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.المـلخـــــــــــــــص

من حيث املادة املدروسة أو العهد سواءتعاجل هذه الدراسة موضوعا قد نعتربه إىل حد ما حديث
فيما أعلم مل أقف على دراسة علمية أكادميية عاجلت هذا املوضوع كرسالة إعالمية نين طريقة الطرح إذ أ

حتمل آالف املضامني إىل اجلماهري املختلفة يف العامل العريب واإلسالمي، لذلك جاءت دراسيت هذه لتقف 
امني على ذلك مث معرفة اآلثار اليت خلفتها تلك املضأمكنهاعلى تلك املضامني بالتحليل والتفسري ما 

اجلمهور املتلقي وخباصة الشباب منهمـ ومن مث الوقوف عند التوظيفات الداللية للصورة يف هذا الفن 
املختلفة كأهم ثالث اإلعالماإلسالمي احلديث الذي صنفناه ضمن املواد الثقافية اليت تعرض على وسائل 

ي تساهم به األناشيد اإلسالمية املصورة يف متغريات أساسية حمركة للدراسة، يف حماولة منا ملعرفة الدور الذ

مفردات بثت على قناة شدا الفضائية شهر ماي 10وبعد حتليل عينة من األناشيد قدرت ب
آراء عينة قصدية أيضا من الشباب املشاهد انتقيتها بصفة قصدية ختدم اإلشكالية، وبعد استقصاء 2009

100لتلك املادة قدر عددهم ب

ما يلي:

د موضوعات متنوعة متس كافة جوانب احلياة، عرضت فيها آالف القيم الراقية بلغة تتناول األناشي
سهلة أقرب ما تكون إىل املشاهد، هادفة إىل 

، قصد االلتز الدينيةالسلبية اجتماعيا قصد تغيريها وتعديل اخلاطئ منها وعلى الفرائض والواجبات

بدور مهم يف زيادة وعي الشباب بقضايا 
أكدها الشباب حني املطروحةلكن ذلك الدور خيتلف ويتفاوت حبسب طبيعة القضايا الدين واحلياة

اثنني مها: األفكار على مستويني اء متابعتهم لألناشيد اإلسالمية جرّ عليهمبعض اآلثارصرحوا  بظهور 
.    والسلوكيات
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