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الدور الثقافي للصحافة المكتوبةا
–نموذج مقترح لركن ثقافي ناجح -

ة *عواج سام

الملخص

، حيــث تشــكل وســيلة ٔاساســية فــي الحصــول علــى الثقافــة و جميــع اهلاميــةٔاصــبحت وســائل اإلعــالم اليــوم مــن أالدوات الثقافيــة 
ٔاشكال اإلبداع، بهدف توفير الزاد الثقافي و تكوين الخبرة الثقافية للماليين مـن البشـر، و عليـه فالمسـؤولية الملقـاة علـى عـاتق وسـائل 

بدور توصيل و نشر الثقافة فحسب، بـل تـؤثر فـي قارئهـا و اإلعالم و خاصة الصحافة المكـتوبة منها مسؤولية بالغة أالهمية ٔالنها ال تقوم
المطبـوع فـي آالونـة أالخيـرة ٔاصـبح و كـذلك ألناليومي  والمباشر بجماهير الشعب و على نطاق واسعإتصاهلاالمهتم بتتبع ٔاخبارها بحكم 

أالحـداث فـي ٔاي مكـان و زمـان، و يسـاعده حيـث يتـيح لـه فرصـة قـراءة أالخبـار و تتبـع ٔاهـمللقـاريءيشكل وسـيلة إعالميـة مهمـة بالنسـبة 
على طرح ٔافكاره، و يساهم ٔايضا في تشكيل الرٔاي العام من خالل أالخبار والمعلومات الثقافية التي تخصصها للمجال الثقـافي و الـذي 

.غالبا ال يتعدى الصفحتين
الصحافة المكـتوبة، للصحافةجتماعياال، الدور للصحافة، الدور الثقافي لإلعالمالركن الثقافي:الكلمات المفتاحية

Résumé

Les moyens d’information sont devenus de nos jours parmi les outils culturels les plus important, car ils

représentent un moyen essentiel pour se cultiver et avoir tout genre d’innovation, et Ils ont pour but de conférer

un bagage et former une expérience culturelle à des millions de gens, ce qui rend leur tâche plus importante

notamment la presse écrite, car son rôle non seulement la diffusion de la culture mais aussi à faire reformuler

l’opinion des lecteurs, et de revient en fort direct bien au large public. Ainsi que de nos jours, La presse écrite est

devenu un moyen d’information important au lecteur car elle permet au courant des nouvelles et de suivre les

évènements important, Comme elle les aide à exprimer leurs idées et à participer à la constitution de l’opinion

publique aue les journaux réservent un espace culturel qui ne dépasse même pas les deux pages souvent.

Mots clés :PilierCulturel de l’information ;  Rôle Culturel de la presse, Rôle Social de la presse ; la presse écrite
Summary

Nowadays the media have become an important cultural tool and an essential mean to develop culture and

all kinds of creativity, for millions of people. Therefore, the responsibility of media, especially newspapers, is so

great because its role is not only to give and to diffuse culture, but also to affect the readers and the interested

people from the masses who have a direct and daily contact with media. Newspapers recently have become an

important media to the reader because they provide him with the opportunity to read and follow the events in any

place and at any time. They also help him to share his ideas with other readers.

KeyWords:CulturalPillarof information;Culturalrole of the press, SocialRoleof the Pressprint ; the press.
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إالشكالية

–مبختلــف وســائله ٔان اإلعــالم ت يف حكــم مؤكــد
ثقيلــــــة كانــــــت أو خفيفــــــة و مبختلــــــف صــــــوره احلديثـــــــة و 
املعاصـــرة و بتنـــوع املســـامهني يف تشـــكيله و املشـــاركني فيـــه 
أفرادا و مؤسسات و كذا تنوع أشكاله و أمناطه و أهدافـه 

يـــــــؤمن بفكـــــــرة ال اإلعـــــــالم اجلديـــــــد املتجـــــــدد هـــــــذا ت–
الثقـــايف و غريمهـــا قـــدر إميانـــه التبـــادل المعرفـــي و التواصـــل و 

ملعــــاين اجلديــــدة املنوطــــة بــــه حــــديثا و هــــي مهــــام أوســــع 
ت بشرية و مادية و تقنية جتتمع لتسـتهدف إعـادة  مكا
تشــكيل عقــل اإلنســان و فكــره و مواقفــه و حــىت عواطفــه  

حنـن الـذين يربطنـا رابـط –جـب علينـا كذلك كلـه، ولـذا و 
ـــا مـــا أتفـــق علـــى تســـميته –ـــذا اإلعـــالم  ائي أن نطـــوي 

لســلطة الرابعــة إىل مصــطلح يبــدو يل أدق و أنســب هــو 
ٔاحـــــد أالســـــلحة االستراتيجيـــــــة الســـــلطة األوىل، و هـــــذا ألنـــــه

البالغــــة أالهميــــة لمـــا لـــه مـــن تٔاثيــــر علـــى الجماهيــــر فـــي مختلـــف 
و االقتصادية الثقافية و االجتماعية ، ة ، المجاالت السياسي

اســتمد اإلعــالم ٔاهميتــه مــن كونــه يقــوم علــى تزويــد النــاس و لقــد
بأالخبار الصحيحة والمعلومات السليمة  والحقـائق الثابتـة التـي 

، فـال يمكـن فـي 1تساعد الجماهير علـى تكـوين رٔاي عـام مسـتنير
ئل إعـالم القرنين أالخيرين تصور مجتمعـات متطـورة بـدون وسـا

فهـــــي تســــــتهدف ) راديـــــو ، تلفزيـــــون صـــــحافة ، ( متطـــــورة 
ـــا و  ـــا و جزئيا عـــادة تصـــنيع كليا األفـــراد و املؤسســـات 

مبـــــا حيقـــــق هلـــــا اإلســـــتمرار و تصـــــنيفها إعـــــادة تشـــــكيلها و
.التواصل

الصحافة بين " وقد حصر الدكـتور دمحم السيد في كـتابه 
، التفسري  روظائـف اإلعالم في اإلخبا" التاريخ وأالدب 

فالوظيفة اإلخبارية تعتمد على الخبر 2التوجيه و التثقيف
كعمود فقري ٔالي خدمة إعالمية ٔاين تسعى وسائل اإلعالم 
جاهدة للبحث عن أالخبار و التقاطها و السبق إليها ونشرها، 

ما وال نستطيع أن نفهمٔالن غيابها يؤدي إلى عزلنا عن العالم 
التفسيرية فمهمتها هي الشرح و ٔاما الوظيفة .يجري حولنا

اإلقناع و التفسير و حشد الجماهير بحكم ٔان الخبر ال يكون له 
في كـثير من أالحيان ٔاي معنى ومدلول بدون توضيح ٔاو تفسير 
وهذا هو جوهر الصناعة اإلعالمية المعاصرة، ٔاما عن الوظيفة 

، التوجيهية فهي تنحصر في توفير رصيد مشترك من المعرفة 
ٔالفراد ليعملوا كٔاعضاء ذوي فعالية في المجتمع، يرشد ا

ويساهم في رفع الوعي االجتماعي لديهم ، ؤاما وظيفة التثقيف 
فهي من ٔاهم الوظائـف التي تؤديها وسائل اإلعالم لما تشمل 

نشره وتوسيع ٓافاق وعليه من تعليم وتهذيب وحماية التراث 
فهذه الفرد وإكسابه مهارات وقدرات في كافة مراحل عمره 

الوظيفة تعتبر ضرورية لخدمة مصلحة الجماهير الثقافية ٔالنه ال 
يمكن االستغناء عنها لما لها من ٔاهمية كبرى في حياة اإلنسان 
و على وسائل اإلعالم إيصالها من خالل النتاج الفكري الموجه 

.للمتلقين
التربية وتثقيف الجماهير من مهام اليوم وقد ٔاصبحت 
ياح وسائل اإلعالم لجميع مظاهر الحياة ٔاجهزة اإلعالم، فاجت
في القيام بدورها في تعبئة وتثقيف ةجعلها تحتل أالولوي

و رغم ٔان . وتوعية أالفراد ولذلك فهي مطالبة بتٔادية هذه المهام
الخريطة اإلعالمية تضم مختلف قطاعات اإلعالم واالتصال 
المطبوع ، والمرئي والمسموع فإن الصحافة المكـتوبة تشغل 

وقع الصدارة ، بحكم ٔانها تتميز بقوة تٔاثيرها على الجماهير ، م
فال يختلف اثنان في ٔان الصحافة المكـتوبة هي إحدى ٔاهم 
وسائل االتصال الجماهيري ، بل كانت إلى عهد قريب ٔاهم 
القنوات على اإلطالق قبل ٔان يحدث االزدهار في مجال اإلعالم 

افة و مازالت ٔاداة كانت الصحهذاو من ) التلفزيون ( المرئي 
ضرورية من ٔادوات صنع الرٔاي العام و توجيهه في مختلف 
المجاالت ٔالنها تتجاوز حدود أالخبار إلى التحليل والتعليل 
والنقد والتقويم وفتح المجال للنقاش في كبريات القضايا التي 
تطرح محليا وإقليميا ودوليا ، مما  يمكن معه فتح إمكانيات 

.ٔاي آالخر إلبداء الرٔاي و الر 
و االقتصــــــادية ةو نظــــــرا لتعــــــدد االنتمــــــاءات االجتماعيــــــ

واخـــــــتالف مســـــــتوياتهم ) قـــــــراءة اليوميـــــــات خصوصـــــــا (للقـــــــراء 
التعليمية والثقافية ، فإن الصـحف الصـادرة تصـور لنـا التمـايز و 

حســـب ســـّلم ى التبـــاين مـــن خـــالل تفـــّرد كـــل صـــفحة عـــن أالخـــر 
ٔافضـــــليات هـــــذا المجتمـــــع و تلبيـــــة لرغبـــــات وحاجـــــات ٔافـــــراده ، 
إضــافة إلــى هــذا فــان الصــحافة كمــا يقــول الــدكـتور عبــد اللطيــف 

ـــا : " حمـــزة  خبـــر الـــرٔاي العـــام فهـــي ٔاقـــدر وســـيلة مـــن وســـائل إ
اإلعــالم علــى مناقشــة آالراء والمســائل العامــة لكــل مجتمــع فهــي 
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، ٔالنهــــا ٔاداة هامــــة فــــي بنــــاء فــــي ذاتهــــا صــــناعة و تجــــارة و رســــالة 
المجتمعــــات و مقيــــاس لحضــــارة أالمــــم و هــــي فــــي الوقــــت نفســــه 
مسـؤولة عـن تثقيـف الجمـاهير وعـن أالخـالق العامـة للمـواطنين 

.3"و هي قادرة على تحقيق ذلك
و تعتبر الصحف اليومية إحدى ٔاهم الوسائل 

التي ال يستطيع الفرد االستغناء ، و الجماهيرية للتثقيف 
عنها، ولقد ٔاكدت جل انشغاالت الصحافة على قيمة الثقافة و 
دورها في تنمية المجتمع و تطويره في جميع المجاالت ، وبٔانها 
معيار للتقدم، وهذا ما حتم على اإلعالم المطبوع ٔان يفي 
بٔاقصى قدر ممكن من االحتياجات الضرورية للمجتمع، 

توبة في ويحاول إشباع رغباته، حيث ساهمت الصحافة المكـ
إحداث تحوالت عميقة داخل أالمم ،وإقامة شبكات تبادل 
جديدة ، ؤاحدثت تغييرا في شروط نقل المعرفة ، ونشرت 
الثقافة على نطاق شعبي واسع كما عملت على تعزيز المعـارف 

، و بذلك ٔاّكدت مكانتها كسلطة رابعة تمثل 4والدراية الفنية
عن مصالحها ضمير الشعب ونبض الشارع ودفاع الجماهير

فالمطبوع الدوري الذي يصدر في مواعيد دورية سواء كانت 
مواعيد يومية ٔام ٔاسبوعية ٔام نصف شهرية ٔام سنوية ٔام نصف 

يرتبط بتٔادية رسالة سامية ترتفع عن الربـح ، كمـا ٔان 5سنوية
القائمين عليها يمثلون رسل التوعية واإلرشاد في عصرنا الحالي 

الم مسؤولياتهم بصورة جديدة ، حيث يتحمل مهنيو اإلع
متزايدة في اإلسهام اإليجابي لتعبئة الرٔاي العام و إيقاظه، 
ولذلك نجد ٔان الصحيفة اليوم تشكل ٔاحد العناصر أالساسية 
للحياة الفكرية والثقافية عند الشعوب نظرا لسهولة الحصول 
عليها وإمكانية قراءتها في كل زمان و مكان ، كما ٔان للكلمة 

ٔاكـثر ثباتا في الذاكرة وذات تٔاثير ية مزايا عديدة فهالمطبوع
طويل المدى

ويتجسد اهتمام الصحيفة بالجانب الثقافي فيها بما 
التي يختلف عددها من صفحة إلى و يعرف بالصفحات الثقافية 

صفحتين ، ومن جريدة إلى ٔاخرى ، يومية كانت ٔام ٔاسبوعية، 
ـه صلة بعالم وتقوم هذه الصفحـات بنشر و معالجـة كل مال

الثقافـة والفكر ، فما من جريدة ٔاو مجلة تصدر إال وتخصص 
ذلك الحيز من " للثقافة ركنا خاصا إذ تعد الصفحة الثقافية 

أالعمدة و الصفحات الذي تكرسه الصحيفة اليومية ٔاو المجلة 

أالسبوعية لبحث شؤون أالدب والفن ، و متابعة ٔاخبارهما ، 
ٔان تضع القارئ يوما بعد يوم في جل ومنها الزاوية التي تحاول

فالصفحة الثقافية 6ما يحدث في الساحة الثقافية محليا وعالميا
اليومية تؤدي الجانب أالكبر من االحتياجات الفكرية للفرد و 
تشكل غذاء مفيدا لروحه ،وعلى غرار الصفحات أالخرى 
للجريدة تضم هذه الصفحـة مجموعـة من المحاور التي تشمل 

و سينما ، وموسيقى ، مسرحظاهر الثقافة من ٔادب ، جميع م
وفنون تشكيلية ومنوعات ، 

و إلى وقت ليس بالقصير خضعت الكـتابات في 
الصفحة الثقافية في الجزائر إلى النصوص الرسمية و عملت 
الجريدة على تكرار توصيات الصوت اإلعالمي الواحد فيما 

الشروط لديمومتها يتعلق بالثقافة اليومية لحمايتها و منح كل
و مسايرة ركب الحضارة و التقدم في العالم، و لهذا شهدت 
الصحافة الوطنية انتعاشا خالل السبعينيات ولمعت ٔاسماء 

الشعب الثقافي ، : صحف ثقافية في فضاء اإلعالم منها 
والوحدة الثقافية وغيرها ، لكن هذا الوعي بٔاهمية الصفحة 

غم من دخول الجزائر مجال الثقافية لم يدم طويال على الر 
التعددية السياسية التي فتحت المجال ٔامام التعددية 
اإلعالميـة ، حيث لوحـظ تناقص في االهتمـام بهذه الصفحة 
فبعدما كانت ثرية في ٔابوابها ، غنية بمادتها التحريرية 

الركن : واستقلت عن باقي الصفحات باسم خاص بدعي 
، وهذا يتضح ٔاكـثر إذا الثقافي، ٔاضحت تتضاءل كما ونوعا

ٔاردنا ٔان نقارن بين الصفحة الثقافية اليوم وبين ما كانت عليه 
بأالمس فنادرا ما نجد في الصحيفة اليومية موضوعا ثقافيا 
هادفا يؤكد معالم الثقافة بكل ٔابعادها  وبمجموع محاورها 
ويرقى بفكر الفرد إلى مستويات عليا إذ نجد الركن الثقافي اليوم 

ي الغالب أالعم على مجرد ٔاخبار أالنشطة الثقافية يقتصر ف
مختصرة عن بعض الفنانين ووأالمسيات ؤاخبار متفرقة

فنية ٔاو تباإلضافة إلى إعالنات عن افتتاح ٔاو اختتام مهرجانا
ٔاخبار لنشاطات بعض الجمعيات ، ونادرا ما نقرا في هذه 

دراسات ثقافية واضحة ٔاو قراءات لظواهر فكرية و تالصفحا
تحليالت و نقد ٓالراء نعيشها في الساحة الثقافية و ال يفاجٔا 
القارئ ٔاحيانا بتحويل هذا الركن الثقافي ٔاو الصفحة الثقافية إلى 
صفحة إعالنية إشهارية وهذا يدفعنا إلى القول إن وضعية 
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نوع من القصور الصحافة الثقافية في يومنا الحالي تتسم ب
الذي يرجع ٔاساسا إلى و والالمباالة من ناحية أالداء اإلعالمي 

السياسية ثنقص المنتوج الثقافي من جهة، وطغيان أالحدا
والفنية من جهة ٔاخرى ، باإلضافة إلى ضعف سياسة الجرائد 

.اليومية التي لم تول اهتماما كبيرا بقطاع الثقافة 
لى المجال الثقافي لما و بناء على هذا سنسلط الضوء ع

يحتله من ٔاهمية بالغة التٔاثير على مجتمعنا و على المستوى 
العام لقرائنا حيث ال يمكن تصور الثقافة من دون تعبير ٔاو 
إيصال معلومات من خالل وسائل اإلعالم كما ٔانه ال سبيل إلى 
نجاح ٔاية وسيلة إعالمية دون زاد ثقافي يشد اهتمام الجمهور 

تهامات التي وجهت مؤخرا لوسائل اإلعالم إليها وما اال
الجماهيري عموما إال دليل على ٔان هناك نقصا في أالداء 

لكونها ساعدت –في رٔاي الناقدين - اإلعالمي و السيما الصحف
على نشر و ترويج الثقافة المبتذلة بدال من الثقافة الجادة ؤانها 

شويق بدال من تقدم مواد إعالمية تافهة  تعتمد على اإلثارة والت
العمق  وهذا أالمر في رٔايهم الذي ٔاصاب الحياة الثقافية بالعقم 
واالنحطاط الثقافي ؤادى إلى تنميط الذوق وتعميم ٔانماط 
الحياة والتشجيع على التقليد السلبي مما ٔاثر على قدرة الفرد 
على االبتكار والنقد والتحليل، من خالل كل ما تقدم ٔاردنا ٔان 

ن الثقافي في الصحف من خالل التساؤل نبين ٔاهمية الرك
. ما هو الدور الثقافي المنوط بالصحافة الجزائرية ؟: آالتي

:وسنجيب على هذا التساؤل من خالل المحاور آالتية
.ٔاهمية الموضوع* 
الدور الثقافي للصحافة -1
الدور الثقافي، الفني والجمالي -2
الدور الثقافي العلمي -3
في االجتماعي الدور الثقا-4
مواصفات الصفحة الثقافية في الجزائر-5

ٔاهميـة الموضوع 

إن الصـحافة الثقافيـة فــي آالونـة أالخيــرة طرحـت العديــد 
مــــن القضــــايا التــــي جعلــــت منهــــا مســــٔالة بالغــــة أالهميــــة وقضــــية 
تســـتدعي النظــــر إليهــــا فهــــي مرشــــحة للقيــــام بمســــؤوليات عديــــدة 

للــركن الثقــافي المتضــمن إختيــارؤادوار مختلفــة وبالتــالي فــإن 

في الصحافة الثقافية المكـتوبة نابع من ٔاهمية الموضوع في حد 
ذاته، وسنتعرض إلى ٔاهم النقاط التي تؤكد علـى ٔاهميـة موضـوع 

:الطرح الثقافي، ونذكرها كآالتي
إن موضوع المشـكالت الثقافيـة فـي الجزائـر، موضـوع * 

ي آالونــة أالخيــرة حــديث النشــٔاة حيــث طرحــت الثقافــة خاصــة فــ
.مع تسييس الرساالت اإلعالمية

نقـــص اهتمــــام وســـائل اإلعــــالم خاصـــة منهــــا الصــــحف * 
اليوميـــة بوظيفـــة هامـــة هـــي وظيفـــة التثقيـــف والتربيـــة والتوعيـــة 
مقارنـــة مـــع الوظـــائـف أالخـــرى مـــع العلـــم ٔان لهـــذه الوظيفـــة مـــن 

.الدور ما يجعل منها إعالما متخصصا بذاته
بحــــاث فــــي هــــذا المجــــال خاصــــة نقــــص الدراســــات واالٔ * 

ؤاننـــا فـــي عصـــر مـــا يعـــرف بالعولمـــة الثقافيـــة فـــنحن بحاجـــة إلـــى 
دراسة تؤكد على وضعية الثقافة في إعالمنا ومحاولـة إيضـاح ٔاننـا 

و كــــذا فــــي حاجــــة إلــــى الــــدفاع عــــن الهويــــة الثقافيــــة  حمايتهــــا 
.بذوق أالفراد وتوسيع ٓافاقهم الثقافيةحاجتنا إىل اإلرتقاء

الثقافي للصحافةالدور -1ـ

إن لكل مجتمع إنساني ثقافته التي تميـزه عـن غيـره مـن 
المجتمعـات من خالل مـا تحملـه هـذه الثقافـة مـن قـيم و عـادات 

التـــــي احليـــــاة ووســـــلوكات ومعـــــارف مختلفـــــة ؤانمـــــاط و طرائـــــق 
يكـتســــبها الفــــرد مــــن حيــــث هــــو عضــــو فــــي مجتمعــــه ، ورغــــم مــــا 

التحـــوالت والتطـــورات تحملــه الثقافـــة مـــن ٔاهميـــة بالغــة ، ؤامـــام 
العميقـــة التـــي تشـــهدها مختلـــف الجماعـــات اإلنســـانية فـــي شـــتى 
كيـــد ٔانهــا لــم تعــد ترفـــا فكريــا و لــم تعـــد  المجــاالت ، بــات مــن أال
حكـــرا علـــى طبقـــة اجتماعيـــة معينـــة ،فقـــد ٔاصـــبح مـــن الضـــروري 
إعــادة النظــر فــي تصــورنا للثقافــة، إذ ينبغــي علينــا ٔاال ننظــر إليهــا 

بات الكماليات ، وإنما هي ضرورة حيوية من على ٔانها ٔاحد متطل
ضـرورات الحيــاة التــي يتحـتم تزويــد جميــع ٔافـراد المجتمــع بهــا، و 
هنــا تكمـــن وظــائـف وســـائل اإلعــالم وخاصـــة الصحافـــة الثقافيــــة 
ومــدى ٔاهميتهــا فــي ضــمان المشــاركة الفعليــة لجمهورهــا المتلقــي 

تـي لـم من ٔاجل البناء الحضاري المطلوب والجزائر مـن الـدول ال
تــــدرك ٔان الباعــــث الحضــــاري والتطــــور االجتمــــاعي ٔالي مجتمــــع 
ـــــة  واالهتمــــام  يتطلــــب ٔاوال وقبــــل كــــل شــــيء الكـثيــــر مــــن العناي
بالمجــــال الثقــــافي فــــي الميــــدان اإلعالمــــي و نقصــــد التركيــــز علــــى 
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البرامج اإلذاعية ، والتلفزيونيـة والصـفحات الثقافيـة فـي الجرائـد 
لعمليـة التثقيفيـة فإنـه يبقـى ، ومهما تنوعت واختلفت ٔاساليب ا

خصائصــــها التــــي –وســــيلة إعالميــــة بحتــــة اللصــــحيفة باعتبارهــــ
فهي تمنح للقارئ –ى تميزها عن غيرها من وسائل اإلعالم أالخر 

الفرصـــة للتٔامـــل والتفكيـــر والرجـــوع إلـــى مـــا قـــرٔا والـــتمعن فيــــه، 
فضــال عــن ٔانهــا ٔاكـثــر الوســائل طواعيــة إلدراكــه، فهــو يلجــٔا إليهــا 
وقــــت مــــا شــــاء ، فالحالــــة النفســــية للقــــارئ و مزاجيتــــه مرتبطــــة 
ارتباطــا واضــحا بالرغبــة فــي القــراءة ، والصــحيفة فــي هــذه الحالــة 

ي، وتســتطيع مســايرة حالتــه النفســية دون تخضــع لهــوى المتلقــ
.إلزام وارتباط بوقت محدد ٔاو ظروف معينة 

و انطالقـــا مــــن ٔاهميـــة الصــــحافة المكـتوبـــة وخصائصــــها 
الفريدة وجب على اإلعالميين الثقـافيين تجديـد ٔاسـاليب الـدفاع 
عــــــن ثقافتنــــــا ؤاصــــــبح إلزامــــــا علــــــى خطابنــــــا الثقــــــافي ٔان يحــــــدد 

" ولوياته ، ولم يعد كافيـا ٔان نـردد إستراتيجياته ، وتكـتيكاته وأ 
ؤان ديننا يحتفي بالتنوع الثقـافي " إن هللا جميل يحب الجمال 

ما قيـل فـي كافبدليل نزول القرٓان على سبعة ٔاحرف ولم يعد 
مقــام تٔاكيــد اخــتالف أالدب عــن العلــوم مــن ٔانــه يــدرس لنفســه و 

مـن يقصد به إلى تذوق الجمال الفني، فدور الثقافـة ٔاكـثـر بكـثير
تذوق الجمـال لكونهـا مصـدرا ٔاساسـيا للتنميـة و المعرفـة بجانـب 

و كـــذا قبـــل ٔان نتحـــدث عـــن دور 7وظيفتهـــا التربويـــة وأالخالقيـــة
الثقــافي الفنــي والجمــالي ، والعلمــي واالجتمــاعي علينــا ٔان نــدرك 

: مجموعة من ٔاساليب الدفاع عن ثقافتنا ٔابرزها 

.عربيةٔاهمية الفنون في إقامة صناعة ثقافية -

إعادة طرح ٔان ثقافتنا تفوق النصوص الشكلية -
.والرموز 

إبراز اتساع وظائـف ما تحويه الثقافة، فالمسرحية -
.تربية، والشعر ٔاداة لتطوير اللغة

و لكل عنصر ٔاو شكل يـرتبط بالثقافـة دور فـي فهـم ٔاداء 
و سيرورة المجتمع ذاته ، فلم تعد وظيفة الثقافـة كمـا كانـت فـي 

كمـــــا صـــــرحت –اكـــــاة ٔاو إعـــــادة اكـتشـــــافه فيكـفينـــــا الماضـــــي مح
مـــن هـــذا الواقـــع المزيـــف ، فعلـــى الثقافـــة ٔان –فيرجينيـــا وولـــف 

مالحظـة مـا يفتنزل من عليائها والزهو بحساسية الفـن المفرطـة 
يصعب مالحظته ، إن على الثقافـة مواجهـة المصـاعب فـٔاوال ٔان 

فـي وقــت عليهــا ٔان تدافــع عــن وجودهـا بــدافع غريـزة حـب البقــاء 
ٔاصـــبحت فيـــه الثقافـــة ســـلعة تبـــاع و تشـــترى و لقـــد ٓان أالوان ٔان 
تتبرٔا الثقافة من وظيفتها الديكوريـة فـي خدمـة المعابـد والقصـور 
والصالونات وحـان لهـا ٔان تـتخلص مـن انحيازهـا للنخبـة لتلـتحم 
ــــتخلص هــــي  بالجمــــاهير وعليهــــا ٔان تحــــدث الجمــــاهير علــــى ٔان ت

ــــــديها بفعــــــل اإلعــــــالم أالخــــــرى مــــــن ســــــلبياتها التــــــي ترســــــخت  ل
الجمـــــــاهيري غيـــــــر المـــــــدروس و غيـــــــر الـــــــواعي بٔاهميـــــــة محتـــــــواه 

و انطالقــــا مــــن هــــذه البدايــــة ٔارادت الباحثــــة ٔان 8........"الثقـــافي
تــــورد فــــي هــــذا الفصــــل الــــدور الثقــــافي الفنــــي الجمــــالي والعلمــــي 
واالجتماعي المنوط بالصحف اليوميـة ٔاو بعبــارة ٔاخـرى مـا يجـب 

: حة ثقافيـــة نظـــرا ٔالهميـــة أالدوار الثالثـــة ٔان يكــــون فـــي كـــل صـــف
الفنيـــة والجماليـــة والعلميـــة ، واالجتماعيـــة التـــي يقـــدمها الـــركن 
الثقافي ،وارتٔات الباحثة إدراج هـذا المخطـط النمـوذجي ٔالهميـة 

النمـــــوذج ٔادنـــــاه (أالدوار ٔاو المحتـــــوى الثقـــــافي بـــــٔادواره الثالثـــــة 
) .مقترح لركن ثقافي ناجح
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الدور الثقافي الفني والجمالي-2

يـــرى ٔان الحـــديث عـــن الفـــن و الجمـــال هـــو كثـــريا ممـــن 
ٔاولويات وحقـائق واقعنـا، ويتجاهلضرب من الرفاهية الفكرية 

ٔان ٔازمــــة الفــــن لــــدينا هــــي مــــدخل " لكــــن نبيــــل علــــى يؤكــــد علــــى 
فٔازمــــة ى ٔاساســــي لفهــــم الكـثيــــر مــــن أالزمــــات االجتماعيــــة أالخــــر 

فنوننــا عامــل بــارز وراء ٔازمــة التربيــة والتنميــة واإلعــالم والقــيم و 
الســلوكات ؤازمــة الفنــان هــي ٔازمــة المهنــدس والطبيــب والمــدرس 

تــــب بــــال قــــراءة، مســــارح بــــال جمهــــور ، معــــارض بــــال زوار، كـ... 
مواهـب تتبــدد وال تجــد مـن يرعاهــا وهــذا إن دل علـى شــيء فإنمــا 
يدل على غيـاب الـوعي بـدور الثقافـة إلـى جانبهـا الفنـي و الجمـالي 

، فمعرفــة الفنــون تســهم بقــدر كبيــر فــي التنظيــر الثقــافي، والفــن 
علــــــى ٔاداء فنانيهــــــا هــــــو طليعــــــة الثقافــــــة و يتوقــــــف ٔاداء الثقافــــــة

ومســــتوى إدراكهــــم لواقــــع مجــــتمعهم ومــــدى صــــدق نبــــوءاتهم ، 
للثقافــــة وقــــوة دفــــع ٔاساســــية للحركــــة األويلفــــالفن هــــو المحــــرك 

ةالثقافيــة فــإن نشــط نشــطت الثقافــة، والفــن هــو المــرٓاة العاكســ
للثقافــة الخاصــة بمجتمــع معــين ، وهــو المــدافع عــن مواقفهــا فــي 

فــي حــوار الثقافــات مسهــامتحــدث صــراع القــوى االجتماعيــة وال
"9.

علـــــى التٔاكيـــــد –اقصـــــد الفـــــن –و يلـــــح هـــــذا المطلـــــب 
بضـــــرورة التنميـــــة الثقافيـــــة فـــــي جانبهـــــا الجمـــــالي والفنـــــي ولعـــــل 
اإلعــــالم هــــو الوحيــــد الــــذي بإمكانــــه تجديــــد  وتطــــوير الطاقــــات 

المحتوى الثقافي

الدور العلمي
عطاء ثقافي

الدور الفني والجمالي
عطاء ثقافي

الدور االجتماعي
عطاء ثقافي

إدراك قيمة الفكر والفن 
والتذوق الجمالي 

تعميق القيم والمعايير 
االجتماعية ومحاولة التنشئة 

االجتماعية 

توضيح وتبسيط ٔاهم االختراعات 
واالكـتشافات صور التقدم التكنولوجي 

وٓالياته 

تنمية اجتماعية تنمية علميةتنمية فنية ٔادبية

وتطـور ثقافيتنميــة ثقافيــة 

عطاء 
ثقافيفني 

جمالي

عطاء 
ثقافياجتما

عي 

عطاء 
ثقافيعلمي

الصحف
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اإلبداعيــــة وخلــــق روح المبــــادرة ، فبتطبيــــق ثقافــــة فنيــــة واعيــــة 
الم الطريـق لغـد ٓاخـر ٔافضـل والسـيما علـى نستطيع ٔان نرسـم معـ

و فيمـا نجـد مـن يعتبـر 10مستوى الثقافـات الشـعبية الجماهيريـة
الفـــن والجمـــال وظيفـــة روحيـــة تضـــاف إلـــى وظـــائـف اإلعـــالم مـــن 
خـــــالل إشـــــاعة القـــــيم الجماليـــــة بـــــين الجمـــــاهير بهـــــدف تطهيـــــر 

نجـد مـن يؤكـد علـى ٔان 11نفسيتهم و خلق روح فنية عالية لديهم
مى مــن كونــه ٔاداة ثانويــة تخــتص بالجمــال واإلبــداع بــل الفــن ٔاســ

هو ٔاداة تربوية مطالبـة بنقـل المعرفـة الموروثـة عـن أالجـداد مـن 
جيـــل ٓالخـــر ، وتســـاهم فـــي التربيـــة الفكريـــة والفنيـــة معـــا، فهـــو 
يعكس مكـتسبات المجتمع الثقافية ويسـاهم فـي صـهر الفـرد فـي 

.12قالبه االجتماعي الموروث
افترضــت متلقيــا ســلبيا ينصــت إلــى إن الفنــون مــن قبــل

الموسيقى، ويصغي إلى الشعر، ويشاهد أالشكال ويحـوم حـول 
ــــــة، فلقـــــد تعاملـــــت مـــــع المتلقـــــي انطالقـــــا مـــــن  الكـتـــــل المنحوت
حواســه، فكــان ٔان ركــزت علــى اإلدراك البصــري ٔاو علــى المبــدع، 
ؤاغفلـــت المتلقـــي لكـــن الفنـــون اليـــوم تســـعى إلـــى مخاطبـــة عقـــل 

رة، إن هــذه النقطــة هــي الركيــزة التــي يجــب المتلقــي بصــورة ســاف
ٔان تبدٔا منها وسائل اإلعالم والسـيما الـركن الثقـافي فـي الصـحف 
مــــن ٔاجــــل تحويــــل المتلقــــي الســــلبي إلــــى متٔامــــل عقلــــي متفاعــــل 

.إيجابي فمبدع ومشارك 
علــى اإلعالميــين المختصــين بمجــال الثقافــة إدراك ٔانــه 

اعليــة ،وســينما لكــل فــن نســخته التفاعليــة ، فهنــاك موســيقى تف
ومسـؤوليتهم تكمـن ... تفاعلية، وشعر تفاعلي، ومسـرح تفـاعلي 

فـــي دعـــوة المتلقـــي كـــي يحـــرك المنحوتـــات ويتحـــاور مـــع الشـــاعر 
، و  ويتحكم في نوعية الموسيقى الراقية ويشارك الممثل ٔاداءه

ال الثقايف مهمتني مهافي كذلك تسند لإلعالميني :  ا
ر الخلفية المعرفيـة الالزمـة تنمية ٔاذواقه الفنية بتوفي-

.لتذوق المعنى بصورة ٔاعمق
عــــــرض أالعمــــــال الفنيــــــة فــــــي ســــــياقات ٔاشــــــمل مــــــع -

.13التحليل المنطقي والموضوعي
الفــــــن اجتـــــاهوليـــــتمكن القـــــائم بــــــاإلعالم إتمـــــام مهمتــــــه 

الجمـــالي طبعـــا مـــن خـــالل صـــفحته الثقافيـــة عليـــه ٔان يـــدرك ٔان 
بـــالغ أالهميـــة فـــي هـــذا المجـــال، وذلـــك نظـــرا دور ثقـــايفهنـــاك 

لعالقــــة الفــــن باالقتصــــاد والسياســــة وعالقتــــه كــــذلك بالثقافــــات 
.حدىأالخرى وفيما ئاتي نورد كل عالقة على 

عالقة الفن باالقتصاد-2-1

نجـد منتجـات اإلبـداع الفنـي قائمـة علـى منتجـات صـناعة 
فـــــــن الثقافـــــــة خاصـــــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق بالســـــــينما والموســـــــيقى وال

التشــكيلي، فقــد ٔاصــبحت رعايــة الفــن فرعــا مــن فــروع العالقــات 
و إن الـــــــــــنمطالعامـــــــــــة والتســـــــــــويق للشـــــــــــركات االقتصـــــــــــادية

االقتصادي السياسي لصناعة السينما في هوليود ينتشر فـي كـل 
اتجــاه مــن تعليــب ســلع الموســيقى وتوزيعهــا إلــى تصــنيع ٔاعمــال 

.الفلكلور البدوية بٔاسلوب إنتاج الجملة

ة الفن بالمنظومة السياسيةعالق-2-2

برعــت السياســة فــي اســتخدام ســالح الفــن لتوجيــه وعــي 
االلتــــزام علـــى الفــــن كــــي يبقـــى فــــي إطــــار و يف فــــرضجماهيرهـــا 

اإليديولوجيــة الســائدة ؤاكبــر مثــال مــا تفعلــه الواليــات المتحـــدة 
أالمريكيـــة مـــن اســـتغالل ثقلهـــا السياســـي لحمايـــة إنتاجهـــا الفنـــي 

.عالميا

الفن بالثقافات أالخرى عالقة -2-3

مسـرح ، سـينما يمثل توجه المزج بين الفنـون، غنـاء 
، شــــعر و غريهــــا مــــن أهــــم مســــؤوليات اإلعــــالم املكتــــوب 
فكلهــا لهــا عالقــة بالمســار فــي اإلنتــاج الثقــافي عمومــا، ولــذا كــان 
مــــــن ٔاهــــــم مســــــؤوليات اإلعــــــالم المكـتــــــوب خاصــــــة اتجــــــاه هــــــذه 

: العالقات
اإلنســـاني مـــن حيـــث التنظيـــر لـــه التركيـــز علـــى التـــراث •

.والبحث في خفاياه
، بــين "الشــكلية" ميــزان المــدفوعات الرمزيــةيتنــاول•

؟ من يفرتض ممنتمازج الثقافات 
وكــــــل أالمـــــــور المتعلقــــــة بالملكيـــــــة الفكريــــــة المشاعـــــــة 
الخاصة بالفنون الشـعبية عـرض اإلنتـاج الفنـي وإحـداث التفاعـل 

فـــي حاجـــة إلـــى تـــوعيتهم والمشـــاركة مـــع جمهـــور المتلقـــين وهـــم
ؤالن . 14بٔاهميــة الفنــون فـــي التكامــل المعرفـــي وتربيــة أالخـــالق 
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اإلعــالم الجمــاهيري يلعــب دورا ثقافيــا رئيســيا فــي دعــم الفــن فهــو 
بهدف إلى تحقيق العديد من غاياته من خـالل الـدور الموكـل لـه 

" :أهم األدوار " ويشمل على سبيل المثال 
فني والجمالي لدى تنمية الذوق والتذوق ال- 1
.الجماهير

إلقاء أالضواء على المبدعين من ٔاجل تشجيعهم - 2
.على مداومة الجهد اإلبداعي

اإلعالم من خالل نشره لإلنتاج الفني حيث يعد - 3
.منفذا رئيسيا

إقامة همزة الوصل بين ثقافة العامة وثقافة النخبة - 4
ر وعيا بهدف االرتقاء بثقافة العامة وجعل ثقافة النخبة ٔاكـث

.الجماهير الخاصة بهااجتاهبمسؤولياتها 

تعميق التذوق الفني والجمالي من خالل تفاعل - 5
.المتلقي إيجابيا مع أالعمال الثقافية في الصحف اليومية

تشجيع اإلبداع الفني القائم على مزج التراث العربي - 6
.اإلسالمي

إبراز دور الفن في صناعة الثقافة ؤاهمية هذه - 7
.الصناعة في عملية التنمية

إعطاء مساحة إعالمية ٔاكبر لمبدعينا من ٔاجل - 8
تشجيعهم على المشاركة في عملية التنمية االجتماعية وعرض 

. 15هذا اإلنتاج الفني في سياقات ثقافية ٔاوسع

و تعتبر القيم الفنيـة والجماليـة جـزءا ٔاساسـيا فـي البيئـة 
وليات المــذكورة ٔاعــاله النفســية للفــرد  وانطالقــا مــن هــذه المســؤ 

وجــــب علــــى الــــركن الثقــــافي فــــي الصــــحف مــــن خــــالل محتوياتــــه 
ومضامينه ٔان يؤثر في تنمية اإلحسـاس بـالقيم الفنيـة والجماليـة 

البيئــــة النفســــية للفــــرد، هــــذا مــــن يفالتــــي تعتبــــر جــــزءا ٔاساســــيا 
جهــة، و مــن جهــة ٔاخــرى يجــب ٔان يســعى إلــى تحقيــق الرفــع مــن 

ى اإلحسـاس بالجمـال مـع التٔاكيـد مستوى التذوق الفنـي ومسـتو
الناقــل ٔالجهـــزة ، ويعتبــر الــركن الثقــافي 16للمجتمــعالقــيمعلــى 

عــن المســرحيات والســنيما و و خيــربفهــو ينشــر مقــاالت الفنــون
يعـــرض ٔاعمــــال الفنـــانين مــــن كـتـــاب وتشــــكيليين ومعمــــاريين و 

و يقـــدم عـــروض الفنـــون الشـــعبية المختلفـــة ويعـــرض ... رســـامين 
وال . كـثيرا من الكـتب التي تصدرها المطابع المحليــة ٔاو العالميـة

مـن شك ٔان ثراء الركن الثقافي مرده إلى ثراء اإلنتـاج الفنـي، فهـو 
وج لــذلك النتــاج ويدعمــه بــالخبرة الفنيــة، ويســاهم فــي يــر جهــة 

تحقيق أالهداف الثقافية للمجتمع، والرفع من مستواه التـذوقي 
الفنــــي والجمــــالي عــــن طريــــق تقــــديم الفنــــون المختلفــــة والمتعــــة 

.الفنية

الركن الثقافي والمسرح -2-4

إن المســرح مــن ٔاهــم الفنــون حيــث يقــوم بــدور هــام فــي 
وهــو مــزيج مــن مجموعــة مــن الفنــون مثــل تشــكيل الــرٔاي العــام،

أالدب والموســيقى، فهــو فــن الجماهيـــر، لــذا علــى الــركن الثقــافي 
ٔان يعــي ذلــك ويهــتم بنقــل االعمــال المســرحية الجيــدة، ويشــيد 
بهـا مـن خـالل تعليقـات معينـة ٔاو فـي ٔاي قالـب صـحفي يســتطيع 
مــــــن خاللــــــه ٔان ينقــــــل إلــــــى جمهــــــوره ٔاهــــــم إيجابيــــــات أالعمــــــال 

.هدافها الساميةالمسرحية وأ 

الركن الثقافي والسينما-2-5

لقــــد ٔاصــــبحت الســــينما ٔاداة فعالــــة فــــي نشــــر المعرفــــة و 
تطــــوير الفكــــر والــــذوق، وهــــي بقــــدر مــــا تــــؤدي دورهــــا كوســــيلة 
ترفيهيــة تســتطيع ٔان تــنهض بــدور إيجــابي فــي المجــال الثقــافي، 
وتقتضـــــي هـــــذه النظـــــرة ٔان يســـــهم الـــــركن الثقـــــافي فـــــي الصـــــحف 

اســع فــي إيصــال و تقــديم ٔاهــم محتويــات الســـينما الوالنتشــار
للمشـــــــــاهد الـــــــــذي ال يجـــــــــد مكانـــــــــا فـــــــــي دور العـــــــــرض لإلنتـــــــــاج 

ٔاهــــم االنتقـــــادات نحــــو ٔاي إنتــــاج و كــــذلك ادراج17الســــينمائي
سينمائي ال يتماشى و ثقافتنا الذاتيـة مـع ذكـر أالهـداف والغايـات 
ـــذلك اإلنتـــاج ، ومـــا ٔاخطـــر مـــا يعـــاني منـــه المشـــاهد  أالساســـية ل

ليـــوم دون وعــــي وإدراك، فالعصـــر الحــــديث يحمـــل فــــي طياتــــه ا
ٔاقصــد معــد الــركن –الكـثيــر مــن التغيــرات، وعلــى الــركن الثقــافي 

.ٔان يكون واعيا بما يدور حوله من تلك التغيرات–

الركن الثقافي والثقافة الموسيقية-6--2

الموســيقى ٔاشــد الفنــون تــٔاثيرا فــي الــنفس ؤاشــدها تمــردا 
ـــــــى التحليـــــــل، فهـــــــي ـــــــدين بشـــــــيء لعـــــــالم عل فـــــــي جوهرهـــــــا ال ت

هـــي ببساطــــة فـــن يهـــز المشـــاعر ... الملموســــات وال لعــــالم اللغــــة 
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بقــــوة ولغــــة مثلــــى للعاطفــــة، وهــــدفها ترجمــــة المشــــاعر وحــــاالت 
والصعوبـــة التــي يمكــن ٔان يواجههـــا معــد الــركن ،18نفســية معينــة

ـــــيس  الثقــــــافي هـــــي كيفيـــــة انتقـــــاء الموســـــيقى الراقيـــــة والهـــــدف ل
إدراج العمــل الموســيقي كإنتــاج فنــي هــو الموســيقى بعينهــا إنمــا 

.وإبداعي

الركن الثقافي والفنون التشكيلية-2-7

إن تنمية حاسة التذوق الجمالي وإدراك القيم الجمالية 
نايـــــة بـــــالفن التشـــــكيلي فـــــالركن الثقـــــافي يهـــــدف إلـــــى تتطلـــــب ع

الوصـــول لمفهـــوم التـــذوق الفنـــي والجمـــالي، وذلـــك مـــن خـــالل 
ـــــــراز بعـــــــض الصـــــــور الفوتوغرافيـــــــة للمعـــــــالم الخاصـــــــة بـــــــالفن  إب
التشــكيلي، ٔاو المعــارض، ٔاو المتــاحف مــن ٔاجــل إتاحــة الفرصــة 
لمعايشـــــة روائـــــع الفـــــن وتنميـــــة اإلحســـــاس بقـــــيم الجمـــــال لـــــدى 

.19القارئ 
وتٔاكيدا على فكـرة التثقيـف عـن طريـق الفـن وجـب علـى 
الــــركن الثقــــافي إحيــــاء التــــراث التشــــكيلي بإعــــادة تقديمــــه برؤيــــة 
ـــالتراث الفنـــي التشـــكيلي مـــع إجـــراء  عربيـــة معاصـــرة والتعريـــف ب
ٔاحاديــث حــول مختلــف جوانــب اإلبــداع الفنــي وضــرورة االهتمــام 

.دانبالنقد الفني ٔالن هذا الفن له دور في تشكيل الوج

الدور الثقافي العلمي-3

لقــــــــد ســــــــاد ٔاركــــــــان الصــــــــحف طــــــــابع اســــــــتعراض ٓاخــــــــر 
االكـتشـافات واإلنجـازات دون إبـراز النـواحي التطبيقيـة لتوظيـف 
هـــذه االكـتشــــافات واإلنجــــازات، ونجــــد هــــذه الصــــحف تخصــــص 
لهذا المجال مساحة في صفحتها الثقافية، لكنـه ال يكـون بصـفة 

بيــــــرة رغــــــم ٔاهميــــــة هــــــذا منتظمــــــة وثابتــــــة وال يحتــــــل مســــــاحة ك
االســــتعراض، فإشــــارة االنبهــــار بــــالعلم وإنجازاتــــه لــــدى المتلقــــي 

: سالح ذو حدين
فمـــن جانـــب تعمـــق لديـــه نزعـــة تبجيـــل العلـــم و احتـــرام 
الفكر ، ومن جانب ٓاخر يولد لديه الشعور بصعوبة لحاقنا به ٔاو 
بانقطــــاع صــــلته بواقعنــــا ، ويقــــول الــــدكـتور نبيــــل علــــي فــــي هــــذا 

نحـــن بحاجـــة إلـــى بـــرامج ثقافيـــة ؤاركـــان ثقافيـــة علميـــة : المجـــال 
سـتويات تخاطب جمهورنا في الوقت نفسـه الـذي تخاطـب فيـه م

العقول المختلفة وعلى هاته البرامج ٔاو أالركان إدراك الفـرق بـين 
فالتبســيط مــا هــو إال " التثقيــف العلمــي" و" التبســيط العلمــي " 

عنصر واحد في عملية التثقيف التي تشمل إلـى جانـب مجموعـة 
مــن الوظــائـف وأالدوار الثقافيــة التــي مــن المفــروض ٔان تقــوم بهــا 

:20ن تلك البرامج ٔاو أالركا

إبراز كيفية مساهمة العلم في حل المشكالت -
.القائمة

إلقاء الضوء على تجارب العلماء والخبراء في -
المجاالت العلمية والتكنولوجية والتصدي لمظاهر الالعلمية 

ؤادعياء العلم ؤاشباه ذلك 

دإبراز الجوانب السلبية في المجتمع وحياة أالفرا-
.نتيجة لعدم إتباع وسائل العلم ومناهجه

طرح آالثـار االجتماعيـة للعلم والتكنولوجيا مثل -
تلك المتعلقة بعالقة السلطة الحاكمة بالمواطنين وقضايا 

والركن الثقافي . 21الديمقراطية، كطرح ثقافي علمي ال سياسي
على عندما يعكس التطور االجتماعي في المجتمع إنما يساعد

المخترعات الجديدة على ٔاداء وظيفتها فإذا نتشارعملية ا
كانت التغيرات التكنولوجية قد دخلت المجتمع الحديث فإن 

انتشارها يحتاج إلى ٔان تعد المصانع مثال العمال المهرة 
كـفاء فهي بهذا تفوق الدور البسيط الذي عهدناه  والمهندسين أال

بشر من خالل محتويات الركن الثقافي طبعا، وهي بهذا ت
بالتغير االجتماعي ولو نسبيا وتعمل على توجيه أالنظار إليه 

.22"وإعداد العقول له 

هـي ىإن مسـؤولية اإلعـالم أالولـ" سـميث " و كما يقـول 
ٔان يفهـــم الفـــرد مـــا يجـــري حولـــه فـــي العـــالم الـــذي نعـــيش فيـــه، 
ليكــون مهيــٔا فــي كــل لحظــة ٔالي تغييــر يحــدث داخــل محيطــه، 

يـــة أالفـــراد مـــن بنـــي جنســـه و يقـــوم وليكـــون كـــذلك مكيفـــا مـــع بق
ٔامــا الــدكـتور منــدور فإنــه يقــول فــي هــذا 23..."بالركــب الحضــاري 

بٔان آاللة ال عقل لها بطبيعتها وال قلب وال ضمير حتـى : المجال 
قال المفكرون إن العلم من الممكن دائمـا ٔان تسـترقه ٔاسـالبه ، 
فبـــالرغم مـــن ٔان العلـــم يصـــدر عـــن ٔاســـمى ملكـــة ملكهــــا اإلنســـان

كـثيــــرا مــــا نــــرى مكـتشــــفات تســــتخدم ضــــد إال أننــــاوهــــي العقــــل 
اإلنسان بدال من ٔان تستخدم في خدمته وتسـخير قـوى الطبيعـة 
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ـــا  ـــركن الثقـــافي ٔان يكـــون واعيـــا 24لصـــالحهو نزوا ولـــذا علـــى ال
.خالل تقديم محتوياته بما ينفع الفرد و ال يضره

الدور الثقافي االجتماعي-4

مهمــا تعــددت الثقافــة ؤادوارهــا تبقــى هــي التعبيــر الحــي 
عـن ضـرورة الحيـاة المميـزة للجماعـة وهـي مجموعـة مـن العـادات 
والتقاليــــد التــــي يعتــــرف بكونهــــا مقبولــــة فــــي جماعــــة معينــــة كمــــا 
يمكــن متابعــة ٓاثارهــا فــي كــل دوائــر النشــاط اإلنســاني كــالحقوق 

قليــــة بكــــل الفــــن، والــــدين، والسياســــة والمعرفــــة الفكريــــة والع
.صورها

فكمـــا ٔان الفـــرد يولـــد داخـــل مجتمـــع مـــا فهـــو يولـــد ٔايضـــا 
داخــل ثقافــة خاصــة، فالثقافــة هــي اإلطــار أالساســي الــذي ينمــو 

ٔافكــاره، ومعتقداتــه، ، و علــىالتــي تــؤثر فيــهفهــيفيــه الفــرد
ــــــه ودوافعــــــه وطــــــرق تعبيــــــره عــــــن  ــــــه وخبرات ــــــه ومهارات ومعلومات

يم والمعــايير التــي يسترشــد انفعاالتــه ورغباتــه، كمــا تحــدد لــه القــ
بهــا، وتفــرض عليــه التقاليــد التــي يتمســك بهــا، ؤاي اخــتالل فــي 

الحياة و انه بدون25الثقافة سيؤدي إلى اختالل شخصية الفرد
الثقافيــة ال يكــون لــدينا ٔافــراد بــل كائنــات حيــة عضــوية ٔاو ذوات 

.26سيكوبولوجية
و لــذا مــن ٔاجــل الوصــول إلــى مجتمــع ذي بنــى ســليمة و 

عــد صــحيحة ، و فــرد ذي شخصــية متزنــة علينــا ٔان نؤكــد علــى قوا
دور عمليــــة التثقيـــف ومـــا تحملــــه مـــن عناصــــر لتنميـــة المجتمـــع 
وتطويره وتشمل التثقيف على االكـتساب والـتعلم وتحـدث تلـك 
العملية من خالل ما يستوعبه الفرد من ٔاساطير ، وفن ،ؤادب 

رات ثقافيـة ، وشعائر دينية وتشكل هـذه الجوانـب مصـادر إلشـا
يتقبلهـا الفـرد دائمـا و باسـتمرار كـتيـار غيـر محسـوس، ثـم يتجمـع 
بعضها مع بعض لتشكل في نهاية االتجاهـات القـيم والتصـورات 
علــــى العــــالم المحــــيط بــــه ، ويتمثلهــــا الفــــرد ويتصــــرف تبعــــا لهــــا 
وتعمل وسائل اإلعالم على توصيلها للفرد وترسيخها في وجدانه 

فكيــر ، والفعــل فــي المحتــوى الثقــافي فيصــبح مطبوعــا وميــاال للت
المقدم للقراء له دور في سلوك أالفراد وفـي االسـتقرار االجتمـاعي 
انطالقـــــا ممـــــا يقدمـــــه مـــــن توجيهـــــات وإرشـــــادات وحتـــــى ٔانمـــــاط 
الســلوك الــذي يليــق بهــا ، وهــذا المحتــوى الثقــافي هــو جــزء مــن 
الرســائل اإلعالميــة التــي تبثهــا وســائل اإلعــالم ، ومهمــا تعــددت 

اليب التثقيــــــف و تنوعــــــت فــــــان الكلمــــــة المطبوعــــــة تحتــــــل ٔاســــــ
الصــــدارة فـــــي نشـــــر المحتــــوى الثقـــــافي مـــــن خــــالل ركنهـــــا الـــــذي 
تخصصه للثقافـة بكـل عناصـرها  ؤاشـكالها ،  ويسـعى هـذ الـركن 

والمعلومــات والقــيم التــي رمــن خــالل محتوياتــه إلــى بــث أالفكــا
تحـــــافظ علـــــى ثقافـــــة المجتمـــــع ،  وتســـــاعد علـــــى تطبيـــــع ٔافـــــراده 
وتنشـــــئتهم علـــــى المبـــــادئ القويمـــــة التـــــي تســـــود فـــــي محـــــيطهم 
فوظيفـــــة التنشـــــئة االجتماعيـــــة تتصـــــل بخلـــــق الجـــــو الحضـــــاري 
المالئــم للتقــدم والنهضــة عــن طريــق التوعيــة الشــاملة للمجتمــع 
كمــا يســعى الــركن الثقــافي إلـــى تكامــل المجتمــع بتنميــة االتفـــاق 

بيــت القــيم العــام ووحــدة الفكــر بــين ٔافــراده وجماعاتــه ويقــوم بتث
والمبادئ واالتجاهات والعمل على صيانتها والمحافظـة عليهـا ، 
كما يقـوم بعمليـة التثقيـف مـن خـالل تطبيـع النـاس علـى عـادات 

للفـرد ئأالمة و تقاليد الحضارة وطقوسها ؤانماط سلوكها مما يهي
ٔاساليب التعامل مـع النـاس ، والتكيـف مـع المجتمـع فـالفرد فـي 

ة والــــــــدين والتقاليــــــــد ونظــــــــام الدولــــــــة  المجتمـــــــع يتــــــــٔاثر بأالســــــــر 
والجماعات، وهكذا يضع اإلعالم نصب عينه حين يقـدم المـادة 

:27الثقافية إعادة بناء القيم والعادات على النحو آالتي

قيم التواصل االجتماعي وما يرتبط بذلك من عادات  -أ 
.اجتماعية بين مختلف الفائت والطبقات االجتماعية

ي عن طريق اللغة والكلمة قيم التواصل الفكر -ب
وعادات المثقفين والمتعلمين في التواصل مع بعضهم 

. والتواصل مع غيرهم

القيم والعادات المرتبطة بالكيان البيولوجي - ج
.والصحة والبقاء

لعلم و القيم والعادات االقتصادية - د و كما يرتبط 
. االجتماعيةاإلنتاج و املكانة

سات وسلوكات تساهم في القيم الدينية من ممار -هـ 
.التنظيم االجتماعي

إضـــــــافة إلـــــــى هـــــــذه المحتويــــــــات فـــــــان الـــــــدور الثقــــــــافي 
االجتماعي يقـوم باسـتثارة القـوى النضـالية للجمهـور المتلقـي مـن 
ٔاجل ٔان يعملوا بحماس اكبر فـي سـبيل تحقيـق ٓامـالهم فـي حيـاة 
ٔافضـل، ويمكــن ٔان ينـبههم إلــى مشـاكلهم العامــة، ويشـركهم فــي 
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وحلولهــــا ويســـاعدهم علــــى الــــتخلص مـــن الكـثيــــر مــــن مناقشـــتها 
رواســـب ومخلفـــات الماضـــي االســـتعماري خاصـــة ، مثـــل أالميـــة 
وضـيق أالفـق والتعصـب والجمـود ، ويقضـي علـى الـوعي الزائـــف 
فيســاعد القــارئ علــى تنميــة عقلــه مــن ٔاجــل الســعي إلــى المعرفـــة 

ر الجـــادة أالصــيلة ، ولــذا علــى القــائمين فــي الــركن الثقــافي اختيــا
وانتقـــاء المعلومـــات والموضـــوعات والقصـــص ، والمســـرحيات ، 

.28والسينما التي تفيد والتي يرونها ال تفيد
كمــا عليــه ٔان يتميــز باهتمامــات عقليــة وفكريــة ال النزعــة 
التحليليــــــة وفــــــرض ٔانفســـــــهم ؤافكــــــارهم علـــــــى ثقافــــــة المجتمـــــــع 
يحرفونهـــا ٔاو يشـــوهون كـثيـــرا مـــن جوانبهـــا ٔالن كـــل كلمـــة وفعـــل 
واعتقـــاد يخفـــي وراءه الســـلوك والمعـــايير الشـــائعة فـــي المجتمـــع 

ن لـديهم الواحد، ولذا وجـب علـى اإلعالميـين الثقـافيين ٔان يكـو
رصـــــيد كبيـــــر مـــــن المعرفـــــة حـــــول ٔاشـــــكال الثقافـــــة التـــــي تســـــود 

عقائــــد ،صــــناعة،ٔام تقاليــــد ،عــــادات ، المجتمــــع ســــواء كانــــت 
دينية، ٔام معمارا، ٔام قيما سياسة، ٔام فنا ؤاعرافـا كـي يصـلوا فـي 

.29أالخير إلى التنمية الثقافية االجتماعية
و لعل ٔاكبر هدف تسـعى إليـه الصـحف مـن خـالل ركنهـا 
الثقافي هو محاولة تنشـيط السـاحة الثقافيـة و جعلهـا تعـيش فـي 
ديناميكيــة مستمـــرة حتــى يكــون هنــاك تواصــل بــين أالجيــال ، 
كمـــا ينبغـــي عليهـــا توظيـــف كـــل العناصـــر الثقافيـــة مـــن فلكلـــور و 

االعتبــار و إعـادة إحياءهـاعـادات و تقاليـد فـي خدمـة المجتمـع و 
لهـا ، وزرع قــيم ثقافيــة تخــدم المجتمــع و جعلــه يتماشــى مــع كــل 
مراحــــل التطــــور، فهــــي تــــدعوه إلــــى التمســــك بثقافتــــه واالهتمــــام 

ٔان للقـيم الثقافيـة دورا فـي ابتراثه و تذكيره بتاريخه المجيـد، كمـ
ازدهــــار ذلـــك المجتمـــع ، وزرع ثقافـــة العمـــل والتعبئـــة ،تطويــــر 

ق فهــم المجتمــع و طبيعتــه و اتجاهاتــه لخدمــة التنميــة عــن طريــ
الفكريــة و قيمــه بحيــث يشــعر الفــرد ٔان هــذه الوســيلة تعبــر عــن 

قيمه من ٔاجل الوصول إلـى خلـق المشـاركة الفعالـة و عنبيئته 
.30بين ٔافراد المجتمع

مواصفات الصفحة الثقافية في الجزائر-5

إن موضـــوع المشـــكالت الثقافيـــة فـــي الجزائـــر، موضـــوع 
ٔاة، حيث طرحـت الثقافـة خاصـة فـي آالونـة أالخيـرة حديث النش

مــــع تســـــييس الرســـــاالت اإلعالميـــــة، وهـــــذا مـــــا جعـــــل الصـــــحافة 

الثقافيـة مســٔالة بالغـة أالهميــة، إال ٔاننــا نالحـظ ٔان الدراســات فــي 
المجــــال الثقــــافي تتميــــز بــــالنقص والضــــٓالة، وهــــذا مــــا ٔاّكــــده دمحم 

ــــــه د، اإلهتمــــــام بالمجــــــال الثقــــــافي مفقــــــونإ: "حجــــــاب فــــــي قول
وبالفعــــل ٔاصــــبحت مكـتباتنــــا اإلعالميــــة تنعــــدم فيهــــا مثــــل هــــذه 

.31"الدراسات
وإذا ٔاردنـــــا ٔان نحـــــدد مواصـــــفات الصـــــفحة الثقافيـــــة فـــــي 

ـــى الدراســـة التـــي قامـــت بهـــا الباحثـــة  و الجزائـــر، فإننـــا نســـتند إل
، والتـــي 32الـــركن الثقـــافي للصـــحف اليوميـــة الثقافيـــة: بــــاملعنونـــة

:المواصفات نوجزها في النقاط آالتيةخلصت إلى مجموعة من 

هناك نقص واضح في اإلهتمام بالركن الثقافي، وال -1
.سيما في فائت ٔانماط التحرير

إن اإلهتمام بالعناوين والصور كنمط تيبوغرافي، -2
غير موجود، فالعناوين ال تزال تمتاز بالرتابة والروتين، ؤاغلب 

ه فالوعي من أالرشيف، وعليمعضمها الصور المعروضة 
.بالعناصر التيبوغرافية مفقود غالبا

من ٔاهم أالشكال والقوالب الصحفية التي تعتمد عليها 
الصفحة الثقافية في الصحف الجزائرية هما قالب الخبر 

.بالدرجة أالولى ثم المقال بدرجة ٔاقل

ٔاما عن المصادر الصحفية المعتمدة فإن الصحفي -4
.مصدر ٔاساس في جمع أالخبار

وظيفة المضمون في الصفحة الثقافية على كزتو ر -5
الدور الثقافي الفني بدرجة كبيرة، ؤاحيانا نجد الدور الثقافي 

.بدرجة ٔاقلاإلجتماعي

يخص مجاالت المواضيع الثقافية في و فيما-6
الصفحة الثقافية فنجدها تحتوي على مسرح، وسينما، 

ٔان هناك وموسيقى، ؤاحيانا نجد الجانب أالدبي والفكري، إال
.تفاوتا في درجة اإلهتمام  أالكبر كان على الجانب الفني

كـثر و جند-7 في هذا إستعماالٔان اللغة أالدبية هي أال
.ما نجد لغة الثقافة الشعبيةو قليالالركن، 

إن المسؤولية الملقاة على عاتق وسائل وحقيقة 
قل اإلعالم الجماهيرية بالغة أالهمية ٔالنها ال تقوم بمجرد ن

الثقافة و نشرها، بل انتقاء محتواها، و لكي يتحقق لهذه 
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الوسائل ٔاداء دورها الثقافي بفعالية و كـفاءة ال بد من إقدام 
على صناعة سياسة إعالمية جديدة و اإلعالميةالمؤسسات 

خاصة في شقها الثقافي بحيث تتكـفل تلك السياسة بكل 
اإلعالم، و ذلك الجوانب المادية و المعنوية التي لها عالقة ب

ٔالننا في اشد الحاجة إلى تٔاكيد الذاتية الثقافية وإن كان هذا ال 
يعني التجمد إن صح التعبير واالنغالق في إطار التراث القديم 
وإنما يتحقق من التفاعل بين أالصالة و التجديد ٔاي االنفتاح 

.على الثقافات أالخرى دعما للتواصل و اإلثراء
.وكل ما يهدد الهوياتمواجهة الغزو الثقافي

الحاجة إلى زيادة حجم المشاركة الشعبية في التنمية 
الثقافية

وفي المقابل على القائمين بالركن الثقافي ٔاو الصفحة 
الثقافية العمل على انتشار الثقافة بكل ما تحمله من ٔادوار ٔالن 

يؤدي مشرتك و الذي بدورهسيولد إرثا ثقافيا اإلنتشارهذا 
قافي وفتح حوار ثقافي مع باقي الثقافات أالخرى إلى تكامل ث

دون ٔان يكـون ذلك على حسـاب ثقافتنـا المحلية ومعالمنا 
القيم إحرتاممبني على إحرتامالخاصة بثقافتنا ٔاي يكون 

والمبادئ، ولعل المخطط آالتي يساعد على خلق ركن ثقافي 
:يحمل كل المعايير إلنجاح ٔاهدافه ومقاصده

لالقالب الصحفي المستقبلالمصدر المرس

إن المصـــــدر مهـــــم فـــــي تـــــدعيم المعلومـــــات : المصـــــدر-1شرح المخطط
تزيــد مــن وأالخبــار التــي ننشــرها وبالتــالي ذكــر شخصــية المصــدر 

.مصداقية معلوماتنا المقدمة وتمنحنا الثقة

موضوعي ذاتي

.يجب ذكر المصدر* 
التٔاكد من شخصية * 

المصدر
الثقة والمصداقية* 

دراسة أالسس الفنية * 
.للصحيفة

معرفة الجمهور * 
المستهدف

.إحترام الثقافة المحلية* 
الثقافي ربط الخطاب * 

بباقي المجاالت أالخرى 
التوحيد بين الشكل * 

الفني والمضمون ٔالن 
العمل الفني له 

قوةوالفكرة لها ٔابعاد

الموضوع المناسب في * 
الشكل المناسب 

ضرورة دراسة بنيات (
).التحرير الصحفي

تحديد أالسس العملية * 
.للتحرير والصياغة

.التٔاثير على المتلقي* 
المعرفي التغيير * 

.والسلوكي واالتجاهي
فتح مجال للحوار * 

.والمناظرة

.محتوى ثقافي هادف* 
فني، (التنوع في الطرح من خالل أالدوار الثالثة * 

).علمي، إجتماعي
.إستخدام اللغة اإلعالمية* 

إستخدام ٔاساليب اإلقناع واإلستماالت العاطفية * 
.والعقلية

.محتوى يتضمن القيم* 

.آالراءسبر* 
.ٔابحاث كمية ونوعية* 

التطلع إلى دراسات * 
محلية ؤاجنبية

الرسالة

التقـويـم
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ونعنـــي بـــه الصـــحفي المحـــرر للـــركن الثقـــافي : المرســـل-2
والــذي علــى عاتقــه مســؤولية المواضــيع المطروحــة، ولــذا وجــب 

:* ٔان يتمتع بكـفـاءة ومهـارة عاليـة ؤاهـم مـا يجـب ٔان يلـّم بـه نـذكر
ة دراســــة أالســــس الفنيــــة للصــــحيفة ونقصــــد بهــــذا العنصــــر معرفــــ

عقلية القارئ ونفسيته وسلوكه البصري ٔاثناء قراءته ونجـد ضـمن 
:جمموعة من األسسهذا العنصر 

فالخبر هو الذي يهّم ٔاكبـر عـدد مـن : الصحفيةأالسس-أ 
:القراء وال بد ٔان يتوفر على عدة شروط هي

.، ٔالن الخبر الجديد يثير اإلهتمامالحداثة-1-أ 

ب مـــــن القـــــارئ قربـــــا فأالخبـــــار التـــــي تقـــــرّ : القـــــرب-2-ٔا 
.مكانيا ٔاو نفسيا ٔاكـثر ٔاهمية

.إنتشار الخبر واتساعه عنصر هام: الضخامة-3-أ 

إن أالخبــار التـي تتضـمن ٔاهـدافا : الداللة والمغزى ---4
وغايـــات ٔاكـثـــر ٔاهميـــة وتـــٔاثيرا مـــن أالخبـــار الخاليـــة مـــن ٔاي داللـــة 

.ومعنى

إن ٔاغلــــــب الدراســــــات الحديثــــــة : النفســــــيةأالســــــس-ب
علــى هــذه أالســس بهــدف التــٔاثير ٔاكـثــر علــى القــارئ ؤاهــم تعتمــد 

السـن، ؤاذواق القـراء، والعقليـة، والعـادات : هذه أالسـس نـذكر
.القرائية

ـــــةأالســـــس-ج ـــــه كيفيــــــة كـتابـــــة : الفيزيولوجي ونقصـــــد ب
حــروف المــتن، والعنــاوين : وإخــراج المواضــيع الثقافيــة بمــا فيهــا

عمليـــــة وكـــــل مـــــا يخـــــص العناصـــــر التبوغرافيـــــة بهـــــدف تســـــهيل
القــراءة، وكــذا العمــل علــى جــذب إنتبــاه القــارئ ومحاولــة التــٔاثير 
لـــــــوان، والحـــــــروف  عليـــــــه بإســـــــتعمال الفراغـــــــات البيضـــــــاء، وأال

.السوداء، وكيفية توزيع النصوص على الصفحة

إن اإلتجــاه الحــديث فــي فــن اإلخــراج : الفنيــةأالســس-د
دة الصحفي هو إعتبار الصحيفة لوحـة بيضـاء غيـر محـددة بأالعمـ

تحديـــــدا جامــــــدا يســـــتطيع المخــــــرج ٔان يعـــــرض أالخبــــــار بــــــنفس 
الطريقـــــة التــــــي يعــــــرض بهــــــا الفنـــــان صــــــورة ٔاو رســــــما، والهــــــدف 
ـــــى التناســـــق  المنشـــــود مـــــن اإلخـــــراج الصـــــحفي هـــــو الوصـــــول إل
والتوافـــق واإلنســـجام ولـــذا مـــن ٔاجـــل ذلـــك يجـــب علـــى المخـــرج 

: الفني للركن الثقافي

يعتمدان واللذان بدورمهاواإلبراز محاولة التٔاكيد : ٔاوال
و الســــواد الظــــل درجــــةالمســــاحة، : عناصــــر هــــيمخــــسعلــــى 

.البيضاءالشكل، اللون و الفراغات

تحليـــــــــل الجمهــــــــــور المســـــــــتهدف، ٔاي معرفــــــــــة : ثانيـــــــــا
خصائصه الفنية بما في ذلك الميول واالتجاهات، اإلحتياجـات 

ـــــة آالتيـــــة مـــــن هـــــو : الخصـــــائص اإلجتماعيـــــة مـــــثال بطـــــرح أالمثل
المستهدف في هذا الطرح؟ مـاذا نريـد ٔان نقـول؟ لمـاذا الجمهور 

نريد ٔان نخاطب؟

إن إختيــــــار الشــــــكل ٔاو الجــــــنس : الصــــــحفيالقالــــــب-3
الصــحفي مهــم فــي صــياغة ٔاي معلومــات، فكلمــا إختــار الصــحفي 

ــــم لموضــــوعه  ــــٔاثيرا كلمــــا الشــــكل المالئ ــــت رســــالته ٔاكـثــــر ت كان
.وإقناعا

ونقصــد :تحديــد أالســس العمليــة للتحريــر والصــياغة* 
منهجيات التحرير وصياغة أالخبار، فـإذا هو إتباعبهذا العنصر 

نصـنع منهـا تحقيقـا صـحفيا جتعلنـاكانت المعلومات التي نملكها 
ســليما وصــحيحا، فباعتمادنــا علــى ٔاهــم أالســس التــي يقــوم عليهــا 

ســتكون الصــياغة مقبولــة ونصـــل فأكيــد هــذا القالــب الصــحفي 
ٔالخبــــار كلهــــا، ٔالن الهــــدف أالول إلــــى إقنــــاع المتلقــــي واإللمــــام با

.وأالخير هو اإلعالم

الرســـالة "بالفعـــل علـــى حـــد قـــول ماكلوهـــان : الرســـالة-4
تــنجح الرســالة اإلعالميــة الثقافيــة يجــب ٔان يفلكــ"هــي الوســيلة 

يكـــون المحتـــوى هادفـــا كمـــا يجـــب ٔان يتـــوفر علـــى مجموعـــة مـــن 
: اإلعتبارات نذكر ٔاهمها

دوار الثقافيــــــة ٔان يتضـــــمن الطــــــرح دورا مـــــن االٔ -أ -4
الدور الثقافي الفني والجمالي والدور الثقـافي اإلجتمــاعي : التالية

والــدور الثقــافي العلمــي، ٔالن أالدوار الــثالث بإمكانهــا ٔان تســاعد 
.في التنمية الثقافية الفكرية

ــــــا : ا للغــــــةب-4 إن اللغــــــة مهمــــــة فــــــي توصــــــيل ٔافكارن
ــــت  ــــود نقلهــــا وال ســــيما إن كان الرمــــوز التــــي والمعلومــــات التــــي ن

نحملهــــا تتفــــق والمســــتقبل، واللغــــة اإلعالميــــة كمــــا قلنــــا ســــابقا 
لتـــــــايل موجهـــــــة إلـــــــى جميـــــــع شـــــــرائح المجتمـــــــع المفـــــــاهيم و 

واضـــحة وال تحتـــاج إلـــى الشـــرح ٔاو يصـــعب ســـتكون المطروحـــة 
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اســـــتيعابها، وهـــــي بـــــالطبع بعيـــــدة عـــــن اللغـــــة أالدبيـــــة واللغــــــة 
.العلمية

كلمــــا كــــان الــــنص : الشــــواهد وأالدلــــةإســــتخدام-ج -4
و حجـج و بـراهني كلمـاالثقافي المطروح مستندا إلى شواهد 

.كان ٔاكـثر تٔاثيرا وإقناعا

ـــةإســـتخدام--د-4 إن : إالســـتماالت العاطفيـــة والعقلي
إعتماد ٔاسـاليب عـرض المحتـوى الثقـافي علـى اإلسـتماالت يـؤدي 
إلــــى اإلقنــــاع، وهنــــاك العديــــد مــــن اإلعتبــــارات التــــي تــــؤدي إلــــى 

لوب معـــين لتقـــديم الـــنص اإلعالمـــي واســـتخدام نـــوع إختيـــار ٔاســـ
معــــــين مــــــن اإلســــــتماالت بمــــــا يتوافــــــق مــــــع طبيعــــــة الموضــــــوع 

فاإلسـتماالت العاطفيـة تسـتهدف التـٔاثير فـي . وخصائص المتلقي
وجـدان المتلقي وانفعاالتـه وإثـارة حاجــاته النفسـية واإلجتماعيـة 

فـــي ومخاطبـــة حواســـه بمـــا يحقـــق أالهـــداف المرغوبـــة وتســـتخدم 
الشـــــــعارات والرمـــــــوز بصـــــــيغة : ٔاســـــــلوب اإلســـــــتماالت العاطفيـــــــة

بمــا لهـا مــن تٔاثيـــر كــذلك وأالسـاليب اللغويــة . مشـحونة ومــؤثرة
علـــى نفســـية المتلقـــي ٔامــــا عـــن اإلســـتماالت العقليـــة فيعتمـــد فيهـــا 

ت و كــــــذا علـــــىالصـــــحفي علـــــى بعـــــض المقاربـــــات  و النظـــــر
ســاليب اللغويــة التسلســل المنطقــي لمــا يريـــد قولـــه بعيــدا عــن االٔ 

.المؤثرة، بل يعتمد على العقل والمنطق في الطرح 

إن ٔاي محتـــــــوى ثقـــــــافي مطـــــــروح يجـــــــب ٔان : القـــــــيم-5
يتضـمن قيمــة معينــة ليكــون ٔاكـثـر فعاليــة ؤاكـثــر نجاعــة، كمــا ٔان 
القــيم لهــا دور بــالغ أالهميــة فــي تفســير اإلتجــاه ومواجهــة ٔاي غــزو 

ى دليـــل علـــى ثقـــافي محتمـــل، كمـــا ٔان وجـــود قيمـــة فـــي المحتـــو
.ٔاهمية الموضوع المطروح

إن الهدف أالساسي من الركن الثقافي هو : المستقبـل-5
محاولــة تثقيــف المتلقــي عمومــا، ولــن نصــل إلــى هــذا الهــدف إال 
عــن طريــق محاولــة التغييــر فــي إتجاهــه ثــم محاولــة التغييــر فــي 

.سلوكه
إن عمليـة التقـويم هـي ٔاهـم عمليـة يمكـن ٔان : التقويـم-6

مدى نجاح الركن ٔاو فشله، كما ٔانهـا وسـيلة تسـاعد القـائم تقيس 
باإلتصـــــال علـــــى معرفـــــة النقـــــائص الموجـــــودة فـــــي ركنـــــه الثقـــــافي 
والرجوع إلى عملية التقويم مهم في المجـال الثقـافي ٔالنـه يسـاعد 
على دعمه ومحاولة جـذب القـارئ إليـه، فعلـى الصـحفي ٔان يقـوم 

عليـه اإلطـالع علـى بسبر آالراء في كل خطوة يقوم بهـا كمـا يجـب
.الدراسات واإلتجاهات التي هي في مجال إختصاصه

هـــــل يمكـــــن ٕاســـــقاط هـــــذا المخطـــــط علـــــى النمـــــوذج 
الجزائري؟

إن تطبيق هذا المخطط على الصفحة الثقافية للصحف 
الجزائريـــة متوقـــف علـــى الخـــط اإليـــديولوجي للصـــحيفة ٔاوال، ثـــم 

فة عامــة، مــدى اإلهتمــام والــوعي بٔاهميــة الصــحافة الثقافيــة بصــ
والصــعوبة ال تكمــن فــي اإلســقاط، إنمــا فــي قابليــة المطبــق، مــع 
العلـــم ٔان هـــذا المخطـــط اقتـــرح بعـــد قـــراءة وتشـــخيص ســـواء فـــي 
الدراســــــات الســــــابقة التــــــي تتميــــــز بالنــــــدرة ٔاو بعــــــض المقـــــــاالت 

ٔاكـــــدت علـــــى ٔان الـــــركن الثقـــــافي فـــــي الصـــــحف يالتـــــ. المنشـــــورة
:اليومية الجزائرية يتميز بـ

إلـــى اإلحســـاس بالرســـالة اإلعالميـــة الثقافيـــة اإلفتقـــاد -1
شـــكال ومضـــمونا، وهـــذا ٔالن المحتـــوى المطـــروح هـــو مـــن النـــوع 
الـــذي ال يثيــــر الجــــدل، بمعنــــى ال يرفــــع مــــن مســــتوى الــــذوق وال 

.يحط منه
غيـــــاب ٔاســـــاليب اإلقنـــــاع ومعيـــــار الجاذبيـــــة للرســـــالة -2

.الثقافية
.غياب النقد الفني وأالدبي-3
ــــــــين الخطــــــــ-4 اب اإلعالمــــــــي الثقــــــــافي هنــــــــاك فصــــــــل ب

.والخطاب اإلعالمي والسياسي
.غياب عنصر التدعيم للقيم اإلجتماعية والعلمية-5

ومــن خــالل هــذه النقــاط نســتطيع ٔان نؤكــد علــى ٔان هــذا 
المخطط وضع من ٔاجل تطبيقه على الصفحة الثقافيـة للصـحف 
ـــــت تفتقـــــد لإلهتمـــــام بهـــــذا  الجزائريـــــة والتـــــي الحظنـــــا ٔانهـــــا ال زال

عليـــه نقـــول إن إســـقاط هـــذا المخطـــط علـــى النمـــوذج المجـــال، و
الجزائري يكون متى ٔارادت ٔاي صـحيفة كانـت النهـوض بالمجـال 
ـــوعي بضـــرورة وجـــود ركـــن ثقـــافي ثابـــت  الثقـــافي واإلجتمـــاعي وال

.وناجح لها

الخاتمـة

إن الصـــــــحافة الثقافيـــــــة فـــــــي آالونـــــــة أالخيـــــــرة تنتظرهـــــــا 
ب بــه، إنمــا مســؤوليات ٔالنهــا ليســت حــرة فــي تقــديم كــل مــا ترغــ

حريتهـــا مقيـــدة بحـــدود الحـــق والواجـــب والنظـــام والمســـؤولية، 
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فهــي مرشــحة للقيــام بالــدور الرائــد وخاصــة، ونحــن ٔامــام التــدفق 
المعلومـــاتي الهائـــل الـــذي نعيشـــه اليـــوم وبمـــا يحملـــه مـــن تهديـــد 
على هويتنا الثقافية في اشـد الحاجـة إلـى معالجـة علميـة فلسـفية 

يحتـاج إلـى بـدوره الـذي و قـافي من تصميم إختصاص الـركن الث
مســؤولية القــائمين عليــه ويتطلــب مــنهم رفــع مســتويات الكـفــاءة 
الفكرية و اإللتزام الخلقي والحضاري الرصين والجاد لالضـطالع 
بعــبء الرســالة التــي تــٔاتي فــي مقدمــة متطلبــات اإلحيــاء الثقــافي 

ــــراه  ــــركن الثقــــافي فــــي الصــــحف ن يصــــنع المنتظــــر وحقيقــــة ٔان ال
يفتقــــد إلــــى الكـثيــــر مــــن تراكمــــيلكنــــه اي نعــــمافيــــاتاريخــــا ثق
يجعلنـــا نـــدرك ٔان التـــاريخ الثقـــافي يمتـــاز بالتنـــامي و الالفواصـــل 

يجتمـــع علـــى و ملينـــتج ثقافـــة إنشـــطارية تفتيتيـــةاإلســـتمرارية 
، فالمرجعيـة "اللغة، والـدين، والـوطن"منظومة فكرية قاعدية 

لفعــل اإلغــرتاب ، إنكانــت غيــر واقعيــة بــل دخيلــة تصــنع  نــا 
الحقيقــي هــو الــذي يحــاول ٔان نتهــرب للفقــر الثقــايف و املثقــف

يصــــنع قيمــــا و يكــــرس التقاليــــد النافعــــة ويكــــون ضــــد الــــرداءة و 
نمــوذج المثقــف الفاعــل هــو الــذي يضــيف العطــاء ويكــون همــزة 

آليــة إنتــاجهــي و الــيت الوصــل وحلقــة فــي سلســلة هــذه الحلقــة 
ـــــد العنـــــف و نســـــتدل علـــــى قيمـــــة الثقافـــــة التـــــي ال تـــــؤمن وال تول

ــــه  اإلســــتعداد للقــــرن الواحــــد و "المجــــال الثقــــافي بكـتــــاب عنوان
الــذي جعــل قــوة اليابــان فــي " بــول كنــدي"لصــاحبه " العشــرين

مثقفيهــا وفــي سياســتها الثقافيــة، وفــي ٓاليــات إنتاجهــا المعرفــي، 
يومــا 220حيــث يــذهب أالطفــال إلــى المــدارس لفتــرة تصــل إلــى 

فـي السـنة هــذا الفعـل الثقــافي نحتـاج إلـى تدعيمــه ولفـت اإلنتبــاه 
.إليه في ركننا الثقافي

فــي أالخيــر نقــول إن المثقــف مهمــا كــان بطبيعتــه مــزعج 
.ٔالن خلخلـة المجتمـع مـن ٔاســمى ٔاهدافـه والحقيقـة مـن مقدســاته
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