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 ثقافة الصورة في عصر العولمة: اإليجابيات والسمبيات
 ال ورة زمف نعيش أ بحنا بل ال ومية، حياتنا في رئيسَيا دوَرا ال ـو ال ورة تمعب       
 لحظاتنا في لنا ومالزمة معنا فال ورة مَعا، والكممة ال ورة زمف الكممات، زمف مع بالتوازي 
 .الحياة جوانب  ل في مث ل لو يسبق لـ نحو نمى بنا مرتبطة بدت حتى والكب رة ال غ رة

والعولمة في المعنى المعجمي ىو أف  تخذ شيء ما بعدًا نالميًا.. إلى ىنا  بدو ا مر بريئًا 
وشرنيًا.. غ ر أننا نندما نذىب إلى معناىا اال طالحي المتعارؼ نميو في حقوؿ السياسة 
واالقت اد والثقافة واإلنالـ فإف ا مر ال بد مف إخضانو لممساءلة، التي قد تطيح بيذه 

 ة وتمؾ الشرنية، وال سيما إذا جرت المساءلة وفق المعا  ر اإلنسانية وا خالقية العامة.البراء
 العولمة والصورة  -1

لعل أخطر النتائج المترتبة نف العولمة ، تمؾ المت مة بمخاطر االقتالع الثقافي والخوؼ 
ات سمبية مف فقداف اليوية لدى العد د مف الشعوب وا مـ، وما يحدث نت جة ذلؾ مف تأث ر 

اجتمانية وأخالقية لمعولمة نمى اإلنساف العربي والمسمـ ال تخطئو ن ف الناظر وال ب  رة 
 الباحث.
فما يحدث ال وـ مف ال ور واإلشارات والن وص المرئية نمى الشاشات اإللكترونية        

الوجودية الدائمة البث ، بات يش ل تيد دا لمنظومات القيـ والرموز وتغ  را في المرجعيات 
وأنماط الحياة ، فباتت  ث ر مف الثقافات والشعوب نارية أماـ تدفق الرسائل والعالمات التي 
تحمل معيا أبطاال ورموزا جد دة تمتمئ بيا مخ مة المشاىد بدء بعارضات ا زياء ونجـو الكرة  

 وو وال إلى رموز الفف والس نما وا طعمة وأنماط السموؾ وموضات المالبس. 
 ابيات ثقافة الصورة في عصر العولمة إيج -2
 بال ورة، ليست الوني  تش ل ح ث الحسية، لمخبرة العقمي التمث ل نف تعبر ال ورة     
 في تقع ثقافية قيمة بو فيا فال ورة الذىنية، وال ورة الحسية لم ورة مطابقة أو مماثمة
 بالشفاىة بداية الطويل، تاريخيا نبر البشرية ناشتيا المراحل التي مف ندد بعد تالية مرحمة

 .واستجابة وتأويل استقباؿ وم در ثقافية نالمة بو فيا ال ورة تمت ثـ والكتابة، التدويف ثـ
 مف وسعت ح ث الفئات، ب ف الطبقي والتم ز الثقافي والحاجز الفجوة لردـ ال ورة أتت وقد

الجميع  وأ بح لمثقافة، الشعبية القاندة وتوسعت البشر، جميع لتشمل دوائر االستقباؿ
 .والثقافات الوقائع مع والتوا ل جد دة، معارؼ واكتساب العالـ نمى التعرؼ في متشابي ف



 خا ة بسرنة تتدفق التي ال ور طريق نف  جري  ما ويفيـ يعرؼ أف إنساف  ي فيم ف
 ،)الب رية( الذاكرة في تبقى التي ال ور ىذه االجتماني، والتوا ل اإلنالـ وسائل نبر
  الشخ ية.  في تأث ر مف ليا لما استرجانيا يسيل والتي
 في الدائـ وحضورىا الب رية لم ورة المستمر التدفق طريق نف  جري  ما معرفة إف    

 في انطبانيا ويبقى لمتأمل، مجاالً  لمفرد تتيح ال إنالمية، سطوة داخل جعمنا ال ومية الحياة
 الرقمي الت وير يعتبر ح ث ال ورة، ن ر نعيش فإننا التكنولوجية الثورة وبفعل الذاكرة
 :بوردياف قاؿ وقد الحداثة، بعد ما لحقبة مم زاً 
 في » والواقع ال ورة، نميو تييمف نالـ في وأ بحنا  ورة، نف نقالً   ورة مجرد العالـ إف

 إلكترونية أزرار نالـ إنو متعددة، أ وؿ ذات  ور بل وأ ل،  ورة ىناؾ تعد فمـ خمف تيا،
 اإللكترونية والسيما اإلنالـ وسائل تقدمو وما واقعية، بإحساسات ويحس يشعر المرء تجعل

 فيذه اإلنساف، حياة في نميقة تحوالت إلى أدت قد االجتماني، التوا ل ومواقع  التمفزيوف 
 الوقائع  ف العالـ، ماىية تعريف وتع د تحدده، بل تع سو، أو العالـ، لنا تعرض ال الوسائل

 يسمى ما تنقل أنيا لنا ستؤ د تف يالتيا بمختمف العالـ أنحاء جميع في لألفراد تنقميا التي
 مف نشاىده بما ننو فاستعيض بالفعل موجود غر الحقيقي والواقع» المفرط الواقع نالـ«

 . ور
 لمحظة مرئية تسج ل فيي الخمس، الحواس استعماؿ باإلم اف بات ال ورة بواسطة      

 في التنميط والنمذجة ح ز تدخل فإنيا تقنياتيا، بسبب غربيا منتجا تكوف  وح ف ما، م اف في
  تفق بما وتشميا لمفرد، الف رية المنظومات تدخل وقد .والترف يية والثقافية اإلنالمية أبعادىا

 أنيا في ي مف ال ورة قوة م در إف .وثقافة ف ر مف يحممونو وما ومنتجيا م درىا مع
 ميدت الب رية لمطاقة ال ورة فاحتالؿ ثرية،  افة، وأنيا المغات نمى مفتوح مرئي نص

 نمى الالشعورية الدوافع ىيمنة إلى و والً  الذىني، االنشغاؿ ثـ ومف العاـ، المتخ ل الختراؽ
 لم ورة  جعل مما لمشخ ية، العم ق البناء إلى ال ورة في المنقولة الرسالة ونبور الوني،
 الدالالت واإليحاءات مف الكث ر تحمل معرفية مضخة إلى الب ر تتجاوز مخفية ميمة

 جية مف .المستوى  نالي ومعرفي وانفعالي ناطفي تأثر ذات أداة  جعميا مما والتعب رات،
 مادتيا تقدـ ح ف والدالالت الخطابات تتجاوز الفردي لموني بتش  ميا ال ورة فإف ثانية



 في فإف ىنا ومف .ي عب مقاومتو مما الجاذبية، مف درجة نمى فنية أو جمالية بطريقة
  ليا. المستيمؾ المشاىد تطويع في فعاؿ بش ل وظيفتيا تؤدي وف رية ثقافية رسائل ثناياىا
 ناطقة، أـ متحر ة أـ ثابتة  ورة  انت سواء معناىا تأويل نمى دائما ال ورة تنطوي        
لم ورة  أ بح الرقمية الثورة ومع موضوناتيا، نف التعب ر مف قدر نمى تنطوي  ح ث

مف  أيضا تنبع بل الضوئية، وأبعادىا التقنية قياساتيا نمى تعتمد ال ومعطيات دالالت
 المقطعية وتسمى متحر ة، رقمية تكوف  قد فال ورة .أحداثيا نف تعبر التي الدرامية المشاىد

 )الفنية لجماليةا ال ور( الثابتة ال ور وىناؾ )الف د و و ور والتمفزيونية الس نمائية ال ور(
 .ا بعاد ثالثية وال ور اإلخبارية، وال ور واإلشيارية، الوثائقية، ال ور وىناؾ  الموحات،
ي اؿ المعنى بث في  يفية البعض بعضيا نف جميعيا وتختمف  المشاىد. إلى الرسالة وا 

 سمبيات ثقافة الصورة في عصر العولمة -3

تم نت وسائل العولمة مف اختراؽ الحدود الثقافية انطالقا مف مراكز  نانة وترويج     
الثقافة السائدة ذات الطابع الغربي الُمؤمرؾ ، نبر آليات التأث ر اإللكتروني ، مستخدمة 
ال ورة بدؿ الكممة ، ل الح اكتساح الفضاء الثقافي الذي ُيغزي بقيـ الغالب الثقافية 

حساب قيـ الشعوب المغموبة ، ميددا إياه باالنزواء واالحتماء بالتاريخ والتراث  ونظرياتو نمى
 ، أو الذوباف في خضـ الثقافة السائدة والضياع في تيارىا الجارؼ. 

وقد تجمت تأث رات العولمة الثقافية في مظاىر شتى ، أىميا سيادة ا نماط والقيـ السمو ية 
شأف البور ات الكبرى المندمجة وتحر ات رؤوس ا مواؿ الغربية ، فالعولمة التي تعمي مف 

والسمع والمنتجات ا مري ية  تؤ د نمى أف الديمقراطية با ساس ىي ديمقراطية السوؽ ، 
والحرية ىي با ساس حرية انتقاؿ السمع وا ذواؽ نمى حساب الثقافات الوطنية 

 والخ و يات القومية. 

السمبية نمى العالـ العربي واإلسالمي ، ابتذاؿ مضموف   ذلؾ  اف مف تأث رات العولمة     
رسالة الثقافة بإدخاؿ قضايا الجنس ووسائمو في اإلنالنات والدناية نف السمع والمنتجات ، 
حتى أف رابطة غ ر مبررة ُت طنع ُوتخمق ب ف أنواع مع نة مف السيارات والشي والتو 

، مما شجع نمى االنتشار السريع والفعاؿ  ومعاج ف ا سناف وب ف المرأة الجم مة الفاتنة



 نماط القيـ الغربية في الفف والممبس والمأكل والتسمية ، والترويج لمثقافة االستيالكية نبر 
آلة تجارية وا نالمية رى بة ال حدود إلم اناتيا، مما أدى إلى تشويو البنى التقم دية لألمـ 

، وتش ي و في جميع قناناتو الوطنية والقومية  وتغريػب اإلنساف ، ونزلو نف قضاياه الحقيقية
 والد نية ، مف أجل إخضانو نيائيا لمقوى المسيطرة الغربية. 

وتسعى الدوؿ الغربية بنظميا االجتمانية والسياسية والثقافية بجحافل العولمة لفرضيا        
  ميـ نمػى نمى الشعوب العربية واإلسالمية، والنفاذ بيا إلى نقوؿ وقموب شبابنا لتش

 ورتيا، مستخدمة في ذلؾ  ل  ور اإلغراء والتأث ر ، مستع نة في ذلؾ باآلليات الفعالة 
لتمؾ الثورة االت الية والمعموماتية الع رية، وقد أ بحت الدراما التمفزيونية إحدى الوسائل 

تحمت مياد ف التي تعتمدىا العولمة الثقافية لبموغ أىدافيا ، فإف الشر ات نابرة القوميات ، اق
اإلنتاج الدرامي والتمفزيوني و ارت تضخ سمسمة مف المسمسالت الدرامية المعولمة ، 

                                                    مستف دة مف التسييالت التي توفرىا تقنية البث الفضائي.                                                                      

ىذه ا نماؿ الدرامية م نونة بموا فات خا ة، تيدؼ إلػى تحق ق المتعة الب رية،       
وتح  د الوني  خطوة أولى تمي دا الستمالتو في خطوة الحقة، وىي تقـو نمػى حب ات  تـ 
نسجيا بعناية في موضونات شد دة اإلثارة، ويحرص أ حابيا نمى توظ ف  ل الخبرات 

ة والتكنولوجية، و ل ما يعمل نمى إقناع الب ر ودغدغة الحواس ، والتالنب والوسائل الفني
 بالعواطف ، وتغ  ب الوني في آف واحد.

وتعمل ىذه الثقافة نمى أف  رى الناس أنفسيـ بو فيـ أفرادا معزول ف يعيش  ل منيـ      
لنفسو ويتبادلوف التأث ر مف خالؿ رموز االستيالؾ ،  تـ ذلؾ نبر أمر ة التمفزيوف في  ل 
بالد العالـ لخمق نقمية وسي ولوجية ثقافة االستيالؾ وسيطرة القيـ المادية لمحياة ، مما  ؤدي 

ى تفريغ العالـ مف المعنى ، نمى حد تعب ر المف ر الفرنسي المسمـ "روجيو جارودي" في إل
 أحد مؤلفاتو. 

ويرى "جاؾ شاى ف" في بحث لو نف ال ورة النمطية في الثقافة ا مري ية أف 
اإلنالف ا مري ي يعتمد بش ل واسع نمى خمق  ورة نمطية مع نة ، ثـ يأخذ في تغذية ىذه 

ية وي ررىا ، ويع د إنتاجيا باستمرار إلى أف يفرضيا و أنيا حقيقة ال تقبل ال ورة النمط



الجدؿ ، وقد أ بح تأث ر ال ورة النمطية السمبية قويا في  ل وقت ، وىو أشد خطورة اآلف 
وأشد تدم را ، بعد أف أ بح بإم اف أجيزة اإلذانة والتمفزيوف وال حافة وتقنيات الطرؽ 

 الكممة وال ورة نمى نطاؽ واسع وبش ل فوري.    السريعة لممعمومات نقل 

وىناؾ إش الية خط رة تنجـ نف المجوء إلى خمق ال ورة النمطية التي  نتيجيا اإلنالـ 
ا مري ي وتكريسيا ، ىذه اإلش الية تتمثل في  نع النمطية ، وىي ال تعدو أف تكوف 

لو تطمب ذلؾ استخداـ ترس خا لح ـ مسبق ، وذلؾ نف طريق التالنب بالعاطفة ، حتى 
التزوير ، نف طريق تقنية المونتاج مثال في ابتكار  ورة ثابتة أو متحر ة ، و ذلؾ تول ف 
 وت مع ف في المعامل قد أ بح أمرا مم نا بفضل التقنيات الحد ثة ، وىو ما  ث ر ش و ا 

منسوبة حوؿ  ل ما يعرض ويراد منا ت ديقو بما في ذلؾ ما يقاؿ نف الرسائل ال وتية ال
  شخاص مثل أسامة بف الدف و ث ر مف اإلرىاب  ف الذ ف  اف العالـ  يطاردىـ!! 

 : في السمبّية اإلنالمية ال ورة ثقافة مظاىر تمخيص ويم ف

 ثقافة حساب نمى والميرجاف واالستعراض والممعاف واالبيار والش ل المظير ثقافة ىيمنة.1 
 ح ث الواقع نف بديالً  ال ورة ت بح آخر ىوبمعن والعمق. والقيمة والمضموف  الجوىر
 . سمعة أو شيء إلى اإلنساف ويتحوؿ وغيابو، الوني تزي ف

 فنية وبرامج  نماؿ والمحاكاة والنقل واالستيالؾ الكثرة ثقافة سيادة ح ث اإلبداع، اختفاء.2 
 . تمفزيونية وغنائية

 . سمع إلى البشر وتحويل النجوـ،  نانة ثقافة ىيمنة.3 
 لإلبداع. لدود ندو وىو )التكرار( ثقافة ىيمنة.4 
 
 
 
 
 
 



 األبعاد األخالقية والقانونية الستخدام الصورة
 بدايات استخدام الصورة في الصحافة المكتوبة-1

 ال  انت بل ال ـو نراه الذي بالش ل ا مر أوؿ في تظير لـ ال حف في ال ورة       
، تمؾ نم يا حفرت خشبية قطع مف تطبع  دوية رسوما  ونيا تتعدى  ىذه استمرت و الرسـو
 ال حيفة ىي الطريقة ىذه استخدـ مف أوؿ نشر، و التاسع القرف  نياية قرب حتى الطريقة

 سانت جزيرة في شب حريق موضوع مع م 1638 ناـ ذلؾ و االسبوع أخبار االنجم زية
 ، فظيرت نشر التاسع القرف  أوائل في تقدما الخشب نمى الرسـو حفر فف شيد ، و مايكل
 مف ندد  ل في أساسي  عن ر ال ورة تستخدـ  انت ،التي الم ورة ال حف بعض

 المذ ورة و انت ال حف ب ف التنافس نوامل أىـ مف بذلؾ ال ورة أ بحت ، و أندادىا
 نشر تأخر إلى  ؤدي ذلؾ  اف و طويال وقتا تستغرؽ  الخشب نمى الرسـو حفر نممية
 بإتباع العممية تمؾ تطوير تـ ليذا تنشر ال أحيانا ، و ا حياف في أغمب الخبر نف ال ور
 ىذا و  )الحفر نممية أشخاص ندة  تولى و أجزاء ندة إلى ال ورة تقسيـ بمعنى(التجزئة
 :ىما فائدت ف إلى أدى التطوير

 . ال ور مف  ب رة أحجاـ نمى الح وؿ إم انية -1
 .  ب ر حد إلى ال ورة لحفر الالـز الوقت اخت ار -2

 ال ورة استخداـ استمر و غراف الزنك المعدني الحفر طريقة استخدمت ثـ        
 قسـ رئيس هورجان ستيفن تم ف أف إلى الحاؿ ىذا نمى ال حافة مجاؿ في الفوتوغرافية

 ال ور نقل في الظمي التدرج طريقة استخداـ مف ا مري ية جرافيك ديمي ب حيفة الت وير
 الطريقة ىذه ف يا تستخدـ أوؿ  ورة ال حيفة ىذه نشرت قد و ، م 1880 ناـ الفوتوغرافية

 .  نيويورك بمد نة ا ماكف  حد ال ورة و انت م 1880 مارس 4  ـو ال ادر العدد في
 تش ل ال ورة أ بحت ،التي الم ورة لم حافة الحقيقي المولد التاريخ ىذا يمثل و        
 في تفوقو بل الجميور إقناع ح ث مف المنشور الخبر تساوي  و ، ا ولى المادة ليا بالنسبة
 مجاال المجمة أو الجريدة  فحات  نفذ الذي المخرج أنطت أنيا إلى إضافة ا حياف بعض
 مع ، يشترؾ أساسي و ت بوغرافي  عن ر ال ورة ليستخدـ لديو المتوفرة المواد ليحرؾ واسعا
 نمى ساندت أخرى  نوامل ،وىناؾ ال فحات أش اؿ مختمف بناء في العنا ر مف غ ره



 ،ظيور العوامل تمؾ مف المجالت و لم حف بالنسبة ليا مرموقة م انة ال ورة احتالؿ
 والمجالت ال حف بتزويد تقوـ الو االت ،ىذه ال حفي لمت وير المتخ  ة الو االت
 .زى د بثمف العالـ مف مختمفة أنحاء في و بال ور
 تطورا أكثر أخرى  إلى متطورة مرحمة مف متنقمة مس رتيا ال حفية ال ورة بدأت وى ذا      

 الفني الش ل ل الح اف  النيائي ال راع أف  تطور، إال و  تغ ر ال حف ش ل معيا بدأ و
 ا ولى  فحاتيا  در نمى  ورة مف أكثر تنشر ال حف بدأت و . 1930 في لم حيفة

 .الداخمية  فحاتيا نمى نشرة مف أكثر و
 ساىمت  ما ال ومية، ال حيفة في الرسـ و ال ورة ادخل مف أوؿ المتحدة الواليات تعد و

 والرسـو ال ور لنقل تجارب ذلؾ بعد أجريت و ال ور طبع وسائل تحس ف في أمري ا
 .الكيرباء بواسطة

 االلكتروني اإلنتاج ،  اف الثمان نات أوائل في نرفت فقد الرقمية الفوتوغرافية ال ورة أما
 الت وير نمميات نمى يطرأ تطور ،ف ل  ـو  ل ب ورة أكبر  تقدـ الجرائد ل فحات الكامل

 . ال حفية ال ورة يمس الحاؿ بطبيعة فيو
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 اكتشفت الناس، اىتماـ التمفزيوف  سرؽ  أف فمنذ ال ورة  انت فقبميا الكممة  انت إذا      
 استعماؿ إلى لجأت و ، اإلخراج فف و بالش ل االىتماـ إلى ،فان رفت نجزىا ال حافة
 .الكب رة ال ور وخا ة قبل ذي مف أكثر الم ور
 تـ محدد واجتماني تاريخي بسياؽ ربطيا  تـ نندما معناىا تكتسب ال حفية فال ورة
 المي اني ية الت وير آالت اختراع فمنذ الم ور، بمنتجيا ربطيا  تـ ونندما فيو التقاطيا
 .ا خ ر العقد في ثورية تغ  رات ال ور إنتاج نممية نمى دخمت التقم دية
 ليا التجاري  النجاح مع توتر في متشابؾ ال ورة معنى أف forsh فورش بوؿ ويرى      
 التي السياقات و وا غراض مختمفة سياقات في تستخدـ أف البد النجاح لم ورة يقدر ،فحتى
 ال المعاني، فمعناىا متعددة أ بحت ال ورة فاف ذلؾ ونمى الم ور باؿ نمى لتخطر  انت
 ، أي بيا نالئقية ارتباطات ليا أخرى   ور مجمونة فسياؽ متغ را أو ثابتا ي وف  أف يم ف

 .االحتماالت مف حقال سي وف  Eco اكو يقوؿ  ما معناىا أف



 الدناية وزير غويمز منيا بيا التالنب و استخداماتيا ف يا توضح ذلؾ نف  ث رة وأمثمة     
 إلى ذلؾ و منو التخمص هتمر  ريد  اف مف  ورة بنشر لم حف  ونز هتمر نيد في

 ما في القارئ   جد ال بحقو إجراء أي اتخذ إذا حتى ، د نية قضية أي أو فضيحة خبر جانب
 . ناديا غ ر أمرا ح ل

 ن ويورؾ ونشرت أشير خمسة ط مة ن ويورؾ في الحم ب معامل أضربت 1952 ناـ و ذلؾ 
 ال غ رت ف قدم يا ونمى تب ي نمرىا مف الثالثة في فتاة  ورة ا ولى  فحتيا في تايمز
 العاـ الرأي وقوؼ النت جة و انت ا رض نمى منيا متدفق والحم ب م سورة، حم ب زجاجة

 . م برة ال ورة حاممة التالي ال ـو في المظاىرات انطمقت لذا المضرب ف جانب إلى
 ولتر و R.Barthes بارث روالن الحداثة أمتاؿ بعد ما نقاد مف ندد رأى ولقد      

 وىو ( الثمان نات أواخر مع الصورة بنك يسمى ما نت جة أنو   .W.Benjamin   بنيامين
 ال ورة وتوزيع إنتاج تحتكر التي الكبرى  الو االت و المؤسسات نف يعبر الذي الم طمح

 بنيام ف و فو ما وىو منتجيا نف وف ميا سياقيا مف ال ورة نزع تـ ) و بي مستوى  نمى
 المتقدـ الرقمي اإلنتاج ن ر في ا  مي موضوع ال ورة أو ال ورة مناخ و جو بضياع
 ال ورة. أ ل مف تعدؿ و تحذؼ و تض ف التي اليائمة بتقنياتو
 أمري يا  حفيا م ورا أف ،نفترض التجريدي التحم ل ىذا نف أمثمة نضرب وحتى       
 1995 ناـ خريف في بنسمفانيا والية في ساطع ببرؽ  م حوبة رندية لعا فة  ورة التقط

 مرة مطمقا إل يا الرجوع  تـ ال ربما ،إذ الحدث ىذا نف لتعبر تبقى لف ال ورة ىذه ، فاف م
 والشرؽ  الياباف و أوروبا في مستيمك ف إلى لتباع )ال ور بنؾ( ستدخل ،ولكنيا أخرى 

 تـ التي تمؾ نف مختمفة جد سياقات في االنترنت نمى أو  حفيا استخداميا ول تـ ا وسط
  حفي موضوع نف لتعب ر سنوات بعد الياباف في  حافي يستخدميا فقد ف يا، التقاطيا
 موضوع مع استخداما فرنسا في آخر  حفي يستخدميا قد و العالـ، في الجو حالة  ناقش

 ا وسط الشرؽ  في آخر  حفي يستخدميا قد فرنسي،  ما نجـ ىبوط و  عود نف س نمائي
 .  وى ذا ، الب ئة نمى االنفجارات النووية اثر نف أرشيفي موضوع نف ذلؾ بعد

 استخداما إياىا مستخدما مختمفة قراءة سيقرؤىا تقدموا الذ ف ىؤالء مف  حفي  ل إف     
 ا خرى  وبال ور ننو المعبر ال حفي بالموضوع بعالقتو إال معناه  تضح لف فريدا

 .لو الم احبة



 ور  التقط (A F P)  اي بي اف لو الة  حفي لم ور أخر مثاال نضرب و       
  حفيا ، فإف م 1992 ناـ ذلؾ و نجاؼ سود أطفاؿ ندة ف يا ظير أث وبيا في المجانة

 يستخدميا وقد الجنوب، بمداف في التنمية م ائب نف لكتاب غالفا سنوات بعد يستخدميا قد
 المتعددة الشر ات وسياسات العولمة ضد لموضوع م احبة ذلؾ بعد م ري   حفي

 . ى ذا و ، الجنسيات
 ومئات نشرات مف ال ورة لت بح  مية ا  مي ال ورة معنى يم ت ا مر وىذا      
 مئات و نشرات لتحمل الموضونات ومئات نشرات مع تنشر أف يم ف التي ال ور
 فضاء في السابحة BIGNELL بيغنل جوناثان تعب ر حد نمى ت بح فال ورة،  المعاني

 ىذا نف  توقف ال ا مر و .تريد التي المعنى إل يا تض ف  حفية ذاتا تنتظر المعنى مف
 المعاني مئات و بعشرات بدوره سيقرؤىا ال ورة جميور أف أيضا بيغنل  رى  بل الحد

 . ال حافة معنى نف المختمفة
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 السرقات  ع د نمى معيا التعاطي سياؽ في خا ة بأىمية ال حفية ال ورة تستأثر    

 المجاؿ في سواء تؤد يا التي العد دة ا دوار و ال ورة  ىمية نظرا وذلؾ ، ال حفية
 : الجوانب فإف ثـ ومف ، الحدث نمى تضف يا التي بالم داقية  تعمق فيما أو ، ال حفي
ذا العمل في ميماً  جانباً  تمثل ال حفية ال ورة الستخداـ والقانونية ا خالقية  ال حفي، وا 

  تعمق فيما ،سواء ال حفية لم ورة ا ىمية في غاية إسيامات قدمت قد التكنولوجيا  انت
 التعديالت إجراء أو اإلضافة، أو بالحذؼ إما معيا التعامل وسيولة ، رقميا بمعالجتيا
 ىذه أف إال ، وقت أي في استدنائيا وسرنة ، تخزينيا سيولة نف فضال ، نم يا المختمفة

 نميو  ترتب وما ، وتحويرىا سرقتيا نممية أيضا سيمت قد اآلخر الجانب نمى التكنولوجيا
 أي ربط ضرورة نمى ال ور نقل اتفاقيات معظـ وتنص الممكية، بحقوؽ  خا ة إش الية مف

 .بو الخا ة والمعمومات  احبيا باسـ م اف أي في توضع أو ترسل أو تنشر  ورة
 ال حفية ال ور الستخداـ ا ساسي الواقع ىي الم داقية  فة  انت فإذا         
 أو توظيفيا إساءة أو حجبيا طريق نف سواء اآلف المحا رة ال فة ، فيي ليا والتعرض

 القوؿ في النظر إلنادة الكث ريف  دفع ما ىو و ، الرقمية المعالجة خالؿ مف تفا  ميا تغ  ر
 إلى ال حيفة المؤسسات مف العد د أيضا دفع ما ىو و "تكذب ال الصورة" باف المأثور



 الم ور باسـ الخاص السطر بنشر اسوشيتد برس و الة تفعل  ما الثقة استعادة محاولة
credit line تقوـ  ما ، المنشورة لم ورة ا خرى  الم ادر أو الم ور يحدد الذي و 

  تقم د ال ورة م در أو الم ور اسـ بذ ر  دورىا منذ U.S.A Today  حيفة
تذىب  أف في تف ر ،بل ال ورة نمى تعديالت أية إجراء نمى ندـ  لمتأك د ذلؾ و ،  حفي

 ."شيء أي نغ ر لـ إننا" تقوؿ لم ورة م احبة جممة بنشر ذلؾ مف أبعد
 لم ور الفردية الممكية بحقوؽ   تعمق ما المثارة والقانونية ا خالقية القضايا مف و       

 أ حاب إلى الرجوع دوف  استخداميا و ال ور نسخ اليس ر مف أ بح ،ح ث ال حفية
 ال ورة لعنا ر الرقمية المعالجة إم انية العمل ىذا  عوبة زاد ،ومما ممك تيا حقوؽ 

 أف السيل مف  اف إذا بال ورة في موجودة تكف لـ إضافات و تعديالت إجراء و ا  مية
  ما لد يا يعمل شر ة أو ، شخ ا  اف سواء الرقمية بالمعالجة قاـ مف إلى المسؤولية ننسب

 .  البريطاني القانوف  في
 إنالميا مضمونا و  ورة  اف سواء ال حفية السرقات نف  ترتب ما إلى بالنسبة أما      
 يقوموف  بمف تمحق أف يم ف التي المعنوية أو ، المادية العواقب مف جممة نم يا نمى  ترتب

 التي العقوبات مف جممة ال دد ىذا في ال حف  ف بعض ، ويورد ا نماؿ ىذه باقتراؼ
 : منيا المش نة ال حفية ا نماؿ بيذه يقوموف  بمف تمحق أف يم ف
 لفقد يعرضيـبدوره  وىذا ، الف ري  إنتاجيـ نمى السطو تـ مف قبل مف مالحقتيـ 

 معيا  تعامموف  أو ، ف يا يعمموف  التي اإلنالمية الوس مة
  الم اسب المادية بعض تحقق وثالثة، وقد واثنت ف مرة ال حفية السرقات تنجح قد 

 يفقدوف  المطاؼ وبالتالي نياية في تكتشف أف بد ال ولكف   حابيا، والمعنوية
 . ال حفي الوسط في االحتراـ

 مجدا ليـ أو تحقق ما،  وـ في شيرة   حابيا ت نع أف يم ف ال ال حفية السرقات 
 . حفيا

 بالعقوؿ تالنب نن ر و العاـ لمرأي تخد ر نن ر يمثل لم ورة الطاغي االنتشار ىذا إف
 رجاؿ مف بالعقوؿ المتالنبوف   ريد نندما ذلؾ مف  زيد و إنالمي تضم ل و تعتيـ ونن ر
 إلى ماىرا نمميا تخطيطا لذلؾ  خطط خبراؤىـ و استخدامو الدناية أو اإلنالف و اإلنالـ
 أو الكسل مف الحالة ىذه وجود في  ث را تساىـ  ورىا طريق نف ال حيفة فإف ىذا جانب



 و التحريرية المادة ب ف تنافس قياـ و ف ريا ا م  ف أنداد مف يضانف الذي الذىني الر ود
 ال ور.      ب ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وداللتها التصوير وزوايا المقطات أنواع
 ،وتختمف الب رية السمعية لألنماؿ تحم ل وحدة أ غر بأنيا المقطة تعرؼ :المقطة -1

 ندة مف المقطة وتتكوف  ، تستغرقو الذي والزمف يحددىا الذي اإلطار باختالؼ أنوانيا
 : ننا ر



 -ال ور لموضوع بالنسبة الكام را موضع: السمـ -ال ورة التقاط زاوية -التوق ت -
  لمتر  ب. بالنسبة المقطة موقع -المجاؿ نمق -التأط ر

 وحدة وىي الكممة مثل تماما الف مـ، بناء وحدة ىي المقطة أف الحد دي" منى " الباحثة وترى  :
 ح ف ، واحدة دفعة ت ويره  تـ الذي الس نمائي الشريط مف الجزء "بأنيا ، وتعرؼ المغة بناء
 "  توقف. أف وحتى الدوراف، الت وير في آلة محرؾ  بدأ
  المقطات أنواع -2
 تنسب مف ، فيناؾ المقطات أحجاـ وتحد د تقسيـ طريقة في الباحث ف ب ف اآلراء اختمفت 

 القريبة ، والمقطة المتوسطة والمقطة ، العامة المقطة مف  ال ف يا ونجد اإلنساف لجسـ
 مشتر ة أخرى  أحجاما ىناؾ أف إال الدي ور إلى  نتسب ما منيا نجد  ما ، جدا والمقربة
 . العامة  المقطة ب نيما
 المقطات وحجـ نوع لتحد د نميو المتعارؼ المقياس ىو اإلنساف جسـ  بقى ذلؾ ومع
 : يمي ما ، وتضمن اإلنسان لجسم المنسوبة المقطات : أوال
 أخمص  مف ى ئتو، ب امل شخص  ورة تحوي  التي المقطة وىي : العامة المقطة

 منطقة نمى تأك د ىناؾ سيظل لذا ، حولو الذي الم اف مف جزء مع رأسو، أنمى إلى قدميو
 فإف وحر ات، أفعاؿ بأية لمقياـ ي في بما  ب ر اآلف الجسـ أف وبما ، المحيطة والب ئة الخمفية
 يم ف بح ث بوضوح، الرأس حر ة رؤية ويم ف بل ، لو االنجذاب في  بدأ المتفرج انتباه
 أو يعدو أو مثال يمشي متحرؾ، شخص مع الحجـ ىذا يستخدـ ما وغالبا ..الع ن ف تحد د
 . ديو يحرؾ

 المتوسطة  المقطةplan moyen  األمريكية المقطة أو plan Américain -  
 بالمقطة تسمي ما وأحيانا رأسو، أنمى حتى ر بتيو مف شخ ا ت ور التي المقطة وىي

 اإلنساف بجسـ الخاص الكادر حدود ف يا تقطع التي المقطات أولى ىي لإلشارة و ا مري ية
 السفمي الحد وجانبي، ويقطعو نموي  ح ز بالشخص يحيط الحجـ ىذا ففي. ت ويره المراد
 ومالبس جنس نمى يعتمد وتحت فوؽ  ب ف واالختيار ، تحت الر بة أو فوؽ  إما لمكادر

 طوؿ ىو المرأة مع الحاسـ العامل ي وف  ما وغالبا وجدت، وسرنة الحر ة إف الشخص
ذا و الفستاف ذا الر بة، و فوؽ  الحد ي وف  ثابتا الشخص  اف ا  تحتيا،  ي وف  متحرؾ  اف ا 



 تم  ز ويم ف بل وألوانيا مالبسو طراز لتم  ز ي في بما قريب الشخص ي وف  الحجـ ىذا وفى
 . وبشرتو شعره لوف  درجات
 مف ا مري ية الوسترف"  فالـ" المتفرج ف تم ف  نيا با مري ية أيضا المقطة ىذه وتسمى
 . فخذ يـ نمى البقر رناة  ثبتو الذي المسدس مشاىدة

 مقربة   لقطة plan rapproché 
 التفا  ل بعض نمى الح وؿ بغية الشخ ية مف أساسي جزء تؤطر التي المقطة وىي
 نون ف: إلى بدورىا تنقسـ وىي
 plan rapproché poitrine مقربة  ن ف لقطة أو الخ ر حتى مقربة لقطة -

 .الحزاـ إلى مف الرأس الشخ ية تؤطر التي وىي
ال در  إلى الرأس مف الممتد الجزء تب ف التي وىي gros plan:ال در حتى مقربة لقطة-

 نمى بعض الكشف  تـ حتى الشخ ية، وجو نمى ف يا التر  ز  تـ التي المقطة وىي
 .الدرامي البناء في مع نة نقدة لفؾ الضرورية العنا ر أو الغامضة المالمح

 جدا  قريبة لقطةtrès grand plan  :ت وير إلى تستند التي المقطة وىي 
 س نمائي نن ر نمى التر  ز الخ( أو....ال د الشفاه الممثل )الع ف، جسـ مف مع نة تفا  ل

 فـ تظير لقطة مثل أو الخ(،...السانة أرقاـ مف رقـ الجريدة، في )خبر الق ة في ميـ
 في والرغبة المتفرج لدى بالتشويق إحساسا المقطة ىذه تولد إذ ، المنتج تأكل وىي الشخ ية
 وتسمى الداخمية لمشخ يات، النفس و رانات أحاسيس إلى تنقمو  ما المنتوج، استيالؾ

 درامية قيمة مف تضيفو لما– insert مضافة لقطة – الس نما سيم ولوجيا في المقطة ىذه
 الس نما. في التشويق ونمق بعد مف تزيد بسي ولوجيا
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 ت ويره المراد الشيء بمقابل الكام را وضع لطريقة وفقا زوايا الت وير تنقسـ       
 في  ب ر أثر الت وير فمزوايا الم ور، لمموضوع بالنسبة منحرفا أو رأسيا أو أفقيا  وضعيا

 . الموضوع ليذا المتفرج إدراؾ
زوايا  ندة خالؿ مف الدي ور مف لقطة أي ت ور لمحر ة لقابم تيا نظرا أف الكام را  ما

 :نذ ر والتمفزيوني الس نمائي المجاؿ في المستخدمة الزوايا أىـ ب ف ومف متبا نة
  الزاوية العاديةangle normal : 

 دوف  وىذا  راد ت ويره الذي لمدي ور مقابمة وضعية في الكام را ف يا توضع التي الزاوية وىي
  ىداؼ خدمة وىذه واحد، مستوى  في  الىما تكوف  أف أي اآلخر، نمى أحدىما يعمو أف

 .الوثائقية لألفالـ بالنسبة الشأف ىو  ما الموضوني الت وير
 الزاوية الغطسية أو العميا الزاوية angle plongée : 

إلى   ؤدي الذي ا مر المراد ت ويره، الدي ور نمى الكام را ف يا تعمو التي الزاوية وىي
 الم ور الشخص تظير المقطة ىذه أف  ما فيو، الحر ة وح ر وشخ ياتو أبعاده تقمص

 موقف في لممشاىد بذلؾ ويظير الطبيعي، حجمو مف أقل  بدو حتى لتقزمو أنمى مف
 دالالت وليا التمفزيونية المقطة داخل وسرنتو سيطرتو مف تقمل بذلؾ الضع ف، وىي

 : نذ ر الزاوية ىذه دالالت ،ومف تراج دية
 مع ف. درامي لموقف الشخ ية التبعية خضوع بف رة اإليحاء -

حياة   واقع مف لمنظر ا نمى مف والسحق،  الت وير االحتقار، بالييمنة، اإلحساس خمق -
 .مثال السجناء

 .الدي ور مستوى  نمى جد دة ننا ر بإبراز تتعمق استكشافية قيمة -
 الغطسية   ضد أو المنخفضة الزاويةangle contre plongée 

 وقوة واحتراما طوال أكثر لتظيره الم ور الشخص الكام را أسفل ف يا تكوف  التي الزاوية وىي
 بالتمج د وتوحي المقطة داخل وسرنتو سيطرتو في والمبالغة لمتعزيز خا ة تستعمل أنيا  ما

 نميو. والتأث ر المشاىد إقناع بيدؼ والعظمة
  مف جانب ف رؤية ا مامية أرباع الثالثة زاوية وتتيح أرباع األمامية: ¾الزاوية ثالثة 

 لمفت قوة أكثر بعد وتوفر بالعمق الشعور تزيد فيي ، لذلؾ الشخص( ) الم ور الموضوع
 . لدى المشاىد اإلدراؾ تر  ز نمى والتأث ر االنتباه



 الزواية مثل ،مثميا الم ور لمشخص الجانبية الزاوية تعطى : الجانبية الزاوية 
 مع االنجذاب بعدـ إحساسا المتفرج لدى تولد لم ورة  نيا التسطيح مف نونا ا مامية

 . سمبي اتجاىو موقف أخذ وبالتالي نميو التأث ر بغية الم ورة الشخ ية
 الت وير موضوع مف جانب  ¼رؤية  تتيح وىي الخمفية:   ¾ أرباع زاوية ثالث 

 . المشاىد لدى بو االىتماـ بالتيميش وندـ لإليحاء الخمفية ناح تو ومف
 الت وير، موضوع مف تماما الخمفي الجانب تظير خمفية زاوية وىي: الزاوية الخمفية 

 ننو باالبتعاد إلقنانو المتفرج نمى إخفاءه وا ىمالو أو االىتماـ بو بعدـ انطباع لتقديـ
 . بو االىتماـ وندـ
 إمالة طريق نف المنحرفة الزاوية نمى الح وؿ يم ف : المنحرفة زاوية الكاميرا 

 ىذه في المتفرج لع ف ، وتبدو إطارىا داخل ىي ا خرى  مائمة ال ورة فتظير الكام را،
 طبيعية غ ر حالة لمتعب ر نف مثال استخداميا يم ف ولذلؾ طبيعية غ ر  ورة الحالة
 المشاىد. ذىف تشويش أو لتوجيو بيا لمتمويو أو ال ورة موضوع الشخ ية بيا تمر
 المقابل  والمجال المجال champ contre champ 

 خط ب نيما يف ل متقابم ف ب ف شخ  ف لحوار محادثة ت وير تناسب التي الزاوية وىي 
 الحوار لت وير الزاوية ىذه تستعمل ال ور، إذ بالتقاط يسمح الذي الخط نفس وىمي وىو

 ت ويب نف  نتج الذي الفضاء مف الجزء ذلؾ المجاؿ يمثل بح ث شخ  ف ب ف  جرى  الذي
 االتجاه في الكام را ت ويب نف الناتج الفضاء المقابل المجاؿ ، ويمثل المتكمـ نحو الكام را
 الجسـ. وحر ات ا فعاؿ ردود إلظيار النوع ىذا ويستخدـ ، المقابل

 الكاميرا حركات -4
 أف تنتقل دوف  محورىا حوؿ ثابتة وىي الكام را ف يا تتحرؾ بح ث  panorama :البانوراما -أ

 : أنواع ثالث وىي ، مف م انيا الكام را
 نقل دوف  ا فقي أو العمودي محورىا حوؿ الكام را مف دائرية حر ة: البانوراما الدائرية-

 في موجود فعال و أنو المشاىد تجعل° 360 نفسيا حوؿ الكام را م انيا، فدوراف مف اآللة
 :وىما لمبانوراما نون ف وىناؾ الم ور الدي ور أو الفضاء

 : panorama horizontal األفقية  البانوراما



 إلى اليم ف مف أفقيا محورىا : نمى لتدور الحامل فوؽ  التقنية ىذه بموجب الكام را تثبت
 نامة وب فة درجة 360 نسبة تعادؿ دائرية بطريقة أو ° 180 بنسبة الع س أو اليسار
 لألغراض والع س اليسار إلى اليم ف مف 180 درجة خط نمى ا فقية البانوراما تستخدـ
 :التالية

 .الف ممي لمفضاء التدريجي الو ف أو االكتشاؼ -
 و ف في تماطل المخرج إليو يشوؽ  الذي التف  ل تب ف أف قبل الكام را  ف القمق تقوية -

  .أخرى  أشياء أو شخ يات لعدة تدريجي
 جدراف و ف مثل التدريجي الو ف خالؿ تراج دي مف فراغ أو  مت نمى التر  ز-

 غرفة ما.
 panorama verticalالبانوراما العمودية -

براز أو الع س، ا سفل إلى ا نمى مف نموديا بالدوراف الكام را ف يا تقوـ القمق،   فات وا 
براز التشويق أو التردد، الشؾ،   الوجو إلى ا رجل مف مستترة حر ة خالؿ مف الشخ ية وا 
 :التالية بالوظائف أيضا وتقوـ

 .نموديا الدي ور تفا  ل  ل لتوضيح الو فية الوظيفة -
 مثل: ا خر دوف   حدىما معنى ال جزأ ف ب ف نالقة أو ربط الح ائية: بإقامة الوظيفة
 . ال د ف إلى الوجو مف - النازلة البانوراما

 )ب ل الممثل جسد واحدة مرة تكشف أف قبل الكام را  ف  :القمق خمق في المساىمة -
 ننو  نتج الذي التدرج وىو بالوجو، تنتيي حتى ال در، فا رجل، ا حذية، بإبراز قامتو( تبدأ
 .   بالقمق اإلحساس

 
 
 

 التحميل السيميولوجي لمصورة
 la sémiologie السيميولوجيا  مفهوم-1
 .العالمة :والسيماء والسيمياء والسيمة السومة ويقوؿ وسمة أ ميا في المغة العربية:      



 غ ر أو لغوية سواء  انت العالمة ، ويعني(Sémion)ال وناني  الجذر إلى اشتقاقيا يعودو 
  "نمـ المق ود ي  ر التر  بية الثنائية وبدمج العمـ فتعني (Logos)الالحقة  أما ، لغوية

 العالمات".
 الدالئل دراسة  تولى الذي العاـ العمـ بأنها:"F.De Saussure "سوسير  دي" ويعرفيا
 والبعض بعضيـ ب ف التوا ل بغرض الناس يستعمميا التي غ رىا( أو  انت لفظية (والرموز
 ."اآلخر
 الكائنات تم ف التي ا نظمة أي والشفرات، اإلشارات دراسة بأنيا السيميائية وتعرؼ     

 .معنى تحمل نالمات بو فيا ا حداث فيـ مف البشرية
 الم طمحات ىذه  وف  حقيقة  نفي ال آخر إلى باحث مف السيميائية م طمحات تعدد إف 

 مف أكثر نمى تدؿ إشارة بو فيا العالمة إلى النظر ىي واحدة ف رة نمى نموميا في دالة
 وىو ودالة رامزة أنظمة بو فيا العالمات أنظمة إلى النظر نمى تتفق  ذلؾ ، وىي معنى
  والعربية. والرومانية وال ونانية تقريبا، ال  نية  ميا الحضارات في قديـ نظر

 ظهور السيميولوجيا-2
 اإلنساني الف ر مف نالم ف إلى اإلحالة خالؿ مف نادة السم ولوجيا تاريخ  تحدد      

وا مري ي نالـ الرياضيات  دوسوس رفردناند  السويسري" المسانيات نالـ وىما الحد ث
 السويسري  المسانيات نالـ بشر خمت سنة خمس ف ب رس"، فمنذ ساندرس والمنطق "شارؿ

 ميمتو ستكوف  الذي " السيم ولوجيا نمـ" اسـ نميو أطمق جد د نمـ فردناند دوسوس ر بميالد
 داخل لعالماتا حياة دراسة  ىي سنوات بثالث وفاتو بعد نشرت التي دروسو في جاء  ما

 العاـ. النفس نمـ مف جزء العمـ ىذا ويعتبر االجتمانية" الحياة
 ف  والعالمات الداللية القيـ نف الكشف ىو ا ساس في السيم ولوجيا ىدؼ إف      

 غ ر المعنى وا نادة التجريبية العمـو حقل مف اإلنسانية العمـو لتقريب جاءت السيم ولوجيا
 لالنطباع خاضعة مواد مف اإلنسانية العمـو تحوؿ فيي والتاريخ، لم ورة واإلنساف المرئي
 والظلّ  والضوء وا ش اؿ فا لواف لذا العممية، والمنيجية لمتحم ل قابمة مواد إلى والتأمل

 الحاذؽ الناقد نف فضالً  المتمقي نمل في وف  دالالت، ذات  ميا واإليماءة والحر ة والمنظور
 طبقا تختمف والتي رسائل، مف تو مو ما ومعرفة اإلشارات ىذه نف مدلوؿ الكشف ىو

 لممتمقي. واالجتمانية والنفسية الثقافية واإل د ولوجية لمخمفية



 إلى بالرجوع وأنماطيا الداللة بدراسة تنفرد التي الداللة سيم ولوجيا دراسة تستدني      
 تستند نظرية نماذج العالم ف ىذ ف مف  ل قدـ فقد بارث روالن و مارتز كريستيان العالم ف

 الن وص نمى تطبيقيا مجاؿ يقت ر لـ النماذج ، وىذه الن ي المساف نمـ أسس إلى
 الن وص مف مستويات ندة نمى تطبيقا ليا وجد ولكف   )المسرحية أو ا دبية( التقم دية
 :ب نيا مف نذ ر التي واالت اؿ اإلنالـ أنظمة معظـ لتشمل ا خرى  التعب رية

 .الم توبة لم حافة اإلنالمية المادة  خص فيما الم توبة: الن ية ا نظمة -أ
 والتمفزيونية اإلذانية، ا نماؿ بال ورة،  تعمق فيما الب رية:-السمعية الن ية ا نظمة -ب

 .والس نمائية
 أو ثقافية أو سياسية أو تجارية( إشيارية أىداؼ ليا تيدؼ التي الن ية ا نظمة -ت

 الخ....قانونية أو اجتمانية
 لمصورة السيميولوجي التحميل-3
إذا  اف موضوع العالمة ىو أساس نمـ السم ولوجيا فإف وسائل اإلنالـ تنقل وأحيانا      

تخمق فيًضا مف العالمات والرموز، مف ىنا ظير االىتماـ بدراسات سيم ولوجيا الخطاب 
و ال ور اإلشيارية في اإلنالمي، وقد بدأ ىذا االىتماـ بدراسة  ور اإلنالنات أ

ا ربع نات مف القرف العشريف ح ث أث ر نقاش واسع حوؿ العالقة ب ف السم ولوجيا 
والمسانيات ،بمعني ىل سيم ولوجيا ال ورة مجرد نقل حرفي مباشر لمفاىيـ المسانيات مطبق 

ل نمى النماذج الب رية ؟ وفي إطار محاوالت اإلجابة نمي ىذا السؤاؿ تطورت مناىج تحم 
، بوؿ ري ور"، وأنماؿ "دي سوس  ر"ال ورة اإلشيارية )اإلنالنية ( استناًدا إلى لسانيات "

في المدرسة  1261، وا نماؿ الخا ة بالتوا ل التي بدأت في سنة  روالف بارث"وأبحاث "
، " L.porcher لوي بورشرالعميا بباريس، ثـ ظير بعد ذلؾ المنيج البن وي الذي تزنمو "

وتفانمت ىذه المناىج مع ،  J.M.Floch" فموشالسميائيات السردية الذي تزنمو "ومنيج 
بعضيا تأث ًرا وتأثًرا وأنتجت الكث ر مف البحوث حوؿ خطاب ال ورة اإلشيارية )اإلنالنية 
وال ورة الفوتوغرافية ، وال ورة الس نمائية( ، ومع انتشار ال ور التميفزيونية اتسع مجاؿ 

مف دراسات تحم ل ال ور ونالقاتيا بالنص الم احب مف جية ونالقتيا نمل تمؾ النونية 
 بالواقع مف جية أخرى.



الذي ر ز نمى تحم ل النشرات Hartley ىارتميومف أمثمة الباحث ف في ىذا المجاؿ      
اإلخبارية التميفزيونية مف خالؿ مجمونة مف ا كواد وا دوات السم ولوجية التي تش ل أساس 

 Virsual cods ا كواد المرئيةلمغوية والمرئية لمفقرات اإلخبارية ، ويشمل تحم ل المالمح ا
الطرؽ المختمفة لتقديـ ا خبار مثل ظيور رأس مذيع ا خبار أو المراسل، واستخداـ ال ور 
طار ال ور وتحر ات الكام را، ويفترض ىذا التحم ل  الفوتوغرافية الثابتة والتقارير الم ورة وا 

يارات المتاحة في نطاؽ ا كواد المرئية بما في ذلؾ الخيارات التقنية المتعمقة بعمل أف االخت
الكام را تحمل معاني اجتمانية، و ذلؾ اختيار الموضونات وتر  ب الفقرات والجمل، ودور 
المذيع ف في توجيو الحد ث، مف ىنا  ر ز التحم ل نمى ربط خ ائص الن وص 

 نية.با  د ولوجيات ال ريحة والضم
 لمصورة األساسية التركيبة -4

 .ومعاني دالالت تحمل وحر ات ألواف أش اؿ، ب رية، رموز نف نبارة ال ورة
 وبناءَ  أو إشارات حر ات أو رسـو أو المخططات أو الكممات بحسب معنى يحمل فالرمز
 أنواع. ندة إلى الرموز تقسيـ تـ التفرنات ىذه نمى
ال ورة   منيا تتش ل التي الرموز مف أنواع ثالثة   (Des champ)شمب حدد دي وقد
 ىذه تمخيص ويم ف الب رية ا يقونية أو والرموز المغوية، والرموز التش  مية، الرموز : وىي

 :التالي النحو نمى الرموز مف الثالثة ا نواع
دالالت  تحمل والتي واإلضاءة، والخطوط، ا ش اؿ، في تتمثل :( التشكيمية الرموز -أ

 .التش  مية الفنوف  في جمية تطبيقاتيا متعددة(، ونجد
  باستقاللية تتمتع التي الكممات في وتتمثل المغة في جزء أ غر وىي :المغوية الرموز -ب

 .المعنى باستقاللية تتمتع ال والتي ا فعاؿ ت ريفات ونيايات الضمائر المعنى، و ذلؾ
 والرموز والت اميـ الجغرافية، والخرائط الضوئية، ال ور مثل وىي :األيقونة الرموز -ج

 .يمثمو الذي والشيء قدـ الذي الشيء ب ف تماثل أو تشابو نالقة وجود إلى تش ر اإليقونة
 :اآلتي منيا نذ ر ال ورة، إثراء في تسيـ التي اليامة العنا ر مف العد د اإليقونة ولمرموز
 وتحم ميا. لم ورة فيمنا في أىمية مف يمثمو وما :الموضوع اختيار -
  ال ورة. دالالت لبعض فيمنا في أيضا  ب رة أىمية ذو وىو التكويف: -



االىتماـ  مر ز نحو  تجو المشاىد تجعل بطريقة ال ورة ننا ر تنظيـ فف ىو التكويف:و 
  حتَما ذلؾ ويتبع
 تحميل الصور الثابتة-5

لمبنية مف ح ث : ا ش اؿ  تتطمب نممية تحم ل ال ور الثابتة سيم ولوجيا تحميال تف ي يا
 الوضعيات ... وغ رىا .  -ا شياء  –الذوات   –الرموز  -الظالؿ –ا لواف  –
 ثـ البحث في دالالتيا وتداخالتيا والعالقات ب نيا وأبعادىا االجتمانية والثقافية. 
  سيميولوجيا األشكال•

احات تأخذ  ورا تحيط بنا ا ش اؿ في  ل م اف، فالش ل اليندسي رمز تجريدي ومس
استميمت مف الطبيعة، ومف استخدامات متعددة في الحياة ال ومية، وطورت وظائفيا 
حتى أ بحت ا ش اؿ اليندسية مفردة في لغة نمـو  ث رة، وفنوف متنونة، ومف الناحية 
السيم ولوجية فإف لمش ل اليندسي دالالت متعددة، ح ث وظف منذ القديـ في ا ساط ر 

 لد نية واالجتمانية وفي الفنوف والمعمار وغ ر ذلؾ.والمعتقدات ا
القاندة العريضة والمت نة ، التاريخ   :  دؿ نمى ال رامة ، معرفة اليدؼ ،المثمث
البناء المتماسؾ ، التدرج ، ال عود والرقي ، الشموخ ، قد  دؿ نمى ننا ر   ا   ل

المسيحية ، ويش ر إلى أو م ونات ثالث مترابطة ، يش ر إلى الثالوث المقدس في 
 ...إلخ.  ا ىرامات الم رية

: قد  دؿ نمى اإلخفاؽ والسقوط والتراجع والموت أو التالشي المثمث المقموب
     التدريجي.

، التوازف، التساوي، الر ود  االحتواء والحدود المضبوطة، والبساطة  : داللة نمىالمربع
 االتجاىات ا ربعة (. - وؿ ا ربعةوالثبات، قد  رمز إلى ننا ر أربعة ) مثل الف

 الكواكب.  -القمر -: الديمومة، الدوراف، الح رة، االتساع، ترمز لمشمسالدائرة
: يعتبر مف رموز العمارة اإلسالمية فيو ش ل القبة في المساجد والمباني نصف الدائرة

 اإلسالمية والعربية.
المستط ل المنت ب ف رمز لالمتداد  : داللة نمى االتساع واالمتداد ا فقي، أماالمستطيل

العمودي، التطاوؿ والنمو والطموح، ويرمز لمحضارة المعا رة فيو ش ل العمارات 
  الحد ثة...إلخ.



باإلضافة إلى ذلؾ، قد تدؿ ا ش اؿ المختمفة نمى الجنس، فالش ل الطويل  دؿ نمى 
المعقدة والمتداخمة  ا نثى، وقد تدؿ ا ش اؿ الذ ر، والبيضاوي أو الممتوي  دؿ نمى

 والخياؿ، وا ش اؿ البسيطة نمى الجمود والرتابة والقدـ. واإلبداع الع رنة نمى
  سيميولوجيا األلوان•

حممت ا لواف دالالت متعددة نمى مر الع ور، ح ث قرنت بمشانر ومعتقدات 
وزا مختمفة،   ما حممت ألواف ا شياء والمالبس دالالت، وجعمت ا لواف شعارات ورم

 د نية واجتمانية وثقافية.
 والسمـ والعفاؼ، والجماؿ.   داؿ نمى الطيارة والنقاء والتقوى والفرح :المون األبيض
  دؿ نمى الحضارة والغالء وا  الة. المون الفضي:
  داؿ نمى االنشراح واليدوء، لوف الجناف، رمز العطاء والنماء والحياة :المون األخضر

 وال حة.
 الالمحدود والس  نة واليدوء.  : داؿ نمى الغموض وا سرار، واالتساعالمون األزرق 
 دؿ نمى الشيوة واإلثارة، الوحشية والشر، والحرارة والتوىج والغضب  :المون األحمر

 والثورة والتضحية.
 داؿ نمى الغموض والحياد والرسمية والجدية. :الرمادي

والحزف، وقد  دؿ نمى النور والسطوع : رمز الذبوؿ والموت والمرض المون األصفر
 والذىبي داؿ نمى القيمة والترؼ .

 داؿ نمى الموت والحزف والتشاـؤ والحرب والخبث والظالـ. :المون األسود
  دؿ نمى التنوع والتكامل والجماؿ والطبيعة.مزج ا لواف أو جمعيا 

برز العمق والمستويات، قد تب ف االتجاه ، والي ئة ، وتع س المشانر، ت: الظالل والنور 
 وتوحي بالحالة النفسية، وقد تحدد الوقت أو الزمف وغ ر ذلؾ.

 وقد تدؿ ا لواف نمى الطبقة االجتمانية أو المينة أو الديانة وغ ر ذلؾ.
 

  سيميولوجيا الرموز•
تعتبر اإلشارات والرموز في الحياة اإلنسانية ب ثرة، ح ث تحمل الكث ر مف المعاني والدالالت 

 وتوظف في مجاالت متنونة  الد ف والسياسة واالقت اد والمجتمع وغ رىا.



 ورة مريـ  -ال م ب –الس ف )اإلسالـ( -النجمة الخماسية  –القبة  –: اليالؿرموز دينية
 النجمة السداسية، الطاقية، الشمعداف ) ال يودية(. –والمسيح) المسيحية( 

 السحر(.-وف )الشرالقر  –: ال د، الع ف )الحسد(رموز اجتماعية
 : تتخذىا الشر ات لمتعريف بنفسيا، رمز الدوالر$.رموز تجارية 

 : المثمثاف المتداخالف )الماسونية( ، المنجل والمطرقة )االشتراكية(.الرموز األيديولوجية
القمب ، الورود  –الحمامة) السالـ(  –النخمة ) ا  الة(  –ال قر  –: الجمل رموز ثقافية 

 ىرامات، اآلثار )الحضارة(.ا  –)الحب(
 الرموز العس رية. –:  إشارات المرور المرور رموز تنظيمية

 سيميولوجيا األشخاص•
إف  ور ا شخاص والح وانات والنبتات قد تش ر إلى معاني مع نة، وقد تكوف نالمات 

 تحمل إيحاءات وأف ارا محددة.
 والجماؿ والبموغ، والتيور. : يش ر إلى االنطالؽ والتحرر، والمغامرة والنشاطالشاب
 : العفاؼ، الخ وبة، الجماؿ، الحياة، الشيوة، اإلغراء، الحياء، اليدوء.الفتاة

 : الح مة والعقل، الضعف والعجز، الوقار، قرب النياية.المسن 
 : الحناف والعطف، العطاء والتضحية.األم

 : البراءة، الفرح، الحياة، المستقبل، العفوية، النمو.الطفل
 : العمل، العطاء، الرناية، الشقاء، البذؿ والتضحية، المسؤولية.األب

 : القوة، التح ـ، النظاـ، الوحدة، الح مة، التس  ر.الزعيم أو القائد
 : ا مف، الحماية، النظاـ، التسمط، القمع، الحرب، القسوة، القوة.الجندي
 : الرحمة، الشفاء، النجاة، الحياة، اإلنسانية.الطبيب
، ا خالؽ، العطاء، التخمف، السذاجة،  : الط بة، الشيامةوالراعي والبدوي   الفالح ، الكـر

 الجيل، التمسؾ بالتقال د.
 : الطمع، االستغالؿ، المادية، اإلنتاج، العمل، االستثمار، الربح.التاجر 
 سيميولوجيا الحيوانات •

 : الممؾ، القوة، التسمط.األسد
 شاط.: القوة، السرنة، النالنمر



 : البطء، العجز.السمحفاة
 : الم ر، الح مة، الدىاء.الثعمب
 : الغباء، الذؿ، الطانة العمياء، االنقياد، العبودية.الحمار
 : اإلنتاج، العطاء، مقدسة نند اليندوس.البقرة

 : ا  الة، الحدة، القوة.الصقر
، الحزف، الشر.الغراب والبومة  : الشـؤ

 ماؿ، اليدوء.السالـ، الحرية، الج الحمامة:
 : العمل، اإلتقاف، النظاـ، التفاني.النحمة

 الوسخ، القذارة، المرض، التطفل، الممل. الذبابة:
 ا لفة، الدالؿ، المطف، الجماؿ. القطة:
 : الحارس، ا ماف، الوفاء، الرف ق، الخادـ.الكمب

 : الجماؿ، الرقة، التكبر، التباىي.الطاووس
 والجبف، اليروب، السمبية، االنسحاب.: الغباء، الخوؼ النعامة

 : الجماؿ، الفرح، الغناء، ال وت الجم ل، العذوبة، الحرية، االنطالؽ.العصفور
  سيميولوجيا الطبيعة•

والحمي والمقتنيات   نق د با شياء المالبس وا واني وا ثاث والمعدات والوسائل المختمفة
 الت وتعتبر نالمات سيم ولوجية.ا خرى، ح ث تش ر في  ث ر مف ا حياف إلى دال

 : الثبات ، البقاء ، العطاء ، االمتداد العريق.الشجرة     
 : الحب ، الجماؿ ، التسامح ، االنشراح التفاؤؿ . الورود واألزهار     
 : الشر ، الحقد ، الدفاع ، الحماية ، الخطر .األشواك      
 : ا  الة ، التاريخ ، العطاء. النخمة     

:  الربيع -الي جاف : الشتاء : الحزف ، البرد ، القسوة ، العزلة ، الغضب التقمب ، الفصول
: اليدوء ، الفراغ ،  الصيف -، االنشراح اإلبداع الجماؿ ، الفرح ، االنطالؽ ،

 : الحزف ، الممل ، الذبوؿ ، الموت. الخريف -، االكتشاؼ الترحاؿ االستجماـ،
 النشاط ، الحرارة . : الحياة ، البعث ، الشروق 
 : النياية ، الموت ، الرح ل . الغروب



 : الغموض ، الظالـ ، الخوؼ ، الخطر ، السير ، المجوف. الميل
 : العمل ، االنطالؽ ، الحياة ، الضوضاء . النهار

 باهلل ، الغ ب. اإليماف : االتساع ، الغموض ، الح رة ، التأمل ، السماء 
 الجماؿ ، االكتشاؼ ، العمـ ، ا سرار. : النجوم والكواكب
 : الجماؿ ، السطوع ، الجاذبية ، التألق ، العمو . القمر والشمس

  سيميولوجيا األشياء•
بمشانر أو أف ار ،  ما  واإليحاء ب فة نامة تستخدـ ا شياء المختمفة إلبراز معاني ند دة

   تقرف بسمو يات ومعتقدات متنونة.
تش ر إلى الم انة ، الوظيفة ، الد ف ،  -البدلة  –غطاء الرأس  –بعة مثل : الق : المالبس

 العمر ، الجنس ، البمد ، العرؽ ، الطبقة االجتمانية وغ رىا.
 دؿ نمى المن ب ، الطبقة ، السرير ،  –الخزانة  –الكرسي  –مثل : الم تب   :األثاث

 لخ.الحالة المادية ، الوظيفة ،الذوؽ االجتماني والجمالي ...إ
حق بة ال د أو المحفظة تدؿ نمى التطور العممي ،   مثل: السيارة ، الياتف ،: الوسائل 

 الحداثة ، المن ب ، الذوؽ ، الحالة المادية، الحالة ال حية ..إلخ.
ليا وظيفة جمالية ، وقد تش ر إلى الحالة  –وأدوات الزينة  –مثل : أواني ا كل :  األواني

 وتدؿ نمى الثقافات والفولكمور والطقوس ، وقد ترمز لمجنس .المادية واالجتمانية ، 
 الزينة والجماؿ ، قد تحمل دالالت ثقافية أو د نية. –: تدؿ نمى الرفاىية  الحمي

 R.Barth روالن بارث طريقة  عمى لمصورة السيميولوجي التحميل -5
 أىـ ب ف مف Roland Barthes "بارث روالف" لرائدىا ا يقونية السم ولوجيا تعتبر       

 ال ورة بدراسة اىتماميا خالؿ مف االت اؿ نمـو في المطبقة السم ولوجية المجاالت
 أف باحث  ي يم ف ال وبدونو (، (Code ترم ز" " ذات سنف أي لرسائل ناقل فني  عن ر

 اإلدراؾ بعممية رسائميا قراءة مف ا وؿ المستوى   رتبط ح ث الرسائل، تمؾ رموز يفؾ
 أما وتقنية، وتش  مية فنية أبعاد مف ال ورة ظاىرية مع التعامل في  نح ر الذي االست تيقي
 لمرسائل. الضمني التأويل أو بالتدل ل ف َرتبط القراءة مف الثاني المستوى 

 الّنُ ب فيو وضع» الّ ورة بالغة  «بعنواف ، مقاال تأسيسياً  (R. Barth) بارث وقّدـ
 والّتقرير والمدلوؿ، الّداؿ نف الّ ورة في بارث بحث ح ث الّ ورة، لسيم ولوجيا ا ّولية



 إخبارية رسالة وُمتقاطعت ف، متداخمت ف، رسالت ف ىناؾ أفّ  أي، والداللة والوظيفة واإليحاء،
  ،والغاية الّتدل ل ب رية ُمدر ة رسالة ىناؾ أفّ  ىذا ويعني تضم نية، إيحائية ورسالة حرفية،
 .الّثقافية الجمانات روح لتستغلّ  الحقائق بعض تخفي ُمبّطنة ورسالة
جودة المنتوج  واحدة،  ممة في إّنو نفسو، دائماً  اإلشيارية الّرسالة في المدلوؿ بارث وانتبر

 وجد ومنو اإلشيارية، اإلرسالية مدلوالت تشّ ل المنتوج خ ائص بعض مف إذ المعمف ننو،
 :  رسائل ثالث لمّ ورة أفّ  دراستو في بارث

 .)الّمسانية الّرسالة( الّمغوية  الّرسالة •
 .)الّتع  نية الّرسالة( الّتقريرية  الّ ورة •
 .)الّتضم نية الّرسالة( الّ ورة  بالغة •
 تمرّ  التي القناة الّرسالة، م در أساسية، ننا ر ثالث مف تتكّوف   الّرسالة الّ ورة وأفّ 

 .والمتمّقي الّرسالة، نبرىا
 سواء لمّ ورة، ومرافقة موافقة، دائماً  تكوف  الّرسالة ىذه: )الّمغوية( الّمسانية الّرسالة -أ

 خطاب فالّ ورة الّربط، أو والمناوبة، الّترس خ ىما ميّمتاف وليا شعار، أو نص  عنواف أو
 تكث ف أجل مف ُ رافقيا لغوي  نص إلى اإلشيارية الّ ورة في الّمجوء  تـّ  المعاني، لذا متعّدد
 شأنيا مف التي المحتممة، المعاني  ل إبعاد الوقت نفس في يعني تبميغو، مّما المراد المعنى
 الّمسانية الّرسالة ميّمة ومعناىا، إذ أف الّ ورة، فيـ مق دية في المتمّقي لدى ُلبس إحداث

 .القائـ باإلشيار  ختاره محّدد معنى إلى الجميور أو المتمّقي توجيو ىو
 تعريف نمى ُتساند فيي لمّرسالة، سطحية أّولية قراءة نف نبارة :الّتعيينية لةالّرسا -ب

 ."سوس ر دي" نند الّداؿ ُيقابل ما وىو ببساطة، اإلشياري  ننا ر الف مـ
حجـ -ا ش اؿ )المربع، المثمث، الدائرة(-التأط ر -اإلطار-وتتضمف )الحامل

 الخطوط......(
الّرمزية  والقيـ داللتيا، استكشاؼ أجل مف لمّرسالة، معّمقة قراءة ىي :الّتضمينية الّرسالة -ج

 اإل د ولوجي لمفيـ الّثاني الّنظاـ ىو الّتضم ف يامسالؼ":"إفّ " يقوؿ تحمميا، التي
 نفس تممكاف ،)والتضم نية الّتع  نية الّرسالة(ا خ رت ف  الّرسالت ف ىات ف لكف، االجتماني"

 فبمشاىدة الّشائعة، القراءة مستوى  نمى ب نيما الّتم  ز ال يم ف والذي الجوىر ا يقوني،



 ذلؾ  لّ  تمخيص وُيم ف ثقافية، ورسالة إدراكية، رسالة اآلف نفس في اإلشيارية نتمّقى الّ ورة
 لممخّطط الّتالي: وفقاً 

 
 المستوى اإلدراكي 

 
 اّ  د ولوجي المستوى  المعرفي المستوى 

 المستوى 
 الّتع  ني

 ذاتيا حدّ  في الّ ورة
 الّداؿ

 الماّدة، )تعب ر( الّتع  ني
 الّش ل،

 ،...العالمة اسـ ا لواف،
 مثاؿ

 بانزاني الّتجارية العالمة(
 )خضر و نجائف

 ،)المدلوؿ( الّذىنية الّ ورة
 استخداـ يعني ماذا أي

 الّدالالت أو الّتقنيات
 العالمة( الّتقنية و الماّدية،

 )بانزاني الّتجارية

 

 المستوى 
 الّتضم ني

 إنتاج(
 )المعنى

 والمدلوؿ ،)الّش مي الّتعب ر( الّداؿ مف  لّ   متحـ نندما
 الّتضم ني الّداؿ نالمة لد نا ُي بح ،)المضموف (

 )اإليحاء(
 لمّ ورة المالحظ ُ در و ما ،)غذائي منتوج(

 
 

 
 

 الّتضميني المدلول
 )اإليحاء(
 ماّدية، غ ر دالالت

 ت ويرية
 ال بانزاني، العالمة
 الّشر ة باسـ تمّدنا
 بواسطة ولكف فقط،

 بمدلوؿ تر يعيا
  ا واف، بمد( إضافي
 الم در أو المنشأ،

 )المستوى  ىذا نمى  تـّ  لمّ ورة الفردي الفيـ( ثقافي:  منتوج 

 



 مثال تطبيقي: تحميل صورة ثابتة
 

 
 

 :السيميولوجية المقاربة
 :الصورة في الرمزية و البالغة مجال -1
 :التشكيمية البصرية العالمة -

 مختمفة: دالالت لتعطي تش  مية ب رية نالمات ندة ال ورة تضـ
 تدؿ وابتسامتو الفرنسية الدولة قوة تب ف قوة، لعامل مش مة ب رية نالمة :الفرنسي الرئيس 

 سرور. ب ل ذلؾ استقباؿ و الت رؼ بيذا فرحتو نمى
 .االستعمار لماضي نسيانيـ و الجزائري ف إذالؿ نمى : داللةاليد تقبيل 

 بيذا وتمث ميـ الجزائري ف  ل ضـ لمعنى مش مة ب رية نالمة ىي المتعدد: الجمهور
 .الشخص

 :األيقونية البصرية العالقة -



 التاريخ ذاكرة شراكتيـ وطمس بقبوؿ الجزائري ف فرحة نف  ناية ال د تقب ل: الكناية
 . الوحشي واالستعمار
 ت رؼ متفق ف نمى ليسوا أنيـ إال ال وري  التمث ل في قمتيـ رغـ : المتجمهرين األشخاص

 يحاوؿ  اف و هوالند فرونسوا إلى  نتبو لـ بجانبو الذي المواطف ذلؾ دل ل و المواطف ىذا
  د يقبل ال حتى إليو وجذبو ظيره مف اآلخر ومسؾ ، بوتفميقة العزيز عبد الرئيس م افحة

 الجزائري. الشعب استن ار نمى  ناية وذلؾ ىوالند
 غ ر المسؤوؿ ليذا المواطف. الت رؼ مف مندىشا وقف الذي المدني: حارسال 

 :التضميني المعنى و التقريري  المعنى 5
 االستعمار نودة نف نبارة أنيا السياس  ف المحمم ف قبل مف ال ورة قراءات جل  اف لقد   

 الشعب استدرج بح ث سممية وبطريقة رسميا الفرنسي االستعمار لعودة غ ر معمف باستفتاء
  اف الذي االستفتاء مف اكبر بنسبة استقباليـ خالؿ مف االستفتاء ىذا في لممشار ة الجزائري 

 سيادتو نف تنازؿ الجزائري  الشعب أف المشيد ىذا خالؿ مف تب ف فقد االستقالؿ اجل مف
 أجل مف لفرنسا توسميـ نند ذلؾ وتأك د طوانية لفرنسا

 أف االختيار لو اآلخر والطرؼ يقدـ بل يطمب ال االنتذار أف المعروؼ أف مع االنتذار
 والعودة ، حاكمو مف حقو يطمب الذي المح وـ  فة في ى ذا و أننا ، ذلؾ  رفض أو يقبمو
 العبودية نيد إلى والعودة االستقالؿ مف سنة خمس ف إال منو نرتح لـ الذي القديـ العيد إلى

 . جد دة بطريقة لكنيا
 
 
 
 
 

 المراجع
 دراسة، المكتوبة الصحافة في الفوتوغرافية الصورة داللة:الزهراء فاطمة فكيك-

 .ن وز الجزائر الشروؽ  جريدتي في 2012 سنة لمجزائر الرئيس زيارة نف لنماذج سيمولوجية



 العدد – الجامعة المجمة:  مدخل إلى مفهوم سيميائية الصورة، سميماف دمحم إبراىيـ .-
 ـ 2014 -أبريل -الثاني المجمد -نشر السادس

 .تأثيرات الصورة الصحفيةدمحم نبد الحم د والس د بينسي: -
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