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كلمة شكر
المتواضع، أقدم الحمد هللا المعین الذي أعانني على انجاز ھذا العمل 

أوال إلى األستاذة المشرفة "سلیماني شریفة" التي لم تبخل علي شكري
داتھا و أتمنى لھا التوفیقتوجیھاتھا و ارشابتقدیم ید المساعدة من خالل 

و النجاح في عملھا.

شكري الخالص إلى كل من علمني حرفا من معلمین و أساتذة كما أتقدم ب
من الطور االبتدائي إلى ما أنا علیھ اآلن.

البحث من قریب أو بعید و لو بكلمة أشكر كل من ساعدني في انجاز ھذا 
طیبة أو نصیحة.



اإلھداء
أھدي ثمرة جھدي ھذا إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن محبتھا 

فھي النبع الذي یسقیني حنانا و دفئا ،و عن المكانة التي تحتلھا في قلبي
الیة".ــي الغـــــ"أمدون مقابل

ز".ــزیــي العــــإلى "أبو إلى الذي علمني معنى القیم و األخالق 

إلى من ال تحلو الحیاة بدونھم إلى عائلتي من أصغر برعومة " أالء " 
إلى أن أصل إلى "جدي الحبیب" أطال اهللا في عمره، و إلى جمیع أھلي 

و أقاربي .

إلى كل من ساھم و لو بكلمة في اتمام ھذه المذكرة و أخص بالذكر أخي 
" ناصر" و أختي

" فطیمة "

، و إلى الزمیالت إلى كل صدیقاتي "وھیبة"، "نادیة"، "إیمان"، "جمعیة"
و الزمالء في الدراسة.

إلى كل من تحفظھم ذاكرتي و یحملھم قلبي و لم تحملھم مذكرتي.   
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مقدمة:

شكال من أشكال االتصال، كما یعتبر مصدرا مالیا أساسیا لتمویل وسائل د اإلشھارعی

حیث یسعى مصمم اإلشھار دائما للبحث اإلعالم، إذ یحقق أھدافا متعددة في عملیة التسویق،

عن األسالیب و الطرق المختلفة لترویج سلع أو خدمات معینة، كما یعمل على استخدام 

استراتیجیات و مھارات اتصالیة مختلفة إلحداث التأثیر على المتلقي و اقناعھ بضرورة اقتناء 

.المنتوج 

أو المسموعة أو السمعیة البصریة على و قد عملت مختلف الوسائل اإلعالمیة سواء المكتوبة 

أو مكانیا (الصحافة المكتوبة) یزا زمنیا (اإلذاعة ـ التلفزیون)استغالل اإلشھار و تخصیص ح

فنجد التلفزیون في صدارة و مقدمة الوسائل اإلعالمیة األكثر لھ باعتباره الممول الرئیسي لھا.

بھ من خصائص و ممیزات على عما یتمتبث الرسائل اإلشھاریة، وھذا لفي توظیفا و نجاحا 

مستوى التقنیة وظروف التعرض (التلقي) و التي جعلت منھ ھذه الخصائص وسیلة إشھاریة 

و مدراء اإلشھاراتامصممومؤثرة تنافس بشدة الوسائل اإلعالمیة األخرى. وعلیھ فقد عمل 

التسویق على البحث عن األسالیب التي یمكنھا التأثیر في نفسیة المتلقي، ولعل أھمھا جذب 

عاقد مع تالسمعیة منھا و البصریة. و یعتبر الاالھتمام و إثارة االنتباه من خالل إثارة حواسھ 

خیرة ونة األأحد المشاھیر أو النجوم أسلوب من أسالیب اإلشھار التي أصبح یعتمد علیھا في اآل

لم یعد فاإلشھار، كبر عدد من الجمھورشھارات على استقطاب أمثل ھذه اإلنظرا لقدرة

ارزة كالفنانین والممثلین فحسب، إنما تعدى ذلك یقتصر على توظیف الشخصیات النجومیة الب

على لمتعامل الھاتف النقال" نجمة "لى نجوم و مشاھیر كرة القدم. حیث عملت مؤسسةإ

میسي" في كرة القدم "لیونیلرمشھوالفیھا الالعب العالميومضة إشھاریة توظفتصمیم

العالمة التجاریة الخاصة بھالتغیر و تبدل اسماإلسبانيالذي یلعب ضمن منتخب "برشلونة"

من "نجمة" إلى االسم البدیل "أرید"، و انطالقا من ھنا سنحاول أن نحلل ھذه الومضة 

من خالل اتباع مجموعة من الخطوات العلمیة.میولوجیااإلشھاریة تحلیال سی



ب

ثالثة محاور حیث یقسم ھذا البحث إلى، ارتأینا أن لموضوعو من أجل اإلحاطة و اإللمام با

التي تفرعت عنھا بعض منھجي و الذي یضم إشكالیة البحثخصص المحور األول لإلطار ال

بحث و المنھج الثم األھداف المسطرة من ھذاالتساؤالت، و بعدھا أسباب اختیار الموضوع

.المتبع فیھ و كذا أھم مفاھیمھ

الفصل خصصناه لإلطار النظري حیث قسم إلى ثالثة فصول، و المحور الثاني من البحث

األول تناول اإلشھار التلفزیوني حیث استھل بتمھید للفصل ثم تعریف اإلشھار التلفزیوني، 

أما الفصل الثاني الذي جاء تحت نواعھ ثم خالصة للفصل.خصائصھ، و أھم أھدافھ، و أ

عنوان ماھیة الصورة المتحركة و ضم في طیاتھ تعریفا للصورة و أھم أھدافھا، ثم نشأة 

الصورة المتحركة، ثم الخصائص االتصالیة للصورة و أھمیتھا في اإلشھار التلفزیوني لینتھي 

ضوع السیمیولوجیا و أھم اتجاھاتھا، موبخالصة للفصل. في حین خصص الفصل الثالث ل

اتجاھاتھا ثم مستویات قراءة الصورة للسیمیولوجیا، ثم أنواعھا وأھم حیث تناولنا فیھ تعریفا 

لینتھي بخالصة للفصل.

أما المحور الثالث فخصص لإلطار التطبیقي و قسم بدوره إلى عناصر تمثلت في التقطیع 

على المستوى ھاریة على المستوى التعییني ثمل الومضة اإلشیلالتقني لإلشھار، ثم تح

.تنتاجات عامة و تلیھا خاتمة عامةباسالتضمیني. لیختم ھذا البحث
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تحدید اإلشكالیة:

كجزء ومتعددة األبعاد، ویمكن النظر إلیھ كشكل من أشكال االتصالیمثل اإلشھار تقنیة 

أساسي من النشاط االقتصادي من صناعة و تجارة و خدمات، وكأساس لتمویل وسائل اإلعالم 

للقیم و العادات االجتماعیة. و في ظل زیادة حدة المنافسة بین المؤسسات على وكموجھ 

من الجمھور، سعى رجال اختالفھا خاصة االقتصادیة منھا للوصول إلى جذب أكبر عدد ممكن

اإلعالم و االقتصادیون إلى البحث عن السبل و الطرق األكثر اقناعا الستمالة الجمھور 

شھاراتإلاممواإقناعھ بجودة السلعة أو الخدمة المقدمة. حیث استخدم مصو التأثیر فیھ و 

في أي مجال كان و ھذا نظرا و االقتصادیون فكرة التعاقد مع الشخصیات الشھیرة و البارزة 

لما تحظى بھ ھذه الشخصیات من جمھور واسع .

اتیة التي تعتمد في معظم وفي ھذا السیاق نجد مؤسسة نجمة للھاتف النقال من المؤسسات الخدم

شھورة، فقد أنتجت فیما سبق ومضة خدماتھا على التعامل مع الشخصیات النجومیة الم

تمثلت ھذه شھاریة مع الالعب الفرنسي المشھور "زین الدین زیدان" ذو األصول الجزائریة إ

بة، فلم و نالحظ أنھا قد أعادت نفس التجرالومضة في: "معاك یا الخضرة معاك یا الجزائر"

إشھاریة تعاملت فیھا مع ریاضي عالمي آخر لكرة إال وقت قصیر على إنتاجھا لومضةيیمض

ق تسمیة جدیدة لشركتھا ھادفة من وراء ذلك إلى إطال"لیونیل میسي"الالعبالقدم و ھو

بعدما كانت "نجمة" لتصبح باالسم الجدید "أرید" وعلى ھذا األساس نطرح التساؤل التالي:

استمالة الجمھورف للنجوم و الشخصیات المشھورة فيالموظالتلفزیونيیساھم اإلشھاركیف *

و جذبھ؟
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: التساؤالت

التساؤالت و ھي:بعض ضیح إشكالیتنا ھذه ارتأینا طرح ولتو

من خالل توظیفھ لالعب التلفزیوني و الھدف الذي یرمي إلیھ القائم باإلشھارما ھو البعد أ-

اإلشھار؟ھذا المشھور" لیونیل میسي" في 

ضمنھ من معاني؟               كیف یمكن قراءة و تفكیك دالالت ھذه الومضة اإلشھاریة لمعرفة ما تت-

أسباب اختیار الموضوع:

تحددت أسباب دراستنا ھذه بین أسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة، فالسبب الذاتي یعود إلى

المتعلقة بالصورة دراسات التحلیل السیمیولوجيتجربة في التعرف والغوص و الرغبة الذاتیة

ما األسباب الموضوعیة فتتمثل فیما یلي:المتحركة. أ

"لیونیل میسي" في أواسط الشباب الجزائري باإلضافة إلى الالعبیحض بھاالمكانة التي*

شعبیة المنتخب الذي یلعب ضمنھ.

*ظھور فكرة التعاقد مع الالعبین المحترفین لكرة القدم التي أصبحت رائجة في السنوات 

فزیونیة.األخیرة في اإلشھارات التل

*القرار المفاجئ لشركة نجمة حول تغییر اسم شركتھا و لماذا اختیارھا لھذا االسم بالذات.

لعالقة بینھ و بین االسم القدیم ) و اأریداالسم البدیل لشركة نجمة (*الرغبة في معرفة دالالت 

لھا.

*اتساع الفجوة أو الفارق بین االسم الجدید للشركة "أرید" و االسم القدیم لھا "نجمة".

التحلیلباألخصو*توسیع المجال المعرفي للطلبة فیما یخص دراسات التحلیل السیمیولوجي 

لصورة المتحركة.المتعلق با
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:أھداف البحث

*إبراز قدرة و دور المشاھیر في اإلشھار التلفزیوني على استمالة الجمھور وجذبھ 

و التأثیر فیھ.

*دراسة آلیات التأثیر المستعملة في اإلشھار التلفزیوني.

الظاھرة منھا و الخفیة.*الوقوف على المعاني الحقیقیة للصورة المتحركة 

العب الشھیر في اإلشھار التلفزیوني.*العمل على فھم الدالالت الكامنة وراء صورة ا

*الزیادة في تنمیة و اثراء المعلومات و المعرفة الشخصیة المتعلقة بالصورة المتحركة 

و الدراسات السیمیولوجیة المتعلقة بھا.

: أھمیة البحث

يالدالالت الضمنیة الموظفة فعمل على رفع الستار علىفھو یأھمیة كبیرةالبحثیحوي ھذا

المشھورة براز دور الشخصیاتعمل على إالتلفزیونیة، كما أنھ یشھاریةاإلھذه الومضة

شھاریة التلفزیونیة و قدرتھم على استمالة الجمھور و التأثیر فیھمالموظفة في الومضات اإل

و إقناعھم .

المنھج:

لبحثھ، و مناھج البحث إن لكل بحث علمي منھج  یقوم علیھ و یستعین بھ الباحث أثناء انجازه 

العلمي تختلف باختالف المواضیع كما أن لكل منھج وظیفتھ و خصائصھ التي تمیزه عن غیره 

"الطریقة التي یتبعھا الباحث في معالجة مشكلة ج، و المنھج ككل یعرف على أنھ:من المناھ

)1(البحث قصد الوصول إلى حلول لھا..."

، ص 2005، القاھرة: مركز الكتاب للنشر و التوزیع، 1محمد عوض العایدي، إعداد و كتابة البحوث والرسائل الجامعیة، ط1
09.
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تحلیل السیمیولوجي الذي یعمل على فھم وتحلیل الصورة اعتمدنا على منھج الھذابحثنا وفي 

من خالل اتباع مجموعة من العناصر و المحاور. و یعد المنھج الثابتة منھا و المتحركة 

السیمیولوجي منھجا حدیثا ظھر في أواخر القرن العشرین، فھو یھتم بتفكیك و تحلیل رموز 

دالالت و ألوان.الصورة المتحركة من خالل ما تحملھ من عالمات و 

:عینةال

إن عینة البحث تكون ممثلة للمجتمع األصلي للبحث إذ یقوم الباحث بإتباع اجراءات منھجیة 

دات الظاھرة التي یدرسھا في اختیار ھذه العینة، و یعرف مجتمع البحث بأنھ: "جمیع مفر

حین تعرف العینة على أنھا: "جزء من مجتمع البحث األصلي، یختارھا الباحث الباحث". في

)1(بأسالیب مختلفة و بعنایة، و بطریقة تمثل المجتمع األصلي".

و علیھ فالعینة المختارة في دراستنا ھذه ھي عینة قصدیة و المتمثلة في ومضة إشھاریة 

العالمة التجاریة ر اسم لیونیل میسي لتغیلكرة القدم روشھمالعالمي التلفزیونیة توظف الالعب 

حیث تم اإلعالن عن العالمة الجدیدة من "أریدالعالمة الجدیدة "إلى"نجمة"من لشركة نجمة

خالل ندوة صحفیة نظمت 2013نوفمبر 12ثاءیوم الثالفي طرف المدیر العام لشركة نجمة 

بالجزائر العاصمة.

.37، ص 2007، عمان: دار الثقافة، 1أسالیب البحث العلمي، طجودت عطوي، 1
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:تحدید المفاھیم 

فھي لیست سوى مجموعة من الصور الثابتة تسجل عملیة دینامیكیةالصورة المتحركة: ھي )1

و سرعة زمنیة محددة ینتج عرضھا بشكل متتابعكل منھا مرحلة من مراحل الحركة و عند 

كنتیجة لظاھرة االستمرار، و أن الحركة ھي القیمة الجمالیة على عن ذلك اإلحساس بالحركة

)1(الشاشة.

*الصورة المتحركة: و ھي عكس الصورة الثابتة فھي تتمیز بطابع الحركة فتضفي نوعا من 

ت ما یزید من التأثیر و جذب لالنتباه و مثال ذلك: اإلشھار التلفزیوني، كما أنھا باللون و الصو

قناعیة.جمالھا و قدرتھا اإل

الحیاة االجتماعیة، من خالل ھي العلم الذي یدرس العالمة وحیاة الدالئل داخل السیمیولوجیا: )2

)2(و الصور.الكشف عن المعنى الخفي في الرموز والكتابة 

*السیمیولوجیا ھي العلم الذي یتعلق بدراسة المعنى، أو ھي علم العالمة و بالتالي فھي علم 

و الوقوف على یھدف إلى تفكیك الرسائل سواء كانت صور، رموز، نصوص أو غیرھا

المعنى الضمني لھا.

فزیون للترویج لسلعة أو اإلشھار التلفزیوني: ھو الشكل الفني أو الرسالة المقدمة عن طریق التل)3

خدمة و تستخدم عناصر جذب و تأثیر مثل اللون ، الحركة، الصوت، النماذج اإللكترونیة، 

)3(الشخصیات الحقیقیة، وھذا إلحداث التأثیر في المشاھدین.

شھار الذي یبث عبر التلفزیون، و الذي یتعلق بترویج سلعة أو اإلشھار التلفزیوني: ھو ذلك اإل

خدمة ما، و ھو یتمیز بطابع التكرار فیتخلل البرامج التلفزیونیة كما أنھ یتمیز بقوة التأثیر

و اإلقناع من خالل الصورة و ما تتمیز بھ من حركة و لون و صوت.

20، ص 2003المدینة بیرس للنشر، أیمن منصور ندا، الصورة اإلعالمیة (عوامل التشكل و اسراتیجیات التغییر)،1
.20ص ، 1986، المغرب: دار توبقال للنشر، 2روالن بارث، درس السیمیولوجیا، تر: عبد السالم بن عبد العلي، ط2
.134، ص 2007العالمیة للنشر و التوزیع، أحمد محمد مزید، التلفزیون و الطفل، لبنان: الدار 3
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ستقطب أكبر عدد ممكن من الجمھور من ھو تلك الشخصیة التي استطاعت أن تمفھوم النجم: )4

خالل عمل فني أو ریاضي أو سیاسي أو دیني ناجح و ھي شخصیة تمتاز بالذكاء و الحنكة

تكون كمامشھورة عالمیا أو دولیا أو إقلیمیا في مجال معین،تكون و المھارة و قوة التأثیر. 

.الجماھیرمحبوبة عند أغلبیة 
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الدراسات السابقة:

رسالة دكتوراه لفایزة یخلف تحت عنوان: خصوصیة اإلشھار التلفزیوني الجزائري في -)1

ظل االنفتاح االقتصادي دراسة تحلیلیة لبنیة الرسالة اإلشھاریة عن قسم علو اإلعالم و 

).2004/2005االتصال بجامعة الجزائر(

تمحورت إشكالیة ھذه الدراسة في التساؤل التالي: ما ھي القیم االتصالیة الموظفة في الفلم 

اإلشھاري الذي یبث عبر التلفزیون الجزائري في مرحلة العولمة و االنفتاح على األسواق 

الدولیة؟

تھدف الدراسة إلى استنتاج القیم االتصالیة الموظفة في اإلشھار التلفزیوني الجزائري، حیث 

اعتمدت على منھج التحلیل السیمیولوجي، وعلى العینة العشوائیة المنتظمة الختیار أفراد العینة 

، FAROSE، غسول CRIPITO، ریم، ANGORAالتي تتمثل في: الومضة اإلشھاریة لزربیة 

.CREME LUTREOLAي، صیدال، سمن نبات

و توصلت الباحثة إلى أنھ ال یوجد توافق بین الرسالة اإلشھاریة و التغییر الحاصل في 

المجتمع، كما استخلصت أن اإلشھار التلفزیوني یركز على التعریف بالسلعة فقط.

مذكرة ماجستیر ألحمد بوخاري بعنوان: دالالت المكان في الومضات اإلشھاریة -)2

لفزیونیة دراسة تحلیلیة سیمیولوجیة مقارنة بین متعاملي الھاتف النقال نجمة و جیزي. الت

و تمحورت إشكالیتھ حول التساؤل التالي: ما ھي األبعاد و الدالالت المكانیة المجسدة في 

الومضات اإلشھاریة التلفزیونیة لمتعاملي الھاتف النقال "نجمة" و "جیزي"؟

ھم مختلف الدالالت و المعاني الكامنة وراء المكان السنیمائي حیث ھدفت ھذه الدراسة ف

الموظف في إشھارات نجمة و جیزي، و اعتمدت على منھج التحلیل السیمیولوجي كما 

اعتمدت على األسلوب القصدي العمدي الختیار عینة البحث     و التي تمثلت في ثالثة 

جمة).  ومضات للمتعامل (جیزي) و ثالثة ومضات للمتعامل (ن
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و توصل الباحث من خالل ھذه الدراسة إلى أن ومضات نجمة و جیزي تحمل أبعادا فنیة

و جمالیة للمكان. 

بعنوان: اإلشھار في التلفزیون رسالة لنیل شھادة الماجستیر من إعداد مریبعي إسمھان-)3

. تمحورت اإلشكالیة في السؤال التالي: ھل كیفت الرسالة اإلشھاریة 1999/2000الجزائري 

التي تبث على التلفزیون الجزائري عملیة التصویر و اإلبداع اإلشھاري في بث دالالت

و معاني تعكس القیم الثقافیة و االجتماعیة للمجتمع الجزائري؟

ھدف الدراسة إلى معرفة مدى توافق ما تم تصویره مع القیم الثقافیة و االجتماعیة للمستھلك ت

الجزائري، و استخدمت الباحثة منھج التحلیل السیمیولوجي، و اعتمدت على العینة العشوائیة 

و مضة، و بعد 30البسیطة الختیار أفراد العینة من مجتمع البحث الكلي الذي یتكون من 

المعاینة تم تحدید العینة التي تتكون من سبعة ومضات لمشروبات ھي: كالص، اجراءات

كوكاكوال، بیبسي، بیني ھارون، فانتا، ستاب درینك، رویبة.

توصلت الباحثة في النھایة إلى أن األفالم اإلشھاریة المحلیة ال تعكس القیم الثقافیة 

شترك األفالم اإلشھاریة األجنبیة في دم احترامھاو االجتماعیة للمجتمع الجزائري، كما ت

لھذه القیم.



اإلطــار النـظـري



تمھید

 :تعریف اإلشھار التلفزیوني.المبحث األول

المبحث الثاني: نشأة اإلشھار التلفزیوني وتطوره.

.المبحث الثالث: خصائص اإلشھار التلفزیوني و أھم أھدافھ

.المبحث الرابع: أنواع اإلشھار التلفزیوني

خالصة

الفصل األول: ماھیة اإلشھار 
التلفزیوني.



مـاھیـة اإلشـھـار التلفـزیوني.الفصـل األول :              

14

تمھید:

أصبح في الوقت فقدما، لذاخدمة لسلعة أوفي عملیة الترویج ھامة شھار تقنیة یعد اإل

وظیفتھ شھار یؤدي اإلوحتى،للسلع و الخدمات التي یراد ترویجھاضرورة مالزمة الحاضر 

التلفزیون یعد بكل فعالیة، ولعلعملیة تحقق ھذه الالوسیلة المناسبة التي الترویجیة ینبغیاختیار 

أن التلفزیون احتل المرتبة الدراسات  االتصالیة  أشارت، حیث وسیلة في ھذا السیاقأفضل 

.-السمع و البصر- ھماحاستین رئیسیتینالعتماده على على المشاھد و ذلكثیرأفي التىاألول
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تعریف اإلشھارالتلفزیوني:المبحث األول

یعد سمة من ھو یلعب اإلشھار دورا رئیسیا في تعریف الجمھور المستھدف بسلعة أو خدمة ما، و

في المیادین نشأ اھتمام كبیر باإلشھار من قبل المختصینلذا السمات األساسیة لھذا العصر، 

و غیرھا، و اإلداریة أو االتصالیة أو التجاریة االقتصادیةعلى اختالفھا سواء في العلوم العلمیة 

، نذكر منھا : لإلشھارحیث طرحت ھذه التخصصات العدید من التعاریف النظریة 

:لإلشھارالتعریف اللغوی

عني اإلظھار، (أشھرـ أظھرـ جھر) أو بمعنى (أعلن ـ یعلن ـ إعالنا)، أي بم"و یعني لفظ االشھار

واحدة من طرق الجھر أو اإلظھار المتعارف علیھا في بشيء ما أو أمر ما باإلشھار و الجھر

)1(".مختلف المجتمعات

:االصطالحيالتعریف

وسیلة للتعریف بسلعة أو أنھ: "أما اصطالحا فیشیر إلیھ تعریف الجمعیة البریطانیة لإلشھار على

)2(خدمة لغرض البیع أو الشراء"

الوسیلة غیر الشخصیة لتقدیم األفكار و الترویج عن معیة التسویق األمریكیة على أنھ:"جوتعرفھ

)3(".اسطة جھة معلومة مقابل أجر مدفوعالسلع و الخدمات بو

مجموعة الوسائل المستخدمة لتعریف الجمھور بمنشأة "عرفتھ دائرة المعارف الفرنسیة على أنھ:كما

)4("بامتیاز منتجاتھا واإلیعاز إلیھ بطریقة ما بحاجتھ إلیھاتجاریة أو صناعیة و إقناعھ 

.43، ص 2012، األردن: دار أسامة للنشر و التوزیع، 1، طاإلعالن التلفزیوني و تأثیره في الجمھورسعد سلمان المشھداني، 1
.43ص، نفس المرجع السابق، اإلعالن التلفزیوني و تأثیرھفي الجمھور، سعد سلمان المشھداني2
.35، ص1981، بیروت: دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، اإلعالنأحمد عادل راشد،3
.15، ص2002، القاھرة: الدار المصریة اللبنانیة، 2، طاإلعالنمنى الحدیدي، 4
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أي شكل من أشكال االتصال غیر الشخصي : "الدكتور عبد السالم أبو قحف على أنھعرفھ كما

أو خدمة وذلك بواسطة شخص محدد أو منظمة عةإلرسال فكرة أو معلومة ترتبط بسلمدفوع القیمة

)1(".محددة)

اإلشھار ھو عبارة عن عملیة اتصال غیر شخصي من خالل و سائل االتصال العامة ھدفھ إذن

السلعة أو اع الجمھور بضرورة اقتناءالترویج لألفكار أو السلع أو الخدمات لجھة معینة و كذا إقن

أو قبول فكرة معینة.الخدمة 

تعریف اإلشھار التلفزیوني:

عبارة عن مجموعة من الرسائل الفنیة المتنوعة المستخدمة : "یعرف اإلشھار التلفزیوني على أنھ

لتقدیمھا و عرضھا إلى الجمھور، من أجل تعریفھ بسلعة أو خالل الوقت المباع من قبل التلفزیون 

خدمة من ناحیة الشكل أو المضمون، بھدف التأثیر على سلوكھ االستھالكي و میولھ و قیمھ و 

)2("ة األخرى.معلوماتھ و سائر المقومات الثقافی

الجمھور بالتركیز على الجوانب و بعبارة أخرى، فاإلشھار التلفزیوني "ھو فن جذب انتباه 

یجابیة للسلعة، بھدف تحفیز الجمھور المستھدف للشراء أو اتخاذ رد فعل قد یكون متوقعا من اإل

)3(طرف المعلن، و ذلك من أجل بناء صورة ذھنیة جیدة عنھ و عن سلعتھ في آن واحد."

و علیھ فاإلشھار التلفزیوني ما ھو إال شكل من أشكال االتصال و الذي یقوم بالدرجة األولى على 

سلوك الشراء.ھیھ و من ثم تبنیجذب اھتمام الجمھور و التأثیر فأساس اإلقناع و ذلك بھدف

.20، ص 2003التوزیع، دار الجامعة الجدیدة للنشر و ، القاھرة: ھندسة اإلعالنعبد السالم أبو قحف، 1
.7، ص2011، الجزائر: مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزیع، 1، طتلقي اإلشھار التلفزیونيحنان شعبان، 2
.8، نفس المرجع السابق، ص، تلقي اإلشھار التلفزیونيحنان شعبان3
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.ي و تطورهالتلفزیوننشأة اإلشھارالمبحث الثاني:

الذي و كذا االشھار یالتلفزیون دورا بالغ األھمیة في مجال اإلعالم و االتصال الجماھیریلعب

إلى "یعود تاریخ اإلشھارحیث یعتبر أحد األنشطة الرئیسیة في مجال تسویق السلع أو الخدمات

اة ما قبل المیالد، فاإلنسان كان یستعمل في العصور القدیمة النقوش و اإلشارات و الناس المناد

من أجل التدلیل بالسلع أو من أجل إبالغ كوسائل لإلشھار، فالناس المناداة كانوا یجوبون األسواق 

الناس بخبر معین. و مع تعلم اإلنسان تبادل البضائع كان لزاما علیھ أن یستخدم اإلشھار للترویج 

للناس المناداة، و عنھا، و بھذا فإن أول أنواع اإلشھار ظھورا ھو اإلشھار الشفوي و الفضل یعود 

وین بتطور الحضارات ظھرت أنواع مختلفة لإلشھار كاإلشھار عن قوانین جدیدة، أو تد

)1(ظھار الفنون و اإلبداعات."االنتصارات على الجدران، أو إ

و بذلك یمكن القول أن اإلشھار تطور عبر العصور بتطور الحضارات إذ انتقلت ھذه األخیرة من 

،و مع ھذه تكنولوجیاالالحضارة الشفویة إلى حضارة التدوین إلى حضارة الطباعة ثم حضارة 

اإلشھار اإلشھار المصور إلى أن وصل الشفوي ثم اإلشھار المكتوب ثمالحضارات ظھر اإلشھار

یعتبر من أنجح التقنیات نظرا لما یحدثھ من تأثیر سریع و فعال زیوني. فاإلشھار التلفزیوني التلف

و ذلك ألنھ یخاطب حاستي السمع و البصر معا، و ھو ما تفتقده باقي الوسائل "على المتلقي،

من %98اإلشھاریة األخرى كالصحافة المكتوبة و المسموعة، فقد أثبتت الدراسات و البحوث أن 

من %8من البصر و %90معلومات التي یحصل علیھا الفرد مستمدة من ھاتین الحاستین،ال

، و یزداد استیعاب المعلومات عند استخدام الصورة و الصوت معا، األمر الذي یوضح السمع

)2("تخدام التلفزیون كوسیلة إشھاریة.أھمیة اس

.40ذكره، ص، المرجع سبق اإلعالن التلفزیونیو تأثیره في الجمھورسعد سلمان المشھداني، 1
. 13، ص 2012، األردن: دار أسامة للنشر و التوزیع، 1، طاإلعالن التلفزیوني(التصمیم و اإلنتاج)رانیا ممدوح صادق، 2
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وتعد مصر الدولة العربیة السباقة في ظھور التلفزیون عند العرب، فھي أول دولة حققت اإلرسال 

حیزا 1961التلفزیوني العربي حیث أتاح التلفزیون المصري منذ نشأتھ في یولیو(جوان) 

مما أوجد وسیطا جدیدا للمشھر (المعلن) یتمتع بعوامل و إمكانیات مخصصا لتقدیم اإلشھارات بھ، 

لتعبیر التي تعتمد بالدرجة األولى اھار و تشویق و جذب لالنتباه، و ذلك باستخدام فنون و وسائل إب

محدودافي بدایتھ األولى كان و اإلشھار التلفزیوني"على الصورة و الصوت و الحركة و اللون.

متاحا بسبب ارتفاع سعرھا، فالتلفزیون لم یكن و یرجع ذلك إلى نقص أو قلة أجھزة التلفزیون 

للجمیع، كما أن السبب األقوى وراء محدودیة اإلشھار تعود إلى ارتفاع سعره و تكلفتھ في حد ذاتھ. 

المصري و التلفزیون العالمي ككل        لكن مع مرور السنین أخذ اإلشھار مكانتھ في التلفزیون

أي مصمم للحمالت المؤسسات اإلشھاریة الكبرى، فلم یعد اآلن في مقدرةو ازدادت المنافسة بین 

اإلشھاریة أن یغفل التلفزیون كوسیلة إشھاریة ھامة، بل تفوق أھمیتھا الكثیر من الوسائل اإلعالمیة 

)1(".ااألخرى و ذلك بالنظر إلى الممیزات التي ینفرد بھ

.13، نفس المرجع السابق، ص اإلعالن التلفزیوني (التصمیم و اإلنتاج)رانیا ممدوح صادق، 1
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خصائص اإلشھار التلفزیوني و أھم أھدافھ.حث الثالث:المب

خصائصھ: )1

،من أجل عرض موادھم اإلشھاریةالمشھرینیعد التلفزیون أكثر الوسائل اإلعالمیة إقباال من طرف 

األخرى، فھو یجمع بین اإلعالمیةالوسائلمقارنة بالتي یحظى بھاالمشاھدة العالیةلنسبة و ذلك

استخدامھ، والصورة التي تقدمھا الجرائد و المجالت ضف إلى ذلك الصوت الذي حققتھ اإلذاعة

اإلشھار التلفزیوني، و من ھنا یمكن أن نستخلص صر األساسي بالنسبةالتي تمثل العنللحركة 

: بعض الخصائص التي یتمیز بھا ھذا األخیر

ولھ إلى اإلشھار التلفزیوني بمثابة عملیة اتصال جماھیري، یتمیز بضمان انتشاره و وصیعتبر"-

لھ رسالة جماھیریة. عمما یؤدي إلى جأعداد كبیرة من الجمھور في نفس الوقت،

فھو رسالة اتصال .یعتبر اإلشھار التلفزیوني عملیة اتصال غیر شخصي للمعلومات الخاصة بالسلع-

مباشرة.بدون مواجھة من المرسل إلى الجمھور تتم المعلومات غیر مباشرة، بمعنى اكتساب

التركیز على التفاصیل البصریة للسلع و المنتجات، مما یساعد على جذب انتباه و اھتمام المستھلك -

و شراء و تجریب السلعة.

یعد تكرار اإلشھار التلفزیوني عنصرا ھاما جدا، مما یساعد على تعرض أكبر عدد ممكن من -

)1(".المشاھدین و تذكرھم لمضمونھ

.8،9ذكره، ص ، المرجع سبق تلقي اإلشھار التلفزیونيحنان شعبان، 1
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التلفزیوني ال تنتھي وظیفتھ عند حد تقدیم معلومات معینة حول السلعة أو الخدمة المراد اإلشھار-

تي االتصال و اإلقناع أي أنھ یؤدي وظیف"ذلك إلى حد إحداث تأثیرات محددة. ترویجھا، بل تفوق 

)1("في آن واحد.

یشترى بحسب الوقت یتمیز اإلشھار التلفزیوني بتكلفتھ العالیة ألنھ یعد و یحسب بالدقائق، فھو-

الذي یستغرقھ.

ھناك خصائص أخرى أكثر أھمیة بلزیوني ال تقتصر على ھذا فحسب، و خصائص اإلشھار التلف

حددھا الدارسین و تتمثل فیما یلي:

الجمع بین الصوت و الصورة معا، مما یزید من امكانیة جذب انتباه المشاھدین لإلشھار،"-

و ایجاد نوع من االتصال المباشر بینھم و بین المعلن و زیادة احتماالت تأثرھم باإلشھار، فھذه 

الخاصیة تعد من أھم خصائص التلفزیون التي توفر عاملي الصوت و الحركة معا.

المرونة النسبیة، فاإلشھار التلفزیوني یوفر مرونة للمعلن في اختیار وقت بث الرسلة اإلشھاریة -

)2(".المختلفة، و كذا اختیاره للقناة المناسبة لتحقیق ھدفھید البرامج التلفزیونیة بین عد

أھدافھ:)2

تتمثل معظم أھداف اإلشھار التلفزیوني في الترویج لسلعة أو عالمة تجاریة ما، و مع التطور 

یجازھا فیما ف المجاالت و لعدة أغراض و یمكن إالتكنولوجي الھائل صار یستخدم في مختل

.)9،10ص من (أنظر: حنان شعبان، تلقي اإلشھار التلفزیوني، المرجع سبق ذكره،یلي:

جذب المزید من المستھلكین إلى األسواق و ذلك من خالل تقدیم المعلومات الكافیة عن السلع -

المعلن عنھا.

عراض ن خالل محاولة التعرف على أسباب إالتغلب على معوقات العزوف عن الطلب، و ذلك م-

المستھلك عن السلعة. و ھذا لیتمكن من محاولة رفع وعیھ بالمعلومات المختلفة.

.133، ص 2001، القاھرة: دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلعالنات التلفزیونیة و ثقافة الطفلغزال، إیناس محمد1
.67، 66، ص 2008، القاھرة: دار العالمیة للنشر و التوزیع، 1، طالتلفزیون و الطفلمزید، محمدأحمد2
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بین السلع و مستھلكیھا، من خالل تعریف المستھلك بمزایا السلعة و خلق نوع من الوالء و االنتماء-

.البیانات المرتبطة بھا

مام واستخدام األسالیب االنتباه وإثارة االھتزیادة معدل دوران السلع المعلن عنھا من خالل جذب -

المختلفة لبعث الرغبة لدى المستھلكین.

اإلدراك وجذب االنتباه وإنما یتجاوز ذلك شھار التلفزیوني ال یتوقف عند تحقیق اع: فدور اإلاإلقن-

مستھلكین لشراء السلعة و تجریبھا.إلى تحفیز ال

توصیل الرسالة اإلشھاریة لجمھور وعلى ھذا األساس فإن الھدف األساسي لإلشھار ھو

ھلكین وتعریفھ بالسلعة أو الخدمة من خالل جذب انتباه المتلقي كأول خطوة لإلشھار الناجح و المست

التأثیر فیھ و إقناعھ، وھي مھمة صعبة في ظل ھذا الكم الھائل المتدفق لإلشھارات. 
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التلفزیوني .أنواع اإلشھار المبحث الرابع:

للوصول إلى ونجاھدتعد عملیة تصنیف اإلشھارات التلفزیونیة عملیة معقدة، فقد سعى الباحثون

في اختیاره لإلشھار الذي و ذلك بغیة تقدیم المساعدة للمشھرتصنیف موحد لإلشھار التلفزیوني، 

)نیلسونمحاولة (ن بین تلك المحاوالت نجد یتناسب مع السلعة أو الخدمة التي یروج لھا، و م

و التي یمكن على أساسھا تقسیم اإلشھار التلفزیوني إلى األنواع التالیة:1973عام

التي تبدأ غالبا بإثارة مشكلة معینة، والقصة: و یضم ھذا النوع من اإلشھارات سرد قصة، ".1

اھمت في حل ة أو الخدمة أو الفكرة المعلن عنھا و كیف سعلتنتھي بخاتمة سعیدة، و ذلك بإبراز السل

ھذه المشكلة و التغلب علیھا.

شرائح من الحیاة: و لھذا النوع من اإلشھارات أسلوب قصصي، حیث یظھر أفراد من الحیاة .2

الواقعیة و یستعین في ذلك بأفراد یمثلون المشاھدین بحیث تكون لدیھم نفس الخصائص و الصفات.

ن عھا ظھور المتحدث في الصورة وھو یتكلم شكالھ، فمنویتمیز ھذا اإلشھار بتعدد أإشھار المذیع: .3

المنتوج ومزایاه، ومنھا حذفھ من الصورة وال یوظف إال صوتھ مصاحبا للصورة المعروضة.

المعلن كیفیة نواع اإلشھارات التلفزیونیة شیوعا، حیث یوضح ھذا النوع من أكثر أالعرض: ویعد .4

و كیف یتم صنع ھذا منافسة أخرى أبمنتجاتاستخدام المنتوج وكیف یعمل، أو مقارنة منتوج 

المنتوج وغیرھا.

استخدام المؤثرات الخاصة: و یستخدم ھذا اإلشھار بعض المؤثرات الصوتیة و المرئیة لیتمكن من .5

)1(".جذب انتباه المشاھد

ض الباحثین من و ھناك تصنیفات و تقسیمات أخرى ألنواع اإلشھار التلفزیوني التي حددھا بع

وھي على النحو التالي:السلمى)بینھم (علي 

.174، 173، المرجع سبق ذكره، ص و ثقافة الطفلاإلعالنات التلفزیونیةغزال، إیناس محمد1
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أو خدمة لعة سحیث یوجھ ھذا اإلشھار إلى مستھلك لتقسیم اإلشھار وفقا لنوع الجمھور الموجھ لھ:".1

.معینة و یطلق علیھ "اإلشھار االستھالكي"

تقسیم اإلشھار وفقا لنوع المعلن: و یمكن أن تصنف اإلشھارات التلفزیونیة في ھذا النوع .2

اإلشھار المحلي .–اإلشھار القومي - إلى: اإلشھار الدولي أو العالمي 

تقسیم اإلشھار وفقا للھدف منھ: حیث یھدف اإلشھار إلى ترویج سلعة معینة أو خدمة أو ترویج .3

فكرة مشروع معین.

إلى خمسة أنواع ض الباحثین و منھم (إبراھیم أمام)كما قسمت اإلشھارات التلفزیونیة من قبل بع

اإلشھار –اإلشھار اإلرشادي أو اإلخباري –اإلشھار التعلیمي رئیسیة و تمثلت فیما یلي:

)1(".اإلشھار التنافسي–اإلشھار التذكیري –اإلعالمي 

.177، 176، نفس المرجع السابق، ص النات التلفزیونیة و ثقافة الطفلعاإلغزال ، إیناس محمد1
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یتمتع التلفزیون كوسیلة اتصال جماھیري بمجموعة من الخصائص و اإلمكانیات التي جعلتھ 

في مقدمة الوسائل اإلعالمیة، كما جعلت منھ أكثر الوسائل اإلشھاریة قبوال و رواجا لدى المعلنین و 

و بتكار،االتأثیرا في المشاھدین نظرا لما یتوفر علیھ ھذا األخیر من عناصر اإلبھار و التشویق و 

الصورة و الصوت و الحركة و اللون و مجموعة من العناصر المتمثلة في ذلك من خالل توظیف

التي تعمل بدورھا ھذه األخیرة على جذب انتباه المتلقي و التأثیر فیھ و إقناعھ بجودة السلعة أو 

الخدمة المقدمة .



تمھید

.المبحث األول: تعریف الصورة و وأنواعھا

.المبحث الثاني: نشأة الصورة المتحركة

 المبحث الثالث: الخصائص االتصالیة للصورة و أھمیتھا

بالنسبة لإلشھار التلفزیوني.

خالصة

الفصل الثاني: ماھیة الصورة 
المتحركة.
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تمھید:

بدأت الصورة تعزز حضورھا بقوة في حیاتنا المعاصر، حتى منذ ظھور التلفزیون 

صرنا الراھن أنھ عصر الصورة مما یعني ھیمنة الصورة و سیادتھا، فالصورة طغت عسمي 

و غیرھا. وكل ذلك یعودلتلفزیون و الفضائیات و األنترنتعلى حیاتنا الیومیة من خالل ا

إلى التطور التكنولوجي الذي أحدث تحوالت كبیرة في تكوینھا التقني، كما أصبحت تحمل في 

و غیرھا، و علیھ و حركات و مؤثرات ناصر الجمالیة و الفنیة من ألوانطیاتھا الكثیر من الع

استطاعت أن تخلق لغة جدیدة ممیزة تنفرد عن غیرھا من اإلشارات و الدالالت في توصیل 

التأثیر على الجمھور المتلقي.األفكار و
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أنواعھا.تعریف الصورة و المبحث األول: 

(Icon)أیقونةتمتد بجذورھا إلى الكلمة الیونانیة القدیمة ")(Imageإن كلمة صورة 

تشیر إلى التشابھ و المحاكاة، أما في اللغة العربیة فإن كلمة صورة تعني ھیئة األمر التي و 

)1(".الفعل و صفتھأو 

شيء أو شكلھ الھیئة التي یكون علیھا الشيء أو شكلھ، على أن ھیئة ال"كما تعرف على أنھا

تتم معرفتھ عن طریق حاسة البصر، سواء بشكل مباشر أو عن طریق شاشة العرض 

)2(".(التلفزیون)

ید المعاني نسان لتجسلشيء ما فھي أداة تعبیریة اعتمدھا اإلتشبیھ"و تعرفھا باتیكل على أنھا: 

خباریة، رمزیة، وثائقیة أو و لقد ارتبطت وظیفتھا سواء كانت إ، و األفكار و األحاسیس

ترفیھیة بكل أشكال االتصال و التواصل. فالصورة بشكل عام ھي بنیة بصریة دالة و تشكیل 

عبیر حسب ت. فھي (نسیج حي)تتنوع في داخلھ األسالیب و العالقات و األمكنة و األزمنة

)3(".في كتابھ (بنیة النص الفني)الباحث "لوتمان"

عملیة دینامیكیة متغیرة، فھي مجموعة من الصور الثابتة ": ھيتعریف الصورة المتحركة

تسجل كل منھا مرحلة من مراحل الحركة، و عند عرضھا بشكل متتابع و بسرعة زمنیة 

محددة ینتج عن ذلك اإلحساس بالحركة، ھذه األخیرة ھي القیمة الجمالیة األولى للصورة 

كس واقعا و تتماثل بشكل سریع على الشاشة. وھي تحتوي على دالالت و رموز متجانسة تع

تكنولوجیة مرتبطة بأدوات مع ھذا الواقع. كما أنھا تعبر عن الفكر و الثقافة من خالل رموز 

فن اإلخراج و كذا أدوات التصویر و المونتاج و نولوجیة وبوسائل اإلبداع والوسیلة التك

)4(".الدیكور

، 2008، عمان: دار مجدالوي للنشر و التوزیع، 1، طثقافة الصورة في اإلعالم و االتصالصالح أبو اصبع و آخرون، 1
.64ص

.72، ص2009، الجزائر: دار الخلدونیة، 1، طالداللة و المعنى في الصورةبخوش، عبیدة صبطي و نجیب 2
.18ص، 2004، دار سحر للنشر، 1، طسلطة الصورةمخلوف حمیدة، 3
.72، ص2004، القاھرة: دار غریب، الداللة في السینما و التلفزیون في عصر العولمةنسمة البطریق، 4
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اإلشھاریة أو السیاسیة) التي یعكسھا الصورة المصنعة المادیة( كما عرف عزي عبد الرحمن

التلفزیون بقولھ: " الصورة المصورة ھي التي تبث عن طریق وسیلة التلفزیون أو تتجلى في 

بقیمة مقتنیات ومختلف مظاھر الحیاة المادیة عامة كاإلشھار و العالقات العامة و األزیاء

)1(المجتمع االستھالكي"

نصادف جملة من المفردات منھا: الصورة الثابتةو عندما نغوص في مفھوم الصورة

الصورة الرقمیة، (التلفزیون و السینما)، اللوحة الزیتیة)، الصورة المتحركة–(الفوتوغرافیة 

ھنیة، الصورة الشعریة و غیرھا من المفردات و المصطلحات، حیث و بتعدد ھذه الصورة الذ

تتمثل فیما ھي و التقنیة و الحركةالمصطلحات تعددت أنواع الصورة من حیث الشكل و

عبیدة صبطي و نجیب بخوش، الداللة و المعنى في الصورة، نفس المرجع أنظر: :(ليی

)90إلى 85السابق، ص من 

التشكیلیة، فھو فن تصویر األشیاءالصورة أو اللوحة الفنیة: ینتمي فن التصویر إلى الفنون )1

و األشخاص، و تستخدم في ذلك األلوان و البقع و التضلیل. و فن التصویر یتضمن خمسة 

و األضواء و الظالللخطوط و تكثیف األشكال، و الفراغعناصر رئیسیة ھي: ایقاع ا

و األلوان، و ھذا األخیر ھو أكثر ھذه العناصر أھمیة بل ھو جوھر فن التصویر. فاللوحة 

مكن أن نعرفھا على أنھا كل مساحة مسطحة رسمت فیھا ید الفنان خطوطا الفنیة إذن ی

و ھي تتحدث بلغة العیون و األبصار مترجمة أحاسیس الفنان و مشاعره و أشكاال و ألوانا، 

و رؤیاه في فترة زمنیة معینة.

االجتماعيفني متمیز یستھدف النقد كنوعكاریكاتیرالظھر الصورة الكاریكاتوریة: )2

السیاسي في أوربا في القرن السابع عشر. وأصل الكلمة كاریكاتیر تأتي من الفعل الالتیني و 

)Caricara(،(یغیر )و ھذا المعنى یتطابق بشكل تام مع وظیفة الكاریكاتیر التي الذي یعني

كاریكاتیر كما تستھدف الا بتضخیمھا أو تصغیرھا بشكل مفرط.تغیر من سیمات الوجھ إم

شتى المجاالت األحداث و التطورات و القضایا فيالتعبیر و التعلیق على اآلراء و األفكار و 

و تقدیمھا بطریقة ھزلیة ساخرة یعمد فیھا رسام الكاریكاتیر إلى نقد ھذا الواقع بشيء من

جانفي ـ19، الصادرة عن قسم علوم اإلعالم و االتصال جامعة الجزائر، العدد المجلة الجزائریة لالتصال، جمال العیفة1
.145مة، ص ، مطبعة دار ھو2005جوان 
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ع كاء و واسو اإلنسان الكاریكاتوري ھو فنان أو رسام یتمیز بأنھ حاد الذ.الطرافة و المبالغة

االطالع.

الصورة الصحفیة الفوتوغرافیة: مع اختراع التصویر الفوتوغرافي أصبح باإلمكان الیوم )3

یة لإلعالم مإنتاج صور تشبھ الواقع كثیرا، فالصورة الفوتوغرافیة أصبحت وسیلة عال

وجب و لھذا و تستعمل في الصحف بصفة أكیدة، و ھي تستطیع أن تكشف أو تخبئ أشیاء 

على ید 1827تحلیلھا كما نحلل الكالم أو الكتابة. و تعود أول صورة فوتوغرافیة إلى سنة 

الفیزیائي الفرنسي "نیسیفور نییبس"، لیصبح التصویر الفوتوغرافي كوسیلة جدیدة لتسجیل 

الحقائق و المعلومات و كوسیلة اتصالیة.

نمائیة ھي فن لھ سلطتھ الطاغیة السینمائیة: یرى "محمد شویكة" أن الصورة السیالصورة )4

و ھذا ما جلھا فرض نفسھ بقوة على كل اإلبداعات، فھي  تترك أثرا كبیرا في نفس المتلقي

.فنا تدرس مقوماتھ و دالئلھ للفنانین و األدباء على حد سواء

الصورة اإلشھاریة: تمثل الصورة اإلشھاریة الوسیلة التي من خاللھا یتم التأثیر على المتلقي)5

، و قد عرف اإلشھار تطورا واسعا خاصة بعد ظھور و دفعھ القتناء سلعة أو منتوج ما

السینما و الرادیو و التلفزیون مع بدایة القرن العشرین، حیث تم إخراج أول شریط إشھاري 

من طرف اإلخوة لومییر، و للصورة اإلشھاریة عدة أنواع فمنھا 1904سینمائي عام 

.و االجتماعیةجات االستھالكیة و لألفالم و للحمالت السیاسیةالصورة اإلشھاریة للمنت

عبارة عن مضمون بصري و لساني حامل لواقعة بالغیة "صورة اإلشھاریة ھي و ال

)1(."تستھدف حالة نفسیة خاصة بشریحة معینة و الدفع بھا إلى شراء المنتوج

بوجود ظلي ھي المعلوم المتمیز في الذھن، و حاصلة الماھیة الموجودة "الصورة الذھنیة: )6

حضور صورة في الذھن لألشیاء التي سبق أن أدركت "كما تعرف على أنھا .)2(".أي ذھني

أنھا تتكون من تفاعل معرفة اإلنسان بعدة لحواس. و عرفھا "كینث بلدنج" على بحاسة من ا

، المغرب: افریقیا الشرق،( اإلشھار و التمثیالت الثقافیة)سیمیائیات الصورة اإلشھاریةسعید بن كراد، 1
.36ص 

. 89المرجع سبق ذكره، ص ، اإلعالن التلفزیوني و تأثیره في الجمھورسعد سلمان المشھداني، 2
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صیة المكان الذي یحیا فیھ الفرد، موقعھ من العالم الخارجي، العالقات الشخ:منھاعوامل 

)1("علیھا.المعلومات التاریخیة و االجتماعیة التي یحصل و األصدقاء و روابط األسرة و

.90السابق، ص ، نفس المرجع الداللة و المعنى في الصورةعبیدة صبطي و نجیب بخوش، 1
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نشأة الصورة المتحركة .:  المبحث الثاني

البدائي أول من ساھم في ظھور الصورة بشكل عام، فقد حاول من خالل رسم یعد اإلنسان

الصور و نحت التماثیل على جدران المغارات و الكھوف التعبیر عن تاریخ حیاتھ و تدوین 

بأنھا ، و نحت تماثیل توحي المشاھد یث رسم صورا تمثل أطوار حركتھ و انتقالھح"أفكاره،

ن من اختراع آلة التصویر الفوتوغرافي التي تستطیع أن و مع مرور الزمن تمكتتحرك، 

تصور طورا من أطوار حركة الجسم  لیتوصل بعدھا إلى تسجیل الحركة و إعادة مشاھدتھا 

عالم الطبیعة " بیترماك روجت " كتشفا1824عام وفي من خالل ما عرف بالكامیرا.

النظریة في أن العین و تتخلص ھذه نظریة بقاء أثر الصورة أو ظاھرة استمراریة الرؤیة،

وعلى ھذا ،)1(".تظل محتفظة بالصورة لمدة دقیقة وعشر ثواني بعد اختفائھا من أمام العین

األساس فالصورة المتحركة كما أسلفنا الذكر لیست سوى مجموعة من الصورة الثابتة تسجل 

زمنیة محددة ینتج كل منھا مرحلة من مراحل الحركة، وعند عرضھا بشكل متتابع وبسرعة 

عن ذلك اإلحساس بالحركة.

باختالف استخداماتھ وأنواعھ اختراع آلة التصویر الفوتوغرافي أصبح التصویر وبعد "

لما شكل ضرورة من الضرورات الحتمیة في العمل اإلعالمي شكالھ في وسائل اإلعالم یو أ

العدید من المنجزات التي خدمت خواص إبھار و تأثیر في الملتقى، فقد حقق التصویرمن لھ 

و المال وذلك دید من الجھود و الكثیر من الوقتالبشریة حیث أنھ استطاع أن یختصر الع

)2(".بحكم ما حققتھ العلوم و الفنون

.41ص، المرجع سبق ذكره،اإلعالن التلفزیوني(التصمیم و اإلنتاج)رانیا ممدوح صادق، 1

.62، ص2004، القاھرة: عالم الكتب، تأثیرات الصورة الصحفیةمحمود عبد الحمید و السید بھنسي، 2
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الناتجة االتصال اإلعالمي ومما زاد سلطة الصورة التحوالت السریعة التي شھدھا مجال "

مفھوم "الخبر المباشر" وتالیھا سرعة خصوصا عن تطور تقنیات التلفزیون التي فرضت 

النظر في ن تعیداألخرى أالبث و التلقي، وفرضت بذلك على الوسائل اإلعالمیة

)1(."أسالیبھا

.55، المرجع سبق ذكره، صسلطة الصورةمخلوف حمیدة، 1
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التلفزیوني.الخصائص االتصالیة للصورة وأھمیتھا في اإلشھار المبحث الثالث:

اتصفت الصورة منذ ظھورھا في تاریخ البشریة أي منذ بدایتھا األولى مع اإلنسان البدائي 

التي وجدت في الكھوف و المغارات بعدة خصائص اتصالیة ممیزة یمكننا تلخیصھا فیما 

عبیدة صبطي و نجیب بخوش، الداللة و المعنى في الصورة، المرجع سبق أنظر: (:یلي

)97إلى96من ذكره، ص

فالصورة تستطیع أن تزیل حواجز و عوائق اللغة، حیث یمكن فھم میة:عالالصورة -)1

فالجمیع یفھمھا حتى األمیین الذین ،مضمون الصورة دون أن نتمكن من فھم لغة مرسلھا

یجھلون القراءة.

بنفس تلك التي یعجز النص عن امدادنا بھاالمعلومات:نإنھا تمدنا بمجموعة كبیرة م-)2

الدرجة من التكامل.

الفوریة و سرعة القراءة: فالوقت الذي نقضیھ في قراءة الصور أقصر بكثیر من الوقت -)3

الذي نقضیھ في قراءة نص كتابي.

الصورة تتصف بالشمولیة: فعندما ننظر إلى الصورة فنحن نطلع على كل ما فیھا، أما -)4

ھا.التفاصیل فتأتي من خالل تفحصنا ألجزائ

البابلیة وأالمصریةكسر الحواجز الزمنیة: فمثال من خالل ما رسم في الجدارات-)5

نستطیع أن نتعرف على الحوادث و األشخاص التي مضت مالیین السنین على وجودھم فھي 

بمثابة نافذة على الماضي.

القراءات: فقد یفھم من الصورة عدة معاني تختلف باختالف المشاھدین، كما متعددة-)6

یمكن أن تعطي معنا مغایرا تماما للمعنى الذي أراده مرسلھا.

الصورة قد تحتاج إلى نص توضیحي: فالنص یضفي في بعض األحیان على الصورة -)7

لتھ الشھیرة(العالم أخرس في مقوكده "روالن بارث"ا معینا یریده صاحبھا، و ھذا ما أمعن

بدون لغة).
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الصورة ساھمت في خدمة الدین ونشره: فكثیرا ما استعملت الحضارات اإلنسانیة "-)8

الصور و التماثیل في المعابد لتعزیز اإلیمان بالمعتقدات.

القدرة على تحقیق الرابطة اإلنسانیة: و من أبرز الخصائص التي تتمیز بھا الصورة أنھا -)9

ع أن تساھم و بشكل فعال كوسیلة اتصالیة عامة في إزالة العوائق و الحدود التي تكسر تستطی

)1(".و تقوي العالقات بین بني البشرالروابط اإلنسانیة، 

كل ھذه الخصائص و الممیزات جعلت من الصورة لغة مرئیة فائقة ووسیلة اتصالیة بامتیاز 

و عھد منذ عھد الكھوفأثبتت وجودھا و تفوقھا في عالمنا ھذا، فقد رافقت اإلنسان 

و الزالت ترافقھ حتى یومنا ھذا بعد أن تعددت و تطورت أشكالھا.الحضارات

أثیرا في المتلقي أو المشاھد نجد الصور المتحركة، فھي ومن أكثر أنواع الصور إقناعا و ت

بدورھا تتمیز بعدة میزات أھمھا عنصر الحركة الذي أكسبھا قدرة عالیة على التعبیر عن 

تعجز في الكثیر من األحیان الصورة الثابتة عن أدائھا، كما الكثیر من الموضوعات التي 

:ھا عدة ممیزات أخرى نذكر منھا ما یليأكسب

الواقعیة: حیث تمتاز الصورة المتحركة بقدرتھا على إضفاء الواقعیة أكثر من الصورة ".1

الثابتة.

الرؤیة الجمالیة: فالصورة المتحركة تقدم صورا مختارة بعنایة للواقع أو الطبیعة..2

أكثر من الصورة ضفي نوعا من الحیویة و اإلثارةمحركة تالحیویة: حیث أن الصورة ال.3

الثابتة.

)2(".لحركة انتباه المشاھد و تشده و تثیر اھتمامھتجذب ا.4

و علیھ فالصورة بشكلھا العام أصبحت تشكل أھمیة كبیرة في حیاتنا الیومیة، فقد بلغت 

أھمیتھا إلى حد أن سمي عصرنا ھذا "بعصر الصورة" أو "حضارة الصورة". كما عبر عنھا 

سلطة) الصورة –الصورة سالح –أقوال منھا( الصورة أقوى من ألف كلمة أیضا بعدة 

رات التي تدل على األھمیة التي بلغتھا ھذه األخیرة عند أغلبیة الناس على ابو غیرھا من الع

.97، نفس المرجع السابق، ص الداللة و المعنى في الصورةو نجیب بخوش، عبیدة صبطي1
.43المرجع سبق ذكره، ص ،اإلعالن التلفزیوني( التصمیم و اإلنتاج)رانیا ممدوح صادق، 2
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اختالف بیئاتھم و اھتماماتھم، خاصة بعد التطور التكنولوجي الذي أوجد عالم إنتاج الصورة 

التصویر و تقنیاتھ.  و صورةو توزیعھا و توظیفھا، كما ساھم في ظھور و توسیع علوم ال

رانیا أنظر: (:و یمكن أن نستخلص أھمیة الصورة المتحركة في اإلشھار التلفزیوني فیما یلي

.)47ص ممحوح صادق، اإلعالن التلفزیوني(التصمیم و اإلنتاج)، نفس المرجع السابق، 

ة اإلشھاریةالصورة المتحركة و سیلة اتصال: فالصورة تمثل وسیلة اتصال بین الرسال-

و الجمھور، فأكبر جزء من الرسالة اإلشھاریة یصلنا من خالل الصورة فقط و أحیانا تكون 

مصاحبة للموسیقى أو الصوت.

على عرض االستمرار في الحركة: تستطیع الصورة المتحركة في اإلشھار القدرة-

التلفزیوني عرض الحركة كاملة و مستمرة كما تحدث في الواقع و بذلك تقدم بدیال للواقع.

تأكید المھام من أطوار الحركة: حیث أن عملیة تصویر األحداث تستغرق وقتا طویال، فیتم -

ر أحداث األطوار األساسیة ثم یتم ربطھا و تقدیمھا في وقت التي تصوعلى الصور االعتماد

قصیر نسبیا.

و الخیال، كة في اإلشھار التلفزیوني الواقعتفسیر الحدث و توضیحھ: تفسر الصورة المتحر-

و ذلك من خالل تفسیر الحركة و ھذا التفسیر یتم بعدة طرق تناسب كل واحدة منھا ھدفا 

علمیا أو إعالمیا.

بدیل للواقع الحركي: فھناك أحداث و وقائع تاریخیة حدثت في الماضي، ھنا تقوم خلق -

الصورة المتحركة بدور كبیر في تفسیر و توضیح تلك األحداث من خالل سیاق درامي. كما 

أن أھمیة الصورة المتحركة ال تقتصر على خلق بدیل لواقع مضى، و لكن تستطیع أیضا 

ل.صور لما سیحدث في المستقبخلق 
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الصوت وغم حاجة بعض الفنون إلى الكلمةرفتعد الصورة جوھر الفنون البصریة، 

وحدھا أن تخلق لغة جدیدة یستوعبھا إال أن الصورة استطاعت معا للتعبیر عن األشیاء،

و كشفت یث أزالت القیود و اخترقت الحدودو یفھمھا لتغیر بذلك حیاة العالم، حالجمیع 

ل أصبحت ب،)1("الصورة تعبر عن ألف كلمة مثلما جاء في المثل الصیني"فلم تعدالحقائق.

یث دعدة تحوالت فنیة في العصر الحفھي شھدت تعبر عن ملیون أو یزید من الكلمات. 

خاصة بعد التطور الھائل في تقنیات و آلیات صناعة الصورة و كان لھذا تأثیرات كبیرة في 

األنشطة الثقافیة و المعارف اإلنسانیة.خلق مفاھیم جدیدة على كافة 

Alain Joannès, Communiquer par l’image, Dunod, Paris, 2005, P01.1
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تمھید:

موز و العالمات و اإلشارات ھي لغات غیر لسانیة (غیر لفظیة) تعیش في حیاة الر

المجتمعات، لكنھا في أغلب األحیان تكون غامضة و مبھمة فتتطلب دراسة و تحلیال 

لمعرفة ما وراءھا من معاني خفیة، و ھذا ما جاءت بھ السیمیولوجیا باعتبارھا علم حدیث 

فمن غویة وغیر اللغویة الكامنة في الوسط االجتماعي، النشأة یھتم بدراسة الدالالت الل

ىإلي تفكیك العالمات و الكشف عن الدالئل في سیاقھا الخاص للوصول إلىسعخاللھا ن

المعنى الضمني لھا. 
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المبحث األول:تعریف السیمیولوجیا

علم یدرس كل ما ھو علم العالمة أو علم اإلشارة، فھي "أنھاا علىیالسیمیولوجتعرف 

لغوي و غیر لغوي، ھدفھا دراسة المعنى الخفي لكل نظام داللي. أما موضوعاتھا المفضلة 

فتجسدت في النصوص التي ینتجھا الخیال مثل: الحكایات، الصور، التعابیر، اللھجات، 

)1(."األھواء، البنایات و غیرھا

) و الذي یعني اإلشارة sémion(كلمة مشتقة من اللفظ الیوناني"و كلمة سیمیولوجیا ھي 

) فتدل على العلم و الخطاب و الدراسة، و بالتالي تصبح (Logieو العالمة و الدلیل، أما 

السیمیولوجیا تعني علم العالمة أو علم الداللة. فالسیمیولوجیا ھي العلم الذي یدرس العالمة 

ى الخفي لكل نظام عالماتي و حیاة الدالئل داخل الحیاة االجتماعیة ، ھدفھا دراسة المعن

ھا نسق من اإلشارات و األسالیب كما أن،فھي تھتم بدراسة لغة اإلنسان و الحیوان

)2(".العروضو

و قد شھد ھذا العلم فوضى كبیرة في تحدید المصطلح، حیث عرف عند الغرب 

)، أما sémiotic) و اآلخر أمریكي (sémiologieبمصطلحین بارزین أحدھما أوروبي (

–علم العالمات –عند العرب فكان لھذا العلم أكثر من مصطلحین فنجد منھا: علم الدالئل 

السیمیائیات –السیمیوطیقا–علم المعنى –علم الداللة –علم الرموز –علم اإلشارات 

كل ھذا للداللة على علم یعنى "و غیرھا من التسمیات التي اختلفت من كاتب آلخر،

)3("ا.أو الدلیل أو اإلشارة لشيء مبالعالمة 

لیست نظریة حدیثة النشأة، فقد ظھرت عند الفالسفة و المفكرین القدامى و السیمیولوجیا

فنجدھا في الصین والھند والیونان و الرومان والعرب، فھي علم قدیم قدم 

.26، ص1993، المغرب: دار توبقال، 3ط، درس السیمیولوجیاروالن بارث، تر: عبد السالم بن عبد العالي، 1
.10، ص 1994، المغرب: افریقیا الشرق، 2، طماھي السیمیولوجیابرنار توماس، تر: محمد نظیف، 2
.07، ص 2011، الجزائر: دار األلمعیة للنشر و التوزیع، 1، ط، الدلیل السیمیولوجيفیصل األحمر3
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، ثم التفكیر البشري ، حیث امتدت جذورھا في الفلسفة الیونانیة مع أفالطون وأرسطو

في دراسة 1690الساحة العلمیة إلى أن ظھر في حدود عناختفى ھذا المصطلح 

Jeanزي جون لوك "للفیلسوف اإلنجلی Loke) "1632 -1704 تحت اسم(Sémiotié و

بداللة مشابھة للفلسفة الیونانیةاألفالطونیة، لیختفي المصطلح مرة أخرى إلى غایة أواخر 

"دروس في األلسنیة العامة" للعالم الفرنسي "فردینان القرن التاسع عشر بعد نشر كتاب 

و تمت الوالدة الفعلیة للسیمیوطیقا على ید عالم "دي سوسیر" الذي بشر بوالدة علم جدید. 

) ألنھ كان أول من حاول 1914–1839المنطق األمریكي "شارل ساندرس بیرس"(

ان دي سوسیر" لكي نشھد تكوین علم مستقل لھا، غیر أنھ كان البد من انتظار "فردین

الظھور الحقیقي للسیمیولوجیا في شكل العلم الذي نعرفھ الیوم، حیث یعرفھ أنھ: " العلم 

)1("الذي یدرس حیاة الدالئل داخل الحیاة االجتماعیة

في األخیر یمكن القول أن" السیمیائیات في معناھا األكثر بداھة ھي تساؤالت حول المعنى 

)2(اإلنساني باعتباره حالة ثقافیة منتجة للمعاني".إنھا دراسات السلوك 

، الجزائر: دیوان المطبوعات صورة)-مدخل إلى السیمیولوجیا( نصبورایو، دلیلة مرسلي و آخرون، تر: عبد الحمید 1
.11، ص 1995الجامعیة، 

، تلمسان: دار كنوز للنشر و التوزیع، العدد التجریبي أفریل لوغوس مجلة فلسفیة نسویة محكمة، مخلوف سید أحمد2
.91، ص 2011
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المبحث الثاني: أنواع و اتجاھات السیمیولوجیا .
سیمیولوجیا التواصل و سیمیولوجیا الداللة.إن للسیمیولوجیا نوعین رئیسیین یتمثالن في:

) فھم یرون بویسنس–بریطو–و من أنصار ھذا االتجاه نجد(مونانسیمیولوجیا التواصل: )1

-ناصر: الدلیلعأن الدلیل ما ھو إال أداة تواصلیة و العالمة عندھم تتكون من ثالثة "

الوظیفة االتصالیة أو التواصلیة.ظیفة أو القصد، و أكثر ما یھمھمو الو- المدلول

ر و السیمیاء حسب "بویسنس" تعني دراسة أسالیب التواصل و األدوات المستخدمة للتأثی

في المتلقي قصد إقناعھ أو حثھ أو إبعاده، أي أن موضوع السیمیاء ھو التواصل المراد

ھو ما یكون موضوع السیمیاء، "بویسنس"التواصل في رأي خاصة التواصل اللسانیف

)1(".فالسیمیاء تركز على األنساق الداللیة التي تقوم على القصدیة

م شخص ما مدركا لواقعة قابلة للمالحظةوفعل التواصل ھو الفعل الذي عن طریقھ یقو"

و السیمیولوجیا إذن باعتبارھا وصفا لعمل ، )2(."و مرتبطة بحالة وعي بتحقیق ھذه الواقعة

جمیع األنظمة التواصلیة (عالمات، سنن) یمكن أن تقوم على قصدیة التواصل.

العالمة .محور والتواصل محور و لسیمیولوجیا التواصل محوران ھما:

: محور التواصل: وھو بدوره ینقسم إلى قسمین: تواصل لساني و تواصل غیر لساني-أ)

فھذا التواصل ینحصر فقط على التواصل اللساني: ویتم من خالل استخدام اللغة، وعلیھ -

البشر من خالل الفعل الكالمي، و حتي یتحقق ھذا التواصل البد من وجود متكلم و سامع 

من خالل فھم الرسالةمتلقي) سواء كان بین شخصین أو جماعة و ذلك–مرسل (

و تأویلھا.

التواصل غیر اللساني: إن فعل التواصل ال یستعمل األنظمة اللغویة المنطوقة فحسب، ـ 

و ھو ینقسم إلى ثالثة حیث نجده یتضمن نسقا من اإلشارات و الحركات و اإلیماءات 

معاییر: 

.20، المرجع سبق ذكره، ص االتصال، ثقافة الصورة في اإلعالم و صالح أبو اصبع و آخرون1
، نفس المرجع السابق، ص صورة)-مدخل إلى السیمیولوجیا( نصعبد الحمید بورایو، دلیلة مرسلي و آخرون، تر: 2
18.
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"،مستطیالت، عالمات الاإلشارة النسقیة: و تكون العالمة ثابتة ودائمة و مثال ذلك( دوائر

المرور) و تكون أكثر تحدیدا من المؤشرات.

استعمال ر ثابتة و غیر دائمة و مثال ذلك اإلشارة الالنسقیة: و ھنا تكون العالمات غی

أثیر على المستھلك.اإلشھار و الملصقات المختلفة اللون و الشكل، و ذلك للت

 اإلشاریة: حیث یكون للمؤشر معنى، ھذا األخیر یكون لھ عالقة جوھریة بشكل المؤشر

مثال: الشعارات الموجودة على واجھات المحالت لتبیین ما یوجد فیھا من سلع

)1("بضائع.و 

ھما:إن العالمة حسب ما یرى "بریطو" تتكون من جزئینمحور العالمة: -ب)

الدال و المدلول. وھي تصنف إلى أربعة أصناف:

" اإلشارة: ھي وحدة ذات معنى تفسر على أنھا تنوب عن شيء آخر، و نجد اإلشارات في

الشكل المحسوس للكلمات و الصور و األصوات و األفعال و الموجودات، و لیس لإلشارة 

مستخدمھا معنا متعارفا علیھ.ن یعطیھا اتھا و ھي ال تصبح كذلك إال بعد أمعنى في ذ

ھي صیغة لیس الدال فیھا اعتباطیا، و لكنھ یرتبط مباشرة و بطریقة ما بالمدلول : ةالمؤشر

- دخانالكو مثال ذلك المؤشرات الطبیعیة( .و یمكن مالحظة ھذه الصلة أو استنتاجھا

ض األمراض (كالحمى و اآلالم).أعراآثار األقدام)، و -الرعد

:یغة یدرك فیھا الدال كمشابھ للمدلول أو مقلدا لھ( من حیث الھیئة أو الصوتصاألیقونة

أو الشعور أو المذاق أو الرائحة)، فیملك بعض صفاتھ مثل: لوحة لوجھ أو مجسم أو

كاریكاتور أو غیرھا.

 العالقة بین الدال فیھا الدال المدلول، حیث یجب تعلمالرمز: ھو صیغة ال یشبھ

كقولنا مثال الحمامة رمزا للسالم.،)2("المدلولو  

.21، نفس المرجع السابق، ص ثقافة الصورة في اإلعالم و االتصالصالح أبو اصبع وآخرون، 1
.81، ص 2008، بیروت: المنظمة العربیة للترجمة، 1، ط، أسس السیمیائیةدانیال تشاندلر، تر: طالل وھبة2
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سیمیولوجیاتتمیز "نجد في مقدمة أنصارھا "روالن بارث"، حیث وسیمیولوجیا الداللة:) 2

برفضھا التفریق بین الدلیل و العالمة أي الدال و المدلول و كذلك تأكیدھا على الداللة 

، كما یرى )1(".باللغة باعتبارھا واقعة اجتماعیةضرورة التكفل عند كل دراسة لنظام دالئل 

أن اللغة ال تستنفذ كل امكانیات التواصل فنحن نتواصل بكل األشیاء الطبیعیة)بارث(

و الثقافیة سواء وجدت القصدیة أم لم توجد، لكن المعاني التي تستند إلى ھذه األشیاء الدالة 

تحصل دون وجود اللغة. فبواسطة اللغة باعتبارھا النسق التي نتواصل بھا ما كان لھا أن 

)2("ء.الذي یقطع العالم و ینتج المعنى یتم تفكیك ترمیزیة األشیا

و لسیمیولوجیا الداللة عناصر حددھا "روالن بارث" في كتابھ (عناصر السیمیولوجیا) على 

معرفةالغانمي، عواد علي،سعد عبد اهللا إبراھیم،أنظر: :(ي شكل ثنائیات و تمثلت فیما یل

ص، 1996: المركز الثقافي العربي، ، بیروت1ط)،اآلخر(مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة

).102إلى101من 

اللغة و الكالم: في السیمیولوجیا تتعاقب اللغة و الكالم دون أن ینطلقا معا من المنطلق -أ)

ال یخلو من بعض لمفھوم اللغة و الكالم نفسھ، و یرى بارث أن التوسع السیمیولوجي

النظام أي جدلیة اللغة و الكالم، ففي اللغة ال فالمشكل األول یتعلق بأصلالمشاكل، 

یكن الكالم قد اختبره، وعلى العكس من ذلك یستحیل یمكنألي شيء أن یدخل ضمنھا ما لم 

لیة ما لم یستمد من خزینة إنشاء الكالم من العدم، أي أن الكالم ال یستجیب لوظیفتھ التواص

اللغة. 

تنحصر في تھا تتمیز عن اللسانیة، حیث أن داللالدال و المدلول: إن السیمیولوجیا-ب)

وظیفتھا االجتماعیة، ھذه الوظیفة رھینة االستعمال و ھذه األخیر مشروط بحلول وقتھ

و أوانھ و ھذا ما یعرف على أنھ عالمة، فالمعاطف تلبس وقایة للجسد من البرد و األمطار، 

أي أنھا ال تستعمل إال في وقت البرد و الشتاء.

، المرجع سبق ذكره، ص صورة)-مدخل إلى السیمیولوجیا( نصدلیلة مرسلي و آخرون، تر: عبد الحمید بورایو، 1
20.
مجدالوي للنشر و دار ، عمان: القواعد و التاریخ)- السیمیائیة (األصولن اینو و آخرون، تر: رشید بن مالك، آ2

.35، ص 2008التوزیع، 



السیمیولوجیا و أھـم اتجاھـاتھا .الفصـل الثالث:             

44

أن العالقة التي توجد بین األلفاظ، یمكن أن تنمو یرى دي سوسیرالمركب و النظام:- ج)

، أولھما صعید المركبات حیث على صعیدین یتالءمان مع شكلین من أشكال النشاط الذھني

تستمد كل لفظة قیمتھا من تعارضھا مع سابقاتھا و الحقتاھا، أما النشاط التحلیلي الذي 

صعید تداعي األلفاظ و تجسیدھا ینطبق على المركب فھو التقطیع، و الصعید الثاني ھو 

خارج الخطاب.

التقریر و اإلیحاء: یحتوي كل نظام سیمیائي على مخطط للتعبیر، و آخر للمضمون- د)

و قد تعددت األنظمة باختالفات المخططات و التي تشكل صعید التقریر و صعید اإلیحاء.
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المبحث الثالث: مستویات قراءة الصورة.

إشارات المرور،  األلوان،  الصور الفوتوغرافیة أو : الرسالة المصورة مھما كان نوعھا

،العدید من اإلشارات البصریةعلى نحوتات.....، كل ھذه عناصر تحتويالرسوم أو الم

یمكننا الحدیث عن اإلشارات البصریة دون التطرق إلى الجھود الكبیرة التي قدمھا فال 

حیث .و سیمیوطیقا الصورة بشكل خاصل السیمیوطیقا بشكل عامروالن بارث في مجا"

یرى روالن بارث أن الصورة الفوتوغرافیة كرسالة تتكون من ثالثة عناصر: مصدر 

بحیث یمثل جانب المصدر .)1("الرسالة و المتلقيالرسالة، القناة التي تمر عبرھا

المصورون الفوتوغرافیون أو من یختار الصور و یضع عناوین لھا أو تعلیقات مصاحبة 

أما القناة فھي الوسیلة اإلعالمیة سواء أكانت مطبوعة أو مرئیة أو إلكترونیة التي یتم لھا.

عن طریقھا نقل ھذه الرسالة المصورة إلى المتلقي.

سالح و وثیقة تركز علیھا النظم المعرفیة تشكل أصبحت كماھاباتت للصورة قواعد"فلقد 

و بالتالي للعوالم الثقافیة و البشریة لشعوب العالم الثالث. تجاه اجتیاح تیار العولمة 

بعد فالصورة حتما ستكون ھي العالمة الثقافیة، و ستكون ھي مصدر االستقبال و التأویل

.)2("أن كان النص المكتوب حائزا على ھذا الدور

ثابتة أو متحركة تحمل في طیاتھا رسالة تعیینیة و أخرى تضمینیة، تكانسواء الصورة و 

قافة تلك المجتمعات و انتماء قارئتختلف من مجتمع آلخر تبعا لثو قراءة ھذه الصورة

الثقافي للفرد.، وعلیھ فھي تخضع لالنتماء االجتماعي و الرسالة

و ھما المعنى یرى "روالن بارث" أن ھناك مرحلین أساسیتین لقراءة الصورة حیث 

اإلشاري و المعنى اإلیحائي.

عبد المنعم الحسني، ثقافة الصورة في الفنون، مؤتمر فیالدلیفیا الثاني عشر، قراءة الصورة الفوتوغرافیة "تحلیل 1
.126، ص2008، عمان: دار مجدالوي، 1سیمیوطیقي"، ط

.127ص عبد المنعم الحسني، ثقافة الصورة في الفنون، نفس المرجع السابق، 2
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ھي المرحة األولى لقراءة الرسالة فیة): و المعنى اإلشاري(المرحلة التقریریة أو الحر-)1

قة في اإلشارة بین الدال و ھو و فیھا یتم وصف العال"،فھي القراءة السطحیة األولیة لھا

و ھو المفھوم الذھني ا (الصورة اإلشھاریة) و المدلول المفھوم الطبیعي لإلشارة و مثالھ

لفحوى الرسالة و مثالھا( ما یعنیھ موضوع الصورة) بالنسبة للمشاھد. فالمعنى اإلشاري 

التصویر تسجل الشيء للرسالة المصورة ھو ما تلتقطھ آلة التصویر لألشیاء، حیث أن آلة 

و الحدث كما ھو أو كما تراه العین المجردة في الواقع. و یمكن القول إذن أن الرسالة 

تلك الصورة الواضحة ،)1("اإلشاریة للصورة اإلشھاریة ھي الصورة في حد ذاتھا.

التفسیر و التي ال یمكن االختالف علیھا.

القراءة والبحث فیما وراء الصورة و ھو المعنى اإلیحائي(المرحلة التضمینیة): -)2

إلى ذلك یرجعالمعمقة لھا، فھي قراءات و تأویالت شخصیة تختلف من شخص آلخر و

في ھذا الصددن بارث)روالو یقول (.اختالفات سیكولوجیة و ثقافیة و ایدولوجیة

ھذه تتم، و)2("آخر.نما استعملت لتقول شیئا ھي األشیاء التي تمثلھا و إالصورة لیست"

ث یتم تفسیرھا طبقا حیمن خالل تفكیك مختلف الدالالت الضمنیة التي تحملھا،القراءات 

الرسالة أو السیاق الذي طرحت فیھ.وصفت فیھللمجتمع الذي 

رفة و لفھم المعنى اإلیحائي للرسالة المصورة ال بد من معرفة الواقع الثقافي و المع"

النظر إلى الرسالة المصورة بین مجتمع و آخر.فياالجتماعیة اللذین یفسران االختالف

فإذا كان المعنى ھو في المقام األول واقعة ثقافیة قبل أن یكون تحدیدا لمرجع ما (أي أن 

المعنى یقف عند حد التعیینفال یصبح للحدیث عن المعنى أي معنى) ،و ھذا معناه أن أیة 

)3(".غایة اإلیدیولوجیةد غیر مرئي و ھو ما نطلق علیھ العواقعة ھي حاملة لب

.146المرجع سبق ذكره، ص ، الداللة و المعنى في اإلشھارعبیدة صبطي و نجیب بخوش، 1
.80، المرجع سبق ذكره، ص ماھي السیمیولوجیابرنار توماس، تر: محمد نظیف، 2
.147، نفس المرجع السابق، ص الداللة و المعنى في الصورةعبیدة صبطي و نجیب بخوش، 3
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یركز على مبدأین لسانیین عرفا تطورا أن البناء الداللي للصورة "من ھذه الزاویة یتضح

، فإذا عیین و التضمینكبیرا في السیمیائیات عامة و سیمیائیات الصورة خاصة ھما الت

و التي تجیب عنھ الدراسة كانت الوظیفة التعیینیة تطرح السؤال: ماذا تقول الصورة؟

تطرح سؤاال إجرائیا و التقنیة أو الشكلیة الوصفیة، فإن الوظیفة التضمینیة أو اإلیحائیة

)1(ھو: كیف قالت الصورة ما قلتھ؟"تأویلیا و

.136، ص 2012الجزائر: دار الخلدونیة للنشر و التوزیع،، 1، طمناھج التحلیل السیمیائيفایزة یخلف، 1
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على ید الباحثین و بالخصوص على ید الباحث علم  قائم بذاتھ تطور تعد السیمیولوجیا

ھتم بالدرجة حیث ا، األكادیمیةھبحوثالذي ھندس ألسسھ من خالل  "روالن بارث "

األولى بالمدلوالت أي الدال و المدلول، و ھدفھا األسمى ھو اكتشاف و إظھار المعنى  من 

یقة و موحیة في آن واحد خالل تفكیك العالم أو الوسط االجتماعي بما یحملھ من دالالت عم

سواء تعلق األمر بالرموز أو الكتابات أو الصور.



قياإلطــار التطـبی
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تمھید:

ا إن تحلیل الرسالة المصورة یحتاج إلى الغوص في أعماق تلك الرسالة و تمحیصھ

التحلیل ل منھجمن أجل فھم معانیھا فھما واعیا. حیث یتم تحلیلھا من خال

ھذا األخیر یقوم على ثالثة مراحل تتمثل المرحلة األولى في تقطیع السیمیولوجي،

إلى لقطات لیتسنى لنا قراءتھا بتسلسل و سھولة و ھذا ما یسمى الومضة اإلشھاریة 

بالتقطیع التقني، أما في المرحلة الثانیة فسنقوم بالقراءة التعیینیة أو الوصفیة 

التي نقوم فیھا بالقراءة في المرحلة الثالثة و األخیرةللومضة، و بعدھا ندخل

ورة إلظھار ما تخفیھ من التضمینیة للومضة و التي تحتاج إلى التعمق في الص

ى، فالمستوى التضمیني یقوم على التجربة الشخصیة أكثر منھا علمعاني

)1(."الموضوعیة فھو یشیر إلى عواطف و انفعاالت و إحساسات القارئ و قیم ثقافتھ

Juliحسب الباحثة جولیا كریستفا (سیمیائيالغرض من التحلیل الو  kristova(ھو

الخطوات المستخدمة للبحث في صیغ اكتمال حلقة الداللة في مجموعة التقنیات و"

)2("ینقد المعنى في نظام ما.و یحلل،نسق معین، فھو األسلوب العلمي الذي یكشف،

., Paris, Armond colin, 1991, P 36, sociologie de la communication de masszarJudith la1

.77المرجع سبق ذكره، ص ،مناھج التحلیل السیمیائيفایزة یخلف، 2
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"2014، أرید 2010نجمة التحلیل السیمیولوجي إلشھار "

بطاقة فنیة للومضة:-

الحامل: بثت ھذه الومضة اإلشھاریة في مختلف القنوات الجزائریة مثل (قناة -)1
You)، و تم تسجیلھا من األنترنت (...الجزائریة الثالثةالجزائریة ، قناة الشروق، قناة 

tupe 2014مارس 26)، في یوم.

مدة البث: دقیقة و أربعة ثواني.-)2

بدایة إلى غایة2013ھذه الومضة اإلشھاریة منذ نوفمبروقت البث: تم اطالق-)3

.2014سنة 

كرة القدم "لیونیل میسي" شخصیات الومضة اإلشھاریة: تمثلت في الالعب العالمي ل-)4
فوزيتایدار وسفیر سلطاني كفاعل أساسي باإلضافة إلى الالعبان الجزائریان الدولیان " 

غوالم ".

جوان 24الالعب لیونیل میسي اسمھ الكامل(أندرس میسي كوتشیتیني) و ھو من موالید 
كمھاجم، و ھو أرجنتیني األصل، یلعب حالیا لنادي برشلونة و المنتخب األرجنتیني1987

أحد أفضل العبي كرة القدم في جیلھ متحصل على أربعة كرات ذھبیة.

في مدینة كاستر بفرنسا، العب كرة 1992فیفري 29الالعب سفیر سلطاني تایدار: ولد یوم
قدم فرنسي، یلعب في صفوف منتخب الجزائر و نادي إنتر میالن اإلیطالي، یحمل ثالثة 

و فرنسیة)، من أب تونسي و أم جزائریة. أول مشاركة لھ مع جنسیات (جزائریة وتونسیة 
.2013مارس 26المنتخب كانت في 

في سان بیرییست أون جارز بفرنسا، 1991فیفري 01الالعب غوالم فوزي من موالید 
یلعب حالیا مع نادي سانت إتیان، من جنسیة جزائریة و أبوین جزائریان .

مضة اإلشھاریة ما یلي:و قد استعملت و وظفت ھذه الو-)5

نھایتھا.غایةالموسیقى: و التي جاءت موحدة من بدایة الرسالة اإلشھاریة إلى

باإلضافة إلى صوت الجمھور الصوت: تمثل في صوت المعلق و كذا في كالم میسي
المشجع.

األلوان: الومضة وظفت عدة ألوان امتزجت بین األحمر، األبیض، األزرق و األسود.
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المتمثل في الومضة اإلشھاریة حملت رمز "نجمة " لمتعامل الھاتف النقال سابقاالرمز: 
المتمثل في شكل تسع حلقات حمراء ، و رمز العالمة التجاریة الجدیدة "أرید"شكل نجمة

.اللون على شكل مربع 

مع الرمز 2010نجمة مكتوبة باللغتین العربیة و الفرنسیة الكتابات: و تمثلت في كلمة
مع الرمز الخاص بھا أیضا.2014اص بھا، و أرید الخ

اإلضاءة: امتزجت بین خافتة ضعیفة و قویة فاقعة، فالخافتة الضعیفة غلبت على خلفیة 
الومضة اإلشھاریة التي تمثلت في الملعب. 
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التقطیع التقني للومضة اإلشھاریة:

شریط الصوت شریط الصورة

مؤثرات 
صوتیة آخري

تعلیق و حوار الموسیقى 
الموظفة مضمون الصورة

حركة 
الكامیرة

زوایا
التصویر

نوع 
اللقطة

مدة 
اللقطة

رقم 
اللقطة

صوت
الجمھور 
المشجع.

ووأوورید
موسیقى 

خاصة ذات 
ریتم خفیف

تظھر ھذه اللقطة صورة عامة لملعب كرة القدم، یظھر لنا شخص یقف 
في وسط ھذا الملعب غیر واضح المالمح.

بانوراما 
أفقیة

عادیة نصف 
مقربة

ثا02 01

/
أأووریدوو

موسیقى 
خاصة ذات 
ریتم خفیف

في ھذه اللقطة أن مالمح ھذا الشخص تزید وضوحا بعد اقتراب یظھر لنا 
الكامیرا منھ لیتضح أنھ الالعب العالمي لیونیل میسي، حیث أنھ یرتدي 
قمیصا و حذاء أبیض اللون و سروال جینز أزرق اللون و ھو یالعب 

كرة القدم.

متحركة عادیة قریبة ثا02 02

صوت 
الجمھور 
المشجع. /

موسیقى 
خاصة ذات 
ریتم خفیف

تظھر ھذه اللقطة الالعب میسي یرمي الكرة إلى شخص ال تبدو مالمحھ 
و حیث استقبل ھذا الشخص یرتدي قمیصا أحمر و سروال جینز أزرق،

.ھو اآلخرھایالعبأوقف الكرة بالصدر  ل
تنقل 
جانبي

المجال و 
المجال 
المقابل

بعیدة ثا04 03

صوت 
الجمھور
المشجع. /

موسیقى 
خاصة ذات 
ریتم خفیف

بعد أن تالعب بالكرة یعید رمیھا یظھر أن ھذا الشخص في ھذه اللقطة
إلى میسي.

بانوراما 
أفقیة

عادیة قریبة ثا03 04

صوت 
الجمھور 
المشجع. /

موسیقى 
خاصة ذات 
ریتم خفیف

الكرة إلى شخص نرى أن میسي یعید مباشرة رمي في المشھد الموالي 
آخر ثالث، ھذا الشخص یرتدي نفس المالبس التي یرتدیھا الشخص 

حیث أنھ یصد الكرة بصدره لیالعبھا بعض الوقت كما األول المجھول
.بسبب سرعة حركة الكامیراأن مالمحھ ال تبدو واضحة

تنقل 
جانبي

المجال و 
المجال 
المقابل

بعیدة ثا04 05
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صوت 
الجمھور 
المشجع.

أأووریأووریدوو
دوو

موسیقى 
خاصة ذات 
ریتم خفیف

تظھر ھذه اللقطة أن الكرة تبقى تمرر بین الالعبین الثالثة، و من خالل 
إعادة ھذا المشھد تتضح مالمح الشخصین رغم سرعة حركة الكامیرا، 

لیتبین أن الالعبان ھما الجزائریان الدولیان تایدار و غوالم.
بانوراما 

أفقیة عادیة قریبة ثا07 06

صوتالجمھور 
.المشجع أووریدوو

موسیقى 
خاصة ذات 
ریتم خفیف

في وسط الملعب یظھر ھنا الالعبین الثالثة (میسي، غوالم، تایدار)
یقفون على شكل مثلث و ھم یتبادلون ركالت الكرة فیما بینھم حیث ال 

تبدو مالمحھم واضحة بسبب بعد اللقطة.

بانوراما 
أفقیة

عادیة بعیدة ثا04 07

صوتالجمھور 
.المشجع أأووریدوو موسیقى 

خاصة ذات 
ریتم خفیف

یظھر في ھذه اللقطة أن الكرة بعد أن تالعب بھا الالعبین تعود مرة 
أخرى إلى میسي حیث یالعبھا قلیال ثم یثبتھا و یستعد لرمیھا لیرمیھا بكل 

قوة.

زوم
خلفي

عادیة بعیدة ثا05 08

صوتالجمھور 
.المشجع /

موسیقى 
خاصة ذات 
ریتم خفیف

في اللقطة الموالیة یبدو أن في نفس الوقت الذي یرمي فیھ میسي الكرة 
تبدو رجل الالعبین اآلخرین بدورھم یرمون الكرة و بقوة أیضا، لیتكرر 

ھذا المشھد أكثر من مرة.
بانوراما 

أفقیة
عادیة قریبة ثا02 09

ال یوجد 
مؤثرات 
صوتیة

الیليیا 
نفس 

الموسیقى 
ذات الریتم 

الخفیف

یتضح ھنا تجمع تسع كرات مشكلة شكل مربع في الھواء (ال تالمس 
األرض)، و یظھر لنا أن الالعب میسي یقف في الجانب األیسر للكرات 

التسع و بالجانب األیمن لھذه األخیرة یقف الالعبان تایدار و غوالم اللذان 
اللقطة التي صور بھا میسي و الكرات التسع، و یبدوان أكثر بعدا من 

یھ الصورة ككل جاءت على شكل أن الكرات التسع تتوسط ما بین عل
ت خلفیة مظلمة الالعب میسي و الالعبان تایدار و غوالم . في حین جاء

لملعب كرة القدم.

ثابتة عادیة قریبة اث02 10

ال یوجد أي 
مؤثرات 
.صوتیة

أرید دیما معاكم
/

السابقة لكن ھنا یقوم میسي بإشارة بیده الیمنى حیث أنھ یفرقع نفس اللقطة 
أصابعھ، بحیث وراء یده ھذه مباشرة الكرات التسع، لتتحول بسرعة 

سحریة ھذه الكرات بعدما كانت على شكل كرات قدم ممزوجة باللون 
األحمر و األسود إلى شكل حلقات (كرات) ملتصقة فیما بینھا و بلون 

األحمر و علیھا حروف باللغة الفرنسیة باللون األبیض موحد و ھو اللون 
)، حیث أن بدایة الكتابة بدأت من الكرة OOredooمشكلة لنا كلمة (

الثانیة من الجھة الیمنى، فالكرة األولى حمراء تماما و ال یوجد علیھا أي 

+ ثابتة
حركة 
الزوم 
األمامیة

عادیة قریبة ثا03 11
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"، و الخامسة حرف " R"حرف، أما الكرة الثانیة و الثالثة فتحمل حرف 
Eسة حرف ""، السادD" بینما السابعة و الثامنة فتحمل حرف ،"O" ،

في حین التاسعة فمثلھا مثل الكرة األولى حمراء تماما وال تحمل أي 
حرف، و تبقى ھذه اللقطة ثابتة لتصحبھا رسالة ألسنیة من طرف میسي 

باللغة العربیة (أرید دیما معاكم) و ھو یبدو مبتسما و كذا الالعبان 
تایداروغوالم.

ال یوجد أي 
مؤثرات 
.صوتیة

أرید الراعي 
الرسمي للفریق 

الوطني و 
االتحاد 

الجزائري لكرة 
القدم فخور 

بمرافقة أبطالنا 
لكأس العالم 
2014.

/

اللقطة السابقة لكن یضاف إلیھا رسالة ألسنیة أخرى من قبل المعلق نفس
حیث یقول فیھا (أرید الراعي الرسمي للفریق الوطني، و االتحاد 

)، و بنفس 2014الجزائري لكرة القدم فخور بمرافقة أبطالنا لكأس العالم 
الخلفیة المتمثلة في الملعب و بإضاءة ضعیفة. ثابتة ةعادی قریبة ثا08 12

ال یوجد أي 
مؤثرات 
.صوتیة

، 2010نجمة 
، 2014أرید 

أرید دیما معاكم. /

یظھر في ھذه اللقطة رمز نجمة التي كانت الشركة معتمدة علیھ من قبل 
على الجھة الیمنى و بجانبھ رسالة كتابیة و ھي "نجمة" مكتوبة باللغة 

)، و تحت الرمز NEJMAباللغة الفرنسیة(العربیة و أسفلھا یعاد كتابتھا 
، و یقابل ھذا ككل في الجھة الیسرى 2010ككل و ببنط عریض كتبت 

رمز أرید المتمثل في الحلقات التسع الملتصقة مع بعضھا البعض حمراء 
) و بخط أبیض، OOredooاللون و الحاملة لكلمة أرید باللغة الفرنسیة(

2010ثل للبنط الذي كتبت بھ و تحت ھذا الرمز مباشرة و ببنط مما
، و الخلفیة في ھذه اللقطة جاءت بیضاء و بإضاءة قویة 2014كتبت 

فاقعة، و رافقت ھذه اللقطة رسالة ألسنیة من طرف المعلق قائال (نجمة 
، أرید دیما معاكم).2014، أرید2010

ثابتة عادیة قریبة جدا ثا07 13
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القراءة التعیینیة:

تعد ھذه القراءة المستوى األول في عملیة التحلیل، حیث تنتمي ھذه و حسب روالن بارث
الومضة اإلشھاریة الخاصة بمتعامل الھاتف النقال (أرید) إلى إشھار الرعایة، فمؤسسة 

"أرید" ال زالت تمول الفریق الوطني لكرة القدم و االتحاد الجزائري لھا.

حیث یظھر على جوانبھ كرة القدم بدأ مصور ھذا الشریط اإلشھاري بتصویر عام لملعب
رایة العلم الوطني بصورة غیر واضحة بسبب الخلفیة المظلمة التي صور بھا الملعب، ثم 

(كما ھو لتزید وضوحا من لقطة قریبةتظھر شخصیة وسط الملعب غیر واضحة المالمح 
لذي لیونیل میسي اكرة القدم للميالعایتضح أنھ الالعب)، ل01موضح في الملحق رقم

یرتدي قمیصا و حذاء أبیض و سروال جینز أزرق و ھو یالعب كرة القدم من خالل زاویة 
تصویر عادیة .

ثم ینتقل المصور إلى زاویة تصویر عادیة أخرى، یصور فیھا میسي و ھو یرمي الكرة إلى 
ال تبدو مالمحھ یرتدي قمیصا أحمر و سروال جینز أزرق و بخلفیة مظلمة شخص

، یالعب ھذا الشخص الكرة قلیل ثم ) 02( كما ھو موضح في الملحق رقمبعیدةطة و بلق
یرتدي نفس یعید رمیھا إلى میسي لیرمیھا بدوره مباشرة إلى شخص آخر، ھذا الشخص 

و ھو اآلخر ال تبدو مالمحھ بسبب سرعة حركة المالبس التي یرتدیھا الشخص األول 
ن الكرة تبقى تمرر بین الالعبین یظھر أالمجال و المجال المقابل. و زاویة بو لكامیرا ا

الثالثة و بلقطة قریبة و بنفس الخلفیة المتمثلة في الملعب.

تضح من خالل إعادة المشھد المتمثل في رمي الكرة بین الالعبین تفي اللقطة السابعة وو
على شكل بانوراما كامیرالك بحركة سریعة للقربة و ذمالمح الشخصین من خالل لقطة 

(كما ھو الجزائریان فوزي غوالم و سفیر تایدارالالعبان ن الالعبان ھما ، لیتضح أأفقیة
.)03موضح في الملحق رقم 

و بزاویة عادیة تظھر صورة الالعبین الثالثة (میسي، غوالم، تایدار) في وسط الملعب 
یما بینھم، و ذلك من خالل زاویة مشكلین شكل مثلث و ھم یتبادلون ركالت الكرة فیقفون 

(كما ھو موضح تصویر بعیدة و بنفس الخلفیة ھذا ما یجعل مالمح الالعبین غیر واضحة
. و یصور لنا المخرج أن الكرة بعد أن تالعب بھا الالعبین تعود إلى )04في الملحق رقم 

ر ھذا من خالل لقطة میسي، لیالعبھا قلیال ثم یثبتھا و یستعد لرمیھا لیرمیھا بكل قوة و یظھ
. في نفس الوقت و بلقطة قریبةو بزوم خلفي لحركة الكامیرابعیدة و زاویة تصویر عادیة

تبدو رجل أحد الالعبین و ھو یرمي الكرة لیتكرر المشھد أكثر من مرة (الكرة بین أرجل 
و حركة الكامیرا بانوراما أفقیة).عادیة و بزاویة الالعبین بلقطة قریبة
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بة یقرتجمعھا بلقطة مشكلة شكل مربع من خالل یصور لنا المخرج تسع كراتثم 
التسع و بالجانب و ھو یقف في الجانب األیسر للكراتو بزاویة عادیة، حیث یظھر میسي 

لقطة التي اللذان یبدوان أكثر بعدا من الاألیمن لھذه األخیرة یقف الالعبان تایدار و غوالم
(لقطة نصف مقربة نھ في مشھد واحد وظفت لقطتینبمعنى أ.ع الكراتصور بھا میسي م

و علیھ الصورة ككل جاءت على شكل أن الكرات التسع تتوسط ما بین و لقطة قریبة)
الالعب میسي و الالعبان تایدارو غوالم.

بإشارة بیده قوم میسي یصور لنا المخرج نفس اللقطة السابقة لكن ھنا یموالیةفي اللقطة ال
الیمنى حیث یفرقع أصابعھ، وراء ھذه الید مباشرة الكرات التسع لتتحول بسرعة سحریة 

و األسود إلى شكل ممزوجة باللون األحمر ھذه الكرات بعدما كانت على شكل كرات قدم 
لیھا حروف باللغة عحلقات (كرات) ملتصقة فیما بینھا و بلون موحد و ھو اللون األحمر و 

أت من ، حیث أن بدایة الكتابة بد(OOredoo)باللون األبیض تشكل لنا كلمة الفرنسیة
ة األولى حمراء تماما و ال یوجد علیھا أي حرف، أما حلقة الثانیة من الجھة الیمنى، فالالحلق

"، و الخامسة حرف R""، أما الرابعة فتحمل حرفOة الثانیة و الثالثة فتحمل حرف "حلقال
"E" تحمل حرف "في حین السادسةDا السابعة و الثامنة  فتحمل حرف""، بینمO في ."

ة األولى حمراء تماما و ال تحمل أي حرف. و تبقى ھذه اللقطة حلقحین التاسعة مثلھا مثل ال
ثابتة لتصحبھا رسالة ألسنیة من طرف میسي باللغة العربیة (أرید دیما معاكم) و ھو یبدو 

.)05(كما ھو موضح في الملحق رقم والممبتسما و كذا الالعبان تایدار و غ

من قبل المعلق و بنفس اللقطة حیث تبقى الصورة ثابتة ترافقھا رسالة ألسنیة أخرى 
لیقول:(أرید الراعي الرسمي للفریق الوطني، و االتحاد الجزائري لكرة القدم فخور بمرافقة 

بإضاءة خافتة مظلمة.).و بنفس الخلفیة المتمثلة في الملعب2014أبطالنا لكأس العالم 

وباستعمال لقطة قریبة جدا یظھر المصور رمز نجمة التي كانت الشركة معتمدة علیھ من 
قبل على الجھة الیسرى و بجانبھ رسالة كتابیة و ھي (نجمة) مكتوبة باللغة العربیة و أسفلھا 

،2010) و تحت الرمز ككل و بالبنط العریض كتبت Nedjmaمكتوبة باللغة الفرنسیة(
و یقابل ھذا في الجھة الیمنى رمز أرید المتمثل في الحلقات التسع الملتصقة مع بعضھا 

) و بخط أبیض، OOredooملة لكلمة أرید باللغة الفرنسیة(البعض حمراء اللون و الحا
. حیث 2014كتبت 2010تحت ھذا الرمز مباشرة و ببنط مماثل للبنط الذي كتبت بھ 

و . )06( كما ھو موضح في الملحق رقم بإضاءة قویة (فاقعة)جاءت الخلفیة بیضاء و
، أرید 2014، أرید 2010قائال (نجمة رافقت ھذه اللقطة رسالة ألسنیة من طرف المعلق

دیما معاكم). وعلیھ فالرسالة األلسنیة ھذه تعبر تماما عن فكرة الومضة اإلشھاریة.



التحلیل السیمیولوجي للومضة اإلشھاریة .اإلطار التطبیقي: 

58

القراءة التضمینیة:

ضمن إشھار الرعایة، و الھدف من ھذه اإلشھاریة كما سلف الذكرتندرج ھذه الومضة 

الومضة أو الرسالة اإلشھاریة ھو اإلعالن عن تغییر العالمة التجاریة لمتعامل الھاتف 

النقال "نجمة" لتصبح العالمة التجاریة الجدیدة "أرید"، و في نفس الوقت التأكید على أن 

اصل في ضمان نفس القیم التي اقتدت بھا "نجمة" العالمة التجاریة الجدیدة "أرید" ستو

و االتحاد 2014س العالم و التي من بینھا تمویلھا ورعایتھا الفریق الوطني في تصفیات كأ

الجزائري لكرة القدم .

و الجدید الذي جاءت بھ ھذه الرسالة اإلشھاریة لم یقتصر على تغییر العالمة التجاریة 

االنتباه ھو توظیف الالعب ، لكن ما یلفت "نجمة" لتصبح "أرید"لمتعامل الھاتف النقال 

الذي یلعب ضمن منتخب برشلونة العالمي المشھور في كرة القدم النجم "لیونیل میسي" 

اإلسباني كفاعل رئیسي في ھذه الومضة اإلشھاریة. باإلضافة إلى الالعبان الجزائریان 

فیر تایدار". فمن خالل اللقطة األولى الدولیان في الفریق الوطني "فوزي غوالم  و س

في تصویر میسي بصورة غیر واضحة لتزید وضوحا فیما بعد، عمد المخرج من المتمثلة

.تشویقجعلھ في وضعیة ترقب و استعداد ذلك لفت انتباه المشاھد و

حیث استغرقت دقیقة و أربعة ضف إلى ذلك تمیز ھذه الومضة اإلشھاریة بطول مدتھا، 

ثانیة). 45إلى 30(بینھي ماالتيالمتعارف علیھا ولیھ فھي تعدت مدة اإلشھارثواني، وع

استعمل المخرج فضاءا موحدا من بدایة الومضة إلى غایة نھایتھا، ھذا الفضاء تمثل في 

ملعب لكرة القدم الذي غلبت علیھ الظلمة، رغم ذلك كانت رایة العلم الوطني ظاھرة 

لى أن ھذه العالمة التجاریة الجدیدة(أرید) لمتعامل الھاتف بجوانبھ، ھذه دالالت توحي إ

النقال ستضیئ أو ستكون بمثابة النور الذي سیرافق المنتخب الوطني طیلة مشواره الكروي 

.2014و خالل تصفیات كأس العالم 
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ثم عمد المخرج تصویر الالعب میسي وسط ھذا الملعب الذي تغلب علیھ الظلمة، و التركیز 

ھو یالعب كرة القدم دلیل على مدى شھرة و شعبیة و عالمیة ھذه الریاضة،علیھ و 

و المتمثلة في كرة ذات اللون األحمر، كان و اختیار المخرج لكرة القدم التي یالعبھا میسي 

إلى رمز العالمة التجاریة الجدیدة "أرید" مباشرةلھ دالالت من وراءھا حیث أنھا توحي

حمراء اللون مكتوب حلقات ملتصقة فیما بینھا على شكل مربععالذي جاء على شكل تس

.علیھا أرید باللغة الفرنسیة

و من خالل توظیف الالعبان الدولیان الجزائریان في كرة القدم "غوالم و تایدار" إلى جانب 

كالت الكرة فیما بینھم، و خصوصا عندما ركز المخرج الالعب میسي و ھم یتبادلون ر

على كیفیة تلقي و استقبال كل العب للكرة (من طرف زمیلھ)، حیث أغلبھا تمثلت في 

استقبالھا بالصدر، ھذه دالالت توحي إلى مدى اتساع و انتشار و عالمیة ھذه الریاضة، كما 

ي مسارھا الكروي مقارنة توحي إلى مدى تطور و رقي الكرة الجزائریة و تقدمھا ف

بالسنوات الفارطة. في نفس الوقت توحي إلى قبول و ترحیب الجمھور الزبون بالعالمة 

".ید"أرالتجاریة الجدیدة لمتعامل الھاتف النقال

ثم عرج المخرج إلى تصویر الالعب میسي بعد أن تالعب بالكرة رفقة رفاقھ یثبتھا 

غوالم) وقوة، و في الوقت نفسھ یقوم كال الالعبان (تایدارو یستعد لرمیھا لیرمیھا بكل

برمي الكرة و بقوة أیضا، كما عمد المخرج استعمال الخفة و السرعة في عملیة التصویر، 

ھذا كلھ اشارة إلى دخول ھذه العالمة التجاریة الجدیدة "أرید" إلى سوق المنافسة بكل قوة 

ل و النشاط و التفوق و الحركیة و الرشاقة في بعد بذل مجھود كبیر، و بمزید من العم

معامالتھا مع الزبائن.

و في اللقطة التي صور لنا فیھا المخرج تجمع الكرات التسع و تشكلھا بعدما قام كل العب 

برمي الكرة، و من خالل المشھد الذي یوضح الكرات التسع تتوسط ما بین الالعب میسي

ھذه الریاضة شاركت في ف من وراءھا إلى توضیح أن و الالعبان تایدار و غوالم ، ھد

ظھورھا عدة شعوب لھذا أصبحت عالمیة و بلغت مرتبة عالیة من الشھرة مقارنة 
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بالریاضات األخرى، كما قد توحي ھذه اللقطة إلى اشتراك عدة دول في ھذه العالمة 

التجاریة لمتعامل الھاتف النقال.

بیده الیمنى حیث وراءھا بإشارةي و ھو یقوم بعد ذلك ركز المخرج على الالعب میس

مباشرة الكرات التسع و التي تحولت بسرعة من شكل كرات قدم إلى شكل حلقات حمراء 

و الوضوحیض الذي یوحي إلى الصفاءباللغة الفرنسیة باللون األبعلیھا كلمة أرید

ة العربیة، باللغیما معاكم) و الحضارة و الغالء. ثم یضیف میسي قائال(أرید دو التفاؤل 

العربیة لغة معترف بھا عالمیا. ك ایصال فكرة مفادھا أن اللغة حیث أراد المخرج من ذل

میسي للغة العربیة رغم أنھ ال یعرف التحدث بھا ھدف من وراءھا المخرج زیادة فاستعمال

الوقت نفسھ ھدف المخرج إبراز العالقة التأثیر في المشاھد و شد انتباھھ و إقناعھ. في

القویة الموجودة بین كرة القدم و مؤسسة "أرید"، ھذه العالقة المتمثلة في تمویل المؤسسة 

للفریق الوطني و االتحاد الجزائري لكرة القدم.

عمد المخرج بعد أن جاءت اللقطة على شكل مقارنة بین الرمز السابق و في اللقطة األخیرة 

رمز أرید الحالي توضیح رمز العالمة التجاریة الجدیدة "أرید" سواء فیما یتعلق لنجمة و 

. فالعالمة الجدیدة (أرید ) ھي كلمة تترجم لوان التي تشكلھبشكل الرمز في حد ذاتھ أو باأل

زبون، و المسؤولیة استراتیجیة المؤسسة القائمة على ثالثة أسس و ھي: (االستماع لل

ر)، حیث أنھا تتكون من حلقات حمراء تعبر عن االتحاد و التواصلاالبتكااالجتماعیة، و

و التضامن في المجتمع، ھذه الكلمة كتبت بأحرف بیضاء توحي من خالل ھذا اللون إلى 

الوضوح و الثقة و الحیویة و التعاطف.

أما فیما یخص الرسالة اللسانیة فقد خدمت تماما مضمون الومضة اإلشھاریة، حیث أنھا 

األیقونیة الموظفة في الومضة. في حین وظفت موسیقى واحدة رافقت ت الدالالت عكس

الومضة من البدایة حتى النھایة و التي لھا إیقاع خاص و عالقة قویة بمضمون الرسالة 

اإلشھاریة. كما أن توظیف المؤثرات الصوتیة عكست تماما الومضة، فھي زادت من درجة 

الواقعیة.
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ین إضاءة ضعیفة خافتة و قویة فاقعة، فاإلضاءة الضعیفة وظفت في أما اإلضاءة فمزجت ب

الخلفیة التي جاءت موحدة في ھذه الومضة، في حین ركزت اإلضاءة القویة على الالعبین 

و ھذا إلثارة انتباه المشاھد و لفت اھتمامھ و شده.

ة القدم و كذا في كرأما بخصوص المدونة اللونیة فقد استعمل اللون األحمر بكثرة، فنجده 

التجاریة مباشرة إلى رمز العالمةفي أقمصة كل من غوالم و تایدار، و ھو لون یحیل 

)OOredoo كما أنھ یوحي إلى القوة و الحرارة. كما وظف اللون األبیض ویظھر ذلك ،(

في األحرف التي كتبت بھا كلمة في القمیص الذي یرتدیھ الالعب میسي كما یظھر أیضا 

أرید في الرمز باللغة الفرنسیة، و ھو لون یوحي إلى الوضوح و الصفاء و الثقة  و یبعث 

بالطمأنینة و الراحة النفسیة. كما أن للون األزرق مكان بھذه الومضة، و یظھر ذلك من 

و رحیبحي إلى سعة الصدر و التخالل مالبس الالعبین الثالثة أیضا و ھو لون یو

التفاؤل.
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عرض نتائج الدراسة:

، 2014، تصبح أرید 2010لھذه الومضة اإلشھاریة  المتمثلة في إشھار نجمة نابعد تحلیل

ولوجیا الذي یقوم على تحلیال سی، التي بثت عبر التلفزیون الجزائري من مختلف قنواتھ 

توصلنا إلى النتائج التالیة:مستویین أساسیین ھما المستوى التعییني و التضمیني

ي طرأ الجمھور عن التغییر الذاعالم)ـ ھدف ھذه الومضة اإلشھاریة بالدرجة األولى ھو 1

لمتعامل الھاتف النقال سابقا لتصبح العالمة التجاریة "نجمةعلى اسم العالمة التجاریة "

لت تمول و ترعى في نفس الوقت التأكید على أن ھذه المؤسسة الزا،الجدیدة " أرید "

و ستكون ھي الراعي الرسمي للفریق االتحاد الجزائري لكرة القدم و الفریق الوطني.

و تقدم صورة لخدماتھاتروج فھي من خالل ذلك، 2014الوطني في تصفیات كأس العالم 

حسنة عنھا للجمھور المستھلك.

تغییر العالمة التجاریة فعلى الرغم منلزبائنھا  الذي تتمیز بھ ھذه المؤسسة )ـ الوالء2

الخاصة بھا إال أنھا ال زالت محافظة على نفس قیمھا التي من أھمھا تمویل الفریق الوطني 

و االتحاد الجزائري لھا.

لھ دور كبیر في زیادة التأثیر و اإلقناع )ـ توظیف المشاھیر و االستعانة بھم في اإلشھار3

أستعین بالالعب العالمي المشھور في كرة لدى المشاھد، و ضمن ھذه الومضة اإلشھاریة 

القدم "لیونیل میسي" باإلضافة إلى الالعبان الجزائریان الدولیان فوزي غوالم و سفیر 

تایدار الذین ساھموا في زیادة درجة اإلقناع في المتلقي في نفس الوقت عبروا عن جزء 

كبیر من فكرة الومضة باعتبارھم یمثلون الفریق الوطني.  

وظیف المشاھیر في ھذه الومضة اإلشھاریة عمل على بعث الثقة في أواسط )ـ ت4

أیضا على فھم و إدراك أفكار ھذه الومضة أكثر.ساعدر، كما یھاالجم
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)ـ ھدف صاحب ھذه الومضة اإلشھاریة من خالل توظیف نجوم المنتخب الوطني (غوالم 5

) باإلضافة إلى الالعب العالمي (لیونیل میسي) إلى استمالة الجمھور و لفت انتباھھ و تایدار

و تحریك مشاعره من خالل الخفة و الحركیة التي ظھر بھا الالعبون.

)ـ حسن اختیار الفضاء في ھذه الومضة اإلشھاریة الذي تمثل في ملعب كرة القدم، حیث 6

أنھ یتوافق تماما و فكرة الومضة.

ستعملت الومضة اإلشھاریة موسیقى ذات ایقاع خاص لھا غالقة قویة بمضمون )ـ ا7

الومضة مما یزید من فاعلیة التأثیر في المتلقي و جلب انتباھھ.

)ـ اعتمدت الومضة على زاویة التصویر األمامیة مما یؤدي إلى جلب انتباه المشاھد      8

اقناعھ بالفكرة.لي التجاریة و بالتاو جعلھ أكثر تركیزا على العالمة 

االنسجام و التكامل بین الرسالة اللسانیة و الرسالة اإلیقونیة في ایصال و تبلیغ الفكرة )ـ 9

من الومضة اإلشھاریة.

تصویر انطباعات الفرح و السرور التي ظھرت من خالل ابتسامة الالعبین و كذا )ـ 10

ة التجاریة الجدیدة "أرید" ھي عالمة الرشاقة والخفة أثناء مالعبة الكرة دلیل على أن العالم

فرح و سرور و فال خیر للكرة الجزائریة و لزبائنھا أیضا.

)ـ الرسالة األلسنیة للمعلق في ھذه الومضة زادت من تأكید دعم المؤسسة و مساندتھا 11

.2014للفریق الوطني خالل تصفیات كأس العالم 
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ة:ــاتمـخ

وسائل اإلعالم في مضمون ساسیة المادة األالزال اإلشھار تقنیة بارزة بل یمكن القول أنھ 

و االتصال الجماھیریة ، فھو یھدف إلى تعریف المستھلك بالسلعة أو الخدمة أو الفكرة 

و اقناعھ و توجیھھ نحو سلوك معین. و في عصرنا ھذا أصبحت مختلف الوسائل 

اإلعالمیة تشھد تدفقا واسعا لإلشھارات خاصة التلفزیون الذي یعد الوسیلة اإلعالمیة التي 

تحظى بنسبة مشاھدة عالیة مقارنة بالوسائل اإلعالمیة األخرى، و ذلك لما یتمتع بھ من

تكنولوجیا فائقة .و تقنیات متطورةخصائص و

و في بھم من العناصر المھمة في الرسالة اإلشھاریةاالستعانةویعد استخدام المشاھیر و 

زیادة فاعلیة اإلشھار التلفزیوني و توصیل الفكرة المرجوة للمتلقي، فوجود المشاھیر في 

المنتوج أو ي اقتناء رغبتھم فویزید من جاذبیة الجمھور المستھلك التلفزیوني اإلشھار

التقنیات تلجأ إلى توظیفو نظرا لھذه األھمیة أصبحت مختلف المؤسسات .قبول الفكرة

المشاھیر، توظیفالتي من أھمھاوللجمھور األكثر تأثیرا و إقناعا و األسالیب اإلشھاریة

احدى ھذه التي كانت فیما سبق "نجمة"لمتعامل الھاتف النقال "أرید" و لعل مؤسسة

رسائلھا ، فھي تعاملت فیما مضى من خالل سات التي أدركت ھذه األھمیة مسبقاالمؤس

اإلشھاریة  مع فنانین و ممثلین و ریاضیین أیضا. و ال زالت تتعامل بنفس األسلوب حیث 

الالعب العالمي المشھور في كرة القدم وظفت في احدى ومضاتھا اإلشھاریة األخیرة

"سفیر تایدار"و "فوزي غوالم"رفقة  الالعبان الجزائریان الدولیان "لیونیل میسي" 

"نجمة"إلعالم الجمھور و اطالعھ عن التغییر الذي طرأ على اسم العالمة التجاریة 

."أرید"لمتعامل الھاتف النقال سابقا لتصبح العالمة التجاریة الجدیدة 

خلق أسالیبفي التلفزیون الجزائري و علیھ و جب على منتجي الومضات اإلشھاریة

اإلبداعیة التي تزید من قوة اإلشھار واألسالیب الفنیة تطویر التقنیات وو تقنیات جدیدة و

غایة اإلشھار بالدرجة األولى ھي تحقیق الربح ن أل،التلفزیوني الجزائري و فاعلیتھ

ة المنافسة في السوق.المادي و القدرة على مسایر
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