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سورسي ها العامل ا يات بعد أن أد يا يترب ا ل ئ مي خلتع يات علام " دي سوسري" لسـ سا ناىل ا لل

تغل عىل عدة جماالت يصعب حرصها شـبا   يشع بداية هتمت [لصورة  )  1(مت لو مل تكن يف ا
يايئ يوسعو,  شأن ا ثني يف ا با ميوهذا ما جعل  ا ل لسـل برصنح بحث يف جمال ا ل ا nت،قصد ل

همة  ئلهتا ا ملاإلجابة عىل أ تواصل برصn ؟،ويف نقرأ رساs برصية ؟،ويف : سـ كيف  ك ن ك
،uئ نا ثقافة برصية ؟،ولك هذه األ سـتكون ) ي ها  ّت " روالن [رث"لو أخرى تصدى 

نارص ثه عن  ع[إلجابة يف  ياحب يولو ج ا بق بعضا ) 2(لسـمي تعادته  مهنا عىلطاليت  سـالصورة [
يةلللطروحات واملقو سا نالت ا سوسري" لل سان"(يد ،وما جاء )…املدلول،/ال�م،ا)ال/للا

سالف"به  nته حول مصطلحي" مل يا ئييف  يني(سـمي تضمني أواإلحياء/لتعا ،وما جاء به )3)(لا
بحث [رث عن بالغة " شارل ساندرس بريس" ية، نا تفريعاهتا الال هومه لإليقونة  ييف  ه ت لب م مف

ـي؟،كللصورة،ويف يأيت املعىن إلهيا ؟،و ـي مفاذا يوجد وراءه؟,ينهتأين   ).4(ينهتإذا اكن 
يش يف عامل الصورة  يوم  نا ا نعوأ ل نا ,صبح نا يف لك ماكن فأي¡ ذ نا ومرا بتكون ر ف هل فق يق

نا يف اجلرائد و ا£الت نظر ا نا الصور و  يتصاد لت نا ’ ف شارع و الطرقات أو تطل  ييف ا علل
نقال  هاتف ا تلفزيون أو ا لمن ا نا مضطري’ لل بحث يف بالغة صبحفأ نن ألكرث من ما مىض أن 

تلفزيوية ’ الصورة ية املوظفة يف الصور ا نا يب 2 نونصب تركزي¬ عىل األسا ل ع ل قي
تحركة هارية"ملا  ".شالوصالت 2
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هوم  الصورة----    1111    ---- هوم  الصورة  هوم  الصورة  هوم  الصورة          : : : : مفمفمفمف 
تقة من لكمة  يين  ها ال مشـالصورة  أ ت يل مصور مربط (imago)صل ت،املقصود مهنا لك  متث

ثل ع نظوريملم[ملوضوع ا شابه ا ملن طريق ا يل عىل فكرة )5(لت تقايق  ها اإل حي،فأ شـ صل
ية  تصوير، أوثال ثل الرمس وا ية األبعاد  نا يل،ويه إما أن تكون  شاهبة وا سخ وا ثا ل ئ ث ث مل من لمت ل

يل بارزة وال¾ نقوش ا ثل ا ثاألبعاد  ل ل  .م
ية ترادف أيضا لكمة إيقون واليت يراد م  ية والال نكام أهنا يف أصوها اإلغر يق هنا أيضا تيل

متدها اجتاهه مكصطلح مركزي  ية، يا شاهبة واملامثu،وعلهيا بىن بريس رسح نظرته ا ليعا ئسـ مي ي لمل

 )6(ملقاربة الصورة
شاهبة   ية ترجعاهنا إىل مصطلحي ا ية واملعر تار يهتا ا ية للصورة ومر ملفاÈاكرة ا خي ل جع فملصطلح

 .7)(واملامثu،وكذË إىل مصطلحات جتاورها وتقارهبا مهنا
نا مصطلح و ا نا يف إطار درا تتخد سم يا، اÈي يعين لك تصوير " الصورة"سـ جيولو سـمي

ـي للواقع املدرك شا يل  هبييل، أو  ت ث متث  .مت
يل إىل اليشء اÈي تدل " Icone" "األيقونة"وميكن ربطه مبصطلح  حتاÈي يعين عالقة 

ها، وخاصة هبا يه وحدها متتلكيه بفضل سامت   .عل
بدأ ا ية " La ressemblance"لتشابه مواإليقونة ترتكز عىل  " L’analogie"لشـهبأو ا

 .بني ا)ال واملدلول
ييل إىل إدراك صدى األصوات يف إطار الصورة، وهو ما  تصوير ا تد مدلول هذا ا ثو ل لمتمي

ية   ).8.(صوت الصورة"أو " Imago vocis"تينيعرف [لال
هارية ----2222 هوم الصورة 2 هارية   هوم الصورة 2 هارية   هوم الصورة 2 هارية   هوم الصورة 2 ش  شمف شمف شمف     ::::مف

ـي مجموعة هارية  هأما الصورة اإل تكون من فش ية و ي¡ بريية للغة ا نارص  ت مربة من  ئ تع ع لسك
تاكملني يني   منرصين أسا سـ  .رشيط الصورة ورشيط الصوت: ع
تكون رشيط الصورة من تصوير وحراكت الاكمريا: يو ورشيط ...لسمل اللقطات، زواn ا

يقى والضوضاء نطوق، املو تكون من الصوت ا سـالصوت  مل سب ...ي يان ماتز"حو " يستكر
"Christian Metz" :" ها متزية عن  ية  ي¡ بعضفإن لك هذه املربات يه لغات  مس ئ ك
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بعض  9".(لا
ترب نظاما ¬قال للمعىن ولإلتصال يف آن واحد، ويف هذا الصدد   Ëهارية بذ تعوالصورة اإل ش

ية ": "يقول روالن [رث ـي إذن إتصا نة،   sهارية إىل إيصال رسا لهتدف الصورة اإل ف هي معش
تاج [)رجة األوىل، ويه م ياكنزيمات إ ناسب ملالحظة  ـي حقل  نوñة للقراءة العامة،  مف م ه

 )10".(املعاين عن طريق الصورة
ترب ـي  تخصصة  ية ا يا تعريف اإلصطالö للصورة يف املعامج ا تعأما ا ف مل ئ مي هل   لسـ

تكونة من   sبارة عن رسا تحيل،ويه   uهرة قاب برصية كوحدة  يات ا يا ما عمتظ لل ل ئ ممي لسـ

هذا  لعالمات إيقوية، هان تواصل مر يا الصورة جتعل من نظرية ا جعيولو لج  )11(…فسـمي
ية،  يات الر نولو تطور اإلتصال واإلعالم وا مقتطور الصورة  ب جت لتيك لتصبح صورا ذات  ل

ناف عديدة، يفي للصور، صأنواع وأ جفاء يف  تصنفقد قام بول أملايس بوضع جدول 
ثة )12(صنفني با تفت ا حي¡ ا لب لصورة يه خطاب ايقوين [لقول  أن  ا"جوديت الزار"ك

متر نص اخلطي ا ملسـشابه  لل  ).13(م
ية الصورة ----3333 ية الصورة  أ ية الصورة  أ ية الصورة  أ     ::::مهمهمهمه أ

متع إن مل تكن  سلطة الرابعة يف ا £يس غربا الوصف اÈي جعل وسائل اإلعالم بأهنا ا ل ي ل
Ëتولوا عىل دوائر اإلعالم , أعىل مقاما من ذ يوية للهيود ليك  سـوهو ما نصح به زعمي ا ن يه لص

ية ناعة القرار وتروجيه , ومه فاعلون. ام الصورةويأخذوا بزم, ملالعا صËÈ يقفون وراء 
 .وجع� واقعا مفروضا

ت�ر يف جمال اإلعالم و اإلعالم ال بد أن يعمل . سو تفطن العرب أخريا و أدركوا رضورة 2
تلقي عىل باع حاجات ا ملإ باته, شـ باته, غوإرضاء ر ية  طلو سني الصورة , تلب  Ëبتحوذ

يهتا شاهدوجذب عد, قوتر هور ا ملد مزتايد من ا تلقون , مجل تة بعدد اÈين  ياسه ا يال ميكن  لب ق
توبة  .ملكالرساs ا

تابة بعده ثقافة ا يه ما  متع الصورة يضم إ لك إن  ست تل ثقف [أليم يف , جم تقي ا مليث  يل ح
يعة احلال نا  با توñا اسـهتالاك  باسـهتالك  ي ت بطن م متع الصورة , م بح عىل عاتق  جمبل  تص

ية  مئوية تر قم ل يفهسـ ميه و تثقتوى األيم و تعل تابعون . سـ شاهدين العرب  يثري من ا مل فك
يحة ية الىت تلقي بلغة عرية  ية والرت ثقا بارية وا حلصص ا رشات اإل فصا ب فهي فل خ يع , لن يسـتطال 
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ها العديد مهنم سد اللغة, يفهمأن  سد  يق  تقدمي وا ملكن الصور اليت ترافق ا ت تعل ومتأل هذا , لل
هم ياق معني  نقص خبلق  لفا سـ تواهال بارية أكرث من إدراك  حم رساs الصورة اإل وهذه . خ

ية وتربوية ية و ية واج¾ سا تاج إىل معاجلة  سـالظاهرة  ع ن ل سح ا£ال . نفحت تففلغة الصورة 
نه, للتأويل توى اÈي  باط ا تضموا حمل تت يت ,نسـ سان سواء يف ا ها عىل اإل بوتفرض  لس ننف

تلفزيون( يديو, لا ية, لفا يةاللوح, فالصور الفوتوغرا شارع ) يتات الز اإلعال¬ت (لأو يف ا
ية   ).14).(ئوالصور ا)عا

سوس تحول من ا£رد إىل ا بعد األيقوين للواقع اÈي  حملوتراهن الصورة عىل ا ي ومن الال , ل
تحوها إىل عالمات أيقوية. معقول إىل املعقول  sنتدعي املوضوعات ا£ردة والال معقو ل لسـ , فت

ي ختجىل فهيا الواقع يف صور  سان سامت ي ية اخلالقة لإل ية تضفي علهيا القوى اإلبدا نا ع ل
نا تمكن خطورة الصورة يف حتويل الواقع إىل عامل من اللعب يهبج  هحسرية وأسطورية و

تهنا بق أن رآه, يفالعني و يل إىل املرء بأن هذا الواقع مل  سـو عىل الرمغ من أنه عامل نرثي  , يخي
ية يو ممألوف وغارق يف الر�بة ا   ..ل

بالغة الصورة أو و  تصورات جديدة  تفكري يف خلق  يقة إىل رضورة ا لجتر¬ هذه ا مل حلق
يع أن  ية الصورة اليت  نولو تحد�ت  برصي يف ضوء  ية اخلطاب ا تطجام سـ ل سـل تم ج تك

يقة اليت تقد ا الصورة حلقشكك يف خطاب ا تلقي وتزيف الواقع أمام , تت ملوأن ختدع ا
  .عينيه

هارية ا----4444 هارية ا بالغة الصورة 2 هارية ا بالغة الصورة 2 هارية ا بالغة الصورة 2 لللل بالغة الصورة 2     ::::    ننننتلفزيويةتلفزيويةتلفزيويةتلفزيويةشششش
رشين عرب  يات من القرن ا نذ هناية عقد ا منو  بالغة اجلديدة  لعأخذت حبوث ا ن يم مخلسـل ت

ية تا تجاورة و لثالثة آفاق  مت ها. م ها وبرا نة يف أهدا با جموإن اكنت  ف ي  . مت
تايل نحو ا لوقد مضت عىل ا  :ل

بالغة اجلديدة عام  - هرية اليت و1958ل و) مصطلح ا تب ا نوان أحد ا ض  يف  ش للك عها ع
 برييلامن»
»Perelman.Ch بالغة اجلديدة : مقال يف الربهان» حتت أمس تاب . «لا متد هذا ا لكو يع

 عىل حماوs إلعادة
متزية  ية خاصة و يا  باره حتديدا  ية [ تدال يس الربهان أو احملاجة 2 متأ ن م ت ل كتقسـ نطق عس
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ية 1)راسة ا  تداداته إىل  تحديد وا رشيعي والقضايئ عىل وجه ا بقنطق ا م ل جماالت اخلطاب لت
يه أزمة  يات إىل ما يطلق  يا بصفة عامة حىت انهتت يف آخر عقد ال� علواأليديولو ني نج

ية اجلديدة ية وا ش� يعا ن يفة اللغة . لطبل بادهئا أهنا تدور حول و ظويالحظ معوما عىل  م
نظر  بار أن  ية عىل ا ية ال� بال يد ا تقا ] uتة الص ست  ية وأهنا  توا ما تيك غ ل ل ل ب ي صل عل سـن مل

 خلطاب ألربهاين هيمت بدورها
ناع والربهان ية كأدوات أسلوية ووسائل لإل بال ق[ألشاكل ا ب غ  )15. ل

يات من القرن املايض  - تصف ا شأ يف  بالغة اجلديدة فقد  ثاين يف ا يار ا ن أما ا ن ن ل ل يت تم لسـل
رشوعه تد  موا  م

بالغة  يني ومل تكن . عالقة تذكر  تا بخالل العقدين ا ل بالغة وقد و)ت«  برييلامن »ل ل هذه ا

ش�ين الواحض نقدية ذات الزنوع ا يوية ا لاجلديدة يف حضن ا ل نب ثلها جامعة �و مي. ل

ثل � هم يف فرسا  يون اجلدد  بال ثني أطلق علهيم ا م[ معظم نح غ يت »ل  « جينجريار 
بادهئم وإجنازامه عىل ا)راسات « تودوروف »جان كوه و »و  ثري من  تقون يف  مو ك يل

يةازية واللغوية يف المجا يكثقافة اإلجنلزيية واألمر ناجه والغاnت غري أهنم -ل تالف يف ا ملعىل ا خ
نقد  ثل ا ية تزتامن مع حراكت جتديد أخرى  يارات حتد هم العريف من  لمتدون أ ي مت ث فق يسـ

ها  ي¡ اجلديدة و لكاجلديد والرواية اجلديدة وا ها ومصهبا�لس تقاربة يق  بعثل ظواهر  منم . مت
"16 " 
ثا- متد عىل ل ويأيت 2جتاه ا يوي و يفي جماوز لالجتاه ا يل اخلطاب يف مهنج و تح معلث  بن ظ ل لل

يات  يه يف هناية ا ية أخرى وقد حتول إ تداوية من ¬ ية وا يا من ¬ يولو نا ح ح يج ل ل ل لسـبعمي لسـ

ثاين كام فعل يار ا لبعض أنصار ا يا 1979اÈي اعرتف عام « تودوروف »لت يولو ج بأن ا لسـمي

بارها بالغة مع� هم [ عتميكن أن  هوم بالغة اخلطاب مرهون تف مفارصة وقد اتضح أن 
تداد هبا كعمل للك أنواع اخلطاب تلفت. عمل عا دي يف موضوعه ويف مهنجه. ع[ال  خ ام ا

يه يه . علاألسامء اليت تطلق  نا جند من  سمإذ أ نحو العا دي للخطاب »ين يف مقابل من « لا
نو. اكن حيرصه يف اخلطاب القضايئ أو األديب يظل تو[لرمغ من  سـع مادة اخلطاب إال أنه 

يق عىل بالغة اخلطاب « فن شلكي عام »هناك   "17"للتطبقابل 
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ھا فإن مابعد احلداثة  سحر اللكمة وفا ھا قداربطت  توإذا اكنت مرحu احلداثة وما  عليبل ب ت ق
تأثري يف اآلخر تواصل وا ية  ھا أداة ر ھا بو متد  ية الصورة،و لتركز عىل فعا لل سـ ئيل صف علي . تع

بذل فالصورة أ تلقي خبفة ورسعة دون أن  سلل إىل ذھن ا تأثري،  نة شديدة ا يداة فا مل ت ل تت
ھا با بريا يف ا لم>ودا  سـتق ية خالفا ملا حتم� اللكمة من . ك يه اجلاذ ناء تغلب  بع الصورة  بو عل ب تت

بريا تطلب اح¾ھا م>ودا  يا¬  كإمالل وت>م أ لي  .ح
نة [ ثة أو الرا بالغة احلد بب اربطت ا هوھذا ا ي ل ت س شلك واسع لل نا ندرس  بلصورة فأ صبح

ھا عىل مادة جديدة وعىل مدخل  متد يف ثقا ھا  تعد عن اللكمة وكأ تبالغة الصورة  ، و ن فب تعن

 . خمتلف عن ما ھو شائع يف املايض
 Ëنا  رصد ذ تلفزيوية، ميكن  هارية ا يايل يف الصورة اإل بعد ا نا بصدد دراسة ا لوما د ن ل خل شل م

بارش يف أغلب الوصالت أ مشلك  تلفزيون ب بث عىل شاشة ا هارية اليت  لو الومضات اإل ت ش
يصري  يا  يا  nبار توج وضعا ا يطرة ما هو إحيايئ رمزي إذ يأخذ ا نالحظ  ف،  خ لف ت ن عسـ مل

يه ناس  يب ا يل األوصاف قصد تر بجال  فممدوحا  لم غ  .جل
 ËÈعىل واقع ما"و sهار دامئا، من خالل اإلحا شتغل خطاب اإل لكنه جيري . يشـ

تلف حتويالت وتغري نفيس  يال يربط [£ال ا يصري معطى  مبخات عىل هذا الواقع  ل ت تخ مل
ية ثقا ية الغريزية وا ية والالوا فش�نه الوا ل ع ع ثريا ... ت سابه اخلاص،  تعري،  هار  كفاإل حل يسـ ش

 ..." من الصور والقمي الرمزية
يه اللغة  يايل يف خطاب واقعي من املفروض أن تغلب  يف ما هو  علوالغاية من تو خظ

تق توج وبذË حماوs حمو لك لا ية عىل ا سعي إلضفاء طابع املعقوية و الوا نريرية، هو ا قع ل ملل
ته شلك  ية اليت  يعاملؤرشات املادية و ا)عا ت ناعي يف . طبئ صطو أكرت من ذË حمو ما هو ا

يقي لDراسة  نوحضه يف اجلانب ا هارات كام  ببعض اإل لتطسـ  .ش
بح تحركة مهنا أ صومبا أن الصورة وخصوصا ا بعدين األيقوين مل ها عىل ا لت  تراهن يف إبال غ

نرص لآلخر،  ية ومدى مالءمة لك  ييل، فإن القارئ ملزم بدراسة الروابط ا)ال عوا ل لتشك
نوع  أي الصورة (يزتامن اخلطاب األيقوين مع اخلطاب اللغوي "لإذ يف لك صورة من هذا ا

يام بدراسة الروابط اليت)واحلوار نص لق، وهو ما يفرض عىل احمللل ا ل جتمع بني الصورة وا
"18"]. 
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تأثري، فعرب الصور  برصي ، يه الرتمزي وا نفرد هبا اخلطاب ا ية اليت  ية األسا لإن اخلا ل ي سـ ص
نوع ا)اليل عرب أبعادها هذا ا با  ي¡ جماال  لميكن أن نرمز  ملعان شـىت، وشلك ا خص لت : لس

ية واللغوية يلاأليقوية وا ثقايف وا. لتشكن سد امللمح ا لفاللغة  متع جت للمجلوسط 2ج¾عي 

نه يه ا)اليل لأليقو¬ت. عاملوضوع اÈي خترب  تو يهتا يف ا نا تربز إجرا جو لئ هات . ه للجو
تقاط الصورة ية والعمودية داللهتا الرمزية يف ا لاأل  .فق
تلقي  يري سلواكت ا ملتأثري الصورة   وقدرهتا عىل    -5 تغ

هارية دامئا عىل  اإلغراء و 2" شمتد الصورة اإل ثأثري عرب "19"غواء  واإلهبارتع ل، وا
ية وإن  هرا يغ ا بدال ا نة، وا  uية واملالزمة ملدة طوي تقابالت اللوية وا)ال تا لص س ل ن متظل ت لممك

توج تج . ملنتعلق األمر بذات ا ية اليت أ بض عىل الرا سعى إىل ا ـي   Ëنويف لك  ذ ن ت هف لق ه
ها  توج"جلفهيا ومن أ بارا أو "ملنا حت،  جتارة أو فكرا أو إ  ..سيساخ

هارية  ناعي والصورة 2 يق اخلطاب 2 هارية اذن اىل  سعى الصورة اإل شو  ق حتق ش ت
بدأ القصدية،  ند إىل  ها  يu وغاية يف اآلن ذاته، وهو ما  تلفزيوية يه  و ما ت سجيعل سـ ن " 20"تل

 ËÈ سلوك املوازي إىل جانب اللغة واأليقونة ـي حباجة إىل اإلمياءة وا  Ëيق ذ لو هف لتحق
تني هامفهـي توظف إر    ليسا

ية----1111   سا ية  ية   إرسا سا ية  ية   إرسا سا ية  ية   إرسا سا ية  ن   إرسا ل نل ل نل ل نل ل             ل
مني إلهيا، وذË مبا توافره هذه اللغة من طاقة  سب اللغة اليت  نوع  تو يه امللفوظات، و ح تت
ية اك)ارجة  يو يا¬ اللغة ا تعمل أ تلقي، و نطلق عىل ا بح مؤثرا من هذا ا ية،  مإبدا لح سـ مل مل تص تع

ية نا ية أو ا بالعا لع تاز به من قدرة عىل.... مص تلقني وملا متملا  تواصل مع رشحية واسعة من ا مل ا ل
ته يها من وقع وأثر يف   .نفسل

ية برصية ----2222 ية برصية إرسا ية برصية إرسا ية برصية إرسا     للللإرسا
برصي  بعد ا تأثري، وهذا ا ية و توظف األلوان للجذب وا ية أيقوية و سمى إرسا لو  ل ل يل ن ل تشكت
ها وطن خبالف اللغة  يس  شرتاك يف امللصقات عكس اللغة، إذ الصورة  لياكد يكون كويا  ل م ن

تواصل، فقد جند ملصقا . اليت البد ية ا تخاطب وإمتام  ية قصد ا ل فهيا من مراعاة ا معل ل حملل
ثالث  تجارية : لهوية واحدة وموضوع واحد، يؤدي الوظائف ا ية وا بارية وا لاإل لتحسيسـ خ

ية  تلفة، وإمنا يكفي أن تقرأ رساالته اللغوية مراعاة للخصو ية  ناطق جغرا تداد  صعىل ا خم ف م م
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ية وا ثقا ية وا فا ل تضمهنا امللصقحملل ية اليت  ييا قسـ  .ل
يهنا   Mتفاعل ف توnت من ا)الئل  بويف لك ملصق جند ثالثة  ت ندالئل أيقوية ودالئل : مسـ

متعن فهيا ويه  تلقي ا تطلب من ا ية، وهذه ا)الئل شفرات  ية ودالئل  لسا مل ت يل ن : تشكل
ية( سا شفرة ا ياء وا نشفرة األلوان وشفرة األ لل ل  .[)".شـ

تلف نوات ا لسعى ا تلف توñاهتا و ختصصاهتا اىللقت مبخزيوية  تلقي   ن باع حاجات ا ملإ , شـ
باته باته, غوإرضاء ر ية  طلو يهتا, تلب سني الصورة وتر  Ëقوذ وجذب عدد مزتايد من , بتح
شاهد هور ا ملا توبة, مجل تلقون الرساs ا تة بعدد اÈين  ياسه ا ملكال ميكن  يق  . لب

بعده ثقافة ا يه ما  متع الصورة يضم إ ستإن  تل ثقف [أليم يف , لكتابةجم تقي ا مليث  يل ح
يعة احلال نا  با توñا اسـهتالاك  باسـهتالك  ي ت بطن م متع الصورة , م بح عىل عاتق  جمبل  تص

يفه ميه و توى األيم و ية  ثقئوية تر تق تعل سـ ل مسـ تابعون . م شاهدين العرب  يثري من ا مل فك
ية الىت تلقي بلغة عرية  ية والرت ثقا بارية واحلصص ا رشات اإل فصا ب فهي فل خ يع , يحةلن يسـتطال 

ها العديد مهنم سد اللغة, يفهمأن  سد  يق  تقدمي وا ملكن الصور اليت ترافق ا ت تعل ومتأل هذا , لل
تواها بارية أكرث من إدراك  هم رساs الصورة اإل ياق معني  نقص خبلق  حما سـ خل و نفس . لف

تاج إىل معاجل هارية اليت تقدم [لفصحى وهذه الظاهرة  بة للومضات 2 ] Nشـ حتا سـ شل ة لن
ية وتربوية ية و ية واج¾ سـسا ع ن تأويل. نفل سح ا£ال  للفلغة الصورة  توى , تف باط ا حملوا نت سـ

نه يت ,تتضماÈي  سان سواء يف ا ها عىل اإل بوتفرض  لس تلفزيون(ننف يديو, لا الصور , لفا
ية ية, فالفوتوغرا شارع ) يتاللوحات الز ية(لأو يف ا  ".21".ئاإلعال¬ت والصور ا)عا

ية ما يه عاجزة عن ونقرر اذن أن  ال ية قادرة عىل أن تقدم للعني ا نا يععني 2 ع لطبصط
يه هار أن ميرر العديد من األفاكر و احلقائق اجلديدة . لإدراكه والوصول إ شو ميكن للقامئ [إل

شاهدين   .ملإىل ا
سؤال  نا طرح  ا للكن  بارشة : علي هار  عىل ا)عوة  هاري أو القامئ [إل ترص أإل مملاذا ال  ش ش يق

توى إىل ساطة؟ ذË ألن ا توج معني،  ناء  سـ ا ب ن ملت ب م تقريري(ق هاري ) لا شيف اخلطاب 2
ية، ومدى  توج، وعن صفاته ا بار عن ا ته فقط عىل اإل متد يف  تلفزيوين  نا ن ن لتقل مل خب ي يع

ية . جودته يل عىل أ تد ناع [ ية اإل ها دورها األسايس يف  مههذه املقومات، وإن اكن  ل ل قمعل ل
بقى قارصة ع توج،  تا يهملن ناع املرسل إ لىل إ  .ق
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تلفزيوية  يث إن احلديث عن بالغة الصورة ا ها،  سأs اإلحياء  نا، تفرض  نمن  ل حب م نفسه
يد حديث عن اإلحياء هارية مهنا  هو إىل حد  بعخاصة اإل اÈي يعين حضور وإدماج : ش

sية يف سريورة ا)ال يا قاÈاكرة ا  ".22".لسـ
ية املوظفة يف الومض----6666 بال يب ا ية املوظفة يف الومض األسا بال يب ا ية املوظفة يف الومض األسا بال يب ا ية املوظفة يف الومض األسا بال يب ا غ أ أ أ أمهمهمهمه األسا ل غل ل غل ل غل ل تلفزيويةل هارية ا تلفزيويةات 2 هارية ا تلفزيويةات 2 هارية ا تلفزيويةات 2 هارية ا نات 2 نل نل نل ل     ::::شششش

تعامل عدة أشاكل ومقار[ت  تلفزيوية [ هارية ا بدعون يف األفالم اإل نون وا سـيقوم ا ن ل مل شملعل
ها املعلن جند  نارص اليت يو هارية، ومن بني ا تجابة مع الرساs اإل تفاعل و2 ظفهبدف ا لعش سـ ل

ية نا شاعر، املقار[ت اإل هزيل أو الفاكهة، إ�رة ا عالعامل ا قمل برصية وغريها ل ل، واملقار[ت ا
 :ّوسوف نفصل فهيا لك عىل حدة

هزل والفاكهة ----1111 هزل والفاكهة  ا هزل والفاكهة  ا هزل والفاكهة  ا     ": ": ": ": L’hL’hL’hL’huuuumomomomouuuurrrr""""لللل ا
تحىل  يه أن  هارية البد  شاهدين عرب الرساs اإل يوت ا يندما يدخل املعلن إىل  عل مل ب شع
نرص  يه بإضفاء  شاهد، و تلق دعوة من ا بة و 2حرتام، خاصة وأنه مل  ع[ملوا عل مل ي ظ

هزل تعمل الفاكهة والفاك) 23(لا سامة يه شلك من أشاكل 2حرتام، و سـهة، ألن 2 تت ب
 uه باه مع لكامت  سجللب 2 تعامل " Des simples jeux de mots"نت سـومن الصعب ا

ئة طريقهتا  تلقني، ألنه للك رشحية و بدع أن يكون ذي ثقافة مبجموع ا فالفاكهة، فعىل ا مل مل
بل نوع من أنواع الفاكهة  . تقيف 

شاع----2222 شاع ا شاع ا شاع ا     ":":":":L’L’L’L’éééémotionmotionmotionmotion""""ر ر ر ر ململململ ا
شاعر عىل عكس وسائل اإلعالم األخرى،  تلفزيون بقدرة فائقة عىل إ�رة ا ملتع ا ل يمت

شاعر الغضب، احلزن  يدا عن  شاهدين  ية )ى ا شاعر إجيا هار يقوم بإ�رة  مواإل بع مل ب ًم ش
ية شاعر ا سد وغريها من ا بواخلوف وا مل  .لسلحل

هم يف العمل اإلبداعي هو  نون أن ا لويؤكد ا مل يمل ملعل لفيس عدد املرات اليت يقدم فهيا ا
شاعر مير يف العادة عرب  شاعر، وإ�رة ا هم هو القدرة عىل إ�رة ا هاري، ولكن ا ملاإل مل مل ش

يطة تاكرية  سـأفاكر إ  .بب
ية ----3333 نا ية  املقار[ت اإل نا ية  املقار[ت اإل نا ية  املقار[ت اإل نا عععع املقار[ت اإل     ":":":":Les aLes aLes aLes apppppppproches roches roches roches ppppersersersersuuuuasivesasivesasivesasives""""قققق

ية، نا ععىل املعلن أن يوظف مجموعة من املقار[ت اإل تعامل ) 24(ق الرباهني واحلجج سـ[
توج وتجربه عرب  رشح ا يه أن يقوم  هادة واملقارنة، و يا ب ن ملعل ب بني "Le torture test"شل ي، و
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سحوق معني . القوة هار اÈي يؤكد عىل أن  توج قوي وفعال، اكإل مأن ا شن ّ للوصول إىل  مل
يل سحوق ... لغسـقلب ا  .مثال" OMO" "أومو"مكومضات 

برصية --4444 برصية املقار[ت ا برصية املقار[ت ا برصية املقار[ت ا     ":":":":Les aLes aLes aLes apppppppprrrroches visoches visoches visoches visuuuuelleselleselleselles""""للللاملقار[ت ا
يهتا جيب  سب فعا ية عىل اللكامت فقط أو املفاهمي، بل  ية 2تصا توقف اإلسرتا لال  ت ل يج لتكت ت
يهتا، ألن الصورة حتمل  برصية، أي عىل الصور ومعاجلهتا ونو عأن تركز عىل املقار[ت ا ل

تلقي رسعة إىل ا ملرساs تصل   .ب
    ":":":":Le Le Le Le dédédédécalage crcalage crcalage crcalage crééééatiatiatiatiffff"""" الفارق اإلبداعي  الفارق اإلبداعي  الفارق اإلبداعي  الفارق اإلبداعي ----5555

هار أن حيقق رحب مادي ونفيس وعىل إن  توج، وعىل اإل يمي ا تطلب  نة  شقواعد ا نتق ت مله مل
مية الالزمة نحه ا بطل، وأن  توج أن يكون ا لقا من ل  . ملن

توج ما مربط  سوق، والفارق اإلبداعي اÈي ميزي  توجات املوجودة يف ا شابه ا توقد  ن ل ن مت ملت
باه، وتقدم ا ثري 2 يار الصورة القوية اليت  نت[ ت توج املعروض وغريه ففي خت ملنلفرق بني ا

 )25.(الومضة نقول لك يشء يف بعض اللكامت
نفي  -6666 نفي املقاربة بواسطة ا نفي املقاربة بواسطة ا نفي املقاربة بواسطة ا     ":":":":L’aL’aL’aL’apppppppproche roche roche roche ppppar la nar la nar la nar la néééégationgationgationgation""""للللاملقاربة بواسطة ا

بحث يف مزاnه  توج وحتاول ا يات ا تقدمي لك إجيا هارية  لتقوم أغلب الواكالت اإل ن ب ملب ش
نافعه  .مو

سعى بعض الواكالت مبقاربة  سـو[ملقابل  توج عكت ية  نارص ا نية، ترتكز أساسا عىل ا ب مللع لسل ً
نه توج املعلن  عمماثل  توج املراد . للمن رشاء ا شاهد  ناع ا هدف دوما هو إ بقى ا نو مل ملي ل ق ًل

هار .  .شاإل
    ":":":":L’aL’aL’aL’apppppppproche roche roche roche pppprorororoxxxximitimitimitimitéééé""""املقاربة اجلوارية املقاربة اجلوارية املقاربة اجلوارية املقاربة اجلوارية -7777

ت تعام. العادي،  توج يف ظروف قربة من ا تخسعى هذه املقاربة إىل تقدمي ا سـ ي ن فت ار ديكور مل
sتعرف عىل الرسا هل ا ية  ياة ا لوأشخاص قربني من ا حلق حل سي  .لتيق

سـهت[ معين  يويم، فا سة للواقع ا نوع من املقار[ت إىل تقدمي مرآة عا ملهيدف هذا ا ل ك ل
يه توجه إ نا  سوف نعلمه بأ ل[ملوضوع،  ن ن  .ف

نججججوم وم وم وم  -8888 شاهري وا تعامل ا نا شاهري وا تعامل ا نا شاهري وا تعامل ا نا شاهري وا تعامل ا لا مل لسـ مل لسـ مل لسـ مل  ":":":":Les cLes cLes cLes céééélllléééébritbritbritbritééééssss""""سـ
نا إىل ا نون  سـسعى ا ه ملعل يمل ي يني يف ا ثلني أسا شاهري  يني و ي¡ لفتعامل جنوم  سـس مكم م ئ



تلفزيوية هارية ا ية للومضات اإل نا يب اإل ناألسا ل ع شل نور بوصابة/أ                                                ق لبد ا  ع

سادس  تقى ا)ويل ا لا نص األديب " ملل ياء و ا لا 653 "لسـمي

تني هام يق و هاري وهذا  يفاإل تحق ظش  :ل
باه نجم : نتلفت 2 تعرف عىل ا نا  ية األفالم األخرى، و هاري عن  يمل اإل لتلف ا ن ه بقخي ش لف

باه ثري 2 نة،  هاره ملاركة جتارية  هور بطريقة أخرى من خالل إ تا ش نش ي في  .معمل
شاه نجوم وا ملا يل ل نه  يعا و هاري واقعا آخر قد يكون ر يمل اإل مجري يقدمون يف ا لك ف ش ًلف ً

شاهد حيمل مليجعل ا  ).26.(ف
باحث   يف للك " Jacques Durand" "جاك دوران"لقام ا سمح  بكة  نبوضع  ت بتصشـ

بدايل، واحملور  تلفة يف احملور اإل بالغة ا يعة األوجه ا ية، وحدد  بال ستالصور ا a ل ب غ طل
شف عن أسس اخلطاب كالرتييب، وتمكن أ هارية يف ا ية للصورة اإل بال لكية املقاربة ا غ ل شمه

تلقي  ناعي اÈي تقوم به الصورة عىل ا ملاإل بدع ) 27(ق ملفلكام تطابقت األسس اإليقوية  ن
ية  هارية ¬حجة وأكرث فا ية، اكنت الصورة اإل تلقي من ñة � علالصورة من ñة، وا ن شمل

 .وتأثريا
يل ألمه امل ية متثوهذا اآلن  بال يف للك الصور ا تحديد الصور، و يس  غقا ل ن تصل  )28(ي

تلفة اليت أوجدها  ية ا بال يفات واألشاكل ا aوفM ييل جدول يوحض أمه ا غ ل جاك "لتصن
تابه " Jacques Durand" "دوران نه  هارية، وهو اجلدول اÈي  كيف الصورة اإل تضم ش

هارية  بالغة والصورة اإل هري حول ا شا لش ". Rhétorique et image publicitaire"ل
)29( 

ية  بال ية ا غا ل                                       Opération Rhétoriqueلعمل
           

العالقة بني 
تغرية نارص ا ملا  لع

Relation 
entre 

éléments 
variants 

  الضم -1
Adjonction 

 احلذف أو -2
 اإللغاء

Suppression 

بدال-3  ست اإل
Substitution 

 لتبديل ا-4
Echange 

يل        -1 لمتث ا

Identité 
  اإلعادة-

Répétition 
 اإلضامر   -

Ellipse 
بالغة-  مل ا

Hyperbole 
 القلب  -

Inversion 



تلفزيوية هارية ا ية للومضات اإل نا يب اإل ناألسا ل ع شل نور بوصابة/أ                                                ق لبد ا  ع

سادس  تقى ا)ويل ا لا نص األديب " ملل ياء و ا لا 654 "لسـمي

شابه  -2 لت ا
Similarité 

 يف •

شلك  De •لا
forme 

توى•  حمل يف ا

• De 
contenu 

ية       - ف القا
Rime 

  املقارنة-
Comparaison 

  املواراة-
Circonlocution 

يح  - لتلم ا
Allusion 

تعارة-  سـ اإل
Métaphore 

  ال¾ثل-
Homologie 

تالف-3  خ اإل
Différence 

  ترامك-
Accumulation 

يق-  لتعل ا
Suspension 

ناية-  لك ا
Métonymie 

  فصل بالغي-
Asyndète 

تعارض  -4 ل ا
Opposition 

شلك•  ل يف ا

توى•  حمل يف ا

 اإلقران    -
Attelage 

باق-    لط ا
Antithèse 

ت اإلرباط   -
Dubitation 

تحفظ      - ل ا
Réticence 

ناية    - لك ا
Périphrase 

تورية-  ل ا
Euphémisme 

Anacoluthe 
 

Chiasme 

  متاثل خاطئ-5
Fausse 

homologie 
  معىن مزدوج-

Double 
sens 

 مفارقة         -
Paradoxe 

 مفارقة    -
Paradoxe 

Antanaclase 
 

شو       - ح 
Tautologie 

تغايض   - ل ا
Prétérition 

نايس-  ج تالعب 
Calembour 

  معىن مقلوب-
Anti-phrase 

Antimétabole 
 
نطق-  مل معارضة ا

Antilogie 
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ية والعالقات املرتبة عهنا بال ثل تريب أمناط الصورة ا شلك  تا غ ل مي تسمح إذن هذه  تل
يدية، وحت بالغة ا يس برتيب مجمل الصور اخلاصة [ تقلاملقا لل ت ديد بدائل للك صورة من هذه ي

هارية، وميكن  بعا يف الصورة اإل بكة  يق هذه ا برصي، ويمت  شالصور يف ا£ال ا ً ط شـ ب لل تط
ية يادين ا تلف ا تخدا ا يف  لعلمأيضا ا مل خم  .سـ

 oيولو يل ا تح ميحدد رائد ا ل هارية " روالن [رث"لسـل شيف مقا. عن بالغة الصورة اإل
هارية ي� لصورة إ شإنطالقا من  تة لعجائن حتل نظرية العامة اليت يقوم " [نزاين"ب � ية ا لاإليطا ل

تخلص ثالثة أنواع من اخلطا[ت داخل الصورة  يولوo للصورة، وا يل ا تح سـعلهيا ا مي ل لسـل

هارية  ية، والرساs اللغوية(شاإل ية، ا نالرساs ا ين تضمي لي  )30). (لتع
ية----1111 ية الرساs ا ية الرساs ا ية الرساs ا     ::::للللتعتعتعتعيييييييينننن الرساs ا

ية  ثل يف الصورة احلر فو ندما  متحو " L’image littérale"تمت بقى يف الصورة  عأي ما  تي
ية ية أو جام تضمني، إهنا الصورة ا£ردة من لك قراءة دال لعالمات ا ل  .ل

يعهتا املطلقة وإهنا  ية نظرا  ية منوذجا للصورة ا بوتعد الصورة الفوتوغرا لطي ني لتعف حسب -ً
يفة اإل-[رث يع أن تقوم بو شلك رساs بدون سنن، ويه اليت  ظ  تط بالغ دون احلاجة تسـت

 .إىل سنن وقواعد
نة " روالن [رث"أقام  تصوير والرمس، فالرمس هو صورة  تعارض بني ا سننوعا من ا ل مل ً

"Message codé" بلغ درجة تاج يشء أو موضوع ما عن طريق الرمس ال  ت، ألن إعادة إ ن
ية ية ذاهتا يف الصورة الفوتوغرا فال¾  .ثل

ية----2222 ية الرساs ا ية الرساs ا ية الرساs ا     ::::للللتضمتضمتضمتضميييينننن الرساs ا
 sالرمزية يه الرسا "Message symbolique " ية أي الصورة اليت حيدث فهيا ثقا فأو ا ل

ية  ثقا سنن ا يا، ولك عالمة يف الصورة حتمل من ا نامغا دال تداخل بني العالمات  فا ل ل ل ت ًل ً
تلفة من فرد إىل آخر  )a) .31ا

توج  هارية  ملنفالصورة اإل شرت" جعائن [نزاين"ش  sكة بني ماليت درس علهيا [رث، حتمل دال
يع أن نالحظ مع  نا  تلفة، ذË أل تطمجموعة أفراد من بDان  ن عالمة اللون " [رث"نسـخم

ثاليث  توج ) األمحر، األخرض واألصفر(لا يا، وتدل إذن عىل أن ا ناليت ترمز إىل عمل إيطا ملل
 sبدال öها تو نارص  لكإيطايل، وهذه ا توج"لع ية ا نإيطا ها كعالمة " ملل كاليت ال ميكن أن يدر
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يةس يا ها بعض األمناط ا حوى مجموعة من األفراد ذوي معرفة   .لسـحتمك
ية يف  تجالء العالمات الرمزية أو ا ثقايف رافدا  ما يف إ شلك اaزون ا ينهكذا  سـ ل لتضمي ً ً
تالف  تلفة [ تعددة و رس أن الصورة الواحدة حتظى بقراءات  خالصورة، وهذا ما  خمم ّ يف

ية القراءة  .معلاملعارف اليت توظف يف 
يع مدلوالته يف و ندما يضع  بالغي إال  تضمني يف الصورة شلكه ا توى ا مجال يأخذ  ع ل ل مسـ

هوم  يا ويطلق  شرتك للمدلوالت هو جمال اإليديولو شرتكة، وإن هذا ا£ال ا مفخانة  ج مل م
بالغة مبزنs الوجه ا)ال  هر بذË ا ية،  نارص ا بالغة عىل مجموع ا لا ف ي لع تظل ن لتضم

يا  )32. (جلإليديولو
تضمني يني لفا توى ا يل علهيا  ية  بدا نارص اإل يس إال نظاما £موعة من ا تع  سـ حي ل س للع م ت ًل

شلك مربا  كاإليقوين اÈي  نارص  "Syntagme"ي ها أي نظام، أي أن ا لعنارص ال  حيمكلع
يني سطح إال عرب مركب ا ية ال تربز إىل ا تعا ل لي نتضم  .ل

    :::: الرساs اللغوية الرساs اللغوية الرساs اللغوية الرساs اللغوية----3333
يفة" [رث"يتساءل  هاريةظيف هذه املرحu عن و نص اللغوي، اÈي يرافق الصورة اإل ش ا  .ل

ناوبة يخ وا هارية يه الرت تني للرساs اللغوية يف الصورة اإل تني ر ملوحيدد و سـ ش ي سـيف  :ئيظ
يخ يخ يخ يخ . . . . أأأأ يفة الرترترترت يفة الو يفة الو يفة الو سـو سـظ سـظ سـظ     ":":":":FFFFonction onction onction onction dddd’’’’AAAAncragencragencragencrage""""ظ

تلقي، ألن  ثه يف ا يخ عىل حتديد وñة املعىن اÈي تريد الصورة  يفة الرت ملتقوم و ب سـ ظ
هارية إىل نص لغوي الصورة نظام وخط تعدد املعاين، ويمت اللجوء يف الصورة اإل شاب  م

متu اليت من شأهنا  يغه ، وذË إلبعاد لك املعاين ا يف املعىن املراد  ها من أجل  حمليرا بل تث تك فق
هم معىن الصورة ومقاصدها تلقي يف  ند ا بس  فإحداث  ملل  .ع

ناوبة . . . . بببب يفة ا ناوبة و يفة ا ناوبة و يفة ا ناوبة و يفة ا ملو ملظ ملظ ملظ     ":":":":FFFFonction onction onction onction dddde relaise relaise relaise relais""""ظ
يفة تعد أقل الوظا تة، فالصورة وال�م يف هذه الو ثا ظئف حضورا خاصة يف الصورة ا ب ل ً

هزية والقصص  نوع يف الرسوم ا ية، ونعرث بكرثة عىل هذا ا ليوجدان  يف عالقة  ل ليل تمك
ية، نظرا حلضور احلوار ويرى  ي¡ ًاملصورة، والصورة ا ئ يخ " [رث"لس ناوبة والرت سـأن ا مل

نمتعان يف الصورة اإليقوية ذاهتا ية اإلبالغ جت ناوبة فإن  يفة  نص اللغوي و معل، فإذا اكن  ظ ملل
يخ فإن  ته يه الرت سنن اللغة، أما إذا اكنت و تطلب معرفة  سـتكون أكرث لكفة ألهنا  ب ظيفت
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ية اإلبالغ  (33) .بعملالصورة تقوم 
ناع هارية وطرق اإل قبالغة الصورة اإل  :ش

تعد تلفزيوية توظف أشاكال  هارية ا بحت الومضات اإل مأ نش ل ية اليت ص بال نارص ا غدة من ا ل لع
 uتعم ية ا يات ا بالغة يف ا تجىل ا سـهت[ بأي مثن، و ها بلوغ ا سـهتدف من خال ن ن ل ت ململ لف لتق ل
يارات بأخضم أنواع  نوع معني من ا يغ  يه ا هارية، اك سـواملضافة إىل الصورة اإل ل بل لش ل بت لش

بح ملصطل توج، وÈا أ رسعة واخلفة ËÈ ا ثعابني إليصال رساs ا صا ن ملل بالغة يف ل لح ا
ها يات أ شاهبة و هارية عدة مصطلحات  مهالصورة اإل سمش  :تم

ية  بالغة الر مقا  "Digital Rhetoric"ل
ية  بالغة اإللكرتو نا  "E-Rhetoric"ل

بالغة املرية  ئا  "Visual Rhetoric"ل
ها واحد هو بلوغ األهداف  ناها واحد، وهد يات، وإن تعددت فإن  فوغريها من ا مع لتسم

تجارية، ويه ت توىلا يه ا ناع أو فن تو حملعين فن اإل ج  )34. (ق
سعى  ناع  سمى بطرق اإل يف عدة طرق  نون إىل تو هارية وا سات اإل توسعى املؤ ت ظ ملعل س قت ش

يق بالغة الصورة  ناع ) 35(حتقإىل  ترص أمه طرق اإل نا أن  قوالرساs اإلشارية وحناول  خن ه
هارية يف عرص الصورة تخدمة يف األفالم اإل شا  :ملسـ

    ":":":":L’attirance L’attirance L’attirance L’attirance dddde l’attentione l’attentione l’attentione l’attention""""ننننتتتتباه باه باه باه  إ إ إ إ����رة اإلرة اإلرة اإلرة اإل----1111
شاهد  يري وñة نظر ا بانس، و سو ملويمت ذË خبلق ا تغ سـ ، "Le détournement"بل

مية تعامل لكامت جذابة وذات  ق[  .سـ
تعجب هام وا ثريا 2 لتعمل  ك سـتفسـ  .ي

uئ يات وألغاز وأ يف حما تو سـيقوم  ظ  .جب
 ".Les jeux de mots"يوظف لكامت خاصة 

ت----2222 تيخ وا تيخ وا تيخ وا يخ وا ل ال ال ال الرترترترت لسـ لسـ لسـ     ":":":":FFFFaire maire maire maire méééémorisermorisermorisermoriser""""ذكر ذكر ذكر ذكر سـ
يف  تكرار واإلعادة، وكذا تو تخدام ا توج [ تذكر ا شاهد  يخ وجعل ا ظتجىل الرت ل سـ ن ي مل سـ ملي

يل حفظ العالمات شعرية واألغاين  هاللكامت ا  .لتسل
تلقي ----3333 تلقي رة ا تلقي رة ا تلقي رة ا     ":":":":SuSuSuSuggggggggéééérerrerrerrer""""ململململ إ إ إ إ����رة ا
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يغ وغريه يه ا ناية وا تعارة وا تلفة اكال ية ا بال نارص ا يف ا تو  Ëبلوذ ش سـ a غ ل لع ظ لب بت  اللك
ية خاصة لإل�رة يف احلاكية والقصة ومؤثرات صو نا أيضا تو تويمت  ظ  .ه

ناع ----4444 ناع  اإل ناع  اإل ناع  اإل     ":":":":La La La La ppppersersersersuuuuasionasionasionasion""""قققق اإل
تدعمي [ألرقام  هادة، وا تعامل ا يف أكرب قدر من احلجج والرباهني، وا تو  Ëلوذ سـ ظ لشب

يا¬ت  .لبواجلداول وا
سالمل وإعطاء ضام¬ت، و هاري أيضا [لرتقمي ووضع ا يمل اإل فويدمع ا ل ش سح ا£ال لالتصال لف

توج بة ا سة صا ن[ملؤ ملس  .ح
يايل ----5555 ثايل أو  توج  يايل  جعل ا ثايل أو  توج  يايل  جعل ا ثايل أو  توج  يايل  جعل ا ثايل أو  توج  خ جعل ا خم خم خم م     ":":":":IIIIdédédédéaliseraliseraliseraliser""""ململململنننن

نجاح  توج يف غاية اإلتقان، ا يار ألفاظ قوية، تعرب عن أن ا توج وا يد ا  Ëلوذ ن ت ن ملمتج خمل ب

Ëبالغة يف ذ ته مطلقة، وا ملوالقوة، وأن فعا  .لي
تفاخر به ----6666 توج وا تفاخر به  مدح ا توج وا تفاخر به  مدح ا توج وا تفاخر به  مدح ا توج وا ل مدح ا لن لن لن     ":":":":DuDuDuDu c c c côôôôttttéééé    dudududu sign sign sign signiiiiffffiantiantiantiant""""ململململن

سوق سن واألجود يف ا توج هو األ سن اللكامت اليت تعرب عن أن ا يار أ لا ح ن ح ملت  )36. (خ
هارية ية للصورة اإل نا ية 2 بال يات ا شأمه ا عق غ ل  :لتقن

ناءها القاعدي خيضع  هارية، وتفنن أحصاهبا يف إخراñا، فإن  نوعت الرسائل اإل ب ام  شت
رسد تألف أساسا من ا ـي  لنفس الضوابط ،  ً ت ف ية تعود هل ثال ث، الوصف واحلجاج، وهذه ا ل

نا عهنا سابقا  ية اليت  يو¬ بالغة ا يب إىل فروع جشرة ا نظمي بالغي أمشل  تلكمإىل  ن ل ل تج يسـت
ياغة وغريها تاكر، الرتيب وا لصويه اإل  .تب

تاكر ----1111 تاكر  اإل تاكر  اإل تاكر  اإل     ":":":":InventionInventionInventionInvention""""بببب اإل
نطقي خياطب ال ناع  تحريك، فاإل ناع وا تاكر يف جوهره من ركين اإل متألف اإل ق لق ب عقل ي

ته األذواق  نفس والعواطف، وو يخاطب ا تحريك  ند إىل احلجج والرباهني، أما ا ñو ل ل فسـ ي
هدف  هارية ا بلغ الرساs اإل يس والرتمزي، فال  يه وظائف ا تغلب  شاعر،  لوا ش س تف عل لتحمل

تحريك معا ناع وا يفيت اإل تحقق و ًحىت  ل ظ  . قت
تقراء و2 ناع هنجني هام 2 س[ اإل نهتج الرساs يف  سـو سـ قم  )37. (تنباطت

ثال(أو : : : : سـسـسـسـتقراءتقراءتقراءتقراء----ـأـأـأـأ هاري عىل حدث خاص أو ) ملا بالغ اإل يفة يف ا باره و شتأسس [ ل ظ ت عي
 .عىل مجموعة من األحداث املرتابطة، وعىل حاكية
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باطططط----بببب با اإل با اإل با اإل  )38 (::::سـسـسـسـتتتتنننن اإل
يايل ميكن  نرص  متل، أو هو هنج يف مترير  ناول احلجة وممارسـهتا فM هو  خهو طريقة يف  ع حمت

  "Réalisable"وقوعه 
تايل ثال ا لونورد ا  :مل

بقر• توج ا نارص من  متل ا يعي  يب  ل هذا ا ن لع ب محلل مك  .ط
يب اخلالص تقات ذË ا ياوورت اجلديد هو من  حللهذا ا شـ  .مل

ية  رشوط الغذا يع ا متل عىل  يل، و نارص، وأ متل ا يعي  توج  هذا ا ئإذن  مج ص لع ب لن شـ يمك ط مل ف
ية  .لصحوا

ية يعد مالمئا  بال ياسات ا نوع من ا غإذن هذا ا ل يطا لقل ترب  هور، و تقطاب ا سـال يع بسـ مجل
ترصا ًو  .خم

    ":":":":La La La La ddddisisisisppppositionositionositionosition""""تتتت ال ال ال الرترترترتيب يب يب يب ----2222
ثالث  بقات ا هر ا هاري  تيض اخلطاب اإل توى  ليف هذا ا لط صسـ ش يق ناع -اإلفادة(مل ق اإل

تحريك ية) لوا سم اخلطاب إىل ثالثة أجزاء ر سـو ينق بطن واخلامتة، : ئي ل2سـهتالل وا
بط يان، أما ا ل2سـهتالل واخلامتة وجدا يان ن بات وهام برها يه رسد وإ نن وهو اجلزء األوفر  ث فف

ناع(  (39)).)قاإل
 uتويق الص هام ملكفان  تحريك  سم ا ندرجان يف  تام  ثوإذا اكن 2سـهتالل و2 ب ل ق ي فت خ
 s¾بدأ 2سـهتواء واإلسـ رشوطا  به ËÈ يكون اإلسـهتالل  ية بني اaاطب وخما مبا ط ًسـ م لنف

هار وتكون نفس برفق مث ميرر اخلرب وتأيت املعلو شمة اجلوهرية اليت يهنض علهيا موضوع اإل
تهنض بركن املراجعة ومجع ما حصل بذاكرة  بول ذË، مث تأيت اخلامتة  يأت  تلقي قد  لا هت لقمل

يخ وبلوغ القصد يت والرت تلقي قصد ا سـا ث بمل  .لت
بايت نني رسدي وإ تداليل، ويقوم عىل ر هو ا سم األسايس وهو جوهر الومضة  ثأما ا ك سـ  .فلق

ية اليت و هوم الروايئ، يف األعامل الروا يس [ رسد يف الومضة رض[ من احليك  ئيكون ا ملف ل ً ل
يا رسد املصطلح علهيا عا ًختضع لقوانني ا مل  .ل

تلف عام هو يف القصة والرواية رسد يف الومضة  خيفا هوم ...ل رسدي هو حامل  للمفواملكون ا ل
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يات هارية و تحدث عن قصة إ بايت، فال ميكن أن  خشصاإل ن  تقوم بأدوار يف الومضة، وال شث
oياق احلجا ] Ëيهنام ما مل نربط ذ نة جتمع  سـعن أحداث  لي  .بمع

 ،öرس ناول احلوار عىل أنه شلك  هار هو مقاطع خاطفة، وال ميكن أن  مفاحليك يف اإل ت نش
ناع  رسح ويكون ذË لكه يف خدمة اإل رسد  رسد وا رسö فهيا  شلك ا قوإمنا ا ْ َ ْ مَم ل م ُمل ل

تأثري  (40) .لوا
ياغة وطريقة اإللقاء ----3333 ياغة وطريقة اإللقاء  ا ياغة وطريقة اإللقاء  ا ياغة وطريقة اإللقاء  ا     ":":":":L’L’L’L’ééééloclocloclocuuuutiontiontiontion""""لصلصلصلص ا

بالغة يف إخراج  تضخمي يف اللفظ وا هارية يف جوهرها الغلو يف املعىن وا ملتعمد الرساs اإل ل ّ ش
تأثري يقا  سن اآلداء و سن وجه، حرصا عىل  للالصورة املرية يف أ ح ح حتقئ ً). (41) 

ياس ا بالغة عىل  هارية إىل جانب ا متد الومضة اإل لو قمل ش يث أن تع يل  حتصوير وعالقة ا لمتث

تصوير تويني من ا تلفزيوين جيري عىل  هار ا لاإل سـ مل  :ش
تصوير [£از  لتوى ا ية(مسـ بال غالصورة ا  ).ل

تلفزيوين  تقين ا تصوير ا لتوى ا ل ل  ).ئوهو ما يقع يف إطار بالغة الصورة املرية(مسـ
يد عالقة ا بالغي يف الومضة إما عىل أساس تأ تصوير ا ياس ا بىن  ملو ك ل ل ق بدأ ي مشاهبة أو عىل 

يد عالقة ا£اورة  .كتأ
تعلقاته،  يه بفضل  شري إ هري .،  مففي عالقة ا£اورة ترتك الومضة اليشء اÈي تريد ا لش فت لت
تلزماته يف الصورة  يه [لرتكزي عىل إحدى  شري إ رشوب، فإهنا  سـفإذا تعلق األمر  ل مت مب

ترصحي [مس ا ثلج إىل جانب ا لاملرية اكلقوارير وقطع ا ل تعمد ئ شاهبة  ياس ا فرشوب أما يف  ملق مل
به  ند اك¾.، ألن ا يه وجه املرأة [لقمر،  شـثال إىل  ع ملش بت ته ) وجه املرأة(م حبتعودت صا

بوان  شا تعامل نوع من ا سال [ مند 2 ل سـ ت هار(غع  يوم، حىت بلغ 14ملدة ) شموضوع اإل
به به  نافس ا نقاوة ما جع�  ها من اإلرشاق وا شـو ي ملل ñ)ًن) القمر  .ا وهبجةحسـ

توى الفضايئ  ها ا توnت، أ هد مصور من عدة  متد الومضة أبعادها ا£ازية  سـو ملسـ مهم مكش تسـ

نقطة( ثالثة  للاألبعاد ا تلفزيوية، )ل توى احلريك اÈي ميزي الومضة ا توى الزمين، ا ن، ا ل سـ ملسـ مل
تأوييل توى ا ية، وأخريا ا بال تحويري واملربة ا توى ا لوا سـ غ ل ت ل ملسـ  .ًمل

يا"-9 ثة يف " فاألنفوغرا يات احلد يودور ا  بالغة الصورة  لتقن
يا"لكمة  ية "  فأنفوغرا ينتقة من اللغة الال تشـ  ".Infographie"م
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ثل بمعمل: تعين لغة ْاملعلومة من خالل معمل أي املعلومات  َْ َْ َْ ِ مت َ. 
"L'infographie: c'est l'information par le graphisme" 

يوتر أو احلا ها بواسطة ا لمكبويمت  يا عمل الصور يركز ) 42. (سوبتصممي فونقصد [ألنفوغرا
ية تكون فهيا  ية، وهذا من خالل قاعدة معلوما يف الصور الر تعىل خلق أو تو مق ظ

ت[ األرقام املعطاة يال  يجة تكون  لإحصاءات، وأرقام مكدخل وا ث متن  )43.)(تل
رشين، اكنت  نات القرن ا هر يف أواخر مثا يا هو عمل جديد  تقواألنفوغرا ي ظ لعف بداية ن لترص يف ا

ية،  ية أو املعدالت اإلحصا nثل املعامل للمعادالت الر يث  ية،  nئعىل ا£االت الر ض مت حض
سكري، وكذا جمال  تلف ا£االت اكلطب، الفضاء وا£ال ا بق يف  لعتطور بعد ذË و خم تط ّل

نا هار اÈي هو موضوع درا تاإل  .سش
ها عن طريق يس الصور اليت يمت  يا  مياألنفوغرا تق ساطة رمس أو تصمف ـي  ب احلاسوب،  بف ه

يوتر يu ا بتصممي املعلومة املصورة عن طريق و  )44. (لمكسـ
يا  نارص  "L’infographe"فيقوم مصمم األنفوغرا يف عدة  عتو ظ نص(ب   الصور-لا
ية والصور املرية ئالفوتوغرا توج ...) ف شاء  بول، إل يق معل مرتابط و نهبدف  من مق ومضة (حتق

هارية ثري ) شإ لكثال حتمل ا تاكرم يال واإل ئة [ يغ ويه  بمن املؤثرات قادرة عىل ا خل ي ملبل  .لت
هار  برصي واإل سمعي ا تخدمة يف جمال ا يا ا شوسمي األنفوغرا لف ل سـ تعددة "ملن يا  م[ألنفوغرا ف

شاريع تلفزيوية "Infographie multimedia"الوسائط  تاكر  ها [ ن، ويقوم  م ب مصمم
يات تخدام عدة عوامل وإماك نة، [ هارية  نإ سـ تقم يال العلمي ش ية عىل اخلدع وا خل وأفاكر  مبن

ناع  )45.)(قواإل
يا----2222 تخدامات األنفوغرا يا ا تخدامات األنفوغرا يا ا تخدامات األنفوغرا يا ا تخدامات األنفوغرا فففف ا     ::::سـسـسـسـ

يا تقرتن أكرث [لصحافة  بحت األنفوغرا فأ رشnت (ص شاء الصحف وا£الت، وا لنإ ن
Catalogues( يمت هبا تصممي امللصقات هار،  ف، وتقرتن أيضا بعامل اإل " Les affiches"ش

وغريها، وتصمم " Cartes de visites"وبطاقات الزnرة " Les dépliants"واملطوnت 
هارية، وإعال¬ت وأفالم مصورة وغريها تلفزيوية من ومضات إ تلف األعامل ا شأيضا  ن ل  .خم

يا  فوسمى مصمم األنفوغرا [ملصمم أو اaرج                           " L’infographiste"ي
"Le metteur en page)(."46( 
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ية برصية من ويقوم املصمم تحضري وإجناز عدة وسائط، إتصا ل   مالحق - معامل-رسومات (ب
بات-مصورة    "Dessins- graphismes- illustrations- montages )."كي وتر

تقدمة  يوتر أو احلاسوب، وكذا مجموعة من الربامج ا بعا ا تخدم املصمم  ملو ب ط لمكسـ ًي
"Logiciels adaptés " 3"ذي ثالثة أبعاد إلجناز معل مصور ذي بعدين أوD" ،

نصوص عىل شاشة احلاسوب من خالل وضع الواñة  نطلق جبمع وتصممي الصور وا لو  la"ي
maquette." 

تصممي بواسطة احلاسوب يف جمال اإلعالم واإلتصال بـ  لوسمى ا "         PAO"ي
"Publication assistée par ordinateur." 

تعمu يف  ثة ا يات احلد بحت ا سـلقد أ ي ن ملص تلفزيوية لتق هارية ا ناعة الومضات اإل نجمال  ل شص
هارية معىن دون ت[ املؤثرات اليت تضاف عن  شرضورة البد مهنا، وال نرى يف الومضة اإل

تعددة الوسائط تقرتن ...طريق احلاسوب يف جمال الصورة، الصوت واأللوان يا  مفاألنفوغرا ف
تلفزيوية، ألهنا وبلك هارية ا يوم [جناز األفالم اإل نا ل ها العديد من الوظائف شل متنح دقة 

يال حتمل أكرث من دالs، وتؤدي بالغة قوية،  ية املمزوجة بصورا خلوجتعل الصورة ا يقحلق
هارية تلقي الرساs اإل بارشة يف  شوتؤثر  م  .م

تلفزيوية-10 هارية ا ية األخرى للومضات اإل نارص ا)ال ن ا ل ل  شلع
    ):):):): CoCoCoCodddde chromatie chromatie chromatie chromatiquququque e e e----نننناملدونة اللويةاملدونة اللويةاملدونة اللويةاملدونة اللوية(((( األلوان  األلوان  األلوان  األلوان ----1111

يا  يا إدرا نا أن للصورة بعدا معر كبني  ل فت ُ) nيا-برص يا ) مسع  ها ) تضميين(لوآخر دال لفإن 
بعد حيقق  بار هذا ا ية، [ ية وكذا ا)ال ية واإلبدا ميهتا ا يا يزيد يف  يا جام لأيضا بعدا  ت ل ع ن ل عن لف قف ُ

ية  با نويكون ا)الs اإليقوية الظاهرية وا ل طن تضمني(ّ يني وا لا ل عىل حد لDال واملدلو) لتع
 .سواء

ية يضاف  ثقا ية وا ية، 2ج¾ يكولو ميهتا ومعانهيا ا بعد يف األلوان و ثل هذا ا فو لج ع سـ ل لمت ق ي

ناقض  يويهتا  باين األلوان أو  سب  نع الصورة وتقولهبا  تية جديدة من شأهنا  أن  ت ح تص حن كتق
ميهتا تطرق لأللوان،  ها، وحناول يف هذا اإلطار أن  سجا ا وتوا قاأللوان أو ا ن ، داللهتا فقن
نا تعلق مبحور  بارها  تحديد [ هارية عىل وجه ا ثبصفة عامة، ويف الصورة اإل ت ت حبل ع  .ش

ية  هر[ ية اليت تصل إىل العني، وحتدث فهيا حتوالت  شعا تلف املوجات ا ئاللون هو  ع ل كخم
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يارات إىل ا)ماغ برصي يف شلك  تها العصب ا ل  )47. (ينقل
نا ع" ساس ¬بع من دا خلواللون هو أيضا إ ح ياء امللونة [لضوء املالءم ّ نا لأل شـن طريق رؤ تي

 (48)".)بواسطة العني
الرموز الرصحية والظاهرة اليت تدخل مضن " Code chromatique"نتعين املدونة اللوية 

sبال الرسا يا يف تأدية وا ها اللون، اÈي يعد رشطا أسا ية لليشء، وأسا مية امجلا تقا سـس سـ ل  .لق
(49) 

نة عن طريق اللون اÈي بإماكنه أن يكون رمزا نفاملدونة اللوية يه رم  sمعيوز تؤدي رسا
ناقض األلوان،  سجام أو  بحث يف إجراءات ا تليشء معني وتضمن دراسة املدونة اللوية ا ن ل ن ت

باردة، وكذا رمزية هذه األلوان نة وا سا توازن بني األلوان ا لسأs ا ل ل  (50) .(خم
sيف إبالغ الرسا sسامهة فعا مسامه اللون  يث اإلدراك وجلب ي ح يف لك خطواهتا، من 

تلقي ند ا باه، وخلق جو انفعايل، وجداين مالمئ  مل2 ع  .تن
    ":":":":L’L’L’L’ééééclairageclairageclairageclairage"""" اإلضاءة  اإلضاءة  اإلضاءة  اإلضاءة ----2222

ية من خالل حرصها وعزها يف  يا يقمي موضوع ما أو  يا ودرا نرصا  لترب اإلضاءة  خشصم ن ع ًتع ف ً
 (51) .دائرة الضوء

ست أمرا يقصد من ورائه محل ا ملشاهد فقط يف الفضاء بل يه طريقة ليوإن اإلضاءة 
تخدم هذا اللون  تحمك يف املزاج، سواء ا باه، واللون من أكرب الوسائل  سـ مة لرتكزي 2 لل تن

ناظر أو األزnء  .مليف اإلضاءة أو ا
ناقض          باين أو ا تالف ا تصوير [ سلط عىل موضوع ا ية الضوء ا تلف أ تو ت ل مل مه لخت ل خ

"Le contraste "ية ا  .لنور والظلمكبني 
سة  نف مضن األلوان ا تلفزيون  نعكونظرا ألن األلوان يف ا تص  Couleurs"ملل

réfléchies " يطة هبا سام األخرى القربة مهنا أو ا تأثرة بألوان األ حملويه األلوان ا ي ج مل
سامء( تأثر بزرقة ا بحر ا للكون ا مل مية )ل ية [لغة يف حتديد  شأن أ ق، فإن لإلضاءة يف هذا ا مه ل

 .وضوع املصورومعىن امل
تلفزيوين، فإذا اكن اجلانب املضاء  هار ا يل اإل بري يف  بغي أن نعمل أن لإلضاءة دور  لو حتل ك شي ن

بال ثري من الفوائد  يكون )يه ا توج  هذا يدل عىل أن ا تقيقع ميني الصورة  لك مسـف سـ  .ملن
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رسى، ففي ذË اقرتاح [لرجوع  إىل املايض هة ا ليأما إذا اكن الضوء موجودا عىل ا جل  وإىل ً
توج يدي  تخدام ا ن2 تقل للمسـ  (52).)ل

 uهة املقاب يا من ا تالف مصادرها، فإذا اكن الضوء آ تلف مدلول اإلضاءة أيضا [ جلو نخ خي
تطور تقدم وا توافق وفكرة ا هاري مبا  يف املضمون اإل لهذا يعين  ل ي شي  .تكف

نور ¬بعا من العمق  ًأما إذا اكن ا توجفهذا يعين اإلحاs إىل أصا" Du fond"ل  .ملنs ا
نور املعاكس  تخدام ا لويف حاs ا نارص " Le contre jour"سـ ية  ناجت عن اإلضاءة ا لعا خللفل

رس اخلفي  توج بفكرة ا هذا يعين ربط ا ّا)يكور،  ل ملن  ويه عادة Le mystère" (53)"ف
يق والعطور سا يل وا هار عن مواد ا تعمu يف اإل ية ا حا ملش تجم سـ لن مل  .لتق

تصممي  بري عن لوإذا اكن خرباء ا تخدموهنا يف ا هاري جيدون يف األلوان لغة  تعاإل لسـ ي ش
نكرون وجود لغة أخرى ذات دالs أكرث  هم ال  سوسة عىل حد سواء،  ياألفاكر ا£ردة وا فحمل

يقى هاري ويه املو سـوتأثري شديد عىل املضمون اإل  .ش
يقى----3333 يقى املو يقى املو يقى املو     ::::سـسـسـسـ املو

نا ا ـي تقدم  يعا،  نا  يا يقى دورا  ام يف  ملتلعب املو ل ف مج ت هسـ ًح سلوان 2نفعايل ً لتعة وا
يجارة  شلك يعادل ا تعة  شاهد وإحداث ا يقى قوهتا عىل جذب ا هام، إذا للمو سـواإل ب مل مل لسـ ل

شوة )ى مدمهنا  . للناحملدثة 
ثرية ل�كرnت والعواطف يف  ثريات اخلارقة للعادة من اإلشارات ا يقى ا ملوقد تقدم املو مل سـ

يعي لألحداث املقطوعة سار ا با  .لطمل
 : [لقول1986سـنة " Clynes" "يزن�"وجادل 

بقا يف املخ " نة مربجمة  ية  يولو يقى و2نفعال يربطان معا بطريقة  سـإن � من املو ي ب ت مسـ مع ج ً
تقر اخلاص ها ا ها  يث يكون  ية،  ية والزما سـمع األشاكل املاك حب ن ملن شلك وقد أبدت بعض " ل

نة  ية هذه الفكرة  بحوث ا سـا لعمل  (54). 1991ل
تظم وحداته عىل حمور  يج الصويت اÈي  يا أهنا ذË ا يولو يقى  نوتعرف املو تج سـ مي لنسـ سـ

نامغ إيقاعاهتا(55))زمين يقى داللهتا من  تقي املو ت وهبذا  سـ  .تسـ
بل اإلعالن  بول  تعملوا دق ا باه، فا يقى يف إ�رة 2 ية املو قوتفطن األولون إىل أ لطت سـ ن سـ مه

يع شاط  بعن أي حدث أو 2سـهتالل يف أي  يا يف صورة ن ًي، ويه الفكرة اليت ترتمج حا ل
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يقى ممزية  هاري تلفزيوين" Jingle"سـمو تعراض أي رشيط إ شسابقة ال ية (56). سـ تد أ مهو مت
نوع 2تصايل،  نارص ا ية  بارها الركزية اليت حتمل  هار إىل حد ا يقى يف اإل لاملو ع ت بقسـ عش

رشي أو الصورة من ال  (57) .فراغلبواإلطار اÈي يكفل عدم انطالق الصوت ا
ية األخرى يف تقوية وتعزيز معىن مضمون  يغ ا)ال يقى [ملوازاة مع ا سامه املو لوهكذا  لص سـ ت

هارية  .شالرسائل اإل
ية  و أدواهتا ----11111111         تح ية  و أدواهتا  املقاربة ا تح ية  و أدواهتا  املقاربة ا تح ية  و أدواهتا  املقاربة ا تح يل املقاربة ا يلل يلل يلل     ::::"  "  "  "  ككككيفيفيفيفية دراسة الصورة ية دراسة الصورة ية دراسة الصورة ية دراسة الصورة """"للللل

يولوo اليت تقوم أساسا عىل  يل ا تح بحث 2ع¾د عىل مقاربة ا يعة ا ميتيض  ل ل ل لسـب ط تق
ش يل نظام ا)الs بأسلوب يقمي لكا نارص اخلطاب وبإعادة  ية  تشكف عن العالقات ا)ا لع خل

ثقايف سق ا ية داخل ا يفة الرساs اإلعال لهام أفضل لو ن لظ م  .ف
سق  هوم ا يولوo عىل  يل ا تح نويقوم ا مي ل لل مف " Synchronie"نواآلية " Système"لسـ

يل   Signe ."(58)"لوا)
ية لل يولو جوسعى املقاربة ا مي تحركة لسـت ية للصورة ا ية الو يان األ هارية  ملرساs اإل مه يفت ب ظش ل

يل للواقع،  ها  يات ومؤثرات خاصة  بارها أداة تضاف إلهيا أدوات أخرى و مت[ ن جتعلت تق ع
يق  شلك بذË املعىن الفعيل ا ية أخرى، مث  تحمل أبعادا دال لعموتضاف إلهيا اللكمة  ت يل ف

 .والاكمن للرساs كلك
ي لسـميتقوم املقاربة ا شاف ف ية ملضمون الرساs، وا بحث عن ا)الs ا ية إذن [ تولو حلق كل يق ج

ية يق وداللهتا ا خلفناها ا لعم  .مع
ناء نظام املعاين واحلصول عىل  بل لك يشء عىل إعادة  يولوo يرتكز  يل ا تح بوا مي ل قل لسـ

ند  ية  يل بصورة  تح هر هذا ا يو ثقايف، و سو ياقه ا نص مضن  يفة  عأفضل و معل ل ل سـ ل سـ لل يظظ
تو ية أيضاحمدراسة  ية بصفهتا وسائط اتصا لى الوسائل اإلعال  .م

نقد  ته األوىل يه ا يا غا يولوo مهنجا أسا يل ا تح ترب ا لو ي سـ مي ل ل القامئ عىل " Critique"لسـيع
يق يف مضامني الرساs أو اخلطاب اإلعاليم توغل ا لعما  (59). ل

باحث ا)امناريك  لي¡ يرى ا سالف"ب n ملويس" "Louis Hyemslev "من أن الغرض 
يل يشء  تخدمة لوصف و يات واخلطوات ا يولوo هو مجموعة ا يل ا تح حتلا سـ ن مي ل ملل لتق لسـ

ية ته عالقات مع أطراف أخرى من ñة � باره . دالs يف حد ذاته وبإقا نبإ مت  )60.(ع
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يولوo )ى  يل ا تح ثل ا ميو ل ل ش� من أشاكل " R. Barthes" "روالن [رث"لسـمي
ي توnت ا يق يف ا بحث ا) لعما سـ ملل سواء، يلزتم ق ية عىل حد ا لقة للرسائل اإليقوية أو األ س نن ل

تاكمل من خالل  يق ا يه إىل  ياد اجتاه هذه الرساs من ñة، وسعى  باحث [ ليه ا ي حل حتقل ف ف
تطرق إىل اجلوانب األخرى  ية(لا ثقا ية وا ية، ا ف2ج¾ ل سـ ية، واليت ميكن ...) لنفع نمن ñة �

شلك أو بآخر يل  تح بأن تدمع ا ل  (61). ل
ثة  با حوترى ا يفا"ل ستجويا كر يايئ هو مجموعة " Julia Kristiva" "يل يل ا تح ميأن ا ل لسـل

سق معني، وهو  يغ إك¾ل حلقة ا)الs يف  بحث يف  تخدمة  يات واخلطوات ا نا ص لل سـ ملن لتق
نقد املعىن يف نظام ما شف، حيلل و ياألسلوب العلمي اÈي   )62.(يك

ت  oيولو يل ا تح خيهكذا إذن نقول أن ا مي ل توى لسـل يل ا تالفا جوهرn عن  حمللف إ حتل خ
هم املعاين بقدر ما  تعمق يف  هو ال  بحوث املعارصة،  ته يف ا فاألمربيقي، اÈي تراجع  يف ل صي

 sتوى الرسا هم   sحمسعى مجلع مؤرشات دا  )63. (لفي
يولوo"فيغوص املهنج  يل ا تح ميا ل يق " لسـل لتحقيف مضامني الرساs أو اخلطاب اإلعاليم 

ن يل ا تح لا ل بل الرساs ل تقرايئ ذو مضمون جوهري، ويعطي  يفي وا يل  هو  تققدي  ملسـف سـ ك حتل
بحث بعمق ثه عىل ا يطا وفعاال  لدورا  يح فشـ  .ن

نارص  يل ا نة، أي   uهارية يف مرح يل الرساs اإل نا هو  هدف من  لعوألن ا حتل ي حتل معث شحب ل
 sبريية وا)ا ي)صوت صورة(لتعا نا يات اإل ع، من أجل إبراز أمه اإلسرتا قيج هذه الرساs، ت لة 

سب مهنج يفي هبذا الغرض، خاصة وأن الصورة  يولوo هو أ يل ا تح نا أن ا نا رأ نفإ مي ل ل ي لسـن

تلفزيوية يه من بني أكرث الصور اليت حتمل الرموز وا)الئل، ويه مجموعة مربة  هارية ا كاإل ن ل ش
تاكملني يني  نرصين أسا تكون من  ية، ويه  ي¡ بريية للغة ا نارص  ممن  سـس ع ت ئ تع يط رش: لع

تكون رشيط الصورة من تصوير، : يالصورة ورشيط الصوت، و لسمل اللقطات، زواn ا
يقي، ...حراكت الاكمريا تكون من الصوت اللفظي، الصوت املو سـإخل، أما رشيط الصوت  في

ية سب ...تاملؤثرات الصو يان ماتز"ح، و ، فإن لك هذه "Christian Metz" "يستكر
تحركة، األثر (كاملربات  توبة، الصوت اللفظي، الصوت ملالصورة ا ملكاخلطي واملالحظات ا

ية يقي، املؤثرات الصو تاملو بعض) سـ ها ا ية م¾يزة عن  ي¡ بارة عن مخس لغات  ليه  ئ بعضع . س
(64) 
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ية نظاما ¬قال للمعىن  يولو ية ا نا تلفزيوية من ا هارية ا جوهبذا تكون الصورة اإل ح ميش ل ن لسـل

": Roland Barthes" "روالن [رث "واإلتصال يف آن واحد، ويف هذا الصدد يقول
ية [)رجة األوىل، ويه " ـي إذن إتصا نة،   sهارية إىل إيصال رسا لهتدف الصورة اإل ف هي معش

تاج  ياكنزيمات إ ناسب ملالحظة  نظور حقل  ـي هبذا ا نموñة إىل القراءة العامة،  ت مل مف مه
نارص(65)،(املعاين عن طريق الصورة تضمن لك  هاري  يمل اإل ع وألن ا ي ش  اللغة لف

رسدي  يمل الو�ئقي أو ا يا كام حيلل ا ية، فإنه حيلل  ي¡ لا لفل معلس     )66.(ئ
ته----12121212 بحث و متع ا ته  بحث و متع ا ته  بحث و متع ا ته  بحث و متع ا ينننن  يل يل يل ععععل     ::::جمجمجمجم

تاجئ  شوه  تحزي اÈي  تفادي ا  Ëتظمة، وذ ية ا شوا نة ا نا عىل ا نمتد يف درا ي ل ل ن ئ لع ي ملس لع ت سـنع

يطرة عىل بحث وا نظمي ا ية القادرة عىل  ية، ويه الطريقة ا بحث الهنا سـا ل ت لعلم ئ  لك مراحل لل
 .إجنازه

ية  هارية خالل الفرتة الز ية الرساs اإل يل  تعلق بدراسة و بحث  نوألن موضوع ا ب حتل ي مل ش ن
نا سوف )2009-2010( نة  ية فهيا، فإن وحدة ا نا يب اإل شاف األسا ه، وهذا إل ي ع ل لعتك قسـ

هارية  .شتكون الومضة اإل
هارية اليت ق شمل لك املواد اإل بحث اÈي  متع ا شبعد حتديد  ي ل ية جم طنامت بإجنازها رشكة الو

تلفزيون اجلزائري ) 2010-2009(خالل الفرتة " جنمة"لإلتصاالت  ثت عرب شاشة ا لواليت  ب
 .يف نفس الفرتة

نجزة إذن  نة ا)راسة املكونة 28ملبلغ عدد الومضات ا يار  هارية، وألجل إ ي ومضة إ عت خ ش
بحث ) 05(من  متع ا نا رمق لك أعداد  لسة أفالم،  ت جممخ ب يني ، )28(ك تعوأجرنا القرعة  لي

نة، فاكنت ت[ اليت حتمل الرمق  شوايئ املفردة األوىل من ا يشلك  ع نواهنا ) 03(لعب عو
تار ( يار )Starسـجنمة  سافة اإل ية عىل أساس  تقاء األعداد األربعة ا نا بإ ت، وبعدها  م ن خمق بقت مل

ية)03(املقدرة بـ  شلك من املفردات اآل بحث  نة ا بحت  ت، فأ ت ل ي تص  :ع
تا  . يف القامئة03واليت حتمل الرمق " Nedjma Star"ر سـجنمة 

 . يف القامئة07واليت حتمل الرمق " Zizou"ومضة زيدان 
 . يف القامئة11واليت حتمل الرمق " Nedjma Plus+ "ومضة جنمة 

ييت   . يف القامئة15واليت حتمل الرمق " Illimité"يلميومضة إ
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 . يف القامئة19 الرمق واليت حتمل" Pack n’ternet"ومضة [ك أنرتنت 
يقي   "حتليل الومضات "لتطباجلانب ا

تار"حتليل الومضة األوىل  " سـومضة جنمة 
هاري  يمل اإل يمل، ووظفت الصور يف ا ية تعزز من مدلول ا يغا  شترب الصور  لف لف ين ص تضمتع ً

تار"األول  توج " سـجنمة  مية ا ـي حتاول من ñة أن ترخس   sنتؤدي نوعني من ا)ال ف ملل ق ه
تجىل ا)الs األوىل يف املعلن نه، ومن ñة أخرى اإلحياء إىل قمي املواطن اجلزائري، و ت  ع

شخص األول وهو  هر ا يث  لتغري ا)يكور،  يظ وهو يزنل " املطرب لطفي دوبل اكنون"ح
تصل بصديقه  نجده  هاتف،  يمن مدرج عامرة بصدد 2تصال مبجموعة من أصدقائه عرب ا ف ل

سان(األول  تواجد) حاملطرب  تواجد ملوا نان محمد ملني ا تصل [ مل بقاعة حالقة، مث  لفي
ـى شعيب،  تواجد  بده درnسة ا مبقه[لطريق وهو يقود دراجة ¬رية، وبعدها املطرب  مل ع
نوع يف أماكن  يارة األجرة، وهذا ا يقي اليت اكنت بصدد ركوب  نانة رمي  توأخريا [ لسـ حق لف ً

نه  توج املعلن  تصوير وا)يكور يدل عىل أن ا عا ن تار(ملل ميكنه أن يربطمك [ملاكن ) سـرشحية 
شخص اÈي تفضلونه يه و[ بون  لاÈي تر  .فغ

توج  تقريب ا ية للمواطن اجلزائري  يو ياة ا يف صور قربة من ا تجىل ا)الs يف تو نو ل ل حل ي ظ ملت م
ها  يارة األجرة  شعيب، وموقف  ـى ا نا ملدخل العامرة، وقاعة احلالقة وا شاهد لكأكرث،  سـه ل ملق ت مف

نا [لواقع تبقينا مع سلو ية، تر شاهد  يش يف  نا  ية، و يو نا ا بطاك حق م جتعل ل يقت نع أنظر الصورة (م
 ). أ-1رمق 
 
 

 )أ-1(صورة رمق 
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يش ية للواقع ا ملعصورة مر  جع

 )ب-1(صورة رمق 

 
ية ندا ية ا يفة 2رشا سد الو ئ            صورة  ل ك ظ  )(fonction conative جت

توج ميس لك نا نعرف أن ا نواليشء اÈي  رشاحئ هو الصورة داخل قاعة ملجيعل بقات وا ل ا لط
تلف األغراض اخلاصة [لفريق الوطين لكرة القدم من صور وأعالم  يث جند  خماحلالقة،  ح
باب جزائريون هلم سلواكت معروفة، ونفس اليشء  شـوكأس، هذا يعين أن القاعة ير�دها 

يوخ اÈين  هواء الطلق وصورة ا شعيب عىل ا ـى ا يلعند إبراز ا شـ ل ملق لع ل نو، ه بة ا)و يبون  ملع
ية  تلقي يف ا يات سامهت يف إرشاك ا بائيل و نالحظ أن ا لعملوامرأة بزي  مل لشخص ق

ية ندا ية ا يفة 2رشا ية و هو ما يدل عىل حضور الو ئ2تصا ل ك ظ  ).ب-1انظر الصورة ( ل
بني  سدة يف الصورة اليت  تعارة ا ثu يف 2 يف الصور الرمزية ا يمل تو توجند يف ا £ سـ مت ملظ لف

يقي خامت نانة رمي  حق عىل شلك جنمة عىل يد ا ، يوö إىل )أ-2-أنظر الصورة رمق (لف
متت  نقال،  هاتف ا تجارية املعلن عهنا ويه رشحية جنمة  فرضورة 2رباط [لعالمة ا ل ل للت
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سمى  توج ا تعارة خامت عىل شلك جنمة لريمز إىل ا ملا ن [إلضافة إىل حضور , "جنمة"ملسـ
يفة إقامة 2تصال   .ب-2انظر الصورة : )fonction phatique(ظو

ته توج وأ ية ا شاهد مبدى فعا ناع ا يولك هذا هدفه إ ن ل مهمل مل  .ق
 ) أ-2(الصورة 

 
يفة الرمزية سد الو ظصورة   جت

 
 )ب-2(الصورة 

 
يفة إقامة 2تصال                    fonction phatique ظ صورة ترتمج و

ية املوظفة يف ومض ية ا)ال نا يب اإل لاألسا ع  ":سـتار"ة قل
يمل القصري. 1  :لفأسلوب القصة وا

هارية،  يمل قصري " سـتار"شلقد معد مصممو الومضة اإل ناريو عىل شلك  فإىل خلق  سي
يمل  ية ا شويق واإل�رة، وجاءت اسرتا ثري من ا يب اÈي حيمل ا يديو  تواه ا لفا لك لف يجح ت تلك ل
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ية األوىل  سل يف األحداث، فانطلق من خروج ا شخصوفق  لسل من ) نان لطفيلفوهو ا(ت
تعامل ت[  تار ويف طريقه حياول ا سكن فهيا وهو حيمل بطاقة  سـ[ب العامرة اليت  سـ ي
نان  شخص األول اÈي اتصل به هو ا تصل بأصدقائه، واكن ا نقال،  بطاقة يف هاتفه ا لفا ل ي ل فل

نارية، ) حسان( ته ا تواجد داخل قاعة حالقة، مث املطرب محمد ملني وهو عىل منت درا لا جمل
ثالث ليتصل  شخص ا لبعدها [ يار(وهو يف قاعة األلعاب ) عبده درnسة(ل ، مث )لبا

شخص الرابع  تار ) محمد عالوة(ل[ تصل حامل بطاقة  ـى شعيب، ويف األخري  سـوهو يف  ي همق
نانة ) لطفي( يقي"لف[ نا أن لك خشص " حقرمي  يارة األجرة، ورأ يواليت اكنت عىل منت  سـ

هدف من 2ت لتواجد يف ماكن معني وا نجم ي هو حتديد موعد " لطفي"لصال هبم من طرف ا
نادي"معهم يف ماكن واحد وهو  يمل، "لا يع يف نفس املوعد يف هناية ا هر ا يث  لف،  يظ مجلح

سة من األصدقاء من  تار ميكن 2تصال  يق عىل أنه بفضل بطاقة  خبمبه نص ا سـ لتعل ليعق
بطاقة، و ناء هذه ا شاهد أيضا أن يفكر يف ا يار¬ فعىل ا لا ت مل قت هارية خ شهذه يه الرساs اإل

يمل ها من خالل هذا ا لفاملراد إيصا  . ل
ها يف  ناع، وإيصال األفاكر املراد تر نا أن القصة )هيا قدرة فائقة عىل اإل يخبني من  ق سـت هي ف

ناس  .لأذهان ا
تعريف به، ويف  توج وا بني ا نجد املقدمة  ية رسدية،  نطوي بذË عىل اسرتا يمل  لوا ن ت يج ملي فت لف

تطرق  يد عىل يالعرض  تأ توج، ويف اخلامتة ا تلف املزاn واخلدمات اليت يضمهنا ا كإىل  ل ن ملخم
توج وجدوته ية ا نأ  .ملمه

تدالل [حلججحلججحلججحلجج واألرقام واألرقام واألرقام واألرقام. . . . 2 تدالل [2 تدالل [2 تدالل [2     ::::سـسـسـسـ2
هاري  يمل اإل شمعد ا تار"لف يف "سـجنمة  تدالل من جحج وتو يف أدوات 2 ظ، عىل تو سـ ظ

تجىل يف  Ëبات، وذ يد واإل تأ يلألرقام وأدوات ا ث ك  :ل
يد- تأ ك ا نانني : ل يل ومه مجموعة من ا شاركة يف ا يات ا سان ا لفجاء عىل  ث مل شخص متل لل

نانة رمي  توج، كقول ا تقدمي مجu تؤكد جودة ا لفاجلزائريني، يقوم لك واحد عىل حدة  ن ملب
 ".ضوييت طريقي راهو [ن: "حقيقي
بارات: األرقام يمل ا تخدم ا يا وا نا تعانة [ألرقام أيضا أسلو[ إ لعترب 2 سـ ع سـ لفتع ًق يةً تا ل ا  : ل

هرت احلجة أيضا يف"  أصدقاء5ختفيض عىل املاكملات حنو % 50تلكم بـ " [إلضافة : "ظو
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بال لك ماكملة ند ا نح لمك  يد جماين  سـتقإىل ر ع مي  ".ص
شاهري. . . . 3 تعانة [ هادة و2 شاهريا تعانة [ هادة و2 شاهريا تعانة [ هادة و2 شاهريا تعانة [ هادة و2 ملا ملسـ ملسـ ملسـ سـ     ::::للللشششش

هادة عن  تلفزيوية هدفه هو تقدمي  هارية ا ناء يف األفالم اإل نانني وجنوم ا تخدام ا شا ش نلف ل لغ سـ
ية مصورة، إال أن  تار جاءت عىل شلك أ توج، و[لرمغ من أن ومضة  تعامل ا نا سـ ن غسـ مل
ية اليت تداولت عىل  يك لكامت األ ند  ها  ية  هادات  يات قدمت  نا ع نف ن غشخص مض تفكل هم ش

سان نان  ثال ما قا. ا نقدم  شاركة،  ية ا حآداهئا األصوات ا مل لفن م ًف دريت يف قليب المان، : "لف
بدل حايل تار، وقول ف، "تمن يو ا  تعامل بطاقة  بحت أفضل [ ياته أ سـهم أن  سـ ص ح نف

نانة  يقي"لفا تار أضاءت الطريق "ضوييت طريقي راهو [ن" "حقرمي  هم أن جنمة  سـ،  نف
بحت أفضل نانني، فاللجوء إىل . صأما ا، وأن األمور أ ية ا لفونفس اليشء جنده يف �م  بق

شاهد، هو بوبة واملألوفة )ى ا ية ا نجوم ا ملا حمل ن توج لفل يات ا ناعي يوصل إجيا ن أسلوب إ ملب ق
تعام. حبذر وذاكء سـرشط أن يكون ا  .ب

ية ----2 ثا ية يل الومضة ا ثا ية يل الومضة ا ثا ية يل الومضة ا ثا نيل الومضة ا ل نحتل ل نحتل ل نحتل ل     """"زيدانزيدانزيدانزيدان""""حتل
ثري من  ية، أضفت ا يالت دال يق  ثu يف الصور يف  ية ا لكسامهت املدونة األيو لحتق ث مت متن مل ق

هاري  يمل اإل شاملعىن وا)الs عىل مضمون ا  بصدد ، فصور األطفال الصغار ومه"زيدان"لف
ييك الفارغ مع  بال يس ا ثu يف األوراق وا يطة  ياء  تناعة كرة قدم بواسطة أ سلك ل مت سـ شـ مص ب

sبل ت[ الرسا ساطة املواطن اÈي  ها توö إىل  يط،  تقا يسـلك ب  . خل
تالء جدران  ية، وا تواجد يف ö شعيب تقاب� عامرات  مكام توö صور امللعب ا ن سكمل

ية، وكذا صورة م تا[ت حا ئطامللعب  يارات بك ها صور توParking( ö(لسـوقف ا لك، 
هارية تلقي األول للرساs اإل ية للمواطن اجلزائري العادي، وهو ا ئة 2ج¾ شإىل ا ملي ع  .لب

نجم زين  هر الالعب ا ندما   Ëتجىل ذ نني، و تعاطف وا يمل صور ا هر يف ا لو ع ي حل يظل لف تظ
ها حياول ا)ين زيدان، وتصادفه الكرة اليت سقطت من أعىل امللعب، وبعد  ته  لمدا عب

يديه  سمل إليصال الكرة  ها لألطفال، ولكن نظرا الرتفاع امللعب يضطر إىل صعود ا بإرجا ل ً ع
نه إىل أnم الصىب، و[ملقابل  حنيإىل األطفال، وهذا يدل عىل تعلقه وعطفه علهيم، وكذا 

نحه تاف، وكذا  باهلم لزيدان حبفاوة و[ ند ا تعاطف )ى األطفال  مبتجىل ا ه ع ل لي يصا تقسـ  ً مق
هره،  شعر األشقر بزنعه من عىل  يا حيمل امس اجلزائر، قام أحد األطفال ذو ا nظر ل ًض
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بادل  ندما جلس زيدان مع األطفال جبانب امللعب و يمل،  نني أكرث يف هناية ا تومنلس ا يلف ع حل
 . معهم أطراف احلديث

يص الر يل زيدان  بني  يني  مني يف الصورة اليت  نرصين بال للقموجند  ب ت غ nيض اجلزائري تقع
يه  تب  علاÈي  نا يف املغالطة "حنهبا: "، وقو.)اجلزائر(ك بالغة  ثل ا ه، و ل تمت

)Synecdoque ( ويه حضور اجلزء)ثل اللك ) مقيص جزائري أنظر ) (اجلزائر(مياÈي 
 ). -4-الصورة رمق 
 )04(صورة رمق 

 
ية رمزية    ئ صورة إحيا

نجمة املوجودة يف  يل ا سلويف رد الطفل  ل تعارة               بتقب نقه وظفت 2  uسـس  laع
métaphore تجارية، ويف هذه الصورة قال نجمة اليت ترمز إىل عالمة جنمة ا ل، حفرضت ا ل

هم أنه من حيب اجلزائر فإنه حيب "وأ¬ حنب اليل حيهبا"الطفل  نجمة، و نف، أي حيب ا ل
سة  بعا هو مؤ نجمة، واملقصود  سا ط نقال ) جنمة(ًل لهاتف ا -5أ و 5-الصورة رمق أنظر (لل

 ).ب
ته جنمة عىل  شعار اÈي و متل ا نا  ضعو ل  " اللوقو"يكه

 ". جنمة حنهبا وحنب اليل حيهبا"
 )أ-5(صورة رمق 



تلفزيوية هارية ا ية للومضات اإل نا يب اإل ناألسا ل ع شل نور بوصابة/أ                                                ق لبد ا  ع

سادس  تقى ا)ويل ا لا نص األديب " ملل ياء و ا لا 674 "لسـمي

 
 ) ب-5(الصورة رمق 

 
ية  غصورة رمزية بال

ية املوظفة يف ومضة  نا يب اإل عاألسا  ":زيدان"قل
هاري  يمل اإل شجند يف ا تخدام مجموعة من الطرق " زيدان"لف بلوغ غاية سـا تلفة  يب ا لواألسا a ل

يب سـهت[ ومن بني ت[ األسا ناع ا لإ مل  .ق
يف الرواية. . . . 1111 يف الروايةتو يف الروايةتو يف الروايةتو     ::::ااااحلحلحلحلاكيةاكيةاكيةاكية/ / / / ظظظظتو

هاري  يمل اإل شجاء ا تمكت إىل " زيدان"لف سلت فهيا األحداث وا حيف شلك رواية  تسل
نجم  يه، [إلضافة إىل ا يات، وأدى األطفال دورا حمكام  لموضوع يدور بني ا فشخص ً ً ل

هري ئالرييس يف الر ثل يف الالعب ا لشواية وا  ".زين ا)ين زيدان"ملمت
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ناعة كرة قدم  صويدور موضوع احلاكية حول حب الكرة اÈي جعل األطفال يلجؤون إىل 
يوط القدمية،  ييك واألوراق، وبعض ا بال يس ا ثu يف ا يطة،  خلبواسطة أدوات  س ل مت تسـ لك م ب

ندما مير [لقرب من امللعب  يه الالعب عوذË احلب للكرة يكرب أكرث  بون  فاÈي  يلع
نجم  توج، ويكرب أكرث حب "زيدان"لالرnيض ا ملن،وهو اÈي يرمز يف القصة إىل عالمة ا

سان )اجلزائر(حب الوطن : األطفال إىل أن يأخذ عدة أبعاد ": زيدان"ل، كام جاء عىل 
تجارية " حنهبا ي تألهنا ترافق وساند الرnضة وكرة القدم فاÈ" جنمة"لمث حب العالمة ا

يقة و  قشاهد الومضة خالل د شحون 07ي تابعه نوع من احليك ا شعر بأنه بصدد  مل ثوان،  مي
 .[)الالت

هاري  ناع [ملضمون اإل رسد يف اإل تخدم أسلوب احليك أو ا شوال غرو أن  ق ل فهـي أداة "يسـ
ناء املعين  يات ودورها يف  تا ية يمت بواسطهتا الرتكزي عىل تريب األحداث وعىل ا بمعر ل ملت ت ف

ناعويف رسدي إىل اإل يف الوصول [خلطاب ا ق تو ل  )67.(ظ
ناع الالشعور بصورة العالمة . . . . 2222 ناع الالشعور بصورة العالمة إ ناع الالشعور بصورة العالمة إ ناع الالشعور بصورة العالمة إ     ::::l’image l’image l’image l’image dddde mare mare mare marququququeeeeققققإ

سـهت[ بإ�رة اإلجعاب أو  هارية إىل إيقاظ الالشعور )ى ا مليمت اللجوء يف األفالم اإل ش
تعلق  توج ) Admiration(لا ) Objet(، وذË [قرتان هذا األخري مبوضوع )68(ملن[

نرص اإلجعاب )ى الالشعوريث  .عري 
نجم الرnيض  يف ا لومت تو توج "زين ا)ين زيدان"ظ يمل مكوضوع اقرتن [مس ا ملن، يف ا لف

يمل، يداعب الكرة )l’image de marque(وبصورة العالمة  بطل يف ا هر  لف،  كفظ
بون يف ملعب  سمل عىل أوئك الصغار اÈين  ها األطفال، مث  ية اليت  بال يلعا ل ي ت نعل صيك س

يه  تب  يص اÈي  بل ا علاحلي، و ك لقم توج أو "اجلزائر"يق هم للوهu األوىل أن ا ملن، وقد  يف
ية  يحا، فاللجوء إىل  يس  هار هو خشص زيدان، ولكن هذا  هدف من اإل خشصا ًحص ل ش ل
توج األصيل  تعلق أكرث [ شاهد  سـهت[ أو ا بوبة )ى امجلاهري، جيعل ا نمعروفة و ي مل مل ملحم

هاريةاÈي مصمت من أج� ت[ ال نانني عرب عقود أو .شومضة اإل نجوم وا تعانة [ لفويمت 2 ل سـ
هار بة اإل سة صا شاهري و املؤ يات تربم بني ا شاتفا ح سق رشوط , مل تمك إىل مجموعة من ا لو  .حت

ية . . . . 3333 نارص بال تدالل  ية 2 نارص بال تدالل  ية 2 نارص بال تدالل  ية 2 نارص بال تدالل  غ2 بع غسـ بع غسـ بع غسـ بع تعارة((((سـ تعارة2 تعارة2 تعارة2     ):):):):سـسـسـسـ2
نرص اإل يق  بالغة يه أيضا طريقة حنو  يب ا نة بأسا نارص الرب عاللجوء إىل  ل ل ه حتقع قناع )ى ً
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هاري  يمل اإل سـهت[، ونالحظ يف ا شا لف يص اÈي حيمل "زيدان"مل تعانة [ لقم، أنه متت 2 سـ
بD(لريمز إىل اجلزائر " اجلزائر"امس  نق ذات جنمة لرتمز إىل )لا سu ا تعانة  لع، و2 سل بسـ

تجارية  همه من خالل احلوار اÈي جرى بني الالعب زيدان )جنمة(لالعالمة ا نف، وذË ما 
يص وا يل زيدان  ند  يا لزيدان،  nيصا ر للقملطفل اÈي أهدى  ب فع ض تقمق ً اÈي يرمز إىل (ً

نقه"حنهبا: "قال) اجلزائر ته يف  ب�  يه الطفل )ى  ع، أي جيب اجلزائر ويرد  نجم لعل وأ¬ : "تق
تجارية " حنب اليل حيهبا تصار أحب العالمة ا نجمة اليت حتب اجلزائر، أو [ لأي أحب  خل

هارواليت يه" جنمة"  .ش موضوع اإل
ثة  ومضة 3333 ثا يل الومضة ا ثة  ومضة   ثا يل الومضة ا ثة  ومضة   ثا يل الومضة ا ثة  ومضة   ثا يل الومضة ا ل  ل لحتل ل لحتل ل لحتل ل     ++++":":":":جنجنجنجنمة مة مة مة """"حتل

يمل بني نوعني من ا)الئل األيقوية نمجع هذا ا نفس : لف ية لألشخاص ويه صور  لصور وا قع
تلفني شاهد عدة أشخاص  نا  تعددة وكأ  nي متت فربكهتا يف زواÈشخص ا خما ن ن ويقوم , مل

ية إرشاكه يف املوضو شاهد  بة ا ثل مبخا بغا مل ط هاري ملم يفة ,شع 2 تحقق الو نا  ظو  ت ه
ية ندا ية ا ئ2رشا ل  ).ب-6أ و -6أنظر الصور .( ك

 )أ-6(الصورة رمق 

 
 

 )ب-6(الصورة رمق 
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ية   ندا ية ا يفة 2رشا يق الو ئ  ل ك ظ  حتق

 
تلفة  ثل أشاكل  ناظر ورسوم  خموكذا جندا  مت ية للجزائر(م تب )فاخلريطة اجلغرا ك، وبطاقة 

توج، وشلك  هدف من ) 0(مكرب للصفر ملنعلهيا امس ا ية،و ا لواÈي يرمز إىل املاكملة ا£ا ن
تلقي  يخه يف ذهن ا يمل [ألشاكل هو تقريب املعىن أكرث و تر ملتدعمي ا سـ أنظر الصورة رمق (لف

-7- .( 
 

 )7(الصورة رمق 
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ية رمزية  كصورة ارشا
 
ية املوظفة يف ومضة *  ية ا)ال نا يب اإل لاألسا ع  +":جنمة "قل
تدالل. . . . 1111 تدالل2 تدالل2 تدالل2 بات سـسـسـسـ2 بات ة واإل بات ة واإل بات ة واإل  AAAArgrgrgrguuuumentation mentation mentation mentation ppppar aar aar aar affffffffirmation et irmation et irmation et irmation etثثثث [ [ [ [حلجحلجحلجحلجة واإل

pppprererereuuuuvesvesvesves::::    
ثالث  هاري ا يمل اإل لجلأ مصممو ا ش ناع +" جنمة "لف تلفة من أجل إ ية  تدال قإىل طرق ا خم ل سـ

بارات  تخدام  ] Ëبات، وذ يد واإل تأ تدالل [ سـهت[، فاكنت الطريقة األوىل 2 عا سـ ث ك ل سـ مل
ثل يد،  تأ ما ك ندي : "ل تأكد بليل  عراين   ". لكشم

سعر واحد" تأكد [ليل هذا ا لوراين   ..."م
نه ..."أنعم ايه" توج املعلن  تأكد بأن ا ية، وتعين أن املعلن واثق و نطوقة [لعا ع، ويه  ملن م م م

تدل [حلجج شك مادام أنه ا تايل ال يرتك جماال  با سـيقدم . لك ت[ املزاn املذكورة،  لل ًل  .ف
 : ومن بني ت[ احلجج اليت أيت هبا جند

ندي أدىن سعر يف اجلزائر" تأكد بيل  عراين   "م
باكت" سعر واحد حنو لك ا تأكد [ليل هذا ا شـوراين  لل  "م
ية لك يوم" ندي ماكملة جما نوزيد   ".ع

نا [لرضورة اللجوء إىل إعطاء ضام¬ت  تدالل [حلجة  جيعلولعل 2  Garantiesسـ
ـي ية  بارة عن مزاn إجيا ت[ احلجج يه [لرضورة  هسـهت[،  فف ب ع تايل ضام¬ت، حتث للم ل [

توج سـهت[  بل ا نعىل  للممل  .تق
تابع . . . . 2222 تكرار وا تابع ا تكرار وا تابع ا تكرار وا تابع ا تكرار وا تا تل تل تل     ::::RépéRépéRépéRépétition et tition et tition et tition et AAAAccccccccuuuummmmuuuulationlationlationlationللللل

تابع  يمل تكرار امجلل وا ناع املوظفة كذË يف ا لتمن بني طرق اإل لف ، )l’Accumulation(ق
بارة  تلقي، فمت تكرار  يخ الفكرة أكرث يف ذهن ا عوذË لرت مل تأكد"سـ  ثالث مرات،" مراين 

بارة  ية عن " انعم أيه"لعوتكررت ا بارات تؤكد معلومات وا قعثالث مرات أيضا، ويه  ع ً

نعم  يد  تأ بارات ا تابع يف  توج وبعد ا با ك ل ع ت لن جند أن املعلن ) Accumulation des oui(مل
بارة  أدىن سعر يف "عيكرر امجلu الواحدة أكرث من مرة، فوردت امجلu اليت حتوي 

باكت"عبارة ، ثالث مرات، و"اجلزائر ، تكررت مرتني، ويه "لشـسعر واحد حنو لك ا
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توج سـهت[ مبزاn ا ناع ا ية إل نيغ تر مل يخ ملص  .قسـ
توج . . . . 3333 ناء ا تحريض واألمر [ توج ا ناء ا تحريض واألمر [ توج ا ناء ا تحريض واألمر [ توج ا ناء ا تحريض واألمر [ نا ت نل ت نل ت نل ت ململململل     ):):):):TTTTon imon imon imon impépépépératiratiratiratiffff et in et in et in et inddddicatiicatiicatiicatiffff((((قققق

سـهت[  تحريض عىل ذË، من الطرق اليت جتعل ا توج أو ا ناء  ياغة األمر [ ملترب  ل ن ت ص متع ق
ننعا جبودة ا ملت ً تعامل خط جنمة مق ياغة ا)عوة إىل ا سـتوج دون أدىن شك، وجاءت  يف + ص

نجمة "عبارة  بدل  لإمياال جا الوقت [ش  هاتفي +". ت يري خطك ا لأي حان الوقت اآلن  لتغ
بارة + حنو خط جنمة  بعبوعا  ًت نح Ë األكرث"م فهو اخلط اÈي يقدم عدة ". مياخلط اÈي 

سوق، من سعر يدة يف ا ترب الو لخدمات  باكت حتع يد حنو لك  شـ أدىن، وسعر واحد وو ح
ية مدهتا  يو ية ا نقال يف اجلزائر، [إلضافة إىل املاكملة ا£ا هاتف ا ما لل ن  . دقائق5ل

سu احلجج واحلقائق اليت  توج، بعد  ناء ا شاهد يف هناية املطاف إىل ا يمل يدعو ا سلفا ن ت ململ ق لف
توج  .ملنقد ا عن فوائد ومزاn ا

    :::: [جلدية [جلدية [جلدية [جلديةأسلوب املرح املقرونأسلوب املرح املقرونأسلوب املرح املقرونأسلوب املرح املقرون. . . . 4444
هاري  يمل اإل ش[لرمغ أن ا ها للوقائع إىل إيصال +" جنمة "لف تقد ميحيمل رساs جادة، هتدف  ب

يف احلوار  تجىل ذË يف تو تلقي، إال أهنا مل ختل من طابع املرح، و توج إىل ذهن ا ظا ي مل ملن
سأل هو  شخص اÈي  يف أن نفس ا نا والغريب،  ثري  ية واحدة، فا ياÈي مت بني  ل ك ه مل خشص

ثة نفس يات املوتاج احلد ساعدة  ية حممكة،  يب، ولكن جاء ذË بطريقة  يه اÈي  ن ن مب ن تقجي ف
نا حنس وأن  تلفة داخل نفس اللقطة، حىت أ شخص يف صور ومواضع  بني نفس ا ناليت  خم ل ت
نرص  تعانة  يقة األمر، متت 2 بريا من األشخاص، ولكن يف  بعاللقطة تضم عددا  سـ حقك ً ً

تجديد واحد تقمص عدة أدوار، مما يؤ يغ وإضفاء نوع من ا لكد قدرة مؤدي الرساs عىل ا لتبل
ثه أجريت بفرسا أن  ية حبث حد نت إحصا نواملرح ال�ان خيرجان عن املألوف، وقد  ي ئ بي

65 % uهارية املرحة اخلارجة عن العادة ألول وه بون الرساs اإل تو سـهتلكني  شمن ا ع سـ يمل
ية % 35مقابل  هارية ال� يكفقط للرساs اإل  )69.(سـش

نع متكن أن  تايل  بدع و[ يع أن  هم أنه [خلروج عن املألوف  تايل  نقو[ ننف ل ن تط  .نسـل
 
هارية الرابعة ومضة----4444 هارية الرابعة ومضةيل الومضة اإل هارية الرابعة ومضةيل الومضة اإل هارية الرابعة ومضةيل الومضة اإل ششششيل الومضة اإل ييت """"حتلحتلحتلحتل ييت إ ييت إ ييت إ     """"l’illimitl’illimitl’illimitl’illimitééééيليليليلميميميميإ
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هاري الرابع  يمل اإل شتضمن ا ييت (لف هار هام ) illimitéيلميإ شحماوs للجمع بني نوعني من اإل
هار اجلوهري اÈي تؤكده صو توج شاإل ية(ملنر تقرير مزاn ا يف صور أ سناللجوء إىل تو ) لظ

بت علهيا مزاn رشحية  ثل يف اللوحات اليت  هارية، و تمدمعة للغة اإل كش ييت(تمت ) لميجنمة إ
ياة("كعبارة  -أنظر الصورة رمق (وغريها ) 24 ساعة عىل 24) (7 أnم عىل 7") (حلمدى ا

8 .( 
 

 )8(صورة رمق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يحيمتثيل ايقوين سـين تو ض وأ  ل
 

شاعرية عىل املضمون، ويه  يال وا سحة من ا لومت يف نفس الوقت 2جتاه حنو إضفاء  خل م
يال  هار ا هار األسطوري، أو إ يات اإل خلمن خصو شص  La publicité de Fantaisieش

يه األملان   ثل الرييس وهو يف )70(يسمكام  بريية بني ا تجىل يف الصور ا ئ، وهو ما  ملم تع لي
سخرية يف قالب هزيل،مع مكتبه مع ئا [لهتمك وا يهنام حتاورا  سكرتري واÈي شاهد¬  ل ا ي ًل مل ً ب

يف  تلقي مع تو بة و إرشاك ا سكرتري مبخا يث يقوم ا ية  يفة 2رشا ظحضور الو مل ط ل ك حظ
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بارة  رسدية من خالل  عا)الs ا ية "يتبع"ل يمل  بني أن  بقاليت  للف  ).-9-أنظر الصورة رمق .(ت
 

 )9(صورة رمق 

 
ية ذات دالs رسديةصور  كة ارشا

ييت  ية املوظفة يف ومضة إ ية ا)ال نا يب اإل مياألسا ل ع يلل  ":Illimité"ق
سل. . . . 1111 تلفزيوية أو ا سلأسلوب القصة ا تلفزيوية أو ا سلأسلوب القصة ا تلفزيوية أو ا سلأسلوب القصة ا تلفزيوية أو ا سلأسلوب القصة ا ن سلل ن سلل ن سلل ن     ::::ململململل

هاري الرابع  يمل اإل ياغة ا شمتت  لف ييت (ص تلفزيوية املصورة ) illimitéيلميإ نيف شلك القصة ا ل
تلفزيوين سل ا سu أو ما يعرف [ لوا سل ملسل نوان، جفاء ملت يف ا لع، وجتىل ذË يف تو ظ

تايل سل اك لنوان ا سل  : ملع
 : احللقة األوىل" راحب دامين راحب"

توج  يكون لفكرة أو  توى  نوان إىل أن ا نويوö ا سـ حمل ييت (ملع ال يضمن ) illimitéيلميإ
شاهد، وأنه أي الرحب هو الفريق يف لك وقت ويف لك احلاالت، واملقصود  للمسوى الرحب 

ييت [لرحب ناء بطاقة إ نا هو ا مي  ت يله نوعةillimitéق  . مت اليت تضمن مزاn وفوائد 
نوان ويه  ية املرافقة  تابة ا سل هو ا ثاين اÈي حقق رشوط آداء ا نرص ا للعوا خلط سل ل لكلع مل

متل ألفاكر أو معلومات الحقة ختص نفس ) احللقة األوىل( تابع  ناك  حمواليت تؤكد أنه  ت ه
توج  ييت (ملنا ية )l’illimitéيلميإ بارة ا همه أيضا من ا خلط، وهو ما  لع ً اليت جاءت ...) يتبع(نف

يمل  .لفيف هناية ا
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نرص  يات وكذا  يمل أيضا، وجود العقدة وا نارص اآلداء احملققة يف ا عومن  شخص لع ً لف
شويق  .لتا

تحدث  يده اÈي  ساؤالت اليت يطرا دوما املوظف حول  تجىل العقدة يف ا يو سـ ت ًت ل
ي به،  هاتف يف  ح[ تار مكتل بدو أنه سكرتريه أو خادما )يه، ا شخص اÈي  حث أن ذË ا ً ي ل

تلفة  يده يف 2تصال بأحصابه، طوال الوقت وحنو وñات  تغرها  خممن املدة اليت  سـ قسـ ي
هاتف  ندما يرى رشحية ا لوحىت حنو خارج الوطن، تفك العقدة  هم من illimitéع ف، واليت 

ترصفا سري وراء لك ت[ ا ثل ا ها أهنا  لخال ل مت يت اليت اكنت يف وقت سابق غامضة وغربة ل
شويق حارض خالل األحداث  نرص ا بدو فإن  سكرتري وعىل ما  ثل يف دور ا ت)ى ا ع ي ل لملم

بارة  يمل وكذا خالل  عاليت تضمهنا ا تظار جزء جديد من ...) يتبع(لف ناليت تدعو¬ إىل ا
تظر ت[ احللقة بفا يدعو¬  بل  هاري  يمل إ توج، وذË خالل  نا مق ش نف سـ نا ملن نرغ الصرب، وكأ

ميوروايئ  ناء  هو إذن  هارية،  تعلق بومضة إ سال تلفزيويا، وكأن األمر ال  سـشاهد  ب ي ن سل فن ش م
Semio Narrativeسل األحداث بكة وعىل  تسل يقوم عىل   .ح

سخرية . . . . 2222 هزيل وا سخرية القالب ا هزيل وا سخرية القالب ا هزيل وا سخرية القالب ا هزيل وا للللالقالب ا     ))))UUUUtilisation tilisation tilisation tilisation dddde l’ironie et e l’ironie et e l’ironie et e l’ironie et dddde la e la e la e la dédédédérisionrisionrisionrision((((لللل
هاري الرابع يف  يمل اإل شجاءت أحداث ا سخرية والطرافة واملرح، لف هزل وا لطابع ميلء [ ل

يات، إال أهنا تؤدي  هم من خالل احلراكت اليت تقوم هبا ا ها  لشخصحىت وإن اكنت  تف معظم
ئة [ملرح يفة  هارية  مليدورا يف جعل الرساs اإل خف ش ً. 

يقه عىل ترصفات ند  سكرتري اليت يؤدهيا  يمل يف حراكت ا سخرية والهتمك يف ا تعلتجىل ا ع ل ل  لفت
به عن لك  ثه و هزل والفاكهة يف حد به، وا ية يف  ييده اÈي جيري ماكملات ها ي ت تعقسـ لمك تف

سؤول  .مللقطة أو حركة يقوم هبا ذË ا
يقى األفالم الكرتوية أو الرسوم  تعامل مو هزيل هو ا ن وما زاد من حضور الطابع ا سـ سـ ل

هزية، وال ية وا يقى ومؤثرات األفالم ا)را تحركة املمزوجة مبو لا سـ لمل ثلني م ملميت رافقت أداء ا
 sيق بالغة الرسا يارها بإتقان  يقى املوظفة مت ا يمل، ËÈ نقول أن املو تحقطوال ا للف تخ سـ

توج ناء ا تلقي برضورة ا ناع ا تايل إل نوإلضفاء أسلوب املرح علهيا و[ ت مل ملل ق  .ق
سة-5 هارية اخلا ميل الومضة اإل  "Pack N’ternet" "بـاك أنرتنت"شحتل
 



تلفزيوية هارية ا ية للومضات اإل نا يب اإل ناألسا ل ع شل نور بوصابة/أ                                                ق لبد ا  ع

سادس  تقى ا)ويل ا لا نص األديب " ملل ياء و ا لا 683 "لسـمي

ية شاعرية، وهو ما وظفت الصور خل يا شحونة بأجواء  ية  ية إيضا ية روا لدمة اسرتا م ئ خيج ح ت
يال  ، أن يضفي عىل 2سـهتالك Èة Jacques Séguelaسـيقمن شأنه كام يقول جاك 

تعة خاصة  )71.(مو
يه  بح غري ذË اÈي هو  يث  نا  توج حلام  بس ا ثل Èة 2سـهتالك أن  علو يص حب ي ن ًمت مع ًمل نل ت

تح نا  تيف الواقع، ومن  ثل يف 2نرتنت ه نجمة وا توج اجلديد  تاح [ تعة، فربط ا متقق ا ل ن ململ مل ملف
تاح هوم ا يا  يا تخداما  ترب ا ملفاحملمول  ملف ًخ لً سـ  .يع

تحركة، وهو ما  يال هو اللجوء إىل صور الرسوم ا ثري من ا يمل حيمل ا ملوما جعل ا خل لك لف
توج بصور يل ا هار أسطورة من ñة، ومن ñة أخرى  نيؤكد أن اإل ملث مت  صفحات الواب ش

تلفة ويه  تعددة توحض أماكن  خمأو 2نرتنت، وكذا بأشاكل  يت(م تب-لبا  شاطئ -ملك ا
بحر تخدام 2نرتنت يف لك ماكن من هذه األماكن ) الصحراء-لا ية ا سـ، واليت تعين إماك ن

ية خلارطة اجلزائر،و هذا لكه  ية، وبصورة تقر ثل الكرة األر ية  باملذكورة، مرتكزا عىل  يخلف ض مت ً

يةه تا نه الصور ا ثلام  تلقي   يه أكرث  توج و تو يل ا لدفه  ل ب للم يح ن يث تم ض مل  : مت
 )أ-10(صورة رمق 

 
يحي ضيل ايقوين تو  متث

 ) ب-10(صورة رمق 
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ية  يحيالت ايقوية تو ن ضث  مت

يمل لوجد¬ه ثرn إىل حد ما يف  تخدم يف هذا ا بري ا يعة ا يل  لفوإذا عد¬ إىل  سـ تع ب ملحتل ل ط
يف املقارنة  ية قادرة عىل حتديد أوجه La Comparaisonظتو غ ويه صورة بال

ثل املقارنة  توجات األخرى املقارن هبا، و نه وا توج املعلن  شابه بني ا تالف وا مت2 ن ع ن تت مل مل ل خ
تاح 2نرتنت  مفنا بني  نه(ه توج املعلن  عا تاح ) ملن ناس  يح املعروفة )ى عامة ا مكفواملفا ل ت

تاح خزانة ا تاح املزنل، و يارة و مفا مف ية لسـ بال غملال وغريها، ومت اللجوء إىل هذه الصورة ا ل
توج  تالف اجلوهري بني ا نتحديد 2 ملل توجات األخرى ) املقارن(خ تاح انرتنت وا ملنوهو  مف

يح األخرى( تلقي [لعامل ) تاملفا تاح 2نرتنت . القدرة الفائقة عىل ربط ا ملللوصول إىل أن  مف
 sتعانة [لرسا تلقي سـوهو يف ماكنه و متت 2 يح الصورة )ى ا تو ية  ملاأل ض ل نس -الصورة (ل

11 .( 
 )11(صورة رمق 

 
يحي  سـين تو ضيل أ ل  متث
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ية املوظفة يف ومضة  نا يب اإل عاألسا  "[ك انرتنت"قل
يمل كرتوين . . . . 1111 يمل كرتوين   يمل كرتوين   يمل كرتوين   هزل واملرح((((ففففأسلوب القصة عىل شأسلوب القصة عىل شأسلوب القصة عىل شأسلوب القصة عىل شلكلكلكلك  هزل واملرحا هزل واملرحا هزل واملرحا     ))))للللا

تاح 2نرتنت  هاري اخلامس واخلاص  يمل اإل ياغة ا مبفجاءت  ش لف  يف )Pack N’ternet(ص
يف مجموعة  تحركة، وجتىل ذË يف تو ظشلك حلقة أفالم الكرتون املعروفة [لرسوم ا مل

يمل  توى ا شلك  تابعة واليت  لفالرسوم ا حم ت يت، إىل (ملت تحون [ب ا بمن رسوم ألشخاص  ليف
تح [ب خزنة  تاح، مث رسوم خشص آخر  يارة، بعد بروز ا تح [ب ا يرسوم خشص  يفسـ ملف ليف

تايل ...) األموال تة ولكن لو[ يات كرتوية صا بارة عن  يمل  يات يف ا ماكنت ا نلف خشص ع لشخص
تلف  يطة عن  ساؤالت  نة، واليت تطرح فهيا مجموعة  يق ا نص  خمدمعت  سـ ت ملعل تعل بب

هوم  تعامالت  مفا تاح"سـ يمل وهو "ملفا ثايل داخل ا تاح ا نا بربوز ا تجىل العقدة  لف، و ململف ه ت
سة  ستاح 2نرتنت اÈي تعرضه مؤ يحل"جنمة"مف تقدميه لوصف اكمل عن ل،  ب اإلشاكل 

بكة 2نرتنت تلقي أبواب العامل من خالل  تح   uي ترب و تاح اÈي  شـا للم سـ تفيع  .ملف
تعة، وهو  يف يضفي نوعا من املرح وا ملوال خيفى أن أفالم الكرتون تأيت يف قالب هزيل  ً خف

يات الكرتوية، وا يمل، من خالل حراكت ا ناه يف هذا ا سـاليشء اÈي  ن شخص لسـ تخدام لفمل
ها اليت جندها يف أفالم  يقى مالمئة يه  تعامل مو نفساملؤثرات اخلاصة [لصورة، وكذا ا سـ سـ
ها  مية اليت جاءت من أ تطاعت هذه الومضة أن حتقق ا تلفزيوية، وهبذا ا جلالكرتون ا لق سـ ن ل

يف توى الرساs، اÈي جاء يف أسلوب مرح و شاهد  ناع ا تايل إ خفو[ مبحق مل  .ل
تابع . . . . 2222 تكرار وا تابع ا تكرار وا تابع ا تكرار وا تابع ا تكرار وا تا تل تل تل     ::::RRRRépéépéépéépétition et tition et tition et tition et AAAAccccccccuuuummmmuuuulationlationlationlationللللل

تابع، وهذا ما  تكرار وا نرص ا ناع جند  يمل لغرض اإل تعمu يف ا تمن بني الطرق ا ل ع لسـ قمل لف
بارة  ئu حتوي لك مهنا  يمل بواسطة طرح مجموعة أ عجنده يف بداية ا سـ .... هل تعرف(لف

بارات اكمu يف...) مفتاح؟ ثل ا لعو  : تمت
تاح ا)ار( يت؟هل تعرف: مبعىن) مفتعرف  تاح ا ب  يطة )ى ! لمف تكون  سـواإلجابة  بسـ

تلقي بقو.  .نعم: ملا
يارة( تاح ا لسـتعرف  نعم، : مبعىن) مف يب أيضا  تلقي  يارة ؟ وا تاح ا بهل تعرف  يج مل ًسـ سـ ل مف

يارة تاح ا نا ما هو  نا نعرف  سـأل لك لن  .مف
تاح اخلزنة( تاح خزانة املال ؟ ونفس اليشء اإلجابة واحضة : مبعىن) مفتعرف  مفهل تعرف 
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تلقي، ويه  .نعم: مل)ى ا
يمل هو بدو حمريا يف ا سؤال اÈي  لفأما ا ًي س تاح انرتنت: (ل ، مبعىن ولكن هل )مفبصح تعرف 

تاح 2نرتنت؟  !مفتعرف 
تقدمي اإلجابة ويوحض معىن  تلكف املعلن   ËÈ ،تلقي بة )ى ا تكون اإلجابة  نا  بو ي مل صع سـ ه

 .مفتاح 2نرتنت اÈي توفره رشكة جنمة
تعام تعرف عىل وظائف سـولعل ا سرتسل يف ا تلقي  تكرارات هو جعل ا لل لك هذه ا ي مل ل

تدراجه إىل  سحري اÈي تقدمه . جنمة، وا تاح اجلديد ا ناعه [ تاح إىل أن يمت إ سـا ل ملف ق ملف
sنائه ال حما  .قتذË من أجل ا

تدالل [حلججحلججحلججحلجج    . . . . 3333 تدالل [2 تدالل [2 تدالل [2     ::::l’argl’argl’argl’arguuuumentation mentation mentation mentation ppppar ar ar ar ddddes es es es pppprererereuuuuvesvesvesvesسـسـسـسـ2
تاح 2 يمل اخلاص  مبفمت خالل ا نجمة أو لف بعض Pack N’ternetلنرتنت  تعانة  ب 2 سـ

يق نت يف نص ا توج واليت  تعلاحلجج اليت تقدم مزاn ا تضم لن يu : "مل يك و سـجنمة تعرض  عل
ساطة بتح Ë أبواب 2نرتنت ولك ما فهيا، وهذا بلك  ثاين بصوت "تف يق ا ل، ويف ا لتعل

 : نسوي
"Pack N’ternet تاح انرتنت، وين حتب وقت نجمة،  مف   ".ما حتبل

يمل ية يف ا بارة ا ته أيضا ا لفوهو اليشء اÈي  خلط لع  .تضمن
 :خامتة

يب قوية  سن وجه أن يصاغ يف أسا ته عىل أ هاري يك يؤدي و يمل اإل لشرتط يف ا ح يفي ش ظلف
ناع الغري،  بحث يف الطرق األجنع إل تلقني،ولعل ا قوذات دالs، جتع� راخسا يف أذهان ا ل مل ً

ية حنمك  يu اتصا ليه أفضل و يه سـ نا إ سة وقوهتا، وهذا ما  ها عىل قدرة املؤ لمن خال خلص س ل
تلفزيوين، و�رة أخرى إىل أفالم  سل ا ياغة ا يا¬ إىل  تجه أ هار جنمة اÈي  ليف إ سل ص ملي ً ح ش
هار  ناء، فإنه إ ناء رسدي حممك، وأنه [إلضافة إىل هذا ا يب يف  يديو  شالكرتون، أو ا بلف ب للك

تدالل واحلجة بطرق شـىت سـتمك إىل 2 نا إلهيا خالل مراحل ا)راسةحي  .ق تطر
ست غربة عن  تلقي أفاكرا  ناع، بأن نرخس يف ذهن ا ـي أن تكون طريقة اإل بد يومن ا ي مل لل ً ق هي

ناه يف أفالم  ثقايف و2ج¾عي، وهو اليشء اÈي  سـيطه ا ل يث أن " جنمة"ملحم هارية،  حاإل ش
ثقايف احمليل سواء يف ا)يكور أو يف يد ا لها يلجأ إىل الر ص يات، ويف معظم لشخص مالبس ا
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تلقي  تلقي نوعا من 2غرتاب، و[لعكس جتعل ا ند ا تعمu، حىت ال ختلق  ملاللغة ا مل ع ًسـ مل
توج تايل قربا من ا ته و[ نقربا من  ي ل ي ملي ًب  . ئً

هاري  توى اإل بالغة، اليت أضفت  نارص الرتمزي وا يغ  ية ا شوحققت رشكة جنمة  للمح ل بع بل لتمعل
يات ا يق 2سرتا تيجقوة  ية لتحق ية Narrativesئلروا تدال ل و2  اليت Discursivesسـ

يان  يا¬ وا)يكور واملالبس يف أ يات أ تعارة ا نا إلهيا، وذË من خالل ا حتطر ح ًق شخص لسـ
ناء ) جنمة(وهذا ما يقود¬ إىل القول أن . أخرى ية اجلزائرية يف  ثقا ثريا [لقمي ا نت  با ل فك ًت ع

سة ية، رمغ كوهنا مؤ نا ياهتا اإل ساسرتا ع قيج ية ت ية(جنب أ نذ ) يتكو ها [جلزائر  ست فرعا  مأ ل ً س
 .2004سـنة 

تعامل  ها ا هارية اليت  نطلق ميكن القول أن الومضات اإل ملومن هذا ا ن تجمل تتسم يف " جنمة"يش
تطابق  يق ا سـهت[ اجلزائري وهو مطلب رييس يف  يل صورة، ذات ا لناءها  مل ث حتقب ئ بمت

تلقي شده لك  ثقايف اÈي  ما ن  . يل
 sسأ تكولعل  توجه م يط اÈي  ية  ثقا توافق والقمي ا ية مبا  نا يب اإل تيف األسا للمح ل ي ع ل في ق

ساعهيا  هاري خاصة بعد العوملة اجلارفة و ناء اخلطاب اإل ية رضورية يف  يه، اسرتا مإ ب يج شل ت
ية ثقا هوnت ا تواء وطمس ا فال ل  . لح
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هوامش و املراجــــــع هوامش و املراجــــــعا هوامش و املراجــــــعا هوامش و املراجــــــعا     للللا
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