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وسـي* ٕاعالمية خالية من إالشهار، بل هل ميكن تصور عامل دون ٕاشهار، هل ميكن تصور   
ٔان منيش يف الشوارع دون ٔان نرى تV امللصقات العمالقة اليت تغطي واSات البناRت ٔاو 

  ٔان نشاهد برeجما تلفزيونيا دون ٔان تطل علينا الرشاكت واملؤسسات بوصالهتا إالشهارية.

م رضs من احلمل...فإالشهار غدا رضورة ال مناص مهنا، رشا ال شك ٔان ٔامرا كهذا يعد اليو   
ٔاو خريا البد منه، ولكن ٔاليس من الرضوري ٔان نعرف ٔان إالشهار اyي نتحدث عنه 
اليوم.هبذا القدر من التوجس و�ه�م.هو خالصة تطورات وحتوالت هائ* ؤاكدت 

ل إالشهار كعمل وفن � مسريته منذ ظهوره كعنرص ٕاعاليم/ٕاشهاري ٕاىل اليوم حيث اسـتق
مفامهيه ومقوالته طبعا مع اسـتثناء أالشاكل الشبهية sٕالشهار واليت ال ميكن رصد بداية 
حقيقة لها، فهـي وجدت مع بداRت تشلك التجمعات البرشية أالوىل، ٔاو عىل أالقل هذا ما 

 تؤكده ا>راسات �نرثوبولوجية واالثنوغرافية.

، فنيةٕاىل جانب الصورة ال  اءة كربى يف جمال السـمييماكنحتتل الصورة إالشهارية ف
؛ وذ� ملا لهذه الصورة ملرسحية، والصورة الفوتوغرافية، والصورة االسي�ئيةوالصورة 

من قمية ؤامهية يف جمال التسويق و�سـهتالك، وتروجي البضائع والسلع  شهاريةاالٕ 
  ، وتقدمي اخلدمات. وأالفاكر واملنتوجات

هام يف جذب املتلقي ذهنيا ووجدانيا  لصورة إالشهارية دورمن هنا، ٔاصبح ل
وحركيا، والتأثري عليه شعورR والشعورR، وٕاقناعه عقال ومنطقا وفكرا، ولك ذ� >فعه 

، ٔاو �سـتفادة ملامرسة مجموعة من أالفعال السلوكية املرشوطة اكالقتناء والرشاء و�سـهتالك
  من خدمة ما...اخل.
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 د/عبيدة صبطي*د/داود جفاف*        الصورة إالشهارية وبعدها السـمييايئ (قراءة سـمييائية ٕالشهار جنمة لالتصاالت ٔامنوذجا)   

؟ وكيف ميكن مقاربة هذه ايه ٔامه مرتكزاهت رة إالشهارية؟ ومايه الصو  ٕاذًا، ما
  الورقة البحثية.عرف يف هذه ت؟ هذا ما سوف ن  سـمييائياالصورة 

    إالشهاريةإالشهاريةإالشهاريةإالشهارية    مفهوم الصورةمفهوم الصورةمفهوم الصورةمفهوم الصورة ....1111

        تعريف الصـورة لغةتعريف الصـورة لغةتعريف الصـورة لغةتعريف الصـورة لغة    ....1.11.11.11.1

  لقد ٔاعطيت للصورة عدة تعريفات حسب املعامج و املوسوعات واملؤلفني ومهنا ماييل:

ة حتمل عدة معاين مهنا: المتثيل لليشء ٔاو التدليل عىل حقيقة هذا اليشء فهـي يف اللغة العربي
ٔاو وصف وجتسـيدها هذا اليشء.فالصورة يه المتثال ٔاو المتثيل ومجعها صور مثل غرفة 
وغرف، وتصور اليشء مثل صورته وشلكه يف اyهن وقد يراد sلصورة متثيل الصفة كقوهلم 

  .)1(م صورة  املساËٔ كذا ٔاي صفهتاصورة  أالمر كذا ٔاي صفته، ومنه قوهل

ويف معىن التدليل عىل حقيقة اليشء جاء يف املوسوعة الثقافية: "الصورة يف اللغة تدل   
عىل ظاهرها وعىل معىن حقيقة اليشء وهيئته وكذا عىل معىن صفة هذا اليشء يقال صورة 

  .)2(الفعل كذا ٔاي هيئته وصورة أالمر ٔاي صفته

        ::::صطالحاصطالحاصطالحاصطالحا. تعريف الصورة ا. تعريف الصورة ا. تعريف الصورة ا. تعريف الصورة ا2.12.12.12.1

sالنعاكس ٔاو ميكن تعريف الصورة يف عمل البرصRت بأهنا تشابه ٔاو تطابق للجسم، تنتج 
الثقوب الضيقة، وهبذا فان الصورة  �نكسار لٔالشعة الضوئية وتتكون ٔايضا بواسطة

  ).3(احلقيقية يه نتاج تاليق أالشعة عىل احلاجز

تعترب كذ� من  اح والتبيان، بل ٔاهناإاليض بي� تعترب الصورة يف الصحيفة من ٔامه وسائل
  ). 4(اكرب ٔادوات إالÙرة والتوجيه و إالرشاد 



 د/عبيدة صبطي*د/داود جفاف*        الصورة إالشهارية وبعدها السـمييايئ (قراءة سـمييائية ٕالشهار جنمة لالتصاالت ٔامنوذجا)   
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فٕان الصورة تنطوي حتت نوع ٔامع يطلق عليه، وهو  ئاما يف �صطالح السـمييوطيق
 قامئة  (Icone)يشمل العالمات اليت تكون فهيا العالمة بني ا>ال هنا 

تقليد حتاكيه الرؤية يف بعدين (رمس، صورة) ٔاو يف عىل املشاهبة وال�ثل.ٔاو مبعىن ٔاوسع لك 
  ثالث ٔابعاد (نقش، فن، ال�ثل).

بأن تعريف الصورة     Martine Joly)ٔاما يف العرص احلارض فتقر( مارتني جويل 
صعبا، ٔالنه ال ميكن ٕاجياد تعريف شامل للك اسـتعامالهتا مثل: رسومات   صار شيئا
،الرسومات اجلدارية ٔاو �نطباعية (les Films)م، أالفال(dessin d’Enfant)أالطفال 

(une Peinture Pariétale ou Impressionniste) املعلقات ،(Les affiches) ،
 une Image de)صورة العالمة التجارية (une Image mentale) الصورة اyهنية، 

Marque Commerciale) (Martine Joly :1998,p.8) لكن ما جيب التأكيد ،
  ه ٔاهنا �مة جدا يف التواصل الثقايف.علي

وبذ� فان الصورة: يه الهيئة اليت يكون علهيا اليشء ٔاو شلكه، عىل ٔان هيئة 
اليشء ٔاو شلكه تمت معرفته عن طريق حاسة البرص، كام هو احلال يف الرؤية املبارشة 

صـورة لليشء، ٔاو عن طريق شاشة العرض كام هو احلال يف التلفزيون، وعـىل ذ� فان ال
  اليت نـراها عىل شاشـة التلفزيون يه هيئـة اليشء ٔاو شلكه.

        إالشهاريةإالشهاريةإالشهاريةإالشهارية        تعريف الصورةتعريف الصورةتعريف الصورةتعريف الصورة    3.13.13.13.1

لقد ٔاصبح إالشهار" الفن" الشعيب االٔكرب يف زمننا، �د امليثولوجيات العرصية، 
). ويه متعددة أالوجه فهناك 5(جمال ثقايف يويم، مرجع ٔابدي لبعض ٔامناط الثقافة الشعبية

  شهارية للمنتجات �سـهتالكية، ولٔالفالم، و للحمالت السـياسـية و�ج�عية.الصور االٕ 

ٕان التفكري يف الصورة إالشهارية ال ميكن ٔان يمت بعيدا عن ٔامناط بناء العالمة 
البرصية ذاهتا.ذ� ٔان حتديد ٔامناط التدليل اخلاصة sلصورة إالشهارية ال ميكن ٔان يمت بعيدا 
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يت تنتجها املامرسة إالنسانية وبعيدا ٔايضا عن ال�ذج �ج�عية عن املوضوعات الثقافية ال
املرتبطة هبا، من زاوية النظر هاته جيب مقاربة الصورة إالشهارية، والكشف عن الطريقة 

  اليت تبىن عربها إالرساليات املتنوعة. 

ٔالن اخلطاب إالشهاري يشلك اليوم سلطة تثريe وتغري قمينا ؤاذواقنا 
ا.وهنا متكن خطورة اخلطاب إالشهاري، خاصة ٔانه يسـتعمل اللغة واملوسـيقى واختياراتن

واللون وإاليقاع والصورة ملداعبة خميال املتلقي، والتأثري عليه القتناء املنتوج وترسـيخ 
سلوكيات ما.وهكذا تتشلك إالرسالية بتفاعل أالشاكل اللغوية وأالشاكل البرصية.تقدم نفسها 

ٕانسانية عادية حيق للك فرد ال�يه فهيا وٕادراكها وحتديد معقها عىل ٔاهنا متثيل وضعية 
  �ج�عي.

فاخللفية احملركة ملنتجي إالشهار يه التأثري عىل املشاهد واقناعه بأن منتوSم مطلق 
الصالحية والفائدة، ويتحول بذ� اخلطاب إالشهاري ٕاىل خطاب احلقائق الواقعية 

 ). 6(املطلقة

رصي بمتثيل للواقع، ٕاال ٔانه يف حقيقة أالمر خلق لواقع جديد حيث يمتزي النص الب
من الزمان واملاكن ٔالنه يمتزي sحلركية وامتالك ايقاعه اخلاص وال تقع مفرداته يف سلس* 
طوي* بنظام التعاقب بل بتتبع بالغهتا اخلاصة املرتاكبة وتسـتعمل التقدمي والتأخري، ا�از 

عىل موقع لك وحدة sلنسـبة للوحدات أالخرى ؤامه ما يعنينا واحلذف وتنتج معناها اع�دا 
 Ëلنسـبة ملفردات النص البرصي ٔان الصورة بأبعادها الثالثة من مادة، وشلك، ودالs تأكيده
يه اليت متثل وحدته البنيوية وختلق واقعه اجلديد وبذ� تصبح ا�ال احليوي لمتثيل حركته 

  ). 7(وحتديد ٕايقاعه

ميياء أاليقونة كعمل حديث نسبيا ٕاماكنية دراسة الصورة يف حد ولقد وفرت السـ 
ذاهتا من خالل ارتاكزها عىل مناجه حتليل مسـتعارة من الليسانيات مادامت قد بلغت درجة 
من النضج العلمي.فٕاهنا تعترب الصورة كنسق حيمل يف نفس الوقت ا>الË والتواصل، ٔاي 

  يف قوانني اشـتغا�.تعاجل الصورة كنسق ميكن ٔان تتحمك علميا 
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ويف الفوتوغرافية تعكس الصورة يف مجملها الواقع، كام يصعب فصل لك ما يدخل 
يف صياغة ا>الالت عن هذا المتثيل، ويتعلق أالمر بضبط الصورة والضوء وزاوية التقاط 

ل�ثلية الصورة ومعق ا�ال...كام ال جند دامئا الواقع يف الرساË أاليقونة، وٕامنا جند ا>الالت ا
للواقع اyي يعاد اشـتغالها بواسطة الرموز التخصصية، وعليه يظهر معىن الرساË �يقونية 
عندما يصبح املشاهد قادرا عىل ترمجة الرساË وٕاعادة ا�هول معلوما ومجع املعطيات البرصية 

  ).  8(مضن معرفة موجودة مسـبقا

إالخبارية اليت تسـتعمل ٕالÙرة نعين sلصورة إالشهارية تV الصورة إالعالمية و و 
املتلقي ذهنيا ووجدانيا، والتأثري عليه حسـيا وحركيا، ودغدغة عواطفه >فعه قصد اقتناء 

ما. ويعين هذا ٔان إالشهار مبثابة بث وٕاعالن وٕاخبار ٔاو خدمة بضاعة ٔاو منتوج جتاري 
 حسب روالن sرتوتبليغ مبنتوج ٔاو خدمة ما، وذ� بغية ٕايصالها ٕاىل املتلقي. ولك ٕاشهار 

)R.Barthes( لفعل، مصدر بث، هو املs ٕانه يتضمن :Ëالتجارية اليت ينمتي  ؤسسةرسا
، ومتلقيا هو امجلهور، وقناة ٕابالغ، ويه ما يسمى حتديدا ركن اخلدمةٕالهيا املنتوج املشهر ٔاو 

   ). 9إالشهار(

  . الوظائف االتصالية للصورة إالشهارية2

لالتــصال البرصي الـيت حددها رومان جاكبسون يف  انطالقا من العنارص السـت
  ): 10(ا/طط التايل

  سـياق                                           
  مرسل ـــــــــ  رساË ـــــــ مسـتقبل (مرسل ٕاليه)

  اتصال                                         

  زنظام رمو                                     

فاملرسل (ٔاو املتلكم ٔاو املرمز ) هو مصدر املرس*، ٔاي املاكن اyي تنعقد فيه 
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خيوط املرس* وتكمتل. فضال عن ٕان مصطلح (مرسل) ال يطلق عىل أالشخاص وحدمه بل 
يطلق عىل أالSزة ٔايضا... ٔاما املرسل ٕاليه ٔاو املسـتقبل، فهو اyي يقوم بفك الرموز وفهم 

ل ا/زون اللغوي اyي خيتار منه املرسل ما حيتاج ٕاليه للتعبري، مث النص. واملرس* ترتكز ع
ينضمه يف مقوË يبهثا ٕاىل املرسل ٕاليه.ولكهنا ال ميكن ٕان تفهم ٔاو تنفذ ٕاال مضن سـياق 

. مث تأخذ املرس* نظاما مشرتاك بني sعث ى(املرجع) نردها ٕاليه.وميكن فهمه من قبل املتلق
  من وجود قناة اتصال بني املرسل واملرسل ٕاليه ٕالقامة التواصل.وفاك للرموز. ؤاخريا البد 

ٕان لك واحد من هذه العنارص السـتة (الظاهرة يف الرمس) يو> وظيفة لغوية 
  ) : 11(خمتلفة، وقد اكن "بوهلر " قد حرص الوظائف اللغوية يف ثالث يه

 (وظيفة وصفية)..وظيفة متثيلية: ترجع ٕاىل موضوع احلديث ٔاي ٕاىل احملتوى �رجاعي 1

  وظيفة تعبريية: ويه ترجع ٕاىل املتحدث وتشري ٕاىل حالته الفكرية والعاطفية sملرس*. .2

  . وظيفة ندائية: وترجع ٕاىل ا/اطب وتورطه يف التواصل كطرف مرتبط ومعين sملرس*.3

ٕاىل  لٕاال ٔان جاكبسون طور نظرية "بوهلر" معتربا ٕان ال6م اyي يبعثه املرس
ى بواسطة قناة االتصال � وظائف لغوية ميكن حرصها يف ست وظائف بقوم لك مهنا املتلق

عىل الرتكزي عىل ٔاحد العوامل التواصلية اليت سـبق ٔان ارشe ٕالهيا يف الرمس البياين. وتتأىت 
لك مهنا من طبيعة العالقة بني املتلكم واملتلقي، وبينه وبني العامل احمليط به. مما يتيح احلصول 

  فئات داللية. عىل 

) الوظائف االتصالية للغة  1982-1896وعليه فقد حدد " رومان  جاكبسون"(
  ):12(واليت ميكن ٔان نسقطها عىل الصورة يف سـتة وظائف يه
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الوظيفة التعبريية ٔاو �نفعالية: ويه حتدد العالقة بني املرسل واملرسل ٕاليه وموقفه مهنا.  .1
 طابع مرسلها وتكشف عن حالته، فضال عام فاملرس* ٔاو الصورة يف صدورها تدل عىل

  حتم: من ٔافاكر تعلق بيشء ما( املرجع) يعرب املرسل عن مشاعره حيا�.

الوظيفة الندائية: وتدخل امجلل أالمرية مضن هذه الوظيفة، ويه توجد كام يسـتدل من  .2
ام بعمل من امسها يف امجلل اليت ينادي هبا املرسل ٕاليه ٕالÙرة انتباهه ٔاو ليطلب منه القي

 أالعامل.

: وذ� حني يقمي املرسل اتصاال مع املرسل ٕاليه وحياول إالبقاء عىل لوظيفة ٕاقامة االتصا .3
هذا االتصال. وهنا تظهر ٔالفاظ مثل (الو) وغريها من أاللفاظ اليت ال متV ٔاي معىن ٔاو 

الË عىل هدف سواء ٕابقاء االتصال. ومصطلح ٕاقامة التواصل هذا ٔاوجده "مالينوفسيك"  ل<
البسـيطة دون  تٔامهية اللسان اyي يقوي ويشد وشاجئ الص* بني الناس عرب تبادل اللكام

 ٔان تكون النية منه تبادل أالفاكر.

الهدف ) وتتلكم عن  -املادة (اللغة  –وظيفة ما وراء اللغة: هناك مسـتويني من اللغة  .4
وتتلكم عن اللغة نفسها، فالوظيفة أالشـياء احملسوسة، واللغة املاورائية (ٔاو ما وراء اللغة) 

نفسها مادة دراسـهتا، ٔاي اليت تقوم عىل  ةاملاورائية ٕاذن تظهر يف  املرسالت اليت تكون اللغ
وصف اللغة وذكر عنارصها وتعريف مفرداهتا. وهذا ما جنده يف الصورة اليت حتمل معاين 

  نهيا.ورموز داللية وما عىل املتلقي ٕاال فك هذه الرموز واسـتدالل معا

: ويه يف ٔاساس لك تواصل. فهـي حتدد العالقات بني املرس* واليشء ةالوظيفة املرجعي .5
ٔاو الغرض اyي ترجع ٕاليه. ويه ٔاكرث وظائف اللغة ٔامهية يف معلية التواصل ذاهتا. فهذه 
الوظيفة املسامة (تعيينية)، ٔاو (تعريفية)، ٔاو (مرجعية) يه العمل الرئييس للعديد من 

 حني ال متارس الوظائف أالخرى، يف مرسالت كهذه ، سوى دور Ùنوي. املرسالت، يف

.الوظيفة الشعرية: وذ� حني تكون املرس* معدة yاهتا: كام يف النصوص الفنية اللغوية 6



  

 " "السـميياء و النص أالديب السابع ا>ويل امللتقى                          406
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(مثل القصائد الشعرية، وغريها). فهـي كذ� تؤدي ٕاىل ٕاضافة قمية انفعالية وهذا يكون 
د عىل الفنانني والرRضيني يف بعض الصور إالشهارية عندما تقوم بعض املؤسسات sالع�

 مثال.كام هو موجود يف الصورة إالشهارية لنجمة ظهور الفنانة وردة اجلزائرية.
    ....خخخخصائص الصورة إالشهاريةصائص الصورة إالشهاريةصائص الصورة إالشهاريةصائص الصورة إالشهارية3333

للصورة إالشهارية خصائص عدة يعمتدها هبدف إالبالغ، ويه خصائص إالشهار 
 ) :13(معوما، ؤاول هذه اخلصائص

  الصدمة الصدمة الصدمة الصدمة  ....1111

ن الصدمة ٕاحدى خصائص امللصق ويه من مقوماته أالساسـية اليت جتعل منه " إ 
قادرا لٕالÙرة من حيث يكون وقعه عىل الناظر ٔاو املتلقي شديدا بشلك من أالشاكل 
ويكون التأثري مبارشا، فالصدمة ٔاول خصوصية للملصق ٕاذن، ويه اليت تفتح لنا sب 

  التلقي عىل مرصاعيه.

  لغوية لغوية لغوية لغوية �سـتعارة البرصية وال�سـتعارة البرصية وال�سـتعارة البرصية وال�سـتعارة البرصية وال ....2222

ٕاذا اكنت اللغة تعمتد عىل �سـتعارة وما شاهبها من ٔاساليب البالغة، ٕالعطاء ال6م 
قوة وجامال، وٕاماكنية يف تعدد املعاين والتأويالت، فٕان الصورة ٔايضا تسعى ٕاىل 
صياغة موضوعها يف قوالب غري مألوفة، "حبيث يسـتخدم هذا املدخل صورة برصية 

آخر، وتذهب هذه �سـتعارة ٕاىل حد خمالفة  لها صفة واحضة للتعريف بيشء
املألوف، من خالل املبالغة يف ما يتضمنه امللصق من صور ؤالفاظ، واخرتاق أالطر 
البرصية تسـتخدم يف كثري من إالشهارات، وقد ٔاصبح كثري من هذه إالشارات لغة 

البعد للنرص..." كام ٔان هذا  Vعاملية مثل ٕاشارة إالصبعني املرفوعني عىل شلك رمز
�سـتعاري يف بناء الصورة ال يقترص عىل اسـتعارة رموز و صور، وٕامنا يرسي ذ� 
عىل النص اللغوي املوازي، "فٕاما ٔان يسـتخدم عبارات مألوفة ٔاو اسـتعارات ٔاو 



 د/عبيدة صبطي*د/داود جفاف*        الصورة إالشهارية وبعدها السـمييايئ (قراءة سـمييائية ٕالشهار جنمة لالتصاالت ٔامنوذجا)   
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تركيبات Hمية لو توقفنا عندها لظهرت >ينا صور خميفة ٔاو مواقف متناقضة، 
  ٕاشهار ممتع للمشاهد".والنتيجة تكون ٔافاكرا هزلية تؤدي ٕاىل 

  التصمالتصمالتصمالتصمميميميمي البرصي : البرصي : البرصي : البرصي : ....3333

البد خللق جاذبية وجاملية امللصق من وضع تصممي مسـبق، يأخذ بعني �عتبار عددا 
من العنارص التقنية و امجلالية، مثل توزيع املثريات البرصية بشلك متواز، "حبيث 

وينقل جيتذب التصممي القارئ ويرضيه من الناحية امجلالية و يعطي تأثريا ٔاقوى 
Ëواحضة، ويثري اه�م املشاهد ٔاو الناظر بنفسه ٔاو حب �سـتطالع >يه.   الرسا

فهذا املدخل ٕاذن يعمتد عىل تصممي إالشهار حسب تسلسل برصي مدروس يرتب 
العنارص البرصية حسب ٔامهيهتا ويركز عىل النقطة أالمه يف الرساË إالشهارية بطريقة 

الالفت للنظـر ٔاو وضعها بشلك خمتلف ٔاو عكيس ما، قد يكون sللون ا/تلف ٔاو 
  ٔاو مكرب، ٔاو يف موقع sرز حبيث تكون ٔاول ما ينظر ٕاليه القارئ".

  �خ�خ�خ�خزتزتزتزتال ال ال ال  ....4444

ويكون عىل مسـتوى اللغة والصورة ٔايضا، لكونه يعرض للقراءة الرسيعة، فالعني 
  ختطف إالشارات اللغوية وأاليقونية يف حلظة زمنية حمدودة، ومزتامنة.

    ية ية ية ية املصداق املصداق املصداق املصداق  ....5555

ففي إالشهارات التجارية مثال " يثق الناس sملنتج املرتبط مبنشـئه أالصيل، فعندما 
وعن العطر ٔانه فرنيس وعن   يعلن عن اجليزن ٔانه ٔامرييك وعن الشاي ٔانه سـيالين

التقنية بأهنا ٔاملانية، يوM هذا �رتباط بأفضل جودة ويكسب ثقة املشاهد" هذه 
ستند ٕالهيا ٔانواع امللصق من ٔاجل ٕاقناع املتلقي ملشاهدة املصداقية يه ٔايضا ٕاحدى ما ت 

مباراة هامة (حاË امللصق إالخباري)، ٔاو ٕاتباع قواعد طبية مصادق علهيا من طرف 
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مؤسسة حصية ما (حاË امللصق التحسييس). بيد ٔان هذا البعد اyي توظفه امللصقات 
  ل سذاجة املتلقي العادي.إالشهارية التجارية كثريا ما يكون ٔاداة للتحايل واسـتغال

        ::::البعد التواصيلالبعد التواصيلالبعد التواصيلالبعد التواصيل ....6666

ٔان امللصق وسـي* ؤاداة تبليغ وختاطب بني الناس، وهو االٔكرث تأثريا ووقعا من ٔاي فن 
 آخر ذ� ٔالنه يسـتعمل اللغة السه* واملبسطة وأالخاذة حىت جيلب ويشد انتباه املارة.

        . ٔاوجه البالغة يف الصورة إالشهارية. ٔاوجه البالغة يف الصورة إالشهارية. ٔاوجه البالغة يف الصورة إالشهارية. ٔاوجه البالغة يف الصورة إالشهارية4444

" من (Jacques Durand)ننا ٔان نعترب "جاك دوران وعىل ٔاساس ما سـبق ميك 
اyين اهمتوا بدراسة البالغة يف الصورة إالشهارية، فهو يرى ٔان الصورة ختضع لبعض قواعد 
البالغة، فالصورة عنده مثل امجل*، وقد وحض ٔاوجه البالغة يف الصورة إالشهارية 

  ):14(فCييل

  التكرار:ٕاظهار املنتج يف عدة صور. 1ٔا.

التشبيه: وخيص الشلك واحملتوى، ٔاي تشبيه اليشء إالشهاري بيشء آخر،  2ٔا.
  مثال:مسحوق غسـيل مزنيل يشـبه زوبعة بيضاء.

الرتامك ٔاو التكديس: يف الصورة العدد ٔاو المكية يه اليت تقنع، عرض تشكي* منتوج   3ٔا.
 ملاركة من السـيارات. 

  التضاد: حيدث غالبا نوعني من الترصفات. 4ٔا.

  نقيض: احلقيقة ختتلف عام يظهر لنا.ال  5ٔا.

إالضامر ٔاو احلذف: ويه اختصار امجل* يف لكمة واحدة ٔاما يف الصورة نسـتعمل  1ب.
املنتجات اليت ال ميكن ٕاظهارها واليت ال فائدة مهنا، yا تعّوض بيشء Ùنوي، خشص، 
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 مدرسة...اخل.

بعد، ٔاو نركز عىل يشء غري  تغمية ال6م،ٔاو املعىن: تدور حول اليشء اyي مل نقدمه 2ب.
  �م.

التعليق: يه تأخري ال6م بواسطة ٕاضافات ٔاو زRدات، يف الصور إالشهارية، نؤخر  3ب.
  صفحة بعد ٔاخرى.

  التكمت والتحفظ: ٕاشهار حول املنتجات الشخصية اخلاصة. 4ب.

  خمتلفة. غحتصيل حاصل: ويه تكرار نفس الفكرة بصي 5ب.

  متد عىل التكرار، التسطري وٕابراز عنرص بتغيريه.املبالغة: يف الصورة نع  1ج.

  �سـتعارة: حتويل مفهوم لكمة بواسطة مقارنة تلميحية. 2ج.

ا�از املرسل: هذه الصورة متنوعة، فهـي تعرف الطرق الواسعة اليت تعمتد عىل عرض  3ج.
  يشء ماكن آخر.

 اجلزء يعرب عن اللك: املفاتيح ترمز للسـيارة. •
 يجة: اخلروف يرمز للصوف.السبب يعرب عن النت  •
 النتيجة تعرب عن السبب: العني ترمز للتلفزيون. •

  املفردات التلميحية ٔاو الكناية: ويه عرض اليشء املقصود. 4ج.

التورية: لكامت متشاهبة يف النطق خمتلفة يف الكتابة ويه االٔكرث ق* يف الصورة (الرتكيب  5ج.
  يلعب عىل العالقة بني احملتوى والشلك).

  القلب: الصورة تعكس ضدها. 1د.

  ال�ثل: عنارص م�ث* متاما، متشاهبة ٔاو متضادة تّعني اثنان. 2د.
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  حذف حروف الوصل: لك العنارص الوسـيطة حتذف ويمت الرتكيب جنبا جلنب. 3د.

التبديل املفاجئ يف بناء العبارة:التعبري املفاجئ يف تركيب امجل*، هذه املرة ليست امجل*  4د.
   من حيث الرتكيب اللغوي ولكن الصورة مزيفة.مسـتحي*

  التناقض، املعارضة: هذه الصورة لبعض املسـتحيالت املتناقضة. 5د.

ومن خالل ما سـبق عرضه حول ٔاوجه البالغة يف الرساË البرصية ٕاال ٔان اسـتعامل 
  البالغة يف التطبيقات إالشهارية يبقى حمدود جدا.

  يئ.الصورة إالشهارية وبعدها السـمييا5

من املعروف ٔان مثة دراسات ؤاحباÙ متعددة يف جمال إالشهار، واليت قد تناولته من 
زواR متعددة، وتعاملت معه بنية ودالË ووظيفة، وذ� انطالقا من مقارsت خمتلفة. فهناك 
من يصدر عن مقاربة اقتصادية، ٔاو مقاربة �نية، ٔاو مقاربة قانونية، ٔاو مقاربة اج�عية، ٔاو 

ة ٕاعالمية. بيد ٔان أالدب اكن بعيدا جدا عن جمال إالشهار، ٕاىل ٔان جاءت اللسانيات مقارب
والسـمييائيات لهتمت sخلطاsت بصفة عامة، وتدرس ا>وال اللغوية والبرصية بصفة خاصة. مث، 
تعىن بتصنيف أالنواع وأالجناس ال6مية واملرئية من Sة، مث تنكب عىل خمتلف العالمات 

 .جممتعنا s>رس والتحليل والتأويل من Sة ٔاخرىاملوجودة يف 
هذا، ومن ٔامه ا>ارسني للصورة إالشهارية يف الغرب عىل املسـتوى السـمييايئ، البد 

، ” بالغة الصورة إالشهارية” اyي اهمت كثريا بـ  R.Barthesمن اسـتحضار: روالن sرت
Ëاللغوية، والصورة التقريرية،  وارتأى ٔان دراسة الصورة تسـتوجب الرتكزي عىل دراسة الرسا

 .وبالغة الصورة
  .آليات اخلطاب إالشهاري 1.5

لٕالشهار دراسات قمية كام يف كتابه: عنارص روالن sرت" خصص  لقد
 Jacquesالسـمييولوجيا ، وكتاب: املغامرة السـمييولوجية، ونسـتحرض كذ� جاك دوران

Durand  وجورج بينينو ، G.Peninou :ء إالشهار: دراسة ذاك” كام يف كتابه
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 ، وبرeر توسانla Prose،والبروز Jourdanم، وجوردان 1972سـنة ” سـمييوطيقية
Bernard Toussaint  ولكود ليفي شرتاوس” مايه السـمييولوجيا؟ ”:يف كتابه ، 

Claude Lévi Strauss…. 

ٔاما عن ٔامه ا>ارسني يف العامل العريب، فالبد من ذكر: سعيد بنكراد ، ومحيد 
اين، و عبد ا�يد العابد، ومحمد خالف، وعبد ا�يد نويس، وجعفر عاقيل، وقدور عبد محلد

 اخل.… هللا Ùين

من املعلوم ٔان الصورة إالشهارية خطاب اسـهتوايئ وٕاحيايئ وٕاقناعي يتألف من ثالثة 
خطاsت ٔاساسـية: اخلطاب اللغوي اللساين، واخلطاب البرصي أاليقوين، واخلطاب 

اعي. ويتضمن ٔايضا ثنائية: ا>ال واملدلول، ويتكون كذ� من ثالثة عنارص املوسـيقي إاليق
تواصلية: العنرص أالول وهو املرسل (ا>وË، وأالفراد املنتجون، والرشاكت واملقاوالت 

، والعنرص الثاين هو الرساË …)إالنتاجية، واملؤسسات املروجة اقتصادR وخدماتيا
ن ا>ال واملدلول، والعنرص الثالث هو املتلقي، واyي إالشهارية، واليت تتكون بدورها م

زRدة عىل ذ�، تتضمن الرساË إالشهارية ثنائية التعيني والتضمني، ٔاو  .يمتثل يف امجلهور
  ثنائية التقرير وإالحياء.

من املعروف ٔانه عند دراسة الصورة إالشهارية البد من الرتكزي عىل العالمات 
مات أاليقونية، والعالمات اللسانية، sٕالضافة ٕاىل �نتباه لثنائية البرصية التشكيلية، والعال

التعيني والتضمني، وثنائية �ستبدال والتأليف، وثنائية ا>ال واملدلول، وثنائية الزتامن 
يف تطوره التعاقيب والزتامين، وذ�  مثال sملغرب” زيت الزيتون” والتعاقب(يوظف ٕاشهار

ملعارصة) ، والبحث يف معامر الصورة إالشهارية ( �سـهتالل، لتأكيد جدلية أالصاË وا
والعرض، واخلرجة) ، ورصد وظائف هذه الصورة (الوظيفة امجلالية، والوظيفة التوجهيية، 
والوظيفة المتثيلية، والوظيفة ا>اللية، والوظيفة إالعالمية، والوظيفة إالخبارية، والوظيفة 

ة، والوظيفة �قتصادية، والوظيفة الرتبوية التعلميية، والوظيفة إاليديولوجية، والوظيفة التأثريي
 ).السـياسـية
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ٕان اخلطاب إالشهاري دون غريه من اخلطاsت أالخرى يمتزي ببناء حممك خاص 
تتضافر خمتلف مكوeته التعبريية لتبلغ رساË حمددة ٕاذ ال ينبغي ٔابدا ٔان خيطهئا 

اب إالشهاري مفهوم عام حييل ٕاىل ٔانواع خمتلفة املسـهتدف.وٕاال اعترب ذ� فشال، ؤالن اخلط
sختالف الوسائط إالعالمية املسـتعم* فٕان جمال دراستنا هو الصورة إالشهارية الثابتة 

  منوذجا ملا لها من خصوصيات تكوينية تؤه: ٔالداء وظيفة تواصلية.

هتا فالصورة إالشهارية الثابتة فضاء لتقاطع عالمات عديدة خمتلفة ومتاكم* حدد
"مارتن جويل" يف عالمات ٔايقونية وعالمات تشكيلية ٔايضا ويف ٔاغلب أالحيان عالمات 
لغوية، yا جيب حتديد ٔامناط حضور لك صنف من هذه العالمات وكيفية اشـتغا� قبل 

  �نتقال ٕاىل احملص* العامة لتقاطع هذه العالمات يف الرساË البرصية ويكون ذ� اكاليت:
  كيلية العالمات التش  1.1

تمتثل يف مجموع العنارص التشكيلية املضافة للعالمات أاليقونية واملسامهة يف تكوين 
الصورة إالشهارية.ونتيجة أالمهية التعبريية لهذه �ختيارات التشكيلية اعتربهتا "جامعة مو" 

افر البلجيكية ٔاكرث من مواد تزينية وتمكيلية للعالمة �يقونية من خالل ٔاهنا تسامه بقسط و 
يف حتديد مضمون الرساË كلك، ٕاذ ٔان لك عنرص � مسامهته يف توجيه املشاهد حنو قراءة  

 حمددة ومن ٔامه عنارصها جند:

�  Ëطار ويف حاsٕ إالطار: ٕان للك صورة حدود مادية تضبط حسب احلقب و�جتاهات
لوسـي* ٕالغائه تبدو الصورة كام لو اكنت مقطوعة وغري jمة ٔاو ٔان جحمها يتجاوز جحم ا

احلام* لها.وهو ما يعين عدم مشاهدة الصورة اكم* ٕاذ تقول "مارتني جويل": "غياب 
  إالطار يؤسس لقيام صورة مزناحة عن املركز حمفزة عىل بناء ختييل تمكييل" ..

التأطري: فقد جهر مصمموا الصور إالشهارية يف االٓونة أالخرية فكرة اسـتخدام إالطارات  �
فهيا كثريا من التصنع واجتهوا حنو اخلطوط البسـيطة وترك املزخرفة، اليت يبدو 
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مساحات من البياض لتقوم مقام إالطار، و�مة إالطار يف حاË اسـتخدامه هو خلق 
 .ٕاحساس بوحدة إالشهارية ومض ٔاجزائه بعضها ٕاىل بعض وزRدة قوة لفت النظر

لنظر الوSية اليت تقابلنا اختيار الزواR: فالرتكزي يف الصورة إالشهارية يكون عىل زاوية ا �
وSا لوجه وmٔهنا ختاطبنا فهـي هتمت بأشاكل التصوير ٔاي كيفية تصوير املعلن عنه هل 

 ببؤرة ٔامامية قريبة ٔاو بعيدة وكيفية اختيار الزواR هل من الميني ٕاىل اليسار ٔاو العكس.

الصورة،  حركة العني: يكون اسـتقبال الصورة يف املرح* أالوىل مجمال، فالعني متسح �
ولكن تبهثا عىل نفس إالطار، ليس sلكيفية اخلطية اليت نتلقى هبا النص، لكن هذه 
القراءة ا�م* تلبث لتصبح يف مرح* Ùنية قراءة خطية، ٔالن تركزي برصe عىل الصورة 
سوف لن ميدe دفعة واحدة بلك الرساالت وا>الالت املمكنة، yا يقتيض ٔان تقوم 

احلراكت العمودية وأالفقية وا>ائرية، حمددة بذ� مسار  العني مبجموعة من
 ةالصورة.فالعني تسري يف حركهتا الطبيعية من المين ٕاىل اليسار وفق ٔاحرف لالتيني

 ).15( (Z.T.S.L.J.C)يه

وضع املركز البرصي: ٕان مركز الصورة إالشهارية ال يقع يف مركزها الهنديس متاما، ٔالن  �
ٕاىل �سـتقرار علهيا ليست املركز الهنديس للمسـتطيل ٔاي  النقطة اليت تسرتحي العني

النقطة اليت يتقابل فهيا منصفا أالضالع، ولكهنا يه النقطة اليت تعلو املركز الهنديس 
يف نظر ٔاخصائيني آخرين، كام تقع  8/1يف عرف أالخصائيني و بقدار  % 5مبقدار 

ل حتدث حسب التقاطنا ٔايضا ٕاىل المين قليال من املركز الهنديس.فعرض أالشاك
 ). 16(البرصي

التأليف وٕاعداد الصفحة: ٔاي تنظمي الفضاء وهيمت sلتوزيع الهنديس �ال الرساË البرصية  �
ا>اخيل ال sلنظر ٕاىل ٔابعاده إالحيائية القوية حفسب وٕامنا لكونه ٔايضا آلية تشكيلية 

ه القراءة وهو ما يعين ٔاساسـية معروفة بدورها اجلوهري يف حتديد تراتبية الرؤية وتوجي
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ٔان اجتاه القراءة حيمل قمية ٔاساسـية يف اسـهتالك إالعالن إالشهاري.فطريق املعىن وحيد 
 وٕاذا ما رمس بشلك خمالف فلن يصل القارئ ٕاىل نفس املاكن.

أالشاكل: لها ٔابعاد انرثوبولوجية وثقافية متص* مبعارف القارئ املسـهتدف ومقوماته  �
ه ظاهرR من براءة زائفة غالبا ما تنسينا ٔان صورة الواقع يه احلضارية رمغ ما توM ب

 Ëغري الواقع يف الصورة ؤان هذا أالخري جمرد نتاج اختيارات تقنية معروفة بأداء دال
ت تثبت ٔاننا نبين صورة وsلتايل يصعب فهم داللهتا ما مل حمددة،  ولك هذه �ختيارا

 نمتكن من مشاهدة الصورة يف ذاهتا جمردة عام متث:.

أاللوان: ولهذا ترجع ٔامهية اللون، يف الصورة إالشهارية وsلتحديد يف امللصق إالشهاري  �
حيث ٕاىل ٔانه يسامه مسامهة فعاË يف ٕابالغ الرساË إالشهارية يف لك خطواهتا من 

فاللون ).  17(إالدراك وجذب �نتباه وخلق جو وجداين وانفعال مالمئ عند املسـتقبل
 . هو ٕاحساس وليس � ٔاي وجود خارج اجلهاز العصيب للاكئنات احلية نٕاذ

(ضوء/ظل): تعترب إالضاءة من ٔامه  العنارص اليت تثري �نتباه يف  ةاجلدلية الفوتوغرافي �
ل عىل تقريب ٔاو تبعيد املوضوع ٔاو الشخصية ٔاو السلعة، الصورة، فالهاË الضوئية تعم

فال بد علينا ٔان نأخذ بعني �عتبار املعىن املقدم من طرف إالضاءة وحنن نقرٔا الصورة، 
فٕاذا اكنت إالضاءة عىل اجلانب أاليرس فاملنتج املقدم يعد منتجا مسـتقبليا ٔاما ٕاذا اكنت 

مرتبط sملايض ٔاي sٔالصول والتقاليد، وكذ� إالضاءة مركزة عىل اجلانب أالمين فاملنتج 
املعرفة sلفعل.yا وجدe عدة ٔامناط لٕالضاءة مهنا إالضاءة االٓتية من أالمام، ٔاو ٕاضاءة 
ثالث ٔارsع الصورة، ويه تيضء ٔاجحام ٔاو خطوط معينة مركزة، قصد ٕاعطاهئا قمية 

خصية ٔامام الناظر علهيا.ٔاما إالضاءة االٓتية من العمق، حبيث يكون املوضوع ٔاو الش 
ٕالهيا، حبيث تمتوقع إالضاءة وراء الشخصية jرة jركة بعض إالضاءة املعاكسة 

  للهنار(الظل)، وهذا غالبا ما جنده يف عنوان الفيمل ٔاو يف احد خشصيات الفيمل.
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ولهذا السبب يويص خرباء إالشهار  ٕاىل تسليط الضوء بمكيات قوية عىل أالشـياء   
ا مع اختصار املساحات الظلية يف ٔارضية (املؤخرة ) الصورة إالشهارية املعلن عهنا  وحمتواه

اليت ينبغي ٔان تصمم sلشلك اyي ال جيعلها ملفتة للنظر يف حد ذاهتا، فال تكون بألوان و 
  بزخرف جيعلها تربز عىل الفكرة املعروضة، بل يفضل فهيا البساطة وأاللوان اخلفية.

  العالمات �يقونية 2.1

وe ٔاساسـيا من مكوeت الصورة إالشهارية ال sعتبارها تساعد عىل تشلك مك
اسـتنساخ الواقع تقدميه فقط بل ملا تضمره كذ� من ٔابعاد ٕاحيائية عديدة ومتشعبة ٔالن 
الصورة دامئا تريد ٔان تقول ٔاكرث مما تعرضه s>رجة أالوىل ٔاي عىل مسـتوى الترصحي، 

اسـته من خالل مسـتويني متاكملني وهام ولالقرتاب من خصوصيات هذا املكون يمت در 
  حسب قدور عبد هللا Ùين:

مسـتوى املوضوعات: يمت فيه الرتكزي عىل املوضوع ٔاو املوضوعات املصورة مع وصف  �
  دقيق ومركز جلزئياهتا احلارضة واملغيبة وما حتم: من ٔابعاد تعبريية حمددة.

صة املعمتدة يف غرض مسـتوى وضعية المنوذج: يتعلق أالمر بدراسة الطريقة اخلا �
املوضوعات وتوزيعها داخل جمال الصورة إالشهارية لتحديد ٔابعادها التعبريية وما 
تتضمنه من تسـنينات، تعرض الشخصية من أالمام mٔهنا تنظر ٕاىل املشاهد يعطي 
�نطباع بوجود عالقة خشصية مبارشة بيهنام، ٕاحساس رسعان ما خيتفي مبجرد 

كشف عن وجود خشص Ùلث يقطع حبل هذه العالقة، استبدا� بلقطة جانبية ت 
وبذ� تتضح ٔان تأويل املوضوعات أاليقونية يف الصور إالشهارية غالبا ما يمت عىل 
ٔاساس ٕاجراءات ٕاحيائية عديدة مؤسسة عىل مؤثرات خمتلفة، تتوزع بني 
�سـتعامالت السوسـيوثقافية للموضوعات املصورة من Sة ؤاشاكل وطرق عرضها 

شاهد من Sة ٔاخرى ٔاي ٔان مصدر التسـنني صورة ٕاشهارية يعود دامئا عىل امل 
 للتصورات الالواعية ٔالeس جممتع ما ٔاي طريقة نظرهتم للعامل ٔاي ايدييولوجهتم.
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  العالمات اللغوية 3.1

ٕان الصورة إالشهارية الثابتة تعمتد عىل مترير رسالهتا عىل مجموعة خمتلفة ومتاكم* من  
ا العالمات اللغوية، وتعود رضورة حضورها هذا املكون يف بناء الرساË العالمات من بيهن

إالشهارية لقدراته التواصلية اخلاصة والكفي* بسد النقص التعبريي امللحوظ يف الرسائل 
أالخرى وحتصني القراءة من لك انزالق تأوييل حممتل من شأنه إالخالل sلهدف أالسايس 

 للصورة.

روف ٔاو الرساË اللغوية يه ٔان يساعد يف نقل الرساË ٕان الوظيفة أالوىل للح �
إالشهارية، وٕابالغها للمتلقي عىل ٔان ال تسـتحوذ يه نفسها عىل نظره وانتباهه، مفا يه ٕاال 
وسـي* للتعبري عام يسـتوجبه موضوع الصورة إالشهارية، كام جيب ٔان تكتب حبروف 

تيب اyي وضعه "درمون واحضة حىت تسهل قراءهتا، وتمتثل عنارصها فCييل للرت 
 .(Darmond .Brisoux) )18( بريسو"

العنوان: فالعنوان هو تV اللكامت املؤثرة و املركزة اليت تعمل sلتاكمل مع العنارص  •
املرئية لتحقيق هدف جذب انتباه امجلهور، و حتقيق املراحل السـيكولوجية 

يل املفهوم أالخرى، و يعترب ٔايضا جحر الزاوية يف ٔاي معل ٕابداعي لتوص 
ممن يتعرضون  %�80بتاكري، وتبدو ٔامهية العناوين فC ٔاكدته أالحباث من ٔان 

لٕالشهارات ال يقرؤون سوى العناوين فقط، �y هيمت الاكتب sختيار العناوين 
  . )19(بدقة لتأكيد سهوË فهمها و قدرهتا عىل توصيل الفكرة إالشهارية بدقة

من الفقرات قد تكون طوي* ٔاو قصرية، فهو  النص الوصفي: ويرتكب من مجموعة •
، وهو عبارة عن معلومات  )20(قلب املادة إالشهارية اyي تمت فيه معلية إالقناع

ٔاو بياeت، ٔاو حقائق، ٔاو وقائع، ٔاو ٔاحداث، ٔاو ٔاقوال، ٔاو اقتباسات، ٔاو جحج، 
  ٔاو ٔادË، ٔاو رشوحات، ٔاو تفسريات، ٔاو ٔافاكر، ٔاو اجتاهات.
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ٕاذن هو عبارة عن "مج* ممزية يمت تكرارها بشلك منتظم يف مجيع  الشعار: فالشعار •
  ).21(ٕاشهارات امحل* إالشهارية من ٔاجل زRدة ٕاماكنية تذكرها

اخلامتة:ويه امجل* أالخرية اليت ترافق اجلسم، وميكن اعتبارها العنرص أالخري للنص،  •
ٕاذا ما اكن عن اخلامتة ٔاهنا توحض كيفية احلصول عليه  (Haas)فيذكر "هاس" 

sالتصال بنقاط البيع ٔاو اyهاب ٕاىل عني املاكن وهذا النوع من التوضيحات � 
دوره يف احلث عىل القيام sلفعل ما. هدفه هو حتقيق لنتيجة اجيابية.وفهيا ميكن ٔان 

 جند مصدر إالشهار، ٔاو اجلهة اليت ٔاصدرته.

طات سـيكولوجية، مبعىن كام جيب ٔان تتالءم الرساË اللغوية وما توM به من ارتبا
ٔانه يف حاË إالشهار عن السلع وأالفالم، فان أالمر يسـتوجب اسـتعامل اخلط sلبنط الغليظ 

  ليك يشد �نتباه للامرة.

  وميكن ٕاحصاء خطوط احلروف املسـتعم* يف الصورة إالشهارية العربية اكلتايل:

طلق عليه النسخ لكرثة ا • سـتعام� يف نسخ الكتب اخلط النسخي: وهو االٔكرث شـيوعا، وا�
ونقلها، ٔالنه يساعد الاكتب عىل السري بقلمه برسعة ٔاكرث من غريه، وامتاز sٕيضاح احلروف 

 وٕاظهار جاملها وروعهتا.

خط الثلث: وهو يليه ويسـتعمل للعناوين الرئيسـية وهو من ٔاروع اخلطوط منظرا   •
و ميتاز عن غريه من اخلطوط  وجامًال ؤاصعهبا كتابة وٕاتقاe، كام ٔانه ٔاصل اخلطوط العربية،

فيه؛ �y ميكن كتابة مج* واحدة عدة مرات  احلروفٕاذ تتعدد ٔاشاكل معظم  املرونةبكرثة 
 تخدم بكرثة يف دول املرشق العريب.بأشاكل خمتلفة.وهو يسـ 

 اخلط الرقعي: وقد ٔاصبح eدرا ويسـتعمل يف العناوين الثانوية. •

 اخلط الفاريس: وهو ٔاقل اخلطوط اسـتعامال. •



  

 " "السـميياء و النص أالديب السابع ا>ويل امللتقى                          418
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  وتنفرد اخلطوط أالجنبية بعدد ال حرص � من أالنواع نذكر مهنا:

 رصة.اخلط الروماين القدمي واحلديث: وهو االٔكرث اسـتعامال يف ا�الت املعا •

 اخلط القوطي. •

 اخلط املنحين. •

  اخلط املائل. •

ٕان الصورة إالشهارية الثابتة تعمتد عىل مترير رسالهتا عىل مجموعة خمتلفة ومتاكم* من 
 .Ëالعالمات من بيهنا العالمات اللغوية، وتعود رضورة حضورها هذا املكون يف بناء الرسا

د النقص التعبريي امللحوظ يف الرسائل إالشهارية لقدراته التواصلية اخلاصة والكفي* بس
أالخرى وحتصني القراءة من لك انزالق تأوييل حممتل من شأنه إالخالل sلهدف أالسايس 

  للصورة.
كام ٔان "روالن sرث" حيدد يف دراسة رائدة بعنوان بالغة الصورة وظيفتني 

  ٔاساسـيتني للرساË اللغوية يف الصورة إالشهارية.

  يتلكم ٕاال عرب اللغة": "العامل اخرس وال 

"دي سوسري"  ٕاىل ٔان السـميياء ما يه ٕاال فرع من  يذهب sرث عىل خالف من
اللسانيات، وسـنده يف ذ� ٔانه ليس من املؤكد وجود ٔانسقة عالمات يف حياتنا �ج�عية 
الراهنة تضايه اللغة مشوال.مثـل ٕاشارات الطريق.ويتجـاوزها ٕاىل ٔانسقة ذات معق اج�عي. 

  ا نصادف اللغة من جديد.فٕانن

من الثابت ٔان أالشـياء والصور والسلواكت تسـتطيع ا>الË، ويه تقوم بذ�  
  ).s)22متياز، ولكن ليس بكيفية مسـتق*، حبيث ٔان لك نسق سـمييايئ ميزتج sللغة 

فاملادة البرصية مثال تثبت مدلوالهتا عن طريق مضاعفهتا برساË لفظية (وهو حال 
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ار والتصوير الفوتوغرايف الصحفي....اخل) حبيث يقمي جزء من الرساË أاليقونية السي� وإالشه
عالقة بنيوية مع نسق اللغة، هذا يف الوقت اyي ال جتوز فيه ٔاشـياء اكللباس واالٔلك صفة 
النسق ٕاال ٕاذا يه مرت عرب حمطة اللغة اليت تقطع دوالها وتسمى مدلوالهتا.ٕاننا نعيش حضارة 

  ٔاي وقت مىض، sلرمغ من اجتياح الصورة حلياتنا. الكتابة ٔاكرث من

فالكتابة وال6م هام دامئا مصطلحات مليئة sلبنية إالعالمية، وsلفعل، ٕان حضور 
الرساË اللسانية هو الوحيد اyي هيم، ٔالنه  ال موقعها  وال طولها يبدوان مالمئني (ٕان نصا 

ء، وهذا املدلول هو املوضوع يف طويال ميكن ٔاال يضم غري مدلول شامل، بفضل إالحيا
  ). 23(عالقة الصورة) 

ومجمل القول: يبدو من الصعب ٔاكرث فأكرث تصور نسق من الصور ٔاو أالشـياء تسـتطيع 
 مدلوالهتا ٔان خترج خارج اللغة فال وجود للمعىن ٕاال sللغة.وعامل ا>الË ما هو ٕاال عامل اللغة

)24 .(  

نيفا حبيث جتند العديد من الباحثني ولقد ٔاÙرت ٔاطروحة sرث هذه جدال ع 
  يسـتدرك عىل sرث مبا ييل: (L.Percher)>حضها.فـ"بوررش 

ليس من الثابت ٔان الرساË أاليقونية متارس وظيفة حشوية sلنظر ٕاىل اللغة، ولعل ٔاوحض 
دليل عىل ذ� وجود ٔافالم صامتة لكيا، ولكهنا تفهم.مث ملاذا ال تكون الرساË اللفظية يه 

  تقوم sلوظيفة نفسها لصاحل الصورة؟. اليت

حفني درس "sرث" نسق املوضة تعامل مع اخلطاب املكتوب حولها، وهو ما ال يفيد ٕاال 
جزئيا يف فهم كيفية اشـتغال أالزRء داخل ا�متع، مث ٕان هذا هيمش القضية أالساس اليت 

yي جيعل من لباس ما تسـهتدفها السـميياء ٔاو السـمييولوجيا، ويه كيف يدل اللباس؟ ما ا
  د� عىل احملافظة والزتمت وآخر د� عىل التحرر وإالsحية مثال؟.
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ٕان العامل يف نظر "sرت" ٔابمك، وال يسـتطيع ا>الË ٕاال من خالل اللغة، وٕاذا اكنت 
هذه أالطروحة ال تعدم نصيبا من الصحة، فٕاهنا تفرض نوعا من ديكتاتورية اللغة، مرخسة 

ها: ال ميكن ٔان تكون ا>الË ٕاال لسانية، ولك ما ليس لسانيا sلتايل ال بذ� مغالطة مفاد
.Ëحيمل دال  

، ٕاذ انه يسـتنتج من قدرة اللغة (Métalangage)ٕان sرث خيلط بني اللغة واللغة الواصفة 
عىل ترمجة مدلوالت غري لسانية، ٕاهنا يه النسق الوحيد اyي ينتج دالË حبق، وهو ٔامر 

  بأن ا>الË ذات منشأ لساين.غري اكف للزمع 

 (Liège)ما جس: ٔاعضاء جامعة لييج  (L.Percher)يضاف ٕاىل مالحظات ""بوررش 
حول ٔاطروحة "sرث"، ٕاذ يذهبون ٕاىل ٔان ٕاطالË بسـيطة عىل كتب الرRضيات والفزيRء 
والكميياء والتكنولوجيا تثبت ٔاهنا مليئة sلرسوم والصور، ويه رسوم وصور ال يصح 

  غناء عهنا و�كتفاء sللغة.�سـت 

بناءا عىل هذه املالحظات تصبح ٔاطروحة "sرث" جمرد افرتاض ال مينع من قيام افرتاضات 
خمالفة تنطلق من ٔاسس مغايرة.كام نسـتخلص بأن دوال اللسان تتخذ يف الرساË طابعا خطيا 

رش يف فضاء حبيث تدرك حسب نظام حتدده بنية امجل*، فان دوال الشفرة أاليقونية تنت 
الصورة، حبيث ٕان ٕادراك عنرص من عنارصها ال يمت قبل العنارص أالخرى رضورة، فالبدء 

  هبذا العنرص عوض ذاك مساËٔ مرتوكة الختيار املتلقي.

 Ëاللسانية تظل حبيسة قواعد النحو والتداول خالفا للرسا Ëومن مثة فان الرسا
ٕاضافة ٕاىل ٔان عنارصها تدرك بشلك البرصية اyي ال خيضع لقواعد تركيبية صارمة، 

مزتامن.مث ٕان الرساË اللغوية تقبل التفكيك ٕاىل عنارص يقوم املتلقي sٕعادة تركيهبا ليتحصل � 
معناها فهـي ٕاذن ترتكب من Hم، وال6م من مجل، وامجلل من لكامت، واللكامت من 

  ).  25(مقاطع وحروف
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نتظم فC بيهنا لتؤلف وحدات ترتكب من وحدات صغرية ت  ةوهكذا نرى ٔان اللغ
ٔاخرى ٔاكرب مهنا، ولكها مرتابطة حبسب نسق معني وحبسب ترتيب خاص، حبيث ال جيوز 
تقدمي ما حققه التأخري وال العكس، يف حني ٕان الرساË البرصية تركيبية، ال تقبل التقطيع ٕاىل 

 تتجزٔا، وهو عنارص صغرى مسـتق*، حبيث تبدو الصورة ككت* ختزتن يف بناهئا دالالت ال
  ما يكسـهبا طاقة ابالغية ال تضاىه.

ينضاف ٕاىل هذا ٔان عالمات اللسان تقوم عىل خاصية �عتباطية و املواضعة 
(ٔاي العالقة بني ا>ال واملدلول فهيا غري معل*) يف حني ٔان الصورة تقوم عىل التعليل و 

  املامث* واملشاهبة.

التشفري عىل حني تبدو الصورة وmٔهنا  ولعل هذا ما جيعل الرسائل اللسانية شديدة
  نقل للواقع باكمل العضوية والطبيعة، ٕاىل حد ٔان البعض اعتقد ٔاهنا رساË بدون شفرة.

فالتعايش بني الصورة واللغة قدمي وضارب جبذوره يف معق التارخي.مفنذ ظهور 
بتطور  الكتابة والكتاب وقع تالزم بني الصورة والنص، وقد تعززت وتقوت هذه العالقة

ٔاشاكل التواصل امجلاهريي حبيث ٔاصبح من النادر مصادفة صورة (Ùبتة ٔاو متحركة) غري 
مصحوبة sلتعليق اللغوي (سواء ٔااكن مكتوs ٔام شفهيا).مفا يه العالقات البنيوية اليت تقوم 
بني اخلطابني؟ هل يكتفي اخلطاب اللفظي بتكرار ما يف الصورة ٔام ٔانه يضيف ٕاليه معلومات 

  دة؟جدي

يذهب sرث ٕاىل ٔان النص اللغوي اyي حيرض ٕاىل جوار الصورة  ميارس ٕاحدى 
  الوظيفتني التاليتني:

، ذ� ٔان الصورة تتسم sلتعدد ا>اليل، ٔاي (Ancrage)وظيفة الرتسـيخ (إالرساء) •
ٔاهنا تقدم للمشاهد عددا كبريا من املدلوالت ال ينتفي ٕاال بعضها و هيمل البعض االٓخر، 

ن النص اللفظي يوجه ٕادراك املتلقي ويقود قراءته للصورة حبيث ال يتجاوز ومن مثة فا
حدودا معينة يف التأويل فالنص اللغوي ٕاذن ميارس سلطة عىل الصورة ما دام يتحمك يف 



  

 " "السـميياء و النص أالديب السابع ا>ويل امللتقى                          422
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قراءهتا ويكبح جام�ا ا>اليل ٕانه يقوده حنو معىن منتقي مسـبقا.ؤاكرث ما تشـيع هذه 
الفوتوغرافية الصحفية وامللصقات إالشهارية..اخل الوظيفة يف الصور الثابتة اكلصور 

)26 .( 

وتسمى ٔايضا بوظيفة التدعمي ٔاو املناوبة: وتكون حني يقوم  (Relais)وظيفة الربط   •
النص اللغوي sٕضافة دالالت جديدة للصورة، حبيث ٕان مدلوالهتام تتاكمل وتنصهر يف 

يئ مثال)، فال6م يصري ٕاطار وحدة ٔاكرب (قد تكون يه احلاكية يف الرشيط السي�
جدُ  �م يف السي�، حيث احلوار ال ميV  وظيفة تفسريية بسـيطة، ولكنه يدفع فعال 
sحلركة، واضعا يف متوالية الرسائل معان ال توجد يف الصورة وتندر هذه الوظيفة يف 

رسوم الصور الثابتة، لكهنا أالشـيع يف الصور املتحركة اكلفيمل السي�يئ والتلفزي وال
وقد تتجاوز الوظيفتان وتتعايشان يف امللفوظ الواحد، عدا ٔان  ).27(املتحركة...اخل

همينة ٕاحداهام عىل أالخرى ال تعدم ا>الË فطغيان التدعمي عىل الرتسـيخ معناه ٔان 
املتلقي ملزم مبعرفة اللسان ٕالدراك حفوى الرساË، يف حني ٔان طغيان الرتسـيخ معناه ٔان 

احلشو، ؤان Sل املتلقي sللغة قد ال حيرمه من استيعاب دالË  امللفوظ قامئ عىل
  الصورة.

جويل" وظيفتني للغة: ٔاولها يتعلق sملضمون "ويف ٕاطار النسق اللغوي نفسه حتدد
يف ٕاطار احلديث عن الرتسـيخ  )sR.Barthesرث ( اللساين وهو ما ٔارشe ٕاليه سابقا مع

فهـي غري مبارشة، وتتعلق sلطابع التشكييل  الثانية ٔاما الوظيفة -ويه وظيفة مبارشة-والربط 
  ).أاللوان للغة، ٔاي صورة اللكامت (اللكيغراف،

  وان الصدارةـميكن متيزيه بني عن وي فCـوميكن ٔان منزي يف النسق اللغ 
(Accroche)   وظيفهتا لفت انتباه املتلقي،  ويه مج* تتصدر إالرسالية،-ٔاو املانشيت

املتلقي، ؤان تتضمن امس  تكون قوية حبيث توقف جمرى تفكري وفعلويشرتط فهيا ٔان 
، وبني اجلانب  )اجلانب التحريري املاركة، ويه اليت توجه املتلقي، يف امللصق، ٕاىل قراءة
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 423  " "السـميياء و النص أالديب السابع ا>ويل امللتقى   

وميكن  ،يتعلق sلرساË إالشهارية اyي يبلور لك ما  (Pavé rédactionnel) التحريري
  .)http://www.mnaabr.comالربط ( ي بوظيفةالقول متاشـيا مع وظائف ا>ليل اللغو 

يعتربها  اليت(Logos) وينضاف ٕاىل املانشيت واجلانب التحريري، املمزي ٔاو املاركة
و�رتباط  ، Hم، وال6م خلق للهوية، ٕانه مصدر �لزتام والزتكية(J.M Floc) فلوك

وبعبارة ٔاخرى ٕاهنا تشمل  ، التفكريوأالمانة...وتمتزي املاركة، اكل6م، بطريقهتا يف املفص* ويف 
   ).28عىل ثوابت تعبريية ؤاخرى مضمونية حتفظ لها هويهتا (

فالرساË اللغوية ٔاو أاللسنية ٕاذن ختتلف من حيث خصائصها وتوظيفاهتا عن 
الرساË البرصية ٔاو اللغة البرصية، وهذا ما ٔادى sلسـميييائيني ٕاىل ٔان جيدوا حال لهذا 

  >قيق ملرشوعية دراسة سـمييائية الصورة.إالشاكل اجلوهري وا

        قراءة سـمييائية ٕالشهار جنمة لالتصاالت اجلزاقراءة سـمييائية ٕالشهار جنمة لالتصاالت اجلزاقراءة سـمييائية ٕالشهار جنمة لالتصاالت اجلزاقراءة سـمييائية ٕالشهار جنمة لالتصاالت اجلزائئئئرية "مارية "مارية "مارية "ماززززال واقفني"ال واقفني"ال واقفني"ال واقفني"    2.2.2.2.5555

من خالل ما سـبق عرضه حول سـمييائية الصورة وهمينهتا عىل حياتنا املعارصة 
عارصة، وتوجهيها ٔالمه اسرتاتيجيات التواصل إالنساين جيعالهنا بؤرة ٕانتاج املعىن يف الثقافة امل

  مفن ميV القدرة عىل املناورة sلصورة والتحمك يف ٕانتاSا وتسويقها R ترى؟.

تستند الصورة من ٔاجل ٕانتاج معانهيا ٕاىل معطيات يوفرها المتثيل أاليقوين ٕاكنتاج 
برصي ملوجودات طبيعية متاما (وجوه ٔاجسام، حيواeت، ٔاشـياء من الطبيعة) وتستند من 

من طبيعة ٔاخرى، يطلق عليه المتثيل التشكييل للحاالت إالنسانية، Sة Ùنية ٕاىل معطيات 
  ). 29(ٔاي العالمة التشكيلية: أالشاكل واخلطوط وأاللوان والرتكيب
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وهذا ما  حاول " روالن sرث" ٔان يوحضه يف كتابه مبادئ يف "عمل أالدËّ"، بأن 
ا ٔاّن النظام الثاين هو توّسع القراءات مربز املعىن التقريري واملعىن إالحيايئ هام ٔاساس لكّ 

  ا>ال واملدلول.  أالّول ومنه تربز العالقات القامئة بني للنظام

ٕان التفكري يف الصورة إالشهارية، ٔاي يف منط بناهئا ويف طريقة ٕانتاSا >الالهتا 
ها ووقعها، ٔامر ال ميكن ٔان يمت خارج القضاR اليت تثريها العالمة البرصية ذاهتا.فا>الالت داخل 

ال تنبثق عن أالشـياء اليت تؤثث الكون اyي حتيل عليه، ٔاي من مرجعها املبارش، بل يه 
وليدة املواقع والعالقات اليت تدرك sعتبارها املهد أالساس اyي تنطلق منه السريورة  

  ).  30(املنتجة لالÙٓر ا>اللية

ة ويه املعىن �شاري وهبذا يرى "روالن sرت" ٔان هناك مرحلتني ٔاساسـيتني لقراءة الصور
  واملعىن إالحيايئ.

املعىن �شاري (املرح* التقريرية ٔاو احلرفية) وهو املرح* أالوىل من الرساË وفهيا يمت وصف 
العالقة يف إالشارة بني ا>ال وهو املفهوم الطبيعي لٕالشارة ومثالها الصورة إالشهارية واملدلول 

  الها ما يعنيه موضوع الصورة sلنسـبة للمشاهد.وهو املفهوم اyهين لفحوى الرساË ومث

للرساË املصورة هو ما تلتقطه اËٓ التصوير لٔالشـياء، فهـي معلية  فاملعىن إالشاري
مياكنيكية حبتة.يوجد معىن واحد واحض وحمدد ومبارش هنا، فاËٓ التصوير تسجل اليشء 

ول ٕاذن ٕان الرساË �شارية واحلدث كام هو ٔاو كام تراه العني ا�ردة يف الواقع.وميكن الق
للصورة إالشهارية يه الصورة يف حد ذاهتا.تV يه الصورة الواحضة التفسري واليت ال ميكن 
�ختالف علهيا.لكن ٕاذا تدخل إالنسان عرب اسـتخدامه الËٓ التصوير وتفسريه للصورة 

  سـيكون للرساË معىن ٔاخر وهو املعىن إالحيايئ.
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ساË املصورة البد من معرفة الواقع الثقايف واملعرفة ولفهم املعىن إالحيايئ للر 
�ج�عية ال�ين يفرسان �ختالف يف النظر ٕاىل الرساË املصورة بني جممتع ؤاخر.فقراءة 

  ٔاي صورة فوتوغرافية ٔاو اشهارية مثال تعمتد عىل jرخي ذ� ا�متع.
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

":صورة وردة )s)R. Barthesرث هو ذا ٕاشهار جنمة ولنحاول قراءته حسب "روالن 
اجلزائرية، وشاsت، تزىه بألوان بيضاء وخرضاء و محراء.فلنحاول ٕافراز الرسائل ا/تلفة 

  اليت ميكن ٔان حتتوهيا من خالل  ا/طط التايل:
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املسـتوى 
  التعييين

  املسـتوى إالدرايك

  وهو التعبري املريئ

  املسـتوى املعريف 

  

املسـتوى 
  أاليديولو�

  

  

  

  

  

  

  

الصورة يف حد ذاهتا ا>ال 
التعييين(تعبري)(املادة، الشلك،أاللوان، 

  امس العالمة)

  الرساË أاللسنية

  العالمة التجارية جنمة

  (ٔاشخاص)

  ٔالوان خمتلفة

الصورة 
  اyهنية(املدلول)

ٔاي ماذا يعين 
اسـتخدام 
التقنيات 

السي�توغرافية.أ 
ي ا>الالت 
املادية والتقنية 

ية العالمة التجار 
جنمة(وردة 
اجلزائرية، 

شاsت من 
سـيدي 

  غيالس...).

اللون أالمحر، 
واللون أالخرض،  

واللونني 
أالبيض، 
  وأالسود.
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املسـتو 
ى 

التضمي
  ين

(ٕانتاج 
  املعىن)

عندما يلتحم لك من ا>ال(التعبري 
الشلكي) + مدلول(املضمون) 
يصبح >ينا عالمة(ا>ال تضميين 

ف (إالحياء)(الرتوجي خلدمة الهوات
Ëالنقا  

 ما يدركه املالحظ للصورة

 

  

املدلول      
التضميين إالحياء) 
دالالت غري مادية 

  تصويرية

 eالعالمة جنمة ال متد
sمس املؤسسة فقط 
ولكن ٔايضا، بواسطة 
ترصيعها مبدلول 

حيث مت ٕاضايف، 
 هذه الصورةتصوير 

شهارية خاصة االٕ 
ٔالغنية وطنية، 
احتفاء خبمسـينية 
 اسـتقالل اجلزائر،

مموË من قبل متعامل 
الهاتف النقال 

الوطنية 
يف  شاركو ."''جنمة
هذه الصورة  تصوير

بنات إالشهارية 
، سـيدي غيالس

اyين فتحوا قلوهبم 
للفنانة وردة 
اجلزائرية، ورددوا 
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وٕاRها لكامت ٔاغنية 
إالشهار، اليت 
حفظوها عن ظهر 
قلب، وصنعوا لوحة 
فسـيفسائية اكن قلهبا 
 النابض ٔالوان العمل

الوطين الثالثة، اليت 
صبغت الثوب اyي 

واليت .لبسـته وردة
  رمزت ٕاىل 

اللون أالمحر: دم 
  الشهداء.

اللون أالخرض : 
  ال�ء.

اللون أالبيض: 
وهو ٕاذن  السمل.

اعزتاًزا sلشهداء 
  .والنضال

ٔالن الصورة ٔابلغ و
من ٔاي عبارات ٔاو 
لكامت، فقد ترك 

''ما زال شهارإ 
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واقفني'' خاصة ذ� 
ظهر فيه وردة اyي ت 

واقفة متوسطة ساحة 
مبدينة سـيدي 
غيالس بوالية 
 sتيبازة، مرتدية ثو
مزّهرا مرصعا بورد 
الربيع، كدالË عىل 
ربيع اجلزائر املزتامن 
مع ٕاجراء ترشيعيات 

  .ماي 10

منتوج ثقايف (الفهم الفردي للصورة يمت   
  عىل هذا املسـتوى)

        ::::امتةامتةامتةامتةــــــــــــــــــــاخلاخلاخلاخل

  ٔان: القول ميكن سـبق مما

ظل  يف للمؤسسة النشاط التسويقي يقتضهيا حمتية رضورة فعال ٔاصبح إالشهار 
 ٔاهدافها لتحقيق تسعى اليت املؤسسات عىل الرضوري من ٔاصبح حيث التنافسـية، أالسواق
 أالنشطة >مع وذ� عامة، بصفة واالتصايل إالشهاري للنشاط مزيانية معقوË ختصيص
  ضعفها. لتغطية وليس أالخرى

ا، نصل ٕاىل ٔان الصورة إالشهارية ستبقى وسـي* ٔاساسـية لتعضيد ثقافة وهكذ
�سـهتالك، والسـC يف ا�متعات الرٔاساملية القامئة عىل إالنتاج، والتسويق، والتوزيع، 

  والتنافس، و�حتاكر، وحتصيل أالرsح، ولو اكن ذ� عىل حساب القمي وأالخالق.
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 د/عبيدة صبطي*د/داود جفاف*        الصورة إالشهارية وبعدها السـمييايئ (قراءة سـمييائية ٕالشهار جنمة لالتصاالت ٔامنوذجا)   

اليت تدافع عن  Bernard Toussaint قوË برeر توسانمومن هنا، نسـتحرض  
إالشهار، وذ� sعتباره مسلاك رضورR يف حضارتنا القامئة عىل اقتناء أالشـياء، وتوظيف 
البرصي: إالشهار sلرمغ من مناهضيه sمس ٕايديولوجيا شـبه يسارية ٔاو نظرة قميية ٔالشاكل 

  .برصي يف عرصe هذاالتعبري، سوف يصبح الوسـي* الكربى للتعبري أاليقوين والسمعي ال 

وهبذا تصبح الصورة إالشهارية تستند من ٔاجل ٕانتاج معانهيا ٕاىل معطيات يطلق 
عليه المتثيل التشكييل للحاالت إالنسانية، ٔاي العالمة التشكيلية من ٔاشاكل وخطوط 
ؤالوان اليت تعترب يف نظر املرسل يه انسجام وتداخل يف تعبري عن كوامنه ا>اخلية من 

  شة ؤاحاسيس مرهفة.عاطفة جيا
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