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 لكل من بنى معي هذا البنيان وجعله مرصوصا

 إلى أمي العزيزة

 : الدكـور المؤطر  األتسـا   إلىو 

 حنيفي بن ناصر

  م امـنناني وتشكريأقد  

. 
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 إلى الذي أطبق جفنه راحال، وتركا لي  كريات بين دفـات الحياة  

 أبي رحمه اهلل وأتسكنه فسيح جنانه

 إلى الـي لم تحن ظهرها السنون، وال هي غي رت وجنـيها المزهرتين

 أمي رعاها اهلل وأدامها فوق رؤوتسنا

، وتساندوني في إتمام البحثإلى من أظهروا ماهو أجمل من الحياة، وشاركوني  

.إخوتي وأخواتي: وأحاطوني بالدعوات الصادقة  

 إليكم جميعا أهدي دعواتي الخالصة ليديم  

 محبـنا وودنا  

 أهدي هذا العمل المـواضع

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



5 
 

 

 المقدمة

أي جمتمع من  حتتل اللغة اإلعالمية مكانة هامة يف عملية االتصال اإلعالمي اليت تنظم حياة الناس يف

اجملتمعات، ذلك لكون الرسالة اإلعالمية أهم عنصر من عناصر االلتقاء الفكري، و أهم وسيلة للتبادل             

املعريف، حيث تغطي األبعاد النفسية و االجتماعية و الثقافية و السياسية، و متثل الفرصة الساحنة لنقل املعارف 

خشاا  و امجماعات، و تقو  اللغة اإلعالمية عل  استااا  رمو  ذات واملعلومات، و تسهل التفاهم بني األ

معاين تكاد تكون موحاة، و تستهاف دالالت ومفاهيم تقف عل  نفس الارجة من مالوالهتا، إذ يفرتض 

حيث يستوتق الشيوع و االنتشار ( املتلقي/ الباث)اتصاف الرسالة اإلعالمية بالوضوح التا  لاى كل من الطرفني 

طلوبان باالتصال عن طريق بث رسائل واقعية أو خيالية موحاة و مفهومة من قبل مجيع املشرتكني يف العملية امل

االتصالية، مما يتطلب االنسجا  و التناغم بني املرسل و املستقبل، و كلما كانت املرتكزات الرئيسية اليت يقو  

جتماعية و االقتصادية و النفسية و السياسية والثقافية عليها التواصل بينهما مشرتكة، مثل اخلربات، و الظروف اال

 .و امجغرافية التارخيية و الوجاانية كانت عملية االتصال أوضح و أسرع و أبعا عن االضطراب و البلبلة والتشويش

إن األمهية القصوى اليت تكتسبها اللغة اإلعالمية يف عاملنا املعاصر، وجاللة الكلمة يف الااللة، وخطورة 

أن يتلمس اخليط الرفيع  اإلعال لصورة يف التأثري، حيتم عل  الباحث املتتبع ملا يعرفه العامل من تطّور يف مياان ا

والتأثري، وخباصة إذا كان الباحث متاصصا يف اللغة مهتما باإلعال ،  الااللةالرابط بني الكلمة والصورة، وبني 

ـ كنت  واإلعال باللغة العربية : ا، ومنتمية ملشروع املاسرت املوسو  بـ لذلك ـ وأنا طالبة يف قسم اللغة العربية وآداهب

األسباب اليت دعتين إىل املغامرة هبذه  إمجالمافوعة برغبة عارمة إىل خوض جتربة البحث يف هذا املياان، وميكن 

 : الاراسة ـ عالوة عل  الاافع الرئيسي ـ فيما يأيت
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 غة اإلعالمية اليت أصبحت جتارة رائجةرغبيت الكبرية يف اكتشاف عامل الل. 

   ـ ولو بإثارة املوضوع ـ يف جمال أصبح صناعة مؤثرة اإلسها حب. 

 ولعي الشايا باللغة العربية، وخشغفي القوي مبعرفة أثر االعال  يف اجملتمع. 

لة الكلمة اللغة اإلعالمية بني دال: هلذه األسباب والاوافع اخرتت البحث يف هذا املوضوع، وومست الاراسة

وقا اقتضت طبيعة املوضوع تقسيمه إىل فصلني، مسبوقني مبقامة، وماخل، ومذيّلني خبامتة فأما . وتأثري الصورة

املقا ، فكانت ـ كما تقتضيه منهجية البحث ـ ، وأما املاخل فاصصته للحايث عن األداء الصحفي، وتفكيك 

 .ملضامني املعامجة يف فصلي البحثخشفرة لغة االعال ، لوضع املطلع عل  البحث يف صورة ا

وجاء الفصل األول للحايث عن أمهية اللغة اإلعالمية وفن التأليف الّصحفي، باعتبار اللغة اإلعالمية 

وخصصت الفصل . وسيلة إنشاء املقال األساس، وسبيل كتابة التقرير، وكوهنا سبب توصيل الرسالة إىل الرأي العا 

ي، مركزة عل  خصائص الصورة الصحفية ومساهتا، معرجة عل  أمهية الصورة الثاين عن أساليب العرض الصحف

الصحفية وأثرها يف املتلقي، أما خامتة البحث فكانت لعرض نتائج الاراسة، وماى اإلسها  الذي أسهمت به يف 

ملنهج الوصفي خامة املعرفة، وطرح األسئلة لفتح أفق جاياة للبحث، أما املنهج الذي تطلبته الاراسة فمتمثل يف ا

 .التحليلي، حيث قمت بوصف اللغة اإلعالمية من خالل حتليل خصائصها

كيف : اإلجابة عنه يف ثنايا هذا البحث، هو و أحاولإن السؤال امجوهري الذي تطرحه هذه الاراسة، 

 املاتلفة عالقة تتماهي بني داللة الكلمة وتأثري الصورة؟ اإلعال تشكل اللغة املستعملة يف وسائل 

وال أريا تربير تقصريي، وال أرغب يف تسويغ ما سيجا القارئ يف هذا البحث من  الت وما يعثر عليه 

من هنات، ولكن ال خشك أن كل حبث علمي ينشا الاقة واملوضوعية، ستقف أمامه معوقات، وحتول دون بلوغه 
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قية حمل ر ة املصادر األصيلة الو الرضا صعوبات، ولعل أبر  ما أثر عل  عملي هو قلة املراجع، باإلضافة إىل قل

 .و صعوبة احلصول عليها إن توفرت الاراسة

أما الاراسات اليت تناولت اخلطاب اإلعالمي بشكل عا ، فهي لكثرهتا وسهولة احلصول عليها، قا 

أو . خشكلت عبئا آخر، حيث أصبح كل واحا منها يأخذ من  من البحث وقتا قا ينتهي بطرحه جانبا لعا  دقته

 .كثريا من الكتابات تكرارا ملا سبق، فاكتفيت باألسبق  توضوعيته، كما وجاقلة م
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 :األداء الصحافي .1

 :مفهوم األداء الصحافي .أ 

يشري مفهو  املهنة إىل الوظائف اليت تتطلب معرفة متاصصة إىل حا كبري أو كذلك اليت تقتضي توافر 

خالل الاورات التاريبية اليت تستنا إىل أسس بطريقة و ليس من خالل املمارسة مهارات معينة تكتسب جزئيا من 

فقط، و يشري املفهو  إىل الوظائف أو املهن ذات املكانة العليا اليت تشمل عل  خرباء ماربني تاريبا فنيا 

خربات و مهارات متاصصا، و يقو  باور متاصص جاا يف اجملتمع و حتتاج إىل املهن الفنية العليا إىل معارف و 

متعادة يتطلبها اجملتمع و من امجاير بالنكر أن أصحاب املهنة العليا مبليون إىل اإلحساس بأن مهنتهم قادرة بذاهتا 

عل  تكوين أخالقياهتا و صياغتها أو عل  ضبط جودة علمهم و التحكم فيه و ذلك عل  أساس من احتكارها 

 1.وليتها عن خشرف املهنة و استمرارهالضرب معني من ضروب املعرفة و املهنة و مسؤ 

و هلذا متيل مجاعات املهن الفنية العليا إىل رفض رقابة امجمهور، و مع ذلك فهي تتأثر بامجمهور الذي 

 .تعمل يف خامته، كما أهنا تستجيب حلاجات مجاعات املصلحة األخرى، و متطلبات التنظيمات املهنية املاتلفة

بأهنا الصفات املعقاة اليت تتميز هبا بعض املهن كاالعتااد باملهنة، والشعور و يعرف البعض التوجه املهين 

باملسؤولية الفردية، و التطبيق العملي لاراسات فنية، و امليل حنو التنظيم الذايت، و روح اإلخشارة املتزاياة و نتيجة 

                                                           
1
 .05أشرف فهمي خوجة، المؤسسات الصحفية بين التنظيم و الرقابة، ص 
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ن أجل حتقيق املزيا من املزايا املادية النزعة املهنية إىل رفع قيمة املهنة، و التوسع يف خشروط مزاولتها، و السعي م

  1.واألدبية

 

 

و تتمثل املعايري األساسية التوجه املهين يف اخلربة و االستقالل و االلتزا  و املسؤولية، و كانت هذه املعايري 

، و سيايل "JACK MACLEODجاك ماكلود "هي األساس الذي مت بناء عليه مقياس التوجه املهين 

و قا استعان هبذا املقياس عاد من الباحثني من  عنصرا لقياس التوجه املهين للصحفيني 42مويل املكون من 

دونلارايت "و " OGUZNAYMANأوجرميان "و " DANLATIMOREدان التيمور"أمثال 

DONALDNIRIGHT." 

لصحفية بناء عل  ما سبق ميكننا القول فيما يتعلق باألداء املهين للصحفيني فيمكننا تعريفه باملمارسة ا

مبعىن إنتاج املادة الصحفية منذ أن تكون فكرة و مجع املعلومات و احلقائق من مصادر ما و معامجتها يف خشكل 

 2.معني و عرضها عل  صفحات بشكل جذاب

و هبذا نعين إجرائيا باألداء الصحفي اإلنتاج الصحفي للقائم باالتصال يف املؤسسة اإلعالمية من حيث 

مية و املادة الصحفية بكل حرية و باون أي قيود، و بناءا عل  معايري امجودة يف العمل صناعة الرسالة اإلعال

 .وقار حتكمه يف أدواهتا، يف إطار أخالقيات الضابطة للمهنة

 

 

                                                           
1
 .05أشرف فهمي خوجة، مرجع سبق ذكره، ص 
2
 .05أشرف فهمي خوجة، مرجع سبق ذكره، ص 
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 :تعريف الصحافي .ب 

فاملصحف و الصحفي هو الذي يروي اخلطأ عن قراءة املصحف بأخشباه "هو الفعل صحفي : لغة

 1".احلروف

فالصحفي هو كمية تال عل  كل من اختذ الصحافة له ميارسها عل  سبيل االحرتاف أو : إما اصطالحا

 2.خشبه االحرتاف

فيمكن أن يكون خمرجا أو حمررا، مصححا للمواد، أو جلب األخبار أو القيا  التحقيقات أو          

 . أو التصوير و اإلدارةاملقابالت، وجلب الصور و الرسو ، و يف صفة ال تنطبق عل  العاملني بالقسم املايل

و بالتايل فإن تعاد و تنوع العاملني يف وسائل اإلعال  أصبح مهما لارجة جعل من الضروري توضيح 

 .باقة و يف كل مرة من أسس مجاعة نتحاث يف ضرورة االتصال امجماهريي

 :مهام الصحافي .ج 

ياة هي تقليب كل الصاور رأسا تتعاد و تتمايز املها  اليت يقو  هبا الصحفيون، حيث أن متعتهم يف احل

فهي مهمة تتعلق بالتنقيب و البحث عن األخبار  3عل  عقب لريوا ما ميكن أن خيرج من حتتها من مها ،

 4:واألحااث و املعلومات، إضافة إىل هذا و حسب أمحا  كي باوي تشمل اختصاصات الصحفيني ما يلي

 و األحااث امجارية لنشر ما أو إذاعتها جتميع و إعااد تقارير و كتابة تعليقات عن األنباء. 

 اختيار و مراجعة و ترتيب املواد لنشر ما يف الصحف و الاوريات. 

 املعاونة يف حترير الصحف و اجملالت و امجرائا املهنية و ما خشبه ذلك من مطبوعات. 

                                                           
1
 .59، ص5991، 5ة، بيروت، طابن منظور، لسان العرب، دار الكتاب العملي 
2
 .599، 591، ص ص 5551، 5حسن عماد مكاوي، أخالقيات العمل اإلعالمي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط 
3
كمال عبد الرؤوف، دليل الصحفي في العالم الثالث، الدار الدولية للنشر و التوزيع، : تو، ترجمة. هستر، و أي ج. البرث لـ 

 .555ص، 5995القاهرة، 
4
، ص 5919، 5أحمد زكي بدوي، معجم المهن و الرف، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبنانية، القاهرة، بيروت، ط 

 .515، 515ص 
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 و وسائل  اختيار و جتميع و إعااد مواد الاعاية ألصارهتا عن طريق الصحف و الراديو و التلفزيون

 .اإلعال 

 تصميم و كتابة الكتيبات و الاوريات و غري ذلك من النشرات الغنية. 

  مجع و حتليل األخبار و األحااث و التحقق من صاقها و قا تكون هذه األخبار و األحااث متعلقة

   .مبا هو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي و جماالت أخرى

ااخلة، فقا جنا صحفيا متاصصا يف مهمة واحاة و قا و من هنا فإن مها  الصحفي متعادة و مت

 .تتعاد مهامه

 :اللغة اإلعالمية .2

 1.إن اللغة وعاء التفكري، والوسيلة اليت يتحقق هبا من التفكري يف خشكل حمسوس

أما اإلعال  فهو استااا  وسائل االتصال يف نشر األخبار و احلقائق و اآلراء و األفكار بني         

عية و دون حتريف إلجياد درجة عالية من اإلدراك و املعرفة و الوعي لاى مجهور املتلقني للمادة الناس، مبوضو 

 2.اإلعالمية، حبيث تعترب هذه املعرفة عن عقلية امجماهري و اجتاهاهتم و ميوهلم

مصطلح اللغة اإلعالمية فقا استاا  يف  3" أن وظيفة اللغة األساس إعالمية"و البا من اإلخشارة إىل 

القنوات التلفزيونية مع تطور البث الرقمي و انتشار الفضائيات، فمن املعلو  أن اللغة اإلعالمية املستاامة يف 

مع تغريات ( لغة الصحافة أو لغة األدب العاجل)الفضائيات هي خشكل من أخشكال اللغة املستاامة يف الصحافة 

فضائيات و خماطبة امجمهور ضمن وقت حماد وأسلوب طفيفة، دخلت عليها التالؤ  مع األجواء احملادة للغة يف ال

 .معني

                                                           
1
 .5991قراءة نقدية، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، : الفيصل، سمر روحي، أدب األطفال و ثقافتهم: ينظر 
2
 .الموسوعة العربية العالمية: ينظر 
3
، دار العلم لطباعة و النشر و 5551، 5ط( دراسات في اللغة و اإلعالم)دي نهر، الكافيات التواصلية و االتصالية ها 

 .52التوزيع، ص
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مبعناه امجماهريي و هو تزويا امجماهري باألخبار و املعلومات و اآلراء )هناك عالقة وثيقة بني اإلعال  

و اللغة مبعىن ( هباف التأثري فيه من خالل استااا  وسائله اإلعالمية التكنولوجية املاتلفة لتنفيذ عملية االتصال

هنا سبق من اإلخشارات موجودة يف أي جمتمع و أن كل كلمة تقو  مقا  رمز فإن الكلمات أصال ليست رمو ا أ

اصطالحية جمردة و إمنا هي تراكيب لغوية هتاف فيها إىل نقل املعاين و أن مالوهلا الرمزي، يتغري يف سياق الكال  

ياقاهتا و عناما يتعلق األمر بالتعبري اإلعالمي يف كل مرة تستعمل فيها فتعطي داللة و نكهة خاصة ختتلف عن س

 .و نقل املعلومات

 :تعريف اللغة اإلعالمية اصطالحا .أ 

هي لغة بنيت عل  نسق عمل اجتماعي عادي، فهي يف مجلتها فن يستاا  يف الصحافة و اإلعال  

 1.بوجه عا 

الصحافة، "املعروفة  و هي الكال  املنطوق أو الكتابة أو اإلخشارات ترسل بواسطة وسائل االتصال

 .عرب سلسلة تفاعالت متبادلة بني املرسل و املستقبل و الرسالة" اإلذاعة، التلفزيون، االنرتنت

 :اإلعالم و اللغة .ب 

كما سلف هو تزويا الناس باألخبار و املعلومات و احلقائق و اآلراء اليت تساعا عل  تكوين : اصطالحا

املشكالت حبيث يعا هذا الرأي ممثال موضوعيا عن عقلية امجماهري رأي صائب يف حاث أو واقعة أو مشكلة من 

و اجتاهاهتم و ميوهلم، أما اللغة فهي عنا أرسطو نظا  لفظي حماد نشأ نتيجة اتفاق بني أفراد اجملموعة البشرية يف 

رفة مكان ما و هي رمز للفكر و غاية اللغة عنا أرسطو هي حتقيق الصالت بني اإلنسان و اإلنسان أو مع

 .اإلنسان لألخشياء و قا تستاا  كذلك للرتفيه و املتعة يف ناحية خاصة من نواحي النشاط اإلنساين

                                                           
1
 .559، ص5995، دار الجيل، بيروت، 5شرف عبد العزيز، اللغة اإلعالمية، ط 
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و اللغة فعل اجتماعي من حيث أهنا استجابة حلاجة االتصال بني بين اإلنسان، ال فرق أن تكون احلاجة 

 1.اليت جتول يف ذهن الفرد للتعبري عن األفكار خاصةلتمشية أمور التامة يف حياهتم املاتلفة أو  عامة

و كال هاتني احلاجتني حيتاجهما رجل اإلعال  و علم اإلعال  بشكل خا  الذي يسع  لتحقيق وظائفه 

األساسية يف األخبار و اإلعال ، التفسري و الشرح التوجيه و اإلرخشاد، التسلية و اإلمتاع، الرتويج واإلعالن ومهمته 

أذهان امجماهري بيا تعريف االجتماعيني للغة تعريف يتناسب و ما يرياه التعبري عنها بنفسه لتوصيلها إىل 

 .اإلعالميون من اللغة اإلعالمية أو االتصال بامجماهري بوجه خا 

 :لغة اإلعالم و االنحياز .ج 

اللغة اإلعالمية هي نظا  من الرمو  املرئية و املسموعة اللفظية و غري اللفظية اليت تستاا  يف إعااد 

التصالية املوجهة إىل اآلخرين بقصا استحضارهم املعاين، و من خالل ذلك نتج أن اللغة اإلعالمية هي الوسائل ا

األداة اليت يستاامها اإلعالميني لتحويل الرمو ، املعلومات، اآلراء و األفكار إىل مادة ميكن تلقيها من قبل 

سبقا، أما االحنيا  فهو احنراف قصاي يف امجمهور املستهاف و فهم ما حتمله من مضامني موجهة و خمطط هلا م

 2.األخبار يقصاه املراسل أو احملرر مبا يتناسب مع ميوله أو قا خشاص أو حاث أو مؤسسة أو موضوع معني

 :و حتاد معايري االحنيا  مبا يلي

اختيار حاث معني و إمهال اآلخر، و هو أسلوب مسؤول عنه أساسا احملرر املسؤول الذي يكلف  .أ 

 .مبهماهتم املراسلني

االحنيا  عن طريق املصار رأيت الصحف عل  أن تقبل وجهة النظر الرمسية و تفضلها عل  وجهات  .ب 

 .النظر األخرى

                                                           
1
اد، كلية اإلعالم، مجلة الباحث اإلعالمي، العدد البكاء، لغة اإلعالم بين الفصحى و العامية، جامعة بغدمحمد عبد المطلب  

 .520، ص5550األول، 
2
 .515-559ينظر عبد العزيز شرف، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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قا يهمل الكاتب تفصيالت معينة و مييز تفصيالت أخرى و بذلك : ترتيب التفاصيل و اختيارها .ج 

 .يسلط األضواء عل  جوانب معينة من املوضوع دون سواها

عاطفيا بقصا اإلثارة و الصحفي من  ميعتما الكاتب الصحفي إىل خشحن مفرداتته :شحن المفردات .د 

 .يقع يف خشرك االحنيا  و الذاتية

 .و حياث عنا رفض أحا طريف القضية أو النزاع :االنحياز الواعي .ه 

يستالص اإلعالمي يف كثري من احلاالت تقاريره من املصادر الرمسية دون أن  :االستنتاج و الحكم .و 

 .ىل مواضيع احلاث نفسهيذهب إ

و يستطيع اإلعالمي يف أي وسيلة اتصالية اختيار مفردات معينة و كلمات و مجل، ميكن أن يوظفها يف 

حوادث، / القيا  بعملية اإلخشارة و التحريض أو منعها و من هذه األلفاظ ذات االستااا  املرتادف، هفوة غلطة

إخشاعة، مهس / هزمية، نكتة/ جتارب الرب، الصقور/ مذحبة، حوادث قتل/ إسالمي، سلم/ خشغب، مظاهرات

 يادة / الاين، القيم الروحية/ امجرائم، التجاو ات/ املعارضة، الرأي األخر/اعتصا / عصيان/ األخطاء، السلبيات

الاول الغربية / خفض االستهالك، ترخشيا االستهالك/ املقبوض عليهم، املتحفظ عليهم/ األسعار، حتريك األسعار

حرب / امجاسوس خشاص غري مرغوب فيه/ الاول النامية/ ول الاميقراطية أو املتقامة، الاول املتالفةأو الا

النظا ، الاولة املتانيون، املتستامون األصويل أو السليين أو / غا ات جوية طلعات جوية/ اخلليج، أ مة اخلليج

جيش / اتلو الشيشان، اإلرهابيونجال مق/ قيود إرخشادات/ رقابة املطبوعات، فحص املطبوعات/ املتطرفون

قال، أبلغ، / احتواء، السيطرة أو الغلبة حلل األ مة/ املتحفظ عليهم املقبوض عليهم/ التحرير كوسوفا، االنفصاليون

 .أعلن، أدع ، ساد، اهتم
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 :لغة اإلعالم الرمزية .د 

غة موجهة من املراسلني و هي استااا  الكلمات الرمزية أو مفردات و التعبريات الاارجة و العامية هي ل

املصرفني حيث يقومون بنقل الروب و النزاعات الاولية و أحااث البلاان اليت تطبق رقابة صارمة عل  التقارير 

حيث وضعوا تقاليا بسيطة لنقل األحااث الساخنة يف دول العامل الثالث و الاول ( الصحفية خاصة)اإلعالمية 

 1.اسلني األجانب و جيعله حتت رقابة صارمةاليت تتمسك بنظا  صحفي ينظم عمل املر 

 :لذلك فإن تقارير هؤالء املراسلني توصف بأهنا

 تقرير مثري و حتريضي. 

 تقرير مثري للشكوك. 

 تقرير خمتار. 

 تقرير جمروح بالاولة. 

 تقرير متهور. 

حيث  يف كتابه انقالبات و  ال ل كانت بليغة( مورث رو تيلو )و نصيحة الصحفي و املراسل احملرتف 

عناما يارك الصحايف و املراسل الوقت فأنه يقا  الرخشوة و خيادع، يكذب و يصرخ و خيالف مع أقرب : يقول

 2.خشيطان دوهنما حلظة واحاة من الرتدد

إن كل ما وجاناه يف البحوث و الاراسات املتعلقة مبا يسم  باللغة اإلعال  ال يتعاى القول بأن اللغة 

ف به اللغة األدبية من تذوق فين مجايل، أو ما توصف به اللغة العلمية من حتريض ال تعين ما توص)اإلعالمية 

 3.نظري، إمنا لغة بنية عل  نسق عملي اجتماعي عادي فهي يف مجلتها فن يستاا  يف اإلعال  بوجه عا 

                                                           
1
 .521-522عبد العزيز شرف، مرجع سبق ذكره، ص ص : ينظر 
2
 .15محمد هيام، مرجع سبق ذكره، ص 
3
 .05، ص5551، 5، ط(للغة و اإلعالمدارسات في ا)هادي نهر، الكافيات التواصلية و االتصالية  
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  ال يشري مطلقا إىل مقومات لغة اإلعال( فنا)و مثل هذه التوصيف عل  الرغم من أنه جيعل من اللغة 

جزء مقبوال من أوصاف أية لغة من اللغات يؤكا أن اللغة واحاة، رد عل  ( النسق العملي)املزعومة، و إن كان 

ذلك فإن القول بالنسق العلمي إمنا هو وصف لألسلوب الذي تستعمل فيه اللغة و ليس وصفا للغة، ألن اللغة 

و املعلومات و إبالغها خشأنه يف هذا التبليغ  اليت تستعمل يف اإلعال  متثل أسلوب يهاف إىل إيراد احلقائق

 .واإليصال خشأن أي أسلوب لغوي أخرى مع اختالف يف األهااف، و الغايات، و القيم األسلوبية و امجمالية

 :خصائص اللغة اإلعالمية .ه 

بغض النظر عن طبيعة كل وسيلة من وسائل اإلعال  و خصوصيتها، و حاجتها إىل لغة خاصة هبا 

، فإن هناك عاة خصائص عامة جيب توافرها يف اللغة اإلعالمية، ميكن أن خنتار أمهها عل  النحو متالئمة معها

 :التايل

و تعترب هذه السمة من أبر  مسات لغة اإلعال  و أكثرها برو ا، و يرجع ذلك إىل أن طبيعة : الوضوح .أ 

 1.وسائل اإلعال  من ناحية إىل خصائص مجهورها من ناحية أخرى

يقصا هبا أن تكون الكلمات و امجمل و الرتاكيب و التعبريات اللغوية متناسية مع الروح و : المعاصرة .ب 

العصر، و متسقة مع إيقاعه، فامجمل الطويلة و الكلمات املعجمية و امجمل املركبة قا ال تكون متناسبة 

 .للغة اإلعالمية إىل يف موضوعات معينة و يف حاالت حمادة

الئمة مع الوسيلة من ناحية و مع امجمهور املستهاف من ناحية أخرى ولغة أن تكون اللغة مت :المالئمة .ج 

الصحافة تستهاف فئات اجتماعية و تعليمية و اقتصادية معينة و تتوجه إىل حاسة البصر فيجب أن 

 .تكون مالئمة

                                                           
1
 .59-51، ص ص 5552سامي الشريف، اللغة اإلعالمية المفاهيم، األسس، التطبيقات، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة،  
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و يقصا هبا أن تكون الكلمة قادرة عل  احلكي و الشرح و الوصف بطريقة حيث ومسلية  :الجاذبية .د 

وقة، فال وجود مجمهور إىل االستماع أو املشاهاة أو القراءة ملضمون جاف خال من عوامل امجاذبية ومش

 .و التشويق

و تنبع هذه اخلصيصة من طبيعة الوسيلة احملاودة من ناحية و طبيعة امجمهور، فمهما كان  :االختصار .ه 

 من عاد رقابتها، ومهما كان وقت احلجم الصحيفة كبريا فإهنا حماودة يف صفاهتا و املطلوب كتابتها أكرب

الربنامج كبريا فاملوضوعات أكرب منه، و لذلك فال با من االختصار و أن تكون اللغة قادرة عل  

 .االختصار و اإلجيا  و مساعاة عليه

و يقصا هبا أن تكون اللغة قادرة عل  التعبري عن خمتلف املوضوعات سالسة ودون تعسف،  :المرونة .و 

 .ة املستويات حبيث يستطيع خماطبة أكثر من مجهور و معامجة موضوع و قضاياوأن تكون متعاد

و هي مهمة مال مة للغة اإلعالمية، فلغة اإلذاعة يف الثالثينات غري مثيلتها يف  :القابلية للتطور .ز 

، و ماة باورها ختتلف عن مثيلتها يف السبعينات و حىت التسعينات، و لغة تاخلمسينات و الستينيا

  يف السنوات األخرية خمتلفة كما سبقها صحيح أن هبا عناصر ضعف و لكنها أصبحت أكثر اإلعال

 .   قارة عل  التعبري، و أكثر قارة عل  امجذب
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 .ة اإلعالمية بني إنشاء املقال و كتابة التقاريرالّلغ

 اللغة اإلعالمية و توصيل الرسالة إىل الرأي العا 
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I. بين إنشاء المقال وكتابة التقرير اللغة اإلعالمية : 

 : المقال الصحفي .1

من أخشهر قواعا العمل الصحفي أّن اخلرب مقاس والتعليق حر حيث ياخل املقال يف إطار هذا التعليق 

مبا مييزه عن غريه من الفنون الصحفية حبيث يعا العنصر الشاصي ركنا أساسيا من أركانه، وخيتلف املقال 

 والجتاهات ون اليت مت استعراضها من حيث أنه تعبري ذات خشاصي عن األفكار واخلربات الصحفي عن باقي الفن

حىت لو كان هذا التعبري معارضا يف مضمونه ألفكار وخربات أخرى، ورغم أن بااية الصحافة األول يف العامل  

يعترب مؤخشرا من مؤخشرات كانت الصحافة مقال وحتولت إىل صحافة خرب إال أن املقال مل يفقا أمهيته وحيويته، بل 

الاميقراطية واحلريات اليت يتمتع هبا بلا دون اآلخر خاصة املقاالت النقاية اليت هتاجم مظاهر الفساد والسياسات 

 .غري السوية يف اجملتمع أيا كان مصارها، كما يال املقال عل  نضوج اجملتمع واجتاهات الرأي العا  فيه

 .1املقل رسالة من العقل إىل العقل والقلب: مات فيقول عنهويعترب أحا اخلرباء عن املقال بكل

فكرة يقتضها الكاتب من خالل معايشته الكاملة لألنباء واآلراء : "أما املقال كما عرفه حممود أدهم

والقضايا واالتجاهات والمشكالت المؤثرة على القراء والمجتمع بحيث يعرضها ويشرحها بالتأييد أو 

 .2"وأسلوب مبسط يعكس شخصه وفكره المعارضة بلغة واضحة

إنشاء متوسط يكتب النشر فيه الصحف ويعالج موضوعا "وتعرفه دائرة املعارف الربيطانية عل  أنه 

غري أن هذا التعريف ال يشمل املقال ". معينا بطريقة مبسطة وموجزة على أن يلزم الكاتب حدود الموضوع

 .3بأبعادها املاتلفة لذا عادة ما تكون مساحته كبرية التحليلي الذي حيتاج كاتبه إىل تناول القضية

 

                                                           
 .85حممود أدهم، الفن الصحفي يف العامل،  : 1
 .85حممود أدهم، مرجع سبق ذكره،  : 2
 .85،  4004لة، دار اجملاالوي، للنشر والتو يع، عمان، صاحل أبو أصبع وحمما عبا اهلل، فن املقا: 3
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 : أنواع المقال الصحفي .2

 1:للمقال الصحفي أنواع خمتلفة أخذت تتطور حىت صار كل منها يشكل فنا صحفيا قائما بذاته وهي

 املقال االفتتاحي 

 املقال العمود 

 املقال النقاي 

 املقال التحليلي 

 مقال اليوميات 

تهاون يف وضع أنواع أخرى من املقاالت غري ذلك املذكورة، ومن هذه األنواع وقا جتا بعض الكتاب جي

 .املقال التفسريي واملقال املتاصص ومقال املقال املناسبات ومقال الفكاهة

 : وظائف المقال الصحفي .3

ن املقال الصحفي ال يكتب فقط للتعرف عل  اآلراء بصورة جمردة أو لتبادل األفكار وإمنا يؤدي العايا م

 : الوظائف أمهها

 .بتقامي معلومات وأفكار جاياة عن قضايا ومشكالت تشغل بال الرأي العا : اإلعالم .أ 

من خالل التعليق عل  األخبار واألحااث اليومية هباف استجالء أبعادها : الشرح والتفسير .ب 

 .وداللتها

 .عن طريق تفسري املعارف اإلنسانية املاتلفة: التثقيف .ج 

 .نشر سياسات احلكومات واألحزاب ومواقعها املاتلفة من القضاياب: الدعاية السياسية .د 

                                                           
 .80،  8111فاروق أبو  يا، مقامة يف علم الصحافة، مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح سنة : 1
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هباف خامة النظا  سياسي أو اجتماعي معني أو لإلسها  يف إثارة امجماهري وحشا : تعبئة الجماهير .ه 

 .طاقاهتا وحتقيق التنمية الوطنية

 .ب أو اإلجيابمن خالل التأثري عل  اجتاهات الرأي السائا يف اجملتمع بالسل: تكوين الرأي العام .و 

 .للرتويح عن القراء مع ارتباط التسلية هباف معني: اإلمتاع التسلية و .  

 .تنمية اجملتمع يف اجملاالت املاتلفة .ح 

 .الافاع عن املبادئ السامية والعقياة اإلسالمية يف مواجهة االدعاءات الزائفة حبقه .ط 

 .الافاع عن احلريات اليت ال تتناقض مع املبادئ واألخالقيات .ي 

 لغة نكتب املقال؟ بأي 

املقال الصحفي خيتلف عن املقال األديب الذي يعرض جتربة الكاتب الذايت وعواطفه، ومشاعره وعن 

املقال الذي يعتما أساسا عل  احلقائق والنظريات العلمية، فهو وسط بني االثنني ألن فيه خشيء من ذاتية الكاتب 

إىل لغة احلياة العامة مبعىن أن يفهمها كل الناس عل   األديب وموضوعية العامل، فلغة املقال الصحفي أقرب

اللغة : ويصف البعض هذه اللغة بالقول. اختالف مستوياهتم التعليمية أو الثقافية، ولكنها ليست اللغة العامية

 .واإلعال العربية املعاصرة، أو فصح  عصر الصحافة 

 1:البناء الفني للمقال .4

املقامة، امجسم، واخلامتة، ويكتب املقال بقالب : ل من ثالثة أجزاء هييتمون البناء الفين األساسي للمقا

اهلر  املعتال عل  عكس كتابة اخلرب الصحفي، حبيث ال ميكن االستغناء عن أي جزء منهم ألن ذلك يقلل من 

. اه إليهخشأن املقال وحياد من فاعليته، وإن كانت اخلامتة هي األقل حظا بني كتاب املقال وهو ما يقتضي االنتب

 :وتضم هذه األجزاء

                                                           
 .85فاروق أبو  يا، مرجع سبق ذكره،  : 1
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 كل موضوع صحفي يباأ مبقامة، ويف املقال نباأ مباخل متهياي للفكرة إلثارة انتباه القارئ : المقدمة

وخشاه ملتابعة بقية املقال، كما ميكن أن تتضمن فكرة جاياة مثرية أو قضية تشغل بال الرأي العا ، أو 

 .شكلة خطرية وحساسة يف اجملتمعتعليقا عل  خرب ها  يتااوله الناس أو وصفا مل

 يف املقال، ويضم البيانات ( السمة)وهو امجزء الذي حيتوي عل  املادة احليوية وامجوهرية : الجسم

واملعلومات واحلقائق، املرتبطة باملوضوع، األدلة واألسانيا املؤيّاة لوجهة نظر الكاتب، أبعاد املوضوع 

 .للموضوعودالالته املاتلفة واخللفية التارخيية 

 وهي أهم أجزاء املقال اليت يتوقف عليها ماى اقتناع القارئ أو عا  اقتناعه بفكرة املوضوع : الخاتمة

خالصة ما توصل إليه الكتاب من آراء، دعوة : وبآراء الكاتب وغالبا ما تضم واحا من النقاط التالية

عيل دوره أو دفع القارئ الختاذ موقف القارئ للمشاركة يف إجياد حلول للقضية أو املشكلة املطروحة، لتف

 .معني اجتاه موضوع مطروح، أو النصيحة اليت يقامها الكاتب للقراء عامة، وللمرتابطني باملوضوع خاصة

 : أنواع المقاالت الصحفية .5

 : ونقا  فيما يلي نبذة خمتصرة للتعريف بكل نوع من أنواع املقاالت الصحفية اليت ورد ذكرها

 (: االفتتاحيات)حي فن المقال الفتتا .أ 

ويقم عل  أساس خشرح وتفسري األخبار واألحااث اليومية والتعليق عليها مبا يكشف عن السياسة 

الصحفية جتاه هذه األحااث والقضايا اجملتمعية أو الاولية، واملقال االفتتاحي الذي تراجعت مكانته يف الصحف 

حيدة التي تحافظ عليه بصورة دورية من خالل الزالت صحيفة القدس هي الصحيفة اليومية الو )اليومية 

 .يربط القراء بالصحيفة من ناحية، وباألحااث اليومية امجارية من ناحية أخرى 1("حديث القدس"مقالها 

وألنه يعرب متاما عن سياسة الصحيفة فإن مهمة كتابته تسنا إىل رئيس التحرير أو كبار الكتاب يف 

 .سم كاتبه ألنه ميثل رأي املؤسسة ال رأي الشاصالصحيفة واملؤسسة وهو ال يوقع با
                                                           

 .81حممود أدهم، الفن الصحفي يف العامل،  : 1
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حماولة الربط بني سياسة الصحيفة وبني طبيعة النظا  : أما املعادلة اليت يقو  عليها املقال االفتتاحي فهي

، وموضوعاته خشاملة 1السياسي واالجتماعي يف البلا الذي تصار فيه مث مراعاة امجمهور املستهاف من القراء

كل اليت تشغل الرأي العا ، إضافة إىل القضايا االقتصادية، والثقافية، وحىت الرياضية يف بعض لألخبار واملشا 

 .األحيان

        املقال االفتتاحي الشارح املفّسر، واملقال االفتتاحي : ومن أنواعه اليت وضعها بعض املاتصني

 2حذيري، واملقال الشاملالنزايل، واملقال املستكشف، واملقال املقارن، إضافة إىل املقال الت

 :خصائص المقال االفتتاحي

 : ويتميز املقال االفتتاحي باخلصائص التالية

  التعبري عن سياسة الصحيفة، سواء كانت هذه الصحيفة مستقلة أو تابعة حلزب من األحزاب أو معربة

 .عن اجتاه سياسي أو اجتماعي أو فكري، يف البلا الذي تصار فيه

 ومية سواء كانت تلك اليت تقع يف التطابق احمللي أو تلك اليت تقع عل  نطاق دويلمتابعة األحااث الي. 

 االهتما  بالقضايا اليت هتتم بالرأي العا  وتشغل أذهان القراء. 

  اخللفية التارخيية لألحااث والقضايا اليت يتناوهلا املقال االفتتاحي بالشرح والتحليل إبرا ضرورة. 

  وأسلوب واضح حماد يتالء  وطبيعة قراء الصحيفة الذين ختتلف مستوياهتم استااا  لغة سلسة بسيطة

 .الثقافية

   القارئ بالقضية أو الرأي الذي تنادي به الصحيفة مبا يقامه الكاتب من حجج منطقية  إقناعالقارة عل

 .3وأدلة كافية

                                                           
 .00مرجع سبق ذكره،  :حممود أدهم1
 (www.al-raeed.net/trainnig)موقع مرآ  الرائا للتاريب والتطور اإلعالمي:2
 .871حمما منري حجاب ـ املوسوعة اإلعالمية ـ اجمللا اخلامس  :3
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 : كتابة المقال االفتتاحي

 .املقامة، وامجسم، واخلامتة: كون من ثالثة أجزاء هييكتب املقال االفتتاحي بطريقة اهلر  ملعتال أي يت

 

  1:مقدمة المقال االفتتاحي: أوال

 وهي حتتوي عل  ماخل يثري االنتباه إىل أمهية اخلرب أو قضية أو مشكلة أو الفكرة اليت ياور حوهلا 

 :املقال، وهذه املقامة ميكن أن تضع النقاط التالية

 عرض فكرة مثرية الهتما  القراء. 

 طرح قضية هامة متس مصاحل القراء. 

 وصف مشكلة خطرية صارت حايث الناس يف اجملتمع واملقامة تقو  بعاة وظائف هي : 

 هتيئة ذهن القراء ملوضوع املقال. 

 إعادة تذكري القارئ باخلرب أو احلادثة أو القضية، موضوع املقال. 

 ايا والشيق للموضوعجذب انتباه القارئ ودفعه إىل قراءة املقال عن طريق الطرح امج. 

 : جسم المقال االفتتاحي: ثانيا

 : وهو امجزء الذي حيتوي عل  املادة امجوهرية يف املقال قا حيتوي عل  النقاط التالية

 البيانات واملعلومات واحلقائق الكافية عن املوضوع. 

 األدلة واحلجج واألسانيا اليت تؤيا وجهة نظر كاتب املقال. 

 لموضوعاخللفية التارخيية ل. 

                                                           
 .04حممود أدهم، الفن الصحفي يف العامل،  : 1
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  أبعاد املوضوع وداللته السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الفكرية ووظيفة جسم املقال االفتتاحي

 : تنحصر يف النقاط التالية

 تقامي البيانات الكافية إلخشباع رغبة القارئ يف املوضوع. 

 تقامي احلجج املنطقية اليت تاعم وجهة نظر الصحيفة يف املوضوع. 

 رئ مبوقف الصحيفة أو سياستها جتاه موضوع املقالإقناع القا. 

 : خاتمة المقال االفتتاحي: ثالثا

وغالبا ما . واخلامتة هي أجزاء املقال وعليها يتوقف ماى اقتناع القارئ أو عا  إقناعه بسياسة الصحيفة

 1: تضم اخلامتة النقاط التالية

 وع املقالخالصة اآلراء واألفكار اليت تصل إليها الصحيفة يف موض. 

 دعوة القارئ للمشاركة يف إجياد حلول لقضية أو مشكلة مطروحة. 

 دفع القارئ إىل اختاذ موقف معني إ اء موضوع معني. 

 : 2فن العمود الصحفي .ب 

املقال العمودي عبارة عن مساحة حماودة من الصحيفة تضعها الصحيفة حتت تصرف أحا الكتاب 

واطره دون أن تشرتط عليه التزامه بسياستها مع احلر  عل  عا  املعارضة للتعبري من خالهلا عن أرائه وأفكاره وخ

 .القوية هلا

النابعة " خبفة الظل"ويعترب املقال العمودي من أكثر املقاالت قبوال وقراءة وصاى لاى القراء ألنه ميتا  

 .اليوميةمن قصر مساحته وبالغة كلماته وقوة معانيه وجتاد موضوعاته خاصة املقاالت العمودية 

 : خصائص العمود الصحفي
                                                           

 .414فريزر بونا، ماخل إىل الصحافة،  : 1
 .871لا اخلامس،  حمما منري حجاب ـ املوسوعة اإلعالمية ـ اجمل: 2
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 امجمع بني بساطة اللغة الصحفية وسهولتها ووضوحها بني مجال اللغة األدبية. 

 يعرب عن التجربة الذاتية للكاتب. 

 يقو  عل  أساس وجود عالقة محيمة بني الكاتب والقراءة. 

 ين واملعلومات يف أقل قار أكرب كم من املعا: يقو  عل  تطبيق القاعاة الذهبية يف الصحافة واليت تقول

 .1ممكن من األلفاظ

 :العناصر الثابتة في المقال العمودي

واملقال العمودي إضافة إىل أنه حيمل توقيع واسم كاتبه فالبا أن حيافظ عل  عاد من العناصر الثابتة، 

 : وهي

 .أن ينشر يف صفحة ثابتة .1

 .وضوعله عنوان عمودي ثابت خبالف عنوان املقال املتغري حسب امل .2

 .أن يكون له موقعا ثابتا عل  الصفحة الثابتة .3

 .أن تكون له دورية نشر ثابتة .4

ومتتا  موضوعاته باحليوية البالغة واإلثارة اهلادفة وال يوجا قيود عل  اجملاالت واملوضوعات اليت يطرقها 

ذلك مع اختالف  اوية الكاتب، فمن حقه أن يكتب يف السياسة واالقتصاد واألمن والثقافة والفن واألدب وغري 

املعامجة للموضوع، فكاتب املقال العمودي الذي يفرتض يف مساحته أن يكون حماودة عليه أن يهتم مبعامجة 

 .املوضوع الذي يطرحه من  اوية حمادة ومركزة دومنا تشتت أو توسع

هار حلسن البطل يف مقال دفاتر األيا  وأطراف الن: ومن أمثلة املقاالت العمودية يف الصحافة الفلسطينية

. صحيفة األيا ، ومقال حياتنا حلافظ الربغوثي، ومقال حايث األربعاء ألمحا دحبور يف صحيفة احلياة امجاياة

                                                           
 .814،  8158عبا العزيز خشرف، فن املقال الصحفي يف أدب طه حسني، القاهرة اهليئة املصرية العامة للكاتب : 1
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ويشار هنا إىل أن فن املقال العمودي الصحفي انتشر بصورة واسعة وملحوظة يف الفرتة األخرية يف املواقع 

 .اءاإللكرتونية الفلسطينية والعربية عل  حا سو 

 :1أسلوب المقال العمودي

يتوفر يف أسلوبه قار من األسلوب األديب امجمايل من حيث االعتناء باأللفاظ واستااا  الصور البيانية 

واملوسيق  اللفظية خشريطة عا  اإلغراق فيها حىت ال يصبح أدبا خالصا ويتحول إىل خاطرة ويصفه البعض عل  أنه 

 (.وجبة سريعة دمسة)

سلوب املقال العمودي األسلوب النقاي من خالل تناول بعض القضايا واألفكار كما يغلب عل  أ

ومييل املقال العمودي إىل االهتما  بالشؤون العامة، لذا يهتم البعض . وتقامي وجهة نظر خمالفة أو معارضة للفكرة

لظواهر السلبية يف جتاه ا( املضحك املبكي)مبعامجة هذه القضايا املتجادة بأسلوب نقاي قائم عل  السارية 

 .اجملتمع

 :2كتابة العمود الصحفي

 (.املقامة، امجسم، اخلامتة)يكتب العمود الصحفي كاملقال االفتتاحي من ثالثة أجزاء 

 

 

 

 

                                                           
 .78،  8185سالمة موس  ـ الصحافة حرفة ورسالة ـ القاهرة دار الفكر املصري : 1
 .78سالمة موس ، الصحافة حرفة ورسالة ، نفس املرجع،  :2
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 : مقدمة العمود الصحفي: أوال

وتشمل املاخل أو  اوية ميها هبا الكاتب ملوضوع العمود وهذا املاخل أو الزاوية ميكن أن يشمل عل  

 :اط التاليةالنق

  خربا من األخبار أو حاثا من األحااث اهلامة امجارية بشرط أن يركز الكاتب عل   اوية معينة أثارت

 .انتباهه ويرى أهنا هتم القراء يف نفس الوقت

  فكرة أو خاطرة أو حملة أو انطباع يرى الكاتب أنه حيتاج إىل خشرح وتوضيح أو إىل تفسري وتعليق أو إىل

 .منه استاال  العربة

  قضية أو مشكلة أو حاث يرى الكاتب أنه ميس مصاحل القراء أو يثري اهتمامهم، وللكاتب أو القضية

وجهة نظر يريا اإلفصاح عنها، ولكن يشرتط أن تكون الزاوية اليت يتناول الكاتب من خالهلا هذه 

الذاتية مع احلاث أو  القضية أقرب إىل اهتما  الناس وتفكريهم، أو قا تكون الزاوية هي جتربة الكاتب

 .القضية نفسها

  حكمة مأثورة أو مثل خشعيب معروف، أو قول ملفكر أو كاتب أو فيلسوف، وأحيانا يباأ العمود بتصريح

ها  لشاصية من الشاصيات اليت تلعب دورا يف األخبار اليومية، فيستنا إليه كاتب العمود يف إبرا  

 .الفكرة اليت يريا قوهلا

 : د الصحفيجسم العمو : ثانيا

 : وهو يضم جوهر املادة وحيتويها العمود الصحفي، وقا يشمل النقاط التالية

 األدلة والشواها أو احلجج اليت يؤكا هبا الكاتب رأيه. 

 تفاصيل احلاث أو الصورة احلية أو القصة أو املشكلة أو القضية اليت يطرحها الكاتب عل  القراء. 
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 ن القارئ وإجابة من الكاتب فإن جسم العمود الصحفي يتضمن عناما يكون العمود عبارة عن سؤال م

 .إجابة الكاتب عل  سؤال القارئ

 : خاتمة العمود الصحفي: ثالثا

 : وقا تشمل اخلامتة عل  إحاى النقاط التالية

 خالصة رأي الكاتب يف احلاث أو القضية أو املشكلة اليت يعرضها. 

 العربة أو املوعظة أو احلكمة. 

 :ديالمقال النق .ج 

ويقو  املقال النقاي أساسا عل  عرض وتفسري وحتليل وتقييم اإلنتاج األديب والفين والعلمي، هباف 

توعية القارئ بأمهية هذا اإلنتاج ومساعاته عل  اختيار ما يقرأ ويشاها ويسمع من وسط الكم اهلائل من اإلنتاج 

 .املتافق عل  كافة املستويات

الفين أو األديب أو العلمي الكشف عن امجوانب اإلجيابية والسلبية، ويتضمن تقييم خشكل ومضمون العمل 

إتباع األصول العلمية والقواعا والنظريات : وليس فقط امجوانب السلبية، وتقو  عملية التقييم عل  أساسني مها

 .وانطباعات الكاتب الذاتية وذوقه الفين ورؤيته الفكرية

 :مجاالت المقال النقدي

 :قال النقاي لتشمل غالبية النشاط اإلنساينوتتسع جماالت امل

 من قصص وروايات وخشعر وأغاين: اإلنتاج األدبي. 

 مطبوعا أو معروضا عل  املسرح: اإلنتاج المسرحي. 

 أفال  كارتون، أفال  تسجيلية، أفال  وثائقية: اإلنتاج السينمائي. 

 متثيليات، أغاين، وبرامج متنوعة: اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني. 
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 رسو  كاريكاتورية، صور، حنت :إلنتاج التشكيليا. 

 مؤلفات، كتب، دراسات وأحباث: اإلنتاج العلمي. 

 :  1وظائف المقال النقدي

 عرض وخشرح وتفسري وحتليل األعمال األدبية الفنية والعلمية والكشف عن أبعادها ودالالهتا املاتلفة. 

  بكشف عن جوانبه اإلجيابية والسلبيةتقييم خشكل ومضمون العمل الفين واألديب والعلمي وذلك. 

  إرخشاد القارئ ومعاونته عل  اختيار أفضل األعمال الفنية أو األدبية أو العلمية املناسبة وذات املستوى

 .املرتفع، فاملقال النقاي هو الذي يشري مثال عل  القارئ بالفيلم الذي ال يستحق

 ور املتلقي، فالناقا السينمائي ال يهتم فقط بإبرا  الكشف عن آثار ونتائج العمل الفين واألديب عل  مجه

نواحي امجمال أو القبح وال بنواحي امجودة أو الرداءة يف الفيلم الذي ينقاه، وإمنا ميكنه أن يقو  أيضا 

 .باإلخشارة إىل تأثري هذا الفيلم عل  مجهور املشاهاين

 : لغة المقال النقدي

اللغة العلمية، بني مجال وذوق اللغة األدبية، مع ضرورة أن تتوفر املقال النقاي جيمع بني اللغة الصحفية و 

والنقا نفسه سواء كان نقاا أدبيا أو . فيه أيضا مالمح وخصائص اللغة الصحفية أي البساطة والوضوح والسهولة

 : فنيا أو علميا يقو  عل  أساسني

الفين أو العلمي، ملتز  يف كتابته للمقال النظريات والقواعا، واألصول العلمية، والناقا األديب، أو : األول

 .النقاي بقواعا وأصول ونظريات العلم الذي ختصص فيه

                                                           
 .418ونا، مرجع سبق ذكره،  فريزر ب: 1
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انطباعات الكاتب الذاتية وذوقه الفين ورؤيته الفنية والفكرية اخلاصة فاملقال النقاي ليس جمرد : الثاني

منا هو يف نفس الوقت علم وفن، عملية ميكانيكية لتطبيق قواعا علمية صارمة واخلروج منها بنتائج حمادة وإ

 .ومزيج بني موضوعية العامل وذاتية الفنان، ولعل هذا هو الذي يفرق بني ناقا وآخر

 :1بناء المقال النقدي

يقو  املقال النقاي عل  طريقة اهلر  املعتال متاما كاملقال االفتتاحي والعمود الصحفي، حبيث يتضمن 

 .ثالثة أجزاء

 : وتشمل النقاط التالية: قديمقدمة المقال الن: أوال

 القضية أو املشكلة أو الفكرة اهلامة اليت يثريها موضوع العمل الفين أو األديب أو العلمي. 

 التجايا أو التطوير أو العنصر امجايا الذي يطرحه خشكل ومضمون هذا العمل. 

 ماى اإلقبال امجمهور عل  هذا العمل، أو ماى إعراضه عنه. 

 :يضم النقاط التالية لنقديجسم المقال ا: ثانيا

 عرض موضوع العمل النفي أو األديب أو العلمي. 

 حتليل وتفسري وخشرح األبعاد املاتلفة للعمل. 

 تقامي املعلومات اخلفية أو التارخيية للعمل نفسه. 

 املقارنة بني هذا العمل وغريه من األعمال املشاهبة. 

 :ةوتشمل النقاط التالي: خاتمة المقال النقدي: ثالثا

 التقييم النهائي للعمل وحتايا مستواه بالنسبة لغريه من األعمال املشاهبة. 

 دعوة القارئ إىل مساع أو مشاهاة أو قراءة هذا العمل أو دعوته إىل عا  االهتما  به. 
                                                           

 .414فريزر بونا، مرجع سبق ذكره،  : 1
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 : المقال التحليلي .د 

يا هو أبر  فنون املقال الصحفي وأكثرها تأثريا حيث يقو  عل  التحليل العميق لألحااث والقضا

والظواهر اليت تشغل الرأي العا ، كما يتناول الوقائع بالتفصيل ويربط بينها بني غريها من الوقائع اليت متسه من 

 .قريب أو بعيا مث يستنبط منها ما يراه من آراء واجتاهات

واملقال التحليلي ال يقتصر فقط عل  تفسري أحااث املاضي أو خشرح الوقائع احلاضرة وإمنا يربط بني 

 .ثنني ليستنتج أحااث املستقبلاال

وألن املقال التحليلي يقو  عل  التحليل العميق واملاروس لألحااث فهو غالبا ما يكون أسبوعيا ولو كان 

ينشر يف صحيفة يومية وليس هناك حجم معني للمقال التحليلي ولكنه قا حيتل مساحة صفحة كاملة من امجرياة 

 .1أو أكثر يف بعض األحيان

 :2مقال التحليليوظائف ال

 :للمقال التحليلي عاة وظائف هامة ولكن يرب  يف مقامتها الوظائف الثالث التالية

 عرض وحتليل األحااث امجارية والكشف عن أبعادها ودالالهتا. 

  مناقشة وطرح القضايا والظواهر اليت تشغل الرأي العا  احمللي أو الاويل ومساعاة القراء عل  فهمها

 .ومتابعتها

 بري عن السياسات واالجتاهات السائاة يف اجملتمع وطر وجهات نظر القوى السياسية واالجتماعية يف التع

 .البلا الذي تصار به الصحيفة

 

 
                                                           

 .األول من خشهر أيار 1858جرياة الزمان ـ العاد : 1
 .811عبا اللطيف محزة، املاخل إىل فن التحرير، :2
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 :كتابة المقال التحليلي

عل  قالب اهلر  املعتال، _ خشأنه يف ذلك خشأن مجيع أنواع املقال الصحفي_يكتب املقال التحليلي 

متة، ولكن املقال التحليلي يتميز عن كل من املقال االفتتاحي والعمود الصحفي وحيتوي عل  مقامة وجسم وخا

بكرب حجم مساحته يف الصحيفة وهو األمر الذي يسمح لكاتبه بأن حيشا يف جسم املقال أكرب كمية من 

 .التفاصيل واحلجج املنطقية واألدلة والشواها اليت تشرح موضوع املقال

 :فن اليوميات الصحفية .ه 

يات الصحفية ليست يف حقيقة األمر سوى جمموعة من األعماة يكتبها كاتب واحا مرة واحاة يف اليوم 

األسبوع، فالفقرات اليت تضمها اليوميات إذا أخذت كل منها عل  حاة ملا اختلفت كل فقرة منها عن العمود 

 .  اهلر  املعتالالصحفي يف خشيء سواء يف موضوع اليوميات أو لغتها، أو يف بنائها الفين القائم عل

فموضوعات اليوميات الصحفية ميكن أن تستوعب السياسة واالقتصاد واالجتماع وقضايا الفكر، والفن واألدب  

وكذلك مشاكل الناس ومهومهم، ولغة اليوميات جتمع خشأهنا خشأن العمود الصحفي بني بساطة اللغة الصحفية 

 .جربة الذاتية للكاتبومجال اللغة األدبية، وكذلك يف كوهنا تقو  عل  الت

وخاصة ( املاضي)وقا انتشرت اليوميات الصحفية يف الصحافة العاملية والعربية يف النصف األول من القرن

يف أوقات ا دهار صحافة الرأي ولكن كثريا من الصحف باأت ختلي صفحاهتا من هذا الفن الصحي مع بااية 

ة تفرد مساحة من صفحاهتا هلذا الفن، وبعا أن كان فن ربع القرن األخري، حيث بات من النادر أن جتا صحيف

صار من النادر -وغالبا ما تفسح له صفحتها األخرية-اليوميات بابا رئيسيا من أبواب الصحف، واجملالت العربية

 .أن جتا صحيفة أو جملة عربية ما  الت حتتفظ هبذا اللون من األلوان الصحفية

أن فن العمود الصحفي صار يؤدي مجيع وظائف  :األول: لنيوميكن أن نرجع هذا الرتاجع إىل عام

 .اليوميات باإلضافة إىل متيزه بصغر املساحة اليت يشغلها من الصحيفة
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 .تراجع صحافة الرأي وغلبة صحافة اخلرب عل  الصحافة املعاصرة :والثاين

 : التقرير الصحفي وأنواعه .6

امة، نظرا ملا يقامه من معلومات وتفاصيل حول التقرير الصحفي هو أحا أهم الفنون الصحفية املستا

حاث معني تساعا القارئ عل  فهم ما جيري حوله، فالتقرير له أمهية كبرية يف الصحف كونه يقا  تفاصيل أكرب 

من اخلرب، وأقل من التحقيق، إضافة إىل مكانته بني الفنون الصحفية األخرى اليت خيتلف ويتشابه معها يف بعض 

للتقرير الصحايف خشاصيته املميزة واملستقلة، وله خصائص معينة خيضع هلا، حىت نستطيع التمييز األحيان ولكن 

بينها وبني غريه من األخشكال الصحفية املاتلفة واملتعادة، وحيظ  التقرير مؤخرا مبكانة من ذي قبل نظرا العتماد 

 .صناعيةالقارئ عل  الصحيفة كمصار لألخبار أصبح أقل بسبب انتشار األقمار ال

 :   أهمية التقرير الصحفي .7

يعا التقرير الصحفي هاما، نظرا ملا يقامه من معلومات حول األحااث، بصورة سريعة، ولكنها مستوفية 

للعايا من العناصر املفقودة يف اخلرب الصحفي، كما أنه يراعي ظروف القارئ املتعجل، لذا يقا  بطريقة بسيطة 

لقارئ بكل ما يرتبط باحلاث من خالل حشا املعلومات اهلامة بطريقة مشوقة يراعي ظروف ا أنوجذابة، وحياول 

تكسب لغة القراء وتافعهم للمتابعة، فالتقرير الصحفي ال يستوعب امجوانب امجوهرية أو األساسية يف احلاث 

ترتبط  فقط كما هو الشأن يف اخلرب، وإمنا ميكن أن يستوعب وصف الزمان واملكان، واألخشاا ، والظروف اليت

باحلاث، لذا فهو ال يقتصر عل  الوصف املنطقي واملوضوعي لألحااث، وإمنا يسمح يف الوقت نفسه بإبرا  اآلراء 

 .1الشاصية

                                                           
 .818فاروق أبو  يا، مرجع سبق ذكره،  : 1
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 اإلخباريوالتقرير الصحفي يكتب ليؤدي وظيفة إخبارية موسعة ومفصلة، ومن هنا يعترب النوع والكم 

كال  الذي ال يؤدي وظيفة معرفية إخبارية جاياة، فالتقرير مهما الوارد يف التقرير لصياغة التقرير وجتنب امجمل وال

 1الذي يتضمنه اإلخباريطال وغط  الصفحات يبق  مقبوال بالقار 

 : تعريف التقرير الصحافي

التقرير الصحايف هو أحا أنواع الصحافة التسجيلية والذي يعطي الصورة املتكاملة والشاملة عن مشكلة 

، حيث يستطيع اختصار عمل حمرره يف مجع وتسجيل وحترير وتصوير كل ما ياور أو موضوع من املوضوعات

  2حول املوضوع املطروح فهو إيضاحيةحوله من األخبار اليت هتتم بالرأي العا ، وهذا ما يعين ببساطة كتابة مذكرة 

مباخشر، مث يف  تسجيل ملا يراه املناوب الصحفي وملا يسمعه، وملا يستطيع أن يعرفه بطريق مباخشر أو غري

، هذا ...."نفسه مراقبة لصحة الوقائع اليت يسجلها وتنسيق كل ذلك وترتيبه وإخراجه يف حترير صحفي أوقت

يعين أيضا أنه البا أن يقو  التقرير الصحايف عل  خرب من األخبار، بل إن بعض املراجع عنا تعريفها للارب مل 

وصف أو تقرير دقيق غري متحّيز للحقائق حول واقعة جاياة "و تستطع التالص من كلمة التقرير ذاهتا، فاخلرب ه

 "تقرير عن حادث معني ترى الصحيفة يف نشره وسيلة للربح املادي: "، وهو أيضا"هتتم للقراء

تسجيل املعلومات واحلقائق األساسية القامية "ومن املمكن أن يقال فيه تعريف التقرير الصحايف بأنه 

 ".رب خبرب ها  ال  ال حايث الناسوامجاياة اليت تتصل عن ق

التقرير هو وصف تسجيلي دقيق وأمني تقا  "تعريفا للتقرير إذ يقول " حممود أدهم"ويضع الاكتور 

الصحيفة أو اجمللة من خالله، يف لغة واضحة وجذابة مجيع التفاصيل اليت هتم القارئ واملاعمة باملعلومات واألقوال 

جتربة ذات خشأن، أو نشاط جاير  أوتطورات ونتائج حاث ها  أو قضية مؤثرة، والصور والوثائق والوقائع، وال

                                                           
 .852،  8110ات العربية للاراسات والنشر، ، بريوت، الاراس08حمما الارويب، الصحافة والصحفي املعاصر، ط: 1
 .18حممود أدهم، مرجع سبق ذكره،  : 2
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بالتناول كما عاخشها احملرر وحصل عليها، وذلك من أجل التعريف الكامل، ونوعية القراء وتثقيفهم وتعليمهم 

 ".وتسليتهم وحتقيق الربح لوسيلة النشر

يف تأخذ به املوسوعة الصحفية اليوغسالفية ـ ويعرف دوخشان سالفا كوفيتش التقرير الصحفي ــ وهذا التعر 

خشكل من أخشكال التعبري الصحفي، يعلم امجماهري مبسرية حاث ما، وذلك بواسطة الكلمة أو بواسطة "عل  أنه 

الصورة، أو االثنني معا، مبينا خالل ذلك مزياا من التفاصيل وواصف احلاث، فهو ال ينقل احلقائق األساسية 

 .1"تفصيلية أيضاوحسب، بل احلقائق ال

 :خصائص التقرير الصحفي .8

أو ختطيط  إعاادالتقرير الصحايف كغريه من الفنون الصحفية األخرى ال يكتب بطريقة عشوائية باون 

مسبق، إمنا خيضع لعاة معايري وأسس، وله خصائص يتصف هبا لتميزه عن الفنون األخرى، وتكون له خشاصيته 

 .وأسلوبه

 : ومن هذه اخلصائص ما يلي

يعترب التقرير الصحايف خشكال من أخشكال الكتابة الصحفية، يتصف وجيب أن يتصف بامجاة والسرعة،  .8

 .واحلضور، والوضوح، والاقة

التقرير الصحايف ال يكتفي بتقامي احلقائق األساسية حول البحث أو الظاهرة، وإمنا ميتا دوره ملعامجة  .4

 .طبيعية ومراحل تكون ذلك احلاث

ها عل  احلاث، مبعىن ال ميكن ألحا أن يكتب تقريرا عن حاث مل يكن طرفا فيه، التقرير الصحايف خشا .1

 . 2أو مل يكن خشاهاا عل  حاوثه

                                                           
 .80حمما الارويب، مرجع سبق ذكره،  : 1
 . 80حمما الارويب، مرجع سبق ذكره ،  : 2
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يتم الرتكيز يف التقرير الصحايف عل  جوانب رصا وتسجيل املادة دون حتليلها أو تفسريها أو اختاذ موقف  .2

 .معني بشأهنا

، بشرط عا  اإلنشائيةه بعض األحيان من األساليب يستاا  األساليب الواضحة واملشوقة اليت تقرتب في .8

 1.يف استعماهلا حىت ال يفقا التقرير طابعه التسجيلي القريب من الطابع العلمي اإلسراف

    ال با من ظهور خشاصية احملّرر يف التقرير الصحفي بشرط أال تطغ  هذه الشاصية عل  التقرير  .0

طريقته يف الكتابة فإنه حيمل رأيا خاصا هلذا احملرر أو بعض نفسه، وحىت إذا محل طابع كتابته، وذل عل  

 .االستنتاجات اخلاصة به

التقرير الصحفي يسمح يف بعض مراحله الكتابة بنوع من ذاتية املظهر، ويقصا هبا ذاتية املعرض  .7

 2.واألسلوب وغري ذلك، فاملوضوعية هي الطابع الغالب عليه تسبق الذاتية املوضوعية يف أحيان كثرية

الذي يعترب األبر  يف عرض مادة التقرير، والذي "يتطلب التقرير الصحفي إجابة خشافية عل  سؤال ملاذا؟  .5

وذلك حىت يشبع ( ماذا؟، كيف؟، مىت؟، من؟، أين؟)يعترب من األسئلة اخلمسة البار ة إضافة إىل أسئلة 

 .رغبة القارئ يف معرفة تفاصيل احلا وأبعاده وتطوراته

عرض املادة الصحفية اخلاصة بالتقرير االلتزا  ملا يعرض للحقائق كما هي، وبقارة  من الضروري عنا .1

املعرفة يف هذا املوضوع، وترك استاال  احلقيقة  إبااءعالية من الصاق، والتوا ن، وحق كل األطراف يف 

د التا  للقارئ من أجل أن يقررها كما هي، عل  أن يلتز  التقرير الصحايف يف صياغة املوضوع باحليا

 .واملوضوعية قار اإلمكان، ويستعا يف الوقت نفسه عن عرض تقامي الاعاية

، إضافة إىل خلفية تارخيية واإلحصائياتال با أن ياعم احملرر تقريره باألدلة والشواها، واحلقائق،  .80

ث عن املوضوع لربط األحااث ببعضها البعض ويكون مادة علمية يستفيا منها القارئ يف معرفة األحاا

 . املشاهبة واملتعلقة هبا

                                                           
 .22حممود أدهم، مرجع سبق ذكره،  : 1
 .27حممود أدهم، مرجع سبق ذكره،  : 2
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وهنا نؤكا عل  ضرورة توفر اخلصائص السابقة يف التقرير الصحايف لتكون له خشاصية متيزه عن باقي 

الفنون الصحافية األخرى، وحىت ال تكون كتابته بطريقة عشوائية، ارجتالية ال ختضع للمعايري واألسس العلمية 

اخل التقرير دون ترتيب هلا أو مراعاة لألسس السليمة يف الصحيحة، ويكون هافها هو حشا املعلومات د

 .1استااامها وتنظيمها

 :كتابة التقرير الصحافي .9

هلا قبل الشروع يف عملية الكتابة،  اإلعاادمتر عملية كتابة التقرير الصحايف بعاد من املراحل تستاعي 

التفكري مث التعبري، وهتاف : ون من جزأين مهاوذلك انطالقا من أن عملية حترير التقرير وكتابته بطريقة صحفية تتك

إىل مجع املعلومات واحلقائق والبيانات الال مة حول حاث معني، واستبعاد املعلومات غري الاقيقة  اإلعاادعملية 

واليت تعترب مبثابة حشو، مع ضرورة معرفة قواعا ومبادئ كتابة التقرير الصحايف، إضافة إىل التعريف عل  صفات 

تقرير، وما جبب أن يتمتع به، ويستطيع عرضه عل  أحسن وجه، وجعله حتفة فنية جتذب انتباه القارئ، كاتب ال

 .يف صورته األولّية إعاادهوختتم مراحل إعااد التقرير مبرحلة الكتابة النهائية بعا 

 :مراحل كتابة التقرير الصحافي

 :التقرير الصحافي إعداد -أ 

، والبحث عن دوافعه، وتاوين تباملتغطيامة، وربط اخلرب تساعا عناصر املعرفة امجاياة بامله .8

املالحظات الاقيقة، عل  إعااد تقرير دقيق ألهنا توفر للمراسل مساعاات عملية متنوعة منها عل  

 2:سبيل املثال

يساعا اإلعااد الشامل عل  فهمه بصورة أفضل للحقائق، وجذور الاوافع اليت ينتظر أن يتعامل  .4

 .مهمته احملادةمعها املراسل يف 

                                                           
 .117 عبا اللطيف محزة، مرجع سبق ذكره،  :1
 . 117 عبا اللطيف محزة، مرجع سبق ذكره،  : 2
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تسهل املعرفة امجياة ذات الصلة الوثيقة باحلقائق واألرقا ، أجواء تغطية واقعية للحادث باال من  .1

 .وضع أخشياء جاياة وغريبة

يستطيع املراسل الاؤوب عن طريق اإلعااد الشامل عل  صياغة عاد من األسئلة احملادة الاقيقة اليت  .2

وتتم اإلجابة عليها يف التقرير الذي يغطي احلادث املتوقع،  هتم القراء وتشبع رغبتهم يف املعرفة،

وبالتايل ال يكون املراسل خشاهاا سلبيا، غري متجانس يسجل فقط ما يصادفه عل  مسرح احلادث، 

 .بل مراقب كفؤ ذكي ومستعا وقادر بنشاط عل  كشف النقاب عن حقائق هامة ومشوقة

ملعرفة الشاملة خللفياهتا للمراسل أن يغربل مواده يسمح كل من الفهم جبوهر القضية املعينة، وا .8

موفرا لنفسه بذلك ما . اإلخبارية الواقعية مستبعاا منها التفصيالت غري اهلامة أو املشكوك بقيمتها

تبق  من املعلومات األخرى ذات املستوى امجيا، وحيصل املراسلون احمللّيون بعا خشهور أو سنوات 

  التحكم جبميع مراحل اإلعااد وهذه تصبح تلقائية وبال وعي، من من املمارسة احمللية عادة عل

أجل تغطية حادث ما، ومن املفيا بالنسبة للمراسل املبتائ أن يستوعب وأن يتفهم تعاقب املراحل 

للمرور عربها، والفوائا احملتملة اليت ميكن حتقيقها من خالل التنفيذ املتأين لكافة اخلطوات اليت 

 .اإلعااد حيتاجها مثل هذا

وعنا إعااد أي تقرير جيب عل  احملرر أن يعرف الزاوية اليت يباأ من خالهلا لعرض ومجع املعلومات 

والتفاصيل حوهلا، وإجالء الغموض عل  األمور احمليطة هبا، ويتهم احملرر بالتفاصيل اليت جتعل الوصف أكثر واقعية 

 1يفية بلورته يف صورة فنية جتذب انتباه القارئ إليهايف املوضوع مهًما ألنه حيكم القصور هلذا املوضوع وك

 : قواعد ومبادئ كتابة التقرير الصحافي

إن التقرير الصحايف يقا  عل  أساس قواعا ومبادئ، ويتمتع مبوصفات، حبيث ال ميكن للصحايف دون 

 :1أن يكون ملًما هبا وحاضرة يف خميلته، وأهم هذه املبادئ

                                                           
 .50، 8151، بريوت، مؤسسة الرسالة، 08سؤال عن الصحافة، ط 800طلعت مها ، : 1
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 ناما يعاجل حادثًا أو ظاهرة أو عاة أحااث أو عاة ظواهر مرتابطة بطرقة أو جيب عل  التقرير الصحايف ع

أخرى، ونظرا التساعه عل  كم كبري من املعلومات واحلقائق بفضل إجابته عن أكرب عاد من التساؤالت 

اليت من خشأهنا أن تزيا معلومات املتلقي دقة حول احلاث، فاملتلقي ال ينتظر من التقرير فقط مزياا من 

احلقائق واملعلومات حول احلاث، وإمنا أيضا مزياا من التحايا والاقة لظروف وكيفية وقوع احلاث 

وتطوراته، لذلك ال با من اإلحاطة بكل ماله عالقة أو يتوقع أن يكون له عالقة باحلاث أو مبسريته 

 .وتطوراته

  ذاتيته املوقفية، بل وحىت  إبرا التقرير الصحفي يفسح اجملال بشكل أوسع لتاخل الصحفي وصوال إىل

تعلقه اخلفيف عل  احلاث، غر أن تاخالته هذه ال خترج حبال من األحوال عن أسلوب وضوابط تاخله 

عل  اخلرب، أي من منطلق اختياره للحقائق وكيفية ترتيبه هلا، عل  أن الكم الكبري من احلقائق اليت 

موقفه من احلاث، هكذا فيما لو كان  برا إينطوي عليها التقرير، جتعل الصحايف قادرا أكثر عل  

موضوع التقرير الصحايف ناوة أو اجتماع ما، فإن الصحفي يستطيع استعراض ما دار داخل الناوة أو 

االجتماع، ويظهر الرباهني والرباهني املضادة، واالقرتاحات وأجزاء من الكلمات اجملتمعني أي يظهر جانبا 

 .2هذه الناوة أو ذلك االجتماع من اآلراء واحلقائق اليت طرحت يف

 حضور الصحايف عل  وقوع احلاث أو عل  تطوراته، : تقو  كتابة التقرير الصحايف عل  دعامتني، أّوهلما

الشامل مباتلف مالبسات وظروف وقوعه، فالتقرير الصحفي ما هو إال مبثابة خشهادة  اإلملا : ثانيهما

اصيل وجييب عن كافة األسئلة املطروحة بغية اإلضاءة فيعلم بكافة التف( صحفي)ياىل هبا خشاها عيان 

هلذا فالصحايف ال يستطيع القيا  هبذه املهمة . الشاملة والتحايا للحاث ليضعنا داخله ويف سياق وقوعه

 .وكان قادرا عل  اإلجابة عن كافة األسئلة املتعلقة به. إال إذا كان خشاها عيان عل  احلاث

                                                                                                                                                                                     
 .50طلعت مها ، مرجع سبق ذكره،   : 1
 .858-807الارويب حمما، مرجع سبق ذكره،  : 2
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  لا من فراغ، بل يأيت يف نطاق األحااث العاصفة اليت تعيشها البالد بشكل التقرير الصحايف غالبا ال يو

اخل، وهذه األحااث تفرض عل  املراسل الصحايف أسلوبا يف اختياره لكيفية ... عا  أو األقاليم أو املان

عرض مادته الصحفية، فكلما كان موفقا أكثر من عرض مادته الصحفية، فكلما استقطب عادا أكرب 

 .اء، وأسهم يف بلورة رأي عا  حول قضية حمادةمن القر 

 1: كتابة التقرير الصحافي -ب 

ختتلف طرق كتابة التقرير الصحفي عن طرق كتابة اخلرب الصحفي، فإذا كان اخلرب الصحفي يكتب 

 مث يوضع يف جسم اخلرب... أي أن توضع يف املقامة أهم احلقائق واألحااث واملعلومات ... بطريقة اهلر  املقلوب 

إال أن التقرير الصحفي يكتب بطريقة معاكسة للارب .... املعلومات أو األحااث أو احلقائق األقل أمهية 

أي تضع مقامة التقرير الصحايف ماخل أو مطلع ميها ملوضوع ... فهو يكتب بطريقة اهلر  املعتال... الصحفي 

وهذا املاخل أو التمهيا ال يضم ... ب بعنايةالتقرير بأن يتناول  اوية معينة من  وايا املوضوع خيتارها الكات

خالصة املوضوع أو أهم حقائقه وإمنا يضم فقط مطلع أو ماخل منطقي يتوسل الكاتب به إىل خشرح موضوع 

التقرير، حبيث يضم جسم التقرير التفاصيل والشواها والصور احلية للموضوع ليصل بنا الكاتب يف النهاية إىل 

وهي اليت يكشف فيها نتائج أو خالصة ما توصل إليه، أو يقا  لنا أهم نتيجة أو حقيقة خامتة التقرير الصحايف، 

وصل إليها يف موضوع التقرير، وهذا التسلسل املنطقي يف بناء التقرير الصحايف جيعله خيتلف عن بناء اخلرب 

 : الصحايف يف جانبني هامني

مقامة اخلرب، وجسم اخلرب، فيما : ومها أنه يف حني حيتوي اخلرب الصحايف عل  جزأين فقط،: األول

 .املقامة، وامجسم، واخلامتة: حيتوي التقرير عل  ثالثة أجزاء وهي

إن بناء اخلرب من مقامة وجسم فقط واحتواء من امجسم عل  احلقائق األقل أمهية يتيح لكاتبه أو  :الثاني

ه غري ضروري دون أن خيل ذلك جبوهره، للصحيفة اليت تنشره حذف أي جزء من أجزاء امجسم، ترى الصحيفة بأن

                                                           
 http://shamela.ws/browse.php/book-8651/page-123ـ 1
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يف حني أن بناء التقرير الصحفي من مقامة وجسم وخامتة يقو  عل  تسلسل منطقي جيعل من أجزائه وحاة 

عضوية مرتابطة، ومن مث ليس من السهل حذف أي جزء منها دون أن يتأثر بذلك بناء التقرير نفسه، وأحيانا 

صعوبة فهم هاف التقرير ونتيجته، واهتزا  فكرته األساسية وتسلسله يؤدي حذف أي جزء ولو صغري منه إىل 

 .املنطقي

 : وعل  الرغم من اختالف أنواع التقرير الصحايف، وتعاد جماالته إال أنه حيتوي عل  األجزاء الثالثة التالية

  مقدمة التقرير الصحافي-أوال : 

 : مقامة التقرير الصحايف قا تعتما عل  العناصر التالية

 واقعة ملموسة. 

 موقف معني. 

 صورة منطقية. 

 اوية جاياة ملوضوع غري جايا . 

 : وحتاد قيمة املقامة عل  ضوء االعتبارات التالية 

 .مقارة املقامة عل  دفع القارئ إىل متابعة قراءة بقية التقرير الصحايف وحىت هنايته-8

 ثانيا ـجسم التقرير الصحافي : 

كذلك ... الذي يضم املعلومات والبيانات امجوهرية يف موضوع التقرير جسم التقرير الصحايف هو امجزء 

 .يضم األدلة والشواها أو احلجج املنطقية اليت تاعم املوضوع الذي يتناوله التقرير

 : ومن الضروري أن حير  كاتب التقرير عل  أن يضمن جسم التقرير جانبني هامني مها

 وتطور هذا املسار منذ باايته حىت هنايته... تقريرمسار احلاث أو الواقعة اليت يتناوهلا ال. 
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  الربط بني الوقائع اليت يتضمنها التقرير، وأن يكشف عن العالقات بينها حىت يكشف ما وراءها أو ما

 .يكتنفها من غموض

 خاتمة التقرير الصحفي–ثالثا : 

من هنا تنبع أمهيتها، لذلك ال وهي آخر جزء يف التقرير وأهم ما فيه ألهنا آخر ما تقع عليه عني القارئ و 

 : با أن تتضمن

 .تقييم احملّرر ملوضوع التقرير الصحفي-8

 .عرض للنتائج اليت توصل إليها احملرر خالل حبثه يف موضوع التقرير-4

التعميم حلقائق معينة أو آراء خاصة أو لبعض النتائج اليت حصل عليها احملّرر، مستناا يف ذلك إىل -1

 .ال تقبل امجال أو النقاش أو الشك فيهاوثائق أو حقائق 

 : ومن الضروري أن يراعي كاتب التقرير صفتني هامتني البا من توافرها يف خامتة التقرير الصحفي مها

أن حتر  بقار اإلمكان أن تثري يف ذهن القارئ حوارا حول موضوع التقامي، وأن تافعه إىل التفكري يف -8

 .ان املوضوع يستحق املتابعةاملوضوع ومتابعته فيما بعا إن ك

أن ترتك خامتة التقرير صاى عن موضوع التقرير لاى القارئ، وأن تافعه بعض األحيان إىل اختاذ موقف أو -4

 .تكوين رأي معني جتاه املوضوع أو املشكلة اليت يثريها التقرير الصحفي

ب خامتة التقرير حىت ال يقع وهناك عاة حمظورات جيب أن ينتبه هلا كاتب التقرير الصحايف، وهو يكت 

 : فيها، وأمهها

أن حيذر الوقوع يف براثن اخلامتة اخلطابية اليت ال معىن هلا، وال تضيف خشيئا إىل موضوع التقرير واليت من خشأهنا * أ

 .أن تضعف من تأثري التقرير، وتفسا أي جها قا يبذله احملرر يف كتابة التقرير ومجع مواده
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خطأ عا  االنسجا  بني املعلومات اليت حيتويها جسم التقرير وبني النتائج اليت يصل إليها أن حيذر الوقوع يف * ب

فإن من خشأن ذلك أن يفقا التقرير وضوحه الفكري ويقع يف براثن الغموض الذي يؤدي إىل عا  ... يف اخلامتة 

 .فهم القارئ ملعىن التقرير ومضمونه

ل  تطبيق األسس نظرية الكتابة، وأن يراعي مكونات كل وهنا ال با أن حير  كاتب التقرير الصحفي ع

جزء يف القلب، وحياول أن يستويف مجيع املعلومات املتعلقة باحلاث أو املوضوع، حىت يظهر التقرير مبستوى 

رغبة القارئ يف املعرفة، وتشجيعه عل  متابعة قراءة التقرير  إخشباعاملطلوب وحيقق اهلاف الذي كتب من أجله وهو 

 .ايفالصح

 .الشكل التايل يوضح طريقة كتابة التقرير الصحايف املبىن عل  قالب اهلر  املعتال 
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 : أنواع التقرير الصحافي .11

ال تقتصر التقارير الصحفية عل  نوع واحا فقط، بل تتنوع حسب املوضوع وطريقة تناوهلا ومعامجتها 

التقرير اإلخباري، التقرير احلي، وتقرير عرض : للقضايا املاتلفة، ومن أهم األنواع املستاامة يف صحفنا هي

الشاصيات، باإلضافة إىل ذلك هناك أنواع أخرى من التقارير الصحفية وضعها اخلرباء والباحثون وفقا ملعيار 

 .املادة اليت يعامجها

 

 : التقرير اإلخباري: أوال

 املقامة 
  اوية جاياة -1
صورة منطقية -2  
واقعة ملموسة-3  
موقف معني  -4  

 امجسم 
املعلومات والبيانات امجوهرية  -1  
األدلة والشواهاواحلجج املنطقية -2  
مسار احلاث أو الواقعة وتطورها  -3  

الربط بني الوقائع واملعلومات  -4  

 اخلامتة
التقيييم -1  

عرض النتائج -2  
التعميم -3  

األحكا  املوضوعية  -4  
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األحااث وتطوراهتا بنفس  وهو أبسط أنواع التقرير الصحفي، إذا أن منهجه الكتايب يقو  عل  متابعة

تسلسل وقوعها، مع معامجة ألهم احلقائق فيها، ويكتب هذا التقرير عادة حول األحااث وجمريات األحااث 

وأحيانا أخرى يسم  التقرير املوضوعي، " تقرير املعلومات"، وذلك يسم  يف بعض األحيان 1اليومية التقلياية

 : ف التاليةويقو  هذا النوع من التقرير بأداء الوظائ

واملعلومات امجاياة عن خرب أو حاث ال يستطيع اخلرب الصحفي أن يستوعب كافة  تقامي البيانات .8

 جوانبه وبالتايل ال يوفيه حقه يف النشر

 .إبرا   وايا أو جوانب عاياة عن حاث معروف، حبيث يضيف إىل اخلرب معلومات جاياة .4

و احلاث الذي يتناوله التقرير، واليت من خشأهنا أن توضح تقامي اخللفية التارخيية أو الوثائقية للارب أ .1

 .امجوانب الغامضة أو غري املفهومة يف احلاث

تقامي تقييم موضوعي هلذه البيانات سواء كان ذلك عن طريق األحكا  واالستنتاجات والتعميمات اليت  .2

 .بنفسه هاإليتايل هبا الشاصيات اليت سيشها هبا الكاتب التقرير، أو تلك اليت يتوصل 

 :التقرير الحي-ثانيا

هو التقرير الذي يهتم بوصف األحااث والظروف البيئة والناس صفا حيا، فيرتك للناس التحاث 

ومن مث يهتم برسم صورة متقنة للوقائع أو . 2بأنفسهم وحياول تناول التجارب الذاتية وعكس األفكار واملشاعر

لتقرير يركز عل  سرد البيانات واملعلومات اليت تتعلق باحلاث ولكن خيتلف عنه يف أن ا... األحااث امجارية 

فالتقرير . 3يف حني أن التقرير احلي يركز عل  وصف احلاث نفسه أو الواقعة ذاهتا... والواقعة، وحتليلها وتقييمها 

 :احلي يقو  بأداء الوظائف التالية

 .لذين ارتبطوا بهوصف احلاث والظروف احمليطة به، واملناخ الذي توفيه و الناس ا -8
                                                           

 .874الارويب حمما، مرجع سبق ذكره،  : 1
 .804لطفي ناصف، مرجع سبق ذكره،   2
 .881فاروق أبو يا، مرجع سبق ذكره،   3
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عرض وتسجيل وتطوير التجارب الذاتية سواء جتارب احملرر كاتب التقرير نفسه مع احلاث أو جتارب  -4

األخشاا  الذين ميسهم احلاث أو اللذين هلم عالقة به وهو ما ياع الناس يتكلمون بأنفسهم ويرمسوه 

 .بتعبرياهتم اخلا  صورة احلاث كما وقع أو كما تصوره

األفكار واملشاعر الشاصية لكاتب التقرير أو األخشاا  الذين ياور حوهلم احلاث ويعكس التعبري عن  -1

 .رؤيتهم اخلاصة باحلاث

وكأنه خشارك يف رؤية احلاث مث إن التقرير احلي يقو  عل  ... أن جيعل القارئ يعيش يف احلاث نفسه -2

القضية أو املشكلة جبميع  الرتكيز الشايا يف حني يفتح اجملال أما  التحقيق الصحفي لإلسها  عرض

جوانبها و إخشراك كافة أطرافها ويعرف امجزء األكرب من التقارير احلية تغطي األخبار اخلفيفة، ولكن يف 

الوقت نفسه هناك جانب ال بأس به من التقارير احلية تغطي األخبار الثقيلة، مثل التقارير اليت تغطي 

. ملعارك االنتاابية واملؤمترات السياسية واالحتفاالت القوميةامجلسات الربملانية واالجتماعات احلزبية وا

العروض العسكرية وهو بذلك يكتب يف جماالت عاياة ومتنوعة والتقرير احلي يكتب أيضا بقالب اهلر  

 .املعتال

 :تقرير عرض الشخصيات –ثالثا 

ليت تؤدي دورا بار ا يف هو التقرير الذي يهتم بعرض خشاصية ما من الشاصيات املرتبطة باألحااث، أو ا

ما هو الفرق بني تقرير عرض األخشاا  وبني احلاث :  -وعنائذ يرب  سؤال . 1اجملتمع احمللي أو الاويل

 .الصحفي؟

قا . إن احلايث الصحفي يقم عل  احلوار بني الصحفي وبني خشاصية عامة يف اجملتمع احمللي أو العاملي

ات وحقائق جاياة، أو خشرح وجهات نظر معينة، أو تصوير يستهاف احلصول من خالله عل  أخبار ومعلوم

 .جوانب طريفة أو مسلية يف حياة هذه الشاصية

                                                           
 .807لطفي ناصف، مرجع سبق ذكره،   1
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واحلايث الصحفي قا جيري مع خشاص واحا أو مع عاة أخشاا  كما هو األمر يف االستفتاء 

 .الصحفي، وقا جيري حمرر واحا او عاة حمررين كما هو الشأن يف املؤمتر الصحفي

صحفي الذي يعرض األخشاا  فهو ال يهتم بالارجة األول بإجراء حوار مع الشاصية أما التقرير ال

يهتم بالارجة األوىل بالرسم املتقن ملالح هذه  وإمناموضوع التقرير كما هو الشأن يف احلايث الصحفي، 

 .الشاصية

يأيت يف املرتبة وقا جيري كاتب هذا اللون من التقارير حوارا مع الشاصية موضوع التقرير، ولكن احلوار 

الثالثة يف األمهية، وقا ال يستفيا احملرر من هذه املقابلة يف احلصول عل  أخبار أو أراء أو تصرحيات،  أوالثانية 

وان هذا ال مينع . وإمنا قا يركن استفادته يف أخذ فكرة عن مالح هذه الشاصية وطريقة تفكريها وأسلوب حياهتا

 .تصرحيات هذه الشاصية إذا كان مضموهنا خيا  موضوع التقرير احملرر من االستفادة من أقوال أو

 :الرسالة اإلعالمية

مجعها رسائل يقال رسالة الرسول  1الصحيفة اليت يكتب فيها كال  مرسل"الرسالة يف أصلها اللغوي هي 

          ية لكلمة، أما الناحية االصطالح2ن أي دعوة الناس إىل ما أوح  إليه والرسالة املرسل إىل فرد أو مجاعة

، فهي واسعة وكثرية التناول من قبل الباحثني والاارسني ويف مقامتهم املهتمون مبجال اإلعال ، ألهنا أحا "رسالة"

وهي متثل املكونات األساسية . إىل كل من املرسل، املستقبل، الوسيلة والتأثري إضافة: العناصر األساسية لالتصال

 3".خشانون وويفر"لقانون  اليت تصنع نظا  االتصال وفقا

وبتعبري آخر، فان الرسالة من أهم وسائل االتصال اليت عرفها اإلنسان قبل وبعا ظهور وسائل اإلعال ، 

هي مقطع من اإلخشارات واإلمياءات والعالمات ذات معىن ومغزى " روبرت اسكربي"والرسالة اإلعالمية حسب 
                                                           

ن جزائر، املؤسسة الوطنية 8ط( معجم عريب مارسي الفيايت)طالب القاموس امجايا لل: عل  بن هادية، بلحسن باش، امجيالين حيي 1
 121،  8118للكتاب،

 448، 8111الكويت، دار الكتاب احلايث،.الوجيز اليسر 2
 .85، 8118القاهرة، العريب للنشر والتو يع،( افاق املستقبل وحتايات العصر احلايث)االتصال االعالمي والتنمية :عبا اجمليا خشكري 3
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، وبعبارة أخرى، فان الرسالة اإلعالمية تسري لتحقيق هاف 1"عنيمعني أو هي جمموعة دالالت هلا آثار أو تأثري م

 .معني يتحقق بتحقيق تأثريها عنا املتلقي

الرسالة اإلعالمية بأهنا الركن الثاين يف العملية -حمما مجال الغار-ويف نفس السياق الااليل، عرف

لني والرسالة حمتوى فكري معريف يشمل االتصالية، وتتمثل باملعاين والكلمات اليت يرسلها املصار إىل املستقب

 2.عناصر املعلومات باختالف أخشكاهلا، سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئية

الذي يقول بان الرسالة اإلعالمية حتتوي عل  -طارق سيا أمحا اخلليفي-ويتفق هذا التعريف مع التعريف

ويتم التعبري عن هذه املعاين -املستقبل-ل اىل الطرفعاد من املعاين أو األفكار ينقلها املرسل أو القائم باالتصا

 .3واألفكار من خالل الرمو  اللغوية أو اللفظية أو من خالهلما معا

ويتضح من خالل هذه التعريفات، أن الرسالة اإلعالمية عنصر حموري يف العملية االتصالية، وخيتلف 

ي أو كالمها، وذلك من خالل الوسيلة املستعملة لنقل الشكل الذي يتاذه حمتواها من الكتايب إىل املسموع واملرئ

 .الرسالة

والوضوح أن هذه التعريفات قا ركزت عل  الشكل الذي تتاذه الرسالة اإلعالمية، وأمهلت نوع حمتواها 

 .والسياق الذي تتحاث فيه

أن الرسالة اإلعالمية عبارة عن مضمون أو صيغة -محيا جاعا الايلمي–ويف سياق آخر، يرى 

تاصصة تعرب عن حاث أو فعالية اجتماعية بطريقة واضحة من خالل الصور أو الرمو  أو التمثيل، وهي تسمح م

لنا بالوقوف عل  أحوال وأخبار دول وعالقات وعمليات عن بعا، دون احلاجة إىل القيا  مبالحظة مباخشرة يف 

 .مواقعها

                                                           
1    Robert exaprit : théorie général de l’information et de la communication : édition N=05 

 857،  4000حمما مجال الفار، املعجم اإلعالمي، األردن، دار أسامة املشرق الثقايف،  2
 .481 ، 4005دار املعرفة امجامعية ( عريب-اجنليزي)معجم مصطلحات اإلعال  : طارق سيا أمحا، اخلليفي 3
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انعكاس للواقع املعاش وتصوير األحااث واملضامني االتصالية منتجات فكرية، لكنها يف حقيقة األمر 

 .وتعبري عن خيال معني

وبتعبري آخر فإن هذا التعريف يؤكا عل  أن أي رسالة إعالمية هلا دور حماد تقو  به، وتعمل عل  إيصال 

كما أن الرسالة اإلعالمية تنبع من الواقع االجتماعي وتصب   -من بعيا-املتلقي ألهاافها، حىت بطرق غري مباخشرة

 .ها أيضافي

أن الرسالة كعنصر ثاين يف العملية االتصالية، غالبا ما ترتجم -سامية حمما جابر-ويف نفس الصاد، ترى

 1".أهااف املتصل أو قائم بعملية االتصالية

تؤكا أن الرسالة اإلعالمية مهما كان خشكلها، ال خترج عن نطاق  -سامية حمما جابر–وبتعبري آخر فان 

 .املرسل سواء كان فردا أو مجاعة–لقائم باالتصال األهااف اليت سطرها ا

الرسالة اإلعالمية من ناحية املتلقني هلا حيث ركز عل  مستقبلي  -خشنب أبومجال حمما –وقا تناول 

هي جمموعة األفكار واملفاهيم أو : "بأهنا توجه إليهم، عنا حاجتهم إليها، فقال رأى الرسالة اإلعالمية، و

أو القيم أو االجتاهات اليت يرغب املرسل يف توجيهها ملن هو يف حاجة إليها من األفراد أو املهارات أو املبادئ 

 .2"امجماعات الخشرتاكهم فيها

، فان هذا التعريف، يشري إىل أن األفراد ال يتلقون إىل الرسالة اإلعالمية يف خشكل قيم ومبادئ أخروبتعبري 

م سامية حىت يتغري سلوكه إىل األفضل، ويف نفس الصاد أو فالشباب مثال حباجة اىل تلقي مبادئ وقي. معينة

يقرتن " -حمما مجال الغار–سابقا فان هذا النص اإلعالمي حسب  -سامية مما جابر–السياق اليت حتاثت فيه 

                                                           
 .21،  8110اإلسكنارية، دار املعرفة امجامعية، -سامية حمما جابر االتصال امجماهريي واجملتمع احلايث 1
 .85،   4000مصر دار املعرفة امجامعية، ( املفاهيم، املااخل النظرية، القضايا)نظريات االتصال واإلعال  : مجال حمما ابو خشنب 2



52 
 

 أوعلميا، ويهاف إىل حتقيق غاية إعالمية حمادة  أودائما باهلاف اإلعالمي الذي يكون عادة هافا مطلبيا حماد 

 1"ري عل  الرأي العا  من جهة إحااث انعكاس معني أو خشل انعكاس معنيالتأث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 120   حمما مجال الغار، مرجع سبق ذكره، 1
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II. اللغة اإلعالمية و توصيل الرسالة إلى الرأي العام: 

 :مفهوم الرأي العام .1

الناس وتكاملها خشأن املسائل اليت تأثر يف  أراءعادة للااللة عل  جتميع " الرأي العا "تستاا  عبارة 

 .ا املعىن حيمل يف طياته جمموعة خمتلفة اآلراء، واملعتقاات واآلمال واألحقاداجملتمع وهو هبذ

فالرأي العا  إذا غمض وغري ثابت بل أنه يعا ظاهرة سطحية، مبعىن سرعة التغيري دون مقامات حىت أن 

عا  جيب أن حنلل تعريفات الرأي ال إىلوقبل أن نتطرق " املرأة اللعوب"العامل األمريكي مس  هذه الظاهرة " ايسنك"

 :عناصر هذا املفهو  يف ذاته

 الرأيOPINION:  هو جهة النظر الذي يعرب عنها تعبريا خارجيا ومكشوفا أي أنه يتضمن

 .أو رمو  تسمح لفهم الواقعة املعلن عنها ألفاظاإلعالن عن وجوده بواسطة 

  العامPublic: تشري إىل املعاين التالية: 

  مصلحة عامة"يستاا  يف أن نقول العا  هو ليس باخلا  وهو أن" 

 العا  هو الشيء املشرتك. 

 العا  هو العلين الذي يعرفه امجميع. 

واحلقيقة أن الرأي العا  ميكن أن جيمع الصفات واملعاين الثالثة السابقة، فهو ليس خبا  ألنه ال يقتصر 

 1.نصف بالعالنيةعل  فرد أو مجاعة كما أنه يعرب عن موقف مشرتك ألغلب عناصر اجملتمع وهو ي

يف مقامة كتابه قرارات " كالريا كنج"كما عرفه األستاذ : ولقا تعادت التعارف حول مفهو  الرأي العا 

،أما 2"له احلكم الذي تصل إليه امجماعة يف مسألة ذات وذلك بعا مناقشات عليه مستوفاة"يف الرأي العا  فقال 

                                                           
ن .نارية، دالسيا رمضان جالل الاين عبا اخلالق، عبا احملي حممود صاحل، العالقات العامة واإلعال  اخلامة امجماعية، دار املوفة امجماعية، اإلسك 1

4002-51-   10             
 . 21عبا اللطيف محزة،مرجع سبق ذكره،    2
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ضرورة االتفاق االجتماعي بني أعضاء امجماعة حول مسألة  فان مفهو  الرأي العا  يؤكا عل " ستوتزل"نظرية 

 1.معينة، أما يف حالة كون كل فرد من أفراد امجماعة حيتمل رأيا خمالفا لآلخرين فال يوجا حينذاك رأي عا 

أنه إصالح يستاا  للتعبري عن : فقال" الاميقراطيات احلايثة"يف كتابه " جيمس براس"ويعرفه األستاذ 

 .اء اليت ياين هبا الناس آراء املسائل اليت تؤثر يف مصاحلهم العامة واخلاصةجمموعة اآلر 

يعرفه عل  أنه آراء جمموعة من أفراد الذين يكونون امجمهور واللذين يناقشون املسالة " دافيا ترومان"أما 

 .2ملسألةيف هذا امجمهور وإمنا يتضمن فقط آراء هؤالء املتصلني با األفرادمجيع  أراءوهو ال يتضمن 

أستاذ " إمساعيل عل  سعا"كما حاول املفكرون العرب اإلسها  يف تعريف الرأي العا  فعرَفه الاكتور 

علم االجتماع السياسي جبامعة اإلسكنارية بأنه حصيلة أفكار ومعتقاات وموقف األفراد وامجماعات إ اء خشأن أو 

ثر نسبا أو كلها يف أمور امجماعة اإلنسانية عل  خشؤون متس النسق االجتماعي كأفراد وتنظيمات ونظم واليت تؤ 

 .النطاق احمللي أو الاويل

 :أنواع الرأي العام .2

 .نعرض فيما يلي أهم التقسيمات طبقا لعايا من املعايري اليت تستاا  يف تقسيم الرأي العا 

 :التصنيف طبقا النتشار الرأي العا  ويضم: أوال

 الرأي العام المحلي: 

لسائا عل  مستوى أحا أجزاء اجملتمع السياسي ويف نطاق مصاحل من امجزء يعكس ويقصا به الرأي ا

 .مجيع صفات الرأي العا  القومي ولكن بارجة أكثر نوعية

 الرأي العام القومي: 
                                                           

 .801،   8115،  8للنشر والتو يع والطباعة، كمان ط مجيل أمحا خضر، العالقات العامة، دار املسري  1
 85حمما منري حجاب، مرجع سبق ذكره،   2
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وهو الرأي الذي يرتبط بالوطن أو الاولة الكائن هبا وتشيا إليه السلطة القائمة ويتميز خبصائص أمهها 

 .للمشكالت القومية لتنبؤ ومعامجتهالتجانس، إمكانية ا

 الرأي العام العالمي: 

وهو الرأي السائا بني أغلبية خشعوب العامل يف فرتة معينة قضية أو أكثر حيتمل فيها امجال والنقاش ومتت 

 املصاحل املشرتكة أو القيم اإلنسانية األساسية وهي مسة من مسات اجملتمع الاويل املعاصر ويؤثر تأثريا فعاال يف

 .1توجيه السياسة

 (تقييم الرأي العام وفقا لعنصر الزمني ويضم: ثانيا: )الرأي العام اليومي

وهو عبارة عن رد فعل ملا حياث يوميا ويتغري من يو  إىل آخر حيث يتأثر باحلوادث اليومية وجمريات 

 .ملاتلفةاألمور، وتغذيه بصفة خاصة األحااث السياسية امجارية واملناقشات ووسائل اإلعال  ا

 الرأي العام المؤقت: 

يتألف من رأي عاد كبري من الناس بالنسبة للموضوع فرتة  منية ومكانية معينة ويتغري بتغيري إحاى 

ويصف من الرأي . اخلاصة ذات الربامج احملادة و األهااف املعينة تاملهيآالعوامل و متثله األحزاب السياسية و 

 .بأنه ديناميكي

 الرأي العام الدائم: 

هذا الرأي األكثر رسوخا حيث يرتكز عل  أسس تارخيية وثقافية ودينية وهو ميتا  بأنه أكثر تأثريا واستقرار 

 2.وثباتا عل  مر العصور ويتاذ أخشكال العادات والتقاليا

 

                                                           
 .10، 14صبحي عسيلة، مرجع سبق ذكره،      1
 .18-14حمما منري حجاب، مرجع سبق ذكره،      2
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 : الرأي العام النشيط: ثالثا

لني الذين حتاث من حجم العامة ويف هذه اجملموعة جنا املمث %88وهو جمموعة صغرية قا تصل إىل 

وتضمن إخشراك هذه اجملموعة يف الشؤون السياسية ووسائل رمسية ملشاركة السياسة كاإلسهامات " ليمان"عنهم 

املناقشات : املالية والعنصرية يف التنظيمات وحضور االجتماعات وكذلك مشاركة غري رمسية نشطة جاا مثل

 .العامة

 الرأي العام الواعي: 

من عامة الشعب  %50 إىلتزيا يف حجمها عن اجملموعة النشطة لتضل تقريبا هو جمموعة من األفراد 

هي اليت تكون عاملة مهتمة مبشاكل "إىل أن العامة الواعية " املونا"املشاركني يف العملية االنتاابية وقا ذهب 

 .السياسة اخلارجية

 الرأي العام المنقاد: 

وهو " مجهور الناخبني"السابقتني وغالبا ما يطلق عليها  تتكون هذه اجملموعة من فئة ال تنتهي إىل الفئتني

مجهور كبري غري متمايز نسبيا ميثل ثالث أرباع الشعب يف بعض احلاالت وهو من غري القادرين عل  مواصلة 

االطالع والبحث ومن غري القادرين عل  متابعة األحااث، لذلك ينساق أصحاب هذا ملا يوجهه هلم الرأي العا  

 1.أكثرالقارئ وتؤثر فيهم وسائل اإلعال  بارجة  املثري و

 :التقسيم حسب معيار الحجم: رابعا

 رأي األقلية: 

هو رأي جمموعة من األفراد مل يظفروا هبذه األغلبية ولكن لرأيهم برغم كوهنم أقلية أمهية كربى يف احلياة 

 . جوهالسياسية واالجتماعية حبيث ال ميكن إمهاله أو إنكاره بأي وجهة من الو 
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57 
 

 رأي االئتالف: 

ويقصا به رأي مجلة من األقليات املاتلفة يف اجتاهاهتا واليت اجتمعت لتحقيق هاف معني حتت ظروف 

 .خاصة ويزول بزوال هذه الظروف اخلارجية

 رأي األغلبية: 

وإذا كان حكم األغلبية أمر مرغوب فيه فان ذلك يعين أن ...هو الذي ميثل ما يزيا عل  نصف امجماعة

ن األغلبية هي اليت حتكم وان يكون لاى مجهور الناخبني املعرفة والفهم ما ميكنهم من اختاذ قراراهتم دون أن تكو 

التنسيق واالتفاق بني امجماعات الضاغطة أو عا  قارة امجمهور عل   تكون هذه األغلبية نتاج الاعاية املضللة أو

 1.فهم احلقائق اليت ينبغي أن يكون رأيه عل  أساسها

 :صائص الرأي العامخ .3

 :العا  وهي لرأيحاول الباحثون يف جمال الرأي العا  وضع عاد من اخلصائص الشاملة 

 الشدة"Intensité  ": 

وتتعلق مباى عمق إحساسك بشيء ما فمن املمكن ان تكون لاينا آراء خشان العايا من القضايا ولكن 

بيل املثال جنا بعض الناس يعارضون اإلجهاض قا يكون إحساس قوي أو خشايا جاا بشأن القليل فقط، فعل  س

 .بشاة بينما جنا آخرون يؤياوه بشاة، وذلك بعيا عن الظروف احمليطة أو الكائنة باحلاث

  عدم الثباتAbilityinst: 

تتعلق بالرغبة يف تغيري اآلراء فتجا أن بعض اآلراء اعتمادا عل  املعتقاات السائاة تظل ثابتة أو تكون 

 .جاا أو تكون من احملتمل عا  تغيريها ذات تغيري بطئ

 البروز واألهمية:Salience and importance 

                                                           
 .18حمما منري حجاب مرجع سبق ذكره،    1
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يتم التعامل مع الربو  األمهية عل  أساس أهنما خشيآن متبادالن بالرغم من أهنما قا يكونان متمايزان من 

ون موضوع اهتما  رمبا تكون ناحية املفهو  فيعترب رأي ما بار ا عناما يكون يف بؤرة االنتباه ويعترب هاما عناما يك

اخلاصتان مرتبطتني عرضيا، فهما أعطي وقتا طويال للتفكري يف خشيء ما باا أكثر أمهية وعل  العكس فقا تشغل 

 .األخشياء اليت حتكم عليها عل  أهنا هامة حيزا كبريا من انتباه الفرد

 التيقن :Explored 

اهتم به جتريبيا ونعين هنا ماى ثقة الفرد من رأيه عل  رمبا يكون التيقن الذي يعتنق به رأي ما هو اقل ما 

 .الصواب

 مضمون الرأي العام ومحتواه: 

وهي اخلاصية اليت تتعلق بكمية املعلومات املتوفرة لاى الرأي العا  ونوعيتها عن املوضوع أو قضية أو 

 .1ثارةمشكلة معينة أو ماى قيا  الرأي العا  عل  معرفة حقيقة املوضوعات والقضايا امل

 :تطور الرأي العام .4

ميكننا تعقب االهتما  بالرأي العا  من القرن الرابع عشر قبل امليالد منذ أيا  الفيلسوف اإلغريقي 

فقا كانت الفلسفة لليونان القامية تتعامل مع األخطار والفوائا احملتملة للحكم " سقراط"وأستاذه " أفالطون"

سة الاميقراطية مصور الفلسفة عل  إهنا املوجه الصحيح لألمور الشعيب، وقا سارع أفالطون إىل ذ  السيا

كما نظر للرأي العا  بارجة ضئيلة من االحرتا  لارجة أنه يرى الناس عل  أهنم حشا ضئيل وقا . اإلنسانية

قاد أصبح هناك اهتما  أكرب بالفرد مع قاو  عصر التنوير باعتباره إنسانا قادرا عل  التفكري السليم، وهذا االعت

من يرجع " روسو" امجايا أدى إىل برو  مفهو  اإلرادة العامة اليت جيب متييزها عل  أهنا نوع من آراء العامة ويعترب 
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  مستااما إياها لإلخشارة إىل العادات 8722إليه الفضل يف االستااا  األول لعبارة الرأي العا  ويف عا  

 .االجتماعية وسلوكيات اجملتمع

شر حصلت العامة املثقفة عل  قوهتا السياسية وقوى مركزها وأصبح التبادل احلر يف القرن الثامن ع

للمعلومات والتفكري النقاي املنفتح هو األداة املستاامة باعتباره خشكال تستطيع الطبقة الربجوا ية أن تتحاى 

 .احلكم االستباادي

يا أكثر للرأي العا  وقا ذهب لتظهر دورا أساسيا رمس" ميل وينتا "يف أوائل القرن عشر جاءت أعمال 

هؤالء إىل أن الناس يتصرفون أساسا إلخشباع رغباهتم الرذية إذن فاجملتمع يتكون من أفراد أمهية القصوى ملصاحلهم 

ومنافعهم وبالتايل هناك حاجة لوسيلة التنسيق بني هذه االهتمامات واملصاحل املتفرقة وكان احلل هو احلكم 

 .االنتاابات واالستفتاء العا لألغلبية املؤسس بواسطة 
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 .خصائص الصورة الصحفية و مساهتا

 .أمهية الصورة الصحفية و أثرها يف املتلقي
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I. خصائص الصورة الصحفية وسماتها: 

ليس هناك إمكانية الفصل بني الكلمة والصورة، بني الكال  وأنساق الصور، بني اللغة وبناءات البنيات 

 .تصورية، هذه أيضا حقيقة هبا هنائياالصورية وال

بناء تصويري، تصويري يهاف إىل إعالن ... وعل  هذا األساس، كل نص هو بناء من انساق الصور

بغيت تثبت الذات يف سياق عملية املواجهة اإلنسانية ... ذاته مبا هو جتربة مواجهة منشئة الخشرتاطات الكينونة

هنا الصورة تباو عل  أهنا اللبنة األساسية يف ... طريق حتضري ذلك يف اآلخرالعامة لرتاجيايا الوجود البشري، عن 

 1.املعمار النصي الكبري

عرفت البشرية الصورة منذ آالف السنني، حيث وجات العايا من النقوش واحلفر عل  جاران الكهوف 

ة أو امجاران واحلجر وسواها، اليت كان يأوي إليها اإلنسان، وتطور األمر حىت توصل إىل القلم والفرخشاة والورق

 2:كانت الصور املرسومة ياويا تؤدي إلنسان ذلك الزمان ثالث وظائف أساسية هي)

 .تسجيل مظاهر احلياة وظواهرها .أ 

التعبري عن معاين وأحاسيس مل خيتربها اإلنسان يف واقعه املادي، ولكنه تصورها أو مسع عنها وتأثر هبا من  .ب 

 . خالل الثورات الثقافات

يح معاين الكلمات، والسيما للكلمات امجاياة عل  السامع والقارئ ويتم قراءة الصورة عل  ثالثة توض .ج 

 :مستويات هي 

 

 

                                                           
1

 .22   8115احتاد كتاب العرب : دمشق-عل  املصري)دراسة : يف رحاب فكر األدب 

2
 .82   8117، 8السينما وفنون التلفزيون، القاهرة، الاار املصرية اللبنانية، ط. حممود سامي عطا اهلل 
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 .هو مستوى الكليات وحييط فيه اإلنسان مبحتويات الصورة بشكل عا : المستوى األول -8

وصفات كل جزء  هو مستوى امجزئيات، حياول فيه اإلنسان تبني مالمح أجزاء الصور: المستوى الثاني -4

 .منها

 .وفيه حياول اإلنسان تغيري الصورة وتأويلها: المستوى الثالث -1

الثقافة اليت تتوسل لغة جاياة مها لغة الصورة وأجباية "لقا عرف مصطف  حجا ي ثقافة الصورة بأهنا 

قامها حمطات كربيات وثقافة الصورة اليت ت. احلواس، مما يكاد يشكل قطيعة فعلية مع الثقافة املكتوبة وعقالنيتها

 1".الشركات اإلعالمية اخلاصة حتولت الثقافة إىل مشروع رحبي أساسا

ثقافة اخشهارية إعالمية مسعية بصرية تصنع الذوق "بينما يعرف حمما امجابري ثقافة الصورة بأهنا 

واجملتمع، وتشيا رؤية خاصة لإلنسان -الاعاية االنتاابية-والرأي السياسي-االخشهار التجاري-االستهالكي

اهنا تسع  اىل تسطيح الوعي ... والتاريخ، اهنا ثقافة االخرتاق، اليت تقامها العوملة بايال من الصراع االيايولوجي

 2".هباف تكريس نوع معني من االستهالك، لنوع معني من املعارف والسلع والبضائع

مني وأخشكال متنوعة ذات تأثري عميق إن ثقافة الصورة اليو  من خالل القنوات الفضائية واليت تثبتها مبضا

يف كافة االجتاهات عل  امجمهور املتلقي فهي تستفيا من التطور اهلائل الذي حصل وحيصل باستمرار بوسائل 

 .التقنية ولكن لألسف هذا التأثري ليس دائما اجيابيا
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 .85،    4، العاد8115ريب، بريوت حمما عابا امجابرين العوملة واهلوية الثقافية ، جملة املستقبل الع 

2
 .84،  .8115حصار الثقافة بني القنوات الفضائية والاعوة االصولية، بريوت، املركز الثقايف العريب  
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أداة فكرية تعرب  فالصورة والكلمة واملعلومة أصبحت خشكال ومضمونا من خالل القنوات الفضائية أهم

إن لغة الصورة من العناصر املرتبطة . القارات والاول وتشكل تأثريا عل  الرأي العا  وعل  الثقافات األخرى

وما جيعل التلفزيون متميزا عن أخشكال "بالفكر اإلنساين وتؤثر عل  اإلنسان وأسلوبه يف احلوار والتعامل والسلوك 

،أي قابليته عل  استااا  الصورة والصوت، والتقطيع، واملؤثرات الصوتية، االتصال املعروفة هو خشاصية الرتكيبة

فالتلفزيون له القارة عل  البث مباخشرة ملاليني املشاهاين والتغيري الفين للحاث حلظة وقوعه هذه القارة تقرر 

 1".عاملي الزمان واملكان احلقيقيني عل  خشاخشة التلفزيون

 :ماهية الصورة الصحفية .1

رة الصحفية من العناصر املهمة والرئيسية اليت تساعا عل  انتباه القارئ للغة الصحفي فالصورة تعترب الصو 

وقا صارت  2الفوتوغرافية وسيلة لغة عاملية لتنقل املعلومات ميكن ألي فرد مهما كانت ثقافته أو لغته أن يفهمها،

التقا  التكنولوجي احلاصل يف وسائل  الصورة الصحفية اليو  حتتل مكانة مميزة يف الصحافة املكتوبة يف ظل

االتصال مما جيعلها مادة إعالمية ال ميكن استغناء عنها، وهذا انطالقا من الاور الكبري الذي تلعبه يف حتسني 

خشكل الصحف وتوضيح حمتواه، وعليه فقا تزايا اهتما  امجمهور بالصورة الصحفية خالل الفرتة األخرية تزايا 

ها بشكل مكثف من يف اجملاالت والصحف، حيث وجا القارئ نفسه أما  كم هائل من ملحوظا نتيجة استااام

الصور املتنوعة لارجة انه صار ال يستطيع االقتناع مبجرد وصف لفظي حلاث معني وإمنا يود اختصار تفاصيله من 

 .يا معاملهخالل الصورة الصحفية هلذا احلاث والصورة بصفة عامة هي مصطلح واسع يصعب اإلحاطة به وحتا

 :تعريف الصورة وأنواعها .2

                                                           
1

 .21،  8175بوروفسكي، الصحافة التلفزيون، ترمجة ابتسا  علوان، بغااد، و ارة الثقافة والفنون .أ-بورتكسي.أ 

2
 .818، 4001، القاهرة، 8لكتابة الصحفية والعمليات االدراكية لاى القارئ، طأسامة عبا الرحيم، فنون ا 



64 
 

، "إعادة اإلنتاج"، "النسخ"، "التشابه: "، وهي يف اجملال السيكولوجي مرتادفة مع"حماكاة"الصور تعين 

 ".األمر وصفته"، "هيئة الفعل"ويف العربية تعين 

امل املعرفة، ع"، سلسلة "عصر الصورة"حصرها الاكتور خشاكر عبا احلميا يف كتابه )للصور أنواع متعادة 

بوصفها تعبريا عن التمثيل الفعلي "، وهي صورة امللموسة للعيان، والصورة "الصورة البصرية(: " 4008الكويت، 

للاربة احلسية، حيث يشكل الوعي بالصورة، والصورة الذهنية وهي ليست خزفية أو مماثلة للصورة احلسية، بل 

مثل صورة الشعب الصيين ومالحمه، ... أو األفراد أو الشعوب درجة أعل ، مث الصورة اليت تشري إىل املؤسسات 

اليت تشكل عنا حاسة اإلبصار بعا منبه حسي " الصورة الالحقة"كما أن هناك ". عناصر احللم والتايل"وصور 

عل  العني، أما الصورة االرتسامية فهي نوع من الصور الشبيهة باإلدراك، مث صورة الذاكرة اليت تعا نوعا من 

 .تفكري املألوف لنا يف عمليات التفكريال

نظرا لاورها  . أما الصورة الرقمية املولاة بالكمبيوتر فقا أدت إىل حتوالت جذرية يف الثقافة اإلنسانية

إن فقات : كمعلومة، مع سهولة احلصول عليها والتعامل معها، مث ختزينها وإنزاهلا من خشواها تلك املتغريات

فرياة ووحياة، وفقات الصور الضوئية اليت يف املقابل لعبت الصور الرقمية دورها يف الصور الزيتية كوهنا صور 

... االحتفاظ بوظائف الصورة التقلياية واملتاحة سلفا، مع دورها املعلم لكوهنا ذات خشكل معلومايت حمملة هبا 

أن ثرويت بسبب : "قالحني سأله أحاهم عن ثروته اليت تتعاظم ف" بل جيتس"تلك املعلوماتية اليت اعتربها 

، مصطلح قال به "الواقع االفرتاضي"املعلومات املتاحة يف خشبكة االنرتنيت وليس بسبب التقنية ذاهتا، وصور  

، حيث يشعر مستاا  الكمبيوتر أهنم يعايشون العوامل اليت يقو  الكمبيوتر بتالياها بالصورة "جاردن النري"

 1.ظمة اخلاصة بالكمبيوتروالصوت، واللون، واخلط، وغريها من األن
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 .4007الصورة والواقع االفرتاضي، مقا  إىل جامعة فيالديلفيا، األردن، عمان، " األدب يف عصر الصورة اإللكرتونية"السيا جنم، حبث بعنوان،  
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 : ونشري إىل أن ما يهمنا هو الصورة الصحافية

متثل الصورة املسماة بالثابتة جماال أقل حتايا من الصورة املتحركة رغم قامها والتسمية  :الصورة الصحفية

صبح بسمة مميزة إال املعطاة هلا معتماة أساسا من تعارضها مع نظريهتا املتحركة، وهذا يعين أن ثبوت الصورة ال ي

الالفتة اإلخشهارية، الكاريكاتري، اللوحة الفنية، الصورة : إذا كانت هناك يف املقابل حركة، والصورة الثابتة أربع أنواع

 .الفوتوغرافية

 ولقا عرفت منذ ور غابرة فعناما نتأمل الكثري من اآلثار واملقابر جنا بأنه يعلوها : الالفتة اإلشهارية

الذي خشيا له ذلك صاحب القرب أو الغرض  ويذية أو تعريفية، تبني اسم ذلك األثر، أوالفتات إما تع

 .املبىن أو أعات له تلك احلجرة أو الضريح

لتصف معركة من املعارك أو تسرد  أو ،وأخرى دون عليها بعض األوامر امللكية أو التشريعات والقوانني

وأيضا الفرعونية أو  ،لسبئية واحلمريية يف جنوب امجزيرة العربيةنتائجها كما هو واضح يف العايا من نقوش املسنا ا

  .البابلية وغريها

ال نعرف حتاياا مىت باأت  ،مث بعا عاة عصور ظهرت الفتات أخرى ذات طابع إعالين أو جتاري

مث تطورت مع مرور السنني حىت أضحت عل  ذلك الشكل الذي  ،ولكنها حتما قا ظهرت منذ وقت طويل

 . ليه إىل هناية القرن السادس عشر امليالدياستقرت ع

ومع القفزة .. فمع دخولنا للعصر الصناعي احلايث  –وإذا كان تطور هذه الالفتات كان بطيئا جاا 

ومع هذا التسارع الشايا  ،فقا قفزت أيضا الصناعة اإلعالنية إىل درجة مذهلة –العلمية والتكنولوجية اهلائلة 

وما يتوفر يف كل حقبة من  ،قا مرت صناعة اإلعالن بعاة مراحل تبعا لكل فرتة  منيةخالل القرنني املاضيني ف

 .أدوات ومبتكرات
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 وسوف نباأ من بااية العصر احلايث يف تتبع املراحل اليت مرت هبا الالفتات اإلعالنية وعوامل تطورها

وهو الوقت الذي باأت  ،يالديوالعصر احلايث يباأ كما يرى بعض املؤرخني من منتصف القرن السابع عشر امل

تظهر فيه أقوى االكتشافات واالخرتاعات العلمية اليت كانت القاعاة األساس النطالقة عجلة التطور والرقي يف 

وعل  هذا فسوف نباأ من هذا  ،واليت نرى نتائجها اليو  بكل وضوح يف كل أصقاع العامل ،خمتلف مناحي احلياة

تبعا ملا حتتويه كل مرحلة من  ،ونقسم هذه الفرتة إىل عاة مراحل ،تات اإلعالنيةالتاريخ للحايث عن تطور الالف

أو من حيث تطور صناعة اإلعالن  ،سواء من حيث التطور الشامل مبحيط جمال الاعاية واإلعالن ،خصائص

 .نفسه

 اإلعالن فن قاعدة تأسيس بداية : األولى المرحلة 

فلعل هذه النهضة  ،(الثورة الصناعية ) ومع ما يطلق عليه , ث وباأت هذه املرحلة مع بااية العصر احلاي

القوية اليت انطلقت يف كل اجملاالت قا فرضت عل  اجملتمع الصناعي والتجاري ابتكار وسائل جاياة للرتويج 

  .(صناعة اإلعالن ) فكانت هذه السبل والنوافذ هي النواة ملا يعرف اآلن ب  ،الاعائي للسلع والصناعات

وكانت ذات ، كانت بسيطة جاا( الالفتات ) أن الوسائل اإلعالنية يف ذلك الزمن وخصوصا غري 

 . أو الكتابات عل  الصاج, وغالبيتها من اخلشب احملفور أو اجملسم , أحجا  صغرية 

وكان املؤسرين يتفاخرون هبا ويتفننون يف كتابتها وعمل  ،غري أهنا كانت أنيقة جاا يف كثري من األحيان

ولذا فنحن نالحظ بأن  ،(املوضة ) طارات امجميلة واملزخرفة هلا، ولعل هذا التفنن قا أصبح أخشبه ما يكون بـ اإل

الالفتات وغريها من املاطوطات كانت إىل منتصف القرن التاسع عشر تعلوها مسحة واضحة من الفاامة 

مثل الكتب  ،إمنا امتا لكل سبل اإلعال وبالطبع فهذا مل يكن مقتصرا عل  الالفتات اإلعالنية فقط و  ،واألناقة

 .والتحف والاروع وغري ذلك ،والصحف
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 االكريليك عصر" : الثانية المرحلةacrylic   :" 

بعا اخرتاع الكهرباء بعا سلسلة طويلة من التجارب اليت خشارك فيها عاة من العلماء منذ منتصف القرن 

وأعطت ملاتلف  ،ذا االخرتاع فائاة عظيمة للبشريةكان هل  –السابع عشر إىل منتصف القرن الثامن عشر 

ولذا فقا باأت مع هذه املرحلة ما يعرف  ،(صناعة اإلعالن ) الصناعات دفعة قوية إىل األما  ومن بينها 

اليت دخلت يف ( االكريليك )وأيضا مبادة ،وهي ثالثة أنواع ارتبطت ارتباطا وثيقا بالكهرباء ،بالالفتات الكهربائية

 :ولذا ظهرت عاة أمناط لالفتات مثل, إلعالن مث سامهت بقوة يف تقامهجمال ا

وهي الفتات يسلط عليها الضوء من اخلارج ليتمكن املارة من قراءة حمتوياهتا  :الالفتات المضاءة خارجيا -أ 

  .ليال

 وهي الفتات ذات مصابيح داخلية يضاء وجهها األمامي كامل :الالفتات المضاءة داخليا -ب 

وهي الفتات ذات أحرف جموفة داخلها مصابيح كهربائية جتعل كل حرف من  :مضاءة كتابةالالفتات ال -ج 

 حروفها مضاء عل  حاة

 النيون عصر" : الثالثة المرحلة neon :" 

 ذات وهي ،طرف يف منها قطبني كل  ،أقطاب أربعة ذات الشكل مستطيلة مصابيح عن عبارة النيون

 . القطبني ذات الاائرية املصابيح لمث مصفر وليس الزرقة إىل مائل ابيض ضوء

إضافة إىل  ،ومن ابر  مميزاهتا بأهنا أطول عمرا وال تسان ،وهذه املصابيح تأيت عادة مع مكثف طاقة

  .ولذا فقا كانت أكثر مالئمة جملال الاعاية اإلعالن. ضوئها الصايف

ا  يف الالفتات اإلعالنية يف ذا كان النوع البسيط منها املارتع يف باايات ظهور الكهرباء قا استاإو 

يطورا هذه املصابيح وأن جيعلوها تتالء  مع متطلبات ورش  إنفقا استطاع املارتعني بعا  من  مرحلتها الثانية
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ومن هنا كانت االنطالقة األقوى لصناعة اإلعالن ووضعت اللبنة األوىل لعصر جايا نستطيع  ،واإلعالنالاعاية 

 (.عصر النيون ) تسميته ب 

 

 االلكترونية الطباعة ثورة : الرابعة لمرحلةا: 

مل مير وقت طويل عل  ظهور الفليكس فيس إال وباأ بزوغ عصر جايا يف عامل الاعاية واإلعالن، وهو 

فمع إطاللة هذا القرن تطورت تقنية الطباعة . عصر الثورة الطباعية، والذي باأ مع انطالقة القرن احلادي والعشرين

 .ال الاعاية واإلعالن نصيب األسا منهابشكل مذهل، كان جمل

مث حتولت  ،ولذا فقا أصبحت عملية صنع الفتة جتارية أو إعالنية ال تستغرق إال قليل من الوقت وامجها

وهكذا ظهرت عاة خشركات ومعامل  ،إىل صناعية باال من كوهنا فيما مض  فنية حتتاج إىل مهارة وخربة عالية

، وأصبح بإمكان أي خشاص صنع الفتة بكل (الرسم )و( اخلط ) الفن وخاصة لصنع الالفتات ال عالقة هلم ب

يسر حىت لو كانت العبارات املاونة هبا بلغة ال يتقنها، وظهرت طابعات ضامة تطبع أي صورة أو خشكل أراده 

 .وبأي مقاس خشاء, العميل 

سريع عل  احلاسوب مث  وبالتايل رخصت أسعار الالفتات اإلعالنية إىل حا كبري، فكل خشيء يتم بتصميم

 .خيرج العمل بعا وقت يسري بضغطة  ر من خالل الطابعة

 اللوحة الفنية : 

هي كل مساحة مسطحة رمست فيها يا الفنان خطوطاً وأخشكااًل  -اصطالحاً -اللوحة الفنية التشكيلية 

تتحاث مع املتذوقني بلغة العيون . وسكبت فيها روحه وعواطفه ألواناً وضمّنها عقله قيماً وأفكاراً وأهاافاً 

فهي نتاج عمل عقلي وعاطفي مشرتك . نةمرتمجة هلم أحاسيس الفنان ومشاعره ورؤاه يف فرتة  منية معي. واألبصار

فهي ليست نتاج عمل عاطفي حبت، وال . كل منهما حمّرض لآلخر ومكمل له يف حركة كروية دؤوبة. ومتماسك

. واحلضارة ال تقو  بالعاطفة وحاها، وال بالعقل وحاه. ألن الفن عصارة عمل حضاري.. نتاج عمل عقالين حبت
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مقومات اللوحة لكل لوحة فنية تشكيلية أيّاً كان .يف بوتقة اإلنسان املباع اخلاّلق  معاً  االثننيبل هي نتاج انصهار 

 .انتماؤها املارسي،، خشكل ومضمون

 

  :الشكل في اللوحة الفنية التشكيلية: أوال 

 :هي،يتكون الشكل يف أي لوحة تشكيلية من جمموعة مفردات وعناصر متكاملة ومرتابطة

 .ا  حياد خشكلها اخلارجي أبعادهامساحة فارغة حماطة بإطار ع - أ

 . جمموعة اخلطوط املتعانقة واملتشابكة واملتقاطعة املرسومة يف هذا الفراغ - ب

 . جمموعة األخشكال والتكوينات اليت ختلقها هذه اخلطوط والفراغات احمليطة هبا - ت

فنية هذه بشكل عا  عناصر الشكل يف اللوحة ال. جمموعة األلوان املفروخشة عل  سطح هذا الفراغ - ث

ما عاا بعض األعمال اليت حاول بعض الفنانني إضافة . التشكيلية أيّاً كانت املارسة اليت تنتمي إليها

مواد جاياة عليها مأخوذة من الورق أو القماش أو سطوح جذوع بعض األخشجار أو النباتات اجملففة 

للصق ولصقها عل  سطح اللوحة وهي ما تسم  بطريقة القص وا. أو احلشرات املصربة

توظيفها مبا خيا  مضمون  وإتقانيعترب اختيار هذه العناصر بشكل دقيق وماروس وواع (..الكواّلج)

 .اللوحة، أهم ركيزة يف بناء اللوحة الفنية التشكيلية وخلقها

وكلما أدرك املتذوق . ألن لكل عنصر من هذه العناصر املتقامة وظيفته امجمالية والتعبريية والعلمية والرمزية

 .أو تبّاى له قبحها ورداءهتا واحنطاط مستواها. ك واستوعبه وتشرّبه تبّات له مجاليات هذه اللوحة وروعتهاذل

فمنها . لكل لوحة نسبها وأبعادها وخشكلها اخلارجي العا : املساحة الفارغة والشكل اخلارجي العا  -أ 

هذه األخشكال املوضوع الذي  املستطيلة واملربعة واملستايرة، ومنها الكبرية والصغرية، ولكل خشكل من

وعل  سبيل املثال،، إن اللوحات اليت تعرّب عن الطبيعة اخللوية البحرية ختتلف . يناسبه ويتالء  معه

نسبها وأبعادها عن اللوحات اليت متثل الطبيعة الصامتة أو تلك اليت تعرّب عن الصور الشاصية 
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وكلما استشعر املتذوق االنسجا  التا  والتوافق بني . أو تلك اليت تعرّب عن املالحم والبطولة( البورتريه)

املفردات والصيغ املرسومة داخل هذا الفراغ واملساحة اإلمجالية هلذا الفراغ، خشعر باملتعة واأللفة ملا 

والعكس صحيح،، وهذا يتطلب التاريب املستمر للعني باعتبارها احلاّسة اليت نرتشف . يشاها

: التذوق، وعل  سبيل املثال أيضاً  سعياً لالرتقاء بعملية. لألخشكال املرئية بواسطتها املالمح امجمالية

يستطيع املشاها الذّواقة أن حيكم من النظرة األوىل عل  أثاث غرفة بأنه غري منسجم مع مساحة هذه 

يف حني ينبهر مشاها آخر بفاامة هذا األثاث  -رغم فاامة هذا األثاث ومجاله-الغرفة وفراغها 

دون أن يفطن إىل عا  انسجامه مع مساحة الغرفة وفراغها الفتقار هذا املشاها إىل العني ومجاله 

 . املارّبة وحس التذوق العا 

لكل خط من اخلطوط دالالته : جمموعة اخلطوط املتعانقة واملتقاطعة واملتوا ية املرسومة داخل هذا الفراغ -ب 

بينما يوحي . ر يوحي باحلّاة والصرامة والقسوة والشاةفاخلط املنكس: وإحياءاته وقيمه امجمالية والتعبريية

واخلط املستقيم يوحي بالرسوخ والثبات واالستقرار . اخلط املنحين بالليونة والطراوة والوداعة واملرونة

وكلما أدركا ملتذوق . بينما يوحي اخلط احللزوين باحلركة واالنعتاق واالتساع والتسامي واحلرية. واالستقامة

الالت واإلحياءات والقيم امجمالية والتعبريية لتلك اخلطوط كان أكثر قرباً من اللوحة وأكثر قارة هذه الا

وعل  سبيل املثال،، تباو الزهور أكثر مجاالً وفتنة عناما نؤطرها باخلطوط اللينة . عل  الاخول إىل عواملها

واملشاها الذّواقة هو . نكسرةبينما تباو الصاور أكثر صالبة وقسوة وخشاة عناما حنيطها باخلطوط امل

الذي حياول التحاور مع مفردات اللوحة وعناصرها ويالحظ ماى االنسجا  والتوافق بني خطوطها 

 . ليصل إىل حالة من حاالت النشوة واالنبهار-وأخشكاهلا وألواهنا وموضوعها 

حياول كل فنان تشكيلي : جمموعة األخشكال والتكوينات اليت ختلقها هذه اخلطوط والفراغات احمليطة هبا -ج 

أن يوظف اخلطوط والفراغات احمليطة هبا ليالق منها أخشكااًل هناسية أو نباتية أو حيوانية أو آدمية أو 

ليصل بالنتيجة إىل جمموعة من . طبيعية أو جترياية أو مزجياً من بعض هذا وذاك، أو من كل هذا وذاك
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اللوحة وكل فنان تشكيلي مهما كان انتماؤه املارسي حياول التكوينات املعمارية والبنائية املو عة يف أرجاء 

فال تكون كثيفة . جاهااً احملافظة عل  التوا ن يف تو يع هذه التكوينات املعمارية والبنائية يف أرجاء اللوحة

 وال يبعثرها يف أرجاء اللوحة كيفما. جااً يف  اوية من  وايا اللوحة، بينما ختلو بقية أرجاء اللوحة منها

بل حياول أيضاً الربطبني هذه التكوينات املعمارية بشكل فين وماروس لتباو لعني املشاها كتلة . اتفق

خيلق من هذا التو يع نوعاً من أنواع اإليقاع احلركي الذي يأسر  كما حياول أن. واحاة يشا بعضها بعضاً 

. طرق إليها السأ  واملللدون أن يت. وخشوق ونشوة عني املشاها وجيعلها تنتقل من خشكل آلخر بلهفة

املتذوق املتابع لتطّور الفنون .وسحره الذي يفقا العمل الفين هبجته. مبتعااً ما أمكن عن التناظر والتماثل

حبّسه السليم وعينه  امجميلة عرب مسريهتا الطويلة وما طرأ عليها من إضافات وإبااعات، وقفزات يستطيع

وارتشافها  لتعبريية والفكرية اليت حاول الفنان جتسياها يف اللوحةاملارّبة، إدراك املضامني امجمالية وا

إدراك عبقرية العا ف  -صاحب األذن املارّبة-وعل  سبيل املثال، يستطيع املستمع الذّواقة . وتذّوقها

املباع وهو ينتقل منغم إىل نغم، ومن مقا  إىل آخر بسالمة وعذوبة وبراعة منتشياً معه حملقاً يف عوامل 

وكما أننا نستطيع تاريب .املستمع جييا العزف أو قراءة النوتة املوسيقية حىت ولو مل يكن هذا. وسيق امل

املعقاة واملتااخلة  األذن عل  السماع واالرتقاء هبا من النغم البسيط ذي الرمت الواحا إىل األنغا  واألحلان

اللوحات  قة تاريب عينه عل  مشاهاةكذلك يستطيع املشاها الذّوا. وصوالً إىل السوناتة والسمفونية

 عن طريق املواظبة عل  حضور املعارض -إن وجات-احلايثة واكتشاف مواضع امجمال واإلبااع فيها 

 .االحتكاك املستمر بالفنانني وحماورهتم واالطالع عل  امجايا يف عامل الكتب الفنية و الفنية التشيكلية

عامل غين، ساحر، واسع، فسيح األرجاء، ثّري : األلوان:لفراغجمموعة األلوان املفروخشة عل  سطح هذا ا  -د 

الاالالت،،، عظيم القارة التعبريية منها املنسجم املتناغم،ومنها املتنافر املتباين،، منها احلار، ومنها 

ولكل منها رمزه وداللته وقوته .منها ذو الشاصية القوية الطاغية، ومنها احليادي اهلادئ الوادع.. البارد

العنف والا  واحلرارة  و واألمحر رمز الثورة. رمز النقاء والطهر والعفاف والرباءة: تعبريية،، فاألبيضال
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املرض والكراهية  رمز: واألصفر. واألخضر رمز اخلصب والغىن واألمل والسعادة. والعواطف امجّياخشة

ولذا فقا انبهر . في باختفائهوالضوء هو مصار األلوان،، توجا بوجوده وختت.إخل... واحلقا والنبل والنور

نيوتن حول حتليل ضوء الشمس واكتشاف  إسحاقانتشار نظرية العامل  االنطباعيون بالضوء خاصة بعا

لارجة أن رّوادهم صاغوا معظم أعماهلم الفنية عل  خشكل  ألوان الطيف، وبلغ عشقهم له حّااً كبرياً 

إلعجاب بالضوء بعضهم عل  تصوير املوضوع ا وحاا. رعشات ضوئية لونية متناثرة يف أرجاء اللوحة

الرعشات اللونية والضوئية بني فرتة  الواحا عاة مرات ويف فرتات خمتلفة من النهار، إلظهار اختالف

واإلنسان مذ وجا عل  سطح هذا .وأخرى وماى تأثريها عل  أحاسيس الفنان ومشاعره وعواطفه ورؤاه

هبها، مث تطور فأخذ  لذا كان يلجأ إىل تزيني وجهه وجساو . الكوكب مفتون باأللوان تسحره وتستهويه

وما الت نساء هذا العصر يلجأن إىل مساحيق األلوان .يزيّن مالبسه وأسلحته وأثاث منزله ومنزله هبا

وال نكاد نرى . إضفاء امجمال والفتنة عليهن لتبايل ألوان بشراهتن وخشعورهن وأظفارهن ومالبسهن بقصا

األكرب يف بناء اللوحة الفنية  خيلو من عنصر اللون، ولذا فإن لعنصر اللون الاور خشيئاً يف هذا العامل

عل  بصر املشاها  التشكيلية ملا حيمله من خشحنات نفسية وقيم مجالية وقارة تعبريية ورمزية وتأثري مباخشر

جايا  فسه بكلواملتلقي الذّواقة حيتاج إىل تاريب عينيه عل  كل ذلك وتثقيف ن. املتلقي ونفسه ووجاانه

. ومن الناس َمن يعتقا أن هناك ألواناً مجيلة وأخرى غري مجيلة.. حول األلوان وما تتضمنه من قيم

وكلها تباو غري . ذلك، فكل األلوان مجيلة وممتعة عناما توضع يف األماكن املناسبة هلا واحلقيقة خبالف

ود مجيل جااً عل  العباءة السوداء والشعر اللون األس: وعل  سبيل املثال.مجيلة عناما توضع يف غري ذلك

أو نطلي . عناما نطلي داخل غرفة امجلوس باللون األسود األسود والعينني احلوراوين، ولكنه قبيح جااً 

. من عتمته وكآبته بألوان أخرى أكثر  هواً  دون أن حنّرك هذا اللون وخنفف. مبىن كامال باللون األسود

أن يرتقي بذوقه صعوداً حىت يصل  املتاحف ومعارض الفنون امجميلة يستطيعواملشاها املواظب عل   يارة 

 .إىل حالة من حاالت النشوة واملتعة يف ارتشاف األلوان وتذّوقها
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  الصورة الفوتوغرافيةPhotography : 

وتعين الضوء، النور  photoهي كلمة مشتقة من كلمة يونانية األصل، وهي مكونة من قسمني 

 .1 الرسم وهي انعكاس موضوع عل  الورق كي يكون نساة طبق األصل ولكن مصغرةتعين graphiteو

 تعين الكتابة بالضوء، وبالتايل فإن الصورة الفوتوغرافية ما" غرفوس"تعين الضوء بينما " فوتوس"أي تعين 

،  8580ماي  01، واستعملت هذه الكلمة أول مرة بتاريخ 2هي إال تسجيل صويت للواقع عل  سطح حساس

 .3، حبيث مت احلصول عل  صورة هلا صفة الاوا  والثبات" NIE PCE"عل  اللسان الكيميائي 

 : أنواع الصورة الصحافية .3

هذا النوع من الصورة حيمل قيمة خربية أكثر منها مجالية أي فنية ألهنا : الصورة الصحافية اإلخبارية

سح اجملال للقارئ كي يتعرف عن قرب عل  تلك تعتما عل  الواقع، ألن مرجعيتها من الزمان و املكان، ويف

 . 4األحااث أو يرضي فضوله عن معرفة التفاصيل والتفاسري

كانت يف بااية األمر خاصة بأعمال الفنانني والرّسامني قبل ظهور   :الصورة ذات الطابع الفني الجمالي

ومن صفات هذا النوع من . يف الصحف التصوير الفوتوغرايف، لكن بعاها احتلت الصورة الفوتوغرافية الفنية حيزا

الصور؛ احتوائها عل  عنصرين اخلرب واإلثارة، وإمنا تكون عرض إلبااع املصور الفنان الذي محل آلة التصوير، 

وذهب يتصّيا اللقطات من الطبيعة، أو املشاها من الشارع وهتاف إىل إضفاء بعا فين وإعطاء حركية للصورة 

 5ورة ملّونةوحتييها خاصة إذا كانت الص

                                                           
 .88،  08بريوت، دار رتب امجامعة، ججورج مايك سامل، موسوعة السينما املصورة يف العامل، : 1
 .55،  8177، 08حممود سامي عطا اهلل، السينما وفنون التلفزيون، القاهرة، الاار املصرية اللبنانية، ط:2
 .857،  4000حمما مجال الفار، املعجم اإلعالمي، األردن، دار أسامة املشرق الثقايف، : 3
 .41،  8150، القاهرة، دار املعرفة، 08طعبا امجبار حممود علي، التصوير الصحفي، : 4
 .40،40    ، عبا امجبار حممود علي، مرجع سبق ذكره:5
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يعترب اإلخشهار حسب معجم املصطلحات اإلعالمية يف كونه النشر بالوسائل  :الصور إلعالن أو إشهار

املاتلفة للفت نظر امجمهور عل  جذب االنتباه، وإثارة االهتما ، خلق الرغبة وإقناع الفرد يقول أخصائيو اإلعال  

نتباه أكثر مما جتذبه صور األخشياء األخرى، وأن أن الصورة تعادل ألف مقال وإن صورة األخشاا  جتذب اال

الصورة املوجودة يف اإلعالن تكون أكثر جذبا لعني القارئ، حني تكون ملونة أكثر مما لو كانت بلون واحا، هلذا 

 .1فإن حصيلة اإلعالن امللون أكثر من حصيلة اإلعالن بلونني األبيض واألسود

 :خصائص الصورة الصحفية وسماتها .4

ية البا من اإلخشارة إىل أن للصورة مميزات وخوا  جتعلها عل  قار من األمهية، ال ميكن إغفاله، باا

فالصورة قادرة عل  توصيل الناجح بتأثري أكرب من تأثري الكلمة، وهو ما يستاا  يف الاعاية عموما، ويف حلروب 

 .واالتصال امجماهريي اإلعال النفسية، ويف 

 رة املفعمة واحلركة، وبالتايل فهي متثل صورة حقيقية ألن الصحافة تعكس وتشري إليه الصو : الحيوية

بشكل عا  أوجه النشاط اإلنساين، والصورة اليت تعج باحلركة يشعر القارئ بالركود، وهلذا حير  املصور 

 عل  التقاط صورا من  وايا غري تقلياية تعكس تفاعل املصّور مع احلاث سعيا لتمرير فكرة معينة لتصوير

 .املصّور

 يقصا هبا املصور الفجائية، غري متوقعة من طرف أخشاا ، حيث تلتقط يف اللحظة اليت : التلقائية

تكون فيها أنظار األخشاا  تتجه حنو عاسة الكامريا ال تصبوا عليها هذا ما يضفي عليها احلركية 

رتف الذي خيتار الوقت واالنفعالية، ورمبا هي احلقيقة لألخشاا  يف حالة الصورة الشاصية واملصور احمل

 .2املناسب لتجميا حلظة معينة من الزمن يف حركة حتمل أكثر داللة

                                                           
 .1، 8115فاطمة حيويت، دمشق، : مياجر مرتان، الفلسفة يف مواجهة العلم والتقنية، تر: 1
 .825،  مرجع سبق ذكرهسعيا غريب النجار، : 2
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 إن الصورة اليت ال تضيف للنص خشيئا جاياا، ال جاوى من توظيفها، إذ  :الصلة الوثيقة بالموضوع

 .1جيب أن تكون الصورة وثيقة الصلة باملوضوع حيث ال يشعر القارئ بأهنا دخيلة عليه

 ميكن أن يعكس يشكل جيا يف الصورة غري الشاصية اليت حتمل داللته تتجل  قيمتها يف إبرا   :المعنى

لقيم العقلية، واألدبية، واملعنوية العميقة، خيلق هذا النوع صراع يف تأويل الصورة فهي ال جتمل معىن 

رية، فاملعىن خيتلف حول منفردا واحاا، فالناس كما يرون بعيوهنم يرون بأهوائهم وميوالهتم الفلسفية والفك

 .تلك الصورة وهذا ما يضفي مجالية فيها

 االهتما  بامجانب اإلنساين يزيا من قيمة الصورة حبيث تثري مشاعر القارئ  :الجانب اإلنساني

وتعاطفه، لكن ليس مبعىن ذلك اإلكثار من التصوير املاسي وجعل صفحات امجرياة مسرحا للاراما، إذا 

مرض يف حلس ال حيتملون الصور البشعة، واحملزنة، وصور للمشوهني، والقتل ، آمن هناك من القراء 

ومجاجم املوت ، اليت تبعث يف النفوس االمشئزا ، يف حني أن هاف الصحافة جذب أكرب عاد من القراء 

 .2وإثارة اهتمامهم 

 تفاصيل القابلة كي تكون الصورة صاحلة للنشر جيب أن تكون دقيقة املعامل واضحة ال: الجانب التقني

للطبع، وأن يكون سطحها المعا ميتا  بالاقة والتباين بني ظالهلا بإبرا  مالمح الوجه والتفاصيل املوجودة 

داخل إطار الصورة، أيا كان نوعها لذلك يفضل املارج الصحفي الصور ذات درجات متوسطة عل  

با أن تفقا النساة من قوهتا بعا إذ ال اإلتقانالصور الااكنة، أي تكون الصورة عل  قار كبري من 

الطبع، وخاصة يف حالة التكبري، الذي يظهر عيوب الصور وبالتايل فإن جودة الصورة الصحفية تؤدي 

أمرا أساسيا للحفاظ عل  القيمة اخلربية اخلاصة وأن الصورة الصحفية تعطي إحساسا بالتوجه والفكر من 

 .الااليل خالل املؤخشرات ليت يلجأ إليها إليصال املعىن

II.  أهمية الصورة الصحفية وأثرها في المتلقي: 
                                                           

 . 87،  8175، مكتبة األكلور املصرية، إبراهيم إما ، دراسات الفن الصحفي، القاهرة: 1
 .858-852  مرجع سبق ذكره،  سعيا غريب النجار، : 2
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عناما يلتقط القارئ نساة من جرياة أو جملة ويباأ يف قراءة إحاى الصفحات تلفت نظره، يركز أوال 

عل  النقطة البصرية مث ياقق يف أجزاء أخرى مث يعود غالبية القراء بعا ذلك، وهذا افرتاض مؤكا إىل الكال  أو 

ف؟ إذا مل يكن أحا يشار للصورة اليت جييب عل  األسئلة من؟ ماذا؟ أين؟ مىت؟ ملاذا؟ وكنتاحب واالالتعليق املص

من هذه األسئلة غري جماب عليها يف الصورة نفسها، وبالتايل فإن أمهية الصورة الصحفية كمادة إعالمية ختتزل 

ي اخلرب واحلاث من خالل ما تقامه هذه الوقت وامجها بالنسبة للقارئ تتجل  يف إمكانيتها عل  التوضيح وتقتض

الصورة من معاين ودالالت خمتلفة تقا  للقارئ قراءات متنوعة للارب الصحفي، وهذا الذي جيعلنا نؤكا عل  

الاور االتصايل الفعال الذي تؤديه الصورة الصحفية كرسالة يستقبلها القارئ للصحيفة، اليت كلما اعتمات عل  

ثف كلما جعلت القراء حيتاجون إىل كال  الصور ليعرفوا من يف الصورة أو ما فيها كما الصورة الصحفية بشكل مك

أن القارئ للصحيفة واملهتم مبوضوع معني سياسي أو اقتصادي أو ثقايف قا جيا يف الصور ما حيتاجه أكثر مما 

 1توفره له املادة املكتوبة

 : وظائف الصورة الصحفية .1

ة لصحيفة من خالل الوظائف اليت تقو  هبا أثناء العملية االتصالية وهي  إن حتايا أمهية الصورة بالنسب 

 :كاآليت

 ذلك أنه للصورة دور فعال يف جذب االنتباه العني واالستحواذ عليه، ورغم أن الصور  :الوظيفة البصرية

هي مليئة مباتلف أنواعها ذات القارة عل  امجذب، إال أن الصورة الفوتوغرافية أكثرها فعالية يف ذلك، ف

باحلياة، مشّيعة باحليوية، ال جيا الناظر إليها غرابة يف تفاصيلها عن الواقع فهي تنقل ما يعيشه يوميا وما 

 .2يعايشه

                                                           
 .74-78  ، مرجع سبق ذكره،  حممود علي الاين: 1
 .887،  مرجع سبق ذكرهسعيا غرب النجار، : 2
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 إن الصورة عل  الصفحة سواء كانت صفحة : "وهي تنطلق من القاعاة اليت تقول: الوظيفة التبوغرافية

، ذلك أن الصورة متثل إحاى "ا تصميم صفحة جذابةإخبارية أو لقطة خاصة تعا النواة اليت يتم حتوهل

أهم العناصر يف بناء امجسم املادي للصفحة، ويف خلق صفحة جذابة، يضاف إىل ذلك استااامها يف 

توجيه حركة العني وفقا ملا تتطلبه طبيعة األخبار واملوضوعات املنشورة عليها، كما أهنا تضفي عل  

 .الصفحة حيوية وحركة

 ذلك أنه أصبح للصور وظيفة إخبارية مكنتها من منافسة النصو  التحريرية، ومهما  :صاليةالوظيفة االت

تكن الكلمات يف حا ذاهتا نافذة ومؤثرة، فالصور أقار عل  ربط مضموهنا باحلياة، كما أن الصور 

طلوبة تشرتك مع الكلمات يف عملية نقل األخبار، ذلك أن الصور والرسو  غالبا ما تنقل املعلومات امل

خشكل  يتبنيبشكل أوضح مما تستطيعه الكلمات فضال عل  أهنا تستعمل اإلخشباع  فضول القارئ 

األخشاا  واألماكن، فالصورة كوسيلة اتصال تتميز بصفة فرياة، بإضافة إىل أهنا لغة عاملية وأن امجميع 

 .1يستطيع قراءهتا، فأغلبية القراء تتوجه أنظارهم ألول وهلة إىل الصورة

 تسنا كذلك اإلنسانالصورة بشكل عا  تستجيب حلاجة سيكولوجية لاى : فة السيكولوجيةالوظي ،

بعض متطلبات العقلية والنفسية، فقا برهنت الاراسات اليت قا  هبا علماء النفس أننا نفكر بالصورة 

الفئة  الفئة البصرية، الفئة السمعية،: العقلية وعل  هذا األساس ميكن تقسيم الناس إىل أربعة فئات

فبمجرد مساعنا، نتمكن من تشكيل األفكار اليت وصلتنا وحتوهلا إىل صورة ذهنية . 2احلركية، الفئة املاتلفة

خمتلفة، وعنا قراءتنا بشكل ال خشعوري نقو  بتصوير الكلمات والعبارات بشكل مقبول عرب خشاخشات 

ية خاصة بعض التجارب اليت قا  عقولنا، وميكن تصوير الصورة بألواهنا، فاللون يعطي تأثريات سيكولوج

                                                           
 .808الكتب، دت،  الصورة الصحفية وسيلة االتصال، القاهرة، دار : حممود أدهم، مقامة إىل الصحافة املصورة: 1
 .48حممود علم الاين، الصورة الصحفية، دراسة فنية، القاهرة، العريب للنشر والتو يع، سلسلة دراسات يف االعال ، دت،  : 2
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هبا علماء النفس، حبيث أن األلوان ترتبط باالالت املعاين، فهي هتاف إىل حتقيق االتصال البصري، وهو 

 . 1جلب االنتباه وحتقيق درجة من قابلية القراء، والتمكن من فهم االتصال وخلق انطباع موايت

 لوظيفة التعليمية، واليت ال ميكن جتاهلها خاصة ومن وظائف الصورة الصحفية ا :الوظيفة التعليمية

، التعليمية وخشرح الاروس "الصحافة"املاتلفة وجوانب " اخلامات"بالنسبة ألجزاء أو أركان وصفحات 

مجيعهم " احلضانة"وطالب الكليات والتالميذ وما قبل هذه املرحلة زارعون امجاياة اليت يستفيا منها امل

خشكال عل  صفحات اجملالت اليت تعىن هبم، وهبذه املوضوعات نفسها، يستفياون منها بشكل من األ

 .2احملالت املارسية، الطالبية، التعليمية، جمالت األسرة: وخنص الذكر منها

 : ثقافة الصورة وثقافة الكلمة .2

لمة ثقافيت الصورة والك إنبالقاهرة '' ثقافة الصورة وتأثريها عل  ثقافة الكلمة''املشاركون يف ناوة  أكا

خمتلفتان يف املعامجة والتأثري ولكنهما تتكامالن حيث ال تنافر وال تنافس بني دوريهما ورمبا سادت ثقافة الصورة 

بفعل التطور التكنولوجي لكن هذا ال يلغي دور الكلمة وتأثريها ولذا وجب التكامل بني الثقافتني والسري يف هذا 

هوياا مصطف ، . وقالت د.نفي الكلمة عل  حساب الصورةأو  األخرىاالجتاه باال من تفضيل واحاة عل  

دور ثقافة الصورة يتعاظم يف جمتمعاتنا العربية نتيجة التطورات التكنولوجية  إنجبامعة القاهرة،  اإلعال  أستاذ

نعيش عصر  أنناكثريا من املتاصصني يرون   إناملتالحقة ودخول الصورة يف عمليات التطور التكنولوجي لارجة 

خشيوع ثقافة  إىل أدىوهو ما  واإلعالمياهاة وثقافة االستهالك اليت يفرضها طغيان الصورة عل  واقعنا الثقايف املش

بعض التحايات  إ اء فإننامجاهريية متثلها ثقافة الصورة عل  حساب ثقافة النابة اليت متثلها ثقافة الكلمة ومن هنا 

 .ري ذلك عل  واقعنا الثقايفثقافة الصورة وتأث إما مثل احنسار ثقافة الكلمة 

                                                           
 .54،  4008منال طلعت، ماخل إىل علم االتصال، اإلسكنارية، مكتب امجامعي احلايث، األ اربطة، : 1
 .815الصورة الصحفية وسيلة االتصال،  : ملصورةحممود أدهم، مقامة إىل الصحافة ا: 2
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 جبامعة عني مشس، أن موضوع ثقافة الصورة والكلمة جايا وال اإلعال  أستاذحمما خشومان، . وقال د

تزال فيه فلسفات حمل جال يف تكييف العالقة بينهما وال نزال نقارن بني الثقافتني الن الصورة تتجاو  حاجز 

 .وتصل للجميع يف مقابل ثقافة الكلمة األمية

يقا  صورا خشعرية تعرب عن  أنثقافة العرب هي ثقافة الكلمة حيث استطاع العريب القامي  أن وأضاف

باأت تظهر بفعل التطور التكنولوجي  اإلخشكالياتالزمان واملكان وكانت ثقافة الكلمة تشكل الصور ولكن 

خشاخشات التليفزيون  أما حماصرا  اإلنسان وأصبحالكمبيوتر واحملمول  وأجهزةواالتصال الرقمي وثورة الفضائيات 

 .فيض هائل من الصور والرمو  اليت باتت جزءا رئيسيا من حياتنا وأما والكمبيوتر 

 األولسيادة العوملة وتفوق الصورة عل  الكلمة جعل هناك اجتاهني يف تكييف العالقة بينهما  أن وأكا

نفي الكلمة وهتاد بقاءها وان كثرة الصور املعروضة الصورة ت أنيؤكا وجود عالقة نفي بني الصورة والكلمة مبعىن 

العالقة بني الصورة  إنوان الصورة حتصر املعىن يف دالالت حمادة بينما يرى االجتاه اآلخر  أداةغاية ال  إىلحتولت 

 للتعايش والتعاون املشرتك بينهما مثلما تعايشت وسائل اتصال إمكانيةوالكلمة ليست عاائية أو صاامية وهناك 

 .كانت تسبقها  أخرىخشعبية كالراديو والتليفزيون من قبل مع وسائل 

 أنالتأثري املتبادل بينهما خاصة  وإمكانيةالتكامل بني الصورة والكلمة  إىلخشومان انه مييل . د وأوضح

     لكل منهما اجيابيات وسلبيات ونقاط قوة وضعف فثقافة الكلمة مثال هلا مؤلف حماد بينما الصورة ال منتج 

احلفاظ عل  مساحة  إمكانيةقراءة، والرهان الصحيح هو يف  إىلهلا، والصورة بسيطة يف التلقي بينما الكلمة حتتاج 

واحرتا  املصااقية يف الصورة  أخالقيةاالرتفاع مبستوى الصورة ووضع معايري مهنية و  وإمكانيةتعاون بني الثقافتني 

 . بالنسبة للكلمة األمرر وتاليسها وكذلك خاصة انه يف العصر الرقمي ميكن تزييف الصو 

العودة للمعايري املهنية سواء يف حالة ثقافة الصورة أو الكلمة والعمل عل  تربية  إىليف حاجة  إنناقال 

متلق اجيايب قادر عل  التحليل والنقا  إىللايها وعي وتتعامل بشكل نقاي مع ما يقا  هلا وهذا حيتاج  أجيال
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نص املكتوب أو املشاها وهو ما يرتبط بشكل رئيسي مبناخ احلريات والتعليم النقاي يف التعامل مع ال وأدب

 .املاارس وامجامعات

الفرنسي جبامعة القاهرة، منوذجا تطبيقيا لتأثري الكلمة  األدب أستاذمها امحا السعيا، . وعرضت د

جوهريا يف توصيل املعىن بشكل  دورا أدتوالصورة عل  حاث عاملي وهو حذاء منتصر الزياي الشهري فالصورة 

منتظر الزياي حلذائه يف  وإطالقاملشاهاين من خالل رصا الفعل  أذهانترسيخ احلاث يف  إىل أدىواسع جاا 

للافاع  اإلنسانالعربية عل  احلاث حيث هبت مجعيات حقوق  األفعالردود  أيضاوجه بوش ورصات الصورة 

 .ات املؤياة للزيايعن الزياي وغمرت الشوارع الفرحة واملظاهر 

لعبت دورا مهما يف توصيل احلاث من خالل تااول رسائل احملمول واالنرتنت  أيضاالكلمة  إنقالت 

والعبارات الساخرة وكذلك لعبت الصورة الصحفية من خالل الفوتوغرفيا والكاريكاتري دورا مهما يف تأكيا احلاث 

وان كانت الصورة تفوقت بسرعتها  اإلعالمييف توصيل احلاث وهو ما يؤكا ان الكلمة والصورة لعبتا دورا خطريا 

 .منهما أيوانتشارها باملقارنة بالكلمة والكاريكاتري لكن هذا ال ينفي دور 

 باألدبعن عالقة الصورة السينمائية  واألدبسلم  مبارك ـ صاحبة الاراسات يف السينما .وحتاثت د

باايات السينما الصامتة حيث استغلت الصورة السينمائية اجملال  والسينما باأ منذ األدباحلوار بني  إنقائلة 

الصورة تقول الكثري  إنكثرية وعرضتها عل  خشاخشة السينما مستغلة   أدبيةواستفادت من نصو   لألدباخلصب 

 .السينمائية لألعمالمهم  إبااعيكنوع   األدبوحتتفي بقيمة 

ر وجال معريف وليس بينهما تنافر أو تنافس ويؤكا عالقة حوا واألدبالعالقة بني السينما  أن وأضافت

بالسينما مثل جنيب حمفوظ وحيىي حقي وحىت امجيل احلايل من الروائيني  واألدباءذلك انبهار عاد كبري من الروائيني 

وهو  السينمائيتكتب للسينما أو يتم حتويلها للعرض  إبااعية أدبية أعمالالسينما ملهمة هلم وظهرت  أصبحت

للسينما وكذلك  األدباليت قامت من '' هاري بوتر'' أفال مجاهريية واسعة مثل سلسلة  أبعادايف هلا ما يض
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السينما، وكل من  إىلواليت جنحت جناحا مجاهرييا واسعا عناما حتولت  األسواينلعالء '' عمارة يعقوبيان''

 .وحياولون التكامل بينهما دبواألياركون سر هذه العالقة امجاذبة بني السينما  واألدباءالسينمائيني 

نتجه بقوة حنو عصر الصورة،  ألننامل تعا يف املقامة  اآلنالكلمة  إنواملذيع امحا يوسف  اإلعالميوقال 

 إنتزال موجودة ومؤثرة ولكنها يف مرتبة تالية فنحن نعيش حرية الصورة وعل  امجميع  الكلمة ال إنوصحيح 

'' االنرتنت''اما يف احلرب عل  غزة حيث تفوقت الفضائيات وخشبكات يتواصل مع هذه احلقيقة اليت وضحت مت

من املنزل  األبعادثالثية  أفال  إنتاجالفن التاسع وهو عبارة عن  اآلنعل  الكلمة املطبوعة، وهناك ما يسم  

من مصادر تستفيا مما يقا   وإمناتستفيا من التكنولوجيا املتطورة وعوملة الشاخشة اليت مل تعا ذات خشكل واحا 

 .املستقبل إعال مثل املاونات واالنرتنت والفيس بوك وهذا هو  أخرى إعالمية

تالحق التطور التكنولوجي وثورة االتصاالت وال تقف مكتوفة  أنالكلمة املطبوعة ينبغي  أن وأضاف

الذي افر ه ما حياث وقا ظهر ذلك جليا يف جتربة عاد من الكتاب امجاد الذين تأثروا باخليال  أما  األياي

خشعريا ونثريا يضم يف نصوصه مصطلحات الكمبيوتر والعوملة والاردخشة  إبااعاالتطور التكنولوجي ووجانا 

اليت ال تنفصل عن التغريات  إبااعاهتمالرعاية وتسليط الضوء عل   إىلااللكرتونية وهؤالء الكتاب حيتاجون 

احلالية ومل ينفصلوا عنها وسعوا  اإلعالميةلوا مع التغريات تعام ألهنمالسائاة  واإلعالميةاالقتصادية واالجتماعية 

 1إبااعاهتممنهما يف  آيايلغوا  أنللتكامل بني ثقافيت الصورة والكلمة دون 

 : السيميولوجيا .3

 :نشأة السيميولوجيا .أ 

                                                           
1 :http://www.alittihad.ae/details.php?id=12995&y=2009&article=full   
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مل يكن وليا هذا العصر بل جناه موغال يف القا  حيث تناوله املفكرون  إن تاريخ الاراسات الااللية

لكتاب منذ أكثر من ألفي سنة مضت، إذ باأت دراسة املعىن يف اللغة منذ أن حصل لإلنسان وعي لغوي، وا

 .1فلقا كان لليونان أثرهم الواضح يف بلورة مفاهيم هلا صلة وثيقة بعلم الااللة

مية إذن يعود تاريخ السيميائيات إىل ألفي سنة مضت كما يشري أميباتو وهو يتكلم عن السيميائيات القا

 :عل  النحو التايل

إن الرواقيني هم أول من قال أن للعالمة دال ومالول، وارتكزت السيميائيات املعاصرة عل  اكتشافاهتم 

األوىل، ويقصا بالعالمة كل أنواع العالمات ليست فقط اللغوية، فاللباس والنظا  واأل ياء، واملوضة السائاة يف 

ختتلف من جمتمع إىل آخر مثل آداب التحية يف اليابان، عالقات جمتمع ما، تشكل عالمات وأنظمة عالمات 

الزواج وتقالياه، نظا  املطبخ، وإخشارات املرور، كل هذا يشكل عالمات وإخشارات ودالالت ويرى إيكو أيضا أن 

انيني الرواقيني هم أصال من العمال األجانب يف أثينا، وبالتايل فهم دخالء عليها، فأصلهم احلقيقي يعود إىل كنع

الفنيقيني القادمني من أرض كنعان إىل مشال إفريقيا، ومع الرواقيني ظهر ألول مرة يف احلضارة اإلغريقية، أولئك 

الذين ال يتكلمون اليونانية كلغة أصلية، حيث اكتشف هؤالء أن االختالف يف أصوات اللغات وحروفها، أي 

ؤالء الربابرة فا سبقوا دي سوسري يف اكتشاف الفرق خشكلها اخلارجي الذي ياع  بالاال، ويصل إيكو إىل أن ه

بني الاال واملالول، فهؤالء الاخالء كانوا ميتلكون جتربة ال ميتلكها اليونانيون، أي جتربة اال دواج الثقايف، 

 .الكنعانية، البونيقية، األما يغية واليونانية: واحلضاري، واللغوي، من خالل ثالث لغات

ماذا يعين أن : فهي مرحل القايس أوغستني حسب إيكو، فهو أول من طرح السؤالأما املرحلة الثانية 

االتصال والتواصل والتوصيل، عنا  إطارحيث أّكا عل  . نفسر ونؤول؟، وهكذا راح يشكل نظرية التأويل النصي

 .معامجته ملوضوع العالمة

                                                           
 .888،  4082، جامعة الزاوية، 80، عاد04إبراهيم حمما سليمان، ماخل إىل مفهو  سيميائية الصورة، اجمللة امجامعة، جملا:1
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مث . فرتات التأمل بالعالمات و اللغةأما املرحلة الثالثة فهي مرحلة العصور الوسط ، وكانت فرتة مهمة من 

جاءت املرحلة الرابعة، حيث نشطت فيها نظريات العالمات واإلخشارات مع املفكرين األملان، واالجنليز يف القرن 

، وقا استعمل "مقال حنو الفهم البشري"بعنوان  J.lockeوميكن ذكر اسم الكتاب ل جون لوك . السابع عشر

 الفلسفة ا العلم الذي يهتم باراسة الطرق والوسائط اليت من خالهلا يتم معرفة نظا  مصطلح السيميوطيقا ليعين هب

 .و األخالق وتوصيل معرفتهما

ويكمن هاف هذا العلم يف االهتما  بطبيعة الاالئل اليت يستعملها العقل بغية فهم األخشياء، أو نقل  

لقرن الثامن عشر مع ظهور املوسوعة واملوسوعيني املعرفة إىل اآلخرين، مث استمرت األمور عل  هذا النحو يف ا

سيميولوجيته يف عالقة مع كل أجزاء النسق مبا فيها املقتضيات الفلسفية G.W.Leibnizحيث اعترب اليبتنز

والوجودية وابستيمولوجية لنظرية الاالئل، كما تعترب التقاء مصطلحني بني التعبري والتمثيل والتواصل، ويقول امربتو 

ويف ". سيميائيات: "، الذي ألف دراسة كبرية بعنوانhocirelينبغي أن ال ننس  الفيلسوف هوسريل: "إيكو

 .1القرن العشرين نالحظ أن كل الفلسفة تاور بشكل ما حول مشكلة اللغة، وخصوصا مع برترانا راسل وغريه

ية القرن العشرين، من كما متيزت سنوات السبعينات بالطور الكبري للسيمويولوجيا، العلم املؤسس يف باا

العلم العا  الذي يارس حياة الاالئل اللسانية أو غري :"قبل السويسري دي سوسري، وهي تعين حسب هذا األخري

، حيث متيزت السيميولوجيا بطابعها الواسع، كما اعتربت اللسانيات فرعا من "اللسانية وسط احلياة االجتماعية

 .السيميولوجيا

لوجية أمهيتها من جايا، منذ سنوات اخلمسينات، فهي أثارت اهتما  كل أخذت الاراسات السيميو 

الرسم، الكاريكاتور، األسطورة، اإلمياءة، املوضة، الصورة التشكيلية، الصورة : نظا  الاالئل مهما كانت مادته

 2...الفوتوغرافية، امللصقة

                                                           
 8117لوجيا، علم الفكر، جملة دورية، العاد الثاين، الكويت، سليمان العسكري، نشأة السميو :1
 . 88،  4000أمحا بن مرسي، التحليل السيميولوجي للفيلم، ديوان املطبوعات امجامعية، امجزائر، : حممود أبراقن، تر: 2
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 :مفهوم السميولوجيا .ب 

 المفهوم اللغوي: 

           . ، ومعناها العالمة وهي مركبة من العالمةsémionاليونانية إن السيمياء مشتقة من الكلمة 

 .1، الذي هو العلم، إذن السيميولوجيا يف جمموعها هي علم العالماتlogos و

 التعريف االصطالحي للسيميولوجيا : 

منظمة إن السيميولوجيا أو السيموطيقا أو السيمياء، لاى داريسيها تعين علم دراسة العالمات دراسة 

ومنتظمة، فهي تاير مسرية العالمات يف كنف احلياة االجتماعية وقوانينها اليت حتكمها مثل أساليب التحية عنا 

اخل، إال أن األوروبيني يفضلون مصطلح السيميولوجيا ... خمتلف الشعوب، وعادات األكل والشرب عناهم 

مصطلح السيميوطيقا اليت جاء هبا تشارلز سنارس  التزاما منهم بالتسمية السوسريية، أما األمريكيون فيفضلون

بريس، أما العرب خاصة أهل املغرب العريب فقا دعوا إىل ترمجتها بالسيمياء حماولة منهم يف تعريب املصطلح وكما 

إن السيمياء ترتبط حبقل داليل لغوي، ثقايف حيضر معها يف كلمات مثل السمة والتسمية : "يقول معجب الزهراين

 .والوسم وامليسم والسيماء، واليت تعين علم العالمة والوسا 

وهو أول من عرف هذا العلم بأنه علم يارس حياة " فريدينانا دي سوسري"ويعرف اللساين الشهري 

العالمات يف وسط احلياة االجتماعية، وستظهر السيميولوجيا ما ينشئ العالمات وما القوانني املكتشفة من قبل 

تطبيقها عل  األلسنية فمهمة السيميولوجي عنا دي سوسري هي الكشف عن العوامل أو السيميولوجيا، سينم 

أعين باسم السيمياء مذهب الطبيعة امجوهرية : "حتايا عملية التسميؤ، وكذلك خشارل سنارس بريس الذي يقول

 تلف الاارسني لتارخوباإلضافة إىل هاذين األصلني اللذان أخشار إليهما خم". والتنوعات األساسية للااللة املمكنة

                                                           
 .804، 808عامل،  عبا اهلل قاور الثاين، سيميائية الصورة، مغامرة سيميائية يف أخشهر اللسانيات البصرية يف ال: 1
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دراسة األنظمة الشفوية وغري الشفوية ومن مفاهيمها اإلجرائية : "اليت تقول" جوليا كرستيفا"السيمياء مبن فيهم 

 . 1من اللسانيات

 : موضوع السيميولوجيا .ج 

اء السيميوطيقا ـ كما هو معلو  ـ عبارة عن لعبة التفكيك والرتكيب، وحتايا البنيات العميقة الثانوية ور 

جادة عن أسباب التعاد،  ومن مثَّ تبحث السيميوطيقا. البنيات السطحية الظاهرة فونولوجيا وصرفيا ودالليا وتركيبيا

والهنائية اخلطابات والنصو ، والربامج السردية، وتسع  إىل اكتشاف البنيات العميقة الثابتة، وترصا األسس 

وبالتايل فالسيميوطيقا . النصو  وامجمل امللفوظات واخلطاباتامجوهرية املنطقية، واليت تكون وراء سبب اختالف 

 .من قاله، بل ما يهمه كيف قال النص ما قاله ال يهمها ما يقول النص، وال

 .2إن السيميوطيقا ال يهمها املضمون وال حياة املباع أو سريته بقار ما يهمها خشكل املضمون: أي

  .للغوية وغري اللغويةوبالتايل فإن السيميولوجيا هي علم الاوال ا

 :المدارس واالتجاهات السيميولوجيا .د 

 : لقا استعرض مارسيلو داسكال هذه االجتاهات يف اثنني رئيسيني

املارسة األمريكية املنبثقة عن بريس، واليت ميثلها كل من موريس وكارناب، وسيبوك، واملارسة الفرنسية أو 

ثلها كل من بويسنس وبرييطو وجورج مونان وروالن بارث وغريهم،  باألحرى األوروبية املنبثقة عن سوسري واليت مي

لكن ما . كما استعرض بعض االجتاهات الفرعية األخرى ميثلها كل من غرمياس، وبوخشنسكي، وجوليا كرستيفا

يالحظ عل  مارسيلو داسكال هو اغفاله الجتاه أو مارسة تعا من أهم املاارس السيميولوجية الروسي، وهي 

 .رتو اليت ميثلها كل من يوري لومتان وأسبنسكي، وإيفانوفمارسة تا

                                                           
 .804 مرجع سبق ذكره،  عبا اهلل قاور الثاين، : 1
مجيل محااوي، السيميولوجية، ماخل عا ، : 2

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=466322&r=0&cid=0&u=&i=0&q= 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=466322&r=0&cid=0&u=&i=0&q
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أما األستاذ حمما سرغيين فهو يرتضي تقسيما ثالثيا لالجتاهات السيميولوجية تتمثل يف االجتاه األمريكي، 

 .واالجتاه الفرنسي، واالجتاه الروسي

الااللة، سيميوطيقا  سيميولوجيا التواصل، سيميولوجيا: يف حني يفضل مبارك حنون التقسيم التايل

والباحثني اإليطاليني، ويفرع الباحث املغريب حمما . بورس، ورمزية كاسريل، وسيميولوجية الثقافة مع الباحثني الروس

 .مفتاح النظريات اللسانية إىل التيار التااويل، والتيار السيميوطيقي، والتيار الشعري

 :ني كبريتني، أال ومهاأما التيار التااويل عناه فيتفرع باوره إىل خشعبت

 نظرية الذاتية اللغوي. 

 نظرية األفعال الكالمية. 

 :سيميائية الصورة .ه 

الرسالة البصرية مثل الكلمات، وكل األخشياء األخرى، ال ميكن أن  (christionnete)يعترب ماتز

للتقطيع، ألهنا ، خطاب مشكل كمتتالية غري قابلية أيقونة، فالصورة عالمة 1تنفلت من تورطها يف لعبة املعىن

املتتالية اليت تسع  إىل حتريك الاواخل واالنفعاالت للقارئ، وهذا ما يرب  مجالية املرئي، الذي تتضافر عناصره من 

 .أجل تأكيا املكتوب

إن اللغة البصرية اليت يتم عربها توليا جممل الاالالت داخل الصورة هي لغة بالغة الرتكيب، كما أهنا 

ر والاالالت من لغة إىل لغة أخرى، ألهنا حتكي الفكرة بلغة الشكل، اخلط، اللون، الظل، تعمل عل  نقل األفكا

املالمح، واالتساق البصري، والتنوع لتضعها يف سلم القراء، وتنتهي هبا إىل الفهم واإلدراك، عرب حتريك وإعمال 

 .العقل ومهاراته

 

                                                           
 .44،  مرجع سبق ذكرهالثاين، عبا اهلل قاور : 1
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عن نظا  وحيا وجامع للصورة يقو  لوحاه  ميتز ال يقتضي بالضرورة البحث.إن دراسة الصورة يف رأي ك

فليس كل . بإعادة االعتبار جململ الاالالت امللحوظة يف الصور وينفي إمكانية ظهور هذه الاالالت خارج الصورة

وخيلص ميتز إىل جمموعة من . خشيء إيقونيا يف األيقونة، بينما ميكن العثور عل  ما هو أيقوين خارج األيقونة

 :1املالحظات

بريس، ومنها بالتحايا األيقونات .س. جانب مشكل األيقونات املنطقية اليت حتاث عنها شإىل-8

درجات "ألن املماثلة البصرية ختضع لتغريات كمية، كمسألة . البصرية، باستطاعة اخلطاب البصري أال يكون متاثليا

كلة عنا بعض املشتغلني باحلقل السيميولوجي، ومش degrès d'iconisation "األيقنة

 .يف مستوياهتا املاتلفة stylisation "األسلبة"

ويف . فمفهو  التشابه خيتلف من ثقافة إىل أخرى. كما خيضع اخلطاب البصري أيضا لتغريات كيفية-4

ولذلك، . الثقافة الواحاة نعثر عل  جمموعة من حماور التشابه، ألن تشابه الشيئني يتم دائما يف عالقتهما برابط ما

 .يشكل يف حا ذاته نظاما أو جمموعة من األنظمة فإن التشابه

إن اخلطاب البصري يستطيع أن يشكل درجة قوية من األيقنة دون أن يكف عن احتواء عالئق -1

 .رغم أن جمال برو ها هو األيقون( ألن بعضها اعتباطي)منطقية نسقية غري أيقونية 

 textes هي يف احلقيقة نصو  خمتلطة" ريةبص"إن جمموعة من اخلطابات البصرية اليت نعتربها عادة -2

mixtes .السينما الناطقة والصور املرفوقة بالكتابة: من ذلك مثال. 

هناك جمموعة من اخلطابات البصرية اليت ليست خمتلطة يف معىن معني، ولكنها خمتلطة يف بنياهتا، -8

تبليغ رسالتها بواسطة أنظمة خمتلفة، بعضها  فالصورة ال متلك سننا خاصا هبا لوحاها ويقو  بتغيريها كليا، بل يتم

وهنا ترب  جمموعة من اإلخشكاالت السيميولوجية، منها . أيقوين حمض وبعضها يظهر أيضا يف خطابات غري بصرية

وإخشكال حضور جمموعة من األسنن املاتلفة  Panovskyمع بانوفسكي iconographie إخشكال األيقونية

                                                           
1 :http://www.aljabriabed.net/n13_08ghrafi.htm 
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ثقافية -وبشكل عا  إخشكال التااخالت السوسيو( U. Eco إيكو.أ)يف الصورة الواحاة 

 (.R.Barthes بارت.ر)للصورة

اختزايل جاا، ألنه يسقط من حسابه كل حاالت " اللغوي"و" البصري"إن التعارض القوي بني -0

وهو تعارض جزئي كذلك ألنه يهمل كل الاالالت اليت ليست لسانية حمضة وال . التقاطع والتطابق والرتكيب

 .حمضةبصرية 

إن استعانة الاراسات األيقونية ببعض املفاهيم النظرية اليت ختص -7

ال جيب اعتبارها  information واإلبالغ communication والتواصل signification الااللة

. البصري أهنا غريبة عن السيميولوجيا" احلصن"تطفال عل  املفاهيم اللسانية اليت يعتقا بعض املاافعني عن 

املفاهيم اللسانية ال يسمح هلا حقلها اخلا  بأن تكون عرضة للتصاير إىل حقول   ن هناك بعضصحيح أ

أخرى، ولكن هناك مفاهيم أخرى تاخل ضمن امجها  املنهجي للسيميولوجيا، وكل حتليل أيقوين يريا جتاو  هذه 

 .املفاهيم أو إسقاطها من مقارباته ال يستطيع أن يكون دراسة للااللة

ومن هذا املنظور، (. الكلمات)فكري يف الصورة هو يف غالب األحيان إنتاج ال للصور بل للغةإن الت-5

. املاتلفة وحىت غري اللسانية منها( كموضوع)بالنسبة للغات  métalangage فإن اللغة تعا مبثابة لغة واصفة

 .أن الصورة موجودة ألننا نقرأها J.L. Schiffer خشيفر.ل.ونستطيع أن نعترب مع ج

. هو أن السيميولوجيا البصرية ليست أساسا نشاطا بصريا -ميتز.يف نظر ك-غري أن ما يظل صحيحا 

 .وهذا ما جيعل إغالق حقل الصور عل  نفسه أمرا الغيا والنقاء البصري أسطورة

 

ر وهو مفهو  جيب أن حياط بعناية كاملة ألنه حياد اخلاصية األكث-وهلذا كله، فإن املماثلة األيقونية -1

ليس ضروريا )ال ميكن أن يشكل بالنسبة للتفكري يف الصورة غري نقطة انطالق  -حضورا يف العايا من الصور
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فما هو أبعا من املماثلة هو نقطة البااية بالنسبة للسيميولوجي، (. دوما، ولكنه مالئم ومركزي يف غالب األحيان

 .ملوضوعهاوإال فلن يبق  هناك ما نقوله عن الصورة سوى أهنا مشاهبة 

 : مقاربات التحليل السيميولوجي .و 

إن األنساق البصرية تتميز بكوهنا تتوفر عل  بناء حمكم خا  تتضافر فيه خمتلف : مقاربة مارتن جويل

مكوناته التعبريية لتبليغ رسالة حمادة، وهناك بعض العناصر اليت تتوفر يف نسق ونغيب يف آخر، إال أن هناك 

 : هذه العناصر يف martine jolyكة يف كل نسق بصري وقا حادت العايا من العناصر املشرت 

 عالمات أيقونية وعالمات تشكيلية وعالمات لغوية. 

 : العالمات األيقونية .1

إن الطريقة املباخشرة للتعريف بشيء للغري هو أن نقا  له موضوع نفسه من حيث يستطيع أن يارك طبيعة 

صورة أن حتاث نفس األحاسيس بنفس الطريقة فتلكم هي هذا املوضوع بكافة أحاسيسه، حيث تستطيع ال

كالشبه السمعي يف مثل إنتاج صوت ما، والشبه البصري .األيقونة إذ تعتما عل  مباأ التشابه من الاال واملالول

 .يف الرسم أو الصور الفوتوغرافية

رها تساعا عل  وتشكل العالمة األيقونية مكونا أساسيا من مكونات األنساق البصرية، ليس باعتبا

 .استنساخ الواقع وتقاميه فقط، بل ملا تضمره كذلك من أبعاد إميانية عاياة ومتشعبة

 : العالمات التشكيلية .2

وتتمثل يف جممل العناصر التشكيلية املضافة للعالمات األيقونية واملسامهة يف تشكيل النسق البصري 

 .ريةالسيما الصورة الثابتة، اللوحة الفنية، الصورة اإلخشها

 : اإلطار .1

 .لكل صورة حاود مادية تضبط، ويف حالة إلغائه تباو الصورة كما لو كانت مقطوعة وغري تامة

 : التأطير .2
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وهو غري اإلطار، ويقابل حجم الصورة كنتيجة مفرتضة املسافة الفاصلة من املوضوع املصور والعاسة 

 .الالقطة

 

 : األلوان واإلنارة .5

 العمق إىل خلفية سوسية ثقافية حماد، رغم ما نكتسبه أحيانا من مظهر تأويل األلوان واإلنارة حييل يف

 .طبيعي خيفي أبعاده التعبريية

 : اللغوية العالمة .0

تتواجا بصفة كبرية يف الصور اإلخشهارية حيث تعتما يف مترير رسالتها عل  جمموعة خمتلفة من العالمات 

الة اإلخشهارية، لقاراته التواصلية اخلاصة والكفيلة بسا وتعود ضرورة حضور هذا املكون يف بناء الرس. اللغوية

 .النقص التعبريي امللحوظ يف الرسائل األخرى وحتصني القراءة من كل انزالق تأويلي حمتمل
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I. تعريف الرسم الكاريكاتوري : 

عل  املبالغة باخلطوط والريشة، من خشكل من أخشكال فن الرسم األكثر جذبا، وهو قائم : الكاريكاتري

أو ظاهرة  -مع االحتفاظ ببعض أوجه الشبه به  -خالل حتريف املالمح الطبيعية وخصائص خشاص مشهور 

النقا االجتماعي والسياسي، عل  خالف املقال الذي  أواجتماعية أو حاث سياسي هباف التهكم والسارية 

       فان الرسم الكاريكاتريي املعرب عن املعىن ذاته، مفهو  من  -وان كان ساخرا والذعا  -يتناول موضوعا ما

امجميع، بصرف النظر عن فئاهتم االجتماعية ومستواهم الثقايف، ملا يتميز به من بساطة يف الطرح وعمق يف التأثري 

ل  النقا، مبا ومن هنا يستما فن الكاريكاتري قوته كأداة صحفية ساخرة وناقاة يف آن، هلا القارة ع. امجماهريي

 .يفوق الكتابات الساخرة مهما كانت الذعة

ويتضمن الكاريكاتري يف العادة حوارا أو تعليقا قصريا ، أو يكون باون نص، ويعتما عل  املفارقة 

وهو  -البصرية، وهذا األسلوب األخري كان خشائعا يف أوائل ظهور الكاريكاتري، ويرتبط الكاريكاتري السياسي 

بشاصية يف السلطة، مجذب  أوحباث سياسي مهم  -األبلغ تأثريا من أنواع الكاريكاتري األخرى  األكثر خشيوعا و

ويف العادة فأن الشاص . موضوع يشغل الرأي العا  مثل الفساد أو امجرمية أو ارتفاع األسعار وغريها إىلاالنتباه 

ا للسارية يربهن عل  أمهيته جعل أي خشاص مشهور موضوع أنأو عا  الرضا، رغم  باالمتعاضاملعين يشعر 

 .ودوره يف العملية السياسية

الكاريكاتري فان، الشاص املعين يقف عاجزا  أمااملقال أو اخلرب الذي ميس خشاصا ما، ميكن الرد عليه، 

القضاء يف األنظمة  إىلاللجوء  باستثناءيفعل خشيئا ، رمبا  إنعن الرد، لذا يشعر باحلنق والغضب دون أن يستطيع 

قراطية، ولكن ليس كل الساسة أو املشاهري ميتعضون من الرسو  الكاريكاتريية، اليت تتناوهلم بالنقا والسارية، الامي

واحلق أن القارة عل  السارية من النفس تعين دائما مستوى عاليا من . فبعضهم قادر عل  الضحك عل  نفسه

 .هم القادرون عل  الضحك عل  أنفسهمالثقافة، والناس األصحاء روحيا وذوو الشاصيات القوية هم وحا
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الكاريكاتري يكشف لنا عن أنفسنا والعامل من حولنا عل  حنو بارع ومرح وغري متوقع، وفوق ذلك فأن 

مستوى الثقافة الروحية ألي خشعب أو جمتمع أو عصر، فن الكاريكاتري، يعكس  إىلنوع الفكاهة أو الاعابة يشري 

       ليس املهم دائما حمتوى الرسم الكاريكاتريي . مهم للمجتمع السليم، وهو فن تطبيقي جا األخشياءجوهر 

 .ردود الفعل، اليت حياثهما يف اجملتمع أيضافقط، بل 

ميتلك خشيئا من روح الاعابة والفكاهة ويكون  أن اإلنسانمن أجل تقبل أو فهم الكاريكاتري عل  

والقصص الفكاهية البارعة للكتاب . احليوان  عن اإلنسانمستعاا لالبتسا  ، أو الضحك ، وهو ما مييز 

 . الساخرين يكشف عن ذلك بكل عمق وطرافة

 :ريخاالكاريكاتير عبر الت .أ 

مثة التباس واضح يف الكتابات العربية عن هذا الفن، فالباحثون يف هذا اجملال خيلطون بني الرسو  الباائية 

اق الربدي واملسالت الفرعونية أو الرسو  املبالغ هبا عل  أور  عل  الصاور، لسكان الكهوف يف العصر احلجري أو

أو املشوهة بعض الشيء، لإلنسان واحليوان يف العهود السومرية واآلخشورية والبابلية، وبني الكاريكاتري باملعىن 

الفن التشكيلي الباائي، غري أن  إىلكل تلك الرسومات تنتمي   إن. احلقيقي هلذا املصطلح بوصفه فنا مستقال

 .الكتاب حيملون هذه الصور معاين مل ختطر ببال رامسيها، كالسارية أو التعريض باحلاكم املستبا بعض

كان االعتقاد السائا بني مؤرخي الفن، حىت منتصف القرن التاسع عشر، أن أقا  رسم كاريكاتريي يعود 

ور أساا يلعب مع ظباء، لعبة ويص.  من الفراعنة، وهو مرسو  عل  ورق الربدي قبل أكثر من ثالثة آالف سنة إىل

 .وكان هؤالء املؤرخون يقولون أن األسا ميثل الفرعون رمسيس الثالث. االارامتشبه 

ولكن يف وقت الحق ظهرت خشكوك حول الشاصية اليت ميثلها األسا ، ذلك ألن أحاا مل يكن 

الثالث ال يتزامن مع يتجاسر عل  السارية من فرعون مصري معبود، وقا ثبت يف ما بعا ، ان عها رمسيس 

      وباإلضافة إىل ذلك، فأن صورة األسا والظباء ليست سوى جزءا من صورة . التاريخ التقرييب هلذا الرسم
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ورمبا تعكس هذه الصورة روح الاعابة وال تنطوي عل  أية سارية من . أكرب، تتضمن أيضا صور حيوانات أخرى

 .أحا

أن يعترب منوذجا باائيا للكاريكاتري، فعل  جاار معبا وهناك رسم مصري قامي آخر، والذي ميكن 

ومتتلك امللكة املرسومة بالنحت الغائر، خشكال . حتشبسوت مثة صورة متثل امللك وامللكة ومها يستقبالن وفاا مصريا

مجيال مثريا لإلعجاب، يف حني أن احلمار املرسو  عل  جاار قريب واملاصص حلمل  وجات امللك صغري يكاد 

ويعا أقا  رسم ساخر ميثل خشاصية . قبل امليالد"8271 -8285"هذا الرسم بني عامي  أجنزوقا  .قزمايكون 

 .حقيقية تارخيية

يف عا  "حيّمل ما ال يطيق"أو " يبالغ"وتعين " كاريكري"الكاريكاتري، اسم مشتق من الكلمة االيطالية 

لفظة عل  رسومات البورتريه ، اليت رمساها عل  األيطايل وخشقيقه أغوستينو هذه ال أطلق أنيبايل كاراتشي 8810

 .حنو مبالغ فيه

بتلك الرسو ، التهكم عل  النظريات الفنية اليت درساها يف  أرادا إهنماوقا جاء يف الشرح الذي تركاه، 

صرون وقا ظل الكاريكاتري خشكال فنيا ايطاليا رغم ظهور الفنان بيرت بروغل األب وآخرون معا. األكادميية البولونية

 .له يف أوروبا الشمالية، الذين استااموا أسلوب املبالغة يف لوحات البورتريه

      الرسو   إىل إخشارةليوناردو دافينشي، هو األب احلقيقي لفن الكاريكاتري، يف  أنالبعض يعتقا 

تريية األوىل ال تشبه  املشوهة، البشعة الشكل، اليت رمسها هذا الفنان العظيم، وبطبيعة احلال فأن الرسو  الكاريكا

صغرية بصورة  وأجسا نشاهاها اليو ، فأغلب تلك الصور كانت لرجال برؤوس كبرية  إنكثريا الرسو  اليت ميكن 

 .غري متناسبة

كان رسا  الكاريكاتري يف املاضي ميتلك سلطة تفوق سلطة الكاتب كثريا، ومل تكن الرسو  مصحوبة 

ولعل أبلغ مثال عل  هذا . ة لذلك، ألن املتعلمني كانوا قلة يف اجملتمعبالكلمات النصية حيث مل تكن مثة ضرور 
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النوع من الفن امجرافيكي الساخر، هو الرسم الكاريكاتريي الذي رمسه الفنان الربيطاين جيمس غيالري وصور فيه 

حىت  إلينابليون خييل اليو ، ونتيجة لذلك ، فأن نا. نابليون بونابرت قصريا جاا ومثريا للسارية بقبعة كبرية احلجم

 .اليو ، أقصر مما كان عليه يف الواقع

ضا السلطة احلاكمة، فعل   أساسايف فرنسا ا دهر فن الكاريكاتري خالل الثورة الفرنسية، وكان موجها 

سبيل املثال ظهرت رسو  تصور امللك لويس السادس عشر عل  هيئة خنزير مسني وامللكة انطوانيت عل  خشكل 

وكان ذلك . ومل متر هذه الرسو  بسال  فقا خشنت السلطة محلة ضا فناين الكاريكاتري". أنث  النمر"ة ذئبة أو خنيم

أمرا متوقعا، ألن عاة دول أوروبية أخرى أصارت منذ أوائل القرن السادس عشر جمموعة متنوعة من القوانني 

 .واملراسيم، اليت حتظر نشر وتو يع الصور التشهريية

مينع  8718،مث صار قرار يف عا   8751حبلول عا   إالاء، فالرقابة فيها مل تلغ مل تكن فرنسا استثن

نشر الرسو  التحريضية ضا السلطة، وبعا ذلك بعا  واحا، مت اعتبار مثل هذه الرسو  جرمية خطرية، كانت اجنلرتا 

وخاصة بعا " ماعية الانيافن الطبقات االجت"أكثر تساحما مع فناين الكاريكاتري، ومل تكن مثة رقابة فعلية عل  

وقا انتشرت الرسو  الكاريكاتريية يف اجنلرتا خاصة خالل فرتة خشيوع . معاهاة أميان للسال  بني اجنلرتا وفرنسا

حظيت باعم حكومي، كان رد فعل نابليون عل  الصور املسيئة له، املنشورة يف  إذالربوباغاناا املعادية لنابليون، 

يث طلب من ملك اجنلرتا اعتبار أصحاب تلك الرسو  من الفنانني االجنليز قتلة ينبغي اجنلرتا يتسم بالعصبية، ح

 حماكمتهم

ويف الواليات املتحاة األمريكية، انتشر الكاريكاتري الصحفي عل  نطاق واسع بالتزامن مع الاول األوروبية 

ا  كاريكاتري واحا يف األقل بني ومع حلول بااية القرن العشرين أصبح لكل صحيفة أو جملة أمريكية رس. تقريبا

املرموقة يف جمال  "بوليتزر"حصل البعض من فناين الكاريكاتري عل  جائزة  8144ومنذ عا  . العاملني فيها

حيث  . ومع ذلك فأن الكاريكاتري األمريكي يف ذلك الوقت خيتلف عن الكاريكاتري األورويب احلايث. الصحافة

يف التهكم والسارية  أيضااألخشاا  احلقيقيني، بل  أفعالليس فقط يف جتسيا  كان الفنانون األمريكيون يبالغون
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وفوق ذلك كانت الصور ذات قوالب منطية وطابع عنصري من حيث الرتكيز عل  . امجساية إعاقاهتممن 

خصائص معينة لكل جمموعة بشرية، وهو أمر مرفوض يف وقتنا الراهن لاى الشعوب املتحضرة يف النظم 

 .يةالاميقراط

ومنذ خشيوع هذا الفن يف أوروبا وأمريكا، بعا اخرتاع آلة الطباعة وظهور الصحف واجملالت الورقية، مل 

الفحم، القلم الرصا ، قلم احلرب، األقال  امللونة السائلة : الذي تغري هو األداة املستاامة وإمنايتغري حمتواه كثريا، 

ستاامون الربامج امجرافيكية الكمبيوترية، كما أن برنامج أما اليو  فأن رسامي الكاريكاتري ي. أو الناعمة

نشوء نوع من الكاريكاتري البارع الذي يركز عل  حتريف مالمح الشاصيات املشهورة، ويلق   إىل أدىالفوتوخشوب 

 .الكاريكاتري املرسو  باستااا  هذا الربنامج خشعبية كبرية

 :األهمية وخصائص الكاريكاتير .ب 

هلذا الفن بات مقرتنا يف معظم األحوال بامجوانب السياسية واالجتماعية والقضايا  ألن استااا  الصحافة

الكربى يف الوطن العريب، فإن ذلك يضيف له بعاا جاياا إىل أمهيته حبيث ميكن اعتباره من أقرب الفنون إىل 

و العكس، وإىل تعايل الناس، وميكن القول أن الكاريكاتري هباف إىل تثبيت بعض الصور الكامنة لاى املتلقي أ

 .االجتاه السلوكي لاى املتلقي وإثارته، كما يهاف إىل إثارة الرغبة يف الضحك أو السارية
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II. نبذة عن الرسام الكاريكاتوري محمد جالل: 

، يف ماينة بوقرة ببلياة، عائلته من 8171جويلية سنة  47فنان كاريكاتوري ولا يف حمما جالل هو 

يف  4008ن ماارس التعليم الرسم بالقطاع اخلا ، باأ مسريته يف فن الكاريكاتري سنة ماينة بسكرة، خترج م

جرياة احملور اليومي، من خالل رسوماته اليت عرّب فيها عن خمتلف القضايا االجتماعية، السياسية، االقتصادية، 

صة، يف األوضاع املتشابكة اليت الثقافية، مركزا بذلك عن معاناة العائالت امجزائرية عامة واملواطن البسيط اخلا

يشهاها العامل اآلن، وينشر حمما جالل صوره حاال عل  صفحة الفايسبوك الصحفي امجزائري اليت أعطته جمال 

 .أكرب يف التعبري عن أوضاع امجزائر من خالل رسوماته

 : الكاريكاتورية تحليل الصور .1

 : الصورة األولى

 

 : الوصف 
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جاءت حمادة بإطار أبيض، حتوي هذه الصورة خشكل رجالن مهيكلة خبطوط نالحظ يف هذه الصورة اليت 

منحنية ومتعرجة أحيانا، فيظهر يف وسط الصورة أحامها مائل إىل اخللف، ممتلئ امجسم يرتاي بذلة أنيقة، رمادية 

ما اللون عيناه مفتوحتان، فمه مفتوح ويضغط عل  أسنانه بشاة، يااه مماودتان حنو الشاص اآلخر ويشا هب

خفيفة وخشعر أخشعث عيناه مغمضتان عل  حزامه األمحر امللتف حول خصره، حيث ميثل خشاصية الرجل ذو حلية 

وفمه مفتوح، يضغط عل  أسنانه بشاة يااه مرفوعتان إىل األعل  قليال وكأنه يتأمل يرتاي مالبس رثّة قامية، 

، خبط أسود ( يا  ير: ) ال إىل اليسار قميص أخضر وسروال رمادي حايف القامني يرتاي جوارب ، يقول الرج

صاحب الرسم  إمضاء، ويف أسفل الصورة امجهة اليمىن "املزيا من التقشف: "غليظ، ويف أعل  امجهة اليمىن عبارة

 .حمما جالل

 :المستوى التعييني 

 : الرسالة التشكيلية

 وردت هذه الصورة عل  صفحة الفايسبوك اخلاصة مبحما جالل: الحامل. 

 الصورة حماودة فيزيائيا بإطار  :اإلطار(400*550 pixels). 

 مث الرتكيز عل  الشكلني اللذان ميثالن رجالن واقفان، جاءت مكرّبة، خشغلت تقريبا كل حيز : التأطير

 .الصورة، فهي العناصر الرئيسية اليت ركز عليها الرسا  الكاريكاتوري لنقل فكرة جوهرية

 تباو الصورة بأخشكاهلا وكأهنا مقابلة من  اوية اختيار املشها تقريبا : زاوية التقاط النظر واختيار الهدف

 .جاذبية إىل اليسار، هلذا نالحظ أن الرجل الذي يشا احلزا  أكثر جاذبية من اإلطار

 تباو مواضيع الصورة مركبة بشكل عادي، فالعني تقع عل  األخشكال  :التركيب واإلخراج على الورقة

قرأ الرسالة اللغوية لفهم املعىن احلقيقي أكثر املراد رسم الصورة عل  حسب أمهية املرسومة مبجرد رؤيتها، وت

 : األخشكال والعناصر املكونة للصورة كما يلي

 1                     4                    8 الشاص صاحب البذلة * 8
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 .احلزا  األمحر*4

 .الشاص املتأمل* 1

 خطوط متوا ية منحنية متثل لباس (مؤثرات كرتونية)ركة اخلطوط منحنية تعرب عن احل: األشكال ،

 الرجلني

 يغلب عل  الصورة الضوء األصفر كالفية للصورة، يكون أكثر اصفرارا يف األسفل  :اللون واإلضاءة

 .مث يتناقص تارجيا حنو األعل 

 : الرسالة األيقونية

 توى األولالتضمني يف املس املااليل يف املستوى األول الاوال األيقونية

 مسؤول ميارس الضغط عل  املواطن البسيط رجل ذو مكانة مرموقة (رجل)خشكل بشري 

 شفقاألمل، املعاناة، املشاكل اليومية، بسبب سياسة الت مواطن بسيط (رجل)خشكل بشري 

 

 : الرسالة األلسنية

 : يف خشكل العبارات التالية األلسنيةوردة الرسالة 

 . وان كتب يف األعل ، يال عل  سياسة التقشفهو عن": املزيا من التقشف"

وهي رسالة جاءت عل  لسان أحا الشاصيات، وهي صرحية ودالة عل  سياسة التقشف ":  يا  ير"

 .وأثرها عل  املواطن
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 : المستوى التضميني 

، تعرب هذه الصورة عن سياسة التقشف اليت أعلنت عنها 40/01/4088صارت هذه الصورة يف 

بعا اخنفاض أسعار البرتول يف العامل الذي تأثر هبا بلاان العامل الثالث، بوجه عا  ويف امجزائر بوجه امجزائر، وهذا 

، 4088الو ير األول عبا املالك سالل عن جتميا التوظيف يف القطاع العمومي طيلة  إعالنخا ، خاصة بعا 

املسؤول باللون الرمادي وهو ما حييل  حيث انتقل اخلوف من أروقة احلكومة، إىل بيوت امجزائريني، جاءت مالبس

إىل الغموض والسرية، والرمسية وامجاية، أما مالبس املواطن جاءت باللون األخضر الذي يرمز إىل البساطة وجاء 

 .لون احلزا  باألمحر ليال عل  اخلطر والسيطرة

 : الصورة الثانية

 

 : الوصف 

تظهر خشاصية رجل مهيكلة خبطوط منحنية  نالحظ يف هذه الصورة اليت جاءت حماودة بإطار أبيض

، فيظهر يف وسط الصورة رجل حنيف امجسم وجهه طويل وخشعره أخشيب، لايه 'دائرية، مستطيلة'وأخشكال هناسية 

، يااه "الشهرية طارت: "حلية، عيناه متجهتان حنو األعل ، حاجباه أسودان كثيفان، فمه مفتوح، وهو يقول
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ليه عالمات احلسرة، يرتاي قميص أخضر اللون وسروال أ رق وحذاء مماودتان عل  خط مستقيم تظهر ع

رمادي، جيلس عل  كرسي وأمامه طاولة دائرية خشبية، يظهر حتتها رجاله ومها متقاطعتان وظل الطاولة، وعل  

دينار جزائري باللون األمحر وهلا أجنحة  8000ميني ويسار الرجل تظهر النقود عل  خشكل مستطيالت من فئة 

 .اء، جاءت خلفية الصورة باللونني األبيض واألصفربيض

 : المستوى التعييني 

 : الرسالة التشكيلية

 وردت هذه الصورة يف صفحة الفايسبوك حملما جالل: الحامل. 

 حماودة فيزيائيا بإطار: اإلطار(400*500 pixelles). 

 متثل نقود بأخشكال مستطيلة مت الرتكيز عل  الشكل الذي ميثل رجل جالس وكذا األخشكال اليت: التأطير 

إذ جاءت مكربة، خشغلت تقريبا كل حيز الصورة، واليت كانت أهم ما ركز عليه الرسا  الكاريكاتوري لنقل 

 .الفكرة

 تباأ الصورة بأخشكاهلا مقابلة من  اوية اختيار املشها، نالحظ أ  :زاوية التقاط النظر واختيار الهدف

 .الرجل يتوسط اإلطار

 تباو مواضيع الصورة مركبة بشكل واضح، فالعني تقع عل  األخشكال  :راج على الورقةالتركيب واإلخ

 : مبجرد رؤيتها وتقرأ الرسالة اللغوية للفهم املعىن احلقيقي، املراد منه والعناصر املكونة للصورة كما يلي

 . 4               8              . خشاص جالس يريا التقاط املال* 8

 .تطري النقود وهي* 4

 األشكال : 

 (.مؤثرات كرتونية)مستطيالت متثل نقود  -
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 (.مؤثرات كرتونية)خطوط منحنية تؤثر عل  احلركة -

 .دائرة كبرية تعرب عن طاولة -

 .خطوط متوا ية منحنية متثل لباس الرجل -

 .خطوط مستقيمة متثل أعماة الطاولة -

 :الرسالة األيقونية

 التضمني يف املستوى األول ستوى األولاملااليل يف امل الاوال األيقونية

 احلسرة، الاهشة، االستغراب، الضعف عامل بسيط، رب أسرة خشكل بشري جالس

 .، ماخول ضعيف ال يليب احلاجياتاإلنفاق الراتب الشهري نقود يف خشكل طائر

 طاولة أكل خشكل دائري

 

بلغ الشهري الذي يتقاضاه امجزائري ينفقه عل  الطعا ، امل

 .األكل

 

 : الرسالة األلسنية

 : يف هذه الصورة عل  الشكل التايل األلسنيةوردت الرسالة 

وهو قول الشاص امجالس واليت تعين أن الراتب الشهري ينفذ قبل أن يصل إىل ياي ": الشهرية طارت"

 .العامل
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 :المستوى التضميني 

خشهاهتا امجزائر مع مطلع  ، تزامنا مع األوضاع االجتماعية اليت08/01/4088صارت هذه الصورة يف 

سلبا عل  اجملتمع، الرسالة العامة من هذه الصورة، هو تبيان الوضع املزري  اتااعياهت، حيث أثرت 4088سنة 

 .عل هذه العائلة إنفاقالذي تعيشه األسرة امجزائرية خاصة أب األسرة الذي حيمل عل  عاتقه 

 :الصورة الثالثة

 

 : الوصف 

رة خشاصية رجل مهيكلة خبطوط منحنية ومنعرجة، يرتاي مالبس بالية، قميص نالحظ يف هذه الصو  

أخضر، وسروال رمادي، وكلها مرقعة خبطوط ملونة، يرتاي خفني، لايه حلية خفيفة، أنفه طويل، عيناه مغمضتان 

ل حبة ، ينحين جبسمه لشك"يعيش ملك الزوايل"وكأنه راضي وممنت، راحتا يايه عل  بعضهما، يفتح فمه ويقول 

البطاطا اليت ترتاي مالبس فاخرة ملكية  رقاء اللون، وفوق رأسها تاج أصفر، وجتلس عل  كرسي فاخر أمحر 

أقوى األقوياء، بلون أسود غليظ،  البطاطا"اللون، ومتتا حتتهما سجادة محراء كذلك يف أعل  الصورة جاءت عبارة 

 .صاحبها إمضاءيف األسفل 
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 : المستوى التعييني 

 : لة التشكيليةالرسا

 وردت هذه الصورة يف صفحة الفايسبوك حملما جالل: الحامل. 

 حماودة فيزيائيا بإطار: اإلطار(400*500 pixelles). 

 مت الرتكيز يف هذه الصورة عل  خشاصية البطاطا امللكة والرجل املنحين هلا: التأطير. 

 يسار لذلك يظهر الرجل املنحين أقرب يف هذه الصورة امجاذبية لل :زاوية التقاط النظر واختيار الهدف

 . إىل اإلطار

 تباو مواضيع الصورة مركبة بشكل واضح، فالعني تقع عل  األخشكال  :التركيب واإلخراج على الورقة

 : مبجرد رؤيتها وتقرأ الرسالة اللغوية للفهم املعىن احلقيقي، املراد منه والعناصر املكونة للصورة كما يلي

 1            4               8    . البطاطا* 8

 السجادة احلمراء* 4

 .الرجل املنحين*1

 األشكال : 

 خطوط منحنية متثل احلركة -

 .خطوط منحنية متوا ية منحنية متثل لباس الرجل والبطاطا -

 .خطوط مستقيمة ومتوا ية تعرب عن الكرسي والسجادة -

 .خشكل بيضوي ميثل حامل للرسالة اللغوية-
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 : يقونيةالرسالة األ

 التضمني يف املستوى األول املااليل يف املستوى األول الاوال األيقونية

 اخلضوع  مواطن بسيط خشاصية الرجل

 احلصول الصعب عل  البطاطا بسبب غالء األسعار حبة البطاطا خضر

خشكل هناسي 

 ( مستطيل)

السجادة احلمراء املوجودة يف قصور امللوك واألمراء  سجادة 

 والنبالء

 

 : الرسالة األلسنية

 : وردت الرسالة األلسنية يف العبارات التالية

أدت هذه الرسالة وظيفة أساسية وهي الوظيفة املقاومة اليت لوال وجودها ": البطاطا أقوى األقوياء"

 .الحنرف املعىن إىل غري املعىن الذي وجات ألجله، كما أدت وظيفة توجيه للمعىن املراد تبليغه

ألهنا تعترب . جاءت بالعامية وهي قول الشاص املنحين، واليت تعين متجياه للبطاطا: لزوايليعيش ملك ا"

 . أساس قوته اليومي

 : المستوى التضميني 

، تزامنا مع ارتفاع أسعار مادة البطاطا، حيث أرجع االحتاد 27/02/2015أصارت هذه الصورة يف 

فاع األسعار إىل قلة اإلنتاج هذه املادة الواسعة اإلنتاج بسبب عزوف العا  للتجار واحلرفيني امجزائريني يف بيان له ارت

 .الفالحيني عل   راعتها ملا ختلفه من خسائر، إىل جانب سوء تسيري ختزينها
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جاء لون البطاطا بنيا وهو لوهنا األصلي، ولون التاج أصفر وهو لون الذهب وحييل يف الثقافة اإلسالمية 

ا لون السجادة والكرسي فكان أمحرا وهو لون رئيسي يف األلوان الضوئية والصباغة، وهو إىل لون امجنة والنار، أم

عنا اهلنود ولون روح القاس عنا  "برامها"اله رمز احلياة يف كثري من احلضارات، وارتبط بامجانب الايين فهو لون 

 .املسيح

 .عل  احملكو يوحي مشها الرجل املنحين إىل التبعية الاائمة اليت يفرضها احلاكم 

 : الصورة الرابعة

 

 :الوصف 

نالحظ هذه الصورة اليت جاءت حماودة بإطار أبيض، حتوي الصورة خشاصيات مهيكلة خبطوط منحنية 

ومنعرجة أحيانا فيظهر يف الصورة، خشكل رجل مائل قليال إىل اليمني وكأنه يف حالة سقوط، حنيل امجسم ذو حلية 

ب عرقا، جيمع ذراعيه حول نفسه وكأنه يف حالة دفاع، امرأة ترتاي فستان خفيفة، مالبسة مهرتئة، وجهه يتصب

طويل بسيط بنفسجي، تضع وخشاحا عل  رأسها، وجهها مليء بالتجاعيا، حتمل يف ياها اليسرى قنبلة مشتعلة 

ة غا  محراء اللون وياها اليمىن مماودة إلىاالجتاه اآلخر وتشري بالسبابة، توحي الصورة كذلك عل  خشكل قارور 

 .موقا، كراسي، مائاة، فراش
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، "عوليت عليا اليو : "راهي فارغة، رّد عليها الرجل" الكو ينة... هاك القفة : "تصرخ املرأة يف الرجل قائلة

 .صاحبها إمضاءويف األسفل عبارة " صاحب الاخل احملاود"يف أعل  امجهة اليمىن عبارة 

 : المستوى التعييني 

 : الرسالة التشكيلية

 وردت هذه الصورة يف صفحة الفايسبوك حملما جالل: ملالحا. 

 حماودة فيزيائيا بإطار: اإلطار(400*500 pixelles). 

 مت الرتكيز عل  خشاصيتني اللذان ميثالن امرأة ورجل واقفان، جاءت مكربة وخشغلت كامل حّيز : التأطير

 .الصورة

 لليمني لذلك يظهر الرجل أقرب إىل يف هذه الصورة امجاذبية  :زاوية التقاط النظر واختيار الهدف

 . اإلطار

 تباو مواضيع الصورة مركبة بشكل واضح، فالعني تقع عل  األخشكال  :التركيب واإلخراج على الورقة

 : مبجرد رؤيتها وتقرأ الرسالة اللغوية للفهم املعىن احلقيقي، املراد منه والعناصر املكونة للصورة كما يلي

 1                  4                   8               الشاص الذي يباو مذ* 8

 .القفة اليت تباو عل  خشكل قنبلة* 4

 .املرأة اليت حتمل قفة* 1
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 : الرسالة األيقونية

 التضمني يف املستوى األول املااليل يف املستوى األول الاوال األيقونية

 رجل خائف، مذعور، مرتبك  وج، رب األسرة خشاصية الرجل

 . وجة، ربة بيت امرأة غاضبة، امرأة تصرخ خشاصية املرأة

 .عبوة غا ، موقا كراسي، مائاة أثاث منزل أخشكال هناسية

 قفة وتستعمل املشرتيات قنبلة موقوتة خشكل هناسي أسطوانة

 : الرسالة األلسنية

 :وردت الرسالة األلسنية يف خشكل العبارات التالية

ن كتب يف أعل  الصورة تال عل  املواطن أو العامل البسيط صاحب هو عنوا": صاحب الاخل احملاود"

 .الاخل البسيط

الكو ينة ... هاك القفة: "هي رسالة جاءت عل  لسان الرجل، ردا عل  عبارة املرأة": عوليت عليا اليو "

 .اليت تعيشها، حيث تال عل  احلالة االجتماعية اليت تعيشها العائلة امجزائرية والظروف الصعبة "راهي فارغة

 : المستوى التضميني 

، خالل فرتة اضطراب األسعار وارتفاعها اليت خشهاهتا 87/04/4088لقا صارت هذه الصورة يف 

 .امجزائر، ويعود السبب إىل عجز اإلنتاج واالحتكار واملضاربة وسوء التنظيم ما يؤثر عل  القارة الشرائية للمواطن

اسية للتعبري عن أثاث املنزل حيث استعمل املربع الذي يوحي استعمل الرسا  الكاريكاتوري أخشكال هن

 .إىل االحتواء واحلاود املضبوطة والبساطة، التوا ن، التساوي، الركود، الثبات



109 
 

 .الرسالة العامة هي تبيان الوضع املزري الذي تعيشه العائالت امجزائرية البسيطة، يف ظل األ مة املالية

 

 : الصورة الخامسة

 

 : الوصف 

نالحظ يف هذه الصورة خشاصية رجل مربوط بربميلي برتول رماديني عل  خصره بأنبوب أمحر اللون، 

يرتاي مالبس رثة قميص أخضر وسروال رمادي، حلية خفيفة وخشعر أخشعث، عالمات األمل بادية عل  وجهه يااه 

، "كيف/كيف: " عنه بقولهمرفوعتان إىل السماء تاالن عل  استسالمه، واكتفاءه من الوضع الذي هو فيه، ويعرب

تراجع يف األسعار "خبط غليظ حتت الربميل يف امجهة اليمىن، وعبارة " ارتفاع يف األسعار يف اإلنتاج"جاءت العبارة 

 .أسفل الربميل عل  جهة اليسار" واإلنتاج
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 : المستوى التعييني 

 : الرسالة التشكيلية

 ما جاللوردت هذه الصورة يف صفحة الفايسبوك حمل: الحامل. 

 حماودة فيزيائيا بإطار: اإلطار(400*500 pixelles). 

 مت الرتكيز عل  الشاص املربوط بني برميلني، جاءت مكربة حيث أخذت كل حّيز الصورة: التأطير 

 ةليف هذه الصورة تباو مقاب :زاوية التقاط النظر واختيار الهدف. 

 كبة بشكل واضح، فالعني تقع عل  األخشكال تباو مواضيع الصورة مر  :التركيب واإلخراج على الورقة

 : مبجرد رؤيتها وتقرأ الرسالة اللغوية للفهم املعىن احلقيقي، املراد منه والعناصر املكونة للصورة كما يلي

 1                  4                   8                    برميل البرتول يف األ* 8

 الرجل* 4

 ألسفلبرميل البرتول يف ا* 1

 خطوط منحنية تعرب عن احلركة: األشكال. 

 : الرسالة األيقونية

 التضمني يف املستوى األول املااليل يف املستوى األول الاوال األيقونية

مواطن جزائري بسيط يعاين بسبب  مواطن بسيط خشاصية الرجل

 اخنفاض وارتفاع أسعار الربميل

 برميل البرتول برميل خشكل هناسي

 خرطو  أنبوب الشريط ةخطوط مستقيم
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 : المستوى التضميني 

، أي تزامنا مع أ مة اخنفاض أسعار البرتول اليت مست األسواق 01/02/4088صارت هذه الصورة يف 

 .العاملية ويرى خمتصني أن ما جيري يف أسواق النفط يعا عقابا اجتماعيا

األخضر فااللته سواء يف الثقافة جاءت مالبس الرجل رثة بالية، مت عل  بساطة ماخوله، أما اللون 

 .اإلسالمية واملغربية حتمل الراحة النفسية والبساطة، أما األمحر فريمز إىل اخلطر

 :نتائج التحليالت

من خالل حتليلنا هلذه العينة الاراسة املتمثلة يف الكاريكاتور االجتماعي، للكاريكاتوري حمما جالل،  

 : فيما يليوصلنا إىل جمموعة من النتائج تتجل  

  أول ما يلفت انتباهنا معظم الشاصيات اليت ظهرت يف رسومات حمما جالل كانت تعرب عن

خشاصييت املسؤول ذو البطن املنتفخ، والزي الرمسي الرمادي، واملواطن البسيط بثياب رثة أهنكها 

التقشف، وصعوبة العيش يف ضوء األ مات االقتصادية الذي ظهر يف عبسات وجهه وحنوله، 

 .االحنناءات اليت أوجاها الكاريكاتوري يف رسوماتهو 

 أما اللباس فاصص اللون األخضر الاال عل  جزائرية املواطن واعتزا ه بوطنه رغم ما حياث له. 

 أما اخللفية فاعتما يف معظم الصور اللون األصفر املتارج من األسفل إىل األعل  املمزوج باألبيض. 

 رتسيخ األفكار اليت أراد حمما جالل ابالغها للمتلقي حيث حتتوي كل صورة نص ألسين، وهذا ل

 .جاء النص تارة يف خشكل عريب فصيح، وتارة أخرى بالاارجة امجزائرية
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 : النتائج العامة

انطالقا من دراستنا املتعلقة بالتحليل السيميولوجي للصورة الكاريكاتورية االجتماعية هباف معرفة أبعاده 

 : للواقع االجتماعي للمواطن امجزائري، خلصنا إىل جمموعة نتائج تتلاص فيما يليودالالته، وماى نقله 

  الكاريكاتور كوسيلة اتصال له دور كبري يف نقل الواقع امجزائري، ومواكبته للمشاكل اليومية، فرسومات

ريق حمما جالل جاءت مرآة عاكسة للثقافة االجتماعية والبيئية احمللية امجزائرية وهذا سواء عن ط

 .الشاصيات أو الايكور أو عن طريق امتزاج األلوان بينهما

  يعترب الكاريكاتور مهزة وصل بني املواطن البسيط واملسؤولني، ألنه ينقل انشغاالت املواطن ليطلع عليها

 .املسؤول

 ا بأسلوبه التهكمي والساخر استطاع الكاريكاتور أن يكون متنفس للمواطن ويؤثر إجيابا عل  نفسيته ألهن

 .تصف مشاكله يف طابع هزيل
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 : الخاتمة

كلما اعتقا الباحث أنه بلغ املراد من حبثه، ظهر له أنه مل يفعل خشيئا أكثر من وضع قاميه يف أول مرحلة 

ما أ عم صاره بعض النتائج اليت يتوّصل إليها يف هناية عمله، ولعل أهم  تأثلجمن البحث العلمي، ومع ذلك قا 

 :أين وصلت إليه من نتائج، ميكن إمجاله يف النقاط اآلتية

 املقال من العقل إىل العقل والقلب. 

  املقال مل يفقا أمهيته وحيويته، بل يعترب مؤخشرا من مؤخشرات الاميقراطية واحلريات، كما يال عل  نضوج

 .اجملتمع الرأي العا  فيه

 راء بصورة جمردة أو لتبادل األفكار فقط وإمنا يؤدي املقال الصحفي ال يكتب فقط للتعرف عل  اآل

 .العايا من الوظائف، قا فّصلتها يف ثنايا البحث

  لغة املقال الصحفي أقرب إىل لغة احلياة العامة، مبعىن أن يفهمها كل الناس عل  اختالف مستوياهتم

 .التعليمية أو الثقافية، ولكنها ليست اللغة العامية

 حا أهم الفنون الصحفية املستاامة، نظرا ملا يقامه من معلومات وتفاصيل حول التقرير الصحفي هو أ

 .حاث معني تساعا القارئ عل  فهم ما جيري حوله

  وقا حظي التقرير مؤخرا عل  مكانة أكرب من ذي قبل نظرا ألن اعتماد القارئ عل  الصحيفة كمصار

 .لألخبار أصبح أقل بسبب انتشار األقمار الصناعية

 تقرير الصحفي هاما ملا يقامه من معلومات حول األحااث بصورة سريعة ولكنها مستوفية للعايا يعا ال

 .من العناصر املفقودة يف اخلرب الصحفي

  والتقرير الصحفي يكتب ليؤدي وظيفة إخبارية موسعة ومفصلة، ومن هنا يعترب النوع والكم اإلخباري

 .ؤدي وظيفة معرفية إخبارية جاياةالوارد يف التقرير وجتنب امجمل والكال  الذي ي
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  والتقرير الصحفي كغريه من الفنون الصحفية األخرى ال يكتب بطريقة عشوائية باون إعااد أو ختطيط

 .مسبق

  يلتز  التقرير الصحفي يف صياغة املوضوع باحلياد التا  واملوضوعية قار اإلمكان ويبتعا يف الوقت نفسه

 .الغايةتقامي  عرضعن 

 كلمة واملعلومة أصبحت خشكال ومضمونا من خالل القنوات الفضائية أهم أداة فكرية تعرب فالصورة وال

 .القارات والاول لتشكل تأثريا عل  الرأي العا 

  فالصورة تتميز . املصطلحات امجاياة يف جماالت التناول الثقايف املعاصر و" ثقافة الصورة"مصطلح

 .اإلقناعن أهم وأقار الوسائل عل  بقارات فائقة وبالتايل ميزات خاصة، وتعترب م

 الكاريكاتري كوسيلة اتصال له دور كبري يف نقل الواقع امجزائري ومواكبته لألحااث اليومية. 

  يعترب الكاريكاتري مهزة وصل بني املواطن البسيط واملسؤولني، ألنه ينقل انشغاالت املواطن ليطلع عليها

 .املسؤول

إىل اهلل العلي القاير، سائلة إياه اإلخال  ولصواب يف القول  ضارعةالالكف  ارفعويف ختا  هذا البحث 

، وجيعل هذا العمل يف ميزان حسنايت، كما أتقّا  بالشكر امجزيل لكل أستاذ تعلمت منه حرفا، واكتسبت والعمل

 .منه خلقا
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 :قـــائـــمـــة المصادر و المـــراجـــع 
I. الكتب : 

 :الكتب باللغة العربية -1

 بوروفسكي، الصحافة التلفزيون، ترمجة ابتسا  علوان، بغااد، و ارة الثقافة والفنون .أ-بورتكسي.أ

8175  ،21. 

  ،87،  8175إبراهيم إما ، دراسات الفن الصحفي، القاهرة، مكتبة األكلور املصرية. 

 جامعة 80، عاد04إبراهيم حمما سليمان، ماخل إىل مفهو  سيميائية الصورة، اجمللة امجامعة، جملا ،

 .888،  4082الزاوية، 

 01،  8111، 8ابن منظور، لسان العرب، دار الكتاب العملية، بريوت، ط. 

 رة، بريوت، أمحا  كي باوي، معجم املهن و الرف، دار الكتاب املصري، دار الكتاب اللبنانية، القاه

 .814، 818،     8151، 8ط

 القاهرة، 8أسامة عبا الرحيم، فنون الكتابة الصحفية والعمليات االدراكية لاى القارئ، ط ،

4001 ،818. 

   ،80أخشرف فهمي خوجة، املؤسسات الصحفية بني التنظيم و الرقابة. 

 العامل الثالث، الاار كمال عبا الرؤوف، دليل الصحفي يف: تو، ترمجة. هسرت، و أي ج. الربث لـ 

 .888،  8114الاولية للنشر و التو يع، القاهرة، 

  األول من خشهر أيار 1858جرياة الزمان ـ العاد. 

  مصر دار املعرفة ( املفاهيم، املااخل النظرية، القضايا)نظريات االتصال واإلعال  : خشنب أبومجال حمما

 .85،   4000امجامعية، 
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  8115،  8العامة، دار املسري للنشر والتو يع والطباعة، كمان ط مجيل أمحا خضر، العالقات   ،

801. 

 88،  08جورج مايك سامل، موسوعة السينما املصورة يف العامل، بريوت، دار رتب امجامعة، ج. 

 4001، 8حسن عماد مكاوي، أخالقيات العمل اإلعالمي، الاار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط   ،

  815 ،811. 

  84،  .8115الثقافة بني القنوات الفضائية والاعوة االصولية، بريوت، املركز الثقايف العريب حصار. 

  ،4002سامي الشريف، اللغة اإلعالمية املفاهيم، األسس، التطبيقات، كلية اإلعال ، جامعة القاهرة ،

    45-41. 

 8110املعرفة امجامعية،  اإلسكنارية، دار-سامية حمما جابر االتصال امجماهريي واجملتمع احلايث 

 ،21. 

  78،  8185سالمة موس  ـ الصحافة حرفة ورسالة ـ القاهرة دار الفكر املصري. 

  ،8117سليمان العسكري، نشأة السميولوجيا، علم الفكر، جملة دورية، العاد الثاين، الكويت 

 ة واإلعال  اخلامة السيا رمضان جالل الاين عبا اخلالق، عبا احملي حممود صاحل، العالقات العام

 10   -51-4002ن .امجماعية، دار املوفة امجماعية، اإلسكنارية، د

  ،الصورة والواقع االفرتاضي، مقا  إىل " األدب يف عصر الصورة اإللكرتونية"السيا جنم، حبث بعنوان

 .4007جامعة فيالديلفيا، األردن، عمان، 

 841،  8118بريوت،  ، دار امجيل،8خشرف عبا العزيز، اللغة اإلعالمية، ط. 

  ،85،  4004صاحل أبو أصبع وحمما عبا اهلل، فن املقالة، دار اجملاالوي، للنشر والتو يع، عمان. 

 4005دار املعرفة امجامعية ( عريب-اجنليزي)معجم مصطلحات اإلعال  : طارق سيا أمحا، اخلليفي ،

 481. 
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  ، 50، 8151سالة، ، بريوت، مؤسسة الر 08سؤال عن الصحافة، ط 800طلعت مها. 

 41،  8150، القاهرة، دار املعرفة، 08عبا امجبار حممود علي، التصوير الصحفي، ط. 

  عبا العزيز خشرف، فن املقال الصحفي يف أدب طه حسني، القاهرة اهليئة املصرية العامة للكاتب

8158  ،814. 

  ،811عبا اللطيف محزة، املاخل إىل فن التحرير. 

 ،808سيميائية الصورة، مغامرة سيميائية يف أخشهر اللسانيات البصرية يف العامل،   عبا اهلل قاور الثاين ،

804. 

 القاهرة، العريب ( افاق املستقبل وحتايات العصر احلايث)والتنمية  اإلعالمياالتصال :عبا اجمليا خشكري

 .85، 8118للنشر والتو يع،

 ( معجم عريب مارسي الفيايت)للطالب القاموس امجايا : عل  بن هادية، بلحسن باش، امجيالين حيي

 121،  8118ن جزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب،8ط

  80،  8111فاروق أبو  يا، مقامة يف علم الصحافة، مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح سنة. 

   ،414فريزر بونا، ماخل إىل الصحافة. 

 22   8115لعرب احتاد كتاب ا: دمشق-عل  املصري)دراسة : يف رحاب فكر األدب. 

 8115قراءة نقاية، دمشق، احتاد الكتاب العرب، : الفيصل، مسر روحي، أدب األطفال و ثقافتهم. 

 بريوت، الاراسات العربية للاراسات والنشر، 08حمما الارويب، الصحافة والصحفي املعاصر، ط ،

8110  ،852. 

  857،  4000ق الثقايف، حمما مجال الفار، املعجم اإلعالمي، األردن، دار أسامة املشر 

  ،857،  4000حمما مجال الفار، املعجم اإلعالمي، األردن، دار أسامة املشرق الثقايف. 

  85،    4، العاد8115حمما عابا امجابرين العوملة واهلوية الثقافية ، جملة املستقبل العريب، بريوت. 
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  امعة بغااد، كلية اإلعال ، جملة البكاء، لغة اإلعال  بني الفصح  و العامية، جحمما عبا املطلب

 .878،  4008الباحث اإلعالمي، العاد األول، 

   ،871حمما منري حجاب ـ املوسوعة اإلعالمية ـ اجمللا اخلامس. 

 أمحا بن مرسي، التحليل السيميولوجي للفيلم، ديوان املطبوعات امجامعية، امجزائر، : حممود أبراقن، تر

4000  ،88 . 

  81الصحفي يف العامل،  حممود أدهم، الفن. 

 الصورة الصحفية وسيلة االتصال، القاهرة، دار الكتب، دت، : حممود أدهم، مقامة إىل الصحافة املصورة

 808. 

 815الصورة الصحفية وسيلة االتصال،  : حممود أدهم، مقامة إىل الصحافة املصورة. 

 82   8117، 8ر املصرية اللبنانية، طالسينما وفنون التلفزيون، القاهرة، الاا. حممود سامي عطا اهلل. 

 8177، 08حممود سامي عطا اهلل، السينما وفنون التلفزيون، القاهرة، الاار املصرية اللبنانية، ط ،

 55. 

  حممود علم الاين، الصورة الصحفية، دراسة فنية، القاهرة، العريب للنشر والتو يع، سلسلة دراسات يف

 .48، دت،  اإلعال 

 4008خل إىل علم االتصال، اإلسكنارية، مكتب امجامعي احلايث، األ اربطة، منال طلعت، ما ،

 54. 

 1، 8115فاطمة حيويت، دمشق، : مياجر مرتان، الفلسفة يف مواجهة العلم والتقنية، تر. 

  88،  4001، 8، ط(دارسات يف اللغة و اإلعال )هادي هنر، الكافيات التواصلية و االتصالية. 

 دار العلم 4001، 8ط( دراسات يف اللغة و اإلعال )ت التواصلية و االتصالية هادي هنر، الكافيا ،

 .47لطباعة و النشر و التو يع،  
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 :الكتب باللغة الفرنسية -2

 Robert exaprit : théorie général de l’information et de la 

communication : édition N=05 

II. موقع االنترنت: 

 ( التطور اإلعالميموقع مرآ  الرائا للتاريب و)raeed.net/trainnig-www.al 

 123-8651/page-http://shamela.ws/browse.php/book 

 http://www.alittihad.ae/details.php?id=12995&y=2009&article=full 

 http://www.aljabriabed.net/n13_08ghrafi.htm 

 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=466322&r=0&cid=0&u=&i=0&q 
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