


 

 

 

 

 

 

 

 

 

بكل كلمات الحب و عبارات الشكر و الثناء اهدي عصارة جهدي  -

 الى الذٌن سهروا علٌا و على راحتً و تربٌتً .

الى من ربانً و تعبا من اجلً ابً و امً اطال هللا عمرهما و    

 ارضاهم عنً 

 الى من قاسمونً رحم امً اخواتً و اخواتً االعزاء 

وة و المرة صدٌقاتً صونٌة و اسماء و سامٌة الى من قاسمونً الحل

و الى من علمنً حرفا صرت له عبدا اساتٌذتً الكرام ومن السنوات 

 االولى الى جامعة الكل باسمه و دون استثناء .

و الى كل من ٌحملهم قلبً و لم ٌذكرهم قلمً الى كل طلبة الماستٌر 

 . 6102 – 6102اتصال صورة و مجتمع دفعة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي عليك الخير كله نثنو نستهديك و  عليك شكرك و نتوكلناللهم اننا نحمدك و  -

 جله و اجله .عا

يرة و طلب العلم و صور البنرب من انعم علينا خير النعم من ارادة و  انت يا

 التعلم .

        في قمة الهرم استاذتنا الكريمة واشكر كل من ساعدني في انجاز هذه المذكرة 

المشرفة على عملي و التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها و كانت  كوبيبي حفصة

 لنا خير موجهة و خير معين و امدتنا بالنصائح طوال فترة انجاز هذا العمل .

 

 ر



 

 

 مقدمة : ال

لقد اصبحت هناك حاجة ماسة لتعمق و استخدمها للتحكم فً اتجاهات الراي العام و لقد 

هزمت االمة االسالمٌة فً معركة تشكٌل الصور منذ نهاٌة القرن الثامن عشر حتى االن . 

ركنا لذلك فان دراسة عملٌة بناء الصور الذهنٌة و ارادتها ٌجب ان ٌنظر الٌها على انها تشكل 

اساسٌا من مشروع حضاري تستعٌد به االمة فً ظله صورتها الحقٌقٌة و هوٌتها و ذاتٌتها 

الثقافٌة و الدٌنٌة و تستطٌع ان تبنً لنفسها صورة اٌجابٌة تشكل اساسا لحوار االخر على 

 قاعدة ادراك التمٌز الحضاري و االعتزاز بالوظٌفة التارٌخٌة و االنسانٌة و الحضارٌة .

احد اركان النجاح فً بناء هذه الصور االٌجابٌة هً القوة االعالمٌة و استخدام اذ ان 

 ثورة االتصال فً بناء صور جدٌدة هً من اهم التحدٌات التً ان تواجهها االمة االسالمٌة .

على الرغم من الفوائد المعلوماتٌة و البحثٌة التً توفرها شبكة االنترنت لجمٌع من 

ان ماٌهمنا فً هذااالمر ما تقوم به بعض الدول و الجهات المشبوهة من ٌتعاملون معها ، اال 

تشوٌه صورة  المسلم و ثقافته وعادته وتقالٌده من خالل االنترنت مما ٌساعد على تكوٌن 

صورة ذهنٌة مشوهة و غٌر صادقة عن المسلمٌن لدى مواطنً الشعوب االخرى فً العالم 

االعالم الغربٌة من ناحٌة اخرى . و هنا البد من وقفة  .ولقد اصبح المسلم نستهدفا من وسائل

لمواجهة هذا التشوٌه  –و خاصة االعالمٌة منها  -نؤكد فٌها على ضرورة تكاتف الجهود 

 المعتمد على شبكة االنترنت .

وفً اطار دفاعنا عن ذاتٌتنا ٌنبغً ان نؤكد على ضرورة مشاركتنا فً تقدٌم الصورة 

افتهم و عادتهم و تقالٌدهم للشعوب االخرى ، و كذلك من خالل انتاج الصحٌحة للمسلمٌن و ثق

اعالمً متمٌز ٌقدم عبر و سائل االعالم االسالمٌة الموجهة بلغات اجنبٌة ،وكذلك عبر شبكة 

االنترنت ، ومن ناحٌة اخرى البد من انتاج اعالمً اسالمً لمواجهة حمالت تشوه صورة 

 االمسلمٌن 

 منه فلقد تناولنا فً هذه الدراسة ثالثة جوانب اساسٌة : و



  : االطار المنهجي 

و ٌتضمن اهمٌة الدراسة و االهداف ، و االشكالٌة التً تتفرع من مجموعة تساؤالت ثم تحدٌد 

المستخدم ، ثم العٌنة وتحدٌدها ، تلٌها  المفاهٌم التً تقوم علٌها الدراسة ، وبعدما وصف المنهج

 السابقة .الدراسات 

 : االطار النظري 

الذي خصصناه للحدٌث عن مفهوم الكارٌكاتٌر وتارٌخه كما خصصنا جانب للكارٌكاتٌرفً    

وأشكال الكارٌكاتٌر، ثم تطرقنا الى صورة  اوروبا والعالم العربً المعاصر ) مصر، العراق (

االسالم فً االعالم الغربً ، من خصائص صورة االسالم فً االعالم الغربً ، ثم الغرب 

وظاهرة التخوٌف من االسالم ) االسالموفوبٌا ( ، ورصد صورة االسالم فً القنوات 

طٌة لالسالم ورؤٌة الباعالم االعالمٌة الغربٌة ، ثم ثقافة االفكار النمطٌة وبروز الصورة النم

 الفرنسً للشخصٌة المسلمة .

 :  االطار التطبيقي 

ٌشتمل على تمهٌد تطرقنا الى اعطاء خطوات التحلٌل السٌمٌولوبً تعٌنه من الصور الغربٌة 

 الثابتة .

 



 اإلشكالية:

عن اإلسالم والمسلمٌن، بحٌث تشكل انطالقا من تراكمات صورة ٌقدم اإلعالم الغربً  

معقدة وممتدة عبر الزمن، فأصبحت ذات تأثٌر قوي، وٌقوم هذا التفكٌر الغربً أو الصورة 

التً ٌصنعها اإلعالم  الغربً لإلسالم على دعائم وركائز قوٌة، والعامل األهم الذي أسهم فً 

، من خالل وسائل اإلعالم مما جعل المسلمٌن تشكٌل وتعمٌق أثر الصور النمطٌة لإلسالم

 ٌعانون من تبعٌات وخلفٌات الصور الغربٌة الموضوعٌة.

اإلشكالٌة التً تغٌر من مفعول هذه الصور المختلفة إلى مفعول إٌجابً، والتً فما هً  -

 بمقدورها النمو بهذا الدٌن وإظهار حقٌقته.

 ومن هنا نطرح اإلشكال العام كاآلتً:

 ض صورة اإلسالم والمسلمٌن فً الصحافة الفرنسٌة؟. كٌف تعر1

 كاتٌر الغربً صورة المسلمٌن ؟ٌة أخرى: كٌف رسم الكارٌغأو بص

 "مجلة شارلي إيبدوا كنموذج" 
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 ة  :ــالعين

ان أساس نجاح التعٌٌن ٌقوم على تحدٌد مجتمع البعجد االصلً وما ٌحوٌه من         

مفردات ، ولكل دراسة مجتمع خاص بها وهو ٌتعلق بطبٌعة الدراسة ، والباحث ال ٌمكن أن 

 البحث كله ، لذا ٌختار عٌنة منه بحٌث تحمل صفات وخصائص المجتمع االصلً . ٌدرس

وفً دراستنا هذه قمنا باختٌار عٌنة من الصور الكارٌكاتورٌة الفرنسٌة عن مجلة      

صور  22وٌبلػ عددها  0202 – 0202 – 0202 – 0202شارلً اٌبدو سنة 

 كارٌكاتورٌة ؼربٌة .

بمعنى شارلً االسبوعٌةن هً  CHARLI HEBDOتعرؾ مجلة "شارلً إٌبدو"  

صحٌفة سٌاسٌة هزلٌة أسبوعٌة فرنسٌة، شؽلت الرسوم الهزلٌة، والكارٌكاتٌر مساحة كبٌرة 

منها وخصوصا السٌاسٌة، وتمارس أٌضا الصحافة االستقصائٌة عن طرٌق نشر تقارٌر فً 

لسٌاسً، الخارج او فً بعض المجاالت مثل: الطوائؾ، الدٌن، الٌمٌن المتطرؾ، اإلسالم ا

السٌاسة والثقافة، وتنشر الصحٌفة كل أربعاء وتنشر أحٌانا بعض األعداد فً طبعات خاصة 

وتحل محل النسخة، أعادت شارلً إٌبدو نشر  0792فً فترات متباعدة، أسست فً عام 

الرسوم الكارٌكاتٌرٌة المسٌئة لمحمد صلى هللا علٌه وسلم فً صحٌفة ٌوالندس بوستن، فً 

تم تدمٌر مقر  0200ا أثار ردود افعال قوٌة ضد الصحٌفة، وفً نوفمبر ، مم0222عام 

 تم الهجوم على صحٌفة شارلً إٌبدو. 0202الجرٌدة عن طرٌق حرقها بفعل فاعل، وفً 

تتصؾ المجلة بأسلوب هجائً حاد وبنزعة ٌسارٌة وال سلطوٌة،وقد نشرت  

حمد رسول اإلسالم، وفً رسما مسٌئا لم 0200نوفمبر  22الصحٌفة صفحتها االولى فً 

 هجم مسلحان على مقر الجرٌدة فً بارٌس. 0202ٌناٌر  29
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 أهمية الدراسة  :

ٌبٌن العالم الؽربً وٌعمل بكل مالدٌه من امكانٌات مادٌة ومعنوٌة على محاربة االسالم    

فٌسبٌل تحقٌق الهٌمنة الؽربٌة على العالم االسالمً ، وبالتالً بقائه فً تدهوره وانهٌاره 

ائكة فً الحضاري ، كما تمكن أهمٌة موضوع المسلمٌن فً الساحة الؽربٌةو كظاهرة ش

 .ٌة الساحة الؽرب

 اهداف الدراسة : 

القٌام ببحث او دراسة معٌنة ٌكون من اجل تحقٌق مجموعة من االهداؾ و ذلك العطاء ان

 البحث قٌمة و نتائج علمٌة .

 و لهذا تمثلت اهدافنا التً سعٌنا الٌها من خالل دراستنا فٌماٌلً :  -

 الؽربٌة .التعرؾ على صورة االسالم و المسلمٌن من خالل الصور الكارٌكاتورٌة  -

 كٌفٌة تجسٌد الكارٌكاتور الؽربً المالمح الفٌزٌائٌة العامة للمسلمٌن . -

طبٌعة الصورة العربٌة المسلمة التً تبناها الكارٌكاتور الؽربً من خالل ) المالبس  -

 ، مالمح الوجه ، بنٌة الجسم ، الجنس ) ذكر ، انثى ( .
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 منهج الدراسة  :

عند القٌام بأي دراسة علمٌة ال بد من اتباع خطوات فكرٌة منظمة وعقالنٌة هادفة          

الى بلوغ نتٌجة ما ، وذلك باتباع منهج معٌن ٌتناسب وطبٌعة الدراسة التً سنتطرق الٌها ، 

كما أن معرفة المنهج المعتمد فً الدراسة التطبٌقٌة أمر مهم بالنسبة للباحث وذلك حتى 

ى اقتناع تام بالنتائج المتوصل الٌها ، حٌث ٌعرفه الدكتور محمد ؼرٌب عبدالكرٌم ٌكون عل

الحقٌقة " . الكتشاؾبأنه " الطرٌق الذي ٌتبعه الباحث فً دراسة المشكلة 
1

 

وبما أن الظاهرة التً سندرسها تنتمً للحاضر ، أي تنتمً الى واقعنا فسوؾ نتبع      

المنهج الكٌفً مصطلح شامل ٌحتوي على قا من أن  : المنهج الكٌفً ، وسمً كذلك انطال

أنماط مختلفة من البحوث فً علم االجتماع منها البحوث االنتوؼرافٌة ودراسة الحالة 

 والبحوث المٌدانٌة والبحوث الطبٌعٌة التً تجري فً مجال طبٌعً .

 theعموما فً اطار المنهج التحلٌلً qualitative methodeاذ ٌقع المنهج الكٌفً 

Analytical Methode  المتسم بالعمومٌة والشمولٌة
2 

أو مقارن ، ٌعرؾ على اعتبار أنه ٌمكننا القول بوجود تحلٌل كٌفً واخر كمً أو 

المنهج الكٌفً بصفة أساسٌة فً انتاج بٌانات حول الخبرات والمعانً الشخصٌة 

للفاعلٌن االجتماعٌٌن وتعتمد هذه المناهج فً العادة على لؽة الفاعل االجتماعً أو 

بأن السلوك االنسانً مرتبط على مالحظة سلوك الفاعل . اذ ٌؤمن المنهج الكٌفً 

حدث فٌه ، وأن الواقع االجتماعً مثل : ) الثقافات  دائما بالسٌاق الذي

 والموضوعات الثقافٌة والمؤسسالت وؼٌرها ..(.

تعرٌؾ سٌمٌولوجٌا الصورة على انها رسالة حاملة لرسالة ثانٌة ، تعتبر نسقا سٌمٌانٌا ثانٌا 

لمدلول ٌحدد دعامته فً النسق االول ، وهكذا ٌصبح النسق السٌمٌائً االول بمثابة دال فقط 

 هو النسق السٌمٌائً الثانً ، دال ، مدلول ، عالمة .

لفهم السٌمٌولوجٌا عند بارت ٌجب استحضار تصوره لحقل هذا العلم ، ففً الوقت الذي 

نظر فٌه كل السٌمٌائٌٌن الى اللسانٌات باعتبارها جزءا من السٌمٌائٌات ، حاد بارت عن هذا 

لسانٌات ، والثانً اضطرار الباحث الستعمال اللؽة االجماع واعتبر السٌمٌائٌات جزءا من ال

الداللٌة التواصلٌة ، وهكذا فان كل االشكاالت النظرٌة والعراقٌل  لتحلٌل السٌرورات

المنهجٌبة التً طرحها بارت بخصوص الصورة تجد جذورها فً السلطة التً تمارسها 

                                                           
.73، ص  4891محمد ؼرٌب كرٌم ، البعد العلمً )التصمٌم ، المنهج االجراءات ( ، دار الطلٌعة ، بٌروت ،   1 

. 81، ص  8009خالد حامد ، منهجٌة البحث فً العلوم االجتماعٌة واالنسانٌة ، جسور النشر والتوزٌع ، الجزائر ،  
2
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لوجٌا التً تقدم نفسها على انها اللؽة على االنسان وما حوله ، والسلطة التً تمارسها االٌدٌو

 حالة " طبٌعٌة " وهً فً العمق نتاج للتارٌخ والثقافة واللؽة .

: صورة االسالم في االعالم الغربي .عنوان الدراسة    

 المفاهيم االجرائية  : 

 العالم الغربي أو الغرب : 

نطقة والحالة مصطلح متعدد المعانٌوفقا لسٌاق الحدٌث ) أي حسب الفترة الزمنٌة والم 

االجتماعٌة ( وٌعود مفهوم العالم الؽربً فً جذوره الى الحضارة الٌونانٌة فً اوروبا 

وظهور المسٌحٌة واالنشقاق الكبٌر فً القرن الحادي عشر الذي قسم الدٌن الى شطرٌن 

 شرقً وؼربً .

استخدم المصطلح من طرؾ االتحاد السوفٌاتً وحلفاءه خالل الحرب الباردة ضد أعدائهم  

 من منتصؾ القرن العشرٌن حتى وقت متأخر من القرن .

العالم الؽربً بشكل عام الى دول فً السٌاق السٌاسً ، والثقافً المعاصر ٌشٌر مصطلح 

لٌا ، ونٌوزٌلندا ، واوروبا الوسطى  االتحاد االوروبً والوالٌات المتحدة .وكندا ، واسترا

وامرٌكا الالتٌنٌة واسرائٌل وجنوب افرٌقٌا 
1
. 

 االسالم  : 

وٌقصد به الدٌن االسالمً فً معناه االصٌل كما ورد فً القران والسنة ، ثم التسمٌات   

االسالم الردٌكالً واالسالم المتطرؾ ( و) السالم الحداثً ( و المتداولة حالٌا مثل :)

سالم االوروبً ( وٌندرج ضمن هذا المفهوم كل ما ٌمتد الى االسالم بصلة على مستوى اال

التشرٌع واالخالق والمذاهب والعادات والتقالٌد ، وعالقة االسالم بالعلمانٌة وباالدٌان 

السماوٌة ، واالسالم والؽرب وحوار الحضارات ، واالسالم واالرهاب ، واالسالم والجهاد 

. 

الم الذي نؤمن به وندعو الٌه ونرى سبٌل النجاة فً الدنٌا واالخرة هو الدٌن ان مفهوم االس

الذي أنزل هللا به اخر كتبه وهو القران وبعث به خاتم االنبٌاء محمد "صلى هللا علٌه وسلم" 

من عقائد وعبادات واخالق واداب ومعامالت
2
. 
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 االعالم  : 

ٌقصد باإلعالم " تلك العملٌة التً ٌترتب علٌها نشر االخبار والمعلومات الدقٌقة            

التً ترتكز على الصدق والصراحة ، ومخاطبة عقول الجماهٌر وعواطفهم السامٌة ، 

واالرتقاء بمستوى الرأي ، وٌقوم االعالم على التنوٌر والتثقٌؾ مستخدما اسلوب الشرح 

 المنطقً " . والتفسٌر والجدل 

بصفة اخرى " هو العلم الذي ٌدرس الظاهرة االجتماعٌة المتمثلة فً اتصال الجماهٌر  

ببعضها البعض والتً ال ٌمكن ان تعٌش بدونها أي جماعة انسانٌة أو منظمة اجتماعٌة 

بشرط أن تكون دراسة تلك الظاهرة دراسة منظمة تعتمد على المنهج التجرٌبً ، وتقوم 

على تكوٌن الفروض والمالحظة واجراء التجارب والقٌاس 
1
. 

لم تبتعد الموسوعات والمعاجم االجنبٌة االخرى عن هذا المعنى حٌث قالت :  الكاريكاتير : 

لممٌزة والمبالػ فً رسمها واظهار المشوه بأن الكارٌكاتٌر هو تشوٌه المالمح الشخصٌة ا

منها ، وكذلك ابراز الشًء الؽرٌب من تلك المالمح واخفاء كل معانً الجمال للشخصٌة 

 المرسومة وجعلها تظهر بمظهر مضحك .

فً ابراز العٌوب ، مع تأكٌده على أن كلمة الكارٌكاتٌر بأنه رسم مضحك  وٌعرؾ -

ٌة " كارٌكاتورا " وهو ٌرى أن الكارٌكاتور عبارة كارٌكاتٌر مشتقة من الكلمة االٌطال

 عن تعبٌر نظري لفكرة أو لوجهة نظر .

الساخر أما سمٌر صبحً كامل فٌرى بأن الكارٌكاتٌر اصطالح فنً للرسم والضحك  -

الذي ٌنتقد الشخصٌات واالوضاع السٌاسٌة واالجتماعٌة ، وهً كلمة من أصل اٌطالً 

ها الصورة التً تتمٌز بشخصٌات مبالػ فً تصوٌرها هً كلمة " كارٌكاتورا " ومعنا

.
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 الدراسات السابقة:

ٌعتبر تلخٌص الدراسات السابقة المماثلة لموضع الدراسة من أهم الخطوات وذلك ألنها  

تهدف إلى االستفادة منها، بحٌث التصمٌم الهٌكلً وأسالٌب اإلنجاز وكذا معرفة النتائج 

 المتوصل إلٌها.

الدراسات السابقة من أهم خطوات البحث العلمً وهً بمثابة إنجاز البحث فً  وتعتبر 

شكل مصفر إذ تساعد الباحث على تسهٌل إعداد البحث فً شكله النهائً وتحٌد المنهج المتبع 

 فً القٌام بهذه الدراسة.

كاتورٌة ٌوالمالحظ أٌضا أن الصورة النمطٌة أخذت حٌز كبٌر من الصور الكار 

 على مختلف المواقع وخاصة موقع الٌوتٌوب والفٌس بوك.المنشورة 

. مذكرات لنٌل شهادة الماستر فً علوم اإلعالم واالتصال، تخصص صورة ومجتمع، تحت 1

عنوان الصورة النمطٌة لإلسالم عند الغرب، ما هً مالمح صورة المسلم فً اإلعالم الغربً، 

دقٌقة )عٌنة ممثلة(، أهداف الدراسة:  45المنهج المستخدم: الوصفً، العٌنة: فٌلم عربً 

محاولة تشجٌع الصورة اإلٌجابٌة لمساهمات غربٌة سعت إلصالح الصور النمطٌة لإلسالم، 

التعلٌق على الدراسة: قلة المراجع عن هذا الموضوع قلة الدراسة السابقة بحٌث أنه موضوع 

 قدٌم وذو دراسات جدٌدة.

الٌومٌة" األكادٌمٌة للدراسات االجتماعٌة نٌة بحرٌ. "فن الكارٌكاتٌر فً الصحافة ال2

لكارٌكاتٌري، عٌنة ا مهج الدراسة: الوصف والتحلٌل الرسواإلنسانٌة، د. محمد منعم، من

: ما هً اإلشكالٌة.  2212الدراسة: عٌنة عشوائٌة باختٌار العدد األول من شهر ٌناٌر عام 

رٌة فً الصحٌفة أثناء فترة الدراسة؟ الموضوعات الٌومٌة التً تناولتها الرسوم الكارٌكاتٌ

فً تقدٌم الرسم الكارٌكاتٌري، تولً كوادرها فرضٌات الدراسة: تعتمد صحٌفة الوطن على 

 صحٌفة الوطن العربٌة اهتمام كبٌر.

. الخطاب السٌاسً فً الكارٌكاتٌر: دراسة فً واقع وإفرازات الثورات الغربٌة، أ. بلحاج، 3

كاتٌر ٌلعلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة، جامعة معسكر، الفرضٌات: كارقسم علم االجتماع، كلٌة ا



طابا سٌاسٌا ضمنٌا عن لفترة توتر بأسلوب فكاهً هادف. أٌوب فً خضم الثورات الغربٌة خ

 المنهج المستخدم: التحلٌل السٌمولوجً.
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  :  الكاريكاتير

 وتقدٌره، فهمه فً صعوبة الناس ٌجد ال الذي التعبٌرٌة الفنون من فن الكارٌكاتٌر               

 الطبٌعٌة، بالنسب االهتمام عدم ٌعنً أو للشكل المنتظم الهندسً التناغم عن االبتعاد وٌعنً

 . الشكل فً والتشوٌه المبالغة أٌضا وٌعنً

 . قبٌح بمعنى منظور البن العرب لسان كتاب فً مشوه كلمة وردت وقد

 ساخرة قبٌحة صورة اعطائها أو تشوٌهها أو الفكرة أو الحدث فً المبالغة أٌضا ٌعنً -

 ناقصة أي شوهاء:   وسلم علٌه هللا صلى النبً على فٌها ٌصلى ال التً للخطبة وٌقال ،

 . وقبٌحة

 كلمة لكن ، الوجه مالمح استهوته طالما ال الذي الفن هذا منبع بخصوص اآلراء وتختلف

 فً فارق وجود مع المعنى نفس تعطً التً"  بورترٌه"  لكلمة تماما مماثلة"   كارٌكاتٌر"

 الفنان ٌعمد ما كثٌرا" الكارٌكاتٌر"  ففً.  الرسم خطوط فً مفارقة أساسه الكلمتٌن طبٌعة

 االمر ، قصد سابق عن والحجم الشكل فً المبالغة فً كبٌرة درجة الى خطوطه رسم فً

 االنطباع المقصود النقد ٌعطً ثانٌة جهة من ، دراجتها أعلى تبلغ السخرٌة ٌجعل  الذي

 فالصورة  ، به البوح أو اطالقه الرسام ٌرٌد والذي ، معا والمحرض المؤثر المشهدي

 الذي الواقع بنٌة على قائم مشترك سٌاق فً المشاهد الى الفنان من رسالة هً الكارٌكاتٌرٌة

 فمنها أنواع عدة الى تنقسم الكارٌكاتورٌة الفكرة فان المنطلق هذا ومن ، معا ٌعٌشانه

 المعنى نقل فً البسٌطة الخطوط ٌستخدم الكارٌكاتٌر أن ورغم واالجتماعٌة السٌاسٌة

 هذا ان.  االنسان حقوق منها مهمة قضاٌا عن الدفاع فً االبرز الدور له أن اال والمضمون

 عٌوب اظهار:   منها كثٌرة بخواص ٌتمتع أنه على فضال واحد ان فً ومؤثر بسٌط الفن

 فً متجذرة راسخة ثوابت فً التغٌٌر احداث الى تدعونا ممتعة ساخرة صورة فً المجتمع

   . التجدٌد تتطلب ما غالبا والتً الواقع
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 :  الكاريكاتير تاريخ

 مهمة كارٌكاتورٌة رسوم اول ظهرت المٌالدي عشر السادس القرن خالل                      

 رسامً من عددا برٌطانٌا وأنجبت ، الدٌنً الصالح بحركة عرفت التً الدٌن فً

 هوجارت ولٌام اشتهر قد ، المٌالدٌٌن عشر والتاسع عشر الثامن وأما ، الكارٌكاتٌر

 وتوماس ، جٌالري وجٌمس.  شانك كروك جورج وأبدع ، الكارٌكاتٌرٌة برسوماته

  انجلترا فً والحكومة السٌاسة حول الالذعة الكارٌكاتٌرٌة الرسوم من المئات روالندسون

 االقتراب أجل من نفسه االغرٌقً شوه فقد ، عاما تشوٌها فٌها فنجد القدٌمة الفنون أما       

 الوجه ٌكن ولم ، االستقامة هذه بمثل أبدا والحاجب االنف خط ٌكن لم اذ  ، المثال من

 معمول صٌنً جواد على عثر فقد ، الصٌنً الفن فً تشوٌها نجد وكذلك القدر هذا بٌضاوي

 فً محفوظ االن وهو(م.ق 976 – 609) جتان أسرة الى المحتمل من ٌعود المرمر من

 . فٌكتورٌا متحف

 بأنه ٌذكر كما للضحك اله وهناك ، الفراعنة عند قدٌما وجد قد الكارٌكاتٌر رسم بأن وٌذكر-

 الى طوٌل سلم على ٌصعد طائرا تمثل سنة االف خمسة الى تعود قدٌمة صورة على عثر

 والمنحوتات الرسومات هذه تثر ولم ، الكارٌكاتٌر فن من نوعا البعض وٌعتبره شجرة

لٌد تقا ، دٌنٌة بمعتقدات مرتبطة ولكونها الناس لدى ومعتادة مألوفة كانت ألنها السخرٌة

 . موروثة وعادات

 الواقع أو للحدث رافض داخلً واحساس فكري موقف عن عبارة الهزل أو والسخرٌة-

   .المعاش
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 :  اوروبا في الكاريكاتير

 مٌالدي عشر السابع القرن فً اٌطالٌا فً ( Caricature) كارٌكاتٌر كلمة ظهرت           

 . فٌها والمبالغ الفكاهٌة الرسوم على وأطلقت

 -6001 سنة دافٌشً رسوم فً نفسها وجدت قد اروبا فً الكارٌكاتٌر فن بداٌة  وكانت    

 لم دافٌشً ان المحتمل ،ومن مشوهة و فٌها مبالغ لوجوه رسوم عن عبارة وهً 6001

 الناحٌة من االشكال دراسة فً العقلٌة منهاجٌته فً كانت وانما التمتع و الفكاهة ٌقصد

 . الطبٌعً الفن لتارٌخ مدرس و عبقري مهندس و كفنان  التشرٌحته

 ،وقسم فٌه المبالغ الرسم ذلك ٌشمل و للرسم كقواعد الفنٌة التقالٌد بعض دافٌشً وضع وقد

 رٌشته و فرشاته حركة فً بحرٌة الرسام ٌبدا ذلك ضوء على و اقسام اربعة الى الوجه

 . الشكل فً المبالغة ضمنها ومن

 االخوٌٌن هما االجتماعً الوسط فً منتشرا اصبح بجٌد الكارٌكاتٌر رسم فً بدا من واول

 .بكاراشً ٌلقبان وكان (ANNIVALE – AGOSTIN)  انٌبالً و اغسطٌن و البولونٌٌن

Carrai  كان لذلك و فٌها المبالغة و االشخاص رسم من تخوف البداٌة فً لدٌهما كان 

 و ٌبالغان و حٌوانات اشكال الى الوجوه تحوٌل غبر الكارٌكاتورٌة الفنٌة بهما تجار ٌجرٌان

 . فٌها ٌشوهان

 التارٌخ هذا بعد و م6900 سنة مؤرخة – كأراكتً االخوٌٌن رسوم بعض على عثر وقد

   – تٌبولو و بٌرٌننً ٌعتبر حٌث الكارٌكاتٌر فن فً المعة اسماء اٌطالٌا فً تظهر بدأت

telpolo  و bernene  من بانه ٌشار و الكارٌكاتٌر رسم فً االوائل الفنانٌن اشهر من 

 هذا ٌعتبر كما ،6990 سنة فرنسا الكارٌكاتٌر فن بنقل قام الذي هو – برنٌنً – ان المحتمل

 . الشخصٌة المالمح اخراج فً مبدعا و العمارة و النحت فن فً كثٌرا استاذا

 وقدم ، االوروبً الكارٌكاتٌر فن ٌاتبدا طلٌعة فً االفالمنكوا منطقة و هولندا كانت

 . ممتازة نوعٌة ذات و مبتكرة اشٌاء هناك الفنانون

 خٌاال ٌملك0 كان حٌث التعبٌر الفنانٌن اوائل من -6051 – بروجٌل الفنان تعتبر ان وٌمكن

 درجة اقصى فً تضعنا ان ٌمكن الخٌالٌة الفنان هذا لوحات ان.  عادي غٌر ذكاء و واسعا

 ٌكن لم اذا الٌه الوصول الشعب من الرفٌع الفنً المستوى فهذا ، االعجاب و الذهول من

 . غامض غرٌب داخلً دافع هناك

  المجنون بالفنان الوقت ذلك فً الناس بعض وصفه الغرٌب الخٌال لهذا نتٌجة و
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 عشر السابع القران فً الكارٌكاتٌرٌة دافٌشً رسوم الٌها انتقلت فقد انجلترا فً اما -

 فن والدة على كثٌرا اثرت وقد  el cinde Arundil – اروندٌل – الكوند – ٌد على مٌالدي

 .انتشرت و طبقت و( كرافك) الحفر الى الرسوم هذه حولت قد و انجلترا فً الكارٌكاتٌر
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  :المعاصر العربي الكاريكاتير

 السالجقة من السٌاسٌة السلطة انتقلت(  الهجري الثامن)  مٌالدي عشر الرابع القرن فً

 القبٌلة فسمٌة عثمان ٌدعى رجل ٌتزعمها تركٌة قبٌلة الى الوسطى اسٌا من قدموا الذٌن

 ثم ، م 6101 سنة القسطنطٌنٌة على استولوا بعدما اوروبا الى االسالم حملوا وقد ، باسمه

 الدولة سٌطرت كما ، اوروبا من كثٌرة مناطق الى نفوذهم وامتد ٌتهم امبراطور اتسعت

 السادس القرن اواسط فً االسالمٌة الخالفة الٌها الت عندما العربٌة البلدان على العثمانٌة

 . مٌالدي عشر

 ذلك و العثمانً الحكم ظل فً العربٌة الساحة فً حاضرا الكارٌكاتٌري الفن ٌكن ولم

 وصلت حٌث المطابع دخول تأخر ثم التعبٌر، و الراي حرٌة غٌاب:  منها كثٌرة ألسباب

 عن مختلفة المطابع هذه كانت و ، التاسع القرن نهاٌة فً مصر و لبنان و سورٌا الى

 و الثقافٌة الناحٌة من ٌتطور لم العربً المجتمع ان كما.  حجرٌة معظمها و االوربٌة

 عن بعٌدة اكثرها ترى بعٌد المجتمع على ثقلها بكل تحتم التقالٌد و العادات كانت و العلمٌة،

 السخرٌة و الفكاهة غٌاب وبالتالً ، النفوس شفافٌة عدم و العقول تحجر الى ادى مما الدٌن

 هذه تكون ما وعادة ، االوروبٌة بالدول مقارنة متأخرة ظهرت العربٌة الصحف فان كذلك ،

 مباشرة االتصال و رسومه نشر خالله من الفنان ٌستطٌع الذي االول المٌدان هً الصحف

 . الناس بعامة

 و الحفر بطرٌقة الكارٌكاتٌرٌة اعمالهم نشروا قد كانوا القدامى الرسامٌن بعض ان ومع

 و النشر محدودة ظلت لكنها و النزوات فً غوٌا فعل كما ، الحجر و المعادن على الطباعة

 . المكان

 ونشر ،6151 سنة فرنسا فً ظهرت قد الساخر بالكارٌكاتٌر تهتم صحٌفة اول ان علما

 .6115 سنة   (( charivari ( جارٌباري) صحٌفة فً الساخرة رسومه دومٌر
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  :مصر

 الى الفضل وٌعود ، وانتشر الكارٌكاتٌر فن فٌها ظهر التً العربٌة الدول اول مصر تعتبر

 ذلك الى باإلضافة ، الفكاهة رسامً من جٌدة ونخبة والطباعة رافغالزنك معامل وجود

 العلماء بعض الوقت ذلك فً تواجد حٌث ، الفن حول التحرٌم مسألة فً الدٌنً التسامح

 . الناس وحاجات العصر لتطورات والعارفٌن المتنورٌن

 وهناك ، تشكٌلٌة كصورة ظهورها قبل المصري المجتمع فً سائدة النكتة وكانت -

 المصري المجتمع صفات عن تتحدث ، االسالمً العصر بداٌة فً مكتوبة تارٌخٌة رواٌات

 .وطرب مرح أنه منها ،

 فً القاهرة فً ظهرت بالكارٌكاتٌر مختصة عربٌة صحٌفة أول وكانت -

 السبب كانت وقد صنوع ٌعقوب أصدرها التً"  زرقا نظارة أبو"  تدعى 56/01/6177

 ، وماروخان ، عبدالسمٌع ، رخا:  مثل والهزل الفكاهة رسامً من كبٌر عدد ظهور فً

 العرب عز ،وأحمد البهجوري وجورج والشرقً، التركً ورفقً وزهٌر ، اللٌثً وصالح

 القرن نهاٌة اي الفترة هده وفً. واالنٌس ، والرجائً ، حجازي وأحمد ، حسٌن ،ومصطفى

 الصور لظهور مٌدانا  كانت الٌوسف رنو الخٌر االصباح مجلتنا ظهرت عشر التاسع

  سابقا والمدكورٌن للفنانٌن الهزٌلة

 ثم والهزل الفكاهة برسوم مختصة البداٌة فً كانت الٌوسف رونو مجلة ان وبدكر -

  المتنوعة األخرى الصحفٌة المواد وادخلت الخط هدا عن تخلت  فترة بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                                              االطار النظري   

  : العراق

 56/06/6616 فً ظهرت قد الكارٌكاتٌر تعنً صحٌفة اول كانت العراق وفً -

  ثابت نوري اصدرها

 باب من الفكاهً الكارٌكاتٌر رسم رسو ما قد األوائل العراقٌٌن الرسامٌن بان وٌدكر -

 محمد والحاج ، الرسام القدار عبد:  الرسامٌن هؤالء من كورذالم التارٌخ ذلك قبل الهواة

 الزنكوف معامل وجوه لعدم ودللك الرسوم تلك تنشر ولم وغٌرهم زكً صالح ومحمد سلٌم

  الحقا رواده مع المعاصر العراقً الكارٌكاتٌر تارٌخ بداٌات دكر على نأتً وسوف

 )اخبار الصحٌفة ظهور بداٌة مع بدا الكارٌكاتٌر بان فٌدكر الخلٌج منطقة فً اما -

 الرسامٌن اوائل من المحروقً هللا عبد الفنان وٌعتبر الستٌنات عقد بداٌة فً البحرانٌة الٌوم(

  المذكورة الصحٌفة تللك فً ٌرسم كان والدي الخلٌجٌن

 بلة الطٌن زاد ومما ، العثمانً االحتالل بعد الجنبً االحتالل العربٌة الدول تعرضت -

 واصبحت العربٌة االمة جسم فً عمٌقة جروحا االجداث هده تركت وقد فلسطٌن نكٌة وقوع

  والفنانٌن والشعراء والمثقفٌن الكتاب القال مدادا النازفة الجروح هده
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 :الكاريكاتير اشكال

 الحظ انه اال الصحفً استخدامه فً نسبٌا زمنٌا شوطا قطع الكارٌكاتٌر ان من الرغم على

 بما وتتمثل العالمٌة الصحف معظم فً نستخدم الٌوم حتى مازالت محددة اشكال على حافظ

   : ٌأتً

 :الصامتة الكاريكاتير -1

 تحته او الرسم مساحة داخل سواء الكتابة من عادة الرسم ٌخلو الصامت الكارٌكاتٌر فً

 تعلٌقا ٌحمل ال الدي الكارٌكاتٌر هدا ومثل فقط الرسم خالل من الفكرة غرض على ،وٌعتمد

 عالٌة درجة الى ٌحتاج وهو الصحافة فً سائم استعمال وهو التعبٌر مراتب ارقى من ٌعد

(  البانتوماتم)  اشبه وهو االولى النظر بمجرد تعطً اشكال فً المعانً لتلخٌص الفك من

 . المسرح فً

 : الرمزي الكاريكاتير -2

 استخدام على وٌعتمد الصحافة فً الكارٌكاتٌر من النوع هدا استخدام ٌكثر ما وغالبا -

 فً ٌكون ان الرمز ٌلزم لدا تصورها ٌصعب التً المعانً عن التعبٌر ٌستطٌع الذي الرمز

 السالم رمز ٌتزن الرز فغصن المقصود بالمعنى مرتبطا ٌكوم وان واضح بسٌط تكوٌن

  .وهكذا( إلسرائٌل) رمز السداسٌة النجمة و  للبنان رمز وألرز

  :المباشر الكاريكاتير     -3

 وقد الفكري تركٌبه فً وبسٌط صرٌح فهو ولهدا الصرٌحة الدالة على ٌعتمد ما وهو 

 الذي التعلٌق على وٌعتمد الفكرة، بناء فً مساعدة كعوامل االخرى االسالٌب ببعض ٌستعٌن

   . الرسم ٌرافق
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 : التسجيلي الكاريكاتير -

 ال وقد محددة بمعانً دالالت ذات وأوضاع لحركات طبٌعً شبه تصوٌر فً ٌتركز 

 مصورا الكارٌكاتٌري الرسام ٌكون وقد ، هام أمر حدوث على تدل أنها اال واقعٌة تكون

 التً وبالصورة ، وقت أي فً تحدث قد أنها بل ، ستقع أو وقعت ما ظاهرة أو ما لحادث

  .  ذاتها رسمها
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 : الغربي االعالم في االسالم صورة

 : الغربي االعالم في االسالم صورة خصائص

 تفكك منذ الغرب هواجس أبرز أحد انسانٌة حضارٌة منظومة باعتباره االسالم ٌشكل        

 داخل والثقافٌة والفكرٌة السٌاسٌة الساحة على االسالم ظهور أن كما ، السوفٌاتً االتحاد

 جاذبٌة من ٌمثله ما الى نظرا االكبر العدو منه جعل ، ذاتها الغربٌة واالوساط المعاقل

 والقٌام االسالم صورة لتشوٌه وسبل الٌات عن البحث الى الغرب دفع مما ، بالغٌن وتأثٌر

 . وتزٌٌفها االسالمً بالدٌن المرتبطة الحقائق تمٌٌع بحماالت

 تارٌخٌة جذور ذات الغرب فً والمسلمٌن لإلسالم مسٌئة صورة صنع ظاهرة كانت واذا

 بالمرحلة ومرورا الوسطى القرون خالل الصلٌبٌة المرحلة من ابتداء ، عدٌدة لقرون امتدت

 االعالم وسائل بها استأثرت قد السلبٌة الظاهرة هذه بأن القول ٌمكن فانه ، االستشرافٌة

 والحضارة االسالم تشوٌه ظاهرة أمست اذ ، العشرٌن القرن من الخٌر العقد الغربٌة

 هذه تمكنت فقد ، والمتابعة بالبحث جدٌرة ظاهرة الغربٌة االعالم وسائل فً االسالمٌة

 الى االستشرافٌة والدراسات الكتب بطون من والتمٌٌع التشوٌه صورة نقل من الوسائل

 أن بعد الجماهٌر لدى االنتشار الواسعة الصور تلك فغدت ، التلفاز وشاشات الصحف أعمدة

 لإلسالم صورة من الغرب فً ٌوجد ٌكاد ال الغالب وفً ، النخب أوساط فً متداولة كانت

                    . السلبٌة االعالمٌة واللقطات العنصرٌة النمطٌة الصور غٌر

 والتحرٌف التشوٌه من لكثٌر تتعرض وحضارة وثقافة عقٌدة االسالم صورة فان ولذلك

 الفكر لحرٌة مساحة نترك ال استراتٌجٌة اطار فً ، الغربٌة المجتمعات فً والتضلٌل

 وصناعتها تشكٌلها ٌتم ادراكٌة قوالب نشر فً المتطورة بأسالٌبها تمعن وانما ، واالكتشافات

 . الحكومات أو الضغط وجماعات النخبة أوساط داخل

 الغرب فً الحدٌثة واالتصال االعالم وسائل أن عدٌدة دراسات أكدت أخرى جهة ومن

 االستشراق رسمها التً والسلبٌة واالختزالٌة النمطٌة الصورة تثبٌت فً بفعلٌة ساهمت

 السٌنما خالل من وذلك ، المٌالدي عشر الثامن القرن منتصف من ابتداء والمسلمٌن لإلسالم

 ؟ ذلك كٌف ، والتلفاز

 فً السٌنما سٌما وال االعالمٌة المؤسسات توظٌف أهمٌة اكتشاف تم وأوروبا أمرٌكا فً

 وباقً هولٌود أسسوا الذٌن الٌهود العملٌة هذه وتزعم والمسلمٌن االسالم صورة تشوٌه

 مثل الشهٌرة العالمٌة السٌنمائٌة والشركات الكبرى السٌنمائٌة االمرٌكٌة االستودٌوهات

 Warner) ،وورنربراذرز (Paramount) وبراماونة (Columbia) كولومبٌا

brothers) وٌونٌفرسال (Universal ) . هولٌود فً وتوزٌعها االفالم انتاج كان وهكذا 
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 والمسلمٌن العرب صورة تشوه هولٌود وظلت ، المهاجرٌن للٌهود الكاملة السٌطرة تحت

 ، وقذرون ، وخونة ، ورعاع ، وهمج ، برابرة بأنهم تصفهم نمطٌة قوالب فً وتقدمهم

 وشجاعة وتسامحا تمدنا أكثر أنه على والٌهودي الغربً االنسان تصوٌر مقابل فً ، ناءوجب

 االمرٌكٌة السٌنما فً والخبٌث الطٌب أفالم تجسده مختلفتٌن شخصٌتٌن بٌن تقابل وهو ،

  الخصوص وجه على

 المتحركة الرسوم وأفالم السٌنمائٌة واالفالم التلفازٌة االشرطة أغلب واظبت اوروبا وفً

 دراسة خالل ومن.  المسلمٌن عن ومشوهة مغلوطة صور تقدٌم على االطفال الى الموجهة

 االفالم هً للمسلمٌن تشوٌها االفالم أكثر أن اتضح اوروبا فً التلفازٌة البرامج مضمون

 محتوى أن الى رابح صادق والدكتور بشاري محمد الدكتور وخلص. االلمانٌة ثم ، الفرنسٌة

 ٌظهران ومضمونها.  والمسلمٌن والعرب االسالم موضوع تناولت التً االوروبٌة االفالم

 أن الى توصال كما ، والسذج ، والكسالى الجبناء صورة فً ونمطً ثابت بشكل العرب

 الشخصٌة عن نمطٌة صور نزوح التلفاز أو السٌنما فً سواء االوروبٌة االفالم أغلب

 :  التالً النحو على المسلمة

 . الغربٌة للدولة الحكومٌة السٌاسات افساد على تعمل داعرة شخصٌة •

 . االطفال وكثرة الزوجات وتعدد الجنسً الشبق تعشق شهوانٌة شخصٌة •

 . العلمً العقالنً التفكٌر على تقوى وال ، بالخرافات تؤمن سطحٌة شخصٌة •

 .المسدس و الخنجر معها دائما رحمة بال تقتل عنٌفة شخصٌة •

 العام الرأي لدى والمسلمٌن السالم صورة لتشوٌه وسائل عدة الغربً االعالم استخدم

 مبٌعات من للرفع المثٌرة العناوٌن استعمال الى اللجوء الوسائل هذه بٌن ومن ، الغربً

 واالفالم التلفازٌة البرامج الى بالنسبة المشاهدة فً نسبة أعلى وتحقٌق ، والمجالت الصحف

 وبٌن بٌنها والربط العنف أحداث لصور الساعة مدار وعلى المتكرر والبث ، السٌنمائٌة

 . واالرهاب االسالم

 

 

 

وٌرى الدكتور الصادق رابح فً دراسة حول صورة االسالم فً الخطاب االعالمً 

من  فالغربالفرنسً أن االبحاث التً أجرٌت حول تحلٌل مضمون موقف وسائل االعالم 
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أجمعت فً نتائجها على أن الصور النمطٌة التً ٌتم تروٌجها فً  قضاٌا االسالم والمسلمٌن

 مختلف وسائل العالم الغربٌة تتحدد فً االتً  :

ان صورة االسالم فً وسائل االعالم الغربٌة من صحف ومجالت واذاعات وتلفاز  -6

كانت صورة سلبٌة وسٌئة ومشوهة فً الغالب ، كما أن المسلمٌن وصفوا بأوصاف 

المال ،  مبذرون ،  محبوة من قبٌل : كسالى ، عدوانٌون ، شهوانٌون ، بدائٌة وهمجٌ

 معتزون بأنفسهم لدرجة الغرور .

، ولم ٌفرق االعالم  تم ربط االسالم باألصولٌة وببعض الحركات االسالمٌة المتشددة -5

الغربً بٌن المسلم المعتدل والمسلم المتطرف ، ونتٌجة لذلك ساهم االعالم الغربً 

سطورة االرهاب ، وظل ٌغذٌها وٌنسج خٌوطها عبر حمالت مكثفة تحت فً خلق أ

سعار محاربة االرهاب ، على عدم دقة هذا الشعار الذي استخدم لبث رسالة اعالمٌة 

تتجاوز العنف لتعلن الحرب على عناصر كثٌرة فً مقدمتها كل فضائل التٌار 

لف رموزه ومفاهٌمه االسالمً ، بل على المشروع الحضاري االسالمً برمته ومخت

. 

التركٌز على نظرٌة ) صدام الحضارات ( لصموئٌل هنتغتون ، والتروٌج االعالمً  -1

لها والثناء علٌها ، والسعً الى اقناع الرأي العام الغربً بها ، حصوصا بعد أحداث 

م ، التً عدها االعالم الغربً دلٌال قاطعا على صحة نبوءة 5006دٌسمبر  66

الصراع بٌن االسالم والغرب .هنتغتون وحتمٌة 
1

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

وأورد الدكتور محمد بشاري فً خالصته حول صورة االسالم فً الغرب عددا من الصور 

 المغلوطة عن االسالم التً دأب االعالم الغربً على تضمٌنها فً رسائله ، وهً  : 

                                                           
 المرجع نفسه  66ص   1
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  االسالم دٌن عنف وارهاب وانتشر بالسٌف. 

  وٌظلمها فً المٌراث والمسلمون ٌتزوجون بأربع نساء .االسالم ٌضطهد المرأة 

 . المسلمون ٌعبدون الها مختلفا وال ٌؤمنون بعٌسى علٌه السالم 

 . الفتوحات االسالمٌة مجرد حمالت استعمارٌة ذات طابع اقتصادي 

 . االسالم ضد حرٌة االعتقاد ، وضد الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان 

  وضد السامٌة .االسالم ٌعادي الحضرات االخرى ، 

 . االسالم دٌن وحشً فً تطبٌقه للحدود والعقوبات 

 . ًاالسالم ٌحرم الفنون من موسٌقى ورسم ونحت وهو دٌن رجع 

  ومقاتل ومؤلف للقران . شهوانً،محمد رجل 

االعالم فً معظم رسائله على ابراز مثل هذه العناوٌن المثٌرة فً لقد ركز االعالم الغربً 

واالتصال  وبتموٌل  ة سعت بكل التقنٌات الحدٌثة لتكنولوجٌة المعلوماتاطار حملة ادعائٌ

مالً ضخم الى ترسٌخ الصورة النمطٌة المشوهة االسالم فً مخٌلة االنسان الغربً ووعٌا 

تدعو الى ضرورة التصدي  ومواقفبخطوة دللك بدا العالم االسالمً بشهد تنامً اصوات 

صورة االسالم ودللك حفاظا على المصالح الحٌوٌة فً تشوٌه لمخاطر االعالم الغربً 

 م  5006للعامل االسالمً خصوصا بعد احداث اٌلول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : )االسالموفوبيا (الغرب وظاهرة التخويف من االسالم 
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من  (Islaphobia)بٌا باإلسالموفوف من االسالم او ما اصطلح علٌه اصبحت ظاهرة الخو

الشعبً او الرسمً  لراي العام الغربً سواء فً مستواهباهتمام ا الظواهر التً تحضًاكثر 

مراكز البحوث السٌاسٌة والستراتٌجٌة واالعالمٌة وٌتجلى دللك بشكل واضح فً اهتمام 

المحللٌن والمفكرٌن السٌاسٌٌن واالعالمٌن فً  ومعهما باإلسالم وتتراوح أراءالغرٌبة 

ار دٌنا وثقافة  وحضارة تهدد الحضارة العربٌة الغربً فً نظرتهم الى االسالم  بٌن اعتب

والحترام المتبادل بٌن الحضارة  والتاقهموتتصادم معهما وبٌن الدعوة الى الحوار والتعاٌش 

سالمٌة والحضارة العربٌة لقد كان من اسباب بروز ظاهرة الخوف من االسالم مقوله  اال

الخطر السالمً امتدت اثارها بشكل سلبً واضح الى االوساط السٌاسٌة والثقافٌة 

كما اصبحت  ورقة رابحة تستخدم للخوٌف من االسالم كلما برز شان االسالمً  واإلعالمٌة

تة او ظهر مؤشر من مؤشرات قوة االسالم وعظمته وسرعة على الساحة الدولٌة بصورة لف

من االسالم مقولة الخطر االسالمً انتشاره وٌقتضً الحدٌث عن اسباب ظاهرة الخوف 

الناجم عن عدد تزاٌد المسلمٌن التً أضحت تشكل عقدة خوف من االسالم ، امتدت اثارها 

مٌة ، كما أصبحت ورقة رابحة بشكل سلبً واضح الى االوساط السٌاسٌة والثقافٌة واالعال

االسالمً على الساحة الدولٌة بصورة الفتة تستخدم للتخوٌف من االسالم كلما برز الشأن 

 أو ظهر مؤشر من مؤشرات قوة االسالم وعظمته وسرعة انتشاره .

وٌقتضً الحدٌث عن أسباب ظاهرة الخوف من االسالم فً الغرب اشارة الى خصوصٌات 

ا الغرب عن االسالم والمسلمٌن . ولكن قبل ذلك نستعرض بإٌجاز الصورة التً ٌرسمه

دالالت هذا المفهوم الذي صار متداوال فً االوساط الغربٌة السٌاسٌة والثقافٌة واالكادٌمٌة 

واالعالمٌة على وجه الخصوص ومعانٌه
2
 . 

بأنه الخوف من  ( Islamophobia)تعرف الموسوعات ودوائر المعارف الغربٌة مصطلح 

أي  ( Xenophobia)السالم وكراهٌة المسلمٌن . وهو مشتق من مصطلح اخر هو ا

   الرهاب ، بمعنى الخوف من االجانب أو كل ما هو غرٌب .

 

 

 

 

                                                           
2
 . 10، ص  6، الطبعة  5005، صورة العرب فً االعالم الغربً ، دمشق ، أدٌب خطور  



 الفصل الثاني                                                                              االطار النظري   

من شطرٌن هما ) اسالم ( و ) فوبٌا (، ولفظ فوبٌا  ( Islamophobia)وتتكون كلمة 

(phobie)  ض االفراد فً أوقات والمقلق الذي ٌبدٌه بع السموعتعنً أصل الخوف غٌر

 حرجة .

ومن االمثلة الدالة على الدور الكبٌر الذي أدته وسائل االعالم الغربٌة فً انتشار ظاهرة 

الخوف من االسالم ، نذكر فً هذا السٌاق ما قامت به وسائل االعالم الفرنسٌة من حملة 

م ، اذ تحولت معاداة االسالم 5006دٌسمبر  66شرسة ضد االسالم والمسلمٌن بعد أحداث 

ة ، وصارت الصحافة الفرنسٌة تضع على عاتق المسلمٌن االزمة الى تجارة رابح

برمتها والبطالة واختالل االمن ، كما أن المجالت الفرنسٌة خصصت أعدادا االقتصادٌة 

، وازدهرت تجارة %15، فارتفعت معدالت مبٌعاتها بــ تدور محاورها حول االسالم 

 لعنف .معاداة االسالم وحصل خلط بٌن االسالم واالرهاب وا

وقد صدرت عشرات المجالت االسبوعٌة والشهرٌة بأعداد خاصة تدور محاورها حول     

) االرهاب االسالمً ( أو ) القران والعنف ( أو ) االسالم والسٌف ( وتم االعالن عن هذه 

المجالت عبر لوحات اشهارٌة ضخمة فً المدن الفرنسٌة فً االماكن العمومٌة وفً 

من االسالم القطارات ، مما ساهم فً تعزٌز شعور الخوف حافالت نقل الركاب ومحطات 

االعالمٌة محمد ذكر الدكتور محمد  اإلصداراتلدى المواطنٌن الفرنسٌن . ومن اشهر ذلك 

 :  ما ٌلًبشاري فً دراسته له 

ملف خاص بعنوان : ) االسالم و زمن النقد الذاتً (الذي نشرته صحٌفة لوفٌل او  -6

م تضمن مقاال 5006تشرٌن االول  1ادر بتارٌخ بسر فاتورة فً عددها الص

فٌه الى التحالف دولً لمحاربة القران كما نشرت بعد للصحٌفة جوزٌت الٌا دعت 

 ذلك ملفا مطوال عن التطرف فً العالم عدت فٌه االسالم اكثر االدٌان تطرفا .

ل ملف تحت عنوان ) محمد ، القران ، و الطالبان ( و عنوان فرعً ) الحقٌقة حو -5

االسالم ( نشرته مجلة التارٌخ فً خمسٌن صفحة ، تضمن اربع ملفات فرعٌة هً : 

) محمد الرسول المحارب ( و ) العصر الذهبً االسالمً و المرأة و القران ( و ) 

سلبٌة  و صور مشوهة  بإٌجابٌاتنزعة التطرف ( . وقد كان هذا الملف مشحونا 

و  المرأةبموقف االسالم من قضاٌا  و اسخفناعن الرسول صلى هللا علٌه و سلم 

  لإلرهابتشكٌكا فً معارضة 

و خالصة القول ظاهرة تشوٌه صورة االسالم و المسلمٌن و التخوٌف منهم عبر وسائل 

ضد االسالم و حضارته تبدا من  االعالم الغربٌة تندرج فً سٌاق حرب ثقافٌة ممتدة

الدراسٌة ، وتتواصل عبر  القراراتبر المناهج و االستشرافٌة ، وتستمر عالدراسات 

الصحافة المكتوبة و التلفاز و االنترنت . وقد ساهم هذا المخطط المحكم فً انشار حالة 
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نفسٌة جماعٌة من الرعب و الفزع و الخوف من االسالم فً المجتمعات الغربٌة ، 

 بٌا .خصوصا االمرٌكٌة و االوروبٌة ، و تغلغلها اصطلح علٌها بظاهرة االسالم و فو
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 رصد صورة االسالم في القنوات االعالمية الغربية : 

 موقفا مبدئٌا و عملٌا و تبنٌا للخطوات التالٌة : و تستلزم 

متابعة ما ٌنشر عن االسالم و المسلمٌن فً المناطق الرئٌسٌة من العالم سواء كان محتوى 

او ٌذاع اٌجابٌا او سلبٌا ، و ذلك عبر تأسٌس ما ٌصطلح علٌه بالمراصد االسالمٌة  ما ٌنشر

islamic watch   العالمٌة لتوفٌر البٌانات الكاملة عما ٌنشر عن االسالم و تحلٌلها و

دوائر الراي العام و وضع استراتٌجٌات اصدار تقٌري سنوي عن حالة االسالم فً 

 لتوزٌع الجغرافً لمناطق سوء فهم االسالم .للمواجهة المبنٌة على اساس ا

الدعوة الى عقد مؤتمر سنوي تشارك فٌه الهٌئات و المنظمات و الشخصٌات المعنٌة ٌناقش 

 التقرٌر ، و ٌتم وضع سٌاسات التعامل مع االفكار بحسب المناطق التً ترد منها .فٌه هذا 

ان عمل هذه المراصد االسالمٌة فً الدول الغربٌة على اعداد تقرٌر تحلٌلً مطلوب 

ٌستعرض المؤشرات العامة للصورة التً عولج بها االسالم و المسلمون فً المناطق 

المختلفة من العالم على مدار العام ، على ان تتم مقارنة هذه النتائج بالتقارٌر السنوٌة السابقة 

 و واقع المسلمٌن فً هذه المناطق . لإلسالمرصد تطور لفهم العام ، بما ٌمكن معه 

االعالم فً  وزراء  االسالمٌة المعنٌة و منها مؤتمر التنسٌق مع الهٌئات و المنظمات  

الدول االسالمٌة ، ورابطة العالم االسالمً ، ومنظمة المؤتمر االسالمً ، و جمعٌة الدعوة 

 الحال مع االقلٌات االسالمٌة فً الدول الغربٌة .االسالمٌة العالمٌة ، و لطبٌعة 

ٌجب العمل على تنشٌط العالقة بٌن المؤسسات البحثٌة األكادٌمٌة فً العالم االسالمً و 

نظائرها فً الغرب من خالل تبادل البحوث و االساتذة و طالب الدراسات العلٌا و القٌام 

 رتكز اساسا على مثل هذه الملفات ببحوث مشتركة ت
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رؤية االعالم الفرنسي للشخصية المسلمة من خالل مجلتي ) االكسبرس و لونوفيل او 

 بسرفاتور(

و ٌتمثل فً ان المعالجة االعالمً للشخصٌة المسلمة شملت المرتكزات االساسٌة لهذه 

اهتماما ملحوظا  المجللالشخصٌة و مظاهرها المختلفة ، فالنسبة الى المرتكزات ابدت 

بوصفه المرجعٌة الدٌنٌة و الفكرٌة و الثقافٌة و السلوكٌة التً تؤطر الشخصٌة  باإلسالم

المسلمة و تجدد سماتها المختلفة ، وفٌما ٌتعلق  بالمظاهر المجسدة للشخصٌة المسلمة ، فقد 

اهتمت المجلتان بنسب متقاربة بشخصٌة االنسان المسلم المقٌم فً فرنسة ) المسلمون فً 

و  اب بوصفه احد المظاهر الخارجٌة الممٌزة لشخصٌة المرأة المسلمة فرنسة ( ، و بالحج

مجلتا االكسبرس و لونوفٌل او فٌما ٌخص الجوانب السٌاسٌة للشخصٌة المسامة اهتمت 

بسرفاتور ببعض االنظمة السٌاسٌة الرسمٌة التً تمثل ثقال سٌاسٌا و اقتصادٌا و دٌنٌا فً 

و باكستان و الجزائر و االمارات و تركٌة . و فً العالم االسالمً كالسعودٌة و اٌران 

ركات االسالمٌة فً العالم االسالمً ذات االطار نفسه تطرقت المجلتان الى بعض الح

 الصلة بالعمل السٌاسً .

وبخصوص ابرز سمات الشخصٌة المسلمة المضمنة فً الخطاب االعالمً بمجلتً  

لٌل المواد االعالمٌة المنشورة فً اظهرت نتائج تح بسلفادوراالكسبرس و لوفٌل او 

المسلمة فً  الشخصٌةرؤٌة نمطٌة سلبٌة عن  عكسهالمجلتٌن ان مضامٌن هذه المواد 

 ودللك على النحو التالً المختلفة جوانبها 

 واالصالح ومواكبة العصر  ال تحدٌداالسالم دٌن متخلف ومنغلق ورافض  -

 االسالم غٌر متسامح ، عنٌف ومتطرف  -

 عن العمل لون مجرمون عاط -

 كادحون ٌعشقون النساء وجمع المال  -
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 فً تحوٌل فرنسة الى بد اسالمً  وراغبون متعلمون رافضون لقٌام العلمانٌة  -

المسلمة مهضومة الحقوق ومحتقرة من النصوص الدٌنٌة ، اقل شانا من  المرأة -

 والمالٌة والرث  االجتماعٌةالرجل فً العادات والمعامالت 

االنظمة السٌاسٌة فً العالم االسالمً استبدادٌة غٌر دٌمقراطٌة توظف الدٌن لتوٌع  -

 وصاٌتها على المواطنٌن واطفاء الشرعٌة على احتكارها السلطة 

 للساللمتمثل الوجه المتطرف  إلرهابٌةفً العالم جماعة اصولٌة الحركات السالمٌة  -

 السٌاسً 

ن لمجلتً اإلكسبرس ولو نوفٌل او واوضحت نتائج البحث ان الخطاب العالمٌ -

بسرلرفاتور ساهم فً انتشار ظاهرة الخوف من السالم والمسلمٌن فً فرنسا من 

 والمواقفوالصور  المنظامٌنبٌن مثٌر ٌتمثل فً  مفترضةخالل استنباط عالقة 

 السلبٌة من السالم و المسلمٌن ولٌس من السالم 

والمطارات ومحطات القطار فً مختلف العامة  الماكنان الواقع المعٌش الٌوم فً  -

اصبح ٌخاف من اي شخص ذي مالمح المدن الفرنسٌة ٌؤكد ان المواطن الفرنسً 

عربٌة اسالمٌة و ٌتوجس منه ، بل تنامه ظاهرة العنصرٌة و كراهٌة االجانب 

 عمل غٌر قانونً .او  إجرامًالمسلمٌن كلما وقع فعل   ،والتسرع فً اتمام 
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 النمطية لإلسالم :  ةالصور

انتابت العالقة بٌن الشرق و الغرب فً القرن العشرٌن حالة من الخالف و العداء تباٌنت فً 

، فالتارٌخ االستعماري الطوٌل للغرب فً  ألخرىومن فترة  ألخرحدتها و مدتها من بلد 

و تراثه  تهاأدبٌالعالم العربً و االسالمً فرض صورة  نمطٌة ثابتة فً عقلٌة الشرق و 

الفكري و السٌاسً ، هذه ظلت على مر العصور تكتسب مالمحها و الونها من شخصٌة 

الستعمار فً بوهره على ان اخلة الغالبٌة العظمى و القائمة اساس المستعمر المرسومة فً 

اما ٌهدف الى السٌطرة على ثروات البلد و مقدراته و فرض ثقافته و ذكره دون االهتمام 

 بثقافة البلد الخاضع لالستعمار .

 ما كانفً هذه القبة لم ٌكن لدى المجتمعات الغربٌة صورة نمطٌة محددة عن الشرق سوى 

معظمها عملٌة بحثٌة بحته او خٌالٌة  ٌرد فً كتابات المستشرقٌن و الرحالة التً كانت فً

رة الى الواقعٌة ، على الرغم من وجود المالٌٌن من المسلمٌن الذٌن تفتقر فً احٌان كثٌ

ٌنتمون الى الغرب بالمولد و المجتمع ٌعانً الغرب من قصور فً فهمه لإلسالم ، فمعرفته 

 .ابعدت عن سٌاقها  فً هذا الشأن ما خوذة من بعض  الترجمات السٌئة للقران ، والتً

وٌقوم المترجمون عادة بتسوٌة الكتابات و االحادٌث العربٌة الحدٌثة ، و الٌشرون الٌها كما 

الغربٌة المتحٌزة و الجاهلة فً اغلب االحٌان التً تهٌمن على ٌنبغً ، ووسائل االعالم 

طار العولمة و العالم ، تعتمد على بعض الخبراء السٌاسٌٌن الذٌن ٌتحدثون عن االسالم فً ا

 قٌم الدٌمقراطٌة الغربٌة .

و اللغة العربٌة لغة معقدة و معبرة ، بٌنما تتسم االنجلٌزٌة بالدقة و الحرفٌة ، و ببساطة 

 اختالف فً اللغةهنالك 

ع مجتمعلى الرغم من وجود المالٌٌن من المسلمٌن الذٌن ٌنتمون الى الغرب بالمولد و ال

فمعرفته  فً هذا الشأن ما خوذة من بعض  .لإلسالمٌعانً الغرب من قصور فً فهمه 

 الترجمات السٌئة للقران ، و التً ابعدت عن سٌاقها .

وٌقوم المترجمون عادة بشوٌه الكتابات و االحادٌث العربٌة الحدٌثة ، و ال ٌشٌرون الٌها كما 

تهٌمن على العالم ٌنبغً .ووسائل االعالم الغربٌة المتحٌزة و الجاهلة فً اغلب االحٌان التً 

االسالم فً اطار العولمة و قٌم تعتمد على بعض الخبراء السٌاسٌٌن الذٌن ٌتحدثون 

 الدٌمقراطٌة الغربٌة .

. و ببساطة  الحرفٌةالعربٌة لغة معقدة و معبرة ، بٌنما تتسم االنجلٌزٌة بالدقة و  و اللغة

 هناك اختالف فً اللغة .
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عن محمد ،على العكس من السٌد المسٌح ، غٌر ان ٌعتقد الغرب بانه ال ٌعرف الكثٌر 

العكس هو الصحٌح فً واقع االمر . حٌث ان المعرفة التً لدٌنا عن السٌد المسٌح ال 

عن حٌاة النبً محمد : طفولته  شًءتتجاوز ثالث سنوات فقط من حٌاته . ولكننا نعرف كل 

نعرف تفاصٌل ام ، بل حتى ، و عاداته فً االستحم ٌأكل، و كٌف كان ٌنام ، و كٌف كان 

 عالقاته الزوجٌة .

و بالرغم من ان الكثٌر من االحادٌث تتناول بالتفصٌل االوصاف الخلقٌة للنبً محمد ، اال 

ان االسالم ال ٌسمح بتصوٌر او تمثٌل شخص النبً محمد . و بالمقابل ال نملك صورة دقٌقة 

ن فً اروبا ، وفً المشرق عٌونه مائلة للسٌد المسٌح .فهو اسود فً افرٌقٌا ، و ازرق العٌنٌ

 . فأي هذه االوصاف صحٌح ؟ لقد كان السٌد المسٌح ٌهودٌا من عرب فلسطٌن .

 و ٌنظر الغرب الى االسالم من منظوره الخاص ، فهو ٌتصور االله فً صورة انسان .

ولذلك ال بد للمسلمٌن من وجهة نظر الغرب أن ٌعبدوا الها فً صورة شٌخ هرم ذو لحٌة 

بٌضاء فً السماء ، وأن المالئكة مخلوقات شقراء لها أجنحة كأجنحة الطٌر ، ألن هذا هو 

 وصفهم ، غٌر أن المسلمٌن ال ٌؤمنون بذلك .

كر شعراء محمد صلى هللا علٌه وٌعتقد الغرب بأن االسالم ٌحرم الغناء ، وذلك بالرغم من ذ

وسلم المفضلٌن ، وأسكت الذٌن أرادوا مقاطعتهم . وٌعتقد أٌضا أن الرجال المسلمٌن 

واذا خرجن ٌجب أن ٌسرن خلفهم بخمس ٌضطهدون النساء بإبقائهن داخل البٌوت ، 

ربٌة خطوات . وٌمكن للرجل أن ٌطلق المرأة بقوله " أنت طالق " . وأنا أقٌم فً المملكة الع

السعودٌة ، وهً جدلٌا من أكثر البلدان المحافظة فً العالم ، وأؤكد لكم أن المرأة السعودٌة 

 قوٌة وال ٌمكن أن تتسامح مع تصرفات كهذه .

وفً نظر الغرب ، فان فشل المسلمٌن فً المحافظة على السالم مع الغرب هو بسبب 

: عشر) وهو كذلك من الناحٌة الفنٌة  االسالم نفسه . فهو متهم ألنه موجود فً القرن التاسع

هـ حسب التقوٌم االسالمً ( . وأنه كلما أسرع المسلمون فً  6157حٌث أننا األن فً عام 

 التكٌف مع النمط الغربً كلما كان ذلك أفضل .

وقد كتب المؤلف النمساوي لٌوبولدوٌس " ان فشل المسلمٌن لم ٌكن بسبب أي قصور فً 

 االلتزام به ". االسالم ولكن فشلهم فً

تعنً " الكفاح " او "  وكلمة جهاد. وٌنظر لالستالم على أنه دٌن ٌقوم على " الجهاد " 

النضال " . والكلمة التً تدل على الحرب هً " القتال " . غٌر ان الغرب ٌبذل قصارى 

 جهده العتماد تعرٌف غٌر صحٌح .



 الفصل الثاني                                                                              االطار النظري   

ا على انه رجل ٌحب العنف ؟ مع اننا و ان لم ٌكن االمر كذلك . فلماذا ٌنظر الى النبً دائم

 نعلم انه لم ٌكن كذلك فً ولقع االمر .

وقد ٌكون مرد ذلك جزئٌا الى كونه ٌمثل رمزا للرجل الذي ال ٌخاف . فالصورة النمطٌة 

السائدة لمحمد هً صورة الرجل الذي ٌعتلى صهوة الحصان و بٌده سالحه ، و هو لٌس 

 من المسلمٌن . %10شكلون اسٌوٌا بالرغم من ان االسٌوٌٌن ٌ

 –فالرجال العرب ال ٌلبسون الدروع فً الحرب ، كما ٌفعل الجنود االمرٌكٌون فً العراق 

حٌث ان الواحد منهم مدجج بالدروع من قمة الراس حتى اخمص القدمٌن .فالرجال العربً 

غانستان و حتى فً ٌومنا هذا فً اف –ٌحمل سٌفه و ٌمتطً حصانه لمواجهة القوات المحتلة 

 ذلك ، ٌلخصون هذه القٌم .) و االفغان لٌسوا عربا ، ومع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                                              االطار النظري   

 ثقافة االفكار النمطية : 

بوظٌفة اساسٌة هً صنع و تشكٌل تقوم مصادر التثقٌف و التوجٌه االعالمً فً اي مجتمع 

المجتمع وفق نهج معٌن ، و التروٌج له و ترسٌخه فً االذهان ، و  ال فرادالصور الذهنٌة 

بٌن افرد المجتمع ذاته ، و للثقافة  لألخرٌنبذات الوقت فً تشكٌل صورة نمطٌة عن تساهم 

الثقافة النمطٌة صور و افكار ، فالصور تعنً التصورات العقلٌة الشائعة بٌن افراد جماعة 

عب او معتقد او غٌر ذلك ، وعندما تتكرر علٌها الجمود تجاه شخصٌة او مجتمع او شمعٌنة 

، و تنطوي على اوصاف ثابتة تتسم فً معظم االحٌان بالتبسٌط و التسطٌح المفرط و 

التصمٌم الواسع و التهمٌش المتدنً اما االفكار النمطٌة فهً الصٌغ التً اشاعتها بٌن الناس 

توجد انسانٌة تمحٌصها ، و هً ظاهرة بحٌث ٌرددها كثٌرون و ٌقبلون بها دون فحصها و 

 بدرجات مختلفة فً كل المجتمعات ، لكنها ظاهرة سلبٌة .

لقد ادى االعالم دورا محورٌا فً ارساء دعائم الثقافة النمطٌة فً الغرب تجاه الشرق ، 

فصورة العربً مثال على الشاشة الهولٌودٌة لن تخرج فً احسن االحوال السٌما السٌنما 

رابً من البدو و الرحل و بجواره ناقة و خٌمة ومن حوله الصحراء، او عن صورة اع

و المجون و تعاطً الخمر ، والعربً الذي ال صورة العربً المنغمس فً اللهو و الملذات 

الطعام و النظافة او صورة المسلم المتشدد الذي ٌسوق خلفه  للحضارة و اداب ٌمت بصلة 

زمرة من الحرٌم المتحشمات بالسواد . او صورة العربً االبله المندهش او المنبهر دائما 

 بالحضارة الغربٌة .

 ناهٌك عن صورة االرهابً المجرم مفجر المبانً و قاتل االبرٌاء .

الكلمة من اٌجابٌات م سوء بكل ما تعنٌه هذه المهم ان تظهر الصورة لتثبت ان العرب قو

سلبٌة ،و الهدف فً النهاٌة فٌما ٌقدمه االعالم الغربً من فنون و ابداعات ، ان تبقى صورة 

العرب و المسلمٌن االشرار و المتخلفٌن راسخة فً ذهن المشاهد . 
i
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 :10انصىرة رقم 

 

 . انىصف:1

 . انجانب انتقني:2

 .8019/ سلُ: 2013ج١ٍ٠ٛخ  14 تاريخ ظهىر انصىرة:

ٔٛع اٌذبًِ ٚاٌزم١ٕخ اٌّغزؼٍّخ: اٌقٛسح األف١ٍخ ٟ٘ ػجبسح ػٓ غالف ٌّجٍخ  ؽبسٌٟ إ٠جذٚ، 

اٌٛسدٞ اعزؼٍّذ ف١ٙب األٌٛاْ اٌذّشاء ٚاٌضسلبء اٌزٟ وبٔذ هبغ١خ ػٍٝ اٌقٛسح، أِب اٌٍْٛ 

 ٚاألففش ٚاألث١ل وبٔذ ػجبسح ػٓ أٌٛاْ صب٠ٛٔخ.

 اٌؾىً ٚاٌذجُ: اٌقٛسح جبءد ػٍٝ ؽىً ِشثغ.

 

 

 



 انجانب انتشكيهي:

 عذد األنىان ودرجة انتشارها:

رؼذدد األٌٛاْ فٟ اٌقٛسح اٌّٛجٛدح أِبِٕب، د١ش ٔشٜ اٌٍْٛ األففش اٌزٞ ظٙش فٟ  

ٌْٛ اٌغجبدح اٌزٟ ٠جٍظ ػ١ٍٙب اٌضٚط ٚصٚجبرٗ األسثؼخ ثذ١ش ٠ذًّ اٌٍْٛ ل١ّب عٍج١خ رزّضً فٟ 

ٚاٌّالدع أٔٗ ٠ظٙش ػٍٝ ؽىً ٌجبط ٠شرذ٠ٗ ػذَ األِبٔخ ٚاٌججٓ، أِب اٌٍْٛ األث١ل اٌّٛجٛد 

 طٟ ِؼٕٝ األفً  ٌٍّغٍُ فٙٛ ٠ؼجش ػٓ اٌّغ١ٍّٓ وبفخ.اٌؼجٛص فٙٛ ٠ؼ

أِب اٌٍْٛ اٌٛسدٞ اٌزٞ ظٙش ٌٕب وجذاس ٠ظٙش ِٓ خالٌٗ لجؼخ اٌّغجذ فٙٛ ٠ؼطٟ ِؼٕٝ  

اٌذت ٚاٌذّب٠خ فٟ أفجٗ، أِب اٌٍْٛ األخنش اٌّزّضً فٟ ػجبءاد إٌغبء األسثؼخ اٌّذزؾّبد 

دّش اٌزٞ غطٝ اٌّغبدخ اٌؼ٠ٍٛخ ٚاٌغف١ٍخ فٙٛ ٠ذي ػٍٝ اٌقفبء ٚاٌٛفبء ٌٍضٚط ١ٍ٠ٚٗ اٌٍْٛ األ

ثزذسجبرٗ فٟ اٌّشرجخ األٌٚٝ ِٓ ٔبد١خ وضشح االعزؼّبي ٚاالٔزؾبس، أِب اٌٍْٛ ، فٟ اٌقٛسح

األعٛد فىبْ ٠ذٛٞ ػٕٛاْ اٌّجٍخ اٌّىزٛة ثبٌخو أٚ اٌجٕذ اٌؼش٠ل ٚاٌىج١ش، ٚوبْ اٌٍْٛ األعٛد 

  .ِؾىال ٌإلهبس اٌخبسجٟ ٌٍقٛسح

عزؼّبال، فٕجذ اٌٍْٛ اٌٛسدٞ اٌزٞ اعزؼًّ وٍْٛ ٌٍجذاس اٌزٞ ٠طً ػٍٝ أِب اٌٍْٛ األلً ا -

 اٌّغجذ.

اٌزٟ اعزؼٍّزٙب ِجٍخ ؽبسٌٟ إ٠جذٚ فٟ اٌقفذخ األٌٚٝ ٌٍّجٍخ. ٟٚ٘ وّب ٘زٖ فٟ ِجًّ األٌٛاْ 

  ثزٕٛػٙب جبرث١خ ػٍٝ ِذٌٛالد ٘زٖ األٌٛاْ.لٍٕب ِزٕٛػخ أمفذ 

 انقراءة انتضمينية:

 :وانخطىط انرئيسية يقىنيانتمثيم األ

فٟ إهبس ِشثغ جبءد اٌقٛسح فٟ غالف اٌّجٍخ إر ث١ّٕب ٠أرٟ اإلهبس اٌخبسجٟ ثبألعٛد.  

٠م١ٔٛخ ٌٍّٛمٛع اٌّطشٚح ِٓ لجً اٌّجٍخ، ٚثقفخ أدق ِب ثذاخً أفبٌقٛسح ػجبسح ػٓ رّض١الد 

ٔغبء، وّب اٌقٛسح، ٌزٌه ٔؾب٘ذ أٌٛاْ ِخزٍفخ رّضً فٟ ِجّٛػٙب إ٠مٛٔخ ١ِٛ١ٌبد اٌشجً ألسثغ 

 رؼشفٗ اٌٛالغ رؼذد اٌضٚجبد.

ٚرطٍؼٕب أ٠نب أؽىبي ٕ٘ذع١خ فٟ خٍف١خ اٌقٛسح، فجبة اٌّغجذ أٚ اٌمجخ اٌزٟ ٠ؼٍٛ٘ب  

٠م١ٔٛخ ؽىً اٌمجبة إٌّّّٕخ اٌضٚا٠ب اٌزٟ وبٔذ أاٌٙالي، ٚ٘زا اٌؾىً ِٓ اٌمجبة ٠طبثك فٟ دسجخ 



ب إرا أسدٔب اٌىؾف ػٓ ِذٌٛي رؼشف فٟ ػّبسح اٌّغجذ، رٚ اٌطبثغ اٌّغبسثٟ ِّ اٌّئزٔخ وؾىً ، أ

ِؼّبسٞ د٠ٕٟ ثغل إٌظش ػٓ ١٘ئزٙب، فؼ١ٍٕب اٌشجٛع إٌٝ دٚس٘ب، إر ٟ٘ اٌّىبْ اٌزٞ ٠شرم١ٗ 

فٟ أٚلبد ِخزٍفخ ِٓ ا١ٌَٛ، فٟٙ رؾٙذ ثبٔزقبثٙب فٟ اٌغّبء اٌّؤرْ ١ٌؼٍٓ ػٓ اٌقٍٛاد اٌخّظ 

 ػٍٝ اٌٛدذا١ٔخ اإلال١٘خ.

ٍٛا ِٓ ١٘ئبد ثؾش٠خ ال ٠قً ِجّٛػٙب غٍٝ خّغخ ١٘ئخ ٟ٘ األخشٜ وّب أْ اٌقٛسح ال رخ

 رّض١الد أ٠م١ٔٛخ ٌجّغ األؽخبؿ داخً اٌقٛسح.

 انمىضىع: 

 عالقة انصىرة بانعنىان:

اٌؾش٠ؼخ فٟ ١ٌج١ب، صُ ٔالدع اٌؾ١خ  CHARI A EN LIBYEاخزبسد اٌّجٍخ ػٕٛاْ اٌقٛسح 

 اٌزٞ ٔشاٖ فٟ دبٌخ عىش ٠شدد:

«  il Fait plus Beau qu’a liue et on est moins emmerdé qu’a new york » 

٠مٛي إْ فٟ ١ٌج١ب األِش فٟ لٌٛٗ ٌج١ب ٘ٛ ِىبْ ج١ًّ ٚٔذٓ ف١ٗ ألً ؽىشا ِٓ ٠ٛ١ٔٛسن، ثذ١ش 

ب فٟ ٠ٛ١ٔٛسن رٛجذ فٟ اٌّالٟ٘ ٔغبء  ِّ ِّبصً وّب فٟ ٠ٛ١ٔٛسن ٌىٓ ١ٌج١ب ٕ٘بن هبثغ اٌؾش٠ؼخ، أ

 ٟ اٌزٞ ٠ٍّه األِٛاي.ِزجّؼْٛ ثىضشح دٛي رٌه اٌؾخـ اٌغٕ

إْ اٌؾش٠ؼخ ػٕذ اٌّغ١ٍّٓ  ِٕذشفخ ٚغ١ش ع٠ٛخ ِٚب ٠ؼزجش فٟ ٠ٛ١ٔٛسن خب٠ٕخ فٙٛ اٌؼىظ ػٕذ 

 اٌّغ١ٍّٓ أِش ؽشػٟ ٚػبدٞ.

 انىصف األول نعناصر انهىحة:

٠ذّذ٘ب فٟ إهبس ػٍٝ ؽىً ِشثغ، فٟ أػٍٝ اٌقٛسح ٔالدع  فٟ اٌجذا٠خ ٔالدع أْ اٌقٛسح 

" "ؽبسٌٟ إ٠جذٚا" اٌّىزٛثخ ثبٌخو اٌؼش٠ل األعٛد CHARLI HEDBOػٕٛاْ اٌّجٍخ "

اٌذاوٓ، ٚفٟ فٕبء اٌقٛسح ٔالدع ١٘ئبد آد١ِخ خّغخ ثذ١ش ٠جٍظ اٌشجً اٌّغٓ رٚ اٌؾؼش 

األث١ل، ٠ٚشرذٞ ص١بة ِٕغذٌخ ه٠ٍٛخ ف١ّب ٠ؾجٗ اٌججخ ٚدذاء أث١ل وزٌه، أِب ػٍٝ ١ّ٠ٕٗ 

مبة ثبٌٍْٛ األصسق جبٌغ١ٓ ُ٘ اٌخّغخ ٠ٚغبسٖ  رالدع صٚجبرٗ األسثؼخ ِشرذ٠ٓ ػجبءاد رٚ ٔ

اٌضٚط ٚاٌضٚجبد األسثؼخ وٍُٙ ػٍٝ عجبدح ففشاء، ٚػٍٝ ١ّ٠ُٕٙ رٛجذ ٕ٘بن اٌمجخ إٌقف 

 اٌذائش٠خ  اٌّنٍؼخ اٌزٟ ٠ؼٍٛ٘ب ٘الي ٚاٌّئزٔخ إٌّزقجخ رؼٍٛ٘ب ه١ٛس ِذٍمخ فٟ عّبء اٌّغجذ.



 :12انصىرة رقم 

 

 . انىصف:0

 . انجانب انتقني:2

 ِجٍخ ؽبسٌٟ إ٠جذٚا. انصىرة:اسم 

 .1088/ سلُ: 2013ج١ٍ٠ٛخ  10 تاريخ ظهىر انصىرة:

 نىع انحامم وانتقنية انمستعمهة:

اٌقٛسح األف١ٍخ ٟ٘ ػجبسح غالف ٌّجٍخ ؽبسي إ٠جذٚا، اعزؼٍّذ ف١ٙب األٌٛاْ اٌذّشاء  

 .ٚاٌج١نبء ٚاٌقفشاء ٚاٌغٛداء ٚاٌٍْٛ اٌجٕٟ اٌزٟ وبٔذ هبغ١خ ػٍٝ اٌقٛسح

 اٌقٛسح جبءد ػٍٝ ؽىً ِشثغ. وانحجم: انشكم

 



 انجانب انتشكيهي:

 عذد األنىان ودرجة انتشارها:

رؼذدد األٌٛاْ فٟ اٌشعُ اٌىبس٠ىبرٛسٞ اٌّٛجٛد أِبِٕب فجبءد ٚامذخ، د١ش رشٜ 

اٌٍْٛ األدّش اٌزٞ جبء فٟ خٍف١خ اٌقٛسح ٚاٌزٞ ٠ؼزجش ٌْٛ أعبعٟ، ٚ٘ٛ ِغزّذ ِٓ ٌْٛ اٌذَ 

ٚاٌذِبس ٚاٌذشة، ١ٍ٠ٚٗ اٌٍْٛ األث١ل اٌزٞ ٠شرذ٠ٗ اٌّغٍُ ٠ؼٕٟ اٌٙذٚء ٚاالعزغالَ، وّب لذ 

اٌٍْٛ األففش فجبء ػجبسح ػٓ سفبفبد ِزجٙخ دٛي اٌّغٍُ فٙٛ وزٌه ٠ؼٕٟ اٌخٛف، أِب 

٠ذًّ ل١ّب عٍج١خ رزّضً فٟ ػذَ رٛل١ف اٌشفبؿ ثّؼٕٝ اٌزّذ٠ذ اٌّجبؽش، أِب اٌٍْٛ اٌجٕٟ اٌفبرخ 

 اٌّزّضً فٟ وزبة اٌمشآْ فٙٛ ٠ذي ػٍٝ اٌجذ٠خ.

اٌّزّضً فٟ ٌذ١خ األعٛد  ثذ١ش ٌؼت األٌٛاْ دٚسا ِّٙب فٟ رٛف١ً اٌّؼٕٝ، إر ٔجذ اٌٍْٛ 

 اٌّغٍُ ٚػشٖ، فٙٛ دائُ االسرجبه ثبٌّٕبعجبد اٌغ١ئخ ٚاٌذض٠ٕخ.

اٌمزً فٟ ِقش، ٚٔالدع وزٌه  ١ٍ٠ٚTuerie en egypteٗ اٌٍْٛ األففش اٌزٞ فٟ إهبس  

. ١ٍ٠ٚٗ اٌٍْٛ ِؼٕبٖ اٌمشآْ ِمشف Le coran c’est de la merdeاٌؼٕٛاْ ثبٌٍْٛ األث١ل 

 Ca N’arrêteاألففش اٌزٞ جبء فٟ إهبس ِغزط١ً ِىزٛة ثذاخٍٗ ػٕٛاْ ثبسص جبء ف١ٗ ثؼجبسح 

pas les balles .ال ٠ٛلف اٌشفبؿ 

١ٍ٠ٚٗ اٌٍْٛ األث١ل اٌزٞ ٠شرذ٠ٗ اٌشجً ، صُ اٌٍْٛ األعٛد اٌزٞ جبء فٟ فٛسح ٌذ١خ اٌشجً 

 .ٚلٍخ ؽؼشٖ

ٟ ٘زٖ اٌقفذخ ٌٍّجٍخ، ٟٚ٘ ِزٕٛػخ أمفذ ثزٕٛػٙب ٔجذٖ فٟ ِجًّ األٌٛاْ اٌزٟ اعزٍٙزٗ ف

 جبرث١خ ػٍٝ ِذٌٛالد ٘زٖ األٌٛاْ.

 انقراءة انتضمينية:

 انتمثيم األيقىني وانخطىط انرئيسية:

فٟ إهبس ِشثغ جبءد اٌقٛسح فٟ غالف اٌّجٍخ إر ث١ّٕب ٠أرٟ اإلهبس اٌخبسجٟ ثبٌٍْٛ  

ٌٍّٛمٛع اٌّطشٚح ِٓ لجً اٌّجٍخ، ٚثقفخ  األعٛد، فبٌقٛسح اٌف١ٕخ ػجبسح ػٓ رّض١الد أ٠م١ٔٛخ

أدق ِب ثذاخً  اٌقٛسح، ٌزٌه رؾب٘ذ أٌٛاْ ِخزٍفخ رّضً فٟ ِجّٛػٙب أ٠مٛٔخ ٌىزبة اٌمشآْ ثذ١ش 

ِؼٕبٖ اٌمشآْ  Le coran c’est de la merdeرشٜ اٌؼٕٛاْ اٌّىزٛة ثبٌٍْٛ األث١ل اٌجبسص 



وزٌه بٖ اٌمزً فٟ ِقش، ٚٔشٜ ِٚؼٕ Tuerie en egypteِمشف. وّب ٔشٜ فٟ ٠غبس اٌقٛسح 

ال ٠ٛلف اٌشفبؿ  Ca N’arrête pas les ballesالفزخ ففشاء ِىزٛة ف١ٙب ثبٌٍْٛ األعٛد 

 ِؾ١شح ثغُٙ إٌٝ اٌّقذف اٌؾش٠ف.

فزؼزجش، ٚرؼجش ٘زٖ اٌقٛسح ػٍٝ أْ اٌّغ١ٍّٓ ارخزٚا ِٓ اٌمشآْ ٚع١ٍخ ٌذّب٠زُٙ ٚفٛس  

ٌمشآْ ع١ذ١ّه، وّب رالدع أٔٗ ٚمؼٗ وغزشح اٌّغٍُ ػٍٝ أٗ إس٘بثٟ ٚداػؼ، ٚل١ً ٌٗ أْ ا

ٚال١خ ِٓ اٌشفبؿ، ٌىٓ اٌشفبؿ اخزشق اٌّقذف اٌؾش٠ف ٚأفبثٗ فٟ فذسٖ، ٚاٌّغٍُ 

٠ذًّ وزبة اٌمشآْ وذسع دبِٟ فٟ فذسٖ مذ اٌشفبؿ اٌزٞ ٠زؼشك ٌٗ، فبٌّغٍُ رجذٚا ػ١ٍٗ 

اٌخٛف، ٚف١ٗ  ػالِبد اٌذ٘ؾخ ٚاٌخٛف وّب ٔالدع أْ هبل١زٗ اسرفؼذ فٛق سأعٗ دالٌخ ػٍٝ

رؼ١ٍك ٠غُٙ ٠ٚؾ١ش إٌٝ اٌمشآْ ثأٔٗ ال ٠ذّٟ اٌشفبؿ ٚال ٠ذّٟ ِٓ اٌؼذٚ اٌزٞ ٠ٙبجُ اٌذ٠ٓ 

 اإلعالِٟ ػبِخ.

 انمىضىع: 

 عالقة انصىرة بانعنىان:

ٚ٘ٛ  Le coran c’est de la merdeاخزبسد اٌّجٍخ وؼٕٛاْ ٌغالفٙب األٚي ٌٍّجٍخ  

، ٚ٘ٛ ػٕٛاْ دبد ٚث١ٍغ فٟ آْ ٚادذ إمبفخ إٌٝ اٌؼٕٛاْ اٌزٞ جبء ػٕٛاْ ثؼجبسح اٌمشآْ ِمشف

ثّؼٕبٖ ال ٠ٛلف اٌشفبؿ. إمبفخ إٌٝ اٌشجً  Ca N’arrête pas les ballesداخً اٌّغزط١ً 

 اٌّغٍُ اٌٛالف ٚاٌذبًِ ٌىزبة اٌمشآْ "اٌّقذف".

 انىصف األوني نعناصر انهىحة:

فٟ ؽىً ِشثّغ، فٟ أػٍٝ اٌقٛسح  فٟ اٌجذا٠خ ٔالدع أْ اٌقٛسح ٠ذذ٘ب إهبس أعٛد 

ِىزٛثخ ثبٌجٕذ اٌؼش٠ل " CHARLI HEDBOٔالدع ػٕٛاْ اٌّجٍخ "ؽبسٌٟ إ٠جذٚا" " 

 Leٚثبٌٍْٛ األعٛد اٌذاوٓ، ٚفٟ فٕبء اٌقٛسح ٔالدع ػٕٛاْ ٌٍقٛسح ِىزٛة ثبٌٍْٛ األث١ل 

coran c’est de la merde ٚرٛجذ ٕ٘بن الفزخ ِىزٛة ف١ٙب ،Ca N’arrête pas les 

balles  رؾ١ش ثغُٙ إٌٝ وزبة اٌمشآْ، ٚٔالدع ١٘ئخ آد١ِخ ػجبسح ػٓ سجً ِٕذ٘ؼ رٚ ٌذ١خ

عٛداء ٚأػ١ٓ وج١شح ٠نغ فٛق سأعٗ لجخ ث١نبء ِٓ وضشح اٌخٛف أٚ االٔذ٘بػ رىبد رغمو، 

٠ٚشرذٞ ص١بة ه٠ٍٛخ ِٕغذٌخ ف١ّب ٠ؾجٗ اٌؼجبءح اٌج١نبء، دبِال ٌىزبة اٌمشآْ ِىزٛة ػ١ٍٗ " 



CORANٛأسثؼخ سفبفبد ِخزشلخ ٌٍىزبة، ٚسفبفخ ِزجٙخ ٔذٛ اٌشجً " ِزجٙخ ٔذ ٖ

 إٌّذ٘ؼ.
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 نىع انحامم وانتقنية انمستعمهة:

اعزؼٍّذ ف١ٙب األٌٛاْ اٌطبغ١خ ، ااٌقٛسح األف١ٍخ ػجبسح ػٓ غالف ِجٍخ ؽبسٌٟ إ٠جذٚ 

ػٍٝ اٌقٛسح، اٌٍْٛ األصسق ٚاألففش، ٚاألث١ل، ٚاألعٛد ٚاٌشِبدٞ، ثذ١ش رؼزجش أٌٛاْ 

 أعبع١خ.

 اٌقٛسح جبءد ػٍٝ ؽىً ِشثغ. انشكم وانحجم:

 



 انجانب انتشكيهي:

  عذد األنىان ودرجة انتشارها:

د١ش  ثذسجبد ِزفبٚرخ االعزؼّبي،ظٙشد اٌقٛسح صش٠خ ثخّغخ أٌٛاْ، ٘زٖ األخ١شح اٌزٟ ٚسدد 

ٔشٜ اٌٍْٛ األصسق فٗ ٠ٚذي ػٍٝ صسلخ اٌغّبء ٚففبئٙب، ثذ١ش ٔشٜ األسم١خ جبءد رذذ 

اٌٍْٛ األففش ٚ٘ٛ ِغزّذ ِٓ ٔٛس اٌؾّظ فمذ أمبف ٔٛػب ِٓ اإلٔبسح ػٍٝ اٌشعُ ٚ٘ٛ ٠ؼطٟ 

 ِؼٕٝ اٌز١ٙؤ ٌٍٕؾبه.

ب   ِّ اٌٍْٛ اٌجٕٟ اٌفبرخ اٌزٞ ظٙش فٟ ٚجبء ِغزخذِب وزٌه فٟ ٚجٗ اٌّغٍُ ٠ٚذ٠ٗ أ٠نب، أ

 دضاَ اٌّزطشف ٚدزائٗ فٙٛ ٠ذي ػٍٝ اٌٍْٛ اٌطج١ؼٟ ٌألٌجغخ ٚػٍٝ جذ٠زٗ فٟ رثخ اٌشعٛي.

 ٚ٘ٛ دائُ االسرجبه ثبٌّٕبعجبد اٌغ١ئخ ٚاٌّزؾبئّخ. ٠ٚأرٟ اٌٍْٛ األعٛد اٌّزّضً فٟ لٕبع اٌّزطشف

، ٚجبء اٌٍْٛ ْ األففش(سِبي ففشاء اٌٍْٛ )اٌٍٛأِب أسم١خ اٌقٛسح وبٔذ ػجبسح ػٓ  

أِب اٌٍْٛ ، األث١ل وزٌه ِغزخذِب فٟ اٌغى١ٓ اٌزٞ ٠ذٍّٗ اٌشجً اٌّزطشف )اٌّمٕغ( ثمٕبع أعٛد

 اٌخبسجٟ ٌٍقٛسح.خ ِذّذ ، ٚػٕٛاْ اٌغٛسح ٚاإلهبس األعٛد جبء ِغزؼّال فٟ ٌذ١

فٟ اٌقفذخ األٌٚٝ ٌٍّجٍخ،  ٘زٖ ٟ٘ ِجًّ األٌٛاْ اٌزٟ اعزؼٍّزٙب ِجٍخ ؽبسٌٟ إ٠جذٚا 

ٟٚ٘ وّب لٍٕب ِزٕٛػخ ٚأمفذ ثزٕٛػٙب جبرث١خ ٍِفزخ ٌالٔزجبٖ ػٍٝ ِذٌٛالد ٘زٖ األٌٛاْ فٟ 

 انقراءة انثانية.

 انقراءة انتضمينية:

 انتمثيم األيقىني وانخطىط انرئيسية:

فٟ إهبس ِشثغ جبءد اٌقٛسح فٟ غالف اٌّجٍخ، إر ث١ّٕب ٠أرٟ اإلهبس اٌخبسجٟ  

ٛد، فبٌقٛسح اٌف١ٕخ ػجبسح ػٓ رّض١الد أ٠م١ٔٛخ ٌٍّٛمٛع اٌّطشٚح ِٓ لجً اٌّجٍخ، ثبألع

ٚثقفخ أّدق ِب ثذاخً اٌقٛسح، ٌزٌه رؾب٘ذ األٚاْ ِخزٍفخ رّضً فٟ ِجّٛػٙب أ٠مٛٔخ اٌشجً 

 ٚثٗ ٔذٛ إٌجٟ.باٌّمٕغ اٌذبًِ ٌٍغى١ٓ اٌزٞ ٠ق

ػٙب إٌٝ ؽخق١ٓ ٟ٘ ٚٔالدع وزٌه أْ اٌقٛسح ال رخٍٛا ِٓ ١٘ئبد ثؾش٠خ ٠قً ِجّٛ 

 األخشٜ رّض١الد أ٠م١ٔٛخ ٌجّغ األؽخبؿ داخً اٌقٛسح.



 انمىضىع: 

 عالقة انصىرة بانعنىان:

ِىزٛة ثبٌخو اٌىج١ش ٚثبٌٍْٛ   SI MAHOMET REVENAITٔالدع أْ اٌؼٕٛاْ 

ِٚؼٕبٖ ٘ٛ" إرا ِذّذ سجغ" ٚٔشٜ اٌجٕٟ ٠شرذٞ ػجبءح ث١نبء ٚهبل١خ ث١نبء، وزٌه  األعٛد

 دالٌخ ػٍٝ اٌغالَ وّب ٌٗ ٌذ١خ عٛداء.

ثؼجبسح  ! je suis le prophète, abrutiوّب أٔٗ ٠جٍظ ػٍٝ سوجز١ٗ ٚ٘ٛ ٠شد "  

 ّٟ    ! أٔب إٌجٟ، غج

 ؼغىشٞ اٌزٞ ٠شرذ٠ٗاٌشجً اٌّزطشف اٌزٞ ٠نغ لٕبع ػٍٝ ٚجٙٗ ٠ٍٚجظ اٌضٞ اٌ أِب

داػؼ ثبٌٍْٛ اٌشِبدٞ ٚفٛلٗ دضاَ ثٕٟ ٚدزاء ثٕٟ دبِال ٌغى١ٓ ٠قبٚثٗ دٛي ػٕك إٌجٟ 

 ثؼجبسح " أغٍك فّه غ١ش ٚفٟ". ! Ta gueule, infidèleِشددا 

٘ؤالء اٌّزطشف١ٓ إٌّظ١ّٓ ٌذاػؼ فُٙ ِغزؼذ٠ٓ أْ ٠مذِٛا ػٍٝ لزً سعٌُٛٙ فٟ دبٌخ 

أٔٗ ٠ؼٍُّّٙ ثأٔٗ سعٌُٛٙ، ألْ فٟ اػزمبدُ٘ أْ اٌّغ١ٍّٓ  ػٛدرٗ ٠مِْٛٛ ثزثذٗ، ِغ اٌشغُ

ِزطشف١ٓ ٚإس٘بث١١ٓ ٚاٌذ٠ٓ اإلعالِٟ رطشف ٚرؼقت، ٚ٘زا ِٓ وضشح رطشف اٌّغ١ٍّٓ فٟ 

 اٌغشة، ٚاٌٙجّبد اإلس٘بث١خ اٌزٟ رذذس فٟ فشٔغب رذذ٠ذا.

 انىصف األوني نعناصر انصىرة:

ِشثغ، ٚفٟ أػٍٝ اٌقٛسح ٔالدع  فٟ اٌجذا٠خ ٔالدع أْ اٌقٛسح ٠ذذ٘ب إهبس فٟ ؽىً 

اٌّىزٛثخ ثبٌخو اٌؼش٠ل ثبٌٍْٛ األعٛد اٌذاوٓ، ٚفٟ " CHARLI HEDBOػٕٛاْ اٌّجٍخ " 

فٕبء اٌقٛسح ٔالدع ١٘ئبد آد١ِخ  ثذ١ش ٠جٍظ إٌجٟ ػٍٝ سوجز١ٗ رٚ ص١بة ث١نبء ٚهبل١خ وزٌه 

ع األعٛد  دبِال ث١نبء، ٚػٍٝ ١ّ٠ٕٗ اٌشجً اٌّزطشف اٌزٞ ٠ٍجظ ص١بة عٛداء ِغ ٚمؼٗ ٌٍمٕب

 عى١ٕب وج١شا ٠نؼٗ دٛي ػٕك إٌجٟ ِزٛاجذْٚ فٟ فذشاء لبدٍخ وّب ٔالدع فٟ اٌقٛسح.
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 نىع انحامم وانتقنية انمستعمهة:

ٟ٘ ػجبسح ػٓ غالف ٌّجٍخ ؽبسٌٟ إ٠جذٚا ، اعزؼٍّذ ف١ٙب األٌٛاْ اٌج١نبء  خاٌقٛسح األف١ٍ

 ٚاٌضسلبء ٚاٌج١ٕخ ٚاٌقفشاء ٚاألعٛد.

 اٌقٛسح جبءد ػٍٝ ؽىً ِشثغ.  انشكم وانحجم:

 

 



 انجانب انتشكيهي:

 عذد األنىان ودرجة انتشارها:

ِزفبٚرخ  ادزٛد اٌقٛسح ػٍٝ ِجّٛػخ ِٓ األٌٛاْ، ٚ٘زٖ األخ١شح اٌزٟ ٚسدد ثذسجبد 

االعزؼّبي، ٠أر١ٕب اٌٍْٛ األصسق ثذ١ش ٔشٜ األٌٛاْ جبءد ٚامذخ فٙٛ ٠ذي ػٍٝ صسلخ اٌغّبء 

ٚففبئٙب، أِب اٌٍْٛ اٌجٕٟ اٌّٛجٛد ػٍٝ األسم١خ اٌزٟ ٟ٘ ػجبسح ػٓ سِبي ٚجًّ ٚاٌذجً اٌزٞ 

 ٠ؾذ ثٗ اٌجًّ وٍٙب أٌٛاْ رؼجش ػٓ اٌقذشاء ٚاٌشػٟ فٟ اٌقذشاء، أِب اٌٍْٛ األث١ل اٌزٞ

جبء ػٍٝ ؽىً ػجبءح ٠ٍجغٙب ِذّذ فٙٛ ٌْٛ ٠شِض ٌٍجبط اٌّغٍُ، أِب اٌٍْٛ األففش فٙٛ فٟ 

 LA VIE DEاٌشعُ جبء ِزّضً فٟ ٚجٗ ٚجغُ ِذّذ، ٚجبء ِزّضً وزٌه فٟ اٌؼٕٛاْ اٌىج١ش: 

MAH OMET  وزٌه اٌٍْٛ األعٛد اٌزٞ جبء فٟ ػٕٛاْ اٌجش٠ذح   د١بح ِذّذ، ٠ٚألر١ٕب

 ِىزٛة ثبٌجٕذ اٌؼش٠ل ٚوزٌه ٔشٜ اٌؼٕٛاْ اٌفشػٟ ِىزٛة ثبٌٍْٛ األعٛد.

 ٌؼجذ األٌٛاْ دٚسا ِّٙب فٟ رٛف١ً اٌّؼٕٝ.

 انقراءة انتضمينية:

فٟ إهبس ِشثغ جبءد اٌقٛسح فٟ غالف اٌّجٍخ ، فبٌقٛسح ػجبسح ػٓ رّض١الد أ٠م١ٔٛخ  

ػجبسح ػٓ ساػٟ ٠شػٝ اٌجًّ، فبٌقٛسح ػجبسح ػٓ رّض١الد أ٠م١ٔٛخ  ّذ، ٌٚغب١ٔخ:ثقش٠خ، ِذ

 اٌّٛمٛع اٌّطشٚح ِٓ لجً اٌّجٍخ، ٚثقفخ أدق ِب ثذاخً اٌقٛسح.

 ٌزٌه رؾب٘ذ أٌٛاْ ِخزٍفخ رّضً فٟ ِجّٛػٙب أ٠مٛٔخ ١ِٛ١ٌبد ِذّذ. 

وزٌه، وّب أْ اٌقٛسح ال رخٍٛا ِٓ  ٚرطبٌفٕب أ٠نب فٟ اٌقٛسح ججبي ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ا٠مٛٔبد

١٘ئبد ثؾش٠خ ال ٠قً ِجّٛػٙب إٌٝ ١٘ئخ ٚادذح آد١ِخ ١٘ٚئخ أخشٜ د١ٛا١ٔخ ٟ٘ األخشٜ 

 رّض١الد ا٠م١ٔٛخ ٌجّغ األؽخبؿ داخً اٌقٛسح.

 انمىضىع:

 عالقة انصىرة بانعنىان:

" د١بح ِذّذ، صُ LA VIE DE MAH OMET اخزبسد اٌّجٍخ وؼٕٛاْ ٌٍقٛسح "

اٌذ١بح األٌٚٝ ٌّذّذ اٌشعٛي، ثذ١ش   Les débuts d’un prophèteٔشٜ اٌؼٕٛاْ اٌفشػٟ 

ػٓ ساػٟ ٠شػٝ اٌجًّ فٟ اٌقذبسٞ،  ٚفٟ د١برٗ األٌٚٝ وبْ ػجبسحاٌشعٛي فٟ ػٙذٖ األٌٚٝ 



ػٓ ١ٌظ ٌٗ ػاللخ ثبإلعالَ ٚال ثبٌذ٠ٓ فٙٛ ؽبػش ٚعبدش ٚساػٟ. فزظٙش ٌٕب ٘زٖ اٌقٛسح ػجبسح 

رؾ٠ٛٗ ٌٍشعٛي "فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ" ٚاعزخفبفب ثّٛلف اإلعالَ ِذّذ سجً ؽٙٛأٟ ِٚمبرً 

 ِٚؤٌف ٌٍمشآْ ٚساػٟ ٠شػٝ فٟ اٌججبي.

 انىصف األوني نعناصر انهىحة:

" اٌّىزٛثخ ثبٌخو CHARLI HEDBOفٟ أػٍٝ اٌقٛسح ٔالدع ػٕٛاْ اٌّجٍخ "  

فٕبء اٌقٛسح ١٘ئخ آد١ِخ ثذ١ش ٠ّغه ِذّذ اٌؼش٠ل ٚثبٌٍْٛ األعٛد اٌذاوٓ،   ٚٔالدع فٟ 

ثبٌذجً اٌزٞ ٠شثو ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌجًّ، ثذ١ش ٠شرذٞ ِذّذ ٌجبط ػجبسح ث١نبء ٚؽؼش أعٛد، 

 ٚاٌجًّ ٠زجؼٗ رؼٍُٛ٘ عذبثخ ث١نبء ف ٠ٛعو عّبء صسلبء فبف١خ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النتائج العامة:

بتحلٌل الصور الكاركاتورٌة لـ "مجلة شارلً إٌبدو" تحلٌالت تعٌٌنٌا من خالل قٌامنا  

 وتضمٌنٌا توصلنا فً القٌام على النتائج التالٌة:

تناولت المجلة القضٌة اإلسالمٌة، حٌث حملت رسومات عدٌدة من المعانً والدالالت  -

الخفٌة والتً حاولنا استنباطها باالعتماد على التحلٌل السٌمولوجً وهذا من خالل 

 تحلٌل الرموز والدالئل وتحلٌل الرسائل األٌقونٌة واللسانٌة.

ائل اللسانٌة )اللغة( والتً تعمل ال تستطٌع الصور الكارٌكاتورٌة االستغناء عن الرس -

 على التوجٌه إلى المعنى الحقٌقً.

تتمٌز الرسومات الكارٌكاتٌرٌة لـ " مجلة شارلً اٌبدوا" بالجرأة  فً ظهور صورها  -

 المسٌئة لإلسالم والمسلمٌن، كما تهدف إلى تضلٌل الرأي العام الغربً.

متعددة فاعتمدت على تضمنت رسومات " شارلً اٌبدوا" أسالٌب إقناعٌة غربٌة  -

 الرموز، األلوان، الخطوط، األشكال وغٌرها، ولكل منها دوره وداللته.

 نتائج التحليل: 

من خال معالجة الكارٌكاتٌر للمجلة لموضوع " ظاهرة اإلسالم والمسلمٌن فمن خالل 

رسوماتها تظهر لنا أنها تتمتع بهامش كبٌر من الحرٌة فً التعبٌر عن آرائها وتوجهاتها 

 السٌاسٌة وٌظهر ذلك فً وصفها لإلسالم والمسلمٌن بـ: اإلرهاب، داعش، السرقة....

 وتصوٌرها لهم "باإلرهاب":

رسومات " شارلب إٌبدوا" ال تهدف إلى التسلٌة ولكن إلى إٌصال رسالة عن طرٌق  -

 السخرٌة واالستهزاء من المسلمٌن وحٌاتهم التً ٌعٌشونها.

بٌن الغموض والمعانً السلبٌة وهذا ٌدعوا  جمعت رسومات "شارلً إٌبدوا" ما -

 القارئ إلى البحث والتفكٌر للوصول إلى نتائج وأسباب نشرها.

تشترك جمٌع األمور الكارٌكاتٌرٌة التً قمنا بتحلٌلها فً نقطة واحدة وهً أنها  -

قدمت صورة المسلم على أنه، إرهابً، سارق، منافق ذو وجهٌن، غٌر مكترث 



ور المسلم على أنه ٌحب النساء وتعددهن، أنه إرهابً ٌقتل بحقوق المرأة، حٌث ص

 وٌذبح.

عززت األلفاظ والعبارات أو الرسومات فجاءت مكملة للمعانً والدالالت التً كانت  -

 المجلة  ترٌد إٌصالها للقارئ الغربً.

 



 الخاتمة:

هذه على تخطً حواجز الزمان والمكان وبث قد ساعد وجود وسائل اإلعالم الحدٌثة  

، بكل ما تحمله من أفكار وقٌم وصور وسهولة االنترنتثقافات مختلفة عبر السٌنما وشبكة 

صاحب هذا التطور التكنولوجً فً مجال االتصال متغٌرات  استقبالها من كافة الشعوب. حٌث

دولٌة ساهمت فً إعادة تشكٌل العالم، مع ظهور كٌانات سٌاسٌة واقتصادٌة فتحت الحدود أمام 

، ٌالحظ 2001سبتمبر  11السلع والمنتجات بما فٌها المنتج الثقافً واإلعالمً. بعد أحداث 

ً اتجاه قضاٌا المسلمٌن وخاصة من خالل الصورة االنحٌاز الكامل فً أداء اإلعالم الغرب

صورة للمسلمٌن تجمع فاإلعالم الغربً ٌتعمد تقدٌم  ،السلبٌة والمشوهة التً تقدم عن اإلسالم

بٌن الضعف والتخلف واإلرهاب والتطرف وتقدمنا فً صورة ال تلٌق بتارٌخنا وحضارتنا، 

 ل تعتمد على نزعة عنصرٌة.وال تعتمد هذه الصورة على تقدٌم الحقائق الثابتة ب

ٌجب االعتراف بقصور فً الخطاب اإلعالمً بإسالمً الموجه للغرب مما ٌتطلب  

ضرورة انفتاح العالم اإلسالمً على العالم الغربً وعلى حقائق العصر مع الحفاظ على ثوابت 

نها األمة وتقالٌدها وأن ٌشكل المسلمون فً الغرب قوة ضاغطة ترفع صوتها مدافعة علن دٌ

وصورتها وهوٌتها ذ. واآلن أصبح اإلعالم اإلسالمً ٌخاطب الغرب بلغته وٌعطً صورة 

شاملة عن الثقافة اإلسالمٌة تسهم فً تصحٌح صورة المسلمٌن أمرا ملحا ال ٌحتاج إلى 

التأجٌل، ومن ثم البد من إنتاج برامج تخاطب الغرب باللغات األجنبٌة، والبد من امتالك 

فر اإلرادة والعمل المتواصل واالتفاق على خطة شاملة إذا أردنا تصحٌح وسائل  القوة وتو

 صورتنا لدى الغرب.

تواجه الجهود التً تبذل لتحسٌن صورة المسلمٌن فً المجتمعات الغربٌة تحدٌات  

ت المتحدة افً الوالٌ 2001متزاٌدة، وبصفة خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 

ها من اتهامات مباشرة للمسلمٌن لٌس فقط بمساندة اإلرهاب الدولً، ولكن األمرٌكٌة، وما أعقب

باعتبارهم ٌوفرون تربة مناسبة تنمو من خاللها جذور اإلرهاب الذي ٌهدد المصالح الغربٌة. 

بالرجوع نتائج الدراسات اإلعالمٌة التً قامت بدراسة صورة العالم اإلسالمً فً وسائل 

 توصلت إلى:اإلعالم الغربٌة نجد أنها 

 هناك معالجة سلبٌة لألحداث المتعلقة بالعالم اإلسالمً. -



 النصوص الصحفٌة تربط بٌن الصراعات والعنف واإلسالم. -

الحمالت المعادٌة لإلسالم فً العالم الغربً  تدعو إلى شٌطنة اإلسالم وأسلمه اإلرهاب، وأن  -

الل استعراض الكتابات الغربٌة التً هناك ظلما كبٌرا لإلسالم والمسلمٌن والعرب وذلك من خ

 تصب فً إطار تشوٌه صورة المسلمٌن فً الغرب.

 السمات المشتركة بٌن العالم اإلسالمً هً امتالء تارٌخه برصٌد من الحروب والصراعات. -

والمسلم شخصً شدٌد  ،أظهرت الدراسات أن الشخصٌة اإلسالمٌة نمطٌة وشدٌدة السلبٌة -

 التخلف.

 ة المعالجة للقضاٌا اإلسالمٌة فً وسائل اإلعالم الغربٌة.ارتفاع نسب -

 ومن عناصر ومكونات تغٌٌر الصورة السلبٌة عن اإلسالم والمسلمٌن فً المجتمعات الغربٌة:

 أوال: فيما يخص المضمون اإلعالمي الموجه للغرب ويشمل:

 مضامٌن متصلة بمكونات الصورة الذهنٌة فً المجتمع الغربً. .1

 مما ٌنشر فً وسائل اإلعالم للرد علٌه بصفة مستمرة. مضامٌن مشتقة .2

 .األخرىمضامٌن توضح تسامح مبادئ الدٌن اإلسالمً مع الدٌانات  .3

 شرح شمول الدٌن اإلسالمً للمعامالت واألمور الحٌاتٌة الٌومٌة. .4

 ثانيا: الجهات التي يمكنها القيام بدور تحسين الصورة.

 الرسمٌة.حكومات الدول اإلسالمٌة ومؤسساتها  .1

 سفارات الدول اإلسالمٌة لدى الغرب. .2

 المؤسسات والمنظمات اإلسالمٌة. .3

 مؤسسات المجتمع المدنً والمجتمعات األهلٌة فً الدول اإلسالمٌة. .4

 األجهزة اإلعالمٌة اإلسالمٌة. .5

 : الجمهور المستهدف.اثالث

 مجموعة النخبة وصناع القرار فً المجتمعات الغربٌة. .1

 المٌة للتأثٌر علٌهم.أصحاب المؤسسات اإلع .2



 األحزاب والجماعات المعروف عنها مٌلها للموقف اإلسالمً. .3

 المؤسسات الرئاسٌة والبرلمانٌة والحكومٌة. .4

 رابعا: الوسائل االتصالية التي يمكن استخدامها.

 إنشاء قنوات إسالمٌة بلغات موجهة للمجتمعات الغربٌة. .1

 ورة السلبٌة عن اإلسالم.لنشر ما ٌصحح الص االنترنتالتوسع فً استخدام  .2

 المخاطبة من خالل قنوات التلٌفزٌون  فً الدول الغربٌة. .3

االستعانة بوكاالت متخصصة فً العالقات العامة للقٌام بحمالت طوٌلة األمد لتحسٌن  .4

 الصورة.

 عقد ندوات ومؤتمرات مع الجماعات المؤثرة فً تلك المجتمعات. .5

الدول الغربٌة من خالل حمالت مدفوعة األجر بعد كل هذا هل  ًالصحف والمجالت ف .6

 ٌمكن أن تتغٌر الصورة النمطٌة عن اإلسالم؟



 قائمة المصادر والمراجع بالغة العربية:

 .1، ط2002د. أدٌب خضور، صورة العرب فً اإلعالم الغربً، جامعة دمشق،  .1

 ، دمشق.1431، 1د. المحجوب بن سعٌد، اإلسالم واإلعالم فوبٌا، دار الفكر، ط .2

، 2004، 1د. محمد بشاري، صورة اإلسالم فً اإلعالم الغربً، دار الفكر، ط .3

 دمشق.

حمدان خضر السالم، الكارٌكاتٌر فً الصحافة، دار أسامة للنشر والتوزٌع، د.  .4

 ، األردن.2014

 .2003، 1د. كاضم شمهود طاهر، فن الكارٌكاتٌر، عمان، ط .5

، 1993د. مٌخائٌل سلٌمان، نظرة األمرٌكٌٌن غلى العرب، مجلة المستقبل العربً،  .6

 بٌروت.

 :المعاجم والقواميس

صطلحات اإلعالمٌة، دار أسامة للنشر والتوزٌع، ط، ج. محمد جمال، معجم الم .1
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