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فأعیت بالغتھ ھ في أوجز لفظ وأعجز أسلوب
الحجة البالغة والداللة الحكماء فھوالبلغاء و أبكمت فصاحتھ الخطباء وأعجزت حكمتھ
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:أما بعد

السموات واألرض نتوجھ بالشكر والحمد والثناء أوال وأخیرا إلى الجلي العلي إلى خالق
إلى هللا الذي أھدانا نعمة البصر والبصیرة ووفقنا في درب دراستنا وأنار لنا طریق العلم

.الحمد والشكر
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والتوجیھات أدام هللا لھ المرجع األول واألخیر في النصائح" أحمد بوحجرةسماحي"
.الصحة والعافیة

إلى وفي مشوارنا الدراسينا كما نتقدم بالشكر إلى كل المعلمین واألساتذة الذین رافقو
.  كل من ساھم في ھذا البحث العلمي من قریب أو بعید
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:المقدمة

األعراف 

الدراسات العلمیة في صورة نظریات مخت
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ومنذ سبعین

.ممارسة العنف ضد المرأة

المرأة بأشكال وصور مخت
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العنف ضد المرأة الذي یعد قضیةومن بین القضایا، 

بعض الظروف السیاسیة واالجتماعیة

.جانب الرجل وحاجة المجتمع الى دورھا في الحیاة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة



ب

.في تفشیھا

وینحاز الطرف الذي ینادي بجدوى 

""
.للعنف ضدھا، بحسبھم

الضوء على معالجة اإلعالم المرئي العربي ومن ھذا المنطلق، تأتي ھذه الدراسة لتسلط 

)(
: ور تحت عنوانكما قمنا بتحلیل سیمیولوجي لروبورتاج مص. الجمھور المشاھد

"اآلن"

.الظاھرة

:مباحث مكملة لھما وھي كاآلتي

.وصعوباتھا، وأخیرا تطرقنا لتحدید المفاھیم والخلفیة النظریة

 : :
: السیمیولوجیا البصریة، المبحث الثالث: ماھیة السیمیولوجیا، المبحث الثاني

. ئياإلعالم المر
 : : :

.المرئي العربي والعنف ضد المرأة

"اآلن"

.المستخلصة، للوصول في األخیر الى الخاتمة 



اإلطار المنهجي
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I-اإلطار المنھجي:
.اشكالیة البحث-1

والتنوعالسیاسيالتعددعنالحرللتعبیروالمتطورالحدیثالمجالھوالمرئيإلعالما
واستقاءاإلستعالمفيالمواطنحقلتلبیةانتشاراواألوسعاألشملاإلطاروھو. الفكري
باتتالتيالحقوقوھيوالمعتقدوالتعبیرالرأيحریةممارسةوفيوالمعلوماتاألخبار

. واالتصاالتالمعلوماتثورةعصرفياألساسیةاإلنسانحقوقمبادئمن

اعتبارفيالمتحضرةالدولتعتمدهمفھومااإلعالميتعددالتشریعاتجّسدتوقد
مرفقاً وباستخدامھالتقنیةیصالاإلدواتبأالمكتوبةالصحافةعنمتمایزاً المرئيعالماإل

ستئذانإلحاجةغیرمنماكناألجمیعتغطیةعلىقدرتھوبالتاليثیراألعبربالبثعاماً 
القنوات بالرفض أصبحت  تستحوذوأبالقبولالمتلقيرادةإعنالنظروبغضالمتلقي

.األوقاتجمیعوفيإلیھ،نذھبمكانكلفيتحاصرناوتكاداھتمامنا،التلفزیونیة على

الباحثینعلىیتحتمفإنھھناومن. نشاھدهمامضامینشكال وألعرضةأصبحناإذ
قضیةوالتوجد. الجمھورعلىونتائجھاآثارھالمعرفةالمضامیناألشكال وھذهدراسة

فيیومیاونسمعھنشاھدهضد المرأة الذيالعنفكقضیةوعنایتھمالباحثیناھتمامتستوجب
.القنواتھذه

وأفالم المعروضة في اإلعالم المرئي من حصص وبرامج تلفزیونیةالمختلفةلمواضیعفا
ضدھا بصفة خاصة ، والتي تتناول قضایا المرأة بصفة عامة وقضیة العنفومسلسالت

:تجعلنا نطرح اإلشكالیة التي یتناولھا بحثنا وھي كاآلتي

ذكیھ؟ھل اإلعالم المرئي العربي یساھم في التقلیل من العنف ضد المرأة أم ی

:ومن ھذا المنطلق نطرح التساؤالت التالیة

كیف تتم المعالجة اإلعالمیة لقضیة العنف ضد المرأة عن طریق التلفزیون العربي؟-
ماھي مظاھر تقلیل اإلعالم المرئي العربي من العنف ضد المرأة؟-
ماھي مظاھر تذكیة اإلعالم المرئي العربي للعنف ضد المرأة؟-

:الفرضیات-2

ومن خالل اشكالیة الدراسة والتساؤالت التي تم طرحھا، یمكن صیاغة الفرضیات على 
:النحو التالي



I-اإلطار المنھجي.
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تتم المعالجة اإلعالمیة للعنف ضد المرأة عن طریق التلفزیون بتوظیف المرأة المعنفة -
. العنف ضدھااعةوكشف بش

د المرأة ونشر إلعالم المرئي العربي یساھم بشكل كبیر في التقلیل من العنف ضا-
.التوعیة بخصوص ھذه الظاھرة

اإلعالم المرئي العربي یساھم في تذكیة العنف ضد المرأة من خالل مشاھد العنف -
.المبثة

:دوافع اختیار الموضوع-3

إن لكل موضوع بحث علمي أسباب الدراسة والتي تتمثل في المبررات العلمیة إلجراء 
ھذه الدراسة، حیث أن الدوافع التي أدت بنا الى معالجة ھذا الموضوع كانت قناعات 
وضروریات حتمتھا الموضوعیة واألمانة العلمیة إضافة الى الجوانب الذاتیة، ویمكن حصر 

:أھم األسباب في مایلي

.تنامي ظاھرة العنف ضد المرأة خاصة في السنوات األخیرة-
كثرة المواضیع والحصص والبرامج التلفزیونیة التي تتناول قضایا المرأة وخاصة -

.وبالتالي الفضول لدراسة شكلھا ومضمونھاالعنف ضدھا
سمة، رواج القنوات الفضائیة التي تھتم بالمرأة وشؤونھا مثل قناة اآلن، قناة ھي، قناة ن-

أصبح  موضوع العنف ضد المرأة حیث .الخ...قنوات األم بي سي وقنوات أخرى
.حدیث الساعة في مختلف وسائل االعالم

.عات بالمرأة وقضایاھا خاصة في اآلونة األخیرةاھتمام المجتم-
.ضد المرأةتعدد القنوات الفضائیة وتكریس ممارسات العنف-

:أھمیة الدراسة-4

الشك أن كل باحث یشد انتباھھ موضوع ما إال وأعطى لھ أھمیة كبرى وجعلھ نقطة ھدفھ 
التي یرید الوصول إلیھا، وموضوع معالجة اإلعالم المرئي لظاھرة العنف ضد المرأة، كان 

.الحدث البارز الذي یشكل نقطة اھتمام مختلف القنوات الفضائیة العربیة

یتھا من كونھا تسلط الضوء على الكیفیة التي تتم بھا معالجة حیث تستمد الدراسة أھم
ومحاولة معرفة إن كان ھذا اإلعالم - الشكل والمضمون- اإلعالم المرئي للعنف ضد المرأة

.أسھم في التقلیل من منسوب العنف ضد المرأة أم ذكاه
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:أھداف الدراسة-5
:التاليھناك ھدفین رئیسیین لدراستنا ھما على الشكل 

التعرف على الشكل الذي یتم فیھ توظیف وسائل اإلعالم المرئیة للمرأة في معالجة -
.العنف ضدھا 

الكشف عن مضامین الحصص التي تبث في التلفزیون العربي والمرتبطة بالمرأة -
.ومعرفة إن كانت تساھم في التقلیل من العنف أو تذكیھ

:الدراسات السابقة-6

ناقشت قد بورتاجات صحفیة كثیرة كانت وإلى جانب مقاالت وردةدیبحاث عأھناك 
بأشكالھ كافة، إضافة إلى تشریح التعامل ضد المرأةلعنفمعالجة اإلعالم المرئي لقضیة

.اإلعالمي مع الظاھرة، وتحدیدا في األعوام األخیرة

:ومن بین األبحاث التي تناولت الظاھرة ما یلي

.2004، للباحثة زینة عوض في العام "اإلعالم الغائبضد المرأة، مناھضة العنف"

.2008، للباحث خلیل اقطیني في العام "ضد المرأةوسائل اإلعالم في مناھضة العنف"

للباحث صفد " في العراقضد المرأةتعدد القنوات الفضائیة وتكریس ممارسات العنف"
.2008الساموك في العام 

.2004العفو الدولیة في ھذا الشأن صدر في العام تقریر لمنظمة -

:منھج الدراسة-7

اعتمدنا في دراستنا ھاتھ على المنھج الوصفي والذي یرتكز على وصف دقیق وتفصیلي 
لظاھرة أو موضوع محدد على صورة نوعیة أو كمیة رقمیة، وقد یقتصر ھذا المنھج على 

.یشمل فترات زمنیة عدةوضع قائم في فترة زمنیة محددة، أو تطویر 

ویھدف ھذا المنھج إما الى رصد ظاھرة أو موضوع محدد بھدف فھم مضمونھا أو 
.مضمونھ، أو قد یكون ھدفھ األساسي تقویم وضع معین ألغراض عملیة

بشكل عام، یمكن تعریف ھذا المنھج بأنھ أسلوب من أسالیب التحلیل المرتكز على 
عن ظاھرة أو موضوع محدد من خالل فترة أو فترات زمنیة معلومة، معلومات كافیة ودقیقة 

مع سیرھا بطریقة موضوعیة وبما ینسجموذلك من أجل الحصول على نتائج علمیة ثم تف
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المتمثل في معالجة اإلعالم المرئي العربي حیث قمنا في بحثنا .المعطیات الفعلیة للظاھرة
من العناوین الرئیسیة وقمنا بجمع المعلومات بتعریف العدید لظاھرة العنف ضد المرأة، 

كما قمنا بجمع العدید من الحصص .2012الى غایة جانفي2011في مابین سبتمبر الالزمة
وفي األخیر قمنا . والروبورتاجات التي تعالج ھذه القضیة في مختلف القنوات العربیة

ومضمونا كمثال لتثمین تحلیل روبورتاج مصور حول العنف ضد المرأة في الجزائر شكال ب
.عملنا

:صعوبات الدراسة-8

:في انجازنا لھذا البحث عدة صعوبات تمثلت فيلقد واجھنا 

.قص الكتب والمراجع التي تتناول موضوع دراستنا في مختلف المكتباتن-
.صعوبة ترجمة بعض الجمل والكلمات من المراجع المكتوبة باللغة األجنبیة-
داعمة لموضوع أرشیف القنوات التلفزیونیة المختارة الصعوبة الحصول على -

.سیمیولوجیادراستنا خاصة الروبورتاج الذي تم تحلیلھ

:تحدید المفاھیم-9
ھي علم یدرس حیاة المعاني في المجتمع، من خالل الكشف عن : السیمیولوجیا-

دراسة الدالالت الخفیة في الرموز والصور والكتابة، كما عرف ھذا العلم في میدان 

.علوم اإلعالم واإلتصال كمنھج علمي حدیث

وھي علم ینتمي الى السیمیولوجیا ولكنھا تختص في علوم التعبیر، وقد : السیمیوطیقا-

، وقد سمیت السیمیوطیقا اسم غریماسعرفت عند بعض العلماء األوروربیین أمثال 

.بیرسحسب " العالمات"

فیھا تناول موضوع أو ظاھرة أو قضیة وھي الطریقة التي یتم : المعالجة اإلعالمیة-

.معینة في مختلف وسائل اإلعالم سواء كانت مرئیة أو مسموعة أو مكتوبة

ویقصد بھ التلفزیون العربي بمختلف قنواتھ الفضائیة : اإلعالم المرئي العربي-

.واألرضیة التي یتم مشاھدتھ في مختلف مناطق الوطن العربي

ماینتج عنھ مفعول بقوة شدیدة متطرفة ووحشیة، یعتبر العنف خاصیة لكل : العنف-

وھو تجاوز عبر اللفظ والسلوك باعتباره فعال یمارس من طرف فرد أو أفراد ضد 

.فرد أو أفراد آخرین عن طریق التعنیف قوال وفعال
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، )الجنس(العنف ضد المرأة ھو أي عمل مبني على أساس النوع : العنف ضد المرأة-

یؤدي الى أذى مادي أو جنسي أو معنوي أو معاناة للمرأة والذي یؤدي أو احتمال أن

ویشمل التھدید بھذه األفعال واإلكراه أو الحرمان من الحریة سواء كان حدوثھ في 

.الحیاة العامة أو الخاصة

:الخلفیة النظریة- 10
انطلقنا في تحلیلنا السیمیولوجي للحصة التلفزیونیة المنتقاة من قناة اآلن من الخلفیة 

والتي تعتمد على أسس الوصف المباشر للصورة Roland Barthروالن بارثالنظریة ل

وتحدید مختلف محتویاتھا، ثم التطرق الى المستوى التعییني الذي یحدد الداللة األولى لكل 

عنصر من العناصر المركبة للصورة، باإلضافة الى المستوى التضمیني الذي یتناول المعنى 

Rolandالن بارثروالخلفي للصورة الفتوغرافیة، وتجدر اإلشارة الى أن  Barth احتفظ

.De Saussureردي سوسیبثنائیة الدال والمدلول عن 



اإلطار النظري



:الفصل األول
مدخل الى  

السيميولوجيا واإلعالم  
.المرئي
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II-اإلطـار النظــري:
.مدخل الى السیمیولوجیا واإلعالم المرئي: الفصل األول

. ماھیة السیمیولوجیا: المبحث األول
.مفھوم السیمیولوجیا: : المطلب األول

خالل الكشف عن المعاني الخفیة، رغم السیمیولوجیا علم یدرس حیاة المجتمع، من
ظھور المعنى السطحي، ولذلك نحاول الكشف عن المعنى الحقیقي للكتابة، أو الصورة، أو 
الرمز، فكان ظھور علماء ومفكرین في تفسیر وتحلیل المعارف حول ھذا المفھوم، كل 

.حسب قناعتھ الفكریة، وتوجھھ العلمي والثقافي

، ومعناھا العالمة، وھي SEMEIONالسیمیولوجیا مشتقة من كلمة یونانیةإن : لغة
الذي یعني العلم، إذن السیمیولوجیا، ھي في LOGOSمركبة من العالمة ولوغوس

.1"علم العالمات" مجموعھا تعني 

السیمیولوجیا علم خاص بالعالمات، ھدفھا دراسة المعنى الخفي لكل نظام : اصطالحا
فھي تدرس لغة اإلنسان والحیوان وغیرھا من العالمات غیر اللسانیة، باعتبارھا عالماتي، 

نسق من العالمات مثل عالمات المرور، وأسالیب العرض، في واجھة المحالت التجاریة، 
.2والخرائط والرسوم البیانیة، والصور وغیرھا

أنھ : "ھذا العلموھو أول من عرف : رند دي سوسیفردینافیعرفھا اللساني المشھور 
.3"یدرس حیاة العالمات في وسط الحیاة اإلجتماعیة 

استمدت السیمیولوجیا مفاھیمھا اإلجرائیة من اللسانیات، ھذا : "روالن بارثویعرفھا 
.4"العلم الذي یمكن أن نحدده رسمیا، بأنھ علم الدالئل 

CHARLكما یرى المفكر PERCE ESSANDERSع العلوم اإلنسانیة، أنھا مركز لجمی
لیس باستطاعتي أن أدرس أي شیئ في ھذا الكون، كالریاضیات واألخالق : "فقال

والمیتافیزیاء، والجاذبیة األرضیة، والدینامیكیة الحراریة، والبصریات، والكیمیاء، وعلم 
التشریح المقارن وعلم الفلك وعلم النفس، وعلم الصوتیات، وعلم اإلقتصاد، وتاریخ العلم 
والكالم، والسكوت والرجال والنساء، والنبیذ وعلم القیاس، والموازین إال على أنھ نظام 

.5"سیمیولوجي

.10، ص1972شوقي جالل، األصوات واإلشارات، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، )ترجمة(كندا رتوف . أ1
.126-125، ص2003مغامرة سیمیائیة في أشھر اإلرسالیات البصریة، الجزائر، دار الغرب للنشر، عبد هللا ثاني قدور،2
.126مرجع سابق ص3
.127، ص2003، 2عبد السالم بن عبد العالي، درس السیمیولوجیا، المغرب، دار توقال للنشر، ط. د)ترجمة(روالن بارث 4
.127عبد هللا ثاني قدور، مرجع سبق ذكره، ص5



II-المرئيواإلعالمالسیمیولوجیاالىمدخل: األولالفصل.              النظــرياإلطـار.

~ 10 ~

فھناك نوعان من السیمیولوجیا، األولى تولى بدراسة أنظمة التواصل، وتعنى الثانیة "
األنساق السیمیولوجیا تعتبر منھجیة كل العلوم، التي تعالج . "1"بدراسة أنظمة العالمة

.2"الدالة

.السیمیولوجیا، النشأة والتطور: المطلب الثاني
لیس من السھل رصد تاریخ السیمیولوجیا، بكیفیة دقیقة، ألنھا ببساطة تتمازج مع "

.3"اللسانیات، ولكن یمكن أن نقف عند أھم محطاتھا التاریخیة

لم حدیث العصر الحدیث كما یزعم البعض، وفي مقدمتھم إن السیمیولوجیا لیس ع

الغرب، بل إنھ أبعد وأقدم نشأة من ذلك الزعم، فقد اھتم القدماء من عرب وعجم بھذا 

إن لألشیاء : "أفالطونالجانب من علوم اللسانیات، بأكثر من ألفي سنة، حیث أكد الفیلسوف 

یكون التالؤم طبیعیا بین الدال والمدلول، أو ، وبذلك 4"جوھرا ثابتا وأن الكلمة أداة للتوصیل

ماتمتاز بھ األصوات من أدوات تعبیر عن ظواھر "بما یدعى باللفظ والمعنى، وأیضا 

.5"عدیدة

وقد ربط العرب قدیما بین ھذه المعطیات، وبین ما أسموه بعلم أسرار الحروف أي "

والبوتي وابن خلدون وابن سینا، علم السیمیاء، والتي عرفت بتعددھا، دراسات الحاتمي، 

إن للشيء وجودا في : "الغزاليحیث یقول . 6"وغیرھم...والفرابي، والغزالي والجرجاني

األعیان، ثم في األذھان ثم في األلفاظ، وفي الكتابة، فالكتابة دال على اللفظ، واللفظ دال 

یرى فالغزالي . 7"نعلى المعنى في النفس، والذي في النفس ھو مثال على وجود في األعیا

یرى أن العالمة كیان متكامل، یتكون من أربعة أطراف، الموجود في األعیان، والموجود 

وورد مفھوم العالمة في عدة . في األذھان، والموجود في األلفاظ، والموجود في الكتابة

أسید بن عنقاء أماكن من التراث، حیث نلمس ھذه الكلمة في الشعر العربي، ومنھ قول 
:، یمدح عمیلھ حین قاسمھ مالھيالفزار

، 1995ماي 15/17رشید بن مالك، البحث السیمیائي المعاصر، مجلة سیمیائیة والنص األدبي، أعمال ملتقى معھد اللغة العربیة، جامعة عنابة، 1
.2ص

.127، ص2003عبد هللا ثاني قدور، مغامرة سیمیائیة في أشھر اإلرسالیات البصریة، الجزائر، دار الغرب للنشر، 2
.37، ص 1994، 1محمد نظیف، ماھي السیمیولوجیا، افریقیا الشرق، ط 3

.79-78، ص 1975عبد العزیز بن عبدهللا، التعریب ومستقبل اللغة العربیة، بدون بلد ناشر، معھد البحوث والدراسات العربیة، 4
.47مرجع سابق، ص5
.47مرجع سابق، ص6
.35، ص2دنیا، دار المعارف، طسلیمان)ت(الغزالي، معیار العلم، 7
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غالم رماه هللا یافعـــــــــــا     لھ سیمیاء ال تشق على البصــــــر

كأن الثریا علقت على نحره     وفي جیده الشعري وفي وجھھ القمر

فالموروث الفكري العربي ال یعدو أن یكون في كنفھ مخزونا علمیا أو ثقافیا، یظھر "

في شكل نظام من العالمات الدالة، وتتجلى سیمیائیة ھذا النظام في إطاره اللغوي 

.1"والثقافي

ونجد أن الحقل المعرفي العربي، یزخر بالمفاھیم واألسس العلمیة، التي أقیمت حول 

.السیمیولوجیا ونشأتھا على ید المفكرین، خاصة في میدان اللسانیاتمفھوم 

، دي سوسیروعلى المستوى التاریخي والمعرفي، استعملت السیمیولوجیا مع "

وكان ذلك " السیمیوطیقا"فقد استعمل مصطلح بیرس وانتشرت في الثقافة األوروبیة، أما 

ال أن المصطلحین معا، عرفا انتشارا متبادال أصل اإلستعمال في الثقافة األنجلوسكسونیة، إ

ویكفي أن ندرك أن العلماء الذین ینتمون إلى الثقافة الفرنسیة، لم یبتعدو تماما عن مصطلح 

.2"في كتاباتھم" السیمیوطیقا"

غریماس، روالن بارث وكریستیان وحسب األوروبیین أمثال " السیمیوطیقا"إال أن 
یمكن أن یخص مفھوم : "غریماسالى السیمیولوجیا، حیث یقول ، فإنھا تنتمي كلھا ماتز

، على أن یتناول EXPRESSIONفقط علوم التعبیرSEMIOTIQUEالسیمیوطیقا 

.CONTENUE"3مفھوم السیمیولوجیا فروع مضمون

أنھ یمكن للسانیات، أن تكون نموذجا حیا للسیمیاء، ألن طبیعة ر دي سوسییرى "

.4"والمعرفیة في اللغة واضحة للغایة وال یعتریھا أي غموضالعالمات اإلعتباطیة

وفي تعریفھ للسیمیاء أنھا العلم الذي یدرس حیاة العالمات في كنف الحیاة اإلجتماعیة، 

التعریفات األولى بیرسوقد ظھر بالمقابل مفھومي الدال والمدلول، وفي وقت قصیر جمع 

.المحددة للسیمیوطیقا القدیمة وسماھا علم العالمات

، أتى بلسانیات جدیدة سماھا HYMSLEV، اللساني الدنماركي 1940وفي سنة 

"glossématique "إنھا تھدف الى إرساء منھج إجرائي، یمكن من فھم : "والتي قال عنھا

.49، ص2003عبد هللا ثاني قدور، مغامرة سیمیائیة في أشھر اإلرسالیات البصریة، الجزائر، دار الغرب للنشر، 1
.98مرجع سابق، ص 2

3 Grremas Algirdas Julien, Du Sens, Edition Le Seul, 1970, p 33.
4 De Saussure, Course In Générale Linguistiques, Wade Bskings, 1974.
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إنھا لیست نظریة بالمعنى العادي . كل النصوص، من خالل الوصف المنسجم والشامل

لنظام من الفرضیات، بل نظام من المقدمات المنطقیة الشكلیة، والتعریفات والنظریات 

.1"المحكمة التي تمكن من إحصاء كل امكانات التألیف بین عناصر النص الثابتة

لوجي، وخاصة باألنساق الداللیة الغیر لسانیة في تحلیلھ السیمیوروالن بارث كما اھتم 

الرسالة : فھو یرى أن للصورة اإلشھاریة ثالث رسائل"، )بالغة الصورة(في بحثھ حول 

. 2"اللغویة، الصورة الفتوغرافیة التقریریة وبالغة الصورة

أن الصورة الفتوغرافیة كونھا ذات استقاللیة بنیویة تتشكل من روالن بارث یرى "

، واألیدولوجي اللذان )الجمالي(المھني : طلبینعناصر منتقاة، ومعالجة من طرف الم

یعطیان لھا بعدا تضمینیا توجھ الى المتلقي الذي الیكتفي بتسلمھا فقط، بل یعید قراءتھا على 

.3"ضوء مایملك من زاد ثقافي ورمزي، أي انطالقا من مرجعیة ثقافیة وحضاریة

ة، وعلى العموم یدین لقد ارتبطت الصورة على الدوام، وعبر العصور بالحضار"

بصر أو التصور اإلنسان الحدیث عن بابل والیونان القدیمة، أو العصر الوسیط الى 

.4"الصورة عوض القراءة

.أنواع السیمیولوجیا ومجاالتھا: المطلب الثالث
اإلجتماعیة اة إن السیمیولوجیا ھي العلم الذي یدرس حیاة العالمات في كنف الحی"

ت أساسیة لإلتصال اإلنساني، على الرغم من التطور والتشعب اللذان والتي تكون إرسالیا

.5"شھدتھما األبحاث السیمیائیة في العالم، فإن الدراسة فیھا التزال فتیة

: النوع األول-1
، PUISSANSبویسنس(یذھب أنصار ھذا اإلتجاه : سیمیولوجیا التواصل

: العالمة تتكون من وحدة ثالثیة المبنى"الى أن )MOTAN، موتان BREETOبریتو

1 CF.E.Fudge Phonology And Phonotics (1916), Wade Baskings, Current Frends In Linguistiques, V.G.MOTON,
1972, p 283-284.

.152، ص2003عبد هللا ثاني قدور، مغامرة سیمیائیة في أشھر اإلرسالیات البصریة، الجزائر، دار الغرب للنشر، 2
.16، العدد 2001عبد الرحیم كمال، سیمیولوجیة الصورة الفتوغرافیة، موقع اسلیم محمد، مجلة عالمات، . أ3
.5، العدد 1996حمید سالسي، ماھي الصورة، موقع سعید بن كراد، مجلة عالمات، 4
.82ص،1996، 2، المركز الثقافي العربي، طحدیثةمدخل الى المناھج النقدیة ال: عبد هللا ابراھیم، سعد الغانمي، عواد علي، معرفة اآلخر5
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الدال، المدلول، القصد، وھم یركزون على الوظیفة اإلتصالیة وأن التواصل مشروط 

.1"بالقصدیة وإرادة المرسل في التأثیر على الغیر

أي طرق التواصل،: "ویمیل أنصار ھذا اإلتجاه الى تعریف السیمیولوجیا على أنھا

.2"دراسة الوسائل المستخدمة، كما سبق الذكر، للتأثیر على الغیر

حركة یقصد بھا اإلتصال بشخص ما، أو اعالمھ بشیئ "لیروبیروتكون العالمة حسب 

.3"ما

عند " وقد ذھب أنصار رواده، الى بلورة ھذه الفكرة واشباعھا والتفصیل فیھا، مثال

لوصف آلیة أنظمة اإلتصال غیر اللغویة، وطرق توظیفھا، أساسا متینا بریتووبویسنس

وقد نما ھذا . اإلعالن، اشارات المرور، أرقام الحافالت وغرف الفنادق: ومن بین األمثلة 

األمر وتطور مع نشأة العلوم الخاصة باإلتصال وتقدمھا، وارتبط أیضا بتطور علم 

.4"العالمة

.5واصل والعالمةالت: ولسیمیولوجیا التواصل محورین

:وینقسم الى تواصل لساني وتواصل غیر لساني: محور التواصل/ أ

وینحصر في عملیة التواصل والتي تجري بین البشر : التواصل اللساني/ 1

إنھ حدث اجتماعي، یالحظ في الفعل : "دي سوسیربواسطة الفعل الكالمي، فیعرفھ 

.دائرة الكالم، البد من وجود جماعة أو شخصین، ولكي تتحقق"الكالمي

وھو تواصل اللغات غیر اللغات المعتادة وتنقسم الى : التواصل الغیر لساني/ 2

:ثالثة معاییر

تكون العالمات ثابتة ودائمة، كدوائر ومستطیالت : اإلشارة النسقیة

.وعالمات السیر بشكل أصناف جد محددة من المؤشرات

.84، ص2، ط1996مدخل الى المناھج النقدیة الحدیثة، المركز الثقافي العربي، : عبد هللا ابراھیم، سعد الغانمي، عواد علي، معرفة اآلخر1
.87مرجع سابق، ص  2

.85مرجع سابق، ص 3
.87مرجع سابق، ص 4
.87مرجع سابق، ص 5
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كاستعمال اإلشھار، والملصقات المختلفة الشكل : اإلشارة الالنسقیة

واللون، قصد إثارة انتباه المستھلك الى نوع خاص من البضائع، وھنا 

.العالمات غیر ثابتة وغیر دائمة

بشكلھا كالشعارات ویكون لمعنى مؤشرھا عالقة جوھریة : اإلشاریة

واجھات المتاجر لتبین رسم فوق القبعة، أو توجد علىالصغیرة التي ت

.مایوجد فیھا من بضائع

أن الدال والمدلول الموافق لھ "BREETOبریتویرى : محور العالمة/ ب

:ویصنف ھذا اإلتجاه العالمة الى أربعة أصناف. 1"یشكالن معا مایسمى بالعالمة

سان إلیھا برباط خفي وتوجد عدة أنواع كالعرافة التي تشد اإلن: اإلشارة/ 1

یجھلھ، أو أعراض المرض كالحمى، البصمات واآلثار المرسومة تدل على حضور أو 

حدث وقع في زمن مضى، ومایمیز اإلشارة أنھا حاضرة، مدركة، ظاھرة تجعل نفسھا من 

.اشارة اإلنسان الذي یملك حق تعریفھا في ذاتھا وشرحھا الشرح المراد

العالمة التي ھي بمثابة اشارة :"BREETOبریتویعرفھا : المؤشرة/ 2

اصطناعیة، تربط المؤشر وھو یفصح عن فعل المعنى، الیؤدي الى المھمة المنوطة، الى 

.2"حیث یوجد المتلقي لھ

ھي عالمة تدل على شیئ تجمعھ الى شیئ آخر على عالقة : األیقونة/ 3

.مماثلة، إذ یتعرف في األیقونة على النموذج، الذي یفعل األیقون مقابال لھ

عالمة العالمة، أي العالمة التي تنتج قصد النیابة : موریسویسمیھ : الرمز/ 4

لھا، ومن ھنا یصبح الرمز داال على شیئ لیس لھ وجھ أیقوني، عن عالمة أخرى مرادفة 

حفاة رمز البطء، الحمامة رمز على ھذا أن السلوكمثال . الخ....كالخوف والفرح والحرب

.البراءة

:النوع الثاني-2
تتوزع عناصر ھذا روالن بارثحسب األبحاث التي أجراھا : سیمیولوجیا الداللة

:بعة مستقاة من األلسنة البنیویة ھياإلتجاه على ثنائیات أر
.93، ص 2، ط1996مدخل الى المناھج النقدیة الحدیثة، المركز الثقافي العربي، : عبد هللا ابراھیم، سعد الغانمي، عواد علي، معرفة اآلخر1
.94، ص2003عبد هللا ثاني قدور، مغامرة سیمیائیة في أشھر اإلرسالیات البصریة، الجزائر، دار الغرب للنشر، 2
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السیمیولوجیا تتعاقب اللغة والكالم من غیر أن ینطلقا معا من : اللغة والكالم/ أ

التوسع السیمیولوجي لمفھوم اللغة والكالم، ال یخل "أن روالن بارثالمطلق نفسھ، ویرى 

یھا اتباع خطى النموذج من اثارة بعض المشاكل التي تصادف الجوانب التي ال یمكن ف

یتعلق المشكل األول، بأصل النظام أي جدلیة اللغة والكالم : اللغوي، ویتحتم من ھنا تمثیلھ

ذاتھا، ففي اللغة الیمكن ألي شيء أن یدخل فیھا، مالم یكن للكالم قد اختبره، وعلى العكس 

مالم یستمد من أي أنھ ال یستجیب لوظیفتھ التواصلیة (من ذلك، یستحیل انشاء أي كالم 

.1")خزینة اللغة

إن السیمیولوجیا تتمیز عن اللسانیة بكون داللتھا تنحصر في : الدال والمدلول/ ب

وظیفتھا اإلجتماعیة، ھذه الوظیفة رھینة اإلستعمال وھذا اإلستعمال مشروط بحلول وقتھ 

فالمعاطف تلبس وقایة وأوانھ، وھذا الوقت واألوان لیس بشیئ غیر عالمة لھذا اإلستعمال،

فإذا . 2"للجسد من البرد واألمطار، أي أنھا ال تستعمل إال حین یحین وقت البرد والشتاء

فإنھ یكون كانت طبیعة الدال شبیھة بالمدلول، ویستحیل فصل تعریفھ عن تعریف المدلول،

.ھذه المقولة الثالثیةوساطة ألنھ أحد طرفي

أن العالقة التي توجد بین األلفاظ، یمكن أن ردي سوسیى یر: المركب والنظام/ ج

:تنمو على صعیدین یتالئمان مع شكلین من أشكال النشاط الذھني أولھما

 صعید المركبات حتى تستمد كل لفظة قیمتھا من تعارضھا مع

سابقاتھا والحقاتھا، أما النشاط التحلیلي الذي ینطبق على المركب فھو 

.التقطیع

3)يأي النظام(األلفاظ وتجمیعھا خارج الخطاب صعید تداعي.

یحتوي كل نظام سیمیولوجي على مخطط التعبیر على آخر : التقریر واإلیحاء/ د

.مضمون، وقد تتعدد األنظمة باختالف المخططات والتي تشكل الصعیدین

.100، ص2003مغامرة سیمیائیة في أشھر اإلرسالیات البصریة، الجزائر، دار الغرب للنشر، عبد هللا ثاني قدور، 1
.101مرجع سابق، ص 2
.102مرجع سابق، ص 3
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تسمى السیمیولوجیا مجال الطب، من حیث الممارسات التي تكشف بموجبھا المرض، "

Symtomesألعراضأو مایسمى باIndicesأو القرائنSinguesباالعتماد على الدالئل

.1"التي یحملھا المریض

في )وروالن بارث()ودي سوسیر()شارل سندرس بیرس(وبعد توسع كل من 

دي سوسیرالدراسات السیمیولوجیة، أصبحت السیمیولوجیا علما قائما بذاتھ یوظف حسب 
.كل نظام دالئل ویستخدم داخل الحیاة اإلجتماعیة

على األھمیة التي تولیھا السیمیولوجیا للدالئل ووظیفتھا، یمكن أن نستنتج وبناءا

:المجاالت التالیة وھي

ھتم السیمیولوجیا بالدرجة األولى بالمدلوالت، أي الدال ت: تحلیل المدلوالت/ 1

والمدلول، أي أن ھدف السیمیولوجیا األول ھو اكتشاف واختراع المدلوالت، وترى أنھ 

.الیمكن ارسال دال بدون أن یكون بواسطة مدلول

تلك أي ھي. الخ...وتضم العالمات اللمسیة، الشمیة، الذوقیة: العالمات الغیر لسانیة/ 2

:المتعلقة بالحواس، واألكثر استعماال ھي العالمات السمعیة البصریة واألیقونیة وھي

التلفزیون ودخول الصوت إن لظھور السینما وظھور : "العالمات السمعیة البصریة/ 3

على توسیع مجاالت التواصل البشري، وحتى مجال السیمیولوجیا ، ساعد.2"1927سنة 

.وتطور وسیلة اإلتصال أثر في فعالیة شبكة السمعي البصري

على أنظمة التمثیل شارل بیرسمصطلح أیقوني یطلق حسب : العالمات األیقونیة/ 4

قدیمة تعني المصطلح یتكون من كلمة یونانیة . القیاسي، الممیز عن األنظمة اللسانیة

والصورة في المجتمعات الغربیة ھي قبل كل شیئ صورة اإللھ، فالتمثیل Imageصورة

بعد ھذا أصبحت )Iconeمن ھنا المرجع األول لكلمة أیقون (یمر عبر التمثیل الغیبي

الصورة شیئا فشیئا تأخذ دور عماد الخیال، من ھنا تم الربط الذي ظل دائما بین 

/ Imageخیالي، /صورة( Imaginaire.(

ي إطار إن اإلتصال بین شخصین ال یعني مبادالت شفھیة وحتى ف: اللغة الصامتة/ 5

ة غیر لسانیة كالحركات، اإلشارات،یستطیع أن یكون بطریقاإلتصال الكالمي، التعبیر

.15، ص 1994، 1محمد نظیف، ماھي السیمیولوجیا، افریقیا الشرق، ط1
.30مرجع سابق، ص 2
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وھذا النوع من المبادالت متعدد ومتنوع، وھذا مایطلق علیھم بوسائل . الخ...اإلیماءات

ال الذاتیة، فاألفراد ال یقتصر كالمھم بالكلمات فقط، بل أیضا بأجسادھم وحركاتھم، اإلتص

.1"باللغة الصامتةHALLھالوتنظیمھم في المكان والزمان، وھنا تشكل ماسماه 

.السیمیولوجیا البصریة: المبحث الثاني
.سیمیولوجیا الصورة الفوتوغرافیة: المطلب األول

)أي اللغات الطبیعیة واإلصطناعیة(السیمیولوجیا ھي علم یدرس العالمة ومنظوماتھا 

ویدرس أیضا الخصائص التي تمتاز بھا عالقة العالمة بمدلولھا، وھذا یعني أن السیمیائیة 

.تدرس عالقات العالمة والقواعد التي تربطھا أیضا

وكان متخصصا في ر، دي سوسیدفریدینابعد مجیئ 20تطورت السیمیائیة في القرن 

، أو اق اللغوي ودعا بما سماه علم السمیولوجیلعلم اللغات المقارن، واھتم بالعالمة من المنط

.علم منظومات العالمات

تسعى السیمیولوجیا الى تحویل العلوم اإلنسانیة من مجرد تأمالت وانطباعات الى علوم 

بالمعنى الدقیق للكلمة، والعالمة في اإلصطالح المركزي في السیمیائیة، وتعنى السیمیائیة 

یعنى بماھیة العالمة، والمستوى : بالعالمة على مستویین، المستوى األول األنطرولوجي

.یعنى بفاعلیة العالمة وبتوظیفھا في الحیاة العملیة: )براغماتي(اوليالثاني تد

.أي أن السیمیائیة اتجھت اتجاھین ال یناقض أحدھما اآلخر

.یحاول تحدید ماھیة العالمة ودراسة مقوماتھا: اإلتجاه األول-1

یركز على توظیف العالمة في عملیة التواصل ونقل المعلومات : اإلتجاه الثاني-2

:وھذا وفقا ألبعاد ثالث

عد نظمي سیاقي تركیبي یدرس الخصائص الداخلیة في منظومة العالمات ب/ أ

.من دون أن ینظر في تفسیره

المات بمدلولھا، أي یدرس مستوى العالمة بعد داللي یدرس عالقة الع/ ب

.والعالقة القائمة بین العالمة وتفسیرھا

1 Jaques Durant, Les Formes De La Communication, Saint Tonné, Imprimerie Dunas, 1984 , 1ere édition, p 06.
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ویحدد "یدرس الصلة بین العالمة ومن یتناولھا )تي براغما(بعد تداولي / ج

.1"قیمة ھذه العملیة من خالل مصلحة من یتداولھا

.توغرافیةوالصورة الفعناصر: المطلب الثاني
تتكون الصورة الفتوغرافیة من ثالث عناصر أساسیة، أولھا تركیب الصورة ثم المعنى 

.الحقیقي والمعنى المجازي وأخیرا السند والمتغیر

ھو القاعدة األساسیة التي تعكس شكل الصورة وتنظیمھا الداخلي : تركیب الصورة-1

:والجمالي وعمقھا وكیفیة استخدام األلوان فیھا، ویتكون من

ھو الفضاء الذي نعطیھ للصورة بغرض مالحظتھا، ویكون إما : اإلطار/ أ

.مستطیال، أفقیا أو عمودیا

:ویشمل: التنظیم الداخلي/ ب

القسم األیسر یمثل الحاضر : یقسم الصورة إلى قسمین: المحور العمودي-

.أو الماضي القریب والجزء األیمن یمثل المستقبل القریب

تراب من الزاویة العلیا الیمنى نحو الزاویة قطر اإلق: قطرین منشئین-

السفلیة الیسرى، وقطر اإلبتعاد من الزاویة السفلیة الیسرى الى الزاویة 

.العلویة الیمنى

الذي یفرق بین األرض والسماء كما یفرق بین المنطقة : المحور األفقي-

.المادیة والمنطقة المعنویة

ن الصورة یمكن أن تقسم الى أربعة أسطر یقصد بھ أ: التنظیم الجمالي/ ج

متموضعة في ثلث الصورة والتقاطعات لھذه األسطر ھي نقاط القوة التي یستعملھا 

یكیة ك استخدام األلوان یزید من دینامالسیمیولوجي لوضع الرموز المفتاحیة للصورة، كذل

لحدث وقع في الصورة وحیویتھا، أما استخدام اللونین األسود واألبیض یرمز الى أن ا

.الماضي

1 http://www.jamalia.com/new.show.php?sud:1853.
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إذا كان الموضوع واضحا فعلى السیمیولوجي أن یبعده عن عمق ": العمق/ د

.1"المجال وإذا كان غامضا فإنھ یكون متضمنا في عمق المجال

غرافیة على وتوتحتوي كل صورة ف: المعنى الحقیقي والمعنى المجازي للصورة-2

معنیین حقیقي ومجازي، الحقیقي یقدم حقائق موضوعیة واضحة أما المجازي 

.یقدم قیم ذاتیة، شاعریة، سیكولوجیة وعاطفیةف

عند رؤیة أي صورة نحاول دائما اكتشاف العنصر المھم في : السند والمتغیر-3

الصورة، من أجل ھذا كان لكل صورة سند ومتغیر، لیس السند ھو من یعطي 

ید تلبس قفازا، القفاز ھو السند، أما المادة ھي : معنى، بل ادخال المتغیر مثلال

.2المتغیر، فقد یكون القفاز مصنوعا من صوف أو قطن أو جلد

.توغرافيولوان وزوایا التصویر الفدالالت األ: المطلب الثالث

ھو مختلف الموجات الشعاعیة التي تصل الى العین وتحدث ": اللون

تحوالت كھربائیة ینقلھا العصب البصري في شكل تیارات الى فیھا 

فھو إذن احساس ولیس لھ وجود خارج الجھاز العصبي . 3"الدماغ

ال بارتباطھ بالعین الى جانب كونھ لیس لھ أي حقیقة إ"للكائنات الحیة

.4"التي تسمح بحسھ واداركھ في شروط وجوده

توغرافیة طاقة فنیة ھائلة تعطي وویمثل استخدام األلوان في الصورة الف

لمصمم الصورة فرصة للتعبیر عن أفكاره باألسالیب المتنوعة والجذابة 

.التي تعمل على جذب انتباه القارئ والتأثیر فیھ

إن أغلب ھذه الدالالت تحمل ورائھا دالالت خفیة اجابیة كانت أو سلبیة 

:مایليوتختلف ھذه الدالالت من ثقافة الى أخرى ولكن الغالب 

ھو رمز الحب، الحرارة والصبر، ومن جھة أخرى یعبر عن : األحمر-

وھو اللون األكثر ثورة ودینامیكیة حیث أنھ یزید من . الثورة، الدم، النار

ونستطیع استعمال ھذا اللون للمنتجات . الضغط الدموي والتوتر العضلي

.125-124، ص 2005نخبة من األساتذة، الوسیط في الدراسات الجامعیة، الجزائر، دار ھومة للنشر والتوزیع، 1
.126مرجع سابق، ص 2

3 Fernad Le Grand, Optique Physiologique De La Couleur, Paris, Edition Lumiére Et Ccouleurs, 1980, p 03.
.2083، ص 2003محمد منیر حجاب، الموسوعة اإلعالمیة، المجلة الثانیة، القاھرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، 4
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)...سیارات ریاضیة، سجائر، مرھم حالقة(الموجھة للجنس الذكري

.والمنتجات الغذائیة فھو یوحي بالنوعیة

یعبر عن السماء، الماء، البحر، الھدوء، الفضاء، الھواء، : األزرق-

واألسفار، كثیرا مایرتبط بأفكار الحریة، الحلم والشباب، فھو لون الھدوء، 

.صریح وشفاف

یذكر باللیل . یرتبط بأفكار الموت، الحداد، الخوف، والوحدة: األسود-

ومن جھة أخر فھو رمز النبل، وھو . فقدان األمل والمستقبلویعبر عن

یمیز المنتجات ذات النوعیة الرفیعة كالعطور، وإذا استعملنا األسود كثیرا 

.في اإلشھار فھذا ألنھ یعطي قیمة لأللوان التي تكون بجانبھ

یعبر ھذا اللون عن الھدوء واللمعان، ویعطي احساسا بالفراغ : األبیض-

كذلك یعبر . ویرمز للصفاء، البراءة، الشباب، الھدوء والسالم. والالنھایة

.عن النظافة خاصة إذا كان مع األزرق

ھذا اللون یعبر عن الحرارة، النار، الشمس، الضوء والخریف، : البرتقالي-

وھو یسرع نبضات القلب دون أن یكون لھ مفعول على الضغط الدموي، 

.ات القاعدة من الطماطموھو یناسب اللحم المحفوظ والمنتجات ذ

یدعو ھذا اللون إلى الراحة والھدوء، وھو رمز للصحة : األخضر-

واإلنتعاش والطبیعة، وھو عادة مایستعمل لمنتجات الخضر المعلبة، 

.وھو أیضا لون األمل. ومنتجات التبغ خاصة المصنع بالنعناع

. السعادةھو لون اإلنشراح، الحماس، البشاشة، المزاج الحسن، : األصفر-

وھو لون زاھي ومشرق، ولون النفسیة الجیدة والفرح في الحیاة، منشط 

مثل البرتقالي، یعطي اإلنطباع بالحرارة والنور . ومنیر في أغلب الحاالت

والضوء، واألصفر یخطف أنظار المستھلكین خاصة إذا وضع مع 

.ویستخدم للمنتجات المصنعة من الذرى واللیمون. األسود

ھو أحمر بارد المعنى الفیزیائي، والنفسي للكلمة، یرمز نوعا : البنفسجي-

ما للتعرض للمرض والحزن، وفكرة التملك واإلنتماء الدیني، وكان منذ 
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ونادرا مایستعمل )أحمر + أزرق (زمن طویل محضر بكیفیة معروفة 

.في اإلشھار إال ألجل اعطاء اإلنطباع بالتملك للمنتجات

لغابة، الحرارة، الرفاھیة، یرمز الى الحیاة مرتبط باألرض، ا: البني-

والعمل الیومي، یفسر الحاجة واإلستمراریة، البحث عن الوجود المادي 

.الجید، یستخدم في منتجات الرجال

ھو لون الخجل الرومانسي، یرمز للنعومة واللطف، األنوثة، : الوردي-

ة، یدل الحنان والصداقة، وھو تعبیر عن حالة النفس الشكاكة، الشحوب

وھو بكل امتیاز اللون "على الذعر والرعب، الشیخوخة والموت، 

.1"المتسخ

وھي زاویة الكامیرا، وھي الخط الذي :زوایا التصویر الفتوغرافي

أي تعطي آلة "تنظم عبره الكامیرا الموضع الذي یجري تصویره، 

.2"الموضوع)الكامیرا(التصویر

:والتصویر یكون من زوایا مختلفة وھي

في الزاویة العادیة توضع الكامیرا في : Angle normalزاویة عادیة -

نفس مستوى الموضوع بشكل متوازن، وإن كان الموضوع شخصا تكون 

.في مستوى العینین

الكامیرا : Prise de vue en plongéأخذ الصورة من منظر سفلي-

تكون أعلى مستوى من الموضوع المصور سواء كان قریبا أو بعیدا، 

.طي لألشخاص طابع السفلیة والتقلیلویع

: Prise de vue en contre plongéأخذ الصورة من منظر علوي-

الكامیرا تكون في وضعیة عمیقة بالنسبة للموضوع، وتكون إذن في مكان 

.سفلي، تعطي لألشخاص طابع القوة والعلو

1 Luc Dupont, 1001 Trucs Publicitaire, Québéc Publication Transcontinental Inc, 1990, p 189.
.31، ص 2003محمد منیر حجاب، الموسوعة اإلعالمیة، المجلة الثانیة، القاھرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، 2
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تكون الكامیرا في وضعیة مائلة، فتأخذ : Angle optiqueزاویة مائلة-

صورة بوضعیة مائلة أو معوجة، وتعطي طابع غیر مستقل وغیر ال

.متوازن فیزیائیا، فیعطي للشخصیة تأثیر جوھري

وبھا یتم أخذ الصورة : Prise de vue objectiveأخذ منظر موضوعي-

بكل األبعاد لتوصل للجمھور وجھة نظر حقیقیة أو تعطي طابع للجمھور 

. یكون شاھدابحیث 

وھنا الكامیرا تأخذ مكان : Prise de vue subjectiveأخذ منظر ذاتي-

.1"فیعیش المشاھد الصورة بعین شخصیة تمثیلیة"شخصیة تمثیلیة مؤقتا، 

.مدخل عام الى التلفزیون: المبحث الثالث
.نشأة التلفزیون وتطوره: المطلب األول

التلفزیون عبارة عن جھاز یتم فیھ تحویل مشھد متحرك ومایرافقھ من أصوات الى 

اشارات كھربائیة ثم نقل ھذه اإلشارات وإعادة تحویلھا عن طریق جھاز اإلستقبال الى 

تحدیدوالنستطیعالتلفاز،تطویرفيالعلماءمنالعدیدأسھم. صورة مرئیة مسموعة

التاسعالقرنفيممكًناالتلفازوجودأصبحولقد. زللتلفامخترًعابوصفھبعینھشخص

الموجاتبوساطةالھواءخاللاالتصالإشاراتإرسالكیفیةالناستعلّمحینماعشر،

.الالسلكياالتصالالعملیةھذهوتسمىالكھرومغنطیسیة،

القرنأوائلوبحلول. الھواءعبررمزیةإشاراتاألوائلالالسلكيامشغلوأرسل

منالعدیدأجرىنفسھالوقتوفي. الكلماتإرسالالالسلكيمشغلواستطاعالعشرین،

مننبیكوفجوتلیببولاخترعم،1884عاموفي. الصورإرسالتتضمنتجاربً العلماء

ولیسآلًیایعملنظامھوكانقصیرة،لمسافاتالصوریرسلأناستطاعمسحجھازألمانیا

.اآلنالحالھوكماإلكترونًیا،

تم ظھور أول استعمال لكلمة تلفزیون، وفي 1900وفي معرض باریس الدولي سنة 

عامارسال أول صورة بین شخصین، وفيآرتور كورن استطاع األلماني 1907سنة 

عاموفي. كترونیاإلمسحنظامالمتحدةالوالیاتمنفارنزورثفیلوطّورم،1922

1 http://www.videast-8m.com/guid/1999.
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الحمراء،تحتباألشعةیعملتلفازنظامسكتلنديامھندسوھوبیردجوناخترعم،1926

آلةالمولدروسيأمریكيعالموھو،فالدیمیر ُزُوریكینواخترع. الظالمفيالصوراللتقاط

نةالتلفازیةالتصویر عامفيالكینسكوبالصورةصماموكذلك·اإلیكونوسكوب¸المخزِّ

ھووالكینسكوب. للبثمناسًباتلفازیةتصویرآلةصمامأولاإلیكونوسكوبوكانم1923

تلفازنظامأولزوریكینعرضولقد. التلفازاستقبالأجھزةفيالمستخدمالصورةصمام

.م1929عامفيكاملإلكترونيعملي

وكانتوالثالثینیات،العشرینیاتأواخرفيالتلفازيالبثتجاربمنالعدیدأُْجِرَیت

بالوالیاتالقومیةواإلذاعةإسبيسيوشركةبریطانیا،فيالبریطانیةاإلذاعةھیئة

خدمةأولالبریطانیةاإلذاعةھیئةوبدأت. التلفازيالبثتجاربفيالرائدةھيالمتحدة

م،1936عاموفي. لندنفيألكسندرا،قصرمنبالبثوذلكم،1936عامعامةتلفازیة

اإلذاعةشركةتمتلكوالتيـ) أیھإسآرشركةبعدفیما(أمریكاالسلكيشركةوضعت

محطةوبدأت. نیویوركبمدینةمنزالً 150فياستقبالأجھزةـسيبيإنالقومیة

أولوكان. المنازللھذهتجریبيتلفازيبثأولالقومیةاإلذاعةلشركةالتابعةنیویورك

فيمنتظمتلفازيبثأولالقومیةاإلذاعةشركةبدأت. المتحركةللرسومبرنامًجابرامجھا

.م1939عامفيالمتحدةالوالیات

الثانیةالعالمیةالحربَعقبالمتحدةوالوالیاتبریطانیافيالتلفازيالبثاْسُتؤِنفَ 

أجھزةیمتلكوناألشخاصمنقلیلوكانتجریبًیا،البثكانالبدایةوفي). م1939-1945(

غربھا،إلىشرقھامنالمتحدةالوالیاتالتلفازيالبثغّطىم،1951عاموبحلول. تلفاز

فيالتلفازاستخدامفيھائلةزیادةحدثتالخمسینیاتوفي. بالتلفازمفتونینالناسوكان

تشغیلبدأحینمام،1955عامحتىواحدةتلفازخدمةببریطانیاوكانت. الغربیةالدول

سیدنيفيوالتجاریةالقومیةمحطاتھاأولىأسترالیاوافتتحت. التجاريالتلفازشبكة

أصبحالستینیاتوفي. م1961عامفياألیرلنديالتلفازوبدأم،1956عامفيوملبورن

اإلذاعةھیئةوبدأت. دولعدةفيالملونالتلفازبإدخالوذلكسرعة؛أكثرالتلفازتطور

.م1966عامفيالمنتظمالملونالبثالبریطانیة



II-المرئيواإلعالمالسیمیولوجیاالىمدخل: األولالفصل.              النظــرياإلطـار.

~ 24 ~

.ظھور التلفزیون العربي: الثانيالمطلب 
كانت بدایة التلفزیون العربي بدایة متواضعة خالل مرحلة اإلحتالل اإلستعماري، حیث 

في العراق 20بدأت مشاھدة التلفزیون على نطاق ضیق في أواخر خمسینیات القرن 

من الوطن وفي أعقاب ذلك انتشرت أجھزة اإلرسال التلفزیوني في أنحاء مختلفة"ولبنان، 

العربي، وقد استطاعت بعض دول المغرب أن تشاھد التلفزیون الفرنسي، واستطاع بعض 

بیین الذین یعیشون بالقرب من قاعدة ھویلس الجویة األمریكیة في لیبیا في الخمسینیات یالل

أن یشاھدو التلفزیون الخاص بھذه القاعدة، وكذلك السعودیون الذین یعیشون قرب مقر 

.1"و في الظھرانشركة أرامك

ھكذا كانت أوضاع العالم العربي في فترة اإلستعمار، وقد تغیرت ھذه األوضاع خالل 

مرحلة اإلستقالل، إذ نشأت محطات التلفزة على نطاق واسع في جمیع البلدان العربیة، 

وكان األساس في ملكیة ھذه المحطات ھو نمط ملكیة الدولة، حیث جرى إطالق قناة أولى 

وھي قنوات كانت أكثر )الخ...القناة األولى المصریة، السوریة، السعودیة(كل بلد في 

ارتباطا بالمكون المحلي القیمي والمفاھیمي واإلجتماعي، وكانت القناة الثانیة ھي قناة تحوي 

في مادتھا اإلعالمیة على المصادر الغربیة من أفالم ومسلسالت وبرامج، كما كانت تضم 

.خباریة المبثة باللغات األجنبیةبعض المواد اإل

.التلفزیون العربي الجدید: المطلب الثالث
في الوقت الذي لم تنجح الدول العربیة في تكوین آلة إعالمیة على المستوى الدولي، 

تنقل األخبار والمعلومات من مصادرھا أو حتى بین دولھا وبعضھا البعض، ولم تنجح في 

كان اإلعالم الغربي یقوي "اء مؤسسات قویة وموحدة في مجال اإلنتاج السمعي البصري، بن

مؤسساتھ ویحولھا الى درجة اإلحتكار العالمي، ومن ثم كان من المنطقي أن تقع أجھزة 

، من خالل اعتمادھا في 2"اإلعالم العربیة الجدیدة تحت تأثیرات ھامة من اإلعالم الغربي

مصادرھا اإلعالمیة على وكاالت األنباء الغربیة ومراسلیھا، وأن یقتصر دورھا على إعادة 

ر العربي والبث التلفزیوني المباشر عبر القنوات الفضائیة، الوسط عبد القادر بن الشیخ ومحمد حمداني بمساھمة مجموعة من الباحثین، الجمھو1
.42، ص1998، 42الحضري مثاال، تونس، اتحاد اذاعات الدول العربیة، بحوث ودراسات، العدد 

.45مرجع سابق، ص 2
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انتاج المادة اإلعالمیة عن األحوال واألحداث الدولیة والبرامج الوثائقیة والبرامج الترفیھیة 

.واألفالم

تتغیر مع ى اإلعالم العربي، بدأتلكن ھذه الحالة من التأثیرات اإلعالمیة الغربیة عل

استقرار أوضاع القنوات اإلخباریة الجدیدة، خاصة ماكان منھا ذو رؤیة مستقلة، أو ماكان 

لدیھا رؤیة منافسة أو مقاومة من جھة نظر مسؤولیھا للسیطرة الغربیة في مجال األخبار 

سلیھا في خاصة مع ظھور محطات ذات طبیعة فكریة وسیاسیة محددة، ومن خالل مرا

مواقع األحداث بدأت في تقدیم تغطیة اخباریة خاصة بھا ـ أو مستقلة ـ مختلفة عن أخبار 

اإلعالم الغربي، وقد كان المثال األبرز لذلك ھو تغطیة قناة الجزیرة لواقع الحرب على 

الحالیة لمختلف العراق والتي كان لھا مراسلین في مختلف مناطق العراق، وكذلك تغطیاتھا 

، وھو ماجعلھا تنافس المحطات الفضائیة الغربیة وتحرز تفوقا علیھا ـ في قاومات العربیةالم

لین األمریكیین وخاصة مجال األخبار ـ وھو ماجعلھا أیضا موضع ھجوم من المسؤو

.وزراء الدول العربیة

ظھرت محطات تلفزیونیة عربیة جدیدة استفادت من ھامش "وخالل ھذه المرحلة، 

الذي ثبتھ اإلعالم الفضائي منذ بدایتھ، وأبرزت توجھات سیاسیة غیر رسمیة أو الحریات

وھي محطات باتت )الخ...المنار، المجد، أي أن أن(توجھات مرتبطة بتیارات سیاسیة 

تلعب دورا ھاما من خالل الحصول على األخبار من مواقع الحدث ھو ما دعا الوالیات 

المتحدة والكیان الصھیوني الى دخول المنافسة عبر محطات فضائیة أمریكیة ناطقة بالعربیة 

.1"وغیرھا)الحرة، سوا (

تاج اإلعالمي في المجاالت غیر أن السیطرة اإلعالمیة لم تتغیر كثیرا في شأن اإلن

الغیر إخباریة، حیث ظل المنتج اإلعالمي من برامج وثائقیة وترفیھیة وأفالم الذي تقدمھ 

المحطات الفضائیة العربیة، ھو المنتج اإلعالمي الغربي وھو مایظھر جلیا من خالل العدید 

یونیة تبث فمن جانب ظھرت محطات تلفز. من البرامج المبثة في مختلف أنواع القنوات

بنظام اإلشتراك، وھي محطات خاصة اقتصر دورھا على نقل البث الفضائي األجنبي الى 

المشاھد العربي، من جانب آخر ظھرت محطات تستھدف تحقیق الربح عن طریق تحقیق 

وسط عبد القادر بن الشیخ ومحمد حمداني بمساھمة مجموعة من الباحثین، الجمھور العربي والبث التلفزیوني المباشر عبر القنوات الفضائیة، ال1
.48، ص1998، 42الحضري مثاال، تونس، اتحاد اذاعات الدول العربیة، بحوث ودراسات، العدد 
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قدر واسع من المشاركة في البرامج التفاعلیة ومنھا ماتخصص في بث األغاني واألفالم، 

إما تنقل أفالم وبرامج غربیة وأمریكیة بشكل خاص مع ترجمة وھي في أغلب برامجھا

مرافقة بالعربیة، كما ھو الحال في برامج ستار أكادیمي، جاك المرسول، من سیربح 

Arabsالملیون،  Got Talent ...كما جاءت قنوات األغاني والفیدیو كلیب من . وغیرھا

.نفس نمط األغاني الغربیة باللغة العربیة



: الفصل الثاني

اإلعالم المرئي  

.والعنف ضد المرأة
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.اإلعالم المرئي والعنف ضد المرأة: الفصل الثاني
.ماھیة العنف ضد المرأة: المبحث األول

.مفھوم العنف ضد المرأة: المطلب األول
مع مطلع القرن الواحد والعشرین ومع كل ما حققھ اإلنسان من التقدم الھائل في كافة 

الیوم في عصر الحداثة والعولمة، لم األصعدة والمجاالت الحیاتیة، ومع ما یعیشھ إنسان

إذ تبقى ھناك .یستطع ھذا التقدم أن یھدي إلى البشریة جمعاء السالم والرفق والمحبة واأللفة

الكثیر من مظاھر الھمجیة والجاھلیة الحاكمة في العصور الغابرة عالقة ومترسخة في 

.اء الذي ترتدیھالنفس البشریة وكأنھا تأبى أن تنفض ذلك عنھا، رغم تغیر الرد

و ظاھرة العنف عامة ھي من ھذا النوع الذي یحمل ھذا الطابع، إذ إنھا تھدد 

المنجزات التي حققھا اإلنسان خالل السنوات الماضیة، واألسوأ من ذلك كلھ عندما یتعدى 

.ویمتد ھذا العنف إلى الفئات الضعیفة في المجتمع كالمرأة مثال

طبقا إلعالن القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة الصادر بتوجیھ من الجمعیة 

، العنف ضد المرأة ھو أي عمل مبني على أساس النوع 1993العامة لألمم المتحدة سنة 

، والذي یؤدي أو احتمال أن یؤدي الى أذى مادي أو جنسي أو معنوي أو معاناة )الجنس(

بھذه األفعال واإلكراه أو الحرمان من الحریة سواء كان حدوثھ في للمرأة ویشمل التھدید 

.الحیاة العامة أو الخاصة

واالستبدادوالسیادةالعنفمدىلقیاسمقیاسااتخاذهیمكنالمرأةضدالعنفإن"

نظامواضطراباالخالقانھیارھوھذاالقوة،وحصادالمجتمعیحكمونالذینوھیمنة

.1"المرأةضدالعنفھولذلكوالمحصلةالمجتمع،

.1995األمم المتحدة، حقوق اإلنسان، الممارسات التقلیدیة الضارة التي تؤثر في صحة النساء واألطفال، جنیف 1



II-المرأةضدوالعنفالمرئياإلعالم: الثانيالفصل.                     النظــرياإلطـار.

~ 29 ~

وكذلكاألرض،علىالبشریةكیانویھددجمعاءلالنسانیةمباشراتھدیدایعتبرنھإ

مالیینإنحقیقة". ال إنسانيوتھورعنفمنالبشریةعلیھااصبحتالتيالصورةیظھر

ھذاوجذوربشدةمریضةإنسانیةیعنيثانیة،كلالعنفمنیعانینوالبناتالنساءمن

واالستعبادالظلموفياالنسانحقوقرفضوفيالمرأةضدالعنففيتكمنالمرض

.1"العلیاوالقیمالمثلوانھیاراالسريالتفككوفيوالبناتللمرأة

.أنواع العنف ضد المرأة: المطلب الثاني
:یمكن تلخیص أنواع العنف ضد المرأة في النقاط التالیة

لزوجتھالزوجاغتصابأوالنفسيأوالجسديالعنف: المنزليالعنف
أيأوطلیقھاأوزوجھامنللمرأةاإلقتصاديالحرمانأوباإلكراه

.العائلةمنفرد
بالسالحوالتھدیدوالضربوالحرقكالعقاب: الجسديالعنف.
النفسيواالرھاقوالحقوقالحریةمنالحرمان: النفسيالعنف

.والتعذیبواالستغالل
أوالمتسلطالزوجقبلمنالمرأةراتباستغالل: اإلقتصاديالعنف

.العائلةمنفردأي
السالحتھدیدوتحتبالقوةاإلغتصاب: الجنسيواإلعتداءالتحرش

كوسیلةالفحشاءلممارسةالصغارالبناتواستغاللللبناتأوللمرأة
.الرزقلجلب

البنتعلىالولدتفضیلنتیجةالوالدةبعدمباشرة: البناتاألطفالقتل
.التجویعأوباالھمالإما

أوالزوجقبلمنآسیاجنوبفيیحدثوھذا: المھربسببالقتل
.المھردفععلىقدرتھاعدمبسببأسرتھ

والخیاطةالقطعطریقعنعنیفةبطرقالبناتختان:الجنسياإلیذاء
في سن البناتعذریةعلىللحفاظوآسیاافریقیافيیحدثكما

.معقممناخأوتخدیربدونالرابعة حتى العاشرة

.1995إعالن مدرید، الللعنف الموجھ ضد المرأة، مدرید، مؤسسة المساعدات العالمیة الدولیة، 1
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كانلوحتىالفحشاءالمرأةارتكبتإذا: الشرفأجلمنالقتل
.العائلةشرفباسمأسرتھاأفرادأحدمنتقتلفإنھاباالكراهاغتصاب

الزواج في سن العاشرة من زوج یكبرھا بكثیر حیث: الزواج المبكر
.لم تنل قسطا من التعلیم ولم تنعم ببراءة الطفولة

:أسباب العنف ضد المرأة ونتائجھ: المطلب الثالث

ویجدضدھا،العنفأشكالممارسةأوالمرأةبضربقیامھتبریرإلىالرجلیسعى
سوىإلصالحھاطریقةأیةالرجلأمامتوجدالوبالتاليالمذنبة،ھيالمرأةبأندائماً،

الحیاةفيالرجلیجدھاالتياألسباب"إلىوباإلضافةضدھا،العنفوممارسةالضرب
تأدیبفيالحقللرجلتعطيوشرعیةقانونیةبمسوغاتأحیاناً یستعینفإنھالیومیة،

.1"المرأة

متعلمة،وغیرجاھلةالمرأةكونأساسعلىفعلتھمیبررونالرجالمنالبعضإن
الرجلتستفزإنھاالجنون،كماإلىأقرببلبعقالنیةتتصرفوالطوقھاعنتخرجوإنھا
.الرجلمفھومحسبمثالیةوأمبیتربةلیستوھي،تحترمھوال

األبویةالسلطةونشوءتاریخیاً،للعملاالجتماعيبالتقسیمعالقةلألمرإنالواقعفي"
مجتمعظلفيأنھأبرزھاومن،أسبابلعدةبھیقومبالضربیقومفمنالمجتمع،في

ممتلكاتھمنجزءاالمرأةأنیعتبرفإنھ،السیدأنھعلىبالسلطةالرجلفیھیتمتعذكوري
.2"شاءكیفمابھاالتصرفحقلھ

حدث فیھا تقسیما ،انتقالیةبمراحلتمرالتيالمجتمعاتبعضأنلتجاربابینتلقد
فيھامةووظائفعلیامناصبتتقلدالمرأةأصبحتبحیث،في العمل بین الجنسین

نوكأ،وجودهوبالتالينفوذهتھددبذلكوكأنھاالرجلبھیرضىلمالذياألمر،المجتمع
.الثمنتدفعأنالمرأةعلى

:إلى األسباب التالیةضد المرأة یمكن إرجاع العنف ومنھ 

إنسانة كاملة اإلنسانیة كقیمیة الخاطئة والتي ال ترى أھلیة حقیقیة وكاملة للمرأة تالنظرة ال-1
.حتقار للمرأةوھذا ما یؤسس لحیاة تقوم على التھمیش واإل.. حقاً وواجباً 

التخلف الثقافي العام وما یفرزه من جھل بمكونات الحضارة والتطور البشري الواجب -2
جل على حد سواء ضمن معادلة التكامل بینھما لصنع ألن ینھض على أكتاف المرأة والر

.الحیاة الھادفة والمتقدمة

.47، ص2004بنھ بوزبزن، ال للعنف األسري وخصوصیة الظاھرة البحرینیة، المركز الوطني للدراسات، 1
http://www.fikrwonakd.aljahrialhed.com/n5605.rtm.نجاة الرازي، العنف المنزلي، بعض عناصر التعریف والتشخیص2
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لك داخل األسرة أو الطبقة االجتماعیة أو الدولة ، إذ التوظیف السیئ للسلطة سواء كان ذ-3
.یقوم على التعالي والسحق لحقوق األضعف داخل ھذه األطر المجتمعیة

یة الخاطئة التي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعھا قیمومة التقالید والعادات االجتماع-4
.إلتحاف الحیاة بمقومات النھضة

ضعف المرأة نفسھا في المطالبة بحقوقھا اإلنسانیة والوطنیة والعمل لتفعیل وتنامي -5
.دورھا االجتماعي والسیاسي واالقتصادي

أمام البناء حجر عثروالذي یقف االستبداد السیاسي المانع من تطور المجتمع ككل -6
.العصري للدولة والسلطة

انتفاء الدیمقراطیة بما تعنیھ من حكم القانون والمؤسسات والتعددیة واحترام وقبول -7
كثقافة وآلیة تحكم المجتمع والدولة بحیث تكون قادرة على احترام مواطنیھا .. اآلخر

.وتنمیتھم وحمایتھم

ما تفرزه من عنف عام بسبب التضخم والفقر والبطالة ثقل األزمات االقتصادیة الخانقة و-8
.من حاالت العنف ضد المرأة% 45یحتل العامل االقتصادي حیث والحاجة ، 

تداعیات الحروب الكارثیة وما تخلقھ من ثقافة للعنف وشیوع للقتل وتجاوز لحقوق -9
.الم االجتماعياإلنسان ، وبما تفرزه من نتائج مدمرة لالقتصاد واألمن والتماسك والس

تطور واآلثار السلبیة للتدھور التعلیمي والتربوي والصحي والبیئي الذي یشل نمو - 10
.المجتمع بكافة شرائحھ

:ضد المرأةنتائج العنف

:إن من أھم النتائج المدمرة لتبني العنف ضد المرأة ما یأتي

.تدمیر آدمیة المرأة وإنسانیتھا-

.والقدرات الذاتیة للمرأة كإنسانةفقدان الثقة بالنفس -

.التدھور العام في الدور والوظیفة االجتماعیة والوطنیة-

.عدم الشعور باألمان الالزم للحیاة واإلبداع-

.عدم القدرة على تربیة األطفال وتنشئتھم بشكل تربوي سلیم-

.التدھور الصحي الذي قد یصل إلى حد اإلعاقة الدائمة-
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قبل المرأة مما یولد تأزماً في بناء الحیاة الواجب نھوضھا على تعاونھما بغض الرجل من-
.المشترك

من خالل تفشي حاالت الطالق والتفكك األسري ، زواج وفشل المؤسسة الزوجیةكره ال-
:وھذا مما ینعكس سلبیاً على األطفال من خالل

.التدھور الصحي للطفل-

.الحرمان من النوم وفقدان التركیز-

.الخوف ، الغضب ، عدم الثقة بالنفس ، القلق-

.عدم احترام الذات-

.فقدان اإلحساس بالطفولة-

.تصال الحمیمي باألسرةلعزلة ، فقدان األصدقاء ، ضعف اإلكتئاب ، اإلحباط ، ااإل-

ل استسھال العدوان وتبني العنف ضد اآلخر ، تقبل اإلساءة في آثار سلوكیة مدمرة من قب-
المدرسة أو الشارع ، بناء شخصیة مھزوزة في التعامل مع اآلخرین ، التغیب عن المدرسة 

.نمو قابلیة االنحرافو

.اإلعالم المرئي العربي والعنف ضد المرأة: المبحث الثاني
.لعربي لقضایا العنف ضد المرأةمعالجة اإلعالم المرئي ا: المطلب األول

إن المعالجة اإلعالمیة ھي الطریقة التي یتم فیھا تناول موضوع أو ظاھرة أو قضیة 

معینة في مختلف وسائل اإلعالم سواء كانت مرئیة أو مسموعة أو مكتوبة، وفي دراستنا 

الل بحثنا أنھ ركزنا على المعالجة اإلعالمیة المرئیة للعنف ضد المرأة حیث وجدنا من خ

.یوجد معالجة اعالمیة مباشرة ومعالجة اعالمیة غیر مباشرة

:مباشرةالمعالجة ال

اإلعالم تنمیة الوعي بالحاجة إلى تحسین الصورة المقدمة عن المرأة العربیة في وسائل -

.، ومقاربتھا مع الواقع الحقیقيالمرئیة

:حول قضایا المرأة وذلك من خاللفي الحصص والبرامج التلفزیةإثارة الحوار والنقاش-

.نقاش وطرح الرؤى المختلفة حول قضایا المرأةلدعوة الرأي العام ل* 

.تلبیة احتیاجات واھتمامات المرأة العربیة* 
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في عتماد علیھا كمصادر لتبني مواقف مؤیدة ومساندة، واإلجذب إنتباه قادة الرأي* 

.التصدي لألفكار السلبیة حول وضع المرأة في المجتمعات العربیة

تقدیم رؤیة تنمویة تنویریة حول قضایا المرأة العربیة، وتسلیط الضوء على ما * 

.بما یتعلق بقضایا المرأةالتلفزیون العربيجاھلھ یت

: غیر مباشرةالمعالجة ال

حرص فیھا یفي منظومة تلفزیونلفعال بین المرأة والإیجاد حالة من التواصل اإلیجابي ا-

.على رصد واقع المرأة من أجل تأسیس قاعدة بیانات موثقةالمرئياإلعالم

تشكیل اتجاھات إیجابیة نحو قضایا المرأة ومشكالتھا وتوجیھ الجمھور نحو السلوكیات -

.التي تساھم في تمكین المرأة ودمجھا في الحیاة العامة

من خالل المناقشة الجادة ة الظروف المالئمة لتحسین واقع المرأة العربیةتھیئ-

.لمشكالتھا، ومقاومة الرواسب الثقافیة والمجتمعیة المعوقة للنھوض بالمرأة ورفع مكانتھا

المساھمة في تعزیز طرح القضایا المشتركة للمرأة العربیة، واالستفادة من تجارب -

.العربیةالت لمشاكل ومعاناة المرأةربیة في التدخغالبلدان ال

.مظاھر تذكیة اإلعالم المرئي العربي للعنف ضد المرأة: المطلب الثاني
:تكمن المظاھر التي یتم فیھا تذكیة اإلعالم المرئي للعنف ضد المرأة فیما یلي

التلفزیونیةتعزیز صورة الزوجة وربة البیت المسكینة من خالل األعمال -
كما یحدث ، بدال من تقلیلھالمرأةضدوالسینمائیة یسھم في زیادة العنف 

إھانات المرأةفي كثیر من المسلسالت السوریة والمصریة التي تتلقى فیھا 
.ك من دون اعتراضة، بید أنھا تتقبل ذلیدوشتائم عد

حالیا صورتین للمرأة، وھما إما ذلیلة منكسرة المرئي خ اإلعالم سیرت-
تتلقى الضرب والتعنیف من الرجل، أو مجرد جسد یمارس اإلغراء 

.وُیستثمر في الربح التجاري

القنوات ألھداف التي ترمي اغیر صحیح أثناء تحدید التخطیط اإلعالمي ال-
اجتذاب حیث أن مختلف األھداف تتمحور حولإلى تحقیقھاالتلفزیونیة

جموع المتلقین بوقت قیاسي، وسط كم ھائل من الفضائیات، عبر توظیف 
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اإلیحاءات الغریزیة في أسالیب متعددة، دون النظر إلى اآلثار المستقبلیة 
.معا جراء التعرض لمثل ھذه الرسائلالمرأةالسلبیة على المتلقین و

، والترویج عنھا المرأةصورة ذھنیة مشوھة عناإلعالم المرئيمیقدت-
على أنھا سلعة تبحث عن مستفید، یؤدي إلى تحفیز السلوك العنیف نحوھا 

ویمكن أن یعرضھا من قبل الرجل في البیت أو الشارع أو في الوظیفة 
إلى تحرش أو اعتداء فضال عن اإلسھام في خلق النموذج التخیلي للمرأة 
في ذھنیة الرجل، والذي قد ال تنطبق مواصفاتھ على زوجتھ، فیتكرس 
سلوكھ العدواني تجاھھا، للتعبیر عن احتجاج غیر معلن أو مقبول الدوافع 

.من ِقبلھ

عاریات لترویج األغاني النساء لاظاھرة الفیدیو كلیب التي تزج بأجساد -
مواضیع لالتطرق ل، كما أن تحت ذریعة الواقعیة والحداثةالمنحطة

.طبقالب الجسد فقالمرأةسھم في المزید من تنمیطیجة الفجنسیة ال

لم یفلح في ضد المرأةكثیرا عن ظاھرة العنفالمرئي تحدث اإلعالم -
ى جانب عدم إتباع ھذا الحدیث إلغائھا، بل جعل منھا اعتیادیة نوعا ما، إل

.باتخاذ إجراءات حقیقیة على أرض الواقع لمنع العنف الحاصل

.عنف ضد المرأةالمرئي العربي للمظاھر حد اإلعالم : المطلب الثالث
وتكمن المظاھر التي یتم فیھا حد اإلعالم المرئي للعنف ضد المرأة 

:فیما یلي

القانونیة المرأة باتت ثقافةالمرأة حیث زیادة التوعیة القانونیة بحقوق-
أعلى جدا من السابق، ما جعلھا ترفض في حاالت كثیرة العنف الذي 

.كانت تتقبلھ سابقا وتتحاشى الحدیث عنھ

،mbcبعض مشاھد الدراما المبثة في المسلسالت التركیة في قنوات -
تلیین أبوظبي، تعطي صورة عن الحب والمودة بین الزوجین مایؤدي الى 

قلب الرجل واتسام المرأة باللطف والرومانسیة ومنھ اإلبتعاد عن العنف 
.في حل المشاكل الزوجیة

الحدیث عن مواضیع ظاھرة العنف ضد المرأة في فترة الذروة تجعل -
.نسبة التلقي كبیرة من قبل المشاھدین وبالتالي التأثیر اإلیجابي علیھم
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حلقةفيتساھموالتوجیھیة،والتعلیمیةالتثقیفیةالكم الھائل من البرامج -
عصرھم،لثقافةمواكبینوالتي تجعلھمالجدید،للنشئالموفرةالعلوم

اإلسالمیة التي تبغض وشریعتھمتعالیمھمعلىالوقتفي نفسومحافظتھم
.العنف ضد المرأة

المؤسساتمنالعدیدأیديفيالیومباتتالتلفزیونیةمختلف القنوات-
اإلعالممنمقولباً نمطاً توجدأناستطاعتالتياإلسالمیة،والشركات

.الھادف الذي یناھض العنف ضد المرأة مثل قناة المجداإلسالميالتثقیفي

اختالفعلىالعائلةألفرادتھیئالتلفزیونلبرامجالجماعیةالمشاھدة-
وبالتالي التقریب فیما بینھم مًعا الفراغأوقاتلقضاءالفرصةأعمارھم

.وتوفیر جو العائلة السعیدة من دون عنف



التطبيقيإلطارا
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III-التطبیقيإلطارا.
:تعریف قناة اآلن-1

لكافةبرامجھاتبثفضائیةمحطةفھي. “اآلن”تلفزیونلقناةممیزشعاربعینیك،"
.وسھولةبراحةالقناةمعالتفاعلمنلیتمكنواللجمیعومحببممتعبأسلوبالعربیةالدول

القنواتباكورةھيالمنطقة،فيالمرأةعالمفيوالرائدةاألولىالقناة،"اآلن"قناةتعد
دبيمدینةمنبرامجھاوتبثالعربیةالمرأةبقضایااألولالمقامفيتھتمالتيالعربیة

حقیقیةإضافةلتشكل2006عامجوانشھرفيمرةألولالقناةانطالقةوجاءتلإلعالم،
.المرأةعالمفيجدیدھوماكلعنوالباحثیناألسرةأفرادوكافةللمرأة

بھدفالعربیةالمنطقةدولوشعوبأفرادبینثقافيجسربناءفياآلنوتأمل قناة
البرامجمنمتنوعةمجموعةشاشتھاعبراآلنقناةتعرضحیثالثقافي،التواصلتحقیق

كافةحولآفاقھاوتوسیعالعربیةالمرأةفكرإثراءالىتھدفالتيالترفیھیةالتثقیفیة
الساحةعلىحولھامنوتحدثتھمھاالتيواالحداثوبأسرتھابھاالمتعلقةالمواضیع

التيالبرامجالىباالضافةالساعةمدارعلىالموجزةاالخباریةنشراتناخاللمنالعالمیة
.والثقافةوالتربیةوالطبخوالصحةواالزیاءوالجمالاالجتماعیةالقصصتغطي

یھدفمختلفومنظوربمفھومالمرأةتخاطبمتخصصةعربیةقناةأولتعدولذلك
والمستجداتالتطوراتبأحدثدائماطالععلىابقاءھاخاللمنوثقافیاً فكریاً اثرائھاإلى

واإلقتصادیةواإلجتماعیةوالصحیةالتعلیمیةاألصعدةمنكلفيالعالمیةالساحةعلى
.والسیاسیة

التعاونتعزیزعلىتعملالعربیة،المرأةبدورالوعيزیادةعلىالقناةولحرص
اإلقلیمیةوالمناسباتالمحافلكافةفيالمرأةوتمثیلالمجتمعومؤسساتالقناةبینالمشترك
1".والدولیة

:طریقة تحلیل الحصة-2
انطلقنا في تحلیلنا السیمیولوجي للحصة التلفزیونیة المنتقاة من قناة اآلن من الخلفیة 

والتي تعتمد على أسس الوصف المباشر Roland Barthesروالن بارث النظریة ل

1 http://www.alaan.tv/page/about-us
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للصورة وتحدید مختلف محتویاتھا، ثم التطرق الى المستوى التعییني الذي یحدد الداللة 

لعناصر المركبة للصورة، باإلضافة الى المستوى التضمیني الذي األولى لكل عنصر من ا

Rolandروالن بارثیتناول المعنى الخلفي للصورة الفتوغرافیة، وتجدر اإلشارة الى أن 

Barth ردي سوسیاحتفظ بثنائیة الدال والمدلول عنDe Saussure.

:الروبورتاجتحلیل -3
بث . "زائر، ناقوس الخطر یدقالمرأة في الجالعنف ضد"ھوعنوان الروبورتاج 

1، یتكون الروبورتاج من 2011دیسمبر20بتاریخ "اآلن"على تلفزیون قناة الروبورتاج

.ثابتةصور09ثانیة، كما تم تقطیع فیدیو الروبورتاج الى 41دقیقة و

: الشخصیات الموجودة في الحصة

الروبورتاج من دون الكشف عن وجھھا المرأة ضحیة العنف والتي تظھر في -

".أمل"والمدعوة 

.)لم یتم ذكر اسمھ(ة في الروبورتاج فالصحافي المحاور للمرأة المعن-
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:تحلیل الصور
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: 01الصورة رقم 
: اإلطار العام للصورة-1

العنف ضد المرأة في الجزائر "من روبورتاج لقطةالصورة عبارة عن صورة 

، تتضمن ھذه الصورة شخصین رجل وامرأة بصدد اجراء حوار، "!..ناقوس الخطر یدق

كما تتضمن في أعلى الصورة على الیسار شعار قناة اآلن وفي أسفل الصورة شریط تضمن 

.عنوان الروبورتاج واسم الحصة

:التعیینيالمستوى -2
:الدراسة المرفولوجیة

سم، تتضمن شریط في 12/سم22مستطیلة على الشكل األفقي لقطةصورة 

. سم2/سم18األسفل مستطیل الشكل 

:الدراسة الفوتوغرافیة

بحیث تم تعتبر الصورة أمامیة بالنسبة للصحفي وخلفیة بالنسبة للضحیة، 

التقاط صورة نصفیة بالنسبة للصحفي والضحیة، الصحفي یظھر وجھھ على األمام، في 

.حین یظھر من الضحیة الجھة الخلفیة من رأسھا وھي امرأة محجبة تضع نظارات طبیة

:الدراسة التیبوغرافیة

أعلى الصورة نصین لفظیین، النص اللفظي األول في لقطةصورة التتضمن 

بالبند العریض واللون األبیض، وبجانبھا " اآلن"على الیسار مكتوب باللغة العربیة، كلمة 

وأسفلھا كتبت . بشكل مائل وباللون األبیض" ن"دائرة بنفسجیة اللون مكتوب علیھا حرف 

.باللون األبیض والبند الصغیر" نون"كلمة 

أسفل الصورة في شریط أبیض اللون، على والنص اللفظي الثاني وجد في 

بالبند العریض وبلونین مختلفین، حیث جاء ثلثي " نون"یساره دائرة رمادیة كتب فیھا كلمة 

باللون البنفسجي الفاتح، وكتب " ن"باللون األسود، والثلث األخیر منھا " نو"ھذه الكلمة أي 

األعلى بالبند المتوسط واللون في" العنف ضد المرأة في الجزائر"على ھذا الشریط جملة 

بالبند المتوسط واللون " !..ناقوس الخطر یدق"البنفسجي الفاتح، وأسفلھا كتبت عبارة 

.األسود
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:الدراسة اللونیة

یوجد في الصورة عدة ألوان ھي اللون األزرق الفاتح، األبیض، األسود، 

حیث غلب اللون األزرق الفاتح على الصورة الذي یظھر .األزرق الداكن والبنفسجي الفاتح

على الخمار الذي تغطي بھ الضحیة شعرھا، حیث أن ھذا اللون لھ تأثیر مریح على الجھاز 

.العصبي وعلى القوة المھیمنة على اإلدراك أال وھو البصر

.یلیھ اللون األبیض الذي یبعث النفس على التفاؤل واإلشراق

یلیھ اللون األزرق الداكن الذي كثیرا مایرتبط بأفكار الحریة، الحلم والشباب، 

.فھو لون الھدوء والطمأنینة

یلیھ اللون األسود الذي یرتبط بأفكار الموت، الخوف، الوحدة واللیل، یعبر عن 

.فقدان األمل والمستقبل

فسجي الذي یرمز نوعا ما للتعرض للمرض والحزن وفكرة یلیھ اللون البن

.التملك واإلنتماء الدیني، كما یرمز في نفس الوقت لكل ماھو جمیل في حیاة اإلنسان

كما یظھر الضوء بشدة في أعلى الصورة على الیمین، حیث تزداد شدة 

.الضوء على وجھ الصحفي لتوضیح مالمح وجھھ

:التضمینيالبعد -3
یتناول قضیة العنف ضد المرأة في الجزائر، حیث تم لقطةموضوع صورة ال

عرض حوار مع حالة من حاالت العنف ضد المرأة في الجزائر أال وھي امرأة تدعى 

كانت إحدى ضحایا العنف، حیث لم یتم الكشف عن مالمح وجھھا وذلك ألسباب " أمل"

.)نجھلھا(النعلمھا 

تم التقاط الصورة التقاطا أمامیا بالنسبة للصحفي الذي تظھر على وجھھ مالمح 

بقصة الضحیة التي كانت ضحیة عنف من قبل زوجھا بعد دخولھا القفص التأثر والحسرة 

الذھبي الذي ھو حلم كل فتاة في العالم، ویظھر ذلك من خالل التعلیق المصاحب لعرض 

ط الصورة التقاطا خلفیا بالنسبة للضحیة بھدف اخفاء مالمحھا وھذا الصورة، كما كان التقا

كما أن التعلیق المصاحب للصورة .داللة على خوف الضحیة من المجتمع الذي ال یرحم
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لھ ... " لم تكن أمل تتصور یوما أن دخولھا القفص الذھبي"الذي جاء على النحو التالي 

.عانت منھ الضحیةداللة على التمھید لسرد حالة العنف التي

في ھذه الصورة أال وھي ذلك الشریط في أسفل الصورة للسانیةكما أن الرسالة ا

فتكمن وظیفتھا في " !..العنف ضد المرأة في الجزائر ناقوس الخطر یدق"والمكتوب فیھ 

.المناوبة بحیث تنوب في اخبارنا عن موضوع الصورة

:02الصورة رقم 
:اإلطار العام للصورة-1

العنف ضد المرأة في الجزائر "من روبورتاج لقطةالصورة عبارة عن صورة 

موضوعة على فخذھا، كما انسانیةتتضمن ھذه الصورة ید ،"!..ناقوس الخطر یدق

تتضمن في أعلى الصورة على الیسار شعار قناة اآلن وفي أسفل الصورة شریط تضمن 

.مع خلفیة سوداء في أعلى الصورة على الیسار. عنوان الروبورتاج واسم الحصة

:المستوى التعییني-2
:الدراسة المرفولوجیة

سم، تتضمن شریط في 12/سم22مستطیلة على الشكل األفقي لقطةصورة 

. سم2/سم18األسفل مستطیل الشكل 

:الدراسة الفوتوغرافیة

تعتبر الصورة أمامیة بالنسبة لوضعیة ید الضحیة فوق فخذھا، وھي جالسة 

واألریكة، مع على أریكة سوداء، وال یظھر في ھذه الصورة سوى ید الضحیة ولباسھا

.خلفیة سوداء في أعلى الصورة على الیسار

:الدراسة التیبوغرافیة

نصین لفظیین، النص اللفظي األول في أعلى الصورة لقطةتتضمن صورة ال

بالبند العریض واللون األبیض، وبجانبھا " اآلن"على الیسار مكتوب باللغة العربیة، كلمة 

وأسفلھا كتبت . بشكل مائل وباللون األبیض" ن"دائرة بنفسجیة اللون مكتوب علیھا حرف 

.باللون األبیض والبند الصغیر" نون"كلمة 
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والنص اللفظي الثاني وجد في أسفل الصورة في شریط أبیض اللون، على 

بالبند العریض وبلونین مختلفین، حیث جاء ثلثي " نون"یساره دائرة رمادیة كتب فیھا كلمة 

باللون البنفسجي الفاتح، وكتب " ن"باللون األسود، والثلث األخیر منھا " نو"ھذه الكلمة أي 

في األعلى بالبند المتوسط واللون " العنف ضد المرأة في الجزائر"لة على ھذا الشریط جم

بالبند المتوسط واللون " !..ناقوس الخطر یدق"البنفسجي الفاتح، وأسفلھا كتبت عبارة 

.األسود

:الدراسة اللونیة

یث األسود، األبیض والبنفسجي الفاتح، حیوجد في الصورة عدة ألوان ھي

یعتبر اللون األسود ھو الغالب في الصورة الذي یرتبط بأفكار الموت، الخوف، الوحدة 

.واللیل، یعبر عن فقدان األمل والمستقبل

.یلیھ اللون األبیض الذي یبعث النفس على التفاؤل واإلشراق

الحزن وفكرة یلیھ اللون البنفسجي الذي یرمز نوعا ما للتعرض للمرض و

.التملك واإلنتماء الدیني، كما یرمز في نفس الوقت لكل ماھو جمیل في حیاة اإلنسان

كما یظھر الضوء بشدة في وسط الصورة ، حیث تزداد شدة الضوء على ید 

.المرأة

:البعد التضمیني-3
یتناول دائما قضیة العنف ضد المرأة في الجزائر، حیث لقطةصورة الموضوع 

وھي تمسك فخذھا، وھذا داللة على قلق وتوتر الضحیة وھي تظھر في الصورة ید الضحیة 

بصدد سرد وقائع قصتھا مع العنف والجحیم الذي عانتھ مع زوجھا، وھذا مایتبین من خالل 

لب على الصورة لھ داللة على الخوف كما أن اللون األسود الغا. التعلیق المصاحب للصورة

كما أن التعلیق المصاحب .والوحدة والیأس الذي تعاني منھ المرأة المعنفة في الجزائر

..." الذي تتمناه أي امرأة في العالم یتحول الى جحیم"للصورة الذي جاء على النحو التالي 

كما أن الرسالة .اجلھ داللة على فضاعة الحالة التي سیتطرق الیھا في ھذا الروبورت

العنف ضد "في ھذه الصورة أال وھي ذلك الشریط في أسفل الصورة والمكتوب فیھ اللسانیة
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فتكمن وظیفتھا في المناوبة بحیث تنوب في " !..المرأة في الجزائر ناقوس الخطر یدق

.اخبارنا عن موضوع الصورة

: 03الصورة رقم 
: اإلطار العام للصورة-1

العنف ضد المرأة في الجزائر "من روبورتاج لقطةالصورة عبارة عن صورة 

وھي تضع خمار ونظارات امرأة، تتضمن ھذه الصورة رأس "!..ناقوس الخطر یدق

طبیة، كما تتضمن في أعلى الصورة على الیسار شعار قناة اآلن وفي أسفل الصورة شریط 

.تضمن عنوان الروبورتاج واسم الحصة

: المستوى التعییني-2
:الدراسة المرفولوجیة

سم، تتضمن شریط في 12/سم22مستطیلة على الشكل األفقي لقطةصورة 

. سم2/سم18األسفل مستطیل الشكل 

:الدراسة الفوتوغرافیة

حیث تم التقاط جانب من تعتبر الصورة جانبیة خلفیة بالنسبة لرأس الضحیة، 

.رأسھا بحیث تظھر نظاراتھا الطبیة

:لدراسة التیبوغرافیةا

نصین لفظیین، النص اللفظي األول في أعلى الصورة لقطةتتضمن صورة ال

بالبند العریض واللون األبیض، وبجانبھا " اآلن"على الیسار مكتوب باللغة العربیة، كلمة 

وأسفلھا كتبت . بشكل مائل وباللون األبیض" ن"نفسجیة اللون مكتوب علیھا حرف دائرة ب

.باللون األبیض والبند الصغیر" نون"كلمة 

والنص اللفظي الثاني وجد في أسفل الصورة في شریط أبیض اللون، على 

بالبند العریض وبلونین مختلفین، حیث جاء ثلثي " نون"یساره دائرة رمادیة كتب فیھا كلمة 

باللون البنفسجي الفاتح، وكتب " ن"باللون األسود، والثلث األخیر منھا " نو"ھذه الكلمة أي 

في األعلى بالبند المتوسط واللون " نف ضد المرأة في الجزائرالع"على ھذا الشریط جملة 
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بالبند المتوسط واللون " !..ناقوس الخطر یدق"البنفسجي الفاتح، وأسفلھا كتبت عبارة 

.األسود

:الدراسة اللونیة

الرمادي، األزرق، األبیض، البنفسجي : تظھر في الصورة عدة ألوان ھي

یعتبر اللون الرمادي الموجود في خلفیة الصورة ھو الغالب حیث یدل على التحفظ . واألسود

.والحذر الشدید

یلیھ اللون األزرق الذي كثیرا مایرتبط بأفكار الحریة، الحلم والشباب، فھو 

.لون الھدوء والطمأنینة

.لى التفاؤل واإلشراقیلیھ اللون األبیض الذي یبعث النفس ع

یلیھ اللون البنفسجي الذي یرمز نوعا ما للتعرض للمرض والحزن وفكرة 

.التملك واإلنتماء الدیني، كما یرمز في نفس الوقت لكل ماھو جمیل في حیاة اإلنسان

واللیل، یعبر عن یلیھ اللون األسود الذي یرتبط بأفكار الموت، الخوف، الوحدة 

.فقدان األمل والمستقبل

.كما أن الضوء وجد خفیفا نوعا ما في الصورة

:البعد التضمیني- 3
یتناول دائما قضیة العنف ضد المرأة في الجزائر، لقطةموضوع صورة ال

حیث یظھر رأس المرأة الضحیة مع تعمد صاحب الروبورتاج إلخفاء مالمح وجھھا من 

من " أمل"خالل تصویره لرأسھا بوضعیة جانبیة خلفیة، وھذا لھ داللة على خوف الضحیة 

والتعلیق المصاحب لھا الل الصورة بطش المجتمع الذي ال یرحم، وھذا ما تبین لنا من خ

یكوي جسدھا الذي لم یعد یقوى على تحمل المزید من "الذي جاء على النحو التالي 

كما أن الرسالة ". أمل"لھ داللة على شدة العنف والمعاناة الي تعرضت لھا ..." العنف

العنف ضد "في ھذه الصورة أال وھي ذلك الشریط في أسفل الصورة والمكتوب فیھ اللسانیة

فتكمن وظیفتھا في المناوبة بحیث تنوب في " !..مرأة في الجزائر ناقوس الخطر یدقال

.اخبارنا عن موضوع الصورة
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: 04الصورة رقم 
: اإلطار العام للصورة-1

العنف ضد المرأة في الجزائر "من روبورتاج لقطةالصورة عبارة عن صورة 

جزء من جسم امرأة مرتدیة رداء أسود وھي الصورة، تتضمن ھذه"!..ناقوس الخطر یدق

كما تتضمن في أعلى الصورة على الیسار . جامعة یدیھا ونافذة زجاجیة على یسار الصورة

.شعار قناة اآلن وفي أسفل الصورة شریط تضمن عنوان الروبورتاج واسم الحصة

: المستوى التعییني-2
:الدراسة المرفولوجیة

سم، تتضمن شریط في 12/سم22مستطیلة على الشكل األفقي لقطةصورة 

. سم2/سم18األسفل مستطیل الشكل 

:الدراسة الفوتوغرافیة

تعتبر الصورة جانبیة أمامیة بالنسبة للمرأة، حیث تم التقاط الجزء الوسطي من 

.جسمھا مابین صدرھا وبطنھا وھي جامعة یدیھا

:الدراسة التیبوغرافیة

نصین لفظیین، النص اللفظي األول في أعلى الصورة اللقطةتتضمن صورة 

بالبند العریض واللون األبیض، وبجانبھا " اآلن"على الیسار مكتوب باللغة العربیة، كلمة 

وأسفلھا كتبت . یضبشكل مائل وباللون األب" ن"دائرة بنفسجیة اللون مكتوب علیھا حرف 

.باللون األبیض والبند الصغیر" نون"كلمة 

والنص اللفظي الثاني وجد في أسفل الصورة في شریط أبیض اللون، على 

بالبند العریض وبلونین مختلفین، حیث جاء ثلثي " نون"یساره دائرة رمادیة كتب فیھا كلمة 

باللون البنفسجي الفاتح، وكتب " ن"لث األخیر منھا باللون األسود، والث" نو"ھذه الكلمة أي 

في األعلى بالبند المتوسط واللون " العنف ضد المرأة في الجزائر"على ھذا الشریط جملة 

بالبند المتوسط واللون " !..ناقوس الخطر یدق"البنفسجي الفاتح، وأسفلھا كتبت عبارة 

.األسود
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:الدراسة اللونیة

األسود، األبیض، الرمادي، البنفسجي، : تظھر في الصورة عدة ألوان ھي

األزرق واألصفر، حیث أن اللون الغالب في الصورة ھو األسود الذي یرتبط بأفكار 

.الموت، الخوف، الوحدة واللیل، یعبر عن فقدان األمل والمستقبل

. یلیھ اللون األبیض الذي یبعث النفس على التفاؤل واإلشراق

یلیھ اللون الرمادي الموجود في خلفیة الصورة ھو الغالب حیث یدل على 

.التحفظ والحذر الشدید

یلیھ البنفسجي الذي یرمز نوعا ما للتعرض للمرض والحزن وفكرة التملك 

.واإلنتماء الدیني، كما یرمز في نفس الوقت لكل ماھو جمیل في حیاة اإلنسان

یلیھ اللون األزرق الذي كثیرا مایرتبط بأفكار الحریة، الحلم والشباب، فھو 

.نةلون الھدوء والطمأنی

یلیھ اللون األصفر الذي ھو لون اإلنشراح، الحماس، البشاشة، المزاج الحسن، 

وھو لون زاھي ومشرق، ولون النفسیة الجیدة والفرح في الحیاة، منشط ومنیر في . السعادة

.أغلب الحاالت

اد شدة كما یظھر الضوء بشدة في أسفل الصورة على الیسار، حیث تزد

.الضوء من النافذة

:المستوى التضمیني-3
یتناول دائما قضیة العنف ضد المرأة في الجزائر، حیث صورة اللقطةموضوع 

ضحیة العنف من قبل " أمل"یظھر في الصورة الجزء الوسطي من جسم المرأة 

ضحیة لتفادي المشاكل مع زوجھا، حیث تعمد صاحب الصورة عدم تصویرة وجھ ال

معارفھا والمجتمع الذي تعیش فیھ، كما أن وضعیة الضحیة وھي جامعة یدیھا لھا 

الذي المصاحب للصورةالتعلیقكما أن. اإلمتثال واإلنصیاع والخضوعداللة على 

لھ داللة على الشفقة على الضحیة من شدة الجحیم ..." معاناة"جاء على النحو التالي 

في ھذه الصورة أال وھي ذلك اللسانیةكما أن الرسالة ". أمل"لھ الذي تعرضت

العنف ضد المرأة في الجزائر ناقوس "الشریط في أسفل الصورة والمكتوب فیھ 
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فتكمن وظیفتھا في المناوبة بحیث تنوب في اخبارنا عن موضوع " !..الخطر یدق

.الصورة

:05الصورة رقم 
: اإلطار العام للصورة-1

العنف ضد المرأة في الجزائر "من روبورتاج لقطةالصورة عبارة عن صورة

، تتضمن ھذه الصورة شخصین، رجل وامرأة محجبة ال یظھر "!..ناقوس الخطر یدق

وجھھا، أمام نافذة مفتوحة، المرأة بصدد النظر من النافذة في بنایة في طور اإلنجاز، 

كما . كما أن في خارج النافذة یوجد بعض األشجار. المرأةوالرجل بصدد النظر في وجھ 

تتضمن في أعلى الصورة على الیسار شعار قناة اآلن وفي أسفل الصورة شریط تضمن 

.وامل المراة التي راحت ضحیة عنفاسم الحصة

:المستوى التعییني-2
:الدراسة المرفولوجیة

سم، تتضمن شریط في 12/سم22مستطیلة على الشكل األفقي لقطة صورة 

. سم2/سم18األسفل مستطیل الشكل 

:الدراسة الفوتوغرافیة

بالنسبة للمرأة، وجانبیة خلفیة على تعتبر الصورة جانبیة خلفیة على الیسار

.من الرأس الى الحوضالیمین بالنسبة للرجل، كما أن الصورة التقطت نصفیة لكالھما،

:الدراسة التیبوغرافیة

نصین لفظیین، النص اللفظي األول في أعلى الصورة صورة اللقطةتتضمن 

بالبند العریض واللون األبیض، وبجانبھا " اآلن"على الیسار مكتوب باللغة العربیة، كلمة 

وأسفلھا كتبت . شكل مائل وباللون األبیضب" ن"دائرة بنفسجیة اللون مكتوب علیھا حرف 

.باللون األبیض والبند الصغیر" نون"كلمة 

والنص اللفظي الثاني وجد في أسفل الصورة في شریط أبیض اللون، على 

بالبند العریض وبلونین مختلفین، حیث جاء ثلثي " نون"یساره دائرة رمادیة كتب فیھا كلمة 

باللون البنفسجي الفاتح، وكتب " ن"باللون األسود، والثلث األخیر منھا " نو"ھذه الكلمة أي 
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، وأسفلھا كتبت األسودفي األعلى بالبند المتوسط واللون "امل"لشریط جملة على ھذا ا

.لبنفسجيبالبند المتوسط واللون ا"المراة التي راحت ضحیة عنف"عبارة 

:الدراسة اللونیة

األسود، األبیض، األزرق، األخضر، : تظھر في الصورة عدة ألوان ھي

حیث أن اللون الغالب في الصورة ھو األسود الذي یرتبط . والبنيالرمادي، البنفسجي

.بأفكار الموت، الخوف، الوحدة واللیل، یعبر عن فقدان األمل والمستقبل

.یلیھ اللون األبیض الذي یبعث النفس على التفاؤل واإلشراق

یلیھ اللون األزرق الذي كثیرا مایرتبط بأفكار الحریة، الحلم والشباب، فھو لون 

.الھدوء والطمأنینة

یلیھ اللون األخضر والذي ھو لون الراحة والھدوء، وھو رمز للصحة 

.واإلنتعاش والطبیعة

.الشدیدیلیھ الرمادي الذي یدل على التحفظ والحذر

یلیھ البنفسجي الذي یرمز نوعا ما للتعرض للمرض والحزن وفكرة التملك 

.واإلنتماء الدیني، كما یرمز في نفس الوقت لكل ماھو جمیل في حیاة اإلنسان

یلیھ البني الذي یرتبط باألرض، الغابة، الحرارة، الرفاھیة، یرمز الى الحیاة 

.ومي، یفسر الحاجة واإلستمراریة والبحث عن الوجود المادي الجیدوالعمل الی

الصورة، حیث تزداد شدة الضوء من النافذة كما یظھر الضوء بشدة في وسط

.في الخارج

:المستوى التضمیني-3
یتناول دائما قضیة العنف ضد المرأة في الجزائر، حیث صورة اللقطةموضوع 

والتي ھي ضحیة العنف من قبل زوجھا وھي جامعة یدیھا " أمل"المرأة یظھر في الصورة

داللة على الحیرة والتحسر من أمرھا على الحالة التي آلت إلیھا نتیجة العنف الذي تعرضت 

اھدة المنظر الخارجي الذي تطل علیھ النافذة إلیھ، كما أنا وقوفھا أمام النافذة وھي بصدد مش

لھ داللة على التطلع الى المستقبل وعدم فقدان األمل، كما أن وضعیة الرجل الصحفي وھو 

لھ داللة على تأثره بحالتھا وتضامنھ معھا، كما أن البنایة التي " أمل"جامع یدیھ وینظر الى 
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" أمل"على التفاؤل بإعادة بناء حیاة ھي في طور اإلنجاز الموجودة في الخارج لھا داللة

من جدید ومحاولة التخلص من الجحیم الذي كانت تعیش فیھ، كما أن األشجار الخضراء 

الموجودة في الخارج كذلك لھا داللة على اإلشراق والراحة النفسیة التي تحس بھا وھي 

صورة والذي جاء كما أن التعلیق المصاحب لل.بصدد إفراغ ما في جوفھا من ھموم ومعاناة

جعلھا تطرق أبواب الحل وتزیح لجام الصمت بعدما ذاق بھا الزمان من : "على النحو التالي

یعني : "إضافة الى تصریح الضحیة الذي جاء على النحو التالي". معاناة زوج ال یرحم

اإلنسان لي یتعاطى المخذرات رایح یقود أسرة؟ أبدا، ھو وماھوش قادر على روحو، كان 

ني، أصبت بانفصال الشبكیة، یعني أي ضربة وحداخرا تجیني أفقد البصر، ھاذ الشي یضرب

بصح )تقصد أوالدھا(، تحملت على جالھمكان بزاف یأثر على النفسیة دیالي، كنت نتحمل

نتناقش نعاه فالمواضیع ھذوما، عالش وین راھي رایحة، ثاني نفس الشي من أي جدوى، 

والذي ..."كي نتكلم معاه طریق مسدود، لحقت وین طریق مسدود، ماقدرتش نكمل خالص

لھ داللة على جرأة وشجاعة الضحیة في سرد تفاصیل قصتھا، كما أنھا في بعض األوقات 

كما أن الرسالة . ھذا لھ داللة على توترھا وقلقھا أثناء الروبورتاجكانت تتلعثم في الحدیث و

امل المراة "في ھذه الصورة أال وھي ذلك الشریط في أسفل الصورة والمكتوب فیھ اللسانیة

فتكمن وظیفتھا في المناوبة بحیث تنوب في اخبارنا عن موضوع " التي راحت ضحیة عنف

.أي الروبورتاجالصورة

: 06الصورة رقم 
: اإلطار العام للصورة-1

العنف ضد المرأة في الجزائر "من روبورتاج لقطةالصورة عبارة عن صورة 

. ورجل بصدد النزول من الساللمإلمرأةیظھر في الصورة جسم ، "!..ناقوس الخطر یدق

تضع الخمار وال یظھر وجھھا في حین أن الرجل على یمین الرجل وخلفھ قلیالالمرأة

في الجھة المقابلة للمرأة والرجل، یظھر النصف األیمن من وجھھ، كما یوجد جدران بیضاء 

كما یظھر في أعلى الصورة على الیسار شعار قناة ونباتات خضراء على یسار الصورة،

.صةاآلن وفي أسفل الصورة شریط تضمن عنوان الروبورتاج واسم الح
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: المستوى التعییني-2
:الدراسة المرفولوجیة

سم، تتضمن شریط في 12/سم22مستطیلة على الشكل األفقي لقطةصورة 

. سم2/سم18األسفل مستطیل الشكل 

:الدراسة الفوتوغرافیة

كما تم تصویر سفلي،منظر خلفي أخذت الصورة لكال المرأة والرجل من 

المرأة من الرأس الى أسفل الحوض، في حین أن الرجل تم تصویره من الرأس الى أسفل 

.الركبتین

:الدراسة التیبوغرافیة

نصین لفظیین، النص اللفظي األول في أعلى الصورة صورة اللقطةتتضمن 

بالبند العریض واللون األبیض، وبجانبھا " اآلن"على الیسار مكتوب باللغة العربیة، كلمة 

وأسفلھا كتبت . بشكل مائل وباللون األبیض" ن"دائرة بنفسجیة اللون مكتوب علیھا حرف 

.باللون األبیض والبند الصغیر" نون"كلمة 

والنص اللفظي الثاني وجد في أسفل الصورة في شریط أبیض اللون، على 

بالبند العریض وبلونین مختلفین، حیث جاء ثلثي " نون"یساره دائرة رمادیة كتب فیھا كلمة 

باللون البنفسجي الفاتح، وكتب " ن"باللون األسود، والثلث األخیر منھا " نو"ھذه الكلمة أي 

في األعلى بالبند المتوسط واللون " العنف ضد المرأة في الجزائر"ملة على ھذا الشریط ج

بالبند المتوسط واللون " !..ناقوس الخطر یدق"البنفسجي الفاتح، وأسفلھا كتبت عبارة 

.األسود

:الدراسة اللونیة

. األبیض، األسود، األخضر والبنفسجي: تظھر في الصورة عدة ألوان ھي

.حیث أن اللون األبیض ھو الغالب في الصورة حیث یبعث النفس على التفاؤل واإلشراق

یلیھ اللون األسود الذي یرتبط بأفكار الموت، الخوف، الوحدة واللیل، یعبر عن 

.لمستقبلفقدان األمل وا
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یلیھ اللون األخضر والذي ھو لون الراحة والھدوء، وھو رمز للصحة 

.واإلنتعاش والطبیعة

یلیھ اللون البنفسجي الذي یرمز نوعا ما للتعرض للمرض والحزن وفكرة 

.انالتملك واإلنتماء الدیني، كما یرمز في نفس الوقت لكل ماھو جمیل في حیاة اإلنس

.كما یظھر الضوء بشدة على یسار ویمین الصورة، وخفیفا نوعا ما في وسطھا

:المستوى التضمیني-3
یتناول دائما قضیة العنف ضد المرأة في الجزائر، حیث تظھر صورة اللقطةموضوع 

الصحفي وھي تنزل الساللم رفقة ضحیة العنف من قبل زوجھا " أمل"في الصورة المرأة 

الذي ھو بصدد النظر الیھا واالستماع لھا في نفس الوقت، حیث تؤكد من خالل حدیثھا في 

المصاحب للصورة حدیث الضحیةكما أن .ھذه الصورة على أن المجتمع ال یرحم المطلقة

المجتمع ضرك مایرحمش المطلقة، ھي ھذا واش راھي ..."الذي جاء على النحو التالي 

لھ داللة على تفضیل معظم النساء المعنفات تحمل "م أحسن ماتطلقتخمم، تعیش فالجحی

في الوقت ھذا "كما أن حدیث الصحفي . العنف من قبل أزواجھن على العیش وھن مطلقات

في ھذه الصورة أال اللسانیةكما أن الرسالة . لھ داللة على تسھیل حدیث الضحیة" یعني

العنف ضد المرأة في الجزائر ناقوس "وھي ذلك الشریط في أسفل الصورة والمكتوب فیھ 

.فتكمن وظیفتھا في المناوبة بحیث تنوب في اخبارنا عن موضوع الصورة" !..الخطر یدق

:07الصورة رقم 
:اإلطار العام للصورة-1

العنف ضد المرأة في الجزائر "من روبورتاج لقطةالصورة عبارة عن صورة 

، یظھر في الصورة جسمین لرجل وامرأة بصدد النزول من "!..ناقوس الخطر یدق

المرأة على یمین وماسك بكلتا یدیھ مكروفون إذاعي، والرجل في األمام قلیال. الساللم

یرتدي الرجل سروال ، لیدھا الیمنىأصبع السبابةبیدھا الیسرى ، ماسكة الرجل وخلفھ قلیال

أزرق بحزام، وقمیص أزرق ومعطف أسود، في حین أن المرأة مرتدیة معطف أسود من 

كما یتضمن . كما یظھر في یمین الصورة عمارة وبعض الحشائش الخضراء. النوع الطویل
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في أعلى الصورة على الیسار شعار قناة اآلن وفي أسفل الصورة شریط تضمن عنوان 

.لحصةالروبورتاج واسم ا

:المستوى التعییني-2
:الدراسة المرفولوجیة

سم، تتضمن شریط في 12/سم22مستطیلة على الشكل األفقي لقطةصورة 

. سم2/سم18األسفل مستطیل الشكل 

:الدراسة الفوتوغرافیة

حیث تم تصویر أخذت الصورة لكال المرأة والرجل من منظر أمامي علوي،

ونفس الشیئ مع الرجل والتركیز على أیدیھم في ، المرأة من الصدر الى أسفل الركبتین

.التقاط الصورة

:الدراسة التیبوغرافیة

للفظي األول في أعلى الصورة نصین لفظیین، النص اصورة اللقطةتتضمن 

بالبند العریض واللون األبیض، وبجانبھا " اآلن"على الیسار مكتوب باللغة العربیة، كلمة 

وأسفلھا كتبت . بشكل مائل وباللون األبیض" ن"دائرة بنفسجیة اللون مكتوب علیھا حرف 

.باللون األبیض والبند الصغیر" نون"كلمة 

الثاني وجد في أسفل الصورة في شریط أبیض اللون، على والنص اللفظي

بالبند العریض وبلونین مختلفین، حیث جاء ثلثي " نون"یساره دائرة رمادیة كتب فیھا كلمة 

باللون البنفسجي الفاتح، وكتب " ن"باللون األسود، والثلث األخیر منھا " نو"ھذه الكلمة أي 

في األعلى بالبند المتوسط واللون " في الجزائرالعنف ضد المرأة"على ھذا الشریط جملة 

بالبند المتوسط واللون " !..ناقوس الخطر یدق"البنفسجي الفاتح، وأسفلھا كتبت عبارة 

.األسود

:الدراسة اللونیة

األسود، األزرق، األبیض، األخضر : تظھر في الصورة عدة ألوان ھي

یعتبراللون األسود ھو الغالب في الصورة والذي یرتبط بأفكار الموت، الخوف، . والبنفسجي

.الوحدة واللیل، حیث یعبر عن فقدان األمل والمستقبل
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بط بأفكار الحریة، الحلم والشباب، فھو یلیھ اللون األزرق الذي كثیرا مایرت

.لون الھدوء والطمأنینة

.یلیھ اللون األبیض الذي یبعث النفس على التفاؤل واإلشراق

یلیھ اللون األخضر والذي ھو لون الراحة والھدوء، وھو رمز للصحة 

.واإلنتعاش والطبیعة

یلیھ البنفسجي الذي یرمز نوعا ما للتعرض للمرض والحزن وفكرة التملك 

.واإلنتماء الدیني، كما یرمز في نفس الوقت لكل ماھو جمیل في حیاة اإلنسان

كما یظھر الضوء بشدة على یمین الصورة وجوانبھا، حیث تزداد شدة الضوء 

.بسبب الشمس

:مینيالمستوى التض-3
العنف ضد المرأة في الجزائر، حیث تظھر یتناول دائما قضیةصورة اللقطة موضوع 

ضحیة العنف من قبل زوجھا وھي تنزل الساللم رفقة الصحفي " أمل"في الصورة المرأة 

الذي یقوم بمحاورتھا ، حیث أن صورة الصحفي وھو یمسك بكلتا یدیھ مكروفونھ اإلذاعي 

رة والتأثر من قصة الضحیة أمل، كما أن صورة المرأة أمل وھي تمسك لھا داللة على الحی

بیدھا أصبع السبابة لھا داللة على حالة القلق التي تعیشھا وتشعر بھا وھي بصدد اجراء 

.حیث تؤكد من خالل حدیثھا في ھذه الصورة على أن المجتمع ال یرحم المطلقة. الحوار

الطالق یعني شيء : "الذي جاء على النحو التاليكما أن حدیث الضحیة المصاحب للصورة 

الذھنیة على لھ داللة ..." فضیع، على خاطر دایمن یقولو المرا ھي السبب في الطالق

. السائدة في المجتمع على أن المرأة المطلقة ھي السبب الرئیسي في طالقھا وتفكیك أسرتھا

شریط في أسفل الصورة والمكتوب في ھذه الصورة أال وھي ذلك الاللسانیةكما أن الرسالة 

فتكمن وظیفتھا في المناوبة " !..العنف ضد المرأة في الجزائر ناقوس الخطر یدق"فیھ 

.بحیث تنوب في اخبارنا عن موضوع الصورة
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:08الصورة رقم 
:اإلطار العام للصورة-1

العنف ضد المرأة في الجزائر "من روبورتاج صورة لقطةلصورة عبارة عن ا

، تتضمن ھذه الصورة زھرة صفراء وبرتقالیة، كما یتضمن في "!..ناقوس الخطر یدق

أعلى الصورة على الیسار شعار قناة اآلن وفي أسفل الصورة شریط تضمن عنوان 

.الروبورتاج واسم الحصة

:المستوى التعییني-2
:الدراسة المرفولوجیة

سم، تتضمن شریط في 12/سم22مستطیلة على الشكل األفقي صورة لقطة

. سم2/سم18األسفل مستطیل الشكل 

:الدراسة الفوتوغرافیة

تعتبر الصورة أمامیة بالنسبة للزھرة، حیث تعمد المصور جعل الزھرة في 

.وسط الصورة بغیة توضیحھا للعیان

:الدراسة التیبوغرافیة

نصین لفظیین، النص اللفظي األول في أعلى الصورة لقطةاصورة تتضمن 

بالبند العریض واللون األبیض، وبجانبھا " اآلن"على الیسار مكتوب باللغة العربیة، كلمة 

أسفلھا كتبت و. بشكل مائل وباللون األبیض" ن"دائرة بنفسجیة اللون مكتوب علیھا حرف 

.باللون األبیض والبند الصغیر" نون"كلمة 

والنص اللفظي الثاني وجد في أسفل الصورة في شریط أبیض اللون، على 

بالبند العریض وبلونین مختلفین، حیث جاء ثلثي " نون"یساره دائرة رمادیة كتب فیھا كلمة 

باللون البنفسجي الفاتح، وكتب " ن"خیر منھا باللون األسود، والثلث األ" نو"ھذه الكلمة أي 

في األعلى بالبند المتوسط واللون " العنف ضد المرأة في الجزائر"على ھذا الشریط جملة 

بالبند المتوسط واللون " !..ناقوس الخطر یدق"البنفسجي الفاتح، وأسفلھا كتبت عبارة 

.األسود
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:الدراسة اللونیة

األسود، األزرق، األصفر، األخضر، : ظھر في الصورة عدة ألوان ھيت

یعتبراللون األسود ھو الغالب في الصورة والذي . األبیض، البرتقالي، البنفسجي والبني

.یرتبط بأفكار الموت، الخوف، الوحدة واللیل، حیث یعبر عن فقدان األمل والمستقبل

یلیھ اللون األزرق الذي كثیرا مایرتبط بأفكار الحریة، الحلم والشباب، فھو 

.لون الھدوء والطمأنینة

یلیھ األصفر الذي ھو لون اإلنشراح، الحماس، البشاشة، المزاج الحسن، 

.وھو لون زاھي ومشرق، ولون النفسیة الجیدة والفرح في الحیاة. السعادة

والذي ھو لون الراحة والھدوء، وھو رمز للصحة واإلنتعاش یلیھ األخضر 

.والطبیعة

.یلیھ األبیض الذي یبعث النفس على التفاؤل واإلشراق

یلیھ البرتقالي الذي ھو لون الحرارة، النار، الشمس، الضوء والخریف، وھو 

.دون أن یكون لھ مفعول على الضغط الدمويیسرع نبضات القلب

یلیھ البنفسجي الذي یرمز نوعا ما للتعرض للمرض والحزن وفكرة التملك 

.واإلنتماء الدیني، كما یرمز في نفس الوقت لكل ماھو جمیل في حیاة اإلنسان

الرفاھیة، یرمز الى یلیھ البني الذي ھو مرتبط باألرض، الغابة، الحرارة، 

.الحیاة والعمل الیومي، یفسر الحاجة واإلستمراریة والبحث عن الوجود المادي الجید

كما یظھر الضوء بشدة في وسط الصورة، حیث تزداد شدة الضوء على 

.الزھرة بغیة توضیحھا أكثر

:المستوى التضمیني-3
، حیث یتناول دائما قضیة العنف ضد المرأة في الجزائرصورة اللقطةموضوع 

بحیاة جدیدة وھنیئة " أمل"تم تصویر زھرة صفراء وبرتقالیة داللة على تفاؤل المرأة 

الذي جاء على النحو التالي وھذا مایتبین من خالل حدیثھا المصاحب للصورة

ردة انشاء هللا، كي راھي تعاود تتفتح مثل ھاذ الواألمنیة تاعي الوحیدة أنو حیاتي..."

مغلوقة تعاود تتفتح بإذن هللا، والنجاح للوالدي، ونتمنى لقاع النساء الجزایریات ونساء 
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..." ألول مرة مایسكتوش على العنفmemeالعرب قاع مایسكتوش على العنف 

في بناء حیاتھا من جدید واشراقھا، كما لھ " أمل"على تفاؤل وأمل الضحیة لھ داللة 

في أن تتخلص جمیع النساء العربیات والجزائریات خاصة " أمل"لة على رغبة دال

في ھذه الصورة أال وھي ذلك كما أن الرسالة اللسانیة. من ظاھرة العنف ضدھن

العنف ضد المرأة في الجزائر ناقوس "الشریط في أسفل الصورة والمكتوب فیھ 

تنوب في اخبارنا عن موضوع فتكمن وظیفتھا في المناوبة بحیث " !..الخطر یدق

..الصورة

: 09الصورة رقم 
:اإلطار العام للصورة-1

العنف ضد المرأة في الجزائر "من روبورتاج لقطةالصورة عبارة عن صورة 

رجل یحمل مكروفون إذاعي وامرأة أمامھ ، تتضمن ھذه الصورة"!..ناقوس الخطر یدق

كما یتضمن في أعلى . على یسار الصورة تضع خمار ویظھر ظھرھا ورأسھا من الخلف

الصورة على الیسار شعار قناة اآلن وفي أسفل الصورة شریط تضمن عنوان الروبورتاج 

.واسم الحصة

: المستوى التعییني-2
:الدراسة المرفولوجیة

سم، تتضمن شریط في 12/سم22مستطیلة على الشكل األفقي لقطةصورة 

. سم2/سم18األسفل مستطیل الشكل 

:الدراسة الفوتوغرافیة

أمامیة بالنسبة للرجل حیث یظھر جانبھ األمامي، في حین تعتبر الصورة

.رھا ورأسھا من الخلفتعتبر خلفیة بالنسبة للمرأة حیث یظھر ظھ

:الدراسة التیبوغرافیة

نصین لفظیین، النص اللفظي األول في أعلى الصورة صورة اللقطةتتضمن 

بالبند العریض واللون األبیض، وبجانبھا " اآلن"على الیسار مكتوب باللغة العربیة، كلمة 
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وأسفلھا كتبت . بشكل مائل وباللون األبیض" ن"دائرة بنفسجیة اللون مكتوب علیھا حرف 

.باللون األبیض والبند الصغیر" نون"كلمة 

والنص اللفظي الثاني وجد في أسفل الصورة في شریط أبیض اللون، على 

بالبند العریض وبلونین مختلفین، حیث جاء ثلثي " نون"یساره دائرة رمادیة كتب فیھا كلمة 

باللون البنفسجي الفاتح، وكتب " ن"باللون األسود، والثلث األخیر منھا " ون"ھذه الكلمة أي 

في األعلى بالبند المتوسط واللون " العنف ضد المرأة في الجزائر"على ھذا الشریط جملة 

بالبند المتوسط واللون " !..ناقوس الخطر یدق"البنفسجي الفاتح، وأسفلھا كتبت عبارة 

.األسود

:اللونیةالدراسة

البني، األسود، األبیض، األخضر، : وردت في الصورة عدة ألوان ھي

حیث أن اللون البني ھو الغالب في الصورة، حیث أنھ كثیرا . الرمادي، األزرق والبنفسجي

ما یرتبط باألرض، الغابة، الحرارة، الرفاھیة، یرمز الى الحیاة والعمل الیومي، یفسر 

.ستمراریة والبحث عن الوجود المادي الجیدالحاجة واإل

الذي یرتبط بأفكار الموت، الخوف، الوحدة واللیل، یعبر یلیھ اللون األسود الذي 

.عن فقدان األمل والمستقبل

.یلیھ األبیض الذي یبعث النفس على التفاؤل واإلشراق

یلیھ األخضر الذي ھو لون الراحة والھدوء، وھو رمز للصحة واإلنتعاش 

.والطبیعة

.یلیھ الرمادي الذي یدل على التحفظ والحذر الشدید

یلیھ األزرق الذي كثیرا مایرتبط بأفكار الحریة، الحلم والشباب، فھو لون 

.الھدوء والطمأنینة

یلیھ البنفسجي الذي یرمز نوعا ما للتعرض للمرض والحزن وفكرة التملك 

.واإلنتماء الدیني، كما یرمز في نفس الوقت لكل ماھو جمیل في حیاة اإلنسان

.كما یظھر الضوء بشدة على جوانب الصورة
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:المستوى التضمیني
یتناول دائما قضیة العنف ضد المرأة في الجزائر، حیث صورة اللقطة موضوع 

بیده " اآلن"الرجل الصحفي وھو حامل للمیكرون اإلذاعي الخاص بقناة یظھر في الصورة 

الیسرى، ویعبر بإشارة بواسطة یده الیمنى وطریقة تحرك شفتاه ومالمح وجھھ وھو یردد 

ضحیة العنف من قبل زوجھا وھي " أمل"، كما یظھر في الصورة المرأة ...."كفانا عنفا"

جالسة بوضعیة عكسیة أمام الكامیرا، حیث یظھر فقط رأسھا من الخلف وظھرھا كي ال 

"المصاحب للصورة الذي جاء على النحو التالي حدیث الصحفيكما أن . ینكشف وجھھا

وف تقول أمل بلسان الكثیر من النساء اللواتي لم یملكن الجرأة والشجاعة لكسر جدار الخ

لھ داللة على الشفقة على الضحیة " كفانا عذاب كفانا عنفا نرید حیاة كریمة وھنیئة: بالقول

ولھ داللة أیضا على تضامنھ معھا ومع كامل ".أمل"من شدة الجحیم الذي تعرضت لھ 

النساء المعنفات وتشجیعھم على التخلص من ھاجس الصمت بغیة البعث في روحھم الجرأة 

في ھذه الصورة أال وھي ذلك اللسانیةكما أن الرسالة .دار الخوفوالشجاعة لكسر ج

العنف ضد المرأة في الجزائر ناقوس الخطر "الشریط في أسفل الصورة والمكتوب فیھ 

.فتكمن وظیفتھا في المناوبة بحیث تنوب في اخبارنا عن موضوع الصورة" !..یدق

:أھم النتائج المستخلصة-3
تم استنتاج العدید من األمور من خالل ھذا التحلیل السمیولوجي لروبورتاج 

:أھمھا مایلي" العنف ضد المرأة في الجزائر ناقوس الخطر یدق"

أمل"بورتاج كشف لنا فضاعة وقسوة العنف الذي عانت منھ والر."

تضامن مع تم ھذا الروبورتاج بطریقة إعداد وتصویر جیدة یشاھده تصب في ال

.ومع المرأة المعنفة بصفة عامة" أمل"

النساء المعنفات على كسر جدار الخوف والصمت حث الى حد ماھذا الروبورتاج ی

.والتخلص من المعاناة والجحیم الذي تعیشھ المرأة المعنفة

 یدعوا ھذا الروبورتاج المجتمعات العربیة وخاصة المجتمع الجزائري لتغییر

.اتجاه المرأة المطلقةالذھنیات واألفكار الخلفیة
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 یبین لنا ھذا الروبورتاج اھتمام اإلعالم المرئي بالمرأة العربیة وشؤونھا وقضایاھا

.منھا العنف الممارس ضده

25(لقد بث ھذا الروبورتاج في فترة الیوم العالمي لمناھضة العنف ضد المرأة -

ة وواقعھا ، حیث تحدث عن وضعیة المرأة العربیة وباألخص الجزائری)نوفمبر

من العنف الممارس ضدھا، إال أن ھذا الروبورتاج كان لھ خلفیة غیر بریئة، 

.بحیث بث في فترة كان العالم العربي یسوده نوع من التوتر واإلضطرا
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:الخاتمة

بعد الشروحات المتعددة، تبین أن اإلعالم المرئي العربي في معالجتھ لقضیة العنف 
ضد المرأة ساھم الى حد ما في التقلیل من ھذه الظاھرة من خالل طرح مختلف القضایا 
التي تخص المرأة والعنف الممارس ضدھا كإنجاز الروبورتاجات وفتح النقاشات وبث 

كما أنھ في نفس الوقت ساھم بشكل أو بآخر في تذكیة . الخ...التوعویةمختلف البرامج 
العنف ضد المرأة من خالل مشاھد العنف المبثة في مختلف األفالم والمسلسالت والتي 
جعلتھا اعتیادیة لدى المشاھد، وبالتالي الرجوع الى العنف في حل مختلف المشاكل التي 

.الخ...أو األب مع ابنتھتصادف الرجل مع زوجتھ، األخ مع أختھ 

وفي الختام نخلص الى التأكید على أن اإلعالم المرئي العربي البد أن یركز على قضیة 
یذكر المشكلة ویحللھا ویقترح خطوات لحلھا، من دون العنف ضد المرأة بقالب متوازن، 

ضد المرأة عنفالبد من تقنین مشاھد الكما أنھ . جعل القضیة استھالكیة وبالتالي اعتیادیة
إذ أشار كثیرون إلى أنھا غدت اعتیادیة، وفي مرات محفزة على ،في األعمال الدرامیة

بجھد تنموي ضد المرأة دعیم الرسائل اإلعالمیة التوعویة حیال العنفكما یجب ت. العنف
اجتماعي حقیقي، من خالل عقد الندوات والحلقات النقاشیة والبرامج االجتماعیة ومشاریع 

بد لوسائل اإلعالم كما أنھ ال. ، كي تَترَجم القیمة اإلعالمیة على أرض الواقعالمرأةمدع
بورتاجات التي تتحدث عن ومن األھمیة للقصص اإلخباریة والرمن إیالء مزید المرئیة 

لما لھا من أھمیة بالغة في إشعار المجتمع بحجم المشكلة ة للعنف ضد المرأة قصص واقعی
.ھاللحوضرورة التدخل 
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