوعة واليت تصدر من عدة نسخ وتظهر بشلك منتظم، ويف مواعيد اثبتة متقاربة آ و متباعدة، 

تس هتدف خدمة اجملمتع واالإنسان اذلي يعيش فيه، ومتد الصحافة الرآ ي العام بأ كرث ال حداث احلالية، وذكل يف 

 .سلسةل قصرية ومنتظمة

                                                 
براهمي ش بل، الصحافة بني الفن والس ياسة، وهبة النيل العربية للنرش والتوزيع -1  .31، ص2119ط، .اجلزية، مرص، ب: اإ

 .26اس احلفناوي، مرجع سابق ذكره، صعب -2
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هبدف االإعالم ونرش الرآ ي والتعلمي والتسلية كام آ هنا واسطة تبادل ال راء، وال فاكر يه نرش املقاالت 

بني ال فراد وامجلاعات عب التواصل وبني آ فراد اجملمتع، وكذكل بني الهيئة احلامكة والهيئة احملكومة فضال عن 

ىل جانب املؤسسات آ هنا من آ مه الوسائل توجيه الرآ ي العام، بل يه حبق مؤسسة فعلية تقوم بدور ا ملراقبة اإ

ادلس تورية الرمسية، ويه مجموعة وسائل مسعية برصية مكتوبة تقوم مبهام نقل ال حداث وال خبار اجلارية يف 

العامل، لكن هذا ال يعين آ هنا مرآ ة العامل ل هنا قد ال تقوم بنقل حقيقة ما جيري فيه، فقد تنقل الصحافة آ خبارا 

1قضية معينة آ و آ غراض مجموعة حزب آ و السلطة القامئة تقوم يه بصنعها من آ جل خدمة
. 

يقول محمود عزيم، آ حد آ عالم الصحافة املرصية يف القرن العرشين بقوهل آ ن الصحافة يه وظيفة 

ىل  اجامتعية هممهتا توجيه الرآ ي العام، عن طريق نرش املعلومات، وال فاكر اجليدة الناجضة، مفعمة ومناس بة اإ

حصف دورية مشاعر القراء خالل
2

. 

ويرى كذكل فاروق آ بو زيد آ ن الصحافة لكمة تس تخدم لدلالةل عىل آ ربع معان
3

. 

الصحافة مبعىن الوظيفة اليت تؤدهيا يف اجملمتع احلديث، آ ي كوهنا رساةل تس هتدف خدمة : املعىن ال ول

والاقتصادي يف اجملمتع اجملمتع واالإنسان، اذلي يعيش فيه، ويه هبذا املعىن تتصل بطبيعة الواقع الاجامتعي 

اذلي تصدر فيه الصحيفة، ونوعية النظام الس يايس، والاجامتعي القامئ مث ابالإيديولوجية اليت يؤمن هبا هذا 

اجملمتع، ويندرج حتت مصطلح الصحافة مجموعة من ال عامل املكتوبة املطبوعة الشفهية آ و املصورة، وجمهزة عادة 

تصور الواقع الاجامتعي الراهن خاصة ذا ال مهية العاملية اذلي يؤثر  يف تشكيالت متباعدة بطريقة واثئقية

4بنرشه املوسع من خالل وسائل االإعالم اخملتلفة مهنا تأ ثريا جامهرياي واسعا عىل قطاعات الرآ ي العام املامتيزة
. 

الصحاف مبعىن الشلك اذلي تصدر فيه، فالصحف دورايت مطبوعة تصدر من عدة : املعىن الثاين

 .، وتظهر بشلك منتظم ويف مواعيد متقاربة آ و متباعدةنسخ

                                                 
عالم يف اجلزائر، مؤسسة اجلزائر للطباعة والنرش والتسويق، اجلزائر، ب-1  .1ن، ص.ت.عباسة اجلياليل، سلطة االإ

براهيل ش بل، الصحافة بني الفن والس ياسة، مرجع س بق ذكره، ص-2  .38اإ

براهمي ش بل، نفس املرجع، ص-3  .39اإ

 .13، ص2115ن اخلب الصحفي، دار الفجر للنرش والتوزيع، القاهرة، عبد اجلواد سعيد ربيع، ف -4
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الصحافة مبعىن احلرفة، ولها جانبان، جانب يتصل ابلصناعة والتجارة، وجانب يتصل : املعىن الثالث

ابلشخص اذلي اختار همنة الصحافة، مفهنا اش تقت لكمة حصفي، آ ي الشخص اذلي حيصل عىل ال خبار، 

تحقيقات الصحفية، وكتابة املقال والتعليق الصحقي واكفة الفنون الصحفية وجيري ال حاديث واحلوارات، وال 

ال خرى اكلاكرياكتري املعبة واليت لها معىن الساخرة والبد للفنان من آ ن يبدع
1

. 

الصحافة مبعىن املادة، اليت تنرشها الصحيفة، اكل خبار وال حاديث والتحقيقات : املعىن الرابع

اكالإشهار الفين، والاكرياكتري "ها من املواد الصحفية ويه هبذا املعىن تتصل ابلفن الصحفية، واملقاالت، وغري 

الساخر والبورتري الفين، وابلعمل فهناك فنون التحرير الصحفي، عىل اختالف آ نواعها من فن اخلب فنون 

ىل فن العمود، وهناك آ يضا آ ش   ىل فن املقال اإ ىل فن التحقيق اإ ياء آ خرى االإخراج الصحفي فن احلديث اإ

 .متنوعة

عالما جامهرياي من  يرى آ ديب حضور آ هنا ذكل االإعالم املكتوب من جمالت ونرشايت اليت تقدم اإ

رشاده بصدد الظواهر، والتطورات والقوانني املوضوعية للحياة الاجامتعية  آ جل توجيه امجلهور املتلقي واإ

والتأ ثري يف قناعات ووهجات نظر وتطلعات هذه امجلاهري
2

. 

ىل الصحافة "  F.Fraser Bondفريزر بوند.ف" يف حني آ ن لفظة الصحافة "يف كتابة مدخل اإ

تش متل مجيع لك ما جيري يف العامل مما هيم امجلهور ولك فكر ومعل ورآ ي تثريه تكل اجملرايت، يكون املادة 

للساخر ال ساس ية للصحفي، وختتلف التعاريف ابختالف وهجة النظر اليت يصوغها، فالصحافة ابلنس بة 

املهتمك يه جمرد جتارة، بيامن يه تتأ لق يف عني االإنسان املثايل مسؤولية ومزية
3

. 

 

 

                                                 
 .81، ص2112، 2آ محد املفيت، فن رمس الاكرياكتري، دار دمشق للطباعة والنرش، ط -1

 .14، ص1986ط، .آ ديب خضور، آ دبيات الصحافة، مطبعة جمدالوي، دمشق، ب -2

 .42فؤاد شعبان، عبيدة صبطي، مرجع س بق ذكره، ص -3
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 : الصحافة املكتوبة

الصحافة قوة معنوية عظمية، عرف العامل املمتدن حقيقهتا، فأ كرم مزنلهتا، ورفع ماكنهتا عىل آ ن هذه 

ىل اخلري واالإصالح آ فادت فائدة القوة كسائر القوى اليت آ ودعها هللا يف هذا املعرتك احليوي  ن وهجت اإ فاإ

ن اس تعملت يف وجوه ال غراض والشهوات آ رضار رضرا كبريا 1لكية، واإ
. 

تعد الصحافة واحدة من آ مه وسائل التعبري عن الرآ ي يف اجملمتع املعارص، ملا فهيا من قدرة يف التأ ثري 

مشلكة احلرية والتعبري امجلاهريي من خالل عىل احلياة اليومية لل فرد وامجلاعات عب الفن والتواصل حلل 

 .الصحافة

وآ مهيهتا تمكن آ كرث يف درجة احلرة اليت تلمكها يف نقد ال خطاء والتعبري عن مشالك اجملمتع، فلهذا 

ىل الازدهار والتفتح،  تعتب الصحافة من الراكئز وال سس القاعدية، وال معدة الهامة ل ي بدل دميقراطي يسعى اإ

ذا حتدثنا  عالمية من وسائل التواصل واالتصال واإ عن الصحف املكتوبة واالإلكرتونية ابعتبارها وس يةل اإ

امجلاهريي، فهيي تمتزي عن غريها من وسائل االإعالم بقدرهتا عىل نرش املساحات الواسعة من املعلومات اليت 

يت تناسب القارئ، كام تعاجل ال حداث ال نية واليومية، وميكن قراءة الصحف، شأ ن بقية املواد املطبوعة ال

لهيا يف آ ي وقت ويف آ ي ماكن عادة قراءهتا آ كرث من مرة، والاحتفاظ هبا والرجوع اإ ميكن اإ
2

. 

عىل آ هنا مطبوع دوري يصدر بصفة منتظمة وحتت عنوان اثبت ينرش "تعرف الصحافة املكتوبة 

الاقتصادية ويرشهحا ويعلق ال خبار واملوضوعات الس ياس ية والاجامتعية والثقافية والفنية وال رايضية و

يه لك املطبوعات " اليونسكو"علهيا، ويه ختتلف ابلتايل عن ادلورية الصحفية، فادلورية كام عرفهتا منظمة 

اليت تصدر عىل فرتات حمددة آ و غري حمددة، ولها عنوان واحد ينظم مجيع حلقاهتا، ويشرتط يف حتريرها 

                                                 
 .45ملرجع نفسه، صا -1

 .47، ص2111ط، مركز جامعة القاهرة للتعلمي املفتوح، القاهرة، .حسن عامد ماكوي، سايم الرشيف، نظرايت االإعالم، ب -2
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ىل ماالهناية، وقد قسمت منظمة العديد من الكتاب واحملررين الصحفيني ويقص " اليونسكو"د هبا آ ن تصدر اإ

ىل فئتني هام ادلورايت الصحفية اإ
1

: 

ويه اجلرائد ومهنا الصحف اليومية والصحف غري يومية، آ و الصحف : News paperالصحف -آ  

 .ال س بوعية، آ و النصف شهرية

ىل جمالت عامة هتم املثقف العام و : Magazinesاجملالت  -ب تتناول لك جماالت احلياة وتنقسم اإ

اخملتلفة، وآ خرى متخصصة يف عمل من العلوم اخملتلفة اكلطب، الفن، ال دب، السيامن، الرايضة، الاقتصاد، 

آ ما ادلورايت العامة فهيي تكل الصحف واجملالت اليت تصدر يف مواعيد منتظمة ... املرآ ة، الطفل، الش باب

 .ة آ و نصف شفهية آ و شهويةحتت عنوان واحد سواء اكنت يومية آ و آ س بوعي

 

 :الصحافة عمل وفن

ذ كيف ميكن آ ن تكون الصحافة علام وفنا،  ىل ال ذهان، آ ن هناكل تناقضا يف العنوان، اإ قد يتبادر اإ

ويف وقت واحد، فالعمل يتناول موضوعات خاصة بقوانني علمية حمددة، بيامن الفن ال خيضع لقوانني حمددة، بل 

بداع الفردي، آ و  ن العمل موضوعي والفن ذايتخيضع لالإ مبعىن آ خر، اإ
2

فالبعض يرى آ ن الصحافة فن . 

والراغب يف العمل فهيا ال آ ن يكون موهواب، وآ ن الصحفي يودل ويف يده القمل، ويف رآ سه الفكرة عىل حد 

ىل اس تعداد طبيعي، و  لكهنا تعبري بعضهم، بيامن يؤكد آ خرون آ ن الصحافة همنة كسائر املهن، يف اجملمتع حتتاج اإ

املعارف واملهارات، والقمي اليت ميكن اكتساهبا وتطويرها، تعلامي وتدريبا، : ك ي همنة لها مكوانت ثالثة ويه

يرون آ ن الصحافة اس تعداد طبيعي وقبل لك يشء، وليك يكون ( ART)فاذلين يقولون الصحافة فن 

                                                 
 .11-9ص .، ص2119ط، .لؤي خليل، االإعالم الصحفي، دار آ سامة للنرش والتوزيع، ال ردن، ب -1

 .13صلؤي خليل، االإعالم الصحفي، مرجع س بق ذكره، -2
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وافر فيه املوهبة، والرغبة امللحة، االإنسان حصفيا وجب عليه آ ن يس تجيب للنداء الصادر من آ عامقه، وآ ن تت

يف مالحظة احلياة الناس
1

. 

ىل اجلانب لرضورة ادلراسة والتجربة آ مثال  الصحفي اجملري " جوزيف بويلزير"ورؤية ال خرين اإ

: وهو رئيس حتريرها يف آ وائل القرن العرشين مفن رآ يه" جريدة النيوروركوردل"ال صل وال مرييك اجلنس ية يف 

 حاجة من يتعهده، حىت لو سلمنا بأ ن الاس تعدادات الطبيعية يه مفتاح النجاح يف مجيع آ ن لك ذاكء يف"

وآ ن الصفات اخللقية ويه الزمة للصحفي الناحج تمنو ابلعمل والتجربة"امليادين النشاطات الاجامتعية 
2

ن .  فاإ

جامتعي واملصلحة الصحافة غري مطلقة ومقيدة بواجب احرتام حقوق الغري واملبادئ ال خالقية وال من الا

العامة للمجمتع
3

. 

تعتب اجلزائر يه اثين بدل عريب عرف الصحافة املكتوبة وهذا نتيجة الاس تعامر الفرنيس، حيث منذ 

ىل اجلزائر آ صدرت عدة حصف ابللغتني العربية والفرنس ية، اكنت آ ول حصيفة مكتوبة ابلعربية تسمى  دخوهل اإ

افة املكتوبة تنرش يف ابيق البدلان العربية حيث ظهرت آ ول م، وهكذا بدآ ت الصح1847عام " املبرش"

الرائد "ويه  1861م، واكنت تسمى حديقة ال خبار مث جاءت بعد تونس س نة 1858حصيفة يف لبنان س نة 

خل"..الزوراء"ابمس  1869، بعدها يف العراق 1865مث تلهيا سوراي عام " التونيس اإ
4

وهكذا لعبت الصحافة . 

ريا يف العامل آ ورواب ويف العامل العريب دورا هاما، هذا يف جمال التكوين الرآ ي العام امجلاهريي املكتوبة دورا كب

آ ميل دي جريادان تسمية السلطة الرابعة ل هنا آ صبحت "وتوعيته وتوجهيه، وقد آ طلق علهيا الاكتب الفرنيس 

"سالحا حقيقيا للقوى الس ياس ية
5

. 

 

                                                 
خراج الصفحة ال وىل للجريدة وعالقهتا بفعل القراءة، مذكرة لنيل دكتوراه يف علوم االإع-1 الم واالتصال، جامعة حمفوظ ميينة، توظيف العنارص التيبوغرافية يف اإ

 .53، ص2117-2116مس تغامن، 

 .54حمفوظ ميينة، نفس املرجع السابق، ص -2

عالمية، دار بلقيس للنرش والتوزيع، اجلزائر، طلعالوي خادل، جرامئ الصحافة املكتوبة  -3  .17، ص2111، 1يف القانون اجلزائري، دراسة قانونية بنظرة اإ

 .81، ص2118، 1دار الفجر للنرش والتوزيع، القاهرة، ط( نشأ هتا وتطورها)منري جحاب، وسائل االتصال -4

 .41، ص2111، 1للنرش والتوزيع، عامن، طفؤاد آ محد الساري، وسائل االإعالم النشأ ة والتطور، دار آ سامة -5
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 :الصحافة املكتوبة يف اجلزائر

اس تخدام اجلزائريني االتصال والتواصل منذ القدمي وهذا نظرا لكوهنا بالد : الاس تقالل قبل -آ  

عالمية معارصة فهيي اكتشاف غريب  طبيعية مجليع اجملمتعات البرشية السابقة وال نية، ل ن الصحافة يه وس يةل اإ

ىل بقاع العامل العريب يف بداية القرن التاسع ثر امحلالت  ظهرت آ وال يف آ ورواب، مث انتقلت اإ عرش اإ

كرثى القمع والاضطهاد املسلط عىل  1871بعد ..م، و1831الاس تدمارية الفرنس ية اليت غزت اجلزائر س نة 

. الشعب اجلزائر آ نذاك حني بعض الفرنس يني ال حرار اس تاء وحاولوا آ ن ميدوا يد املساعدة واالإعانة للجزائريني

 .ورآ وا آ نه من رضوري السامح هلم ابلالكم

تس ىن هلم التعبري عن مطالهبم وآ حسن وس يةل يف ذكل الصحافة وهكذا آ سسوا جريدة حىت ي 

ولكن جريدة املنتخب مل تدم طويال، ومل تنجح يف هماهما فاختفت حتت ضغط ...م1882املنتخب يف س نة 

ولكهنا اس تطاعت آ ن تبلغ الرساةل اليت اكن لها شأ ن عظمي، وبعد ذكل آ صبح . الاس تعامر الفرنيس آ نذاك

مفادها اس تخدام لكمة ادلفاع عن حقوق املضطهدين اجلزائريني، ورسعان ما تغري الوضع وآ صبحت الصحافة 

من وسائل التواصل واالتصال امجلاهريي ال كرث نفوذا، وتبوآ ت ماكهنا يف اجملمتع اجلزائري وقد اكنت الصحافة 

التنظمي الس يايس والنظايل العسكري، ولكن حتتل املرتبة الثالثة يف سمل اهامتمات والتعلمي، وهذا بعد لك من 

 . االإعالم مبعناه االتصال وادلعوة اكن السالح ال سايس لنرش الوعي قبل السالح احلقيقي

وآ ثناء الكفاح املسلح اكنت ادلعاية جنبا جلنب مع املعارك احلربية تس بقها وتتبعها، وهذه ال مهية 

 :جتسدت يف مرحلتني

حبيث اكن التجنيد وتوعية امحلاهري يمت آ حياان حول مساندة جريدة وطنية ، قبل الثورة اجلزائرية -1

خل...كجريدة االإقدام آ و جريدة ال مة آ و اجلزائر احلرة آ و البصائر  .اإ
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صدار الوسائل االإعالمية العرصية آ ثناء الثورة اجلزائرية -2 : حيث اهمتت جهبة التحرير الوطين ابإ

..الصحافة، الراديو، واكالت ال نباء
1

ولقد اكن لنشاط الصحافة املكتوبة ال وروبية لسان حال املس تعمرين يف . 

ذا اكنت تكل الصحف الاس تدمارية تتدفق تدفقا جعيبا  ىل امليدان الصحفي اإ اجلزائر آ ثر كبري يف توجهيهم اإ

 .وتنترش انتشارا واسع النطاق

ما يزيد عن مئة ( 1847/1939)وهذا يكفي آ ن نعرف آ هنا بغلت يف تعدادها آ ثناء هذه املدة 

ومخسني جريدة ما بني يومية ودورية، بيامن مل تزد الصحف العربية يف اجلزائر عن ست وس تني جريدة مبا يف 

ذكل الصادرة ابللغتني العربية والفرنس ية، وبرصف النظر عن اجتاهاهتا اخملتلفة حىت الصادرة مهنا يف ادلوائر 

الاس تعامرية
2

ساعدت مساعدة فعاةل عىل نشأ ة الصحافة العربية يف اجلزائر، ولكهنا مل  هناك عوامل عديدة. 

جتد الطريقة مبسطة وال املسرية سهةل بل آ ن هجاد الصحافة الوطنية اجلزائرية يف هذا اجملال طبع اترخي 

ل دلود حياهتم، ورمس واقعها بطابع املقاومة املس مترة، ل هنا اصطدمت منذ البداية بعدو اس تدماري صعب املنا

غري آ هنا يف ال خري اس تطاعت آ ن تقاوم يف دآ ب وصب مما جعل اترخيها حافل ابلرصاع واملقاومة زاخر بأ ايت 

 .التصممي والتحدي، ولعل ما يعني ادلارس ال اكدميي والباحث عىل تفهم اترخي الصحافة املكتوبة اجلزائرية

 

 :نظرية الاعامتد عىل وسائل االإعالم--6

 :النظريةنشأ ة وظهور 

اهمت بعض الباحثني يف س نوات العرشينات بدراسة تأ ثري وسائل االإعالم عىل املس توى املعريف 

(cognitive leve) ىل التفاعل بني فراد يرجع آ ساسا اإ ، وآ كد بعضهم آ ن اختالف املس توى املعريف لل 

ىل سامت امجلهور، وخصائصه  اخملتلفة، كام آ وحض الكثري من متغريات مرتبطة بطبيعة وسائل االإعالم ابالإضافة اإ

اخلباء يف الغرب العالقة بني وسائل االإعالم والنظم الاجامتعية ومؤسساهتا يف اجملمتع عىل آ ساس الاعامتد 
                                                 

 .253، ص2114، عنابة 16جمةل العلوم االإنسانية، العدد ( قراءة اترخيية)فتيحة آ وهابية، الصحافة املكتوبة يف اجلزائر  -1

حدادن، مدخل لعلوم االإعالم واالتصال، ديوان املطبوعات اجلامعية املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، د -2  .9-95ص .، ص1991، ط.زهري اإ
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املتبادل، ومن مث اكنت البداايت ال وىل لنظرية الاعامتد عىل وسائل االإعالم عىل يد الباحثة ساندرا بول 

وطالبوا فهيا برضورة " منظور املعلومات"ا قدموا ورقة حبثية بعنوان عندم 1974روكيتش وزمالهئا عام 

ىل وهجة النظر اليت ترى قوة وسائل االإعالم كنظام معلومايت  قناع لوسائل االإعالم اإ الانتقال من مفهوم االإ

ة يس متد من اعامتدات ال خرين عىل املصادر للمعلومات اليت تس يطر علهيا وسائل االإعالم آ ي آ ن هناك عالق

بني وسائل االإعالم وال نظمة الاجامتعية ال خرى
1

. 

 :التعريف ابلنظرية

حيث تقوم هذه النظرية عىل آ ن يف اجملمتع احلديث " بول روكيتش، وديفلري"وضع هذا المنوذج 

املعارص حبيث يعمتد عىل وسائل االإعالم يف تكوين اجتاهاته حنو ما حيدث، وتتوقف نوعية ودرجة الاعامتد 

االإعالم عىل عدد من العوامل، ويمتحور هذا المنوذج عىل امجلهور يعمتد عىل معلومات ووسائل  عىل وسائل

االإعالم ليحقق حاجاته وليحصل عىل آ هداف معينة، فهيي تقرتب من الفكرة ال ساس ية لنظرية 

ال آ هنا ختتلف عهنا يف آ هنا تفرتض تفاعال بني وسائل االإعالم وامجلهو  ر املتلقي الاس تخدامات واالإش باعات اإ

ن هذه النظرية ختتلف عن الامنذج ال خرى يف تفسري  واجملمتع، ويرتبط تأ ثري هذه الوس يةل حبجم التفاعل، فاإ

ذ تفرتض آ نه حيامن يكون التغري الاجامتعي والرصاع  تأ ثري وسائل االإعالم وظروف الاس تقرار الاجامتعي اإ

ن املؤسسة القامئة واملعتقدات واملامرسات اليت عادة تقيمي آ راهئم مرتفعني فاإ  تواجه التحدي جتب ال فراد عىل اإ

وتضعهم آ مام العديد من اخليارات
2

. 

 :فرضيات ادلراسة

 يرتاوح تأ ثري وسائل االإعام بني القوة والضعف تبعا للظروف واخلبة السابقة. 

                                                 
 .217، ص2112، عامن، دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة، 1منال هالل املزاهرة، نظرايت االتصال، ط-1

 .169، ص2115، العني، دار الكتاب اجلامعي، 1حس ين محمد نرص، نظرايت االإعالم، ط -2
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 اعات نظام وسائل االإعالم جزء من النسق الاجامتعي للمجمتع، ولهذا النظام عالقة ابل فراد وامجل

 .والنظم الاجامتعية ال خرى

  اس تخدام وسائل االإعالم ال حيدث مبعزل عن تثريات النظام الاجامتعي اذلي يكون فيه مجهور

 .ووسائل االتصال والتواصل

  اس تخدام امجلهور لوسائل االإعالم وتفاعهل معها يتأ ثران مبا يتعمهل الفرد من اجملمتع ومن وسائل

 .دث نتيجة لتعرضه لوسائل االتصالاالتصال، ويتأ ثر الفرد مبا حي

 ىل املعلومات  .لكام كرثت التغريات وال زمات واملشالك الاجامتعية زادت احلاجة اإ

  يزداد اعامتد امجلهور عىل وسائل االإعالم لكام اكن النظام االإعاليم قادر عىل الاس تجابة الحتياجات

 .نظام االإعاليم آ ن يتطورالنظم الاجامتعي آ و امجلهور، ويف هذه احلاةل ينبغي عىل ال 

  عالم خيتلف امجلهور من حيث اعامتد عىل وسائل االإعالم فالصفوة مقة الهرم قد يكون هلم وسائل اإ

خاصة هبم
1

. 

اخلاص ابعامتد ال فراد عىل وسائل االإعالم عىل دعامتني رئيس يتني  perspectiveويقوم املنظور

قدهمام ميليفن وبول روكيتش وهام
2

: 

فراد يبغون حتقيقه من خالل املعلومات اليت توفرها املصدر : ىلادلعامة ال و - ن هناك آ هدافا لل  اإ

 .اخملتلفة سواء اكنت هذه ال هداف خشصية آ و اجامتعية

                                                 
 .214-213منال هالل املزاهرة، نظرايت االتصال، مرجع س بق ذكره، ص -1

 .298، ص1998، عامل الكتاب 3محمد عبد امجليد، نظرايت االإعالم واجتاهات التأ ثري، ط-2
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اعتبار نظام وسائل االإعالم نظام معلومات يتحمك يف مصادر حتقيق ال هداف : ادلعامة الثانية -

حل اس تقاء املعلومات ونرشها مرورا بعملية االإعداد والرتتيب اخلاصة ابل فراد، وتمتثل هذه املصادر يف مرا

والتنس يق لهذه املعلومات مث نرشها بصورة آ خرى
1

. 

 

 :منوذج نظرية الاعامتد وسائل االإعالم

يوحض منوذج نظرية الاعامتد عىل وسائل االإعالم(: 11)الشلك 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

ذ يقدم مجموعة معقدة من  املتغريات حبيث يوحض هذا المنوذج التداخل الكبري بني عنارص النظرية اإ

ىل تأ ثري وسائل االإعالم اليت يظهر نتيجة الاعامتد املتبادل بني وسائل االإعالم والنظم الاجامتعية  اليت تؤدي اإ

 :ال خرى، ونوجز هذا المنوذج يف النقاط التالية

ش باع احتياجات امجلهور اكنت آ كرث : وسائل االإعالم - لكام اكنت وسائل االإعالم دلهيا القدرة عىل اإ

 .وتنوعا وآ مهية للمجمتع، ومن مث يزداد اعامتد اجملمتع علهيا مركزية

                                                 
 .298محمد عبد امحليد، املرجع نفسه، ص -1

 .261منال هالل املزاهرة، مرجع س بق ذكره، ص -2

درجاتالتوازن)المجتمع

(البنائي  

 وسائلاإلعالم

(عددالوظائف)  

درجاتمتفاوتة)الجمهور

(لالعتمادعلىوسائلاإلعالم  

درجاتمتفاوتة)الجمهور

(لالعتمادعلىوسائلاإلعالم  

 التأثيرات

معرفية-  

وجدنية-  

سلوكية-  
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ختتلف طبيعة لك جممتع عن ال خر من حيث درجة الاس تقرار آ و القدرة عىل : النظام الاجامتعي -

ومواهجة ال زمات واملشالك ولك قضااي الاجامتعية، آ و تبعا الهنياره نتيجة ال زمات الاقتصادية آ و ثورات آ و 

ىل املعلومات، وابلتايل يمت حروب، فلكام  زادت املشالك حاةل عدم الاس تقرار يف اجملمتع زادت حاجة ال فراد اإ

ن الاعامتد بني وسائل االإعالم واجملمتع يكون بشلك متبادل  .الاعامتد عىل وسائل االإعالم، وابلتايل كذكل فاإ

الصفوة يمتتع مبصادر معلومات  كام خيتلف امجلهور يف درجة الاعامتد عىل وسائل االإعالم، مفثال مجهور

متنوعة بصورة آ كرث من امجلهور العام اذلي يعمتد عىل وسائل االإعالم ابعتبارها آ حد مصادره ال ساس ية، 

ىل تأ ييد  فال فراد يعمتدون عىل وسائل االإعالم ابعتبارها مصدرا من مصادر حتقيق آ هدافهم، فالفرد هيدي اإ

ىل التسلية والرتفيه كهدف آ يضا يف حقه يف املعرفة الختاذ القرارات الشخ  صية والاجامتعية اخملتلفة، وحيتاج اإ

ال آ ن ال فراد ال يس تطيعون ضبط آ و حتديد نوع الرسائل اليت تبهثا وسائل االإعالم آ كرث مما يه  نفس الوقت، اإ

 بناء عليه، ولكهنم يس تطيعون حتديد ما مل ينرش من رسائل، ل ن وسائل االإعالم حتدد ما ينرش آ و ال ينرش

عىل العالقة ادلائرية مع آ فراد املتلقني مثلها مثل النظم الاجامتعية، يظهر ابلتايل تأ ثري اخلصائص والسامت 

الفردية والاجامتعية عىل تطوير هذه العالقة ادلائرية مع وسائل االإعالم
1

. 

ىل حتقيق مجموعة من ال هدا ف اليت تؤيده مبا هيدف امجلهور من خالل اعامتده عىل وسائل االإعالم اإ

 : يف حياته اليومية ويه اكلتايل

حيث يشمل معرفة اذلات مثل التعلمي واحلصول عىل اخلبات والفهم الاجامتعي اذلي يساعد : الفهم -

 .عىل معرف آ ش ياء العامل آ و البيئة احمليطة وتفسريها

طار توقعات وآ خالقيات اجملمتع، وت: التوجيه - وجيه تفاعيل تباديل يشمل توجيه العمل والسلوك يف اإ

 .للحصول عىل دالالت عن كيفية التعامل مع املواقف اجلديدة

                                                 
 .218، 216منال هالل املزاهرة، مرج س بق ذكره، ص -1
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تشمل التسلية م ثل الاسرتخاء واجللوس يف عزةل وهذا للهروب من مشالك احلياة : التسلية -

اليومية
1

. 

 تأ ثريات الاعامتد عىل وسائل االإعالم

ىل" ساندرابولروكتيش"و" مليف دي فلور"يشري صاحب النظرية   ال اثر احملمتةل نتيجة اعامتد اإ

ال فراد عىل وسائل االإعالم من خالل ثالثة فئات آ ساس ية ويه اكلتايل
2

: 

 :تشمل عىل آ ربعة آ مور ويه: ال اثر املعرفية

وهو الغموض الناجت عن نقص املعلومات عن دث معني يرتتب عليه عدم معرفة : كشف الغموض -1

االإعالم تعمل عىل كشف الغموض من خالل تقدمي التفسري الواحض التفسري الصحيح للحدث، فاإن وسائل 

 .للحدث وزايدة املعلومات حوهل

غفال ادلور الانتقايئ : تكوين الاجتاه -2 ن وسائل االإعالم تكون الاجتاه دلى امجلهور، كام ال ميكن اإ اإ

 .للفرد يف تكوين الاجتاه دليه، كام يف مثل مشالكت البيئة والرتبية

ن وسائل االإعالم تبز قضااي، وختفي آ خرى مما يشلك آ مهية دلى امجلهور من : ولوايتترتيب ال   -3 اإ

 .وراء تسليط الضوء عىل قضية دون آ خرى

 .تعمل وسائل االإعالم عىل تعلمي امجلهور آ ش ياء، ومعارف ال يدركوهنا من قبل: اتساع الاهامتمات -4

 : ال اثر الوجدانية

وغريها حيث يظهر هذا التأ ثري عندما تقدم وسائل االإعالم ...والكراهيةوتمتثل يف مشاعر احلب 

معلومات ورسائل معينة تؤثر هبا عىل مشاعر ال فراد واس تجاابهتم
3

، ومن بني التأ ثريات الوجدانية يذكر 

 :صاحب النظرية مجموعة من هذه ال اثر ويه" ساندرا بولروكيتش"و" ملفني ديفلور"

                                                 
 .313، ص2111ة، دار الفجر للنرش والتوزيع، ، القاهر 1محمد منري جحاب، نظرايت االتصال، ط -1

 .315-314محمد منري جحاب، املرجع نفسه، ص  -2

 .313محمد عبد امحليد، نظرايت االإعالم وجتاهااتلتثري، مرجع س بق ذكره، ص -3
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ىل الشعور ابلفتور العاطفي، وعدم فكرث : الفتور العاطفي -1 ة التعرض لوسائل االإعالم يؤدي ابلفرد اإ

 .الرغبة يف مساعدة ال خرين وهذا نتيجة التعرض ملشاهدة العنف اذلي يصب الفرد ابلتبدل

 .يفرتض آ ن التعرض ملشاهدة العنف يصيب الفرد املتلقي ابخلوف والقلق والرعب: اخلوف والقلق -2

وسائل عندما تقوم بأ دوار اتصال رئيسة ترفع الروح املعنوية دلى امجلهور نتيجة  :ادلمع املعنوي -3

االإحساس ابلتوحد، والاندماج يف اجملمتع والعكس عندما ال تعب وسائل االإعالم عن ثقافته وانامتئه فيحس 

حساس الغربة ابإ
1

. 

 :ال اثر السلوكية

ن التغيري يف الاجتاهات آ و املعتقدات آ و اجملاالت ال وجدانية هيمت هبا امجليع لكن عىل آ هنا درجة للتأ ثري اإ

ومن آ مه التأ ثريات يف هذا اجملال الفعالية وعدم الفعالية، آ و جتنب القيام ابلفعل ومفهوم . يف السلوك الواحض

الفعالية يظهر عندما يقوم الفرد بعمل مااكن يعمهل لوال عرضه للرسائل االإعالمية، والتأ ثريات السلوكية يه 

اجت الهنايئ للتأ ثريات املعرفية الوجدانيةالن
2

. 

 

 :المنوذج االإدرايك لنظرية الاعامتد عىل وسائل االإعالم

دراكية تزيد من احامتالت آ ن املرء  ن نظية الاعامتد الفردي عىل وسائل االإعالم تتصور معلية نفس ية اإ اإ

ذ يوحض لك من  "المنوذج التايلهذه العملية يف " روكيتش"و" ديفلري"مبحتوايت معينة، اإ
3

: 

 

 

 

                                                 
 .315محمد منري جحاب، نظرايت االتصال، مرجع س بق ذكره، ص -1

 .314محمد عبد امحليد، املرجع نفسه، ص -2

 .322، ص2115، القاهرة، دار الكتاب اجلامعي، 1 عامد ماكوي، ليىل حسن الس يد، االتصال ونظريته املعارصة، طحسني -3
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يوحض التثري لوسائل االإعالم عىل الفرد( 12)الشلك 
1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .322حسني عامد ماكوي، ليىل حسن الس يد، املرجع نفسه، ص -1

التنشيطوينتهي

 التعرضللوسيلة

زاداالشتراكفيتنسيقالمعلوماتزاداحتمالكلما  

السلوكية-العاطفية–التأثيراتاإلدراكية  

 الخطوةالرابعة

 الخطوةالثالثة

العاطفةأواإلدراكيةكاناالشتراككلمازادت  

 فيتنسيقالمعلوماتأكبر

:عالقاتاعتمادراسخةعلىوسائلإعالممحددةمثل  

 برنامج،كتاب،فيلم

:كلمازادتشدةاإلثارةالمتعلقةبالموضوعزادت  

اآلثاراإلدراكيةاآلثارالعاطفية  

(مثلمستوىاالنتبه()الكراهية-الحب)  

:عالقاتاعتمادراسخةعلىوسائلإعالممحددةمثل  

 برنامج،كتاب،فيلم

 القائمباالختيارنشيط

 تعرضانتقائي

 الخطوةاألولى

 الخطوةالثانية

(عرضي)تعرضغيرمقصود  

 القائمباالختيارنشيط

 تعرضانتقائي

تنشيطاالعتمادأثناء

 التعرضللوسيلة
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يبدآ  المنوذج السابق ذكر عىل الفرد حبيث يتفحص وسائل االإعالم بدقة ليقرر ما يرغب يف مشاهدة 

ذ فامي ييل كيفية حش اخلطوات اليت جاءت يف الامنذج ويه آ ربعة خطوات اكلتايل  :آ و قراءة اإ

 :اخلطور ال وىل

من وسائل االإعالم، ويتوقع آ ن التعرض سوف يساعده عىل حتقيق هدف ينتقي الفرد حمتوى معني 

آ و آ كرث من فهم وجيه آ و تسلية وتعمتد التوقعات عىل جتارب وخبات سابقة، آ راء من طرف ال صدقاء 

شارات حيصل علهيا من مصادر وسائل االإعالم   (.خريطة البامج اليومية: مثل)والزمالء آ و اإ

 :اخلطوة الثانية

انب آ خرى من معلية الاعامتد ذات آ مهية، فليس لك ال شخاص اذلين يتعرضون لوسائل تصبح جو 

االإعالم، سوف يفعلون ذكل بنفس الاعامتد، كام آ نه ليس لك ال شخاص تتحرك بواعث اهامتماهتم من خالل 

فرتة تعرض عارضة، وتتوقف شدة اعامتد ال فراد عىل وسائل االإعالم من خالل فروق ك هداف خشصية 

ىل احملتوايت و  الوضع الشخيص، والاجامتعي، توقعاهتم فامي خيص الفائدة احملمتةل من الرساةل، وسهوةل التحول اإ

وكثريا ما يمت العكس ل هداف ال شخاص، وهذه للمتغريات املوجودة يف بيئهتم حبيث تكون البيئة حافةل 

ل االإعالم، فاالعامتد يأ يت عىل حمتوايت ابلغموض آ و الهتديد مثال عىل ذكل، يزداد اعامتد ال فراد عىل وسائ

االإعالم يكون بغرض الغموض، مفثال جند خشص آ صيب مبرض معني جتده يلجأ  ابلتايل لوسائل االإعالم 

ابختالفها للحصول عىل معلومات تفيده يف مرضه آ و للبحث عن آ فضل خدمة طيبة
1

. 

 :اخلطوة الثالثة

شرتاك واملسامهة النشطة يف تنسيسق املعلومات، يعتب الاشرتاك مفهوما آ ساس يا ويه رضورة الا

دراكيا آ و عاطفيا سوف يشرتكون يف نوع من التنس يق ادلقيق للمعلومات بعض  فال فراد اذلين آ ثريوا اإ

 .للمحتوايت واقتناعهم هبا مثال االإقالع عن التدخني، ممارسة الرايضة ابنتظام

                                                 
 .323حسني عامد ماكوي، ليىل حسني الس يد، مرجع س بق ذكره، ص-1
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 :اخلطوة الرابعة

عتباراالإشرتاك و العاطفة يف  ن احامتلية املسامهة يف التأ ثريات االإدراكية ابإ تنس يق املعلومات رضوري فاإ

وذكل الإعامتد الوسائل االإعالمية عىل قراءة البامج االإعالمية عب احلامل االإلكرتوين , العاطفية والسلوكية

ما ذكرانه يف حامتاللتأ ثريات االإدراكية العاطفية من خالل اخراج الصحفي يف التنس يق و املسامهة يف زايدة اإ و 

 .اخلطوات السابقة
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 :الفن املعارص: املبحث ال ول

من البدهييي آ ن عمل امجلال هو العمل ابل حاكم التقوميية اليت يمت هبا المتيزي بني ما هو مجيل وما هو 

علام بأ ن هذا اللفظ يعود يف ". الاس تطيقا"قبيح، هذا التعريف هو عادي والكس ييك ملصطلح عمل اجملال 

ذ هو مش تق من ىل اليواننية اإ تعين االإحساس، ويدل معناها الاش تقايق عىل اليت  aisthesisآ صهل ال ول اإ

عندما نتحدث عن الفن والاس متتاع به نس تخدم "نظرية تقوم بدراسة االإحساس، كام يتضمن االإدراك احليس 

"امجلال"و" الاس تطيقا"و" الفن"يه : ثالثة آ لفاظ رئيس ية
1

ىل  ، ومن اجلوانب الهامة يف هممتنا آ ن نصل اإ

لفاظ  ن معان واحضة ودقيقة لل  اليت يس تخدهما الناس دون دقة ودون تفكري وسوف نعطي بعض ال مثةل اإ

فيس تخدمون الواحد مهنا حمل ال خر فهم " وامجليل"والاس تطيقي " الفين"الناس كثريا ما خيلطون بني 

نه  جعاهبم مبوضوع وضع هل تصممي ابرع رائع فيقولون اإ ىل حد "يعبون عن اإ فين بدرجة رفيعة آ و اس تطيقي اإ

"بعيد
2

. 

منا هو الكس ندر  جياد هذا العمل وجعل تكل اللكمة اليواننية مصطلحا لعمل امجلال، اإ ىل اإ وآ ول من دعا اإ

تأ مالت فلسفية يف موضوعات تتعلق "م وذكل يف كتابة 1714يف س نة " A.G.Boumgarren"بوجمراتن 

ومن . املؤسس لهذا العملوقد حاول بذكل آ ن يربط تقيوم الفنون ابملعرفة احلس ية، مما جعهل يُعُد " ابلشعر

خالل هذا آ ردت توضيح لكمة عمل امجلال وهذا لطرح بعض التساؤالت؛ هل الاستيطيقا يه يف حد ذاهتا 

لقاء نظرة  ىل اإ ا فعاال يف تقومي العمل الفين احلديث واملعارص؟ وهذا السؤال هو اذلي يعطينا دفعة اإ عنرصا

 .شامةل حول الفن احلديث واملعارص

ىل زمن  من حيث املعىن املبارش ملفهوم مصطلح املعارصة ميكن لنا آ ن نقول مبعىن لك يشء ينمتي اإ

فالفنون املعارصة يه فنون تنجز يف يومنا احلارض غري آ ن املالحظ آ ن ال عامل الفنية املععارصة ال . احلارص

ىل الفن املعارص، ذكل الفن املعارص قد اتبع الفنون احلديثة من حيث وجوده ا، حبيث آ نه مل يعمل تنمتي لكها اإ
                                                 

 .24، ص2115املرصية السعودية للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، حسني عيل، فلسفة الفن رؤية جديدة، دار  -1
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زاةل الفنون اليت س بقته، ومن هنا نس تنتج آ ن من الصعب الفصل بني الفنني، احلارض  خفاء آ و اإ عىل اإ

 .والسابق

بما علينا آ ن نعطي اقرتاحات لتعيني الفن املعارص املقرتح ال وىل يرى بأ ن هذا الفن ظهر يف مثانيات  جم وم

آ ما املقرتح الثاين، . post modernismeمى احلداثة املتجددة القرن املايض، وانترش وفرض نفسه مع ما يس

 Marcelفرنى آ ن الفن املعارص ظهر هجود الفنان التشكييل، وال ديب الفرنيس مارس يل ديشان

Duchamp وبرز للعيان فامي يسمى ابلفن التصويري ،l’art conceptual  وآ ن هذا الفن املعارص يضم ،

ىل يومنا هذا، ومهنا البوب حتت جناحيه اكفة احلراكت الف  نية اليت ظهرت منذ الس تينات القرن املايض اإ

يف فرنسا، غري آ ن السؤال  Fluxus،وفلوكسوس(U.S.A)يف الوالايت املتحدة ال مريكية   Pop Artآ ر

 ما معىن املعارصة؟: يبقى دامئا مطروحا

اراته املتشابكة، ولعل آ فصل املتتبع خطي الفن احلديث منذ بدآ  القرن العرشين يضل السبيل بني تي"

ىل الفن نفسه، ومدى تأ ثره مبا يسوء لك عرص من عوامل اجامتعية  طريقة لتفهم دوافعها يه آ ن نعود اإ

"وخصوصه حلمتيات التطور التارخيي
1

 . 

ىل وقتنا احلارض، وهناك من  1789يرى عدد من الباحثني آ ن املعارصة بدآ ت س نة  وال تزال تس متر اإ

 .ون املرحةل احلديثةاملؤرخني من خيمت

م ويه س نة جتديد ال لعاب ال ملبية، وآ ما 1896م، آ ي س نة اخرتاع السيامن آ و س نة 1895ويف س نة 

املرحةل املوالية، فهيي مرحةل االتصال والتواصل للعروض الرايضية ولكن هذا ميكن آ ن يشك يف حصته ل ن 

والقوميات اليت نشأ ت يف القرن الثامن عرش،  املنتصف الآ وىل من القرن العرشين اكن هناية ال ديولوجيات

وال ننىس آ يضا آ ن املرحةل املعارصة شهدت ظاهرة مل تشهدها البرشية، آ ال ويه المنو ادلميغرايف ال وىق يف 

، فاملعارصة تعين فامي تعنيه المترد عىل الواقع بلك جماالته (العوملة)اترخي االإنسانية ويه التكنولوجيا واالإنرتنت 
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ة، سواء الس ياس ية آ م الاجامتعية آ م الفكرية، واجلدير ابذلكر والتنويه آ ن مفهوم احلداثة املعارصة قد احليوي

شاكلية بني االإعالم يف وقتنا  ىل الفكر العريب خفلقا نوعا من المترد، والانتفاضة والعصيان حبيث وضع اإ تسلال اإ

ن آ قوى يه اخلطورة والتأ ثري السليب من امل  بدآ  العوملة الرآ ساملية واملارسكية، ففي جمال احلارض واملعارص، اإ

ال دب صار ال ديب متحررا من مجيع القيود، وراح بذكل ينرش آ فاكره الضارة، وآ راءه التحررية النامقة 

وانقالابت الضالمية عىل جممتعه من خالل ما حيرره من قصص آ و رواايت آ و مقاالت نرثية آ و قصائد 

ويضم هذا االإطار "رض ادلرامية والسيامنئية آ و العروض البرصية التشكيلية شعرية، آ و آ فاكر حول فنون الع

ىل آ ن التعبري كام س بق  الفين الواسع ال دب والشعر واملوس يقى والرقص والمتثيل والفنون التشكيلية، ونظرا اإ

آ ن وحضنا هو مثرة تفاعل بني االإنسان واجملمتع والبيئة
1

ن مجيع هذه الفنون ينعكس بعضها ع ىل البعض ، فاإ

 .ال خر كام آ ن الك مهنا يفرس الفنون ال خرى املعارصة واحلديثة

 :مفهوم الفن املعارص

تيان مبفهوم جامع وشامل للكمة  فقد جئي مبفاهمي عديدة " فن معارص"من الصعب علينا آ ن نأ يت آ و االإ

آ و غريها، وقد آ شار  كثرية، وبناءا عىل نظرايت وآ فاكر، ورؤى فنية من اذلوق الرفيع آ و خصائص انفعالية

حصاءه من ال مور اخملتلفة املرتبطة بتحديد  ىل عدد كبري ال نس تطيع اإ مصلح املعارصة ف ايلفنون عامة اإ

مصطلح الفن واحلقيقة آ ن العمل الفين املكمتل المنو هو هذه التعاريف مجيعها يف الوقت نفسه آ كب مهنا العمل 

الفين الاكمل فوق املاكن والزمان
2

. 

عىل سبيل املثال خاصية احلساس ية امجلالية وفرتات الزتامنية لتارخي الفنون، ودوافع ظهورها،  مع ذكر

وآ قساهما داخل القاعات الفنية واملتاحف وال روقة وحىت للعادات والتقاليد يف آ ذواق وارتفاع ال سعار يف 

عامل الفنية عامة املنتجة منذ تطلق عىل مجموعة ال  " فن معارص"آ سواق الفن ومبظهر عام، فاإن عبارة آ و لكمة 

حىت يومنا هذا، وكيفام اكنت هذه ال ساليب الفنية لل عامل آ و العمل امجلايل  1945احلرب العاملية الثانية 
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الاس تطيقي ويف هذا التصنيف املرحيل، يتبع الفن املعارص فنا آ خر هو الفن احلديث اذلي اكن سائدا يف 

ابملالحظة آ ن هذه التسمية تطلق عىل املتاحف والهيئات وال روقة  واجلدير 1945و 1851الفرتة ما بني 

واملعارض والصالوانت، ولك حمالت اليت تعرض فهيا ال عامل الفنية من تكل الفرتة الزمنية املاضية، ومن 

ىل ما هو حارض وراهن،  contemporaimالصعب تعريف ماذا يقصد ابلفن املعارص فلكمة معارص حتيل اإ

املامرسات الفنية منذ س نوات الامثنينات والتسعينات القرن املايض وقد تتعني يف
1

. 

يس تعملها الفرنس يني مبعىن ضيق حبيث يه تطلق لتعيني ال عامل " فن معارص"غري آ ن لكمة آ و عبارة 

جنازات فنانني معارصين يدعون آ هنم ميثلون تقدما وتصورا يف احلراكت الطالئعية، وقد  الفنية امجلالية، واإ

فن "هذا املصطلح عىل الفن اذلي آ بدع يف الس تينيات القرن املايض وبعد ذكل، واملالحظ آ ن الفن  يطلق

 .ميثل نقطة الفصل بني الفنيني املعارص واحلديث"  Pop Artالبوب آ ر

ولكن ال تتناقص معها،  modernitéوتفيد املعارصة يف الفن دالةل خمتلفة كام يفهم من احلداثة

 métavécitsحداثة وقد ختت عن احلاكايت الكبى  modernité hyperمكثفةفاملعارص يه حداثة 

ْروايت املعارصة خالية من آ ي آ دعاء  حسب ليوطار، وابلفعل فالفن املعارص هو بدون حمكيات، وبدون مم

هنا فامي وراء  ومن آ ية، دعوى كونية، ومتحلةل من لك املقوالت الكبى مكقوةل التقدم، والتارخي، واملعىن اإ

املرشوعات املؤسس ية
2

. 

آ ن ترشح هذا املصطلح ( Catherine Millet)لقد حاولت الناقدة وحمافظة املعارض اكترين ميية 

ابلنس بة ( 1981)اترخييا فرآ ت آ نه فرض نفسه بشلك كبري ومعيق يف الس نوات ال خرية بداية الامثنينات 

هل :  عىل  آ كب املتاحف العاملية، وهوللفنون التشكيلية، وجاءت هذه االإجابة حني طرحت الناقدة سؤالا

ذا نظران " نعم"فقد آ جاهبا عىل ذكل السؤال متحف فيالدلفيا بـ. تعتبون لك ما ينتج اليوم فنا معارصا؟ واإ

ن املتحف يدقق النظر ويعطيه وقت كبري فقط حول " ال"للمسأ ةل من وهجة نظر اترخيية، وبـ  ذ اإ العمل "اإ
                                                 

فريقيا الرشق، ادلار البيضاء، املغرب، م -1  .37، ص2114ط .عبد العايل معزوز، فلسفة الصورة، الصورة بني الفن والتواصل، اإ
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تحف االإيطايل للفن املعارص فريى  آ ن ال عامل الفنية من الناحية الشلكية ميكن ، آ ما امل "اجلديد ال كرث حدة

ىل جزئني  :تقس ميها اإ

فهيي عبارة عن آ شاكل تقليدية ويه النحت والرمس التشكييل، وال شاكل جتريبية مثل : اجلزء ال ول

ونية العمالقة، والفن التصويري ال داء والفن االإلكرتوين ويتمثل يف االإشهار الفين املوجود عىل اللوحات االإلكرت 

ن الفن  للوحات الفنية املوجودة داخل املتاحف وهذا لغرض العرض الفين عىل امجلهور املتلقي، وهكذا فاإ

 .املعارص يريد آ ن يكون فنا مس تقال ومنفصال متاما عن ال شاكل املعروفة ابلتقليدية

ن يشغل مصباحا داخل مربط مصنوع يمتثل يف آ ن ال لس نة سيئة الظن حتمك عىل م: اجلزء الثاين

ابالإمسنت املسلح بأ نه ليس فناان معارصا يف حني يعتقد اعتقادا اكمال آ ن هذا العمل مندرج حتت الفن 

ذا فصاحهبا هو بال منازع  ذ اعرتف به من خالل واحد من تكل الهيئات اليت س بق ذكرها، اإ املعارص، وهذا اإ

ىل متيزي املعارص  contemporanéitéارصةوما دالةل مصطلح املع( معارص)فنان عرصي  ؟ وما السبيل اإ

 instantanéوآ يضا عن اللحظي temporelآ و الراهن من هجة، وعن املؤقت، والوقيت actuelعن احلايل

م ما هو قامئ، وما هو حاصل ال ن  le presentومن هجة آ خرى غالبا ما يتسم الفن يف الزمن احلارض يْسم 1ِبمم
. 

ن معلية عرض  ال عامل الفنية يف السابق لس نوات الس تينات من القرن املايض فهل يطلق علهيا عىل اإ

ذا اكن الفن مععارصا ل نه ميثل انفصاال لكيا وشامال مع التقاليد، ول نه من هجة آ خرى  آ هنا آ عامل معارصة؟ فاإ

مْم  الشمل ليك يشلك طبيعته فكيف لنا آ ن نقول آ نه جيوز آ ن نسميه فنا   .معارصايقوم جبمع ول

طرح سؤال حول كيفية وجود متاحف للفن املعارص؟ مث الانفصال عن التقاليد السابقة هو ليس 

ذذا مقنا ابلتحديد الزمين  آ ما واحلال آ ننا نريم " الكرنولويج"ابلرضورة مسأ ةل زمنية، وما هو حال ال ن هذا اإ

ىل تعريف نظري مفعارص يعين ماال يدوم سوى قوت حدوثه وحصوهل وحىت  املامرسة الفنية املعارصة ال اإ
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حداث آ ثر حلظة وقوعها دون آ ي طموح لدلوام والبقاء 1تتوىخ سوء اإ
بل قد تكون آ يضا ماكنية، واملثال . 

" Rhône Aplesرون آ لب"الواحض واملعب عن هذه الوضعية هو ما قام به معهد الفن املعارص التابع ملنطقة 

ن هذا املعهد يعد الفن بفرنسا، واذلي ميكل من آ غىن صناديق ال رش   يف والتوثيق حول الفن املعارص، اإ

ىل حارضان املعارص  بيامن جند مصدر للاكتب " آ ايمنا هذه"املعارص بني الس تينيات من القرن املايض اإ

وهو مؤرخ للفن  1992اذلي نرشه يف س نة  Gilles A.Tiberghienتبارغيان -آ  -والفيلسوف الفرنيس جيل

 .م1945املععارص لس نة 

يتضح من هذه ادلراسة آ ن حدوده اليت رمسها املصدر اخلاص ابلاكتب والفيلسوف الفرنيس جيل و 

تبارغيان وهذا لتعيني الفرتة الزمنية املمتدة واليت ظهر فهيا الفن املعارص وازدهر آ ثناء احلرب العاملية  -آ ب–

هنا تبدو لنا ضبابية ومضطربة عىل الرمغ م ن آ نه ميكن احلديث عن عهده آ و ال وىل غري واحضة املعامل بل اإ

حبيث عرفت ابالزدهار واالإبداع والابتاكر خالل فرتة  1981عرصه، فالفن املعارص يف س نوات الامثنينيات 

 .1971و 1961

حسب ليوطار وابلفعل فالفن املعارص هو بدون حمكيات وبدون مروايت املعارصة اخلالية من آ ي "و

دعاء ومن آ ية دعوى كونية ومتحلةل م هنا فامي وراء اإ ن لك املقوالت الكبى مكقوةل التقدم والتارخي، واملعىن اإ

"املرشوعيات املؤسسة
2

. 

 :خصائص الفن التشكييل املعارص

ذن قامئ بذاته، هل مبادئه  نقول بأ ن الفن املعارص بأ نه فن احلارض والساعة واليوم وفن ال ن فهو اإ

 :هبا هذا الفن نذكر عىل سبيل املثال وخصائصه وفنانيه، ومن خصائصه الهامة واليت يامتز
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  ،منا يبىن بناء دقيقا ومعيقا ىل العمل الفين املعارص مل يعد ممنوحا للمتلقي وهو املشاهد واإ ن النظر اإ اإ

 .حبيث ال وجود للعمل الفين سوى يف ذكل البناء ويف تكل اللحظة اليت بىن فهيا

  ن املشاهد يفقد مجوده السليب آ مام العمل الفين املعارص فسواء اكن رد الفعل آ مام الفن املعارص اإ

جيابيا آ و سلبيا، فاإن هذا الرد حيفز املتلقي   .عىل آ ن تبقى جامدا وقارصا" املشاهد"اإ

  ،منا يبين بناء دقيقا طار املعارص مل يعد ممنوحا للمشاهد املتلقي واإ ىل العمل الفين يف اإ ن النظر اإ اإ

وانطالقا . "يف ذكل البناء، ويف تكل اللحظة اليت يبىن فهيامعيقا، حبيث ال وجود للعمل الفين سوى 

يف اكتشاف مدرسة جديدة هو اذلي آ صدر بعض من آ فاكره يف س نة حتت عنوان الروحيات يف 

بدآ ها جبمةل جد معتبة ( اعرتافات مبدع)الفن التشكييل وكتب آ يضا مقاةل مشهورة يف هذا الصدد 

حيوهل وجيعهل ظاهرا جمسدا وتدريسه يف الهنوض جعهل ينتج الفن ال يصنع الظاهر املريئ، ولكن "

درااكته لفنية وجتاربه السابقة بطريقة مهنجية ممزية، ويف حمارضة هل يف س نة  حتاليل واس تنتاجات للك اإ

بلينا جعل الرسام اكلبناء خمذ ماكنة اخلاص آ و بعبارة آ خرى التحمك يف العنارص حبيث تعطي  1924

"فاكر الفناننس يج جتريدي معب ل  
1

. 

  وغالبا ما يرتك العمل الفين املعارص انفعاال جفائيا يف نفس املتلقي املشاهد، ل ن مثل تكل ال عامل من

شأ هنا آ ن تقلق املتلقي املشاهد وجيعهل يفقد الس يطرة عىل احلمك، وكثريا ما تظهر ال عامل الفنية 

 .املعارصة غريبة وصعبة الفهم واملنال

ننا ابلرضورة ال حنب، وقد تؤدي الصعوبة  ذا مل نفهم فاإ ىل رفض تكل ال عامل رفضا حاسام، فاإ يف الفهم اإ

ن الفن املعارص  نه من الصعوبة مباكن آ ن نقبل آ و نتقبل هذا الفن املعارص، وحنب ما النفهمه، ومن خالل فاإ اإ

ا هو معلوم آ نه وبعد اذلي يشمل اكفة آ عامل الفنانني التشكيليني الفنية اليت ظهرت بعد الانطباعيني، ومن م

                                                 
، 1ية، جامعة وهرانعبد هللا اثين قدور، س مييائية االتصال بني فنون ال طفال والفن املعارص، منشورات خمب االتصال امجلاهريي وس مييولوجية ال نظمة البرص -1

 .116ص
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هؤالء الانطباعيني، قد ظهر للوجود عدد كبري من ال ساليب والتيارات الفنية اخملتلفة، ولكن لك هذه 

ال ساليب آ عادت التفكري يف طبيعة معل الفنان ويف تكل العالقة االتصالية التواصلية بينه وبني امجلهور 

عىل آ مال الفنان التشكيليني اذلين ال يزالون " فن معارص"املتلقي، وقد جيوز آ يضا آ ن نطلق عبارة آ و لفظة 

عىل قيد احلياة، ولكن الفنان التشكييل اذلي اليزال عىل قيد احلياة يعمل عىل رمس لوحاته ابل سلوب 

الانطباعي ال بنتج ابلرضورة فنا معارصا، وهذا منذ ظهور احلركة الفنية الانطباعية لك ال عامل الفنية 

لفنون اكملرسح والسيامن، والفن التشكييل، واملوس يقى وغريها قد آ نتجت املفاجأ ت وانعدام املنتس بة للك ا

الفن والرفض يف آ ن واحد وحني عرضها، ميكن القول آ ننا وجدان مصدر ردود آ فعالنا جتاه الفن املعارص يف 

اكنت اعتقاده آ ربعة خصائص هامة للغاية حبيث آ ن هذا الفن اذلي يبدو آ نه آ حدث رشخا كبريا مع ما 

 :واعتياده وهو اكل يت

عادة حتديد مفهوم العاطفة امجلالية  -1 الاس تطيقية وآ مام العمل الفين الالكس ييك الواقعي حبيث متيل "اإ

ىل البحث عن قميته انطالقا من تكل العاطفة اذلاتية اليت نشعر هبا ل ن " من الوهةل ال وىل اإ

متد وحهيا من منبع واحد اكن البد آ ن تكون هناك التعبريات الفنية يف خمتلف صورها وآ شاكلها تس  

رابطة تربط مجيع الفنون بعضها ابلبعض ال خر
1

ن العمل الفين امجليل يؤثر يف .  وميكن آ ن نقول اإ

 .آ نفس نا، فالعاطفة امجلالية الواقعية مرتبطة بأ شد الارتباط ابلتجربة اذلاتية للجامل

عطي لنفسه حق اعتبار امجلال آ حد ال هداف الرئيس ية يتحمت علينا آ ن نعرتف بأ ن الفن املعارص ال ي

نتاج الفين، ومن هنا نقول آ ن العمل الفين للفنان ليس آ ن يبدع شيئا مجيال، وال شيئا مس تحبا لطيفا ممتعا  لالإ

مجيال للنظر فيه آ و للتأ مل، بل هناك من ال عامل الفنية ما يريد آ ن يس تفز املتلقي املشاهد آ ن يقلق نظره 

 .كل القواعد العادية اليت ميلكها حني يتأ مل معال فنياوخيلط ت

                                                 
 .16ط ص.د.ار هنضة مرص للطبع والنرش، الفجاةل، القاهرة، بآ بو صاحل ال لفي، املوجز يف اترخي الفن العام، د -1
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ن من الصعب آ ن نفهم ال عامل الفنية املعارصة، فهذا رمبا يعود ذكل لفقدان ذاهتا ل ي معىن نريد  -2 اإ

يصاهل عن طريق الفن التجريدي التعبريي آ و الهنديس يف الرمس التشكييل مثال قد يعطي للفنان  اإ

ذا اكن "آ ي يشء مادي"غري ممثل ملوضوع واقعي  رمس يشء غري مالحظ آ ي ابطين حمايك آ و مقدل فاإ

العمل التشكييل ال ميثل يشء آ ي ال يصور شيئا نطرح السؤال مفاذا ميثل هذا العمل؟ مما الشك فيه 

آ نه يعطي معىن للعمل الفين التشكييل، فال بد آ ن نفكر ونبحث عن مجموعة من آ وجه التشابه 

ذا ذا ذلكل الفن والتطابق مع الواقع، فاإ  .انتقلت تكل املشاهبة وتكل املطابقة فال معىن اإ

زاةل العراقيل واحلواجز عن ال عامل الفنية فاإن من املعلوم آ ن اترخي الفن املعارص يقوم عىل الفصل  -3 اإ

خل ...الهنايئ واجلدي الصارم بني الفنون سواء اكنت برصية آ و فنون العرض اكملرسح والسيامن وال وبرا اإ

وللك واحد من هذه الفنون . لفن هو اترخي الفنون والفنون املعروفة ابلواقعية الالكس يكيةفتارخي ا

حدوده وتعاريفته وفضاءه وال يتداخل فن مع فن آ خر، لكن الفن املعارص وعىل العكس من لك هذا 

ن ال عامل الفنية املعارصة متزج بني  لكه، يعيد النظر يف ذكل الانفصال واالتصال بني الفنون، اإ

ال نواع، وتعكر احلدود القامئة بني الفنون اخملتلطة فبعض ال عامل الفنية يه صور فوتوغرافية، 

واكرياكتريية والعكس حصيح، كام آ ن احلدود الفاصةل بني الرمس التشكييل والنحت غالبا ما تكون 

ن الفن املعارص حياول آ ن يس تحدث معال ف . خمتلطة آ و مضطربة تكتنفها ضبابية معياء نيا هو يف آ ن اإ

خل...واحد فن تشكييل ورمس وحنن وفوتزوغرافياواكرياكيرتي  .اإ

ننا ندرك  -4 ن املقاييس الهامة اليت ميكن هبا معرفة القمية ل ي معل فين يه الهيئة ذاهتا، آ ي متحفن اإ اإ

بأ ننا آ مام معل فين لسبب بس يط جدا هو آ ننا نشاهد ونرى ذكل العمل الفين املعروض يف ال روقة 

واملراكز الثقافية واملتاحف، ومن املعروف واملعلوم آ ن الفن الواقعي الالكس ييك قد متت  الفنية

طار رمسي حتمكه هيئة خموةل ورمسية اكنت متثل االإطار املرجعي للفنون امجلالية وماكن  حاطته ابإ اإ

ن املراكز الثقافية واملتاحف ال ينحرص د. وموقعا آ صيا للمعيارية موزونة وموثوقة املصدر ورها يف اإ
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منا  ابلفن يبسط ما نراه، فيخزتهل فامي هل آ مهية للحارض لكن لعهل ببساطة "عروض ال عامل الفنية واإ

هذا هو الواجب الرضوري لل عامل الفكرية اليت البد فهيا آ ن تكون الظواهر املتنوعة منظمة 

"وموضوعية يف تراتبات هرمية حصب ال مهية والكثرية يطويه النس يان
1

من يضي.  ف لهذا العرض واإ

نه مينح للعمل الفين نظاما آ ساس يا وقانون لوجوده  .قمية للعمل الفين، اإ

غري آ ن ال ماكن اليت يعرض فهيا الفن املعارص قد تكون آ حياان آ ماكن قريبة وجعيبة، بعيدة لك البعد 

ىل ماكن  للعرض، ولك عىل آ روقة  املتاحف وقاعات العرض العادية، هناك بعض الهيئات اليت تفتقد لكيا اإ

قامة معرض ل عامل الفنية مععارصة، يف الس نوات ال خرية فتح متحف ابجلزائر  منطقة آ و مدينة كبرية تريد اإ

فتح بوهران متحف الفن املعارص  2117ويف املاضية " MAMO"العامصة ومسي مبتحف الفنون املعارصة 

الفن املعارص لها خحصوصيات  ، من املالحظ آ ن املتاحف"MAMO"ملحق ابملتحف الوطين آ محد زابنة 

عن املتاحف ال خرى حبيث تقوم عىل عرض ال عامل الفنية احلديثة واملعارصة للفنانني ال اكدمييني، حبيث تريد 

منا ختصص هذه ال ماكن لعملية العرض ابملتاحف اخلاصة ابلفن املعارص  قامة معض ل عامل فنية معارصة، اإ اإ

ل عامل الفنية املعارصة هو ذاته معل فين معارص، وبصفة آ كرث دقة وآ حياان يكون املوضع اخملصص لعرض ا

ن هذا النوع آ صبح ال يعرض  ىل فضاءات جديدة وآ ماكن جديدة آ يضا فاإ ذا اكن حيتاج اإ ن الفن املعارص اإ نقول اإ

وال يطرح للمشاهدة والتأ مل اخلاصة ابملتلقي، وهو امجلهور يقدم للمشاهد مشهدا هميبا آ و جليال بصور 

تأ كيد حلضور  -وآ حياان دماؤه–البياانت ويف ال داء يشلك جسد الفنان " الحقا"يات الهائةل للامدة آ و المك 

حيوي وفريدن مكقابل للك ما ينسخ وينقل، وعند الطرف ال خر، توضع العنارص العادية من البيئة آ و 

وسائل االإعالم وحتذف الوسائط يف تالعب غري معيل، ميكننا تبني هذا بوضوح يف آ عامل تأ خذ مشهدا من 

املشهد ببساطة
2

 .وهذا هو توضيح يف آ عامل التغري الرمقي. 

 
                                                 

 .118، ص2113، 1جوليان س تاالبراس، الفن املعارص، مقدمة قصرية جدا ترمجة مروي عبد الفتاح حشاتة، مراجعة ضياء وراد، القاهرة، مرصن ط -1

 .111جوليان س تاالبراس، مرجع س بق ذكره، ص -2
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 :مفهوم الفن احلديث

من املعروف آ ن الفن احلديث مل ينج هذا الفن من ظاهرة اخلالفات احلاصةل بني املصطلحات حبيث 

نفسها حسب نزوات آ والئك آ ن الباحثني اس تحدثو يف اجملاالت العلمية والثقافية اخملتلفة فقد اختلفت يه 

الباحثني واجتاهاهتم الفكرية ونظراهتم الفلسفية حبيث تاكثرت فيه املفاهمي وتنوعت وآ صبحت معاين احلداثة 

منا فقد الفارق اذلي يفصل بيهنام حفملت هذه  لهيام ابدلقة اليت تتطلهبا الرصامة املعرفية واإ واملعارصة ال يشار اإ

ا حقيقة هذا التداخل؟ وما هو املفهوم اذلي اختذه مصطلح احلداثة؟ ال خرى وطغت تكل عىل آ خهتا، مف

طار العلمي التطبيقي؟ وما طبيعته ووظيفته وآ هدافه؟ وما يه التيارات الفنية والاجتاهات  وكيف يتحدد يف اإ

 اليت تبنته؟ وما يه روادها؟

ن مصطلح الفن احلديث، حسب التفسريات املتداوةل عند آ حصاهبا يطلق علهيا مرحةل اترخي الفن  اإ

احلديث واملعارص، وهذه مطابقة للنصف ال ول من القرن العرشين حبيث تضم هذه املرحةل من اترخي الفن 

مجموعة من احلراكت الفنية اخملتلفة يف ش ىت اجملاالت الفنية بعض لوحات الفنانني املعروفني آ مثال الفنان الشهري 

لرمسه لوحة 1917س نة يف   Pablo Picassoاالإس باين اببلو بياكسو
1

واليت تعد آ يضا " آ نسات آ فينيون" 

م مع ظهور ما يسمى 1961مث تنهتيي يف الس تينيات " le cubisme"نقطة انطالق آ سلوب احلركة التكعيبية 

 ابلفن املعارص، واجلدير ابالإشارة آ ن الفن احلديث يشمل عددا من التيارات الفكرية امللزتمة مثل التعبريية

Expressionnismeوالبنائية ،Constructivisme والوحش يةFauvismeوادلادئية ،Dadaïsme ،

، غري آ ن الاعتقاد السائد ابلنس بة لهناية مرحةل الفن احلديث هو آ ن الفن املعارص Surréalismeوالرسايلية

 Fluxusقد انطلق مع ظهور حركة فليكسوس
2

. 

 

                                                 
 .198رخي الفن العام، دار هنضة مرص للطبع والنرش، الفجاةل، القاهرة، بدون طبعة، صآ بو صاحل ال لفي، املوجز يف ات-1

 .212آ بو صاحل ال لفي، نفس املرجع، ص-2
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مبدآ  العامل واالإنسان، وبعبارة آ خرى آ ن النتاج  الفن نتاج العالقة املبارشة بني العامل واالإنسان وبني

الفين يظهر يف العالقة املبارشة بني االإنسان والوجود، وهذه العالقة لها ميداانن ال وىل ساحة االإدرااكت 

احلس ية والفوق حس ية، والثاين اللغة الفنية اليت يه مبثابة الصور اخليالية آ و الانطباعات اذلهنية، ومن هنا 

فة آ نواع التجارب الفنية ذات عالقة يف هناية ال مر ابلصورة اذلهنية، وهذه الصور يه الواسطة نفهم آ ن اك

ىل عامل الفن اليت تنقل املشاهد واخملاطب اإ
1

. 

ن املوس يقى واخلط والرمس والفنون  ومثلام آ ن الشاعر يبدع ويقمي عامله الفين ابلصور اخليالية، فاإ

عاملها ابلصور اخليالية عن طريق التعبري واحملااكة واالإبداع، فالصور  املس تطرفة والسيامن تقمي يه ال خرى

منا يه مظهر النكشاف احليقية وعامل آ خر، لك مرحةل اترخيية اخليالية خملتلف الفنون اإ
2

. 

آ ما عىل صعيد الفنون التشكيلية، واملعامرية واملس تظرفة فنظرا للتجسد اخلاريج للمعاين، واحلقائق 

ىل اخلارج بنفس مس توى جتسدها اخليال امللموسة والالم ن الساحات االإدراكية للمخاطب تنطلق اإ لملوسة، فاإ

والعامل احملسوس
3

لهيا آ ي من .  ىل عوامل جديدة مل تنفذ اإ الفنون ولهذا السبب اس تطاعت السيامن آ ن تنفذ اإ

ن الفنون املعارصة لها صورتني يقوم للخيال علهيا ويه رابطة  املاضية آ ي السالفة، ورمبا اكن ابالإماكن القول اإ

 .بني العامل واالإنسان

 :مفهوم اخلطاب التشكييل -2

يعد الفن التشكييل من الفنون القدمية اليت اعمتد علهيا االإنسان ويه وس يةل آ ساس ية للتعبري ولغة 

اليومية فلقد قام االإنسان القدمي بعملية الرمس قبل آ ن يتلكم اكن يس تعمل لغة االإشارت يف حياته  ,مرئية 

وبعدها آ صبحت اللوحة الفنية وس يطا للتفامه بني البرش ابللغة التشكيلية البدائيةقادرة عىل الفهم و االإدراك 

اليت تعود اىل ما قبل التارخي آ لف الس نني يف العصور " رسومات الكهوف" وهذا ما تؤكده لنا ال اثر الفنية,

                                                 
 .112، ص2118شتيوي آ رشف، السيامن بني الصناعة والثقافة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة،  -1

 .113شتيوي آ رشف، نفس املرجع، ص -2

 .114ف، نفس املرجع، صشتيوي آ رش  -3
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حبيث تطورت يف آ ساليب وصيغ , نوا يف وقتنا املعارصال ختتلف عن ال عامل اليت يتداولها فنا. احلجرية 

وملا اكنت طبيعة االإنسان مرنة وقابةل للتعديل والتشكيل طبقا للبيئة اليت يعيش , تشكيلية واقعية وعرصية 

وحضارة وهذا يفرس لنا فروق بني حضارة  ،فقد تغريت آ مناط التعبري الفين يف اجملمتعات والبيئات اخملتلفة,فهيا 

آ خرى
1

ته  الفنية مبهارة عالية ادلقة اكملعادن والطني اللني وآ صبحت تعبريا, ومع ظهور مواد غري احلجارة  

بدعاته الفنية متعددة و بطرق جديدة وبرؤية فنية خاصة و ذاتية حبيث تنقل الواقع عب رسومات و  اكنت اإ

س تطاع الفنان التشكييل آ ن يؤسس نسان ومن هنا اإ خطااب مبفهومه اخلاص يأ خذ  تشكيلية واقعية خماطبة لالإ

بداعيا يؤطر به آ عامهل الفنية التشكيلية يف قرا التخطيط ءات برصية ابلتشكيل و ابلتلوين و من خالهل جوهرا اإ

خلبلغة فنية معبة مجليع ....والهتشري والتنقيط والتحجمي وابملنظور ونقاط الهروب وال بعاد الثالثية والبعدين و اإ

نفعاالت و ادلال و املدلول ومن هنا ال شاكل وال جحام  واملو  اد املس تخدمة يف ذكل تأ يت مهنا التعبريات و االإ

نس تطيع آ ن منزي يف الفنون التشكيلية آ ساسا عاما مشرتك هو طبيعة الشلك اذلي متت فيه صياغة العمل 

باين والتنوع وهذا اليعين فقدان الت . الفين  وال سس املس متدة  من الطبيعة اليت تقوم علهيا هذه الصياغة

الواحضفي املضمون الفين وادلافع الوجداين بني تعبريات ال فراد و امجلاعات آ و احلضارات ويقول الباحث 

ن نظام تركيب بنائية ادلال يف الفنون البدائية ’يف اخلطاب التشكييل  للرسام البدايئ " زهري صاحب" اإ

كل آ ن بنية الشلك البدايئ ال ميكن قراءهتا يف نظم ذ)....( ,يرتبط بقمي داللية يف نس يجه الفكر الاجامتعي ,

ال  خبصوصياهتا املوضوعية  هنا , مفثل هذه ال شاكل الرمزية ال ميكن فصلها عن الفكر . العالقات الشلكية اإ اإ

شاكالت االإنسان الفكرية واليت آ صبحت التجربة واعية بذاهتا فهيي مبثابة تكثيف  لل فاكر خبطاب , متثل اإ

يف حتليالته ملفهوم اخلطاب التشكييل عىل ادلال و املدلول يف " زهري صاحب"تأ يت قراءة  هنا1"التشكيل 

قراءته لرمزية ال شاكل املرسومة بطريقة فنية والعالمات واالإشارات املصورة وهذا من خالل ابدلالةل  

يل الس مييايئ للخطاب يف التحل ,الس مييولوجية و الفروق و العالقات املتالمحة و املفعوةل بني ادلال و املدلول 

                                                 
 .115شتيوي آ رشف، نفس املرجع، ص -1
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معلية التشكيالالإهامتم  بكيفية التواصل و التبليغ وذكل من خالل  ال شاكل الرمزية البيانية يف حتليل مركزية 

تراكيبه و بنية مدلوالهتفي لغة آ شاكهل وآ لوانه وتكويناته التشكيلية ويف هذا اخلضم جند اخلطاب التشكييل يف 

وبدراسة الفن نفسه من هجة آ خرى يف جتلياته الروحية و امجلالية "من هجة  مقارابته التأ رخيية و النقدية

"والتأ ملية
1

 . 

الل نظاما بنائيا من خ,لقد آ صبحت اللوحة ."عن الفن التشكييل " زهري صاحب " يقول الباحث

ملنظور فقد غيبوا مبدآ  التظليل و تدرجات اللون وعالقات ا,السطوح اللونية خلق العالقات بني ال شاكل  و 

فتتجىل )...( ورصاع ال لوان يف امتداداهتا النسبية ,و التسطيح  ،فضلوا التحديدات اخلطية.يف رسوهمم 

براز قميهتا التعبريية  اذلي ( اخناتون)بغية االإفصاح عن خطاب ,الروح و العاطفة و الفكر يف لك واحد الإ

هل واحد "عاش ومات يف حمراب اإ
2

بة وبناء اللوحة التشكيلية و كيفية ومن هنانرى آ ن وجود نظام تركي . 

نفعاالت اليت حترك حس  تشكيلهاومايه العنارص املوجودة فهيا وادلور اذلي تلعبه يف توضيح التأ ثريات واالإ

االإنسان  والتعبريات عن آ فاكره يف البيئة اليت يعيش فهيا و حسب الزمان و املاكن فهذين العنرصين هممني 

ي يف آ ن واحد و تفكيك تراكيب الارتباط وحتليل تنظمي العالقات الصورية للتحليل الس مييولويج و النقد

 .ليك يتفحص يف الكشف عن االإبداعات الفنية التشكيلية من خالل معلية التأ ويل و التبير

لغة الصورة :" ويرى الباحث املغريب معزوز عبد العايل  يف كتابه الفن والتواصل يف فلسفة الصورة

ولكن بكيفية تسمح برتكيب معني لهذه , انت آ مهها اخلطوط و ال شاكل و ال لوان يه اجامتع عدة مكو

"العنارص حىت يكون لها وقع وتأ ثري
3

هنا تمت قراءة الصورة التشكيلية يف خطاهبا الفين وذكل من خالل . 

نسجاهما اللوين ودرجة وتفاوت ال لوان والرتاكيب واخلطوط و  رموزها عنارصها الفنية املوجودة فهيا يف اإ

                                                 
 .115شتيوي آ رشف، نفس املرجع، ص -1

 .116شتيوي آ رشف، نفس املرجع، ص -2

 .116شتيوي آ رشف، نفس املرجع، ص -3
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ومنظورها من انحية ال بعاد و القياسات وال جحام تعطي انطباع من حيث الرؤية امجلالية للوحة التشكيلية يف 

 .لغة آ لواهنا 

و ال شاكل و الرتكيب و البناء  اخلطاب التشكييل مبفهومه الفين هو الفضاء و اخلطوط و ال جحام

ال لوان يه عنارص مكونة وبيهنا وبني العنارص ال خرى من تركيبات وآ فاكرحبيث يه تدخل يف آ طر نظام و 

الرضر التشكيلية فالتحليل فهيا هو العمل الفين للصورة التشكيلية يف خطاهبا ( مرئية) اللغة البرصية

عداد مكون مدرك تشلك,املرضورو  املفاهمي املرئية والعالمات ه و ادلال و املدلول يف اللغة الس مييائية واإ

وتفسري وتأ سيس فكرة وتركيبة اليت متكننا يف التقمص الواقعي للسطوح الفكرية والتأ ويل الضمين يف , الرموز و 

ومظاهرها ,نظام العالقات ومصمي املدلول املوضوعية لشلكية احملتوى و لك مهنج آ و حركة لها مقاليدها 

ىل اخلطاب التشكييل من خالل ,لها التشكيلية ونظرايهتا و مصطلحاهتا ويف حديث آ عام فميكن احلديث اإ

منظومة االإصطالحية يف اخلطاب الس مييولويج النقدي اخلاص ببعض املنظومات واحلراكت الفنية يف هذا 

نطباعية والتجريدية س ياق ختصيص هذه الرؤية عىل وضع بعض ال ساليب الفنية املعارصة اكلبنائية والا

لية وذكل لكوهنا الرتاكيب ال ساس ية والقاعدية ال وىل يف تشخيص ال ساليب الفنية وادلادئية والرساي

 .هتا يف مفاهمي اخلطاب التشكييلس تعامالاالتشكيلية و 

 

 :عالقة االإعالم ابلفن التشكييل -3

ن عالقة االإعالم ابلفن التشكييل عالقة وطيدة و عالقة تاكملية حبيث يس تفيد االإعالم من الفن  اإ

املوجودة عىل  اجلذابةوادليكور وتصممي و اخلطوط وال لوان   الاتزان من انحية التنظمي و التشكييل

 .الصفحات اجلرائد الورقية واملوجودة يف احلامل االإلكرتوين فالفن يمكل االإعالم والعكس حصيح
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كساب القمي االإجيابية ابلتأ مل والرتكزي اذلهين حىت ولو اكن العمل  هنا الفن التشكييل يسامه يف اإ

الفين بس يطاا، ففي آ ورواب املوس يقى والفن التشكييل يسهامن معاا يف تمنية ادلوافع احلس ية دلى ال طفال 

همارة رضورية للمتزي لنشاط السمعي والبرصي  االإدراكلتحسني هماراهتم يف املراحل قبل ال اكدميية ويعتب 

اجيايب كام آ ن تعمل املوس يقي آ و الفن التشكييل آ حد آ مه الوسائل الإش باع وقت الفراغ وصفاء اذلهن وحب 

 .دلى الكبار والصغار.. احلياة

وال بد .. حقهم االإعالموحنن دلينا فنانون تشكيليون وصلوا للعاملية دون آ ن يلقى علهيم الضوء وهضم 

ا وسط تظاهرة من كبار فناين املعروفني يف الساحة الفنية اجلزائرية و العامل وكتبت عهنا بعض آ ن آ ذكر يف هذ

س يامخ  االإعالمالصحف عىل اس تحياء رمغ ان وسائل  الغربية و العربية احتفلت هبم نذكر عىل سبيل املثال اإ

ي عامرو ليىل فرحات وابي حمي ادلين وخدة وغريمه كثريون وعىل الساحة الوطنية الفنان القدير هامش

وغريمه ومن املسترشقني من آ صيل آ ورويب ندكر عىل سبيل املثال الفنان املعروف . ومسيل ومحمد  بوكرش

ابن احلقبة االإس تعامرية حبيث مت التعريف هبم  يتيان ديين و مرتيناز و غريمه كثريون  عاشو يف اجلزائر اإ اإ

لك والفيس بوك، وتويرت، وغريمه من  , يوتيوب" رتونية بوسائط وسائل االإعالم املسموعة واملكتوبة واالإ

و يف اجلزائر مت فتح متحفني خاصني ابلفن احلديث واملعارص واحد .عب احلامل االإلكرتوين "التواصل 

وهذين املرفقني آ عطى حافز كبري للفنانني عب " mamoاملسمى  "والثاين بوهران" mamaاملسمى "ابلعامصة 

 .الوطنية للعرض فهيم وبفضل الوسائل االإعالمية معرفة الفنانني التشكيليني اجلدد  الربوع

بداع فهيي عبارة عن حصراء جرداء قاحةل  نسانية و احلياة بال اإ للفنون التشكيلية بلك آ نواعها لها قمية اإ

وال سود ,اللون ال بيض  حبيث يعيش االإنسان فهيا ابللونني احلياديني وهام,ال لون لها وال طعم و ال راحئة فهيا 

رشاقا وهباء  فالفن عليه ,مثل الليل بسواده و الهنار بضيائه ومن هنا يأ يت الفن التشكييل ليصبحا آ كرث رونقا واإ

بل عليه آ ن ينطلق عب وسائل االإعالم املتعددة لينرش آ عامهل، وهنا يأ يت , آ ن ال يبق حبيس ورهني صاحبه 

براز آ عامهل دور املعارض الفنية يف قاعات العر  ض املتخصصة يف املتاحف الفن احلديث واملعارص، ودكل الإ



الخطاب اإلعالمي الفني المعاصر            ثانيال فصلال

 102 

ىل اجليد ودكل " ال زمنة"الفنية متنوعة ال ساليب واملدارس الفنية وتطورها عب التارخي  من ال حسن اإ

ام ابس تعامل وسائل االإعالم احلديثة واملتطورة للتعريف هبا ويبز دكل آ يضا دور املكتبات  و دور النرش وآ ثره

اجلادة ( (site webيف نرش ال عامل الفنية و التحف ودور الصحافة االإلكرتونية  يف نرشها عب سيت واب 

لتسليط الضوء عىل الفنان التشكييل به ولن ننىس دور املنتدايت و امللتقيات الفنية واس تضافة املبدعني 

امهلم و دكل عب وسائل االإعالم املتطورة و الناقد التشكييل للتقيمي آ ع,ليكونوا حتت آ عني امجلهور املتلقي 

والتحليق ابلروح يف آ جواء , فالفن بلك آ نواعه و تفرعاته هيدب النفس ويبعدها عن التلوث ويقرهبا من السمو

نظيفة ونقية الإس تخراج من داخلها لك ال بعاد االإنسانية لتجعل منا مبدعني يك نعيش حياة آ فضل، وختليد 

 .الفنانني السابقني واملعرفني عىل الساحة الوطنية وادلولية آ عاملنا الفنية ك سالفنا

كام عايش نا من الفنانني اذلين  رحلوا عنا وبقيت آ عامهلم الشاهدة عهنم واليت حتيك قصصهم   من 

بداعاهتم، ومن آ مه آ قوال الفنان وآ هدافه يه تكل اليت تتخد االإنسان حمورا لها، فتعمل عىل رفع الظمل  خالل اإ

عطاء رؤية حس نة، ومجيةل من حوهل، وتفتح هل آ فاق، وآ مال آ مامه وهو الزتام انبع من عنه حماو  لتا يف دكل اإ

آ حاط وسلط الضوء  اذليوعيه املرتبط ابلتارخي والرتاث املعايش للواقع واملتطلع حنو املس تقبل لوال االإعالم 

عىل ايصال هدا الرتاث الفين لق ي عىل  عىل منجزات هؤالء الفنانني، ولوال اجلهد اجلبار اذلي بدهل احملافظني

الفنان وآ صبح جمهوال واندثرت آ عامهل وتالشت، ولوال وسائل التواصل االإعالمية املرئية واملسموعة واملكتوبة 

ىل املتلقي فيعب عن مشاعرمه وبعث فهيم متعة احلياة،  ملا وصل الفن بشلك عام وابخلصوص الفن التشكييل اإ

ابتعدت عن مأ س هيا وكرهبا هو وس يةل للبحث عن السعادة واالإعالم وس يةل نقل هده  ولكام انغمست يف حبوره

ىل ال خرين  .السعادة اإ

ن ما نشاهده من روائع الفن يف املعارض  ال خلجات النفس الشفافة , اإ و املتاحف الفنية ما هو اإ

يث ما وجدا و نأ خذ به و ح , تؤرخ لتواصل آ و حلب كبري آ و لفن من آ جل الفن لنبحث عن امجلال آ يامن اكن 

 .يشء  من الفرح و السعادة 
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ال آ ن مجهور املتلقي دلينا ال  االإعالموال شك آ ن وسائل  لها دور مؤثر يف تمنية الفنون اخملتلفة اإ

ال عن الفن السابع وجيري وراء قنواته املشفرة  هل نرى من خالل ذكل توعية من البيت واملدرسة .. يبحث اإ

 قريباا؟

 :Portraitالبورتري

عاليم حلدث معني واقعا  .هو فن رمس ال شخاص، وهو كتابة التقرير وهو كذكل تعريف اإ

البورتري مبعىن هو تصوير آ و متثيل لشخصية ما لكن هذا التعريف ابلرضورة هو التوضيح والتدقيق 

ويف الفن التشكييل ال يس تخدم لكمة بورتريه يف النحت مثال ابلرمغ من وجودها، وتس تخدم عوضا عهنا 

نسان  نسان آ و نصف اإ رتريه يف جمال بيامن تس تخدم لكمة بو  "le buste"مصطلح آ خر مثل متثال آ و رآ س اإ

يف معل ذو بعدين حمدد ابلطول والعرض كام يعرف عندان يف الفن التشكييل ( الصبغة)الرمس والتلوين 

وانطالقا من هذا التعريف البس يط للبورتريه حبيث يصبح تأ ويال حبيث ميتكل الشخص مظهرا معينا وتصبح 

ا مبالمح خش نة بشلك ظريف ولطيف درجته واقعية يف العمل، وذكل ل ن البورتريه ميكن آ ن يعرض خشص

يف نفس الوقت جيعهل ميلء ابل حاسيس واملشاعر، ومن هنا يمت الرتكزي عىل الشخصية يف بعدها الوجداين 

خل...من خالل وضعه وهيئته وتعابري وهجه اليت حتيك صفاته  .اإ

ملا تقدمه حبيث يصبح وصفا مبعىن آ نه يعرض بشلك دوري ومتسلسل : البورتريه يف اجملال ال ديب

اللوحة الفنية التشكيلية ويس تقبهل الناظر آ ي البرص دفعة واحدة، فالبورتريه النرثي عبارة عن نص يقدمه 

عطاء املظاهر  ال دب يف مجةل من املعلومات عن الشخصية واقعية حقيقية آ و خشصية خيالية وهو قادر عىل اإ

ما يكون البورتريه ال ديب حلظة اسرتاحة يف ، وعادة (اخلصائص وتفسريها مثال)الغري مرئية من الشخصية 

حدى الصور لشخصيات يف حلظة حمددة  .معلية الرسد حبيث تسمح للاكتب بتقدمي اإ

ذن من مجموع امجلل اليت قيلت آ و نعتت هذه الشخصية آ و تكل اليت  ن البورتريه ال ديب يتشلك اإ اإ

ورتريه كفضاء للنص آ و كنص حافل جبمةل من صدرت عنه بني ثنااي العملية الرسدية وهو ما جيعلنا نعتب الب
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املعلومات حبيث تسمح للقارئ بتكوين فكرة متاكمةل عن الشخصية وعىل الرمغ من آ ن المنوذج قد يكون 

خشصية واقعية آ و متخيةل فهذا ال يغري يشء من طبيعة ال دوات وال ساليب اليت يعمتدها الفنان من آ جل 

يه الشخصية الواقعية يتطلب من الفنان آ ن ميتكل قوة املالحظة بل التعريف ابلشخصية وتقدميها فبورتر 

يتعدى ذكل ليكون خبريا نفس يا وهذا من آ جل الغوص يف آ عامق الشخصية يف حني آ ن بورتريه الشخصية 

اخليالية يس تدعي قدرة التعبري ابلتخيل ادلقيق واملتاكمل مع العمل آ ن البورتريه التخييل يستند يف الواقع عىل 

 .الحظة لامنذج واقعية مشاهبةامل

هنا يظهر البورتريه كذكل يف اخلطاب التارخيي آ و يف النصوص ذات : البورتريه يف اجملاالت ال خرى

الغاايت ال خالقية وادلينية، ويتعلق ال مر هنا بوصف خشصيات ابرزة ذات قمية اترخيية آ و آ خالقية، وميكن 

ىل آ ن يشمل هذا الوصف العباقرة والعلامء وكب ار املفكرين مما يضفي عليه وظيفة ديداكتيكية ابالإضافة اإ

الوظيفة الرتبوية وادلينية كام حيرض البورتريه عىل مس توى اخلطاب الشفوي والبالغي يف املدح والتقويض 

 .والتأ بني والراثء

طار حبهثا عن ( الرشطة)والشك آ ن البورتريه هل وظيفة القانونية دلى املباحث عند ال من  جمرم يف اإ

ليه القانونيني  رهايب فار من قبل العداةل مثلام يستند اإ يف س ياق ...( القايض، واحملايم، وكيل امجلهورية)آ و اإ

ثبات الهتمة آ و دلفعها عن املهتم آ مام  البحث والتحقيق اجلنايئ وهذا يف س ياق التحقيق واملرافعات سواء الإ

 .العداةل

فنية، وآ دبية، واترخيية، قانونية، ) مس توى عدة نصوص من هنا يبد لنا البورتريه حارضا وواقعا عىل

عالمية . دون آ ن يكون منمتيا ل ي مهنا دون آ و يكون نوعا مس تقال متام الاس تقالل عن آ ي مهنا...( دينية، اإ

 .ومن هنا تقوم دراستنا عىل البورتري يف جانبه االإعاليم وعالقته ابلفن
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 مميه بطريقة فنيةمنوذج البورتريه وكيفية تص ( 1)رمق صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للفنان طاليب رش يد :le portrait journalistiqueالبورتريه الصحفي 

ىل ال دب يف القرن السابع عرش  "le portrait"يعود مفهوم البورتريه ىل عامل الرمس الزييت، دخل اإ اإ

 le portrait"ميالدي، وتطور كشلك ممتزي يف القرن التاسع عرش ميالدي حتت تسمية البورتريه ال ديب 

littéraire" ىل جمال الصحافة ليصبح نوعا حصفيا مس تقال وممتزيا  .ومهنا انتقل اإ

ىل الاس تخدام  ال آ نه يعاين من قةل الاهامتم به عىل رمغ توجه الصحافة اإ املزتايد لهذا النوع الصحفي، اإ

هذا ما تكشفه بوضوح . الصعيد النظري، فالكتب املتخصصة يف ال نواع الصحفية عىل قلهتا تتجاههل

التعاريف القليةل احملددة خلصوصيته، ميكن القول آ ن ممهتين الصحافة يف معظم دول العامل، وادلول العربية 

ال يف حاالت قليةل، وهذا راجع مجلةل من العوامل يأ يت يف  خاصة ىل اس تخدام هذا النوع الصحفي اإ ال مييلون اإ

غفال آ مهية هذا النوع الصحفي، وعدم ادلراية خبصوصيته ووظيفته يف االإعالم  املعارصة، " الصحافة"مقدمهتا اإ
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درس هذا النوع الصحفي مضن مقررات فأ غلبية مراكز ومعاهد التكوين الصحفي يف ادلول العربية مهنا ال ت

 .مادة التحرير الصحفي

 نعطي بعض التعاريف عن البورتريه-

.مادة حصفية متخصصة لشخصية مدمعة بصورة فوتوغرافية-
1

 

ممزياهتا البيولوجية، ترصحياهتا، وطريقهتا اخلاصة يف . )مادة حصفية ترمس خشصية مااببراز مالحمها-

 ...(احلياة مظهرها اجلسدي

"profil"رر بأ سلوب رائع وتسمى اترة حت
2

. 

نوع حصفي يقوم آ ساسا عىل تقدمي وقائع آ نية من احلياة الشخصية لفرد معني يقف لسبب ما يف "-

نتاج  دائرة الضوء، كيف تمنو خشصية هذا الفرد وتتطور وتكمتل؟ مايه سلواكته يف بيئة معينة ويف رشوط اإ

ال سلوب هو العنرص البارز يف هذا النوع الصحفي...( )معينة وخالل مرحةل تطور اترخيية معينة 
3

 

 :وظائف البورتريه

بل آ ن نفس البورتريه " الفنان"تتعدد الوظائف وختتلف حسب آ هداف الروايئ والاكتب والرسام 

( االإستيطيقية)ميكن آ ن حيقق لنا وظائف متعددة مهنا الوظائف املرجعية، والرسدية، والرمزية وامجلالية 

خل...الواثئقية والوظيفة  .اإ

 :الوظيفة الرسدية-آ  

براز قمية الشخصية يف حلظة معينة من اترخيه  آ و يف س ياق بنية رسدية " البورتريه"والغاية مهنا اإ

 .معينة

 :الوظيفة املرجعية-ب

                                                 
1-Piere Albert: (sous la Direction) lexique de la presse Dalloz-paris, 1985 P29. 

2-C.F.P.J: Lexique des termes de presse, Paris 1991, P34. 

 .37-36، ص ص 1986لكية ال داب والعلوم االإنسانية، جامعة دمشق، سوراي : آ ديب خضور، آ دبيات الصحافة-3
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 ....والغاية يه آ ن متكن القارئ من تكوين فكرة عن الشخصية املوجودة يف البورتريه

 :الوظيفة الرمزية-جـ

لشخصية معينة من خالل هذا ... البعد الاجامتعي آ و ال خاليق آ و الس يايس آ و العلمي وتبني

 .البورتريه

 :(االإستيطيقية)الوظيفة امجلالية -د

براز جوانب القبح وامجلال يف الشخصية حبسب معايري العرص، وحسب رمس  والغاية مهنا يه اإ

 .الفنان

 :الوظيفة الواثئقية-هـ

علمي، س يايس، اترخيي، )جيل حضور الشخصية مضن س ياق معني حبيث تعمل آ و تس هتدف تس 

وهذا فضال عن توضيح الفكرة لرشوط حياة ال شخاص حبسب سهولهتا آ و ...( اقتصادي، فين، ثقايف،

خل...صعوبهتا آ و يرسها آ و قساوهتا كام هو يف املعارك واحلروب والكوارث الطبيعية  .اإ

نوع آ ديب رهني ابللغة ومرشوط هبا، فالوصف يس تلزم ومن هنا ميكن القول آ ن وجود البورتريه ك 

اس تخدام اللغة الفنية العالية، والوقوف عىل اجلزئيات بلك دقة وهمارة لنقل ابختصار آ ن البورتريه ال يوجد يف 

 .غياب غاية معينة يه ترمجته لنوااي الروايئ آ و الاكتب آ و الناقد وآ هدافه

قدرا من التحمك والس يطرة يف آ دوات التعبري، ومعرفة معمقة  "le portrait"تتطلب كتابة البورتريه

ىل حديث حصفي آ و روبراتج .خلصوصيته حىت ال يتحول اإ
1

 

( 1911-1865)ما بني  «VALENTIN ALEXANDDROVITHSEROV»من هنا اكن 

 MARIE»من آ برز رسايم البورتريه الروس املغمورين، رمس لوحة رائعة للفنانة الكبرية 

NICOLAEVNA ERMOLOVA» الفنانة الرتاجيدية اليت تش تغل يف مرسح مايل ،"Maly" 

                                                 
 .31آ ديب خضور، نفس املرجع السابق، ص -1
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لقد ظلت هذه اللوحة خادلة يف " لش يلر" (Les Brigeants)الشعيب ويه تؤدي دورها يف مرسحية 

من خالل هذه الفنانة الشهرية" بورتريه"كتابة  (Stanislavski)روس يا، ومهنا اس تلهم الفنان 
1

جاء فيه عىل  

ن م"اخلصوص  نساين ال : اري نياكلونوفا جليلنا اكنت ذات مواهب اندرةاإ حساس، ومعق اإ لهام، واإ رشاقة واإ

تعيش يومياا، تقريبا، فوق اخلش بة، لتعطي الروح دامئا ل بطال جدد يعيش آ بطالها يف اذلاكرة حياة ... ينضب

.خاصة ومن خالهلم تنبعث خشصيهتا الروحية
2

 

 :الفرق بني البورتري واحلديث الصحفي

ىل اس تجواب الشخصيات قصد تسليط ال ضواء الاكشفة علهيا آ و اإ  ن سعي ال حاديث الصحفية اإ

ابس تجواب الشخصية، لكنه هيمت مثل احلديث الصحفي " البورتري"عىل موضوع معني، بيامن ال يقوم 

ىل مجهور وسائل االإعالم  .ابلشخصيات، قصد تقدميها من منظور خاص اإ

ن نقاط الاختالف بني احلديث ا  :تبدو واحضة وتتجىل آ كرث يف النقاط التالية" البورتري"لصحفي واإ

نه آ خذ ورد بني الصحايف واملس تجوب، بيامن ال -1 يقوم احلديث الصحفي عىل احلوار والنقاش، اإ

«le portrait»" البورتري"يرتكز 
3

نه يتشلك من املعلومات املتحصل علهيا عن طريق اللقاء   عىل ال س ئةل اإ

ري مبارش ابلشخصية، الاحتاكك املبارش هبا، آ و الاطالع عىل ما يروي عهنا يش تلك املبارش، آ و الغ

بداعاهتا وللك ما يدخل يف فضاهئا اخلاص " البورتري" من رؤية ذاتية لتفاصيل حياة الشخصية ول عاملها واإ

 .واملمتزي

الصحفي يعمتد احلديث الصحفي عىل آ قوال الشخصية آ ي عىل ما ترصح به فقط فاكتب احلديث -2

يكتفي مبا دونه من آ قوال الشخصية املس تجوبة ال حييد عنه قيد آ منةل، اليعد هل آ و يبدهل ساعة نرشه آ و بثه ذلا 

                                                 
 .73، ص 1999نرص ادلين لعيايض، اقرتاابت نظرية من آ نواع الصحفية، ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة -1

2-C.S STANISLAVSKI, ma vie dans l'art, cité par S.M Einstein, cinematisme, peinture et cinema, de complexe, 1980, 

p.222. 

 73نرص ادلين لعيايض، نفس املرجع، ص -3
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"املوضوعي"آ و "الرمسي"ميكن القول آ ن احلديث الصحفي ميكل قمية واثئقية، فهو آ ش به بنقل آ و ابلنقل 
1

 ،

ن احلديث الصحفي هو بعبا رة آ خرى، رؤية الشخص ذلاته آ و شلك من ل قوال الشخصية املس تجوبة، اإ

فاكر وال راء والتجارب، والطباع هو الرمس الفين املتقن ملالمح " البورتري"بيامن ... التدوين اذلايت لل 

الشخصية انطالقا من رؤية الصحايف اخلاصة لها ويه رؤية املشحونة بقدر اذلاتية ال يأ خذ الاكتب 

مانة، وبشلك متسلسل بل ينتقي بعض لك ال قوال الشخصية ويب " البورتري" زه حبرفيته ومفرداته توخيا لل 

ال فاكر والعبارات فقط ويصوغها عىل ضوء املعلومات املتعلقة ابلشخصية املذكورة وميزهجا بنظرته اخلاصة لهذه 

 .الشخصية

ا حييك عهنا ويصفه" البورتري"ينقل احلديث الصحفي آ قوال الشخصية وشهادهتا بنفسها بيامن -3

.فاحليك والوصف يه من خصائص هذا النوع الصحفي
2

 

 portrait): دآ بت وسائل االإعالم السمعية، والسمعية البرصية عىل اس تخدام ما يطلق عليه تسمية

interview) يدل مضمون هذه . الصحفي" البورتري"واذلي يويح، عن خطأ  بأ هنمزجي من احلديث و

من خالل خشصية عايشها آ و  «l'Actualité»اث والوقائع ال نية التسمية آ نه شلك من آ شاكل املعاجلة لل حد

اكتب آ صدر آ خر انتاجه، خمرج سيامنيئ آ صدر فيلام جديدا، العب راييض انزتع : اكن هل الفضل يف وقوعها

رمقاا قياس يا، ويقوم هذا احلديث برصد رد فعل هذه الشخصية التلقايئ ازاء ما يعرض عليه من صور تتعلق 

و ازاء ما يقدم عب الشاشة الصغرية آ و عب آ مواج االإذاعة، ويتشمن ما يقوهل ال خرون عنه وما مبا حققه آ  

.حققه
3

 

 

 

                                                 
 73نرص ادلين لعيايض، نفس املرجع السابق،  ص  -1

 73نرص ادلين لعيايض، نفس املرجع، ص  -2

3-C.F.P.J. Lexiques des termes de presse, 1991, P 314. 
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 :خصائص البورتري-

تتجىل خصائص هذا النوع الصحفي من خالل حتديد بعض نقاط الاختالف بينه وبني الروبراتج 

 : وميكن آ ن نذكر آ مهها

ىل رمس صورة فنية لشخص -1 ية ما يرمس مالحمها الظاهرة آ و ادلفينة والاهامتم هيدف البورتريه اإ

يقترص البورتري يف بعض ) "BERNARD Fraise"" برانر فريس"ببعض التفاصيل يقول الناقد الفين 

حدى التفاصيل املمتزية (.ال حيان عىل اإ
1

 

خبار امجلهور، بل يعمل عىل غرس صورة  "portrait"ال يس هتدف البورتري الصحفي-2 اإ

الشخصية اخملتارة يف ذهن امجلهور، ل س باب موضوعية آ و ذاتية تراها الوس يةل االإعالمية والصحايف، ويسعى، 

ىل  ىل حتويلها اإ ميكن تقصمه آ و رمز يؤطر طموحات وانشغاالت امجلهور آ و " موديل"يف بعض ال حيان اإ

ىل يتعاطف معه، فالبورتريه الصحفي م ىل الفضاء العمويم حتوهل من فرد نكرة اإ بداعية خترج الشخص اإ ادة اإ

 .خشصية محميية وقريبة من امجلهور ووسائل االإعالم يف الفن املعارص

بداعي ينفرد بطريقته يف  "le portrait"ليس البورتريه-3 نه نوع اإ داري اإ بيوغرافيا بشلك مقتضب واإ

وبقالبه الفين، وبأ سلوبه املتني والرش يق وهذا راجع  توظيف املعلومات، والانطباعات عن الشخصية،

جناز بورتريه بطريقة فنية ذكية معبة عن آ فاكر جتسد الواقع فاكر الفنية وكيفية اإ  .لل 

 :عوامل اس تخدام هذا النوع الصحفي وتطوره

ن عامل اس تخدام الصحفي وتطوره جاء ليحل حمل بعض ال شاكل التعبريية ال خرى، بل جاء  اإ

ا ويمتمها، ويرثي نظرتنا للواقع ولريفع من مقدرة وسائل االإعالم يف التعبري عهنا ابلفعل، هناك مجموعة من ليمكله

العوامل اليت سامهت يف تكوين وتشكيل هذا النوع الصحفي آ و بصحيح العبارة سامهت يف تطوير 

 : اس تخدامه، مع ذكر عىل سبيل املثال ما ييل

                                                 
1-BERNARD Fraise: Picasso et le portrait, Revue des deux mordes, Décembre 1996, P 95. 
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ضواء عىل بعض الشخصيات اليت مل يفلح احلديث الصحفي يف الرغبة يف تسليط املزيد من ال  -1

حتقيقه، فبعض الشخصيات ال جتيد احلديث عن نفسها، وعن جتارهبا، وعن عالقاهتا، جملموعة من 

آ و التخوف من وسائل االإعالم، املزاج " احلشمة"، اخلجل "املفرط"الاعتبارات ومهنا التواضع الزائد حده 

1ليةل احلديث لكهنا تعمل حبيث تتلكم ابقتضابالشخيص، فهناك خشصيات ق 
، "العلامء"مثال رجال العمل  

وآ هنا تضطر لفعل ذكل لضعف مس تواها التعلميي والثقايف والفين التواصيل هناك بعض ال شخاص اجملهتدين 

بداعه م لقةل والبارعني يف الفن التشكييل والنحت، والرمس آ و الفنون التقليدية، ال يس تطيعون التعبري عن اإ

الفين والثقايف آ و لعدم امتالكهم خلفية نظرية، يف مثل هذه احلاالت حبيث تبز " زادمه"ونقص خمزوهنم 

ل نه يتحدث نيابة عن ال شخاص بفاعلية، رمبا هنا تمكن حصة املقوةل اليت  «Le portrait»البورتريه"مقدرة 

مجل وآ فضل مما لو حتدث هؤالء ال شخاص تنص عىل آ ن ال فراد آ و امجلاعات يتحدثون عن غريمه بطريقة آ  

 .عن آ نفسهم

ىل تنويع مادهتا االإعالمية حبثا عن الانفراد والامتيز اذلايت -2 حاجة وسائل االإعالم احلديث واملعارصة اإ

 .واملوضوعي

تنجز بعض ال حاديث الصحفية وفق مقتضيات ال حداث وحسب متطلبات ال نية، وحتدد عىل -3

نوعية ال س ئةل اليت تطرح عىل املس تجوبني، ال مر اذلي يدفع الكثري من الشخصيات ضوهئا املواضيع، وكذا 

ىل تقدمي االإجاابت يف ال حاديث الصحفية اليت يدلون هبا لوسائل االإعالم رمغ ما تويح به من آ س ئةل من  اإ

.اختالف
2

 

ىل االإزعاج والرثثرة واالإطناب وهذا ما -4 ن بعض الشخصيات تتلكم بدون انقطاع اإ ىل اإ يؤدي هبا اإ

خفاء بعض اجلوانب ال ساس ية واجلوهرية ال صيةل " le portraitفالبورتريه: "التعممي، والتسطيح، وطمس واإ

دراك آ ن الصورة اذلهنية اليت متلكها عىل آ ي خشص ليست صورة جانبية وليست  املريئ آ صبح من ال حسن اإ
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صورة وهجة آ مايم، لكهنا صورة اكمةل
1

هيا، ويبحث عن ما هو آ صيل وفردي يتجنب التعممي واللكيش  

اجلوهري  -بنوع من العاطفة والتأ ثر–وخاص، فريمسه بنوع من املهارة وادلقة والتحديد الذلين يكشفان 

 .االإنساين يف هذه الشخصية

 "مصطفى غري هاك"بورتري  لفنان الكوميدي مصطفى هميون: (2) صورة

 

 

 

 

 

ىل امليدان الإجناز -5 حتقيق حصفي آ و روبوراتج حيدث آ ن يلتقي مع بعض عند نزول الصحايف اإ

ال شخاص اذلين يعطون لفت الانتباه لبعض املواقف اجليدة واخلصائل امحليدة اليت قاموا هبا اكلتضحية بوقهتم 

ىل العمل اذلي آ جنزوه من ابتاكر واخرتاع علمي آ و تكنولويج متطور آ و ملا  وبأ مواهلم يف سبيل ال خرين آ و اإ

يف طريقة التفكري آ و احلديث آ و النشاط حبيث يتفاعل معهم " املواطنني"ن بقية ال فراد ال خرين يمتزيون به ع

جنازه  ربوراتج، حتقيق حصفي )ومن ها يصعب علهيم الكتابة يف نص يدمج يف نوع الصحفي اذلي عزموا عىل اإ

عاليم ىل تغيري املوضوع آ و النوع الصحفي آ و جلأ  اإ (اإ اذلي " احلشو"ىل الكتابة ، ولو فعلوا ذكل الضطروا اإ

نوع من العمل الفين  le portraitذلا خيصص هلم بورتري. يق ي عىل خصائص النوع الصحفي املرغوب

جمسد برسومات معبة عن الواقع حبيث يقوموا بنرش عىل شلك مس تقل عن الربوراتج آ و التحقيق وهبذا 

("Hors Texte"خارج النص )يكون هذا النوع جزءا مشالك ملا يسمى 
2

. 

                                                 
1-BERNARD fraisse: Picasso et le Portail, Revues des Deux Mondes, Decembre 1996. 

2-Yves chorow: l'Interview, ed C.F.P.G-1989, P31. 
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ال يف احلاالت  يالحظ لك متتبع نش يط لوسائل االإعالم العربية آ هنا ال تس تخدم هذا النوع الصحفي اإ

النادرة فبعض البورترهيات تنرش مبحض الصدفة، وليس من ابب ادلراية والتخطيط، وهذا يعود يف اعتقادان 

ىل مجةل من العوامل، نكتفي بذكل املرتبطة بتأ رخي الصحافة العربية، واملتعلقة ابخلصوصية الثقافية يف بعض  اإ

اجملمتعات العربية
1

. 

هتمت الصحافة العربية مبا هو س يايس ابدلرجة ال وىل وجتنيده حبمك خصوصيهتا التارخيية، ومتيل اإىل -1

خل...املقال والتعليق والاكرياكتري)اس تخدام ال نواع الصحفية الفكرية والعامة  موسة فال هتمت كثريا ابل نواع املل( اإ

وحىت آ نه همينة لك ما هو  «l'Enquête»التحقيق الصحفي . «le portrait»البورتري: وامليدانية مثل

س يايس وفكري جعل وسائل االإعالم ترتكز عىل ال حاديث الصحفية الفكرية آ و القامئة عىل املوضوع 

 .وتتجاهل نوعا ما ال حاديث ال خرى

ديب يف الثقافة العربية، فال دب العريب يعمتد كثريا كنوع آ   «le portrait»مل يس تخدم البورتري-2

 .عىل الشعر وعىل السرية اذلاتية

مل يرتقي ويتطور الفرد يف اجملمتعات العربية ليكون املرجع املنظم للعالقات الاجامتعية والس ياس ية كام 

لتايل الزالت القبيةل ، واب«le citoyenneté»هو الشأ ن يف اجملمتعات امجلاهريية اليت تثبت مفهوم املواطنة 

والعشرية والعائةل واملنطقة حارضة يف العالقات بني الناس آ ي عالقة اتصالية تواصلية بيهنم وبني املؤسسات 

ثقافية وسائل االإعالم عىل -رمبا ال تشجع هذه احلقيقة السوس يو. الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية والثقافية

الفرد خاصة ويمثهنا/ي هيمت بسامت الشخصاذل «le portrait»اس تخدام البورتري
2

. 
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ن غياب ثقافة الاختالف والامتيز يف العديد من اجملمتعات العربية ومهنا اجلزائر مل يسامه يف - اإ

اس تخدام هذا النوع الصحفي فطاملا آ ن ال شخاص مامتثلني، ومتشاهبني يف الوعي امجلاعي آ و من املفروض آ ن 

.س تخدام هذا النوع الصحفي اذلي يؤكد بقوة الاختالف والامتيز بيهنميكونوا كذكل، مفا اجلدوى من ا
1

 

ظهار لك ما ميزيها عن : يقول ميشال فورال ان البورتري هيدف للتعريف ابلشخصيات املمتزية واإ

غريها من عادات وطريقة العيش والتعامل مع الناس، وطريقة التفكري وآ مالها ومشاريعها وغري ذكل وهذا ما 

 .جملمتعات يف ادلول الغربية يف الثقافات االإعالميةختتص به ا

آ ما البورتري يف الثقافة االإعالمية العربية هو عبارة عن فيمل مصور عن خشصية وبمتثيل فين يف 

الرمس والفن التشكييل والنحت، والنقش، والفوتوغرافيا هو الصورة احلية اليت متثل خشص ما، آ ما يف ال دب 

براز احلياة ال دبية وآ عاملها 17ر يف القرن فهو ذكل النوع اذلي ظه ، واذلي يعمتد عىل آ سلوب الوصف بغرض اإ

الإعداد البورتري عن خشصية معينة يف الصحافة املكتوبة واالإذاعية والتلفزيونية والسيامنئية البد من التقرب 

لعائلية واملهنية من الشخصية واس تجواب بعدما نكون قد مجعنا آ كب قدر ممكن من املعلومات الشخصية وا

تتطلب كتابة البورتري قدرا من التحمك والس يطرة يف آ دوات التعبري املعرفية والفنية مهنا عىل . اخلاصة هبا

ىل حديث حصفي آ و روبوراتج وهو نوع حصفي يقوم عىل آ ساس  معرفة معمقة خبصوصيهتا حىت ال يتحول اإ

تكون معينة ل س باب ما يف دائرة الضوء هذه عبارة عن  تقدمي وقائع آ نية عن احلياة الشخصية للفرد آ و امجلاعة

معلية تواصلية معرفية وفنية داخل االإطار االإعاليم املعارص، من انحية تقدمي البورتري يف الوسائل االإعالمية 

 .مهنا العادية والالكرتونية
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جناز هذا النوع الصحفي البورتري   "le portrait"كيفية اإ

 :ببنية جد معقدة، واليت تعود يف اعتقادان جملموعة من العوامل، نذكر مهنا ما ييل يمتزي هذا النوع الصحفي

الوصف : التحمك يف تقنيتني متداخلتني ومتفاعلتني le portrait""تتطلب كتابة البورتري -1

 فالوصف يشمل املريئ والالمريئ، واحليك يتغري ويتبدل مبدى... واحليك، والتجس يد الفين لها عن الشخصية

واجملسد فنيا يكون عن طريق الرمس الفين . قرب الصحايف من الشخصية وحبجم ما ميكل من معلومات عهنا

عنارص عقالنية، وعنارص ذاتية ال تدرج يف  le portraitالتشكييل لهذه الشخصية حبيث يتضمن البورتري

ىل آ ن العنارص النص والصورة وفق شلك واحد من البناء، بل تتغري، وتتبدل ابس مترار، هذا مع  االإشارة اإ

ن غاب  اذلاتية تتطلب نوعا من التفاعل مع الشخصية وهامشا من ال لفة والتعاطف معها آ و االإجعاب هبا فاإ

دارية تكتب بشلك جاف  هذا الهامش آ و هذا التفاعل، آ صبحت الصورة الفنية الصحفية حشوا ملعلومات اإ

 .وحمايد

املعلومات عن الشخصية من خالل املقابالت مع مجع le portrait""تتطلب كتابة البورتري -2

ال صدقاء يف العمل آ و خارجه، ومع معارفها وآ يضا من خالل ما كتب عهنا آ و عب ما تتيحه معارشهتا لبعض 

ىل ما تدل به من معلومات عن جتارهبا، وعن حريهتا  الوقت، ومالحظات ترصفاهتا التلقائية، والاس امتع اإ

.فوهذه القضية آ و ذاك املوق
1

 

حياول الصحايف آ ن ينحت صورة بأ سلوب فين لهذه الشخصية من لك هذه املعلومات املوضوعية 

اللوحة اليت تنقل املشاعر وال مزجة وتكشف عن . واذلاتية، آ و جيمع ش تاهتا ليشلك منه لوحة فنية لها

.الاندهاش وتدعو للتعاطف مع الشخصية آ و االإحساس ابلقرب مهنا
2

 

ابختالف الصحافيني ولتباين مس توايت تفاعلهم ودرجة le portrait""تري ختتلف كتابة البور-3

هضم املعلومات، وملقدرهتم االإبداعية الفنية فاملنتوج الهنايئ يلخص رؤية الصحايف للشخصية هكذا يتضح لنا 
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متثل  الصحفي وجتس يده ابلعمل الفين التشكييل بقدر كبري من التفرد والامتيز حبيث ال"البورتري"آ ن كتابة 

."L'Homogenisation"الشخصيات موديالا واحد قابل للتحنيس
1

 

هنا عامل من الرثاء، والتنوع، والاختالف حىت يف آ بسط ال ش ياء، ذلا تكون الكتابة . والاس تنتاج اإ

 .عن الرثاء وشديدة التلوين من خالل العمل التشكييل والتعقيد

 

 le portrait""آ نواع البورتري: املبحث الثاين

ىل جحم حضور : البورتري يف نقطة تقاطع البعدينيقع  اذلايت واملوضوعي، ويأ خذ عدة آ شاكل ابلنظر اإ

ىل ما ييل  :هاذين البعدين، وقد صنفت هذه ال شاكل اإ

 .البورتري التعريفي، وهو تعريف ال ش ياء من خالل واقعها الثابت-1  

 .االتصايل والتواصيلالبورتري االإعاليم الصحفي، وهو آ ساس العمل االإعاليم -2  

 .البورتري االإعالين التسويقي، وهو االإشهار والرتوجي من خالل التعليق والصورة لهذا املنتوج اجلديد-3  

البورتري الفين ذو الطابع احليوي، وهو من خالل جتس يد الشخصية يف صورة فنية من حيث ال بعاد -4  

خل وهذا البورتري هو روبراتج آ ي...والشلك واللون النوع اذلي يقوم برمس الشخصية ونشاطها بطريقة غري  اإ

 (.نكهتا، صورها، وآ قوالها)مأ لوفة غري تعاقدية 

البورتري الالكس ييك، وهو النوع اذلي يسجل املراحل ال ساس ية يف املسار املهين لشخصية ما، وينتج -5  

ىل منصب آ و مبناس بة جناحه وحصوهل عىل  .جائزة آ و تكرمي كبري عادة عندما تمت ترقيهتا لشخص ما اإ

  البورتري امحلميي آ و النفيس، هذا النوع اذلي يكتب حبممية وعاطفة جياشة، تكون لعالقة بني موضوعة -6  

 .والصحايف قوية وموغةل يف ذاتيهتا( الشخصية

 

                                                 
 .املرجع نفسه-1



الخطاب اإلعالمي الفني المعاصر            ثانيال فصلال

 117 

 "عىل حمرك الفيس بوك"بورتري لعجوز تونس ية مأ خوذ من احلامل االإلكرتوين  (3) صورة

 

 

 

 

 

 

 

 :االإشهار

 :تعريف االإشهار

يصالها يف  قناع امجلهور هبا واإ يعد االإشهار آ حد الوسائل املهمة للتعريف مبنتوج آ و سلعة معينة، واإ

احملصةل لنتجة اقتناءها  آ و رشاءها، ومع تزايد ال نشطة التجارية وكرثة املنافسة بني ال طراف املنتجة آ صبح 

ذن فهو معلية  العرض والطلب يف آ ن واحد، فال ميكن يف آ ايمنا هذه ل ي االإشهار رضورة حيوية يف حياتنا اإ

شهارها، واحلال واحد ابلنس بة للمتلقي آ ي امجلهور  لهيا دون اإ منتج يمت الرتوجي هل لتسويقه بفعالية اليت يدعو اإ

املس هتكل اذلي يبحث عن املنتوج همام اكن مبواصفاته املعينة ويعتب االإشهار دليهل ال ول يف معلية احلصول 

 .عىل ما يريده

 :مفهومه اللغوي

عالنه ليصبح معروفا، فيقال آ شهر زواجه آ ي آ علنه، وآ عمل الناس  ظهار يشء ما آ و آ مر ما واإ عىل آ نه اإ

به، آ و آ خرجه عىل املل ، ويقال آ يضا آ شهر س يفه آ ي رفعه، وآ خرجه من مغده هبدف القتال آ و الردع، وورد 

شهار هو النرش والظهورمعناه يف القاموس احمليط بأ نه اجملاهرة    .بيامن ير البس تاين آ ن املعىن اللغوي لالإ
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 :مفهومه الاصطاليح

يعرف االإشهار اصطالحا بعدة تعريفات ومهنا آ نه وس يةل الإقناع امجلهور ابقتناء آ و آ خذ آ و رشاء سلعة 

لنشاطات الثقافية اكلفعاليات امجلاهريية آ و الندوات آ و ا: ما، آ و الانتفاع خبدمة معينة آ و حضور مناس بة ما

الفنية، ويعرف االإشهار آ يضا بأ نه معلية اتصال غري مبارشة بني ثالثة آ طراف، ويه املنتج، وهجة االإعالن آ و 

الوس يط االإعالين، واملس هتكل اذلي يبحث عن املنتوج آ و السلعة وتكون هذه العملية مقابل دفع مبلغ مادي 

ىل اجلهة ا لقامئة ابالإعالن اكملطابع اليت تصدر الالفتات وامللصقات من املنتج آ و املس هتكل آ و التاجر اإ

خل...واليافطات وغريها من املطبوعات االإشهارية   .اإ

ذ هو بدوره يقوم بعملية نرش لبعض املعلومات  ن االإشهار معلية من معليات االتصال ابمجلهور اإ اإ

دة، ورمبا قد نقول آ ن املفاهمي بيهنم اخلاصة بني عدد كبري من ال فراد فالعالقة بينه وبني االإعالم عالقة وطي

تتداخل لكوهنا يتعايشان ويس تعمالن نفس ال هجزة والوسائل التواصلية معا داخل هذه الوسائل االإعالمية 

الكبرية مثل التلفزيون، والراديو، والصحافة املكتوبة والالكرتونية ورمغ ذكل آ ن هذا التشابه آ و التواجد بيهنام 

 . االإعالم واالإشهار بصفة عامةيسهل لنا المتيزي بني

مجموعة من الوسائل التقنية تس تعمل الإعالم »من هنا قد عرف بعض الباحثني وعلامء االإشهار بأ نه 

قناعه برضورة اس تعامل خدمة معينة آ و اس هتالك منتوج معني ىل "و. «امجلهور واإ هذا لظاهرة نفجر املعلومات اإ

ما بواسطة وسائل تطوير تكنولوجيا االتصال عن بعد وترسيع ال ىل املعلومات وتسهيل اسرتجاعها اإ وصول اإ

، وعندما تكون معلية نقل املعلومات عن بعد صعبة آ و (السلكية)آ و من دوهنا ( سلكية)اتصال مادية 

"مس تحيةل عب آ سالك وكوابل االتصال
1

ذا يشمل جانبني متاكملية فهو هجة معلية لنرش املعلومات   فاالإشهار اإ

ولكن هذا ال يكفي للمتيزي بينه "ق وتقنيات ووسائل تس تعمل يف معلية االتصال والنرش ومن هجة آ خرى طر 

                                                 
 .54-53، ص ص 2114فضيل دليلو، تكنولوجيا االإعالم واالتصال اجلديدة، دار هومة، اجلزائر، الطبعة ال وىل، -1
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منا جنده يف الهدف اذلي ينشده لك مهنام  ذ الش به بيهنام هنا ياكد يكون خالصا والفرق بيهنام اإ وبني االإعالم اإ

عطاء املعلومات ".فاالإعالم يكتفي ابإ
1

 

الناس ولهذا فهو يعطي للصيغة آ مهية كبرية ويصنع اخلب آ ما االإشهار فهو يريد آ ن يقنع ال فراد آ ي 

بكيفية مناس بة تس تعمل الس امتةل والرتغيب حىت تمت معلية الاقناع وال يريد االإشهار من وراء هذا فائدة 

 .مادية

حفسب ولكنه يريد قبل لك يشء مكس با ماداي ورحبا وفائدة مالية، وعىل هذا فهو نشاط جتاري 

لية اقتصادية لرتوجي البيع والرشاء يف اجملمتعات وبني ال فراد وامجلاعات معلية اتصالية ابدلرجة ال وىل، ومع 

عالم جتاري آ و اقتصادي آ و فين ثقايف و للتفرقة بينه وبني االإعالم "تواصلية تروجيية حبيث يكين بأ نه اإ

نتاج الاقتصادي آ و  عطاء املعلومات عن االإ نه نشاط منحرص يف اإ عن املصاحل اليت لها اخلالص، وعىل هذا فاإ

"نشاطات جتارية واقتصادية للتعريف هبا
2

وتروجيها عن طريق ادلعاية الرتوجيية ابلالفتات واللوحات العمالقة  

 .بأ سلوب وطريقة فنية جذابة

ولقد اكن االإشهار موجودا منذ القدم فريى البعض آ نه اكن معروفا عند ال شوريني، واكن كذكل 

عالانت جتارية لرتوجي البضاعات اليت تباع ابل سواق واحملالت التجارية بأ ورواب وابلضبط يف روما  يطاليا اإ ابإ

ابمجلةل وذكل عب االإشهار والرتوجي عرف ازدهار كبري بأ ورواب يف القرن السادس والسابع عرش، ولقد 

عرش فقد بدآ   اس تعمل يف هذين القرنني امللصقات واملعلقات عىل اجلّدران، ويف الشوارع آ ما يف القرن التاسع

االإشهار يغزو الصحف ويس تعمل صفحاهتا وآ خذ شيئا فشيئا يس تعمرها حىت اس توىل علهيا متاما يف القرن 

العرشين، وآ صبحت بذكل مرهونة هل يتوقف يف الغالب مصريها عىل وجوده، ومل يكتفي االإشهار هبذا بل 

ىل الراديو والتلفزة ووضع آ كرثها حتت قبضته، واملعرو ف آ ن االإشهار آ صبح اليوم من آ كب دخل كذكل اإ

                                                 
حدادن، مدخل لعلوم االإعالم واالتصال، ديوان املطبوهات اجلامعية، ط-1  .35، ص 5زهري اإ

حدادن، نفس املرجع، ص -2  .     35زهري اإ
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ن اكن موجودا فاإن االإشهار "وآ عظم املوارد املالية للوسائل االإعالمية يف البدلان الغربية والبدلان الاشرتاكية  واإ

ال نشاط هاميش سواء داخل الوسائل االإعالمية آ و يف النشاط الاقتصادية بصفة عامة ."ليس هل اإ
1

 

تلفزيونية القنوات العمومية واخلاصة يف اجلزائر ونكر عىل سبيل وجنده كذكل يف وسائل االإعالم ال 

خل...املثال قناة الهنار واخلب، والبالد والرشوق   .اإ

 

 :آ نواع االإشهار

ىل عدة آ قسام وآ نواع نذكر مهنا عىل سبيل املثال  :ينقسم االإشهار اإ

وامجلاعات، وتس تفيد كذكل منه وهو اذلي تس تفيد منه آ كب رشحية من ال فراد : االإشهار املبارش-آ  

 .اكفة الظروف وال حوال احمليطة به وذكل من آ جل حتقيق هدفه

ىل الناس ابالعامتد عىل االإعالن الغري مبارش، مثل : االإشهار الغري مبارش-ب هو اذلي يوصل الفكرة اإ

ىل آ مقصة ...ارتداء الالعبني يف مباراة كرة القدم والسةل وكرة اليد، والطائرة  خل اإ حتمل امس املنتوج آ و الرشكة اإ

 .املصنعة لهذا املنتوج

هو اذلي يعمتد عىل الوسائل االإعالمية مهنا التلفزيونية وآ خرى مثل االإعالانت اليت : االإشهار اخلفي-ج

تظهر آ ثناء عرض مقتطفات من مسلسل جديد وعىل سبيل املثال عند يف لك شهر رمضان تعرض ال فالم 

آ ش ياء جديدة تظهر لنا عىل التلفزيون آ عامل فنية وثقافية وهذا العمل ]...[ فية واملسلسالت، والاكمريات اخل 

 .هو تواصل فين بأ دوات حديثة ومعارصة

واذلي تقوم به ادلوةل لتدعمي قدرهتا الاقتصادية والبرشية فهو خيدم املصلحة : االإشهار الرمسي -د

عالما حمضا لو مل تكن صبغة جتارية ف  نية، وكثريا ما جند هذا النوع يف البدلان الاشرتاكية العامة، وياكد يكون اإ

 .ل نه يتناسب مع مفهوهما لالإعالم ويوجد كذكل يف البدلان الغربية، ومفهومه خيتلط عندها مبفهوم ادلعاية

                                                 
حدادن،  -1  .36املرجع نفسه، ص زهري اإ
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العالقة العامة اليت تقوم علهيا املصاحل العامة واخلاصة مهنا وكذكل الهيئات ادلولية والتجارية -1

وهو نوع من ادلعاية الاقتصادية يكرث خاصة يف البدلان الغربية ويوجد كذكل يف البدلان "نية، والثقافية والف 

"الاشرتاكية
1

 

نتاج اقتصادي معني لرتوجيه يف السوق، وهو االإشهار  -2 عالم واسع حول اإ االإشهار التجاري وهو اإ

ذ يقوم عىل مبدآ  التنافس بني آ رابب العمل وآ رابب املال  املنترش يف البدلان الغربية وهل مفهوم رآ ساميل اإ

 .والتطاحن بيهنام

 : االإشهار الفين

عالم واسع حول املنتوجات الفنية والثقافية بصفة عامة وهو يُرِوْج للك ما هو فين اكملعارض  وهو اإ

الفنية لبعض الفنانني التشكيليني، واحلفالت املوس يقية والعرض املرسيح، وكذكل ال فالم السيامنئية مهنا 

يمت الرتوجي لها عن طريق الالفتات االإشهارية الورقية والالكرتونية عب . اجلديدة واحلديثة واملعارصة

 .الشاشات العمالقة املوجودة يف املدن الكبى اكجلزائر ووهران

عالم ذو حدين فهو مورد دمس للوسائل االإعالمية  ن االإشهار ابلنس بة لالإ ومن هنا نقول همام تكن فاإ

ولكنه "جيعلها يف مأ من من ال زمات، وقد اكن عوان كبريا للصحافة الغربية يف القرن التاسع عرش قد يعيهنا، و 

ال بقدر كبري من الاحتياط،  ذ هدفهام خمتلفان ومتنافيان، وال ميكن التعايش بيهنام اإ دخيل ثقيل عىل االإعالم اإ

"والتوازن سواء يف البدلان الغربية آ و الاشرتاكية
2

 

 :جماالت االإشهار-

 :يعمتد االإشهار يف التأ ثري عىل الناس عىل مجموعة من اجملاالت املرتبطة فيه ومهنا

 

                                                 
حدادن، املرجع نفسه، ص -1  .36زهري اإ

حدادن، مرجع سابق، ص -2  .36زهري اإ
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رشاده ابلطرق الصحيحة للتعامل : االإشهار االإرشادي-آ   حبيث هيمت بتعريف امجلهور املتلقي من خالل اإ

الإشهار مع اخلدمات املقدمة هل، وخصوصا عندما تكون حديثة، وال تتوافر معلومات اكفية عهنا فيجعل ا

االإرشادي امجلهور املتلقي واملس هتكل آ كرث تفاعال مع طبيعة املنتوجات كام يسامه جبعهل قادرا عىل اس تخداهما 

 .بطريقة سهةل ومرحبة للوقت

هيمت هذا االإشهار ابالس تفادة الكبرية من دور اكفة الوسائل االإعالمية : االإشهار االإعاليم -ب

اقع الاجامتعية اكالنرتنت وحتديدا مواقع التواصل الاجامتعية والفنية مهنا اكلصحف، والراديو، والتلفزيون واملو 

 .فلكام تكررت االإعالانت املرتبطة ابملنتوجات والسلع حبيث حتفز امجلهور املتلقي علهيا واملنافسة واخلدمات

 مفاهمي االإشهار

ىل حد  ن احلديث عن االإشهار غالبا ما يقرتن االإشهار ابلصورة بشلك عفوي اإ ىل س ند اإ اس تحالهتا اإ

آ سايس هل، ويف كثري من ال حيان يرتبط االإشهار ابالإعالن املصور، املريئ ابللون والصورة الفنية التشكيلية 

حبيث ميكن القول آ ن االإشهار مكون آ سايس وقاعدي لثقافة ال فراد وامجلاعات وهبذه الصفة العامة نقول عنه 

اجملمتعات املعارصة، يتوسل االإشهار ابلصورة املرئية البرصية آ كرث مكون آ سايس لثقافة الاس هتالك والرتفيه يف 

عالن حصفي آ و ملصق مصور بطريقة فنية تشكيلية  من آ ي يشء آ خر، عىل شلك وصةل تلفزيونية آ و اإ

ذا حاولنا مقاربة دور وظيفة الصورة الفنية يف االإشهار  جذابة، واجلامع بيهنام هو الصورة ال لية الالكرتونية، اإ

منا ابل حرى برصية، وآ مامنا مدخالن ملقاربة وجد ان آ هنا حمورية ويف الصممي، ل ن لغة االإشهار غري لفظية، واإ

ن مل تغرب "آ وال : الصورة واالإشهار التحليل الس مييولويج لكيفية اس تغالهلام، واثنيا النقد الثقايف ل بعادهام، واإ

"لثقايفعن اذلهن سامت وخصائص لغة االإشهار، فسأ ركز عىل النقد ا
1

ويف هذا املقام نقول آ ن فلسفة  

ذ بدآ ان ابستشفاف بعض سامت الصورة "االتصال آ كرث من كوهنا حبثا آ و رساةل يف علوم التواصل واالتصال  واإ

االإشهارية وجدان آ هنا تعمتد عىل التكرار واالإطناب من هجة، وعىل اجلذب واالإغواء من هجة آ خرى فهيي حتث 

                                                 
 .161، ص 2114، آ فريقيا الرشق، املغرب، ط "الصورة بني الفن والتواصل"عبد العايل معزوز، فلسفة الصورة، -1
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ليه عىل االإقبال ع "ىل املنتج، بل تس تدعيه وتناديه بواسطة رساةل جزء مهنا غري مشفر وآ خر مشفراملرسل اإ
1

 

حبيث تس تعمل لغة االإشهار البرصي الس تعارة اليت تأ يت بواسطهتا خاصية املنتوج عىل خشص آ و عىل يشء 

نتاج الفين حامال لهذه اخلاصية  .آ و آ حد ال فراد اذلي يكون فيه جزء من هذا االإ

ىل الاس امتةل حبيث تلكم بعض العلامء والفالسفة من هنا نقول آ ن  قناع بقدر ما هيدف اإ االإشهار االإ

عن النقد االإشهاري لصناعة االإشهارية الرتوجيية، ونذكر عىل سبيل املثال تيودور آ دورنو، ومدرسة 

وصناعة  فرانكفورت، وبوداير، ومدرسة عمل الاجامتع النقدي، يقول آ ن االإشهار يندرج مضن نقد ثقافة الرتفيه

ىل  التسلية وآ وقات الفراغ يف اجملمتعات احلديثة واملعارصة ولكن ليس بتسمية حتت عنوان رجوع آ و حنني اإ

منا يف سبيل تقويض ال وهام اليت حيفل هبا العامل املعارص، يقرن بعض احملللني، والنقاد االإشهار "املايض،  واإ

 سامته، فهو يؤسس لعرص تسوده القمي التبادلية ابلعرص احلديث اذلي يعتب الفراغ وضياع املعىن من آ مه

"وهيمين عليه الولع ابل ش ياء وعبادة السلع والبضائع
2

. 

نشاء ثقافة فنية فاقدة  ويف بعض ال وقات حتدث لغة االإشهار عىل نوع من املفارقة اليت تسامه يف اإ

. «آ نظر فليس مثة ما ميكن رؤيته»آ و من مثل « فاركبوا الس يارة اليت تس بق ظلها: رونو»: للمعىن حبيث مثل

نه آ كرث من ذكل ثقافة تكرس وختدم التفاهة والالمعىن، يقول  هنا االإشهار نراه جمرد تقنية للرتوجي والتسويق اإ

ن االإشهار ال حييك شيئا »(: l'ère du videعرص الفراغ )يف كتابه  Gilles Lipovetskyليبوفتسيك اإ

«ويسطح املعىن
3

 .ىل س يادة منطق الفراغ وضياع املعىنحبيث يلجأ  االإشهار اإ  

درجة بداية آ ي ابتداءا من الصفر يف املعىن ل نه بال معق، ومأ هل النس يان، –هنا ميثل حسب بوداير 

شهار، وهذا  وميثل خطرا داهام ل نه ميتص لك آ شاكل التعبري ال خرى فالثقافة الفنية املعارصة يف معظمها اإ

ىل التبس يط وتسهيل ال فاكرلكوهنا تتضمن لك آ شاكل التعبري ال  .يت تتجه اإ

                                                 
 .162عبد العايل معزوز، املرجع نفسه، ص  -1

 .162، ص عبد العايل معزوز، نفس املرجع-2

3-Gilles Lipovetsky, l'Ere du vide, édition Gallimard, P166. 
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نتاج الرتوجيي االإشهاري اذلي يدور حول  من هنا نقول آ ن اجملمتعات املعارصة تعمتد عىل منط االإ

ن االإشهار هو الربط آ و هو الوس يط االتصايل "La marqueاملاركة "السلعة والعالمة التجارية آ و  ، اإ

يف السوق حبيث تلتقي لك اخلطاابت الفكرية " اجلديدة"حلديثة التواصيل الرتوجيي آ و التسويقي للمنتوجات ا

ىل احلد ال دىن حبيث وجد االإشهار ضالته يف وسائل التواصل . بأ ن االإشهار هو اللغة البس يطة املفهومة اإ

 احلديثة خاصة يف اللغة اجلديدة املمتثةل يف النظام املعلومايت، ويف آ شاكهل املتعددة واخملتلفة مثل التلفزيون

والراديو، والانرتنت واملواقع الاجامتعية واحملراكت عىل آ هجزة المكبيوتر والهواتف النقاةل اذلكية وجدير ابذلكر 

قبال عىل اس هتالك املنتوجات جبميع آ نواعها،  ىل االإ آ ن االإشهار يتكون من مجموع الشعارات ادلاعية اإ

ىل وس يط يف نفس الوقت الاقتصادية والثقافية، والفنية هنا اس تحالت الصورة االإشهار  ىل رساةل واإ مما "ية اإ

شهار شهار لالإ شهار ذلاته، آ و اإ منا اإ شهار لسلعة، حفسب واإ االإشهار هو العالمة . يدل عىل آ ن االإشهار ليس اإ

"ال خرية عىل الفراغ واخلواء يف اجملمتعات املعارصة
1

. 

 :الالفتة االإشهارية

فاالإشهار شلك من آ شاكل »االتصال احلديثة تعتب الالفتة االإشهارية من آ قدم وسائل التواصل و 

.«االتصال املدفوع ال جر، وغري خشيص لرتوجي سلع وآ فاكر وخدمات حلساب ممول معروف
2

 

ذ تشلك جزءا همام من  فالالفتة االإشهارية شلكت، ومازالت تشلك صورة اجملمتع فهيي من الشارع اإ

نعيشها، ووعي آ يضا ووس يةل آ ساس ية خملاطبة مالمح املدن، ويه مزية من ممزيات احلياة املعارصة اليت 

.امجلهور العام وموحد، ومن بني رشوط فاعليهتا


 

 

                                                 
 .163عبد العايل معزوز، نفس املرجع، ص  -1

 .246، ص 2115قدور عبد هللا اثين، س مييائية الصورة، دار الغرب للنرش والتوزيع، -2

- ىل حوايل آ لف عام ق شهار ظهر عىل وجه ال رض يعود اإ ... بل امليالد مكتوب عىل ورق بريدي يعلن فيه صاحبه عن ماكفأ ة ملن يعرث عىل عبدنقول احلفرايت آ ول اإ

ىل  ليه، ودراسات آ خرى ترجعه اإ ىل مواقع جتارية 3111ويرده اإ  .قبل امليالد يف مدينة بومباي الهندية يرشد اإ
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 .الاقرتان العفوي بني معق املوضوع، ونضوجه الفكري،-آ  

 .ضبط توقيت ظهور حمتواها-ب

ىل حد املفاجأ ة وعدم التوسع-ج  .رضورة آ ن تكون لغهتا خمترصة وبليغة تصل اإ

خطاب دال ]...[ فاخلطاب االإشهاري معوما »االإشهارية مؤثرة وفعاةل الالفتةرضورة آ ن تكون رساةل -د

ذ تكون مزياته املبدئية امجلع بني مكوانت لغوية صوتية،  يشرتك يف ادلالةل مع لك آ نواع اخلطاابت ال خرى، اإ

.«وتصويرية
1

 

 

 :الاكرياكتري: احملبث الثالث

ذ ميكن فهمه يعتب من الفنون االإعالمية الصحفية اجلذابة  للقراء برصف النظر عن لغهتم آ و ثقافهتم اإ

والتفاعل معه حىت لو اكن دون تعليقات آ و لكامت شارحة هل، آ و مالحظات عىل النص، وال تعد معرفة 

القارئ بلغة االإعالمية الصحفية اليت يتصفحها يه رضورة لفهم الرضورة الاكرياكتريية اذلي يعد آ قدر فنون 

يصال الفكرة  واحلدث بطريقة سهةل ومبسطة وفاكهية آ حياان فالرمس الاكرياكتريي التحرير الصحفي عىل  اإ

حداث التأ ثري عىل املتلقي ل نه رساةل خياطب هبا  معلية اتصالية تواصلية بطريقة فنية لها هدف رئيس هو اإ

جيابيات الفنان قراءه بلغة فنية تشكيلية تعمتد عىل اخلط واللون ك ساس قاعدي يف التعبري عن واق ع ماهل اإ

وسلبيات وهو بطبيعة احلال مثل ابيق الفنون التشكيلية هل جامهريه العاشقة واملتذوقة والناقدة ل ن هذا الفن 

االإبداعي يعكس مهوم ال فراد وامجلاعات ويلمتس واقعهم بعمق وتفاصيل حياهتم اليومية جبرآ ة وجشاعة وطريقة 

عىل تلخيص قضااي اجملمتع ومشالكته عب رسوم جذابة ذات مغزى جذابة حتظى بقبول امجليع، وتتسم ابلقدرة 

 .ومعىن

 
                                                 

 .211، ص 1997، 2ق، طدولزجيل، الصورة احلركة فلسفة الصورة، ترمجة حسن عودة، منشورات وزارة الثقافة، دمش-1
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 :تعريف الاكرياكتري

تنوعت التعاريف اللغوية اليت قدمت للاكرياكتري ولكهنا توقفت يف مجلهتا عىل آ نه نوع فين : لغة-1

يئ، حيث مضحك مس هترت ابلواقع، مصور هل بطريقة هزلية ونقدية ويكون يف آ غلب احلاالت صدايم وهجا

 .رمس، تصوير هجايئ آ و مضحك عن خشصية آ و يشء: (Le petit larousse)جاء يف قاموس 

 .خشصية هزلية-

 .نشوية مضحك آ و مبالغة لبعض العيوب ونقول اكرياكتورا لوضع اجامتعي آ ي آ نه يف همزةل-

ويه امس مؤنث مقتبس من االإيطالية  "Carica"يقال آ ن لكمة اكرياكتري من آ صل التيين اكراك

 ."Caricatura"اكرياكتريا 

متثيل معدي مشوه للحقيقة لغرض النقد آ و الهجاء، هذا التحقيق هو الاكرياكتري عن : واليت تعين

.احلقيقة
1

هبذا  "Encyclopedia Britannica"فقد وردت يف " رمس يغايل يف آ براو العيوب: "وتعين آ يضا 

برازه  املعىن حني عرفهتا بأ ن الغرض املشوه لشخص آ و منوذج آ و فعل وعادة ما نمتسك مبلمح ابرز مث نغايل يف اإ

فعال  آ و جنعل آ عضاء احليواانت آ و الطيور آ و النبااتت بدال من اذلات االإنسانية آ و نقو بعمل وظيفي لل 

صائص ال شخاص آ و بأ نه يقوم عىل املبالغة والتشويه خل": websterوبسرت "كام عرفه معجم . احليوانية

 .مالمح خاصة لشخصيات

 

 

 

 

 

                                                 
 .237، ص 2117، 2ساعد ساعد، فنيات التحرير الصحفي، دار اخلدلونية، اجلزائر، طبعة -1
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 رمس اكرياكتريي مأ خوذ من احلامل الالكرتوين" 1"منوذج 

 

 

 

اختلفت ال راء، هناك من يرى بأ ن الرمس الاكرياكتريي يتوسع ليك يشمل لك آ نواع الكتابة الصحفية 

ىل آ ن هذا الرمس الفين الهزيل كام ورد يف   "The World Book Encyclopedia"االإعالمية ابالإضافة اإ

ظهار خصوصيات "بأ ن الرمس الفين الاكرياكتريي  براز آ و اإ آ ي نوع من آ نواع الكتابة آ و الرمس يعمتد املبالغة يف اإ

".آ شخاص آ و آ ش ياء تبدو مضحكة
1

 

آ ما من الناحية الاصطالحية يرى الباحث مشال جوف، بكونه منطا اتصاليا يمت عب -:  اصطالحا-2

بقاء دالئل غري  براز خمتلف العيوب بشلك هزيل مع االإ لغوية يعمتد عىل حتوير احلقيقة من خالل املبالغة يف اإ

عىل ما يدل عىل تكل احلقيقة يف الرمس الفين بطريقة هزلية معبة وكام يعرف آ يضا عىل آ نه منط اتصايل 

 .تواصيل يعب عن الواقع ويؤدي دورا هام اجامتعيا حبيث يبحث عن التأ ثري

عبارة عن "آ ن الرمس الاكرياكتريي  "Jean Pierre Neraudau" القاموس اترخي الفن، ملؤلفه يشري

نه من العسري  رمس، صورة، ملصق، لوحة، ورمبا حنت يبز مناظر الفاكهية آ و يكدر خشصا ويشوه سامته، اإ

رمس الاكرياكتريي ما ويعد الهزل من آ كرث ال سلحة قوة يف ال. حتديد جوهر الاكرياكتري ومتزي خباصية الضحك

                                                 
 .27، ص 2113، 1محدان خرض السامل، الاكرياكتري يف الصحافة، دار آ سامة للنرش والتوزيع، عامن، ال ردن، ط-1
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.يسمح بفهم رسيع للرسائل املشفرة املوهجة للمتلقي واذلي يعد دونه رسام جافا ك ي رمس آ خر
1

حبيث يذكر  

منجد الفنون امجليةل آ ن هذا الامس يطلق عىل رمس يبتعد عن واقع اليشء آ و الشخص يف حد ذاته، ولكنه 

عىل الرمس معرفة الشخص املرسوم ويكون هذا ابتعاد  حيتفظ مبزياته ال ساس ية حبيث ميكن للمتصفح املطلع

عن الواقع شيئا من املبالغة يف الرمس خاصة يف رمس آ جزاء الوجه البارزة، كرمس وجه بأ نف كبري جدا آ و 

فالرمس الاكرياكتريي هو منط من التواصل واالتصال الفين حبيث يقوم عىل الرمس والرمس احلامل . صغري جدا

حتقيق آ هداف وآ داء رساةل من خالل تصليح الواقع وتضخميه والرتكزي عىل جوانبه  للمضمون وهذا قصد

العامة، ويوظف عنرص السخرية والهتمك والنكتة ويصبح بذكل رساةل مرئية، وذات قمية فنية لها جانهبا 

 (.آ ي لك ما مت تدوينه لتوضيح الرمس)، واللساين (الرمس)ال يقوين 

خر يعمتد عىل الرمس احلر امليلء ابملبالغات التشكيلية والسخرية يف مصطلح الاكرياكتريي هو فن سا

تعرضه للظاهر الاجامتعية آ و الشخصية من حياة االإنسان، وهو عبارة عن رسوم هتدف لنقل رساةل آ و وهجة 

نظر عن احلوادث آ و الظواهر آ و املشالكت حبيث تمتزي ابملبالغة والرمزية حيث يكون لها تأ ثري انفعايل 

 .رمس الاكرياكتريي يعتب لغة مصورة بشلك فاكيه جمرد ميزح بني النقد الالذع والرمس الساخرفال

 رمس اكرياكتريي مأ خوذ من احلامل الالكرتوين" 2"منوذج 

 

                                                 
اجلزائرية حيال العدوان الصهيوين عىل غزة، رساةل لنيل ماجس تري يف علوم االإعالم واالتصال، جامعة حنان بوظهر، اجتاهات اخلطاب الاكرياكتريي يف الصحافة -1

 .43، ص 2113، 3اجلزائر 



الخطاب اإلعالمي الفني المعاصر            ثانيال فصلال

 129 

ن الرمس الاكرياكتريي اذلي ينحدر من الفن التشكييل يفرض نفسه عىل من يرغب آ ن يغوص فيه  اإ

ا، مبدعا  ا، رساما ال آ نه خيرت لها يف بعض من . ايكون مؤلفا خمرجا حداث قد تبد للعوام عادية اإ وصياغا لل 

ىل البحث عن  اخلطوط هنا وهناك وال شاكل اليت حتمل معق هذه املعاين العميقة حبيث تدفع ابلقارئ لها اإ

ىل املغزى اذلي يريده الفنا ىل املبتغى آ و اإ لهيا آ كرث للوصول اإ ن حقيقهتا، وتنبت فيه الرغبة يف ادلخول اإ

ذ هو تعبري فن املعاين اللمز والغمز فن االإحياء والرمز، آ نه  التشكييل الاكرياكتريي ابل حص من رمسه للصورة، اإ

، وعليه من ...بلك اختصار فن الفكرة اليت تنطوي عىل بعض الغموض آ حياان والغرابة واملبالغة، والتشويه

عد الفن التشكييل الساخر بصفة عامة هذا العنرص حناول آ ن نمل بعض اليشء بأ مه دعامئ وآ سس وقوا

ماكن  والصورة الاكرياكتريية خاصة طرق قراءهتا بأ سلوب س مييايئ دون آ ن ننس آ ن نكشف ونبني كيفية اإ

للصورة الاكرياكتريية آ ن تكون وس يةل لالتصال والتواصل الفين عب العمل التشكييل من قبل الفنان ونظرته 

 .للمجمتع اكفة واحلياة اليومية

 :الصورة الاكرياكتريية يف سطور-

ن الصورة الاكرياكتريية لها معاين عن ال حداث اليومية اليت يعيشها الناس والفنان هو من يعمل عىل  اإ

... وهو اذلي خلق االإنسان من طني... وهو اذلي آ بدع لك يشء خلقه... هو املصور: "التعبري بريش ته

 عز وجل اذلي عمّل االإنسان قراءة اللكمة، وعلّمه قراءة وصوره كيفام شاء وركبه يف آ حسن تقومي هو هللا

".الصورة، ورمس الصورة وبناء الصورة والتعبري ابلصورة
1

 

ن التفكري مس تحيل دون صورة»يقول الفيلسوف الشهري آ رسطو  «اإ
2

ومهنا نس تنتج آ مهيهتا اليت  

ن دون صور، وهذا ما آ كده ازدادت بشلك كبري يف العرص احلديث فاحلياة املعارصة ال ميكن تصورها م

ننا نعيش يف حضارة الصورة»: حيث يقول( روالن ابرث")الناقد الفرنيس  .«اإ
3

 

                                                 
 .13، ص 2112، دار الرشوق، عامن، 1طاهر عبد مسمل، عبقرية الصورة واملاكن، التعبري، التأ ويل، النقد، ط-1

 .98، ص 1971، مطبعة بريوت، آ فالطون، فلسفته وآ رائه يف املدينة الفاضةل-2

 .11/14/2117، ال ردن، عامن، (ثقافة الصورة)محمد جامس ويل، الصورة وتأ ثرياهتا النفس ية والرتبوية، والاجامتعية والس ياس ية، مؤمتر فيالدلفيا ادلويل الثاين عرش -3
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هو "الصورة يف اللغة من صور، واملصور هو امس من آ سامء هللا احلس ىن، وجاء يف لسان العرب 

ا عىل اختالفها اذلي صور مجيع املوجودات ورتهبا وآ عطى لك يشء مهنا صورة خاصة وهيئة مفردة يمتزي هب

"وكرثهتا
1

ىل املعىن، وجتعل منه احملسوس  آ كرث حس ية،فالرؤاي جتربة من  ، فالصورة جتسد املفهوم وتشخصه اإ

خالل الواقع املعاش واعامتد الصورة عىل معطيات املوضوع وبناء الرؤاي، فالصورة مكون رمزية وتأ ويل مريئ 

.للواقع وال فاكر
2

 

ن الاعامتد عىل ما جاء يف  املعامج اللغوية العربية بأ هنا الشلك آ و النوع آ و الصفة، كام تعين الامتثل، اإ

ن الصورة مجعها صورة وصور تصويرا فتصورت اليشء آ ي تومهت صورته  ويقول الرازي يف خمتار الصحاح اإ

3فتخيل يل الصورة
، واليت تعين IMATARI، ومصدرها الس مييولويجIMAGO، ويه يف اللغة الالتينية 

لك تصوير متثييل يرتبط مبارشة ابملرجع »ل مع الواقع وهبذا يصبح مصطلح الصورة يعين س مييولوجيا الامتث

نقش، )آ و ثالثة آ بعاد ( رمس صورة)املمثل بعالقة التشابه املظهري آ و مبعىن آ وسع لك تقليد الرؤية يف بعدين 

(فن، الامتثل
4

تواصيل االتصال يف نفس الوقت آ ما حسب قول الس مييولوجيني فالصورة يه حامل للمعىن ال  

االإبداع هو آ ن "وجناح العملية االتصالية اليت تؤدهيا الصورة يتوقف كثريا يقول الاكتب الفاكيه سكون آ دمز 

".تسمح لنفسك بأ ن ختطئ، الفن هو آ ن تعرف ما يه ال خطاء اليت عليك آ ن حتتفظ هبا
5

فالصورة  

ذ يقو  .م هذا ال خري بتأ مل الصورة مث يبحث يف املعىن احلقيقي لهاالاكرياكتريية عىل متلقهيا آ و قارهئا، اإ
6

وابلتايل 

ن الصورة لها املعىن اجليل اذلي ندركه مبجرد مالحظة الصورة، وكذا املعىن اخلفي اذلي يتطلب منا  فاإ

 .الغوص يف آ عامقها وذكل لتحليل وفك رموزها، الس تنتاهجا وحتليلها

                                                 
 .86، ص 1997، دار صادر، بريوت، 1، ط4ابن منظور، لسان العرب، اجملدل -1

 .11، ص1991يغاتشف، ترمجة نوفل نيوف، الوعي والفن، دراسات يف اترخي الصورة الفنية، اجمللس الوطين للثقافة والفنون وال داب، الكويت، غيورغ -2

 .15، ص 1991، ادلار املرصية اللبنانية، 1آ بو امحلد محمود فرغيل، التصور االإساليم، نشأ ته وموقف االإسالم منه وآ صوهل ومدارسه، ط-3

فريقية، مذكرة ماجس تري يف علوم االإ  فايز-4 عالانت جمةل الثورة االإ عالمية، دراسة لعينة من اإ عالم واالتصال، خيلف، دور الصورة يف التوظيف ادلاليل للرساةل االإ

 .26، ص 1996اجلزائر، 

 .163ص ، 2111زيوي حيي، قطوف من آ قوال املشاهري، مقوهل، سكون آ دمز، مؤلف واكتب فاكيه، دار تالنتيقيت، -5

6-Ahmed ADIMI, la montée de l'islamisme à travers la presse périodique Française de 1978 à 1992, septembre 1994, 

pp122-125. 
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ن الصورة الاكرياكتريية تكون بني مس   ىل االإدراك اإ نتاج ... كيف ندرك...تويني ملا يعود اإ ىل اإ وما يعود اإ

يطرح " روالن ابرث"كيف تأ يت الصورة مبعناها؟ هبذه التساؤالت ال خرية للاكتب واملفكر الفرنيس ...ادلالةل 

 1964هذا ال خري عىل طريقته عمل دالئل الصورة يف فرنسا، وذكل يف املقال الشهري اذلي نرشه يف عام 

وعىل هذا ال ساس فاإن القضية اجلوهرية يف حتديد طبيعة الصورة حبيث تتلخص لنا " بالغة الصورة"نوان بع 

ىل العني وتس توطهنا ابعتبارها نظريا لليشء اذلي تقوم  يف معرفة الطريقة اليت تأ يت من خاللها هذه الصورة واإ

آ يقوين يويح بأ ن العالقة القامئة بني حال  بمتثيهل، فاالإحاةل الصافية عىل املوضوع تمت بمتثيلها من خالل س ند

ىل الثاين دون توس يط آ و سائط، ويف هذه  الصورة، ومدلولها عالقة قامئة عىل تشابه جتعل ال ول حييل اإ

ن دالةل الصورة آ مر يأ يت من ذاتية الصورة ُدومنا اس تعانة مبعرفة سابقة ميكن آ ن توفرها السنّن الثقافية  .احلاةل فاإ

ن الصورة قد  عرفهتا البرشية منذ القدم آ ي آ الف الس نني حيث وجدت العديد من ال اثر اإ

واحلفرايت واملنقوشات عىل جدران املغارات والكهوف اليت اكنت تأ وي فهيا االإنسان ال وىل وجند هذا مثال 

ان ويف بعض البدل. عندان يف اجلزائر يف حصرائنا الشاسعة جبال الطاس ييل والقهار ومناطق عدة من اجلزائر

ىل القمل والفرشاه، ...الشقيقة العربية وال س يوية وآ مرياك وآ ورواب خل وبعدها تطور ال مر حىت توصل االإنسان اإ اإ

واكنت الصور املرسومة يدواي تؤدي الإنسان ذكل الزمان ثالث "والورق آ و اجلدران، واحلجر وسواها، 

:وظائف آ ساس ية يه
1

 

الإنسان يف واقعه املادي، ولكنه تصورها آ و مسع عهنا وتأ ثر التعبري عن املعاين وآ حاسيس مل خيتبها ا-آ  

 .هبا من خالل توارث الثقافات البرشية السابقة

 .تسجيل مظاهر احلياة وظواهرها الواقعية من خالل الصورة الراخسة عب ال زمنة-ب

 .ارئتوضيح معاين اللكامت، والس امي لللكامت اجلديدة عىل املالحظ واملتلقي والسامع آ و الق-ج

                                                 
 .14، ص 1977، ادلار املرصية اللبنانية، القاهرة، مرص، 1محمود سايم عطاهللا، السيامن وفنون التلفزيون، ط-1
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ن الصورة مادة اتصال وتواصل يف نفس الوقت فهيي تقمي العالقة بني املرسل، واملتلقي، مفرسل  اإ

الصورة ال يقرتح نظرة آ و رؤية حمايدة لل ش ياء، واملتلقي يقرآ ها انطالقا مما يسميه الباحث الفرنيس جون 

وذكل ل ن الصورة ال ختاطب حاسة ابلتجربة الفنية امجلالية واخمليال الاجامتعي،  Jean Duvignaudدافينيو

البرص دلى املتلقي فقط، بل حترك مشاعره وآ حاسيسه ومرياثه العاطفي والاجامتعي والثقايف يف نفس الوقت 

ىل آ خر حبيث ميكن لنا القول آ ن الصوؤة  مفدلول ال لوان عىل سبيل املثال هو اختالف اخمليال من اجامتعي اإ

اةل غري مرتبة وهميلكة آ و غري مبنية عىل آ سس متينة ولتوضيح الرساةل همام اكنت فهيي خالف اللسان تعد رس

آ كرث يقوم املرسل بتنظميها وفق آ سس وبىن موجودة واقعية ال مناط مقبوةل بياانت الصورة املعزوةل تبدو حامةل 

ىل  عالمة للعديد من ال فاكر واملعاين ولضبط املعىن املقرتح ترفق الصورة بنص مكتوب آ و شفوي آ و تضم اإ

.مرئية آ و تدرج مضن صور آ خرى
1

 

ن الصورة من آ ول الفنون البرصية اليت خلقت لغة جديدة اس تحوذت هبا عىل طاقة حاسة  وعليه فاإ

 .البرص، فاعتقلت مكوانته، وآ دائه، ووظيفته فغريت حياة العامل

 

 : الصورة كمنط للتواصل الاكرياكتريي-

وال راء واملعلومات عن طريق احلديث آ و االإشارة آ و  يعرف التواصل بأ نه عبارة عن تبادل ال فاكر

الكتابة، وهو نوع من العمل االإنساين اذلي حيدث ابس مترار، وغالبا ما يكون مرتبطا بكثري من ال نشطة 

.ال خرى
2

 

.الثابت آ ن القوة التواصلية آ و االتصالية للصورة معروفة من طرف امجليع
3

بوابكري عبد )وحسب  

رسال واس تقبال رموز ورسائل، سواء اكنت الرموز كتابية آ و لفظية آ و ( العزيز فاالتصال عبارة عن معلية اإ

                                                 
 .36-35، ص ص 2113، جمةل االإذاعات العربية، 2لية الصورة، عددنرص ادلين لعيايض، جام-1

 .12، ص 1985فرج الاكمل، تأ ثري وسائل االتصال، دار الفكر العريب، القاهرة، مرص، -2

3-Judith Lazar, cit, op, P86. 
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شفهية آ و غري شفهية آ و غري لفظية، حبيث يعب عهنا االتصال هو آ ساس التفاعل الثقايف والفين والاجامتعي 

ىل نشوء وخلق عالقات متنوعة يف خم  .تلف املواقف سواء اكن ذكل بني خشصني آ و آ كرثاذلي يؤدي اإ
1

 

والعمل الفين الاكرياكتريي هو من بني تكل الوسائل احملققة للتواصل فهو معل فين، شلك تعبريي، 

 .وفعل اتصايل تواصيل يربط الفنان آ و الرسام الاكرياكتريي بقارئ اجلريدة آ و املتلقي بشلك عام

عالمية  الشك آ ن الصورة الاكرياكتريية تشلك عالميا هاما الإعالم امجلاهري، فهيي مادة اإ حمتوى اإ

ىل املتلقي، وابختالف عن الصورة العادية بأ هنا تنقل  تعبريية ويه وس يةل تواصل واتصال لنقل الرساةل اإ

ىل جانب هذا لكه فاإن  الرساةل بقدر كبري من املبالغة والتشويه فهيي ترتاوح بني طرفني املرسل واملس تقبل، اإ

ذا توفرت عدد من العنارص هذه ال خرية الرمس ال اكرياكتريي فهو لغة برصية فعلية ميكهنا آ ن حتقق التواصل اإ

 :يف خمططه اللغوي اكل يت( جاكبسون)يه ذاهتا عنارص التواصل اليت يلخصها 

 

 

 

 .(Code)التشفري –(Contact)آ و ( الوس يةل)االتصال آ و االتواصل 

 

املرسل يف الفن الاكرياكتريي هو املصدر للرساةل آ و النقطة اليت تبدآ  عندها معلية التواصل واالتصال 

آ و غري ذكل
2

 وابلتايل فاإن الفن آ و الرمس الاكرياكتريي هو  

عداد الرمس الاكرياكتريي هو الفنان ذكل الشخص آ و املؤسسة االإعالمية اليت تقوم  بتكوين واإ

الاكرياكتريي اذلي يتفنن ويبدع يف ال شاكل واخلطوط وتنوعها ليك تكون الرساةل التواصلية مقدمة ( الرسام)

للجمهور عامة والنخبة الفنية خاصة وهو يف ذكل يؤثر ويتأ ثر يف حميطه وبيئته الاجامتعية وهو حماوال بذكل 
                                                 

ىل  17، من 436عبد العزيز بوابكري، اخلب الس بوعي، آ س بوعية جزائرية، العدد -1  .13، ص 2117جويلية  13اإ

 .29، ص 2116محمد س يد فهمي، تكنولوجيا االتصال يف اخلدمة الاجامتعية، املكتب اجلامعي احلديث، القاهرة، -2

 Contexteالمرجعالسياق

référant 

سلمر سالةر  سلإليهمتلقيمر   
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ة وعن طريق تشويه احلقيقة ابس تخدام تكل الرسائل والرسومات الهجائية الساخرة الكشف عن احلقيق

الرسومات الاكرياكتريية اليت . املضحكة الهزلية البس يطة يف الشلك واملضمون، والعميقة يف املعىن وال هداف

وجتربته حتتوهيا الصورة ختتلف يف القوة واالإحياء من قبل الفنان والرسام ال خر، وذكل حسب ذاكئه 

الشخصية واحمليطة وثقافته اليت نشأ  علهيا صاحهبا والقدرة االإبداعية اليت قد تتوفر عند بعض الفنانني يف اجملال 

 .الاكرياكتريي دون غريمه

آ هنا تمكن يف ( "حسن سلامين)ويف هذا التحديد عىل سبيل املثال خشصية الرسام الاكرياكتريي يقول 

هيا معهل وتتفاوت هذه القوانني بني فنان وآ خر وبصورة ضيقة بني لك معل وآ خر اختيار القوانني اليت يبين عل

".يقدمه الفنان نفسه
1

 

يف جريدة اخلب يقول ( آ يوب)ويف هذا الشأ ن يرى الفنان والرسام الاكرياكتريي اجلزائري املعروف 

 .صفاته القبيحةآ ن الرسام الاكرياكتريي حصفي يرمس الوجه ال خر اخلفي للمسؤول حبيث يركز عىل 

 

 منوذج اكرياكتريي مأ خوذ من احلامل الالكرتوين" 3"الشلك 

 

 

                                                 
 .11، ص 1967، دار الكتاب العريب للطباعة والنرش، القاهرة، (كيف تقرآ  الصورة)حسن سلامين، س يكولوجيا اخلطوط  -1
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ماكنيات وآ دوات  هذه الصفات يعتبها مكرآ ة عاكسة ذلكل املسؤول ذلا عىل هذا املرسل آ ن ميتكل اإ

كشف ورصد احلقائق خاصة العيوب، ومن بني تكل ال دوات ادلقة يف املالحظة والقدرة عىل التحليل 

وكذكل من خالل رؤية ال حداث ومعايشة الواقع يسخر خطوطه لتجس يد تكل املالحظات يف ادلقيق 

.رسوماته الهجائية املضحكة
1

وتمكن هممة الاكرياكتريي ودوره يف رصد ال حداث والواقع بريش ته الصغرية  

هو ذكل  وخطوطها البس يطة الراقية من حيث املعىن وامللمس البرصي ومن هنا فاإن املرسل الاكرياكتريي

االإنسان اذلي ميهتن حرفة الرمس الفين ليك يعب عن بعض املواقف وال حداث اليومية اليت يصادفها حبيث 

ىل امجلهور واعتبارها معل تواصيل فين تشكييل، ولكن ابالس تعانة بتكل الرسومات الساخرة  رسالها اإ يقوم ابإ

الفنان اذلي يعرف كيف يوصل رسالته عن وال شاكل واخلطوط البس يطة املفعمة ابحليوية والنشاط، وذكل 

 .تكل اخلطوط واالإشارات والتحويرات الفنية،

ىل - املتلقي هو االإنسان اذلي يتلقى هذه الرساةل ويقوم حبل رموزها وآ فاكرها ومعانهيا بغية التوصل اإ

ال خرية، واذلي يقوم تفسري حمتواها وفهم ما هو معب عنه يف تكل الصورة الاكرياكتريية ونعين به مجهور هذه 

بدراسة ومتعن وقراءة الصورة واس تخالص تكل الرسائل اليت حتتوهيا جيب آ ن يكون القارئ عىل دراية 

ابخللفية وهذا عن طريق املالحظة اجليدة اليت مهنا آ و بسبهبا رمسها الفنان الاكرياكتريي فأ فراد اجملمتع 

ىل نفس ال ش ياء ذكل ل ن املعىن يف آ ي يس تخلصون مجيعا نفس املعلومات مما يرنه حىت ولو اك نوا ينظرون اإ

لغة اكنت سواء لغة برصايت آ و لغة عرض آ و لغة الكم ليس يف اللكامت آ و ال حرف آ و اخلطوط آ و ال لوان 

.آ و الفراغات بل احلقيقة الاكمنة فينا حنن
2

 

                                                 
عالم واالتصال، اجلزائر، جوان كهينة سالم، الصحافة اجلزائرية املس ت-1  .65، ص 2114قةل، دراسة س مييولوجية لصحيفيت اخلب وليبيت، رساةل ماجس تري يف علوم االإ

براهمي امحلاش، مراجعة عبد الودود محمود العيل، املنظمة ا: فريد زمر، الصورة يف معلية االتصال-الإن زمر-2 لعربية للرتبية قراءهتا وتصمميها من آ جل التمنية، ترمجة خليل اإ

 .31، ص 1978والعلوم، 
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ىل آ ن املس تقبل يتلقى مجموع ادلالالت ا (Abrahem Moles)يقول آ براهام مولز ملكونة للرساةل اإ

.ويطبقها مع دالئل خمزنة يف فهرسه الشخيص وهنا تمت معلية االإدراك
1

 

.وجيب آ ال يقاس جناح معلية االتصال مبا يقدمه املرسل، ولكن مبا يقوم به املس تقبل سلوكيا
2

 

ماكنية توضيح الرساةل التضمينية يف الرمس الاكرياكتريي ويف آ ي  معلية فاملتلقي يعتب عنرصا هاما يف اإ

اّل مبتلقهيا  عالمية آ و اتصالية آ و تواصلية آ خرى، وتؤكد سوس يولوجيا االإعالم آ ن املادة االإعالمية ال تكمتل اإ اإ

.فاملرسل يرسل الرساةل لتحقيق آ هداف معينة والقارئ يقرآ  لتحقيق آ هداف آ خرى
3

 

 

 مأ خوذ من احلامل االإلكرتوين" آ يوب"اكرياكتريي لرسام اجلزائري " 4"منوذج 

 

 

 

 

                                                 
1-HifziTopuz, Caricature et société, collection medium (S.L) Maison Mame, P48. 

 .28، ص 2118سلوى عامثن الصديقي، هناء حاظ بدوي، العملية االتصالية رؤية نظرية وعلمية وواقعية، املكتب اجلامعي احلديث، االإسكندرية، مرص، -2

 .43، ص 1999، اجلزائر س نة 1خضور، االإعالم وال زمات، دار ال ايم، طآ ديب -3
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 :الرساةل الاكرياكتريية

ىل املس تقبل، آ و يه  احلديث عن الرساةل يه املوضوع آ و احملتوى اذلي يريد املرسل آ ن ينقهل اإ

ىل حتقيقها ومنه فهيي يف صلب املوضوع البحيث حبيث متثل لُْب الصورة  الهدف اذلي حيقق معلية االتصال اإ

يصاهل للجمهور، فهيي اجلزء التواصيل بني املرسل الاكرياكتريية حمل البحث وادلراسة وهو اذلي نريد  اإ

هنا متر عىل عدة مراحل آ مهها :واملس تقبل فتحقق تأ ثريات خمتلفة عىل متلقهيا والإجناز رساةل الاكرياكتريية فاإ
1

 

وفهيا يفكر ويس تلهم ويس تويح الرسام الاكرياكتريي ال فاكر احمليطة به يف جممتعه  :مرحةل التخطيط-آ  

ومعارفه، واحتاككه، وآ حياان عن طريق الصدفة، فيقوم ابلبحث والتخطيط ال ويل لبلورة بفعل اتصاالته 

 .الفكرة اليت شدت انتباهه فيعمل عىل حتديد آ هدافها

نتاج-ب ويه مرحةل التكوين والتصممي والتلوين فيضع فهيا الرسام الاكرياكتريي لك  :مرحةل االإ

ا يف آ شاكل وختطيطات ورموز لتحدد املواصفات املرغوب املعلومات اليت ختص نفس املوضوع ليمت حتضريه

ىل امجلهور الإحداث اس تجابة معينة  رسالها لعملية الطبع مث التوزيع اإ عدادها ال خري لها واإ فهيا الإنشاهئا ويكون اإ

 .فيه

 .مأ خوذ من احلامل االإلكرتوين" آ يوب " اكرياكتريي لرسام " 5" منوذج

 

 

                                                 
، رساةل ماجس تري يف "اخلب"و" اليوم"نشادي عبد الرحامن، ال بعاد الرمزية للصورة الاكرياكتريية يف الصحافة الوطنية، دراسة حتليلية س مييولوجية لامنذج من حصيفيت -1

 .61، ص 2112وان علوم االإعالم واالتصال، اجلزائر، شهر ج
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 : Moyensالوس يةل -

ىل املس تقبل والرسام الاكرياكتريي خيتار وس يةل معينة ويه القناة  اليت تنقل الرساةل من املرسل اإ

ىل امجلهور املتلقي لها واليت تمتثل يف اجلرائد، اجملالت، الكتب، وامللصقات خل، ويه اليت ...لمترير صورته اإ اإ

ىل املس تقبل متكن من حتقيق ال هداف اليت ينتظرها الفنان الاكرياكتريي من خالل نقل رسالته  .تكل اإ

 :Bloc Notesاملدونة-

منا يريد التعبري عن رآ ي آ و موقف  فالفنان الاكرياكتريي برمسه لتكل اخلطوط وال شاكل البس يطة اإ

معني ولكن بدون الترصحي عنه مبارشة فهو بتكل اخلطوط خيفي مدلوالت كثرية وامجلهور املتلقي لها هو اذلي 

ىل تفكيكها والتعرف علهيا والرسام الاكرياكتريي يس تعمل مدوانت لتبليغ رسائهل وهذه املدوانت . يسعى اإ

ىل آ خر فميكن آ ن تكون آ شاكال هندس ية، خطوطا، آ لواان، ولكهنا حتمل يف معقها دالالت  ختتلف من رسام اإ

ىل حتقيقه هو االإماكنية اليت ليه الفنان الاكرياكتريي اإ ال آ ن الهدف الوحيد اذلي يسعى اإ مهنا  كثرية ومتعددة اإ

ىل املعىن احلقيقي اذلي من آ جهل ينرشها الاكرياكتريي، ووصول  يس تطيع املتلقي لرسوماته فكها والوصول اإ

 .املتلقي لفهمها وفك رموزها يعين حتقيق العملية االتصالية التواصلية يف الصورة الاكرياكتريية

 :Référenceاملرجع -

ملعاش ال ين فالرصاعات، ال حداث، املشالك اليت الاكرياكتوري مرجعه الوحيد هو الواقع احلقيقي ا

مهنا يس تقى وينتج ويبتكر الرسام الاكرياكتريي آ فاكره واليت ميزهجا بثقافته وآ رائه وقناعته ]...[ يعيشها اجملمتع 

 .اليت يرتمجها هبذه الرسومات اليت حتيك الواقع احلقيقي لتكل اللحظة آ و الوقت املعاش
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 اكرياكتريي لرسام غامل من جريدة امجلهورية" 6" منوذج

 

 

 

 

 

 

ن توظيف فن الاكرياكتري يف العملية الفنية التواصلية االتصالية يف وسائل االإعالم مهنا اجلرائد  اإ

ىل يومنا هذا لكنه اليوم يواجه حتدايت  خصوصا اليت عرفت منذ القدمي بل ارتبط ارتباطا وثيقا ابالإعالم اإ

ا وآ ن الصور آ صبحت حتتل ماكنة آ وسع  خمتلفة، وآ صبحت يممم هممته آ كب وفعاليته آ كرث، واس هتالكه آ وسع س ِ

ىل اس تخداهما يف معاجلة اخلب، نقل الرآ ي والتوعية وحىت نقل  وآ صبحت هممهتا تتعدى حدود نقل اخلب اإ

ت الاجامتعية فالرمس امجلاليات، وآ حضى وآ مىس مس هتلكها ال حيدد ابل رايض وابل قالمي اجلغرافية، وال الفئا

الاكرياكتريي هو ال نسب لهذه ال نواع من الصور يف ميدان العمل، واليت تسهل ممارس ته والتحمك يف رمسه 

وحنته تقنيا، وذكل لبساطة الوسائل اليت يتطلهبا وتوفر املادة املس تعمةل يف الرتكيب، بقي فقط دور الفنان 

بداع هذه الصورة وحنهتا وهنا م ميكن لنا القول يف هذا ( الفرس)ي مربط اخليل ركز الانطالقة آ  الرسام يف اإ

عالمية فنية معارصة، فعاةل ولها وزن ثقيل يف الساحة  اجملال آ ن الصورة آ و الرمسة الاكرياكتريية وس يةل اإ

الوضعية االإعالمية، وذكل ل هنا تنقل وهجات النظر اخملتلفة اليت هبا حتاول توعية امجلهور املتلقي واس تدراك 

وكشف احلقيقة خاصة بعدما آ صبحت تس تعمل يف امليدان الس يايس، فهيي رمغ طابعها الهزيل الفاكيه اذلي 

ال آ هنا حتمل يف روافدها وطياهتا مواضيع حقيقية وجدية موثوقة وخطرية يف نفس الوقت فهذا . تتسم به اإ

ال آ نه يشلك سالحا الذعا يس تعمهل الفنانون لدلفاع عن حقوق  العمل الفين هو رمس رمغ بساطته اإ
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املس تضعفني يف ال رض واملواطنني، فتكل اخلطوط وال شاكل اليت تثري الضحك يف نفس ية متلقهيا حتمل يف 

غتيال الرسام الفلسطيين  ىل الهتلكة آ و الهالك ونعطي مثال عن اإ طياهتا معان معيقة ميكن آ ن تؤدي بصاحهبا اإ

ال دليال عىل ذكل بلك بساطة ميكن آ ن نقول عنه آ نه فن السخرية، فن املتعة، فن الرمز والغمز  انيج العيل اإ

 .والنقد، والتعرية وفن كشف احلقائق بأ مثةل فنية مرسومة بذاكء

 :Les Fonctions de la caricatureوظائف الاكرياكتري 

رسائل  كام ذكران سابقا آ ن الرمس الاكرياكتريي هو وس يةل اتصال وتواصل بطريقة فنية للتعبري وتبليغ

 :بطريقة هزلية بس يطة فهو بذكل يؤدي وظائف متعددة نذكر عىل سبيل املثال مهنا اكل يت

 :La Fonction de loisirالوظيفة الرتفهيية -1

ذ هو ابلرتفيه عن نفس ية امجلهور املتلقي عن طريق الرمس البس يط الهزيل واملشوق، اذلي يبعث يف  اإ

ن رد فعل املنتظر »" Michel Djofميشال جوف "هذا الصدد  نفس ية قارهئا الضحك والراحة، ويقول يف اإ

ىل الضحك «من املتلقي من خالل دالئل اخلطية املرسومة يه نوع من الضحك ادلاخيل ، فالناس مه حباجة اإ

 .يرحي االإنسان وهيدئه ويقمي اتصاال( لكود لوري)واذلي يقول 

 :La Fonction d'informationالوظيفة االإخبارية -2

خبار الناس ابحلدث وال وضاع يف خمتلف امليادين الاجامتعية والاقتصادية، والثقافية،  الهدف مهنا اإ

 ....الس ياس ية، العسكرية

 :La Fonction publicitaireالوظيفة االإشهارية -3

ىل االإشهار والرتوجي ليشء معني، واالإشهار فامي يعرف آ نه مجموعة من الوسائل التقنية  فهيي السعي اإ

قناعه برضورة اس تعامل خدمة معينة آ و اس هتالك منتوج معني فالاكرياكتري تس تعمل الإ  عالم امجلهور واإ خبار واإ

لهيا فالكثري من الالفتات  يتوىل هذه املهمة حبيث يقدم اخلدمة االإشهارية بعرض وتقدمي ال ش ياء، ودفع الناس اإ

 .وامللصقات االإشهارية حتمل رسومات اكرياكتريية
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 :La Fonction éducativeالوظيفة التعلميية-4

ن اس تعامل الاكرياكتري هنا خلدمة آ غراض تربوية تعلميية حمض اكإشهار عن التوعية ومبناس بة ال عياد  اإ

 .الوطنية وادلينية عندان يف اجلزائر

 : La Fonction artistique et esthétiqueالوظيفة الفنية -5

ن ال شاكل واخلطوط البس يطة لها قمية فنية وجاملية ر  اقية فالرمس الاكرياكتريي قبل لك يشء فن اإ

 M.Jممزي حيايك الطبيعة بطريقة خمتلفة عن ابيق الفنون، وميكن آ ن نقول آ ن وظائف الاكرياكتري يف وهجة نظر 

Friend Landالاكرياكتري هو فن اذلي يزين، ويعمل، يروي ويعمل، جيسد : "، اخلاصة ابلاكرياكتري يف قوهل

"اخليال ويوقظ الضمري
1

 

 منوذج اكرياكتري

 اكرياكتريي لرسام عامل من جريدة امجلهورية" 7" منوذج

 

 

 

                                                 
 .257-256، ص ص 2117، 2ساعد ساعد، فنيات التحرير الصحفي، دار اخلدلونية، اجلزائر، ط-1



الخطاب اإلعالمي الفني المعاصر            ثانيال فصلال

 142 

 :الصحفي الاكرياكتري

يندرج هذا الفن مضن فضاء تشكييل، ويس تعمل الفنان التشكييل فيه مفردات اللوحة وآ دواهتا اكلقمل 

التشكييل وقدراته حبيث واخلطوط وال لوان حبيث تتوفر دلى الرسام الاكرياكتريي مؤهالت الرمس الفين 

مهنا املكتوبة آ ي الورقية آ و الالكرتونية حبيث ( الصحافة)حيمل الكفاءة التواصلية واخلب يف ميدان االإعالم 

يعمل كيفية صياغة ال نواع الصحفية والتعامل مع املصادر املعلومة املؤهةل، ل نه جيمع بني همنيت الفن التشكييل 

بداعية والصحافة، قد مت تصنيف الاكر  ىل ( التعبريية)ياكتري مضن ال جناس االإعالمية، وخاصة ال نواع االإ اإ

".البورتريه آ و الصورة الصحفية والصورة الفوتوغرافية"جوار 
1

 

 :الاكرياكتري والعمود الصحفي

الاكرياكتري يتوفر عىل بعض رشوط العمود الصحفي، ومواصفاته حيث يس تعمل الفنان آ و الرسام 

يف السخرية والهتمك يف التشكيل حبيث يس تخدم االإجياز عب النصوص وقراءاته ليك يؤدي التشكييل آ سلوبه 

زاء املواضيع املشرتكة بيهنام اكلتعرض لترصحيات املسؤولني وسلواكهتم آ و حدث  الاكرياكتري وظيفة النقد اإ

ية يكشف فهيا حيث يعتب رساةل س ياس ية واجامتع »جديد حبيث يقوم هذا بعرض املفارقات داخل اجملمتع، 

.«الرسام الساخر آ خطاء الرؤساء، واحلاكم، ويفضح عيون اجملمتع
2

 

 :الاكرياكتري واملقال الافتتايح

ن تشبيه الاكرياكتري ابملقال الافتتايح من حيث تصدره آ حياان للصفحة ال وىل عب اجلريدة، للتعبري  اإ

زاء حدث ما بواسطة الرمس التشكييل حب  يث يشرتاكن كذكل يف توظيفها للخط عن موقفها االإيديوليجي اإ

الافتتايح اذلي حيدد الس ياسة التحريرية للجريدة املرتبطة ابملقوالت الفكرية ونظرايت السلطة الليبالية 

قليات الطبقية،  واملسؤولية الاجامتعية والثقافية، والاقتصادية والاشرتاكية حبيث تتصل هذه ابالنامتء ولل 

لعريق والساليل، والزناعات الس ياس ية ويبز الرسام التشكييل موقف اجلريدة يف والهوية ومسأ ةل الاختالف ا
                                                 

 .51، ص 1،2114محمد لعقاب، الصحفي الناحج، دار هومة، ط-1

 .82م، ص .ط، د.عبد العزيز سعيد الصويعي، فن صناعة الصحافة، املنشأ ة العامة للنرش والتوزيع، طرابلس، د-2
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هو وضع مشهد للحدث ال ين  Dessin de presseآ ساس رمس الصحافة »الس ياق ال ين للحدث ل ن 

.«بواسطة الاكرياكتري لشخصيات رمسية
1

 

 :الاكرياكتريي، ومعرض الصحف عب التلفزيون

ن اعامتد التلفزيون آ سلو  ب عرض الرسوم الاكرياكتريية عب شلك معرض الصحف عوض تقدمي اإ

ال خبار، والتقارير والافتتاحيات لهذا يقوم القامئ ابلبانمج ابختيار الرسوم املناس بة من خمتلف اجلرائد اليت 

تتناول موضوعا واحدا آ و عدة مواضيع يمت عرض الرسوم بواسطة آ نواع احلراكت واللقطات وكذكل حراكت 

مريا، وتزتامن مع تعليقات املقدم اذلي يصاحب لك رمس اكرياكتري جبمةل من القراءات والتعقيبات الاك

لهيا  والانتقادات وآ وجه الاختالف يف الرؤى، وحياول آ ال خيرج عن الس ياسة التحريرية للمؤسسة اليت ينمتي اإ

اةل آ و وهجة نظر عن لنقل رس»ويسعى ابلتلكيف لعرض هذه الرسوم املأ خوذة حسب املوضوع املطروح 

.«آ ش ياء آ و حوادث آ و مواقف وتمتزي ابملبالغة والرمزية حبيث يكون لها تأ ثري انفعايل
2

 

 :تكوين الرمس الاكرياكتريي

يتكون الرمس الاكرياكتريي من مفردات برصية، ولسانية تنسجم فامي بيهنا فيس تخدم الرسام آ و الفنان 

اللينة البس يطة، ويرمس ال شخاص، وال ش ياء يف وضعيات خمتلفة الاكرياكتريي القمل لوضع اخلطوط الفنية 

حسب نوع املواضيع، وخصوصية الرساةل، ويس تعمل آ سلوب السخرية والهتمك يف ذكل حيث يقوم بتغيري 

ىل خسرية معبة عن املوقف ومدها حنو  مالمح الوجوه وتقبيح صفاهتا احلقيقية بواسطة تغيري مالحمها احلقيقية اإ

 .ترصف يف اجلسد ويغر به فريمس بطوان مسينة وآ رجال طويةل وآ زايء مرقعة ورؤوسا كبرية احلجمال مام وي 

 

 

 
                                                 

1-Agnès, Ediction la Découverte, Manuel de journalisme, Yves Syoros, Paris, 2002, P314, P315. 

 .35، ص 1ط 1985آ محد زيك بدوي، معجم مصطلحات االإعالم، دار الكتاب املغري، -2
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من آ جل توفري نقاط الظل واالإضاءة، ( ال سود وال بيض)يس تعمل الاكرياكتريي القميتني اللونيتني 

راحة عني القارئ ويؤدي اللون وظيفة تقنية عب الرمس آ و وظيفة داللية تويح  وحتقيق البعد امجلايل للرمس واإ

ىل السخرية آ و الفقر آ و املاكنة الاجامتعية يف حدود س ياق املوضوع .اإ
1

 

 

خراج الاكرياكتري يف اجلريدة وحتريره  :اإ

من آ جل  "Photo Shop"يقوم اخملرج مبعاجلة الرمس الاكرياكتريي بواسطة برانمج الفوتوشوب 

اس بة وتكون اثبتة ويوضع الرمس يف منطقة برصية احلذف آ و االإضافة آ و التعليل مث خيصص هل صفحة من

، وخيتار هل اخملرج اجلهة السفىل آ و العليا آ و عىل (les colonnes)ترتكز عىل خانتني آ و ثالث آ و آ كرث 

طار للفصل بينه وبني املواد االإعالمية اجملاورة هل  .الميني آ و اليسار، ويبزه ابإ

فيوهجها حنو ال سفل مثال ملعاينة الرمس وقراءة النصوص يتحمك الاكرياكتري يف حركة عني القارئ، 

.املصاحبة هل، حيث يس تعمهل اخملرجون عىل آ ساس آ نه يندرج مضن البؤر البرصية اليت جتذب النظر
2

 

طار الرمس، والنصوص اجملاورة (les taches visuelles)من انحية القراء  ، توجد مسافة بني اإ

حبيث يتصدر الرمس الاكرياكتريي اجلريدة يف  "la gouttière"س ية تمتثل يف بياض يسمى ابللغة الفرن 

، ويقوم الرمس بنقل (املانشيت)الصفحة ال وىل، فيتجىل يف الصورة الرئيس ية آ سفل العنوان الرئييس ال ول 

املعلومة ال نية آ و التعرض للمواضيع احلالية بأ دوات النقد، والتقيمي وذكر ال خطاء بواسطة مفردات برصية 

اكخلطوط وال لوان واللقطات ويتطلب ذكل حضور الرسام الاكرياكتريي يف آ ماكن ال حداث ملعاينة التفاصيل 

ومعايشة املعلومات، ونقل الشهادات احلية
3

ىل  ، ويقوم حبضور الندوات الصحفية واملؤمترات ل جل الاس امتع اإ

                                                 
خراجه وحتريره يف اجلرائد، الصورة واالتصال، دورية حممكة، ج -1  .413، ص 4و3، العدد 1امعة وهران مغش يبنعمر، تكوين الاكرياكتري واإ

 .414مغش يبنعمر، مرجع سابق، ص -2

 .415مغش يبنعمر، نفس املرجع، ص -3
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يف خسرية غري متوقعة دلى القارئ التدخالت والاس تجواابت فيقوم بعد ذكل بصياغهتا يف مشاهد هتمكية و

 .آ و املتلقي

يؤكد بعض الفنانني املشهورين آ ن الرمس الاكرياكتريي ال يتوفر عىل النص املوجود يف بعض ال طر 

آ و الفقاعات اليت ترشح وحتلل املوضوع ويعلق عليه، وكذكل يتناول احلوارات والترصحيات املوجزة، ولكن 

ال يس تطيعون التخيل عنه مببر الس ياق اذلي يرمس عنه، ويرمس ( آ يوب يف جريدة اخلب)آ خرين مثل 

.هل
1

الرتكزي عىل ال ش ياء يف حياتك وجممتعك، واهامتمك ابلناس ملبسهم ومأ لكهم وترصفاهتم هو "وآ يضا حبمك 

الرافد ال سايس لعمكل يف فن الاكرياكتري دقق دامئا يف املفارقات بني الناس وقارن بني الناس، وجوههم، 

.مالبسهم، ترصفاهتمو 
2

 

حيث آ ن آ يوب مثال يرمس للعوام آ ي عامة الناس البسطاء اذلين يس تعىص علهيم فمهْم الرمس ومدلوهل 

ىل النص الاكرياكتري املنجز يف الس ياق ال ين حيدد الرسام ديكور الرمس ملعرفة الظرف  ذا مل يستند اإ ومعناه اإ

آ و البيت آ و املكتب آ و الشارع آ و احلّي ويبز ادليكور من املاكين والزماين املرتبط به املوضوع اكملدرسة 

خالل اس تعامل آ نواع اللقطات العامة واملتوسطة، واجملموعة، والعلوية، والسفلية، والصدرية وتؤدي لك لقطة 

دالء الشخصية للترصحيات وتس تعمل لقطة  وظيفهتا اخلاصة هبا، فيس تعمل اللقطة الصدرية املقربة يف وضعية اإ

 .وضد جمال من آ جل مشهد اللقاء واحلوار بني ال شخاصجمال 

ويف ال خري نقول آ ن الاكرياكتري اليوم حيظى ابهامتم كبري وجد معتب يف العديد من دول العامل 

املتحرّض والنايم ويف طريق المنو حبيث آ صبح يعتب آ كرث فأ كرث وس يةل كفاح فعاةل ضد خمتلف النقائص 

ذ حياول اليوم الفنانون اذلين يف ميدان الفن والسلبيات اليت تسود اجملمت عات العاملية واحمللية بشلك عام، اإ

الاكرياكتريي حبيث يصدرون آ عامهلم بصفة مس تقةل آ و اذلين يصدرون رسوماهتم خاصة يف الصحف املكتوبة 

ا لقطات رسيعة آ و تكون آ عامهلم مرآ ة عاكسة للواقع املعاش اذلي يقدمونه يف نكهة هزلية، مضحكة ليصنعوا مهن
                                                 

 .2112آ يوب، منشورات اخلب، ط  -1

 .24، ص 2، ط2112آ محد املغين، فن رمس الاكرياكتري، دار دمشق، -2
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حتتوي يف مساحهتا الصغرية وعنارصها اخملترصة عىل مضامني ذات دالالت بليغة، آ ساسها نقد السلبيات 

 .ورفض السلوكيات السيئة وكشف املتناقضات والظواهر اليت يرتتب عهنا الناجت الوخمي عىل اجملمتع

ن الرسوم الاكرياكتريية وما تقوم بفعهل وحتدثه من تكوين للرآ ي عالمية فعاةل ولها  اإ العام جيعلها وس يةل اإ

وزن ثقيل ذكل ل هنا تنقل وهجات النظر اخملتلفة اليت حتاول هبا توعية امجلهور واس تدراك الوضعية وكشف 

ال آ هنا حتمل يف طياهتا مواضيع  ال رسار غري الظاهر للعيان، ويه رمغ طابعها الهزيل الفاكيه اذلي تتسم به اإ

لوقت، ابعتباره فن من الفنون املعارصة يف ميدان االإعالم واالتصال قدرة هذا الفن جدية وخطرية يف نفس ا

خل كام نأ مل آ ن يكون التطرق لهذا العنرص الهام يف دراستنا هذه ابلقدر ...يف توجيه الرآ ي العام اجلزائري اإ

 .زائرالقليل ابالإضافة املعلومات البحثية حول موضوع الفن الاكرياكتريي يف العامل ويف اجل

والاكرياكتري فن من . العبد احلقيقي هو اذلي ال يس تطيع آ ن يعب عن رآ يه حبرية : يقول آ وساكر وايدل

ىل آ سلوب الكناية , فنون التعبري عن الرآ ي وقد يكون التعبري واحضا بيننا رصحيا وقد يبطن آ حياان آ و جينح اإ

ذا اكنت اللكمة بوح آ و تعبري عن مكنوانت ما , والتورية  والبيت الشعري قدرة فنية عىل , جيول يف النفس اإ

ن خطأ  واحدا من ريشة  رسام ساخر قد يفوق نصا آ دبيا آ و قصيدة هجاء الذعة, الريق االإحساس  .فاإ
1

 

 :و الفن التشكييل االإخراج الصحفيفن 

يعتب اخملرج الصحفي املهندس اذلي يقوم بعملية تصممي الصفحات، ويرشف عىل تنفيذها، وهو حلقة 

الوصل بني قسم التحرير واالإعلن من هجة وال قسام الفنية واملطبعية من هجة آ خرى، وهو يتوىخ يف معهل 

الصحيفة واملواد املعدة للنرش وال نباء املطلوب نرشها
2

خراج الصحيفة من  ، يف وقت آ صبحت معلية اإ

ل غراض آ ن جيمع بني العمليات الشاقة املعقدة، وآ صبح البد خملرج الصحيفة حىت يس تطيع حتقيق تكل ا

عطاء الصحيفة الوجه الصحفي للمعلومات  الثقافتني التصممي الصحفي وفنون الرتكيب وال لوان وكيفية اإ

والتكوين الفين من حيث اخلطوط وال لوان، ووضع ال ش ياء اليت تعطي الصحيفة نكهة فنية تشكيلية من 
                                                 

 5ص , 2112,الطبعة الثانية , دار دمشق للطباعة و النرش و التوزيع , فن رمس الاكرياكتري, آ محد املفيت 1

 .172، ص2119ط، .لؤي خليل، االإعالم الصحفي، دار آ سامة للنرش والتوزيع، عامن، د -2



الخطاب اإلعالمي الفني المعاصر            ثانيال فصلال

 147 

وين املوجود عىل الصفحة الرمقية للجرائد انحية ديكور وتصممي الصحيفة وتكويهنا داخل احلامل االإلكرت 

وآ ن يكون خبريا بنفس يه القارئ واملتصفح للجرائد سواء مهنا . والصحف املوجودة عىل احلامل االإلكرتوين

ويكون عىل دراية وخبة طويةل يف العمل الصحفي علامي مبختلف املراحل اليت مير هبا . املكتوبة آ و االإلكرتونية

نتاج الصحيفة وآ ن  حيسن تقومي ال خب واملوضوعات، وجييد اس تخدام الوحدات التيبوغرافية من حروف، اإ

وعناوين ورسوم وخوط وتوزيع هذه الوحدات يف تناسب فوق الفراغ الصفحة
1

. 

ىل املصمم الفين وهو جيمع بني الفن التشكييل والصحافة وجيب آ ن  واخملرج الصحفي آ قرب ما يكون اإ

 .بداع يف وقت قصري يتناسب مع ظروف معل الصحافة اليومية، دامئ البحثتتوافر دليه القدرة عىل االإ 

 :اخملرج اذلي يعمل عىل آ ساس دقيق وسلمي يس تعني عىل آ داء هممته بأ داتني وهام اكل يت

-Reقامئة بأ مه املوضوعات املطروحة حيث يقيد فهيا ال عداء وامس املوضوع وعنوانه، وامس املرجع  -1

Writer  اذلي قدمه، والوقت اذلي قدم فيه معهل الصحفي من مجيع النوايح من  تصممي وديكور ومعلية

 .فنية من انحية ال لوان واخلطوط املوضعة فيه

ىل عدد آ معدة مياثل عدد  -2 مناذج خالية مصغرة آ و ابحلجم احلقيقي للصفحات، وهذه الامنذج مقسمة اإ

ىل وحدات طويةل ميثل البوصات آ و الس نتميرتات ال معدة الصفحة احلقيقية، كام آ هنا مقسم ة رآ س يا من جانبهيا اإ

لهيا طول الصفحة، وهذه الصفحة مرتبة تنازليا يف آ حد اجلانبني تصاعداي يف اجلانب ال خر، حىت  اليت ينقسم اإ

2يسهل عىل اخملرج حتديد حزي املواد من آ عىل الصفحة آ و آ سفلها عىل السواء
. 

ىل غرفة التوضيب موحضا وبعد آ ن ينهتيي اخملرج م ن رمس مرشوعات الصفحات عىل مناذهجا يرسلها اإ

عىل لك منوذج رمق الصفحة واترخي اليوم
3

. 

                                                 
 .29، ص1984، 1طلعت هامم، مائة سؤال عن االإخراج الصحفي، دار الفرقان للنرش والتوزيع، عامن، ط -1

 .25طلعت هامم، مئة سؤال عن االإخراج الصحفي، مرجع س بق ذكرخ، ص -2

 .26طلعت هامم، املرجع نفسه، ص -3
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ن هممتنا آ ن جنعل املتصفح والقارئ يقرآ  الفقرت الثالثة ال وىل بني  ذا اكن اخملرجون يقولون اإ واإ

يف جعل القارئ يواصل قراءته  الرواية االإخبارية املنشورة، وبعد ذكل تبدآ  مسؤولية الاكتب الصحفي

وكذكل املوجودة داخل احلامل ( املطبوعة)للموضوع، آ ي تنهتيي مرحةل اجلذب اخلاريج لتبدآ  فاعلية املكتوبة 

ن عىل اخملرج آ ن يتسأ ل  :االإلكرتوين، فاإ

 آ مام لك عدد جديد من حصيفته، يطرح سؤال كيف تبز هطا املوضوع؟

بورتري، "وما يه دالالت اس تخدام الصور . القارئ؟وكيف جنعهل حيظى هبذه املاكنة دلى 

خل والعناوين الرئيس ية والفرعية؟ هذه ال س ئةل تقع يف مصمي معل اخملرج الصحفي ...اكرياكتري ويه " الفين"اإ

رضورية آ يضا للمحرر الصحفي اذلي جيب آ ن يعرف آ ين يذهب مقاهل آ و موضوعه عندما يكون آ صال خطيا 

اكتبة ومايه مراحل اليت يراه منشورا يف حصيفتهمكتواب بيده آ و بأ ةل ال
1

. 

وهكذا يتضح لنا آ ن اخملرج الصحف البد آ ن يكون هل ميول فين يف ادليكور والتصممي والفن 

 .التشكييل ل ن االإخراج الصحفي والفنان التشكييل لكهيام يمكل ال خر

وذكل وفقا للس ياسة االإخراجية وهذا تكون هل حاسة قوية لتقومي ال خبار، وتقديرها وحتديد ماكهنا، 

نتاج الصحفي، املكتوب واالإلكرتوين رشف رئيس التحرير املسؤول، كام ميتاز خببة واسعة بعملية االإ . وحتت اإ

واملرحاكت احلديثة ال خرى، فضال عن ذوق Googleوذكل عب احلامل واحملرك املوجود يف ال نرتنيت عب 

تشكيلية عامة وفن االإخراج الصحفي خاصة وحتقيق آ عىل مس توى فين تشكييل آ صيل تعززه دراسة الفنون ال 

 .يف يرس القراءة

 

 

 

                                                 
خبار ادلاخلية، جامعة اجلزائر،  -1 نقرائية االإعالمية للجرائد اليومية اجلزائرية، دراسة حتليلية آ سلوبية لل   .144، ص2117احلاج عيىس سعيدات، االإ
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 :االإخراج الصحفي بني الوظيفة وامجلال 

خراج حصفة ختلو من  ىل اإ يرى البعض من الناس آ ن العناية ابلناحية الوظيفية قبل غريها قد يؤدي اإ

 .امجلال وال انقة

خراج الصحفي،  ن ال مهية الوظيفية لالإ ترتبط آ مههتا يف االإخراج الصحفي وظيفيا جبوانب عدة ذات اإ

ارتباط وثيق بوظيفة الصحافة، وبدور االإخراج يف التعبري عن جانب الشلك اذلي تقدم به املضامني 

الصحفية، فاملضامني الصحفية املقدمة ليست العامل الوحيد جلذب القراء حنو حصف معينة بقدرما آ صبحت 

مني مبا تشمل عليه من حسن الطباعة وجوده االإخراج الصحفي القامئ عىل حسن طريقة تقدمي هذه املضا

اختيار العنارص الطبيعية، وجامل توزيع الوحدات اليت تتكون مهنا الصفحات متثل عامال همام يسهم يف جذب 

عارصة آ ن القراء وزايدة ارتباطهم ابلصحف وتبعا لهذا الاجتاه فقد آ ثبتت العديد من ادلراسات احلديثة وامل

يصال املعلومات من خالل قدرهتا عىل جذب  خراجا جيدا تعد آ قوى من غريها يف اإ الصحف العرصية اخملرجة اإ

متاع مقارنة ابلصحف التقليدية غري جذابة وغري مشوقة آ يضا وهو ما يشري  الانتباه القراء نظرا ملا تمتتع به من اإ

ىل الارتباط الكبري بني درجات تفضيل القراء، وبني التصاممي اجليدة للصحف، حىت يعد التصممي اجليد من  اإ

من هنا فاالإخراج الصحفي اجليد يسهم يف . املتغريات الرئيس ية املؤثرة يف درحات تفصيل القراء لهذه الصحف

نتاهجا، وذكل يف اس تجابة اتمة لدلور  ا من العمل يف جمال اإ قبال القراء عىل الصحف بصفته جزءا ازدايد اإ

ىل تقدمي خدمة حصفية تس تجيب مجلهور القراءالرئييس للصحاف ة ابعتبار مسؤولياهتا االإعالمية الهادفة اإ
1

. 

لقد شهدت الساحة االإعالمية يف الس نوات ال خرية املاضية تنافسا كبريا بني الصحف املكتوبة 

ومن  وابذلات يف عقد الس تينيات والس بعينيات من جراء تزايد آ عداد الصحف املنشأ ة مهنا حديثا من هجة

جراء التطورات التكنولوجيا الهائةل اليت شهدها العامل وشهدهتا وسائل االإعالم والتواصل االإلكرتونية واليت 

تتوافر عىل مغرايت اتصالية عديدة، من هجة آ خرى، ال مر اذلي انعكس عىل صناعة الصحافة املكتوبة يف 

                                                 
 .89، ص1998، 1العزيز، االإخراج الصحفي، آ مهيته واجتاهاته احلديثة، مكتبة العبياكن، الرايض، اململكة العربية السعودية، طفهد بن عبد  -1



الخطاب اإلعالمي الفني المعاصر            ثانيال فصلال

 150 

ال سايس ملدى جناح املتطلبات  شلك هتديدات القتصادها تبعا لهبوط مداخيل الصحف، ويه املقوم

ىل تأ ثري اخنفاض آ رقام التوزيع عىل  ضافة اإ املتعاظمة لهذه الصناعة، نظرا لقةل عائدات التوزيع من انحية، اإ

عائدات االإعالانت االإشهارية من انحية آ خرى، نس بة الرتفاع متطلبات التشغيل من ال الت الطابعة، الورق 

خل...وال خبار، ال جور  .اإ

 

خراج   :الصفحة ال وىل والتكنولوجيا الصحيفة اجلديدةاإ

خراج الصفحة ال وىل يف الصحافة املعارصة العديد من التطورات تبعا لتأ ثري عوامل تطور  شهد اإ

االإخراج الصحفي، فقط آ اتحت التطورات الهائةل يف تكنولوجيا التواصل واالتصال للمخرجني الصحفيني 

نتاج الصحيفة اليومية، اكن آ حداث التقنيات يف جمال النرش االإلكرت  وين والطباعة، ففي ظل المنط التقليدي الإ

تنفيذ العمليات االإخراجية اخملتلفة يمت عادة بوسائل تقليدية تس تغرق هجدا ووقتا، فقد اكنت العديد من 

ييك آ و يف املعاجلات االإخراجية يمت حتديدها من قبل اكتبة التحرير اذلي يقوم بتنفيذها يف غرفة التصوير املياكن 

مرحةل املونتاج والتوضيب
1

عداد ال شاكل .  وقد تبلورت التطورات يف شلك ظهور اجتاهات حديثة يف جمال اإ

 .والتصاممي ال ساس للصفحات وفقا ملا يأ يت

اس تخدام صفحة آ وىل بديةل، يمت يف هذا الاجتاه العمل عىل آ ن تكون للصحيفة صفحتان آ وليتان  -1

 :جتاه آ ربع حاالت ويه اكل يترئيس ية وبديةل، ولهذا الا

 ختصيص الصفحة ال وىل لوحدة طباعة هامة جدا وممزية -آ   

 .ختصيص الصفحة ال وىل لل خبار العاملية الهامة -ب 

 .ختصيص ال وىل لل خبار اجلادة املهمة -ج 

 (.آ سلوب امللصق)تصممي الصفحة ال وىل عىل شلك عالف جمةل  -د 

                                                 
 .95، ص1991ط، .محمود عمل ادلين، تكنولوجيا املعلومات وصناعة االتصال امجلاهريي، د -1
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ييل من انحية التصممي وادليكور واخلط ومن هنا نقول آ ن االإخراج الصحفي هو معل فين تشك 

خل معل تاكميل بني االإخراج والفن التشكييل...والتوازن  .اإ



خراج الصحفي  ال سس العامة لالإ

ن ال سس الفنية الصحفية وحدة تاكملية تتجانس وتتعاون لك عنارصها لتبدع لنا معال فنيا  اإ

ىل نفس القراء آ ال وهو الصحيفة آ و  اجملةل، وال ميكن آ ن يتحقق الفن الصحفي ابلتحرير وحده، متاكمال، حمببا اإ

آ و ابلصور وحدها، لكن تصممي الصفحات وطريقة عرض املوضوعات وآ ساليب تنظمي املواد الصحفية جزءا 

ممكال للفن الصحفي، وتوجد عالقة قوية بني املعىن آ و املضمون يف التحرير الصحفي
1

. 

 :ال سس الصحفية لفن االإخراج الصحفي -آ  

خراج بتقومي ال خبار واملوضوعات، ودراسة آ ساليهبا، وتقدير القمية  تمكن ال سس الصحفية لفن اإ

النفس ية لها، ويف الصحف ال جنبية خباء يف تذوق ال خبار تلقي عىل كواهلهم هذه املسؤوليات، كام يقوم 

را هو ال خر يف هذا الفن ل ن هبذه املهمة سكرتري التحرير املركزي، ولكن اخملرج الصحفي البد آ ن يكون قدي

العالقة بني فن التحرير وفن االإخراج اكلعالقة بني املضمون والشلك يف خمتلف الفنون
2

. 

متاع، فاإن  عالم وتثقيف وتسلية واإ ىل كوهنا آ داة اإ الصحافة اليوم آ صبحت آ داة تأ ثري وتوجيه ابالإضافة اإ

صدار الصحف يولون آ مهية ابلغة التفاق اخل ب مع س ياسة الصحيفة، فقد تكون اخلب مش متال القامئني عىل اإ

عىل لك الرشوط الصحيفة، ورمغ ذكل يضعه اخملرج الصحفي عىل مساحة صغرية مزنوية، ل نه ال يتفق مع 

3س ياسة الصحيفة اليت يعمل هبا والعكس حصيح آ يضا
. 

 

                                                 
مبايب، االإعالم الرتبوي املقروء يف املؤسسة  -1  .215، ص2118واملسابقات، العمل واالإميان للنرش والتوزيعن دسوق، ..االإخراج..التعلميية، التحريرعيل اإ

 .13، ص1984، 1طلعت هامم، مائة سؤال عن االإخراج الصحفي، دار الفرقان للنرش والتوزيع، عامن، ط -2

ىل االإخراج الصحفي والطباعة، مرجع س بق ذكره، ص -3  .32آ رشف فهمي خوخة، املدخل اإ
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 :ال سس النفس ية لفن االإخراج -ب

ن الفن الصحفي يعمتد عىل العالقة الوثيقة بني الصحيفة والقراء، وقد يالحظ الباحثون الصحفيون  اإ

ىل آ خر، فقد ازداد شغف الناس مثال ابلعلوم والفنون احلديثة آ ن حماور امليول تتطور من عرص اإ
1

من . 

الطبيعي آ ن تتأ ثر الصحافة بعمل النفس احلديث وتنتفع بأ حباثه ونتاجئه، كام تأ ثرت به سائر العلوم والفنون 

افة احلديثة يف حتريرها عىل آ سس نفس ية ودراسات جتريبية هامة، ومادامت الصحيفة ال خرى، وتقوم الصح

وس يةل للتأ ثري يف القارئ فال بد من دراسة نفس ية لهذا القارئ لنجاح معلية التأ ثري، وآ مه العوامل النفس ية 

يه
2

ىل التجديد يف املوضوعات الصحفية واالإخراج، ولكن الش يوخ ال   يطيقون هذا السن، فالس باب مييل اإ

االإخراجية ويرون " البدع"التجديد ويفضلون عادة االإخراج التقليدي احملافظ، ومه ال ينظرون بعني الاحرتام 

آ كب دليل عىل الوقار وال مانة، وغين عن البيان آ ن الش باب هلم  -عىل قدمه-آ ن االإخراج العمودي الرآ يس 

عىل اجتاهات الرآ ي ال خر . ر وال لوان اعامتدا كبريالوهنم اخلاص يف االإخراج الصحفي اذلي يعمتد عىل الصو 

والبد من العناية بدراسة الاجتاهات العامة لقراءة الصحيفة حبيث يمتىش مضمون التحرير وفن االإخراج مع 

. هذه الاجتاهات، وينبغي آ يضا آ ن تتكرر معلية القياس لهذه الاجتاهات وتعديل اخلطة االإخراجية بناء علهيا

وكذكل اس تخدام ال لوان يف الصحافة يه من آ مه املوضوعات اليت . القراء وكذكل العادات القرائيةمهنا آ ذواق 

تدرس دراسة نفس ية مفن الثابت آ ن ال لوان تثري انتباه القراء، وختلق آ ثرا حمببا ل ول وهةل، وعندما تس تعمل 

آ خرى آ ن االإرساف يف اس تعامل  يف االإعالانت تكس هبا جامال وتقوي التعبري الواقعي، ولكننا جند من هجة

ىل عكس الغرض املنشود  .ال لوان يؤدي اإ

براز، وبذكل تنعدم قمية التلوين، وميكن القول بأ ن  وقد آ ثبتت آ ن ازدحام ال لوان يقلل من التباين واالإ

 .االإرساف يف ال لوان جيعل الطباعة السوداء آ كرث لفتا للنظر

                                                 
 .214عيل امبايب، االإعالم الرتبوي يف املؤسسة التعملميية، مرجع س بق ذكره، ص -1

 .31، ص1985زكراي فكري، االإخراج الصحفي، دار العريب للنرش والتوزيع، القاهرة،  -2
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 العناوين املثرية وغريها يكون آ ش به ابالإزعاج والصخب، وقد وجد آ يضا آ ن اس تعامل ال لوان بكرثة يف

براز آ و ادلالةل، ويعين اخملرج  منا لالإ واخملرج الصحفي الناحج ال يس تعمل ال لوان لغرض االإاثرة يف ذاهتا، واإ

لوان فهو يعمل مثال آ ن ال لوان امحلراء والبتقالية تمُن عن معاين ادلفء وال عاطفة كذكل ابالرتباطات النفس ية لل 

ىل الزرقة،  واحلرب واخلطر وغريها، آ ما ال لوان الزرقاء فمتممِنُ عن الهدوء والسكون والبودة، فاملاء لونه مائل اإ

، وال لوان ال رجوانية عن اخلصوبة والرخاء، ولكن ال ينبغي آ ن يعتب اخملرج "السحاب"وكذكل الغيوم 

 .م بتجربة، وخيتب بنفسهالصحفي هذه الارتباطات قوانني قاطعة بل البد آ ن يقو 

 

 :ال سس الفزييولوجية لفن االإخراج الصحفي -ج

ىل مرئيات دامئة يف مدى زاوية مقدارها  ن اس تقبال نظران اإ ننا ال ° 181اإ درجة تقريبا ومع ذكل فاإ

ال يف ثالث درجات فقط وذكل بسبب التكوين الترشحيي لش بكية العني 1نس تطيع حتديد الرؤية بدقة اإ
 ،

ىل الضوء يك نرى ال ش ياء عىل حقيقهتا بوضوح، وتتسع حدقة العني آ و تضيق وفقا لمكية وحتتاج  العني اإ

كام هو احلال يف عدسة الاكمريا متاما، واليت ميكن .. الضوء املطلوب دخولها للعني يك نرى، ويك ترى ال ش ياء

لهيا يك تمتكن من التقاط الصور عىل حنو س  .لميالتحمك يف مكية الضوء املندفع اإ

خالصة القول آ ن اخملرج الصحفي يعتب فنان يف معلية التصممي فهو همندس حبيث يقوم بعملية 

التصممي لصفحات اجلرائد ويرشف عىل معلية التنفيذ وهو حلقة الوصل بني قسم التحرير واالإعالن من هجة 

ع الشلك يف لك عدد ال قسام الفنية واملطبعة من هجة آ خرى، وهو يتوىخ يف معهل وحدة ال سلوب، وتنو 

من آ عداد الصحيفة مبا يتفق مع س ياسة الصحيفة واملواد املعدة للنرش وال نباء املطلوب نرشها
2

يف وقت . 

آ صبحت معلية االإخراج الصحيفة من العمليات الشاقة واملعقدة وآ صبح ال خملرج الصحيفة حىت يس تطيع 

ن، وآ ن يكون خبريا بنفس ية القارئ، وآ ن يكون حتقيق تكل ال غراض آ ن جيمع بني الثقافتني الصحيفة والف
                                                 

 .29زكراي فكري، االإخراج الصحفي، مرجع س بق ذكره، ص -1

 .172، ص2119ط، .يع، ال ردن، بلؤي خليل، االإعالم الصحفي، دار آ سامة للنرش والتوز -2
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نتاج الصحيفة املكتوبة آ و الصحيفة  طويل الصب عىل العمل الصحفي، علامي مبختلف املراحل اليت مير هبا اإ

االإلكرتونية وآ ن حيس تقومي ال خبار واملوضوعات جييد اس تخدام الوحدات التيبوغرافية من حروف وعناوين 

ه الوحدات يف تناسب فوق فراغ الصفحةورسوم وخطوط، وتوزيع هذ
1

واخملرج الصحفي آ قرب ما يكون . 

ىل املصمم الفين آ و الفنان التشكييل، وهو جيمع بني الفن والصحافة، وجيب آ ن تتوافر دليه القدرة عىل  اإ

 .االإبداع يف وقت قصري يتناسب مع ظروف معل الصحافة اليومية املكتوبة آ و املواقع الصحفية االإلكرتونية

  

                                                 
 .29طلعت هامم، مرجع س بق ذكره، ص -1
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 آ سلوب التنس يق واملتوازن( آ  

اذلي يسعى حلفظ التناسب عىل الصفحة وذكل بتحقيق التوازن بني جانبني، فتوضع عناوين 

 (.3)متساوية جحام ونوعا عىل جانيب الصحفة املتقابلني شلك 

 

 يوحض حتقيق آ سلوب التنيس املتوازن( 3)شلك 
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 :آ سلوب التضاد والتوازن ( ب

التوازن يف تنس يق الصفحة دون مراعاة النسب اخملتلفة، وهدف اخملرج هو وهو آ سلوب يراعي 

موازنة البؤر الرئيس ية، حيث يوضع العنوان املمتد عىل معودين والصورة املنشورة عىل معود يف وضع متجاور 

احلاةل ليحفظا التوازن مع العنوان الضخم اذلي يكون قد وضع يف اجلانب املقابل للعناوين والصور، ويف هذه 

 (.4)ياكد يكون نصف الصفحة ال يرس بنفس ثقل النصف ال مين شلك 

 

 يوحض حتقيق التضاد والتوازن( 4)شلك 
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 :آ سلوب التنس يق املنصب عىل ركن واحد يف الصفحة( ج

ىل الركن العلوي من يسار الصفحة، فيدرج فيه محيع  يف العادة يوجه اخملرج الصحفي اهامتمه اإ

الهامة حىت تكون العناوين واحضة للقارئ عند مشاهدهتا للصحيفة يف حمالت توزيع الرواايت ال خبارية 

الصحف، ويف هذه احلاةل تتضاء آ مهية ال معدة ال ربعة ال وىل يف الصفحة، كام آ ن القسم ال سفل من الصفحة 

 (.5)ال حيتوي عىل يشء من النصوص ال خبارية الهامة، شلك 

 

 نس يق املنصب عىل ركن واحد يف الصفحةيوحض تطبيق آ سلوب الت ( 5)شلك 
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 :آ سلوب التنس يق اجملزآ  ( د

وهو هذا ال سلوب ال يراعي اخملرج الصحفي نظاما معينا، بل حياول الابتعاد عن حتقيق التناسب، 

حيث ينوع يف العناوين عىل نطاق واسع، ويمت اختيار مجيع العناوين عىل الصفحة من ال حرف السميكة 

ابلتايل التنس يق اجملزء تنس يقا آ ش به ابلسريكالسوداءن ليصبح 
1

 (6)، شلك 

 

 يوحض حتقيق آ سلوب التنس يق اجملزآ  ( 6)شلك 

 

                                                 
ىل ص 397، مرجع سابق، من ص(Stanely Jonson)س تانيل جونسون  -1  .399اإ
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 التواصلية للصورة الفنية  املنظومة: املبحث ال ول

ن الالكم عن الصورة بصفة عامة يقت ي احلديث عن عالقة هذا الاكئن ببعض املفاهمي املتباعدة  اإ

لتعبري خمتلف املفردات احلياتية ومصطلحاهتا، وااصطالحيّا، حيث تشلك الصورة الفنية اليت ميكن آ ن تضم 

عهنا بطريقة علمية جاملية فنية، عب آ ليات العرض البرصي سواءا اكن تشكيليا آ و عرض مرسيح فاقرتان 

ىل آ ن تصبح نسقاا  مفهوم الصورة ابملصطلحات االتصالية والتواصلية، جعلت من الصورةظاهرة تتجه اإ

عالميا –ثقافيا –عيااجامت)مشوليا، تنخرط فيه لك الكياانت، وختضع لهمينته املتعددة ال وجه  –اإ

خل...س ياس يا وعندما يكون العامل عبارة عن حلقة اتصالية تشلك الصورة منظومة تواصلية بلك ما تش متل (. اإ

عليه من آ ليات ومفاهمي ولعل ال مر اذلي حدث يف الس نوات ال خرية من القرن املايض يف جماالت الصورة 

ىل منطقة الغرص»هو «الانتقال من منطقة العرض اإ
1

يف الاجتاهات الثقافية بشلك خاص من ذكل آ ثر وقد، 

ىل ثقافة الصورة خفطاب الصورة كام يرى  حيتوي عىل جانبني متعارضني »" جاك لوك"خالل اللجوء اإ

ن احتالل  ومتاكملني  هام اجلانب ادلاليل، آ ي ما يقال، واجلانب امجلايل آ ي ما يتضمنه اخلطاب، ومن هنا فاإ

برشي آ مه من اللكمة، وقد اكنت آ حد نتاجئ تقدم االتصال وآ حداث التواصل ويفضل الصورة ماكنة التواصل ال 

«هذا التطور من خالل قنوات، وش باكت االتصال آ صبحت الصورة املفتاح السحري للنظام الثقايف اجلديد
2

 

ذ تشلك جممتعة بنية داللية  ن الصورة عبارة عن رموز برصية آ لوان، آ شاكل، وحراكت آ صوات اإ اإ

يصال ما حتمهل من معاين، فهيي لغة عاملية ووس يةل اتصالية، وهذا ما آ ثبتته ادلراسات اخملتلفة يف قادرة  عىل اإ

البرصية الس امي، وآ ن التفكري ابلصورة يرتبط مبا يسمى التفكري البرصي اذلي يعتب فهم العامل املنظومات جمال 

 .اصل يف آ ن واحدمن خالل لغة الشلك والصورة بغية تطوير همارات االتصال والتو 

                                                 
دار جمدالوي للنرش،  مىن عبد هللا، اس تخدام الصورة يف تغطية العدوان االإرسائييل عىل لبنان، جمةل تصدر عن مؤمتر فيالدلفيا ادلويل يف االإعالم، واالتصال،-1

 . 173، ص 2118ال ردن، 

 .199، ص2115، 1جامنة شومان، االإعالم، وثقافة الصورة، لكية االإعالم والتوثيق، بريوت،لبنان، ط-2
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وتعد املفاهمي اليت طرحت حتديدات حول معىن االتصال ومعىن التواصل وهذا بتعدد : مفهوهما

ذ سامه عدد كبري من العلوم السلوكية، والاجامتعية  املدارس العلمية والفكرية للباحثني يف هذا اجملال اإ

ثراء مفهوم االتص " اكرل هوفالند"ال والتواصل، يعرف واللغوية، وعمل الاجامتع والنفس والس ياسة يف اإ

"Carle Hovland" القامئ ابالتصال )العملية اليت ينتقل مبقتضاها الفرد »االتصال والتواصل بوصفهام

«(مس تقبيل الرساةل)ليك يبدل سلوك ال فراد ال خرين ( عادة رموز لغوية)منهبات ( والتواصل
1

، كام يعرف 

ىل آ ن تتحقق املشاركة بيهنام يف اخلبة االتصال والتواصل عىل آ نه معلية تفاعل  .بني طرفني اإ

 (القناة)الوس يةل 

ىل املس تقبل، وختتلف  ن الوس يةل تعرف عىل آ هنا آ داة اليت بواسطهتا يمت نقل الرساةل من املرسل اإ اإ

الوس يةل ابختالف وس يةل االتصال والتواصل ومس توى االتصال والتواصل حبيث نؤكد هنا عىل وس يةل 

هنا حتتل ركنا آ ساس يا االتصال  » والتواصل فهيي رضورية، وال ميكن آ ن تمت يف غياهبا العملية االتصالية، اإ

.«ليست اثنوية آ و كاملية فال ميكن آ ن يمت االتصال والتواصل بني خشصني دون لغة للتفامه
2

 

ىل ظاهرة هممة تتعلق بوسائل االتصال والتواصل  ن الوس يةل اإ ( الصورة)جتدر االإشارة يف هذا املقام اإ

ىل الصورة ابعتبارها رساةل برصية تقدم الكثري من اخلبات  ذا نظران اإ تؤثر تأ ثريا كبريا عىل الرساةل املنشودة، واإ

اليت تشلك اذلوق الفين آ و غري الفين للمجمتع عىل آ ساس اذلوق حلقة اتصال وتواصل بني الصورة واملتلقي 

ن التواصل مبفهومه الواسع هو معلية يمت بواس طهتا نقل املعلومات آ و املهارات آ و امليول آ و القمي من فرد اإ

دراك  رادية وهو مظهر من مظاهر اإ ىل مجموعة، فهو معلية اإ ىل جامعة آ و من مجموعة اإ ل خر، آ و من فرد اإ

االإنسان لفرديته، واجملمتع اذلي يعيش فيه مس تخدما مجيع حواسه ومداركه وقدراته اذلهنية واجلسمية فهو 

ايرسل ويس تقب  .ل معا

                                                 
 .111، ص 2111محمد س يد فهمي، تكنولوجيا االتصال يف اخلدمة الاجامتعية، املكتب اجلامعي احلديث، االإسكندرية، مرص، -1

2-Jacquelender Vie, théâtre et pratique du Marketing, Dallzgestian paris, 2004, P 363. 
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ردود ( مرسل ومتلقي)حبيث آ ن هل آ راكن تواصلية مهنا املرسل، والرساةل واملس تقبل والاس تجابة 

 .ال صداء آ و التغذية الراجعة

 آ راكن االتصال والتواصل

 émetteur: املرسل-

يقصد به املنشئ آ و املصدر يف العملية االتصالية والتواصلية، وقد يكون املرسل فردا آ و جامعة، 

بد من القول بأ ن معلييت االإرسال، والتلقي معليتان جيهتد فهيام املرسل واملتلقي عىل حد سواء للحصول وال

عىل آ فضل تشكيل لغوي للتعبري عن املعاين، واملضامني يف الرسائل التواصلية االتصالية املتبادةل بيهنام، 

لتحقيق آ هداف  ىل املتلقييشلك رساةل حيملها خشص معينا مث يقوم ببهثا اإ »فاملرسل آ و املصدر 

«يقصدها
1

ىل منظومة من الرموز  ولعل الصورة يه صيغة تعبريية قد تكون مصدرا حيول احملتوى، املعاين اإ

اللفظية، وغري اللفظية، كام هو ال مر يف الصورة البرصية التلفزيونية، والسيامنئية، واملرسحية والعرض 

يزتاوج لك من عنرصي »البرصي السمعي املريئ، و حيث يتاكمل اخلطاب. التشكييل يف آ روقة العرض

الصوت، والصورة فيصبح للك تشكيل برصي مسعي يعززه ويسانده ويقويه من حيث الناحية 

.«ادلرامية
2

ن مجمل الرموز يف هذا النوع من وسائل التواصل ال تية رموز –رموز صوتية : وعىل العموم فاإ

 .رموز صورية اثبتة–رموز برصية –حركية 

 Message:ساةلالر -

ىل املس تقبل، آ و يه الهدف اذلي  ن الرساةليه املوضوع آ و احملتوى اذلي يريد املرسل آ ن ينقهل اإ اإ

ذا ما اكنت الرساةل قد حققت مقصدها االتصايل ىل حتقيقه، وملعرفة اإ ينبغي »التواصيل هتدف معلية التواصل اإ

السلوك الهدف املنشود، نقول بأ ن الرساةل  آ ن نبرص ذكل يف نوع السلوك اذلي تؤديه املس تقبل، فاإذا طابق

                                                 
 .133صاحل خليل آ بو اصبع، االتصال امجلاهريي، ص -1

 .164، ص 2118، 1يد شاكر، الفنون البرصية، وعبقرية االإدراك، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، مرص، طعبد امحل -2
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«قد حققت الهدف
1

حبيث تتوقف فاعلية االتصال عىل احلجم االإجاميل للمعلومات املتضمنة يف الرساةل، 

 .ومس توى هذه املعلومات من حيث البساطة والتعقيد

مل لغة مركبة لعل هذه السمة يه من آ برز ما ميزي الصورة الفنية بلك آ نواعها الس امي الصورة اليت حت

آ ن الصورة »حيث يعمل لك عنرص تعبريي نوعي عىل الرتابط العضوي بينه، وبني العنرص ال خر مع اعتبار 

يه الوس يط املطلق ل هنا بال شك ليست العنرص املهمين حفسب، بل آ يضا العنرص اذلي تتجىل فيه حقيقة 

«اههيا قوة يف مجيع وسائل االتصال ال خرالوس يط فمينحه املعىن، والنظام، كام مينحه القوة اليت ال تض
2

وجتدر  

ىل آ ن الصورة الفنية حتمل الرساةل مشفرة برموز خمتلفة حيث ال ميكن آ ن حتقق  االإشارة يف هذا املقام اإ

نتاج لبنة  اّل ابلرتابط والالتحام العضوي بني مجمل هذه الرموز واليت تعمل عىل اإ وظيفهتا االتصالية التواصلية اإ

نتاج معىن ومضمون اتصالية قا فال قمية لهذه البىن متجزئة ومس تقةل عن بعضها البعض، ل ن »درة عىل اإ

«طبيعة الوس يط ال تقبل ذكل
3

، وحىت ال يطغى هذا التكنيك ورموزه عىل احلقيقة، ويعدل مهنا اس تخدمت 

املعقدة، من هنا ميكن السيامن التسجيلية التعليق عىل الفيمل حىت ال تذهب احلقيقة، وتضيع وسط هذه الرموز 

ذا اكنت اللغة يه مجموعة من الرموز اللغوية اليت تعب عن آ ش ياء وفقا لقواعد  لنا آ ن نس تخلص مما س بق آ نه اإ

شارات آ و حروف كتابية آ و صوتية متفق علهيا بني آ فراد جامعة واحدة،  اثبتة بواسطة آ صوات آ و آ نغام آ و اإ

دراكنافهيي تعطي انطباعا خاصا آ ي جيب آ ن تعطي دال وملا اكنت الصورة ميكن . "ةل وانطباعا خاصا يؤثر يف اإ

نسانية فميكن القول آ ن  آ ن تدل عىل يشء آ ي تعلن عن خب آ و معلومة معينة س ياس ية آ و اجامتعية آ و اإ

:"الصورة الواحدة حتتوي عىل نوعني آ ساس يني من الرموز تؤثر عىل االإدراك
4

 

 رموز تكنولوجية -1

نسانية-2  رموز اإ

                                                 
1- JacqueLender, le théâtre et pratique du marketing, P224. 

 .168عبد امحليد شاكر، الفنون البرصية وعبقرية االإدراك، ص -2

 .167املرجع نفسه، ص -3

 .185، ص 2114البطريق، االإعالم واجملمتع يف عرص العوملة، دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، مرص، بدون طبعة،  نسمه آ محد-4
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تبقى الرموز مرجعية داخل منظومة الرساةل، وميكننا آ ن نمتثلها من خالل اخملطط البياين ال يت  وعليه

 .انطالقا من الصورة الفنية

 رساةل     

 الصورة الفنية      

 7شلك رمق 

 

 

 الرموز احلركية      الرموز البرصية    الرموز الصوتية

 

ىل معلية  النقل املياكنييك للواقع عب وسائل خمتلفة، وهذا النقل يتجسد يشري موضوع الصورة الفنية اإ

ىل مفهوم ذهين ملضمون الرساةل آ و مبعىن آ خر ملوضوع الصورة ابلنس بة مجلهور . يف حتويل املعىن االإشاري اإ

ذ تكون املشلكة يف وسائل االتصال املرئية سواء السيامنئية آ م التلفزيونية آ م التشكيلية آ م امل وس يقية املتلقني، اإ

آ م املرسحية، هو تعاملها مع الواقع ابزدواجية، فقد تنقل هذه الوسائل الواقع كام هو، وذكل حسب طبيعة 

ن جمرد وجود املصدر واقعي تصبح »الصورة الفنية كام وقد تنقهل خمتلفا، وذكل حسب طبيعة املصدر  اإ

«ورة الصحيحة للواقع كام هوالصورة واقعا كيفيا خيتلف عن الواقع، مفا نقدمه يك نراه ليست الص
1

 

ويكون املصدر يف هذا اجملال املسؤول ال ول عن طبيعة الصورة حبيث ال تبقى الصورة رساةل 

خالصة مبعىن واحد، بل آ صبحت حتمل معىن آ خر تويح به عنارص التعبري املوظفة لهذا الغرض يف مقطع 

نتاج املعاين ا ذ يتدخل املصدر واملرجع بقوة يف اإ الإحيائية عن طريق الرؤية، ومعاجلة الصورة ال ميكن الصورة، اإ

منا  هنا جزء منتقي ومكثف من »آ ن حتوي لك جزئيات الواقع، اإ قد تكون جزءا من املاكن اذلي آ مامنا فاإ

«الواقع
2

ابلرمغ آ ن الصورة  -الصورة الواقع والصورة الواقع ال خر–ويف هذا الصدد يكون املتلقي بني كيانني  

                                                 
 .169عبد امحليد شاكر، مرجع سابق، ص -1

 .55، ص 2111، 11دي فلورم، وابل رواكخ، نظرايت االإعالم، ترمجة محمد انيج طاهر، دار ال مل للنرش والتوزيع، ك-2
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ال آ ن حضورها العيين ابلتلقي دلى املتلقي هو ذاته واقع وحاةل التواصل مع الواقع كعمل فين ليست و  اقعا، اإ

يه مجموعة ومتصةل يف ممارسة املتلقي عب املعايشة للعامل الافرتايض املفروض عليه، واذلي يتشابه مع خباته 

لهمينة الصورة، وس تكون املصدر احلس ية اليت تعمتد عىل الامتداد، والتجاوز فاملتلقي يف هذه احلاةل س يخضع 

من الرساةل مسؤوال عن حاةل االإستيالب دلى املتلقي بسبب تغلب احلاةل احلس ية عىل حاةل الوعي، حيث 

ذ تصبح العواطف يف موقع ». تعمل الصورة عىل خفض درجة تواجده وهنا حيدث التأ ثري عىل املشاهد اإ

.«املتفوق، واملهمين عىل الفكر
1

 

ىل آ ن املتلقي خيضع لنوع من القهر " الواقعية ال تكفي"يف كتابه " ورك هاميشريس ت"ومن هنا يشري  اإ

تفسري الصورة تمت ابلعالقة مع ال حداث اليت تصورها »العقيل بسبب ضغط متودل من مؤثر خاريج، فعملية 

.«ومع آ نواع ردود الفعل املعرفية، واملؤثرة املناس بة اجامتعيا لالس تجابة ل حداث كهذه
2

 

آ ن معلية التواصل واالتصال حتدث بني املرسل واملتلقي رشيطة آ ن تكون هناك " رشوم"ويضيف 

لغة مفهومة بني الطرفني، فضال عن وجود االإطار ادلاليل واخلبات املشرتكة لالس تعانة هبا عىل فهم 

طار املدراكت اخملزتنة يف العقل، ووفقا لها يمت  سقاط املضامني، حيث يمت تفسري الرموز يف اإ التأ ويل، واإ

فكفاءة املصدر وقدرته عىل تكييف عنارصه »ادلالالت عىل ال ش ياء والرموز، وهو ما يسمى االإطار ادلاليل، 

ال دائية، والتعبريية، والبد من آ ن تقابل ابملثل من قبل املس تقبل لنجاح ادلائرة االتصالية، ويه ابلتايل آ جزاء 

.«من معلية لكية
3

 

 

 

 

                                                 
 .88دي فلورم، مرجع سابق، ص -1

 .125، ص 1977دولزجيل، الصورة الركحة آ و فلسفة الصورة، ترمجة حسن عودة، منشورات وزارة الثقافة، املؤسسة العامة للسيامن، دمشق، سوراي، -2

 .81، ص 2118، 1اكظم مؤنس، خطاب الصورة االتصايل وهذاين العوملة، عامل الكتب احلديث، ال ردن، ط -3
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يلخمطط االإطار ادلال
1

: 

 ويل املعاينحت  وس يةل             حتويل ال فاكر

ىل رموز  ىل رموز       اإ  اإ

 

 املس تقبل    رساةل    املصدر           

  

 الاس تجابة              

 

 راجع الصدى

 جمال اخلبة املشرتكة

 

 االإطار ادلاليل

 

 

 :املس تقبل-

ليه الرساةل، ويس تقبلها من خالل آ حد آ و لك حواسه هو املتلقي آ و الشخص املشاهد اذلي  توجه اإ

ىل تفسري حمتوايهتا وفهم معناها وذكل حبل وفك رموزها، وينعكس ذكل يف آ مناط  اخملتلفة بغية التوصل اإ

فال جيب آ ن يقاس جناح معلية االتصال مبا يقدمه املرسل، ولكن ما يقوم به »السلوك اخملتلفة اليت تقوم هبا 

.«سلوكيااملس تقبل 
2

 

                                                 
 .81اكظم مؤنس، مرجع سابق، ص  -1

 .24صاحل آ بو آ صبع، تكنولوجيا االتصال امجلاهريي وآ فاق احلرية واالإبداع، ص -2
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ذا فقد العملية االتصالية عنرصا من العنارص  ن هذه العنارص تمكل بعضها آ ثناء معلية التواصل، فاإ اإ

 .املذكورة لن حيدث اتصال وتواصل آ و قراءة صورة فنية معينة من قبل املتلقي

ن التحول اذلي حدث يف التفكري العلمي، حيث آ عطى آ ولوية لذلات، واعتب تدخلها من  املقومات اإ

املوضوعية يف دراسة آ ي ظاهرة، وتفسريها، عىل آ ن معناها متعلق ابملتلقي اذلي حيدد هويهتا، مفصطلح 

وهو من آ صل »ظهر يف هناية الس تينات، وبداية الس بعينات، " ايف شفرال"التلقي هو حديث حسب 

.«أ ثريفرنيس، اليشء جاء لميل  فراغا تصوراي اكنت بعض املفاهمي قد آ خفته مثل الت
1

 

آ صبح القارئ آ و املتلقي هو اذلي حيقق جاملية الصورة الفنية من خالل اس تقباهل لها بشلك متفاوت، 

جناز تعلاميت معينة  دراك موجه من آ جل اإ ذ تعتب معلية قراءة الصورة فنية معلية ذاتية وجودية تنطوي عىل اإ اإ

نتاج وتكييف »، فهذه العملية من خالل فهم البواعث اليت تمكن حلفها واالإشارات اليت حتركها عادة اإ يه اإ

دماجه يف عالقات آ وسع، ويكون التلقي هنا عفواي آ و  واستيعاب، والتقيمي النقدي للمنتوج الفين آ و لعنارصه ابإ

.«تكيفيا سواء بطريقة نقدية علمية آ و بسذاجة
2

ن عالقة املس تقبل ابلصورة الفنية يه عالقة تعمتد عىل   اإ

ىل آ ليات قرائية متنوعة، كام ختضع ملفاهمي اذلوق الفين االإدراك املتجدد بواسط ة وسائل خمتلفة تستند اإ

 .وامجلال

ن تلقي الصورة الفنية، وقراءهتا وفق منظور تأ وييل هل فوائد عديدة حسب ما آ كده   ".الفرا"اإ

اتحة الفرصة لرؤية الصورة الفنية ومناقش هتا، والتفاعل -آ   معها ليك تكسب البالغة البرصية اليت تتطلب اإ

ىل املعلومات واحلقائق املوجودة يف الثورة بنفسه، فالصورة الفنية تعمل عىل استشارة العمليات  يصل اإ

ىل »والقدرات العقلية،  ذ مل جيد صورة آ مامه مييل بنس بة متفاوتة حسب القدرات الابتاكرية اإ فالعقل ابلفطرة اإ

.«معل صورة ذهنية عن طريق ما ميكن آ ن يسمى بعيون العقل
3

 

                                                 
سامعيل، النادي ال ديب الثقايف، جدة، اململكة العربية السعودية، ط -1  .211، ص 1994، 1روبرت هولب، نظرية التلقي، ترمجة عز ادلين اإ

 .23، ص 1992، املغرب، 17قي، املصطلح واملوضوع، ترمجة آ محد املأ مون، جمةل درامية آ دبية لسانية، العدد غوتيه غرمي، التأ ثري والتل -2

 .33، ص 1976، 16فريدمان نورمان، الصورة الفنية، ترمجة جابر عصفور، جمةل ال ديب املعارص،، القاهرة، العدد  -3
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اكتساب لغة جديدة يه اللغة البرصية اليت تساعده عىل زايدة قدرته عىل االتصال والتواصل، وفهم -ب

جمرايت ال مور من حوهل خاصة يف عرصان احلايل اذلي آ صبحت فيه ال شاكل املتطورة اليت ساعدت عىل 

 .نرش البرصايت لكغة عاملية

ت عىل آ مهية مواد تعلميية، تقترص عىل الرسوم التوضيحية دمع الثقافة البرصية دليه حيث يؤكد نتاجئ دراسا-ج

رضورة تضمني الرموز البرصية يف املناجه مبراحلها »" بوفس"فقط لتعويد املتعمل عىل النص البرصي، ويذكر 

.«املتنوعة، وآ ن اس تخدام الصورة والرسوم التوضيحية يعطي نتاجئ آ فضل
1

 

لفرد املعاين للصور اليت يشاهدها بناء عىل خلفيته الصورة يه جزء من عامل املتلقي حيث يعين ا

ن عىل س ميياء الاجامتعي بوضع  "Harrison"" هارسون"الاجامتعية، والثقافية، ويف هذا الس ياق يؤكد  اإ

آ ن الصورة الفنية جبميع مدخالهتا ذات عالقة ببناء املعاين، فزاوية التقاطها، ومدى قرهبا آ و بعدها عن واقع 

للمتلقي لها عالقة ببناء املعاين، فزاوية التقاطهاومدى قرهبا آ و بعدها عن واقع احلياة اخلاصة احلياة اخلاصة 

هو مجموعة من العالمات اليت تنقل يف »للمتلقي لها عالقة ببناء ادلالالت املتعددة، فالنص البرصي معوما 

تباع شفرة آ و مجموعة من الشفرات، ومتلقي ه ىل متبق ابإ ذه اجملموعة من العالمات وسط معني من مرسل اإ

.«يبارش تأ ويلها وفق ما يتوفر هل من الشفرات
2

 

ن الوظيفة االتصالية اليت تضعها الصورة الفنية، واليت يتقاطع فهيا املس توى التضميين، واملشرتك  اإ

 .التعييين ليحقق شلك ومضمون الصورة الفنية

ن حلقة االإرسال، والتلقي مضن جماالت قراءة الصورة الفنية وتأ ويلها ببناء س ياقات مفرتضة، من  اإ

رسالية الصورة الفنية، فالصورة يه خلق تأ وييل، فللك متلقي ش بكة  خالل ما يعطي بشلك مبارش مضن اإ

جنازية لفهم عالمات التشكيلية والبية عامة، فتلقي  مهنجية يتكئ علهيا متكونة من كفاءة تأ ويلية، وقدرة اإ

                                                 
 .35فريدمان نورمان، املرجع نفسه، ص -1

 .35، مرجع سابق، ص فريدمان نورمان-2
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، فاملتلقي حييا ابلصورة الفنية ويه حتىي هبم كوننا بذكل جممتع الصورة الصورة يرتكز عىل املعرفة والثقافة

 .الفنية

 :االتصال يف الصورة الفنية

اثرة والاشتباك بذهن  يشلك تاكمل الصورة الفنية بنسقها امجلايل واملعريف اكئنا فاعال وقابال لالإ

االإبداعية للصورة الفنية اليت ال تتحقق املتلقي اذلي يعتب حلقة اتصالية وتواصلية ورشيك حمتي يف العملية 

ال من خالل ذكل اللقاء احلي املتجدد بني خشص وهو الفنان عىل خش بة املرسح آ و يف قاعة العرض  فعال اإ

نسان آ خر هو املشاهد واملتفرج يف صاةل آ و قاعة العرض، وهذه اخلاصية ال وجود لها يف  التشكييل، واإ

آ خرى حركية الصورة الفنية داخل العرض بقدر ما يه جمسدة فوق  التعبريات البرصية ال خرى، وبعبارة

اخلش بة بتقنيات خمتلفة بقدر ما تكون حركيهتا يف ذهن املتلقي اذلي يعطي احلياة للعرض بقراءته، وتأ ويهل 

 .وجتاوبه وتفاعهل مع الصورة املقدمة هل من خالل العرض الفين سواء اكن سيامنيئ آ و مرسيح آ و تشكييل

ن عال قة املتلقي املتفرج ابلعرض الفين طرحت عند بعض النقاد وداريس الفنون وهجات نظر اإ

خمتلفة، لك مهنا يعمتد عىل نقاط معينة يف تفاعل املتلقي مع العرض الفين همام اكن آ و مع الصورة اليت ينتجها 

يث ينطلق يف لك هو العنرص ال سايس اذلي ال يمت املرسح دونه، حب »العرض يف ذهن املتلقي، فامجلهور 

.«حبيث مشلكة املرسح، ورمبا الثقافة بشلك عام من امجلهور نفسه
1

 

فاليشء ميزي املرسح عن »متثل الفنون بش ىت آ نواعها بصفة عامة جماال من جماالت التواصل االإنساين 

نساين آ خر، آ ي  غريه من وسائل االتصال ال خرى يف عرضه ملوضوع التواصل االإنساين بواسطة تواصل اإ

ن يف هذه احلاةل بعض التواصل نفسه بنفسه .«تواصل الشخصيات اإ
2

 

 

                                                 
نتاج وتلقي املرسحيني، ص  -1  .111سوزان بنت، مجهور املرسح حنو نظرية يف اإ

2-  Girard et Coll, l'univers du théâtre, ed PUF crese, 1997, P25. 
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ن العملية الفنية فوق اخلش بة آ و يف قاعة العرض السيامنئل آ و يف رواق الفن التشكييل خاضعة  اإ

 :لعملية االتصال والتواصل اذلي يشمل تبادل الرمزي لفظي وغري لفظي آ و برصي متبادل بني

 

1         -

 

آ ي معلية التلقي ادلاخيل اليت جتري بني خشصيات العرض، حيث يكون املمثل ال ول مرسال وبقية 

مث تمت معلية التلقي هذه " ال وبرا"املمثلني مس تقبلني، وكذكل يف العرض السيامنيئ آ و يف احلفل املوس يقي 

ختاطبية ال كرث جناعة، ل هنا حتدث آ ن هذه العملية متثل وضعية " آ وركيوين"بشلك تناظري، وتضيف الباحثة 

ذا اكن املعرض يعمتد عىل  رسال يه القناة اللغوية اإ بني الشخصيات حتاورها حيث تكون القناة ال ساس ية لالإ

ونعين هبا صوتية ومشاهدة، وقد تكون ( الرساةل اللغوية البرصية)آ و ( الرساةل اللغوية اللفظية)النص املكتوب 

ذا اكن العرض حركيا حبثا، وتضيف الباحثة آ ن االإشارات، وتعبريات الوجه امجلهور يف هذه »، واحلراكت، اإ

ن جاء عىل لسان الشخصيات  العملية يلعب دور املتلقي املبارش ابلنس بة للممثل، وآ ن اخلطاب يف مجمهل واإ

نه موجه للجمهور آ و القارئ .«فاإ
1

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .36، ص 2113، 1معر بلخري، حتليل اخلطاب املرسيح يف ضوء النظرية التداولية، منشورات الاختالف، اجلزائر، ط -1

 المرسل المرسل
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 رمس ختطيطي يوحض االتصال ادلاخيل فوق اخلش بة    

 

 ممثل

(15) 

 

رسال  اس تقبال          اإ

 اس تقباالإرساالإرسال  

 اس تقبال      

 

رسال  ممثل  ممثل   ممثل   ممثل   اإ

 (11)   (12)   (13)  اس تقبال  (14)

 

 

 

 

 

 

داخليا آ و بني الشخصيات املؤدية لل دوار داخل وهذا النوع من التواصل واالتصال اذلي يكون 

االتصال اذلايت ال خيتلف عن »العرض، فهو اتصال ذايت يكون فيه املرسل واملتلقي يف آ ن واحد هذا 

االتصال بني ال فراد سوى آ نه ذايت وحنن فيه نس تخدم الرموز نفسها لالتصال ابل خرين، يمت يف ذواتنا كعملية 

ر
هو
جم

 

ر
هو
جم

 

ر
هو
جم

 

ر
هو
جم

 

 عملية تلقي خارجي
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.«اتصالية متاكمةل
1

ن  ادلائرة التواصلية االتصالية يف العرض الفين يتطلب حلقة ظاهرة تعمل عىل جتس يد  اإ

االإحساس »ظاهرة العرض ويقصد ابالتصال الفين يف املرسح والعرض التشكييل والسيامنيئ عىل حد سواء 

«بوجود الشخص املقابل عىل املرسح يقصد مشاركة املتلكم آ و اخملاطب
2

ا واالتصال آ و التواصل يف هذ 

جرائية تساعد عىل القيام ابالتصال والتواصل، وتبدو  التعريف يكون معلية تنفيذية تتطلب آ دوات ونظم اإ

فاعلية االتصال يف العروض الفنية يف قدرهتا عىل حتديد معاينة، وذكل بتوضيح فكرة ادلائرة االتصالية حبقول 

ذا ارتبط ، فالتواصل واالتصال يف العرض الفين ال (الشخصية–املمثل )حية  ال اإ ميكن آ ن يكون متاكمال اإ

ابالإطار العام اذلي خيتص به العرض، حيث تكون للعملية االتصالية فوق اخلش بة آ و يف رواق الفن لها انامتء، 

ومرجعية تعىن بتحقيق، ونقل ال فاكر، واملضامني من آ جل خلق يشء مشرتك بني ال فراد آ و فردين عىل 

ن اكنت الرسائل ا ىل رضورة ال قل، حىت، واإ ليت تبث واقعية آ و خيالية، ويف ضوء هذا التحليل س ينهتيي اإ

ىل جامعة آ فراد آ و فرد يقوم ابس تقبالها( املرسل)وجود مصدر  رسال رساةل اإ  .يقوم ابإ

رسالية  ىل خارج اخلش بة، ويكون االإرسال بني ش باكت اإ وهكذا خترج احللقة االتصالية التواصلية اإ

عرض آ و رواق الفن وقد يسمى االتصال خشيص، ويف هذه احلاةل يكون متعددة، وبني متلقي يف صاةل ال

التفاعل يف العملية الفنية جامعيا بفعل التناوب الفين اذلي حيدث بني املرسل املتعدد من هجة، املتلقي املتعدد 

صالية ظاهرة االتصال هنا تكون جاهزة ملشاركة اجامتعية، فالعنرصال وىل يف العملية االت»من هجة آ خرى، و

يه يه فكرة آ و ابعث يف عقل، قد تكون الفكرة واحضة بصورة اكفية، حبيث تعتب صاحلة للتوصيل 

.«للمس تقبل، وقد ال تكون كذكل
3

 

 

 

                                                 
 .13صاحل حليل آ بو ال صبع، االتصال امجلاهريي، ص  -1

 .92، ص 1975، (ط.د)آ سعد عبد الرزاق، سايم عبد امحليد، فن المتثيل، جامعة بغداد،  -2

مام، االإعالم واالتصال امجلاهريي، مكتبة ال جنلو املرصية، القاهرة، مرص،  -3 براهمي اإ  .11، ص 2111اإ
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 :خمطط بياين ردود ال صداء آ و التغدية الراجعة-

 

   

 

   

 

 

 

 

ويف هذه املعادةل يكون ماكن العرض الفين مبا فهيا من عنارص مشلكة للصورة : متلقي–مرسل -2

رساليات للك مهنا  الفنية بصفة عامة آ و بعبارة آ خرى االإطار اللكي للصورة يف العرض الفين تشلك اإ

آ ن املوجه آ و املرسل يف العرض الفين هو نقطة " آ ن آ وبر سفيدل"هذا  خصوصيهتا، ورموزها وافق لك عىل

 :التقاء بث متعددة

 

 

 

 

 

 

المر/المصدر

 سل

صياغ

 ة

رمو

 ز

 االستجابة المستقبل

الرموزفك الرسالة  

مرسلالرسالةرقم

11 

 الرسالةاللغوية كاتبالنص

مرسلالرسالةرقم

12 

-المخرج

 الممثل

السينوغراف

 النص

الكوريغراف-الرسالةاللغوية  

ردوداألصداءأوالتغذية

 الراجعة
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حاةل  ذا حاولنا اإ بني املرسل، واملتلقي يف العرض الفين فهيي فكرة تنمتي ( فكرة التواصل واالتصال)اإ

ىل تفاعل املتلقي لتكون ال راكن ال ساس ية  ىل مرجع يؤرش حالها الوضعي، عب آ ليات برصية، ولفظية وصوال اإ اإ

تأ ويل مث اس تجابة املصدر آ و املرسل املبارش، صياغة الفكرة يف رموز معينة، فك املس تقبل لرموز و : التالية

ىل املرسل، واليت تس تطيع هذا ال خري آ ن يكيف عىل ضوهئا  املس تقبل، وآ خريا الردود الراجعة من املس تقبل اإ

 .معلية التواصل واالتصال ويعد لها

ن الالكم واحلديث يف قضااي التواصل وفق املقاربة املعرفية احلديثة داخل نظام العرض الفين،  اإ

جنازه، ( املشاهد واملالحظة)مكوانت الفعل البرصي تتحدد ابالش تغال عىل  والفعل الالكيم يف مس توايت اإ

دراكه عىل حد سواء، كام تتضمن ال شغال عىل ال نظمة ال خرى غري اللغوية، ل ن لك االإجنازات،  واإ

حول واالإدرااكت اللغوية تتحقق وفق غاايت تواصلية حتتوهيا س ياقات خمتلفة حيث حييلنا التعريف املتداول 

ىل نسق من العالمات املعموةل للتواصل، وهو ما يشرتك فيه آ نساق، ومنظومات داللية آ خرى رمغ »اللغة اإ

.«Graphiqueواخلطي  Phoniqueتفرد اللغة اللفظية بقانون ممتزي يعكس حتقيقها املزدوج الصويت 
1

 

صلية يف نوعهيا فالعرض الفين اذلي حيوي تواصال لغواي وغري لغوي آ ين تتحدى العمليات التوا

عىل اخلش بة آ و قاعة العرض السيامنيئ آ و الرواق التشكييل، ( احلريك–االإشاري )، (اللساين–اللغوي )

 .وذكل حسب طبيعة العرض الفين

 :التواصل اللغوي-

يشلك املرسل، واملتلقي قطيب العملية التواصلية، حيث يفرتض بيهنام بعض املعارف املوحدة يف 

، حيث تقت ي "التصممي املعريف"بـ " Pattiey Bernardبرانرد بويت "ما يسميه  اجملال اللغوي، وفق

ىل االإجنازات واالإدرااكت اللغوية عىل آ هنا مسارات »املقاربة اللسانية املعرفية لفعل التواصل اللغوي  آ ن ينظر اإ

                                                 
1- Alglrdas Julien Oremas, Sémantique, Press universitaires de France, PUF, paris, 1986, P12. 
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«تنش يط تفاعىل
1

جراء  ات تنظمي الرساةل ملقتضيات لسانية ومعرفية وعندما تفعل العملية التواصلية، فاإن اإ

ىل التصممي املعريف املوحد للك من املرسل واملتلقي  وتكل قمية »املشرتكة بني الطرفني عىل حتقيق تواصل اإ

«االإقرار ابللساين واملعريف يف لك تواصل لغوي
2

، (املكتوب/املقول)والعرض الفين اذلي يعمتد عىل خاصية  

حتوائه النص ادلرايم آ و اخلصوصية يف اللغة ادلرامية، اليت وبعبارة آ خرى العرض الفين حيوي جانبا لسانيا اب

تندرج مضن النظام اللغوي، حيث تكرس متظهرات خطابية نصية متعددة، فالعرض الفين سواء تشكييل آ و 

سيامنيئ آ و مرسيح بمتظهره املريئ والصويت واللفظي يس بق العرض ويصاحبه، وخيضع االإرسال اللغوي 

من خالل حديهثا عن الطبيعة " مارتن دافيد"، "Martine David"لباحثة ، وقد سعت ا(اللساين)

ىل امللفوظ "ادلرايم"املزدوجة للخطاب الفين  ، وكذا عالقته املبارشة مع املتلقي عندما يتحول من املكتوب اإ

ن طغى عىل هذا املبحث جانب التجميع والاخزتال انطالقا من . من خالل طبيعة اخلطاب ادلرايم» واإ

دماج ضامئر خاصة  ىل املضاعفة؛ : ، وكذا آ زمنة مثل(اطبخم/متلكم)اإ ضافة اإ الزمن احلارض، واملايض اإ

، آ ي تبادل امللفوظ بني خشصيات وآ خرى، مث بني املؤلف وامجلهور Double ennociationمضاعفة اللفظ 

من خالل توجيه الالكم حنو  Un double destinataireعب وساطة الشخصيات، مث مضاعفة اخملاطب 

.«س الوقت حنو اخملاطب اثين وهو امجلهوراخملاطب، ويف نف
3

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Bernard Patter, théâtre et analyse en linguistique, l'achette, paris, 1992,P125.   

، 2111عرفية، جامعة طاهر املهراز، فاس، املغرب، مصطفى بوعناين، التواصل اللغوي بني املقتضيات اللسانية واملعرفية، جمةل التواصل، منشورات خمتب العلوم امل-2

 .35ص 

3- Martine David, le théâtre, Belin, 1995, P 98. 
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 :خمطط بياين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تواصل لغوي                   

 

ن حضور النص يف نظام العرض يدخل مضن س ياق التأ ثري وامللفوظ اللغوي  فاخلطاب ادلرايم »اإ

ميائياته، حيث تتبادل املعلومات عىل املس توى احلريك آ ي آ ن تدخل جسد املمثل يف  يتسم ابس تعراضيته آ و اإ

.«ما هو ميزي لغة ادلراما عن اللغة الرسدية اليت يكون س ياقها موصوفاآ كرث مما يكون تداوليافعل الالكم، 
1

 

يالم"هذه وهجة نظر  عندما يضع يف رآ يه قضية التبادل اللساين، فامب " جورج موانن"يف رده عىل " كري اإ

                                                 
يالم، س ميياء املرسح وادلراما، ص -1  . 219كري اإ

 النصالدرامي

الجانب الجانباللساني

 ألتأثيري

 سياقالتأثير

المخاطب/ضمائرالمتكلم  تدخلكالمي 

 تدخلحركي

 الجانباللساني مضاعفةاللفظ

شخصية/شخصية شخصية/شخصية   
 

جمهور/مؤلف جمهور/ممثل   
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البورجوازي  استند عىل آ ضعف آ شاكل املرسح" جورج موانن"كري آ ن "خيص التواصل الفين حيث يرى 

يالم"حيث آ د  خطورة اعتبار العرض لغة مماثةل لالكم مبارش آ و موضوعا مناس با لامنذج حتليلية »عىل " كري اإ

جياد المنوذج النوعي اخلاص بتعقيدات االتصال  ىل اإ مأ خوذة مبارشة من اللسانية، ولهذا فالس مييايئ مدعو اإ

.«املرسيح
1

 

ذ را" براغ"وقد ساندت مدرسة  هنت عىل البحث يف خصائص االتصال اللغوي، هذا الرآ ي اإ

خصائص اللغة »الس مييائية، وامجلالية، واعتبت آ ن آ ولوايت البحث جيب آ ن تنطلق من  انطالقا من خصياته

الفنية من خالل تغريهبا عن ادلور املعلومايت املتعارف عليه اجامتعيا وحتريفها عن ال عراف القواعدية والرتكيبة، 

.«القياس يةواملعنوية للغة 
2

 

عىل كيفية اش تغال النص " ابتريس ابفييس"يؤكد ( املكتوب/امللفوظ)ويف س ياق تلقي النص ادلرايم 

كيف يشغل النص داخل العرض سواء كدوال لفظي بني املمثلني، »داخل العرض، فالسؤال اذلي يؤكد عليه 

س ياقه ادلراماتولويج لتحديد آ ي مسموع، ومطبوع بأ صواهتم وآ جسادمه، وحراكهتم، مث مقاربة النص مضن 

.«اخملرج مصمم ال زايء. ماكنه، قراءات املمثلني هل، تدخالت السينوغراف
3

ل ن تلقي اجلانب اللغوي للنص  

 .يف العرض يبدو خمتلفا عن النص اذلي مت تلقيه يف مصت القراءة، وهذا حبمك اقرتان النص بلغات آ خرى

نتاج ما يسمى ابلفورية اجلسدية، بيامن فقد يغطي لغة اجلسد اللغة، حيث تضطلع خبل ق املوقف، واإ

يف س ياقات آ خرى فترتاجع احلركة ليمنحي اجلسد آ مام فورة اللغة،
4

وقد يتساوى يف آ وضاع آ خرى النطق  

وهذا راجع لطبيعة العرض املرسيح، والرؤية االإخراجية، آ ي كيفية (. امللفوظ اللغوي/اجلانب التأ ثري)واحلركة 

يقاع، ل ن يف كثري من ال حيان خيزتل اجلسد التعامل مع الن سلسةل ( احلركة)ص يف مواهجة احلركة واالإ

مضن جاملية التلقي، عندما ركز عىل اجلسد " ابتريس ابفييس"الكمية وهذا ما نالحظه آ و نلحظه يف موقف 

                                                 
 . 57املرجع نفسه، ص -1

 .12، ص 1997، 1ية السورية، دمشق، طعدد من املؤلفني، س ميياء براغ، ترمجة آ بو كوريه، منشورات وزارة الثقافة، امجلهورية العرب -2

3-Patrice Pavis, Analyse des spectacles, P23. 

4- Patrice Pavis, Analyse des spectacles, P23 
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تلقي، وليس ما امل /دون اللغات املرتبطة ابلنص، ويبقى النص من منظور جاملية التلقي هو ما ينتجه املتفرج

نتاجه عادة اإ ىل آ طراف آ خرى لتحقيقه واإ نتاج هذا ال خري اإ .ينتجه املؤلف مادام اإ
1

 

ىل  ويف هذه احلاةل ال خترج معلية التواصل واالتصال عن حدود آ راكهنا يف العرض الفين، حىت يصل اإ

رسال، وتنهت   .يي ابلتواصلفعل الاس تجابة وردود ال فعال، وهنا تكمتل حلقة االتصال اليت تبدآ  ابإ

 :التواصل يف العرض الفين-

نسانية فنية تعمتد عىل ال داء احلقيقي عن طريق  العرض الفين جدير ابلتواصل، فهو ظاهرة اإ

هو معلية تبادل ملعلومة ما »الشخصيات اليت تؤدي فعال تواصليا مع خشصيات واقعية آ يضا، فالتواصل 

، ومتر Récepteur، واملس تقبل Emetteurهام املرسل : اليت يتناقلها طرفان Messageتشلك الرساةل 

.«اليت صبغت هبا Codeرشط حتقيق التواصل هو اشرتاك املرسل واملس تقبل يف فهم  Canalعب القناة 
2

 

عالن تلفزيوين  شهارية آ و اإ تبدآ  العالقة بني املتلقي والعرض املرسيح من بداية االإعالن عنه مبلصقة اإ

خل، فاملتلقي يف البداية هو يف مواهجة الصورة املرسحية اجملسدة يف العرض، ولعل تفضيل االإجنلزي ... اإ

مثلون، ويشاركهم فهيا املتفرج، تدل عىل آ ن العروض املرسحية لعبة يتقهنا امل  Playلتسمية املرسح مبصطلح 

ال لن يدخل امجلهور قاعات  هيام احلضور حبقيقة ال حداث واإ وهبذا تكون وظيفة املرسح اللعب بفكرة اإ

.املرسح
3

 

ن خصوصية املرسح احلديث واملعارص جعلت من الصورة آ كرث تطورا، مما جعل العرض الفين  اإ

رج عرضه لتأ ثري االإهيام املرسيح، وبداية تشلك قاعات املرسيح يتوفر عىل مجموعة من الرشوط جتعل املتف

شاعة الظالم آ و الضوء، مما جيعل املتفرج  العرض احلديثة، وشلك املرسيح مقابل امجلهور وبداية العرض ابإ

ىل حاةل آ خرى تعوض عليه هذا ما آ كده الناقد االإيطايل . يف وضع خيرجه من الواقع اذلي يعيش فيه اإ

                                                 
1- Ibid, P76. 

لياس، حنان قصاب حسن، املعجم املرسيح، مفاهمي ومصطلحات، ص -2  .185ماري اإ

 .23، ص 2113، 1، دار الفكر العريب، القاهرة، مرص، طمعر ادلسويق، املرسحية نشأ هتا واترخيها وآ صولها-3
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آ ن وظيفة العرض املرسيح يف »عن العالقة بني العقل املرسيح وامجلهور، وآ كد  يف حديثه" اكس تلفرثو"

عادة صور ال ش ياء املمثةل ال آ كرث وال آ قل .«حقيقته اإ
1

 

ن لك مشاهد يأ يت ملشاهدة عرض مرسيح البد آ ن يكون دليه دوافع، نلخصها فامي يأ يت من نقاط  :اإ

خل... السمعية–البرصية –اذلهنية )احلصول عىل املتعة بأ نواعها  .آ     (.اإ

كتشاف احلقائق اجلديدة تبرها توقعات عن س ياقات آ حداث فقد يكون موضوع  .ب  اإ

 .املرسحية وآ نواعها

يقصد املشاركة الوجدانية وامجلاعية، آ ي رغبة االإنسان آ ن يكون آ كرث من ال ان ويدخل مضن  .ج 

 .الوجود امجلعي

كساب اخلبة آ و املعرفة، والثقافة املمتثةل ابلفكرة وامل .د  وضوع اجملسدة للعالقات االإنسانية اإ

 .مبدلوالهتا الاجامتعية

الرغبة يف تقيمي ذاته والكشف عن نفسه من خالل مقارنة معارف ابملعارف املس تقاة من  .ه 

 .العمل الفين

ىل خمرج، آ و حلب  .و  ىل ممثل اإ التعرف عىل املبدعني، وحاةل االإبداع وموضوعيته من اكتب اإ

 .لتعرف آ و الفضولالزهور الاجامتعي، والتبايه، وا

عن التواصل املرسيح آ ن التواصل املرسيح خيتلف عن التواصل االإنساين " محمد مسكني"حبيث يعلق 

منا هو تواصل بني جامعتني، املبدعون (القارئ/الاكتب)وال ديب يف كونه ليس تواصال بني ذاتني منفردين  ، واإ

جامعة غري متجانسة من )تفرجون من هجة آ خرى وامل ( همندسو االإانرة وادليكور-اخملرج –املؤلف )من هجة 

 .هنا/يظهر بيهنم العرض يف ال ن( الناس من حيث انامتءاهتم الثقافية والاجامتعية والعمرية

                                                 
 .23معر ادلسويق، املرجع نفسه، ص  -1
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من خالل هذا الطرح يبدو آ ن املرسح جدير ابلتواصل اذلي يمت عن طريق خشصيات حقيقية تؤدي 

لعرض حيث يمتزي التواصل املرسيح عن غريه يف احلقول فعال تواصليا مع خشصيات واقعية يف قاعة آ و صاةل ا

 :املعرفية ال خرى يف عدة ممزيات

عالمية"وتمتزي بأ هنا لغة غري مبارشة، تنتقل عب آ ليات : الصورة يف العرض املرسيح .1 ، تقوم ببث "اإ

املعلومات بني املرسل واملس تقبل، وهو ما يعكس حال التواصل واالتصال الشخيص املبارش بني 

 (.مريئ–مسعي )يف االتصال عب ما هو طر

ىل تواصل برصي : معلية التواصل املرسيح .2 يه معلية تنتقل من تواصل لغوي بني املؤلف، واخملرج اإ

مركزه اخلش بة، وما حتمهل من آ ليات بث خمتلفة عب وسائل التواصل الفين من خالل آ دوات 

 .التكنولوجيا احلديثة واملعارصة مهنا وسائل االإعالم

ال آ ننا اصطدمنا بطرح معريف لقي وعىل  الرمغ من اعتبار الظاهرة املرسحية آ حسن مثال للتواصل االإنساين اإ

جدال واسعا حول اخلصوصية النسقية للتواصل يف العرض الفين، مفهنم يؤيد فكرة التواصل املرسيح، ومهنم 

 .يقف عىل الالتواصل مرسيح

 : "وبرسفليدآ ن آ  "خاصية التواصل يف العرض املرسيح دلى -1

قراءة املرسح )عىل وجود التواصل يف الظاهرة املرسحية، وهذا ما مضنته يف " آ ن آ وبرسفليد"آ كد 

Lire le théâtre ) ومدرسة املتفرج(l'école du Spectateur)  آ ن وظيفة التواصل »حيث ركزت عىل

اليت تمت بني  Echange interpersonnelيف املرسح معقدة للغاية وذكل ل ن التبادالت الشخصية 

الشخصيات ادلرامية ليست وحدها يه املقصودة يف هذه الوظيفة، فهناك احلوار املرسيح اذلي يعد تبادال 

.«آ و ال خرون، ويف ال ن نفسه يوجد مس تقبل املتفرج( 12)مع متلكم ( 11)مزدوجا حبيث يوجد متلكم 
1

 

املرسح وس يط هل مزيته اخلاصة، ل نه متعدد  ويف حديهثا عن هذه العالقة اليت حتدث عىل اخلش بة يتضح آ ن

                                                 
1- Anne Ubrsfeld, l'école du spectateur, 1997, P75. 
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ىل حواس خمتلفة بطرق خمتلفة، فالرساةل يف التواصل املرسيح مرتاكبة العنارص، ولها  ال بعاد ويوجه رسالته اإ

 .طابع التسلسل يف الزمن، ذكل آ ن لك حلقة من حلقات التواصل لها طبيعة مركبة

ن معلية قراءة الرساةل البرصية املوجودة يف  ال " جورج موانن: "صورة العرض ابلنس بة لـاإ ما يه اإ

ليه، ل ن اخلش بة منظومة عالماتية ال حتوي عنرص  قراءة عادية ال ختضع لتواصل حقيقي بني الباث واملرسل اإ

ىل مس تقبل، آ و »التبادل بني الطرفني  فاجملال ال مثل للتبادل والتواصل حني يمتكن املرسل آ ن يتحول بدوره اإ

ىل  .«مرسل وال يشء من هذا عىل االإطالق يف املرسحاملس تقبل اإ
1

 

ىل الوضعية اليت يكون فهيا االتصال " جورج موانن"وقد استند  يف تدعمي رفضه لفكرة الالتواصل اإ

 .والتواصل، حيث يبقى املرسل مرسال، وكذكل الوضع ابلنس بة للمس تقبلني املتفرجني

ال  اثرة، واس تجابة آ حادية الاجتاه، فاملتلقي فالتواصل املوجود يف املرسح آ حادي، وما هو اإ منوذج اإ

يتعامل مع مجموعة من املشاهد، ويه بدورها مجموعة صور، والصورة حارضة يف العرض سواء عن طريق 

التخزين البرصي آ و التخزين التذكري املرتكز عىل املعارف املتنوعة للمتلقي، فالعروض مببارشهتا تثري هذا 

ن املتلقي حيلل ويفهم وفقا ملنظوره اخملزون، وتتشلك العالق ة مبا هو موجود، ومبا اكن موجود، وبناء عليه فاإ

 .التأ وييل

ال آ ن  نفراد العرض بعالمات خاصة جيب آ ن تتوفر دلى " جورج موانن"اإ يف هذه احلاةل يؤكد عىل اإ

مة يف الرساةل املتلقي العالمات ذاهتا، ليبح بذكل قادرا عىل فك رموز الرساةل، فالبحث عن طبيعة العال

فكيف نفرس حضور املرسحيات ". بريس"البرصية هو حبث عن طبيعة املتلقي آ و املؤول كام ينعته 

 .االإغريقية، والاجنلزيية، وحىت مرحةل القرون الوسطى يف فرتات زمنية متعاقبة تنأ ى عن زماهنا ال صيل

ىل ىل تقس مي املتلقي اإ ن هذا الطرح يدفعنا اإ  :اإ

 

                                                 
 .45معر بلخري، حتليل اخلطاب املرسيح يف ضوء النظرية التداولية، ص  -1
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 .النص متلق من آ صل ثقافة .آ   

 .متلق غريب عن ثقافة النص .ب 

ن الك النوعني كفيالن الإدراك ادلالالت الاكمنة يف آ ي عرص من العصور تبعا للتجربة االإنسانية  اإ

ذا اكن لك من »، حيث يؤكد آ ن "فرنكو روفيين"النابعة من معق فهيام الثقافية، ومن يقف عىل هذا الرآ ي  اإ

نه ليس رضوراي عىل االإطالق آ ن تتطابق السنن وال آ ن املرسل واملس تقبل يعرف السنن اخلاصة ابل   خر، فاإ

.«ترتمج رسائل لك مهنا بدقة، وال آ ن حيصل االتصال يف الاجتاهني عىل طول القناة يك يس تقمي االتصال
1

 

دراك السنن ادلرامية واملرسحية  حيث يس تطيع املس تقبل املمتكن من فهم العرض من خالل اإ

حدى اللغات ال خرى بصفة العرض املرسيح غين ابلرموز، ولك لغة من املس تخدمة من قبل املمثلني  آ و اإ

تكل اللغات لها قصيدهتا وداللهتا ميكن آ ن تدرس مضن مس تقل تأ خذ ادلالةل فهيا مظهرا جتس يداي من خالل 

ىل حقيقة خيالية  فالصورة دال حييل عىل مدلول موقف، وحقائق، والبحث عن العالقة »الصورة اليت حتيل اإ

«هنام يوجد العالمة ال يقونيةبي
2

، ولرصد آ وجه العالمة التواصلية داخل النظام اذلي يصل بني املنتج واملتلقي، 

ىل العالمة يف العرض املرسيح  .جيب الرجوع اإ

 :والتواصلالفنية العالمة -

ن احلديث عن اش تغال العالمات يف املرسح آ و السريورة ادلاللية املرسحية  ، Seings Théâtralاإ

ذ يورد ال تعريفا للتواصل يرتبط ابلعالمات يمتثل يف آ نه " اكوزان" ميكن فصهل مع مسأ ةل التواصل املرسيح، اإ

–سريورة يبث بواسطهتا خشص آ و مجموعة من ال شخاص رساةل حنو خشص آ و جامعة عن طريق تس نني »

شارية آ و عالمات- -لغة مكتوبة ن فك السنن الرساةل ورموز آ خرى من قبل الباث، وانجتة كذكل ع -لغة اإ

«من قبل املتلقي، وميكن آ ن تكون انجتة من هجة آ خرى عن وس يةل النقل آ و قناة التواصل املس تعمةل
3

 ،

                                                 
 .55داولية، ص معر بلخري، حتليل اخلطاب املرسيح يف ضوء النظرية الت-1

 .38، ص 2118، 1بعد آ محد بلية، س مييائيات، الصورة، مقاالت حول عالقة املتلقي ابملرسح والسيامن والتلفزيون، منشورات دار ال ديب، السانيا، وهران، ط -2

3- T. Kawzan, Sémiologie du théâtre, P47. 
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وهبدف اخللفية النظرية انصب اهامتم الكثري من ادلارسني عىل قضية التواصل املرسيح، وقد شلكت 

ف آ شاكل التواصل املرسيح، وبرصد آ وجه العالمة وطرق اش تغالها املدخل ال سايس ملقاربة، وحتليل خمتل

العالمة التواصلية بني املنتج واملتلقي من هجة، ورصد رشوط التواصل، واذلي من آ مه رشوطه حتقيق 

من هجة آ خرى،  Signifie، واملدلول Signifiantمفهوم العالمة كوحدة س مييائية صغرى قواهما ادلال 

يعمتد فيه عىل العالمة اللسانية وغري اللسانيةلتشلك يف  والعرض املرسيح كسائر ال نظمة هل نسق معني

 . مجموعها بنية س مييائية متجانسة

 :احلوارية البرصية للصورة الفنية-

الصورة يه اس تجابة ملثري نسقي اثبت داخل منظومة ال دوات االإجرائية للمعادل البرصي اذلي 

عادة رمسها، ( برصية)مرئية يس تخدمه املتلقي، فالصورة همام اكن نوعها يه مادية  نراها بأ عيننا تس تطيع اإ

ىل اس تدعاء املايض، كام لو اكن حيدث مرة آ خرى  فالتفكري ابلصورة يتجاوز حدود الزمن ال ين املبارش اإ

فالصورة الفنية تبدآ  ابلعملية االإدراكية اليت تكون يف حاةل نشاط، وحبث عن املعىن، حيث تتكون يف 

، "رؤوس نا"ية اليت جيري معاجلهتا يف ضوء التنس يق مع الصورة املوجودة يف خميلتنا جوهرها مع اخلبة البرص 

ل ن للصورة عىل اختالف آ نواعها فوائد كبرية يف معليات تنش يط الانتباه، واالإدراك، والتذكري، والتخيل، 

«مما يراه آ و يقوم به %61مما يقرآ ، و %31فقط مما يسمع  %11»فاالإنسان يتذكر 
1

 البرصي آ و ما ، فالتفكري

منا نشاط آ يقونيا ينتج  داء، اإ نسانية، ويه ليست آ سلوب لل  يصطلح عليه احلوارية البرصية، وهو خاصية اإ

عن التفكري البرصي يف عقل املتلقي عند تلقيه لصورة مبختلف آ شاكلها، وآ نواعها الس امي الفنية مهنا، فالفنون 

اثرة الاس تقبال الواعي واحلوار البرصي يف ذهن آ و الصورة الفنية يف جوهرها تس تدعي صورا قادرة  عىل اإ

 .املتلقي

                                                 
نتاج والتلقي،  -1  .123ص سوزان بنت، مجهور املرسح حنو نظرية يف االإ
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يقاعية فهناك  ن الصورة الفنية بصفة عامة مبنية عىل آ سس ترتيبية واإ الصورة الفنية يف اللوحة آ و )اإ

ىل مرجعيات ختيلية من خالل االإرشادات االإخراجية واالإجرائية اليت يضعها ( النص املكتوب اذلي حييلنا اإ

فهيي نص عىل شالكة شعر يتوج النص ادلرايم والعرض، ويساعد املمثل والقارئ عىل حد »لف الفنان املؤ 

«سواء
1

، فالصورة الفنية معوما يه مجموعة العنارص ال ساس ية للتأ ليف ادلرايم آ و التشكييل يف مس تواها 

 .الافرتايض التخييل آ و املالحظ

ىل عليه احلوارات يف تتابع مس متر، تزتامن فيه فالقارئ ال يبين الفضاء كام حيصل عند امجلهور اذلي تت

تكون فيه العالمة البرصية غري ( جتس يد برصي)احلراكت، واملكوانت املرئية للعرض، فيجد املتلقي نفسه آ مام 

الصانعة للفرجة، آ ما املتتبع للصورة النصية فيس تقبلها بطريقة غري تتابعية، فينتقل يف النص غري مكرتث بنظام 

اهده، يقرآ  من البداية آ و الوسط آ و حىت الهناية، وقد يقارن بني الفقرات حىت تكمتل الصورة فصوهل، ومش

آ ن الطريقة اليت يعمل فهيا القارئ تكون مغايرة متاما لظروف املتفرج، فهو يتخيل »يف ذهنه، ومعىن الالكم 

واحلركية املزتامنة، واملامتثةل الفضاء عن طريق الوصف الرسدي يف حني يتعامل املتفرج مع ال نساقالعالماتية 

.«هنا/ال ن/يف حدود حنن
2

 

، (الصورة الفنية)فالتفكري ابلصورة موجود يف البعد البرصي، وكذكل يف البعد اللفظي من العمل 

ويف آ ي يشء قصد منه آ ن يكون آ يقونيا آ و حواري يمت من خالل الصورة ترتكز العملية االتصالية يف »

برصية بنشوء صةل عقلية وانفعالية بني ال عامل البرصية اليت تتلقاها، ومن ذكل مثال الصورة عىل احلوارية ال 

ن التفكري ابلصورة هو يف رآ ي  –الشعور اخلاص اذلي ينتابنا ل ول مرة عندما نتعرض لل عامل الفنية اإ

.«منوع من االإبدال اذلي يربط بني نظرايت الفن التشكييل واللغة والعقل -ميشل
3

 

                                                 
1-  Daniel Cauty, Alain Ray, le théâtre collectif, Bards, Paris, 1980, P129. 

رشاد القويم، دمشق، ع -2  .39، ص 1993، 33قامس مقداد، ازدواجية اخلطاب املرسيح، جمةل احلياة املرسحية، وزارة الثقافة واالإ

 .39قامس مقداد، املرجع نفسه، ص  -3
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ن الصورة يف دراكية تظهر ابعتبارها قوى دينامية نشطة يف اإ  العرض الفين موضوع آ و ظاهرة اإ

فالتنظمي البرصي يف العرض الفين يفرض نفسه عىل املتلقي، حيث تتجه االإرساليات .التغيريات الفنية

ىل الصورة خاصة، وآ ن الع ىل املتلقي، كام تتجه طاقات وتساؤالت من املتلقي اإ رض العالماتية من الصورة اإ

ىل مادة برصية قادرة عىل االإفصاح عن ذاهتا بلغة صورة مكتزنة ابدلالالت  الفين حيول املوصوف والالمريئ اإ

شارات برصية، فادلوال البرصية ومدلوالهتا  واالإحياءات وآ شاكل التعبري اليت تقتحم خيال املتلقي، وجتعهل آ مام اإ

اكل ووقائع ومالمح ل ش ياء مشاهبة هبا، ولكن يتعرف يف مادهتا اجملسدة من آ ش" املتفرج"ال يدركها املشاهد 

فالعالمة البرصية ليست منفصةل عن التجربة االإنسانية بل يه وليدة تس نني ثقايف »علهيا ابعتبارها عالمات، 

.«الواقع البرصية لغة مسننة آ ودعها الاس تعامل فهيا لدلالةل والتوصيل والمتثيل
1

فالصورة يف العرض الفين ما  

ال  نظام من العالمات تنشأ ، وتتطور، وتس تخدم وس يةل تواصل، ووس يط للتفكري، وجماال للتعبري عن يه اإ

 .ال فاكر واملواقف وحىت الانفعاالت وال حاسيس

 

 :الرؤية االإدراكية للمتلقي يف التنظمي البرصي للصورة-

ليت تفرس من العملية املعرفية ا»هناك تعريفات س يكولوجية عديدة لعملية االإدراك، فهو بوصفه 

ىل املخ عب احلواس امخلس .«خاللها املثريات احلس ية اليت ترى اإ
2

ومن خالل االإدراك يقابل املتلقي الصورة 

يف العرض الفين عىل اعتباره نسقا مكون من املثريات احلس ية البرصية والسمعية، فعملية التلقي حتدث 

ىل مرحةل تشلك .  االإدراك العقيل لصورة يف العرض الفينعندما ينتقل امجلهور من مرحةل الاس تقبال احليس اإ

خل وحركة املمثل آ و الفنان التشكييل آ و ...الصورة الفنية من صوت، وحركة، وضوء، وآ لوان، ورموز  اإ

خل، ولك هذا يعمل عىل جذب انتباه املشاهد ...السيامنيئ آ و املوس يقي، وال زايء يف الفنون التشكيلية  اإ

ىل ح اثرية واهامتمه والوصول به اإ ىل رفع حاةل اإ ده ال قىص، ففي حاةل االإرسال، والاس تقبال، هتدف الصورة اإ
                                                 

1- Gene VereCamu, Sémiologie de l'image dans la publicité, les éditions porgamations, Paris, 1990, P152. 

 .51عبد امحليد شاكر، عرص الصورة، ص  -2
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ىل آ عىل مس توايهتا،  كام يعمل عىل تنش يط وظائف النصف ال مين من املخ »يف اجلهاز العصيب للمتلقي اإ

.«املرتبط ابالإدراك البرصي، واحلركة يف املاكن، والانفعاالت، والعواطف، واخليال، واالإبداع
1

 

ب االإدراك آ ول مراحل التواصل وبناء الصورة الفنية، والصورة يف العرض الفين تس توجب آ نواع يعت

جنازها مع بقية  قامهتا، واإ خمتلفة من االإدراك عىل آ ساس الشلك العام للمنظومة البرصية اليت يعمل اخملرج عىل اإ

درايك تاكميل، فال بداعية الفريق الفين، ل ن الصورة يف العرض الفين يه مفهوم اإ عرض هو عبارة عن معلية اإ

نه من دون ازدهار برصي ال تس تطيع آ ي " آ ودولفأ رهنامي"خاضعة لتحليل، واالإدراك معا، وعىل حسب  اإ

دراكية، وتظهر  بداعي، فالتغيريات البرصية تمكن يف آ ي موضوع آ و واقعة اإ ثقافة آ ن تنشط عىل حنو اإ

رصة عىل الاكئنات احلية، بل وعىل ال جشار والسحب ابعتبارها قوة دينامية نشطة يف التعبريات غري قا»

.«والتعبريات اليت تدركها العني عىل حنو مبارش
2

 

وتنفرد الصورة يف العرض الفين بصفة خاصة خبلق بيئة متحركة، واثبتة يف آ ن واحد، وانطقة، 

آ خرى لتشلك حمور تتحاور فيه اذلات مع قوى »وصامتة معا، فهو جمال واسع مفتوح عىل الوجدان البرشي، 

.«حاكية مرورية برصية يف تشلك ما
3

طار العرض الفين رؤية جتمع بني ما هو   حيث آ وجدت الصورة يف اإ

حداث تأ ثري برصي آ معق عىل املشاهد، وقد  -نفيس–ذهين  نصاحية آ كرث، وابلتايل اإ مريئ، كام تتسم بقدرة اإ

ىل جمال آ وسع ، حيث اس تضافت الصورة يف شلكها اجلديد ساعده يف ذكل آ يضا خروجه عىل آ حادية الرؤاي اإ

تقنيات تكنولوجية حديثة، ومعارصة كتقنية احلاسوب، وآ هجزة متطورة يف العرض الفين، واس تخداهما 

ابعتبارها بىن وراكئز آ ساس ية من هجة، ووسائل تأ ثريية حتاور املشاهد حس يا، ووجدانيا، وعقليا حتمهل عىل 

اذلهين والبرصي من هجة آ خرى، فالصورة الفنية همام [ االإدرايك]تغال التفكري للبحث عن املعىن عب الاش  

                                                 
 .355عبد امحليد شاكر، التفضيل امجلايل، دراسة يف س يكولوجية التذوق الفين، ص  -1

 .123، ص 2118بيل عزيم، مكتبة بريوت، القاهرة، ديفيد مايك مور، الثقافة البرصية والتعمل البرصي، ترمجة ن  -2

 .93، ص 2114مارنياك بوين، مرسح الصور، ترمجة سومية رمضان، آ اكدميية الفنون، وحدة االإصدارات، القاهرة،  -3
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ىل ماكن وزمان »اكنت فقد تكون يف هذا اجملال قادرة عىل  ترحيل املتلقي ونقهل من وجوده الزماين، واملاكين اإ

.«افرتاضيني حيدد آ بعادهام العرض
1

 

دراكية، وبني املشاهد  وبعد هذه النقةل الزمانية يمت التضاد امجلايل بني حفوى العرض مكنظومة برصية اإ

دراكية تبدآ  ابلعني، وتنهتيي  ىل الوجود ابلفعل عب آ ليات اإ ابعتباره فاعال خيرج العرض الفين من الوجود ابلقوة اإ

يعمل االإدراك عىل تصحيح ال حاكم، وخيزتل املعلومات املعقدة، وخيترصها »ابلتحليل والتأ ويل والنقد، حيث 

املعلومات غري املناس بة، وحيول اذلاكرة آ و يغريها، ويتعرف عىل ال مناط، وال شاكل اللكية،  آ و يكثفها وستبعد

.«وميتد ابلتعمل آ و يوسع حدوده من خالل التناظر
2

 

والشك آ ن تدخل الفن يف هذه التجارب البرصية جعهل يتأ ثر تأ ثريا معيقا مبختلف التطورات اليت 

ىل صورة، ومن مث فقد حدث تغري شهدها اجملال الفين، حيث حتول احملتو  ى املرسيح من نص تقليدي اإ

جامل املرسح وعاطفته وصورته، وتركيبه، ورسده وعروضه، ولغته »ملحوظ يف دراما النص وحيث اجته 

يذاان بظهور املرسح ]...[  ىل الرتكزي عىل الناحية البرصية، ومن مث اكن ذكل اإ من السامت اخلاصة ابملرسح اإ

.«البرصي
3

 

رسال، فاالإرسال يف العرض هو معلية قصدية تشرتك  املرسل يف العرض الفين دليه معرفة سابقة لالإ

يف االإطار ادلاليل مع املس تقبل اذلي حياول فك الرموز آ و صياغة رساةل آ خرى تعب عن اس تجابته تأ يت عىل 

دة آ خرى دورا شلك ردود آ فعال مبارشة آ و الحقة، حيث تلعب العوامل الاجامتعية والنفس ية وظروف عدي

: هذه الاس تجاابت عىل اختالف مس توايهتا مبا ييل" ماير خودل"ابرزا يف حتديد مالحمها، وقد حدد 

                                                 
 . 94مارنياك بوين، املرجع نفسه، ص  -1

 .185ديفيد مايك مور، الثقافة البرصية والتعمل البرصي، ص  -2

 .112نفسه، ص املرجع  -3
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سكوت ضوضاء صاخبة، قراءة جامعية، غناء سعال، طرق وقرع، شغب، تعجب، باكء، حضك، تهند، »

.«ش بةحركة، ونشاط، تصفيق، صفري مهس، مغادرة املرسح، ترك املقاعد، الصعود عىل اخل 
1

 

رسالها اخملرج،  ال تفكيك لعملية التشفري اليت قام ابإ ن حتليل الرساةل البرصية للعرض الفين ما يه اإ اإ

واليت يه عبارة عن مجموعة من العالمات ال يقونية والعالمات السمعية، واللفظية عىل حد سواء، وتلعب هنا 

ني قمية الرمز واس تقالليته، وبني قميته ب»الرموز نقطة التقاء بني االإبداع اذلايت، والوعي امجلاعي، 

.«التوصيلية
2

ىل القراءات   فالعالمات آ و الرموز اليت تندرج مضن آ ليات العرض الفين تؤول يف الهناية اإ

املفارضة ملس توايت احلركة الوضعية بني الرموز املس تعمةل، وبني التأ ويالت الناجتة عن التلقي، وبذكل تكون 

 :ظمي البرصي للعرض عىل هذا النحوالرموز املوجودة يف التن

 .، فهو صورة نوعية ونوع نشاطه اذلهين(تقين العرض–اخملرج –املؤلف )نتاج مبتكر من قبل  .آ   

ليه الرمز والواقع .ب   .هو حبد ذاته المنوذج للعالقة الرابطة بني اليشء اذلي يشري اإ

 .هو خالصة املباين، واملضامني العرفية يف الوعي امجلعي .ج 

ن التعمق يف  دراك العالقات الشلكية اليت حتمك بناء الصورة يف العرض الفين، اإ الرؤية، والمتعن يف اإ

فلك فكرة يف العرض تنتظم يف نسق تركييب، وتلقي الصورة هو اس تجابة لوازع نسقي اثبت داخل منظومة 

و عبارة عن نص العالمات والشفرات املوزعة يف املعادل البرصي اذلي يتلقاه املتلقي ومبا آ ن العرض الفين ه

، هو [الصورة]برصي هل مزياته اخلاصة فميكن قراءته عىل نص برصي آ خر عىل آ ساس آ ن النص البرصي 

تباع شفرة آ و مجموعة من الشفرات،  ىل متلق ابإ مجموعة من العالمات اليت تنقل يف وسط معني من مرسل اإ

 .هل من شفرات مناس بة ومتلقي هذه اجملموعة من العالقات يبارش تأ ويلها عىل وفق ما يتوفر

 

                                                 
نتاج والتلقي املرسحيني، ص  -1  .38سوزان بنت، مجهور املرسح حنو نظرية يف االإ

نتاج والتلقي املرسحيني، ص  -2  .39سوزان بنت، مجهور املرسح حنو نظرية يف االإ
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مراحل قرائية الكتشاف العالقات ادلاللية يف الصورة، والواقع، " شولز"ويف هذا اجملال يقرتح 

 :وال حداث البرصية من خالل التجيل املبارش لها

 [.الصورة]مرحةل التعرف النيص البرصية  .آ   

 [.الصورة]مرحةل ترشب وقائع النص البرصي .ب 

 [.الصورة]رصي مرحةل تفكيك عالمات النص الب .ج 

 [.الصورة]مرحةل التش بع بدالالت النص البرصي  .د 

 [.الصورة]مرحةل االإفاضة ادلاللية  .ه 

من هنا ميكن التعامل مع االإدراك امجلهور للعرض الفين من هجة سوس يولوجية، حيث يعتب 

طار اجامت" دوماريس" عي يعمل آ ن العرض الفين هو عبارة عن مجموعة من ال حداث ادلاةل اليت تندرج يف اإ

ىل االإطار [ صورةالعرض]املتفرج عىل تفسريها حسب معارفه، حيث حييل املتلقي  عند مواهجته لعالماهتا اإ

ليه املتفرج، وهذا ل ن الوجود الاجامتعي يتحمك يف الفكر،  الاجامتعي مضن العالقة بني اجملمتع اذلي ينمتي اإ

منا عىل مس توى العرض الفين آ يضا، فالعرض وحيدد طبيعته، وتوهجاته، ليس عىل مس توى التلقي حفسب، واإ 

الفين هو جتربة جاملية، واجامتعية تؤثر يف املتلقي فكثريا ما يؤثر عرض فين عليه يف درجة التوحد مع 

مبادئ سوس يولوجيا الفرجة ابلقراءة "يف كتابه " دوماريس"ال حداث، والشخصيات، وهذا ما يصطلح عليه 

يه نوع من المنوذج التقليدي للتلقي عند املتفرج تعمتد عىل التورط و»" Lecture horizontalال فقية 

القويل يف احلدث يف هذه احلاةل يكون اهامتم املتفرج منصبا عىل آ ساس احلاكية بتغرياهتا اخلفية وهنايهتا 

.«التحرر يف هناية املطاف-املتوهجة حنو التطهري 
1

والعالقة آ و آ ما القراءة الثانية فهيي تعين ابالإدراك البرصي،  

فهيي قراءة غري متصةل وعىل هذا ال ساس تتخذ القراءة العرضية اإىل »القراءة النقدية اليت يكون فهيا املتلقي، 

                                                 
 .123، ص 1991، 25يضاء، املغرب عددفلرتوسيك جريي، سوس يولوجيا الفرجة تبحث عن ماضهيا، ترمجة حسن يوسف، جمةل العمل الثقايف، ادلار الب  -1
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فك، وحتليل العالمات السمعية والبرصية للفرجة، وهذا الاش تغال عىل العالمة هو اذلي جيعل هذه القراءة 

.«ندماجيةمنتجة للتغريب عىل عكس القراءة ال وىل اليت يه ا
1

 .وهذه القراءة يه القراءة العرضية 

 : (املرجعية السوس يو ثقايف)االإطار الثقايف -

ذكل االإطار العام يشمل مس توايت التفاعل البنايئ »يعرف االإطار الثقايف آ و املرجعية الثقافية بأ نه 

تشكيلية للصورة تصطبغ ال للصورة الفنية، ويس بغها مجيعها بطابعه، فالوسائل التقنية والتنظمي والعالقات ال 

ماكانته وتراثه، ومسموحاته، وممنوعاته وحرمانه  حماةل خبصائص االإطار الثقايف بعاداته ومعايريه، وقميه واإ

خل...وفئاته «اإ
2

ىل املتلقي  ملام املتعمق خبصائص االإطار الثقايف يشلك مفتاحا آ ساس يا يف يد الفنان للنفاذ اإ ،فالإ

ىل الفعالية يف اتصاال ته، فاملرجعية الثقافية تلعب دورا همام يف عالقة املتلقي ابلعرض الفين اإذ وللوصول اإ

ترتبط كفاءة املشاهد املتفرج مبدى علمه واستيعابه به ملا يسمى ابلشفرة الفنية اليت يتضمهنا العرض الفين 

ىل مس تويني  :حبيث تنقسم الشفرة اإ

 .وادلرامية آ ي تكل اخلاصة بصناعة العرض الفين همام اكناخلاص ابلتقاليد الفنية مهنا : املس توى ال ول-آ  

 .يتعلق ابلتقاليد الاجامتعية واالإيديولوجية والثقافية يف اجملمتع املعارص واحلديث: املس توى الثاين-ب

ابدلرجة " اجامتعية"حبيث يشلك اللقاء بني املتلقي وبني العرض الفين لقاء ذا طبيعة خاصة يه 

املرجعية الاجامتعية واخللفيات الثقافية، ل ن طبيعة العالقة التبادلية بني املتلقي وبني  ال وىل حتددها ال طر

منا حيددها الرصيد الثقايف، واملعريف دلى املتلقي فالثقافة يف مفهوهما العام،  ذكل »الصورة يف العرض الفين، واإ

القمي، والاجتاهات وآ ساليب التفكري النس يج اللكي املركب من ال فاكر، واملعتقدات والعادات، والتقاليد، و 

لينا من املايض فنأ خذ به كام هو آ و تطوره يف ضوء حياتنا ]...[ والعمل وآ مناط السلوك  ومما ينحدر اإ

.«وخبتنا
3

 

                                                 
 .124فلرتوسيك جريي ، ص  -1

 .36، ص 2111عبد املنعم عيل محمد، الثقافة البرصية، دار البرشى، القاهرة، مرص،  -2

 .41عبد املنعم عيل محمد، املرجع نفسه، ص  -3
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ولعل الصورة يف آ ي جمال قادرة عىل حتقيق التواصل والتفاعل احلضاري مع ال خر بسهوةل كبرية 

ولعل الصورة الفنية لعبت عب عصور خلت دورا همام يف نقل االإرث جدا، فاالإنسان رمس قبل آ ن يتلكم، 

الثقايف واحلضاري عب اجملمتعات وال جيال، وذكل ل ن الشفرات اليت ترسلها الصورة يف العرض الفين تتصل 

خل لهذا فالعالقة الفنية منبعها اجملمتع، ل ن معناها ال يت...مبرجعيات حمددة، قد تكون اجامتعية ثقافية أ ىت مضن اإ

منا مضن العالقة  ىل احلقيقة »العمل يف حد ذاته، واإ ليه املتفرج، لهذا فالرجوع اإ بني العالمة واجملمتع اذلي ينمتي اإ

طار مرجعي للعالمة يعد مرحةل آ ساس ية مضن القراءة العرضية .«السوس يو ثقافية اكإ
1

" دوماريس"اليت اقرتهحا  

رساليا، وبني هيئة املتلقي بوصفها ومن آ جل حتقيق الرابط الثقايف بني منظومة ال عرض الفين بوصفه قطبا اإ

ويف مقدمهتا امتالكه للوعي الثقايف املعريف ». قطبا اس هتالكيا البد آ ن تتوفر يف املتلقي مجةل من املؤهالت

ىل جانب توفره عىل احلس النقدي، والتذوق الرفيع مجلالية التشكيل احلريك ملنظومة  بقواعد اللعبة املرسحية اإ

.«العرض املرسيح
2

سرتاتيجية جتمع تكل العالقات والتأ ثريات املتبادةل " سوزان بنت"ويف هذا اجملال تقرتح   اإ

سرتاتيجيات، وآ ليات ملخصة يف النقاط ال تية  :بني املتلقي وعامل اخلش بة بلك ما حيمهل التلقي من اإ

 .التوجه القصيص-1

 .التوجه اخلاص ابلشلك املرسيح-2

 .ولويجالتوجه االإيدي-3

 

 مفهوم اخلطاب السيامنيئ: يناملبحث الثا

ن معلية التواصل السيامنيئ مع امجلهور املتلقي تتكون من مضامني معلوماتية حتمل يف طياهتا  اإ

ابن الثورة التحريرية وبعد الاس تقالل لواقع حقيقي عاش ته اجلزائر، وهو يف  موضوعات حول الواقع اجلزائري اإ

طار حتمهل معلومات   .اليت حتتوي وقائعداخل اإ
                                                 

 www.masseheon.comحسن يوسف، التلقي مفارقة مرسحية عن املوقع -1

 .134، ص 25ابمس العىل، التلقي يف اخلطاب املرسيح، جمةل البحرين الثقافية، العدد -2

http://www.masseheon.com/
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يصال  فال فراد يف جمال الصورة اخلطابية السيامنئية آ و داخل نظام معل سيامنيئ، حبيث حيقق اإ

خطاهبم السيامنيئ عىل شلك صورة برصية معبة ليك يصبح معلهم موضوعاا تواصيل مع امجلهور املتلقي مبارشة 

آ و العنارص التواصلية ويه املرسل اذلي خيلق عب هذا اخلطاب املريئ اذلي يقدم هلم وهذا يتحقق بوسائل 

ا آ و جامعة من ال فراد آ و هيئة آ و منظمة آ و مجعية معرتف هبا  .اخلطاب، ميكن آ ن يكون فردا

 كام يقول الفيلسوف و املفكر الفرنيس املعارص ميش يل فوكو

ىل توضي–" la formation discursive"آ ن مفهوم اخلطاب يتحدد يف جانبه  حه وذلكل سعى اإ

، ليفرسه من خالل مجموعة "عمل"و" فكرانية"و" نظرية"من خالل تفادي التباسه مع الوحدات التقليدية مثل 

ىل نفس النظام من القواعد احملددة، رجاعها اإ من امللحوظات اليت ميكن اإ
1

وكلك مؤسس آ ول، مل يصل  

ىل توضيح الفوارق الاكمةل بني  ف يف عمل ال سلوب البنيوي بـ وما يعر " التشكيالت اخلطابية"ميش يلفوكو اإ

بيشو حىت يمتكن من وضع احلدود بني ما .، وجيب آ ن تنتظر تلميذه م"التنظمي النيص"آ و " الطابع ال سلويب"

.هو بنيوي آ سلويب وما بعده بنيوي خطايب
2

 

ن اعتبار اخملطط االإيصايل، واالتصايل اذلي وضعه  هو ال ساس لمتثيل هذا النوع " رمان جاكسون"اإ

ىل س تة عنارص حبيث لك عنرص يعب عن وظيفة " رمان جاكسون"ينقسم خمطط حيث  اخملطط االتصايل اإ

.معينة للغة
3

 

 

 

 

 

                                                 
1-P.charaudeau et D.Maingueneau ;Dictionnaire D’analyse de discours.P.270 

2-Ibid.P271 

جمةل آ فاق سيامنئية تصدر عن خمتب فهرس ال فالم الثورية يف " دراسة حتليلية و صفية"متثيل الواقعبالغة اخلطاب السيامنيئ يف الانتاج و ,عبد الرزاقبلبشري: ينظر-3

 34ص , 2115, 13العدد , آ محد بن بةل 1السيامن اجلزائرية، جامعة وهران
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 مفهوم الوظيفة يف العرض السيامنيئ

 

 

 

 

 

 

 

 

ماكن آ ن منثل وظائف لك عنرص من عنارص هذا المنوذج االتصايل من خالل  :مع اإ

يه وظيفة تكون خاصة ابملرسل اذلي حيول التعبري عن " la fonction expressive:"الوظيفة التعبريية -آ  

.ما جيول يف خواطره من خالل اخلطاب البرصي عب الشاشة العمالقة
1

 

ىل " la fonction esthétique:"الوظيفة امجلالية -ب ستناده اإ يه تعبري عقيل يتعلق ابلرساةل ومدى اإ

سقاط احملور الاختيار " اجملاز العقيل,الاس تعارة اجملاز املرسل " الصورة البالغية  وهذا يتحقق من خالل اإ

 ,عىل احملور الرتكييب و عندها يتحقق لنا  االإهناك و الانزايح املقصود

قامة االتصال " la fonction de communication: "الوظيفة التواصلية-ج يه معل تواصيل آ ي اإ

ىل " رومان جاكسون" حسب  تصال يف حدي ذاهتا  حبيث هتدف هذه الوظيفة اإ ويه عبارة عن قناة اإ

يقافه ،  التبليغ  وذكل بغية تأ كيد االتصال  واس متراريته  و تثبيته آ و اإ

 
                                                 

رساةل ماجيس تري يف ,  متعاميل الهاتف النقال جنمة و جزيي دراسة حتليلية س مييولوجية مقارنة بني,دالالت املاكن يف الومضات الاشهارية التلفزيونية , آ محد بوخاري -1

 16-15ص, 2119-2118جامعة اجلزائر ,علوم الاعالم و االتصال
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دراكية آ و نقول عهنا معرفية اليت " la fonction de référentielle " الوظيفة املرجيعية -د ويه وظيفة اإ

.تنتج عن الس ياق آ ي املرجع النيص آ و الواقع املادي ويه ترتكز عىل موضوع الرساةل من خالل القرائن
1

 

يه و" la fonction de Métalinguistiquela fonction de: "الوظيفة التحقيقيةللغةآ وامليتالغوية -ه

ىل تفكيك الشفرة اللغوية اليت مت تس نيهنا من , عبارة عن وظيفة الشفرة املس تعمةل آ و السنن حبيث هتدف اإ

 ,قبل املرسل  آ ي آ هنا ترتمج  ادلليل  والرمز حبيث تعب عن معناها

ويه تتعلق ابملتلقي حبيث حتدد " la fonction de conative: "الوظيفة الافهامية آ و التأ ثريية -و

نتباه عب الرتغيب و الرتهيب آ ي , قات املوجودة بني الرساةل و املتلقيالعال اثرة اإ حبيث يمت حتضري املتلقي واإ

 من خالل اس تخدام  املتلكم يف اجلد و الهزل و آ سلوب الامر الهنيي 

ننا نس تخلص بأ ن االتصال بدايته تكون من املرسل اذلي  و من خالل ما ذكرى من هذه الوظائف فاإ

ليه حيث آ ن الرساةل حتتوي عىل املواضيع آ و املراجع تكون حمددة ومعينة مع كتابة هذه يراسل املر  سل اإ

الرسائل ابللغة اليت يفهمها الك الطرفني من املتلقي و املرسل عىل حدي سواء من هنا فاإن لك رساةل قناة 

لناقةل ابلنس بة للهاتف و احلافظة تكون ابلرضورة اكلظرف ابلنس بة للرساةل الورقية و الاسالك الكهرابئية ا

ىل االإبالغ و التبليغ   القنوات للمياة والغاز ومن هنا حتقق س مييولوجت التواصلية عب الاشارات و العالمات اإ

س تعامللمجموعة من الرسائل  والتأ ثري عىل املتلقي عن دراية آ و غري دراية آ و عن وعي آ و غري وعي آ ي ابإ

آ ي آ ن االإشارة و العالمة تتكون من ,التأ ثري عليه عن طريق الرساةل اللغوية وغري اللغوية لتنبيه ال خر و 

عنارص ثالث ادلال و املدلول والوظيفة القصدية من خالل نوعية التواصل و االتصال االإبالغي اللساين 

.اللفظي و هذا من خالل اللغة التواصلية واالإتصال اللساين كعالمات املرور و امللصقة االإشهارية
2

 

 

                                                 
 17-16,ص,ص:آ محد بوخاري  -1

لكرتوين ,مجيل محداوي  -2  2118فرياير 8  يفwanalarabe.comwww.diس مييولوجيا التواصل وس مييولوجيا االتصال مقال اإ

http://www.diwanalarabe.comفي
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س تعاب االإشارات والرموز ومن هنا  عامتد فهم اخلطاب السيامنيئ من قبل امجلهور املتلقي عىل اإ فاإن اإ

وهو عبارة عن مجموعة من الرموز و العالمات و االإشارات اليت يبحث عهنا املرسل لتكوين وتركيب وتبليغ 

ذا اكن ال اإ ت رصيده اخملزون خطابه فاملتلقي ل ميكن حل رموز منظومة العالمات داخل حمتوى فيمل معني اإ

 .املعريف حبيث يؤههل الإس تعاب و فهم شفرات املرسل

من هنا جيب علينا تسجيل آ ن الرمز املشرتك ال يعتب اكفيا لتكوين وبلورت معلية االتصال 

والتواصل الاكمةل، من هنا ال ميكن احلديث لالكم اثنني آ ن ميتلاك نفس اخملزون من حيث املصطلحات 

، ونفس اليشء ميكن آ ن يمت (النحوية)م التوفري آ و التوفر عىل نفس املؤهالت اللغوية اللغوية كام ال ميكهن

الانطباق آ و التطابق عىل املمثل داخل فيمل معني ل ن اخملرج السيامنيئ ميكنه توظيف حسب رؤيته الفنية 

غة خاصة ذات آ بعاد السيامن لها ل. اخلاصة عدة رموز لبث خطابه اذلي رمبا يظهر للممثل خشصيا آ نه غري همم

ضاءة، ممثل، )فنية، وجاملية كبرية كام آ هنا تتوفر مرسل متعدد اخلدمات  خمرج، منتج، سيناريست، ديكور، اإ

رسالية الفيمل ذو مضامني عدة، وحمتوايت خمتلفة مث عىل متلقني متعددين، ...( انقد، اكتب وعىل مراسةل آ و اإ

 .ى امحلوةل املعرفية اللغويةوغري منسجمني يف املاكن والزمان آ و عىل مس تو 

ن تزامن اخلطاب االإيقوين، مع اخلطاب اللغوي  ، وهذا ما يفرض عىل ((آ ي الصورة واحلوار))اإ

احمللل القيام بدراسة الروابط اليت جتمع بني اللقطة الفيلمية والنص آ ي الصورة والنص لمتثيل الفيمل كنسق من 

املتعة، ومناس بة، للحوار والتساؤل حيث تدخل مضن ال صوات والصورة فهيي فرصة للتفكري والفرجة و 

س ياق رهان ثقايف آ و اقتصادي وطين آ و كوين ومن مث فهو عنرص من مكوانت احلقل الثقايف جملمتع معني يف 

زمن املعارص وحماورته يه يف احلقيقة مساءةل لشلك من آ شاكل احلداثة يف معلية تأ طريه للجسد والزمن 

الصورة نفسها آ و اخلطاب االإيقوين نوعني من اخلطاب ال وىل آ بعدي، يتوافق مع والتارخي واللغة، حتمل 

املشهد اجملسد، حيث يتيح االإدراك التعمق يف هذا اخلطاب االإيقوين غري املرموز، وهذا ما يسمى معلية 
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دراكه، وتفكيك رمو  زه وصف الصورة آ ما الثاين فرمزي، وهو ال مه ل نه يتطلب معرفة ثقافية ساعد عىل اإ

.وهذا ما يسمى معلية تأ ويل الصورة
1 

من هنا فاإن الوظيفة االتصالية تذكر املتلقي يف لك حلظة برشوط االتصال، وسبب، وجوده يف 

السيامن حبيث نؤكد بذكل لغة السيامن البرصية، ويه لغة تواصل قواهما مرسل ومس تقبل، وقناة التواصل 

هو املتلقي والثالث يه الصورة املرئية من خالل الشاشة  والرساةل ال وىل يه العرض السيامنيئ، والثاين

العمالقة الكبرية، والرابع هو اخلطاب السيامنيئ اذلي يأ خذ شلك البنية اليت تسامه يف تأ سيسها ثالث حلظات 

ويه اكل يت، اللحظة الفكرية وال يديولوجية اليت يبعهثا لك من الاكتب واخملرج السيامنيئ، حبيث آ ن اللحظة 

عرفية حسب رآ ي ختص املمثل داخل العرض السيامنيئ، ومهنا اللحظة امجلالية، اليت يضيفها ويتلقاها امل

يقاعا  املتلقي، آ ما احلديث عن الوظيفة احلوارية يه لغة تمتثل يف تداخل احلركة مع احلركة ال خرى لتخلق اإ

ا هو حمور الفرجة السيامنئية دلى املتلقي  .عاما

 :لغة اخلطاب السيامنيئ

ّن تشكيل اخلطاب السيامنيئ هل ممزياته فلقد اس تطاعت السيامن آ ن تشلّك خطااب جديدا، ولغة  اإ

جديدة، ومفهوما جديدا للتارخي املعارص، فالّزمن هو الوقت احلارض، واملاكن املقصود هو اجلزائر، حبيث اكن 

ا، ووعهيا اذلي يشعر املتلقّي خيتلف عليه الرّسد والّشعر، وهو مفهوم ينطلق من حلظة املشاهدة، وتداعياهت

 .حياهل ابالس تالب والاس تجابة، والّطواعية يف وقت واحد

ومن مثة ميكن آ ن نفهم جحم االإنتاج السيامنيئ عاّمة، واجلزائري الوسائيل والتجاري خاّصة، حيث ميكن 

زاء من القضااي، نتاج يف تشكيل ال جيال وثقافهتم ابإ ن ما ميزّي العمل  فهم آ ّن احلجم اذلي يرتكه هذا االإ وهنا فاإ

السيامنيئ ابعتباره فنّا من الفنون آ نّه ميكل لغة غنية، ومعتبة حتمل معها الفنون ال خرى، وتعمل عىل مزج لّك 

املعارف مبا فهيا املعارف الثقافية والتشكيلية، واملرسحية واملوس يقية، حبيث يذوب فهيا الزمان واملاكن، ورمبا 

                                                 

 35ص ,عبد الرزاق بلبشري املرجع نفسه -1
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لعرص احلايل، مبا متكل من خطاب قادر عىل االتصال والتّواصل مع الفئات امجلاهريية تكون السيامن آ سطورة ا

حسب مس توايهتم اخملتلفة، ويف الس نوات ال خرية آ ضافت السيامن مزيات آ خرى عن طريق الرتمجة، وادلبلجة 

لّغات والسرتجة، وذكل المتالك تواصل من حيث اللّغة العلمّية، حبيث آ صبحت قادرة عىل منافسة ال

ال خرى، اخرتاقا خلصوصياهتا الثقافية، وعوملة خطاهبا الإحداث وعي للّصورة السيامنئية وخطاهبا، 

 .وآ سطورهتا، واترخيها املايض البعيد

طار شاش هتا،  نقصد بذكل آ ّن العقل اذلي تنتجه السيامن ابعتباره حامال للّصورة، يضع املشاهد يف اإ

املتلقّي بأ ّن ما يراه هو احلقيقة املطلقة، حبيث ال ترتك السيامن للمتلقّي  هذا من انحية، ومن انحية آ خرى تُومهُ 

فرصة الرّشح والتّفسري آ و احلوار؛ فالّراوي ليس موجودا، ويف آ حسن الّظروف يبقى يف السيامن خارج 

ىل تسوية النّص، ح. احلقيقة ني وما ُآْدخل عب العدسة يكون عن قصد آ و عن غري قصد، وهو اذلي يؤدي اإ

خفاءا للمقدمات، ليس ل ن السيامن فعٌل يتخطى  يصري تسوية النّص فعال تأ ويلّيا وعبثا ابلّزمان واملاكن، اإ

هّنا ذكل الفعُل اذلي يفرض بالغته ولغته حتت سطوة الّصورة  عنارصُه، وليس ل ن تقع يف دائرة الشّك، اإ

خفاءا الصورة احلقيقية الظاهريّة، هو عني امل  .أ زق امجلاليايتوِغواية امجلال، اإ

 :لغة احلوار-

والتعبري مفن خالهل ، وذكل لقدرته عىل الترصحي"احلوار يف السيامن هل دور آ سايس يف البناء ادلرايم 

و , تبز الشخصيات اليت تلعب دورا رئيسا يف تصعيد الاحداث من خالل الرصاع تنتجه احلبكة ادلرامية

ايم احلريكو التن, خيدم آ يضا عنرص التشويق السيامنيئ
1

ىل آ نه ضافة اإ عالمية حيث يقدم للجمهور  ،ابإ وظيفة اإ

والتتداخل فيه عدة  ،ومفهوما ،ومبارشا ،و احلوار جيب آ ن يكون واحضا,معلومات اكفية لفهم السيناريو 

ال آ صاب املتلقي اراباك يف فهم رساةل الفيمل السيامنيئ, لهجات آ و لغات  .واإ

 

                                                 

38،ص،2115جمةل آ فاق سيامنئية العدد الثالث،:ينظر-1
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 :العملية االإبداعية

جوهره، بوصفه نشاطا نوعيا ممتزيا مفا عالقة السيامن ابلعملية االإبداعية؟ حاول بعض  السيامن فن يف

النقاد السيامنئيني مالمسة املوضوع ابنهتاج مقاربة تقوم عىل آ ن العملية االإبداعية تعبري عن جامل العمل 

حبيث حتيك عىل احلياة االإبداعي اذلي يمتظهر يف النص السيامنيئ كصورة برصية معبة وممتعة يف نفس الوقت 

الثقافية والس ياس ية، والاجامتعية آ ي ظواهر الاجامتعية، واملشلكة الاجامتعية، والظاهرة الطبيعية، 

طار رصاع بني القدمي، واجلديد،  واملشلكة الطبيعية واملقاربة بيهنام، قد تبلور مبفهوم االإبداع يف فكر النقاد يف اإ

ىل تفتيت ىل عنارص آ ولية املكونة لها وما يالحظ آ ّن  فاجتهت هجود هؤالء النقاد اإ وتفكيك العملية االإبداعية اإ

ىل الرؤية اللفظية،  هؤالء، النقاد حاولوا التوسع يف دائرة االإبداع، آ و يعد جماهل يف املعاين حفسب بل انتقل اإ

ن املعول عليه يف املفاضةل، . "مادامت املعاين مبزنةل املادة واملسافة بني الناس مجيعا واحلمك هو صورة املعىن اإ

."ال املعىن يف ذاته
1

 

ومن هنا حتّمس املمثلني السيامنئيني حبيث قدموا املبىن واملعىن بل وجد يف ذكل بعض السيامنئيني 

ا  .متنفسا

ن اعتناء النقاد ال تغين عن القلب مع  بعد آ ن معت الفكرة القائةل آ ن املعاين معطيات اثبتة مكمتةل، اإ

ىل آ ن احملتوى ال ميكن آ ن يبقى واحد، ولو اختلف الشلك فالتحوالت اليت تطرآ  عىل بنية آ هنم مل يتنهبوا  اإ

امجلةل تتبعها حتوالت يف املعىن آ يضا
2

حالهل يف حزي "وذكل آ ن   اللك معىن بنية لغوية خمصوصة، وال ميكن اإ

بقاء عليه برمته ".بنية مغايرة مع االإ
3

 

                                                 

 43,ص,نظرية الابداع,عبد القادر هين: ينظر-1

135,ص 2115 18,جمةل اللغة و االتصال العدد,يف النقد املغريب القدمي ,معايري آ دبية النص ,محمد رزيق  -2

267,جامعة ادليوان يف النقد ص,محمد مصايف :ينظر-3
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حساسا سوايا ابللغة ملعرفة نقاط املواضيع ومن هنا فاملعىن آ ن كفاءاته االإبداعية وهم اراته تتطلب منا اإ

ولهذا جيب آ ن نفهم من رمزية ال لفاظ عندها آ ن ال تزيد آ ن يتعلق الشاعر هذه "عند تأ سيس وبناء املعىن 

ال مبا تعب عن مشاعر وآ فاكر ومواقف ".ال لفاظ وك هنا غاية يف ذاهتا، بل ال ينبغي هل آ ن هيمت هبا اإ
1

 

ن امل  بداعي هو مدى التفاعل بني بنيته مع الرتكزي عىل حتديد اإ بدآ  ال سايس يف تاكمل لك معل فين اإ

نتاهجا من خالل ذكل النص .مجموع العالقات املنظمة لهذه البنيات، فالنص عامل دالالت وبنيات يمت اإ
2 

 : الواقعية يف اخلطاب السيامنيئ-

ن السيامن ابعتبارها من الفنون فهيي حمااكة للوا ذن آ ن ترمس املشاهد اإ قع كام يرى آ رسطو فالبد اإ

اليومية كام يه، وآ ن يربط النص السيامنيئ ابل حداث الس ياس ية، والاجامتعية والثقافية اليت يعيشها الواقع 

 .دون تدخل من الناس

ن ال عامل السيامنئية يف معظمها تروم فهم الواقع بتناقضاته وحماوةل استرشاف املس تقبل، فهيي ال  اإ

منا ترصد حركة الواقع الاجامتعي كام هو، وترتك للمتفرج آ ن ينتقي هو احلل آ و تعا جل مشالك آ و تقدمي حلوال واإ

البديل، ولكن بأ سلوب متبدل كام نرى يف كثري من ال فالم العربية اليت تتدخل يف آ قىص التفاصيل احليانية 

املمةل وتصبح ك هنا اس تنتاج للواقع املعيش
3

ال فالم اجلزائرية لرمس الثورة، ويه آ مه تمية  وذلكل جند يف بعض  

لينا معاانة الشعب اجلزائري يف حقبة االإس تدمار الفرنيس وقد اختار  يف السيامن اجلزائرية بأ سلوب دقيق ينقل اإ

احلومة " ابب الواد"اخملرج مرزاق علواش العيش يف فرنسا يف بداية الامثنينات الإجناز مرشوع فيلمه الشهري 

، اكن اخملرج يقوم بتصوير "العرشية السوداء"رمغ من املشالك ال منية اليت اكنت تعيشها البالد ، وابل1994

صادق صورة التطورات، والاحنرافات الاجامتعية والس ياس ية، اليت شهدهتا اجلزائر يف تكل املرحةل، 

بدا عه وآ يديولوجيته وخاصة ال زمة الس ياس ية آ نذاك، وهو مع ذكل يقوم لنا تأ ويالت من خالل ثقافته واإ

                                                 
19ص,1994دار الرشوق القاهرة مرص , قضااي النقد الاديب بني القدمي و اجلديد,محمد زيك العشاموي :ينظر-1

 58ص, 2113دار الكندري,دار الكندرللنرش و التوزيع,التناص و التلقي , ايسني اجلعافرة ماجد :ينظر -2

.111، ص 2111بغداد آ محد بليا، فضاءات السيامن اجلزائرية، مطبوعات ينجويد عام -3
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وهناك عدة آ فالم جزائرية حتايك الواقع الس يايس، والاجامتعي يف مرحةل العرشية " العامل ال خر"وذكل يف فيمل 

ادلموية السوداء، حيث اكن اخملرج يرصد حراكت الواقع رمغ الظروف الصعبة اليت تعيشها البالد، واكن 

اليت اكنت تقوم هبا امجلاعات السلفية املسلحة وكشف  هدف اخملرج هو فضح ال عامل االإجرامية االإرهابية

آ يديولوجيهتم التكفريية اليت تتخذ من العنف مهنجا واحضا لتنفيذ خمططاهتم، ولكن اخملرج اكن يقدم آ حياان 

لقطات سيامنئية واقعية ترمم مشاهد العنف اهلمجي، ولقد قدم اخملرج محمد شوخي تفسريا رمزاي لل زمة اليت 

، ويه انعاكس، وحمااكة رمزية للتناحر والاقتتال "1998سفينة الصحراء "لبالد من خالل فيلمه مرت هبا ا

ادلائر يف تكل املرحةل، وذكل من خالل حاكية لفئتني تعيشان يف واحة الصحراء اجلزائرية مث تنقلب ال وضاع 

ىل حاةل كراهية بسبب قصة حب بني فتاة، وشاب من قبيلتني خمتلفتني، ونشب ال رصاع بيهنام، حبيث يرمس اإ

اخملرج من خالل الاكمريا هشاشة الوضع الاجامتعي اذلي تعيشه املنطقة
1

كام آ ننا جند بعض اخملرجني ال يرصد  

الظواهر اجلديدة يف اجملمتع اجلزائري، والناجتة عن املرحةل السابقة كظاهرة الهجرة الرسية آ و ما يعرف يف 

ىل آ ورواب عب وسائل بدائية، وبطرق غري قانونية، ومن " ابحلراقة"الوسط الشعيب اجلزائري  آ ي الهجرة اإ

ويصور الناس حماوةل " 2116روما وال آ نامت "يف فيلمه " اخملرج طارق تقية"اذلين رصدوا هذه الظاهرة 

ىل ادلول ال وروبية قصد الاس تقرار فهيا ولو بوسائل غري رشعية .الش باب اجلزائري ادلؤوبة يف الوصول اإ
2

 

رزاق بقطاش فقد آ خرج فيلام بعنوان احلراقة يظهر فيه اجلوانب االإنسانية يف ظاهرة الهجرة الرسية آ ما م

ظهار الصورة احلقيقية لهذه الظاهرة اليت يرى فهيا الش باب اجلزائري بديال للمعاانة اليت  وهدفه يف ذكل اإ

.يعيشها يف بالده
3

 

                                                 

.111، ص 2115املرجع السابق، آ فاق سيامنئية، -1

 .112املرجع السابق، ص -2

112املرجع السابق، ص -3
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ال مازيغية ويرسد فيه اخملرج اخلصوصية الثقافية آ ما الفيمل ال مازيغي وهو فيمل جزائري انطق ابللغة 

للمجمتع ال مازيغي من عادات وتقاليد وقمي ويقدم فيه مقاربة آ نرثوبولوجية لهذه اجملمتعات البدائية اليت مازالت 

 .تمنو وتتطور عب الوسائل احلديثة

كن بلغة اجملمتع لقد اكن معظم السيناريست ال مازيغ يرمسون واقعهم املعيش بأ دق التفاصيل، ول

ال س نة  ىل الواقع اإ ال مازيغي وهذا ما فعهل بوقرموح عبد الرحامن يف فيلمه الهضبة املنس ية اذلي مل خيرج اإ

.، ل ن سيناريو كتب ابللغة ال مازيغية1996
1

 

ن اخملرج محمد خلرض محينا من آ شهر اخملرجني اجلزائريني اذلين ربطوا الواقع ابمجلال، وامجلال الشلكي  اإ

لهيا نوعا من العاطفة املبكيةمل .وس يقى بذاته همينا عىل صورة مجيةل، ويضيف اإ
2

 

ن آ فالم خلرض حامينا  ، واذلي آ اثر جدال يف ال وساط الفنية، وال اكدميية سواء يف "رحي ال وراس"اإ

ال هايل خالل آ سلوب التقدمي واملقاربة ال يديولوجية للفيمل فهو فيمل يتناول يف تمية احلرب ويرمس ال م ومعاانة 

نساين متثلها ال م اليت تبحث عن ودلها،  الاحتالل الفرنيس ولكن اخملرج يضفي عىل تكل املعاانة طابع اإ

 .وجتري حبثا عنه يف السجون مث لمتوت ابل سالك الكهرابئية اليت وضعهتا فرنسا يف احملتشدات

ن هذه املعاانة، ومأ يس احلرب وادلمار تركت مسحة جاملية وضعها نق اد السيامن ابلواقعية الشعرية، اإ

ىل تأ ثري اخملرج خلرض حامينا ابخملرج الرويس دونسيك .وذكل راجع اإ
3

 

ويبقى رصد السيامن اجلزائرية قليل مبقارنهتا ابلسيامن العربية ال خرى؛ يف مسأ ةل الاهامتم ابلقضااي القومية 

لعريب املرتدي يف كثري من آ فالمه ولعل كقصة فلسطني، ومع ذكل فقد اس تطاع اخملرج اجلزائري رمس الواقع ا

قضية فلسطني والقدس الرشيف والصحراء الغربية من آ مه التاميت اليت رصدها اخملرج اجلزائري ويف هذا 

، خملرجه سلمي رايض اذلي صور فيه مقاومة الشعب الفلسطيين 1972الصدد نذكر الفيمل س نعود س نة 

                                                 

 114ص,جع السابقاملر -1

.65بغداد آ محد، خمرجون وسيامن جزائرية، دار الغرب، وهران، ص -2

.64-63املرجع نفسه، ص ص : ينظر-3
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الشعب للظمل، والقهر اذلي يعيشه، ومل مينع ذكل من الانتفاضة  للجيش االإرسائييل احملتل ورمس فيه معاانة

يف وجه العدو الصهيوين حيث حيايك الفيمل معركة الشعب الفلسطيين وذكل مبزج ال حداث الواقعية 

ظهار الواقع الفلسطيين عىل شاشة التلفزة من خالل رؤية الشعب  ابملغامرات البطولية، وقد وقف اخملرج يف اإ

، فيلام يصور فيه احلرب ال هلية اليت عاش هتا 1981ونضاهل املس متر، كام قدم اخملرج فاروق بلوفة الفلسطيين، 

،1975لبنان 
1

وذكل عب مقاربة حصفي جزائري رصد الظاهرة، وعب عهنا من خالل صور سيامنئية ترمس  

 .آ دق مشاهد احلرب املؤملة

جيابية سواء من حيث ال طرو حيث آ مكن .حة آ و من حيث الشلك وقد اكن فيمل بلوفة مزيات اإ

هامل اجلوانب امجلالية  للمخرج آ ن حيلل ال وضاع السائدة يف لبنان بأ سلوب فين سيامنيئ رائع وواقعية دون اإ

.فيه
2

 

 اخلطاب السيامنيئ وآ شاكهل السيناريو آ و النص السيامنيئ

ىل الوجود وحيث عىل الشاشة كسلعة ترفهيية  وتثقيفية لها رساةل توهجها خيرج الفيمل السيامنيئ اإ

 .قصد التأ ثري فيه وصناعة الرآ ي العام( املتلقي)للمتفرج 

وهو ما ميكن رؤيته عىل " السيناريو"وقبل الانتشار يكون الفيمل عبارة عن نص مكتوب نسميه 

نتاج فيمل فاإ  نه من شاشة العرض، وذكل من الالكم املدون عىل الورقات واملنتج السيامنيئ، عندما يفكر يف اإ

 .الرضوري آ ن يكون دليه هذا النص، آ و السيناريو اخلاص هبذه التمية

ن كتابة النص السيامنيئ ال تقترص عىل ال فالم الروائية  بل يه العنرص ( آ ي القصة املتداوةل)اإ

نتاج روا يئ الرئييس ال ول يف العملية السيامنئية كلك سواء آ اكن هذا الفيمل روائيا يقوم عىل رسد حاكية من اإ

ثوري، آ و اكن تسجيليا يقدم مادته التسجيلية لتمية معينة اكل اثر آ و اخلوف آ و –اترخيي –بولييس –عاطفي 

                                                 
.114املرجع نفسه، ص : ينظر-1

.115املرجع نفسه، ص : ينظر-2
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.احلروب
1

احلروب والشخصيات التارخيية، : آ و فيلام واثئقيا( فوائد الرايضة–آ رضار التدخني )آ و فيلام تعلمييا  

وذكل من خالل التصوير السيامنيئ، ليصبح آ ي آ نه من الرضوري كتابة نص ملا سيمت عرضه عىل الشاشة، 

مادة سيامنئية،
2

وآ غلب ما تشاهده اليوم عىل الشاشة مأ خوذ من املادة الروائية آ ي اليت تعمتد عىل الرسد  

آ ن الفيمل الروايئ اجليد هو اذلي ميكن التعبري عن مضمونه من خالل مجةل واحدة حمدد مثل الطمع بقل ما »

ال واس تعلن -اجلرمية ال تفيد-وقع فهيا من حفر حفرة ل خيه –مجع  اخليانة الزوجية هتدم –ما خفي رس اإ

.«السعادة ال رسية
3

 

هنا موجز مكثف ملضمون النص السيامنيئ واذلي خيزتل لك الس ياق الروايئ  .اإ

ن السيناريو آ و النص السيامنيئ يقوم عىل فكرة جوهرية، وحمورية تدور حولها مجع ال حداث والوقائع يف  اإ

يمل ويه ما نسمهيا ابلتمية، مث تأ يت املرحةل الثانية ويه القصة السيامنئية ويه صياغة املكتوبة اليت تقع يف الف 

.عدد من الصفحات ال يقل عن عرشة عادةا، ولكن ل مه من حقيقة جحمها هو البحث يف مضموهنا
4

 

ال يف بعض والقصة تتضمن موجزاا للحركة، وال حداث داخل الفيمل، وكذا احلوار اذلي يك ون عادة قليال اإ

.ال جزاء املهمة منه
5

 

ن احلوار هو ال داة ال ساس ية اليت تعب عن املواقف وال حداث يف الفيمل، والبد آ ن تكون قصة  اإ

الفيمل انقدة مناس بة الاتساع تطل عىل حمتوايت الفيمل، وآ ن متنح شعورا لقارهئا، وخاصة املنتج اذلي يريد 

نتاج الفيمل، بطبعة الف  خل...كوميدي–بولييس –رومانيس )يمل ذاته اإ ، كام جيب آ ن تقوم هل شعورا مبدئيا (اإ

.برتحش طامق العمل املناسب لتحقيق هذا الفيمل
6

 

                                                 

.21انيج فوزي، آ فاق الفن السيامنيئ، دار غريب، القاهرة، ص . د-1

.21املرجع السابق، ص -2

.22املرجع السابق ص -3

.23-22آ فاق، ص ص --4

.24املرجع نفسه، ص -5

. 24ص,ينظر آ فاق -6
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 :معايري التلقي يف العرض الفين: املبحث الثالث

 :التذوق الفين-1

مرتبط ابحلمتية يرتبط العرض الفين جبمةل من املفاهمي واخلاصة بعالقته مع املتلقي سواء اكن ذكل 

آ و املنظومة البرصية اليت يفرضها العرض الفين، ل ن املتلقي يستسمل لتأ ثري ما يعرض عليه آ نيا، –التأ ويلية 

فاملامثالت اليت جيملها واحلاصةل بني ما يعرفه، وبني ما يعرض آ مامه جتعهل يشابه بني ما يعرف مبا جيههل، 

ذكل يسهم العرض الفين يف تشكيل ذوق جديد خاص فيكشف هل عن آ ش ياء جديدة ومعاين جديدة، وب

ابلعالقة الفنية مفسأ ةل التذوق الفين يه حلقة اتصال وتواصل بني صورة العرض الفين، واملتلقي، واالإحساس 

فالطريقة، وكيفية [ مس توايت االإدراك امجلايل]ابمجلال اس تعداد متوافر عند ال فراد وامجلاعات بدرجات متفاوتة 

الفنية بصفة عامة وصورة العرض الفين بصفة خاصة هل آ ثر ودور فعال عىل الصورة ذاهتا تذوق الصورة 

، فعملية التذوق يه معلية رمزية فغالبا ما جند املتلقي للعرض مس تغرق يف تأ مل املوضوع، [اللوحة الفنية]

«التوحد بني احلس، واخمليةل والفهم»ومن هنا حيدث . وتأ مل ذاته
1

هذه احلاةل بني حلظتني ، ويكون املتلقي يف 

 [...حلظة شعوره بنفسه، وحلظة ما يعرض آ مامه]

حيدث التاليق بني اذلات واملوضوع يف فعل »كام يعرتيه رغبة يف الاس متتاع آ يضا، ويف هذه احلاةل 

.«من التقمص الوجداين آ و التعاطف الرمزي
2

حبيث يشعر املتلقي يف هناية ال مر بأ نه صار ُمنْدجما يف جتربة  

دراكه امجلايل الفين لها، والتقاط النقاط املثرية يف هذه ا لعرض الفين وابلتايل يس تطيع احلمك والقراءة بفضل اإ

التجربة الفنية، والبحث عن خمارج ومساكل التذوق الفين مكقدمات رضورية لفهم بنية صورة العرض الفين، 

 .وليك يقدم حكام جامليا

                                                 
 .96، ص 2118عبد امحليد شاكر، الفنون البرصية، وعبقرية االإدراك، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، مرص،  -1

 .133ص  ،2111يوسف خليفة، املدخل للتذوق والنقد الفين، دار آ سامة، الرايض،  -2
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حساس ابل خر، منطلق –سلوكية –الفطرية –ا يف ذكل تلبية حاجيات البيولوجية التذوق الفين هو اإ

رادية –عابر –حلظية  ووفق قانون الوجود، والبقاء واس مترارية احلياة، ويرتكز التذوق عىل مس توايته –ال اإ

 :ويه اكل يت

 .عب آ مناط الوعي، والتواصل، وارتقاء املس توى االإدرايك-آ  

حساس الشعور ابل خر عب المترن والتدريب-ب  .، واخلبة، والاكتساب للتجارباإ

 .يكون حيس يف حاةل املدراكت احلس ية الغريزية، والعفوية التلقائية-ج

العميل ذو املعىن ادلاليل، واملتجاوز ملؤثرات اللحظات الوجودية الانطباعية وصوال الإصدار آ حاكم -د

 .معيارية، وقمية جملاالت التذوق الفين

درايك، ونعي به -لتذوق هو الشعور ابل خر حيسومن هنا نقول آ ن املعىن اخلاص اب رادي، واإ انفعايل اإ

امجلال يف آ عامل العقل املرتبط آ وال وآ خرا ابالإنسان، ووجوده الاجامتعي الفاعل، ومبحاوالت اذلوق املعريف، 

ىل آ حاكم قميية معيارية مقننة وتقبال  آ و رفضا آ و والتارخيية وامجلالية، والعقلية، والنفس ية، واملهنية والوصول اإ

سواء يف " التذوق الفين"مغايرة، ويف جمال ختصصنا التذوق الفين مرتبط ابملنتوج الفين، وما نطلق عليه 

شاكال لوظيفة متعددة فبعض الفالسفة، واملفكرين ...املرسح آ و الفن التشكييل آ و املوس يقي خل فقد اختذ اإ اإ

التذوق "امجلايل، واحليس آ و االإحساس ابمجلال يرون آ ن التذوق الفين هو الاس تجابة امجلالية واالإدراك 

هو التفاعل مع ال خر انفعاليا، ونفس يا، ومدراكت شلكية، وموضوعية، وقمي جاملية مؤسسة عىل آ عامل " الفين

، واملعريف واملدراكت احلس ية والعقلية وتلمس ال ثر الفين (اللمس ية)احلواس البرصية والسمعية، واملس ّية 

جماالت وميادين متعددة سواء اكنت فنون معرفية آ و آ دبية آ و تعبريية تشكيلية، آ و  يف( موضوع التذوق)

همنية يدوية تقنية وصوال ممهنجا ل حاكم قميية مقننة، وفق معايري الرصد املهنجي املبارش معرفيا وبرصاي 

 .ابملكوانت، والعنارص، والرموز، وادلالالت للموضوع الفين موضوع التذوق
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الفين هو معلية تواصل واتصال بني آ عامل الفنان واملتذوق آ و املس متع ابلعمل الفين واملتفاعل  حبيث التذوق-1

 .معه برؤية تأ ملية

صدار آ حاكم عىل قميه يشء آ و فكرة آ و -2 التذوق الفين هو منط مركب من السلوك يتطلب يف جوهره اإ

 .موضوع من الناحية امجلالية

مس توى واحد بل تأ يت عىل مس توايت متفاوتة نتيجة ثقافة املتذوقني، التذوق الفين، كعملية ال تمت عىل -3

 .وحالهتم املزاجية، والنفس ية، والاجامتعية، والبيئية

التذوق الفين هو معلية تبادل وجداين، وفكري، ونفيس لها صفة الرتابط الاجامتعي، واليت يه من آ مه -4

 .آ فراد اجملمتعوظائف الفن ودوره يف توحيد ال فاكر ومشاعر وآ حاسيس 

 :احلمك امجلايل -2

التشكييل واملوس يقي، "يفرض الشلك الفين بصفة عامة حكام جامليا، والس امي العرض الفين 

، ل نه جتربة حية يُعمب عن فكرة الفنان والناقد، واخملرج مصاغ يف رموز، وآ شاكل "والسيامنيئ، واملرسيح

جمسدة يف عالقات تضع، فامب بيهنا نظاما متاكمال يش متل عىل  حامةل ملضامني فكرية متثل رؤية الفنان، وخبته

يكون العمل الفين هو متثيل للقمي »خببته، وهبذا  -املتلقي–القمي امجلالية اليت يدركها املتذوق لهذه الفنون 

«امجلالية، والتذوق الفين يكون خاصا يتذوق القمي امجلايل
1

صدار احلمك من قبل املتلقي  ناه آ نه مع ( املتذوق)فاإ

قد مر بتجربة، وخرج مهنا بنتيجة، فعن صاحب هذا احلمك املتعة، والاس تجابة ابلقبول يكون العرض الفين 

وهو يعد مظهرا من مظاهر احلياة االإنسانية وآ ن الطبيعة كام نتلقاها حبواس نا . بصفة عامة، واملتلقي عىل اتفاق

-وآ صوات ورؤية خمتلفة، وهذا الاختالف الكيفي، تبدو لنا بكيفيات، وآ لوان (البرص، واللمس، والسمع)

المكي وحده كفيل آ ن حيدث عىل حواس نا اختالفا واحضا فامي نتذوق، وهبذا فاإن مشلكة حمك الفين امجلايل 

ىل اخلري . من املشالكت الرئيس ية اليت نتفق علهيا، ويناقشها عمل امجلال ن امجلال اذلي عرفه االإنسان يرمز اإ اإ

                                                 
 .154يوسف خليفة، املدخل والنقد الفين، ص -1
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ال ذلة خمتلفة عن مس توى الذلات احلس ية، ومتفقة ل ن الذلة اليت يس   منا هو اإ متدها من الشعور ما هو مجيل اإ

آ ن احلمك امجلايل اذلي نطلقه عىل اليشء امجليل »مع عامل الغاليات ال خالقية، ويقول الفيلسوف الشهري اكنط 

ضاحكة ابمسة مرحة رقيقة حيمل صفات آ خالقية فنصف ال جشار بأ هنا سامية، وحمرتمة وآ بية ال لوان واحلقول 

.«نس ميها نقية طاهرة ل هنا تثري مشاعر مماثةل لتكل املشاعر اليت تثري ال حاكم ال خالقية
1

 

لهام يويح ابلكثري »" جون ديوي"وكذكل يقول  آ ن الفن امجليل يف القرن العرشين آ صبح مصدر اإ

طار التفاعل بني الا س تجاابت الذلاتية، واخلبة امجلالية دلى من التجديدات الصناعية، والتقنية املنتجة يف اإ

.«االإنسان وبني متطلبات احلياة العرصية
2

 

ن اذلي ميتكل خبة الفنية امجلالية آ كب آ ن يكون آ كرث ثراء، ووعي ابليشء امجليل املدرك كام يتطلب  اإ

ذ مس توى من القدرات االإدراكية، والضج يف مجيع الرتابطات بني لك ما نشاهده ونراه وما نسمع ه ونتذوقه اإ

صدار حمك جاميل يتجاوز فيه ال راء الشخصية وامليول اذلاتية، وال فاكر »آ ن  التذوق امجلايل هو القدرة عىل اإ

.«املس بقة
3

ن الفن لغة ووس يةل يمت هبا توصيل القمي الثقافية، والرتبوية، والاجامتعية وما تفرزه من قمي ذات   اإ

صدار ال حاكم  اليت تعد نس يج سلويك ميتد مع معظم اس تجاابتنا، وينعكس عىل صفة جاملية تنتج عن طريق اإ

ىل درجة تقبل آ و رفض املوضوع اذلي آ اثر فينا االإحساس بيشء من اخلب  حساس نا ابالس متتاع، ويؤدي اإ اإ

النفس ية املمتثةل ابحلس، والاس تجابة امجلالية اليت تنمتي بدورها الثقافة الفنية وتعكسها عىل السلوك 

قد آ كدت آ مري مطر آ ن احلمك العقيل ميثل مشلكة من آ مه مشالك عمل امجلال، عندما نبحث يف الاجامتعي، و 

لهيا عندما نكون بصدد احلمك عىل ال عامل الفنية ماكنية وجود معايري حصيحة، واثبتة ميكن الرجوع اإ .اإ
4

من هنا  

ىل آ ن االإنسان مازال يسعى الستامثر عنارص امجلال يف الطبيعة عب نشاطاته احلياتية وآ ضفى  جتدر االإشارة اإ

نسانية رفيعة وراقية حبيث يتذوق هبا مناجه احلياة، وميزي من خاللها اخلري والرش، والقبح  علهيا لغة تواصلية اإ

                                                 
 . 131، ص1998آ مرية حلمي مطر، فلسفة امجلال آ عالهما ومذاههبا،دار قباء للطباعة والنرش،القاهرة،-1

براهمي، القاهرة، -2  .47، ص 1963جون ديوي، الفن خبة، ترمجة زكراي اإ

 .238، ص 1991علمي العايل، بغداد، آ بو طالب محمد سعيد، عمل النفس الفين، مطابع الت-3

 .33-28ص -، ص1985مطر آ مرية حلمي فلسفة امجلال، الهيئة املرصية للكتاب، القاهرة، -4
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ال »وامجلال، واحلسن واجليد، والرديء، والذلة وال مل، ويقول يف هذا الصدد املفكر فرنسيس هاش تون 

ال بتأ مل امجل جناب يس تقم االإنسان العيس اإ ال بذاته آ و مضن عالقاته مع الوجود ل ن تأ مل امجلال يساعد عىل اإ

.«احلقيقة
1

 

ومن خالل ما ذكرانه يف احلمك عىل ال عامل امجلالية، وهذا ما يصطلح عليه آ يضا بأ فق التوقع والعكس 

 .حصيح آ ن هناك عالقة يف احلمك امجلايل وآ فق التوقع

 :آ فق التوقع -3

عن منظومة من املرجعيات، »التوقع ارتباطا وثيقا ابمجلهور املتلقي، فهو عبارة يرتبط مفهوم آ فق 

،«واملعايري مجلهور قارئ يف حلظة معينة، يمت انطالقا مهنا قراءة معل وتقوميه جامليا
2

حيث يتضمن آ فق التوقع  

طار ال فق بلك معل يف اللحظة التارخيية لظهوره من ا لفهم السابق، آ ي ثالثة مبادئ آ ساس ية حيث يتطور اإ

ليه العمل ويتعلق هذا ال مر بأ فق توقع امجلهور، وآ فق . من التجربة اليت ميتلكها املتلقي عن اجلنس اذلي يعود اإ

الاس تقبال يف املرسح يرتبط بأ فق املتفرج »عىل آ ن " آ ن آ وبر سفليد"توقع العمل، ويف هذا الس ياق تؤكد 

ه معرفة اخلطاب فقط، بل لك عنارص العرض والعروض اليت آ ي مجموعة السنن اليت يعرفها فال يشرتط علي

«شاهدها
3

ىل انطباع جديد دلى املتفرج يمتثل يف آ فق توقع العمل، وآ فق توقع   ذن لك عرض جديد يؤدي اإ اإ

نتاج معايري للتلقي سواء آ اكنت جاملية آ و اجامتعية حبيث  امجلهور ودالةل املزج والتداخل بيهنام يساعد عىل اإ

ىل التغري آ و التعديل آ و البقاء عىل حاةلخيضع آ فق ا  .لتوقع يف زمن العرض آ ي زمن املشاهد اإ

 

 

 

                                                 
 .229، ص1975آ رس ينيغولياك، ترمجة آ يب جابر، الفن يف عرص العمل،موسكو،روس يا،دار احلوار،-1

سامعيل، النادي-2  .211، ص 1994، 1ال ديب الثقايف، جدة اململكة العربية السعودية، ط روبرت هولب، نظرية التلقي، ترمجة عز ادلين اإ

3- Anne Ubersfeld, les termes clés de l'analyse du théâtre, édition de seuil, Paris, 1996, P13. 
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 خمطط آ فق التوقع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلويك عن املعلومات اليت تش متل علهيا الشفرة آ و الرمز آ و العمل احلمك امجلايل فهو تعبري لفظي آ و 

التعبري اللفظي السلويك عن املعلومات االإحيائية آ و ادلاللية اليت تنقلها »" س امينس"الفين بصفة عامة، ويعرف 

«املعلومة البرصية
1

وابعتبار العروض الفنية منظومة برصية ابمتياز وحمتية جاملية ختضع ذلوق والتذوق، كام  

ختضع آ يضا للحمك والتقيمي امجلايل آ و بعبارة آ خرى خاضعة لتجربة التلقي، فالصورة يف العروض الفنية آ صبحت 

ىل وجودها ابلفعل فالصورة -املتلقي–تلح عىل حضور  الفنية قادرة عىل تربية  اذلي خيرج وجودها من القوة اإ

فلكام ارتقى املرسح بوعي امجلهور وذوقه اس تطاع هو ابلتايل آ ن يكسب »مجهور مرسيح واع ومتفطن، 

ىل ال مام فالريق ال يدل سوى الريق والتخلف ال يدل سوى التخلف «دفعات متجددة اإ
2

ل ن العملية التبادلية . 

                                                 
ىل التذوق الفين والتجربة امجلالية، ترمجة خفري خليل، املؤسسة العر -1  . 214، ص 1994بية لدلراسات والنرش، ال ردن، نوبلرانشان، حوار الرؤية مدخل اإ

 .248، ص 1988نبيل راغب، لغة املرسح عند الفرد فرج، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، -2

 أفقتوقعالمتلقي

أفقتوقع

 الجمهور
 أفقتوقعالعمل

 لحظةاإلبداع التجربةالسابقة

جمهور/مؤلف  
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منا يه مشاركة وجود ية تقوم عىل اجلدل بني العمل الفين، وبني املتلقي اذلي بني العرض الفين واملتلقي اإ

منا موجودة يف التفاعل  يكتسب معرفة جديدة، وهذه املعرفة ليست اكمنة يف العمل نفسه آ و يف جتربة املتلقي اإ

"ديوينوزس يا"بني احلقيقة اليت جيسدها العمل الفين وبني حقيقة املتلقي املتذوق، منذ اكن املرسح 


، اكن 

حياء اجلو  العام لظاهرة العرض حركية جسدية انفعالية هتمت ابل ماكن، والصور ادلاخلية اليت تنبعث من خالل اإ

حساسات اخلاصة، كام هو احلال يف املرسح  الصورة اخلارجية، وفيه حتدث املشاركة اخلارجية نتيجة لالإ

اي لك حلظة من حلظات يفرس برص»احلديث املعارص عندما يعرض اخملرج همارته، وخباته، آ و عندما 

املرسحية، وهو وضع الشخصيات يف مواضع حبيث تويح مبواقفها اذلهنية، والوجدانية بعضها اجتاه بعض، 

ىل املشاهدين ىل نقل طبيعة املواقف ادلرامية اإ .«ال مر اذلي يؤدي اإ
1

ليس مثة شك  من آ ن اخلطاب البرصي  

.اصل الفين ال خرى والصورة يف العرض الفينهو ال بلغ تأ ثريا من بني مجيع وسائل االتصال والتو 





 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 

-غريقية خيص االإغريقيون ابحتفالني : ديوينوزس يا  (.ربيعي  كوميداي-ش تايئ تراجيداي)آ لهة اإ

 .122، ص 2113التطبيق، اجمللس الوطين للثقافة والفنون والرتاث، ادلوحة، صالح قطب، مرسح الصورة بني النظرية و -1
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 .الصحفية من خالل جريدة امجلهورية واخلب

 جريدة امجلهورية : املبحث ال ول

 نبذة عن جريدة امجلهورية

خبارية وطنية، تقع برمق " امجلهورية"جريدة  هنج الس نويس محيدة بوسط  16يه حصيفة يومية اإ

، والصحافيون فهيا مبثابة www.eldjoumhouria.dz: مدينة وهران، آ ما موقعها الالكرتوين هو اكل يت

اخل الوطن وخارجه، كام آ ن هناك مراسلني موزعني عب عيون ال مة، خيبوهنا بلك ما حيدث وجيري د

نوايح الوطن، فهؤالء يبحثون دوما عن ال خبار، وعن لك ماهو جديد، وحياولون قدر املس تطاع آ ن 

ىل القارئ بأ بسط شلك ممكن حسب املس توايت، فالصحفيون ال يتوهجون  ( عن طريق كتاابهتم)يقدموها اإ

ىل لك ىل فئة معينة، بل يتوهجون اإ  الفئات وهو يسامهون آ يضا يف تكوين الرآ ي العام وتوعية وترفيه اجملمتع، اإ

تصالية بني اجلريدة وامجلهور فعل الصحايف آ اّي اكن  ذن يه معلية تواصلية اإ حتليال، دراسات، موضوعات آ و )اإ

من املصادر يرتكز دوما عىل مصادر موثوقة هبا، مث والبد آ ن تكون هذه املصادر خمتلفة ودقيقة، و ( حتقيقات

ال ساس ية اليت جتلب مهنا ال خبار جريدة امجلهورية، هناك واكالت ال نباء مهنا واكةل ال نباء اجلزائرية ابلعربية 

 .والفرنس ية، وكذكل واكةل ال نباء الفرنس ية

فواكةل ال نباء اجلزائرية متثل اجلزائر يف ميدان االإعالم واالإعالن عىل املس توى ادلويل، ويه هتدف 

ىل هدفني آ ساس يني آ يضا حداث اليت تضم البالد، آ ما : اإ فال ول يمتثل يف مسح شامل، وتغطية اكمةل لل 

 .الثاين فيشمل آ ساسا يف مواهجة ال خبار املشحونة ابلسم االإعاليم، وتوجهيها

 .فدوةل بال واكةل آ نباء معناها دوةل بال حقائق، بال آ حداث، بال حضور، بال بُعد س يايس

دلهيا اشرتاك س نوي يف هذه الواكالت، ويقوم عامل التيلكس بوضع ال خبار " ريةامجلهو "وجريدة 

 .حسب ال قسام املوجودة يف اجلريدة وعىل حسب آ مهيهتا

http://www.eldjoumhouria.dz/
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عىل ش بكة من الصحافيني، " امجلهورية"وخبصوص التغطية االإعالمية ل رجاء الوطن غتتوفر جريدة 

 13آ و  12ة ماكتب، ويعطي لك مكتب نشاطات لـ واملراسلني عب خمتلف الوالايت اليت يبلغ عددها س ت

والايت جماورة عالوة عىل هذه املاكتب هناك مراسلون متعاونون يف عدة والايت، وبدلايت ودوائر لتغطية 

 16خمتلف النشاطات وال حداث، وال خبار العاجةل املهمة ومن آ هذاف اجلريدة يف املس تقبل يه تغطية 

 .اجلزائري مكتب للك والايت ومناطق الغرب

 اترخي جريدة امجلهورية

رشاف الس يد عبد القادر  1963مارس  29يوم  آ صدرت مجموعة من الصحافيني والتقنيني حتت اإ

 .ابملدينة اجلديدة Oran républiquesوذكل مبقر  la républiqueسفري العدد ال ول من جريدة 

زحف هؤالء الصحافيون والتقنيون يتقدهمم عبد القادر السفري حنو مقر جريدة  1963سبمتب 18يوم 

L'écho d'Oran  ىل مؤسسة وطنية ختدم الشعب والوطن ولتجعل حدا واس تولوا عىل اجلريدة وحتولت اإ

 .فاصال بني املايض الاس تعامري وحارض ومس تقبل الس يادة الوطنية

 .جلريدة ل ن فيه مت تأ مميهايبقى خادلا يف ذاكرة ا 1963سبمتب 18يوم 

وذكل لدلخول يف مرحةل جديدة تمتثل يف الس يادة الوطنية  la républiqueوتغري شلك مضمون 

عالم متاكمل شالك ومضموان  .واملسامهة يف البناء الوطين ابإ

حنو ال فضل لتواكب املرحةل اجلديدة  la républiqueتغري شلك جريدة  1971جوان 19يوم 

وبذكل ازدادت استيعااب للك املس تجدات الوطنية وادلولية وجسلت اجلريدة حضورها  وتطور املضمون

عالم املكتوب كام آ جنبت املؤسسة  عطاء دفع قوي لالإ الفعيل عىل الساحة الوطنية وادلولية، وسامهت يف اإ

 .آ قالما عىل املس توى الوطين

ا يف اجملال االإعاليم امجلهورية اكنت قد قطعت شوطا هام 1976la républiqueس نة وحبلول 

وآ صبح لها قراهئا ال وفياء داخل الوطن وخارجه، كام آ هنا امتلكت جتربة هامة وآ صبحت مبثابة مدرسة تكون 
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داخل فضاهئا العديد من الصحافيني والتقنيني مما جعلها تتبوآ  ماكنة مرموقة دلى السلطات وامجلاهري عىل حد 

 .سواء

حةل آ خرى جلريدة امجلهورية واكنت حامسة، تمتثل يف وبدءا من منتصف الس بعينات بدآ ت مر 

التعريب اجلزيئ للجريدة وفتحت االإدارة آ قساما داخل مقر اجلريدة وتعاقدت مع آ ساتذة جامعيني لتدريس 

الصحافيني اللغة العربية وهتيئهتم للمرحةل املقبةل، وبدآ ت اخلطوات ال وىل بتعريب بعض الصفحات واختذت 

 .1976عريب التدرجيي حىت هناية اجلريدة آ سلوب الت

ال آ ن التصممي واالإدارة  وكلك معر كبري عندما يكون يف بدايته تعرتضه بعض الصعاب الظرفية اإ

يدلالن العقبات، كذكل اكنت جريدة امجلهورية مع انطالقة معلية التعريب غري آ نه يف شهور قليةل تأ قمل 

 .الكثريون مع الوضع اجلديد

 .مئة ابملائة 111حيث عربت  1977آ ول جانفي فعلية للجريدة اكنت  يف الانطالقة ال 

وواصلت جريدة امجلهورية رحلهتا املهنية مؤدية رسالهتا العاملية الوطنية وآ خذت تس تعيد بعض قراهئا 

برازها للمعنيني ابل مر لتجد  القداىم وتكتسب قراء جدد من الش باب وتكشف عهنا الغطاء للمسامهة يف اإ

، كام سامهت يف مواكبة املراحل املتعاقبة ابملتابعة امليدانية والتحقيقات والتحاليل فضال عن ال خبار احللول

 .اليومية

وهناك مرحةل آ خرى يف مسرية جريدة امجلهورية ويه الاس تقاللية وانفصال املطبعة عن عنوان 

 .1991س نة امجلهورية وذكل يف 

يف التس يري والتوزيع ل هنا وجدت نفسها آ مام وضع ال مفنذ ذكل الزمن وامجلهورية تواجه صعوابت 

 .حتسد عليه وانفصلت عهنا مطبعهتا، فأ صبحت اكلطائر اذلي ينزتع منه جناحاه ويطلب منه الطريان
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ويف منتصف التسعينات واهجت جريدة امجلهورية مشلكة ادليون اليت اكنت مرتامكة علهيا وقد 

رات، مهنا القنبةل اليت انفجرت داخل املؤسسة جبريدة امجلهورية، اس هتدفت اجلريدة من قبل الارهاب عدة م

 .وحلسن احلظ مل ختلف حضااي داخل املؤسسة

، غري آ ن 1997فباير واكنت املفاجئة اليت هزت كيان عامل امجلهورية ابحلل املس بق للجريدة يف 

ال لفرتة قصرية، ففي الـ   22مت تأ سيس امجلهورية اجلديدة، ويف  مارس 15امجلهورية مل تتوقف عن الصدور اإ

، برز آ ول عدد لها، وانطلقت امجلهورية بطامق من العامل قليل العدد لكنه كثري الفاعلية مدرك 1997مارس 

ملهامه رافعا التحدي يف بعض الصعوابت التقنية الطارئة، وشيئا فشيئا بدآ ت تس تعيد امجلهورية قراءها بتقدمي 

تجدات الوطنية وادلولية املعارصة وانسجام فريقها من الصحفيني والتقنيني فامي مضمون متنوع يواكب املس  

ىل ال ن ك حد آ مه اجلرائد الوطنية خاصة يف منطقة الغرب  بيهنم، وبرزت جريدة امجلهورية منذ انطالقهتا اإ

 .ااجلزائري، الس تقطاب اهامتمات القراء وال دةل عىل ذكل العرشات من الرسائل اليت تصلها يومي

بعاد الروتني عن اجلريدة وعن قراهئا ومتاش يا مع متطلبات وقتنا احلارض، زادت  ومن آ جل التنويع واإ

خل...اجلريدة طعام آ خر لها بصفحات خاصة مهنا جسور، رآ ي حر، ملحق امخليس الثقايف   .اإ

 :آ هداف جريدة امجلهورية

جياد مكتب يف لك والية من والايت ا ىل اإ لغرب اجلزائري لتكون التغطية تسعى جريدة امجلهورية اإ

صدار عدد ثقايف شهري، فضال عن املالحق  االإخبارية شامةل ووافية واكمةل، كام آ هنا حترض ملرشوع ابإ

ىل جانب اخلب واحلدث  .ال س بوعية احلالية وذكل الإعطاء مساحة آ وسع للمجال الثقايف والفكري للجريدة اإ

 :آ قسام جريدة امجلهورية

 :هورية عىل النحو التايلينقسم معل جريدة امجل 

 املرحةل التحريرية. 1

 .املرحةل التقنية. 2
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 .معلية السحب. 3

ىل آ ربعة رؤساء حترير خمتصة ويه  :سنتعرف عىل املرحةل التحريرية حيث قسمت اإ

 :هذه ادلائرة جتمع: ادلائرة الس ياس ية-

 .هذا القسم هيمت ابل خبار اليت جتري داخل الوطن: القسم الوطين* 

 .هيمت بلك ال حداث العاملية املهمة: قسم ادلويلال * 

 :تضم ادلائرة قسمني وهام: ادلائرة اجلهوية-

 .يشمل لك ال خبار اجلهوية للوالايت اجملاورة: القسم اجلهوي* 

 .هذا القسم متخصص يف لك ما جيري داخل مدينة وهران وضواحهيا: القسم احمليل* 

 :تضم ادلائرة: دائرة الثقافة واجملمتع-

 .واذلي هيمت بلك ال خبار الثقافية، الوطنية مهنا والعاملية: القسم الثقايف* 

 (.فنية، علمية، اجامتعية)يشمل ال خبار العامة : قسم اجملمتع* 

 .جتمع لك الرايضات الوطنية وادلولية، وهناك ركن خاص ابهامتمات الش باب: دائرة الرايضة-

 :ويهويوجد رئيس تقين آ خر ملكف بثالث مصاحل 

 :وتضم: مصلحة التحرير-

 .ووينضم ملصلحة التحرير، ويعتب مهزة وصل بني التحرير والقسم التقين: قسم االإخراج* 

 :وتضم: مصلحة الواثئق-

تشمل لك اجلرائد وادلورايت اليومية والشهرية املوجودة يف ال سواق الوطنية، : قسم الواثئق* 

، مهنا ال حداث 1721خاصة مصنفة عىل حسب آ مهيهتا وعددها والبعض مهنا دولية، وكذكل هناك ملفات 

ال حداث الس ياس ية والثقافية، والاجامتعية، وال حداث الاقتصادية واملالية، كام آ ن هناك : الوطنية وتضم
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تصنيفات للملفات ادلولية فلك ملف مرتب حسب البدل والقارة، كام آ ن هناك ملفات خاصة ابل حداث 

 .العامة

يصال فالواثئق ع  عالم، فهيي مبثابة البنية ال ساس ية لتخزين واإ نرص من عنارص املعرفة ومصدر لالإ

الواثئق للصحافيني آ اي اكنوا، فهيي مجموعة من ال حباث والتحاليل وادلراسات اليت يقوم هبا قسم التحليل، كام 

اد، وهناك خزانة آ ن هناك مكتبة تضم كتبا خمتلفة، ومصنفة عن طريق التصنيف احلريف، ومرتبة حسب املو 

 .، ويه يف متناول مجيع عامل اجلريدة(املؤلف، املادة)لبطاقات الكتب 

لقسم الواثئق آ ايم يس تقبل فهيا امجلهور لزايرته واس تعامهل، وذكل يويم السبت واالثنني عىل الساعة 

 .اخلامسة مساءا، وذكل ملساعدهتم يف حبوهثم ودراساهتم الواثئقية لالس تفادة مهنا

ىل كام آ ن ضافة اإ ملام املعلومات يف ش ىت امليادين اإ  : هناك آ ةل تصوير ملساعدهتم يف اإ

املساء، امجلهورية، : اذلي به عدة جرائد لس نوات امخلسينات والس تينات آ مثال: قسم ال رش يف -

 .وصدى اجلزائر

 .لوابريس يا، ليبريي، لوموند، لوفيخارو، وجمةل ابري مانش: وجرائد فرنس ية جمدلة آ مثال -

 :مالحظة

منذ تأ سيسها " ليكودوران"يوجد بقسم الواثئق قاعة لالطالع فهيا سلسةل آ و مجموعة من اجملدلات من جريدة 

ىل س نة   ".املساء"، و"آ فاق"، و"اجملاهد"، "امجلهورية"، وهناك جمدلات خاصة جبريدة 1964اإ

هذا القسم جبمع صورة، ويقوم  51111اتبع ملصلحة الواثئق ويتضمن عىل آ كرث من : قسم الصور -

لك الصور، وجعلها يف متناول الصحافيني، وقسم التحرير لفائدة املواضيع اليت تنرش يف اجلريدة 

 .ل ن الصورة يه مبثابة مرآ ة للنص
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وتأ تينا هذه الصور من طرف مصوري اجلريدة لك يوم، وهناك اشرتاك س نوي وطين من طرف واكالت 

ىل قسم الصور، وتتناول عدة مواضيع خمتلفة حول ال نباء ادلولية آ و اجلزائرية اليت تبع ث ابنتظام الصور اإ

ال حداث " امجلهورية"البالد لكها، واشرتاك آ خر دويل من واكةل الصحافة ال مريكية اليت تبعث جلريدة 

 : والصور مصنفة تصنيفا حرفيا ورمقيا، ومقسمة حسب املواد التالية. ادلولية

 .وطين مثل النشاطات الصناعية-

 .والايت، دوائر-

 ...(.س ياس ية، آ دابء)خشصيات -

 .فنانون-

 .بدلان آ جنبية-

 .منظامت دولية-

ويوجد ترتيب حريف خاص مبدينة وهران، وآ خر خاص ابملدن الكبى، آ ما معهل فهو يعمل حسب آ وقات 

 .التحرير

العامصة، والصورة يه مصورين واحد مهنم مقره ابجلزائر  7" امجلهورية"يوجد يف جريدة : مصلحة املصورين-

مهزة وصل بني املوضوع وقارئه، ويس تطيع عند مشاهدته الصور فهم املوضوع، ذلكل للصورة آ مهية كبرية يف 

ىل قسم الصور  الصحافة املكتوبة، وعند التقاط املصوين الصور هناك خمب تصويري لتحميص الصور وبعهثا اإ

 .لرتتيهبا

تعلاميت مبارشة من رئيس التحرير، والاكرياكتري عبارة عن وس يةل من يتلقى هذا القسم : قسم الاكرياكتري* 

وسائل االإعالم، فهيي ختب، وترفه، وتعمل، وتعطي عدة بياانت يف رمس واحد عكس الصورة اليت تبني حقيقة 

 .املوضوع، وتعب آ يضا عن دراسة آ و حتليل اجامتعي آ و ثقايف
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ع لقسم التحرير، يتعامل خاصة مع قسم االإخراج، واالإشهار هو قسم جتاري اتب: قسم االإشهارات والرتفيه* 

من واكةل النرش واالإشهار،واالإشهار املبارش هل آ مهية كبرية ابلنس بة للجريدة ل نه ممول جتاري  %95يأ يت مبثابة 

ىل فرد واحد  .وسعر االإشهار يتفاوت حسب آ مهية االإشهار من مؤسسة اإ

عطاء احلساابت ادلقيقة واملوجزة بعد آ ن يقوم اخملرج بتص:املرحةل التقنية ممي الورقة يعمل هذا ال خري عىل اإ

عىل شلك آ حرف وآ رقام للك من العنوان واملوضوع وماكن الصورة، بعد ذكل يعطي اخملرج طابعا خاصا 

عطاء لون خط العنوان فيكون آ سودا  ما آ ن يكون مسكه كبري آ و صغري مع اإ للعنوان عىل شلك رموز، فاإ

 .خط املوضوع يكون فاحتاغامقا، ولكتابة 

 :تمت املرحةل التقنية عىل ثالث مراحل ويه

 :آ ةل حديثة مهنا 16يف هذا القسم يوجد : مرحةل التصوير ال يل-

 .212آ ةل  2للتصفيف،  2هجاز، مسجةل طباعية واحدة، ومعطية واحدة،  11

ىل قسمني: هجاز التصوير- ل والنقل والتصحيح ملسات احلرص، وملسات التحوي: ينقسم هذا اجلهاز اإ

ىل قارئة ال سطوانة اليت  116ال وتوماتييك، ويف لوحة اللمسات يوجد  ضافية اإ ملسة، وشاشة مزدوجة بذاكرة اإ

 :ختزن املعطيات، وتنقسم العملية اكلتايل

ىل اجلهاز، وبدونه ال تمت معلية البجمة، دخال مفتاح االإعالم اإ تقوم  آ ول معلية يقوم هبا املصور ال يل يه معلية اإ

ذا قام املصور ال يل ببجمة  ال اإ مسجةل اجلهاز بتسجيل لك املعلومات السابقة، وال ميكن تسجيل املوضوع اإ

 :العمليات العرشة التالية

جناز فصل جديد-  .اإ

ىل الشاشة-  .نقل العمل من ال سطوانة اإ

 .حفظ العمل يف ال سطوانة-

جناز معل حمفوظ عىل الشاشة-  .اإ
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 .سطوانة عىل الشاشةرسج عدة آ عامل يف ال  -

ىل املعطية - لكرتونية ويه تتأ لف عادة من طابعة )االإرسال اإ ويه آ داة خترج مهنا املعطيات يف حاس بة اإ

 (.ابحلروف

 .212قانون -

 فهرس ال سطوانة-

 .حمو معل واحد من ال سطوانة-

 .حمو آ عامل ال سطوانة لكها-

حدى هذه العمليات يقوم بتسجيل موضوع ىل اإ ه يف ال سطوانة، ولعلممك آ ن ال سطوانة حتمل عند االإشارة اإ

نهتاء من ( ثالثة ماليني) 3111111آ كرث من  حرف قابةل حملو آ عاملها واس تعاملها من جديد، وعند االإ

ىل ثالث مداخل، وللك واحد وظيفته اخلاصة  .التسجيل يس تطيع املصور ال يل آ ن يرسل آ عامهل اإ

ىل ال ةل : مدخل آ  -  .212يبعث املوضوع اإ

ىل املعطية وذكل لتصحيح ال خطاء: دخل بم-  .يبعث املوضوع اإ

ىل آ ةل التصفيف، وهذه ال ةل تقوم برمس اجلداول، وترمس الصفحات عىل شلك : مدخل ج- يبعث العمل اإ

 .رسوم هندس ية خمتلفة ودلهيا تقنيات كثرية يف الطباعة

سم التصوير ال يل، عندما يعمل لعامل قسم التصحيح لك النسخ ال صلية اليت رست يف ق : قسم التصحيح* 

يقوم العامل ال خر مبراقبة وتصحيح اللكامت وال خطاء، وبعض امجلل " ب"املصور ال يل عىل برجمة مدخل 

متام الصفحة وتركيهبا يقوم عامل التصحيح آ يضا مبالحظهتا ومراقبهتا حىت  املنس ية املوجودة يف النص، وعند اإ

ىل مرحةل السحب  .تبعث اإ

ىل املدخل : الصورة قسم تركيب*  نهتاء املصور ال يل من طباعة موضوعه وتصحيحه يبعثه اإ ىل " آ  "عند اإ آ ي اإ

ىل الغرفة السوداء الإخراهجا عىل شلك "لكيش يه"، ويزنع العامل مهنا احملفظة ويه مبثابة 212ال ةل  ، ويأ خذها اإ
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رات بعد لصقها يف الصفحات آ نبوب من الورق، ويقوم عامل آ خرون ابنتقاء وترتيب اللكامت وال سطر والفق

عىل حسب تعلاميت قسم االإخراج، مثلام يوجد يف النسخة ال صلية لتصممي الصفحة، آ و ترتك املاكن لوضع 

 .الصور

جناز عدد واحد من جريدة  ىل  18يف القسم التقين يتطلب " امجلهورية"وللعمل آ ن تمتة اإ ساعة مقسمة اإ

 .مجموعات من العامل ليال وهنارا

 

 :القسم التقينتعريف 

ينظم هذا القسم ملصلحة التحرير ويعتب مهزة وصل بني التحرير وال قسام ال خرى، فبعد مجع املادة 

 .من طرف رؤساء ال قسام يقوم اخملرج مبناقشة الصور املناس بة للموضوع مع موافقة رئيس القسم

املناسب لها ويمت ذكل بعد فبعد ما تأ تيه املادة يقوم اخملرج بتصممي لك صفحة، آ ي يعطهيا الشلك 

عطاء كذكل للعنوان البنط آ ي احلجم املناسب، وذكل حسب آ مهية  اختيار آ نواع اخلطوط املناس بة، واإ

املوضوع، فقد يكون اخلط كبري آ و صغري، وآ نواع اخلطوط اليت يس تعملها اخملرج خاصة جبريدة امجلهورية ويه 

 ".2فونت "ه آ سود عىل خط يأ يت لون" 4فونت "ويأ يت لونه فاحتا و" 2فونت "

ىل  سريوو، والسريوو هو وحدة قياس  11آ معدة لك معود به  7وصفحة جريدة امجلهورية تنقسم اإ

 .املعمول هبا يف عامل الطباعة

ىل آ خرى ومسطرة  86وصفحة جريدة امجلهورية الاكمةل تساوي  سريوو، ويه ختتلف من جريدة اإ

لهيا ميكن آ ن تتخذ الشلك التنظميي للك مادة من السريوو رضورية وآ ساس ية يف معل اخملرج، اب الستناد اإ

حيث عرض العمود، ويس تطيع اخملرج آ ن يقسم الصفحة عىل حسب آ هوائه وعبقريته الفنية، فبعد تصممي لك 

ما آ ن تكون صغرية آ و كبرية  .صفحة يرتك اخملرج وآ عوانه ماكان للصورة حسب آ مهيهتا فاإ
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 .ورة ويضع خطا مائال ويعمل حساابت حىت يصغرهايقلب اخملرج الص: تصغري الصورة -

ذا اكنت الصورة صغرية وآ ردان آ ن نكبها نضع ورقة كبرية فوق الصورة ونرمس : تكبري الصورة - اإ

 .خطا مائال ونكبها حسب الطلب

 

 :اخلطوات املتبعة لتحرير اليومية

ة الصحيفة، ورمس عامال رئيسا يف تكوين خشصي" جريدة امجلهورية"يعد االإخراج الصحفي يف 

 .مالحمها العامة يف آ ذهان القراء، ل ن شلك اجلريدة هو اذلي جيذب آ بصارمه وعقوهلم قبل احملتوى آ حياان

كام يعتب االإخراج اخلطوة اليت يبدآ  فهيا اخملرج آ و التقين ابلتفكري فهيا يف طريقة عرض النصوص 

 .والصور، ونرشها عىل الصفحة بعد آ ن يقرآ ها وخيتارها

رشاف رئيسة التحرير وكبار ( تصممي الصحيفة وتوضيهبا)ذلي يقوم بعملية االإخراج الصحفي فا حتت اإ

ماكانهتا وقدراهتا الاقتصادية آ و عدد )معاونيه قسم متخصص  وآ حياان حمرر واحد حسب جحم الصحيفة واإ

حياان يطلق عليه هو قسم االإخراج الصحفي آ و قسم سكراترية التحرير الفنية آ و قسم التوضيب وآ  ( صفحاهتا

، make up editorالقسم الفين، ويتوىل مسؤولية هذا القسم حمرر مسؤول قد يطلق عليه حمرر االإخراج 

، آ و designer، آ و املصمم editor graphic، آ و احملرر اجلريافييك layout editorآ و حمرر التوضيب 

ىل جانب القسم مرش art directorاملدير الفين  ف آ و مستشار فين للصحيفة، وينفذ ، وقد يكون هناك اإ

ىل فئتني(تصمامي وتوظيفا)معلية االإخراج الصحفي   : ، مجموعة من احملررين، يصنفون يف بعض الصحف اإ
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.ال وىل فئة املصممني وجيرى معامل معلهم داخل صاالت التحرير آ و املاكتب
1

 

وجيرى معلهم داخل صاالت التوضيب  exécutivesآ ما الفئة الثانية فهيي فئة التقنيني الفنيني 

، وآ حياان يلغى هذا الفصل ويتوىل حمرر االإخراج لك املهام داخل صاةل التحرير وصاةل التوضيب (املونتاج)

 (.املونتاج)

ىل املصمم الفين، وهو جيمع بني الفن والصحافة، وجيب آ ن تتوافر دليه  فاخملرج الصحفي آ قرب ما يكون اإ

وقت قصري يتناسب مع ظروف معل الصحافة اليومية، فاخملرج هو املهندس اذلي  القدرة عىل االإبداع يف

يصمم الصفحات ويرشف عىل تنفيذها، وهو حلقة الوصل بني قسم التحرير واالإعالن من هجة، وال قسام 

الفنية واملطبعة من هجة آ خرى، وهو يتوىخ يف معهل وحدة ال سلوب وتنوع الشلك يف لك عدد من آ عداد 

.ة مبا يتفق مع س ياسة الصحيفة واملواد املعدة للنرش وال نباء املطلوب نرشهاالصحيف
2

 

وجدان آ ن رئيسة التحرير يه املرشفة عىل االإخراج الصحفي ل نه ال يوجد مدير " امجلهورية"آ ما يف جريدة 

 .تقين يف املؤسسة يف الوقت احلايل نظرا ملشالك خاصة ابملؤسسة

يوجد تقنيني حمرتفني مكونني من خمرجني حصفيني قداىم، فهناك من يصبح وآ يضا ال يوجد خمرج حصفي بل 

مع الوقت يصمم اجلريدة خببته، يصمم اجلريدة بطريقته اخلاصة، وال عامل تقسم عىل الفريق التقين حسب 

 .الوقت

وال يوجد قسم االإخراج بل يوجد القسم التقين فقط، ومن تكن هل خبة يف اس تعامل احلاسوب مع 

 ".امجلهورية"ت يصبح حمرتف يف التصممي ل ن التصممي دليه طابع خاص يف جريدة الوق

وكذا وجدان آ ن القسم التقين يتقامسون ال عامل ويتولون تنظمي وتصممي صفحات اجلريدة، كام يقوم 

ىل مادة مطبوعة، فبعد قراءة النصوص واملساحة اليت س تحت  لها آ حد التقنيني بتحويل املواد الصحفية والصور اإ

عىل الصفحة يبدآ  يف التفكري بطريقة عرضها، وحتديد املساحة اخملصصة لها كام حيدد موقعها عىل الصفحة 

                                                 
.13،ص1991القاهرة،،1محمودعلمالدين،اإلخراجالصحفي،الدارالعربيةللنشروالتوزيع،ط-1

.29،ص2112،مصر،1إسماعيلإبراهيم،اتجاهاتحديثةفياإلخراجالصحفي،دارالفجرللتوزيع،ط-2
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وخيتار احلروف وآ جحاهما اليت سوف يعرضها هبا، وهو يعتب حلقة وصل بني قسم التحرير واالإعالن ورؤساء 

 .ن تنفيذ معلية االإخراج تنفيذا حصيحاال قسام ال خرى واملطبعة، وميكل ثقافة فنية وحصفية عالية متكنه م

واذلي يقوم ابالإخراج جيب آ ن يكون هل طابع فين وحس جاميل يف بعض الصفحات ل نه يوجد صفحات 

 .تتطلب تقنيات فنية مثل الصفحات الثقافية والصفحات الرايضية وامللفات

دد عدد االإعالانت معهل ابالإتصال بقسم االإعالانت، وحي( اخملرج الصحفي)يبدآ  سكرتري التحرير 

خراهجا، ويرسل قسم االإعالانت لسكرتريية التحرير  ومساحهتا املطلوبة عىل الصفحة آ و الصفحات اليت يقوم ابإ

 .خمصص للك صفحة من صفحاته وموحضا عليه عدد االإعالانت ومساحهتا( فرخ الورق)ماكيت مصغر 

حات حبجمها الطبيعي، واليت بعد ذكل يقوم حبجز وختصيص آ ماكن االإعالانت عىل ماكيتات الصف

 .يقوم ابلعمل علهيا حىت يتس ىن هل معرفة املساحة املتبقية عىل الصفحة للامدة التحريرية

بعد وصول املادة التحريرية ومراجعهتا، يقوم بتقدير املساحة اخملصصة للك موضوع حسب ال مهية 

العناوين والصور والرسوم املصاحبة وموقعه عىل الصفحة اليت ينرش فهيا مع ال خذ يف االإعتبار مساحة 

ىل قسم الصف الضويئ، وتكون املوضوعات غالبا  رسال املوضوعات اإ للموضوعات، وبعد ذكل يقوم اخملرج ابإ

ىل هذه العالمات حىت يصبح  مصاحبة بتعلاميت وضعها اخملرج، وجيب عىل العاملني ابلقسم الضويئ الانتباه اإ

.يت طلهبا اخملرج الصحفياملوضوع الصحفي مطابقا للمواصفات ال
1

 

ىل القسم التقين بطريقتني  :آ ما يف اجلانب امليداين وجدان آ ن آ عامل الصحفيني اليت هجزوها ترسل اإ

وهو عبارة عن ملف مشرتك بني ال قسام ( le réseau)بوزاسطة ملف امسه : الطريقة ال وىل

 .تيب ابل رقاميرسل فيه رؤساء ال قسام الصفحات اكمةل ابلرمق والصورة حسب الرت 

تكون عن طريق قصاصة يكتب فهيا عنوان هجهتا مع عناوين ال خبار مرفقة برمز : الطريقة الثانية

ن وجدت، ويقوم آ حد التقنيني برتتيب هذه املعلومات حسب اجلهات عىل صفحات اجلريدة  للصورة اإ

                                                 
.،دكتوراهصحافة،كليةاإلعالم،جامعةالقاهرة"اتجاهاتحديثةفيالنظريةوالتطبيق"محمدفضلالحديدي،فناإلخراجالصحفي-1
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 le)" لوسارفور"امسه بطريقته اخلاصة اليت جيدها مالمئة من حيث الشلك والتصممي، ويوجد ملف آ خر 

servere) رسال الصفحات لبعضهم البعض والصور  .خمصص فقط للفريق التقين وتعامالته ادلاخلية مثل اإ

ويمتزي هذا  quark expressوبعد ذكل يقوم آ حد التقنيني بكتابة هذه ال خبار بواسطة برانمج خاص 

حاكم البانمج مبعاجلة النصوص وكتلها، وربط الصور ابلفقرات وضامن كام يزود بأ دوات . انس ياب النصوص ابإ

قابلية : للجداول والطبقات، وتصممي الواب، وتصدير ملفاته لتلبية احتياجات املصمم، كام هل عدة ممزيات مهنا

ماكنية ادلخول اجملاين ملوقع التعلمي  خفاء خطوط الش بكة يف اجلداول، ويوفر آ يضا اإ اس ترياد ملفات الوورد واإ

 .حلصول عىل بعض املزياتعىل ش بكة النت وا

 :مالحظة

تباعها ك سلوب حمدد يف تصممي القصص اخلبية  ال توجد قاعدة اثبتة يتعني عىل املصمم التقين اإ

 :ل س باب آ مههام

 .املصمم يراعي س ياسة النرش-

ماكنيات التكنولوجية املتاحة-  .تصممي املتون يرتبط بكفاءة واإ

يعتب آ حد الفنون التطبيقية وذكل يتوقف عىل مس توى ال داء  وتصممي املنت والعنارص ال خرى املرتبطة،

 .واالإبداع، والوقت املتاح آ مام املصمم لتنفيذ التصممي

 

 :مكوانت اجلريدة والصفحة ال وىل

 :تتكون الصفحة ال وىل من

  الالفتةPaneau: 

ىل ما قد تتخذه بعض الصحف من شعارات تعب عن  ضافة اإ مضامني ال سامء آ و ويقصد هبا امس الصحيفة، اإ

اجتاهات الصحف، كام قد تتخذ بعض الصحف آ رضيات تعب عن آ سامهئا، وعىل هذا فاإن الفتة الصحيفة 
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تشمل عىل عدة عنارص طباعية متنوعة، تعب عن االإمس مبا يتضمنه من معان تعبريية تعكس الشخصية 

نارص الطباعية ويف طريقة اس تخداهما يف بناء املمتزية للصحيفة اليت تعد ال مر احلامس اذلي يؤثر يف اختيار الع 

الالفتة، ذكل آ ن لك حصيفة حبسب س ياس هتا التحريرية خشصية ممتزية ترتبط ابالهامتم وبطرق معاجلهتا لتكل 

 .الاهامتمات

 العنق: 

ميثل العنق الرشيط الواقع حتت الالفتة املش متل عىل بياانت الصدور، كتارخي العدد ورمقه، ويوضع هذا 

بقاءه مضن حدود رآ س الصفحة الرش  طار مع فصهل عن حمتوايت الصحيفة جبدول عريض الإ يط غالبا داخل اإ

 .بصفته آ حد مكوانته الرئيس ية

 ال ذانن: 

طارين غالبا، وقد ختصص ال ذانن  وهام احلزيان الذلان يقعان عىل ميني ويسار الالفتة، ويكوانن عىل شلك اإ

عالنية تبعا لينرش فهيام بياانت حصفية اكمس النارش  ورئيس التحرير وغري ذكل، وقد تنرش فهيام وحدات اإ

قبال عىل االإعالن يف الصحف، وقد تعمل بعض الصحف لتخصيص ال ذنني لنرش بعض الوحدات  لزتايد االإ

.االإخبارية القصرية
1

 

 :وجدان آ ن صفحهتا ال وىل تتكون من" امجلهورية"آ ما يف جريدة 

 .وسط الصفحة وآ حياان ميني الصفحة عنوان اجلريدة اذلي يأ يت يف آ عىل-

 .رمز اجلريدة-

 .شعار اجلريدة-

 .البنط العريض-

ما متعلقة ابحلوادث آ و الس ياسة-  .ال ذنني ويأ يت فهيام عناوين اإ

                                                 
.222،ص1،مكتبةالعبيكان،ط"أهميتهالوظيفيةواتجاهاتهالحديثة"أحمدبنعبدالعزيزبدرالعسكر،اإلخراجالصحفي-1
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فتتاحية وتأ يت يف بعض ال حيان الصفحة ال وىل-  .االإ

 الرتويسة-

 .عنوانني فقطالعناوين الساخنة للعدد ويكون عددها يف آ غلب ال حيان عبارة عن -

 .الصورة الرئيس ية خلب همم ويف غالب ال حيان تكون صورة واحدة كبرية-

 .كتابة رمق الصفحة آ مام لك خب يف الصفحة ال وىل-

ىل قسمني اجلانب الميني مهنا يكون آ كب مساحة من اجلانب ال يرس، ويعتب العنوان  تقسم اجلريدة الصفحة اإ

 .يةاذلي يأ خذ رآ س الصفحة ال كرث آ مه 

ىل ال قل  من انحية ال خبار ختتار من قبل رئيس القسم عىل حسب التسلسل ويصنفها من ال خبار الثقيةل اإ

مقاالت لوالية معسكر،  4: وفامي خيص ال خبار اليت خترج عن الوالية فرتتب عىل حسب املثال التايل. آ مهية

 .مقاالت لوالية تيارت، خب لوالية س يدي بلعباس، آ ي حسب عددها 2

ىل قسم املونتاج من آ جل تنفيذه  عداد ماكيت الصفحة بصورته الهنائية، يرسل اإ نهتاء من اإ بعد االإ

نهتاء من توضيب الصفحات يقوم اخملرج ابالإطالع علهيا  بشلكه الهنايئ وكام خطط هل من قبل اخملرج، وبعد االإ

ىل املطبعة ليتوىل وخلوها من ال خطاء، وعند التأ كد من عدم وجود ال خطاء يدفع اخملرج هبذه  الصفحات اإ

 .العاملون فهيا جتهزي الصفحات للطباعة الهنائية

فمبجرد دوران املطبعة وخروج النسخة ال وىل من الصحيفة يتصفح اخملرج العدد لتدارك آ ي خطأ  

يقاف معلية الطباعة ريامث يمت ذا ثبت وجود مثل هذه ال خطاء فالبد من اإ   فات تصحيحه يف املراحل السابقة واإ

جراء التغيري . تصحيح اخلطأ  مث امل ي يف الطباعة من جديد متام الطبعة ال وىل للصحيفة يبدآ  اخملرج يف اإ وبعد اإ

ما عن طريق مجموعة من ال شخاص يتوىل  املطلوب للطبعة الثانية وعادة ال يقوم خشص واحد هبذا العمل، فاإ

 .لك مهنم ختطيط وتنفيذ صفحة آ و آ كرث
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جناز وتوضيب وتصممي الصحيفة، تؤخذ " امجلهورية" جبريدة آ ما يف اجلانب امليداين وجدان آ نه بعد اإ

ن وجدت، وتكون مطبوعة، وبعد ذكل يرجعها للقسم التقين، ويمت تصحيح  عند املصحح لتصحيح ال خطاء اإ

لهيا املصحح واملوجودة هبا  .ال خطاء اليت آ شار اإ

طالع عىل بعد ذكل تأ يت املرحةل اليت ترسل فهيا لك صفحات اجلريد ىل رئيسة التحرير واملدير لالإ ة اإ

ما تؤخذ من عند القسم التقين آ و من عند املصحح وبعد االإطالع علهيا . اجلريدة الاكمةل اليت سوف تصدر، اإ

ىل القسم التقين، ويمت مجع مجيع الصفحات يف ملف واحد، وبعد ذكل يرسلها  واملوافقة عىل اجلريدة ترجع اإ

السانية، فهناك يتناقش هؤالء حول ما خيص العدد القادم، ومناقشة النتاجئ اليت  القسم التقين للمطبعة يف

 .حتصل علهيا الصحفي، والتنس يق ما بني التحرير والتقين لصدور عدد جديد

كام يتفق فيه عىل الصورة املهمة، آ و احلدث البارز اذلي ختتار من بعد قبول رئيس التحرير، واملدير العام 

 .للجريدة
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 :ميثاق جريدة اخلب: املبحث الثاين

ويف , صدورها يف بداية التسعينيات من القرن املايض , جريدة يومية جزائرية  شامةل , جريدة اخلب

و بعد مرور ,م 1991اكن آ ول  صدور لها اكن يف بداية ". العرشية السوداء يف اجلزائر  " الس نوات العجاف

متثل آ ول حسب يف اجلزائر مبعدل يقارب نصف مليون نسخة " اخلب" عرشة س نوات من تأ سيسها صارات 

حيث احتظنت لك مهوم الشعب وانشغاالته , يوميا و يمكن رس جناهحا يف قرهبا من املواطن  اجلزائري 

مسه جتاه السلطات العمومية  و تبق الصحيفة تتعرض ملضايقات , و تضييق بسبب ,حىت آ صبحت الناطق ابإ

ضافيتني يف موقعها االإلكرتوين ابالجنلزيية ,رصحي خطها الافتتايح ال  .والفرنس ية , ولها نسختني اإ

 م 2114قناة تلفزيونية حتت تسمية آ طلقتويف س نة "اكبييسKBCاتبعة جلريدة اخلب اليويم" 

مصورين  ورسامني  13حصفيا دامئا و 72توظف مؤسسة اخلب , كامل جوزي : مدير حتريرها:بطاقة فنية

ماكتب يف بدلان عربية وغربية وحوايل  17و, مكتب عب ربوع الوطن تغطية اكمةل  48ومتكل , اكرياكترييني

 .مئة مراسل متعاون عب الوطن 

مكتبني هجويني آ حدهام يف الرشق اجلزائري بوالية قس نطينة  و الثاين يف الغرب اجلزائري اخلبكام ميتكل 

ىل ماكتب  والئية عب ,بوالية وهران  ىل مقرها اجلديد يف آ عايل . اكمل الرتاب الوطينابالإضافة اإ انتقلت اإ

يضم املبىن . حيث اكنت يف السابق تتخذ من دار الصحافة مقرا لها  2118حيدرة ابجلزائر العامصة  يف س نة 

,  و التحرير مبختلف آ قسامه, ومديرية التجارة , و املالية , مديرية احملاس بة , اجلديد التابع لها االإدارة العامة 

ىل مركز ادلراسات ادلولية , و التسويق , مديرية العالقات العامة  وقد زودت . وقسم املنازعات ابالإضافة اإ

خمتلف ال قسام بأ حدث وسائل التكنولوجيا املتطورة من آ خر طراز عالية اجلودة  مما حيفز العاملني هبا عىل 

 .العطاء آ كرث و بذل اجملهودات 
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 :التحرير -

 .زهر ادلين: االإدارة رئيس جملس -1 

 كامل جوزي: املدير العام مسؤول النرش -2

 محمد بغايل: رئيس التحرير -3

 :االإدارة-

 رشيف رزيق : املدير العام 

 سعيد زوقاري: مدير االإدارة العامة

 محمد بن د كوم: مدير املالية

 جازية برجان : املصلحة التجارية

 :فروعها-

صدارها يف يومية خمصصة خمل : اخلب الراييض - تلف الرايضات احمللية وادلولية خاصة كرة القدم  حيث بدآ  اإ

 مبناس بة ك س العامل  2111شهر جوان 

 مصلحة لتوزيع1995جانفي 1يف " اخلب " آ نشأ اتلرشكةذات آ سهم :اخلب لتوزيع الصحافة

ىل تطوير هيالكها وتنظميها يف س نة " اخلب" يومية مث لتوزيع عناوين آ خرى من يوميات  و دورايت آ دى اإ

رسال الصفحات  2111 ىل آ ةل التصوير , تدمع قسم التوزيع مبصلحة تقنية مزودة بأ هجزة اس تقبال واإ ابالإضافة  اإ

اس تقلت مصلحة  2115جانفي   11يف  متكهنا من تصوير اجلرائد و الالحئات االإشهارية, ( فالشوز) الضويئ 

 " اخلب" لتوزيع الصحافة اليت تعتب فرعا من فروع رشكة ذات آ سهم " اخلب"
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رئيس حترير , " معر آ ورتيالن" ختليدا ذلكرى شهيد املهنة  1998ماي  28آ نشئت يف  :جائزة اخلب ادلولية -

تكرمي اخلب من خالل هذه اجلائزة اىل اكفة الصحافة  1995اجلريدة اذلي اغتيل من قبل متطرفني يف آ كتوبر 

 ماي من لك س نة  13اجلزائرية مبناس بة اليوم العاملي حلرية الصحافة اذلي يصادف 

  ئف الصحفي الشجاع املامرس ملهنته  الصحفية سواء اكن يف اجلزائر آ و يف دوةل آ جنبيةحبيث تاك

صدار جريدة اخلب يوم  611.111يبلغ متوسط حسب جريدة اخلب : السحب نسخة مع العمل كذكل فقد مت اإ

 .امجلعة 

نطالقا من البث التجرييب لقناة : مصادر علمىوقع واي  2114توبر آ ك 11نسخة حمفوظة , التلفزيونية " اخلب" اإ

 ابك مشني

ElKhbar.comاملوقع الرمسي للجريدة االإلكرتوين: 

 

خراج صفحات اخلب   (الرئيس املدير العام مسؤول النرش عيل جري)ميثاق اإ

 مس 26/41جحم الصفحة 

 هوامش الصفحة

 مس 1,9آ عىل 

 مس 1,9ال سفل 

 مس 1,5الميني 

 مس 1,6اليسار 

 الرتويسة

  times bold 18رمق الصفحة  AXtShareQXL 18امس الصفحة 12املسافة   AXtShareQ 10التارخي

 مس 1,199الارتفاع 
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 مس 25العرض 

 مس 1,4املسافة بني آ سفل الرتويسة وبداية املواضيع 

ىل  مس مبا يف ذكل مساحات  la gouttiere  1,5آ معدة ابلتساوي واملسافة بني ال معدة 6الصفحة مقسمة اإ

 . bloc texteلنصوص

 الصفحات ادلاخلية

 :الصورة

ن اكنت معودية ابلنس بة للمواضيع الرئيس ية،  3جيب آ ن تدرج الصورة عىل  ن اكنت آ فقية ومعودين اإ آ معدة اإ

دراج صورة فردية بورتريه بني معودين  .آ ما بقية املواضيع ميكن اس تعامل الصورة عىل معود واحد كام ميكن اإ

ال يف حاةل وجودها داخل  .معود مليون يف هذا احلاةل تؤطر ابللون ال بيض وبنقطة واحدة ال تؤطر الصورة اإ

ميكن وضع الصورة قبل العنوان يف املوضوع الرئييس آ و املوضوع الثانوي تفاداي لفصل العنوان عن النص آ و 

 .للرضورة ابلنس بة للعمود يف الصفحة ال خرية وصفحة سوق الالكم

- habillage :نقطة 31آ سفل الصورة يكون بـ 

- habillage :نقاط يف حاةل عدم وجود التعليق 11آ سفل الصورة يكون بـ. 

سائل آ سفل الصورة  AXtShareQ 7يكتب"آ و امس الشخصية املقدمة يف الصورة "تعليق الصورة  -

ىل آ قىص الميني واالإمضاء عىل يسار الصورة مقلوب بـ  .درجة 91اإ

 :ال لوان

 .عدم وجود الصور ميكن تلوين عنوان آ و عنوانني اس تعامل ال لوان يف العناوين للرضورة ويف حاةل -

ذا اكن النص ابل سود وبنس بة  %15اس تعامل ال لوان يف ال خبار املؤطرة وبنس بة ال تتجاوز  -  %111اإ

ذا اكن النص ابل بيض  .اإ
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ماكنية اس تعامل اللون ال صفر يف بعض ال راكن امللونة ابل زرق مثل - تشاهد اليوم يف صفحة الفن / اإ

 .يف صفحة آ حوال الناس/ ومرمق الي/آ و

البتقايل يف بعض الصفحات مثل صفحة -ال لوان املسموح هبا يه ال محر، ال زرق، ال خرض وال صفر -

 .الس يارات

مائل وسط عىل عرض العمود يفصلها عن النص من ال عىل ومن  11النوافذ تكتب خبط رشق 

 .%31آ سود  %2ال سفل خط بنقطتان 

مائل وسط عىل عرض العمود يفصلها عن النص من ال عىل  11رشق النوافذ تكتب النافذة خبط  -

 .من ال عىل ومن ال سفل habillage1.6%31آ سود  2ومن ال سفل خط بنقطتان 

 .آ سود عىل عرض رشيط االإشهار من ال عىل 1.3الفصل بني االإشهار ومادة التحرير يكون خبط  -

 ال ذين غري معين خبط الفصل -

الرئييس يكون عىل نفس اخلط مع آ عىل الصورة وبداية املوضوع الثانوي السطر ال ول من املوضوع  -

 .ويف لك ال حوال جيب آ ن تكون آ سطر املواضيع عىل نفس اخلط

 .ونفس اليشء ابلنس بة للفصل بني املواضيع 1,3الفصل بني العناوين واملقدمة وبداية النص يكون  -

 هـ1427شوال  15لـم، املوافق 2117فيفري  13الثالاثء : الوطن  2اخلب 

 قاعدة عسكرية جوية جديدة ابجلنوب الكبري

 هل تراقب آ مرياك احلدود اجلزائرية يف الرس؟

نشاء مطار دويل مبطقة برج ابيج خمتار بوالية آ درار جنوب الصحراء قرب احلدود  يتعلق ال مر مبرشوع اإ

 .مليار دينار 211ملرشوع بدآ  املرشوع ابلضبط يف مصادر لها عالقة اب. اجلزائرية مع دوةل املايل



للوحات الفنية الصحفية( الداللة)التحليل السيميولوجي           فصل الرابعال

 234 

  الإنشاء قاعدة جوية الس تقبال طائرات من احلجم الكبري، علام بأ ن " برج ابيج خمتار"اختيارمنطقة

املنطقة ال متكل حقوال للبرتول خلق نوعا من الاس تغراب دلى املتتبعني للمرشوع، اذلين آ كدوا آ نه 

احلكويم وال من غريه سوى وايل آ درار يف جوةل وحلد الساعة مل يتفقده وال مسؤول واحد من الطامق 

خاطفة رفقة فرق التفتيش ملديرية ال شغال العمومية ملعاينة سري وترية ال شغال اخلاصة بأ رضية 

طار رغبة ادلوةل يف تكريس التمنية احمللية . املطار ذا اكن املطار يف شلكه اخلاريج يندرج يف اإ هذا واإ

ال آ ن مصادر  بعاد الش هبات عن مرشوع " اخلب ال س بوعي"ابجلنوب الكبري، اإ وجدت ذكل غطاء الإ

 .مطار مراقب مراقبة شديدة من قبل عنارص اجليش الوطين الشعيب

 تردي الوضع ال مين بعد انقضاء املصاحلة

 القنبل تصنع وتفجر ابلعامصة

نشاء مطار دويل مبنطقة  حراء قرب احلدود بوالية درار جنوب الص" برج ابيج خمتار"يتعلق ال مر مبرشوع اإ

 .مليار دينار 211بدآ  املرشوع ابلضبط يف مصادر لها  عالقة ابملرشو . اجلزائرية مع دوةل املايل

  االإرهاب حقيقة ينام " ش بح"ما اذلي ختفيه عودة القنابل والتفجريات يف العامصة وضواحهيا؟ ال يزال

وممتلاكته يف بدل املصاحلة حصيةل  ويستيقظ علهيا اجلزائريون؟ آ ال حيق للمواطن آ ن يأ من عىل نفسه

ماكحفة االإرهاب منذ س نة؟ وال مه من هذا لكه ما يه االإجراءات ال منية املبجمة ملواهجة االإرهاب يف 

 املرحةل القادمة؟

تسارعت العمليات االإرهابية وتفجريات القنابل، منذ شهر املواطن العامصي واجلزائري معوما، 

بعد آ ن معدت . 1998املفخخة غابت صورها عن العامصة منذ خصصا وآ ن القنابل واملركبات 

ىل  جيابية "السلطات ال منية اإ منبع ركن الس يارات يف لك شوارع العامصة، واكن القرار آ ىت بنتاجئ اإ
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حسب مصادر آ منية مسؤوةل اليت تضف آ ن الفارطة قدر بضعق العدد املسجل هذه الس نة، "

 .وحرس بدلي حيث بلغ ثالثني حضية بني مواطن وعسكري

ىل يومنا هذا، فالعمليات االإرهابية مل تتوقف 1992اجلزائر ومنذ " ، "ويه تسري يف طريق واحدة اإ

يقول موظف تسقط حضية واحدة فقط، مفعىن ذكل آ ن السمل وال من غري مستمتة يتابع هذا ال خري، 

ىل قلوبنا حنن ساكن درقانة، مفنذ ثال ثة آ شهر رصان ال اذلي ال يرى آ ية جدوى من عاد اخلوف اإ

ىل ما خلفته ليةل الرعب اليت  نؤمن عىل آ نفس نا وممتلاكتنا، ويبدو مثل هذا الالكم منطقيا ابلنظر اإ

ىل ذاكرة العامصيني مسلسل العمليات االإرهابية منذ بداية التسعينات، واذلين  هزت وهو ما آ عاد اإ

ىل خط اجلرمية  .اجته اهامتهمم خالل امخلس س نوات ال خرية اإ

 اراحلو 

ذا اكن آ قل من ذكل فالتقس مي يكون  4الصفحة تقسم عىل  ما اإ ذا اكن احلوار يف صفحة اكمةل اإ آ معدة اإ

 .بشلك عادي

 .1,3بداية فقرة  12املسافة بني السطور  11يكتب اجلواب بشلك عادي آ ي خبط فريزو بنط  -

 .مع بداية لك جواب 9كام تدرج النقطة السوداء بنط 

 .1,1بداية فقرة  12رشق املسافة بني السطور  11آ ما السؤال فيكتب خبط  -

 .مس 1,11حتريك النص حنو اليسار يكون بـ -

 هل هو آ مر هني آ ن تطلقي عىل ابنتك امس ثورة يف بدل حتت الاحتال؟

  يف احلقيقة ليس ابل مر الهني وال السهل وحنن قد دفعنا رضيبة هذه التسمية اليت يه يف احلقيقة

يذاان ابنطالق  1973ماي  21-اجمليدةماي  21تباك بثورة  اليت وقعت فهيا معركة اخلنقة واكنت اإ

ىل  -الثورة املسلحة يف الساقية امحلراء ووادي اذلهب ضد الاس تعامر االإس باين وقد وصل ال مر اإ

فصل عيل سامل من وظيفته بسبب هذه التسمية، حيث اكن يشغل وظيفة معومية لكن رفضنا 
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رفض االإدارة تسجيلها يف جسالت احلاةل املدنية لدلاخلية املغربية، وابلتايل  التنازل عن امس ثورة رمغ

حرماهنا من التدريس وواثئق الهوية كبايق ال طفال، لكن ثورة ال ن مسجةل يف السجل املدين جلهبة 

 .البوليساريو، وذكل هو ال مه وكذا يف السجل االإس باين

حساسها ويه يف   31آ رض تفارييت احملررة وتشارك شعهبا احتفاليات اذلكرى كيف تصف لنا الس يدة عيش تو اإ

عالن عن قيام امجلهورية العربية الصحراوية؟  لالإ

  آ ان سعيدة وفرحانة جدا، يف احلقيقة من الصعب آ ن آ جد اللكامت املناس بة اليت تس تطيع آ ن تصف

هذا ل ول مرة يف هذا الشعور، لقد رآ يت آ هيل الالجئني مبخاميت تندوف، وآ زور آ رضنا احملررة، و 

حيايت، فأ ان جد متفائةل وآ كرث حامسا من السابق، ومعنواييت مرتفعة ل ين آ عيش ذكرى تأ سيس دوليت 

يف احلقيقة آ ان آ عيش . ابل رايض احملررة، وآ حس بأ ن ابنيت ثورة جد فرحة رشطي مغريب آ و يهنرها

ال آ ن حلظات الاس تقالل، رمغ آ ن هذه ال رض اليت نتواجد هبا حصراء قاحةل  وجحارهتا سوداء قاس ية اإ

 .املهم عندي هو آ ين فوق تراب آ ريض احلرة

 املوضوع الرئييس

  AXtShareQ 18العنوان املعلق

  AXtElakhbarExtraBold 40العنوان الرئييس

ىل  25مقدمة املوضوع ترتاوح بني  -  مائل AXtShareQ 11لكمة خبط  31اإ

مع كتابة امس املدينة / حلسن بوربيع: وهران/ دينة مثال مع ذكر الوالية آ و املAXtShare 11االإمضاء  -

 . ابللون ال محر

 1,3بداية فقرة  12املسافة بني السطور  11بنط   AXtFAyrouzBoldالنص يكتب خبط -

  Zapf Dingbats 9●بداية املوضوع نقطة سوداء شلك -

ن اكنت 3الصورة وجيب آ ن تدرج عىل  - ن اكنت آ فقية ومعودين اإ  .معودية آ معدة اإ
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 الرئييس الثاين

  AXtShareQ 16العنوان املعلق

  AXtElakhbarExtraBold 30العنوان الرئييس

ىل  25مقدمة املوضوع ترتاوح بني  -  مائل AXtShareQ 10لكمة ببنط  31اإ

 1,3بداية فقرة  12املسافة بني السطور  11بنط   AXtFAyrouzBoldالنص يكتب خبط -

  Zapf Dingbats 9●سوداء شلكبداية املوضوع نقطة  -

: وهران/ يف هناية املوضوع ويف سطر مس تقل مع ذكر الوالية آ و املدينة مثال  11االإمضاء خبط رشق  -

 . حلسن بوربيع

 ال جيب االإمضاء ابحلروف ال وىل فقط لالمس واللقب -

 .ميكن االإمضاء ابحلرف ال ول لالمس آ ما اللقب فيجب آ ن يكتب اكمال -

 ثانوياملوضوع ال 

  AXtShareQ 14العنوان املعلق

  AXtElakhbarExtraBold 28العنوان الرئييس

 مائل AXtShareQ 10املقدمة تكتب خبط  -

 .1,3بداية فقرة  12املسافة بني السطور  11شلك  AXtFAyrouzBoldالنص يكتب خبط -

 Zapf Dingbats 9●بداية املوضوع نقطة سوداء شلك -

 رشيط ال خبار

  AXtFAyrouzBold 15املعلقالعنوان 

  AXtElakhbarExtraBold 18العنوان الرئييس

 لكمة 91عدد لكامت الرشيط ال يتجاوز الـ -
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 1,3بداية فقرة  11املسافة بني السطور  9شلك  AXtShareQالنص يكتب خبط -

 1,2الفصل بني العنوان وبداية املوضوع تكون بتحريك النص حنو ال سفل  -

 Zapf Dingbats 9●نقطة سوداء شلكبداية املوضوع  -

 يقابل االإمضاء 1,3الفصل بني ال خبار يكون خبط آ سود جحمه  -

 .نقطة ابللون ال زرق يف حاةل عدم جتاوز الرشيط ثليث العمود 2الفصل عىل ميني العمود يكون خبط 

ىل آ سفل الصفحة فاإن اخلط الفاصل غ ذا آ درج العمود عىل اكمل املساحة من آ عىل اإ ري رضوري وال آ ما اإ

 .يدرج

 الصفحة ال وىل

 الصفحة ال وىل تقسم عىل النحو التايل

 .عىل طول الصفحة 5,1عرض العمودين ال مين وال يرس 

 oreil 5,1 /5,1ال ذين

 bandeau  25/4رشيط االإشهار

 .يفصل بني االإشهار ومادة  التحرير 1,3فاصل آ عىل الرشيط خبط جحمه 

  AXtShareQ 18العنوان املعلق

 76لعنوان الرئييس ا

 املووع الثاين

 AXtShareQ 16العنون املعلق 

 36العنوان الرئييس 

 رشيط ال خبار ال مين

  AXtShareQ 14العنوان املعلق -
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  AXtElakhbarExtraBold 24عنوان املوضوع -

 1,3بداية فقرة  12املسافة  AXtFAyrouzBold 11النص البنط -

  AXtShareQ 10ال مضاء -

 ال يرس لالإشارات فقطالعمود 

  AXtShareQ 14العنوان املعلق -

  AXtElakhbarExtraBold 24عنوان املوضوع -

 .9املسافة  AXtShareQ 10النص البنط  -

 مس 1,73عىل  5,1عرضه : االإطار امللون اذلي يتضمن العنوان املعلق -

نقطة  2يكون خبط ملون مسكه الفاصل بني املواضيع آ و االإشارات يف حاةل عدم وجود االإطار امللون  -

 .ويكون عىل نفس اخلط مع التوقيع آ و االإحاةل

 .آ سود عىل يسار الصفحة  AXtFAyrouzBold 10االإحاالت تكتب ببنط-

 الصفحة ال خرية

 املوضوع الرئييس

 AXtShareQ 18العنوان املعلق -

 AXtElakhbarExtraBold 36العنوان الرئييس -

  AXtShareQ 11املقدمة -

 1,3بداية فقرة  12املسافة   AXtFAyrouzBold 11نص بنطال  -

  AXtShareQ 11االإمضاء -

 املوضوع الثاين

 AXtShareQ 14العنوان املعلق -
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 AXtElakhbarExtraBold 26العنوان الرئييس -

 1,3بداية فقرة  12ملسافة  AXtFAyrouzBold 11البنط: النص -

 AXtShareQ 10االإمضاء -

 عىل طول الصفحة 5,1العمود ال مني عرضه 

 مس 1,73عىل  5,1عرضه : االإطار امللون اذلي يتضمن عنوان معلق -

 .نقطة 2الفاصل بني املواضيع يف حاةل عدم وجود االإطار يكون خبط ملون مسكه  -

  AXtShareQ 14العنوان املعلق -

  AXtElakhbarExtraBold 18العنوان املوضوع -

 1,3بداية فقرة  11املسافة بني السطور  9بنط   AXtShareQالنص يكتب خبط -

  AXtShareQ 9ال مضاء -

 .مس عىل طول الصفحة 5,1ركن جمرد رآ ي عرضه  -

 oreil 5,1 /5,1ال ذين  -

 bandeau  25/4رشيط االإشهار -

 .خبط يفصل بني االإشهار ومادة  التحرير 1,3فاصل آ عىل الرشيط خبط جحمه  -

 :تركيب ال لوان

Orange elkhabar Bleu elkhabar Jaune elkhabar Rouge elkhabar Vert elkhabar 

00 C 100 C 00 C 15 C 52 C 

62 M 60 M 27 M 100 M 00 M 

98 J 00 J 100 J 100 J 61 J 

03 N 10 N 00 N 00 N 43 N 
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 حتليل س مييولويج لعينة ادلراسة

 (1)الصورة رمق 

 

 

 

 

 

 :11الصورة 

 

 :الوصف -1

حدى الشوارع كام نالحظ يف هذه  طار مجموعة من القاممة مرمية ابل رض يف اإ الصورة اليت جاءت حمدودة ابإ

هو مذكور شوارع وهران، حيث نالحظ آ ن هناك دلوان للقاممة فارغان بيامن القاممة مرمية ابل رض واملمتثةل يف 

حائط ومقابةل جملموعة من  وتمتوقع هذه القاممة يف آ خر الشارع حتت. حاوية القاممة مملوءة وبقااي مأ كوالت

البيوت جاءت يف خلفية الصورة وذكل برمس خطوط صغرية مس تطيةل متثل مساحة خرضاء صغرية، ونرى 

ضاءة السامء ابلهنار وهذا عالمة عىل صفاء السامء  كام جند يف آ عىل الصورة ابجلهة المينة عبارة . تواجد اإ

مضاء صاحهبا" غامل"عبارة  ، ويف آ سفل الصفحة يف اجلهة المينة"شوارع وهران"  .قرطاسة امجلهوريةاليت متثل اإ

 :املس توى التعيين -2

 :الرساةل التشكيلية -1.2

  احلامل(Le support) : وردت هذه الصورة يف الصفحة الثانية من جريدة امجلهورية ، العدد رمق

ساحةيف ، يف آ سفل امل  2118آ كتوبر27:ه املوافق ل1441صفر 17، الصادرة يوم السبت(6624)

 "24"الصفحة ال خرية 
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 .ميثل موقع الصورة يف اجلريدة( 3)الشلك 

  االإطار(Le cadre) : طار ذو مقياس  )(.الصورة حمدودة فزيايئيا ابإ

  التأ طري(Le cadrage) : مكبة، حيث شغلت مت الرتكزي عىل القاممة املرمية يف ال رض اليت جاءت

تقريبا لك حزي الصورة، فهيي العنارص الرئيس ية اليت ركز علهيا الرسام الاكرياكتوري لنقل الفكرة 

 .اجلوهرية

 تبدو الصورة بأ شاكلها وك هنا مقابةل من زاوية اختيار املشهد : زاوية التقاط النظر واختيار الهدف

 . قراب من االإطارتقريبا جانبية من الميني، لهذا نالحظ آ ن ادللو آ كرث

 تبدو مواضيع الصورة مركبة بشلك عادي، فالعني تقع عىل ال شاكل : الرتكيب واالإخراج عىل الورقة

املرسومة مبجرد رؤيهتا وتقرآ  الرساةل اللغوية للفهم آ كرث املعىن احلقيقي املراد من رمس الصورة حبيث 

 :الصورة عىل حسب آ مهية ال شاكل والعنارص املكونة للصورة كام ييلتوجه قراءة هذه 

 دلوان -1

 مقامة -2

 فضاء -3

 

123 

 
 

 موقعالصورة

 الحاملورقالجريدة
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 :ال شاكل

 (.مؤثرات كرتونية)خطوط دائرية تعب عن آ كياس القاممة  -

 .خطوط متوازية تعب عن ساحة وشوارع -

 ليه غلب عىل الصورة اللون الرمادي اذلي يدل عىل خطورة الوضع : ال لوان واالإضاءة اذلي آ لت اإ

 .شوارع البالد، آ ما االإضاءة فركز الرسام عىل شوء زرقة السامء دالةل عىل الهنار

 :الرساةل ال يقونية -2.2

 التصمني يف املس توى الثاين املداليل يف املس توى ال ول ادلوال ال يقونية

 حاوية مقامة دلو (آ سطوانة)شلك هنديس 

 آ كياس مقامة آ كياس (دائرة)مشل هنديس 

 مساحة خرضاء ساحة خرضاء (خطوط)آ شاكل هندس ية 

 

 :الرساةل ال لسنية -3.2

بشلك واحض ومفهوم، حنيث " شوارع وهران: "جاءت الرساةل ال لسنية يف هذه الصورة عىل شلك عبارة

ىل املعىن اذلي جاءت من آ جهل الصورة، حىت ال ختتلط ال فاكر عىل  آ دت وظيفة الرتس يخ والتوجيه اإ

 .املتصفح

 :املس توى التضميين -3

جبريدة امجلهورية، تتكون الصورة من مجموعة من املدوانت  2118آ كتوبر27صدرت هذه الصورة بتارخي 

،حيث تعكس تلوث احمليط اذلي تشهده ...(حاوية مقامةن جدار، مساحة خرضاء، مقامة، شارع)التعيينية 

نتخلص من آ كياس القاممة خارج منازلنا  حفني. خمتلف شوارع وهران، بفعل انتشار النفاايت هنا وهناك
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وحمالتنا ونغلق دوهنا آ بوابنا نشعر براحة كبرية ل ننا ختلصنا من هذا العبء الثقيل ومعه ختلصنا من الرواحئ 

لها، ول ننا مل نعتد عىل الطريقة الصحيحة  الكرهية ومن احلرشات والبعوض، وال نعود هنمت وال نفكر مبا حيدث

ننا ال ندري ما يه اخلطورة اليت تشلكها الطريقة التقليدية لتخلصنا من للتخلص من النفااي ت باكفة آ نواعها فاإ

لقاهئا  لقائنا هبا يف ال ماكن اليت اعتدان اإ النفاايت املزنلية آ و الصناعية آ و الكاميوية آ و الطبية، فنعتقد آ نه مبجرد اإ

ني النظر عن ال خطار البيئية اليت قد ال فيه نكون قد حترران من العبء الضمريي واملسؤولية ذلكل، غاض

وهو ما نالحظه يف الصورة حيث نرى آ ن الساكن . حيمد عقباها سواء عىل حصة االإنسان آ و عىل الطبيعة

خراج القاممة من منازهلم حىت ولو اكن ذكل ابلقرب من ماكن سكنامه، دون مراعاة آ رضار ذكل  مههم الوحيد اإ

وهذا ما عبت . ي من واجبنا مراعته واحلفاظ عىل ماكنته بني ابيق ادلولعىل الغري وخصوصا عىل الوطن اذل

 .عنه الصورة يف كون دلو القاممة اذلي من املفروض آ ن يكون مملوء جنده فارغ وال وساخ مرمية جبانبه

ىل آ نه من ال حسن ريم القاممة داخل ادللو، فهذ يساعد عىل  جاء دلو القاممة ابللون ال خرض وهذا يويح اإ

فاللون . فهو لون الطبيعة يعب عن الراحة والطمأ نينة، يدعو للثقة ويرمز للخصوبة وال مل. نظافة الشارع

كذكل . ال خرض يعتب لون رئييس يف ال لوان الضوئية، واثنوي يف الصباغة ل نه مركب من ال زرق وال صفر

ىل ال مباالة املواطنني حيث جند آ ن القاممة جاءت ابللون الرمادي، فالرسام ركز عىل هذا اللون ك ونه يويح اإ

 .يقومون بريم القاممة ابل رض بدال من رمهيا داخل ادللو، فاللون الرمادي يعب عىل الك بة والتشاؤم

ميكن القول آ ن الرسام حاول تغيري املواطن من خالل رمس بس يط حاول فيه انتقاد هذا السلوك املتمتثل يف 

 .رس يخ قمي املواطنة يف سلواكت ال فرادتلويث الوطن، فهو هبذا حياول ت
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 (2)الصورة رمق 

 
 
 

 

 

 

 

 :12الصورة 

 :الوصف -1

ىل الصورة نالحظ اليد ابللون ال خرض برة القاح " عند النظر اإ املمرض اذلي يعمل يف قطاع الصحة حيمل اإ

حول قطعة دائرية ضد الزاكم  املومسي ونالخظ الفريوس الزاكم جيري ابللون البنفسجي خوفا من القاح  

هندس ية متكونة من مجموعة من اخلطوط املس تقمية وال شواك واليت متثل الفريوس كام هو مبني ومكتوب 

حدى آ طرافه الفتة دائرية مكتوبة فهيا فريوس الزاكم كام جند يف آ سفل الصورة  ابللون البنفسجي، وحيمل يف اإ

مضاء صاحهبا" غامل"عبارة   .اليت متثل اإ

 :تعييناملس توى ال  -2

 :الرساةل التشكيلية -1.2

  احلامل(Le support) : من جريدة امجلهورية، " 24"وردت هذه الصورة يف الصفحة ال خرية

، يف آ سفل الوسط 1441صفر14املوافق لـ 2118آ كتوبر24، الصادرة يوم ال ربعاء(6622)العدد رمق 

 )(مبساحة 
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 .ميثل موقع الصورة يف اجلريدة( 4)الشلك 

  االإطار(Le cadre) : طار ذو مقياس  )(.الصورة حمدودة فزيايئيا ابإ

  التأ طري(Le cadrage) : مت الرتكزي عىل االيد اليت تركض وراء الفريوس زاكم املومسي والابرى

براز مدى اللقاح  اذلي يلتف حول  املنظر الطبيعي حيث شغلت تقريبا لك حزي  الصورة، وذكل الإ

 .فهيي العنارص الرئيس ية اليت ركز علهيا الرسام الاكرياكتوري لنقل الفكرة اجلوهرية. خطورته علهيا

 تبدو الصورة بأ شاكلها وك هنا مقابةل من زاوية اختيار املشهد، : زاوية التقاط النظر واختيار الهدف

 .نالحظ آ ن ال شاكل تتوسط االإطار

 تبدو مواضيع الصورة مركبة بشلك عادي، فالعني تقع عىل ال شاكل : عىل الورقة الرتكيب واالإخراج

املرسومة مبجرد رؤيهتا وتقرآ  الرساةل اللغوية للفهم آ كرث املعىن احلقيقي املراد من رمس الصورة، حبيث 

 :توجه قراءة هذه الصورة عىل حسب آ مهية ال شاكل والعنارص املكونة للصورة كام ييل

 فريوس زاكم املومسي -1

  طبيعة خرضاء اجلزائر -2

 مكتوب فهيا لكمة زاكم مومسي)الالفتة  -3

 

 

 
 

 موقعالصورة

 الحاملورقالجريدة

1 

2 

3 
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 :ال شاكل

 .خطوط متوازية تعب عن منظر طبيعي للجزائر -

 خطوط دائرية متوازية متثل فريوس الزاكم -

 شلك مس تطيل حامل للرساةل ال لنس ية -

 :الرساةل ال يقونية -2.2

 التصمني يف املس توى الثاين املداليل يف املس توى ال ول ادلوال ال يقونية

 اخلطر اذلي تواهجه املواطن فريوس الزاكم وخطورته يف الطبيعة مساحة خرضاء

 ادلوةل اجلزائرية متثيل شلك دائرة جتري شلك هنديس

 "الزاكم"الفتة مكتوب علهيا  مس تطي شلك هنديس

 

 :الرساةل ال لسنية -3.2

ىل اخلطورة الكبرية اليت " اللقاح املومسي ضد الزاكم"ال لسنية يف آ عىل الصورة جاءت الرساةل  ويه تشري اإ

ن الرساةل يف هذا الرمس آ دت وظيفيت املناوبة  يواهجها الوطن، واليت يشارك فهيا املواطن بشلك كبري، اإ

ىل غري املعىن اذلي وجدت من آ جهل، كام آ دت وظيف ىل املعىن والرتس يخ فلوالها لتغري املعىن اإ ة التوجيه اإ

 .اذلي جاء من آ جهل حىت ال ختتلط ال فاكر عىل املتصفح

 :املس توى التضميين -3

جبريدة اخلباليويم، حيث تعب مجموعة املدوانت التعيينية  2118آ كتوبر 24صدرت هذه الصورة بتارخي 

اهرة الزاكم بشلك كبري يف ال ونة ، نظرا النتشار ظ...( مومس اللقاح ضد الزاكم املومسي)املكونة لهذه الصورة 

ال خرية نتيجة لرتاكامت يف لك   س نة يف نفس الفرتة نقوم هبده امحلةل يف اجملمتع اجلزائري، البتعاده عن 
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ال مراض والعدوى، ، وانعدام التوعية عند العديد من الناس، آ يضا تعظمي املصلحة الشخصية عىل املصلحة 

الزاكم، وامراض : تتعّدد مظاهر ال مراض املومسية وتتنوع آ شاكلها، ومهنا. مةالعاّمة، والرّضر ابملصلحة العا

والصورة اليت آ مامنا آ كرث من معب عىل . معدية لتنوع الزاكم، مجليع الفيئات من اجملمتع ، ، والهّتاون يف تطبيق

براز مدى خطورة هذه الظاهرة وهذا من خالل تركزيه عىل فريوس الزاكم  هذا احلال، حيث حاول الرسام اإ

عطاء اللون البنفسجي اذلي يدل عىل خضامة الفريوس وخطورته ومدى تشبته ابلوطن وصعوبة  املومسي و اإ

من خالل هاته الرمسة املواطنني للحد من تفيش ( غامل)حيث يدعو الرسام الاكرياكتوري . التخلص منه

 .ظاهرة املرض و الوقاية منه بواسطة القاح اخلاص ابلزاكم

الحظنا آ ن الفريوس جاء ابللون : جاءت دالالت ال لوان من الناحية السوس يوثقافية، فامي ييل يف حني

البنفسجي عىل القسوة والرشاسة والغضب، وذكل لتبيان خطورة الظاهرة اليت هتدد البالد كام قلنا سابقا، 

ىل  الرض و العدوى واس تعمهل آ ما ابلنس بة للخريطة جفاءت مزجي بني اللونني ال زرق وال محر، فاللون يرمزا اإ

الرسام هنا للتعبري عن ما جيب آ ن تكون عليه البالد، آ ما ابلنس بة للون البنفسجي فهو يرمز للخطرواملرض 

فضل، وهو ابلتايل يدعو املواطنني حملاربة ظاهرة  ، وهنا اس تخدمه الرسام للتعبري عن ال مل يف التغيري لل 

الالزتام ادليين وال خاليق والوطين واالإنساين لتوعية اجملمتعية  الفساد بش ىت الس بل وال شاكل، عن طريق

 .لهذه الظاهرة اخلطرية، ومدى تأ ثريها عىل اجملمتع وال فراد، وتمنية دورمه يف ماكحفهتا والقضاء عليه

حاول من خالل هاته الرمسة البس يطة تفعيل قمي التحدير من ( غامل)ومن هنا جند آ ن الرسام الاكرياكتوري 

ىل حاميهتمن ال مراض و ال وبئة و العدوى من اخل طورة لهدا املرض دلى املواطن اجلزائري، حيث يدعوه اإ

 .هده ال فات 
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 (3)الوصف رمق 

 

 

 

 

 

 

 :13الصورة 

 

 :الوصف -1

آ ول ما يلفت انتباهنا يف الصورة خشصيتان واحد متش بط نفسه عىل معود االإانرة ملساعدة خشص اكن داخل 

نقاذ الشخص داخل البكة ، حيمل الاوحان  املياه وهذا من آ ثر مياه الس يول و الفيضان  يف الشارع  حماوال اإ

ال ول الشخص املنقذ يرتدي لباس مقيص آ خرض ورسوال آ زرق آ ما الشخص ال خر اذلي اكن يرتدي مقيص 

ع خلفية الصورة بنفسجياجلانب ال يرس للصورة رافع يده ليك ينقذه من الاكرثة اليت حلت به آ خرض مرق

كام نالحظ وجود ال وىل يف اجلهة الميىن للصورة جاءت عىل شلك مس تطيل ابللون الرمادي . ابللون البين

، والثانية يف اجلهة اليرسى "نغرقو فالغرقا ... لك ما تصب شواي نو...سلكين"للون معود االإانرة مكتوب علهيا 

مساحة خرضاء فوق الرصيف يف آ خره " ه آ خرض جاءت عىل شلك معودي  حتته الرصيف عليه بساط لون

سهم ابللون الس يول  اجلارفة  وهذا التعبري مثال يح عندان يف اجلزائر لك ما تسقط ال مطار حتدث 

مضاء صاحهبا" غامل"الكوارث، ويف آ سفل الصورة من اجلهة الميىن عبارة   .اليت متثل اإ
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 :املس توى التعيين -2

 :الرساةل التشكيلية -1.2

  احلامل(Le support) :(24صفحة )وردت هذه الصورة يف الصفحة الثانية من جريدة امجلهورية ،

، يف آ سفل الوسط 1441حمرم16املوافق لـ 2118سبمتب 16، الصادرة يوم ال حد(6591)العدد رمق 

 )(مبساحة 

 

 

 

 

 

 .الصورة يف اجلريدةميثل موقع ( 5)الشلك 

  االإطار(Le cadre) : طار ذو مقياس  )(.الصورة حمدودة فزيايئيا ابإ

  التأ طري(Le cadrage) : مت الرتكزي عىل الشخصيتان اذلين الاول املوجود فوق العمود االإانرة اذلي

نقاذ الثاين اذلي اكن يطلب النجدة من الاول، حيث شغلت تقريبا لك حزي الصورة، فهيي  آ راد اإ

 .العنارص الرئيس ية اليت ركز علهيا الرسام الاكرياكتوري لنقل الفكرة اجلوهرية

 تبدو الصورة بأ شاكلها وك هنا مقابةل من زاوية اختيار املشهد، : زاوية التقاط النظر واختيار الهدف

 .نالحظ آ ن ال شاكل تتوسط االإطار

 عادي، فالعني تقع عىل ال شاكل  تبدو مواضيع الصورة مركبة بشلك: الرتكيب واالإخراج عىل الورقة

املرسومة مبجرد رؤيهتا وتقرآ  الرساةل اللغوية للفهم آ كرث املعىن احلقيقي املراد من رمس الصورة، حبيث 

 :توجه قراءة هذه الصورة عىل حسب آ مهية ال شاكل والعنارص املكونة للصورة كام ييل

 
 

 موقعالصورة

 الحاملورقالجريدة
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 رجالن االول ينقذ الثاني  -1

 (شارع رئيسي )الفتة أولى  -2

 (أحياء جديدة)الفتة ثانية  -3

 ال شاكل: 

 (.مؤثرات كرتونية)خطوط منحنية يعب عن احلركة  -

 .خطوط مس تقمية وآ خرى منحنية متثل آ شاكل ال جسام واملالبس وال متعة -

 .متثل الالفتات( مس تطيل)آ شاكل هندس ية  -

 :الرساةل ال يقونية -2.2

 التصمني يف املس توى الثاين املداليل يف املس توى ال ول ادلوال ال يقونية

نقاد من اخلطر مواطنني جزائريني شلك برشي  عدم املسؤولية، االإ

 آ شاكل هندس ية 

 (مس تطيل)

 حتديد املاكن والاجتاه الفتات

 

 :الرساةل ال لسنية -3.2

نقاد من خطر الفيضان: "وردت الرساةل ال لسنية يف هذه الصورة يف شلك العبارة التالية عبارة ..االإ

جاءت هذه الرساةل واحضة من حيث املعىن، ويه تدل ، ."نغرقو فالغرقا..لك ماتصب النو شواي نو...سلكين

 .عىل آ ن ننقد بعضنا البعض من اخلطرالكوارث الطبيعية اليت حتدث مثل الفيضاانت 

يصال الرساةل من خالل آ داء وظيفة فهنا ميكن احلمك عىل الرساةل اللغوية اليت ساعدت خمتلف  ال شاكل يف اإ

املناوبة، فالرمس لوحده هنا غري اكف الإعطاء املعىن العميق للصورة، فالرساةل اللغوية وجودها اكن رضوري، 

يصاهل للجمهور املتلقي وهو كيف ننقد  ىل معىن آ خر غري اذلي آ راد ابيق اإ ذ لو غابت ال حنرف املعىن اإ اإ

2 

1 

3 2 
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س تطع  ن    اإ ىل هذه . نا واكن يف مقدوران ملواطنيمنن ال خطار املفاجئ اكلفيضاانت الاخرين اإ ابالإضافة اإ

 .الوظيفة آ دت وظيفة الرتس يخ والتوجيه والتوضيح، ساعدوان يف فهم املعىن احلقيقي للصورة جيدا

 

 :املس توى التضميين -3

طبيعية حتدث يف لك مرة ويه تقل ظاهرة ظاهرة 2118سبمتب 16الصورة وردت جبريدة امجلهورية بتارخي  

نقاد من اخلطر  بشلك كبري يف جممتعنا آ ال ويه اإ

عن هذه ( غامل)، و العمل عىل حتسني اخلدمات عىل املشاريع التمنوية، حيث عب الرسام الاكرياكتوري 

كذكل نرى آ هنام عىل عمل بأ ن هذا الفعل قانوين . الظاهرة من خالل هاذان املواطنان الذلان ابلرمغ من آ ن

لك ماتصب ..سلكين : "وهذا ظاهر من خالل الرساةل ال لنس ية اليت جاءت عىل لسان آ حدهامت ويه

نقاد العتقادمه بأ نه معل خريي وتظامن وفعل خري بني .." نغرقو فالغرقا...شواي نو ال آ هنم يقوموا بعملية االإ اإ

واملمتقةل كام قلنا فيعملية فعل اخلري  وهبذه الرمسة حياول الرسام حث املواطن عىل آ داء واجباته. اجلزائريني هلم

وهو هبذا حياول غرس قمي ال خوى وفعل اخلري بيننا من خالل هذه الرمسة . و مساعدة بعضنا البعض 

 .البس يطة
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 (4)الصورة رمق 

 

 

 

 

  

 

 

 :الوصف -1

ال يظهر من جسمه سوى تعابري وهجه اليت السينا وال قربونأ وىل ، واقف آ ول ما نالحظه يف الصورة رجل 

عىل املرياث وحسب تعليق املوجود يف تعابري هذا الرمس الاكرياكتريي شئ عادي يف اجلزائر هذه تويح 

الواقعة بوالية املدية يف رصاع محموم هذه الاايم عىل واقع الانتخاابت اخلاصة ابلتجديد النصفي جمللس الامة 

، كام جند يف اجلانب ال مين خطوك مس تقمية منحينوهذه العبارة جاءت يف شلك مةاملرتقب يف الاسابيع القاد

متثل منازل بنوافذ صغرية مس تطيةل، كذكل نالحظ يف آ عىل الصورة من اجلانب ال مين السامء جاءت ابللون 

 البنفسجي 

ة  تدل بلون آ سود وخط غليظ، الصورة عبار " هذا حقنا يف املرياث"يف آ عىل الصورة جاءت عبارة 

 .12/19/2118بتارخي / 23من جريدة اخلب اليويم الصفحة " الرسام راحب سوسة "صاحهبا

 :املس توى التعيين -2

 :الرساةل التشكيلية -1.2

  احلامل(Le support) : صفحة )وردت هذه الصورة يف الصفحة الثانية من جريدة اخلباليويم

 )(يف آ عىل الوسط مبساحة  م2118/ 12/19، الصادرة يوم (5148)، العدد رمق (23
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 .ميثل موقع الصورة يف اجلريدة( 6)الشلك 

  االإطار(Le cadre) : طار ذو مقياس  )(.الصورة حمدودة فزيايئيا ابإ

  التأ طري(Le cadrage) :تقريبا لك  مت الرتكزي عىل الرجل اذلي ينام عىل ال رض، حيث شغلت

 .حزي الصورة، فهيي العنارص الرئيس ية اليت ركز علهيا الرسام الاكرياكتوري لنقل الفكرة اجلوهرية

 تبدو الصورة بأ شاكلها وك هنا مقابةل من زاوية اختيار املشهد، : زاوية التقاط النظر واختيار الهدف

 .نالحظ آ ن ال شاكل تتوسط االإطار

 دو مواضيع الصورة مركبة بشلك عادي، فالعني تقع عىل ال شاكل تب: الرتكيب واالإخراج عىل الورقة

املرسومة مبجرد رؤيهتا وتقرآ  الرساةل اللغوية للفهم آ كرث املعىن احلقيقي املراد من رمس الصورة، حبيث 

 :توجه قراءة هذه الصورة عىل حسب آ مهية ال شاكل والعنارص املكونة للصورة كام ييل

 شخصية الرجل      -1

 رسالة ألسنية -2

 الحركة المنحنية -3

 األرضية -4

 ال شاكل: 

 خطوط منحنية  -

 
 

 موقعالصورة

 الحاملورقالجريدة

1 

3 2 

4 4 

3 

1 

2 
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 .نحينمس تطيل معودمي  -

 .شلك بيضوي حامل للرساةل ال لسنية -

 .خطوط منحنية -

 .مربعات متثل الرتقيع عىل الغطاء -

 :الرساةل ال يقونية -2.2

 التصمني يف املس توى الثاين املس توى ال ول املداليل يف ادلوال ال يقونية

 الثقةابلنفس  ملواطن نتيجة جيدة احلاةل واقف منحينمواطن  شلك برشي

 عىل حاهللتوريثالالكس يكية وبقاء الوضع ا حامل للرساةل ال لسنية (بيضوي)شلك هنديس 

 لوالية املدية آ حياء ساكنية مباين (خطوط)آ شاكل هندس ية 

 

 :ال لسنيةالرساةل  -3.2

 :وردت الرساةل ال لنس ية يف شلك العبارات التالية

جاءت هذه الرساةل ابللغة العربية، آ دت هذه الرساةل ال لنس ية يف الصورة وظيفة آ ساس ية ويه وظيفة "" 

ىل  ىل غري املعىن اذلي وجدت من آ جهل، كام آ دت وظيفة التوجيه اإ املناوبة فلوال وجودها الحنرف املعىن اإ

راد منه من نرش الصورة، فهيي حتد سلسةل ال فاكر اليت قد تراود متلقي الصورة وتضعه يف معىن املعىن امل

 .واحد

نتخاابت ، واليت تدل عىل يرصحجاءت ابللغة العامية وهو قول الرجل " هدا حقنا يف املرياث" جراء اإ كيفية اإ

س يخ آ ي ترس يخ معاين الصورة اليت مل حتقق هل آ بسط حقوقه، وآ دت هذه الرساةل وظيفة الرت  جملس الامة

 .دلى املتلقي
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 :املس توى التضميين -3

حيث جاءت عنارص هذه الصورة  2118سبمتب12صدرت هذه الصورة يف جريدة اخلباليويم بتارخي 

الشارع اجلزائري وانعدام آ بسط املرياث يف الانتخاابت  مرتابطة ببعضها البعض لتبيان مدىى انتشار ظاهرة 

، حيث عرفت هذه الظاهرة انتشارا كبريا ، ، ال املساواةحق من حقوق املواطن اجلزائري واملمتثل يف حقه 

ه الافعال و تزال اجلزائر تعاين ، حيث يعتب الفساد االإداري واحملسوبية من ال س باب الرئيس ية لتفامق هذ

حدايت الكبى اليت تعلن بقيت تشلك آ خطر بؤرة التوتر وآ كبها عىل يف اجلزائر آ حد الت هاشلك . املظاهر

وقد حاول الرسام من خالل هاته الرمسة لفت انتباه املسؤولني عن هذه املشلكة من خالل التعبري . االإطالق

وبذكل فهو " هدا حقنا يف املرياث: "عهنا بشخصية ومع ذكل فهو يشكر ابس هتزاء احلكومة من خالل قوهل

احلكومة لاللتفات ل مه حاجات املواطنني ، وذكل قصد ضامن اس تقرار املواطن اذلي هو عامل برشي يدعو 

ليه، وما جيب  اثبت وحمرك آ سايس يف خمتلف قطاعات التمنية كون طبيعته وفطرته تتطلب مأ وى يركن اإ

ليه دون شك آ حد العنارص اليت اكن لها دور رئييس يف تفجري ال زمة الاجامتع  ية يف اجلزائر واليت ال االإشارة اإ

 .ميكن فصلها عن اجلانب الس يايس وال مين

آ ما ابلنس بة دلالالت ال لوان فنالحظ آ نه غلب عىل الصورة ال لوان ادلاكنة حيث جاء اجلدار ابللون 

عب عنه الرسام من خالل السامء اليت جاءت ابللون املواطن اذلي يدل عىل اذلي يشعر به البنفسجي 

آ ما ابلنس بة للغطاء اذلي يس تعمهل . ، كذكل من خالل اللون ال بيض اليت تدل عىل الضوء ال زرق الغامق

القامت وهذا لدلالةل عىل الصب وبعث ال مل يف نفوس املواطنني حنو  لبنفسجيجفاء ابللون االرجا الواقف 

مس تقبل زاهر، كذكل كونه يويح للرزق القريب وهذا ما جعل الرسام يس تعمهل اجلزائري، آ ما ابلنس بة 

وهذا دالةل عىل خطورة الوضع البنفسجي و اخلطوط للرتقيعات اليت جاءت عىل الغطاء مفثلها الرسام ابللون 

 .ابللون ال بيض وهو لونه الطبيعيجفاء 
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الرساةل العامة من هذه الصورة هو تبيان يعيشه املواطن اجلزائري اذلي يعتب ركزية ادلوةل، جراء هتميشه من 

للوضع ادلي نعيشه مهنده العقلية التوريث حيت دعوة احتياجاته " راحب سوسة"قبل احلكومة، حيث حاول 

 .مةيف الانتخاابت النصفية جمللس الا
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 (5)الصورة رمق 

 

 

 

 

 

 :الوصف -1

طار وجود  اجلانب تلميدين واقفني و حيمالن  مصابيح كهرابئيةنالحظ يف الصورة اليت جاءت حمدودة ابإ

ليه  الاخرض و الازرق و احلداء مشلك ابللون قامت ثةل من التالميد ال مين منه بشلك بطئ ، مشار اإ

، آ ما ابلنس بة خللفية الصورة فنالحظ آ هنا جاءت ابللون ال زرق الفاحت وهذا دالةل عىل الوردي و القبعة 

، املنظر الفس يحالهنار، كام نالحظ وجود خطوط مس تقمية جاءت بشلك معودي مكونة ملثلث تدل عىل 

 م25/11/2118:املؤرخة ب .23يف الصفحة اليت تدل عىل صاحهبا" راحب سوسة"لرسام الاكرياكتريي

 :املس توى التعيين -2

 :الرساةل التشكيلية -1.2

  احلامل(Le support) : اليويم اخلبوردت هذه الصورة يف الصفحة الثانية من جريدة 

، يف آ عىل الوسط 23يف صفحة 25/11/2118، الصادرة يوم (5137)، العدد رمق (23صفحة)

 )(مبساحة 
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 .ميثل موقع الصورة يف اجلريدة( 7)الشلك 

  االإطار(Le cadre) : طار ذو مقياس  )(.الصورة حمدودة فزيايئيا ابإ

  التأ طري(Le cadrage) : حيث شغلت تقريبا لك حزي الصورة، فهيي آ رضية بيضاءمت الرتكزي عىل ،

 .اجلوهريةالعنارص الرئيس ية اليت ركز علهيا الرسام الاكرياكتوري لنقل الفكرة 

 تبدو الصورة بأ شاكلها وك هنا مقابةل من زاوية اختيار املشهد، : زاوية التقاط النظر واختيار الهدف

 .نالحظ آ ن ال شاكل تتوسط االإطار

 تبدو مواضيع الصورة مركبة بشلك عادي، فالعني تقع عىل ال شاكل : الرتكيب واالإخراج عىل الورقة

 اللغوية للفهم آ كرث املعىن احلقيقي املراد من رمس الصورة، حبيث املرسومة مبجرد رؤيهتا وتقرآ  الرساةل

 :توجه قراءة هذه الصورة عىل حسب آ مهية ال شاكل والعنارص املكونة للصورة كام ييل

 حمل المحافض على الظهر -1

 حمل مصباح كهربائي -2

 ساحة بيضاء -3

 بيضاءأرضية ( قائم)شكل هندسي  -4

 خطوط منحنية تمثل مصباح وشكل التلميدين  -2

 

 
 

 موقعالصورة

 الحاملورقالجريدة

2 1 2 

3 

4 
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 ال شاكل: 

 .مصباح كهرابيئ ميثلدائري شفاف شلك  -

 التلميدين واقفني خطوط مس تقمية آ فقية ومعودية متثل  -

 شلك التلميدين حيمالن مصباح كهرابيئ خطوط منحنية متثل  -

 .املصباخ متثل ( دائري)شلك هنديس  -

 .املصباح الكهرابيئمتثل خطوط منحنية مغلقة -

 

 :الرساةل ال يقونية -2.2

 التصمني يف املس توى الثاين املداليل يف املس توى ال ول ادلوال ال يقونية

دالةل عىل وس يةل تس تخدم لقضاء  مصباح كهرابيئ شلك اصطناعي

 املصاحل

 اجلزائرتالميد من  تلميدان مساحة بيضاء فوقها التلميدان شلك هنديس 

 شلك املصباحدالةل عىل  شلك املصباح خطوط منحنية

 

 :الرساةل ال لسنية -3.2

آ دت " نعاونو دوةل ما عندهاش درامه: "وردت الرساةل ال لسنية يف هذه الصورة يف شلك العبارتني التاليتني

ىل غري املعىن اذلي وجدت  من هذه الرساةل ال لسنية وظيفيت املناوبة والتوجيه فلوال وجودها الحنرف املعىن اإ

ىل معىن واحد كام آ دت وظيفة الرتس يخ آ ي ترس يخ معاين الصورة دلى . آ جهل، فهيي توجه ملتقي الصورة اإ

 .املتلقي
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 :املس توى التضميين -3

، وجاءت لتبني التنايم 2118آ كتوبر25ئرية بتارخي يف جريدة اخلب اليويم اجلزاوردت هذه الصورة 

جيب آ ن يكون عليه، آ ال وهو السهر عىل تمنية البالد،  يف البالد عىل حساب ماالتقشف الكبري لظاهرة 

حيث تعتب التمنية من العنارص ال ساس ية لالس تقرار والتقدم الاجامتعي واالإنساين، ويه عبارة عن معلية 

تقدم ومنو تكون بشلك جزيئ آ و شامل ابس مترار، وتركز عىل حتقيق الريق والتقدم يف جماالت احلياة 

يوحض تقشف بشلك لتلميدين حيمالن مصباح كهرابيئ  سام عن هذه الفكرة برمسهالر  حاول عب. االإنسانية

يف البالد و تدل عىل عن التقشف من آ ثر الازمة  يف ال رض، وهذا للتعبري عن مدى تفامق معليات ادلوةل 

مدى  هذه الظاهرة داخل الوطن للتعبري عن"غلزيان "يف بعض املؤسسات الرتبوية لهده الوالية مدى معق 

ىل  هامل هذا اجلانب املهم اذلي يسامه بشلك كبري يف تطوير وازدهار الوطن، واذلي يعتب معلية هادفة اإ اإ

غلبية الساحقة من آ فراد اجملمتع، مس توى من  حداث حتوالت هيلكية اقتصادية، اجامتعية يتحقق مبوجهبا لل  اإ

 مشالكت البطاةل والفقر واجلهل واملرض، احلياة الكرمية اليت تقل يف ظلها عد املساواة، وتزول ابلتدرجي

 .ويتوفر للمواطن قدر آ كب من فرص املشاركة، وحق املسامهة يف توجيه مسار وطنه ومس تقبهل

وهنا يعب عن مدى الوضوح يدل عىل صايف وهو لون الابيض الشفاف ابللون مصباح  جاء 

فركز الرسام عىل تبياهنم ابللون لتلميدين ة بلونه الطبيعي، آ ما ابلنس ب يف معلية التقشف  خطورة  الوضع، 

اذلي يعتب لون الطبيعة وهذا جاء ليعب عن مدى خطورة الوضع اذلي آ لت ...الاخرض و الازرق و القبعة 

ليه البالد نتيجة لتفامق ظاهرة   .يف خمتلف اجملاالتالازمة الاقتصادية اإ
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 (6)الوصف رمق 

 

 

 

 

 

  :16الصورة    

 :الوصف -1

ىل الصورة اليت امامنا نالحظ رجل  اجلزائر كام هو مبني "سوق الالكم " واقف  ويتلكم عند النظر اإ

واكنه يبحث جانبه عىل البحر اذلي جاء ابللون " عندان اليل ما يقراش هللا ال قراء "من خالل يقول عبارة 

ل الرتبية بوالية اجللفة و ويعطي معىن عن حاوهو لباس تقليدي جزائري، البتقايل ورسوال آ زرق قامت  

ىل  بتدايئ و متوسط و اثنوي وهدا راجع اىل عدم  ،مؤسسة تربوية يف الاطوار الثالثة  777ادلي وصل اإ اإ

وفيه شلك من آ بيض آ ما ابلنس بة خللفية الصورة جفاءت عىل شلك سامء ابللون املتابعة البناءمه املمتدرسني 

لرسام  23آ عىل الصفحة ، ويف ال سود ابللون ..." هللا ال قراء عندان اليل ما يقراش "الميني جاءت عبارة 

 .اليت تدل عىل صاحهبا" راحب سوسة "الاكرياكتريي جلريدة اخلب اليويم

 :املس توى التعيين -2

 :الرساةل التشكيلية -1.2

  احلامل(Le support) : وردت هذه الصورة يف الصفحة الثانية من جريدة اخلب  اليويم

 )(، يف آ عىل الوسط مبساحة  18/11/2118، الصادرة يوم (5366)، العدد رمق (23صفحة)
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 .ميثل موقع الصورة يف اجلريدة( 8)الشلك 

  االإطار(Le cadre) : طار ذو مقياس  )(.الصورة حمدودة فزيايئيا ابإ

  التأ طري(Le cadrage) : واقف مت الرتكزي يف الصورة عىل الشخصيات واملمتثةل يف الرجل اذلي

، حيث شغلت تقريبا لك حزي الصورة، فهيي "سوق الالكم" يتلكم  عن حال المتدرس بوالية اجللفة

 .العنارص الرئيس ية اليت ركز علهيا الرسام الاكرياكتوري لنقل الفكرة اجلوهرية

 تبدو الصورة بأ شاكلها وك هنا مقابةل من زاوية اختيار املشهد، : زاوية التقاط النظر واختيار الهدف

 .نالحظ آ ن ال شاكل تتوسط االإطار

 تبدو مواضيع الصورة مركبة بشلك عادي، فالعني تقع عىل ال شاكل : الرتكيب واالإخراج عىل الورقة

من رمس الصورة، حبيث  املرسومة مبجرد رؤيهتا وتقرآ  الرساةل اللغوية للفهم آ كرث املعىن احلقيقي املراد

 :توجه قراءة هذه الصورة عىل حسب آ مهية ال شاكل والعنارص املكونة للصورة كام ييل

 التالميد عنيتلكم عن المتدرس الشخص اذلي  -1

 الرساةل ال لنس ية -2

 العائةل احلارقة -3

 حال املدرسة.-4

 التالميد  -5

 
 

 موقعالصورة

 الحاملورقالجريدة

2 

3 1 
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 قطاع الرتبية بوالية اجللفة  -6

 ال شاكل: 

 .ميثلون مواطنون جزائريون( رجالن، امرآ ة، طفل)شلك برشي  -

 خشص واقف خطوط منحنية متثل  -

 خشص يتلكم عن المتدرسخطوط منحنية مغلقة متثل  -

 واثئق متدرسميثل ( ش به منحرف)شلك هنديس  -

 .حامل للرساةل ال لسنية( بيضوي)شلك هنديس  -

 :الرساةل ال يقونية -2.2

 التصمني يف املس توى الثاين املداليل يف املس توى ال ول ادلوال ال يقونية

اذلي جيده املواطن المتدرس احلل  مواطنون جزائريون شلك برشي

 .اجلزائري للهروب من ال وضاع املزرية

وس يةل غري آ منة يس تعملها ال شخاص  المتدرس  (ش به منحرف)شلك هنديس

 لمتدرس

 .ماكن يعتب نقطة البداية من الواقع خشص حيمل واثئق دراس ية  آ شاكل طبيعية

 :الرساةل ال لسنية -3.2

 :جاءت الرساةل ال لسنية يف الصورة عىل شلك عبارتني

ىل واقع معاش يف ..." عندان اليل مايقراش هللا ال قراء" جاءت هذه العبارة ابللغة العربية، ويه تشري اإ

لىى غري املعىن اذلي وجدت من اجلزائرن وقد آ دت هذه العبارة وظيفة املناوبة فلوال وج ودها الحنرف املعىن اإ

ىل املعىن املراد منه من نرش الصورة، فهيي حتد سلسةل ال فاكر اليت قد تراود  آ جهل، كام آ دت وظيفة التوجيه اإ

 .ملتقي الصورة وتضعه يف معىن واحد
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هو قول الرجل اذلي  جاءت هذه العبارة ابللغة ادلارجة، وهو" عن ضعف القطاع الرتبوي هبده الوالية "

، وآ دت هذه الرساةل وظيفة الرتس يخ آ ي ترس يخ وافق ويتلكم عن كيفية تس يري قطاع الرتبية بوالية اجللفة 

 .معاين الصورة دلى املتلقي

 :املس توى التضميين -3

حيث جاءت املدوانت التعيينية املكونة 18/11/2118صدرت هذه الصورة يف جريدة اخلب اليويم بتارخي 

حيث قام الرسام بربط هاته العنارص ببعضها البعض لتبيان ...( رجل واقف يتلكم عن المتدرس )للصورة 

زاء آ بناءمه املمتدرسني مدى انتشار  ظاهرة التسيب يف قطاع الرتبية هبده الوالية وعدم اهامتم بعض الاولياء  اإ

هو معروف، ، لكوهنم يعتقدون آ نه ال كام هو متعارف علهيا، فهذه الظاهرة مل تعد حكرا عىل الش باب كام 

مس تقبل هلم يف البالد بسبب ال وضاع الاقتصادية السيئة اليت متر هبا البالد وكذا ال منية، واليت تكون 

 بنتاجئ ضعيف ويف آ خر الطاف نتاجئ اكرثية الهناية يف معظم ال حيان 

 :نتائج التحليل

وحتليلنا الس مييولويج لعينات ادلراسة املمتثةل يف مجموعات من الصور الاكرياكتريية  من خالل دراستنا

الصادرة من جريدة امجلهورية واخلب واليت حتمل مجموعة من ال حداث الواقعية يف اجملمتع اجلزائري توصلنا 

 :اكل يت

 قعية يف اجملمتع اجلزائري اهمت رسامو الاكرياكتري يف جريديت امجلهورية واخلب مبختلف ال حداث الوا

 .وقمي املواطنة فهيا، حماوال بذكل تغيري خمتلف سلوكيات ال فراد االإجيابية والسلبية مهنا

  عىل آ هنا يف ميدنة وهران واجلزائر وذكل من ( الصور)آ ول ما يلفت انتباهنا آ ن معظم الرسومات

اكن دور فعال لتعزيز الروح خالل آ مه معامل املدينتني يف معظم الصور، وهذا يدل عىل آ ن للم

 .الوطنية وال حداث الواقعة يف اجملمتع اجلزائري عىل اخلصوص



للوحات الفنية الصحفية( الداللة)التحليل السيميولوجي           فصل الرابعال

 266 

  تتجىل الرسومات الاكارياكتريية للك الفنانني يف غامل وآ يوب وابيق بنفس اخلصائص املعروفة عن

عث الفرحة هذا الفن من السخرية واملبالغة يف التصوير والتشويه والمتويه الإاثرة الهتمك، كام آ هنا تب

 .والابتسامة اللطيفة يف نفس ية امجلهور املتلقي

  لهيا " الاكرياكتريي"حماوةل لك من فنانني هذا النوع من الرمس تبيني خطورة ال وضاع اليت آ لت اإ

هامل املواطنني ل داء واجباهتم حنو بالدمه وهذا يظهر جليا  بالدان يف ال ونة ال خرية من المباالة واإ

دثت عن تلوث احمليط، والفساد وهترب املواطن من تسديد ديونه لدللوة، يف الصورة اليت حت

وآ يضا جند الصورة اليت حتدثت عن الظاهرة املنترشة بكرثة وحتدث يف هذه ال ونة ال خرية ويه 

اليت آ صبحت متس ش بابنا وخمتلف رشاحئ اجملمتع كام يبني الرسامون هذا الفن " احلرقة"ظاهرة 

من خالل العائةل اليت حتاول الهجرة، وهذا دليل عىل عدم . مل وآ يوب وابيقالاكرياكتريي مثال غا

حساس املواطن اجلزائري مبسؤولياته جتاه بالده ما جعهل يفكر يف الهروب مهنا بأ ي طريقة اكنت،  اإ

وهذا ما يعيق تطور الوطن يف التمنية، وابلتايل حاول الرسامون من خالل خذه اجملموعة من 

 .اطن للمتسك هبويته وبوطنيتهالصور دعوة املو 

  براز هتاون ادلوةل يف توفري آ دىن حقوق االإنسان وهذا ويف املقابل حاول الرسامو الاكرياكتري كذكل اإ

 ".املأ وى"يظهر يف الصورة اليت رمس فهيا املواطن البس يط املترشد احملروم من املسكن 

 لوان فاعمتدوا يف معظم الصور عىل ال لوان ادلا ىل السواد ويف بعض الصور ابلنس بة لل  كنة واملائةل اإ

لهيا  اعمتد عىل ال لوان الفاحتة اجلذابة، وذكل  من آ جل التعبري عن خطورة ال وضاع اليت آ لت اإ

 .البالد جراء جترد املواطنني من مسؤولياهتم جتاه وطهنم اجلزائر
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  ظهار وتبيان احلزي املاكين للصورة من خالل املناظر احمليطة به آ ما ابلنس بة للخلفية اعمتد فهيا عىل اإ

كام ذكران، ويف آ حيان آ خرى عىل ال حياء الشعبية كخلفية ابعتبارها ماكن عيش املواطن اجلزائري 

 .البس يط

حتتوي لك الصور الاكرياكتريية لعينة ادلراسة عىل نص آ لس ين، وهذا ترس يخ ال فاكر اليت آ راد 

يصاهلم  من خالل هذه الرسوماتن حيث جاءت عىل شلك الكم الاكرياكترييني آ مثال غامل وابيق وآ يوب اإ

ال يف بعض مهنا اس تعان ابللغة العربية ( لغة العوام)وتس تعمل فهيا دامئا اللغة العامية . لساين يف معظم ال حيان اإ

الفصحى يف كتابة العناوين، وهذا راجع العتقادمه بأ ن التعليق ملا يدور من حوار اذلي يصاحب الاكرياكتري 

ىل امجلهور املتلقي بشلك رسيع وواحض من الاكرياكتري الصامت عب احلامل يسامه يف  توصيل وتواصل الفكرة اإ

 .االإلكرتوين جلريديت امجلهورية واخلب اليويم

ن الرسوم والصور الاكرياكتريية اتسمت ابلهتمك والهزل والسخرية حتمل كثريا من الشجاعة واجلرآ ةن  اإ

ن، حبيث حتاول املسامهة يف ترس يخ وغرس الروح الوطنية دلى املواطن تنتقل من الواقع املعاش للمواط

 .اجلزائري

 

 :النتاجئ العامة

انطالقا من دراستنا اليت مقنا هبا عىل مسامهة الفن التشكييل الاكرياكتريي يف غرس القمي الوطنية  

ل الس مييولويج جملموعة من دلى املواطنني من خالل الصحافة االإلكرتونية يف اجلزائر، وذكل من خالل التحلي

ىل النتاجئ ال تية  :الصور والرسوم الاكرياكتريية واليت خلصناها اإ

حماوةل رسامو الاكرياكتري يف جريدة امجلهورية واخلب اليويم نرش العديد من املبادئ والقمي ال خالقية  -1

ها الرسام للتأ ثري عىل داخل اجملمتع اذلي تمكن وراء اخلطوط والرموز وال شاكل وال لوان اليت يس تعمل 

 .امجلهور املتلقي، ومن املبادئ والقمي جند قمي املواطنة مبختلف آ شاكلها وآ لواهنا
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كذكل اهمت رسامو الاكرياكتري يف جريدة امجلهورية واخلب اليويم برمس الواقع بتفاصيهل وجتس يده يف  -2

كبرية عىل مس توى التحليل آ شاكل ورموز وخشصيات وبأ لوان خمتلفة ومتعددة ابعتبار آ ن لها قمية 

ذ لهذه . الس مييولويج كام اس تطاعوا آ ن يطلعوننا عىل االإطار السوس يوثقايف للك لون وقراءته اإ

ال شاكل حتمل دالالت واحضة عن الواقع اذلي نعيشه يف وقتنا احلارض، وعىل البيئة الثقافية 

لهيا املواطن اجلزائري واليت تع حساسه ابلوطنية وهذا راجع والعادات والتقاليد اليت ينمتي اإ كس عدم اإ

 .لعدم اهامتم ادلوةل املطالبة اخملتلفة حىت آ بسط حقوقه كام هو واحض من الصور اليت يه حمل ادلراسة

ن متزي الرسومات الاكرياكتريية جلريدة امجلهورية واخلب اليويم بطابع السخرية والهتمك من خالل  -3 اإ

تضخمي والتقليل اذلي ساعد بشلك عام عىل املسامهة يف ال شاكل واخلطوط املنحنية واملنظور وال 

غرس الروح الوطنية دلى امجلهور املتلقي بسهوةل، وهذا لتبس يط آ و بساطة وقرب التفكري املواطن 

اجلزائري البس يط ويف املقابل متزي جبدية الرساةل اليت حتملها مما يثبت حماوةل يف املسامهة يف تطوير 

 .راربدلان بدل الشهداء ال ب

لقد اس تطاعت تكل الصور البس يطة وال شاكل املعبة آ ن تنقل الواقع اذلي نعيشه اليوم يف املقال 

براز خمتلف القمي الوطنية ال صيةل من املفرتض آ ن يتحىل هبا امجلهور املتلقي اجلزائري  .جنحت يف اإ

الوطنية عامة وابخلقصوص جريديت الاكرياكتريي ابعتباره وس يةل اتصالية تواصلية تعمتد علهيا اجلرائد  -4

فهيي يف نفس الوقت حتاول من خالل . امجلهورية واخلب اليويم يف نقل الواقع اذلي نعيشه حقيقتا

التأ ثري عىل سلوكيات املواطن اجلزائري وحماوةل مهنا يف تغيري حنو ال حسن، وابلتايل جفريدة امجلهورية 

ة دلى املواطنني من الرسوم الاكرياكتريية حمل ادلراسة، واخلب اليويم يف غرس قمي املواطنة احلقيقي

ىل ال حسن يف ادلوةل  .وهذا ابعتبارها تسامه يف تطوير من احلسن اإ
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وحيظى الاكرياكتري اليوم ابهامتم جد معتب يف العديد من ادلول املتطورة واملتقدمة، وآ صبح يعتب آ كرث 

ذ فأ كرث وس يةل كفاح فعاةل ضد خمتلف السلبيات اليت  تسود اجملمتعات سواء احمللية آ و العاملية بشلك عام، اإ

حياول اليوم الفنانون الاكرياكترييون اذلين يصدرون آ عامهلم بصفة مس تقةل عب وسائل االإعالم احلديثة يف 

ويوتوب، ( Google)عرصان هذا يف احلامل االإلكرتوين عىل صفحات املوجودة يف احملراكت االإلكرتونية 

لكتونية آ ن يكون آ عامهلم مرآ ة عاكسة للواقع املعاش ...وتويتري خل رسوماهتم خاصة يف الصحف املكتوبة واالإ اإ

اذلي يقدمونه يف نكهة هزلية مضحكة ومعبة ليصنعوا مهنا لقطات رسيعة حتتوي يف مساحهتا الصغرية 

ورفض السلواكت السيئة وعنارصها اخملترصة عىل مضامني ذات دالالت بليغة، آ ساسها نقد السلبيات 

 .وكشف التناقضات والظواهر اليت ترتتب عهنا نتاجئ وخمية عىل اجملمتع كلك

عالمية فعاةل ولها وزن  ن الرسومات الاكرياكتريية وما حتدثه من تكوين لرآ ي العام جيعلها وس يةل اإ اإ

تلقي واس تدراك الوضعية وكشف ثقيل، ذكل ل هنا تنقل وهجات النظر اخملتلفة اليت حتاول هبا توعية امجلهور امل 

ال آ هنا حتمل يف طياهتا مواضيع  ال رسار غري الظاهرة للعيان، ويه رمغ طابعها الهزيل الفاكيه اذلي تتسم به اإ

 .جدية، وخطرية يف الوقت نفسه

ولقد اعمتدان يف دراستنا هذه عىل مناذد من الرسوم الاكرياكتريية للك من غامل وآ يوب، وابيق رسامو 

ذ  جريديت عادة تصوير الواقع عن طريق اس تعامل الصورة الاكرياكتريية اإ امجلهورية واخلب اليويم اذلين قاموا ابإ

آ ن الصور حمل ادلراسة والمتحيص احتوت عىل حماور وعنارص من الواقع املوجود يف اجملمتع اجلزائري، فهام 

براز مجموعة من السلواكت اجملمتع والقمي الوطنية اليت جي ما حاولوا اإ ب آ ن يتحىل هبا اجملمتع اجلزائري، وهذا اإ

ليه ىل آ ن . بصورة واحضة  وظاهرة للعيان آ و ابالس تعانة بدالئل مضنية تويح اإ ذ عىل ضوء ما مقنا به توصلنا اإ اإ

جريديت امجلهورية واخلب اليويم اجلزائريتان تبذل ما يف وسعهام لغرس خمتلف السلواكت اجليدة يف خمتلف 

ى امجلهور اجلزائري مس تعينة يف ذكل عىل فنون الرسوم الاكرياكتريية، قد عبت جريديت القمي املواطنة دل
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امجلهورية واخلب اليويم عن ذكل برصاحة يف حفوى الرسومات اليت يه حمل ادلراسة واليت اسطعنا من 

لهيا بفضل الاس تعانة ابدلراسة الس مييولوجية التحليلية  .خاللها آ ن نتوصل اإ

هذه ادلراسة تفتح جماالت حبثية آ خرى بطريقة علمية واهامتمات عديدة ميكن آ ن  ويف ال خري فاإن

ىل مس توى ادلراسة ال اكدميية كدراسة التأ ثري والتأ ثر اذلي متارسه مثل هذه الصور الاكرياكتريية عىل  ترىق اإ

خل، ...العام اجلزائري امجلهور املتلقي، آ و حبث مدى قدرة هذه الفنون التشكيلية الاكرياكتريية يف توجيه الرآ ي اإ

ضافة ملعلومات حبثية آ اكدميية  كام آ ننا نأ مل آ ن تكون دراستنا هذه قد تفيد اجلامعة اجلزائرية ولو بقدر قليل ابإ

 .حول موضوع االتصال والتواصل وكيفية العمل ابلفنون املعارصة احلديثة اكلفن الاكرياكتريي يف العامل ويف بدلان



 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 تمــةخا
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 : اخلامتة

قبال امجلهور عىل تصفح اجلرائد من املواقع  ن االإعالم و الفن املعارص هلام عالقة تاكملية ذكل آ ن اإ اإ

نصحة الفرضية الرئيس ية لدلراسة اليت ترى  آ ن االإعالم و التواصل يف ,االإلكرتونية سامه يف خلق تواصل دامئ اإ

الفن املعارص و كذا الصحافة االإلكرتونية تمتتع بقمي جاملية كبرية حبيث جعلت من االإعالم وس يةل تواصلية 

يرية عب وسائط االإعالم البد  آ ن تكون و عىل الصحفي  من خالل تقدمي املواد التحر ,فاقت لك التوقعات 

ىل داخلها  لك مجةل واحضة و مفهومة عند عامة القراء و جذابة و مشوقة عنداملتلقي  حىت يضمن هل الولوج اإ

دراك تفاصيلها   .مث اإ

ىل النتاجئ ال تية  :وقد انهتيى البحث اإ

ن الصورة يف العرض الفين ذات ثراء فين و فلسفي ملا حتملهمن :آ وال - وسائط آ و مفردات آ و رموز اإ

فالصورة يف العرض الفين متر مبراحل متعددة , وذكل بغرض حتقيق الرؤية االإخراجية للعروض الفنية ,معبة 

ىل املتلقي   .من الوعي ليك تصل اإ

ن الصورة يه فضاء مفتوح و ثري حيث تشلك خمزوان برصاي يعمتد عىل التنامغ :اثنيا - وديناميكية , اإ

سرتاتيجية التكبري و التصعيد , الباطن و الظاهربني , التضاذ  و ثنائية  الضوء و الظالم فهيي لغة , وكذا  اإ

 .نش يطة تعمتد عىل مجموعة من الرتكيبات اخلطابية  اخملتلفة من حيث الشلك و ادلالةل 

عالمية فعاةل:اثلثا -  ن الصورة الاكرياكتريية و ماحتدثه من تكوين للرآ ي العام جيعلها وس يةل اإ  ولها اإ

ذكل ل هنا تنقل وهجات النظر اخملتلفة اليت حتاول هبا توعية امجلهور املتلقي واس تدراك الوضعية و , وزن ثقيل 

ال آ هنا حتمل يف طياهتا , كشف ال رسار غري الظاهرة للعيان  ويه رمغ طابعها  الهزيل الفاكيه اذلي تتسم به اإ

 .مواضيع جدية وخطرية يف الوقت نفسه 
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دان يف دراستنا هذه عىل مناذج من الرسومات الاكرياكتريية لبعض الفنانني املتخصصني نذكر ولقد اعمت

امجلهورية و اخلب اليويم و قد  ومه رسايم الصحف من,آ يوب و ابيق وغامل وغريمه عىل سبيل املثال ال احلرص

ذ آ ن هذه  اقامو  عادة تصوير الواقع عن طريق اس تعامل الصورة الاكرياكتريية اإ الصورة يه حمل ادلراسة  ابإ

 .احتوت عىل حماور وعنارص واقعية موجودة يف اجملمتع اجلزائري

ن الصورة الاكرياكتريية يف الصحافة آ برزت مجموعة من القمي الوطنية اليت جيب آ ن يتحىل هبا :رابعا - اإ

ما بصورة واحضة املعامل و ظاهرة آ و االإس  " املواطن اجلزائري" امجلهور املتلقي  تعانةبدالئل مضنية تويح وهذا اإ

ذ يف ضوء ما مقنا هبمن حتليل س مييايئ لبعض الامنذج من جريديت  امجلهورية و اخلب اليويم رآ ينا بأ ن  ليه اإ اإ

ادلوةل اجلزائرية تبذل لك ما يف وسعها لرتس يخ وغرس قمي املواطنة دلى  الفرد اجلزائري مس تعينة يف ذكل 

 .ابلفن  التشكييل الاكرياكتريي

ىل عامل مفاهميه ,آ ما التعامل مع املهنج  الس مييولويج التحلييل :ساخام  - فعىل الرمغ من صعوبة الولوج اإ

ن معاجلته وهو يشلك جماال خصبا و االإس تقراء   –تس توجب عىل الباحث االإملام مببادهئا ومصطلحاهتا فاإ

الاكرياكتريية من خالل قراءاتنا وخاصة ال س ئةل اليت آ ثرانها يف االإشاكلية  و كذا مدلولها التحلييل لرسومات 

ىل تطوير نوعي ووعي حمدد وآ ن ما آ حرزان عليه ,جلريديت امجلهورية و اخلب ولك قراءة كام يقال  منا نسعى اإ اإ

لهيا مبادئ املهنج الس مييولويج وآ لياته االإجرائية  واس تخالصات ال، من نتاجئ تشلك سوى قراءة آ وصلتنا اإ

 القراءات  ال خرى املعمتدة  اليت  اش تغلنا يف نطاقها وكذا 

بلبشري  وآ خص ابذلكر آ س تاذي املرشف ،وقد مت هذا البحث بعون هللا مث فضل آ ساتذيت الكرام

عبد الرزاق اذلي ساعدين كثريا وآ عانين وسهل يل ال مور اليت واهجتين وعىل توجهياته وتصويباته لهذا البحث 

رشاداته القمية كام آ نه ،ائبةمنذ آ ن اكن فكرة مل ختمتر ورعاها مبالحظاته الص كتصحيح املفاهمي ,مل يبخل عيل ابإ

املتعلقة ابدلراسات الس مييولوجية  التحليلية يف اجلانب التطبيقي والنظري  وكذكل تصويب ال فاكر 

 .بطريقة مهنجية علمية  ال طروحاتو 
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اذلين سيرشفونين كام آ قدم شكري اجلزيل وامتناين للسادة ال ساتذة الكرام آ عضاء جلنة املناقشة 

وعىل قبوهلم وتفضلهم لقراءة هذا البحث ومناقش ته وتصويبه مبالحظاهتم ونصاحئهم  ،مبناقشة هذه الرساةل

جنازه هل مين جزيل الشكر واكمل الا  .حرتام والتقديرالسديدة القمية وللك من سامه يف اإ

البحث حيث س يظل مفتوحا عىل وسيتواصل اجلهد ابجلهد و املسعى ابملسعى الس تكامل ما نقص يف هذا 

ىل سواء السبيل، حبوث مس تقبلية آ خرى  .وهللا املوفق وهو الهادي اإ
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 1ملحق 

 الشعبيةامجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية 

 رئاسة امجلهورية

 ال مانة العامة للحكومة

 قانون االإعالم
 :الفهرس

 الصفحة املواد العنوان

  5-1 .آ حاكم عامة: الباب ال ول

  39-6 نشاط االإعالم عن طريق الصحافة املكتوبة: الباب الثاين

صدار النرشايت ادلورية: الفصل ال ول           32-6 .اإ

  39-33 .التوزيع والبيع يف الطريق العام: الفصل الثاين        

  57-41 سلطة ضبط الصحافة املكتوبة: الباب الثالث

  66-58 النشاط السمعي البرصي:الباب الرابع

  63-58 .ممارسة النشاط السمعي البرصي: الفصل ال ول        

  66-64 .سلطة ضبط السمعي البرصي: الفصل الثاين        

  72-67 .وسائل االإعالم الالكرتونية: الباب اخلامس

  99-73 .همنة الصحفي وآ داب وآ خالقيات املهنة: الباب السادس

  91-73 .همنة الصحفي: الفصل ال ول        

  99-92 آ داب وآ خالقيات املهنة: الفصل الثاين        

  114-111 .حق الرد وحق التصحيح: الباب السابع

  115 .املسؤولية: الباب الثامن

طار ممارسة النشاط االإعاليم: الباب التاسع   126-116 .اخملالفات املرتكبة يف اإ

  129-127 .دمع الصحافة وترقيهتا: الباب العارش

  131 .نشاط واكالت الاستشارة يف االتصال: الباب احلادي عرش

  132-131 .آ حاكم انتقالية وختامية: الباب الثاين عرش
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، يتعلق 2112يناير س نة  12املوافق  1433صفر عام  18املؤرخ يف  15-12قانون عضوي رمق 

 .ابالإعالم

ن رئيس امجلهورية  ،اإ

 123و 121و 119و 63و 41و 39و 38و 36و 35و 34مكرر، و3و 3بناء عىل ادلس تور، الس امي املواد -

 منه،( 2الفقرة ) 165و 126و( 2الفقرة ) 125و( 4الفقرة )

واملتعلق  1998مايو س نة  31املوافق  1419صفر عام  4املؤرخ يف  11-98رمق  ومبقتىض القانون العضوي-

 ابختصاصات جملس ادلوةل وتنظميه ومعهل، املعدل واملمتم،

واملتعلق  2112يناير س نة  12املوافق  1433صفر عام  18املؤرخ يف  11-12ومبقتىض القانون العضوي رمق -

 بنظام الانتخاابت،

واملتعلق  2112يناير س نة  12املوافق  1433صفر عام  18املؤرخ يف  14-12ضوي رمق ومبقتىض القانون الع-

 ابل حزاب الس ياس ية،

واملتضمن قانون  1966يونيو س نة  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  155-66ومبقتىض ال مر رمق -

 االإجراءات اجلزائية، املعدل واملمتم،

واملتضمن قانون  1966يونيو س نة  8املوافق  1386صفر عام  18 املؤرخ يف 156-66ومبقتىض ال مر رمق -

 العقوابت، املعدل واملمتم،

واملتضمن  1975سبمتب س نة  26املوافق  1395رمضان عام  21املؤرخ يف  58-75ومبقتىض ال مر رمق -

 القانون املدين، املعدل واملمتم،

واملتضمن  1975سبمتب س نة  26املوافق  1395رمضان عام  21املؤرخ يف  59-75ومبقتىض ال مر رمق -

 القانون التجاري، املعدل واملمتم،

واملتعلق بقوانني  1984يوليو س نة  7املوافق  1414شوال عام  8املؤرخ يف  17-84ومبقتىض القانون رمق -

 املالية، املعدل واملمتم،

 1988يناير س نة  12افق املو  1418جامدي ال ول عام  22املؤرخ يف  11-88ومبقتىض القانون رمق -

 واملتضمن القانون التوجهييي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، املعدل،

واملتعلق  1988يناير س نة  26املوافق  1418جامدي الثانية عام  21املؤرخ يف  19-88ومبقتىض القانون رمق -

 ابل رش يف الوطين،
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واملتعلق  1991آ بريل س نة  3ملوافق ا 1411رمضان عام  8املؤرخ يف  17-91ومبقتىض القانون رمق -

 ابالإعالم، املعدل،

واملتعلق  1991آ بريل س نة  21املوافق  1411رمضان عام  26املؤرخ يف  11-91ومبقتىض القانون رمق -

 بعالقات العمل، املعدل واملمتم،

 1991 املوافق آ ول ديسمب س نة 1411جامدي ال وىل عام  14املؤرخ يف  31-91ومبقتىض القانون رمق -

 واملتضمن قانون ال مالك الوطنية، املعدل واملمتم،

 1991ديسمب س نة  4املوافق  1411جامدي ال وىل عام  17املؤرخ يف  31-91ومبقتىض القانون رمق -

 واملتعلق ابمجلعيات،

 1991يناير س نة  16املوافق  1411جامدي الثانية عام  31املؤرخ يف  15-91ومبقتىض القانون رمق -

 ضمن تعممي اس تعامل اللغة العربية، املعدل واملمتم،واملت

واملتعلق مبجلس  1995يوليو س نة  17املوافق  1416صفر عام  19املؤرخ يف  21-95ومبقتىض ال مر رمق -

 احملاس بة، املعدل واملمتم،

يداع واملتعلق ابالإ  1996يوليو س نة  2املوافق  1417صفر عام  16املؤرخ يف  16-96ومبقتىض ال مر رمق -

 القانوين،

واملتعلق  1997ديسمب س نة  31املوافق  1418رمضان عام  31املؤرخ يف  12-97ومبقتىض القانون رمق -

 بقانون املالية،

واملتعلق حبامية  1998يونيو س نة  15املوافق  1419صفر عام  21املؤرخ يف  14-98ومبقتىض القانون رمق -

 الرتاث الثقايف،

اذلي  2111غشت س نة  5املوافق  1421جامدي ال وىل عام  5املؤرخ يف  13-2111ومبقتىض القانون رمق -

 حيدد القواعد العامة املتعلقة ابلبيد وابملواصالت السلكية والالسلكية،املعدل واملمتم،

واملتعلق  2113يوليو س نة  19املوافق  1424جامدي ال وىل عام  19املؤرخ يف  13-13ومبقتىض ال مر رمق -

 ، املعدل واملمتم،ابملنافسة

واملتعلق  2113يوليو س نة  19املوافق  1424جامدي ال وىل عام  19املؤرخ يف  15-13ومبقتىض ال مر رمق -

 حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة،
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واملتضمن  2117نومفب س نة  25املوافق  1428ذي القعدة عام  15املؤرخ يف  11-17ومبقتىض القانون رمق -

 ملايل، املعدل،النظام احملاس يب ا

واملتضمن قانون  2118فباير س نة  25املوافق  1429صفر عام  18املؤرخ يف  19-18ومبقتىض القانون رمق -

 االإجراءات املدنية واالإدارية،

واملتضمن  2119غشت س نة  5املوافق  1431شعبان عام  14املؤرخ يف  14-19ومبقتىض القانون رمق -

 امئ املتصةل بتكنولوجيات االإعالم واالتصال وماكحفهتا،القواعد اخلاصة للوقاية من اجلر 

 وبعد رآ ي جملس ادلوةل،-

 وبعد مصادقة البملان،-

 وبعد ال خذ برآ ي اجمللس ادلس توري،-

 :يصدر القانون العضوي ال يت نصه

 الباب ال ول

 آ حاكم عامة

ىل حتديد املبادئ والقواعد اليت: املادة ال وىل حتمك ممارسة احلق يف االإعالم  هيدف هذا القانون العضوي اإ

 .وحرية الصحافة

طار آ حاكم هذا القانون العضوي والترشيع والتنظمي املعمول هبام، : 2املادة  ميارس نشاط االإعالم حبرية يف اإ

 :ويف ظل احرتام

 ادلس تور وقوانني امجلهورية،-

 ادلين االإساليم وابيق ال داين،-

 ع،الهوية الوطنية والقمي الثقافية للمجمت-

 الس يادة الوطنية والوحدة الوطنية،-

 متطلبات آ من ادلوةل وادلفاع الوطين،-

 متطلبات النظام العام،-

 املصاحل الاقتصادية للبالد،-

 همام والزتامات اخلدمة العمومية،-

عالم اكمل وموضوعي،-  حق املواطن يف اإ
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 رسية التحقيق القضايئ،-

 الطابع التعددي لل راء وال فاكر،-

 .الإنسان واحلرايت الفردية وامجلاعيةكرامة ا-

يقصد بأ نشطة االإعالم، يف مفهوم هذا القانون العضوي، لك نرش آ و بث لوقائع آ حداث آ و رسائل : 3املادة 

آ و آ راء آ و آ فاكر آ و معارف، عب آ ية وس يةل مكتوبة آ و مسموعة آ و متلفزة آ و الكرتونية، وتكون موهجة 

 .للجمهور آ و لفئة منه

 :ضمن آ نشطة االإعالم عىل وجه اخلصوص عن طريقت: 4املادة 

 وسائل االإعالم التابعة للقطاع العمويم،-

 وسائل االإعالم اليت تنش هئا هيئات معومية،-

 وسائل االإعالم اليت متلكها آ و تنش هئا آ حزاب س ياس ية آ و مجعيات معمتدة،-

اجلزائري وميتكل رآ ساملها آ شخاص وسائل االإعالم اليت ميلكها آ و ينش هئا آ شخاص معنويون خيضعون للقانون -

 .طبيعيون آ و معنويون يمتتعون ابجلنس ية اجلزائرية

 :تسامه ممارسة آ نشطة االإعالم عىل اخلصوص فامي يأ يت: 5املادة 

 الاس تجابة حلاجات املواطن يف جمال االإعالم والثقافة والرتبية والرتفيه واملعارف العلمية والتقنية،-

 هوري وقمي ادلميقراطية وحقوق االإنسان والتسامح ونبذ العنف والعنرصية،ترقية مبادئ النظام امجل -

 ترقية روح املواطنة وثقافة احلوار،-

شعاعها، يف ظل احرتام التنوع اللغوي والثقايف اذلي ميزي اجملمتع اجلزائري،-  ترقية الثقافة الوطنية واإ

 .الريق والعداةل والسملاملسامهة يف احلوار بني ثقافات العامل القامئة عىل مبادئ -

 الباب الثاين

 نشاط االإعالم عن طريق الصحافة املكتوبة

 الفصل ال ول

صدار النرشايت ادلورية  اإ

تعتب نرشايت دورية، يف مفهوم هذا القانون العضوي، الصحف واجملالت جبميع آ نواعها اليت تصدر : 6املادة 

 .يف فرتات منتظمة

 :وتصنف النرشايت ادلورية يف صنفني
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عالم العام،-  النرشايت ادلورية لالإ

 .النرشايت ادلورية املتخصصة -

عالم العام، يف مفهوم هذا القانون العضوي، لك نرشية تتناول خبا حول : 7املادة  يقصد ابلنرشية ادلورية لالإ

 .وقائع ل حداث وطنية ودولية، وتكون موهجة للجمهور

مفهوم هذا القانون العضوي، لك نرشية تتناول خبا هل عالقة  يقصد ابلنرشية ادلورية املتخصصة، يف: 8املادة 

 .مبيادين خاصة، وتكون موهجة لفئات من امجلهور

 .يعتب لك ملحق يف نرشية دورية جزءا ال يتجزآ  مهنا، وال ميكن آ ن يباع منفردا: 9املادة 

عالم العام هجوية آ و حملية، آ ن ختصص: 11املادة  نس بة مخسني يف املائة  جيب عىل لك نرشية دورية لالإ

ىل مضامني تتعلق ابملنطقة اجلغرافية اليت تغطهيا( 51%)  .عىل ال قل من مساحهتا التحريرية اإ

صدار لك نرشية دورية يمت حبرية: 11املادة   .اإ

يداع ترصحي س بق موقع من  صدار لك نرشية دورية الإجراءات التسجيل ومراقبة حصة املعلومات، ابإ خيضع اإ

ول النرشية، دلى سلطة ضبط الصحافة املكتوبة املنصوص علهيا يف هذا القانون العضوي، طرف املدير مسؤ 

 .ويسمل هل فورا وصل بذكل

 :آ عاله، ما يأ يت 11جيب آ ن يتضمن الترصحي املذكور يف املادة : 12املادة 

 عنوان النرشية وتوقيت صدورها،-

 موضوع النرشية،-

 ماكن صدورها،-

 لغة آ و لغات النرشية،-

 امس ولقب وعنوان ومؤهل املدير مسؤول النرشية،-

 الطبيعة القانونية لرشكة نرش النرشية،-

 آ سامء وعناوين املاكل آ و املالك،-

 مكوانت رآ سامل الرشكة آ و املؤسسة املالكة لعنوان النرشية،-

 .املقاس والسعر-

يداع الترصحي املذكور يف املادتني : 13املادة  وتسلمي الوصل، متنح سلطة ضبط الصحافة آ عاله  12و 11بعد اإ

يداع الترصحي( 61)املكتوبة الاعامتد يف آ جل س تني   .يوما ابتداء من اترخي اإ
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ىل املؤسسة النارشة  .مينح الاعامتد اإ

 .يعتب الاعامتد مبثابة املوافقة عىل الصدور

الطلب ابلقرار مبرا،  يف حاةل رفض منح الاعامتد تبلغ سلطة ضبط الصحافة املكتوبة صاحب: 14املادة 

 .آ عاله، ويكون هذا القرار قابال للطعن آ مام اجلهة القضائية اخملتصة 13قبل انهتاء ال جال احملددة يف املادة 

جيب آ ن يتضمن الاعامتد املعلومات املتعلقة بتعريف النارش وخصائص النرشية كام هو منصوص : 15املادة 

 .آ عاله 12علهيا يف املادة 

 .الاعامتد غري قابل للتنازل بأ ي شلك من ال شاكل :16املادة 

ن لك خرق لهذا احلمك يرتتب عنه حسب الاعامتد  .دون املساس ابملتابعات القضائية، فاإ

يف حاةل بيع النرشية ادلورية آ و التنازل عهنا، جيب عىل املاكل اجلديد طلب الاعامتد وفق : 17املادة 

 .من هذا القانون العضوي 13و 12و 11الكيفيات املنصوص علهيا يف املواد 

 .يسحب الاعامتد يف حاةل عدم صدور النرشية ادلورية يف مدة س نة، ابتداء من اترخي تسلميه: 18املادة 

يوما، جتديد االإجراءات املنصوص علهيا ( 91)ويرتتب عن توقف لك نرشية دورية عن الصدور طيةل تسعني 

 .آ عاله 12و 11يف املادتني 

آ عاله، جيب آ ن  12تغيري همام يكن نوعه يدخل عىل العنارص املكونة للترصحي املذكور يف املادة  لك: 19املادة 

 .املوالية الإدراج هذا التغيري( 11)تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة املكتوبة خالل ال ايم العرشة 

 .الية لتارخي التبليغيوما املو ( 31)تسمل سلطة ضبط الصحافة املكتوبة وثيقة التصحيح خالل الثالثني 

عالم العام اليت تنشأ  ابتداء من اترخي صدور هذا القانون العضوي : 21املادة  تصدر النرشايت ادلورية لالإ

حدى اللغتني الوطنيتني آ و لكهيام  .ابإ

غري آ ن النرشايت ادلورية املوهجة للنرش والتوزيع وطنيا آ و دوليا، والنرشايت ادلورية املتخصصة، ميكن آ ن 

 .ابللغات ال جنبية بعد موافقة سلطة ضبط الصحافة املكتوبة تصدر

جيب عىل مسؤول الطبع آ ن يطلب من النارش نسخة من الاعامتد مصادقا علهيا، قبل طبع العدد : 21املادة 

 .ال ول من آ ية نرشية دورية

 .ومينع الطبع يف غياب ذكل

ىل ترخ : 22املادة   .يص من الوزارة امللكفة ابالتصالخيضع طبع آ ي عنوان مملوك لرشكة آ جنبية اإ

 .حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظمي
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 :جيب آ ن تتوفر يف املدير مسؤول آ ية نرشية دورية الرشوط ال تية: 23املادة 

 آ ن حيوز شهادة جامعية،-

عالم العام، س نوات يف ميدان االإعالم ابلنس بة للنرشايت ادلورية ( 11)آ ن يمتتع خببة ال تقل عن عرشة - لالإ

س نوات خبة يف ميدان التخصص العلمي آ و التقين آ و التكنولويج ابلنس بة للنرشايت ادلورية ( 5)ومخس 

 املتخصصة،

 آ ن يكون جزائري اجلنس ية،-

 آ ن يمتتع حبقوقه املدنية، -

 آ ال يكون قد حمك عليه بعقوبة خمةل ابلرشف،-

 .1942ابلنس بة لل شخاص املولودين قبل يوليو س نة  1954آ ال يكون قد قام بسلوك معاد لثورة آ ول نومفب -

طفال و: 24املادة  آ و الش باب، آ ن يس تعني هبيئة تربوية /جيب عىل املدير مسؤول لك نرشية موهجة لل 

 .استشارية

 .حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظمي

آ ن ميكل آ و يراقب آ و يسري نرشية واحدة ميكن نفس الشخص املعنوي اخلاضع للقانون اجلزائري : 25املادة 

عالم العام تصدر ابجلزائر بنفس ادلورية  .فقط لالإ

 :جيب آ ن يبني يف لك عدد من النرشية ادلورية ما يأ يت: 26املادة 

 امس ولقب املدير مسؤول النرش،-

 عنوان التحرير واالإدارة،-

 الغرض التجاري للطابع وعنوانه،-

 ،دورية صدور النرشية وسعرها-

 .عدد نسخ السحب السابق-

آ عاله، وجيب عىل مسؤول الطبع  26ال ميكن القيام ابلطبع يف حاةل عدم الالزتام بأ حاكم املادة : 27املادة 

شعار سلطة ضبط الصحافة املكتوبة بذكل كتابيا  .اإ

ىل غاية مطابقهتا  .ميكن سلطة ضبط الصحافة املكتوبة آ ن تقرر وقف صدور النرشية اإ

عالم العام آ ن ختصص آ كرث من ثلث ال: 28املادة  مساحهتا االإجاملية ( 1/3) ميكن آ ية دورية نرشية لالإ

شهار والاس تطالعات االإشهارية  .لالإ
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جيب عىل النرشايت ادلورية آ ن ترصح وتبر مصدر ال موال املكونة لرآ ساملها وال موال الرضورية : 29املادة 

 .لتس يريها، طبقا للترشيع والتنظمي املعمول هبا

جيب عىل لك نرشية دورية تس تفيد من دمع مادي همام اكنت طبيعته، آ ن يكون لها ارتباط عضوي ابلهيئة 

 .املاحنة لدلمع، وجيب بيان هذه العالقة

 .مينع ادلمع املادي املبارش وغري املبارش الصادر عن آ ية هجة آ جنبية

يةل احلساابت مصدقا علهيا عن الس نة جيب آ ن تنرش النرشايت ادلورية س نواي عب صفحاهتا حص : 31املادة 

 .الفارطة

ىل النرشية ادلورية لنرش حصيةل  عذارا اإ ويف حاةل عدم القيام بذكل، توجه سلطة ضبط الصحافة املكتوبة اإ

 .يوما( 31)حساابهتا يف آ جل ثالثني 

قرر وقف ويف حاةل عدم نرش احلصيةل يف ال جل املذكور آ عاله، ميكن سلطة ضبط الصحافة املكتوبة آ ن ت

ىل غاية تسوية وضعيهتا  .صدور النرشية اإ

عارة الامس للك خشص سواء ابلتظاهر ابكتتاب ال سهم آ و احلصص، آ و امتالك آ و تأ جري : 31املادة  متنع اإ

 .ابلواكةل حملل جتاري آ و س ند

لغاء العملية  .دون املساس ابملتابعات القضائية ذات الصةل، يرتتب عىل خرق هذا احلمك اإ

زايدة عىل ال حاكم املتعلقة ابالإيداع القانوين املنصوص علهيا يف الترشيع املعمول به، جيب آ ن تودع : 32املادة 

 .من لك نرشية دورية دلى سلطة ضبط الصحافة املكتوبة( 2)نسختان 

 الفصل الثاين

 التوزيع والبيع يف الطريق العام

 .آ و ابالشرتاك، توزيعا معوميا آ و ابملساكن توزع النرشايت ادلورية جماان آ و ابلبيع ابلعدد: 33املادة 

من هذا القانون العضوي، ميارس نشاط توزيع النرشايت ادلورية مبا  37مع مراعاة آ حاكم املادة : 34املادة 

 .فهيا ال جنبية حبرية، ووفقا للترشيع والتنظمي املعمول هبام، الس امي ما تعلق حبامية الطفوةل وال داب العامة

ىل ترصحي /ضع بيع النرشايت ادلورية ابلتجول وخي: 35املادة  آ و يف الطريق العام آ و يف ماكن معويم آ خر اإ

 .مس بق دلى رئيس اجمللس الشعيب البدلي

تسهر ادلوةل عىل ضامن ترقية توزيع الصحافة املكتوبة عب اكمل الرتاب الوطين، هبدف متكني لك : 36املادة 

ىل اخلب  .املواطنني من الوصول اإ
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ىل ترخيص : 37املادة  مع مراعاة الترشيع والتنظمي املعمول هبام، خيضع اس ترياد النرشايت ادلورية ال جنبية اإ

 .مس بق من سلطة ضبط الصحافة املكتوبة

 .حتدد رشوط وكيفيات تسلمي الرتخيص عن طريق التنظمي

صدار و: 38املادة  نبية والبعثات ادلبلوماس ية، آ و اس ترياد النرشايت ادلورية من قبل الهيئات ال ج /خيضع اإ

ىل ترخيص من الوزارة امللكفة ابلشؤون اخلارجية  .واملوهجة للتوزيع اجملاين اإ

ثبات التوزيع: 39املادة   .ينشأ  هجاز يلكف ابإ

 .حتدد كيفيات تنظمي هذا اجلهاز ومعهل عن طريق التنظمي

 الباب الثالث

 سلطة ضبط الصحافة املكتوبة

الصحافة املكتوبة، ويه سلطة مس تقةل تمتتع ابلشخصية املعنوية والاس تقالل  تنشأ  سلطة ضبط: 41املادة 

 .املايل

 :وتتوىل هبذه الصفة، عىل اخلصوص مبا يأ يت

 تشجيع التعددية االإعالمية،-

 السهر عىل نرش وتوزيع االإعالم املكتوب عب اكمل الرتاب الوطين،-

برازها جبميع آ شاكلها،السهر عىل جودة الرسائل االإعالمية وترقية الثقافة -  الوطنية واإ

 السهر عىل تشجيع وتدعمي النرش والتوزيع ابللغتني الوطنيتني بلك الوسائل املالمئة،-

 السهر عىل شفافية القواعد الاقتصادية يف سري املؤسسات النارشة،-

 اكل واحد،السهر عىل منع متركز العناوين وال هجزة حتت التأ ثري املايل والس يايس واالإيديولويج مل-

 حتديد قواعد ورشوط االإعاانت واملساعدات اليت متنحها ادلوةل ل هجزة االإعالم، والسهر عىل توزيعها،-

 السهر عىل احرتام املقاييس يف جمال االإشهار ومراقبة هدفه ومضمونه،-

 اس تالم ترصحي احلساابت املالية للنرشايت ادلورية من غري تكل الناجتة عن الاس تغالل،-

 .لك املعلومات الرضورية من االإدارات واملؤسسات الصحفية للتأ كد من ضامن احرتام الزتامات لك مهنامجع -

ال ميكن آ ن تس تعمل هذه املعلومات اليت جتمعها سلطة ضبط الصحافة املكتوبة ل غراض آ خرى غري آ داء 

لهيا هذا القانون العضوي  .املهام اليت يس ندها اإ
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ىل نشاط االإعالم املكتوب عن طريق متتد همام وصالحيا: 41املادة  ت سلطة ضبط الصحافة املكتوبة اإ

 .االتصال الالكرتوين

يف حاةل االإخالل اباللزتامات املنصوص علهيا يف هذا القانون العضوي، توجه سلطة ضبط : 42املادة 

ىل هجاز االإعالم املعين، وحتدد رشوط وآ جال التكفل   .هباالصحافة املكتوبة مالحظهتا وتوصياهتا اإ

 .تنرش هذه املالحظات والتوصيات وجواب من طرف هجاز االإعالم املعين

ىل رئيس امجلهورية والبملان تبني فيه نشاطها: 43املادة   .ترفع سلطة ضبط الصحافة املكتوبة س نواي تقريرا اإ

 .وينرش هذا التقرير

خطار سلطة ضبط ال: 44املادة  صحافة املكتوبة وطلب الرآ ي ميكن لك هيئة اتبعة لدلوةل آ و هجاز حصافة اإ

 .املتعلق مبجال اختصاصها

حيدد سري سلطة ضبط الصحافة املكتوبة وتنظميها مبوجب آ حاكم داخلية تنرش يف اجلريدة الرمسية : 45املادة 

 .للجمهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

قياهمم مبهاهمم، اختاذ موقف علين من مينع عىل آ عضاء سلطة ضبط الصحافة املكتوبة خالل فرتة : 46املادة 

جراءات آ و قرارات آ و توصيات تصدرها سلطة ضبط  املسائل اليت اكنت آ و حيمتل آ ن تكون موضوع اإ

 .الصحافة املكتوبة، آ و الاستشارة يف املسائل نفسها

عامل واملعلومات يلزتم آ عضاء سلطة ضبط الصحافة املكتوبة وآ عواهنا ابلرس املهين بشأ ن الوقائع وال  : 47املادة 

 .من قانون العقوابت 311اليت قد يطلعون علهيا حبمك هماهمم، طبقا ل حاكم املادة 

 .تضم سلطة ضبط الصحافة املكتوبة هيالك توضع حتت سلطة رئيسها: 48املادة 

وال ميكن آ ن يشارك مس تخدمو هذه الهيالك بصفة مبارشة آ و غري مبارشة يف مؤسسة متصةل بقطاعات 

 .املكتوبة والصحافة الالكرتونية ومؤسسات النرش واالإشهار الصحافة

 .تقيّد الاعامتدات الرضورية لقيام سلطة ضبط الصحافة املكتوبة مبهاهما يف املزيانية العامة لدلوةل: 49املادة 

 .ال مر ابلرصف هو رئيس سلطة ضبط الصحافة املكتوبة

د احملاس بة العمومية، من قبل عون حماسب يعينه متسك حماس بة سلطة ضبط الصحافة املكتوبة طبقا لقواع

 .الوزير امللكف ابملالية

 .متارس مراقبة نفقات سلطة ضبط الصحافة املكتوبة طبقا الإجراءات احملاس بة العمومية
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عضوا يعينون مبرسوم رئايس عىل ( 14)تتشلك سلطة ضبط الصحافة املكتوبة من آ ربعة عرش : 51املادة 

 :النحو ال يت

 آ عضاء يعيهنم ريئ امجلهورية ومن بيهنم رئيس سلطة الضبط،( 3)ثالثة -

 غري برملانيني يقرتهحام رئيس اجمللس الشعيب الوطين،( 2)عضوان -

 غري برملانيني يقرتهحام رئيس جملس ال مة،( 2)عضوان )-

نة عىل س  ( 15)آ عضاء ينتخبون ابل غلبية املطلقة من بني الصحفيني اذلين يثبتون مخس عرش ( 7)س بعة -

 .ال قل من اخلبة يف املهنة

 .س نوات غري قابةل للتجديد( 6)مدة عضوية آ عضاء سلطة ضبط الصحافة املكتوبة ست : 51املادة 

خالل عضو سلطة ضبط الصحافة املكتوبة ابلزتاماته احملددة يف هذا القانون العضوي، : 52املادة  يف حاةل اإ

آ دانه، ابالس تقاةل التلقائية للعضو  54مداوةل طبقا للامدة يرصح رئيس سلطة ضبط الصحافة املكتوبة بعد 

 .املعين

ويرصح رئيس سلطة ضبط الصحافة املكتوبة آ يضا ابالس تقاةل التلقائية للك عضو يصدر يف حقه حمك قضايئ 

 .هنايئ بعقوبة مشينة آ و خمةل ابلرشف

بب اكن، يمت الاس تخالف يف حاةل شغور منصب عضو سلطة ضبط الصحافة املكتوبة ل ي س : 53املادة 

 .آ عاله 51بتعيني عضو جديد الس تكامل الفرتة املتبقية، حسب الرشوط والكيفيات املنصوص علهيا يف املادة 

ذا مل  وعند انقضاء هذه الفرتة املتبقية، ميكن تعيينه من جديد عضوا يف سلطة ضبط الصحافة املكتوبة اإ

 .آ عاله 51الرشوط والكيفيات املنصوص علهيا يف املادة تتجاوز هذه الفرتة املتبقية الس نتني، وحبسب 

ذا حرضها عرشة : 54املادة  ال اإ آ عضاء وتكون ( 11)ال تصح مداوالت سلطة ضبط الصحافة املكتوبة اإ

 .املداوةل بأ غلبية ال عضاء احلارضين

 .يف حاةل تساوي عدد ال صوات يكون الرئيس مرحجا

 .افة املكتوبة وقراراهتا ابللغة الوطنية الرمسيةتكون مداوالت سلطة ضبط الصح: 55املادة 

تتناىف همام آ عضاء سلطة ضبط الصحافة املكتوبة مع لك عهدة انتخابية آ و وظيفة معومية آ و آ ي : 56املادة 

 .نشاط همين

 .حتدد تعويضات آ عضاء سلطة ضبط الصحافة املكتوبة مبوجب مرسوم
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ملكتوبة، وكذا آ فراد آ رسمه وآ صوهلم وفروعهم من ادلرجة ال ميكن آ عضاء سلطة ضبط الصحافة ا: 57املادة 

ال وىل، آ ن ميارسوا بصفة مبارشة آ و غري مبارشة مسؤوليات آ و حيوزوا مسامهة يف مؤسسة مرتبطة بقطاع 

 .االإعالم

 الباب الرابع

 النشاط السمعي البرصي

 الفصل ال ول

 ممارسة النشاط السمعي البرصي

السمعي البرصي يف مفهوم هذا القانون العضوي، لك ما يوضع حتت ترصف يقصد ابلنشاط : 58املادة 

شارات آ و عالمات آ و آ شاكل مرسومة آ و صور آ و  امجلهور آ و فئة منه عن طريق االتصال السليك، آ و بث اإ

 .آ صوات آ و رسائل خمتلفة ال يكون لها طابع املراسةل اخلاصة

 .معومية النشاط السمعي البرصي هممة ذات خدمة: 59املادة 

 .حتدد كيفيات اخلدمة العمومية عن طريق التنظمي

يقصد خبدمة االتصال السمعي البرصي يف مفهوم هذا القانون العضوي، لك خدمة اتصال موهجة : 61املادة 

للجمهور الس تقبالها يف آ ن واحد من قبل امجلهور لكه آ و فئة منه، يتضمن برانجمها ال سايس حصصا متتابعة 

 .آ و آ صوات/ي عىل صور وومنتظمة حتتو 

 :ميارس النشاط السمعي البرصي من قبل: 61املادة 

 هيئات معومية،-

 مؤسسات وآ هجزة القطاع العمويم،-

 .املؤسسات آ و الرشاكت اليت ختضع للقانون اجلزائري-

 .وميارس هذا النشاط طبقا ل حاكم هذا القانون العضوي والترشيع املعمول به

ىل اله : 62املادة  يئة امللكفة ابلبث االإذاعي والتلفزي وختصيص الرتددات املوهجة خلدمات االتصال يعهد اإ

السمعي البرصي املرخص هبا بعد آ ن مينح خط الرتددات من قبل اجلهاز الوطين امللكف بضامن تس يري  

 .اس تخدام جمال الرتددات االإذاعية الكهرابئية

نشاء لك خدمة موضوعاتية لالتصال ا: 63املادة  لسمعي البرصي، والتوزيع عب خط االإرسال االإذاعي خيضع اإ

ىل ترخيص مينح مبوجب مرسوم  .املسموع آ و التلفزي، وكذا اس تخدام الرتددات االإذاعية الكهرابئية اإ

برام اتفاقية بني سلطة ضبط السمعي البرصي واملس تفيد من الرتخيص  .جيب اإ
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 .وةلويعد هذا الاس تعامل طريقة شغل خاص للملكية العمومية لدل

 الفصل الثاين

 سلطة ضبط السمعي البرصي

تؤسس سلطة ضبط السمعي البرصي، ويه سلطة مس تقةل تمتتع ابلشخصية املعنوية : 64املادة 

 .والاس تقالل املايل

حتدد همام وصالحيات سلطة ضبط السمعي البرصي، وكذا تشكيلها وسريها مبوجب القانون : 65املادة 

 .البرصياملتعلق ابلنشاط السمعي 

 .ميارس نشاط االإعالم عب الانرتنت حبرية: 66املادة 

يداع ترصحي مس بق من طرف املدير املسؤول عن  وخيضع الإجراءات التسجيل ومراقبة حصة املعلومات، ابإ

 .هجاز االإعالم عب الانرتنت

 .حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظمي

 الباب اخلامس

 يةوسائل االإعالم الالكرتون 

يقصد ابلصحافة الالكرتونية، يف مفهوم هذا القانون العضوي، لك خدمة اتصال مكتوب عب : 67املادة 

الانرتنت موهجة للجمهور آ و فئة منه، وينرش بصفة همنية من قبل خشص طبيعي آ و معنوي خيضع للقانون 

 .اجلزائري، ويتحمك يف حمتواها الافتتايح

ىل الصاحل العام، يمتثل نشاط الصحافة : 68املادة  نتاج مضمون آ صيل موجه اإ املكتوبة عب الانرتنت، يف اإ

 .وجيدد بصفة منتظمة ويتكون من آ خبار لها صةل ابل حداث وتكون موضوع معاجلة ذات طابع حصفي

ال تدخل املطبوعات الورقية مضن هذا الصنف، عندما تكون النسخة عب الانرتنت والنسخة ال صلية 

 .متطابقتني

يقصد خبدمة السمعي البرصي عب الانرتنت يف مفهوم هذا القانون العضوي، لك خدمة اتصال : 69 املادة

ذاعة–تلفزيون، واب –واب )مسعي برصي عب الانرتنت  موهجة للجمهور آ و فئة منه، وتنتج وتبث بصفة ( اإ

 .تايحهمنية من قبل خشص طبيعي آ و معنوي خيضع للقانون اجلزائري، ويتحمك يف حمتواها الافت 

نتاج مضمون آ صيل موجه للصاحل العام وجيدد : 71املادة  يمتثل النشاط السمعي البرصي عب الانرتنت يف اإ

 .بصفة منتظمة، وحيتوي خصوصا عىل آ خبار ذات صةل ابل حداث، وتكون موضوع معاجلة ذات طابع حصفي

ال خدمات السمعي البرصي اليت متارس نشاطها حرص  .اي عب الانرتنتال تدخل مضن هذا الصنف اإ
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ميارس نشاط الصحافة الالكرتونية والنشاط السمعي البرصي عب الانرتنت يف ظل احرتام آ حاكم : 71املادة 

 .من هذا القانون العضوي 2املادة 

 .تس تثىن من هذه التعاريف ال خبار اليت تشلك آ داة للرتوجي آ و فرعا لنشاط صناعي وجتاري: 72املادة 

 الباب السادس

 الصحفي وآ داب وآ خالقيات املهنةهمنة 

 الفصل ال ول

 همنة الصحفي

يعد حصفيا حمرتفا يف مفهوم هذا القانون العضوي، لك من يتفرغ للبحث عن ال خبار ومجعها :  73املادة 

آ و تقدمي اخلب دلى آ و حلساب نرشية دورية آ و واكةل آ نباء آ و خدمة اتصال مسعي برصي /وانتقاهئا ومعاجلهتا و

عالم عب الانرتنت، ويتخذ من هذا النشاط همنته املنتظمة ومصدرا رئيس يا دلخهلآ و وس يةل  . اإ

جراءات : 74املادة  عالم، طبقا لالإ يعد حصفيا حمرتفا كذكل لك مراسل دامئ هل عالقة تعاقدية مع هجاز اإ

 .آ دانه 81املنصوص علهيا يف املادة 

 .ني مبوجب النص املتضمن القانون ال سايس للصحفيحتدد مدونة خمتلف آ صناف الصحفيني احملرتف: 75املادة 

تثبت صفة الصحفي احملرتف مبوجب بطاقة وطنية للصحفي احملرتف، تصدرها جلنة حتدد تشكيلهتا : 76املادة 

 .وتنظميها وسريها عن طريق التنظمي

عال: 77املادة  م، آ ن يؤدي معال مينع عىل الصحفي اذلي ميارس همنته بصفة دامئة يف نرشية دورية آ و وس يةل اإ

ال  عالم آ خرى، آ و آ ية هيئة مس تخدمة آ خرى، اإ همام اكنت طبيعته حلساب نرشية دورية آ خرى آ و وس يةل اإ

 .برتخيص من الهيئة املس تخدمة الرئيس ية

نشاء رشاكت حمررين تسامه يف رآ سامل املؤسسة الصحفية اليت تشغلهم، : 78املادة  ميكن الصحفيني احملرتفني اإ

 .تس يريهاويشاركون يف 

عالم العام، آ ن يوظف بصفة دامئة حصفيني حاصلني عىل : 79املادة  جيب عىل مدير مسؤول نرشية دورية لالإ

 .طامق التحرير( 3/1)البطاقة الوطنية للصحفي احملرتف، عىل آ ن يساوي عددمه عىل ال قل ثلث 

 .تطبق آ حاكم هذه املادة عىل طامق حترير خدمات االتصال السمعي البرصي

 .تثىن من آ حاكم هذه املادة وسائل االإعالم الالكرتوينتس  

ىل عقد معل مكتوب حيدد حقوق الطرفني : 81املادة  ختضع لك عالقة معل بني الهيئة املس تخدمة والصحفي اإ

 .وواجباهتام، طبقا للترشيع املعمول به
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ون ال جنيب، احلصول عىل يشرتط عىل الصحفيني احملرتفني اذلين يعملون حلساب هجاز خيضع للقان: 81املادة 

 .اعامتد

 .حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظمي

يف حاةل تغيري توجه آ و مضمون آ ية نرشية دورية آ و خدمة اتصال مسعي برصي آ و آ ية وس يةل : 82املادة 

عالم عب الانرتنت، وكذا توقف نشاطها آ و التنازل عهنا، ميكن الصحفي احملرتف فسخ العقد،  ويعتب ذكل اإ

 .ترسحيا من العمل خيوهل احلق يف الاس تفادة من التعويضات املنصوص علهيا يف الترشيع والتنظمي هبام

جيب عىل لك الهيئات واالإدارات واملؤسسات آ ن تزود الصحفي ابل خبار واملعلومات اليت يطلهبا : 83املادة 

طار هذا القانون ال  .عضوي والترشيع املعمول بهمبا يكفل حق املواطن يف االإعالم، ويف اإ

ىل مصدر اخلب، ما عدا يف احلاالت ال تية: 84املادة   :يعرتف للصحفي احملرتف حبق الوصول اإ

 عندما يتعلق اخلب برس ادلفاع الوطين كام هو حمدد يف الترشيع املعمول به،-

 آ و الس يادة الوطنية مساسا واحضا،/عندما ميس اخلب بأ من ادلوةل و-

 لق اخلب برس البحث والتحقيق القضايئ،عندما يتع-

 عندما يتعلق اخلب برس اقتصادي اسرتاتيجي،-

 .عندما يكون من شأ ن اخلب املساس ابلس ياسة اخلارجية واملصاحل الاقتصادية للبالد-

عالم طبقا للترشيع والتنظمي : 85املادة  يعد الرس املهين حقا ابلنس بة للصحفي واملدير مسؤول لك وس يةل اإ

 .عمول هبامامل

جيب عىل الصحفي آ و اكتب املقال اذلي يس تعمل اسام مس تعارا، آ ن يبلغ آ ليا وكتابيا، قبل نرش : 86املادة 

 .آ عامهل، املدير مسؤول النرشية هبويته احلقيقية

عالم، آ ن يرفض نرش آ و بث آ ي خب للجمهور حيمل : 87املادة  حيق للك حصفي آ جري دلى آ ية وس يةل اإ

ذا آ    .دخلت عىل هذا اخلب تغيريات جوهرية دون موافقتهتوقيعه، اإ

ن لك اس تخدام آ خر لهذا العمل : 88املادة  عالم، فاإ يف حاةل نرش آ و بث معل حصفي، من قبل آ ية وس يةل اإ

 .خيضع للموافقة املس بقة لصاحبه

 .يس تفيد الصحفي من حق امللكية ال دبية والفنية عىل آ عامهل للترشيع املعمول به

عالم، الامس آ و الامس املس تعار لصاحبه، آ و : 89املادة  جيب آ ن يتضمن لك خب تنرشه آ و تبثه آ ية وس يةل اإ

ىل املصدر ال صيل  .تمت االإشارة اإ
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ىل مناطق احلرب : 91املادة  جيب عىل الهيئة املس تخدمة اكتتاب تأ مني خاص عىل حياة لك حصفي يرسل اإ

 .يعية، آ و آ ية منطقة آ خرى قد تعرض حياته للخطرآ و المترد آ و املناطق اليت تشهد آ وبئة آ و كوارث طب 

آ عره، رفض القيام ابلتنقل  91حيق للك حصفي ال يس تفيد من التأ مني اخلاص املذكور يف املادة : 91املادة 

 .املطلوب

ىل عقوبة همام اكنت طبيعهتا  .ال ميثل هذا الرفض خطأ  همنيا، وال ميكن آ ن يتعرض الصحفي بسببه اإ

 الفصل الثاين

 آ داب وآ خالقيات املهنة

جيب عىل الصحفي آ ن يسهر عىل الاحرتام الاكمل ل داب وآ خالقيات املهنة خالل ممارس ته : 92املادة 

 .للنشاط الصحفي

 :من هذا القانون العضوي، جيب عىل الصحفي عىل اخلصوص 2زايدة عىل ال حاكم الواردة يف املادة 

 احرتام شعارات ادلوةل ورموزها،-

 الهامتم ادلامئ الإعداد خب اكمل وموضوعي،التحيل اب-

 نقل الوقائع وال حداث بزناهة وموضوعية،-

 تصحيح لك خب غري حصيح،-

 الامتناع عن تعريض ال شخاص للخطر،-

 الامتناع عن املساس ابلتارخي الوطين،-

 الامتناع عن متجيد الاس تعامر،-

 ابلعنرصية وعدم التسامح والعنف،الامتناع عن االإشادة بصفة مبارشة آ و غري مبارشة، -

 الامتناع عن الرسقة ال دبية والوشاية والقذف،-

 الامتناع عن اس تعامل احلظوة املهنية ل غراض خشصية آ و مادية،-

 .الامتناع عن نرش آ و بث صور آ و آ قوال متس ابخللق العام آ و تس تفز مشاعر املواطن-

 .ورشفهم واعتبارمه مينع انهتاك احلياة اخلاصة لل شخاص: 93املادة 

 .ومينع انهتاك احلياة اخلاصة للشخصيات العمومية بصفة مبارشة آ و غري مبارشة

 .ينشأ  جملس آ عىل ل داب وآ خالقيات همنة الصحافة، وينتخب آ عضاؤه من قبل الصحفيني احملرتفني: 94املادة 
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نظميه وسريه من قبل مجعيته حتدد تشكيةل اجمللس ال عىل ل داب وآ خالقيات همنة الصحافة وت : 95املادة 

 .العامة التأ سيس ية

 .يس تفيد اجمللس ال عىل ل داب وآ خالقيات همنة الصحافة من دمع معويم لمتويهل

 .يعد اجمللس ال عىل ل داب وآ خالقيات همنة الصحافة ميثاق رشف همنة الصحافة ويصادق عليه: 96املادة 

ىل عقوابت يأ مر هبا اجمللس يعرض لك خرق لقواعد آ داب وآ خالقيات هم : 97املادة  نة الصحافة آ حصابه اإ

 .ال عىل ل داب وآ خالقيات همنة الصحافة

 .حيدد اجمللس ال عىل ل داب وآ خالقيات همنة الصحافة طبيعة هذه العقوابت وكيفيات الطعن فهيا: 98املادة 

ابتداء من اترخي  ينصب اجمللس ال عىل ل داب وآ خالقيات همنة الصحافة يف آ جل آ قصاه س نة: 99املادة 

 .صدور هذا القانون العضوي

 الباب السابع

 حق الرد وحق التصحيح

جيب عىل املدير مسؤول النرشية آ و مدير خدمة االتصال السمعي البرصي آ و مدير وس يةل : 111املادة 

ايه خشص طبيعي آ و معنوي بشأ ن وقائع آ و  عالم الكرتونية، آ ن ينرش آ و يبث جماان لك تصحيح يبلغه اإ آ راء، اإ

 .تكون قد آ وردهتا وس يةل االإعالم املعنية بصورة غري حصيحة

حيق للك خشص يرى آ نه تعرض الهتامات اكذبة من شأ هنا املساس برشفه آ و مسعته آ ن يس تعمل : 111املادة 

 .حقه يف الرد

 :ميارس حق الرد وحق التصحيح: 112املادة 

 الشخص آ و الهيئة املعنية،-

 و الهيئة املعنية،املمثل القانوين للشخص آ  -

لهيا الشخص آ و الهيئة املعنية-  .السلطة السلمية آ و الوصاية اليت ينمتي اإ

جيب آ ن يتضمن طلب حق الرد آ و التصحيح االهتامات اليت يرغب الطالب يف الرد علهيا، : 113املادة 

 .وحفوى الرد آ و التصحيح اذلي يقرتحه

م، آ و عن طريق احملرض القضايئ، حتت طائةل سقوط يرسل الطلب برساةل موىص علهيا مرفقة بوصل اس تال

ذا تعلق ال مر بصحيفة يومية آ و خدمة اتصال مسعي برصي آ و ( 31)احلق، يف آ جل آ قصاه ثالثون  يوما اإ

عالم الكرتوين، وس تون   .يوما فامي خيص النرشايت ادلورية ال خرى( 61)هجاز اإ
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دراج : 114املادة  ليه يف العدد املقبل لدلورية جيب عىل املدير مسؤول النرشية اإ الرد آ و التصحيح املرسل اإ

 .جماان وحسب ال شاكل نفسها

ويف املاكن ( 2)جيب آ ن ينرش الرد الوارد عىل املوضوع املعرتض عليه يف النرشية اليومية، يف آ جل يومني 

ضافة آ و حذف آ و ترصف جيب آ ن  وفامي خيص النرشايت ادلورية ال خرى،. نفسه وابحلروف نفسها، دون اإ

 .ينرش الرد يف العدد املوايل لتارخي اس تالم الطلب

ترسي ال جال املتعلقة بنرش آ و بث الرد آ و التصحيح املنصوص علهيا يف املواد السابقة ابتداء : 115آ املادة 

 .من اترخي اس تالم الطلب اذلي يثبته وصل اس تالم موىص عليه آ و اترخي التبليغ عن طريق احملرض القضايئ

ىل آ ربع : 116ة املاد يقلص ال جل اخملصص للنرش خالل فرتات امحلالت الانتخابية ابلنس بة للنرشية اليومية اإ

 .ساعة( 24)وعرشين 

ىل آ ربع وعرشين  ساعة، وميكن آ ن يسمل الاس تدعاء ( 24)يف حاةل رفض نرش الرد، يقلص آ جل الاس تدعاء اإ

 .بأ مر عىل عريضة

 .ة آ مام قضاء الاس تعجال، طبقا للترشيع املعمول بهوخيّول رفض نرش الرد احلق يف رفع عريض

جيب عىل مدير خدمة االتصال السمعي البرصي بث الرد جماان حسب الرشوط التقنية، وبنفس : 117املادة 

 .رشوط آ وقات البث اليت بث فهيا البانمج املتضمن االهتام املنسوب

طار ممارسة حق الرد ىل عنوان البانمج املتضمن االهتام  ويمت االإعالن عىل آ ن الرد يندرج يف اإ مع االإشارة اإ

 .املنسوب بذكر اترخي آ و فرتة بثه

 .اثنتني( 2)ال ميكن آ ن تتجاوز املدة القصوى للرساةل املتضمنة الرد دقيقتني 

 .تس تثىن من ممارسة حق الرد احلصص اليت يشارك فهيا الشخص حمل اجلدل

آ ايم اليت تيل اس تالمه، ميكن ( 8)ن الطلب يف ظرف الامثنية يف حاةل رفض الرد آ و السكوت ع: 118املادة 

ىل احملمكة اليت تنظر يف القضااي الاس تعجالية، ويصدر آ مر الاس تعجال يف غضون ثالثة  ( 3)الطالب اللجوء اإ

 .آ ايم

جباراي بنرش الرد  .ميكن آ ن تأ مر احملمكة اإ

ىل آ ربع وع ( 8)يقلص آ جل الرد من مثانية : 119املادة  ساعة خالل فرتة امحلةل الانتخابية، ( 24)رشين آ ايم اإ

ذا اكن املرحش حمل جدل من قبل خدمة االتصال السمعي البرصي  .اإ
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ذا آ رفق نرشه آ و بثه بتعاليق جديدة: 111املادة  ويف هذه احلاةل، جيب آ ن ال يرفق . ميارس حق الرد آ يضا اإ

 .الرد بأ ي تعليق

ذا اكن الشخص املذكور امسه يف: 111املادة   اخلب املعرتض عليه متوىف آ و اكن عاجزا آ و منعه عائق اإ

مرشوع، ميكن آ ن حيل حمهل آ و ينوب عنه يف ممارسة حق الرد ممثهل القانوين، آ و قرينه، آ و آ حد آ قاربه 

 .ال صول آ و الفروع آ و احلوايش من ادلرجة ال وىل

ّد عىل آ ّي مقال مكتوب مت نرشه للك خشص جزائري طبيعي آ و معنوي احلق يف ممارسة حق الر : 112املادة 

 .آ و حصة مت بهثا، متس ابلقمي واملصلحة الوطنية

خطاره من : 113املادة  جيب عىل مدير هجاز االإعالم الالكرتوين آ ن ينرش يف موقعه لك رد آ و تصحيح فور اإ

 .طرف الشخص آ و الهيئة املعنية

 .حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظمي

ذا اكن مضمونه منافيا للقانون آ و ال داب العامة آ و املنفعة املرشوعة  :114املادة  ميكن رفض نرش آ و بث الرد اإ

 .للغري آ و لرشف الصحفي

 الباب الثامن

 املسؤولية

يتحمل املدير مسؤول النرشية آ و مدير هجاز الصحافة الالكرتونية، وكذا صاحب الكتابة آ و : 115املادة 

 .رمس يمت نرشهام من طرف نرشية دورية آ و حصافة الكرتونية الرمس مسؤولية لك كتابة آ و

ويتحمل مدير خدمة االتصال السمعي البرصي آ و عب الانرتنت وصاحب اخلب اذلي مت بثه املسؤولية عن 

 .آ و البرصي املبث من قبل خدمة االتصال السمعي البرصي آ و عب الانرتنت/اخلب السمعي و

 الباب التاسع

طار ممارسة النشاط االإعاليماخملالفات املر   تكبة يف اإ

من هذا القانون العضوي بغرامة من مائة آ لف دينار  29يعاقب لك من خالف آ حاكم املادة : 116املادة 

ىل ثالمثائة آ لف دينار ( دج 111.111) ، والوقف املؤقت آ و الهنايئ للنرشية آ و هجاز (دج 311.111)اإ

 .االإعالم

 .ال موال حمل اجلنحة ميكن آ ن تأ مر احملمكة مبصادرة

ىل آ ربعامئة آ لف دينار ( دج 111.111)يعاقب بغرامة من مائة آ لف دينار : 117املادة  ، (دج 411.111)اإ

آ عاله، تقاىض ابمسه الشخيص آ و  4لك مدير آ ي من العناوين آ و آ هجزة االإعالم املنصوص علهيا يف املادة 
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عالم، سواء بصفة مبارشة آ و غري مبارش  ة آ موالا، آ و قبل مزااي من طرف مؤسسة معومية حلساب وس يةل اإ

 .آ و خاصة آ جنبية، ماعدا عائدات الاشرتاك واالإشهار وفقا لل سعار والتنظاميت املعمول هبا

 .ميكن آ ن تأ مر احملمكة مبصادرة ال موال حمل اجلنحة

ىل مخسامئة آ لف دينار ( دج 111.111)يعاقب بغرامة من مائة آ لف دينار : 118املادة  ، (دج 511.111)اإ

نشاء نرشية، والس امي عن طريق  ىل آ ي خشص طبيعي آ و معنوي بغرض اإ عارة امسه اإ لك من يقوم عن قصد ابإ

 .اكتتاب سهم آ و حصة يف مؤسسة للنرش

عارة الامس"ويعاقب بنفس العقوبة املس تفيد من معلية   ".اإ

 .ميكن آ ن تأ مر احملمكة بوقف صدور النرشية

ىل مائة آ لف دينار ( دج 51.111)ن مخسني آ لف دينار يعاقب بغرامة م: 119املادة  ، لك (دج 111.111)اإ

حدى وسائل االإعالم املنصوص علهيا يف هذا القانون العضوي، آ ي خب آ و وثيقة تلحق  من نرش آ و بث ابإ

 .رضرا برس التحقيق الابتدايئ يف اجلرامئ

ىل ( دج 111.111)يعاقب بغرامة من مائة آ لف دينار : 121املادة  ، لك (دج 211.111)مائيت آ لف دينار اإ

حدى وسائل االإعالم املنصوص علهيا يف هذا القانون العضوي، حفوى مناقشات اجلهات  من نرش آ و بث ابإ

ذا اكنت جلساهتا رسية  .القضائية اليت تصدر احلمك، اإ

ىل مائيت آ لف دينار ( دج 51.111)يعاقب بغرامة من مخسني آ لف دينار : 121املادة  ، (دج 211.111)اإ

حدى وسائل االإعالم املنصوص علهيا يف هذا القانون العضوي، تقارير عن املرافعات  لك من نرش آ و بث ابإ

 .اليت تتعلق حباةل ال شخاص واالإهجاض

ىل مائة آ لف دينار ( دج 25.111)يعاقب بغرامة من مخسة وعرشين آ لف دينار : 122املادة   111.111)اإ

حدى وسائل(دج االإعالم املنصوص علهيا يف هذا القانون العضوي، صورا آ و رسوما  ، لك من نرش آ و بث ابإ

 255آ و آ ية بياانت توضيحية آ خرى تعيد متثيل لك آ و جزء من ظروف اجلناايت آ و اجلنح املذكورة يف املواد 

 338و 337و 336و 335و 334و 333مكرر و 263و 262و 261و 261و 259و 258و 257و 256و

 .العقوابتمن قانون  342و 341و 339و

ىل مائة آ لف دينار ( دج 25.111)يعاقب بغرامة من مخسة وعرشين آ لف دينار : 123املادة   111.111)اإ

حدى وسائل االإعالم املنصوص علهيا يف هذا القانون العضوي، رؤساء ادلول ال جنبية (دج ، لك من آ هان ابإ

 .ئرية ادلميقراطية الشعبيةوآ عضاء البعثات ادلبلوماس ية املعمتدين دلى حكومة امجلهورية اجلزا
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تتقادم ادلعوى العمومية وادلعوى املدنية املتعلقتان ابجلنح املرتكبة عن طريق الصحافة املكتوبة آ و : 124املادة 

 .آ شهر اكمةل ابتداء من اترخي ارتاكهبا( 6)السمعية البرصية آ و الالكرتونية، بعد س تة 

من هذا القانون العضوي يعاقب بغرامة من مائة آ لف  112ىل اإ  111مع مراعاة آ حاكم املواد من : 125املادة 

ىل ثالمثائة آ لف دينار ( دج 111.111)دينار  ، لك من يرفض نرش آ و بث الرد عب وس يةل (دج311.111)اإ

 .االإعالم املعنية

ىل مائة آ لف دينار ( دج 31.111)يعاقب بغرامة من ثالثني آ لف دينار : 126املادة  ، لك (دج 111.111)اإ

 .ن آ هان ابالإشارة املشينة آ و القول اجلارح حصفيا آ ثناء ممارسة همنته آ و مبناس بة ذكلم

 الباب العارش

 دمع الصحافة وترقيهتا

عاانت لرتقية حرية التعبري، الس امي من خالل الصحافة اجلوارية والصحافة املتخصصة: 127املادة   .متنح ادلوةل اإ

 .عن طريق التنظميحتدد مقاييس وكيفيات منح هذه االإعاانت 

 .تسامه ادلوةل يف رفع املس توى املهين للصحفيني عن طريق التكوين: 128املادة 

 .حتدد كيفيات منح هذه االإعاانت عن طريق التنظمي

من آ رابهحا الس نوية لتكوين الصحفيني  %2جيب عىل املؤسسات االإعالمية آ ن ختصص س نواي : 129املادة 

 .وترقية ال داء االإعاليم

 احلادي عرش الباب

 نشاط واكالت الاستشارة يف االتصال

 .ميارس نشاط الاستشارة يف االتصال مضن احرتام الترشيع والتنظمي املعمول هبام: 131املادة 

 .حتدد رشوط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة يف االتصال عن طريق التنظمي

 الباب الثاين عرش

 آ حاكم انتقالية وختامية

ىل العناوين وآ هجزة الصحافة املامرسة لنشاطها آ ن تتطابق مع آ حاكم هذا القانون العضوي جيب ع: 131املادة 

 .خالل س نة واحدة ابتداء من اترخي تنصيب سلطة ضبط الصحافة املكتوبة

رمضان  8املؤرخ يف  17-91تلغى مجيع ال حاكم اخملالفة لهذا القانون العضوي، الس امي القانون رمق : 132املادة 

 .واملتعلق ابالإعالم 1991آ بريل س نة  3املوافق  1411عام 

 .ينرش هذا القانون العضوي يف اجلريدة الّرمسية للجمهوريّة اجلزائريّة ادّلميقراطّية الّشعبّية: 133املادة 

 .2112يناير س نة  12املوافق  1433صفر عام  18حّرر ابجلزائر يف 

 .عبد العزيز بوتفليقة
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 8ملحق 

 : النصوص الترشيعية

ىل آ ن اجلزائر حديثة العهد  ن احلديث عن النصوص الترشيعية يفرض آ وال وقبل لك يشء االإشارة اإ اإ

هذا الواقع اذلي ما . ابالس تقالل وآ ن الفرتة قصرية لوضع نصوص متاكمةل منسقة فامي بيهنا ومتالمئة مع الواقع

سهةل ويف ميدان االإعالم فهيي  انفك يتغري هذه الس نوات ال خرية، وهذا جيعلنا نرى آ ن هذه العملية ليست

صعبة نظرا لكون كثري من البدلان املتقدمة اليت لها جتربة طويةل يف الترشيع االإعاليم مل تمت هذه العملية 

 .وميدان االإعالم يتجدد ابس مترار يف الاكتشافات ويف العالقات بني املس تعملني لها

لزم وقتا طويال واجلزائر اختذت تدابري آ وىل ونظرا لهذه املعطيات لكها فعملية الترشيع صعبة آ و تس ت

ىل الاس تفادة من التجربة الفرنس ية ما دامت هذه التجارب ال تتناىف مع الس يادة الوطنية وهذه  تريم اإ

وهو ينص عىل آ ن مجيع  31/12/1962التدابري ممتثةل يف القانون اذلي اختذه اجمللس الوطين التأ سييس يف 

ذا مل متس ابلس يادة الوطنيةالقوانني اليت اكنت مطبقة يف  . اجلزائر قبل الاس تقالل جيري العمل هبا اإ

ويبدو آ ن هذا القانون عام وشامل وهو ال حيدد ابلضبط احلاالت اليت يكون فهيا القانون الفرنيس 

متنافيا مع الس يادة الوطنية وال يعين من يبني هذه احلاالت حبيث آ صبح القانون الفرنيس معمول به بصفة 

 .ة ما دامت الس يادة اجلزائرية مطلقة يف البالدلكي

وابلفعل يف الس نوات ال وىل من الاس تقالل طبق القانون اجلاري به العمل يف ميدان االإعالم 

واكنت الصحافة كام رآ ينا تمتتع بنوع من احلرية حىت تأ سست الرشكة الوطنية  1881الفرنيس يعين قانون 

 .1966للنرش والتوزيع س نة 

ىل مجيع وسائل االتصال اليت  وابختصار ىل ثالثة مراحل ابلنس بة اإ ميكننا آ ن نقسم املراحل الترشيعية اإ

 .رآ يناها
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 :(1965-1962: )املرحةل ال وىل-1

 .ليست هناك قوانني خاصة ابلصحافة-1

 .ابملرسح–ابلسيامن  -بواكةل ال نباء–اختاذ قوانني ترشيعية خاصة ابالإذاعة والتلفزة -2

يعتبها مؤسسة معومية اتبعة : اخلاص بتنظمي االإذاعة والتلفزة اجلزائرية 1963 آ وت 1مفرسوم -3

 .لدلوةل لها طابع جتاري وصناعي وآ عطيت لها صالحية الاحتاكر يف النرش الراديوفوين واملتلفز

اخلاص بتنظمي املرسح اجلزائري وهذا املرسوم يعتب املرسح اجلزائري  1963جانفي  8مرسوم -

ية وطنية فالفنيون اذلين يعملون به ملحقون ابلوظيف العمويم وآ ما املمثلون فهم آ جريون مكصلحة معوم 

 .يطبق علهيم القانون اخلاص

خاص بتنظمي واكةل ال نباء وهو يعتب الواكةل مكؤسسة معومية اتبعة لدلوةل  1963مرسوم فاحت آ وت -

 .صالحية الاحتاكر يف النرش 31/9/1964ولها طابع جتاري وصناعي وآ عطى لها مرسوم آ خر مؤرخ بـ 

نشاء مركز وطين للسيامن اجلزائرية ويعتب هذا املركز مؤسسة  1964جوان  8مرسوم - خاص ابإ

ذ يعطي التأ شريات اخملتلفة اخلاصة ابلنشاط  معومية لها طابع جتاري وصناعي وهو يمتتع ابلصالحيات االإدارية اإ

يؤمم  1964آ وت  19ا املرسوم مبرسوم آ خر مؤرخ بـ السيامنيئ ويقوم كذكل بنشاط صناعي وقد عدل هذ

 .مم ويعطي صالحية تس يري هذه ادلور للمركز الوطين للسيامن اجلزائرية35دور السيامن اجلزائرية اجملهزة باكمريا 

نشاء رشكة وطنية للنرش والتوزيع 1966جانفي  27آ مر مؤرخ بـ - وهذه رشكة وطنية لها . خاص ابإ

يدان النرش والتوزيع والتصدير والاس ترياد جبميع املطبوعات وهذا الاحتاكر خيول صالحية الاحتاكر يف م 

ذا بنوع من الفوىض  ىل اليوم القرار الوزاري اخلاص ابلنرش وهذه املرحةل متتاز اإ بقرار وزاري ومل يتخذ اإ

 .وليست هناك نظرة شامةل للنشاط االإعاليم

 :(1974-1966: )املرحةل الثانية-2
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اختذت عدة مراس مي خاصة جبميع هذه املؤسسات تدخل علهيا بعض التعديالت  1967يف س نة  

 :آ مهها

 .رفع الاحتاكر املنوط لواكةل ال نباء-1

 .االإذاعة والتلفزة اجلزائرية تؤدي مصلحة معومية-2

داري ومعه جلنة وطنية للرقابة -3 نشاء مركز جزائري للسيامن هل طابع اإ حل املركز الوطين للسيامن واإ

نشا وهل طابع جتاري وصناعي وهل صالحية توزيع  (ONCIC)ء ديوان وطين لتجارة وصناعة السيامن واإ

نتاج ادلول اليت متنح لنفسها الاحتاكر يف النشاط السيامنيئ، كام آ عطيت  ال فالم ال جنبية اليت يه من اإ

ىل البدلايت  .صالحية تس يري دور السيامن اإ

عطاء وضع قانوين للنشاط الصناعي -4 نشاء رشاكت وطنية خمتلفة لها طابع جتاري وصناعياإ  .ابإ

رشعت عدة قوانني حتدد وضعية العاملني يف مؤسسات االتصال وآ مهها نظام  1968ويف س نة -

 .الصحافيني احملرتفني اذلين آ صبح هلم حقوق وواجبات معينة

 .اعتب املرسح الوطين مكؤسسة معومية لها طابع جتاري وصناعي 1971ويف س نة -

 .وهو مؤسسة لها طابع جتاري وصناعي. آ نشأ  ادليوان الوطين حلقوق املؤلفني 1974ويف س نة -

 :وهذه املرحةل متتاز

بنظرة موحدة للمؤسسات االإعالمية اليت آ صبحت لكها مؤسسات معومية ذات طابع جتاري -1

 .وصناعي وآ حلقت املهام االإدارية مبصاحل الوزارة

 .املني يف ميدان االتصالوابالهامتم بتحديد وضعية الع-2

 

 

ىل يومنا هذا 1974: )املرحةل الثالثة  :(اإ
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توقف النشاط الترشيعي يف امليدان االإعاليم واالتصال وك منا شعرت السلطات برضورة توحيد 

ىل هذا امليدان وجعهل خيضع ل يديولوجية معينة وهذا ما حاول آ ن حيدده ادلس تور من هجة واملؤمتر  النظر اإ

 .فامي بعد 1982من هجة آ خرى وقانون االإعالم س نة  1979جهبة التحرير الوطين س نة  الرابع حلزب

 .وبعد هذا العرض املوجز حناول آ ن نعطي بعض التحليالت حول هذا اجملهود الترشيعي

 :واملتتبع للنشاط االإعاليم جيد آ نه هيم ثالث جوانب

 .فهناك قوانني عامة حتدد نشاط االتصال يف البدل-1

 . متعلقة ابملؤسسات اليت تقوم هبذا النشاطقوانني-2

 .قوانني تتعلق ابلقامئني هبذا النشاط داخل هذه املؤسسة-3

 :القوانني العامة-1

الظاهر آ ن اجلزائر مل هتمت كثريا هبذا اجلانب، مل تتخذ من بداية الاس تقالل قوانني حتدد نشاط 

ا آ ن القوانني املوجودة قبل الاس تقالل يبقى العمل هبا ومب"املواطنني يف امليدان االإعاليم وواجباهتم وحقوقهم 

بعد الاس تقالل فاإن احلرايت العامة املنصوص علهيا يف القوانني الفرنس ية وحرية الصحافة املقررة يف قانون 

مث توقف العمل هبا دون آ ن يكون هناك نص  1965اكنت كذكل مطبقة يف اجلزائر حىت غاية  1881س نة 

 .رصحي يف ذكل

نسان فنصت املواد  1976آ ثبت ادلس تور س نة  وقد آ ن  56و 55-54-53احلقوق ال ساس ية لالإ

حرية الرآ ي والتعبري والتجمع مضمونة للمواطنني يف االإطار اذلي حيدده القانون وما مل تتخذ كذريعة للمس 

 .صاحل ال مةآ ن هذه احلقوق تسقط ابلنس بة للك من يس تعملها للمس مب 73ابلثورة الاشرتاكية وتنص املادة 

املتعلقة بصالحية اجمللس الوطين الشعيب آ ن هذا اجمللس يضع  151ومن هجة آ خرى تنص املادة 

القوانني اخلاصة حبقوق وواجبات ال شخاص وخاصة نظام احلرايت العمومية واحملافظة عىل احلرايت 

 .الشخصية
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ن اكنت غري مطلقة وقد لكف اجمللس ا ذا موجودة واإ لوطين الشعيب بتوضيحها فاملبادئ العامة اإ

ىل حد ال ن  وبوضع االإطار الرشعي ملامرسة هذه احلرايت يف البدل، غري آ ن اجمللس الوطين الشعيب مل يتخذ اإ

اّل مبادرة واحدة يف هذا امليدان ويه املصادقة عىل قانون االإعالم س نة  ، ومل تتقدم الوزارة املتخصصة 1982اإ

ثبات آ و تعديل آ و تغيري   .آ و جتديد النصوص املوجودةبأ ي مرشوع الإ

 :القوانني املتعلقة ابملؤسسات-2

لهيا من قبل وهذه القوانني تعتب وسائل االتصال مكؤسسات تس تعمل -1 ويه القوانني اليت آ رشان اإ

ال داخل هذه املؤسسات. هذه الوس يةل  .ومعىن هذا آ ن احلرايت العامة ال ميكن آ ن متارس اإ

صة ومعىن هذا آ ن للك مواطن احلق يف آ ن يس تعمل وس يةل هذه املؤسسات معومية وليست خا-2

معينة داخل املؤسسة القامئة هبا، وقد ذكرت النصوص اخلاصة ابلراديو والتلفزة آ ن هذه الوسائل تقوم مبصلحة 

وهذه النظرة متقدمة جدا ل ن بعض ال وساط يف ادلول ال وروبية تطالب بأ ن  (Service public)عامة 

 .صال مكصاحل عامةتعتب وسائل االت

غري آ ن هذه املصاحل لها طابع جتاري وصناعي وهذا قد يعتب كنقيض ملا س بق فاملؤسسة العامة -3

تقوم ابملصلحة العامة وال كتاجر وال تبحث عن الرحب والنصوص تؤكد عىل آ ن هذه املؤسسات تقوم بنشاط 

تذكر هذه النصوص آ ن للمؤسسات هماما صناعي وجتاري ويعد هذا النشاط من املوارد ال ساس ية لها وال 

آ خرى آ و وظائف تثقيفية ك ن تقوم بنرش الوعي واليقظة فهيي تتجاهل متاما الوظائف الاجامتعية اليت تقوم هبا 

 .املؤسسات االإعالمية واليت يقر هبا البحث العلمي يف العامل

م ىل هذه املؤسسات فهيي اإ ا آ ن تكون مصلحة عامة وهذا التناقض يفرض اختيارا رضوراي يف النظر اإ

ما آ ن يكون لها طابع صناعي وجتاري ويفتح لها ابب  لها مورد معني وهذا يامتىش مع الاختيار الاشرتايك واإ

 .التنافس مع احامتل النجاح آ و اخليبة وهذا غري معمول به يف البدلان الاشرتاكية
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يغري وضعيهتا، فالتس يري ويبقى آ ن تدخل هذه املؤسسات يف نظام التس يري الاشرتايك وهذا ال 

الاشرتايك معناه مشاركة العامل يف تس يري املؤسسات وهذا آ مر حمبذ يف املؤسسات الثقافية مع العمل آ ن 

ذا اكن الصحافيون العاملون هبا يشاركون يف . العامل هبا آ ساسا هو املثقف فاملؤسسة الصحفية تس تفيد كثريا اإ

الّ واملعلوم آ ن الغرب حيمل آ ن حيق. تس يريها ق هذا الهدف، ففي فرنسا مثال مل تعرف هذا النوع من التس يري اإ

 ".لوموند"جريدة 

ن قضية الاحتاكر ترض ابملؤسسة آ كرث مما تفيدها، فاملؤسسة الاحتاكرية تزنوي عىل نفسها -4 اإ

وتصبح تدافع عن هذا الاحتاكر دون آ ن تس تعمهل للمصلحة العامة وهبذا تبقى مشلوةل يف نشاطها وتتوسع 

فاالحتاكر يكون لدلوةل ويوزع عىل عدد من املؤسسات التابعة . بصفة بريوقراطية دون آ ن يكون لها مردود

 .لها حىت يكون التنافس بيهنا وختدم لكها املصلحة اليت وضعت لها الاحتاكر

 

 :القوانني املتعلقة ابلعاملني يف وسائل االتصال-3

تلفة اليت تعمل داخل وسائل االتصال وخاصة داخل لقد اختذت عدة قوانني حتدد وضعية الفئات اخمل 

وزارة االإعالم والثقافة مثل املستشارين والاعالمني وامللحقني الثقافيني واالإعالميني، ولكن آ مه ما اختذ يف 

هذا الشأ ن هو القانون اخلاص ابلصحافيني احملرتفني اذلي حيدد وضعية الصحافيني داخل املؤسسات 

 .اجباهتماالإعالمية وحقوقهم وو

كام هو  1968سبمتب  9وقد اختذ بتارخي  1968وهذا القانون سّد فراغا اكن موجودا قبيل س نة 

 :معلوم ونلخص مضمونه يف النقط امخلس التالية

يعرف ابلصحافيني احملرتفني فهو من يعمل بصفة دامئة ومنتظمة ومأ جورة يف حصيفة يومية آ و -1

التحرير ويلحق ابلصحافيني احملرتفني، املصورون جبميع آ نواعهم وكذكل دورية متلكها لدلوةل يف مجيع آ طوار 
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املصححون، املرتمجون، الضاربون عىل ال ةل واملذيعون واملوثقون ابملصلحة وكذكل : املتعاونون مع االإدارة

 .املراسلون داخل الوطن آ و خارجه

دا ومأ جورا ومعىن هذا آ ن مجيع ويشرتط يف هؤالء لكهم ادلميومة يف العمل وكون هذا العمل معال فري

 .من يتعامل مع الصحافة بصفة منقطعة آ و ظرفية آ و مؤقتة، ال يعتبون كصحافيني حمرتفني

ذا -2 اّل اإ الصحافيون احملرتفون تعطى هلم بطاقة خاصة من طرف جلنة خاصة وال يوظف الصحايف اإ

 .حصل عىل هذه البطاقة

طلقة ومدير املؤسسة الصحفية هو اذلي يتوىل خيول ملدير املؤسسة صالحيات تاكد تكون م-3

 .توظيف الصحافيني احملرتفني، يعيهنم ويرقهيم مبشاركة جلنة خمتلطة داخل املؤسسة

ينشئ جلنة مركزية للتحكمي والتأ ديب يرآ سها ممثل وزير االإعالم وتنظر يف مجيع الزناعات -4

دارة املؤسسة والصحافيني  .واخلالفات اليت سوف تظهر بني اإ

حيدد معل الصحايف فهو يقوم بعمل نضايل فهو ملزتم حبفظ الرس املهين والامتناع من اس تعامل -5

 .الصحيفة ل غراض خاصة

 .وجيدر بنا آ ن نعطي بعض املالحظات اخلاصة هبذا القانون

 :النوايح االإجيابية-1

أ ييد فهو يعرف ابلصحايف احملرتف، فالصحافة همنة حمددة معينة ومضبوطة مع مساعدة وت-1

 .السلطات

 .حيدد حقوق وواجبات الصحايف احملرتف وخاصة عالقته بعمهل وابلسلطة اليت يتعامل معها-2

نشاء هيئة خمتلفة-3  .يعطي بعض الضامانت ابإ

 :النوايح السلبية-2
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فهو ال حيدد طبيعة وظيفة الصحايف احملرتف هل هو موظف، آ و آ جري آ و مناضل فهو يش به -

الوزارة يف خمتلف الهيئات ويف تعيني بعض الفئات من الصحافيني احملرتفني ولكن  املوظف، ل ننا نرى تدخل

 .هؤالء ال خيضعون للوظيف العمويم من هجة آ خرى

ماكنية طرده من العمل بسهوةل- ىل عدم اس تقرار الصحافيني احملرتفني واإ ذا نظران اإ  .فهو يش به ال جري اإ

 .ل نضايل دون آ ن يشرتط فيه الاخنراط يف احلزبفهو يش به املناضل ل نه يطلب منه آ ن يقوم بعم-

 .يعني ويريق ويعاقب ويطرد: يعطي ملدير املؤسسة صالحيات كبى-

ن هناك نوعا آ خر من السلبيات وهو عدم تطبيق هذا القانون خصوصا يف جوانبه - زايدة عىل هذا فاإ

اللجنة اخملتلفة : املدير اليت مل تطبقاليت تنص عىل الضامانت فالهيئات اخملتلفة اليت حتدد شيئا ما من سلطة 

 .للرتقية، املركزية للتحكمي، للجنة البطاقة املهنية الوطنية واجمللس الاستشاري داخل املؤسسات

ويف اخلتام نذكر آ ن النصوص الترشيعية غري اكمةل وحتتوي عىل بعض التناقضات ويغمرها آ حياان 

منطلقة من نظرة موحدة وشامةل للنشاط االإعاليم واالتصال بعض الغموض والالتباس ويه بصفة لكية غري 

ومع هذا تعتب مكناخ صاحل النطالقة ممثرة وجدية الإزاةل جوانب الضعف ولتطوير النشاط يف هذا . يف البالد

 .1982وابلفعل فقد وقع تفادي بعض هذه السلبيات يف قانون االإعالم س نة . امليدان
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 3ملحق 

 :الرابع حلزب جهبة التحرير الوطينقرارات املؤمتر 

جيابية وجوانب آ خرى سلبية يه  لقد رآ ينا آ ن الس ياسة اجلزائرية يف االتصال تتضمن جوانب كثرية اإ

 .كذكل كثرية

فاجلوانب االإجيابية يه آ ن اجلزائر طورت وسائل االتصال بصفة ملموسة وجعلت من هذه الوسائل 

 .آ دوات مطيعة خلدمهتا

تمتثل يف كون دور هذه الوسائل مل تتضح بعد كام آ ن هممة القامئني هبا مل تتبني بعد  واجلوانب السلبية

ن هذه الوسائل مل ختلق الصةل اليت تربطها ابمجلاهري حبيث بقيت العالقات  ومل يقتنع هبا املسؤولون وآ خريا فاإ

 .بيهنا وبني السلطة وبيهنا وبني امجلاهري مفقودة

لهيا ولعل هذه السلبية خلقت نوعا  املؤمتر الرابع حلزب من ال زمة يف وسائل االتصال حبيث انتبه اإ

 كيف فهمها؟ وما يه احللول؟. وحاول آ ن يتفهمها وآ ن يقدم بعض احللول جهبة التحرير الوطين

للمؤمتر الرابع حلزب جهبة التحرير الوطين آ ن امليثاق الوطين املصادق وجتدر االإشارة قبل التعرض 

عالم اكمل وموضوعي حول مجيع املشالك  1976عليه يف س نة  قد حتدث عن االإعالم وآ قر حق املواطن يف اإ

تتوىل قيادة احلزب توجيه ومراقبة »وقال آ ن ادلوةل تضمن هذا احلق وذلكل جيب آ ن . الوطنية وادلولية

 .«االإعالم

سعى ادلوةل وهكذا ل ول مرة يصبح احلق يف االإعالم من بني احلقوق املعرتف هبا للمواطنني واليت ت 

 .الإجنازها وتتكفل بضامهنا

 .غري آ ن امليثاق الوطين مل يبني هذا احلق واكتفى ابلترصحي به
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وتناوهل ابلرشح والتحليل يف  1979وقد اهمت به املؤمتر الرابع جلهبة التحرير الوطين املنعقد يف س نة 

 :موضوعني

 .يف الحئة الس ياسة العامة-1

 .يف الحئة خاصة ابالإعالم-2

 

 .الحئة الس ياسة العامة -1

 .فهذه الالحئة تؤكد عىل رضورة ضامن احلق يف االإعالم كام نص عىل ذكل امليثاق الوطين

ذا مل يتحقق هذا احلق  غري آ ن هذه الالحئة تربط هذا احلق مببادئ آ خرى آ ساس ية ال تتحقق اإ

فتطبيق الاشرتاكية وتمنية . ايفوهذه املبادئ يه الاشرتاكية وادلميقراطية والتقدم الاجامتعي والثق. اجلديد

لك هذا يس تلزم آ ن يكون املواطن عاملا ومدراك للمشالك الوطنية .ادلميقراطية وحتقيق التقدم الاجامتعي

 .وادلولية

ولهذا نرى هذه الالحئة تطالب ابختاذ التدابري املالمئة لتسهيل مجيع املعلومات واس تغاللها ونرشها 

 .« يمتكن املواطن من الاطالع علهياحىت»عب دواليب احلزب وادلوةل 

واحلقيقة آ ن املشلك ال سايس اذلي يسود ميدان االإعالم يف اجلزائر هو يف هذا املطلب اذلي 

جفمع املعلومات واحلصول علهيا يه الصعوبة الرئيس ية اليت جيدها الصحايف يف القيام بعمهل، . تقدمت به الالحئة

ذا مل ومبا آ ن مصدر ال خبار كام رآ يناه ين  بع من هجة واحدة يعين احلزب واحلكومة فاإن الصحايف يتعرث يف معهل اإ

تساعده هذه اجلهة عىل مجع املعلومات، غري آ ن هذه املعلومات خاصة ابدلرجة ال وىل هبذه اجلهة والسؤال 

املطروح هل هذه اجلهة مس تعدة الإعطاء هذه املعلومات سواء اكنت لها آ و علهيا؟ والالحئة تطرح هذا 

ذا علمنا آ ن رئيس امجلهورية يعطي املثل يف االتصال ابلصحافيني  جيابية خاصة اإ املشلك وهذا خطوة اإ

 .وتزويدمه ابملعلومات
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عالم اكمل وموضوعي وهو هدف يصعب عىل وسائل  ىل آ ن الالحئة تتلكم عن اإ وجتدر املالحظة اإ

لهيا هو آ ن يكون املوضوعية نسبية ولعل . االإعالم كيفام اكنت وآ يامن اكنت آ ن حتققه آ حسن طريق للوصول اإ

االإعالم اكمال يعين يتعرض مجليع نوايح احلدث حىت يس تطيع املواطن آ ن يكون عىل عمل جبميع جوانب 

 .احلدث

 .ويبدو آ ن املؤمتر الرابع شعر هبذا املشلك وهبذه الصعوبة وهو يتجىل يف الالحئة اخلاصة ابالإعالم

 

 :الحئة االإعالم -2

 :ضع اخلطوط الكبى للس ياسة اجلزائرية يف االإعالم فهيي تبنيوهذه الالحئة ت

 .هممة وسائل االإعالم-1

 .مسؤولية الصحايف-2

 .نوعية اخلب-3

 .الاجنازات الرضورية لتطبيق هذه الس ياسة-4

ىل آ ن الالحئة قامت بعرض نقدي لبعض اجلوانب السلبية من  ولكن قبل التعرض لهذه النقاط نشري اإ

 .يف اجلزائرالنشاط االإعاليم 

فهيي تالحظ آ ن ش بكة التوزيع سيئة وآ ن آ سلوب االإعالم ومضمونه رديء وآ ن البريوقراطية وذهين 

 .وآ ن االإعالم ال خيضع لوحدة التوجيه. الوظيف تطغى عىل القامئني ابالإعالم

لهيا زايدة عىل آ ن الالحئة مل تقم  ىل هذه السلبيات فال حاجة للرجوع اإ برشهحا ولقد تطرقنا فامي تقدم اإ

 .وحتليلها

ىل النقاط اليت آ رشان آ لهيا ويه ذا اإ  :نرجع اإ
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 :هممة وسائل االإعالم-1

ن الالحئة ترى آ ن القطاع االإعاليم  ل نه هو اذلي يرشح اختيارات »قطاعا اسرتاتيجيا هاما ( يعتب)اإ

ذا هو آ داة تكوين آ يديولويج وتثقيف س يايس وتربية وتنش يط وترى« ومواقف احلزب الالحئة آ ن  فاالإعالم اإ

االإعالم يلعب دورا معتبا يف التعبئة والتنظمي وحتميس امجلاهري وجتنيدها وتنظميها كام آ نه يلعب كذكل دورا 

هاما يف جمال الرقابة ابلكشف عن مجيع آ نواع السلبيات وتلح الالحئة عىل آ ن االإعالم آ داة جيب آ ن ختضع 

 . نص عىل ذكل امليثاق الوطينلتوجيه واحد وموحد وهذا التوجيه يتواله احلزب كام

عالم مث يعتب االإعالم آ داة يف  ومما الشك فيه آ ن هذا املوقف واحض فهو آ وال ينفي امللكية اخلاصة لالإ

طار ال يديولوجية اليت يتضمهنا امليثاق الوطين . خدمة احلزب مع العمل آ ن احلزب يعمل لصاحل املواطنني يف اإ

ىل آ ن هذه النظرية عالم وجتدر االإشارة اإ ونرى هنا آ ن حق املواطن يف االإعالم . يه النظرية املاركس ية لالإ

ليس هو احلق اذلي تطالب به بعض ال وساط يف ادلول الغربية حيث توجد معارضة جتد صعوابت يف 

 .احلصول عىل املعلومات اخلاصة ببعض جوانب من نشاط احلكومة آ و من بعض املصاحل اخلاصة

تس متد يف اس امتلهتا للجامهري عىل  -آ اي اكنت–كس ية ترى آ ن ال يديولوجية واملعلوم آ ن النظرية املار 

نرش املعلومات عهنا وهذا اجلانب مولك للوسائل االإعالمية زايدة عىل نشاط مناضيل احلزب ويبدو آ ن 

الوضع مل يكن عىل هذا الشلك يف اجلزائر اكنت وسائل االإعالم مقرصة حبيث آ ن املواطن عىل هجل مبا تقوم 

اّل ما اكن خاصا ابلتنقالت واالتصاالت واملظاهر ادلعائيةا ومع هذا تطالب الالحئة بقيام . حلكومة واحلزب اإ

 .هذا احلق وبوحدة التوجيه وابعتبار رجل االإعالم مسؤوال

 :مسؤولية الصحايف-2

عالم تس تلزم آ ن حتدد املسؤولية داخلها وتطبيقا لوح دة ترى الالحئة آ ن هذه النظرة اجلديدة لالإ

طارات حزبية، غري آ هنا ال  ىل اإ التوجيه فهيي ترى آ ن املراكز احلساسة يف وسائل االإعالم البد آ ن تس ند اإ

حتدد هذه املراكز وقد يفهم آ نه ال تشرتط صفة النضال يف مجيع الصحافيني خالفا ملا هو موجود يف البدلان 
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ذ تطالب بأ ن يعتب رجل  ماذا تعين هذه املسؤولية؟ . االإعالم مسؤوالالاشرتاكية وتؤكد الالحئة هذا املفهوم اإ

حداث والوقائع مث يه  فهيي تشمل عدة جوانب، فهيي آ وال ترتك املبادرة للصحايف وجتعهل حرا يف اختياره لل 

ىل مصادر اخلب»توفر هل مجيع االإماكنيات  للحصول عىل املعلومات الالزمة والرضورية للقيام بعمهل « للوصول اإ

 .امحلاية من لك مكروه قد يقع هل آ ثناء القيام بعمهل وآ خريا فهيي تضمن هل

صدار ترشيع  طار قانوين معروف ولهذا تطالب الالحئة ابإ اثنيا تس تلزم آ ن جيري نشاط الصحايف يف اإ

عالم جيد عالم حيدد ال وضاع اجلديدة الإعالمنا الوطين ويأ خذ بعني الاعتبار حق املواطن يف اإ اعتبارا ... لالإ

 .سؤول وآ نه جيب حتديد عالقة رجل االإعالم ابلسلطة الس ياس ية وابملواطنآ ّن رجل االإعالم م 

اثلثا تس تلزم آ ن يكون الصحايف مس تعدا للقيام مبهمته سواء من انحية تكوينية حبيث يكون قد آ خذ 

قسطا كبريا من التكوين الس يايس واالإيديولويج آ و من انحية آ سلوبه يف العمل حبيث يتحرى احلقيقة 

 .مجيع عنارص اخلب وحسن تبليغها حتاش يا للوقوع يف حماذير اخلطأ   والتدقيق يف

ن املسؤولية معناها آ وال الامتثال للقوانني واثنيا القيام ابملبادرة اخلالقة والنقد البناء  وعىل هذا فاإ

وك ّن املسؤولية امللقاة عىل الصحايف يه آ ثقل من مجيع املسؤوليات فهو مسؤول آ مام . والنقاش احليوي

لقانون ويقوم بدور املراقب يعين يثري املشالك وينشط ويرشح للناس ويقنعهم حىت يكون االإعالم يف نظر ا

رادة القيادة الس ياس ية  .الالحئة معبا يف آ ن واحد عن مطامح امجلاهري وعن اإ

ىل بعض  ليه آ ن هذا النوع من النشاط يثري دامئا احلزازات وقد جير بصاحبة اإ ومما جتدر االإشارة اإ

الغرور وتفاداي لهذا وذاك رآ ت الالحئة آ ن تثبت حقا آ خر ال يقل آ مهية وهو حق الرد وهذا احلق مضمون 

طار القانون ىل نقد آ و جترحي يف اإ وحق الرد جيعل حدا ملسؤولية الصحايف فهيي غري مطلقة . للك من يتعرض اإ

ىل ما هو غري محمود  .واس تعاملها بدون ترو قد يؤدي بصاحهبا اإ

ذكر آ ن هذه املسؤولية غري مطبقة اليوم والالحئة تثري مشالك آ ساس يا وهو عالقة رجل وجيب آ ن ن

االإعالم ابلسلطة الس ياس ية وابملواطن وحتديد هذه العالقة من الرشوط ال ساس ية الإحراز هذه املسؤولية 
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افيني بل ترى كام آ ن الالحئة ال ترى رضورة رشط صفة املناضل يف الصح. عىل الوجه اذلي تراه هبا الالحئة

 .ذكل رضوراي يف املسؤول فقط مع آ ن العمل املطلوب هو معل نضايل

 :نوعية اخلب-3

ليه مرارا ووصفته بنعوت " قد آ ردان آ ن خنصص بعض ال سطر لهذا املشلك ل ن الالحئة آ شارت اإ

ننا جند آ هنا ذا جردان هذه النعوت فاإ عالم قادر عىل التبليغ وخماطبة امجلاهري : خمتلفة واإ بلغة مقنعة ختدم اإ

االإعالم ال ينفصل عن املضمون العام للثقافة امجلاهريية اليت تنرش القمي اليت –آ هداف الثورة الاشرتاكية 

 :لك مرشوعثوري موجه للتطور الاجامتعي" حيملها

عالما موضوعيا وشامال وجشاعا ... » عالم جيد–اإ –حتري احلقيقة والتدقيق يف مجيع عنارص اخلب  -اإ

رادة القيادة الس ياس ية -قد البناء والنقاش احليوييشجع الن  .«...معبا عن مطامح امجلاهري وعن اإ

رمغ وجود بعض النعوت اليت تدّل مبالغهتا عىل يشء دقيق ميكن الرتكزي عليه مثل جيد آ و شامل 

نه نوجد نعوت آ خرى تعطي صورة واحضة عن نوعية االإعالم اذلي تطالب هبا الالحئة  .فاإ

قناع  فهيي تريد آ ن يكون االإعالم مقنعا ويه الصفة اليت تاكد تكون معدومة يف االإعالم اجلزائري واالإ

ظهار هذا الواقع كام يراه امجلهور بدون تزييف آ و حتريف  .هو الاعامتد عىل الواقع واإ

وتريد آ ن يكون االإعالم جشاعا مبعىن كذكل آ ن يعمتد عىل الواقع حىت لو اكن هذا الواقع مرا والشجاعة 

قناع يف  .آ ن يقول االإنسان احلق ولو عىل نفسه وبذكل يكون االإ

وتريد آ ن يكون االإعالم موضوعيا واملوضوعية يه صعبة املنال تفرض الشمولية والتدقيق ويه 

بدورها تعمتد عىل الواقع وتصف الواقع من مجيع آ وهجه حىت يكون عىل صورته احلقيقية واالإهامل والنس يان 

خفاء بعض احلقائق وال  .وصف اجلزيئ تقتل املوضوعيةواإ

واحلقيقة آ ن املوضوعية تفرض وصف مجيع ال حداث وهذا ما ال يس تطيع آ ن يقوم به االإعالم همام 

 .اكن
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وهمام يكن فاإن االإعالم اذلي تريده الالحئة هو االإعالم الرزين اذلي ال يعمتد عىل الهترجي واالإاثرة بل "

ال حداث وهذا معناه ينفي الترسع يف احلمك وهو اليشء اذلي ميتاز يعمتد عىل التفكري والتدقيق والرتوي آ مام 

 ".به االإعالم الغريب واذلي حتاربه الالحئة

 :االإجنازات الرضورية -4

 :مما الشك فيه آ ننا قد ذكران البعض مهنا

 .املسؤولية ال ساس ية يف املؤسسات االإعالمية تس ند الإطارات احلزب-1

عالم حيدد -2  .ال وضاع اجلديدةوضع قانون عام لالإ

ن الالحئة ترى  :وزايدة عىل هذا فاإ

نشاء حصف هجوية عديدة وحصف خمتصة-1  .آ نه جيب اإ

 .دمع الوسائل السمعية البرصية-2

 .حتسني وضعية التوزيع مجليع ال دوات يف الرتاب الوطين ويف اخلارج-3

 .تطبيق التس يري الاشرتايك يف املؤسسات االإعالمية-4

ىل آ   ىل املؤسسة االإعالمية ومل حتلل وضعيهتا القانونية والاجامتعية ومل وجيب آ ن نشري اإ ن الالحئة مل تتعرض اإ

ذا مل حيدد االإطار اذلي  تتعرض لوضعية الصحايف داخل هذه املؤسسة وكيفية حتديد مسؤولية الصحايف اإ

 .!يعمل فيه؟ زايدة عىل آ ن الالحئة ال تعتبه مناضال
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  للاكرياكتري و جريديت امجلهورية و اخلب بعض الصور و الامنذج: 4امللحق 
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 قائمة المصادر والمراجع
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 قامئة املصادر واملراجع

 القرآ ن الكرمي -1

 :الكتب-2

 .2111مرص , القاهرة , مكتبة آ جنلو املرصية , االإعالم و االإتصال ابمجلاهري , ابراهمي امام -1

ط .دار هنضة مرص للطبع و النرش الفجاةل  القاهرة د, املوجز يف اترخي الفن, ال لفي  آ بو صاحل -2

2111. 

 .2112, 2. ط, دار دمشق للطباعة والنرش والتوزيع,فن رمس الاكرياكتري , آ محد املفيت -3

رسح اجلزائري ، ظاهرة التأ ليف امجلاعي يف املرسح اجلزائري، منشورات خمب آ رشفة امل آ محد بغالية -4

 .2114الطبعة ال وىل،  -آ محد بن بةل 1جامعة وهران –

ىل تقنيات فن التبليغ و احلوار والكتابة , االإتصال  وهماراته , آ محد عزوز -5 منشورات خمتب ,مدخل اإ

 2116, ط.د 1جامعة وهران ,اللغة العربية و االإتصال  

دريس بوسكني -6 ، دار هومة، بدون طبعة، ( منوذجاالهند والصني)، االإعالم واالتصال يف العامل اإ

 . ، اجلزائر2112

 1975ط .د, جامعة بغداد العراق , فن المتثيل ,  سايم عبد امحليد, آ سعد عبد الرزاق -7

ىل االإخراج الصحفي و الطباعة ,  آ رشف فهمي خوخة -8 ال طر النظرية و الامنذج التطبيقية " املدخل اإ

 2118دار املعرفة اجلامعية مرص " 

ايد معر  -9 عالمية هندس ية همنية، دار البدلية،  االإعالم، آ بو عرقوباإ االإذاعي، وتلفزيوين، نظرة اإ

 .2112، 1انرشون ومؤرخون، ط
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، مناجه البحث االتصال والرآ ي العام واالإعالم ادلويل، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع بدر آ محد -11

 1988، (القاهرة)

 2113, اجلزائر طبعة  -وهران, الغرب للنرش و التوزيع دار , خمرجون وسيامن جزائرية ,بغداد آ محد  -11

, دار الغرب للنرش و التوزيع  وهران  اجلزائر, الفيمل -الرتمجة بني س مييائية الرواية,بغداد آ محد بلية  -12

 .2118بدون طبعة 

ديوان املطبوعات : ، اجلزائر2، مناجه البحث العلمي يف علوم االإعالم واالتصال، طبن مرسيل آ محد -13

 .2115امعية اجل

: ، اجلزائر1، الصحافة الالكرتونية، دراسة يف تفاعل قراء الصحف الالكرتونية، طبوعالقة كرمية -14

 .2111كرس تال للنرش والتوزيع، 

واجملمتع رؤية سوس يولوجية مع تطبيقات عىل املنطقة  االإعالم، عزي عبد الرحامن، بومعزية السعيد -15

 .2111لورمس للطباعة والنرش اجلزائر دار ا: 1العربية واالإسالمية، ط

 .2118عامل الكتب احلديث : ، عامن1، س يكولوجية االتصال امجلاهريي، طجب سعيد سعاد -16

 2115 1ط, لبنان ,بريوت , و التوثيق ,االإعالم وثقافة الصورة لكية الاعالم , جامنة رشمان -17

مراجعة , الفتاح حشاتة ترمجة مروى عبد , مقدمة قصرية جدا , الفن املعارص , جوليان س تا البراس -18

 2113,  1ط, مرص , القاهرة , ضياء وراد 

 .2118دار الفجر للنرش والتوزيع، : ؛ مرص1، وسائل االتصال نشأ هتا وتطورها، طجحاب محمد منري -19

، مذاهب الفن املعارص، مكتبة الفنون التشكيلية، منشورات مركز الشارقة حسن محمد حسن -21

بداع الفكري، بدون طبعة  .ديب-لالإ

 .2113؛ تونس مكتبة الفالح، 1، الصحافة الالكرتونية، طواالإعالم، الانرتنت حس ين محمد نرص -21
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، تكنولوجيا االتصال االإعاليم التفاعيل يف عرص الفضاء الالكرتوين املعلومايت حسني حافظ آ سامء -22

 .2115، 1والرمقي، ادلار العربية للنرش والتوزيع، ط

القاهرة  1ط, تكنولوجيا جديدة يف عرص ما بعد التفاعلية  االإعالم اجلديد البديل,  حسني شفيق -23

 2111دار الفكر وفن الطباعة للنرش و التوزيع 

 .2117رمحة برس للطباعة والنرش، : 1الالكرتوين بني التفاعلية والرمقية، ط االإعالم، حسني شفيق -24

 .2115دار الكتب العلمية للنرش والتوزيع، : ؛ القاهرة1الالكرتوين، ط االإعالم، حسني شفيق -25

رمحة برس للطباعة والنرش، : ؛ القاهرة2، طاالإعالم، الوسائط املتعددة، وتطبيقاهتا يف حسني شفيق -26

2112. 

 1ط, دار املرصية السعودية للطباعة والنرش و التوزيع , فلسفة الفن رؤية جديدة , حسني عيل -27

 .2115 ،القاهرة

: احلديثة واالإعالم، بوسعدية مسعود، قرانين ايسني، تكنولوجيا االتصال محدي محمد الفاحت -28

 .2111كنوز احلمكة للنرش والتوزيع : الاس تخدام والتأ ثري، ط؛ اجلزائر

: ؛ مرص2، الصحافة الالكرتونية، دراسات يف التفاعلية وتصممي املواقع، طدرويس اللبان رشيف -29

 .2117لبنانية، ادلار املرصية ال 

براهمي -31 ، وسائل وآ ساليب االتصال امجلاهريية والاجتاهات الاجامتعية حتليل نظري، ادلسويق عبده اإ

 .2114مرص      االإسكندرية، ، 1ط

, منشورات وزارة الثقافة , ترمجة حسني عودة , الصورة الركحة آ و فلسفة الصورة ,  دولزجيل -31

 1997دمشق سوراي , املؤسسة العامة للسيامن

, دار الامل للنرش و التوزيع ,ترمجة  محمد انيج  ط ,نظرايت الاعالم , وابل رواكخ, دي فلورم  -32

 2111, 11ك 
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 .1997امل المكبيوتر، ، تكنولوجيا النرش االإلكرتوين، عرشاد عارف -33

 2117دار الفجر  للنرش و التوزيع  , القاهرة ,  1ط,الصحافة االإلكرتونية   ,رضا عبد الواحد آ مني  -34

اململكة , جدة , ترمجة عز ادلين اسامعيل النادي ال ديب الثقايف , نظرية التلقي ,  روبرت هولب -35

 1994 1ط,العربية السعودية 

ىل عامل الانرتنت، تونس، مدالزايد، محمد بن عبد هللا -36  .2115منشورات فينكس، : خل اإ

، النرش العلمي االإلكرتوين، طريقة جديد لتشجيع البحث العلمي والنرش، الزايد، انرص بن صاحل -37

 .2116دراسة، قسم الفزيايء، جامعة املكل سعود، : السعودية

 1985دار العريب للنرش و التوزيع القاهرة , االإخراج الصحفي, زكراي فكري -38

حدادن -39 ، مدخل لعلوم االإعالم واالتصال، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة اخلامسة، زهري اإ

 .، اجلزائر2114

 .2112، تكنولوجيا التعلمي يف عرص املعلومات واالتصاالت، القاهرة، عمل الكتب، زيتون كامل -41

 .2119وزيع دار آ سامة للنرش والت: ؛ ال ردن1، الصحافة الالكرتونية، طزيد منري سلامين -41

، صناعة املعلومات، دراسة ملظاهر تكنولوجيا املعلومات املتطورة وآ اثرها عىل املنطقة سامل شويق -42

 .1991العربية، الكويت، رشكة املكتبات الكويتية، 

" ال عامل الفكرية"همرجان القراءة للجميع برعاية الس يدة سوزان مبارك ,معىن الفن , ساىم خش بة -43

  1998, بدون طبعة , رة مرصالقاه. مكتبة الارسة 

، مصادر املعلومات االإلكرتونية يف املكتبات ومراكز املعلومات، مرص، ادلار شاهني رشيف اكمل -44

 .2111املرصية اللبنانية، 

 .2112، االتصال ادلويل والتكنولوجيا احلديثة، االإسكندرية، مكتبة االإشعاع، مشو محمد عيل -45
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, 1الاردن ط, عامن, دار الرشوق للنرش والتوزيع , امجلاهريياالتصال , صاحل خليل آ بو ال صبع  -46

1999 

 1999, 1ط, عامن ال ردن , دار الرشوق للنرش و التوزيع , االتصال امجلاهريي,  صاحل خليل آ صبع -47

 1999,  4ط, معلية االتصال امجلاهريي الاعالين مكتبة الهنضة القاهرة, صفوت محمد العامل -48

ات االإلكرتونية والانرتنت يف املكتبات، قس نطينة، مطبوعات جامعة ، املعلومصويف عبد اللطيف -49

 .2111منتوري، 

 1عامن ط , االإعالم مائة سؤال عن االإخراج الصحفي دار الفرقان للنرش و التوزيع , طلعت هامم  -51

1984 

عامن دار  1ط –املفاهمي و الوسائل و التطبيقات : الاعالم اجلديد ,  عباس مصطفى صادق -51

 2118الرشوق للنرش و التوزيع 

عامن دار , 1ط,و التطبيقات املفاهمي و الوسائل  , الاعالم اجلديد , عباس مصطفى صادق -52

  2118ق للنرش و التوزيع الرشو

دار : ، وعمل ادلين محمودي احلاس بات االإلكرتونية وتكنولوجيا االتصال، مرصعبد احلسيب محمد تميور -53

 .1997، 1الرشوق، ط

–آ طياف وظالل آ وراق عن العالقة بني السيامن واملأ ثور الثقايف –، آ فاق السيامن عبد امحليد حواس -54

 .القاهرة-الهيئة العامة لقصور الثقافة، بدون طبعة

 1ط,القاهرة مرص , الفنون البرصية وعبقرية االإدراك الهيئة املرصية العامة للكتاب , عبد امحليد شاكر -55

 ,2118 

املغرب , آ فريقيا الرشق " الصورة بني الفن و التواصل" فلسفة الصورة, معزوزعبد العايل  -56

 .2114ط.د
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 2118,اجلزائر , ديوان املطبوعات اجلامعية , حتليل الرسدي و قضااي النص, عبد القادر رششار -57

االإعالم –املرسح الشعري –املرسح النرثي  ، فنون املرسح واالتصال االإعاليم،عبد اجمليد شكري -58

 .2111، دار الفكر العريب القاهرة 1ط رسح رؤية جديدة،وامل 

نشورات خمب االتصال امجلاهريي م , س مييائية  االتصال بني فنون الاطفال , عبد اثين قدور  -59

 آ محد بن بةل  1جامعة وهران , س مييولوجية الانظمة البرصية و 

، 2113والية تيسمس يلت ، السيامن اجلزائرية وحرب التحرير، منشورات دار الثقافة لعدة شنتوف -61

صدار دار الغرب، وهران   .2112اإ

، التعاقد عن طريق الانرتنت، دراسة مقارنة، دار الثقافة، ودار العلمية ادلولية العلجوين، آ محد خادل -61

 .للنرش والتوزيع، بدون س نة

واالإميان ,والعمل , و املسابقات ... التحرير...االإعالم الرتبوي املقروء يف املؤسسة التعلميية,  عيل امباىب -62

 2118طبعة , دسويق , للنرش و التوزيع

رؤية جديدة، دار الهنضة العربية للطباعة والنرش، بريوت –، فلسفة الفن عيل عبد املعطي محمد -63

1985. 

بريوت لبنان ، دار الهنضة العربية للطباعة والنرش.جديدةرؤية ، فلسفة الفن، عيل عبداملعطي محمد -64

1985   

 .، بدون س نة1، الثقافة العربية وعرص املعلومات، الكوتيا كتاب املعرفة، طعيل نبيل -65

 1اجلزائر ط, حتليل اخلطاب املرسيح يف ضوء النظرية التداولية منشورات االإختالف , معر بلخري -66

2113 . 

، 1الالكرتونية والورقية، دراسة مقارنة يف مفهوم والسامت ال ساس ية، ط، الصحيفة الغريب سعيد -67

 .2111ادلار املرصية اللبنانية : القاهرة
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 1ط, دار هومة اجلزائر ,بعض تطبيقاهتا التقنية , تكنولوجيا االإعالم و االإتصال اجلديدة, فضيل دليو -68

 ,2114 

دراك اللون والشلك, قامس حسني صاحل -69 الثانية ,ط , ات دار عالء ادلينمنشور, س يكولوجية اإ

 2111دمشق سوراي 

ال وىل دمشق , ط, منشورات دار عالء ادلين, يف س يكولوجية الفن التشكييل, قامس حسني صاحل -71

 2116سوراي 

دار : ، البحث العلمي واس تخدام مصادر املعلومات التقليدية والالكرتونية، ال ردنقندليجي عامر -71

 .2117والتوزيع اليازوري العلمية للنرش 

 1ط, الاردن , عامل الكتب احلديث , خطاب الصورة االتصايل  وهذاين العوملة ,  اكظم مؤنس -72

2118  

 .1985، 1، تأ ثري وسائل االتصال، القاهرة، دار الفكر العريب، طالاكمل فرح -73

، ، تأ ويل الثقافات، ترمجة محمد بدوي بدمع من مؤسسة محمد بن راشد آ ل مكتوملكيفورد غريتز -74

 (.مركز دراسات الوحدة العربية)، بريوت، لبنان 2119الطبعة ال وىل 

، تكنولوجيا االتصال، اخملاطر والتحدايت والتأ ثريات الاجامتعية، القاهرة، اللبان رشيف درويش -75

 .2111، 1ادلار املرصية اللبنانية، ط

الس ياس ية والاجامتعية ، تكنولوجيا االتصال، قضااي معارصة، التأ ثريات اللبان رشيف درويش -76

 .2113لتكنولوجيا االتصال، القاهرة، املدينة برس، 

 .2117؛ اجلزائر دار هومة، 1، واالتصال الرمقية، طاالإعالم، وسائل لعقاب محمد -77

 2119دار آ سامة للنرش و التوزيع ال ردن بدون طبعة , االإعالم الصحفي , لؤي خليل -78
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، القاهرة، دون ((الشخصية ونظم املعلومات))املعارص ، تكنولوجيات االتصال محمد ابراهمي البطل -79

 .2111دار النرش ط 

، مفاهمي عمل الاجامتع الثقايف ومصطلحاته، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، محمد السويدي -81

 .1991الطبعة ال وىل 

, تكنو لوجيا االتصال يف اخلدمة الاجامتعية املكتب اجلامعي للحديث ,  محمد س يد فهمي -81

 2111, ط .سكندرية مرص دالا

, 1ط, حتليل اخلطاب ال طر النظرية  و الامنذج التطبيقية ادلار املرصية اللبنانية , محمد شومال -82

2117. 

طار اجلزائر عامصة الثقافة العربية صاحل اجلابريمحمد  -83 ، التواصل الثقايف بني اجلزائر وتونس، طبع يف اإ

 .2117؛ دار احلمكة، 2117

  2117,القاهرة عامل الكتب ط  1االإتصال و االإعالم عىل ش بكة ال نرتنت ط ,محمد عبد امحليد  -84

 .1999دار املعرفة اجلامعية، : ، س يكولوجية العالقات الاجامتعية، ال سكندريةمحمد معر ماهر -85

قرتاابت نظرية من آ نواع الصحفية  ,نرص ادلين لعيايض  -86  1999 1ديوان املطبوعات اجلامعية ط, اإ

الشارقة دار الثقافة  1ط" عتبات التأ ويل" االإتصال و االإعالم و الثقافة , نرص ادلين لعيايض -87

  2115.حكومة الشارقة . واالإعالم 

 

 :وادلورايتاجملالت-3

والتلفزيون , و السيامن,مقاالت حول عالقة املتلقي ابملرسح , س مييائيات الصورة ,  بغداد بلية -1

 2118,  1ط , وهران, منشورات دار ال ديب  السانيا
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، جمةل حممكة ومفهرسة، تصدر عن جامعة ابيج خمتار، عنابة، اجلزائر، التواصل يف اللغات وال داب -2

 .2114، مارس37عدد

 –املركز الثقايف العريب ( النقد والفن حتوالت القمي وال ساليب والروح) ، غواية الصورةزينات بيطار -3

 .بريوت

عالمية واالتصالية، يصدرها خمب االتصال الصور واالتصال -4 ، جمةل علمية حممكة تعىن ابدلراسات لالإ

اير فب  4و 3اجلزائر، العددين  -آ محد بن بةل 1امجلاهريي وس مييولوجية ال نظمة البرصية، جامعة وهران 

2113. 

, ترمجة آ محد املأ مون جمةل درامية آ دبية لسانية , املصطلح و املوضوع, التأ ثري والتلقي ,  غوتية غرمي -5

 1992, املغرب,  17العدد

, 16العدد , القاهرة, جمةل ال ديب املعارص , ترمجة جابر عصفور , الصورة الفنية , نورمان,فريدمان  -6

1976 

ة حممكة تصدرها آ اكدميية الفنون مطابع جملس ال عىل لل اثر العدد صيف جمةل الفن املعارص، جمةل علمي -7

2111. 

منشورات خمتب , جمةل التواصل , التواصل اللغويبني املقتضيات اللسانية و املعرفية , مصطفى بوعناين -8

 2111, فاس املغرب, العلوم املعرفية جامعة طاهر املهراز 

جمةل تصدر عن مؤمتر فيال , ة العدوان االإرسائييل عىل لبنان اس تخدام الصورة يف تغطي ,مىن عبد هللا -9

 .2118ال ردن , دار جمدالوي للنرش, ديلفيا ادلويل يف االإعالم و االإتصال
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 :آ طروحات ادلكتوراه6-
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مبنطقة البليدة، آ طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دوةل يف علوم االإعالم واالتصال، جامعة اجلزائر 

2115 ،2116. 

ل حباث امجلهور ، املنطلقات النظرية واملهنجية دلراسات التلقي، دراسة نقدية حتليلية اتس ية عيل -2

-2115جامعة اجلزائر : ابجلزائر، آ طروحة لنيل شهادة دكتوراه دوةل يف علوم االإعالم واالتصال

2116. 
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خراج الصفحة الاوىل للجريدة وعالقهتا بفعل القراءة  :  حمفوظ آ مينة -4 توظيف العنارصالتيبوغرافية يف اإ

دراسة ميدانية عىل مجهور القراء و اخملرجني الصحفيني ابجلرائد اليومية  الرشوق اليويم ـاخلب ـ 

 2116/2117و االإتصال ـ جامعة مس تغامن الهناراجلديد نيل آ طروحة دكتوراه فيعلوم االإعالم 

اخلطاب التشكييل املعارص يف اجلزائر من خالل آ عامل الفنان التشكييل ـ مقدس : مقدس حفيظة -5

جامعة تلمسان ,نور ادلين آ طروحة دكتوراه نظام آ ملدي يف ادلراسات الفنون التشكيلية

2117/2118 

 :رسائل املاجس تري-7

الالكرتونية يف اجلزائريني حتدى الواقع والتطلع حنو املس تقبل مذكرة لنيل ، الصحافة بلعاليا ميينة -1

 .2116شهادة املاجس تري يف علوم االإعالم، واالتصال، جامعة اجلزائر 

، امجلهور املتفاعل يف الصحافة الالكرتونية دراسة اس تكشافية لعينة من القراء املتفاعلني بوفالقة كرمية -2

زائرية، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري يف علوم االإعالم واالتصال، جامعة يف الصحافة الالكرتونية اجل

 .2111، 2119اجلزائر 

، واقع ممارسة االتصال يف املنشأ ة اجلزائرية، رساةل ماجس تري يف تس يري املؤسسات دليةل براكن -3

 .2116-2115الصناعية، قسم علوم التسري، جامعة بسكرة، 

اجلزائرية يف ظل ثورة املعلوماتية، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري يف ، آ داء الادارة مسرية طراد خوجة -4

 .2115-2114عمل الاجامتع لبنية املوارد البرشية، قسم عمل الاجامتع، جامعة قس نطينة، 

س مييولوجيا اللون يف التشكيل الاساليم  املمنامنت عىل مقامات احلريري منوذجا , مغيش بن معر -5

 .ختصص الفنون جامعة آ يب بكر بلقايد تلمسان,الثقافة الشعبية قسم , رساةل ماجس تري
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 :القواميساملعامج و 8-
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Introduction 

The study of Media and communication in Contemporary Art is the most 

advanced technology in the world of communication. In other words, 

communication between nations, and openness to individuals and groups for the 

need to employ all means, modern and advanced techniques, which have 

become an urgent necessity in our present life. In terms of dissemination of 

information around the world that made everything difficult to access and not 

easy to manage for information arrived quickly and without effort. 

 

Despite the distance between countries and continents, the world nowadays is a 

small village where data and ideas are collected by modern means such as 

computers, the Internet, electronic cards and smart phones, to enable cultures to 

interact as we are currently in the midst of these complexities .The present study 

aims the highlight the subject of electronic press through the (website) in 

addition to the transfer of news in a technical way across the modern means we 

mentioned previously. 

 

Our research seeks to foster the role of the mutual link with oneanother, give 

and take, because it is the best way to develop the press in the field of scientific 

and technical research. One of the technical tools employed by the media is the 

caricature and its impact on public opinion, which makes it an effective media 

tool. It conveys divergent views in order to stimulate andimpact it. 

 

 

2 Statement of the Problem:  

Art is an ancient, modern practice simultaneously and has social, cultural, 

economic and political dimensions... 
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What is more important at the moment is that it has become a form of self-

expression for individuals and groups, even for states struggling to prove 

themselves. 

Modern communication tools, such as electronic journalism, have allowed art to: 

First of all, adapt to our changing world and even twinkle as a clear expression 

and message, and thereby the desire to be exposed to the question of the study 

and control of art, based on the reality of our country and the rest of the world, 

in order to make up for what can be overcome, the ego in an unlimited world, 

and no identity to add to the reluctance of scholars on such thorny subjects, or 

not to enter the world at all . 

 

The relationship between art and contemporary media is determined by 

communication as a form of expression and harmony. We can then ask 

ourselves the following questions: 

What are the semiological connotations of the press art in Al-Djoumhouria and 

Al-Khabarnewspapers, and how is the process of communicating and reporting 

(news)? 

What is the relationship between contemporary art and the Media? 

 

3 - Hypotheses: 

With the above, the following hypotheses can be monitored: 

1. The relationship between the media and contemporary art "electronic press as 

a model" is complementary 

2 - There is no link between the media and contemporary art in Algeria "model 

of electronic press" 

3 - The relationship betweenthem is communication and separation at the same 

time 
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4 questions: 

- How does contemporary art affect the audience of electronic press? 

- What is the future of contemporary art through electronic press? 

- What is the nature of the communication between contemporary art and 

the target audience through the exhibition? 

 

5-Motives of the research : 

1 - objective motives: 

A few studies that dealt with the problem of linking contemporary art to media. 

The novelty of the subject by changing the contemporary art holder is in 

electronic newspapers. 

2- Personal motives: 

A  Talent, specialization , practice, and love of contemporary art. 

B -Interest in contemporary art technology, and its relevance to the fields of 

knowledge 

 

6 Importance of the study: 

The present study leads to pedagogical goals, where the components of the 

university (the student and the researcher) benefit from both fields 

(contemporary art and media) showing the importance and benefit of the two 

fields from each other where contemporary art has used the media to 

communicate with the artistic public, from the contemporary art of plastic) 

through the media types, namely caricatures, portraiture, advertising, and how to 

design newspapers "Journalistic directing" 

 

7- Data collection 

Collection of all caricatures and national newspapers, as the cartoons reflect the 

nature of the relationship between contemporary art and the media, 
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characterized by geographical proximity, easy access to sources and archives, 

field studies and interviews with media professionals and thematic interviews. 

 

8 Reasons for choosing  the topic and research perspectives: 

The choice of this topic is an attempt to keep abreast of the rapid development 

of information and communication technologies and to take advantage of its 

techniques for the benefit of the press, art and flair for aesthetical dissemination 

through the electronic press, the researcher's interest in documentary material 

and his sense of the problem in addition to  the role he plays in satisfying human 

curiosity to discover the world up tothe archives, through the memory of 

individuals and groups, but there is little talk of him in Algeria, and the purpose 

of research is to tackle the following models: 

- Caricatures and opinions on works of art ... " 

- Advertising (for a technical art exhibition - theater, film or musical comedy). 

- Fast industry of informal stars. 

- The importance of communication between the public and the artists. 

- Count the works of art, and unwilling to. 

- Receive as process, theories ... 

- The media and the problem of communication in contemporary art The 

experience of electronic journalism in Algeria. 

9. The research methodology we will follow in our research was based on 

1 The descriptive analytical approach of the theoretical aspect of the research 

2The  analytical symiological connotative approach of the  artistic work 

 

10. Difficulties likely to be encountered: 

- The lack of sources and references for communication in the field of 

contemporary art is negligible in Algerian libraries in the field of media and the 

problem of communication in contemporary art. 
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11. Sampling: 

In my study, I chose three cartoons drawings in three editions of the Al-

Djomhouriya newspaper and three cartoons of three issues of the daily Al-

Khabar because they are intentional samples, which allows us to achieve the 

same goals with other samples. 

Literature Review: 

I found a topic related to my research in the media and the issue of 

communication in contemporary art, but there are topics especially  the 

electronic in Magistère theses  as follows: 

- Algerian electronic press and reader trends as Public Survey Al-Chourouk 

Online  in module of Media public - Master of Arts in Communication and 

Information Sciences - Prepared by the graduate student Elham Bouthlegy 

2010/2011 University of Algiers 03-Faculty of Political Science and Media - 

Department of Media and Communication. 

 

Orientations of Media teachers in Algeria towards the technology of electronic 

publishing - Analytical descriptive study - 2011 - Specialization in public 

studies - Master's thesis in media sciences and communication  by Mohamed 

Amziane Berghul 2011-2012 - University of Algiers 03 - Faculty of Political 

Science and Media - Department of Media And Communication. 

 

Based on such problematic view, the title was formulated as follows: 

Media and the problem of communication in contemporary art - electronic 

journalism in Algeria - a model. 

In this context  , this present study was divided into an introduction, and four 

chapters fragmented in to three theoretical chapters and a practical chapter with 

a summary, appendixes, list of sources, references and indexation.  
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The first chapter examines Media and Communication as "studying the 

foundations and concepts" where we touch on the communication through the 

various functions performed by the language 

 

We demonstrate the various concepts of communication as we know the 

communication language and terminology, then the types of elements included 

in the communication process, after thiswe  dealwith Contemporary Media and 

its diversity and modernity as we talked about in addition to its characteristics 

and concepts. Also we discuss the semiotics of the plastic discourse in its 

semantic dimensions of the plastic image, as well as the principles of semiotics, 

analysis of the structural discourse and its multiple meanings. 

We then discuss the concept of plastic discourse and its semiotic tendencies in 

its relations with George Mounin's "communication and creativity". The 

linguistic message in its plastic form, its multiple functions and its reading levels 

shows the level of conception and the symbolism. In this chapter, we also tackle 

the Algerian electronic press, the print media in terms of linguistic definition 

and terminology, then we put emphasis on the types of newspapers in their 

characteristics, their stylistic features and their deficiencies and inadequacies, 

then we highlight the "public" addressee in its  artistic works and how he 

interacts with them shedding the light on the theory of media dependency in its 

stages and concepts. 

 

The second chapter deals with the speech of the artistic media 

 We demonstrate the Modern Art concepts, the relationship of the Media 

to the Plastic Art, the types of modern media, the relation between the art of 

Journalism and its functions, then we  talk about the art of caricature in terms of 

concepts and functions, including the picture as a pattern of artistic 
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communication as almost an art independent of the rest of the arts based on 

drawings and colors, and the problems raised in this context as follows: 

What is the message of the cartoon, and its recreational functions in the form of 

writings through the press columns? 

What is the relationship of caricature to the opening articles, newspaper 

exhibitions via audiovisual media "electronic carrier", and how the ways to 

accomplish cartoons, and published in newspapers, and then the art of 

journalism and its relationship to plastic art. 

Concerning the third chapter, the communication system of the artistic image, its 

concept, means of achievement, and its functions, the pillars of communication 

of the artistic image, based on linguistic communication, audio-visual 

communication and then artistic communication of the image. 

One of the pillars of this communication is the artistic trait, the cognitive 

perception of the recipient through what is presented to the receiver, and through 

his production because of certain signs and gestures of the image, all depending 

on the cultural framework (socioculturalreference), its relation to society, its 

culture and its future visions. 

I  also talked about the animation and its relation to the concept of cinematic 

discourse, language and terminology, dialogue language, creative process and 

then realism in cinematic discourse, its forms, scenario or cinematic text in 

speech. 

The literary discourse in Algeria, and the criteria for receiving in artistic 

performances, including artistic flair, aesthetic judgment, and prospects. 

The fourth chapter and the last - the practical part / the semiological analysis 

(the significance) of the paintings - the sample / Al Djoumhouria and Al Khabar 

daily newspapers "the caricature" with a brief description of these two daily 

papers  with an interview in the Al Djoumhourianewspaper as the "National 

Public Journal" 
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2 - Charter of the daily newspaper  Al-Khabar 

After the sample selection process, westudied the semimology and thenstarted 

the process of caricature analysis showing the caricature of the study prepared , 

a semantic and descriptive semantic analysis followed by the descriptive level so 

that the study is the plastic message of this image and what is the carrier put  on 

the page "image location, the paper support of the newspaper, the frame and the 

limited image of the caricature physically with a scale frame, frame the image 

from the view angle, choose the purpose of the study, then editing and output on 

the paper after this the shapes from which  the  circular and parallel lines , and 

the colors and lighting ,then comes the iconic message, which depends on the 

iconic functions followed by the significances in the first level and the design in 

the second level and then comes the message of the form and the descriptive 

description of the caricature, then the level of inclusion, ie the publication of the 

image and how to analyze and study the meaning of an in-depth study of the 

subject on caricature. 

 

The above difficulties we faced during the research were the most important 

onesas the lack of scientific material in the field of Contemporary Art 

"Caricature" in the practical phase, in addition to the lack of studies of this 

subject 

 

In conclusion, I do not pretend to have realized the full extent of the subject, but 

I hope that I have achieved some points. I have opened fields for other studies in 

the field of media and its relation with Contemporary Art.  
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Conclusion 

Media and contemporary art have an integral relationship. The public's interest 

in browsing newspapers has contributed to the creation of continuous 

communication. The main hypothesis of the researchsuggests that the media and 

communication in contemporary art and electronic pressshare great aesthetic 

values, and the journalist from the provision of editorial materials through the 

mass media should provide readers with with clear , understandable , attractive 

and interesting sentenceto ensure an easy accessibility.  

 

The research concluded with the following results: 

- First: The image in the technical presentation of rich techniques and 

philosophical carrying modes or vocabulary or expressive symbols, in order to 

realize the vision of the result of the artistic presentations, the image in the 

technical presentation goes through multiple stages of awareness to reach the 

reader. 

Second, the image is an open and rich space, where it constitutes an optical 

reference system based on harmony, adaptation dynamics, between the 

underground and the apparent, as well as the strategy of magnification and 

climbing, and the duality of light and darkness is an active language that 

depends on various formulations. And meaning 

Thirdly, the caricature and its composition make it an effective and weighty 

media, because it conveys the different views that it tries to make the audience 

aware of, and to clarify the situation and reveal the secrets that are not visible to 

the public. Despite its comic and humorous character, It carries serious and 

serious issues at the same time. 

In our study we have relied on models of caricatures of some of the specialized 

artists, including Ayub, Baki, Ghalem, and others. They are the newspaper 

editors from the republic and the daily news. They re-photographed the reality 
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by using the caricature, The study contained the axes and elements of reality that 

exist in Algerian society. 

Fourth: The cartoon image in the press highlighted a set of national values that 

must be given by the receiving public "Algerian citizen" 

 

And this is either clearly defined and the phenomenon or the use of implicit 

alternatives suggest that in the light of what we have conducted a semantic 

analysis of some models of the republican newspapers and daily news we have 

seen that the Algerian state is doing everything in its power to consolidate and 

instill the values of citizenship in the Algerian individual using the art of 

caricature . 

Fifth, dealing with the analyticalsemimologicalapproach, althoughit is difficult 

to get into the world of concepts, its treatment requires the researcher to know 

its principles and terminology - it is a fertile field and extrapolation, especially 

the questions we raised in the problematic and the analytical meaning of 

caricatures through our readings of the republican newspapers And news and 

read as it is said, but we seek to develop qualitative and specific awareness and 

that the results we have obtained, and conclusions are only a reading brought us 

the principles of the methodology and the mechanisms of the procedural that we 

have worked in the scope and other readings adopted 

This research would not be accomplishedwithout  the help of God and  my 

supervisor professor Belbachir Abdul Razzaq, who  guidedme and corrected the 

concepts related to the analytical and theoretical studies in the applied and 

theoretical aspects along my research. 

I also thank the members of the board of jury who accepted to read and will 

examine my research study andthose who contributed in accomplishing it . 
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- Abstract: 

 The subject of the researchCalled "The problematic of information and the 

communication in Modern Art / electronic journalism in Algeria as an example"revolves 

aroundthe main problem represented in the role that the artistic picture”image” plays in 

connecting the bridges of communication between the image owner and the large  audience. 

through the action of influencing and being influenced emerges a discussion (debate) between 

trainers that makes one influencing the other and finally some aspects of the former on the 

other  and vice versa. So that the result is to make the receiver understands the subject of the 

“image” and grasps its iconic view. As long is this understanding is in the basis a personal 

understanding, we find Ourselves with multiple Views describing it as Artistic traces opened 

on many fields. On the practical aspect, the start is from a caricaturist image of “el 

Djoumhouria“and “el khaber” as asupport to examine the part to result in the end in 

Understanding the message of Information and Communication in its global and particular 

form. 

-Keywords: 
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Résumé : 

Le sujet  de  recherche s’intitulé « L’information et  la problématique de la 

communication dans l’art moderne / la presse électronique en Algérie  comme modèle. Dans 

ce cadre nous traitons la problématique  fondamentale qui consiste en  le rôle que joue 

l’image artistique dans l’établissement de relations  (ou liens)  de communication entre celui 

qui  produit l’image relativement au large publique. Pour que,   à travers l’opération 

d’influer et d’être influencé découle  une relation  interactive entre les différents participants. 

Cette relation fait en sorte que l’un influe sur l’autre et de ce fait certaines caractéristiques 

de l’un apparaissent dans l’autre et inversement.  Ceci a pour  finalité  l’assimilation  du 

sujet de l’image par le récepteur qui arrive à  percevoir sa vision iconique. Comme cette 

perception est par nature subjective, alors nous nous retrouvons devant une multitude de 

lectures ouvertes sur divers domaines. 

Cependant, d’un point de vue pratique nous partons à partir de caricatures de  deux journaux 

« El djamhouria » et « El khaber » comme support d’étude de ce sujet, afin  de  comprendre 

le message de l’information et de la communication sous ses deux aspects : l’aspect  global 

ainsi que le partiel. 
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