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يلقى اخلطاب البرصي بوجه عام، و اخلطاب إالشهاري بوجه خاص عناية ا(ارسني 

  املعارصين ملا d من ٔامهية يف جذب رشاحئ كبرية من امجلاهري قد ال تسـهتوهيا القراءة.
فٕاذا اكنت .تأثريا من بقية اخلطاlت أالخرى ال شك ٔان اخلطاب البرصي صار ٔابلغ

الكتابة متثل حضارة النسق،ٔاي ترتيب احلروف ترتيبا خطيا،و بالغة الوضوح من حيث 
املقروئية و المتيزي بني وحداهتا(احلروف و اللكامت و امجلل) فٕان الصورة عىل النقيض من 

ن عىل البعد أاليقوين للواقع ذ�،قد ال ختضع للنسق و الوضوح و المتيزي،و�� جندها تراه
من هنا تمكن خطورة الصورة يف ٔاهنا قادرة عىل حتويل .ا�ي يتحول من ا�رد ٕاىل احملسوس

الواقع ٕاىل عامل من اللعب يهبج العني ويُغوهيا،و ُخيّيل ٕالهيا ٔاّن هذا الواقع مل يسـبق ٔان رٔاته 
  lلرمغ من ٔانه عامل مألوف (هيا يف حقيقة أالمر. 

ملشلكة اليت تثريها "سـميياء العالمة البرصية" عامًة،مشلكة معقدة و قد تصدى لها ا ٕانّ   
عدد من الباحثني،و اختذت دراسـهتا اجتاهات متباينة و تفريعات خمتلفة، وسريكز هذا 

عىل خالصة المتدد البحيث لٕالفادة منه يف حقل حمدد هو "العالمة أاليقونية يف  البحث
جمال املعلوماتية بشلك خاص، وا�ال  )يفLogosل اللوغو(الشعار"لواحد من ٔاشهر ٔاشاك

  . Appleالتجاري بشلك عام،ٕانه منوذج "التفاحة"لرشكة 
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    مفهوم الصورة إالشهارية:مفهوم الصورة إالشهارية:مفهوم الصورة إالشهارية:مفهوم الصورة إالشهارية: ----1111

يف Ãصطالح السـمييوطيقي تنضوي الصورة حتت نوع ٔامع يطلق عليه 

 ا(ال واملرجع " و هو يشمل العالمات اليت تكون فهيا العالقة بنيIconicité"أاليقونية"

)و لعل ٔاول من قدم تعريفا مرجعيا لهذا املفهوم هو العامل 1قامئة عىل املشاهبة و الÌثل.(

أالمرييك "تشارل ساندرس بريس".فٕاذا اكنت العالقة بني العالمة واملرجع اعتباطية يف الرمز 

يقونية هو شـهبها و معلÑ بوساطة ا�اورة ٔاو السـببية يف القرينة، فٕان ما خيصص العالمة االٔ 

  )2النشويئ lملوضوع احملال عليه.(

أالولية ما يه ٕاال حقيقة معقدة  والصورة يه املادة أالساسـية للشعار، و هذه املادة
للغاية، و يه يف إالشهار تتأسس عىل معان هامة تلزمنا بنقل العامل ُصورØ، مبعىن ٔان قول 

لتخيل و املعرفة جممتعة ٕاىل صورة، مث إالشهار قول برصي، حيث تتحول وسائل إالدراك وا
 )3تتحول هذه الصورة ٕاىل "ٔايقونية تطابقية".(

وإالشهار سلوك اجÌعي و اقتصادي و ٕاعاليم يراد منه توصيل رساÞ اسـهتالكية 
 àمعينة،و�� فهو يسـتعني بلك الوسائل املسـتخدمة يف الفنون التعبريية أالخرى اكلسي

  واملرسح و املوسـيقى.
ا السبب حتتل الصورة إالشهارية ماكنة كربى يف جمال السـمييوطيقا ٕاىل جانب لهذو 

الصورة التشكيلية،و ذ� ملرسحية و الصورة الفوتوغرافية، و الصورة السيàئية و الصورة ا
ملا لها من قمية و ٔامهية يف جمال التسويق و Ãسـهتالك،وتروجي البضائع والسلع و املنتجات 

هنا ٔاصبح للصورة إالشهارية دور هام يف جذب املتلقي ذهنيا  تقدمي اخلدمات. منو 
ولهذا السبب ٔايضا يولهيا املصممون  )4ال شعورØ.(وجدانيا وحركيا،و التأثري فيه شعورØ وو 

يُراد d ٔان يصمد عرب أالزمنة عناية خاصة سـë ٔان الشعار يُفرتض ٔاال يتغري ٔاو يُعدل، و 
  يرخس يف أالذهان.و 
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        عار:عار:عار:عار:مفهوم الشمفهوم الشمفهوم الشمفهوم الش    ----2222

) هو نتاج سلسî Ñرخيية طويÑ من إالبداعات الفنية اليت تثري Logosالشعار(  

املتلقي يف متثيلها لكثري من إالشارات الشعارية للقرون الوسطى مثل (اخلمت،وشعار اخلوذة،و 

النبالء رشاف و شعار املؤسسات...) و اكن الشعار سابقا ذو عالقة متينة مع شعار طبقة االٔ 

)يقوم الشعار بوظيفة 6.(12 ميادين املعارك و ا(ورات التدريبية يف القرنا�ي ظهر يف

ٔاساسـية: فهو عبارة عن رموز فنية تظهر هوية الفرد ٔاو امجلاعة ٔاو املؤسسة ٔاو ا(وÞ. و 

هنا� طرق متعددة لمتيزي  الشعارات اôتلفة،وذ� من خالل تفكيك عنارصها املكونة،ٕاما 

)،تسـتعمل يف Logotypesة لغوية ،وتسمى الشعار اللغوي (ٔان تكون عنارص ذات طبيع

هذا الشعار تشكيالت معينة من حروف و ٔالفاظ، و هناك شعارات مؤلفة من ٔاشاكل 

،و هناك ٔايضا  )Ecotypesٔايقونية( عبارة عن صور خمتلفة)، و تسمى الشعار أاليقوين (

ٔاليقوين،و تسمى lلشعارات احلاÞ الشائعة اليت جتمع ما بني الشعار اللغوي و الشعار ا

.وا�ي هيمنا يف حبثنا هذا، هو الشعار أاليقوين ا�ي يسـتغين عن مفردات اللغة (7)اôتلطة

  امللفوظة لëرس لغة ٔاخرى،ٕاهنا اللغة البرصية.

        ::::AppleAppleAppleAppleالتحليل السـمييايئ لرساÞ الشعارالتحليل السـمييايئ لرساÞ الشعارالتحليل السـمييايئ لرساÞ الشعارالتحليل السـمييايئ لرساÞ الشعار ----2222

2222----1111----    :Þوصف الرسا:Þوصف الرسا:Þوصف الرسا:Þوصف الرسا        

ٔانه هو من اقرتح امس Steve Jobs تذكر بعض املراجع اليت تناولت سرية   

Apple بعدما رجع من والية "ٔاوريغن" أالمريكية ،و تذكر ٔان ٔاحد املزارعني ٔاشار ٕاليه هبذا

لفاكهة املفضÃ Ñمس حيà اكن يتنقل بني احلقول فأجعبته الفكرة فتبناها سـë ٔان التفاح هو ا

"،و قد مت عرض الشعار ٔالول مرة مع  Rob Janoff(يه.ٔاما مصمم الشعار فهو"
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  م.(*)1977) اكن ذ� سـنة 2Apple�از(

إالشهار خباصية ٔاساسـية كونه جيمع مضن بنية واحدة بني ثالثة ٔانشطة  "يمتزي  

،يتعلق أالمر ٕانسانية متباينة من حيث التكون و اجلوهر،و من حيث الغاØت و Ãشـتغال

ٔان يكثفوا فيه مجApple  Ñ)مهننا اكن لزاما عىل مصممي شعارl8لتعبري و اخلرب و إالقناع."(

هذه الوظائف و من هنا ٔايضا اكن اختيارمه للتفاحة ٔايقونًة لتحقق فكرة احلياة و بدهئا عىل 

  أالرض.

        املرسل:املرسل:املرسل:املرسل:----2222----1111----2222

لوماتية فريدة وهو عبقرية معAppleهو مؤسس رشكة Steve Jobsستيف جوبز  

)و( "ستيف" ب "سان 9"خشصية متأمÑ اكنت تعتقد ٔان التكنولوجيا lٕماكهنا تغيري العامل"(

م ٔالبوين جمهولني . تبنته عائÑ جوبز و هام زوج 1955فيفري عام  24فرانسيسكو" يف 

  )10ٔامرييك متواضع.(

) و يه رشكة ٔامريكية متعددة اجلنسـيات تعمل Appleٔاسس "ستيف" رشكة(  

عىل تصممي وتصنيع إاللكرتونيات Ãسـهتالكية و منتجات برامج المكبيوتر.ٔانشئت الرشكة 

م،ظلت تسمى رشكة "ٔابل مكبيوتر" 1976يف "كوبرتينو اكليفورنيا" يف أالول من نيسان عام 

احملدودة للسـنوات الثالثني أالوىل، و لكهنا ختلت عن لفظة "مكبيوتر" يف التاسع من يناير 

لتعكس توسع الرشكة يف سوق إاللكرتونيات Ãسـهتالكية،،lٕالضافة ٕاىل م،2007لعام 

ٔان تكتسب Appleتركزيها التقليدي عىل ٔا�زة المكبيوتر الشخصية...اسـتطاعت رشكة 

مسعة فريدة يف صناعة إاللكرتونيات Ãسـهتالكية ،ٔالسـباب متعددة ،مهنا فلسفهتا يف التصممي 

lلرشكة االٔكرث ٕا$رة Fortune""magazineة...لقبهتا جمÑ:امجلايل الشامل وإالعالنية املمتزي 

   )11.(2008/2009لٕالجعاب يف الوالØت املتحدة و العامل عايم 
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2222----1111----3333----    :Þحماور الرسا:Þحماور الرسا:Þحماور الرسا:Þحماور الرسا        

  "Appleاملنتجات إاللكتونية يف العامل، و يف عامل رشش يف  " شعار الٔكرب رشاكت

بقاء حفسب، بل للمتزي مبنتجات جديدة ميدان املنافسة التجارية تسعى هذه الرشكة ليس لل 

جتعل من احلياة ٔاكرث سهوÞ ،حبيث تطوي املسافات بني البرش  وجتعل املعلومة بني يدي 

املتلقي، ا�ي صار ٔاشد تطلبا،لكام توفرت وسائل راحته، و�� اكن لزاما اختيار شعار 

إالدهاش و غريها من  جيمع مجÑ من الصفات: اكلبساطة و إالحياء و إاللهام و الغواية و

.d ا *صعا لقمية املنتج ا�ي يشهر�الصفات اليت جتعل منه و  

        املتلقي:املتلقي:املتلقي:املتلقي:    ----4444----1111----2222

امجلهور املتلقي هو امجلهور ا�ي يقدر lملاليري من البرش  وا�ي يسـتخدم   

...) هذا iPod/iPad/ iphone/mac book  إاللكرتونية اôتلفة من (Appleٔا�زة

كنولوجيا املعلوماتية جزًء ٔاساسـيا يف حياته بل و رشØهنا ا�ي ال امجلهور ا�ي صارت ت 

  ميكن ٔان تسري احلياة من دونه.

        ٔايقونة التفاحة وسلطة الغواية:ٔايقونة التفاحة وسلطة الغواية:ٔايقونة التفاحة وسلطة الغواية:ٔايقونة التفاحة وسلطة الغواية:----3333

        جمال الوظائف:جمال الوظائف:جمال الوظائف:جمال الوظائف:----1111----3333

لية التواصل بني املؤسسة  الشعار نظام خاص يؤمن عدة وظائف يف مع   

ومجهورها،و مجÑ الوظائف اليت ميكن ٔان يضطلع هبا:الوظيفة البرصية و الوظيفة التعبريية و 

الوظيفة الشاعرية و الوظيفة التأثريية . و تتداخل هذه الوظائف فë بيهنا حبيث ال ميكن 

  فصلها عن بعضها.

ط اتصال مع عنارص العملية و الوظيفة البرصية ٔاول الوظائف اليت تطمح ٕاىل رب
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التجارية،هذا ا(ور يلعبه الشعار جيدا،لهذا فهو محمّل lٕشارات جلية ُمعرفة lملؤسسة اليت 

 شعار ٔايقوين برصي يكتفي lلرساÞ البرصية.Apple )سـë ٔان شعار 12يشري ٕالهيا.(

ع مبهمة " بقدرته الفائقة عىل حتقيق الوظيفة البرصية اليت تضطلAppleيمتزي شعار "  

غواية املتلقي برصØ و ٕا$رة انتباهه، بل و ترسـيخ الشعار يف ذهنه ليكون عالمة عىل جودة 

  املنتج ا�ي حييل ٕاليه. و تقوم هذه إال$رة عىل مبادئ ثالثة:

        ****مبدٔا إالدهامبدٔا إالدهامبدٔا إالدهامبدٔا إالدهاشششش::::

ٕان من ٔامه وسائل جذب املتلقي ٔاو املسـهت5 يف حاÞ إالشهار اليت حنن بصددها، 

حلقيقة ٔان شعار "التفاحة" ميارس قوة ٔارسه عىل امجلاهري lعتباره واحدا عنرص إالدهاش. و ا

عىل أالقل يف ا(Ø*ت -من ٔاشهر ما اخزتن يف ذاكرة الثقافة العاملية من قصة خلق إالنسان 

ٕاال ٔاهنا تشرتك مجيعا يف خطوطها -الساموية الثالث مع بعض Ãختالفات يف التفصيالت

ليس خطاApple lتدفع مثهنا سالالته املتعاقبة.لكن شعار  الكربى،ويه خطيئة آدم اليت

ٕاشهارØ تقليدØ وال يسـتحرض قصة اخللق كام يه يف العرف و Ãعتقاد .فٕاىل جانب ٕادهاش 

و احلقيقة ٔان مثل هذه أاليقونة ال -املتلقي بأيقونة شديدة احلضور يف أالذهان ويه "التفاحة"

دهاش Ãحنراف ا�ي ميارسه هذا الشعار بأقل ، جند إ -يُتوقع لها ٔان تدهش lٔالساس

الوسائل تبذيرا وعىل هذا أالساس ننتقل من اخلطاب احملايد واملفصول عن صريورة 

  التواصل،ٕاىل خطاب مي5 القدرة عىل تأمل ذاته،واستنطاق ٕاماك*ت إالقناع بداخ>.

احلديث عن املنتج  ٕانه انتقال من الرتكزي عىل املنتج ٕاىل Ãحتفاء بسـند المتثيل،ٔاي من

عن اخلطاب احلامل d.فاملسـهت5 ال يريد خطاl مبارشا،ٕانه يبحث عن  ٕاىل احلديث

املتعة(*)و لعل املتعة املتأتية من إالدهاش حتقق قدرا كبريا من الغواية اليت يقصد ٕالهيا 

  إالشهار بوجه عام  والشعار بوجه خاص.
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        ****مبدٔا التعدد:مبدٔا التعدد:مبدٔا التعدد:مبدٔا التعدد:
الشعار، lنورامية الرؤية،حيث يطرح عليك الشعار  مببدٔا التعدد يف تأويل يُقصد  

رؤى متعددة ختالف ما تعتقده ٔانت،"ٕانه حياول ٔان جيد � بدائل،فيأخذ بيدك من ضيق 

  ).13الاكئن ٕاىل ،ٕاىل رحابة املمكن"(

" و قÑ الوسائل الفنية املوظفة فيه، ٕاال ٔانه يقوم Appleو lلرمغ من بساطة الشعار "

مجلÑ من إالشارات و إالحاالت جتعل من البساطة يف التصممي،حاÞ فنية  بعميÑ تكثيف كبرية

جعيبة،مفا يثري املسـهت5 يف منتجات الرشكة ليس و�ها املادي املبارش،بل العوامل اليت ميكن 

اليت  ٔان حييل ٕالهيا و لهذا السبب يُصنف هذا الشعار مضن إالشهار إالحيايئ بلك أالبعاد

ميكن ٔان حييل ٕالهيا."فالشعار اكبتداع ال يكتفي lٕال$رة و لكن يفرض احرتام الناس d،فتفاحة 

Appleسـمترارl ٕاًذا14، و لكن هذا إالجياز مرتبط بعملية طوطمية للشعار"( ال تلهام ٔالكها( 

يد مغزاه جفمÑ العوامل املمكنة اليت ميكن ٔان حييل ٕالهيا مثل هذا الشعار:و مقصدية عدم حتد

يه اليت ٔاضفت عليه هذه القوة و هذا Ãسـمترار. فشعار التفاحة قد حييل ٕاىل عدة 

  تفسريات و تأويالت عىل النحو االٓيت:
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������  

  

�	
���� ������  

  

        

  

  

  

  

  

  

        لتناقض:لتناقض:لتناقض:لتناقض:****مبدٔا امبدٔا امبدٔا امبدٔا ا

ٕان املبدٔا املتحمك يف العالقات أاليقونية هو التشابه lٔالساس،فأاليقونة متثل موضوعا من 

خالل التشابه بني ا(ال و املدلول يف املقام أالول ،و من الواحض ٔان هذا املبدٔا من العمومية 

 -من حيث املبدأ  -حبيث يفرتض معها ٔان ٔاي نوع من التشابه بني العالمة واليشء يكفي

)هذا املبدٔا جنده ُخيرتق يف ٔايقونة "التفاحة". 15ليقمي عالقة ٔايقونية.(

) مفهوم يشري ٕاىل العنارص املتضادة و املؤتلفة اليت تكّون Contradictionوالتناقض(

حقيقة اليشء ٔاو املوضوع،و هذه العنارص تتداخل مضن ٔاية واقعة،ٔاي ٕاهنا حتتوي جانبني 

مفهوم يشري  contradictionالتناقض  Appleتفاحة متضادين يتعلق ٔاحدهام lالٓخر.و 

  بداية احلياة
التكفري عن 

 اخلطيئة

عىل 
 أالرض

غواية 
الفاكهة 
 الFيذة

  فضول إالنسان
واكتشافه 
 للمجهول

حتدي 
  إالنسان 

 لٔالقدار 
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ٕاىل العنارص املتضادة واملؤتلفة اليت تكّون حقيقة اليشء ٔاو املوضوع، وهذه العنارص تتداخل 

عة، ٔاي ٕاهنا حتتوي جانبني متضادين يتعلق ٔاحدهام lالٓخر، فبنية مضن ٔاية واق عالقةيف 

حتمل هذا التناقض الظاهري بني  اليشء ما يه ٕاال مجموعة عالقات تشلك املتناقضات.

تبعات اخلطيئة إالنسانية اليت ارتكهبا آدم فاكنت سببا يف شقائه ا(نيوي، و بني الرغبة يف 

واج و Ãنتشار، هذا التناقض عىل مسـتوى السطح الرتوجي ملنتج يُراد d ٔان حيقق الر 

يكون حباجة ماسة ٕاىل تفسري الرساÞ إالشهارية تفسريا خيالف هذه الرؤية السطحية، 

ليحقق االئتالف ا�ي يبحث عنه املُشهر، لكن هذا التناقض الظاهري ميارس قوة إالدهاش 

  و من مث تعدد القراءات لمينح للشعار سلطة الغواية.

خالل حتقق هذه املبادئ يف شعار واحد، حيقق ٕاىل جانب الوظيفة البرصية وظائف  و من  

  ٔاخرى ميكن ٔان توحض lخلطاطة االٓتية:
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        ))))16161616الشعار يف منوذج التواصل:(الشعار يف منوذج التواصل:(الشعار يف منوذج التواصل:(الشعار يف منوذج التواصل:(

  

  الرمز                                   

  

  

  

  الوظيفة التأثريية                    الوظيفة التعبريية    العالمة/املنظمة املسـهت5

  الشعار

      الو.الشاعرية

  

  الو. البرصية                                             

  

  

    املنتج قناة                                 

        جمال املفارقة:جمال املفارقة:جمال املفارقة:جمال املفارقة:    ----2222----3333

املفارقة أالوىل اليت وا�ها إالنسان و عاش ٔاحداKا،بل و وقع حضية لها يف  تمكن  

قصة خلقه نفسها، و �� تربط نبيÑ ٕابراهمي وجود املفارقة بقصة خروج آدم من اجلنة،حني 

ٔارجعت بداية وعي إالنسان lملفارقة ٕاىل بدء قصة اخللق املمتثÑ يف قصة آدم و حواء،ٕاذ 

وامجلال،اليت اكنت وراء هبوطهام  قة أالوىل ،و يه مفارقة اخللط بني القبحتو(ت (هيام املفار 
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من اجلنة ،حني تأخر وعهيام هبا ٕاىل ما بعد ٕاىل ما بعد حتقيق رغبهتام بألك المثرة مجيÑ اللون 

  ).17قبيحة التبعات و أالثر(

عىل  يشري *رص شـبانة ٕاىل ٔان مثل هذه املفارقات املرتبطة lٔالحداث و املتكئة  

القدر تبقى مبنأى عن �د إالنسان يف خلقها بوصفها معال يصنعه إالنسان بقصدية و 

ٕارادة.ليس أالمر ٕاًذا منوطا بوجود املفارقة من عدمه،ٕامنا يرتبط أالمر lٕالحساس هبا،فعدم 

  )18وجود املفارقة يوازي متاما عدم إالحساس هبا.(

توظيفا مفارقيا lمتياز، فالتفاحة منوذج اخلطيئة و التكفري(*)  Appleيوظف شعار  

lعتبارها قصة املفارقة أالوىل اليت وجد إالنسان نفسه فهيا، lٕماكهنا ٔان تضطلع مبهمة غواية 

عدد ال حرص d من امجلاهري، اليت ترسب يف الوعهيا مفهوم اخلطيئة ، و ليك يمتكن الشعار 

دة ،خمتلفة عن ٔافق انتظار املتلقي من حتقيق هذه الغواية عليه ٔان يوظف أاليقونة برؤية جدي

  ،و قد يصل هذا Ãختالف حّد املفارقة.

فشعار التفاحة املقضومة مسـتوP من خطيئة إالنسان أالوىل و اليت منعته المتتع 

بنعمي اجلنة،و ٔاجربته عىل معا*ة ضنك احلياة ا(نيا، تكفريا عن خطيئته اليت جترٔا فهيا عىل 

اب ٕاىل الشجرة احملرمة، قال تعاىل:"و التقرl هذه الشجرة عصيان ٔامر ربه، بعدم Ãقرت 

  /أالعراف7فتكو* من الظاملني"االٓية 

تسـيطر تمية "اخلطيئة إالنسانية" عىل كثري من إالبداعات شعرا و رسام وحنتا و   

تنحو منحى  Appleموسـيقى،ذ� ٔاهنا حمور الوجود إالنساين ذاته كام ٔاسلفنا. لكن تفاحة

بعدما اكنت  -ظيف هذه أاليقونة شديدة الكثافة،ٕاذ تصبح التفاحة املقضومةخمتلفا يف تو 

Qسببا يف خلق جنة ٔاخرى،لكهنا عىل أالرض هذه املرة ،ويه جنة -سببا يف زوال جنة اخل 

من صنع إالنسان،ذ� الاكئن نفسه ا�ي اكن سببا يف شقائه. و Rٔن آدم اكن حباجة ٕاىل 

يك يكفر عن ذنبه. لقد دفع آدم مثن فضوd بؤسا  جرٔاة حبجم اخلطيئة اليت ارتكب 



  

 " ميياء و النص أالديب"السـ  السابع ا(ويل امللتقى                        394

د/ نوال بن صاحل                                                    Appleسـميياء الشعار وسلطة الغواية يف  منوذج 

.Þٔايضا سينقذ نفسه من هذا البؤس ،ليجعل احلياة ٔاكرث سهو dوشقاء،لكنه بفضو  

فاملفارقة تريد بلك ما ٔاوتيت من �د ٔان تصل ٕاىل طرTا،بوصفها الصيغة الوحيدة 

اخلربة عرضة لتفسريات  املمكنة للحياة،مفن تعريفات املفارقة ٕاهنا" نظرة ٕاىل احلياة جتد ٔان

  )19كثرية متنوعة،ليس فهيا واحدة حصيحة دون غريها".(

"  حبيث جتع> عرضة لتفسريات  Appleفال جعب ٔان تسـيطر املفارقة عىل شعار"  

  مفارقة.

        جمال البالغة:جمال البالغة:جمال البالغة:جمال البالغة:----3333----3333

ال تقف البالغة عند حدود النص املكتوب،بل ٕان الرساÞ البرصية ٔايضا ميكن ٔان   

$ بالغية ،عىل عكس ما اكن سائدا عند البعض من ٔان البالغة حكر تتضمن ٔايضا ٔاحدا

lلصورة إالشهارية بوجه خاص،و Roland Barthesعىل اللغة.و لهذا اهمت"روالن lرت" 

لكن اكن اهÌمه ٔايضا lٔالنساق ا(اللية غري اللسانية، يف حتلي> السـمييولوW،و خاصة يف 

ة الصورة إالشهارية اهÌما كبريا  يف السـنوات حبثه"بالغة الصورة". و قد عرفت بالغ

و البالغة أاليقونية Rٔية بالغة ٔاخرى تقلل  أالخرية من القرن العرشين و بداية القرن احلايل.

  )20ٕاطناب امللفوظات ،و هبذا جتعلها ٔاقل مقروئية،(

عارة و يسـتعني الشعار بسامت ٔاسلوبية و صيغ ٔاسلوبية عديدة و متنوعة اكلتشبيه وÃسـت   

التشخيص و الرمز و أالسطورة و املقابÑ و التكرار و التوازي و غريها من الوسائل 

 Þالبالغية ، و هو يف الوقت ذاته يُضّمن خطابه رسالتني متداخلتني ومتقاطعتني: رسا

تقريرية حرفية و رساÞ تضمينية ٕاحيائية، ٔاي ٕانه ينبين عىل ثنائية التقرير و إالحياء. و هذا ما 

ده متجليا يف شعار "التفاحة" ٕاذ ميارس صورة التشبيه كام يه يف اللغة امللفوظة ،بشلك جن

ياكد يكون تقريرØ مرة و بشلك ٕاحيايئ مرة ٔاخرى. فالتفاحة فاكهة �يذة مل يمتكن آدم من 

،و وهكذا ٔاراد ٔان يقول مصمم الشعار Appleمقاومة غوايهتا كام ال ميكنه مقاومة منتجات 
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لكنه يف رسالته التضمينية ميكن للمتلقي ٔان يقرٔا عديد الرسائل اليت يبعث هبا عىل السطح، 

هذا الشعار ٕاىل جانب الرتوجي جلودة املنتج Ãسـهتاليك. و بقدر ما تكون رساÞ الشعار 

 Þماكهنا ٔان تنجز وظيفهتا بصورة ٔافضل كرساlٕ مزدوجة بقدر ما تكون متعددة �� يكون

  ٕاحيائية.

        خالصة:خالصة:خالصة:خالصة:

ثري من االٓراء حول القامس املشرتك بني اللغة و الصورة خاصة يف مفاهمي تتحد ك 

مثل ا(ال و املدلول و الرساÞ، ٕاضافة ٕاىل ٔان هذه املفاهمي تشلك عنارص مشرتكة بني مجيع 

ٔاحد ٔاشهر   Appleوشعار  ٔانظمة التواصل مبا يف ذ� الشعار lعتباره رساÞ ٕاشهارية.

ت بفضل مجÑ من االٓليات الفنية ٔان حتقق مبدٔا Ãنتشار و الشعارت أاليقونية اليت متكن

  التداول عىل نطاق واسع.
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        ععععــــــــــــــــــــــــشششش واملراج واملراج واملراج واملراجــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
بالمس محمد: الفن التشكييل قراءة سـمييائية يف ٔانساق الرمس،دار جمدالوي للنرش   -)1( 

  .99: ،ص1،2008والتوزيع،عامن ،أالردن،ط

، 13ورة و اللغة(مقاربة سـمييوطيقية) جمÑ فكر و نقد عدداملعامري محمد:الص -)2(

  .33،ص:1998

  .76بالمس محمد:الفن التشكييل: ص:-)3(

  www.doroob.com.إاللكرتوين:مييائية الصورة إالشهارية، م محداوي:سـ ينظرمجيل -)4(

ية يف قدور عبد هللا îين:سـمييائية الصورة مغامرة سـمييائية يف ٔاشهر إالرساليات البرص  -)5(

  .187،ص:2008، 1العامل،الوراق للنرش و التوزيع،عامن أالردن،ط

  .188املرجع نفسه:ص -)6(

  .189/190املرجع نفسه،ص: -)7(

 Cyril Fievet  apple pixar maniaمن هذه املراجع كتاب: -(*)

Evolles ;Editeur2004,Paris.  

، Þ1،املركز الثقايف العريب،طالصورة إالشهارية،آليات إالقناع و ا(ال سعيد بن َكراد:-)8(

  187،ا(ار البيضاء، املغرب،ص:.2009

 )9( - Cyril Fievet  apple pixar mania,p,13 

  01نفسه،ص:-)10(

)11(-  Øينظرموقع موسوعة ويكيبيد//fr.wikipedia.org-11/6/2013:W.http.  

  .146ينظر:قدور عبد هللا îين،سـمييائية الصورة ،ص: -)12(

عيد بن َكراد يف كتابه الصورة إالشهاري،آليات إالقناع و ا(الÞ يف سـياق ينظر س  -(*)

  102حديثه عن الوصÑ إالشهارية.ص:.
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حسن حامد:املفارقة يف النص الروايئ،جنيب حمفوظ منوذجا،ا�لس أالعىل -)13(

  .71،ص:2005، 1للثقافة،القاهرة ،ط

  .189قدور عبد هللا îين:سـمييائية الصورة:ص: -)14(

نرص حامد ٔابو زيد:مدخل ٕاىل السـمييوطيقا،مقال:العالمات يف -سزيا قامس -)15(

  .90املرسح،تأليف كري ٕايالم،ترمجة سزيا قامس:منشورات عيون،بريوت،ص

  148قدور عبد هللا îين:سـمييائية الصورة،ص: -)16(

  .196ينظر نبيÑ ٕابراهمي:فن القص يف النظرية و التطبيق،مكتبة غريب،ص: -)17(

*رص شـبانة:املفارقة يف الشعر العريب احلديث،ٔامل دنقل،سعدي يوسف،محمود -)18(

  22،ص:2002، 1درويش منوذجا،املؤسسة العربية لQراسات و النرش،عامن،أالردن،ط

اعمتد عبد هللا الغدايم المنوذج نفسه يف تفكيك شعر محزة حشاتة يف كتابه: "اخلطيئة  -(*)

  و التكفري".

دار املأمون  ترمجة عبد الواحد لؤلؤة، فارقة وصفاهتا،امل دي يس ميويك: -)19(

  .42،دت،ص:1بغداد،ط
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