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  إهداء
ر األولى لرحیله   ..أهد هذا العمل إلى روح والد الطاهرة في الذ

ر و العرفانألى أستاذ الفاضل الذ من واجبي وإ  ة الش : ن أرفع له را

سة،  تور نصر الدین بن غن بجهده وال بوقته الثمین  الذ لم یبخلاألستاذ الد

ه هذا العمل ونجاحه   .في توج

لى و  ل تلك األسماء التي استوطنت وجداني وإ لى  عإ التي  جم زمالئي و زم

قسم اآلداب و اللغة العر  عوأساتذتي الكرام  ل من  لى  رفني من قرب ــــة، وإ

  .عید أهد هذا العمل المتواضع وأ
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  أ 

  مقدمــــة
 

انـت قار هذا الخطابو بین متلقي  وغة قناة اتصال بین منتج الخطاب تعد الل ، لـذلك 

لـه  ـة هـذه اللغـة و المهمة األولى لهذا المتلقـي،  هـي استكشـاف الـنص وتأو الوقـوف علـى بن

ة المسندة  م الدالل ة وتراكیبها والق  .إلیهامن حیث وحداتها اللسان

ـاز ولكـن     امت ات تنتج الداللة، وهي تقـوم بـذلك  اء والصور والسلو فمن الثابت أن األش

حیـــث أ ـــة مســـتقلة عـــن اللغـــة،  ف س  اللغـــةلـــ متـــزج  میولوجي  ـــل نســـ ســـ ، فالمـــادة ن 

صــرة ــةمــثال تثبــت مــدلوالته ال م جــزء مــن ا عــن طرــ مضــاعفتها برســالة لفظ قــ حیــث   ،

ــة أكثــر مــن أ  ش حضــارة الكتا ــة مــع نســ اللغــة، إننــا نعــ ــة عالقــة بنیو قون الرســالة األ

ا اتناوقت مضى،  اح الصورة لح   .لرغم من اجت

ح او  ـة قـد أصــ ــات اسـتخداما للعالمــة اللغو صــرة علــى إلشـهار الیــوم مـن أكثــر التقن وال

التجــار  ـة  احة، وخاصــة هــذه األخیــرة حـد ســواء، وذلــك فــي مجــاالت أكثــر حیو التــي ة والســ

احي فــي ذلــكالمحلــي والــوطني تعطــي دفعــا لالقتصــاد حیــث یتبنــى اإلشــهار الســ ، دورا ،  

ة  تفسـیرات  تتضـمن سلسـلة مـن المـدلوالت والمعـاني التـي  م وشـ قوم علـى نظـام مـن القـ

،  والتـــي البـــد أن تظهـــر مـــع الـــنص علـــى المشـــاهد  تجاهـــل األخـــر عضـــها و أن  یختـــار 

المراف لها ، خاصة وأن دور هذا األخیـر یتمثـل  فـي الحـد مـن تشـعب معنـى الصـورة فـي 

  ).موضوع التحلیل(الملص اإلشهار 

ونـة مــن حـروف وألفـا وتراكیــب      ارهــا منظومـة رمزـة م اعت ـارز  مـن دور اللغـة ال و

ة، ق یرت فیهـا الـدال أو الرمـز ، ةائمة على الجدل والبرهان والمقارنة واالستعارة والكنالغو

، و ة األخـــر التعـــابیر اللســـان ا یجعـــل منهـــا نظامـــا ، مـــالكامنـــة فـــي مؤسســـة اللغـــة أساســـا 

ا ائ م ونهس عد من مجرد  ة ، یتطلع إلى أ فة اتصال   .وظ
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  ب 

ل الصـورة أساسـها المـاد والمطلـ فـي  ورغم انصهار الرمـز بنسـیج اللغـة، و التـي تشـ

انـت  سا شیئا واحـدا، فـإذا  ، إال أن الرمز اللغو والصورة ل فن صناعة الملص اإلشهار

ــة الواقــع   ــة التــي تســتدعیها رؤ اء والموجــودات الواقع ــة ّطعــة فــي تمثیــل  األشــ رة هو الصــو

احي العرالالمعبر عن التراث  ـة فـي س قـوم علـى مبـدأ الواقع ، والذ  ه الماد ، في جان

ثــف فــي التضــمین التمثیــل و ضــع بــین االختصــار الم ــن أن  م ــ  ، فــإن أ اســتقراء دقی

الرمز أیدینا ، والتي ال تتوقف عنـد حـد تمثیـل معنـى محـدد مقابـل عض المظاهر الخاصة 

نما د -وان انطو على ذلك -شیئا محددا  اللة تنبث مـن جسـد الواقـع ذاتـه وملقـاة علـى وإ

  .عات اللغة الممثلة لها

اســا لشــيء     س عالمــة بدیلــة وانع ، بــل هــو الرمــز نفســه مرئــي فحســب الرمــز اللغــو لــ

ــ متــه فــي قدرتــه علــى التمثــل لحظــة تغیّ متــه فــي ذاتــه مثلمــا ق ب الواقــع واستحضــار بــدیل وق

  .مستدعى

ــه انــدرجت  ــة موضــوعوعل ــة هــذا  أهم ــد المســتو اللغــو الرمــز ذو الخلف حــث عن ال

احي، ال من  ة الرمزة، ودوره في الكشف عن المضامین اإلشهارة في الملص الس النسق

ة فق  فته التوجیه صر  الحد من تعدد القراءات(حیث وظ ) ، خل تناظر بین اللفظي وال

ـــة ا ـــة ودورهـــا فـــي اإلقنـــاع لغا وامنـــه الرمز ة  بـــل مـــن حیـــث فهـــم  اح الثقافـــة الســـ لتشـــهیر 

ة، فالوصـــف ال  ــة الضـــمن معنــى تحدیـــد أفعــال اللغـــة ودورهــا فـــي تحدیــد الطاقـــات اإلقناع

ة لمضمونه، وهذا ما یدفعنا  ل سو الواجهة المرئ ال اآلتي ش   :لطرح اإلش

صـر فـي  ر ت هي العالقة التي ما     ـة بخطابهـا ال ـة الرمز  اإلشـهاراألنسـاق اللغو

احي ؟     الس

ناء     ة  و س نطرح جملة من التساؤالت الفرع معلى التساؤل الرئ    :یلي ف

احي؟ ما -1 ة للغة اإلشهار الس   هي األنساق الرمز

ة و -2 ةالبنى  ما هي العالقة التي تر بین البنى اللغو ة الرمز   ؟النسق

ة عنه في -3 ة؟ هل یختلف التمثیل الرمز في األنساق اللغو صر   األنساق ال
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  ت 

ـة مـا       ـة تحلیل ة منهج حث،  تطبی رؤ ال استلزم موضوع ال ة على هذا اإلش  لإلجا

ة و المسماة العد  ائي"حداث م ـة وذلك  لكونـه األنسـب لمسـاءلة " المنهج الس م البنـى الق

ــة الكامنــة ــات اإلشــهارة والرمز ــا الخطا ــة التــي تؤســس فــي ثنا ، ورصــد المقــوالت الدالل

ـــات توحیـــد  عمل ا انفتـــاح النصــوص ورفـــض طروحـــات األنســاق المغلقـــة التـــي تقــوم  لقضــا

  .مستمر لما هو متعدد

زنــا       احي،  والتــي ر اإلشـهار الســ ة والمتعلقــة  ائ م ـة الســ وتهـدف هــذه الدراســة التحلیل

اح ـة، فـي فیها على عینة من الملصقات اإلشهارة الس ـة واألجنب اللغتین العر ة المختارة 

حاء( عدها الداللي التعییني والتضمیني ـة ) الرمزة/اإل إلى تحقی جملة من المرامـي العلم

ما یلي اب نوردها    :المرتكزة على مجموعة من األس

قتـــــــــــه للصـــــــــــورة الثابتـــــــــــة              -1 ـــــــــــة الـــــــــــنص اللغـــــــــــو ومـــــــــــد مطا الكشـــــــــــف عـــــــــــن رمز

ال الر  ، )الملصقات( طها السننيولكن ضمن ظروف استق الثقـافي  سالة اإلشهارة في مح

  .معاني ودالالت الصورة الثابتة ترسیخ وتثبیتحیث یتخذ معنى موحدا قصد  ،

ــة ترتكــز -2 ــة تحلیل قي(علــى التحلیــل الــداللي  تطبیــ إســقاطات إجرائ للخــروج ) الســمنط

عـض المقارــات  عــد تطبیـ  ـة  ة التـي تعمـل فــي بنتـائج علم ائ م النظرـة واالتجاهـات الســ

تمثیل للواقع نص اتفاقي اصطالحي،  وفي میدان الصورة  ة    .مجال الرسالة األلسن

صـر علـى حـد سـواء   -3 قي لكـل مـن اللغـة الرمزـة والخطـاب ال الكشف عن الدور الحق

ناصـــر التـــرا ، ومـــن ثـــم إبـــراز عائـــرة االتصـــال االجتمـــاعي والثقـــافيضـــمن دائـــرة أوســـع د

یل ة  والتداخل بینهما لتش احي صورة ذهن ة عن اإلشهار الس   .نهائ

ما هو رمز مضمر مقارة ما -4 احي    .هو لساني لفظي في اإلشهار الس

ة -5 ائ م الرمزة في التناوالت الس طة  االت المرت ة اإلش   .تسل الضوء على أهم

ا أ اب من هذا المنطل یتضح لنا جل ار موضـوعس حـث، دعمـا لسـیر اسـتجواب  اخت ال

اب في ما یلي ة،  وقد تجسدت جملة األس حث األساس لة ال  :مش



  مـــقـــــدمـــــــــة           
 

  ث 

قة للرسا -1 ات العم حث الدقی عن المستو ة في ال ة الرمزة لةالرغ ، نحو الرسالة اللغو

ــة قون صــرة األ ــة والثقافال ة واالجتماع ولوج ــة ، مــن خــالل الوقــوف علــى الجوانــب الســ

حتالتي من شأنها أن تدعم التحلیل الس ائي من منظور تحلیلي لساني    .م

ة لحصـر حـدود  -2 ة وغیـر اللسـان ا مقارنة بین األنساق الرمزـة اللسـان ستومولوج إقامة ا

ة من األولى ة استفادة الثان ان  .إم

عـاد -5 ة على التنـاول النظـر فقـ أل ائ م الرمـز دون  انحصار الكثیر من الدراسات الس

نة اقات تداوله و تغیره و إحاالته المم ة لس ل ة و التأو ة االشتغال ق ة التطب   .العنا

ــة     ــة منهج حث م علــى خطــة   إطــار(ولقــد انبنــت هــذه الدراســة فــي مالمســة هــذه المفــاه

اإلطــار (فصـلین نظــرین، : فصــول ةمــن خاللــه إلـى ثالثــ، والــذ تفرعــت الدراسـة )منهجـي

مي،  قي ) واإلطار النظر المفاه   .)اإلطار التحلیلي(وفصل تطب

ــث عنــي الفصــل األول - مي للنســ اللغــو الرمــز  (ب حی ضــم  )الجهــاز المفــاه و

ة المتمثلة فيمجموعة  ن الفرع ـة ( :من العناو ، رمز ـة للنسـ اللغـو المحددات المفهوم

ة ة الرمز االت بناء وتداول األنساق اللغو ، إش   .)النس اللغو

ا المعنــى ومجــاالت النســ اللغــو  (ب  اموســومالفصــل الثــاني  فــي حــین ورد - قضــا

ـــة  ةـــذلك إلـــى ثالثـــ امقســـم) الرمـــز  ن فرع ـــات (عنـــاو ـــة للخطا ف ـــة الوظ عـــاد الرمز األ

میو ة الس ، خطاب الصورة اإلشهار ة اللغو ة وتداول ة الرمز ة، التعبیر   .)لغو

قــي أمــا    مفــارق  وتفــرع بــدوره إلــى) الفصــل الثالــث فخصصــناه للجانــب التحلیلــي والتطب

ة مجســدة فــي ــة ( :موضــوعات احي لإلشــهارالخطــوات اإلخراج ــة (، و)الســ ق نمــاذج تطب

میولوجي ــة، وثالثــة  ةضــم ســت) للتحلیــل الســ اللغــة العر ة، ثالثــة منهــا  صــور إشــهار

ة   .اللغة األجنب

حث أو دراسة من مجموعة من العراقیل التي تعتره أثناء خطوات سیره    ال یخلو أ 

ة  حث األخیرة وهذه الدراسة بدورها من البدا جملة من اعترضتها وصوال إلى نتائج ال

ة ات النوع قي تمثلت في الصعو   :في شقیها النظر و التطب
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اتـه المتنوعـة عدراسة الرمز اللغـ استعصاء -1 ات  لـىو بخلف العلمـاء اللسـانیین، زائـد بـدا

ة  ، ونظـرا لصـعو ائیین له،  نظرا لحداثة الموضوع في الحقل اإلشهار م تطرق علماء الس

ون بذلك  س، ل غنـي  افلتنمتحدید موضع انبثاقه الرئ عد واحد  فسر ب ل تحدید، فال  من 

عــاد ــة األ ق ــة مالــة أشــهارة حولكــن رغــم ذلــك  نجــد الملصــقة اإل ،عــن  ــة تعاقد وجــه اتفاق

  .مقننة

ــة، وهــو ضــرب جدیــد مــن  -2 ا المیتافیزق ســتومولوج اســتخدامنا للمنظــور الرمــز ذ اإل

ل ما حث العلمي والكشف عن  ال ام  رة للق   .اإلشهارهو خفي في  األطر الف

مجــال اإلشــهار، وهــو مجــال مفتــوح وقیــد االجتهــاد، أضــف إلــى  -3 حثنــا  تعلــ موضــوع 

صـــر فـــي عـــالم  ـــه اللغـــو وال عد ذلـــك نـــدرة المراجـــع التـــي تتطـــرق لموضـــوع الرمـــز فـــي 

احة فــي  احي خاصـة، وحداثـة ظهـور مجــالي اإلشـهار والسـ اإلشـهار عامـة، واإلشـهار الســ

موضوعات جا حث العلمي لدینا   حث والدراسة میدان ال   .دة لل

ة  -4 عــة موضــوع الدراســة ال ســالمراجــع ال تنــاولصــعو طب الجانــب ما مــا تعلــ خاصــة 

عاده العدیدة   .الرمز في أ

 المصـادر و المراجـع التـي تناولـت الجانـب ن وقد ارتكزت هذه الدراسة على مجموعة مـ

صــــر الرمــــز اللغــــو  ر مــــن بــــینو ال أســــس : المصــــادر علــــى ســــبیل المثــــال  ،  نــــذ

ة ائ م ال تشــاندلر،  الســ ــدان ة وفلســفة اللغــةل ائ م ــو، الســ أمــا أهــم المراجــع   ألمبرتــو إ

انـت تحـت عنـوان  ات  :ف ائ م سـة، فصــول فـي السـ ــ لنصـر الــدین بـن غن ولوج  ااألنثرو

ة ة الرمزلحاف األسود و  الرمز راد لتزفتان تودوروف نظر عض مؤلفات سعید بن    .و

تور المشرف     ر الجزل  لألستاذ الد سة "والش على سدید النصائح "نصر الدین بن غن

ان له فضل  ة لمسار هذا الوالذ  ه والرعا ر لكل من ساعدني  ، وحثالتوج جزل الش

عید، إل ا العلي القدیر نجاح هذا العمل، ومامن قرب أو    .التوفی إال 
 



  

  

  

  .الفصل األول

مي للنس   الجهاز المفاه

  .الرمز  اللغو  
 .المحددات المفھومیة للنسق اللغوي: أوال

  .رمزیة النسق اللغوي: ثانیا
  .إشكاالت بناء وتداول األنساق اللغویة الرمزیة: ثالثا
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ة"...  ل سطر یخفي داللة خف  ،من أجل إنقاذ النص على القار أن یتخیل أن 

من في اكتشاف أن . ض أن تقول الكلمات فإنها تخفي ما ال تقولفعوّ  إن مجد القار 

ل شيء ان النصوص أن تقول  ه ،بإم في اللحظة . استثناء ما یود الكاتب التدلیل عل

ست الداللة الجیدة عد  ،التي یتم الكشف عن داللة ما ندرك أنها ل الداللة الجیدة ستأتي 

ل قائلین ،ذلك اء هم الذین ینهون التأو قي هو الذ . لقد فهمنا: إن األغب إن القار الحق

من في عدمه   "...فهم أن سر النص 

و                                                        - سم الوردةإ -أمبرطو إ
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  :تمهید

ـــین  ـــة علـــى خلـــ رمـــوز تقـــوم واســـطة بینـــه و مقدرتـــه اإلبداع ینفـــرد اإلنســـان 

اء صـورة فف ، األش ضل الوسائ استطاع أن یتجاوز التعامل مع العالم الماد 

اشــرة استحضـــار مـــا منحــه  ، م ـــا  تف ، ثـــم تخطـــى ذلـــك رمـــوز تقـــوم مقامــهمـــن م

ة الزخــر ببیئــة تنــتج الرمــوز  لیتعــاطى مــع األنســاق الرمزــة وفــ لغــة لهــا مشــروع

فضــي إلــى حظــوة الرمــز و ســطوة اللغــو فــي النصــوص  وتوظفهــا علــى نحــو 

ات ـة ا ؛ والخطا ط لتـي ومن ثمة التشعب في الحفرـات المضـمرة للعالقـات الترا

ادة اللغة في آن واحد ان الرمز وس مها األنساق المنتظمة لتعزز طغ   .تق
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مي للنس اللغو الرمز الجها: الفصل األول   .ز المفاه

ة للنس اللغو : أوال        .المحددات المفهوم

م     ارهــاتتحــدد المفــاه ــة اعت ــا لوحــدات ثقاف ال رمز لة لمجمــل معارفنــا تمثــ حــول ، والمشــ

أحـد  یرنا استخداماتها، ومفهوم النس اللغو یتحدد بدوره  ا بتف العالم، وقد استقرت معجم

ـــ ـــد أن تضـــ لالقتـــراب أكث ة التـــي الب م األساســـ ر مـــن موضـــوع الدراســـة قیـــد أهـــم المفـــاه

   .التحلیل

   :قراءة في المفهوم: النس اللغو  -1

الرجوع إلى معنا ما یليه المعجمي یتجلى تعرفه إن النس    :ف

ل شيء « اء، وقد نسقته :"النس من  ان على طرقة نظام واحد، عام في األش ما 

ضیف ابن سیده قا، و نسقه، نسقا و: تنس ُ ل نسقه، نظمه على السواء نسَ الشيء ی ، و

عضه فهو نس له ع    1.»"شيء أت

ا،  النس « ـالم علـى نظـام واحـد، والعـرب تقـول لطـور الجبـل إذا امتـد مسـتو مـا جـاء مـن 

  2.»خذ على هذا النس أ على هذا الطور

عـض" :نس الكالم نسقا « عضـه علـى  ـد، وقـال الجـوهر  ، نقلـهعطـف   النسـ : ابـن در

عض عضه في إثر    3» "نس الشيء 

                                                             
ن، (مادة   ،352،353 :ص المجلد العاشر،. 1997دار صادر، بیروت، : لبنان. 1:. لسان العرب، منظورابن  -1

 ).س، ق
، عالم الكتب الحدیث، جدارا للكتاب العالمي، األردن .1:. قراءة النص وسؤال الثقافة، عبد الفتاح أحمد یوسف -2

 .79ص ،2009 ردمك،
3- ، ر، بیروت: لبنان .ال: . تاج العروس من جواهر القاموس مرتضى الزید ، المجلد الثالث 1994  ،دار الف

 .457عشر،  ص 
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ما یخص التعرف االصطالحي، فقد تبنته  مـا یلـيأما ف  :اتجاهات شتى،  وقـد تجلـت ف

عـرف )  F.de Saussure.1913-1857(یـر دوسوسـیر  ُ حیـث  عـادل اللغـة  أن النسـ 

عترف إال بنظامه الخاص   .1"اللغة بوصفها نسقا من العالمات، وهو نس ال 

احث  ون من مجموعة العناصر"  دمحم مفتاحالنس اللغو حسب تعرف ال األجزاء  م

عض مع وجود ممیز أو  عضها ب ل عنصرالتي یترا    .2"وآخر ممیزات بین 

ات « ما سمتها لسان ة  ست فرع  د فالنس اللغو یتكون من مجموعة األنساق، ل

ة مثل سوسیر ،  النس الصوتي، والنس: ، ولكنها  مجموعة من األنساق األصول النحو

  .3» اللساني نس األنساقوالنس الداللي، لذلك سمي النس 

عرفه قاموس    :التالي Dictionarie didactique des langues  leو

 ة وتعاضد بین : النس ع ة  تفترض وجود عالقات تعال وت ة مبن العناصر ل

ة من تكونها، تيال لمة نس جد قر ة(مصطلح  ف ة : فالنس) بن ة داخل بن

 .ظاهرة

 

                                                             
ة العامسوسیر، ینظر فردیناند د -1 : الجزائر. ال:  .یوسف غاز مجید النص: ، ترجمةةمحاضرات في األلسن

اعة،   .36، ص1986المؤسسة الجزائرة للط
ة للعلوم ناشرون، : لبنان ختالف،اإلمنشورات : الجزائر. 1: .المشروع النقد المفتوحدمحم مفتاح،  -2 الدار العر

 .114ص. 2009بیروت، 

اشي،  -3 ة ینظر منذر الع ا(العالمات میولوج للكتاب   عالم الكتب الحدیث، العبدلي، جدارا: األردن. 1:  . )الس

    .73 ص 2013العالم، إرد، 
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  ما عقالن :النس النس الفونولوجي : مثال ذلك.ا عني المجموع بوصفه تصم

مات ) الصوتي(  1).األصوات(بوصفه مجموعة من الفون

 »  ة ومختلفة: النس  .ما تكون من عناصر مشتر

 فة ال یؤدیها نس آخر: النس  2.»یؤد وظ

ــف اإلجرائــيأمــا  ــة، " للنســ اللغــو فهــو التعر عضــها سلســلة الحقــول التجمع یتــرا 

عضـها اآلخـر یتـرا حسـب التقـارب فـي الصـوت، ـون  حسب التقـارب فـي المعنـى، و ل

ــ األمــر  ــة، أو األجــزاء إذا تعل الظــاهرة اللغو ــ األمــر  ، إذا تعل ــا ــین األلف التعــارض ب

ساعد على بناء النس ة، والذ    ."الظاهرة االجتماع

ة -2 ة المنظومة اللغو   :بن

ة هي وحدة محاطة بدالالت نطالقاا  ل عالمة لغو قة أن  نـاءا غیر من حق  الظاهرة و

امن ـا مهمـاة في األذهان واأللفا ترجمة لهاعلى أن المعاني  یـف  ،  فإن جان مـن مسـألة 

ــةیجعلنـا نطــرح جملـة مــن ، ؟تصـنع اللغـة المعنــى م اإلجرائ التـي تعمــل علـى إنتــاج  المفـاه

ة اللغة ومن  ر ما یلالمعنى داخل بن ة نذ م اإلجرائ   :يهذه المفاه

یب واالستبدال-أ   :التر

ة: یتأتى المعنى من الفروق بین الدوال، وهذه الفروق نوعان  « یب التموقع( تر ) تتعل 

ة  اإلبدال(واستبدال ائي البنیو )تتعل  م   3.»، والتمییز بینهما أساسي في التحلیل الس

  

                                                             
اشي،   -1 ة منذر الع ا(العالمات میولوج   :عن نقال .141،142ص . )الس

- R.galison / D.coste :dictionnaire de didactique des langue Ed, 

hachette .Paris.1976.P550 .  
 .119ص .النقد المفتوح المشروعدمحم مفتاح،  -2
3-  ، ةمحسن بوعزز ا اإلجتماع میولوج ة، بیروت : لبنان. 1: . الس ز دراسات الوحدة العر  .88ص.2010مر
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ة یب ب، في إطار القواعد  فالعالقات التر احتماالت مزج، تقوم على النس والمر

ة  ة بین داالت متفاعلة، حیث إن)الظاهرة والمستترة(النحو صطلح د سوسیر  ، المرت

عتبر ،"سلسلة"علیها مصطلح  عضها  و من في عالقتها مع  أن معنى اإلشارات 

ة ومجرد ل ة ش عض في منظومة عالئق   .1ةال

ةبینما  « ة ناتجة عن العالقات الدالة العالقات االستبدال ط م ترا ارة عن ق ، هي ع

ة المفترضة اب ة من العالمات تتقاطع مع  «، 2»للعالمات الغ ه جداول عمود ش في ما 

ح  للجملة أن تستعمل واحدة من العالمات المتقاطعة طرقة تت   .3»الخ األفقي للجملة، و

 :التقابل-ب

 االختالفینطل مفهوم التقابل من خالل عمله اللساني، وذلك استنادا إلى مبدأ  «

ة، ذلك المبدأ الذ بین  ة  د سوسیرالموجود بین الوحدات اللسان فته اإلیجاب وظ

متها  ون العالمة ال تستمد ق ة  Valeurوالمتمثلة في  التها الصوت إال من خالل تقا

  .4»عالمات التمییزة

ن  م ال"التمییز بین عدة أنما من و ة"تالتقا   5:، ولعل أهم األنما هي اآلت

الت  - ة(التقا ة غیر التدرج ل بدائل مانعة ): التناقضات المنطق الكلمات التي تش

ن أن تعنيحي، میت، حیث ال : مثال ذلك(  )"میت"إال " غیر حي"م
                                                             

ال تشاندلر،  -1 ةینظر دان ائ م ه: ، ترجمة أسس الس ة، : لبنان. 1 :. طالل وه ز دراسات الوحدة العر مر

 .154، 153 د، ص: س بیروت،
اني، -2 م شی مهاعبد القادر فه ات العامة، أسسها ومفاه ائ م ة للعلوم ناشرون، : لبنان. 1: . الس الدار العر

 .26ص2010 منشورات اإلختالف، الجزائر العاصمة، : بیروت، الجزائر
اء اإلعالل، غنجوناثان ب -3 م ا: م، ترجمةمدخل إلى س ة : لبنان. 1: . دمحم شی للدراسات، بیروت، لمؤسسة الجامع

 .24، ص2004
ة،  -4 ائي في اللغة واألدبالطیب د م یر الس ان التوحیدالتف عالم الكتب : األردن. 1: . ، دراسة في تراث أبي ح

 .67ص .2015الحدیث، إرد، 
ة ، ترجمة -5 ائ م ال تشاندلر، أسس الس ه،  ص: دان  .162، 161طالل وه
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الت  -  ة(التقا ة التدرج عضا، ): التناقضات المنطق عضها  المقارنة مع    لمات، 

عد الضمني نفسه   .)، سيء جید: ثال ذلكم(متدرجة، من حیث ال
  :المقصد - ج

ة، وهو  ائ م ار إرادة المتكلم شرطا لتحقی الداللة الس ستند مبدأ المقصد إلى اعت

ات التواصل ال ائ م فة مفهوم جعل دعاة س ا إال إذا ارت بوظ ائ م عدون النظام س  

ة ة الواع ة  « ،1.التواصل القائم على األفعال القصد حیث أن وضع العالمة التواصل

ا مسننا  عا قصد العالمات التي یبثها، ذلك ألنها تحمل طا  Codeیرت بوعي المرسل 

ة  ل دال مع مدلول )Convention(ضمن قواعد تعاقد   2.» یتواف ضمنها 

اق المقام -د     :س

ح النظام ص ا لتحقی وح اره اإلجرائي أو في إطاره النظر سواء في إط  ال  اف ده 

هال من ر النصوص و بل البدالداللة وفهمه،  اقها الذ تنتمي إل س  ؛ملفوظات 

اق رت معه  )Contexte( فالحدیث عن الس الزمه و قتضي الحدیث عن مفهوم آخر 

ه س  ظروف الواقع )Situation(ذلك هو مفهوم المقام  «،3بل یلت سمى  ، والذ 

  . 4 »الفیزائي والنفسي واالجتماعي و الثقافي

ـــة لهـــا  ، تخضـــع للعالقـــات الداخل ـــة بنـــاء المعنـــى اللغـــو ـــة (إذن فعمل یب العالقـــات التر

ة،  مــا یخــص ) عالقــات التقابــل،واالســتبدال ــداولي لمحــ اللغــة، ف وتخضــع فــي جانبهــا الت

ة لها  اق المقام، المقصـد( العالقات الخارج ، ) س ـة إنتـاج المعنـى اللغـو وتـؤول إلیهـا عمل

ة ه أنساق اللغو ل اشتغال عالماتي تعمل عل ما یلي في ش شف عنه ف  .الذ سن

  

                                                             
یر  -1 ة، التف ، صینظر الطیب د ان التوحید ائي في اللغة واألدب، دراسة في تراث أبي ح م   .18الس
اني -2 م شی مها، صعبد القادر فه ات العامة، أسسها ومفاه ائ م  .42، الس
، ص -3 ان التوحید ائي في اللغة واألدب، دراسة في تراث أبي ح م یر الس ة، التف  .86، 85ینظر الطیب د
،  الواسع عبد -4 یف نحلله؟ ماالحمیر ة، بیروت،: لبنان. 1: . الخطاب و  .60ص  .2009مجد المؤسسة الجامع
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ةل العالماتي على األنساق الاالشتغا -3  :لغو

ات دراسة األنساق،  ائ م للغـو واحـد مـن اختالفها وتنوعها، والنسـ اعلى تستهدف الس

اء هــــذه م ــــة قــــد اســــتعارها علمــــاء الســــ مــــه وأدواتــــه المنهج حیــــث إن مفاه مــــن  األنســــاق 

ات ــاد اللســان ة، وأن مــا وضــع مــن م ائ م شــرة أنظمــة ســ ــوا أن اللغــات ال عــد أن أدر  ،

م لدراس ائيومفاه م صلح لكل نظام س   .تها إنما 

ــه  أرســطووقــد تحــدث  تا ــل" فــي فقــرة معروفــة مــن   إن الكلمــات هــي: قولــه "فــي التأو

ــل  "عالمــات  قــول قبــل  ــة " شــيءفهــو  علــى المعــاني التــي فــي ) رمــوز(إن األلفــا دال

مـا أن الحـروف التـي تكتـب هـي دالـة  سـت التـي ل علـى هـذه األلفـا) رمـوز(الـنفس، 

ـــع األمـــم واحـــدة ـــ  أ"  عینهـــا عنـــد جم إن األلفـــا والحـــروف توضـــع وتنشـــأ عـــن طر

  .1التواضع

ــار بوردیــووهــذا مــا دفــع  «  ــرة أنــه              (P.Bourdieu.2002-1930) ب إلــى دعــم ف

حـث ال  ـاطن اللغـة دون ال حـث عـن الداللـة فـي  موضـوع مسـتقل ی ن أن تدرس اللغـة  م

ة  عـان مـن ذاتهـا، بـل في الشرو االجتماع الستخدام الكلمات، فقـوة الكلمـة وسـلطتها ال تن

ن أن توجـد فـي  م غ ال  ارات على التبل ة لها، ذلك أن قدرة الع من االستعماالت االجتماع

 2»الكلمات ذاتها، بل تستمد اللغة سلطتها من الخارج، إنها تمثل هذه السلطة وترمز لها

حـــــــــاء تنـــــــــاول  ومـــــــــن منظـــــــــور  )(R .Barthes .1980.1915 ـــــــــارثروالن "اإل

ا میولوج مثــل األســاس األول  ســ حیــث إن التعیــین  حــاءات  ــة التــي تهــتم بدراســة اإل الدالل

                                                             
و، ی -1 ة وفلسفة اللغةنظر أمبرطو إ ائ م ة، : لبنان. 1:. أحمد الصمعي: ، ترجمةالس ز دراسات الوحدة العر مر

ل، آرسطو: نقال عن  .72ص. 2005.بیروت   .85، 84جهامي، صجبرا : ابن رشد؛ تحقی: ، ترجمة في التأو

-2  ، ا محسن بوعزز میولوج ةالس   : نقال عن .64 ص .اإلجتماع

- Pierre Bourdieu, ce que parler veut dire : L’economie des échanges linguistique 

(paris : fayard, 1982).  
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حــاء، فالــدلیل فــي المســتو الثــاني  ــه اإل ســتند عل ــذ  هــو الــذ ) المســتو التضــمیني(ال

اس مع الدلیل " ارث"اختاره  ل الت ه ) دلیل التعین(من أجل تجنب  سم   1.داللةأن 

ضیف  «  ارثو معنـى  روالن  ة للدلیل،  ق ة ترجع إلى الداللة الحق أن القراءة التضمن

التــأثیر الــذ  الجانــب اإلنسـاني المتصــل  ونهـا تتعلــ  عــد ممــا تمثلــه  مــا هـو أ أنهـا تحیــل 

س المتلقي) الدلیل(یولده    2.»حین التقائه مع مشاعر وأحاس

یـز فـي  ـان التر ـة      ومن هنـا  عـة التـدلیل اسـتنادا إلـى عناصـر ثقاف ات علـى طب ائ م السـ

ــه، وجــد فقــ لكــي یدشــن علــى المــادة ال) ســنن ثقــافي( مــة ل ــالمعنى المرئــي للكلمــة ال ق ، ف

میوز(ســیرورة  ونهــا ) ســ عــة  ســهولة، والتــي تختلــف مــن حیــث الطب التــي ال تعطــي نفســها 

ل  ونات  م طة  عة امرت   3، إال أن جوهرها واحد ومشتركشتغالهاواقعة والتي تحدد طب

ان « تـب قـائال  )(1839- 1914 بیرس وقد  ر فـي هـذا عنـدما  مـا أن اإلنسـان " ف

ـان هـذه الرمـوز  إم ـة، و ر إال بواسطة الكلمات أو بواسـطة رمـوز خارج ف نه أن  م ال 

أنت ال تعنـي شـیئا غیـر مـا علمنـاك، ولـذا أنـت تعنـي فقـ ألنـك ( والكلمات أن تقول له 

ا اعت لمــات  ضــع  ســتعملها اإلنســان هــي ر تقــول  ــي  ــرك ، فالكلمــة الت هــا مــؤوالت لف

  4.» )اإلنسان نفسه

                                                             
امدخل إلى ینظر مرسلي دلیلة وآخرون،  -1 میولوج دیوان : عبد الحمید بورایو،  الجزائر: ، ترجمة)صورة -نص( الس

نون، س ة، بن ع    .19،20ص . ال: المطبوعات الجامع

2- Lazar Judith : les sciences de la communication, Que sais-je? 2eme Ed, Paris 

Press Universitaire,Dahleb, Alger (1993)  . ،طي والمعنى في الداللة نقال عن نجیب بخوش، عبیدة ص

مة، الجزائر. 1: . الصورة ة القد ة، : الق  .13ص  2009 دار الخلدون

راد،  -3 قاتهاینظر سعید بن مها وتطب ات، مفاه ائ م منشورات الزمن، الدار . المغرب.الحاد عشر :الكتاب ،الس

ضاء،  .02ص. 2003 الب

و،  -4   ة وفلسفة اللغةأمبرتو إ ائ م  :نقال عن .  112الصمعي، ص أحمد : ،  ترجمةالس

Peirce « some consequence of four incapacities » . P84.   -      
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هي الوجـه اآلخـر (Charles.S.Peirce.1914. 1937)  بیرس فالعالمة في تصور « 

دراك  ـة إدراك الـذات وإ ات مفصـولة عـن عمل ائ م ن تصـور سـ م ات اإلدراك، لذا ال  إلوال

دراك العالم الذ تتحرك داخله هذه األنا" األنا " اآلخر، إدراك   1.»وإ

ـة « ـان موضـوع التحلیـل -ولهذا فإنـه فـي ممارسـتنا التحلیل ال نعـین معنـى، وال  -فمـا 

شف عن مادة  ةن منحنـا  ضـمن ل سـاب فـي الواقعـة، فـذلك إجـراء وصـفي لـن  شـ مودعـة 

س شیئا آخر سـو  ة نتیجة، بل البد من اقتفاء أثر السیرورة المنتجة للمعاني، والمعنى ل أ

ة إ میوز ( 2لى إنتاج الداللةهذه السیرورة المؤد   .»3)الس

عـد حلقـة هامـة فـي سلسـلة  إن ما     ـل الـذ  میز العالمة هو اشتغالها على مفهوم التأو

ــة  ــاة االجتماع ل ســندا للح ــة، التــي تقــوم علیهــا الوقــائع الدالــة التــي تشــ اإلجــراءات التحلیل

ـارزة  ـة ال تو النصوص الم ،  بدءا  شـف عنهـا الحقـا والتـي  –وعمقها الرمز مـرورا   -سن

ل ا صرة، لتش الغ والتدلیل ألنساق ال لة لدائرة اإل   .تراثا لتصنیف الوقائع المش

  

  

ا ة النس اللغو : ثان   : رمز

س   ح العالقة  ل ن أن یتم من دون توض م من شك في أن أ إثارة لموضوع الرمز، ال 

المجال اللغو و ائي التي ترطه  م اره مجال اشتغالهالس اعت مجال العالمة   . ، ومن ثم 

                                                             
راد،  -1 ات مفاسعید بن ائ م قاتهاالس مها و تطب  .60ص الكتاب الحاد عشر،. ه

  .60المرجع نفسه، ص -2
میوز - 4 في التصور الداللي الغري هو الفعل المؤد إلى إنتاج الدالالت   بیرس مصطلح أطلقه )Sémiosis(الس

ن أن یدل من تلقاء ذاته ضمن وجود أحاد في  م اره عالمة، فال شيء  اعت شتغل من خاللها شيء ما  وتداولها، 

عاد راد، : نقال عن .الحدود واأل قاتهسعید بن مها وتطب ات، مفاه ائ م  .21، صالس
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  : األنسقة الدالة النس الرمز و-1

ا في علم االتصال الحدیث،  « ن أن نعتبر مناقشة موضوع الرمز من أهم القضا م

الداللة من حیث  العالم الخارجيأفالرمز یرت  اء موجودة    المرجع، نه تصور ذهني ألش

ة المزدوجة للرمز نوع العالقة بین ما نعرفه  و ما فتبین   1.»هو موجود فعال هذه القض

ل ش  «  األسرار والطقوس  يءف شر ملیئة  اة الكائن ال ون رمزا، ألن ح قابل ألن 

ة رمزا والعقائد التي ة طقوس ل حر هخفي يءلش  تجعل من    2»، وغیر مصرح 

، فهوال «    ائن رمز عه  ط ش اإلنسان  عد  ع ش ضمن  ع الواقع في مادیته، بل 

عد الرمز    3.»جدید للواقع هو ال

قوم على عالقة المشابهة بین المرئي المحسوس والمجرد،  « فالرمز في هذه الحالة 

، فهو  ثفة، تقوم على " حیث تتم هذه العالقة عن طر النقل المجاز ة م صورة حس

اله، وخاصة الكوني م شتى أش ة، أكثر التعاطف  ه معاشة أ هي وجدان نه، والمشابهة ف

ة أكثر منها مشابهة متصورة ة، أو هي مشابهة تعاطف   .4»منها عقل

ة سنمیز بین ثالث  « ة الرمز الوضع ات حر  مظاهروفي قراءتنا المفترضة لمستو

  5:»وهي قة والمصدر األخیر ووقعهّس تنضو تحت العالقة بین الرموز المُ 

                                                             
ان العولمةاظم مؤنس،  -1 عالم الكتب الحدیث، إرد، : األردن. ال: . خطاب الصورة االتصالي وهذ

 .63ص.2008

عوان،  -2 ل وخطاب الرمزدمحم  عالم الكتب الحدیث، ردمك، : دار البهاء، قسنطینة، األردن: الجزائر. 1: . التأو

 .24، ص2009

راد،  -3 عض أنساق سعید بن ةمسالك المعنى، دراسة في  ة، : سورا. 01: .الثقافة العر دار الحوار، الالذق

 .16ص.2006
ل وخطاب الرمز، ص -4 عوان، التأو  .26، 25دمحم 
ان العولمة ، ص -5  .64اظم مؤنس، خطاب الصورة االتصالي وهذ
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ه ونوع نشاطه الذهني :أوال    .إن الرمز نتاج مبتكر من قبل المصدر نفسه فهو صورة وع

ا ة في الوعي الجمعيالرمز خالصة المعاني وا :ثان   .لمضامین العرف

حد ذاته أنموذج العالقة ا :ثالثا طة بین الشالرمز  ه يءلرا شیر إل   .والواقع الذ 

رمز للشهامة، والثعلب ستعمل اسم  حالة الرمز فيف  ... «      ستخدم  األسد مثال 

ر،  رمز للخلو رمز للم غیر أن األسد والثعلب فیهما الصفات التي من د، والدائرة 

عبرا عن معناه   1.» ...المفروض أن 

حتو الموضوع الخارجي في ذاته ومنذ  « ذا ففي حالة الرمز على اختالف أنواعه  وه

فما  ،على المعنى الذ استخدم لتمثیله البدء ستعمل  ة وال  اط س عالمة اعت فهو ل

لها الخارجي ذاته مضمون التمثل الذ تظهره ، بل هو عالمة تتضمن في ش   2.»اتف

  .3» :نمیز بین ثالثة أنواع من الرموزو  «

ة -أ ــاه المســتهلك: الرمـوز القصــد طة منهـا بوصــف الموضــوع وشـد انت ســ إلــى  وتكتفــي ال

 .صائصه، أو تلك التي یتطلب حضورهاخ

 

  

ة -ب ل ات : الرموز التأو ات ضمن وضـع س من خالل استحضار شخص وتثیر األحاس

س وعالق ن أن یتماهى المستقبل معهاوأحاس م   .ات 

                                                             
ة داللةعادل مصطفى،  -1 ل قا الش ل، دراسة في استط تاب الفنالش ة : مصر.  1. ، وقراءة في  للنشر رؤ

 .37، ص2014.والتوزع ،القاهرة
 . 38المرجع نفسه، ص  -2
اتوال، ب -3 راد: ، ترجمةاإلشهار والمجتمعرنار  ة، : سورا. 1: . سعید بن ، 182ص . 2012دار الحوار، الالذق

183. 
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ـــة-ج حائ ـــة للرمـــز: الرمـــوز اإل ق منـــة حق المعنـــى األول والموضـــوعي  علـــى وتســـتدعي ه

ستخدم إال  قود إلى المعنى الثانياالذ لن  اره ما   .عت

ة تشیر أو تحیل إلى  « قة أن العالمة اللغو د على حق ن أن نؤ م ره  عا لما سب ذ وت

ســتمد الرمــز داللتــه مــن ظــالل هــذه  يءشــ ــة موجــودة ســلفا، فــي حــین  مــا، أو صــورة ذهن

عمل الرمز استنادا إلى قانون، إنـه ینحـدر ـة عنـد بیـرس، امـن مقولـة الث العالمة؛ حیث  لثان

االاوالث م الوقائع استق ح ر والضرورة والقانون الذ  ة في تصوره هي مقولة الف   1»لثان

اآلتي  ة  وهي  ات أساس ن أن نمیز األنسقة الرمزة الدالة إلى أرع مرجع  :م

ه :النس الثقافي -  عني  ة إلى  و ه الذاكرة الجمع س لنظام معرفي ترجع إل التأس

ال رمزة الثقافة،  ة هي أش ات الثقاف ل السلو   ولذلك فإن اللغة والدین واألسطورة و

این االنتماءات والوظائف، مما یجعله  :االجتماعيالنس  -  ه المواقع وتت موج وتتمایز 

ة من  ل التحوالت المجتمع م  ح ا  افة األصعدةثابتا بنیو   2.حوله، وعلى 

ة، والطقوس  :النس الدیني «-  مان ة والعقائد اإل اد الالهوت ه مجمل الم قصد  و

التالي الخطاب وتوجهه وجهة معینة ر، و الف م    3»والشعائر التي تتح

خي «-  شرة، فهو ممتد في الحاضر  :النس التار ا في الذات ال إن للتارخ تأثیرا ح

س في  فسر لنا انفعال الفانین والمصممین بإحداثه، متخذین منها من الوجدان، وهذا ما 

                                                             
عوان، دمحم -1 م والمجاالت: الرمز والعالمة واإلشارة   ع ، المفاه اء والنص األدبيمحاضرات الملتقى الرا م ، 28، الس

ة،. 2006نوفمبر  29 ع، قسم اآلداب واللغة العر رة الكتاب الرا س ضر  ، عین : الجزائر. جامعة دمحم خ دار الهد

 .342ص . 2005ملیلة، 
ةینظر دمحم ولد عبد -2 تان اق واألنساق في الثقافة المور ، ندار نی: سورا. ال: . ، الس ، دمش ص .2009و

35- 38. 
طهالعزب دمحم أحمد،  -3 عة الشعر وتخط ضاء، : ، المغربطب  .37ص. 1985منشورات أوراق، الدار الب
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ا  عبر عنه، من مواقف وخل معادال موضوع ما یرد أن  حاء  رموزا قادرة على اإل

  .1»لها

لي «-  اتجاهه، لكي  :النس التأو قة تسیر  ع األنساق السا وهو النس األهم، ألن جم

   2.»للنص تتوصل إلى المعنى األخیر

ل منظومات مجتمعة، تحول دون  « إن دور األنساق التي تتمظهر بها اللغة على ش

قي لها میوط    3.»وجود الرموز بهیئات منعزلة، واللغة بهذا المفهوم تتواءم مع اإلطار الس

نقطة التقاء بین اإلبداع الذاتي والوعي      ان نوعها، تعلن عن نفسها  إذن فالرموز أ 

اق  فرضها س ة، المستوحاة من بیئة  مته التوصیل ین ق ة الرمز و الجمعي،  بین استقالل

ع القابل لإلدراك عة الثقافات ذات الطا      .االستخدام وطب

اق العامالنس الرمز و  -2   :الس

انت الـدالالت ال «    ال وجـود هـذه الـدالالت ال  إذا  تكتـرث للمـادة الحاملـة لهـا، فـإن أشـ

حیل  معنى أن وجود الرمز واشتغاله ،  ن أن تكون مفصولة عن السیرورة المولدة لها،  م

ة  اقات عامة ومشتر سـلم دالالتـه  يءتجعل من هذا الشـإلى س ـن  م رمـزا، وهـو الـذ ال 

ـلفالرمز ال  ،سهولة قة علـى وجـوده، ف ستعمل عالمات سـا ته في ذاته، فهو   حمل هو

ـــل، والتـــداول بـــین النـــاس اء قابلـــة لـــإلدراك، والفهـــم والتأو ذلـــك أن  4،»الملفوظـــات هـــي أشـــ

                                                             
طهالعزب دمحم أحمد،   -1 عة الشعر وتخط  .37، ص طب

ام، -2 ة النص ا عمر حسن الق حث في نظرة التفسیرأدب ات المتحدة األمر. 01:. لقرآني،  المعهد  : ةالوال

ا،  ر اإلسالمي، فرجین  .144ص . 2011العالمي للف
طه، ص  -3 عة الشعر وتخط  .63دمحم العزب أحمد ، طب

عوان،  -4 ل والخطاب والرمزدمحم  ـ ، : األردن. دار بهاء، قسنطینة: الجزائر. 1: . التأو دار الكتب الحدیث، ردم

 .23ص. 2009
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اق هــو فـي واقــع األمـر إحالــة علــى  االســتعماالت، وأ تغییـر للســ قــة الصـلة  العالمـات وث

ن متوقعا في لحظة التمثیل األ میز الرمزمدلول لم    1عن غیره ولى، وهو ما 

وجـود لعالمـات، ال  " (Ludwig.Wittgenstein.1951-1889)قول فتغنشتاین 

اقات التـــي تشـــیر إلیهـــا  هنـــاك فقـــ اســـتعماالت، واالســـتعماالت هـــي سلســـلة مـــن الســـ

اق  اق العــــاطفي، الســــ ، الســــ اق اللغــــو ة المتنوعــــة، هنــــاك الســــ الحاجــــات اإلنســــان

  2."الحضار 

ــــف  « فیــــد وحســـب تعر   یخضــــع ،)David.schneider.1995 .1918(شــــنا یــــدرد

مثـل الرمـز حیـث  ـة،  س نتیجـة وجـود عالقـة  الرمز للعرف والثقافـة المجتمع شـیئا آخـر، لـ

ة بین الرمز    3.»القابل لإلدراك يءوالشضرورة أو جوهرة بینهما، بل نتیجة عالقة تعسف

قـى « ـا، ذلـك ألن اللغـة هــي  ی ــه لغو أننـا ال نـدرك الوجــود إال عـن طرـ وعینـا  القـول 

ـار والمعـاني،  مثل إدراك الموجـودات، واإلقـرار بوجـود المرجـع أو األف ل الوحید الذ  الش

ة التي نعبر استخدام رموز لغو صالها إلى المتلقي    4.»عنها ونعمل على إ

م فــي مصـیر التواصــل اللغــو هــو مرحلـة فــك التســنین المؤســس علــى  إن أبـرز مــا یــتح

عابها   ة وقراءتهــا ومحاولــة اســت صــفة عامــة، تلقــي اإلرســال ــة، والتــي تشــمل  األنســاق الرمز

اق العام لها ه الس ارة عن أسطورة قائمة على تأطیر وتوج   .والتي تجعل لغة المرسلة ع

ة -1 میو لغو  :)حاءبین التعیین واإل: (الرمز في مدارج القراءة الس

ونهــا غیــر «  الضــ فــي  ــن  إن معنــى لغــة الرمــز، تكمــن  م معنــى نهــائي  طــة  مرت

شـیر إلـى شـ اطنـه، ال  حفـ معنـاه فـي  ة، فـالرمز  م عقالن مـا  يءاستردادها في مفاه
                                                             

راد، مسالك المعنى،  -1 ة، ص ینظر سعید بن عض أنساق الثقافة العر  163دراسة في 
    .164- 163، ص المرجع نفسه -2

ةالسید حاف األسود،  -3 ا الرمز ولوج ندرة،: مصر. ال:  .األنثرو  نقال. 93ص .2002 منشأة المعارف، اإلس

  . Schneider ,David M ,America kinchip : Culture account .chicago.P : 31 .1980 - عن
ان العولمة، ص  -4  . 61اظم مؤنس، خطاب الصورة االتصالي وهذ
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ــون  اشــر، ونفهمــه علــى نحــو مــا  ســاطة فــي مجــال مــا نالحظــه علــى نحــو م قــع ب ال 

ذلك، فالرمز  ما هو  ـادل بـین اإلظهـار واإلخفـاء أمامنا  قوم علـى تفاعـل مت بوجه عام 

حاء   1.»أو بین التعیین واإل

ــارث"وقــد تنــاول  ا مــن خــالل )(R .Barthes .1980.1915" روالن  میولوج  ســ

ســتند  مثــل األســاس األول الــذ  حیــث إن التعیــین  حــاءات  الداللــة التــي تهــتم بدراســة اإل

حــاء، فالــدلیل فــي المسـتو الثــاني  ـه اإل " ــارث" هـو الــذ اختــار) المســتو التضــمیني(عل

ل  اس مع الدلیل من أجل تجنب  ه داللة )نیدلیل التعی(الت سم   2.أن 

عــة     ــة مــن طب م تفــي بإنتــاج وحــدات ق ان للداللــة مســتو  ــهیتعفهنــاك إذن مســتو  ،ین

م مضــافة تــدرج الفعــل اإلنســـاني ضــمن وضــع ثقــافي خـــاص،  شــیر إلــى قـــ ومســتو ثــان 

طل حاء: على المستو األول و   3.التقرر وعلى المستو الثاني اإل

ة،  :األولالمستو  « -أ   .وتضم الدالئل والمدلوالت یتمثل في الرسالة التعیین

ـدال  :المستو الثاني -ب ـة  ة التي تأخذ جل الرسـائل التعیین یتمثل في الرسالة التضمین

ة ة اإلضاف عض المدلوالت الثانو ة «،  4»لتسییر  نس داللي أول یتكون  فالداللة التعیین

امتــداد للنســ األول  ، فهــو التضــمینمـن دال ومــدلول، والعالقــة بینهمــا تكــون العالمــة، أمــا 

ه العالمة مجرد دال لمدلول ثان ح ف    5.»تص

                                                             
ل)جماعي تألیف( مصطفى معرف -1 منشورات االختالف، الجزائر العاصمة، : الجزائر .1: . ، الترجمة والتأو

ة للعلوم ناشرون، : لبنان  .161ص .2009بیروت، الدار العر

ا ، ینظر مرسلي دلیلة وآخرون  -2 میولوج  .عبد الحمید بورایو:  ، ترجمة )صورة -نص(مدخل إلى الس

   .R.Barthes .Rhéthorique de l’image .Paris .1974 .P43- :نقال عن  .19،20ص
  .19، صالمرجع نسه -3

مة واكد،  -4 ةنع ة في الرسالة اإلعالن ة والداللة اللغو قون وم للدراسات  تاكسیدج: الجزائر. ال: . الداللة األ

 .88ص. 2012،
ة، ص -5 ا  اإلجتماع میولوج ، الس  .71محسن بوعزز
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ستخدم مصـطلح      ـة " و حائ ـل مـا "الداللة اإل ـه اإلشـارة  هـو  للرجـوع إلـى مـا تـرت 

طــــــة ، ف)األیــــــدیولوجي، االنفعــــــالي (ثقـــــافي واجتمــــــاعي وشخصــــــي  ة مرت الداللــــــة الضــــــمن

اق، ــةالســ ة أكثــر تعدد مــن دالالتهــا  -انفتاحــا علــى التفســیر -ودالالت اإلشــارات الضــمن

ــة، ولكــن ســاطة، إجماعــا واســعا مــن أبنــاء  التعیین ــل  ــة،  ــس الداللــة التعیین علــى أن تع

  1.الثقافة الواحدة

ضیف  «   اتوالو ن أن نجد هذا ا )  (Bernard Cathelatبرنار  م لتحلیل من أنه 

ل واعــي : فــي جــزأین خــالل اإلشــهار شــ ــار لإلشــهار،  ــالمظهر اإلخ األول و الخــاص 

ون موضـوع ن أن  م حـائي ا لنقـاش عقالنـي، أمـا الجـزء اآلخـرو المسـتو اإل  ،الخـاص 

ة ةفیتكون من تمثالت ورموز خف الغة األهم ات وآثارها ال   2»، والتي تستوجب تحلیل اآلل

سـتنفر " إقنـاع سـر " اإلشـهار     حـاول تحییـد العقــل  االنفعـاالتالدرجـة األولـى فهـو  و

ا  ة صرح من حیث النوا فسـر التراكواالشتغالوتعطیل عمله، ومن جهة ثان  بیـ، وهو مـا 

حاء(واآلخر ضمني ) التقرر( أحدهما مرئي ینبین مستو    3.)اإل

حاء وآثاره حصرتنو «   ا اإل ة خاصة، في  مزا ةعلى الداللة اللغو    4: الوظائف التال

ة -1 فة دالل حاء تشتیتا ضمن  :وظ   .للمعاني) محدودا(اإل

ة -2 میولوج ــة ســ ف ســمح للخطــاب  :وظ حــاء،  ــر واإل إن وجــود نســقین مختلفــین، التقر

ح ل نس  ا،  شتغل، بوصفه لع ات وهم مااللغو أن    .یل على اآلخر، حسب حاج

                                                             
ة ، ترجمة -1 ائ م ال تشاندلر، أسس الس ه،  ص: ینظر دان  .239..237طالل وه
اتوال، اإلشها -2 راد: ر والمجتمع، ترجمة بیرنار   .175ص. سعید بن

راد،  -3 ات ینظر سعید بن ة، آل ز الثقافي العري، بیروت، : لبنان. 1: . اإلقناع والداللةالصورة اإلشهار المر

 . 55ص. 2009
ة التدمحم بوعزة،  -4 ةإستراتیج ة إلى التف ل من النص العاصمة ،  منشورات اإلختالف، الجزائر: الجزائر.  1:. أو

  : نقال عن  .47ص .2011
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ة -3 فة تداول حاء، مـن خـالل تولیـده :وظ ا إن اإل شـوش علـى  مبـدئ للمعنـى المـزدوج، 

ش إراد ص   » .مضاد للتواصلفاء التواصل، إنه تشو

ة اإلشهارة  ن القول أن مضمون اإلرسال م صفة عامة  ین  و ، یتحـدد مـن خـالل مسـتو

ــة، الجامعــة بــین المضــمون الــواقعي  ــة الكل الدالل حیــث تــرت  ــة،  مختلفــین لــدالالت مر

ع تقبله الجم ا یتداوله و انا مشتر ة  ح اإلرسال   .والمضمون الوهمي داخل اإلشهار، لتص

  : وتداول األنساق اللغویة الرمزیة إشكاالت بناء: ثالثا 

ـة فـنحن ال نسـتثني تبدو الرسا      ذا قلنـا رسـالة حرف یـزة للرسـالة الرمزـة ، وإ ة ر لة الحرف

ة فیهـا صرة، والتي تتجسد صفة الحرف ه تـام،  الرسالة ال قـوني الشـ  مـن خـالل التطـاب األ

اره التكافؤ ان هذا التطاب مع قي إذا  ـل مـ ،الحق ن أما إذا دخل التسنین بینهما فسیجعل 

ة و  صرة الرسالة اللغو تحت مسمى واحد هو الرسالة الرمزـة؛ التـي ال تحتمـل  اننضوتال

الوصف البن   .یو لتفاصیلها ذات المغز العمیالتحلیل الساذج، ولكنها تناد 

  :بناء النس اللغو الرمز  -1

ـة الرمـز،    «     عـة بن طب طـة  ـأن اإلجـراءات المرت س ثمة شك من أن هناك مـن یـر  ل

فــــة  حقــــ ذاتـــه إال داخــــل اللغــــة، التـــي تتعــــد وظ أنــــه ال  ني،   ـــد فــــي شــــرطه التكـــو تؤ

ــة  تو ــة أو الم أســره مــن خــالل اللغــة الخط ــع موجــودات العــالم  التواصــل إلــى ترمیــز جم

  1.»الممثلة لها

ذا سلمنا   «   ،  الـذ یتكـون مـن دال ومـدلولین؛ وإ بترمیز العـالم عبـر خـالل الرمـز اللغـو

ــأن هــذا المـــدلول فــي حالــة الرمـــز یتعــد إلــى مـــدلول ثــان أو أكثـــر،  فإنــه البــد أن نفهـــم  

ــة، یــدل فیهــا المعنــى الحرفــي األولــي علــى معنــى  ــة دالل ــ هــو بن فــالرمز مــن هــذا المنطل

، مجاز    2.»ثانو

                                                             
ات لغة الخطاب اظم مؤنس، دراسات نقد -1 صر ة في جمال  .71.69ص.ال
عوان -2 ل والخطاب والرمز،دمحم   .36ص ، التأو
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تسب  «   ـة، ومن ثم  ا في وجـود الثان الرمز صورتین ذهنیتین أو أكثر، تكون األولى سب

قـدر مـا تكـون تلـك  ة المتعارف علیهـا، و اط ل الداللة األولى وف العالقة االعت حیث تتش

ـة فتنشـأ عـن  ، أمـا الداللـة الثان قدر ما ینفتح الرمز علـى دالالت أخـر العالقة غیر مبررة 

حاء، اق، ألنها داللة مخصوصةما أنها غال طر اإل الس قة    .1»ا ما تكون لص

ن أل نسقا أن   «   م أنه  ذا علمنا  خـذ علـى عاتقـه عالمـات نسـ آخـر لیجعـل منـه أوإ

حــائي، أیــن تمــارس اللغــة نوعــا مــن الملزمــة التــي  دوالــه، فإننــا بــذلك أمــام مســمى النســ اإل

حـــد مـــن  صـــر المرافـــ مـــثال، مـــن التوالـــد الـــذ  حـــائي فـــي الخطـــاب ال تمنـــع المعنـــى اإل

ة، التـــــي  فـــــة اإلرســـــاء اللســـــان ة للصـــــورة، تلـــــك هـــــي وظ مـــــن و  تخلـــــالالســـــلطة اإلســـــقاط

ة   2.»اإلیدیولوج

ش «       ة اللغة و ما یخص بن نهـا داللتهـا المزدوجـة، مـن  يءوف ال، فإنهـا تم أكثر تفص

ح؛ فـنحن  س غیر صـح أن تكون مؤولة لألنساق األخر من العالمات، في الحین أن الع

صــرة مجســدة، بتعبیــر أكثــر  ــدا أن نتحــدث عــن اللغــة مــن خــالل عالمــات  ع أب ال نســتط

اشر  ما أن هذه األخیرة ال تعرف اإلشارة غیر الم ن لهذه وضوحا وحضورا،  م ة والمجاز، 

ل لحظة قة لنفسها في  قى مطا   3»العالمات أن تتغیر، لكنها ت

ضـیف      اق،  (Youri Lotman-1993-1922) یـور لوتمـانو " فـي ذات السـ

ـــة  ــة موجهـــة لنقــل عالمـــات فــي غا عـــد آل قنـــاة وحیــدة،   تفـــي بذاتــه، و أن النســ الــذ 

الت فــة واحــدة، غیــر أنــه  سـاطة ولــه وظ أكیــد غیـر مؤهــل لمهمــة ترمــي إلــى تولیــد الداللــة، ال

ـس مـن ذلـك،  ـة، علـى الع ع طة وطب سـ فهذا النم من األنساق  مؤسس في ظروف جد 

                                                             
عوان،  -1 ل والخطاب والرمزدمحم   .37ص  .التأو

ارث،  -2 مةقراروالن  الغة القد ان: ، ترجمةءة جدیدة لل ة للنشر: مصر. 1: . عمر أو والتوزع، القاهرة،  رؤ

 . 170، 169ص . 2011
اتوال،  -3 راد: ، ترجمةوالمجتمعاإلشهار بیرنار   .34ص .سعید بن
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مـا لنسـ  رة تعـد تنظ ة والتصـو فعل دالئلها التواضع هناك أنساق جد مختلفة تعد فاعلة، 

قي فاعل میوط   1.س

مثـــل عنصـــرا       اق ال  ـــة التواصـــل إن الـــنص فـــي هـــذا الســـ طـــا بـــین قطب المرســـل (را

ه اقات خارج )والمرسل إل ات، تنتج عن س ة من الخطا ح قادرا على تولید ش ، ولكنه أص

متلــك عناصــر ال تنســج ضــرورة مــن  – ــارات تجعــل مــن الــنص  ، فهــذه االعت ة أخــر نصــ

ســهم هــذا األخیــر فــي خلــ عالقــات  اق ؛  ســوف  فضــل عنصــر الســ مــادة اللغــة ، ولكــن 

ة جدیدةت   2ناص

قة، والتـي سـتفیدنا حتمـا فـي مقارتنـا   م السـا ونسعى من خالل هذه  اإلجراءات والمفـاه

ا  ــاره نشــاطا تواصــل اعت ، و عــده اإلشــهار احي، فــي  ــة لدراســة النشــا اللغــو الســ النظر

، الـــذ  شـــمل هـــذا القطـــاع الحیـــو االســـتثمار ع التحلیـــل ل ـــة، لتوســـ ســـتخدم األدلـــة اللغو

ــة  تتضــافر شــحنه مــن أنســاق متفاعل مــا  ح ملتقــى للــدالالت المفتوحــة،  ــه الرمــوز، لتصــ ف

عض   .عضها ب

ب اللغو الرمز  - 2 ة للمر ة النسق  :التداول

ة، نجد الخطاب       ة و رمزة في الساحة اللغو ات تداول  اإلشهار لعل من أكثر الخطا

ونه المؤسس الفرد  احي؛  ةالس فعل ما  مفعمة بدالالت متفاعلة ومتآزرة، لقاعدة نسق

صرة و  الغة  ة، تستمد شروطها حققه من  ونةلغو ة من لغة الترمیز الم   .لها األساس

ات الشتغاله ، والتي     ة آل مثا أوردها هذه الشرو التي تمیز الرمز عن غیره، تعد  

ه تا ة في النقد األدبي" :صالح فضل في  ة البنائ م"نظر   3:ا یلي، ف

                                                             
اء الكون ینظر یور لوتمان،  -1 م ز الثقافي العري، بیروت، : لبنان. 1: . عبد المجید نوسي: ، ترجمةس المر

 .16، 15ص. 2011
 .7 -6، صالمرجع نفسه -2

ل والخطاب والرمز : ینظر -3 عوان، التأو  .33صدمحم 
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ة -أ ر ة التصو یل ار الرمز لذاته :خاصیته التش عني اعت ه مما  ما یرمز إل نما ف   .وإ

ما وراء الحس، یتم  :قابلیته للتلقي -ب ا غیر منظور یتصل  أ إن هناك شیئا مثال

ال وسار ا ومتق الرمز الذ یجعله موضوع ه  ة تلق اتنا الیوم ه في ح   .العمل 

رمز -ج ه  ح  :تلق ص ا، حیث  نسان ا وإ عني أن الرمز عمی الجذور اجتماع مما 

ة ل عد ذلك، عمل ام الرمز ثم تقبله  إلى رمز،  وتقبله على هذا  يءتحول الشتصور ق

نظام متداول قة لوجوده  ة واحدة ال تتجزأ من المراحل السا عد عمل فهناك ما  « األساس 

ساأمى الصورة الرمزة، والتي تجسد تس قة، حیث هذه الصورة توحي للعناصر ال س سا

اق العام يءالش مراعاة الس ه، وتجسد المعنى في وجدان المتلقي    1.»الذ ترمز إل

ره، یبرز دور    ات  وعمل المشهر بناءا على سب ذ ان ل اإلم الذ یوظف 

ل  ش ون التداولي و الثقافي معا، والذ یبرز  قة، لیبرز بذلك حضور الم یر في بالسا

ونین ،خاصة أال وهو مجال عالم أكثر ثراء احي" حضور هذین الم ج الس ، أین "الترو

ة  لزارة  حفز الرغ المس العقل والوجدان، و اعا مؤثرا  ثف اللغو جهوده  لیترك انط س

م احي، عبر لغة ذات نس رمز مح   .الموقع الس

احي -3 ة في اإلشهار الس ة  اللغو   :الرمز

ـات، وفـي مقـدمتها      یرتكز اإلشهار الرمز المبتكر، على عـدد مـن الخصـائص والمتطل

ة فك التسنین التي " ما اصطلح على تسمیته ب ه عمل م ف الرمزة في اإلشهار، الذ تتح

ة والقراءة  اإلرسال صفة عامة اإلمساك  عابتشمل  ه واعي لرموزها واالست ونقصد  «، الش

ة الداعمـة مـن " الرمزة في اإلشهار اللجوء إلى تفسیر جوهر الخدمة وعناصرها التكمیل

قــة لرموزهـــا) نســـ(خــالل اللجـــوء إلــى نظـــام  ـــة و المطا ة،  مــن الرمـــوز اللغو صـــر ال

                                                             
1-  ، قصر الحمراءالصورة حمیدة صالح البلداو ة لنخلة  ة للبنات، المجلد الرمز ة التر ل ، 2)22(، مجلة 

 .4،ص2011
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ـارع لإلعـالن الرمــز یجسـد جـوهر  لمعلـن عنـه مـن خــالل يء ومحتـو الشــفالمصـمم ال

المصمم الرمز  رموز ه   طل عل ة، و   Symbolist ("«1( وصور تفسیر

  :اإلشھار السیاحي  تعریف –أ

ة هــي مجموعــة مــن األنشــطة والخــدمات والصــناعات التــي  تعتبــر  «      اح الخدمــة الســ

تتكـــون منهـــا خبـــرة الســــفر، والنقـــل والمواصـــالت ومؤسســــات الطعـــام والشـــراب والمحــــالت 

افة األخر المتاحة  سیرات األنشطة، وخدمات الض ة وت لألفراد والتي تعتمـد ووسائل التسل

جي لذلك عدها الترو بیر على اإلشهار في  ل    .2»ش

ــع الجمــاهیر " هعـرف اإلشــهار علـى أنــ «    ذلــك الجــزء الهــام مــن نظــام اإلنتــاج والتوز

الخـدمات التـي یتضـمنها السـوق، إنـه وسـیلة غیـر  یر  ل إعـالم وتـذ الذ یترجم في ش

م األفكار والخدمات  ة لتقد جها بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوعشخص   3»"وترو

ــــه،  ــــال عل احي، مــــن حیــــث اإلق ــــل هــــذه الخــــدمات مفیــــدة  للنشــــا الســــ ونالحــــ أن 

ه ره واسـتثماره، إذ  أن إبـراز الجانـب الجمـالي لهـذا القطـاع الهـام،  والتعرف  ومحاولة تطو

قــة األمــر علــى خدمــة  ــل هــذا  یتأســس فــي حق بیــرة،  ــة بدرجــة  ــة والدین م الثقاف ونشــر القــ

ج للمسـاعي  عا  إلى إجـادة  التـرو ما یؤد ط ا،  اح اإلشهار، الذ من خالله نتواصل س

ة اح ن  «4الس م ه  ة بتعرفـه علـى أنـهنا أن نعطي لإلشهوعل اح غة س أنـه األكثـر " ار ص

ونـوا ضـیوفا البـد أن  ـدعوهم ل ـاء و قابـل الغر ـة واإلخـراج، إنـه  ـة الفن جودة مـن الناح
                                                             

ة في اإلعالنشیر العالق،  -1 قي ،اإلبداع واإلبتكار ة، : األردن. 1: . مدخل تطب ازرد العلم ، عماندار ال

 .81ص. .2010

صل موسى، -2 احي على التواصل األثر الحضار في المجتمع االستثمار أثر" نبیل ف غداد للعلوم الس ة  ل ، مجلة 

ة  .192ص. 2013الجامعة، العدد السادس والثالثون،  االقتصاد

ا اإلشهارفایزة یخلف،  -3 میولوج ادئ في س نون : الجزائر. ال: .م وم للدراسات والنشر،بن ع تاكسیدج 

 .7،ص2010
شیر ابرر -4 احي" ینظر  ات وأثرها في التواصل الس ائ م اء والنص ، محاضرات الملتقى الدولي السادسالس م ، الس

ة : الجزائر ، أفرل،20، 19،  18 األدبي، ضرل رة، اآلداب واللغات، جامعة دمحم خ س  ،2011. 
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سـاهم فـي جـذب  قـدم معـالم البلـد وثقافتهـا، و ون لب الحـدیث، حلـو المظهـر، حیـث 

اح إلیها   .1»الس

ذلك على أنه «  عرف  ة التي تعمل على التأثیر فـي  تلك الجهود غیر هو: "و الشخص

احي نحــو التعاقـــد علــى برنـــامج  هم الســ ــه ســـلو اح وتوج ات الســ وجــدان وعواطــف ومـــدر

احي  ة محــددة ونجــاح اإلعــالن الســ اح ة ســ ة لشــر اح احي معــین أو علــى خــدمات ســ ســ

احة ألن اإلعالن الجیـد الصـادق والواضـح یلعـب دورا إ ـه عني نجاح الس بیـر فـي توج ذا 

اح إلى م ةالس اح ة الس الت قد تواجه التنم   2»"ش

ة في اإلشهار -ب ة الرمز احي الخصائص اللغو   :الس

ان الخطاب اإلشهار  «   ـه  فإذا  ـة تتفاعـل ف ة تداول ـة تواصـل ـة ثقاف مثـل ظـاهرة لغو

ــة، فــإن لغتــه  ال الرمز ــه ســلطة األشــ ة، وتتــدافع ف ة وغیــر اللســان أنظمــة العالمــات اللســان

طها في ما یلي»حتما تتمیز بخصائص فردة من نوعها ننا ض م   3:، والتي 

 یب الجدید الخاطف لألنظار، و ا قي لتر  .الجذابالجرس النظمي الموس

  ـــة، فالبیئـــة العامـــة هـــي التـــي تصـــنع ـــاة اإلجتماع المصـــطلح المســـتخرج مـــن عمـــ الح

یب اإلشهار  ه الشرحة الواسعةاین المصطلح والتر  .لذ تستوع

 ه في الفصحىیهم أن یخالف المصطلح لفظ ال  .ا ومعنى المتعارف عل

 ة العاطفة أكثر من العقل ة في المتلقيمخاط ة إثارة الرغ  .، لغا

 ا ی ة هي روح الفعل اإلشهار مصطلحا وتر ة والتمایزة والتفوق  .التنافس

 االستقرارعدم (إلندثار سرعة الظهور وسرعة ال(. 

  
                                                             

طي،  -1 ان، عبیدة ص اته الحدیثةفؤاد شع خ وسائل االتصال وتكنولوج ة، : الجزائر. ال: . تار ة، الق دار الخلدون

 .84،  ص2012،
2-  ، ةرجاء الغمراو اح ة الس ة،: مصر. ال: .  اإلعالم والتنم ندرة دار المعرفة الجامع  .62ص. 2013 ،اإلس
 .217ص.2012عالم الكتب الحدیث، إرد، : األردن.  1:. ، صناعة المصطلح في اللسانعمار ساسي -3
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    :السیاحي الرمزیة في الملصق اإلشھاري -ج

مــا جــاء تعر  «   ة :" فهــا فــي معجــم مصــطلحات اإلعــالم هــيوالملصــقات  صــر وســائل 

ة،  تعبر عن فكرة، أو موضوع معین ارات المناس ة الكلمات والع تا الصورة و الرسوم و

الجمـــاهیر والتـــأثیر فیهـــا، وهـــي وســـائل فعالـــة لالتصـــال  وهـــي وســـائل فعالـــة لالتصـــال 

ظهــر عنــد  بیــر أو صــغیر  الجمــاهیر والتــأثیر فیهــا، وقــد تكــون الملصــقات فــي حجــم 

عة   1.»مداخل المدن أو الطرق السر

صـورة ثابتـة ومرفقـة بتعلیـ " علـى أنـه) (Francoise Enelفرانسـوا إنـال  وتعرفـه «  

لماتــه تتــراوح بــین  ــه الصــورة عامــة ملونــة وتحمــل محــورا محــددا، عــدد  قصــیر تكــون ف

أنه فن الشارع، عرف  لمة، و ن  اه المارة وٕاعالمهم عشرة إلى عشر   2»"هدفه شد انت

ـــوب  لـــذلك «   ـــة أذهـــان وعقـــول وقل ـــي اإلشـــهار هـــي أســـلوب حضـــار لمخاط ـــة ف فالرمز

لة تثیر الملل ارات الطو حت الكلمات والع عد أن أص    3.»المستهدفین والتأثیر فیهم 

ه استثمارفالوصالت اإلشهارة  ال تكتفي   «  اشرة، بل تتجاوز  ما تجود  عة الم الطب

ـة  تها الدینام ـة، لتسـجل بـذلك مشـار ـل خصائصـه الكون ذلك إلـى تمثیـل العـالم داخلهـا 

ـه فـإن هـذه الرم ةفي هذا الكون؛ وعل ـاه حـدائ غ، زـة فـي اسـتعمالها لصـور سـماو نـاء، م

ال شاهقة، عادا مجردة وتشیر إلى نشوة اإلستیهام  والحر  جارة، ج   4»ةتتخذ أ

  

                                                             
مة واكد -1 ة، صنع ة في الرسالة اإلعالن ة والداللة اللغو قون  .45، الداللة األ

2-François Enel: L’affiche: Fonction –langage- theorique- collection medium, 

France, 1971. ان،: نقال عن طي، فؤاد شع م اإلعالنعبیدة ص ة تصم دار : الجزائر . بال : ط .  ف
 .113ص 2012الفدیمة، الخلدونیة، القبة 

  . 114المرجع نفسه، ص -3
راد وآخرون،  -4 ات التواصل اإلشهار سعید بن ة، : سورا. 1: . استراتیج  .19ص. 2010دار الحوار، الالذق
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ة اإلشــهارة، تتطلــب تمییــز     ــة لإلرســال ــره فــإن دراســة الداللــة الكل ــا لمــا أســلف ذ ق وط

المضــمون الــواقعي عــن المضــمون الــوهمي فــي اإلشــهار، نظــرا للتــرا الــدائم بینهمــا، ذلــك 

انا واحدا ارة عن  ة ع   .ألن بناء اإلرسال

  :خالصة الفصل األول

ة   اقها العام والتداولي، جملة  تعین المحددات المفهوم ، في س لبناء النس اللغو الرمز

ة، من بینها ما طة ذات البناء الرمز في الرسالة اللغو   :یلي من االستنتاجات المترا

ة لها  -1  ة بناء المعنى اللغو للعالقات الداخل ة (تخضع عمل یب العالقات التر

ة، عالقات التقابل، ما یخص في جانبها التداولي لمح اللغة، فما تخضع ) واالستبدال

ة لها  اق المقام، المقصد(العالقات الخارج ة إنتاج المعنى ) س والتي تؤول إلیها عمل

ل   .اللغو 

ة، التي تقوم علیها عد  -2  ل حلقة هامة في سلسلة اإلجراءات التحلیل مفهوم التأو

اة االجتماع ل سندا للح اشرالوقائع الدالة التي تش ، ذات التأثیر الم  ة وعمقها الرمز

ارزة، ة ال تو لة لدائرة  على النصوص الم ة تراثا لتصنیف الوقائع المش ل في النها لتش

 .التدلیل

نقطة التقاء بین اإلبداع الذاتي والوعي الجمعي،  -3  ان نوعها،  تعلن الرموز أ 

اق االستخدام فرضها س عة الث المستوحاة من بیئة    .قافات المتداولةوطب

ة  -4 ین مختلفین لدالالت مر ة اإلشهارة، من خالل مستو یتحدد مضمون اإلرسال

انا  المضمون الرمز جامعة بین المضمون الواقعي و  ة  ح اإلرسال داخل اإلشهار، لتص

عا تقبله الناس جم ا یتداوله و  .مشتر



  

  

  

  .الثانيالفصل 

ا المعنى ومجاالت    قضا

  .لنس اللغو الرمز ا

ة:أوال میولغو ات الس ة للخطا ف ة الوظ عاد الرمز  .األ

ا ة اللغو : ثان ة وتداول ة الرمز   .التعبیر

ة :ثالثا   .خطاب الصورة اإلشهار
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ل قار یتم االحتكام إلیها خالل القراءة والتفسیر، وهي ال "... ة لد  هناك خزانة اجتماع

شتمل على الموسوعة الكاملة التي  نما  ة، وإ تقتصر على لغة ما بوصفها قواعد نحو

ة والتي أنتجتها هذه اللغة وتارخ  حققتها أداءات طل علیها التقالید الثقاف هذه اللغة، و

عمل القار على  ة النص الذ  قة لعدید من النصوص؛ مستوع التفسیرات السا

         .."  .قراءته

و                                                 ات عن إساءة(أمبرطو إ ا   )ح
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 :تمهید

الها، مـن أجـل        ات في رحلـة اإلنسـان مـع األنظمـة الرمزـة وتعـدد أشـ ائ م حث الس ت

عـالم ثقـافي رمـز یـوفر لـه التفاسـیر  حتمـي  عـة، لكـي  إیجاد وسیلة تخلصـه مـن قیـود الطب

ارها السـ اعت نه العالمة  نة التي تحدد  ، خاصـة فـي یرورة المنتجـة للـدالالت وتـداولهاالمم

ــة،  اغـد الحـالي، أیــنعصـرنا  ج ـة ترو ـون آل ـة، قبــل أن  ـة وثقاف قــة اجتماع اإلشـهار حق

قتصــر عــد  ــل ســلوك  فهــو لــم  ــة خالقــة لثقافــة تشــمل  ح طاقــة رمز علــى ذلــك، بــل أصــ

ل ة لممارسة آلیتي التحلیل والتأو   .اإلنسان، و أكثر الحقول خصو
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ا المعنى و مجاالت ال: الفصل الثاني   .نس اللغو قضا

ات: أوال ة للخطا ف ة الوظ عاد الرمز میو األ ة الس   .لغو

ا الحدیثة إلى ثالث اتجاهات منها  میولوج منها ما یدرس  اتجاهینتوزعت اتجاهات الس

الغ والت ارها تهدف إلى اإل اعت ا  میولوج ــالس ل ــالل ر الدلیــواصل، وذلك من خـ

فزائد  المدلول ةة ـــالوظ لیها داخل دائرة االتصال، أوفي إطار الظ القصد واهر ـــش

ة میول (،الثقاف اس ا الثقافة التواصل و وج میولوج المدلول أوــــواتجاه یر )س   الدلیل 

ة الداللة(المعنى  ائ م   ).س

ة للرمز داخل الخطاب اللغو  - 1   :األطروحات النظر

ة الحدیثة  - أ ائ م  :االتجاهات الس

  ة التواصل ل من :والثقافةرمز ل عند  سنس (قوم التأو یتو Buyssensبو  ، بر

Prieto  ،مونان ،Mouninأوستین ،Austin مارتیني ، وMartini ( على أن ،

ة، هي  فة اللسان األساس األلسنة، إنما توجد التواصلوظ فة  ، وال تختص هذه الوظ

ة ات غیر اللسان ضا في البن  .1أ

مون  ق ون الهدف من )القصدالدال والمدلول و(العالمة على ثالثة أسس،  و حیث   ،

فها، هو التعبیر عن قصد المرسل والتأثیر في المتلق   2.ياستخدام العالمة وتوظ

  ة الثقافةأما ائ م ة س ة  رمز ة، موضوعات تواصل ار الظواهر الثقاف فتنطل من اعت

ة    .3وأنساقا دالل

                                                             
خ،ینظر آن إینو،  -1 ة، األصول، القواعد، والتار ائ م ه، الس ف شال أر دار : ، األردن1:رشید بن مالك، : ترجمة م

، عمان،   .35، ص2008مجدالو
، عین ملیلة، : ال، الجزائر :،الدلیل النظر في علم الداللةینظر نوار سعود أبوزد،  -2 دار الهد

  .14ص.2009
سام  قطوس،  -3 ندرة،: مصر. 1:، دخل إلى مناهج النقد المعاصرالمینظر    .194ص. 2006 دار الوفاء، اإلس
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ارة عن  فة لألوالثقافة ع رها،إسناد وظ ة وتسمیتها وتذ ع اء الطب  اإلتجاهولهذا  ش

فانوف  - Y .Lotmanیور لوتمان (مؤسسون في اإلتحاد السوفییتي   Ivanov -إ

ي  وروف-  Ouspenskyأوسبنس   .Todorov1تو

  ة الداللة  :)التضمین(رموز

ارثعتبر  «    مثل هذا االتجاه، روالن  التالي تجاوز  خیر من  ارث تصور و

فیین الذین رطوا بین العالمات و ة الوظ ة، حیث المقصد ، وأكد وجود أنساق غیر لفظ

بیرة عد الداللي موجود بدرجة  ، ولكن ال  .2» التواصل غیر إراد

ه هو دراسة األنظمة و « میولوجي لد حث الس ع الوقائع  األنسقة فال الدالة،  فجم

ة تدل؛ ومادام ال الرمزة واألنظمة اللغو ن تطبی  واألش ذلك، فمن المم األمر 

ة لبناء الطرح الداللي ة على الوقائع غیر اللفظ س اللسان  .3»المقای

میولوجي مـن اللغـة، وهـذا مـا «    ة صـفة النسـ السـ  ولذلك  تكتسب الدالئل غیر اللسـان

ارثدفع   ان وجود مدلوالت نس  ب صـور أو إلى أن یر أنه من الصعب جدا تصور إم

اء س سو عالم اللغة أش     .4» خارج اللغة، وعالم المدلوالت ل

عد الحداثة -ب اء ما  م   :اتجاهات س

ستومولوجوتنطل هذه  «   نسـ رمـز معقـد  5ااإل ة موجهـة، تنظـر إلـى اللغـة  من فرض

ة م اللغـة إلـى  من الناح تمثل السبیل الوحیـد لمقارتـه فـي تقسـ ة، و ف ة والوظ أنسـاق البنیو

ــة متمــایزة ومتداولــة ا قوانینهــا، فــي محاولــة لضــ انتظامــاتمثیل  ت هــذه األنســاق واســتن

                                                             
شال آن  ینظر - 1 هإینو، م ة، األصول، القواعد، والتارخ، ترجمةأرف ائ م   .35رشید بن مالك، ص: ، الس
ا بین النظرة والتطبی - 2 میولوج ، الس   .73ص.2011مؤسسة الوراق، عمان، : ، األردن1: . جمیل حمداو
   .73ص المرجع نفسه، - 3
   .74المرجع نفسه، ص - 4

حیث تتمیز   5- ة على أنظمة المعالجة الرمزة،  افة الفروع اإلنسان ة و لقد انصب اهتمام مجموعة من العلوم العلم

الغة التعقید ألجل التكیف والتواصل مع العالم  القدرة على بلورة أنساق رمزة  ة في تفاعلها مع المح  الكائنات الح

، ا: نقال عن .الفیزائي ات،دمحم مالخ حاف اسماعیلي علو ة في اللسان ستمولوج ا إ   .183، 182ص ، قضا
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ر الصـور المنمـذج لهـا أن ینفصـل إلـى  غي على الف ألن اللغة محددة تحدیدا مضاعفا ین

ات انتظامهاأنساق متنوعة تصف أو تفس   .1» ر مستو

ال      ة معقــدة مــن األشــ ــة، هــي شــ ــة منهــا وغیــر اللغو صــفة عامــة، اللغو إن الرمــوز 

امنةعن أهواء اإلنسان و ومعتقداته ومقاصد التي تعبر ة رمزة  عاد دالل  .ه، ذات أ

ةالمحور الداللي   -2 ائ م   :للرمز وآفاق الممارسة الس

ــذلك،  بدراســة  ال     عنــى  ــة المفــردات،  بــل  ــم الداللــة فــي دراســته علــى دالل قتصــر عل

ــــارات واألســــالیب،   عنــــى بدراســـة دالالت الع مـــا  اقاتها المختلفــــة،  دالالت الكلمـــة فــــي ســـ

صل تحدیدا إلى معنى النص عامة أ معنى المعنى    .ل

سقســم       م أنــ ــةداللــة : إلــى نــوعین " 2الداللــة"  إبــراه ز تكــاد تكــون واضــحة فــي  مر

اة سـمى  ،أذهان الناس، وتظل واضحة في ذهنه طوال الح ةوهناك مـا   ،الداللـة الهامشـ

ــائهم  ــاختالف األفــراد وتجــارهم وأمــزجتهم،  ومــا ورثــوه عــن آ تلــك المعــاني التــي تختلــف 

اة ع مجاالت الح ة جم   3.وأجدادهم، وتسود الداللة الهامش

شـف عنهـا الفیلسـوف      فهـي  E .Cassirer .1945.1874) (اسـیررأمـا الداللـة التـي 

ــةمجســدة فــي  ــة واالجتماع ر ــات الف ی الكبیــرة التــي یــدخل مــن خاللهــا اإلنســان فــي  التر

ال فــي التواصــل الكالمــي، و اللغــة(عالقــة مــع العــالم  ل رمــز لألشــ ل الصــورة شــ شــ

                                                             
، أدمحم مالخ ،  -1 اتحاف اسماعیلي علو ة في اللسان ستمولوج ا إ ة للعلوم : لبنان .1: . قضا الدار العر

  . 180ص2009منشورات اإلختالف، الجزائر العاصمة، :  ناشرون، بیروت، الجزائر
ونها تكون محملة بهذه المعاني والمضامین الدالة  الداللة -2 هي الكشف عن المعنى والمضمون من خالل الرموز، 

قة ومعنى الشيء، نقال عن ح حق ه، وتهدف لتوض مي، : عل ة في أعمال عادل صبر نصار التم الدالالت الرمز

ة، العدد الخزافین، م سان للدراسات األكاد سان، العراق، 24: مجلة م ة، جامعة م ة األساس ة التر ل  ،2014 .

  195ص

.195المرجع نفسه،  - 3  
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، صر ار في التواصل ال ـالرجوع إلـى  رمز لألف التالي فهي تفسـر  اإلطـار االجتمـاعي و

فسر واإلیدیولوجي ا  الذ أوجدها، وهو ما   1.خاصا بهامنظورا رمز

ناء «     ـن  و م ة لقـراءة مـا  یـزة األساسـ منزلـة الر ـة  ح قـراءة النصـوص اللغو ه تص عل

القرب الل قوناتأن نصفه  ون اللغة هـي النسـ الرمـز ...غو من مسرح و لوحات وأ  ،

 .2» لألنساق الرمزة األخر في إطارهالقاعد األشمل المعالج 

میــز بــین      ة الحدیثــة، أن  میولوج ــة لقــد اســتطاع علــم الداللــة ضــمن الســ عــاد الدالل األ

ة یب عاد التر ة و واأل ف عاد الوظ ةللعالمة؛ فالعالقة بین العالمة واأل  المؤشرات االجتماع

ــةهــي  ــة دالل ، هــي عالقــة عالق ــة، والعالقــة بــین العالمــة واإلشــارات األخــر یب ، أمــا تر

ةالعالقة بین العالمة ومستعملیها هي  ف   .3عالقة وظ

ــة، علــى التنــا الدالل ــك"لــذلك نعتمــد فــي تحل ؛ ذلــك أنــه یجعــل الــنص مفتوحــا "منظــور التف

اقات جدیــدة، هــذه األخیــرة التــي تعمــل بــدورها علــ ى اســتثمار مــا یتــوفر لــدیها مــن علــى ســ

ـة للعالمــة  ــة، واسـتخدامها فـي اســتقراء السـیرورة الدالل ـة، وثقاف طـات ومؤشـرات اجتماع ترا

صرة( ة أو ال اق غیر محدود)اللغو  4؛ ومعنى هذا أن الس

الغـة التـي تـؤثر فـي  «    ـار ال ة فـي االعت ة الدالل ائي سمات القض م یراعي التحلیل الس

ـــة  تبـــدالت ـــداللي، فهـــي أحـــد روافـــده الفن ـــى ال ه، : المعن ـــام، االســـتعارة، المجاز،التشـــب المق

ة موضوعه، تستند إلى العـرف  ،5» إلخ... الكنا ه فالعالقة التي تر الماثول الرمز  وعل

                                                             
ة، بیروت، : لبنان. 1:. رتا الخور : ، ترجمةالصورةینظر جاك أومون،  -1 ز دراسات الوحدة العر . 2013مر

  .313، 312ص
احي"شیر ابرر -2 ات وأثرها في التواصل الس ائ م اء والنص األدبي،الملتقى الدولي السادس، محاضرات الس م  ، الس

ة : الجزائر أفرل، 20 - 19 – 18 ضرل رة، ،اآلداب واللغات، جامعة دمحم خ س   .27ص ، 
احثه في التراث العريعلم الداللةینظر منقور عبد الجلیل،  -3 منشورات اتحاد الكتاب : سورا. ال : . ، أصوله وم

 ،   .50ص.2001العرب ، دمش
اتهینظر خلیل الموسى،  -4 ة في الغرب(، التناص ومرجع عد البنیو ة، )في نقد ما  ة، مجلة فصل ، اآلداب العالم

، 35:، س143:اتحاد الكتاب العرب، ع   .61ص. 2010، دمش

5 - http://www.oudnad.net /22/04/2015/H: 20 :30-/ «  یامنة جراي، لغة اإلشھار السیاحي »     
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ــل العالمــات  االجتمــاعي ــل الكلمــات والجمــل و ــه، ف ــا وقاعــدة تحــدد مؤول عــد قانون ــذ  ال

ة األخر تشتغ ـة أوالعرف تا رموز، فـنحن نتحـدث عـن  لمـة  ل  ولكننـا فـي "رجـل " نطـ 

تب   .1إال نسخة أو تجسیدا لهذه الكلمة واقع األمر ال ننط أوال ن

نها من أن تكون مؤولـة ألنسـاق أخـر مـن العالمـات غیـر     إن الداللة المزدوجة للغة تم

ح، ذلــك ألن هــذه األخیــرة ال تعــرف المجــاز فــي  ــس غیــر صــح ــة، فــي حــین أن الع اللغو

ل لحظ ن أن یتغیر ولكنه مطاب لنفسه في  م   .ةالمعنى؛ فمعنى هذه العالمات 

ة للرمز وأف ا-3 ة الخطاب لالمرجع   :لتأو

عمــل علــى    ــه، التــي  ح معان قــوم علیهــا الرمــز فــي تــرج ة التــي  عتبــر المرجــع األرضــ

ــل، الــرا بــین البنــى االجتماع ال للتأو ــون الخطــاب قــا صــالها، حتــى  ــة القائمــة علــى إ

ل اغة الخطاب    .ص

ـل رمـز  «     حیـث إن  إن العالقة الثابتة بین الرمز ومعناه ومرجعه، لهي من االنتظام، 

قابله مرجع معرف ل معنى  ون مرجـع واحـد تقابله معاني معینة، و يء شـ(ومحدد، بینما 

ه   .2» شئت من الرموز، له ما )واحد مشار إل

ــر  « ــل فــي ف التأو ــور فعالقــة الرمــز  ــة،  :علــى ســبیل المثــالبــول ر هــي عالقــة جنین

الت عــدة، بــل إن مــا یؤســس للرمــز هــو أنــه ال  ــة المزاوجــة بــین تــأو ان فیــد إم ألن الرمــز 

حمل معنى واحدا أو داللة واحدة، حتى یتجاوز التجرد المیتا نه أن     .3» لغو  م

رجع ذلك ألن اإلحالة أو  «   اء ذاتها التي تعبر عنهـا المرجعو ، تفهم من حیث هي األش

ولكـــن  «، 4»اللغــة، أو تحاكیهــا أو ترمــز لهــا، لـــدخولها ضــمن عــالم الكائنــات والموجــودات

                                                             
عض أنساق الثقافة، ص1-   راد، مسالك المعنى، دراسة في    .165ینظر سعید بن

ر اللساني الحدیثتودوروف، ستروسن، وآخرون،  -2 : عبد القادر قنیني، لبنان: ترجمة ،المرجع والداللة في الف

ا الشرق، بیروت،    .110ص. 2000إفرق
3- WWW.Thewhat news .28/04/2015 .H:23:17 :  -  ور، بول قا،  مفتاحا للرمزر الهیرمنیوط  

ال،  -4 االت الصیرورةدمحم حا ن وٕاش ات التكو      .2012عالم الكتب الحدیث، إرد، : األردن.  1:. نس اللغة، فرض
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س مــــن الضــــرور  موضــــوع مــــاد دائمــــالــــ ،األســــاطیر، :  تصــــور المرجــــع  الدولــــة والح

اح،    1.» لها مراجع، رغم أن أحدا لم یرهااألش

ضـا مـن     ـة، إنهـا تنـتج أ ة فق أو الخطاب ه ال تنتج النصوص من البنى اللسان ناء عل و

ــع جوانبهــا،  ــة فــي جم ، ومــن الممارســات االجتماع ــة األخــر وذلــك نظــرا   البنــى االجتماع

ـاس لالشـعور  ة واألسطورة والشعورة والالشعورة ، إنهـا انع المعالم الدین اطها  لشدة ارت

  . 2ة األمم، وهي بذلك تفرض سطوتهاالجمعي لذاكر 

عالمات تحیل على خارج  « حثنا،  نصطدم  ، وهو موضوع  صر وفي قراءة النص ال

صرة أم غیر  مها مع نصوص أخر  ق طات التي  ثافة الترا ستشعر  النص، تجعله 

   .3» صرة

قة یتجاوز    أة برؤ شاملة وعم صرة مع التواصل معها  فعندما تكون النصوص ال

ل نماذجه من غیر  صر  ن التعامل مع ال م ة فال  غته الفیزائ ص صار  حدود اإل

مة قة والتارخ والحضارات القد األساطیر، والتجارب السا  4معرفة 

ستحضر التقالید و النصوص، جیدا حتى  «   ستوعب و ومن هنا یتحتم على المبدع أن 

ة، وذلك ما ه قاعدة صل ل لد رة واإلطار المرجعي للمبدع تتش ة الف   .5» یجسد الخلف

اع     أخذ على عاتقه إش صرة،  ات النصوص ال عا لذلك فإن اإلشهار وهو أحد تجل وت

ة  ار النماذج الثقاف عین االعت أخذ  ، مدعو أن  هذه الحاجات، على المستو الرمز

                                                             
ال، عبد السالم  -1 ضاء،: المغرب ك. 4:. بن عبد العاليدمحم سب قال، الدار الب    .31ص. 2005دار تو
لوف، ینظر نورمان  -2 حث االجتماعي(تحلیل الخطاب فار ة: ترجمة، )التحلیل النصي في ال . 1: . طالل وه

ة، بیروت، : لبنان ز دراسات الوحدة العر ة للترجمة، مر   . 62، ص2009المنظمة العر
اتوال، اإلشهار والمجتمع، ترجمة -3 راد : بیرنار     .219ص . سعید بن
قطین،  -4 ات التفاعل اإلبداعي(إلى النص المترا من النص ینظر سعید  : المغرب. 3: ).مدخل إلى جمال

ضاء،  ز الثقافي، الدار الب   .109ص. 2006المر
ة التأودمحم بوعزة، -5 ة(لإستراتیج ة إلى التف ، . 1:). من النص ، 48ص. 2011منشورات االختالف، الرا

49.  
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طة بها، فالضرورة األولى عند اإلشهار هي أن  قترح المرت ون في خدمة الثقافة، وأن 

قا مع النماذج المثمنة  اع متطا ون هذا اإلش جب أن  اعا رمزا، و على الزون إش

ا   .1اجتماع

ة، أ بواسطة اللغة نفسها، وال     عطى للكلمات ال بواسطة األول هذا فإن المعنى ال  و

عطى  اء نفسها، بل  ة، أ بواسطة األش رة التي هي الموضوع بواسطة الثانو بواسطة الف

ة، فال وجود للداللة ة الخاص للتداول ة دون وجود التداول    وال للمرجع

ا صر : ثان ة اللغو وال ة وتداول   :الرمز

ســـتخدمها، الفـــرد،  مـــن حیـــث إن      ـــة اللغـــة التـــي  ومـــة بتداول ـــة مح ـــة الرمز إن التعبیر

ست مسـتخدمة لـذواتها، بـل  رادتـه، نظـرا ألن تـألیف اللغـة مـن دالالت ألفاظه ل لقصـدیته  وإ

ة  ل األنساق الخطاب ار متصرف في وجوه شتى لحظة تش  . طرفه فعل اخت

الغة المعنى -1  :الرمز و 

ـــة التـــي  «      الغ الغـــة،  بوصـــفها صـــورة مـــن الصـــور ال تعـــد االســـتعارة أحـــد أوجـــه ال

هنا فالعالقة بین المعنـى الحرفـي ومن  «، 2» نوعات المعنى في استخدام الكلماتتصنف ت

ـــزة  ه بنســـخة مختصـــرة فـــي داخـــل جملـــة واحـــدة مـــن الـــدالالت المر والمعنـــى المجـــاز أشـــ

  .3» والمتداخلة التي ینطو على خطاب متمیز عن أ خطاب آخر

ـة ومن هـذا المنطلـ تحـدد الصـور    الغ فـة  ال زـة للوظ ـا مـن الجوانـب المر الیـوم،  جان

الغـــة ـــداالعامـــة لل ـــاعاإل" ، وهـــي تحدی الوصـــف  "قن ـــي  تف ـــذ ال  للحاجـــات االســـتعار ال

                                                             
اعة، : مصر.  1:. النقد الفنيینظر نبیل راغب،  -1   .65، 64ال، ص: القاهرة، السنة دار مصر للط
اس،  -2 الغة، فنونها وأفنانهافضل حسن ع ان والتبیین  - ال . 2004دار الفرقان، العبدلي، : األردن. 9: .علم الب

  . 179ص
ور،  -3 لبول ر ة التأو   .85، 84سعید غانمي، ص: ، ترجمة، الخطاب وفائض المعنىنظر
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قـــوم  ة علـــى عـــوالم یـــوحى بهـــا، إنـــه  قـــف عنـــد حـــدود اإلحـــاالت الضـــمن مـــا ال  ـــة،  ات الح

ة ة والمرئ    .1بتحدید بؤر فعله من خالل الوجود اإلنساني ذاته بتفاصیله اللغو

الغة فـي الصـورة اإلشـهارة، لـم تعـد ذلـك  يءوهذا إن دل على ش     إنما یدل على أن ال

صرة لتفك العزلـة عنهـا وتحررهـا مـن  الغة ال الخمول، بل بزغت ال ه  وم عل التراث المح

، وتعید إلیها مفهومها الواسع  عي الضی ـة للخطـاب المـرت فـي  المتجلـيإطارها البد نظر

اق الثقــــافي ال الســــ الخطــــاب التواصــــلي، وخطــــاب وســــائل  الــــذ تطــــورت ضــــمنه أشــــ

   2اإلتصال الجماهیر 

الغة      ح ال أهم مفتاح من مفات وسنقف عند دور أسلوب الحجاج ومن ثم اإلقناع، 

صر  ه اللغو وال عد عد االستعارة والرمز ب  ،   المؤثرة في الخطاب االشهار

ةالتوظیف الرمز والمحاججة الخط - 2    :اب

ح ظــل المظهــر      ــه ، وأصــ الغــي عبــر مراحل ــر ال الحجــاجي مــن أبــرز خصــائص الف

فــة، أسـالیب متنوعـة، منهـا مـا عتمـد فـي إنجـاز تلـك الوظ الغــة  الیـوم الخطـاب  قـوم علـى 

مفهومه  الخفي قوم على قدرة الخطاب الفائقة على التأثیر    .3الصورة، ومنها ما 

ـــدلیل ( فكـــر  هـــو ومـــن هـــذه الوســـائل مـــا       ـــاس واالســـتدالل والحجـــة والعالمـــال ة والق

س والعواطـــف التحرـــك والتهیـــیج واالنفعـــال واألحاســـ( عـــاطفي  ومنهـــا مـــا هـــو) والبرهـــان

ــــائع والتحــــرض ــــة والســــالمة والصــــور واألســــالیب ( اللغــــو ومنهــــا ) والط الوضــــوح والدق

ة و ة، دالل مختلف أنواعها اإلعالم ة  الغ ة ال  .4)تزین

                                                             
راد،  -1 ات الصورة اإلشهار ینظر سعید بن ائ م ةس ا الشرق، : المغرب. ال: . ة، اإلشهار و التمثالت الثقاف إفرق

ضاء،    .16ص. 2006الدار الب
ح، الخطاب اإلشهار  -2 ة(ینظر دمحم را ة و سوسیواقتصاد ائ م اعة، : المغرب .1:). مقارة س ابل للط ة  شر

  .75ص. 1999
ة،  -3 الغة المعاصرةینظر دمحم سالم دمحم األمین الطل الغة النقد المعاصرالحجاج في ال حث في  ا. 1: . ،  : لیب

 ،   .11-10ص. 2006دار الكتاب الجدید المتحدة، بنغاز

.12المرجع نفسه، ص - 4  
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طرة   عد العاطفي هو األكثر حضورا في اإلشهار، ألن غایته األولى، هي الس بدو أن ال و

نا وتنمــ ردود أفعالنــا اســتنادا إلــى  ــه ســلو علــى الالشــعور، فهــو الســبیل الوحیــد نحــو توج

ـة امجموعة من المسـ ـال علـى الخدمـة، بدافع ـة، التـي نرتكـز علیهـا فـي اإلق قات االجتماع

ه ردود أفعالنا ة الرموز الثقاف ااالعاملة على توج    .1ستلزام

ــهف    بت مر ـة، یتعــد تــأثیره فعــل ،الحجـاج اإلشــهار ممــثال  قون ــة و األ  االعتقــاد -اللفظ

سـعى إلـى أن یدفعـه  -إلى فعل ـرة اإلشـهار، بـل  ف تفي بإقناع المتلقـي  حیث ال  الفعل، 

ال على الخدمة المُ    .2عامة االقتصادعنها، وهو ما یخدم  شهرِ اإلق

عــض المعــاییر التــي مــن شــأنها إحــداث «     الرســالة  وقــد حــدد خبــراء االتصــال  اإلقنــاع 

ة المرســل -: اإلشــهارة وهــي المصــدر(  مصــداق ــة مــن جانــب الجمهــور   -) الثقــة العال

اغة الرســالة  -معاینــة الواقــع  -الثقــة فــي الوســیلة لوب أســ-الوضــوح  -الدقــة فــي صــ

ة  -العرض اه ثم التأثیر –الموضوع   .3» التخط الجید لجذب االنت

فحـو الرسـالة اإلشـهارة وال      قتنع  ة االبتكار هي التأثیر واإلقناع وجعل الجمهور  فغا

ستجیب لها لیتحول اإلقناع إلى سلوك   .یتوقف عند ذلك الحد،  بل و

عد التداولي -3 ة وال   :الثقافة الرمز

نـــه مـــن ال  «  ـــة التـــي تم ملـــك ثقافـــة خلف ـــن أن نـــدرك  أفعـــال موقـــف معـــین، مـــا لـــم  م

ة(اإلدراك، وال تعطــي هــذه الثقافــة فقــ عناصــر التقــدیر ضــا ) قواعــد مشــتر ل أ لكنهــا تشــ

ة  م الضرورة لتجزئة الموضوع(فئات إدراك ة  )الكلمات، المصطلحات، والمفاه مثا تعتبر 

في لمؤسسة     4.» أ جزء من المجتمع أوقواعد األداء الوظ

                                                             
ة -1 ات الصورة اإلشهارة، اإلشهار و التمثالت الثقاف ائ م راد، س   .13ص .ینظر سعید بن
سة،  -2 اتینظر نصر الدین بن غن ائ م ص .2011دار الكتب الحدیث، عمان، : األردن. 1: . فصول في الس

199 ،200.  
اح،  -3 نون،: الجزائر. 2:. االجتماعياإلقناع عامر مص ة، بن ع   .22ص. 2006دیوان المطبوعات الجامع
یلي،  -4 اء المواقفألكس م م حوث منشورا: الجزائر. ال: . سعدوحیدة : ، ترجمةالوجیز في س ت بونة لل

ة،   .49ص. 2008 والدراسات، عنا
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ر، تخضــع بــدورها لســلطة  األداءولكــن یجــب أن نــدرك أن قواعــد  « قة الــذ في الســا الــوظ

ل مـا  ل  منح القار المؤول القدرة على تحو القرار التداولي، وعمومیته في النم الرمز 

ـــل نـــص ـــدون و  -قـــع علـــى ذهنـــه ؛ و تمنحـــه إن شـــئنا القـــول، قـــوة فاعلـــة تضـــفي علـــى 

ع الرمز والرمزة -تمییز   .1» طا

ـــوع مـــن العالمـــات لهـــا  ال ،ـــوإو أمبرطـــضـــیف  -فـــالنم الرمـــز  « ـــي ن ینحصـــر ف

ـــة أســـطورة أو ـــل  مرجع ـــاج أو التأو غة خاصـــة مـــن اإلنت ، إنمـــا هـــو صـــ ـــ ـــة فق میتافیزق

 2» الرمز 

ستمد قوتـه ورمزتـه مـن عـالم  « ة  جب أن نعلم أن عالم الرموز الثقاف ـة مـاو ، ال  ورائ

ــة والعدالــة  م الحر ــأتي المــدلول المیتــافیزقي لقــ مــن العــالم المحســوس لإلنســان، ومــن هنــا 

ـــارة ...والمســـاواة  طاقـــات مـــاردة ج ـــادرة علـــى شـــحن األفـــراد والجماعـــات  ـــة ق رمـــوز ثقاف

   .3» عترض سبیلها معترضالضارة التي ال 

عمـــل جاهـــدا مـــن أجـــل التعـــرف علـــى المعتقـــدات والمواقـــف  لـــذلك علـــى اإلشـــهار  « أن 

ه إرسالیته قبلها الجمهور الذ تتوجه إل ة التي  ات والفلسفة العمل    .4» واإلیدیولوج

ـة التـي  « ة والهـدف والغا یرمـي إلیهـا اإلشهار عند المشـهر أهـم مـن ظاهرهـا، نظـرا للقصـد

م    .5» من وراء هذا  التصم

فمـا شـاء،  « حیـث تفسـح المجـال لقارئهـا بتحلیلهـا  ولـذلك تحمـل الصـورة مـدالیل عـدة، 

ة متها األصل    6»لكنها في األصل تحمل رسالة واحدة، محافظة بذلك على فلسفتها وق
                                                             

لفرد الزاهي،  -1 ضاء، : المغرب. 1: . النص و التأو ا الشرق، الدار الب    .58ص. 2003إفرق
  .59ص .المرجع نفسه -2
3-  ، ة واغتراب منظور العلوم محمود الذواد ة اإلسالم ةالثقافة بین تأصیل الرؤ ا.  1:. االجتماع دار الكتب : لیب

 ، ة، بنغاز   .86، 84ص. 2005الوطن
اتوال، اإلشهار والمجتمع، ترجمة -4 راد، ص: بیرنار    . 225سعید بن
ةالصورة والرأ العامعبد الرحمن عمار،  -5 میولوج ، : الجزائر. ال: . ، السلطة الخامسة، دراسة س غداد دار 

ة،     .8ص. 2009الرو

.10- 9ص . المرجع نفسه - 6  
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ة الحاضــرة فــي ومــن هــذا المنطلــ التــداولي، ســنحاول إبــراز أهــم العناصــر اال « تصــال

رة و  یل ف ما یلي) الملص(مضمون اإلشهار تش    :1» و المصمم لدینا ف

ـه فـإن لكـل رسـالة مرجعـا أساسـي تنبثـ عنـه، فـالمرجع  :المرجع- أ مثلما هـو متعـارف عل

ـــة  ةاالهـــو المـــادة المصـــورة  فـــي الرســـالة أثنـــاء حـــدوث العمل هنـــاك نوعـــان  مـــن  و تصـــال

  .المراجع

ــــة  :مرجـــع موضــــعي  - اء الحاضــــرة أثنـــاء حــــدوث العمل تمثــــل فــــي األشـــخاص واألشــــ و

ة   .االتصال

ـــة زمـــن حـــدوث :مرجـــع نصـــي - اء الغائ تمثـــل فـــي األشـــخاص واألشـــ اإلتصـــال والتـــي  و

  .تستحضرها الرسالة

هي مجموعة الدالئل والرموز واإلشارات المتف علیها بین المرسل والمستقبل : الوضع -ب

ستعملها المرسل  ن استخدام أكثر من وضعوالتي  م   .في رسالته من أجل المعنى، و

ة: ثالثا    .خطاب الصورة اإلشهار

صــر الثابــت، وذلــك لمــا  بــر فــي مــدونات اإلشــهار ال ــة  حتــل خطــاب الصــورة أهم

صرات، الموحدة فـي سـجال ه في میدان ثقافة ال ـة بـین الصـورة و الخـیختص   تها الثقاف

ة، تغذ مـن  فة توصیل ات العین ووظ عدا موازا لجمال المراف لها،  أین تعطي لإلشهار 

ة تأثیرها   . شمول

صر  - 1   :من النص األدبي إلى النص ال

ـة تحقـ لـه  «   عالقـات داخل اء مع أ ممارسة دالة على أنهـا نـص یتمتـع  م تتعامل الس

ـة لینفـتح الـنص المرئـي نصیته، وأخر خارجة تؤسس لتفاعـل عبـر نصـي مـع  ـة الثقاف البن

ال بذلك على ما اسا وتحو    .2» هو أدبي أو مرئي خارجه انصهارا أو اقت

                                                             
ةالصورة والرأ العامعبد الرحمن عمار،  - میولوج .11- 10، ص، السلطة الخامسة، دراسة س 1  

ل(خالد حسین، شؤون العالمات  -2   .148، 147ص ).من التشفیر إلى التأو
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ائي هي النظر إلـى المرئـي علـى أنـه  « م عاد التي تتحدد في االشتغال الس ومن بین األ

م التناصجملة عالمات مُ  ثافة الدوال، فهي حسب مفاه الترمیز و ه  سمطقة، لتشعبها  أش

لماتمفترق ینفتح على جهات متقابلة، أقوال، أ صرة أو  ال أو نماذج  ، ذلك ألنـه ال ش

ا نظام ثقافي ما نما یتموضع ضمن ثنا  .1»ینبث من فراغ وإ

ـــة اإلنســـان؛ إنهـــا ) الصـــورة ضـــمنها(فالعالمــات  «     ـــه رمز هـــي األســـاس الــذ تقـــوم عل

نتــه مــن الــتخلص مــن العرضــي  ل األدوات التــي م والمتنــافر والمتعــدد واســتعادته علــى شــ

ال الرمزــة، التوســ اإللزامــي  م مجــردة تكشــف عــن انســجامه ومعقولیتــه ، إنهــا األشــ مفــاه

اء على عالمات ل األش   .2» في حاالته القصو بین المرئي والرائي، بتحو

ـة یتطـاب فیهـا الـدال والمـدلول إلـى  « ـة غیـر لغو ارة عن عالمة تماثل الصورة بدورها ع

صـرا  سـت إال تعبیـرا  بیر، وأن التماثل حجر األساس في مفهوم الصـورة، والصـورة ل حد 

ـة، التـي یتحـرك  معـان مسـتمدة مـن البیئـة الثقاف ـار  سلك سبل التخیل وترجمة األف ا  إبداع

ار اتصالي،وذلك من خالل  فیها خطاب الصورة ین األول إخ وهو : والثاني رمز  مستو

حائي للصورة    .3» مستو الداللي واإل

شـته، وهـو فـي "إذا قدمنا تعرفا للواقع و  ـن التعبیـر عنـه إال مـن خـالل معا م فهو ماال 

م ، رغم أنه  ة في المجسدجوهره معنو صفة جزئ ظهر    4 "ن أن 

   

  

                                                             
ل(خالد حسین، شؤون العالمات  -1    .179ص .)من التشفیر إلى التأو
ل، ص غي غوتییي -2 ونات والتأو   . 16، الصورة الم
اس فاضل،  -3 ةعلي ع اء العالم االت األن ة واإلقناعالصورة في و دار أسامة، عمان، : األردن: . ، بین االستمال

   19.،18ص.  2012
4-  ، ة اإلتصالینظر عبد الرحمان عز ر إعالمي متمیزدراسات في نظر ز دراسات : لبنان. 2: . ، نحو ف مر

ة، بیروت،    .17ص. 2009الوحدة العر
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ـة     مفرداتهـا وتراكیبهـا النحو ـم أن اللغـة  ح مـا هـو،  ـة  ل ن التعبیـر عنـه  م فالواقع ال 

ـــل  ـــر اتســـاعا مـــن اللغـــة، ب عاب الواقـــع، فهـــو أكث ـــدر علـــى اســـت ـــة ال تق الغ ة  وال والصـــرف

ه غمرها، أ أن اللغة منتقاة في الوقت الذ تنتقى    .1أو تبنى ف

ـة ال تمثـل واقعـا،  بـل نموذجـا  «    قون ـذلك ومـن ثـم العالمـة األ صر   ه فالنص ال وعل

ـــا بـــین العـــالم واللغـــة التـــي تســـتند إلیهـــا مجموعـــة مـــن النصـــو  ص التـــي تتقـــاطع مفتوحــا رمز

ة لصالت اللغةوتضاف إلى القراءة ة ال نهائ  .2» ، في لع

ــزا وهــو  «   ــون الـنص الجدیــد فیهــا نصـا بؤرــا ممر عـد التفاعــل النصــي نزعـة تطورــة، 

حــث فــي مرمــوزات  ائي، ی م قوناتهــامفهــوم ســ ملــك ذاكــرة  النصــوص وأ حاالتهــا، فهــو  وإ

ــــة و ــــة تعمــــل علــــى إدراك العالقــــات بــــین النصــــوص اللغو قون ذلــــك ألن الوجــــود ،  3» األ

س ســـو  ات واال مجموعـــة مـــناإلنســـاني ذاتـــه لـــ تفاقـــات التـــي برمجتهـــا المواقـــف والوضـــع

الثقافة وحولتها إلى سلسـلة مـن األسـنن نـؤول وفقهـا حـاالت اإلنسـان ووجدانـه، اسـتنادا إلـى 

  .4االستعمال االجتماعي ال إلى وجودها الماد

، ولكـن  یختلـف    صـر إذن قد یتبین لنا أن ثمة تداخل بین اإلدراك النصي، واإلدراك ال

ــة  عــة األســنن الثقــافي وذات اء وطب حیــث أن تمثیــل واقــع األشــ قتین ،  داخــل اللغتــین الســا

ة  یب ة(المتلقي التر ة والنفس هي عوامل تساهم في إعطاء النصوص اإلشهارة ...) المعرف

شـف عنـه  ال نقل حجمها ال ة  وهـو مـا سن قي بل حجمها الرمز المقنن ألغراض دعائ حق

  .الحقا عبر تحلیلنا للمقارات اإلشهارة الالحقة

                                                             
1-  ، ة اإلتصالینظر عبد الرحمان عز ر إعالمي متمیزدراسات في نظر    .18ص .، نحو ف
ادة،    -2 ة على عینة من هشام ع میولوج ة س صر ، دراسة تحلیل عاد التناص و امتداداته في الخطاب ال أ

ة الثاب صر رة لنیل شهادة الماجستیر تةاألنساق ال ا اإلتصال، واالتصالفي علوم اإلعالم ، مذ میولوج ، تخصص س

  .78ص . 2014، 2013، 3جامعة الجزائر 
بوتي(علم التناص المقارن، عز الدین مناصرة،  -3 ،  .1: . )نحو منهج تفاعلي عن ، 2006دار مجدالو

  . 170ص
ونات  -4 ل، صینظر غي غوتییي، الصورة الم     .20والتأو
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صر  -2 ة للخطاب ال ات النظر  :المقار

    :  La méthode valsمقارة - 1-2

شة  «     وعـن دور هـذه  Les style de vieوهي الطرقة التي تكشف عن أنما المع

ـــال علـــى الخدمـــة وتعتمـــد طرقـــة  فـــي دراســـة أنمـــا  Valsاألخیـــرة فـــي تحدیـــد ســـلوك اإلق

ش لكـل نسـ  شة على تحلیل عـدة متغیـرات هـي فـي األصـل محـددات األسـلوب المعـ المع

  :وهي 1» اجتماعي

طرقـة  «:لثقافةا -أ ة الحدیثـة أن الفـرد حـین یتصـرف  ولقـد أكـدت االتجاهـات السـلو

ة معینة تناسب البیئـة التـي  معینة فهو ال یدر أنه واقع تحت تأثیر معتقدات وآراء ثقاف

ش فیها، وقد ال تتاح له الفرصة لتغییر معتقداته، إال إذا خرج عن نطاق ثقافته  2»ع

ة - ب         Le symbolisme :الرمز

حــاء، أ  فالرســالة اإلشــهارة     ــة التقرــر واإل ــة التعیــین والتضــمین، أو ثنائ تتضــمن ثنائ

ارــة فـي مقابــل رســالة : اك رســالتین متـداخلتین ومتقــاطعتینإن هنـ ــة إخ رســالة تقررـة حرف

طنـــة، ترمـــي  ة م ا ورســـالة مقصـــد ـــة ســـطح عنـــي هنـــاك رســـالة مدر ـــة ؛  حائ ة وإ تضـــمین

ا ما تكون  ة غال ةلتحقی أهداف خف ة نفع   3براغمات

ة الجشتالت -2-2        La théorie de la gestalt :مقار

شـتر قتصر ال «  نمـا  ، وإ ـة فقـ ر حسب هذه المدرسة علـى تكـرار البنـى المدر  التذ

ل الصــح، وهـو افـي هـذا العنصـر تـوفر عامــل النظـام ـرة الشـ عـزز ف  La ح لطـرح الــذ 

bonne forme   ر ر، وقد ساهمت هذه النظرة مساهمة فعالة في تطـو في مسألة التذ

                                                             
ا اإلشهارفایزة یخلف،  -1 میولوج ادئ في س     .92ص. م
  . 92ص. المرجع نفسه -2
ة والتطبیینظر جمیل حمداو ،   -3 ا،  بین النظر میولوج    .535، ص الس
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م  حــث دومــا علــى تنظــ مــا یترافــ و فطــرة األفــراد التــي ت م الرســالة اإلشــهارة  أســالیب تقــد

اتها في  مها قوانین خاصةمدر لة تح ال مه   1» ، أهمها قانون التوازن والنظامأش

ة مارتین جولي -2-3   Martine Joly:مقار

ة -  قون   .Le message Iconique: الرسالة األ

ة ، حسب  «  قون ـام ) Martine Joly(جولي مارتین عرفت الدالئل األ  فهرسة أثناء الق

ـــة لمختلـــف  اب المؤد قـــدم تفســـیر لألســـ ـــة  قون بوصـــلها اللفظـــي، إذ أن تحلیـــل الرســـالة األ

اء واألماكن ة لألش االستعماالت السوسیو ثقاف  .2» األنظمة 

ة -   . Le message Linguistique:الرسالة األلسن

ـه  «   ة في تفسیر الصـورة فـي مجملهـا وتحدیـد معانیهـا المتعـددة وتوج تسهم الرسالة اللغو

امــل أنــواع الصــورة، فــنحن  عاب المتلقــي نحــو معنــى موحــد، فهــي موجــودة فــي  إدراك واســت

  3» مع لفظي ألجل ترسیخ داللة الصورةإذن ضمن مجت

ارث -2-4   Barthes .1980.1915) (Roland: مقارة روالن 

الـــدال والمـــدلول والمرجـــع، إضـــافة غلـــى المفهـــوم  ـــارثانطلـــ  «    مـــن مفهـــوم المتعلـــ 

ـــه /المـــزدوج لغـــة لورتهمـــا ضـــمن تحلیل ضـــا مفهـــومي التعیـــین والتضـــمین، و ـــالم ، وأخـــذ أ

انز  عجائن  ة الثابتة، والخاصة    Panzani . «4ني اللصورة اإلعالن

ارث) 1(و الجدول رقم  « م الدوال عند     5:» یبن تقس

    مدلول التعیین  دال التعیین

  مدلول التضمین  دال التضمین

  
                                                             

ا اإلشهار: فایزة یخلف -1 میولوج ادئ في س   .58، صم
مة واكد،  -2 ةالداللة نع قون ة األ    .16، 15ص. والداللة اللغو
   .8ص المرجع نفسه، -3

   .16ص ،المرجع نفسه -4
5-  ، ةمحسن بوعزز ا اإلجتماع میولوج   . 71، صالس
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اغة  ضا على أثر الرمز في صـ سر أ م الخدمة  سر على دور الرمز في تقد إن ما 

ل متلقـي، اتصال إشهار فعال، فهو المحور اإلبداع وهـذا انطالقـا ي المالئم لمفهوم ذات 

ــامــن أن لكــل خدمــة  عــدها  عــدا رمز ــر والتضــمینيضــاف إلــى  ــه فــي  التقر المشــار إل

قا لفهم ومدلوالته المزدوجة ال دق   . اإلشهار والذ یتطلب تأو

ل قراءة -3 صر وحدود التأو   :النص ال

اقات سوســیو   لها إلــى ســ قــد رمــا یخضــع شــ ــ مــن العــدم  ــة ال تنبث  إن الممارســة الدالل

ـــة  ـــة(ثقاف ـــة، ودین ة، تارخ اســـ ـــرره فـــي الـــنص الكـــوني ) س ـــه وجـــد النقـــد الثقـــافي مب وعل

ة المضمرة التي تحرك الخطاب حفر في األنساق الثقاف    .1المفتوح، ل

قة أن الثقافة تطرح شیئا مـا علـى أ « اتهـا واضـحة فالحق انـت بن ما إذا  نـه نـص،  والسـ

طــار تــاب، وإ ــیلم مثــل غــالف  ــة، ف صــرة التــي ، لوحــة وصــورة فوتوغراف وهــذه األنســاق ال

ة بناء ثقافي شدید التعقید   .2» نقرأها ونفهمها هي نتیجة عمل

اطــات التــي تنشــأ بــین «  ــة، الكشــف عــن االرت ل ح الممارســة التأو ــة  تتــ عالمــات ثقاف

ســمى هــذا النــوع مــن العالمــات  اق، و ــة تــدرس ضــمن هــذا الســ مــة دالل ــة تتخــذ ق وتارخ

اتهـــا فـــي  ــة للجماعـــة وتجل النصـــوص الثقاف ــب المـــرت  ـــة أو الـــنص المر الصــورة المر

ةتارخ هذا الفن  یل ة : أو ذلك مثل التراكیب فوق تش استعارة الصور واستنساخ أعمال فن

قة و  ة فوق الرسم، القطع، واللصسا    .3» تحرفها الكتا

قــات  ،  مــن اكتشــاف تضــارس الــنص ومعاینــة الط ســمح بــدوره للقــار أمــا التنــاص فهــو 

قـى الـنص  ونـة لـه،  إذ ی ة الم عة العالئ البنیو لها والكشف عن طب ة تش ف ة،  و الدالل

ال یتعطـل فهـم دون إنتاج للمعنى ما لـم تـتم القـراءة الحفرـة عـن النصـوص  ـة فعـال، وإ الغائ

ب ودالالته الغامضة عاب هذا النص المر   .4واست
                                                             

ل(شؤون العالمات ینظر خالد حسین،  -1   .191،192، ص)من التشفیر إلى التأو
اته، ص  -2    .26خلیل موسى، التناص ومرجع

ادمحم عبد الرحمان حسن،  -3 میولوج عاد س یلي ثنائي األ یل، ع العمل التش    63،ص2006، مارس، 01:، مجلة تش
ل( شؤون العالمات ینظر خالد حسین،  -4   .189، ص )من التشفیر إلى التأو
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ارها سیرورة   اعت ن أن تكـون معطـى  فالداللة  م في الوجود واالشتغال والتداول، فهي ال 

ــل فعــل ینــتج لحظــة تحققــه سلســلة مــن  قا أ الحقــا للفعــل اإلنســاني، إنهــا الفعــل ذاتــه، ف ســا

ة التي تستند في وجوده م الدالل ستعمال، هو وحده ا إلى العرف االجتماعي وتواضع االالق

ة من فهم ما تتل ن الذات المتلق م اشرة قاهالذ   1م

ـــى      ـــاج المعن ـــل، إذ أن نت ـــة التأو ـــة القـــراءة وأحاد أحاد صـــرة  ال تكتفـــي النصـــوص ال

ـة ال  ل ة قـراءة تأو ؛ هو نتاج لعمل صر المستمر وفك الترمیز المتدف من أعماق النص ال

ة، على أن ال یؤد إنتاج المعنى إلى تشتیت جوهر المعنى لها  .2نهائ

لهـا  عـد تحو ة  ـة النصـ ونـات فـي البن عمل على إعادة تولیف هـذه الم عد الثاني ف أما ال

ة وهــي  میولوج لي) المجتمــع، التــارخ(إلــى عناصــر ســ ســتدعي الــنص  ،3وفــ مــراس تــأو

ه  ســـــم ـــــذ  ـــــة داخـــــل تصـــــور حـــــدیث للعمـــــل ال ل صـــــر صـــــناعة تأو ـــــوال  أمبرطـــــو إ

)Umberto Eco(  قــول مــا  " ):R .Berger(ــارجرالعمــل المفتــوح،  فالعمــل الفنــي 

قة، بل هو النتاج األخیر لمسار تواصلي صفة مس س موضوعا معطى     .4ل

ـة التلقـيتتعل  « ـن رطـهوهـو مـا " سـلطة المشـاهد" عمل فـي تلقـي " سـلطة القـار " م

موت المؤلف عند االنتهاءالنصوص  اإلضافة لتعدد المعاني  ة،  تو ة الم س من الكتا ، لـ

نما بت   5»القار الفرد الواحدعدد قراءات فق بتعدد القراء وإ

صـرا، التـي تـتم قراءتهـا أو   ن نقل هذا المفهـوم ذاتـه إلـى تلقـي الصـورة  م ه  ناء عل و

ــة خاصــة بهــا ــة للفــرد  مشــاهدتها مــن خــالل أنشــطة عقل ــة فــي العــوالم الداخل وأجــواء وجدان

                                                             
راد، -1 قاتها،ینظر سعید بن مها وتطب ات، مفاه ائ م   .22ص الس
اینظر دمحم عبد الرحمان حسن،  -2 میولوج عاد س یلي ثنائي األ یل ،صالعمل التش   .63، مجلة تش
عة،  -3 ة في عصر إعادة إنتاجها الفني واإلعالمي(فنون على الشاشة ینظر خلیل قو یل أزمة تأل أم ) الصورة التش

ة  ة(أزمة إنتاج؟ مجلة اإلذاعات العر ة تصدر عن اتحاد الدول العر    .151، ص)مجلة فصل

   .148ص، المرجع نفسه  -4
ة إلىسحر الكتاب وفتنة الصورةمازن عرفة،  -5 ن للتألیف : سورا. 1: . سلطة الالمرئي ، من ثقافة النص التكو

 ،   . 384ص. 2007والترجمة، دمش
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مـــا أن تعـــدد المشـــاهدات ل ـــي الواحـــد ســـترتالمتلقـــي،  ـــه  لصـــورة عنـــد المتلق ضـــا بخبرات أ

، ممـا  مر بها، والمتغیرة مـن لحظـة إلـى أخـر ة التي  ة واالنفعال الحاالت النفس وتطورها و

ل مرة   .1قدم له دائما رؤ جدیدة مغایرة في 

  :ل الثانيخالصة الفص

عاد    أ  ، ا المعنى ومجاالت النس اللغو الرمز ها نستنتج من خالل تناولنا لقضا

ة( األرعة  ة، الدالل ةالمرجع ة ،التداول ما یلي) ، الحجاج ارات نوجزها ف   :جملة من االعت

صرة اإلشهارة - 1 ة  في النصوص ال لقراءات متعددة في   تخضع الممارسة الدالل

ة قراءة  ؛ هو نتاج لعمل صر ل،إذ أن فك الترمیز اآلتي من أعماق النص ال ة التأو عمل

ة، وذلك مع الحفا على جوهر إنتاج المعنى ة ال نهائ ل   .تأو

ة من خالل اإلشهار  - 2 حاء والترمیز على الفعال حث المصمم والمنتج من خالل اإل ی

حث ال احي، بینما ی م الس مجموعة الق طة  اع الوهمي لحاجاته، المرت متلقي عن اإلش

حثا عن الرقي االجتماعي ة، وذلك   .المرجع

ات  - 3 احي إلى اإلطالع لغا جي البراغماتي في المجال الس یتعد هدف اإلشهار الترو

ا، قادرا على التأث ح له دورا اجتماع عد التداولي، أین أص ة ذات ال یر ونتائج سوسیو ثقاف

اشرة طرقة غیر م  . في الجسم االجتماعي و

                                                             
   .285ص .المرجع نفسه -1



  

  

قيالفصل    .التحلیلي التطب

احي :أوال ة لإلشهار الس  .الخطوات اإلجرائ

ا میولوجينم: ثان ة للتحلیل الس ق   .اذج تطب

میولوجي لثالث ملصقات -1  تحلیل س

ةإ ة شهار   اللغة العر

میولو  -2   جي لثالث ملصقات تحلیل س

اللغة األإ ة  ةشهار   جنب

.  
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  :تمهید

احــث الفرنســي  اعتمــادا علــى ــارثإســهامات الناقــد وال ــة فــي  روالن  ف فــي مقارتــه الوظ

اتها الثالث مستو ة  ةتحلیل الصورة الثابتة  ة والتضمین یـروم هـذا الفصـل ، ةو اللسـانالتعیین

صـرة الثابتـة ا األنساق ال ل ما هو رمز في ثنا ة الملصـقات اإلشـهارة ال(مساءلة  اح سـ

قون و لفـ)أنموذجا ـات المبرمـة مـابین المرئـي و و منـه محـاورة تلـك اال ؛، من أ اللغـو تفاق

ة و اللساني في سبیل إنتاج المعن الغ ة فـي الـنص و ى وتعزز الجوانب ال األنسـقة الحجاج

في ل وظ ش ـة وقـراءات  ،على اختالفها  ل ـة و تأو ستند في اشتغاله علـى إجـراءات تف

عــد مــن مجــرد النظــر إلــى الصــورة  ة موغلــة فــي عمــ اشــتغال الرمــز وعلــى تــدالل أ نصــان

عنى هذا التحلیل مجرد فوضى دوال ومعان متناثرة و  ه س ضاح منسوب الترمیز فـي عل بإ

صر اللغة اإلشهارة  قوني وال ة لتعبیرة المرئي واأل طاقة معززة و محر  .الموظفة 
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   .التحلیلي والتطبیقي الجانب: الفصل الثالث

ــة وتــداخل رموزهــا وتضــافرها،  قون ة و األ ــا بتنــوع العالمــات اللســان ــا ثر احة خطا تعــد الســ

عض، وذلـك فـي  عضها ب ح بذلك ملتقى للدالالت المتفاعلة  ص إنتاجهـا لـدالالتها ومعانیهـا، و

احي،  م اإلشــهار الســ ــة فــي تصــم مــا یلــي ألهــم الخطــوات واإلجرائ والتــي تحقــ وســنتطرق ف

الغة الصورة في الوقت نفسه   .الغة اللغة و

احي - أوال  ة لإلشهار الس   :الخطوات اإلخراج

احي - 1 ات بناء الملص اإلشهار الس   .آل

م « -أ م: التصم سمح  یتضمن التصم ل معین،  وضع الخطة التي تؤد إلى ه

ة أن یتخیل  سر لكاتب الرسالة اللغو حیث یت لمصمم اإلشهار أن یختبر توزعات مختلفة، 

ة  ل معین لإلشهار الذ سیلعب دورا في التأثیر على نفس ار ه ان تموقع رسالته، واخت م

ة هذا التص ون نتیجة لرؤ اع الم مالمتلقي من خالل االنط   .1» م

ضا یجب أن  نطالقاا « ة، وأ ملكات فن ره، البد أن یتمتع مصمم اإلشهار  مما سب ذ

ة الجمهور ج والتنسی وعلم النفس، قصد التأثیر على ذهن الفن والترو  2»یلم 

ونة لإلشهار داخل إطار محدود من الفراغ « :الترتیب -ب ، وهو وضع العناصر الم

طرقة شائعة في و  الملصقات والصحفاإلشستخدم  فة الترتیب وضع هار المطبوع  ، ووظ

ع المشهرالعنوان، (األجزاء المختلفة  ، توق حیث تكون أجزاء اإلشهار )النص اإلشهار  ،

ن جید   .3» متوازنة، وذات تكو

                                                             
1-  ، ا االتصال اإلعالنيدمحم حسن عامر ولوج    .125ص . 2013دار أسامة، عمان،: األردن. 1: . س
،  أمینة -2 ة"رقی ة التجار ات الحرف واللون والصورة في خطاب الدعا توب، دراسة لتقن رسالة (،الغة الخطاب الم

توراه في علوم اللسان العري ة اآلداب واللغ)مقدمة لنیل شهادة د ل ة،،  جامعة دمحم  ات، قسم اآلداب واللغة العر

رة، الجزائر،  س ضر    .131ص.2014، 2013خ
ا االتصال اإلعالني، صدمحم  -3 ولوج ، س   .133حسن عامر
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  :العناوین في اإلشھار -ج

عض إلى أن نجاح أو فشل  «  میل ال عتبر العنوان من العناصر الهامة في اإلشهار، و

عمل العنوان الجذاب على تحفیز  فاءة العنوان وفعالیته، إذ  عود إلى  الحملة اإلشهارة،  

مة منفعة وفائدة عظ   1.» القار ووعده 

  2:» في وظائف العنوانوتتمثل  «

  . اجتذاب الجمهور المحتمل والمقصود من وراء تحرر العنوان  -

اقي عناصر  - ساعد في ذلك التناس واالنسجام مع  اشر، و إحداث تأثیر سرع وم

  .هار من صور ورسوم ورسالة إشهارةاإلش

یز اهتمام القار في نقا محددة من اإلشهار، من خال -   .ل اإلشاراتتر

  :التعبیر المرئي - د

ة عن التعبیرات المقروءة، إذ إن  « قل أهم ة ال  ال شك أن استخدام التعبیرات المرئ

ما یخدم الهدف الذ  ارا ومعان معینة،  حو مجموعات من الرموز التي تصور أف لیهما 

قه سعى إلى    3.» تحق

ما یلي عرض ألهم وظائف التعبیر المصور «   4:»وف

ار اإلشهارة التعبیر عن - فاءة األف   .سرعة و

                                                             
ا االتصال اإلعالني، ص -1 ولوج ، س   . 142دمحم حسن عامر
2-  ، ون نجم عبد شهیب، نور الدیر الناد ة واإلعالن في السینما والتلفز ة المجتمع :  األردن. 2:  . الدعا ت م

  .143، 142ص.  2006العري، عمان، 

   .134، 133المرجع نفسه، ص -3
ا االتصال اإلعالنيدمحم حسن عامر  -4 ولوج   .11ص. ، س
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اه جمهور معین من اإلشهاراجتذ -   .اب انت

ن ورسائل إشهارة  - ه اإلشهار من عناو حو ما    .إثارة اهتمام القار أو المشاهد 

ة على اإلشهارإضف -   .اء درجة من الواقع

ضم التعبیر المرئي ما   :یلي و

  :استخدام األلوان - ه

ل لون یرمز إلى مجموعة من المشاعر على أساس أن أحد  «    یر خبراء األلوان أن 

ارالتأثیرات األساس ا بین اللون  ،ة لأللوان هو ما تثیره من أف وتعتمد عالقة االرت

عة المشاعر و ه و مواقفالتي یرمز إلیها على طب عة الخدمةاإلشهار المستخدمة ف  طب

اإلضافة إلى  عة الجمهورالمعلن عنها،  ة األعلى تفضل األلوان طب قات االجتماع ، فالط

ة والبراقة قات األقل تفضل األلوان الزاه ة، والط   .1» الراق

  :ات والشعارات والرموز في اإلشهاراستخدام اإلشار  -و

عض اإلشارات «  ا ب   Symbolesو الرموز Signe ستعین مصممو اإلشهارات غال

ضاح  أفضل طرقةالتي تساعد على  إ مها للقار  رة وتقد هذه اإلشارات قد تكون على ، الف

ة والدوائر والصور، إضافة إلى  ال الهندس األسهم واألش ل آخر  لمات أوفي ش ل  ش

ترتب عن تكرارها  السهولة والوضوح،  و ة تتمیز  ارة عن جملة إعالن الشعارات التي هي ع

  2» خل درجة من الوالء من طرف المتلقین

ولوقد لخص  في رو ما  (Olivier Reboul) أول   3:یلي خصائص الشعار ف

                                                             
ا االتصال اإلعالني -1 ولوج ، س   .12، 11ص . دمحم حسن عامر

ة واإلعالن في السینما والتلفزون،  ص -2 ، الدعا   140نجم عبد شهیب، نور الدیر الناد
ات اإلقناع  -3 راد، الصورة اإلشهارة، آل   .59والداللة، صینظر سعید بن
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ج لخدمة محددة وال - ج شيء یهدف الشعار اإلشهار إلى الترو   .غیر الترو

اإلشهار مصالح الفرد المرتقب، الذ ال یتردد في جعله في وضع  یخدم الشعار -

ین أمثاله   ).ان محبو دة،ن أكثر حظوة، أكثر سعا( :تنافسي بینه و

ة قد  میز - حاجات نفع اطه  ضع الفرد في وضع سلبي الرت الشعار بین األفراد، و

اعها أو الوهم   .بذلك تزول بزوال إش

احي -2 ة في لغة اإلشهار الس   :الشرو الرمز

ــــة نــــادرة، ألنــــه یتطلــــب تــــوافر شــــرو     ال جــــدال فــــي أن اإلشــــهار الرمــــز الفاعــــل عمل

ة وف ات ماد ان م ة الحوإ ة في غا اته ما یليرة واجتهاد ة، ومن أبرز متطل   :ساس

دة  -أ   .الرموز المتكررة تفسد اإلشهار: Unique idéeفكرة فر

ـد  -ب ـر Unique designerمصـمم فر وأدیـب  والمصـمم الفرـد هـو شـاعر فرـد، مف

ا اد الماهر لألف ارع والص اره المصمم ال اعت  .ر الفردةوفنان 

ى درجـات حیث الرمزة في اإلشهار تتطلب أعلـ «: Fine productionراق  إنتاج -ج

ـة الدارجـة ال  ،الرقي في إنتاج اإلشهار ـات التقلید ان عتمـد علـى اإلم ه فإن اإلنتاج الـذ  وعل

  1.» صلح لمثل هذا العمل الراقي

ه أن تكون رسالته متجانسة مع عادات المجتم « :التجانس -د   .وتقالیدهع الذ تخاط

عبــر فعــال عمــا یتضــمنه مــن: الصــدق-ه ة" أن  اح اح " المحفــزات الســ التــي تجــذب الســ

ان  2» لزارة الم

                                                             
قي،  ص -1   .83، 82شیر العالق، اإلبداع و واإلبتكارة في اإلعالن مدخل تطب

م الطاه -2 اس، نع احةر، سراب إل ادئ الس    .122،123ص  . 2001دار المسیرة، عمان،: األردن. 1: . م
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ـــون  :Ambigüité :الغمـــوض -و غـــي لإلشـــهار لكـــي  ـــة، حیـــث ین ق وهـــذه مفارقـــة حق

ـــون واضـــح اغة الرســـالةناجحـــا أن  م وصـــ ـــون  ،ا مـــن حیـــث التصـــم س دائمـــا أن  لكـــن لـــ

ون فاعالاإلشهار ساذجا من حی  .ث وضوح المعلومة لكي 

ة للرمـوز مـن قبـل المتلقـي -ز مة المدر ـأداة تـأثیر : الق ال تصـلح الرمزـة فـي اإلشـهار 

عـد اسـتخدامه  ـة للرمـوز مـع توقعـات المتلقـي  مـة المدر فاعلة على المتلقي، إال إذا توافقت الق

 .تكون رائعة نه، فإن النتیجةللمنتج المعلن ع

ة ال - ة الفاعلةتجسید المنافع النهائ   :مبتكرة من طرف الرمز

حلـــم أن یجنیهـــا  « ـــة التـــي  غـــي أن تجســـد المنـــافع النهائ ـــدة ین ـــة الفاعلـــة والمؤ إن الرمز

ل ابتكار من طرف اإلشهار المعلن ش   1.» المستفید من الخدمة 

ـــة تحضــر اللغـــة فــي الجــزء األعلـــى مــن الصـــورة وهــو األطـــول،  و مــن      ــة اللغو الناح

ـل إلـى المختصـر ومـن  ة حیـث نمـر مـن الطو حیث نالح تدرجا معینا على مستو اإلرسـال

ة شاملة وعامة ة التي یتبناها متكلم إلى إرسال   2.اإلرسال

الكلمات وهي العنصر األك «   رت عمل مصمم اإلشهار أساسا  ثر تعقیدا مـن الصـور و

عض  ة ل النس عض الحاالت  ة للفهم والتفسیر في  ة الرموز اللغو أو الرسوم،  نظرا لعدم قابل

ـاس،  أقل قدر مـن االلت رة  الناس، ذلك أن من السهل تفسیر معنى أ صورة تقوم بتوصیل ف

ـــرة لكـــل النـــاس نظـــرا الخـــتالف مـــد عـــض أمـــا الكلمـــات فمـــن المحتمـــل أال تنقـــل نفـــس الف لول 

  .3» الكلمات لمجموعات المتلقین غیر المتجانسة
                                                             

قي،  ص -1   .84، 83شیر العالق، اإلبداع و واإلبتكارة في اإلعالن مدخل تطب

ـــراد وآخـــرون،  -2 ات التواصـــل اإلشـــهار ینظـــر ســـعید بن ـــة، : ســـورا.  1:. اســـتراتیج . 2010دار الحـــوار، الالذق

  .287ص

، دمحم أحمـــد البهنســي، وآخـــرون،  -3 ـــة : األردن. 1: .  اإلعـــالن التقلیـــد واإللكترونـــينــور الـــدین أحمــد النـــاد ت م

  .314ص . 2011المجتمع العري، عمان، 
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ة االتصال اإلشهار نظرا  « بیرا في عمل ة یلعب دورا  ولهذا فإن استخدام الكلمات الموح

ن  ــا فــي مجموعــة مــن الكلمــات ذات المعنــى الواحــد، فضــال عــن تكــو الخــتالف مــدلول األلف

ـــنص اإلشـــهار  ـــي ال ـــارات ف ـــة  الجمـــل والع ـــد فـــي وضـــوح الصـــور العقل ـــة تز طرق یبهـــا  وتر

ة الرسالة اإلشهارة التالي زادة فعال ة، لجمهور غیر متجانس؛ و   1» المطلو

ـــــارثوعلـــــى األســـــاس حـــــدد     ـــــة  فـــــي الصـــــورة   روالن  ســـــیتین للرســـــالة اللغو ـــــین رئ فت وظ

فة الترسیخاإلشهارة، وهي  ة ancrage  وظ م(والمناو   relais .2)الر والتدع

ـــد بثـــه الصـــورة فـــي المتلقـــي، ألن  « فـــة الترســـیخ بتحدیـــد وجهـــة المعنـــى الـــذ تر تقـــوم وظ

قـاف سلسـلة المعـاني التـي  عمل النص اللغـو علـى إ الصورة نظام وخطاب متعدد المعاني، و

غه تتولد من دالالت الصورة، من   3.» أجل تحدید المعنى المراد تبل

فـــة مـــا یخـــص وظ ـــة وف م أو المناو فـــة الترســـیخ  التـــدع فهـــي األقـــل حضـــورا مقارنـــة بوظ

وجـد هـذا النـوع فـي  ـة، و خاصة في الصورة الثابتة، حیث الصورة واللغـة هنـا فـي عالقـة تكمیل

انا في الصور اإلشهارة ة، وأح   4 .القصص المصورة، والصور السینمائ

ـــر  « ـــة قـــد  ـــارثو فتین للرســـالة اللغو ـــة أن هـــاتین الـــوظ قون تجتمعـــان فـــي الصـــورة األ

لفــة ألنهــا  ــالغ تكــون أكثــر  ــة اإل ــة فــإن عمل فــة المناو ــان للــنص اللغــو وظ الواحــدة، فــإذا 

فته هي الترسیخ فإنه في هذه الحالة تقوم الصورة  انت وظ سنن اللغة، أما إذا  تتطلب معرفة 

الغ ة اإل   5.» عمل

                                                             
، دمحم أحمد البهنسي، وآخرون، اإلعالن التقلید واإللكتروني  -1   .314،315ص .نور الدین أحمد الناد

حاءینظر لعمرني مصطفى،  -2 ر واإل رة، المغرب، الخطاب اإلشهار بین التقر ة وف ر ونقد، مجلة ثقاف ، مجلة ف

،  :نقال عن. 27ص.2000، 34العدد توب، "أمینة رقی ات الحرف واللون والصورة في الغة الخطاب الم دراسة لتقن

ة ة التجار توراه في علوم اللسان العري(، خطاب الدعا   .157،158، ص)رسالة مقدمة لنیل شهادة د
اش جراح،: الجزائر. ال: . عبد الرحمن عمار، الصورة والرأ العام -3  ، غداد   .55ص.  2009منشورات 
حاءاإلشه ینظر لعمرني مصطفى، الخطاب -4   .158،صار بین التقرر واإل
   .159، ص المرجع نفسه-5
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فــة األإففــي  ة طــار ممارســة الوظ ا، وهــي تحدیــد و ساســ میولوج كتشــاف قواعــد اشــتغال اللســ

ــن أن  م ــدور الــذ  میولوجي أن یتجاهــل ال ع المحلــل الســ ســتط المعنــى فــي خطــاب مــا، ال 

ـن لـه تجاهـل  م مـا ال  ا،  میولوج زـة للسـ فـة المر الغي فـي إغنـاء الوظ ه التحلیل ال ساهم 

ـل و  ــرة اإلشـهار  عـد اإلطــالع قواعـد التسـنین التــي تبنـى علیهـا ف مــا یلـي  هــو مـا سنستشـفه ف

ات التسنین   . على موضوع الصورة اإلشهارة ومستو

ات التسنینال -3 ة ومستو   :صورة اإلشهار

یـر فـي الصــورة اإلشـهارة «   عیــدا عـن أنمــا التـدلیل  الخاصــة  إن التف ــن أن یـتم  م ال 

منـأ عـن  تسـنین الموضـوعات  صرة ذاتها، والتـي ال تـتم  اء(ببناء العالمة ال ـة ) األشـ الثقاف

ة التي  ة والنماذج االجتماع ه تتفرع  هـذه التسـنینات إلـى ثـالث ، تنتجها الممارسة اإلنسان وعل

صر  ات خاصة ببناء التدلیل ال ما یلي مستو   1:» والتي نوجزها ف

قـوني -أ التسنین األ طة، فـي المستو األول خاص  سـ ـن أن یتـرجم بلغـة  م ، وهـو مـا 

صر  ل دال لفظي إلى دال    .القدرة على تحو

قونوغرافي -ب عود إلى التسنین اإل مجمـوع المستو الثاني و تعل األمـر   التمـثالت، و

یل صـــور  صـــرة التـــي تحیـــل علـــى تشـــ ـــاطيحتـــو فـــي  ال ل اعت شـــ  داخلـــه مـــدلوال مســـننا 

حیــل علــى  ــة؛ الشــخص المصــلوب الــذ  غة تارخ یل صــور ذ صــ شــتمل إمــا علــى تشــ و

ة السوداء على العین ت ة، والعصا ح   .عني قرصانالمس

الغـــة -ج عـــود إلـــى حقـــل ال ـــة المســتو الثالـــث ف الغ تعلــ األمـــر بإعطــاء صـــورة  ، و

ـة مــن خــالل حامـل  صــرامتجل ال  ة مقــا عــة لسـان ــأنواع المــأكوالت( مــن طب : طاولـة مزدحمــة 

ة عن الغنى   . )نا

                                                             
ات الصورة اإلشها -1 ائ م راد، س ة رة، اإلشهار وسعید بن   .38، صالتمثالت الثقاف
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سوغ " )Sausan Sontag( سوزان سونتاغتقول  «   سجل و ر الفوتوغرافي  إن التصو

رفضـها، وهـو خضـوع للواقـع  شـهد علـى صـحة الخبـرة و على حد سواء، وهو في نفس الوقـت 

ه، وهو وسیلة استفادة   1» "من الواقع ووسیلة عزله وهجوم عل

عـود  «     اء داخلهـا  ، فـإن تمثیـل األشـ صر التحدید ولیدة إدراك  ومادامت الصورة هي 

ارهـا  اعت ل عالمـات، أ نظـر إلیهـا  مها علـى شـ ـة وتقـد ـات ماد ل أنطولوجي لماه إلى تحو

ة ائ م صر نفسه بؤرة تجلیها، لذا فإن التفاعـل  عناصر تدخل ضمن أنساق س عد اإلدراك ال

صــر إلــى  ــل اإلدراك ال ــة هــو وحــده الكفیــل بتحو ــة الواقع ــات التجر ــین معط بــین الصــورة و

 ، ات یتحدد وجودها ومصیرها داخل أسـنن متنوعـة منهـا الـدیني واألسـطور نموذج خال لماه

  .2» الثقافي واالجتماعي

مـر فیهـا اإلدراك       ة في الوهلة األولـى التـي  ل الرغم من أننا ندرك الصورة في نظرة  ف

عـود إلـى  ـة أخـر ثـم  ة إلـى جزئ عینه من جزئ ة، إال أن المشاهد ینتقل  مراحل زمن عد ذلك 

ة للغـة  النسـ ـذلك األمـر  قصـر،  طـول أو  ة العـین هـذه تسـتغرق قـدرا مـن الـزمن  الكل، وحر

ت ــم الصــورة، فــي إطارهــا الزمنــي، الخــاص بتعاقــب المعــاني علــى ذهــن الم ــة فهــي تأخــذ ح و

  3المتلقي، أین تقف المعاني على خ زمني مثلها مثل الصورة 

ر آنفا هـو مـا «   ـا ا وما ذ ، فهـي المنتجـة لكـل زوا ـة قصـو ـةعطـي للصـورة أهم ـل : لرؤ ف

اء، مــا: قابــل للتســنین يءشــ ــذا ألوانهــا وأحجامهــا ومــا یختفــيظهــر منهــا  تســنین األشــ ، و

اء ال تـدل مـن خـالل جواهرهـا وال مـن خـالل التجرـة، بـل  حـ بهـا؛ فاألشـ وامتداداتها في مـا 

                                                             
1-Sausan Sontag, on photography (New York : Farrar, Straus and Girous ,1977),p179. 

عــد : عـن نقـال اســة مـا  ـة، ترجمـةلینــدا هتشـون، س ــز دراسـات الوحــدة : لبنـان . 1: . حیــدر حـاج إســماعیل: الحداث مر

ة، بیروت،    .248ص.2009العر

ات الصورة اإلشهارة، اإلشهار و -2 ائ م راد، س ة، ص سعید بن  .33التمثالت الثقاف
 . 195ص.  2002المجلس األعلى للثقافة،.ال:  .قار والنص، العالمة والداللةینظر سیزا قاسم، ال -3
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ـــة  ـــة والرمز حائ عادهـــا اإل امـــل أ ـــدل  ســـتعین بهـــا (ت اء  لهـــا أشـــ الفـــأس والمنجـــل والهـــالل 

ع فتها، ولكن من حیث أ   .1» )ادها الرمزةاإلشهار في بناء داللته ال من حیث وظ

ــة جیــدة  الغــة غن ــة الجیــدة فهــي تلــك التــي تــوجز فــي ذاتهــا  ة للرســالة اللغو النســ ، وتطــرق و

لمــة واحــدة فــي ع الكبیــر  بدقـة، و شــرة، محدثــة التوســ ـة الكبــر لل غالــب الموضــوعات الحلم

ــارة أخــر تكــون معاییرهــا نفــس معــاییر الشــعر ع میــز الشــعر نفســه، و صــور : للصــور الــذ 

الكلمات ة،  وتالعب  ة، واستعارات، زخارف لفظ  2.الغ

ة عدیــــدة ومتنوعـــــة   غ أســــلو ســــمات وصــــ ــــه نجــــد أن الصــــور اإلشــــهارة تســــتعین  وعل

ـة والرمـز، واألسـطورة، والسـجع،  قـون، والمجـاز، والكنا ص، واأل ه، واالستعارة، والتشخ التشب

ــة، والجنــاس ــة، والتكــرار والتور ــاق، والمقابل شــجعها ال، والط قتحــام عــالم الرمــز والترمیــز ممــا 

ؤهلها ألن تقوم بوظائف وف شرو رمزة محددةا از، و   .مت

 
 

  

  

  

  

  

  

                                                             
ة،ص  -1 ات الصورة اإلشهارة، اإلشهار و التمثالت الثقاف ائ م راد، س   .34سعید بن

ا، ص -2 میولوج ، الس   . 536،537ینظر جمیل حمداو
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ا میولوجي: ثان ة للتحلیل الس ق   نماذج تطب

  ):1(تحلیل الملص اإلشهار رقم -1

 

  :وصف الرسالة: أوال

، یتجسد موضوع الصورة في تمثیل : موضوع الصورة -  إشهار لمنطقة الجنوب الجزائر

ةفي إ احة الصحراو ج للس   .طار الترو

ن أن  :العنوان -  م اشر ومحدد، إال أننا  صرة دون عنوان م ة ال جاءت هذه النسق

ة-المصممة لإلشهار الهیئة  اسم نعتبر اح الة س سي -و " ، في حد ذاته هو العنوان الرئ

احة في الجزائر نا الكبیر ، ألنه یبرز مسعى"الس ة بجنو احة الصحراو ا للس ج   .ترو

ة تنتمي إلى الصور اإلشهارة الثابتة، : نوع الصورة -  ارة عن صورة فوتوغراف هي ع

ةالتي یخضع فیه ر الفن ات التصو   .ا المصمم لتقن

ون صحفالصورة مل: المصدر -  ، امحترف اأو مصور  اتقطة من طرف شخص ما، قد 

موقع التواصل االوالصورة التي ب س(جتماعي ین أیدینا نشرت   المرسل أما المصدر) بوكفا
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سبوك تحت اسم  ة في الفا ة تملك صفحة تفاعل اح الة س احة في الجزائر" فهو و " الس

tourisme en Algérie »   « .  

ة -  ة تتخذ فیها : الزاو ة فوق ال من فوق على التقطت الصورة من زاو ة العین سب حر

  .ون موقع العین متجها نحو األسفلتحت أ 

ةءالقرا: اثان   .ة التعیین

ة  ـــة(تحمـــل هـــذه النســـق صـــرة اللغو ـــة تتســـم  )ال ـــي تمثلهـــا األول للقـــار وحـــدات  تعبیر ف

ــة الوحــدات المعبــرة یز و محدود ــة  ،ــالتر ل  إذ تتمــایز بــین دوال لغو ــة لتشــ و غیــر لغو

ة من الوحدات  صرا ونظاما لبن ة نظـام لغـو دال،  و المنسمعطى  ذا بن قـد تكـون جمة و

ات ما یلي   :فیها من معط

  :رصد العالمات

ـال الصـخرة      عـض الصـخور و الج عي لمـد شاسـع مـن الرمـال مـع  ـة  منظر طب بزاو

اإلضـــافة  عیــدة ونـــة مـــن علـــى الصــورة رســـالة لســـاأ لـــى إنوعـــا مـــا  ة م ة  17ن وحـــدة الســـن

ة رقم  ـاللون األمن سورة الفرقان  45تعبیرة لآل ض و تحتهـا موضوعة بـین قوسـین و  بـ

ة تضــم  ــة الســن ــة فــي بن اللغــة االنجلیز ــة نفســها  اشــرة ترجمــة لآل وحــدة معبــرة مــن  29م

  . سماءأفعال و أحروف و 

ــ رجــال ظهـر فــي الصــورة س علــى عمامتــه ال هیــدفــي حالــة سـیر واضــعا  اتارق ضــاء و یلــ ب

ثیب رملي منخفضأضا أ  سود، یتضح للقار األ سیر على    .نه 

ـارزن قـارن إلـىانقسـمت الصـورة    ة همـا اللـون الـذهبي ا ؛لـونین  میـز الرمـال بنسـ لـذ 

صـر ثـم اللـون األلـى نصـف اللـون الطـإتكاد تصل  و لـون أزرق الفـاتح اغي فـي النسـ ال

ة ، ثم اسو لنصف اآلقد أحتل االسماء و  ـاس خر من التعبیرة اللون د قلیل جدا تجسـد فـي ل
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اإلضــافة  عــض الظــالل علــى جانــبالرجــل و  ال زرق الــى األإالجبــل و الكثیــب  ــداكن قلــ ل

ة التي ح الخلف ةخاص    .ملت الرسالة اللغو

ة: ثالثا   .القراءة التضمین

قون  ه في هـذه الصـورة إن اإلحالة في حالة األ  بیـرس مـا أكـد ذلـك ، قائمة على التشا

ة بـین المــاثول و الموضـوع و قبــل  ومفـاد ذلـك أن تقــوم اإلحالـة علــى وجـود عناصـر مشــتر

قــوني و اللســاني ، و قــد انقســمت الصــورة إلــى نصــف أعلــى تضــمن الجانــب ذلــك بــین األ

ــــ) الروحــــي(المعنــــو  المــــاد الملمــــوس،  ثنائ ــــة و نصــــف أســــفل ُعنــــي  ة اســــتدعتها الغا

ـا  مـن هـذه  ة تتطلع إلى التغذ جمال اعا لحاجة ذات ش االشهارة إلعطاء السائح تكامال وإ

ة   . اإلرسال

ـة ـة المخاط سـة مـن ســورة  اآل ــة  ،الفرقـانبهـا الصــورة مقت ــك ..{ 45اآل ألـم تــر إلـى ر

ال ــه دلــ ، وهنــا تكــرم } ..یــف مــد الظــل ولــو شــاء لجعلــه ســاكنا ثــم جعلنــا الشــمس عل

ـة وموجـودات األرض، و مـا یهمنـا فـي  عـة الخال صـر والتـدبر فـي الطب أفعـال الت لإلنسان 

عد ا ة هو ال ذا الجوانب هذه اآل ة التي تـم استحضـارها لتـدل لرمز الذ تحمله و  الغ ال

ــا إلــى جنــب مــع التعبیــر  صــر جن ــذ نــتج عــن هــذا و  ،ال حــاء التعبیــر القــو ال منــه اإل

عا، و من أجل إعطاء مفهوم جدید للفضاء و الحیز و الفـراغ التوظ یف من أجل اإلقناع ط

ـة  التالي فما یتجسـد فـي هـذه اآل الذ نعتبره هنا الصحراء التي تعد رمزة في حد ذاتها، و

الغي و اإلعجاز وهي عوامل ساهمت في إعطـاء مفهـوم  ة والتدرج ال هو المحاججة القرآن

اح قـوم علیهـا الترمیـز عنـد آخر للصحراء والس ـاد التـي  ة وهـذا مـن بـین الم ة الصـحراو

عة غض النظر عن الترمیز من الطب   .الكثیرن، 

ـة ، وال یلمــح ظــالال ــان عاد ث ــة و  ــل  فالقـار ال ینظــر إلــى رمـال عاد ـالتي یلمحهــا 

اح أخـــذ مـــن هـــذه الصـــورة االشــهارة الســـ عـــة الصـــحراء یــوم،  انـــه  ة، اكتشـــافات عـــن طب

ة؛ إنه یتعد ذلك لیر صحراء من نـوع آخـر؛ إنـه یـر و  مناظرها وسحرها وتلوناتها الخال
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عــد أن یوغــل فــي تلــك الرســالة المرافقــة لهــا ومــا تحملــه مــن خیــو صــورة ال تــؤُ  ثیــرا إال   ُ ُزه

ستثیر عقله و من ثـم یدفعـه إلـى  ة جدا،  لیتضح له ذاك المظهر الرمز الذ  ة قو الغ

  .نبهارةالعجاب و اإل

ُ و شــرحه و جعـــل "مــّد هللا الظـــل" - ســطه وألقـــاه ـــه  أ  ال ، داال عل ـــه دلــ الشــمس عل

انهـا و منـه و  ث الهـا و  حیل على شساعة الصـحراء و شـهوق ج طا له المد في الظل  ضا

بیرة و ظالل وافرة صحراء  عرف للمتلقي     .اتساعها والمد في الصورة 

قـوني الغة القرآن طاقة تغذت منها ال صورة االشهارة في تعبیرتها رغم أن التعبیـر األ

حــول یــف  ــه فالمصــمم أدرك  ، وعل ــالعمی س  مــن منظــر مــألوف إلــى  الصــحراء فیهــا لــ

شـــجع علـــى زارتهـــا  ـــأن الصـــحراء التـــي  ـــوع آخـــر،  و        " مـــا ال عـــین رأت" منظـــر مـــن ن

عرفها  أنه و ظاللها غیر تلك التي  شمسها غیر تلك الشـمس " قول الناس في مدنهم، و 

مشي تحتها حـاول أن  ؛" التي  ة منسـقة حجاجـا و جمـاال أخـاذا،   عبر فـي دوال لسـان إنه 

ــة تبنــي معنــى  ــة رمز قــي عــن طرــ بنــاء وحــدات لغو ــة تحــاكي الظــل الحق یجعــل منهــا آل

ل محسوس فق إنها تتجسد في الواقع الیو  ش مي،  متفرد، ألن هذه الوحدات غیر موجودة 

ة معقدة تسمى  ة فیزائ ـة،  " تعاقب اللیل و النهار" في عمل الغـة المعنـى فـي اآل غیر أن 

احي  م إشــهار ســ فتــرض ینتقلــون مــن هنــا إلــى هنــاكتجعــل مــن متلقیهــا فــي تصــم ، إنــه 

ال  اصحراء أخر و ظالل و شمس عة الراسخة في مخیلته قـ عد وأجمل من الطب تسحر، أ

ضــا إلــى شــغف االرتمــاء فــي تلــك الفضــاءات التــي مازالــت مجهولــة إنمــا فقــ  ، و یدفعــه أ

ة و  بنتها له أنظمة تعبیرة حاء والمحاججة القو   .الغة المعنىتخضع إل

ة الرمــز الطـاغي لـدال مـن إقامتنـا للمعــادالت الرمزـة الو  ـة أو أفضـل ـن القــولغو أن   م

اتهـا فـي مفرد لیتهـا و فــي جزئ ـة تعبـر فـي  ا و ووحـداتها الكبـر و اتهـا اآل فـي مجازهــا الــدن

رتها، فال وجود لرمز واحد ولكن هناك نُ و  سـمح في تصو ظمة رمزة لبناء لغو قوامه أن 
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ـة  ال خاص إنهـا الصـور الذهن الت و برسم مخ فضاء أخر من التخ بر مخیلة المتلقي 

النا یوما   .الخالصة التي تدفع بنا إلى زارة أماكن لم تكن تخطر ب

ة عمومـا طـرح مسـألة األنظمـة و الرمـوز و تتشـبث  ائ م الت السـ ا ما تتجنـب التحلـ غال

ـــالمعنى  ســـمى  ـــدوال و تعطـــي لهـــا مـــدالیل متوهمـــة أنهـــا أسســـت لمـــا  معالجـــة األجـــزاء 

عــــاده  وناتــــه و أ ــــى و م ــــي دون أن  تطــــرح مســــألة أصــــل المعن ف الطــــاغي و التحلیــــل الك

ذا الترمیزة التي ی ة و  الغ   .زخر بها النص و الخطابال

ة  ةاوحدات الرمز   :لغو

  :أرعة مقاطع

 إلى رك                 ترألم   -1

                 الظل یف مد  -2

 ولو شاء لجعله ساكنا           -3

ال           الشمسثم جعل   -4 ه دل  عل

ه نجد ما   :یلي و عل

اشر  :عالمة عا الم ر للظل( من خالل طا   )ذ

  .یتحق من خالل الوجود الفعل للشيء وجود الظل في الصورة :التصدی

ة مـــا  :الحجـــة قضـــ ـــذ یـــدفع متلقـــي الرســـالة إلـــى االقتنـــاع  هـــي ذاك الفعـــل الـــذهني ال

  ).اإلعجاز(

قونیتــــِه و أســــلب احي بلغتــــه و أ ــــى جــــذب المتلقــــین یهــــدف اإلشــــهار الســــ ــــة إل ته التعبیر

ان الئقا جدا أن تبدو  اح لذا  لهم إلى س أ ألم تسمع بهـذه المنطقـة؟ ..) ألم تر( أ ب تحو

ــة ل و هــذا مــا یتالــم تكتشــفها و تزرهــا؟ إنهــا تؤســس لفضــو  ــه اإلشــهار، إنــه مداع أســس عل
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ـــــفضـــــولنا و دغدغـــــة ذواتنـــــا و م ونا الصـــــورة إلـــــى فهمهـــــا و تقبلهـــــا نفوســـــنا و تـــــدع ةخاط

  .االنصهار فیهاو 

قـوني موجـود فـي الصـورة و مقا ـل تبئیـر أ قة  ـة عند مطا ملـه مـن وحـدة لغو مـا  بلتـه 

ل تصــاعد حتـــى بنــاء الصـــورة  ــة جـــاءت علــى شـــ ـــة اللغو ــة الخطاب مرمــزة نجـــد أن البن

ة و فعـل التخیـل سـینطل مـن فعـل ـل مـا یهـم ) رأ( الذهن ـال  یل و اسـتثارة المخ أ تشـ

المس خیو إشراقة الشمس سافر ل حزم أ شخص حقیبته و    .هنا هو أن 

ــــي األطر  ــــه أو اســــتخال تكف حــــث عن ــــاء الرمــــز أو ال ــــي بن ــــة وحــــدها ف راج وحــــة البنیو

ــار التعارضــات فــي النصــوص أل ــس المع ا فعلــى ع ــدرك نســب لمــا هــو  التنــاظر ن ذلــك مُ

ــار ــة یتحــدد فــي المع ــار آخــر أكثــر أهم مع قــوني،  تزودنــا الصــورة   لغــو مــع مــا هــو أ

ــون بنــاء المعنــى مــزدوج، وهــو المعنــى ا التقــابلي ن أیــن  ــة نفســها،  وإ لــذ تفرضــه البنیو

ــه، حیــث أقــرّ  ــات اللغــة داخــل  دوسوســیر انــت ال تعمــل  ســه لثنائ ذلــك فــي معــرض تأس

ة ة الخطاب   . البن

صـــرة  ـــة قـــارة فـــي هـــذه المرســـلة ال ـــات لغو ـــن إذن اســـتخراج رمز ، الظـــل، اللیـــل( م

ـة) الشمس قون ـان(  : ونظمة مرموزات أ مـاذا تخاطـب ) الرمـال، الصـحراء، السـماء، الكث

ماذا تشوق المتلقي؟ ة االشهارة؟  اح   هذه الصورة الس

ضـا المصـممین إذ  ینة هـو ملهـم الشـعراء و أ یرمز اللیل إلى الطمأنینة و الهدوء و السـ

انا، لیل السمر والسهر عند السائح و لیل الصالة عند المتعبد و لیل  السفر اإلشهارین أح

واللیـل نسـلخ منـه ( فاللیـل فـي األصـل نهـار نسـبي ) ولو شـاء لجعلـه سـاكنا(عند المرتحل 

ة التي بین أیدینا لكنه غیر) النهار ور في اآل ا فهو الغیـر معلـن مذ ، إنه مستحضر ضمن

ــه  ة و یؤشــر عل احة الصــحراو الســ ــ فــي مخیلــة المعجبــین  ــه إنــه الرمــز الــذ یتحق عن

قــــوم المصــــممون استحضـــار لفظــــة الشــــ بیـــرة جــــدا منــــذ القـــدم  ــــة  ـــه فللیــــل رمز مس، وعل

ـــة  انـــت أفـــالم صـــور فن ـــة ســـواء  ـــة و اإلبداع محاكاتهـــا واستحضـــارها فـــي منجـــزاتهم الفن
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انا ثالثـة أرـاع الوقـت  ح یخصص لها أح ة على الر ة حتى الوقائع المسرح یل لوحات تش

  .ظالم

صرات  ضـا و فـي الظل واحد من المؤثرات في علم ال الحدیث و في صناعة األفـالم أ

صــرة أنهــا  ــة ال ــات الخطاب ــع منــتظم فــي األنســاق و البن رســم اللوحــات أنهــا تخضــع لتوز

س األمر مرهونا فقـ بتوزعـه أو انتشـاره أو وجـوده  مد الظل و ل رمزة أن ترد في القرآن 

ات التي تم  ذا التوقف عند الكم فـه و احتسابها فـي خلـ الـمن عدمه و  بداعـه، نص و تأل إ

حیـل علـى أمـاكن الراحـة فـي الصـحراء  للظالل رمزة التخیل و رمزـة العظمـة ومـد الظـل 

ة أ أن یثور عل م القبل قلب المفاه ة و س الصورة النمط ع المسلمات  ىأراد المصمم أن 

ونـة عــن الصــحراء فـي أذهــان المت ــد أن الظـل هنــا الراحــة و الم  لمــُد ا االسـترخاء ولقــین لیؤ

ســت ذاك الفضـــاء المتســـم  فیـــد ســعة االنتشـــار و لكثــرة أ یـــدل علــى أّن الصـــحراء ل ـا  هنـ

ـــر جـــدا مـــن الظـــالل  بی ـــه مـــد  ح الـــذ  فا بـــل إنهـــا الفضـــاء الفســـ ـــالحرارة الالذعـــة صـــ

ما نلحظه في الواحات مثال و المخصصة للر  ـان و رمـال احة  ث ن تخیـل صـحراء و  م ال 

  .ال ظالل

یف مّد الظل ألم تر إلى{ الرمز اللغو الذ یدعوا إلـى إعـادة  ،}..رك  دعوة تصرخ 

یـف  یـف نصـبت واألرض  ـال  لى الج التدبر في خلقه، ودعوة إلى التأمل في الصحراء وإ

یف رفعت احي للمتلقـي  .سطحت و إلى السماء  ورمزه الكیف هنا تفید إعمال العقل السـ

رة  .ار في المشاهدة و التأمل و التدبر فالق قراءة تصو ام  في للق ما  انا  فء أح غیر 

ـة  تقوم على استحضار محرضـات الكـون فتصـیر عالمـات و رمـوز تسـتند لوظـائف إرجاع

ة ائ م ـة السـ ست هـي نفسـها التـي تعنیهـا وهـي غا قـود  ل حـث فـي المرجـع الـذ  إلـى أن ت

ة رمزة ل   .بناء تأو
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الالشمس    :دل

ـ عـرف الظـللو لم تطلع الشـمس لمـا  حانه الشـمس آ ة للنـاس و قـد تـم وقـد جعـل هللا سـ

رها في القرآ ثیر مـن المواضـع ذ ضـا اسـمها الشـمس سـورة ونزلـتن في  مـا أقسـم بهـا  ،أ

ــك عـن أن الشــعراء القــدا ــم تنزلــه ناه محاســن  الشــمس و أفـي مح ثیـرا  وهــا لزممى تغنــوا 

ضمنوها أشعارهم و تخاطبهم و خیـر  ، إذشراقات و النوراإلشعاع و اإلل معاني الوهج و 

ه أ  مثال ما اب المدح و الغزل و تزخر    .الفخرعمالهم في 

ـــي  ح ف ـــ الصـــح ـــى الطر ـــائهین و بوصـــلتهم و بهـــا یهتـــدون إل و الشـــمس هـــي دلیـــل الت

مضـون إلیهـا  ـالنجوم إلـى سـبلهم حـین  ستدلون بها و  ما  ان المسافرون قد المتاهات فقد 

سطه و یزله  و الشمس دلیل على الظل ضه بل ی ق و یدل علـى فال یجعله هللا ساكنا أ 

ها لهذلك شروق الشمس ثم یجع   .أحجام  إلى حین زواله و غرو

حــائي ففــي  ــالترمیز اللغــو اإل ــة  ــة تخاطــب ملیئ تنشــأ فــي هــذه الرســالة االشــهارة عمل

ـه الكـرم  حانه نب ة یخاطب هللا سـ حـاء و المصـمم یخاطـب المت) ـألم تـر(اآل لقـي علـى اإل

قـدر  ـة ال تفیـد الماضـي  انها  هذه المخاط ث نفسه الم تر الصحراء و ظلها و شمسها و 

یف یتصرف فـي الظـل و الشـمس  عني أنظر إلى قدرة رك  ما تفید الحاضر و المستقبل 

مد الظل وهذه االستعارات و التشبیهات و المجازات إلى یزخر بها القرآن تمد النصوص  و

اب أنظر إلـى الصـحراء و الخ الغتها و السائح یتعرض للصورة من  قو  ات بترمیز  طا

عني اكتشف من جدید   .عني أِعدْ النظر 

قــون و تــؤازره فــي بنــاء معنــى و مقصــد معــین وال یتوقــف  ــن إذن للغــة أن تــدعم  األ م

الغـــة اللفـــ وقـــوة الحجـــة و تصـــاع عـــة البنـــاء اللغـــو وحـــده معـــزوال عـــن  د ذلـــك عنـــد طب

تفي التعبیر وحده لیوصل معنـى  صفة عامة ، إذ  ة في النص و سطح الخطاب  حائ اإل

فهـم إشـهارا  رقياالتمحدد فصورة  فیـل بجعـل المتلقـي  ـان و منظـر الصـحراء  عـض الكث و

ـــأثیر و هـــذا مســـعى  ـــادة الت ـــى ز ـــادر عل ـــف الرمـــز اللغـــو ق ة لكـــن توظی احة صـــحراو لســـ
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ــاء الخطــاب اإلشــهار  ضــا  ضــرور فــي ین اء و قــادر أ علــى رفــع منســوب الترمیــز لألشــ

ضـا و  مهـا و فهمهـا و قـادر أ ة التي یتفـ العـرف علـى تعظ ع الموضوعات والوحدات الطب

غـــة ـــه فتصـــیر بل مـــا تحو الغـــة الصـــورة  یلها  علـــى صـــناعة  فـــي مبناهـــا و معناهـــا و تشـــ

تها و لغتها ووحـداتها الكبـر و الصـغر و هـذا مـا جعـل و  قونیّ ثیـرا  ومـون أجـاك أ فصـل 

بر  ة صغر و أخر  ائ م   . بین س

عـة عامــة و مجـردة فـي المفهــوم خاصــة أ  رسـيالبی ینحـدر الرمـز فـي مفهومــه مـن طب

ع نسـقي منـتظم مـن إلـى حـدث أو  ـة ذات طـا وحـدة لغو سـتند  ة فهـو ال  ة الثالثان من مرت

تفي  ي یتمثل و یوجد بل  س  ات أو أحاس الضـرورة القـانون العـام و  إلى اإلشارة إلـىنوع

ه و اإلسقا ، تتجاوز الرمزة هنـا حـدود  ه فالعالقة القائمة ال ترتكز فق على التشا و عل

ســ ال عــد قانونــا التجــاور اللغــو لمــا هــو فــي الواقــع لتصــل إلــى  عــرف االجتمــاعي الــذ 

الغة الرمز و اتساع دائرة فهمهو    .قاعدة وهو النظام الذ حدد 

ــل الكلمــات رمــوز فــنحن و الجمــل و الكتــب و  ف ــة تشــتغل  ــة العرف ــل العالمــات اللغو

لمـة شـمس أو ظـل ال ننطـ فـي الواقـع إال نسـخة وتجسـیدا لهـذه الكلمـة  حین نتحدث عن 

ة من صناعتنا مستمدة من قانون عام، ف القائم على ترمیزات ون والرؤ الشمس والظل والس

صار ونظـر وتعقـل وت ـه رمزـة و ما یندرج معها من إ صـر تـدعوا إل یـر  ـر یؤسـس لتف ف

ل عام ش ة    .صارخة لمضمون و تفسیر اآل

ــة للقــرآن خاصــة اإلشــارة إلــى ــد الحــدیث عــن الكثافــة الترمیز نظرــة  مــن المهــم جــدا عن

ة  میوز أو السیرورة المؤد ـة اسـیرورة إلى إنتـاج المعنـى إنهـا الس لتشـمل ال  تسـعتال متناه

ــــل و المعنــــ ــــة التأو عــــة ى المفتــــوح، نهائ ــــة فالعــــالم و الطب عالمــــات واقع شــــتغالن إال  ال 

حمـل نمطـا آخـر مـن متخیلة و منه سلسلة من األنساق و و  مـه  ل نم فـي داخلـه أ تنظ

طها مـن الصـورة  القار إلـى رسـم المعـاني التـي اسـتن مـن ثـم فـإن النظـر و اإلحاالت تأخذ 

فعل رمز ال ینتهي هو م میوز اللغو  ة اللغةإلى الس    .ساهمة في نظر
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ل نصـــوص  ـــي شـــ م اإلبـــداع اإلنســـاني المصـــقول ف الرمـــز ذو دور هـــام جـــدا فـــي تنظـــ

ـــة  تفـــي فقـــ  بتحدیـــد التنـــاظرات اللغو ضـــا ال  ـــة،  و الرمـــز أ عـــاد رمز ـــات ذات أ وخطا

ــة  ــال و التجر ــذاكرة و المخ ضــا علــى تســرب ال ســاعد أ ــة بــل  للوحــدات مــن منظــور بنیو

ة إلى لیها اإلنسان   .اللغة منها وإ

ة رقم   ):1(خالصة تحلیل الصورة اإلشهار

ســـتنتج مـــن تحلیـــل هـــ     ـــة عنـــد العـــرب وأخیـــرا مـــا  ؛ هـــو أن الرمز ذا الملصـــ اإلشـــهار

ح  م اإلشــهار عنـد العــرب صــح ثیــرا عنـد المصــممین الغــریین، وذلـك أن التصــم تختلـف 

ــة والسوســیو ــة مســتوحاة مــن عــالم  أنــه مــن البیئــة الثقاف ــة، إال أنهــا رمز ــة واألیدیولوج ثقاف

االتـه للعـالم األسـمى واآلخـرون المیتافیزقا، أین  ، )الجنـة(اإلنسان المسلم دائما یتدبر بخ

صــــر  ــــه القــــرآن الكـــرم، الــــداعي دائمــــا للت عــــة توج ــــة مســــتوحاة مـــن طب ــــة تدبر وهـــي رمز

حان عــة واستكشــاف المجهــول، لمعرفــة عظمــة هللا ســ ع خلقــه مــن طب ه وتعــالى، والتمتــع ببــد

ة على غرار المصمم الغرـي الـذ ینشـد األسـطور قر وغیرها، غناء وصحار شاسعة، و 

ة وعالم الموجودات   .والتطلع عند حد الماد
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  :)2(حلیل الملص اإلشهار رقمت -2

  
  .وصف الرسالة: أوال

  :نوع الصورة -

ـة الثابتـة والتـي تعتمـد علـى الجانـب     صرة إلى فن الصـور الفوتوغراف تنتمي هذه المرسلة ال

  َ ــذ ، ال صــر المصــورون الفوتوغرافیــون فــي أخــذها  عمــدُ التقنــي أ تجســید وتمثیــل الواقــع ال

عــــد  ال حفــــل  ــــات أن  ح لهــــذا الــــنم مــــن الخطا ة خاصــــة، تتــــ ــــة ولمســــة أســــلو ـــة إبداع برؤ

ة، وا الترمیـز  اح ج ألمـاكن ومــدن ســ ــالترو ـالمعنى، خاصــة فــي مجـال مولــع  لــداللي الزاخــر 

ـــة، والتـــي تنشـــد الهیئـــة  ـــة الصـــورة الفوتوغراف ـــة و جمال بیـــر منهـــا علـــى واقع تعتمـــد فـــي جـــزء 

ج لمنا ـــرو ـــف والت م خـــدماتها، والتعر ـــد ـــى اإلشـــهار مـــن وراءهـــا لتق ة القائمـــة عل اح طقهـــا الســـ

  .الواسعة والمختلفة

  :عنوانال -

ــن أن نعتبـر     م سـت للصـورة عنــوان محـدد، إال أننـا  الهیئــة المصـممة لإلشـهار، فــي  اسـمل

سي  احة في الجزائر"حد ذاته هو العنوان الرئ ختصر"الس أهم مـا أرادت الهیئـة  ، ألنه یبرز و

أنهــا ــة العرقــة واألصــیلة، و احي للمــدن الجزائر ج الســ مــه أال وهــو التــرو ة تقد اح " تقــول الســ

  ."زائرنا أصیلة و عرقة فتعال زرهاج

  :المصدر -
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ون صحفي أو مصور محترف، والصورة التي  الصورة ملتقطة من طرف شخص ما، قد 

موقـــع التواصـــل  ســـ( االجتمـــاعيبــین أیـــدینا نشـــرت  الـــة ) بوكفا أمـــا المصـــدر المرســـل فهـــو و

سبوك تحت اسم  ة في الفا ة تملك صفحة تفاعل اح احة " س  tourisme » "فـي الجزائـرالسـ

en Algérie    «   

 :موضوع الصورة -

ــارة مــدن الجزائــر الصــورة  ــة، مجســدة فــي الــدعوة لز ة تراث اح م لمواقــع ســ ــارة عــن تقــد ع

ة  ق قونة حق عدون رمز أ ار السن الذین  قة والمأهولة، والتي یتواجد بها  أزقتها الض العرقة 

ل بهاأللفة هذه األماكن،    .بتواجدهم الطو

ــة  للــزوجین الشــیخین  شــمل التأثیــث فــي الصــورة توزعــا   ز ل صــورة مر ــا علــى شــ قون أ

ــة  ة بلغــة محل مــا شــمل رســالة ألســن ــه،  قطنــان  ، للحــي الــذ  ان وســ الشــارع الضــی مشــ

  ..."العشرة عندها ناسها"جزائرة  

ة -   : الزاو

ــة الوســ القــد وقــع    ــار المصــور للزاو لمــ اللتقــاخت اشــرة، ذلــك أنــه  انــت الصــورة م ا 

انـــت أكثــر  ــة،  علـــى مســاحة الملصــقة اإلشـــهارة، حیــث توســطت صـــورة  حتــواءااللقطــة قر

ة عرقـــة، فـــي مســـاحة معتبـــرة مـــة، وأرضـــ ـــات قد ـــت لحامـــل الصـــورة  الشـــیخین، وســـ بنا أثث

ة   .الفوتوغراف

  :األلوان -

عــة بیئــة العمــران الجزائــر الســاحلي، مــرورا إلــى الصــورة مــزج بــ ین عــدة ألــوان تمثــل طب

ـــة، األلـــوان المجســـدة فـــي إشـــارة الرمـــز ا ة الوطن اح ض واألخضـــر (لمعـــرف للهیئـــة الســـ األبـــ

ـــه)واألحمـــر غ  ـــذ تصـــط ـــونین األزرق ال ـــة،  ، مـــرورا للحضـــور الطـــاغي لل ـــات المعمار البنا

ة في  الرسالة األلسن اس الشیخ وخ الكتا تنف ل ض الذ    .ةواألب
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ــارة  یل الع ــال إلــى افتشــ الخ انــا  اق معــاني تصــل أح مــنح الســ ــة  ســتخدام الــدالالت اللون

ــال إلــى التحلیــ فــي أجــواء  الخ انــا  اق معــاني تصــل أح مــنح الســ ــة  التحلیــ فلــدالالت اللون

ة  ةلون   قد ال تحدها لغة مرئ

ا   .المستو التعییني: ثان

ــدال والمــدلول مــن عالقــة، تفضــي إ قــوم بــین ال ــن أن  م ن تصــید العالمــة مــن خــالل مــا 

عــة العالقــة ا مهــا هــذا القــار مــع مدینتــهلقــراءة تســتند إلــى طب ق فــنحن إذن نتحــدث عــن ، لتــي 

اقيل صورة المدینة العرقة الحاضنة المستو التعییني  للصورة، من خال ونات الصـورة،  ل م

،ان فــي الســیر، والمرتــدا، المترافقــ" المــرأة والرجــل" ن، الشــیخامــا فیهــا تواجــد  ــاس تقلیــد  ن لل

ة،  ة الثقاف ض  إلى فضأدفاعا عن الملك روز اللـون األبـ ذلك وضوح لون المدینة الزرقاء، و

ــة معبــرة،  ة واجتماع ــك الصــورة مــن خاللهــا حالــة نفســ الممثــل بــرداء الشــیخ،  التــي تفــرض عل

ــالبن العـــرض ا ض و ــاللون األبـــ اح، أســفل الصـــورة  ــة للســـ ـــارة المخاط توســ الع لمتبـــوع و

عة   .النقا الثالث المتتا

  .التضمیني المستو : ثالثا

ة - صر   :الرسالة ال

شید هذه المرة نالح في صورة المدینة    ، بناءات رمزة قبل أن تكون بناءات معمارة، 

عـــد هــذا وذاك مبتـــدأ خبـــره  ـــا وأصــول، والمدینـــة  أنســجتها الرمزـــة عالمـــات لهــا تـــارخ وجغراف

ــن ولــوج هـــذا م ـــة، وال  ـــة وتارخــا وأوضــاعا اجتماع العــالم إال مــن خـــالل  النــاس، ثقافــة وهو

ان اد للع عد ذلك األنساق الكامنة العین التي تر ما هو    .لتخترق 

ة  - ائ م   :الشارعس

تـوب، ولكـن  حین نر صورة المدینـة تمـر بـداخلنا الكلمـات والتراكیـب، التـي تتجـاوز الم

لمــات وتراكیــب مــن نــوع آخــر،  ــةنحــن أمــام  ــة و رمــوز اجتماع هــذه المــرة  تراكیــب ثقاف

ــة  قة وحر مستخلصــة مــن ســیرورة التــارخ وســیرته، تصــنع مــن لغــة الشــوارع وأزقتهــا الضــ
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ـابهم،  ةنـزمالناس بذهابهم و إ ـا ولوحـة مشـهد سـت  ،ا اجتماع امـالمدینـة ل لمجسـمات  ر

قدر مامادة ةهي مجسمات  ،    .انتخاطبنا رمزا، ونخاطبها انتمائ  لنصوص اجتماع

ارة عن أنهـج   مات لمساحات وفضاءات، تعد ع ضا تنسج وتطرز تقس إذن فللمدینة لغة أ

اء ودهـالیز وأرصـفة منعدمـة تمامـا؛ ولكـل منهـا دالالت تحاكیهـا، فداللـة األرصـفة  وشوارع وأح

ـة، الناجمـة مـن  ـارة عـن وجـوه منف ة تكاد تغیب أو تنعـدم وهـي بـذلك ع اء الشعب مثال في األح

ــــد والفصــــل عــــن الجیــــران، ولكونهــــا مجــــاال شــــدة اإلحســــاس ــــات  الضــــی والتقیی إلنتــــاج عالق

ـة، أیـن نجـد للرصـیف طقوسـه  ـاء الراق حـرص فـي األح ة عابرة، علـى غـرار تواجـدها  اجتماع

غیــب الرصــیف، لیتحــول إلــى مجــال ة واكتظاظــا  ــاء شــعب طه، ففــي أكثــر األح ــ(وضــوا ) طر

الي ل( مش الصورةممنمنم وشدید التنوع، مثل) مش   . ا نلحظه  لدینا 

ــار لدرجــة التمــدن، وهــو فــي نفــس إن     ــاب الرصــیف أو حضــوره هــو مع ا غ میولوج ســ

انة قواعـــد  ـــة، بـــین التـــي تنشـــد صـــ الوقـــت تعبیـــرا عـــن مضـــارة ومنافســـة بـــین القـــو االجتماع

ة العامة(التضامن الجماعي قة الشعب ة وا)الط ة ، وآخرن ینشدون درجة العزلة االجتماع لنفسـ

صوت عال اء( ألفراد یتحدثون عن أنفسهم  قة األغن   .)ط

قة والمتعـددة داللـة رمزـة مقصـودة مـن  یزخر بناء ة المتداخلة، وأزقتها الضـ اء الشعب األح

ان المـــأهولین، ففـــي تـــراكم  اتهـــاطــرف الســـ لـــروح الجـــوار والتضـــامن  حـــب ،وضــی أزقتهـــا بنا

ـــ واالجتمـــاع م ال دین اإلســـالمي الحنیـــف، الموصـــي واأللفـــة بـــین أهلهـــا؛ والمســـتوحاة مـــن تعـــال

م مــداخل ومتاهــات  خــاءاإل ــنهم وتبجیــل عالقــة الجــوار، أضــف أن لهــذا التصــم مــا بی وألفــة ف

احة السوق ومحالت المدینة ه إلى  الزائر الغرب لمخارج عادة ما تنتهي  أین یجتمع  ،تحیل 

عــد  عـــا  المنطقــة المأهولـــة، ط ج النشـــا التجـــار  اح، قصـــدا لتــرو اعــة والســـ ـــالال هـــؤالء  إق

عرفون المدینة إلى  اح الذین ال  يالس جي ذ   .هذه السوق، وهو أسلوب ترو

قة التي  قف عند التفاصیل الدق ارا  ، إخ ل شبر ماد من المدینة عن عنف رمز یخبرنا 

تها إال في هذه المساحات المفتو قد ال نعثر علی ثفة المعنىها في براءتها وعفو   .  حة والم
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اس ة الل ائ م ـه وانتماءاتـه  :س عـرف مـن خاللهـا ثقافـة مرتد س دالالت مختلفـة،  حمل الملـ

ــة التــي  ــة، فالجال ق ــة والط ر ــة  هیرتــدیها الشــیخ  والحجــاب الــذ تضــعالف العجــوز، لهــو دالل

ــة  ــة مغر ــة عر ــة دین ةعلــى مرجع رتــاح لهــا الفــرد الجزائــر إســالم ، یتعــرف علیهــا الرائــي و

رة التجوال وا طمئن إلى أن ف ه ال ضرر منهاالذ ینتمي لهذا البلد، و احة الموجهة إل   .لس

ة توظیف فئة الشیوخ ائ م   :س

الصــورة، هــي الداللــة األنســب لمقــام تجســید األصــالة والعراقــة،  ــار فئــة الشــیوخ  وداللــة اخت

حة  م، الـذ تؤخـذ منـه النصـ ـ حیث أن الجد والجدة، هما رمزا الوقار واالحترام، والناصح الح

ــة والخبــرة الكبیــرتین، التــي تســتح التبنــي دون أدنــى مجهــود،  ــم التجر ح ــة أو شــك،  دون ر

ــار هــذا النــوع مــن الفئــات العمرــة، التــي تخــدم وهــو مــا  حــاول المرســل إســقاطه مــن خــالل اخت

ــال علــى زــارة هــذا الطــراز  س؛ أال وهــو اســتقطاب الــزوار و اإلق رســالة اإلشــهار، وهــدفها الــرئ

فعـــل  أزقتهـــا والتجـــوال بـــین أســـوارها، مثلمـــا  مـــن المـــدن العرقـــة،  دون الشـــك فـــي االســـتمتاع 

ق ما یبدو علیهم آثار االشیخان اللذان  اسهم األصـیلطنان بها منذ عقود  بر سنهم ول  لزمن 

ن م م بهذا اإلشهار تجسدت في ما و شف عن وجود ثالث ق   :یلي أن ن

ة ض مة التعو م العرقـة  :الق ـة المشـاعر ونقـل القـ والتي سعت الصورة من خاللها لمخاط

ه التأثیر ن أن یتم  م الجانب الثقافي والعاطفي، الذ  ما یتعل    .للمشاهد، خاصة ف

ـة     مـة ذات ـة الــذ أضـفاه المصـور علـى صـورته، مـن خــالل  :ق وتتجسـد فـي عنصـر الذات

زــة ال ــة المر الالتقاطــه للصــورة مــن الزاو یــز علــى صــورة الشــیخین  ة مقابلــة؛ أال وهــو التر نســ

ـذلك و ، للمتلقي وما تحمله من معاني ـة أثنـاء إنتـاج اإلشـهار،  ان المرسل قد أضفى الذات ذا  إ

قةالتفسیر المتلقي من خالل  الحدس، من خالل معرفة سا ضفي تصوره الذاتي المترجم    .س

الصـورة حسـب  ا الـنص  ان ارت ذا  ـاوإ ـاد ومتـواتر، فوجـود رثروالن  ـا اعت ، هـو ارت

ــة المعـــان ، ألن الصـــورة تمتـــاز بتعدد ـــل الصــور ضـــرور ة، فـــي  ي فـــي حالـــة الرســالة اللســـان

اب النص المراف لها حـر المعـاني، لـذلك فالرسـالة غ ح في  س ، األمر الذ سیجعل المتلقي 
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ة التــي بـــین أیــدینا توجـــه القــار إلـــى مــدلوالت الصــورة، و  نفـــس الوقــت بـــدور  تقـــوم فــياأللســن

غ لهـا   الجانب اللغو ومن ، التفسیر والشرح فالظاهرة اإلشـهارة هنـا تقـوم علـى عناصـر وصـ

ات اإلشهار المحلي، الذ یخاط   .ب شرحة واسعة من الشعب الجزائر من خصوص

اشــرة،  حة، التــي تبـدو لــه لغـة غیــر م ــة عـن اللغــة الفصـ فضــل لغـة عام حیـث هنــاك مـن 

ا  حثا عـن نـوع مـن الجنـاس وهرو صرف النظر عن سالمة قواعدها،  من الثقل على اللسان، 

سهل ترسخها، وت قاع قد   ".العشرة عندها ناسها"سیر حفظها ون فیها للجملة إ

ةوتلعب اللغة هنا في هذا اإلشهار  فة المناو م(وظ خاصة أن الصورة اإلشـهارة ، )التدع

قونة ذات تطاب واق ارة عن أ ة ع ة مسـؤول حیـث یلقـى علـى عـات الرسـالة األلسـن بیـر،  عـي 

بیر ل  ش ح والتفسیر لسد فراغ الترمیز المرئي الذ لم تستوفه الصورة     .التوض

ـال صـر  ور ال ننا استنطاق من اللغة والـد م مـن النسـ الثقـافي المجسـد فـي التـراث  و 

س ومعمـار ، وتــراث المــاد مجســ د ا فـي الحفــا علــى هــذا المــوروث الثقـافي المــاد مــن ملــ

ة، أما النس االجتماعي فقد تجسد في  عزز أواصر الترا المح ل ما  الدیني واألخالقي ، و

ـه، والنسـ األیـدیولوجي مجسـدا فـي دوافـع واتجاهـات وآراء  الوفاء  لألرض والوطن والحنـین إل

بــدو ــة، و ــة والدین ــار  المرســل نحــو المحافظــة علــى األصــالة التارخ ــا مــن خــالل اخت ذلــك جل

ال ومن اتجاهات متع ض تأو طاقات تعبیرة تف   .ددةمثل هذه الصورة المشحونة 

عمـل اللـون فعلـه فــي    ، عـث الكلمـات علـى االنفعـال والتفاعـل مـع الـنص اإلشـهار مـا ت و

ـة، فإ ـة والجمال مـه السوسـیو ثقاف عبـر عـن مشـاعره وأهدافـه و ق ان المصمم  ذا  نـه الصورة؛ وإ

واللون ال یـؤثر فـي قـدرة اإلنسـان علـى ، أو اللون والضوء والتفاعل بینهمایتم عن طر الخ 

ــام  ــة، وفــي األح ــؤثر فــي الخبــرات الجمال س، و غیــر المــزاج واألحاســ ، بــل إنــه  التمییــز فقــ

عـــد آخـــرالتفصـــ فـــوق أ  ـــاد  ل  شـــ ة  ـــه ، یل فـــال وجـــود لنظـــام عـــالمي ثابـــت لتفضـــیل وعل

ـون مبهجـا أو غیـراأللوان،  التالي فأ لون قـد  ، و مـبهج بوجـه  ومرد ذلك إلى الذوق الفرد

  .عام
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عث على ألاف  ة في اإلشهار،  ت اد احوان ال زة، مجساالرت اردة مر دة فـي ، فهناك ألوان 

ض؛  لــون رداء  ــة"اللــون األبــ عاكســة للضــوء  إشــعاعاتالشــیخ الناصــعة التــي تبــد  "  جال

ض فـي الصـورة   ینة، والصفاء والراحة، فمساحات قلیلة مـن اللـون األبـ ة للطمأنینة والس الموح

ـان هـذا  تجعل أقو األلـوان تألقـا تبـدو أقـل سـطوعا، فهـو ال ـه مهمـا  ـأ لـون إلـى جان یتـأثر 

عــد  ســبب نشــاطه اإلشــعاعي فهــو  التأكیــد  ، لــذلك تــمو للســالم رمــزا للتفــاؤل وللخیــراللــون، و

ــد التحلیــل، و اإلشــهارات الســ ة لهــذا اإلشــهار قی ن الرســالة األلســن ــاره فــي تلــو ة علــى اخت اح

أما اللون األزرق المجسد في لون البناءات والدال على،  إضافة لأللوان المتدرجة نحو ، عامة

ان رودة الم قة، داللة عن الظل و   .القتامة، الظاهرة بین أزقة الشوارع الض

قواعـدها ونحوهـا وصـرفها، ی     جیز الخطاب اإلشهار عادة ماال تجیـزه اللغـة، فیتالعـب 

لیخل نحوه الخاص، ومن قواعده الخروج عـن القواعـد الصـارمة فـي النحـو والمتواضـع علیهـا، 

اق ال ینتهـي  اغتـة، وغیـر المتوقـع والعـابر، سـ ـة، ألن عقیدتـه الم لیردها اإلشهار مرنة ومتحر

م في السلوك االد االنمن أجل ش اه والتح احي، إلـى الحـد الـذ ت الي على زـارة الموقـع السـ ق

ـي بلغتهـا الخاصــة  طانهـا وأرصـفتها التـي تح ـة أزقتهـا وح ـن معـه أن تتحـول سـرحا لمخاط م

مــة اإلقناعف. للصــورة فــي الخطــاب االشــهار ال تتحقــ نجاعتهــا إال مــن خــالل النســ  ــة الق

ة ال ، فأنظمة الحر ة الدالةلغو اس، ال تكتسب صفة البن ، إال إذا مرت عبر محطـة اللغـة والل

  .وتسمي مدلوالتهاالتي تقطع دوالها 

، وتعینـــه، وتصـــفه،  ـــة هـــي التـــي تســـم الـــنص اإلشـــهار وعلــى أ حـــال، فالرســـالة اللغو

ــة، وهــي التــي تحقــ لإلشــهار اتســاقه وانســجامه  ــده، وتعلــن مشــروعیته القرائ وتثبتــه، وتؤ

بهاموتشاكله ل غموض وإ   .، وتزل عنه 

ه، و ذلك     ا،ئستقراافعلى القار استنطاق الرسالة الموجهة إل صرا ولسان ا (ها  اسـتبدال

ا یب ا ) " وتر ا و عمود  استدعاءون  فالتحلیل استبدالي -التحلیل آنفامثلما تم  – ، “أفق

ــــة، أمــــا  ة الرمز عادهــــا النســـق ـــة، مــــع استحضـــار أ مفـــردات مشــــابهة خـــارج الرســــالة اللغو



  الــــفصــــــل التــــطـــبیــــقــــــــي التحلیلي   

 
81 

قـراءة التـرا  انت  ة ف یب ـار وحـدات لغـة اإلشـهار المـ واالنسـجامالتر ؤثرة،  ولعـل فـي اخت

ح  ــــاحثون المعاصــــرون لدراســــة المتلقـــي الیــــوم أصــــ ـــة التــــي یولیهــــا ال یــــدرك مقــــدار األهم

ن والرسائل  ادیناالعناو ة المشفرة في شتى الم   .للغو

ـــنص      ـــى أغـــوار ال ـــل للولـــوج إل ـــه  المحل ـــاح أساســـي، یتســـلح  ـــة إذن مفت فالرســـالة اللغو

قة،  قحامالعم ة وإ غ ة،  ة االتصال التالي  المتلقي في العمل لها، و ع تاستنطاقها و تأو سـتط

ــك ــه، وذلــك عبــر  لغــة اإلشــهار أن تقــوم بتف ی یب الهــدم و البنــاء أســلالــنص مــن أجــل تر

ة و ل اته الدالل   .الرمزةبن

ةخالصة التحل    میولوجي للصورة اإلشهار   : یل الس

ـة فــي هــذا النـوع مــن اإلشــهارات  - فــة االحتــواء" لقـد مارســت الرســالة اللغو لمــدلول "  وظ

ـل فـة الـنص اإلشــهار  مــا أدت وظ ة،  ، خاصـة وأنهــا تحیـل علــى نـص خــارجي تناصــ

ارة عن مثل    .شعبي متداولع

ونهــا - وحــدة : حمــل هــذا النــوع مــن اإلشــهارات تجســید لــثالث وحــدات تمثلــت األولــى 

ة ةو) النســ الثقــافي، والنســ االجتمــاعي، والــدیني واإلیــدیولوجي( عضــو    وحــدة موضــوع

ـــة بـــین المشـــهر والمتلقـــي ( ـــادالت خدمات ة ووحـــدة) تحقیـــ م احة ( الشـــعور م الســـ تـــدع

ة وتمجید  ةالداخل   .)الوحدة الوطن
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  ) :3(تحلیل الملص اإلشهار رقم -3

  

  .الرسالة وصف :أوال

صرة إلى فن الصو تنتمي ه :نوع الصورة -  ة الثابتة والتي  رذه المرسلة ال الفوتوغراف

صر    .تعتمد على الجانب التقني في تجسید وتمثیل الواقع ال

ة: العنــوان - ــرة  جــاءت هــذه النســق اشــر ومحــدد، ولكنــه یبــدو مــن خــالل ف دون عنــوان م

ل، على أنه  احة في لبنان"اإلشهار  ة "الس احة اللبنان ا للس ج   .، ألنه یبرز هدفا ترو

  :الموضوع الرسالة -

م لمواقـــع ـــارة عـــن تقـــد ة ال ســـاحات لبنـــان ع اح ـــالزوارســـ ـــه ، المأهولـــة  وهـــو مـــا تبـــدو عل

ة ال ارة اللغو از، السهذا البلد مجسدة في الدعوة لزارة الصورة، والع امت احة " احي  لبنان الس

مة "فراشة السالم" ارز في الصورة لتجسید هذه الق ض ال اللون األب   .وقد جاءت 

ة  :المصدر -  Lebanonen  WWW.Tourism  على موقع اإلنترنتش

این  :األلوان - انت مجسدة في اللونین األصفر والبرتقالي، لم تت األلوان في الصورة، بل 

  .ب فقو لونا أضواء اللیل والغر 
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ــة - ــز : الزاو اشــرة فــي مر ــة، تضــع عــین المتلقــي م ــة عاد التقطــت هــذه الصــورة مــن زاو

اشر للموضوع المعروض   .صر م

  .الرسالة التعیینیة: ثانیا

ــة صــدد رصــد  افــي الرســالة اإلشــهارة، علــى الوصــف،  نظــر  ترتكــز القــراءة التعیین ألننــا 

الملصــ اإلشــهار الع واســتنطاق الــدالئل  لالســتطالع، وذلــك فــي محاولــة منــا المــات الكامنــة 

فهــــا  ارهــــا وتوظ حثنـــا –الكامنـــة وراء اخت ، ونحــــن مــــن خــــالل هــــذه الصــــورة -وهــــو موضــــوع 

ال، وســ أضــواء و مشــهدا فاإلشــهارة نالحــ  ــالمتجولین لــ ــة، تــزدحم  ــا لســاحة عموم توغراف

ــة  ــةســاطعة وحر ــزة أ دءو ة، فهــي متمر مــا یخــص الرســالة األلســن مــین الصــورة، ، أمــا ف علــى 

ض ساطع   .بلون أب

ة: ثالثا   .الرسالة التضمین

اليیو  العال لد ضوء النهار من الل ننا أن نفسر جیدا سبب تعل اإلشهار المرمز  م قـات و

غــذ ســیرورته ــات " الصــراعي االنبثــاق"عــن صــور  المعقــدة، فمیولــه لتلــك العالقــات  بــین ثنائ

نفصـل ...)ار، الصیف والشتاء، السلم والحـرباللیل والنه(، ـره و ،  فالنهـار یولـد مـن اللیـل فین

الطرقة التي تولد  اة من الموت وتنفصل عنهعنه،    .فیها الح

ننــا أن  م ــةفــي هــذه الحالــة  یب م علــى الصــور التر   Syntaxiqueنفهــم ســبب إضــافة القــ

منـــــة  ـــــب اله ـــــرض قل فت ـــــداللي داخـــــل صـــــنف اإلشـــــهار مـــــثال  ـــــب المضـــــمون ال خاصـــــة، فقل

Dominance  ســـت الطـــور األول ، أ التـــالي فـــإن هـــذه الصـــورة ل ، و قلـــب عالقـــة مـــن القـــو

ه المشاهد من نم  ـة ت" معرفي"حدث یدر وحـدة دالل ـة مسـتقلة ؛ إنهـا عـزل الموضـوع  یب ر

 .)اللیل، السالم(راعي بین حدثین الص التوتر و االنتقال

ـة لإلشـهار، تحیلنـا إلـى قـراءة هـذه الظـاهرة مـن منظـور  خلف وقراءة  استخدام داللة اللیـل، 

عه مــن  ــانوا یــرون فــي اللیــل داللــة عــن الظلمــة، ومــا تشــ علمــاء اللغــة، وأقــوال العــرب؛ حیــث 

ة واالضطراب والشك والحذر والشدة والسـتر، وأن اللیـل الخوف والره صـفته ظـاهرة  -ظالل 



  الــــفصــــــل التــــطـــبیــــقــــــــي التحلیلي   

 
84 

ــة ع ن -طب ــة والتغیــر،  وإ حمــل فــي جــوهره معنــى الحر عــة الصــامتة، فإنــه  صــنف مــن الطب

اتا مطلقا، ولكنها تغیـرا مسـتمرا،  ست ث عة حولنا ل اة، فالطب وهـذا الفناء والتحول، والموت والح

اة   .التغیر دلیل النماء والح

ن إدراكلذلك و  م اللیل(الضدین  عالقة ال  ال الحقـا ، وس الصـنف ذاتـه إ)عالقة السالم 

ــة، یجـــب علـــى ذات  ة إدراك ــة، لـــذلك فـــإن هــذه القـــدرة حســـ ق ـــة حق فـــاءة ذات معرف فضــل  و

رتســم فیهــا  ــالتغیر و اء  ــدأ فیهــا األشــ اللحظــة التــي تب الحــس أن تكــون قــادرة علــى اإلحســاس 

ة الحدث الساب أ تارخ لبنان ا   .لسلميالحدث المنتظر على خلف

التالي فالسمة  ة النو ـة، تبـین لنـا أن اتجة عن طرق الوسـاطةالشروع هـي اإلشـارة  المظهر

،  لتـــوفر شـــرو  ة فـــي الخطـــاب اإلشـــهار مـــةالســطح احة" ،ظهـــور الق فراشـــة "، "لبنـــان الســـ

مــي المؤســس "الســالم ــار الق ظهــر المع ــادل  الفعــل فــإن الت ــة اللیــل، و دا ــاة و عــاث الح ،  وان

م مجــدد لمعــاییر  تنظـ ة، أ  مــة مشــتر غة الفاعلــة  دون لكـل ق عــالم الخطـاب التوترــة والصــ

رة ة والتصو   .أن تفقد رمزتها العاطف

ــل داللــي  ــون موعــود بتحو مــي وفضــاء المرســل البــد أن  ــار الق ل المع ــذلك فــإن  شــ ول

اشـرة وصـرحة فـي نفـس الوقـت، لتشـ طرقهـا نحـو  الترمیـز والتـي  طرقـة غیـر م وعاطفي، 

مصدر لل ة  ة لإلشهارتعد مرحلة أول ة والمرجوة،  داخل الدائرة االتصال   .سعادة المشتر

رنا آنفا فإن هناك تفاوتـا فـي مقـدار تـأثیر األلـوان فـي النفـوس، ومـرد هـذا التفـاوت   ما ذ و

ة التـي تسـب اللـون، فمشـهد الغـروب  ـه  ومـا یتـراءالعـادات والبیئـة نفسـها أو المـؤثرات نفسـ ف

إحسـاس تـارة  ا ولد لد نفوس مشاهدیهوالتي ت، )، البرتقالي األصفر الذهبي(من ألوان متعددة

ه  ةیثیر ف ـه األسى والكآ ـال الخـالق، وتـارة أخـر یثیـر ف الجمـال والهـدوء،الخ  ، واإلحسـاس 

هــذا اللــون  علــى اللــون األصــفر الــذهبي المضــيء، الحتوائــهمنظــر الغــروب هنــا  أختبــرفمــثال 

ال والمقدرة  ر والخ عد رمز الف البرتقـالي الممثلـة ألضـواء اللیـل الذ  على التطلع، والممـزوج 

النشــا   ألنــهوالمضــاد للخمــول والفتــور، و  الــدءوبالكاشــفة، التــي تــؤول فیهــا داللــة هــذا اللــون 
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عث في ةمشاعر  نفس الوقت ی شـعر الشـخص الواحـد بهـذین فممتعـة،  رومانس  االنفعـالینقـد 

ة ا ون علیها فرحا أو حزنافي وقتین متفاوتین، حسب الحالة النفس    .لتي 

فـي اللحظـة األولـى فحسـب، تحیـل إلـى ذاتهـا، إذ تحیـل إلیهـا  ن نـدرك أن األلـوان الأالبـد  

ة فإن اللون نفسه یتحول إل ةأما اللحظة الثان عة وجدان ة ذات طب   .ى داللة ثان

ــ  وطــد اآلصــرة بینهمــا لخل عقــد الصــلة بــین العقــل والحــواس و ــذ  الصــورة وال شــك أن ال

ـال األثیرة هو جعلنـا نرتـاح أو ننجـذب إلـى  الخ الغـا و شـدنا إلـى الصـورة شـدا  الخـالق، الـذ 

ــة مــع العــالم  قــة الحرف عــد الصــورة عــن المطا اء ذاتهــا، وهــو بــذلك ی اء دون األشــ صــورة األشــ

حائي في متلقیهـا وتحـول دون تأملهـا تـأمال ل أثر إ قة التي تقضي على   الخارجي تلك المطا

  .فاعال 

احة لبنـان، و الـدال علـى  ـال المسـتلهم فـي هـذه  الصـورة اإلشـهارة المروجـة لسـ ولكـن الخ

ـاال  عـد خ ـالخوف؛  ال  شة االطمئنان والسلم، بوقـت مـن أوقـات الیـوم والـذ لطالمـا ارتـ  ع

ا للصدق،  مسرفا  ـوق و مجاف ـاه و ـال متـزن یلفـت االنت قرنا لالخـتالق المحـض، إنمـا هـو خ

االصط قـة األسـاسالمشاعر  إن الخطـاب اإلشـهار  ال ینقـل الواقـع ، اغ الذ یلون بهـا الحق

مـا یتماشـى  رة  اغتها التصـو یل صـ عیـد تشـ ضـیف إلیهـا المصـمم و نمـا  مـا هـو، وإ اني  الع

م هــذا اإلشــهار،  ــه وأهدافــه المبتغــاة مــن وراء تصــم مــع مشــاعره وعاداتــه وتقالیــده ودینــه ومواه

اني وواقع المصمم النفسيزجا من الشعور والحس من واقع الموجو فتكون م   .دات الع

ة، فدائما هنـاك رسـالة  قراءة ثان احي، تسمح لنا  اإلشهار الس ة  فاستخدام الرسالة اللغو

ــة بــین ــارز: ســطور األولــى ثان ، فــذلك معنــاه إذا قــرأت مــا تحــت العنــوان لــو قــرأت بخــ 

لها قراءات على قدر  ارز، و تابته بخ  ة ستدرك سبب  اتنا  إنهـابیر من األهم  في ح

ثیرة تتضمن ات  ة و أیدیولوج ة وأخالق ما مجتمع یر منظم ق ، البد لإلحاطة بها، من تف

یر الذ نمارسه هو ما ندعوه هنا میولو   هذا التف   .جيالتحلیل الس
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ا و ة عن اإلشهار الس الرسالة اللغو ارة لدینا  احة "حي للبنان ع " فراشة السالم .لبنان الس

ــة  غــین، لتوهــي صــورة فن ــةتمثلــت فــي تشــبیهین بل الغــة وثقــة فــي ن غذ  ،فــس الوقــتالصــورة 

غ األول ه البل احة: التشب یـز  ستوقافالمتبوعة بنقطتین وذلك ال..لبنان الس القـار برهـة، والتر

ارة،  عد هذه الع أتي الحقا  احة واختصرت في لما س  واحدمفردة اسم بلد حیث اقتصرت الس

احة"لبنان" ة تطاب نشا السـ ان ـة  وسـمهوتعلـى لبنـان،  ، فهذه صورة ب ـهأحق ـدا ـه تلقب ، مؤ

ا على جمالبهذا الوصف  ال وروعة المناط الس ر    .من ذلكحة، ولكن دون أن یذ

ــة، وألن  ـاة الیوم قــة مــن واقــع الح ــة مــن عناصـر ومــادة هــذه المطا ــارة الثان فقــد جــاءت الع

ـــة"  مفراشـــة الســـال" اإلشـــهار  ـــي نفـــس الوقـــت واقع ـــة وف عنـــا رأ جمـــال الفراشـــات ، رمز فجم

ائن رمزا ش على حساب غیرها، وفوق هذا أضـیف   وسلمها، فهي تعد  للسلم واألمان، وال تع

ــد، فالفراشــة "  فراشــة الســالم" لهــا معنــى الســالم  ــد المعنــى علــى األمــان والســلم بهــذا البل لتأكی

األمـاكن الجمیلـةالجمـال، الجـد، المسـ(تجمع بین صفات شتى،  ولكـن أبـرز ...) المة، التواجـد 

ه السال هيهذه الصفات  اتهافي أغلب مراحل م الذ تبد   .ح

ذا حاولنا االقتراب من ظالل هذه الصور  - ة، فالوإ ة والحس ضاتها المرئ غیـر  بوسعنا ة ون

عـــة،  ـــة المتتا ـــة لأللفـــا و اإلشـــارات الرمز العـــدة التـــي تقـــدمها لنـــا الشـــحنة المجاز االســـتعانة 

ا  اق الرؤ ذلك االستضاءة بوحدة س   .ةالتي تطمح إلیها الصورة التأملو

ارتین على ال  تعبر ـاره الع اسـاعواطـف المرسـل وأف ه  ق علـى الحـواس وقائمـا علـى التشـب

حیث أخذت الصورة  ه،  الغ ف قي والصورة، ولكـن  تامال طابذلك میزة التالم بین الواقع الحق

اشر صر م عني أنه خطاب    .فداللة صورة منظر اللیل ،هذا ال 

شـهارات أخـر  ولكن ما یؤخذ على لبنان البلد، أنها من خالل اإلشـهار الـذ بـین أیـدینا، وإ

ارزتین ومتمیزتینمشابهة للذ بین أیدینا، أنه متین  مة السالم " هي: ا تنشد ق مة الجمال وق ق

ة الشعب اللبناني تطمـح وتهـتم دائمـا بهـذا الجانـب، " ة وسوسیولوج ولوج ، وذلك نظرا ألن س

عتبــر وهــذا مــا ا ــرة، حتــى أن هنــاك مــن  ــس علــى لغــة المرســل المخاطــب وتــأثره بهــذه الف نع
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صبو إلى رة و ة، واألكثر من یؤمن بهذه الف قهـا هـم  لبنان، عاصمة للجمال واألناقة العر تحق

ــاني خاصــة ــدا، وهــو مــا الشــعب اللبن ــة المعبــرة عــن  ب ظــاهرا فــي التعبیــرات والنشــاطات  الیوم

شــها لبنــان،  ــة التــي تع ــالرغم مــن حالــة التــوتر الطائف عة، (ثقــافتهم، وذلــك  مســلمي الســنة والشــ

ات متعددة  حیین، الیهود، جنس اراته )المس ، فلبنان ینشد دائما للوحدة، والسالم والتآخي في ع

ــة،  ــار اإلشــهارةالیوم اعت ــة المســتخدمة تجــاه  خاصــة  ــات الیوم أن هــذا األخیــر أحــد الخطا

ان الغرض نفعي براغماتي  ما  جي، سلعي، أو(المتلقین، أ ، ترو احي تجار   .)خدماتي س

نــون نفســه،  فصــورة الفراشــة هــي معطــى مــن بیئــة المشــهر وقــد صــیرها معــادال موازــا لم

شـ ها فـي نفـس الوقـت المتطلعة للسـلم والتـي  ضـیف ، "ردالخـوف والكـ"و أن القلـ هـو یـونج و

ــة المعبــر عنهــا،  ع ـه یــر أن جــل اإلبــداعات والمصـارف الطب شـعور متولــد عــن الخــوف، وعل

طرة علــى الشــعور ــاالت غیــر المعقولــة والمســ ــا  الجمعــي والتــي تعــد هــي رد فعــل لتلــك الخ قا

ة لإلنسان اة البدائ   1.الح

ــذلك إبــداع معبــر  ــاالت  وألن اللغــة هــي  ــة، فهــي تمثیــل لهــذه الخ ع عــن المصــارف الطب

مصطلحي  اإلشهارغیر معقولة ، والمجسدة في لغة  التعبیر  اإلضافة " السالم"قید التحلیل، 

عــا فــي   ،غیــر مصــرح بهمــا" الســعادة " إلــى مصــطلح  الهمــا حالتــان شــعورتان،  نــدرك جم ف

ة  ة المنــال والتحقــ علــى أرضــ ــة براقــة قــرارة أنفســنا أنهــا صــع الواقــع، فهــي مصــطلحات مثال

  .تعبر عن حالة تطلع ورجاء لغد أفضل ال أكثر وال أقل

اس لجانب  إذن قة التعبیر الذ بین أیدینا، هو انع نمـا التطلـع  -لحرمـانال نقـل ا –فحق وإ

احي لغـــد أفضـــل،  ـــ الســـبیل الكفیـــل بـــذلك أال وهـــو النشـــا الســـ ـــ مـــاذا ؟ عـــن طر عـــن طر

شـة السـلم واألمـان والتجوال، األنس قـة ومیـدانا علـى محاولـة معا ینب والمبرهن حق مـا الـدءو  ،

                                                             
ة تنتاب اإلنسان وهو  -1 فا، وخوفا آخر بینهما یتفاوت من إلى حال وهي انفعاالت نفس فا هینا وآخر عن هناك خوفا طف

ص، واإلنسان  صادف عن التخص نتاج بواعث أحدهما صرح معلوم، واآلخر مجهول غامض ینأ عن التعیین، و
قع تحت تأثیرهما، وهما  صدر عنهما و قوتین اثنتین،  وم  الهما رد انفعالي عن الخطر "الرجاء والخوف" مح نقال . و

  .23ص. 2009دار دجلة، عمان، : األردن.  2:. جلیل حسن دمحم، الخوف في الشعر العري قبل اإلسالم: عن
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ـة وسوسـیو سه هذا النشـا الترفیهـي  مـن منـافع اجتماع ـة  ع ةثقاف مرحـة، ومنـافع  واقتصـاد

ة ــة اســتجمام الراحــة روح مــا واالطمئنــان، ترجــع علــى الســائح والمــواطن اللبنــاني المســتقبل،   ،

ة لإلشهاروالسالم المنشود م األمانیخل حالة من التضامن والشعور    .ن قبل الرسالة األلسن

  :)4(الملص اإلشهار رقم-4

  

  :الرسالة وصف : أوال

ة تنتمي إلـى الصـور االشـهارة الثابتـة التـي یخضـع فیهـا  :نوع الصورة - یب ة تر فوتوغراف

یب   .المصمم للتولیف و الدمج و التر

ـاللون : العنوان- ـارزة  ـه ال لمة  بواتی س  هي  ، وهـي تعبـر  األحمـرالعنوان الرئ  الغـام

احي ان ومقصد س   .عن م

  :المصدر -

الة   - ةإو    « L'agence de communication poitevine MBA  »شهارة فرنس

ة في میترو األنفاقو  اح م الملصقات اإلشهارة الس   .تعمل على تصم

خ  -  .2013/02/24 :اإلشهار یوم  صدر هذا الملص: الصدورتار

ـارة عـن : الموضوع - احي لمدینـة  إشـهارهذا اإلشهار ع ـه"سـ ة، وقـد نشـر " بواتی الفرنسـ

ا طال بیرا، وقد روج ألول مرة في میتروفي ا  .األنفاق ، أین لقي رواجا 
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ـة  والرمـاد، واألسـود األحمـروردت ألوان الصورة مجسـدة فـي  :األلوان الطـاغي علـى خلف

ارز في بالصور  ، وال قةذة  والرأس الحجر ذلك بروز اللون ،لة الرجل األن األزرق الفـاتح و

الصورة اإلشهارة حهفي وشاللنظر  المستقطب    .الظاهر لدینا 

ــة اشــرة فـــي : الزاو ـــة، تضـــع عــین المتلقـــي م ــة عاد ـــز التقطـــت هـــذه الصــورة مـــن زاو مر

اشر للمو    .ضوع المعروضصر م

ا ة: ثان   القراءة التعیین

حیث تروج  Poitiersتعد    مجموعة صور إشهارة، والتي بین أیدینا إحداها، 

احة في مترو أنفاق ب العب ارسللس ، لمدینة تحمل االسم نفسه، وهي مدینة تشتهر 

ضا  ةالتارخي والفن و تلقب أ اتدرائ سة و  ن   .مدینة المائة 

نــة  اقات و أم ســ ــة عدیــدة و تــر المتلقــي  ات مرجع تأخــذنا هــذه الكلمــات فــي إرســال

ـة سـطح الملفوظـات أن  ما یتبین مـن خـالل تراتب   » « Poitiers " المدینـة اسـموأزمنة 

عنوان ارة  مقدم  ه ع ة عاصمةتل ـارة تـدعوكRomane »   « Capitale رومان  ثم ع

ـان،  ثـم وورود اللفظـة ،  « Tête a tête » وجهـا لوجـه  « Vous invite»لزارة الم

ــة آســرة فــي المقطــع  " Epastrouillant*! "مــن الصــورة، األخیــرة  تعبــر عــن رمزــة لغو

ــة الملفــو الكلــي، و معنــاه  ــالي والفــوق اســتثنائي و العجیــباللغــو لبن ــاهر والخ إلــى  ال

عد ح   .دأ

ساطة والخفة والتنسی واحتوائه  ال فة فهذا النوع یتمیز  لقد جاءت رسالة اإلشهار خف

ة    Simple et»على أهم قاعدة في اإلشهار والتي تقوم علیها المدرسة الفرنس

Efficace »  ة وسهلة، م ، لتقدم غة فن ص طة  س حیث تنفذ إلى نفس الجمهور علومات 

ل لطف وسالسة؛ وه انت ردذا ما أثبالمقصود،  الجمهور  ودته استطالع الرأ والذ 

ة جدا حول مضمونه إزاءه   . ایجاب
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الذات؟ ولم ه ة االشهارة الفائقة؟ و فلم هذه المدینة  ة ذه العنا ع الرمز في لفظ ق أین 

  الخطاب اللساني؟

ة: ثالثا   .القراءة التضمین

مـــة الفضـــلى وهـــي  م الق ـــد أقامـــت هـــذه الوحـــدات مجموعـــة مـــن المعـــاني أوالهـــا تقـــد لق

فضـي الستحضـار الـنص المعمـار والشـوارع  احي للمدینة، والذ  نون الس استعراض الم

ة  الجســــور والمنــــازل الفرنســــ ــــاب والتماثیــــل وأعــــالي الكنــــائس مــــرورا  ــــة والق ــــا واألبن والزوا

ـــة  ل رمز ـــهبو الصـــغیرة التـــي تشـــ ـــات الجـــدران و الطـــالء والحجـــارة  اتی ،  ثـــم رمز الكبـــر

ـــة بدقـــة؛  نعـــم إنهـــا  الكـــل دفعـــة واحـــدة، ذاك  " Poitiers" تفاصـــیل االنحنـــاءات المعمار

ــب ــز برمزاتــه، الــذ تأسـس وتــراكم منــذ عصـور و قــرون إنــه عصــارة  المدینـة المر والمر

لمة واحدة   .التارخ في 

  :الطاقة استیرادات الرمز اللغو و

ما في المثال إشهار  المعنى وتستعین  الصورة تختزل و تستورد الطاقة تشحن نفسها 

ه( حائي و ل ) بواتی الغي واإل ه رائحة الرمز وال م تمییزا عنصرا ما ف الداللي إنها ال تق

، للرمز اآلسر و للعالمات، فق ال م واآلمر الناهي قاء للرمز األقو  للمتلقي،للرمز الوس

ة ألكثر من  قون ولغته اللسان م األ زا على تعال قاء نظره مر للسائح الذ قد ال یتردد في إ

زا ثوان،  عشرة ؛بها في صورة مر الغة  لكن أن  لرجل برأس حجر قوني عالي ال ترمیز أ

ا سهل فعلهتضع نفسك م ، أما أن تتأثر وتعجب بروعة الحرف ن الرجل في الصورة أمر 

  .تك ذاك هو االستثنائيوزحفه في مخیل

ةتق ة ال ، في رمزتهام التدرجات اللفظ ه مالیین المشاهد و لغو ا  ن مسرحا زمن التالو

ة التي تتد مها،  و الثقاف ل إعادة قراءة نق صورة ل إعادة فهم نقوم بها لنتخطى الف مع 

ه، ون في قلب مدینة بواتی هإنه إقناع للناظر بجمال وروعة وسحر  ون الذ تستلهم  بواتی

ه  متع عین ه، حتى  ه بین ید حلم  ل ما  أنها ِملُكه تضع  ه المدینة السائح، وتغره 
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ال،  واقفا  ون حاضرا ال متخ ه وتتحداه عندما تدعوه ل بزخرفة جدرانها وأزقتها، ثم تسح

  .في رحابها ال قارئا عنها و فق

رائح التارخ واالمتداد و عد ذلك  ره  ة األساطیر واألقدام التي وطأت هناك لتذ

التارخ والجیوش التي مرت والحضارات التي تعاقبت، والوقوف عل ة  ى سهول أعظم معر

ال الشهداء" تسمى ة  ر10 یوم " معر م، وقد وقعت بین جیوش المسلمین 732 أكتو

ادة ع   .بد الرحمن الغافقي وقوات اإلفرنجق

ع المحسوسلالرموز ال ة تب   :غو

الداللــة فــي الوقــت نفســه،  قــوة وحــدة الحســي المعبــر عنــه، ثــم رطهــا  إن رــ الصــورة 

ه إلى وجود تمفصالت ثابتـة  شیر ف الشعور الذ  ة ونفسـ"یرطنا في الوقت نفسه  ة حسـ

ة اإلدراك الحسي"    .تخلقها فعال

ة المحسوس للمتلقي، للفرد وللم ما لغتها اللفظ ه وال س ع إشهارات بواتی جتمع تب

عین، تقتطع لهم  وللسائحین المتلهفین للمغامرة ولالكتشاف تنقلهم وهم في أماكنهم قا

ستلقون  ة و تجعلهم  اح تأشیرات للهرب من واقعهم، و تحجز لهم في أجمل القصور الس

عاهدوها إنها زرقة اإلشهار، الممثلة في وشاح  تحت أنقى و أصفى سماء ذات زرقة لم 

حر، زرقة األمللز  ، والممثلةالرجل ةرقة ال اح قال أمیر األلوان الس ما  یف ال وهو   ،.  

أنك في حالة ضعف أمام مخدر اإلشهار  تجعلك اللغة تهذ مع الصورة تجعلك 

ن لم تفعل فإنك تكتفي  ة الفعالة، لتقرر بداخلك السفر وإ صرة و اللغو ناته ال ومس

ة تتعد بإعطاء العالمة الكاملة للمدینة التي حضرت إل ك لتأخذ بیدك، هنا المخاط

االت ذات  الفرد إلى التأمل الغارق في خ صار والتلقي وحدود اإلدراك لتصل  حدود اإل

ة أس ، فالمفردات تفعل فعلتها تخاطب الالأطر مرجع ات العزلة ال شعور وتمحي نو

  .والملل و الروتین لدینا
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م وجها لوجه أنما تخاطبنا ..تدعو ة العرقة،  نوناتها التراث م إنها تتحد السائح تغره 

ل الثقة في قدرتها  ا، وهي واثقة  اح م عرسا س الء لتق بیر وسمعة الن د أن لها ثقل  وتؤ

ا على  الفرجة المضمونة، ووخزه جمال دهاشهاحتوائه، وتعده  انیها، وهذا  وإ مناظرها وم

ارة تج ما هذه اللغة تبني لمرجع جمالي لثقافي  "Epastrouillant*! "سد في ع

ة، مع السائح ال تنقطع و وتارخي وأسطور تبني ما یؤسس لها دوام عالق ال ة تواصل

الوقوف على الحدث واالتض ون أمام محل، ولكن  قتراب أكثر والوقوف على معالمها، ن

، أال وه ة من خالل الخطاب الرمز أول خطوةأول غا   . ي أن یتمثل السائح وجها لوجه 

ة م نوعا  اإلشهار إذن أن تؤثر في المتلقي قدر المستطاع، اللغة في فغا والصورة تق

ه إقامة الهیجان من االستهواء ، الموظفة نوعا من الخطاب العاطفي و الوجداني، تحاول ف

ه فالّلغة اطني، وعل ة هدفها تحرك ال ة نفس ة لتحرص على  النفسي إنها لع عنا منتقاة 

ضا ما ألشملأن تعطي المعنى الكامل والصورة  ، تختزل ما لم یتم قوله وتكمل وتوضح أ

اته ومقاصده مرسخ لغا مرادف تعبیر و قون  ه األ   .صرخ 

النفس والشرود  ح اإلشهار معامالت خاصة من قبیل التعل واإلیهام وتعزز الثقة  یب

ثارة العواطف انة، التمیز و الفرادة  الذهني وإ القوة، الم الطمأنینة، اإلحساس  والشعور 

اء و  اب السذاجة والغ ل بوادر وأس م من جهة أخر  ق ما  اء  وزادة المعرفة اتجاه األش

ه ه متآمرا عل ا  ة عندما  یتخطى عقل الفرد متالع ع   .الت

ـارة  ـة یرافقهــا ع یب م وجهــا (فلنعـد للصــورة رأس حجـر للرجــل الواقـف صــورة تر تــدعو

ــائز )لوجــه قــوني واحــدة مــن أبــرز ر ــة التعبیرــة واالنســجام اللفظــي األ ، تعــد هــذه التكامل

ــارة عــن مجســم حجــر  ــل الصــور، الــرأس ع رأس منحــوت { اإلشــهار الثابــت و ال نقــول 

ه التماثیـــل الشـــامخة ري س، فـــالرأشـــ ي  الحج ل الماض وع (یمث ورة للموض دیر الص تق
اریخي ي) الت ر الح ل الحاض ي یمث د الح ھاري ، والجس نص اإلش ي ال طوري ف داد أس امت
  .الحدیث 
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ة على حسـاب السـمات األسـطورة، جعلـت مـن  - و نالح هنا امتداد السمات الجمال

ـــون أمـــام مصـــطلح جدیـــد ع ـــالحیرة وتـــوتر، لن ة  جـــاك بـــر عنـــه الصـــورة األســـطورة مشـــو

ـةأو  "رالتوت" فونتاني ب م التوتر ـل الفضـاء المرئـي الق ـارة عـن تحو ، هـذا األخیـر هـو ع

م،  ال وتمییــز أنــواع مختلفــة مــن المشــاهد والقــ إلــى فضــاء تــوتر متجــانس وصــالح الســتق

الغ  ا توترا، مع عدم فقدان ذات اإل   .تمثیلها اإلدراكي الحسي والدالليومنحها أسلو

عـد  ـن لهـا أن توجـد إال  ـة لـم  ـة حلقـات أسـطورة جزئ وقد استدعت تلـك السـمة الذهن

اســتدعاء األســـطورة  اینـــة،  ة مت انــات أســلو قــوة وانفــتح عـــن إم أن اتســع مجــال التخییـــل 

حات متفر  وسا، من خالل إشارات وتلم ـي األساس استدعاء مع مح قة أو عبر انصهارها 

  .التأمل

اق الــ ح ســ صــ قــال، اللــذان " النافــذة األخــر أو العــالم اآلخــر" نص وهنــا  ــة مــاال  أهم

ةشفان معا عن حدة التوتر بی ة الشخص   .الداخلي والخارجي: ن أوجه من عالم

م؟ ولم الید موضوعة على الذقن؟   ار في التصم   لكن لم هذا االخت

قف مندهشا  من جمال ذلك ألن السائح سیتعجب، سینبهر ألنه على هذه الحالة س

الصورة، وذلك بوقوف الرجل  مثله توزع العناصر  ما  المدینة ثم الحضور وجها لوجه 

ارة  ال بوجهه الع ة الواعدةمقا ل الرموزاللغو التي دلت علیها نداءات الصورة  ، ف

هو  عج م(تعال لن تندم، تعال و لفظة ... نداءات ما وراء الصورة س فهم  )تدعو هي ِضٌد 

ي نجعمنه في الرس فینا مئات الكلمات  َقل و الذ مفاده أنه ال  ُ ة ما لم  لك الة األلسن

تفي فق بجعلك تكتشف   !!.تصدق سن
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  :من الرمز اللغو إلى الرمز عبر لغو 

ما في الطرح البنیو ولذاتها وتُدرس في  ارات لتعبر على ذاتها  تأتي الكلمات والع

تفي بناء لكن  استقاللها عن الخارج النصي و التعاطي معها  احثون  و، (ال شال فو م

و ور و أمبرطو إ فا، غادامیر، بول ر ست ر تني،  ل رواد ) ارث، أندر مار و

ات والنصوص  مدارس تحلیل الخطاب تجاوزوا تلك النظرة المجحفة في ح الخطا

اق و  الس ا لصناعة المعنى و تحقی اورطوها  عتبر محر ن أن  م عد الدال ل ما  ل

تعل األمر حیل النص على خارجه، إنه الحراك الداللي و ل ما    .هنا 

ة، أنت مدعو وجها لوجه، : (الكلمات في الصورة ه، العاصمة الرومان بواتی

طات لنصوص عدیدة و إحاالت ال تعد..) مدهش اقات ال ،توق ترا  حصر لها، و س

ان  الم احي لكل ما یرت  ه والتشهیر لهألنه الفضاء الذ یروم اإلشهار الس  ،الدعوة إل

ل الكلمات واألوصاف و  ي أوصاف المدینة، فرغم  النعوت التي تؤسس هناف تح

ل رمزتها المتراكمة ال تتم إلكن  محدودیتها مد صنارةتأو ل إلى أ ال  نقطة  عدالتأو

  .وأعمقها

ة لي  و أولمدلول رمز مست  ملفوظات دوال لسان   مدلول رمز مستو تأو
Poitiers              ،جمال، شوارع، مدینة

  معالم
، معمار، تارخ    فضاء رمز

Vous, invite          ة، التأكید ،سفر   المتلقي، المخاط التخیل،الحلم،التعل
ة الذات،   أهم

Tète a tète        ،المثول، الحضور دعوة      ، المواجهة، اكتشاف، تحق
  .تجرة جدیدة و معاشة

Capitale Romane 
  

زة  حضارة، شعب،مر
ة   ثقافة، أبن

  زمن،أساطیر، تراث،مخلفات

Epastrouillant ،فرادة، غیر متوقع، مفاجأة  عاد غیرمدهش، عجیب  
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عنوان في هذه الصورة      ة  Poitiersالمقطع األول یرمز  واعدة  لقطعة فرنس

اآلثار والمسالك و التعبد، الكلمات في الخطاب اإل احة وتعج  ار یجب أن تدل شهالس

ع الفرد الحصول علیها، یجب أن تصنع وتعبر و تحاكي، و  ستط اء ال  أن تخل أش

ذلك  ه الكلمات و  ن اعتبرنا أن للغة تارخ،  فیجب أن تنط  الفارق وتغذ النفوس، وإ

ة و ال ة للهو النس ه األول، األمر  ی اللغة وصف داخلي في تر زمن، ألن الوصف 

الشفرات ال أكثر   .وصف مليء 

ب والمزج في نفس الوقت،  ر ة المَ ة شبیهة ببن ارة عن نظام من الرموز و بن فاللغة ع

عالمهم و ماضیهم و حاضرهم، وتقوم  شر، ترت اللغة  ما یرت الرمز بتارخ وثقافة ال ف

فة التواصل وم ان وال بوظ علم تأخذ هذه العالقات في الحس ات  مستقبلهم، واللسان دهم 

قي التي أسست من أجله أصال نهها الحق معزل عن ماهیتها و  ها    .یجب أن تتر

ة بإقامة إسنادات للمعنى والرمز المضاعف لكلمتین أو  ارة الثان ما یبدو تسمح لنا الع و

یب ب  سمهما التر فیلة « Capitale romane » لوحدتین  علم  ات  وألن اللسان

الفضل اللغة توقف عند ال ر األج لى تغیرها وتطورها،وهي بذلك  ، في نقل ف ماضیها وإ

حث في ما ها و ت اللغة دون  طرأ علیها، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على تناولشو

ما تمثیلقیود لمحتو األف رة  ،ار والتراث و تمثیلها أ ما تمثلتها ف من العصور السالفة 

مة الشاهقة(اإلشهار  یف ال واللغة امتداد من )تارخ للمتحجرات واالنجازات القد  ،

یل اللغة بالماضي ونقل نحو المستق عطي للمصمم فرصة أو شرف إعادة تش ل، وهذا ال 

یل لغة وف بنظامها وأصواتها ووظائفها، أو یرمي على عاتقه خرق المعقول والمأل لتش

صرة ثابتة أو متحرمعبرة و مؤثرة، و  صرة أو أنساق  ضعها فق في قوالب  نما  ة في إ

الرموز و  ل إبداعات تعج  اإلحاالت والتوترات التي تزد من التشو والتأهب ش

ع  الستكشاف الطا حاول إفهام المتلقي أكثر، أمورا تتعل  االجتماعي المطلوب، وهذا ل

ادة والتنقل و والثقافة وال ش عن طر مد عالقة ع الصناعة و اللغات المنتشرة و طرق الع
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أسلوب أقرب  ین الرا المضمر وهو المغامرة  اشر وهو التعبیر اللغو و بین الرا الم

  .إلى لغة المنط و التداول الیوميون  ما

ا  فلغة اإلشهار إذن ال تترك في متناول الهواة إنها تحرك الذوات تستفزها وتغذیها فن

نمو معها الحس الجمالي والذوقيلتنمو  ة اللغة . و ة داخل نسق لقد تأسست هذه الحر

ة معزولة منفردة ال را بینها  ارة عن عالمات لغو لمات هي ع انطالقا من مجرد 

مثا ة غیر متجانسة وصوال إلى شفرات هي  والت أول س و  تنحوة بروتو لى إلى الت إ

  .االنتظام وفي نفس الوقت التأثیر على المتلقي

ه اللغو ا أثاره المصمم من حس المغامرة، وحلي بنا ال ننسى م فها بلغة خطا وتوظ

صر  عة و « Vous, invite »  وال تشف من خالل رمزة طب أن  التي تسمح للقار 

م و المالحجارة و  ادر إلى نظام الح س ما یت ة و طقوس الكنائس، وحتى أ اس مارسة الس

ر ذهنه،  ف شاء،  المتلقيوال حرج أن  ة حرضه الفعل ما  مادام یبني صورا ذهن

التجوال في اإلشها ه الدفینر على تخیلها وسمح له    .ماض

ة   فة األحداث واألوصاف قدر اعتماده على خطة تخیل یل إلى وظ ستند هذا التش وال 

ـي األسـطور والتـارخي والـدیني مرجعیتـه  تعتمد أسلوب المفارقة الساخرة الذ یتخذ المح

اغة هـي أقـرب إلـى البـوح  یل فـي صـ ة هذا التش اق اإلشهار له، وتتمثل غا بدال من الس

طـوالت الحضـارة المتألم منـه إلـى الم مـة، واسـتعظام  ـة القد اضـي العرـ للحضـارة الرومان

ة و حدود انتشارها العالمي    .الرومان

ة  ل تدرجي ممارسة دعو ش فالمقطع الثالث بؤرة ثالثة في الصورة وقراءة نحو األسفل 

ضاهى إلى  إقامة نداء، دعوة إلى عرض، إلى فرجة، إلى مسارح مدهشة وساحرة، وال 

  . الفاضلة عند المشهر Poitiers »   « الطل دعوة إلى المدینة الهواء



  الــــفصــــــل التــــطـــبیــــقــــــــي التحلیلي   

 
97 

ة  ع المحل لغة الجم ع و ة للجم التي إلى ترمز  «tête a tête»وتبرز سمة الندائ

ثب لالرتماء  ة األمور عن  قة، لرؤ ة و العراقیل ترمز للحق ان للقرب ولزوال الحواجز الم

ة، رمزة اح مغامرة س ام    .في مدینة اإلشهار للق

عود لحادثة لتاجرن مالكین ألكبر مزرعتین في  الرتطامإن  یین  الكؤوس عند األورو

ا في القرن  ا شجار و سوء تفاهم دام ثالث سنوات فتعطلت م نشب بینهم17یوغوسالف

اشر  ل منهما أن ی انت تحت تسییرهما، ورفض  اة التجارة وحوائج الناس التي  الح

اله  ادرة في نوع من عزة النفس، لكن مرّ مسافر فخطرت ب صلح اآلخر في انتظار الم

ة عشاء أقنع فیها األول أن الثاني یرد عودة العالقات إلى سا ب عهدها والثاني أقنعه مأد

عضهما و تعالت في وجهیهما  رة نفسها، عند العشاء تثاقال في طلب ذلك من  الف

رة تالمس شرة لكن سرعان ما جاءت ف ة ال سر الحواجز  األنان الكأسین لتعلن عن 

ارة و  مة أحد واشتهرت ع ح ذلك من ق ة صفحة جدیدة دون أن  ا(دا  )إیزدیراف

ة  صحتك وترمز للقرب والثقة، فوجها لوجه ور الیوغوسالف فة والتي تعني  أسا برأس في 

ة و صورتها  الصورة هي زرع للثقة ما بین المتلقي والمنتج و مابین صورة المدینة الذهن

  . في الواقع

ضا   ن الحدیث أ م ةو فة التواصل رسالةل عن الوظ فة عنوان  ، إذ تهدف هذه الوظ

قافه، والحفا على نبرة الحدیث إلى تأكید  الغ، وتثبیته أو إ التواصل، واستمرارة اإل

ادل بین الطرفین   .والكالم المت

ةوهناك  فة الوصف ك الشفرة  الوظ فة إلى تف اللغة، وتهدف هذه الوظ المتعلقة 

عد تسنینها من قبل المرسل ة، وذلك  ا،  ،اللغو والهدف من السنن هو وصف الرسالة لغو

لها، مع االستعاو  ة و تأو المعجم أو القواعد اللغو ة بین المتكلم و نة  ة المشتر المرسل النحو

ه   . إل
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ةوهناك  ة أو الشعر فة الجمال التي تحدد العالئ الموجودة بین الرسالة و ذاتها،  الوظ

ذلك عندما  یبي، و ار على المحور التر فة أثناء إسقا المحور االخت وتتحق هذه الوظ

عد الفني والجمالي و وتتسم هذه  ،حق االنتهاك واالنزاح المقصودیت ال فة    .الشاعر الوظ

ارزة  فة  ذلك ورد اإلشهار مستخدما أهم وظ ه، أال وهيو ة"ف فة الندائ وتدخل  "الوظ

عن  الجملة األمرة، والتي غرضها الطلب والدعوة لزارة المدینة األثرة، فهي تعبر

  .مشاعر المرسل ذات الترحیب الواسع

ة قون ة أو األ صر فة ال س ما عند  ونضیف الوظ ، فهذه T . Hawkes)(ترنس هاو

فة تهدف إلى تفسیر د صرة و اللة الوظ ال ال ة األش غ ة، وذلك  قون األلوان والخطو األ

حث عن المماثلة أو المشابهة  صرة ومرجعها االال    .حاليبین العالمات ال

  :)4(رقم إلشهار اخالصة تحلیل الملص 

قة لوجودهـــا  -1 ة المبدعـــة عـــن الحـــدود الضـــ إن الســـمة األســـطورة تفصـــل الشخصـــ

ة و ة( یتوقف الزمن الفرد وتمنحها السمات الكون   .)الالزمن

ونـــات الخطـــاب -2  إن اســـتخدام األســـطورة لـــم یوظـــف ألجـــل التســـاند الجمـــالي مـــع م

ع دائرة التأمل في شهار إلا فها لغرض توس ان توظ نما    .الصورة، وإ

شــر  -3 ة فــي منزلــة بــین ال شــر( واآللهــةتضــع األســطورة الشخصــ ، وفــ )أنصــاف 

ائنـــا هجینــا یــدب علـــى األرض ، معــاییر جــنس الصـــورة ة  ـــاة  فتبــدو الشخصــ الح ممــثال 

ضعه الماضي  و األمجادممثال  الحاضر ورأسه المجسد في تمثال حجر و  المطل الذ 

مةفي زمن اآللهة    .القد

  .الموجوداتوالتدبر في عالم  تمجید لألوثان -4
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ــا إلــى جنــب مــع التــارخ واألســطورة والوثــائ والصــور  ــة جن ــه تــرد األحــداث الواقع وعل

القـــدر نفســـه مـــن  األثرــة والحلـــم و ـــل هـــذه الــدوائر  ــة، وتحظـــى  اإلســـتیهام والرمـــوز الدین

ـرة مـن عقـل ا أنـه ف لـي  ات مـن وعـي  ـة مسـتو ل فـي النها ة لتشـ لسـارد الحضور والفعال

مفهومــه الصــارم ســد مســد االمتــداد  طمــح إلــى أن  ــة اإلشــهار فــي الــذ  ، ولكــن داخــل لع

احة أرحبمجال    . ومناسب، إنه عالم الس

ائي  -5 م   :)5(الملص اإلشهار رقمتحلیل س

        

  :وصف الرسالة: أوال 

احة في : موضوع الصورة جا  للس   .الجزائرتسِرد الصورة في تمثیلها التعبیر ترو

احة فــي  :العنـوان ــال عنـوان غیــر إنـه ضــمني مــن قبیـل الســ صــرة  ة ال جــاءت هــذه النسـق

  .الجزائر

ــة تنتمــي إلــى الصــور االشــهارة الثابتــة التــي یخضــع فیهــا  :نــوع الصــورة یب ــة تر فوتوغراف

یب   .المصمم للتولیف و الدمج و التر

ة االنترنت :المصدر    www .tourisme algérien .dzش
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ــة ة، وهــذا  :الزاو األرضــ عــة جلــوس النســوة  ــة نظــرا لطب ــة تحت التقطــت الصــورة مــن زاو

دل بــذلك علــى حفاظــا علــى موقــع العــین أیــن تتجــه فیهــا مــن األســفل إلــى األعلــى، وهــي تــ

 .الوقت نفسهفتخار في العظمة واألصالة واال

ة: أوال   )رصد العالمات( القراءة التعیین

تتجلى لـدینا العدیـد مـن الوحـدات التعبیرـة معان النظر في الصورة التي بین أیدینا إعند 

ن تحدیدها في ما یلي م ة  قون ة و األ   :اللغو

عــض النســوة  ة یتوســطها  ــة و رســالة لســان ــة مــن صــورة فوتوغراف صــورة إشــهارة مر

اس أسود و بني و في الخلف رجال على الجمال ملثمین أما أسفل الص اللغـة بل ارة  ورة ع

انها للضــیوف و الســائحین  قولــه ســ المنطقـة یتوارثــه و  ا خــاص  ة تمثــل مــثال شــعب الفرنسـ

ض ببن متوس اللون األب ة  تو   .م

ا ة: ثان   .القراءة التضمین

ات یـــدلنا علـــى أن اإلالـــذ المســـار التـــداللي إن  الشـــيء یـــتم دائمـــا عبـــر مســـتو مســـاك 

ات تؤسس للتعـاطي مـع متعددة انطالقا مما یتوافر م ا المعنـى و ن مؤشرات و مرجع قضـا

مـا  نتاجهإ ـة  انـا إلـى أن تعبـر لـذاتها فـي انتظـام وحـداتها الداخل اللغـة أح أخذ األمـر  وقد 

ــة ال، سوســیرأكــد ذلــك  ــة لالمقــاطع اللغو حائ ــدینا فــي الصــورة مقــاطع إ ــة التــي بــین أی فظ

ـــي تع ـــى المرجـــع ف فـــة ترتكـــز عل ـــي إقبیرتهـــا أ الوظ ـــة ف ـــةالمرجع االتصـــال و  امـــة عمل

ة متل ما   .مخاط

ـــالتخلص مـــن الحشـــو اللغـــو اللفظـــي  قـــوم المصـــمم  یـــف  مـــن اإلشـــهار الجیـــد فـــي 

ة قلیلة معبرة جدا هذا ما نلحظه في الصـورة  قون یف یوزع وحدات أ والتكرار واإلطناب و 

مثلــون  ــدینا مجموعــة مــن األشــخاص  ة التــي ل اح ــة، االشــهارة الســ ة التارق الثقافــة الشــعب

اق والمفهــوم ســحر  طــي مــا بــین الرمــز والســ ل ترا التنــا فــي شــ ــادر أول األمــر إلــى مخ یت
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ـار الثقـافي  األساطیر والخرافات وعبـ التـارخ إنهـا مخلفـات ترسـم لنـا المع ان المليء  الم

ة والماضي،  ـة فـاألوالهو عـة عرف مم و الشـعوب إن العالقة داخل العالمة الرمزـة ذات طب

مـا فـي الصـورة  م تارخهـا  تخل انطالقـا مـن تجرتهـا سلسـلة مـن الرمـوز تسـتعید عبرهـا قـ

م و تتأسس على الحاضر   .فتسق من خاللها المستقبل و تق

اآلتي ة  الالتین ة األرعة وردت  ارات اللغو   :الع

 Quand tu voyage,  عندما تسافر  

Prends deux sacs خذ معك حقیبتین 

L’un pour donner واحدة لكي تعطي 

L’autre pour recevoir  و األخر لكي تأخذ  

س، فصناعته  قوني و تارة الع صر تارة من اللغو إلى األ قفز المعنى في النس ال

فضي إلى مغازلة الخارج النصي على نحو  ل  ش ادال لكال النظامین  تتطلب تأرجحا مت

حیل بدوره إلى استثارة    .المدالیلإنما 

  :بین النس و الداللة اللغو  قراءة في اشتغال الرمز

ع خاص یتحدد في أنها مثل  ة ذات طا الصورة التي بین أیدینا تتسم بوحدات لغو

ة ت ارات اللفظ ان منطقة الطوارق فعند الفراغ من قراءة الع ارقي معروف جدا عند س

اه و إقامة االتصال والبدء  الواردة یجد القار نفسه رهین ة، أوالها شد االنت مناحي خطاب

صطدم  ة المنتج،  وهنا  مخاط ثیر من اإلشهارات التي تبدأ  س  ة المتلقي، ع مخاط

رم  ة للصورة تمتزج بین  معاني قبل أن تكون صورا ألشخاص غیر أنها التماسات افهام

قوني محاورة المتلقي الغیر ر  انا في السفر و الترحالاللف و سخاء األ   .اغب أح
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ة أو بإقامة محور اتصالي من  فة لغو وظ ة  اشر بإقامة المخاط لكن اللغو هنا ال ی

ة تدل و ترمز إلى الكرم و مرسل إلى مستقبل بل یتعد ذلك لیبني نظ لى الفضاء مة لغو إ

جوهر، إنه إنسان الصحراء الذ ال  لى اإلنسان  اني وإ قدر الم ما تأخذ منه أخذ منك 

ك عط   .  و

ار رمز  صر  اللغة مع صفة  تعد األنظمة: في مضمار الخطاب ال الرمزة أو الرموز 

ات و النصوص  عامة ة في رحم النص وضرورات یرتكز علیها  في الخطا انات عضو

ة ة اإلقناع ا في نحت  هذه األخیر في العمل ارا تفاضل ة مع ضا أ الرمزة اللسان وهي أ

ساطة فقد جاءت  ع میوالته، و ب صرة آسرة على المتلقي و تطو قامة غشاوة  األذهان وإ

متها ونخیلها وتمِرها وفلكلورها  انها وخ ث ة ترمز إلى الصحراء ونوقها و لغة الصورة اللسان

لها عا وهذه  رموز مضمرة لم تقلها الصورة إنما تستحضر  وأساطیرها على احتضاننا جم

لي حث عنه ونفهمه في الصورة و  ،عند بناء المضمار التأو معناه أن الرمز الذ ن

ة  ات اللسان ات، اللوحات(والخطا ات، األشعار، المسرح ة ..) الصور،الروا له صالت قرا

ائل رمزة ال حصر لها   .مع عشائر و ق

ارا إقناع   :االرمز اللساني خ

ة القدرة ، تعددت العالمات واإلشهار واحد ا من ناح الغ لماذا یهم الرمز اللغو 

ة؟،  صفقن في جو احتفائي إن اإلقناع ات  القار وهو ینظر إلى الصورة بها نساء تارق

بیر ،بهیج تحت سماء زرقاء قدر  اد األمر ،ال ینبهر  ا  المس شیئا عاد ، لكن ما إنه 

عض الكل قرأ  قون حتى ینغمس في الفعمات و إن  ة المرفقة لأل ارات الخطاب ل الع

ة السفر قا هوا احي وفي إ لمة الس ة من التعرض ألول  ما ) عندما(، إنه یتخیل بدا

ره أصدمه في أمر ا سافر لرجاء وااللتماس فالمصمم یذ فسفره غیر األسفار نه عندما 

ستثیره بلغة متفردة و ه للتجرة یدعو  ،فهمهنه استثنائي أكبر من أن إ ،التي قام بها

ةو  ة الثقاف حها له إال هذه المخاط ة خاصة ال تت اح   .دعوه لبناء معرفة س
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ةهناك  ة و للتمثیل اإلدراكي للمحرضات الرمزة  نموذج أكثر عقالن م التعابیر ترجالمرئ

ة و  ائ م في بین ال سمح في الواقعالرمزة الس ین الرمز بإقامة ترا وظ دال والمدلول و

ین اللغو و المدلول الرمز و  قوني على محور استبدالي و ة ال  األ ات جزئ وهي خاص

ع  لي لها وف تدرج إنتاج المعنى أو أسلوب تقط ي و التأو تنتج إال عند التعاطي التف

   .تراكیب واستبدالهاال

ة  :احتجاب الرمز  ة التي تؤسس لقراءة دالل انت الرموز الخف اإذا  قات ذات س

ة و أسطورة و  ة وثقاف ة على اإلدراك، فاللغة نسدینتارخ سة مستعص عید هذا التأس   

ة من  ة ومن ثم تتكون سلسلة ال متناه ة اللفظ ة للوحدات اللغو ات ترتیب عبر أوال

ة عبر تعیینها ب ة في اإلدراكات للرموز المتجل ین تلك المحتج ات و ساطة في الخطا

یلي لیته وفي و  دهالیز التش ح نسیجا معبرا في  قوني من ثم تدعمها و تكملها فتص األ

  .أجزائه

حتجب و إن  رمزة اللثام رمزة التارقي، :تتغذ منه الصورة متنوع الرمز الذ 

ي المتراكم ورمز س االرقص الفولكلور و  ةورمزة المح واللغة السائدة والعادات لمل

صر فتنتوالتقالید لها رمزات تتدف من رمز اللساني في النس ال رمزة : ج، 

مة تعبیراو ) صفاء و نقاوة(للرمال ساطة، التواضع، وأعلى ق الغة الواحات، النخیل، ال  و

  .هي الكرم

احة، إنها معادلة األخذ والعطاء السوِ هذه الرموز تُ   تي ال تمنحها ق للكرم قبل الس

، أیها السائح نحن  ، للسائح الصور االشهارة األخر ال ندعوك لتنف وتخسر مالك فق

شدة إنه  ه  علم المتلقي أن اإلشهار هدفه رحي خدماتي وما إلى ذلك لكن یرغ ا  ضمن

ضا لتأخذ وتملك و  مفطوم على الجدة وعلى غرابته و إغوائه، ه لغة الصورة تدعوك أ عل

ة تحید عن المبتذل فيوتتعرف و  اح ة إشهارة س ك إنها غا عج  تتجدد وتقتني ما 
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في العطاء أكثر من أ شيء إلى اإلنساني والراقي في إقامة التواصل و  اإلشهار و ترنو

  .آخر

اهت الضئیل المعبر  الرموز في الصورة غیر متجانسة النوع ال االسم فرمزة اللون ال

ست نفسها رمزة ا ط voyageلسفر في لفظة عن الصورة ل  او انسجام الكن هناك ترا

ل البناء العام للصورة ة بین الدوال ألنها في اجتماعها تش ة المرئ در ا المُ ، أو فیزولوج

ل الدوال رموزا  وتغدو ا وف قاعدة النظام و هنا    .االنتظاممنسجمة نسق

قوني   :المعنى بین مطرقة الرمز اللغو و سندان الرمز األ

م ا أ تق ة الرمز الطاغي والمعبر لسان ثیرة من الصور سجاالت أفضل ذلك و نواع  م  تق

س،  ثیرة لتمایزات عدة بین حظوة التعبیر اللفظي على المرئي و الع ات  فوق هذا أحق

ة  قون عض التمثالت األ حاء وهناك  عض الكلمات رغم رمزتها عاجزة عن اإل هي لكن 

حمل في تموضعه النصي رموزا ب لسانياألخر عاجزة بدون خطا قون رمز و  ، فاأل

  .أخر 

ة إنها نفسها   اة الصحراو رون على التعبیر بها للح ف التصو لنأخذ األلوان التي ع

بر زائد تد ة  وحدات لون عض األخضر للواحات و األزرق للسماء  ا و رجات أصفر غال

ألوان صغر  اینة  ة مت ة االشهارة من هذا تخضع هذه الصورة لون المبدأ إلى فیزاء لون

لى  قة وإ زةدق   .األلوان المر

قون و  ة مثل مستحضرات افاللون واأل یل في الرسائل المرئ ذلك التش لتجمیل هي 

ماسمعنى في عالم اإلشهار، لقد صاغ و  مستحضرات إقناع فو  ألجیرداس غر  جوز

س اء مفاده أن نر في مبدأ مهما جدا في رمزة اللساني من منظ ورت م ور الس

اء  صلح مفهوم النموذج لألش عي ومع ذلك  ال هائال للعالم الطب ة تحل ا المرئ میولوج الس

ة  و ع مع ذلك ي الصورة مع التارقي في الواقع و منه یتطاب التارقي فموجوداتها،  و  الطب

ة ة لسان فة لرمزة لغو س إال وظ س مرجعا فهذا األخیر ل   .الشيء ل
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قون هو اللغة التي تختزل الخارج و تقو  ان األ ه، إذا  ة هي اللغة ل فالرسالة األلسن

ة الترمیز في معظم الحاالت،  لذلك دعا  ة العال إلى تعالي العالمة  ارثالواصفة الكون

له من نس إلى أخر  م قدرتها على مسایرة الرمز و خلقه و تغییره و تحو ة و تعظ اللسان

ة من التغیرات الدالل هي نفسها التي ة و ومن دال إلى دال آخر في سیرورة ال متناه

اتها و أنظمتها التعبیرة صرة في بناء محتو ات ال   .تستفید منها الخطا

صناعة الرمز في اللوحات  للحدیث عن  ارث  رمزة نس لغو وهذه المقدرة استدل 

ة إنها صناعة آلالف الرموز التي ال تموت و التي تنطل في  یل ة التش الست ة و ال الفن

صالها  رة التي أراد إ قت و ارث مستهل القراءات من رمزن أو ثالث طاغیین الف التي ط

ا ة الرموز و في صناعة اإلشهار في مدرسة  العالمات و المضمر رس عموما هي ال نهائ

  .التالي عدم موت النصو 
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  ) :6(الملص اإلشهار رقم  -6

 

  :وصف الرسالة: أوال

احة في دولة مصر: موضوع الصورة -   .تُمسِرد الصورة في تمثیلها التعبیر للس

ة :العنوان ة  جاءت هذه النسق اللغة الالتین عنوان عرض وس الصورة  صرة  ال

Egypte  .اشر و صرح عنوان م   .أ مصر 

ة تنتمي إلى الصور االشهارة الثابتة التي یخضع فیها  :نوع الصورة - یب ة تر فوتوغراف

یب   .المصمم للتولیف و الدمج و التر

ة االنترنت  :المصدر -    www.egupte.travelش

ة -  اشر للموضوع : الزاو صر م ز  اشرة، في مر ة م ة أمام التقطت الصورة من زاو

ه م احة موضوع اإلشهارالمعروض، قصد جذب نظر المتلقي وتوج صره إلى  ز    .ر

تراوحـت ألـوان الملصــ بـین اللـون األزرق؛ لـون الســماء، واللـون األصـفر الــذهبي : األلـوان -

ض العاكس  اإلضـافة للـون األبـ ألشعة الشمس، واللون البني الظاهر علـى ألـوان األعمـدة 

احيلون العالمة اللغ اإلشهار الس ة   .و
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ا ة: ثان   .القراءة التعیین

تتجلى لـدینا العدیـد مـن الوحـدات التعبیرـة  ،معان النظر في الصورة التي بین أیدیناإ إن

ة قون ة و األ ن تحدیدها في ما یلي اللغو   :م

قلیل نجـد بنـاءات ألعمـدة  عد  المحور العمود  ة إلى ما  النس مین الصورة  من جهة 

ه و خلفهـــا تظهــر مجموعـــة مـــن  ـــة و مــا شـــا عمالقــة تنـــدرج ضـــمن صــنف اآلثـــار الرومان

ــة ترتكــز علــى قواعــد أو أساســات متینــة مرتفعــة نوعــا مــ اســ و هــذه األبن ا  عــن النخیــل ال

ــــااأل حـــوالي المتــــر تقر أنهــــا فــــرض  ة تظهــــر و  ــــة لشــــا اإلضــــافة إلــــى صــــورة جانب ي ، 

ظهــر  فیهــا وجههــا، وهــ ات  ة العشــرن یــز و همــا أ األعمــدة و ي وضــع الفتــاة تأمــل و تر

ة الموجودة في الصورةأبرز العناصر األ   .قون

ارزة  إ ةت الصورة بثالثجاء ة  بیـرة  حتلألوان طاغ ة   %50األصفر الذهبي فیهـا نسـ

ــاقي  ابهــا بینمــا ال شــرة الفتــاة و ث تــوزع علــى ظــالل األعمــدة التــي تمیــل إلــى  %50منهــا  

مثـــل األفــ و األزرق الســـماو و البنـــي الـــذ  اســي الـــذ  ض االنع عـــض األبـــ العتمــة و

ه    .األعمدةاتسمت 

اء ج ما یخص داللة األلـوان فهـي مـن أكثـر األشـ شـر، أما ف ـاة ال ة فـي ح مـاال وخصـو

ســـت خطوطـــا أ اتـــه، فهـــي ل ـــر اإلنســـان ح ـــة مـــن دالالت فیهـــا أث ة خال ل و مســـحات شـــ

ــة، بــل هــي صــور تعبــر عــن و  ــان تزین عــض األح ــة، وفــي  ف ــة وظ ــة ورمز ــة تعبیر جمال

فهـا، أو  ـه مـن خـالل توظ صـبو إل اة وانفعاالت المبدع المصـمم بهـا، ومـا  موضوعات الح

ار   .اللون الواحد دون اآلخر منه اخت

ـة، فهـو : ألصفر الذهبيفاللون ا اب والحیو الحرارة، وهو لون البهجـة والشـ عبر یوحي 

ةیخل جوا من النشا حیي، وهو عالج ضد الكآ   . الذ 

یـــر، وهـــو األفضـــل لتحقیـــ الهـــدوء، العـــدل،  :اللـــون األزرق  عـــالم التف وهـــو لـــون خـــاص 

ة، وهو الوفاء، ا ةلمثال   .لون السماء الزاه
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ض عبر :اللون األب غة ت هو لون الصفاء،  ص ون التام، و لكن  ة فهو رمـز فعن الس اؤل

تبالسالم، التواضع، البر   .Egypteه اسم البلد المضیف  ، أین 

ــة، وهــو أحســن   :البنــي عبــر هنــا عــن القســـوة الماد ـــة  األلـــوان وهــو لــون األعمــدة الحجر

ة ألنه یرح ا   .لعینللخلف

ة التـــي خاطـــب بهـــا المصـــمم نجـــد أن الصـــورة وظفـــت ثـــالث  ة للرســـالة اللســـان النســـ و 

ة فـي  س لمـة و حـرف واحـدة هـي لفظـة  10مقاطع رئ  Egypteوحـدات تعبیرـة مـا بـین 

ـارة  ض و في أعالها ع  et les pierre m’ont(البن العرض وس الصورة بلون اب

parlé..(  ــة زرقــاء هــي لــون الســماء أمــا الرســالة الثالثــة جــاءت فــي  بلــون أســود علــى خلف

ــة ممثلــة ب  ــة بن ض علـى خلف قلیـل بلــون أبــ منتصـف الصــورة إلــى أسـفل المحــور األفقــي 

)la ou tout commence.( 

ة: ثالثا  .القراءة التضمین

قونيضمَ قراءة في المُ    :ر األ

حتاج التعبی صفة خاصة  ة تسانده و ر في اإلشهار  صر إلى لغة لفظ تدعمه ال

سار الصورة أعاله والذ أخذا  مین القار و حتاج الماضي الذ یتجلى على  وتمثله، 

ه إلى لغة تلخصه و تُ  قصه و یرو ة التي  دهمسرِ امتداد أفقي إلى ما  اح أمام العین الس

ان، اللغة إذا ما أحالت على الر ترد أ  فهي تور الصورة مز ن تفهم ماذا حدث في الم

ا على جنب، یجب أن تحاكي على أكمل وجه یجب ل و  قون المعبر جن تور معها األ

الشره في اإلحالة   .أن تتسم 

ة على الماضي وعلى تمثل الفتاة في الصورة السائح المشدود وتمثل وقفة اس تثنائ

، انه الفرصة المتاحة ل العر انه و تندهش م هذه الصورة هي تنوب عن السائح تر م
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ة فاللغة  ة هي فرصة المشار ة(تأشیرة مجان ة وجدان ة انفعال ة فوق ) هوو هذه اإلرسال

را ذلك تصو احي تقدمه    .أنها تدعوا إلى ممارسة الفعل الس

أ مصر ببن عرض مصر العظمة  Egypteب  الصورة في الوس معنونة

اء  ة مصر أرض األنب مصر األهرامات و المعجزات مصر والتارخ والحضارة الفرعون

عد   .التارخ الذ لم تفك أسراره 

لى   ارتین أسفل و أعلى الصورة إلى عظمة األرض وإ االسم یرمز قبل المرور إلى الع

لى التنوع و رم  لى االكتظا  وإ لى األساطیر التي تختزلها النیل الكبیر إلى زرقته وإ إ

ادر إلى الذهن    .ح معها الغموض و الفضولأهرامات شاهقة أول ما تت

طوا إلى مصر...حلقوا إلى مصر    اه

عد الحراك  مصر  احة  ة الس ة إلعادة حر س جاءت هذه الصورة ضمن حملة تحس

عث االطمئنان، االطمئنان مثلته الفتاة رما ینایر و  25تفاضة العري و ان اح و  جذب الس

اتها إنها ترمز للسائح و  رمز الرقة و الضعف و التي تحتاج إلى األمان في ألمان معظم ح

ع   .السائح وللضوء األخضر و لمصر المتسامحة مع شعبها و مع الجم

قول إن مصر مطمئنة و مستقرة وهادئة، لم تعد بها فوضى   یخاطب اإلشهار هنا ل

ة  ة عال قون ل شيء ال خطر ال تندید وال فوضى الصورة ضمت تعبیرة أ هنا حیث بدأ 

یز تو  الهدوء و التأمل و الراحة و الطمأنینةالتر س  ،حي فعال  ة مطمئنة تع نظرة الشا

  .واقعا آخر تغیرا في األوضاع

  :  الكلمة في مجابهة المعنى الرمز 

ي األسطور  عشرة اختزلت الصورة  اقات المح ة س و قدمت من خاللها  ،وحدات لفظ

ة  ة و التي ال تمنع من تعدد ل و القراءات المفتوحة  المتعددة و التف شفرات قابلة للتأو

احي مادام الغرض األساسي لإلشهار هنا هو التحرض على  أروقة فهم المقصد الس
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ع على الالفتتان بروعة مصر في نص  ة و التشج اح قا نار الفتنة الس السفر و إ

قوني على إقامة فرادة اللفظي في المحاكاة و الال نه قدرة وإ ،صر  ة مقابل قدرة األ فهام

ز االنبهار و الذهول   .غشاوة و من ثم أسر العین مر

ات اإلشهارة المصورة خاصة  الغة و رمزة الملفوظات في الخطا ة الفائقة ب تعد العنا

قى عند حدود وصف المنت ة و هي حیث ت ة في األهم ج أو الدعوة إلى الفعل فإنها ال غا

ة اإلشهارة المح الغا صلة لنبل اإلشهار، ألنضة و تقوم  ذلك یتطلب من  ال تمت 

م الفضول و  ة لتق ه الكفا ما ف ة ناضجة  ملك رموز لغو حرض العقل على تالمصمم أن 

  . التعاطي مع معانیها

س شیئا معطى و   ع وهذا ماالمعنى ل س في متناول الجم اإلشهار أن  حتم على لغة ل

صنعة غ و التماس األثر في تكون منتجة و مُ ستوجب وقوع أثر بل ه  ، إنه طعم فاإللقاء 

ة اإلشهارة أمر نلمسه ة اإلقناع نتحسسه من التهافت على مضمونه،  ،اإلشهار والعمل

الصراخ و اللغة في الصورة، تلك المورفا مات ملیئة  من األصوات القادمة مات و المون

ع الت تقزمن  ضعة تش ة خلف  ة، وحده المتلقي مسؤول عن تحسسها ید، المتورا ابل

ضها   .وجس ن

  :الصورة ال تقول ما تقول

قول، رفع عنه القلم إنه  قول ما  لف ومسیر ومجبر على و اإلشهار ال  أداة، م

اتاال اع لرغ عبر وحده معزوال عن انا و نص لجانب من ثمة تمثیلنا، واللفظي هنا ال 

حل اللغو محل المرئي إنها  ة أ أن  فة المناو نه إقامة وظ م التالي ال  صر و ال

انا، لغة  ة أح احي ذو لغة خاصة متمردة نوعا ما متعال ة، اإلشهار الس فة تكامل وظ

ه رائحة أشجار و خرر م أنها قطع من الجنة تعط نة  م امغرورة تعطي للسائح أم ه ونس

اة المثلى هي فق ما  أنها توهمه أن الح اته وتقنعه  س له ح صادفه من قبل، ت حر لم 
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ة من نوع آخر، الشيء یدفع للقل توجز اللغة التي بین أیدینا سوِ تُ  قها له، إنها غوا

ا وعادات و تقالید وتصنع الثقافي الذ ال یزول   .قصص التارخ و تمجد مصر ترا

ندرة و القاهرة و الصعید مقابل أن اللغ ة تدعوا إلى زارة شرم الشیخ و الغردقة و اإلس

غة جدا ألن مصر أرض  ان وتمجد الحجارة، رمزة بل واحتضان النیل فهي تمجد الم

ة العمالقة، منشآت ضارة في قدم  المعجزات، األهرامات و الحجارة الضخمة واألبن

ثی ة لم تتحق  ل حجر التارخ انجازات استثنائ را على سطح األرض إلى هنا و هناك، ف

ه السائح على  فوز  ل نفس  ل ذرة تراب و ة حصى و  ل ح عني في أرض الفراعنة و

ة  ة في هذه الصورة بوا أرضها هو سفر في الزمن هو عودة إلى الوراء تفتح اللغة اللفظ

  .عبر الزمن االنتقال

ذلك قو جدا في االستعار  ة التي وظفها المصمم والجانب اإلستعار  ن الحجارة (ة الم

ة )حدثتني ان من أجل التشو من أجل خل سفر للحظات لد القار فحدیث  صورة ب

ذلك من  س من الماضي إنه  ل شيء ترمز من أن التارخ ل الحجارة  ومصر حیث بدأ 

لل من مر من هنا، عن م ، یخبرك عن  ل ما جر مسرد لك أیها السائح  لوك الحاضر 

ات الراقدات في توابیت الخلود   .الفراعنة وعن الفرعون

ة   ة تثقف ة ثقاف ل شيءالحجارة حدثتني، و قراءة أولى تارخ زائد أعمدة  هنا حیث بدأ 

ز هنا  من المعنى الطاغي یتمر ا نصفها من حیث التوزع  وس الصورة احتلت تقر

قونة الفتاة العصر ة قراءة أ احي المتمیزلتلیها قراءة ثان   .ة رمز المستقبل مثال الفرد الس

ة في الصورة مستو قراءة منفرد  م المقاطع اللغو ال تق استثارة المخ عنى  ُ المعنى 

اقات التي تتحد فیها وتحرك الذوات و  ة تندرج ضمن رمزة الس تؤسس لقراءة دالل

ونات  ةالم ة، ه االجتماع ة و التارخ ه و الثقاف العدل في نوع من المواءمة و ذا المعطى ف

مة و العالمات و الرموز   .توزع رع المعنى و غن
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ل ما له عالقة   متص  حاكي و حیل و  ة بدورها مستو ثان  قون مات األ م التقس تق

ة  س صراعا للعالمات في أدغال هذه النسق صر وهذا ل ة للنص ال الذات المدر

ة إنما هو تكاثف لجهود صرة اللغو قون من أجل إضفاء رمزة للفرعون  ال الكلمة و األ

احي   .المندثر و للمشهد الس

ة شملت نسقا متمایزا  ة إنسان س تواصل رها لتأس ال تم تطو أش ة  رموز عرف الكلمات 

شر ال ان و  جدا من أوجه التخاطب ال سحر الم فق إنما إلى جعل تدعوا إلى القناع 

عظمة مصر في الصو  ا، أم العجائب و رة و التسلالسائح یؤمن  أنها أم الدن أم التارخ م 

حمله هذا ا ل حجر  حذائه و الذ یتنفس في  عل  ار  ل غ ل اكتضاض لسائح وفي 

شه مدنها   .تع

ات  إن ة هي تجٍل للسان ة اللغو ةالمخاط للموروث الشعبي وللنیل األزرق  و االجتماع

ان  الرجل الصعید تعطي اللغة اإلشهارةو  ا  ص األمل وتجعل سائحا أورو ص لألفراد 

المس خو  ا أو غیره  ره إلعمال الدهشة تجالمس خفرع العر و فو الشامخ و أو عر

ه غرزة احیِ تُ نبهارة و االو  ، التكهن، التوقع ومن ثم لسائح المعروفة  وهي طرح األسئلةي ف

  .التعل

قتصر على  ة جدا، األمر ال  ة متماس قون وعراقة الكلمة بل الصورة بن نسب األ

یتعد ذلك لیجد في تدالله و ترمیزه إلى رمزة اللون إلى اللون األصفر والذهبي رامزا 

لى األزرق سماء مصر حراء لمصر األهرامات والمعابد و لمصر الص الجدران الشامخة وإ

الظالل رامز  لى بني محاك  ا للعب رمزا لالستقرار و الهدوء و النقاء و الطمأنینة وإ

مة   .التارخي وللماضي و للحنین إلى األسالف و الفراعنة و الحضارة العظ

ه أثیر  قونیتها المعبرة في مشهد ش ة و أ عنا لماتها المنتقاة  الصورة التي بین أیدینا 

م التفرقة بین العالمات و  صر  تغییب المتلقي، على القراءات و التالي تشتیت ال تق

ا س الكلمات  ن أن یلخص الع م ما  فها  رة مفعمة رغم قلة توظ طة تصو نت ضا
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سرد الكثیر من الخرافات التي  ما من شأنه أن  الكثیر من الرموز الظاهرة و المضمرة و 

النقوش و طقوس ال لوحات ساحرة تزخر  صید مازالت عالقة لحد الساعة على األهرامات 

ادة و التقرب إلى اآللهة آنذاكو    .قرابین الع

طة ثم تأخذ القار إلى حدیث النفس إلى  س ارة  ع ل شيء  اللغة تقول هنا حیث بدأ 

س ة اللغة التي لم تقل إلى ذاك الكل شيء الذ  عض الرموز اللغو وق من خالل 

صرة في رحم النصو    .ال

حیل على   :نسنتنتج من خالل هذه الصورة أن الرمز اللغو 

عد األسطور و  - م ال أساطیرهالتالي تق ي تعاقب و  اللغة سردا للتارخ  تح

 .الحضارات

بیر - التعبیر المرئي هذا ما یؤد إلى ض القراءة بین الملفوظات و  یوجد تناس 

المعنى ا حید  طا جیدا ال  مة اإلشهارألصل و ض  .ال ینقص من  ق

ة في هذه الصورة إلى التارخ والدیني والثقافي والموروث  - ترمز الوحدات اللغو

ب ل مر     .الجماعي واللسان المشترك والعادات والتقالید 
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 خاتمة
ج  اإلشهار تجاوز       في عصرنا الحالي تلك النظرة التي تتوقف عند مقصد الترو

ان ما أو زاد احي لم هالس ال عل ح اإلشهار الیوم صناعة ة اإلق حیث أص ة،   إستراتیج

ارة رمز ع أنماطا مع ة، تب اة الثقاف ل فية للح ة أصیلة  لتش م داخل المتلقي نماذج ق

ة إشهارة ذات ا صر  ( لخطاب المزدوجمن خالل إرسال ، ال طرف )اللغو ، لتضعه 

ة اال ةفاعل في العمل عاد المشتر ة ذات األ   .تصال

ننا أن نستنتج جملة من المانطالقا  و    م ره  ات  نتائجما سب ذ آل التي قد تزودنا 

صر في  ة الرمزة المساعدة على تعزز الخطاب ال ة في إطار فهم األنساق اللغو تحلیل

ما یلي مجال اإلشهار احي، والتي نوجزها ف   : الس

ة -   :نتائج نظر

ات ونتائج سوسیو  - 1 ما أن له غا ات تجارة استثمارة،  احي لغا یهدف اإلشهار الس

ة  الغة و المحاججةثقاف ال   .وهو مجال زاخر 

ا،  - 2 احي الیوم  دورا اجتماع ح لإلشهار الس ة، قادرة  فهو اخاصأص ظاهرة اجتماع

ام و توجیهه نحو االقتناع ثم  جتماعيفي الجسم االعلى التأثیر    . الفعلالق

اته، للوصول إلى الر  - 3   .قي والكمال الحالمینإن المتلقي ینشد رمزا في ح

ة -  ق   :نتائج تطب

ل ساب أثناء تلقینا للمرسلة  - 1 ش ة مودعة  شف عن مادة مضمون یجب أن ال ن

ة نتیجة، بل البد من اإلشهارة، فذلك إجراء وصفي ل منحنا أ قتفاء أثر السیرورة ان 

س شیئا آخر ة إلى إنتاج الداللة المنتجة للمعاني، والمعنى ل  .سو هذه السیرورة المؤد

صرة  - 2 الغة ال ال سمى  اللغة الغة ، والتي تعمل على فك العزلة عن یوجد ما 

، لتعید لها مفهومها الواسع المرت  اإلبداعيالمحصورة في اإلطار  اق الضی الس

  .الثقافي الذ تطورت ضمنه
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حث  - 3 حاء والترمیز، بینما ی تسبها من اإل ة، التي  حث مصمم اإلشهار عن الفعال ی

حاءات الم ة (تلقي من خالل هذه اإل صرة –اللغو اع الوهمي لحاجاته ) ال عن اإلش

ة والرقي االجتماعي احثة عن  الرفاه م، ال مجموعة الق طة    .المرت

احي فذلك  - 4 الفعل الس ام  احي مجرد إقامة دعوة و إقناع للق س اإلشهار الس ل

حضارة رمزة في محتواه ال قوني و هي أكبر من تحصیل حاصل لكنه یزخر  لفظي و األ

  .أن تقتصر على التوصیف

  

ناء على النتائج    قي مع اشتغاالتالمتوصل إلیها، من خالل تناولنا  و  النظر و التطب

ا و ثرا  قى مجاال خص صر و التعم في مفهومه، إال أنه ی ه اللغو و ال شق الرمز 

ات اشتغاله في اإلشهار وعالم ف ة في  ة التي تتطلب مساءلة علم حث ات ال ال  اإلش

احة   .  الواعد الس
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ندرة،   .2006 اإلس

قيشیر العالق،  -8 ة في اإلعالن مدخل تطب دار : عمان. 1: . اإلبداع واإلبتكار

ة، األردن، ازرد العلم   .2010ال

ور،  -9 ل، الخطاب وفائض المعنىبول ر ة التأو . 2: . سعید غانمي: ، ترجمةنظر

ز الثقافي العري، بیروت،: لبنان   . 2006المر

اتوال،  - 10 راد: والمجتمع، ترجمةاإلشهار بیرنار  دار الحوار، : سورا. 1:. سعید بن

ة،    .2012الالذق

ر اللساني الحدیثتودوروف، ستروسن، وآخرون،  - 11 ،ترجمة المرجع والداللة في الف

ا الشرق، بیروت، : لبنان عبد القادر قنیني،:    . 2000افرق

ز دراسات الوحدة : لبنان.1:. رتا الخور : ترجمة الصورة،جاك أومون،  - 12 مر

ة، بیروت،    . 2013العر

13 -  ، ة والتطبیجمیل حمداو ا بین النظر میولوج مؤسسة : ، األردن1:  ،الس

  .2011الوراق، عمان، 

غنل ،  - 14 اء اإلعالممدخل إلى س جوناثان ب ا: ، ترجمةم  :بیروت. 1: . دمحم شی

ة للدراسات،    .2004لمؤسسة الجامع

ا علم اإلشارةر، یجیرو بی - 15 میولوج اشي، دار طالس : ، ترجمةالس منذر ع

  .1992للدراسات والترجمة والنشر، 

16 -  ، ات، مالخ أدمحمحاف اسماعیلي علو ة في اللسان ستمولوج ا إ . 1: . قضا

ة للعلوم ناشرون، بیروت، من   . 2009شورات اإلختالف، الجزائر العاصمة،الدار العر
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17 -  ، وني و حامد مجید الشطر ةاإلعالن التلفز ن الصورة الذهن . 1:. دوره في تكو

  .2013دار أسامة، عمان، : األردن

ةاته، حسن شح - 18 ة الحجاج ة اإلقناع دار العالم العري، : مصر.  1:. الكتا

  .  2012القاهرة، 

اس،   - 19 الغة، فنونهحسن ع ان والتبیین -ا وأفنانهاال دار : األردن. 9:  .علم الب

 .2004الفرقان، العبدلي، 

ل(ات شؤون العالمخالد حسین،  - 20 دار : سورا .1: . )من التشفیر إلى التأو

 ، ن، دمش   .2008التكو

ال تشاندلر، -21 ةأسس  دان ائ م ه: ، ترجمةالس ز : بیروت. 1 :. طالل وه مر

ة،   .    ال: س دراسات الوحدة العر

22 -  ، ةرجاء الغمراو اح ة الس ندرة. ال:  .اإلعالم والتنم دار المعرفة : اإلس

ة،   .2013الجامع

ارث،  - 23 مةقراروالن  الغة القد ان: ، ترجمةءة جدیدة لل : مصر. 1:  . عمر أو

ة للنشر   . 2011والتوزع، القاهرة،  رؤ

مي - 24 صر ب ،راض هالل دل یل ال ر والنقد والتش دار : عمان. 1: .ین الف

ة، الحلة،: الرضوان، العبدلي، العراق   .  2013مؤسسة دار الصادق الثقاف

راد،  - 25 قاتهاالسعید بن مها و تطب ات، مفاه ائ م  .الحاد عشر: الكتاب. س

ضاء  .2003منشورات الزمن، : المغرب، الدار الب

راد،  -26 ة مسالك المعنى، دراسةسعید بن عض أنساق الثقافة العر . 1:  .في 

ة    .2006الحوار،  دار: سورا، الالذق
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راد،  - 27 ات اإلقناع والداللةسعید بن ة، آل ز : لبنان. 1: . الصورة اإلشهار المر

  . 2009الثقافي العري، بیروت، 

راد،  - 28 ةسعید بن ات الصورة اإلشهار ائ م ة ، اإلشهار وس ال : . التمثالت الثقاف

ضاء، : المغرب.  ا الشرق، الدار الب   .2006افرق

راد وآخرون، - 29 ات التواصل اإلشهار  سعید بن دار الحوار، : سورا. 1:  .استراتیج

ة،    . 2010الالذق

قطین،  - 30 ات التفاعل مدخ(من النص إلى النص المترا سعید  ل إلى جمال

ضاء، : المغرب . 3: .)اإلبداعي ز الثقافي، الدار الب   . 2006المر

 . 2002المجلس األعلى للثقافة،.ال: .قارئ والنص، العالمة والداللةالسیزا قاسم، - 31

ل، د: عادل مصطفى -32 ةر داللة الش ل قا الش تاب الفن اسة في استط ، وقراءة في 

ة للنشر والتوزع، ، القاهرة، : مصر1. :.   .2014 رؤ

اح،  - 33 ة، : الجزائر. 2 :. جتماعياال اإلقناععامر مص دیوان المطبوعات الجامع

نون،   .2006بن ع

اني،  عبد القادر -34 م شی ات العامة فه ائ م مها(الس : لبنان .1:  ).أسسها ومفاه

ة للعلوم، اإلختالف، بیروت،   .2007الدار العر

ةالصورة والرأ العام، عبد الرحمن عمار،  - 35  میولوج . السلطة الخامسة، دراسة س

ة، : الجزائر. ال:  ، الرو غداد  .2009دار 

36 -  ، ة اإلتصالعبد الرحمان عز ر إعالمي متمیزدراسات في نظر . 2:  .، نحو ف

ة، بیروت، : لبنان ز دراسات الوحدة العر  .2009مر
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ب األردن، عالم الكت. 1:. قراءة النص وسؤال الثقافةیوسف، عبد الفتاح أحمد  - 37 

 .2009 الحدیث، جدارا للكتاب العالمي،

، الواسع الح عبد - 38 یف نحللهمیر مجد المؤسسة : لبنان. 1: .؟  ما الخطاب و

ة، بیروت،  .2009 الجامع

بوتي(علم التناص المقارن، عز الدین مناصرة،  - 39  .1: . )نحو منهج تفاعلي عن

 ،  .2006دار مجدالو

اس فاضل،   - 40 ةعلي ع اء العالم االت األن ة واإلقناع ، بینالصورة في و . اإلستمال

 .  2012 ،دار أسامة، عمان: األردن. 1:

 عالم الكتب الحدیث،: األردن.  1:. صناعة المصطلح في اللسانعمار ساسي، - 41

  .2012إرد، 

ام،  –42 ة عمر حسن الق حث في نظر ة النص القرآني،  ات .  1:. التفسیرأدب الوال

ا، : ةالمتحدة األمر ر اإلسالمي، فرجین    .2011المعهد العالمي للف

ا اإلشهار، فایزة یخلف - 43 میولوج ادئ في س وم : رالجزائ .ال:  .م تاكسیدج 

 .2010 ،للدراسات والنشر

ة العامةفردیناند د سوسیر،  - 44  مجید یوسف غاز : ، ترجمةمحاضرات في األلسن

اعة، : الجزائر. ال: . النص   .1986المؤسسة الجزائرة للط

لفرد الزاهي،  -45 ضاء، : المغرب. 1: . النص والتأو ا الشرق، الدار الب افرق

2003 . 

لغي غوتیي،  - 46 ونات والتأو راد: ، ترجمةالصورة، الم : المغرب. 1: . سعید بن

ضاء، ز الثقافي العري، الدار الب    .2012 المر
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ان - 47 طي، فؤاد شع اته الحدیثة، عبیدة ص خ وسائل االتصال وتكنولوج . ال: . تار

ة، : الجزائر ة، الق  .2012دار الخلدون

ان العولمةاظم مؤنس،  - 48 عالم : األردن .ال: . خطاب الصورة االتصالي وهذ

  .2008الكتب الحدیث، إرد، 

ة إلى سلطة الالمرئي، سحر الكتاب وفتنة مازن عرفة - 49 . الصورة، من ثقافة النص

، : سورا. 1:  ن للتألیف والترجمة، دمش   . 2007التكو

50 -  ، ةمحسن بوعزز ا اإلجتماع میولوج ز دراسات الوحدة : بیروت. 1: . الس مر

ة،   .2010العر

ةدمحم بوعزة،  -51 ة إلى التف ل من النص ة التأو : الجزائر العاصمة. 1:. إستراتیج

  .2011منشورات اإلختالف،

ال،  - 52 االت الصیرورةدمحم حا ن وٕاش ات التكو : األردن.  1:. نس اللغة، فرض

 .   2012عالم الكتب الحدیث، إرد، 

53 -  ، ا االتصال اإلعالنيدمحم حسن عامر ولوج دار أسامة، : األردن. 1: . س

  . 2013عمان،

ح،  - 54  ة(اإلشهار  الخطابدمحم را ة وسوسیو اقتصاد ائ م  .1:. )مقارة س

اعة، : المغرب ابل للط ة    . 1999شر

ة،  - 55 الغة المعاصرةدمحم سالم دمحم األمین الطل الغة النقد الحجاج في ال حث في   ،

ا .1: . المعاصر ،: لیب   . 2006 دار الكتاب الجدید المتحدة، بنغاز

ال، عبد السالم دمحم  - 56 قال، الدار : المغرب. 4 :. بن عبد العاليسب دار تو

ضاء،   . 2005الب
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ة زهراء الشرق، القاهرة، : ، مصرفي علم الداللةدمحم سعید دمحم ،  - 57 ت . 2002م

  .  1997عالم الكتب، القاهرة،: مصر. 4: . حوث الصحافةعبد الحمید، دمحم  - 58
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  . 2009، دار الكتب الحدیث، ردمك: األردن. 1 :
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ة للعلوم ناشرون،    . 2009الدار العر
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ة ا. 1:. االجتماع ، : لیب ة، بنغاز  .2005دار الكتب الوطن
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   .2013 ،العبدليللكتاب العالم،   ، جداراإرد 
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اعة،: مصر.  1:. النقد الفنينبیل راغب،  - 67    .ال: س دار مصر للط
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ة مراجعال   :اللغة األجنب

 -1  François Enel: L’affiche: Fonction langage- theorique- 

collection medium, France, 1971. 

, que je les sciences de la communicationLazard Judith: -2

sais ?2eme Ed paris presse universitaire, Alger, Dahleb (1993)    

3- Sausan Sontag, on photography (New York : Farrar, Straus 

and Girous , 1977 . 

ة   :الرسائل الجامع

1 - ، ات الحرف واللون والصورة في " أمینة رقی توب، دراسة لتقن الغة الخطاب الم

ة الت ةخطاب الدعا ، )توراه في علوم اللسان العريشهادة درسالة مقدمة لنیل ( ،جار

ة اآلداب واللغ ة، ل رة، الجزائر، ات، قسم اآلداب واللغة العر س ضر  جامعة دمحم خ

2013،2014.  

ادة،  - 2 عاد التناص و هشام ع صر  متداداتهاأ ة في الخطاب ال ، دراسة تحلیل

رة لنیل شهادة الماجستیر  في  صرة الثابتة، مذ ة على عینة من األنساق ال میولوج س

ا اإلتصال، جامعة الجزائر، تخصص سواالتصالعلوم اإلعالم  ، 2013، 3میولوج

2014.  

ات المجالت   :والدور

اتهخلیل الموسى، -1 ة في الغرب(، التناص ومرجع عد البنیو اآلداب ، )في نقد ما 

ة ة، مجلة فصل ، 35 :، س143 :، اتحاد الكتاب العرب، عالعالم  . 2010، دمش
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صل موسى،  - 2 احي على التواصل األثر الحضار في أثر اال"نبیل ف ستثمار الس

غداد للعلوم اال، المجتمع ة  ل ةمجلة   .2013الجامعة، العدد السادس والثالثون،  قتصاد

3-  ، قصر الحمراءحمیدة صالح البلداو ة لنخلة  ة ، الصورة الرمز ة التر ل مجلة 

  .2011، 2)22(المجلد  للبنات،

عة،  -4 ة في عصر إعادة إنتاجها الفني (فنون على الشاشة خلیل قو یل الصورة التش

ة  أزمة تأل أم أزمة إنتاج؟) واإلعالمي ة تصدر عن (مجلة اإلذاعات العر مجلة فصل

ة  ).اتحاد الدول العر

حاءلعمرني مصطفى،   -5 ر واإل ر ونقد، مجلة ، الخطاب اإلشهار بین التقر مجلة ف

رة ة وف   . 2000، 34المغرب، العدد ،ثقاف

مي،  -6 ة في أعمال الخزافینعادل صبر نصار التم سان ، مجلة مالدالالت الرمز

ة، العدد م سان، العراق، 24: للدراسات األكاد ة، جامعة م ة األساس ة التر ل  ،2014. 

عاددمحم عبد الرحمان حسن،  - 7 یلي ثنائي األ ا العمل التش میولوج یل، س ، مجلة تش

  .2006، مارس، 01:ع

  :المحاضرات

احي، محاضرات  "شیر ابرر - 1 ات وأثرها في التواصل الس ائ م الملتقى الدولي الس

اء والنص األدبي،السادس م ة : الجزائر ، أفرل،20، 19، 18، الس اآلداب واللغات، ل

ضر رة، جامعة دمحم خ س  ،2011.  

عوان،  - 2 م والمجاالت: لعالمة واإلشارةالرمز وادمحم  ع ، المفاه محاضرات الملتقى الرا

اء والنص األدبي م ع، قسم اآلداب واللغة  الكتاب. 2006نوفمبر  29، 28، الس الرا

ة، رة العر س ضر  ، عین ملیلة، : الجزائر. جامعة دمحم خ   .2005دار الهد

ة   :المواقع اإللكترون
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قا، مفتاحا للرمز، وفهما للرمز_  ور، الهیرمینوط  بول ر

1 - www.Thewhat news .(post page) .23/04/2015 .H:23:17 . 
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  :مالح الدراسة                             

عض المصطلحات المهمة في الدراسةل ملح -   :جدول یبین 

 Immanence  المحایثة Le symbolisme    الرمزیة    
ة Système  النس  Intertexte     البین نص

ة Inférence  استدالل  Déconstruction  التف
ل Intertextualité   التناص  Interprétation  تأو

ة ة Productivité  اإلنتاج  Structuralisme  البنیو
ة Dialogisme  الحوارة  la structure  البن
ل   Référent  المرجع Transformation  تحو

 Hépotexte  النص الظاهر  Absorption  اإلمتصاص 

      pratique  الممارسة الدالة
signifiante 

  production textuelle  اإلنتاج النصي

ة  le champ signifiant  المسار الدال    la pratique textuelle  الممارسة النص

 le procès de la  المسار اإلنتاجي
production 

  l'analyse textuelle  التحلیل النصي

 le prouesses  السیرورة الدالة 
signifiante  

 interactivité  التفاعل النصي
textuelle  

ة   Reprendre  استرجاع  chaine signifiante  السلسلة الدالل

  Persuation  إقناع  Architexte  معمار النص 

ة اس convention  تعاقد   Adaptation  االقت
  .Myth  أسطورة Citation  اإلحالة
 reférence  المرجع  Contexte   السیاق

ة   symbole  الرمز  Structure     بن
ة Signes  اإلشارات  Intertextualisme  التناص

قوني ancrage  الترسیخ  Iconique  أ

ة  م(المناو ة relais  )التدع  Pragmatique  تداول

قونة  Interpellation  استنطاق  Icône  أ
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 Type  نم Substitution  استبدال 

 Inerprétant  مؤول Métaphore  استعارة

ك  Système  نظام Déconstruction  تف

 Argument  حجة Adherence  استمالة

 Argumentation  حجاج Analogy  تمثیل

  

  :الرمز و النس برز الرواد في تناول مفهومملح أل

فا ست ر ا     :جول

ة من أصول بلغارة، تثقفت ثق احثة فرنس ـــــهي  ة ــ ا(افة أورا الشرق ـــوث) روس قافة أورا ـــــــ

ــالغ ـــ ــــ ة ـــ ا، )فرنسا(ر میولوج ة العامة  انضمت، مختصة في التحلیل النفسي و الس إلى الجمع

ارس سنة  ا التي أنشأت ب میولوج عنوان  1960للس انت لها مجلة تصدر عنها  و 

Sémiotique عد إلى جماعة ما ا ما  التي تجمع رواد النقد الفرنسي  tel-quelنتمت ف

و شال فو اردو، م  La Révolution Du :من مؤلفاتها ،مثل فیلیب سوالر، جان ر

Langage  وPoétique.  

  :جیرار جینیت

ارس، مدیر  ا ب قي للدراسات العل احث فرنسي ومدیر الدراسات في المعهد التطب ناقد و 

عد من ممثلي  ة، فهو مساعد لمجلة الشعرة و  ال األدب التحلیل البنیو و نظرة األش

ـــینظ ــــ ر أهمـــــ لغة دون أن ین ـــــر إلى األدب  ــــ ــة المضمون على خالف النظـ ـــ ــــ ة ـ رة النقد

ــالق ـــ ــــ مة، من مؤلــــ ــد ــأج 05فاته سلسلة صور في ـــــ ـــ ــــ و ، و جامع النص 1982زاء و أطراســــ

ة ات النص   .العت
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ور   :بول ر

ع 1913فیلسوف فرنسي ولد في  اال، ط ة و  ة الوجود ره الظاهرات عتماد على عالقات ف

ةفي التحلیل النفسي بین فلسفة التفسیر التي جعلت منه  ل   .أكبر ممثل للتأو

ارث  :روالن 

ائي فرنسي و  منظر ثقافي  م اعرف بتحلیله المجدد  1915د سنة لو س الصور و  الیدیولوج

شأن المعنى  اره  س یلمسلف في أف ة، أثر لو ة و أساطیر الثقافة الشعب النصوص األدب

عد  ة إلى ما  ارث من البنیو ه في مفهوم األسطورة، إنتقل  في ستراوس عل الضمني و أثر ل

ه  تا ة و تخلى في  ز S/Z 1970البنیو قة و ر ة السا ة البنیو لى ع عن نظرته السرد

ه األمر إلى  النقد الصحفي خاصة في ا التناص و إنتهى  ما عرف  ا  ار نفسه ناتجا لغو عت

ة Le Combat ،France Observateur: جردتي ، و سجل العدید من الحصص اإلذاع

تب عن براشت و  1950واهتم منذ  والمسرح الطالئعي ف ل ب ماعة جو ارت ب صامو

Tel Quel ة في معهد و قد اختص في علم اال ائ م الس رسي خاص  جتماع قبل أن ینشا 

ة : فرنسا من أهم مؤلفاته قة 1957، علم األسطورة 1953الدرجة الصفر للكتا ، نقد و حق

قلم 1973، لذة النص 1966 ارث  ة ، روالن  میولوج ة، المغامرة الس ائ م اد الس ، م

ة ارث، محاوالت نقد ما ....روالن  الس ة هـــــتم  عاد الثقاف ا فدرس اإلشهار والموضة واأل یولوج

انت له العدید من التسجواال ما  ة،  ــزة  و جتماع ـــ ة و المتلف ة في الت اإلذاع محاوالت نقد

اء م ات و دراسات النص و الس   .  اللسان

سون    :رومان جاكو

و األلسني سنة بنیو ووظائفي روسي  ألسني عض رفاقه ناد موس ، 1915أسس مع 

ـــراغ  ــــ نهاغن 1926و مدرسة بـ و مدرسة  سها، إرت إسمه  عد نائب رئ ما  ، التي شغل ف

م بیرس 1949-1939ذلك بین عامي  أفاه بیر  عض ، تأثر إلى حد  ساهم في وضع 
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ا  ولومب ة الحدیثة درس في جامعة  ة  و جامعةالنظرات األدب اد األساس هارفارد من الم

ات و  :التي صاغها ة في الفونولوج ات و السمات الكل ة في مجال الفونولوج السمات السمع

ضاومن إسهاماته وظائف اللغة  اراالالوسم، محور  التقابل الثنائي، أ ستعارة المزدوج،اال خت

ه  و ة، التشا ـــرة والمرسالتمییز ب والتجاورالكنا ةلة و ین الشفــ ائ م قد أثـــــر و ....الوظائف الس

ات  تا في ستراوس و  لود ل ة  بیرا في بنیو سون تأثیـــــرا    .األولى جاك الكانجاكو

دا ة  فیلسوف أدب و ألسني فرنسي ما 1930من موالید : جاك در ، أسس تقن عد بنیو

ك ا ات العالقة بین الدال و لالتف ة و شدد على عدم ث و على الطرقة التي  المدلولنقد

طرة إتسعى بها اال ا المس ج تجاوز متوهمیدیولوج   .لى ترو

و   :أمبرتو ا

طالي ائي وراو إ م ه 1932من موالید  هو س تا ة "، سعى في  ائ م إلى المزج " نظرة الس
س بین منظور  ة التفسیرة، وابتكر  هیلمسلیف البنیو ولو ة بیرس المعرف ائ م س

ة " مصطلحات ك ل "م ومفهو " سیرورة المعنى الالمتناه عند بیرس، " تتالي التأو
عد" ، و"النصوص المغلقة"و تأثیر هیلمسلیف واضح في و ، "فك التشفیر المست

و ) المحتو / التعبیر( و ) المعنى الضمني/ المعنى التعییني(مصطلحات   .عند أمبرتو إ
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في -   :ملح الثبت التعر

ة ) Althusser(هو مصطلح استحدثه ألتوسیر (، Interpellation) :استنطاق لوصف آل

ل"  شرة" تتش قة لها ) تشید(بها الذات ال   ) .موقف بنیو (بوساطة بنى نصوص سا

ل عالمة ملموس ،)(Symbole:الرمز ة(ة توحي یواف الرمز  ع ) مقتضى عالقة طب

ن  شيء م ا،و غائب أو ال  مثل إدراكه حس ل واحد منها  وهو نظام مسترسل من األلفا 

مقتضى عالقة مماثلة، مثله شيء آخر  ل صنعة و  عنصرا من نظام آخر، أو أنه ما  الرمز 

  .تجردقابلة لل

ة  (code):السنن ع الحاالت مفهوم المواضعة من ناح ستلزم مفهوم السنن في جم و

م في القواعد ة التي تتح رة ا.ومفهوم اآلل ، وهو نظام نمذجة لسنن هي وساطة بین نظامینفف

ارث خمسة أنواع من السنن حدد  سنن عالمي وسنن ثقافي وسنن رمز وسنن : للعالم، و

قي وسنن تفضیليهیرم   .ینوط

ل ارة(إن ترجمة العالمة  ،)( Interprétation :التأو مثل فعال ) الع ارة أخر  إلى ع

ة تأو  قوم : لعمل صفة ما،فالعالمة شيء ما   مقام شيء آخر من وجهة نظر ما أو 

ر ذلك الشخص عالمة موازة، أو رما عالمة أكثر  وتتوجه إلى شخص، أ تحدث في ف

و مؤول .تطورا سمیها إ ن أن تكون  العالمة األولى،هذه العالمة هي التي  م ارة  ل ع

ارة أخر  موضوع ل ع ل وأداة لتأو   .تأو

ة ة دراسة اال هیلل -ارهي في نظر ، )( Pragmatique:التداول ا الضرور لعمل رت

اطها  المقام غیر اللغو وارت المقام اللغو و المتكلم والسامع  ة  ع التواصل في اللغة الطب

حسن  ة و سرعة استحضار تلك المعرفة األساس ة و ة المساهمین في بوجود معرفة أساس طو

ة التواصل    .عمل

قون    .م عالقة مشابهة مع موضوعها نفسهالتعرف البیرسي عالمة تقفي  )( icône :األ
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ك  .( Déconstruction) :تف

ة في الت  ، أنشأها جاك دهو استراتیج عد بنیو سعى مستخدمو هذه حلیل ما  ردا، 

ة م األساس ة اعتماد األفاه ف ة في النص إلظهار  الغ ك البنى ال ة إلى تف ه  اإلستراتیج ف

ورة  ة، غیر المصرح بها، مع داالت غیر مذ   .على عالقتها التقابل

ة سوسیرشیر ، )(Signification :داللة ائ م إلى العالقة بین  هذا المصطلح، في س

ستخدم  ةالدال والمدلول، و اء اآلت ضا لإلشارة إلى األش فة المح: أ أ (ددة لإلشاراتالوظ

یل الداللة)آخر، أو تنوب عنه إنها تدل على شيء یل المعنىس( ؛ سیرورة تش ؛ )یرورة تش

ا ارها جزءا من منظومةاإلشارات   .عت

ة ة (Absent signifiers)   :داالت غائ ة من النص، لكنها من ناح هي مدلوالت غائ

ة نفسها(دم وظاهرأخر تؤثر في معنى دال مستخ   .)ومأخوذ من المجموعة االستبدال

ة أو )renvoi ( :اإلرجاع طرقة ما الغائ ادلة و ارة موجودة  غیر هو العالقة المت ة لع المرئ

ا، ن ال تظهر ف ماد رجاعها المم ارة وإ ادلة بین ع ل معادلة صرف بل والعالقة المت ي ش

ل استدالل   .ش
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 :ملخص

 ٌ ى ت ات المعاصـــــرة بتــــولي زمـــــاعن ائ م ـــــات الســــ ـــــل أضــــرب الخطا م التعــــاطي مــــع 

ة القائمــة علــى الفصــل بــین لتتجــاوز ،النصــوصو  م ســت موضــوعاتها  بــذلك الســجاالت اال

عة  صـر و والتي أدت إلى فرض قط ة بین اللفظي و ال تعلـن فـي الوقـت نفسـه عـن معرف

ة تعاطیها النظـر و عن علو موضوعشساعة میدان اشتغالها و  في مـع ها وال محدود الـوظ

ـل مالـه مـن  ،و الرموز نس العالمات النص اإلشـهار و بیرة  وقد أولى درسها حظوة 

ــة و  ــة واجتماع اطــات ثقاف ــار الرمــز ارت ســا فــي تحقیــ ســیدا و قوامــا رئ اللفظــي المع

ــات العــرف بــین العالمــات و فــتح  تاإلحــاال رســم معــالم التــراث روم مــا یــ ،الغــابرةاتفاق

ـة اإلشهارفي  اللغو الرمز  ـار أن اللفظـي ضـرورة حتم غـذ تعـززه و ة تخاصـ على اعت

ـــة عامـــةفـــتح لـــه فرصـــة التصـــالح  مـــع وت ،بنیتـــه قون ة و األ یل فـــي مشـــهد  تعبیراتـــه التشـــ

ــمتكامـل التحــاد األنسـاق   ـك و التِ ــل والتف ـات التأو ل و المحاججــة الَ دْ ومــن ثـم إرســاء آل

ة في استنطاق الرمز ووأدوات فعالة  الً سُ  ضـمن  ومشتر مـا  تفسیره وإعادة بناء معنـاه 

ـارا فــي اإلقنــاع و محـددا متفــرد الخــواص التعبیرـة فــي نســ  فــاءة الرمــز خ ة و مشـروع

احي   .الملص اإلشهار الس

  

 



 

Summary: 

The contemporary semiotics deals with every kinds of discourses and texts, to 
pass beyond the epistemological debates based on separation of its subjects, 
and which led to a  cognitive break between the verbal and Visual knowledge, 
and announces  at the same time the vastness of the field of its functioning,  
and the altitude of its subjects, as well as  its limitless  theoretical and 
functional  dealing  with the reference systemic  and codes, and its study  
favored a great importance  to the  publicity text , and in all its cultural and 
social links, and to the symbolic and verbal norms standards as a primordial 
factor in realizing the lexical roots, and opening a custom conventions 
between the ancient the lexical roots. 

      Also, it aims at designing the symbolic linguistic heritage in the publicity, 
in consideration that the verbal is a specified necessity that supports and 
enrich its structure, and opens its conciliation occasion with its general 
iconicity and plastic in a couplet spectacle of systematic combination. Then, 
establishing  mechanisms of interpretation and disconstructivism  and 
argumentation, as a ways and effective tools, and participating in the 
symbolic interrogation and interpretation, and in reconstruction of its  
meaning, to ensure the legitimacy and efficiency of the symbolic choice on 
the persuasion, and singularly expressive properties defined in a systemic 
touristic  publicity poster 

 


