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مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في إدارة الأعمال الفنية 

 والثقافية 

 

 

         : ةإشراف الأستاذ                                            : الطالبة إعداد  من    

 

 د. قجال نادية              بلخير فتيحة                              

 

 ة المناقشةلجن

 كمال عبد الإله رئيسا.أ 

 قجال نادية مشرفا ومقررا.د 

 نورالدين معروف عضوا مناقشا .أ
 

 

 في الجزائر  والثقافة  الفنتسويق واستثمار 

 -الواقع واآلفاق  -

 معهد اآلداب و اللغات     

 ميدان : األدب  اللغات االجنبية    

 وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي
 –مستغامن  –ة عبد احلميد بن ابديس جامع

 كلية األدب العريب والفنون
 الفنون البصريةقسم 

  ثقافية الفنية و العمال ختصص إدارة األ
 
  



 

 

 

 



 اإلهداء

 

 الحمد هلل الذي أنار لي طريقي وكان لي خير عون

 الحمد هلل السميع العليم ذي العزة والفضل العظيم

 والصالة والسالم على الحبيب المصطفى خير األنبياء والمرسلين

إلى من وضع المولى عزوجل الجنة تحت قدميها ووقرها في كتابه 

 العزيز...نور عيني أمي الحبيبة.

تشققت يداه في سبيل رعايتنا ...قرة عيني أبي العزيز.إلى من   

أنفال زينب  إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي

  وجمانة واسماعيل

العزيزات صديقاتيبالحب والعطاء  إلى من تحلين بالصدق واإلخاء وتميزن  

 إلى كل العائلة الكريمة

ني بالعلم والمعرفة والتقدير والنصيحة إلى أهل الفضل علي الذين غمرو

 والتوجيه واإلرشاد ....أساتذتي األفاضل

من المولى عزوجل أن ينير دربي  العمل المتواضع إلى الجمبع راجية أهدي هذا

بالعلم والمعرفة وأن يوفقني لما فية خير وبركة.   

 

بلخير فتيحة        



 

 شكر و عرفان

أشكر هللا العلي القدير الذي أنعم علينا بنعمة العقل و الدين ، 

سم هللا الرحمن الرحيم : سبحانه في محكم التنزيل ، بعد ب القائل

 " و فوق كل ذي علم عليم "

 76صدق هللا العظيم ، سورة يوسف اآلية 

معروفا من صنع إليكم و قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : " 

له حتى تروا أنكم  ادعون لم تجدوا ما تكافئونه به فافكافئوه ، فإ

 كافأتموه "رواه أبو داوود

بالجميل إلى من وجد فيها مثال  أتقدم بشكري الجزيل و اعترافي

نا تعلم من منابعه ، أستاذالمشرف الحريص على انتقاء ال

ندعو لها أن يكون هللا قد  ، قجال نادية "  ة الدكتورة المشرف

 ها قبل رضاهم.رضي هللا عنالوالدين و برضا اأمنّه

لجنة إلى أساتذتنا األفاضل أعضاء  الجزيل تقدم بالشكركما أ

عناء  القراءة والتنقيح المناقشة على   

يد العون من قريب أو  ر و تقدير منّا إلى كل من مّد ليكلمات شك

 دعاء. بعيد و لو بنصيحة، كلمة طيبة أو

 



 المقدمة :
 

 أ
 

 الذي إن الـثقافة والفن هي نبــع الحضارة وقياس لتطور الشعوب، فهي الغذاء الروحي   

 فيه وجهها نحو طريق االستمرارية والنجاح. ومما ال يختلففي يسري في وجدان المجتمعات

 كنولوجياتالت اثنان هو تلك القفزة النوعية التي عرفها العالم في مجال التطور، فبقدر ما قدمت

 فكارسائغة أل الحديثة للفرد من رفاهية بقدر ما تركته يعيش فراغا روحيا وفكريا ولقمة

ن عا عومعتقدات بعيدة عما ورثه عن أسالفه من خصوصيات، هذه األخيرة هي التي تميز مجتم

على  التي تحافـظ للمجتمع لتفكير في السبلا آخر وتبني له حضارة، لذا بات من الضروري

 مهمة الفن. يـه روح االنتماء بعيدا عن الماديات وهنـا تكمنهويته وتـزرع ف

ـب ة يجفلم تعد الفنون مجرد أشكال وألوان وجداريات، ٕـوانما أصبحـت نصوصا ورموزا مشفر

ـ ؤسساتتطويرها وفق متفكيكها وفهم مقاصدها ودالالتها فأمسى الواجب التفكير في آليـات 

 ورهاـع من خالل الوقـوف عنـد  متطلبات جمهـبـاثقافية ـتحويها هذه المؤسسات دورها ن

ي راعـوجـلب المنصرفين عنها، فهي التي نجـدها وراء المنتجات الفنية، فتخطط وتبرمج وت

 نظام السوق. أذواق مـتـلقيها، كما تضــع سياسات للعمل الثقافي وفق متطلبات

ءات في الفضا تقوم بـه هذهإن تركيزنا على المؤسسات الثقافية نابع أساسا من الدور الذي 

ؤرخ في  المشترك الم العمل الثقافي، فعلى الرغم من التشريعات القانونية كالقرار الوزاري

هـما القطاع النسبي الذي شهد المتضمن التنظيم الداخلي لدور الثقافة، االنفتاح2002يناير  07

سات ال زال يطرح أداء هذه المؤس أن الـثقافي، وكذا االهتمام الذي توليه له الوزارة الوصية، إال

 أكثر من تساؤل.

الرتقاء ا نيةلقد كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن الثقافة وعن االستثمار الثقافي، وعن إمكا

نظمت والمؤتمرات،  بالمؤسسة الثقافية إلى مصف المؤسسة االقتصادية، كما عقدت العديد من

خول الثقافة التي تمكن د ، للبحث في السبل الكفيلةالكثير من الملتقيات داخل الجزائر وخارجها

ائر على غرار تعرضت لها الجز عالم االقتصاد، ولقد أتى هذا التوجه نتيجة األزمة المالية التي

ديدة للدخل والتي تطلبت إيجاد مصادر ج دول العالم، جراء االنخفاض المفاجئ ألسعار البترول،

يه تقبل هذه واقع المؤسسة الثقافية في الجزائر، يصعب علإن الناظر ل تدعم الخزينة العمومية.

ة، والبعض يراها من باب المستحيالت، لذا، جاء موضوع بحثنا ليدرس القضي الفكرة، بل

 دخول عالموربحية لفكرة االستثمار الثقافي الغير مدى تقبل هذه المؤسسة الثقافية  وينظر في

 لتقدم هادماتختؤهلها لذلك، بالنظر في كيفية تكييف  السوق، وكذا البحث في السبل الكفيلة التي

تتحقق بذلك ف جودة عالية، وتحويل الوافدين عليها من مجرد زوار إلى زبائن، منتوجا ثقافيا ذا

 فكرة قانون العرض والطلب .

 ومن هنا نثير اإلشكالية التالية:

 ؟إثرائه  في سات الثقافيةمؤسفي الجزائر ؟ وما دور ال ما هو واقع االستثمار في الفن والثقافة

 السوق الفني في الجزائر ؟  كيف هو  -

 ماهو دور المؤسسات الفنية الثقافية في تبلور الوعي الفني لدى المتلقي وتنمية -

 ذوقه الفني وثقافته البصرية؟

 هل يمكن للمؤسسة الثقافية الجزائرية أن تحسن أداءها الثقافي في نظام السوق؟-

 فرضيات البحث :

 ة.االستثماري تحديد اإلجراءات التي تعتمد عليها المؤسسة الثقافية في ولوج السوق -

 اإلدارة تتحجج بالقيود القانونية لولوج نظام السوق واالستثمار الثقافي-

 .المؤسسات الثقافية تزخر بإمكانات هائلة لولوج السوق االستثمارية

 أسباب إختيار الموضوع :



 المقدمة :
 

 ب
 

 ـجةلم يـأت بمحض الصـدفة ٕ وال من باب الفضول وانـما هو نـتيإن اختيارنا للموضوع 

لواجب ا في المجال، بات من موضوعية وأخرى ذاتية؛ وباعتباري باحثًة قناعات غذتها أسباب

فضاء ٕ  منها ً  تـجعل التفكير في عصرنة هذه المؤسسات والنظر بعين الجدية في اآلليات التي

قافي المليء الزخم الث داة لترسيخ العادات والقيم في خضم هذاليس فقط للترفيه وانما بمثابة أ

وتقدم  عن الزيغ واالنحراف، بالتناقضات، فتصبح بذلك منارة تستقطب عقول الشباب وتبعدهم

من  ع هذاالتغيرات الحاصلة في المجتم لهم برامج راقية تلبي جل تطلعاتهم، وتكون في مستوى

 .جهة

 الفضاءات الثقافية لتصبح قطاعا منتجا، تدعم نفسهاومن جهة أخرى، استغالل هذه 

 .وتساهم بفعالية في دعم االقتصاد الوطني، شأنها شأن المؤسسات االقتصادية األخرى

افية الثق ارةاإلدولعله من األسباب الذاتية لهذا االختيار، الرغبة الجادة في التغيير، والخروج ب

ة بالمرون اقتصادي ّ تفاعلي إبداعي يتميزالمحلية من جو روتيني آلي، إلى جو ثقافي 

 .واالنضباط واالنفتاح وكذا االستثمار

 خطة البحث:

ناولت يث تح التسوبق الفني والثقافي  قمت بتقسيم المذكرة إلى فصلين تناولت في الفصل األول

تعريف  و        تعريف التسويق   تضمنو  والثقافي  في  المبحث األول : ماهية التسويق الفني

 وتعريف المنتج الفني و تسليع الثقافة والفنون   تسويق الفنون

ه  إلى وتطرقت من خالل .أما المبحث الثاني : فجاء تحت عنوان الفن وعناصر المنتج الفني

 وأنواع الفنون.  والفنان الفن و الفنون وطبيعة الفن

ن  مبحثي وقسمته إلى لجزائرااستثمار وتمويل الفن والثقافة في الفصل الثاني يتحدث عن  أما

ميته االستثمار الفني والثقافي في الجزائر مجاالته أه :المبحث األول : جاء بعنوان  

لفن اقتصاد اويضم مطلبا حول : االستثمار الفني والثقافي وأخر حول : مجاالت   واستراتيجياته

 اتجياته ني وأهم استروالمطلب الثالث مخصص  ألهمية اإلستثمار الف : والثقافة في الجزائر

بحث ذا المهفي الجزائر وقد قسمت والفني  أما المبحث الثاني  فجاء بعنوان التمويل الثقافي 

 نتمويل الفنو والمطلب الثاني : والثقافي  :إلى مطلبين : المطلب األول : مفهوم التمويل الفني

 في الجزائر والثقافة 

 الدراسات السابقة:

ا عدهفي هذا البحث من دراسات سابقة تناولت المؤسسة الثقافية من ب   لقد تمت االستفادة

ى طرقت إلتاالجتماعي، وأبرزت العالقة بين الثقافة والتنمية من منظور اجتماعي، و  التنموي

م االعتماد للمتاحف ، وت المؤسسة الثقافية في ب عدها الثقافي من خالل إبراز الدور التثقيفي

 ها االقتصاديبعدو إبراز المؤسسة الثقافية بالنسبة للفرد والمجتمع،  أهميةعليها في التعريف ب

 واالستثماري.

 يءة فقرا -، كتاب مخلوف بوكروح، المؤسسة الثقافية في الجزائروتجدر اإلشارة أيضا إلى 

دءا ب الذي يستعرض فيه إشكالية المسرح والمجتمع 2013أداء المسارح العمومية جانفي   

شاريع الم يعة المسرح وأهميته االجتماعية، مرورا بموقع المؤسسة الثقافية فيبمفهوم وطب

ات المؤسس التنموية للمدينة، وصوالً إلى مسألتي التشريع والتمويل مع اإلشادة بأداء

 المسرحية ودورها الحيوي.



 المقدمة :
 

 ت
 

ة لثقافتسويق ا الذي يشرح فيه مبادئ 2011وكتاب كولبير فرانسوا، تسويق الثقافة والفنون 

لثقافي امن القطاع  والفنون ويضعها في إطار تحليلي بأسلوب واضح ومباشر مستعينا باألمثلة

تسويق لفهم نظريات ال كما يقدم لقرائه من المشتغلين في المجال الثقافي األسس الحاسمة

 .وممارساته في الوسط الثقافي

لطالبة داد االثقافية من إعومذكرة سوق الفن في الجزائر وهي دراسة  سابقة في إدارة اإلعمال 

 ل البكر لمجااميسوم عتيقة وإشراف الدكتورة المشرفة قجال نادية التي تعتبر لبنة قيمة في هذا 

 المناهج المعتمدة:

ج لمنهوتعتمد خطة البحث على المناهج التي حددتها طبيعة البحث وهي المنهج الوصفي وا  

 التحليلي والمنهج المقارن .

 صعوبات البحث : 

ضوع أهم الصعوبات التي واجهتنا في بحثا هي قلة المصادر والمراجع التي تتطرق إلى مو

 سوق الفن وأن الفن الجزائري مازال لم يأخذ نصيبه في مكتبتنا ، رغم وجود تخصصات

والذي  19رضته جائحة كوفيد ومعاهد أكاديمة للفنون ، زيادة على ذلك الوضع الصحي الذي ف

لذي ابحث ولكنه لم يكبح عزيمة إنهاء هذا الع المادة والبحث الميداني.عاق عملية جمقيد وأ

ل لمجاأرجو أن يكون عند حسن تطلع وثقة األستاذة المشرفة بي  وأن يكون إضافة في هذا ا

 البكر الذي يبقى حقال جديرا بدراسات  معمقة الحقة. 

 وهللا ولي التوفيق           
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 تمهيد:    

ن والناس تتداول منتجاتهاا ومنانوتاتها وتياايه  هاا وت ي هاا  و ا  امنذ قديم الزم    
وخال ا  و  الفنون من رسم وتلوين ونحت ومشغوالت م دنية وخشا ية وخز ياة ومل وساات

كاناات تااتم تمليااات ال يااء والشااران شااةنها شااةن  ييااة المنتجااات  وكاناات ال نيسااة وساال ة 
الحاااا م تمااانا الفناااانين مكا ااامت وو م اااالر مي وتاااة ميا اااى رسااام موا ااايء دينياااة تلاااا  
جاادران وساايك ال نااامس وو موا اايء و نيااة تلاا  حااوامة الينااور م اشاار   ومااء  هااور 
اللوحات المشدود  تل  إ ار والت  ت ّلق تل  الجدران ويمكن حملها ونيلهاا  ادو ال ياء 

محاالت متخنناة ل ياء التحاك واللوحاات  الحييي  لمر  واحد  وو تد  مرات و هور 
م هاو وول مان ساّ ر لوحاتا   يرجاء 6111-6161ُيذكر ون الفنان الهولندي رام رانات 

الف ااى لناااا ليون  وناااا رت تناادما ونشاااة افم را ورياااة الفرنسااية دتااام الفناااانين التاااة يريين 
المجتمااء  والحااراا الفناا  والفلسااف  وال يااا   فيماناا   يوتهااا الناتمااة  اا  تشااكيى ح ااار 

الفرنساا  تلاا  جميااء المسااتويات  و يهااا  هاارت   يااة  ريااة تيتناا  وهاام ا تمااال الفنيااة 
والمجوهرات والنفامس وتجلب من خالل االست مار نفامس المشاغوالت والتحاك واا اار 
من الدول الت  احتلوها  و    ري انياا اجتماء وناحاب محاالت  ياء اللوحاات والتحاك 

م الساااوت نااات  تنهاااا   ياااود تدشاااين و  ااار ناااالت  مااازاد  ااا  اليااارن الساااا ء تشااار لتن اااي
م ولهماااا  ااارود  ااا  تاااد  دول وشاااهدت 6411م وكريسااات  6411تالمياااة ساااو    تاااام 

 ت اتفا فيراداتها ونلت للمليارات خالل هذا ال يد 

مليااار  1 14تتساام سااوت الفاان  اا  حااد ذاتهااا  ةنهااا  ااخمة  حياا  تياادر  م لاار 
  وي لار م ادل النماو السانوي حالياا  ا  8662ام دوالر تل  مستوى ال الم    نهاية تا
 ااا  الماماااة  وساااة توق اااات ون يناااى حجااام  4ساااوت اللوحاااات وا تماااال الفنياااة نحاااو 

 مليار دوالر سنويا خالل السنوات المي لة  616إل   636السوت إل  ما  ين 
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وتهاايمن سااوت الواليااات المتحااد  تلاا  الجاازن ا   اار ماان تجااار  ا تمااال الفنيااة 
 اا  المامااة ماان م ي ااات اللوحااات وا تمااال الفنيااة  31م حياا  تحت اار نحااو حااول ال ااال

تالمياااا  وتناااام  دور ك اااار ا  رياااان الناااينيين  ااا  هاااذا المجاااال  إذ ونااا حت الناااين 
   المامة من السوت  لتناا س  اذلا وحاد و  ار ال لادان قادما  ا   88تهيمن حاليا تل  

    المامة  88ن هذا المجال وه  الممل ة المتحد  وت لر حنتها اا

وت اد سااوت اللوحاات وا تمااال الفنياة ماان وقاى ا سااوات التا  تتاادخى  يهاا الدولااة 
 تشاااري ات وقواتاااد من ماااة  لاااذا   نااا  مجاااال خناااب لغساااى ا ماااوال   السااارية تننااار 
وساس     تاالم الفان    ادم ال شاك تان الهوياة يحما  الخنوناية  وي اف  المزياد 

 هذه الم امالت من الغموه وقد ير ء    قيمة م ى 
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 الفني . المبحث األول : ماهية التسويق

وهااو ماان ووامااى ال تاااب  اا  افدار  ون الهااد  ماان وي Peter Drukerي َت اار 
إر ان م الب المستهلا  وون هذا الهد  ياةت  مان خاارل المشارود نفسا   مشرود هو

للمجتمااء يااددي دورا ذلااا ون المشاارود مااا هااو إال جهااازا  المجتمااء  وهااو يكماان  اا 
 ةنا  لايس هنااا إال ت رياك واحاد ناحيا للهاد  Drukerويدكاد  .وو يفة    خدمتا 

  1.تميى وو زبون  مشرود وهو خلق من وي

 ومن هنا ت هر ا همية الت  يحتلها التسويق 

 التسويق المطلب األول : مفهوم

ا نشاا ة التاا  ي اار  سااتانتون التسااويق  ةناا ت ن ااام مت امااى تتفاتااى  ياا  مجموتااة ماان 
لء والخاااااادمات للمسااااااتهل ين الحاااااااليين ت مااااااى  هااااااد  تخ ااااااية وتساااااا ير وتااااااروي  الساااااا

 ."2والمرتي ين

يشاااااير الت رياااااك إلااااا  السياساااااات التساااااوييية التااااا   تفاتلهاااااا وت املهاااااا تتحياااااق وهااااادا  
كماااااا يشاااااير الت رياااااك إلااااا  وهااااام تننااااار  ااااا  النشاااااا  التساااااويي  وال وهاااااو  المدسساااااة 
 .المستهلا

التسااويق  ةناا  تنشااا  ا  ااراد الموجاا  Duboisو Kotlerماان جهتهمااا ي اار  كااى ماان 
 ."3إش اد الحاجات والرغ ات من خالل تملية الم ادلة إل 

                                                           
 5ص 2001نالح الشنوان   افدار  التسوييية الحدي ة  مدسسة ش اب الجام ة   افسكندرية    1
 25ص 1995محمد س يد ت د الفتاح   التسويق   المكتب ال رب  الحدي   ال   ة الخامسة  افسكندرية   2 

3 Kotler. P et autres ,Marketing management, edition Publi -union , 10eme edition., 
Paris ,1997, p 40 
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 ي ين ت رياك كاوتلر ون النشاا  التساويي  هاو نشاا   شاري إجتماات  يياوم تلا  إشا اد
  وهو ماا يج لا  الحاجة وال يكتف   ذلا  ى ي ح     رغ ات الفرد وي مى تل  تل يتها

يياااااوم تلااااا  ال حااااا  وافستيناااااان الااااادامم والمساااااتمر  الماااااا ون هاااااذه الحاجاااااات  نشاااااا 
 .والت ور  و التال   هو ي ح  تن خلق الييمة والرغ ات تتميز  التغير

 تسويق الفنون   تعريف  -2

تخ اء ليااانون السااوت  تحوياى كااى  يا اة  كريااة او نشااا  الا  ساال ة تجارياة  لهااا قيمااة 
 االستهال    وتهد  ال  النف ية والربا المادي 

 تعريف المنتج الفني -3

 ييند  االمنت   ا  مفهوما  ال ايق كاى شا ن ماادي  وو لا  خناامص مادياة ياتم  ي ا 
 وقاااد يكاااونتوي شااا ن ياااتم تر ااا  للساااوت  غاااره جاااذب 4إلااا  المشاااتري  ااا  الساااوتت 

  5حاجة ورغ ة م ينةتوو اال تساب وو االستخدام وو االستهالا فش اد  االنت اه 

 هاااو كاااى شااا ن ماااادي-و ااا  إ اااار تلااام التساااويق-تإال ون المنااات   ااا  مفهومااا  الواساااء
ملمااوس وو غياار ملمااوس  يتلياااه الفاارد ماان خااالل تمليااات الت ااادل   م ناا  ون المناات  

تان حزماة مان الخناامص ملموسااة وغيار ملموساة تن اوي تلا   واماد وو منااا ء  ت اار 
  6واجتماتية ونفسيةت و يفية

 المنت  تل  ون  وي ش ن يمكان تيديما  للساوت  غارهPhilip Kothlerتويرى كوتلر 
 االسااتهالا وو االسااتخدام وو الحياااز  وو افشاا اد لحاجااة م ينااة وهااو  ااذلا يشاامى تلاا 

                                                           
 638مليحة يزيد  ونول و نول التسويق  المرجء السا ق  ص   4
 زكريا وحمد تزام وآخرون  م ادئ التسويق الحدي   ين الن رية والت  يق  تمان  دار المسير  للنشار والتوزياء  5
  33  ص  8662   6 
 638   صالسا قمليحة يزيد  المرجء  6
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ا شاايان الماديااة والخاادمات غياار الماديااة وا شااخاص وا مااا ن والمن مااات  وا  كااار  
موتاااة مااان الخناااامص م اااى الحجااام  السااا ر مفااارد المنااات  هااا  وحاااد  ممياااز   مج وون

  7المادي  واللون وال  م وغيرهات والم هر

منالحة  إن ا شيان الت  يتم تر ها    الساوت ال تنالا ون ت اون منتجاا إال  وجاود
 الاات  مت ادلااة يتحنااى  يهااا ال ااامء تلاا   وامااد ماديااة وو م نويااة ميا ااى المنف ااة التاا 

 المستهلا 

وي ااا الفناا   وذلااا لمااا تحملاا  ماان مواناافات تدهلهااا ون يتسااء مفهااوم المناات  ليشاامى 
 كذلا   ما تمت ال رهنة تلي  سا يا ين  ق وي ا تل  المنت  الفن  مء قليى مان ت ون 

 الخنونية   ا شيان الت  يتم تر ها  ا  الساوت  وكاذا ا ماور التا  ذكرهاا كاوتلر 
 ين غ  ون ت ون ذات  ا ء  ن  

 والفنون  تسليع الثقافة المطلب الثاني :

ان زمااان الروسااامالية الم انااار  تنفاااتا  يااا  مجااااالت واسااا ة لتحوياااى الفااان الااا  منااادر 
م اااررات تساااويي  وتاااروي  ا كااااره  وا ساااان المحلياااة   ا  اااا  انتااااج  تااان  رياااق خلاااق

جدياد   وال حا  تان ناياغات  تالميا  ليكون قادرا تل  اختارات االخار وايجااد اساواقا
تلا  الت ياك ماء هاذا ال نار  وبهاذا اساتوجب ساتدتان تشكيلية مغاير  للساا ق وقاادر  

مفاااهيم  نيااة جديااد  تهجاار ن ريااات الفاان للفاان  والفاان للمجتمااء  وغيرهااا  للتوجاا  نحااو 
وايجاااد ن ريااات جديااد  تخاادم غاياتاا  وتنتماا  الاا  ن ريااة ت  اا   تااالم المااال واالقتناااد

 وت ليب الفنون  ا ولوية للسوت والنفء المادي  وتحتف   تسليء

يكن إت ان قيمة مادية لألتمال الفنية وليد هاذا ال نار   اى ان تالفناانين ال اارزون  لم
النه ة كانوا من ال  ياات الادنيا وو الوسا    وونا حوا  ا  وواخار      دايات تنر

                                                           
  633  ص  مليحة يزيد المرجء السا ق 7
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  كماا ذكار التاارين تان ال  يار 8ا رستيرا يينت  اليرن الخامس تشر  شكى متزايد من
ا مااوال تاان  ريااق  سااء تشاار  الااذين اتجهااوا لجناا ماان رجااال االتمااال  اا  الياارن التا

مل يااة االتمااال الفنيااة  وماان  اام تااداولها  اتت ارهااا تجااار  اساات مارية مربحااة لهاام  تحاات 
رتاياااااااااااة ال يا اااااااااااة والفناااااااااااون  حيااااااااااا  ت ااااااااااادا النااااااااااانات  ا لماااااااااااان      هااااااااااار  غ اااااااااااان
االتماال الفنياة   اشاترى مان اللوحاات   جماء HerrAhrens  )6263 -6226آهرنز

وم ااااال  ال ماااان روامااااء الفنااااانين الياااادام   كمااااا ان ك ااااار التجااااار والنااااناتيين الحدي ااااة
ح وب الادوان ( (  تاجر Hollowayو هولواي (    يء الحديد (  Bolckow ت ول و  
جم اااوا  اااروات  املاااة جاااران التناااا س  يماااا  (   و  ااار تااااجر ق ااان ( Mendelو منااادل 

قا لاة للتييايم  لت ون ال ياول الم دتاة   9 ينهم لر ء وس ار اللوحات الزيتية     ري انيات
المااادي وال يااء وماان  اام الت اااادل التجاااري  هااد  الااربا  وتليااا  ت ااد كمنتجااات لهااا قااايم 

 غاراه التجاار  والتوساء الروسامال   ويكاون الميادان ال ياا   شاان  شاان  مالية مساخر 
كانياااة وجااازن منااا   يفاااتا المجاااال اماااام إم  ااااق  المفاناااى تر ااا  للساااي ر  االقتناااادية

 التداول ومدشرا تل  االتجاه نحو تنر الت ادل واالستهالا

ان التغيارات المتالحياة السياساية واالقتناادية والفكريااة  ا  تشاكيالت المجتماء   تحاات 
لتاادخى  كااى  يلهااا وتناا ا ماان الميتنيااات ال مينااة لمال هااا  يمكناا   المجااال امااام ال يا ااة

تراجااء شااغك الرغ ااة  اا  امااتالا    ااد تاان  رييهااا تف يااى سااتراتيجية الت ااادل التجاااري 
الساالء  ا شاايان  لت ااون االتمااال الفنيااة  م ا ااة رناايد مااال  و يااا    تتوا ااق مااء قااانون 

والتسااليء  يتها اات تليهااا ونااحاب ردوس ا مااوال لفااتا خ ااو  إنتاجيااة ربحيااة جديااد   
االجتماتيااااة تحاااات مساااام  رتايااااة ال يا ااااة والفنااااون  وزياااااد   تسااااهم  اااا  ر ااااء مكااااانتهم

                                                           
8 Burke, Peter. The Italian Renaissance: Culture and Society in Italy Princeton: 
Princeton University Press, 1999, p271. 

  ت :  ايز الن اغ  المن مة ال ربية للترجمة   يروت   6243-6212هوبزباوم  إريا: تنر راس المال  9 
   114  ص  8662   6  



 والثقافي  الفصل األول :                                               التسويق الفني
 

8 
 

الا  سال ة قا لاة للت ااادل   تهم المالياة  اتت ارهاا   ااتة تازداد قيمتهاا   اد تحولهااارناد
او   ااد زوال رغ ااة امتال هااا  وقااد  وخااريمكاان التخلاا  تنهااا تنااد الحاجااة لشااران تمااى 

من  نان  حااالت الشاغك المساتهلا لذاتا   ا  اليارن  ار اا  نانًا ك يز توونوري  دو  ل كان
شاا ر  رغ اة جامحاة  اا  الحناول تلاا  ماا ال تملااا ت التاساء تشار   كاناات شخنايات 

الشخنيات  اليانون الشاهوان   ل نها تفيد الرغ ة  ي  ما ون تحنى تلي   وونذرت هذه
الونااول  الشاهير ل روسات الاذي ييااول إن الرغ اة  ا  شاخص تزيااد كلماا زادت نا و ة

  10الي ت

ه وسااايلة لتحيياااق ان تزاياااد االهتماااام مااان ق اااى رجاااال االتماااال  ااا  الميااادان ال ياااا    ّ اااد
المجال  الميا ى الجتذاب الفنانين ممن يمل ون روح المغاامر   ا   ورباح إ ا ية   سا

وايجاااااد وساااايلة للااااربا ت اااامن تااااداول  االتمااااال الحاااار   للاااادخول الاااا  المياااادان التجاااااري 
ا ربااح  االتمال الفنية وترويجها  وت وين موردا ماليا للفناان يمكان تان  رييا  تحيياق

والمحا  ااة تلا  مكانتاا  االجتماتيااة  حيا  يااذكر التاارين ان  رام راناات( كااان المادياة  
تااااره  وتاااااجر  نااااون  وميتنيااااًا  ورماااايس ا اديميااااة خانااااة قااااام  يهااااا  تناااااحب قاتااااة

االتماال والشادون المالياة   ا  حاين   تدريب مساتدي   ل نا  لام يكان ناجحاا  ا  مجاال
جيااد  ن لدياا  اسااتوديو( كااا Pieter Paulus Rubensان م انااره   يتاار روبنااز 

  11التن يم وش كة جيد  افدار  من رتا  االتمال ا غنيانت

 

                                                           
 ص  8662  6سينيت  ريتشارد:  يا ة الراسمالية الجديد   ت: ت د الرحمن وياس  دار الفارا    ل نان     10

646  
11 . Alpers, Svetlana: Rembrandt's Enterprise: The Studio and the Market, University 
of Chicago Press , 1984.  

نيال تن: هاجورت  جيب: إدار  الفن تل  نمة ال مى الحر  ت: ربيء وه ة  دار شرقيات للنشر والتوزيء   
 6.8661  
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 تسويق الثقافة والفنون في عصر ما بعد الحداثة :4-1

ان الااوت  الم كاار للمن اارين  هوركهااايم( و ادورنااو(  اا  مسااتي ى الفنااون  اا  المجتمااء 
الاا  التحااول  اا  اسااتخدام مناا لا نااناتة ال يا ااة   اا  إشااار   الروساامال  قااادهم الاا 

 اااا  المنتوجااااات النااااناتية   الساااايات ال يااااا   ليكااااون قااااا ال للتناااانيء كمااااا هااااو الحااااال
ومحاولااااة ترسااااين تلااااا المفاااااهيم لاااادى التلياااا  لي ااااارا افنجااااازات الفنيااااة التاااا  تخ ااااء 

افنتاااال واالساااتهالا  وتلااا  هاااذا ا سااااس يكاااون الهاااد  مااان السااالء ال يا ياااة  ل ملياااات
 ريااق المنتوجااات المناان ة التاا  تحااول الفاان  تها تاانانتااال حاجااات نفسااية يااتم اشاا ا

االساااتراتيجية سااااتدت  الااا    ااااتة شااا  ية رامجاااة  يحاااددها المجتماااء الروسااامال   هاااذه
تل  تحول الفن ال  دامار  االساتهالا التا  تارت ة  التينياة ال  م امون الفان  و التاال  

الياااادرات  هااااد  التركيااااز تلاااا  االساااات مار ال امااااى لالمكانااااات التينيااااة واسااااتخدام  يااااتم
الت  ترت ة ارت ا  و يق  شرو  االقتناد السال    االستهالا الواسء لل روات الجمالية

الااذين كااانوا تحاات حمايااة    ااد الفاان يمتلااا ناافة ال  اااتة  وذكاارو وي ااا ان الفنااانين
ميتناا  االتمااال الفنيااة حتاا  الياارن ال ااامن تشاار   ااانهم  الميا ااى كااانوا تحاات ونااايتهم 

هااذا وناا ا الفاان   اااتة تاارت ة  افنتااال الناانات  يمكاان الحنااول وهاادا هم  وب ومااء
سل ة  تخ ء كلياا لياانون الت اادل  ماء انهاا ال يمكان  تلي  وت ادل   وال يا ة ت ار  تن

  لذلا ت ادلها  حد ذاتها   ى تذوب    االستهالا رغم تدم قا ليتها

ديااة والتنااود وساايو  و اا  قااران  ل ناار مااا   ااد الحدا ااة الااذي و ااد تلاا  االنفتاااح والت د
والسارد الشاامول    هار مفهااوم ت نااه   ريااديريا جيمساون( يدكااد تلاا   الهيمناة والساال ة

مت اااادد  الجنساااايات  الماااارت ة مااااء  ان تناااار مااااا   ااااد الحدا ااااة هااااو تناااار الروساااامالية
 المجتماااء االساااتهال    وا اااد كاااذلا تلااا  هيمناااة ال يا اااة التااا  انااا حت ودا  اقتناااادية

لتساليء وقايم االساتهالا  مماا ياددي الا  الغاان الحادود  اين وسياسية خا ا ة لساي ر  ا
كااى شاا ن الاا  نااور مدقتااة  ااال ذا اار   تساااتد االنسااان  ال يا ااة ال ليااا والاادنيا  وتحااول
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اال كااار الترويجيااة تاان  ريااق  تلا  نساايان الما اا   والسااي ر  تلاا  المجتماء  ترسااين
  12تو يك ترسانة افتالم واالتالن

تحااول اال ااراد الاا  مدسسااات تمالقااة قااادر  تلاا  إدار  كااى هااذه التغياارات وسااهمت  اا  
 تو يااااك جمياااء المجااااالت المتاحاااة واقتحاااام ومااااا ن  شااا ن تااان  رياااق تاااروي  الفكااار 

م االر هاملاة  ويل ساون  ال ره  حيا  تان الت او وي ناادي م ارو  كم اال تيتيا اون 
   ويااد ء قمنااان   يلاا س(او  توشااي ا ( وت اا  م ارياااتهم تلاا  تلفزيونااات ال ااالم م اشاار 

مماان يرونهااا حيااة م ااالر ليشااتركوا  اا  قنااوات مشاافر   ويشاااهدون  ااالرغم ماانهم  الماليااين
منتجاااات مرسااايدس وتويوتاااا وكوكاااا كاااوال  اذا  تلااا  جااادران المل اااب  إتالناااات لتاااروي 

يشاترا الجمياء  ا     وبهذا13تحولت الل  ة الش  ية ال  مندر تجاري يدر الماليينت 
للناااد ة   كاااى ماااا ي هااار مااان منتوجاااات هاااو ميحااام غايتااا   ال ملياااة التجارياااة وال مكاااان

وكسب ا رباح  وتلي  يكتساب افتاالن  ا  مجتماء الفرجاة داللاة ويديولوجياة   التروي 
حّلااات Henri Lefebvre هناااري ليف  فاااري  ت ( هااا  ويديولوجياااة التجاااار   حيااا  قاااال

لما ااا  مااان ا الدتاياااة محاااى الفلسااافة  واالخاااالت  والااادين والجمالياااات  انااا ا الوقااات
تندما حاول افتاالن ان يّكياك المساتهلا تان  رياق ت ارار الشا اراتم والياوم اشاكال 

   اااالتالن يحااول الااوهم الاا  14افتالنااات تم ااى الموقااك كلاا  ماان الحيااا ت  خفيااة ماان
التلياا    تاااد  انتااال الذامييااة  لتحييااق غايااات  واقااء تاان  ريااق التااا ير  اا  سااايكولوجية

 واهدا  م ينة 

 

                                                           
  8661 اسم تل  خريسان  ما   د الحدا ة دراسة    المشرود ال يا   الغرب   دار الفكر  دمشق  ين ر  12

  843ص 
  63الجديد   مندر س ق ذكره  ص ريفكين  جيرم : تنر الونول ال يا ة الراسمالية  13

14 . Henri Lefebvre, Everyday Life in the Modern World ,New York: Harper & Row, 
1971, 107 
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 .عناصر المنتج الفنيالفن و  ني :المبحث الثا

 :الفن أو الفنون :  المطلب األول 

هاا  لغااة و موه ااة ميدسااة ل ااى شااخص ت  ياار لاا   شااكل    كلمااة  تعريففف الفففن:  -1
الفااان  ااا  ال اااالم و اساااتخدمها افنساااان لترجماااة الت اااا ير التااا  تااارد  ااا  ذاتااا  الجوهرياااة 

  اه ال لماان ي ت ارون الفان وليس ت  يرا تن حاجة افنسان لمت ل ات حيات  رغام ون 
 . رور  حياتية لإلنسان كالمان وال  ام

 اااالفن هاااو موه اااة إ اااداد وه هاااا الخاااالق ل اااى إنساااان ل ااان  ااادرجات تختلاااك  اااين الفااارد 
وااخاار  ل اان ال نساات يء ون ننااك كااى هاادالن الناااس  فنااانين إال الااذين يتمياازون تاان 

داللاااة تلااا  المهاااارات المساااتخدمة غيااارهم  اليااادر  اف داتياااة الهاملاااة   كلماااة الفااان هااا  
 –فنتال وشيان تحمى قيمة جمالياة تلا  ت ريفاة  مان  امن الت ريفاات ون الفان مهاار  

 إ داد  –خ ر   –حر ة 

 :   ي ة الفن -8

 وقاااد تااام ت ريفهاااا ”  واحاااد  مااان و  ااار مراوغاااة مااان المشاااا ى التيليدياااة لل يا اااة افنساااان“
 ااك وا  كااار  وساايلة الست شااا  وتياادر  وناافها وساايلة للت  ياار والتوانااى ماان ال وا

 .ال نانر الشكلية لمنلحتهم الخانة  وتل  التنكر ال يم  وو التم يى

 : الفنان -3

هو ذلا الم ت ر ذو ا  كاار الغري اة تان التيلياد   الفناان غال اا ماا يكاون ساا يا ل ناره 
   اا  الواقااء وياان مااا ي اان  ييااة الناااس وناا  شاا ي   ااذلا المجنااون ن اارا لتميااز و كاااره  ل ناا

حساسا  .ي ت ر وذك  الناس وو  رهم خياال وا 
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 الفنان هو ركيز  الح ار  واليامد ال كن ليا ر  الت ور   دخول   ي مجال تمل  وو 
 .تلم  قد يحول  من ال الم الم يول إل  ال الم الالم يول

 ونواد الفنون :  -1

  فنون تشكيلية -أ
  الرسم -

الرساام هااو ت  ياار تشااكيل  يسااتلزم تمااى تالقااة مااا تلاا  ساا ا مااا  وهااو الت  ياار تاان 
 .ا شيان  واس ة الخة وساسًا وو ال يء وو  ةي ودا 

 .وهو شكى من اشكال الفنون المرمية: الفنون التشكيلية ووحد الفنون الس  ة

 

 

 

يكااون تسااجياًل لخ ااو  سااري ة لاا  ه المالح ااات وو المشاااهد والخاااوا ر والرساام قااد 
لشاااكى ماااا  ااا  لح اااة م يناااة  وقاااد يكاااون تمااااًل تح ااايريًا لوسااايلة وخااارى مااان وساااامى 

 .15الت  ير الفن   ول ن     وحيان ك ير  ما يكون تماًل  نيًا مستياًل قاممًا  ذات 

  انواع الرسم -
 
 

                                                           
15 http://www.mawhopon.net/?p=8107 
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 …ووهدا ها ووي ًا    ونواتها الرسوم تختلك    م اهرها 

 – : و   هذا الن ات يمكن تيسيم الرسم إل  ونواد  ال  ه 

وها  ت اار  تان مالح اات ساجلت لشا ن م اين وو  :  ))العجفات  البسفيطة الرسفوم
 .حالة لها وهمية    لح ة م ينة

ه  رسوم تمهيدية لوسيلة وخرى من وسامى التح اير كالتناوير  :التحضيرية الرسوم
 .والنحت
 .وه  الت  تدخذ تل  ونها تمى  ن  منت  مستيى قامم  ذات  : المتكاملة الرسوم

 :هناا تننيك آخر  نواد الرسم  هناا

 ن تم ياى ا جساام  ال ّياة ا   ااد تلا  سا ا  ناامّ  ا   ااد   ريياة  :الرسم المنظوري 
 ُتحد     النفس ان  اًتا واق يًّا

ر وتدّولرسم كرسم م :الرسم الميكانيكي   مارّي يتيا لليياسات ون تفسَّ
نااود ماان المنااا ر السااينماميَّة ُتجمااء  يهااا رسااوم كااى منهااا مختلااك  :الرسففوم المتحركففة

ر وتو َّاااق لهاااا ا ناااوات المناسااا ة تناااد  اختالً اااا  فيًفاااا تااان الرسااام الاااذي ق لااا   ااام تناااوَّ
  تر ها  سرتة م ينة  ت دو النور وكةنها تتحّرا

  الزيتي التصوير -
تناااوير زيتااا  هااااو وحاااد وشااااكال الفناااون التشااااكيلية وقاااد ُتاااار  هاااذا الفاااان مناااذ وقاااادم ال 

 . ال نور
 السطح المستخدم في الرسم

ه  الس ا الذي يرسم تلي  الفناان  خاماة االلاوان الزيتياةوهو تااد  يكاون مان اليماا  
وهو اماا الادمور وو تاوال وو الخشاب و ا  جمياء الحااالت يجاب م الجاة السا ا وذلاا 
تاان  ريااق سااد مسااام   م جااون حتاا  ال يتساارب اللااون خااالل االنسااجة و اا  حالااة إذا 
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د اوال تلااا   ااارواز ماان الخشاااب ل ااا  كااان السااا ا المااراد الرسااام تليااا  هااو اليماااا  يشاا
 .16ت ون اال  اد متساوية وال يحد  وي كرمشة    وي جزن من اللوحة

 :اتلوان
تسم  االخ اب  ه  ت    اللون الم لاوب وال تاذوب  ا  الزيات وت اون منتشار   يا  
ويزيااد ال مااق اللااون  وويزيااد ال ريااق  يجااب ون يكااون اللااون لاا  قااو  لونيااة وي لاا  الياادر  

 .لوين وقو  تتامة وي ميدر  تل  اخفان الس ا الذي تحت تل  الت

 

 

 

 

  تصوير جداري  

التنااوير الجااداري    اا  الفنااون التشااكيلية ي تمااد تلاا  الموزاييااا والفسيفسااان والزجااال 
 .الم شق والملون وونوات  المختلفة

 ان التنوير الجداري من الفنون اليديمة والت   دوت مء نشا  الح ارات

 . الموزاييك الفسيفساء/
هاااو  ااان وحر اااة ناااناتة المك  اااات الناااغير  واسااات مالها  ااا  زخر اااة وتااازيين الفراغاااات 
ا ر اااااية والجدارياااااة تااااان  رياااااق ت  يتهاااااا  اااااالمال   اااااوت ا سااااا ا الناتماااااة وتشاااااكيى 
التنااميم المتنوتاة ذات ا لااوان المختلفاة  ويمكاان اساتخدام ماواد متنوتااة م اى الحجااار  
                                                           
16 http://www.mawhopon.net/?p=8107 
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وغيرهاااااا  و ااااا  ال ااااااد  ياااااتم توزياااااء الح ي اااااات الملوناااااة والم اااااادن والزجاااااال وا نااااادا  
المناانوتة ماان تلااا المااواد  شااكى  ناا  لي  اار تاان قاايم دينيااة وح ااارية و نيااة  ةساالوب 

 .17 ن  مد ر  وهو من وقدم  نون التنوير

ترسااام اللوحاااة الفسيفساااامية تااااد   انت اااام تااادد ك يااار مااان الي اااء الناااغير  الملوناااة كااا  
ت اااون  مجملهاااا ناااور  تم اااى مناااا ر   ي ياااة وو وشاااكال هندساااية وو لوحاااات  شااارية وو 
حيوانياااة  اساااتخدام الفسيفساااان قاااديم ويرجاااء  ياااام الساااومريين  ااام الروماااان حيااا  شاااهد 

سيفسان  نهم ادخلوا    ناناتت  الزجاال ال نر ال يزن   ت ورا ك يرا    نناتة الف
والم ااادن واسااتخدموا الفسيفسااان  شااكى ك ياار  اا  الياارن ال الاا  والرا ااء الماايالدي  اااللون 
ا  يه وا سود   رتوا  تنوير حياا  ال حار وا ساماا والحيوانااتل واليت اانيين ال ارب 

ماوي  دمشاق وق اة الذين نن وا اشكاال هندسية والفسيفساان افساالمية كماا  الجاامء ا 
الناااخر   ااا  اليااادس  وقاااد مااار ت اااور الفسيفساااان  مراحاااى تدياااد  حتااا   لااار قمتااا   ااا  
ال ناار افسااالم  التاا  ت  ينااا خلفيااة وا ااحة تاان تجليااات الح ااار  افسااالمية  اا  
تناااورها المزدهااار ل ذلاااا الفااان الاااذي اهاااتم  تفانااايى ا شااايان والخاااوه  ااا  تال ياااك 

جامااد  إلاا  م ناا  الحيااا ل إناا   اان الااتالحم والتشااا ا وتماقهااا  نا ااذًا ماان خااالل المااواد ال
الاااذي ت ااار  ااا  دالالتااا  تااان وحاااوال وماااة ذات ح اااار  قاااادت ال اااالم إلااا  آ اااات غيااار 
مسااا وقة مااان ال لااام والم ر اااة   واسااات اد الفناااان المسااالم  ةدواتااا  الخالقاااة ون يتااارجم لناااا 

لتاااا  ييااااك  لساااافة هااااذه الح ااااار   اااا  ولااااوان مت اااادد  ماااان الفنااااون الجماليااااة الراقيااااة  ا
الفسيفساااان  ااا  قماااة هاااارمها مترب اااًا تلااا  تااار  الناااور  الفنياااة المت املاااة  ت ااار ق اااء 
مك  ة الشكى ال يت دى حجمها سنتيمترات مان الرخاام وو الزجاال وو اليرمياد وو ال لاور 
وو الناااد ل وهاااو حجااار ناااا ق ياااروي حكاياااات الما ااا  ال تياااق   حكاياااات نااااغتها 

لي ااب وا ر ايات وغيرهاا  اروت ما ايهم وكياك ويدي النناد المهر  تلا  الجادار وا
                                                           

البيزنطية في سوريا بين القرن  مقارنة بين الجدارياتالتصوير الجداري واألثر السيكولوجي لأللوان  م،9002حال الصابوني، 17 

 .77، ص جامعة دمشق، كلية الفنون الجميلة ، دراسة دكتوراة،الرابع والخامس الميالدي والفن الجداري المعاصر
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ون إ اااااداتهم تجااااااوز حااااادوده وان اااااق الحجااااار  جماااااى المسااااااجد واليناااااور والحاناااااات  
الفسيفسااان هااو  اان ال نااور افسااالمية  امتياااز وقدو اادد  يهااا المساالمون   ااوروا هااذا 

 ااب الفن وتفننوا    ونن وا من  وشكااًل رام ة جادًا  ا  المسااجد مان خاالل المامذن والي
 .الن…و   الينور والنوا ير وا حواه المامية

ل ن هذا الفن ال ريق تاد لل هور من جديد  ناور  حدي اة توا اب ال نار ول اى و ارز 
ما د اء النااس حتا  ماء ت ورناا وتيادمنا نحاب  اى نج ار وحياناًا لل اود  إليهاا   هار  ان 

حة  ا  الحماماات الفسيفسان    المنازل والينور وا سوات الحدي ة    وحواه السا ا
 .و   وشكال رام ة من اللوحات الجدارية ال خمة

 النحت

ي د النحت  رتًا من  رود الفنون المرمية و   نفاس الوقات وحاد وناواد الفناون التشاكيلية 
  كما ون  يرت ز تل  إنشان مجسمات  ال ياة ا   ااد   فا  ا ،ناى  كاان الاني    وي 

إ اا ة الماواد كالنلناال(  ويماارس هاذا الفان إزالة جزن مان المااد ( و التشاكيى  وي 
تل  النخور والم ادن و السايراميا و الخشاب وماواد وخارى   تار   ان النحات مناذ 

سانة ق اى المايالد  مناذ تهاد الحدا اة ودت التغيارات  ا   1366قديم ال نور منذ نحو 
 تملياااة النحااات إلااا  الحرياااة  ااا  إساااتخدام الماااواد وال ملياااات  ويمكااان ال ماااى  ك يااار مااان
المواد المتنوتة من خاالل تملياة افزالاة كالنحات وو تملياة التجمياء كاللحاام والتشاكيى 
والنب  النحت هو  ن تجسيدي يرت ز تل  إنشاان مجسامات  ال ياة ا   ااد فنساان  
حيااوان   وو وشااكال تجريديااة   ويمكاان إسااتخدام الجااص وو الشاامء   وو نياا  النااخور 

اف ااداد الفنااا  كماااا يناات  مجسااامات  ال ياااة  وو ا خشاااب   ااان النحااات هااو وحاااد جواناااب
 .18ا   اد

                                                           
18 http://www.mawhopon.net/?p=8107 
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ي اااد  ااان النحااات مااان الفناااون اليديماااة قااادم افنساااان  هاااو وقااادم مااان  ااان التناااوير مااا ال  
 افنسان وقدر تل  الت  ير النحتا  تنا  تان الت  يار  الرسام  و ان النحات يت اماى ماء 

يت اماى ماء ا   ااد  المجسمات ال ال ية ا   اد تل  ال كس من الرسم والتنوير الاذي
 .ال نامية

  التنوير ال وم 

التنوير المن ورى وو التنوير ال وم  وو الفوتوغرا يا  مشتية مان اليونانياة  وت نا  
الرساام  ال ااون(  مااراد  لفاان الرساام اليااديم  ماان خااالل ال دسااة ييااوم المنااور   تاااد  

 . يما   دإسيا  المشهد ومام  تل  وسة يمكن من خالل  إتاد  تم يى المشهد 

والتنوير هو تملية إنتال نور ومن ر  وسا ة تة يرات  وميةم  ا شا ة المن كساة 
ن خيااااًل داخااى ماااد  حّساسااة لل ااون   اام ُت اااَل  هااذه الماااد    ااد ذلااا   ماان المن اار ت ااوّ 
 ينت  تنها نور  تم ى المن ر  ويسم  التنوير ال وم  ويً اا التناوير المن اورى 

 .الفوتوغرا  
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ت نولوجيااا تينيااة شاارية الت هياار وو الفاايلم تتشااكى ماان تمليااات م مليااة كيماويااة م يااد   
تناادما يت ااره الفاايلم لل ااون  تتاارد جزيمااات شاارية الت هياار الفاايلم ويخلااق هااذا التااردد 
ذا ت ااااره الفاااايلم لل ااااون ساااايتلك  المسااااتحلب   اااا  هااااذه الدرجااااة المسااااتحلب الرقيااااق وا 

الفااااايلم  ااااا  كيماوياااااات من ورياااااة وو  المساااااتحلب  و  اااااد ذلاااااا يغاااااوص المسااااات هر وو
 .19 وتوغرا ية وه  خ ير  جدًا  نها تددي إل   رر    ال يون والجلد

 

تينيااااة وو ت نولوجيااااا شاااارية الت هياااار وو الفاااايلم المساااات هر جاااازن واحااااد ماااان التنااااوير 
المن اااورى الفوتوغرا ياااا ول ااان  ااان تناااوير المناااا ر وو تناااوير الفوتوغرا ياااا هاااو كياااك 

المناااا ر الفتاااوغرا   ال اااالم  يهاااد    اااه الفوتاااوغرا يين وو المناااورين يشااااهد  ناااان 
 .المنا ريين إل  نشر وجهات ن رهم من خالل تنميم منا ر نورهم

  ال   ات الفنية -ب

  التصميم

التنااميم هااو مخ ااة لل مااى ي اا   رجااى افدار  وو رجااى الحكاام وو رجااى ا تمااال وو 
 . هدي    والجمء : تناميمرجى ال لم ليسير ومن ي ملون م   تل  

                                                           

، رسالة التصوير المعاصر قاتها في مجالالفن الرقمي كأحد إتجاهات فنون ما بعد الحداثة وتطبي :م9002محمد طمان،  19 

 .902، ص  ماجستير، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية، القاهرة
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التناااميم هاااو تملياااة الت اااوين واال ت اااار لوي جماااء تنانااار مااان ال يماااة وو ااا ها  ااا  
ت اوين م ااين فت اان شااظ لا  و يفااة وو ماادلول والا  ه يفاارت  اين الت ااوين والتنااميم 
تلاا  ون الت ااوين جاازن ماان تمليااة التنااميم  ن التنااميم يتاادخى  ياا  الفكاار افنسااان  

  20والخ رات الشخنية

واي ًا هو التخ ية الذي يرس  ا ساس لننء كى كاامن وو ن اام  يمكان ون يساتخدم 
كاسم و  ى تل  حد ساوانل وتلا  نحاو ووساء ي نا  الفناون الت  ييياة والهندساة  ون ار 

كف ااىل يشااير إلاا  تمليااة إنشااان وو ااء خ ااة ” يناامم“تخننااات التنااميم ودناااه(  
 .د لمنت ل هيكى تن يم ل ن امل وو وي مكّون ذو ه

  فن الكتابة بالخط

 ااان الخاااة هاااو وحاااد الفناااون ال نااارية المرت  اااة  ال تا اااة  ُتنااامم  ااا  ا حااار  وُت تاااب 
 اساات مال ودا  تري ااة ال اار  وو  رشااا  وو قلاام كتا ااة ماان نااود آخاار  ويمكاان ت ريااك 
 اااان الخااااة الم اناااار وناااا   اااان إت ااااان هيمااااة م ينااااة للحاااارو   لغااااة مااااا   رييااااة م  اااار  

 احترا   ومتناغمة و ةسلوب 

يت ااااين  ااان الخاااة الحااادي   اااين النياااو  والتنااااميم الميااارون  والوا اااحة وناااواًل إلااا  
ا تمال الفنية الت  قد ت ون الحرو   يها غير ميرون   يختلك  ن الخاة ال السايك  
تاان ال  اتااة وو خااة اليااد االتتيااادي غياار ال الساايك   مااء ون  نااان الخااة يجااب ون 

 يتدرب تل  كليهما 

لخاة  االزدهاار والت اور  اساتخدام   ا    اقاات دتاوات حفاالت الز اا  ويستمر  ن ا
وو المناساا ات ال امااة و اا  تناااميم الخ ااو  وال  اتااة وو تناااميم ال المااات التجاريااة 
                                                           
20 http://www.mawhopon.net/?tag= 

http://www.mawhopon.net/?tag=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ا ناااالية وو  اااا  الفاااان الاااادين  وو  اااان الغرا يااااا وو تلاااا  النيااااو  الحجريااااة والننااااب 
 ااالم وتلاا  التلفاااز و اا  وورات التذكاريااة  وُيسااتخدم ويً ااا  اا  النااور المتحركااة  اا  ا 

التونااايات وشاااهادات الاااوالد  والو اااا  وا ورات المو ياااة والخااارامة وغيرهاااا مااان ا تماااال 
  21.ال تا ية 

 
 

  العمارة

ال مار  ها   ان وتلام تناميم وتخ اية وتشاييد الم اان  والمنشامت ليغ ا   هاا افنساان 
ووسااليب إنشاامية مختلفاة  ويتساء  ها احتياجات مادية وو م نوية وذلاا  اساتخدام ماواد 

مجاااال ال ماااار  ليشااامى مجااااالت مختلفاااة مااان ناااواح  الم ر اااة وال لاااوم افنساااانية  م اااى 
الريا اااايات وال لااااوم والت نولوجيااااا والتااااارين وتلاااام الاااانفس والسياسااااة والفلساااافة وال لااااوم 

 .االجتماتية وال يا ة والفن  نيغت  الشاملة

 

                                                           
لؤلؤة، مراجعة: رياض نور هللا،  الفاروقي، إسماعيل، والفاروقي، لويز لمياء. أطلس الحضارة اإلسالمية، ترجمة: عبد الواحد21 

 .801-م، ص 8991القاهرة: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 
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   ن الفيديو

غربااا  يمكااان ترجمتااا  إلااا  الغاااة ال ربّياااة  منااا لا ميا اااى هاااو الفياااديو هاااو منااا لا 
وييند    تاد  تينّية تسجيى النور المتحّركة والاذي يرا يا  غال اًا ” النور المتحّركة“

 .”Audio – Video“ التسجيى النوت 

حاااين  ااادو اساااتخدام ال ااااميرا المحمولاااة فنتاااال تماااى  ّنااا   ااا  مجاااال الفناااون التشاااكيلّية 
 اااان “الم انااار وو مايساااّم   ااااا ماااا   اااد الحدا اااة  هااار منااا لا   ااامن تّياااارات الفااان

 .”الفيديو

   الفنون الت  يرية -ل

الفناااون الت  يرياااة هااا  تملياااة ياااتم مااان خاللهاااا اساااتخدام  راماااق  نياااة مختلفاااة كمحفاااز 
 للت  ير اف دات  لت زيز النمو الشخن  والوت  والشفان 

الفاان م ااى الفنااون المرميااة والحركااة إنهااا الناالة اف داتيااة والتفاتااى  ااين مختلااك وشااكال 
 والرقص والموسيي  والدراما وال تا ة والش ر ورواية الينص 

 تشرا الجسد وال يى والروح  وتدتو الف ول والفرح    الت  ير المرح  -
 تتغلغى    من ء اف داد  وتست شك وت ور الخيال والحدس  -
  ية ال تت لب مهارات خانة وو موه ة وو خ ر   نية سا -

http://www.mawhopon.net/wp-content/uploads/8.jpeg
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ينناب التركياز تلا  ال ملياة ولايس  –ال يت لق ا مر  ننء حر ة وو شا ن جمياى  -
 المنت  

  22النشا  الذي يجلب  ي  الشخص شيًما إل  الوجود لم يكن موجوًدا من ق ى“ه   -
  فن األداء الحي

ت ّور هذا الفن الذي يياوم تلا  حالاة  ( Performance art : ن ا دان   افنجليزية
است را اااّية  يساااّية احتفالّياااة مسااارحّية تت ااااون  ااا  ودامهاااا شاااّت  وناااواد الفناااون السااا  ة 

 .السم ّية وال نرّية

 فن الحركا  اإليحائية

هااو نااود ماان  اان  (Pantomime: اان الحركااات االيحاميااة وو ال ااانتوميم   افنجليزيااة
ح  التم ياااى الناااامت الماااددى مااان ق اااى  ناااان وو مجموتاااة  ناااانين تلااا  خشااا ة المسااار 

 غاااره الت  يااار تااان ا  كاااار والمشااااتر وااران تااان  رياااق الحركاااة االيحامياااة للجسااام 
 . ية

وت نا  ييلاد   ”mime“ وت نا  االن هاار ”Panto”ا نى ال لمة افنجليزية هاو يوناان 
وبجمء الشيين ت ون االن هار مان التيلياد  ل ان المت اار  ون مان ياددي هاذا الناود مان 

ال ااانتوميم لهااا تااارين  ويااى  حياا  تاار   اا  ال دايااة ماان ”   نااان ايحااام “الفاان يساام  
الياادمان المنااريين   ناادما كااان الملااا ال يح اار الم ركااة كااان ييااوم  هلوانااات الاا ال  
 التم يى النامت ومام الملا ليشرحوا ل  الم ركة وذلا تن  ريق تةدية حركاات تيلياد 

ونانيين الاااذين ورقناااات  غاااره الت  يااار  ل ااان هاااذا الفااان تااار  و  ااار تلااا  ايااادي الي
 وروه وقاامو  تةديتا  تلا  المسارح تان  رياق تاروه ك يار   ام تت اور إلا  اساتخدام 

                                                           
22 https://www.almrsal.com/post/938088 
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الهمن  وا هات ول ن هذا النود و ار اساتنفار الجمااهير لألناوات المزتجاة وتااد مار  
 .وخرى إل  رونية النامت  مما حاز تل  اتجاب الجماهير    ذلا ال نر

 الرقص

الرقص هو ت ار  تن حركات وت ان جسم ا نساان وغال اا تاددى  اا  را  ا رب اة  
وتاد  ما ت ون تل  ونغام موسييية وو إيياتية تل  حسب نود الرقص  كما ون هنااا 
الرقص الي     الرقص  السيك  والارقص تلا  الخياى والارقص كمجموتاات كماا  ا  

  الحفالت 

 قص مء   ه الحيوانات وو ال يور ا خرى  ووي ا وشتهر الرقص مء الن ام والر 

الاارقص هااو ت ااار  تاان حركااات الجساام المسااتمر ورقااص يتت لااب الموساايي  الم لااوب 
 لرقص 

رقص احياناااا يكاااون ريا اااة الااارقص يشاااتهر  تحرياااا ات اااان الجسااام و ااا  الريا اااا الااا
تحرياااا ات اااان الجسااام ل ااان تنااادما نااارقص ال نت اااب ول ااان  ااا  الريا اااة نت اااب الن 

تتسااال  لااااذلا ال تحاااس  الت ااااب و ااا  الريا ااااة ال تتسااال  لااااذلا تحااااس تنااادما ناااارقص 
  23 الت ب

                                                           
دار الشؤون الثقافية  :الغياط، مراجعة: عبد المطلب صالح، بغداد، ترجمة: جمال الموسيقى العربية .جارجي، سيمون 23 

 .53م، سلسلة المائة كتاب، ص9292العامة، 
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 التمثيل -

التم يى هو تيمص الشخنايات الدرامياة ومحاولاة محا تهاا تلا  وره الواقاء وتجسايد 
 .مالما ونفات تلا الشخنيات وو  ادها المت اينة    الرواية وو المسرحية المكتو ة

 
   الفنون الت  ييية -د

 Interior Architecture or Interior Design:  داخليتصميم 

هاااااو مجمااااود التخ ااااية والتناااااميم  التنااااميم الااااداخل  وو هندساااااة التنااااميم الااااداخل  
للفراغاااات الداخلياااةلوالت  تهاااد  لتساااخير االحتياجاااات المادياااة والروحياااة واالجتماتياااة 

http://www.mawhopon.net/wp-content/uploads/114.jpg
http://www.mawhopon.net/wp-content/uploads/210.jpg


 والثقافي  الفصل األول :                                               التسويق الفني
 

25 
 

جواناب التينياة للناس لوالت   دورها ت من سالمة الم ن  التنميم الداخل  مكاون مان 
 .و تخ ي ية كما يهتم  النواح  الجمالية والفنية كذلا

ييوم  تخ ية التنميم الداخل  للم اان  المختناين مان مهندساين ومناممين داخلياين 
  يمكاان للهااوا  ون ييومااوا  تنااميم الجوانااب الجماليااة والفنيااة للمكااان  نهااا تناناار ال 

 .24تس ب خ ر تل  حيا  المستخدم

 األزياءتصميم 

تناااميم ا زياااان ي ااار   ةنااا  ذلاااا ال ياااان الم ت ااار والمتجااادد  ااا  خ و ااا  ومسااااحات  
اللونيا  وخاماتاا  المتنوتاة  التاا  يحااول مناامم ا زياان ون يتاارجم  هاا تناناار الت ااوين 

 .إل  تنميم مستحد  وم اي  ل رو  الواقء  نور  تشكيلية جميلة

لغره منهاا ا ت اار تماى جدياد ياددى كما ي ر  تنميم ا زيان  ةن  تملية ا ا ية  ا
تد  و اامك منهاا الماادي والجماال  اي ان تملياة التناميم ت ت ار تماى م ت ار يحياق 

 ( غر      ا ة ش ن جديد  مادى وم نوى 

كذلا هو اللغة الفنية التا  تشاكلها مجموتاة تنانار  ا  ت اوين موحاد  الخاة والشاكى 
لساااي ر  والت اماااى والتاااوازن واالييااااد واللاااون والنسااا (  تتاااة ر  ا ساااس ال لمياااة لت  ااا  ا

والنساا ة والتناسااب  ل اا  يحنااى الفاارد  اا  النهايااة تلاا  زى يشاا ره  التناسااق ويرب ااا  
   المجتمء الذي ي ي   ي 

                                                           
24 https://www.for9a.com/specialities. 
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 الحياكة والتطريز

وت ار   اسامها الفرنسا    Tricot :  بالفرنسفية Knitting :الحياكفة باإلنجليزيفة 
وتحويلهاا إلا  قماا   واليماا  المحياا يتاةلك مان التريكو  وه   ريية لش ا الخيو  

تاادد ماان نااافو  الحليااات المتتالياااة وتساام  غاارًزا  وماااء تياادم الناااك و نااان الحيا اااة 
تساااحب حلياااة جدياااد  ت ااار الحلياااات اليديماااة  وت اااون الغااارز النشااا ة محتجاااز   واسااا ة 

النهاياة  اف ر حت  تتمكن الغرز  التالية من المرور ت ر هذه الغرز   وهاذه ال ملياة  ا 
 .25تنت  اليما  الذي يستخدم غال ًا لل  انيات و المال س

تنجااز الحيا ااة  اليااد وو  واساا ة آلااة  وتوجااد ال ديااد ماان ا ساااليب وال اارت  اا  الحيا ااة 
اليدوياااة  يمكااان اساااتخدام وناااواد مختلفاااة مااان الخياااو  و اف ااار لتحيياااق تناااود  ااا  الماااواد 

لوًنااا مختلًفاااا وسااا ًحا ووزًناااا و متاناااة   المحيكااة  وهاااذه ا دوات ت  ااا  الي  اااة النهامياااة
وماااان ال وامااااى ا خاااارى التاااا  تااااد ر تلاااا  النتيجااااة النهاميااااة شااااكى اف اااار   والسااااما ة و 

 .الم يلية و ا ليا  المكونة للخيو  وت خيم الخيو  وبرومها

يت ون اليما  المنسول من تشاا ا مجماوتتين مان الخياو   شاكى مت اماد تماًماا   ينماا 
المحاوا مان تننار وساسا  هاو الغارز   والغارز  ها  حلياة مان الخاية يت ون اليماا  

                                                           
25 https://www.startimes.com/f.aspx?t=35089008 
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تتماسااا نتيجااة تااداخلها مااء الحليااات ا خاارى  وهااذه ال نيااة الخانااة لليمااا  المحااوا 
ت  اااا  ا قمشااااة المحيكااااة مرونااااة تاليااااة  ودامًمااااا تحاااااول ال ااااود  إلاااا  الو ااااء ا   اااار 

ا اااة ت  يياااات ك يااار   ااا  اساااتيراًرا  وهاااو الو اااء الااادامري للغااارز   وجااادت ا قمشاااة المح
ال دياااد مااان المجااااالت كا ل ساااة الداخلياااة التيليدياااة  وا ل ساااة الريا اااية  وال دياااد مااان 
ا ل سااااة النسااااامية  حياااا  غاااادت الساااامة ال امااااة لألل سااااة النسااااامية الرساااامية مناااانوتة 

 . الحيا ة  داًل من النس 

ت لاااق تااادل كلماااة الحيا اااة  ااا  منااار خ اااة تلااا  تملياااة الخيا اااة  وا ناااوب هاااو ون 
 .تل  تملية النس   تشا ا غرز الخية

 

 

 
 

http://www.mawhopon.net/wp-content/uploads/411.jpg
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 الزخرفة

ويهااد  إلاا  تجميااى  (Decoration) هااو  اان الااديكور وو تنساايق وتاازين الفراغااات
وتنساايق الفراغااات المختلفااة كااالحجرات والمكاتااب افداريااة وغيرهااا  اسااتخدام ال ديااد ماان 

 شاااكى جماااال  يالمااام الخاماااات لتحيياااق و  اااى اساااتفاد  لمفاااردات هاااذا الفاااراغ وتو يفهاااا 
المساااتخدم   ت اماااى المزخااار  وو منااامم الاااديكور ماااء ال دياااد مااان الخاماااات ال  ي ياااة 
والنناتية م ى ورت الحامة والدهانات وا  ا  والزجال والم ادن وا  مشة ويخلة ماا 

 . ينها لينى    النهاية إل  نتيجة مر ية

اف داتياااة التااا   هااارت  ااا   تااار   ااان الزخر اااة الداخلياااة  الاااديكور( هاااو وحاااد ا سااااليب 
ليست    يد  وانتشارت  ا  جمياء ونحاان ال االم لتجسايد لح اة ناادر   ا  تاارين ا  اا   
 هاذا الفاان لايس لاا  قواتاد  نيااة وال مدسسااية وال  لسافية   حر يااو هاذه المهنااة ال يفكاارون 
   و ء منهجا للحيا    هم ليساوا إال مهندساين وم مااريين وناناد زجاال ومنامم  

 .26كوراتدي

 .هناا اختال  ما  ين كلمة المزخر  الداخل  والمنمم الداخل 

 .المزخر  الداخل  يركز تل  اللمسات ا خير  للحوامة والدهانات والنوا ذ وا  ا 

المنمم الداخل  مسدول تن م الجة الت امى الم مارى والفراغ الداخل  مء خلق 
  .سلوكيات افنسان ال ريية المالممة لم يشة الفرد من خالل دراسة

 

 
                                                           
26 http://www.mawhopon.net/?p=8107 



 والثقافي  الفصل األول :                                               التسويق الفني
 

29 
 

 ديكور

ه   ن تزيين الفراغ  (Interior decoration :الديكور ووال مار  الداخلية   افنجليزية
الداخل  كالغر ة  حي  ت ون جذا ة وسهلة االستخدام وتتوا ق ماء الهندساة الم مارياة  

للفاااراغ  ويشااامى ت  ياااق  اااالن ” افحسااااس“هاااد  التااازيين الاااداخل  هاااو تاااو ير   اااه 
الجاادران  ورت الجاادران  وغيرهااا ماان ا ر اايات وا ساايك واختيااار ا  ااا  والتجهياازات 
م ااى المنااا يا  وتااو ير حيااز حركاا  مناسااب كمااا تخناايص الفراغااات وو المساااحات 
ك  ااا ة اللوحااات والمنحوتااات والسااجاد  و اا  غال ااا هااذه الدراسااات تااتم  اامن ال مااار  

الداخلية والديكور والتناميم الداخلية  تل  الرغم من الشرو  .decorators الداخلية
وحيانااا تسااتخدم  الت ااادل  ااين المهناادس والمالااا الختيااار وتااره ال نااود الداخليااة داخااى 
الفااراغ  م ااى اال ااا  والزخااار  وملحياتهااا  وغر ااة التنااميم  والتناااميم الداخليااة  ماان 

اري الاداخل  جهة وخرى  ين وي التنسيق وا داد االشكال الجميلة تلا  التالتاب الم ما
 .27   الفراغ
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 صناعة الُحلي والمجوهرا  

المجاوهرات وو الجااواهر ها  شااكى ماان وشاكال الزينااة الشخنااية م اى اليااالد   الخاااتم   
ال رو   ا قرا  والسوار  يمكن ون تنانء المجاوهرات مان وياة مااد   ول نهاا غال اًا ماا 

ال حااار  وقاااد ياااتم تنسااايق تنااانء مااان ا حجاااار ال ريماااة  الم اااادن ال ميناااة وو ونااادا  
مجموتااة مت املااة ماان هااذه ال ناناار ماان المجااوهرات وي لااق تليهااا  ياام مجااوهرات  
ال واماااى الماااد ر   ااا  اختياااار الماااواد تتناااود حساااب االختال اااات ال يا ياااة  ومااادى تاااوا ر 
المواد  قد ت ون نوتية م ينة من المجاوهرات مو اء تيادير  سا ب خناامص موادهاا  

 .ت م ن  خاصتناميمها  وو لرموز ذا

 

  الفنون غير المرئية -ه

 الشعر

ين ب ت ريك الش ر   ريياة تشامى ونواتا   ا  مختلاك اللغاات  ل ان هنااا تادد مان 
 .الت ريفات الت  قد ت    م ن  مت اماًل تن ماهية الش ر
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ُتّر  الش ر  ةن  كالم ماوزون ميفاّ   للشا ر ال ربا (  دالى تلا  م نا   ويكاون و  ار 
 .28من  يت

   هم: هو ال الم الذي قند إل  وزنا  وتيفيتا  قنادًا وولياًا   ةماا ماا جاان تفاو وقال 
ن كان موزونا  .الخا ر من كالم لم ييند    الش ر  ال ييال ل  ش ر  وا 

الشااا رهو شاااكى مااان وشاااكال الفااان ا د ااا   ااا  اللغاااة التااا  تساااتخدم الجمالياااة والنااافات 
د ت اااون كتا اااة الشااا ر  شاااكى  اف اااا ة إلااا  وو  اااداًل مااان م نااا  المو اااود الوا اااا  قااا

مسااتيى  وقنااامد متميااز   وو قااد تحااد  جن ااا إلاا  جنااب مااء الفنااون ا خاارى  كمااا  اا  
 .الدراما الش رية  التراتيى  الننوص الش رية  وو ش ر الن ر

ومااا ماان الناحيااة الم نويااة  اا ن الشاا ر مااةخوذ ماان كلمااة الشاا ور وي افحساااس  وتاااد  
 .حاسيس وو المشاتر    اليارئ يحاول الش ر إيحان وو زرد   ه ا 

 األدب

ا دب هو وحد وشكال الت  ير افنسان  تن مجماى توا اك افنساان وو كااره وخاوا ره 
وهواجس   ةرق  ا ساليب ال تا ية الت  تتنود مان الن ار إلا  الن ار المن اوم إلا  الشا ر 

 ةسااالوب الماااوزون لتفاااتا لإلنساااان و اااواب اليااادر  للت  يااار تماااا ال يمكااان ون ي  ااار تنااا  
آخر  يرت ة ا دب ارت ا اا و يياا  اللغاة  النتاال الحيييا  للغاة المدوناة وال يا اة المدوناة 
 هاااااذه اللغاااااة يكاااااون محفو اااااا  ااااامن وشاااااكال ا دب وتجلياتااااا  والتااااا  تتناااااود  ااااااختال  
المنااا ق وال نااور وتشااهد دومااا تنوتااات وت ااورات مااء ماار ال نااور وا زمنااة  و مااة 

لت ا دب ومنها ما قال  وليم هازلت  إن ادب وي ومة هاو ال ديد من ا قوال الت  تناو 
 ( النور  النادقة الت  تن كس تليها ا كارها
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 الموسيقي

ها   ان  .[́:mo:sikɛ]  افغرييياة وتلفا  μουσική الموسايي  ويياال الموساييا  مان
مدلااك ماان ا نااوات والسااكوت ت اار  تاار  زمنيااة  وي تيااد ال لمااان  ااةن كلمااة الموساايي  

ا ناااى  وقاااد كانااات ت نااا  ساااا يا الفناااون تموماااا غيااار ون ونااا حت  يماااا   اااد يونانياااة 
ت لاااق تلااا  لغاااة ا لحاااان  ياااة  وقاااد تر ااات لف اااة موسااايي   ةنهاااا  ااان ا لحاااان وهااا  
نناتة ي ح   يها تان تن ايم ا نغاام وال القاات  يماا  ينهاا وتان افيياتاات وووزانهاا  

ت والتناا ر  وتاةليك الموسايي  والموسيي   ن ي ح  تن   ي ة ا نغام من حي  االتفاا
و رييااة ودامهااا وحتااا  ت ريفهااا  ا ناااى تختلااك ت ً ااا للسااايات الح اااري واالجتماااات   
كماااااا وّن الموسااااايي  ت اااااز   واسااااا ة مختلاااااك ااالت: ال  اااااوية  ناااااوت افنساااااان  
التناااافيق( وآالت الاااانفن  الناااااي  ال ااااوت( والوتريااااة  م ااااى: ال ااااود واليي ااااار  وال مااااان(  

 ا ورغ(  تتفاااااوت ا دانات الموسااااييية  ااااين موساااايي  من مااااة  شااااد   اااا  وافل ترونيااااة 
وحياااان  إلااا  موسااايي  حااار  غيااار ميياااد   ةن ماااة  ااا  وحياااان وخااارى  وهااا  ال تت ااامن 
ال ز   ية  ى وي اا اليارد  ا  ال  اول وموسايي  الهرمونيكاا  ي ت ار ال اليا  وي اا مان 

  29الموسيي  ن را للحركات الهادمة الت  توح   ةنها موسيي 

 المسرح

المساارح هااو و ااو الفنااون ووولهااا منااذ ويااام افغريااق والرومااان وقدرتاا  تلاا  الموالفااة  ااين 
تنانااار  نياااة مت ااادد  حيااا  كانااات المساااارح هااا  الوسااايلة الوحياااد  للت  يااار الفنااا    اااد 

 .حل ات المنارتين والس اقات
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 األوبرا

 شاااكى رميسااا  ا وبااارا هااا  شاااكى مااان وشاااكال المسااارح حيااا  ت اااره الااادراما كلًياااا وو 
  ا وباارا جاازن ماان الموساايي  6166 الموساايي  والغنااان  وقااد نشااةت  اا  إي اليااا تااام 

الغربيااة ال الساايكية   اا  وي ودان ووبرالاا   ُت ااره تااد  تناناار ماان تناناار المساارح 
ال الم  م ى التم يى  المشاهد وا زياان  والارقص   ً اا مان ا حياان  تااد  ماا ت اون 

 .را منحو ًة  ةوركسترا وو  رقة موسييية ونغر قليالً تروه ا وبرا    دار ووب

 الشااكى التااال : ب ووباارا: ا وباارا ” ا وباارا“ي ااّر  وحمااد  يااوم   اا  الياااموس الموساايي  
مدّلااك دراماا  غنااام  مت امااى ي تمااد تلاا  الموساايي  والغنااان   تمااى مساارح  غنااام 

لحانهااا تتفااق وذوت يااددى الحااوار  الغنااان    ياتاا  ومجموتاتاا  المختلفااة  مو ااوتها وو
وتادات ال نر الت  كت ت  ي  وتشمى ا وبرا تل  الشا ر والموسايي  والغناان وال اليا  
والااديكور والفنااون التشااكيلية والتم يااى النااامت والماازل  ينهااا  كمااا تشاامى وغانيهااا تلاا  

 …(Recitativo) الفرديااات وال ناميااات وال ال يااات وافليااان الماانغم وو الرساايتاتيك
 …الجمات   ال ورال( و مناح ة ا وركسترا ال املةوالغنان 

  الغناء

تنانر وساسية ها  الموسايي  و ال لماة و  3الغنان هو إندار نوت  ن يدم   ين 
النوت  والغنان شكى من ا شكال ال  ي ية    الت  ير  ويوجد  ا  كا اة المجتم اات 

 .وال يا ات    كى ونحان ال الم
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 المنتج الفني .: عناصر المطلب الثاني

وساسااية  والتاا   ا خااااارى تياااااوم تلااااا  تنانااااار المنتجااا تكغيرهاااااا مااااان  المناات  الفناا 
 :30يل  يمكن استخالنها كماا

 العمل اإلبداعي: - 1

 نااا  يم اااى ال ماااى  دون هااذا ال نناار ا ساساا  وذلاااا منت   ن ال يمكان ال االم تاان 
االهتماااااام  اف اااااداد  خ ااااا ت ل ملياااااة إتااااااد  افنتاااااال   لاااااذا ال اااااد مااااانوو المااااااد  التااااا  

واالجتمااات  الاااذي   شااااكى تااااام  ااااا  كااااى مراحاااااى حيااااا  الفاااارد  وي اااااد الوسااااة ال ياااااا  
خااااالل النشااااا   يحياااا  يااا  ا  اااراد منااادرا لألتماااال اف داتيااااة  اااا  ال مااااوم وذلااااا ماااان

 ا  الماادارس وو  ا  لأل اراد  ا  الحياا  اليومياة وو مان خاالل التربيااة الفنيااةال ياا   والفن
الفناانين المشاتغلين   ا  المرا از ال يا ياة وافتالمياة  وكاذلا مان خاالل ت اوين وتااة ير

ويمكاااان مما لااااة   ااا  المياااادان ال ياااا     نشااااان مرا ااااز ومااادارس متخنناااااة  ااااا  ذلااااا 
الناااناتات    ينتجهاااا ا  اااراد  المااااد  الخاااام التااا  ت تماااد تليهااااا تماااال اف داتياااة التااا

 ا خرى 

 العمل التحويلي آو اإلنتاجي: -2

إنتاجااا   هااااذا ال مااااى يسااااتدت  تاااادخى ال  ياااار ماااان ال ناناااار  اااا  ال مااااى اف اااادات   ن
 تديااااااد وا تاااااااد  إنتاجاااااا   هااااااد  تيديماااااا   اااااا  شااااااكى جديااااااد يت لااااااب تااااااو ير إمكانيااااااات 

 و ااااخمة  وياااااتم ذلااااا  اسااااات مار ا مااااوال  ااااا  إنشااااان المدسساااااات والهيا ااااى الياتدياااااة
 الالزماااااة  و كاااااذا موا  اااااة الت اااااورات الحانااااالة  ااااا  هاااااذا المجاااااال مااااان خاااااالل اللجاااااون

  31الستخدام التينيات الحدي ة
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 العمل التوزيعي والتسويقي:  -3

وذلاااااا  ن هاااااذه ا خيااااار  م لهاااااا م اااااى  المساااتوى ال الااا  يمكااان اتت ااااره  ةنااا  وهااام  هاااذا 
المساااااااتهل ين  وي السااااااااوت التنااااااااريك  المنتجااااااات ا خااااااااارى يجاااااااااب ون ت حااااااااا  تااااااااان

التينيااااات الم انااااار   اااا  التساااااويق  منتجاتهااااا  وياااااتم ذلاااااا ماااان خاااااالل االساااااتفاد  مااااان
   والتروي   دراساات السااوت و كاذا االتتماااد تلا  افشااهارك
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 تمهيد:

 االجتماع لماءوععن نظرة المنظرين  للفنتختلف نظرة االقتصاديين ورجال األعمال 
أن  ، ذلك أن المستثمر ينظر إليها باعتبارها مصدرا للثروة وبناء االقتصاد وباعتبار

تلك التراكمات الحضارية ذات العناصر المختلفة لم تأت من عدم،ٕ  وانما هي ثمرة 
مستمر، وبذل ألموال ساهمت بطريقة أو بأخرى في بقائها، وبالتالي فهي بمثابة  جهد

مفتوح ال ينضب للمؤسسة الثقافية، تنهل منه متى وكيفما شاءت، ومن  رأس مال
خططها ومشاريعها المستقبلية، وهذا من شأنه أن يفتح المجال واسعا  خالله تبني

الحصول على مكانة الئقة في نظام ويصنع لها آفاقا واعدة نحو  نحو االستثمار
 السوق.

وذلننك مننن خننالل  واالسنتثمار، الفنننومنن هنننا، ينشننال هنذا الفصننل بتوطينند العالقنة بننين 
التننني تنننم  إبنننرال الفنننر  التننني يتيحهنننا، والمنننداخيل التننني يحرلهنننا، فننني خضنننم األرضنننية

انينات إمك ، وتعنللت أكثنر بدراسنةالفنيةتحضيرها مسبقا، والتي تناولت مستقبل اإلدارة 
 فضاءا للتجارب. مباعتبارهالمتاحف وقاعات السنما والمسارح وغيرهم 

الثقافيننة لننندخول الفنيننة  اتع هنننذا الفصننل إذن هننو تحفيننل المؤسسنننإن الهنندم مننن وضنن
اإلسننتثمار، واسننتاالله بمننا يخنندم مصننالحها ويوسننع مننن مصننادر تمويلهننا، بعنند مننا  عننالم
ا ُقننننندما نحنننننو تحقيننننن  أهننننندافها مصنننننادر التموينننننل المتاحنننننة ال تكفننننني للسنننننير بهننننن باتنننننت

 اإلستراتيجية.
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مجاالتثثثثثي ه ميتثثثثثي  فثثثثثي الجزائثثثثثر الثقثثثثثافيالفنثثثثثي و االسثثثثثتثمار المبحثثثثثل ا و  : 
 :واستراتيجياتي 

 في الجزائر الثقافيالفني و االستثمار المطلب األول : 

هنو Investissementباالستثمار، ذلنك أن االسنتثمار   الفن والثقافةمن األهمية ربط 
المنال بهنندم تحقين  العائند أو النندخل أو النربح، والمنال عمومننا قند يكنون علننى  توظينف

،ولمننا كانننت الثقافننة هنني رأس مننال 1ملمننوس أو علننى شننكل غيننر ملمننوس   شننكل منناد 
 فني إطنار هنذا المعننى هنو توظينف للثقافنة الفننيتعرينف االسنتثمار  غير ملموس، فننن

ولكننن يجننب أن نفننرق بننين كننل مننن النندخل أو الننربح،   بهنندم تحقينن  العائنند أو والفنننون 
ين  يشنير ح Realized returnوالعائند الفعلني   Expected returnالعائد المتوقع 

الحصننول عليننه فنني المسننتقبل، فنني حننين يشننير  المفهننوم األول إلننى العائنند الننذ  يتوقننع
وهنننا يالحنن  أن المسننتثمر يهنندم إلننى  الثنناني إلننى العائنند الننذ  حققننه المسننتثمر فعننال،

العائنند الفعلننني الننذ  قننند يكنننون  ائننند المتوقننع ولكننننه فنني النهاينننة يحصننل علنننىتحقينن  الع
المرتبطننة باالسننتثمار  أعلننى أو أقننل ممننا كننان متوقعننا وهننو مننا يشننير إلننى درجننة الخطننر
المخننننناطر  ،إن تلنننننك2أ  تقلنننننب العوائننننند المحتملنننننة والناتجنننننة عنننننن عملينننننة االسنننننتثمار  

 تننننأتي الحاجننننة إلننننى المعرفننننة، ر وهننننناتجنبهننننا، مننننع قليننننل مننننن الحيطننننة والحننننذباإلمكننننان 
 هو استخدام المعرفة والخبرة والرؤية الثاقبنة فني تحوينل الفنيوبالتالي،  فنن االستثمار 

إلننننى منننننتإل مفينننند لينسننننان والبشننننرية ث سننننواء كننننان ذلننننك التننننرا   والفنننننيالتننننرا  الثقننننافي 
الالمننناد  وكنننذلك التنننرا  الطبيعننني بعناصنننرت المختلفنننة والمتنوعنننة  أوالمننناد   3الثقنننافي

                                                           

 11ص. .1991ط  ،1طاهر حيدر حردان، مبادئ اإلستثمار، األردن، المستقبل للنشر والتوزيع، ،. 1 
اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحدي ، محمد الحناو  ونهال فريد مصطفى، مبادئ وأساسيات االستثمار،   2
،6002   62. 
، 19111خالد الثور، نسعى إلى استثمار التراث الثقافي وتحويله إلى صناعة، اليمن، صحيفة الثورة، العدد ،3 

 1، ص  71/11/7001
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 والفنني التنرا  الثقنافي  لو حنهي المعرفة التراكمية التي تُ  االستثمارات الثقافية ولعل أهم
وبوضوح الرؤية ومعرفة المجناالت المختلفنة لالسنتثمار ، استثمارية كثيرة  مجاالت إلى

وهنننذت العملينننة سنننتجعل الثقافنننة وثيقنننة  وطني  ،علنننى االقتصننناد الننن كبينننراث  يكنننون المنننردود
 الصلة باالقتصاد.

 واالقتصننناد، بنننل هنننو النننرابط النننذ  يجمعهمنننا الفنننناالسنننتثمار هنننو همنننلة وصنننل بنننين  إن
 باعتبارهما يشكالن أهم الضنمانات للتنمينة المسنتدامة والتني ينباني ترسنيخها اجتماعينا 

اقتصنادية ذات قيمنة مادينة تسنهم  إلنى منوارد والفنينة تحويل الجوانب الثقافينة خالل من
، وتضننمن اسننتمرارية التعامننل مننع والفنننون  للمتعنناملين مننع الثقافننة مجننل فنني تننوفير دخننل

للمجتمننع، ومواجهننة المتايننرات التنني تعصننف بالجوانننب  تطننور واسننتدامتها مننع كننل الفننن
التكنولنوجي وآثارهنا السنلبية القنادرة علنى  التطنور فني ظنل موجنةالفنينة الثقافية والتراثية 

وفني إطنار الننلال الكنوني المرينر منا بنين والفن  طمس وسح  كل ما له عالقة بالثقافة
والوسننائط اإلعالميننة المحدثننة، مننن  الوسننائل ثقافتنننا الوطنيننة ومننا بننين الوافنند إلينننا، عبننر

مننن نطاقهنننا  والفنننن األهميننة إخنننراق الثقافننة ومنننن ال تمننت لننننا بصننلة ...وفننننون وأفكننار 
ومواجهنة التحنديات  الفنينةإثراء الحركة  في الفكر  إلى النطاق االقتصاد  الذ  يسهم

 .1التي تواجهها كأحد أضالع التنمية المستدامة

 في أ  دولة كانت، والبح  لها عن موضع يتناسب مع أهميتها في بنناء المجتمعنات،
فنني البننناء المعرفنني فنني مفهننوم  فمننن الطبيعنني أن يشننكل اإلخننالل بهننذا الجانننب قصننورا

 الشاملة التي ننتهجها  . التنمية

 عنندين، بعنند اقتصنناد  يهنندم إلننى تحقينن  العائنندة االسننتثمار فنني الثقافننة لهننا بُ إن عملينن 
المننالي بمننا يحقنن  الننربح ويصنننع التنميننة   ، وبننناءا عليننه، فنننن االسننتثمار يهننتم بننندارة 
                                                           

جريدة الشبيبة،  -بيت الزبير أنموذجا ،-علي بن راشد المطاعني، اإلستثمار في الثقافة1 

http:/signup.eshabiba.com  / 
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الحنالي باإلضنافة إلنى القيمنة الحالينة للندخل المستثمر التي تشمل كل منن الندخل  ثروة
الفننننني وُبعنننند حضننننار  يهنننندم إلننننى المحافظننننة علننننى التننننرا   ، فنننني المسننننتقبل  المتوقننننع

من خصوصية يدعم بها معنالم الهوينة الوطنينة،   يحمله المنتإل  الثقافي من خالل ماو 
 .الصراعات القائمة في ظل تجليات العولمة ويخفف من حدة

 :الفن والثقافة في الجزائر مجاالت اقتصاد المطلب الثاني : 

 تعتبر الثقافة وبكل مكوناتها الخلفية األساسية لكل عمل إبداعي، فهي المنهل
لفه،   فنذا تى شاء وكيفما شاء في بناء َمؤ الرئيسي لكلُ  فنان أو أديب، يستخدمها م

في أعمالهم مثلما  الرواية نجد أن الكتاب الجلائريين قد استلهموا الترا  الشعبي أخذنا
 وعبد الحميد بن هدوقة في الجالية 2791الطاهر وطار في الحوات والقصر  فعل

 1بوليفةو 2779 عل الدين ميهوبي في مسرحيته الشعرية حيلية و  2711 والدراويش

 .2771ه  األوبرات التي تحمل العنوان نفس في

هدوقة من  د الحميد بنلنننعب2790ونتحد  بهذا الصدد عما احتوته رواية ريح الجنوب
التقليدية التي  ترا  يتمثل في التقاليد بجوانبها المادية والروحية والسلوكية كالصناعات

أفكار  تتمثل في األدوات واألواني واللباس والمسكن، واالعتقادات التي تتمثل في
 والعادات....  الناس حول الكون واإلنسان والموت والحياة وما وراء الحياة

اعية التي تتمثل في مراسيم الميالد واللواق واالحتفاالت واألعياد والمناسبات االجتم
 .1والفنون كاألغاني والموسيقى والرق  والرسم والشعر واألمثال العامة

 وفي الفن التشكيلي نجد محمد راسم يستثمر في أعماله ليس فقط الترا  الشعر  
 شعبي منه أيضا، فقد كان يستوحيالكالسيكي  المدرسي ،  الجلائر  والعربي، بل ال

                                                           

 بن علي لونس، الصناعة الثقافية ورهانات الفن المعاصر، جزائر نيوز،  1 
 

http://www.djazairess.com/djazairnews/54016 
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مأخوذة  موضوعاته من قصائد عنترة ومحمد العيد آل خليفة، ولكن أيضا من قصائد
 ،وبالتالي، فنن كل عمل إبداعي يحمل في طياته شيئا من من الترا  الشعبي  

الترا ، ليس هذا وفقط، بل إن تلك األعمال ستتحول إلى منتجات ذات قيمة 
أن األدب قبل أن يكون مضامينا أو  ق الطلب، ذلك  تخضع لسو مصنعة،  اقتصادية

فهو شيء ملموس يخضع لمعيار القياس الكمي، إذ يعتبر األدب هو  أفكارا أو صورا
نتاق مصنوع -م الكتاب بأنه  يعر    iعلما أن صناعة الكتاب،  يسمى ب الفرع المنتإل لما

ّ  فاألدب أول ما يخضع له  -يخضع لقانون العرض والطلب ، ليولع تجاريا وبالتالي
ينخرط في دائرة اإلنتاق الصناعي الموجه إلى االستهالك  هو آللية التصنيع، وبذلك

فعال استهالكيا بالدرجة األولى، والقارئ هو المستهلك  العام، من هنا، ستادو القراءة
 لفهم.أولى قبل الدخول في غمار القراءة والتأويل وا ألنه يقوم باقتناء الكتاب، كمرحلة

 تقتضي إذن صناعة الكتاب وجود مؤسسات لها رؤوس أموال ومجهلة بيد عاملة
وبآالت وتقنيات، واألهم من ذلك مدعمة باستراتيجيات وخطط عمل توضح سيرورة 

المنتوق الثقافي في السوق، فاألدب ليس فقط الذ  ينتإل المعرفة والجمال، لكنه  تحرك
السياق، جرى الحدي  عن آليات النشر؛ وهي: في هذا ، تجارة رابحة أيضا يمث ل
والصناعة، والتوليع، وهي عمليات تراعي متطلبات الجمهور االفتراضي،  االختيار

فالناشر يراعي ما هو مطلوب في السوق، فاالختيار،   يفترض أن  وحاجات الواقع،
طات، يتمث ل جمهورا معينا،   ويختار بين ما يتقدم له من مخطو  الناشر أو مندوبه

الجمهور ولهذا التمث ل، طابع ملدوق ومتضاد، إذ فيه، من   جهة،  ر لهذاالمناسب أكث
ذاك الجمهور، ليشتريه، ومن جهة أخرى، حكم قيمي على  حكم واقع على ما يفضله

الجمهور انطالقا من معطيات النظام الجمالي الخلقي  ما يجب أن يكونه ذوق هذا
 عملية في بوتقتها  .ال للجماعة اإلنسانية التي تجر  
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المبدع للعمل  وفي هذا الصدد، نفرق بين نوعين من المستثمرين: المستثمر للعمل 
 ستالإلنجال مؤلفه، والمستثمر الم والفني ظيفته استثمار الترا  الثقافيالفني، و 

للعمل المبدع، وظيفته تنمية وتسوي  العمل المنجل والجاهل بما يخدم مصالحه 
في، فالكاتب إذن يستعين باألدب ويستلهم كتاباته من عادات وتقاليد الثقا واالقتصاد

من مجرد أحدا  عابرة إلى مؤلفات يدخل بها عالم السوق، ويجني  شعبه ويحولها
كذلك السينمائي، يعيد بناء أحدا  مضت، ضمن مشاهد  منها مداخيل هامة،

عرض، وتباع فيها الممثل وأصالة لباسه، تالو صاالت ال سينمائية تجمع بين حركة
المشاهد كأداة ترويإل لتلك األلبسة والتقليدية والحلي، مما  آالم التذاكر، لتتحول تلك
ليبداع في صناعة تلك الحلي واأللبسة والتفنن فيها،  يفتح المجال أمام الحرفيين

االستثمار السياحي وتلبية احتياجات السياح من  وبالتالي فتح آفاق جديدة لتنمية
 التقليدية والتحف الفنية.الصناعة 

  وال يتوقف األمر عند الثقافة والفن، بل يتصل بالجانب الترفيهي ووسائل المعرفة
واأللعاب الذهنية، حي  تؤكد لاة األرقام ارتفاع دخل مبيعات وسائل المعرفة، 

الفنون، فقد وصل حجم سوق تقنية الشبكات في الشرق األوسط عشرات  ومنتجات
دوالرات، وتعدى سوق السياحة في بلد مثل أسبانيا من السياحة ال المليارات من

 .1العربية النفطية مجتمعة  الدول دخلالثقافية 

 الثقافي قد يكون، بقليل من الذكاء والتخطيط، أنجعالفني و  إن االستثمار في القطاع 
الحلول للنهوض باالقتصاد والخروق به من األلمة، مثل هذت القناعات تعللت بعد 

دراسات كثيرة ربطت بين لخم الحركة الثقافية في بلد ما وانتعاشه االقتصاد ،  ظهور
الثقافية الرائجة في أمريكا وأوروبا كصناعة الفنية و ما يخ  الصناعات  ليس فقط

والكتب، لكن أيضا ما يخ  الترا  الشعبي، والمعالم األثرية،  األفالم والموسيقى
                                                           

 621أنيسة مخالدي، اإلستثمار في الثقافة تحدي الدول الناشئة، جريدة الشرق األوسط الدولية، العدد،1 
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والجدير  رح، والمتاحف، والمكتبات ودور العرض  ،كالمسا والبنى التحتية الثقافية
الثقافة تتسع باستمرار، فمن اقتصاد السلع الثقافية  بالذكر  ، فنن مجاالت اقتصاد

 إلى الصناعات الثقافية التقليدية (الجميلة، الترا  العروض الحية، الفنون )المفردة 
الصحافة )ئل اإلعالم فوسا (الفيديو مؤخرا الكتب واألسطوانات والسينما وألعاب)

من فر ، سيمنح أكثر من خيار  وهذا الثراء وما يحمله ،1  (واإلذاعة والتلفليون 
 لالستثمار في إحدى هذت المجاالت.

أن  وكذلك الحال بالنسبة للتظاهرات التي نظمتها الجلائر   في السنوات األخيرة، حي 
 مارسة الثقافية، مكن الجلائر منالحراك الثقافي الذ  شهدته الساحة الثقافية نتيجة الم

القيام بعدة إنجالات طالت عديد الميادين، كترميم المعالم األثرية حفاظا على الهوية، 
 تعليل الحظيرة الثقافية ببناء هياكل جديدة وبالمواصفات الدولية على غرار بعض أو

 لحدي المكتبات، وكذا إعادة تهيئة بعض البناءات وتايير وظيفتها كمتحف الفن ا
والمعاصر ماما بالجلائر العاصمة، إضافة إلى تشجيع ودعم المبادرات الفردية 

الثقافي، إن هذت العملية قد أكسبت و  الفني التي لها دور في إثراء المشهد والجماعية
العالم وحسنت من صورتها،  بعد خروق مضني وحالك من  الجلائر سمعة طيبة في

أعادت لها مكانتها وسمحت لها بالتعريف بهويتها كما  االنعلال والعشرية السوداء،
التظاهرات،   ومكنتها من الحضور على الساحة  التي استعادتها من خالل هذت

باالحتكاك بلمالئهم من مختلف األقطار  الثقافية العربية والعالمية وسمحت لمثقفيها
ا، ال بل حضارتها وعراقة تاريخه واالنتماءات،   كما تم التعرم من خاللها على

صنيع الشباب الذ  أعطيت له  وتمت أرشفة كل ذلك بأفالم وثائقية وكتب جاءت من
بسنة الجلائر بباريس سنة  الفرصة وفتحت في وجهه األبواب طيلة التظاهرات، بدءا

                                                           

 مرجع السابقأنيسة مخالدي، ال 1 
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قسنطينة عاصمة  وصوال إلى6022تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية  6001،
 .60221الثقافة العربية لسنة 

 لى القدرات اإلبداعية والقوة العلمية الوطنية وعلى تحكمهذت التظاهرات ع لقد أكدت
في تنظيم أكبر الفعاليات وف  المقاييس الدولية مما يعلل مكانتها الثقافية  جلائر ال

 ويؤكد ذلك الثراء الثقافي الكبير الذ  تلخر به. الصعيدين اإلقليمي والدولي  ، على
في الجلائر، ٕ وان شهد انتعاشا في السنوات األخيرة، إال  الثقافيالفني و إن االستثمار 

 Mansourيكن كافيا، على حد تعبير الكاتب والصحفي منصور عبروس  ، أنه لم
Abrousتحت 6029أفريل  ،06مقال صادر عنه بجريدة الوطن بتاريخ   ففي
الثقافية نهاية الوهم   أشار إلى مسألة تمويل المشاريع  السياسة الثقافية:-عنوان

الجلائر وترشيد نفقات التشايل والتحكم في المنح  الرسمية واألنشطة الثقافية في
وقام بوضع تقييم عام لها على غرار حد   والبرامإل المالية الموكلة إلى المؤسسات،

كما تطرق إلى تصريحات الولارة  6022-قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ،-
الفنية وتأييدها لفكرة تمويل األنشطة  المشروع الثقافيالوصية المتعلقة بمسألة تمويل 

 .2الثقافية من قبل القطاع الخا و 

الثقافي في الجلائر، يأمل في مشهد الفني و إن منصور عبروس وفي انتقاذت للواقع 
محرر من كل رقابة، والعقبات اإلدارية، مؤسسات مدارة بشكل جيد، ومشروعات  فني

عامة، وتدريب أصحاب المصلحة الثقافيين، ويتوقع من وترشيد النفقات ال مبتكرة،
تضع استراتيجية طموحة ومنسقة ومتماسكة وأن تضع الموارد  ولارة الثقافة أن

في خدمتها، فالهدم هو بناء مشروع ثقافي يقوم على ( البشرية، المالية)الداخلية 

                                                           
: إبرال الديناميكية اإلبداعية في الجلائر، نشر في المساء يوم -نوال جاوت، االستراتيجية الثقافية الوطنية 1

 .2619العدد  21/01/6021
 ، مرجع ساب  .نوال جاوت، االستراتيجية الثقافية الوطنية 2
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الفاعلين المعرفة، كما أن عدم وجود عالقات مع  اإلنتاجية واالبتكار واقتصاد
ا،  الفنيجعل وضع  الثقافيين، والقطاع الثقافي المستقل، على األراضي الوطنية ضعيفث
أيضا مهددان بالفشل، وخيبة األمل، والتراجع، ث  الحماسة وااللدهار ممكنان، لكنهما

للمواطنين، يجب أن نتعلم بناء التوقعات  أكثر احترامافنون فبالنسبة لمشروع 
 واحترام المهارات  .  إلى المجتمع المدنيوالتضامن واالستماع 

كسابها عالمة واالكبرى  والفنية نستنتإل مما سب  أن االستثمار في المشاريع الثقافية
مع  وتنظيم التظاهرات الثقافية وخاصة في المناط  المعلولة، تجارية مميلة،

اقا جديدة االستاالل األمثل للرصيد المعرفي والثقافي، كلها مجاالت يمكنها فتح آف
 المستثمرين للخوض في هذا الباب بكل طمأنينة وأمان أمام

 :الفني وه م استراتجياتي ه مية اإلستثمار المطلب الثالل :  

 الفنيه مية اإلستثمار هوال : 

 أهمية بالاة في جميع المجاالت وعلى كافة الفنون تكتسي عملية االستثمار في 
آثار إيجابية مادية كانت أو معنوية، ولما األصعدة، وذلك من خالل ما تتركه من 

بهذت األهمية، فهي في الحقيقة ليست  عملية إضفاء تلوي  شكلي محض على  كانت
المجتمع، أو تلبية لحاجات كمالية يمكن تأجيل إشباعها في الوقت الحاضر،  صورة
ضرورة تتصل بأمننا الوطني، ورهان حضار  لتأمين المستقبل، ٕ واذا كان  بل هي

قبل قرابة قرن من اللمان:  اعطني خبلاث ومسرحاث أعطيك شعباث مثقفاث ،  لينين قد قال
الراهن بحاجة إلى الخبل والمسرح والسينما والكتاب والصحيفة والمجلة  فنننا، في لمننا

، على طري  خل  فنيون، وكل ما له صلة بالحقل الوالتلفلي وجهال الكومبيوتر
 . 1وأفكار في مستوى تحديات العصر واعية، وقيم  مجتمع مثقف، ذ  إرادة

                                                           

 سعد محمد رحيم، في اإلستثمار الثقافي، المرجع السابق1 
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، واستااللها بما الفنمعرفة جيدة بكل مجاالت  إن إيجاد مثل هذا المجتمع يتطلب
بكل ثقة، واالبتعاد عن كل ما يمكن أن  يجعل منه قادرا على تقبل كل ما يقدم له

كفاءة والتعاون العمل والتعلم وال ياير من مسارت التنمو  أو القيمي، ذلك أن   قيم
وهذت القيم لن تترسخ  واإلخال  والنجاح والطموح هي الماذية لشرايين التنمية،

ثقافية. فنية و  وحركة برنامإل ثقافي دتلمن روح المجتمع وسلوكه ما لم يو  وتادو جلءا
بأعبائها  تقوم ، صناعةفنيةوخل  أنماط سلوك جديدة في المجتمع إنما هو صناعة 

 المجتمع لتعليم والثقافة واإلعالم، ناهيك عن العائلة ومنظماتمؤسسات التربية وا
 المدني .

 بتضافر كل تلك الجهود، سيوجد اقتصاد من نوع خا ، اقتصاد ينمو ويلدهر إنه
خالم المعتاد، ذلك أن اقتصاديات األفكار والتعبير الثقافي ال يمكن التعامل  على
طري  اقتصاديات التعدين، أو المعادن، أو الميات المعدنية، أو السلع  عن معها

االستهالك المصنعة، فعلى عكس السيارات، أو فرش األسنان،  منتجات اللراعية، أو
منتجات المعلومات بمعدل وحدة في كل مرة، بل إن كل  ُتستهلك أو األجهلة، ال

أكثر من شخ ، وهكذا  تستخدم أكثر من مرة من قبل وحدة من المنتإل تصمم
 .1تصبح أكثر قيمة باإلستخدام

 وبينما تقل قيمة المنتإل الصناعي المفرد، مثل السيارة أو البراد أو الكمبيوتر، يحد 
 العكس تماما في حالة المنتإل المعلوماتي أو الثقافي، فالفيلم، أو الكتاب، أو البرنامإل

دمتها أعداد متلايدة من الناس. وهذت التلفليوني، أو البرمجيات تليد قيمتها كلما استخ
الحال منذ بدء النشر التجار ، وتحديدا منذ عصر المنتجات السمعية البصرية  هي

التوليع، مثل الموسيقى الشعبية، واألفالم، وبرامإل التلفليون  ،وفي السياق  الواسعة
                                                           

هارتلي، الصناعات اإلبداعية: كيف تُنتج الثقافة في عالم التكنولوجيا والعولمة؟، :تر بدر السيد سليمان جون  1 

ط،.د  00الرفاعي، الجزء الثاني، الكويت، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، / 

 . 722 ص7001،
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صرحت خبيرة االقتصاد  Le mondeحوار نشر بصحيفة لوموند  ، ذاته،  في
بما يلي  : الثقافة هي المجال الوحيد Françoise Benhamou ال بن حموفرنسو 

، فكلما (المنفعة الهامشية المتضائلة )االقتصادية المعروفة بن الذ  يكذب النظرية
من أ  بضاعة أو سلعة، الدادت درجة إرضائه إلى  استهلك الشخ  وحدة جديدة

يفيدت أن تكون له سيارتان أو عشرة استهالكه ولن  فيتوقف (اإلشباع الكلي)أن يبلغ 
عن قيادة السيارة حين يصل إلى مكان ما  كيلوغرامات من اللحم، فهو سيتوقف

االقتصادية المعروفة تطب  على كل  ويتوقف عن أكل اللحم حين يشبع، هذت النظرية
ا لثقافة، لادت رغبتناستهلكنا ا ماعدا ما يتعل  بالمجال الثقافي، فكلما( السلع)أنواع 

بالمدمن على التدخين  الفن ال تتردد فرنسوال بن حمو في مقارنة مستهلكفي مليد و 
باض النظر عن )بعد يوم  الذ  ال يصل لحالة إشباع كلي؛ بل إن إدمانه يليد يوما

المطالعة، فسيقرأ طول  ، فمن يتعود منذ صارت على(اآلثار السلبية على الصحة
. ولهذا 1استطاع )..( تابع إنتاجات السينما كلماحياته، ومن ُيولع بالفن السابع، فسي

ومتلايدة فقط مع  فنننا نقول بأن نظرية المنفعة الهامشية تكون متضائلة مع كل السلع
 .2الفنية والثقافية الصناعات 

 ومن ،هنا نجد أهمية االستثمار في القطاع الثقافي، ذلك أن المنتجات الثقافية وف 
ع كل استخدام وتتعاظم لتمثل رقما هاما في مداخيل تلك الفكرة تلداد قيمتها م

وبالتالي، فهو خيار ال بد منه للنهوض باألمة وبناء مستقبلها، فمن  المستثمرين،
هذا القطاع ترسيخ هذت الفكرة بما يليل تلك النظرات القاصرة  واجب القائمين على

بعيدا عن أية عقدة أو المتينة والقواعد القانونية المنظمة  اتجاهها، ويضع لها األسس

                                                           

 .722مرجع سابق ، ص  جون هارتلي، 1 

 اإلستثمار في الثقافة تحدي الدول الناشئة، المرجع السابقأنيسة مخالدي،  2 
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الولوق في هذا العالم المليء بالفر  واإلمكانيات مثله  تخوم، بما يكفل للمستثمرين
 مثل باقي القطاعات المنتجة.

 

 :الفنية والثقافية إستراتيجية التنمية ثانيا : 

بشكل فعال في عملية التنمية، وهذت الفعالية ال يمكن أن تظهر  الفنون والثقافةُهم ُتس
إال باعتماد أفكار وخطط ناجحة تكشف عن وجهها اآلخر المتعل   نتائجها

وتحويلها إلى صناعة ترتكل على الجودة ما  الفنون يتسنى تمويل  باالستثمار، إذ   لن
لثقافة في قلب  التنمية ، للتنمية الثقافية  تعمل على جعل ا لم تتوفر ُ  خطة وطنية

والمنظومة المصرفية فيه تحمل مسؤوليته تجات  تمويل  حينها يمكن للقطاع الخا ،
د التي ينباي إدراجها في االستراتيجية لعل البنو و  ،1الثقافة  باعتبارها  أداة للتنمية  

 الثقافة رقما في الناتإل المحلي:الفن و  المراد إعدادها للخطة الوطنية لجعل

 تعريف دقي  للثقافة تعتمدت االستراتيجية، ال يسلبها مقدرتها على توليد اإليرادات، -2
واإلقرار بكونها وسيلة للنمو وتعليل وادامة التقدم االقتصاد ، محافظا في تعريفه لها 

 أبعادها اإلنسانية. على

  هي الثقافة ، كالتي اعتمدتها  اليونيسكو  : الفن و تعريف دقي  لمالى  صناعة  -6
وانتاق وتوليع للسلع وللخدمات ذات الصباة الثقافية، محمية بحقوق  عملية إبداع

 الملكية الفكرية 

                                                           

 عاصم الشيدي، مؤتمر"االستثمار في الثقافة"يبحث تحويلها إلى منتج ثقافي، مؤسسة عمان للصحافة والنشر 1 

،http://omandaily.om/?p=461021  
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تبني الدورة الثقافية التي تبدأ من دعم تحويل األفكار المبدعة والمضامين  -1
إلى منتإل، فنشرت، فعرضه، ثم رفع كل الموانع المعيقة من استهالك الناس  المعرفية

 له.

الثقافية بدقة، كالترا  الثقافي التاريخي والطبيعي المنتإل الفنية و د المجاالت تحدي -1
السياحية،وفنون األداء من سينما ومسرح،والفنون البصرية من البرامإل  للثقافة

الدرامية والوثائقية وغيرها، والصناعات الحرفية،ُ  وتأليف الكُتب  التلفليونية واألعمال
 م المرئي والمسموع والتفاعلي، وغير ذلك.واإلعال المتنوعة المختلفة،

 تحديد مواقع تكوين الثقافة وبؤر ظهور المبدعين، من قبيل النواد  الثقافية، -2
 الصالونات، الجمعيات الثقافية لألدباء والكتاب، نواد  الفنون التشكيلية والرسم

 نشر والمكتباتواستوديوهات السينما والتصوير، والمجالت الثقافية والمحكمة، ودور ال
 العامة والمكتبات التجارية وغيرها،ٕ  واصدار قانون يرسم حقوقها وواجباتها.

 وعن الممارس للفنعن المثقف وعن المتعاطي  للفنتحديد تعريف يفرق المنِتإل  -2
 هو المبدع لفكرتها، كالكاتب والروائي والممثل للفن، فالمنتإل األول الفنيللعمل 

 .  1لصحفي وأمثالهم ممن يبدعون الفكرة الخامةوالمسرحي وذو  السب  ا

الفنية ال بد من االهتمام البالغ بهذت الفئة تحديدا، فهؤالء هم الذين يبدعون الفكرة  -9
 الفنيةل إلى منتإل الحقا،ُ  ومن الضرور  التفري  بين مبتكر للمادة تتحو  التي

الرواية السينمائية، وصاحب اللوحة التشكيلية وأمثالها من األعمال  وكاتب كالمؤلف
إلى صناعة، وبين المتعاطين للثقافة من قراء ومثقفين  تتحول التي تقبل أن

                                                           

 11االستثمار في الثقافة، العدد  محمد بن رضا اللواتي، نحو البرنامج الوطني للتنمية الثقافية، شرق غرب ، 1 

 

. http://sharqgharb.net/2331-2  
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الثقافة، وال يبتدعون الفكرة التي تتحول إلى نتاق،  ينتجون  معلوماتيين؛ فهؤالء ال
ن، بينما تكون الريادة ألولئك وهم المستهلكو  الثقافية هؤالء تتشكل منهم السوق 
تكون للمبدع للفكرة التي تتحول إلى  أن الثقافية ينبايالفنية و المبدعين للفكرة، الريادة 

 منتإل ثقافي وليس المتعاطي.

 وقيمته والتقدير الذ  يستحقه على أن تكون  للفنان الفنيةإعادة رسم المكانة  -1
 صدر عنه وليست الشهرة، وتكون له سمةمبنية على اإلنتاق اإلبداعي الذ  ي المكانة
 الوطنية. الفنية والثقافيةرائد أعمال، سمة الريادة  كسمة

 وتشجيع وسن األنظمة حول ذلك، الفنتأسيس وتسهيل تمويل بيوت صناعة  -7
المنظومة المصرفية للصناعة الثقافية والقطاع الخا  لها ضمن مسؤوليتها 

 .والتنموية االجتماعية

 موظفي القطاعات الثقافية الحكومية بكيفية التعامل مع الشأن الثقافي،تأهيل 10-
فاألنظمة الرتيبة والبيروقراطية القاتلة وقلة االهتمام بالمثقف ومتطلباته التي من 

تتحول أفكارت المبدعة لمنتإل ال بد من أن يلتلم موظفو القطاعات الثقافية  خاللها
 .أقصى الدعم الدولية ببذل

 مثال ألجل إعادة صلة الثقافة بالتنمية وتطبي 1لمدة اللمنية كالخمسيةتحديد ا11-
وذلك حتى يتسنى تقييم  ، "1البرنامإل الوطني للتنمية الثقافية بمكنونات إستراتيجيته

والوقوم عن كثب عند أهم النقاط التي تحول دون تحقي  األهدام  الوضع
 .واإلستراتيجية المتبعة

                                                           

 .601مرجع سابق ،  محمد بن رضا اللواتي، 1 
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 يس أحياء ثقافية في المدن، وعلى أقل تقدير شوارع ثقافيةتوجيه األمانات بتأس12- "
لتكون مناط  جذب لتعليل حركة الفنون واإلبداع وهي ممارسة عالمية ويمكن 

 .وطنياث  تطبيقها

 إضافة تخصصات ثقافية حديثة في التعليم العالي كتخص  االقتصاد الثقافي13-
 بداع المختلفة وبين االقتصادلتأهيل قيادات يمكن أن تكون نقطة وصل بين فروع اإل

ومثل هذت التخصصات حول العالم يتم تعليمها في كليات الفنون وليس في كليات 
 اإلدارية. العلوم

 الترخي  لملادات الفنون العالمية لتعليل المداخيل االقتصادية من الفنون ونقل -21
 ركة التأليفاإلبداع الوطني للعالم وكذا تأسيس مشروعات لتعليل القراءة ودعم ح

 والنشر .

 بنمكانها أن تصبح رقما مهما في الناتإل المحلي إذا ما الفنون خالصة القول، فنن 
 وجدت األرضية المناسبة والرعاية الكافية من أصحاب القرار لتطبي  مثل هذت
 اإلستراتيجيات، ومد يد العون لمن أراد االستثمار ودخول هذا العالم المليء بالفر 

ولما كان الهدم من االستثمار هو الحصول على العائد، فنن هذا والمفاجئات، 
 .الفنيةما تحتاجه المؤسسة الثقافية في تمويل بقية مشاريعها  العائد هو
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 في الجزائر: والفني  التمويل الثقافيالمبحل الثاني : 

كبرى  أساسا بواسطة ولارة الثقافة،  وهي سلطة عامة الفني والثقافييدار القطاع     
 داراتوإ االستراتيجية الثقافية الوطنية، تتكون ولارة الثقافة من عدة إدارات  ترسم

وهي تعتمد عليها لتنظيم األنشطة الثقافية على المستوى القومي،  قطاعية فرعية،
ومراكل وهياكل ثقافية أخرى، تحت الوصاية المباشرة لولارة  وتقوم ث أيضا مؤسسات
التي تمليها الولارة عليها سواء على المستوى القومي أو  تيجيةالثقافة، بتطبي  االسترا

اإلقليمية، ومن ناحية أخرى، تشارك السلطات المحلية  اإلقليمي، طبقثا للصالحيات
  أيضا في إدارة القطاع الثقافي . الواليات والمجالس الشعبية البلدية

 :والثقافي  الفني التمويل المطلب ا و  : مفهوم

 هننو المحننرك الرئيسنني للتنميننة، وأداة دافعننة لتطننور االقتصنناد، تسننتال العدينندإن المننال 
مننن المؤسسننات هننذت الطاقننة السننتخدامها كوقننود للسننير قنندما نحننو مركننل الريننادة، ولكننن 

نفاذ هذت األخيرة تجعلها دائمة البح  عن سيولة جديدة تؤمن لهنا البقناء ألعنوام  سرعة
ال يمكنن أن  مرار فتضنمن بنذلك رأسنمالها المناد وتمدها باألموال الاللمة باسنت الحقة،

ولكنننن هنننذا  نتصنننور ظهنننور أينننة مؤسسنننة ثقافينننة إلنننى الوجنننود دونمنننا رأس منننال مننناد ،
المحافظنة  األخير إنما يتعلل من خالل قندرة المسنير اإلدار  والمنالي بالخصنو  فني
مصننادر  علننى هننذا المكسننب وتنميتننه بنيجنناد السننبل الكفيلننة بننذلك، وذلننك بالبحنن  عننن

تننؤد   ماليننة جدينندة ومضننمونة، تضنناعف مننن قنندرات أدائهننا وتحفنن  وجودهننا كمؤسسننة
 رسننننالة وبالتننننالي، السننننؤال الننننذ  يمكننننن أن يتبننننادر إلننننى أذهاننننننا مننننن أيننننن يمكننننن لتلننننك

 المؤسسة جلب رؤوس أموال جديدة، وهل هي كافية؟

 وسنائلأول ما يمكنها القيام به هو أخذ لمنام المبنادرة فني التحنر  والبحن  عنن أنجنع ال
لنننذلك، وبنننالطبع السنننير علنننى خطنننى المؤسسنننات األخنننرى، االقتصنننادية منهنننا ، بطلنننب 
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فنن طريقنة تحصنيله متعنددة تعندد مفاهيمنه،   كانت نتيجته واحدةن فالتمويل وا التمويل
الننبعض   البحنن  عننن المصنندر الننذ  تسننتخدمه اإلدارة للحصننول علننى النننوع  فهننو عننند
 . 1التلود  بهاألموال الاللمة ومن تم  المعين من

اسنتثماراتها،  كما يقصد به تشكيلة األموال التي حصلت عليها المؤسسة بهدم تمويل"
 .2ومن تم فننها تضمن كافة العناصر التي يتكون منها جانب الخصوم 

 بينمننا عننند الننبعض اآلخننر يعبننر  عننن كافننة األنشننطة واألعمننال التنني يقننوم بهننا األفننراد
 الاللمة برأس المال أو باالقتراض واستثمارها  والمشروعات للحصول على األموال

 في الجزائر والثقافة المطلب الثاني : تمويل الفنون 

الثقافة  قررت الحكومة تخصي  ولارة للثقافة وحدها بعد أن تقاسمت 6002 في عام
المكرسة  عقد من اللمان مع االتصاالت، منذ ذلك العام، بدأت الميلانية طوالالولارة 
 تعرم ليادة مدهشة، حي  دعمتها الميلانيات الخاصة التي خصصتهاللثقافة 

 .3الحكومة لالحتفاالت الثقافية الكبرى التي نظمتها الجلائر

  تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية 6022 وبالتالي، بلات ميلانية الثقافة في عام  
 مليون دوالر، وهو مبلغ تاريخي، أ  أكبر ميلانية في المنطقة ٕ العربية وافريقيا،126

 مع تنظيم المهرجان اإلفريقي الثاني الذ  أقيم في6007وكانت قد بلات في عام  ،
 .4مليون دوالر،120الجلائر العاصمة، مبلغ 

                                                           

 111ص..1991جميل أحمد توفيق، أساسيات اإلدارة المالية، بيروت، دار النهضة العربية،  ، 1 

ط 1اإلسكندرية، توزيع منشأة المعارف، ،.منير إبراهيم الهنيدي، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل،  2 

 .0، ص  1992،

عمار كساب، دنيا بن سليمان، دراسة مقارنة عن بعض جوانب السياسات الثقافية في الجزائر، وتونس،  3 

ص 7011ط  ،1التبادل الثقافي، بلجيكا، مؤسسة المورد الثقافي، ،-الالمركزية-ميزانية الثقافة-والمغرب ومصر

9. 
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 قد أخذتقامت الدولة بتقسيم إعتمادات الميلانية حسب أهمية كل قطاع   ، و 
 % 12.60، يب األكبر من هذا الدعم، فقد بلغالمؤسسات ذات الطابع اإلدار  النص

ثقافة  مديرية 11تفسير ذلك بعدد المؤسسات التي تندرق تحت هذا الصنف ويمكن
ثقافة ومؤسسات التكوين الفني المختلفة ، تليها التظاهرات الثقافية بنسبة  دارو 

لمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجار  وتشمل وتعود المرتبة الثالثة ل 11.11%
في حين لم يتجاول النشاط التربو   % 22.97العمومية بنسبة   المسارح والدواوين

من مجموع ميلانية القطاع، ٕ  % 22.71والجمعيات نسبة  والثقافي الخا  بالتدريب
اإلدارية،  االهتمام بالجانب الثقافي على حساب المصالح واذا كانت هذت النسب تبين

الجلائر يكشف أن هذت المبالغ ال تخ  النشاط  فنن واقع المؤسسات الثقافية في
 . 1األخرى: أجور العاملين ونفقات التسيير المختلفة الثقافي، بل تاطي أيضا الجوانب

 يبين توليع اإلعتمادات على مختلف األقسام أن التظاهرات الثقافية حظيت باهتمام

 تليها المكتبات والمطالعة11.21المرتبة األولى وحققت نسبة ،%ملحوظ إذ سجلت 

والترا   % 27.92ثم المؤسسات بنسبة ، %62.10 العمومية بنسبة
أما المرتبة األخيرة فعادت للبح  بنسبة  % 9.67والتكوين بنسبة    %20.19بنسبة،

اع والجدير بالذكر، فنن هذت النسب تتأثر أيضا بحجم ميلانية القط % 1.29 
مليون دوالر أمريكي في عام   2141 حين أن ميلانية الثقافة كانت   المرصودة،  ففي

أ  بليادة مقدارها   6021مليون دوالر في  12141الرقم إلى   صعد هذا 6001
عاماث، وبذلك أصبحت ولارة الثقافة في 22تصل إلى   في فترة بالكاد % 119

 فسريقيا وفي المنطقة العربية، هذا التطور  في أفري الجلائر أكثر ولارات الثقافة غنى
                                                                                                                                                                      

 

شرقيات للنشر والتوليع، ،  عمار كساب ،وآخرين، مدخل إلى السياسات الثقافية في العالم العربي، القاهرة، دار 1 
 .21 ،   6020 ط2
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على إثر 6021و ،6001بين عامي   مرات 2بليادة ميلانية الدولة التي تضاعفت 
 .1االرتفاع الهائل في أسعار النفط 

  كانت االنخفاض المفاجئ ألسعار النفط، انخفضت ميلانية ولارة الثقافة، فبعدما ومع
 مليون  229.27انخفض هذا الرقم إلى6022مليون دوالر أمريكي في سنة  112.9

 من الميلانية اإلجمالية٪ 0.1أ  ما يعادل    % 26وذلك بنسبة 6022دوالر سنة  
 لتصل إلى أدنى حد منذ سبع سنوات. للدولة،

 كلإذا نظرنا عن قرب نجد أن حصة ميلانية الثقافة من ميلانية الدولة لم تتاير بش
باستثناء % 042  %042 على الترتيب:  و6021و 6001عملي بين عامي  

 % 2حي  وصلت إلى عتبة الن  6026و ،6007، 6022 سنوات

  من المعروم أن تكاليف ولارة الثقافة الثابتة (أجور العمال في القطاع، تكاليف
ضاعفت مع تنظيم المهرجانات المرسمة، تكاليف صيانة الهياكل الثقافية.. إلخ) قد ت

ولذلك ستكون  6022و ،6002مرات بين عامي   1تضاعف ميلانية الولارة   هذت
 الميلانية على الثقافة الرسمية وخيمة   . نتائإل انهيار

 إن المالح  من خالل هذت النسب، أنه كلما احتضنت الجلائر لتظاهرة ثقافية كبرى 
 الحد  وكذا الفوائد الماديةكلما ارتفع حجم الميلانية وهذا أمر منطقي نتيجة لعظمة 

والمعنوية التي سوم تنجر من خالل السهر على إنجاحها، كتشجيع السياحة 
الكتاب، إضافة إلى أن تتابع تلك التظاهرات أدى إلى تتابع في ارتفاع  وصناعة

مع 6022كاقتران تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية   الميلانية المرصدة،
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فنن هذا 6026االستقالل سنة  . االحتفال بخمسينية

انخفاض قيمة العملة في األسواق العالمية، بحي  إن ميلانية  التطور قد يفسرت كذلك
                                                           

 02/ 01 7011تاريخ اإلطالع: /.7012عمار كساب،التشريعات والتمويل، ثقافة ميد، ،  1
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مليون دوالر أمريكي، تعادل في القيمة ميلانية 2141بلات  والتي6001الثقافة لسنة  ،
ظيم أية تظاهرة، سجلت انخفاضا أما السنوات التي لم تشهد تن السنوات التي تلتها.
التي ُتعد بح  سنة استثنائية، نظرا للظروم العالمية التي 6022  معقوال، عدا سنة

على الجلائر إعادة النظر في سياستها الثقافية، لتفاد  الوقوع  طبعتها والتي حتمت
 عقباها، وكذا للمحافظة على توالنها االقتصاد . في مواقف ال تحمد

 في دمإل عدد من مؤسساتها6029رعت ولارة الثقافة في مطلع عام    وبالفعل، ش
لترشيد النفقات وتقلي  الميلانيات الموجهة لهذت المؤسسات عبر مختلف واليات 

في حين سقفت الولارة الميلانيات الموجهة إلى المسارح الجهوية وكل  الوطن،
 .1المؤسسات التابعة

 

 خالصة:

الثقافية إذن أن تتبوأ مكانة معتبرة في السوق وتنافس الفنية ليس بنمكان المؤسسة 
في المجال االقتصاد  دون تبني جملة من اإلستراتيجيات المدروسة في  نظيراتها

بالتركيل على قدراتها الذاتية وببحثها عن أفضل السبل الستقطاب  كافة شؤونها،
بعية، وكذا العمل مشاريعها الخاصة بعيدا عن االستدانة والت رؤوس األموال، وتمويل

المتاحة بما يليد من إقبال المستثمرين، ذلك أن  على تفعيل فر  االستثمار
المتاحة واستثمارها في مشاريع مضمونة الربح،ٕ   االستاالل األمثل للقوانين واألموال

من جمعيات وحرفيين من ذو  الخبرة في  واقامة شراكة مع الفاعلين في المجتمع
واستقطابه وف  ما يروق له، كفيل  فن االستثمار في الجمهور،االقتصاد، مع إتقان 

                                                           

األموال قد ولى. ميهوبي:" ٕ إدماج مؤسسات ثقافية واحالة عمال عمار شودار، قال إن عهد التمويالت وتبذير  1 

 .71ص / 01 7011اإلثنين / ،7221التقاعد لترشيد النفقات"الجزائر، جريدة النهار الجديد، العدد:  ، على
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أداة واعدة للمساهمة في تنمية  أن ياير من مسار الثقافة كونها مجرد وسيلة ترفيه إلى
 اقتصاد البالد.

 كما أن إقامة المشاريع الثقافية ليست فقط عملية ظرفية، مرتبطة باللمن، أو احتفاءا
مرورها وانما هي إنجال متواصل، مداخيله ال تنضب،  بمناسبة معينة، تختفي بمجرد

هي مصدر ال غنى عنه في جلب أموال استثمارية جديدة، فمشروع ترميم القصبة  بل
ليس مجرد إحياء لبناية قديمة بل هو مصدر لجلب السياح وصناعة حركة  مثال،

ر حافلا للشباب األحياء العتيقة، وكذا مشروع المكتبة المتنقلة، التي تعتب تجارية داخل
سوق الكتاب، وليس مجرد عروض إشهارية، ناهيك عن المؤسسة  للمطالعة وتنشيط

 تستح  دراسة قائمة بذاتها .فرصا هامة لالستثمار، والتي  المتحفية التي تحمل
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 الخاتمة:

 هل يمكن للمؤسسة الثقافية أن تطرق باب االستثمار وتدخل عاال  الساوقس ساؤاب ر ماا
فا  والفان يتبادر إلى أذهان الكثيرين ويبحثون له عن جواب، والناظر إلى واقع الثقافة 

ياارأ أنااه ماان مياار المعقااوب ذلاا ، تاال والاابع، يعتترهااا مسااتحي ، لقااد جااا   مجتمعاتنااا
ليزياال اللثااا  عاان بعاا، اليمااو، الااذا يكتنااه هااذا القضااية وهااذا  موضااوب بحثنااا إذن

حقيقة ما تزخار باه هاذل المؤسساة، والفاري التا  تملكواا لادخوب  بالتعمق والكشه عن
 هذا العال  .

 وبطتيعااة الحااااب، ال يمكاان أن نجاااد الجااواب بقااارا ، الكتااب والمجااا  ، ولكاان باااالوقو 
ل االختصاااي ماان عاالااة الثقافااة عاان كثااب ومعرفااة حقيقااة مااا يفكاار فيااه أو ي ملااه أهاا

   والفنون،

الجزاار عاصمة الثقافة العر ياة، التا  أطلقا  العناان للكثيار مان المشااريع،  تظاهر،إن 
عليه قد عايشوا الحدث وتفاعلوا معه، وعرفوا ماا تزخار باه هاذل العاصامة  وأن القاامين

يجااة بحثناا كاناا  وحضااار،، وبالتاال  أصاابك تهمكاانو  التفاعال مااع الفكار،، ونت مان تاراث
تهمكانوا أن  الفنيةوأن الماد، والفن المؤسسة الثقافية أن تستثمر ف  الثقافة  أنه تهمكان

 .تتحوب إلى منتوج

القاوانين التا  ال تتايك و حدث أن الكل أصبك متخو ، لاي  مان االساتثمار فا  الثقافاة 
المتاررا   مثل هذا العمل، وتعياق هاذل المباادرا  و جال ذلا  وجاب عليناا تقادي  بعا،

دعموااا  وأثرهااا علااى االقتصاااد، تاال وتتاارز والفنيااة التاا  تشاايد بمكانااة الصااناعة الثقافيااة
 الشااامل للتنميااة، وبالتااال  فااهن هااذل الحركيااة المتعمااد، والتاا  تنساا  خيوطوااا المنتجااا 

 الثقافية قد تجد مكانتوا تين المستثمرين، ولكن أا مستثمرس
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قتصاادا، والاذا وجاد فا  هاذا البااب ضاالته، مستثمر من خاارج إطاار الثقافاة وهاو اال
مسااااتثمر ماااان أهاااال الثقافااااة وعلااااى صاااالة وثيقااااة توااااا، الااااذا يمكاااان أن نجاااادل داخاااال  أ 

 المؤسسة

 الثقافية كما ف  خارجواس

إلاى  إن رجاب ا عماب تهمكانو  االستثمار ف  الثقافة، متى أرادوا ذلا ، وليساوا بحاجاة
 لواا  بعاا، االمتياازا  أو التسااوي   وتتااينقاوانين تتاايك ذلا ، مااا عاادا تلا  التاا  تمانك 

لو  بع، الحادود، وأماا الناوب ا،خار، فواو المقصاود، فارم  ماا قيال ويقااب عان الثقافاة 
االستثمار وعن الفري الكتير، الذا يتيحوا، إال أن هنا  بع، الشكو  مازالا   وعن
واااا الااابع،، و اااد  فكااار، دخاااوب المؤسساااة الثقافياااة لعاااال  الساااوق وعااار، منتوج تاااراود

إلااى جنااب مااع تقاادي  تاارام  تر ويااة تاادع  معااال  الوويااة، نااوب ماان  جنبااا والفناا  الثقاااف 
يمكن أن تكون ناجحة،ِ  تل ستكون كاذل ، إذا ماا أدعاد   الميامر،، ولكن هذل الميامر،

متطلبااا  المؤسسااة الثقافيااة الماديااة والقانونيااة، بمااا يفاا   لوااا العااد، جياادا، وهااذا تتااوفير
وبااالنظر إلااى المااداخيل الوامااة التاا  سااتجنيوا ماان  الثقاااف ،  نااهومتطلبااا  االقتصاااد 

المرافقة، والمكانة المرموقة الت  سو  تحتلواا  ورا  هذل العملية، وكذا الفري التنموية
 .ف  نظا  السوق، سيصبك المستحيل ممكنا
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 الملخص .

 اآلفاق  –الواقع  –الجزائر  –الفن  –الثقافة  –االستثمار  الكلمات المفتاحية :

واقع وآفاق  االستثمار في الفن والثقافة في الجزائر ؟ و دور  تبحث الدراسة في 

 المؤسسسات الثقافية في إثرائه وتعرف بالسوق الفني في الجزائر كما تتقصى عن

 الثقافية في تبلور الوعي الفني لدى المتلقي وتنمية ات الفنيةدور المؤسس

وتبحث عن سبل تحسين اآلداء اإلداري والثقافي   ذوقه الفني وثقافته البصرية

تسلط الضوء على عدة مفاهيم بدءا . كما مؤسسة الثقافية الجزائرية في نظام السوقال

بمفهوم التسويق الفني وتسليع الثقافة والفنون وتوضح عناصر المنتج الفني 

وتبرز مجاالت االقتصاد في الفن والثقافة وتسلط الضوء على أهمية هذا االستثمار 

وتفتح باب واستراتيجياته وتقدم معلومات عن تمويل الفنون والثقافة في الجزائر 

 دراسات الحقة في هذا المجال البكرالبحث ل

 

 


