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 :مقدمـــــــــــة

ومن ثم فھي رسالة  .عبر وسیط بصري صوتي اإلشھار رسالة من منتج إلى مستھلك،

تحتوي على دالالت متعددة، یعد أبرزھا التحفیز القوي لإلشھار من أجل استھالك كبیر، وھو 

بل یسعى إلى تكریسھ عبر تأكید جمالیات الحیاة  بذلك غیر معني بتقدیم الواقع أو التشكیك فیھ،

یر العیوب وھذا عبر استخدام المنتج المعلن عنھ، أي أن الھدف تسویقي نفعي وخفیا بذلك كث

بحت یحمل في طیاتھ أھدافا مجازیة أقرب للخیال، ھي المسؤولة عن إضفاء بریق صناعي 

وعلیھ فالدالالت الرمزیة الكامنة داخل اإلشھار تخلق بالتراكم . على الحیاة عبر المدخل السلعي

ومن ثم  .أكثر ما یخص الحیاة الواقعیة م آخر یخص الصورة البصریة،المستمر افتراضا لعال

تصبح الغایة من اإلشھار ھي تجمیل الواقع الجتذاب وعي المستھلك المباشر لشراء السلعة 

 ..المروج لھا 

ویزداد اغتراب المتلقي الواقعي مع تالعب الصورة االفتراضیة بالمكنون األخالقي لھ، 

فالمتلقي السلبي القابع . قي مع زیادة ارتباطھ بنقیضھ االفتراضي المعاكسمما یزید خندقة المتل

وھذه . على مقعد، المتوھم بحریة اختیاره للمادة المشاھدة، ھو أسیر اختیارات حددت لھ سلفا

وإحدى ھذه المفاھیم المحددة سلفا، أخالقیا .االختیارات تحدد لھ نمط استھالكھ وأخالقھ وصوره

 . لمرأةواستھالكیا ھي ا

حیث تتشكل . فاإلشھار صار أكثر الفنون البصریة تكریسا للصور السلبیة عن المرأة

وھي مضامین تؤكد . أو تدلل أنثوي أو تسلط ذكوري عكسي ،صورھا إما من إغواء غرائزي

وإن كان عاكسا لنسق . على النظرة التحقیریة للمرأة، باعتبارھا أداة شھوّیة ومنفعیة فقط

المنتج استغاللھ لتسویق منتجھ، فإن صوره الداللیة تعید إنتاج القیم السلبیة في أخالقي یحاول 

 .نماذج متطرفة

إن ھذا التكرار وھذه اإلعادة المستمرة لجسد المرأة یعكسان ھوسا ثقافیا وتاریخیا في 

 كثیرین شكلت المرأة بالنسبةففي مخیلة ال. تمثل موقع المرأة في المجتمع وفي عالقتھا بالرجل

تلك الذات المغریة والعصیة على المعرفة، المنفلتة من كل ما ھو عقالني وحتى من الرجل  إلى
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الفلسفة والعلم، باإلضافة إلى ترسانة من التمثالت األخرى، التي تجد صداھا في مختلف 

 . الممارسات االجتماعیة

مرأة كذات، تسعى التمثالت اإلشھاریة في عمقھا إلى مواجھة ذلك الخوف الذي تثیره ال

فال شيء في جسد المرأة یترك دون أن یصبح مادة تصویر . إذ تستعمل جمالھا لتخریب الرجل

إضافة . لون أعینھا، أظافر یدھا، شكل شعرھا، احمرار فمھا، ملمس جلدھا: وموضوع خطاب

 ..إلى أنواع الثیاب المالئمة لھا

ن األنظمة االقتصادیة التي ھذا االھتمام یثار بشكل غیر طبیعي عن طریق شبكة ھائلة م

شركات المالبس واألحذیة، الشركات : تتزود وتتغذى من تمثالت المرأة لكسب مزید من الربح

 . مستغلین في ذلك كل اإلیحاءات الممكنة، منطوقة كانت أو مرئیة...  المتخصصة في التجمیل

ع ذلك الجسد إن استعمال جسد المرأة وصورتھا كوسیلة لترویج السلع، وبالتالي تسلی

: نفسھ یستقطب خطابا ثقافیا یتمثل في مكوناتھ اللغویة واألیقونیة ضمن نسقین داللیین  أساسین

أما النسق اللساني فتمكن أھمیتھ بالنسبة للنسق . النسق اللساني والنسق األیقوني البصري

النسق األیقوني، من حیث كونھ یوجھ القارئ نحو قراءة محددة، ویربط بین مختلف مقاطع 

 . األیقوني، ال سیما عندما یتعلق األمر بصورة ثابتة

إال أن أھمیة النسق اللساني تبقى رغم ذلك مقتصرة أمام بالغة الصورة، فھي ذات 

 . تأثیر في نفس المتلقي، كما تستوقف المشاھد لتثیر فیھ الرغبة واالستجابة

اآللیات الفاعلة داخل وداخل ھذین النسقین اللساني واألیقوني، تتمظھر مجموعة من 

ومن بین اآللیات المعتمدة في ذلك آلیات . الخطاب اإلشھاري، والتي تشكل استراتیجیة أساسیة

 . اإلقناع المنطقي وبعض اآللیات األخرى التي تستند إلى العالمات والرموز والصور

 وانطالقا من ھذه االعتبارات المشار إلیھا، تكمن خطورة الخطاب اإلشھاري الغني

بإیحاءاتھ وانزیاحاتھ اللغویة  واألیقونیة في صیاغة خطابھ، وتمریره عبر مجموعة من 

 .الصور التي یستھلكھا المتلقي بشكل طبیعي
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إن القیام بتحلیل بعض اإلرسالیات عبر مستوییھا التقریري واإلیحائي یساعدنا على 

 .شھاريالكشف عن األبعاد اإلیدیولوجیة التي تتسرب داخل نسیج الخطاب اإل

 و الوظیفي البعد في بحث األولى ھو اتصالي نسق أي في البحث السیمیولوجي ألن و

 : اآلتیة المنھجیة الخطة الموضوع دراستنا لھذا بناء في اتبعنا لداللتھ اإلجتماعي

 و خاتمة ، األیقوني النسق لدراسة قسم و اللغوي النسق لدراسة قسم ، منھجي فصل

 زوایا تفسر البحث ھذا مقدمة في األصول متعددة فة عند أرضیةوق لنا كانت حیث . ملحق

 عالمة أصبح الّذي األنثوي العنصر توظیف تصّوریة عن المؤسسة اإلشھاریة وانحیازاتھا في

 ( مستویین على نقدیة لقراءة تحلیلیة سیمھد طبعا ھذا و ، مختلفة إیدیولوجیات لترسیخ فارقة

 . السیمیوطیقي التأویل فتوحات خاللھا من مسنقتح ) لغويّ  نسق و أیقونيّ  نسق

 ھذه في علیھا اعتمدنا الّتي المنھجیة الخطوات الستعراض األول الفصل على سنعرج بعدھا

 النقديّ  المسار یتتبع تجعلھ و المطروحة اإلشكالّیة ألصول المتلّقي نظرة بنائّیة تعّزز بطریقة الدراسة

 اإلشھاري الخطاب في األیقونّیة األنساق لتحلیل تمكیناً  و .برھانا أعمق و  وضوحا أكثر بأسلوبٍ 

 السیمیوطیقيّ  المنطق مع تنسجم  F0Fقاعدّیة  لمسات فیھ ثانیا وضعنا فصال أفردنا ، البصريّ 

 والوقوف المؤول المتشظّیة بواسطة العالمات بین العالقات نسیج إلى للوصول البورسي الظاھراتي

 ھیئتھا لحقیقة على المرأة لتتجلى المتحّركة و الثابتة الصورة في المختلفة األنساق تركیبات عند

 كیمیائیة إلى المخاتل و الكاسد البصري االستنطاق و المراوغة و البھرج عنصر بذلك متجاوزین

 الھیئة تلك من اً  ابتداء التحلیلي التناول ضمن اللغوّیة العالمات و األیقونّیة العالمات التفاعل بین

 ولئن . النسقیة البنویة مكّوناتھا عن الكشف غایة إلى الشفاھي أوالتجلّي التنغیميّ  طباعیةال الخّطیة

 فقد ، البحث خاتمة أو الخالصة وأما ، للمتلّقي البصرّیة استدعاءات الّتجربة الفصل ھذا في ھیمنت

 و شھارياإل الفیلم في للمرأة الرمزي و الفنيّ  التوظیف ألسالیب التقییم من نوع اشتملت على

 المنتوج،  تسویق في النسوي العنصر على تعتمد التي الجغرافیة مختلف المناطق في الثابتة الصورة

 ھذا من خالل حاولنا كما المیدان، في خبراء و بآراء مختصین التقییم ھذا تعزیز إلى عمدنا وقد

 و العالمي تحّركالم و الثابت المضمون اإلشھاري في الكامنة الخلل مواطن أھم استخالص الجزء

 منطق عن في الخروج المتمثلة و وجودھا من الھدف وبلوغھا الرسالة تطّور دون حالت التي

 للمرأة  الصحیح التوظیف
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 :إشكالیة البحث

یعتبر الجسد أحد األدوات التي یوظفھا الخطاب البصري لبناء إرسالیتھ البصریة، وذل�ك 

ل��ذي رك��زت علی��ھ التجرب��ة الس��یمیوطیقیة ف��ي لم��ا ی��وفره م��ن إمكانی��ات تواص��لیة وھ��و األم��ر ا

إن��ھ . تعاملھ��ا مع��ھ باعتب��اره نس��قا إیمائی��ا تواص��لیا، فھ��و یعب��ر ع��ن تمثالتن��ا البیولوجی��ة والثقافی��ة

الجس��د " وس�یلة إلنت��اج ال��دالالت والتواص�ل، وھ��و الواجھ��ة واألداة لتحدی��د ھویاتن�ا وأش��كالنا فـ��ـ 

ما یقولھ، سواء أكان القول ق�وال، لفظ�ا، أو حرك�ة، لیس ما ھو، إنما ما كان كذلك، ولیس حقیقة 

فزع�ا أو ورع�ا أو حمی�ة ـ إن الك�امن : أو عالمة مرئیة، إنم�ا م�ا یغی�ب ف�ي داخل�ھ، أو م�ا یخفی�ھ

والتراكمي المغیب فیھ یظل أغنى من المباح بھ، والمتداول عنھ، بل حت�ى المش�یع فی�ھ والمش�اع 

لجسد المت�وتر، المض�بوط، تفض�حھ توترات�ھ ب�ین عنھ، كثیرا ما یظھر في مجال غیر صریح، فا

 ) 1" (الحین واآلخر

یمك�ن أن نب�دأ الك�الم ع�ن "ویشكل النظر إلى الجسد مبدأ أساسیا في البع�د التواص�لي، ف�ـ 

الجس�د م��ن اإلش��كالیة الفلس��فیة الت�ي وض��عھا س��ارتر أثن��اء تحدی�ده لمفھ��وم اآلخ��ر، بحی��ث أص��بح 

وبالت�الي یعتب�ر اآلخ�ر ) 2. " (الي من خالل رؤیت�ھ وحكم�ھالوجود ال یكتمل إال من خاللھ وبالت

مكم��ال لكینون��ة ھ��ذه الجس��د وح��امال إلدراك تفاص��یلھ بإیجابیات��ھ ونقائص��ھ واآلخ��ر أس��اس أیض��ا 

 .لتكتمل عملیة التواصل والتلقي

وبعد ذلك ال بد من التأكید على أن لغ�ة الجس�د ترتك�ز عل�ى تقنی�ات وقواع�د خاص�ة لفھ�م 

الطریقة التي یستخدم بھا اإلنسان جسده من أج�ل خل�ق ح�االت تعبیری�ة، "یة ھي الذات، فھذه تقن

كاالستخدام االستعاري للی�دین ودالالت النظ�رة، ونب�رة الص�وت وك�ذا اللب�اس والنحاف�ة والبدان�ة 

االجتماعي الذي یؤولھ ویمنحھ / فكل ما یعود إلى ھذه التقنیات لھ موقع داخل السجل الثقافي... 

 ) 3" (دالالتھ 

                                                            
 دمشق، للكتاب، السوریة العامة الهیئة منشورات مقاربة دراسات ،)والجلید الجسد دیالكتیك( أجسادنا وٕانما محمود، إبراهیم  1

 .41ص ،2008
 .33ص ،2006 فبرایر 76 العدد ونقد فكر مجلة واالمتداد، المعنى لعبة المسرح، في الجسد أشویكة، محمد  2
 .75ص ،1999 عشر، الثاني العدد عالمات مجلة ونساؤنا، نساؤهم بنكراد، سعید  3
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إن مجموعة كثیرة من االعتبارات تتحكم فینا لتوظیف الجسد، وھي اعتبارات ال تختزل 

فیھ لكونھ ھیكال من لحم وعظام ودم، ولكن لكونھ أساسا یحتوي على شيء أس�مى م�ن ذل�ك ھ�و 

 . الذات اإلنسانیة والروح، والتي تشكل المحرك األساسي لھ بما ھو كیان بیولوجي وثقافي

لیت��ھ أو ف��ي عض��و م��ن أعض��ائھ محك��وم باالس��تعماالت الوظیفی��ة النفعی��ة إن الجس��د ف��ي ك

والغریزی�ة ومحك�وم ك�ذلك باالس�تعماالت الثقافی�ة وف�ي ك�ل ھ�ذا ف�إن األھ�م ف�ي م�ا یؤدی�ھ الجس�د 

فالجس�د یع�یش بش�كل دائ�م "بصریا ل�یس ھ�و اإلیم�اءة ف�ي ذاتیتھ�ا، وإنم�ا م�ا تؤدی�ھ م�ن دالالت، 

ماالت اإلیحائی��ة، إنن��ا م��ن خ��الل ھ��ذه االس��تعماالت ال نق��رأ  تح��ت التھدی��دات المس��تمرة لإلس��تع

الحرك��ة وال نق��رأ اإلیم��اءة، وال نق��رأ ت��رابط ھ��ذه الحرك��ات وھ��ذه اإلیم��اءات ولكنن��ا نق��رأ فق��ط 

 ).1" (النصوص التي تولدھا ھذه الحركات

ولعل عملی�ة التأوی�ل ال�داللي لم�ا ترم�ي إلی�ھ حرك�ات وإیم�اءات الجس�د ف�ي كلیت�ھ أو ف�ي 

من��ھ خاض��عة ف��ي ك��ل ذل��ك للس��یاق الثق��افي، عل��ى مس��توى القص��دي منھ��ا، وتش��كل ھ��ذه  ج��زء

إن الجس�د ف�ي ھ�ذه الح�االت "الحركات الجسدیة من حیث إیحاءاتھا االستعاریة اكتم�اال داللی�ا، و

شبیھ بالوحدات المعجمیة، ال یملك معنى، إنھ یعیش على وقع االس�تعماالت، األم�ر ال�ذي یجع�ل 

، وأن أي توظی��ف ل��ھ ف��ي الخط��اب )2" (منبع��ا لسلس��لة كبی��رة م��ن الت��أویالتم��ن إیم��اءة واح��دة 

البصري بشتى أنواع�ھ تك�ون وراءه ع�دد م�ن المع�اییر وال�دوافع التقنی�ة والجمالی�ة الت�ي یتخ�ذھا 

المخ��رج ف��ي اختی��ار ممثل��ین، ویتبناھ��ا الرس��ام ف��ي لوحات��ھ، ویعتم��د علیھ��ا أص��حاب المؤسس��ات 

 .تمثیل منتوجھاإلشھاریة في تحدید األجدر ب

التوظیف اإلشھاري یبقى مرتبط بتنوع المنتوجات، فتارة یتم ع�رض منتوج�ات مرتبط�ة 

وھن�ا نك�ون أم�ام النم�وذج المحل�ي ... الغس�یل، القض�اء عل�ى الن�اموس: بالحیاة الیومی�ة المباش�رة

اء وت�ارة أخ�رى ی�تم االحتف�.. حیث تظھ�ر لن�ا الم�رأة العربی�ة بلباس�ھا المنزل�ي الی�ومي وحماس�ھا

بالذات ویختفي الحج�ب ع�ن الجس�د المق�دم، وذل�ك لع�رض أش�یاء لھ�ا ارتب�اط بالمتع�ة واإلغ�راء 

                                                            
 .2006 البصري، الخطاب في والنقدي التواصلي البعد أمریر، أحمد  1
 .127 ص وتطبیقاتها، مفاهیمها السمیائیات، بنكراد سعید  2
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تحك�ي " الجنسي وأشكال الوضعیات والجلوس والمشي، إنھا ال تحكي شیئا عن المنتوج ولكنھ�ا 

 ).1" (قصصا شتى عن الجسد الحامل للمنتوج

الجس�د ومرامی�ھ الداللی�ة في ھذا الص�دد نك�ون مل�زمین بالح�دیث ل�یس ع�ن تفاص�یل ھ�ذا 

إذ تستلزم ھذه الوصالت االشھاریة المرتكزة على الحاج�ات  .ولكن عن ما یخدم الفعل والحاجة

لك��ن اإلش��كالیة لیس��ت ف��ي الجس��د . الیومی��ة إقن��اع المش��اھد بض��رورة اقتن��اء الس��لعة واس��تھالكھا

و نفس�ھ یس�تھلك األنثوي االستعراضي الذي تحولھ األزیاء إلى عارض لم�ا ھ�و مس�تھلك، ب�ل ھ�

وإنما التعمق في حقیقة أن الجسد األنثوي إبداع م�ن الم�ولى ع�ز و ج�ل ب�اختالف ، ویھمل الحقا

في أبعاده الفردیة وملكاتھ العقلیة تترصد متغیرات القراءة على أكثر من صعید خاص�ة إذا وق�ع 

داللي ب�ین بین نسقین بخصوصیات مختلفة داخل المنظومة التواصلیة،ومن ھنا یأتي الص�راع ال�

 :ومنھ تكون اإلشكالیة التالیة ، اللغة والصورة

كی���ف یمك���ن تفس���یر العالم���ة وس���ط الق���یم اإلجتماعی���ة والثقافی���ة واإلیدیولوجی���ة الت���ي 
تجسدھا المرأة في الخطاب اإلشھاري في ظل الصراع القائم بین بنیتین م�ن نس�قین تعبی�ریین 

 .مختلفین؟

رورة تعزیزھ��ا بجمل��ة م��ن التس��اؤالت نطرحھ��ا وإلث��راء اإلش��كالیة الس��ابقة،كان م��ن الض��

 :على النحو اآلتي

 ھل الجسد االستعراضي في الخطاب اإلشھاري ماجن وفقط؟

 ما مدى قدرة اللغة اإلشھاریة على تفكیك شفرات اللغز اإلیدیولوجي واألسطوري في الصورة؟

 جدیدة؟ ھل یكتفي الخطاب اللفظي بتكرار مافي الصورة أم أنھ یضیف إلیھا معلومات

ھل فعال ما تقدمھ المرأة عبر القنوات اللغویة واألیقونی�ة ف�ي اإلش�ھار ھ�و حض�ور یؤس�س لحریتھ�ا 
 كما تدعي النسویة؟ أم ھي عودة إلى االستعباد والدونیة في قوالب البھرجة المتحضرة؟

 ھل الصورة واللغة متعارضتان؟ وھل ھیمنة أحدھما على اآلخر حرف الداللة؟

                                                            
 .73ص نفسه، المرجع  1



 منھجیة الدراسة   الفصل التمھیدي 

- 7 - 

 :خلفیة البحث

ینطلق بحثنا من إدراكنا لخطورة تسلیع المرأة في الخطاب اإلشھاري من خالل توظی�ف 

الجسد،حیث أن صناع الوص�الت اإلش�ھاریة اس�تثمروا ف�ي ھ�ذا كثی�را وبص�ورة ج�د مب�الغ فیھ�ا 

فم��ا تقدم�ھ الص��ورة ف��ي اإلش��ھار ل��یس الجس�د ال��ذي نص��ادفھ ف��ي العم��ل أو .وإل�ى أٌقص��ى الح��دود

لذا نجد المرأة في .ى،و ھو تجسید لحد أقصى للفتنة واإلغواء الجسديالشارع بل إنھ جسد مصف

الص��ورة منف��ردة تتح��رك ع��ادة ض��من فض��اءات مفتوح��ة وس��ط طبیع��ة حیوی��ة،أو ت��ركض وس��ط 

 .الحقول فاتحة ذراعیھا للحیاة الجمیلة والمثالیة

وض���من ك���ل ھ���ذه األوض���اع ال ی���تم م���دح المنت���وج ب���ل الم���رأة أھ���م فھ���ي أص���بحت 

 .مت تدرج ھذا األخیر ضمن غطاء إیحائي تنحفر معھ صورتھ في الالشعورالمنتوج،مادا

إن اإلشھار یعني تماما أن اإلنسان ال یدل في الصورة من خالل إنسانیتھ بل عبر أشكال 

حضوره الجسدي ولھذا یحرص مصممو الوصالت اإلش�ھاریة عل�ى إس�تخدام وض�عیات للم�رأة 

الت��ي یمك��ن الحص��ول علیھ��ا م��ن خ��الل التنوی��ع ف��ي  و اس��تثمار ال��دالالت.... جلوس��ھا،، وقوفھ��ا

 .الوضعیات للوصول إلى مستھلك شغوف للمنتج

وفي ظل ھذه المفاھیم واإللتباسات تصیر المرأة كالسلعة محل إھتمام المجتمع�ات بس�بب 

ضعف المعرفة البصریة فیج�د المش�اھد نفس�ھ أس�یرا ومنحرف�ا ف�ي الق�راءة أم�ام عالم�ات لغوی�ة 

الضرورة التطرق لھذا الموضوع والمساھمة ف�ي بن�اء مفھم�وم ص�حیح للمتلق�ي  لھذا وجدنا من.

واالبتعاد عن كل زلل وخلل ف�ي الفھ�م وھ�ذا م�ن خ�الل ثقاف�ة دراس�ة األنظم�ة التعبیری�ة اللغوی�ة 

 .وغیر اللغویة والعالقة بینھما داخل مساحات وفضاءات المرئي 

 :أھمیة البحث

أھ��م القض��ایا المھم��ة والمتفش��یة ف��ي المجتم��ع تكم��ن أھمی��ة البح��ث ف��ي تناول��ھ إلح��دى 

ومحاولة إلیجاد األدوات الصحیحة للكشف عن الوھم االستعراضي المرئي و عدم  الحاجة إلى 

اس��تغالل الم��رأة وتس��لیعھا ألج��ل التحفی��ز عل��ى االس��تھالك وتس��ویق المن��تج، فك��ان لزام��ا توعی��ة 

ل��ذا ك��ان لزام��ا إع��ادة .ش��ھاریةالمتلق��ي وإبع��اده ق��در اإلمك��ان ع��ن س��حر مص��ممي الوص��الت اإل

 .تشكیل وعي المتلقي كي یضمن لنفسھ مناعة تعصمھ من االرتجالیة
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ومن جھة أخرى تعتبر ھذه الدراس�ة ھام�ة العتمادھ�ا عل�ى أدوات بح�ث جدی�دة ومف�اھیم 

مس��تحدثة خصیص��ا لتوض��یح إج��راءات التحلی��ل ف��ي می��دان البح��وث البنوی��ة، ولع��ل أب��رز ھ��ذه 

زنا ھو مفھوم النسق السیمیائي الذي یس�تند عل�ى الش�ارح أو الم�ؤول وال�ذي المفاھیم و أكثرھا و

ل���ھ دور تحوی���ل العالم���ة م���ن ص���نف إل���ى ص���نف آخ���ر إذا خض���ع ھ���ذا التحوی���ل إل���ى االرادة 

االجتماعی���ة و ال س���یما أن مجتم���ع الحداث���ة وم���ا بع���دھا كثی���را م���ا أض���اف إل���ى مبن���ى األنس���اق 

ونش��یر ھن��ا عل��ى وج��ھ التحدی��د إل��ى  ، ھا االنفت��احالس��یمیوطیقیة دالالت جدی��دة یغل��ب عل��ى بعض��

ع��الم الص��ورة ال��ذي اھتم��ت ب��ھ الس��یمیائیات البص��ریة ف��ي كاف��ة مج��االت الحی��اة المعاص��رة م��ن 

 .الصورة الفوتوغرافیة إلى أدق الصور الملتقطة من التقنیات الحدیثة 

ورة العالم�ة وبما أن ھذا البحث یركز على الذات األنثویة من خالل تس�لیع الم�رأة ومح�ا

فإن ما یعنینا ف�ي ھ�ذا الس�یاق ویؤس�س لقیم�ة ھ�ذا البح�ث ھ�و  ، الجمالیة و أبعادھا السیمیوطیقیة

المتصورات السیمیوطیقیة للجمالیات التي ب�دأت تتبل�ور ف�ي كث�ر األبح�اث، كالمتعلق�ة بجمالی�ات 

داث�ة الخطاب البص�ري م�ن ص�ور فوتوغرافی�ة أو بفن�ون أخ�رى، حی�ث أن جمالی�ات م�ا بع�د الح

فیھا نزع�ة ھدام�ة للبالغ�ة إذا ل�م یع�د لإلنس�ان تل�ك الس�لطة المركزی�ة، حی�ث یك�ون ھ�و المعی�ار 

إن مقص��دیة النس��ق الس��یمیوطیقي لف��ن م��ا بع��د الحداث��ة فی��ھ دع��وة .لقی��اس األش��یاء الت��ي تح��یط ب��ھ

ل فینومینولوجیة الستكشاف الحس الجم�الي م�ن خام�ات األش�یاء وإع�ادة بن�اء الع�الم بن�اءا ال یقت�

 . نظارتھ الطفولیة 

 :أھداف البحث

إن دراسة الفیلم اإلشھاري من الناحیة السیمیوطیقیة لم تحظ على المس�توى العرب�ي ب�أي 

اھتمام رغم ارتباط مش�كلة ھ�ذا البح�ث بالمش�كالت الفعلی�ة داخ�ل مجتمعن�ا، ونعتق�د أن محاولتن�ا 

ن المجتم�ع والتغل�یط ال�ذي وق�ع ھذه سوف تكون جدیدة نوعا ما و إیجابیة ألننا نستشعر اآلالم م�

 :ولھذا كانت أھداف ھذه الدراسة في شكل النقاط التالیة ، فیھ المتلقي

اكتشاف كیفیة اشتغال المؤول بواسطة النیابة بموجب عالقة ما إلدراك األبعاد  •

اإلیدیولوجیة التي تتكرس في العالمات األیقونیة واللغویة أثناء االستعراض اإلشھاري 
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، وھذا النقد البناء والمنھجي المھاري سیمكن القارئ المتلقي من تحدید عبر المرأة

 .خیاراتھ االستھالكیة باحترافیة وحیادیة

محاولة تغییر تصرفات المستھلك ونمط عیشھ وتحفیزه على نقد نماذج ثقافیة جدیدة  •

تساق لھ خصیصا، وتباع العالمة لھ في األسواق لیس حسب جودة المنتوج وممیزاتھ 

 .ما حسب الصورة التي كونھا ورسمھا المستھلك عنھاوإن

إضافة إلى تزوید المتلقي بثقافة بصریة تسمح لھ بتفسیر جید للقیم االجتماعیة والثقافیة  •

والتربویة التي تجسدھا المرأة، تفسیرا بعیدا عن األحكام السابقة والتي تفتقر للعقالنیة 

 .مة االیقونیة ومعرفة نوع العالقة بینھما وھذا من خالل محاورة العالمة اللغویة والعال

 :حدود البحث

حیث أن حدود البحث ھو ذلك اإلطار الذي یسیر بداخلھ الباحث، أي مجموعة المتغیرات 

التي سوف یتم معالجتھا خالل البحث، وھذه المتغیرات یجب أن یتم تحدیدھا بشكل قاطع 

 :لذا ركزنا على. بحث الجیدألن عدم التحدید یشكل فقدان السیطرة والخروج عن ال

وتتمثل  األولى في الفترة الزمنیة التي سوف یشملھا بحثنا : الزاویة الزمنیة والمكانیة •

أما الزاویة المكانیة وتتمثل في . وكذا متغیر الفئة العمریة ألفراد مجتمع البحث

النحو وجاءت حدود بحثنا على . الجغرافیة والوظائف التي یشتغلھا أفراد مجتمع البحث

 :التالي

إلى غایة  2000اقتصرت الدراسة على الفترة الزمنیة بین سنتیى  :الحدود الزمنیة •

 .وھذا للتطور الحاصل خالل ھاتھ الفترة في تقنیات العرض اإلشھاري 2010

حددت الدراسة متغیرات العینة المعالجة من خالل التوزیع الجغرافي  :الحدود المكانیة •

 .جمعت الصور اإلشھاریة من مناطق متباینة للتجمعات السكانیة حیث 
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 :المقاربة التحلیلیة و أدواتھا

إن طبیعة الدراسة تقتضي اإلعتماد على مقاربة التحلیل السیمیوطیقي التي تقوم على 

مفھوم النسق و الممثل، وھذا التحلیل یقوم على تبیین العالقة بین العالمات كممثالت وبین 

. المؤوالت المناسبة التي تمكن من اإلحالة على الموضوعات مواضیعھا، وھذا بعد توضیح

كما أن اتجاه التحلیل  ، فالعالمات الممثلة للعالمة تحددھا عالمة أخرى ھي العالمة المؤولة

ینطلق من الممثل إلى الموضوع مرورا بالمؤول، ملتزما بالطابع الثالثي للعالمة ومحلال كل 

األخرى ثم االشتغال على الفضاء السیمیوطیقي  عنصر جزئي مستقل عن باقي العناصر

وبھذا الثالوث ترتبط ھذه المعاني في األنساق ).الممثل في األول ثم الموضوع فالمؤول( للعالقة

الداللیة، ویكشف عن العالقات الداخلیة لعناصر النسق ثم یعید تشكیل نظام الداللة بأسلوب یتیح 

وقد بینت الباحثة .اإلعالمیة داخل النسق الثقافي  فھما أفضل لوظیفة أفضل لوظیفة الرسالة

ھو مجموعة من التقنیات المستخدمة : جولیا كریستیفا الغرض من التحلیل السیمیوطیقي قائلة

إن كل فعل تواصلي في التحلیل السیمیوطیقي یعتبر .في صیغ إكمال حلقة الداللة في نسق معین

، والتركیب )تفكیك سنن/ تركیب سنن( ى عملیتینلعبة معقدة ومع ذلك قابلة للتحلیل بوضوح إل

على ضوء نظریة بورس یعد ثانیا ألنھ خلق لقواعد الجمع بین العالمات في حین التفكیك یعتبر 

إعادة التركیب ولھذا ھو اعتبار أوالني لیبقى التواصل بعده لكونھ المجال الذي یشھد ممارسة 

 . العملیتین

من العالمة في حین یكون الموضوع والمؤول موضع  ویبقى الممثل ھو الواجھة الجلیة

لھذا یلزم الوقوف عند كل من الموضوع والمؤول لتبین موقعھا من . االھتمام الرئیسي للتحلیل

 .النظریة ومن العملیة التحلیلیة

 :مجتمع البحث وعینتھ

إذا كانت العینة جزءا من المجتمع األصلي یحتوي على بعض العناصر التي تم 

ھا منھ بطریقة معینة وذلك قصد دراسة خصائصھ،فإن عینة ھذه الدراسة جاءت باختیار اختیار

محدود وھذا النوع من العینات یقدر الباحث حاجتھ إلى معلومات معینة ویختار العینة التي 

تحقق لھ ما یرید، وتتمیز ھذه العینة بسھولة التنفیذ وقلة التكلفة حیث أن الدراسة تتناسب مع 
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أسلوب ال یعتمد على  اتباعمختارة أساسا، لذا وجدنا أنھ من األنسب لھذه الدراسة  معطیات ھي

غنما تعتمد على الباحث نفسھ ومدى معرفتھ ت المدروسة فیھا على العشوائیة واختیار المفردا

بالمجتمع المدروس ضمن عوامل، السن، الجنس، الدور في الصورة الثابتة والمتحركة، إذ أن 

مختارة یحقق نوعا من الشمولیة والعلمیة مقارنة مع ھذا النوع من الدراسات التي حجم العینة ال

تعتمد على مشروعیة المنھج السیمیوطیقي الذي یستھدف تحلیل المجموعات العالمیة البسیطة 

 .والمركبة على مستوى المؤوالت

اد لیسھل األبعرأة تصنیفا وظیفیا حسب األدوار ووبالتالي فإن عینة الدراسة صنفت الم

 .التمییز بین المستویات أثناء التحلیل

 :وقد جاءت عیناتنا لھذا البحث محصورة كما یلي

حیث تجلى تسلیع المرأة في   Neutrogenaموضوع الصورة المدروسة ھو منتوج 

 .ھذه الصورة عبر قدم معتلة ومھترئة وكانت اللغة المكتوبة المرافقة لھا لغة علمیة

 ISISبالخطاب اإلشھاري المتحرك تضمن فیلم إشھاري لمنتوج  العینة الخاصة: ثانیا

 .حیث تجلى تسلیع المرأة في ھذا الفیلم عبر الغسیل مصاحب لنص شفوي إنشادي
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 :تمھید

 ،فمن الضرورة فھم اللغة لفھ�م الع�الم قیقة،بناء اللغة ھو الضمان األساسي لوجود الحإن 

ولالنتق�ال .ألنھا تنوب علیھ في تعبیریتھ من خالل ترمیزه، فالرمز متعدد األبع�اد لوض�عیة الفھ�م

* التوج�د بھ�ا إال التباین�ات* یج�ب الم�رور بفھ�م اللغ�ة الت�ي من معرفة العالم إلى فھمھ وتحویلھ،

عتبارھ��ا ال تحت��وي ال عل��ى أفك��ار وال عل��ى حس��ب فردین��ان دو سوس��یر، ولك��ن ل��یس اللغ��ة با

أصوات توجد مسبقا في النسق اللساني،واقتصارھا على تباینات مفاھیمیة وفونیة ناتجة عن ھذا 

النسق،بل اللغة باعتبارھا مجاال للتمثالت الللتصورات،لھذا فاللغ�ة تتخ�ذ الرم�ز مث�اال ع�ن ھیئ�ة 

 )1. (ھ ویختلف في مثالھالمفھوم المتكاثفة عن العالم الذي یوحد في صورت

ول�یس ل�دینا إمكانی�ة حدس�یة  ،فإذا كان العالم ال یفھم إال بواس�طة م�ا نمتلك�ھ عن�ھ م�ن لغ�ة

لتمییز مختل�ف األش�كال الذاتی�ة للوعي،ف�إن اإلمكانی�ة المت�وفرة إلنش�اء عالق�ة ب�ین ذاتی�ة ال�وعي 

م م�ن خ�الل رمزی�ة وعالم اللغة تتم في النص،حیث یشكل ال�نص وس�اطة ب�ین ال�ذات وب�ین الع�ال

لھذا یرى بول ریكور أن الرمزي ھو الوساطة الش�املة للفك�ر بینن�ا وب�ین الواقع،إن�ھ یعب�ر  لغتھ،

  .قبل كل شيء عن ال مباشریة فھمنا للواقع

ب�ل إن  فاستحالة العالم إلى نص ال یعد مرحلة نھائیة في مستویات االقتراب من الحقیقة،

اخ��ل ال��نص ألنھ��ا تس��تحیل إل��ى رم��وز معروض��ة للف��ك الحقیق��ة تص��بح أكث��ر كثاف��ة ورمزی��ة د

والتأوی���ل وف���ي ال���نص تعب���ر ع���ن تع���ددھا وكث���رة وجودھا،ف���الرمز مص���احب لك���ل تعبی���ر ع���ن 

فملك��ة الترمی��ز عن��د اإلنس��ان تبل��غ أقص��ى تحققھ��ا ف��ي اللغ��ة،التي ھ��ي التعبی��ر الرم��زي .الحقیق��ة

 )2.(بامتیاز

وغلق�ھ عل�ى  االنتم�اءیحم�ل ك�ل رواب�ط من ھذه الزاویة تسعى اللغة إلى فتح العالم ال�ذي 

مستوى الكتابة حتى یستجمع ھذا العالم معن�اه ث�م تض�مین ھ�ذا المعن�ى حقیق�ة م�ا، ف�المعنى ال�ذي 

تدفعھ اللغة عبر تعبیریتھا ھو معنى حاضر بنفس�ھ، یتمظھ�ر لیق�ول ش�یئا ما،ھ�ذا الش�يء الك�امن 

 .یقولھ صمت اللغة، وفي صمتھا تلتحم الظاھرة بنفسھا 
                                                            

 .55ص لبنان، بیروت، الفرابي دار ،2007 ،1ط والتأویل، اللغة ناصر، عمارة  1
 .24ص المرجع، نفس والتأویل، اللغة الناصر، عمارة  2
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والوج�ود ھ�و الحال�ة الظاھراتی�ة الت�ي یتق�اطع  ا فھي تمثل الرموز الوجودی�ة لع�الم ال�ذات،وبھذ

وبھ��ذا یؤخ��ذ اللس��ان أنطولوجی��ا كتعبی��ر . فیھ��ا ال��وعي م��ع التم��ثالت األول��ى لفع��ل الفھ��م اللحظ��ي لل��ذات

أي إن العالم��ة أو الع��رض كم��ا ق��ال ش��ارل س��ندرس بی��رس ھ��و م��ا ) 1.(كحض��ور وتمظھ��ر ، أص��یل

ولھذا . ا ألحد، توجھ العالمة ألحد وتذكره بشيء أو فعل بغیاب ھذا الشيء أو غیاب الفعلیعوض شیئ

نقول بان العالمة تعن�ي ال غی�اب وال حض�ور أي بالنس�بة إل�ى الش�يء الموج�ود والت�ي تعرض�ھ تظھ�ر 

 )2.(العالمة بأنھا تعتمد على میثاق وتعاھد بین الشيء المادي والشكل الصوتي الممثل

إلى االعتقاد بأن ملكة الترمیز عند اإلنس�ان تبل�غ أقص�ى تحققھ�ا ف�ي اللغ�ة الت�ي ھ�ي  ھذا یدفعنا

ال�خ، ..وكل أنظمة التواصل األخرى الخطیة منھ�ا والحركی�ة وحت�ى البص�ریة. التعبیر الرمزي بامتیاز

لك�ن اللغ�ة نظ�ام رم�زي خ�اص، من�تظم عل�ى ص�عیدین، فھ�ي م�ن جھ�ة . تتفرع عنھا وتفترضھا مسبقا

وم��ن ھ��ذا الجان��ب . یائی��ة إذ أنھ��ا تس��تخدم الجھ��از الص��وتي لتظھ��ر والجھ��از الس��معي لت��دركواقع��ة فیز

وھ��ي م��ن جھ��ة أخ��رى بنی��ة ال مادی��ة و إیص��ال . الم��ادي فھ��ي قابل��ة للمالحظ��ة والوص��ف و التس��جیل

إن�ھ ی�نظم الفك�ر .ل�ذلك ف�إن الرم�ز اللس�اني ھ�و رم�ز توس�یطي.لمدلوالت معوض�ة لألح�داث والتج�ارب

ل مخصوص، وھو یجعل التجربة الباطنیة لذات ما منفتحة على ذات أخرى في تعبی�ر ویتحقق في شك

مفص��ل وممث��ل، و ل��یس عب��ر إش��ارة مث��ل ص��یحة معدات،إن��ھ یتحق��ق ف��ي لس��ان مح��دد خ��اص بمجتم��ع 

 )3.(متمیز عن غیره ولیس في بث صوتي یشترك فیھ الجنس كلھ

نیة عل�ى اإلنس�ان فھ�و ل�دى وإذا كان الرمز حس�ب ج�ال الك�ان ھ�و ال�ذي أض�فى ص�بغة اإلنس�ا

إرنیس��ت كاس��یرر عام��ل یمی��ز اإلنس��ان ع��ن الحی��وان ألن��ھ یت��وافر عل��ى منظوم��ة رمزی��ة تش��مل اللغ��ة 

. إنھا عناصر مكونة لعالمھ الرم�زي، تتس�امى ع�ن الوق�ائع المادی�ة الخالص�ة.واألسطورة والدین والفن

یختل�ف ع�ن العالم�ة س�واء ل�دى  والرم�ز. ولم یجد كاسیرر بدا من تعریف اإلنسان بأنھ حیوان رم�زي

 ) •.(دو سوسیر أو لدى شارلس ساندرس بیرس أو لدى إرنیست كاسیرر

                                                            
 .55ص المرجع، نفس 1
 212 ص البحرین، جامعة اآلداب، كلیة ،2002 التحریشي، محمد ترجمة، المجهول، ذلك اللغة، كریستیفا جولیا 2
 المغرب،.2005 ،4ط ،05 العدد فلسفیة، دفاتر مجلة العالي، بدع بن السالم وعبد سبیال محمد ترجمة اللغة، ما بنفینست،.إ  3

 .42-41 ص
 )1945 -1874( الكانطیة خاصة فلسفة مؤرخ فیلسوف كاسیرر، إیرنست  •



 دراسة في النسق اللغوي    سلیع المرأة في الخطاب اإلشھاريت الفصل األول
 

- 15 - 

 :اللغة اإلشھاریة والوظائف العالمیة: المبحث األول

 :تعریف العالمة -1

نجد قبل ك�ل ش�يء مجموع�ة م�ن االس�تعالمات یتب�ین م�ن خاللھ�ا أن العالم�ة ھ�ي إش�ارة 

بھ�ذا المعن�ى نتح�دث ع�ن العالم�ة . تاجات بش�أن أم�ر خف�يواضحة تمكننا من التوصل إلى اس�تن

كم��ا نس��تعمل عب��ارات م��ن قبی��ل . ونح��ن بص��دد الح��دیث ع��ن أع��راض طبی��ة أو مؤش��رات جوی��ة

أبدى عالمات نفذ الصبر أو ل�م یب�د حراك�ا الت�ي ت�دل عل�ى أن�ھ ح�ي، أو ظھ�رت علیھ�ا عالم�ات 

كم�ا ل�و كان�ت العالم�ة  ، مرس�لمم�ا یجعلن�ا نفك�ر ف�ي ھ�ذا الس�یاق ف�ي اس�تعمال مج�از . *الحمل

 )1. (ھو إذا شيء خفي، جزءا أو مظھرا خارجیا لشيء ال یظھر بأكملھ

ألن العالمة اللغوی�ة ال ت�ربط : ویرى دي سوسیر أن العالمات مزدوجة، أو ذات وجھین

شیئا ما باسم ما، كما أن اللغة بعیدة كل البعد عن أن تكون مجرد تحویل أو تأویل أو نقل للواقع 

ن خالل المجال العیني إلى المجال المجرد، و إنما العالم�ة عب�ارة ع�ن اتح�اد لص�ورة ص�وتیة م

وعلى حین أن الدال یندرج تحت النظ�ام . أال وھي الدال بتمثل ذھني أو تصور أال وھو المدلول

الم��ادي ألن��ھ عب��ارة ع��ن أص��وات أو إیم��اءات و حرك��ات أو ص��ور محسوس��ة نج��د أن الم��دلول 

ام الذھني ألنھ یتحدد على مستوى المحت�وى أو المض�مون كفك�رة أو معن�ى، ال یندرج تحت النظ

 )2.(كشيء أو موضوع

إن السمة المكون�ة للعالم�ة ھ�ي ض�رورة المص�ادرة عل�ى ھ�ذین العالقت�ین، إح�داھما ھ�ي 

فالعالمات من ناحیة تشیر إلى شيء غی�ر . العالقة مع الشيء، واألخرى مع المستمع أو المتلقي

س���ھا، أي إل���ى ش���يء یمك���ن أن ی���دعى مرج���ع أو موض���وع العالم���ة ول���یس م���ن العالم���ات نف

الدول�ة والحق،األمس�اخ واألش�باح كلھ�ا مراجع�ة، : الضروري تص�ور العالم�ة كموض�وع م�ادي

ومن ناحیة أخ�رى ف�إن العالم�ات یتع�ین أن تك�ون مفھوم�ة، أي علیھ�ا أن . رغم أن أحدا لم یرھا

وعن��دما تك��ون العالم��ة . تخیل��ھ كعالم��ة أخ��رىتستحض��ر ف��ي ذھ��ن المتلق��ي تص��ورا یمك��ن أن ن

مدرك��ة فإن��ھ یل��زم أن تظھ��ر ل��دى المتلق��ي عالم��ة معادل��ة، وھن��ا أیض��ا ل��یس م��ن الض��روري أن 

                                                            
 .46ص لبنان، بیروت، ،2005 ،1ط الصمعي، أحمد ترجمة اللغة، وفلسفة السیمیائیات إیكو، إمبرتو  1
 .44ص مصر، القاهرة، ،1995 ،1ط ة،البنائی إلى المدخل زید، أبو أحمد.د  2
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نتخیل متلقیا عینیا بل فقط مكان انبثاق ھذه العالم�ة بالص�دى الت�ي ھ�ي الم�ؤول أو بمص�طلحات 

لق�وي للكلم�ة، م�ا یمك�ن ف�ي الوق�ت إن العالمة ھي بالمعنى ا. أخرى، الصورة الذھنیة أو المعنى

 )1.(نفسھ أن یشیر إلى شيء، وأن یحقق التواصل

 :تفكیك العالمة اللغویة .2

حتى عند الحدیث عن العالمة بص�فة عام�ة فإن�ھ ی�تم االرتك�از عل�ى بنی�ة العالم�ة الغوی�ة 

 .ویتم تفتیت العالمة وتفكیكھا 

 :العالمة مقابل الشكل  - 1 .2

داد، والعم�ل ال�ذي قام�ت ب�ھ الص�وتیات عل�ى ال�دوال اللغوی�ة إن العالمة كیان واسع االمت

باعتبارھا نتیجة تقطی�ع إل�ى وح�دات ص�وتیة أص�غر،انطلق م�ن تحدی�د الس�ویكیا الرواقی�ة، وبل�غ 

ھ��ذه . نض��جھ م��ع التحدی��د الھلمس��الفي لألش��كال وت��وج بنظری��ة الس��مات الممی��زة الجاكبس��ونیة

قشة مفھوم العالمة اللغوی�ة،ألن الوح�دة التعبیری�ة النتیجة النظریة في حد ذاتھا ال تضع محل منا

ولك�ن م�ع ھلمس�لیف .مع أنھا قابلة للتجزئة والتقطیع فھي ال تزال تعبی�ر م�رتبط كلی�ا بمض�مونھا

إال أن اكتش�اف تقطی�ع المض�مون ) 2.(تظھر إمكانیة تحدید أشكال حتى على مستوى المض�مون

. فھا بحسب أنظمة خالصة م�ن العالم�اتفي أشكال جعل ھلمسلیف یؤكد أن اللغات الیمكن وص

فاللغ��ات باعتب��ار الھ��دف ال��ذي نوكل��ھ إلیھ��ا ع��ادة ھ��ي قب��ل ك��ل ش��يء وبالخص��وص نظ��ام م��ن 

العالمات، ولكن إن اعتبرنا بنیتھ�ا الداخلی�ة كان�ت قب�ل ك�ل ش�يء وبالخص�وص ش�یئا مختلف�ا،أي 

ة باعتبارھ��ا نظ��ام ھك��ذا ف��إن تعری��ف اللغ��. نظام��ا م��ن األش��كال یمك��ن اس��تعمالھا لبن��اء عالم��ات

عالمات بدا بعد تحلیل أدق إذ إنھ یتعلق فق�ط بالوظ�ائف الخارجی�ة للغ�ة وبعالقاتھ�ا م�ع العوام�ل 

 )3.(غیر اللغویة المحیطة بھا، ولكنھ ال یتعلق بوظائفھا الداخلیة الخصوصیة

 :العالمة مقابل القول -2.2

                                                            
 للنشر، توبقال دار العالي، عبد بن السالم وعبد سبیال محمد ترجمة، ،05 العدد والرمز، العالمة تودوروف، تازفیتان  1

 .31ص المغرب،
 .49ص لبنان، بیروت، ،2005 ،1ط الصمعي، أحمد ترجمة اللغات، وفلسفة السیمیائیات إیكو، أمبرتو  2
 .57 ص نفسه، المرجع  3
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ات نفس��ھا الت��ي ك��ان لق��د انتق��د بویس��انس ض��یق مق��اس العالم��ة المف��رط وذل��ك ف��ي الس��نو

فالوح��دة الداللی��ة لیس��ت عالم��ة، ب��ل ھ��ي ش��يء . یلمس��لیف ینتق��د فیھ��ا س��عة ذل��ك المق��اس المف��رط

والمث���ال ال���ذي یتخ���ذه بویس���انس ال یتعل���ق . یتط���ابق م���ع الق���ول ال���ذي یس���میھ بویس���انس معی���نم

مع�زل ع�ن بالعالمات اللغویة بل بالفتات الطریق، فقد ذكر أن العالم�ة ال تمل�ك دالل�ة، فالس�ھم ب

ولكن السھم وحده ال . الفتات الطریق یذكرنا بمختلف المعینمات المتعلقة باتجاھات وسائل النقل

یمكننا من إدراك شيء ما، ولتحقیق ذلك ینبغي أن یكون لھ لون ما واتج�اه م�ا وأن یوض�ع ف�وق 

تب�دو لن�ا وك�ذا األم�ر بالنس�بة إل�ى الكلم�ة المعزول�ة، فكلم�ة طاول�ة م�ثال . الفتة في موضع مع�ین

عنص��را افتراض��یا لمجموع��ة م��ن الجم��ل تتح��دث ع��ن أش��یاء مختلف��ة ولكنھ��ا ال تس��مح بمفردھ��ا 

 )1.(بتكوین حالة اإلدراك التي ذكرناھا

 :العالمة مقابل النص -3.2

من الثابت أن ما یعبر عنھ بالسلس�لة الداللی�ة تن�تج نصوص�ا تج�ر ورائھ�ا ذاك�رة التن�اص 

ق��راءات مختلف��ة ومتع��ددة وت��أویالت تك��اد تك��ون غی��ر الت��ي تتغ��ذي منھ��ا، ھ��ي نص��وص تول��د 

فالدالل��ة تم��ر فق��ط النص��وص الت��ي ھ��ي الموض��ع ال��ذي یتول��د من��ھ المعن��ى ویول��د فی��ھ . متناھی��ة

الممارسات الداللیة، وفي ھذا النسیج النصي ال یمكن عالمات القاموس من حیث ھي مترادفات 

 .و موتھ مقننة أن تطفو على السطح إال في حالة تصلب المعنى 

إن ھذا االنتقاد یتلقى اعتراض بویسانس لیس أن التواصل ال یقع إال على مستوى الق�ول 

فق��ط ب��ل وی��ذھب إل��ى م��ا ھ��و أعم��ق، ف��النص ل��یس مج��رد أداة تواص��ل، ب��ل أداة تض��ع األنظم��ة 

 .الداللیة الموجودة قبلھا محل نقاش وغالبا ما تجددھا، و أحیانا تدمرھا

 :ماتالعالمات مقابل الكل -4.2

 و signumإن المص��طلح ال��ذي ترجمت��ھ التقالی��د الفلس��فیة الغربی��ة ف��ي م��ا بع��د بعب��ارة 

signo  وق�د ظھ�رت ھ�ذه العب�ارة باعتبارھ�ا مص�طلحا تقنی�ا فلس�فیا ف�ي . ھو بالیونانیة سیمیون

                                                            
 .59 ص نفسه، المرجع 1
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وغالبا ما تظھر مرادفا ل دلیل أو الس�مة أو ع�رض . القرن الخامس مع برمنیدس و مع أبیقراط

 ).1(ییز بین المصطلحین جاء في كتاب الخطابة ألرسطو و أول تم. 

لم یكن أبیقراط یھتم بالعالمات اللغویة، وعلى كل حال ال یبدو أنھ في ذل�ك العص�ر ك�ان 

كان�ت الكلم�ات أس�ماء أونوم�ا، وك�ان برمین�دس ی�راھن . یستعمل لفظ عالمة بخصوص الكلمات

بالطبیع��ة الوھمی��ة لل��رأي وبالطبیع��ة  عل��ى ھ��ذا الف��ارق عن��دما ك��ان یقاب��ل حقیق��ة فك��ر اإلنس��ان

إن كان��ت التمث��یالت خداع��ة فاألس��ماء لیس��ت إال عن��اوین خداع��ة ھ��ي ، و إذن. الخداع��ة للح��واس

 .األخرى یقع إلصاقھا باألشیاء التي نظن أننا نعرفھا 

إن الح��دیث ع��ن الكلم��ات م��ع أفالط��ون و م��ع أرس��طو یوص��لنا إل��ى الفص��ل ب��ین ال��دال 

ین مدلول الكلمة أن نقول ما ھو الش�يء، وھ�ي وظیف�ة تق�وم بھ�ا حت�ى والمدلول، وبالخصوص ب

. الكلم��ات المف��ردة والمرج��ع أن نق��ول إن الش��يء ھ��و، وھ��ي وظیف��ة ال تق��وم بھ��ا األق��وال التام��ة 

وھنا ال بد أن نشیر إلى أن الخروج من ھیمنة الدال أمر میسور دائما، وذلك م�ن خ�الل اإلب�داع 

اللغویة لطاقات الخلق الجدی�دة، وم�ن ث�م تحوی�ل اللغ�ة إل�ى نظ�ام  األدبي وكسر دائرة المحاصرة

ولك�ن المش�كلة دائم�ا ف�ي ھیمن�ة الم�دلول، وذل�ك ألنھ�ا ھیمن�ة یص�عب إدراكھ�ا . اختالفي إش�اري

وكل ھذه عناصر ھیمنة تحاص�ر .  لفداحة تحكمھا في اإلنسان وسیطرتھا علیھ وعلى تصوراتھ

 )2.(اإلنسان من كل منافذ أحاسیسھ وعقلھ

ی��تحفظ عن��د اس��تعمال كلم��ة  ، ولك��ن أرس��طو ف��ي أعمال��ھ المنطقی��ة الت��ي یھ��تم فیھ��ا باللغ��ة

فھ�و یق�ول قب�ل ك�ل ش�يء إن األلف�اظ دال�ة عل�ى المع�اني الت�ي ف�ي .سیمیون لإلشارة إلى الكلمات

إن األلفاظ لیست واحدة : ثم یدقق قائال. النفس، كما أن الحروف التي ھي دالة على ھذه األلفاظ 

 )3.(ھا عند جمیع األمم بعین

 :العالمة والموضوع .3

                                                            
 .67ص سابق، مرجع اللغة، وفلسفة السیمیائیات إیكو، أمبرتو  1
 .107 ص، المغرب، البیضاء، الدار العربي، الثقافي المركز ،2006 ،2ط النص، تشریح الغدامي، اهللا عبد  2
 .72 ص سابق، مرجع اللغة، وفلسفة السیمیائیات إیكو، أمبرتو  3
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إذا كانت العالمة من حیث ھي تكافؤ و مطابقة متماسكة مع مفھوم متحجر و إیدیولوجي 

للموض���وع، ف���إن العالم���ة م���ن حی���ث ھ���ي مرحل���ة م���ن المس���ار الس���یمیوطیقي ھ���ي األداة الت���ي 

ن عملی�ات التجزئ�ة إن الموضوع ھو ما ینتج ع�. بواسطتھا تتركب المواضیع وتتفكك باستمرار

وبھ���ذا المعن���ى حت���ى و إن وج���ب أن یق���وم أح���د بعملی���ة إع���ادة التجزئ���ة . المس���تمرة للمض���مون

واألرجح أن تقوم بھا مجموعة من األشخاص تقوم اللغ�ات التعبی�ر ع�ن الموض�وع، أي ال تق�وم 

 )1.(بھ سلسلة الدوال بل دینامیكیة الوظائف العالمیة

ولعل بیرس كان . درس كیف یتكون الموضوع تاریخیاإن علم العالمات ھو العلم الذي ی

بم��ا أن اإلنس��ان ال یمكن��ھ أن یفك��ر إال بواس��طة الكلم��ات أو : یفك��ر ف��ي ھ��ذا عن��دما ك��ان یكت��ب

أنت ال تعني ش�یئا غی�ر ‘ بواسطة رموز خارجیة، فإنھ بإمكان ھذه الرموز والكلمات أن تقول لھ

وبالفع�ل ف�إن . ‘ ت باعتبارھ�ا م�ؤوالت لفك�ركما علمناك، ولذا أنت تعني فقط ألنك بعض الكلما

كل إثراء معلومات لدى شخص ما یح�تم إث�راءا موازی�ا : البشر والكلمات یتعلمون بصفة متبادلة

وبم�ا أن تأكی�د . فالكلمة أو العالمة التي یستعملھا اإلنس�ان ھ�ي اإلنس�ان نفس�ھ...لمعلومات الكلمة

ی��دل عل��ى ان اإلنس��ان ھ��و  -ی��ار م��ن األفك��ارباعتب��ار أن الحی��اة ھ��ي ت -أن ك��ل فك��ر ھ��و عالم��ة

كذلك فإن تأكید أن كل فكر ھو عالمة ھو عالمة خارجیة ی�دل عل�ى آن اإلنس�ان عالم�ة . عالمة

و ھك��ذا ف��إن لغت��ي ھ��ي المجم��وع . خارجی��ة، بمعن��ي أن اإلنس��ان والعالم��ة الخارجی��ة متم��اثالن 

 )2.(بما أن اإلنسان ھو الفكر ، الكلي لذاتي

 

 

                                                            
 .112ص نفسه، المرجع  1
 .120 ص سابق، مرجع اللغة، وفلسفة السیمیائیات إیكو، أمبرتو 2
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 :اللغة اإلشھاریة وسیمیوطیقیا العالمة :انيالمبحث الث

 :مفھوم العالمة عند بیرس -1.2

إن العالم�ة ش�يء تفی�د معرفت�ھ معرف�ة ش�يء : تقوم سیمیوطیقیا بیرس عل�ى مب�دأ أس�اس 

إن ھ��ذه المعرف��ة المض��افة ت��دل عل��ى أن االنتق��ال م��ن م��ؤول إل��ى آخ��ر یكس��ب العالم��ة . آخ��ر

إن التأوی�ل . لى مستوى التقریر أو على مس�توى اإلیح�اءتحدیدات أكثر اتساعا سواء كان ذلك ع

فالس�یرورة التأویلی�ة تنتھ�ي ف�ي مرحل�ة م�ا إل�ى . یقترب أكثر فأكثر من المؤول النھائي المنطق�ي

إنت���اج معرف���ة خاص���ة بمض���مون الم���اثول أرق���ى م���ن تل���ك الت���ي ش���كلت نقط���ة انط���الق ھ���ذه 

 )1.(السیرورة

فال��ذي عن��ده أن ك��ل عالم��ة أو . ی��ة بالنت��ائجإذ نج��د عن��د بی��رس إش��ارة ف��ي ھ��ذا الص��دد ثر

تمثی��ل تعب��ر بص��فة مباش��رة ع��ن موض��وع مباش��ر عل��ى أن یك��ون الموض��وع  ال��ذي تش��یر إلی��ھ 

 .فالموضوع المباشر ھو الطریقة التي تؤدي بھا العالمة الموضوع الدینامیكي. دینامیكیا 

ونج��د . ذات��ھ إن الموض��وع ال��دینامیكي ال��ذي یح��رك إنت��اج العالم��ة ھ��و الش��يء ف��ي ح��د 

ھ�ل . بطبیعة الحال عند بیرس المسألة نفسھا التي تعرض إلیھا ھلمسلیف بخصوص المسترس�ل

یح��دد الموض��وع ال��دینامیكي ط��رق تنظ��یم الموض��وع المباش��ر؟ بم��ا أن بی��رس یعتق��د ف��ي ثب��ات 

القوانین العامة في الطبیعة، فإن الموضوع المباشر یش�یر بك�ل تأكی�د إل�ى معن�ى موج�ود ض�منیا 

 )2.(فالمدلول السیمیوطیقي مرتبط بالمدلول المعرفي.لموضوع الدینامیكي في ا

فالعالمة ھي بنظره شيء ما قائم لشيء آخر ومدرك أو معبر عنھ من شخص م�ا، حی�ث 

العالم�ة أو الممث�ل ھ�ي ش�يء  :یعرف بیرس كل طرف من أطراف ھذه العالقة الثالثیة كالت�الي

إن�ھ یتوج�ھ . وج�ب عالق�ة م�ا أو بوج�ھ م�ن الوج�وهینوب بالنسبة لشخص ما عن شيء معین  بم

. أي یخلق ف�ي ذھ�ن ھ�ذا الش�خص عالم�ة معادل�ة أو ربم�ا عالم�ة أكث�ر تط�ورا ، إلى شخص ما

ھ�ذه العالم�ة تن�وب ع�ن ش�يء م�ا ع�ن  ، وھذه العالمة التي یخلقھا أسمیھا مؤوال للعالمة األولى
                                                            

 الدار العربي، الثقافي المركز ،2004 ،2ط بنكراد، سعید وتقدیم، ترجمة والتفكیكیة، السیمیائیات بین التأویل إیكو، أمبرتو  1
 .120 البیضاء،ص

 .185 ص ،سابق مرجع اللغة، وفلسفة السیمیائیات إیكو، أمبرتو  2
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ولك��ن ب��الرجوع إل��ى فك��رة  ، موض��وعھا إنھ��ا ال تن��وب ع��ن الموض��وع تح��ت أی��ة عالق��ة كان��ت

 )1. (سمیتھا مرتكز الممثل

 :وانطالقا من ھذا االرتباط الثالثي یرى بیرس أن لعلم السیمیوطیقیا ثالثة فروع

ومھمتھ اكتشاف ما یجب أن یكون حقیقیا في الممثل : ما تمكن تسمیتھ بالنحو الخالص -1

 )2.(معینة المستعمل من قبل كل فكر علمي حتى یكون قادرا على تلقي داللة

أي علم ما ھو حقیقي كلیة من ممثالث فكر علمي ما حتى یمكن  :المنطق بمعناه الدقیق -2

لنقل أن المنطق بمعناه  ، أي من أجل أن تكون صادقة. أن تصلح ألي موضوع ممكن

 )3.(الدقیق ھو العلم الصوري لشروط صدق التمثیالت

جبھا تولد عالمة أخرى في كل ومھمتھا اكتشاف القوانین التي بمو :البالغة الخالصة -3

 )4.(فكر علمي وعلى الخصوص القوانین التي بموجبھا تنتج فكرة ما فكرة أخرى 

ھذه الفروع الثالثة لیست جدیدة كمج�االت معرفی�ة، غی�ر أن الجدی�د ھن�ا یكم�ن ف�ي ك�ون 

د أخ�ذ وتبع�ا لھ�ذا فلق�. قاعدتھا ھي النظریة الجدیدة للعالمات عوضا عن المیتافیزیقا األرس�طیة 

المنط��ق الریاض��ي الجدی��د، وم��ن منط��ق البح��ث العلم��ي الجدی��د مك��ان المنط��ق األرس��طي لتك��ون 

م�ن ھن�ا تظھ�ر . أو الس�یمیوطیقا كم�ا ھ�ي ل�دى بی�رس ، المجاالت المذكورة آنف�ا منط�ق العالم�ة

بوض�وح مناس�بة ك�ل مج��ال م�ن المج�االت الثالث��ة لعالم�ة جزئی�ة م��ن مكون�ات العالم�ة، ف��النحو 

و المنطق یبحث ف�ي العالق�ة ب�ین الممث�ل . ل توظیفھ ینحصر في الممثالت كما ھيالخالص مجا

. والموضوع، أما البالغة فمھمتھا اكتشاف قوانین بناء العالقة بین المكونات ف�ي س�یاق توال�دي 

 )5.(وبھذا یكون مجال اھتمامھا ھو المؤول الذي سبق رصده كعالمة

                                                            
 .45ص ظاهراتي، لتحلیل مدخل والخطاب، الشكل الماكري، محمد  1
 .45 ص نفسه، المرجع  2
 .45 ص، نفسه، المرجع 3
 .46 ص نفسه، المرجع 4
 46 ص سابق، مرجع والخطاب، الشكل الماكري، محمد  5
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تنقس��م إل��ى دوال وم��دالیل وعالق��ات ) ةحس��یة أو غی��ر حس��ی( ی��رى بی��رس أن العالم��ات 

فإن بی�رس یبح�ث ع�ن الق�انون المن�تظم ال�ذي یحك�م  ، وكما ھي الحال عند سوسیر. تربطھا معا

حركة ھذه العالقات بین الدال و المدلول، فھو بلغة سوسیر یبح�ث ع�ن اللغ�ة النظ�ام الت�ي تحك�م 

ة العالماتی���ة تحت���وي أربع���ة وبحس���ب نظری���ة بی���رس، ف���إن البیئ���ة الداللی���. حرك���ة اللغ���ة األداء 

الم���ادة المش���ار إلیھ���ا أو ( العالم���ة بوص���فھا مم���ثال ین���وب أو یح���ل مح���ل ش���يء آخ���ر :عناص���ر

ثم أخیرا الطریق�ة المح�ددة الت�ي  ، )الشخص الذي یدرك ویعي اإلشارة( والمحلل  ، )الموضوع

فكم�ا ) . ألس�اساألرض�یة أو ا: وھ�ي الت�ي یس�میھا بی�رس( تكتمل بھا العملی�ة النیابی�ة اإلش�اریة 

ویق�وم  ، ش�يء م�ا م�ن ش�أنھ أن یق�وم مق�ام ش�يء آخ�ر :إن العالم�ة أو الممث�ل ھ�ي: یقول بی�رس

 )1.(مقامھ بطریقة محددة بالنسبة إلى شخص معین 

 :نسب العالمة -2.2

عالم�ات ( یستفاد مما سبق أن العالمة تقوم أساسا على عالقة ثالثی�ة ب�ین ث�الث حیثی�ات 

 ، M.Benseالعالم��ة بح��د ذاتھ��ا أو كم��ا نری��د أن نق��ول م��ع بن��زي  :يھ��ي عل��ى الت��وال) جزئی��ة

ھذا الثالث األخیر ھو أنشط بع�د ف�ي ھ�ذه العالق�ة ألن�ھ ) .المؤول( الوسیلة والموضوع والتعبیر 

 )2) .(الثاني( على الموضوع) الممثل األول( ھو الذي یحیل الوسیلة 

ی��رس العالم��ة م��ن جدی��د لتفری��غ بالنس��بة إل��ى ك��ل حیثی��ة م��ن الحیثی��ات ال��ثالث، یخض��ع ب

إذ أن كل حیثیة تنطوي بدورھا م�ن جھ�ة م�ا عل�ى مقول�ة .ثالثي موافق للتقسیم الثالثي للمقوالت

ونس�بة إل�ى الموض�وع ) الممث�ل( أي بقول آخر على نسبة إل�ى الوس�یلة: األولى و الثاني والثالث

 )3).(المؤول( ونسبة إلى التعبیر 

 :بحد ذاتھا) الممثل( وسیلة العالمة بالنسبة إلى ال -3.2

، أي بلغ��ة بی��رس العالم��ة بح��د ذاتھ��ا ق��د تك��ون )ممث��ل(إن العالم��ة م��ن حی��ث ھ��ي وس��یلة 

فك�ل ق�وام م�ادي للعالم�ة ) . نوعی�ة( مجرد ظاھرة أو كیفیة بحتة و تس�مى عن�دھا عالم�ة كیفی�ة 

                                                            
 .179ص المغرب، لبیضاء،ا الدار العربي، الثقافي المركز ،2002 ،3األدبي،ط الناقد دلیل البازعي، سعد.د 1
 .44ص سابق، مرجع والخطاب، الشكل الماكري، محمد  2
 .54 ص السیمیاء، في تیارات فاخوري، عادل  3
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التجس��ید ال ھ��و كیفی��ة، أي ال یمكنھ��ا أن تتص��رف واقعی��ا كعالم��ة إال بع��د أن تتجس��د ولك��ن ھ��ذا 

 ).1(عالقة لھ بطابعھا كعالمة 

وقد تكون الوس�یلة ش�یئا أو ...من ھذا القبیل الصفات الحسیة كاأللوان و األنغام والروائح

حدثا فردیین حاصلین في الخارج؛ أي ال تك�ون عالم�ة إال ف�ي الوق�ت ال�ذي تتش�كل فی�ھ واقعی�ا؛ 

لم�ات ف�ي س�طر م�ا م�ن ص�فحة كت�اب تشكل إحدى الك). مفردة(وتسمى لذلك عالمة عینیة )  2(

وك�ذلك ك�ل عم�ود إش�ارات . مخصوص عالمة عینیة ولو وجدت آالف النس�خ م�ن ھ�ذا الكت�اب 

 )3.(مھما تكررت األعمدة في شارع ما ، ضوئیة ھو في مكانھ عالمة

أم��ا إذا كان��ت العالم��ة ذات طبیع��ة عام��ة، فتس��مى عالم��ة قانونی��ة خالف��ا للعالم��ة الكیفی��ة 

 ، ترتبط العالمة القانونیة بتحقق مخصوص لھا بل تبقى ھي ذاتھ�ا ف�ي ك�ل تجلیاتھ�اال . والعینیة 

أي أن ھ��ذا الق��انون ف��ي الع��ادة مؤس��س م��ن قب��ل الن��اس، ك��ل عالم��ة اتفاقی��ة تعتب��ر عالم��ة ق��انون 

ھك�ذا ) 4.(إن العالمة القانون لیست مفردا ولكنھا نم�ط ع�ام علی�ھ أن یك�ون داال  ، ولیس العكس

م�ن . ھ�ي عالم�ة قانونی�ة واح�دة  ، بغ�ض النظ�ر ع�ن تع�دد لفظھ�ا أو كتابتھ�ا -تبی –مثال كلمة 

الرم�وز الریاض�یة و الكیمیائی�ة، عالم�ات الس�یر،  ، ألف�اظ اللغ�ات الطبیعی�ة :نوع ھ�ذه العالم�ات

مم��ا س��لف نس��تطیع أن نق��ول ب��أن ..األم��ارات الجوی��ة، الش��عارات الدینی��ة كالص��لیب والھ��الل إل��خ

 )5.(سوى تحقق فردي للعالمة القانونیة العالمة العینیة لیست

 :العالمة بالنسبة إلى الموضوع -4.2

) مؤش��ر(یقس��م بی��رس العالم��ة إل��ى أیق��ون وش��اھد  ، م��ن حی��ث الدالل��ة عل��ى الموض��وع

عالم��ة تمتل��ك : ورم��ز، ونعن��ي ھن��ا بالموض��وع أي ش��يء م��ا یمك��ن الدالل��ة علی��ھ أو تس��میتھ بأن��ھ

وفق�ا لبی�رس ھ�ي  ، ف�األیقون) 6.(ل�م یوج�د موض�وعھاالخصائص التي تجعلھ�ا دال�ة حت�ى  وإن 

                                                            
 .48ص سابق، مرجع والخطاب، الشكل الماكري، محمد 1
 .48ص نفسه، المرجع 2
 .55ص سابق، مرجع السیمیاء، في تیارات فاخوري، عادل 3
 .48ص سابق، مرجع خطاب،وال الشكل الماكري، محمد  4
 .55ص سابق، مرجع السیمیاء، في تیارات فاخوري، عادل  5
 49ص سابق، مرجع والخطاب، الشكل الماكري، محمد  6
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عالمة تدل على موضوعھا من حیث أنھا ترسمھ أو تحاكی�ھ؛ وبالت�الي یش�ترط فیھ�ا أن تش�اركھ 

لكن بالرغم من أن التشابھ یفترض . أي أن تمثلھ من جھة التشابھ ما بینھما ، لبعض الخصائص

ذلك ال یلزم بالض�رورة أن یك�ون األیق�ون  تعلق األیقون بصفات معینة من الشيء المدلول، فعن

إذ كثی��رة ھ��ي األیقون��ات الت��ي ال ت��دل إال عل��ى  ، متوق��ف عل��ى وج��ود موض��وع خ��ارجي مع��ین

موضوعات وھمیة أو متخیلة كما في بعض الرسوم والمسرحیات واألفالم، ناھی�ك ع�ن أن�ھ ف�ي 

م�ن أمث�ال . ن�وي إنج�ازهأغلب األعمال اإلبتكاریة تسبق عادة النم�اذج والتص�امیم الموض�وع الم

الص��ور والرس��وم والنم��اذج والبنی��ات والتص��امیم و اإلس��تعارات والتواب��ع والمع��ادالت  :األیق��ون

وال تؤل��ف مف��ردات اللغ��ة ...). األش��كال المنطقی��ة، األش��كال الش��عریة( واألش��كال عل��ى أنواعھ��ا

نھ�ا تط�ابع ترتی�ب الدارجة األولى أیقونات، إنما ھیئ�ة تركی�ب المف�ردات أي المبن�ى، م�ن حی�ث أ

 )1.(الموضوعات تدخل وال شك تحت صنف األیقون

فم��ثال تك��ون الص��ورة . وھك��ذا إل��ى ماالنھای��ة ، یمك��ن إب��دال أیق��ون ب��أیقون لھ��ا تص��ورھا

ونسخة عن الصورة الفوطوغرافیة أیقون أیق�ون  ، الفوتوغرافیة للوحة الجوكوندا أیقون األیقون

 ، األیقون من الدرجة األول�ى بإس�م األیق�ون األص�لي من مثل ھذه الحال، یخص بیرس. األیقون 

 )2.(أما التي من درجة أعلى فینعتھا باألیقونات الفاسدة أو المنحدرة 

تمت��از الدالل��ة األیقونی��ة ع��ن غیرھ��ا ف��ي أنھ��ا تص��لح ألن تك��ون وس��یلة دولی��ة للتواص��ل 

ائط الجغرافی��ة والتف��اھم؛ وھ��و أم��ر ش��ائع ف��ي كثی��ر م��ن المی��ادین كم��ا ف��ي تص��میم الم��دن والخ��ر

ب�ل  ، إنم�ا ھ�ذا ال یعن�ي أن العالم�ات األیقونی�ة ال تحت�اج إل�ى تفس�یر...والتخطیطات العلمیة ال�خ

 .على غرار سائر العالمات یمكن توضیحھا وشرحھا بعالمات أخرى

إن األیقون ال یقتصر كما یوحي أصل المص�طلح عل�ى م�ا ھ�و مرئ�ي، ب�ل توج�د ف�ي أي 

فكم��ا أن . مس��موع و مطع��وم  ، لمعطی��ات الحس��یة م��ن مش��موعتش��ابھ أو ت��الؤم ب��ین مختل��ف ا

ك�ذلك تس�جیل لص�ورتھا یمثل�ھ  ، صورة الممثل�ة بھی�ة راش�دي الفوتوغرافی�ة ھ�ي أیقون�ة للممثل�ة

                                                            
 .56 ص سابق، مرجع السیمیاء، في تیارات فاخوري، عادل  1
 .56ص نفسه المرجع 2
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( ف��األیقون ممث��ل ) 1(إذ أن التس��جیل یظھ��ر تش��ابھا م��ن وج��ھ م��ا م��ع الم��دلول  ، بھ��ذا المعن��ى

Représentamen(أي أن خاص�یتھ  ، الممثل باعتب�اره أوال ، وخاصیتھ التمثلیة ھي أوالنیة

فأي شيء یمكن أن یصلح ب�دیال ألي ش�يء  ، وتبعا لذلك. كشيء تجعلھ مؤھال ألن یكون ممثال 

 )2.(آخر یشبھھ 

                                                            
 .57ص نفسه، المرجع 1
 .48ص سابق، مرجع والخطاب، الشكل الماكري، محمد  2
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 :أصناف العالمات-5.2

إن تصنیف العالمات عند بیرس ال یعتمد على إحصاء العالمات المس�ماة ف�ي لغ�ة م�ا أو 

تترك�ب ك�ل  ، كم�ا اتض�ح لن�ا. ینطل�ق م�ن ق�وام الكائن�ات نفس�ھاعلى الخصائص الخارجی�ة، ب�ل 

عالمة من ثالثیة من الحیثیات ؛ ولما كانت ك�ل حیثی�ة تحتم�ل ب�دورھا تثلیث�ا م�ن الف�روع بحی�ث 

 )1.(أن مجمل العالمات التحتیة ھو تجسید السیرورة

 فإننا بالتالي نعني م�ع بی�رس بص�نف العالم�ة ك�ل مرك�ب م�ن ث�الث عالم�ات تحتی�ة ك�ل

فھك��ذا م��ثال یش��كل المرك��ب م��ن عالم��ة عینی��ة و أیقون��ة . واح��دة منھ��ا تنتس��ب إل��ى حیثی��ة مختلف��ة

 .وتصور صنف عالمة

                                                            
 .64 ص سابق، مرجع السیمیاء، في تیارات فاخوري، عادل  1
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 :خصائص العالمة في الخطاب اإلشھاري :المبحث الثالث-3

 :العالمة اللغویة وبنیتھا الفنیة -1.3

و ھ�ي إن النصوص اإلشھاریة ھي أقوال ذات صیغ مختلفة، ھي عموما صیغ تقریری�ة أ

وھذه الباقة قد تكون خبری�ة وق�د یت�داخل فیھ�ا الخب�ر  ، عبارة عن جمل قصیرة في باقة إشھاریة

،إال )أحب�ك ی�ا س�مرا ( أو جمال تقریریة تحوي تعجبا أو إعجابا مثل  ، الخ..باالستفھام والتعجب

ل أن ھذه العب�ارات ق�د تحم�ل معن�ى آخ�ر إض�افیا أو مص�احبا ھ�و معن�ى األنوث�ة ال�ذي یعرف�ھ ك�

و ذلك على أساس أن الخطاب في الصور اإلش�ھاریة الت�ي توظ�ف الم�رأة  ، الجمھور المستھلك

یدل على األنوثة المتسترة ؛والواقع أن صفة األنوثة تظھر ف�ي كثی�ر م�ن المواض�یع ف�ي ال�نص، 

فھي حسب تعبیر بارت عنصر مھاجر ولھ القدرة على الدخول في تركیب�ات و تكوین�ات عدی�دة 

 )1(ى من نفس النوع لتكوین أجواء وھیئات أو شخصیات و رموز؛ مع عناصر أخر

 :البعد اللغوي و الثقافي في اللغة اإلشھاریة -2.3

وم�ن التلوین�ات اللغوی�ة الت�ي تك�ون  ، قد ینطلق الخطاب اإلشھاري من الخطاب المتع�الم

ا وموجھ�ا إل�ى المجتمع، لكنھ مثل الخطاب التربوي إذا أراد أن یكون ناجحا البد أن یك�ون ھادف�

وبشكل الحكای�ة لتق�دیم المنت�وج و إقن�اع المس�تھلك  ، العموم ویتوسم اإلشھار بالثقافة االجتماعیة

 ...بضرورة إقتنائھ

ویوظ��ف  ، ھك��ذا یس��تثمر اإلش��ھار ك��ل ش��يء یج��ده ف��ي طریق��ھ لیحق��ق وظیفت��ھ اإلقناعی��ة

جدی�دة خاص�ة عن�د الذاكرة الجماعیة وما تختنزه م�ن نص�وص غائب�ة، ویس�اھم ف�ي خل�ق ذاك�رة 

فحس�ب عل�م ال�نفس اللغ�وي إن لغ�ة الك�الم تح�رر فین�ا آلی�ة . الجیل الجدید الذي یتفاعل معھ أكثر

التلفظ عندما یقتضي المقام ذلك، بحیث أن المفردات تنطلق من عفویة تامة م�ن غی�ر تكل�ف وال 

جیب لھ�ا اس�تجابة وال تكاد تبلغ من�ا األذن حت�ى نس�ت ، فكل كلمة نسمعھا ھي بمثابة حافز. إجھاد

فھي تستلزم زیادة على العملیة النفسیة األولى، حدوث عملی�ة  ، و أما لغة الكتابة. لفظیة تناسبھا

                                                            
 .214ص ،1995 والجنائیة، االجتماعیة للبحوث القومي المركز البنائیة، إلى مدخل زید، أبو أحمد. د  1
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أخ��رى ھ��ي الت��ذكر إذ الب��د عن��دما نمس��ك القل��م م��ن أن نس��تدعي إل��ى س��احة الش��عور مف��ردات 

 )1.(مخزونة في الذاكرة، ومفردات أخرى راسبة في الالشعور

ار أن یوظف��ھ كمعطی��ات نفس��یة وتأویلی��ة تس��تقي مرجعیاتھ��ا م��ن وھ��ذا م��ا یح��اول اإلش��ھ

المح��یط االجتم��اعي حی��ث نج��ده یوظ��ف التع��دد اللغ��وي داخ��ل المجتم��ع م��ن فص��حى وعامی��ة 

كما یوظف لغة بس�یطة واض�حة ومناس�بة للجمھ�ور تس�تمیل . ولھجات محلیة في مختلف اللغات

ا بجسد المرأة المستعرض�ة الت�ي تق�وم خواطره وتشھیھ في مواد غذائیة واستعمالیة مرتبطة دائم

بدور حساس في رفع وتیرة التوتر النفسي عن�د المتلق�ي وت�زرع ف�ي وجدان�ھ ف�ورات اس�تعجالیة 

تجعلھ یقبل على إقتناء المنتوج، ویمیل أكثر فأكثر إلى استعمال لغة ش�عبیة قریب�ة م�ن الجمھ�ور 

ین الس�رد والوص�ف والح�وار، فم�ن المستھدف لتحقیق المشاركة الوجدانیة معھ وینوع أسالیبھ ب

ی�تم الت�رویج للمنت�وج م�ن خ�الل جع�ل الم�رأة الت�ي تس�تعملھ  ، خالل سرد البنت عن حذاقة أمھ�ا

ھ���ي نم���وذج النظاف���ة والح���ذق وم���ن خ���الل الح���وار وخاص���ة ب���ین النس���اء فیم���ا یتعل���ق ب���بعض 

األم و أطفالھ�ا  المنتوجات الخاصة بھن، كالحوار بین الجارتین وبین المرأة و أم زوجھ�ا، وب�ین

وتوظ�ف الوص�الت اإلش�ھاریة الغن�اء الجم��اعي . ی�تم إقن�اع األخری�ات بض�رورة اقتن�اء المنت��وج

والغناء الف�ردي لمغ�ن مش�ھور، أو أغنی�ة مش�ھورة لھ�ا حض�ور ف�ي ال�ذاكرة، بحی�ث ی�تم تحوی�ل 

ھ��دفھا لتعب��ر ع��ن قیم��ة و أھمی��ة المنت��وج ب��ل یس��تعمل اإلش��ھار حت��ى الش��عارات اإلقتص��ادیة 

ھ�ذا إض�افة إل�ى اس�تعمال .إلیدیولوجیة التي تخدم المصالح التجاریة الكبرى لل�دول الرأس�مالیةوا

اإلش���ھار ف���ي س���یاق التن���افس ألس���لوب التفض���یل م���ن خ���الل اس���تعمال عب���ارات االستحس���ان و 

أو ك�الم ..االستھجان ویوظف في اإلقناع البدالت البیضاء والنظارت الطبی�ة، الش�یب والتجاعی�د

أو الریاضیین المشھورین وبعض العبارات التي تجلب ثقة المستھلك كمصادق م�ن  أحد الفنانین

ط��رف ھی��أة أو مخب��ر مع��ین؛ ویس��تعمل أس��لوب اإلیح��اء والترمی��ز اتج��اه المنتوج��ات األخ��رى 

ویعد بسلوك ممی�ز م�ن . ویكرر نفس العبارة للحضور حتى یترسخ في ذھن المتلقي  ، المنافسة

عروض أفضل ویتم توظی�ف أج�واء التن�افس ف�ي اإلع�الء م�ن وضوح وشفافیة وعنایة خاصة و

                                                            
 الجزائر، عكنون، بن الجامعیة، المطبوعات دیوان ،1990 ،3ط اللغوي، النفس علم في محاضرات عیسى، بن حنفي د،  1

 .228ص
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شأن المرأة المقتصدة والحاذقة والتي تعتني أكثر بأسرتھا لكونھا فق�ط اخت�ارت اس�تعمال منت�وج 

 :وھكذا تتحدد البنیة الفنیة للغة اإلشھاریة من خالل. لم تتفطن إلیھ بعد األخریات

 :اإلیجاز في اإلشھار 1.2.3

كانت الكلمات مثیرة لشيء من الحنق ففي وسعنا أن نستعمل مكانھ�ا  إذا: یقول رتشاردز

وھ�و أن نلتف�ت إل�ى كلم�ات مھم�ة تعب�ر ع�ن . كلمة من قبیل سعة األف�ق أو س�عة الحیل�ة وال�دھاء

ھمومنا وتعلقاتنا الضروریة، ھذه الكلمات نضطر إلى استعمالھا في شرح غیرھا ألن كل شيء 

 )1.(ینبغي أن یؤدى في نطاقھا

ل الغایة من االختص�ار ف�ي الخط�اب اإلش�ھاري ھ�ي ال�تمكن م�ن كس�ب ثق�ة المس�تمع ولع

والمشاھد بأبس�ط الس�بل و أكثرھ�ا اختص�ارا، ولالختص�ار ف�ي ھ�ذا الخط�اب اإلش�ھاري مظ�اھر 

متعددة من وضوح في العبارات أي تجنب للجمل الطویلة مخافة الوقوع ف�ي االلتب�اس واالبتع�اد 

المع�اني الج�اھزة ف�الجمھور عام�ة غی�ر مؤھ�ل بالق�در الك�افي لی�درك  عن األلفاظ الغریب�ة، ثانی�ا

 .المواصفات التقنیة لمنتوج معین

 :اللغة اإلشھاریة واألدب -2.3-2

إن اإلشھار ھو عملیة تواصلیة توجھ أساسا للعامة من الناس، وھ�ي تختل�ف اختالف�ا م�ن 

نص العلمي الذي یوجھ إلى العام�ة لذلك فالنص فال. واإلنفراد رغم كثرة القراء والمھتمین -ھذا 

ال یعتبر في مستوى النص العلمي المخ�تص وال یق�یم عل�ى نف�س األس�اس وبالمع�اییر نفس�ھا ب�ل 

عادة ما ینعت بالخطاب التبسیطي التعمیمي ویوضح صاحبھ على أدنى درج�ات الس�لم باعتب�اره 

 یكون إال أدبا م�ن ص�نف أما األدب الموجھ على العامة من الناس فال. مبسطا للعلم ولیس عالما

أدنى ویعتبر أدبا ثانویا، لذلك فإن بعض األصناف األدبیة التي یرقون إلیھا وتكون في متن�اولھم 

مثل األدب الشعبي بأصنافھ وبعض الشعر الملح�ون والحكای�ات الش�عبیة واألمث�ال المتداول�ة، ال 

 )2.(تلقى المكانة التي تستحقھا في التصنیفات النقدیة

                                                            
 .47ص ،193 العدد، المعرفة، عالم كتب سلسلة والتواصل، والتفسیر اللغة ناصف، مصطفى  1
 24ص ،2004 س ،19 العدد عالمات، مجلة الشعبیة، البالغة أبجدیات حدوش، محمد  2
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یختلف الخطاب اإلشھاري نظریا ویتمیز التواصل اإلشھاري ب�اختالف المتلق�ي  ومنھ إذا

وخصوصیتھ المرتبطة بمرامي عملیة اإلشھار وأھدافھا، حیث وبال شك ت�تلخص ھ�ذه األھ�داف 

بذلك ل�م تع�د . في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس قصد التأثیر فیھم وفي طرق تفكیرھم

اییر النقد األدبي على األقل من ھ�ذا المنظ�ور، ب�ل باعتب�ار ح�دود عملیة التواصل تقیم حسب مع

وم�ع ذل�ك م�ازال أكث�ر الدارس�ین لل�نص . المسح الذي تبلغھ ومدى تأثیرھا عل�ى الس�واد األعظ�م

وھك�ذا ال یع�د .اإلشھاري یقیمون انطالقا من المعاییر األدبی�ة الت�ي ال تتماش�ى وطبیعت�ھ وأھداف�ھ

رة إذ أن ھدفھ لیس اإلبداع و إنما ھدفھ تداولي عملي یتمث�ل ف�ي الخطاب الكثیف ناجحا بالضرو

وال تعتبر القیمة الفنیة إال رافدا ثانویا إذا لم یكن لھا المفعول المرجو من�ھ؛ ل�ذلك .التأثیر المباشر

 )1.(فإن الخطاب الشفاف یقع في درجة أرقى في سلمیة الفعل اإلشھاري

 :اللغة اإلشھاریة والترجمة -3.3

لمترجم تعاملھ مع الخطاب اإلشھاري على النص باعتباره المكون اللغوي، ولكن یركز ا

سرعان ما ینتابھ عدم رضا سببھ أن العملیة تتج�اوز ح�دود المكت�وب أو المس�موع ألن الخط�اب 

اإلش��ھاري یض��ع الس��یاق ف��ي الواجھ��ة الداللی��ة وأن متلق��ي ھ��ذا الخط��اب یعتب��ره م��ن المكون��ات 

وی�أتي الس�یاق مفھ�وم م�بھم م�ن الص�عب تحدی�ده ف�ي . ن ھ�ذا المنطل�قاألساسیة و یتعامل معھ م�

فمن�ھ م�ثال م�ا ھ�و لغ�وي ومن�ھ م�ا .الغالب، لذلك نحاول تقریب تمثلھ من خالل مكونات�ھ الجزئی�ة

 )2.(أما اللغوي فینقسم إلى النصي وغیر النصي.ھو غیر لغوي

المح�یط اللغ�وي ینقسم السیاق النصي إلى سیاق نصي حاضر ومنجز یع�رف باعتب�اره  -

الذي تتنزل فیھ عملیة القول أو الكتابة،و إلى سیاق نصي غیر حاضر لكنھ مشار إلیھ من خالل 

في المقابل یك�ون الس�یاق غی�ر النص�ي س�ائر المعطی�ات التداولی�ة المعروف�ة مث�ل . النص المنجز

ت�ي أنج�ز فی�ھ الركیزة الحاملة للخطاب إما الوسیلة السمعیة أو البصریة أو غیرھا و الظروف ال
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الخط��اب ث��م وظیف��ة الخط��اب وتتمث��ل ع��ادة ف��ي الغای��ة المنش��ودة م��ن ورائ��ھ وك��ذلك نی��ة المرس��ل 

 )1.(وقابلیة المتلقي إلدراكھ

لكننا نجد بین اللغوي وغیر اللغوي مكونا مھم�ا ال یمك�ن تجاھ�اه، نعن�ي ب�ھ المك�ون ش�بھ 

رف الغل��یظ أو المائ��ل أو اللغ��وي ویتمث��ل ف��ي اس��تعمال الخاص��یات المرئی��ة للمكت��وب مث��ل الح��

أو تقلی�د ) ك�وفي أو مغرب�ي،مثال( الكتابة عمودیا أو التشبھ بأس�لوب مع�روف م�ن الخ�ط العرب�ي

طریق��ة كتاب��ة یدوی��ة أو األح��رف الغلیظ��ة الت��ي تس��تعمل ع��ادة ف��ي األف��الم أو اس��تغالل أس��لوب 

 .إیحائي مشھور مثل الكتابة الصینیة أو الیابانیة

حلی��ل أن دراس��ة العالم��ة اللغوی��ة ف��ي الخط��اب اإلش��ھاري م��ن نس��تنتج م��ن خ��الل ھ��ذا الت

منظور تحالفھا مع العناصر األیقونیة یكشف لنا عن خصوصیات جوھریة،  خصوص�یة خطی�ة 

 .و خصوصیة أیقونیة و أخرى سیمیوطیقیة 

 :الخصوصیة الخطیة - 3-3-1

نطوق��ة، فألنھ��ا آل��ة م��ن آالت اللغ��ة الم" روبی��ر أس��كابي: "إذا كان��ت الكتاب��ة ق��د اعتبرھ��ا"

ج��اك "وق��د ع��دھا . اللغ��ة المنطوق��ة ولغ��ة األث��ر: لیس��ت وس��یطا وال نظام��ا ب��ل ھ��ي التح��ام لغت��ین

على أنھ�ا لیس�ت لغ�ة وال أس�لوبا، ب�ل ھ�ي وظیف�ة " روالن بارت"دال الدال، ونظر إلیھا " دریدا

تم�اعي بین اإلب�داع والمجتم�ع، ألن فیھ�ا یتجل�ى عنص�ر االختی�ار عن�د الكات�ب واللغ�ة معط�ى اج

 )2(مشحون بالدالالت واالستعماالت ملكیة مشاعة للناس ولیس للكاتب 

بم�ا : من ھنا قد تبدو المسألة بسیطة، لكنھ�ا ذات أھمی�ة قص�وى ث�م یط�رح الس�ؤال الت�الي

 یتمیز ویختلف الخط اإلشھاري عن غیره من األنماط الخطیة األخرى؟

خطی���ة األخ���رى عل���ى أن یظھ���ر البح���ث المق���ارن ف���ي الخ���ط اإلش���ھاري واألنم���اط ال"

فم�ا یس�مى نص�ا یحی�ل . خصوصیة الخط اإلشھاري یمكن أن تنكش�ف أوال عل�ى مس�توى بنی�وي

التس�میات : في الواقع على بنیة ثالثیة موسومة بصریا وفض�ائیا، وال�درجات ال�ثالث لھ�ذه البنی�ة

                                                            
 .05ص نفسه، المرجع  1
 .64ص ،1995 ،15 العدد السیمیائیات، مجلة.الحدیثة السیمیائیة األبحاث يف اللسانیة البدائل بوحوش، رابح  2



 دراسة في النسق اللغوي    سلیع المرأة في الخطاب اإلشھاريت الفصل األول
 

- 32 - 

. م�ن نوعھ�اومھما یكن فإن المرسلة اإلشھاریة تتطلب قراءة فری�دة . والشعار والتحریر الكتابي

إن كشف المعنى موزع بین المستویات من القراءة المتغیرة، كما أن المرسلة المنقولة ال بد م�ن 

البحث عنھا لیس من خالل كل ذات من الذوات المكونة لل�نص، ب�ل ف�ي تكاملھ�ا، أي م�ن خ�الل 

ل��ى تق��اطع مج��االت المعن��ى الت��ي تجم��ع فیم��ا بینھ��ا، وأخی��را  ف��إن التنظ��یم الخ��اص لل��نص یع��ود إ

إستراتیجیة تواصلیة خاصة تثیر انتباه القارئ المؤول حول أھمیة ترتیب وطباع�ة الص�فحة ف�ي 

 ) 1. (الكتابة اإلشھاریة

 : الخصوصیة األیقونیة 3-3-2

لیس ھناك مرسالت إشھاریة دون صور، وفي ھذا اإلطار تشكل اإلیقونوغرافی�ا ج�زءا "

ك��ون المرس��لة اإلش��ھاریة أحیان��ا مبنی��ة عل��ى وق��د ت. متمم��ا للبنی��ة األساس��یة لإلع��الن اإلش��ھاري

فالتواص��ل اإلش��ھاري ھ��و أساس��ا . ص��ورة م��ا أو متمح��ورة عل��ى عنص��ر إیقون��وغرافي خ��اص

 )2". (بصري طالما أنھ یعطي أھمیة للعالمات األیقونیة 

إن السؤال الذي یط�رح ھن�ا ال یم�س البح�ث ع�ن تبری�ر لھ�ذا البع�د اإلیق�وني ال�ذي یعتب�ر 

. ، بل حول خصوصیة الصور اإلشھاریة مقارنة مع أنواع أخرى م�ن الص�ورمحددا لھذا النوع

وأول خاصیة لإلیقونوغرافیا التجاریة تھم بنیتھا الثالثیة ذلك أن الصورة اإلشھاریة بن�اء خط�ي 

المنتوج واألشخاص واإلطار، غیر أن أص�الة : ممفصل حول ثالثة عناصر أیقونیة غیر متغیرة

نی��ة ال ینبغ��ي أن تحج��ب عنھ��ا التبئی��ر عل��ى بع��ض الثواب��ت المحوری��ة مث��ل ھ��ذه التمث��یالت األیقو

 )3... (كالحب والجمال والشباب والصحة والطبیعة والتقدم

 :الخصوصیة السیمیوطیقیة -3-3-3

مكنت األبحاث المعمقة لبنیة اللغة اإلشھاریة من إب�راز الخص�ائص التداولی�ة والبالغی�ة، 

وى الس��یمیوطیقي، ویتعل��ق األم��ر ھن��ا بمس��توى أول��ي غی��ر أن ھ��ذه الخاص��یة ھم��ت أیض��ا المس��ت

ف��ي اللغ��ة " روالن ب��ارت"لتخص��یص اللغ��ة یح��دد جمی��ع المس��تویات عل��ى نط��اق واس��ع، ویمی��ز 
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اإلش�ھاریة عل��ى وج��ود أن�واع م��ن العالم��ات كالعالم��ات اللس�انیة والعالم��ات اإلیقونی��ة، غی��ر أن 

بینھ�ا وبالت�الي ال یمك�ن أن نتح�دث ع�ن  اللغة كل ال یتجزأ حیث تتداخل المستویات الس�ابقة فیم�ا

ھ��ذه ". عالم��ة إش��ھاریة"إش��ھار م��ن عالم��ات متباین��ة، ب��ل ع��ن عالم��ة أحادی��ة یمك��ن تس��میتھا 

األخیرة یمكن تعریفھا على أنھا عالمة محددة بالقول اإلشھاري الذي تدمج فیھ بمقتضى العالقة 

ریة تكتسب معناھا من طبیعة المرسلة وبعبارة أخرى، فالعالقة اإلشھا. الواقعیة التي تقیمھا معھ

. وجھ شفھي ووجھ مج�ازي: التي تصدر عنھا، ومن وجھة نظر بنویة فإنھا تتوافر على وجھین

إضافة إلى ذلك فالمعنى في إطار العالمة اإلشھاریة ھو نتیجة لملغمة مقصودة لمس�تویین اثن�ین 

 )1. (ق����������������راءة ل����������������وجھي العالق����������������ة اإلش����������������ھاریة الش����������������فھي والمج����������������ازي

ن خاصیة الخطاب اإلشھاري في أنھ جمع تألیفي لمكون�ات متداخل�ة ال یمك�ن فص�لھا ع�ن وتكم"

بعضھا إال بطریق�ة اص�طناعیة أو بیداغوجی�ة قص�د درس�ھا بینم�ا ال یمك�ن تجاھ�ل ھ�ذا المعط�ى 

عند الترجمة وھنا بالذات تطرح إشكالیة الترجمة إذ تم تعریفھ�ا بالطریق�ة الكالس�یكیة عل�ى أنھ�ا 

ل�ذلك ال . و یمثل أحد مقومات السیمیاء األرسطیة كما تعودنا على التعامل معھ�انقل لمحتوى وھ

سبیل إلى اعتم�اد الس�یمیاء األرس�طیة الت�ي ترك�ز عل�ى بع�د واح�د ف�ي الغال�ب أو تجم�ع البع�دین 

األیقوني والرمزي مكونین ثانویین مقابل مركزیة اللغة ویص�بح م�ن الض�روري االعتم�اد عل�ى 

 )2. (یقا الجدیدةأسس ومبادئ السیمیوط

 :اللغة اإلشھاریة والصورة -4.3

التفریق بین المكتوب والمرئي ضروري على أي حال ف�ي معالج�ة الص�ورة، ال نتح�دث 

ع��ن العالق��ة ب��المطلق ب��ین المرئ��ي والمكت��وب لك��ن ع��ن تج��اور ال��نص للص��ورة كم��ا ن��راه ف��ي 

یقات المكتوبة الموض�وعة اإلعالنات خاصة و ملصقات السینما والصورة التلفزیونیة وعن التعل

 )3.(أسفل أو جوار الصور في الصحافة والكتب وغیر ذلك

في أوروبا،رافق الصورة منذ عصر النھضة وحت�ى الی�وم،نص مع�ین ك�ان یعاض�دھا أو 

یقف بالضد والتعارض معھا أو یقیم معھا عالقة من طبیعة شعریة أو ط�ابع طرف�وي، أو ش�يء 
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ات العربی��ة، نس��تعیر ذا وذاك الی��وم كم��ا نس��تعیر ك��ل م��ن ذا و ذاك وغی��ره، نح��ن ف��ي البص��ری

 )1.(للعالقة المباشرة بین النص والصورة تاریخ أروبي طویل .شيء

لقد تعقدت الیوم ھذه العالقة بین النص والص�ورة، ول�م یع�د ال�نص مح�ض ش�رح مباش�ر 

مح�ض لجمھور یشكل الوعي العقائدي واإلقتصادي والفلسفي جوھر فكره، كما لم تعد الصورة 

 .أداة شارحة أو من أدوات التوضیح المدرسي

من زاویة أخرى،یلع�ب ال�نص المص�احب للص�ورة دورا یس�میھ روالن ب�ارت باإلرس�اء 

إذا دعم معن�ى واح�دا لھ�ا، أي عن�دما یف�رض معن�ى یت�یم واح�د نفس�ھ للق�راءة ب�ین مجموع�ة م�ن 

خاص�ة عن�دما یق�ول الك�الم لكن النص یمكن أن یغیر جملة وتفصیال التأوی�ل، . الدالالت الممكنة

المث�ال األوض�ح . إن معنى الصورة عرضة للتحول الجذري بسبب الشرح. ما ال تقولھ الصورة

ھو عندما أدرج تعلیقا مغایرا جانب البورتریھ نفسھ لشخص م�ن األش�خاص ن ول�یكن بورتری�ھ 

ي س��أقرأ الص��ورة إذا م��ا قل��ت ب��أن النش��وة الرومانس��یة تق��ود إل��ى أح��الم یقظ��ة ف��إنن. الفت��اة التالی��ة

أم�ا إذا علق�ت علیھ�ا بم�ا معن�اه أن االنفص�ام ف�ي الشخص�یة ل�ھ أع�راض  ، ضمن منطلق النش�وة

 )2.(معروفة فإنني سأدفع لقراءة مختلفة للصورة ذاتھا 

أما صورة الطائرة الت�ي ھ�ي ف�ي طریقھ�ا لإلق�الع ف�یمكن أن یتغی�ر معناھ�ا بالكام�ل تبع�ا 

 ، و أنن��ا قلن��ا أن وزی��رة الخارجی��ة ق��د س��افرت إل��ى ب��اریسللتعلی��ق أو الش��رح المص��احب لھ��ا، فل��

أما إذا وضعنا جوار الصورة عینھا تعلیقا یق�ول إن التل�وث . فسنكون أمام قراءة واحدة للصورة

البیئي یھددنا یومی�ا، ف�إن الق�ارئ والمش�اھد س�وف یق�یم عالق�ة أخ�رى م�ع الص�ورة مفترض�ا أن 

س�ماء الك�رة األرض�یة، و ھ�و معن�ى واس�ع ول�یس  تلوثا یق�ع بس�بب حرك�ة الطی�ران الیومی�ة ف�ي

 )3.(بمعنى وحید ویتیم

إن الخط��اب اإلش��ھاري نس��ق لس��اني دال عل��ى ق��یم متع��ددة تن��دغم وظیفی��ا ف��ي تش��كیلھ، إذ 

یحیل على القیمة النفسیة واالجتماعیة والتداولیة والثقافی�ة، مم�ا یجع�ل المحل�ل مطالب�ا باس�تدعاء 
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خصص���ات مختلف���ة قص���د استكش���اف إس���تراتیجیة بنائ���ھ جمل���ة م���ن الخب���رات والمع���ارف م���ن ت

وأغراض��ھ ف��ي التواص��ل اللس��اني، وی��ذھب بش��یر إبری��ر إل��ى أن دراس��ة اإلش��ھار ال یمك��ن أن 

یؤطرھا التحلیل اللساني الصرف بسبب ما یطفو على س�طحھ م�ن خطاب�ات دال�ة، وبالت�الي ف�إن 

ئیة الت��ي تفی��د ف��ي المس��توى أنس��ب مقارب��ة لتحلی��ل بن��اه وتحدی��د أغراض��ھ ھ��ي المقارب��ة الس��یمیا

 )1.(التحلیلي من المداخل اللسانیة والنفسیة واالجتماعیة والثقافیة

فك��ل م��ا أردن��ا قول��ھ ھ��و أن الخط��اب اإلش��ھاري ن��ص ھج��ین ف��ي ج��وھره، یلج��أ إل��ى 

ل�ذلك . مستویات عدة فیستعملھا إلى جانب مؤثرات أخرى مرتبطة بوسائط أخ�رى ف�ي آن واح�د

لخط�اب اإلش�ھاري وت�داخلھا حت�ى یع�ي المتلق�ي األبع�اد الت�ي یتعام�ل وجب التعریف بمكون�ات ا

ھ��ذا الت��داخل ب��ین رواف��د الخط��اب اإلش��ھاري یض��ح أح��د رك��ائز .معھ��ا ف��ي مث��ل ھ��ذا الخط��اب

السیمیاء األرسطیة التي یعتمدھا اللساني فردینان دي سوسیر والفیلسوف شارل سندرس بی�رس 

ف�ي عملی�ة اإلش�ھار مفص�وال ع�ن س�یاقھ كك�ل وال  فال س�بیل إل�ى اعتب�ار الخط�اب. في المیزان 

 .سبیل إلى تخصیص نواة داللیة للفظ خارج استعمالھ والزعم بأنھ یكسب سیاقیا مدلوالت ثانویة

إذا كان األمر یتعلق فقط بالنص اإلشھاري ول�یس بالخط�اب اإلش�ھاري كك�ل من�دمج فی�ھ 

اإلشھاري عندما ال تعدو أن تكون من ألن بالغة النص . البعد األیقوني فإن اإلجابة تكون ب ال

بالغة ال�نص األدب�ي أو ال�نص  الت�داولي والعلم�ي و أن تأخ�ذ إم�ا م�ن األدب بك�ل أبع�اده ببدیع�ھ 

وبیانھ ومعانیھ و إما من التداولی�ة باعتب�ار المخ�زون الثق�افي المش�ترك باس�تدعاء أمثال�ھ وحكم�ھ 

رص�یده المنطق�ي العقالن�ي م�ن مواض�ع  وعباراتھ وأقوالھ المش�ھورة،و إم�ا م�ن العل�م باس�تغالل

م��ع األخ��ذ بع��ین اإلعتب��ار أن ال��نص اإلش��ھاري یمك��ن أن یخل��ط ب��ین ك��ل ھ��ذه .وآلی��ات حجاجی��ة

و أم��ا إذا تعل��ق األم��ر بالخط��اب . المس��تویات مم��ا ی��دفع بعض��ھم إل��ى اعتب��اره جنس��ا أدبی��ا خاص��ا

 .اإلشھاري بكل أبعاده فإن الجواب سیكون حتما ب نعم 

 :تحریر الرسالة اإلشھاریةأسالیب  -5.3

یعتبر التكوین الفن�ي لإلش�ھار أح�د العوام�ل األساس�یة ف�ي تحقی�ق نجاح�ھ وفعالیت�ھ، حی�ث 

یتض��من المجھ��ودات الخاص��ة بتنس��یق محتویات��ھ المختلف��ة، حت��ى یص��یر إش��ھارا ملفت��ا للنظ��ر، 
                                                            

 .21ص الجزائر، ،1العدد العربي، اللغة في اللسانیات مجلة اإلشهاري، للخطاب السیمیائي التحلیل إبریر، بشیر  1
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یم النھ�ائي أو وقبل أن یأخذ اإلشھار شكلھ النھائي، وقبل أن تبدأ عملی�ة التص�م. ومثیرا للرغبات

الص���یاغة اإلنش���ائیة یم���ر اإلش���ھار بعملی���ة التحری���ر أو إع���داد الرس���الة اإلش���ھاریة ومكوناتھ���ا، 

وبالت��الي ف��إن كتاب��ة الرس��الة اإلش��ھاریة م��ن الخط��وات أو المراح��ل الھام��ة الت��ي یم��ر بھ��ا إع��داد 

ولھ�ا مض�مون أما فیما یخص العنوان الرئیسي فھو یمثل الفكرة الرئیسیة التي ی�دور ح. اإلشھار

اإلشھار وعادة ما یحمل الوعود بالمنافع والمزایا التنافسیة، أما العناوین الفرعیة فعادة ما تكون 

في مضمون أو نصر الرسالة أو القص�ة وعل�ى ض�وء م�ا س�بق ینبغ�ي عل�ى مح�رر اإلش�ھار أن 

 )1: (یقوم باختیار األسالیب اإلشھاریة التي سوف نذكرھا

 :العنوان 1ـ 5ـ 3

العنوان من أھ�م أج�زاء اإلش�ھار، حی�ث یعتم�د م�دى اس�تعداد المس�تھلك لرؤی�ة أو یعتبر "

. ق�راءة اإلش�ھار واالنتب�اه إلی��ھ عل�ى جاذبی�ة العن�وان وقدرت��ھ عل�ى اس�تمالة الجمھ�ور المس��تھدف

وبالرغم من ذلك فإن بعض اإلعالنات قد تحت�وي عل�ى عن�وان مع�ین، وق�د ظھ�رت ھ�ذه الفك�رة 

ات في شكلھا ورغبة في بعض المش�ھرین ف�ي تق�دیم أش�كال غریب�ة م�ن كنتیجة لروتینیة اإلعالن

اإلعالنات حتى یثیروا انتباه المستھلكین المرتقبین  المترقبین إلى اإلعالن، وتعكس ھذه النقط�ة 

وم��ع ذل��ك ف��إن معظ��م اإلعالن��ات تحت��وي ف��ي تحریرھ��ا عل��ى . الناحی��ة االبتكاری��ة ف��ي اإلع��الن

 )2." (عناوین في اإلشھار حسب المحتوى أو الشكلعنوان لإلشھار، ویمكن تصنیف ال

 : محتوى العناوین -3-5-2

ویصمم ذل�ك اإلش�ھار لتحدی�د الس�لعة أو الش�ركة الت�ي تق�دم ھ�ذه : "العنوان المحدد للھویة

 )3" (كاتر بییر"أو " مكرونة إیطالیانو: "السلعة، فقد یتم ذكر العنوان كاآلتي

ة االنتب�اه س�واء للس�لعة أو إلس�م الش�ركة إال أن�ھ وبالرغم من أن ھذا الن�وع یحق�ق خاص�ی

 .یفترض معرفة المستھلك بنوع السلعة أو اسم الشركة وال یرید جمع معلومات إضافیة عنھا

 : العنوان الذي یوضح منفعة السلعة -3-5-3
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یركز ھذا النوع من العناوین على إبراز المنافع المترتبة على استخدامھ للسلعة وعل�ى " 

م�ع ك�ریم نیتروجین�ا ل�ن تواج�ھ "اإلش�ھار ال�ذي یوض�ح : ول معینة لمش�اكلھ، مث�ال ذل�كإیجاد حل

، فكم��ا یتض��ح م��ن األمثل��ة ...وھك��ذا ". اس��تمتع بنق��اء الص��وت م��ع فیلی��بس"أو " مش��اكل البش��رة

السابقة فإن ھ�ذا الن�وع م�ن العن�اوین ت�م تص�میمھ لإلیح�اء للمس�تھلك أن الس�لعة تقاب�ل احتیاج�ات 

عكس النوع الس�ابق ال�ذي یرك�ز عل�ى اھتمام�ات الب�ائع، نج�د ھ�ذا العن�وان یرك�ز معینة لدیھا، وی

 )1" (على اھتمامات المستھلك

 : العنوان اإلخباري - 3-5-4

ویركز ھذا النوع على مدخل األخبار القصصیة، فھو مدخل مباشر ولھ طبیعة إخباری�ة، 

ركز مثل ھذا الن�وع عل�ى أخب�ار وعادة ی. بحیث یقلل من اھتمام القارئ بقراءة تفاصیل اإلشھار

جدیدة بحیث تشوق المستھلك المرتقب وتدفع�ھ إل�ى التركی�ز عل�ى مش�اھدة أو ق�راءة اإلش�ھار أو 

یمكنك اآلن أن تحصل على لتر ونصف م�ن البیبس�ي بس�عر لت�ر "مثال ذلك . أھم المعلومات فیھ

ان أھ�م المعوم�ات الت�ي ویواجھ المشھر في ھذه الحالة مشكلة االختبار في تضمین العنو". واحد

 )2. (الخ...." سیحتویھا سواء عن السلعة ذاتھا، غالفھا، سعرھا، استخداماتھا، 

 : العنوان االنتقائي -3-5-5

إن مفھوم قطاعیة السوق یشیر إل�ى أن اإلش�ھار یج�ب أن یوج�ھ إل�ى جمھ�ور مس�تھدف "

اختب��اره فئ��ة معین��ة م��ن وم��ن ث��م یمك��ن اس��تخدام العن��وان االنتق��ائي ف��ي . ول��یس إل��ى ك��ل األف��راد

أو .... " إل��ى ھ��واة التص��ویر اس��تعمل"مث��ال ذل��ك . المس��تھلكین وتوجی��ھ الرس��الة اإلش��ھاریة لھ��م

وھ��و إش��ھار موج��ھ لك��ل " للس��یدات الرش��یقات ف��ي جمی��ع األعم��ار، إلی��ك عط��ر نین��ا ریتش��ي"

 )3". (األعضاء في مجموعة أو قطاع معین

 :أشكال العناوین -4

  :ميالعنوان االستفھا 4-1

                                                            
 .217ص مصر، اإلسكندریة، ،2000 الجامعیة، الدار اإلعالن، الصحن، فرید محمد 1
 217 ص نفسه، المرجع  2
 .218ص نفسه، المرجع  3



 دراسة في النسق اللغوي    سلیع المرأة في الخطاب اإلشھاريت الفصل األول
 

- 38 - 

ویصمم العنوان االستفھامي لجذب انتباه المستھلك المستھدف وتشجیعھ على قراءة "

وال یجب أن . اإلشھار، ومن ثم فیجب أن تكون ھناك إجابة عن السؤال المطروح في العنوان

یكون السؤال مقتصرا على اھتمامات مجموعة محدودة، وتظھر اإلجابة على السؤال إما في 

ھل "مثال ذلك بدایة اإلشھار التلفزیوني بـ . في محتویات الرسالة نفسھا العنوان الفرعي أو

استعملي شامبو سلفكرین "ثم بعد ذلك ... ترغبین أن یكون شعرك أكثر نعومة وانسیابیة 

 ).1" (المدعم باألعشاب الطبیعیة

 :العنوان اآلمر 4-2

الجمھور المستھدف  في ھذا النوع من العناوین، یقوم المشھر بتوجیھ المعلومات إلى"

ادفع نصف المبلغ والباقي على " ، "احم أسرتك بالتأمین على الحیاة"مثال ذلك . بصیغة األمر

 )2. (، وھكذا"سنة ونصف

  :العنوان الفضولي4-3

ویصمم ھذا العنوان بھدف إثارة فضول المستھلك المترقب ودفعھ إلى محاولة معرفة "

على استخدام كلمة واحدة أو جملة غیر كاملة مما یدفع  فھو یعتمد. اإلجابة أو الشرح المطلوب

 )3" (المستھلك إلى محاولة معرفة ما ذا یرید المعلن أن یقول في نھایة رسالتھ

 : األسالیب اللغویة في اإلشھار -5

 : یعتمد اإلشھار على أسالیب متنوعة تتالءم مع خصوصیة كل وصلة كما یلي

 : األسلوب المنطقي 5-1

الدلیل والبرھان والمنطق وأحیانا الحساب وتبیان الفوائد الفنیة واالقتصادیة  ویعتمد على

 .للسلعة ومقارنتھا بالقیمة المادیة لھا

 : األسلوب الوجداني أو العاطفي 5-2
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یركز ھذا األسلوب على إرضاء الجانب العاطفي في المستھلك على حساب الجانب 

داني أسلوبان فرعیان ھما األسلوب القصصي العقلي أو المنطقي ویتفرع عن األسلوب الوج

 واألسلوب الوصفي 

 

 :أسلوب الحجج والمبررات 5-3

وھ���و األس���لوب ال���ذي یجم���ع ب���ین الص���یغة العاطفی���ة والص���یغة المنطقی���ة فم���ع اس���تخدام 

األسلوب العاطفي تستخدم بعض الحجج والمبررات إلرض�اء الجان�ب العقل�ي أو المنطق�ي ال�ذي 

 .وافع الشراءیكون موجودا كجزء من د



 

 

 

 

 

 القسم التطبیقي
دراسة النسق اللغوي في 

  الصورة الثابتة



 الثابتة الصورة في اللغوي النسق دراسة      التطبیقي القسم

- 40 - 

 

 : تحلیل النسق اللغوي في الصورة األولى

Neutrogena  
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  ): الصور السیمیوـ تركیبیة(المستوى التركیبي  -6

بدایة، نحاول توجیھ عین القارئ لمعرفة تموض�وعات مختل�ف العناص�ر اللس�انیة ض�من 

تیجیة التوزی���ع كعالم���ات نوعی���ة، وھ���ذا س���یمنحھ جمل���ة م���ن االنطباع���ات ح���ول وص���ف إس���ترا

أي نتن��اول ال��نص ف��ي تركیب��ھ "العالق��ات التأویلی��ة الت��ي تس��اھم ف��ي دف��ع العملی��ة الس��یمیوطجیقیة 

 ).1" (الفضائي كمتوالیة من األدلة المنتظمة في الزمان وفي الفضاء

ءت مدرج�ة م�ن األعل�ى إل�ى األس�فل وكما نالحظ في الصورة ف�إن العب�ارات اللغوی�ة ج�ا

 حسب األھمیة وخطة البناء الفني والجمالي للمصطلح اإلشھاري، كما ھو مبین في الشكل     

" إستراتیجیة توزیع العالمات اللسانیة في الصورة اإلشھاریة الخاصة بمنتوج  6-1
Neutrogena :" 

حبة للمنظوم��ة األیقونی��ة م��ن خ��الل ھ��ذه اإلس��تراتیجیة، تتح��دد األنس��اق اللغوی��ة المص��ا"

بش���كل ب���ارز ومكت���وب كنس���ق م���ن العناص���ر اللس���انیة المتمظھ���رة خطی���ا، إذ یمك���ن اعتبارھ���ا 

لھ��ذه ) 2" (موض��وعا س��یمیوطیقیا ألنھ��ا نس��ق دالل��ي یمك��ن تحدی��ده وض��بطھ وتمثی��ل عالقات��ھ

ب االعتب��ارات التقنی��ة والفنی��ة أمك��ن اقت��راح مب��ادئ تن��اول س��یمیوطیقي للكتاب��ة اإلش��ھاریة حس��

األوضاع األكثر قدرة على تفسیر العتبات اللغویة الكامنة الت�ي تتق�اطع ف�ي دالالتھ�ا المكثف�ة م�ع 

ومن ھذا المنطق نحاول مناقشة ھذه البنیات اللغوی�ة المنفص�لة الت�ي تتواج�د . العالمات األیقونیة

تھ�ا في ھ�ذا الملص�ق اإلش�ھاري بقواع�د إجرائی�ة س�یمیوطیقیة تكش�ف ع�ن ھوی�ة العالم�ة وتركیب

 :عبر مؤولھا فنالحظ

  : signature  التوقیع 6-1-1

المعروف عن التوقیع أنھ یقوم بتعیین واختزال النص الشارح والتعقید الھندس�ي للعالم�ة 

التج��اري بالعالم��ة التجاری��ة، وأس��اس اإلع��الن ووظیفت��ھ قف��ل الرس��الة س��واء كان��ت لغوی��ة أو 

ذاتیت�ھ، وق�د اخت�ارت ھ�ذه الوكال�ة التجاری�ة ھندسیة كما تسمح أیضا باستظھار المنتوج وتحقی�ق 

                                                            
 .256ص سابق، مرجع والخطاب، الشكل الماكري، محمد  1
 . 88ص المرجع، نفس  2



 الثابتة الصورة في اللغوي النسق دراسة      التطبیقي القسم

- 42 - 

توقیعھا البارز على الصورة كواجھة إعالمیة ثري بدالالتھ وأبعاده رغم أنھ كلمة واح�دة فری�دة 

: وقد جاء التوقی�ع عل�ى ھ�ذا الش�كل. في شكلھا الفني وصیغتھا الفكریة المكتظة بوثائقھا المتخیلة

Neutrogena  

ف��ي ھ��ذه الص��ورة عل��ى ال��رغم م��ن داللت��ھ ) التوقی��ع( مب��دئیا، یظ��ل العن��وان اإلش��ھاري

المعجمیة الھزیل�ة ف�ي اللحظ�ة االستكش�افیة األول�ى خاض�عا الحتم�االت داللی�ة مختلف�ة، وھ�ي ال 

تتضح إال من خ�الل الق�راءة التأویلی�ة االس�تنباطیة، ل�ذا ال ب�د م�ن منھجی�ة تكف�ل رص�د تموجات�ھ 

 . داخل الصورة

"  Neutrogena "التوقی��ع عب��ر الوح��دة الخطی��ة فعل��ى مس��توى البنی��ة الخطی��ة ت��م 

بواسطة الحجم والسمك والموق�ع  والل�ون، ف�إلى جان�ب الحج�م الكبی�ر للوح�دة الخطی�ة الم�ذكورة 

، یساعد موقعھا ف�ي )الصور الخلفیة(المتكونة من عشرة حروف والمھیئة باالخضرار الطبیعي 

عرض اإلط�ار ف�ي موق�ع الوس�ط  على إبرازھا بحیث تمد على) وسط الملصق(الفضاء النصي 

)  Bembo(والخ��ط ال��ذي كت��ب ب��ھ ھ��و م��ن ن��وع . من��ھ، فھ��و ی��وحي ب��القوة والس��یادة والص��البة

المعروف�ة بكیاناتھ�ا المنس�جمة والت�ي تنتم�ي أساس�ا إل�ى )  les graldes(الذي ھو من فص�یلة 

زخرفی��ة تخت��زن الفن��ون الرمانی��ة، حی��ث تب��دو حروف��ھ أنیق��ة وأش��د مقروئی��ة، فبنیت��ھ الھندس��یة وال

إن الخ�ط أنث�ى عاش�قة تس�تقبل : " حمولة تحمل ذاكرة ال�نص ال�ذي یكت�ب ب�ھ، ف�ابن عرب�ي یق�ول

وفعال فإن الخط ال�ذي كت�ب ب�ھ التوقی�ع ) 1..." (بكل لذة العاشقین ما ینضج بھ النص في روحھا

یھیئ القارئ المس�تقبل ف�ي س�یاق ال�وعي لعق�د عالق�ة وطی�دة م�ع ش�كل ال ش�عوري ذات الس�طح 

 . اإلغوائي

كم��ا نج��د أیض��ا  انزیاح��ا خطی��ا ف��ي ص��یغة الش��عار ال��ذي تترك��ب م��ن مقطع��ین، مقط��ع 

"Neutre"   ف�نالحظ حض�ور التع�ویض ف�ي )ال ح�امض وال قاع�دي(الذي یدل عل�ى التع�ادل ،

والت��ي ت��وحي " Ro"باس��تبدالھا إل��ى "  Neutro"ف��ي نھای��ة الكلم��ة  " Re"الوح��دة الص��وتیة 

كم��ا یس��وقنا العن��وان . الس��یمیوطیقیة" بی��رس"الم��ة ف��ي فلس��فة بتص��ور ذھن��ي حس��ب بن��اء الع

إل�ى تل�ك األس�طورة الت�ي مفادھ�ا أن " بی�رس"حسب الم�ؤول ال�دینامي عن�د ) التوقیع(اإلشھاري 
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ثري یغوي فتاة جمیلة لكنھا فقیرة  ویظفر بحبھا، وتحم�ل من�ھ ابنیھ�ا لكن�ھ " ھیدلج"نبیل اسباني 

األی��ام أن��ھ عائ��د إل��ى اس��بانیا لل��زواج م��ن ام��رأة غنی��ة  ی��رفض ال��زواج منھ��ا ویعل��ن ف��ي ی��وم م��ن

اختارتھا لھ عائلتھ، وأنھ سوف یأخذ ولدیھ معھ، فجزعت الم�رأة الص�غیرة وط�ار ص�وابھا مث�ل 

كل النساء المخبوالت الصارخات المحزونات حزنا عظیم�ا عل�ى م�ر الزم�ان، خدش�ت وجھھ�ا، 

یھا الص�غیرین وج�رت بھم�ا إل�ى النھ�ر اندفعت في ھیاجھ�ا تمزقھ�ا، تم�زق نفس�ھا، انتزع�ت ول�د

وھن��اك ألق��ت بھم��ا ف��ي مج��رى النھ��ر، غ��رق الطف��الن وتھ��اوت الم��رأة حزین��ة عل��ى ض��فة النھ��ر 

. إل�ى الس�ماء" الیاروینا"وعاد النبیل إلى اسبانیا وتزوج من امرأة غنیة وصعدت روح . وماتت

لك�ن ذل�ك لك�ن یك�ون حت�ى  أخبرھا حارس البوابة أنھ یمكنھا دخول الجنة ألنھا كاب�دت وتألم�ت،

وھذه الحمولة الداللیة في التوقیع تضاھي في رمزیتھا تلك ) 1. (تسترد روحي طفلیھا من النھر

 .األسطورة الحزینة

ل�ھ ت�داعیات عل�ى شخص�یة ) التوقی�ع(ھذا التوجھ األسطوري في بناء العنوان اإلشھاري 

توج، یحرك من جھة أخرى م�ؤول المرأة في الصورة حیث نسج حالة القوة والعنفوان على المن

وھك�ذا تك�ون مش�اركة الم�رأة . الذي یحیل على موضوع األنوثة المھترئ�ة) قدم المرأة(الضحیة 

ف��ي لعب��ة اس��طوریة تك��ون الحقیق��ة فیھ��ا ناتج��ا مس��قطا م��ن العالق��ة التفاعلی��ة ب��ین جس��د الم��رأة 

 العارضة ولحم المرأة اللطیف المترسبة في الذاكرة

 : لسیمیوطیقي بین العنوان اإلشھاري وعملھالتفاعل ا -6-1-2 

ف��ي اعتقادن��ا یش��بھ إل��ى ح��د م��ا عالم��ات العم��ل ) العالم��ة التجاری��ة(ف��التوقیع اإلش��ھاري 

ھ��و مرس��لة ) توقی��ع(فك��ل عن��وان إش��ھاري " لھ��ا وض��عیتھا المس��تقلة والقائم��ة ب��ذاتھا"األدب��ي 

"message "ریة محمول�ة عل�ى إل�ى مرس�ل إلی�ھ، وھ�ذه المرس�لة اإلش�ھا  صادرة م�ن مرس�ل

مرسلة مكتملة ومستقلة فتمث�ل " العنوان اإلشھاري وعملھ"أخرى ھي العمل اإلشھاري فكل من 

التفاع��ل الس��یمیوطیقي ل��یس ب��ین المرس��لتین فحس��ب وإنم��ا ب��ین ك��ل م��ن المرس��ل والمرس��ل إلی��ھ 

م��ن جھ��ة المرس��ل ھ��و ن��اتج تفاع��ل عالم��اتي ب��ین المرس��ل والعم��ل، أم��ا " العن��وان"بمعن��ى أن 

                                                            
 .227 ص المرجع، نفس  1
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مستقبل فإن یدخل إلى العمل من بوابة العنوان متأوال لھ موظفا خلفیت�ھ المعرفی�ة ف�ي اس�تنطاق ال

 )1" (دوالھ الفقیرة عددا وقواعد تركیب وسیاق

                                                            
 .19ص ،1997 مصر، أدبیة، دراسات األدبي، العمل وسیمیوطیقا العنوان الجزار، فكري محمد  1
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 : التعلیق -6-2

التعلیق عبارة عن جملة تتموضع في أعلى الملصق وظیفتھا جذب انتباه المتلقي، وال ب�د 

صلب التعلیق وقد استمل التعلیق ف�ي ھ�ذه الص�ورة عل�ى م�ا  أن یتجلى اسم العالمة التجاریة في

 : یلي

• Pieds secs ? 

• Pieds abimés ?  

• Avec Neutrogena. Vos pieds sont entre de bonne mains. 
 

یقدم لنا التعلیق جملة من المعطیات الوصفیة بصیغة استفھامیة متعلقة أساسا بقدم الم�رأة 

ص��فھا بالجف��اف والتل��ف إلث��ارة فض��ول المس��تھلك وحیرت��ھ حی��ث و ، )ق��دم جاف��ة؟ ق��دم مھترئ��ة؟(

م�ع نیتروجین�ا ق�دمك (واستفزاز مخیلتھ، ولیضع وصفتھ السحریة كجواب على ھ�ذه التس�اؤالت 

" Helvética"وقد تالف التعلیق من جمل قصیرة وموجزة قدمت للمتلق�ي بخ�ط ). في أیاد آمنة

روف��ھ وانس��یابھا ل��ذا تعم��د علی��ھ وھ��و ھن��ا خ��ط یمت��از بدق��ة ح" les linéales"م��ن فص��یلة 

مفھ�وم االتج�اه كمظھ�ر ھندس�ي "الصحافة بشكل دائم ومفرط لمقروئیتھ، وتبرز حركة األس�طر 

نكتشف في ھذه البنی�ة الخطی�ة أن ) 1" (في إدراك الفضاء إلى جانب الموضعة والكبر والمسافة

ریة ترص��د ف��ي ش��كلھا اتج��اه الكتاب��ة ف��ي التعلی��ق یب��دأ م��ن الیس��ار إل��ى ال��یمن ف��ي حرك��ة انكس��ا

األیقوني كمركب وھي عالقة تعززھا قرائن لغویة ت�وحي باالنھزالی�ة والحی�رة والت�وتر النفس�ي 

ھذا وقد استقطب توزیع البیاض والسواد أث�را . الذي تعاني منھ المرأة أثناء تشقق وتقرح قدمیھا

ة تتجس�د بص�ریا ف�ي فاعال الش�تغال الكتاب�ة ف�ي تنظ�یم الص�فحة واألس�طر وتق�دیم دالالت أیقونی�

طی��ف س��فینة نج��اة ھائم��ة ف��ي ع��رض المی��اه المض��طربة والت��ي ت��وحي كعالم��ة أولی��ة باالنتش��ال 

كم��ا نكتش��ف ف��ي مج��ال الت��ردد وھ��و تك��رار الفونیم��ات البس��یطة . االس��تعجالي لحال��ة الض��یاع

 Pieds: ض��من جم��ل التعلی��ق المتتابع��ة) بالفرنس��یة(والمتع��ددة، مث��اال یق��ع ف��ي أول الكلم��ات 

secs ? Pieds abimés ? avec Neutrogena vos pieds ?  وھ�ذا التك�رار

س�لبیة تتمث�ل :  یجعل من الدالللة تتنامى بین مج�الین دالل�ین) Pieds(المتتابع للوحدة الصوتیة 
                                                            

 ..225 ص سابق، مرجع والخطاب، الشكل الماكري، محمد 1
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أساسا في الجفاف والتشققات الجلدیة وآخر إیجابي وتتمثل في صیانة المنتوج لخالیا الجلد وبین 

سرعة الضرر مع سرعة العالج لتصبح في النھای�ة : لقي لیصطدم المحورانالمجالین ینتقل المت

 ..داللة الجمال أكثر وأوقع في اآلخر

ی�ؤدي الوظیف�ة نفس�ھا ) ؟(والنبر الذي ن�راه ف�ي ن�ص التعلی�ق بواس�طة عالم�ة االس�تفھام 

ت�اج ، وھذا النبر یكون س�ببا ف�ي تض�ییق الدالل�ة وتف�ادي إن)’Est-ce qu(ُالذي یؤدھا المركب 

وتحض��ر ف��ي التعلی��ق أیض��ا الكنای��ة الت��ي تجم��ع ف��ي تأویلھ��ا لھ��ا ع��ددا م��ن . المعن��ى النق��یض

الكل ـ (التعویضات القائمة على المجاورة التي تعرف األسلوبیة المعیاریة باسم المجاز المرسل 

 )1. (وتعویض االسم الشخصي باسم الجنس والعكس) الجنس، المفرد ـ الجمع -الجزء، النوع

 : النص الشارح - 6-3

جاء النص الشارح محصورا بین التوقیع والتعلیق مستندا إلى الجھة الیمنى من الص�ورة 

الت�ي تمت�از   "Arial narrow"اإلشھاریة، كتب بخط من الحجم الصغیر معتمدا على حروف 

یجعل��ھ أكث��ر اقناع��ا "بالتحامھ��ا ودق��ة س��یولتھا، ف��النص الش��ارح ھ��و عب��ارة ع��ن ش��رح للتعلی��ق، 

تماد على االثبات بنتائج الدراسات العلمیة، دوره یمكن أوال ف�ي ش�رح االحج�ة الكامن�ة ف�ي باالع

التعلی��ق لجعلھ��ا تتس��م بالذریع��ة االقناعی��ة الت��ي تح��ث المس��تھلك عل��ى التص��رف الس��ریع وش��راء 

الس��لعة یوض��ح ل��ھ كیفی��ة الحص��ول علیھ��ا وأم��اكن توافرھ��ا، كم��ا تس��اھم ف��ي تكثی��ف الق��رائن 

 : قد تجسد النص في الصورة اإلشھاریة كالتاليو) 2." (الثانویة

Spécialiste de bain de mains.Neutrogena propose les crèmes 
pieds très secs et abimés pour soulager et préparer les pieds des 

adultes ,résults entier en une minute:Recommandée pour lees 
soins des pieds des diabétique.C’est un tube de 50 mg ;format 

économique 100 ml. 

الذي یت�ألف م�ن ث�الث " نیتروجینا"ما نالحظھ في ھذا النص الشارح للتعلیق في صورة 

جم��ل اس��میة خبری��ة، أن��ھ ی��راھن عل��ى ج��وھر االختص��اص الطب��ي ال��ذي یس��تند عل��ى المب��ادئ 

                                                            
 .88ص نفسه، المرجع  1
 .79ص نفسه، المرجع  2
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لدقیقة تمكنھ من تشخیص المرض العلمیة، فالمختص كما ھو معروف یتمیز بنوع من المعرفة ا

وأعراضھ بس�ھولة الطالع�ھ المكث�ف عل�ى طبیع�ة الم�ادة ون�وع اإلص�ابات وأش�كال الفیروس�ات 

الت��ي تھ��ددھا، أم��ا الجمل��ة الثانی��ة فتح��اول  أن تثب��ت للجمھ��ور المس��تھلك نجاع��ة المنت��وج اتج��اه 

م مرض�ى الس�كري وأن�ھ تشققات الجلد وأعطابھ، فھي تطالب باقتنائھ لما لھ م�ن فوائ�د عل�ى أق�دا

منتوج اقتصادي متوفر في جمیع األمكنة في شكل عبوات ذات س�عات مح�ددة الكمی�ات یس�تحق 

أم���ا الثالث���ة فترك���ز عل���ى المنت���وج . االھتم���ام واإلقب���ال علی���ھ كون���ھ مع���الج ذا فعالی���ة قص���وى

 .وخصائصھ االقتصادیة والمادیة

ی��ة المرغ��وب فیھ��ا الت��ي تم��نح وھ��ذا التت��ابع األس��لوبي یفس��ر ش��كل الی��د الحاض��نة والحما

المناعة المستمرة لألنسجة الجلدی�ة عن�د الم�رأة، ویض�م ال�نص الش�ارح ص�ورة ص�وتیة وأخ�رى 

وتنقس�م الص�ور . نغمیة وذلك حسب توزیع الفونیمات إلى وحدات تقطیعیة وفق تقطیعیة ونغمیة

دة واالنزی�اح الصوتیة بدورھا إلى رخص وتوازن�ات تبع�ا لمق�اییس االنزی�اح ال�ذي یخ�رق القاع�

 )1. (الذي یقویھا

 : Sloganالشعار  -6-4

ھي صیغة مقتضبة تلخ�ص أھ�م الحج�ج اإلش�ھاریة وتلف�ت االنتب�اه، س�ھلة التن�اول، ع�ادة 

. توجد بالقرب من التوقی�ع یمك�ن أن تثی�ر خصوص�یة م�ن خصوص�یات المنت�وج األكث�ر إیجابی�ة

لتجاریة  وظیفتھ�ا بق�اء واس�تمراریة كذلك ھي صیغة مشتركة السم الشركة المنتجة أو العالمة ا

إنھ�ا تس�جل الم�ذاع ف�ي مش�روع طوی�ل الم�دى . العالقات االتصالیة اإلشھاریة المتتالی�ة للمرس�ل

 :ویشتمل الشعار في ھذه الصورة على ما یلي) 2. (الخاص بالشركة

« T e s t e r  p a r  d e s  d e r m a t o l o g i s t e s » 

نج��از العلم��ي والتجری��ب المخ��تص م��ن خب��راء الجل��د وجمل��ة تض��منت الجمل��ة فع��ل اإل

ھ��ي ف��ي الحقیق��ة مس��ؤولیة عقدی��ة ب��ین المس��تھلك والوكال��ة " مج��رب م��ن ط��رف خب��راء الجل��د"

                                                            
 .70 ص، واألسلوبیة البالغة بلیت، هنریش 1

2  Abad.v et Compiègne.I.langages op.Cit.page 97 
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اإلشھاریة، كما یقول علماء الق�انون، ألن س�یادة الحق�ائق العلمی�ة تبق�ى دائم�ا مح�ل مس�اءلة  م�ن 

 . عاینة التي یبحث عنھاطرف الجمھور لو لم تصل إلى مرتبة الیقین والم

نالحظ خروج الكتابة عن تیمتھا الرئیسیة في سلسلة حروف الشعار بترك فراغات، مم�ا 

من جھ�ة ثانی�ة ج�اءت ح�روف الش�عار متباع�دة لت�وحي ب�الفترات الزمنی�ة . یحقق النقص النصي

النت�ائج  التي تم فیھا تطویر الشركة والمراحل العلمی�ة المتبع�ة ف�ي اإلنج�از والت�درج ف�ي تحس�ین

وض��من مس��ألة الس��واد والبی��اض ت��م رص��د نس��ق حروف��ھ . العالجی��ة آلف��ات الجل��د المستعص��یة

وإیقاعھا وھیئتھا وتسلسلھا وھي مشكلة بطریقة تمكن من تعرف دالالتھ عب�ر الف�وارق الفاص�لة 

 . بین حروفھ التي تؤول إلى حقیقة المنجز العلمي

 :Pack-shot اللقطة الختامیة - 6-5

، ف�ي ھ�ذه الص�ورة كت�ب عل�ى وج�ھ )1" (في لقطة كبی�رة" تقدم المنتوج"ختامیة اللقطة ال

 : العبوة التي تقابل النص الشارح وھي مترسبة في قاع الحوض، العبارات التالیة

NEUTROGENA 

Crème pieds secs et abimés 

Résultats visibles en une semaines 

Soulage, nourrit, adoucit 

لمكتوب على غالف العب�وة لل�نص الش�ارح، أن�ھ یض�ع لمس�ات إیجابی�ة ما یضیفھ النص ا

أخرى لم�ادة الك�ریم المس�تعمل لترطی�ب جل�د الق�دم الج�اف والمخ�رب، وھ�ذه الخص�ائص تتعل�ق 

أساس��ا بالفاعلی��ة الفوری��ة المقی��دة بالعنص��ر الزمن��ي م��ن خ��الل ترقی��ع األنس��جة الجلدی��ة المتلف��ة 

ة طبقت�ھ الخارجی�ة المیت�ة وترطیبھ�ا وتغ�ذیتھا وتخفی�ف والممزقة وتجدی�د خالیاھ�ا بواس�طة تغذی�

آالمھا خاصة، إذا علمنا أن الجلد ل�یس ب�نفس الس�مك ف�ي جمی�ع أنح�اء الجس�م، فجل�د كع�ب الق�دم 

ففي مج�ال التش�ابھ وھ�و تع�ادل جزئ�ي بالزی�ادة ف�ي الط�رف . یتعرض إلى أكبر قدر من التمزق

 soulager, réparer, nourrit, adoucit: "الثاني من المكرر ویتحدد في المث�ال الت�الي
                                                            

1  Abad.v et Compiègne.I.langages op.Cit.page 75.  



 الثابتة الصورة في اللغوي النسق دراسة      التطبیقي القسم

- 49 - 

والمالحظة الثانیة تھم مقیاس المشابھة الذي یعبر أساس�ا ف�ي تك�وین تص�نیف اللع�ب بالكلم�ات " 

حیث نحصل على صور للتعادل المورفولوجي من خالل التماثل الصوتي في الكلمات الس�ابقة، 

لوج�دنا أن البیاض�ات الفارغ�ة تحق�ق  إال أننا إذا أمعنا النظر في درجة التباع�د ب�ین ھ�ذه العتب�ات

ص��ورة ال��نقص النص��ي فھ��ذا یوض��ح جی��دا تعم��د الوكال��ة اإلش��ھاریة تجس��ید االنقط��اع المنطق��ي 

 . والزمني كما یقتضیھ مبدأ الترتیب الكتابي

 ):الصور السیمیوـ داللیة(المستوى الداللي  -7

رص��دناھا كمجموع��ة  داللی��ا ھ��ذه العتب��ات اللغوی��ة بم��ا أنن��ا -اآلن نح��اول نن��اقش س��یمیو

، ب���ین مجم���وع مكوناتھ���ا )التفاع���ل الس���یمیوطیقي(عالم���ات نوعی���ة ونب���ین طبیع���ة العالق���ات 

ومواضیعھا، ألن القرائ عندما یتلق�ى ھ�ذا ال�نص اإلش�ھاري ال�ذي یتحت�وي عل�ى ع�دة مج�ازات 

 یثیر إما ھذه العالقة المرجعیة أو تلك من العالق�ات المحتمل�ة وھك�ذا یكش�ف ال�نص وج�ود"فإنھ 

فنظام اللغة أو البنیة النصیة یتألف في ھ�ذه الص�ورة م�ن مجموع�ة ) 1." (عدة طبقات من الواقع

من المفاھیم اإلشھاریة صیغت في شكل جم�ل وعب�ارات مكثف�ة اختص�رت معن�ى وم�دلول قیم�ة 

الخطاب اإلشھاري الذي انطوى على تقویم لغوي كت�ابي تناس�ب وفك�رة أھمی�ة ومنفع�ة المنت�وج 

 :المفاھیم حسب مصنفاتھا النحویة والداللیة على النحو التالي وجاءت ھذه) 2(

 : الصور المعجمیة والسیاقیة - 7-1

الصورة المعجمیة تتكون من داللة معجمیة حرفیة وكذلك من دالالت سیاقیة ومن ھن�ا، "

 )3" (فالصورة لھا وحدة داللیة ثابتة وتتخذ كذلك صیغا معجمیة وسیاقیة

 :فنالحظ ما یلي" المرض الجلدي"في النص اإلشھاري  فإذا أخذنا كلمة كبؤرة

 " مرض جلد قدم المرأة": الصورة المعجمیة

 العجز عن المشي ونقص القوة، الضعف، تشوھات وتشققات الجلد :النواة المعجمیة الثابتة

  :المسارات التصویریة السیاقیة
                                                            

 .104ص واألسلوبیة، البالغة بلیت، هنرش  1
 .210ص الجزائر، جامعة ،2005 اقتصادي، انفتاح ظل في الجزائري التلفزیون في اإلشهار خصوصیة یخلف، فایزة  2
 .112 ص والخطابات، النصوص في الداللة لتولید السیمیائیة أآللیات حمداوي، جمیل 3
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 ) الطابع الجسدي(قدم جافة ومھترئة  ) أ

 )الطابع العقلي(اضطرابھا النفسي  قدم مرضى السكري، وذلك بعد ) ب

 ) الطابع المعنوي(أقدام المرأة جافة جدا  ) ت

وم�ن ھن�ا تتك�ون الص�ورة المعجمی�ة م�ن دالل�ة قاموس�یة افتراض�یة ممكن�ة ودالل�ة اس��تعمالیة 

 .سیاقیة

 :الحقل المعجمي المستعمل -7-2

 :یتكون الحقل المعجمي في ھذا النص اإلشھاري من المفردات التالیة

Soulager )یخف����ف( ، nourrit  )یغ����ذي( ،adoucit  ،یرط����بRéparer )یص����لح( ،

soins )وكل ھذه المفردات تنتمي إلى الحقل الطبي والصحي) العنایة الطبیة . 

 : األدوار التیمیاتیكیة والمعجمیة -7-3

تقت��رن األدوار التیمیاتیكی��ة بالفاع��ل الخط��ابي والع��املي ارتباط��ا س��ببا ووظیفی��ا وق��د تك��ون تل��ك 

 .ألدوار ذات طبیعة اجتماعیة أو نفسیة أو سیكو اجتماعیة أو مھنیة أو ثقافیة أو أخالقیةا

و " الم���رض"یتب���ین التركی���ب الس���یمي للص���ورتین  :التركی���ب الس���یمي للص���ورتین مع���ا -7-4

عن طریق استخالص القیم الخالفی�ة وإب�راز المقوم�ات المش�تركة والمختلف�ة أو تحدی�د " الشفاء"

فی���ة والتمییزی���ة وم���ن جھ���ة یمك���ن تفری���ع الص���ورة المعجمی���ة إل���ى مجموع���ة الوظیف���ة االختال

الس��یمیمات أو الس��مات  الس��یاقیة أو الس��مات الفرعی��ة، وم��ن جھ��ة أخ��رى یمك��ن تحلی��ل المظھ��ر 

 .الخطابي إلى مجموعة من العناصر والسمات األساسیة

 ): الصور التداولیة(المستوى التداولي  -8

ت بعیدة ع�ن س�یاقھا، ف�ال ب�د م�ن دراس�ة المف�ردات والعب�ارات الت�ي ال قیمة للمفردات أو العبارا

یوجھھا المرسل داخل السیاق االجتماعي ومن خالل الظروف المحیط�ة ب�ھ، وم�ن خ�الل زم�ان 

ومكان التخاطب لكي تتضح مقاصد المتكلم والمعاني المطلوب إیصالھا للمخاطب والت�ي یرم�ي 

 .إلیھا المتكلم
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الدراسة التداولیة، وتھتم بنوعیة العالقة االجتماعیة التي تجمع  وكل ھذه األمور تھتم بھا

بین المتكلم والمخاطب والتي تب�ث عب�ر وس�ائل االتص�ال، فیس�تعمل الم�تكلم ع�دة ط�رق لالقن�اع 

 )1. (الخ.. والتأثیر واألمر

وف��ي ض��وء ھ��ذا التص��ور نح��اول التع��رف عل��ى الخص��ائص البؤری��ة حس��ب م��ا اقترح��ھ 

وم أساسا على فكرة أن وظیفة البؤرة تستند إلى المكون الحام�ل للمعلوم�ة الذي یق" سیمون دیك"

إذ نج��د أوال أن ال��نص اإلش��ھاري ف��ي ھ��ذه ) 2." (األكث��ر أھمی��ة أو األكث��ر ب��روزا ف��ي الجمل��ة

الص��ورة یص��ور لن��ا تل��ك الم��رأة الغربی��ة وكأنھ��ا حریص��ة ك��ل الح��رص عل��ى أن تك��ون ص��فاتھا 

لشخص�یتھا وبالت�الي ال تری�د أن تخفیھ�ا ب�ل العك�س ترك�ز  الجسمانیة جزءا م�ن الص�ورة الذاتی�ة

علیھا وتظھرھا وترغب نفسھا دائما في استعراض�ھا واإلعج�اب بھ�ا والمتمثل�ة ف�ي ط�راوة جل�د 

الید والقدم، ألنھا مسألة جمالیة تحتم على المرأة أن تكون أكثر جاذبیة في عملھا والمحیط ال�ذي 

 . تتواجد فیھ

ص�لي لھ�ذا ال�نص اإلش�ھاري وعالقت�ھ ب�المرأة ف�المھیمن فی�ھ ھ�ي فیما یخ�ص المق�ام التوا

الوظیف��ة اإلقناعی��ة أي قص��د المتح��دث إل��ى إح��داث تغیی��ر ف��ي الموق��ف الفك��ري أو الع��اطفي عن��د 

إال أنن�ا نك�ون اش�د اقتناع�ا لم�ا ن�درك أن ال�نص یش�یر إل�ى أن عملی�ة اإلص�الح الجل�دي . المتلقي

ا نظن عندما شاھدنا القدم بمعزل عن النص اللغ�وي، فھ�ي والترقیع وتغذیة الخالیا لیست كما كن

مجرد لعبة لغویة إذن الغرض منھا تشتیت االنتباه وترسیخ قیم جمالیة واقتصادیة تسعى إلع�ادة 

تشكیل وعي المتلقي في اختیاراتھ وحاجاتھ، ومن ھن�ا تتن�اقض تص�وراتھ ب�ین المش�ھد األیق�وني 

یة حول المرأة معتبرا إیاھا ذلك الكیان الھش المتھاف�ت والمشھد اللغوي، وتتأسس لدیھ فكرة سلب

لقد تغی�ر تأوی�ل الص�ورة ذاتھ�ا تمام�ا م�ن ال�نص األول إل�ى ال�نص الث�اني . والمتھالك والضعیف

وھي جملة تدفع إنسانا متوسط الوعي في الثقافات األوروبیة إل�ى الھیج�ان والنف�ور العتق�اده أن 

فة، ألن في ظ�ل اللغ�ة المص�احبة للص�ورة یض�یع الج�وھر ما یستھلك مجرد تقنین للحقائق المزی

إل�ى وض�ع تص�فھ " س�یمون دي بوف�وار"وتختفي معھ صفات الذات للتحول المرأة حسب تعدیل 

                                                            
 .83ص ،2006 الرافد مجلة خلدون، ابن عند اللساني للخطاب تداولي تصور نعمان، بوقرة  1
 .28ص المغرب، ،1985 ،1ط العربیة، اللغة في لتداولیةا الوظائف المتوكل، أحمد  2



 الثابتة الصورة في اللغوي النسق دراسة      التطبیقي القسم

- 52 - 

إن المرأة لیس لھا جوھر أو طبیعة أبدیة، بل تاریخ والمجتم�ع ال�ذي تع�یش فی�ھ یرس�م : "كالتالي

 )1(" لھا في كل حقبة التجویف من أجل قالب تتقید بھ

إن جس��د الم��رأة ال��ذي ظھ��ر ف��ي ھ��ذه الص��ورة اإلش��ھاریة حس��یا وجمالی��ا قوام��ھ العل��م 

والمعرف��ة الص��حیة یتح��ول إل��ى رم��ز للوب��اء والھشاش��ة، وھ��ذا الوص��ف المف��رط ف��ي بس��اطتھ 

. وسذاجتھ مازال یمثل في عقول الكثیرین الصورة التقلیدی�ة لألنث�ى أو م�ا ینبغ�ي أن تك�ون علی�ھ

یمات تتع��ارض م��ع م��ا ھ��و مطل��وب ف��ي الم��رأة لتحقی��ق النض��ج النفس��ي الغری��ب أن ھ��ذه الس��"و

وم�ع ھ�ذا ف�المرأة الت�ي . والعاطفي، فالنضج في أساس�ھ یعن�ي ال�تخلص م�ن الس�لبیة واالعتمادی�ة

تتمرد على ھذه الصفات التي تدعي أنثویة تبدوا في نظر المجتم�ع غی�ر عادی�ة متش�بھة بالرج�ل 

تماد على النفس والطم�وح إل�ى م�دلوالت تش�یر إل�ى ع�دم وتتحول السمات الصحیة فیھا من االع

الت��وازن النفس��ي، ولھ��ذا الس��بب انتش��رت األس��طورة الش��ائعة ب��أن الم��رأة الناجح��ة ام��رأة ناقص��ة 

ومم�ا ال ش�ك ) 2" (مفتقدة األنوثة، والنجاح ما ھو إال وسیلة دفاعیة لتغطیة ھذا الشعور بالنقص

ف الم�رأة م�ن النج�اح والت�ي تظ�ن أن�ھ ب�دوره س�وف فیھ أن ھذه األسطورة ھي ال�دافع وراء خ�و

یفق���دھا جاذبتھ���ا ك���امرأة وأنث���ى حقیقی���ة كم���ا یعرفھ���ا الجمی���ع، وبالت���الي تفق���د حقھ���ا ف���ي الح���ب 

 .واالرتباط

 

                                                            
 .05ص لبنان، بیروت، ،2003 ،3ط واللغة، المرأة الغذامي، محمد اهللا عبد  1
 .74ص العربي، مجلة من ،55 العدد الریح، مهب في المرأة السید، غندور  2
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 الفیلم المتحرك في اللغوي النسق تحلیل
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 تحلیل النسق اللغوي في الفیلم

"ISIS" 
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 :لمإستراتیجیة األنساق اللغویة في الفی -9

نمط��ا لغوی��ا أدائی��ا یفت��رض ) إی��زیس(اس��تقطب ھ��ذا الف��یلم اإلش��ھاري الجزائ��ري لمنت��وج 

بالضرورة وجود السمة الغنائیة والنغمیة في عرض النص على المتلقي الس�امع كط�رب یس�تفز 

رد فعلھ، خاصة إذا كان الصوت الرخ�ي ینبع�ث م�ن حن�اجر نس�ویة متف�اعال م�ع ب�اقي مكون�ات 

ولق��د ك��ان الش��عر ف��ي ك��ل الثقاف��ات اإلنس��انیة مرتبط��ا . لس��ل مسترس��لالخط��اب الش��عري ف��ي تس

باإلنش���اد واإلیق���اع، كم���ا ك���ان التلق���ي الس���ماعي واإلنج���از الش���فوي نمط���ین مكرس���ین لإلنت���اج 

ھك��ذا بق��ي الش��عر لفت��رات طویل��ة أداء لغوی��ا متمی��زا بإیقاعی��ة وموس��یقیة تمنحان��ھ . واالس��تھالك

لطبیعي أن یك�ون الوق�وف عن�د الخاص�یة االنس�جامیة ل�ألداء جمالیة إنشادیة ونفسا غنائیا، ومن ا

 . الشعري جزءا مما یمكن أن یقود إلیھ التلقي الشفوي وقبلھ عملیة العرض اإلنشادي

نتناول النص الشفوي وعتباتھ ف�ي تركیبھم�ا الفض�ائي كمتوالی�ة م�ن األدل�ة المنتظم�ة ف�ي 

منظ�ور عالم�ة مف�ردة ألن�ھ قاب�ل ألن الزمان والفضاء، حیث یعتبر ال�نص اإلش�ھاري م�ن ھ�ذا ال

 : یرصد في انغالقھ ووحدتھ كبنیة مستقلة بمجال عرض خاص، ومستدعي لشروط تلقي متمیزة

 ): النص كممثالت(التركیب العالمي للنص  -9-1

إن النص اإلشھاري في ھذا الفلم ورد طابع�ا إنش�ادیا غنائی�ا لمنظوم�ة ش�عریة یحم�ل ف�ي 

لي فھ�ي تح�دد بش�كل أو آخ�ر ص�یغة عرض�ھا وتلقیھ�ا، ھك�ذا ال تص�یر ثنایاه جذور غنائیة وبالتا

الخاص�یة اإلنش�ادیة قیم��ة جمالی�ة فحس��ب، ب�ل تتج��اوز ذل�ك لتفع��ل ف�ي مج��االت التأوی�ل والدالل��ة 

، وبالت��الي فإنن��ا سنش��تغل عل��ى ھ��ذه )1(متفاعل��ة ف��ي ذل��ك م��ع ب��اقي مكون��ات الخط��اب الش��عري 

صري، محاولین الكشف ع�ن األنس�اق كم�ا نراھ�ا، القصیدة من العرض الشفوي إلى العرض الب

حی��ث أن ثراءھ��ا اإلیح��ائي س��یظھر بص��ورة أفض��ل حینم��ا نجت��از الوح��دات القرائی��ة والعالم��ات 

 : النوعیة في ھذه القصیدة الغنائیة المصاحبة للفیلم التي تشمل

   حالنا  یزھى وعطره    دیارنا كل في إیزیس

 نقیة حوائجي تصبح و تزول البقعة بھ الحقیقة بقوتھ إیزیس
                                                            

 .125 ص سابق، مرجع والخطاب، الشكل الماكري، محمد  1
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 یجول لدار دار من   اللیمون عطر إیزیس

 یوم كل تشعل لماعن    دوم ما بقعة إیزیس

 )1(فرحتنا  تكمل ھكذا و   تبرق إیزیس نظیف یا

  :النوعیة العالمات  9-1-1
 

 س�بق ق�د و . للق�راءة الخ�طّ  عنص�ر یعرض�ھا ، النّص�ي الفض�اء ف�ي األول المعط�ى ھ�ي

 حت�ى أدبّیة معرفة و لغوّیة معرفة :معرفتین المتلقيّ  من یستلزم شعريّ  كالم المكتوب القول أن

 الموضوعاتي المستوى :مستویین األول المعطى ھذا لتناول حیث نقترح خطّیة قراءة في ُیدرك

 .االستعاري المستوى و

 : الموضوعاتي المستوى نسق -9-1-2
 تش�اكالت ف�ي لقراءت�ھ كم�دخل ال�نص معج�م یعرض�ھا الت�ي التیم�ات م�ن المس�توى ھ�ذا یمك�ن

 : محدداتھا حسب التالیة الموضوعات جرد یمكن ھذا اإلطار في و ، سیمیولوجیة

  المكان نسق موضوعة

 حالنا یزھي عطره و    دیارنا كل في إیزیس

 القوة نسق موضوعة

 نقیة حوائجي تصبح و تزول   البقعة بھ الحقیقیة بقوتھ إیزیس

  المكون نسق موضوعة

 یجول دار إلى دار من     اللیمون طرع إیزیس

  الفعالیة نسق موضوعة

 یوم كل تشعل لماعن     دوم ما بقعة إیزیس

  اإلشراق نسق موضوعة

 فرحتنا تكمل ھكذا و    تبرق إیزیس نظیف یا

 

 : ) إیزیس ( المحور العالمة -9-1-3

                                                            
 .تغییر دون وردت كما اإلشهاري للفیلم احبةمص األنشودة هذه  1
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 " م�ةلكل متك�رر حض�ور ، أع�اله المقدم�ة الموض�وعاتیة الوح�دات مجم�وع ف�ي نس�جل

 مجم�وع ف�ي تجلیاتھ�ا رص�د یمكن النص في محوریةّ  وبالّتالي عالمة اشتراك كعنصر "إیزیس

 طری�ق ع�ن للمعن�ى مول�دة محوری�ة عالم�ة " إی�زیس " كلم�ة تب�دو . الوح�دات الموض�وعاتیة

 مجموع�ة و كلم�ة م�ن معادل�ة إقام�ة من یمّكنان " التحویل اللذین و) Expansion(التمطیط  

 لتتف�رع ، الّتمط�یط منطل�ق المختلف�ة تجلیاتھ�ا في تعتبر النصّ  في یس كعالمة، وإیز)1(كلمات 

 . جماعیة عالمة بوصفھا ، التحویل إلیھا ینتھي العالمةالتي یعتبر كما ، أخرى عالمات عنھا

 ): التداولیة الصور ( التداولي الموضوعاتي المستوى -9-2

 ألن�ھ التواص�ل؛ ف�ي أو االس�تعمال ف�ي اللغ�ة دراس�ة:ھ�و للتداولی�ة تعری�ف أشمل كان إذا

 وال وح�ده، ب�المتكلم ی�رتبط وال وح�دھا، الكلم�ات ف�ي ش�یئا متأص�ال ل�یس المعن�ى أن إل�ى یش�یر

 م�ادي،(مح�دد  س�یاق ف�ي والس�امع ب�ین الم�تكلم اللغ�ة ت�داول ف�ي یتمث�ل وإنّم�ا وح�ده، الس�امع

 م�ا عل�ى تحلیلن�ا ؤس�سفإنن�ا سن) 2(  م�ا ك�الم ف�ي الكامن المعنى إلى وصوال) لغوي اجتماعي،

 ونوای�اه، وقص�ده المرس�ل  :ف�ي للّتداولی�ة المنّظ�رون بھ�ا یھ�تمّ  الت�ي العناص�ر في حصره یمكن

 ف�ي ت�رد الّت�ي العناص�ر تأوی�ل أج�ل وم�ن) 3(أفع�ال اللغ�ة  ث�مّ  والّس�یاق، والرس�الة، والمتلّق�ي،

 إنت�اج ومك�ان وزم�ان المس�تمع، ھو ومن ھو المتكلّم، من نعرف الضرورّي أن من ما، خطاب

 الح�دث ف�ي یش�ارك وم�ن الّثقافي وتكوینھ ومقاصده، وشخصیتھ المتكلم فمعتقدات) 4(الخطاب 

 المكانی�ة الظ�روف بینھا ومن الخارجیة المتخاطبین والوقائع بین والمعرفة المشتركة الخطابي،

 )5(التداولیة  علیھ تركز ما أھم ھي بین ألطراف االجتماعیة والعالقات والزمنّیة،

فھذه القصیدة عرضة لقراءتین مختلفتین، القراءة األول�ى ھ�ي ق�راءة حرفی�ة تخبرن�ا ع�ن 

شھرة إیزیس المنتوج وم�دى ق�وة تركیبت�ھ الكیمیائی�ة ف�ي تفكی�ك أعق�د البق�ع الت�ي تلط�خ األقمش�ة 

ومساھمتھ الفعالة في تنظیف األواني وتلمیعھا ونشر السعادة في كل البی�وت، ولك�ن س�رعان م�ا 

                                                            
 .280ص سابق، مرجع والخطاب، الشكل الماكري، محمد  1
 .297ص ،1991 ،1ط بیروت، الخطاب، انسجام إلى مدخل النص، لسانیات محمد، خطابي  2
 .83ص سابق، مرجع خلدون، ابن عند اللساني للخطاب التداولي التصور نعمان، بوقرة  3
 .84ص سه،نف المرجع  4
 .99ص ،1992 الكویت، النص، وعلم الخطاب بالغة صالح، فضل  5
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زیس ھ���ي ف���ي الواق���ع تل���ك الم���رأة األس���طورة رب���ة القم���ر واألموم���ة ل���دى ق���دماء ن���درك أن إی���

وكان یرمز لھا بامرأة على حاجب جبین قرص القمر، عب�دھا المص�ریون الق�دماء . "المصریین

كان لھا معابدھا في عدة بلدان رومانیة، حیث كانت تعتبر أم الطبیعة وأص�ل ال�زمن . والرومان

زوجھ�ا، وشخص�ت ف�ي تماثی�ل وھ�ي حامل�ة ابنھ�ا " أوزوری�س"كما اشتھرت إی�زیس بأس�طورة 

حورس، وفوق رأسھا قرن�ان بینھم�ا ق�رص الش�مس، وھ�ذه الص�ورة اس�توحاھا المس�یحیون ف�ي 

ھ�ذا ) 1." (تماثیل وصور السیدة العذراء وھي حاملة ابنھا المسیح وفوق رأسھا ھال�ة م�ن الن�ور

ا یوحي لنا بقراءة ثانیة حیث تخبرنا القصیدة من جانب آخ�ر تفص�ح األس�طورة ع�ن وج�ھ م�ن م

اإلجرائی��ة الت��ي قام��ت بھ��ا إی��زس بأس��لوب المك��ر النس��وي اتج��اه أبیھ��ا ح��ین عرف��ت أن اللع��اب 

فانطلق�ت إی�زیس "المقدس المتساقط یستطیع أن یمنح قوة الس�حر القدس�یة ألي ش�يء یخ�تلط ب�ھ، 

وس��ار، حت��ى إذا م��ا ش��ھدت بع��ض اللع��اب یس��یل م��ن ب��ین فكی��ھ عل��ى ت��راب  تتبع��ھ أینم��ا ذھ��ب

األرض، أس���رعت فأخ���ذت حفن���ة م���ن الت���راب ومزجتھ���ا باللع���اب المق���دس، وعجنتھ���ا بی���دیھا 

وفي . تشبھ تمام الشبھ تلك الحیة التي تتوج رؤوس اآللھة والفراعین... البارعتین في شكل حیة

دفنت إیزیس حیتھا بعد أن نفخت فیھ�ا الحی�اة بتعاوی�ذ  غبار الطریق الذي یمر بھ خالل كل یوم،

 )2. (سحریة تحیي الجماد

 ك�ل ف�إن أفع�االٌ، الكلمات جمیع كانت من خالل ھذا النسق اللغوي، نستطیع نقول أنھ إذا

 للغ�ة ُمَنظ�ر "إیزوتس�و طوش�یھیكو" ی�رى نفس�ھ التعمیم�ي االتج�اه ھ�ذا وف�ي  .س�حر ھ�ي كلم�ة

 ومن ، لألشیاء ُمسبق امتالك ھو ترمیز كلّ  السحر ألنّ  في أصال ركتشا اللغة أن " ، السحریة

 ، ل�ذلك ونتیج�ة  .سحر ذاتھ حدّ  ھو في المعنى مجرد إن) 3(سحر فھو إذن - فعل فیھا فھو ثمة

 تش�ّكل الّت�ي بالعزیمة المفردة یتعلّق مما أكثر األساسّیة اللغویة بالعملیات یتعلق إیزوتسو فكتاب

یك�ون  ق�د . الموض�وع ف�ي واض�ح ان�زالق أمام ھنا إذن فنحن . علیھم ورةالمقص السحرة حّصة

 سحريّ  وھو إال عمل من ما إنّ  قلنا مّتى لكّننا ، اللّغة بواسطة مرتبًطا بالفعل اللغة داخل الّسحر

 ع�ادة نس�میھ ال�ّذي اللغ�ة بواس�طة العم�ل م�ن الن�وع ھ�ذا لتس�میة خ�رى  إیجاد كلمة آنذاك وجب

 . سحرّیا عمال
                                                            

 .09ص القاهرة، الشرق، دار ،2000 ،1ط الشرق، أساطیر مظهر، سلیمان  1
 .09ص المرجع، نفس  2
 .12ص ،56العدد عالمات، مجلة السحر، خطاب عن مترجم كتاب إسلیم، محمد  3
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 م�ن أس�لوًبا اعتبرن�اه و رفض�ناه الح�دیث بتق�دیرنا الّس�حر إل�ى اآلن نظرن�ا إذا ح�نن و

 و " ، للكلم�ة الخفی�ة الق�وة اس�تخدام عل�ى قائم�ا القدیم التاریخ كان في ولكّنھ ، الساذج التصرف

 تطرد ھي و إیزیس تعویذة في جاء مما القوة وتتضح تلك ، الربط أو قوة اإللزام ھي القّوة ھذه

 جس�د م�ن أخ�رج .. رع م�ن جس�د أخ�رج ، الّس�م أیھا أخرج .." :تقول وھي رع جسد من األلم

 أخ�رج  .بالرس�الة أبع�ث الّت�ي أن�ا إّن�ي آم�ر، الت�يّ  أن�ا إّني .. التعویذة أقول ألنيّ  . المحترق رع

 .")1( ...الكبیر باسمھ أذنيّ  في أسر قد الكبیر اإللھ أنّ  لتعلم و .. القوي الّسم أّیھا األرض على

 " ت�زول " ، " الحقیقی�ة قوت�ھ " ، "تب�رق " الس�حریة الكلم�ات في القصیدة مع یتطابق ھذا ما و

 تداعیات من تتناسل الّتي

، س�لبًیا اً  كیان المرأة بھ ُشكلت الّذي القھريّ  اإللصاق من نوع ھذا و . المحوریة العالمة

 نف�يّ  ف�ي إال تتأّك�د أن یمكن ال اإلشھاري اللغويّ  الّسیاق ھذا مع و فضائلھا ، بالشائبة وعرفت 

 بالنتیج�ة كلّھ اإلشھاري التطبیع عمل ویمیل . قلیل أو كضرر ، مذللّة أو منكرة مزدوج كرذیلة

 إذ المعّرف بالجسد الحدود تلك كلّ  و تتعلّق ، الجمعيّ  الّشعور خالل من علیھا فرض حدود إلى

 . ستعدادات الجسدیةاال في تأصیلھ یجب الّذي و ، حرام و أّنھ مقّدس على اً 

 األس�طوریة و التاریخی�ة الخص�ائص ب�بعض یفی�دنا الموض�وعاتي المس�توى ك�ان ف�إذا

 للتمط�یط مكم�ال یعتب�ر إس�تعاري لمس�توى اإلس�تناد ب�ّد م�ن ف�ال ، مباش�ر المرتبط�ة بموض�وع

 .المحوريّ  العالمي

 :اإلستعاري المستوى نسق 9-3
المحوری�ة  للعالم�ة اإلس�تعاري اإلش�تغال لیس�ج منجزه و الفعل موضوع صیغتي في اإلستعارة

 : التالیة المقابلة نجد حیث التالیة المجاالت الثالثة بین موزعا

 المرأة إیزیس المسحوق إیزیس

 حالنا یزھى / دیارنا كل

 تزول البقعة / الحقیقیة قوتھ

 یجول لدار دار من / اللیمون عطر

 رومانیة بلدان عدة في معابدھا

 القدسیة السحر قوة

 المصریین قدماء لدي واألمومة القمر ربة

                                                            
 . 13ص نفسه، المرجع  1
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 تشعل لماعن / دوم ما بقعة

 رحتناف تكمل / تبرق نظیف یا

 رع جسد من األلم تطرد ھي و إیزیس تعویذة

 أخرج ، الّسم أیھا أخرج

 

  :المحوریة العالمة في اإلستعاري االشتغال -9-3-1

 ب�داللتھا المح�ور العالم�ة ظاحتف�ا تعن�ي ال الص�یغة ھ�ذه أنّ  ُندرك الجدول ھذا خالل من

 داللتھ�ا ع�ن بموجبھ�ا تبتع�د أخ�رى دالالت بھ�ا یلح�ق الّتمط�یط ألّن مب�دأ ، ض�رورة التعیینی�ة

 . التعیینیة

 تح�بّ  الّت�ي الح�الي وقتن�ا ف�ي الجزائری�ة الم�رأة یس�تھوى "إی�زیس " المنت�وج أن نعرف 

 مشقة و متاعب عنھا لتدفع حتیاطیةاإل الكمّیة تستحضر دوًما فھي ، البیت في الوقایة و الّنظافة

 غیاب�ھ حال�ة ف�ي و ، المنت�وج فعالی�ة تأكی�د الّتقلی�د ف�ي حال�ة بعدوى تصاب الدّیار فكلّ  ، اإلقتناء

  (مث�ل واضحة سیاقیة اقترن بمحددات ما ھذا و ، والفوضى الحزن و الكآبة األسرة على تخّیم

 الجزائریة في البیوت المسحوق ضورح كون ، الجمع بصیغة ، )فرحتنا  یكمل(،) حالنا یزھى

 فإّنھا أیًضا ، وجود من منبثقة الفرحة ھذه كانت إذا و . النفسّیة الراحة و البھجة مع العھد یجدد

 النت�ائج وھ�ذه .المس�حوق ھ�ذا خصوص�ّیات م�ن نابع�ة محقق�ة نت�ائج ال�ذات ت�درك عن�دما تنبع�ث

 المالب�س تنظی�ف أن اإلس�تعارة ب�اب نم� وج�دنا لكّننا تشعل لماعن و تزول أّن البقعة في تتمثل

 تن�زل ، م�ا ش�خص مالب�س لتنظی�ف ھ�ذا یومن�ا حّتى و البالد القدیمة وفي . الخُرافي الّرمز ھو

 تمارس�ھا الت�ي الطق�وس تل�ك ھ�ي و ، الش�عائري باالغتس�ال تق�وم وھن�اك ، الح�وش إل�ى المرأة

 المحتوى تطھیر لتنظیف و عرائ رمز ھذا و ، الملبس تجّدد أجل من اإلسالم فجر منذ الّشعوب

 االحتمال على قدرتھا و للنفس الكلي

 النظ�رة ، " الخ�ارجي المظھ�ر" الشخص�ّیة،  :النم�وذج ھ�ذا رمزی�ة ف�ي المالب�س وتمث�ل

 م�ن ن�وع ھ�و " الخ�ارجي المظھ�ر" ف ، عّن�ا اآلخ�رون یأخ�ذه األول الّذي االنطباع  أو األولى

 ف . ذلك من أكثر شيء وال عّنا یعرفوه أن غب فينر ما اآلخرین یعرفون یجعل الّذي الّتمویھ

 . والّثق�ة الشخص�ّیة الفعالّی�ة و و المنزل�ة إیم�اءة إل�ى ھ�و " ، القن�اع أو " الخ�ارجي المظھ�ر "
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 یعن�ي) 1" (الروحی�ة الخ�ارجي للس�یطرة العرض و الجسدي المغزى ھي الخارجیة فالشخصیة

 أن و ، لغ�ة ش�عرّیة ھ�ي تحدی�ًدا الص�وفّیة اللغة و" ، صوفّیة لغة تصبح ھنا اإلشھارّیة اللّغة أن

 . آخر شيء و ذاتھ ھو فیھا شيء كلّ  :رمًزا یبدو فیھا شيء كلّ  أنّ  في تتمّثل اللّغة ھذه شعرّیة

 الرؤی�ة ف�ي األش�یاء ألنّ  ، الك�ون تجلی�ات ص�ور م�ن ص�ورة الحبیب�ة إی�زیس تص�بح

 مؤتلفة ، متباینة متماھیة الصوفّیة

، الع�الم داخل عالما تخلق التيّ  الصوفّیة الّتجربة تتجلى اإلشھاریة غةالل ھذه في ، مختلفة

 لعب�ة ص�ارت لق�د . تلتھ�ب و تخم�د ، تجيء و تذھب ، وتنمو تولد األنوثة، فیھا طالسم تتكّون 

 م�ن مرجعیاتھ�ا تستقي للمرأة لوحة ترسم مجازیة رمزّیة و و القصیدة إشاریة ھذه في الكلمات

 . األسطوري الماضي

                                                            
 ص للثقافة، األعلى المجلس سلسلة ،366 العدد محمد، محمود مصطفى ترجمة الذئاب، مع یركضن نساء ،بنكوال كالریسا  1
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 المرأة في الخطاب اإلشھاري
 دراسة في النسق األیقوني
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 :تمھید

إن الص��ورة ھ��ي األس��اس ول��یس ھ��ي . لق��د أص��بح الواق��ع ص��ورة ش��احبة م��ن الص��ورة "

الواقع، والصورة أصبحت تسبق الواق�ع وتمھ�د ل�ھ، الص�ور تح�دث أوال ث�م تح�دث المحاك�اة لھ�ا 

فف�ي مج�ال . واقع، بل أصبح الواقع أش�بھ بالمحاك�اة للص�ورلم تعد الصورة محاكاة لل. في الواقع

االقتصاد أحیانا ما نجد في مجتمع االستھالك إنتاجا مستمرا للسلع یجري تح�ت وط�أة الحض�ور 

الخاص والشھرة الخاصة لماركة أو عالمة تجاریة معینة، وتحت اإلغ�واء الخ�اص باإلعالن�ات 

وع��ي متزای��د ك��ذلك ف��ي مج��ال الثقاف��ة الفنی��ة ب��أن المص��احبة لھ��ذه المارك��ة أو العالم��ة، وھن��اك 

الصور قد حلت محل الواقع األصلي، ذلك الواقع الذي یتوقع م�ن الص�ور أن تحاكی�ھ أو تعكس�ھ 

لق�د أص�بح م�ن المس�تحیل اآلن .أو أن توازیھ أو تخلفھ حسب النظری�ات الفنی�ة والنقدی�ة الماض�یة

ھن�ا (ور أزم�ات ف�ي مج�ال الفن�ون الحدیث�ة الفصل بین الواقعي والمتخیل، وقد أدى ھذا إل�ى ظھ�

نجد الكتابات التجریبیة الحدیثة لب�ورجیس وبیكی�ت م�ثال، الت�ي تح�اول أن تكش�ف حال�ة االنھی�ار 

 ) 1)" (التي حلت في العالقة التقلیدیة بین الخیال والواقع

لق��د أدت عملی��ة ت��وافر الص��ور ونس��خھا وتوزیعھ��ا عل��ى نح��و جم��اھیري م��ن خ��الل "

الحدیثة إلى طرح تساؤالت حول فكرة التف�رد القدیم�ة الخاص�ة بأعم�ال فن�انین كب�ار  التكنولوجیا

أمثال دافنتشي وفان كوخ، وجرى المزج ف�ي بع�ض أعم�ال وارھ�ول ب�ین زجاج�ات الكوك�اكوال 

وص��ور نج��وم س��ینما أمث��ال إلیزاب��ات ت��ایلور وم��ارلین م��ونرو، وأص��بحت اإلعالن��ات التجاری��ة 

تخرج من البحر لبوتشیللي في اإلشھار ع�ن "  فینوس"دافنتشي، أو ل" المونالیزا" تستخدم صور

لق�د أص�بحت المحاك�اة التھكمی�ة والتن�اص البص�ري . منتجاتھا من العطور أو غیرھ�ا م�ن الس�لع

وتداخل األزمنة واألمكنة والشخصیات واألعمال الفنیة، مكونا أساسیا وآلیة جوھریة م�ن آلی�ات 

 )2". (عصر الصورة

ین الخی��ال والواق��ع ال تطب��ق اآلن فق��ط، ب��ل ت��دمر أیض��ا، بح��ث أص��بحنا ال إن العالق��ة ب��"

نع���رف م���ا الواق���ع وم���ا الخی���ال ف���ي ع���الم الص���ور المحاكی���ة والمحاك���اة الزائف���ة إذا اس���تخدمنا 

لق��د حطم��ت م��ا بع��د الحداث��ة الیق��ین الح��داثي ف��ي أص��الة الص��ور كمتغی��ر . مص��طلحات بودی��ار
                                                            

 .8 ص ،311 العدد المعرفة، عالم مجلة سلسلة ،)والسلبیات اإلیجابیات( الصورة عصر الحمید، عبد شاكر 1
 .356 ص نفسه، المرجع 2
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ا كانت للصورة مداخلھا ومخارجھا، لھا أنم�اط للوج�ود فإذ" )1" (موثوق بھ أو أصیل أو منفرد

فإنھ��ا تعتب��ر ن��ص، وكك��ل النص��وص تتح��دد باعتبارھ��ا تنظیم��ا خاص��ا لوح��دات . وأنم��اط للت��دلیل

إن التفاع�ل ب�ین ھ�ذه . داللیة متجلیة من خالل أشیاء أو سلوكات أو كائنات ف�ي أوض�اع متنوع�ة

یح��دد الع��والم الداللی��ة الت��ي تحی��ل بھ��ا العناص��ر وأش��كال حض��ورھا ف��ي الفض��اء وف��ي الزم��ان  

 ).2. (الصورة

ھذا یجعلن�ا ن�درك ب�أن ص�ور م�ا بع�د الحداث�ة تعب�ر ع�ن طریق�ة ص�ناعتنا بش�كل خ�اص، 

وتعرض لص�یغتھا غی�ر األص�لیة والمؤقت�ة، ب�ل تع�رض لس�طحھا الخ�اص المؤق�ت الع�ابر عب�ر 

ص��ریحات الغرائزی��ة ف��ي اإلبھ��ار ب��األلوان واإلض��اءة والتص��ویر واإلغ��واء بالتلمیح��ات أو الت

فلم تعد ھذه الوصالت . الحركة والكلمة، وإبراز بعض مكونات الجسد األنثوي على نحو خاص

االستعراض���یة ت���رتبط بمنطق���ة العق���ل والكلم���ة والمش���اعر ب���ل بمن���اطق اإلغ���واء والتح���ریض 

ذلك الغرائزي، ومن ھنا كان ھذا اإلبراز الدائم والكشف المستمر لمناطق خاصة من الجسد، وك

التنغیم المستمر للصوت األنثوي فیم�ا یش�بھ الن�داء الغرائ�زي المفت�وح، وال�ذي یس�تخدم اآلن ف�ي 

 )3. (بیع الفن كما یستخدم الفن في بیع الجسد

 :سیمیوطیقیا التواصل في الصور اإلشھاریة: المبحث األول

 االستخدام والداللة: ماھیة الصورة

م�ة ص�ورة، ب�دءا م�ن اإلش�ارة إل�ى عملی�ة تعطي بعض القوامیس نحو عشر تعریفات لكل

للش��كل الخ�اص بإنس��ان أو موض�وع مع��ین، إل�ى اإلش��ارة إل�ى ك��ل م��ا ) أو النس�خ(إع�ادة اإلنت��اج 

یظھر على نحو خفي، وبخاصة إذا كان غریبا أو غیر متوق�ع كاألش�باح م�ثال، وفیم�ا ب�ین ھ�ذین 

یزی�اء والریاض�یات وعل�وم المعنیین تشتمل التعریفات على استخدامات خاصة للمصطلح ف�ي الف

الكمبی��وتر وغیرھ��ا، كم��ا أن ھن��اك ك��ذلك مع��اني عام��ة أخ��رى للمص��طلح تجس��د الخص��ائص 

المرتبط���ة بالص���ور المرئی���ة، وك���ذلك الجوان���ب العقلی���ة، والت���ي تش���تمل عل���ى الوص���ف الح���ي، 

                                                            
 .357 ص نفسه، المرجع 1
 2015ص ،1996 ،05 العدد عالمات، مجلة ،)والتأویل التولید( اإلشهاریة، یةاإلرسال بنكراد سعید 2
 .10ص اإلشهاریة، الصورة سیمیائیة حمداوي، جمیل 3
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االستعارة األدبیة والرمز األدبي، الرأي أو التصور، والطابع ال�ذي یترك�ھ ش�خص أو مؤسس�ة، 

 )1. (ا تفسرھا أو تقدمھا وسائل اإلعالم الجماھیریةكم

من الناحیة النیورولوجیة، تتكون الص�ور ف�ي جوھرھ�ا م�ن أج�زاء أو أقس�ام م�ن الخب�رة 

البص��ریة الت��ي تج��ري معالجتھ��ا، وی��تم التنس��یق بینھم��ا م��ن خ��الل عملی��ة إدراكی��ة س��ماھا وولت��ر 

غالب�ا م�ا ھ�و أكث�ر م�ن أقس�امھا  إنھا قص�ص تتض�من". الصور الموجودة في رؤوسنا"لیبرمان 

وألن اإلبص�ار ق�د تط�ور قب�ل . المكونة لھا، وھي تكون دائما في حالة نشاط وبحث عن المعن�ى

اللغة اللفظیة فإن الصور ھي أش�بھ ب�الجزء الطبیع�ي م�ن حاس�ة الوج�ود األساس�یة الخاص�ة بن�ا، 

الص��لة بالم��دى الكل��ي  وھ��ي تمث��ل ك��ذلك االرت��دادات األكث��ر عمق��ا داخ��ل أنفس��نا، والص��ور وثیق��ة

للخبرات والتعبیرات اإلنسانیة، وھي تمتد من المستوى ال�ذي تقدم�ھ الخب�رات العملی�ة إل�ى آف�اق 

 ، األساطیر الرمزیة وتجلیاتھا، لھذا السبب فإن فھم طبیعة الصور وقوتھا یبدأ بالعملیة اإلدراكیة

 )2. (في رؤوسنالكنھ ال ینتھي بتكوین صورة مجردة حول ذلك العالم الذي نحملھ 

عل�ى أن " الص�ورة واإلی�دیولوجیا"ویتفق دیفی�د داون�بج و س�وزان بازرج�ان ف�ي كتابھم�ا 

الصورة واإلیدیولوجیا قد ش�كال األس�اس للفلس�فات الغربی�ة األساس�یة المیتافیزیقی�ة المتعارض�ة، 

ذي ھ��ي وأن المنزل��ة اإلیدیولوجی��ة للنش��اط البص��ري وك��ذلك النش��اط اللفظ��ي ل��م تح��ظ باالنتب��اه ال��

جدیرة بھ فعبر التطور المركب على نحو محی�ر لمص�طلح الص�ورة، ق�ام االس�تخدام اللطی�ف أو 

ال��خ، ق��ام ... الحم��یم لھ��ا، أي اس��تخدامھا ف��ي الس��یاقات والدراس��ات الفنی��ة والجمالی��ة والتاریخی��ة

بإخف��اء الت��اریخ اإلی��دیولوجي الم��الزم لھ��ا، والمحم��ل أو الم��زدحم بالص��راع والح��روب وإراق��ة 

ل��دماء، وھك��ذا فإن��ھ م��ن الض��روري أن نض��ع ف��ي حس��ابنا الجوان��ب أو الس��یاقات االجتماعی��ة ا

 ).3. (والسیاسیة والثقافیة ونحن نتحدث عن الصور في الخطاب النقدي المعاصر

وتعني أخذ مكان شيء ما حیث كان الق�دماء  Imago, imaginisفي الالتینیة ھي من 

تلك "یعرفھا أفالطون بدءا بأنھا . simulacreأو  Effigieیستعملون مرادفات عدیدة لھا مثل 

                                                            
 8ص) والسلبیات اإلیجابیات( الصورة عصر الحمید، عبد شاكر 1
 .09ص نفسه، المرجع 2
 .354 ص نفسه، المرجع 3
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الض��الل أض��ف إلیھ��ا البری��ق ال��ذي ن��راه ف��ي الم��اء أو عل��ى س��طوح األجس��ام الجام��دة الت��ي تلم��ع 

 " وتضيء، وكل نموذج من ھذا الجنس

جع�ل ل�ھ ص�ورة : ص�وره: "ویعطي المجند ف�ي اللغ�ة واإلع�الم للص�ورة التعری�ف اآلت�ي

ھو الذي یصوركم في األرحام كیف یش�اء ال إل�ھ إال : "زیل قولھ تعالىوفي التن). مجسمة وھیئة

رسمھ عل�ى ال�ورق أو الح�ائط ونحوھم�ا ب�القلم : وصور الشيء أو الشخص." ھو العزیز الحكیم

 .أو بآلة التصویر

نقش صورة األش�یاء أو األش�خاص عل�ى ل�وح أو ح�ائط أو نحوھم�ا ب�القلم أو : والتصویر

الش�كل : والص�ورة. الشمسي ھو أخذ صور األشیاء بالصور الشمس�یة والتصویر. بآلة التصویر

 ). 1. (والتمثال المجسم

إعادة إنتاج طب�ق األص�ل أو تمثی�ل مش�ابھ لك�ائن أو (تعرف بأنھا " روبیر "وفي قاموس 

وھن�ا یحی�ل أص�ل المص�طلح االش�تقاقي عل�ى فك�رة النس�خ والمش�ابھة والتمثی�ل، أم�ا ف�ي ). شيء

قي فإن الصورة تنضوي تحت نوع أعم، وھو یشمل العالمات التي تكون االصطالح السیمیوطی

لك�ن م�ا یثی�ر ) 2. (قائم�ة عل�ى المش�ابھة والتماث�ل) األیقون والمرجع(فیھا العالقة بین الدال ھنا 

 ھل الصورة نظام دال؟ وإذا كانت كذلك فكیف لھا أن تشكل المعنى؟ وما حدوده؟: السؤال

یعن��ي أن األش��یاء " ع��الم أخ��رس وال ی��تكلم إال عب��ر اللغ��ةال" یق��ر ب��أن :  ف��روالن ب��ارت ) أ

عاجزة عن التعبیر إال عن طریق اللغة، صحیح أن األلبسة واألطعمة والسلوك بإمكانھ�ا 

أن توحي إال أنھا ال تكتسب قیمتھ�ا الداللی�ة إال بع�د مرورھ�ا بالمؤسس�ة اللغوی�ة، وك�ذلك 

ادة البصریة حسب بارت ال تعبر إال ھي السینما واإلشھار والتصویر الفوتوغرافي، فالم

إذا صاحبتھا الرسالة اللفظیة، وبذلك یتوصل بارت إلى نتیجة مفادھا أننا نعیش حض�ارة 

 )3(الكتابة أكثر من أي وقت مضى، بالرغم من اجتیاح الصورة لحیاتنا 

                                                            
 . مستغانمي ألحالم" سریر عبر" روایة في الصورة سیمیائیة" بشیر العالي عبد. د  1
 . واللغة الصورة العماري، محمد  2
 )السلطة صورة أم الصورة سلطة( الصورة سیمیوطیقیا أمال، منصور  3
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أما إیری�ك بویس�ونس فیعت�رف ص�راحة بوج�ود أنس�قة عالمی�ة غی�ر لس�انیة غی�ر مس�تقلة  ) ب

وكذلك اإلش�ارات الت�ي یت�داولھا . ل الرموز العلمیة والمنطقیة وإشارات المروروتامة مث

الھنود الحمر للتواصل بین القبائل، ودقات أجراس الكن�ائس واألب�واق العس�كریة ول�وائح 

جمیع ھذه اإلشارات بإمكانھا أن تعب�ر دون أن ت�رتبط ب�أي . القطارات والدالئل السیاحیة

أن األنظمة التواصلیة السمعیة أكثر فعالیة في التواصل "یضیف بویسونس . نسق لساني

من األنساق البصریة، ویمثل لذلك ب�أن الرض�یع ی�درك ف�ي س�ن مبك�رة ج�دا أن إیماءات�ھ 

وحركاتھ ال تلفت نظر األم إلیھ خالفا للصراخ الذي یستقدمھا حتى وإن كانت غائبة عن 

" ص�ورة نس�ق  دالل�ي ق�ائم ال�ذاتال: ومن ھنا یستنتج إیریك القاع�دة اآلتی�ة. مجال بصره

)1.( 

ل��یس م��ن الثاب��ت أن الرس��الة األیقونی��ة تلع��ب : " ق��ائال" بورش��ر"كم��ا ی��دعم ھ��ذا الط��رح 

ولعل أوض�ح دلی�ل عل�ى ذل�ك وج�ود أف�الم ص�امتة كلی�ا . وظیفة حشویة بالنظر إلى اللغة

لص��الح  ولكن��ا تفھ��م، ث��م لم��اذا ال تك��ون الرس��الة اللفظی��ة ھ��ي الت��ي تق��وم بالوظیف��ة نفس��ھا

 )2(الصورة؟ 

اعتق���د أن الموق���ف ال���ذي انتھج���ھ ب���ارت ك���ان نتیج���ة طبیعی���ة لنظرت���ھ ف���ي تص���نیف 

السیمیولوجیا، ففي الحین الذي نظر فی�ھ ك�ل الس�میائیین وعل�ى رأس�ھم فردینان�د دي سوس�یر إال 

أن اللسانیات جزء من السیمیولوجیا أصر بارت على العكس، وھذا إیمانا منھ بأن األنساق غیر 

أن الباح��ث مض��طر الس��تعمال اللغ��ة لتحلی��ل جمی��ع "لغوی��ة ال یمكنھ��ا أن ت��وحي دون لغ��ة، أي ال

أضف إلى ذلك أن الس�یمیولوجیا س�تبقى قاص�رة دون اس�تعمال " التواصلیة/ السیرورات الداللیة

 . مناھج ومفاھیم اللسانیات

ة بع�ض انطالقا من ھذا التأسیس، تعتبر الصورة ھي جوھر الفنون البصریة ورغم حاج

الفنون إلى الكلمة والص�وت للتعبی�ر ع�ن األش�یاء، إال أن الص�ورة خلق�ت لغ�ة جدی�دة اس�تحوذت 

على طاقة البصر فاعتقل�ت عقل�ھ ومخیلت�ھ وتط�ور األم�ر ف�ي تفاع�ل ال مرئ�ي ف�ي الص�ورة وال 

وعي اإلنسان فغیرت حیاة الع�الم فأزال�ت القی�ود واخترق�ت الح�دود وكش�فت الحق�ائق، وكم�ا ھ�و 

                                                            
 .نفسه المرجع  1
 .نفسه المرجع 2
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إن األسئلة ھي ج�وھر المعرف�ة، فالص�ورة ھ�ي ملتق�ى الفن�ون وھ�ي العتب�ة الت�ي یق�ف معروف ف

وقد شھدت الصورة ع�دة تح�والت . علیھا المتلقي قبل أن یولج  إلى العالم الالمرئي للعمل الفني

فنیة في العص�ر الح�دیث وك�ان لھ�ا ت�أثیرات كبی�رة ف�ي خل�ق مف�اھیم جدی�دة عل�ى كاف�ة األنش�طة 

 . ف اإلنسانیةالثقافیة والمعار

في السابق ك�ان الش�اعر ھ�و ص�وت الن�اس وھ�و المطل�ب ال�ذي : " یقول عبد هللا الغذامي

... یطلھ الناس ولم یكن ھناك غیر الشعر وأمسیاتھ ودواوینھ وروایاتھ  والمس�اجالت ف�ي الش�عر

ب�د اآلن ھذا انتھى مع عصر الصورة، دخلن�ا إل�ى مرحل�ة ثقافی�ة وزمنی�ة مختلف�ة تمام�ا وال . الخ

حینئ��ذ أن یك��ون النق��د أیض��ا لدی��ھ الق��درة عل��ى مواكب��ة  ھ��ذا المتغی��ر، ولھ��ذا الس��بب أص��بح النق��د 

الثقافي ھو الصیغة المالئمة لھذا التغیر الثقافي، فف�ي الثقاف�ة البص�ریة ال یع�رف المتلق�ي مرس�ل 

الص��ورة بخ��الف ال��نص المكت��وب، وف��ي الخط��اب الش��فھي المرس��ل مباش��ر وموج��ود، أم��ا ف��ي 

التدوین فإن المرسل ھو نائب عن المرس�ل األص�لي، وف�ي مرحل�ة الكتاب�ة أص�بح ال�نص مرحلة 

یستحضر مؤلفھ بالضرورة، ولكن في مرحلة الصورة سقط المرسل، فأصبحنا أمام ص�ور فق�ط 

وھذا تغی�ر غی�ر مس�بوق ف�ي أي مرحل�ة س�ابقة، فالص�ورة اكتس�حت الص�یغ اإلرس�الیة األخ�رى 

البروز والھیمنة، ألن الصورة لغة بذاتھا والتأوی�ل فع�ل لغ�وي،  لیس بمعنى اإللغاء وإنما بمعنى

فإذا كان التأویل في السابق حقا مقصورا على النخب�ة ف�إن الجمھ�ور الی�وم یس�تقبل الص�ورة م�ن 

دون شرط لغوي ومن دون تأویل، من ھنا یقوم المستقبل نفسھ بدور التأوی�ل، إذ ت�وفر الص�ورة 

ف��اوت التأوی��ل كم��ا أن��ھ أص��بح ف��ي ثقاف��ة الص��ورة فع��ال مص��احبا ق��درات التأوی��ل الذاتی��ة ولھ��ذا یت

 . لعملیة االستقبال ولیس منفصال عنھا، إذ یتم تأویل الصورة بطریقة ذاتیة ومباشرة وفطریة

 :مفھوم الصورة اإلشھاریة -2

نعن��ي بالص��ورة اإلش��ھاریة تل��ك الص��ورة اإلعالمی��ة واإلخباری��ة الت��ي تس��تعمل إلث��ارة  

وجدانیا، والتأثیر علیھ حسیا وحركیا ودغدغة عواطفھ لدفعھ قصد اقتناء بضاعة المتلقي ذھنیا و

أو منتوج تجاري ما، ویعني ھذا أن اإلشھار بمثابة بث وإعالن وإخبار وتبلیغ بمنتوج أو خدم�ة 

إن�ھ یتض�من : "رس�الة" روالن ب�ارت"وك�ل إش�ھار حس�ب . ما، وذلك بغیة إیصالھا إل�ى المتلق�ي

الشركة التجاریة التي ینتم�ي إلیھ�ا المنت�وج المش�ھر أو الممت�دح، ومتلقی�ا  بالفعل مصدر بث، ھو

 ". ھو الجمھور وقناة إبالغ وھي ما یسمى تحدیدا ركن اإلشھار
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فاإلش��ھار س��لوك اجتم��اعي واقتص��ادي وإعالم��ي ی��راد من��ھ توص��یل رس��الة "وم��ن ھن��ا،  

تعبیری��ة األخ��رى كالس��ینما اس��تھالكیة معین��ة، ویس��تعین بك��ل الوس��ائل المس��تخدمة ف��ي الفن��ون ال

وبالت��الي یت��رك اإلش��ھار أث��را حاس��ما اجتماعی��ا . والمس��رح والتش��كیل والتص��ویر والموس��یقى

أص��بح .  ونفس��یا، ویط��رح ع��ددا كبی��را م��ن العالق��ات العاطفی��ة والثقافی��ة المرغوب��ة أو المكبوت��ة

ة ومج�ال ثق�افي اإلشھار الفن الش�عبي األكب�ر ف�ي زمانن�ا ھ�ذا، ھ�و مھ�د المیثولوجی�ات المعاص�ر

 ".یومي ومرجع أبدي لبعض أنماط الثقافة الشعبیة

ھذا، والھدف األساسي من اإلشھار بصفة عامة والصورة اإلش�ھاریة بص�فة خاص�ة ھ�و 

ب�ث إرس�الیة (بواسطة رؤیة تواص�لیة تقلیدی�ة ) منتوج للبیع(یتجھ أساسا نحو  بیع المرجع : "أن

اط��ات اللس��انیة لنظری��ة التواص��ل، حی��ث تش��تغل تك��ون قریب��ة ج��دا م��ن الخط) م��ا نح��و المس��تقبل

ومن ھنا، فاإلشھار بمثابة قناة إعالنی�ة وإعالمی�ة . "بكیفیة فعالة بالمفاھیم السیمیولوجیة التقلیدیة

وإخباریة ووسیلة أداتیة ھامة وخطة إستراتیجیة أساسیة الستمرار النظام الرأسمالي القائم عل�ى 

 ) 1" (باح وتكریس الطبقیة االجتماعیة واالقتصادیةفلسفة امتالك األشیاء، وتحقیق األر

                                                            
www.maktoobbloc.c 1om االلكتروني الموقع انظر : 
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 : ظھور الصورة اإلشھاریة-3

ارتبطت الصورة اإلشھاریة بالرأسمالیة الغربیة ارتباطا وثیق�ا من�ذ الق�رن التاس�ع عش�ر، 

فازدھرت بعذ ذلك ف�ي الق�رن العش�رین وس�نوات األلفی�ة الثالث�ة، وذل�ك م�ع تط�ور وس�ائل الب�ث 

اقترن��ت بمقتض��یات الص��حافة م��ن جرائ��د ومج��الت ومطوی��ات إخباری��ة، واإلع��الن ورقمی��ا كم��ا 

فضال عن ارتباطھا باإلعالم االستھالكي، بما فیھ الوسائل السمعیة والبصریة من رادیو وتلف�زة 

وس��ینما ومس��رح وحاس��وب وقن��وات فض��ائیة باإلض��افة إل��ى وس��ائل أخ��رى كالبری��د والالفت��ات 

 )1... (یة واإللكترونیةاإلعالنیة، والملصقات، واللوحات الرقم

ھ��ذا وق��د ظھ��رت الص��ورة اإلش��ھاریة  أیض��ا اس��تجابة لمس��تلزمات اقتص��اد الس��وق ال��ذي 

یعتمد عل�ى الفالح�ة والص�ناعة والتج�ارة، وع�رض الس�لع والبض�ائع والخ�دمات إنتاج�ا وتس�ویقا 

ن�ذ بل یمك�ن ال�ذھاب بع�د إال أن الص�ورة اإلش�ھاریة ق�د ارتبط�ت بالمطبع�ة م. وترویجا وادخارا

م، حی���ث ب��رزت الص���ورة اإلش���ھاریة ف���ي ش���كل إعالن���ات 1436اختراعھ��ا ف���ي الغ���رب س���نة 

ھذا وقد أصبح لإلع�الن أو اإلش�ھار الی�وم مؤسس�ات وش�ركات ومق�اوالت . ونصائح وإرشادات

خاص��ة تعتم��د عل��ى سیاس��ة االحتك��ار والتف��نن ف��ي أس��الیب الدعای��ة ودراس��ة الس��وق االس��تھالكیة 

كم��ا أص��بح اإلش��ھار م��ادة دراس��یة ف��ي المعاھ��د والمؤسس��ات . ائعوالت��رویج للمنتوج��ات والبض��

التعلیمی��ة العام��ة والخاص��ة، ومق��ررا دراس��یا ف��ي الكلی��ات والجامع��ات وخاص��ة كلی��ات التج��ارة 

 )2... (واالقتصاد واآلداب

وإذا كان���ت المجتمع���ات االش���تراكیة والش���یوعیة والیس���اریة ق���د قام���ت عل���ى الش���عارات 

ف�إن المجتمع�ات ) الدعایة السیاس�یة(یسمى بالصورة اإلشھاریة السیاسیة السیاسیة الثوریة أو ما 

الدعای���ة (الرأس���مالیة ق���د أعط���ت اھتمام���ا كبی���را للص���ورة اإلش���ھاریة االقتص���ادیة والتس���ویقیة 

 ).التجاریة

 : تمظھرات الصورة اإلشھاریة -4
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االت تتمظھر الصورة اإلشھاریة في كثیر من المجاالت والمیادین، ومن ب�ین تل�ك المج�"

الصحافة، وخاص�ة الجرائ�د، المج�الت والمطوی�ات، والت�ي تس�تعین بالص�ورة اإلش�ھاریة : نذكر

بغیة التأثیر على المتلقي وإقناعھ، وذلك أیض�ا م�ن أج�ل تس�دید نفق�ات النش�ر والطب�ع والتوزی�ع، 

دون أن ننس��ى الوس��ائل الس��معیة البص��ریة م��ن إذاع��ة وشاش��ة ص��غرى . ودف��ع أج��ور الم��وظفین

وات فض��ائیة متنوع��ة، ع��الوة عل��ى اللوح��ات اإلش��ھاریة الملص��قة عل��ى الج��دران وكب��رى وقن��

وأعم��دة الط��رق س��واء أكان��ت ل��ك اللوح��ات اإلعالنی��ة ثابت��ة أو متحرك��ة إلكترونی��ا، كم��ا اس��تخدم 

اإلشھار فنیا وجمالیا في مجال المسرح، وال سیما في المسرح التسجیلي، الوثائقي أو السیاس�ي، 

ات اإلعالمی�ة والش�عارات الثوری�ة المعادی�ة للرأس�مالیة واألنظم�ة المطلق�ة حیث اس�تعملوا الالفت�

مع االستعانة مع االس�تعانة بالملص�قات اإلش�ھاریة الدعائی�ة ذات  ، )المخرجون األلمان(الفاشیة 

الطابع االشتراكي، وذلك لتحریض الراصدین على الثورة والتغییر، وت�وعیتھم بقض�یة الع�رض 

 )1. (ق استخدام العقل والمنطق والحوار والنقدالمسرحي وذلك عن طری

أنھا "ما یالحظ على الصورة اإلشھاریة بالخصوص أنھا صورة سیمیائیة خادعة بمعنى 

ال تكشف ع�ن مس�تویاتھا الس�ردیة واإلیقاعی�ة والتركیبی�ة ع�ن بنی�ة النف�ي والنب�ذ واإلبع�اد، وھ�ي 

، وعالم�ة لس�انیة )2. (للكش�ف عنھ�ا) العتبات(بنیة داللیة مھیمنة تتضافر عناصر النص جمیعا 

مضللة للمتلقي، وذلك من خالل تش�غیل خط�اب التض�مین واإلیح�اء وتج�اوز التعی�ین واالرتك�ان 

إل����ى ثنائی����ة الح����افز واالس����تجابة والخض����وع للمتطلب����ات اإلیدیولوجی����ة وش����روط البرجماتی����ة 

عل�ى النق�د، وممارس�ة  وھذا ما یستوجب من المتقبل أن یكون واعیا ومتن�ورا ق�ادرا. االقتصادیة

السؤال وقراءة الرسائل الثانویة والعمیقة، وتفكیك لغة الصورة جی�دا وتش�ریحھا س�طحا وعمق�ا، 

كما أن الصورة اإلشھاریة تحمل بطبیعة الحال نوایا المرسل وتقدم رؤیت�ھ للع�الم وتعم�ل جاھ�دة 

إن الھ��واء : "ا ق��الحینم��" روبی��ر كی��ران"وق��د ص��دق . للت��أثیر عل��ى الق��ارئ، وإقناع��ھ واس��تھوائھ

ھ�ذا وتس�اھم الص�ور اإلش�ھاریة ". الذي نستنش�قھ مك�ون م�ن األكس�جین والنیت�روجین واإلش�ھار
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أیض��ا بك��ل دوالھ��ا وم��دلوالتھا اإلیحائی��ة ف��ي اس��تالب اإلنس��ان المتلق��ي، وتحویل��ھ إل��ى إل��ى آل��ة 

 )1. (استھالكیة مستقبلة لیس إال
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 :مقاربة الصورة اإلشھاریة -5

عن��د دراس��ة الص��ورة اإلش��ھاریة ال ب��د م��ن التركی��ز عل��ى العالم��ات م��ن المع��روف أن��ھ "

البص��ریة التش��كیلیة، والعالم��ات األیقونی��ة والعالم��ات اللس��انیة، باإلض��افة إل��ى االنتب��اه لثنائی��ة 

التعی���ین والتض���مین، وثنائی���ة االس���تبدال والت���ألیف، وثنائی���ة ال���دال والم���دلول وثنائی���ة الت���زامن 

ورص��د ) االس��تھالل والع��رض، والخرج��ة(الص��ورة اإلش��ھاریة  والتعاق��ب، والبح��ث ف��ي معم��ار

الوظیف��ة الجمالی��ة والوظیف��ة  التوجیھی��ة، والوظیف��ة التمثیلی��ة والوظیف��ة (وظ��ائف ھ��ذه الص��ورة 

الداللیة، والوظیفیة اإلعالمیة والوظیفة اإلخباریة، والوظیفة اإلیدیولوجیة، والوظیفیة التأثیری�ة، 

، ھ���ذا وتس���تعمل الص���ورة ...)ف���ة التربوی���ة والوظیف���ة السیاس���یةوالوظیف���ة االقتص���ادیة، والوظی

اإلش��ھاریة مجموع��ة م��ن اآللی��ات البالغی��ة والبص��ریة وذل��ك قص��د الت��أثیر واإلقن��اع واالمت��اع 

وتموی��ھ المتلق��ي ك��التكرار، التش��بیھ والكنای��ة والمج��از المرس��ل واالس��تبدال والتقاب��ل والتض��اد 

ق��ة والس��خریة والح��ذف واإلض��مار واإلیج��از  والتوكی��د والجن��اس واالس��تعارة والمقابل��ة والمفار

 ).1. (الخ... وااللتفات والتوریة والتعلیق والتكتم والقلب، والتماثل والتشكیل البصري

ھذا، وحینما نرید تحلیل الص�ورة اإلش�ھاریة، ف�ال ب�د م�ن وص�ف الرس�الة عل�ى مس�توى 

ھا س��میولوجیا تحل��یال وت��أویال، اإلط��ار والمنظ��ور والعتب��ات ومقاربتھ��ا إیكونولویج��ا، ودراس��ت

والتركی��ز عل��ى العالم��ات التش��كیلیة البص��ریة واس��تقراء العالم��ات اللغوی��ة، ودراس��ة العالم��ات 

األیقونیة، دون نسیان البحث في المقاصد المباشرة وغیر المباشرة، وتش�غیل آلی�ة التأوی�ل وذل�ك 

نتقال كذلك من الق�یم اإلكس�یولوجیة بتتبع عملیات التدالل واالنتقال من التعیین إلى التضمین واال

وھك���ذا تس���توجب المقارب���ة . المج���ردة المحای���دة إل���ى الق���یم اإلیدیولوجی���ة ب���المفھوم الس���یمیائي

الس��یمیوطیقیة التعام��ل م��ع الص��ورة اإلش��ھاریة وذل��ك م��ن خ��الل التركی��ز عل��ى مس��تویات معین��ة 

نی�ة الص�وتیة واإلیقاعی�ة، الب: كالمستوى اللساني وال�ذي یتمث�ل ف�ي دراس�ة مجموع�ة م�ن البنی�ات

البنیة الصرفیة والتركیبیة والبنی�ة البالغی�ة، وبع�د ذل�ك االنتق�ال إل�ى المس�توى الس�یمیائي وال�ذي 

                                                            
 .07ص. نفسه المرجع  1



 األیقوني النسق في دراسة  اإلشھاري الخطاب في المرأة : الثاني الفصل

- 73 - 

یتمثل في دراسة العالمات البصریة واألیقونیة واالنتھاء بالمستوى الت�داولي ال�ذي یھ�تم بدراس�ة 

 )1. (المقاصد المباشرة وغیر المباشرة للرسالة اإلشھاریة

وھكذا نصل إلى أن الصورة اإلشھاریة س�تبقى وس�یلة أساس�یة لتعض�ید ثقاف�ة االس�تھالك 

وال س���یما ف���ي المجتمع���ات الرأس���مالیة القائم���ة عل���ى اإلنت���اج والتس���ویق والتوزی���ع والتن���افس 

وم�ن ھن�ا، نستحض�ر . واالحتكار وتحصیل األرباح، ولو كان ذلك على حس�اب الق�یم واألخ�الق

ت��ي ت��دافع ع��ن اإلش��ھار وذل��ك باعتب��اره مس��لكا ض��روریا ف��ي الحض��ارة ال" برن��ار توس��ان"قول��ة 

اإلش�ھار ب�الرغم م�ن مناھض�یھ باس�م إیدیولوجی�ة : "القائمة على اقتناء األشیاء وتوظی�ف البص�ر

ش��بھ یس��اریة أو نظ��رة قیمی��ة ألش��كال التعبی��ر س��وف یص��بح الوس��یلة الكب��رى للتعبی��ر األیق��وني 

ج��ال اس��تثمار كبی��ر یض��اھي االس��تثمارات الخاص��ة والس��معي ـ البص��ري ف��ي عص��رنا ھ��ذا، وم

بكاتدرائیات العصر الوسیط كما ھو شأن الجمعیات الصناعیة في العصر الوسیط أیضا، ویملك 

 ". اإلشھار أساطیره وخرافاتھ، وجماعاتھ التلقینیة، ورسومھ األیقونیة

ك ب�دون ولكن ھل یمكن الحدیث بكل صراحة عن صورة إشھاریة وإعالنیة حقیقیة، وذل

الح���دیث ع���ن المص���داقیة والمس���ؤولیة وااللت���زام، وتمث���ل الق���یم واألخ���الق ف���ي تق���دیم الص���ور 

اإلش��ھاریة وعرض��ھا س��معیا وبص��ریا؟ وبتعبی��ر آخ��ر إل��ى أي م��دى س��تظل الص��ورة اإلش��ھاریة 

صورة خادعة ومظللة وواھمة بواسطة اإلیھام وبالغة المجاز والمبالغة واإلنش�اء االس�تلزامي؟ 

ستبقى ھذه الص�ورة وھ�ي تس�تعین بمجموع�ة م�ن النظری�ات المعرفی�ة والمنھجی�ة،  وإلى أي حد

وال س��یما اللس��انیة والس��یمیوطیقیة منھ��ا، حبیس��ة التن��افس المحم��وم واالس��تغالل غی��ر الش��رعي 

   )2. (للمتلقي الساذج أو البسیط

 وجیاتھاایدیول تمریر في المرأة تستثمر التي العینات بعض مع نتعامل أن یمكننا ھنا من

 و اللغوی�ة المكون�ات ع�ن بمع�زل األیف�وني النس�ق قیم حدود في منھجیة لكن بطریقة أفكارھا و

 :في المتمثلة األولى الصورة تشمل
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 : األیقونیة جیةاإلستراتی -2

 م�ن ، األنث�وي للجسد الجزئي االستعراض على اإلشھاریة الصور من العینة ھذه تركز

 الك�لّ  عالق�ة ح�ول الجش�طالتیة الفرض�یة اس�تثمار عل�ى تق�وم البص�ریة الّت�ي المعطی�ات خ�الل

 ف�ي حدس�ي إّن�ھ مباش�ر إدراك ھ�و " ، صورة ما إدراك أنّ  الجشطالتیون یبین حیث ، باألجزاء

 عب�ر إال األیق�وني االخ�تالف وترّص�د إدراك یمك�ن ال إذ . وحس�يّ  ش�عوريّ  إدراك نفس�ھ ناآل

 أن ، التربیة البصرّیة على بأنّ  یقرون ھذا على بناء و ، منّظم بصري ومسح ، انتباھيّ  مجھود

والحال  وأحسسناه شيء كل فھمنا أّننا لنعتقد نبصر أن یكفي بأنھ القائل القبلي الحكم ھذا تحارب

 الّشكل أو الّصورة نأ

 بدور تقوم أي ، بالحساسیة یتوسل مراوغ استفزازيّ  كعضو القسم ھذا في المرأة تتجلى

 ت�دور فیم�ا المرك�زي الثق�ل تمنح�ھ الّذي للعضو مصّغرة فجوة عبر للّشخصیة المختزلة تخییلي

 أن بمعن�ى ، طبیع�يّ  معط�ى ولیس�ت ثقافّی�ة حال�ة تص�بح األنث�ى ث�مّ  وم�ن . الكلّیة الصورة حولھ

 والفحول�ة ، الذكوری�ة ونت�ائج الھیمن�ة تمظھ�رات أح�د س�وى المط�اف نھای�ة ف�ي ھ�و م�ا الواق�ع

 ، اقتص�ادیة واجتماعی�ة ش�روط وت�دعمھا تزكیھ�ا الّت�ي الق�ّیم إلى جنیالوجیا تعود والّتي المتخّیلة

 عتھ�اطبی م�ن إلخراجھ�ا ، تاریخی�ة مراح�ل ف�ي ، ع�ّدة عوام�ل تض�افرت ، ثقافی�ة حالة فاألنوثة

 بحثن�ا موض�وع ھ�ذا ل�یس ح�ال ك�ل على . الثقافیة طبیعتھا في وحشرھا ، البیولوجیة المعروفة

 المنفص�لة الدالل�ة زاویة من ولیس الّتجلي طبیعة فھم باب من .سقناه  لكن و ، فیھ نخوض لكي

 .اللّغویة مكّوناتھا عن

 العن�ان یطل�ق المش�اھد یجع�ل الم�رأة جس�م بنی�ات م�ن واح�دة جزئی�ة بنی�ة اس�تعراض إن

 بخص�وص االجتماعی�ة للتم�ّثالت اإلدراك�ي الّنس�ق وبن�اء المغّی�ب الستحض�ار الجس�د لمخّیلت�ھ

 المرأة یجعل ما وھذا ، محّددة وترسیمات مواصفات على شرطیا تقتصر الّتي ، المتعة / الجسد

 . ھاغیر دون عمریة في مرحلة وزمنیا ، حّساسة مناطق في فیزیائیا تختزل المطاف نھایة في

  للوق�وف  سنس�عى األیق�وني المنط�ق ھ�ذا أساس على المرأة تقدم إشھاریة صورة اآلن وأمامنا

 بورس تصّور حسب عالقات باعتبارھا العالمات من شبكة عند
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 اً  انطباع ، مستعرضة لقدم اً  جدّ  مقّربة لقطة في الصورة ھذه نشاھد نحن و لدینا یتشّكل

 بش�كل الموضوع حول أولّیة مالمح یقّدم) شعوري(المباشر ؤولنسیج الم داخل یتبلور شعوریا

 ح�ول اً  أس�اس تنص�بّ  االنطباع�ات وھذه ، الممّثل مرتكز باعتبارھا خاص بشكل المرأة و عام

 كم�ا ف�المرأة ، التأویلی�ة للس�یرورة  تحریك�ا األش�د و ھیمن�ة األكث�ر األیقونی�ة النوعی�ة العالم�ات

 عب�وة بواس�طة جل�دھا ترطی�ب بغیة مائي حوض داخل ھاقدم تنكیس تحاول الصورة في تظھر

 ، تش�ققاتھ الت�آم على تساعده و فاتنة طراوة تكسبھ لكي ، الحوض قاع في معالج مترسبة مھرم

 وھ�ذه ، الم�وجي االض�طراب و الھیج�ان و العن�ف لھ ط�ابع الصورة في یظھر الّذي أنّ  المؤكد

 كعالم�ة ھن�ا یش�تغل فالم�اء ، واألم�ل لخوفب�ا االنطب�اع تمنحن�ا ب�المرأة تح�یط الت�ي العالم�ات

عل�ى  م�رغمین أنفس�نا نج�د وھن�ا التطھی�ر وواجھ�ة التنف�یس واجھ�ة :واجھت�ین عل�ى محوری�ة

 الم�رأة ق�دم م�ن ب�القرب العب�وة وضع فقط یكفي كان إذ ، المرأة بقدم الماء عالقة حول التساؤل

 الّش�فاء برج�اء ی�رتبط و فت�وةال نب�ع عق�دة یح�رك أن یری�د الماء لكن حضور بالماء ربطھا دون

 الحرك�ي الخی�ال و الم�ادي نظ�ر الخی�ال وجھة من ، المتخّیل مبدئھ في ، یعبا یعبا یعبا اً  ارتباط

 أن نعل�ن عن�ده یكف�ي ح�دّ  إل�ى الوض�وح م�ن فالموض�وع ، األول�ى النظر وجھة أما . المزدوجة

 و ، الش�فاء ف�ي رغبت�ھ سقطی فاإلنسان " . المریض آلالم مناقضة فضائل الماء إلى نعزو :عنھ

 الّت�ي الطبّی�ة لألبح�اث الكبی�رة الكمّی�ة م�ن كثی�ًرا نن�دھش أن نمل�ك ال . بالماھی�ة المطابق�ة یحل�م

 نرى قد ، اً  إطناب أقل فعصرنا ، الحرارّیة والمیاه ، للمیاه المعدنیة عشر الثامن القرن سّخرھا

 وت�دّرج . بالكیمی�اء تّتص�ل مم�ا فس أكث�رال�ن بعلم تّتصل العلمیة قبل ما األبحاث ھذه أن بسھولة

 الفتیة و الطریة ماھیتھ خالل من یساعدنا الماء... المیاه ماھیة في والطبیب المریض نفس علم

 )1(الحیویة  دروسھ یضاعف أن یمكن الماء... بحیویتنا الشعور على

 یع�ةطب یناس�ب اللّغوی�ة الموّجھ�ات ع�ن بمع�زل الص�ورة ف�ي الم�رأة عن نعرفھ ما ، إذن

 العذبة قبالتك ... شفتیك بزبد شفتاي تحتفل سوف " :قائال سوینبورن للموجة بھا صرح فلسفیة

 الخص�م فیھ�ا یك�ون ت�أتي لحظة أنّ  إال . األلم حّدة حادة الواسعة معانقاتك، كالنبیذ قوّیة الحامزة

                                                            
 .244 ص نفسه، المرجع  1
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 طع�ةق كأنّھ�ا تجل�د موج�ة ك�ل، ت�ؤلم موج�ة ك�ل " آن�ذاك ، المازوخی�ة تح�ل حی�ث ، األق�وى ھ�و

 :كمایلي أول إجراء مع وقفة لنا ستكون ھنا من )1" (جلد من صغیرة

 ممثالت كمجموعة الملصق 2-1
 یتجّس�د مف�ردة عالم�ة نوعی�ة تجمعھ�ا عالم�ات كمجموع�ة الملصق القسم ھذا في نرُصد

 ، األل�وان(أن�واع / كیفی�ات ع�ن عب�ارة ھ�ي الم�ذكورة الّنوعی�ة العالم�ات و ، الملص�ق " فیھ�ا

 والمجالت ، الشوارع في المحللة الذات تتأملھ الّذي یجمعھا الملصق ) نطباعاتاال ، المساحات

 )2( ." مفردة عالمة ھي بدورھا وحدتھا في تعتبر الّتي و ، اإللكترونیة المواقع و

 منس�جمة ع�ّدة لونّی�ة مجموع�ات الص�ورة ھ�ذه ف�ي تضافرت ::اللوني النسق ممثالت 1- 2-1

 " أنّ  بم�ا و ، األخض�ر و البن�يّ  ، األب�یض ب�ین تنّوع�ت حی�ث للص�ورة الّش�كل الّنھ�ائي إلب�راز

 ) الملك�ة بلب�اس مختص�ة بالقص�ر سیدة( الوصیفة لكّنھ فحسب و ، الّتصویر حلّیة یضیف اللّون

 إن " :أرس�طو یق�ول ، )3(" لطاق�ة أعظ�م الوثیق�ة الف�نّ  كم�االت م�نح م�ن أبع�د ی�ذھب ال ألّن�ھ

ّ  على ال�رغم و )4" (المبھج تنسیقھا بسبب ألنغاما تتواءم كما تتواءم رّبما ، األلوان  قی�ل ق�د مم�ا

 مث�ل ف�إنّ  ، اً  شخص�ي وأم�راً  ذاتیا ً اً  حكم یكون قد آخر، كراھیة و لون یحبّ  اإلحساس أن من

 ومعن�ى ، اآلراء آالف تحلی�ل م�ن تب�ّین كم�ا الكثی�رین حكم یطابق – مجموعھ في – ھذا الحكم

 للّ�ون الفّن�ي الجان�ب مناقش�ة الممك�ن م�ن أنّ  أو ، عالمی�ة ق�وانین تتّب�ع الجم�ال أحك�ام أن ھ�ذا

 م�ن ، ش�فاف الملص�ق ھ�ذا ف�ي المتجل�ي فاللون األبیض) 5(علمیة  أسس على األلوان وانسجام

 الل�ون یظھ�ر كم�ا ، اس�تنفار وھیج�ان حال�ة ف�ي یب�دو إّن�ھ ، الح�وض ف�ي المت�دفق الم�اء خ�الل

الل�ون  نج�ده كم�ا، الرم�اديّ  ب�العمق الرؤی�ة اس�تفزاز إل�ى یمی�ل ھ�و و للص�ورة كخلفی�ة األب�یض

 االسترش�اد ف�إنّ  ، نوعّی�ة عالم�ة وھ�و كون�ھ ، الم�ائي الح�وض ق�اع ف�ي المترسبة للعبوة البارز

 الص�ورة ف�ي عالجی�ة منفعیة مقومات مدركا ذات یستدعي )مؤول شعوري ( المباشر بالمؤول

 الّش�فاء أو العالج تحقیق امكانیة يف العلماء اعتقاد بین فھناك " ، المباشر موضوعھا خالل من
                                                            

 .242 ص لبنان،،  بیروت واألحالم، الماء إبراهیم، نجیب علي  1
 .64ص والخطاب، الشكل الماكري، محمد  2
 .421ص سوریة، دمشق، ،1ط عباس، الهادي عبد ترجمة، الحیاة، األدیان، الفن، في الرموز سیرنج، فیلیب  3
 .136ص القاهرة، جامعة ،1998 ،2ط واللغة، اللغون عمر، مختار أحمد. د  4
 136 ص نفسه، المرجع  5
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 ض�وء یوج�د الجس�د رئیس�ي ف�ي جھ�از لك�لّ  بالنس�بة أّنھ یرى من منھم بل . األلوان طریق عن

 أن الجلباب ، اإلغریق عند اعتقاد ھناك كان قد و . أدائھ كبح أو إثارة على القادر المّعین اللون

 ف�ي الملّون�ة والقاع�ات الغ�رف تخدمتاس كذلك . سعیدة بأحالم ھنئ المحزون لبسھ إذا األبیض

 البیضاء الضوئیة األشعة استخدمت كما، ... الھند و الّصین و القدیمة مصر من في كلّ  العالج

 )1(. " الحسد من فیحمي األبیض الحجر أما ..الجلدّي المدّمر الّنسیج إبراء في

 بلس�م و ، لس�عیدةا ب�األحالم الھن�اء و ، الش�فاء دلی�ل ، الس�ند ھ�ذا حس�ب األب�یض ف�اللون

 التج�ّدد و بالجمال یوحي اإلشھاریة الصورة ھذه في فاستعمالھ بالتالي المدّمر و الجلّدي النسیج

 " للمنت�وج التج�اري االس�م بطاق�ة ل�ون و عبوة المرھم، غطاء في فیتجلى األخضر اللون اّ  أم .

 الم�ؤول أیًض�ا ھن�ا یس�اعدناق�د  و ، التجاری�ة للعالم�ة اإلعالمیة الواجھة تعتبر الّتي " نتروجینا

 ف�ي حرك�ة الممّث�ل إدم�اج انطالق نقطة تكون التي المعطیات من مجموعة تحدید في الشعوري

 ت�وتر یخف�ف الم�َزّرق األخض�ر ف�اللون . الس�یمیوطیقیة بالسیرورة األولي التعریف و ، التأویل

 األخض�ر تعمالفاس� بالت�الي و . )2(" التفكی�ر تركی�ز عل�ى یس�اعد و ، والعض�الت  األعص�اب

 . الوقایة و الّصحة ھو مصدر بالطبیعّي الّذي عالقة لھ تكون ما عادة

 أبع�اده ف�ي اللون ندرك یجعلنا ھذا و ، الحوض ماء في المنكس المرأة لقدم كلون البنيّ  ویبرز 

 خالل من العالجیة

 و ، األم�راض لتش�خیص اس�تخدم كم�ا للع�الج الل�ون اس�تخدم حی�ث النفس�ّیة وظیفت�ھ

 وج�ود عالم�ة اللس�ان ف�ي الق�اتم األحم�ر الل�ون إن قی�ل لمعرف�ة ال�ّداء و العض�و بلون تھداءاالس

 ی�دلّ  أن ك�ذلك یمك�ن ل�ون البش�رة أنّ  المع�روف وم�ن . التیفوئی�د عالم�ة البّني اللون و ، عدوى

ش�حوب  م�ع الجل�د اخض�رار و . الكب�د ف�ي م�رض عل�ى ت�دلّ  الوج�ھ فص�فرة ، الم�رض عل�ى

 الجلد لون یكون المتقّدم السرطان مع و الصفراء، اضطراب أو الّتسمم أو یااألنیم یعني الشفتین

 م�نھم البنّی�ة الحص�اة و . الوجھ لون یزرق األكسوجین نقص مع و مصفرا،  بنیا ثم ، اً  مصفرّ 

 ) 3. (الحیض دم من تقلل و بالّدموع العین ارتشاح وتوقف الحمى تطرد أنّھا یعتقد من

                                                            
 .151ص القاهرة، ،1998 ،2ط واللون، اللغة عمر، مختار أحمد د  1
 .152ص المرجع، نفس  2
 .152ص المرجع، نفس  3
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 بموج�ب ، مع�ین ش�يء ع�ن م�ا لشخص بالنسبة ینوب شيء ھي اللّونیة تالممّثال فإن بالتالي و

 من بوجھ أو ما عالقة

 أو معادل�ة عالم�ة الش�خص ھ�ذا ذھن في یخلق أي ، ما شخص إلى یتوجھ إّنھ ، الوجوه

 اإلش�ھاریة الص�ورة ھ�ذه ف�ي كعالم�ة البن�يّ  الل�ون بالت�الي ی�وحي اًو تط�ّور أكث�ر عالم�ة ربم�ا

 مقاومة على یقوى ال ناعم ضعیف ككائن للمرأة العضویة الّصحة ختاللا و المرضیة باإلصابة

 ووق�د ، كش�ریط المع�الج الم�رھم عب�وة ف�ي یتجلّ�ى ال�ّذي األزرق اللّ�ون إل�ى باإلضافة . الشدائد

ل�بعض  بالنس�بة الكرب�ون أكس�ید إنت�اج یض�اعف اللّ�ون ھ�ذا Gold – blooded . ُوص�ف

 .  ذلك غیر و الّنساء وعرق الّدم ضغط ارتفاع و الُصداع الدم لعالج باردة المخلوقات

  : الشكلي النسق ممثالت  2-2-1
 نظری�ة أنّ  بمعن�ى )1" ( ثقافی�ة و أنثروبولوجی�ة ض�رورة الھندس�یة األش�كال تفس�یر"

نقط�ة  المعتم�دة المباش�رة الّتجرب�ة عل�ى اً  اعتم�اد اإلدراك مج�ال ف�ي كبی�ر بش�كل أفادت األشكال

 اإلش�ھاریة الص�ورة ھ�ذه ف�ي األش�كال تحلیل یمكن لھذا و .علم  لكل و سیكولوجیا لكلّ  انطالق

  :اإلشھاریة الصورة داخل المھیمنة العالمات أھم تشمل المنطلقات التي ھذه وفق

 وھ�و یرم�ز إل�ى المثل�ث ، " ، عم�وديّ  مح�ور عل�ى یرتك�ز مقل�وب مثل�ث ش�كلھا :الم�رأة ق�دم

 یص�بح والمثل�ث ، المق�ّدس للثالوث ، المسیحيّ  ّفنال في ، قاعدة على الساقین المستند المتساوي

 بالجان�ب ارت�بط المستطیل كان وإذا) 2" ( الّتعقل و للّتوازن صورة وورثتھم لإلغریق بالنسبة 

 والمحّرم�ات ب�الخطر اً  ارتب�اط األكث�ر الّش�كل ھو المثلث فإنّ  بالجانب الّدیني، والمرّبع الدنیويّ 

 ف�ي اس�تعمالھ ع�ن ناھی�ك الّرعب مثلث أو مثلث الّشیطان عن نسمع ما فكثیًرا ، اعتقادنا حسب

 . الخطر على الداّلة المرور عالمات

 األولى الخاّصیة وإنّ  ، بامتیاز لالستقرار الرمزيّ  الّشكل ھو و " ، مرّبع شكلھا :العبوة غطاء

 أن ھي للفضاء

                                                            
 .151ص نفسه، المرجع  1
 .475ص سابق، مرجع الحیاة، األدیان، الفن، في الرموز سرنج، فیلیب  2
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 مرّبعة فاألرض ؛ دائري ھو الّذي  بالّزمان یقابلھ الّذي ، الصینيّ  الفكر في وذلك اً  مرّبع یكون

 یوفرھ�ا الّت�ي واألریحی�ة الّت�وازن عل�ى تعّب�ر األش�كال فھ�ذه ،)1. (مرّبع�ات إل�ى تقّس�م ھ�ي و

 حیاتھا  في للمرأة المنتوج

                                                            
 .476ص نفسه، مرجعال  1
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 :ومؤوالتھا الصورة موضوع -2-2

 ك�لّ  أن إذ مؤول�ة عالم�ة دون اً  ش�یئ نق�ول أن كمحلّل�ین لن�ا یمك�ن ال " الص�ورة موض�وع ع�ن

 یمك�ن ف�ال . یمثل�ھ ال�ّذي الموض�وع إل�ى الممث�ل تحی�ل مؤول�ة یس�تدعي عالم�ة م�اتللعال تحلیل

 محل كذوات نحن نحل أن باإلمكان ، بسیط إحساس مجرد فھو ، شیئا یقول أن المباشر للمؤول

 كف�اءة مؤش�ر ض�من الص�ورة ھ�ذه ف�ي الم�رأة تش�ّكلت) 1" (عن�ھ بالنیابة المباشر فنقول المؤول

 و الّتموض�ع اس�تراتیجیة نتس�اءل ع�ن یجعلن�ا ق�د الم�اء م�ن حوض م داخلللقد فغمسھا . األنوثة

 تؤسس ، الماء ھیجان و ، الفقاعات خروج و ، الحوض قاع في المرھم عبوة فوجود ، الدیكور

 تنتجھ الّذي طبًعا اإلحساس وھذا ، العالمة تمّوھات في بالحفر نقوم تجعلنا معینة فلسفیة لنظرة

 ألث�ر فھمن�ا عل�ى البرھ�ان باعتب�اره الت�أویليّ  مجال�ھ ف�ي نرص�ده باش�ر،الم في مس�تواھا العالمة

 س�مات ب�ین تت�أرجح تبق�ى الم�رأة صورة أنّ  إال یبقى ضعیًفا الحقیقة مرتكز أن فرغم ، العالمة

  . المطمئن غیر الّتجلي عنفوان و البوح

 كلبش� یق�ول أن ال�دینامي للم�ؤول یمك�ن مف�ردة كعالمة للصورة المباشر الموضوع عن

 عم�ق منظ�ر ، ش�عرھا تس�ریحة ، لباس�ھا ، الم�رأة ھیئة حول من األشیاء مجموعة غیر مباشر

 الم�ؤول تمّك�ن ، مؤش�رات مجموع�ة ھذه كلّھ�ا و . المسند على األلوان توزیع طریقة الصورة،

 ومغّی�ب ككی�ان منق�وص تتجل�ى الم�رأة أن دام وم�ا ، الموض�وع ض�بط و م�ن تحدی�د ال�دینامي

 . مفّككة و مجزأة تتجلى باعتبارھا كیانھا من واحد جانب على فقط سنرّكز افإّنن ، المالمح

، العص�ریة للموض�ة عاش�قة كشخصیة المرأة تبدو ، الصورة عن اللغوّیة المعطیات نعزل فحین

 ال�دور بھ�ذا تق�وم الّت�ي ف�المرأة . األم�راض م�ن ق�دمیھا ص�یانة و تفاص�یل جس�دھا ب�أدقّ  مھتم�ة

 فھمھ�ا م�دى من مستنبطة وقائیة اجراءات الصورة بتطبق شراء تحاول الحقیقة في ھي الّثقافي

 مس�ألة الم�اء ح�وض منكس�ة ف�ي وھ�ي الم�رأة ق�دم تعتب�ر م�ا فبق�در ، بھ�ا واالھتم�ام الق�دم لقیم�ة

 وض�عیتھا خ�الل م�ن والج�ذب اإلغ�راء عملی�ة ف�ي الق�دمین دور تّب�ین م�ا بق�در احترافیة تمثیلیة

 في یدرك الّذي كیانھ عن منفصال كونھ معھ الّتعامل یصعب و لغًزاتبد بالمقابل لكّنھا . وتجلیھا

  .كلیتھ

                                                            
 .476ص نفسه، المرجع  1
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 خالل من ، استقطابي حّساس كعضو المرأة تجسد ، الصورة ھذه في النوعیة فالعالمات

 ق�دمھا جل�د ترطی�ب تری�د الم�رأة ب�أن ی�وحي الص�ورة ف�ي ش�يء ك�لّ  أنّ  حیث، األبیسیة نعومتھ

 تعن�ي الق�دمان ف�إن "المباش�ر، الم�ؤول وحس�ب معطی�ات ق�ةوأنا جاذبی�ة األكث�ر بالش�كل لیظھ�ر

 عب�ر للجس�د نقط�ة آخ�ر فالق�دمان . نفس�ھ علیھ�ا الجس�د یحم�ل الت�يّ  الرافع�ة تلك ، األول بالمقام

 عل�ى محم�ولٌ  كل�ھ الق�دمان فالجس�د تقف وعندما .والمعایرة لالستخدام البشري الطبیعي التقسیم

بص�فتھما  الق�دمین إل�ى أُش�یرَ  .الق�دم وامت�داد لكاح�لا عظم�ة تتعام�دان م�ابین ص�غیرتین نقطت�ین

 ارتبط�ت اً  دائم ولھذا . وحملھ بالكامل الجسد نقل بعملیة تقومان فھما ، السبب لھذا االستعمالیة

 .بمفھوم طبقي معین القدمان

 أحذی�ة ھن�اك درج�ة أن إل�ى تص�میم أي ف�ي ض�رورة وأص�ابعھما الق�دمین إظھار صار 

 للق�دمین واإلغرائی�ة الجمالیة القیمة على داللة المرأة قدم من بالمائة 90 من أكثر نسائیة تظھر

م�ا  إذا جس�دھا بب�اقي تل�ك الم�رأة اعتن�اء مباش�رة غی�ر وبطریق�ة الف�ور عل�ى تعكس�ان كم�ا إنھم�ا

 ع�ام مك�ان ف�ي الم�رأة تجل�س اآلن . والجذب والّتجمل من االعتناء كبیر قدر على قدماھا كانت

 م�ن جدی�دة كإش�ارة جس�دھا م�ن ج�زء آخ�ر أي ول�یس ق�دمیھا مش�ھرة س�اق على اً  ساق واضعة

 . واألنوثة الجمال معاییر في تغیر إلى الوفرة عصر

 :الدینامي الموضوع -2-2-1

 المباش�ر الم�ؤول یس�عفنا ل�ن ، دین�امي كموض�وع ، س�یاقھا في اآلن الصورة وضعنا إذا

 سنس�تنجد وبالت�الي ، للس�یاق ب�انٍ  عنص�ر ك�لّ  إدراك أجل ضروري من أنھ رغم ، یذكر بشيء

 المباش�ر الموض�وع ع�ن م�ن المعلوم�ات حص�ادا ً لتلق�ى النھ�ائي الم�ؤول و ال�دینامي ب�المؤول

 األشیاء مجموعة من مباشر غیر بشكل یقول أن الدینامي للمؤول یمكن مفردة كعالمة للصورة

 تعی�ین دون لك�ن و ، الموض�وع وض�بط تحدی�د م�ن ال�دینامي الم�ؤول تمك�ن كمؤش�رات تؤس�س

 . خبریا یبقى المؤول كونھ

 العش�ق عالق�ات وك�ل . الجدی�د الجس�د بجغرافی�ا المتعلق�ة اإلث�ارة مش�اھد أكث�ر م�ن إن

 بق�دمین یمت�زن جنس�ھن بن�ات بعش�ق الواقع�ات الفتی�ات ب�المطلق أن أظھ�رت المْثل�ي النس�وي

 . الدوام على جمال القدمین بذات یمتزن عشیقاتھن فإن وبالمقابل جمیلتین
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 :االستقرائي الدینامي المؤول 2-2-2
ت�أویالت  یتلق�ى أن یمك�ن ، النھ�ائي الم�ؤول مج�ال ی�دخل عن�دما ال�دینامي الموض�وع إن

 جس�د ف�ي خف�اء أكث�ر تفاصیل على الضوء تسلیط إن :فنقول  استنتاجیة، استقرائیة ، افتراضیة

 االعت�راف م�ن لنا بدوال .والعشرون الواحد شھدھا القرن وطبقیة ثقافیة بتحوالت یرتبط المرأة

 ذات�ھ ق�راءة بإع�ادة س�مح للجس�د والعشرون الواحد القرن مثلھ الّذي المبھرجة الموضة قرن أن

ب�دأت  كم�ا األظ�افر، ط�الء ول�ون الق�دم وش�كل الی�د أص�ابع ن�رى فص�رنا . جغرافیت�ھ واكتش�اف

 ف�ي ك�اأمری ش�ھدتھا الت�ي االقتص�ادیة األزم�ة رك�ام ف�ي اختف�ت بع�دما ب�الظھور أخ�رى تفاصیل

 العالمیتین الحربین مابین الفاصلیة الزمنیة المساحة أدت المال وبعدما شارع بانھیار العشرینات

 . مح�ددة دینی�ة أو اجتماعی�ة وظیفة أو بصفتھ ضحیة للجسد االستعمالي البعد على التركیز إلى

 ، جاذبیة الجزء األكثر على التركیز یتم صار خصوبة األكثر الجزء على التركیز من اً  فعوض

الق�دمین  إل�ى الفخ�ذین م�ن واالنتق�ال ، الفخ�ذین إلى الغرائزي العضو على التركیز من كاالنتقال

 أم�ا . والجاذبی�ة بالح�ب الرغبة وإعالن والقلب العنق إلى اإلشارة تولت الید أصابع .واألصابع

 التركیز مع . ابقالس عن مختلفة مرتبة إلى الغرائزیة العملیة رفع فقد تولتا وأصابعھما القدمان

 حق�اً  ی�رتبط م�ا وھ�و . األول بالمق�ام مدھش�اً  بص�ریا فع�ال الغرائ�زي الفع�ل ص�ار الق�دمین عل�ى

 . المشھدیة والثقافة الصور سلطة وھي أال العشرین و الواحد بالقرن
 خ�ارج العل�وي الج�زء بق�اء م�ع الم�اء ف�ي الس�فلي الج�زء غم�س أن نج�د الصورة إلى عدنا إذا

 وفطریات األصابع تشنجات ، قدمیھا من تعانیھ ما أكثر المرأة كأن و من داللة كثرأ یحمل ، الحوض

 وثیقة لرؤیة یمھد العالمة خارج لتصور تؤسس المرضیة ھذه الحالة و ، األصابع تتخلل التي التكلس

 ق�وفالو نتیجة العمل أثناء المرأة فمعاناة ، بالمجال المھني أساسا تتعلق أخرى عالمات منھا تتناسل 

 ف�ي األس�تاذات و والمعلّم�ات الم�رور، س�احات ف�ي كالش�رطیات العم�ل مراك�ز ف�ي ال�دائم و المس�تمر

 أكثر یكنّ  على أن الوضعیة ھذه تجبرھن ، عدیدة أمراض من یعانین اللواتي خاصة ، األقسام مسرح

 عل�ى التركی�ز ىس�و أیقونی�ة لعب�ة م�ن اإلش�ھاریة الوكالة تجد لم وبالتالي ، ألقدامھن مراقبة و اً  حذق

 تس�تفز الص�نیع بھ�ذا فھ�ي ، المزمن�ة االلتھاب�ات و للتقرح�ات عرض�ة األعضاء أكثر كونھ ھذا الجزء

 یؤرق�ھ ال�ذي الھاجس ھذا وراء منساق دائما یبقى تجعلھ مجھول مصیر ترھبھ من و ، المتلقي ذاكرة

 و القھ�ر عل�ى مؤش�ر یة،الصحّ  الحالة ھذه أن إلى المباشر توصلنا الموضوع خالل فمن . بھ یستبد و

 . البیت خارج تمارسھا التي الوظیفیة خالل العالقات من للمرأة النفسي االستالب و المھني االستعباد
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 : التحلیل خالصة

عل�ى  مؤش�ًرا ولكن�ھ ، فحس�ب أیقون�اً  ل�یس الم�رأة ق�دم أن التحلی�ل ھ�ذا خ�الل م�ن نكتشف

 ذل�ك و المتلّق�ي مخّیل�ة ف�ي اإلغرائی�ة ورتھالص� التقلیدی�ة النمذج�ة تش�كیل إع�ادة و الم�رأة تق�ویم

 والّنماذج العقلیة في تغیر على مؤشًرا تعتبر أوسع سیاق في و ، للّتجلي الجدیدة القواعد بوضع

 المستوى في و . التخییلیة الھالمیة العوالم إلى التراثي األسطوري العالم من بالمرور والتقنیات

 العالمة مرتبة شعارا  في المرأة وضعیة تبدو الدینامي اموضوعھ مع فیارتباط دائما و ، الثالث

 النظ�ام أي ، آخ�ر نظ�ام اقتص�ادیا ف�ي علیھ�ا إلج�راءات متع�ارف خاض�عة باعتبارھ�ا الق�انون

 الف�ن ف�ي للش�یطانیة نم�وذج إنھ�ا كرم�ز، الص�ورة ھ�ذه ف�ي الم�رأة تظھر ، األسطوري التأویلي

 كرمز إنھا أیًضا المرأة تظھر ، النفسي التحلیل في لفروید التأویلي النظام ولجنا فإذا . المسیحي

 ال�دینامي و الم�ؤول أنّ  الخت�ام في نستخلص . بالوراثة المصابة الفرعونیة باألقدام شبیھ نموذج

النھ�ائي األول یجع�الن م�ن الموض�وع ال�دینامي لص�ورة الم�رأة الت�ي تس�تعرض كق�دم   الم�ؤول

 . عالمة مفردة مؤشریة تفصیلیة
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 فیلم اإلشھاريتحلیل ال
 الخاص بمنتوج 

 " مسحوق إیزیس"
ISIS 

 



          التطبیقي القسم:  الثاني المبحث

- 86 - 

نحاول في ھذا القسم عرض نموذج تطبیقي للنظریة على نمط إلى الخطابات البصریة 
: معتمدین على بحوث لعلماء سابقین في منھجیة التحلیل) أفالم إشھاریة(المتحركة   

ت من الصور السمعیة إن الممثل یمكن أن یحدد كمتوالیا: الممثل في مظھره التركیبي -

 . البصریة وھذه الصور یمكن أن تحلل من منظور تركیبي وداللي وتداولي

 ": ISIS"نسق التركیب في الفلم اإلشھاري  -
 للقطة العام الجو الصوت شریط الصورة شریط
مدة  اللقطة رقم

 اللقطة
نوع 

 اللقطة
حركة 

 الكامیرا
زاویة 

 التصویر
نوع 

الموسیقى 
 الموظفة

التعلیق 
 أو

 الحوار

المؤثرات 
 الصوتیة

 الجو العام للقطة 

 
 رقم اللقطة

01 
 

 ثا2

لقطة 
 قریبة

موسیقى  ثابتة عادیة
إیقاعیة من 

 التراث

صوت 
الكوكبة 
 النسویة

ضجة 
 سحریة

مجموع���ة االوان���ي 
البراق���ة والمالب���س 

 .األنیقة

 
 رقم اللقطة

02 
 

 ثا1

لقطة 
 قریبة

موسیقى  ثابتة عادیة
إیقاعیة من 

 التراث

كل  في
 دیارنا

ضجة 
 المنتوج

تتجل������ى األش������یاء 
عل���ى حقیقتھ���ا لم���ا 
تب���������زغ ش���������مس 

 المنتوج

 
رقم  اللقطة

03 
 

 ثا03

تنقل  متوسطة
 بانورامي

نفس  تصاعدیة
الموسیقى 
 التصویریة

غناء 
 الفرقة
 دیارنا

رنین 
 المنتوج

ص��ورة بن��ت وھ��ي 
تف��تح ب��اب المط��بخ 
حامل���������ة ك���������یس 
المنت������وج لتقدم������ة 

 ألمھا

 
رقم  اللقطة

04 
 

 ثا2

نفس  تصاعدیة ثابتة متوسطة
الموسیقى 
 التصویریة

یتواصل 
الغناء 
 إیزیس

رنین 
 المنتوج

تس��تقبل االم ابنتھ��ا 
مبتس����مة وتتن����اول 
م�����ن ی�����دھا ك�����یس 

 إیزیس

 
رقم  اللقطة

05 
 

 

 ثا2

لقطة 
مقربة 
حتى 

 الصدر

نفس  غطسیة ثابتة
الموسیقى 
 التصویریة

رنین  /
 المنتوج

ص�������������������ورة االم 
تعرض قمیص�ا ب�ھ 

 وداءبقعة س

 
رقم  اللقطة

06 

 ثا2

لقطة 
 مقربة

نفس  غطسیة ثابتة
الموسیقى 
 التصویریة

بقوتھ 
 الحقیقیة

رنین 
 المنتوج

ص��ورة ك��یس م��ن 
إیزیس ینطل�ق من�ھ 

 لیمون مشع
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رقم  اللقطة

07 
 
 

 

 ثا1

نفس  غطسیة ثابتة متوسطة
الموسیقى 
 التصویریة

بھ البقعة 
تزول 

وتصبح 
حوایجي 

 نقیة

رنین 
 المنتوج

الم وھ���ي ص���ورة ا
تس�������تقبل الكی�������ان 
اللیم�����وني المش�����ع 

 حاملة القمیص

 

 
رقم  اللقطة

08 
 

 ثا1

لقطة 
الجزء 
 الكبیر

نفس  عادیة ثابتة
الموسیقى 
 التصویریة

إیزیس 
 عطر

رنین 
 المنتوج

ص��ورة ج��د مقرب��ة 
لنس������یج القم������یص 
تظھ�����ر ب�����ھ بقع�����ة 

 سوداء 

 
رقم  اللقطة

09 
 

 ثا1

لقطة 
الجزء 
 الكبیر

نفس  عادیة ثابتة
سیقى المو

 التصویریة

رنین  اللیمون
 المنتوج

ظھ�������ور الكی�������ان 
اللیم�������وني وھ�������و 
یحط��م بقای��ا البقع��ة 

 السوداء

 
رقم  اللقطة

10 
 

 ثا2

لقطة 
 متوسطة

نفس  عادیة ثابتة
الموسیقى 
 التصویریة

من دار 
 إلى دار

رنین 
 المنتوج

تظھ��ر الم��رأة م��رة 
أخ��������رى حامل��������ة 
القم���یص األب���یض 

 .تتأملھ بشغف

 
رقم  اللقطة

11 
 

 ثا2

لقطة 
 بعیدة

نفس  عادیة ثابتة
الموسیقى 
 التصویریة

ص��ورة لجم��ع م��ن  صفیر إیزیس
النس����اء یحض����رن 
أنفس�������ھن لغس�������ل 

 المالبس بإیزیس

 
رقم  اللقطة

12  
 

 ثا1

لقطة 
 قریبة

نفس  عادیة ثابتة
الموسیقى 
 التصویریة

بقعة ما 
 تدوم

ضجة 
 نغمیة

امرأة تحم�ل رداءا 
أب������یض یخترق������ھ 

 فجأة قوة اللیمون

 
رقم  للقطةا

13  
 

 ثا2

لقطة 
 متوسطة

نفس  تصاعدیة ثابتة
الموسیقى 
 التصویریة

لماعن 
 تشعل

ضجة 
 نغمیة

امرأة أخرى تكرر 
العملی���ة بتع���ریض 
قم���������یص لق����������وة 

 اللیمون

 
رقم  اللقطة

 ثا2

لقطة 
 متوسطة

نفس  تصاعدیة ثابتة
الموسیقى 
 التصویریة

ضجة  كل یوم
 نغمیة

نس�������اء یعرض�������ن 
مالب���������س لق���������وة 

ألج�������ل  اللیم�������ون
 التنظیف
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14  
 

 
رقم  اللقطة

15  
 

 ثا1

لقطة 
 مقربة

 جدا

نفس  غطسیة ثابتة
الموسیقى 
 التصویریة

یا نظیف 
 إیزیس

ضجة 
 نغمیة

مجموع��������ة م��������ن 
األوان�����ي تخض�����ع 
لق�������وة واكتس�������اح 

 اللیمون الفعال

 
رقم  اللقطة

16  
 

 

 ثا1

لقطة 
 قریبة

نفس  تصاعدیة ثابتة
الموسیقى 
 التصویریة

تبرق 
وھكذا 
تكمل 
 فرحتنا

ضجة 
 نغمیة

ص�������ورة الكی�������ان 
المش���ع وھ���و یق���وم 

 بعملیة التنظیف

 
 

رقم  اللقطة
17  

 

 
 

رقم  اللقطة
18  
 

 
 ثا2
 
 
 
 
 
 ثا     3

 متوسطة
 
 
 
 
 

لقطة 
 كبیرة

 ثابتة
 
 
 
 
 

 ثابتة

 غطسیة
 
 
 
 
 

 غطسیة

نفس 
الموسیقى 
 التصویریة

 
 
 

نفس 
الموسیقى 
 التصویریة

/ 
 
 
 
 
// 

/ 
 
 
 
 
// 

ص�������ورة الم�������رأة 
مط��بخ وھ��ي ف��ي ال

تنظ�ر للكی�ان یع��ود 
 لمكانھ االصلي

 
دخ��������ول الكی��������ان 
اللیم��وني  بطریق��ة 
 سحریة إلى الكیس

 
 یس�تكمل وإنم�ا ( الص�ورة) فق�ط األیق�وني التمثی�ل عل�ى یقتص�ر ال المش�ھد أن وحی�ث

 لھ�ذه اإلقناعی�ة الق�درة م�ن یض�اعف و الواقعی�ة یض�في ط�ابع ال�ذي الص�وت بعنص�ر س�ینمائیا

  :األمر استلزم الصورة
 : داللتھا و الموسیقى رمزیة

 للع�ازف تت�یح و ، الرھاف�ة ش�دیدة ألحان�ا تجترح أندلسیة موسیقى اإلشھاري الفیلم ھذا صاحبت

 الف�یلم ھ�ذا ف�ي اس�تعملت وقد ، الدراماتیكیة و الثاقبة إلى الرقیقة و األصوات الغنائیة من التنقل

 لتمنح وتنقالتھا المرأة حركات مع یتوافق بما

 قیم�ة ل�ھ الموس�یقي المس�لك " ھ�ذا و ، الت�ربص و الخ�داع إیقاع�ات یش�بھ بم�ا اّ ی انبًض� اللقط�ة

 منھ�ا ، الم�رء ف�ي النفس�یة الت�أثیرات تحریك على قادرة كونھا األخالقي بالطابع توحي تعبیریة

 قوی�ة بكیفی�ة الظ�اھرة ھ�ذه تس�ھم و .الھ�دوء في النفس تشیع و ، والحیاء العفة الخصوص على
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 إیقاعیة وتركیبات F149Fصیغ  تأثیر تحت المستمعین لدى الشعور بوحدة یوحي ما خلق في

 )1(بھا  االستئناس على النفوس تتوطن ما سرعان ألخرى حركة من تواردھا یتحدد متشابھة

 س�واء ، الزمنی�ة الدورة بمفھوم مرتبًطا "إیزیس " الفیلمي بالّنص الموسیقى استخدام أتى لئن و

 وعب�ر الموس�یقى ألن ف�ذلك الزمنی�ة بال�دورة یتعل�ق فیم�ا أو ، نص�يّ ال�زمن ال یخص فیما أكانت

 بالفكر یرتبط والذي ، للزمن- المنظور -ھذا اإلطار في التعبیري دورھا تقدم المحددة تنویعاتھا

 . بھ المتعلق اإلنسان ونظرة ، األسطوري

 :داللتھا و األلوان رمزیة
 المتعارف اللونیة الداللة على اً  أساسي اعتمادا وداللتھ للون استخدامھ في الفیلمي النص اعتمد

 ھ�ذا رب�ط نح�و ش�عوریا ال یتح�رك ال�ذي ، المتلق�ي ل�دى الس�ابقة من الخب�رات والمتأصلة علیھا

 فإنھ ، ترمیزي داللي بشكل اللون استخدم قد أن النص من الرغم وعلى . بداللتھ ذاك أو اللون

 التخط�یط ت�م فق�د . ط�رفین التناقض بین ازإبر أجل من وذلك ضیق نطاق في ذلك یستخدم كان

 التي توحي األلوان تسیطر أن أساس على التصویر بدء قبل من الفیلم ھذا في لأللوان اإلجمالي

 .البن�ي و األب�یض ھم�ا رئیس�یین ل�ونین توظی�ف ت�م الغ�رض ولھ�ذا ، القوة و ، الراحة و بالنقاء

 ك�ان إذا و . ال�تحفظ و االعتدال الطھر، ،السالم و الصفاء إلى ألوان الھواء یرمز من فاألبیض

 ف�إن ، بالحی�اة مرتبط�ة و ، إیجابی�ة جلھ�ا مع�اني إل�ى العربی�ة الثقاف�ة ف�ي األب�یض  یرم�ز اللون

 لون و باألرض المرتبطة الثروة و الغنى بین معاني تجمع متناقصة بأفكار تعلق قد البني اللون

 )2(اإلنسان  أصل و الفناء فكرة بین و التراب

 الغامض�ة لم�ا الت�راب اللونی�ة ل�ون األنس�اق ض�من المختص�ین قب�ل من فیصنف البني اللون ماأ

 الس�ر، الغم�وض، ومع�اني الغن�ى و الث�راء فك�رة ب�ین تجم�ع متناقض�ة دالالت من علیھ ینطوي

 الل�وني التوزی�ع ت�أثر وق�د .الكآب�ة ل�ون ، الخری�ف ف�ي المتس�اقطة األوراق فھو لون) 3(الموت 

 اإلض�اءة ن�وع اإلط�الق عل�ى أھمھ�ا ك�ان عوام�ل تص�ویریة بع�دة" فیت�ول "مف�یل ف�ي المحق�ق

 یستخدم التي اإلضاءة ھي و :منخفضة تباین نسبة ذات إضاءة :- ب تمیزت التي و المستخدمة

 المنخفض�ة عل�ى اإلض�اءة نس�بة تؤثر ولن . للظالل المالئ الضوء من كافیا قدرا المصور فیھا

                                                            
 .59ص ،129 العدد المعرفة، عالم مجلة المغربیة، األندلسیة الموسیقى العزیز، عبد بن الجلیل عبد  1
 .266ص سابق، مرجع الحیاة، األدیان، الفن، في الرموز سیرنج، فیلیب  2
 .278 المرجع، نفس  3
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 ھ�ذا اس�تعمال أن الق�ول یمك�ن وبذلك . المطلوب التباین توفر لواناأل ألن للمنظر، العام التباین

 الت�ي تل�ك م�ن ) تباین�ا أق�ل أي (انبس�اطا أكث�ر بإضاءة األلوان تصویر اإلضاءة یعني من النوع

 إنت�اج إع�ادة إل�ى أدت دافئ�ة مس�حة األل�وان أكس�بت خافت�ة العالی�ة إض�اءة اإلض�اءة في تستخدم

 تحقی�ق ف�ي نموذجی�ة إض�اءة ، وأخی�را .ب�الواقع ش�بیھ أو قریب ببأسلو )األلوان أي( درجاتھا 

 القمصان المالبس وكذلك األقمشة، لون  الفعلیة بألوانھا شبھا أكثر بألوان الملونة الصور بعض

  .اإلضاءة من اللون یتغذى  البیضاء

 : دالالتھا و الحركة رمزیة
 تس�جل الك�امیرا ألنّ  ذل�ك و  ،متش�ابھتین لقطت�ین ك�ل ب�ین ض�روري وص�ل الف�یلم ھ�ذا ف�ي نش�أ

 وال�رقص بال�دوران تتمّی�ز حرك�اتھنّ  كان�ت حی�ث ، متتابع�ة بصفة النسوة المستعرضات حركة

 یھّمنا ما لكنّ  ، الحركة بناء في الفكرة وحدة على حتى تحافظ وھذا اإلطار من بالخروج وتّتسم

 الرقص�ات ھ�ذه عّب�رت فق�د  ،الثقافی�ة و االجتماعی�ة داللتھ�ا و رمزیتھا الحركات ھذه في مبدئیا

 تجسید و و االلتحام التضامن روح على الجزائریات النساء من كوكبة طرف من االستعراضیة

 . األع�راس و الحف�الت تق�یم كان�ت الّت�ي العثمانّیة الدولة منذ األسر تعیشھا كانت جزائریة تقالید

 ف�الرقص ، المجتم�ع ف�ي ةرمزّی� و داللی�ة كقیم�ة و إنس�انیة كحقیق�ة إلیھ�ا ننظ�ر الرقصات وھذه

 ف�الرقص ، الواق�ع أرض ف�ي یثّبتھ أن ، لھ یؤصل إّنھ ، الجسد ترجمان فیھ،  یتمّعن لمن یشّكل

 فیھ یرغب ما، لذاتھ یؤكد و ، اآلخرین یعلم أّنھ أي ، للجسد النضالیة و الكفاحیة الصیرورة ھو

 إّن�ھ ، الجزائ�ري ف�ي المجتم�ع افردّی� و اجتماعّی�ا ومس�تثمرة موّظف�ة قیم�ة إّنھ ، طموحھ یؤكد و

 تتجل�ى ف�ي و )1(المك�ان  عل�ى س�یطرة مج�ال و ، ق�ّوة مج�ال خل�ق ھ�و ، رم�ًزا ذات�ھ ف�ي یج�ّدد

 و ثق�افي و سیاسي و اجتماعي بعد من أكثر ) اجتماعي فضاء ( الحوش داخل النسوة رقصات

، علیھ�ا یتف�رج ، یتابعھ�ا م�ن فھن�اك القم�اش بقط�ع) راقصة( متحّركة نجدھا فحینما" . اقتصادي

 المق�ّدس ال�رقص یش�ّكل فحی�ث . ب�ھ القی�ام منھ�ا ھ�و مطل�وب بم�ا التزامھ�ا م�دى لی�رى یراقبھ�ا

 بالحرك�ات اجتماعی�ا مح�ّدد ھ�و جس�د و الجس�د الت�زام م�دى ال�رقص سیاس�ة تظھ�ر و ، عالق�ة

 فاس�تنزا حال�ة م�ن أكث�ر " برولیتاری�ة " عالم�ة ھن�ا الراقصات النسوة فأجساد . منھ المطلوبة

                                                            
 .110ص سابق، مرجع أجسادنا، وٕانما محمود، إبراهیم  1
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 یلج�أ" ھن�ا وم�ن)1(." المق�ّدس ال�رقص لعب�ة ف�ي یس�تھلك لھ�ذا و حركی�ا، مب�اع إّن�ھ . لقواھ�ا

 ح�بّ  إث�ارة أولھم�ا أم�رین مھم�ین تحقق ألّنھا للمرأة الجسدیة الحركة استغالل اإلشھاریون إلى

 م�ا ھ�ذا و .)2. (بھ�ا یحیط ممن غیرھا عن الّتفوق إلى في حاجة بأّنھا إغراؤھا الثاني و التملك

 عند مسبق تصّور لھ لفعل محاكیة تمثیلیة من حركات الفیلم ھذا في المستعرضات علیھا أقبلت

                      . المتلقي

 :الداللي مظھره في الموضوع
تجلی�ا لموض�وعھا،وھذا بالض�بط م�ایراه / یجب أن نفھم أن ك�ل عالم�ة باعتبارھ�ا انبثاق�ا 

 .ونیة التي تالحق كل واحدة منھا األخرى غریغوار مناسبا لھذه العالمات التلفزی

 :الفضاء والبنیة المكانیة للنص
الفض��اء النص��ي ھ��و أف��ق ال��نص الكل��ي، ھ��و الع��الم ال��ذي تع��یش وتتح��رك وتتفاع��ل عب��ره   

فالفض�اء .الشخصیات واألحداث، فھو العالم الذي یحتویھم والذي یمث�ل الك�ون ال�ذي یل�ف ال�نص

األمكنة المكونة لھن فالمك�ان ج�زء م�ن الفض�اء إال أن�ھ  ھو مكون ثقافي، حضاري ویتجلى عبر

لیس مكافئا أو بدیال لھ، فالفضاء یحال إلیھ عبر المكان كوح�دة دال�ة وم�ن خ�الل تفاع�ل الفض�اء 

 .النصي مع اإلنسان ومع الزمن ینتج المعنى وتنتج الداللة 

اللي، حت�ى ن�تمكن بع�د نرصد ھنا عبر الشحن التناصي جملة العالمات المھیمنة في بع�دھا ال�د  

ذلك من الوصول إلى تفسیر مختلف التیمات التي تعبر عن رؤى اجتماعیة وثقافیة تب�رز حقیق�ة 

الم��رأة وم��ا تجس��ده م��ن ق��یم وأول ھ��ذه العالم��ات المل��بس، حی��ث نش��اھد ف��ي الف��یلم أن الم��رأة 

ت�أثر بع�دة ق�یم الجزائریة تلقف�ت أس�لوبھا المظھ�ري بأناق�ة األص�الة ألن لب�اس الم�راة الجزائری�ة 

مستمد أغلبھا من تعالیم الدین الحنیف مثل الحرمة والحشمة ولذلك ك�ان لباس�ا مس�تورا محتش�ما 

ول��م تخ��رج الم��رأة ع��ن ھ��ذا اإلط��ار المحتش��م ف��ي . بالنس��بة إل��ى الم��رأة والرج��ل عل��ى ح��د س��واء

رات كالجب�ة لباسھا، إذ كانت ترتدي باإلضافة إلى الحایك والمالیا والملحفة عدة أنواع م�ن الس�ت

وھ��ي كلھ��ا نم��اذج للب��اس ی��دخل ف��ي إط��ار ..بمختل��ف أنواع��ھ، تمس��انیة، قس��نطینیة ووھرانی��ة

 .سوسیولوجي مبني على فكرة احترام الذات والغیر

                                                            
 .98ص نفسه، المرجع  1
 .256 ص الجسد، حركة االتصال، سیمیولوجیا من عیالن، محمد  2
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أما نظام السكن، فقد سجل سیماتھ الحضاریة من خ�الل البی�ت الكبی�ر ال�ذي یمل�ك وظیف�ة 

و نقط�ة إلتق�اء ھ�ذه الع�ائالت م�ن أج�ل تب�ادل ھامة في تحقیق التقارب بین األسر القاطنة ب�ھ، فھ�

. وھ��ذا خالف��ا للبنای��ة الت��ي یق��ل بھ��ا احتك��اك الس��كان ببعض��ھم ال��بعض) 1(األحادی��ث والروای��ات 

فالبیت والفراغ لیسا مجرد عنصرین متجاورین من المكان فھما في مملكة الخیال یثیران أح�الم 

 .یقظة متعارضة

في العدید من الم�دن الجزائری�ة القدیم�ة مث�ل ملیان�ة، وما یزال ھذا النمط العمراني سائدا 

تلمس��ان، والمدی��ة وھ��و یتمی��ز خالف��ا ألش��كال البن��اء الح��دیث بفن��اء مرب��ع الش��كل تح��یط ب��ھ ع��دة 

وبھ قسم أرضي أو طابق واحد، كما یتمیز أیضا بأروقة دائریة بالفناء . غرف،وتحف بھ حدائق

ف�المرأة الجزائری�ة . سبھ طابعا عمرانی�ا خاص�امقامة على أعمدة مما یزین شكل وسط الدار ویك

تنظر للبیت العتیق كرمز للحمایة یتحول من ملجأ إلى بی�ت حص�ین، یتح�ول إل�ى قلع�ة محص�نة 

 .تتعلم المرأة فیھ كیف تقھر الخوف بین جدرانھ 

 :التمفصالت الزمنیة للنص الفیلمي
، مر زمن بسیط، غیر مرك�بالزمن السردي الذي نتعرض إلى تحلیلھ وتفكیكھ ھو في حقیقة األ

حیث أن كل حدث ھو فعل وھو حدث زمني ت�ام ومنت�ھ ف�ي دورت�ھ الزمنی�ة ویق�وم بالتس�لیم إل�ى 

حدث آخر، ف�ال یوج�د للتش�طیر الزمن�ي وال یوج�د أي ن�وع م�ن الت�داخل الزمن�ي لألح�داث حت�ى 

 .على مستوى التوازي فیما بینھا

إلش��ھاري وی��رتبط ف��ي وج��وده بك��ش أساس��ي والتن��اول الس��ردي ھ��و تن��اول متت��ابع ف��ي المش��ھد ا

بالشخصیة المحوریة  والتي ھي المرأة الممثلة، التي یتم مالحقتھا على مدار ال�نص، ف�ال یوج�د 

فمتابعة المرأة عبر  اللقطات ھي التي توجد حركیة الس�رد . مشھد فیلمي إال وتكون موجودة فیھ

ن ساعد في فھ�م مختل�ف أس�الیب اللقط�ات وتوجھھا، فتنقالت المرأة عبر األروقة الفضائیة للمكا

الطویلة واللقطات القص�یرة الت�ي مكن�ت م�ن االنس�جام النس�قي للقص�ة بالض�رورة ض�من عملی�ة 

 .اإلیقاع والزمن السینمائي 

 :المؤول الدینامي

                                                            
 .256ص االتصال، سیمیولوجیا من عیالن، محمد 1
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في ھذا الجانب لن نخوض في المقتض�یات الخاص�ة ب�المؤول كمفھ�وم بكیف�ة تفص�یلیة وعوض�ا  

 .توى المباشر وعند النمط الدینامي للمؤولعن ذلك سأقف عند المس

بخصوص المؤول الدینامي الذي یعتبر س�یاقا بالض�رورة نبح�ث عن�ھ ف�ي عالم�ات مؤش�ریة     

تعتبر جزءا من سیاقات مختلفة، وقد تب�ین م�ن الدراس�ة الت�ي ق�ام بھ�ا الباح�ث عب�د الحف�یظ مق�دم 

ي، أن نظام الق�یم الس�ائد ف�ي المجتم�ع القیم االجتماعیة في المجتمع الجزائر: والتي تحمل عنوان

وھ�ي  1.یتكون من عدة قیم بعض�ھا وس�ائلیة واألخ�رى غائی�ة كم�ا تع�رف أیض�ا ب�القیم النھائی�ة 

االقتص�ادیة واالجتماعی�ة الس�ائدة ف�ي  ، كلھا مؤشرات اجتماعیة ھامة تعكس الظروف السیاس�یة

 .البالد وانعكاساتھا على المرأة الجزائریة

 : التداولي المؤول في مظھره

في ھذه المرحل�ة م�ن التحلی�ل ال�ذي یس�تھدف الم�ؤول ف�ي مظھ�ره الت�داولي نرص�د الف�یلم 

فھ�و  ، اإلشھاري كشكل للتواصل االجتماعي والسیاسي والثقافي،یشتغل على أكث�ر م�ن مس�توى

یرى أن الرسالة التي یتم تبلیغھا تتجاوز إل�ى ح�د بعی�د مج�رد أدوار تمثیلی�ة للت�رویج اإلش�ھاري 

ر المرأة فھذه اللقطات تمكن النظارة م�ن فس�حة طویل�ة لتأم�ل ش�خص الم�رأة وھ�ي تتص�رف عب

والتع���رف ب���ذلك عل���ى الخص���ائص البش���ریة للم���راة اإلش���ھاریة حی���ث اتض���ح عب���ر العالم���ات 

المؤش��رات أن الم��رأة الت��ي وظفتھ��ا الوكال��ة اإلش��ھاریة للت��رویج لمنتوجاتھ��ا الغس��یلیة ق��د اتبع��ت 

ا نشاھده في لقطات الفیلم حینما كانت تنظ�ر للكی�ان المش�ع وھ�و یج�ول األسلوب الخیالي وھذا م

ویص��ول داخ��ل المط��بخ، لق��د تقمص��ت شخص��یة وھمی��ة ذات االدوار الثانوی��ة حی��ث ال نراھ��ا إال 

وھي إما واقفة أو ناشرة أو ناظرة، وھذه الوضعیة تنفتح على نوافذ تواصلیة تكشف عن س�لطة 

ق فق��ط بالرس��الة اإلش��ھاریة المتلف��زة انطالق��ا م��ن الیك��ور او ألن األم��ر ال یتعل��.ذكوری��ة مھیمن��ة

المبنى ككل بقدر ما یوظف اإلطار الذي تتجسد في ق�یم أخ�رى س�لبیة تعب�ر ع�ن أس�لوب واض�ح 

فھذه الصور توض�ح ت�دني وض�ع الم�رأة وحرمانھ�ا . لتسلیع المرأة التي تبدو ھنا مسلوبة اإلرادة

لى الغس�یل والص�ابون تح�ت القھ�ر النفس�ي واالس�تبداد فھي دوما منكبة ع ، من حقوقھا الطبیعیة

الذكوري ال�ذي یح�اول دائم�ا ف�رض س�یطرة أس�ریة مس�تمدة م�ن ثقاف�ة اجتماعی�ة قدیم�ة مازال�ت 

 .تحكم فینا
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 :نتائج البحث

 الم�رأة لتتح�ول ال�ذات ص�فات مع�ھ تختف�ي و الج�وھر یض�یع للص�ورة المص�احبة اللغة ظل في

 طبیعة أو جوھر لھا لیس المرأة إن " :كالتالي تصفھ وضع ىإل بوفوار سیمون دي تعبیر حسب

 أج�ل م�ن التجوی�ف ، حقب�ة ك�ل ف�ي ، لھ�ا یرس�م فی�ھ الذي تع�یش المجتمع و ، تاریخ بل ، أبدیة

 )1. (تتقید بھ قالب

 اإلش�ھاریة الص�ور لعین�ة اللغ�ويّ  للّنس�ق تحلیلنا من إلیھا التوصل تمّ  التي النتائج تلخیص یمكن

 متحركةال و الثابتة

 یلي فیما

 عل�ى فرض�ھ خ�الل م�ن العن�ف و لل�ّذة كمم�رّ  المبھرج�ة اللّغ�ة اإلشھاري الخطاب یستخدم 1 - 

 أخالق�ي ال ع�الم ف�ي المراوغ�ة و اإلغ�راء و الق�ّوة عل�ى مؤسس�ة إكراھ�ات أس�لوبیة الم�رأة

 عفھاض� و نقص�انھا تأكی�د و ، المتلق�يّ  ب�ین و الدونّی�ة بینھ�ا و ال�ذنب مش�اعر لتقوی�ة مخّصًص�ا

 . الذكوریة للھیمنة نفسھ الوقت وفي للمعاناة خاضع ككیان

 باس�تدعاء المس�تھلك الجماھیري الوعيّ  تشكیل إعادة على المبھرجة اإلشھاریة اللغة تعمل 2 -

 . الوسط مع العالقة تصّورات و اإلنتاجیة الطرح تصّورات وتكثیف حیاتیة تجارب

 والمحادث�ة ، والّتعلیق�ات ، واألنش�ودة ، ك�الحوار ّی�ةاللغو أس�الیبھ اإلشھاري الخطاب ینّوع 3 -

 رأین�ا كم�ا. اإلیدیولوجی�ة و الفلس�فیة و األس�طوریة ال�ّدالالت و باأللغ�از وشحنھا وتمطیطھا ...

 األبع�اد وّظ�ف حی�ث " نتروجین�ا " الثابت�ة الص�ورة و " إی�زیس " اإلش�ھاري الف�یلم م�ع ذل�ك

 و والعادات للقوانین القیمة معادیة منقوصة تظھر ىحتّ  المرأة بھا تتلبس األسطوریة كإسقاطات

 تتج�اوز الح�د ال اض�طراریة و إض�طھادیة تبعّی�ة في یجعلھا ھذا و الّرجل، یعیشھا الّتي التقالید

 .المفروض االجتماعي العرف في بھ المسموح

 ن ب�دو كی�ان الم�رأة م�ن تجع�ل الّتي المخّزیة الّشعوریة أصداءھا من تكّثف اإلشھاریة اللغة -4

 و اللفظی�ة بھارجھ�ا ف�إنّ  المعن�ى بھ�ذا و منتوجن�ا الس�ابق،  م�ع ذل�ك كم�ا رأین�ا تفكی�ر ال و عقل

 .المرأة المزّیفة عظمة لتأكید والتخییلّیة التصّوریة

                                                            
 .05ص سابق، مرجع واللغة، المرأة الغذامي، محمد اهللا عبد  1



              خـــاتمة

- 94 - 

  : خـــاتمـــة

 إل�ى یس�عى للرأس�مالیة ثق�افيّ  فك�ر األخی�ر الق�رن في ساد ، المستبدة العولمة دكتاتوریة ظلّ  في

 عملی�ة اس�تمرار ف�ي لیس�اھموا الطبیعی�ة البیولوجی�ة حاجتھم من أكثر بأن یستھلكوا اسالن إقناع

 الرأس�مالي النظ�ام أن م�ن للتأك�د أخ�رى بكلم�ات و ، الخ�اص ال�ربح بغای�ة رأس الم�ال ت�راكم

 األش�یاء ف�ي یوج�د الحی�اة معن�ى إن ، حرفی�ا االس�تھالك فك�ر ثقاف�ة تعلن . لألبد مستمر العالمي

 أن یج�ب تمام�ا، أحی�اء نبق�ى لك�ي و تمام�ا، أحی�اء یعن�ي أنن�ا ف�أن تس�تھلك ب�ذلكو تملكھ�ا الت�ي

 قبل من تنبذ و تھمل اقتصادیة و ككائنات سیاسیة و النساء الرجال آراء إن ، باستمرار نستھلك

 األف�راد حری�ة الرأس�مالیة ت�دعم األس�واق و اللیبیرالی�ة الحكوم�ات أن فرغم . العولمة رأسمالیة

  نفس الوسائل عبر  علیھم تفرض نفسھ الوقت في أنھا إال ، ذواتھم على سیادتھم و واستقاللھم

  . حقیقیة حریة أي یحقق أن الفرد مقدور في یصبح ال بحیث قیمیة و سلوكیة أغالال و قیودا

 إط�ار ف�ي الصورة سندان و اللغة مطرقة بین المحشورة - الوسائل ھذه ضمن وھي – والمرأة

 الّثقاف�ة ص�انعو أنّ  الس�ابق الّتحلیل�ي الكش�ف عب�ر ندرك ، العالم عبر موحّدةالصیغ ال و النماذج

 ، تعتنقھ�ا التي القّیم لھا یشكلون و عالمھا لھا ویصنعون ، للمرأة یفّكرون الذین ھم االستھالكیة

 قفًص�ا لھ�ا یص�نعون باختص�ار إنّھ�م ، تس�تقر أن لھ�ا یری�دون التي الصور ذھنھا في ویغرسون

 و حریتھ�ا ف�ي تقیی�د عقلھ�ا یوظف�ون أو فیب�ر، م�اكس لغ�ة استخدمنا ما إذا ، منھ كاكف ال حدیدًیا

  .فوكو لغة استخدمنا ما إذا ضبطھا

 التأثیر، شدیدة فاتنة أداة ھو مبرمجا و میكانیكیا توظیفا المرأة توظف الّتي اإلشھاریة فالصورة

 تتب�ع و ، اس�تقبالھا ف�ي اكبی�ر مجھ�ودا یب�ذل أن دون س�رعة و بخف�ة ذھ�ن المتلق�ي إل�ى تتس�لل

 ، ذوب�ان و تجھ�م و إم�الل م�ن عنھ�ا الكلمة تحملھ خالفا لما الجاذبیة علیھا تغلب المرأة صورة

 العلی�ا بالغتھ�ا ح�دود األنوث�ة تبلغ صورة اإلشھار ففي . إضافیا مجھودا احتمالھا یتطلب أحیانا

 ك�أن غی�ر مش�روعة س�بال خدمتس�ت ما -اكتشفنا كما – فكثیرا ، تأثیرھا درجات أعلى في لتكون

 أحالم�ھ ت�داعب أو ، الس�ریع ال�ربح ف�ي الرغب�ة و ، المش�اھد عن�د التمل�ك غری�زة إلث�ارة تلج�أ

 م�ع بالّتفاع�ل المتلّق�ى ل�ھ یس�تجیب داف�ع أو م�ؤثًرا یش�ّكل أن یمك�ن مّم�ا ذل�ك غیر بالشھرة وإلى

 . بھا أو الّتعریف ترویجھا ُیراد التي السلعة
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 االجتماعی�ة ، العالمی�ة المرئی�ة اإلع�الم وس�ائل ف�ي شخص�یتھا وتش�ویھ أةالم�ر دونی�ة إب�راز إن

 ، المكان�ة ، اإلنت�اج ، الجس�د ، الفك�ر ، الج�نس، األص�عدة جمیع قیمتھا على في للتبخیس تعرضا

 وقد قابل ھذا

 االحتج�اج ع�رائض بتوقی�ع ، المطالب�ة و االس�تنكار م�ن یكفي ما یقابلھ ال " الرجل عند نظیرا 

 الوصالت بإنتاج تقوم التي والشركات إلى یسیئون الذین المخرجین ضد اوى قضائیةدع ورفع

 الع�الم، لنس�اء باالعت�ذار الجھ�ات ھ�ذه مطالب�ة ث�م بكرامتھ�ا وم�ن الماس�ة اإلش�ھاریة س�معتھا

 الغالبی�ة یش�كلون التعل�یم أن رج�ال ذل�ك م�ن واألغ�رب یح�دث، ال ھ�ذا م�ن ش�یئا أن والغری�ب

 كلی�ا التعلیمی�ة غائب�ة النقاب�ات أن ذل�ك، ك�ل من واألنكى الوطنیة فالصح مراسلي من العظمى

 ھ�ذه مطال�ب تقتص�ر حی�ث إلیھ�ا، للمنتس�بین متعم�دة إس�اءات م�ن اإلع�الم وس�ائل ف�ي یق�ع عم�ا

 ح�ق في یمارس الذي الرمزي العنف إلى تلتفت أن دون والتقنیة المادیة الجوانب النقابات على

  .جیوبھم من یمولونھا التي المرئیة عالموسائل اإل في التعلیمیة الشغیلة

 

 ، الس�لعي للت�رویج األول�ى ملھم�تھم الم�رأة یعتب�رون اإلش�ھاریین المب�دعین أنّ  الدراس�ة أّك�دت

 للوص�ول یس�عون ال�ّذي الحلم فھي ، طریقھا في الورد ویفرشون ، في الصورة فیستحضرونھا

 فھ�م . األس�طوریة وغوایت�ھ ال�ھوجم كمال�ھ ف�ي جسد المرأة یبرز تخییلي صوغ طریق عن إلیھ

 أص�بحت ال�ّذي العن�ف و واالحتق�ار والتش�یيء التھم�یش عل�ى ی�رّدون أّنھ�م یوھم�وا أن یری�دون

 الم�رأة أّن جس�د یؤك�د الدراس�ي و البحث�ي الواق�ع لك�ن ، العالمي المجتمع في المرأة لھ تتعرض

 الملص�قات اتص�فح و المج�الت أغلفة وعلى اإلشھار وصالت في یعرض وھو منتھكا أصبح

 ت�ابع ومج�ّرد ، س�لعة مجرد وتجعلھ إنسانیتھ من الجسد ھذا تجّرد الّتي الممارسات وغیرھا من

 ومعبر لھا وخادم لألشیاء

 تج�ارة م�ن ن�راه وم�ا .ب�الربح إال یؤمن ال زمن في والمستھلك، السلع بین وسیط ومجرد عنھا،

 وم�ن مھان�ة م�ن الجس�د إلی�ھ ص�لو م�ا عل�ى دلیل خیر األنثوي وتصدیر الجسد األبیض الرقیق

 یجعلنا ) أیقوني و لغوي ( مختلفین نسقین بین الدراسة المقارنة ھذه في تحقق ما لكنّ  . تشیيء

 ؟ الجس�د ھ�ذا ینص�ف وأّیھم�ا ، مكانھ الصحیح في المرأة جسد یضع أّیھما :واقعیة بكلّ  نتساءل

 ھدر ما المرأة لجسد أن یستعید  ،إبداعھ خالل من یحاول فالمبدع اإلشھاري ؟ الصورة أم اللغة

 م�ن ج�رد الم�رأة وال�ّذي ، المادة على المتھافت الواقع منھما جرده اللذین وجوھره إنسانیتھ من
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 الروح�يّ  كمال�ھ ف�ي الجس�د ھ�ذا فیرص�د الواق�ع ھ�ذا عل�ى المب�دع فی�ردّ  ، روح�ي ھ�و م�ا ك�لّ 

 وطأتھم�ا تح�ت ب�انیغیّ  وس�موھما وروعتھم�ا والجس�د ال�روح جم�ال بطریق�ة تجع�ل والجس�ديّ 

 . كمالھ ومصدر وسره الكون جوھرة ھو الجسد األنثوي المبدعین عند ، الواقع بشاعة

 ال أص�بحوا المب�دعین وأغل�ب والمتع�ة، لل�ذة منب�ع مج�رد الم�رأة جس�د م�ن یجع�ل ال والمب�دع

 ع�ن التس�لیع من المرأة تحریر على عملوا وإنما وحرفیة، مباشرة الجسد قراءة أبجدیة یقرؤون

 _. الروحي والجسدي ، الكامل جمالھا إبراز ریقط

 كما أو اإلشھار، یفعل كما حیاة بال فاتن جسد في واختزالھا المرأة تكریس یرفضون المبدعون

 كوس�یلة جس�دھا ویص�ورون االعتب�ار لھ�ا ی�ردون وإنما ، األبیض سوق الرقیق في بھا یفعلون

 اإلب�داع إن ح�دود ب�ال ال�ذي وللعط�اء، خال�دال منبعا للجمال الجسد ھذا ویعتبرون بالروح للسمو

 م�ن ل�ھ یتعرض�ن م�ا إل�ى تس�تفیق النس�اء أال. اإلش�ھار إی�اه غمطھ�ا ال�ذي اعتبارھ�ا للم�رأة ی�رد

بع�ض  تجع�ل أص�بحت وإكراھات�ھ وتط�وره العص�ر متطلب�ات أم لك�رامتھن ھ�در وم�ن، مھان�ة

 األشیاء؟  قائمة إلى االنضمام على متواطئات النساء
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