ربيؼخ ػجذ انحًٛذ اثٍ ثبدٚظ -يغتغبَى-
كهٛخ انؼهٕو االرتًبػٛخ
لغى انؼهٕو االَغبَٛخ
شؼجخ ػهٕو اإلػالو ٔاالتصبل

أطشٔحخ يمذيخ نُٛم شٓبدح دكتٕساِ(ل.و.د)انطٕس انخبنج ف ٙػهٕو اإلػالو ٔاالتصبل يٕعٕيخ ثؼُٕاٌ:

انتًخالد انخمبفٛخ ف ٙاإلشٓبس انتهفضَٕٙٚ
دساعخ تحهٛهٛخ عًٕٛٛنٕرٛخ نؼُٛخ يٍ اشٓبساد انمُبح
انخبصخ انششٔق tv
إششاف االعتبر:

إػذاد انطبنت:

د .ػجذ انحًٛذ ثكشٖ

خهٛفخ يحًذ فتحٙ

أػضاء ٌعٕح إٌّالؾح:
د .خاٌذ ٞإِٔ١ح اعرارج ِؽاضشج-أ -ظاِؼح ِغرغأُ
د.تىش ٞػثذ اٌؽّ١ذ اعرار ِؽاضش-أ -ظاِؼح عؼ١ذج
د .اٌؼشت ٟتٛػّاِح اعرار ِؽاضش-أ -ظاِؼح ِغرغأُ
د.غاٌُ ػثذ اٌ٘ٛاب اعرار ِؽاضش-أ -ظاِؼح ِغرغأُ
د.تغذاد تا ٞاعرار ِؽاضش-أ -اٌّشوض اٌعاِؼ ٟغٍ١ضاْ

سئ١غا
ِمشسا
ِمشس شأٟ
ِٕالؼ
ِٕالؼ

اٌغٕح اٌعاِؼ١ح2017/2016:

ربيؼخ ػجذ انحًٛذ اثٍ ثبدٚظ -يغتغبَى-
كهٛخ انؼهٕو االرتًبػٛخ
لغى انؼهٕو االَغبَٛخ
شؼجخ ػهٕو اإلػالو ٔاالتصبل

أطشٔحخ يمذيخ نُٛم شٓبدح دكتٕساِ(ل.و.د)انطٕس انخبنج ف ٙػهٕو اإلػالو ٔاالتصبل يٕعٕيخ ثؼُٕاٌ:

انتًخالد انخمبفٛخ ف ٙاإلشٓبس انتهفضَٕٙٚ
دساعخ تحهٛهٛخ عًٕٛٛنٕرٛخ نؼُٛخ يٍ اشٓبساد انمُبح
انخبصخ انششٔق tv
إششاف االعتبر:

إػذاد انطبنت:

د .ػجذ انحًٛذ ثكشٖ

خهٛفخ يحًذ فتحٙ

أػضاء ٌعٕح إٌّالؾح:
د .خاٌذ ٞإِٔ١ح اعرارج ِؽاضشج-أ -ظاِؼح ِغرغأُ
د.تىش ٞػثذ اٌؽّ١ذ اعرار ِؽاضش-أ -ظاِؼح عؼ١ذج
د .اٌؼشت ٟتٛػّاِح اعرار ِؽاضش-أ -ظاِؼح ِغرغأُ
د.غاٌُ ػثذ اٌ٘ٛاب اعرار ِؽاضش-أ -ظاِؼح ِغرغأُ
د.تغذاد تا ٞاعرار ِؽاضش-أ -اٌّشوض اٌعاِؼ ٟغٍ١ضاْ

سئ١غا
ِمشسا
ِمشس شأٟ
ِٕالؼ
ِٕالؼ

اٌغٕح اٌعاِؼ١ح2017/2016:

بسم اهلل الرحماف الرحيم
" َكَما أُكتِيتُم ِّمن ال ِْع ْل ِم إِالَّ قَلِيبلن"
سورة النور االية85

إلى من أكصانا اهلل بهما خيرا إلى أمي كأبي ك إلى جدتي كعمي كجميع
إخوتي كأقربائي كأصدقائي.

من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل
بعد حمد العلي القدير ،نتقدـ بشكرنا الجزيل إلى األستاذ المشرؼ عبد الحميد بكرم كالى
األستاذ العربي بوعمامة على كل إرشاداتهم كتوجيهاتهم كالى كل من ساىم معنا في إنجاح ىذا العمل.

خطة البحث
منهجية الدراسة
 .1اإلشكالية
 .2التساؤالت
 .3أىمية الدراسة
 .4أىداؼ الدراسة
 .5المقاربة التحليلية كأدكاتها
 .6مجتمع الدراسة كعينتو
 .7مفاىيم الدراسة
 .8الدراسات السابقة
الفصل األكؿ :التمثبلت الثقافية
 .1مفهوـ التمثبلت الثقافية.
 .2سيميولوجيا الثقافة.
 .3أسس التحليل السيميولوجى لعناصر الثقافة.
 .4تمثبلت الثقافة كأىميتها في سيميولوجيا الثقافة .
 .5المقاربة السيميائية لتمثبلت الثقافة في الفيلم السينمائي.
الفصل الثاني :سيميائية الثقافة
 .1بداية السيميائية ك أفكار سوسير.
 .2الداؿ كالمدلوؿ كطبيعة اإلشارات.
 .3ركالف بارث ك سيميائية

الثقافة.

 .4البعد الرمزم في الثقافة.
 .5األصوؿ الثقافية للمجتمع الجزائرم.

الفصل الثالث :كسائل اإلعبلـ كالثقافة
 .1مقاربات لمفهوـ الثقافة
 .2مصادر الثقافة.
 .3خصائص الثقافة كأنماطها.
 .4كسائل اإلعبلـ كالغرس الثقافي.
 .5الثقافة الجماىيرية.
 .6صناعة الثقافة في كسائل اإلعبلـ.
الفصل الرابع :اإلشهار التلفزيوني.
 .1ماىية اإلشهار التلفزيوني.
 .2المداخل النظرية لدراسة اإلشهار التلفزيوني.
 .3الصيغ الفنية كالداللية لئلشهار التلفزيوني
 .4اإلشهار كالثقافة االستهبلكية.
 .5اآلثار االقتصادية كاالجتماعية كالنفسية لئلشهار التلفزيوني.
الجانب التطبيقي للدراسة
تحليل الفيلم االشهارم األكؿ""djezzy good
تحليل الفيلم االشهارم الثاني "كسكس سفينة"
تحليل الفيلم االشهارم الثالث "مناديل ميوبيبى"
تحليل الفيلم االشهارم الرابع "عمر بن عمر"
تحليل الفيلم االشهارم الخامس" زربية"tapidor
تحليل الفيلم االشهارم السادس""le petit marseillais

الملخص:
تشهد الجزائر في السنوات األخيرة انفتاح اقتصادم كاسع ،فرضتو عليها التحوالت االقتصادية
التي يعرفها العالم اليوـ من تنافس كتحديات ،ىذا االنفتاح االقتصادم كانت لو تبعات بالضركرة على
جميع المؤسسات التي من بينها المؤسسة اإلعبلمية حيث تشهد اليوـ المؤسسة اإلعبلمية الجزائرية
كخاصة التلفزيوف عصرا جديدا من االنفتاح اإلعبلمي الذم تجسد فتح السمعي البصرم أماـ الخواص،
ىذا االنفتاح نتج عنو بالضركرة ظهور العشرات من القنوات الخاصة التي تحاكؿ تغطية ما يعيشو المواطن
الجزائرم ك تهتم بكل ما يخصو .ىذا االىتماـ بالفرد الجزائرم كىذه القنوات الجزائرية الخاصة لفتت
انتباه المستثمرين في السوؽ الجزائرية كأصحاب الشركات من اجل تسويق منتجاتهم كخدماتهم عن طريق
اإلشهار التلفزيوني في ىذه المؤسسات الخاصة التي القت اىتماـ كانتباه من طرؼ الفرد الجزائرم ،ىذه
الرغبة من طرؼ ىؤالء المستثمرين ك أصحاب المؤسسات كمنطق الربح الذم يفرض نفسو على المؤسسة
اإلعبلمية أدل إلى كجود حمبلت اشهارية موجهة لهذا الجمهور الجزائرم .ىذه الحمبلت االشهارية
تتكوف من مجموعة من السلوكيات ك المشاىد التي يجسدىا الممثلين في ىذا الفيلم االشهارم حيث
تأتي الرسالة االشهارية في بعض األحياف في صورة مخففة فكاىية يراعا في صياغتها إلى جملة من العوامل
النفسية كاالجتماعية كخصوصيات الجمهور الموجو لو ىذه الرسالة مما يجعلها في مستول قريب جدا من
إحداث األثر المطلوب المتمثل أساسا في تغير سلوؾ المستهلك أك تعديلو نحو اتجاه ما ،كمما ال شك
فيو أف ىذه الرسالة اإلشهارية تحمل في طياتها أفكار كأيديولوجيات ك ثقافات مختلفة حيث تكوف ىذه
الرسالة حاملة ألفكار كقيم المعلن صاحب السلعة كأفكار ك قيم الوكالة اإلشهارية كقد تكوف ىذه القيم
كىذه األفكار كالثقافة متعارضة مع ثقافة المجتمع المحلي الموجهة إليو ىذه الرسالة كتأتي ىذه الثقافة في
طيات الرسالة اإلشهارية في صورة خفيفة ترفيهية عفوية حيث تكوف مراقبة العقل البشرم ىنا قليلة إضافة
إلى تكرارىا عدة مرات مما يجعلها سهلة االنسياب كالرسوخ في عقل المتلقي كمما الشك فيها رسوخ ىذه
الثقافة األجنبية التي تحملها ىذه الرسالة اإلشهارية في عقل المتلقي ،كمن خبلؿ مشاىدة الومضات
اإلشهارية في القنوات الخاصة الجزائرية نرل أف المنتج عند عرضو يتأرجح بين ازدكاجية المظهر المادم
أم المنتج ،كالمظهر الثقافي الذم يتمثل في أسلوب استهبلكو بحيث يصاحب اقتناء المنتج اقتناء
لس لوكيات كثقافات معينة كىو تصريح في الحقيقة عن نمط عيش معين يتضمن نوعا من التصنيف
االجتماعي كىنا تتجلى لنا في الحقيقة تلميح أك الدعوة إلى تبني سلوؾ معين يحمل انتماء إلى ثقافة معينة
حيث يمكن لهذه الثقافة أف تكوف متعارضة مع القيم الثقافية كاالتصالية للجمهور الجزائرم تقوـ بتحييد
الثقافة األصلية للجمهور الجزائرم كالتأثير عليها بحيث اف ىذا التمثل الثقافي في ىذه اإلشهارات
التلفزيونية يستدعى منا الدراسة كالتوقف عند ىذا االتصاؿ االشهارم في ىذه القنوات الخاصة الجزائرية،

كمحاكلة الكشف عن أثرىا على المجتمع الجزائرم كعلى بنائو خاصة على المستول الثقافي عن طريق
منهج علمي موضوعي يحاكؿ الكشف عن مدل تجسيد ىذه األفبلـ االشهارية للثقافة الجزائرية األصلية
أك التركيج لثقافة أجنبية غربية.
الكلمات المفتاحية:التمثبلت،الثقافة،االشهارالتلفزيونى،القنوات الخاصة

Résumé :
L’Algérie connait dernièrement une ascension sans précédent dans le
domaine économique imposée par les changements qui bouleversent le
monde d’aujourd’hui ainsi que les défis et la concurrence qui y règnent.
Cette ouverture économique a eu son écho sur toutes les institutions,
parmi lesquelles l’institution médiatique qui vit son apogée surtout avec
l’ouverture de la privatisation du secteur, qui a eu pour résultat
l’apparition de Dizaines de chaînes privées qui ont comme fer de lance les
besoins du citoyen algérien. Cet intérêt et ces chaînes ont suscité
l’implication des investisseurs et des grandes compagnies afin de
commercialiser leurs produits et leurs services à travers la publicité
télévisée ce qui a conduit à l’apparition de plusieurs campagnes
publicitaires destinées au public algérien. Ces campagnes sont constituées
par un ensemble de comportements et de scènes réalisées par des acteurs
dans un film publicitaire de manière à véhiculer un message publicitaire
qui est quelques fois allégé et humoristique qui prend en considération
certains facteurs psychologiques, sociales ainsi que certaines particularités
du public cible, ce qui la rend dans un niveau assez proche de créer l’effet
escompté qui est celui de changer le comportement du consommateur
ou de l’orienter vers une direction étudiée. Ce message publicitaire
contient des idées, idéologies et différentes cultures, il est aussi porteur
des idées et principes de celui qui détient le produit ou de l’agence
publicitaire, et il se peut que les idées et les valeurs de celle-ci soient
opposées avec la culture du public local ciblé par le message publicitaire,
et cet aspect culturel s’y reflète sous forme spontanée et divertissante. Et
de cette façon elle influence l’esprit humain avec la redondance de ces
aspects culturels qui va les faire assimiler dans l’esprit du récepteur. Cet

aspect culturel étranger que porte le message publicitaire est sans doute
assimilé par le public visé. Et en observant les spots publicitaires sur les
chaînes algériennes privées, nous constatons que lors de l’exposition du
produit, le publicitaire alterne une dualité constituée d’une forme, celle
du produit lui-même, et d’un aspect culturel représenté par la façon de le
consommer. Car l’acquisition du produit est conditionnée par
l’acquisition de certains comportements et cultures spécifiques, mais en
vérité, il s’agit tout simplement de proclamer un style de vie reflétant une
classification sociale. A travers les idées précédemment citées nous
apparaissent les intentions du publicitaire qui est celle de modifier les
comportements du consommateur ou l’inviter à adopter une culture
quelconque. Cette dernière peut être opposée à aux habitudes culturelles
et communicationnelles du public algérien, et peut en l’occurrence
neutraliser la culture originelle des algériens et l’influencer. Cette
représentation culturelle véhiculée dans ces publicités télévisées nous
mène à réaliser une étude et rompre avec le contact publicitaire sur les
chaînes privées algériennes en essayant de divulguer son impact sur la
société algérienne et sur sa structure surtout sur le plan culturel à travers
une approche scientifique et objective dans laquelle nous essayerons de
détecter le degré de présence de la culture algérienne originelle, ou la
promotion d’une culture étrangère occidentale.
Mot clé:représentation, culture, chaine privé, publicités télévisées

Abstract:
In the last few years Algeria witnessed a wide economic openness

because of challenges and the economic transformations in all over the
world, this economic openness affected many institution especially the
media organisations which are now faced a new era of media openness in
front of the properties, as a result of these movements many TV channels
which treat the Algerian daily life is began broadcasting.

These private TV Channels created a kind of interest from the

businessman and investors in order to market their products and services

through the TV publicity which led to the existence of publicity
campaigns exposed daily to the Algerian public.

The publicity campaigns contain behavior and scenes embodied

comedians in a publicity film, so the publicity message comes in a light

comic image based on psychological and social factors and their

peculiarities of the receiving public, that is why can transform the
consumer behavior.

There is no doubt that the publicity message contain ideas,

ideologies and different cultures which reflect also the announced

strategies and values, this later it may be conflicting with the social local
culture.

The culture comes light and advocacy in the publicity message in

addition it can be easy to save in the receiver memory by the repetition
and undoubtedly the foreign culture can also stays in the audience minds.

Through watching publicity gleams in the Algerian Private TV

Stations, we see the product in duplication of appearance and culture

which assimilate in consommation way because when we get a product
we buy a value and a way of living, and here can touch the reality that

invites us to adopt such a way of thinking and living that can take us away
from behavior and values of the Algerian public.

This cultural representation in the TV’s publicities oblige us to treat,

study and analysing the communications publicity in The Algerian

Private TV Stations and discover its impact on the Algerian society with
objective scientific method work on applying the native Algerian culture
in the publicity gleams.
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مقدمػة
تعرؼ الجزائر في اآلكنة االخيرة كضع إعبلمي جديد يتمثل في ظهور القنوات الخاصة الجزائرية
التي تحاكؿ تغطية األحداث التي تتعلق بالفرد الجزائرم في اغلب محتوياتها ،ىذه القنوات الخاصة كىذا
االنفتاح اإلعبلمي التلفزيوني جاء كحتمية للتغيرات السياسية كاالجتماعية التي يشهدىا العالم العربي مؤخرا
،ىذه القنوات الخاصة اىتمت من خبلؿ برامجها بمعالجة بعض اإلشكاالت كالقضايا الراىنة ،ىذه البرامج
كىذه المادة اإلعبلمية تشكل بطبيعة الحاؿ محتول القناة كتوجهاتها.
ىذا المحتول الذم تقدمو ىذه القنوات أثار اىتماـ الباحثين من حيث دكر ىذه القنوات الخاصة
الجزائرية في تأدية كظائفها اتجاه ىذا المجتمع عن طريق دراسة ىذا المحتول كعبلقتو بالقيم الثقافية
كاالجتماعية لهذا المجتمع كمدل احتراـ ىذه القنوات لهذه الخصوصيات السوسيو ثقافية للفرد
الجزائرم ،كمن بين محتويات القنوات الخاصة كمادتها اإلعبلمية نجد اإلشهار التلفزيوني الذم تزامن مع
الحركة االقتصادية التي تعرفها الجزائر مؤخرا كىى التوجو نحو اقتصاد السوؽ الحر كفتح مجالها
االقتصادم لبلستثمار أماـ الخواص كالشركات األجنبية ،ىذا ما أدل إلى تطور في سوؽ اإلشهار نظرا
لحاجة ىذه المؤسسات بالظفر بمكاف لمنتجاتها داخل األسواؽ الجزائرية فتهافتت على اإلشهار
التلفزيوني في القنوات الخاصة التي تشهد إقباال من طرؼ الجمهور الجزائرم الذم كاف بحاجة إلى قنوات
خاصة خارج قنوات السلطة ،ىذا ما جعل ىذا الجمهور عرضة لهذه الحمبلت االشهارية في القنوات
الخاصة.
إف الحمبلت االشهارية التي يتعرض لها الجمهور الجزائرم ال تكوف مباشرة في دعوتها لبلقتناء
كالشراء بشكل صريح مثبل" :اشترم المنتج "أ" ىو أنفع لكم كاألفضل لحياتكم" ،ألف ىذا يجرد المنتج
عن محيطو القيمي كالثقافي كبالتالي ال يساعد على البيع كيحوؿ المنتج إلى مادة استهبلكية فقط محصورة
في الجانب المادم للمنتج فقط ،لهذا نجد أف ىذا المظهر المادم دائما يرافقو مظهر آخر للمنتج كىو
البعد الرمزم الثقافي للوصلة االشهارية من خبلؿ الوضعية التي يكوف فيها المستهلك كالمعاني اإليحائية
المتوارية في ثوب الفرجة ،السعادة ،الحياة الجديدة ،المتعة ،ك كيفية تناكؿ كاقتناء المنتج،...ككل ىذا

أ

مقدمػػة
يكوف داخل نظاـ ثقافي معين بحيث يصبح اقتناء المنتج مصاحب لبعض السلوكيات كالعادات كالتقاليد
التي تكوف في ما بعد تصريح باالنتماء إلى طريقة في العيش تتضمن بعض التصنيف االجتماعي لؤلفراد.
إف التمثل للثقافة داخل الحمبلت االشهارية يؤىل اإلشهار إلى أف يلعب دكر آخر غير الدكر
األساسي اإلعبلمي التركيجي الذم يلعبو ،كيتمثل ىذا الدكر في حمل مختلف الثقافات عبر الصور ك
األيقونات كالعبلمات التي تحملها العناصر التي يتكوف منها(صورة كصوت)ألف ىذا المنتج محل اإلشهار
أك اإلشهار ليس كيانا ماديا مفصوال عن العالم اإلنساني ،حيث نجد أف اإلنساف ىو موضوع اإلشهار كفى
المعنى بالمنتج فيتحوؿ ىذا األخير إلى أداة للفرجة كاالبتهاج عن طريق التخلص من بعده
نفس الوقت ىو َ
النفعي كتحويلو إلى حامل لمجموعة من السلوكيات كالقيم كالعادات كالتقاليد التي تكوف مستمدة من ثقافة

محددة كبالخطاطات الثقافية التي تؤطر ىذا السلوؾ ،ىذه الخطاطات الثقافية التي يجب أف تكوف متناسبة
مع الخطاطات الثقافية للجمهور الموجو إليو اإلشهار حتى ال تحدث تصادما مع ثقافة أفراده كعاداتهم
كتقاليدىم كىذا ما تنص عليو نظرية التوافق أك التطابق الثقافي ،حيث يرل أصحاب ىذه النظرية كعلى
رأسهم برنار كاتبل  Bernard cathelكجيرارد النيو Gérard Lagneauبأف االتصاؿ
االشهارم الفعاؿ ىو ذلك االتصاؿ الذم يعمل على تمثيل القيم الثقافية كاالجتماعية لدائرة متلقيو محققا
بذلك ما يعرؼ بالتطابق أك التوافق االجتماعي لكن بالرغم مما تدعو إليو ىذه النظرية إلى ضركرة توظيف
الثقافة الخاصة بالجمهور الموجو إليو الرسالة االشهارية إال أننا نجد في بعض اإلشهارات ثقافة غربية
أجنبية عن الثقافة األصلية للجمهور الموجو لو الرسالة اإلشهارية كىذا راجع طبعا إلى استيراد بعض األفبلـ
االشهارية ككضع ترجمة لغوية لها فقط ىذا من جهة ،كمن جهة أخرل يرجع األمر إلى ضعف البنى الداللية
اإلقناعية لئلشهارات المقدمة من طرؼ بعض المؤسسات كالوكاالت االشهارية ،إضافة إلى ىذا سيطرة
فكرة جودة المنتج األجنبي للدكؿ المتقدمة حتى في صناعة األفبلـ االشهارية كأف المغلوب دائما مولع
بالغالب ال لذلك نجد تركيج لبعض الثقافة الغربية في بعض السلوكيات ألف ىذه الثقافة ىي الثقافة
المسيطرة كالراقية كىى التي تبعث على التطور كالجودة ،...كل ىذا تزامن مع إفرازات العولمة كالمد
الثقافي األمريكي الذم يشهده العالم على حساب الثقافات األخرل كنستحضر ىنا مثاؿ عن دكر ضركرة
تمثل ثقافة الجمهور في الرسالة اإلشهارية كدكره في نجاحها من فشلها كىو المثاؿ الذم ذكره الكاتب
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مقدمػػة
سعيد بن كراد في كتابو 1سيميائيات الصورة اإلشهارية حوؿ محاكلة بعض المؤسسات الفرنسية المنتجة
للجبن التركيج كاإلشهار عن منتجاتها في السوؽ األمريكية كقامت بحملة إشهارية كبيرة لمنتجاتها ،كبالرغم
من جودة الجبن الفرنسي إال أف ىذه الحملة باءت بالفشل كأصاب البضاعة الكساد كلم يكن السبب
تقصيرا في اإلشهار كال عيبا في المنتج كال نقصا في المستول المعيشي لؤلمريكين ،بل يعود أصبل إلى
اختبلؼ الصور النمطية كالخطاطات الثقافية التي تؤطر عالم االستهبلؾ في البلدين كىي أمور ال يمكن أف
يلتفت إليها إال المتخصصين في المجاؿ ،فالصور النمطية الثقافية ىي نموذج للمرجعية الثقافية البلكاعية
التي تختزف شحنة انفعالية قوية كىو ما يحدد اإلدراؾ كردكد األفعاؿ غير العقبلنية ،فمن المعركؼ أف
الجبنة المخمرة عند الفرنسيين مثل "كامبير"""camembertلها قيمة كبيرة كتستهلك كفق طقوس
معينة كتوضع في أماكن مثل "القبو" ككلما ازداد تخمرىا ازدادت قيمتها الغذائية ،فالجبن في الثقافة
الفرنسية ينظر إليها باعتبارىا كياف مادم لو قيمتو العاطفية التي تربط بينها كبين الحب العائلي كالصداقة
كحب الوطن،...كعلى عكس ىذا كلو فإف ما يحدث في أمريكا أمر آخر ،فالجبن عندىم يجب أف يكوف
معقم بالضركرة كملفوؼ في غطاء ببلستيكي كموضوع في الثبلجة ،...ىذا االختبلؼ في الثقافتين كفى
نمط االستهبلؾ أدل بالضركرة إلى فشل الحملة االشهارية للجبن الفرنسي في األسواؽ األمريكية.
من المثاؿ السابق يمكن أف يتبين دكر تجسيد الثقافة في نجاح الوصلة اإلشهارية كدكرىا في
المحافظة على الثقافة األصلية للمجتمع كتوظيفو لتجسيد بعض القيم الثقافية كاالتصالية الخاصة
بالمجتمع الجزائرم كثقافتو ،من خبلؿ مختلف الحمبلت اإلشهارية التي يتعرض لها خاصة في ظل
المشهد اإلعبلمي الحالي الذم تشهده الجزائر من انفتاح على السمعي البصرم بحيث تشير إحصائيات
الديواف الوطني لئلحصاء 2على تضاعف إنفاؽ العائلة الجزائرية كيرجع السبب إلى اإلشهار في القنوات
الخاصة كالعمومية ،كتدؿ ىذه اإلحصائيات على نجاح الرسالة اإلشهارية كتحقيق ىدفها في التغيير من
سلوؾ المتلقي نحو اإلقباؿ كاالقتناء ،ىذا ما يدعونا بدكرنا كباحثين لدراسة عينة من ىذه األفبلـ اإلشهارية
كمحاكلة الكشف عن مدل تجسيدىا للثقافة الجزائرية أك ثقافة أجنبية غربية.
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مقدمػػة
كما نشير ىنا إلى إشكالية المصطلح بين اإلشهار ك اإلعبلف فهناؾ من يميز كيفرؽ بين
المصطلحين مثل الدكتور نصر الدين لعياضى في كتابو كسائل اإلعبلـ كالمجتمع ،كىناؾ من يقوؿ أف
الفرؽ يكمن في الترجمة فقط ،فكلمة إعبلف ترجمة للكلمة اإلنجليزية  advertasingالتي تستخدـ
في دكؿ المشرؽ العربي كالشرؽ األكسط ،كيستخدـ مصطلح اإلشهار ليدؿ على نفس المعنى في دكؿ
المغرب العربي ك مصطلح اإلشهار ترجمة للكلمة الفرنسية ،publicitéكعليو سنستخدـ مصطلح
اشهار في دراستنا نظرا العتبار االنتماء لدكؿ المغرب العربي ،اظافة إلى تداكؿ ىذا المصطلح في الجزائر
اكثر من مصطلح اإلعبلف.
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 .)1إشكالية البحث.
يتميز اإلشهار بكونو احد المضامين األساسية التي تقدمها مختلف كسائل اإلعبلـ كيلعب دكرا
أساسيا في دعم ىذه الوسائل ماديا ،إضافة إلى انو يلعب عدة أدكار في حياة المجتمعات المعاصرة حيث
يؤدل دكر اقتصادم عن طريق آليات التسويق كاالستهبلؾ التي يستخدمها في تصريف المنتجات كدكر
اجتماعي عن طريق التركيج لمختلف القيم االجتماعية كحمبلت التوعية كيؤدل دكر ربحي ىاـ بالنسبة
للمؤسسة اإلعبلمية بحيث يعتبر مصدر الدخل األساسي لمعظم ىذه المؤسسات ،إضافة إلى ىذه األدكار
الربحية ىناؾ دكر آخر يمكن أف يلعبو اإلشهار كفي الحقيقة يمكن أف يكوف دكر مخفي يتمثل في التركيج
لبلنتماء إلى ثقافة ما حيث يمكن القوؿ بأف بعض الومضات اإلشهارية ال تقدـ المنتجات فقط كإنما تقدـ
انتماء إلى قيم كثقافات تحدد للفرد دكرا اجتماعيا يميزه عن اآلخرين أك يوىمو بذلك ،ىذا الدكر الذم
يؤدم إلى االستهبلؾ من أجل االستهبلؾ أك الشراء من أجل الشراء على حد تعبير ىاس.

1

إف دخوؿ الجزائر إلى اقتصاد السوؽ الحر ككلوج بعض المؤسسات األجنبية إلى السوؽ الجزائرم
أدل إلى كجود فائض في اإلنتاج كحاجة إلى إيجاد كسائل تسويقية من أجل مجابهة التنافس كتصريف
المنتج كل ىذه الظركؼ أدت إلى انتعاش سوؽ اإلشهار كتنوع اإلشهارات التلفزيونية نسبيا من حيث
مصادرىا كمواضيعها ،إضا فة إلى عامل آخر خاص بالمشهد اإلعبلمي بالجزائر كيعتبر األىم في نظرنا
بحيث أدل إلى تنوع أكثر في الومضات اإلشهارية كمواضيعها كدالالتها الثقافية إنها القنوات الخاصة التي
تشهدىا الجزائر مؤخرا حيث يمكن القوؿ بأف الجمهور الجزائرم اىتم بهذه القنوات ألنها قنوات جديدة
أكال كبالتالي ىي الرسالة حسب مبدأ نظرية الحتمية التكنولوجية لمارشاؿ ماكلوىاف(الوسيلة ىي الرسالة)،
ثانيا أف الجمهور الجزائرم كاف في حاجة إلى قنوات خاصة تهتم بالمضموف المحلى للفرد الجزائرم خارج
إعبلـ السلطة التمجيدم للنظاـ الحاكم ىذا ما يؤدم بنا للقوؿ أف ىذه القنوات القت اىتماـ من طرؼ
الجمهور الجزائرم كىذا ما يزيد من فرص التعرض للومضات اإلشهارية كفرص إحداث األثر المطلوب،
ىذا ما تؤكده دراسة إحصائية للديواف الوطني لئلحصاء في مقاؿ نشرتو جريدة الخبر بتضاعف إنفاؽ
العائلة الجزائرية كيرجح السبب إلى ظاىرة اإلشهار حيث كشفت اإلحصائيات 2بأف إنفاؽ العائلة الجزائرية
C .R.Hass, pratique de la publicité،éd bordas،paris،1988،p199.

 2تٍماعُ تٓ ؼٛاَ 6،يال ٍٛٚشٓشٚب ػهٗ األلم يصشٔف انؼبئهخ انزضائشٚخ ،انًشرغ انغبثك.
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على السلع تضاعف ثبلث مرات على ما كانت عليو كيرجع مدير الديواف الوطني السبب لئلشهار
التلفزيوني بصفة عامة ،إف ىذه اإلحصائيات إف دلت على شيء إنما تدؿ على تأثر أفراد العائلة الجزائرية
بالومضات اإلشهارية التي تحمل في طياتها أفكار كثقافات كسلوكيات من شأنها التأثير على ثقافة المجتمع
الجزائرم كأفراده.
يعتبر اإلشهار من أىم األنواع االتصالية التي يمكن أف تحدث أثرا على ثقافة أفراد المجتمع ،حيث
تأتي الرسالة اإلشهارية في بعض األحياف في صورة مخففة فكاىية يراعا في صياغتها جملة من العوامل
النفسية كاالجتماعية كخصوصيات الجمهور الموجو لو ىذه الرسالة مما يجعلها في مستول قريب جدا من
إحداث األثر المطلوب المتمثل أساسا في تغير سلوؾ المستهلك أك تعديلو نحو اتجاه ما ،كمما ال شك
فيو أف ىذه الرسالة اإلشهارية تحمل في طياتها أفكار كأيديولوجيات كثقافات مختلفة حيث تكوف ىذه
الرسالة حاملة ألفكار كقيم المعلن صاحب السلعة كأفكار كقيم الوكالة اإلشهارية كقد تكوف ىذه القيم
كىذه األفكار كالثقافة متعارضة مع ثقافة المجتمع المحلي الموجهة إليو ىذه الرسالة ،كتأتي ىذه الثقافة
في طيات الرسالة اإلشهارية في ص ورة خفيفة ترفيهية عفوية حيث تكوف مراقبة العقل البشرم ىنا قليلة
إضافة إلى تكرارىا عدة مرات مما يجعلها سهلة االنسياب كالرسوخ في عقل المتلقي كمما الشك فيها
رسوخ ىذه الثقافة األجنبية التي تحملها ىذه الرسالة اإلشهارية في عقل المتلقي ،كمن خبلؿ مشاىدة
الومضات اإلشهارية في القنوات الخاصة الجزائرية نرل أف المنتج عند عرضو يتأرجح بين ازدكاجية المظهر
المادم أم المنتج كالمظهر الثقافي الذم يتمثل في أسلوب استهبلكو بحيث يصاحب اقتناء المنتج اقتناء
لسلوكيات كثقافات معينة كىو تصريح في الحقيقة عن نمط عيش معين يتضمن نوعا من التصنيف
االجتماعي كىنا تتجلى لنا في الحقيقة تلميح أك الدعوة إلى تبني سلوؾ معين يحمل انتماء إلى ثقافة
معينة.
كيمكن القوؿ بأف االىتماـ باإلشهار غالبا ما كاف كلفترة طويلة يتعلق بالجانب الفني كالشكلي
كالجانب االقتصادم التسويقي الربحي ،كذلك عن طريق معالجة العبلقة بين اإلشهار كاألفراد باعتبار ىذا
األخير أنو يهدؼ إلى تغير سلوؾ األفراد نحو اتجاه اإلقباؿ كاالقتناء ،في حين أنو يمكن لئلعبلف كما
أشرنا سابقا أف يقدـ لنا من خبلؿ الرسالة اإلشهارية نموذج ثقافي مغاير لثقافة المجتمع المحلي كمن ثم
4
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السير على ضوء ما يفرضو ىذا النموذج من إشكالية الهيمنة الثقافية ،مع العلم أف معظم الومضات
اإلشهارية تسعى إلى تمثيل الثقافة المحلية للمجتمع الموجو إليو ىذه الرسالة من أجل تحقيق ىدؼ
الرسالة كعدـ كجود بعض التناقضات مع محتول الرسالة اإلشهارية التي من الممكن أف تخلق تصادما مع
عادات كتقاليد ا لفئة الموجهة إليها الرسالة ،لكن يمكن أيضا لهذه الرسالة أف تحمل ثقافة أجنبية غربية
باعتبار ىذه الثقافة ىي المسيطرة كتمثل التطور كالرفاىية كالجودة ..من أجل إغراء المستهلك ،ىذا ما
يمكن الكشف عنو من منظار سيميولوجيا الثقافة لتحليل المضموف الداللي للثقافة الممثلة في الومضات
اإلشهارية ،كعبلقة ىذا التمثل الثقافي في رمزيتو كدالالتو بواقع الثقافة المحلية التي يحتضنها المجتمع
الجزائرم ،من منطلق مسائلة الدكاؿ المختلفة التي تنتجها مضامين اإلشهار التلفزيوني لمعرفة طبيعة
التمثبلت الثقافية التي تنتجها كالمعنى الرمزم لهذه التمثبلت مما يسمح بالمقارنة بين التمثيل كالواقع أك
باألحرل بين المضموف الثقافي كالومضات اإلشهارية ،كيسمح في الوقت ذاتو بمعرفة مدل تمثبلث الثقافة
المحلية أك الغربية في ىذه الومضات باالستناد إلى سيميولوجيا الثقافة المتمثل في استنطاؽ البنى العميقة
لمختلف األنساؽ الثقافية ك تمثبلتها قصد الوصوؿ إلى المعاني الرمزية التي تشكلها شفرات ىذه البنى
كربطها بالفضاء السيميائي الذم يحويها ،حيث سنحاكؿ استنطاؽ المعاني الرمزية لتمثبلت الثقافة الجزائرية
في الومضات اإلشهارية ،إذ أف المقاربة السيميولوجية لموضوع الثقافة تستدعي عدـ االقتصار على
المسائل التجريدية البعيدة عن الحقيقة الواقعية ،إذ أنو من الضركرم معالجة قضايا الثقافة انطبلقا من
ممارسات كسلوؾ األفراد في الحقل االجتماعي الواقعي أك في خضم التمثل الثقافي الرمزم المجسد على
سبيل المثاؿ في الومضات اإلشهارية ،فيمكن القوؿ بأف الثقافة ىي إنتاج إنساني يخزف في ذاكرة أفراد
الجماعة البشرية على شكل نمط من أنماط الصور الذىنية لترسم عبر رموزىا المعنوية كدكالها الضمنية
عبلمات دالة عن حياة األفراد كطرؽ تفكيرىم كسلوكياتهم كتتعدل ذلك لتصبح كبل شامبل لقول ركحية،
ثقافية ،قيمية كعرفية من شأنها أف تكوف الموجو األساسي لسيركرة المجتمع كنشاطو ،لتكوف بذلك نموذجا
من نماذج الصور األيقونية كالتي بفضلها يمكن قراءة التمثل الثقافي كتصنيفو ضمن سيركرة اإلبداعات
البشرية كمن ثم فهم كتأكيل دكالها الرمزية كإلحاقها بفضائها السيميائي الخاص بها ،فالتمثل الثقافي كعاء
رمزم يحول رموزا خاصة بالثقافة تترجم عبلماتها المعنوية الصورة الثقافية المشتركة التي ترسم بها الجماعة
البشرية تصورىا الخاص لسلسلة األعراؼ السائدة ،القيم الموركثة كالعادات المكتسبة ،ككثيرا ما تتسع
5
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محدداتو الرمزية لتشمل عبلمات اعتباطية منبعها الدين كالمعتقدات كما إلى ذلك من عناصر أخرل يمكن
أف تتجلى في العديد من السلوكيات الطقسية كالصور الحركية على اختبلؼ معانيها المشتركة ،كبمثل ىذه
الخصوصيات يحفظ التمثل الثقافي ىوية الجماعة البشرية كيدكف عناصر الثقافة في الذاكرة الجماعية
لتكوف لو كنزا تتوارثو األجياؿ على تتابع أزمنتها ،لكن ىذا التصور الرمزم لنشاط الجماعة تدخل في نطاقو
كفي الوقت ذاتو كل القيم التي تصور الجماعة على أساسها نفسها كعبلقتها بالجماعات األخرل كبواسطة
ىذه العناصر تسعى إلى نشر التنظيم كتقويتو ،خاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار كوف الثقافة تنطوم على
عناصر متعددة تتجاكز ما قالو " Taylorذلك الكل المركب الذم يشتمل على المعرفة كالعقائد كالفن
كاألخبلؽ كالقانوف كالعادات التي يكتسبها اإلنساف بوصفو عضوا في المجتمع" 1إلى شموليتها لعبلمات
محددة لرمزية عناصر أخرل تندرج ضمنها مكونات مادية كأشياء ملموسة من لباس ،معمار ،صناعات
تقليدية كألواف خزفية ،مما يمكن تصنيفها ضمن انساؽ العبلمات الدالة كالتي يتحوؿ شكلها الظاىرم
البسيط كالملموس إلى مستول أعمق نستنطق من خبللو عناصر ضمنية مرتبطة بالسياؽ الثقافي الذم
يحتضنها ،كما تشكل مع التراث الرمزم من قصص كأشعار كألغاز كمختلف األساطير كالخرافات كالقيم
نموذجا من نماذج النصوص الثقافية كالتي يعتبرىا التحليل السيميولوجى كحدة من الوحدات الدالة التي
تبنى عليها سيميولوجية الثقافة.

2

كل ىذه النقاط تؤىل التمثل الثقافي أل ف يشمل العديد من الخصائص المحددة لهوية الجماعة
البشرية كيرسم معالمها الرمزية ك األيقونية ضمن االنجاز اإلنساني الذم يتضح من خبلؿ الصورة الثقافية
التي تتقاسمها الجماعة البشرية كتتبادؿ مفاتيحها الداللية ،كعلى أساسها يتفاعل األفراد الذين يكتسبوف
ىويتهم باعتبارىم يفهموف رسائلها كرموزىا كيشاركوف في تكوينها كتركيبها كتركيجها عبر رسائل ضمنية
تشكل الخصوصية الرمزية للجماعة البشرية كمحركها.
من خبلؿ ىذا يتضح لنا مدل انطواء تمثبلث الثقافة الشعبية على عبلمات مشتركة تتفق في تأكيلها
الذاكرة الجماعية كتنفرد في نفس الوقت برموز ثقافية تميز الجماعة البشرية كالحقل الثقافي الذم يحويها،
كىى المعيار الذم يسمح بتصنيف الثقافات كما يحدد في الوقت ذاتو التنوع الداللي في العبلمات
1ػاطف ٚفف،ٝاألَخشٔثٕنٕرٛب انخمبفٛخ ،داس إٌٙضح اٌؼشت١ح ٌٍطثاػح ٚإٌؾش ٌ،ثٕاْ ،تذ ْٚعٕح،ؿ.66
2
ساؽذٚ ٞسد٠ح  ،تًخالد انخمبفخ انشؼجٛخ االيبصٚغٛخ يٍ خالل فٛهً ٙرجم ثبٚخ ٔانشثٕح انًُغٛخ ،سعاٌح ِاظ١غرش غ١ش ِٕؾٛسج ،وٍ١ح اٌؼٍ َٛاٌغ١اع١ح
ٚاإلػالَ ،ظاِؼح اٌعضائش،اٌعضائش،2012،ؿ.14
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كاختبلؼ القراءات السيميائية لمختلف النصوص كالصور الثقافية ،كبناء على ىذه الرموز الخاصة تتحدد
الهوية الثقافية للجماعة كالتي تنسب إليها رموز ثقافية خاصة تحتويها الصورة الثقافية المحددة لتمثل
الثقافة الجزائرية على اعتبارىا تؤمن بعناصر ال تنفصل عن خصوصية األفراد المبدعين لها ،إذ تؤمن بكل ما
ىو أسطورم عقائدم كما تشدد على مبدأ العرؼ كسيادة التسيير الجماعي كالسيطرة الذكورية ناىيك عن
كونها ثقافة قيمية تمجد كل ما ىو قدسي كتلتمس من معالمو ما يدعم كجود الفرد كقوتو من خصوبة
كشرؼ كرجولة ،كما يمكن تصنيفها ضمن الصور المعنوية الرمزية كالتي رسم أبعادىا العبلماتية اإلدراؾ
البشرم عبر سيركرة التجربة االجتماعية المشتركة لتكوف بذلك نسقا عبلماتي ذىني تدكنو الذاكرة
الجماعية كتتداكلو على شكل عبلمات اعتباطية تكتسي بفعل البعد التداكلي معاف جديدة تحدد مستويات
أخرل للقراءة الضمنية ،ما من شأنو أف يشحن العبلمات بمعاف جديدة كيحور المعاني األصلية لها كفق
مقتضيات الفضاء السيميائي الذم يحويها كيتعمق أثر البعد التداكلي كفق خصوصية السياؽ الثقافي
الجزائرم على اعتباره شفوم رمزم ترسم أبعاده صور معنوية تتناقلها الموركثات الشفوية كالسلوكيات
الطقسية على اختبلؼ أبعادىا.

1

ىذا التمثل الثقافي الذم كاف عبر مر الزمن صورة للمجتمع كدعامتو األساسية ،كقد استوفى نقاشا
كثيرا في عبلقتو بوسائل اإلعبلـ حيث أف ىناؾ من يرل أف فيو خطر على الثقافة الجزائرية كيسعى إلى
تذكيبها في الصناعة اإلشهارية الموجهة للجماىير ،كنظرا إلى قوة العبلقة الرابطة بين اإلشهار كالتمثل
الثقافي يمكن طرح السؤاؿ حوؿ عبلقة اإلشهار التلفزيوني بقناة الشركؽ  tvالخاصة ك تمثبلت الثقافة
الجزائرية ككيف تم تمثيل ىذه الثقافة في ىذه اإلشهارات ككيف كاف حضورىا كأم عناصر تجسدت فيها
كمن ىنا يمكن طرح اإلشكالية التالية:
كيف تجسدت تمثبلت الثقافة الجزائرية في اإلشهارات التلفزيونية في القناة الخاصة الشركؽ tv؟

 .)2تساؤالت البحث
كإلثراء اإلشكالية السابقة ارتأينا تعزيزىا بجملة من التساؤالت نطرحها على النحو التالي:
 .1ما ىي أىم تمثبلث الثقافة الجزائرية التي تجسدت في اإلشهار التلفزيوني في قناة الشركؽ tv؟
1

راشديوردٌة،مرجعسابق،ص.59
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 .2ما مدل تمثل الثقافة األجنبية في اإلشهار التلفزيوني في قناة الشركؽ tv؟
 .3ىل يمكن للصيغ الفنية كاألنظمة التضمينية التي في اإلشهار التلفزيوني في قناة الشركؽ  tvأف تبلغ
مستول اإلشهار القوم كالمتماسك من الناحية الداللية ؟

 )3أىمية البحث
تكمن أىمية ىذا البحث في تناكلو ألحد الموضوعات القليلة التداكؿ كالتي يمكن القوؿ على
أنها غائبة عن منظومة الدراسات االتصالية كخاصة الدراسات العربية أال كىي الدراسات السيميولوجية
الخاصة بتحليل الفيلم اإلشهارم.
إضافة إلى محاكلة االعتماد على أدكات بحث جديدة كمحاكلة الخركج عن المألوؼ في أدكات
البحث العلمي الخاصة بالدراسات اإلعبلمية ،كمحاكلة فهم العبلقة التي تربط بين الظاىرة االتصالية كالتي
ىي اإلشهار كعبلقتها بالثقافة المحلية التي تتمثل في مضموف الرسالة اإلشهارية ،خاصة في ظل متغير
جديد كىو القنوات الخاصة التي تهتم بالمضموف المحلى الجزائرم ،كمحاكلة دراسة الثقافة الجزائرية بعيدا
عن ما ىو كصفى استنتاجي من خبلؿ التطرؽ إلى حيثياتها بشيء من التحليل كاالستقراء ،قصد تحديد
مختلف المعاني كالدالالت التي تنقلها ىذه التمثبلت على رؤل من اإلنتاج اإلشهارم كخصوصية الصورة
المتحركة ،كما يمكن لهذا البحث أف يعطى بعدا جديدا لئلعبلف التلفزيوني باعتباره كعاء حاكيا للرموز
كاإلشارات الثقافية يصلح باعتباره عينة لمقاربة المعاني التي تنطوم عليها ىذه الرموز ،كمعايشة ىذه
التمثبلت كالغوص في فحواىا استنادا إلى خاصية أساسية يتمتع بها اإلشهار التلفزيوني كىي إعادة إحياء
الواقع كدفع الجمهور إلى معايشة لحظات ىذا الواقع كالتفاعل مع أحداثو كمحاكرة الرسالة اإلشهارية
"استنفار الطاقات االنفعالية المبهمة التي ىي بداخل المستهلك " ،1كتكمن أيضا أىمية البحث في كونو
يتعرض للثقافة الجزائرية كدالالتها المختلفة ليس فقط في خطاب لغول لفظي كمكتوب كإنما في خطاب
بصرم مسموع كىذا ما من شأنو أف يولد إيحاءات عديدة كامنة في تمثبلت الثقافة كالتي ال تستطيع

1سعٌدبنكراد،سٌمٌائٌات الصورة االشهارٌة ،اإلشهار و التمثالت الثقافٌة،إفرٌقٌاالشرق،المغرب،بط،600:،ص .50
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الرسالة الشفوية أك المكتوبة تمريرىا بقدر ما تقوـ الرسالة السمعية البصرية عبر الفرص التي تفتحها
لمعايشة الواقع ببعديو الزمني كالمكاني.

)4أىداؼ البحث:
يتحدد الهدؼ األساسي في ىذا البحث في كشف الستار عن تمثبلت الثقافة الجزائرية التي
تظهر من خبلؿ اإلشهار التلفزيوني في قناة الشركؽ،tvكمن ثم فهم مختلف المعاني كالدالالت التي
تتضمنها كاستنطاؽ أبعادىا الرمزية من خبلؿ:
 إبراز تمثبلت الثقافة الجزائرية التي تم إبرازىا من خبلؿ اإلشهار التلفزيوني بقناة الشركؽ .t v استنطاؽ األبعاد الضمنية للعبلمات الثقافية ،كالتي تحدد رمزية الثقافة الجزائرية في اإلشهارالتلفزيوني في قناة الشركؽ.tv
 اكتشاؼ مدل العبلقة التي تربط بين الثقافية المحلية في المجتمع الجزائرم كمضموف الرسالةاإلشهارية.
 محاكلة رؤية مدل تجسيد الثقافة المحلية في الرسالة اإلشهارية كمدل حضور الثقافة األجنبية فيها. -البحث عن الصيغ الداللية التي تميز الرسالة اإلشهارية التلفزيونية في تلفزيوف الشركؽ .TV

)5المقاربة التحليلية كأدكاتها
تفترض طبيعة الدراسة على الباحث المقاربة التحليلية كأدكاتها ،كتقتضى طبيعة دراستنا االعتماد
على مقاربة التحليل السيميولوجى كىذا نظرا لطبيعة المادة المدركسة التي ىي الفيلم اإلشهارم كتقوـ
مقاربة التحليل السيميولوجى على مفهوـ النسق(،)systèmeاآلنية)،)synchronieالدليل )(signe
،كبهذا السياؽ المرجعي يكوف التحليل السيميائي أفضل نهج يسلط الضوء على اآلليات التي تنتج من
خبللها المعاني في األنساؽ الداللية ،كقد بينت الباحثة "جوليا كريستي فيا" Julia Kristevaالغرض
من التحليل السيميائي قائلة "ىو مجموعة التقنيات كالخطوات المستخدمة للبحث في صيغ اكتماؿ
حلقة الداللة في نسق معين ،كىو األسلوب العلمي الذم يكشف ،يحلل ،ينقد المعنى في نظاـ ما ،كينقد
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أيضا العناصر المكونة لهذا المعنى كلقوانينو" 1كمن ىنا يمكن رؤية االختبلؼ الواضح بين التحليل
السيميولوجى كتحليل المحتول االمبريقي ،بحيث ال يهدؼ ىذا األخير إلى فهم ميكانيزمات المعنى بقدر
ما يسعى إلى جمع مؤشرات دالة لفهم محتول الرسالة  2كىو ما جعل تحليل المحتول يظل مجرد كسيلة
كليس غاية ،كيؤكد ىذا المبدأ "لويس باردف"  louis bardinفي قولو "تحليل المحتول ىو مجموعة
من التقنيات لتحليل الرسالة االتصالية ال يتعدل ىدفها كصف محتول الرسالة كصفا كامبل الستخراج
مؤشرات كمية كغير كمية تسمح باستنتاج معلومات متعلقة بظرؼ إنتاج كتلقى ىذه الرسالة".3
تعتبر الصورة اإلشهارية من أكثر الصور التي تحمل مجموعة من الرموز كالدالئل التي تسجل
على مستول التتابع كيتطلب فهمها الحصوؿ على السلسلة المشكلة لهذه الصورة التي ىي عبارة-الصورة
اإلشهارية -عن مجموعة مركبة من عناصر تعبيرية للغة السينمائية ،ىذه الصورة المتحركة تحمل مجموعة
من الرموز كالدالئل يمكن أف تمثل ثقافة ما لمجتمع ما .كألف ىدفنا من البحث ىو تحليل ىذه المضامين
اإلشهارية كعبلقتها بالثقافة الجزائرية فإننا نرل أف التحليل السيميولوجى ىو أنسب منهج يفي بهذا
الغرض ،حيث تتكوف الصورة اإلشهارية التلفزيونية كما ذكرنا سابقا من مجموعة مركبة من عناصر تعبيرية
للغة السينمائية كالخطاب السينمائي ،كىي تتكوف من عنصرين أساسيين متكاملين :شريط الصوت كشريط
الصورة كيتكوف شريط الصورة(الصورة المتحركة) من سلم لقطات كزكايا التصوير كحركات الكاميرا...،إلخ.
أما شريط الصوت فيتكوف من الصوت اللفظي (كبلـ) الصوت الموسيقى ،كالمؤثرات الصوتية األخرل،
كحسب "كريستياف ماتز" Christian Metzفإف كل ىذه المركبات (الصورة المتحركة ،األثر الخطى،
المبلحظات المكتوبة ،الصوت اللفظي للكبلـ كالصوت الموسيقى ،المؤثرات الصوتية) عبارة عن خمس
لغات سينمائية متمايزة عن بعضها البعض.

4

كبهذا تصبح الصورة االشهارية التلفزيونية من الناحية السيميولوجية نظاما ناقبل للمعنى كاالتصاؿ
عن طريق الرموز كاإلشارات في آف كاحد ،كفى ىذا الصدد يقوؿ "ركالف بارث" Roland
:Barthesتهدؼ الصورة االشهارية إلى إيصاؿ رسالة معينة ،فهي إذا اتصالية بالدرجة األكلى ،كىي
1

Julia Kristeva:recherches pour u s
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Louis bardin:
s
t u
 4دٌٍ١ح ِشعٍ، ٟظاْ ِٛط١د  ،يذخم إنٗ انغًٕٛنٕرٛب ،ذشظّح ػثذ اٌؽّ١ذ تٛسا ،ٛ٠دٛ٠اْ اٌّطثٛػاخ اٌعاِؼ١ح،1995،ؿ.79
2
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موجهة للقراءة العامة كبهذا المنظور فهي تعتبر حقل مناسب لمبلحظة ميكانيزمات إنتاج المعاني عن طريق
الصورة 1كأل ف الفيلم االشهارم يتضمن كل عناصر اللغة السينمائية ،فإنو يحلل عمليا كما يحلل الفيلم
السردم كالوثائقي.

2

تقوـ سيميولوجيا الثقافة على اعتبار أف الثقافة عبارة عن مجموعة من النصوص الدالة ،كىذا ما
يذىب إليو عدد من المهتمين بهذا الحقل الداللي مثل Roland ،Claude Lévi-Strauss
3piatigorsky،Barthesكآخرين ،كتعتبر سيميولوجيا الثقافة النص" "texteمفهوما جوىريا لهذا
العلم كال يقتصر على الرسالة اللغوية فقط ،بل يشمل كل ما يحملو ىذا النص أم معنى متكامل(احتفاؿ
،طقس ،لباس ،أسطورة ،أكل،....كىذا ما يمكن أف يحملو الفيلم اإلشهارم) ككفق ىذا المنظور قد تكوف
الثقافة نص أك مجموعة كاملة من النصوص يتحدد حسب الشفرات الداخلة في تشكيل معانيها
كتمثبلتها ،4.فيمكن اعتبار الطقس مجموعة من النصوص ،على اعتباره يتضمن مجموعة من السلوكيات
الطقسية التي تستكمل أبعاده من لباس ،أكل ،عبادة ،رقص ،...كىي كلها نصوص تندرج ضمن ىذه
المجموعة ،غير أف اللباس يمكن اعتباره جزء من النص لكونو ال يمكن أف يتضمن معنا خاصا بو إال في
إطار الفضاء السيميائي الذم يحتضنو كنجسده في الحركة على اعتبارىا جزءا من نص الرقص ،كيتشكل
الرقص مع تمثبلت أخرل مثل تقديم الغذاء ،الدعاء ،الباس...
كمن ىنا يمكن القوؿ أف الحديث عن سيميولوجيا الثقافة ينطلق من تعريف ىذا العلم العاـ الذم
يؤطرىا ،كيتبنى مهمة استنطاؽ دالالتها ك التمثبلت الخاصة بالعبلمات،5الشيء الذم يحدد السميولوجيا
بكونها علم العبلمات ،كتنطلق من فكرة أساسها" :كل ظاىرة حاملة للعبلمات فهي بذلك منتجة للداللة"
كىذا ما ينطبق على الثقافة كعلى كجود انساؽ للعبلمات داخل الثقافات المختلفة ،كال يجب دراسة ىذه
العبلمات منفصلة عن بعضها البعض يل يجب أف تفك رموزىا كشفراتها في إطار كحدة داللية ترتكز في

1

Martine Joly: tr u t
s
Pierre zemor:introduction a l' analyse du film،paris، Gallimard، 1995، p16.
3
Roland ponser:sémiotique de la culture et théorie des textes, études littéraires, vol21, n03, paris, hiver, 1989,
p157
 4ػثذ اٌٛاؼذ ِشاتظِ ،شظغ عاتك اٌزوش ،ؿ.18
5
Browne martin and felizitas ringham :dictionary of semiotics,cassell wellington house,London,2000,p01
2
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تمثيل معناىا على اللغة الطبيعية ،حيث تتمكن السميولوجيا من تفكيك كإعادة تفكيك مجموعة
التضمينات الثقافية ،االجتماعية ،اإليديولوجية ،على اختبلؼ مستوياتها.

1

ىذه السميولوجيا تؤىل التمثل الثقافي ألف يشمل العديد من الخصائص المحددة لهوية الجماعة
البشرية كيرسم معالمها الرمزية كاأليقونة ضمن اإلنجاز اإلنساني الذم يتضح من خبلؿ الصورة الثقافية
،التي تتقاسمها الجماعة البشرية كتتبادؿ مفاتيحها الداللية.
خطوات تحليل الفيلم اإلشهارم :
معنى تحليل الفيلم االشهارم:
يقصد بتحليل الفيلم تجزئة بنيتو إلى مكوناتها األساسية ،ثم إعادة بنائو ألىداؼ تخدـ التحليل،
كلهذا يجب في ىذا السياؽ االنطبلؽ من النص الفيلمي  le texte filmiqueفي الفيلم االشهارم
كذلك لتحديد العناصر المميزة للفيلم كبعد تحقيق تجزئة الفيلم يتم تأسيس الركابط بين مختلف العناصر
المعزكلة ،كبهذا تصبح عملية تحليل الفيلم مرادفة لتأكيلو 'analyser un film c' est l
.interpréter

2

يحلل الفيلم اإلشهارم فنيا كتقنيا كأم فيلم مع كجود اختبلؼ في أنو "فيلم بدكف جنريك" كفي
ىذا اإلطار يرل فرانسيس فانوم  Francis Vanoyك آف جولي ليتي Anne goliot l’eté
أف ىناؾ عدة عناصر أساسية البد من مراعاتها عند تحليل أم فيلم إشهارم.3
 .1التحليل على أساس اللقطة كمكوناتها:
تعتبر اللقطة الوحدة الدنيا للفيلم فهي الجزء الذم يتتابع بين بداية أخذ صورة المنظر كنهايتو،
كمن عناصر تحليل اللقطة كيراعى في تحليل اللقطة العناصر التالية :الزمن الذم تستغرقو اللقطة ،زاكية
أخذ ىذه اللقطة ثبات أك حركة الكاميرا ،التأطير كعمق المجاؿ السينمائي ،كضعية اللقطة بالنسبة للمونتاج
كللفيلم بأكملو.
1

Paolo Fabbri, le tournant sémiotique:éd lavoisier,paris,2008,p41,43.
Francis Vanoy et Anne goliot – ’ :précis d'analyse filmique، Nathan، université، paris،1993 ، p28.
3
Francis Vanoy et Anne goliot – ’ :précis d'analyse filmique، OP، CIT, P29.
2
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المشاىد:
 .2تحليل َ

بعد تحليل اللقطات يتم تحليل المشاىد كالمشهد في السينما ىو سلسلة من المناظر التي ال

تدكر بالضركرة في نفس الديكور كلكنها تكوف كبل متكامبل في المعنى.
كتحلل المشاىد من خبلؿ تحليل ثوابتها السينمائية المختلفة كتتضمن:
أ) تحليل الثوابت الفيلمية:
كيتم ىنا تحليل دراسة طبيعة المشهد السينمائي كخصائصو التصويرية.
ب)  تحليل الثوابت المتعلقة بالسيناريو:
أم دراسة القيم الحكائية للفيلم االشهارم لتبياف أسس بناء السيناريو االشهارم.
ت)  تحليل المتغيرات المشهدية:
كيتم في ىذا اإلطار دراسة كتحليل كل المتغيرات المتعلقة بالمشهد كدراسة متغير الزمن
المشهدم ،التسلسل المشهدم كطبيعة اإليقاع المشهدم الداخلي كالخارجي.
 .3دراسة كتحليل العبلقة بين الصورة كالصوت:
كيتم في ىذا المجاؿ تحليل العناصر اآلتية:
 تحليل طبيعة التعبير الصوتي(كلمات ،ضجيج ،موسيقى)... تحليل طبيعة األصوات المسجلة (األصوات الملتقطة مباشرة ،المسايرة البعدية للصوت كالصورة فياألستوديو كالخلط كالمزج بين األصوات في األستوديو).

1

 .4تحليل العبارة الخطية في الفيلم:
تحليبل فنيا ك سيميولوجيا من حيث دكرىا ذم البعد الثنائي في تجسيد كظيفتي الترسيخ
كالمناكبة.

1

فا٠ضج ٠خٍف ،خصٕصٛخ اإلشٓبس انتهفض َٕٙٚانزضائش٘ ف ٙظم االَفتبس االلتصبد٘ ،سعاٌح دورٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسج ،وٍ١ح اٌؼٍ َٛاٌغ١اع١ح ٚاإلػالَ،
ظاِؼح اٌعضائش ،اٌعضائش،2005،ؿ.9
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كأخيرا تأتي مرحلة ترتيب ىذه العناصر في جدكؿ يبين معنى كل لقطة كمشهد كىو المجاؿ
التعييني للدراسة ،الذم يتضمن تحديد دكاؿ كمدلوالت المتغيرات الفيلمية ،كىي العناصر التي ستحدد
المستول الثاني للدراسة ،أم الدراسة التضمينية حيث تتحدد معاني المتغيرات الفيلمية لتحدد المدلوؿ
النهائي أم معنى الفيلم االشهارم كالسياؽ الخارجي الذم يرتبط بو كفق المخطط التمثيلي اآلتي:

المستول التعييني
المستول التضميني

الداؿ

المدلوؿ

طبيعة المتغيرات الفيلمية

بعد كل متغير كعبلقتو بالمتغيرات
األخرل

الداؿ

المدلوؿ

معنى المتغيرات الفيلمية مجتمعة

معنى الفيلم االشهارم ككل

إذا كاف التعين كالتضمين (عنصرا إنتاج المعنى في أم نسق اتصالي كثقافي) يعنياف في
اللسانيات على التوالي :خصوصيات العناصر المشار إليها كاألبعاد الرمزية لهذه العناصر ،فإف استعمالهما
الحديث في السينما يبين أف التعيين يولد من مدكنات المشابهة التي تخلق تماثبل إدراكيا بين الداؿ
كالمدلوؿ كأ ف التضمين السينمائي ىو العملية التي تنطلق من األيقونية التي تنتج عن التعيين إلى القيم
السمنطقية اإلضافية التي تمثل األبعاد الرمزية للفيلم ،كىي الفكرة التي يؤكدىا "جاؾ مترم"j_ mitry
في الجزء الثاني من مؤلفو  esthétique et psychologie du cinémaحيث يقوؿ "أف
رسالة الداللة األكلى أك المستول التعييني ىو سند ضركرم ،كأ ف رسالة المعنى الرمزم البعيد ،ال يمكن أف
تكوف بدكف ىذا السند" ،1كبهذا كاف التعيين في السينما مرادفا سيميولوجيا "لئلشارة" كالتضمين كجها
آخر "للمفهوـ" ،كفي ىذا الصدد يرل محمد عقا أف اإلشارة ىي عامل المعرفة األكؿ ،أما المفهوـ فهو
عامل المعرفة األيدكلوجية ،بحيث يحيل عامل المعرفة األكؿ إلى الشكل التجريبي لئليديولوجية حيث نواتو
المركزية ىي إنتاج كتصويب العبلقة بين الداللة الواقع ،2أما عامل المعرفة اإليديولوجية فإنو يحيل إلى
الشكل التضميني للفكرة ،كىذا ألف نواة ىذا العامل المركزية ىي قيم المعنى الخفي كالبعيد ألم فكرة.

3

1

Roger Odin:cinéma et production de sens ،éd la découverte،paris,1997، p12.
ِ 2ؽّذ ػما انغًُٛب انتزبسٚخ ،لشاءج عٌٛٛ١ّ١ظ١ح فِ ٟعٍح اٌغّٕ١ا اٌؼشت١ح ٚاإلفش٠م١ح،اٌؼذد،18ؿ.93
3
Roger Odin، op.cit، p16.

14

منهجيػة الدراسػة
كترجمة لهذا الطرح يمكن القوؿ أف المستول التعيينى في الفيلم يرتبط بالشكل التقني للفعل
األيديولوجي للكاميرا التي تمثل التقنية السينمائية بكاملها ،فهي الجهاز السينمائي القاعدم الذم ال يمكنو
أف يلعب أك يقوـ بوظيفة محايدة ألنو خاضع لدكافع ىؤالء الذين يحركوف الكاميرا بطريقة مباشرة أك غير
مباشرة ،كىنا تكمن مهمة التكنولوجيا كحتمية استعمالها كما قاؿ مارشاؿ ماكلوىاف في نظرية الحتمية
التكنولوجية ،كنبلحظ ىنا أف الكاميرا ىي امتداد لحاسة البصر كما تلعب التكنولوجيا دكر كبير في إيصاؿ
الرسالة اإلشهارية عن طريق تطور تقنيات الغرافيك التي تستعملها الكاميرا كمختلف التقنيات األخرل.
أما المستول التضميني فهو نتاج الفيلم الذم ينظر لو كخطاب ،بمعنى كمجموعة دالالت داخلة
في عبلقات ذات أبعاد مختلفة :نفسية اجتماعية ،ثقافية( ،...كسنركز ىنا على البعد الثقافي) كبهذا يضمن
المستول التضميني استمرارية مكملة كمعمقة لمعنى الفيلم.

1

كبما أننا في صدد دراسة تمثبلت الثقافة الجزائرية على اعتبارىا نسق متكامل من الشفرات
،codesاعتمدنا على ما ذكره "بيير قيرك" pierre Guiraud 2في تحليل الشفرات كمحاكلة
إسقاط ىذا التحليل على الفيلم اإلشهارم محل الدراسة ،كالتعمق أكثر في دالالت كمعاني رموز الثقافة
الجزائرية ،لذلك اعتمدنا على استنطاؽ الشفرات الوثيقة الصلة بهذه الثقافة كالتي حصرناىا في:
أكال :الشفرات االجتماعية les codes sociaux 3
اإلنساف ىو مادة العبلمة كحاملها ،فالشفرات االجتماعية يعبر من خبللها الفرد على ىويتو
كانتماءه إلى جماعة معينة كمن خبللها -أم الشفرات االجتماعية -يعلن عن ىذا االنتماء.
 الرموز أك الدالئل :les signesإف أكؿ شرط تفرضو الحياة االجتماعية ىو معرفة ىوية من نتعامل معهم ،سواء كانوا أفرادا أـ
جماعات كىذه ىي كظيفة الشارات insignesكالشعارات.ensigns

 1فا٠ضج ٠خٍف ،خصٕصٛخ اإلشٓبس انتهفض َٕٙٚف ٙظم االَفتبس االلتصبد٘ ،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ .11
Pierre Guiraud ,la sémiologie,puf,France,1997,p97.
3
Pierre Guiraud ,op ,cit, p97.
2
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 الرموز الدالة على الهوية ،الشارات كالشعارات : les signes d`identitéكىي عبلمات تشير إلىانتماء الشخص إلى جماعة اجتماعية أك اقتصادية كتتمثل كظيفتها في اإلفصاح عن تنظيم المجتمع
كالعبلقات القائمة بين األفراد.
 األسلحة كاألعبلـ كالطوطمات :les armes les pavillons et les totemsكتشير إلى االنتماء إلى عائلة أك عشيرة أك مدينة.
 اللباس الموحد  les uniformesكىي تشير إلى: جماعة اجتماعية  : group socialنببلء ،بورجوازية ،البسطاء... جماعة مهنية :professionnelالجزاركف ،الطباخوف ،البناؤكف... جماعة ثقافية  :culturelجمعية رياضية ،فرقة موسيقية. جماعة عرقية  :ethniqueالبركتوف ،bretonsاأللزاسيوف. الشارات كاألكسمة :les insignes et les décorationsكىي بقايا رمزية من األسلحةكالبذالت ،كتعد األكسمة استمرارا لتقاليد الفركسية في حين تومئ الشارات إلى االنتماء إلى مختلف
الجماعات كالجمعيات.
 الوشم كمظاىر الزينة ماكياج كأشكاؿ الحبلقة les montages, les maquillages, :coiffuresكىي كذلك إشارات مسنة في المجتمعات البدائية ،بل إنها ما تزاؿ حية في موضتنا.
 األسماء كاأللقاب :les noms et surnomsكتمثل العبلمات الدالة على الهوية األكثر شيوعاكبساطة كتكوف معللة دائما إذ تعين الشخص انطبلقا من انتمائو إلى عائلة أك عشيرة أك سماتو الجسدية
أبيض ،أعور.
 الشعارات : ensignsتعين أشياء أكثر ما تعين جماعات من األشخاص كىي أشياء ذات صبغة اجتماعيةفقبل ظهور ترقيم المنازؿ ،كانت تعرؼ البنايات انطبلقا من الشعار الموضوع عليها.
 الوسوـ الصناعية  :les marques de fabriqueتتحدد كظيفتها في التأشير على مصدر السلعة. رموز اآلداب  :les signes de politesseتشير إلى عبلمات الهوية كإلى االنتماء إلى جماعة أككظيفة كشخصية الفرد كتشير إلى صفة من صفات الفرد كىي اآلداب كالخلق كالحياء مثبل يعرؼ في
المجتمعات الجزائرية أف صفة الحياء في المرأة تدؿ على أصالتها كآدابها.
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 نبرة الصوت  : le ton de voixتعد من الوسائل الدالة على طبيعة العبلقة بين المرسل كالمتلقي فقدتكوف حميمية أك سافرة أك آمرة.
 أشكاؿ التحية كصبغ اآلداب :les salutation et formules de politesseلها الوظيفةنفسها كيتميزاف بطابعهما التواضعي كاختبلفهما من ثقافة إلى أخرل.
 الشتائم  :les injuresتمثل المقابل السلبي للتحية تبرز عبلمة العداء. الكيترياء  :kinésiqueيعرؼ بكونو علم الحركة كىو يعني بتحليل تعابير الوجو كاإليماءات. الطعاـ :la nourritureيشكل أحد المبلمح التي تعرؼ بها الجماعة كآدابها ،فرفض دعوة للشربتعبر في بعض األكساط عن اإلىانة.
ثانيا -السنن:les codes
 البركتوكوالت  :les protocolsيعتبر المجتمع جماعة من األفراد الذين التفوا للقياـ بفعل اجتماعيلكل منهم موقعو ككظيفتو ،يتحدد كل كاحد منهم انطبلقا من العبلقات العائلية كالدينية كالمهنية التي تربطو
باآلخرين كيلزـ أف تكوف ىذه العبلقات ظاىرة كمعترؼ بها ،فعندما يلتقي األفراد إلنجاز فعل
اجتماعي""action communيجب أف يكوف ىناؾ ما يدؿ على الحاكم كالمحكوـ كالمانح من
الممنوح كالداعي من الزائر ،كل ىذه العبلمات تمثل نمطا من أنماط الشفرات الثقافية كىي التي يطلق
عليها البركتوكوالت."1

 )6يزتًغ انجحج ٔػُٛتّ:
حاكلنا في بحثنا ىذا التطرؽ للقناة الخاصة األكثر متابعة من طرؼ الجمهور الجزائرم ،لذلك
رأينا االعتماد على مراكز صبر اآلراء ،لكن كجدنا أف كل قناة تقوؿ بأنها األكلى متابعة ككذلك نظرا لنقص
مصداقية ىذه المراكز اعتمدنا على دراسة استطبلعية على عينة قوامها  500شخص مست المدف التالية:
مستغانم ،كىراف ،سعيدة ،ك تم التركيز على سؤاؿ كاحد في االستمارة التي استخدمت في ىذه الدراسة
من اجل معرفة القناة الخاصة التي يفضلها الجمهور الجزائرم ،كبعد تفريغ نتائج الدراسة كجدنا أف أغلبية
أفراد العينة يفضلوف قناة الشركؽ ،tvفي المشاىدة من بين القنوات الخاصة الجزائرية.
Pierre Guiraud, op, cit. P101.
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تعرؼ العينة على أنها منهج يستند إلى الطريقة اإلحصائية للحكم على عدد محدد من الظواىر
باعتبارىا عينة ممثلة كيكوف اختيارىا اختيارا عشوائيا بقصد التوصل إلى ما يسمى بقانوف األفراد
اإلحصائي ،1كتعرؼ أيضا على أنها "مجموعة صغيرة من مجتمع البحث ك التي يمكن من خبلؿ دراستها
إلقاء الضوء على المجتمع البحثي الذم تم اختياره".

2

انطبلقا من ىذا المفهوـ قمنا بتحديد مجتمع البحث الذم يشمل كل المواد االشهارية التي تم
بثها في القناة الخاصة الشركؽ tv3خبلؿ فترة الدراسة(سبتمبر/2015فيفرم )2015كالتي بلغت
 2394فيلم إشهارم ،كقمنا بعملية فرز ألغينا فيها اإلشهارات المكررة فتحصلنا على 30فيلم إشهارم.
ألجل اختيار عينة الدراسة المكونة من  06أفبلـ قمنا بوضع أرقاـ لكل مجتمع البحث كسحبنا
رقم بشكل عشوائي من أجل الحصوؿ على المفردة األكلى ،فكانت تلك الصادرة في شهر فيفرم
2015كالتي تحمل رقم 4كالخاصة بإعبلف دجيزم ،goodثم قمنا بانتقاء األعداد الخمسة المتبقية على
أساس مسافة االختيار المقدرةب،04فأصبحت لدينا عينة تتشكل من المفردات التالية(أفبلـ اشهارية):
 -1دجيزم  – 2 goodسفينة -3ميوبيبى -4عمر بن عمر -5تابي دكرle petit marseillais -6

 )7تحذٚذ انًفبْٛى:
 -التمثبلت الثقافية:

4

يترادؼ مصطلح التمثل représentationمع مصطلح اإلحساس ،perceptionالتجلي
، performanceليقصد بها إعادة التمثيل من جديد ،كاشتق االسم من البلتينية représenaere
الذم يشير بدكره إلى مفهوـ إعادة اإلنتاج .reproduire

 1لثاسِ ٜؽّذ إعّاػ ،ً١يُبْذ انجحج ف ٙػهى االرتًبع :يٕالف ٔ اتزبْبدِٕ،ؾأج اٌّؼاسف،اإلعىٕذس٠ح،دط،1982،ؿ.155
ِ 2ؽّذ ِؽّٛد ست١غ  ٚآخش ْٚيٕعٕػخ انؼهٕو انغٛبعٛخ.د،2ظاِؼح اٌى٠ٛد ،اٌى٠ٛد ،ط،1993-1ؿ. 58
 3ذُ اخر١اس لٕاج اٌؾشٚق اٌخافح تٕاءا ػٍ ٝدساعح اعرطالػ١ح لاَ تٙا اٌثاؼس ف ٟوً ِٓ ٚال٠ح ،عؼ١ذجِ ،غرغأُ٘ٚ ،شاْ ِٓ ،أظً ِؼشفح اٌمٕاج
األوصش ذرثؼا ِٓ طشف اٌعّٛٙس اٌعضائش ٞفىأد لٕاج اٌؾشٚق ٟ٘tvاألِ ٌٝٚراتؼح ِٓ طشف األفشاد اٌزِ ٓ٠غر ُٙاٌذساعح.
4
Anne Goliot l'été, Martine Joly, Thierry Lancien et autres, dictionnaire de l image, deuxième édition, Vuibert,
paris, 2008, p313.
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يقصد بالتمثل الثقافي الجانب الضمني الذم تشكلو مجموع الصور الثقافية ،كىو بذلك جملة
من الصور الذىنية التي تترسخ بصفة اعتباطية في ذاكرة الجماعة البشرية ابتداء من اللحظة التي يطلق فيها
االسم على شيء معين ،كتظهر ىذه الصورة عند التوظيف الداللي للرموز الثقافية على شكل لغة لفظية.

1

كنريد بالتمثل الثقافي في دراستنا -ىذه-النسق الصورم المتكوف من جملة الصور الثقافية ،
الذىنية ،االعتباطية المرتبطة بالثقافة الجزائرية كالتي تكشف عن نمط حياة أفراد الجماعة كتشكل بذلك
بالموركث الذىني المعنوم الذم يخزف في الذاكرة الجماعية الجزائرية ،كيتم تناقلو على شكل رموز
كشفرات كعبلمات ثقافية.
 الثقافة الجزائرية:لقد عرؼ مصطلح الثقافة عدة مفاىيم عبر التاريخ(انظر الفصل الثالث)،غير أننا سنعتمد على
تعريف تايلور للثقافة الذم يقوؿ فيو عنها" :ىي ذلك الكل المركب الذم يشمل المعرفة كالمعتقدات
كالفن كاألخبلؽ كالقانوف كاألعراؼ كالقدرات كالعادات األخرل التي يكتسبها الفرد باعتباره عضوا في
المجتمع".
كنقصد بالثقافة الجزائرية ببحثنا ىذا :ىي كل ذلك الكل المركب الذم يشمل المعرفة كالمعتقدات
كالفن كاألخبلؽ كالقانوف كاألعراؼ كالقدرات كالعادات األخرل التي اكتسبها الفرد الجزائرم باعتباره
عضوا في المجتمع الجزائرم الذم تكوف عبر العصور كاستمد ثقافتو من مختلف المراحل التي تكوف بها
ىذا المجتمع".
 الصورة الثقافية:تعرؼ الصورة بكونها مشتقة من الكلمة البلتينية " ،" imagoكترادؼ بذلك :التمثيل
" ،"représentationالوصف " ،"portraitالصدل " ،"échoالشبح " ،"fantômeالقناع
" ،"masqueكاشتقت أيضا من الكلمة البلتينية " "Imatariالذم يفيد في معناه التقليد
".2"imiter

1

Oswald Ducrot, Tzentan Todorov, dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, éd Seuil, Paris, 1972,
p 134.
2
Anne Goliot L'été, Martine Joly, Thierry Lancien et autres, op cit, p193.
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فهي التمثيل المادم لشخص أك شيء معين ،كتشمل بذلك جميع أشكاؿ الرسم كالتصوير الفوتوغرافي.1
كما أنها انعكاس أك إيضاح ،أك تشابو أك معادلة رياضية ،أك فكرة كىمية أك حلم كيمكن أف
تكوف في الوقت ذاتو تداعي األفكار الذىنية كالصور الببلغية األسطورية ،كتمتد لتشمل جميع العبلقات
التشابهية التي تشكلها الحواس ،لنجد صورا أخرل مرتبطة بها كالصورة السمعية ،اللمسية ،الذكقية
كالحركية ،2ك ال يقتصر مفهوـ الصورة على ما يعرؼ في االتصاؿ البصرم من التمثيل التشابهي المقلد
للواقع بل يتسع مفهومها ليستوعب جميع أشكاؿ التصوير الثقافي ،فكل ما يشكل نصا عبلماتيا يتضمن
في طياتو معنى يمكن اعتباره صورة ،كمجموع الصور الثقافية تلتحم لتشكل النص الثقافي كمجموع
النصوص تولد التمثل الثقافي .3إضافة إلى ىذا تتضمن الصورة الثقافية اإلنتاج الرمزم االجتماعي للشفرات
المميزة للجماعات ،كتدؿ ىذه الشفرات على طبيعة الجماعة االجتماعية كىويتها الثقافية ،كما تكشف
بثرائها الداللي عن انتمائها العرفي ،فهي نتاج للخطاب الثقافي كانعكاس للتمثل الثقافي الذم تحتضنو
الجماعة االجتماعية كتتوارثو.4
تتنوع الطبيعة التركيبية للصورة الثقافية بتنوع أنساقها فنجد أنماطا عدة من الصور الثقافية كالتي
تعكس في فحواىا نسقها الثقافي مثل:
الصورة األسطورية :كىي صورة ذىنية تبني تصور الجماعة االجتماعية للعالم ،كمن مظاىرىا الشخصياتاألسطورية ،المبلمح المرتبطة بهذه الشخصيات.
الصورة الطقسية :كتتميز بانها صورة حركية ترسم أبعادىا السلوكيات الطقسية من لباس ،أكل ،تظاىرةجماعية كىي كلها حركات اتفاقية ،تعارؼ عليها ،اعتباطية تمارس من قبل الجماعة االجتماعية كيتم تناقل
معناىا.
الصورة السمعية :تشمل نماذج التعبير الصوتي من غناء شعبي ،حكاية شعبية ،أحاجي..كتتميز بانها صورأدبية يغلب عليها الرمز كالخياؿ.

5

من ىذا المنطلق نقصد بالصورة الثقافية في دراستنا ىذه النسق العبلماتى الذم يحتضنو تمثل
الثقافة الجزائرية ،كىي بذلك تصور جماعي اعتباطي لمختلف القيم كاألعراؼ كالتقاليد تتجسد مظاىرىا
1

Pascal Vaillant, s
t qu
s
s , ’ ô , Honoré Champion, Paris,1999 ;P266.
Marc Vayer,Faites‐moi signes, support de cours techno communication ;B.T .S,CV1.2008,P01.
3
Pascal Vaillant ,op cit,p 20.
4
Anne Goliot‐Lété,Martine Joly ;Thierry Lancien et autres, op cit, p193.
 5ساؽذٚ ٞسد٠ح ،تًخالث انخمبفخ انشؼجٛخ االيبصٚغٛخ يٍ خالل فٛهً ٙرجم ثبٚخ ٔانشثٕح انًُغٛخ ط ر،ؿ .30
2
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عبر انساؽ ثقافية عدة من رقص ،طقوس ،أساطير ،لباس ،أكل ،...ما من شأنو أف يثرم البعد الضمني لها
كينوع من تشكيلتها.
 الرمزية الثقافية:تعرؼ الرمزية بأنها العبلقة التي من خبللها يلبس الشيء بوظيفة رمزية ،كىي بذلك عملية
سيميائية محضة تستند في بنيتها التعبيرية على مقومات اللغة اللفظية.1
كما تعرؼ الرمزية بأنها نسق من الدكاؿ من خبللها يتشكل المعنى عبر عملية الترابط الرمزم
بين الدكاؿ كالمعنى االستعمالي لها لتشكل نظاما من الدالئل يظهر عبر اللغة بمختلف أنواعها ك
تمفصبلتها ،ك تهتم السميولوجيا بتأكيل ىذه الرموز كتفكيك شفراتها.2
من خبلؿ ىذا التعريف يمكن القوؿ أف الرمزية الثقافية ما ىي إال التوظيف الداللي للرموز
الثقافية كفق نسق سيميائي ،كىي بذلك جملة المعارؼ المرتبطة بهذا النسق كتفاعل العبلمات المشكلة
لو.

3

بناء على ما تم ذكره يمكن تعريف الرمزية الثقافية بكونها نتاج العبلقات التفاعلية بين الرموز
كالشفرات الثقافية كالمحيط السيميائي المشكل لها ،غالبا ما تكوف طبيعة ىذا اإلنتاج معنوية تتشكل من
دكاؿ كمعاني تسجلها مظاىر النصوص الثقافية من لباس ،غذاء ،سلوكيات طقسية ،حركات رقصية...،كىي
بذلك خاصية سيميائية تتضمنها النصوص الثقافية كتشكل محور ثرائها الداللي كتنوع المعاني الناتجة
عنو.4
نقصد بالرمزية الثقافية في دراستنا ىذه المقومات التعبيرية الشكلية كالتضمينية التي تكمن كراء
تفاعبلت الرموز المرتبطة بالثقافة الجزائرية كالتي تشحن نصوصها بمعاف ضمنية تؤكد بها الخاصية
السيميائية لها ،كما تترجم نسقها العبلماتى إلى معارؼ كأفكار مرتبطة بخصوصية تمثبلت الثقافة الجزائرية
كالتصوير الجزائرم لمجمل السلوكيات الطقسية كالمظاىر السلوكية كاألنماط المعيشية المرتبطة بالثقافة
الجزائرية ،كىي بذلك الخاصية السيميائية التي ترقى بالتمثل الثقافي الجزائرم إلى مستول النص
السيميائي المشفر.
1

Robert Blanchard : ’ t rpr t t
s f r s s b qu s, les presses du Midi. Collection, essais
épistémologiques, France, 2002, p75.
2
Dan sperber:le symbolisme en général, collection savoir, Hermann, Paris,1974,p17.
3
Jean Paul Traxillo, Phillip Corso: dictionnaire de la communication, Armand Colin, Paris, 1991, P 162.
 4ساؽذٚ ٞسد٠ح ،تًخالث انخمبفخ انشؼجٛخ االيبصٚغٛخ يٍ خالل فٛهً ٙرجم ثبٚخ ٔانشثٕح انًُغٛخ َ،ط ر،ؿ.30
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 اإلشهار التلفزيوني:يعرؼ اإلشهار بأنّو مجموع الوسػائل
كرد تعريف اإلشهار في قاموس  Larousseكما يليّ " :
المستخػدمة من طرؼ المؤسسات التػجارية للتعريف بمنتجاتها ".1
اإلشهار التلفزيوني  T.V Avertissementعبارة عن مجموعة من الرسائل الفنية
المتنوعة المستخدمة خبلؿ الوقت المباع من قبل التلفزيوف لتقديمها كعرضها إلى الجمهور من أجل تعريفو
بسلعة أك خدمة من ناحية الشكل أك المضموف ،بهدؼ التأثير على سلوكو االستهبلكي كميولو كقيمو
كمعلوماتو كسائر المقومات الثقافية األخرل.2
كنقصد باإلشهار التلفزيوني في بحثنا ىذا ىو :فن جذب انتباه الجمهور بالتركيز على الجوانب
اإليجابية للسلعة ،بهدؼ تحفيز الجمهور المستهدؼ للشراء أك اتخاذ رد فعل قد يكوف متوقعا من طرؼ
المعلن ،كذلك من أجل بناء صورة ذىنية جيدة عنو كعن سلعتو في آف كاحد.

)8انذساعبد انغبثمخ:
أكال :الدراسات كالبحوث بالغة العربية:
الدراسة األكلى:
دراسة سعيد منى الحديدم في مصر تحت عنواف "االستخداـ اإلشهارم للتلفزيوف المصرم
:ايجابياتو كسلبياتو" ،3كىي دراسة كصفية استهدفت التعرؼ على حدكد االستخداـ اإلشهارم للتلفزيوف
المصرم من خبلؿ القناة األكلى إلى جانب التعرؼ على طبيعة اإلشهارات التي تقدـ من خبلؿ ىذه القناة
كدراستها بالشكل الذم يسمح بالتنبؤ العلمي باألثر الذم يمكن أف تحدثو ىذه اإلشهارات على جمهور
المشاىدين كالمجتمع ككل ،من ثم بحث إمكانية إعادة النظر في االستخداـ اإلشهارم للوسيلة كفي
تحديد القواعد الرقابية كالشكل كالكثافة كأكقات البث بما يعود بالنفع على جميع أطراؼ النشاط
االتصالي (معلن ،معلن إليو ،كسيلة كمجتمع).
1

Jacques LENDREVIE, Arnaud DEBAYNAST : Publicitor, Ed N°6, Dalloz, 2004, p 67
 2إٕ٠اط ِؽّذ غضاي ،اإلشٓبساد انتهفضَٕٛٚخ ٔحمبفخ انطفم :دساعخ عٕعٕٛنٕرٛخ ،داس اٌعاِؼح اٌعذ٠ذج ٌٍٕؾش ،اإلعىٕذس٠حِ ،قش ،2001 ،ؿ .136
3
ِٕ ٝعؼ١ذ اٌؽذ٠ذ ،ٞاالعتخذاو اإلشٓبس٘ نهتهفض ٌٕٚانًصش٘" :اٚزبثٛبتّ ٔعهجٛبتّ "،اٌما٘شج ،داس اٌفىش اٌؼشت،ٟط،1988 -3ؿ .12
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كخلصت الباحثة إلى جملة من النتائج ترتبط كلها بإيجابيات كسلبيات االستخداـ اإلشهارم
للتلفزيوف نذكر أىمها:
 يمكن لئلعبلنات التي تستخدـ التلفزيوف كوسيط أف تساىم في نشر الوعي الثقافي لدل الجماىير عن
طريق التركيز على إعبلنات الخدمات التي تعرؼ الجمهور على الكتب كالصحف كالمجبلت.
 توجو إعبلنات الخدمات لكل من الرجل كالمرأة معا كىو ما من شانو أف يفرز اتجاىا ايجابيا ألنو يجعل من
قرار التعامل مع الخدمة قرارا جماعيا كيشجع على تبادؿ الرأم كالتشاكر بين أفراد األسرة.
 االعتماد بصفة أساسية على اللغة العربية الفصحى أك الدارجة في تقديم اإلشهارات ،يعكس االىتماـ
بالقاعدة العريضة للمشاىدين.
 ضآلة اإلشهارات الخاصة بتنظيم األسرة كضعفها.
 توجيو معظم إعبلنات حملة تربية األطفاؿ للمرأة فقط كىذا ما يعكس النظرة التقليدية في تربية األبناء
كرعايتهم ،حيث يلقى بالعبء كلو على المرأة على أنها المسؤكؿ الوحيد كاألكؿ على تربية األطفاؿ.
 إظهار المرأة أحيانا بصورة غير الئقة بمكانتها كالتقليل من الدكر التي تلعبو في مجتمعنا مما يساعد على
خلق صورة ذىنية سلبية عنها كيربطها في ذىن البعض بالجنس فقط أك بالسطحية.
من خبلؿ ىذا العرض نبلحظ أف الباحثة لم تستطع أف تحدد األثر الذم يمكن أف تتركو
اإلشهارات التلفزيونية في التلفزيوف المصرم حيث تجاكزت أىداؼ الدراسة النتائج المتوصل إليها ،إضافة
إلى أنها لم تستطع تحديد قواعد الرقابة كالشكل كالكثافة كأكقات البث التي تكفل النفع العاـ لكل
أطراؼ النشاط االتصالي ،كىذا راجع إلى اعتماد الباحثة على الوصف دكف االستعانة بمقاربة منهجية
تسمح لها بالتعمق كتجاىل دراسة المتلقي (جمهور مستقبلي الرسالة اإلشهارية)إضافة إلى عدـ تفريق
الباحثة في دراستها بين اإلشهار كشكل من أشكاؿ االتصاؿ التجارم الجماىيرم كبين االتصاؿ االجتماعي
الذم يتضمن حمبلت التوعية كاإلرشاد.
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الدراسة الثانية:
دراسة حناف شعباف بعنواف"1أثر الفواصل االشهارية التلفزيونية على عملية التلقي :دراسة
استطبلعية لجمهور الطلبة الجامعيين" ،كىي دراسة قامت بها الباحثة سنة  2008على عينة قصدية
تمثلت في  296مفردة من مجتمع بحث تمثل في جمهور طلبة فرع علوـ اإلعبلـ كاالتصاؿ بجامعة
الجزائر ،من معالجة إشكالية أثر الفواصل االشهارية عبر برامج التلفزيوف على عملية التلقي كما يترتب عنها
من ردكد أفعاؿ كسلوكيات قد تصاحب المشاىد أثناء مشاىدتو للتلفزيوف ،كما ىي أىم التأكيبلت
كالتفسيرات التي ينشئها المتلقي جراء كجود ىذه الفواصل ،كقد سعت الباحثة إلى تحقيق األىداؼ
التالية:
 التعرؼ على أنماط مشاىدة البرامج التلفزيونية للجمهور المبحوث.
 تحديد األثر الذم تخلفو الفواصل االشهارية على جمهور الطلبة.
 الوقوؼ على الجوانب السلبية كااليجابية التي تنجم من جراء كجود الفواصل االشهارية كذلك من خبلؿ
تحليل آراء جمهور الطلبة كعبلقتها بعملية تلقيهم للنصوص اإلعبلمية (المشاىدة ك اإلدراؾ ك التأكيل).
كقد اعتمدت الباحثة المنهج المسحي كأداة االستمارة ،حيث خلصت الباحثة إلى النتائج التالية:
 أغلبية المبحوثين يشاىدكف الومضات االشهارية لكن تتفاكت النسب بين الذكور كاإلناث.
 يتدخل متغير التخصص الدراسي في درجة مشاىدة الفواصل االشهارية ،إذ تبين أف الطلبة الذين يدرسوف
مقاييس تتعلق باإلشهار يتعرضوف أكثر للفواصل االشهارية بغية االطبلع على كيفية التصاميم للومضات
االشهارية.
 السلوؾ األكثر حدكثا عند كجود الفواصل االشهارية ىو الحديث مع بعضهم البعض.
 أغلب أفراد العينة يتفقوف على أنهم يفضلوف بث الفاصل االشهارم بعد انتهاء البرنامج.
 تمثل دالالت النظافة من أكثر الدالالت التي يستنتجها الجمهور المبحوث من جراء مشاىدتو لهذه
الفواصل االشهارية.

1

ؼٕاْ ؽؼثاْ ،احش انفٕاصم االشٓبسٚخ انتهفضَٕٛٚخ ػهٗ ػًهٛخ انتهم، ٙدساعخ اعتطالػٛخ نزًٕٓس انطهجخ انزبيؼِ ،ٍٛٛزوشج ِاظ١غرش ِٕؾٛسج،
وٍ١ح اٌؼٍ َٛاٌغ١اع١ح ٚاإلػالَ ،ظاِؼح اٌعضائش،اٌعضائش.2009،
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من خبلؿ ىذا العرض يمكن القوؿ أف الباحثة كفقت إلى حد ما في اإلجابة عن إشكالية البحث
كتساؤالتها ،غير أف ما يمكن مبلحظتو ىو عدـ تحديد نوع األثر المراد دراستو كتشعب المتغيرات المراد
دراستها (التلقي ،السلوكيات ،التأكيبلت ،التفسيرات) ىذا ما يصعب على الباحث التحكم في الجانب
التطبيقي للدراسة نظرا إلى توسع ككثرة متغيرات الدراسة ،إضافة إلى ذلك عدـ تطرؽ الباحثة إلى
خصوصيات الجمهور المد ركس فقد تختلف نتائج الدراسة من مجتمع إلى آخر كىذا ما يؤثر على
مصداقية نتائج الدراسة فهذه النتائج يمكن أف تتغير من مجتمع إلى أخر فكاف يجب عليها اإلشارة إلى
الخصوصيات السوسيو-ثقافية كاالجتماعية للمجتمع الجزائرم.
الدراسة الثالثة:
دراسة فايزة يخلف بعنواف "خصوصية اإلشهار التلفزيوني الجزائرم في ظل االنفتاح االقتصادم"
1كىي أطركحة دكتوراه تناكلت فيها الباحثة إشكالية القيم االتصالية الموظفة في الفيلم االشهارم المبث
في التلفزيوف الجزائرم في مرحلة العولمة كاالنفتاح االقتصادم على األسواؽ العالمية ،إضافة إلى محاكلة
البا حثة الكشف عن البناء الداللي كالثقافي الذم يميز اإلشهار التلفزيوني في ظل التراث الثقافي ك
االتصالي للمجتمع الجزائرم ،كقد استخدمت الباحثة مقاربة التحليل السيميولوجى على عينة من الفيلم
االشهارم للتلفزيوف الجزائرم.
كقد خلصت الباحثة إلى مجموعة من النتائج:
 يستخد ـ اإلشهار التلفزيوني الجزائرم مختلف المقاربات اإلبداعية الكبلسيكية كالحديثة دكف أف تستوفى
أيا منها شركط اإلبداع المعموؿ بو.
 األسلوب الذم كاف يقدـ بو الجو الرمزم كالثقافي للجمهور المستهدؼ كاف في أغلب األحياف عاما ال
يرقى إلى مستول الطرح الذم يسمح بتوظيف صورة ذات المتلقي في المضموف االشهارم.
 استثناء تمثيل القيم المعنوية للمنتج مما يؤثر بالضركرة على حضور ذات المستهلك الجزائرم في
المضموف االشهارم.
1

فاٌزةٌخلف،خصوصٌة اإلشهار التلفزٌونً الجزائري فً ظل االنفتاح االقتصادي"أطروحةدكتوراه،كلٌةالعلومالسٌاسٌةواإلعالم،جامعة
الجزائر،الجزائر .6009،
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 يتميز اإلشهار التلفزيوني الجزائرم ببناء سردم غير كاضحبل ينطوم على أم استراتيجية ركائية كإنما
ىو بناء داللي بسيط يتألف عادة من مقدمة أك افتتاحية ،عرض كخاتمة.
 عدـ مساىمة المضموف االشهارم في ترقية سلوؾ المستهلك كذلك من خبلؿ عدـ تجسد الوظيفة
التربوية لئلشهار.
 إىماؿ عنصر اإلبداع كىذا ما يجعل الرسالة االشهارية جافة كغير معبرة خاصة إذا علمنا أف أحد أىم
شركط جودة اإلشهار يكمن في جعل الرسالة مشهدية كمثيرة.
الدراسة الرابعة:
كىي دراسة راشدم كردية بعنواف "تمثبلت الثقافة الشعبية األمازيغية من خبلؿ اإلنتاج السينمائي
الجزائرم" ،1كتبلورت إشكالية ىذه الدراسة في :كيف تجسدت تمثبلت الثقافة الشعبية القبائلية في فيلمي
جبل باية كالربوة المنسية ،ماىية األبعاد الضمنية للصور الثقافية البارزة من خبلؿ الفيلمين؟ كدعمت
الباحثة ىذه اإلشكالية بجملة من التساؤالت أىمها:
ماىية أىم تمثبلت الثقافة الشعبية القبائلية التي تم إبرازىا من خبلؿ الفيلمين ،ما ىي الصور الثقافية التي
تميز تمثبلت الثقافة الشعبية ا لقبائلية في الفيلمين ،كقد عالجت الباحثة ىذه اإلشكالية بإتباع المنهج
السيميائي كالتحليل السيميولوجى من أ جل الوقوؼ على الدالالت الخفية كالمعاني الباطنية لتمثبلت
الثقافة الشعبية األمازيغية من خبلؿ الفيلمين المذكورين سالفا ،كتمثلت عينة الباحثة في الفيلمين القبائليين
"جبل باية "ك "الربوة المنسية " ،كمن جملة النتائج التي كصلت إليها الباحثة:
 جسد فيلما "جبل باية" ك"الربوة المنسية "العديد من تمثبلت الثقافة الشعبية القبائلية على
اختبلؼ طبيعتها بين" معنوية ،رمزية ،مادية ،شفوية".
 في الوقت الذم ركز فيو فيلم"جبل باية" على جعل القيم المعنوية كالرمزية محور الفيلم كموضوعو،
من خبلؿ تركيزه على الرجولة ،الشرؼ ،كأخذ الثأر ،...أبرز فيلم"الربوة المنسية "العديد من
المظاىر المرتبطة بتنظيم المجتمع القبائلي كتقسيم األدكار كتنظيم األسرة ،كاقتضى ذلك التركيز
في ذات الوقت على عناصر مادية مرتبطة بهذه الثقافة.
1

ساؽذٚ ٞسد٠ح  ،تًخالد انخمبفخ انشؼجٛخ االيبصٚغٛخ يٍ خالل اإلَتبد انغًُٛبئ ٙانزضائش٘ ،دساعح ذؽٍ١ٍ١ح عٌٛٛ١ّ١ظ١ح ٌف" ٍّٟ١ظثً تا٠ح  ٚاٌشتٛج
إٌّغ١ح"ِ ،زوشج ِاظ١غرش ،وٍ١ح اٌؼٍ َٛاٌغ١اع١ح ٚاإلػالَ ،ظاِؼح اٌعضائش،اٌعضائش .2012

26

منهجيػة الدراسػة
 لم يمنع ىذا االختبلؼ من التأكيد على مزاكجة الفيلمين في تمثيل العناصر المرتبطة بالثقافة
الشعبية القبائلية كاشتراكهما في ذات الوقت في تقديس الحكاية الشعبية ،الخصوبة ،الذكورية،
الشرؼ كعناصر مهمة من ىذه الثقافة ،كما مثلت العديد من المظاىر المادية :اللباس ،األثاث،
المعمار بشكل يتوافق كموضوع كل فيلم كفترتو الزمنية.
 يحمل كل عنصر معناه الرمزم الخاص بو كبطبيعتو بيد أنها تشترؾ في حقل داللي كاحد يتمثل في
ما يمجده المجتمع القبائلي من رجولة ،شرؼ ،خصوبة ،كاعتماد النمط التقليدم في اإلنتاج.
 ركز فيلم"جبل باية" على المعاني الرمزية الطقسية كاألسطورية المرتبطة بالثقافة الشعبية القبائلية في
فترة ،1871في حين أبرز فيلم الربوة المنسية الصراع بين الثقافة العالمية كالثقافة الشعبية.
 جسد الفيلماف تمثبلت الثقافة الشعبية بشكل يقارب الواقع كالفترة الزمنية للقصة الفيلمية ،كما
نجد العديد من التمثبلت المستمرة التداكؿ إلى يومنا ىذا.
ثانيا :الدراسات كالبحوث بالغات األجنبية:
الدراسة األكلى:
تمثبلت ثقافة الذات كثقافة اآلخر في الخطاب التربوم الجامعي في كولومبيا ،1تبلورت إشكالية الدراسة حوؿ
المضموف الداؿ الوثيق الصلة بالوصف اليومي لثقافة الذات كثقافة اآلخر في اإلنتاج المكتوب لؤلساتذة كالطلبة
أثناء الممارسات اليومية في جامعة كولومبيا ،تعمل ىذه الممارسات كمجموعة اتفاقيات مقبولة نوعا ما من قبل
الجماعة األغلبية ،كتظهر في كل عملية تفاعلية لؤلساتذة أك الطلبة في محيطهم الثقافي أك التبادالت بين
الثقافات.
من ىذا المنطلق يسعى الباحث إلى تحقيق ىدؼ أساسي يتمثل في إبراز إمكانية كأىمية
السميولوجيا في تحليل المعطيات المتحصل عليها بواسطة أدكات الدراسات الكيفية في مضموف جامعي
تربوم ،أخذت عينة الدراسة من أساتذة جامعتين كولومبيتين مسئولتين على التخصص ،منها أساتذة
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اللغات(اإلسبانية ،اإلنجليزية ،الفرنسية( كتشترؾ ىذه الجامعات في فضاء متميز بصراعات ثقافية
كاجتماعية تنتج مضامين داللية خاصة.
طبقت ىذه الدراسة منهج التحليل السيميولوجى كتوصلت بذلك إلى تحقيق جملة من النتائج
منها:
 يتضمن الخطاب التربوم العنصرية التي تميز الجنس األبيض عن األسود.
 ال ينحصر التمييز العنصرم على لوف البشرة بل يمتد ذلك ليشمل تطور آخر ،حركاتو ،ذكقو ،أفكاره،
كيشمل في الوقت ذاتو مجاؿ اإلعبلـ في الجامعة.
 التمييز في الثقافة أحد أىم أسباب العنف الذم تضمنتو العديد من الخطابات الخاصة بالطلبة
كاألساتذة.
 تظهر الخطابات عدة نزاعات سلبية في تمثبلت الثقافة الذاتية ،منها األنانية كعدـ المسئولية ،كانعداـ
الضمير كانعدـ اإلنسانية.
 تمارس التمثبلت الدينية تأثيرا معتبرا على المجتمع الكولومبي بطريقة متساكية ما بين اإليجابي
كالسلبي.
 تنحصر تمظهرات أشكاؿ الحياة في شرح ثقافة الذات في خليط من ثبلث قيم سلبية كأخرل إيجابية
منها :الرغبة في نسياف الماضي ،العيش في سعادة كعنف إلى األبد ،الفخر ،الحياء ،التشاؤـ.
 تتبلور ثقافة اآلخر في محاضرات دركس اللغات االجتماعية ،كما تبين تمييزا بين من قضى العطلة في
الخارج كمن لم يستطع فعل ذلك ،كيرجع ىذا إلى المستول االجتماعي كاالقتصادم الخاص
باألساتذة.
 تتمظهر ثقافة اآلخر كثقافة متعلقة باألمم المتطورة بريطانيا ،ألمانيا ،الياباف ،الدكؿ اإلسكندنافية،
فرنسا ،الصين ،كتحتل اسبانيا مركز الصدارة.
تشترؾ ىذه الدراسة مع دراستنا في معالجة التمثبلت الثقافة من كجهة التحليل السيميولوجى،
بيد أف الدراسة التي بين أيدينا تتوسع في خصوصية الثقافة الجزائرية كنموذج من الثقافة العربية ،ليس في
خطاب تربوم جامعي مكتوب بل في خطاب سمعي بصرم متمثل في اإلشهارات التلفزيونية.
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الدراسة الثانية:
كىي الدراسة التي قاـ بها الباحثاف مارم لور قرفار بيرم marie laure garvared
كجوف موسكاركال  jean moscaolaمن جامعة سافوا كالتي تحمل عنواف "من الملفوظ إلى العرض
:من أجل قراءة ثانية في التحليل اللفظي في اإلشهار" ،1من خبلؿ العنواف نبلحظ أف الباحثاف قد اىتما
بتحليل عينة من الرسائل االشهارية المبثة على قناتي TF1ك FRANCE2خبلؿ سنة 1995
منطلقين من اإلشكالية التالية :ما ىو الملفوظ أك البياف االشهارم l’énoncé؟ كىل يمكن اعتبار
العرض االشهارم بمثابة أفعاؿ للخطاب؟
كقد دعم الباحثاف ىذا السؤاؿ الجوىرم بجملة من االستفسارات الفرعية زادت من تعميق
اإلشكالية تمثلت في:
 )1ىل يمكن أف نجد ملفوظا بدكف عرض؟
 )2آال يعد العرض االشهارم بمثابة بنية للملفوظ ؟كىل ارتباط المستويين (ملفوظ كعرض)شرط ضركرم
لتنظيم الداللة في النص االشهارم؟
كلئلجابة عن كل ىذه التساؤالت عمد الباحثاف إلى استخداـ التحليل السيميولوجى لوصفو بأنو
المقاربة المناسبة لتميز كترتيب مستويات الخطاب المختلفة في البناء اللفظي المتجانس في الوصف
الداللي ،فهو إذا بحث فيما ىو ثابت من خبلؿ دراسة ما ىو متغير.
كقد توصل الباحثاف في الختاـ إلى أف الملفوظ كالعرض ىما مستوياف متبلزماف كأنو ال يمكن
كجود أحدىما دكف األخر كإنهما مرادفين لكل البنى السميو-ركائية كاإلجراءات االستداللية في الخطاب.
كما خلص الباحثاف إلى أف الملفوظ كالعرض بناء متكامل يشكل فيو األكؿ مقدمة االستدالؿ
بينما يمثل الثاني مستول تابع يضم مختلف العناصر التفصيلية للخطاب ،كأف كل من العنصرين(ملفوظ
كعرض) كسيلتين الزمتين لتحقيق التنظيم الركائي السردم المطلوب في كل خطاب قوم كمتماسك.
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كرغم ما لهذه الدراسة من ايجابيات إال أنها في نظرنا اقتصرت على تحليل الخطاب كركزت على
الداللة في مستويات الخطاب فقط ،مما جعلها تهمل التمثيبلت األيقونية كأف مدلوؿ أم رسالة إشهارية ال
يقوـ على البنية النصية فقط.
الدراسة الثالثة:
دراسة الباحثة مارم تيراز براف  marie Thérèse brunلنيل شهادة الدكتوراه كالتي
تحمل عنواف "سينما الثمانينات :جمالية إشهارية أك ما بعد الحداثة؟" ،1كرغم أف ميداف الدراسة سينمائي
كما يوحى بو العنواف إال أف المضموف كا ف بحثا في اإلشهار كفي الجماليات االشهارية ككيفية توظيفها في
األفبلـ السينمائية كفي دكر ىذه القيم في بلورة مفهوـ "ما بعد الحداثة".
كقد ترجمت الباحثة ىذا االنشغاؿ العاـ في إشكالية محورية صاغتها الباحثة على النحو التالي:
ما ىي الجماليات االشهارية في السينما؟ ما ىي حدكد مسؤكليتها في ظهور ما بعد الحداثة؟.
كلئلجابة على السؤاؿ انطلقت الباحثة من فرضية ىامة كىي أف كل عمل سينمائي ىو في الواقع
فضاء إشهارم أنتج مجتمع حديث بأنماط معيشية مغايرة تقوـ على المادية ،الميل نحو التجانس
االجتماعي كاالتجاه إلى التقليد كالمحاكاة.
كقد تمكنت الباحثة بعد التحليل السيميولوجى لعينة من األفبلـ المنتجة في الثمانينات
مثل ،... la lune dans le caniveau، diva،subway،mikita :من إثبات فرضيتها
كىو ما تؤكده نتائج الدراسة التي انتهت إلى:
 تضمنت أفبلـ الثمانينات إفراطا  une profusionفي تصوير الحياة المترفة كىو ما تجلى من
خبلؿ المغاالة في توظيف الخياؿ األسطورم.
 أدت ىذه الجماليات الجديدة  néo-esthètesإلى ظهور مجتمع جديد تحكمو معايير التفاخر
كالتباىي  société os tentativeأك مجتمع الذم أطلق عليو اسم ما بعد الحداثة société
.postmoderne
1

marie Thérèse brun :le cinéma des année80:esthétique publicitaire ou post modernisme،thèse pour doctorat
université de la Sorbonne nouvelle،paris،1991.
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 يتميز ىذا المجتمع الجديد بمجموعة من الخصائص ىي في الواقع اتجاىات حديثة من أىمها:
أ -المادية:
لقد أدت السينما الحديثة إلى زيادة التطلعات المادية عند الطبقات المختلفة في المجتمع ،كقد
انتشرت ىذه الظاىرة بشكل كاضح في الفترة األخيرة حيث أصبح تركيز األفراد ينصب على إشباع
الحاجات المادية التي يتضمنها الفيلم كتدعمها المثالية التي تميز أسلوب عرضو.
ب -الميل نحو التجانس االجتماعي:
يميل أفراد مجتمع ما بعد الحداثة بحكم تعرضهم لنفس األفبلـ كخاصة تلك المبثة عبر
الفضائيات المختلفة إلى التشابو في سلوكياتهم التقييمية كفي حكمهم على السلع كالخدمات التي
يشاىدكنها كلهذا فهم عادة ما يتقنوف نفس العبلمات الموجودة في السوؽ كيسعوف إلى تجسيد معظم
األساطير الحديثة التي تنطوم عليها الجماليات االشهارية مثل :الحرية ،الشباب ،العصرنة ،المودة....الخ
ت -االتجاه إلى التقليد كالمحاكاة:
ألف السينما بجماليتها االشهارية أصبحت آلة لصنع السعادة كأضحى أفراد المجتمع ما بعد
الحداثة يولعوف بتقليد النجوـ كالممثلين كيتسابقوف القتناء السلع ال لجودتها أك منفعتها كلكن الرتباطها
بفكرة النفوذ أك الشرؼ كىكذا ساىم االتجاه إلى التقليد في ركاج العديد من السلع كالهاتف النقاؿ
كالكثير من أنواع السيارات الفاخرة المجهزة بكل أساليب الراحة ،ىذا باإلضافة إلى مختلف أنواع
اإلقامات كما تتطلبو من مستلزمات التأثيث كالديكور.
كقد خلصت الباحثة في نهاية رسالتها إلى أف المضموف السينمائي الحديث ىو كجو آخر
لئلشهار كأنو كثيرا ما يجعل المشاىد في متابعتو لؤلفبلـ يصطدـ بالبحث الميؤكس منو عن ىويتو كعن ما
يمكن أف يشير إلى تحقيق ذاتو.
لقد أجادت الباحثة في طرح إشكالية ما بعد الحداثة من الناحية النفسية كالجمالية لكن يمكن
القوؿ أف البحث الميداني شمل عينة من المشاىدين كآرائهم حوؿ دكر السينما في تدعيم سلوكياتهم
كتوجهاتهم الجديدة خاصة كأ ف النظرة السائدة حاليا تؤكد أف السينما ليست المسؤكؿ الوحيد عن انتشار
المادية بين أفراد المجتمع المعاصر ألف التطلعات المادية تنشأ عند الجماعة عند رؤية اإلشهار أيضا.
31

منهجيػة الدراسػة

مراجع الفصل:
 )1إيناس محمد غزاؿ :اإلشهارات التلفزيونية كثقافة الطفل :دراسة سوسيولوجية ،دار الجامعة الجديدة للنشر،
اإلسكندرية ،مصر.2001 ،
 )2بلقاسم بن حواـ 6:مبليين شهريا على األقل مصركؼ العائلة الجزائرية ،جريدة الخبر،العدد ،4190تاريخ
.9،11،2013
 )3دليلة مرسلي ،جاف موطيت :مدخل إلى السميولوجيا ،ترجمة عبد الحميد بورايو ،ديواف المطبوعات
الجامعية.1995،
 )4عاطف كصفى :األنثركبولوجيا الثقافية ،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر ،لبناف ،بدكف سنة نشر.
 )5فايزة يخلف  :اإلشهار التلفزيوني الجزائرم في ظل االنفتاح االقتصادم ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية العلوـ
السياسية كاإلعبلـ ،جامعة الجزائر،الجزائر.2005،
 )6محمد عقا :السينما التجارية ،قراءة سيميولوجية في مجلة السينما العربية كاإلفريقية،العدد.18
 )7منى سعيد الحديدم :االستخداـ اإلشهارل للتلفزيوف المصرم ":ايجابياتو كسلبياتو "،القاىرة ،دار الفكر العربي
،ط.1988-3
 )8راشدم كردية  :تمثبلت الثقافة الشعبية االمازيغية من خبلؿ فيلمي جبل باية كالربوة المنسية ،رسالة ماجيستر
غير منشورة ،كلية العلوـ السياسية كاإلعبلـ ،جامعة الجزائر،الجزائر.2012،
 )9سعيد بن كراد :سيمائيات الصورة االشهارية ،اإلشهار ك التمثبلت الثقافية ،إفريقيا الشرؽ،المغرب،بط.2006،

)10حناف شعباف :اثر الفواصل االشهارية التلفزيونية على عملية التلقي ،دراسة استطبلعية لجمهور الطلبة الجامعيين
،مذكرة ماجيستر منشورة ،كلية العلوـ السياسية كاإلعبلـ ،جامعة الجزائر،الجزائر.2009،
11)Anne Goliot lété, Martine Joly, Thierry Lancien et autres,

dictionnaire de l image, deuxième édition, vuibert, paris, 2008.
12)Browne martin and felizitasringham:dictionary of semiotics,cassell
wellington house,London,2000.
13)C .R.Hass, pratique de la publicité،éd bordas،paris،1988.
14)Dan sperber:le symbolisme en général, collection savoir, Hermann,
Paris,1974.

32

منهجيػة الدراسػة
15)Francis Vanoy et Anne goliot –l’été:précis dʼanalyse filmique،
Nathan، université ، paris 1993 ،.
16)Jean

Paul

Traxillo,

Phillipp

Corso:dictionnaire

de

la

communication, Armand Colin, Paris, 1991.
17)Jacques LENDREVIE, Arnaud DEBAYNAST: Publicitor, Ed N°6,
Dalloz, 2004
18)José Horacio Cueva:représentation de la culture de soi et de la

culture de l’autre dans le discours éducatif universitaire en
Colombie, analyse sémiotique, thèse présentée pour l’obtention de
doctorat en science de langage, université de l’Imoge, 2006.
19)Julia Kristeva:recherches pour une sémanalyse paris seuil 1969 .
20)Louis bardin: lʼ analyse de contenu paris P.U.F 1993 .
21)Martine Joly:introduction a lʼ analyse de lʼ image paris édition
Nathan 1994.
22)Marc

Vayer,Faites‐moi

signes,

support

de

cours

techno

communication ;B.T .S,CV1.2008.
23)Marie laure gavard perret et jean moscaola:pour une relecture de

l’analyse lexicale en publicité,univerciter de Savoie ,cahier du
GERE G du CERIAM ,1995.
24)Marie Thérèse brun :le cinéma des année80:esthétique publicitaire

ou post modernisme،thèse pour doctorat université de la Sorbonne
nouvelle،paris،1991.
25)Oswald Ducrot, Tzentan Todorov, dictionnaire encyclopédique

des sciences du langage, éd Seuil, Paris, 1972.
26)Pierre zemor:introduction a lʼ analyse du film،paris، Gallimard،
1995.
27)Pierre Guiraud ,la sémiologie,puf,France,1997.
28)Paolo fabbri,le tourant sémiotique:éd lavoisier,paris,2008.
33

منهجيػة الدراسػة
29)Pascal Vaillant, sémiotique des langages ,d’icône, Honoré
Champion, Paris,1999
30)Roland ponser:sémiotique de la culture et théorie des textes, études

littéraires, vol21, n03, paris, hiver, 1989.
31)Roger Odin:cinéma et production de sens ،éd la découverte،
paris,1997.
32)Robert Blanchard :l’interprétation des formes symboliques, les
presses du Midi collection, essais épistémologiques, France, 2002.
33)Régis Debray: pour un schématisme de communication ,paris,
P.UF,1998.
34)R.Quivy et L

v campantorait :introduction a lʼ analyse de

recherche social paris seuil 1980.

34

انفصم األٔل :انتًخالد انخمبفٛخ.
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.2سيميولوجيا الثقافة.
.3أسس التحليل السيميولوجى لعناصر الثقافة.
.4تمثبلت الثقافة كأىميتها في سيميولوجيا الثقافة .
.5المقاربة السيميائية لتمثبلت الثقافة في الفيلم السينمائي.

الفصل األكؿ :التمثبلت الثقافية.
تمهيد :
يعتبر موضوع التمثبلت الثقافة أحد المواضيع التي حظيت باىتماـ الباحثين ،لكن ىذا
االىتماـ اكتفى بمعاجلة ىذا الموضوع بمنظور تاريخي سردم أك إجراء كصفى استكشافي في حدكد
اطبلعنا  ،مما أدل بالضركرة إلى إىماؿ العديد من الجوانب العميقة المتعلقة بطبيعة ىذه الثقافة
كتمثبلتها من خبلؿ الرموز كالعمق الداللي لها كرمزية تمثبلتها ،خاصة كأنها -أم الثقافة -ال
تنحصر فيما ىو شفوم فقط بل تتعدل ذلك لتمثل كل نشاط إنساني ككل مخلف شعبي الذم
يحمل في ط ياتو جملة من األنساؽ كالعبلمات الدالة التي يمكن أف تمثل محور اىتماـ سيميولوجيا
الثقافة على اعتبارىا العلم الذم يسعى إلى استنطاؽ البنى العميقة لؤلنساؽ الثقافية كاستقراء
العبلمات المشكلة لها من أجل الوصوؿ إلى عمقها الداللي ،كىذا ما سنتعرؼ عليو من خبلؿ ىذا
ال فصل عن طريق الحديث عن مفهوـ التمثبلت الثقافية كعبلقتها بسيميولوجيا الثقافة كأسس
التحليل السيميولوجى للثقافة ككيف تكوف المقاربة السيميائية لتمثبلت الثقافة في األفبلـ
السينمائية.
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 -1مفهوـ التمثبلت الثقافية:
يترادؼ مصطلح التمثل représentationمع مصطلح اإلحساس ،perception
التجلي  ،performanceليقصد بها إعادة التمثيل من جديد ،كاشتق االسم من البلتينية
 ،représenaereالذم يشير بدكره إلى مفهوـ إعادة اإلنتاج.1reproduire
كيقصد بالتمثل الثقافي الجانب الضمني الذم تشكلو مجموع الصور الثقافية ،كىو بذلكجملة من الصور الذىنية التي تترسخ بصفة اعتباطية في ذاكرة الجماعة البشرية ابتداء من اللحظة التي
يطلق فيها االسم على شيء معين ،كتظهر ىذه الصورة عند التوظيف الداللي للرموز الثقافية على شكل لغة
لفظية.2

 -2سيميولوجيا الثقافة:
تقوـ سيميولوجيا الثقافة على أف الثقافة عبارة عن مجموعة من النصوص الدالة ،كىذا ما يذىب
إليو عدد من المهتمين بهذا الحقل الداللي مثلRoland Barthes , Claude Lévi- :
Strauss
3piatigorsky،ك آخرين ،كمن ىنا يمكن القوؿ أف الحديث عن سيميولوجيا الثقافة ينطلق من
تعريف ىذا العلم العاـ الذم يؤطرىا كيتبنى مهمة استنطاؽ دالالتها ،كترجع األصوؿ األكلى للسيميولوجيا
إلى"  )1913-1857("Ferdinand de Saussureحيث أشار إلى ظهور علم يدرس نظاـ
الدالئل داخل الحياة االجتماعية 4،كحدد مفهوـ ىذا العلم

Charles sandres Peirce

( )1914-1839كرادفو بالمنطق حيث أشار إلى كونها التيار الصريح الذم يمارس العبلمات ،كرأل أنو
يمكن تعريف السيميوطيقا بكونها النظرية العامة للعبلمات كعبلقتها الذىنية فيما بينها ،كىي بذلك فلسفة
التمثبلت الخاصة بالعبلمات ،5الشيء الذم يحدد السميولوجيا بكونها علم العبلمات كتنطلق من فكرة
1

Anne Goliot l'été, Martine Joly, Thierry Lancien et autres: dictionnaire de l image,2 édition, vuibert, paris, 2008, p313.
Oswald Ducrot, Tzentan Todorov: dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, éd Seuil, Paris,
1972,p134
3
Roland ponser: sémiotique de la culture et théorie des textes, études littéraires, vol21, n03, paris,
hiver1988,1989,p157
4
Jean-Claude domenjoz,:l approche sémiologique, école des arts décoratifs, paris,1998,p03.
5
Browne martin and felizitas ringham: dictionary of semiotics,cassell wellington house,London,2000,p01
2
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أساسها ":كل ظاىرة حاملة للعبلمات فهي بذلك منتجة للداللة" ،كىي الفكرة التي أكدىا ركالف بارث في
سيميولوجيا الداللة حيث أشار إلى أنو يعتبر السميولوجيا كل دراسة تهتم في جوىرىا بالعبلقة القائمة بين
عنصرين أساسين ىما "الداؿ" ك" المدلوؿ" ،كتنطبق ىذه العبلقة على العديد من العناصر التي تختلف في
جوىرىا،1من ىنا نرل أف السميولوجيا تهتم بكل نسق داؿ مهما كانت طبيعتو كىذا ما أكضحو" ركالف
بارث" في العديد من مقاالتو حيث أشار إلى أف علم السيمياء قائم أساسا على الداللة كتنبو إلى العديد من
الحقوؿ المعرفية التي ىي بحاجة إلى المقاربة السيميولوجية ،كىي مقاربة ضركرية عندما تكوف األنساؽ
دالة .كمن ىنا ظهر تعريف للسيميولوجيا بأنها "شكل من أشكاؿ البحث الدقيق في المستويات العميقة
للرسالة األيقونية كاأللسنية ،إذ يلتزـ فيها الباحث بالحياد كالموضوعية اتجاه الرسالة من جهة كيسعى إلى
تحقيق التكامل من جهة أخرل كذلك بالتطرؽ إلى مختلف المستويات المدعمة للتحليل ،كلذلك يجب
تحديد كضعيتها ككظيفتها في إطار المعنى العاـ،2كلم يقف تعريف السميولوجيا عند ىذا المفهوـ بل
ظهرت عدة مفاىيم كاتجاىات كتطور البحث السيميولوجى مما أدل إلى ظهور نسق أخر أكثر اتساعا
كشمولية يتضمن عبلمات كرموز ،تهتم السميولوجيا باستنطاؽ داللتها كتصنيف معانيها كتمثيل رمزيتها
كيتعلق األمر ىنا بالنسق الثقافي الذم كلد اتجاىا سيميائيا أشمل كأكثر داللة أطلق عليو "سيميولوجيا
الثقافة" " la sémiologie de la cultureحيث أكد "ركالف بارث" على كجود اتساؽ للعبلمات
داخل الثقافات المختلفة ،كال يجب دراسة ىذه العبلمات منفصلة عن بعضها البعض يل يجب أف تفك
رموزىا كشفراتها في إطار كحدة داللية ترتكز في تمثيل معناىا على اللغة الطبيعية ،كحيث تمكن
السميولوجيا من تفكيك كإعادة تفكيك مجموعة التضمينات الثقافية ،االجتماعية ،اإليديولوجية ،على
اختبلؼ مستوياتها ،3من ىنا ظهرت سيميولوجيا الثقافة على اعتبارىا اتجاىا من السميولوجيا ال تهتم
باالتصاؿ أك التبليغ بالقدرة الذم تهتم فيها بالشفرات الثقافية ك مختلف األنشطة اإلنسانية من رموز
كعبلمات ،كىنا تبلورت الفكرة األساسية التي تقوـ عليها ىذه السميولوجيا ك المتمثلة في أف الثقافة ما ىي
إال مجموعة من النصوص تكوف دالة بفضل اللغة ك تعطى داللتها معنى خاصا أك صورة ثقافية متعلقة
بالجماعة االجتماعية التي تحتضن ىذه الثقافة ،كتهتم سيميولوجيا الثقافة بالسيميوز كيعرؼ
Ferdinand de Saussure: cours de linguistique générale, Payot, 1916, p33-34

1

2ػثذ اٌٛاؼذ اٌّشاتظ ،انغًٛٛبء انؼبيخ ٔ عًٛٛبء األدةِ ،طثؼح أف ٛتشأد،اٌّغشب،ط،2007.،1ؿ .18
Paolo Fabbri: le tourant sémiotique, éd Lavoisier, paris, 2008, p41, 43.

3
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( )sémioseبسيركرة الدليل كتطور المعاني المرفقة بو عبر كضعيات اجتماعية مختلفة ،كتعود جذكر
ىذه السيمياء كمبادئها األساسية ،إلى  Claude Lévi-Straussحيث كاف لو الفضل في اعتبار
الثقافة نظاما رمزيا داال كتعمق في تحديد خصوصية الثقافة من خبلؿ دراساتو المنصبة حوؿ العبلقة بينها
كبين الطبيعة في نظاـ القرابة ك إنتاج األساطير ،ليشكل بدراستو ىذه أرضية خصبة للتحليل كالتعمق
السيميولوجى،1غير أف عبارة سيميولوجيا الثقافة تعود إلى مجموعة من العلماء كالباحثين السوفيات الذين
يعرفوف باسم جماعة موسكو تارتو lvanov,lotman,ouspenski,lekomcevك اإليطاليين
خاصة  rossilandiكيستفيد ىذا االتجاه في الوقت ذاتو من فلسفة األشكاؿ الرمزية لكاسير ك من
النظرية الماركسية كنظريات األخبار ،كتعتبر ىذه المدارس كاالتجاىات الظاىرة الثقافية موضوعا تواصليا
كنسقا دالليا يحمل في طياتو العديد من األنساؽ(لغات طبيعية ،لغات اصطناعية ،الفنوف ،الديانات
كالطقوس)،ليكوف سلوؾ اإلنساف صنفا من أصناؼ التواصل داخل الثقافة ك تمنحو ىذه األخيرة رمزيتو
كداللتو الخاصة.

2

ىذه السميولوجيا تؤىل التمثل الثقافي ألف يشمل العديد من الخصائص المحددة لهوية الجماعة
البشرية كيرسم معالمها الرمزية ك االيقونية ضمن اإلنجاز اإلنساني الذم يتضح من خبلؿ الصورة الثقافية
التي تتقاسمها الجماعة البشرية كتتبادؿ مفاتيحها الداللية ،كعلى أساسها يتفاعل األفراد الذين يكتسبوف
ىويتهم باعتبارىم يفهموف رسائلها كرموزىا كيشاركوف في تكوينها كتركيبها كتركيجها عبر رسائل ضمنية
تشكل الخصوصية الرمزية للجماعة البشرية كمحركها ،من خبلؿ ىذا يتضح لنا مدل انطواء تمثبلث الثقافة
على عبلمات مشتركة تتفق في تأكيلها الذاكرة الجماعية كتنفرد في نفس الوقت برموز ثقافية تميز الجماعة
البشرية كالحقل الثقافي الذم يحويها كىى المعيار الذم يسمح بتصنيف الثقافات ،كما يحدد في الوقت
ذاتو التنوع الداللي في العبلمات كاختبلؼ القراءات السيميائية لمختلف النصوص كالصور الثقافية ،كبناء
على ىذه الرموز الخاصة تتحدد الهوية الثقافية للجماعة ك التي تنسب إليها رموز ثقافية خاصة تحتويها
الصورة الثقافية المحددة لتمثل الثقافة الجزائرية على اعتبار أنها تؤمن بعناصر ال تنفصل عن خصوصية
األفراد المبدعين لها ،إذ تؤمن بكل ما ىو أسطورم عقائدم كما تشدد على مبدأ العرؼ كسيادة التسيير
1

Driss ablali et Dominique ducard: vocabulaire des études sémiotiques et sémiologique, presse universitaire de
Franche-Comté, paris, 2009, p89.
 2ػثذ اٌٛاؼذ ِشاتظ ،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ.70
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الفصل األكؿ :التمثبلت الثقافية.
الجماعي كالسيطرة الذكورية ناىيك عن كونها ثقافة قيمية تمجد كل ما ىو قدسي كتلتمس من معالمو ما
يدعم كجود الفرد كقوتو من خصوبة كشرؼ كرجولة ،كما يمكن تصنيفها ضمن الصور المعنوية الرمزية كالتي
رسم أبعادىا العبلماتية اإلدراؾ البشرم عبر سيركرة التجربة االجتماعية المشتركة لتكوف بذلك نسقا
عبلماتي ذىني تدكنو الذاكرة الجماعية كتتداكلو على شكل عبلمات اعتباطية تكتسي بفعل البعد التداكلي
معاف جديدة تحدد مستويات أخرل للقراءة الضمنية ،ما من شأنو أف يشحن العبلمات بمعاف جديدة
كيحور المعاني األصلية لها كفق مقتضيات الفضاء السيميائي الذم يحويها كيتعمق أثر البعد التداكلي كفق
خصوصية السياؽ الثقافي الجزائرم على اعتباره شفوم رمزم ترسم أبعاده صور معنوية تتناقلها الموركثات
الشفوية كالسلوكيات الطقسية على اختبلؼ أبعادىا.

1

تبنى لوتماف كركاد سيمياء الثقافة مجموعة من األسس الضركرية في استنطاؽ الدكاؿ الرمزية
للثقافة ،من بينها:
 ترتكز سيميولوجيا الثقافة على ىدؼ أساسي يتمثل في تصنيف الثقافات كفق رموزىا الخاصة ،كيسلمىذا التصنيف بدينامية الثقافة حيث ال يمكن اعتبار ىذه األخيرة صيركرة آنية معزكلة كال كفضاء سلبي ال
يتفاعل مع متغيرات العالم الخارجي بل يجب التسليم بالتنوع في النصوص الثقافية كالتنوع في المفردات
المشكلة لهذه النصوص للولوج إلى إمكانية التطابق اإليجابي كالسلبي بين مفردات ىذا النظاـ الرمزم،
كمن ثم رسم صورة معنوية عن أدائو السيميائي في ظل المتغيرات المختلفة.

2

 يرل لوتماف ضركرة التمييز بين منظورين للثقافة ،الثقافة من منظور ذاتها كالثقافة من منظور ما كراءالنظاـ العلمي الذم يصنفها،3كيتمثل المستول األكؿ في التمثل الثقافي الذم يشكل الصورة الذىنية
المتضمنة للرموز الثقافية كالتي تتبناىا جماعة بشرية كتتواصل عبر عبلماتها الخاصة ،بينما يحدد المنظور
الثاني الصورة العلمية لهذا التمثل الثقافي كالتي تصنفها في مجاالت علمية مختلفة كفق خصوصيات كل
علم.
تعتبر سيميولوجيا الثقافة النص " "texteمفهوما جوىريا لهذا العلم كال يقتصر على الرسالة
اللغوية فقط ،بل يشمل كل ما يحمل معنى متكامل(احتفاؿ ،طقس ،لباس ،أكل )..كالثقافة كفق ىذا
1ػثذ اٌٛاؼذ ِشاتظ ،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ.15
Drisse ablali et Dominique ducard, op.cit.p91.
 3لاعُ ع١ضأ ،قش ؼاِذ أت ٛص٠ذ ،يذخم إنٗ انغًٕٛٛطٛمب ِ،طثؼح إٌعاغ اٌعذ٠ذج ،اٌّغشب،2000،ؿ.21
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المنظور قد تكوف نص أك مجموعة كاملة من النصوص كيتحدد ىذا حسب الشفرات الداخلة في تشكيل
معانيها كتمثبلتها 1.فيمكن اعتبار الطقس مجموعة من النصوص على اعتباره يتضمن مجموعة من
السلوكيات الطقسية التي تستكمل أبعاده من لباس كأكل كعبادة ك رقص كىي كلها نصوص تندرج ضمن
ىذه المجموعة ،غير أف اللباس يمكن اعتباره جزء من النص لكونو ال يمكن أف يتضمن معنا خاصا بو إال في
إطار الفضاء السيميائي الذم يحتضنو ك نجسده في الحركة على اعتبارىا جزءا من نص الرقص ،كيشكل
الرقص مع تمثبلت أخرل مثل تقديم الغذاء ،الدعاء ،اللباس مجموعة متكاملة من النصوص المندرجة في
إطار الطقس كىكذا.
من ىنا تقتضى الدراسة السيميولوجية للنص الثقافي أف يعامل النص باعتباره عبلمة متكاملة أك
متوالية من العبلمات ،2فالرقص كنص سيميائي داؿ على مجموعة من العبلمات حيث أف لكل حركة معناىا
كرسالتها الخاصة بها كما يمكن في الوقت ذاتو أف يؤكؿ باعتباره عبلمة كاملة ،كيتحدد معناىا في إطار
الفضاء الثقافي الذم يحتضنها كىنا نجد أف لرقص الرجاؿ رسالتو الخاصة بو كالمتمثلة في االفتخار
بالرجولة ،الحزـ كالشجاعة ،كلرقص النساء رسالتو الخاصة بو كالمتمثلة في إبراز الجماؿ كاألنوثة
ىكذا ،...تطبق نفس الفكرة على اللباس الذم يتشكل من مجموعة من القطع ك كل قطعة عبارة عن
عبلمة لها معناىا كداللتها الخاصة بها تتكامل ىذه القطع لتوحد العبلمات كتشكل المعنى العاـ للباس،
كىذا المعنى بحد ذاتو يمكن اعتبار بنيتو التعبيرية عبلمة ثقافية بناء على ذلك نجد ألبسة األعراس
باعتبارىا عبلمة للفرح ،ألبسة المأتم كعبلمة للحزف ،ألبسة الرجاؿ ،ألبسة النساء..
يشكل مصطلح "متعدد المعاني" polysémiqueركيزة نظرية لدراسة التفاعلية بين النصوص
الثقافية ،تبدأ ىذه الدراسة من التأكيل الثقافي لها على اعتبارىا مجموعة من الرموز المعبر عنها عبر دكاؿ
لفظية كغير لفظية ،كىي الفكرة األساسية التي أتى بها Bakhtineمن خبلؿ قولو":ال يمكن للنص أف
يتواجد من دكف تفاعلو مع النصوص األخرل ،كعبر ىذا التفاعل ينبثق النور الذم من خبللو يمكن
االطبلع على الماضي من خبلؿ مبلحظة الحاضر".

3

1ػثذ اٌٛاؼذ ِشاتظِ ،شظغ عاتك اٌزوش ،ؿ.18
2
ػثذ اٌٛاؼذ ِشاتظ ،اٌّشظغ اٌغاتك  ،ؿ.75
3
Gorelik poulina: l’expression de l’odeur dans l’interaction du verbal et du visuel, sur le matériel de la
publicité des parfums, Armand Colin, Paris, 2008,p17.
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لقد أطلق على العملية التفاعلية بين النصوص الثقافية اسم التناص أك ""intertextualité
على اعتبارىا العملية التي تسمح بتوليد دكاؿ كمعاني جديدة انطبلقا من النصوص األصلية ،كىي الفكرة
التي أصبحت من اىتماـ " ""Julia Kristevaك " Roland Barthesحيث يرل ىذا األخير أف
كل نص يتشكل من نصوص سابقة يمكن حياكتو ضمن أساطير ،مراجع ،عناصر ،كىي التي تختلط بالنص
لتشكل كحدة داللية قوية ،حيث يشكل النص الحالي نصوص المستقبل كىكذا ،...فالنصوص الثقافية-
حسب كريستيفا -ما ىي إال عبلمات ثقافية تتكوف من رموز متنوعة الدالئل ،تتغير من فترة زمنية إلى أخرل
عبر عملية تناصها ،ىذا ما دفع Evgueni Bajenoإلى استعماؿ مقاربتين أساسيتين لدراسة التناص
في العبلمات الثقافية كىي:

1

 فهم النص كظاىرة ثقافية""phénomène culturelكىذا يعني مقاربتها كرموز كدكاؿ ثقافية. فهم التناص بعدـ محدكديتو ما يسمح بعولمة مؤشر الثقافة كالتعامل معو كبنية متعددة األبعاد.بحيث يجب أف تعامل الثقافة باعتبارىا نظاما رمزيا متنوع الدالالت يمكن من خبللو
تمييزمستويين أساسيين :يمثل المستول األكؿ الظواىر الثقافية على تعددىا كتنوعها ،كىي بذلك رموز
لمستول آخر تكوف فيو اللغة الطبيعية أساسية الستنطاؽ المعاني الرمزية لهذه الظواىر.

2

كبما أف سيميولوجيا الثقافة استلهمت العديد من األسس من فلسفة األشكاؿ الرمزية
ؿ"كاسير"فإنو ال بد من الوقوؼ عند جملة العناصر المأخوذة من ىذه الفلسفة ،كلعل أكؿ ما يستوقفنا في
ىذا السياؽ اعتبار اإلنساف"حيوانا رامزا"كيتحدد جوىر ىذه الفكرة في كونو الوحيد القادر على إنتاج
الرموز كالتواصل بواسطتها باعتباره الوحيد الذم يمتلك نمطا من الذكاء كالخياؿ الرمزم.

3

من شأف ىذه الملكة أف تمارس تأثيرىا على عبلقة اإلنساف بواقعو ،إذ يتعامل مع فضاء رمزم
مغلق برموز لسانية ،فنية كأسطورية تساعده على العيش في ىذا العالم ،فكل عناصر العالم بما في ذلك
الثقافة عبارة عن شكل رمزم ،فاألسطورة كالدين كاللغة كالفن كلها أشكاؿ رمزية تختزؿ مع األشكاؿ
1

Gorelik poulina: op ;cit,p 20
José haracio rosales cueva, r pr s t t s
u tur
s t
u tur
’ utre dans le discours
éducatif universitaire en Colombie, analyse sémiotique, thèse
’ b
g
langue, université de Limoges, Colombie, décembre 2006, p98.
ِ 3اسع ٍٛ١داواي ،ذشظّح ،ؼّ١ذ ٌؽّذأِ ،ٟثاسن ؼٕٚ ْٛآخش، ْٚاالتزبْبد انغًٕٛٛنٕرٛخ انًؼبصشح ،إفش٠م١ا اٌؾشق ،اٌّغشب1987،ؿ .59
2
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األخرل لتكوف كحدة نسقية دالة ،كتشترؾ ىذه األخيرة في كونها تتكوف من جملة من الدكاؿ أك الشفرات
كالتي يستخدمها الشكل قصد التعبير عن نفسو.
كما تشترؾ ىذه األشكاؿ في المعنى كالتمثيل ،كيقصد بالمعنى أف ىذه الدكاؿ يمكن تقطيعها
بواسطة عناصر محسوسة أك تعبيرية للوقوؼ عند معانيها الضمنية ،بينما يكوف التمثيل تلك العبلقة التابعة
الناتجة عن الممارسة الداللية كترسيخ المعنى في المادة التعبيرية ،حيث أنو مع تداكؿ الدكاؿ المحددة
لؤلشكاؿ الرمزية يترسخ معناىا عند متداكليه ا ليكوف صورة ذىنية أك تمثيل مصاحب لها ،1من أجل ذلك
يرل كاسير أف للتمثيل كظيفة تعبيرية من خبللها يتم التعرؼ على النسق المحسوس كالمدرؾ ،ككظيفة
داللية يمكن من خبللها الولوج إلى المعنى المرفق بالنسق المدرؾ.

 -3أسس التحليل السيميولوجى

للثقافة:

تتنوع عناصر الثقافة كتتنوع معها أسس تحليلها غير أنها تتفق في مجملها على اعتبار النص
الثقافي قاعدة للتحليل السيميولوجى.
 1-3أسس تحليل األسطورة:
حتى نتعمق أكثر في سيميولوجيا الثقافة نرل أنو من الضركرم الوقوؼ عند مساىمات بعض
ركادىا في التحليل السيميولوجى لبعض عناصرىا ،كلعل أكؿ من أسهم في ىذا المجاؿ Claude
Lévi-Straussفي محاكلتو تحليل األساطير تحليبل سيميولوجيا ،حيث درس ما يزيد عن ثمانمائة
أسطورة من أساطير ىنود أمريكا من خبلؿ تحديد عبلقة كل كاحدة بغيرىا من األساطير ،كأكد من خبلؿ
دراستو ىذه أف األساطير تتصل ببعضها بشكل بنيوم رمزم،2كيساعدىا ىذا االتصاؿ على تشكيل نسق
متكامل من المعارؼ كالمعلومات المتعلقة بثقافة الجماعة البشرية كنظرتها إلى الحياة كتصوراتها المختلفة
في شأف متغيرات الكوف كعبلماتو المختلفة.

 1اٌّشظغ ٔفغٗ ،ؿ .60
 2ظ ْٛعرشٚن ،انجُٕٚٛخ ٔيب ثؼذْب يٍ كهٕد نٛف ٙعتشأط إنٗ دسٚذا ،ذشظّحِ :ؽّذ ػقفٛس  ،اٌّعٍظ اٌٛطٌٍٕ ٟصمافح ٚاٌفٕٚ ْٛا٢داب ،ػاٌُ
اٌّؼشفح،اٌى٠ٛد،1996،ؿ.49
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من شأف ىذه النظرة أف تؤكد حقيقة كوف األسطورة :شهادة ماضي البشر كنمط إدراكهم للعالم
كتصوراتهم إياه ،كىي عبارة عن صورة عنو ندرؾ من خبللها الثابت كالمتحوؿ في المخياؿ
االجتماعي.1فهي كسيلة للتفكير كالتأمل أداتها الرمز كحياتها الطقوس كالشعائر التي تنفخ فيها الركح عبر
التجسيد كإعادة التمثيل في العالم المرئي ،على اعتبارىا :ثمرة الخياؿ البشرم النابع من موقع معين
كالرامي إلى القياـ بعمل ما ،2يعني ىذا أنها ضرب من ضركب التدبر في العالم الطبيعي كاالجتماعي
كالثقافي يختلف من حيث شكلو ككسائلو التي يستعين بها باختبلؼ المجتمعات كالتي تشكل –
حسب-Claude Lévi-Straussمفردات ىذا النسق السيميائي.
لهذا يرل أف األسطورة ال يجب أف تحلل منفردة بل بوصفها جزءا من مجموعة أساطير مترابطة
فيما بينها أطلق عليها "البنية األسطورية" ،تشكل كل أسطورة نصا أك كحدة سيميائية من كحدات ىذه البنية
ك ال يتحدد معناىا في عزؿ األساطير عن بعضها بل من خبلؿ ربطها كتحقيق التكامل الرمزم بين
أجزائها.

3

اعتبر Claude Lévi-Straussاألسطورة ظػاىرة لغويػة كنمطا مػن أنمػاط الخطػاب الرمزم
،يعػود جوىر ىذا الخطاب إ لى ثنايا الماضي الذم ينقل عبر الركاية تمػثبلت ىػذا النسػق الرمزم ،لذلك
نجػد أف لغة األسطورة توظف مفردات خاصة ذات طبيعة مركبة كمعقدة بالمقارنة مع اللغة العادية.

4

استنتجت ىذه الميزة من خصوصية األسطورة على اعتبارىا تسػعى للمػزج بػين الػدين ك السػحر
ك التاريخ كالعلم كالخياؿ كالحلم كالحقيقة ،تركم تاريخػا مقدسػا ك حدثا جػرل في الػزمن البػدائي المسمى
بالزمن الخيالي ،فهي كاقع ثقافي مقدس كمستمر عبر الزمن أم أنهػا :قصػة مقدسػة تػركم كيف أف كاقعا
كاف قد تحقق بفضل مآثر كائنات ما فوؽ الطبيعػة" ،5بمعػنى أنهػا تكشػف عػن النشاطات الخبلقة كمظهر

ِ 1ؽّذ ػعٕ١ح ،يٕعٕػخ أعبطٛش انؼشة ػٍ انزبْهٛخ ٔدالالتٓب ،داس اٌفشاتٌ،ٝثٕاْ،1994،ؿ.05
 2اٌّشظغ ٔفغٗ،ؿ.68
 3ظ ْٛعرشٚن ،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ.47
4
’ Alain Delrieu ,Lévi-Strauss, l'auteur de Freud , r t
’ st , pèr t
sf
s ,Atropos
,2eme éd, revue et augmentée, Paris,1999,p71
ِ 5اسع١ا إٌ١ار ، ،يظبْش األعطٕسح ذشظّحٙٔ :اد خ١اطح  ،داس وٕؼاْ ٌٍذساعاخ ٚإٌؾش ،عٛس٠ا ،ط1991،1ؿ.10
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الفصل األكؿ :التمثبلت الثقافية.
للقدسية التي تتميز بهػا أعمػاؿ ىػذه الكائنػات عػبر أحػداث تػركم تفاصيلها قصة تحوم موضوعا دينيا كثيق
الصلة بالقول العليا الخفيػة كتعػبر عػن معػارؼ اإلنسػاف األكؿ كأخبلقو كمستويات علومو كتأمبلتو.1
ىكذا يتحدد الحقل الداللي لؤلسطورة في كونها قصػة أك حكايػة تتسػم بالخيػاؿ المػرتبط
بحياة اإللو كىي كبلـ مقدس ذك طابع سحرم ،كقد جعلػت ىػذه المعػاني األسػطورة ذات ارتبػاط
كثيق بالماضي تعيش الحاضر من خبلؿ تداكلها شػفويا أك عػبر تعػبير حركػي طقوسػي الشػيء
الذم يجعل األسطورة تواكب مسيرة اإلنساف في ماضيو كفي حاضره كمستقبلو.
يمكن تعليل ىػذا التعقيػد علػى مسػتول األسػطورة بمػا ذكػره "كاسير"عنػها إذ رأل بأنها":شكل من
أشكاؿ الوىم ،حيث أف األفكار كالمعتقػدات الػتي تؤسسػها تتنػاقض تناقضػا صريحا مع تجاربنا الحسية،
كما ال توجد أية موضػوعات طبيعيػة ملموسػة تنػاظر التخػيبلت األسطورية ،لهذا السبب يمكن القوؿ أنها
شكل من أشكاؿ الوىم"

2

كبما أف األسطورة لغة معقدة كمركبة تنتظم في خطػاب خاص كتشػكل نصوصػها الرمزيػة بنيػة
سيميائية من نوع خاص ،فإف ىذه اللغة يمكن إخضاعها للتقطيػع السيميولوجى كأصػغر كحػدة مػن كحدات
ىذه اللغة أسماىا"" mythèmeالمقابلة لكلمػة " "phonèmeعلػى اعتبػار أف ىػذا األخير أصػغر
كحػدة صػوت ذات معػنى في اللغة لتػدؿ المفػردة األكلى"" mythèmeعلػى العناصر الدنيا لؤلسطورة.3
على اعتبار أف سيميولوجيا الثقافة تَعتبر األسطورة نظاما سيميائيا فإنو ال بد من األخذ بعين
االعتبار طبيعة النصوص األسطورية التي تتشكل من دكاؿ خاصة أك كحدات رمزية ،نستطيع تحديد المعاني
المرفقة بهذه الوحدات من خبلؿ المقارنة بين حقولها الداللية حيث تسمح ىذه المقارنة بتحديد القيمة
الحقيقية لكل كاحدة منها ،كما يمكن في الوقت ذاتو المقارنة بين ىذه النصوص كنصوص أخرل تندرج
في نفس الثقافة أك في ذات الفضاء السيميائي ،كيسمح لنا ىذا بالتعرؼ على الصورة الثقافية التي يرسمها
المخياؿ االجتماعي عن مختلف القيم الثقافية كمدل تناسقها كقدرتها على تحقيق نوع من التجاكر مع

 1ذٛف١ك ؼضاس ،ٞاألعطٕسح ،داس وٛ١اْ ٌٍطثاػح ٚإٌؾش ٚاٌرٛص٠غ ،عٛس٠ا ط،2009،1،ؿ .25
 2اٌّشظغ ٔفغٗ ،ؿ.25
 3ظ ْٛعرشٚن ،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ.51
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الفصل األكؿ :التمثبلت الثقافية.
مرجعها الممثل 1كما حدد "" Claude Levi Straussخصوصية الرمز األسطورم ك صنفو حسب
كظائفو إلى ثبلث مستويات أساسية ىي:

2

الرسالة:the messageتعني المضموف العاـ الذم تتضمنو كل أسطورة ،يتوافق ىذا كنوع األساطير إذيمكن أف نجد منها األصناؼ التالية:
أساطير الخليقة )التكوين( :Myths of gensisكتشمل أساطير لخلق الكوف كاآللهة كالبشر. أساطير البناء ( :(Myths of coustionكىي األساطير التي يقوـ فيها اآللهة بخلق كبناء تفاصيلالعالم كتأسيس الموت كمنح اإلنساف أدكات العمل( كالفأس) كأدكات الحكم كالسلطة كإنزاؿ الملكية من
السماء كغيرىا كتسيطر على ىذه األساطير المدائح اإللهية كمدائح المدف التي بناىا اآللهة كقصائد البناء،
كتشكل أساطير البناء بمجملها ما يشبو الكوميديا اإللهية المليئة باألفراح كالمسرات كالمدائح.
 أساطير الحب المقدس ( :( Myths of cacredloveكىي أساطير الحب اإللهي ككانت عندالسومريين تمثلها أساطير الحب كالزكاج المقدس لآللهة أنانا عشتار.
 أساطير التدمير(:( Mythos of deconstruclionكىي األسػاطير الػتي تبػدأ فيهػا قول العالماألسفل بالظهور كالصراع مع قول العالم األرضي كاألعلى.
 أساطير الموت (:( Myths of deathكىي أساطير نهاية الكوف كاآللهة كاإلنساف في ملحمةتدميرية كاحدة ،فاألسطورة في كل ىذه األنواع تحاكؿ التعبير عن ذلك الذم ال يمكن التعبير عنو كتمثل
خضوع اإلنساف إلى قوة خفية مفارقة فوؽ طبيعة اإلنساف.

3

 الرمز األسطورم :كيقصد بو المجاؿ السيميائي الوثيق الصلة بالشفرات الملموسة ،المرتبطة بمتغيراتداللية عدة منها":المكاف ،الوقت ،الكوف ،الجنس ،المجتمع ،الببلغة"...كيتعلق األمر ىنا بالعديد من
الخصوصيات المرتبطة باألسطورة ،كىنا يؤكد الباحث على أنها-األسطورة -تلعب دكر الوسيط بين
الحدث الطبيعي كالنص القدسي كالفلسفي كالبلىوتي كتكشف عن الظرؼ التاريخي للحدث ،كعلى ىذا
1

Alain Delrieu, Lévi-Strauss, op cit,p 72,73 .
Op.cit.p 73
3
Alain Delrieu ,Lévi-Strauss, op cit,p 75 .
2
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الفصل األكؿ :التمثبلت الثقافية.
يمكن متابعة آليات تشكل المعنى فالتغير الذم يطرأ على الحدث الطبيعي أك التاريخي أك على أم بعد من
األبعاد األخرل ،يمكن أف يؤثر في رمزية األسطورة كمعناىا المقصود كما يمكن أف يولد معاف أخرل قد
تكوف مناقضة للمعنى األصلي ،كيتحقق ىذا عبر ما يلي:
 حذؼ الزماف مما يجعل الحدث الممتد عرضة للتغير عبر مسيرتو من الشفوية إلى التدكين.
 إنزاؿ األساطير كإضفائها على حدث آخر عبر أسطرتو كتقديم تفسير ككصف لو.
 إخضاع الحدث إلى الطقس مما يجعلو عرضة للتكرار في سبيل إدراؾ الحدث األكؿ.
 ربطو بمكاف رمزم فيصل باألعلى من ناحية كبالعالم السفلي من ناحية أخرل كىذا المكاف يتغير
بتغير المتحدثين الذين يريدكف إضفاء ذلك التراث على أحداثهم.
كعن عبلقتها بالشفرات النفسية كاالجتماعية ،فيمكن القوؿ أف األسطورة أداة نفسية لملء
فراغات لم تكن اللغة مهيأة لمؤلىا بمفرداتها لصقل المشاعر اإلنسانية"،كما أنها شكلت محاكلة إيجاد
حل للمشاكل التي كاجهها اإلنساف كتركت تأثيرا في طرؽ تفكيره كنظرتو إلى الوجود كعبلقتو بو من خبلؿ
األسطورة التي ىي عملية تأمل من أجل اإلجابة عن أسئلة مبعثها االىتماـ الركحي بموضوع ما.1
 -ربط الوحدات الصغرل الدالة لؤلسطورةla liaison des petites unités des signifiantes :

 :des mythesكيقصد بهذا التفاعل الرمزم بين الدكاؿ الصغرل لؤلسطورة كالذم يساىم بدكره في
توليد معاف كدكاؿ جديدة ،كىنا يمكن العودة إلى ما ذكره Claude Levi Straussعن إنتاجية
الدكاؿ في مثل ىذا النسق الرمزم ،حيث يرل أف األسطورة نظاـ سيميائي ثاني أم أنها لغة من درجة ثانية
،فهي نسق تواصلي لو الكثير من األبعاد الضمنية العميقة ،كال تدؿ فيو اللغة الطبيعية عما تقر بو من معاف
تعبيرية سطحية بل يوجد كراء ىذه اللغة اللفظية العديد من المعاني الضمنية التي يمكن إدراجها ضمن
المغزل أك الهدؼ العاـ لؤلسطورة ،كىنا يمكن االحتكاؾ بالمعاني كاألبعاد كالشفرات الثقافية.

2

تؤكد ىذه المقاربة المغزل العاـ لفكر "كلود لفي ستراكس"الذم يقوـ على مبدأ أساسي يتمثل
في إحبلؿ "المجرد محل المجسد"في معالجة األسطورة أك أم نسق من أنساؽ الثقافة ،كيعود السبب في
ىذا إلى سيطرة المعاني المجردة على المخياؿ الشعبي ،لكن ال يمكن تأكيل ىذه الرموز إال من خبلؿ
1

ذٛف١ك ؼضشِ، ٞشظغ عاتك اٌزوش،ؿ.78
 2ذٛف١ك ؼضشِ ،ٞشظغ عاتك اٌزوش ،ؿ.79
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الفصل األكؿ :التمثبلت الثقافية.
إرجاعها لبنيتها الخاصة بها مؤكدا بذلك على خاصيتين أساسيتين من خصائص سيميولوجيا الثقافة
كالمتمثلة في الرمزية كالبنيوية.
انطلق""Roland Barthesمن ىذه األفكار ليجعلها محور مقاربتو السيميائية الخاصة
باألسطورة كنجد ىذا في كتابو أسطوريات"".Mythologiesأىم ما يميز فكره السيميائي اعتباره
األسطورة كبلما سيميائيا داال أكثر من ذلك يرل أنها ما ىي إال جزءا من ىذا العلم الذم يركز اىتمامو
على ثبلث عناصر أساسية ىي":الداؿ ،المدلوؿ ،العبلمة"،تكوف ىذه األخيرة خبلصة الربط بين كل من
الداؿ كالمدلوؿ كىي بذلك عبلمة ثقافية.
تنطوم كل أسطورة على العناصر الثبلثة المذكورة بيد أنها تتميز بكونها نسق سيميائي ثاف،
حيث نجد في المستول األكؿ اللغة التعبيرية البسيطة بينما ينطوم المستول الثاني على عبلقة ىذا التعبير
السطحي بالصور الممثلة لو أم المضموف ،كىنا تكمن أىمية التمثل الثقافي في إضفاء المعنى لمختلف
الدكاؿ التعبيرية البسيطة كيطلق على المستول الثاني بالكبلـ األسطورم ،1كعلى خبلؼ بقية األنساؽ
السيميائية ال تنطوم الصورة األسطورية على أم بعد بصرم ملموس فبل ىي إيقونية مرئية كال ىي بيانية
تمثيلية ،بل ىي كل رمزم ذىني مرتبط بالذاكرة الجماعية كخصوصية التمثل الثقافي ،كتنطوم كل أسطورة
محورا في داللتو عن الثاني ،ك يتمثل في "النسق
على نسقين سيميائيين يكوف المستول األكؿ منحرفا أك ّ
اللساني"الذم ينطوم بدكره على سلسلة التمثبلت أطلق عليها "" Roland Barthesاسم "اللغة

الموضوع"  "langue objetعلى اعتبارىا الوسيط الذم تستعملو األسطورة لبناء نسقها الخاص بها
بينما ينحصر المستول الثاني في األسطورة في حد ذاتها ،كقد أطلق عليو langageا métaالعتبارىا
لغة ثانية ،ك يمكن تحديد العناصر البنائية للرمز األسطورم فيما يلي:2
 الداؿ األسطورم  :le signifiant du mytheيتواجد في الغالب بصفة مبهمة كغامضة ،حيثأنو معنى كشكل في الوقت ذاتو مملوء من ناحية كفارغ من ناحية أخرل ،فعندما نأخذ تمظهره كمعنى فنجد
لو قراءة كاحدة ،فإغماض العينين على سبيل المثاؿ يوحي بالسحر ك ىنا يكمن اختبلفو مع الداؿ اللساني

1

Roland Barthes :mythologies, Éditions du Seuil, Paris, 1957, p,p 182,185.
Op.cit,p 186,187

2
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الفصل األكؿ :التمثبلت الثقافية.
الثرم بالمعاني كالدكاؿ الضمنية ،تكمن خصوصية الداؿ األسطورم في كونو يتضمن معنى محددا مرتبطا
بالحكاية األسطورية كالسياؽ الخاص بها.
المدلوؿ األسطورم  :le signifiéيمكن أف ينطوم المدلوؿ األسطورم على العديد من الدكاؿ أكالمعاني كالتي ال ترتبط بالسياؽ ا ألسطورم فحسب بل تعود إلى الحقل الثقافي الذم تنتمي إليو ىذه
األسطورة.
 العبلمة ،الداللة  :la significationتنتج العبلمة من العبلقة بين الداؿ كالمدلوؿ األسطوريين،كيقصد بها األسطورة في حد ذاتها ،كيمكن أف تكوف لفظية في حالة األسطورة المرئية أك سمعية بصرية
في األنساؽ األخرل ،بيد أف أصلها لفظي مركم في بدايتو.

1

 2-3أسس تحليل الطقس كالعناصر األخرل:
يعرؼ الطقس بكونو سلوكا يتكرر تبعا لقواعد ثابتة ك ال يؤدم تكرارىا إلى آثار ذات فائدة
كفعاليتها تكمن في نسق خارج اإلطار التجريدم ،2أم أنو مجموعة من الحركات كاألفعاؿ كالكلمات
الواقعية الملموسة كالمرئية كالمسموعة كالتي ال ىدؼ نفعي لها سول إحداث التوازف الركحي من خبلؿ
استمرار تداكؿ العادات كالتقاليد كالمعتقدات االجتماعية المتوارثة.
ينطوم الطقس على سيمياء خاصة بو تؤكد حقيقة كونو عبلمة سيميائية خاصة لها كظيفة أساسية
تتمثل في تدعيم االتصاؿ مع ما ىو مقدس ،يتحقق ىذا من خبلؿ إنشاء عبلقة حميمة كمعقولة بين عالم
الحياة العادية كعالم األجداد ك األلوىيات األسطورم الرمزم ،يكمن السبيل في ىذا أف جل ىذه
السلوكيات المكررة تفتح لممارسيها مجاؿ الدخوؿ في تواصل كاحتكاؾ مباشر مع عالم أسطورم رمزم،
ىذا اإلحياء يفتح المجاؿ لممارسيو بتكوين مجاؿ جديد للحدث األسطورم كإضفاء دالالت كمعاف
جديدة.
كلعل أىم المعالم السيميائية المدكنة في ىذا الشأف ما ذكره"Claude Lévi-
 Straussكالمتمثل في أف الطقس يعمل على تشكيل كترسيخ أساطير مختلفة ما يسمح بتدكين رمزيتها
1

Roland Barthes :mythologies, p 190.
Op.cit.p188, 189.
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في ذاكرة الشعوب ،حيث أف كل سلوؾ طقسي يمكن اعتباره عبلمة طقسية تحيل إلى بعد من أبعاد
األسطورة ،كال يمكن الرجوع إلى ىذا البعد إال بعد التحكم في البنية العميقة للتمثل الثقافي ك االطبلع
على أبعاد الفضاء السيميائي للثقافة التي تحتضنو ،1لهذا ال بد على المحلل السيميولوجى أف يكوف على
دراية بمختلف األبعاد الضمنية للثقافة التي يحللها .فالولوج إلى اإليحاءات الرمزية التي تثيرىا مختلف
السلوكيات الطقسية ال بد من التأمل في بنيتها الداللية كمن ثم االستعانة بمختلف الصور الثقافية التي
توظف المجاز كالكناية كالبيانو التماس الدكاؿ الضمنية المرفقة بالعناصر المختلفة من أشياء ،حيوانات،
جباؿ ،كواكب...كمناشدة عبلقتها الوطيدة بالبنية العامة للثقافة،2كذكر في نفس السياؽ أنو ال بد من
اعتبار الطقس لغة خاصة كصرح بهذا بقولو  ":علينا أف نعتبر تقاليد الزكاج كنظم القرابة نوعا من اللغة أك
مجموعة من اإلجراءات التي تسمح بإحداث نوع من االتصاؿ ما بين األفراد كالجماعات ،كالتي تكوف فيو
جميع المظاىر الطقسية كلمات ثقافية دالة ".
كتعتبر سيميولوجيا الثقافة جميع الظواىر الطقسية كالرموز المادية كالمعنوية شفرات ثقافية تسمح
بقياـ نوع من االتصاؿ بين األفراد كالجماعات الشيء الذم يجعلها لغة مهما كانت طبيعتها البنيوية ،من
ىذا المنطلق تعمل الطقوس على تحقيق الوظائف التالية:
 الوظيفة الدينية :تسمح الرموز الطقسية بتقرب اإلنساف من القدرة فوؽ طبيعية التي تقلقو كتهيمن عليوفي نفس الوقت ،فمن جهتو يرل "كازنوؼ"أف القصدية الدينية للطقوس تمثل السبب الرئيسي لممارستو
كيسعى اإلنساف عبرىا إلى التقرب من العالم المقدس ،كيكوف الطقس بمختلف بدائلو(التطهير الركحي
كالسحرم) كاحدا في كل كظائفو كال ىدؼ لو سول إعادة التوازف الداخلي لئلنساف 3.كىو الشيء الذم
يبينو التعريف المقدـ لو من قبل علماء الفولكلور الذين أشاركا إلى كونو :مجموعة من اإلجراءات
كالحركات التي تأتي استجابة للتجربة الدينية الداخلية ،ك تهدؼ إلى عقد صلة مع العوالم المقدسة" .فهو
لغة حركية في جوىرىا كثيقة الصلة بالمظاىر الدينية كالمواقف التعبدية.

4

 1ظ ْٛعرشٚن ،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ.27
 2اٌّشظغ ٔفغٗ ،ؿ.27
 3اٌغٛاغ فشاط ،األعطٕسح ٔانًؼُٗ دساعبد ف ٙانًٛخٕنٕرٛب ٔانذٚبَبد انششلٛخ ،داس ػالء اٌذ ،ٓ٠عٛس٠ا1997 ،ؿ .129
4
Genévrière Dominique de Salins: une approche ethnographique de la communication, rencontres au milieu
parisien, Hatier, Paris,1988,p15.
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 الوظيفة الرمزية:يعني ىذا أف الطقس ليس إال تعبيرا رمزيا عن األفكار ك المشاعر ،أم أنو بمختلفمكوناتو كحركاتو نسق رمزم قائم في حد ذاتو ال يفهم داللة شفراتو إال المنتمي إلى الثقافة التي تحوم ىذا
النمط من الطقوس ،تحقق ىذه الوظيفة في الغالب عبر نسق اإلشارات التي تنطوم عليها اللغة الحركية
كتلعب -أم اإلشارات-دكر الناقلة للدالالت الطقسية ترتبط داللتها برمزية التمثل الثقافي للمجتمع الذم
يحتضن الطقس1.كتطبق األسس السيميائية لدراسة كل من الطقس كاألسطورة على بقية عناصر الثقافة مع
مراعاة خصوصية العبلمات المشكلة لبنية خطابها الثقافي ،كيدعم ىذا فكرة كوف الثقافة تستدعي تحليبل
متعدد المقاربات أك مقاربة تحليلية متكاملة تتداخل فيها أدكات سيميولوجية متعددة تتوافق كل أداة مع
خصوصية النص الثقافي المقصود بالتحليل ،حيث يقتضي الشعر كالحكاية كاألمثاؿ كالحكم كاأللغاز،
توظيف التحليل النصي ،كتستدعي الطقوس كالمظاىر الفولكلورية االستعانة بسيميولوجيا اإلشارة لتحليل
الحركات الطقسية ك الرقصية ،كتوظيف مقاربات خاصة بتحليل اللباس ك الغذاء ،كما أنو ال بد من
االستعانة بسيميولوجيا العمراف لتحليل النمط المعمارم الشعبي ككشف أبعاده الداللية ،2ما من شأنو أف
يدعم فكرة استناد سيميولوجيا الثقافة على تحليل متكامل المقاربات.

 -4تمثبلت الثقافة كأىميتها في سيميولوجيا الثقافة:
تقتفى السميولوجيا المعاني الرمزية لكل نسق داؿ مهما كانت طبيعتو ،كألف الثقافة حقل من
الحقوؿ السيميائية التي يشهد لها بطابعها الرمزم كبنيتها الغنية باألبعاد الضمنية ،فإف دراستها ضركرية
للولوج إلى المعاني المتواجدة في مستوياتها العميقة ،كيسمح لنا ىذا بفك الرموز كالشفراتواستنطاقها قصد
الغوص في عمقها الداللي .لكن لفهم ىذا النسق الرمز يمن الصعب التعامل مع نصوصو كبنية ملموسة
حية.
بمعنى أنو من الصعب تفكيك الشفرات الثقافية في تمظهرىا الواقعي ،حيث أف ىذا من شأنو أف
يولد معاف كدالالت جديدة تتوافق كالوضعية التي يكوف فيها الفرد ،كيؤدم ىذا إلى خلق نوع من التغير
كاالضطراب الداللي الذم يحوؿ دكف علمية الدراسة كثبات نتائج التحليل .لذلك كاف ال بد من مقاربة
Genévrière Dominique de Salins،p 43.
A G Greimas :sémiotique et sciences sociales, Editions du Seuil, Paris, 1997, p177.
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الثقافة من منظور خاص يمكن لو أف يوصل إلى دكاؿ ثابتة كنتائج علمية تضفى على المعاني التي يمكن
اكتشافها من مختلف تمظهراتها ،كيسمى ىذا المنظور "التمثبلت الثقافية".
يمكن كصف التمثبلت الثقافية بكونها نموذج من نماذج الصور الذىنية التي تختزف في الذاكرة
الجماعية كيتم توارثها جماعيا كعبرىا يبنى النسق الرمزم لمختلف السلوكيات الثقافية ،تسمح ىذه
التمثبلت بخلق ما يسمى بػ"االيقوف الثقافي"الذم من شأنو أف يقارب الثقافة بالواقع الذم شكل تمثبلتها ك
يسمح في الوقت ذاتو ببناء معاف كثيقة الصلة بهذا الواقع كخصوصية المتغيرات المشكلة لو .كىنا نستطيع
القوؿ أنو مثلما يستعين اإلشهار كالكاريكاتور كالفيلم كالصورة الفوتوغرافية كغيرىا باألبعاد الرمزية االيقونية
للنسق البصرم المشكل لبنيتو ،كذلك تستند الثقافة على نسق صورم خاص بها كعلى عبلمات رمزية
إيقونية يحدد أبعادىا ىذا النسق كىي ما تسمى ب"التمثبلت الثقافية"،الشيء الذم يدفعنا للتساؤؿ عن
مفهومها كخصائصها ككظيفتها في سيميولوجيا الثقافة .فالتمثل ترجمة لكلمة التينية
تسمى" "représentareتعني إخضاع الموضوع في الوقت الحاضر كإدراكو على شكل صورة ذىنية
حيث محتواىا لو عبلقة بموضوع أك كضعية أك قصة من العالم الذم يعيش فيو الفرد.

1

يعرؼ التمثل في ذات الوقت بكونو إرجاع شيء محسوس بواسطة صورة أك رمز أك عبلمة،
كبذلك يمكن مقاربتو بجملة من الكلمات المفتاحية المتمثلة في ":الفاعل ،الموضوع ،الصورة الرمز،
العبلمة ،اإلدراؾ ،الفعل" حيث كل عنصر يقوـ بما يلى:

2

الفاعل:يمكن أف يكوف فردا أك جماعة.الموضوع:يمكن أف يكوف شخصا ،حدثا ماديا ،أك نفسيا أك اجتماعيا ،ظاىرة طبيعية أك فكرية أك نظرية،كما يمكن لو أف يكوف مخياال شعبيا أك أسطورة.
اإلدراؾ:يتطلب ىذا العنصر ضبط الموضوع بالحواس :العين ،السمع أك بالفكر عملية ذىنية.الفعل:يميل إلى امتبلؾ الفعل المدرؾ من قبل الفرد كمعرفة معناه ككصفو.-الصورة ،الرمز كالعبلمة:ىي تمثبلت الموضوع المدرؾ ك المفسر.

1

http://www.geza.roheim.pagesperso-orange.fr.le 27\ 04\ 2015 16 ;00h
Mireille Duponthieux, op.cit. p9
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من ىذا المنطلق يكوف التمثل عملية إرجاع موضوع غائب أك يصعب التحكم فيو مباشرة،
كيتطلب ىذا التعريف حضور عنصرين مهمين ىما":الممثّل كالممثل".
للتعمق أكثر في مفهوـ التمثل الثقافي كخصائصو الرمزية نرل أنو ال بد من العودة إلى أصولو
األكلى التي تعود إلى "التمثل االجتماعي"،كىنا نستطيع اإلشارة إلى أف أكؿ من تحدث عن ىذا
المصطلحMoscovici

Serge

عاـ

1961

كأشار

إليو

في كتاب

لو

يحمل

عنواف psychanalyse, son image et son publicla:كذكر في فصل من فصوؿ ىذا
الكتاب أف بوادر ظهور التمثل االجتماعي تعود إلى عالم االجتماع الفرنسي

Emile

 Durkheimالذم ميز بين التمثبلت الفردية باعتبارىا صور ذىنية يشكلها الفرد في ذىنو كيضمنها
معاني عن تجارب خاصة كال تشارؾ الجماعة االجتماعية في بلورة حقلها الداللي ،ك التمثبلت االجتماعية
التي تكوف خبلصة البناء االجتماعي لمنظومة األفكار كالقيم ،الشيء الذم يجعلها صورة مترسخة في
الذاكرة الجماعية ك خارجة في طبيعتها عن سيطرة الفرد كتحكمو .1في نفس الفترة استعملFreud
مفهوـ التمثل االجتماعي في العديد من كتاباتو ك في ثناياىا ميز بين ثبلثة أصناؼ من التمثبلت ،كحدد
لكل صنف طبيعتو المميزة سمى التمثل األكؿ  " vorstellung"dieكأرجعو إلى سيركرة كمضموف
التفكير ،كرمز إلى الثاني " "die darstellungليقصد بو الوصف كبناء الصور كالتخيبلت ،في حين
حدد الثالث في" " reprasenta nzvostellungsكيترجم إلى الفرنسية على كل
إلى" "représentant /représentationليراد بو عملية تسجيل الصور الذىنية في نفسية
الفرد.
من شأف ىذه التصنيفات أف تؤكد حقيقة كوف التمثل االجتماعي نموذج من نماذج الصور الذىنية
التي ترسخها التجربة الجماعية في ذاكرة المجتمع ،كيتم الحفاظ عليها كتوارثها على شكل ما يسميو
Durkheim Émileالضمير الجمعي.
تدعمت ىذه الفكرة مع أعماؿ ""Denise Jobelotإذ أشارت إلى أف التمثل االجتماعي
صورة ذىنية يتم تشكيلها بصفة جماعية عبر مختلف التجارب كالخبرات التي تمر بها الجماعة البشرية
،كما أنها تتضمن في ذات الوقت المعلومات كالمعارؼ كأنماط التفكير كالسلوؾ ،كيتم توارث ىذه الصور
1

Mireille Duponthieux, op.cit.P10.
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الذىنية كتناقلها عبر مختلف األجياؿ بواسطة العادات كالتقاليد كعبر عملية التعلم كاالتصاؿ
االجتماعي ،1.فالتمثل في نظرىا مهما كانت طبيعتو كظركؼ الجماعة البشرية التي تتبناه ىو جملة من
العبلمات كاألفكار الدالة التي ترسم في اتحادىا خطابا ذىنيا ذا طبيعة رمزية تحيل الخطاب إلى الواقع
،كما أنها تبني بعبلماتها حقائق ىذا العالم كخصائصو.
يسمح ىذا التعريف بإعطاء عبلمات خاصة محدده لطبيعة التمثبلت الثقافية تحيلنا ىذه
العبلمات إلى حقيقة كونها-التمثبلت الثقافية-نسق منتظم من األفكار الضمنية ،تنتج من قبل الجماعة
االجتماعية كتترسخ في ذاكرتها بصفة مشتركة ،كتشكل عبلمات ىذه التمثبلت عناصر محددة ألبعاد ىذا
النموذج من الصور الثقافية الشيء الذم يجعلها تحيل إلى العديد من العناصر المرجعية المتعلقة بهذه
الثقافة كمختلف الرموز كالعبلمات المحددة للهوية الثقافية لهذه الجماعة.

2

معنى ىذا أف التمثبلت الثقافية تحمل في طياتها عبلمات محددة لنظرة الجماعة البشرية إلى
الحياة كنمط عيشها كتفكيرىا ،كتجسد في ذات الوقت منظومة القيم كالقواعد كنسق األساطير ك
المعتقدات ،كيمكن استقراء ىذه الصور الرمزية من مختلف نشاطات ىذه الجماعة مهما كانت طبيعتها
طقسية كانت أك عادية ،كما أنها عبلمات تشترؾ في إنتاجها الجماعة ،كيكوف ىذا عند دخولها في اتصاؿ
كتفاعل مع خصوصيات العالم الخارجي.
إنها الفكرة التي أكدىا " "Pierre Bourdieuبقولو أف التمثبلت الثقافية تتأسس كفق
صور ذىنية توجو تصور الجماعة االجتماعية للعالم كتحدد في ذات الوقت عبلقة األفراد ببقية الثقافات،
تتشكل ىذه التمثبلت عبر التفاعبلت االجتماعية كتتضمن في فحواىا معارؼ كمعلومات متعلقة بثقافة
المجتمع كبنيتو الفوقية التي تحدد بقاءه كصموده.

3

من ىذا المنطلق نجد أف التمثبلت الثقافية ضركرية للتعرؼ على الهوية الثقافية لؤلشخاص
كالجماعات مثلما تسمح ىذه الصور الذىنية بإقامة الحدكد بين الجماعات ،حيث أف االشتراؾ في التمثل
الثقافي يسمح للفرد بإظهار انتمائو إلى ىذه الجماعة ،كما يضمن لنفسو رابطا اجتماعيا يقوم عبلقتو بهذه

1

Ibid. p29.
Valérie Amireault, Denise Lussier: représentation culturelles, langue et société n° 45, Québec, 2008, p14.
3
ibid. P38.
2
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الجماعة كيدعم كجود الفرد فيها الشيء الذم يجعلنا نقوؿ أف التمثل الثقافي بطاقة ىوية خاصة بالفرد
كالجماعة.
كال يمكن لهذه التمثبلت أف تثبت كجودىا كسيركرتها الداللية من دكف ربطها ببعدين أساسيين
ىما الزماف كالمكاف ،كىي الفكرة التي أيدىا Francisco Varelaبقولو أف ىذين الفضاءين يشكبلف
الحقل الداللي للتمثل الثقافي ،على اعتبار أف ىذا األخير خبلصة للعملية اإلدراكية للفرد كالجماعة ك التي
تستقي أسسها كمعالمها الرمزية من أبعاد الواقع المرئي المحسوس ،كىنا أكد على حقيقة كوف التمثل
الثقافي "صورة ذىنية تترجم التفاعل الرمزم بين اإلنساف كمحيطو ،كعبر ىذا التفاعل تتولد الدكاؿ كتنمو
معانيها كتتطور".

1

أيد ىذه الفكرة  George Lakoffحين كاف تركيزه على ضركرة إخضاع التمثل الثقافي
للبنية الفضائية العميقة التي تسبق التجربة اإلدراكية ،يعني ىذا أنو ال بد من إدراج بعدم للفضاء كاإلدراؾ
في بناء التمثل ،كتلعب اللغة دكرا أساسيا في ذلك حيث أنها الوعاء الحاكم للرموز كالعبلمات ،كىي التي
تتكفل بحفظ المعلومة المدركة على شكل أيقونات ،أك يمتلك درجة معينة من التشابو البنيوم مع الواقع
الممثل.

2

للتعمق أكثر في مفهوـ التمثل الثقافي كخصوصيتو الرمزية ندرج ما ذكره""Stuart Hallفي
ىذا الصدد ،إذ أ شار إلى أف التمثل الثقافي يقوـ على مبدأ أساسي يتمثل في أف الحقيقة ال تتضمن صفات
أساسية أك محدكدة ،إنما تنشأ من المعنى الذم تقوـ الثقافة أك المجتمع بإلحاقو بمختلف العناصر
كاألشياء كاألحداث كالشخصيات ،لذلك نجد أف المعنى الناشئ عنها ليس ثابتا كال يمكن لو أف يتواجد
خارج نطاؽ التمثل ،بل ينشأ ىذا األخير في نفس اللحظة التي يتم فيها تسمية العناصر كاألشياء 3.ذلك
يقوؿ أنو ال يمكن الحصوؿ على المعنى من دكف استقراء التمثل كتأكيلو ،كىذا ما يقصده بقولو ":
" without représentation nomeaningفبفضل التمثل الثقافي يمكن إنشاء كتشكيل
المعاني ،الشيء الذم جعلو يعرؼ التمثل بالسيركرة التي يتم من خبللها إنشاء كتشكيل المعاني كإلحاقها
بمختلف العناصر ،كىي في مجملها عناصر ضركرية كونها تسمح ألفراد المجتمع بإنتاج كتبادؿ المعاني
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2
op.cit.p26.
3
Véronique Demers, op cit,p 14
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،كما أنو خبلصة عملية رمزية تهدؼ في فحواىا إلى إعادة بناء معنى العالم ك رمزيتو لذلك نجدىا شكبل
من أشكاؿ التعبير الثقافي كاالجتماعي 1.ال يمكن للتمثل أف يشكل عبلماتو كينطق برمزيتو من دكف اعتماد
اللغة ،إذ تشكل ىذه األخيرة نسقا ىاما للتمثل ،حيث أشار إلى ذلك بقولو أننا نستعمل الرموز كالعبلمات
لتمثيل األفكار كالمشاعر ،الشيء الذم يجعل من التمثل "ممارسة دالة"()pratique signifiante
تسمح الممارسة الدالة بتوليد معاني جديدة مرتبطة بالداؿ الثقافي كالتي تضاؼ إلى المعنى األصلي لو تبعا
ألنماط استعمالو كمجاالتها كعبلقتو بالعبلمات األخرل ،كلبلورة ىذا المعنى كتشكيلو تتمظهر دكالها
األيقونية كالرمزية عبر اللغة بأشكالها المختلفة ما من شأنو أف يؤدم إلى إحداث التواصل الرمزم في دكاؿ
التمثل الثقافي كمن ثم تداكلها بين األفراد كالجماعات.

2

يسمح لنا ىذا بالقوؿ أف التمثل الثقافي صورة رمزية ،تتقاسمها الجماعة البشرية ،تحدد مختلف
أنماط التفاعبلت االجتماعية األبعاد العبلماتية الدالة لهذه الصورة كتوجو في ذات الوقت نسق التواصل
االجتماعي كيقود ىذا إلى استثمار الشفرات الثقافية التي تحويها الصور األيقونية للتمثل الثقافي مثلما
تتقاسم الجماعة االجتماعية رموز ىذه الصور الثقافية ،تشترؾ في ذات الوقت في العديد من الدكاؿ
الرمزية المحددة لخصوصية كل تمثل ثقافي يدفعنا ىذا للقوؿ أف ىذا األخير يحوم في طياتو العديد من
الخصائص المحددة لطبيعتو كمن جملة ما يحتويو نجد:
 تشكل التمثبلت الثقافية جزءا ال يتجزأ من التمثبلت االجتماعية لها طبيعة مميزة خاصة بها ،تتمثل فيكونها ظواىر إيقونية تكشف عن المعارؼ العامة للثقافة كتحتل مكانة مركزية داخل الثقافة ،لذلك يسميها
علماء االجتماع ب"المعنى المشترؾ"الذم يميزكنو عن المعرفة العلمية ،يتضمن ىذا األخير كل أشكاؿ
التمثبلت التلقائية المحلية في مجملها المدكنة كالملموسة كتقودنا ىذه الخاصية للقوؿ أف التمثل الثقافي
كعاء حاكم لمعارؼ كمعلومات خاصة بثقافة الجماعة البشرية ،تتشكل في الغالب بطريقة تلقائية من خبلؿ
سيركرة التجربة االجتماعية ،لذلك نجد أف لكل جماعة تمثلها الخاص بها ك الذم يحدد الفضاء الرمزم
لها ،الشيء الذم يحدد في ذات الوقت خصوصية تمثلها.
تكتمل الدكاؿ الرمزية للتمثل الثقافي باكتماؿ بنيتو العبلماتية ،كىنا نشير إلى كونو يمتلك نواة مركزيةكأخرل محيطة تمثل النواة المركزية "النبرة االجتماعية"أك "الضمير الجمعي"كلها مهمة أساسية تتمثل في
José Horacio ROSALES CUEVA, op. cit, p 24.
José Horacio ROSALES CUEVA, op. cit
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ضماف التناسق كاالنسجاـ في التمثل ،كيكلف في ذات الوقت بإعطاء صورة عامة عن طبيعة ىذا األخير
كبنيتو الظاىرية كما أنو يكلف بنقل الرسائل ،حيث ال يتضمن إال فكرة أك فكرتين الشيء الذم يجعلنا
نقوؿ بأف النواة المركزية ليست حيادية ،فهي تتضمن في فحواىا عبلمات خاصة بمختلق القيم كالقواعد
التي تشترؾ فيها الجماعة االجتماعية كتتميز بها عن جماعة أخرل.

1

لهذا نستطيع القوؿ أف النواة المركزية محددة لبلختبلؼ بين الثقافات كىي التي ترسم األبعاد
الخاصة بكل ثقافة كميزتها عن الثقافات األخرل ،فنقوؿ مثبل أف ىذه الثقافة تتميز بعنصر ما يظهر تقديسو
في جميع مظاىرىا في حين تتميز ثقافة أخرل بعنصر آخر تتجلى عبلماتو في العديد من عناصرىا ،كما أف
للتمثل الثقافي عناصر ثانوية مكملة كىي ليست بالعناصر الضركرية لذلك نجدىا مرنة كقابلة للتغيير مثلها
مثل العناصر المادية.

2

يتضمن التمثل الثقافي مثلو مثل التمثبلت االجتماعية ستة كظائف أساسية ىي:
 يسمح التمثل الثقافي لؤلفراد االتصاؿ بطريقة فعالة فيما بينهم حوؿ المواضيع الثقافية كاالجتماعيةالمختلفة.
 تساىم التمثبلت الثقافية في تقوية كتدعيم الهوية االجتماعية كتحقيق تماسكها ،كتشكل في ذلك مايسمى بالوحدة االجتماعية.
 تسمح التمثبلت الثقافية بتطوير المعارؼ العامة ك تدعيم تماسك الثقافة كمن ثم ترسيخها لدل األفراد. سير التمثبلت الثقافية بتسيير السلوؾ كالنشاط اإلنساني كتحدد في ذات الوقت نمط تفكير األفراد،كما تسمح بالتنبؤ بو كتفسير حاالتو كمختلف سلوكياتو كىذا انطبلقا من العبلمات الظاىرية التي يمكن
استقراؤىا من اللباس كاألكل كالعمراف...
تتميز التمثبلت الثقافية بالرمزية كالداللة ،3يعني ىذا أنو كعبر كل تمثل ثقافي يعطي الفرد داللة خاصةللموضوع الثقافي كيمنح لو في ذات الوقت تفسيرا خاصا بو ،لهذا السبب يكوف المعنى الممنوح للتمثل
الثقافي صفة مميزة في التمثبلت الثقافية ،حيث أف لكل عنصر من عناصر الثقافة تجسيده الخاص بو

1

op.cit, p 26.
José Horacio ROSALES CUEVA, op. cit, p48.
3
Michel-Louis Roquette et P Raleau :introductio à ’ tu
Grenoble, Paris, 1998, P34.
2
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كالمتوائم كمختلف التفسيرات النفسية كاالجتماعية للجماعة التي تتبنى ىذه الثقافة ،يسمى شكل ىذا
التجسيد رمزا ثقافيا بينما يحدد مضمونو البعد الداللي لهذا الرمز.
تفتح التمثبلت الثقافية مجاؿ كاسعا للتخيل الجماعي ،حيث يسمح عبر مختلف صوره بإعادة تجسيدالواقع بتفاصيل يصنعها إبداع الخياؿ كيفتح المجاؿ للمخياؿ االجتماعي كالفردم بإعادة تفاصيل اإلبداع
الفردم كبناء أسس التخيل المشترؾ ،كمن ثم تصوير صورة اجتماعية خاصة بالتمثبلت الثقافية كفهم
مختلف األبعاد الرمزية للطقوس كاألساطير.
يتميز التمثل الثقافي بكونو تمثيل لموضوع ما ،حيث أنو ال يوجد تمثيل من دكف موضوع لذلك يعرؼموضوع التمثبلت الثقافية بالظاىرة الثقافية كمختلف تفاعبلتها كعناصرىا ،كىذا ما أكدتو الباحثة
""Rezilichعند محاكلتها فهم السلوكيات المتولدة عن التمثبلت االجتماعية كالثقافية ،كتوصلت إلى
عدـ كجود انقطاع بين العالم الخارجي كالعالم الداخلي للفرد كالجماعة.

1

تتميز التمثبلت الثقافية بكونها ذات أصل معرفي تعطي معلومات خاصة بأصل التمثل كسلوؾ الفردالمعني بو لذلك نجدىا انساقا معرفية موجهة للفعل ،كما أنها نمط لتفسير مختلف الوقائع تقع في مفترؽ
من المفاىيم النفسية كاالجتماعية كتستقل ىذه األخيرة عن الفرد على اعتبار أف التمثل الثقافي مرتبط
بالمجتمع كالجماعة االجتماعية كلو طبيعة اعتباطية.
 يعرؼ التمثل الثقافي بكونو إبداع ،فلكل جماعة تمثيلها الخاص بها كلكل فرد إبداعو المميز داخل ىذهالجماعة ما يمكن أف يضفي للثقافة كللصورة الثقافية رموزا كدالالت جديدة.

2

من جهتو يرلMoscoviciأف التمثل االجتماعي بما في ذلك الثقافي يتضمن في طياتو ثبلثة
أبعاد أساسية ىي:

3

االتجاه  :l’attitudeيعطي تموضع الجماعة البشرية كاتجاىها العاـ في مختلف المواضيع كيمكن أفيكوف ىذا التوجو إيجابيا أك سلبيا.
المعلومة:l’informationتعود ىذه المعلومة في جوىرىا إلى مجموع اتحاد المعلومات كالمعارؼالخاصة بموضوع التمثل كتكوف كثيرة كمتنوعة.

1

http://www.representations.fr/définition de Jean Claude Abric:/le 04/04/2015/12:30h.
Michel-Louis Roquette et P Raleau.op.cit.p39.
3
http://www.psychologie sociale. com.-Elisabeth Deswarte-Joomla-Syahzul/ le17/04/202015/12:55h.
2
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مجاؿ التمثل :le champ de la représentationكىو الفضاء الرمزم الذم تكوف فيوالعبلمات المشكلة للصورة األيقونية أك الثقافية ،كىي بذلك نسق من المعلومات المنظمة كالتي لها عبلقة
كطيدة بالموضوع الممثل.
ىذا عن مفهوـ التمثل الثقافي كخصائصو الجوىرية أما فيما ىو متعلق بعبلقتو كأىميتو في تحليل
الثقافة كمقاربتها بمنظور سيميائي ،فيمكن القوؿ أنو عنصر فعاؿ كضركرم في دراسة رمزية كل ثقافة
كاستنطاؽ أبعادىا كيعود ىذا إلى كوف الثقافة فضاء كاسع لممارسة المعاني كبالقدر الذم تتعدد فيو
السلوكيات تتنوع كفقو المعاني ،لهذا فإف دراسة ىذه الممارسات ال ينحصر في تحديد السلوؾ اإلنساني
كميزة دالة ألف الحركات يمكن لها أف تولد أشكاال جديدة من الوحدات الدالة ما من شأنو أف يولد أنساقا
عبلماتية جديدة كمن ثم تحديد معاف ثقافية أخرل.
إنها الخاصية التي جعلت سيمياء الثقافة تبلور منظومة خاصة لدراسة الدكاؿ المختلفة ،كما بلورت
في ذات الوقت ممارسات تحليلية ككحدات سيميائية دالة .ىكذا ظهر مصطلح "الصورة الثقافية "أك
"التمثل الثقافي" كوحدة تحليلية لدراسة الثقافة كاستنطاؽ رمزيتها ،كما أف التمثبلت الثقافية نسق ضمني
داؿ يمكن اعتبارىا المستول العميق الذم يناشده كل بحث سيميائي ،الشيء الذم يجعلنا نقوؿ أف
التمثل الثقافي يسمح بتأكيل الثقافة كفهم معناىا ك االحتكاؾ بمستوياتها الضمنية.

1

يدعم ىذا التصنيف فكرة أف التمثل الثقافي يجسد المعنى الضمني المجازم للسيميولوجيا
métalangageكتتحدد مهمتو في شرح كتأكيل كتفسير الثقافة كمختلف السلوكيات الثقافية ،كىي
كلها أدكات منهجية يعتمد عليها التحليل السيميولوجى في تدعيم أسسو كمبادئو كتقوية نتائجو.
تمثل الصورة الثقافية مرجع خاص باألفكار كالمعارؼ الثقافية التي تجعل منها نظاما رمزيا تتجلى في
أنساقو مختلف الدكاؿ الثقافية ،كتلخص ىذه األخيرة جملة األفكار كاألحكاـ كالمعارؼ كالمعتقدات
الخاصة بالجماعة االجتماعية كالعالم الثقافي الذم يحيط بها،2من ىذا المنطلق نستطيع القوؿ أف أكؿ من
تنبو بأىمية التمثبلت الثقافية كأداة منهجية الستنطاؽ البنية الخفية لؤلنساؽ الثقافية ىو A J
 Greimasك JCourtésحيث يؤكداف بأف التمثبلت الثقافية لغة كاصفة لمواضيع السميولوجيا ،فهي

1

ساؽذٚ ٞسد٠ح،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ .88
2

José Horacio ROSALES CUEVA, op cit ,p 27.
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طريق لبناء المعاني الضمنية التي بواسطتها يمكن الولوج إلى عمق العبلمات كمن ثم فهمها كاستنطاؽ
كحداتها الدالة.

1

تعتبر سي ميولوجيا التمثبلت الثقافية مستول ثاف يهدؼ إليو كل بحث سيميولوجي ك ىي في ذات
الوقت كصف علمي لمختلف الظواىر الثقافية ،ىكذا تكوف التمثبلت الثقافية صور ذىنية ثقافية تترجم
مختلف التضمينات الثقافية المتعلقة بمختلف السلوكيات ك النشاطات ،كما أنها في ذات الوقت بنية
سيميائية دالة تستحضر معانيها من اتحاد العديد من الدكاؿ المشكلة لها ك بالقدر الذم يتوسع فيو البعد
التداكلي للتمثل الثقافي تتنوع كفقو المعاني كاألبعاد الداللية ،ما من شأنو أف يولد مستويات جديدة للتمثل
يمكن تلخيصها في المخطط التالي:

2

نظريات

تعدم التمثل méta représentation

كنماذج

تعدل اللغة  métalangageكاصفة أك نظرية سيميائية

التمثبلت representaions
صور ذىنية كرسوـ لوصف الممارسة السيميائية ك سيميولوجيا األشياء

الحياة اليومية

التمثبلت الثقافية représentations culturelles
تنظيم الحقيقة التي ياتى بها الفاعلوف الثقافيوف في الخطابات المختلفة

المعنى المشترؾ sens commun
مخطط توضيحي لمستويات التمثل في الممارسة السيميائية
Op.cit,p28.
José Horacio ROSALES CUEVA, op cit ,p31.
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لشرح ىذا المخطط كالغوص أكثر في جوىر ىذه العبلقة نستطيع القوؿ أف المعنى المشترؾ أك
الفهم المشترؾ ىو فضاء رمزم يحدده الذكاء المشترؾ بين األفراد ،فيشكلوف نسقا من العبلمات األيقونية
الثقافية التي يتم توارثها من قبل الجماعة االجتماعية يستعاف بهذه العبلمات في إعطاء معنى لمختلف
الممارسات الثقافية ،كما أنها مادة بحث سيميائية يطلق عليها لوتماف":إنتاج نصوص منتظمة للكل
الثقافي" ،أم أنها نسق سيميائي رمزم يتضمن معاني مشتركة من قبل الجماعة االجتماعية أما عنصر "تعدم
التمثل "أك "الببلغة التمثيلية"فهي س يركرة إنتاج المعنى الذم يتضمن في ذات الوقت كصف كشرح لطبيعة
كتطور السيميوز ،كتشكل السيركرة الداللية للعنصر الثقافي التي تعطي لظواىر الثقافة معاف يحددىا البعد
التداكلي كالظركؼ العامة للتداكؿ ما من شأنو أف يسمح بتوليد الدكاؿ كالمعاني التي تثرم كل بحث
سيميائي.
يقصد بالببلغة التمثيلية أرقى درجات التمثل على اعتبارىا افتراضات توضيحية بلورتها النظرية
السيميائية كشكلتها قصد دعم النشاط العاـ لسيمياء الثقافة ،كمن ثم إعطاء تأكيبلت خاصة لها يتطابق
ىذا مع مفهومي" التعيين كالتضمين" الذين أشار إليهما ""Roland Barthes،حيث يمكن اعتبار
المعنى المشترؾ كالتمثل مستول تعييني للثقافة بينما تكوف الببلغة التمثيلية معنى تضميني لها لهذا
نستطيع القوؿ أف التمثل الثقافي أىم طريقة لتحليل الثقافة تحليبل سيميائيا ،ىذا ما أشار إليو "
"Johnsonك" "Gayفي كتابهما  ،" cultural studies" ،حيث ذكرا أف أىم طريقة لمقاربة
رمزية الثقافة أك أم نص ثقافي تتمثل في كضعو داخل سيركرة البناء الثقافي ،كينشأ ىذا األخير عبر خمس
سيركرات أساسية تسمح بفهم تطور أم حدث ثقافي كتتمثل في:

1

 طور اإلنتاج  :la phase de la productionتركز على الطريقة التي يكوف فيها العنصر
الثقافي مشفرا بطريقة تقنية ،كنعني بذلك مختلف مكوناتو المادية.
 طور التمثيل  :la représentationفيو يتم تشكيل المعنى المشترؾ للعناصر الثقافية عبر رموز
كعبلمات كشفرات.
 التعرؼ  :l’identificationمن خبللها يتم التوظيف الشعورم لمختلف األحداث الثقافية كيعطي
نماذج عدة لتوظيف كاستعماؿ العناصر الثقافية كيمكن تعريفها بطور االستهبلؾ.
Véronique Demers, op cit, p09.
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 التعديل  :la régulationكتوضح كيف أنشئت العناصر كالتقنيات الثقافية كطورت أك عدلت.
يعد التمثيل" "représentationأىم مرحلة من ىذه المراحل حيث يوضح ىذا األخير
كيف أف المعنى الملحق باألشياء لو عبلقة كطيدة بالطريقة التي قدـ بها ،كلو في ذات الوقت تأثيره المميز
على الطريقة التي أنتج أك استهلك بها كعدؿ كفقها ،كعبر ىذه السيركرة تنشأ المعاني الثقافية
""significations culturellesالتي تشكل محور اىتماـ سيميولوجيا الثقافة .1يؤكد ىذا حقيقة
كوف" التمثل الثقافي "أك "الصورة الثقافية "عنصرا أساسيا ال يمكن االستغناء عنو في الدراسة السيميائية
للثقافة مهما كانت طبيعة النسق الذم يستهدؼ من خبللو التحليل السيميولوجى ،كيعود ذلك لكونو
الوعاء الحاكم للعبلمات كالرموز التي تشكل سيركرة خاصة بالدكاؿ الثقافية.

 -5المقاربة السيميائية لتمثبلت الثقافة في الفيلم السينمائي
قبل الغوص في تحديد أسس التحليل السيميولوجى لتمثبلت الثقافة في الخطاب السينمائي ال
بد من اإلشارة إلى أف السينما كانت منذ ظهورىا أىم خطاب تناشد عبلماتو الواقع ،كىذا من خبلؿ
محاكلة إنتاجو كفق التمثبلت التي يحتضنها المجتمع كالمساعي التي يراد الوصوؿ إليها ،الشيء الذم
جعل من ىذا الخطاب السينمائي مرآة عاكسة لواقع ممثل نجد فيو العديد من العبلمات األيقونة القريبة
من الفضاء الذم يحتضنها ك يعود السبب في ىذا إلى خصوصية الخطاب السينمائي كبنيتو الجوىرية،
على اعتباره خطابا يجمع بين الصوت كالصورة أك باألخرل بين العبلمات األيقونة كالعبلمات اللفظية ،كما
أنو يتضمن في ذات الوقت العديد من المؤثرات الرمزية التي من شأنها أف تشكل حقلو الداللي.
من ىذا المنطلق نستطيع القوؿ أف المقاربة السيميائية لتمثبلت الثقافة في الخطاب السينمائي
تقتضي منا التركيز على عدة نقاط جوىرية تتعلق بعضها بخصوصية ىذا الخطاب كبنيتو كأسسو الرمزية من
جهة ،كتشمل الثانية خصوصيات التمثبلت الثقافية كعبلقتها بسيمياء الثقافة من جهة أخرل ،حتى نجمع
بين نسقين سيميائيين مهمين ىما الخطاب السينمائي كنسق سمعي بصرم كالخطاب الثقافي كنسق رمزم
أسطورم ،كمن ثم ال بد من الجمع بين أسس تحليل نموذجين من السيميولوجيا يتعلق األكؿ بسيميولوجيا
السينما كأسس تحليل األفبلـ كينحصر الثاني في سيمياء الثقافة كتحليل النصوص الثقافية ،لكن قبل القياـ
1

op.cit.
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الفصل األكؿ :التمثبلت الثقافية.
بهذه العملية التركيبية اإلستنتاجية ال بد من الوقوؼ عند بعض األسس كالخصائص الجوىرية المتعلقة
بالخطاب السينمائي كبنيتو السيميائية ،كأكؿ ما يقاؿ في ىذا الصدد أنو خطاب متعدد الشفرات كمتنوع
الدالالت يرجع السبب في ذلك إلى العناصر المكونة لهذا الخطاب بشكل عاـ كللغة السينمائية على نحو
التحديد ،حيث تتميز ىذه األخيرة بتنوع الرموز المشكلة لها ما يجعل مضامينها كمعانيها عميقة الداللة،
فهي حسب ما أشار إليو  Christian Metzلغة مركبة التنظيم تشكل بوحداتها نظاما داال يتألف من
اقتراف خمسة مواد تعبيرية دالة تتمثل في :شريطي الصورة كالصوت ،كالضجيج ،إضافة إلى الصورة
الفوتوغرافية المتحركة كالبيانات المكتوبة.

1

كلعل أىم ما يميز ىذا النسق البصرم الصورة المتحركة التي تجعل المشاىد يتفاعل مع
األحداث الفلمية بشكل يقترب فيو من الواقع ،كيعود السبب في ذلك إلى كوف الخطاب السينمائي تعبيرا
سمعيا بصريا لو درجة تشابو كبيرة مع الواقع ،ناىيك عن المؤثرات السمعية كالضجيج الذم يؤخذ من
المرجع الممثل ما يؤكد قدرة الخطاب السينمائي على تحقيق درجة كبيرة من االيقونية ،كما تمتاز اللغة
السينمائية بعدد من الخصائص كالتي نجد منها:2
 النسخ الميكانيكي : duplication mécaniqueتنطوم السينما على قدرة فائقة في نسخالواقع كإعادة إنتاجو بطريقة آلية ميكانيكية ،بفضل خصوصيات الصورة المتحركة كحركات الكاميرا.
 التعددية : multiplicitéكمفاد ىذا أف السينما تتألف من عدة صور متحركة كمتآلفة فيما بينهاتشكل ما يسمى شريط الصورة. Photogramme
 الحركية : mobilitéتتمي ز اللغة السينمائية بالحركية كالنشاط الذم تحققو الصور المتحركة ،بفضلحركية الكاميرا ،ما من شأنو أف يقرب المشاىد كاألحداث من الواقع كيحقق التشابو معو كما نجد جملة
من العناصر المكونة للغة السينمائية كالتي تحمل باتحادىا كتناسقها المعاني كالدكاؿ السيميائية ،كمن بين
ىذه العناصر نجد:

 1ظٛسض عادٚي ،انؼُبصش انذانخ نهغخ انغًُٛبئٛخ ،ذشظّح ِ :ؽّٛد إتشالٓ  ،ؼ١ٌٛاخ ظاِؼح اٌعضائش ،ػذد،1997،،10،ؿ.205
Roger Odin:cinéma et production du sens, Armand Colin, Paris, 1990, p 32.
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* شريط الصورة :يكوف على شكل صور متتابعة بشكل حركي تنقل المعاني كتترجم األحداث عبر الصورة
اليفلمية أك اللقطات ،كتعتبر ىذه األخيرة أىم كأصغر كحدة في الفيلم يشكل تناسقها المعاني كالرموز،

1

تتميز أيضا بقربها من الواقع كتشابهها االيقونى كالذم لو عبلقة كطيدة بحركتها كسلمها ،كمن ىنا يمكن لنا
تمييز أنواع عدة من اللقطات كلكل لقطة خصوصيتها كبعدىا الداللي ،كمن بينها نجد:

2

* اللقطة العامة":"Plan généralتتميز بكونها تؤطر الديكور بكامل ىو بجميع أبعاده ،نجد ىذا في
منظر مدينة ما.
*لقطة الجزء الكبير":"plan de grand ensembleتتولى تقديم جزء مهم من الديكور كتسمح
لنا ىذه اللقطة مثبل بمشاىدة منظر كاحد من مناظر المدينة ،يتم توظيف ىاتين اللقطتين لتعميق اإلحساس
بالحزف كالقلق كالوحدة.
* لقطة الجزء الصغير":"plan de petit ensembleال تؤطر ىذه اللقطة إال جزءا من الديكور
كتسمح بإبراز الشخصيات كتمييزىا عن بعضها ،تستعمل في الغالب لتقديم البطل في كسط درامي
كالمشاجرات.
*لقطة متوسطة" :"plan moyenتظهر في ىذه اللقطة شخصية كاملة أك أكثر بكامل طولها داخل
إطار الصورة ،تتمثل األبعاد الداللية لهذه اللقطة في كونها تضع الممثل في عبلقة حميمة مع الجمهور،
كتسمح بإدماج ىذا األخير في جو الفيلم كمن ثم التفاعل مع أحداثو.
* لقطة أمريكية " : "plan Americanتصور ىذه اللقطة الشخصية من الرأس إلى منتصف الفخذين
،ما يسمح بإبراز فعلها كحركتها ،كسميت باللقطة األمريكية ألنها تحيل بداللتها إلى أفبلـ الوسترف ،أين
يمكن مشاىدة المسدس الذم يعلقو رعاة البقر على أحزمتهم.
* لقطة مقربة " : "plan rapprochéتؤطر ىذه اللقطة الجزء األساسي من الشخصية لتجعل بقية
التفاصيل ثانوية ،كتنقسم بدكرىا إلى نوعين:
1

Anne Goliot-Lété, Martine Joly, Francis Vanoy et autres: t
r
’
, deuxième édition, Vuibert,
Paris, 2008, p p280 ,281.
ِ 2ؽّٛد إتشالٓ ،ػاللخ انغًٕٛٛنٕرٛب ثبنظبْشح االتصبنٛخ،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ،ؿ .174،180
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الفصل األكؿ :التمثبلت الثقافية.
 لقطة نصف مقربة " " plan demirapprochéأك لقطة مقربة إلى الخصر " plan"rapproché tailleتؤطر ىذه اللقطة النصف العلوم من جسم اإلنساف من الرأس إلى الحزاـ.
 لقطة مقربة" " plan rapprochéأك لقطة مقربة حتى الصدر. لقطة قريبة:تبيين اللقطة كجو الشخصية بالكامل ،حتى العنق ما يسمح بكشف مبلمح الوجو كتوظفإلحداث عنصر التشويق بإخفاء الحقيقة عن المتفرج ،أك من أجل شرح شيء معين من خبلؿ حل العقدة
الدرامية ،تعتبر في سيميولوجيا السينما مؤشرا تلفت انتباه المتفرج إلى تفاصيل الديكور.
 لقطة قريبة جدا:تصور ىذه اللقطة جزءا معينا من جسم الشخصية مثل الشفاه ،األذف ،العين ،تستعمللخلق نوع من التشويق لدل المشاىد كتستعمل في ذات الوقت في تحديد أىمية األخبار ،نجد ذلك في
تكبير عناكين الجرائد أك تقريب الساعة.
 اللقطة المضافة :إنها تسمية أطلقت في سيميولوجيا السينما على األنواع األربعة التي حددىا كريستيافماتز كما يلي:
 لقطة مضافة غير ركائية "  : "insert nondiégétiqueتستعمل أكثر في السينما الصامتة كتقوـعلى المقارنة بين مشهدين متناقضين.
 لقطة مضافة ركائية في غير موضعها":"insert diégétique déplacéتعرؼ بكونها الصورةالمنتزعة في غير موضعها لتوضع في موضع آخر كتقدـ في الغالب جانبا غريبا كمثيرا من القصة .
 لقطة ذاتية ":" plan subjectiتمثل الصورة التي تبين استرجاع المخرج للذكريات كتذكره لؤلحبلـ. لقطة مضافة توضيحية :"plan explicatif" :تعرؼ بكونها الصورة التي تكبر شيئا معينا لغرضالشرح.

1

لكل لقطة من ىذه اللقطات كضيفتها كمعناىا الداللي في سيميولوجيا السينما ،حيث أف األنواع
الثبلثة األكلى لها كظيفة كصفية ،إذ يستعاف بها لوصف الفعل كالديكور كلبلنتقاؿ بالقصة من العاـ إلى
1

ِؽّٛد إتشالٓ ،ػاللخ انغًٕٛٛنٕرٛب ثبنظبْشح االتصبنٛخ ،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ .181،
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الفصل األكؿ :التمثبلت الثقافية.
الخاص ،بينما يستعاف باللقطات األخرل إلبراز حاؿ الشخصيات كتصنف بدكرىا كفق نوعين أساسيين
ىما" :لقطات حكائية" ك"لقطات كصفية"،تتمثل الحكائية في األمريكية الوصفية كالمقربة ،كيستعاف بها في
تقديم الفعل كالحركة ،في حين تبرز اللقطات الوصفية حاؿ الشخصيات كتفاعبلتها النفسية االجتماعية .ال
تكتمل رمزية اللغة السينمائية بنوعية اللقطات المستعملة بل تتعدل ذلك إلى عناصر أخرل يمكن لها أف
تلعب دكرا دالليا إضافيا ،يتعلق األمر ىنا بزكايا تصوير اللقطات حيث أف لكل زاكية مجالها كحقلها
الداللي ،كيتحدد ذلك كفق ما يلي:
 الزاكية العادية" :"plan normalتوضع فيها الكاميرا أماـ الديكور الذم يراد تصويره ،تتميز الصورةالملتقطة في ىذه الحالة بالموضوعية كالصدؽ كالواقعية ،تستعمل أكثر في األفبلـ الوثائقية لكونها تحمل
في فحواىا معاف داللية خاصة تحددىا سيميولوجيا السينما في التعبير الصريح كالكشف المفاجئ لؤلشياء.
 الزاكية الغطسية" :"plan plangéكىي الزاكية التي تعلو فيها الكاميرا على الديكور المراد تصويرهاألمر الذم يؤدم إلى تقلص أبعاده كشخصياتو كحصر الحركة فيو كمن دالالت ىذه الزاكية نذكر:
اإليحاء بفكرة التبعية كخضوع الشخصية لموقف درامي معين.خلق اإلحساس بالهيمنة ،االحتقار ،السحق.قيمة استكشافية تتعلق بإبراز عناصر جديدة على مستول الديكور.الزاكية التصاعدية " :"plan axcentionelكىي الزاكية التي يعلو فيها الديكور على الكاميرا ممايوسع من أفقها المقلص كيثرم من داللتها السينمائية مثل االرتباط بفكرة التعظيم كالهبة كالمكانة المعتبرة.
زاكية المجاؿ كالمجاؿ المقابل :تناسب ىذه الزاكية تصوير محادثة لحوار بين شخصين متقابلين يفصلبينهما خط كىمي ،كىو نفس الخط الذم يسمح بالتقاط صور انطبلقا من ثبلث كضعيات قصول دكف
تعدم الجانب اآلخر للخط.

1

1

ِؽّٛد إتشالٓ ،ػاللخ انغًٕٛٛنٕرٛب ثبنظبْشح االتصبنٛخ ،اٌّشظغ اٌغاتك  .185،

66

الفصل األكؿ :التمثبلت الثقافية.
عمق المجاؿ :كىو إجراء يسمح للمصور بالحصوؿ على صور كاضحة تماما في الواجهة كأقل كضوحافي الواجهة الخلفي.
نجد في ذات السياؽ عناصر تعبيرية أخرل من شأنها أف تؤثر على داللة اللقطة من بينها:
حركات الكاميرا :تلعب حركات الكاميرا دكرا ىاما في إثراء البعد الداللي للقطة ،حيث تتنوع معانيها
بالقدر الذم تتنوع فيو ىذه الحركات كتتعدد ،فيمكن أف تكوف الكاميرا ثابتة لتصف بذلك األماكن
كالمناظر كتؤطر األكجو بإيماءاتها ،كما تلعب الكاميرا المتحركة دكرا ىاما في إبراز استمرارية الزمن
كتعاقب األحداث كتعدد األدكار كالشخصيات كالحركات.1
أ-البانورما :كىي حركة دائرية من الكاميرا حوؿ محورىا العمودم أك األفقي دكف تنقل اآللة من مكانها
كىناؾ نوعين من البانورما ىما:

2

 بانو راما أفقية :تثبت الكاميرا كفق ىذه التقنية فوؽ الحامل لتدكر حوؿ محورىا أفقيا من اليمين إلىاليسار أك العكس بنسبة  180درجة أك بطريقة دائرية تعادؿ نسبة  360درجة ك بصفة عامة تستخدـ
البانورما األفقية على خط درجة  180درجة من اليمين إلى اليسار أك العكس ما يسمح بتتبع الشخصيات
كالحركات كمن ثم تأطير اللقطة ،كتحقق بذلك األغراض التالية:3
 االكتشاؼ أك الوصف التدريجي للفضاء العلمي. تقوية القلق ألف الكاميرا قبل أف تبين التفصيلي خلق المخرج نوعا من التشويق عن طريق الوصفالتدريجي لعدة شخصيات أك أشياء أخرل.
 -التركيز على صمت أك فراغ تراجيدم من خبلؿ الوصف التدريجي مثل كصف جدراف غرفة ما.

1

Alain Montan don : signe /texte /image, Césura Lyon Edition, France,1990,P45.
 2ػٍِٙ ً١ذٛ٠ ٞعف ،ربرثٛخ انصٕسح انغًُٛبئٛخ ،دساعح ف ٟظّاٌ١اخ اٌغّٕ١ا ،داس اٌىراب اٌعذ٠ذج اٌّرؽذج ،د ْٚتٍذ2001،ــ.145
3
Jeremy Vineyard : les plans au cinéma ,les grands effets de cinéma que tout réalisateurdoit connaitre, traduit
par Françoise Théry ,le Nouvel Groupe Eyrolles,sans pays,2004,p03
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الفصل األكؿ :التمثبلت الثقافية.
بانوراما عمودية :كتقوـ فيها الكاميرا بالدكراف عموديا من األعلى إلى األسفل أك من األسفل إلى األعلىما يسمح بتصوير الجهة الفوقية كالتحتية ،تستعمل بذلك لتصوير المباني المرتفعة كالجباؿ ما يساعد على
إحداث نوع من التشويق 1،تعمل في ذات الوقت على إبراز صفات القلق كالشك.
حيث أف الكاميرا قبل أف تكشف مرة كاحدة جسد الممثل بكل قامتو تبدأ بإبراز األحذية فاألرجل فالصدر
حتى تنتهي بالوجو ،كىو التدرج الذم يحدث عنو اإلحساس بالقلق.

2

ب-التنقل :تسمح حركات الكاميرا بتصوير اللقطات الخاصة كالمهمة كالمشاىد التي تحمل صورىا مغزل
ىاما في الفيلم ،في ىذا الصدد نستطيع القوؿ أف الكاميرا تتنقل كتتحرؾ في مسار معين كيمكن أف تكوف
محمولة على الكتف أك موضوعة على عربة كالتنقل يكوف أماميا ليراد بو تقريب الديكور ،أك خلفيا إلبعاد
الديكور أك جانبيا أك مصاحبا أك دائريا أك بصريا ،كيمكن تحديد أنواع التنقل فيما يلي:3
 التنقل الخلفي :تتغير زاكية التصوير في ىذا التنقل بحيث تندرج من لقطة عامة إلى قريبة إلى عامة كىذايعني أف الكاميرا في ىذه الحالة تتنقل تدريجيا إلى الخلف تاركة الفضاء لتبياف كل ما يمكن أف يرتبط
بفكرة االبتعاد عن المكاف كاإلحساس بالعزلة ،العجز  ،اليأس  ،االنفصاؿ المعنوم.
التنقل األمامي :يحدث ىذا النوع من التنقل عندما تقترب الكاميرا شيئا فشيئا من الديكور بهدؼ إبرازعنصر أك تفصيل محدد من ذلك الديكور.
التنقل الجانبي :يعرؼ أيضا بالتنقل المصاحب كيبلزـ الشخصية في كل تحركاتها كىو حركة مرافقةتنطوم على دكر كصفى يسمح للمتفرج بمتابعة الشخصيات أك أشياء متنقلة خبلؿ مدة معينة من التصوير.
التنقل العمودم :كىي حركة تحدث عندما تكوف الكاميرا محمولة على رافعة ،كتنقل بشكل يعطيللمصور إمكانية تتبع حركة الممثل كىو يسرع في صعود أك نزكؿ األدراج.

1

Alain Montandon,op.cit.p46.
Marc Ferro : Analyse de film, analyse de société , 6eme édition , Classique HachetteParis , 1979 , p 122.
3
Jeremy Vineyard,op cit, p06
2
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التنقل البصرم :كىو عدسة خاصة ذات بؤر متغيرة تسمح بتغيير اإلطار الفيلمي دكف تحريك الكاميراىذا النوع من التنقل ىو مجرد بانوراما ألف الكاميرا تبقى بمقتضاه ثابتة كقد صنف ضمن التنقل التقليدم
لعدة اعتبارات نذكر منها:
األثر الحسي الذم يتركو لدل المتفرج.االرتباط بحركتين أحدىما أمامية كاألخرل خلفية كىما حركتاف تعادالف التنقل األمامي كالخلفي.اعتماد الزكـ كخدمة سينمائية ،يراد بها التعجيل أك التأخير من حركة الشخصية أك الشيء الذم يقتربمن الكاميرا أك يبتعد عنها.
األكضاع الغير خاصة1:كىي عناصر دالة يشترؾ فيها الفيلم مع عناصر أخرل كلها دكرىا الهاـ فياستكماؿ الداللة الفيلمية ،كمن بين ىذه العناصر نجد:
الشخصيات :تعمل الشخصيات على إنتاج الصراع الذم ينمي العمل كيزيد من حركاتو كتفاعلو ليخلقبذلك التشويق ،من ىذا المنطلق يمكن اعتبارىا العمود األساسي الذم يحرؾ العمل الفيلمي إذ تلعب دكرا
ىاما في توصيل المعلومات إلى المشاىد من خبلؿ ما تطلقو من حوار كما تتبناه من أفكار كتقوـ بو من
حركات ،تنقسم الشخصيات إلى نوعين أساسيين ،فنجد منها الشخصيات الرئيسية كالشخصيات الثانوية،
حيث يمكن تحديد الشخصية الرئيسية بعدد اللقطات التي تظهر فيها كحصة الحوار الذم أسند لهذه
الشخصية كىي بذلك محور كل فيلم .
الديكور :يعد الديكور عنصرا ىاما في عملية اإلبداع السينمائي ،إذ يساعد في استحداث البعد الدراميالمناسب كىو ما يطلق عليو مجازا ب"الشخصية المتخفية الدائمة الحضور" ،يتحدد ىدفو في البحث عن
البعد الدرامي األفضل من أجل كضع المشاىد في إطاره الجغرافي االجتماعي المناسب ،بناء على ذلك
تختلف الديكورات في جوىرىا ،إذ قد تكوف مفرحة أك حزينة أك مخيفة كىي مسألة إبداعية تتعلق
بإحساس مصمم الديكور كمواىبو الشخصية التي تسمح بتكيف أسلوبو مع كجهة نظر مخرج الفيلم.

1

فاٌزةٌخلف ،،خصٕصٛخ اإلشٓبس انتهفض َٕٙٚانزضائش٘ ف ٙظم االَفتبس االلتصبدِ٘ ،شظغ عاتك،ص= .56
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اإلضاءة :تمثل اإلضاءة عنصرا فنيا كدراميا يقدـ موضوعا أك شخصية من خبلؿ حصرىا كعزلها عندائرة الضوء ،فاألجساـ الصغيرة مثبل يمكن لها أف تجذب االنتباه إذا توفرت لها إضاءة أعلى كألواف أنصع
من ألواف األجساـ األخرل ،كذلك يمكن لؤلجساـ أف تبرز شخصية أك موضوعا معينا من خبلؿ تحريك
الموضوع من المناطق المظلمة إلى المناطق المضيئة ،كتفيد اإلضاءة في تحديد كسبك انحناءات
كاستعارات األشياء كفي خلق اإلحساس بالعمق المكاني كمن ثم خلق جو انفعالي ،كما يساىم ىذا
العنصر في استكماؿ الحالة المزاجية أك التأثير النفسي الذم يمكن أف تخلقو الصورة عند المشاىد بما
يتناسب مع سير األحداث كطبيعة المكاف1.كىي بذلك عامل مهم في التأثير السيكولوجي لؤلفراد
المتفرجين ،ال يقتصر دكرىا على توفير الجو المناسب اللتقاط الصورة بل من كظائفها أيضا تحديد الزمن
المبلئم الذم تجرل فيو األحداث.
الموسيقى :تعرؼ الموسيقى سيميولوجيا بأنها ذلك النسيج الصوتي الذم تنتظم كحداتو على محور زمنيكتستقي داللتها من تناغم إيقاعاتها ،كتستخدـ الموسيقى في األفبلـ لملء فترات الصمت المصاحبة
للصورة أك التعبير عن حالة نفسية أك تأزـ في الموقف الدرامي ،كما تستخدـ كقيمة إيقاعية أك ألغراض
حسية .كتساعد الصورة في تعميق اإلحساس البصرم لها ،كمن ثم تجميل الحكاية كجعلها كاضحة منطقية
كشاعرية فهي بذلك عنصر مصاحب للصورة تساىم في زخرفتها بإحداث توازف حسي للمتفرج كلها دكر
تأثيرم سيكولوجي.

2

الصوت :يملك الصوت قدرات كبيرة في التعبير عن الجو العاـ للفيلم ،من خبلؿ مختلف المؤثراتالصوتية حيث أف كضع مؤثر صوتي في مشهد يخلق جوا عاما ،أما األصوات ذات الذبذبة الواطئة فتكوف
لتجسيد معنى المشهد كتوحي بالقلق كالغموض ،كما أف لئليقاع تأثيره الخاص في ازدياد التوتر إذ يؤدم
دكرا في تدعيم اإلحساس العاطفي ،كما ينطوم المؤثر الصوتي على كظيفة تصويرية في تصوير المكاف ما
يجعل منو رمزا يستخدمو المخرج في العمل الدرامي3.يساىم الصوت كالضجيج في الرفع من مصداقية

 1فا٠ضج ٠خٍف ،خصٕصٛخ اإلشٓبس انتهفض َٕٙٚانزضائش٘ ف ٙظم االَفتبس االلتصبدِ٘ ،شظغ عاتك،ؿ.41
 2دٌٍ١ح ِشعٍ، ٟفشأغٛا ؽٛفاٌذ ٛٔٚآخش ،ْٚيذخم إنٗ انغًٕٛٛنٕرٛبَ ،ص ٔصٕسح ،ذشظّح :ػثذ اٌؽّ١ذ تٛسا ، ٛ٠دٛ٠اْ اٌّطثٛػاخ اٌعاِؼ١ح،
ظاِؼح اٌعضائش2005،ؿ.83،
 3اٌّشظغ ٔفغٗ،ؿ87

70
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الحدث المصور كيضفي عليو أبعادا درامية ىامة ،كبالتالي فإف األصوات السينمائية ليست مجرد أصوات
عادية بل تعتبر دالئل خاصة في الخياؿ الفيلمي.
تؤكد ىذه العناصر خاصية من خصوصيات سيميولوجيا السينما كالمتمثلة في كونها شبيهة في
جوىرىا بسيميولوجيا األحبلـ فتحليلهما ال يعرؼ الحدكد ،كالسبب في ذلك يعود إلى خصوصية الدكاؿ
الفيلمية إذ تمتزج في تشكيلها كنسج داللتها العديد من العناصر ،كلكل عنصر حقلو الداللي الخاص بو
كالذم يساىم بدكره في تحديد المعنى العاـ للفيلم .1
تؤكد ىذه الفكرة في نفس الوقت حقيقة مرتبطة بسيميولوجيا السينما ،حيث تعنى ىذه األخيرة
بتفكيك الشفرات المكونة للغة السينمائية ،كمن ثم إقامة العبلقة بين مختلف العناصر المشكلة لهذه
اللغة ،يسمح ىذا بتفكيك كإعادة بناء المعنى كفق ما تبنيو حقيقة التمثبلت الثقافية ،كىنا يمكن تحديد
أىمية ىذه األخيرة في سيميولوجيا السينما حيث أنو ال بد من معرفة السياؽ كاالطبلع على العناصر
المشكلة لهذا السياؽ ،كمن ثم إقامة العبلقة بين معطياتو العامة كمختلف التمثبلت المشكلة قصد فهم
كتأكيل الصورة السينمائية.
فالتحليل السيميولوجى ألم نسق فيلمي يقتضي دراسة معمقة لمختلف الجوانب المشكلة
للتمثبلت التي تحتضنو كتؤطر داللتو كداللة العبلمات االيقونية كالصوتية المحددة للغتو ،لكن الستكماؿ
األبعاد الدكالية كالرمزية لهذا التحليل ،ال بد أف نأخذ بعين االعتبار خصوصية الفيلم السينمائي الذم
يتكوف من العبلمات كالصور الدالة تنطوم بدكرىا على قدرة ىامة على التمفصل كإنتاج دكاؿ أخرل ،كما
نأخذ بعين االعتبار خصوصية البنية الفيلمية حيث تكتمل بعدد معتبر من األنساؽ العبلماتية ،منها ما ىو
خاص كمنها ما تتشارؾ فيو مع أنساؽ أخرل ،كللصورة الفيلمية أىميتها الخاصة في ىذا النسق كالتي تعود
إلى قدرتها على إعطاء طابع جمالي حكائي كقدرتها في ذات الوقت على إحياء التمثل الثقافي كمن ثم
إعطائو صورة جديدة كعبلمات خاصة من شأنها أف تدعم بعده كثراءه الداللي .2
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sociocritiques,n°02,éd Imprévue, Paris ,1982,p07.
2
Louis Marin, op,cit, p09.
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ىنا ال بد من أف نأخذ بعين االعتبار خصوصية سيميولوجيا السينما ،حيث تعتبر الصورة كلمة لها
عبلقة بظاىرة ما تسمح بتحقيق االتصاؿ كتترجم بفعل ىذه العملية-االتصاؿ،-لكن تحليل ىذه الصورة ال
يعني ربطها بما سبقها كما يليها فحسب ،بل يعني في ذات الوقت ربطها ببعدم الزماف كالمكاف كبالفضاء
الثقافي الذم يحتضنها.1
تتضح ىنا أىمية التمثبلت الثقافية كعبلقتها بسيميولوجيا السينما ،حيث يرل

"

"Éco

Umbertoبأف ىذه السيميولوجيا تجمع بين اللسانيات كالبصريات ،كألف العبلمة االيقونية تمتلك
مستول معينا من الرمزية كذات طبيعة اتفاقية تسمح التمثبلت الثقافية بإعطاء معنى خاصا للغة السينمائية

2

كمن جهتو يؤكد "كريستياف ماتز" حقيقة كوف الفيلم ظاىرة سوسيو ثقافية كاسعة كمعقدة كىو
نموذج من نماذج األفعاؿ الثقافية ذات األبعاد المتنوعة ،كألنو نموذج من نماذج الخطابات السيميولوجية
فإنو يركز في بنيتو الداللية على ظواىر نفسية كتحليلية ،اجتماعية كثقافية كإيديولوجية.

3

من ىذا المنطلق يمكن اعتبار سيميولوجيا السينما دراسة معمقة للتمثبلت الثقافية التي تتمظهر
في النسق السمعي البصرم ،كعلى إثر ىذه العملية تعتبر سيميولوجيا السينما الفيلم خطابا داال في ظل
التمثل الثقافي الذم يعطيو معناه ك رمزيتو الخاصة بو ،لكن كالستقراء التمثل الثقافي في الخطاب
السينمائي ال بد من األخذ بعين االعتبار حقيقة كوف الفيلم بصفة خاصة كاللغة السينمائية بصفة عامة كجها
من أكجو الخطابات الثقافية ،حيث تتميز الثقافة البشرية بكونها تخاطب األفراد كتنقل معلومات بلغات
مختلفة ،بعضها يتجلى فيما ىو صوتي كبعضها يتمظهر فيما ىو بصرم كبعضها ينقل عبر اللغة الطبيعية
كبعضها تكتمل داللتو في أكثر من لغة تعرؼ باللغة السينمائية ،4كال يمكن أف تنقل ىذه األخيرة إال ما
يرتكز في فحواه على "التمثل الثقافي "لذلك ال بد من انتهاج الخطوات التالية في استقراء أبعاد ىذا
التمثل:

1

Marie Claude vettraino-Soulard,lire une image ,analyse de contenu iconique, éd ArmandColin
,Paris,1993,p128.
2
Op.cit, p130.
3
Christian Metz :langage et cinema,langue et langage, Larousse, Paris,1971,p 05
ٛ٠ 4سٌٛ ٞذّاْ ،ذشظّح ٔقش أت ٛص٠ذ ،عًٕٛٛطٛمب انغًُٛب ِ،شظغ عثك روشٖ ،ؿ 11
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أ -قبل الغوص في االستقراء ،اإلستنطاؽ كالتحليل ال بد أف نأخذ بعين االعتبار حقيقة كوف السينما قادرة
منذ أمد بعيد على التحاكر مع زمانها ،ىذا يمنح لها القدرة على تزكيدنا بمعلومات ال يمكن ألم فن
آخر أف يمنحها أك يشكلها ،حيث أف السينما ما ىي إال أداة للتحكم في الواقع سبلحها الصوت
كالصورة.

1

ب-تحليل التمثل الثقافي في السينما يقتضي تداخل العلوـ ،كمن ثم تشكيل مقاربة موسوعية نجدفيها
علم االجتماع ،علم النفس ،األدب المقارف ،السميولوجيا ،اللسانيات ،االنتركبولوجيا ،االثنولوجيا،...
كىو مجاؿ مهم أثرل الدراسات الثقافية في الثمانينيات ،كالستكماؿ أبعاد ىذا التحليل ال بد من
االستناد على سلسلة من الوسائل كاألدكات حددىا"  "Thomas M Carrفيما يلى:
المستول األكؿ  :يمكن أف نميز في ىذا المستول كل ما ىو متعلق بالعادات اليومية كجمل العناصر
الخلفية الرمزية كالمباشرة المشكلة لئلطار العاـ لهذه العادات ،يقتضي ىذا المستول طرح التساؤالت
التالية:
ما ىي العناصر المبلبسية الطاغية في النسق الفيلمي؟ ،كما ىي العناصر اللباسية االستثنائية؟ كفيما تكمندكالها الثقافية كالرمزية؟
ما ىو نوع النسق المعمارم الذم يسكنوف فيو؟ما ىي أنماط التحية كالسبلـ المتبادلة ما بين األفراد؟.المستول الثاني :يتضمن ىذا المستول جميع المعلومات المتعلقة بنمط التنظيم االجتماعي كمختلف
المؤسسات االجتماعية ،كما نتساءؿ في ىذا المستول عن سيركرة األسرة ككظائفها ،ككظائف المدرسة
كأسسها كمختلف العبلمات المميزة لها ،كمختلف األدكار االجتماعية المرفقة باألفراد كالجماعات.
المستول الثالث :ينطوم ىذا المستول على كل ما ىو متعلق بمنظومة القيم الثقافية كسلوكيات األفراد في
ظل ىذه المنظومة ،نستقرئ ىذا من خبلؿ تحليل سلوكياتهم كمواقفهم في مختلف المناسبات كأحكامهم

1

Alain Resnais :Représentations culturelles et stéréotypes au cinéma, Séminaire I, université de HONG
KONG, sans date.
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الصادرة في المواقف العادية كالصعبة ،كال يمكن استقراء ىذه المستويات إال بعد التقطيع التقني للنسق
الفيلمي كالوقوؼ عند الدكاؿ المعنوية كالرمزية لكل جزء من أجزاء ىذا النسق.
من جهتو يقترح " " Gillian Roseنموذجا من نماذج التأكيل النقدم للصور المؤطرة
للقطات النسق الفيلمي ،يرتكز ىذا النموذج على ما يلي:

1

مجاؿ اإلنتاج":" le site de productionنتساءؿ في ىذا المجاؿ عن الطريقة التي أنتجت بهاالصور ،نوع الصور ،ىدؼ المخرج من توظيفها الداللي.
مجاؿ الصورة": " le site de l’imageنركز في ىذا المجاؿ على الدكاؿ االيقونية كالرمزيةكمختلف المعاني التي تتضمنها الصورة كالعبلقة بين ىذه الدكاؿ كالتأكيبلت التي تؤطرىا ،كىنا نجد
عنصرين "التعيين كالتضمين" اللذين يسائلهما كل بحث سيميولوجي.
مجاؿ التلقي": "le cite de perceptionكىنا نتساءؿ عن المعاني الضمنية للعناصر الفيلميةكأبعادىا الثقافية التي تؤطرىا ،كالستكماؿ ىذا النوع من التحليل ال بد من مراعاة العناصر التالية:
ال يمكن بأم حاؿ من األحواؿ القوؿ بأف الصور موضوعية ،كما ال يمكن اعتبارىا مرآة عاكسة للواقعبجميع أبعاده ،كال يمكن لها أف تكوف الواقع في حد ذاتو.
تأكيل الصور كالعبلمات السيميائية يكوف في إطار الثقافة كالتمثل الثقافي الذم تحتضنو الجماعةاالجتماعية أك تتحدث عنها الفكرة الفيلمية.
 دراسة العبلقة بين الدكاؿ كالعبلمات تسمح بتأكيل الصور كمنحها معاف خاصة بها في إطار التمثلالثقافي.
ال بد من ربط التأكيل الممنوح للتمثل الثقافي في النسق الفيلمي بالتمثل الثقافي الذم تحتضنو الجماعةاالجتماعية ،كمن ثم الخركج بعبلمات كأبعاد جديدة.

1

Alain Resnais, op.cit.p42.
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ىكذا يمكن القوؿ أف اإلنتاج السينمائي أىم مجاؿ تتجسد فيو التمثبلت الثقافية ،العتباره
ينطوم على لغة متكاملة األبعاد تجمع بين ما ىو سمعي كما ىو بصرم ،من شأف ىذا أف يساىم في خلق
جو داللي تنقل على إثره المعاني المقصودة بببلغة خاصة ،لكن الستنطاؽ األبعاد المختلفة لدكاؿ ىذه
التمثبلت الثقافية ال بد من العودة إلى خصوصية الصورة الثقافية كسيميائها من جهة كاللغة السينمائية
كتحليل األفبلـ من جهة أخرل ،كىنا قصد تحقيق مقاربة شاملة في تحليل رمزية الثقافة كتمثبلتها في ىذا
النسق المتعدد اللغات كالشفرات باعتبار اإلشهار فيلم قصير.
يمكن القوؿ أف الثقافة ال تنحصر في ذلك اإلنتاج اإلنساني الرامي في جوىره إلى إشباع حاجاتو
المختلفة فحسب ،بل ىي أكال كقبل كل شيء نسق رمزم اتصالي تؤكد الميزة التي تبنتها سيميولوجيا
الثقافة ،كالمتمثلة في أف اإلنساف حيواف رامز ،أكثر من ذلك يمكن اعتبارىا نصا منفردا بمفرداتو كتعدد
اللغات التي تنطوم عليها ىذه المفردات ،كوف أف الثقافة ثرية من حيث تركيبتها كمتعددة العناصر
كالوحدات ،كما أف لها سلسلة من الخصائص التي تنفرد بها كتجعل منها نسقا رمزيا خاصا.
كل ىذه الخصائص كالمميزات جعلت الثقافة محورا جوىريا من محاكر السميولوجيا كارتقت بها
لتجعل لها اتجاىا خاصا قضى على الخبلؼ بين ما ىو اتصالي داللي ،ليدخل بعدا شموليا يجمع بين كل
ما ىو رمزم تشترؾ فيو الجماعة كتدكنو الذاكرة الجماعية كتتداكلو بمعانيو كأبعاده ،كل ىذا كجو المهتمين
بهذا الحقل الداللي إلى اعتبار الثقافة نصا داال متنوع الرموز كالمفردات مما يقتضي البحث عن أسس
كمحاكر خاصة بها ،لعل أىمها "الفضاء السيميائي" الذم تتحد في تشكيلة العديد من األبعاد لتكوف معاف
خاصة بدكاؿ نصوص الثقافة كعناصرىا.
لكن للتعمق في ىذه األبعاد ،ال بد من العودة إلى التمثل الثقافي على اعتباره الصورة الذىنية
الجماعية التي يكونها المخياؿ االجتماعي عن الثقافة كيتم توارثها على شكل عبلمات كرموز كشفرات
ثقافية ،كما تمثل في الوقت ذاتو المرجع الذم بواسطتو يتم تمثيل الثقافة في مختلف األنساؽ ال سيما
السينمائية االشهارية منها ك يستعاف بها في االستنطاؽ الداللي لها كتأكيل شفراتها.

1

ساؽذٚ ٞسد٠ح ،اٌّشظغ اٌغاتك (،104،ترقشف) .
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انفصم انخبَ :ٙعًٛٛبئٛخ انخمبفخ

.1بداية السيميائية ك أفكار سوسير.
.2الداؿ كالمدلوؿ كطبيعة اإلشارات.
.3ركالف بارث ك سيميائية

الثقافة.

.4البعد الرمزم في الثقافة.
.5األصوؿ الثقافية للمجتمع الجزائرم.

الفصل الثاني :سيميائيػة الثقافػة
تمهيد:
تعد المقاربة السيميائية من أىم المقاربات في دراسة الثقافة داخل حدكد علم االجتماع كخارجو
نظرا إلى أف األفكار السيميائية ظهرت كسلسلة متكاملة من أساليب التحليل الثقافي ،كيعد فكر ما بعد
الحداثة إلى حد بعيد تطورا ناتجا من األفكار السيميائية .كما أف سوسيولوجيا الثقافة التي تبناىا بيار بورديو
مدينة في كثير من جوانبها ألفكار مستمدة من السيميائية ،كسنحاكؿ في ىذا الفصل أف نقف على ماىية
السيميائية ،كالطريقة التي طبقت من خبللها دراسة الثقافة باعتبارىا منهجا قائم بذاتو مميزا في التحليل.
يمتاز المنهج السيميائى للثقافة بتركيزه على مجموعات إشارية أك أنظمة إشارية لدراسة عبلقتها
ببعضها البعض ،كمن ىذا المنطلق تتكوف الثقافة من أنماط (أنظمة) من اإلشارات كىي ما يجعل الثقافة
نابضة بالمعنى .كتعد الظواىر الثقافية أشكاال دالة ،كما تعد الطرؽ التي تنتج كتفسر بها ىذه الظواىر
ممارسات دالة .كلذلك تهتم السيميائية بالثقافة كبشكل خاص في ما يتعلق بفهم عملية إنتاج المعاني
كطريقة داللة بعض األشكاؿ كتجسيدىا في ىذه المعاني ،لكن تعد الطرؽ الدقيقة آللية عمل السيميائية
قضية جدلية كسنوضح في ىذا الفصل مناىج التحليل السيميائي التي طورىا السيميائيوف ،كسنحلل في
البداية أفكار اللغوم السويسرم "فردينا رد

سوسير"Ferdinand Saussure

الذم تعد أفكاره حوؿ دراسة

اإلشارات األشد تأثيرا في الدراسات السيميائية البلحقة للثقافة في فرنسا كفي العالم أجمع .كمن ثم
سنتطرؽ إلى طريقة تمثل العلماء الفرنسيين البلحقين اثر سوسير ،كنخص بالذكر المفكر األدبي "ركالف
بارث" . Roland Barthes
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 -1بداية السيميائية كأفكار سوسير
تعد السيميائية جزءا من حركة فكرية كبرل تسمى البنيوية ،كانت مسيطرة بشكل خاص في
فرنسا خبلؿ منتصف القرف العشرين ،كيحاكؿ ىذا المنهج أك ىذا االتجاه أف يحدد الجوانب البنيوية
للحياة االجتماعية كالثقافية كيعد "دكر كايم" من أبرز مؤسسي ىذه الحركة كقد ركز في كتاباتو،1على اعتبار
األشكاؿ الثقافية ك خاصة األدياف بأنها تتضمن بعض الخصائص البنيوية .كتتسم النظرة الدينية كاألخبلقية
لمجتمع ما بثنائية تجمع بين المقدس كالمدنس في الوقت نفسو ،كال تعدك األدياف كونها بني ثقافية تساعد
أبناء مجتمع ما في إدراؾ العالم من حولهم بتصنيفهم لجودتو بطرؽ مختلفة ،فمن خبلؿ إدراؾ بعض
األمور على أنها "مقدسة" أك "جيدة" كبعضها اآلخر على أنها "مدنسة" أك" سيئة" يعمل الدين بوصفو آلية
للتحليل الثقافي تسمح لؤلفراد داخل المجتمع بالشعور بذكاتهم كبأدكارىم داخل المجتمع كبفهم العالم
من حولهم .كل ىذه األفكار لها ارتباطات كثيقة مع مؤسس آخر للمدرسة البنيوية العامة كىو "فردنا رد
سوسير" ،كبينما كاف "دركركايم" بنيويا اجتماعيا ،كاف "سوسير" متخصصا بالبنيوية اللغوية التي أصبح
تأثيرىا الحقا مساكيا للبنيوية االجتماعية ،كتعد أبرز مساىمات "سوسير" في دراسة الثقافة ادعاؤه أنها
بنيوية تماما مثل اللغة ،كفضبل عن ذلك يقوؿ "سوسير" أف اللغة ذاتها بنيوية بطرؽ معينة ك لهذا قدـ
نموذجا خاصا باللغة كاقترح أف يكوف لؤلشكاؿ الثقافية نموذج مثلو .كقد جمعت أفكار "سوسير" حوؿ

ىذه القضايا في كتابو "مساؽ في علم اللغة العاـ" . course in géniral linguistics
للساف -كفقا لسوسير -ميزات بنيوية محددة ،ك لوصف فكرة اللساف باعتباره نظاما بنيويا
يستخدـ سوسير الكلمة الفرنسية( )langueكتعنى "اللساف" ،كيجزـ-كما فعل دكر كايم -بأف ىناؾ
"حقائق اجتماعية" محددة كىي كيانات تتجاكز مجموع أجزائها كاللساف ىو أبرز ىذه الكيانات ،فأم
لساف يتفوؽ على مجموع القدرات اللسانية للناطقين بو .فاللساف فوؽ كل الناطقين بو ككذلك ىو بينهم،
كىو كياف بنيوم قائم بذاتو ،كىذا الجانب من اللساف ىو ما يسميو سوسير "اللساف" كىو الجانب
االجتماعي للكبلـ،2كىو مجموعة بنيوية من الكلمات كالقواعد توضع معا بطرؽ ذات معنى .كعلى من
يرغب من المتكلمين في جعل عباراتو ذات معنى لدل اآلخرين في المجتمع اللساني أف يتقيد بتلك
1

Emile Durkheim: the elementary forms of the religious life,oxford;oxford university press,1912,P123.
Ferdinand de Saussure:cours de linguistique générale, édPayot ,coll. payothique,1947,p11.
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القواعد في نشاطاتو الشفهية ،كيشير سوسير إلى أفعاؿ األفراد الكبلمية بمصطلح( )paroleكيعنى "الكبلـ"
أم العبارات المحددة التي تصدر عن األفراد .كيضع سوسير فرضيات بنيوية محددة حوؿ العبلقة بين
ىذين الوجهين للساف كيؤكد-كما فعل دكر كايم-أف النظاـ االجتماعي برمتو أىم من الدالئل الفردية نظرا
إلى أف األشكاؿ الفردية للكبلـ خاضعة مسبقا لقواعد اللساف كمقيدة بو ،كما الحاالت الفردية للكبلـ إال
تطبيق للساف لذا يعد أىم اجتماعيا من الكبلـ ،كيجب أف نتجنب التركيز على حاالت معينة للكبلـ إذا
أردنا أف نفهم بحق عمل اللساف .كلكن إذا كاف التركيز منصبا على ىذه الحاالت الفردية فإف الخصائص
المنهجية للساف ستظل خفية ،كتماما مثلما يصر "دكر كايم" على التخلي عن دراسة األفراد كخصوصياتهم
من أجل تحليل الخصائص البنيوية للمجتمع كالثقافة ،كيدعو سوسير إلى التركيز على الشكل الشامل
لبنيويات لساف ما في مجتمع معين بدال من التركيز على االستخدامات المحددة التي يتعاطى األفراد
اللساف من خبللها.

1

ينتج من الفرضية السابقة منطقيا فرضية أخرل يقدمها سوسير كىي أنو إذا كاف يجب أف يكوف
االىتماـ منصبا على بنى اللساف ،فعلى التحليل أف يدرس اللساف بوصفو نظاما من خبلؿ دراسة عمل
النظاـ خبلؿ فترة محددة من الزمن ،كقد نتمكن من الوصوؿ إلى فهم دقيق لبنى ىذه األنظمة لو أتيح لنا
التقاط صورة لها فنجمدىا في لحظة زمنية محددة ،كال يمكن أف نفهم بنى اللساف إال بهذه الطريقة كلو
أتيح لنا أف نطلع على التطور التاريخي للساف ما -كما كاف يرغب االلسنيوف السابقوف لسوسير -لوجدنا
صورة مشوشة ،فمن ناحية منهجية تضمن الرؤية التي تقف على النظاـ في أثناء عملو في لحظة محددة
كىي الكشف عن طبيعتو الكامنة في اللساف  .كبناء على ذلك يقترح سوسير أف يكوف التحليل اللساني
تزامنيا في منهجو كليس زمانيا ،كيقصد بالتحليل الزماني التركيز على التطور اللساني لشيء ما على مر
الزمن ،كيعنى التحليل التزامني التركيز على ىذا الشيء في مرحلة زمنية محددة .إف جوىر فكرة سوسير
ىذه ىو تجاىل تاريخ شيء ما-أم اللساف-لنتمكن من رؤية جوانبها البنيوية بوضوح كلهذا يقلل بعضهم
من شأف التاريخ كالزمن كالحركة كالتغيير لصالح التركيز على دراسة طريقة عمل شيء ما-اللساف ىنا -في
لحظة محددة.

1

د٠ف١ذ أغٍ١ض ،ظٛ١٘ ْٛع، ْٛيذخم إنٗ عٕعٕٛنٕرٛب انخمبفخ ،ذشظّح ٌّا ٔق١ش ،اٌّشوض اٌؼشتٌ ٟألتؽاز ٚدساعح اٌغ١اعاخ،ت١شٚخ،ط،6057،5،ؿ.5;6
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 -2الداؿ كالمدلوؿ كطبيعة اإلشارات
بمجرد أف كانت ىذه النقلة المنهجية أصبح سوسير في كضع يمكنو من الشركع في تحديد
الجوانب البنيوية للساف كما يراىا ،ككما ىو معركؼ يتكوف اللساف بشكل أساسي من الكلمات كالقواعد
المطلوبة الستخدامها كلكن يجب أف تكوف حدكد الكلمة الصحيحة مرسومة بدقة .يحقق سوسير ىذا عن
طريق استبداؿ كلمة "إشارة" بمصطلح "كلمة" ،كبذلك أصبحت اإلشارة المكوف األساسي لنظاـ اللساف
الذم يتكوف من مجموعات من اإلشارات المنظمة معا بطرؽ منهجية .كتتكوف اإلشارات من مكونين ىما
"الداؿ" ك"المدلوؿ" ،أما الداؿ فهو تعبير صوتي عن مفهوـ ذىني ،كىذا المفهوـ الذىني ىو ما يسميو
المدلوؿ .كالفكرة التي يشير إليها سوسير ىنا ليست الفكرة الجلية للجميع بأف كل كلمة-كىي الداؿ-
تشير إلى شيء معين ىو المدلوؿ ،بل أنو يرل اإلشارة ال توحد بين الشيء كاالسم كإنما توحد بين المفهوـ
كالصورة الصوتية.

1

تعد إعادة الصياغة ىذه مهمة لطبيعة اللساف ،فاللساف ليس مجموعة من الكلمات التي تشير
إلى األشياء ك إنما تتكوف من نظامين مترابطين ،األكؿ ىو نظاـ الدكاؿ كيقصد بو األصوات كالصور
الكتابية المعينة ضمن لغة ما ،ك الثاني ىو نظاـ المفاىيم أك األفكار التي تشير إليها ىذه الدكاؿ كالعبلقة
بين النظامين متبادلة كذاتية التشكل ،كيرل سوسير أننا نجد في كل إشارة" أف الداؿ كالمدلوؿ مترابطاف
بشكل كثيق كأف كبل منهما يستدعى األخر" .كلذلك فإف معنى اإلشارة -أم المدلوؿ -ال ينفصل عن
الصورة التي تمثلو أم الداؿ ،كيعنى ىذا كفقا لسوسير أنو ال كجود للمعنى خارج إطار اللساف كأف األلسنة
المختلفة تشكل صورة العالم من حولها بطرؽ مختلفة .كال يكمن لمعنى كلمة ما(مثل خركؼ) أنها تعنى
الشيء ذاتو ،كإنما يستمد معنى خركؼ بالنسبة إلى شخص يعيش في مجتمع معين كيستخدـ لغة محددة
من المفهوـ الذم ابتكره اللساف لو ،كاللغة ىي التي أنتجت ىذا المفهوـ ،كىو مرتبط تماما بالكلمة التي
يستخدمها ذلك اللساف ليدؿ على شيء يسمى "خركؼ" .فعلى سبيل المثاؿ يفهم مستخدمو اللسانين
الفرنسي ك اإلنجليزم مفهوـ الخركؼ لغويا بشكل متباين ،إذ تستخدـ الكلمة الفرنسية moutonلئلشارة
إلى الحيواف الحي كالى لحمو ،في حين يستخدـ اللساف اإلنجليزم كلمتين مختلفتين لئلشارة إلى ىذين
Ferdinand Saussure:cours de linguistique générale, op, cit, p66.
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الشيئين ىما ""mutton""cheepأم خركؼ كلحم الضأف .كلذلك يشير الداؿ الفرنسي إلى مدلوؿ
مختلف(يشمل الحيواف الحي كالحيواف الميت)عن الداؿ

اإلنجليزمcheep

الذم يحيل إلى معنى كاحد

فقط من ىذين المعنيين.
ككما ىو حاؿ "دكر كايم" الذم يؤمن بأف كينونة مجتمع ما تولد المعاني التي يستخدمها الناس
لوصف العالم من حولهم ،يرل سوسير أف لساف مجموعة من األفراد يفرض عليهم كيفية فهمهم للعالم من
حولهم ،فالمعنى ال يكمن في األشياء الحسية بنفسها كإنما في أنظمة اللساف الذم يستخدمو ىؤالء
األفراد ،كال يمكن للمعنى أف يكوف موجودا كمفهوما إال من خبلؿ اللساف ،كلساف أم مجموعة ىو الذم
يبنى طريقة إدراؾ تلك المجموعة للحقيقة من حولها .كسيظل الفكر دكف اللساف مجهوال كغامضا فبل
أفكار موجودة مسبقا كال شيء كاضح المعالم قبل كجود اللساف.

1

من خبلؿ ما ذكر سابقا يمكن القوؿ أنو الكجود لعبلقة بين الشيء المشار إليو كالخركؼ
كالتمثيل اللساني لو ،أم مفهوـ ذلك الشيء(المدلوؿ).فبل شيء في الخركؼ بحد ذاتو قد يفرض علينا
فهمو بطريقة محددة كإنما ندرؾ كنستوعب معنى ىذا المفهوـ بالطريقة التي يقدمها لنا اللساف ،فضبل عن
ذلك ال توجد عبلقة طبيعية بين مدلوؿ ما كدالو ،فبل تبلزـ بين مفهوـ لحم الخركؼ (المدلوؿ) في اللساف
اإلنجليزم كالداؿ" "muttonفيها فمفهوـ المدلوؿ لحم الخركؼ في اللساف اإلنجليزم ينبغي أف ال يكوف
متمثبل في الداؿ"."muttonكفي نهاية المطاؼ ليست الكلمة سول صوت كليس لها عبلقة طبيعية أك
ضركرية بفكرة لحم الخركؼ ،كتنطبق ىذه الحاؿ-بحسب سوسير -على الدكاؿ كالمدلوالت كلها،
فالعبلقة بينهما في أم إشارة عبلقة عشوائية إذ يمكن استخداـ أم داؿ لئلشارة إلى أم مدلوؿ .كأما قضية
الربط بين الداؿ كالمدلوؿ فهي قضية عرفية بحثة إذ أف اختيار داؿ ما لئلشارة إلى مدلوؿ بعينو كاختيار
الكلمة " " muttonلئلشارة إلى لحم الخركؼ إنما ىو ناتج من أف اللساف قد كضع قاعدة عامة للناطقين
بها ليتقيدكا بها .كلذلك فإف أىم ميزات اللساف الطبيعية العشوائية للداؿ.

2

لكن على الرغم من أف العبلقة بين الداؿ كالمدلوؿ قضية اجتماعية كلسانية بحتة فبل يعنى ىذا
أف األمر ما ىو إال فوضى عارمة تتمثل باستخداـ أم داؿ لئلشارة إلى أم مدلوؿ ،كذلك لسببين رئيسين،
Ferdinand Saussure:cours de linguistique générale, op, cit, p6;.
2
د٠ف١ذ أغٍ١ض ،ظٛ١٘ ْٛع ، ْٛيذخم إنٗ عٕعٕٛنٕرٛب انخمبفخ ،ذشظّحٌّ :ا ٔق١ش ِ، ،قذس عاتك اٌزوش،ؿ .5;9
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أكال :إف نظاـ اللساف يفرض على الناطقين بو عادات كتقاليد محددة فهو يفرض عليهم نوعا من القواعد
الصارمة ،حيث تضمن استخداـ الدكاؿ ذاتها لئلشارة إلى المدلوالت ذاتها على نحو ثابت .فمنذ أف
أصبحت كلمة " "muttonمستخدمة لئلشارة إلى لحم الضأف منذ البداية ،صار الناطقوف باللساف
اإلنجليزم يستخدموف الكلمة لهذا المدلوؿ ،فالعادة كاالستخداـ المتكرر ىما ما يضمن ثبات معاني
الدكاؿ كعدـ تغيرىا بمركر الوقت .ثانيا :أف بنية اللساف تعمل بشكل يضمن ثبات المعنى نسبيا ،كذكرنا
سابقا أف اللساف يتكوف من نظامين متشابهين ىما الدكاؿ كالمدلوؿ أك كبلىما يتسم-بحسب سوسير-
بنظاـ من الفوارؽ كىذا يعنى أف لكل عنصر في النظاـ معنى كاحد فقط ألنو مختلف عن جميع العناصر
األخرل كلها في ذلك النظاـ ،كلكل داؿ في نظاـ الدكاؿ معنى محدد(مدلوؿ) لكونو صورة صوتية مختلفة
عن الدكاؿ األخرل كلها كلهذا كاف لكلمة " "muttonفي اللساف اإلنجليزم معنى فريد ألنها مختلفة عن
كلمة

""sheep

من حيث الصوت كالكتابة .كليس لكلمة" "muttonبمفردىا قيمة في ذاتها كإنما تكسب

قيمتها كمعناىا عندما نقارنها بكلمات أخرل ككلمة " "sheepالتي تكتسب بدكرىا معناىا من مقارنتها
بكلمة " "muttonعلى سبيل المثاؿ .كفي الواقع تكتسب كل كلمة في أم لساف معنى ألنها مختلفة عن
أم كلمة أخرل في ذلك اللساف ،كلذلك فاللساف ليس فوضويا ألف لكل داؿ فيو معنى منفصبل بضماف
اختبلؼ صورتو كصوتو عن أم داؿ آخر في النظاـ ،فهو نظاـ منهجي تولد فيو معاف جديدة يحافظ على
كجودىا اختبلفها عن المعاني األخرل.

1

تقوـ بنية اللساف األساسية على فكرة أف اللساف يتألف من سلسلة من االختبلفات نجد فيها كل
داؿ في نظاـ الفوارؽ متميزا عن الدكاؿ األخرل كلها كيحدد سوسير بالتفصيل الجوانب البنيوية ،فثمة
محوراف رئيسياف للتحليل السيميائى يجب التركيز عليهما ،األكؿ ىو العبلقة التركيبية أك السياقية
syntagmatic relation

كيقصد بها الطرائق التي تترابط من خبللها كلمات محددة في شكل متسلسل

لبناء العبارات أك الجمل ،فجملة "جلست القطة على البساط" عبارة عن عبلقة تركيبية كتتبع ىذه الجملة
القواعد الخاصة بترتيب الكلمات في الجملة في قواعد اللساف اإلنجليزم األساسية التي تقوؿ:
االسم(القطة)يتبعو الفعل(جلست)ككل داؿ في الجملة يكتسب قيمتو من تقابلو مع ما يسبقو أك ما يلحقو،

1

د٠ف١ذ أغٍ١ض ،ظٛ١٘ ْٛع ،ْٛذشظّح ٌّا ٔق١ش ،يذخم إنٗ عٕعٕٛنٕرٛب انخمبفخ ِ،قذس عاتك اٌزوش،ؿ;; .5
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بناء عليو لكلمة "قطة" ىنا معنى(ىو المدلوؿ السوسيرم لئلشارة إلى نوع الحيواف)،ألف لها صوتا كصورة
كتابية مغايرين للدكاؿ األخرل المذكورة في الجملة أم "جلست" ك"بساط".
أما الطريقة الثانية التي تكسب الدكاؿ من خبللها المعنى فهي عن طريقة مقارنتها بالدكاؿ
األخرل من خبلؿ المحاكر الترابطية للساف ،كىو ما سماه االلسنيوف البلحقوف لسوسير "بالعبلقة
االستبدالية" ،كىنا تستمد الدكاؿ معانيها المحددة عبر مقارنتها بدكاؿ أخرل قد يكوف لها معاف متشابهة
كلكنها إلى حد ما مختلفة ،فالكلمتاف اإلنجليزيتاف " "tuitionك" "apprenticeshipكتعنياف التعلم
كاالمتهاف على التوالي حيث تشيراف إلى أنواع متشابهة من النشاط ،إال أف اللساف اإلنجليزم يفرؽ بين
ىذين النشاطين كىذا الفرؽ على مستول المدلوالت ىو أيضا ملحوظ على مستول الدكاؿ ألف الكلمتين
المستخدمتين مختلفتاف تماما.
ينظر سوسير إلى المحور االستبدالي بوصفو أمرا ضمنيا يقع في إطار معرفة المرء باللساف،
كبشكل عاـ نحن ال نقارف بين الكلمات على ىذه الشاكلة عن كعي منا ،فنحن ال ندرؾ أننا نقوـ بهذه
المقارنة إذ يحدث ذلك ضمنيا ،كبهذه الطريقة فقط يصبح للكلمات التي نستخدمها معنى.

1

أصبحت أفكار سوسير ف ي ما بعد منطلقا للتطورات الفرنسية في السيميائية ،كأشار سوسير نفسو
إلى طرؽ استخداـ مذىبو حوؿ اإلشارات اللسانية في ىذا الشأف كقاؿ في كتاب ":مساؽ" أف ":العلم
الذم يدرس حياة اإلشارات في المجتمع قابل للتصور....كسأسميو السيميولوجيا...كستوضح
السيميولوجيا مكونات اإلشارات كالقوانين التي تحكمها" 2.كرأل سوسير أف اللساف ليس إال أحد األنظمة
التي تُعنى باإلشارات بين الكثير من األنظمة التي ال تحصى كالتي نجدىا في الحياة البشرية ،كمع ذلك
أضاؼ أف اللساف ىو أكثر ىذه األنظمة أىمية على اإلطبلؽ ألنو يمس جوانب حياة اإلنساف كلها من
جهة ،كألنو يشكل الواقع كما يدركو األفراد الذين ينتموف إلى ذلك المجتمع اللساني من جهة أخرل.
كأشار سوسير إلى أ نو يعتقد أف علماء النفس ىم من سيطبق السيميولوجيا بشكل رئيس إال أنو يرل لهذا
النوع الجديد من التحليل أبعادا سوسيولوجية كانتركبولوجية .كقد يختص ىذا العلم بأنظمة اإلشارات مثل
"الطقوس االشهارية كالصيغ المهذبة" ،كبوسعنا أف نفهم ىذه األمور من خبلؿ مذىب الطبيعة العشوائية
1

اٌّشظغ ٔفغٗ،ؿ;;.5
Ferdinand Saussure:cours de linguistique générale , op, cit, p16.
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لئلشارة ،كيقوؿ سوسير في ىذا الشأف" :تستند كل طريقة تعبير مستخدمة في المجتمع بشكل أساسي إلى
السلوؾ الجماعي-أك ما يعادلو -أك إلى العرؼ كتستمد الصيغ المهذبة على سبيل المثاؿ كالتي قد تكوف
مصبوغة ببعض التعبيرات الطبيعية(مثل الصيني الذم يحي اإلمبراطور باالنحناء لو تسع مرات) ثباتها من
العرؼ ،كىذا العرؼ ىو الذم يفرض على المرء استخدامها كليس قيمتها الفعلية".

1

يمكن اعتبار كل إشارة يستخدمها الناس في أم مجتمع داال ،فهي تعنى ما تعنيو ألنها تختلف
عن كل داؿ آخر أك إشارات أخرل في النظاـ السيميائى لذلك المجتمع ،كينتج من ىذا أف يكوف لئلشارة
نفسها معاف مختلفة في المجتمعات المختلفة(فيمكن أف يكوف تصرؼ ما مقبوال عند ىذا المجتمع
كمرفوض كفظا عند مجتمع ما)كالنقطة الرئيسية ىنا ىي أف بعض اإلشارات ال يمكن أف تدؿ على معنى إال
بمقارنتها بباقي اإلشارات في األنظمة التي تنتمي إليها.
أصبح تحليل سوسير للساف ىو الحجر األساس للعديد من التحليبلت السيميائية الفرنسية
البلحقة حوؿ الثقافة ،كيجدربنا قبل االنتقاؿ إلى ىذه التحليبلت أف ننظر في االفتراضات التي ألزـ بها
المذىب السوسيرم السميائيين البلحقين .عموما يقاؿ أف على األنظمة السيميائية أف ال تعمل بشكل
مماثل للساف فحسب كإنما عليها أف تعمل بالطريقة نفسها التي رأل سوسير أف عليها العمل بها ،كيجب
أف تتم تحليل ىذه األنظمة عن طريق تناكؿ بنائها الكلى (اللساف) كالتعامل معو بشكل تزامني (أم تناكلو
أثناء عملو في لحظة محددة من الزمن)بدال من التعامل بشكل زماني (أم مع مركر الزمن).فعلى المرء أف
ال ينشغل بالنتاج التاريخي لؤلنظمة السيميولوجية كإنما بعمل ىذه األنظمة في لحظة من الزمن ،كنتيجة
لهذا ال تعطى االستخدامات المحددة التي قد يوظف فيها الفرد األنظمة السيميولوجية(الكبلـ)أىمية كبيرة
لصالح تحليل النظاـ نفسو الذم يعامل على أنو كياف قائم بذاتو كذاتي اإلصبلح ،كيدفع ىذا الرأم
المحللين الفتراض أف (البنى) ليست موجودة في كعي األفراد الفاعلين ككما ىو حاؿ منتجي الكبلـ الذين
ال يدركوف بشكل عاـ الخصائص المنتظمة للساف الذم يعتمدكف عليو كال يدرؾ(مستخدمو) األنظمة
السيميولوجية الطبيعة المنتظمة لهذه األنظمة.

2

1

op, cit, p16
Floyd Merrill:structuralism and beyond: a critique of presupposition, in john deely, Bloomington, Indiana university
press, 1986.
2
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إف الداللة المنهجية لهذا اآلمر ىي أف على التحليل أف ال يركز على ما يعتقد ىؤالء
المستخدموف أنهم يفعلونو ،كإنما على البيانات التي تكشف عن الطبيعة الضمنية-كقد تكو مخفية تماما-
للنظاـ الداللي أك الشفرة بحد ذاتها ،كىنا البد من افتراض أف مثل ىذه الشفرة موجودة كأف المحلل
السيميولوجى قادر على إعادة بنائها.
أما االفتراض السوسيرم المهم اآلخر فهو أف الدكاؿ في كل نظاـ عشوائية تماما ،فهي تستمد
معناىا من تمايزىا عن غيرىا من الدكاؿ في النظاـ لذا فمن أىم االفتراضات المفتاحية في السيميائية
البلحقة كالواضحة في أفكار سوسير أف ال شيء (طبيعي) في العالم البشرم ،فالمعاني كلها تنتج
من(الشفرة) السيميائية التي تعمل في مجتمعات مختلفة كمن ثم ليس ىناؾ(معاف)طبيعية كإنما معاف مبنية
سيميولوجيا ،كنتيجة لذلك فإف المعاني ليست طبيعية على اإلطبلؽ أك حتمية كإنما تستنبط بشكل كامل
تكوف الثقافات في كل مجتمع.
من أنظمة الدكاؿ العشوائية التي ّ
كبناء على ىذا الرأم فإف الثقافة منتج بشرم بأكملو كغير مرتبط بالعالم الخارجي مطلقا ،كل
شخص رىين شبكات المعاني التي تحيكها اإلشارات السيميولوجية للثقافة كالتي يجب على ىذه
اإلشارات أف تعمل في نطاقها ،كلذلك يرل بعضهم أف البشر معزكلوف بشكل أساسي عن الطبيعة اإلنسانية
المفرطة كمرغموف على التفكير كالرؤية كالشعور عبر طرؽ يفرضها عليهم بشكل كامل السياؽ الثقافي
الذم يعيشوف في ظلو ،كنتيجة لطريقة التفكير ىذه قد نجد ميبل للتشاؤـ في السيميائية الفرنسية ك يتعلق
األمر في ما إذا كاف البشر قادرين على تغيير السياقات الثقافية كاالجتماعية الملزمين بالعيش في ظلها،
كىذا ناتج جزئيا عن عدـ كضع سوسير ألسئلة تتعلق بتكوين اإلنساف للثقافة كإنتاجها ضمن أكلوياتو كرأكا
أ نو إقصاء ناتج من المنهجية المتبعة ،في حين أف بعض أتباعو البلحقين تشددكا في ىذا األمر ك رأكا أف ال
حاجة إلى النظر في ىذه القضايا أساسا.

 -3ركالف بارث ك سيميائية الثقافة
إف أكؿ شخصية رئيسية قا مت بتطوير أفكار سوسير كتوجيهها نحو دراسة الثقافة كاف العالم
األنتركبولوجي كلود ليفي ستراكس( )2009-1908كقاؿ ستراكس الذم مزج أفكار سوسير بأفكار دكر
كايم بأف االنتركبولوجيا(ككذلك السوسيولوجيا ضمنا) يجب أف تكوف سيميائية بطبيعتها ،بحيث تدرس
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أنظمة محددة من الدكاؿ كإضافة إلى أنواع األنظمة الدالة التي ذكرىا سوسير أضاؼ "ليفي ستراكس" بأنو
على األنتركبولوجيا أف تولي اىتماما ألنواع أخرل مثل اللساف األسطورم كاإلشارات الشفوية كاإلشارات
التي يتألف منها طقس ما كقواعد الزكاج كعبلقات القرابة كالقوانين العرفية كبعض أشكاؿ التبادؿ
االقتصادم.1كعلى الرغم من أ نو ركز على مثل ىذه األنظمة في المجتمعات غير الغربية التي يمتاز معظمها
باألمية ،إال أننا نجد إيحاءات مزعجة مبعثرة ىنا كىناؾ في كتاباتو حوؿ طريقة تطبيق ىذه التحليبلت في
الغرب الحديث كأصبح عالم الموضة في المبلبس على سبيل المثاؿ عرضة لتطبيق السيميائية كيقوؿ:
«قلما نبلحظ السبب الكامن كراء السعادة التي يجلبها زم معين أك كراء ىجر آخر ،..لكن ىذا التطور
الذم يبدك عشوائيا يتبع قوانين محددة كال يمكن الوصوؿ إلى ىذه القوانين عبر المبلحظة التجريبية البحتة
أك عبر االعتبار الحدسي للظواىر كإنما من خبلؿ تحديد بعض العبلقات األساسية بين العناصر المختلفة
لؤلزياء".

2

على الرغم من أف ستراكس لم يجر ىذا التحليل بنفسو إال أف مقتضيات دراسة ظاىرة حديثة
كالموضة سيميائيا القت ركاجا لدل بعض العلماء الفرنسيين خبلؿ ستينيات القرف الماضي كعلى رأس
ىؤالء العلماء "ركالف بارث"( )1980-1915الذم يعد على األرجح أىم الشخصيات التي عملت على
تطوير السيميائية الفرنسية بعد "ليفي ستراكس" ،كركزت كتاباتو في أكاخر خمسينيات القرف الماضي كخبلؿ
ستينياتو على استخداـ السيميائية بوصفها شكبل من أشكاؿ تحليل الثقافة الفرنسية المعاصرة بخاصة
أشكالها األكثر شعبية ،كقد لخص بارت منهجو حوؿ ىذه القضايا في مقالة كتبها في عاـ 1964قاؿ
فيها« :إف الثوب كالسيارة كطبق الطعاـ ،كالطهي كاإلشارة كالفيلم كالمقطوعة الموسيقية ،كالصور اإلشهارية
كقطع األثاث كالعنواف في الصحيفة...كلها إشارات ،فعندما أسير في الشارع-أك في الحياة -كعندما
أكاجو األشياء فإنني أطبق عليها كلها-إذا اقتضت الحاجة -من دكف إدراؾ منى نشاطا كاحدا ال يتغير كىو
تفسير معين :تفسير رجل معاصر رجل متمدف يقضي كقتو في القراءة .فهو يفسر قبل كل شيء كفوؽ كل
شيء الصور كاإلشارات كاألنماط السلوكية :فهذه السيارة تخبرني عن المكانة االجتماعية لمالكها كىذا

1

Claude Lévi-Strauss:structural anthropology, harmondsworth, penguin, 1987, vol 2, p9.
op,cit, p99.
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الثوب يخبرني بالتحديد بدرجة امتثالية مرتديو ألعراؼ المجتمع أك درجة شذكذه عنو كىذا المشركب
الكحولي(كيسكي أك بيرنو أك نبيذ أبيض أك كاسيس) يخبرني عن أسلوب حياة مضيفي".

1

من ىنا يمكن القوؿ أف اإلشارات كفقا لبارث موجودة في كل مكاف كىو يسأؿ "كم حقبل غير
داؿ بحق نواجو في يوـ كاحد من حياتنا؟" كتأتى إجابة بارث بأف العدد قليل جدا ،كيمثل بارث على ىذا
بشخص في طريقو إلى الشاطئ ":ىا أنا اآلف أماـ البحر ،صحيح أف ىذه الجملة ال تحمل في طياتها
رسالة كلكن كم يزخر الشاطئ بالمواد التي يمكن دراستها سيميائيا األعبلـ كاإلشارات كالشعارات
إلي تحمل رسائل
كاللوحات التحذيرية كالمبلبس كحتى اسمرار البشرة بعد التعرض للشمس ،كلها بالنسبة َ

كثيرة جدا".2ككما أنكر سوسير بأف ىناؾ معاني طبيعية ناتجة من األشياء المادية ،يشير بارث عبر مثالو
إلى أف السيميولوجيا عبارة عن مجموع اإلشارات التي تمؤل حياة اإلنساف أين ما ذىب.
كحتى يوضح بارث الفكرة أكثر استبدؿ فكرة" كظيفة اإلشارة "بفكرة" اإلشارة" كىذه الفكرة
تفيد بأف ال شيء ماديا ذك فائدة نفعية بحتة ،كإنما يحمل معاني مختلفة ألف كل شيء إشارة بحد ذاتو،
فوظيفة الهواتف على سبيل المثاؿ أف تقدـ خدمة لؤلفراد فتمكنهم من التحدث مع بعضهم البعض ،لكن
ىناؾ أنواعا مختلفة من الهواتف لكل كاحد منها معاف مختلفة مرتبطة بو .ففي العالم الغربي-على سبيل
المثاؿ -يدؿ الهاتف األبيض اللوف على الرفاىية كاألنوثة كىناؾ الهواتف البيركقراطية كالهواتف القديمة
الطراز التي تشير إلى فترة زمنية محددة كما إلى ذلك ،كبعبارة أخرل ال شيء يمكنو أف يفر من المعنى.3
كال ينطبق ىذا على األشياء المادية فحسب بل على كل التي تقع ضمن اإلدراؾ االنسانى كلها لها قيمة
سيميائية(معنى)مرتبط بها .
تكمن كظيفة السيميولوجيا إذا في تحديد أنظمة الداللة كبياف طريقة عملها ،كقد بدا جليا لبارث
كلكثيرين غيره في منتصف الستينيات أف علم اإلشارات الذم ذكره سوسير أكؿ مرة قد تنبأ بأنو سيصبح
طريقة جديدة عامة في إجراء الدراسات االجتماعية كالثقافية ،فإضافة إلى العوامل االقتصادية كالتاريخية
كالنفسية التي درسها علماء االجتماع سابقا ،أصبح ىناؾ اآلف نوع جديد من الظواىر أم المعاني الثقافية

1

Roland Barthes: the kitchen of meaning in the semiotic challenge, basil Blackwelloxford,1989,p157.
Roland Barthes:mythologies, éd seuil, paris, 1985, p112.
3
Roland Barthes: the semiotic challenge, hill and Wang, New York, 1988, p182.
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التي أصبحت موضوعا يخضع للتحليل .كسيركز ىذا المنهج الجديد على عمليات الداللة باعتبارىا
موضوع تحليل رئيسا لتحل محل تركيز العلم الوضعي على الحقائق ،كال تحلل السيميولوجيا محتول
اإلشارات كإنما شكلها كلذلك ال يولى التحليل الكثير من االىتماـ إلى ماىية داللة مجموعة معينة من
اإلشارات كإنما إلى طريقة داللة ىذه المجموعة على معانيها ،فضبل عن ذلك ال تدرس السيميولوجيا
اإلشارات بشكل منعزؿ كإنما تدرس مجموعات من اإلشارات باعتبار كل عنصر جزءا من نظاـ كيشتق
معناه بشكل خالص من مكانتو في النظاـ.

1

شكبل مرتبطان بالجوانب" النفسية أك
بات بارث يدرؾ في ىذه الفترة مجاؿ الداللة باعتباره ن
السوسيولوجية أك المادية" لؤلشياء كلكنو مستقل عنو تحليلينا ،فعند دراسة موضوع معين فإف ىذه الجوانب

المدركسة البد من أف تدرس من منطلق سيميائي كىذا يعنى كجوب تحديد مكانتها ككظيفتها في نظاـ
المعاني(الداللة) ،2كبعبارة أخرل ينفصل التحليل السيميولوجى عن التحليل السوسيو لوجيفي ما إذا كاف
ىذا األخير يدرس جوانب الموضوع التي تعد خارج مستول الداللة كمع ذلك يفترض بالسميولوجيا أف
تحلل الطرؽ التي تؤثر من خبللها العوامل السوسيولوجية في أنظمة الداللة كما سنرل الحقا.
حتى اآلف لم يقم بارث إال بإعادة صياغة بعض الموضوعات التي ذكرىا سوسير ،كيتجلى إبداعو
–كقد تكوف المشاركة األكثر ديمومة في السيميائية -في إخضاع مثل ىذه الموضوعات لفكر مشابو
للفكر الماركسي حوؿ القول االجتماعية ،فلم تعد الفكرة المطركحة أف ألنظمة اإلشارات داللة فحسب
بل أف ىذه الداللة تعمل بطرؽ معينة لتخدـ مصلحة المجموعات التي لديها نفوذ في المجتمع ،كبذلك
يترجم بارث أفكار ماركس حوؿ االديولوجية إلى مصطلحات بنيوية كسيمائية جديدة تتضمن أنظمة
اإلشارات في ما بينها -بشكل ظاىر أك ضمني -شحنة اجتماعية ذات دالالت اديولوجية تشكل المعاني
بطرؽ تضمن استمرارية سيطرة الفئات النافذة أك المسيطرة في المجتمع.

3

كبهذا تعد نسخة بارث السيميائية ممارسة كاضحة يتم تطبيقها بغية الكشف عن أشكاؿ القول
الكامنة في أنظمة الداللة ،من ىذا المنطلق فما السيميولوجية في الحقيقة إال ممارسة إلقصاء اآلراء
1

Roland Barthes: the semiotic challenge,p123.
Roland Barthes:elements of semiology, hill and Wang, New York, 1977, p96.
3
Roland Barthes:the semiotic challenge,op.cit.p155.
2
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المنطقية حوؿ العالم كذلك ألف ىذه اآلراء نتاج اديولوجيات غير منطقية تماما ،كيتطلب الوصوؿ إلى
أفكار أبعد من تلك التي تحفزىا األنظمة اإلشارية التي تخفى عبلقات القوة كالصراع أف تكوف للمحلل
مبلحظات قوية باستمرار ليتمكن من اإلفبلت إلى حد ما من شباؾ المعاني التي تأسر جميع األفراد.

1

كلهذا على المحلل السيميائي أف يحاكؿ الوقوؼ خارج األنظمة اإلشارية التي يقع الجميع في شباكها كأف
يحرر األفراد من األساطير التي يعيشوف في ظلها ،كىذا ىو المشركع الذم طوره بارث في أحد أكثر
أعمالو شهرة كيدعى "األساطير" "mythologiesكيقترح بارث أف على المحلل السيميائى أف يقوـ بدكر
"عالم األساطير" الذم ال يفك شفرة معاني األساطير السابقة من العصر الحديث كما فعل ليفي ستراكس،
كإنما يفك شفرة األساطير المعاصرة كىي طرؽ التفكير كاإلدراؾ المحشوة اديولوجينا التي يعيش األفراد
في ظلها في المجتمعات الغربية ىذه األياـ ،كسياؽ تحليبلت بارث لهذه األساطير ىو المجتمع
االستهبلكي الفرنسي في خضم ازدىاره المستمر خبلؿ فترة ما بعد الحرب مباشرة ،ففي تلك الفترة تم
االستغناء عن طرؽ العيش القديمة لصالح نظاـ اجتماعي جديد قائم على االستهبلكية كاإلشهار(اإلشهار)،
ككاف جل تركيز بارث منصبا على األنظمة الدالة لهذا الوضع االقتصادم كاالجتماعي الجديد كبدا
المجتمع المعاصر كما تبين لنا من كجهة نظره التي تبناىا أكاخر الخمسينيات كبداية الستينيات كقفص من
األن ظمة الدالة أسرت فيو أنواع المشاعر الصادقة كاألخبلؽ كلها كحل محلها إشارات اإلعبلـ الجماىيرم
كاإلشهار(اإلشهار) كثقافة المستهلك التي لفت الناس بشباؾ من الكذب كالزيف.
حاكؿ بارث عبر عرضو لقضايا مختلفة من إعبلنات مساحيق الغسيل ككصفات الطعاـ في
مجبلت أنيقة أف ال يركز على ما تتضمنو األنظمة الدالة كالمعاني لها فحسب ،كإنما على الطرؽ التي
تخاطب بها ىذه األنظمة متلقيها كالمستهلكين كالمستمعين كالمشاىدين الذين يشكلوف الجمهور
الفرنسي بشكل عاـ ،كيعد النظاـ الداؿ نظاما أسطوريا بطبيعتو من خبلؿ الطرائق التي يخاطب بها
األفراد 2.فالمعاني األسطورية كالرسائل تعمل على مستويين مختلفين كلكنهما مترابطاف على مستويين،
المستول األكؿ ىو الذم كصفو بارث بمستول الداللة التعيينية " "dénotationفهو المعنى األساسي
الجلي لئلعبلف أك الصورة أك الفيلم أك أم شيء يتم تحليلو فاعبلف مساحيق الغسيل على سبيل المثاؿ

1

Ibid.
Roland Barthes:the semiotic challenge,op.cit.p109.
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يخبرنا أف منتجا معين ينظف المبلبس كيجعلها بيضاء بشكل أفضل من غيره من المساحيق المنافسة كفي
ىذا المستول فاف الداؿ (اإلشهار) يشير إلى مدلوؿ كىو المعنى األساسي للشيء (مسحوؽ الغسيل) غير
أف ىذا ليس المعنى الوحيد للشيء ،فالداؿ كالمدلوؿ لهذه الداللة التعيينية معا يشكبلف إشارة إضافية ففي
المدلوؿ األسطورم تقود ىذه اإلشارة إلى نظاـ ثاف للمعنى ،أم أف اإلشارة التعيينية تتحوؿ إلى داؿ ذم
مستول آخر من المعنى ،كأما المستول الثاني فهو ما سماه بارث بمستول الداللة
الضمنية"1"connotativeكىو المستول االسطورل أك االديولوجيى للشيء كىو لساف ثانوم يخترؽ
اللساف الرئيس في مستول الداللة التعيينية ،فعلى سبيل المثاؿ في حالة إعبلف مسحوؽ الغسيل يكمن
المعنى الضمني (األسطورم) في أف السعادة تكوف في شراء المبلبس كالسلع االستهبلكية األخرل كأنو
يمكن الحصوؿ على الدؼء كالراحة كالسعادة في ظل االقتصاد الرأسمالي.
كيعمل اإلشهار (اإلشهار) بطريقة يتمكن من خبللها اللساف األسطورم الضمني اليدلوجيا
الرأسمالية االستهبلكية با ف تتخلل الداللة التعيينية المبتذلة كالتي ترشد المستهلكين لشراء األشياء ،إف
األسس الخفية التي تقوـ عليها اإلشهارات ىي نظاـ الداللة الذم ال يشجع األفراد على افتراض أنو من
الطبيعي جدا أف يشتركا مسحوؽ الغسيل فحسب كإنما يشجعهم على شراء كل سلعة توفرىا الرأسمالية.
كمن ىذا المنطلق قد يكوف مدلوؿ مجموعة محددة من الظركؼ التاريخية ،كالحديث ىنا عن الرأسمالية
االستهبلكية التي تبدك أنها طبيعية كحتمية الحدكث كلهذا يُحظر الحديث عن سبل معيشية أخرل حتى
تسود كتظل الظركؼ االجتماعية الراىنة ،كبحسب تعبير بارث عن ىذه النقطة فإف المجتمع الرأسمالي
أصبح طبيعيا كتشكل ليبدك ككأنو الوضع الوحيد الممكن للتنظيم االجتماعي كىكذا فإف الفكر األسطورم
يساعد في إعادة إنتاج المجتمع الرأسمالي.

2

يعالج بارث في كتاباتو البلحقة حوؿ السيميائية التي تعود إلى بداية الستينيات من القرف
الماضي ،حيث يتطرؽ إلى جوانب الثقافة المعاصرة مثل أساليب الطهي كأنماط السلع االستهبلكية مثل
السيارات كاألثاث .كمن الجدير بالذكر ىنا أف ىذا التركيز على الثقافة ليس خاصا ببارث كحده كإنما ىو
في الحقيقة نتيجة للفكر السوسيرم السيميائي عموما ،كإذا افترضنا أف المعاني كالقيم كلها ىي مصطنعات
 1د٠ف١ذ أغٍ١ض ،ظٛ١٘ ْٛع، ْٛذشظّح ٌّا ٔق١ش ،يذخم إنٗ عٕعٕٛنٕرٛب انخمبفخ ِ،قذس عاتك اٌزوش ،ؿ .148
Roland Barthes:mythologies, op,cit,p140 .
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اجتماعية كىي ببساطة أنظمة دكاؿ عشوائية ،فإف التأكيدات كلها على القيم االجتماعية ال تعتمد على
القيمة الطبيعية لؤلشياء كإنما ىي نتاج األنظمة الدالة التي تعمل لصالح مجموعة اجتماعية معينة ،فعلى
سبيل المثاؿ ال يكمن الفرؽ بين الثقافة العليا كالدنيا في الخصائص الجوىرية لؤلشياء الثقافية نفسها،
كإنما في نظاـ داللي عشوائي يؤكد كجود فرؽ بين المنتجات الثقافية العليا كالدنيا كتعمل مثل ىذه
األنظمة في خدمة مجموعات معينة مثل الفنانين كالبرجوازيين المثقفين الذين ي ّدعوف السيادة الثقافية بناءا

على استهبلكهم لمثل ىذه البضائع 1.كبما انو ليس ثمة عامل جوىرم يجعل شيئا ما بشكل طبيعي جزءا

من شيء مدلولو الثقافة العليا فإف فكرة الثقافة العليا ذاتها فكرة مصطنعة ،فهي جزء من نظاـ داؿ يحاكؿ
أف يضفى ميزة أرفع مكانة على أشياء ليس لها في الحقيقة ميزات طبيعية مطلقة ،كمن ىذا المنطلق فإف
أم عمل قدمو شكسبير مماثل في جوىره من حيث الجودة أك الرداءة ألم مسلسل تلفزيوني كذلك ألف
القيم المنسوبة لهذه المنتجات ليست جوىرية فيهاك إنما ىي منسوبة إليها فقط عبر أنظمة اشارية ُمغرضة،

كطور بيار بورديو بالتحديد فكرة العشوائية الثقافية ىذه.

بوسعنا الوقوؼ على الجوانب الرئيسية لكتابات بارث السيميائية خبلؿ الستينات في تحليلو
لموضات المبلبس ،إذ يحاكؿ في كتابو "نظاـ الموضة" "the fashion system2أف يحلل بدقة الطرؽ التي
يعمل من خبللها نظاـ "الهوت كتور""haute coutureالفرنسي ،فقد رأل أف الموضة بالتحديد موضوع
جيد للتحليل السيميولوجى ألنو نظاـ قائم على العرؼ بشكل كامل .ففي الحقيقة الموضة تماما كاللساف
الذم كصفو سوسير فثوب ما ال يكوف "أنيقا" بطبيعتو كإنما يستمد أناقتو أك عدمها بشكل كلى من
التسميات التي أطلقتها عليها صناعة الموضة ،كيَفرض النظاـ الداؿ لصناعة الموضة عشوائيا ما يمكن عده

أنيقا كما يمكن عده غير ذلك كما يمكن عده متماشيا مع الموضة كما يمكن عده قديم طراز ،كيمكن
تحليل الطرؽ التي تتم عبرىا ىذه التصنيفات باستخداـ فكرة سوسير حوؿ العبلقات التركيبية ك
االستبدالية ،كيحلل بارث العبارات المستخدمة في مجبلت الموضة مثل آؿ""elleحوؿ ما يعتبر متماشيا
مع الموضة من حيث تحديد الطرؽ التي تنسجم من خبللها الكلمات معا(العبلقة التركيبية) كالطرؽ التي
تتباين من خبللها الكلمات ببعضها البعض(العبلقة االستبدالية).

3

Roland Barthes:the semiotic challenge,op.cit.p165.
Roland Barthes:the fashion system, Jonathan cap, London, 1985.
 3د٠ف١ذ أغٍ١ض،ظٛ١٘ ْٛع،ْٛيذخم إنٗ عٕعٕٛنٕرٛب انخمبفخ،ذشظّح ٌّا ٔق١شِ،قذس عاتك اٌزوش،ؿ.189
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تشمل العبلقة التركيبية ثبلثة مصطلحات :الشيء ،الداعم ،كالمتغير( objet, support ,

 )variantففي العبارة التالية حوؿ الموضة الدارجة لهذا الموسم ":السترة ذات الياقة المغلقة" فإف الشيء
ىو السترة ،كالداعم ىو اللياقة ،كالوصف "مغلقة" ىو المتغير كتتضمن العبلقة االستبدالية االحتماالت
االستعبادية المختلفة للمتغير فإما أف تكوف الياقات "مغلقة" كإما أف تكوف "مفتوحة" ،كيحدد النظاـ الداؿ
للموضة بشكل عشوائي ما ىو أنيق كما ىو غير ذلك من خبلؿ التبلعب بالمتغيرات المحتملة تركيبيا
كاستبداليا ،فعلى سبيل المثاؿ قد تكوف السترات ذات الياقات المغلقة أنيقة في أحد المواسم في حين قد
تكوف غير ذلك في موسم آخر كىذا تغير استبدالي ،أك قد تكوف الفساتين ذات الياقات المغلقة ىي
الموضة في موسم آخر(تغيير تركيبي :تم استبداؿ الفساتين بالسترات).
تعتبر الموضة نظاـ يلقى على عاتق من يجاركنو الكثير من المطالب المتزايدة ،فحتى انحراؼ
صغير في ما ىو مقبوؿ في زمن محدد(مثل ارتداء الدرجة الخطأ من اللوف األزرؽ)قد يؤدم إلى كقوع المرء
في موقف محرج اجتماعيا ،كيرل بارث أف كوف لغة الموضة عشوائية جدا فهي تتطلب الكثير من متتبعيها
كىم "مجاركا الموضة المخلصين" الذين يقرؤكف مجبلت مثل :مارم-كلير ككوزموبوليتاف(marie-

،)claire,cosmopoltanكالذين يتسوقوف في محبلت راقية كغالية جدا ،كتعدؿ الموضة -إف جاز
التعبير -مسار عشوائية بطبيعتها عن طريق تقديم نفسها على أنها "طبيعية" ك"حتمية" ،كعلى المرء أف ال
يشكك في ما تفرضو الموضة فبتشكيكو يظهر مدل افتقاره للذكؽ كاألناقة فاألمر غاية في البساطة :اللوف
"الدارج" ىذه السنة ىو إحدل درجات اللوف األزرؽ كينبغي أف ال نبدم أم رأم مخالف ،كيعزز اللساف
المستخدـ في مجبلت الموضة ىذا االعتقاد كقد يعطينا عبارات تعبر عن حقائق كقولنا" :ستكوف
المعاطف طويلة ىذا الخريف" انطباعا بأف ىذا الموقف طبيعي كحتمي ،كقد يبدك األمر ككأنو عملية ال
لبس فيها.
كعلى الرغم من أف اختيار المبلبس األنيقة لموسم ما عملية عشوائية تماما فإف اللساف
المستخدـ لوصفها يجعلها تبدك ككأف قيمتها في الموضة جزء ال يتجزأ منها مثل "أصبحت التنورات
أقصر" ك كأف للتنورات عقوال تفكر من تلقاء نفسها ،كىكذا يتنكر ما ىو عشوائي بأنو حتمي ،كبشكل
عاـ تجاىل بارث في كتابو األساطير الطرؽ التي يتم من خبللها إنتاج مثل ىذا التفكير األسطورم ،كركز
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في تحليلو للموضة على حقيقة أف لغة الموضة ال تنتج نفسها على الرغم من أنها تبدك كذلك كإنما تنتجها
مجموعات محددة من األفراد التي يعنيها ىذا الشأف خصوصا صحفي الموضة كمن يعمل في تجارة
المبلبس كتقوـ مثل ىذه المجموعات "باتخاذ القرارات كتتعمد تفصيل...الشفرة "المعتمدة في لغة
الموضة ،1كيعنى تركيز با رث على مثل ىذه المجموعات من األفراد التي تصنع أنظمة دالة أف كتاباتو
البلحقة حوؿ السيميائية أخذت منحى سوسيولوجي لم نعهده في األفكار التي طرحها في كتاب األساطير.
إف إحدل المشكبلت الكثيرة التي أشار إليها نقاد السيميائية التي مارسها بارث في الستينات
من القرف الماضي ىي مغاالتو في التركيز على اللساف بدال من تقديم التحليل الكافي لحاالت معينة من
الكبلـ ،كنتيجة لذلك ركزت سيميائية بارث بشكل متزايد على اللغات "الرسمية" كغيرىا من األنظمة
السيميائية التي أنتجتها كاستخدمتها المجموعات االجتماعية المتنفذة كالمسيطرة ،كلم توؿ أم اىتماـ
للغات غير رسمية كالممارسات الدالة للمجموعات غير المتنفذة ك أصبح ىذا االتجاه األخير أحد
االتجاىات الرئيسية في التحليل السيميائي منذ الستينات.
ركز "امبيرتو ايكو" " "Umberto Ecoفي إيطاليا على نوع آخر من السيميائية مختلف عن
ذلك الذم تبناه سوسير ،ككضع قواعد ىذا النوع من السيميائية الفيلسوؼ األمريكي "تشارلز ساف درس
بير" "  ،"Charles sandres Pierceكتؤكد ىذه النسخة السيميائية أف نظاـ اإلشارات ال يحمل داللة
"تلقائية" كما لو كاف لو حياة كاملة خاصة بهو إنما تعنى اإلشارات شيئا إذا فسرىا أشخاص معينوف،
كلذلك يجب على السيميائي دراسة طريقة تفسير مجموعة معينة من األفراد لئلشارات التي تواجهها في
حياتها اليومية كطريقة استخدامها لها ،2كتبنى "إيكو" ىذا التوجو البيرسي للتفسيرات الفاعلة لئلشارات
التي ينتجها األفراد داخل سياقات اجتماعية معينة ك طبقها على دراسة اإلعبلـ الجماىيرم ،كأكد أنو
ينبغي للمرء عدـ دراسة شفرات األنظمة الدالة للتلفاز كغيره من أشكاؿ البث فحسب بل عليو أف يحلل
الطرؽ المختلفة التي تلجأ إليها المجموعات المختلفة في سياقات معينة لفك تشفير(أم التفسير) ىذه
الرسائل كيجب على التحليل أف يتوقع التوصل بعد الدراسة التجريبية إلى حاالت من القراءات "الشاذة"،

Roland Barthes: elements of semiology, op, cit, p41.
Douglas Greenlee: p r ’s
pt f s , the hague, moton,1973,p234.
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حيث تفسر مجموعات معينة الرسائل الموجهة إليها بفاعلية كتفهمو بطرؽ لم يقصدىا أكلئك الذين
أنتجوىا.

1

بهذا التركيز أصبح منهج "إيكو" سابقا لمعاصريو في فرنسا كغيرىا من البلداف في الستينات كلم
يتمكن العلماء البريطانيوف المرتبطوف بالنزعة "الثقافوية" في الدراسات الثقافية خصوصا أكلئك الذين
ارتبطوا بمركز الدراسات الثقافية المعاصرة في جامعة برمنغهاـ ،لم يتمكنوا من تبنى األفكار السيميائية التي
طرحها بارث حتى نهاية السبعينات ،كركز ىؤالء العلماء انطبلقا من تأكيد الحركة الثقافية على القدرات
اإلبداعية لؤلفراد العاديين على الكبلـ عوضا عن اللساف كقاموا بذلك بناءا على إعادة صياغة أفكار
سوسير كليس بعد قراءة بيرس ،كتمكنوا تحديدا من التركيز على الكبلـ في دراسة نشرات األخبار المتلفزة
كشاركوا بارث رأيو المتعلق بصناعة األساطير حوؿ أف القصص اإلخبارية المتلفزة الجديدة تقدـ "تشفر"
بطريقة منسجمة مع األنظمة السيميائية التي تعمل لصالح المجموعات المتنفذة كالمسيطرة اجتماعيا،
كربما تكوف أكثر ىذا األنظمة سيطرة تلك التي تدكر حوؿ تأكيد أف المجتمع الرأسمالي مجتمع "طبيعي"
كحتمي ،كأصبحت ىذه الفكرة راسخة في عقوؿ جزء كبير من األفراد في المجتمعات الغربية حيث لم تعد
إحدل الطرؽ التي يتم من خبللها إدراؾ األمور كإنما باتت حقيقة ال نظير لهاك أمرا كاقعيا" ،كيقوـ
الصحفيوف من دكف إدراؾ بتشفير األخبار المتلفزة حيث أصبحت ىذه الطريقة في التقديم شيئا طبيعيا
كتغلغلت في اللساف المسيطر ،2فعلى سبيل المثاؿ تقدـ األخبار المتعلقة بسوء األكضاع االقتصادية كما
لو كانت بشكل جزئي نتاج أنشطة نقابات العماؿ بدال من تقديمها كنتيجة الزمات تعصف باالقتصاد
الرأسمالي نفسو.
كفي ظل تقديم المشاكل االقتصادية على ىذا النحو تشير أصابع االتهاـ إلى النقابيين في حين
تنجو اإلدارات الرأسمالية من االتهاـ عموما ،كفضبل عن ذلك ال تستخدـ كلمة "رأسمالي" لوصف
االقتصاد مطلقا ليبدك األمر ككأف االقتصاد الرأسمالي ىو الوضع الطبيعي المسلم بو بدال من أف يكوف
أحد االحتماالت التي تنظم العبلقات االقتصادية ،كبهذا تتم المحافظة على مصالح الطبقات المنفذة

1

Umberto eco :towards a semiological guerrilla warfare in the travels in hyper-reality, picador, London,
1999,p128.
 2د٠ف١ذ أغٍ١ض ،ظٛ١٘ ْٛع ،ْٛيذخم إنٗ عٕعٕٛنٕرٛب انخمبفخ ،ذشظّح ٌّا ٔق١ش ِ،قذس عاتك اٌزوش،ؿ.193
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بشكل متواصل عن طريق األخبار المتلفزة التي تشوه سمعة المجموعات المنحرفة كنقابات العماؿ كيتم
إضفاء صفة" الطبيعية" على الرأسمالية عبر تقديمها كحالة حتمية.
حتى اآلف يشبو ىذا الرأم األفكار التي قدمها بارث في كتابو األساطير ،إال أف مفكرم برمنغهاـ
كآخرين مثلهم توجهوا في نهاية السبعينات نحو تحليل فكرة أف عمليات تأكيل معينة قد تؤثر في طريقة
فهم أنظمة المعاني المسيطرة كتوصلوا بهذه الطريقة إلى النتيجة ذاتها التي توصل إليها ايكو من قبل،
فالمجموعات المتنفذة تنتج أنواعا معينة من الشفرات السيميائية كلكن قد تتمكن مجموعات أخرل من
فك الشفرة بطرؽ غير متوقعة ،كلذلك ليس ىناؾ ما يضمن نجاح األنظمة السيميائية للمجموعات
المتنفذة في فرض نفسها ككأنها طرائق عملية التفكير الوحيدة إلدراؾ العالم كقد تبدك ىذه األنظمة معادية
لآلراء السائدة عالميا تجاه بعض المجموعات مثل الطبقات العاملة أك السود التي لديها-إلى حد ما-
طرؽ تأكيل خاصة بها أك سبل خاصة بها لفك الشفرة ما يثير الشكوؾ حوؿ األنظمة السيميائية المهيمنة
في المجتمع أك تتحداىا ،كيبدك أف الدراسات العلمية التجريبية لمشاىدم التلفاز عموما كاألخبار على
كجو الخصوص كتلك التي أجراىا مورلي تدعم ىذا الموقف النظرم ،كقد مالت بعض المجموعات مثل
رجاؿ األعماؿ إلى تقبل االفتراضات التي تعد جزءا ال يتجزأ من نشرات األخبار المتلفزة كلكن قد ال
يكوف من المفاجئ أف تميل بعض المجموعات-بخاصة تلك التي تصور بطريقة سلبية عبر نشرات األخبار
كالطلبة كالسود -إلى عدـ الرضا كليا عن ىذه االفتراضات ففي بعض األحياف يقبلوف جزئيا طريقة عرض
بعض القصص اإلخبارية كفي أحياف أخرل يرفضونها فور سماعها ،كيعد ىذا التركيز للدراسات التجريبية
آلراء المشاىدين لوسائل اإلعبلـ كعلى قدرات بعض المجموعات لمقاكمة المعاني المهيمنة يعد بعيدا كل
البعد من االفتراض الذم تبنتو مدرسة فرانك فورت ،كالذم يقوؿ أف قبوؿ ىؤالء المشاىدين كالمستمعين
للرسائل التي تقدـ إليهم أمر حتمي كال يعد المحلل السوسيولجى-بناءا على ىذه النسخة السيميائية-
السيميائي الوحيد ،فالجميع يستخدموف اإلشارات على الدكاـ كأحيانا يقبلوف أنظمة اإلشارات التي
يتعرضوف لها كفي بعض األحياف يرفضونها لصالح أنظمة أخرل.
لم يستهدؼ علماء مركز الدراسات الثقافية المعاصرة مشاىدم التلفاز فقط بوصفهم ىم
القادركف على مقاكمة المعاني التي تفرضها عليهم األنظمة السيميائية المهيمنة ،كإنما يركف أف ىناؾ فئات
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أخرل كالشباب كال سيما أكلئك الذين ينتموف إلى ثقافات فرعية لها أسلوبها الخاص ،كليس لديها القوة
لمقاكمة المعاني التي يفرضها عليها مجتمع يسيطر عليو اآلباء كالشرطة كمصادر السلطة األخرل فحسب
بل أيضا لديها القدرة على صياغة لغات مقاكمة مميزة ،كال تتمثل ىذه "اللغات" بطرؽ الكبلـ فقط بل
بالمظهر كذلك .كيعد األسلوب الثقافي الفرعي كفقا "لديك ىيبديج" ""Dick hebdigeشكبل من
أشكاؿ الكبلـ الذم يسعى لرفض طرؽ التفكير كالتصرؼ المهيمنة في مجتمع ما كتفعل الثقافات الفرعية
ىذا عن طريق تطوير شفرة مرئية للباس كالتصرؼ تتعارض كشفرات اللياقة "االعتيادية" المتبعة لدل الطبقة
الوسطى.
إف الطريقة التي يرتدم بها البنكس مبلبسهم على سبيل المثاؿ بتسريحة شعورىم الفظيعة
كمبلبسهم الممزقة قد قاطعت عملية التطبيع ،في حين أف التيار السائد في المجتمع قد يفرض على أفراده
أنماطا ثقافية تقيد مظهر األفراد كسلوكهم كارتداء لباس متزف كقص شعورىم بشكل طبيعي ،كمظهر
البنكس في سياقو يتكوف من عناصر عدة كاالشارت كالحركات التي قد تسيء إلى األغلبية الصامتة
كتتناقض مع أسطورة اإلجماع 1.ككأف البنكس ثقافة فرعية فريدة تشارؾ في االصطدامات العنيفة مع التيار
السائد في المجتمع ككسائل السيطرة االجتماعية كالشرطة كتعتبرىا سبب كجودىا ،كقد تكوف مجموعات
النساء الشابات التي درستها مكركبي  Mcrobbieأكثر سلمية كلكنها سيميائيا كانت مقامة للغاية ،فقد
قامت ىذه المجموعات بتحدم شفرات الموضة التي كضعتها مجبلت الموضة كدكر األزياء بشراء مبلبس
مستعملة كإعادة تصميمها بطريقة جعلت لهن أسلوب خاصا بهن ،كيعد ىذا مثاال على التركيز على أشكاؿ
الكبلـ الفاعلة في إنتاج المعنى في عالم الموضة كتلك ىي األشكاؿ التي تُعنى بما يحدث على أبسط
المستويات في الحياة اليومية ،كىي تماما على النقيض من تأكيد بارث األصلي على اللساف الرسمي
لؤلزياء كما كضعو الصحفيوف كأرباب الموضة.

 -4البعد الرمزم في الثقافة:
من المعركؼ أف القيم كالمثل تتجلى كتظهر من خبلؿ سلوؾ مبلحظ حيث تصبح النماذج
الثقافية تعابير رمزية للقيم ،كيمكن القوؿ أف انقياد السلوؾ الخارجي للنماذج كاألنماط السلوكية السائدة
1
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يرمز إلى انتماء الشخص الفاعل " " sujetإلى نظاـ معين من مراتب القيم ،كأم انتماء إلى القيم يرمز
بدكره االنتساب إلى مجتمع بعينو أك جماعة معينة لذلك يظهر عالم النماذج كالقيم كعالم رمزم كبير.
 1-4تعريف الرمزية
الرمزية لغة مصدر مشتق ممن فعل رمز ،يرمز ،رمزا ،بمعنى أكمأ كأشار كرمز أم أشار أك دؿ،1
كالرمز يدؿ على الموضوع أك التعبير أك النشاط االنسانى االجتماعي الذم يوحى بفكره أك يشير إلى قيمة
شيء ما إشارة مجردة كيحل محلها كيصبح ممثبل لها كبديبل عنها ،إنو يستخدـ استخداما مطردا ليمثل
مجموعة من األشياء أك نوعا من أنواع العبلقات االجتماعية أك الفكرية أك الركحية ،كيقاؿ "الرمز
االجتماعي" حين يشترؾ فيو أفراد المجتمع كالرموز التي تمثلها الميثولوجيا كالفولكلور كالرموز الوطنية
كالقومية كاإلنسانية كغيرىا.
كالرمزية مذىب من مذاىب األدب كالفنوف بصورة عامة يعبر عن المعاني الخفية أك الضمنية
كاالنطباعات النفسية عن طريق اإليحاء كالتلميح كالداللة غير المباشرة بدال من األسلوب التقريرم المباشر
،كذلك كي يشارؾ القارئ أك الناظر أك السامع في فهم الفكرة أك تكملتها أك اإلضافة إليها من خيالو ،كما
أف ىذا االصطبلح يتضمن أشكاال عديدة من أنماط السلوؾ كمن عملية إعطاء معاف ألشياء خاصة ،بحيث
يصبح في إمكاف الجزء أف يعبر عن الكل كيشير إليو ،كذلك تعتبر الرمزية في مدرسة التحليل النفسي
طريقة أكلية في التفكير تظل في البلشعور حيث تخفى معاني األحبلـ كيمكن التوصل إلى معنى الرمز عن
طريق التداعي الحر لؤلفكار الذم يقوـ بو صاحب الحكم.

2

كيتطلب الرمز ثبلثة عناصر :داؿ()signifiantكىو الشيء الذم يحل محل شيء آخر ،أم
الرمز نفسو بالمعنى الدقيق كالملموس للكلمة ،مدلوؿ ()signifiéكىو الشيء الذم يحل الداؿ مكانو،
كالداللة ( )la significationكىي العبلقة ما بين الداؿ كالمدلوؿ ،كىي عبلقة ينبغي لها أف تدرؾ
كتفسر على األقل من قبل الشخص أك األشخاص الذين يتوجو الرمز إليهم .كقد يحدث أف يكوف "للداؿ"
عبلقة طبيعية مع "المدلوؿ" مثل الدخاف الذم يشير إلى كجود نار ك األرض المبلولة التي تعنى ىطوؿ
المطر ،لكن ىذه في الحقيقة عبلمات" "signesأك إشارات أكلية أكثر منها رموزا حقيقية ،كجميع الرموز
1

اؼّذ صو ٟتذ، ٞٚيؼزى يصطهحبد انؼهٕو االرتًبػٛخ :إَكهٛض٘ –فشَغ- ٙػشث ،ٙت١شٚخِ ،ىرثح ٌثٕاْ،5=;<،ؿ<85
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االجتماعية تقريبا ليست في الواقع إال كناية عن عبلقة عرفية مع مدلولها ،كىذا ما يفترض كجود عنصر
رابع للرمزية كىو كجود اصطبلح" "codeمحدد للعبلقة بين الداؿ كالمدلوؿ ،كىذا االصطبلح يجب أف
يكوف معركفا كمكتسبا من جهة العناصر الفاعلة " "sujetsالتي تتوجو إليها الرموز حتى تصبح ىذه الرموز
ذات داللة كمعنى.

1

البعد الرمزم أكجد عمليا الفرؽ األساسي بين اإلنساف كباقي الكائنات كىو بعد يتمثل في إنتاج
الرموز كاستعمالها كمحصلة لتطور بطيء كمتدرج استمر مئات السنين ،كلم يكن ىذا ممكنا إال ألف
اإلنساف كائن عاقل كمفكر يمتلك استعدادات لتمثل األشياء بطريقة رمزية بواسطة الكلمات كالمفاىيم
العقلية كالخياؿ بنوعيو :المبدع كاالرجاعى ،كالخياؿ كاالرجاعى العفوم تقوـ بو الذاكرة بالتداعي حتى يكاد
يمتزج معها ،أما الخياؿ المبدع فهو أرقى كالفرؽ فيو كالفرؽ بين المصور الفوتوغرافي كالمصور الفناف
الذم تقوـ عبقريتو على تأمل المشهد كتبياف المعنى العميق الكامن فيو.
ىذا االستعداد الذم يمتلكو اإلنساف الستعماؿ الوقائع كمعالجتها رمزيا ،قد أدل إلى تنمية ال
متناىية لقدراتو على اإلبداع كاالختراع كاإلضافة كاإلغناء ،بحيث نجح في النهاية في بسط نفوذه كسلطانو
على العالم بما ال يتناسب بأم حاؿ مع قوتو المادية ،كىو بهذا التقدـ الخبلؽ مدين إلى كيفية استخدامو
كإنتاجو للرموز التي استطاع أف يوظفها على أفضل كجو .كما كاف ىذا ليحدث إال بالتفاعل االجتماعي
فالمجتمع ىو المؤتمن على الرموز المتراكمة ك الثقافة ىي الحافظة لها ،بل ىي الفضاء الذم تسبح فيو
كىي عملياػ -أم الرموز -ساعدت على كجود حياة ثقافية كاجتماعية أكثر تنظيما كتعقيدا كأكثر
ديناميكية.
إذنا ثمة ثقافة كمجتمع كرموز يترابط نسيجها بحيث ال يمكن تفكيك التفاعل القائم في ما بينها،
كالحاصل أف المعنى إذا ليس أصيبل في الرمز ،فربما بدا لنا األسود كحده لوف الحزف لكن الصينيين
التقليديين يعتبركف األبيض لوف حداد ،فمعنى الرمز ينشأ من التفاعل االجتماعي كما أنو يبقى نتيجة ىذا
التفاعل .اظافة إلى ىذا يمكن القوؿ اف جميع الحضارات قامت على استعماؿ الرموز ك استمرت بفعل
ىذا االستعماؿ ،فالسلوؾ البشرم ىو سلوؾ رمزم لكن من الضركرم التنبو إلى أف السلوؾ االنسانى ليس
1

غ ٟسٚؽ ،ٗ١ذشظّٗ ِقطف ٝدٔذؽٍ ،ٝيمذيخ إنٗ ػهى االرتًبع انؼبو ِ،ىرثح اٌفم،ٗ١ت١شٚخ،ط،6006-6ؿ .5:0

101

الفصل الثاني :سيميائيػة الثقافػة
مجرد منبو أك مثير كاستجابة كإنما ىو "عملية تأكيل للمنبو ك االستجابة" ،فنحن ال نتجاكب مباشرة مع
أعماؿ اآلخرين كأفعالهم كإنما مع المعنى الذم نصيغو ألنفسنا على تلك األعماؿ ،عن طريق قراءة
الرموز ،1فإف لم نشارؾ إلى حد كبير في الرموز فسوؼ يتعذر علينا أف نعيش الحياة كما نعرفها ألف
التواصل سوؼ ينعدـ.
 2-4كظيفة الرمز
تؤدم الرموز كظيفتين كظيفة االتصاؿ ك كظيفة المشاركة كىما يتسانداف في أكجو الفعل
االجتماعي فرمزية االتصاؿ تيسر المشاركة كتساعد عليها ك رمزية المشاركة تقيم أنماطا عدة من االتصاؿ
أيضا.
الشك في أف كل شكل من أشكاؿ التفاعل كالفعل االجتماعي يتطلب من جهة العناصر الفاعلة
إرساؿ الرسائل كاستقبالها ،بمعنى آخر يستخدـ اإلنساف كسائل عديدة للتعبير عن حالتو النفسية كأفكاره
أىمها:
اللغة االنفعالية أك العاطفية :فاالنفعاالت كالعواطف كالهيجاف تعبيرات تظهر على حركاتنا كتبدك بصورة
خاصة على تعابير الوجو ك ىي كإف كانت غامضة بعض الشيء لكنها أحيانا كاضحة ،ففي حالة الذعر
نشيح بأعيننا عن الشيء الذم أخافنا كنستعد للهركب ،كفي حالة الفرح تنفرج أسارير الوجو.
اإلشارات كالرموز :كىي كذلك تستخدـ للتعبير ،فإشارة من اليد اتجاه اآلخر قد تعنى األمر بالتوقف لكنها
في شكل أخر تعنى األمر بالتقدـ ،كما أف للدكؿ رموزىا كأعبلمها ك للعلوـ أيضا رموزىا كما في الكيمياء
كالجبر مثبل.
لغة الفنوف كإشاراتها :فلكل فن لغتو فالرسم يستخدـ الخطوط كاأللواف ،ك الموسيقى تتنوع بتنوع اآلالت
كالدرجات الموسيقية.
األصوات :حيث تستخدـ بكيفيات متعددة فاللغة المحكية تستعمل مجموعة من األصوات كي تؤلف
تنوعا كبيرا من الرموز "الكلمات" ،كعندما تصبح اللغة مكتوبة يتاح لها أف تكوف أكسع انتشارا كعندما يطبع
1
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ما ىو مكتوب يكتسب قوة جديدة كيتخذ أشكاال كاصطبلحات أخرل مثل التلغراؼ أك اإلشارات
،كيترافق معها أيضا حركات كإشارات كإيماءات الوجو كأكضاع الجسم كىي غالبا ما تصاحب اللغة
المحكية بكثافة ،كقد تعطي الحركة أك اإليماء معنى مختلفا للكلمات.
إف ىذه األشكاؿ المختلفة من االتصاؿ تؤلف أكؿ مستول من الرمزية عدا لغة العلوـ التي تقوـ
على المفاىيم ،فهي تشكل المستول الثاني ذلك أنها تصورات عقلية تحل مكاف األشياء كمع أنها
شخصية إال أنها نتاج اجتماعي يخص عددا كبيرا من الناس ،فمفاىيم الفضيلة كالخير كالشر كالحق
كالباطل بل الحرية كالمساكاة يعود جميعها إلى فعل التفاعل كإلى النشاطات االجتماعية كاالقتصادية
كالسياسية ،كاالرتباط بين اللغة كالمفاىيم ارتباط كثيق كثابت كال تعبر المفاىيم عن ذاتها فقط عبر
الكلمات إنما توجد الكلمات كتولدىا أيضا كتؤدم إليها.
الطفل في ا ألشهر األكلى من حياتو يعبر عن حاالتو النفسية باإلشارات كالحركات كبما يسميو
علماء النفس "الكلمة-الجملة" ،كالطفل يندمج في مجتمعو تدريجيا كمقياس اندماجو في المجتمع ىو
درجة نموه في تعلم اللغة ذلك أف اللغة حوار أم عبلقة مع اآلخرين ،1أم أنها فعل تفاعل كال يمكن أف
تنشأ إال إذا تكونت ىذه العبلقة حتى عندما يخاطب المرء نفسو في حوار منفرد أك كحيد الطرؼ فهو
يتصور في ذىنو آخر يحاكره كيرد عليو.
ك تعتبر اللغة عمل كفكر في كقت كاحد فهي عمل كسلوؾ ألنو بواسطتها نسعى للتأثير في غيرنا
إذ ندفعو بهذا االتجاه أك ذاؾ ،فبل يوجد كبلـ لمجرد الكبلـ أك كتابة لمجرد الكتابة فهذا فعل كظيفي لو
غاية ،حتى عندما نتأمل شخصيا في أفكارنا فنحن نقوـ بهذا كي نفهمها كنقومها كنتحرؾ بعد ذلك كفقها،
كاللغة أيضا فكر كبنية ذلك أف أم لغة تحمل في فهمها مسبقا رؤية للعالم يتبناىا بالضركرة أكالئك الذين
يتحدثونها .كقد كانت ىذه الفرضية موضع اىتماـ الباحثين أمثاؿ االنتركبولوجي كاللغوم األمريكي "إدكارد
سابير"" "Edward Sapirك األلماني "فوف ىمبولدت""." Von Humboldt

1
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روبرتنٌسبتوروبرتبٌران،مصدرسابق،ص :7
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باإلضافة إلى االتصاؿ فإف الرموز لها كظيفة أخرل تتعلق بالمشاركة ،فهي تستخدـ بصورة فعالة
في تحسين الحقائق المجردة العقلية أك األخبلقية في المجتمع كتجعلها مرئية كملموسة ،كىي بهذا تسهم
في التذكير كالمحافظة على مشاعر االنتماء ك في إثارة أك تأمين المشاركة التي تبلءـ الفاعلين بحسب
الوضع كالدكر الذم يلعبونو ،كتسهم بالتالي في إقامة "النظاـ االجتماعي الطبيعي" كاستمرار ىو متطلبات
التضامن الذم يفرضو ،كبحسب "غي ركشيو" يمكن حصر أنواع الرموز باألكجو التالية:
أكال :الرموز الدافعة إلى التضامن

1

كذاؾ باعتبار الجماعات كيانات تحتاج إلى رموز لتمييزىا عن الرموز األخرل أك لتثبيت كجودىا
في نظر اآلخرين ،ىذه ىي حالة الجماعات القومية أك األثنية التي تتمثل برموز متنوعة :علم ،شعار الشرؼ
أك النسب ،نشيد كطني ،لوف مميز ،رجل دكلة كقائد كاريزمي ،مؤسسة سياسية ،حيواف(الدب السوفياتى
،النسر االمريكى) ىذه الرموز ال تساعد فقط على تقديم الجماعات كتمثيلها بصورة حسية بل يمكن
كذلك أف تستخدـ من أجل أف تثير أك تنمى شعور التضامن كاالنتماء عند األعضاء ،كقد يصل أحد ىذه
الرموز إلى حد القداسة األسطورية بل أف الوصوؿ إلى ىذه المرتبة ىو ىدؼ األمم الفتية التي ترغب في
إيجاد رموز حية ذات داللة بالنسبة إلى مجموع المواطنين ،كال تشمل ىذه الفعالية األمم فقط بل
الجماعات األقل حجما أيضا كاألحزاب السياسية التي يجب أف تصوف تضامن أعضائها كتحافظ عليو ك
أف تجذب إليها مؤيدين كأنصارا جددا ،إف قادة األحزاب السياسية كاإليديولوجية يهتموف كثيرا بهذا
الجانب الرمزم من خبلؿ إيجاد صيغة مثيرة ترمز إلى ركح الحزب كبرنامجو كقيادتو كفي الفترات االنتخابية
تنتشر الرمزية في الحياة السياسية كتصبح ذات غنى كبير ،كعلى المستول الميكركسوسيولوجى يتميز كثير
من األعياد كاالحتفاالت العائلية بطابع رمزية المشاركة .إننا نشارؾ في حضور زكاج أك مأتم أحد األقارب
أك األصدقاء من اجل أف ندؿ بذلك على تضامننا معو ،كما أف االمتناع عن ذلك ىو فعل يؤدم إلى
المعنى المعاكس.

2

ثانيا :الرموز المحددة للتنظيم التراتبى للجماعات

1

المرجعنفسه،ص .65
2
 روبرتنٌسبتوروبرتبٌران،مصدرسابق،ص= .:
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يترافق مع جميع أشكاؿ التراتبات االجتماعية نوع من الرمزية في غاية الغنى تظهر التميزات في
المرتبة كالنفوذ بوضوح كجبلء ،فالحي كنمط السكن كالسيارة ك المدرسة التي يدرس فيها األكالد
كالجمعيات كاألندية التي ننتسب إليها ،كقضاء أكقات الفراغ كمكاف قضاء العطل كاللغة ،كل ذلك
يستخدـ كدليل أك إشارة أك رمز للمكانة التي نحتلها كللسلطة التي نمارسها كللهيبة أك الوجاىة التي نتمتع
بها .كال تنجو من ذلك حتى المجتمعات التي تدعى بأنها األكثر ديمقراطية أك مساكاة ،كمن الطبيعي أف
يكوف للسلم االجتماعي أسس أخرل إال أف الرمزية التي تحيط بو تلعب دكرا مهما بل ىي في الحقيقة
تقوـ بتثبيت السلم االجتماعي كتزيد من صبلبتو.
كألف التنظيم البيركقراطي تراتبى بطبيعتو فمن المتوقع أف ينتشر فيو ىذا النمط من الرمزية
،فالوظائف العامة ك الوضع القانوني للموظفين يعبر عنها رمزيا باتساع المكتب ك كجود أك عدـ كجود غرفة
انتظار ،كحجم غرفة االنتظار كاألثاث كالسجادة كالسكرتيرة الخاصة ،حتى لوف البذلة كاختيار ربطة العنق
جميع ىذه الجوانب تساعد على تحديد مركز كل موظف ك مدل سلطتو كالسلوؾ الذم يجب أف نتخذه
تجاىو ،فالجهاز الرمزم خاصية جميع البيركقراطيات كيكفى أف نبلحظ تنظيم الحياة في أم جامعة أك
مصنع أك في مكتب أك في جماعة دينية أك في مستشفى حتى نلتقط في كقت قليل مجموعة غنية من
الرموز التراتبية.
كاللباس في ىذا المجاؿ لو داللة عميقة ،فبحسب الثياب كإضافات التزين التي تبلزمها تقوـ
أكؿ درجة من التعارؼ االجتماعي ،فكل فرد ذكر كاف أك أنثى كلو أنو يرتدم بذلة كاملة أك فستانا ،يحمل
عددا معينا من العبلمات كالدالئل تتيح مثبل عن طريق لوف ربطة العنق كشكل الحذاء كتزيين عركة السترة
كنوعية القماش كالعطر المستعمل ،تتيح لنا تحديد موقعو في البناء االجتماعي بكثير من الدقة،...
كيستخدـ اللباس للتمييز بين األجناس كالعماؿ كالعسكريين كالمدنيين كبين رجاؿ الدين كغيرىم.
ثالثا :الرموز التي تشد الحاضر إلى الماضي
يحمل الماضي إلى أم جماعة بعضا من ىويتها كما الحاؿ أيضا بالنسبة إلى األفراد كأم مجتمع
يتحدد كيعرؼ في جزء منو بأصولو كتاريخو كتطوره ،لقد دافع "موريس ىالبفاؾ""Maurice

 "Halbwachsببراعة عن ىذا الرأم في موضوع ما يسميو "الذاكرة الجمعية" حيث أف التشابو غالبا ما
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يكوف بارزا بينها كبين الذاكرة الفردية ،فالذاكرة الجماعية ليست بالضركرة تاريخ المؤرخين مع أنها تستمد
منو الحياة ،كإنما عليها أف تبسط الماضي كتختصره كتحذؼ منو كتحرفو كتجعلو أسطورة من أجل ىذه
الغاية ،تعمد الذاكرة الجمعية إلى الرمزية بكثرة كيكفيها لذلك بعض أسماء الشخصيات العظيمة المحاطة
بهالة من األساطير كما يكفيها بعض التواريخ كبعض األماكن كالحوادث المحملة بالذكريات.
عند الشعوب التي ال تعرؼ الكتابة يختلط كثيرا التاريخ كالذاكرة الجمعية في الفكر األسطورم
حيث يتداخل فيو الزماف كال تطرح بالنسبة إليو مشكلة صحة الحوادث كصدقها ،إف الذاكرة الجماعية
ليست عامبل من العوامل األكثر قوة في التضامن االجتماعي ذلك أف الرموز التي تستخدمها مثقلة
بالمعاني كأف الذكريات التي تثيرىا ىذه الرموز محملة بانفعالية جماعية ،فهي مصدر مشاركة نفسية كتقريبا
بيولوجية كأنها تقدـ تفسيرا للحاضر كدركسا من أجل المستقبل كىذا ما يكفي حتى تساىم بقوة في
تضامن الجماعات كفي المشاركة بين أعضائها ك كجهة الفعل الفردية ك الجماعية.

 -5األصوؿ الثقافية للمجتمع الجزائرم
نظرا الىتماـ دراستنا بمدل تمثل الثقافة الجزائرية في الومضات اإلشهارية التلفزيونية ،نحاكؿ
فيما يلي التطرؽ ألىم األصوؿ الثقافية للمجتمع الجزائرم بالرغم من أنو من الصعب إحصائها جميعا نظرا
لشساعتها كتداخلها ،لذلك سنحاكؿ ذكر بعض األصوؿ التي يمكن أف تمثل صورة المستهلك الجزائرم
كالتي سنركز عليها في التحليل ،كلهذا رأينا ضركرة تحديد أىم مبلمح المجتمع الجزائرم الثقافية كذلك
انطبلقا من:
 1-5تحديد األصوؿ الثقافية للمجتمع الجزائرم
عرفت الجزائر بحكم انتمائها إلى إفريقيا الشمالية شأنها في ذلك شأف أغلبية الشعوب المنتمية
لهذا الفضاء الجغرافي ،سلسلة من األجناس اإلنسانية الكبرل المتوافدة عليها بدءا بالفينيقيين ك القرطاجيين
ثم الركماف ك الونداؿ كأخيرا الفتوحات العربية اإلسبلمية التي تبلىا دخوؿ العثمانيين إلى الجزائر مع حلوؿ
القرف السادس عشر كمكوثهم بها قرابة  319سنة كىذا يعني الفترة الممتدة من سنة  1512إلى غاية
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11830تاريخ دخوؿ المستعمر الفرنسي إلى الجزائر ،كبهذا يمكن القوؿ أف الجزائر قد عرفت حضارات
مختلفة ساىمت في تشكيل أصولها الثقافية العربية البربرية اإلسبلمية الضاربة في التاريخ، 2فما ىي
خصوصيات ىذا المزيج الثقافي؟ ككيف أثر في تحديد القيم الثقافية المميزة للمجتمع الجزائرم؟.
1-1-5البربر:
لقد أثار موضوع"أصل البربر"الكثير من الجدؿ كالنقاش بين جمهور المفكرين كالفبلسفة القدامى،
كىو ما تعزز مع أطركحات االستعمار الغربي بميبلد عدة نظريات يمكن أف نجملها في مدرستين أساسيتين:
مدرسة تدعي األصوؿ الشرقية الكنعانية أك الحميرية كأخرل ذات األصوؿ الهندك أكربية ،كىما ذات توجهات
إيديولوجية مرتبطة بسياسة الدمج التي مارسها االستعمار في ببلدنا ،3كالحقيقة أف البربر ىم من كلد "كنعاف
بن حاـ بن نوح عليو السبلـ" ك اسم أبيو "مازيغ" ،ككلمة " أمازيغ" عربية األصل ،فاألمازر من الرجاؿ األقوياء
أشداء القلوب ،فقد كانت النسابة البربر يوصلوف القبائل البربرية بأصوؿ عربية سواء في الجزيرة العربية كخاصة
بجنوبها أك بببلد الشاـ ،ك لم يكن بالمغرب العربي قبل دخوؿ الفرنسيين للجزائر في سنة  1830شخص
كاحد يقوؿ بأف البربر غير عرب أك بأنهم جنس من أصل أكربي ،كيرل "ابن خلدكف" في ىذا الشأف أف" نسابة
زناتة ينسبوف أنفسهم إلى حمير ك إلى العمالقة" 4كيبقى موقف "ابن خلدكف" – الذم يعد من أبرز مؤرخي
العرب – األكثر تداكال عند معظم الكتاب الحاليين للتاريخ المغاربي القديم.
كيورد "ابن خلدكف" في تأريخو أيضا ما يلي :كيركم ابن أبى دينار عن المقريزم ،أف افريقس بن
أبرىة ذم القرنين غزل المغرب ثم ابتنى ىناؾ مدينة سماىا إفريقية ك "افريقس" ىذا الذم يورده "ابن خلدكف"
ىو افريقس ابن قيس بن صنعي أحد ملوؾ اليمن كىذا ما يفسر نسب البربر العربي ،كتؤكده النصوص األخرل
التي تشير إلى أف البربر يمنيوف أك أكزاع من اليمن ،كما تشير أيضا إلى أف البربر من غساف ك غيرىم تفرقوا إثر
سيل العرـ كقبل من لخم كجذاـ كانت منازلهم بفلسطين كأخرجهم منها بعض ملوؾ فارس ،فلما كصلوا إلى
مصر منعتهم ملوؾ مصر النزكؿ بها فعبركا النيل كانتشركا بالببلد .كغزل افريقس المغرب كنقلهم من سواحل
1

Wadi bouzar:la mouvance et la pouse,regards sur la société algérienne,alger,saciété nationale d’édition et des
diffusion,1983,p9
2
Mostapha boutefinouchet:système social et changement social en Algérie, Alger, office des publications
universitaires, sans date de pub, p10.
3
ِؽّذ اٌٙاد ٞؼاسػ ،انتبسٚخ أنًغبسث ٙانمذٚى ،اٌعضائش ،اٌّؤعغح اٌعضائش٠ح ٌٍطثاػح،5==9،ؿ.69
4
ػصّاْ عؼذ، ٞػشٔثخ انزضائش ػجش انتبسٚخ ،اٌعضائش ،اٌّؤعغح اٌٛطٕ١ح ٌٍىراب،5=<9،ؿ.79
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الشاـ كأسكنهم إفريقية كسماىم بربر ،ك البربر قبائل شتى من حمير كمضر كالقبط كالعمالقة ككنعاف كقرسين،
تبلقوا بالشاـ كلغطوا فسماىم البربر لكثرة كبلمهم ،...كيقاؿ أف افريقس دعاىم لفتح أفريقية كسماىم البربر
كمن أشعاره التي قالها فيهم :تبر برت كنعاف لما سقتها ** ** من أراضي الضنك للعيش الخصيب ،كمن ىنا
يمكن أف نقوؿ أف عركبة المغرب أصيلة منذ فجر التاريخ ،فسكانو القدامى ينتموف إلى السبللة السامية كما
ينتموف حضاريا كثقافيا إلى المنطقة الممتدة من ساحل عماف شرقا إلى شواطئ المحيط األطلسي غربا ،كىذا
الذم يفسر لماذا فشل الركماف ك الونداؿ ك البزنطين في دمج المغرب بالمجموعة األكربية كبالثقافة البلتينية
بالرغم من استمرار حكمهم في السيطرة على المغرب أكثر من ثمانية قركف ،كىو الذم يفسر سبب اعتناؽ
البربر اإلسبلـ كاندماجهم في الثقافة العربية في النصف األكؿ من تاريخ الفتح اإلسبلمي للمغرب.

1

إذا تعرضا إلى حياة البربر في تلك العهود الغابرة نجدىا بسيطة شبيهة بحياة بقية أىل العصر
الحجرم في المسكن كالمطعم كالملبس ،لكنهم باختبلطهم بمختلف الثقافات كالحضارات التي ذكرناىا
آنفا ،غيركا شيئا ما من نمط عيشتهم كارتقوا بعدىا كانتقلوا من مدينة العصر الحجرم إلى حضارة العصر
النحاسي ،ك لقد أسس البربر مدنا عظيمة تميزىا بيوتا من خشب أك من حجارة سقوفها مغطاة بالديس
كمختلف النباتات األخرل.

2

كمن بين األلبسة التي كانوا يرتدكنها يمكن أف نذكر أشهرىا كىو "البرنس" الذم كاف شائعا بين
اليوناف كالركماف باإلضافة إلى" القشابية" العتيقة رمز األصالة الجزائرية ،أما عن كساءىم فكاف عبارة عن قطعة
صوؼ غير مخيطة يشتمل بها الرجاؿ كالنساء على حد سواء كىو قديم أيضا كمعركؼ عند قدماء المصريين،
كلم يزؿ لباسو حتى اليوـ شائعا في أغلب أرجاء الوطن الجزائرم ،تفننوا في نسجو كرققوه كزينوه بالحرير
فأصبح من مبلبس الزينة يختص بو أىل الحضر كيعبر عنو بالحايك 3.كما اتخذكا من النحاس كالفضة كالذىب
خواتم كأساكر كخبلخل كغير ذلك ،فكانت الحلي

التي يتزينوف بها.

اقتات البربر قبل معرفتهم للزراعة من لحوـ الصيد كالحيوانات كبعض النباتات الطبيعية التي الغير
ضارة ،أما بعد معرفتهم للزراعة فلقد استعملوا من الحبوب ضركبا من األطعمة ،نقلوا بعضها عن غيرىم من
األمم كمن األطعمة المنسوبة لهم "الكسكسي" الذم يعتبر اليوـ من أىم أغذيتهم ،كقد كانت" لبربر نوميديا"
1

ػصّاْ عؼذ، ٞاٌّشظغ اٌغاتك،ؿ;.7
2
اٌِّ ٍٟ١ثاسن تٓ ِؽّذ ،تبسٚخ انزضائش انمذٚى ٔانحذٚج ،ت١شٚخ ،داس اٌؼشب اإلعالِ،5=<=،ٟؿ.550
3
Gabriel camps :les berbères algériens, modernité et identité, éd errance,1987,p15.
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شهرة كبيرة في الفركسية ككانت خيالهم سريعة العدك كىو ما يدؿ على أنهم كانوا حاذقين في سياسة الخيل
كماىرين في تربيتها.

1

أما عن لسانهم فقد صنفو علماء اللسانيات في إطار اللغات السامية ،كىو تقارب لغوم تختلف فيو
البربرية عن اللغات السامية في كونها لساف يشيع فيو االبتداء بالساكن كاجتماع ساكنين فأكثر كتقديم
المضاؼ إليو على المضاؼ ،ك زيادة على ذلك فهي تتكوف من كلمات دالئل لغوية مركبة تركيبا مزجيا كليس
إعبلميا.
أما من حيث طريقة كتابتها فهي تشبو كثيرا الخط اليمني الجنوبي L’écriture Sud

 ،Yéméniteفهي تمثيبلت تصويرية  Pictogrammesتشمل جملة من األشكاؿ الخطية المعركفة
بالتفينار.2
 2-1-5األصوؿ العربية اإلسبلمية للمجتمع الجزائرم:
خبلفا لموضوع أصل البربر الذم أثار جدال كنقاشا كبيرين ،فإف موضوع األصل العربي االسبلمى
للمجتمع الجزائرم ثابت كمؤكد عبر التاريخ ،فهو من منظور سوسيولوجي تركيبة اجتماعية بدكية تعتمد في
بقاءىا على التنقل كالبحث عن المأكل كطرؽ العيش ،أما من حيث أصولها فهي تنتمي إلى" بني ىبلؿ"
 Beni Hilalأك "بني سليم"  ،3 Beni Sulaimكىي كلها قبائل تميزت بالحركة المستمرة نحو أنحاء
مختلفة من المغرب كاستقرت في الجزائر ب (الموضع) المقر الحالي لمدينة الجلفة ،كلعل الفريق المعركؼ
منها ىو"أكالد نايل " المنتشر في ما بعد في مناطق عدة منها :بوسعادة ،المسيلة ،سيدم عيسى ،عين كسارة،
قصر البخارم ،فرندة( تيارت) كغيرىا من األماكن.

4

1

ِثاسن أٌّ ٍٟ١تٓ ِؽّذِ ،شظغ عاتك،ؿ.557
Djelfa, centre de documentation saharienne,1995,p47

François de villaret :s è s st pp s, j
s
’ st r
Wadi bouzar:la mouvance et la pouse,op, cit, p7.
4
Français de villaret :s è s st pp s, j
s p ur ’ st r
2
3

Dj f , op, cit, p67.
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إف مثل ىذا التحليل لطبيعة المجتمع العربي الجزائرم ىو تأكيد آخر لفكرة المجتمع التقليدم
المبني على أساس الحلقات االجتماعية المتحدة المركزة Cércles concentriques1كىو ما يترجم
كاقعيا في:
تشابو ىذا المجتمع في طريقة عيشو:
إف الحديث عن طريقة العيش يعني الحديث عن مظاىر األكل كاللباس كالمسكن كما يعني أيضا
التعرض لطباع كخصائص المجتمع موضوع الدراسة كىي بالنسبة للمجتمع العربي الجزائرم تتجسد في:
أ – نظاـ األكل:

يعتمد غذاء البدك كحتى من ىاجر منهم إلى المدف كاستقر بها على أؿ ) Gustémesمصطلح
سيميولوجي استعملو "كلود ليفي ستراكس" " "Cloud Levi Straussفي مؤلفو حوؿ االنتركبولوجيا
البنيوية ككاف يريد بو الداللة على معنى التذكؽ في أنظمة األكل) كىو نظاـ غذائي يجمع بين المالح
كالكسكسي كالحلو كالرفيس مثبل 2 .كىي كلها أطعمة تحضر مما تم تخزينو من حبوب كتمور كلحوـ جافة
تعرؼ بالعولة.
كيرجع علماء االجتماع كمنهم "ابن خلدكف" ىذا االعتداؿ كالزىد في المأكل إلى ضغط كقساكة المحيط،

.ك ىي ظاىرة ال تزاؿ سائدة إلى يومنا ىذا 3بالرغم من تطور ظركؼ العيش.
ب – الملبس أك نظاـ اللباس

تأثر اللب اس العربي اإلسبلمي الجزائرم بعدة قيم مستمد أغلبها من تعاليم الدين الحنيف مثل "الحرمة" ك
"الحشمة" كلذلك كاف لباس مستورا محتشما بالنسبة للمرأة كالرجل على حد سواء ،أما بالنسبة إلى الرجل
فقد ارتدل عدة ألبسة ال تزاؿ تشكل إلى يومنا ىذا رمز األصالة الجزائرية كىي "القشابية" ك "البرنوس"
ك"سركاؿ المقعدة"ك "الغليلة" ك"القميص" أك "العباءة"" ،إضافة إلى تغطية الرأس بقبعات مختلفة باختبلؼ
المناطق كالمهن فنجد على سبيل المثاؿ" :العراقية" ك"العمامة الصفراء "الشبيهة بتلك التي يضعها اإلماـ
ك"شاشية أسطمبوؿ" الخاصة بأثرياء العرب مثل الصياغ كغيرىم ،كلم تخرج المرأة عن ىذا اإلطار
1

Wadi bouzar,la mouvance et la pouse,op, cit, p36.
Wadi bouzar :la mouvance et la pouse,op, cit, p36.
3
Ibid., p37.
2
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المحتشم في لباسها إذ كانت ترتدم باإلضافة إلى "الحايك" ك"المبليا" ك"الملحفة" عدة أنواع من
السترات كالجبة بمختلف أنواعها :التلمسانية ،القسنطينية ،الوىرانية. ،..ككذا سركاؿ الدار ك "سركاؿ
الزنقة" أك ما يسمى ب ػ "القويط" كىي كلها نماذج للباس تدخل في إطار مدكنة اجتماعية Code Social

تعبر عن كفاؽ سوسيولوجي مبني على فكرة احتراـ الذات ك الغير.1

ج – نظاـ

المسكن:

شيد العرب مساكن مختلفة توافق تواجدىم بالمدينة أك تنقلهم في أرجاء البادية ،كمما سكن حضر
الجزائر يمكن أف نذكر على سيبل المثاؿ ما يعرؼ ب ػ "الدار الكبيرة" كىي نموذج معمارم تتقاسمو عدة أسر
يجمعهم "فناء الدار" أك" كسط الدار" كيتميز ىذا البيت عن البيوت العصرية في أيامنا ىذه بأنو:2
 يبنى في مكاف بعيد عن الطريق المستخدـ للمارة كيحاط بجدراف مرتفعة بعض الشيء حتى يحجب مايوجد بداخل المنزؿ فبل يتمكن المارة من النظر إلى ما يدكر في فناء الدار من ذىاب كإياب النسوة
الموجودات بالداخل.
 للبيت الكبير كظيفة ىامة في تحقيق التقارب بين األسر القاطنة بو ،فهو نقطة التقاء ىذه العائبلت من أجلتبادؿ األحاديث كالركايات كىذا خبلفا للبناية التي يقل بها احتكاؾ السكاف ببعضهم البعض ،كما يزاؿ
ىذا النمط العمراني سائدا في العديد من المدف الجزائرية القديمة مثل "مليانة" ك "تلمساف" ك "ندركمة"
ك"المدية" ،كىو يتميز خبلفا ألشكاؿ البناء الحديث بفناء مربع الشكل تحيط بو عدة غرؼ كبو قسم
أرضي أك طابق كاحد ،كما يتميز أيضا بأركقة دائرية بالفناء مقامة على أعمدة مما يزين شكل "كسط الدار"
ك يكسبو طبعا عمرانيا خاصا ال نجده إال في ىذا الشكل من المنازؿ التي تعرؼ ب ػ "دار عرب ".
كانت منازؿ الطبقات الحاكمة من ىذا الطراز تتميز بكثرة التنميق كالتزكيق من مواد باىظة كأعمدة
الرخاـ ك الفسيفساء كالخزؼ كاالتساع في البيوت إضافة إلى الحنفيات ك األحواض ككذا "الفوارة" التي
تتوسط فناء المنزؿ ،3كمما زاد من جماؿ ىذه المنازؿ حدة التماسك االجتماعي بين أفرادىا ككذلك انتشار
ركح التضامن المادم المتمثل في "قيمة التعاكف" ،إضافة إلى التضامن المعنوم المتجسد في التآزر كسؤاؿ
السكاف عن أحواؿ بعضهم البعض 4.كىو ما يتنافى مع الفردانية التي تميز سكاف المدف الحاليين.
 1فا٠ضج ٠خٍف ،خصٕصٛخ اإلشٓبس انتهفض َٕٙٚف ٙظم االَفتبس االلتصبدِ٘ ،شظغ عاتك،ؿ.151
Charles André julien : st r
’ r , s r
s, éd grande bibliothèque, Payot, 1994, p162.
3
Charles André julien, op.cit., p170.
 4ا٠ف الوٛعد ٚآخش ،ْٚذشظّح ساتػ اعطّثِٕ ٚ ٌٝٛقف ػاؽٛس ،انزضائش ث ٍٛانًبضٔ ٙانحبضش ،اٌعضائش ،دٛ٠اْ اٌّطثٛػاخ
اٌعاِؼ١ح،1984،ؿ207
2
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ىذا بالنسبة لسكاف المدينة ،أما فيما يخص العائبلت البدكية فقد اتخذت لنفسها نوعين من
النماذج السكنية فهي تجمع شتاءا في منزؿ يشبو البيت الكبير الخاص بالحضر بينما تنتقل صيفا إلى اإلقامة
فيما يسمى بالخيمة الكبيرة.
تشابو العرب المسلمين الجزائريين في

طباعهم:

ألف الطباع جانب أساسي في تحديد خصوصيات مجتمع ما كمن ثم مظهر من مظاىر أسلوب
عيشتو ،نذكر في ىذا الصدد أف عرب الجزائر كانوا كال يزالوف يتميزكف بعدة صفات نذكر منها :الصبر كقوة
التحمل ،كىذا ما يفسر صمودىم أماـ أصعب المشاكل كاعتى المحن ك أقواىا باإلضافة إلى القناعة
كاالعتداؿ في الحياة كالشجاعة ،1كىي كلها صفات مكتسبة من تعاليم اإلسبلـ كمن خصاؿ المسلمين
األكائل.
 2-5أىم القيم الممثلة للمجتمع الجزائرم
تعتبر القيم األساس الضمني ألم نموذج ثقافي كىي تحتوم معايير للسلوؾ ذات صفة مميزة،
تلك ىي مثبل حالة قواعد الياقات كأصوؿ اآلداب كالقواعد التي تنظم الطقوس كالشعائر كالكثير من
المعايير التي تُسير أفعالنا كتوجهها في حياتنا اليومية ،كالنماذج الثقافية ال تعتمد على القوة بقدر ما تعتمد
على االنتماء إلى القيم لذلك فاالرتباط كثيق بين القيم كالنماذج الثقافية.
بتطبيق مقياس "رككايتش للقيم" " "Rokeach Value Surveyكبعد تعديلو كتكييفو ليتبلءـ
مع خصوصيات المجتمع الجزائرم ،تبين من الدراسة التي قاـ بها الباحث "عبد الحفيظ مقدـ" كالتي تحمل
عنواف ":القيم االجتماعية في المجتمع الجزائرم ،"2أف نظاـ القيم السائد في المجتمع يتكوف من عدة قيم
بعضها كسائلية كأخرل غائية كما تعرؼ أيضا بالقيم النهائية كىي كلها مؤشرات اجتماعية ىامة تعكس الظركؼ
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية السائدة في البلد.

1-2-5القيم الغائية:
كتشمل تلك القيم التي تشكل األىداؼ كالفضائل التي تضعها الجماعات كاألفراد لنفسها ،كإذا
اعتبرنا أف القيم تعبر عن حاجات األفراد فإف ترتيب ضماف المستقبل في المرتبة األكلى يعكس اىتماـ
الجزائريين بالحاجة إلى األمن كاالستقرار ،فمن الناحية االقتصادية يعرؼ المجتمع الجزائرم منذ فترة ارتفاع
Wadi bouzar:la mouvance et la pouse,op, cit, p460.
2
ػثذ اٌؽف١ظ ِمذَ ،انمٛى االرتًبػٛخ ف ٙانًزتًغ انزضائش٘ ،دٛ٠اْ اٌّطثٛػاخ اٌعاِؼ١ح،اٌعضائش،1992،ؿ .13
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غير عادم في مستول المعيشة بالنسبة لؤلغلبية الساحقة من الشعب ،كىذا يتمثل في االرتفاع المذىل
لؤلسعار إلى جانب انخفاض األجور التي ال تتماشى مع تكاليف المعيشة باإلضافة إلى أزمة السكن التي تتفاقم
يوما بعد يوـ ،إف االىتماـ بتأمين المستقبل يعبر أيضا عن الوضعية السياسية غير المستقرة التي يشعر بها الفرد
الجزائرم فهو غير مطمئن للنظاـ السياسي السائد ،كما يعكس االىتماـ بتأمين المستقبل ك الشعور بعدـ
االستقرار نتيجة الرتفاع نسبة البطالة كطرد العماؿ من المؤسسات الخاصة بعد نداء رئيس الجمهورية أماـ
مديرم المؤسسات اإلنتاجية الذم ينص على رفع الدعم الذم كانت تقدمو الحكومة للمؤسسات الفاشلة كأنو
يجب على كل المؤسسات أف تعتمد على مصادرىا الخاصة في التمويل كأف تسعى إلى تحقيق األرباح
كالكفاءة كىو الطرح الذم انتهى بخوصصة أغلبية المؤسسات العمومية كتقليص عدد العماؿ ،كنتيجة لذلك
بدأ الفرد يشعر بأف استقراره المهني أصبح مهددا كأنو بدأ يشك في أنو يستطيع أف يضمن مستقببل مهنيا
مريحا ،ك من المعلوـ أف األفراد يبحثوف عن األمن كاالستقرار من خبلؿ إيجاد عمل مستقر كدخل منتظم كبناء
على سلم الحاجات

لماسلوMASLOW

كالقيم التي تأتى في المراتب العليا.

فإف الحاجة إلى األمن تعتبر أساسية يجب إشباعها قبل الحاجات

1

كمن ضمن القيم الغائية نجد:
االحتراـ

الذاتي:

كىو االحتراـ الذم يتحقق عن طريق التنشئة الدينية إذ تعمل تعاليم اإلسبلـ على صيانة كتعزيز
تقدير الفرد لذاتو فيستطيع معالجة المشاكل اليومية كتحملها عن طريق الصبر ك طلب العوف من اهلل ،كيذكر
محمد الغزالي أف الصبر كاألمل ىما أسلحة اليوـ التي تحصن المسلم من االضطرابات النفسية .

2

فالتعاليم اإلسبلمية تنمي في الفرد المسلم ميكانيزمات دفاعية ( موانع ) معرفية نفسية قوية تعمل
على تبرير األحداث التي يتعرض لها حيث تجعلو ال يفقد األمل نتيجة لمعرفتو بأف كل شيء ممكن في حياة
الفرد كأف الخير كالشر يترافقاف كأف أقول الناس أشدىم صبرا ،كىناؾ آيات عديدة في القرآف الكريم تعمل
على صيانة الذات من االنهيار نذكر على سبيل المثاؿ:
((كال تقنطوا من رحمة اهلل إف اهلل يغفر الذنوب جميعا)) سورة الزمر :اآلية .53
((لكيبل تأسوا على ما فاتكم كال تفرحوا بما آتاكم)) سورة الحديد ،اآلية .23
 1ػثذ اٌؽف١ظ ِمذَ ِشظغ عاتك،ؿ.37
ِ 2ؽّذ اٌغضاٌ ،ٟطجٛؼخ انًغهى ،داس اٌمٍُ،دِؾك،1985،ؿ.17
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((فإف مع العسر يسرا إف مع العسر يسرا)) سورة الشرح ،اآلية .5،6
((كاصبر على ما أصابك إف ذلك من عزـ األمور)) سورة لقماف :اآلية .17
كمن احتراـ كل فرد لذاتو ينشأ تقدير الجماعة لكل القيم الملزمة التي تتضمنها تعاليم الدين
اإلسبلمي الحنيف كتقرىا السنة الشريفة مثل :الحياء ،العفة ،الشرؼ ،العدؿ ،الرأفة كغيرىا.1
الحرية:
جاءت قيمة الحرية في المرتبة الثالثة من حيث األىمية ،كاىتماـ الفرد الجزائرم بالحرية يمكن أف
يكوف متأثرا بعدة عوامل ابتداء من التحرر من القيود كاالضطهاد االستعمارم إلى الشعور بحرية تحقيق الذات
كحرية اتخاذ القرارات .إف الفترة الطويلة التي عاشها الشعب الجزائرم تحت نير االستعمار كالتي راح ضحيتها
ما يقارب المليوف كنصف المليوف من الشهداء مازالت عالقة في ذاكرة كل الجزائريين كىم يعتبركف أف ىذا
المليوف كالنصف ىو ثمن الحرية فكيف ال يعطونها أىمية قصول للمحافظة عليها ككل غاؿ ثمين كما يقوؿ
المثل ،كالمصدر الثاني الذم جعل األفراد يعطوف أىمية للحرية يرجع ربما إلى الشعور بالقيود السياسية
كاإلدارية كالثقافية التي تمنع الفرد من تحقيق أىدافو إنو الشعور بانعداـ النفوذ حوؿ ما يمكن القياـ بو،
فالمدير في كحدتو يشعر بأف ليس لو سلطة أك نفوذ التخاذ أبسط القرارات المتعلقة بوحدتو ،العامل في عملو
يشعر بانعداـ الحرية في القياـ بإضراب للمطالبة بحقوقو ،كالمثقف كالمحامي حرمت عليهم حرية التعبير،..
فهذه بعض األمثلة التي جعلت األفراد يهتموف بالحرية فهي كما نبلحظ نتيجة للحرماف منها ،كقد جاء في
تقرير موسوعة العالم الثالث ) (1987أف الجزائر ترتب في المرتبة السادسة )ما قبل األخيرة( من حيث الحقوؽ
المدنية كالسياسية كربما ىو األمر الذم أدل إلى العصياف المدني في  5أكتوبر كالذم نجمت عنو مظاىرات
صاخبة كتخريب لمؤسسات الدكلة كاألركقة كأسواؽ الفبلح التي أظهر المتظاىركف عددا مباشرا لها بسبب
كونو المصادر األساسية لتوفير المواد الضركرية كالتي أصبحت لسوء الحظ بسبب الندرة كالمشاكل
البيركقراطية مكانا للرشوة ك المحسوبية.

2

كيبدك أف اإلصبلحات السياسية الجذرية التي نجمت عن أحداث أكتوبر تؤكد ما سبق أف صرح بو
المفكر الهندم "راك" " " Raoمن أف أكؿ خطوة تجاه التغيير السياسي كاالقتصادم تبدأ بتكوين اتجاىات
 1ػثذ اٌؽف١ظ ِمذَِ ،شظغ عاتك ،ؿ.15
2
ػثذ اٌؽف١ظ ِمذَِ ،شظغ عاتك،ؿ.5:
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سلبية كتذمر حوؿ التخطيط االقتصادم كالسياسي الحالي ،فالفقير يحب أف يكوف ساخطا على كضعو قبل أف
يعمل على تغييره.1
كرغم أف ىناؾ أسبابا متعددة كمتداخلة كراء أحداث أكتوبر إال أنو من كجهة نظر القيم يمكن اعتبار
ىذه األحداث طبيعية على غرار أم تغيير ناجم عن التطور في الفكر اإلنساني .إف تطور الفكر يؤدم عادة إلى
تغيرات جذرية في جميع مجاالت الحياة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية ،كإذا قارنا بين جزائر
1962كجزائر  1988فإننا نجد في الجانب التعليمي % 98من أفراد الشعب آنذاؾ أميين ،كيكاد ىذا الرقم
اليوـ يمثل المتعلمين  .كمن الواضح أف التعليم يرفع مستول الوعي كالتوقعات كالطموحات كىي قيم جديدة
تقاكـ االضطهاد كالتسلط.2
لقد بلغ الشعب الجزائرم مستول من النضج الفكرم حيث أصبح يشعر بحاجة ماسة إلى الحرية
الفردية كالديمقراطية السياسية كىو األمر الذم أدل إلى ظهور قيما أخرل كحرية التعبير ،حرية الرأم ،حرية
الملكية ،حرية تكوين الجمعيات كاألحزاب.
كألف الحرية سيف ذك حدين فهي تستطيع أف تساىم في تطوير الببلد كذلك بتشجيع المبادرات
الفردية كما تستطيع أف تساىم في تدميرىا ،ذلك أف سوء فهم أك سوء استعماؿ الحرية قد يؤدم إلى العصياف
كالفوضى 3كىو ما عرفتو الجزائر في الفترة األخيرة كأدل إلى ظهور قيم أخرل مثل :
قيمة األمن ك السلم:

كىي القيمة التي تعكس عدـ شعور الفرد الجزائرم باألمن على حياتو كممتلكاتو ،تظهر في إلحاحو
المستمر على ضركرة توفير األمن كاالستقرار قبل أم مطلب آخر .إف مثل ىذا الشعور الجماعي بزكاؿ األمن
كالسلم ىو الذم أيقظ قيما أخرل كانت ضاربة في عمق كجود كأصالة الجزائرم كىي:
قيمة التعاكف:
كىو سلوؾ اجتماعي يكثر في المناسبات خاصة في الضيق كالوسع كفي المواقف المحزنة أك
المفرحة ،كيبقى التعاكف العائلي يؤدم دكرا فعاال في الوسط األسرم كاالجتماعي في الجزائر إلى غاية اآلف
كىو سلوؾ يناقض الفردانية كاالنقساـ كقد ترسخ نتيجة عوامل جغرافية كاقتصادية كاجتماعية ،فمن الناحية
1

فا٠ضج ٠خٍفِ ،شظغ عاتك،ؿ.598
2
اٌّشظغ ٔفغٗ ،ؿ.599
 3ػثذ اٌؽف١ظ ِمذَِ ،شظغ عاتك،ؿ.17
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الجغرافية تشكل الطبيعة الجبلية كاألحراش الصعبة كالمناخ الصحراكم حيث يسكن البدك الرحل عامبل
يحفزىم كيدفع بهم إلى التعاكف في العديد من شؤكف الحياة االقتصادية ،إف أبرز

العادات كالتقاليد السائدة –

حتى اآلف – في الجزائر كتعود إلى أزماف ضاربة في القدـ ىو تقليد ينفرد بو الجزائرم كيعرؼ بنظاـ "التويزة".

1

إف قيمة التعاكف بهذا المعنى تنم عن تبلحم كتضامن األفراد كىو ما يولد لديهم شعورا بالطمأنينة
النفسية نظرا لتآزرىم كإيمانهم بفكرة " الناس للناس" كىي ذات الفكرة التي تجعل الفرد الجزائرم ال يشكو
مما يشكو منو اإلنساف في الحضارة الحديثة للعالم الغربي من أنانية ككحدة ككحشية كتكامل الركح الفردية.
 2-2-7القيم الوسائلية:
خلصت دراسة "عبد الحفيظ مقدـ" حوؿ القيم في المجتمع الجزائرم إلى كجود ثبلث قيم كسائلية أساسية ك
ىي:2
اإلخبلص:
كىو نمط من األنماط السلوكية األخبلقية التي تعني أيضا الصدؽ كالوفاء بالعهد كالتعامل باإلنصاؼ
ك يعود اىتماـ الجزائرم بصفة اإلخبلص كتقديره لو إلى عاملين رئيسين أحدىما إيجابي كاآلخر سلبي ،أما
األكؿ فيرجع إلى التنشئة األخبلقية كالدينية بصورة خاصة التي تسعى إلى تنمية ىذه الخاصية في الفرد
فاإلخبلص في اإلسبلـ من أىم الصفات التي يجب على الفرد المسلم االتصاؼ بها ،فتعاليم اإلسبلـ التي
يتلقاىا الفرد في البيت كالمدرسة تحث الفرد على أف يكوف صادقا كمخلصا في كل معامبلتو كىذا سواء في
البيع كالشراء أك في الوفاء بالعهد أك أداء األمانة ،كىناؾ عدة آيات قرآنية تدعم ىذا الطرح:
((كمن اظلم ممن افترل على اهلل الكذب كىو يدعى إلى اإلسبلـ)) سورة الصف :اآلية.7
((ليجزم اهلل الصادقين بصدقهم)) سورة األحزاب :اآلية24
((كافوا بالعهد إف العهد كاف مسئوال ك أكفوا الكيل إذا كلتم كزنوا بالقسطاس المستقيم ))سورة اإلسراء:
اآلية.35-34
كالعامل الثاني الذم أثر على إبراز قيمة اإلخبلص يرجع إلى الظركؼ اليومية التي يعيشها الفرد كعلى
غرار بلداف العالم الثالث نجد أف سوء التنظيم كالبيركقراطية باإلضافة إلى الرشوة كالمحسوبية من أىم المظاىر
 1اؼّذ تٓ ٔؼّاْ ،عًبد انشخصٛخ انزضائشٚخ يٍ يُظٕس االَتشٔثٕنٕرٛب انُفغٛخ،1988، E,N,L،ؿ.415
 2ػثذ اٌؽف١ظ ِمذَِ ،شظغ عاتك.37،

116

الفصل الثاني :سيميائيػة الثقافػة
التي يعرفها المجتمع الجزائرم في كل جوانب الحياة ،فالفرد الذم يعي تماما أىمية الصدؽ كاإلخبلص قد
يجد نفسو في كضعية ترغمو على الكذب في سبيل تحقيق حاجتو فالمدير أك السياسي قد يكذب بإعطاء كعود
من أجل تهدئة األكضاع كىو يعلم أنو ال يستطيع الوفاء بها ،كالقاضي قد يصدر حكما ظالما كغير عادؿ كىو
يعلم ذلك لكنو مجبر على فعلو ،كالصحافي يكذب أك يخفي الحقيقة ألنو مطالب بذلك… ،كىكذا أصبح
الجميع يدرؾ ىذا الخطر الذم يهدد المجتمع كالذم يجعل الحكومة تفقد مصداقيتها كالشعب يفقد ثقتو
لدرجة أنو يلجأ إلى كسائل اإلعبلـ األجنبية ليسمع األخبار عن ببلده.
الكفاءة:1
تعني أيضا الجدارة كالبراعة جاءت في المرتبة الثانية من حيث األىمية كىذا االىتماـ بالكفاءة يكوف
قد تأثر بعاملين :أكلهما التنشئة االجتماعية كثانيهما ارتباط الكفاءة بما يسميو "سميث" " " SMITHبالبنية
االجتماعية  Social Structureالتي تتضمن النفوذ كالحتراـ كالفرصة ،فالتنشئة االجتماعية في المنزؿ خاصة
كثيرا ما تستعمل العقاب المادم كالمعنوم لتنمية ركح المنافسة كالجدارة لدل األطفاؿ فاآلباء يتوقعوف من
أبنائهم االعتماد على أنفسهم في معظم الحاالت ،ككثيرا ما تستعمل التعبيرات مثل :عندما كنت في سنك
كنت أعمل كذا ككذا "كعقاب معنوم ككوسيلة لتوليد التوتر  Tensionلدل الفرد كالذم يؤدم إلى تكوين
ركح الكفاءة كالجدارة االعتماد على الذات ،كما يلجأ اآلباء أيضا إلى أسلوب المقارنة بين القرناء فحينما
يفشل الطفل في إنجاز عمل ما أك حينما يشعر اآلباء بأف طفلهم ينقصو الحافز كالتحصيل يلفتوف انتباىو إلى
قرنائو الذين اثبتوا جدارتهم قائلين لو :أنظر إلى فبلف لما ال تفعل مثلو؟" أك" "يجب أف تكوف مثل فبلف" فهذا
النوع من المعاملة يكوف لدل الطفل الشعور بوجوب االتصاؼ بالكفاءة لكي يجنب نفسو العقاب المعنوم
كربما المادم من جهة ،كمن جهة أخرل ليناؿ المكافأة

المعنوية كربما المادية نتيجة لكفاءتو كتحصيلو.

كنظرا لتفشي ظاىرة المحاباة كالمحسوبية أك " المعرفة" بالمعنى العامي في المجتمع الجزائرم،
تراجع االىتماـ بقيمة الكفاءة إذ أصبحت كحدىا ال تكفي لتحصيل مرتبة أك منصب اجتماعي معين.
إف ىذا المرض االجتماعي ىو نتيجة البيركقراطية المتفشية في جميع اإلدارات العمومية كالتي تتميز
بجميع المظاىر السلبية كالتعسف كالتباطؤ كالبلمباالة كالرشوة كعدـ الكفاءة باإلضافة إلى استعماؿ التأثير
الشخصي للتكنوقراطيين في تحريك النظاـ اإلدارم على ىواىم ،كقد الحظ "نيليس" " Nellisكىو أحد
1

ػثذ اٌؽف١ظ ِمذَِ،شظغ عاتك .38،
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المبلحظين الخارجيين المهتمين بالنظاـ اإلدارم في الجزائر بأف الزائر للجزائر يرجع بانطباع سيئ حوؿ
المعامبلت اإلدارية التي تتميز بجميع المظاىر السلبية ،كيؤكد على أف البيركقراطية الجزائرية تعتبر كاحدة من
أصعب ما يمكن التعامل معها كأنها أقل إنتاجا ،كقد يئس الجميع من ىذا المرض الذم مس العاـ كالخاص
كأصبح كل كاحد يتوؽ إلى التغيير الذم يشمل ىذه القوانين البيركقراطية العميقة.
 3-7بعض سمات الشخصية الجزائرية:
يتميز المجتمع الجزائرم بعدة سمات مستنبط أغلبها من انتماء ىذا المجتمع إلى الكياف العربي
اإلسبلمي كرغم تعددىا كتنوعها فقد أحظى الدكتور "أحمد ابن نعماف" في كتابو " سمات الشخصية الجزائرية
من منظور اإلنثربولوجيا النفسية" أربع كأربعوف سمة نذكر أىمها:1
 الصراحة كمقت اللف كالدكاراف كيؤكدىا المثل الشعبي" أخرج لربي عرياف يكسيك " .ك"أدخل الدار منبابها".
 التمسك باألصوؿ ،بمعنى حب النظاـ كالتزاـ السلوؾ المبني على المنطق السليم ك يؤكده ذلك المثلالشعبي القائل " الذىب عمرك ما يصدد".
 الواقعية كاالبتعاد عن الخياؿ كالطوباكية ،كيؤكدىا ذلك المثل القائل "ابني الساس على الحجر كما تشريشالحوت في البحر".
 مقت االدعاء كالتظاىر كىي صفات ذميمة ال تتماش مع الواقع ،كيؤكد ذلك المثل القائل "االسم عاليكالمرسم خالي".
 القناعة ،كىي سمة تتماشى أيضا مع الواقعية كيؤكدىا المثل القائل " المعيز خير من الفقر" ،ك"النبات خيرمن العقر".
 نشد الكماؿ كالحلوؿ الحذرية بالسير بالعمل إلى النهاية مهما تكن الصعوبات "ضربة بالفأس خير منعشرة بالقدكـ".
 الجد ،كىي سمة بارزة تعود إلى عوامل عديدة منها الظركؼ التاريخية التي مر بها المجتمع كالمقصود بهافترة االحتبلؿ كما صاحبها من بؤس كشقاء كيبين ىذا المثل القائل "خذ الرأم اللي يبكيك ك ما تخدش الرأم
اللي يضحك عليك".
1

اؼّذ تٓ ٔؼّاْ ِ،شظغ عاتك،ؿ.786
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 سرعة المبادرة ككره االنتظار كالمماطلة " أضرب الحديد سخوف" ك " ألي بكر على شغلو قضاه". االىتماـ بالجواىر قبل اإلعراض ،كاألفعاؿ قبل األقواؿ كالحكم على األشياء بنتائجها كعلى األقواؿ بماتصاحبها من أفعاؿ " الصديق يباف في الضيق".
 ركح التحدم ،ك التي تصل أحيانا إلى حد التهور" :للي دار بينك كبينو خيط ،دير بينك كبينو حيط"،كتماشيا مع ىذا التحدم نجد أيضا سمة أخرل تحث على المعاملة بالمثل كيؤكدىا المثل القائل ":الخير
بالخير كالبادئ أكرـ كالشر بالشر كالبادئ أظلم"".
 االعتماد على النفس كعدـ االتكاؿ على الغير ما يؤكده المثل القائل" :ما يحكلك غير ظفرؾ كما يبكيلكغير شفرؾ".
 حساب العواقب كالتخطيط للمستقبل كىذا شكل من االحتياط كاالقتصاد يبينو المثل القائل" :اللي ما يقرأللزماف عقوبة ،يجي على راسو مكبوب".
 االتعاظ من دركس الماضي كاالستفادة منها في الحياة المستقبلية كيؤكد ذلك المثل القائل ":اللي قرصوالحنش من لحبل يدكا".
 التعاكف على أساس المصالح المشتركة ( نظاـ تويزة مثبل) كما ىو ما يؤكده" :المعاكنة تغلب السبع" ك"يدكاحدة ما تصفق".
 التدين ،كىي أبرز السمات كيبدك ىذا من خبلؿ سلوكيات كأعماؿ عديدة منها :حب الجهاد كالتضحية فيسبيل اهلل ،أداء الفرائض ،بناء المساجد ،كيبين ىذا أمثلة ":ما كاف كالحبلؿ تجارة ككاألـ حبيب " "ما كاف
كالكفر خسارة كما كاف كالدين طبيب" ،كيتبع ىذا اإليماف بالقدر "اللي كاتبة في الرأس ما ينحيها ال طالب
كال كراس" ك"اللي عطاه ربي ما ينحيلو العبد".
 المحافظة على السمعة ك االستماتة في الدفاع على الشرؼ كالعرض كىو الموقف الذم يؤكده المثلالقائل" :ضرب السيف كال ضياع النيف".
 الحث على االقتداء بمن نراىم أىبل لذلك كاالبتعاد عن الحسد في المثل القائل" :عاند كال تحسد" ك "أليعجبك حالوا أعمل بحالو".
 -حب العلم كالمعرفة كتقدير العلماء " ألي ما أقرا ما تغرب يبقى في الهم يتعذب".
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كىي تقريبا نفس الصفات التي لخصها الدكتور" رابح تركي" في القيم الخمسة التي تضمنها مؤلف
التعليم القومي كالشخصية الجزائرية إذ يقوؿ على الفرد الجزائرم:1
أنو إنساف أصيل كفي لهذه األصالة.إنساف مناضل.إنساف شعبي يحب المساكاة كيعشق الحرية.اجتماعي النزعة ،يؤمن بالجماعة كيحب الديمقراطية كيفسح لركح التعاكف مكانا بارزا في حياتو كمجتمعو.إنساف نير البصيرة صادؽ الحدس.كفي ىذا الصدد يضيف رابح تركي مستطرد ،كال يعني كجود ىذه القيم اإليجابية في الفرد الجزائرم
أنو خلو من العيوب كالنقائص ،كلكننا ذكرنا اإليجابية فقط باعتبار السلبيات تزكؿ بزكاؿ ظركفها كأسبابها
المؤقتة.
كمن السمات التي ال يمكن أف تتأثر بالوقت أك الظركؼ كالتي تطبع كل شخص جزائرم مهما
اختلف عرقو كىويتو أك موقعو الجغرافي نذكر ما أشار إليو الباحث" مصطفى بوتفنوشنت"  :النرفزة أك القلق،
الصبلبة كصراحة الحديث.

2

كفي الختاـ نشير إلى أىمية القيم التي تعتبر من مصادر الثقافة كمؤشرات اجتماعية للظركؼ
المعيشية في المجتمع ككعوامل لبلستدالؿ على نمط كأسلوب حياة أفراد ىذا المجتمع  ،كىو ما يؤىلنا بدكره
إلى استخراج تمثبلت ىذه القيم في الومضات اإلشهارية كرؤية مدل تمثيل صورة ذات المستهلك
الجزائرم كيجنبنا الوقوع في تناقض بين تصوير الحياة المبتهجة ،المرحة ،المترفة ،...في حين أف ذلك ىو
آخر ما يفكر فيو اإلنساف الجزائرم.

1

ساتػ ذشو ،ٟانتؼهٛى انمٕئ ٙانشخصٛخ انزضائشٚخ،SNED،اٌعضائش،5=<5،ؿ .765
Mostapha boutfnouchet, op.cit. p68.
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الفصل الثالث :كسائل اإلعبلـ كالثقافة

تمهي ػد:
يتميز اإلنساف بخاصية إنتاج الثقافة ك ىي خاصية تميزه عن باقي المخلوقات ،فالعادات كالتقاليد
كاألفكار التي يشارؾ فيها أفراد المجتمع كالتجارب التي يمر بها اإلنساف تستقر في أعماقو كيستخدمها
المجتمع جيبل بعد جيل كيحولها إلى قيم كتراث جماعي ،كلكل مجتمع ثقافتو الخاصة التي يتسم بها
كيعيش فيهاكما أف لكل ثقافة ميزاتها كخصائصها كمقوماتها المادية التي تتألف من طرؽ المعيشة كاألدكات
التي يستخدمها أفراد المجتمع في قضاء حوائجهم كاألساليب التي يضعونها الستخداـ ىذه األدكات،
فأدكات الصيد كالزراعة كالقتاؿ أدكات ثقافية

ك األزياء كأسلوب الترفيو أيضا أشكاؿ ثقافية ككلها

عرضة لؤلغنياء كالزيادة كالتعديل بفعل التطورات التي يتعرض لها المجتمع .كللثقافة أيضا مقوماتها المعنوية
كالتي تتمثل في مجموع العادات كالتقاليد التي تسود المجتمع كالتي يتوارثها أفراده جيبل بعد جيل مثل
القانوف أك العرؼ الذم يحكمهم أك القيم كالقواعد األخبلقية التي تحدد طبيعة العبلقات بين بعضهم
البعض.
كبما أف اإلنساف كائن اجتماعي فإف سلوكو يصدر في أشكاؿ كأنماط منتظمة فيها شيء من
االطراد كالتواتر ،كفي مبلحظتنا لكيفية ممارسة اإلنساف لشؤكف حياتو اليومية كما يتطلبو ذلك من ألواف
النشاط نجد أف بعضها يتكرر بالصورة نفسها تقريبا .إف مبلحظة ىذه األنماط السلوكية كإف كانت ال تعنى
االتفاؽ التاـ بين سلوؾ الناس في المجتمع إال أنها تعنى أف ىناؾ عناصر مشتركة في ىذا السلوؾ يمكن
تجريدىا.
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 -1مقاربات لمفهوـ الثقافة
لم تشهد أم كلمة ازدىارا كانتشارا في التاريخ ككلمة ثقافة ،كليس ىناؾ مفهوـ أكثر تداكال
كاستخداما كمفهوـ الثقافة ك مع ذلك يبقى الغموض كااللتباس متبلزمين كلما طرح الموضوع للنقاش،
كىناؾ بحوث تخصصت في رصد نشأة المفهوـ كتطوره من الناحية التاريخية كأخرل ركزت على الجانب
المعرفي،

كقد

أحصى

عالما

االنتركبولوجيا

األمريكياف

"كركبير"a,l,krocber

ك

"كلوكهوف" C,kluckhohnما ال يقل عن  165تعريفا للثقافة قاما بفرزىا على سبعة
أصناؼ:كصفية،تاريخية،تقييمية،كسيكولوجية،بنيوية،تكوينية،جزئية غير متكاملة.1
كقد اكتسبت كلمة ثقافة ""cultureمعناىا الفكرم في أكربا في النصف الثاني من القرف
الثامن عشر فالكلمة الفرنسة كانت تعنى في القركف الوسطى "الطقوس الدينية" cultesلكنها في القرف
السابع عشر كانت تعبر عن "فبلحة األرض" ،2كمع القرف الثامن عشر اتخذت منحى يعبر عن التكوين
الفكرم عموما ك عن التقدـ الفكرم للشخص بخاصة كعما يتطلبو ذلك من عمل كما ينتج عنو من
تطبيقات ،كىذا ىو المعنى الموجود في المعاجم الكبلسيكية ،كلكن انتقاؿ الكلمة إلى األلمانية في
النصف الثاني من القرف الثامن عشرا كسبها ألكؿ مرة كقبل رجوعها إلى فرنسا مضمونا جماعيا ،فقد
أصبحت تدؿ بخاصة على التقدـ الفكرم الذم يتحصل عليو الشخص أك المجموعات أك اإلنسانية بصفة
عامة،3أما الجانب المادم في حياة األشخاص كالمجتمعات فقد أفردت لو األلمانية كلمة "حضارة".
كمع ذلك فإف مفهوـ الثقافة سوؼ يمر بتحوؿ آخر عند انتقالو من اللغة األلمانية إلى اللغة
اإلنجليزية كقد قامت بهذه االستعارة االنتركبولوجيا اإلنجليزية كتحديدا مع "تايلور" صاحب أشهر تعريف
للثقافة ك الذم أخذه أكائل علماء االنتركبولوجيا اإلنجليز كاألمريكاف "أمثاؿ سمنر" sumnerك "كلر
Kellerك" مالينفسكى" Malinovskiك"لوم" Lowieك "فايسلر"

 Wisslerك"

سابير".Sapir

 1ػثذ اٌغٕ ٟػّاد ،عٕعٕٛنٕرٛب انخمبفخ انًفبْٛى ٔاإلشكبنٛبد...يٍ انحذاحخ إنٗ انؼٕنًخ ِ،شوض دساعاخ اٌٛؼذج اٌؼشت١ح،ت١شٚخ،ط،2001-1ؿ.43
 2اٌطا٘ش ٌث١ة ،عٕعٕٛنٕرٛب انخمبفخ ،داس ِؽّذ ػٍ ٝاٌؽإٌٍِ ٝؾش ،ففالظ ،ط،1988-5ؿ.6
 3غ ٟسٚؽ ،ٗ١ذشظّح ِقطف ٝدٔذؽٍ ،ٝيمذيخ إنٗ ػهى االرتًبع انؼبو،ض ،2اٌّؤعغح اٌؼشت١ح ٌٍذساعاخ ٚإٌؾش،ت١شٚخ،1980،ؿ.130
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كصلت االنتركبولوجيا في الواليات المتحدة األمريكية إلى الحد الذم عرفت فيو نفسها كعلم
للثقافة ك في الوقت الذم كاف فيو التمييز في بريطانيا بين االنتركبولوجيا الطبيعية (دراسة تطور كنمو جسم
اإلنساف) كبين االنتركبولوجيا االجتماعية ،كاف األمريكيوف يقابلوف بين االنتركبولوجيا الثقافية ك
االنتركبولوجيا الطبيعية.
كفي أكساط علماء االجتماع األمريكيين تم اعتماد مصطلح الثقافة بشكل سريع كنخص بالذكر منهم
"سموؿ" Smallك "بارؾ" Parkك"برغس" Burgessكعلى األخص "أكغبرف" ،Ogburnكحيث
أف ركاد علم االجتماع الكبار أمثاؿ "كونت"  Comteك"ماركس" marxك"فيبر"  weberك"دكر
كايم"  Durkheimلم يستخدموا مصطلح الثقافة كمفهوـ بشكل كاسع فقد أدل ىذا إلى انتشاره
البطيء ،كفي اللغة الفرنسية كاف استخدامو أكثر بطئ أففي الوقت الذم تشمل فيو قواميس اللغة
اإلنجليزية جميعا على تعريف سوسيولوجي أك انتركبولوجى للثقافة غالبا ما يكوف شديد الوضوح ،فإف نظير
ذلك كاف غير متوافر حتى في طبعات القواميس الفرنسية األكثر حداثة .كال شك في أف ذلك يعود نوعا ما
إلى علم االجتماع الفرنسي ككاف لفترة طويلة ال يزاؿ مصبوغا بصبغة مصطلحات "دكر كايم" الخاصة.

1

كلم يصبح اصطبلح الثقافة شعبيا في فرنسا بتأثير من علم االجتماع االمريكى إال بفضل الجيل الجديد من
علماء االجتماع الفرنسيين ،ىذا الجيل الذم ظهر بعد الحرب العالمية الثانية.
لعل ىذه اللمحة التاريخية عن تطور استخداـ مصطلح الثقافة تساعد في تحديد المفهوـ الذم
أخد من اللغة الفرنسية ثم أعيدت ترجمتو من اللغة األلمانية إلى اللغة اإلنجليزية ،ككاف يضاؼ إليو في كل
مرة مضموف جديد سواء بطريقة التعميم أك بطريق القياس دكف أف يفقد معناه األصلي كإنما يكتسب معاني
جديدة تكوف دائما أكثر بعدا عن المعنى األكؿ ،فمن فبلحة األرض كما كاف يعنى في اللغة الفرنسة
القديمة إلى المعنى السوسيولجى في اللغة الفرنسية الحديثة ىناؾ من غير شك فرؽ شاسع كاف ثمرة تطور
شق طريقو بصورة يمكن أف نسميها متكاملة كبدكف تقطع أك انقطاع.
أما كلمة ثقافة في اللغة العربية فهي ال تحيل على الفكر أك الركح .إف لفظ (الثقافة) الذم ىو
ترجمة لكلمة  cultureالفرنسية التي تدؿ في معناىا الحقيقي األصلي "فبلحة األرض" ،لكن ىو لفظ
1

غ ٟسٚؽ،ٗ١اٌّشظغ اٌغاتك،ؿ  .132
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ال نكاد نعثر لو على أثر في الخطاب العربي القديم كىو اسم مفعوؿ من "ثقف" بمعنى حذؽ .جاء في
لساف العرب "ثقف الشيء ثقفا كثقافا كثقوفة :حذقة ،كرجل ثقف :حاذؽ فيهم" .كلم يرد معنى فيو لفظ
مثقف ،أما لفظ ( الثقافة) فقد كرد كمصدر بمعناه الحذؽ ،كثقف الرجل ثقافة :أم صار حاذقا خفيفا"،
كقد استعمل-كلكن بندرة-في ىذا المعنى معنى الحذؽ في صنعو من الصنائع المادية كالفكرية.

1

إذا فالثقافة التي يحيل عليها لفظ "مثقف" في خطابنا المعاصر ليست ىي كما تفهم في
الخطاب العربي القديم كليست ىي بمعناىا في اللغات األكربية القديمة ،كإنما قد تطور استخداـ الكلمة
إلى أف أصبحت مفهوما لو دالالت معرفية خاصة كأبعادا سوسيولوجية متعددة.
ال شك في أف أقدـ التعريفات كأكثرىا شيوعا حتى اآلف ىو تعريف األنتركبولوجي لئلنجليزم
"إدكارد تايلور" )1832-1917(E,B,Taylorكالذم قدمو في كتابو "الثقافة البدائية" كالذم يذىب
فيو إلى التعريف التالي" :الثقافة أك الحضارة بالمعنى االثنوغرافى الواسع ىي كل مركب يشتمل على
المعارؼ كالمعتقدات كالفن كالقانوف كاألخبلؽ كالتقاليد ككل القابليات كالعادات األخرل التي يكتسبها
اإلنساف كعضو في مجتمع معين" ،2إف ىذا التعريف الذم ىو أقرب إلى الوصف نقل الثقافة إلى مستول
الوقائع االجتماعية التي يمكن مبلحظتها مباشرة في فترة زمنية محددة كما يمكننا تتبع تطورىا كىذا ما
فعلو تايلور نفسو.
كمنذ ذلك الحين طرحت العديد من التعريفات بحيث أصبحت القائمة طويلة جدا ،كقد جمع
ىذه التعاريف كصنفها كانتقدىا "كركبر كلوكهوف" .كجدير بالذكر أف عددا كبيرا من ىذه التعريفات لم يكن
موفقا أك محظوظا .كيمكن القوؿ أف ىذا التعدد كالتنوع في تعريف الثقافة إنما يعكس في حقيقتو تعدد
الخلفيات كاألطر االجتماعية كالمعرفية التي ينطلق منها ىؤالء الباحثوف في تحديدىم كتعريفهم للثقافة
كبالتالي فإف أغلب ىذه التعريفات بقيت أسيرة المنظومة الفكرية للباحث كعكست طبيعة انتماءاتو
كاىتماماتو.

ِ 1ؽّذ ػاتذ اٌعاتش ،ٞانًخمفٌٕ ف ٙانحضبسح انؼشثٛخ اإلعاليٛخ :حفشٚبد اعتكشبفٛخِ ،شوض دساعاخ اٌٛؼذج اٌؼشت١ح،ت١شٚخ،1990،ؿ.40
Edward b.taylor.primitive culture: researches into the development of mythology, religion art and custom,vol
2,London,1871.p32.
2
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كيتميز تعريف "كركبير" ك "كلوكهوف" الشمولي بأبعاد جديدة فهو يعتبر أف الثقافة تتكوف من
نماذج ظاىرة ككامنة من السلوؾ المكتسب كالمنتقل بواسطة الرموز التي تُكوف اإلنجاز المميز للجماعات
اإلنسانية ك الذم يظهر في شكل مصنوعات كمنتجات ،أما قلب الثقافة فيتكوف من األفكار
التقليدية(المتكونة كالمنتقاة تاريخيا) كبخاصة ما كاف متصبل منها بالقيم .كيمكن أف نعد األنساؽ الثقافية
نتاجا للفعل من ناحية كما يمكن النظر بوصفها عوامل شرطية محددة لفعل مقبل.

1

نبلحظ من خبلؿ ىذا التعريف أنو يمتاز بكونو أكثر شموال من التعاريف السابقة ،إذ يضم أيضا
النظرة السيكولوجية للثقافة ك النظرة البنيوية لها ،كتظهر األكلى في قولهما بأف الثقافة مكتسبة أما الثانية
فتبرز من خبلؿ نظرتهما للثقافة كنماذج من السلوؾ.
كذلك يمتاز ىذا التعريف بأنو يهتم بدينامية الثقافة ككيفية انتقالها ك يفسر نشأتها ،كال يهمل أف
الثقافة إذا ما اختزلناىا لوجدنا أنها نتاج رموز كأفكار عدا عن إبرازه للصلة بين الثقافة كالشخصية 2.كىذا
يعنى أف الثقافة من خلق اإلنساف من ناحية كما أنها تحدد سلوكو كأفعالو من ناحية أخرل ،كال يهمل ىذا
التعريف الجانب التاريخي كأىمية القيم بصفة خاصة.

 -2يصبدس انخمبفخ:
من أين تأتى الثقافة ؟من المجتمع أك التاريخ أك الدين أك من عمليات التفاعل بين األفراد كبينهم
كبين البيئة؟ ىل يكتسب اإلنساف القيم كالعادات كالتقاليد أـ ينتجها؟ ىل يكتفي باكتسابها أـ يضيف
عليها كيعدلها؟ ىل تأتى الثقافة من القيم كالعادات كالتقاليد أـ أف القيم كالعادات تأتى من الثقافة؟.
في الحقيقة تأتى الثقافة من كل االتجاىات كتشرب من أكثر من نبع ،كتلك ىي اشكاليتها بل
التباسها الذم شغل الكثيرين ،فبقدر ما ينتج المجتمع ثقافة تنتج الثقافة مجتمعاتها بكيفية خاصة ،كبقدر
تفاعل األفراد مع بيئتهم كاستجابتهم للحاجات المستجدة تنمو الثقافة كيتكوف المجتمع كبقدر ما تتراكم
الخبرات كتنتقل عبر الزمن كيتم تعديلها كاإلضافة إليها يكتمل بنياف الثقافة كالمجتمع ،كتفعل الثقافة فعلها
في المجتمع على نحو مكتوب كمنطوؽ ك حركي ،فالثقافة المكتوبة ليست إال لحظة بسيطة من لحظات
1

A.L.Krober and Clyde Kluchohn: culture a critical review of concepts definitions, with the assistance of
wayneuntrained and appendices, vintage books,vol 226,vintage books, new York,1952,p357.
2
الساعاتً،الثقافة والشخصً ة:بحث فً علم االجتماع الثقافً،دارالفكرالعربً،بٌروت،بدسنةنشر،ص .97
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التعبير الثقافي يمكن تسميتها بلحظة التعبير عن الفاعلية المنطقية أك العقلية أك االختبارية للتمثل االنسانى
للعالم .كىي إذ تظهر في صورة مكتوبة تتخذ لغة معرفية كمفهوميو خاصة بها ،لكن الثقافة أيضا ىي التعبير
الشفهي غير مكتوب ممثبل في أجناس مختلفة من الفنوف كمن التعبير الحركي الذم يتخذ الجسد مادة لو
في المقاـ األكؿ كنستطيع أف نرصد تجليات ىذا التعبير في المأكل كالملبس كالغناء كالنحت كطقوس
العبادة كمراسيم االحتفاالت كاألعياد كالمآتم كاألمثاؿ كالحكم الشعبية إنها جميعا أشكاؿ التعبير
الثقافي.

1

 1-2الدين:
يمثل الدين ثقافة كاملة لشعب أك أمة أك حضارة ليس في كونو مجموعة نصوص كتعاليم كقيم
فحسب ،بل بما ىو كياف مجسد اجتماعي أك بلور بالممارسة في أنماط كتقاليد ك أفعاؿ ،أم من حيث
سيركرتو نظاما من الممارسات فضبل عن كونو نظاما من التصورات بغض النظر عن طريقة استيعابو كطرؽ
التعبير عنو من طرؼ المؤمنين بو.
الدين ثقافة كاملة ،فهو يعبر عن رؤية للعالم للطبيعة كالوجود ك اإلنساف ،كىو كذلك أيضا ألنو
يقدـ تصورات لبناء االجتماع االنسانى على نحو يغطى أحيانا أدؽ تفاصيل ىذا االجتماع اقتصادا كسياسة
كأخبلقا كأحواال شخصية ،كال يهم إف سعت العقيدة الدينية إلى بناء أمة "ركحية" –شأف المسيحية-أك إلى
بناء أمة "اجتماعية كركحية"-شأف اإلسبلـ -بل األىم أنها قامت على تعاليم رسمت للمنتسبين إليها حدكد
الجائز

ك الممنوع ،كتحولت إلى قواعد صارمة للفكر كالسلوؾ ك أفكارا تحولت إلى عقائد راسخة

ال تقبل المراجعة في جانبها البلىوتي حتى كإ ف كانت تقبل بعض التغيير في الجوانب المتصلة بميداف
االجتماع المدني.

2

ينطلق الدين إذا من قبوؿ نماذج ركحانية محددة لينتقل مباشرة بعدىا إلى فرض نماذج أخبلقية
قيمية محددة ،فيصبح بذلك شبكة متكاملة من النماذج الفكرية كالمسلكية تؤطر حياة من ينطوم تحت
لوائو ،الدين ىنا يمثل ثقافة بوصفو نمطا من المعرفة بالوجود الطبيعي كاالجتماعي كىو بذلك يختلف عن
سواه من أنماط المعرفة كالعلم كالفلسفة كاألسطورة كسواىا ،فلو مسلماتو التي ال يقوـ اإليماف بغير اإلقرار
1

عبدالغنىعماد ،سوسٌولوجٌا الثقافة ،المفاهٌم واإلشكالٌات ...من الحادثة إلى العولمة ،مركزدراساتالوحدةالعربٌة،بٌروت،ط،600:،5ص .57:
2
عبداإللهبلقٌزٌز،فً البدء كانت ثقافة :نحو وعً عربً متجدد بالمسألة الثقافٌة ،إفرٌقٌاالشرق،بٌروت،5==<،ص .7:

129

الفصل الثالث :كسائل اإلعبلـ كالثقافة
بها كلو طريقتو الخاصة في بناء أحكامو ،كىي ال تفهم بغير ربطها بنمط االستدالؿ فيو .إنو يفرض على
مؤمنيو الذين يعتبرىم رعية سلسلة من المعتقدات ذات الطابع الركحاني فترض بها أف تلعب دكر الموجو
بالنسبة إلى أعماؿ الفرد في اإلطار االجتماعي كاإلنساني ،إنو ينطلق من فرضيات مسبقة ىي فرضيات
اإليماف كعلى من يقبل بها أف يعمد إلى تبنى سلسلة من الفرائض تقيد مسلكو االجتماعي1.إنو ثقافة إذا
بوصفو نمطا مغلقا من القيم كالعادات كالتقاليد كالطقوس كالشعائر ،أم طريقة ثابتة المبلمح في ممارسة
الحياة كفي بناء االجتماع كإعادة إنتاجو ،كىو يمثل في الحالتين بنية عقلية كاملة للمجتمع بالمعنى
األنتركبولوجي الكامل للكلمة ،أم نمطا من التفكير كالسلوؾ يكتسب منطقا ذاتيا خاصا يمتنع فهمو أك
تعليلو بمعزؿ عن شبكة المعاني كالدالالت الخاصة بو.

2

بقدر ما يقوـ الدين بتشكيل الثقافة كتعبئتها يقوـ أيضا بشحنها بالرموز كالمضامين كالقيم
كيسهم في تشكيل حقلها الخاص داخل االجتماع المدني ك الذم ليس بالضركرة أف يكوف دينيا خالصا،
بل ىو في الواقع الموضوعي يتكوف بالتفاعل مع الحقل االجتماعي بما يحملو من ضغوط كتحديات
كاستجابات تفضي إلى تعبئة "المخياؿ الجماعي" برموز كقيم كعادات كتقاليد من شأف استثمارىا في
الحقل الثقافي أف يعيد التوازف إلى الذات كيشحنها بالتالي على األداء األفضل كاألمثل ،كىذا يفسر كيف
يلعب الدين دكرا محوريا في األزمات الكبرل ككيف يجرل استدعاؤه كاالحتماء بنماذجو في التحديات
التي تهدد التوازف الشخصي أك االجتماعي ،في ىذه الحالة يمثل الدين طاقة ىائلة لشحن الحقل الثقافي
كىو يمتلك نماذج لها قدرة استنهاضية فعالة في مجاؿ الصراعات كفي توفير المناعة كالصمود كالصبر.
يمثل الدين نسقا كامبل يمد المؤمنين بأنماط متكاملة في ما يتعلق بالقيم كإدراؾ الوجود ،كيمثل
في الثانية عنصرا فاعبل كقدرة دينامية داخل نسق أشمل يتمثل في االجتماع المدني بأبعاده السياسية
كالوطنية كالقومية كاإلنسانية ،كإدراؾ الفارؽ بين الحالتين ال يعنى أف ىناؾ انقطاعا بينهما أك انفصاال
منهجيا في آلية اشتغالهما ،لكن يعنى أف فهم "المجاؿ الحقلي" لكل منهما ضركرم إلدراؾ حركة الثقافة
كديناميتها موضوعيا ،ففي الحالة األكلى نحتاج إلى تحليل معرفي ديني بينما نحتاج في الحالة الثانية لفهم
الواقع تحليبل سوسيوثقافي يكشف آليات اشتغاؿ الثقافة الدينية في البنية االجتماعية ك استثمارىا بالتالي
للحقل الديني في عملية بناء الثقافة كحركتها كاألفعاؿ الناتجة عنها.
1

فرٌدرٌكمعتوق،المعرفة ،المجتمع والتارٌخ ،جروسبرس،لبنان،5==5،ص .550
2
عبداإللهبلقٌزٌز،المرجعالسابق،ص= .8
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-2ػ 2العادات كاألعراؼ:
من بين العناصر الثقافية تبدك العادات األكثر عمومية ،فهي بطبيعتها استجابة لحاجات ثابتة
نسبيا كمتغيرة تبعا لذلك ألنها تستجيب في الزماف كالمكاف لحاجة اجتماعية يمكن أف تكوف مستقلة عن
الزماف كالمكاف كإف كجدت في البداية ضمنهما .فإذا كاف الطعاـ حاجة اجتماعية ثابتة فإف عادة تحضير
الطعاـ ككيفية صنعو كطريقة تقديمو كتناكلو خاضعة جميعها لمقولة الزماف كالمكاف ،فالحاجة ىنا ثابتة أما
عادة إشباع ىذه الحاجة فهي متغيرة .كيتخطى مفهوـ العادة االجتماعية مسألة التكرار لعملية معينة أك
النشاط "البلشعورم" ك البلكاعي لعملية ما ك الناتج عن تكرار فعل حتى لو كاف فعبل اجتماعيا .كمفهوـ
العادة أضيق من المفهوـ االجتماعي لهذه الكلمة 1.كقد عبر "بيار بورديو" عن ضيق مفهوـ
العادة( )habitudeفي كتابو "الحس العملي" كقد عبر عنو بمفهوـ " "habitusأم "النزكع
الشخصي اإلجتماعي" فهذا المفهوـ يشير إلى عملية إنتاج األفكار االجتماعية ثم إعادة إنتاجها مع تغير
الظركؼ االجتماعية أيضا ،كاستمرارية ىذا النشاط مع استمرارية تطور المجتمع كالتفاعل الدائم بين االثنين
أم أف "النزكع الشخصي االجتماعي" كالمجتمع الذم يتحرؾ فيو ىذا النزكع ما ىو إال ىاجس معرفي أك
الهم الذم يشغل المجتمع في الزماف كالمكاف ،فإذا توصل عمليا إلى إشباع ىذا الهاجس أك تخطى ىذا
المظهر لو ىاجس جديد كىم جديد يحاكؿ اإلجابة عنو في جولة جديدة من التفاعل بين المجتمع
كمفاىيمو من أجل إنتاج مفاىيم جديدة تجيب عن ىواجس كىموـ جديدة.2
 1-2-2العادات:
كتنقسم العادات التي يكتسبها الفرد إلى عادات فردية كأخرل جماعية.
أ -العادات الفردية:
كىي ظاىرة شخصية يمكن أف تتكوف كتمارس في حاالت العزلة عن المجتمع كيكاد اإلنساف
يكوف مجموع عادات تمشي على األرض بل إف قيمتو تعتمد في بعض األحياف على عاداتو ،فطريقة لباسو
كنظافتو ككبلمو كمشيتو كأكلو كشربو كعنايتو بحاجات بدنو من رياضة ك استحماـ كعقلو من تهذيب كتربية
كما شابو ،كلها عادات فردية تسهم في نجاح المرء كانسجامو في الحياة كقد قاؿ البعض أف اإلنساف
1ػاطف ػط١ح،انًزتًغ ،انذٔ ٍٚانتمبنٛذ :ثحج ف ٙإشكبنٛخ انؼاللخ ث ٍٛانخمبفخ ٔانذ ٔ ٍٚانغٛبعخ ،ظشٚتظ تشطٌ،ثٕاْ،1993،ؿ.48
2
عاطف ػط١حالمرجعنفسه،ص 8=،
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حيواف صانع عادات ،إذ أف طبيعتو كإنساف تحتم عليو أف يقيم صرحا من العادات كالتقاليد كالمعتقدات،
كىو إذ يفعل ذلك يرسى دعائم المجتمع .كتعتبر الغريزة أصبل من أصوؿ العادة كقاعدة من قواعدىا ،فإذا
ما تكرر الفعل الغريزم كتواتر نجمت عنو العادة كصارت ىي الحاكمة ،كيعتقد البعض أف الغريزة كالعادة
شيء كاحد لكنهما كإ ف اتفقتا في أف كلتيهما تسوؽ إلى أعماؿ قهرية كغير مسبوقة بتدبير تاـ ،فإف الغريزة
ىي الواقع الفطرم األكؿ ك العادة ىي الدافع الثاني إلى التكرار كما أف الغرائز تورث لكن العادات ليست
كذلك بالضركرة ،كذلك فإف العادة ال يتم تكوينها لدل اإلنساف تدريجيا كاإلقبلع عنها أيضا يتم في
الغالب تدريجيا .كلكي يتخلص اإلنساف من عادة ضارة يجب أف يقاكـ الميل إليها كي يستطيع أف يميت
تلك العادة تدريجيا ،كالعادات الفردية ال تستمر إال ألنها تقوـ بوظيفة ،فهي تسهل العمل المعتاد ك تجعل
تكراره سهبل كىي أيضا تؤدل إلى قياـ اإلنساف بأعمالو في زمن أقل كبتركيز أقل ،فالكتابة كالكبلـ كالمشي
تحتاج في البدايات إلى كقت كتركيز لن تحتاجهما في ما بعد.

1

ب -العادات الجماعية
إذا نشأت عادة تبعا لظركؼ مشتركة في مجتمع معين كمارسها عدد كبير فمن الممكن أف تصبح
عادة جماعية ،إنها مجموعة من األفعاؿ كاألعماؿ كألواف السلوؾ التي تنشأ في قلب الجماعة بصفة
تلقائية لتحقيق أغراض تتعلق بمظاىر سلوكها كأكضاعها كتمثل ضركرة اجتماعية تستمد قوتها من ىذه
الضركرة كيكوف من الصعب على األفراد الخركج على مقتضياتها ،لذلك ىي مفهوـ يستخدـ لئلشارة إلى
مجموع األنماط السلوكية التي تبقي عليها الجماعة كتتناقلها عن طريق التقليد كالتفاعل مع اآلخرين .كنجد
أف بعض العادات مفيدة للحياة االجتماعية كتؤدم إلى تعزيز كحدة المجتمع كتقوية الركابط بين أفراده مثل
آداب السلوؾ العاـ ،كآداب الحديث كالمائدة ،كصبلت ذكم القربى ،كبعضها سلبي كيشيع الفرقة بين
أبناء المجتمع مثل العادات الخرافية كتعاطي المخدرات كالكحوؿ ،كىناؾ من األسباب كالعوامل ما
يساعد على تقوية سلطة العادات كالجماعية منها صغر حجم المجتمعات كانعزالها كصرامة النظاـ العائلي
فيها كسيادة نظاـ الهرمية الطبقية .كتميل العادات الجماعية إلى الجمود كتقف حائبل أماـ التجديد كيعتبر
البعض ىذه الخاصية من عوامل االستقرار الجماعي ،كمع ذلك فالعادات الجماعية قابلة للتطور كالخركج
على قوالبها الجامدة كالقديمة .فقد انتقلت األشكاؿ االجتماعية من البساطة إلى التعقيد كتطور نظاـ
1

عبدالغنًعماد،المرجعالسابق،ص .597
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األسرة من حيث الوظيفة كالنطاؽ كزادت موجات الهجرة الداخلية ،كتقدمت أساليب جديدة استخدـ فيها
اإلنساف التكنولوجيا الحديثة ما أدل إلى موت بعض العادات الجماعية القديمة كنشوء عادات فردية بديلة
عنها.

1

لقد تحدث "ابن خلدكف" عن أىمية العادات االجتماعية ك كيف أف اإلنساف ابن عوائده ال ابن
طبيعتو قائبل" :إف ناىل البداكة أقرب إلى الشجاعة من الحضر ،كأصلو أف اإلنساف ابن عوائده كمألوفو ال
ابن طبيعتو كمزاجو ،فالذم ألفو في األحواؿ حتى صار خلقا كملكة كعادة تنزؿ منزلة الطبيعة كالجبلة "إذا
تنقش الجماعة عاداتها في طبائع الصغار القابلة للتشكيل عن طريق التعليم.

2

 2-2-2األعراؼ:
يتم استخداـ مصطلح""moresك" "customsأحيانا كثيرة للداللة على األعراؼ ،كفي
القانوف العرؼ ىو "ما درج الناس على إتباعو من قواعد معينة في شؤكف حياتهم كشعورىم بضركرة
احترامها".
لكن أشهر تعريف عند علماء االجتماع ىو ما ذىب إليو "سمنر" " "sumnerعندما أشار إلى
أف األ عراؼ ىي تلك السنن االجتماعية التي تدؿ على المعنى الشائع لبلستعماالت كالعادات كالتقاليد
كالمعتقدات كاألفكار كالقوانين كما شابو كخاصة عندما تحوم حكما ،كما أنها تحول جانبا كبيرا لما يطلق
عليو الصواب أك الخطأ كذلك من خبلؿ طرؽ السلوؾ المتنوعة .كىي يمكن أف تتمثل أيضا في الحكم
كاألمثاؿ األغاني الشعبية كالقصص األدبية التي تعتبر مظهرا من مظاىر التراث الثقافي.
لقد كاف العرؼ في الجماعات اإلنسانية األكلى ىو المصدر الوحيد الذم تنبع منو قواعد
القانوف ،كمازاؿ للعرؼ أىمية كبيرة في مجتمعات كثيرة على الرغم من تطور ىذه المجتمعات
كاتخاذىا(التشريع) مصدرا لقوانينها ،فما زاؿ للعرؼ في بريطانيا مثبل لو أىمية كبيرة ك القانوف فيها يتكوف
من السوابق القضائية كالعرؼ فضبل عن القواعد التشريعية كيتكوف العرؼ أساسا في ضمير الجماعة بطريقة
الشعورية كتدريجية ،فقد يتبع شخص أك أكثر قاعدة ما في تصرفاتهم حتى إذا ظهر صبلح تلك القاعدة
 1ظالي ِذت ،ٌٝٛػهى االرتًبع انخمبف، ٙداس اٌصمافح،اٌما٘شج،1979،ؿ.79
 2ػّاد ػثذ اٌغٕ،ٝاٌّشظؼاٌغاتك،ؿ.154
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كاتفقت مع ظركؼ الجماعة كحاجاتها لجأ باقي األفراد إلى إتباعها مدفوعين بغريزة التقليد كالسير على
المألوؼ ،فالجماعة إذا تخلق العرؼ باطرادىا على السير على نهجو أمدا طويبل.

1

إف الفرؽ بين العادة الجماعية كالعرؼ ىو فرؽ تكويني ك فلكي ،فحتى يتكوف العرؼ البد من
توفر عاملين أساسيين األكؿ مادم يتمثل بعادة قديمة كغير مخالفة للنظاـ العاـ ،كالثاني معنوم كيتمثل بأف
يشعر الناس بضركرة احتراـ ىذا العرؼ كبأنو يوجد ىناؾ جزاء يقع عليهم إذا خالفوىا .أما العادة فبل يلزـ
لنشوئها إال توفر العامل المادم كىم يحترمونها بالتعود ،كىكذا فالعادة عرؼ ناقص إذ يعززىا لتصبح عرفا
أف يشعر الناس بضركرة احترامها .كذلك تختلف العادة عن العرؼ بأف ىذا األخير قانوف يطبق على الناس
سواء رغبوا في تطبيق حكمو أـ لم يرغبوا أما العادة فهي ليست قانونا كىي ال تلزـ الناس بذاتها كإنما تطبق
عليهم إذا قصدكا إتباع حكمها ،كفي ىذه الحالة ال تطبق العادة على أنها قانوف كإنما على أساس أنها
شرط بين المتعاقدين.
من ىنا نرل بأف العادة تختلف عن العرؼ من حيث التكوين كاألثر ،كبذلك يكوف كل عرؼ
عادة ك لكن ليس كل عادة عرفا.
 3-2التقاليد كالشعائر كالطقوس
 1-3 -2التقاليد:
لغويا نعثر على مفهوـ التقليد في الجذر "قلد" كقلدتو قبلدة أم جعلتها في عنقو ،كمنو التقليد
في الدين ك كأف المعنى يفيد المحافظة على األمانة كذلك بوضعها في العنق.
سوسيولوجيا اكتسب مفهوـ التقليد بعدا جديدا يعبر عن مدل ارتباط حاضر المجتمع بماضيو
كما يشكل أساس مستقبلو ،لذلك جاء ىذا المفهوـ ليعبر عن ارتباط اإلنساف االجتماعي بتراثو المادم-
الركحي كمحاكلتو بعثو من جديد عن طريق إعادة إنتاجو ماديا أك ركحيا بإقامة االحتفاالت المعبرة عن
مناسبات معينة ،فترتدم في كل احتفاؿ منها طابعا خاصا بو كأنواعا معينة من السلوؾ الطقسي كالرمزم
غالبا ما يكوف غير مفهوـ أك غير مفكر فيو ،فيأخذ طابعا شعبيا كمنحى فولكلوريا ينتهي عادة بانتهاء
1

عمادعبدالغنى،المرجعالسابق،ص .598
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المناسبة االحتفالية ،إال أنو يبقى راسخا في كعي أك الكعي الجماعة التي تتناقلو جيبل عن جيل كتشعر
نحوه بقدر كبير من التقديس كترل أنو من الصعب بل من المستحيل العدكؿ عنو ،كىذا ما يميز التقاليد
عن العادات كالعرؼ ،1بهذا تمثل التقاليد "عناصر الثقافة التي تنقل من جيل إلى جيل عبر الزمن كتتميز
بوحدة أساسية مستمرة" 2كىي "نمط سلوكي يتميز عن العادة بأف المجتمع يقبلو عموما دكف دكافع أخرل
عدا التمسك بسنن األسبلؼ".

3

تعرؼ التقاليد كفق ىذا التوصيف السوسيولجى بأنها عبارة عن مجموعة من قواعد السلوؾ
الخاصة بطبقة معينة أك طائفة أك بيئة محلية محدكدة النطاؽ ،كىي تنشأ عن الرضي كاالتفاؽ الجمعي على
إجراءات كأكضاع معينة خاصة بالمجتمع المحدكد الذم تنشأ فيو ،لذلك فهي تستمد قوتها-شأنها في
ذلك شأف العادات كالعرؼ -من قوة المجتمع أك الطبقة أك البيئة التي توافقت عليها كتفرض سلطتها
بالتالي على األفراد باسمها .كقد اعتبر البعض أف تقليد السلف ىو غريزة المجتمع أك القاعدة التي تسير
بموجبها مجريات األمور.
التقليد إذا ما ىو إال عادة فقدت مضمونها كلم يعد من الممكن أحيانا التعرؼ على معناىا
األصلي كإنما يمارسها اإلنساف لمجرد المحافظة ،كىو في األخير شكل من أشكاؿ الركاسب الثقافية في
المجتمع لها السلطاف على نفوس األفراد ،تتغير العادات باستمرار بفعل االحتكاؾ بالغير ،أما التقاليد فهي
ثابتة تحفظ تماسك الجماعة الثقافية باالستناد إلى معطيات ثابتة على صعيد المعتقد الديني أك القاعدة
االقتصادية السائدة أك المعطيات البيئية كالجغرافية العامة .ال يحتاج تغيير العادات إلى الكثير بل يحتاج
فقط إلى لقاء مع ثقافة أخرل عن طريق االحتكاؾ المباشر ،أما تغيير التقاليد فيحتاج عادة إلى كسر في
النظاـ السياسي كاالقتصادم القائم ،فإما أف يتبدؿ جذريا نظاـ اإلنتاج االقتصادم كما حصل إباف الثورة
الصناعية في أكركبا في القرف التاسع عشر ،كإما أف تحدث كارثة سياسية عسكرية ما تغييرا في المعتقد
الديني مع استبدالو بالقوة كتؤدم إلى تنصيب سلطة تعمل على تأمين االستمرارية لهذا الواقع الجديد ،كإما
أف تحدث كارثة طبيعية تغييرا جذريا في معالم الواقع السابق.

4

 1ػاطف ػط١ح ،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ27
 2اؼّذ صو ٝتذ ،ٞٚيؼزى يصطهحبد انؼهٕو االرتًبػ ٙح:أعٍ١ض-ٞفشٔغ-ٟػشتِ،ٟىرثح ٌثٕاْ،ت١شٚخ،1978،ؿ.398
 3ا٠ىٗ ٘ٛسٌرىشأظ ،ذشظّح ِؽّذ اٌع٘ٛشٚ ٞؼغٓ اٌؾاِ ،ٟلبيٕط يصطهحبد االحُٕنٕرٛب ٔانفٕنكهٕس ،ض ،1داس اٌّؼاسف،اٌما٘شج،1973،ؿ.120
 4فش٠ذس٠ه ِؼرٛق ،اٌّشظغ اٌغاتك،ؿ .187
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يرافق التقليد سلسلة من العادات يمكن للناس أف يقوموا باستبدالها بسهولة دكف إثارة ضجة
تذكر ،فمثبل كل ما يدخل في باب العزاء خاضع إلمكانية التغيير طبقا للتغيرات الحاصلة في المجتمع(في
اللباس كتناكؿ الطعاـ كإعبلف الخبر كمظاىر الحداد )..التغيير بهذه األمور يتم بطريقة الشعورية ك ىي
بحسب "سمنر""" "sumnerقوة في ذاتها" بحيث يمكن القوؿ أنو ليست ىناؾ عقيدة كبنية أك قانوف
أخبلقي أك دليل علمي يمكن أف يُداف في سيطرتو على الناس ،سطوة االعتياد على عمل معين تبلزمو
1
مشاعر كحاالت ذىنية َشبو عليها منذ طفولتهم األكلى.
تتميز الشعائر عن العادات الفردية بأنها مصحوبة دائما بحس خاص بالجبرية أك اإللزاـ عند
الذم يحيد عنها على أم صورة ،بحيث يؤخذ عليو ألنو ارتكب خطأ أك عمل غير مرغوب فيهبل على
أساس نفعي كإنما أل ف خركجو على المألوؼ قد خدش أك عطل نظاما جاريا كضايق الغير في عدـ
االستجابة العاطفية للمناسبة التي تقضي إقامة الشعائر ،كحالة الذم أفطر رمضاف أك امتنع عن إقامة العزاء
،كإف كاف ىذا التصرؼ لن يقلل من أىمية الشعائر بحد ذاتها .كالمظهر الغالب للشعائر كالطقوس إنها من
طبيعة دينية كىي تنطوم في جانب منها على مجموعة من المحرمات المقدسة المعركفة باسم "التابو"
" "tabouكىي تشير إلى مجموعة من األمور كاألفعاؿ كالمواقف التي يجب على األفراد القياـ بها
كبخاصة أنها تستند إلى الجزاء الديني كالخلقي ،ككثيرا ما تعتبر الشعائر كاالحتفاالت العامة المصاحبة لها
شيئا كاحدا .كمع ذلك فاالحتفاؿ شيء أعم كأشمل تندرج تحتو الشعائر كىي عبارة عن إجراءات مقررة
ذات طبيعة تتصف بالرسمية كالوقار ،كالعادات تتغير بسهولة نسبيا غير أف كل تغير جوىرم على التقليد
يعتبر كسرا للبنية ككل كيثير االستنكار كالمحاربة الشرسة (كدفن ميت دكف الصبلة عليو من طرؼ رجل
دين).

2

يبين لنا التقليد حضور التاريخ في أذىاف البشر كتصوراتهم ككعيهم ،كيبين لنا كم أف الذاكرة
الشعبية ىي حاضرة في ممارسات كطرائق التذكؽ كاالنفعاؿ عند الناس في حياتهم العملية كاليومية .التاريخ
كمحصلة لتجارب البشر لم يعد بعدا للثقافة كالمعرفة فحسب بل أصبح جزءا منها3.كتنوع مصادر التقليد

Sumner folkways:study of the sociological importance of usages, manners, customs, mores and morals, pp60-61.
 2ػثذ اٌغٕ ٝػّاد ،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ.155
 3فش٠ذس٠ه ِؼرٛق ،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ.119
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يجعل مصادر التأثير التاريخي مختلفة التجلي في كعي اإلنساف ،تارة نماذج الماضي ىي كاعية عبر التراث
كتارة أخرل ىي أقل كعيا كمقبولة بشكل عفويكما يحصل مع مختلف عناصر الثقافة الشعبية.
 2-3-2الشعائر كالطقوس:
الشعائر جمع شعيرة ،ك الشعيرة ىي العبلمة التي يتميز بها الشيء عن غيره ،كيقصد بالشعائر
كالطقوس الدينية مجموعة األفعاؿ المرعية كالممارسات التي تنظمها قواعد نظامية من طبيعة مقدسة أك
موقرة ذات سلطة قهرية ملزمة ضابطة لتتابع بعض الحركات الموجهة لتحقيق غايات ذات كظيفة محددة،
كالشعائر ليست إال طقوسا اجتماعية كاالحتفاؿ العاـ المصاحب لها الغرض منو تعيين أىمية المناسبة.
كىي بهذا تؤثر في األفراد من غير أف يتدخل العقل في األمر ،ك كظيفتها أف تنقل أحاسيس تتصل بحقائق
كبيرة كبالعقائد كبوجود المجتمع ،كبعبارة أخرل يعتقد كثير من علماء االجتماع أف الوظيفة الرئيسية ىي
الوظيفة الرمزية باعتبارىا أداة تنظيمية للوحدة الجماعية فكثيرا ما تؤدل اإلشارات كالشعارات كالعبارات
كالحركات الرمزية الوظائف التي تؤديها القواعد التنظيمية الوضعية بصورة آلية في مجرل الحياة اليومية
كبخاصة بالنسبة إلى الجماعات المهنية كالطائفية كالمحلي.

1

الشعائر إذا ىي قواعد ضابطة للمناسبات ال تهدؼ إلى تحقيق منفعة ك إنما ىي أدكات تنظيمية
من طبيعة الحياة االجتماعية تعمل على تثبيت قواعد السلوؾ الجمعية ألنها تتكرر بصفة انتظامية.
 4-2التراث الشعبي
يتجلى التراث الشعبي " " tradition folkفي عناصر كثيرة منها الفلكلور كالموركث الثقافي
كالمعتقدات الشائعة من خرافات كأساطير ،كلفظ "تراث" يعنى بشكل عاـ العناصر الثقافية التي تلقاىا
جيل عن جيل .إال أف بعض الباحثين يرل أف ىذه الكلمة يتوقف مدلولها على السياؽ الذم تستخدـ فيو
أك على القرائن المكتسبة للمعنى.
الفولكلور:

1

ِذت، ٌٝٛاٌّشظغ اٌغاتك،ؿ .103
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ظهر ىذا المصطلح سنة  1840في اللغة اإلنكليزية باستخدامو من قبل العبلمة
"توماس"" "w,j,thomasكيتألف من قطعتين " " folkبمعنى "الناس "ك " "Loreبمعنى "معرفة" أك
"حكمة" ،كعليو فمعنى كلمة " "folkloreحرفيا ىو" :معارؼ الناس" أك "حكمة الشعب" .كىو
استخدـ ليدؿ على العادات كالمعتقدات كاآلثار الشعبية القديمة المأثورة .كقد اختلفت مدارس الفولكلور
حوؿ تحديد موضوعو ،فمنها من قصره على األدب الشعبي كبعضها حدده في الحكايات الخرافية
كاألساطير كبعضها اآلخر ضم إليو طرائق الحياة الشعبية ككجوه نشاط الناس الثقافية كالحضارية.
كيمكن القوؿ أف المتخصصين بالفولكلور حددكا ميدانو أخيرا في تلك الفنوف التي تمتاز بعراقتها
كانتقالها عن طريق التقليد كالمحاكاة أك النقل الشفهي ،كىي غالبا ما تكوف مجهولة المؤلف كما أنها
تمتاز بكونها تصورا لسلوؾ الشعب النفسي كاالجتماعي كنزكعو إلى التعبير عن ركحو كتقاليده كمعتقداتو،
ككفق ىذا التحديد يظهر بوضوح ارتباطو بالعلوـ االجتماعية ك االنتركبولوجيا ك االثنولوجيا كالتاريخ كعلوـ
الحضارة .كتكوف الظواىر الفولكلورية متداخلة ب ل أف بعضها فقد كظيفتو األساسية ليؤدم كظيفة أخرل
،أك بقي دكف أية كظيفة جديدة ليمثل شكبل من الموركثات الثقافية التي تعبر عن السمات التي تنير تاريخ
أك مرحلة معينة.
كتحتل الخرافات كاألساطير حيزا مهما في ىذا المجاؿ فهي نشأت عند البدائيين ،ذلك أنهم
كانوا ال يصيغوف اآلراء عن مسببات األشياء كدالالتها أك ما بينهما من عبلقات ،بل أف تلك اآلراء تم
نسجها كتضمينها بخواطر فلسفية عميقة عبركا عنها بطريقة ذاتية كدرامية كتصورية .كقد يكوف من العسير
بالنسبة إلى المعارؼ الحديثة أف تفسر تلك الدالالت المختلفة لكثير من المعتقدات التي تنتمي إلى
عوالم أخرل أشد ارتباطا بالزماف كالمكاف كبالحدكد التي تفصل بين األشياء .ففي ذلك العالم الغامض أف
إنساف تلك الحقبة شديد اإلحساس بالقول الظاىرة كالخفية ،كىو على الرغم من إحساسو بتأثيرىا فإنو لم
يكن يستطيع أف يفهمها فهما كاضحا.

1

تعتبر العبلقة بين اإلنساف كالطيور كمحيطو المادم كالتكهن بالمستقبل كفكرة المعبود كمصير
اإلنساف كعبلقتو بالزمن كاالقتصاد ،كاالىتماـ باألجراـ السماكية كغيرىا من الموضوعات ،من أىم
1

ِذت، ٌٝٛاٌّشظغ اٌغاتك،ؿ .105
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المجاالت التي تمحورت حولها المعتقدات الشعبية الموركثة ،فهي تتجلى في األمثاؿ كالحكم كفي
التشبيهات كاستعماالت الحياة اليومية كما في الحكايات الشعبية كالممارسات كغيرىا.
الحكم كاألمثاؿ أقرب ما يستنجد بو الفرد إلثبات صحة الحديث ،فهو ال يزاؿ عنصر حسم
النقاش كأقول ما يستطيع أف يدلى بو الناس لدعم كجهة نظرىم ألنو يكوف بمثابة العرؼ الذم اتفق عليو
الناس في أقوالهم كالمثاؿ الذم ال يجوز أف يشذ عنو إنساف ،كعلى الرغم من أنها في الغالب أقواؿ
مجهولة كال يعرؼ قائلها كتتناكؿ مختلف ضركب الحياة بما تتضمن من حكمة بالغة كصور ساخرة،
كتعبيرات صادقة نابعة من تجارب األقدمين في تعاملهم مع أنفسهم كمع الغير ،ك تشمل الحكم كاألمثاؿ
مختلف التصورات الممكنة تتحدث عن الغني كالفقير كالشرؼ كالخزم كالجماؿ كالقبح كالقوة كالضعف
كالعظمة كالوضاعة ،كالشجاعة كالجبن كالكرـ ك البخل ،إنها من الناحية العملية تريح النفس فتسخر
كتمدح ثم تهزؿ في الوقت الذم تتضمن فيو أفكارا جادة .فهي مليئة بكنوز من األحكاـ السليمة ك
الحكمة الجادة كالسخرية البلذعة كإف كانت تحمل على شيء كضده فيجد فيها الناس ما يرغبوف من صور
كلو كانت متناقضة ،كمع ذلك فهي ذات قيمة تهذيبية كإنسانية كونها تتكرر بصيغ مختلفة في مختلف
الثقافات.
يتضمن التراث الشعبي اعتقادات متنوعة منها:

1

 االعتقاد بالكائنات العلوية كالسفلية كالجن كالعفاريت كأركاح الموتى كأركاح األشياء ،ككيفية تعاملهامع اإلنساف حلوال بو أك خركجا منو.
 طقوس الدخوؿ كالخركج الواجب إتباعها عند دخوؿ مكاف أك االنتقاؿ إلى طور جديد من أطوارالحياة مثل :دخوؿ العركس إلى منزؿ الحياة الزكجية ،سقوط األسناف عند الطفل ،الختاف ،كغيرىا.
 تشمل أيضا االعتقادات الخاصة بالتشاؤـ أك التفاؤؿ من أشياء كأفعاؿ مما يجلب النحس (األحجبة)كاللعن بهدؼ استدرار القول غير منظورة بقصد إيذاء الملعوف كالتبرؾ كالتلفظ قصد جلب الخير
كالعين التي يظن أف بعضها يجلب أثرا طيبا أك رديئا ،كحتى األياـ فهناؾ من أياـ األسبوع كأخرل على
مدار السنة لها تأثير جيد أك سيئ تخشي عاقبتو ،كأيضا األعداد فلبعضها تأثير مكركه أك غير مستحب
 1عٍّ١اْ اٌؼغىشَ ،ٞظشٚخ انخمبفخ ،اٌّعٍظ اٌٛطٌٍٕ ٟصمافح ٚاٌفٕٚ ْٛا٢داب ،اٌى٠ٛد ،1997 ،ؿ.131
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كأخرل ذات داللة طيبة كأيضا في ما يتعلق باألسماء كالكلمات فهناؾ اعتقادات بتأثيرىا أك بتضمينها
معنى خاصا.
 كمنها ما لو عبلقة باستقراء الغيب كالكشف عن المستقبل بقراءة الكف أك الورؽ كما يطلق عليو"ضرب الودع".
 كمنها ما يتضمن اإليماف بالسحر كالتعزيم من خبلؿ أخذ األثر كعمل األعماؿ كالخواص السحريةلبعض المعادف كاألشكاؿ.
 أك االعتقاد باألكلياء كالوسطاء كاإليماف بالهبات كالقرابين ،كاالعتقاد بالطب الشعبي كفيو مثبل العبلجبالكي كاألعشاب كالرقية كغيرىا.
 كمعتقدات التحكيم كالتي فيها مثبل يلعق المتهم قطعة حديدية أك إناء ساخنا فإذا كاف بريئا نجا كإذاكاف غير برمء فإنو يضار.
 كمنها ما يتعلق بالمواسم الزراعية أك الزمنية أك األعياد كالموالد ،كمنها ما يتعلق بالحكايات كاألدبالشعبي كالسير الشعرية كالنثرية كالقصص ،كاألسطورة كالحكاية ك األغاني ،كاأللغاز ،كالنكت كغيرىا.
 كتتضمن الموسيقى كالرقص الجماعي منو كالفردم كاأللعاب الغنائية منها كغير غنائية ،كالمنافسةكالتسلية كالفركسية ،كالفنوف المختلفة كالحلي كأدكات الزينة كاألثاث كالعمارة كالرسوـ الجدارية
كالنقوش كالوشم كالحلول على أنواعها ،كفنوف المحاكاة كخياؿ الظل كالتمثيليات كغيرىا من األنواع
العديدة التي تحويها عناصر التراث الشعبي كالمأثورات المتداكلة.

1

 5-2القيم
يعتبر مفهوـ القيم من أكثر المفاىيم غموضا كارتباطا بعدد كبير من المفاىيم األخرل
كاالتجاىات كالمعتقدات كالدكافع الرغبات ،كيرجع ىذا الغموض إلى أف المصطلح مرتبط بالتراث
الفلسفي من جهة كيقع على أرض مشتركة بين مجموعة من العلوـ كالمعارؼ من جهة أخرل.
حتى يتسنى لنا تعريف مفهوـ القيم" " valusيجب أف يخضع التعريف لعدد من المعايير منها
أف يكوف قاببل للترجمة اإلجرائية كأف يكوف كاضحا لجهة تميزه عن بعض المفاىيم المتداخلة معو كأف
يكوف بعيدا عن الغموض ،فحين نقوؿ "أف شخصا ما لديو قيمة معينة" فإننا بهذا نصف شخصا يحتضن أك
1

عٍّ١اْ اٌؼغىش ،ٞاٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ .131
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يتبنى قيمة محددة يعبر عنها بصورة مختلفة ،كىذا ما نستطيع التماسو في الومضات اإلشهارية التي تكوف
فيها القيم غالبا ممثلة في أشخاص الممثلوف لذات المستهلك ،بمعنى ىل ىي قيم مصدرىا الثقافة
الجزائرية أـ ثقافة أجنبية فحين نقوؿ "أف موضوعا ما لو قيمة "فهذا يعنى أننا نتحدث عن القيمة بحد ذاتها
بمعزؿ عن الشخص .كعلى ىذا األساس تناكؿ علماء االجتماع مسألة القيم من عدة جهات فمنهم من
درسها على أساس الموضوعات كما تنطوم عليو من قيمة(توماس ،ىاندم ،كاتز ،كغيرىم) كمنهم من
درسها كما تبناىا األشخاص(البيرت ،كلوكهوف ،كاتز ،كغيرىم)
كإذا كانت القيم ملهمة لؤلحكاـ بالنسبة إلى التصرفات كالسلوؾ فهي أيضا األساس الضمني
ألم نموذج ثقافي كىي تحتول معايير للسلوؾ ذات صفة مميزة ،تلك ىي مثبل حالة قواعد اللياقة كأصوؿ
اآلداب كالقواعد التي تنظم الطقوس كالشعائر كالكثير من المعايير التي تقود أفعالنا كتوجهها في حياتنا
اليومية .كسلطة ىذه المعايير كالنماذج الثقافية ال تعتمد على القوة بقدر ما تعتمد على االنتماء للقيم،
لذلك فاالرتباط كثيق بين القيم كالنماذج الثقافية.

1

كقد عرؼ "عبد الطيف حمزة خليفة" القيم بأنها عبارة عن األحكاـ التي يصدرىا الفرد بالتفضيل
أـ عدمو للموضوعات كاألشياء ،كتتم ىذه العملية من خبلؿ التفاعل بين الفرد بمعارفو كخبراتو كبين ممثلي
اإلطار الحضارم الذم يعيش فيو كيكتسب من خبللو ىذه الخبرات كالمعارؼ.

2

لقد خلص عدد من علماء االجتماع العرب إلى تعريف للقيم بحيث يعتبركنها مجموعة من
المعتقدات التي تتسم بقدر من االستمرار النسبي التي تعتبر موجهات لؤلشخاص نحو غايات أك كسائل
لتحقيقها ،أك أنماط سلوكية يختارىا كيفضلها ىؤالء األشخاص بديبل لغيرىا .كتنشأ ىذه الموجهات عن
تفاعل بين الشخصية كالواقع االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي لؤلفراد ،كىي تفصح عن نفسها في
المواقف كاالتجاىات كالسلوؾ اللفظي كالفعلي كالعواطف التي يكونها األفراد نحو موضوعات معينة.

3

 1غ ٟسٚؽ، ٗ١اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ.139
 2ػثذ اٌٍط١ف ِؽّذ خٍ١فح ،استمبء انمٛى :دساعخ َفغٛخ ،اٌّعٍظ اٌٛطٌٍٕ ٟصمافح ٚاٌفٕٚ ْٛا٢داب ،اٌى٠ٛد ،1992 ،ؿ.59
ِ 3ؽّذ ػٍِ ٝؽّذ ٚآخش ،ْٚانًزتًغ ٔانخمبفخ ٔ انشخصٛخ ،عٍغٍح ػٍُ االظرّاع اٌّؼافش ،اإلعىٕذس٠ح ،داس اٌّؼشفح اٌعاِؼ١ح،1983،ؿ.356
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 -3خصائص الثقافة كأنماطها
 1-3خصائص الثقافة
 الثقافة إنسانية :إذا عرؼ اإلنساف بأنو حيواف ناطق كمعنى النطق في التعريف ألرسطو ىو "الفكر كاللغةمعا" فإنو يمكن تعريف اإلنساف أيضا بأنو حيواف صانع للثقافة كىذا ما يميز مجتمع اإلنساف عن مجتمع
الحيواف ،حيث أف الثقافة في مختلف جوانبها ىي في األصل أفكار يخترعها العقل البشرم كينفذىا
اإلنساف بأعضائو كلذلك فهي ظاىرة خاصة باإلنساف ،كالمقصود كجود موجد للثقافة أال كىو القدرة على
التفكير كمن ثمة القدرة على اختراع األفكار كاألعماؿ المختلفة التي تتجسد فيها الثقافة ،كالعقل مجموعة
من المراكز العصبية كالحسية في مخ اإلنساف حيث أف المخ اإلنساني يتميز بمراكز عصبية معينة ذات
كظائف محددة مثل التخيل كمركز التذكر كمركز التحليل ككل ىذه القدرات المخفية تجعل من اإلنساف
حيوانا ناطقا صانعا للثقافة ،كمن ثمة كانت الثقافة ظاىرة إنسانية كىذا بغض النظر عن نوعيتها كدرجة
تطورىا من مجتمع آلخر.
 -الثقافة مكتسبة :إف عنصر االكتساب من األمور التي يُجمع عليها العلماء ،فمن ىنا يعتبر االكتساب

من خصائص الثقافة بمعنى أف الثقافة ال توجد مع الفرد مثل صفاتو الفسيولوجية (كلوف العينين كالشعر،
كالبشرة كالقامة ،كغيرىا) ،بل يتفاعل معها في بيئتو االجتماعية.
 الثقافة اجتماعية :ككما تتميز الثقافة بأنها إنسانية كمكتسبة ،فهي أيضا اجتماعية بمعنى أنها ال توجد إالفي مجتمع إنساني ،كما أنها ال تدرس إال في إطارىا االجتماعي.
 الثقافة متشابهة الشكل :على الرغم مما تم إثباتو من عوامل التباين كاالختبلؼ في المضامين للثقافاتالمختلفة لؤلمم كالشعوب ،فإف ىذه الثقافات على اختبلفها في المضامين تلتقي في كثير من الحاالت في
شكلها الخارجي حيث يكوف التشابو كاضحا ككبيرا في جميع الثقافات مهما اختلفت في سلم النمو
كالتقدـ .

1

تم التعبير على خصائص الثقافة من خبلؿ:

 1اؼّذ تٓ ٔؼّاْْ ،زِ ْ ٙانخمبفخ ،داس ِ٘ٛح،اٌعضائش،ط ،2007 ،1ؿ .28،29

142

الفصل الثالث :كسائل اإلعبلـ كالثقافة
الثقافة ظاىرة إنسانية ،أم أنها فاصل نوعي بين اإلنساف كسائر المخلوقات ،ألنها تعبير عن إنسانيتو،كما أنها الوسيلة المثلى لبللتقاء مع اآلخرين.
أنها تحدد ذات اإلنساف كعبلقاتو مع نظرائو كمع الطبيعة كمع ما كراء الطبيعة ،من خبلؿ تفاعلو كعبلقتوبها كفي مختلف مجاالت الحياة.
 أنها توأـ الحياة االجتماعية كظيفة كحركة ،فليس من عمل اجتماعي أك فكرم يتم إنسانيا خارج دائرتهاكىي التي تيسر لئلنساف سبل التفاعل مع محيطو.
 أنها عملية إبداعية متجددة تبدع الجديد كالمستقبلي ،فالتفاعل مع الواقع تكيفا أك تجاكزا نحوالمستقبل من الوظائف الحيوية لها.
 أنها إنجاز تراكمي متناـ مستمر تاريخيا ،فهي بقدر ما تضيف من الجديد تحافظ على التراث األصيلكتجدد من قيمو الركحية كالفكرية كالمعنوية كتوحد معو ىوية ركحا كمسارا أك مثبل كىو أحد المركبات
الثقافية األساسية كما أنو بعد أساسي من أبعادىا.

1

 2-3أنماط الثقافة
الثقافة الرفيعة (ثقافة الصفوة) :كىي الثقافة التي امتدحها "دكت ككفيل" ك"جورج ميهاميل " ك "طو
حسين" ك "مصطفى محمود العقاد" ،كتشير إلى العمل الدؤكب الذم تقدمو الموىبة العظيمة كالعبقرية ،أم
العمل الذم يحاكؿ أف يصل إلى أعلى درجة من الفن ،كيحاكؿ "تس ايليوت " أف يثبت أف الطبقة التي
يتوارث أىلها الثركة كالنفوذ ضركرية الزدىار الثقافة.
 إف تمايز الوظائف في المجتمع سمة تصاحب رقي الثقافة كىذا المفهوـ سبق أف بلوره "دكر كايم". إف التمايز ال يحوؿ دكف االتصاؿ بين الطوائف كالفئات ،بحيث أف االنسجاـ الكلي يبقى موجودا،كالثقافة تتوارث أم تنتقل من جيل إلى جيل.

ِ 1ؽّذ أٌّٚ ٍٟ١آخش ،ْٚانخطخ انشبيهخ نهخمبفخ انؼشثٛخ ،إٌّظّح اٌؼشت١ح ٌٍرشت١ح ٚاٌصمافح ،ذٔٛظ ،ط، 1996-2ؿ.16
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الثقافة الشعبية :إذا عدنا إلى التعريفات االنثركبولوجية للثقافة الشعبية فإننا سنجدىا قد استندت إلى
تعريف المجتمع الشعبي " "folk societyكىو المجتمع الذم يحمل صفات كخصائص مجتمع
تتعارض مع صفات كخصائص المجتمع الحضارم الحديث كالمجتمع الشعبي على ىذا النحو مجتمع
بسيط كمنعزؿ تسوده األمية كالتجانس كعند أعضائو إحساس قوم بالتضامن االجتماعي كالسلوؾ السائد
في تشريع ما.
الثقافة المتخصصة :إف الثقافة المتخصصة أكثر شموال من ثقافة الصفوة ،كىي قمة الثقافة المتخصصة
كخبلصة رقيها الطويل ،فالثقافة األدبية ثقافة متخصصة في اآلداب كفي حقل من حقوؿ اآلداب ،كثقافة
الصفوة األدبية ىي أفضل ما في تلك الثقافة.1

 -4كسائل اإلعبلـ كالغرس الثقافي
تعتبر نظرية الغرس الثقافي تصويرا تطبيقيا لؤلفكار الخاصة بعمليات بناء المعنى كتشكيل الحقائق
االجتماعية كالتعلم من خبلؿ المبلحظة كاألدكار التي تقوـ بها كسائل اإلعبلـ في ىذه المجاالت ،كتؤكد
معظم النظريات في اإلعبلـ على قدرة كسائل اإلعبلـ على التأثير في معرفة األفراد كإدراكهم للعوالم
المحيطة بها ،خصوصا بالنسبة لؤلفراد الذين يتعرضوف إلى ىذه الوسائل بكثافة كبيرة،2كيمكن كصف
عملية الغرس بأنها نوع من التعلم العرضي الذم ينتج عن التعرض التراكمي لوسائل اإلعبلـ خاصة
التلفزيوف ،حيث يتعرض مشاىدم التلفزيوف دكف كعي إلى حقائق الواقع االجتماعي لتصبح بصفة تدريجية
أساسا للصور الذىنية كالقيم التي يكتسبها عن العالم الحقيقي ،كعملية الغرس ليست عبارة عن تدفق موجو
من تأثيرات التليفزيوف إلى جمهور المتلقين كلكنها جزء من عملية مستمرة ك ديناميكية للتفاعل بين
الرسائل كالسياقات ،3لذلك تربط ىذه النظرية بين كثافة التعرض-مشاىدة التلفزيوف بصفة خاصة كىذا ما
ينطبق على اإلشهار التلفزيوني الذم ىو محل دراستنا -كاكتساب المعاني كالمعتقدات كاألفكار كالصور
الرمزية حوؿ العالم الذم تقدمو كسائل اإلعبلـ بعيدا عن العالم الواقعي أك الحقيقي كترل النظرية أف
مشاىدة التليفزيوف تقود إلى تبنى اعتقاد حوؿ طبيعة العالم االجتماعي كيؤكد الصور النمطية ككجهة النظر
 1ػضاَ أت ٛاٌؽّاَ ،اإلػالو انخمبف(ٙرذنٛبد ٔتحذٚب)،األسدْ ،داس أ ٚعاِح ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ،ط، 2010-1ؿ.83
ِ 2ؽّذ ػثذ اٌؽّ١ذَ ،ظشٚبد اإلػالو ٔاتزبْبد انتأحٛشِ ،قش ،ػاٌُ اٌىرة ،ط ،2000 -2ؿ.262
 3ػثذ اٌؼض٠ض ؼّذ ػثذ هللا اٌؽغٓٔ ،عبئم اإلشٓبسٔ ،صف َظش٘ نهؼاللخ ٔانتأحٛشhttp :www,ecoworld-mag.com 13\05\2015,23 :15h،
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المنتقاة التي يتم كضعها في األخبار كاألعماؿ التلفزيونية ،كأف قوة التلفزيوف تتمثل في الصور الرمزية التي
يقدمها كفي محتواه الدرامي عن الحياة الحقيقية التي يشاىدىا األفراد لفترات طويلة ،كالتأثير في ىذا
ا لمجاؿ ليس تأثيرا مباشرا حيث يقوـ أكال على التعلم ثم بناء كجهات النظر حوؿ الحقائق االجتماعية
حيث يمكن النظر إليها على أنها عملية تفاعل بين الرسائل كالمتلقين.

1

ترجع أصوؿ نظرية الغرس الثقافي إلى العالم األمريكي "جورج جربنر" " "G.Genbnerحيث
بحث تأثير كسائل االتصاؿ الجماىيرية على البيئة الثقافية في إطار مشركعو الخاص بالمؤشرات
الثقافية ،les indicateurs culturels 2من خبلؿ تعريف جربنر للمفهوـ  cultivationبأنو
ما تفعلو الثقافة بنا ،كالثقافة ىي الوسيط أك المجاؿ الذم تعيش فيو اإلنسانية كتتعلم ،فمن خبلؿ ىذا
التعريف يمكن تعريف المفهوـ ليكوف "الغرس الثقافي" ،حيث تهتم العملية باكتساب المعرفة أك السلوؾ
من خبلؿ الوسط الثقافي الذم يعيش فيو اإلنساف ،فكأف البيئة الثقافية بأدكاتها ىي التي تقوـ بعملية
اإلكساب كالتشكيل كالبناء للمفاىيم أك الرموز الثقافية في المجتمع ،كمن ىذه األدكات كسائل اإلعبلـ
التي احتلت مكانا بارزا في عالمنا المعاصر بأدكاتها كتأثيراتها.

3

إف الفكرة األساسية لنظرية الغرس الثقافي ىي أف التلفزيوف-أقول كسائل اإلعبلـ -يؤدم إلى
خلق تصور مفاده أف الجمهور يبنى من الواقع ،حيث يعتبر جربنر التليفزيوف عامل ضبط مقرر كبالتالي
يعمل على تثبيت أكثر منو أضعاؼ التصورات التقليدية للمعتقدات كالسلوكيات ،ذلك أف عملياتو الثقافية
تدعو إلى المحافظة على استقرا األشكاؿ االجتماعية بمعنى آخر مقاكمة التغيير كليس ترسيخو ،كمن ىذا
المنطلق فإف التلفزيوف ىو كسيلة إلشراؾ األدكار المنمطة بدؿ إظهار التشابو بين التلفزيوف كبقية الوسائل
اإلعبلمية ،حيث ركز جربنر على الفرؽ الذم اعتبره حاسم كجوىرم.

4

كركزت بحوث المؤشرات الثقافية على ثبلثة قضايا متداخلة ىي:
 دراسة الرسائل كالقيم كالصور الذىنية التي تعكسها كسائل اإلعبلـ. دراسة الهياكل كالضغوط كالعمليات التي تؤثر على إنتاج الرسائل اإلعبلمية.ِ 1ؽّذ ػثذ اٌؽّ١ذ ،اٌّشظغ اٌغاتك،ؿ.263
ِ 2ؽّذ ؼغٓ إعّاػ،،ً١يجبدئ ػهى االتصبل َٔظشٚبد انتأحٛش ،اٌذاس اٌؼاٌّ١ح ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ،ت١شٚخ،ط،2003-1ؿ264
ِ 3ؽّذ ػثذ اٌؽّ١ذ ،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ.201
4
Judith Lazard: sociologie de la communication de mass, éd Armand colin, paris, 1991, p42
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 -دراسة المشاركة المستقلة للرسائل الجماىيرية على إدراؾ الجمهور للواقع االجتماعي.

1

كقد درست مختلف األبحاث حوؿ ىذه النظرية من خبلؿ العبلقات الفرضية مفهومين رئيسين
في عملية الغرس أكد عليهما جربنر كىما ":االتجاه السائد كالصدل أك الرنين" ،كيقصد باالتجاه السائد:
أنو التجانس بين األفراد الذين يتساككف في درجة الكثافة في اكتساب الخصائص الثقافية المشتركة
للمجتمع الذم يقدمها التلفزيوف كقناة ثقافية حديثة كالصور التي يراىا ،كبالتالي يمكن الكشف عن ىذا
التباين في إدراؾ العالم الخارجي بين الذين يشاىدكف التلفزيوف بدرجة أقل كبين الذين يشاىدكنو بكثافة
كبيرة ،كبالتالي فإ ف االتجاه السائد ىو نسيج من المعتقدات كالقيم كالممارسات التي يقدمها التلفزيوف في
صور مختلفة كيتوحد معها كثيفو المشاىدة كال تظهر بينهم فركؽ كبيرة في اكتساب تلك الصور أك األفكار
باختبلؼ خصائصهم االجتماعية أك السياسية ،كبالتالي فإف االتجاه السائد يشير إلى سيطرة التلفزيوف في
غرس الصور كاألفكار بشكل يجعل الفوارؽ أك االختبلفات تقل أك تختفي بين الجماعات ذات الخصائص
المتباينة ،كيشير أيضا إلى االتساؽ بين االتجاىات كالسلوؾ الذم يمكن أف يقوـ بتأثير التلفزيوف أكثر من
الوسائل أك العوامل المؤثرة األخرل.
كيقصد بالرنين أك الصدل :التأثيرات المضافة للمشاىدة بجانب الخبرات األصلية الموجودة
فعبل لدل المشاىدين ،كبذلك فإ ف المشاىدة يمكن أف تؤكد ىذه الخبرات من خبلؿ استدعائها بواسطة
األعماؿ التلفزيونية التي يتعرض لها األفراد أصحاب ىذه الخبرات بكثافة أعلى ،كركز جربنر في ىذا
المجاؿ على زيادة إدراؾ العنف في األعماؿ التلفزيونية ككصف العالم الخارجي بو لدل المشاىدين الذين
يعيشوف في ظركؼ عنف غير عادية كيتعرضوف للتليفزيوف بكثافة.

2

يركز الخبراء على ستة اعتبارات أساسية لنظرية الغرس الثقافي كاختباراتها من خبلؿ تحليل
الغرس كأسلوب للدراسة كالبحث:
 -1يعتبر التلفزيوف كسيلة منفردة تتطلب مدخبل خاصا في الثقافة ،فهو الوسيلة الوحيدة التي تدخل
المنازؿ لساعات طويلة خبلؿ اليوـ.
 -2تشكل الرسائل التلفزيونية نظاما متماسكا يعبر عن االتجاه السائد في الثقافة :يرتبط الغرس كعملية
ثقافية بإطار متماسك من المعلومات كمعاني المفاىيم العامة التي تتمثل في استجابات إلى أسئلة معينة
ِ 1ؽّٛد ؼغٓ إعّاػ ،ً١اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ.265
ِ 2ؽّذ ػثذ اٌؽّ١ذ ،اٌّشظغ اٌغاتك،ؿ.203

146

الفصل الثالث :كسائل اإلعبلـ كالثقافة
أكثر من ارتباطو بحقائق أك معتقدات معزكلة ،كىذه المفاىيم العامة يتم غرسها من خبلؿ التعرض
الكلى إلى العالم الذم يرسمو التلفزيوف.
 -3تحليل نظم الرسالة العامة للتلفزيوف يقدـ دليبل على عملية الغرس ،كىناؾ مطلباف أساسياف في
التحليل:
 صياغة األسئلة التي تكشف إجاباتها عن العالم الواقعي أك الحقيقي. األسئلة المقارنة التي تكشف عن العالم الرمزم الذم يقدمو التلفزيوف ،كبالتالي يمكن الوصوؿ إلىاالت جاه السائد الذم يرسمو التلفزيوف في المجاالت المختلفة كالصور الرمزية التي يهدؼ إلى غرسها في
أذىاف المشاىدين.
 -4يركز تحليل الغرس على رصد مساىمة التلفزيوف في بناء األفكار كاألفعاؿ في المجتمع :تتأثر عملية
الغرس بالرموز الشائعة في المجتمعات لمدل طويل ،كعلى الرغم من مشاركة أك تفاعل كسائل أخرل
بجانب الظركؼ الحياتية كفي ىذه العملية يجب أال نغفل الدكر المستقل للتلفزيوف في غرس األطر
المرجعية.
 -5تساعد المستحدثات التكنولوجية على زيادة قدرة الرسائل التلفزيونية :فهي تزيد من األسواؽ كالثركة
كالقوة كاالختيارات التي تدعم في مجموعها في النهاية عملية الغرس كأىدافها.
 -6يركز تحليل الغرس على النتائج الثابتة كالمتجانسة :حيث أف الثقافة ىي العملية الرمزية التي من خبللها
غرس المفاىيم كاألنماط السلوكية المتماسكة ،كىذا يعنى أف اإلسهاـ المستقل للتليفزيوف يكوف في
اتجاه تحقيق التجانس بين األفراد كالجماعات في ىذه المجاالت.

1

كىناؾ طريقتاف يقاس بهما التأثير حسب ىذه النظرية:
القياس : 1كفيو يطلب من المبحوثين إعطاء توقعات كمية عن نسبة حدكث أشياء معينة ،تعرؼ من قبل
نسبتها في التلفزيوف مقارنة مع الواقع الحقيقي ،بعد ذلك تستخدـ أساليب إحصائية لمعرفة الفركؽ في
التوقعات الكمية بين أكالئك الذين يشاىدكف التلفزيوف بشكل كثيف كالذين يشاىدكنو بشكل ضعيف.
القياس  :2كفيو يتم حساب مقدار أك حجم الفركؽ بين معتقدات كثيفي المشاىدة كقليلي المشاىدة ،مع
األخذ بعين االعتبار أف الناس لهم أصبل معتقداتهم عن الواقع االجتماعي2،كإذا كانت دراسة الغرس قدر
1

اٌّشظغ ٔفغٗ،ؿ .266،269
2
ِؽّٛد ؼغٓ إعّاػ ،ً١اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ.269
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ركزت في البداية على انتشار العنف كالجريمة كعبلقتها ببرامج التلفزيوف في أمريكا ،فإف مجاال آخر ال
يقل عنو أىمية في المجتمعات الساعية إلى التقدـ كالذم يؤكد مرة أخرل العودة إلى مناقشة قضايا الثقافة
الجماىيرية كتدنى الذكؽ العاـ كغرس المعاني أك األفكار التي تسهم بطريق مباشر أك غير مباشر في تدعيم
الوضع القائم كسيطرة أصحاب المصالح على توجيو الثقافة الجماىيرية بما يتفق مع دعم مصالحها
،كخصوصا في مراحل التغيير الفكرم ك العقائدم بجانب اختبار فركض ىذه النظرية في مجاؿ انتشار
األفكار كالمعاني الغربي ة عن المجتمع التي تنتشر عبر التكنولوجيا المتقدمة لوسائل اإلعبلـ كتدعيم التغيير
الثقافي لصالح ثقافات خارجية أخرل كالتي يمكن الكشف عنها في نماذج سلوكية عديدة يتصدرىا
السلوؾ اللفظي كبصفة خاصة في المراحل العمرية المبكرة.

1

كقد قاـ الباحث البيركفى "جوركي تابيا" ببياف تفاصيل ذلك النموذج الذم تقوـ البرامج الترفيهية
األمريكية بغرسو في عقوؿ الناس-من خبلؿ دراسة شاملة لهذه البرامج -ليخرج بنتيجة مفصلة على
الشكل التالي:
 البيئة :مجتمع استهبلكي ترفى خاؿ من التناقضات.
 القيم األساسية :الفردية ،األنانية كالمنافسة العنيفة.
 معنى النجاح :التفوؽ المادم على اآلخرين ،التلذذ بمباىج الحياة.
 المجتمع :يميل عموما إلى مكافأة أكالئك الناجحين كمعاقبة الخاسرين.
 يجب على الخاسرين الرضا بقدرىم كالتسليم بدال من التمرد أك محاكلة التغيير.
من خبلؿ ىذه النتائج يمكن أف نلتمس بسهولة سيطرة النظرة المادية البرجماتية على ىذه المواد
كالتي تقدـ على أنها ليست إال للترفيو ك التسلية ،في حين يؤكد الباحث األمريكي "ىربرت تشيللر" على
أف" :البرامج الترفيهية ىي في الواقع أشكاؿ تربوية كأشكاؿ توعوية إيديولوجية" ،كيؤيده "ملفين ديفلير" في
قولو" :يمكن رؤية االعتماد القوم لوسائل اإلعبلـ على النظاـ الترفيهي بسهولة أكثر في تعديل القيم
كالقواعد السلوكية".

ِ 1ؽّذ ػثذ اٌؽّ١ذ ،اٌّشظغ اٌغاتك،ؿ.273
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 -5الثقافة الجماىيرية
ظهر النقاش حوؿ الثقافة الجماىيرية في بداية سنوات الستينات مع بركز جهاز التلفزيوف
كوسيلة جماىيرية ،كوف التلفزيوف بدأ يأخذ مكانة متزايدة األىمية لؤلفراد بعد اإلذاعة.
إف التطور الضخم لوسائل اإلعبلـ كأدكات لنقل المعلومات كالترفيو في المجتمعات العربية
اعتمد على تقدـ تلك المجتمعات تكنولوجيا كعلى ثركاتها الضخمة كعلى ازدياد الفراغ االجتماعي ،مما
جعل حاجة الناس إلى المعلومات كالثقافة كالترفيو تتزايد مما حتم ظهور كسائل اإلعبلـ الحديثة زاد من
أىمية تلك الوسائل ،كلكن انتشار كسائل اإلعبلـ الجماىيرية بين مختلف الطبقات الشعبية في القرف
التاسع عشر بسبب التطورات االقتصادية التي أحدثتها الثورة الصناعية كانتشار المؤسسات الديمقراطية
كظهور كسائل اإلعبلـ الجماىيرية كاف سببا في ظهور مشكلة اجتماعية عرفت بظاىرة "الثقافة
الجماىيرية" 1كيعرؼ األستاذ " عزم عبد الرحماف " الثقافة الجماىيرية بأنها تلك المحتويات التي تبثها
كسائل االتصاؿ في المجتمع المعاصر ،كيشترط في كجود الثقافة الجماىيرية كجود مجتمع جماىيرم
الذم ىو كليد التطور التكنولوجي.
فالثقافة الجماىيرية في جوىرىا ىي :أشكاؿ ثقافية متماسكة ثم نشرت على نطاؽ جماىيرم
عاكسة على الصعيد العالمي كمتجسدة في تلك المفارقة الكبرل في عصرنا اتسعت دائرة المعنيين
كالمستهلكين للمادة الثقافية الجماىيرية كفي الوقت ذاتو ضيق دائرة كعدد المنتجين لهذه المادة.

2

تتصف الثقافة الجماىيرية بعدة خصائص أىمها:
 ترسيخ القيم المثالية :إذ أنها تعمل على تثبيت األنماط االجتماعية كالثقافية السائدة كال تسمح إالنادرا بإحداث التغيير االجتماعي في اتجاه المساس بما ىو قائم.
 النمطية كالمعيارية :إذ أنها تمثل القاسم المشترؾ في المجتمع كما ىو عاـ ،كبالتالي فهي تزيحالخصوصيات المحلية الثقافية كغيرىا.

 1ظٙ١اْ اؼّذ سؽر ،ٟاألعظ انُظشٚخ نُظشٚبد اإلػالو ،داس اٌفىش اٌؼشت، ٟاٌما٘شج ،1987،ؿ.385
 2ػض ٞػثذ اٌشؼّٓ ،حمبفخ ٔعبئم االتصبل ٔانتحذ٘ انحضبس٘ ،د.َ.ض ،اٌعضائش ،1992،ؿ.18
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 تنمية النزعة االستهبلكية في المجتمع باالعتماد على اإلشهار كتسويق البضاعة المادية ،كتشير ىذهالمضامين إلى مختلف الترفيهات بكل أشكالها كإلى العركض كالبث الجماىيرم للمعلومات ك
اإلشهارات التي تقدمها مختلف الوسائل اإلعبلمية أساسا :السينما كالصحافة كالراديو كالتلفزيوف ".
تستمد الثقافة الجماىيرية مضمونها أساسا من الثقافة الراقية كمن الثقافة الشعبية كىي منتج من
منتجات كسائل االتصاؿ الجماىيرية :الراديو كاألفبلـ كالكتب كالتسلية كالقصص التلفزيونية ،حيث تكوف
معدة لبلستهبلؾ الجماىيرم كتتسم بالتماثل كتعمل على إرضاء أذكاؽ الجماىير كتعمل على توحيدىا،
كىي ثقافة مصنعة كمفركضة على الجماىير من أعلى.

1

فالثقافة الجماىيرية ىي الرسالة االتصالية التي تبثها كسائل اإلعبلـ غير موجهة إلى طبقة محددة
كال أم مستول ثقافي أك تعليمي محدد ،كتعرضت ىذه الثقافة الجماىيرية التي تنتجها كتسوقها كسائل
اإلعبلـ إلى انتقادات شديدة خصوصا من مدرسة فرانكفورت التي تأسست عاـ  1923في مجاؿ
الدراسات االجتماعية بفرانكفورت ،حيث ترل أف الثقافة الجماىيرية ال تعبر عن الثقافة الشعبية كإف كانت
تستمد أفكارىا منها في بعض األحواؿ ،ىذه الثقافة الجماىيرية قد فرضت من أعلى أصحاب المراكز
كالطبقات المسيطرة على الوضع القائم.

2

كيقوؿ الباحث " كليمنت جرنبر" إف الثقافة الجماىيرية تهضم الفن مسبقا لكي تزيح المتفرج
كالمتلقي كتعفيو من بذؿ الجهد ،فهي توفر للمتلقي طريقا مختصرا لبلستمتاع بالفن كيتجنب كل ما ىو
صعب للفن الحقيقي األصيل ،كبدال من أف تترؾ الرسالة يصور استجاباتو بنفسو كتعيو استجابات جاىزة.

3

فالثقافة الجماىيرية لم تكن بريئة أك محايدة بل كانت تسعى لتحقيق أىداؼ اقتصادية كقد تم
استغبلؿ حاجة الجماىير للمعرفة ك االطبلع إلى درجة دفعت بعض الباحثين المحايدين للتأكيد أف الثقافة
الجماىيرية تحولت إلى أداة من أدكات القمع ،أك ربما اختفى نهائيا حلم أف تصبح الثقافة الجماىيرية
عنصرا من عناصر التقدـ كالتحرر الفكرم بالنسبة للفرد كالمجتمع.

 1ظٙ١اْ اؼّذ سؽر ،ٟاٌّشظغ اٌغاتك،ؿ56
ِ 2ؽّذ ػثذ اٌؽّ١ذ ،اٌّشظغ اٌغاتك،ؿ.213
 3ظٙ١اْ اؼّذ سؽر، ٟاٌّشظغ اٌغاتك،ؿ390
 4أد٠ة خضٛس ،دساعبد تهفضَٕٛٚخ ،داس إٌؾش ٚاٌرٛص٠غ ،دِؾك ،1999،ؿ.9
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كفي مقابل ىذه الرؤية الكارثية التشاؤمية للثقافة الجماىيرية التي تنظر إليها كمحتول سطحي
كأف كسائل اإلعبلـ بتركيجها لهذه الثقافة فهي تقوـ بتبسيط المعارؼ ،كالثقافة تحتوم على حاسة التذكؽ
لدل المتلقي كفي مقابل ذلك ىناؾ من يمارس النقد االنتقائي لمحتول كسائل اإلعبلـ فهو ينظر إلى
الجانب المضيء لها ،كىناؾ من يدين من جهة الحصص التلفزيونية مثل المسلسبلت كاأللعاب لكونها
تافهة ،كيشيدكف من جهة أخرل بفائدة بث أعماؿ شكسبير على مبليين المشاىدين كال يشكل ىذا النقد
كىذه اإلشادة سول طبعة عادية " :التلفزيوف ىو أفضل األشياء ك أسوئها في آف كاحد".

1

 -6صناعة الثقافة في كسائل اإلعبلـ
من الظواىر التي أفرزتها العبلقة بين كسائل اإلعبلـ كالثقافة إلى جانب الثقافة الجماىيرية ،نجد
الصناعات الثقافية كأحد أىم نتائج التقاء كسائل اإلعبلـ كالثقافة .كىناؾ تباين بين التعريفات الخاصة
بالصناعات الثقافية  ،فالبعض يجعلها مقتصرة على ما يعرؼ بالرسالة الثقافية ،أم النظر إلى مضمونها كما
تنقلو عنو كسائل اإلعبلـ المسموعة كالمكتوبة كالمسماة  softwareكالكتب كاألشرطة كاألسطوانات
كاألفبلـ كالجرائد ،بينما يرل البعض شموليتها لؤلجهزة المستعملة أيضا إضافة لرسالتها كمضمونها hard
 wareالمستخدمة في اإلنتاج كنشر الرسالة الثقافية كالسينما كالتلفزيوف كأجهزة االستقباؿ اإلذاعي
كالتلفزيوني كالمسجبلت الصوتية ،بينما يرل البعض اآلخر أنها فقط تلك األعماؿ اإلبداعية الفنية
المعتمدة على العمل الفردم أك الجماعي كالمتمثلة في" المسرحيات ،الباليات ،كاألكبرا ،كرسومات
مشاىير الفنانين.

2

أما البعض اآلخر فيرل أف دكرىا ال ينطبق فقط على الجانب الثقافي بل شمل جوانب المعرفة
كلها كالتي تنمو بمعدالت متزايدة كالتي يطلق عليها  knowledge industriesكبالتالي تشمل
حسب ىذا الرأم جميع أنواع المعرفة الواسعة كالمتقدمة كالتي يمكن حصرىا لتطورىا السريع كالمتزايد،
كما يطلق عليها البعض اآلخر الصناعات اإلعبلمية ألف ىذا التعبير أشمل كأقدر على استيعاب مجاؿ
الصناعات الواسع كالمعركؼ ،لما لها من أىمية كقدرة في حفظ كاسترجاع كإرساؿ المعلومات كذلك
باالرتكاز على ىذه الوسائل التي ىي الصناعات اإلعبلمية في إيصاؿ الرسالة الثقافية ،كفرضت الصناعات
ٔ 1قش اٌذٌ ٓ٠ؼ١اض ،ٝػٍ يفٕٓو انخمبفخ انزًبْٛشٚخ ِ،عٍح االذقاي ،اٌؼذد ،1996، 14ؿ.227
 2اٌؼالٌ ٝاٌقادق ،انؼاللبد انخمبفٛخ انذٔنٛخ ،دٛ٠اْ اٌّطثٛػاخ اٌعاِؼ١ح ،اٌعضائش ،2006،ؿ.155
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الثقافية نفسها في نهاية السبعينات ليتم التساؤؿ حولها كيوضع لها جرد قبل ذلك ،كقد اتفق المحللوف
بكيفية سهلة على أف يدمجوا فيها الثركات التي تشكل بذلك جزءا مما ندعوه الثقافة كالتي تسمح
التكنولوجيا بإعادة إنتاجها مسلسلة كمتماثلة فالصور كالموسيقى المسجلة " األسطوانات ،األشرطة
الغنائية " كنشر الكتب ككذلك المجبلت تم اعتبارىا بسرعة كمن قبل الجميع صناعات ثقافية".

1

فصناعة الثقافة ىي عملية إنتاج الثقافة باستخداـ أحدث كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ ،كما أف
عملية تصنيع الثقافة التي ساىمت فيها كسائل اإلعبلـ بشكل فعاؿ فصلها كأبعد الثقافة عن مبدعها
األصلي الخالق للثقافة بمعنى أبعدىا عن الفاعلية اإلنسانية كأصبح المبدع كالخالق للثقافة ىو الحلقة
األضعف في عملية اإلنتاج الثقافي الضخمة كالمعقدة ،كىكذا فإف كسائل اإلعبلـ حولت الثقافة إلى
صناعة ضخمة كأصبحت المادة الثقافية سلعة تباع كتشترل كىذا الوضع انعكس على جمهور كسائل
اإلعبلـ حيث أصبح ىذا الجمهور سوؽ كاسعة يجب استثمارىا ،كظهرت أسواؽ تجارية لمحاصيل ثقافية
كفيرة كجاىزة ،حيث أصبحت الثقافة سلعة يمكن تسويقها أيضا حيث كاف التأثير كبيرا على الثقافة من
قبل كسائل اإلعبلـ كجمهورىا حيث تحوؿ إلى سوؽ كاسعة للصناعات الثقافية.

2

تعتبر مدرسة فرانك فورت أكؿ من جاء بمصطلح صناعة الثقافة كىي أحد المدارس التي قامت
على فكرة الماركسية الجديدة ابتداء من عاـ  1923في معهد الدراسات االجتماعية بفرانكفورت
كأصبحت معركفة بمدرسة فرانك فورت ،كيرل ركاد ىذه المدرسة كمنهم "ادكرنو كىوكهايمر" بأف االحتكار
الرأسمالي نجح من خبلؿ التجارة العالمية للثقافة الجماىيرية حيث أصبحت الثقافة كسلعة يكمن تصديرىا
مثل السلع األخرل حيث تكوف السلعة من أجل تحقيق الربح ،كمن ىنا تعمل كسائل اإلعبلـ على تسويق
ىذه الثقافة من أجل السيطرة كسيادة نظاـ أحادم عالمي كىو النظاـ الرأسمالي عن طريق مفهوـ "صناعة
الثقافة "

3

 culture industrieحيث تسعى إلى ترسيخ ثقافة الطبقة المالكة أك المهيمنة على

المجتمع بمفهومو الرأسمالي ،كقد جاءت ىذه األفكار في الفصل المعنوف ب ػ "الثقافة باعتبارىا صناعة:
التنويرية كخداع جماىيرم" في كتاب "ادكرنو كىوكهايمر" "جدلية التنوير"  4كيعد ىذا الفصل الحجر
األساس في دراسة الباحثين للثقافة الجماىيرية ،إذ ينصب توجههما الرئيس نحو فهم كل من طبيعة الثقافة
 1اٌّشظغ ٔفغٗ،ؿ.156
ٔ 2قش اٌذٌ ٓ٠ؼ١اض، ٝاٌّشظغ اٌغاتك،ؿ105
ِ 3ؽّذ ػثذ اٌؽّ١ذ ،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ.148
4
Theodore w Adorno and max Horkheimer :dialetic of enlightenment, verso, London, 1992.
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الجماىيرية كدكرىا داخل المجتمعات الحديثة ،حيث يعتبراف الثقافة أنها صناعة كىي عبارة عن مجموعة
من الشركات الضخمة التي تنتج األفبلـ كالبرامج كالصحف كالمجبلت حتى يستهلكها أغلبية الشعوب
كيرل الباحثاف أف الثقافة باعتبارىا صناعة ىي عملية احتكارية للحياة الثقافية أخرجت بقوتها المادية
كاإلدارية اإلشكاؿ الثقافية األخرل األصيلة ،لتحل محلها ثقافات أخرل كىي ثقافة الصفوة أك الطبقة
الرأسمالية المسيطرة كاعتبر الثقافة بصفتها صناعة جزء من عملية الغش كالقمع في المجتمع الرأسمالي
الحديث .1كبالرجوع إلى فكرة "صنمية السلعة "التي تحدث عنها "كارؿ ماركس" أشار كل من "ادكرنو
كىوكهايمر" إل ى أف المنتجات الثقافية مثل الكتب كاللوحات الفنية كالعركض الموسيقية لم تكن خاضعة
كليا في القرف  19للنظاـ الراسمالى بغية الربح صناعة األرباح ،لكن مع دخوؿ القرف  20أصبح مبدأ
الربح يسيطر كليا على عملية اإلنتاج الثقافي ،حيث نجد اآلف عوضا من قراءة المنتجات الثقافية
كاالستماع إليها نجد أنها كجدت لتستهلك كأصبحت قيمتها الوحيدة ىي القيمة المادية كما تساكيو نقدا
بدال مما تساكيو فنيا ،أصبحت الثقافة عبارة عن عملية اقتصادية جامدة ككاسعة النطاؽ بدال من أف تكوف
منفصلة نسبيا عن االقتصاد ،كيذكر على سبيل المثاؿ "ىوكهايمر" بأسف مشيرا إلى االستخداـ المعاصر
إلبداعات رسامي عصر النهضة الفنية في الرسوـ المتحركة السينمائية "أنو كمنذ كقت طويل أصبحت
السماء الزرقاء في لوحات الفناف اإليطالي رافاييل جزءا من المشاىد الطبيعية في عالم كالت ديزني ،ككأف
أشعة الشمس تتوسل أف يُكتب عليها اسم نوع صابوف أك معجوف أسناف إذ ال قيمة لها إال ألنها خلفية
لمثل ىذا النوع من اإلشهارات ".تتكيف الثقافة باعتبارىا صناعة خصوصا الجزء الذم يتعلق باإلشهارات
مع األنماط الفنية في العصور السابقة كتوظفها لغايات تجارية .فبل مقدس في ىذه العملية ككل شيء
معرض لبلستغبلؿ كىذا ما نراه في الوصبلت اإلشهارية في القنوات الفضائية ،فمن خبلؿ صناعة الثقافة تم
تسويق لنا ثقافة "الشراء ثم الشراء كالمزيد من الشراء"2على حد تعبير "ىاس" ،ففعل الشراء كالتسوؽ من
أجل التسوؽ ىو فعل مرتبط بالثقافة الرأسمالية في الحقيقة ،كأف ىذا الفعل ال يمكن أف نفهمو إال في
ارتباطاتو بالخطاطات الثقافية التي تؤطر السلوؾ الفردم كتحدد لو مراميو كتوجهاتو الخفية منها كالمعلنة
أم البحث في الفعل الفردم ذاتو عن الدكافع المحددة للسلوؾ الشرائي الجمعي أم ما يطلق عليو
"البلشعور الثقافي" الذم يعتبر التنكر لو كالكفر بو خركجا عن القيم كالثقافة التي تحدد ىوية الفرد
Op,cit, p34.
C.r.hass:pratique de la publicité, éd bordas, paris, 1988, p199.
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الحضارية كتشده إلى مجتمعو كانتمائو الثقافي ،1فسلوؾ الفرد ليس دائما فرديا كال يعبر بالضركرة عن ميل
خاص ال تدرؾ سره سول الذات الفاعلة ،فهذا السلوؾ قد يكوف جزءا من خطاطة ثقافية عامة اعتبرىا
"فركيد" "بقايا مهجورة" أم أشكاال نفسية ال يمكن الحدث الفردم كحدىا أف يشرحها أك يبررىا ،فهي
تشكل إرثا للذىن البشرل.

2

كلقد أطلق "يونغ" على ىذه البقايا اسم "الصور النمطية "أك "الصور األكلية" كىي صور تكمن
كظيفتها في "تنظيم كبرمجة ردكد أفعاؿ األفراد" ،كعلى ىذا األساس فغن سلوؾ الفرد يخضع لبرمجة قبلية
غير مرئية كغير مفهومة عقليا ،كىي التي "تمكن الفرد من التصرؼ بطريقة تتوافق مع كضعية ما كما لو انو
سبق أف عاشها 3".لهذا نبلحظ تكرار بعض الومضات اإلشهارية في لحظة كاحدة عدة مرات متتالية قد
يعتقد البعض أف ذلك خلل تقنى لكنو في الحقيقة فعل متعمد من أجل ترسيخ الداللة االيقونية للوصلة
اإلشهارية كمن تم ال نستبعد ترسخ معها المدلوالت الثقافية كطريقة العيش كسلوؾ االقتناء ك االستهبلؾ،
فنجد الفرد يقلد ىذه السلوكيات كالثقافات ال شعوريا ألنها تسللت إلى البلشعور كأصبحت بقايا مهجورة
تبرمج السلوؾ الفردم خاصة عندما يشاىدىا الفرد عدة مرات متكررة.

 1عؼ١ذ تٓ وشاد ،عًٛٛبئٛبد انصٕسح االشٓبسٚخ ،أفش٠م١ا اٌؾشق،اٌّغشب،2006،ؿ.10
C.G Jung:l homme et ses symboles, éd robert Laffont ,1990,p67.
3
Sylvain Duthois:les règles de la séduction publicitaire in communication et langage, p35.
2
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الفصل الرابع :اإلشهار التلفزيوني
تمهيد:
إف السمة األساسية للعلم ىي التنظيم كالتنظير كالكشف عن الحقائق كالوقائع كالتنبؤ بها
كتفسيرىا ،كلكل علم أطره التصورية الخاصة ،كاإلشهار باعتباره علما تطبيقيا يستند في عملو إلى مجموعة
من المداخل كالنماذج النظرية التي تهتم بشرح كتفسير كل ما يتعلق باإلشهار كعملية ،كلذلك فإف
االستعانة بالنماذج كالموجهات النظرية تعمل على بناء إطار تكاملي لدراسة اإلشهار كتأثيراتو الخاصة،
كمجاؿ عمل اإلشهار ىو المجتمع كتنظيماتو كأفراده مما دعي إلى ضركرة االىتماـ بدراسة تلك األنساؽ
كفهم الكيفية التي تعمل من خبللها حتى تؤسس عملية التأثير على المعرفة العلمية كالنظرية األصلية ،كقد
اىتم

العلماء

كالباحثوف

بدراسة

األصوؿ

النظرية

لتأثيرات

كسائل

اإلعبلـ

عامة(الزلسفيلد،ماكلوىاف،كلبرشراـ،السويل )..كاإلشهار خاصة ،سيما كأف اإلشهار يهتم بالتأثير في
االتجاىات كالسلوكيات كمجاؿ أساسي ،إضافة إلى إمكانية التأثير في الثقافة كالقيم كاألخبلؽ ،كيمكن
القوؿ بأف االىتماـ باإلشهار غالبا ما كاف كلفترة طويلة يتعلق بالجانب الفني كالشكلي دكف االىتماـ بو من
حيث كونو عملية اجتماعية تستند في عملها كتأثيرىا على نظريات علمية ،كلقد أكد "ركلف" ك"ميلر"
" "Rolf et Millerعلى كجود إخفاؽ كبير في ممارسات النظرية على المستول االمبريقي ،كأف
محاكالت التنظير اقترنت في كثير من األحياف بفترات األزمات كالمشكبلت حيث عكف العلماء في
مجاالت العلوـ االجتماعية المختلفة على محاكلة اكتشاؼ الكيفية التي يمكن من خبللها توظيف كسائل
اإلعبلـ بشكل أ كثر فعالية إلقناع الناس باالشتراؾ في الجهود كاألىداؼ القومية التي تمس مصلحة الفرد
كالمجتمع معا.
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 -1يبْٛخ اإلشٓبس انتهفضَٕٙٚ
 1 -1مفهوـ اإلشهار
لقد تعددت تعريفات كمفاىيم اإلشهار من باحث إلى آخر فعرفو كل من علماء االقتصاد،
كاالجتماع ،كالنفس كاإلعبلـ ،كالفن كىذا إف دؿ على شيء إنما يدؿ على جذكر ىذا العلم في العلوـ
األخرل كعبلقتو الوطيدة بها.
*لغة :اإلشهار في قاموس المحيط للشيرازم ىو "المجاىرة" كعرفو المعلم "بطرس البستاني" بأنو
الظهور كالنشر.
*اصطبلحا :عرفو "بطرس البستاني" -أكؿ عربي يعرؼ اإلشهار  -بأنو اإلعبلـ بأمر مخصوص
على كجو مخصوص ،كطرقو كثيرة منها النداء من مكاف مشرؼ كفي األزقة كىو من أقدمها.

1

كما يعرؼ في المعجم اإلعبلمي بأنو" :مجموعة الوسائل المستخدمة لتعريف الجمهور بمنشأة
تجارية أك صناعية كإقناعو بامتياز منتجاتها كاإليعاز إليو بطريقة ما بحاجتو إليها ،كىو اتصاؿ غير شخصي
للمعلومات كيكوف ذا طبيعة إقناعيو حوؿ المنتجات كالخدمات كاألفكار لمحوؿ معركؼ يدفع ثمن إعبلنو
في الوسائل اإلعبلمية المختلفة" .

2

كحسب الموسوعة الفرنسية الركس اإلشهار ىو" :نشاط يهدؼ إلى التعريف بماركة تجارية معينة
ك حث الجمهور لشراء سلعة ما أك استعماؿ خدمة ما ،كيبحث اإلشهار عن خلق حاجة لدل المستهلك.

3

كيعرؼ اإلشهار كذلك على أنو" :تلك الرسالة االقناعية البيعية التي توجو إلى المستهلك الفعلي
كالمترقب كىو عملية تهدؼ إلى حث الجمهور على التصرؼ أك السلوؾ بطريقة معينة على المستول
االجتماعي أك االقتصادم".

4

كيعرؼ في مجاؿ التسويق بأنو شكل من أشكاؿ االتصاؿ غير الشخصي مدفوع القيمة إلرساؿ
فكرة أك معلومة ترتبط بسلعة أك خدمة كذلك بواسطة شخص محدد أك منظمة.

5

 1خٍ ً١فاتاخ ،اإلػالٌ ،تبسٚخّ ،أعغّ ٔلٕاػذِ ،فَُّٕ ٔأخاللٛبتّ ،اٌذاس اٌّقش٠ح ،اٌما٘شج ،ط،1996،1ؿ. 02،01
ِ 2ؽّذ ظّاي اٌفاس،انًؼزى اإلػالي، ٙداس أعاِح ٌٍٕؾش  ٚاٌرٛص٠غ ،ػّاْ  ،األسدْ ،ط،2005 ،1ؿ.33
jean Didier:la rousse, grand dictionnaire encyclopédique, impriméetome12، paris، France 1984، p8562.
 4ظّاي ِعا٘ذٚ ،آخش، ْٚيذخم إنٗ االتصبل انزًبْٛش٘ ،داس اٌّؼشف اٌعاِؼ١ح ،االصاس٠طح ،تظ ،2009،ؿ216
 5ػثذ اٌغالَ أت ٛلؽف ،يحبضشاد فُْ ٙذعخ اإلػالٌ ،دٛ٠اْ ِطثٛػاخ اٌعاِؼ١ح ،ت١شٚخٌ ،ثٕاْ،تظ 1995،ؿ. 55
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كيعرؼ في مجاؿ االتصاؿ بأنو مجموعة من الوسائل التقنية تستعمل إلعبلـ الجمهور كإقناعو
بضركرة استخداـ خدمة معينة أك استهبلؾ منتج معين.

1

كيعرؼ على أنو "فن التعريف" . the art of making know

2

كمن بين التعريفات المتداكلة عند الغربيين تعريف " "robret le ducحيث يعرفو على أنو:
"كسيلة اتصالية مدفوعة األجر ىدفها األساسي ىو تغيير موقف المستمعين أك المشاىدين أك الجمهور
بصفة عامة كإنارة عمل لصالح المعلن".
كيعتبره" "hassعلى أنو" :تقنية اتصالية ىدفها نشر أفكار أك ربط عبلقات ذات طابع اقتصادم
كذلك بين أناس لديهم سلعة أك خدمة يقدمونها كأناس آخركف يمكنهم استعماؿ ىذه السلعة".

3

كتعرؼ جمعية التسويق األمريكية (لجنة التعريف)اإلشهار على أنو" :مختلف نواحي النشاط التي
تؤدم إلى نشر أك إذاعة الرسائل االشهارية المرئية أك المسموعة على الجمهور ،بغرض حثو على شراء
سلعة أك خدمات ،أك من أجل سياقو إلى التقبل الطيب لؤلفكار أك األشخاص أك المنشأة المعلن عنها".

4

كإذا تمعنا في التعريفات السابقة فإننا نجد بأف جلها تتفق في النقاط التالية:
اإلشهار ال يكوف عبر رسالة اتصالية مباشرة بل غير مباشرة ك المتمثلة في الوسيلة اإلشهارية.استخداـ اإلشهار ألساليب فنية كنفسية تهدؼ لتغير سلوؾ المستهلك.اإلشهار لو مصدر معلوـ (المعلن).اإلشهار عملية اتصالية مدفوعة األجر. 2-1مفهوـ اإلشهار التلفزيوني:
يعرؼ اإلشهار التلفزيوني  T.V Advertisementعلى أنو عبارة عن مجموعة من
الرسائل الفنية المتنوعة المستخدمة خبلؿ الوقت المباع من قبل التلفزيوف لتقديمها كعرضها إلى الجمهور،

 1ص٘١ش اؼذ ادْ  ،يذخم نؼهٕو اإلػالو ٔاالتصبل ،دٛ٠اْ اٌّطثٛػاخ اٌعاِؼ١ح ،اٌعضائش ،ط ،، 1993 ،2ؿ. 35
ِٕ 2اي طٍؼد ،يذخم إنٗ ػهٕو االتصبل ،اٌّىرة اٌعاِؼ ٟاٌؽذ٠س ،اإلعىٕذس٠حِ ،قش  2002،ؿ. 35
 3تٓ ػشت١ح فٍح ،اإلشٓبسِ ،عّٛػح ِؽاضشاخ لغُ اإلػالَ  ٚاالذقاي ،ظاِؼح ٘ٚشاْ.2004 ،
ِٕ 4اي طٍؼد،اٌّشظؼاٌغاتك،ؿ. 35
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من أجل تعريفو بسلعة أك خدمة من ناحية الشكل أك المضموف ،بهدؼ التأثير على سلوكو االستهبلكي
كميولو كقيمو كمعلوماتو كسائر المقومات الثقافية األخرل.

1

كبعبارة أخرل فاإلشهار التلفزيوني ىو فن جذب انتباه الجمهور بالتركيز على الجوانب اإليجابية
للسلعة بهدؼ تحفيز الجمهور المستهدؼ للشراء أك اتخاذ رد فعل قد يكوف متوقعا من طرؼ المعلن،
كذلك من أجل بناء صورة ذىنية جيّدة عنو كعن سلعتو في آف كاحد.

2

من ىنا يمكن القوؿ بأف اإلشهار التلفزيوني ما ىو إال نمط من أنماط االتصاؿ القائمة على
تقنيات اإلقناع بالدرجة األكلى كالهادفة إلى جذب اىتماـ المتلقي ،كمن ثم تبنيو لسلوؾ الشراء أك العزكؼ
عن استعماؿ السلعة.
 3-1أىدافو ككظائفو
 1-3-1األىػػداؼ:
يمكن اعتبار أف الهدؼ الرئيسي لئلعبلف ىو تغيير سلوؾ المستهلكين كالتأثير عليهم من أجل
اقتناء السلعة أك الخدمة كبالتالي تحقيق الربح المادم ،كتوجد أىداؼ أخرل فاإلشهار ليس مجرد تركيج
لسلعة أك خدمة ما بل إنو يحمل في طياتو ثقافة مصدر السلعة كثقافة المعلن كثقافة صانع اإلشهار ،كىنا
يمكن القوؿ بأف اإلشهار يتجاكز الرسالة التسويقية كىذا ما يظهر لنا من خبلؿ األىداؼ التالية:
توفير المعلومات :حتى يستطيع اإلشهار التأثير على سلوؾ المستهلك كتغيير ميولو كاتجاىو ال
بد من توفر مجموعة من المعلومات كالبيانات التي يجهلها المستهلك المحتمل حوؿ السلعة الجديدة
كيجب على ىذه المعلومػات أف تػ ػػكوف موض ػػحة لمػ ػزايا كصفات ىذه السلعة كأف تخلق نوع من الرغبة
لدل المستهلك من خبلؿ إبراز مزاياىا في تقديم حلوؿ بعض مشاكل الحياة.
تغيير رغبات المستهلكين :يحتاج تغيير رغبات المستهلكين إلى تصميم اإلشهار بعناية فائقة
كذلك ألف السلوؾ االستهبلكي لدل األفراد يتأثر بمجموعة من الظركؼ الثقافية كاالجتماعية كيمكن
لئلعبلف تغيير رغبات المستهلكين من خبلؿ:
 إبراز الفوائد التي يجنيها المستهلك إذا اقتنع بالسلعة الجديدة. 1إٕ٠اط ِؽّذ غضاي،اإلػالَبد انتهفضَٕٛٚخ ٔحمبفخ انطفم :دساعخ عٕعٕٛنٕرٛخ ،داس اٌعاِؼح اٌعذ٠ذج ٌٍٕؾش ،اإلعىٕذس٠حِ ،قش ،2001،ؿ .134 ،133
2
ؽذٚاْ ػٍ ٟؽ١ثح،اإلػالٌ ،اٌّذخً ٚإٌظش٠ح ،داس اٌّؼشفح اٌعاِؼ١حِ ،قش،2005 ،ؿ  .16
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 أف يكوف المستهلك راغبا في تغيير االتجاىات كتبني أفكار جديدة. -أف يخلق اإلشهار جوا عاما من التأييد للمستهلك بحيث يؤكد لو سبلمة قراره عند شرائو للسلعة.

1

تدعيم اسم الشركة :تسعى معظم الشركات إلى تدعيم اسم المنظمة في أعين جماىيرىا باإلضافة
إلى سع يها لتدعيم كالء المستهلكين لبلسم التجارم ،فتدعيم اسم المنظمة ليس موجو فقط لجمهور
المستهلكين كلكن لكافة المتعاملين كغير المتعاملين مع المنظمة مثل الموزعين كالمؤسسات المالية
كحملة األسهم كالحكومة كالمجتمع المحلي الذم تقع فيو المنظمة كالرأم العاـ بصفة عامة ،فدائما تقوـ
الشركات بمحاكلة تبياف بأنها عضو نافع في المػجتمع كأنها ال تلوث الهواء أك المي ػػاه كأنه ػػا تحاكؿ تدعيم
كاف ػػة األنش ػػطة الثقافيػػة الرياضية كاالجتماعية التي تهم المجتمع.

2

تغيير تفضيل المستهلكين للماركات المختلفة :في كثير من األحياف ال يحتاج المعلن إلى تغيير
سلوؾ المستهلك تغييرا جذريا حيث ال يستدعي منو المحاكلة لمثل ىذا التغيير إلى حين تقديم سلعة
جديدة تماما كلكن في معظم األحياف يجد المعلن نفسو في موقف يتطلب منو تغيير سلوؾ المستهلكين
الذين يرغبوف فعبل في السلعة بمعنى أف يحوؿ تفضيلهم من الماركة المنافسة إلى ماركتو ىو كفي ىذه
الحاالت يعتمد المعلن على الرغبات كالحاجات الحالية للمستهلكين كيجد في األساليب اإلشهارية
المتعددة كسيلة لتحقيق ىذا التغيير في تفضيل المستهلكين لماركة دكف أخرل كفي حقيقة األمر أف
األىداؼ المتوخاة من اإلشهار إذا نظرنا إليها بوجهات نظر األطراؼ المختلفة(المعلن ،المستهلك
،المنتج ،الدكلة كالمجتمع) فقد بينت نتائج أحدث األبحاث التي أجريت في الواليات المتحدة األمريكية
ككندا على عينة من  300شركة تعمل في قطاعات مختلفة أف األىداؼ التي تنشدىا ىذه الشركات من
النشاط االشهارم عديدة كمتنوعة منها:

3

 تحقيق زيادة مستمرة في المبيعات. خلق كعي طيب كاىتماـ إيجابي لمنتجات الشركة أك خدماتها بما يحرؾ رغبات الشراء عندالمستهلك.
 خلق صورة ذىنية مستحبة لصمعة الشركة.ٛٔ 1س اٌذ ٓ٠أؼّذ إٌاد ٚ ٞآخش ْٚتصًٛى اإلػالٌ (انذػبٚخ ٔ اإلػالٌ ف ٙانتهفضِ،)ٌٕٚىرثح اٌّعرّغ اٌؼشتٌٍٕ ٟؾش،األسدْ،ط،2007،1ؿ.137
ِ 2ؽّذ فش٠ذ اٌقؽٓ ،اإلػالٌ ،اٌذاس اٌعاِؼ١ح ،األسدْ ، 1998،ؿ  . 89
3
طا٘ش ِؽغٓ اٌغاٌث ،ٟاؼّذ ؽاوش اٌؼغىش ،ٞاإلػالٌ يذخم تطجٛم ،ٙداس ٚائً ٌٍٕؾش ،األسدْ ،ػّاْ،ط،2006،2ؿ.25
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 تشجيع الموزعين على دعم منتجات الشركة بنشاطهم االشهارم كلبيعي. المساعدة على تقديم موزعين جدد في السوؽ. دعم الركح المعنوية لرجاؿ البيع. تأكيد أىمية الشركة في نظر الموردين. إنشاء حالة من التفضيل للماركة المعلن عنها. جعل المستهلكين يطلبوف ماركة محددة. تحويل طلب المشترين من األصناؼ المنافسة إلى الصنف المعلن عنو. زيادة االستهبلؾ عند المستهلكين الحالين. التذكير المستمر للمستهلكين لخصوص شراء السلعة. 2-3-1الوظائػػف:
يمكن تلخيصها في نوعين:
الوظيفة الرئيسية :كتكمن ىذه الوظيفة في التسويق بحيث تعمل الشركات على تسويق منتجاتها كزيادة
مبيعاتها كيقوـ اإلشهار بدكر ىاـ في التسويق ،إذ أنو يقوـ بعرض رسالة من خبلؿ كسائل اإلعبلـ إلى
جمهور مستهدؼ كيقوـ اإلشهار بتزكيد الجمهور بمعلومات عن السلعة مثل :خصائصها كسعرىا ك مكاف
بيعها مما يساعد على إقناع المستهلك بتكرار شراء السلعة أك إقناعو باستعمالها إذا كانت جديدة.

1

الوظائف الفرعية :كتتمثل فيما يلي:
أ_ الوظيفة االقتصادية :يمكننا القوؿ بأف لئلعبلف كظيفة اقتصادية ذات تأثير متعدد في حياة
األفراد كالمجتمعات كاألسواؽ المحلية كالدكلية .
يسعى اإلشهار إلى تركيج السلع مما يعزز النشاط التجارم كالصناعي داخل المجتمع ذاتو ،كما
يعزز ذلك على مستول التجارة الدكلية ،فاإلشهار يوفر لؤلفراد معلومات عن السلع كالخدمات كما توفرىا
للمؤسسات الصناعية كالتجارية المنافسة ،كخصوصا المعلومات حوؿ المخترعات كالمعدات التكنولوجية
الحديثة ،كيقوـ اإلشهار بتسهيل عم ػػلية التسويق كالتخفيف من تكلػ ػػفتو كتس ػػهل على البائ ػػع عملو ،كىذا

 1طا٘ش ِؽغٓ اٌغاٌث ،ٟاؼّذ ؽاوش اٌؼغىش ،ٞاٌّشظغ اٌغاتك،ؿ. 25
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كلو يؤدم إل ى زيػػادة التسويػ ػػق كيحسن نوعية اإلنتاج مما يقود إلى انتعاش في االقتصاد كالتأثير في
انتعاش سوؽ العمل مما يقلل من البطالة.
ب_ الوظيفة التعليمية :حيث أف أفراد الجمهور يتعلموف منو أشياء جديدة حوؿ السلعة من
حيث مواصفاتها كسعرىا ككيفية الحصوؿ عليها ،كما أنهم يتعلموف طرؽ جديدة في تحسػػين أساليب
حياتهم خصوصا في مجاالت الصحة كالليػػاقة البدنيػ ػػة التغذية كيتم ذلك من خبلؿ قوة اإلشهار االقناعية.
ج_ الوظيفة االجتماعية :بحيث يساعد اإلشهار في تحسين ظركؼ الحياة االجتماعية كذلك من
خبلؿ تقديم سلع متنوعة كأساليب الحياة االجتماعية التي تساىم في رفاىية الحياة كتحسين ظركفها ،كما
توجد بعض اإلشهارات غير ربحية أم ذات النفع العاـ الذم مقصودىا تقديم خدمات للجمهور كبعض
الحلوؿ لبعض المشكبلت االجتماعية.
د_ الوظيفة الترفيهية :كتستخدـ األغاني كالرقصات في اإلشهارات كالتي يصبح االستمتاع بها
عند البعض أسلوبا يحقق إشباع الحاجة عند الناس للترفيو.

1

كفي كتاب "مارشاؿ ماكلوىاف" " "understanding mediaالمترجم للعربية يقوؿ عن
اإلشهار" :إف اإلشهارات ما ىي إال أخبار السعيدة كلبلحتفاظ بالتوازف البد -إف أردنا أف نبيع ىذه األخبار
الطيبة  -أف ننشر العديد من األخبار السيئة كبالمقابل فإف اإلشهارات البد لها أف تذيع بأعلى صوتها
كبوضوح رسائلها السعيدة لتنافس قوة اختراؽ األخبار السيئة.

2

أم أف اإلشهار يعتبر فترة ترفيو للقارئ فبعد التداكؿ المستمر على األخبار السيئة يمر المستمع
أك القارئ على اإلشهار ليجد أخبار سعيدة تركح عنو.
كقد قسم "سمير العبدلى" كظائف اإلشهار بالنسبة للمنتجين كالمستهلكين:
بالنسبة للمنتجين:
 التوفير في تكاليف التوزيع :بحيث يتم تعريف المستهلكين بالمنتج بطريقتين إما اإلشهار أكالبيع الشخصي أم جهود مندكبي البيع كبالتالي نرل بأف النشاط اإلشهارم يساىم أكثر من األكؿ في
توفير تكاليف اإلنتاج ك التوزيع.
 تعريف المستهلكين بسرعة عن اإلضافات كالتحسينات في السلعة. 1فاٌػ خٍ ً١أت ٛإفثغ ،اٌّشظغ اٌغاتك،ؿ.362
 2إتشا٘ ُ١ػثذ هللا اٌّغٍّ، ٝإداسح انًؤعغبد انصحفٛخ ،اٌؼشتٌٍٕ ٟؾش ٚاٌرٛص٠غ،اٌما٘شج،تظ،تظ،ؿ.297
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 -تخفيض كلفة اإلنتاج :زيادة المبيعات ← انخفاض كلفة الوحدة اإلنتاجية.

بالنسبة للمستهلكين:
 تسهيل مهمة االختيار بين السلع . زماف كمكاف توفر السلع :بحيث يقوـ النشاط اإلشهارم بإببلغ المستهلك بمكاف ك زماف كجودالسلعة.
 تزكيد المستهلك بمهارات مفيدة :حيث يقدـ نصائح مفيدة تساىم في تخليص المستهلك من متاعبكثيراكما يحذر المستهلك من خطورة عدـ االلتزاـ بهذه اإلرشادات.

1

 -2المداخل النظرية لدراسة اإلشهار التلفزيوني
 -1-2المدخل السوسيولوجي:
تعد العديد من العلوـ االتصالية كمنها اإلشهار بمثابة نظم مستعارة من العلوـ االجتماعية كقد
تكوف علوما اجتماعية في حد ذاتها ،كيعد اإلشهار من كجهة نظر علم االجتماع نظاما نسقا يرتبط تبادليا
مع مجموعة من العوامل االجتماعية ،كتتطلب عبلقة التبادؿ كجود طرفين بحيث يكوف لدل كل طرؼ ما
يقدمو لؤلخر شريطة أف يكوف ذا قيمة كفائدة ،كأف يكوف لكل طرؼ حرية قبوؿ أك رفض ما يقدـ إليها كأف
يقف كبلىما على ما يعود عليو من فائدة نتيجة لقيامو باالتصاؿ باألخر ،كمازالت عملية التبادؿ تلك قيد
البحث كالدراسة من قبل علماء االجتماع كيرل "ككرل الدرسوف"" "wore aldersonأف نجاح
اإلشهار يتوقف على مدل إدراؾ العبلقة بين نسق السلوؾ المنظم كعوامل كمتضمنات النسق االجتماعي.
كإذا ما نظرنا إلى اإلشهار كعبلقتو بوسائل االتصاؿ الجماىيرم لوجدنا أف تلك الوسائل تمثل
كسائل إعبلنية تمارس نمطا من التأثير االتصالي االقناعى ،كلما كانت تلك الوسائل تعمل في شركط
اجتماعية محددة تحكم نشاطها فإنها تسعى إلى توظيف أفضل طرؽ التأثير ،كفيما يلي عرض لمجموعة
من النظريات كالنماذج السوسيولوجية التي ال يمكن تجاىلها كموجات لنشاط اإلشهار كمفسرات توضح
األسباب التي تؤدل إلى التعامل مع المواقف االجتماعية.

 1اٌّشظغ ٔفغٗ،ؿ . 297
 2ؽذٚاْ ػٍ ٝؽ١ثح،اٌّشظغ،اٌغاتك،ؿ.60
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 1-1-2البنائية الوظيفية:
يمثل المنظور البنائي الوظيفي إطارا للعمل يشمل" البنائية" ""structuralismeك"الوظيفية"
" " fonctionnalismeحيث ترل ىذه النظرية أف الظاىرة االجتماعية تنشأ نتيجة للتفاعل داخل
األبنية االجتماعية ،كما تنظر للتنظيم على أنو رمز للتفاعل االجتماعي أك نتاج للتبادؿ االجتماعي .كيؤكد
االتجاه الوظيفي في دراسة كتفسير الظواىر االجتماعية أف لكل ظاىرة كظيفة تؤديها في المجتمع كأف لكل
مؤسسة اجتماعية كظيفة ككذلك األفراد ،كعندما يتبنى الفرد اتجاىا معينا أك سلوؾ ما فإف ذلك يحدث في
ضوء ما يؤديو ىذا االتجاه أك السلوؾ من كظيفة الفرد .1كتنظر البنائية الوظيفية لوسائل اإلعبلـ كما لو
كانت كسيطا اجتماعيا على أساس أنها تمثل جزءا من ثقافة المجتمع كإف لم تكن العامل الوحيد المؤثر
في اتجاىات األفراد ،كما أف الجمهور ال يمثل كتلة متجانسة كإنما يتكوف من جماعات مختلفة تنتمي إلى
طبقات كجماعات مرجعية متباينة تتأثر بعدة عوامل أخرل كتدخل في عبلقات متشابكة ،كمن ىنا يمكن
النظر إلى تأثيرات اإلشهار من خبلؿ الوظيفة التي يؤديها في المجتمع كيمكن القوؿ أف كسائل اإلعبلـ ال
يمكن أف تحقق األثر المطلوب أك المتوقع إال إذا لمست االحتياجات الفعلية للجمهور ،كمن ثم فإف
الرسالة اإلشهارية الفعالة ىي تلك التي تعمل من خبلؿ النظر إلى دكر اإلشهار في المجتمع كما يؤديو من
كظائف مع مراعاة أف الجمهور لديهم األفكار كاآلراء كالخبرات كاالتجاىات النقدية كالتحليلية ما يمكنو
من التعامل مع األفكار كالدعاكل كفقا لما يتبناه من قيم كما يمر بو من أحداث اجتماعية.

2

كيؤكد االتجاه الوظيفي على أف كسائل االتصاؿ تستمد بقائها كاستمرارىما كقيمها االجتماعية من
منطلق كظائفها في المجتمع ،حيث يقوـ اإلشهار بوظائفو من خبلؿ تقديم معلومات كنشر مجموعة من
األفكار كحث الجمهور على تقبلها ك تبنيها من أجل القياـ بالدكر األساسي لو كىو الدكر التسويقي
التركيجي ،غير أف ىذا الدكر المركز عليو يمكن أف يتجاكزه اإلشهار إلى عدة أدكار أخرل يمكن أف تؤثر
على ثقافة المجتمع ،فمن خبلؿ ىذه المعلومات المقدمة كاألفكار المنتجة نجد بعض األفكار كالقيم
كالموركثات كالعادات كالتقاليد التي تستخدـ في ىذه اإلشهارات تتعارض مع الثقافة المحلية لهذا
المجتمع المقدـ لو ىذا اإلشهار خاصة إف كانت ىذه اإلشهارات مستوردة من دكؿ أجنبية.

ِ 1ؽّذ اٌٛفائ، ٝاإلػالٌ ِ،ىرثح االٔعٍ ٛاٌّقش٠ح،اٌما٘شج،1979،ؿ.169
Gillian dyer: advertising as communication، London, Rutledge,1982,p76.
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 2-1-2نظرية الغرس الثقافي:1
يعد اإلشهار أسلوبا فنيا اتصاليا يسعى إلى غرس سلوكيات اجتماعية معينة بتشجيعها كالدعوة
إليها كالتحذير من سلوكيات أخرل قد تضر الفرد كالمجتمع معا كذلك على المستول االجتماعي ،أما على
المستول االقتصادم أك التجارم يعد اإلشهار غارسا للقيم الثقافية كاالستهبلكية الجديدة إذ يعد كسيلة
لبناء ما يعرؼ بالطلب الشرائي ،إف دكر اإلشهار في عملية الغرس يتمثل في قدرتو على المساىمة في
ضبط أك إدارة الطلب كغرس كإضفاء القيمة بما يقنع المستهلك بالشراء ،كيمارس اإلشهار عبر كسائل
اإلعبلـ نمطا من أنماط الغرس الثقافي الذم يسعى إلى التأثير على معرفة األفراد كإدراكهم للموضوعات
كالحقائق االجتماعية على اختبلفها.
ترجع جذكر نظرية الغرس إلى عقد السبعينات حيث مثلت اتجاىا جديدا لدراسة أثر كسائل
اإلعبلـ كيعرؼ الغرس على أنو" :نوع من التعلم العرضي الناتج عن تراكم التعرض لوسائل اإلعبلـ كخاصة
التلفزيوف" ،كيرل منظرك الغرس أف كسائل االتصاؿ الجماىيرم تحدث آثارا قوية على إدراؾ الجمهور
للعالم الخارجي خاصة مع طوؿ فترات التعرض كبالتالي فإف الصورة الذىنية السائدة لدل جماعة ما تكوف
نتاجا تراكميا لرسائل اتصالية معينة 2.ىذا ما يمكن رؤيتو من خبلؿ اإلشهار كالصور الثقافية التي يمررىا،
كيمكن أف تترسخ في أذىاف أفراد المجتمع باعتبار الثقافة ىي إنتاج إنساني يخزف في ذاكرة أفراد الجماعة
البشرية على شكل نمط من أنماط الصور الذىنية لترسم عبر رموزىا المعنوية كدكالها الضمنية عبلمات دالة
عن حياة األفراد كطرؽ تفكيرىم كسلوكياتهم كتتعدل ذلك لتصبح كبل شامبل لقول ركحية كثقافية كقيمية
كعرفية من شأنها أف تكوف الموجو االساسى لسيركرة المجتمع كنشاطو.
كتمثل ىذه النظرية اتجاىا نقديا من خبلؿ التأكيد على أف كسائل االتصاؿ الجماىيرم تخدـ في
بعض األحياف مصالح كاىتمامات الصفوة كحتى ثقافة ىذه الصفوة كالسعي إلى سيادة نموذج ثقافي كاحد
في العالم كلو من خبلؿ تذكيب الثقافات المحلية في ىذه الثقافة العالمية ،كمن ىنا تصبح عملية الغرس

1

ؽذٚاْ ػٍ ٝؽ١ثح ،اٌّشظغ اٌغاتك،ؿ.67
 2ؼغٓ ػّاد ِىا:، ٞٚتحهٛم اإلًَبء :يفٕٓيّ ،يُٓزّ ،تطجٛمبِ ٔلضبٚبِِ ،عٍح تؽٛز االذقاي ،اٌؼذد اٌؼاؽش ،اٌما٘شج ،وٍ١ح اإلػالَ،1993،ؿ.12
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الثقافي عملية تهدؼ إلى اكتساب السلوؾ من خبلؿ الوسيط الثقافي الناقل للمعرفة كتعد عملية الغرس
عملية ديناميكية أساسها التفاعل ما بين الرسائل كالسياؽ الذم تقدـ فيو.

1

باعتباره اإلشهار رسالة اتصالية تعرض عبر كسائل اإلعبلـ عموما كالتلفزيوف خاصة يعمل على
رسم صورة معينة لؤلفكار كالموضوعات التي يركج لها لخلق انطباعات ذىنية كمعرفية كنفسية لدل المتلقي
مما يعد امتدادا لدكر كسائل اإلعبلـ في نشر أفكار جديدة تسهم في تنمية المجتمع كرفع مستول الوعي
الثقافي لدل المتلقي ،إف الطبيعة التراكمية للتعرض اإلشهارم تجعلو ذا أثر عميق إذ أف تكرار المشاىدة
يؤثر في اتجاىات المتلقين كيخلق عبلقة تفاعلية بين المتلقي كالرسالة اإلشهارية التي تبث عبر شاشات
التلفزيوف ،كتتفق كجهة النظر ىذه مع الهدؼ االساسى لنظرية الغرس التي تهتم بدراسة الهياكل المؤثرة
على إنتاج الرسائل االتصالية من منطلق كجود عبلقة إيجابية بين كثافة التعرض للمضموف االعبلمى كغرس
االتجاىات التي يتناكلها ىذا المضموف ،كلهذا تتمتع الرسائل اإلشهارية في التلفزيوف بأثر خاص مقارنة مع
الوسائل اإلعبلمية األخرل إذ تمثل نسقا ثقافيا متجانس يسهم في نقل أك تكوين الصور الذىنية،2كيسيطر
التلفزيوف على البيئة الرمزية للمشاىدين كيخلق نقاط التقاء من خبلؿ قيامو بعمليات اإلذابة لفركؽ اإلدراؾ
االجتماعي للمشاىدين كالتوليف للجماعات االجتماعية في اتجاه كاحد كالتشكيل عن طريق إخضاع
االتجاه الذم تم تكوينو في مرحلة سابقة ،كقد استخدمت تلك النظرية مفهوـ التأثير للتعبير عن دكر
التلفزيوف في بناء الواقع االجتماعي في عملية ثنائية االتجاه.3إف تلقى المستقبل لرسائل اإلشهار يتم في
ضوء القيم كالمعايير الثقافية للمجتمع كعلى المدل الطويل قد ينجح اإلشهار في تكوين إطار معرفي
يوظفو المستقبل في عملية اإلدراؾ كالتفسير كفق الثقافة التي سوقها لو اإلشهار كيجعلو يذكب في كسط
ىذه الثقافة اإلشهارية ،كخصوصية الرسالة اإلشهارية تجعلها أكثر قدرة على غرس ثقافة السلعة كاألفكار
األجنبية كنماذج ترتبط باندثار الثقافة المحلية للمجتمع األصلي.

ِ 1ؽّذ ػثذ اٌؽّ١ذَ ،ظشٚبد اإلػالو ٔاتزبْبد انتأحٛش ،ػاٌُ اٌىرة:اٌما٘شج،ط، 2002-2ؿ.262
 2عٛصاْ ٛ٠عف اٌمٍ ،ٕٝ١االتصبل ٔعبئهّ َٔظشٚبتّ ،داس إٌٙضح اٌؼشت١ح :اٌما٘شج  ،1999،ؿ .178
 3اِأ ٝاٌغ١ذ ف ،ّٟٙاال تزبْبد انؼبنًٛخ انحذٚخخ نُظشٚبد انتأحٛش ف ٙانشادٔ ٕٚانتهفض، ٌٕٚاٌّعٍح اٌّقش٠ح ٌثؽٛز اإلػالَ ،اٌؼذد اٌغادط ،وٍ١ح
اإلػالَ،اٌما٘شج،1999،ؿ.222،223
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 3-1-2نظرية نشر األفكار المستحدثة:
تعد نظرية نشر األفكار المستحدثة من أىم النماذج النظرية التي ترتبط ارتباطا كثيقا باإلشهار إذ
تعد عملية قبوؿ ما يقدمو اإلشهار من رسائل كأفكار عملية نشر لؤلفكار الجديدة كاإلقناع بالممارسات
التجديدية في مجاؿ التسويق االجتماعي أك التجارم ،إذ البد للفكرة اإلشهارية حتى تصبح معركفة كمقبولة
اجتماعيا أف تمر بمجموعة من الخطوات أكالىا إدراؾ قيمة تلك الفكرة ك توضيح أىمية انتشارىا في
محيط اجتماعي معين ،ثم توسيع ذلك النطاؽ تدريجيا حتى يشمل عددا أكبر من فئات الجمهور
المستهدؼ.

1

تعرؼ الفكرة المستحدثة بأنها" الفكرة التي يتصور الشخص المستهدؼ أنها جديدة" حيث
تحدد حداثة الفكرة مدل قبوؿ الفرد لها كتصرفاتها اتجاىها ،كما تعرؼ بأنها "األفكار كالسلوكيات
كالموضوعات الجديدة التي تختلف كيفيا كنوعيا عن األفكار الموجودة فعليا" كتمر الفكرة المستحدثة
بخمس مراحل أساسية كصوال إلى التبني كىي:

2

-1الوعي  :awarenessكىنا يكوف المتلقي في حالة محايدة كيشرع في التعرؼ على
الفكرة.
-2االىتماـ  :interestعندما تتطور المعرفة الفرد ككعيو بالفكرة يحتاج إلى الحصوؿ إلى
المزيد من المعلومات كتنتقل الفكرة إلى بؤرة االىتماـ.
 -3التقييم:كىنا يصدر المتلقي أحكاما تقييمية للتعرؼ على مدل قيمة الفكرة أك حاجتو لها فيما
يسمى بالتجريب العقلي.
 -4التجريب :trialكيحدث عندما يسعى المتلقي إلى التجريب المبدئي لمزيد من المعرفة.
-5التبني  :adoptionقد يتبنى الفرد الفكرة إذا اقتنع بها مبدئيا أما إذا لم يقتنع فانو ال
يتبناىا.

 1عّ١ش ِؽّذ ؼغ ،ٓ١اإلػالٌ ،ػاٌُ اٌىرة،اٌما٘شج،1984،دط،ؿ.168
 2اٌّشظغ ٔفغٗ ،ؿ.169
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 -2-2مدخل علم النفس االجتماعي:
 1-2-2نظريات اإلقناع :persuasion theory
يمثل اإلقناع نمطا من األنماط المتعددة لبلتصاؿ الجماىيرم ،حيث يهتم المختصوف بتوظيف
تكنيكياتو إلثارة اىتماـ الجمهور كجذب انتباىو إلى موضوع ما ،كيستخدـ اإلقناع في مجاؿ األنشطة
االتصالية المختلفة كل يوظفو حسب اىتماماتو كأىدافو ،أما اإلقناع في اإلشهار فقد يستخدـ ألغراض
تجارية بهدؼ زيادة المبيعات أك ألغراض اجتماعية لتسوؽ أفكار اجتماعية كلكل غرض ما يتفق معو من
استراتيجيات كاستعماالت ،كيمثل اإلقناع جزءا مهما من الحياة اإلنسانية حيث جبل اإلنساف في طبيعتو
على محاكلة التأثير في اآلخرين ممن حولو كيعد "أرسطو" أكؿ من حاكؿ تحليل كدراسة عملية اإلقناع،
كمع تطور دراسات االتصاؿ الجماىيرم كتعقد عملياتو أصبح اإلقناع عملية مدركسة ذات أسس كقواعد
نفسية كاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالتأثير في االتجاىات.

1

لقد افترضت معظم النظريات أف التغيير في االتجاه ىو مفتاح التغير في السلوؾ ،كتميل بعض
االستراتيجيات االقناعية إلى التأثير المباشر في االتجاىات عن طريق الرسائل االتصالية كالمعلومات التي
تؤثر في اتجاىات المتلقي اقناعيا قد يكوف مصدرىا كسائل اإلعبلـ أك الخبرة الذاتية للمتلقي ،كأيا ما كاف
الهدؼ من التأثير في االتجاىات بالتشكيل أك التغيير فإف استراتيجيات االقناعية كبخاصة في اإلشهار
تهدؼ إلى خلق اتجاىات إيجابية إزاء موضوع االتصاؿ االقناعى ،إف العبلقة بين االتجاه كالسلوؾ عبلقة
معقدة يحكمها عدد من المعايير النفسية كاالجتماعية.
كيمثل اإلشهار عملية اتصاؿ إقناعي بالجماىير كليس اتصاؿ عارضا ،إذ أف الهدؼ النهائي
يتمثل في إقناع الجماىير كخلق االتجاىات المحابية لديهم تجاه الموضوع اإلشهارم ،كتؤكد الدراسات
على طبيعة الثنائية لئلعبلف التي تتمثل في المدخبلت كتتمثل في المعلومات المعرفية كطرؽ اإلقناع
المختلفة كالمخرجات التي ىي محصلة التأثير في االتجاه كإحداث االستجابة ،فئلعبلف يسعى إلى اإلقناع
كالتأثير في الصورة الذىنية لحفز الجمهور على االستجابة من خبلؿ خلق اإلدراؾ العاـ بمادة اإلشهار،

1

J.werner & w.james:communication theories, origins methods and use the mass media, London:Longman
group,1992,p147.
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كإحداث درجة كبيرة من الفهم العاـ لخصائصها كجوانبها المختلفة ،كإحداث اإلقناع بموضوع اإلشهار ثم
االستجابة.

1

لقد اىتمت النماذج كالنظريات في مجاؿ اإلشهار بدراسة تأثير كسائل االتصاؿ الجماىيرم على
المعرفة االجتماعية للجمهور ،كدراسة تأثير الحمبلت اإلشهارية التي تسعى إلى تحقيق تغير في السلوؾ
مثل الحمبلت الصحية كاإلرشادية كالتركيز على النماذج االنتقائية التي اىتمت بدراسة الرسائل االقناعية
كدكرىا في التأثير على اتجاىات الجمهور ،كفي ىذا تؤكد تلك النماذج على ضركرة دراسة العوامل المؤثرة
في المعرفة كالوعي كاالتجاىات كالسلوؾ في مجاؿ اإلشهار كالتسويق ،كمن بين ىذه النماذج نجد "نظرية
الفعل السببى" التي تعد من أىم النظريات في مجاؿ االتصاؿ اإلشهارم االقناعى كقد تم االستعانة بتلك
النظريات لتفسير السلوؾ كتوجيهو كتناقش ىذه النظريات أفكار مهمة مثل أىمية التخطيط العلمي السليم
لحمبلت اإلشهار االقناعى التي تهدؼ إلى تشجيع الجمهور على شراء سلعة أك خدمة أك تبنى سلوؾ
معين شريطة أف يعرؼ المستقبل مدل النفع الذم يعود عليو من تبنيو بهذا السلوؾ أك االتجاه ،كترل ىذه
النظرية أف عملية االنتباه لدل الفرد تتحدد بعاملين :احدىما شخصي كيتعلق باتجاىات الفرد نحو سلوؾ
ما ،كاألخر اجتماعي كيتعلق بطبيعة المعايير كالقيم السائدة في المجتمع ك كذلك إطار التوقعات
كالعبلقات االجتماعية في المحيط االجتماعي للمتلقي بحيث يكوف االتجاه نحو السلوؾ ىو المحرؾ
الرئيسي الموجو للسلوؾ ،إف أىمية ىذين المعيارين تتأكد من خبلؿ تحوؿ المواقف من حالة إلى أخرل
باالعتماد على متغيرات كسيطة كالظركؼ االجتماعية كالسكانية ك تؤكد تلك النظرية على أف التغير في
االتجاىات البد كاف يصاحبو تغير في المعتقد كالسلوؾ فبلبد للرسالة اإلشهارية التي تسعى إلى تغيير
السلوؾ أف تصمم بهدؼ التأثير في المعتقدات األساسية الموجهة للسلوؾ.

2

 2-2-2نموذج تمثيل المعلومات:
يهتم ىذا النموذج بدراسة الكيفية التي يتعامل بها األفراد مع المعلومات من خبلؿ توظيف
مفهوـ "التماثل الميكانيكي"" "mécanistique analogiesلوصف كتفسير الكيفية التي يتم من
خبللها التعامل مع البيانات كالمعلومات التي يتلقاىا الفرد الذم يتعرض يوميا لتراكم ىائل من الرسائل
Ellen wartella,susan middlest:the volution of mass communication,vol3,no4,u.s.a,Lawrence Erlbaum
associates,1991,p210.
2
Ellen wartella, op.cit, pp, 206,207.
1
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االتصالية ،ككفقا لهذا النموذج يحتاج األفراد إلى دراسة البيئة كتحديد أفضل المنبهات كالمثيرات
االتصالية كاالحتفاظ بتلك المعلومات في الذاكرة لفترة طويلة لبلستفادة منها 1.كما يقدـ ىذا النموذج
تفسيرا إضافيا لبناء المعاني كالداللة للرموز التي يتعرض لها الفرد ،حيث تستخدـ اآلليات الوظيفية لوصف
كتفسير طريقة إدماج الفرد للمعنى(المعلومات المرسلة إلى بنائو المعرفي) كلقد قدـ "ماكجوير"" MC
 "Guireعاـ  1976ىذا النموذج موضحا المراحل التي تمر بها عملية تمثيل المعلومات كالتي تتمثل
في:
 1التعرض :exposureكيشير إلى عملية تلقى المعلومات فالمستقبل ال يحصل على
المعلومات فقط كإنما يحاكؿ أف يدركها في نطاؽ خبراتو كتجاربو الشخصية.
 2االنتباه :attentionفبلبد للمتلقي أف تكوف لديو القدرة على الوعي بالمضموف االتصالي
كاستدماج األفكار المتضمنة فيو.
 3التعبير  :compréhensionفالمتلقي البد كأف يفهم ما تعبر عنو الرسالة االتصالية كأف
تكوف مفسرة بالنسبة إليو حتى يحصل على المعنى الذم قصده المرسل بالضبط.
 4القبوؿ  :accepanceحيث يجب أف تنجح الرسالة االتصالية في جذب اىتماـ المتلقي
كتنسجم مع معارفو كمعتقداتو ،بحيث إذا حدث تغير في االتجاىات كاآلراء في أثناء عملية تمثيل
المعلومات تتأكد عملية اإلقناع.
 5التذكير  :rétentionحيث تصبح الرسالة االتصالية جزء من ذاكرة المتلقي كتحدث في
جزء من الذاكرة كتسمى بالذاكرة العرضية كمن خبللها يستقبل الفرد المعلومات كيقوـ بتخزينها كاستدعائها
عند الحاجة ،أك استبعاد بعض المعلومات التي ال تهم المستقبل كتتضمن ىذه العملية عدة
مراحل(التخزين ،التكويد(التشفير) ،كاالسترجاع) كترتبط عملية الفهم بعملية التذكر إذ ترتبط بالذاكرة
الداللية حيث يتم الربط بين تفسير المتلقي للرموز التي تتضمنها الرسالة االتصالية كبين معرفتو السابقة عن
الموضوع للقياـ باستنتاجات كقياسات كمن ثم تحدث عملية التعلم.

2

إف فهم الرسالة اإلشهارية ىو الذم يحدد درجة استجابة المتلقي لها كمشاركتو فيها التي تتحدد
بمدل قيمة كأىمية المعلومات التي تحتويها الرسالة اإلشهارية بالنسبة الىتمامات المتلقي كتخلق االندماج
Stanley j, baran.dennis.k:mass communication theory ،U. S. A, wadworth publishing company, p270.
 2اِأ ٝاٌغ١ذ ف،ّٟٙاٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ .214
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كما يعرؼ بالفهم االنتقائي كتعبر عن تلك العملية التي ينتقى من خبللها األفراد المعلومات عن بيئتهم
المحيطة ،مع األخذ باالعتبار إف األفراد غالبا ما ينتقوف األشياء أك المعارؼ أك األفكار التي تثير اىتمامهم
كقد ينتج عن ذلك فجوات معرفية عدة كتتأثر المبلمح المعرفية لؤلفراد بمجموعة من العوامل أىمها:
 الذاتية :كتعبر عن كجهة نظر الفرد عن القيمة االجتماعية المحيطة كالتي تميزه عن غيره. الترتيب كالجدكلة :إف عملية تصنيف المعلومات كالحكم على األحداث كاألفكار يحدث منخبلؿ عملية التقسيم ،حيث ينظم األفراد المعلومات إلى أقساـ تتصل بموضوعات معينة كيعتمد النجاح
في االتصاؿ اإلشهارم على ما تشغلو الرسالة اإلشهارية من حيز في عقل المتلقي فالخبرة كالمعرفة لدل
المتلقي تمثل خريطة كالرسائل االتصالية تحتل مواقعها المناسبة على تلك الخريطة.1
عندما تتعامل الرسالة اإلشهارية مع االتجاىات فإنها تعمل من منطلق ترجمة احتياجات األفراد
إلى دكافع تحكم عملية استدماج المعلومات كتنتج عن التعرض للمثيرات بحيث يؤدم تمثيل المعلومات
إلى االستجابة المعرفية كاالنفعالية ،كفي أثناء تلك العملية يُكوف متلقي الرسالة اإلشهارية االقناعية رأينا أك

اتجاىا صامتنا أك داخلينا عن موضوع اإلشهار إذ أف النسق المعرفي للمتلقي عندما يستقبل موضوعات أك
ن
أفكار جديدة قد ال تكوف لديو معرفة مسبقة تمكنو من بناء اتجاه قول أك إصدار أحكاـ سريعة ،كعندما

تتفاعل الرسالة اإلشهارية مع االتجاىات تحدث مجموعة من االحتماالت منها إضافة معلومات أك
اتجاىات جديدة كتغير التوتر الناشئ عن تلقى تلك المعلومات كإعادة تقييم للمعتقدات كالمعارؼ
الموجودة بالفعل ،كعندما يحدث التوازف بين اإلدراؾ كالتأثير كالنزكع يكوف من الصعب تغيير االتجاه ألنو
يكوف في ىذه الحالة مدعما.
عندما يتعرض المتلقي لمثيرات جديدة على معرفتو تؤثر تلك المعلومات على توقعات الفرد
فيزداد احتماؿ التغير ،أما في حالة الرفض فيتخذ المستقبل ميكانيزمات دفاعية ثبلثة:
 -1رفض المنبو أك المثير :حيث يرفض المتلقي المعلومات الجديدة التي قد ال تتفق مع
اتجاىاتو كميوال تو أك سلوكو الحالي.
 -2انقساـ االتجاه :كيشير إلى قبوؿ الفرد لجانب كاحد فقط من جوانب األفكار أك المعلومات
ال سيما تلك التي ال تسبب لو قلقا أك توترا.
 1ؽذٚاْ ػٍ ٝؽ١ثح ،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ .85
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 -3التكيف مع االتجاه الجديد :تغيير االتجاه للتكيف مع المعلومات الجديدة يعد خطوة من
قبل المتلقي للتخلي عن االتجاه السلبي أك المرتبط بالسلوؾ الخاطئ كتبنى االتجاىات اإليجابية.
إف عملية تمثيل المعلومات فيما يتعلق باإلشهار األقناع تتحدد بمستول المصادر المعرفية
لمتلقي الرسالة اإلشهارية التي يعالج مضموف الرسالة في ضوئها ،كيتأثر المستول المعرفي للمتلقي بعدة
عوامل مثل الخبرة كاالىتماـ الشخصي بالموضوع أيضا عوامل تتعلق بالرسالة اإلشهارية في حد ذاتها مثل
ما تتميز بو من تعقيد أك بساطة كعوامل موقفية مثل المدل الزمني ،ككفقا لهذا النموذج فإنو عندما تبدأ
عملية استدماج الرسالة االتصالية تبدأ عملية تشكيل األحكاـ التي تتأثر بحجم أك مستول المعرفة،
كاألنماط المختلفة من المعلومات التي ينتقيها المتلقي تعتمد على استرتيجية" تمثيل المعلومات" التي
يتبناىا كإذا ما كانت تلك االستراتيجية نسقية تتحدد األحكاـ التي يصدرىا المتلقي بمدل قدرتو على
الفهم كالموازنة بين عناصر الرسالة حيث يقدـ اإلشهار الجوانب الفريدة أك المميزة للموضوع المعلن عنو
حتى يخلق اتجاىا أك انطباعا إيجابيا يقود إلى تكوين األحكاـ اإليجابية لدل المتلقي ،كفي المقابل عندما
يستخدـ المتلقي االستراتيجية الكشفية فإف الميكانيزمات الوسيطة في عملية إصدار األحكاـ تكوف بسيطة
مثبل عندما يكوف الهدؼ من اإلشهار إشعار المتلقي بالقيمة الفائقة لموضوعو ،فالبعض قد ينظر إليو من
زاكية التهويل أك الخداع كأسلوب يهدؼ إلى حملو على االستجابة دكف كجود فائدة فعلية ،كمن ثم يشكل
اتجاىا كحكما سلبيا ال يقود إلى سلوؾ كإذا نظر إليو من زاكية التحفيز اإليجابي فاف االستجابة تكوف
إيجابية سواء على مستول السلوؾ أك االتجاه.

1

 3-2-2نموذج الترجيح:
قدـ "بيتي" ك "كاسبو"""Petty" and "cacippoعاـ  1986ىذا النموذج بتوضيح
الكيفية التي يستجيب من خبللها متلقي الرسالة االتصالية اإلشهارية للعمليات االقناعية ،كيقوـ ىذا
النموذج على فكرة مفادىا أف ترجيح المتلقي لرسالة اتصالية ما كتبنيو لها يكوف مرتفعا عندما يكوف
موضوع االتصاؿ ذا أىمية بالنسبة للمتلقي بما يجعلو في حاجة إلى المعرفة كاستيعاب المحتول االتصالي
بصورة أقول اعتمادا على قوة الرسالة االتصالية كالقناة التي تبث عبرىا كمصداقية المصدر االتصالي كذلك
1

Joan Myers levy,prachant Malaviya:consumers processing of persuasive Advertisement:A integrative Framework of
persuasion théories, journal of marketing, vol 63,N2,USA,american marketing association,1999,p46.
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في عملية متكاملة ،كيؤكد ىذا النموذج على أف نجاح االتصاؿ االقناعى يعتمد على عوامل الدافعية كقدرة
المتلقي على التفاعل مع الرسالة االتصالية على اختبلؼ مضامينها ،كفي مقابل نموذج تمثيل المعلومات
فإف نموذج الترجيح لئلقناع يركز على الكيفية التي يؤثر من خبللها االتصاؿ االقناعى على االتجاىات كما
يؤكد ىذا النموذج على أف التغيير في السلوؾ يكوف نتاجا للتغيير في االتجاه بحيث أف اإلقناع عندما
يستهدؼ تحقيق التغيير السلوكي البد أكال من أف يدرؾ الهدؼ من الحملة االقناعية قبل التأثير في
تغييرا ،كالبد من أف يوضع في االعتبار موضوعاف أساسياف كىما :دراسة السلوؾ،
االتجاه تشكيبلن أك ن
كالتعرؼ على الكيفية التي يتحوؿ من خبللها االتجاه إلى السلوؾ.1
يعد ىذا النموذج من النماذج المهمة في مجاؿ اإلشهار االقناعى الىتمامو بتفسير عملية التعامل
اإلدراكي مع الرسالة االقناعية كما ينتج عن ذلك من مشاركة كمعرفة كإثارة لبلىتماـ ،كيمثل ذلك مدخبل
لتغيير االتجاه على أساس أف األفكار التي تظهر في أثناء الموقف االقناعى قد تمثل محددات ذاتية ألم
تغيير في االتجاه فإذا كانت إيجابية فإنها تقود التغيير في االتجاه إلى الجانب الدفاعي كإذا كانت سلبية
فإنها تنحى منحى ىجوميا مقاكما ،إف الفكرة األساسية لعملية االستجابة المعرفية تقوـ على أساس أف
دكافع األفراد الستدماج األفكار المتضمنة في الرسالة االتصالية سوؼ تؤثر على نمط استيعابهم كتمثيلهم
للمعلومات ،بحيث يطلق على تلك التأثيرات تكنيك "جدكلة األفكار" " "listing thoughtsكيرل
"بيتي" ك "كاسبو"" "Petty" and "cacippoضركرة كجود مستول مرتفع من المشاركة إزاء
الموضوع بما يحفز المتلقي على االنتباه للمحتول الكيفي للرسالة االقناعية كفي ىذه الحالة يبذؿ المتلقي
جهدا إدراكيا عاليا ،كثمة مجموعة من العوامل التي تؤثر على ما يبدلو الفرد من جهد إدراكي كمعرفي
بعضها يتعلق بما تثيره الرسالة االتصالية من جدؿ باإلضافة إلى المحتول الكيفي للرسالة كخصوصية
المصدر االتصالي كىي عوامل تزيد من فعالية الرسالة اإلشهارية االقناعية.

2

كيقدـ ىذا النموذج كصفا لطريقتين لتغيير االتجاه أحدىما مركزم كاألخر ىامشي كيتضمن
الطريق المركزم التعامل مع عناصر االستماالت المنطقية المعرفية ،حيث يُقيم متلقي اإلشهار المعارؼ
كاألفكار كالمعلومات الجديدة بصورة منطقية ،يتضمن الطريق المركزم العمليات الفعالة المرتبطة بالرسالة
1

Patricia Devine: message strategies for information campings, a social psychological analysis ,sage annual
review of communication research,london,sage publication research,1969,p236,237.
2
Phil Erwin:attitudes and persuasion, psychology press, USA, 2001, pp113, 116.
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االتصالية ذاتها كتغير االتجاه أك تحولو ينتج عن استدماج المعلومات عن الطريق المركزم كيكوف أكثر قوة
كمقاكمة ،كقد ركزت الدراسات الحديثة التي اىتمت بتغيير االتجاه كالتخطيط لعملية اإلقناع على ىذه
االستراتيجية ،على أساس أف المتلقين يميلوف إلى سلوؾ ذلك الطريق عندما تكوف لديهم دكافع للتفكير
في موضوعات تمس اتجاىاتهم الفعلية كمصالحهم كاىتماماتهم الشخصية كفي ىذه الحالة يبذلوف جهدا
إدراكيا أعلى ،كلهذا فإف اإلشهار في سبيلو إلى تحقيق ىدفو االقناعى يستعين بالموسيقى كالدراما كالدعابة
لتدعيم التأثير االقناعى .أما الطريق ا لهامشي لئلقناع فيميل المتلقي فيو إلى توظيف العناصر الفعالة في
الرسالة االتصالية كتحقيق نوع من التنازؿ أك االرتباط الذىني بين الفكرة اإلشهارية كموضوعات أخرل،
كيستخدـ متلقي ىذا الطريق لبلستدماج المعلومات عندما يكوف ىناؾ إدراؾ "ضعيف" أك تحبيذ" ضئيل"
لمضموف ال رسالة كال تؤثر في االتجاه إال بنسبة ضئيلة جدا كفي الدراسة التي قاـ بها "بيتي" ك "كاسبي"
 Petty and cacippoحوؿ تأثير العوامل المتعلقة بالمشاركة الشخصية كما تثيره الرسالة االتصالية
من جدؿ كخبرة المصدر االتصالي كقدرتو على تحقيق التغيير في االتجاىات ،كجدا أف درجة المشاركة
تحدد نمط العملية المعرفية التي يتبناىا المتلقي عند تفاعلو مع الرسالة االقناعية كىو ما يعد مؤشرا مهما
بالنسبة لعملية اإلشهار االقناعى كىي عوامل تتصل بالطريق المركزم لئلقناع .كمن تم يختلف اإلشهار
التجارم عن اإلشهار االجتماعي حيث أف اإلشهار التجارم يلجأ في أغلب األحياف إلى الطريق الهامشي
حيث يهتم بتوظيف المصادر االتصالية ذات الجاذبية كعوامل اإلبهار كالموسيقى أكثر من اىتمامو
بموضوع الرسالة اإلشهارية ذاتو ،فالمنتجات تكوف متشابهة كيكوف الجذب عن طريق عوامل اإلبهار
كيوظفها اإلشهار التجارم كاستراتيجيات موقفية ،أما اإلشهار االجتماعي فإف تدفق المعلومات كاألفكار
فيو يكوف عن الطريق المركزم كيكوف االىتماـ بالفكرة االجتماعية في المقاـ األكؿ كتصبح جاذبية
المصدر كعوامل التسلية كالدراما كالموسيقى عوامل ثانوية أك مساعدة ألف الهدؼ النهائي لئلعبلف
االجتماعي ىو تركيج الفكرة من خبلؿ رفع كعي المتلقي.

1

 3-2المدخل االتصالي:
يمثل اإلشهار عملية اتصالية في المقاـ األكؿ تستند على مجموعة من األسس كالمحددات
كانتهاء بالوصوؿ إلى المستقبل ،كبين ىذه
االتصالية بدءا من انتقاؿ الرسالة االتصالية عبر القناة اإلعبلمية
ن
1

Phil Erwin,op,cit,p126.
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المرحلة كتلك مجموعة من المغيرات الوسيطة التي تحكم نجاح الرسالة االتصالية أك فشلها في تحقيق
االستجابة المتوقعة لذلك كاف من الضركرم التعرض على لبعض النظريات كالنماذج االتصالية الموجهة
للجانب الفني للرسالة اإلشهارية بما يزيد من فعاليتها كيجعلها أكثر قدرة على تفهم الجماىير كالوصوؿ
إليهم كفيما يلي عرضها:
 1-3-2نظرية أطر الرسائل اإلشهارية : fra ming theory
أصبح اإلشهار أداة اتصالية ال غنى عنها سواء بهدؼ تسويق السلع أـ األفكار أـ الخدمات
كلذلك كنظرا لتعدد القنوات التي تبث من خبللها الرسائل اإلشهارية أصبح المهتموف بدراسة اإلشهار
منشغلوف بتحقيق الفعالية في الرسائل اإلشهارية ،حيث أكدت األبحاث كالدراسات الحديثة على ضركرة
االىتماـ بالطريقة التي تقدـ بها الرسالة االتصالية إلى المستقبل أك اإلطار الذم يقدـ فيو اإلشهار بما يؤثر
على أحكاـ المتلقي كقراراتو حوؿ موضوع االتصاؿ اإلشهارم ،كمن ثم فإف الرسالة اإلشهارية ىي األساس
في تحقيق النتائج اإليجابية أك السلبية كيكوف فحول الرسالة إيجابيا عندما يشير إلى المكاسب الكامنة أك
الفائدة التي تعود على المتلقي إذا ما اتبع توجيهات الرسالة اإلشهارية ،كيكوف سالبا عندما تؤكد على
الخسائر التي تصيب المتلقي إذا لم يستحب لمضموف الرسالة اإلشهارية ،كترجع أىمية تلك النظرية إلى
أنها :تهتم بتفسير دكر كسائل اإلعبلـ في تشكيل معارؼ كاتجاىات الجمهور نحو القضايا المختلفة كما
أنها تهتم بقضايا كموضوعات محددة تتعلق بالفهم كاإلدراؾ كالتذكر ،1أيضا قد تكوف الرسالة اإلشهارية
ذات إطار أحادم الجانب أك ثنائية الجانب حيث تركز الرسالة األحادية على مميزات السلعة أك الخدمة
فقط أما الثنائية فتتعرض من للجانبين.
كلقد اىتم الباحثوف بالتعرؼ على تأثير األطر الخاصة بالرسالة اإلشهارية بعبلقتها بالمتغيرات
المختلفة حيث أف ىدا اإلطار يؤثر على المتلقي أك المستهلك عن طريق:
 خلق نمط من التوقعات لدل المستهلك عن المنتج المعلن عنو. -جذب المتلقي للتعرض للرسالة اإلشهارية.

1

Yong zhang and Richard buba:moderating effects of needs for cognition on responses to positively versusnegatively
framed advertizing messages, journal of advertizing research,no2,USA,American academy of advertising,1999,p1.
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 أف مشاىدة أك قراءة اإلشهار تستثير نمط من اإلدراؾ الحسي المرجعي الذم يمكن المستهلك منتكوين اتجاىات أك إصدار أحكاـ بصدد الرسالة كاإلشهار كالمنتج في حد ذاتو.

1

كقد كجد سميث  smithأف المستول التعليمي لو تأثير مهم على االستجابة للرسالة اإلشهارية
فكلما ارتفع المستول التعليمي كانت الرسالة ذات اإلطار اإليجابي أكثر تأثيرا ككلما قل المستول
التعليمي كانت الرسالة ذات اإلطار السلبي أكثر تأثيرا ،كيعتمد تصميم إطار الرسالة اإلشهارية على طبيعة
الموضوع الذم تدعو إليو كالخصوصية النوعية للجمهور الذم تخاطبو كلقد أكد الباحثاف
" "Woodside" and "singnفي ىذا المجاؿ أف ىناؾ عوامل تحكم األطر الخاصة بالرسالة
االتصالية كتؤثر على االستجابة مثل نمط المعلومات كأسلوب العرض كالتقديم كاإلبعاد االجتماعية
كالعوامل المتعلقة بالمضموف االجتماعي للرسالة كما تؤثر دكافع األفراد على عملية استيعابهم للرسالة
كردكد فعلهم حيالها ،كلقد أثبتت الدراسات الحديثة أنو عندما تكوف مشاركة المتلقي كتفاعلو مع الرسالة
اإلشهارية محدكدة فإف عوامل خارجية مثل تنفيذ اإلشهار كطبيعة المصدر االتصالي تكوف ىي العوامل
المؤثرة على استجابة المتلقي كفقا لبتي ك كاسيبو Petty and cacippoكتعرؼ المشاركة أك
االندماج ألنها حالة من االستعداد الداخلي تختلف من حيث الشدة كاالتجاه كالمقاكمة إزاء المتغيرات
كالمثيرات كتمثل نظرية األطر اإلشهارية أساسا لعمل اإلشهار كاف كانت في تحديدىا تستند إلى عوامل
عدة منها:

2

 أ -الحاجة إلى المعرفة :إف تقبل المتلقي للرسالة اإلشهارية يعتمد على عدة متغيرات تقود إلىالمشاركة كالتفاعل مع الرسالة االتصالية مثل االحتياجات الفعلية للفرد كالفركؽ الفردية كاألىداؼ
الخاصة ،كتعد االحتياجات الخاصة بالفرد من أىم العوامل المؤثرة كمن ضمنها الحاجة إلى المعرفة التي
تعد عامبل محددا الستجابة المتلقي كاقتناعو بالرسالة اإلشهارية كيرل "ديور فاصوال"" "durvasulaأف
األفراد يتباينوف في قدراتهم على استيعاب الرسائل االقناعية كفهمها كتفسيرىا كفقا لمعاييرىم الخاصة كفي
مجاؿ أبحاث االتجاىات ،طالما نظر إلى الفركؽ الفردية على أنها متغير رئيسي للتباين في اتجاىات
األفراد نحو الموضوعات المختلفة كعلى المستول النظرم فاف االختبلفات بين األفراد تكوف نتاجا
Hall bruce:a new model for measuring advertising effectiveness, journal of advertizing research,vol 23,mar,p2.
Yong zhang and Richard buba, op, cit, p3.
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لرغبتهم للحصوؿ على المعرفة كالمعلومات التي تثرل اتجاىاتهم إزاء موضوعات تمس اىتماماتهم
كتختلف من حيث أكلوياتها كأىميتها من شخص إلى آخر .إف العملية السيكولوجية التي تحكم استجابة
المتلقي للرسائل اإلشهارية تتأثر في جزء منها بالدكافع الجوىرية لدم المتلقي الستدماج الرسالة االتصالية
على نحو معين فالمتلقي الذم يقبل على االستجابة اإليجابية فاف ذلك يكوف نتيجة لحاجتو لدعم ما لديو
من اتجاىات أك لتغيير اتجاىات لم تكن راسخة لديو كتختلف فعالية الرسالة اإلشهارية كفق لطبيعة إطارىا
فالرسالة ذات اإلطار اإليجابي تحظى بنسبة عالية من القبوؿ كالعكس بالنسبة للرسالة ذات اإلطار السلبي
التي توظف استماالت التخويف للتأثير في المتلقي.
كمن ىنا فإف طبيعة الموقف االتصالي أك االجتماعي ىي العامل المحدد لسلبية اإلطار أك
ايجابياتو ففي الحاالت الحرجة أك في األزمات كالطوارئ تصبح الرسالة ذات اإلطار السلبي ضركرة للردع
كأحداث نتا ئج سريعة إما في حالة الموضوعات العادية أك الجديدة فيعتبر األفراد اإلطار اإليجابي األكثر
فعالية ألنو يشعر المتلقي بالطمأنينة كيشجعو تدريجيا على السلوؾ المستهدؼ.
 ب -بناء الرسالة اإلشهارية :يعد بناء اطر لرسائل االتصاؿ اإلشهارم جزء من نجاح تلك الرسالةفاستخداـ الجمل المناسبة كالدالالت المثلى كالعبارة المؤثرة يؤثر على تهيئة المتلقي كاالستجابة لها.
كلقد قارف "ركبنسوف" ك "ركجرز"" "Robber son" and "Rogernبين تأثير اإلطار
السلبي أك اإليجابي للرسالة اإلشهارية في مجاؿ تسويق الموضوعات كاألفكار االجتماعية ككذلك السلع
االستهبلكية كالخدمات فوجد أف الرسالة اإليجابية تثير رغبة المستقبل في المعرفة بخبلؼ الرسائل
السلبية.
ج -التوقعات :إذ تتفاعل الرسالة االتصالية مع توقعات المتلقي كاتجاىاتو إزاء اإلشهار من ناحيةكالموضوع اإلشهارم من ناحية أخرل كمدل ما يحققو للمتلقي من إشباع معرفي كتعد االختبلفات أك
الفركؽ الفردية بين األفراد من حيث حاجاتهم للمعرفة فرضا أساسيا في العبلقة التأثيرية بين المتغير
المستقل (إطار الرسالة اإلشهارية) كالمتغير التابع(تقييم اإلشهار) كتجاىل تلك العبلقة االعتمادية قد يؤدل
إلى فشل الجهود اإلشهارية كبخاصة في مجاؿ الحمبلت.

1

Yong zhang and Richard buba,op,cit,p4.
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إف نجاح اإلشهار يعتمد على طبيعة الرسالة اإلشهارية كما تحملو من قيم كأفكار كما تهدؼ إليو
على المستول االقتصادم أك االجتماعي كاختيار البناء االتصالي المبلئم للقضية أك موضوع التأثير فما
موضوعا لرسالة إعبلنية قد ال يصلح ألخرل كما يتناسب مع موقف اتصالي ال يجدم في
يصلح فكرة أك
ن
موقف آخر كمن ىنا فاف االستعانة بهذا النموذج تسهم في اإللماـ بتقنيات بناء الرسالة االتصالية رمزيا
كدالليا بما يحقق التأثير المستهدؼ.
 2-3-2نموذج الفعالية اإلشهارية:
حظيت دراسات فعالية اإلشهار باىتماـ كبير في العقود األخيرة كخاصة في مجاؿ التأثير على
االتجاىات ك األحكاـ ،كيهتم نموذج الفعالية اإلشهارية بدراسة الكيفية التي يتعامل بها المتلقي مع األفكار
اإلشهارية ككيفية اختزاف تلك األفكار اإلشهارية كاسترجاعها كالكيفية التي يستعين بها المتلقي بتلك
األفكار كالمعلومات لتأسيس أك تدعيم االتجاىات أك بناء األحكاـ ،كمن منطلق مفهوـ الفعالية اإلشهارية
يمثل اإلشهار مصدرا أساسيا للمعرفة

كللحصوؿ على المعلومات التي يوظفها المتلقي لتقييم

الموضوعات ،كيؤكد ىذا النموذج على أف الهدؼ األساسي لئلعبلف ليس مجرد التأثير في االتجاىات
بالتغيير كإنما التأث ير على االختيار كإصدار األحكاـ من خبلؿ عمليات االتصاؿ كبث المعلومات كثقة
الصلة بالموضوع اإلشهارم.

1

ككفقا لهذا النموذج فاف الفشل أك اإلخفاؽ في تحقيق الفعالية اإلشهارية يرجع لسببين:
 عدـ قدرة المتلقي على استرجاع المعلومات أك تخزينها لضعف الرسالة االتصالية. بعد الموضوع اإلشهارم بما يحملو من أفكار أك قضايا عن اىتمامات ك توقعات المتلقي.لكي تحقق الفعالية على مستول الرسالة االتصالية ال بد من تحديد نمط المعلومات التي تلقى
تحبيذا لدل المتلقي كي يستطيع أف يستخدمها للتمييز بين مسببات االستجابة بما يزيد من فعاليتها ك
يؤكد ىذا النموذج على كجود مجموعة من المحددات التي تساعد في تصميم ك تقييم االتصاؿ اإلشهارم
ك منها:
1

William E.Baker:the relevance accessibility model of advertising effectiveness in Sidney hecker, no verbal
communication in advertising,London,Lexington books,1988,p59.
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أ -الحاجة إلى التركيز على دراسة عوامل اتخاذ القرار بالمشاركة االتصالية كأساس لتصميم استراتيجية
الرسالة اإلشهارية.
ب -الحاجة إلى كجود مدخل منهجي للكشف عن األسس العلمية لعمل اإلشهار استنادا إلى المداخل
النظرية المفسرة ك الموجهة لنشاط اإلشهار.
ج -تحديد نوعية المعلومات التي تتناسب كتوقعات المتلقي ،كأكثر ىذه المعلومات أىمية كقيمة لو.
د-االستعانة بمقاييس محددة لتقييم فعالية اإلشهار.
كالجدير بالذكر أنو من الضركرم قبل الحكم على فعالية اإلشهار النظر إلى الشركط االجتماعية
ك الموافق الفعلية التي يعمل من خبللها ،كمن ثم يمكن القوؿ باف ىناؾ ثبلثة عوامل بنائية تعمل من
خبللها تأثيرات اإلشهار:
أ -البناء المعرفي :كيمثل البناء المعرفي نتاجا للمعلومات التي تؤثر عاطفيا كمعرفيا في االتجاىات كتتصل
بالبناء المعلوماتي للرسالة االقناعية اإلعبلمية.
ب-االتجاىات نحو اإلشهار :إف العنصر التنفيذم في عمل اإلشهار يتمثل في قدرتو على إثارة ردكد
األفعاؿ العاطفية ك التقيمية ،كيتضمن رد الفعل التقييمي تقدير قيمة المعلومات اإلشهارية كمصداقية
المصدر اإلشهارم كلقد اثبت الدراسات الحديثة أف االتجاىات نحو اإلشهار سواء كانت مؤسسة على
عوامل تقييمية أك عاطفية تمثل عامبل كسيطا للتغيير في مجاؿ االتجاه أك السلوؾ.
ج-األلفة :أشار "زكجن" zogonإلى أف التعرض المتكرر لمثير اتصالي ما يؤدم إلى كجود مشاعر
محبذة أك غير محبذة لهذا المثير بم ا يستتبع تقييما معرفيا على مستول االتجاه ثم السلوؾ كمن المنظور
التسويقي باف تكرار العرض لفكرة ما يخلق أحكاما في االختيار النهائي لسلوؾ المتلقي.

1

كما تتأثر فعالية اإلشهار بمجموعة من المحددات منها المشاركة ،كتأثير عوامل الدافعية التي
يتمثل من خبللها المتلقي المعلومات اإلشهارية ،كذلك إمكاف الوصوؿ للمعلومات من حيث قدرة المتلقي
للحصوؿ عليها كقدرة الرسالة على جذب انتباه المتلقي أيضا نمط سيطرة المعلومات ،كيتحدد ذلك األمر
عن طريق التكامل بين المشاركة كإمكانية الحصوؿ على المعلومات ،إذ أنو من المفترض أف تحدد مشاركة
المتلقي كاستجابتو للرسالة اإلشهارية بمستول تمثيل المعلومات التي يتم ترميزىا في أثناء عملية استقباؿ
1

William E.Baker, Op.cit,p 62.
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الرسالة اإلشهارية ،كيفترض ىذا النموذج أف الفعالية اإلشهارية تتحدد بمشاركة المتلقي في أثناء تلقي
المعلومات ك ذلك عن طريق تحديد نمط المعلومات التي تم ترميزىا .أيضا المشاركة االنتقائية من خبلؿ
الرغبة في الحصوؿ على نمط معين من المعلومات.

1

كمن ثم تتأكد أىمية ىذا النموذج في تأكيده على أف تأثيرات اإلشهار تحدث نتيجة لتأثر
االتجاه بمسببات االستجابة ،كيؤكد الباحثوف في ىذا المجاؿ على أف صحة كدقة كقيمة المعلومات التي
يقدمها اإلشهار تؤثر إلى حد كبير على الطريقة التي يتعامل بها المتلقي مع مضموف الرسالة اإلشهارية ،كمن
ىنا يجب أف تمد الرسالة اإلشهارية المتلقي بالمعلومات التي تتصل بمصادره المعرفية أك تسهل عملية
الحصوؿ على المزيد من المعلومات .إف عملية اتخاذ القرار من قبل المتلقي بتبني السلوؾ الذم يدعو
إليو اإلشهار تتوقف على مدل ما يبذلو المتلقي من جهد معرفي ،فعملية التشكيل األكلى لبلتجاه تمثل
عملية تحكيمية كما يؤثر اتجاه التأثير على االستجابة كما إذا كانت الرسالة االتصالية تخاطب العقل أك
العواطف ككذلك االستراتيجية التي تعتمد عليو سواء كانت استراتيجية الكشف أك التوجهات الذاتية .إف
بناء الرسالة اإلشهارية كتخطيط حمبلت اإلقناع اإلشهارم ال بد كأف تعتمد على تلك المحددات ،فالعملية
االتصالية كل متكامل كمتفاعل بين الوسيلة كالرسالة كالمتلقي كدراسة األسس الخاصة بكل منهم تسهم في
تعميق عملية ا لتأثير حيث أف اإلخبلؿ في بناء أم عنصر من عناصر العملية االتصالية يؤدم إلى فشل
عملية اإلقناع كلية.

2

إضافة إلى ىذه المداخل ىناؾ نظريات أخرل تناكلت موضوع اإلشهار كنظرت لو كمنها:
أ -نظرية القيمة:
يعتبر اإلشهار من كجهة نظر ىذه النظرية مصدرا لئلخبار عن المنتجات أك الخدمات ،كيتم
التركيز في ىذه الحالة على قيمة المنتج في حد ذاتو مع التعريف بمزاياه كليس ىناؾ مانع في ىذه الحالة
من أف يكوف الخطاب أك العرض مستخدما لعناصر جمالية كفنية ،كلكن الركيزة األساسية تكوف في غالب
األحياف ىي اإلقناع بالقيمة الحقيقية للمنتج أك الخدمة أك األفكار المعركضة للبيع.

op.cit.
 2ؽذٚاْ ػٍ ٝؽ١ثح،اٌّشظغ اٌغاتك،ؿ .108
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ب-النظرية السلوكية:
تستند ىذه النظرية إلى أف المستهلك يمكن اشراط عاداتو االقتنائية كجعلها على الدكاـ غير منفصلة عن
اإلشهار بمعنى الحيلولة بينو كبين قياـ أم عبلقة مباشرة مع المنتج إال إذا تم ذلك بواسطة اإلشهار حتى
تتكوف لديو عادة االمتناع عن االقتناء إذا لم اإلشهار مصاحبا إلنتاج السلعة كتسويقها ،كىذا النوع من
اإلشهار ينظر إلى المستهلك كشخص سلبي ليس لديو القدرة كال المعرفة الختيار منتج ما بإرادتو كقراره
الخاص لذلك البد من خلق منبهات كمحفزات إلرشاده إلى المنتج المناسب حتى كإف لم تكن لديو حاجة
إليو ،أم االستهبلؾ من أجل االستهبلؾ أك الشراء من اجل الشراء ،كيعتمد اإلشهار في ىذه الحالة على
التكرار الدائم لئلعبلف كمحاصرة المستهلك في كل كسائل اإلعبلـ ك االماكن العمومية،1كلقد دفع ىذا
الباحثين كمنهم "ركبرت لودكؾ" سنة  1975إلى القوؿ" :إف الهواء الذم نستنشقو يتكوف من األكسجين
كالنيتركجين كاإلشهار".2

 -3الصيغ الفنية كالداللية لئلشهار التلفزيوني
-1- 3الصيغ الفنية:
تتحدد الصياغة الفنية في اإلشهار التلفزيوني بطبيعة القالب الفني المستخدـ في التعبير عن
فكرة اإلشهار كمن جملة ىذه الصيغ يمكن أف نذكر:3
 1-1-3صياغة الحديث المباشر :تستخدـ في مخاطبة المستقبل كىي الصياغة التي تعتمد أساسا على
كظيفة النداء في الرسالة كالدعوة إلى اقتناء تجربة أك خدمة سلعة معينة ،كألف كظيفة النداء تقتضي اإلقناع
بواسطة القوؿ كانت الشهادة  Le Témoignageمن بين أىم األساليب المستخدمة في ىذا
المجاؿ.
 2-1-3الصياغة الجدلية :تستند ىذه الصياغة إلى حوار يجرم بين شخصين – أك أكثر – أحدىما
يسأؿ كاآلخر يجيب ،أك يقرر األكؿ شيئا كيعقب عليو الثاني كتقوـ ىذه الصياغة على أسلوب المناظرة
كالجدؿ حوؿ منافع استخداـ سلعة معينة ،أك قدرة ىذه السلعة على حل مشكلة معينة ،كيقوـ محرر
الرسالة بصياغتها في أسلوب يقوـ على أساس ظهور فرد معين يتحدث عن كجود مشكلة ما بينما يقترح
 1ؼّ١ذ اٌؽّذأ، ٟيذخم نذساعخ اإلشٓبس.23:10h،10،12،2014،http://saidbengrad.free.fr/al/n18/pdf18/9-18.pdf،
ِ 2ؽّذ خالف ،انخطبة االلُبػٗ ،اإلشٓبس ًَٕررب ِ،عٍح دساعاخ أدت١ح ٌٚغأ١ح،اٌؼذد،1986-5ؿ.32
3
Philippe villemus:comment juger la création publicitaire? éditions ’ g
, Paris, 1997, P 17.
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اآلخر حل المشكلة من خبلؿ استخداـ السلعة أك الخدمة موضوع اإلشهار كتتوقف فعالية مثل ىذه
الصيغ على قدرة مصمم الرسالة على التفكير المنظم الدقيق كمدل معرفتو بطبيعة الجمهور المستهدؼ،
لكي تنعكس تلك المعرفة في صياغة االستفسارات كالتعقيبات الجدلية .كنظرا لما يتميز بو الحوار من
قدرة على إضفاء الحركة كالحيوية كالتقليل من الرتابة كالملل الذم قد ينتاب الرسالة االشهارية التلفزيونية،
أصبحت الصياغة التي تستخدـ ىذا األسلوب الفني من أكثر الصيغ استعماال في اإلشهار المعاصر.
 3-1-3صياغة الفيديو كليب :كىي الصياغة التي تقوـ على فكرة االستعراض في تقديم المنتج كىي
فكرة مستوحاة من فن الفيديو كليب" الخاص باألغنية المصورة ،إف استخداـ "األغنية" في اإلشهار
الحديث ىو محاكلة من جانب المصمم لجعل الرسالة اإلشهارية أكثر رسوخا ،كىي مسألة تتطلب الحذر
في توظيف مثل ىذا القالب ألف ال تطغى الجوانب الفنية على محور االتصاؿ اإلشهارم.1
 4-1-3الصياغة التي تعتمد على استعماؿ الرسوـ المتحركة :درجت ىذه الصياغة منذ بداية استعمالها
على محاكلة الخركج عن المألوؼ كذلك باستخداـ شخصيات غير حقيقية بعضها من الرسوـ المتحركة
كأخرل من العرائس ،كىو توظيف ال ايقوني يراد منو التجديد في عرض المضموف اإلشهارم .كالشك أف
ىذه القوالب على اختبلفها تساىم بشكل كبير كفعاؿ في جعل االتصاؿ اإلشهارم فذان في تصميمو معبرا
في معناه ،كلكن ذلك ال يكفي الستكماؿ حلقة الصياغة إذ ال بد أف تتدعم أيضا بتحديد نوع الرسالة التي
سيقدـ بها موضوع اإلشهار فما لمراد بالرسالة في اإلشهار ؟ كما ىي أنواعها ؟ .إذا كانت الصياغة في
اإلشهار التلفزيوني تحيل إلى الشكل أك القالب الذم يعرض بو المضموف اإلشهارم ،فإف الرسالة ىي ذلك
المضموف ذاتو كيمكن التفرقة بين أكثر من نوع من الرسائل كذلك في ضوء طبيعة الهدؼ المطلوب
تحقيقو من كراءىا ،كبالرغم من صعوبة كضع حدكد فاصلة بين تلك األنواع المختلفة إال أف محاكلة التفرقة
بينهما تحقق فائدة عملية عند تصميم اإلشهار حيث يصبح المصمم على درجة كافية من العلم بأف ىناؾ
نماذج من الرسائل توظف إلحداث تأثيرات متباينة في المستهلك .كمن بين أىم ىذه النماذج يمكن أف
نذكر:

Philipe villemus, Op, Cit P 18
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أ -نموذج الرسالة التفسيرية:
كىي الرسالة التي تعتمد على تقديم المعلومات بشكل توضيحي أك تعليمي يساعد على إبراز مزايا
السلعة كفوائدىا ،كىي غالبا ما تعتمد على معلومات حقيقية دكف محاكلة إلثارة مستقبل الرسالة بأساليب
عاطفية خيالية فهي تبرز أسباب كاقعية كمنطقية لتبرير دعوة المستهلك إلى اقتناء سلعة ما .كلهذا كاف ىذا
النوع من الرسائل مناسبا في حالة اإلشهار عن السلع أك الخدمات التي ال يزاؿ الجمهور غير مقتنع
بفوائدىا أك مزاياىا ،كمن أمثلة اإلشهار الذم يستخدـ مثل ىذه الرسالة اإلشهار الخاص باالستثمارات
المختلفة ككذا التأمينات.
ب -نموذج الرسالة الخفيفة :تعتمد ىذه الرسالة على تقديم معلومات تتميز بالخفة كالمرح كتستخدـ في
ذلك الفكاىة كالنكت كطرافة الفكرة ،كىي كلها كسائل تعبيرية لطيفة تنفذ إلى نفوس الجمهور كمع ذلك
ينبغي مراعاة تماشي ىذا النوع من الرسائل مع القيم السائدة في المجتمع ،كاستخداـ شخصيات تملك
القدرة على التعبير عن ركح الرسالة ،مع االلتزاـ بعدـ المبالغة في استخداـ الفكاىة حتى ال يقابل بنفور من
قبل المستهلكين .كالواقع أف ىناؾ إحدل الدراسات التي تناكلت موضوع الرسالة الخفيفة 1كمدل فعاليتها
مقارنة بالرسالة التي تتسم بالجدية كقد توصلت تلك الدراسة إلى النتائج التالية:
 تنجح الرسائل التي تتضمن الفكاىة في جذب االنتباه كخاصة إذا كانت مصاغة في قالب حوارم. الرسالة الفكاىية قد تؤثر بشكل ملموس على مدل تفهم النقاط البيعية. تتسم الرسائل الخفيفة المرحة بقدرة على اإلقناع تعادؿ أحيانا درجة إقناع الرسالة الجادة. تؤثر الفكاىة على درجة مصداقية مصدر الرسالة. يختلف تأثير الفكاىة باختبلؼ خصائص الجمهور المتتبع لئلعبلف.كيبلحظ أنو يكثر استخداـ مثل ىذا النوع من الرسائل لئلعبلف عن السلع ذات االستهبلؾ الواسع مثل
المواد الغذائية ،األدكات المنزلية ،أدكات الزينة ...الخ.
ج -نموذج الرسالة التي تقوـ على الشهادة :كىو النموذج الذم يعتمد على أقواؿ شخصية معركفة ذات
شهرة كقبوؿ من جانب المستهلكين في كصف السلعة أك الخدمة موضوع اإلشهار ،كلهذا األسلوب أثره

Richard P .Bagazzi: principales of marketing management, science Research assaciatis, INC, 1986, P 326.
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القوم خاصة إذا كاف الرأم المستشهد بو منسوبا إلى أحد الفنيين أك األخصائيين الذين لهم عبلقة مباشرة
بالسلعة أك الخدمة المعلن عنها.
كمن أمثلة اإلشهار الذم يستخدـ مثل ىذه الرسالة ذلك الذم يوظف الممثبلت في اإلشهار عن مواد
التجميل أك يستشهد بأقواؿ بعض المشهورين من أبطاؿ كرة القدـ عند اإلشهار عن معجوف الحبلقة أك
نوع معين من العطور...الخ.
د -الرسائل التي تستخدـ الحالة النفسية للمستهلك:
يعتمد مثل ىذا النوع من الرسائل على التأثير على الحالة النفسية للمستهلك من خبلؿ خلق انطباع نفسي
موجب أك سالب ،كعند إعداد ىذه الرسائل يقوـ المصمم بإتباع أحد األسلوبين التاليين:
 خلق حالة نفسية موجبة من خبلؿ استخداـ بعض المؤثرات مثل الموسيقى ،منظر طبيعي الصور،الكلمات ،األغاني بحيث يؤثر على الجوانب العاطفية لدل المستهلك كيجعلو أكثر تقببل لفكرة اإلشهار.
 خلق حالة نفسية سالبة لدل المستهلك كجعلو يشعر بنوع من اإلحباط حيث أنو يعاني من ذاتالمشكلة التي تتحدث عنها الرسالة اإلشهارية ،كلكن ما الذم يجنيو المصمم من كراء ذلك ؟ يستفيد
المصمم بأنو يجعل الفرد يشعر بأف ىناؾ من يتعاطف مع المشكلة التي يعاني منها كأف ىناؾ من يهتم بو
كيسعى لتقديم حل للمشكلة ،من أمثلة ىذه الرسائل اإلشهارات عن :مزيل رائحة العرؽ ،غسوؿ إلزالة
قشر الشعر ،مسحوؽ غسيل مزيل للبقع ،معجوف أسناف خاص للمدخنين...إلخ ،كلكن في بعض الحاالت
قد يترتب على مثل ىذا النوع من الرسائل شعور المستهلك بالضيق ألف ىناؾ من يذكره بمشكلة يحاكؿ
الهركب منها كبالتالي ال تحقق الرسالة الغرض من كرائها.
ق -الرسائل التي تستخدـ عنصر الخوؼ:

1

تتصف ىذه الرسائل بأنها تثير الشعور بالخوؼ لدل الجمهور المستهدؼ ،كيقصد بالخوؼ ىنا أحد
األمرين :الخوؼ من األضرار الفيزيولوجية التي قد تصيب المستهلك إذا لم يستخدـ السلعة المعلن عنها
كمن أمثلتها اإلشهارات عن معجوف األسناف كعدـ استخداـ المعجوف يؤدم إلى التسوس كأالـ األسناف،
أما النوع الثاني من الخوؼ فهو ذلك الشعور النابع من التهديد بعدـ القبوؿ االجتماعي ،كمن أمثلتها
اإلشهارات عن مزيل رائحة العرؽ ،مزيل رائحة الفم...الخ.
1

إسماعٌلمحمدالسٌد،اإلعالن،المكتبالعربًالحدٌث،اإلسكندرٌة،5==0،ص .6<0
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ك -الرسائل التي تستخدـ الجوانب اإليجابية كالسلبية للمنتج:
تقوـ بعض رسائل اإلشهار على أساس ذكر الخصائص التي تساىم في خلق صورة ذىنية موجبة للسلعة في
ذىن المستهلك كفي ىذه الحالة فإف الرسالة تخلو تماما من أم إشارة للجوانب السالبة في السلعة المعلن
عنها ،كعادة ما يستخدـ ىذا النوع من الرسائل عندما يكوف الجمهور المستهدؼ على دراية كاملة
بالسلعة كغير مستعد لتقبل أم انتقاد موجو لها ،كلكن في بعض الحاالت يفضل استخداـ الرسائل التي
تنطوم على الجوانب اإليجابية كالسلبية على السواء مثبل في حالة تمتع الجمهور المستهدؼ بمستول
مرتفع من التعليم كالوعي ،كأيضا في حالة كجود منافسين داخل نفس السوؽ كلنأخذ على سبيل المثاؿ
الرسالة اإلشهارية التالية  ":أسعارنا ىي األعلى...كلكن خدمتها ىي األفضل" إف مثل ىذا االختبلؼ بين
شقي الرسالة ىو في الحقيقة تناقض مثير يزيد في درجة تأثير كإقناع المضموف اإلشهارم.1
كفي نهاية ىذا العرض نود أف نشير إلى أف معظم الرسائل السابقة تستخدـ مداخل تجمع بين
الدعاكل العاطفية كالرشيدة كلكن بدرجات متفاكتة.
-2-3الصيغ الداللية:
ينطوم الفيلم اإلشهارم من الناحية السيميولوجية على جملة من الصيغ كاألنظمة التي تختصر
أىم دالالتو كىي:
 1-2-3نظاـ اللغة البنية النصية :structure textuelle
يتجسد ىذا النظاـ في "ستورم بورد"  Story boardأم في سيناريو اإلشهار بوصفو بنية
نصية دالة تنطوم على "مسار سردم"  Parcours narratifيحيل إلى "مرجعية داخلية"
 Référence interneبينو كبين الصورة ،2كعلى غرار األنساؽ اللغوية األخرل (الركاية ،القصة)...
يتألف النص اإلشهارم من مجموعة من الدالئل اللغوية الموجزة في شكل "ملفوظات كثيفة" Enoncés
condencésيتطلب توسيعها اللجوء إلى المقابل المعجمي من أجل الحصوؿ على المفردات التي
تعادلها في مستويات المعنى.3

1

إسماعٌلمحمدالسٌد،اإلعالن ِ،شظغ عاتك،ؿ.483
Christian Pinson : Sémiotique et publicité, édition Dalloz, Paris, 1998, P23.
Op.cit. ,p24.
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إف مثل ىذا االنتقاؿ من مستول البحث عن المعنى  Le sensإلى مستول اكتشاؼ الداللة
 La significationىو في الحقيقة إجراء سمنطيقي (السمنطيقا ىي العلم الذم يدرس معاني
الكلمات) يؤىل الباحث إليجاد قائمة المفردات  Lexèmesالتي تشكل قيم داللية مضافة
 Valeurs ajoutéesتعمل على تمييز كترتيب عدد من مستويات الوصف المتجانس للمضموف
اإلشهارم.
إف ىذا التعبير عن ما ىو ثابت من مفردات اإلشهار باستخداـ مجموعة من المتغيرات الداللية
ىو إثراء لبنية النص عن الطريق اعتماد ما يعرؼ في السميولوجيا ب ػ "دراسة النظائر"

1

Isotopieكتنصب دراسة النظائر في اإلشهار على تحديد كل الدالئل اللغوية التي يمكن تركبيها على
"محور سياقي"  Axe syntagmatiqueيسمح بتوسيع كتعزيز معنى "المفهوـ اإلشهارم" Le
 concept publicitaireكىذا ما يتضح من خبلؿ المثاؿ التالي عن مفهوـ إشهارم شائع كىو
الراحة أك:Le bien-être
السعادة

الراحة

عيش رغيد … الخ

الرفاىية

كىي كلها مرادفات أك نظائر معجمية تزيد من قوة النص كمن تأثيره ،كىو الطرح الذم يؤكده
اللغوم "فاردينام دم سوسير"  Ferdinand de Saussureحين يلح على ضركرة مقابلة اللفظ
بما يقابلو 2كألف قيمة المفردة ال تتحدد بالتقابل اإليجابي (الترادؼ) فقط كإنما تنشأ أيضا من التقابل
السلبي أك التعارض كما يقوؿ دكسوسير ،أجتهد الباحثوف كعلى رأسهم "جوف مارم فلوش" إليجاد مقاربة
منهجية مناسبة لتحديد ىذه االختبلفات فكاف ما يعرؼ بالمربع السيميوطبقي
.sémiotique

Le carré

3

يمثل ىذا المربع نموذجا  Un modèleعلميا لتحديد مختلف العبلقات التي تربط بين
أكجو الدالئل التي تنطوم على مضامين اشهارية

4

،كىو يتألف أبستمولوجيا من القيم المحورية

 Valeurs axiologiquesالتالية:

1

jean – Marie Floche :Sémiotique, Marketing et communication, Paris : P.U.F, 1990, P 29.
Ferdinand de Saussure : cours de linguistique générale, Paris , Payot 1971, P 12.
3
op.cit, P 24.
4
Jean Marie Floche, Op, Cit., P 30.
2
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قيم

قيم االستحساف

االستياء

قيم عدـ االستحساف

قيم عدـ االستياء

ككما ىو موضح فإف ما يؤلف المربع ليس كلمات أك مداخل معجمية كإنما ىي مفاىيم عامة
تندرج ضمن تلك المداخل كىذا ما يجعل المربع يسفر عن ثبلث عبلقات أساسية ىي:
 ------عبلقة تضاد Relation de contrariétéعبلقة تعارض Relation de contradiction
عبلقة تكامل Relation de complémentarité
كبهذه العبلقات يتحوؿ المربع من كضع ساكن  Statiqueإلى كضع ديناميكي جامع لعبلقات
بعضها مختلف كلكنو متكامل كالبعض اآلخر مختلف ك متناقض أيضا.

1

كىكذا تنطوم ىذه الحركية في إنتاج المعنى على إثراء عميق لمدلوؿ النص بما تصنفيو من
اختبلفات تتراكح بين التعدد ، Pluralitéالتنوع ، Diversitéالتنافر Hétérogénéité
كترجمة لهذا المربع :كحتى ال يبقى مجرد مقاربة نظرية نبلحظ المثاؿ التالي عن المفهوـ
اإلشهارم المتعلق بالراحة كالمندرج ضمن قيم االستحساف.
الراحة

التعب ،العناء

العياء

االستقرار

op,cit P 31
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ككما ىو موضح في الشكل أسفرت حركة المفهوـ على المربع على توسيع حقلو الداللي من
خبلؿ إيجاد جملة من المعاني التي تقابلو كقد كاف للعمل بهذه المقاربة المنهجية ،أثاره اإليجابية على
الحقل العلمي السيميولوجى إذ تعزز بميبلد أربع تيارات فكرية كبرل عرفت باديولوجيات الخطاب
االشهارم les idiologies du discoure publicitaire 1
أ -تيار اإلشهار المرجعي :Publicité référentielle
يؤكد ىذا التيار الذم يمثلو "دافيد أكجلفي"  David Ogilvyعلى الوظيفة
التمثيلية  Fonction représentationnelleللخطاب اإلشهارم ،كينطلق في ذلك من ضركرة
إعادة إنتاج الواقع كىو ما يتطلب بدكرة حتمية تكييف النص اإلشهارم كحقيقة ما يعيشو المستهلك.
ب -تيار اإلشهار المنحرؼ :Publicité oblique

2

خبلفا للتيار السابق يركز أنصار اإلشهار المنحرؼ كعلى رأسهم " "Philipe Michelك
"" J.Marie Druعلى ضركرة تفادم أسلوب عرض الوقائع في بناء النص اإلشهارم ك استبدالها
بالترميز كاإليحاء الذم ىو من خصائص اإلشهار .إف تأكيد ىذا التيار على الحياد على الطابع اإلعبلمي
للنص اإلشهارم ىو سعي منو لتقييم فكرة تضمين المعنى كمن ثم التمثيل الناقص لحقيقة المنتج ،كىو
التمثيل الذم يحوؿ المستهلك من متلقي إلى مستقبل متفاعل كمؤكؿ للمضموف اإلشهارم ( Un
) .décodeur
ج -تيار االشهار االسطورل: Publicité mythique
ينسب ىذا التيار إلى المفكر "جاؾ سقيبل"  Jacques Séguélaكىو ينطلق في أطركحاتو
من فكرة أساسية مفادىا أف اإلشهار يختلف عن اإلعبلـ ،كعليو يجب بناء النص اإلشهارم بأسلوب يتسم
بنوع الشاعرية كالخياؿ ،يبرر" جاؾ سقيبل" ىذا اللجوء إلى الشاعرية كالببلغة في بناء النص بلذة
االستهبلؾ  Le plaisir de la consommationكيقوؿ في ىذا الصدد" :إف مهمة اللغة

Jean Marie Floche, Op, Cit., P 32.
2

فاٌزةٌخلف،مرجعسابقالذكر،ص.560
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االشهارية ليس إف تحقق التماثل مع الواقع كإنما أف تخلق لذة مصاحبة لعملية الشراء كاالستهبلؾ  ...أف
تولد سحرا يوقظ شاعرية المستهلك".

1

د -تيار اإلشهار الجوىرمPublicité substantielle :
خبلفا لئلشهار األسطورم يركز دعاة ىذا التيار كعلى رأسهم "جوف فلدماف" J.Feldman
على أىمية تمثيل حقيقة المنتج ذاتو كال يهم أف يكوف التعبير عن باقي تفاصيل الرسالة موازيا أك مقاربا
للحقيقة.2
يتضح من ىذا الطرح أف محور االىتماـ في اإلشهار الجوىرم ال ينصب على الكيفية التي يقدـ
بها المنتج بل على جوىر كحقيقة المنتج نفسها ،كىذا ما يجعل النص الذم يندرج ضمن ىذه
اإليديولوجيا جزئيا في بناءه للحقيقة منقوصا في تصوره للواقع.
كألف األصل في كجود ىذه التيارات الفكرية ىو المربع السميوطيقي فقد انعكس ذلك على
طبيعة العبلقات التي تجمع بين ىذه التيارات ،كأفرز بذلك الوضعيات السيميولوجية اآلتية:
اإلشهار االسطورل

اإلشهار المرجعي

(الوظيفة البنائية)

(الوظيفة التمثيلية للغة)

اإلشهار المنحرؼ

اإلشهار الجوىرم

(الوظيفة التمثيلية)

(الوظيفة البنائية الجزئية)

بحكم اقتراف كل تيار بتصور معين للبنية النصية االشهارية تنتج عن تفاعل مختلف ىذه
الفلسفات نوعين من العبلقات:
أ  -عبلقات استبداليو Relation paradigmatique
Jacques Séguéla : demain il sera top star, Paris : Flammarion, 1998, P 22
Ibid., p23
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ب  -عبلقات تعارض Relation d’opposition
يجمع مبدأ االستبداؿ بين كل من ( اإلشهار المنحرؼ كاألسطورم) من جهة ك( اإلشهار
الجوىرم ك المرجعي) من جهة أخرل ،بينما يقوـ التعارض على أساس التقابل بين كل من (المرجعي
كالمنحرؼ) من جهة ك بين (اإلشهار األسطورم كالجوىرم) من جهة أخرل.
كمهما يكن الجدؿ القائم بين مختلف ىذه التيارات كمهما تكن طبيعة األفكار المطركحة ،فإنها
تتفق كلها حوؿ نقطة كاحدة كىي ضركرة بناء النص على أساس ثقافة مشتركة بين المرسل كالمستقبل،
كىذا يعني تضمين النص تطابقا ثقافيا يجعلو نسقا محوريا  Système axiologiqueحقيقيا نابعا
1

من ذاتية المبلغ كموجو إلى المستقبل الذم يقاسمو نفس مبادئ الثقافة.

 2-2-3التمثيبلت االيقونية (الصور)  : Représentations iconiquesألف المضموف
اإلشهارم التلفزيوني ال يبنى على النص فقط كإنما يستمد دالالتو من الصور أيضا كجب التركيز على دكر
ىذه الصيغ التضمينية في تعزيز مدلوؿ الفيلم اإلشهارم.

2

تعرؼ الصورة الفيلمية  Image filmiqueبأنها ذلك النظاـ الداللي الذم يقيم عبلقة
شبهية  Analogiqueمع المرجع الممثل ،كىي ليست صورة مطابقة للعالم الخارجي كإنما مظهر منو
فقط  Aspect du monde3كإذا كاف معنى الدليل اللغوم ثابتا بموجب االتفاؽ

La

 conventionفإف الصورة الفيلمية متغيرة كمتعددة في معناىا  Polysémiqueكىذا ما يجعلها
مجاال مفتوحا لتمثيل مشاعر كرغبات المستهلك األمر الذم يستعصى على النص بحكم الضغوطات
العقبلنية التي يفرضها.

4

يتأكد أف لئلشهار كخاصة التلفزيوني منو رسالة كامنة تنطوم على تضمين ببلغي عميق ،فما
القصد بالببلغة؟ ما ىي صورة تمثبلتها في الفيلم اإلشهارم؟
الببلغة  La rhétoriqueفي اللغة ىي فن تضمين الخطاب بقواعد لغوية خاصة كىذا ما
يفسر تعدد الببلغة حيث نجد الخطاب البداغوجي ،السياسي ،العلمي…الخ.5
 1فا٠ضج ٠خٍف ،يجبدئ ف ٙعًٕٛٛنٕرٛب اإلشٓبس ،طاوغ١ط و،َٛاٌعضائش،تظ،2010،ؿ143
Jean Marie Floche et Michel Piquet : Analyse sémiotique du discours Publicitaire, Paris, Ed Fanlac, 1996, P 18.
3
Christian Metz : cinéma et langage,
:
’ g
,
, 7
4
Christian Metz, Op, Cit, P 92
5
Christian Metz, Op, Cit, P 92
2
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يستعمل اإلشهار التلفزيوني بوصفو خطابا اقناعيا جملة من األساليب كالقواعد التعبيرية نذكر
أىمها:
-1االستعارة  : La Métaphoreىي أسلوب مجازم ينتج من استبداؿ عنصر بعنصر أخر يحمل
نفس تضمين القيمة المراد التعبير عنها 1كيمكن التمثيل لهذا األسلوب بما يلي :استخداـ صورة الطائر
المحلق في اإلشهار عن خدمات البنوؾ (اإلحالة إلى فكرة االنطبلؽ في الحياة).
 -2الكناية :La Métonymie
كىي استبداؿ عنصر بعنصر يحيل إليو بواسطة عبلقات التجاكر Relations de proximité
كمن أمثلة ذلك يمكن أف نذكر:
كناية عن التجاكر المكاني :Proximité spatiale
كمن أمثلة ىذا األسلوب اإلشارة إلى السيارة باستخداـ أحد لوازمها كىو لوح السياقة Le tableau
de bord
كىي اإلحالة التي يتم الربط بين األثر كسببو (كالربط بين الفائدة من اإلشهار كالوعد) أك الربط بين السبب
كما ينتج عنو (الوعد كالفائدة من اإلشهار) كتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف استخداـ مثل ىذه
األكجو الببلغية مرىوف بالحذر في كيفية توظيفها كذلك حتى:
أ  -ال يقع القائم باالتصاؿ اإلشهارم في فخ االستعماالت الجمالية على حساب الداللة.
أ-ال تفهم ىذه الصور الببلغية فهما جانبيا يقضي على المعنى المراد تبليغو.
 -3األلواف أك المدكنة اللونية : Code coloiral ou chromatique
اللوف  La couleurىو مختلف الموجات الشعاعية التي تصل إلى العين كتحدث فيها
تحوالت كهربائية ،ينقلها العصب البصرم في شكل تيارات إلى الدماغ ،2كتتضمن دراسة المدكنة اللونية
البحث في إجراءات انسجاـ أك تناقض األلواف ،مسألة التوازف بين األلواف الساخنة كالباردة ككذا رمزية
ىذه األلواف.3

, 61.

,

’ g

1

Op, Cit P 121
Fernand le grand :Optique Physiologique de la couleur, Paris : Ed dunod, 1980, P3.

2

Dominique serre :Floensheim, quand les images vous prennent au mot,

3

:
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أ  -انسجاـ األلواف  :Harmonie des couleursال جداؿ في أف النسجاـ األلواف قيمتو
الخاصة في اإلشهار ،كذلك لما يضفيو من قيمة جمالية ،كلما يخلقو من جو سار يضمن إقباؿ المتلقي
عليو كبتعبير بسيط من يقوؿ انسجاـ يقوؿ بالضركرة جماؿ.

1

كيحدث االنسجاـ الفني بكيفيتين:
 - 1بالجمع بين لونين متجاكرين في دائرة األلواف كالجمع بين األحمر كالبرتقالي أك بين األحمر
كاألرجواني أم بين لونيين متقاربين من حيث القوة على أف ال يغلب أحد اللونين على اآلخر.
 -2يمكن إحداث االنسجاـ أيضا بالجمع بين لونين متتامين ،كأجمل أحاسيس ىذا النوع من االنسجاـ
ىو ما يحدث بين لوف أساسي كاللوف المجاكر للوف المضاد لو في دائرة األلواف ،2فاألحمر يمكن جمعو
مع األخضر المزرؽ أك األخضر المصفر ،كاألخضر يمكن جمعو مع البرتقالي المحمر أك البرتقالي الضارب
إلى الصفرة ،على أف ال يكوف اللوناف المستعمبلف في درجة كاحدة من حيث التشبع كال في مساحات
متساكية ،كلعل أضمن كسيلة للوصوؿ إلى االنسجاـ عن طريق األلواف المتتامة ىو استخداـ لوف ثالث
أساسي بقدر بسيط.
ب  -تناقض األلواف :Contraste des couleurs
لؤللواف المتناقضة أثر ال ينكر على جذب االنتباه كإثارة الشعور ،فمن حيث جذبها لبلنتباه
يتوقف األمر على أثر اللوف على حاسة البصر كمدل التنافر بينو كبين غيره من األلواف القرنية لو ،فاألحمر
أك األسود مثبل لو قدرة عالية على جذب النظر ،كيزداد ىذا الجذب قوة إذا اقترف اللوف األحمر مع اللوف
األصفر أك اقترف األسود مع األصفر أك األبيض ،فكتابة الفتة المتجر باللوف األحمر على أرضية صفراء أك
باللوف األبيض على أرضية حمراء أك كتابتها باألسود على أرضية صفراء أك بيضاء أك العكس ،يجعل ىذه
البلفتة قوية األثر على البصر لدرجة أنها ترل من مسافات بعيدة ،بسبب ما تتميز بو ألوانها من مفارقة
كتضاد .أما البلفتة التي تكتب باللوف األحمر على أرضية زرقاء أك باألزرؽ على أرضية حمراء ،فإنها تتعب
البصر كتضيع معالمها إذا كقع عليها النظر من مسافة غير قريبة .كقد اىتم رجاؿ الفن الكبار اىتماما بالغا
1

Michel derriberé:la couleur dans la publicité et la vente, Paris : éd Dunod, 1970, P 60.
Marcel André Rosentrehl : Traité de la couleur du point de vue phisique, psychologique et esthétique, Paris,
dunod 1972, p93.
2
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بعبلقات األلواف المتناقصة ،ىذه األلواف التي إذا ما استخدمت كما يجب كجعل لكل لوف غالب في
مساحة معينة لوف آخر مضاد لو ،كانت النتيجة سارة للعين كمؤثرة في النفس من حيث القيمة الجمالية
للشكل العاـ التي يفرضها تعود الناس على رؤية األجساـ بألواف مختلفة كفي درجات متباينة من التشبع
كالقوة.
كنظرا ألىمية درجة التشبع في تحديد قيمة اللوف لجأ مصممو كمخرجو اإلشهار إلى التنافس في
مجاؿ االستخدامات المختلفة لؤللواف مستندين في ذلك إلى الحقيقة التي تفيد بأف األلواف القوية أك
الساطعة )الساخنة(تمتاز بقوة كبيرة على جذب االنتباه ،كأف األلواف الفاتحة السارة المتوافقة تستهوم
العين لبلستقرار عليها فترة طويلة كتخلق في النفس استجابة محببة.
 -1األلواف الساخنة كالباردة:
تضم األلواف الساخنة  Couleurs chaudesكل األلواف التي تنطوم على قدرة كبيرة
على إثارة االنتباه كاألحمر ،البرتقالي ،األصفر …،بينما تشمل األلواف الباردة Couleurs froides
كل األلواف التي تتمتع بقدرة مسكنة كمهدئة  un pouvoir sédatif et apaisantكاألخضر،
األزرؽ كالبنفسجي..الخ.

1

كعلى اختبلؼ ىذه األلواف قاـ الباحثاف "جاؾ شوفالي" ك"أبراىاـ جير" j.Chevalier et
 A.Gheerbantبجمعها في إطار قاموسهما القيم حوؿ الرموز براف dictionnaire des
 symboles en collection "bouquinsكصنفاىا في إطار أربع مجموعات أساسية ىي" :
ألواف النار ،ألواف الهواء ،ألواف الماء ،ألواف األرض".

2

أ -ألواف النار :couleurs du feu
تضم ىذا المجموعة اللونين السابقين المذكورين في إطار األلواف الساخنة كىما األحمر
كالبرتقالي .ينطوم اللوف األحمر كىو لوف الدـ على قيمتين دالليتين أحدىما إيجابية تتعلق بالحب،
الحماس كالطاقة كاألخرل سلبية ترتبط بالعنف ،الحرب ،الموت كجهنم..
Dominique serre – floensheim, Op, Cit, P 33.
Dictionnaire des symboles, Paris : collection Bouquins, 1994, P 102.
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إف اللوف األحمر ىو لوف حيوم ملفت لبلنتباه كلكنو متعب للنظر أحيانا ،أما اللوف البرتقالي كىو
لوف المجد  la gloireكما يصفو البعض فإنو يرمز إلى عدة معاني ترتبط جلها بالطاقة ،النشاط،
اإلشراؽ كالتطور …كىي كلها معاني إيجابية مؤثرة في النفس إلى حد اإلبهار.
ب -ألواف الهواء : couleurs de l'air
كىي تشمل األلواف اآلتية  :األصفر ،األبيض كاألزرؽ.
األصفر ىو لوف الضوء ،الشمس كالذىب ،كىو يحيل إلى عدة دالالت أىمها الحدس ،الذكاء،
الحياة ،الحكمة ،ىو أيضا لوف الصحراء ،يعبر في بعض الحاالت عن الصراحة كالوضوح ،كما يرتبط في
حاالت أخرل بمعاني المرض كالجدب كالجفاؼ… ،كىكذا يعبر اللوف األبيض أيضا على فكرتين
متقابلتين :النقاء كالصفاء كالهدكء من جهة كالبركدة كالفتور من جهة أخرل .كيشير اللوف األزرؽ إلى معاني
كرموز إيجابية كالراحة ،االنسجاـ ،الثقة كالمثالية كىو باإلضافة إلى ذلك لوف بارد يوحي بالهدكء
كالسكينة ،إنو لوف البحر كالسماء الصافية ،لوف ينطوم على ميزة عبلجية نفسية كىذا ما يفسر استعمالو
في طبلء جدراف المستشفيات كالعيادات الصحية.

1

ج -ألواف الماء : couleurs de l'eau
كىي المجموعة التي يمثلها لوف كاحد ىو األخضر لوف الخصوبة كالحياة كالتجدد … ،كىو
خبلفا لؤللواف السابقة ال يمثل أم قيمة سلبية إذ يرمز أيضا إلى األمل ،النضارة كالغبطة كلذلك يوصى بو
في عبلج بعض األمراض العقلية كالهستيريا.
د -ألواف األرض : couleurs de la terre
كىي الفئة اللونية التي تشمل :األسود كالبني
األسود :كىو خبلفا للوف األخضر ال يحمل أم قيمة إيجابية ،فهو يحيل إلى الليل(السواد) ،البؤس،
الموت ،االنتقاـ ،الخطيئة كالجهل.
البني :كىو مثلما يرتبط بقيم إيجابية تتعلق بالهدكء ك الراحة كالثقة يحيل أيضا إلى قيمة سلبية تتعلق
بالكآبة كمعنى الخريف…
Dominique serre – floensheim, Op, Cit, P 34.
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كإذا كاف اللوف يحرز قوة جذب النظر بواسطة حوافز خارجية موضوعية ،تتصل بقوتو كقيمتو،
كيحرز قدرة على إثارة االىتماـ بتناقضاتو كانسجامو ،فهو يحرز قدرة ىائلة على توليد أفكار كإيحاءات
مرتبطة بالرمزية الثقافية لؤللواف.
رمزية األلواف : symbolisme des couleurs
رغم أف األلواف تصنف سيميولوجيا ضمن المدكنات الجمالية  codes esthétiquesفهي
تستمد معانيها الثقافية من المدكنة االجتماعية أم من الدالالت التي تنتج عن االتفاؽ

L a

 conventionالعرفي لنسق ثقافي ،1إف الحديث عن دالالت اللوف الثقافية يقودنا لزاما إلى الحديث
على تباين رموز كإيحاءات األلواف من نسق ثقافي إلى آخر فما يعتبر لونا ىادئا يوحي بالسعادة كاالبتهاج
في ثقافة معينة يعتبر عكس ذلك في ثقافة أخرل ،كما يجسم الشيء من ألواف في ثقافة اجتماعية معينة
يميل إلى تصغيرىا أك إلى إظهارىا بمظهر الثقل كالكثافة في كسط ثقافي آخر ،كاأللواف التي تكتسي بعدا
كعمقا في ثقافة معينة ال يمكن اعتمادىا كمقياس عاـ لكل الثقافات األخرل .ففي الثقافة العربية مثبل
تحمل األلواف دالالت كتفسيرات متأثرة في أغلبها بالتفكير اإلعتقادم السائد في ىذه الثقافة ،ففيها يرمز
اللوف األبيض إلى الصفاء كالسبلـ فهو لوف رداء اإلحراـ كالطواؼ حوؿ الكعبة ،كىو في محكم التنزيل
رمز ألصحاب الجنة ،قاؿ تعالى (( :يوـ تبيض كجوه ،كتسود كجوه)) 2كقولو عز كجل أيضا ((يطاؼ عليهم
بكأس معين ،بيضاء لذة للشاربين)) 3كيدؿ األبيض في األمثاؿ الشعبية العربية على الطيبة ،فيقاؿ :فبلف
قلبو أبيض ،كيدؿ أيضا على نقاء العرض كصفاء الشرؼ في قولهم" :عرض فبلف أبيض من الثلج".
كتقابل دالئل اللوف األبيض في العرؼ العربي معاني أبعاد اللوف األسود ،فهو يرمز إلى الحزف ك
الموت ،فيقاؿ (سواد يجلك) كما يرمز إلى الفشل فيقاؿ( :طلعنا بسواد الوجو) كيرمز أيضا إلى العسر
كالضيق كىو في القرآف الكريم ،يشير إلى سوء العاقبة يقوؿ تعالى(( :فأما الذين اسودت كجوىهم ،أكفرتم
بعد إيمانكم))

4

كيتخذ اللوف األسود في العادة الشعبية العربية رمزا للشر كالشؤـ فهو لوف الغرباف

كالبوـ …كلوف كل ما يوحي بفأؿ سيئ.

Claude Thiébaud :sémiotique des couleurs, Paris : éd Flammarion, 1996, P33.
 2اٌمشآْ اٌىش: ُ٠عٛسج آي ػّشاْ ا٠٢ح 40
 3اٌمشاْ اٌىش ،ُ٠عٛسج آي ػّشاْ ،ا٠٢ح .106
 4اٌمشاْ اٌىش ،ُ٠عٛسج آي ػّشاْ ،ا٠٢ح .106
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كإذا كاف العرب ينفركف من كل أسود فهم يتفاءلوف بكل أخضر ،فهو يرمز للخير كاإليماف ألنو
لوف النبات كالحقوؿ ،كاللوف الشائع في الرايات العربية كاإلسبلمية ،لوف ستائر الكعبة كقباب المساجد
كعمائم رجاؿ الدين كىو اللوف الذم كصفت بو الجنة كأىلها قاؿ تعالى ((:متكئين على رفوؼ خضر))
((1عليهم ثياب سندس خضر)).
كيرمز اللوف األزرؽ في الوضع العربي إلى اللؤـ كالحزف كىو رمز مستقى من محكم التنزيل كمن
قولو تعالى ((يوـ ينفخ في الصور كنحشر المجرمين يومئذ زرقا)) كتتفق الثقافة العربية مع أغلبية الثقافات
األخرل في معنى اللوف األحمر ،فهو لوف الثورة كالخطر كالحيوية ككذا لوف الحب كفي ىذا الصدد يقاؿ
أف الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ كاف يلبس نهار الجمعة رداء أحمر داللة على حب العبد لربو.
كىكذا يختلف مدلوؿ اللوف باختبلؼ القيم الثقافية لدائرة كل محيط اجتماعي كباختبلؼ
االعتقاد السائد في كل مجتمع ،ففي الوقت الذم يعبر فيو اللوف األصفر عن البهجة كالفرح في بعض
دكؿ أكربا ،ينعكس معناه عندنا على السقم كالمرض كالضعف لهذا فإف اختيار اللوف المناسب ،أمر على
درجة كبيرة من األىمية في إعداد اإلشهار حيث يرتبط اللوف بأحاسيس معينة عند المستهلكين ،كمثاؿ
ذلك أف يحسن استخداـ اللوف األزرؽ السماكم في اإلشهار عن الثبلجات كاألحمر البرتقالي في تركيج
بعض مواد التجميل كالزينة ،كما يحسن تجنب اللوف األصفر في اإلشهار عن األدكية مثبل.
كفضبل عن ذلك فإف استخداـ األلواف الطبيعية الكاملة في المناظر أك السلع لكي تظهر بشكلها
األصلي ،يعين على أف يحس بها الجمهور إحساسا طبيعيا ،األمر الذم يؤدم إلى إثارة غرائزه كعواطفو
نحو ما يحتويو اإلشهار من معلومات كمن أمثلة ذلك ما نراه في الرسائل االشهارية عن األطعمة بحيث
تظهر الطعاـ بشكلو الطبيعي كىو معد لؤلكل مما يثير الشهية نحوه ،ككذلك فإف رسم كتصوير زجاجات
المشركبات الغازية بألوانها الطبيعية كىي مثلجة ،يثير الرغبة في أركاء الظمأ.
كيتوقف استعماؿ األلواف على كسيلة النشر المستخدمة ،كمدل قدرتها على إظهار ىذه األلواف
كدقتها في طباعتها كتركيبها ،كعلى نوع الورؽ المستخدـ في الطباعة إذا كاف اإلشهار مطبوعا .أما إذا كاف

 1اٌمشاْ اٌىش ،ُ٠عٛسج اٌشؼّٓ ،ا٠٢ح .76
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اإلشهار سمعيا ،فيكوف التلوين عن طريق التغيير في نبرات الصوت كالتأثيرات كالموسيقى التصويرية ،التي
تحل محل األلواف في اإلشهار المرئي.
أما في حالة اإلشهار التلفزيوني – كىو موضوع بحثنا – فإف التلوين يتأثر باستعماؿ جدلية الضوء
كالظل أك ما يعرؼ ب ػ "اإلضاءة" .l’éclairage
اإلضاءة :l’éclairage
اإلضاءة ىي عنصر فني كدرامي يقيم موضوع ما أك شخصية من خبلؿ حصرىا كعزلها في دائرة
الضوء. le halo de lumière

1

كتختلف أىمية الضوء المسلط على موضوع التصوير باختبلؼ التناقض  contrasteبين
كمية النور كالظل.
نظرا ألف األلواف في التلفزيوف تصنف ضمن األلواف المنعكسة réfléchies Couleur
فإف لئلضاءة في ىذا الشأف أىمية بالغة في تحديد قيمة ك معنى الموضوع المصور.
كينبغي أف نعلم أف لئلضاءة دكر كبير في تحليل اإلشهار التلفزيوني ،فإذا كاف الجانب المضاء
يقع يمين الصورة ،فهذا يدؿ على أف للمنتج الكثير من الفوائد المستقبلية ،أما إذا كاف الضوء على الجهة
اليسرل ففي ذلك اقتراح بالرجوع إلى الماضي كإلى االستخدامات التقليدية للمنتج.

2

كما يختلف مدلوؿ اإلضاءة أيضا باختبلؼ مصادرىا ،فإذا كاف الضوء أتيا من الجهة المقابلة
 face Beفهذا يعني تكييف المضموف اإلشهارم بما يتوافق كفكرة التقدـ كالتطور ،أما إذا كاف النور
نابعا من العمق  Du fondفهذا يعني اإلحالة إلى أصالة المنتج.

3

كفي حالة استخداـ النور المعاكس  Le contre jourالناتج عن اإلضاءة الخلفية لعناصر
الديكور فهذا يعني ربط المنتج بفكرة السر الخفي  Le mystère4كىي عادة التقنية ،المستعملة في
اإلشهار عن مواد التجميل ك العطور.

1

Claude Thiébaud Op, Cit, P 39
Claude Thiébaud, Op, Cit., P 41.
3
Op, Cit P42.
4
Op, Cit P47.
2

199

الفصل الرابع :اإلشهار التلفزيوني
كإذا كاف خبراء الفن كالتصميم اإلشهارم يجدكف في األلواف لغة يستخدمونها في التعبير عن
األفكار المجردة كالمحسوسة على حد سواء ،فهم ال ينكركف كجود لغة أخرل أكثر داللة كأشد تأثيرا على
المضموف اإلشهارم كىي:
الموسيقى:
تعرؼ الموسيقى سيميولوجيا بأنها ذلك النسيج الصوتي  Texture sonoreالذم تنتظم
كحداتو على محور زمني 1كبهذا تستقي الموسيقى داللتها من تناغم إيقاعاتها.
كقد تفطن األكلوف إلى أىمية الموسيقى في إثارة االنتباه ،فاستعملوا دؽ الطبوؿ قبل اإلشهار عن
أم حدث أك االستهبلؿ في أم نشاط بيعي ،كىي الفكرة التي تترجم حاليا في صورة موسيقى مميزة سابقة
2

Jingleالستعراض أم شريط إشهارم تلفزيوني.

تمتد أىمية الموسيقى في اإلشهار إلى حد اعتبارىا الركيزة التي تحمل باقي عناصر النوع
االتصالي كاإلطار الذم يكفل عدـ انطبلؽ الصوت البشرم أك الصورة في الفراغ.
ألف الموسيقى تمثل سبيبل الستثارة أعماؽ اإلنساف قاـ الباحثوف في مجاؿ سيميولوجيا االتصاؿ
اإلشهارم بدراسة عبلقة الموسيقى باإلشهار ،كمن بين أىم ىذه الدراسات كأكثرىا تحليبل نذكر دراسة
"جوف ريني جولياف"  Jean-Reny Julien3التي انتهت إلى النتائج التالية:
أ  -تعتبر الموسيقى مثيرا فعاال للنفس اإلنسانية كىو ما تأكد علميا بتوافق تسارع دقات القلب مع نوع
الموسيقى.
ب  -الموسيقى ىي فن المشاعر كتقلبات الركح ،كىو ما يجب أف ينعكس في خصوصية تقديم أم منتج
أك خدمة.
ج – توظف الموسيقى في اإلشهار التلفزيوني بثبلث صيغ أساسية ىي:

الموسيقى الغبلؼ :La musique enveloppe
1

Henri, Paul Dray : Publicité et télévision : connaissez vous la musique, Paris: Ed Dolez, 1997, P 73.
Henri, Paul Dray P;8.
3
Jean Reny Julien : Musique et publicité, Paris : Edition Flammarion, 1998, P 50, 54.
2
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كىو النوع الذم يستند إلى اإلثارة العاطفية كال يشترط فيو أف يكوف معبرا عن مضموف الرسالة االشهارية.
الموسيقى الرسالة :La musique message
خبلفا للنوع السابق يشترط في ىذه الموسيقى توفرىا على خاصية الترابط المتبادؿ
 Interdépendanceبينها كبين موضوع اإلشهار ،كىذا يقتضي بدكره ضركرة تمثيل المحتول
اإلشهارم تمثيبل بالمعادلة . ellaustrer par équivalence
الموسيقى اإلمضاء :Musique signature
كىي تلك القطعة الموسيقية الموقعة لشعار الرسالة االشهارية أك ذلك اللحن الذم يختم بو
اإلشهار.
كىكذا تساىم الموسيقى بموازاة الصيغ الفنية الداللية األخرل في تقوية كتعزيز معنى المضموف
اإلشهارم.

 -4اإلشهار التلفزيوني ك الثقافة االستهبلكية
ظهر مصطلح الثقافة االستهبلكية مع بداية تشكل المجتمعات الغربية كخصوصا األمريكي ،حيث
ارتفعت معدالت اإلنتاج كالتصنيع كترتب على عمليات التسويق الضخمة ظهور أنماط استهبلكية ارتبطت
بهذه المنتجات كخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية أك الترفيهية كمن ىنا اعتبرت الثقافة االستهبلكية
إحدل المشاكل العالمية الحالية التي أفرزتها التجارة العابرة للحدكد ك غذتها العولمة كخصوصا
المجتمعات الغربية ،حيث بينت استطبلعات الرأم في فرنسا مثبل أف القدرة الشرائية ىي الهاجس األبرز
لدل الفرنسيين قبل الصحة كالتقاعد كالوظيفة كالتعليم كحتى األمن،1كما أف من سمات اإلعبلـ الفضائي
العربي بشقيو الديني كالترفيهي يركج للثقافة االستهبلكية كمثاؿ على ذلك إعبلنات البرامج كالمسلسبلت
في شهر رمضاف المبارؾ حيث تستحثك اإلشهارات كالدعايات التجارية على ابتبلع أكبر عدد ممكن من
المسلسبلت المليئة كالمتشبعة باإلشهارات التي ال تنتهي.
كيراد بمفهوـ الثقافة االستهبلكية" صناعة ثقافية معدة لبلستهبلؾ الجماىيرم ،كىي نقيض الثقافة
الجادة كنقيض األدب كالفن الرفيع كتخضع لثقافة السوؽ كيطلق عليها ثقافة شعبية تسعى للترفيو عن
1

أملزاهد،الجمهور مش عاٌز كده ،صحٌفةالغد
األردنٌةhttp://www.bbc.co.uk/arabic/inthepress/2015/02/150206_arab_press_friday ،استرجعبتارٌخ 6059،08،05،
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الناس 1".كيمكننا القوؿ أنو في عصر االنهيارات االديولوجية الكبيرة تحولت الثقافة االستهبلكية إلى
سبلح فاعل لتغيير اإلنساف من الداخل كإدخاؿ التشكيك لديو في جميع قناعاتو الوطنية كالطبقية
االديولوجية كالدينية السابقة ،كذلك بهدؼ إخضاعو نهائيا للقول الطبقية المسيطرة على العالم كلو ،كمن
ىنا فإف الثقافة االستهبلكية باتت حقيقة مبلزمة لنا في حياتنا المعاشة كنستطيع تلمسها في إعبلمنا العربي
كىي ثقافة غربية من أىم سماتها التركيز على الجسد في كل ما يذاع أك ينشر كفيها دعوة صريحة أك
مخفية إلى ثقافة غير ملتزمة بالذات اإلنسانية الفردية كتشجيع النزعة الشهوانية لدل األفراد ،كىي أيضا
ثقافة سريعة آنية معدة لبلستهبلؾ اليومي المستمر كتحمل في ثناياىا رفضا للتمييز في الثقافة كالفن
كاألدب كالفكر ،كما تدعو إلى اإلغراؽ في تفاصيل الحياة اليومية من خبلؿ الصور كالرسائل كاألنترنيت
كاألفبلـ كالمسلسبلت كالتسلية ببل حدكد حتى أصبح ما يميز التسلية كالترفيو على حساب الواقع الحياتي
المعاش الصعب عموما.

2

إف طبيعة ىذا العصر ىي ثقافة اقتصاد السوؽ كالرأسمالية كاألمركة كالثقافة االستهبلكية تحديدان،
كتعمل المنظومة المسيطرة (كىي العالم الغربي خاصة أمريكا)على شيوع ىذه الثقافة كانتشارىا بشتى
الوسائل كالطرؽ فهذا أىم منظرم العالم الحالي "فرانسيس فوكوياما" يقوؿ "إف الدين كالقومية كالثقافة،
كمجمل العادات كالتقاليد األخبلقية لشعب ما ،بالمعنى األكسع قد فسرت تقليديا على أنها عوائق أماـ
إقامة مؤسسات الديمقراطية الناجحة كأماـ االقتصاد الحر كالسوؽ الرأسمالية"،3كبما أنها كذلك فبلبد من
كنسها أك جعلها تتبلءـ مع معايير الحداثة الرأسمالية الغربية ،كينظر إلى الثقافة بأنها سلعة كيمكن معاملة
المنتجات الثقافية خاصة الثقافة الشعبية مثل أم صنف آخر من السلع الصناعية كالمنتجة على نطاؽ كبير
لتوسيع أسواؽ المستهلك بصورة مستمرة ،فاالقتصاد الصناعي ىو أساس الثقافة الحديثة بينما تصبح
الثقافة نفسها منتجا صناعيا.
إف كاقع العالم المعاصر ال يخرج عن ثنائية الشماؿ كالجنوب ،الدكؿ الهامشية كالدكؿ المركزية،
ِ
كالمستعمرين ،فالفئة األكلى التي تمثلها الثقافة الطرفية المحلية
كال يخرج عن فئتين ىما المستَعمرين
تسعى جاىدة كذل ك ضمن استراتيجيات تتراكح بين التأقلم كالعراؾ اليومي كرؤل جبرية إلى التقليل من
1

علىأرشٌدعلًمشاقبة،تأثٌر اإلعالنات على قنوات mbcالفضائٌة على السلوك االستهالكً للمشاهدٌن فً األردن،رسالةماجٌسترغٌرمنشورة،
كلٌةالعلوماإلنسانٌة،جامعةاألردن،األردن،600<،ص<< .
 2علىأرشٌدعلًمشاقبة ،اٌّشظغ ٔفغٗ،ؿ.89
 3فشأغ١ظ فٛو٠ٛاِآَ ،بٚخ انتبسٚخ ٔاإلَغبٌ األخٛش ِ،شوض اإلّٔاء اٌؼشت ،ٟت١شٚخ ،ط ،1993-2ؿ.129
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درجة عبوديتها كافتكاؾ اليسير من الكعكة العالمية ،بينما تخطط الفئة الثانية التي تعتبر األسواؽ العالمية
رأس حربتها لتوسيع إقطاعاتها بمباركة قط اعات كبيرة من الفئة األكلى التي تم تلبيس األمر عليها فشرعنت
عبوديتها أم جعلتو شرعيا كتبنتو مقياسا لجميع سياساتها كأعمالها المختلفة.

1

إف ما سبق من تقسيم لدكؿ العالم ىو ما يطلق عليو المختصين "بالنظرية التبعية البنيوية" كىي
تقسم العالم إلى دكؿ غنية تسميها دكؿ المركز أك المحور ،كدكؿ فقيرة تسميها دكؿ الهامش كتدعى
النظرية أف ظاىرة التخلف في دكؿ العالم الثالث مرتبطة ارتباطا عضويا ككثيقا بالتقدـ في الدكؿ الصناعية
كاف البنى االقتصادية كالسياسية الحالية تكرس الهيمنة للدكؿ الغنية فيزداد ثرائها ،كبنفس الوقت تزداد
الفقيرة فقرا ،كمن أساليبها االستعمارية الحديثة" االستعمار االقتصادم كاالستعمار اإللكتركني "كىيمنة
منظمات كبنوؾ التجارة الدكلية كالهيمنة كالغزك الثقافي كالفكرم كالتي تتمثل في شركاتها العابرة للحدكد
كالقارات كالمتعددة الجنسيات كاليتها المتطورة في تركيج أنماط استهبلكية كثقافية ،كتعمل بإمرتها
كلصالحها.

2

تعتبر الثقافة االستهبلكية إحدل تجليات االستعمار اإللكتركني الذم يمثل عبلقة االستقبلؿ التي
أرادتها الدكؿ األقل نموا بالغرب كالتي بنيت على استراد برامج كأدكات االتصاؿ جنبا إلى جنب مع
استقداـ المهندسين كالفنيين كالقواعد البلزمة ،إف ىذه العبلقة كىذا النوع من االستيراد قد أدل إلى ظهور
قيم كعادات كتقاليد كثقافات كتوقعات جديدة تتعارض بدرجة كبيرة مع القيم كالثقافات المحلية ،فالهدؼ
األساسي لبلستعمار اإللكتركني ىو التأثير في االتجاىات كالرغبات كاالعتقادات كأنماط الحياة
كاالستهبلؾ ،كالنتيجة المطلوبة كالمتوقعة كاالىم ىي أسر اإلنساف في ىذه القرية الكونية الواحدة كتحويلو
إلى آلة تنفيذية استهبلكية موحدة المبلمح ال حوؿ لها كال قوة كتقوـ بتنفيذ إرادة األقول سياسيا كاقتصاديا
كثقافيا.
كمن أىم صفات كمبلمح الثقافة االستهبلكية على حسب دراسة للدكتورة سامية الساعاتي ما
يلي:

3

 1فادق ؼ١ذس ٜتذ ،ٞٚيغتمجم انذثهٕيبعٛخ ف ٙظم انٕالغ االػاليٗ ٔ االتصبن ٙانحذٚج ،انجؼذ انؼشثِ، ٙعٍح دساعاخ اعرشاذ١ع١ح ِ،شوض
اإلِاساخ ٌٍذساعاخ ٚاٌثؽٛز اإلعرشاذ١ع١ح،ػذد،5ط،1996 -1ؿ.34
2
فادق ؼ١ذس ٜتذ، ٞٚاٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ.39
 3عاِ١ح اٌغاػاذ ٟؼغٓ ،فضبءاد انتُشئخ االرتًبػٛخ ٔحمبفخ االعتٓالنِ ،عٍح اذؽاد إراػاخ اٌذٚي اٌؼشت١ح،اٌؼذد،1اٌما٘شج،2006،ؿ.27
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 الثقافة االستهبلكية مادية تستهدؼ استهبلؾ السلع المادية مع أنها شهدت تغييرات من حيثنمو اإلنتاج السلعي الكبير ،كإقامة أسواؽ جديدة للسلع االستهبلكية كظهور أنماط جديدة للتسوؽ كليس
للشراء فقط ،مثل األسواؽ الضخمة المتعددة الخدمات.
 ترتبط الثقافة االستهبلكية في الجوانب المعنوية كتعتبر من أىم جوانبها كتتعلق باستهبلؾالمعاني كالخبرات كالصور.
 للثقافة االستهبلكية خاصية إضفاء الطابع األنيق المتميز على السلع كالمنتجات إذ يكوفللمنتج أسلوب متميز يعبر عن تفرد صاحبو ،كذلك بربط ىذه السلعة بنجوـ السينما أك الشخصيات العامة
المتميزة.
 الثقافة االستهبلكية لها صفة التحوؿ كالتبدؿ المستمر. تغرس الثقافة االستهبلكية عند الجمهور طموحات استهبلكية كبيرة ،أحبلما كردية ،ككاقعمزيف.
 الثقافة االستهبلكية ثقافة رمزية من عبلمات كرموز فالمستهلك يتحدث من خبلؿ مظهرةكملبسو كسلوكو في األماكن المختلفة.
 تتصف الثقافة االستهبلكية بأنها ثقافة قهرية تدفع الناس إلى االستهبلؾ كالجرم كراءطموحاتهم بصرؼ النظر عن الفوائد الفعلية من ذلك.
كمن ىنا يمكن القوؿ بأف الثقافة االستهبلكية تعتمد على عنصر التقليد الذم يدفع الناس إلى
تكريس كل حياتهم الف يحصلوا على كل ما حصل عليو اآلخركف ،كعنصر االحتفالية الذم يسود عالم
التسوؽ اليومي ك يأتي من تقاليد االحتفاالت المختلفة دينية أك طقسية ،...فتتحوؿ االحتفاالت إلى حفل
استهبلكي في المقاـ األكؿ ،فالثقافة االستهبلكية اليوـ دكف شك باتت ىي المسيطرة على حياتنا كديدنها
ىو تحويل الفرد إلى كائن شره ال يشبع من المنتجات الجديدة ،كما أف تظهر نسخة محدثة من منتج ما إال
كيتم تطليق السابقة لو كاالستغناء عنو تماما حتى يصبح اإلنساف عبدا للمنتج بدال من أف يكوف المنتج
كسيلة لتحقيق الفائدة كالنفع لو.

1

ِ 1ؽّذ عؼ١ذ طاٌة ،انخمبفخ ٔ انتًُٛخ انًغتمهخ ف ٙػصش انؼٕنًخ ،انتخهف انؼشث ،ٙحمبف ٙأو تكُٕنٕر، ٙدساعح ِٕؾٛسج ػٍ ٝاٌّٛلغ اإلٌىرش،ٟٔٚ
www,awu-dam,org
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إف الثقافة االستهبلكية ىي ثقافة mac worldكما أطلق عليها الكاتب االعبلمى
المتخصص الدكتور صادؽ رابح" كىي اإلقطاع الجديد الباحث عن تشكيل مستقبل عالم متجانس
كمتطابق ضمن اديولوجيا االستهبلؾ كذلك بواسطة القول االقتصادية كالتكنولوجية ،فاألسواؽ العالمية
تواصل عم لها النحتي المتواصل للسيادات الوطنية في كل القارات لتعلن عن ميبلد ثقافة جديدة إنها ثقافة
البنوؾ العالمية كالمنظمات العالمية التجارية ،ك اللوبيات اإلقليمية كالقنوات اإلعبلمية مثل
 CNN.BBCكالشركات متعددة الجنسيات 1.أما عناصر ىذه الثقافة االستهبلكية العالمية فهي تتمثل
في األشكاؿ المادية ،كقائمة طويلة من المنتجات بقدر تمثلو في صور كأشكاؿ جمالية فهي ثقافة تُختصر
في السلعة ،حيث يعتبر المظهر حقيقة كيصبح lookعبارة عن اديولوجيا كما أف منتجات ىذه الثقافة ىي
صور ذىنية لمنتجات أكثر منها سلع حقيقية ،تسعى إلى خلق الجماعة االستهبلكية العالمية كذلك
باالعتماد على اإلشهارات الدعائية كالمشاىير كاألغاني كالماركات.
إف القهرية كاإلجبار كالخدعة ىي من أىم السمات المميزة للثقافة االستهبلكية كما ذكرنا سابقا
كىي ثقافة  mac worldال تهتم باإلنساف إال في بعده االستهبلكي إذ تقوـ باستثمار كل آلياتها التقنية
لتوسيع دائرة العبودية لها باسم شرعية االستهبلؾ مع إقصاء كل الشرعيات األخرل.
لقد اعتبر االنتشار الواسع كالسريع للثقافة االستهبلكية رابطا أساسيا بوسائل اإلعبلـ بكافة
أشكالها كخصوصا الفضائيات الهائلة العدد كشبكات االتصاؿ اإللكتركنية كشبكات التواصل االجتماعية،
كاألنترنيت ،التي تقوـ بتسريع توزيع السلع المادية من خبلؿ اإلشهار كىي تختصر الوقت بين اإلنتاج
كاالستهبلؾ ،كبذلك تعيد تأكيد االديولوجية كتساعد على بقاء الرأسمالية ،كىي بهذا تمحى الفواصل بين
المعلومات كالتسلية كتركيج المنتجات كىي العملية التي أعادت تشكيل النزعة االستهبلكية كحولت كل
كسائل اإلعبلـ كمحتواىا إلى سوؽ كبير لبيع األفكار كالقيم كالمنتجات ،كاإلعبلء من شأف الحياة
االستهبلكية .لقد جرل تقديم الثقافة االستهبلكية لتحل محل الثقافة النخبوية الضيقة ،كزيادة االىتماـ
بالبعد الثقافي للطبقات الشعبية أم أف ىذه الثقافة جرل التركيج لها تحت مسوغات كسر احتكار المعرفة
كحق الجماىير بالثقافة المبسطة ،كيبرر مريدكىا بأنها جاءت إلمتاع الطبقات الشعبية ،لكنها في الواقع

 1اٌقادق ساتػ ،اإلػالو ٔانتكُٕنٕرٛب انحذٚخخ ،داس اٌىراب اٌعاِؼ ،ٟاٌؼ ،ٓ١ط.2003 -1ؿ.218
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صناعة ثقافية معدة لبلستهبلؾ الجماىيرم ،حيث قسمت المجتمعات البشرية إلى مجتمعات منتجة لها
كأخرل مستهلكة لها.

1

من بين األىداؼ السياسية التي تحققت من خبلؿ اإلشهارات ىي تدعيم كسائل اإلعبلـ على
أسس ايدكيولجية ،بمعنى ضماف الحياة للوسائل اإلعبلمية التي تتفق مع ىذه اإليديولوجيا كتشكل الواقع
السياسي كالثقافي لها ،طبقا لما ترل ىذه الشركات أنو يحقق مصالحها ،كىذا يفسر اتجاه معظم الوسائل
اإلعبلمية في أركبا كالواليا ت المتحدة األمريكية إلى الدفاع عن أسس النظاـ الرأسمالي كالتركيج للثقافة
االستهبلكية كتكريس الخضوع الجماىيرم لمعطيات الواقع االقتصادم الذم تحقق في ظلو الشركات
الكبرل مصالحها كأرباحها.

2

-5اآلثار االقتصادية كاالجتماعية كالنفسية لئلشهار التلفزيوني
يلعب اإلشهار دكرا اقتصاديا ىاما حيث يعتبر قوة محركة ككسيطا بين اإلنتاج كاالستهبلؾ
كبالرجوع إلى كظيفتو يظهر اإلشهار حسب " Pilletكنشاط مركزم في المؤسسة كمحرؾ لؤلسواؽ".3
كيمكن القوؿ أيضا أف اإلشهار ىو نقطة االلتقاء المتميزة أين تتواجو كتتجابو لوازـ التطور االقتصادم
كاالنشغاالت االجتماعية ذات األىمية القصول كالرفاىية كالحرية.
-1-5اآلثار االقتصادية لئلعبلف:
يساىم اإلشهار في بعث حركة النمو في الحياة االقتصادية من خبلؿ آثاره التي يمكن تلخيصها
في:

 1-1-5أثر اإلشهار على الطلب:
يعتبر اإلشهار عامبل مؤثرا في الطلب مثلو مثل العناصر األخرل للمزيج التسويقي ،كتختلف
درجة تأثير اإلشهار في الطلب باختبلؼ المنتجات كباختبلؼ اإلشهارات نفسها ،كليس ىناؾ ما يؤكد أف

٠ 1غش ٜصس٠مح ،احش انتهفض ٌٕٚف ًَٕ ٙانخمبفخ االعتٓالكٛخ ،سعاٌح ِاظ١غرش غ١ش ِٕؾٛسج ،وٍ١ح اٌؼٍ َٛاإلٔغأ١ح ،ظاِؼح دِؾك،عٛس٠ا2005،ؿ .71
 2فاٌػ فاطّح ؽؼثاْ ،دٔس اإلػالٌ انتهفض َٕٙٚف ٙتٕر ّٛعهٕن انًشاْم، ٍٛدساعح ذطث١م١ح ػٍ ٝاٌّشا٘م ٓ١اٌّقش ،ٓ١٠سعاٌح ِاظ١غرش غ١ش ِٕؾٛسج،
وٍ١ح اإلػالَ ،ظاِؼح اٌما٘شجِ،قش،2006،ؿ.376
3
Leduc .R ،Le pouvoir publicitaire ،Bordas, Paris, 1974, P 14.
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حجم إنفاؽ اعبلنى معين سوؼ يترتب عليو زيادة معينة في الطلب على منتج معين كمن ثم المبيعات
الخاصة بهذا المنتج كبشكل عاـ فإف:
 اإلشهار يساعد على زيادة الطلب على منتجات الكثير من المؤسسات ،غير أف نجاحو في تحقيقذلك يتوقف على الظركؼ التي تعمل فيها المؤسسة ،كتعتبر بعض الظركؼ مواتية لزيادة الطلب بواسطة
اإلشهار مثبل :إمكانية تمييز منتجات المعلن عن غيرىا من المنتجات البديلة ،فاإلشهار عن منتج يمكن
تمييزه كالثبلجة يكوف أكثر تأثيرا من اإلشهار عن منتج يصعب تمييزه مثل السكر.
كيرل  Chambirlin.Eأف اإلشهار ىو الوسيلة التي من خبللها تستطيع المؤسسة تمييز منتجاتها
كخدماتها عن منتجات كخدمات المؤسسات المنافسة ،إضافة إلى إمكانية التأثير في دكافع الشراء
العاطفية لدل المستهلكين كإثارة دافع التميز كالتفوؽ على اآلخرين لحثهم على شراء المنتج ،كعندما
تكوف العوامل المؤثرة في الطلب موجبة مثل ارتفاع دخل األفراد كزيادة عددىم كميلهم للتأثر بعوامل
الموضة كالمستول االجتماعي كغيرىا من العوامل تزيد من فرصة تأثير اإلشهار.1
 عند توافر الظركؼ التي ذكرناىا سابقا يساىم اإلشهار في زيادة سرعة الطلب على المنتجات المعلنعنها مما يؤدم إلى زيادة مركنة الطلب على ىذه المنتجات ،إذ أف اتساع سوؽ المنتج كزيادة عدد
المستهلكين الحاليين كالمرتقبين لو يؤدم إلى زيادة المبيعات عن طريق تخفيض أسعار البيع كقد ينتج عن
ذلك انخفاض في تكاليف اإلنتاج مما يسمح بتخفيض األسعار في المستقبل.
 ال يستطيع اإلشهار إيجاد طلب على منتج ال يحقق اإلشباع للمستهلكين فبل بد من كجود منفعةحقيقية يحصل عليها المستهلك من المنتج حتى يمكن لئلعبلف أف يحدث تأثيرا في الطلب.2
 2-1-5أثر اإلشهار على تكاليف اإلنتاج:
 يساعد اإلشهار على زيادة حجم اإلنتاج نتيجة لتأثيره في الطلب مما يؤدم إلى تخفيض تكاليف اإلنتاجخاصة إذا كانت التكاليف الثابتة تكوف النسبة الكبرل من التكاليف الكلية لئلنتاج.

1

Lemmennicier Bertrand, Maillard Olivier, Scano Emmanuel :L’ p t
pub t sur
:u
application sur la demande de tabac en France (1970-1994), Revue économique, volume49 , n6, presse de la
fondation nationale des sciences politiques ,Paris,1998, p 1540.
 2ؼغٓ ِؽّذ خ١ش اٌذ ،ٓ٠اإلػالٌ ،ظاِؼح ػ ٓ١ؽّظ ،اإلعىٕذس٠ح ، 1996،ؿ .87
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 أكضح بوردف من نتائج دراستو أف تأثير اإلشهار على تكلفة اإلنتاج غير محدد ،فمن الممكن أال يؤدماإلشهار إلى تخفيض تكلفة اإلنتاج في بعض الحاالت لؤلسباب التالية:
 كجود بعض الصناعات التي تعتمد على العمالة اليدكية مثل صناعة السجاد كصناعة األثاث اليدكم ،إذيصعب تخفيض نصيب الوحدة المنتجة نتيجة لزيادة اإلنتاج ألف ذلك يصاحبو زيادة في األجور بنفس
نسبة الزيادة في اإلنتاج.
 قد تفرض ظركؼ السوؽ اإلنتاج بكميات صغيرة في بعض الصناعات كمن ثم ال يكوف باستطاعةاإلشهار تخفيض تكلفة الوحدة المنتجة.1
 3-1-5أثر اإلشهار على المنافسة السعرية:
يساعد اإلشهار على الحد من المنافسة السعرية كلكنو ال يقضي عليها أك ال يمنعها ،كذلك ألف
اإلشهار شأنو شأف العناصر األخرل غير السعرية كجهود المنتج أك الموزع أك البيع الشخصي أك تنشيط
المبيعات ،يعمل على تقليل حساسية الطلب للسعر كلكن قدرتو على تحقيق ذلك تتوقف إلى حد كبير
على طبيعة المنتج نفسو ففي بعض المنتجات مثل مستحضرات التجميل تزيد أىمية االسم التجارم
كالعبلمة المميزة مقارنة بالسعر ،إذ يسعى المستهلك للحصوؿ على عبلمة معينة بمستول جودة معين كال
يهتم كثيرا بارتفاع السعر ،كيلعب اإلشهار دكرا ىاما في الحد من المنافسة السعرية ،أما في حالة
المنتجات التي ال يهتم المستهلك فيها باسم أك عبلمة معينة مثل السكر فبل ينتظر أف يؤدم اإلشهار إلى
جذب المستهلك ألم عبلمة تعرض بسعر مرتفع عن العبلمات األخرل.2
 4-1-5أثر اإلشهار على جودة المنتجات كأنواعها:
يساعد اإلشهار على زيادة جودة المنتجات كزيادة األنواع المعركضة منها في السوؽ لؤلسباب
التالية:
 يسعى اإلشهار لتمييز المنتج عن غيره من المنتجات المنافسة ،مما يتطلب شيئا معينا يتم التركيز عليوفي خلق ىذا التمييز ،كقد أدل ذلك إلى سعي المؤسسات الدائم إلى تطوير كتحسين منتجاتها كالرفع من
جودة ىذه المنتجات.
 1تؾ١ش ػثاط اٌؼالق ،ػٍِ ٟؽّذ ستاتؼح ،انتشٔٚذ ٔاإلػالٌ ،داس اٌ١اصٚس ٞاٌؼٍّ١ح ،ػّاْ ط 1998،، 1ؿ. 160
 2ؼغٓ ِؽّذ خ١ش اٌذ ،ٓ٠اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ.89
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 يساعد اإلشهار على تشجيع اإلنفاؽ على بحوث المنتجات الجديدة ،كذلك لتوقع كجود طلب كزيادةىذا الطلب بواسطة اإلشهار ،إذ أف المؤسسات تكوف أكثر استعدادا لئلنفاؽ في ىذا المجاؿ عندما يكوف
ىناؾ بعض من التأكد من إمكانية تغطية ىذا اإلنفاؽ في فترة قصيرة مستقببل.
 يؤدم اإلشهار إلى زيادة أنواع المنتجات المعركضة في السوؽ ،كذلك ألف زيادة الطلب الناتجة عناإلشهار تؤدم إلى تشجيع المنافسة مما يؤدم إلى زيادة األصناؼ المعركضة لتحقيق اإلشباع للمستهلكين
الذين تختلف أذكاقهم كرغباتهم مما يتطلب اختبلؼ المنتجات المعركضة لتوافق احتياجاتهم كرغباتهم.1
 5-1-5أثر اإلشهار على الدكرة التجارية:
يمكن لئلعبلف التأثير في الدكرة التجارية إذا ما أحسنت المؤسسات استخدامو ،إذ يمكن
التخفيف من حالة الكساد كتخطيها باستخداـ اإلشهار في ىذه الفترة لتشجيع المستهلكين على اإلنفاؽ
بدال من االدخار كتقديم سلع جديدة للسوؽ للحد من االتجاه التنازلي للطلب في ىذه الفترة كبذلك
يساعد اإلشهار على تنشيط الدكرة التجارية كذلك بزيادة النشاط اإلشهارم في فترات الركاج كتخفيضها
في فترات الكساد .
 6-1-5أثر اإلشهار على توزيع الموارد كفرص العمل:
يمكن لئلعبلف يؤثر على توزيع الموارد كفرص العمل من خبلؿ:
 زيادة الطلب كاإلنتاج كزيادة فرص العمل المتاحة. زيادة االستثمارات في المنتجات الجديدة ،إذ يساعد اإلشهار في تعريف األفراد بها كحثهم علىاستخدامها مما يؤدم إلى زيادة فرص العمل كزيادة الدخل القومي كرفاىية المجتمع ككل.
 7-1-5أثر اإلشهار على سعر البيع :
 يساعد اإلشهار على إذكاء حركة المنافسة في السوؽ عن طريق تخفيض األسعار كلكنو قلما ينجح فيمنع مثل ىذا النوع من المنافسة في المدل الطويل.
 -يعمل اإلشهار بصفة عامة على زيادة ثبات األسعار في السوؽ كتقليل مركنة جهاز الثمن.

ِ 1ؽّذ ظٛدج ٔافش ،انذػبٚخ ٔ اإلػالٌ ٔ انؼاللبد انؼبيخ ،داس ِعذال،ٞٚػّاْ، 1988،ؿ .143
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 يساعد اإلشهار على تركيز الطلب بالنسبة لبعض المنتجات كىو بدكره يؤدم إلى تركيز العرض فيأيدم القلة من المؤسسات المسيطرة مما ينتج عنو بقاء األسعار مرتفعة نسبيا ،كذلك طبقا لنظرية المنافسة
االحتكارية ،غير أنو يجب اإلشارة إلى أف اإلشهار ليس ىو السبب األساسي في تركيز العرض في أيدم
قليل من المؤسسات.1
 8-1-5أثر اإلشهار على حرية المستهلك:
يساعد اإلشهار على زيادة حرية المستهلك في اختيار السلع ،كذلك عن طريق إتباع سياسة
تمييز المنتجات التي تشبع بعض رغبات المستهلك الذم عادة ما يقبل األصناؼ التي توافقو كيرفض
األصناؼ األخرل كىذا طبعا مما يزيد من حدة المنافسة في تمييز السلع التي ينتج عنها تحسين السلع
في المدل الطويل ،كال يعطي اإلشهار جميع المعلومات الكافية للمستهلك كإرشاده في اختيار السلع
اختيارا سليما ،كلكنو مازاؿ المصدر الرئيسي للمعلومات الخاصة بالسلع الموجودة في األسواؽ كالتي
يحتاج إليها المستهلك إلرشاده في عملية الشراء ،كقد أدل القصور في المعلومات التي يوفرىا اإلشهار
للمستهلكين إلى قياـ كنهوض حركة حماية المستهلكين التي ترمي إلى إعبلـ المستهلكين كإرشادىم في
عمليات الشراء كتعتبر الجمعيات التعاكنية صورة من حركة حماية المستهلكين.
 9-1-5أثر اإلشهار على االستثمار كالدخل القومي:
يلعب اإلشهار دكرا ىاما كإف صعب قياسو على كجو التحديد في تهيئة األذىاف لمستول عاؿ
من المعيشة ،كما يساعد على تنشيط حاجات المجتمع إذ أصبحت كماليات األمس ضركريات اليوـ
كىذا ما أدل إلى كجود تجديدات كتحسينات مستمرة في مجتمعنا من الناحية االقتصادية ،مما نتج عنو
زيادة الميل إلى االستثمار كبالتالي زيادة الدخل الوطني ،كيساعد اإلشهار المنتجين على تحقيق األرباح
المرغوبة بما يحثهم على زيادة االستثمار ،كينتج عن ذلك زيادة في العمالة كالدخل الفردم كالدخل
الوطني كبصفة عامة يعتبر اإلشهار من الناحية االقتصادية مهما كضركرم لمجتمع اقتصادم يتقدـ كيتطور
باستمرار ،كلو فوائد اقتصادية ال يمكن تجاىلها مهما كجو إليو من انتقادات.

 1تؾ١ش ػثاط اٌؼالق ،ػٍِ ٟؽّذ ستاتؼح ،انتشٔٚذ ٔاإلػالٌ ،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ .162
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 2-5اآلثار االجتماعية لئلعبلف:
تأتي اآلثار االجتماعية كوف أف اإلشهار اتصاؿ جماىيرم يعمل في إطار نسق القيم السائد في
المجتمع الموجو إليو ،كيمكن استخبلص ىذه اآلثار من خبلؿ ما يلي:
 1-2-5اإلشهار قوة تعليمية:
اإلشهار كقوة تعليمية يؤثر على أفكار الناس كثقافتهم ،فهو يعمل على إقناع الناس بشراء سلع
أك خدمات معينة كفي سبيل إقناعهم يستخدـ الحجة كالمنطق فيحملهم على تعلم أشياء لم يكونوا
يعلمونها من قبل ،كيعتبر اإلشهار أداة من أدكات الثقافة باالطبلع عليو أك االستماع إليو يتعلم الناس
أشياء جديدة تتعلق بتركيب السلع كالخدمات المختلفة كتكوينها كاستخداماتها كفوائدىا كتاريخها كما
إلى ذلك من معلومات عنها

كاإلشهار كسيلة من كسائل نقل األفكار من المعلنين إلى الجمهور

بوجو عاـ كالمستهلكين بوجو خاص ،ينقل إليهم من المعلومات ما يزيد في ثقافتهم االقتصادية
كاالجتماعية كيستخدـ اإلشهار أيضا في تعليم الناس كيف يحافظوف على صحتهم كيستثمركف
مدخراتهم ككيف يرقوف بمستواىم العلمي كالثقافي.
 2-2-5اإلشهار كوسيلة لتركيج المبادئ السياسية كاالجتماعية:1
يستخدـ اإلشهار كوسيلة لتركيج المبادئ كاألفكار السياسية كاالجتماعية بين أفراد المجتمع
كأمثلة ذلك عديدة منها الحمبلت اإلشهارية عن النظافة التي نراىا في شوارعنا ،كحمبلت إعبلنية كطنية
عن حب الوطن كالعركبة ،كحمبلت صندكؽ توفير البريد ،كحمبلت القركض الوطنية ،كحمبلت التطوع أك
التبرع الخيرم ،كاإلشهار عن كتب أك مجبلت سياسية أك اجتماعية.
 3-2-5اإلشهار يساعد على إتاحة الفرص المتكافئة لمختلف أفراد المجتمع كفئاتو:
حيث ييسر اإلشهار على المستهلكين كالمتعاملين في السلع كالخدمات فرصة حصوؿ كل
منهم على نصيبو العادؿ منها ،كمثاؿ ذلك اإلشهار عن توفر السلع التموينية المستوردة عن طريق شركات
القطاع العاـ ككيفية حصوؿ التجار على نصيبهم منها ،كما ييسر للناس كافة االستفادة من الخدمات
 1وٛعح ٌٔ ،ٍٝ١الغ ٔأًْٛخ اإلشٓبس ف ٙانًؤعغخ االلتصبدٚخ انزضائشٚخ ،دساعخ حبنخ يؤعغخ اتصبالد انزضائش نهٓبتف انُمبل يٕثٛهٛظ ،سعاٌح
ِاظ١غرش غ١ش ِٕؾٛسج ،وٍ١ح اٌؼٍ َٛااللرقاد٠ح ٚاٌرغ١١ش ،ظاِؼح ِٕرٛس ٞلغٕطٕ١ح،2008،ؿ.111
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العامة التي تقدمها الدكلة ،كما يتيح اإلشهار الفرصة لكل باحث عن عمل بالنشر عن الوظائف الخالية
كشركط كل منها ،كيتيح لذكم المصلحة أف يتقدموا للمزايدات كالمناقصات التي يعلن عنها كاألمثلة
عديدة ال يسهل حصرىا.
 4-2-5اإلشهار ييسر الحياة على األفراد:
يهيئ اإلشهار لؤلفراد في المجتمع الحصوؿ على السلع كالخدمات التي يحتاجونها بأيسر
الطرؽ كأرخص األسعار ،موفرا عليهم الجهد المضني في البحث عن السلع كالماؿ الكثير الذم قد يضيع
بسبب صعوبة المقارنة بين أسعار ما يعرض من سلع كخدمات.
 5-2-5اإلشهار يغرس عند األفراد عادات جديدة:
إف من نتيجة استعماؿ األفراد المتكرر للسلع المعلن عنها نشوء عادات جديدة تزداد رسوخا
كلما زاد تكرار االستعماؿ ،كمن أمثلة ىذه العادات تنظيف األسناف مساء كصباحا بالفرشاة كاستخداـ
معجوف األسناف لهذا الغرض ،كغسل الشعر بشامبو الشعر ،كاستخداـ المبيدات الحشرية للقضاء على
الحشرات الضارة بالمنازؿ كاستخداـ مطافئ الحريق الخفيفة بالمنازؿ للتغلب على أم حريق ينشب
بالمنزؿ ،...كىكذا يعمل اإلشهار على نشر عادات مفيدة بين الناس.
 6-2-5اإلشهار يقرب بين الشعوب كالمجتمعات:
يساىم اإلشهار في التقريب بين طبقات المجتمع الواحد ،فنشره على الصعيد الدكلي يعمل على
التقريب بين المجتمعات المختلفة كتحقيق االتصاؿ بين شعوبها ،ذلك ألنو ينقل عادات بعضها إلى البعض
اآلخر ،كما أنو ينشر أساليب الحياة األفضل بين الدكؿ كينقل كجهات النظر كأساليب التفكير كينشر
العلوـ كاآلداب كالفنوف بين األمم. 1

 1وٛعح ٌ، ٍٝ١اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ.112
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تحليل الفيلم اإلشهار
األكؿ""djezzy good
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قبل البدء في دراسة الجانب التعيني ألم فيلم اشهارل يجب أكال تحليلو عن طريق تجزئة بنيتو إلى
مكوناتها األساسية (اللقطات) ثم إعادة بنائو ألىداؼ تخدـ التحليل ،أم تحليل مختلف العبلقات التي
تجمع بين عناصره لغرض الكشف عن "مستواه التعيينى"  niveau dénotatifكىذا يتجسد باللجوء
إلى شبكة "التحليل السينمائي"  la grille d analyse cénématografiqueالقائمة على
تقنية "التقطيع الفني"le decoupage technique
تحليل الفيلم االشهارم األكؿ الخاص بإشهار" "djezzy good
عنواف الومضةdjezzy good :
مدة الومضة42:ثا
عدد اللقطات16:

شري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوت

شريػ ػ ػ ػ ػػط الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورة

المؤثرات
رقم

مدة

اللقطة

اللقطة

05

02
ثا

زاكية

نوع

التعليق أك

نوع

اللقطة الكاميرا

التصوير

الموسيقى

الحوار

متحركة

بانوراما

ال يوجد

عامة

حركة

أفقية

األخرل

صوت أب

صوت

منظر عاـ تظهر فيو

الذم يريد

ساعة

على أرائك كفى كسطهم

الشاب

خطبة الفتاة
كىو يقوؿ"
جيناكم

دقات

العائلتين متقابلتين يجلسوف
مائدة تقليدية مصنوعة من

الخشب فوقها إبريق شام

مصنوع من النحاس ككذلك

بالحسب

بعض الحلويات التقليدية

باش نخطبوا

محزكمة تفصل الشرفة عن

كالنسب
بنتكم
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الصوتية

الجو العاـ للقطة

،إضافة إلى ستائر خضراء
الغرفة ،كفى الحائط جرة

الجانػب التطبيقػػي
ماء تقليدية معلقة على

لولدينا"

الحائط للزينة ،أما لباس

الفتاة فكاف لباس تقليدم

ككذلك أمها كىو عبارة عن
عباءة تقليدية توحي إلى
منطقة الغرب الجزائرم
كتسمى "التلمسانية"
06

05ثا

07

½ ثا

لقطة
مقربة

ثابتة

مستوية

ال يوجد

عادية

إكماؿ

للحوار
السابق

دقات
ساعة

فتاة شابة في مقتبل العمر
تجلس في كسط كالديها

ترتدم لباس تقليدم خاص

الذم يتعلق

بالغرب الجزائرم بلوف

كجود العائلة

زخرفة عربية إسبلمية في

أخضر فاتح كبنفسجي فيو

بسبب

الصدر كترتدم في يدىا

اليمنى حلي تقليدم(سوار)
كخاتم ذىبي كتحمل في

يدىا ىاتف نقاؿ ذكي تظهر
فيو عبلمة تجارية (أيفوف)
تتمثل في تفاحة مقضومة

،كتظهر على مبلمح الفتاة
بعض القلق كاالنتظار ،أما
عن الديكور فتمثل في
مكتبة تقليدية من كراء

الفتاة تحتول على كتب
كعلى أكاني تقليدية

كبجانبها كذلك جرة ماء
كبيرة.

مقربة

ثابتة

مستوية

ال يوجد

ال يوجد

دقات
ساعة

شاب يتوسط كالديو ،تبدك
عليو عبلمات االستحياء

حيث ينظر إلى الفتاة كينزؿ
عينيو أما كالدة الشاب
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فتبتسم كترتدم لباس

أجنبي ،أما األب فتظهر

عليو عبلمات الحزـ كالجد
في كجهو ،كيظهر كراء

العائلة في الديكور العاـ
نوافذ تطل على حديقة
كأمامها ستائر محزكمة

،كأماـ الوالدين يظهر جزء

علوم من مائدة فوقها إبريق
من الشام مصنوع من
النحاس.
08

06ثا

مقربة

ثابتة

مستوية

09

07ثا

قريبة

ثابتة

مرتفعة

ال يوجد

ال يوجد

دقات
ساعة

منظر لؤلبوين كبينهما الفتاة
كتحريك األب لرأسو من

األعلى إلى األسفل للداللة
على كصوؿ رسالة أب
الشاب.

جدا

صوت
لرسالة

نصية من
الهاتف

المحموؿ

صورة مكبرة لهاتف ذكي

من نوع (أيفوف) تظهر فيو
رسالة نصية مكتوبة باللغة
الفرنسية "BRAVO
avec DJEZZY
GOOD 2000 DA
appelles c est
".gooood

كتأخذ الفتاة تقرأ في نص
الرسالة بتمعن حيث نرل

أف ىذه اللقطة أخذت 7

ثواني من الفيلم االشهارم

،من أجل تبيين نص الرسالة
كترؾ الفرصة للمشاىد
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لقراءتها
صرخة

نهوض الفتاة من مكانها

مغنى

الركؾ األمريكي كىي تنظر

0:

05ثا

قريبة

ثابتة

مستوية

ال يوجد

ال يوجد

;0

05ثا

قريبة

ثابتة

مستوية

أغنية ركؾ

ال يوجد

ال يوجد

<0

½ثا

قريبة

ثابتة

مستوية

أغنية ركؾ

ال يوجد

ال يوجد

=0

07ثا

عامة

متحركة

مستوية

أغنية ركؾ

ال يوجد

ال يوجد

ألحد

الركؾ

كىي تصرخ مثل مغنى

إلى ىاتفها الذكي كردة فعل
لقراءتها للرسالة اإللكتركنية
كتدؿ ىذه اللقطة على

فقداف سيطرة الفتاة على
نفسها نتيجة لقراءتها
للرسالة.
أمريكية

انبهار أب الشاب لصرخة

الفتاة كتغير كضعية الجلوس
التي كاف فيها كاستغرابو
لهذا السلوؾ.

أمريكية

منظر للفتاة كىي ترقص
على أغنية ركؾ بشكل
منافي لعادات كتقاليد

الجزائريين كبدكف مباالة
كىي حاملة للهاتف الذكي.
أمريكية

استمرار الفتاة في الرقص

كالغناء مع األغنية األمريكية
التي تحتول بدكرىا على
كلمة  goodكتغنيها

الفتاة معها ،ثم تقترب

الفتاة من العائلة التي تريد
خطبتها كترقص أمامهم،

كنرل أـ الفتاة تضع يدىا
على فهما في منظر يدؿ

على االنبهار كالدىشة من

سلوؾ الفتاة كتتوجو بالنظر
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الجانػب التطبيقػػي
لزكجها الذم ىو أيضا يضع
يده على رأسو في منظر

يدؿ على الحسرة كالتأسف
،إضافة إلى كجود فتاتين

من كراء الستار تختلساف
النظر كتضحكاف على
سلوؾ الفتاة الذم ىو

الرقص ،في حين تبقى

عائلة الشاب تنظر إلى
الفتاة بدىشة كبيرة.
50

07ثا

55

5
ك½

قريبة

متحركة

مستوية

قريبة

ثابتة

مستوية

جدا

أغنية ركؾ

ال يوجد

ال يوجد

ركؾ

ال يوجد

ال يوجد

أمريكية

الفتاة ترقص كىي مغمضة
العينين مع الغناء كنبلحظ

أف اللقطة كانت قريبة جدا
لمبلمح كجو الفتاة حتى

تظهر كلمة  goodكتتكرر
في شفتي الفتاة كىذا ىو
الغرض من نوع اللقطة
الموظفة.

ثا

أمريكية

أب الفتاة يضع يديو على

كجهو كيسحبها إلى األسفل
كلهذا المنظر داللة تتمثل

في التحسر من سلوؾ ابنتو
أماـ عائلة الشاب الذم
تريد خطبتها البنهم

كمواصلة األب النظر إلى

ابنتو كاستغرابو كتعجبو لهذا
السلوؾ.
56

06ثا

قريبة

ثابتة

مستوية

ركؾ
أمريكية
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ال يوجد

ال يوجد

عائلة الشاب التي تريد

خطبة الفتاة كىي مندىشة

من سلوؾ الفتاة ثم نبلحظ

الجانػب التطبيقػػي
األب يضرب بيده على
فخض ابنو كيهز رأسو

للداللة على توبيخ اختيار

االبن لهذه الفتاة ،ثم يوجو

نظرة حادة إلى زكجتو توحي
إلى استهجانو لسلوؾ الفتاة
كاختيار األـ كابنها ،أما

الشاب فينظر إلى أبيو ثم
يعود إلى متابعة سلوؾ

الفتاة كتبدك على كجهو

مبلمح الحسرة كالتعجب
من سلوؾ الفتاة.
57

09ثا

قريبة

ثابتة

أفقية

أغنية ركؾ
أمريكية

ال يوجد

ال يوجد

مواصلة الفتاة للرقص على

أغنية الركؾ كسط العائلتين
لكن نبلحظ تصاعد في

سلوؾ الفتاة كرقصها حيث
تنزع حذائها ذك الكعب

العالي كترميو على األرض
كتصعد فوؽ الطاكلة

كترقص فوقها ،في اليمين
عائلة الشاب في دىشة

حيث نرل األـ تضع يدىا
على خدىا للداللة على

دىشتها ككذلك أب الفتاة

الذم يضع يديو على كجهو
كينكس رأسو في اندىاش

دقات
ساعة

كأـ الفتاة تضع كلتا يديها
على خديها النبهارىا

كاستغرابها من ىذا السلوؾ
،ثم فجأة تنقطع الموسيقى

لتستفيق الفتاة كتفتح عينيها
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لتجد نفسها أماـ العائلتين
فوؽ الطاكلة

58

56ثا

قريبة

ثابتة

مستوية

جدا

ركؾ

أمريكية

صوت فتاة

في ىذه اللقطة تبدأ الصورة

لرسالة نصية

تأتى رسالة خطية مكتوبة

قسرة قود

بألواف بنفسجي ،أبيض،

في قراءة

"مع دجيزم
ؿ600دينا

في النقص في الوضوح ثم

فيها اسم العرض كامتيازاتو
أسود أ رزؽ ،أحمر ،أصفر

ر استفد من

ك يصاحب الرسالة صوت

مكالمات

اللغوية أم توظيف لساف

500دقيقة

فتاة تقرأ ما جاء في الرسالة

نحو دجيزم

+كبلـ كىذا حتى يتم إثراء

دقيقة

يعرؼ بػ ػ story bord

أك 80

السيناريو االشهارم أك ما

مكالمات

من جهة كتعزيز المناكبة بين

الشبكات

أخرل.

نحو كل
الوطنية

الكلمة كالصورة من جهة

صالحة

ؿ68ساعة،
شكل

نجمة;60
دياز
59

07ثا

قريبة

ثابتة

مستوية

5:

06ثا

قريبة

ثابتة

مستوية

رسالة خطية لشعار

المتعامل دجيزم مع

العبلمة بأرضية حمراء
فاتحة ككتابة باألبيض
كاألصفر.
منظر للشاب كىو يتوسط

أب الفتاة كأبيو الذم يحمل
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ىاتف ثم تأتيو رسالة نصية

فيقرأىا ثم يطلق صرخة مثل
التي أطلقتها الفتاة ثم ينظر
إليو أب
الفتاة كابنو في استعجاب.

إف دراسة المجاؿ التعيينى ال نقف عند الوحدات الدنيا للفيلم االشهارم كالتي ىي اللقطات المكونة لهذا
ارتأينا أف ندرس مختلف العبلقات التي تربط بين ىذه الوحدات عن طريق تحليل المشاىد.
 -1تحليل المشاىد:
يعتبر المشهد في السنما سلسلة المناظر التي ال تكوف في نفس الديكور كلكن يمكن أف تكوف كبل متكامبل
في صناعة المعنى ،كمن ىنا كجدنا ثبلث مشاىد رئيسية يمكن دراستها على النحو التالي:
طبيعة المشهد

دراسة مختلف المتغيرات المشهدية

كخصائصو

متغير الزمن

المشهد األكؿ:

صيغة زمنية حقيقية

التصويرية

ىو ذلك الجزء

السينمائي الذم

يتكوف من لقطات
التي تصور طلب

أب الشاب يد ابنة
العائلة األخرل
البنو.

تحليل الثوابت المتعلقة

تجسد جدية الموقف

التسلسل
المشهدم
يرتكز على

اإليقاع المشهدم
منسجم عن طريق

توظيف البعد الكبلمي للغة

االنتقاؿ من متتالية

في الحدث الكبلمي كىو

أخرل ،كعن طريق

للغة في الواقع ،كيعد ىذا

المحقق بين

اجتماعيا مجاكرا لملكة اللغة

المونتاج الركائي

التناغم في

يجمع بين أحداث

سينمائية إلى

كدليل على الصمت

أب الشاب ككالد

التوافق االيقونى

الساعة ،كتم العرض

الخطبة.

الصوت(دقات

في طلب يد الفتاة من

المتوازف الذم

في دقات الساعة

الحوار الذم بين

أبيها كتتجسد الجدية

لدرجة سماع دقات

بتسلسل منطقي يعرض

الفتاة محل

فيو الديكور العاـ

سيميولوجيا اإلنجاز الفعلي
الكبلـ بأغلب مفرداتو إنتاجا
الموظفة في المجتمع

ساعة) كالتمثيل
يدؿ على جدية

ىذا المجتمع ،كنلمس ذلك

الموقف.

227

الذم يجسد القيم الحكائية

الجزائرم حيث يجسد

االيقونى الذم

للمشهد.

بالسيناريو

الكبلـ الفعلي المستعمل في
توظيف للتراث الثقافي

للمجتمع خاصة في جملة"

الجانػب التطبيقػػي
جيناكم بالحسب كالنسب".

إيقاع مشهدم

االعتماد على الزمن

تسلسل منطقي

الحقيقي المجسد في

من خبلؿ تتبع

الشركع في الرقص

ترقص كمتناغم مع

بتسلسل زمني حقيقي

الموسيقى

زمن حقيقي الهدؼ منو

محقق بمونتاج

كالمزايا التي يوفرىا

على توظيف الرمز

قراءة الرسالة ثم

حركات الفتاة التي

منسجم داخليا

عن طريق التناغم
مع الموسيقى
كالمتتاليات

السينمائية كأقل

انسجاما داخليا
بسبب محاكلة
تجسيد كل

توظيف لؤلغنية األمريكية
التي تحتوم على كلمات
تجسد اسم العرض

( )goodكىي طريقة جديدة
في توظيف اللساف كترسيخ
الفكرة.

لقطات الرقص
كالديكور العاـ
كموقف كل

الشخصيات
الموجودة.
المشهد الثالث:
يمثل اللقطات

األخيرة من رقص
الفتاة ثم نقص

شرح عرض المنتج
للمستهلك.

ركائي متوازف يقوـ
األلواف كشعار
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انسجاـ داخلي

استعماؿ مزدكج للساف

كحدة العبلقة

كالكبلـ(قراءة الرسالة) مما

توفر عن طريق
الزمنية بين

(الرسالة األلسنية)

يوفر بلوغ الرسالة للمستهلك

الجانػب التطبيقػػي
كضوح الصورة

المتعامل دجيزم

اللقطات ككحدة

كىي طريقة جيدة من أجل

اللغوية مرفوقة

على قيمة السلعة

في ىذا المشهد

المستهدؼ كتجاكز األمية أم

اسم العرض

ىذا العرض

لتظهر الرسالة

بصوت فتاة تقرأ
الرسالة اللسانية.

في االستدالؿ

كمحاكلة ترسيخ

الفكرة المعالجة

المتمثلة في شرح

مساس كامل الجمهور

األشخاص الذين ال يحسنوف
كال يعرفوف القراءة

كشرح المزايا التي

الخاص بالتعامل

كاألشخاص الذين ال يعرفوف

يوفرىا.

دجيزم.

اللغة العربية.

أ -المستول التعيينى:
إف المشهد في األفبلـ االشهارية ال يقتصر فقط على التمثيل االيقونى فقط(الصور) كإنما
يتعدل ذلك سينمائيا كيكمل بعنصر الصوت الذم يضفى طابع الواقعية كيضاعف من القدرة االقناعية
كالترسيخية لهذه الصورة ،لذلك استلزـ علينا تحليل العبلقة بين شريط الصوت كالصورة في ىذا الفيلم
االشهارم.
 -2تحليل العبلقة بين شريط الصوت كالصورة:
إف التعبير الصوتي ال ينحصر في الموسيقى فقط بل يشمل كل الظواىر الصوتية المرافقة للصورة
،بما في ذلك األصوات البشرية كالطبيعية كبعض أنواع الضجيج المصطنع( ،)le bruitageكمهما
تكن طبيعة األصوات الموظفة في السينما فهي ال يمكن أف تكوف مجرد عناصر سمعية كإنما ىي
عبلمات خاصة  singes spécifiquesتعزز من قيمة كتبلحم كترابط فكرة اإلدراؾ البصرم la
.cohérence da la perception visuelle

1

كقد تجسد في الفيلم االشهارم" "djezzy goodثبلثة أنواع من العناصر السمعية ،األكلى
تتمثل في دقات الساعة التي لها عدة دالالت كتوحي إلى جدية الموقف الذم كاف فيو العائلتين بما أف
األمر يخص الزكاج ،كىو من المناسبات الجدية التي تهتم بها العائلة الجزائرية خاصة أثناء تكلم أب
الشاب الذم يعتبر الولي الشرعي لو كالممثل الخاص بو كالمسؤكؿ عنو ،كالقيمة التي يحظى بها في
كسط العائلة من كقر كاحتراـ كتقدير كضركرة االستماع لو ،أما العنصر الصوتي الثاني فتمثل في صوت
موسيقى الركؾ األمريكية التي لم توفق في بعدىا الرمزم في تمثيل الثقافة الجزائرية كلكن مثلت الثقافة
Christian Metz, cinéma et langage, éd dorganisation, paris,1989,p95.
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األمريكية ،أما العنصر الثالث فهو الصوت البشرم الذم لخص الحوار الذم ميز الصياغة الفنية لهذا
الفيلم ،كتمثل الصوت البشرم في الكلمات التي قالها األب لطلب خطبة الفتاة البنو كتعليق الفتاة على
الرسالة األلسنية كقراءتها.
 -3تحليل العبارة الخطية في الفيلم االشهارم:
تجسدت العبارة الخطية في الفيلم االشهارم الخاص بعرض دجيزم  goodفي الرسالة اإللكتركنية
التي قرأتها الفتاة كاسم العرض المقدـ من طرؼ المتعامل دجيزم ،حيث أخذت ىذه اللقطة مدة 03
ثواني من أجل إتاحة الفرصة للمشاىد حتى يتمكن من قراءة نص الرسالة ،كتجسدت الرسالة اللسانية في
الصورة األخيرة من الفيلم االشهارم ،حيث خصصت لها صورة مقربة تم فيها كتابة العرض المقدـ كالمزايا
التي يوفرىا كقد توفرت اللقطة على  12ثانية كىي اللقطة األكبر من حيث المدة الزمنية في الفيلم
االشهارم ،كأيضا ظهر في نهاية الومضة العبلمة في اللوقو( )logoكالشعار أيضا .أما سيميولوجيا من
حيث دكرىا ذك البعد الثنائي:
أ – تجسيد كظيفة الترسيخ : fonction d’ancrage
تعتبر كظيفة الترسيخ الوظيفة التي يمكن بواسطتها أف ترقى الرسالة اللسانية إلى مستول تحديد
جملة المعاني التي يمكن أف تطرحها الصورة ككياف سمنطقى يحمل عدة دالالت ،كيمكن القوؿ أف ىذه
الوظيفة تجسدت في ىذا الفيلم نظرا للحيز الزمانى(12ثا) كالمكاني(لقطة قريبة جدا) الذم خصص لهذه
الرسالة اللسانية ،كنظرا إلى جملة الكلمات التي احتوت عليها من أجل تبيين معنى الصورة كذلك من
خبلؿ دليل الهوية المتمثل في اسم المنتج كالعرض كالمزايا التي يوفرىا العرض(االستفادة من 100دقيقة
مجانية40 ،دقيقة مكالمات نحو كل الشبكات صالحة لمدة 24ساعة) إضافة إلى اسم الشركة
كشعارىا(دجيزم مرحبا بالغد).
ب – تجسيد كظيفة المناكبة :fonction de relais
بما أف الوظيفة السابقة تتكامل مع كظيفة الترسيخ ،يمكن القوؿ أف ىذه الوظيفة أيضا مجسدة في
ىذا الفيلم اإلشهارم ألف الرسالة اللسانية استطاعت أف تنوب عن الصورة ،كأف تعوض فكرة العرض
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المقدـ من طرؼ المتعامل دجيزم ،كذلك كانت شارحة للعرض المقدـ في رسالتين :األكلى في الرسالة
اإللكتركنية الهاتفية كالتي كانت باللغة الفرنسية ،ثم الرسالة الثانية التي كانت في آخر الفيلم االشهارم.
بهذا التحليل العاـ يمكن أف نستجمع العناصر الضركرية التي تؤىلنا لفهم الفيلم كتمكننا من تأكيلو
كمن ثم معرفة:
 قيمة نوع الفيلم :la valeur de typologie du filmتعتبر مادة تعبير الفيلم substance d`éxpressionىي التي تحدد قيمة نوعو ،كألف ىذا
الفيلم االشهارم يتعلق بعرض منتج جديد كىو عرض "دجيزم ،"goodكالذم يكتسي قيمة استعمالية
كبعد رمزم فيندرج ىذا الفيلم ضمن األفبلـ التي تتمحور حوؿ الجو الرمزم للمنتج ،كيقصد بالجو الرمزم
في ىذا اإلطار جملة التضمينات الثقافية التي تحيط بجو تقديم المنتج كىذا ما نلمسو في الجو الذم ميز
الفيلم كىو خطبة الفتاة ،فتجسدت ىذه الخطبة في الديكور كالكلمات التي قالها أب الشاب(جيناكم
بالحسب كالنسب) كىي من أقواؿ التراث الشعبي الجزائرم ،ككذلك مبلبس الفتاة كأمها (عباءة تقليدية
خاصة بسكاف الغرب الجزائرم) ،...بالرغم من أف ىذه التضمينات الثقافية التي قاـ بها مصمموا الفيلم
االشهارم استطاعت أف تجسد الثقافة الجزائرية ك تكييف طبيعة المضموف االشهارم كنوع الفيلم ،إال أنهم
أخفقوا في ذلك عند توظيف األغنية األمريكية(الموسيقى) كسلوؾ الرقص من طرؼ الفتاة ،مما يجعل
تناقض في تمثيل ذات المستهلك الجزائرم ك مرجعيتو الثقافية مما يؤدم بالضركرة إلى القضاء على فكرة
إدماج المتلقي في مضموف اإلشهار ،كىكذا يصبح الفيلم من الناحية الداللية يتضمن نوع من التناقض كال
يتضمن إحالة إلى صورة ذات المتلقي كىي اللبنة األساسية في بناء أم رسالة اشهارية ،خاصة ما تجسد في
سلوؾ رقص الفتاة أماـ العائلة التي تريد خطبتها كحتى طريقة الرقص كرميها للحذاء كصعودىا فوؽ الطاكلة
كلها سلوكيات تنافى مرجعية الثقافة الجزائرية.

231

الجانػب التطبيقػػي
 المقاربة اإلبداعية المستعملة في ىذا الفيلم:ينبني ىذا الفيلم على أساس "مكسب المستهلك من المنتج

le bénéfice

 1"consommateurكنقصد بها الفائدة التي يمكن أف يجنيها المستهلك من اقتناء المنتج أك
العرض المعلن عنو كىنا نرل أف الفيلم اإلشهارم الخاص بعرض دجيزم  goodقد ركز على الفائدة التي
يستفيد منها المستهلك كعدـ تركيزه على المتعامل دجيزم ،أم أنو لم يركز على نجومية المنتج أك العرض
حيث ركز في نهاية الفيلم على اسم العرض كالمزايا التي يقدمها(استفد من 100دقيقة
مكالمات،)...كإرشادات كيفية تطبيق ىذا العرض (شكل* )#720كتؤكد ىذه االستراتيجية على
االشباعات التي يقدمها المنتج للمستهلك ،سواء كانت مادية (عندما تكوف ملموسة كمبلحظة كيمكن
قياسها مثبل :كقدرة غسوؿ الشعر على القضاء على قشرة الرأس)،أك رمزية في حالة تقويم المستهلك
لذاتو ( أم كيف يرل نفسو بنفسو كىو إشباع نفسي ،أك في حالة تقويم الغير لو ككيف يراه الناس كىو
إشباع اجتماعي)، 2كىذا ما نلمسو في ىذا الفيلم االشهارم حيث يقدـ المنتج إشباع اجتماعي للفتاة التي
قرأت نص رسالة العرض دجيزم  goodك المتمثل في التخلص من القلق الذم كانت فيو الفتاة أثناء
تقدـ الشاب كعائلتو لخطبتها كمواجهتهم مع كالديها عن طريق صرختها كاندىاشها من العرض الذم
حررىا ،لذلك قامت بسلوؾ الرقص كتعبير للتخلص من القلق كعدـ المباالة بالعائلتين كىو سلوؾ غير
سوم من طرؼ الفتاة كمتعارض مع الثقافة الجزائرية التي تلزـ الفتاة بالحياء كالخجل خاصة في موقف مثل
ىذا(خطبة الفتاة).
 الصياغة الفنية للفيلم:تتحدد الصياغة الفنية في اإلشهار التلفزيوني بطبيعة القالب الفني المستخدـ في التعبير عن فكرة
اإلشهار كمن ىنا يمكن القوؿ أف الصياغة الفنية المستخدمة في الفيلم االشهارم الخاص بعرض
دجيزم goodىي صياغة الفيديو كليب التي تقوـ على فكرة االستعراض في تقديم المنتج ،كىي فكرة
مستوحاة من فن "الفيديو كليب" الخاص باألغنية المصورة كىي أغنية الركؾ األمريكية "،"So good
في محاكلة من المصمم لجعل الرسالة االشهارية أكثر رسوخا خاصة كأف األغنية تحتوم على كلمات
David Genzel, de la publicité a la communucation,éd rochevingnes,paris,2002,p125.
Claude Lobry,copie stratégie et produit, éd dalloz,paris,1997,p31.

232

1
2

الجانػب التطبيقػػي
العبلمة الخاصة بالعرض " "goodكتتكرر ىذه الكلمة مع رقصات الفتاة ،كربما ىذا ما أدل بالمصمم
باختيار ىذه األغنية لكنو كقع في خطأ كىو عدـ تمثيل ىذه األغنية للموركث الثقافي الموسيقى
للمستهلك الجزائرم كعدـ تناغم رقصات الفتاة مع ىذه األغنية كتناقضها مع سلوؾ الفتاة العادية التي
تكوف في مثل ىذا الموقف.
 نوع الرسالة االشهارية الموظفة:من خبلؿ نوع القالب الذم استخدـ في ىذا الفيلم اإلشهارم يتبين لنا أف الرسالة المستعملة في
ىذا الفيلم ىي الرسالة التفسيرية ،حيث تم تقديم العرض بشكل تفسيرم كتوضيحي من اجل مساعدة
المستهلك على التعرؼ كإبراز مزايا العرض كفوائده ،فلرسالة ارتكزت الرسالة على تقديم معلومات حقيقية
دكف إثارة المتلقي بأساليب خيالية ،غير أننا نلمس بعض جوانب الرسالة الخفيفة من خبلؿ استخداـ
الفكاىة كالطرافة ،كذلك من خبلؿ أسلوب الرقص الصادر من طرؼ الفتاة ،لكن المصمم كقع في خطأ
الذم يحذر منو في الرسالة الخفيفة(المبالغة في استخداـ الفكاىة كعدـ مراعاة القيم السائدة في
المجتمع)كىذا ما نلمسو في معارضة سلوؾ الفتاة في الرقص أماـ عائلة الشاب الذم يريد خطبتها كحتى
أماـ عائلتها ،كىذا سلوؾ يتعارض مع القيم السائدة في المجتمع الجزائرم.
بهذه الخطوات التحليلية نكوف قد انهينا المستول التعيينى للفيلم االشهارم الخاص بعرض
دجيزم  goodكالذم يرتبط بالشكل التقني كالصياغة الفنية للموضوع.
ب -المستول التضميني:
سيتم معالجة المستول التضميني من خبلؿ التعامل مع الفيلم االشهارم كخطاب ،أم كمجموعة
دالالت داخلة في عبلقات ذات أبعاد مختلفة :نفسية ،اجتماعية ،ثقافية ،كسنركز على الجانب الثقافي
لرؤية مدل تجسد الثقافة الجزائرية من خبلؿ الرموز كالعبلمات التي يحتوم عليها الفيلم االشهارم.
كيمكن القوؿ بأف المستول التضميني للفيلم ىو جملة الصيغ الداللية كاألنظمة التي تختصر معنى الفيلم.
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 -1البنية النصية (نظاـ اللغة) :la structure textuelle
تتألف البنية النصية للفيلم االشهارم الخاص بعرض دجيزم  goodمن مجموعة من األصوات
الداخلية الضمنية كالمتمثلة في الكلمات التي قالها أب الشاب "جيناكم بالحسب كالنسب "..إضافة إلى
ىذه األصوات نجد حضور الصوت الخارجي كالمتمثل في األغنية األمريكية " "so goodالتي الزمت
كل الفيلم االشهارم ،حيث تكررت فيها الكلمة اإلنجليزية " " goodكالتي تمثل اسم العرض المقدـ،
كبالتالي جاءت ىذه المفردات متناغمة كمتجانسة على طريقة األغنية ،إضافة إلى الكلمات التي قالها
األب "حسب ،نسب" كالتي مثلت السجع لخلق التناغم بين المفردات ،أما المفردات التي تحمل معاني
إيجابية تمثلت في كلمة" "goodالتي تعنى جيد أك رائع كنبلحظ أف التعبير الموظف ىو االسترساؿ في
تقديم اسم العرض دكف االىتماـ بالمفاىيم المقابلة أك المناقضة.
على الرغم من أف الهدؼ من اللجوء إلى األغنية األمريكية ىو تسهيل تذكر عبلمة العرض المقدـ
 mémorisation des produitفي ذىن المتلقي كترسيخو ،إال أف ذلك من الناحية الداللية
يعتبر ناقصا بالنظر إلى التركيز على الجمع السياقي للمفاىيم اللغوية دكف اللجوء إلى التقابل السلبي أك
التعارض مما أسفر عن نقص داللة المضموف االشهارم كندرة الحركية في المربع السيميوطيقى.
قيم

قيم االستياء

االستحساف

"جيد"good

ال يوجد

قيم عدـ االستياء

قيم عدـ االستحساف

ال

ال يوجد

يوجد

من خبلؿ المربع السيميوطيقى نبلحظ نقص في داللة المضموف االشهارم كقلة حركية المربع،
فنجد فقط قيمة التكامل بين قيم االستحساف كعدـ االستياء ما يؤدم بنا بالضركرة إلى القوؿ بقلة التفاعل
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بين قيمو السياقية كنستنتج أف نوع اإلشهار الموظف ىو اإلشهار المرجعي

publicité

 référentielleالذم يؤكد على الوظيفة التمثيلية fonction représentationnelle
للخطاب االشهارم كضركرة إعادة إنتاج الواقع كحتمية تكييف النص االشهارم مع الواقع الذم يعيشو
المستهلك ،كىذا ما لمسناه من خبلؿ اللغة الموظفة في النص ككلمات أب الشاب(جيناكم بالحسب
كالنسب) إضافة إلى الديكور كطريقة تقديم الحلويات كاللباس كغيرىا ،لكن كما ذكرنا سابقا بأف المصمم
أخطأ من حيث ال يدرم في توظيف األغنية األمريكية كسلوؾ الفتاة في الرقص.
 -2التمثيبلت االيقونية:
إف المضموف االشهارم ال يبنى على النص فقط كإنما يستمد داللتو من الصور أيضا ،لذلك
يجب التركيز على دكر ىذه الصيغ التضمينية في تعزيز مدلوؿ الفيلم االشهارم 1.من خبلؿ مختلف الصيغ
الببلغية كطرؽ اإلقناع التي تم استخدامها.
تعتبر الصورة مجاال مفتوحا لتمثيل مشاعر كرغبات المستهلك بحيث أنها" :ذلك النظاـ الداللي
الذم يقيم عبلقة شبهية  analogiqueمع المرجع الممثل"،2كمن ىنا يمكن القوؿ أف الفيلم االشهارم
الخاص بعرض دجيزم  goodالمقدـ من طرؼ المتعامل دجيزم قد طغى عليو التشابو كىو المبدأ
المتحكم في العبلقات االيقونية من صور الفيلم ،فنجد أف تمثيبلتها االيقونية تبدك حقيقية في الواقع كحية
في تجسيدىا للبنى السميوركائية كاالستداللية للفيلم حيث لمسنا عبلقة شبيهة قوية بين الصورة كما تحيل
إليو من دالالت .كمن ىنا نتساءؿ عن األسلوب الببلغي الموظف في الفيلم ،كعن تضمن الصور قواعد
تعبيرية كببلغية تمكن من جعل الخطاب االشهارم مقنعا؟
في الحقيقة لم تكن المراحل الخطابية كاضحة في الفيلم االشهارم بالقدر الذم يسمح لنا بتميز
البنى الخاصة ببياف الموضوع  l énoncesكالخاصة بالتحليل كالتفسير  l’énonciationكلهذا
كاف األسلوب الببلغي الموظف في الفيلم ضمنيا ،تمثل في الكناية عن التجاكر المنطقي proximité
 logiqueفي الربط بين أثر اإلشهار(الفائدة من العرض) كسببو ،أم الوعد كالذم تمثل في إمكانية
العرض المقدـ من أف يتجاكز جميع الحدكد كالضغوط.
Jean marie floch et Michel piquet, analyse sémiotique du discours publicitaire, paris, éd Fanlac,1996,p18.
Christian Metz, op.cit,p92
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 -3المدكنة اللونية:
إف لؤللواف دكر كبير في التأثير على نفسية المتلقي للرسالة االشهارية كليس فقط من أجل جمالية
أك تقريب الصورة االشهارية من الطبيعة ،كعلى أثر ىذا كاف بعض الباحثين في سيميولوجيا اإلشهار كعلى
رأسهم "فرانسوا راستي" François rastierيعزكف تأثير الصورة إلى المعنى المتعلق باللوف نفسو
كلهذا كاف يقوؿ ":rastierإف اللوف مثلو كمثل بقية الوسائل ،عبارة عن رصيد مدخر لدل المصمم
يصبح عظيم الفائدة إذا استطاع التحكم في إنتاجو ،بينما يصبح مثل القيد الذم يحد من قدرتو على
التعبير إذا ما جهل كظائفو الرمزية كالداللية".

1

 أ تحديد جغرافية األلواف في الفيلم االشهارم دجيزم :goodتحدد جغرافيا األلواف من حيث قوة كقيمة كل لوف ،كمن ىنا خلصنا إلى كجود عدة ألواف متفاكتة
في القوة كالقيمة كمختلفة في النوع بين البني ،كاألزرؽ ،كاألسود ،كاألخضر ،كالبنفسجي ،كاألحمر.
 ب تحديد االرتباطات السيكولوجية لؤللواف:يمكن تصنيف ىذه األلواف إلى عدة فئات نستهلها بالمجموعة األكلى التي تضم اللوف الغالب
البنى ،كمعو اللوف األحمر كاألصفر ،كتصنف ىذه األلواف ضمن األلواف الساخنة couleurs
.chaudes
يعتبر اللوف البنى لونا ثانويا ناتج ع ن اللوف البرتقالي مضافا إليو اللوف األسود لجعلو قاتما نوعا ما
،ك للوف البنى ارتباطات قوية بحاسة التذكؽ فهو لوف القهوة كالشكوالطة كيتمتع ىذا اللوف بشعبية
كبيرة،2كىذه الغاية من كراء استخدامو في الديكور المتعلق بالفيلم االشهارم من أجل إضفاء شعبية أكثر
كمحاكلة لفت أكبر عدد من المتلقين للرسالة ،إضافة إلى ىذا يوحي اللوف البنى من الناحية النفسية إلى
الراحة كاألماف للداللة على راحة العائلتين(عائلة الشاب ،كعائلة الفتاة)،أما اللوف األحمر كاألصفر فقد تم
استخدامهما في العبلمة التجارية للشركة(دجيزم) كاللوف األحمر ىو لوف التحدم كاالنفعاؿ كىو أقول
األلواف تأثيرا في النفس كغالبا ما يفضل على سائر األلواف ألنو يضاعف نشاطهم كحيويتهم كسركرىم،3كىو
1

François rastier, sémantique interprétative, paris, éd la découverte,1998,p17.
ٔ 2ؼّ١ح ٚاوذ ،انذالنخ االٚمَٕٛخ ٔانذالنخ انهغٕٚخ ف ٙانشعبنخ اإلشٓبسٚخ ،ذطث١ك ػٍ ٝتشاِط االذقاي االظرّاػٌٍ ٟرٍفض ْٛ٠اٌعضائش ،ٞطاوغ١ط
و،َٛاٌعضائش،2012،ؿ145
3
J.chevalier et A, Gheerbrant, dictionnaire des symboles, collection bouquins, paris, 1994,p102.
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لوف مبهج كمنبو للمخ كلهذا جاء استعماؿ ىذا اللوف في العبلمة التجارية للعرض المقدـ من طرؼ
المتعامل دجيزم ،إضافة إلى األحمر تم استخداـ اللوف األصفر في العبلمة كذلك كىو اللوف األقرب إلى
الضوء ،كيحمل في طياتو طبيعة اإلشراؽ كاللمعاف كالشخصية الصادقة كالناعمة كالمثيرة ،كىذا دليل
استخدامو ليدؿ على صدؽ العبلمة التجارية كشعارىا(دجيزم مرحبا بالغد).
إضافة إلى ىذه المجموعة تم توظيف مجموعة أخرل من األلواف تمثلت في األلواف الباردة
األخضر ،األزرؽ ،البنفسجي.
كقد استخدـ اللوف األخضر في لباس الفتاة التي يراد خطبتها ،كيكوف اللوف األخضر نتيجة
اتحاد اللوف األزرؽ كاألصفر كتحصل العين على انطباع مستحب من جراء ىذا المزج ،كتعطي راحة
للعين ،كىذا سبب استخداـ ىذا الل وف في لباس الفتاة التي تعتبر من الشخصيات الرئيسية في الفيلم
االشهارم من أجل داللة تحبيب الفتاة للمتلقي ،كأف أكؿ ما يتبادر للذىن من كراء اللوف األخضر ىو
الربيع كالزرع كالحياة الريفية كاخضرار األرض يدؿ على الفرج كالغيث كالحياة بعد االصفرار كالذبوؿ
كالموت ،كىذا ما نجده في قولو تعالى" :ألم تر أف اهلل أنزؿ من السماء ماء فتصبح األرض مخضرة إف اهلل
لطيف خبير" 1كىو عموما يدؿ على شخصية تكره التعقيد كتحب البساطة ،كيمكن القوؿ أنو كظف توظيفا
جيدا في الفيلم ،ككذلك تم استخداـ قليل من اللوف البنفسجي في لباس الفتاة كىو لوف لو عدة دالالت
سيكولوجية ،فهو رمز للعاطفة كيثير خياؿ العشاؽ كما أنو رمز لئلبداع في العمل كىذا من أجل الداللة
على الصفات تتميز بها الفتاة المراد خطبتها .كقد تم استخداـ اللوف األزرؽ في لباس أب الشاب كىو
لوف مهدئ كمسكن يرمز إلى العلو كاالرتفاع ،كىذا للداللة عل ى المكانة التي يحظى بها األب رب العائلة
في كسط المجتمع الجزائرم.
ج -المدلوؿ الثقافي لؤللواف:
تصنف األلواف سيميولوجيا ضمن المدكنات الجمالية""les codes esthétiquesكيمكن
القوؿ على أف معاني األلواف الثقافية تتأثر بالبيئة كالنسق االجتماعي الذم تتواجد فيو ،كعلى ىذا األساس

1

اٌمشآْ اٌىش، ُ٠عٛسج اٌؽط ،ا٠٢ح .63
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يعتبر اللوف األبيض في لباس العركس رمزا للنقاء كالطهارة كىي فكرة مستوحاة من الدين االسبلمى الحنيف
الذم يربط األبيض بالصفاء كالخير.
لقد برز اللوف األخضر في فستاف الفتاة كىو لوف لو داللتو في الثقافة الجزائرية كالعربية فالعرب
يتفاءلوف بكل أخضر ،فهو يرمز للخير كاإليماف ألنو لوف النبات كالحقوؿ ،كاللوف الشائع في الرايات
العربية كاإلسبلمية ،لوف ستائر الكعبة كقباب المساجد كعمائم رجاؿ الدين كىو اللوف الذم كصفت بو
الجنة كأىلها قاؿ تعالى ((:متكئين على رفوؼ خضر ))(( 1عليهم ثياب سندس خضر)) ،كىو لوف الجنة
في قولو تعالى" :متكئين على رفوؼ خضر كعبقرم حساف" ،2حيث يمكن لهذا اللوف أف يعكس صفة
التفاؤؿ كالخير كالخصوبة على الفتاة المراد خطبتها.
في حين برز اللوف األسود في مبلبس الشاب الذم يريد خطبة الفتاة كأب الفتاة ،كىو لوف قوم
يوحي في ثقافتنا إلى أىل الصرامة كالصبلبة ،كبالرغم من أف األسود يحمل عدة معاني سلبية كالظلم
كالتشاؤـ إال أنو استخدـ في الفيلم للداللة على القوة في الشخصيتين (الشاب ،أب الفتاة).
كقد ظهر اللوف األزرؽ في مبلبس أب الشاب ،كفى الحقيقة ىو لوف يرمز في الوضع العربي إلى
اللؤـ كالحزف كىو رمز مستقى من محكم التنزيل كمن قولو تعالى ((يوـ ينفخ في الصور كنحشر المجرمين
يومئذ زرقا)) كبالتالي يمكن القوؿ أنو لم يحسن المصمم استعماؿ ىذا اللوف في الفيلم االشهارم.
 -4اإلضاءة:
تعتبر اإلضاءة من العناصر الدرامية الفعالة التي تتناغم مع األلواف من أجل إعطاء مختلف
الداالت كاإليحاءات ،كبما أف الفيلم االشهارم "دجيزم  "goodقد تضمن نفس القدر من المساحات
الضوئية فيمكن القوؿ أ نو تم استخداـ "اإلضاءة المنتشرة" أك "غير مركزة" كىي عبارة عن التعريض
الضوئي المتوازف الذم يشمل مختلف لقطات الفيلم.

1

القرآنالكرٌم،سورةالرحمن،اآلٌة .;:
2
القرآنالكرٌم،سورةالرحمان،االٌة .;:
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 -5الموسيقى:
تعتبر الموسيقى سبيبل الستثارة أعماؽ اإلنساف حيث مثيرا فعاال للنفس ،كىو ما تأكد علميا
بتوافق تسارع دقات القلب مع نوع الموسيقى(انظر الفصل الربع) ،كعليو يمكن القوؿ أف الفيلم االشهارم
الخاص دجيزم  goodاحتول على موسيقى الرسالة  la musique messageحيث كفرت ىذه
الموسيقى خاصية الترابط المتبادؿ  interdépendanceبينها كبين موضوع اإلشهار ،كنلمس ىذا
من خبلؿ توافق كلمات أغنية الركؾ األمريكية ( )goodمع اسم العرض (دجيزم  )goodكىي
الكلمات التي كانت ترددىا الفتاة أثناء رقصها.
بهذا العرض العاـ قد تم استكماؿ خطوات التحليل الفيلم كاستوفى شركط بلوغ البنية فيو
 l`accés a la structureكىو اإلجراء الذم يؤىلنا بدكره إلى استخبلص أىم تمثبلت الثقافة
الجزائرية في محتواه كىو موضوع إشكالية بحثنا.
تمثبلت الثقافة الجزائرية في الفيلم االشهارم دجيزم :good
يؤكد "ركالف بارث" على كجود انساؽ للعبلمات داخل الثقافات المختلفة ،كال يمكن دراسة ىذه
العبلمات منفصلة عن بعضها البعض بل يجب أف تفك رموزىا كشفراتها في إطار كحدة داللية ترتكز في
تمثيل معناىا على اللغة الطبيعية ،كحيث تقوـ السميولوجيا من تفكيك مجموعة التضمينات الثقافية،
كاالجتماعية ،كاإليديولوجية على اختبلؼ مستوياتها.

1

كبما أننا في صدد دراسة تمثبلت الثقافة الجزائرية على اعتبارىا كبل متناسقا متكامبل من
الشفرات،codesاعتمدنا على ما ذكره "بيير قيرك" pierre Guiraud2في تحليل الشفرات
كمحاكلة إسقاط ىذا التحليل على الفيلم االشهارم دجيزم  goodكالتعمق أكثر في دالالت كمعاني
رموز الثقافة الجزائرية ،لذلك اعتمدنا على استنطاؽ الشفرات الوثيقة الصلة بهذه الثقافة كالتي حصرناىا
في:

1

Paolo Fabbri:le tourant sémiotique, éd Lavoisier, paris, 2008, p41, 43.
Pierre Guiraud ,la sémiologie,puf,France,1997,p97.
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 )1الرموز أك الدالئل :les signes
إف أكؿ شرط تفرضو الحياة االجتماعية ىو معرفة ىوية من نتعامل معهم ،سواء كانوا أفرادا أـ
جماعات كىذه ىي كظيفة الشارات insignesكالشعارات،ensignsكمن جملة الشارات كالشعارات
التي كجدت في الفيلم االشهارم" دجيزم :"good
 1-1الرموز الدالة على الهوية ،كالشارات كالشعارات  : les signes d`identitéكىي عبلمات
تشير إلى انتماء الشخص إلى جماعة اجتماعية أك اقتصادية كتتمثل كظيفتها في اإلفصاح عن تنظيم
المجتمع كالعبلقات القائمة بين األفراد،كسنتكلم ىنا عن الهوية الثقافية التي تعرؼ على أنها مجموعة
السمات كالخصائص التي تنفرد بها الشخصية العربية كتجعلها متميزة عن غيرىا من الهويات الثقافية األخرل
،كتتمثل تلك الخصائص في اللغة كالدين كالتاريخ كالتراث كالعادات كالتقاليد كاألعراؼ كغيرىا من
المكونات الثقافية ذات السمة العربية كاإلسبلمية ،كمن خبلؿ تحليلنا للفيلم يمكن القوؿ أف اللغة الموظفة
في الفيلم االشهارم دجيزم  goodىي لغة عربية قريبة إلى الدارجة التي يتكلم بها الجزائرم ،كجاء
توظيف مثبل من أمثاؿ التراث الشعبي الخاص بالثقافة الجزائرية "جيناكم بالحسب كالنسب" ،كىنا نلمس
تجسد للثقافة الجزائرية عن طريق توظيف كلمات كألفاظ مستوحاة من التراث الشعبي الجزائرم.
من جملة الرموز كالدالئل التي تشير إلى الثقافة ىو اللباس ،فقد تجسدت الثقافة الجزائرية من خبلؿ
مبلبس الفتاة بارتدائها فستاف يسمى العباءة التلمسانية أك "المنسوج التلمسانى" 1عليها زخرفة إسبلمية
تمتد جذكرىا إلى الحضارة األندلسية ،إضافة إلى لباس أـ الفتاة الذم كاف عبارة عن فستاف يسمى "بالعباءة
الوىرانية" كىي كذلك توحي إلى الموركث الثقافي الجزائرم ،أما أب الفتاة فكاف يرتدم لباس أجنبي ككذلك
أـ الشاب كأبوه أم العائلة الخاطبة للفتاة ،فقد كانوا كلهم يرتدكف مبلبس أجنبية توحي إلى حد بعيد إلى
ثقافة أجنبية ،حيث تحمل داللة كفود الثقافة األجنبية إلى الثقافة الجزائرية كخطبتها كأخذىا من منزلها إلى
المنزؿ األجنبي ،ألف الشاب كعائلتو ىو الذم يأخذ الفتاة ،إضافة إلى ىذه الرموز نضيف نظاـ التأثيث الذم
يعتبر من الدالئل كالمؤشرات التي توحي إلى ثقافة ما ،كقد تجسد التأثيث في الديكور الخاص بالفيلم
االشهارم من أكاني نحاسية(إبريق كحاملو ،سني) كصناعة النحاس صناعة تقليدية قديمة امتهنها الحرفيوف
الجزائريوف منذ عقود طويلة ،..إضافة إلى الجرة التي كانت تزين البيت كالطاكلة الخشبية التقليدية ككلها
 1أػشاط اٌعضائش ،فٛهى ٔحبئم ٙيٍ إػذاد انزضٚشح انٕحبئمٛخ2015،17:37/10/24،https://www.youtube.com/watch?v=MCTjGlYjsKc،
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توحي كتدؿ على البيت الجزائرم ،باإلضافة إلى كجود ستائر محزكمة تفصل بين بعض قطع البيت كىذا
دليل على محافظة الجزائرم للحرمة كالسترة داخل البيت الواحد.
 2-1رموز اآلداب  :les signes de politesseتشير إلى عبلمات الهوية كإلى االنتماء إلى
جماعة أك كظيفة كشخصية الفرد كتشير إلى صفة من صفات الفرد كىي اآلداب كالخلق كالحياء ،مثبل
يعرؼ في المجتمعات الجزائرية أف صفة الحياء في المرأة تدؿ على أصالتها كآدابها كىذا ما لم نلمسو في
سلوؾ الفتاة الذم تجسد في الرقص بطريقة ىجينة كأماـ العائلتين ،كرميها للحذاء كصعودىا فوؽ الطاكلة
كىذا النوع من الرقص ال نجده إال في الحانات خاصة سلوؾ الصعود على الطاكلة كالرقص ،ىذا ما يؤدم
بنا بالقوؿ أف الفيلم االشهارم لم يحترـ قيم كعادات كتقاليد الثقافة الجزائرية في حين يؤكد أصحاب
نظرية التوافق أك التطابق الثقافي  la conformité culturelleكعلى رأسهم "برنار
كاتبل" 1Bernard cathelبأف االتصاؿ االشهارم الفعاؿ ىو ذلك االتصاؿ الذم يعمل على تمثيل
القيم الثقافية كاالجتماعية لمتلقي اإلشهار محققا بذلك ما يعرؼ بالتطابق أك التوافق االجتماعي ،كعكس
ىذا الطرح تجسد في الفيلم االشهاريحيث نرل كيف أف الفتاة كانت تعيش حالة من القلق أثناء خطبتها
من خبلؿ مبلمح كجهها ،كىذا طبعا لصعوبة الموقف كأىميتو في حياتها ككذلك دقات الساعة التي توحي
كتدؿ على جدية الموقف كالسكوت الذم كاف يسود الجلسة لدرجة سماع دقات الساعة ،لتأتى الرسالة
اإللكتركنية للعرض المقدـ من طرؼ المتعامل دجيزم goodلتخلص الفتاة من ىذه الضغط كالقيود
كتقف الفتاة كتبدأ بالرقص أماـ العائلتين ،كىذا يدؿ على أف المنتج يخلص الفتاة من الضغط الذم تمثل
في ضركرة احتراـ العائلتين كاحتراـ العادات كالتقاليد ال تي يفرضها عليها انتمائها إلى الثقافة الجزائرية التي
تنص على ضركرة احتراـ العائلة ك االمتثاؿ لمختلف عادات استقباؿ العائلة الخاطبة كاحترامها.
 3-1نبرة الصوت  :le ton de voixتعد من الوسائل الدالة على طبيعة العبلقة بين المرسل
كالمتلقي فقد تكوف حميمية أك سافرة أك آمرة ،كمن خبلؿ نبرة الصوت التي تكلم بها األب في طلب يد
الفتاة من أىلها داللة على المقاـ الذم توجد فيو العائلتين ،فكانت النبرة مهذبة خافتة توحي إلى االحتراـ
كاألدب ،في حين كانت نبرة الفتاة في صرختها أثناء تلقيها للرسالة اإللكتركنية الخاصة بالعرض حادة
كمرتفعة كتوحي إلى دالالت عدـ االحتراـ كتوحي إلى السفور ،كىذا ما يتعارض مع القيم الثقافية للمجتمع
 1فا٠ضج ٠خٍف ،يجبدئ ف ٙعًٕٛٛنٕرٛب اإلشٓبس ،اٌّشظغ اٌغاتك،ؿ.90

241

الجانػب التطبيقػػي
الجزائرم خاصة كأنها صادرة من فتاة،كقد كانت ىذه الصرخة متزامنة كمستوحاة من األغنية األمريكية التي
ال تعكس بالضركرة الموسيقى الجزائرية األصيلة كالمعركفة في التراث الثقافي الجزائرم ،كبالتالي ىي
تجسد ثقافة أجنبية أمريكية بعيدة عن تمثيل ذات المستهلك الجزائرم.
 4-1الطعاـ :la nourritureيشكل أحد المبلمح التي تعرؼ بها الجماعة كآدابها كثقافتها ،كقد تم
توظيف بعض الحلويات في الفيلم االشهارم التي توحي في داللتها على الثقافة الجزائرية ،إضافة إلى
الشام الذم يعتبر مشركب مفضل للجزائرم خاصة عند سكاف الصحراء.
 )2السنن :les codes
البركتوكوالت  :les protocolsيعتبر المجتمع جماعة من األفراد الذين التفوا للقياـ بفعل اجتماعي
لكل منهم موقعو ككظيفتو ،يتحدد كل كاحد منهم انطبلقا من العبلقات العائلية كالدينية كالمهنية التي تربطو
باآلخرين كيجب أف تكوف ىذه العبلقات ظاىرة كمعترؼ بها ،فعندما يلتقي األفراد ال نجاز فعل
اجتماعي""action communيجب أف يكوف ىناؾ ما يدؿ على الحاكم كالمحكوـ كالمانح من
الممنوح كالداعي من الزائر ،كل ىذه العبلمات تمثل نمطا من أنماط الشفرات الثقافية كىي التي يطلق
عليها البركتوكوالت،"1كيمكن القوؿ بأف البركتوكوؿ في الفيلم االشهارم تجسد في موضوعو كىو الخطوبة
الذم يعتبر من المواضيع التي لها عاداتها كتقاليدىا في الثقافة الجزائرية ،حيث تقتضي عادات الزكاج في
الجزائر أف تكوف الخطوبة عن طريق تعارؼ األمهات أم أف األـ ىي التي تختار الزكجة البنها،2إضافة إلى
ىذا تكوف الخطوبة مفصولة بين الرجاؿ كالنساء فبل يمكن الجمع بين الرجاؿ كالنساء كالخاطب
كالمخطوبة في َمجمع كاحد،3كىذا يتنافى مع عادات كتقاليد كثقافة المجتمع الجزائرم الذم يستمد
ثقافتو من الدين اال سبلمى الذم يعتبر الوالدين من كبل العائلتين أجنبيين عن بعضهم البعض كال يجوز
مقابلتهم كال التكلم معهم كىذا ما لم نلمسو في موضوع الفيلم اإلشهارل ،حيث نستنتج من عبلمات الذـ
كعدـ الرضا الذم كجهها األب البنو بأف االبن ىو من اختار الفتاة ،كىذا خارج عن عادات كتقاليد التي

 2أػشاط اٌعضائش ،فٛهى ٔحبئم ٙيٍ إػذاد انزضٚشح انٕحبئمٛخِ ،شظغ عاتك اٌزوش.
3
اٌّشظغ ٔفغٗ .
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Pierre Guiraud, op, cit. P101.
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تشكل ثقافة المجتمع الجزائرم ،كما أف الرد بالقبوؿ على الخاطب مباشرة بعد الطلب يعد أمر قبيح في
التراث الجزائرم كلذلك غالبا ما يتم الرد عبر فترة من الزمن.

1

 1ػثذ اٌؽّ١ذ تٛعّاؼح ،انًٕسٔث انشؼج ٙف ٙسٔاٚبد ػجذ انحًٛذ ثٍ ْذٔلخٚ ،صاسج اٌصمافح اٌعضائش٠ح،اٌعضائش،2008،ؿ.23
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تحليل الفيلم االشهارم الثاني
"كسكس سفينة"
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قبل البدء في دراسة الجانب التعيني ألم فيلم اشهارل يجب أكال تحليلو عن طريق تجزئة بنيتو إلى
مكوناتها األساسية(اللقطات)ثم إعادة بنائو ألىداؼ تخدـ التحليل ،أم تحليل مختلف العبلقات التي
تجمع بين عناصره لغرض الكشف عن مستواه التعيينىniveau dénotatifكىذا تجسد باللجوء إلى
شبكة التحليل السينمائيla grille d’analyse cénématografiqueالقائمة على تقنية
التقطيع الفنى.le decoupage technique
تحليل الفيلم االشهارم األكؿ الخاص بإشهار" كسكس سفينة"
عنواف الومضة :سفينة
مدة الومضة 29:ثا
عدداللقطات15:
شريػ ػ ػ ػ ػػط الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورة
رقم

مدة

نوع

حركة



شري ػ ػ ػ ػ ػػط الص ػ ػ ػ ػ ػػوت
زاكية

نوع

التعليق

المؤثرات

الحوار

األخرل

اللقطة

اللقطة اللقطة الكاميرا

التصوير الموسيقى

أك

01

01ثا

لقطة

بانوراما

زاكية

غطسية

موسيقى
آلة

/

02

01ثا

لقطة

ثابتة

زاكية

موسيقى

عامة

أفقية

الصوتية

/

عود

الجو العاـ
للقطة

لقطة عامة تظهر شاب
مع كهل في كرشة بناء

كبيرة ،يرتدم كل منهما
قبعة حماية صفراء تدؿ
على أنهما مهندساف،
كيحمل الكهل بعض
المخططات الخاصة
بالبناء كالشاب ينظر
إليو.

مقربة

عادية

آلة

عود

/

/

مجموعة من الشباب
كالكهوؿ يؤدكف في
شعيرة الوضوء في

مكاف يطلق عليو اسم

"المضأة" كالوضوء ركن
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من أركاف الصبلة

الخاصة بدين اإلسبلـ
الذم يعتبر مصدر من
مصادر الثقافة
الجزائرية.

03

01ثا

لقطة

04

01ثا

لقطة

05

02ثا

لقطة

مقربة

موسيقى

ثابتة

زاكية

عادية

آلة

ثابتة

زاكية

عادية

موسيقى
آلة

ثابتة

زاكية

موسيقى

/

/

عود

لقطة تظهر مجموعة من
الكهوؿ إلى جانبهم

مجموعة من الشباب
يؤدكف في شعيرة

الصبلة التي ىي ركن
من أركاف اإلسبلـ

،داخل مكاف المسمى

بالمسجد ،كىو فن من
فنوف العمارة العربية
اإلسبلمية.

مقربة

/

/

عود

امرأة كبيرة في السن

تضع خمار على رأسها

كتقوـ بإفراغ الكسكس

داخل الصحن الخشبي
الكبير الذم يسمى

"القصعة" ،داخل مطبخ
مع فتاة شابة تساعد

العجوز عن طريق تقطيع
الخضر بواسطة سكين
ثم تنظر إلى العجوز

كتبتسم ،لتبتسم العجوز
بدكرىا أيضا.

مقربة

عادية

آلة

عود

/

/

فتى صغير يلعب لعبة
الشطرنج مع كهل
كمعهما طفلتين

صغيرتين ،ثم يفوز

الفتى بقطعة شطرنج
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كيبتسم الكهل في كجو
الفتى.

06

01ثا

07

02

لقطة

مقربة

ثابتة

حتى

زاكية

عادية

الصدر

موسيقى
آلة

/

/

عود

عجوز تحمل صحن

"كسكاس" فيو كسكس
يفور كبجانبها فتاة
شابة داخل مطبخ

كتراقب بدقة كيفية

كضع الكسكس فوؽ
القدر ك كضع

الكسكس في يد

العجوز للداللة على

أقدمية ىذا النوع من

الطعاـ كالخبرة أيضا في
الطهي ،كالفتاة بجانبها

للداللة على تمرير عادة
أكل ككيفية طبخ ىذا
الطعاـ في المجتمع
الجزائرم للجيل
الجديد.

لقطة

قريبة

بانوراما
أفقية

زاكية

عادية

موسيقى
آلة

عود

/

/

لقطة فيها كهل يتغلب
على الفتى كيأخذ منو
قطعتين متتاليتين من
قطع الشطرنج ،ثم

تبتسم الطفلة الصغيرة
كيقوـ الكهل بتحريك
رأسو من أسفل إلى
أعلى ،كتوحي ىذه

اللقطة بتغلب الكهل
على الفتى بخبرتو،

كتوحي حركة الرأس

برضاه على ما يقدمو
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الفتى في اللعب في
الشطرنج.

08

02

09

01

10

01

لقطة

قريبة

ثابتة

جدا

زاكية

نفس

عادية

الموسيقى

زاكية

نفس

/

/

لقطة مقربة جدا من

يدم العجوز كالفتاة،
يقوماف بخلط

الكسكس مع بعض في
صحن خشبي

كبير(قصعة)،كلهذه
اللقطة داللة امتزاج

الخبرة التي تتمثل في
العجوز مع المتعلم

الذم تجسد في يدم

الفتاة في إيحاء لتمرير
ىذا التقليد العريق
للجيل الجديد.

لقطة

متوس

ثابتة

طة

تصاعد

موسيقى

زاكية

نفس

ية

/

/

كهل مهندس مع شاب
مهندس في كرشة بناء،
يقوـ الشاب بتحريك

يده في إشارة تدؿ على
أنو يسأؿ المهندس
الكهل كيشاكره،

كالكهل يحمل بيده

مجموعة من األكراؽ
تتضح لنا من لقطة

سابقة أنها مخططات
بناء الورشة الذم

يتواجداف فيها ،كمعهم

شاب آخر ينظر إليهما.
ثا

لقطة

مقربة
حتى

ثابتة

عادية

الموسيقى
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/

/

لقطة تظهر الكهلين
السابقين(المهندس

،العب شطرنج) على

الجانػب التطبيقػػي
اليمنى ،إلى جانبهم

الصدر

مجموعة من الشباب،
يؤدكف في شعيرة

الصبلة التي ىي من

أركاف اإلسبلـ الذم ىو
بدكره دين المجتمع

الجزائرم ،الذم عرفو

على مر العصور كاعتبر
مصدر من مصادر

ثقافتو ،كلهذه الشعيرة
داللة في الفيلم

االشهارم كىي قدـ

ىذه الشعيرة في أكساط
المجتمع الجزائرم،

كاصطفاؼ الكهوؿ إلى
جانب الشباب دليل

على تمرير ىذه الشعائر
للجيل الجديد

للمحافظة عليها.
11

01

ك½
ثا

لقطة

مقربة
حتى

ثابتة

زاكية

عادية

نفس

الموسيقى

الخص

/

/

المهندس الكهل يشرح

كيوجو المهندس الشاب
مستندا في يده إلى
المخططات التي

يحملها ،كالشاب

ر

المهندس ينظر إلى

المخطط كمكاف إشارة
المهندس الكهل الذم
ال يرتدم قبعة الحماية

في حين الشاب يرتدم

قبعة الحماية ،كىذا من
أجل إبراز شعر الكهل
الذم يتميز بالشيب
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األبيض الذم يوحي

بدكره إلى التقدـ في
السن ،أم سنوات

الخبرة في المجاؿ

الذم يعمل فيو كىو

بدكره يحاكؿ تمرير ىذه
الخبرة إلى المهندس
الشاب.

12

02ثا

13

01ثا

لقطة

الجزء

ثابتة

الكبير

زاكية

تصاعد

عادية

نبرة

عادية

نفس

/

/

الموسيقى

لقطة عامة تظهر

اجتماع جميع األفراد

الذم تم مشاىدتهم من
قبل ،ملتفين حوؿ

طاكلة كبيرة في جو من
الضحك كالفرح،

كتتضمن العائلة الكبيرة
عائلة أخرل صغيرة

تتألف من أب كابن

صغير يضعو في حجره،
لتأتى العجوز كىي تحمل
صحن الكسكس ،كمعها

الفتاة التي كانت تعلمها.
لقطة

مقربة
حتى

الخص
ر

ثابتة

صوت

/

لقطة مقربة تظهر

الموسيقى

رجل

تصاعد

"يما في

للكسكس كسط

سفينة

حولها أفراد العائلة كىي

مع

نبرتها

يقوؿ

حياتنا

ىي إلى
تلمنا"

العجوز كىي الجدة،
تضع الصحن الكبير
المائدة التي يلتف

تنظر إليهم كتبتسم

،كيظهر خلفها ديكور

فيو مجموعة من األكاني
النحاسية تم تزيين بها
ركن القاعة.
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14

01ثا

15

01ثا

لقطة

قريبة

ثابتة

عادية

جدا

موسيقى
ختامية

تتمة
قوؿ

/

الرجل

ظهور صورة لصحن

كسكس كبير مطهى

مزين بالخضر كاللحم،
كيتصاعد منو بعض

«سفينة

البخار للداللة على أنو

ىي إلى

ساخن ،كمن كرائو قدر

تلمنا"

مصنوع من الفخار
يحتول على مرؽ

الكسكس ،كيظهر

بجانبو المنتج كىو

كسكس سفينة بنوعيو

المتوسط كالغليظ ،كقد
تزامن مع ىذه الصورة

رسالة صوتية تجمع بين
ىذه اللقطة كاللقطة
التي قبلها شارحة

لعبلقة المنتج بالجدة

"يما" كىذا للداللة بأنها
ىي التي تقوـ بإطعاـ

العائلة كتقوـ بلم شمل
العائلة ،كإسقاط كربط
ىذه الصفة باسم

المنتج "سفينة ىي إلى
تلمنا".

لقطة

قريبة
جدا

ثابتة

عادية

موسيقى
ىادئة

/

/

صورة تظهر عبلمة

المنتج ،كمعها رسالة

خطية مضمونها "ىي
إلى تلمنا"

إف دراسة المجاؿ التعيينى ال ت قف عند الوحدات الدنيا للفيلم االشهارم كالتي ىي اللقطات
المكونة لهذا ارتأينا أف ندرس مختلف العبلقات التي تربط بين ىذه الوحدات عن طريق
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تحليل المشاىد.
 -1تحليل المشاىد:
يعتبر المشهد في السنما سلسلة المناظر التي ال تكوف في نفس الديكور كلكن يمكن أف
تكوف كبل متكامبل في صناعة المعنى ،كمن ىنا كجدنا ثبلث مشاىد رئيسية في الفيلم
االشهارم الخاص بمنتج سفينة لكنها لم تكن مشاىد متتابعة ،كلكن كاف يؤخذ من كل مشهد
لقطة ثم العودة إلى المشهد مرة أخرل ،كقد تم دراسة ىذه المشاىد على النحو التالي:
طبيعة المشهد

دراسة مختلف المتغيرات المشهدية

كخصائصو التصويرية

متغير الزمن

التسلسل

المشهدم

المشهدم

المشهد األكؿ:

صيغة زمنية

يرتكز على المونتاج

إيقاع مشهدم

ىو تلك اللقطات التي

تصور المهندساف الكهل
كالشاب داخل كرشة

البناء ،كىي توحي إلى
دكر المهندس الكهل

الذم تظهر على رأسو

عبلمات الشيب كالتي لها
داللة التقدـ في سنوات

حقيقية تجسد
المهندس

الكهل مع
المهندس

الشاب داخل
كرشة بناء

يتنقبلف من

مكاف إلى آخر.

الخبرة في العمل كىو

ىذه الخبرة لو.

صياغة الزمن

ىو ذلك الجزء السنمائى

ترتكز على

المطبخ كىي تعد في

الذم تجسد في

الذم يصور العجوز داخل أحداث المشهد

فتاة صغيرة تساعدىا

أحداث تمرير خبرة
الحياة ،المهن،

الطبخ من جيل
إلى أخر ،كىذا

للداللة على أف

المنتج المعركض

تم تمريره من جيل
في تاريخ

كيكوف فيهمن أجل تمرير

الكسكس ،إلى جانبها

الذم يجمع بين

إلى آخر كضارب

يعلم المهندس الشاب

المشهد الثاني:

الركائي المتوازف

مدكنة زمنية

حقيقية ،تحيل

اإليقاع

منسجم يتجلى
في كحدة

الفكرة المراد

تبليغها للمتلقي
كىي خبرة

المنتج ،أقدميتو
في أكساط
المجتمع

الجزائرم،

ككيف تم تمرير
ىذه الخبرة من

تحليل الثوابت المتعلقة
بالسيناريو

توظيف لضربات العود

كاإليقاع الموسيقى التي

استخدـ في إنتاج المعنى،
إضافة إلى تجسيد القيم

الحكائية في إطار الشفرة
المشتركة بين الجماعة

كالمتجسدة في فعل تمرير
الخبرة من جيل إلى آخر،
كالتي لها داللة أف ىذا

المنتج(الكسكس) قديم

في أصوؿ المائدة الجزائرية
كنمطها المعيشي أم

الجزائريين.

جيل إلى آخر.

يقوـ على المونتاج

منسجم داخليا

مواصلة استخداـ موسيقى

يختص في ركاية

المتتاليات

اإلشهار.

الركائي الذم

ككصف حدث ما

كفق تسلسل زمني
كاقعي.
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بحكم كحدة
المؤلفة في

تجسيد فكرة
الموضوع.

األكل.

العود ألنها تخدـ موضوع

الجانػب التطبيقػػي
كتعلمها كيف تقوـ بإعداد
ىذا النوع من الطعاـ.
المشهد الثالث:

يمثل اللقطات األخيرة

للفيلم االشهارم كالتي

إلى كقائع

يحكمها عامل

اآلنية كالواقعية.
صيغة زمنية

مركزة تم فيها

توضيح كعرض

استخداـ نفس

المونتاج السابق

انسجاـ داخلي

مشهد يجمع بين قيم

المنطقي

نظامية

نظرا للتتابع

اللساف باعتبارىا دالئل

جسدت التفاؼ العائلة

األفكار السابقة

للمناظر المؤلفة

 systématiqueفي

الجدة الصحن الكبير

كتدمجها مع

كتوازف في ركاية

 paroleبوصفها فعبل

حوؿ المائدة ،ثم تقدـ
للكسكس ،ككذلك

لتجسدىا

المنتج(خبرة،

جسدت الصورة األخيرة

أقدمية) كالتركيز

المعبر عن العبلمة

كعبلمة المنتج.

في اللقطة األخيرة الرمز
التجارية للمنتج المعلن

لهذا المشهد،
األحداث

على شعار

اللغة كمظهر الكبلـ
خطابيا ينطوم على

استعماؿ شخصي للشفرة

المشتركة التي اتفقت عليها
الجماعة االجتماعية.

عنو ،كالرمز في

السيميولوجيا على غرار
اللوقو" "logoتمثيل

أيقوني ينطوم على معنى
لغوم ترجم في ىذه

اللقطة بكتابة اسم المنتج
بالغتين العربية كالفرنسية
مع أكبر حجم باللغة

الفرنسية في دائرة صفراء
بأرضية بيضاء ،كقد

أضيفت رسالة خطية
تمثلت في شعار
المؤسسة.

يتكوف المشهد في السينما من عنصر الصوت كالصورة ،كىما عنصراف منسجماف متكامبلف من
أجل إضفاء الواقعية كمضاعفة القدرة االقناعية للفيلم االشهارم ،كلهذا استلزـ علينا منهجيا تحليل
كدراسة عبلقة شريط الصوت كشريط الصورة في الفيلم االشهارم.
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 -2تحليل طبيعة العبلقة بين شريط الصوت كالصورة:
تعتبر األصوات في السينما عامة كفى األفبلـ االشهارية خاصة أصوات أساسية كليست أصوات

بسيطة ،كلكنها عبلمات خاصة كضركرية لبناء الخياؿ الفيلمي 1.كعليو يمكن القوؿ أف الفيلم االشهارم
الخاص بمنتج سفينة نوعين من العناصر السمعية األساسية ،فتجسد الصوت األكؿ في صوت موسيقى
ضربات العود التي حاكلت تمثيل موضوع اإلشهار في بعده الرمزم الثقافي كالتي تجسد في آلة العود ،أما
العنصر الصوتي الثاني فتمثل في الصوت البشرم الذم قرأ اسم العبلمة كشعارىا .إضافة إلى ىذا يوجد
تتابعا شكليا في نغمات ضربات العود كفى إيقاعها انسجاما مع اللقطات كالمناظر ك كل ذلك ضمن
إيقاع توليفي داخل المشاىد ،كمن ىنا يمكن القوؿ العبلقة بين شريط الصوت كشريط الصورة ىي عبلقة
ترابط كانسجاـ.
 -3تحليل العبارة الخطية في الفيلم (الرسالة األلسنية):
تواجدت الرسالة األلسنية في الفيلم االشهارم الخاص بمنتج سفينة في شكل لوقو" "logoالذم
تمثل في دائرة صفراء كفيها سنبلة مع شعارىا "سفينة ىي إلى تلمنا" ،كما يمكن قولو عن دكر الرسالة في
تجسيد كظيفة الترسيخ أنو كاف ناقصا باستثناء اللوقو كالشعار اللذاف يدالف مباشرة على المضموف
االشهارم ،كمن ىنا يمكن القوؿ أف الرسالة األلسنية لم تتمكن من تجسيد كظيفة الترسيخ كأف الرسالة
األلسنية لم تستطع أف تكوف بديلة عن التمثيل االيقونى كىذا يعنى أنها لم تجسد كظيفة المناكبة.
بهذا التحليل األكلى نكوف قد بلغنا المستول الذم يسمح لنا بتأكيل الفيلم االشهارم كمن ىنا
يمكن معرفة:
أ -قيمة نوع الفيلم :la valeur de typologie du film
يتعلق الفيلم االشهارم بمنتج يكتسي قيمة استعمالية كبعد رمزم كثقافي كىو القالب الفنى
الذم تم استخدامو في ىذا الفيلم ،حيث بنيت دالالت المنتج على ما يمثلو كقيمة استعمالية تنطوم على
كظيفة رمزية ،كىو حاؿ منتج الكسكس في الثقافة الجزائرية الذم يعتبر من األغذية األساسية كعنصر
أساسي في المائدة الجزائرية ،كقد تم تجسيد قيمة المنتج الرمزية في لم العائلة الجزائرية كقدمو في
المجتمع الجزائرم ،كىذا ما نلمسو حقا في استخداـ ىذا النوع من األكل في الوالئم التقليدية كاألعراس
الجزائرية.

François rastier, op.cit,p45.
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ب  -المقاربة اإلبداعية الموظفة:
يمكن القوؿ أف المقاربة اإلبداعية المستخدمة في بناء الفيلم ىي مقاربة النسخة االستراتيجية
كالتي تعد من أىم المقاربات التي تستخدـ في اإلبداع االشهارم كتتكوف ىذه المقاربة من:
 -1الوعد أك المحور االشهارم :la promesse ou l’axe publicitaire
كىو تلك الصيغة التي تلخص مجمل الخصائص كالمميزات التي تشكل معيار اختيار
المستهلك كتجسدت في العبارة التالية "سفينة ىي إلى تلمنا".
 -2الحجة المدعمة للوعد :la preuve a créditant la promesse
تمثلت الحجة المدعمة للوعد في التركيز على أقدمية المنتج في أكساط العائلة الجزائرية،
كقدرتو على لم شمل العائلة كأنو ىو األكل المفضل الذم يمكن أف يناسب اجتماع العائلة إضافة إلى
التركيز على أف ىذا النوع من األكل تم تمريره من جيل إلى آخر عن طريق استخداـ فئتين من األعمار
الشباب كالكهوؿ.
 -3مكسب المستهلك من ىذا المنتج :la bénéfice consommateur
كتجسد في مختلف االشباعات التي يوفرىا المنتج ،كىي اشباعات رمزية حيث جسدت كظيفة
لم العائلة بواسطة المنتج ،حيث تعتبر من االشباعات التي تسعى العائلة الجزائرية لتحقيقها إضافة للرجوع
إلى األكل العريق في عادات كتقاليد المجتمع الجزائرم الذم يتمثل في الكسكس ،كتمثيلو على أنو ىو
األكل الذم يستطيع أف يجمع لم العائلة الجزائرية كالذم تستطيع ربة البيت توظيفو لهذا الغرض كتحقيق
ىذا اإلشباع.
 -4األسلوب كجو اإلبداع :le ton et l’atmosphère de création
كىو اإلطار العاـ الذم يتم فيو توظيف العناصر الثبلثة السابقة الذكر كقد كرد في ىذا الفيلم،
حيث كاف موافقا في طرحو للموضوع كموافقا في تصوره لنوع كقيمة المنتج الرمزية ،غير ذلك يمكن القوؿ
أنو تم تناسي القيمة المادية للمنتج كلم يظهر إال في اللقطة األخيرة من الفيلم االشهارم ،حيث تم التركيز
على القيمة الرمزية للمنتج كالتي تمثلت في(أقدمية المنتج ،قدرتو على لم شمل العائلة ،تمريره من جيل
إلى آخر).
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ج -الصياغة الفنية للفيلم:
تم استخداـ صياغة الفيديو كليب التي تقوـ على فكرة االستعراض في تقديم المنتج ،كىي
مستوحاة من الفيديو كليب الخاص باألغنية المصورة ،كتم االستعانة بنغمات العود التي أخذت ترتفع في
اإليقاع كلما تقدمنا في الفيلم االشهارم ،كىي محاكلة من جانب المصمم لجعل الرسالة االشهارية أكثر
رسوخا عن طريق جعلها أكثر خفة من خبلؿ نظاـ اإليقاع الذم تضمنتو آلة العود كالزيادة في فرص تذكر
الرسالة االشهارية la mémorisation
د -نوع الرسالة االشهارية الموظفة:
لما جاء الفيلم االشهارم الخاص بكسكس سفينة على شكل فيديو كليب ،تم استخداـ نموذج
الرسالة التي تستخدـ الحالة النفسية للمستهلك عن طريق خلق انطباع نفسي موجب حوؿ المنتج ،كتمثل
ذلك في مختلف اللقطات التي جسدت الحالة التي يعيشها الشباب كالكهوؿ كالعبلقة التي تربط بينهم
في تمرير الخبرة(كرشة العمل) كتعليم الفتاة كيفية طبخ الكسكس كالعبلقة الحميمية التي تربطهم ،إضافة
إلى استعماؿ موسيقى العود كبعض المؤثرات البصرية مثل التفاؼ العائلة حوؿ صحن الكسكس الكبير،
كمن ىنا يمكن القوؿ أ نو تم استخداـ الحالة النفسية للمستهلك من اجل التأثير على جوانبو العاطفية
كجعلو أكثر ارتباطا كتقببل لفكرة اإلشهار.
تعتبر قراءة الفيلم في جانبو الفنى بمثابة الكشف عن مختلف العناصر المرجعية المتعلقة بنوعية
رسائلو كقيمو اإلبداعية كىي الصيغ التي تمثل المستول التعيينى في الفيلم أم مستول الدراسة
المرجعية  l’étude référentielleكالتي يسميها "امبيرتو ايكو" بمستول "سيميائية
المرجع" .sémiotisation du référent

1

إف دراسة الفيلم االشهارم ال تقف عند ىذا المستول التعيينى بل تتعداه إلى المستول
التضميني من اجل البحث في خطابو الخفي كيتأتى ذالك عن طريق دراسة:
 .1نظاـ اللغة أك البنية النصية :structure textuelle
بنى خطاب ىذا الفيلم على قيمة محورية أساسية كىي قيمة "اللمة" أم لم شمل العائلة ،الذم
يعتبر سيميولوجيا من العبلمات على رمزية الثقافة الجزائرية ،كتجسدت في الرسالة األلسنية كالكبلمية
التي تمثلت بدكرىا في شعار العبلمة "سفينة ىي إلى تلمنا" كقد تم توظيف اللساف كالكبلـ حتى يتم تعزيز
دكر المناكبة في ترسيخ شعار العبلمة ،كقد ركز النص االشهارم على مفهوـ "اللمة" أم القيمة التي تسعى
 1فا٠ضج ٠خٍف ،خصٕصٛخ اإلشٓبس انتهفض َٕٙٚانزضائش٘ ف ٙظم االَفتبس االلتصبد٘ ،اٌّشظغ اٌغاتك،ؿ.234
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العائلة الجزائرية الحصوؿ عليها كتحقيقها ،لكن لم يتم إثراء ىذا الحقل الداللي بمجموعة من المفاىيم
التي تثرم ىذه القيمة كتزيد من تجسيدىا ،ىذا ما أدل بالضركرة على التأثير على الحقل الداللي كىو ما
يتأكد بتطبيق المربع السيميوطيقى:
االستحساف

قيم
قيم االستياء

اللمة
ال يوجد

قيم عدـ االستحساف

قيم عدـ االستياء

ال يوجد

ال يوجد

نبلحظ من خبلؿ المربع أف االعتماد في إنتاج المعنى على مفهوـ كاحد أدم إلى سكوف المربع كاقتصار
عبلقاتو على االختبلؼ في التكامل عوض االختبلؼ في التعارض كالتضاد.
لقد جمع الفيلم االشهارم الخاص بمنتج سفينة بين ضربين من اإلشهار ىما:
اإلشهار المرجعي :Publicité référentielleنبلحظ تجسد الوظيفة التمثيلية Fonction représentationnelleللخطاب
االشهارم ،حيث تم إعادة إنتاج الواقع الذم تمثل في الحياة اليومية التي يعيشها الفرد الجزائرم ،عن
طريق توظيف األماكن التي يرتادىا(مسجد ،مكاف الوضوء ،البيت)إضافة إلى توظيف بعض السلوكيات
التي يقوـ بها أيضا مثل العمل كالصبلة ،حيث تم تكييف النص االشهارم كحقيقة ما يعيشو المستهلك.
 اإلشهار المنحرؼ :Publicité obliqueبالرغم من أف ىذا التيار ىو عكس سابقو ،حيث ينص على تفادم عرض الوقائع في بناء النص
االشهارم كاستبدالها بالترميز ك اإليحاء ،إال أننا كجدنا بعض الترميز كاإليحاء كتمثل في موضوع الفيلم
االشهارم الذم جسد بعض الرموز التي تمثلت في جيلين من األفراد(الكهوؿ ،الشباب) كالتركيز على
تمرير الخبرة كبعض السلوكيات للجيل الجديد ،ك ىذا من أجل اإليحاء إلى أقدمية المنتج كضربو في
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تاريخ الجزائر العميق كاإليحاء للمستهلك بأنو من األنظمة الغذائية األساسية للعائلة الجزائرية ،كىذا
التمثيل ىو الذم يحوؿ المستهلك من متلقي إلى مستقبل متفاعل كمؤكؿ للمضموف االشهارم( un
 ) décodeurكلعل أف ىذا التوظيف المتناقض لهذين الضربين ناتج عن جهل مصممي الفيلم
اإلشهارل بالتيارات االشهارية.
 .2التمثيبلت االيقونية(الصور) : les représentations iconique
من خبلؿ الصور الموظفة في ىذا الفيلم نبلحظ تطابقا كاضحا في ثنايا الخطاب ،حيث تم
توظيف لغة تمثيلية كصور حقيقية التي تحيل اإلشهار المرجعي الذم ينص على إعادة إنتاج الواقع ،كىذا
ما نلمسو من خبلؿ الصور الموظفة كالمعبرة عن حياة الفرد الجزائرم من خبلؿ أدائو لبعض الفرائض
الدينية كاالجتماعية (كضوء ،صبلة ،جلوس مع األكالد ،االلتفاؼ حوؿ المائدة ،المطبخ الجزائرم)أم أف
ىذه التمثيبلت االيقونية صممت كما لو أنها مطابقة للواقع ،كىذا يعنى أنها كانت صادقة في نقلها
لؤلفكار كمعبرة في تصويرىا للحياة اليومية من أجل اإليحاء إلى أف المنتج عريق في العائلة الجزائرية كتم
تمريره من جيل إلى آخر ،إضافة إلى التأكيد على استطاعتو لم العائلة الجزائرية ك جعلو من األنظمة
الغذائية األساسية في المائدة الجزائرية.
 .3المدكنة اللونية :code chromatique
لقد استخدـ في الفيلم االشهارم نوعين من األلواف تمثلت في :األزرؽ ك البني ،كيمكن
دراستها من خبلؿ:
 تحديد االرتباطات السيكولوجية لؤللواف:لقد جاء اللوف األزرؽ في عباءة الجدة التي قدمت الكسكس كىو المنتج محل اإلشهار ،كىو
لوف مهدئ كمسكن يرمز إلى العلو كاالرتفاع ،كىذا للداللة على المكانة التي تحظى بها الجدة في العائلة
الجزائرية كفى المطبخ الجزائرم ،اللوف البني فقد كاف في الديكور كاألثاث ،كيعتبر ىذا اللوف لونا ثانويا
ناتج عن اللوف البرتقالي مضافا إليو اللوف األسود لجعلو قاتما نوعا ما ،ك للوف البنى ارتباطات قوية بحاسة

التذكؽ كيتمتع بشعبية كبيرة،1كىذه الغاية من كراء استخدامو في الديكور المتعلق بالفيلم االشهارم من
أجل إضفاء شعبية أكثر كمحاكلة لفت أكبر عدد من المتلقين للرسالة ،إضافة إلى ىذا يوحي اللوف البنى
من الناحية النفسية إلى الراحة كاألماف للداللة على راحة العائلة كالجو الذم كانت فيو إلعطاء أكثر
حميمية للمنتج الذم يعتبر سبب في لم العائلة كىذا ما تضمنو الشعار الخاص بالعبلمة "سفينة ىي إلى
ٔ 1ؼّ١ح ٚاوذ ،اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ.145
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تلمنا".
 المدلوؿ الثقافي لؤللواف:ظهر اللوف األزرؽ في مبلبس الجدة كىو لوف يرمز في الوضع العربي إلى اللؤـ كالحزف ،كىو
رمز مستقى من محكم التنزيل كفى قولو تعالى((يوـ ينفخ في الصور كنحشر المجرمين يومئذ
زرقا))،كبالتالي يمكن القوؿ أنو لم يحسن المصمم استعماؿ ىذا اللوف في الفيلم االشهارم ،كىذا نظرا
لجهلو بالمدلوؿ الثقافي لهذا اللوف في أكساط المجتمع العربي.
 .4اإلضاءة:
لقد جاء تصميم الفيلم االشهارم بتركيز الضوء على كجوه الشخصيات الممثلة في الفيلم
كخا صة الجدة التي كانت تحمل الصحن الكبير للمنتج محل اإلشهار مع إنقاص تشبع بعض األلواف
القوية كألواف المبلبس ،كبغض النظر عن طبيعة التدرج الوني المستخدـ في الفيلم االشهارم ،فإنو من
منظور سيميولوجيا اإلشهار يعد دليبل في عملية اإلقناع ،لذلك قاؿ "فرانسوا راستي" François
rastierبشأف توظيف اللوف في الفيلم االشهارم" :يستخدـ اللوف في مناظر معينة لتأكيد اللوف بنفس
الكيفية التي يحتاج إليها المرء أحيانا لتأكيد السكوف" ،1كلقد تم استخداـ اإلضاءة الطبيعية المتمثلة في

أشعة الشمس خاصة أثناء أداء الصبلة داخل المسجد.
 .5الموسيقى:
تعتبر الموسيقى من أىم العناصر التي تستقى دالالتها من تناغمها كإيقاعاتها ،كتمتد إلى حد
اعتبارىا احد الركائز التي تحمل باقي عناصر النوع االتصالي ،كفى ىذا الصدد يصف " François
 "rastierفكرة التوظيف المبلئم للموسيقي في اإلشهار بالتناسب كاالنسجاـ كالقدرة على إيراد الدليل
في إنتاج كحدة عامة للعوامل السمعية كالمرئية 2.كبخصوص ىذا االنسجاـ يمكن القوؿ أف الفيلم

االشهارم "سفينة" قد كفق إلى حد ما في التوظيف الداللي للموسيقى ،بحيث كاف إيقاع ضربات العود
متناغم مع المشاىد ك أضفى بعد جوانب الحميمية في العائلة الجزائرية ،مما جعل الفيلم االشهارم
يكتسي مزيدا من الواقعية كخلق جو نفسي مبلئم ،كىذا يعنى محاكلة جعل المتلقي يتأثر بالوقائع
المعركضة في الفيلم كىي حالة من إدماج المشاىد عن طريق التمثيل بالمعادلة.
بالحديث عن عنصر الموسيقى في الفيلم ،نكوف قد انهينا البحث في المستول التضميني
لننتقل إلى دراسة تمثبلت الثقافة الجزائرية في الفيلم االشهارم الخاص بمنتج "كسكس سفينة".
1

François rastier, op,cit, p63.
Op,cit, p43.
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تمثبلت الثقافة الجزائرية في الفيلم االشهارم «كسكس سفينة":
تعتبر الثقافة كبل متناسقا كمتكامبل من الشفرات ،كقد قمنا باستنباط مختلف الشفرات الثقافية
التي تتجسد في الرموز كالدالئل التي تحيل إلى ثقافة ما ،ك التعمق أكثر في دالالت كمعاني ىذه الرموز
كمدل تمثيلها للثقافة الجزائرية.
 )1الرموز كالدالئل:

1

أ-الرموز كالدالئل على الهوية ،الشارات كالشعارات:
تختص ىذه العبلمات في الداللة على انتماء األشخاص إلى الجماعات االجتماعية
كاالقتصادية كتتمثل كظيفتها في اإلفصاح عن تنظيم المجتمع ،كلقد تجسدت جملة من العبلمات التي
دلت على انتماء األشخاص إلى المجتمع الجزائرم كالثقافة الجزائرية ،حيث نجد أف األفراد يقوموف
بعادات سلوكية تكررت مرتين في الفيلم االشهارم كىي شعيرة الوضوء كالصبلة التي توحي إلى انتماء
ىؤالء األفراد إلى الدين االسبلمى الذم يعتبر بدكره مصدر من مصادر الثقافة الجزائرية ،إضافة إلى
الكسكس موضوع اإلشهار الذم يعتبر في حد ذاتو عبلمة لبلنتماء للمجتمع الجزائرم كثقافتو حيث يعتبر
من األغذية الرئيسة في الحياة الفرد الجزائرم كفى مختلف عاداتو كتقاليده خاصة في المناسبات مثل

األعراس.2

ب-اللباس:
يعتبر اللباس من أىم العبلمات الدالة على ثقافة من يلبسو ،ىذا ما نلمسو في لباس العجوز التي
كانت تحمل الكسكس الذم ىو المنتج محل اإلشهار في الفيلم ،حيث كانت الجدة ترتدم عباءة زرقاء
كتضع فوؽ رأسها خمار للسترة كىي ألبسة ال تزاؿ إلى يومنا ىذا رمز لؤلصالة الجزائرية كالحشمة التي
تعتبر من صفات المرأة الجزائرية بالرغم من كبر سنها ،إضافة إلى ارتداء العباءة للشاب كالكهل أثناء
تأديتهم لشعيرة الصبلة كىذه العباءة توحي إلى الثقافة اإلسبلمية التي تستمد منها الثقافة الجزائرية
أصولها ،إضافة إلى ىذا نبلحظ في لقطة مقربة ليدم الجدة كىي تقوـ بإعداد الكسكس مجموعة من
الحلي التقليدم الفضي تمثل في سوار ،كىو يرمز إلى الثقافة االمازيغية الجزائرية ككذلك الجد الذم كاف
يرتدم سوار زينة فضي كتجسدت ىذه العبلمات في الجد كالجدة ،نظرا لما يمثبلنو من مكانة في العائلة
الجزائرية ك حفاظهم على التراث الثقافي.
1

Pierre Guiraud ,op ,cit, p97.
2

أػشاط اٌعضائش ،فٚ ٍُ١شائم ِٓ ٟإػذاد اٌعض٠شج اٌٛشائم١حِ ،شظغ عاتك .
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ج -الشعارات:
تجسدت الشعارات التي توحي إلى الثقافة الجزائرية في شعار العبلمة التجارية في الفيلم
االشهارم "يما في حياتنا ،سفينة ىي إلى تلمنا" ،كىنا تأكيد على دكر الجدة في حياة العائلة الجزائرية
كمكانتها ،كىي من منظور سوسيولوجي قائدة رأم يمكن تصنيفها ضمن نوعين من الجماعات :الجماعات
المرجعية  groupes de référenceلما لها من تأثير على بعض قرارات نوع األكل كما ىو
موضح في الفيلم االشهارم ،بحيث كانت الجدة ىي التي تحضر الكسكس كىي التي تولت تقديمو
للعائلة ،كتصنف كذلك ضمن جماعات األفضلية  groupes de préférenceلما تمثلو من
نموذج يقتدم بو ،خاصة فيما يتعلق في أمور الطبخ كالمطبخ كىو ما يعززه المثل الشعبي الجزائرم القائل:
"إلى ما يديرش على رأم كبيرك الهم تدبيرك" كىذا يعنى أف كبار السن في العائلة الجزائرية لهم من
الحكمة كالبصيرة كالخبرة ما تجعلهم يديركف شؤكف العائلة كيتدخلوف في األكقات الصعبة كالمواقف
الحرجة.
د -الطعاـ:
لقد تجسد الطعاـ في الفيلم االشهارم في موضوع المنتج المشهر عنو كىو الكسكس،كىو

نظاـ غذائي أساسي في المائدة الجزائرية1خاصة في المناسبات مثل األعراس ،كبهذا يجسد الفيلم
االشهارم رمز من رموز الثقافة الجزائرية كىو طبق الكسكس إضافة إلى نوع األكاني التي قدـ فيها الطبق،
حيث تقديمو في اكانى فخارية عليها زخرفة إسبلمية تمثلت في الصحن الكبير(زالفة) كإناء يحمل فيو
الحساء المصاحب للكسكس.
 )2السنن أك البركتوكوالت les protocoles ou les codes
كتَمثل ىذا العنصر في الموضوع الذم تم من خبللو تقديم المنتج ،كالذم تجسد بدكره في
التركيز على القيمة التاريخية للمنتج في األصوؿ الجزائرية التي تتعلق بنظاـ األكل كتمرير ىذه األصوؿ من
جيل إلى أخر ،فنبلحظ أف اللقطة األكلى جسدت األب كاالبن في كرشة البناء كىو يعلمو كيحمل في يده
مخططات البناء ،ثم يقوـ بالصبلة ىو ككالده لئليحاء إلى تعليمو لهذه الشعيرة الضاربة في التاريخ كالتي
تعد ركن من أركاف الدين االسبلمى الذم ىو بدكره مصدر من مصادر الثقافة الجزائرية ،ثم تجسد لقطة
أخرل الجد يلعب لعبة الشطرنج حيث يتغلب الحفيد في المرة األكلى ثم يتغلب في ما بعد الجد بطريقة
أكبر كأذكي ،كتوحي ىذه اللقطة إلى الخبرة في الحياة كحكمة الجد كذكائو ثم تجسد لقطة أخرل الجدة
1

Wadi bouzar:la mouvance et la pouse,op, cit, p7.
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في المطبخ مع حفيدتها تعلمها كيفية إعداد الكسكس ،كقد قاـ الفيلم االشهارم على ىذه القيم من أجل
اإليحاء كالداللة للمتلقي بأ قدمية ىذا النوع من األكل في األكساط العائلية الجزائرية كمدل أىميتو في لم
شمل العائلة الجزائرية.
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تحهٛم انفٛهى االشٓبس٘ انخبنج
"يُبدٚم ي ٕٛثٛجٗ"
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تجزئة بنية الفيلم إلى مكوناتها األساسية(اللقطات) كإعادة بنائو ألىداؼ تخدـ التحليل ،أم تحليل
مختلف العبلقات التي تجمع بين عناصره حتى يتم الكشف عن مستواه التعيينى niveau
،dénotatifكتم اللجوء إلى شبكة التحليل السينمائي القائمة على تقنية التقطيع الفنى le
.decoupage technique
تحليل الفيلم االشهارم الثالث الخاص بإشهار" مناديل ميوبيبى"
عنواف الومضة :مناديل ميوبيبى
مدة الومضة29:ثا
عدد اللقطات17:
شريػ ػ ػػط الصػ ػ ػ ػ ػػوت

شريػ ػ ػ ػ ػػط الصػ ػ ػ ػ ػ ػػورة
رقم

مدة

نوع

حركة

اللقطة

اللقطة

اللقطة

الكاميرا التصوير

الموسيقى

01

02

لقطة

جانبية

موسيقى

صوت

خفيفة

"كل

ثا

مقربة

ثابتة

زاكية

المؤثرات

حتى

الصدر

التعليق أك الصوتية

نوع

ريتمية

الحوار

امرأة يقوؿ

األخرل

ال يوجد

02

01

لقطة

ثابتة

عادية

03

01

لقطة

بانورام

زاكية

ثا

قريبة

الموسيق

سيدة بلباس عصرم أجنبي
تتأىب للخركج من البيت

كتنظر إلى نفسها في المرآة

،ثم تقوـ بمسح المرآة مسحا

النساء

يحرصن

خفيفا بمنديل إلى جانبها

النظافة"

كنافذة كبيرة تطل على البحر.

على

نفس

الجو العاـ للقطة

/

مزىرية فيها أزىار بيضاء،

/

ل

حقيبة يد بيضاء إلى جانبها

مفتاح السيارة ،تقوـ السيدة

بحملهما من فوؽ الطاكلة أثناء

خركجها ،كيوحي مفتاح السيارة
إلى داللة مفادىا أف السيدة

تملك سيارة شخصية للتنقل.
ثا

عامة

ا أفقية

عادية

نفس

الموسيق
ل

تتمة

للتعليق

السابق"

كىذا في

كل كقت"
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/

طفل صغير يدخل ىو كأبوه إلى
محل للحلويات ،كىو يضع
حبة حلول في فمو.
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04

01
ثا

لقطة

مقربة

ثابتة

عادية

حتى

05

01

لقطة

بانورام

06

1ك

½ ثا

لقطة

قريبة

بانورام

07

03ثا

لقطة

08

1ك½

لقطة

ثا

الموسيق
ل

الصدر
قريبة

نفس

ا أفقية

جانبية

نفس

الموسيق

نفس

التعليق

/

السابق
/

يقوـ الطفل بجذب يد األب
من أجل توجيو نظره نحو
الحلويات الموجودة في
المحل.

/

ل

إشارة الطفل بيده التي يحمل
فيها

قطعة حلول(مصاصة) إلى نوع
من الحلويات لؤلب من أجل
اقتنائها لو.

ا

عادية

عمود

عامة

ا

الموسيق
ل

ية

بانورام

نفس

/

/

عادية

عمود

نفس

الموسيق
ل

ية

سقوط قطعة الحلول من يد

الطفل على األرض ،ثم يقوـ
الطفل بالتقاطها مرة أخرل.

"كبما
أنهن

/

أمهات

دخوؿ السيدة السابقة كىي

تحمل في يدىا نفس المحفظة
السابقة ،كتنزع الحلول التي
سقطت على األرض من يد

أيضا"

الطفل كتبدلها بأخرل نظيفة

كجديدة ،كىنا نجد إيحاء إلى
أف النظافة ىي من دكر األـ،
حيث بالرغم من أف السيدة

خارج البيت إال أنها لم تنسى

دكرىا كأـ كتسعى للحفاظ على
نظافة أكالدىا ،في حين أف

الطفل مع األب كلم يقم بهذا
السلوؾ كربما لم ينتبو لو.

ثا

قريبة

ثابتة

عادية

نفس

الموسيق
ل

مواصلة
للحوار
السابق

"يهتمن"

/

لقطة مقربة ليد أـ كىي تحمل
طفل تطرؽ باب أبيض كتب
عليو بحركؼ ملونة ككبيرة
" "pédiatreأم طبيب
أطفاؿ
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09

01

لقطة

ثابتة

جانبية

10

03ثا

لقطة

ثابتة

عادية

11

02ثا

لقطة

ثابتة

عادية

12

02

لقطة

13

02ثا

لقطة

ثا

عامة

نفس

"أكثر

الموسيق

بنظافة

نفس

"مناديل

ل

/

دخوؿ المرأة عند طبيبة أطفاؿ،
كىي تحمل في يدىا طفل

أطفالهن"

نائم ،كتظهر طبيبة األطفاؿ
على أنها نفس السيدة السابقة
التي كانت في اللقطات
األخرل.

قريبة

الموسيق

ميو

نفس

"صممت

ل

/

األـ تقوـ بنزع حفاظات
الطفل من أجل معالجتو من

بيبى"...

طرؼ الطبيبة ثم تظهر على
كجهها عبلمات حصره نظرا
لعدـ كجود منديل لتنظيف
بشرة الطفل.

قريبة
جدا

الموسيق

/

الطبيبة تقوـ بتقديم منديل
للسيدة من أجل تنظيف الولد

ل

الصغير كىي تبتسم كتزامن
تقديم ىذا المنديل مع صوت
التعليق الذم جسد اسم
المنتج.

مقربة

عامة

ثابتة

عادية

ثابتة

عادية

نفس

الموسيق
ل

خصيصا
الحتراـ

/

صغير على طاكلة المعاجلة

حساسية

كبجانب رأسو مناديل محل

بشرتهن"

نفس

الموسيق
ل

"بتركيبتها
المضادة

للحساسية
المستخل
صة من
االركبرا
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األـ تقوـ بتنظيف الطفل

اإلشهار.
/

صورة لعلبة مناديل محل
اإلشهار على أرضية زرقاء،
كيخرج منها منديل ،كيوضع
على مكبر صورة ( une
 )loupeلتظهر عبلمة نبتة
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صغيرة تتحرؾ ،كعبلمة صغيرة

غنية بالبرك
فيتامين

كتب عليها باللغة الفرنسية

B5

14

02

لقطة

ثابتة

عادية

15

01

لقطة

ثابتة

عادية

ثا

عامة

نفس

الموسيق
ل

كبدكف

كحوؿ

pro vitamine B5
/

مجموعة علب للمنتج محل
اإلشهار منتشرة على أرضية

توفر

زرقاء ،ثم تجتمع ىذه العلب

لطفلك

مع بعضها البعض كتسقط

أفضل

فوقهم ريشة البيضاء التي

رعاية

ثا

مقربة
حتى

نفس

الموسيق
ل

الخص

لقطة للسيدة السابقة كىي
تحمل طفل يضحك

األمهات

كتصاحبها رسالة السنية كتبت
على الصورة.

األحسن

16

01

لقطة

ثابتة

عادية

17

03

لقطة

ثابتة

عادية

ثا

مناديل

/

إلى تشرط

ر

عامة

ميو بيبى

تحمل داللة النعومة كالنظافة.

نفس

مواصلة

الموسيق

للتعليق

موسيقى

/

ل

لقطة عامة للسيدة كىي

/

تحتضن الطفل السابق داخل

السابق

غرفة نوـ للطفل كعلى اليسار
صورة مصغرة لعلبة المناديل
محل اإلشهار.

ثا

مقربة

اإلمضاء

صورة لعبلمة المنتج باللوف

/

األزرؽ على أرضية بيضاء.
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 -5تحلٌلالمشاهد
طبيعة المشهد

كخصائصو التصويرية

دراسة مختلف المتغيرات المشهدية
متغير الزمن التسلسل المشهدم اإليقاع المشهدم

تحليل الثوابت المتعلقة
بالسيناريو

المشهد األكؿ:

ىو ذلك الجزء السنمائى
الذم يشمل اللقطات

التي تسبق ظهور المنتج
محل اإلشهار كالتركيز
على أحد صفاتو كىي

النظافة كالتي جسدت في

مدكنة زمنية
حقيقية

ىذا المشهد بأنها من

يقوـ على مونتاج

ركائي ليومية سيدة
في البيت كأثناء
خركجها.

اختصاص النساء كقدر

قيم لغوية تجمع خصوصيا

انسجاـ كبير نظرا

بين اللساف كمؤسسة كنظاـ

كالفكرة.

بالنظافة ،كالكبلـ الذم يعتبر

لوحدة الموضوع

اجتماعي يشرح اىتماـ المرأة
اداءا فرديا يتم من خبللو
انتقاء منظومة اللساف.

ركز عموما على السيدة

كمدل اعتنائها بنظافة بيتها،

كمغادرتها للبيت.

المشهد الثاني:

صيغة زمنية

مونتاج ركائي مبنى

لخصت

في الربط بين

السريع في

كاإلجراءات

ىو ذلك المقطع الذم

مجزئة

داخل المحل كسقوط

االنتقاؿ

كيحاكؿ التقاطها لتأتى

عرض فكرة

يجسد الطفل ككالده

قطعة الحلول من يده

منسجم داخليا

توظيف البعد الكبلمي للغة

المتتاليات

سمة من سمات اإلشهار

على التتابع السريع

بحكم كحدة

الموضوع

المؤلفة كاقل

االستداللية.

انسجاما خارجيا
اللقطات ككثرتها.

توظيف للكبلـ كذلك

على أىميتو ،إضافة إلى اللغة

نظرا لتسارع

السيدة ثم تقوـ بالتقاطها،
كيوحي المشهد باىتماـ

سيميولوجيا

انسجاـ يتجسد

كخارج البيت كىذا من

على

المعالجة في ىذا

كصنع صورة ذىنية للمرأة

قبل كبعد

كإبدالها بقطعة أخرل،
المرأة بالنظافة داخل
أجل الداللة كالبرىنة

المثالية للنظافة في ذىن

المتلقي

االعتماد

في كحدة الفكرة

ميكانيزـ

الموضوع كىي
فكرة النظافة

في تقديم
الحدث
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المعاصر كىي طريقة ذكية في
توظيف اللساف.

النظافة

كىذا يعنى

في شكل فيديو كليب كىي

بالتعليق على المنتج كالتأكيد
التي تجسدت في الرسالة

األلسنية الموظفة في شعار
المنتج.
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بناء زمني

تسلسل مشهدم

المشهد الثالث:

السيدة في دكر آخر كىو

الهدؼ منو

تركيب منطقي يقوـ

عندىا أـ كطفلها الصغير

إيجابية

للمنتج من طرؼ

الطبيبة بإعطاء األـ

كترسيخ

مواصلة تصوير حياة

دكر طبيبة أطفاؿ كتأتى
من أجل العبلج لتقوـ

المناديل محل اإلشهار

من أجل تنظيف الطفل.

حقيقي
تأكيد

المنتج

/

محقق بتوظيف

/

على أساس الشهادة
الطبيبة.

صورة المرأة
التي

تستعمل

ىذا المنتج
في ذىن

المتلقي.

 -2العبلقة بين شريط الصوت كالصورة:
إف التعبير الصوتي ال ينحصر في الموسيقى فقط بل يشمل كل الظواىر الصوتية المرافقة للصورة
،بما في ذلك األصوات البشرية كالطبيعية كبعض أنواع الضجيج المصطنع( ،)le bruitageكمهما تكن
طبيعة األصوات الموظفة في السينما فهي ال يمكن أف تكوف مجرد عناصر سمعية ،كإنما ىي عبلمات
خاصة  singes spécifiquesتعزز من قيمة كتبلحم كترابط فكرة اإلدراؾ البصرم la
.cohérence da la perception visuelle

1

كنجد في الفيلم االشهارم محل التحليل موسيقى ريتمية خفيفة تتماشى مع نوعية المنتج المشهر
عنو كالجمهور المستهدؼ ،كالفكرة التي ارتكز عليها الفيلم االشهارم كىي تتبع حياة سيدة من خركجها
من البيت إلى مكاف عملها كربط النظافة بالنساء خاصة ،حيث تجسد ذلك من خبلؿ التعليق على الصورة
"كل النساء يحرصن على النظافة" كتزامن ىذا التعليق مع كجود السيدة في البيت كمسحها للمرآة ،ثم
يأتي تعليق أخر "في كل كقت" مع مشهد تغيير السيدة لقطعة الحلول التي سقطت من الطفل بقطعة
أخرل.
 -3تحليل العبارات الخطية في الفيلم االشهارم:
تجسدت العبارة الخطية في الفيلم االشهارم في شعار المنتج "مناديل األمهات لي تشرط األحسن"
1

Christian Metz, cinéma et langage, op, cit, p95.
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كتجسدت في اللقطة األخيرة من الفيلم االشهارم ،إضافة إلى عبلمة المنتج التي كانت على أرضية بيضاء
ككتابة زرقاء ،كمن ىنا يمكن القوؿ أف الرسالة الخطية أك األلسنية لم تجسد كظيفة الترسيخ كىذا نظرا
لعدـ تكرارىا في العبارات الخطية كاقتصرت فقط في العبلمة التجارية للمنتج ،كبما أف الوظيفة السابقة
تتكامل مع كظيفة الترسيخ يمكن القوؿ أف ىذه الوظيفة أيضا لم تتجسد في ىذا الفيلم االشهارم ،ألف
الرسالة األلسنية لم تنب عن الصورة كلم تعوض فكرة الفيلم االشهارم ،كلم تكن شارحة للمنتج المقدـ
كلم يظهر اسم المنتج إال في العبلمة التجارية للمؤسسة.
بهذا التحليل العاـ يمكن أف نستجمع العناصر الضركرية التي تؤىلنا لفهم الفيلم كتمكننا من تأكيلو
كمن ثم معرفة:
 قيمة نوع الفيلم :la valeur de typologie du filmإف مادة تعبير الفيلم ىي التي تحدد قيمة نوعو بحيث احتوم الفيلم االشهارم الخاص بمناديل "ميو
بيبى" دالالت توحي إلى الفائدة التي سيجنيها المستهلك من كراء استخداـ ىذا المنتج كمن ىنا يمكن
القوؿ إف قيمة نوع الفيلم تجسدت في نوع ""مكسب المستهلك من المنتج" كىي فائدة النظافة التي
تعتبر من االشباعات التي تسعى المرأة إلشباعها باستمرار كىي إشباع مادم يمكن مبلحظتو أم يمكن
مبلحظة النظافة في كل األماكن ،كفى نفس الوقت ىو إشباع رمزم في حالة تقويم الفرد لذاتو(كيف يرل
نفسو كىو إشباع نفسي ،أم نظيف)،ككذا في حاؿ تقويم أك رؤية الغير لو (كيف يراه الناس كىو إشباع
اجتماعي) غير أننا لم نلمس تمثيل لذات المستهلك الجزائرم كالذم تجسد في المرأة ،حيث تجسد
بعض السلوكيات في الفيلم تتنافى مع األصوؿ الثقافية للمجتمع الجزائرم خاصة فيما يتعلق خركج المرأة
لوحدىا ،كطريقة اللباس.
 المقاربة اإلبداعية المستعملة في ىذا الفيلم:لقد تم التركيز في الفيلم االشهارم على الخصائص الفيزيائية كالمعنوية للمنتج المقدـ ،كبهذا يمكن
القوؿ على أف الفيلم االشهارم بني على أساس "نجومية المنتج" ،حيث كانت المناديل موضوع اإلشهار
محور كل المضموف االشهارم ،كعلى ىذا نقوؿ أف المقاربة اإلبداعية المطبقة في الفيلم ىي "نجم
االستراتيجية،"la star stratégieحيث تم اإلشارة إلى بعض الخصائص الفيزيائية كالنظافة كالجودة
كبعض القيم الرمزية الثقة في النفس ،الحرص على النظافة من طرؼ النساء كغيرىا.
 الصياغة الفنية للفيلم:تتحدد الصياغة الفنية في اإلشهار التلفزيوني بطبيعة القالب الفني المستخدـ في التعبير عن فكرة
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اإلشهار كمن ىنا يمكن القوؿ أف الصياغة الفنية المستخدمة في الفيلم االشهارم ىنا ىي صياغة
"الحديث المباشر" حيث اعتمد الفيلم االشهارم على كظيفة النداء في مخاطبة المستقبل كدعوتو إلى
اقتناء المنتج ،كألف ىذه الوظيفة تقتضي اإلقناع بواسطة القوؿ تم توظيف "الشهادة"""témoignage
من خبلؿ توظيف شهادة الطبيبة في تقديمها المناديل محل اإلشهار لؤلـ التي كانت تريد تنظيف ابنها.
 نوع الرسالة االشهارية الموظفة:من خبلؿ نوع القالب الذم استخدـ في ىذا الفيلم اإلشهارل يتبين لنا أنو تم استخداـ نموذجين
للرسالة االشهارية:
أ -الرسالة التفسيرية:
حيث تم تقديم العرض بشكل تفسيرم ك توضيحي من أجل مساعدة المستهلك على التعرؼ كإبراز
مزايا العرض كفوائده ،حيث ارتكزت الرسالة على تقديم معلومات حقيقية دكف إثارة المتلقي بأساليب
خيالية.
ب-الرسالة التي تقوـ على الشهادة:
كتجسدت ىذه الرسالة في االستناد إلى األدكار التي قامت بها المرأة في الفيلم االشهارم ،دكر
المرأة في البيت ،كالمرأة في الخارج ،كالمرأة العاملة التي تجسدت في الطبيبة التي قدمت المنتج محل
اإلشهار.
يعتبر المستول التضميني للفيلم ىو جملة الصيغ الداللية كاألنظمة التي تختصر معنى الفيلم كىي:
 -1البنية النصية (نظاـ اللغة) :la structure textuelle
بني خطاب الفيلم االشهارم على قيمة محورية أساسية كىي قيمة المنتج التي تجسدت في
النظافة كالحرص عليها من طرؼ المرأة كتحديد مختلف الفوائد كالمزايا التي يوفرىا المنتج ،كذلك
باستخداـ مفاىيم تعبر عن نفس المعنى كنفس الموضوع ،فركز النص االشهارم على مفهوـ كاحد يعبر عن
مزايا المنتج كعدـ اللجوء إلى مفاىيم مقابلة التي يمكن أف ال تخلق عبلقات التناقض ك التضاد ،كأثر على
الجمع السياقي للدالئل اللغوية كإثراء المعنى كىذا ما نلمسو من خبلؿ تطبيق المربع السيميوطيقى الذم
سوؼ يسفر في ىذه الحالة على:
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قيم

قيم االستياء

االستحساف

ال يوجد

"النظافة"

قيم عدـ االستحساف

قيم عدـ االستياء
ال يوجد

من خبلؿ المربع السيميوطيقى نبلحظ نقص في داللة المضموف االشهارم كقلة حركية المربع،
فنجد فقط قيمة التكامل بين قيم االستحساف كعدـ االستياء ،ما يؤدم بنا بالضركرة إلى القوؿ بقلة
التفاعل بين قيمو السياقية كنستنتج أف نوع اإلشهار الموظف ىو اإلشهار المرجعي publicité
référentielle

الذم

يؤكد

على

الوظيفة

التمثيلية

fonction

représentationnelleللخطاب االشهارم ،كضركرة إعادة إنتاج الواقع كحتمية تكييف النص
االشهارم مع الواقع الذم يعيشو المستهلك كىذا ما لمسناه من خبلؿ تجسيد مختلف األدكار التي
تعيشها المرأة كحاجتها إلى نظافتها كحرصها على نظافة أبنائها.
 -2التمثيبلت االيقونية:
لقد طغى مبدأ التشابو في الفيلم االشهارم ،كىو المبدأ المتحكم في العبلقات االيقونية من
صور الفيلم فنجد أف تمثيبلتها االيقونية تبدك حقيقية في الواقع كحية في تجسيدىا للبنى السميوركائية
كاالستداللية للفيلم ،كلمسنا عبلقة شبيهة قوية بين الصورة كما تحيل إليو من دالالت .كمن ىنا نتساءؿ
عن األسلوب الببلغي الموظف في الفيلم ،كعن تضمن الصور قواعد تعبيرية كببلغية تمكن من جعل
الخطاب االشهارم مقنعا؟.
في الحقيقة لم تكن المراحل الخطابية كاضحة في الفيلم االشهارم بالقدر الذم يسمح لنا بتميز
البنى الخاصة ببياف الموضوع  l énoncesكالخاصة بالتحليل كالتفسير  l’énonciationكلهذا
كاف األسلوب الببلغي الموظف في الفيلم ضمنيا ،تمثل في الكناية عن التجاكر المنطقي proximité
 logiqueفي الربط بين أ ثر اإلشهار(الفائدة من استخداـ المنتج) كسببو أم الوعد كالذم تمثل في
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إمكانية توفير نظافة أفضل كمصمم ضد حساسية األطفاؿ.
 -3المدكنة اللونية:
تؤدل األلواف دكر كبير في إحداث األثر على نفسية المتلقي إضافة إلى الدكر الجمالي كتقريب
الصورة االشهارية من الواقع كالطبيعة ،فهو رصيد مدخر للمصمم عظيم الفائدة خاصة إذا كاف المصمم
على دراية بوظائفو الرمزية كالداللية.
تحدد جغرا فيا األلواف من حيث قوة كقيمة كل لوف ،كمن ىنا خلصنا إلى كجود بعض األلواف
لكننا سنركز على لوف كاحد كىو الذم كاف لو الحظ األكفر في االستعماؿ في ىذا الفيلم االشهارم كىو
اللوف األبيض الذم لو ارتباطات سيكولوجية بنفسية المتلقي فيرمز اللوف األبيض إلى الصفاء كالسبلـ ،فهو
لوف رداء اإلحراـ كالطواؼ حوؿ الكعبة ،كىو في محكم التنزيل رمز ألصحاب الجنة ،قاؿ تعالى ((:يوـ

تبيض كجوه ،كتسود كجوه)) 1كقولو عز كجل أيضا ((يطاؼ عليهم بكأس معين ،بيضاء لذة للشاربين))

2

كيدؿ األبيض في األمثاؿ الشعبية العربية على الطيبة ،فيقاؿ :فبلف قلبو أبيض ،كيدؿ أيضا على نقاء
العرض كصفاء الشرؼ في قولهم" :عرض فبلف أبيض من الثلج" ،كينوب اللوف األبيض عن النظافة فهو
رمز للنقاء كالصفاء ألنو يبين درجة النظافة في كل شيء ،عكس األلواف األخرل التي يمكن أف ال تظهر
فيها النظافة بمستوم ظهورىا في اللوف األبيض ،لذلك نجد أف استعماؿ ىذا اللوف يكثر في األفبلـ
االشهارية التي تتعلق بمساحيق النظافة عموما.
 -4اإلضاءة:
تعتبر اإلضاءة من العناصر الدرامية الفعالة التي تتناغم مع األلواف من أجل إعطاء مختلف
الداالت كاإليحاءات ،كبما أف الفيلم االشهارم "ميوبيبى" قد تضمن نفس القدر من المساحات الضوئية
فيمكن القوؿ أ نو تم استخداـ "اإلضاءة المنتشرة" أك "غير مركزة" كىي عبارة عن التعريض الضوئي
المتوازف الذم يشمل مختلف لقطات الفيلم.
 -5الموسيقى:
احتول الفيلم االشهارم على موسيقى الرسالة  la musique messageحيث كفرت
ىذه الموسيقى خاصية الترابط المتبادؿ  interdépendanceبينها كبين موضوع اإلشهار ،كنلمس
ىذا من خبلؿ توافق نغمات ىذه الموسيقى كالرشاقة كالخفة التي تتمتع بها المرأة التي تحرص على
النظافة ،كنجد أيضا كجود موسيقى اإلمضاء la musique messageكىي تلك القطعة الموسيقية
1

القرآن الكريم :سورة آل عمران اآلية 40
2
القرآنالكرٌم،سورةآلعمران،اآلٌة .50:

273

الجانػب التطبيقػػي
الموقعة لشعار الرسالة االشهارية ،حيث تم اختتاـ الفيلم االشهارم بها.
بهذا العرض العاـ قد تم استكماؿ خطوات التحليل الفيلم كاستوفى شركط بلوغ البنية فيو
 l`accés a la structureكىو اإلجراء الذم يؤىلنا بدكره إلى استخبلص أىم تمثبلت الثقافة
الجزائرية في محتواه كىو موضوع إشكالية بحثنا.
تمثبلت الثقافة الجزائرية في الفيلم االشهارم ميوبيبى:
سنخص بالذكر ىنا تمثبلت صورة المرأة الجزائرية في الفيلم االشهارم ،حيث تم تصوير المرأة
في موضوع اإلشهار في كضعيات مختلفة من حياتها اليومية ،ربة بيت ،عاملة ،كتم استخداـ العنصر
النسوم األنثوم في ىذا الفيلم نظرا لحرص المرأة على النظافة أكثر من الرجل كألف ىذه المهمة مرتبطة
بالنساء أكثر من الرجاؿ ،كيمكن الكشف عن رسالة ضمنية من خبلؿ الفيلم االشهارم ،كىي إمكانية
جمع المرأة بين العمل كنظافة البيت كتربية األطفاؿ كيعد ىذا الموضوع "عمل المرأة "من الطابوىات التي
تثار في الم جتمع الجزائرم خاصة في بعض المناطق المحافظة مثل الصحراء الجزائرية ،كمن الخصائص
الثقافية المميزة للمجتمع الجزائرم منزلة المرأة ،فهي سيدة البيت كمحجوبة عن الشارع،1إضافة إلى

مبلبس المرأة في اإلشهار كىي مبلبس تدؿ على المرأة العصرية المتأثرة بالثقافة األجنبية كالتي تنادل
بحرية المرأة التي يمكن لها أف تخرج لوحدىا ،فاإلشهار العصرم اليوـ أصبح يبيع أساليب حياة

جديدة 2عصرية تتماشى مع حياة المجتمعات المتقدمة كعمبل بقاعدة أف المغلوب دائما مولع بالغالب،

كتجسيدا للمرأة الغربية التي كلجت كل مهن الحياة كأصبحت محل اىتماـ كل المجتمعات الغربية التي
تنادل بمزيد من الحرية للمرأة كضركرة إشراكها في كل ميادين الحياة ك مساكاتها بالرجل.













1ا٠ف الوٛعد ٚآخشِ ،ْٚشظغ عاتك اٌزوش،ؿ.213
 2تشٔاسد واذٛال ،اإلشٓبس ٔانًزتًغ ،ذشظّح عؼ١ذ تٓ وشاد ،داس اٌؽٛاس ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ،عٛس٠ح،ط، 2012-1ؿ.254
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تحليل الفيلم االشهارم الرابع
"عمر بن عمر"
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شبكة التحليل السينمائي la grille d analyse cénématografiqueالقائمة
على تقنية التقطيع الفني.le decoupage techniqueللفيلم االشهارم عمر بن عمر.
تحليل الفيلم االشهارم الرابع الخاص بإشهار" عمر بن عمر"
عنواف الومضة :عمر بن عمر
مدة الومضة 31:ثا
عدد اللقطات16:

شريػ ػ ػ ػ ػػط الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورة
رقم

اللقطة

مدة

نوع

حركة

شري ػ ػ ػ ػ ػ ػػط الص ػ ػ ػ ػ ػ ػػوت
زاكية

نوع

اللقطة اللقطة الكاميرا

التصوير

الموسيقى

01

02ثا

عامة

متحركة

غطسية

موسيقى

02

02ثا

لقطة

متحركة

غطسية

أصيلة من
التراث

استخدمت

التعليق أك
الحوار

المؤثرات
الصوتية
األخرل

ال يوجد
/

فيها

الجو العاـ للقطة
لقطة عامة للعاصمة

الجزائرية في الصباح
الباكر ،فيها األضواء

تزين العاصمة الجزائر مع

بزكغ للفجر كبعض الغيوـ
الخفيفة.

آلة العود
العربية،

كىنا توظيف
داللي

الغرض منو
تمثيل

مضموف

اإلشهار بما

ينطوم عليو
من رموز

كقيم ثقافية.
مقربة

نغمات

آلة العود

/

فتاة يظهر عنها أنها قابلة
من خبلؿ قميص أزرؽ
خاص بالقاببلت تقوؿ

مبركؾ ،كلم نسمع في
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اللقطة صوت ىذه

الكلمة ،كلكن تركت
للمتلقي لقراءتها من

خبلؿ شفاه القابلة التي
كانت تدؿ على ىذه
الكلمة.

03

02

قريبة

ثابتة

بانوراما

ثا

عمودية

آلة عود

صوت

رجل يقوـ من مقعده

صغير

كىو ينظر إلى شخص

طفل

كعليو عبلمات الفرحة
أخر كىو القابلة التي

قالت مبركؾ ،من ىنا

نستوحي أف الرجل أصبح
أب.

04

03ثا

مقربة

ثابتة

مستوية

/

ىذه

05

01ثا

قريبة

ثابتة

مرتفعة

نغمات

/

06

01ثا

قريبة

ثابتة

مستوية

تصاعد

فتاة صغيرة تحمل ريشة

ضربات

الشيخ الكبير الذم ظهر

جدا

موسيقية

عائلتي

صوت

أـ تحمل طفل صغير

صغير

عليها عبلمات فرح.

طفل

كتحتضنو كتبتسم ،تبدك

شيخ كبير يلبس نظارات
سوداء يحمل ريشة

كيلوف لوح خشبي صغير
فوؽ طاكلة رسم عليو
كركد.

نغمات
العود

تقوـ بالرسم كالتعلم من
على أنو جدىا ،كتدؿ
على ىذه القطة على

تمرير ىذا الفن الذم ىو
الرسم من الجد إلى

الفتاة ليصبح ىذا الفن

ككأنو كراثة ،أبا عند جد.
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07

01ثا

قريبة

متحركة

غطسية

نغمات آلة

/

/

08

½ثا

قريبة

ثابتة

مستوية

نغمات آلة

/

/

09

03ثا

عامة

متحركة

"ىذكؾ

ال يوجد

10

02ثا

قريبة

ثابتة

عود

لقطة لعجوز تحمل

صحن ترتدم عباءة

حمراء ،شعرىا أبيض،

تبتسم كىي متوجهة إلى
الشيخ الذم كاف يرسم
ىو كالفتاة الصغيرة

عود

منظر عاـ للقطة داخل

منزؿ حيث تهرع الفتاة

الصغيرة إلى جدتها التي
تحمل الصحن كينظر
الشيخ إليها ،كسط

ديكور يتكوف من طاكلة
خشبية كخزانة كبيرة.

مستوية ضربات عود

ىوما

عايلتى"

جدا

مستوية

نفس

الموسيقى

مجموعة من األطفاؿ

يلعبوف فوؽ سطح يطل
على منظر للعاصمة
الجزائرية.

/

يد طفل صغير تضع في
يد رجل كبير حبة تمر،

ككبلىما يرتدم مبلبس
بيضاء ،ثم ينظر الرجل
الكبير إلى الطفل

كيبتسم ،كىذه داللة على
الكرـ الذم يعتبر من

األصوؿ الثقافية للفرد

الجزائرم ،حيث نرل في
اللقطة أف الطفل الصغير
ىو الذم كضع حبة
التمر في يد الرجل

الكبير للداللة على أف
خصلة الكرـ كالجود

تتأصل في الصغير منذ
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طفولتو ،ليبتسم الرجل

بدكره في كجو الطفل في
داللة على فرحو بهذا

السلوؾ الجميل الذم

يوحى على أخبلقو ككرمو
التي استوحاىا من الدين
االسبلمى ،حيث تم

تصوير ىذه اللقطة داخل
المسجد الذم يعود إلى
العمارة اإلسبلمية ،كبعد
أداء شعيرة الصبلة.

11

04ثا

قريبة

متحركة

مستوية

نفس

الموسيقى

لقطة لمجموعة شباب

في الصحراء ،األكؿ يقوـ
بإعداد الشام يرتدم
عمامة زرقاء كعباءة،

كالثاني رجل ذك بشرة

سمراء يحمل آلة عود

يرتدم عباءة كيضع فوؽ

رأسو عمامة بيضاء كبيرة،
كالثالث يحمل آلة

قيتار  guitareيرتدم
مبلبس عصرية ذك بشرة
بيضاء ،كىنا داللة على
المزج بين الثقافة
األجنبية كالثقافة

الجزائرية في اللباس كآلة
القيتار كآلة العود.
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12

02ثا

قريبة

ثابتة

مستوية

نفس

13

01ثا

قريبة

ثابتة

مستوية

نفس

الموسيقى

/

/

/

/

امرأة تقدـ ألبنتها صحن
كبير لطعاـ الكسكس

الذم يعتبر من األغذية
األساسية للعائلة

الجزائرية ،كسط مطبخ
جزائرم يتكوف من

مجموعة من األكاني
التقليدية ،كديكور

جزائرم مع مبلبس

تتكوف من عباءة حمراء.
الموسيقى

صورة للمرأة السابقة
التي قدمت صحن

الكسكس كىي تذرؼ
دموعا كىي تبتسم،

كتشاىد عرس ابنتها ك

الظاىر أنها دموع فرح

بهذه المناسبة التي تفرح
لها األـ ألبنتها كيمكن

أف تكوف دموع حزف في
نفس الوقت للفراؽ بين
األـ كابنتها ،ألنها

ستغادر بيتها لبيت جديد
كعائلة جديدة.
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14

02ثا

عامة

متحركة

بانوراما

نفس

الموسيقى

اكبر عائلة

15

03ثا

قريبة

متحركة

بانوراما

نفس

الموسيقى

عمر بن
عمر

/

16

02ثا

قريبة

ثابتة

مستوية

موسيقى

لعائلة

/

حركية

الجزائر

/

في العالم

لقطة لمجموعة من
الشباب يحتفلوف

باألعبلـ الجزائرية في
ساحة كبيرة ،كيرتدكف

أقمصة الفريق الوطني

لكرة القدـ كقبعات فيها
ألواف العلم الجزائرم،

كيعتبر العلم الجزائرم
رمز من رموز يوحي

للثقافة الوطنية الجزائرية.
أفقية

لقطة لعائلة كبيرة تتكوف

من مجموعة من الشيوخ
كالشباب كاألطفاؿ ،في
الهواء الطلق تجتمع

حوؿ طاكلة كبيرة كطويلة
في جو من الفرح،

كتظهر من المائدة بعض
األكاني النحاسية التي
توحي إلى الثقافة

الجزائرية ،كصناعة

النحاس صناعة تقليدية

قديمة امتهنها الجزائريوف
متأثرين باألتراؾ كالحضر
كاألندلسيين كالكراغلة

الذين كانوا يقطنوف بعض
المدف الجزائرية.1

اإلمضاء

الفضل

كاألفضل

 1ايف الكوست كآخركف ،الجزائر بين الحاضر كالماضي ،ترجمة رابح اسطمبولى كمنصف عاشور ،المرجع السابق،ص.192
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منظر لغركب الشمس
على سطح البحر،

كعبلمة المنتج مع رسالة
السنية تحت صورة

الجانػب التطبيقػػي
العبلمة "لعائلة الفضل
كاألفضل"

 -5تحلٌلالمشاهد

طبيعة المشهد

دراسة مختلف المتغيرات المشهدية

كخصائصو

متغير

التسلسل

اإليقاع

التصويرية

الزمن

المشهدم

المشهدم

المشهد األكؿ:

صيغة زمنية

يرتكز على

منسجم عن

ىو ذلك الجزء

السينمائي الذم

يتكوف من لقطات

التي جسدت كجود
شيء جديد في

العائلة كىو مولود
صغير.

حقيقية
تجسد
جدية

الموقف

في كجود
مولود

جديد

كفرحة
األب

بمولوده.

المونتاج
الركائي

المتوازف الذم
يجمع بين

لحظة انتظار

الشاب للقابلة،
كفرحتو أثناء
قوؿ القابلة

كلمت مبركؾ.

تحليل الثوابت المتعلقة بالسيناريو

طريق التناغم

في االنتقاؿ من
متتالية سينمائية
إلى أخرل كعن
طريق التوافق
االيقونى

المحقق بين
الصوت

كالتمثيل

قيم لسانية تبين كتجسد النظاـ
التواصلي الذم يمتلكو األفراد

(متكلمين ،كمستمعين) ينتموف إلى

مجتمع لغوم مت جانس فهو الخاصية

النوعية للكائن البشرم من اجل التواصل
ضمن جماعة اجتماعية لغوية.

االيقونى(صور
األب

،كاحتضاف األـ
للطفل

الصغير).
المشهد الثاني:
يضم جميع

اللقطات التي

االعتماد

/

/

على الزمن

قيم حكائية اعتمد فيها على توظيف

كأكجو حياة العائلة

المجسد

التعامل ضمن كل جماعة اجتماعية

كظفت مجموعة من

العائلة

العائلة الجزائرية

الكبيرة.

تجسد ظركؼ

الجزائرية ،كقد

الرموز توحي على

اللساف كوسيلة لتأكيد فكرة التماثل في

الحقيقي

،كالتي جسدت ىنا في جماعة العائلة

في تمثيل

الجزائرية الكبيرة.

الجزائرية
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الكبيرة إضافة إلى

العادات كالطقوس
التي تقوـ

بها(الصبلة،
الكرـ)..


يتكوف المشهد في السينما من عنصر الصوت كالصورة ،كىما عنصراف منسجماف متكامبلف من
أجل إضفاء الواقعية كمضاعفة القدرة االقناعية للفيلم االشهارم ،كلهذا استلزـ علينا منهجيا تحليل كدراسة
عبلقة شريط الصوت كشريط الصورة في الفيلم االشهارم.
 -2تحليل طبيعة العبلقة بين شريط الصوت كالصورة:
تعتبر األصوات في السينما عامة كفى األفبلـ االشهارية خاصة أصوات أساسية كليست أصوات

بسيطة كلكنها عبلمات خاصة كضركرية لبناء الخياؿ الفيلمي 1.كعليو يمكن القوؿ أف الفيلم االشهارم
الخاص بمنتجات "عمر بن عمر" احتول نوعين من العناصر السمعية األساسية ،فتجسد الصوت األكؿ في
صوت موسيقى ضربات العود التي حاكلت تمثيل موضوع اإلشهار في بعده الرمزم الثقافي كالتي تجسد
في آلة العود ،أما العنصر الصوتي الثاني فتمثل في الصوت البشرم الذم قرأ اسم العبلمة كشعارىا
كالتعليق على بعض المشاىد ،كبعض المؤثرات الصوتية مثل تزامن صوت بكاء طفل صغير مع صورة لطفل
صغير ،إضافة إلى ىذا يوجد تتابعا شكليا في نغمات ضربات العود كفى إيقاعها انسجاما مع اللقطات
كالمناظر ككل ذالك ضمن إيقاع توليفي داخل المشاىد ،كمن ىنا يمكن القوؿ العبلقة بين شريط الصوت
كشريط الصورة ىي عبلقة ترابط كانسجاـ.
 -3تحليل العبارة الخطية في الفيلم (الرسالة األلسنية):
تواجدت الرسالة األلسنية في الفيلم االشهارم الخاص بمنتجات عمر بن عمر في شكل
لوقو" "logoالذم تمثل تقريبا في شكل مربع بلوف أحمر كتب عليو باألبيض ،amor benamor
كعمر بن عمر مع شعار تحت العبلمة "لعائلة الفضل كاألفضل" ،كيمكن القوؿ أف دكر الرسالة في تجسيد
François rastier, op,cit, p45.
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كظيفة الترسيخ كاف ناقصا ،باستثناء اللوقو الذم يدؿ مباشرة على المضموف االشهارم ،كمن ىنا يمكن
القوؿ أف الرسالة األلسنية لم تتمكن من تجسيد كظيفة الترسيخ كأف الرسالة األلسنية لم تستطع أف تكوف
بديلة عن التمثيل االيقونى كىذا يعنى أنها لم تجسد كظيفة المناكبة .
بهذا التحليل األكلى نكوف قد بلغنا المستول الذم يسمح لنا بتأكيل الفيلم االشهارم كمن ىنا
يمكن معرفة:
أ -قيمة نوع الفيلم :la valeur de typologie du film
يتعلق الفيلم االشهارم بمنتج يكتسي قيمة استعمالية كبعد رمزم كثقافي كىو القالب الفنى الذم
تم استخدامو في ىذا الفيلم ،حيث بنيت دالالت المنتج على ما يمثلو كقيمة استعمالية تنطوم على
كظيفة رمزية كىي أف منتجات عمر بن عمر موجهة للعائلة الجزائرية الكبيرة ذات الفضل ،حيث توحي ىذه
الكلمة إلى الرجل الذم يتصف بالفضيل ة كىي درجة رفيعة من حسن الخلق التي تتجسد في القيم الثقافية
التي تنص عليها الثقافة الجزائرية مثل االحتراـ ،كتوقير الصغير للكبير،...ككلمة األفضل التي تعنى
األحسن ،كىنا داللة ضمنية لئليحاء إلى المتلقي بأف ىذه المنتجات ىي األحسن في االختيار.
ب  -المقاربة اإلبداعية الموظفة:
يمكن القوؿ أف المقاربة اإلبداعية المستخدمة في بناء الفيلم ىي مقاربة النسخة االستراتيجية
كالتي تعد من أىم المقاربات التي تستخدـ في اإلبداع االشهارم كتتكوف ىذه المقاربة من:
 -1الوعد أك المحور االشهارم :la promesse ou l’axe publicitaire
كىو تلك الصيغة التي تلخص مجمل الخصائص كالمميزات التي تشكل معيار اختيار
المستهلك كتجسدت في العبارة الصوتية كاللسانية مع بعض "عمر بن عمر لعائلة الفضل كاألفضل".
 -2الحجة المدعمة للوعد :la preuve a créditant la promesse
تمثلت الحجة المدعمة للوعد في التركيز على قدرة المنتج في لم العائلة الجزائرية الصغيرة
كالكبيرة كاستخدامو في جميع المناسبات(زيادة مولود جديد ،عرس ،كغيرىا) كجعل العائلة أفضل عائلة
في الفضل.
 -3مكسب المستهلك من ىذا المنتج :la bénéfice consommateur
تجسد في مختلف االشباعات التي يوفرىا المنتج ،كىي اشباعات رمزية جسدت كظيفة لم
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العائلة بواسطة المنتج ،كىي من االشباعات التي تسعى العائلة الجزائرية لتحقيقها ،كمناسبة ىذا المنتج
لكل مناسبات الكبيرة للعائلة الجزائرية ذات الفضل كاألفضل.
 -4األسلوب كجو اإلبداع :le ton et l’atmosphère de création
كىو اإلطار العاـ الذم يتم فيو توظيف العناصر الثبلثة السابقة الذكر كقد كرد في ىذا الفيلم،
فقد كاف موافقا في طرحو للموضوع كموافقا في تصوره لنوع كقيمة المنتج الرمزية ،غير أنو يمكن القوؿ أنو
تم تناسي القيمة المادية للمنتج كلم يظهر إال من خبلؿ العبلمة االشهارية ،حيث تم التركيز على القيمة
الرمزية للمنتج كالتي تمثلت في قدرتو على لم شمل العائلة كاستخدامو في المناسبات الكبيرة ،لكن ىنا
نلمس استرتيجية جديدة في ىذا الفيلم االشهارم كىي التركيز على العبلمة دكف التركيز على احد
منتجاتها ،كىذه فكرة مناسبة من أجل التشهير لكل المنتجات الخاصة بهذه العبلمة دكف تخصيص لكل
منتج فيلم إشهارم.
ج -الصياغة الفنية للفيلم:
تم استخداـ صياغة الفيديو كليب التي تقوـ على فكرة االستعراض في تقديم المنتج ،كتضمن
دعوة غير مباشرة لتجريب المنتج من خبلؿ استخداـ بعض اإليحاءات ألفضلية المنتج كمناسبتو للعائلة
الجزائرية ،كىي صياغة مستوحاة من الفيديو كليب الخاص باألغنية المصورة ،كتم االستعانة بنغمات العود
التي أخذت ترتفع في اإليقاع كلما تقدمنا في الفيلم االشهارم كىو محاكلة من جانب المصمم لجعل
الرسالة االشهارية أكثر رسوخا عن طريق جعلها أكثر خفة من خبلؿ نظاـ اإليقاع الذم تضمنتو آلة العود،
كالزيادة في فرص تذكر الرسالة االشهارية .la mémorisation
د -نوع الرسالة االشهارية الموظفة:
لما جاء الفيلم االشهارم الخاص بكسكس سفينة على شكل فيديو كليب ،تم استخداـ نموذج
الرسالة التي تستخدـ الحالة النفسية للمستهلك عن طريق خلق انطباع نفسي موجب حوؿ المنتج كتمثل
ذلك في مختلف اللقطات التي جسدت الحالة التي تعيشها العائلة الجزائرية كمختلف المناسبات التي
تجمعها ،إضافة إلى استعماؿ موسيقى العود كبعض المؤثرات البصرية مثل التفاؼ العائلة الكبيرة حوؿ
مائدة طويلة ،كمن ىنا يمكن القوؿ أنو تم استخداـ الحالة النفسية للمستهلك من أجل التأثير على جوانبو
العاطفية كجعلو أكثر ارتباطا كتقببل لفكرة اإلشهار.
يعتبر الحديث عن الجوانب الفنية للفيلم غير كافي لكشف الخطاب السرم فيو" discours
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"secretلهذا لجأنا إلى دراسة ضمنية أعمق من أجل الحصوؿ على رسالة جلية كمفككة
 ostensible et décryptée1كىذا يتحقق من خبلؿ:

 -1نظاـ اللغة أك البنية النصية :structure textuelle
بني ىذا الفيلم االشهارم باالعتماد على التقويم الطوباكم  utopiqueيحيل إلى القيم
القاعدية المرتبطة بفكرة الهوية كالمرجعية الثقافية كنمط العيش كقد أثر ىذا االستعماؿ لهذه القيم
الطوباكية على حركية المربع السيميوطيقى الممثل لهذا الفيلم.
قيم االستحساف
االفضل

ك

قيم االستياء
ال يوجد

األفضل

قيم عدـ االستحساف

قيم عدـ االستياء

ال يوجد

ال يوجد

نبلحظ من خبلؿ المربع أف االعتماد في إنتاج المعنى على مفهوـ كاحد أدل إلى سكوف المربع
كاقتصار عبلقاتو على االختبلؼ في التكامل عوض االختبلؼ في التعارض كالتضاد.
لقد جمع الفيلم االشهارم الخاص بمنتج سفينة بين ضربين من اإلشهار ىما:
اإلشهار المرجعي :Publicité référentielleحيث نبلحظ تجسد الوظيفة التمثيلية  Fonction représentationnelleللخطاب
االشهارم ،حيث تم إعادة إنتاج الواقع الذم تمثل في الحياة اليومية التي يعيشها الفرد الجزائرم عن طريق
توظيف األماكن التي يرتادىا(مسجد ،مستشفى ،البيت)إضافة إلى توظيف بعض السلوكيات التي يقوـ بها
أيضا مثل العمل كالصبلة ،كالصدقة ،كالطبخ ،حيث تم تكييف النص االشهارم كحقيقة ما يعيشو
المستهلك.
 -اإلشهار المنحرؼ :Publicité oblique

1

فاٌزةٌخلف،خصوصٌة اإلشهار التلفزٌونً الجزائري فً ظل االنفتاح االقتصادي،المرجعالسابق،ص= .69
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بالرغم من أف ىذا التيار ىو عكس سابقو ،حيث ينص على تفادم عرض الوقائع في بناء النص
االشهارم كاستبدالها بالترميز ك اإليحاء ،إال أننا كجدنا بعض الترميز كاإليحاء كتمثل في موضوع الفيلم
االشهارم الذم جسد بعض الرموز التي تمثلت في مناسبة المنتج للمناسبات الكبيرة للعائلة
الجزائرية(عرس ،مولود جديد).
 -2التمثيبلت االيقونية(الصور) : les représentations iconique
تؤكد دراسة التمثيبلت االيقونية على التطابق الواضح في ثنايا الخطاب ،حيث تم توظيف لغة
تمثيلية كصور حقيقية التي تحيل إشهار مرجعي كاقعي ،ينص على إعادة إنتاج الواقع كىذا ما نلمسو من
خبلؿ الصور الموظفة كالمعبرة عن حياة الفرد الجزائرم من خبلؿ أدائو لبعض الفرائض الدينية(كضوء،
صبلة ،جلوس مع األكالد ،االلتفاؼ حوؿ المائدة ،المطبخ الجزائرم) أم أف ىذه التمثيبلت االيقونية
صممت كما لو أنها مطابقة للواقع كىذا يعنى أنها كانت صادقة في نقلها لؤلفكار كمعبرة في تصويرىا
للحياة اليومية ألفراد العائلة الجزائرية من أ جل اإليحاء إلى أف المنتج ىو االختيار األفضل في المناسبات
الكبرل لهذه العائلة.
 -3المدكنة اللونية :code chromatique
لقد استخدـ في الفيلم االشهارم نوعين من األلواف تمثلت في :األبيض ك البني ،كيمكن
دراستها من خبلؿ:
 تحديد االرتباطات السيكولوجية لؤللواف: األبيض :كىو من ألواف الهواء يرمز إلى الصفاء كالسبلـ ،الطهر ،االعتداؿ كالتحفظ. -البني :لوف التراب يعتبر من األلواف الغامضة ،لما يجسده من دالالت متناقضة تجمع بين فكرة الثراء

كالغنى كمعاني الغموض ،السر ،الموت ،الفناء،1فهو لوف األكراؽ المتساقطة في الخريف ،لوف الكآبة.
 -المدلوؿ الثقافي لؤللواف:

يرمز اللوف األبيض في الثقافة العربية إلى معاني جلها إيجابية ،أما لوف البنى فإنو يجمع بين
أفكار متناقضة توحي إلى معاني الغنى كالثركة المرتبطة بلوف التراب كاألرض كبين فكرة الفناء كأصل
اإلنساف المستوحى من التراب في قولو تعالى((:إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوـ ينظر المرء إلى ما قدمت يداه
كيقوؿ الكافر يا ليتنى كنت ترابا)).

2

Herman parret,op,cit,p193.
 2اٌمشآْ اٌىش:ُ٠عٛسج إٌثأ،اال٠ح.40
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 -4اإلضاءة:
لقد كاف استخداـ األلواف في الفيلم االشهارم متوازف إلى حد ما ،فنرل انتشارىا بين مختلف
األشخاص الممثلين ،ككذلك مواقع التصوير كالديكور التي أخذت نفس القدر من الضوء.
 -5الموسيقى:
تعتبر الموسيقى من أىم العناصر التي تستقى دالالتها من تناغمها كإيقاعاتها ،كتمتد إلى حد
اعتبارىا أحد الركائز التي تحمل باقي عناصر النوع االتصالي ،كفى ىذا الصدد يصف François
 rastierفكرة التوظيف المبلئم للموسيقي في اإلشهار بالتناسب كاالنسجاـ كالقدرة على إيراد الدليل

في إنتاج كحدة عامة للعوامل السمعية كالمرئية 1.كبخصوص ىذا االنسجاـ يمكن القوؿ إف الفيلم
االشهارم قد كفق إلى حد كبير في التوظيف الداللي للموسيقى ،بحيث كاف إيقاع ضربات العود متناغم

مع المشاىد ك أضفى بعد جوانب الحميمية في العائلة الجزائرية ،مما جعل الفيلم االشهارم يكتسي مزيدا
من الواقعية كخلق جو نفسي مبلئم ،كىذا يعنى محاكلة جعل المتلقي يتأثر بالوقائع المعركضة في الفيلم
كىي حالة من إدماج المشاىد عن طريق التمثيل بالمعادلة.
بالحديث عن عنصر الموسيقى في الفيلم ،نكوف قد أنهينا البحث في المستول التضميني لننتقل
إلى دراسة تمثبلت الثقافة الجزائرية في الفيلم االشهارم الخاص بمنتجات "عمر بن عمر".
تمثبلت الثقافة الجزائرية في الفيلم االشهارم "عمر بن عمر":
تعتبر الثقافة كبل متناسقا كمتكامبل من الشفرات ،كقد قمنا باستنباط مختلف الشفرات الثقافية
التي تتجسد في الرموز كالدالئل التي تحيل إلى ثقافة ما كالتعمق أكثر في دالالت كمعاني ىذه الرموز
كمدل تمثيلها للثقافة الجزائرية.
الرموز كالدالئل:

2

أ-الرموز كالدالئل على الهوية ،الشارات كالشعارات:
تشير ىذه العبلمات على انتماء األشخاص إلى جماعات اجتماعية ك اقتصادية ،كمن جملة ىذه
الرموز كالدالئل نجد صورة العاصمة الجزائرية الجزائر مما يشير إلى أف الجمهور الموجو لو ىذا المنتج
ىم الجزائريين ،إضافة إلى منظر آخر للعاصمة من خبلؿ أسطح بعض البنايات التي توحي إلى أزقة
العاصمة العتيقة كىى القصبة ،القلب التاريخي للجزائر le Coeur Hhistorique
Op,cit, p43.
Pierre Guiraud ,op ,cit, p97.

1

2

288

الجانػب التطبيقػػي
، d'Alger1حيث يعود ىذا البناء إلى اإلرث العمراني العثماني الذم تستمد منو الثقافة الجزائرية
أصولها ،كلقد تجسدت جملة من العبلمات التي دلت على انتماء األشخاص إلى المجتمع الجزائرم
كالثقافة الجزائرية من خبلؿ بعض العادات السلوكية كالطقوس مثل شعيرة الصبلة التي توحي إلى انتماء
األفراد إلى الدين االسبلمى الذم يعتبر بدكره مصدر من مصادر الثقافة الجزائرية ،إضافة إلى آلة العود
التي كانت في يد الشاب كىي من اآلالت العريقة كالموسيقى األصيلة في الثقافة الجزائرية.
ب-اللباس:
يعتبر اللباس من أىم العبلمات الدالة على االنتماء لثقافة ما ،كىذا ما نلمسو في لباس مختلف
الشخصيات في الفيلم اإلشهار حيث كانت تلبس العجوز التي قدمت الصحن عباءة حمراء تسمى العباءة
الوىرانية ،كالنساء اللواتي كن بالمطبخ كذلك كانت ألبستهن كلها عبارة عن عباءات جزائرية ،إضافة إلى
القميص األبيض الخاص بالصبلة الذم كاف يرتديو الشاب كىو عبارة عن عباءة توحي إلى الثقافة
الجزائرية ،ككانت إحداىن ترتدم خمار على رأسها كىي ألبسة ال تزاؿ إلى يومنا ىذا رمز لؤلصالة
الجزائرية كالحشمة التي تعتبر من صفات المرأة الجزائرية بالرغم من كبر سنها ،إضافة إلى ارتداء الشاب
العباءة كالكهل أثناء تأديتهم لشعيرة الصبلة كىذه العباءة توحي إلى الثقافة اإلسبلمية التي تستمد منها
الثقافة الجزائرية أصولها ،كالعباءة كالشاش الذم يوحي إلى الصحراء الجزائرية التي لديها ثقافة فرعية
خاصة بها تنتمي إلى الثقافة األصلية كىي الثقافة الجزائرية.
ج -الشعارات:
تجسدت الشعارات التي توحي إلى الثقافة الجزائرية في شعار العبلمة التجارية في الفيلم
االشهارم "عمر بن عمر ،لعائلة الفضل كاألفضل" ،كقبلها تعليق صوت رجل يقوؿ :الجزائر أكبر عائلة في
العالم ،كىنا نبلحظ أنو تم نسب صفة الفضل إلى العائلة الجزائرية حيت تتميز بالكرـ كالجود ،كىي كلها
تقريبا مرادفات لهذا الوصف :الفضل.
د -الطعاـ:
لقد تجسد الطعاـ في الفيلم االشهارم في موضوع المنتج المشهر عنو كىو الكسكس الذم ىو

من ضمن منتجات العبلمة التجارية "عمر بن عمر"،كىو نظاـ غذائي أساسي في المائدة الجزائرية2خاصة
في المناسبات مثل األعراس ،كبهذا يجسد الفيلم االشهارم رمز من رموز الثقافة الجزائرية كىو الكسكس
’A g
,https://www.youtube.com/watch?v=yq_A3UtF9cU. Le 06/01/2016.18:29h
Wadi bouzar:la mouvance et la pouse,op, cit, p7.
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إضافة إلى نوع األكاني التي قدـ فيها الكسكس ،فتم تقديمو في أكاني فخارية عليها زخرفة إسبلمية تمثلت
في الصحن الكبير(زالفة) كإناء يحمل فيو الحساء المصاحب للكسكس ،إضافة إلى إبريق الشام (البراد)
التي تجسد مع جلسة في الخارج على نغمات آلة العود كالى جانبو شاب آخر بالة قيتار بلباس عصرم
،كىنا داللة إلى أعرقية العبلمة التجارية كتواصلها مع األجياؿ الجديدة.
السنن أك البركتوكوالت: les protocoles. les codes،
كتمثل ىذا العنصر في الموضوع الذم تم من خبللو تقديم المنتج ،كالذم تجسد بدكره في
التركيز على القيمة التاريخية للمنتج في األصوؿ الجزائرية التي تتعلق بنظاـ األكل كتمرير ىذه األصوؿ من
جيل إلى أخر ،إضافة إلى التركيز على العادات الجزائرية في المناسبات كىي مناسبة المولود الجديد
كاألعراس الجزائرية ،التي يكوف فيها الكسكس من األغذية األساسية في ىذه المناسبات ،لذلك تم
تجسيد ىذه المناسبات كفق األعراؼ كالعادات كالتقاليد الجزائرية التي توحي إلى الثقافة الجزائرية
األصيلة كمختلف السلوكيات التي يقوـ بها أفراد العائلة الجزائرية كربطها بمنتجات العبلمة التجارية.
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تحليل الفيلم االشهارم الخامس
"زربية" TAPIDOR
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تحليل الفيلم االشهارم الخامس الخاص بإشهار" "TAPI DOR
عنواف الومضة" TAPI DOR:
مدة الومضة21:ثا

عدد اللقطات06:
شريػ ػ ػ ػ ػػط الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورة
مدة

نوع

حركة

رقم

02

02ثا

لقطة

03

01ثا

لقطة

اللقطة اللقطة اللقطة الكاميرا
مقربة

شري ػ ػ ػ ػ ػ ػػط الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوت
زاكية

نوع

التعليق أك

التصوير

الموسيقى

الحوار

ثابتة

مستوية

نفس

الموسيقى

"القعدة

كالراحة"..

ثابتة

بانوراما

نفس

"اللمة ما

عادية

المؤثرات
الصوتية
األخرل

الجو العاـ للقطة
لقطة عامة لنفس

الديكور ،مع عائلة

تتكوف من األب كىو
ينظر إلى زكجتو كىي
تقرأ كتاب مع ابنتها

الصغيرة ،كىنا داللة

على عائلة صغيرة تتكوف
من األـ كاألب كطفلة

صغيرة ،ككذلك جلوس
الطفلة كاألـ على

"الزربية" لو دالالت
ضمنية كىو عراقة

"الزربية" في الثقافة
الجزائرية.

قريبة

أفقية

الموسيقى

أحبلىا"..

لقطة مقربة ليد رجل

يقوـ بالمسح على زربية

للداللة كاإليحاء للمتلقي
على مدل جودة
المنتج.
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04

06ثا

لقطة

ثابتة

بانوراما

نفس

05

01ثا

قريبة

ثابتة

مستوية

/

06

02ثا

قريبة

قريبة

أفقية

الموسيقى

"تابي دكر

صور متحركة لتشكيلة

كنزين بيك

اإلشهار حيث تظهر كل

نشريك
دارم"

من الزربيات محل
مرة صورة لزربية

بمختلف األلواف

كزخرفات إسبلمية عربية
متنوعة.

جدا

صورة المرأة غاية في

/

الجماؿ بعينين

خضراكتين ،ترتسم على
كجهها ابتسامة ترتدم

حجاب عربي إسبلمي

مكوف من قطعتين لونهما
أسود كاخضر فاتح،

كىنا توظيف للعنصر

الجمالي النسوم للداللة
على جماؿ الزربية

كربطها بجماؿ المرأة

التي في الصورة كتشكيل
صورة داللية مرتبطة بين

جماؿ المرأة في الصورة
كجماؿ الزربية.

جدا

ثابتة

مستوية

تابي

/

دكر /

الفرحة إلى

تجمعنا

صورة بيضاء مع رسالة
خطية ألحرؼ ذىبية،
الحرؼ تلو اآلخر

لتشكل اسم العبلمة
باللغة

الفرنسية"

،"TAPIDOR
كشعار العبلمة بالغة

العربية "الفرحة اللي
تجمعنا" مع رسالة
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صوتية للرسالة الخطية

،كىنا نجد توظيف ثنائي
للغة لساف+كبلـ حتى

يتم إثراء المعنى كتعزيز

دكر المناكبة بين الكلمة
كالصورة.

 دراسة مختلف العبلقات التي تربط بين اللقطات عن طريق تحليل المشاىد: -1تحليل المشاىد:
يعتبر المشهد في السنيما سلسلة المناظر التي ال تكوف في نفس الديكور كلكن يمكن أف تكوف
كبل متكامبل في صناعة المعنى ،كمن ىنا كجدنا أربعة مشاىد رئيسية يمكن دراستها على النحو التالي:
طبيعة المشهد

دراسة مختلف المتغيرات المشهدية

كخصائصو التصويرية

متغير الزمن

التسلسل

المشهد األكؿ:

صيغة زمنية حقيقية

يرتكز على

مجموعة من اللقطات
تكوف جزء سينمائي

تظهر ديكور غرفة مزين
بزرابى محل اإلشهار

كفي كسط الغرفة امرأة
ترتدم حجاب عربي
تتجوؿ كتمشي فوؽ
الزربية.

تجسد لحظة زمنية

تعيشها المرأة كىي

تواجدىا في البيت،
كجسدت ىذه

الصيغة الزمنية كفق
تسلسل منطقي

يقوـ على التعريف

المشهدم
المونتاج الركائي
المتوازف الذم
يبين استمتاع

المرأة بالمنتج
محل اإلشهار
كفرحتها بو.

بالسلعة ،كذكر

اإليقاع المشهدم
منسجم داخليا عن
طريق التناغم في

االنتقاؿ من متتالية

سينمائية إلى أخرل.

أقل انسجاما خارجيا
نظرا إلى محاكلة

الحصوؿ على أفعاؿ
كثيرة كمتعددة

دراميا في ديكور
كاحد.

خصائصها عن

طريق كلمة األغنية
الموسيقية التي

ىو ذلك الجزء

السنيمائي الذم يصور

االعتماد على

الزمن الحقيقي

بالسيناريو

قيم حكائية تقوـ جلها
على الحدث الكبلمي

كىو سيميولوجيا اإلنجاز
الفعلي للغة في الواقع،
كيعد ىذا الحدث

الكبلمي بأغلب مفرداتو
إنتاجا اجتماعيا كثقافيا
مجاكرا لملكة اللغة

الموظفة في المجتمع
الجزائرم عن طريق

توظيف كلمات في شكل
أغنية حتى يجسد

رافقت المشهد.
المشهد الثاني:

تحليل الثوابت المتعلقة

اإلنجاز الفعلي للكبلـ

المستعمل في الجزائر.
تسلسل منطقي
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إيقاع مشهدم

منسجم داخليا عن
طريق التناغم مع

توظيف مستمر للبعد

الجانػب التطبيقػػي
عائلة صغيرة تتكوف من

المجسد في لحظة

الموسيقى

يجتمعوف على القيمة

الغرفة كعلى زربية

السينمائية ،كخارجيا

أب ،أـ ،بنت ،حيث

االستعمالية للمنتج كىي
لحظة الجلوس على

الزربية كاالستمتاع بها.

المشهد الثالث:

يتضمن مجموعة من

اللقطات التي جسدت
التشكيلة المختلفة

ألنواع الزرابى محل

كالمتتاليات

جلوس العائلة في

منسجم نظرا

المنتج محل
اإلشهار.

الكبلمي للغة مجسدا في
كلمات األغنية
الموسيقية.

لتوظيف ديكور

كاحد ككصل بصرم
كحركي كاحد.

زمن حقيقي الهدؼ

محقق بمونتاج

انسجاـ داخلي توفر

المنتج في ذىن

يقوـ على

العبلقة الزمنية بين

اللساف كالكبلـ من اجل

الفكرة المعالجة في

مناكبة بين الصورة

ترسيخ صورة
المتلقي.

اإلشهار ،حيث أخذ ىذا
المشهد الجزء الزمانى

ركائي متوازف

توظيف الرمز

اللقطات ككحدة

خبلؿ صورة

ىذا المشهد

األلواف من
المنتج.

األكبر في الفيلم

عن طريق كحدة

االشهارم كىذا من اجل

المتمثلة كىي ترسيخ

استعماؿ مكثف لثنائية
إثراء المعنى كتحقيق
كاللساف.

القيمة االستعمالية
للمنتج.

التعريف بالمنتج كترسخو
في ذىن المتلقي.
المشهد الرابع:

صورة المرأة جميلة تأتى
بعدىا مباشرة رسالة

/

/

خطية لعبلمة المنتج

/

استعماؿ مزدكج

للساف(الرسالة األلسنية)
كالكبلـ(قراءة الرسالة)
مما يوفر بلوغ الرسالة

كشعار العبلمة مع تعليق

للمتلقي.

صوت رجل يقرأ ىذه
الرسائل الخطية

يعتبر عنصر الصورة(التمثيل االيقونى) كالصوت عنصراف مكوناف يجسداف المشهد السينمائي لهذا
سنحلل العناصر التالية المرتبطة بهذا المشهد.
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 -2تحليل طبيعة العبلقة بين شريط الصوت كالصورة:
إف التعبير الصوتي ال ينحصر في الموسيقى فقط بل يتعداه ليشمل كل الظواىر الصوتية األخرل
المرافقة للصورة(أصوات طبيعية ،بشرية ،ضجيج) كبعض أنواع الضجيج المصطنع ،le bruitageكال
يمكن القوؿ أف ىذه األنواع الصوتية مجرد عناصر سمعية كإنما ىي عبلمات خاصة تعزز من قيمة تبلحم
كترابط فكرة اإلدراؾ البصرم1.la cohérence de la perception visuelleما يمكن قولو
عن الفيلم االشهارم الخاص ب ػ " "tapidorأنو تضمن نوعين من العناصر السمعية تجسد إحداىما في
الموسيقى التصويرية التي حاكلت تجسيد كتمثيل الفيلم في بعده الرمزم كالثقافي(توظيف موسيقى أندلسية
ككلمات دارجة للغة المستعملة في األكساط الجزائرية)ككاف ىناؾ انسجاـ بين كلمات األغنية ،حيث
نبلحظ أف صورة العائلة كىى تجلس على الزربية تزامنت مع مقطع األغنية الذم يقوؿ "القعدة كالراحة
"،كمن ىنا يمكن القوؿ أف عبلقة الصوت كالصورة في الفيلم االشهارم ىي عبلقة انسجاـ كترابط.
 -3تحليل العبارة الخطية في الفيلم (الرسالة األلسنية):
تتجسد العبارة الخطية في الفيلم االشهارم الخاص بزربية" "tapidorفي اسم المنتج
كعبلمتو التجارية حيث ظهر اسم السلعة بنمط عريض كأحرؼ كبيرة ذىبية متتالية باللغة الفرنسية على
أرضية بيضاء ،أما شعار العبلمة فكاف باللغة العربية الدارجة المستعملة في األكساط الجزائرية ،كتزامنت
العبارة الخطية مع تعليق كىو قراءة الرسالة األلسنية بصوت رجل ،كىو التوظيف المزدكج (لساف+كبلـ)
الذم يراد بو إعطاء قيمة السم العبلمة كترسيخها في ذىن المتلقي .أما في ما يخص كظيفة الترسيخ التي
ترقى بها الرسالة األلسنية إلى مستول تحديد جملة المعاني التي تطرحها الصورة ككياف سمنطيقي يحمل
عدة دالالت ،فيمكن القوؿ أف الرسالة األلسنية لم تستطع تجسيد ىذه الوظيفة ألنها لم تستطع كحدىا
من ترسيخ معنى كمدلوؿ المنتج ،كألف ىذه الوظيفة (كظيفة الترسيخ) لم تتجسد فإنو يمكن القوؿ أف
كظيفة المناكبة لم تتجسد أيضا في ىذا الفيلم االشهارم نظرا ألف الوظيفتين متكاملتين ،حيث لم تمكن
ىذه الرسالة من اف تنوب عن الصورة ،أك تعوض فكرة المنتج محل اإلشهار.
بهذا التحليل األكلى ،نكوف قد بلغنا المستول الذم يسمح لنا بتأكيل الفيلم االشهارم كمن ىنا
يمكن معرفة:
أ -قيمة نوع الفيلم :la valeur de typologie du film
تعتبر مادة تعبير الفيلم  substance d` expressionىي التي تحدد قيمة نوعو ،كبما
1

Christian Metz, cinéma et langage, op, cit, p95.
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أف الفيلم االشهارم خاص بالزربية التي تعتبر في الثقافة الجزائرية عنصر أساسي في تأثيث البيت سواء كاف
قديم أك حديث ،حضريا أـ بدكيا ،فيمكن تصنيف قيمة نوع الفيلم من األنواع التي تعتمد على األبعاد
الرمزية الثقافية ،حيث تم تمثيل موضوع الفيلم في جملة من التضمينات الثقافية كالتي تعددت مظاىرىا
فتجسدت في اللباس ،الديكور ،الموسيقى ،كاإلحاالت اللغوية.
ب  -المقاربة اإلبداعية الموظفة:
تم استخداـ مقاربة "نجم اإلستراتيجية" في ىذا الفيلم االشهارم ،حيث كانت الزربية موضوع
كل المضموف االشهارم للفيلم من خبلؿ تقديم الخصائص الفيزيائية كالجماؿ كالقعدة كاللمة كبعض
القيم الرمزية مثل الراحة ،الهمة ،الفرحة التي تجمع العائلة ،...كىي كلها مميزات قدمت بأسلوب يوحى
إلى التراث كاالرتباط باألصالة كالتقاليد(لم شمل العائلة).
ج -الصياغة الفنية للفيلم:
تتحدد الصياغة الفنية في اإلشهار التلفزيوني بطبيعة القالب الفنى المستخدـ ،كتم استخداـ
صياغة الفيديو كليب في الفيلم االشهارم الخاص بزربية "تابي دكر" ،ك التي تقوـ على فكرة االستعراض
في تقديم المنتج ،كتضمن دعوة غير مباشرة لتجريب المنتج من خبلؿ استخداـ بعض اإليحاءات ألفضلية
المنتج كمناسبتو للعائلة الجزائرية ،كىي صياغة مستوحاة من الفيديو كليب الخاص باألغنية المصورة كتم
االستعانة بأغنية أندلسية ريتمية خفيفة تعتمد على كلمات بالدارجة العربية المستخدمة في األكساط
الجزائرية ،كىي محاكلة من جانب المصمم لجعل الرسالة االشهارية أكثر رسوخا عن طريق جعلها أكثر
خفة من أجل الترسيخ كالزيادة في فرص تذكر الرسالة االشهارية .la mémorisation
د -نوع الرسالة االشهارية الموظفة:
تم استخداـ نوعين من الرسائل االشهارية في ىذا الفيلم ،الرسالة التي تستخدـ الحالة النفسية
للمستهلك عن طريق خلق انطباع نفسي موجب حوؿ المنتج ،كتمثل ذلك في مشهد عائلة صغيرة داخل
غرفة مزينة بمنتجاتtapidorكحالة الفرح التي تجسدت من خبلؿ سلوؾ المرأة(فتح اليدين كالدكراف
فوؽ الزربية)،أما النوع الثاني فتمثل في الرسالة الخفيفة التي كانت في األغنية المقدمة كىي أغنية أندلسية
خفيفة بكلمات عربية دارجة رنانة تعبر عن مشاعر الفرح(الزين ،الراحة ،ما أحبلىا )،...تصل مباشرة إلى
قلب المتلقي.
يعتبر الحديث عن الجوانب الفنية للفيلم غير كافي لكشف الخطاب السردم فيو" discours
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"secretلهذا لجأ نا إلى دراسة ضمنية أعمق من أجل الحصوؿ على رسالة جلية كمفككة
 ostensible et décryptée1كىذا يتحقق من خبلؿ:

 -1نظاـ اللغة أك البنية النصية :structure textuelle
تتكوف البنية النصية للفيلم االشهارم من جملة من المفاىيم االشهارية تجسدت في شكل
ملفوظات مكثفة ،مثلت معن ى كمدلوؿ قيمة الخطاب االشهارم الذم انطول على تقويم عملي
 valorisation pratiqueيجسد فكرة كأىمية كمنفعة المنتج في المفاىيم التالية" :الزين" مثل:
ما نلقاه في بالى ،القعدة ،الراحة ،اللمة ،ما أحبلىا ،نشريك ،كنزين بك دارم ،الفرحة تجمعنا.
كما ىو مبلحظ فإف بناء المفردات اللغوية مبنى على كحدات متميزة( )monèmesكاف
على أساس التشابو في نطق كل كحدتين لغويتين متعاقبتين ،كىو توظيف يستهدؼ إضفاء مسحة من
التلوين البياني األدبى المختلف بين السجع كالجناس من أجل تسهيل عملية التذكر للمتلقي كترسيخ
المضموف االشهارم.
يعتبر االستخداـ اللغوم في ىذا الفيلم ناقصا من الناحية الداللية ،حيث تم التركيز على الجمع
السياقي للدالئل اللغوية كإىماؿ الوجو األخر المتعلق بإثراء المعنى في التقابل السلبي أك التعارض كىذا ما
يتأكد من خبلؿ تطبيق المربع السميوطيقي:
قيم االستياء

قيم االستحساف
(الزين،الراحة،اللمة،
ما أحبلىا)

قيم عدـ االستحساف

قيم عدم االستياء

ال يوجد

ال يوجد

نبلحظ من خبلؿ المربع نقص في داللة المضموف االشهارم باعتباره تضمن أربعة أنواع من
القيم اللغوية أك المفاىيم ،حيث انعكس األمر على طبيعة العبلقات التي تميز التفاعل بين ىذه القيم كالتي
اقتصرت على:
1

فاٌزةٌخلف،خصوصٌة اإلشهار التلفزٌونً الجزائري فً ظل االنفتاح االقتصادي ،المرجعالسابق،ص= .69
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-1عبلقة تضاد بين قيم االستحساف كاالستياء.
-2عبلقة تعارض بين قيم عدـ االستياء كقيم االستياء.
-3عبلقة تكامل بين قيم االستحساف كقيم عدـ االستياء.
لقد جمع الفيلم االشهارم الخاص بزربية "تابي دكر" بين عدة ضركب من اإلشهار ىي:
اإلشهار المرجعي :Publicité référentielleنبلحظ تجسد الوظيفة التمثيلية  Fonction représentationnelleللخطاب
االشهارم حيث تم إعادة إنتاج الواقع الذم تمثل في الحياة اليومية التي تعيشها األسرة الجزائرية،
كتوظيف اللغة العربية الدارجة من خبلؿ األغنية الموسيقية للفيلم.
 اإلشهار األسطورم :publicité mythiqueينص ىذا التيار على ضركرة بناء النص االشهارم بأسلوب يتميز بنوع من الشاعرية كالخياؿ في
بناء النص بلذة االستهبلؾ ،حيث نبلحظ محاكلة خلق لذة مصاحبة لعملية الشراء في الفيلم االشهارم،
بحيث من خبلؿ المفاىيم التي تم توظيفها أنها تولد سحرا يوقظ شاعرية المستهلك(الزين إلى فيك،
نشريك كنعمر بك دارم)...
 اإلشهار الجوىرم : publicité substantielleكيركز ىذا التيار على جوىر كحقيقة المنتج ذاتو ،كىذا ما نلمسو من خبلؿ التركيز على المنتج
محل اإلشهار في ىذا الفيلم ،حيث كانت كل الصور كالمساحات تجسد الزربية محل اإلشهار كحقيقة
المنتج من خبلؿ استعمالو.
 -2التمثيبلت االيقونية(الصور) : les représentations iconique
تؤكد دراسة التمثيبلت االيقونية على التطابق الواضح في ثنايا الخطاب اإلشهارم الخاص بزربية
تابي دكر حيث تم توظيف لغة تمثيلية تجسدت في كلمات من الدارجة العربية ،كصور حقيقية التي تحيل
إلى إشهار مرجعي كاقعي ينص على إعادة إنتاج الواقع ،كىذا ما يتجسد من خبلؿ الصور الموظفة التي
تمثل عائلة جزائرية صغيرة تعتمد على الزربية في تأثيث بيتها ،كصممت التمثيبلت االيقونية كما لو أنها
حقيقية مطابقة للواقع مثل المرأة الجزائرية في لباسها كدكرىا في تربية كتعليم أبنائها كجلوس ىذه العائلة
كاجتماعها في لحظة سميت "باللمة" في ىذا الفيلم ،كمن ىنا يمكن القوؿ أف ىذه التمثيبلت االيقونية
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كانت صادقة في نقلها لؤلفكار كمعبرة في تصويرىا للحياة اليومية ألفراد العائلة الجزائرية من أجل اإليحاء
إلى أف المنتج ىو االختيار األفضل في تأثيث البيت الجزائرم.
 -3المدكنة اللونية :code chromatique
لقد استخدـ في الفيلم االشهارم عدة ألواف كىذا نظرا لتوفر المنتج محل اإلشهار(الزربية) على
كل األلواف من أجل تلبية رغبات كل فئات المستهلكين ،ككاف لباس المرأة في اإلشهار عبارة عن فستاف
أبيض كحجاب أبيض أيضا كىو لباس تقليدم عربي جزائرم.
 المدلوؿ الثقافي لؤللواف:يرمز اللوف األبيض في الثقافة العربية إلى معاني جلها إيجابية ،كىو رمز للنقاء كالطهارة ،كىي
فكرة مستوحاة من الدين االسبلمى الحنيف الذم تربط األبيض بالصفاء كالخير كالجنة...
 -4اإلضاءة:
لقد تم استخد اـ اإلضاءة في الفيلم االشهارم بقوة كتراكح ىذا االستعماؿ بين اإلضاءة الطبيعية
التي تعتمد بالدرجة األكلى على ضوء الشمس ثم اإلضاءة االصطناعية ،فقد استعملت اإلضاءة على
مستول الوجو إلبراز جماؿ المرأة التي كانت في اإلشهار كتم استخداـ اإلضاءة إلبراز الزربية كلونها،
كنبلحظ ذلك في األرضية التي كانت مفركشة بالزربية محل اإلشهار.
 -5الموسيقى:
تعتبر الموسيقى لغة إنسانية لها العديد من الوظائف البيولوجية كالسيكولوجية كاالجتماعية
كالداللية ،كقد أدت الموسيقى في ىذا الفيلم االشهارم كظيفة انفعالية في تناغمها ،فيحس المتلقي
بالتنفيس من خبلؿ االستماع إلى ىذه األغنية ألنها كانت خفيفة كمتناسقة ،ككانت ىناؾ بعض التعبيرات
الرمزية من خبلؿ كلمات األغنية ترمز إلى بعض التمثبلت الثقافية الخاصة بالثقافة الجزائرية "اللمة كالراحة
،الفرحة إلى تجمعنا "كترمز ىذه األغنية إلى الموسيقى األندلسية القديمة في التراث الجزائرم ،كتم تكرار
اسم العبلمة مع األغنية كذلك لتسهيل تذكره من طرؼ المتلقي كترسيخو ألف اللحن أسهل حفظا كتذكرا
كأكثر رسوخا ،كمن ىنا يمكن القوؿ أف موسيقى الفيلم حققت انسجاـ ككفقت إلى التوظيف الداللي لهذا
العنصر المهم في الفيلم االشهارم.
بالحديث عن عنصر الموسيقى في الفيلم نكوف قد انهينا البحث في المستول التضميني لننتقل
إلى دراسة تمثبلت الثقافة الجزائرية في الفيلم االشهارم الخاص بزربية "."tapidor
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تمثبلت الثقافة الجزائرية في الفيلم االشهارم":"tapidor
تعتبر الثقافة كبل متناسقا كمتكامبل من الشفرات ،كقد قمنا باستنباط مختلف الشفرات الثقافية
التي تتجسد في الرموز كالدالئل التي تحيل إلى ثقافة ما كالتعمق أكثر في دالالت كمعاني ىذه الرموز
كمدل تمثيلها للثقافة الجزائرية.
الرموز كالدالئل:

1

أ-الرموز كالدالئل على الهوية ،الشارات كالشعارات:
تشير ىذه العبلمات على انتماء األشخاص إلى جماعات اجتماعية ك اقتصادية ،كمن جملة ىذه
الرموز كالدالئل نجد الديكور الذم تم تزين بو الغرفة كىو ديكور أصيل يتكوف من المنتج "الزربية" الذم
يعتبر أصبل من العناصر األساسية في تأثيث البيت الجزائرم ،إضافة إلى الزخرفة العربية اإلسبلمية
الموجودة على الزربية التي تدؿ على االنتماء للثقافة العربية اإلسبلمية التي تستمد منها الثقافة الجزائرية
أصولها ،كمن الشعارات التي تمثل الثقافة الجزائرية شعار العبلمة "الفرحة إلى تجمعنا" ،حيث تسعى العائلة
الجزائرية األصيلة إلى لم جميع أفرادىا خاصة في المناسبات كتحاكؿ الحفاظ على ىذا الجمع نظرا
ألىميتو في البناء األسرل للعائلة الجزائرية ،بحيث مازاؿ لبلف نجد عائلة كبيرة(جد كجدة كأبنائهم
كأحفادىم) مع عائلة صغيرة ،إضافة إلى موسيقى األندلسية التي تعتبر آالتها من اآلالت الموسيقية
القديمة(النام ،القالوف) التي تجسد التراث الثقافي الجزائرم.
ب-اللباس:
يعتبر اللباس من أىم العبلمات الدالة على االنتماء لثقافة ما كىذا ما نلمسو في لباس مختلف
الشخصيات في الفيلم االشهارم ،ككاف لباس ممثلي الفيلم االشهارم لباس اسبلمى عربي كىو ما يعرؼ
ب"الحجاب" ،حيث نرل امرأتين ترتدياف الحجاب يتكوف من قطعتين :خمار كعباءة طويلة ،أما الرجل
فكاف يظهر بلباس عصرم عادم ك كذلك الفتاة الصغيرة كانت ترتدم مبلبس عصرية ،كىذا اللباس لو
داللة من أجل الربط كاإليحاء للمتلقي بأف المنتج محل اإلشهار ىو مرتبط بالتراث االسبلمى العربي
الجزائرم في تزين البيت العربي االسبلمى.
السنن أك البركتوكوالت:ou les protocoles les codes،
كيتجسد ىذا في موضوع الفيلم االشهارم من خبلؿ تقديم المنتج في غرفة صغيرة ،مزينة
1

Pierre Guiraud ,op, cit, p97.
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بديكور المنتج محل اإلشهار مع عائلة صغيرة "أب كأـ كابنة" ،كتم توظيف العائلة المصغرة التي تكوف في
صدد بناء بيتهم من أجل اإليحاء إليهم كتوجيههم إلى المنتج الذم يمكنهم من تزيين بيتهم الجديد ،كقد
كانت معظم لقطات الفيلم مركزة على المنتج التي تم بو مؤل الصورة في أغلبية المشاىد كىذا من أجل
إبراز الزخرفة كجماؿ األلواف في الزربية محل اإلشهار.
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تحليل الفيلم االشهارم السادس الخاص بإشهار" "petit marseillais
عنواف الومضة :مناديل ميوبيبى
مدة الومضة29:ثا
عدد اللقطات17:
شريػ ػ ػ ػ ػػط الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورة
رقم

مدة

نوع

حركة

زاكية

ثابتة

مستوية

/

غطسية

مستوية

/

جنوب

فرنسا"

عصافير

زاكية

/

"كشنو

/

جانبية

الكاميرا التصوير الموسيقى

اللقطة

اللقطة

01

 10ثا

لقطة

02

 02ثا

لقطة

03

 01ثا

لقطة

بانوراما

04

 01ثا

لقطة

ثابتة

التعليق

المؤثرات

نوع

اللقطة

مقربة

شري ػ ػ ػ ػ ػػط الػ ػ ػ ػص ػ ػػوت

أك

الحوار
صوت
امرأة

يقوؿ

الصوتية
األخرل
زقزقة

عصافير

"في

الجو العاـ للقطة

صورة لعبلمة المنتج محل

اإلشهار على أرضية بيضاء،

بكتابة كرسم باللوف األزرؽ.

احد

حقوؿ
كبيرة

زقزقة

مزرعة كبيرة كحقل زىور

بنفسجية ،في كسط طبيعة
خضراء ،كبيت قديم من
بيوت المزارع الفرنسية

عامة

أفقية

عادية

ىذا

بابا"

طفل صغير يدخل يحمل
حبة مشمش كيقربها من

أنف أبيو المعصب العينين
كسؤالو حتى يعرؼ رائحة
ىذه الفاكهة.

عامة

/

/

/

عائلة تتكوف من أب ،األـ
كالجدة كاألطفاؿ ،تجلس
كسط حقل بقرب من
المنزؿ.
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05

 01ثا

لقطة

ثابتة

مستوية

/

06

1ك ½

لقطة

بانوراما

عادية

/

07

01ثا

لقطة

ثابتة

عادية

/

08

 02ثا

لقطة

ثابتة

عادية

/

09

 03ثا

لقطة

ثابتة

مستوية

/

قريبة

إجابة

األب

/

"مشما

األب يجيب على سؤاؿ

الطفل كيقوؿ "مشماش"

ش"

ثا

قريبة

عمودية

"أعطى
لباباؾ

/

يشم

األـ تنادم ابنتها بخفية

كىي تحمل سلة خشبية
معها بعض األغراض

كاألزىار كقاركرة خمر داخل

كاشنو

ىذه السلة ،كىو ما يتعارض

ىذا"

مع القيم الثقافية للجمهور
الجزائرم ،حيث يعتبر

الخمر محرـ في األكساط
العربية اإلسبلمية ،كتحمل
المنتج المحل اإلشهار

"سائل حماـ" كتطلب منها
اختبار األب في معرفة
رائحة ىذا الشيء.

عامة

"بابا

كاشي

/

ريحة

قريبة

كاشنو

األب المعصب العينين،

بسؤالو عن الشيء الذم

ىذا"

"مانى

البنت الصغيرة تعيد اختبار

تحملو ،كيجب "الفوند".
/

ىذا"

البنت تذىب إلى جدتها
كتختبرىا أيضا لمعرفة

المنتج ،كتجيبها الجدة

"عسل" فترد البنت عليها

"خسرتي مانى" في اللعبة.
عامة

"سائل

الحماـ
le

من أجل معرفة ماىية ىذه
الفاكهة ،ليكتشفوا أنها

petit

ليست فاكهة كإنما ىي

seill

ثم يضحكوف لخدعة

mar
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...ais

10

01ثا

لقطة

11

03ثا

لقطة

مقربة

ثابتة

عادية

ثابتة

عادية

األطفاؿ لهم.

/

"بالعطو
ر

المميزة

المرأة المكشوؼ ك رأسها.

فرنسا"

قريبة

petit
mar

جدا

كيبتسماف في لقطة حميمية
تظهر جزء كبير من ظهر

لجنوب
" le

األـ تحتضن ابنتها كتقبلها

زقزقة

عصافير

seill
ais

صورة للمنتج محل اإلشهار
فوؽ حجرة ،كمعو أزىار

الريحاف ،بخلفية حقل أزىار
الريحاف البنفسجية.

سحر

الطبيعة"

-5تحليل المشاىد:
ارتكز الفيلم االشهارم حوؿ مشهد كاحد:
طبيعة المشهد

دراسة مختلف المتغيرات المشهدية

كخصائصو التصويرية

متغير الزمن

ىو ذلك الجزء

مدكنة زمنية

تحليل الثوابت المتعلقة

التسلسل المشهدم اإليقاع المشهدم
يقوـ على مونتاج

عدـ االنسجاـ نظرا فعل كبلمي مترجم إلى الدراجة

السنمائى الذم يشمل

حقيقية تقوـ ركائي لفترة صباحية

اللقطات التي جسدت

ليومية عائلة فرنسية

كاالنتقاؿ من لقطة

في المزرعة.

إلى أخرل.

على جو

موضوع اإلشهار ،كالذم عائلة تتناكؿ
تمثل في لعبة يقوـ بها

فطور

األبناء من أجل اختبار

الصباح

بالسيناريو

لكثرة اللقطات

الجزائرية ،يحدث نوع من
التناقض لدم المتلقي" ،عائلة
فرنسية تتكلم الدارجة
الجزائرية".

مدل معرفة األب
كالجدة برائحة األشياء
،كتم تقديم المنتج
كالتركيز على رائحتو
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،حيث ظن األب
كالجدة المحجوبين عن
النظر بأف المنتج عبارة
عن نوع من الفاكهة
كىذا التوظيف الداللي
من أجل اإليحاء إلى
المتلقي بقوة رائحة
كجماؿ المنتج لدرجة أف
الفرد ال يفرؽ بينها كبين
العطر المستخلصة منو.

 - 2تحليل العبلقة بين شريط الصوت كالصورة:
إف التعبير الصوتي ال ينحصر في الموسيقى فقط بل يشمل كل الظواىر الصوتية المرافقة للصورة
،بما في ذلك األصوات البشرية كالطبيعية كبعض أنواع الضجيج المصطنع( )le bruitageكمهما تكن
طبيعة األصوات الموظفة في السينما فهي ال يمكن أف تكوف مجرد عناصر سمعية ،كإنما ىي عبلمات
خاصة

 singes spécifiquesتعزز من قيمة كتبلحم كترابط فكرة اإلدراؾ البصرم la

.cohérence da la perception visuelle

1

نجد في الفيلم االشهارم الخاص بسائل الحماـ  le petit marseillaisبعض المؤثرات
الصوتية الطبيعية ،حيث تمثلت في زقزقة العصافير التي تعتبر من األصوات المرافقة `les son d

 ،accompagnementsكالتي تستعمل إلضفاء طابع الجدية على الموضوع ،2كإنها تدؿ بدكرىا

في ىذا الموضع على الطبيعة كالبيئة الريفية الزراعية التي تم تمثيل فيها الفيلم االشهارم ،كىذا لتجسيد
مصدر المنتج كعبلقتو بالريف كحقوؿ األزىار التي يستمد المنتج منو العطر االصلى في االستعماؿ
،إضافة إلى توظيف األصوات البشرية في الحوار الذم كاف يدكر بين أفراد العائلة كىذا ما أدل إلى كجود
عبلقة حقيقية بين الصوت كالصورة كعبلقة ترابط كانسجاـ.
تحليل العبارات الخطية في الفيلم االشهارم:
تجسدت العبارة الخطية في الفيلم االشهارم في شعار المنتج "سحر الطبيعة" كتجسدت في اللقطة
Christian Metz, op.cit ,p95.
Martin joly,image et discours, paris, édition Nathan,2002,p18
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األخيرة من الفيلم االشهارم مع صورة للمنتج كما يمكن قولو عن ىذه الرسالة في ترسيخ المعنى أنو كاف
ناقصا إذا ما استثنينا صورة "اللوقو" أك اسم المنتج اللذاف كانا يدالف مباشرة على المضموف االشهارم
.إضافة إلى ىذا يمكن القوؿ أف الرسالة األلسنية لم تستطع أف تكوف تنوب عن التمثيل االيقونى مما
يؤدم بنا إلى القوؿ أنها لم تستطع تجسيد كظيفة التناكب كاكتفت بتحقيق التكامل الشبهى بينها كبين
الصورة "صورة لحقل أزىار الريحاف "كالتركيز على اسم العبلمة.
بهذا التحليل العاـ يمكن أف نستجمع العناصر الضركرية التي تؤىلنا لفهم الفيلم كتمكننا من تأكيلو
كمن ثم معرفة:
 قيمة نوع الفيلم :la valeur de typologie du filmتشير مادة تعبير الفيلم إلى القيمة االستعمالية للمنتج كعلى األثر من استخدامو كىو ينتمي إلى
األفبلـ التي تتمحور حوؿ رسالة المنتج  ،message produitكالذم تبنى دالالتو حوؿ ما يمثلو
المنتج كقيمة استعمالية ،فقد تجسدت أيقونيا في "استعماؿ ىذا المنتج للحصوؿ على بشرة لطيفة" كلغويا
من خبلؿ الصيغة اآلتية "سائل الحماـ le petit marseillaisبالعطور المميزة لجنوب فرنسا
"كتكمن قيمة نوع الفيلم أيضا في الحجة المدعمة ،كىي التركيز على حقوؿ جنوب فرنسا حيث تم ذكرىا
مرتين في الفيلم كىذا ألف ىذه الحقوؿ مشهورة بإنتاجها لؤلزىار التي تستخدـ في العطور.
 المقاربة اإلبداعية المستعملة في ىذا الفيلم:تتحدد الصياغة الفنية ك اإلبداعية في اإلشهار التلفزيوني بطبيعة القالب الفني المستخدـ في التعبير
عن فكرة اإلشهار ،كمنو يمكن القوؿ أف الصياغة الفنية المستخدمة في الفيلم االشهارم ىنا ىي صياغة
"الحديث المباشر" حيث اعتمد الفيلم االشهارم على الحوار المباشر بين أفراد العائلة حوؿ المنتج محل
اإلشهار كمخاطبة المتلقي مباشرة بتعليق صوت امرأة يدعو إلى استعماؿ المنتج كخصائصو بتوظيف
الحجج المدعمة للوعد اإلشهار التي كانت ملموسة جدا "أف المنتج يستعمل أزىار حقوؿ جنوب فرنسا
"،ككانت الحجة سهلة الفهم من طرؼ الجميع كتم التعبير عنها كترجمتها بلغة المستهلك كىي العامية أك
الدارجة الجزائرية.
 نوع الرسالة االشهارية الموظفة:من خبلؿ نوع القالب الذم استخدـ في ىذا الفيلم اإلشهارل يتبن لنا أنو تم استخداـ الرسالة
الخفيفة حيث ارتكزت ىذه الرسالة على تقديم معلومات تتميز بالخفة ك المرح كاستخدمت الدعابة(اللعبة
التي كاف يلعبها األطفاؿ مع جدتهم كأبيهم)كىي فكرة طريفة كخفيفة لتسهيل كصوؿ الرسالة إلى المتلقي،
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كتشير الدراسات إلى فعالية ىذه الرسالة في ترسيخ المنتج،1مع ضركرة مراعاة القيم السائدة في المجتمع
كعدـ الوصوؿ إلى درجة االستهزاء بها.
تمكن قراءة الفيلم في جانبو الفني بالكشف عن مختلف العناصر المرجعية المتعلقة بنوعو
كرسائلو كقيمو اإلبداعية كىي الصيغ التي تمثل المستول التعيينى في الفيلم أم مستول الدراسة
المرجعية  l’étude référentielleكىي التي يسميها "امبيرتو ايكو" بمستول سيميائية

المرجع،sémiotisation du référent 2كتنطلق دراستنا من المرجع الذم يمثل المعنى الظاىر
للرسالة البصرية ،غير أف تأكيل الفيلم علميا ال يقف عند مظهره التعيينى dénotatifبل يذىب إلى
البحث في خطابو الخفي أيضا ،son discours latentكيتحقق ذلك من خبلؿ دراسة:
 -1البنية النصية (نظاـ اللغة) :la structure textuelle
بني خطاب الفيلم االشهارم على قيمة محورية أساسية كىي قيمة الشم(الرائحة) كالتي تجسدت
في رائحة المنتج التي تعد مؤشرا سيميولوجيا ىاما في تحديد نمط االستهبلؾ في مجتمع ما ،كنظرا لتركيز
النص االشهارم على مفهوـ الرائحة المرتبط ىنا "رائحة المنتج" أم قدرتو على إنعاش الجسم كترطيبو
،كلكن لم يتبع في إثراء ىذه الفكرة من مفاىيم أخرل تتعلق مثبل بنظافة الجسم كصنع الفارؽ بين ألفراد
الذين يستعملوف ىذا المنتج كتميزىم عن بقية األفراد اآلخرين ،ىذا ما أثر على توزيع الحقل الداللي لهذا
الفيلم كىو ما يتأكد بتطبيق المربع السيميوطيقى:
قيم االستحساف
"

قيم االستياء

سحر الطبيعة"

قيم

عدـ

ال يوجد

قيم عدـ االستحساف

االستياء

ال يوجد

1

عبدالنوربوصابة،أسالٌب اإلقناع فً اإلشهار التلفزٌونً،تحلٌلسٌمٌولوجًلعٌنةمناإلشهاراتبالتلفزٌونالجزائريالعمومً،طاكسٌج
للنشروالتوزٌع،الجزائر،6058،ص=; .
2
Martine Joly,op,cit,p128.
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من خبلؿ المربع السيميوطيقى نبلحظ نقص في داللة المضموف االشهارم كقلة حركية المربع
نظرا العتماده على مفهوـ كاحد ،ىذا ما أدل بالضركرة إلى سكوف المربع ،فنجد فقط قيمة التكامل بين
قيم االستحساف كعدـ االستياء ما يؤدم بنا بالضركرة إلى القوؿ بقلة التفاعل بين قيمو السياقية ،كنستنتج
أف نوع اإلشهار الموظف ىو اإلشهار المرجعي publicité référentielleالذم يؤكد على
الوظيفة التمثيلية  fonction représentationnelleللخطاب االشهارم كضركرة إعادة إنتاج
الواقع كحتمية تكييف النص االشهارم مع الواقع الذم يعيشو المستهلك ،كلكن ىذا التوظيف التمثيلي
يجسد صورة المستهلك الفرنسي ىذا ما يجعل المتلقي الجزائرم في حالتين :إما يجد تناقض في ىذا
المحتول االشهارم مع خصوصياتو ،أك يحاكؿ التأقلم مع ىذا الوضع الجديد عن طريق إتباع الغالب،
كاالستسبلـ لهذا النمط من الحياة المدرج في الفيلم االشهارم.
 -2التمثيبلت االيقونية:
لقد طغى مبدأ التشابو في الفيلم االشهارم ،حيث جسد لحظة تعيشها العائلة الفرنسية في بيئة
ريفية مما أدل إلى كجود مبدأ التشابو الفعلي بين التمثيبلت االيقونية ،كىو المبدأ المتحكم في العبلقات
االيقونية من صور الفيلم فنجد أف تمثيبلتها االيقونية تبدك حقيقية في الواقع كحية في تجسيدىا للبنى
السميوركائية كاالستداللية للفيلم كمن ىنا لمسنا عبلقة شبيهة قوية بين الصورة كما تحيل إليو من
دالالت(سحر الطبيعة كالحقوؿ كالمناظر الخبلبة).
 -3المدكنة اللونية:
يقيم اللوف عالم من المعاني في نفسية المتلقي التي تكوف مجموعة من االرتباطات السيكولوجية
كالثقافية بهذه األلواف ،كقد كظفت األلواف الطبيعية في ىذا الفيلم(التصوير كاف في حقل ريفي) حيث تم
استخداـ اللوف البنفسجي بكثرة بالتركيز على حقوؿ أزىار الخزامة كىي من أشهر أنواع الحقوؿ بمنطقة
"بركفينسي" بجنوب فرنسا كالتي تعتبر من أجود أنواع األزىار التي تستخرج منها العطور

المركزة 1.extraitكللوف البنفسجي دالالت عدة فهو لوف يرمز إلى العاطفة كيثير خياؿ العشاؽ ،كما

أنو رمز لئلبداع في العمل كيشير إلى عمق المشاعر2.كما يعبر اللوف البنفسجي في كل الثقافات إلى
السعادة فهو رمز الحياة الوردية .كمن ىنا يمكن القوؿ أف استخداـ ىذا اللوف الوردم الطبيعي(حقوؿ
الخزامة)في الفيلم االشهارم كاف لو دكر كظيفي أكبر من ذلك الذم قاـ بو التعليق ،حيث احدث تناسقا
إ يقونيا مرئيا بين الواقع كالمضموف االشهارم كىي فكرة ساىمت في إعطاء الدراما االشهارية قيمة جمالية
كداللية مساكية لقيمتها السيكولوجية كالثقافية.
http://arabic.cri.cn/204/2007/02/16/81@71726.htm,27/01/2016,09.03h.
 2سضٛاْ تٍخ١ش ،ٞعًٕٛٛنٕرٛب انصٕسح ث ٍٛانُظشٚخ ٔانتطجٛك ،داس لشطثح ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ،اٌّؽّذ٠ح،اٌعضائش،ط، 2012-1ؿ.97
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-4اإلضاءة:
تعتبر اإلضاءة من العناصر الدرامية الفعالة التي تتناغم مع األلواف من أجل إعطاء مختلف
الداالت كاإليحاءات ،كبما أف الفيلم االشهارم الخاص بسائل الحماـ"  "le petit marseillaisتم
تمثيلو في فضاء خارجي طبيعي فإنو يمكن القوؿ أنو تم االعتماد على اإلضاءة الطبيعية بنسبة كبيرة ،مما
أضفى على الفيلم صفة الواقعية كالحقيقة في التمثيل.
 -5الموسيقى:
انعدـ عنصر الموسيقى في ىذا الفيلم ،كتم توظيف بعض األصوات المرافقة ،مثل زقزقة
العصافير.
بهذا العرض العاـ قد تم استكماؿ خطوات التحليل الفيلم كاستوفى شركط بلوغ البنية فيو
 l`accés a la structureكىو اإلجراء الذم يؤىلنا بدكره إلى استخبلص أىم تمثبلت الثقافة
الجزائرية في محتواه كىو موضوع إشكالية بحثنا.
تمثبلت الثقافة الجزائرية في الفيلم االشهارم : le petit marseillais
يعتبر ىذا الفيلم االشهارم من األفبلـ المستوردة من ككاالت اشهارية أجنبية ،كىو فيلم إشهارم
خاص بمنتج أجنبي فرنسي ،لذلك يمكن القوؿ أف ىذا الفيلم جسد تمثبلت الثقافة الفرنسية الخاصة
بالفرد الفرنسي كىذا ما نلمسو في شفرات الرسالة االشهارية كالتي يمكن حصرىا في:

أكال :الشفرات االجتماعية les codes sociaux 1

اإلنساف ى و مادة العبلمة كحاملها ،فالشفرات االجتماعية يعبر من خبللها الفرد على ىويتو
كانتماءه إلى جماعة معينة كمن خبللها أم الشفرات االجتماعية يعلن عن ىذا االنتماء ،كىنا نقوؿ بأف
الفيلم االشهارم جسد ىوية كثقافة الفرد الفرنسي.
 الرموز أك الدالئل :les signesإف أكؿ شرط تفرضو الحياة االجتماعية ىو معرفة ىوية من نتعامل معهم سواء كانوا أفرادا أـ
جماعات كىذه ىي كظيفة اإلشارات insignesكالشعارات .ensignsكتتمثل في الرموز الدالة على
الهوية كالشارات كالشعارات :les signes d`identitéكىي عبلمات تشير النتماء الشخص إلى
جماعة اجتما عية أك اقتصادية كتتمثل كظيفتها في اإلفصاح عن تنظيم المجتمع كالعبلقات القائمة بين
األفراد ،كىذا ما نلمسو في األشخاص الممثلين في الفيلم االشهارم كبعض الدالئل مثل مكاف تمثيل
الفيلم االشهارم كذكره في الفيلم(جنوب فرنسا)كعموما نحاكؿ استخراج الرموز التي ذكرىا " Pierre
Guiraud

"..
Pierre Guiraud ,op ,cit, p97.
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 اللباس :les uniformesكىو من الرموز كالدالئل التي توحي إلى ثقافة ما ،كىذا ما نلمسو في مبلبس األشخاص
الممثلين في الفيلم االشهارم ،حيث كانت األـ ترتدم تنوره عارية الذراعين ،كفى آخر اللقطة األخيرة
نبلحظ جزء كبير من ظهرىا يملئ الصورة ،كىذا ما يتنافى مع ثقافة المجتمع الجزائرم الذم يحافظ على
سترة المرأة لجميع جسدىا كخاصة في الثقافة اإلسبلمية كالدين االسبلمى الذم يعتبر مصدر من مصادر
ىذه الثقافة(انظر الفصل الثالث)،أما األب فهو كذلك كاف يرتدم مبلبس عصرية كالجدة كذلك نبلحظ
أنها كانت مكشوفة الرأس كالذراعين ،كىذا عكس الجدة التي ظهرت في الفيلم االشهارم الخاص بمنتج
سفينة(انظر الفيلم االشهارم الثاني).
 الطعاـ :la nourritureيشكل أحد المبلمح التي تعرؼ بها الجماعة كآدابها ،فنبلحظ في الفيلم االشهارم سلة كانت
فيها بعض المقتنيات ،كنبلحظ كجود قاركرة خمر داخل ىذه السلة كىو ما يتعارض مع أنواع المشركبات

َّ ِ
آمنُوا
ين َ
في المجتمع الجزائرم ،فالخمر محرـ في الشريعة اإلسبلمية بنص الكتاب لقولو تعالى "":يَا أَيُّػ َها الذ َ
ِ
الشيْطَ ِ
س ِم ْن َع َم ِل َّ
اجتَنِبُوهُ ل ََعلَّ ُك ْم تُػ ْفلِ ُحو َف﴾ المائدة.90:
اف فَ ْ
إِنَّ َما الْ َخ ْم ُر َكال َْميْس ُر َك ْاألَنْ َ
اب َك ْاألَ ْز ُ
ص ُ
الـ ِر ْج ه

ثانيا -السننles codes
 البركتوكوالت :les protocolsكتتمثل في موضوع اإلشهار الذم تم تصوير الفيلم االشهارم فيو ،كيتجسد ىنا في فترة صباحية
لعائلة فرنسية في أحد المزارع كلعبة يلعبها األطفاؿ مع الجدة كاألب ،كيمكن مبلحظة أيضا أف المرأة ىي
التي كانت تتسوؽ من خبلؿ حملها لقفة فيها بعض المقتنيات ،كىو تلميح إلى حرية المرأة في الخركج
كالتسوؽ في حين تعتبر ىذه المهمة في األكساط الثقافية الجزائرية خاصة بالرجل ،فالرجل ىو الذم
يتسوؽ كيتصرؼ في العائلة ،كاألصل أف المرأة ال تخرج بدكـ محرـ من بيتها إال للضركرة أك الحاجة
،ككذلك مكاف تمثيل الفيلم االشهارم فهو يحيل إلى مكاف أجنبي (فرنسا) كيمجد الحقوؿ الفرنسية كىذا
ما يشعر الفرد باإلعجاب اتجاه ىذا المكاف كربما حتى التفكير في رحلة سياحية إليو ،كحتى في ترجمة
اللغة العربية فإنها كانت ترجمة غير مكتملة كمتلعثمة كتبدك غير متناسقة مع األشخاص الممثلين.
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نتائج الدراسة:
حتى نتمكن من الكشف عن أىم تمثبلت الثقافة الجزائرية في عينة الدراسة البد من التطرؽ إلى
أىم العناصر التي اعتمدنا عليها في التحليل كالتي يمكن للتمثبلت الثقافية أف تتجسد فيها ،كذلك عن
طريق استنطاؽ البنى الداللية ك االيقونية كالرمزية للثقافة الجزائرية في األفبلـ االشهارية محل دراسة ،كىذا
بالرجوع كاالعتماد على الحصيلة النظرية التي جمعناىا بخصوص األصوؿ الثقافية للمجتمع

الجزائرم1كمحاكلة تأكيلها كربط عبلقة ىذا التمثل بواقع ىذه الثقافة ،كمن ىنا رأينا ضركرة تصنيف عملية
التقييم كالتحليل كالتفسير كاالستنتاج كفق العناصر التالية:
 تضمنت األفبلـ االشهارية بعض تمثبلت الثقافة الجزائرية ،كبرزت ىذه التمثبلت بصفة كاضحة فيبعض اللقطات المقربة من أجل اإليحاء إلى بعض الرموز الثقافية.
 كجود بعض القيم الداللية كالرمزية التي تبنى عليها منظومة األعراؼ في المجتمع الجزائرم ،كتماالستعانة ىنا في البناء الداللي للمعنى بأىم تمثبلت الثقافة الجزائرية كالتي يمكن تصنيفها ضمن التمثبلت
المعنوية ،كنخص بالذكر ىنا قيمتين أساسيتين ىما "الكرـ كحسن الضيافة (الفيلم االشهارم الرابع) كتوقير
الكبير كاحترامو (الفيلم االشهارم الثاني).
 من خبلؿ التحليل يمكن الكشف عن عنص ر مهم في التمثبلت المعنوية للثقافة الجزائرية ،كيتجلى ىذاالحقل الداللي بالدكر الذم مثلتو المرأة في أغلبية األفبلـ االشهارية محل الدراسة كىو ارتباطها بوظيفتها
في المطبخ ،حيث مازالت المرأة الجزائرية مرتبطة باألكبلت الشعبية مثل أكلة الكسكس الذم يعتبر من
أىم األكبلت الرئيسية للمجتمع الجزائرم خاصة في المناسبات كإقامة التقاليد العريقة ،كتجسد ىذا الدكر
أيضا في محاكلة الجدة تمرير ىذه الصنعة كىذه األكبلت إلى أحفادىا كىذا ما لمسناه في الفيلم
االشهارم الثاني.
 تضمن الفيلم االشهارم الثاني قيمة رمزية ذات أىمية بالغة في تمثبلت الثقافة الجزائرية كىي قيمةالعمل كتمرير مختلف الحرؼ من جيل إلى آخر ،باإلضافة إلى تمرير القيم التربوية كالدينية مثل شعيرة
الوضوء كالصبلة التي تعتبر من أركاف الدين االسبلمى باعتباره مصدر من مصادر الثقافة الجزائرية.
 كجود شريحة مقدسة في األفبلـ االشهارية في الثقافة الجزائرية كىي شريحة المسنين أك األجداد الذينيمثلوف الحكمة كالرزانة كالموعظة الحسنة كالوقار ،كىي كلها قيم تنظم سيركرة المجتمع الجزائرم
1

انظر الفصل الثاني.
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كتقاليده ،حيث جسدت ىذه الفئة كجودىا كمساىمتها في لم شمل العائلة الجزائرية (انظر إلى شعار
الفيلم االشهارم الثاني) كىي كلها عناصر ال تتجزأ من التمثبلت المعنوية الرمزية للثقافة الجزائرية.
 من خبلؿ التحليل الداللي العميق في المستول التضميني نلتمس دكر أفضلية الرجل على المرأة ،كىذاما كجدناه في الفيلم االشهارم األكؿ في موضوع خطوبة الفتاة حيث كانت الكلمة للرجاؿ فقط ،غير أننا
نجد بعض األفضلية في الفيلم االشهارم الثالث للمرأة أيضا حيث نرل بأف المرأة تلعب عدة أدكار
(السياقة ،كالعمل ،كالنظافة )،كىنا نشهد بعض الدعوة إلى تحرر المرأة كاإليحاء إلى قدرتها على لعب
جميع أدكار الحياة.
 بين الفيلم االشهارم الرابع على قيمة ثقافية في المجتمع الجزائرم كىي تقديم النساء للغذاء للرجاؿ،كىنا مبدأ أفضلية الرجاؿ في االحتراـ كالوقار من طرؼ النساء كفق ما تسلم بو آداب الطعاـ في الثقافة
الجزائرية.
 من خبلؿ التحليل السيميولوجى للفيلم االشهارم األكؿ نرل بعض الفتيات متخفيات كراء الستار،كىذا يوحى إلى ق يمة رمزية داللية في الثقافة الجزائرية كىي قيمة الحياء من طرؼ المرأة كعدـ ظهورىا
أماـ الرجل األجنبي عن العائلة.
 التفاؼ العائلة الجزائرية حوؿ مائدة الطعاـ كىي من الطقوس التي تجسد الثقافة الجزائرية خاصة فيالمناسبات مثل األعراس ،كىذا ما جسده شعار الفيلم االشهارم الرابع" :الجزائر أكبر عائلة في العالم،
عائلة الفضل كاألفضل".
 تمثيل اللباس كعنصر مادم رمزم ككشفرة اجتماعية كثقافية تحيل بدالالت رمزية مختلفة إلى الثقافةالجزائرية حيث جسد كعبلمة سيميائية تحيل إلى نظاـ اللباس في المجتمع الجزائرم كنوعو أم ستره
لجسد المرأة كامبل ،إال أننا نلمس كجود لباس أجنبي خاص بالمرأة في الفيلم االشهارم الثالث الخاص
بالمرأة التي تلعب دكر القدرة على إمكانية التواجد في جميع أدكار الحياة ،ككذلك لباس غير محتشم في
الفيلم االشهارم السادس كىذا راجع طبعا إلى استراد ىذا الفيلم االشهارم الخاص بمنتج فرنسي.
 كجود عبلقة كطيدة بين اللباس كالعادات كالتقاليد في الثقافة الجزائرية ،كىي العبلقة التي من شأنها أفتدعم قداسة ىذا المعتقد ك رمزيتو ،كنلتمس ىذا في لباس الفتاة في الفيلم االشهارم األكؿ بمناسبة
خطبتها ككذلك أـ الفتاة التي كانت ترتدم لباس يحيل إلى الغرب الجزائرم ،إضافة إلى كضع الخمار على
الرأس كىو داللة على الحياء كالوقر حتى بداخل البيت في المناسبات الكبيرة التي يمكن أف يكوف فيها
بعض األقرباء.
 إبراز حي من أحياء العاصمة (القصبة) في الفيلم االشهارم الرابع نمط العمراف في الثقافة الجزائرية،315
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حيث نبلحظ في منظر للعاصمة في الصباح مع شركؽ الشمس كإطبللة على البحر ،كتجسيد ىذه
اللقطات نمط البناء كالعمراف في الثقافة الجزائرية ،إضافة إلى نمط التزيين من الداخل كشكل البناء كنرل
عزؿ بعض الفرؽ عن بعضها البعض كىذا نمط العمراف في البناية اإلسبلمية حيث تمتاز بالخصوصية.
 بينت األكاني المستخدمة في األفبلـ االشهارية معاني البساطة كالتواضع في تجسيد تمثل الثقافةالجزائرية حيث استخدمت األكاني النحاسية القديمة كالضاربة في التاريخ ،كالتي تعود إلى األصوؿ
العثمانية كالجلوس على األرض مع الطاكلة النحاسية "الصني" ،النحاسي كإبريق الشام "البراد" تمثل كلها
أصوؿ القعدة الجزائرية.
 توحي الموسيقى الموظفة في األفبلـ االشهارية إلى الثقافة الجزائرية خاصة ضربات العود التي تماستخدامها كموسيقى خاصة بالمنتخب الوطني الجزائرم كالموسيقى األندلسية ،غير أننا نلمس عكس ىذا
كلو في الفيلم االشهارم األكؿ الذم كظف موسيقى أجنبية كىي موسيقى الركؾ األمريكية.
 من خبلؿ تحليلنا لؤلفبلـ االشهارية نلمس بعض األدكار االجتماعية لكل األفراد في الثقافة الجزائرية،فكانت مهمة المرأة في أغلب األفبلـ االشهارية مرتبطة بالتربية كإعداد األكل كالحفاظ على األسرة
كشؤكف بيتها ،ككانت مهمة الرجل في تسيير شؤكف العائلة كحمايتها.
 تشير سيمياء الخطاب األلسني الوارد في األفبلـ االشهارية إلى توظيف بعض األمثاؿ الشعبية كالحكمالتي يمكن تصنيفها ضمن عناصر الموركث الشفوم الجزائرم(.انظر الفيلم االشهارم األكؿ).
 كجود العديد من الشفرات االجتماعية العميقة الداللة في الثقافة الجزائرية مثل آداب األكل كاحتراـالصغير للكبير ،كاللغة العربية الدارجة المتداكلة ،...كىي تشكل بهذا معالم صورة إيقونية ثقافية تفصل
خصوصية الثقافة الجزائرية.
 من خبلؿ التحليل الفنى ك السيميولوجى لؤلفبلـ يمكن القوؿ أف تمثبلت الثقافة الجزائرية ارتكزت علىالعناصر المادية فقط التي تشكل خصوصية إيقونية ثقافية مرتبطة بالثقافة الجزائرية ،غير أننا لم نلمس
األبعاد الطقسية كاألسطورية المرتبطة بالثقافة سول بعض التمثبلت المعنوية القائمة على الكرـ ،الفضل.
أىم تمثبلت الثقافة الجزائرية في األفبلـ االشهارية:
تج سدت أىم تمثبلت الثقافة الجزائرية في اللباس الجزائرم العربي اإلسبلمي الذم تمثل في
معظم مبلبس األفراد الممثلين في األفبلـ االشهارية خاصة في الحجاب الشرعي كالخمار الذم يوضع
على رأس المرأة كلباس الرجل الترقي الجزائرم ،كالديكور الذم تم بو تزيين معظم البيوت الذم مثلت فيها
األفبلـ االشهارية مثل االعتماد على األكاني النحاسية ك الزرابى المزينة بزخرفة إسبلمية ،إضافة إلى
الموسيقى األندلسية كضربات العود كاألمثاؿ الشعبية التي تعود إلى الموركث الثقافي الجزائرم في اللغة
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العربية الدارجة ،كبعض القيم الثقافية مثل الحياء كالكرـ كحسن الضيافة كااللتفاؼ حوؿ المائدة الكبيرة
كاجتماع العائلة في المناسبات كنوع الطعاـ المقدـ في ىذه المناسبات ،إضافة إلى الطقوس المستخدمة
مثل الصبلة التي تعتبر من أركاف الدين االسبلمى الذم تستمد منو الثقافة الجزائرية كاألدكار االجتماعية
لكبار السن كضركرة توقيرىم كاحترامهم كاالعتقاد بوجود البركة بتواجدىم كدكر الرجل في األسرة كالهيمنة
الذكورية لو في األكساط األسرية الجزائرية.
تمثل الثقافة األجنبية في اإلشهار التلفزيوني في قناة الشركؽ tv
من خبلؿ تحليلنا لعينة الدراسة لم نلمس تمثبلت ثقافة أجنبية في أغلبية األفبلـ االشهارية ،سول
بعض الصور االيقونية للمبلبس الخاصة بالنساء في الفيلم االشهارم  le petit marseillaisحيث
كشف التحليل السيميولوجى للقطات عن كجود قاركرة خمر في سلة المقتنيات التي كانت تحملها
المرأة ،إضافة إلى نوع لباس المرأة الذم كاف يكشف جزء من ظهرىا كسيقانها كىذا ما يتعارض مع القيم
الثقافية للمجتمع الجزائرم الذم يتسم بالحياء ،ككل ىذا راجع طبعا إلى كوف أف ىذا الفيلم االشهارم تم
إعداده في فرنسا كىو مستورد كما ىو فقط كضعت لو ترجمة لغوية إلى العربية ،إضافة إلى ىذا لمسنا
بعض السلوكيات المجسدة في الفيلم االشهارم األكؿ خاصة سلوؾ الرقص الذم قامت بو الفتاة أماـ
العائلتين كىذا ما يتنافى مع الموركث الثقافي للفرد الجزائرم مع الدين االسبلمى الذم يعتبر مصدر من
مصادر الثقافة الجزائرية ،فهذا السلوؾ يعتبر منافي للعادات كالتقاليد التي تقوـ بها العائلة الجزائرية أثناء
خطبة ف تاة ،إضافة إلى توظيف األغنية األمريكية(الموسيقى) كىي موسيقى أجنبية تخص الثقافة األمريكية،
كخاصة أف ىذه األغنية لديها رقص خاص بها كبعض الحركات كىي في الحقيقة حركات مستهجنة من
طرؼ الفرد الجزائرم مما يؤدم بالضركرة إلى إحداث تناقض في تمثيل ذات المستهلك الجزائرم
كالقضاء على فكرة إدماج المتلقي في مضموف اإلشهار ،كىكذا يصبح الفيلم من الناحية الداللية يتضمن
نوع من التناقض كال يتضمن إحالة إلى صورة ذات المتلقي كثقافتو األصلية ،كىي اللبنة األساسية في بناء
أم رسالة اشهارية خاصة ما تجسد في سلوؾ رقص الفتاة أماـ العائلة التي تريد خطبتها كحتى طريقة
الرقص كرميها للحذاء كصعودىا فوؽ الطاكلة كلها سلوكيات تتنافى كمرجعية الثقافة الجزائرية.
كرغم استخداـ نظاـ اللغة العربية في كامل أفبلـ العينة المدركسة من أجل الجمع بين اإلطار
المعجمي المنظم كالمقرر ألسس كقوانين التعامل اللغوم ممثبل في اللساف كأساليب األداء الفردم
الخاص بالمنظومة اللغوية الجزائرية(الكبلـ)،إال أننا كجدنا استخداـ للغة الفرنسية في كل الومضات خاصة
في شعار العبلمة ،كىذا طبعا راجع إلى البنية التي يتكوف منها الجمهور الجزائرم(فرانكفوني ،عربي)
كاألصوؿ االستعمارية الفرنسية في الجزائر ،كقد أدل ىذا التوظيف اللغوم البعيد عن اإلطار المعجمي
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للغة العربية الجزائرية إلى الحياد عن أحد أىم مقومات الثقافة الجزائرية كىذا ما أكد عليو "جاؾ
سقيبل" jacques Séguélaحيث قاؿ أثناء ملتقى االتصاؿ االشهارم المنعقد في جواف ":1999أف
الجزائر بلد مزدكج الثقافة ،كلكن ىذا ال يعنى أف نقوـ بترجمة الرسالة االشهارية من الفرنسية إلى العربية أك
العكس ،أل ف الرسالة االشهارية ال تترجم فلكل مضموف ركحو الخاصة بو ألف الماضي العربي ليس نفسو
الماضي الفرنسي كمن ىنا يجب تكييف كل فكرة إبداعية كطبيعة المرجع الثقافي الذم تمثلو.

1

إف كجود استعماؿ الفرنسية في المجتمع الجزائرم يرجع إلى كوف أف ىذا المجتمع قد عاش شكبل
خاصا من السيطرة الفرنسية ،كىو في البحث الدائم عن ذاتو في غيره مما يؤدم بو بالضركرة إلى التقليد

كاالقتداء باآلخر الذم حضر في ماضيو.2

الصيغ الفنية كالداللية كاألنظمة التضمينية التي في اإلشهار التلفزيوني في قناة الشركؽ  tvك مستول
اإلشهار القوم كالمتماسك من الناحية الداللية:
من خبلؿ التحليل السميولوجي كمحاكلة الكشف عن مختلف الصيغ الفنية كالداللية كاألنظمة
التضمينية التي تساىم في جعل اإلشهار التلفزيوني إشهار متماسك ذك دالالت عميقة ،نلتمس عدـ كجود
تماسك بين ىذه البنى ،فنبلحظ أف معظم العبارات الخطية في األفبلـ االشهارية لم تؤدم كظيفتي
الترسيخ كالمناكبة مما يؤثر على ترسيخ األيقونات كالعبلمات في ذىن المتلقي ،إضافة إلى ىذا معظم
المقاربات اإلبداعية المستخدمة في األفبلـ االشهارية تنبني على أساس مكسب المستهلك من المنتج
مباشرة كعدـ استخداـ بعض التقنيات األخرل كبعض المقاربات اإلبداعية مثل المقاربة االقناعية ،كمقاربة
استعماؿ المشاىير ،إضافة إلى الصياغة الفنية فكلها كانت مبنية على صياغة الفيديو كليب غير أنو كاف
فيها توظيف للموسيقى الجزائرية في أغلبية األفبلـ االشهارية ما عدا الفيلم االشهارم األكؿ الذم كظف
أغنية الركؾ األمريكية ،كما أف البنية النصية لمعظم األفبلـ لم تهتم بالمفاىيم المقابلة أك المناقضة مما نتج
عنو نقص في حركية المربع السيميوطيقى كنقص في داللة المضموف االشهارم ،أما في ما يخص
التمثيبلت االيقونية فيمكن القوؿ بأف معظم األفبلـ االشهارية كفقت في كجود تطابق بين الصور االيقونية
كالواقع كىذا نظرا الىتمامها بتجسيد حياة الفرد الجزائرم كتقريبو منها ،من أجل تقريب المنتج محل
اإلشهار من المستهلك كشعوره بأنو يمثل تفاصيل حياتو اليومية ،أما المدكنة اللونية فكاف توظيفها عشوائي
لم تقترف ببعض الدالالت التي يمكن ألم لوف حملها كما ترمز إليو في مختلف الثقافات ،كفي ما يخص
الموسيقى فكاف توظيفها مرتبط بالثقافة الجزائرية مثل توظيف األغنية األندلسية كضربات العود ،إضافة إلى
ىذا نلتمس عبلقة ترابطية بين شريط الصوت كالصورة في كل األفبلـ االشهارية ،حيث تم االستناد إلى
 1فا٠ضج ٠خٍف ،خصٕصٛخ اإلشٓبس انتهفض َٕٙٚانزضائش٘ ف ٙظم االَفتبس االلتصبد٘ ِ،شظغ عاتك اٌزوش،ؿ.302
Wadi bouzar,la mouvance et la pause, op,cit, p41.
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بعض المؤثرات الصوتية من أجل اإلحالة كالداللة إلى بعض المواقف.
كمن ىنا يمكن القوؿ باف الفيلم االشهارم في قناة الشركؽ  tvلم يبلغ مستول الفيلم
االشهارم القوم كالمتماسك من الناحية الداللية كالفنية.
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خاتمة:
يعتبر اإلشهار من أىم األنواع االتصالية التي تقوـ كتبنى على مبدأ اإلقناع كالفعالية كاالنتباه من
اجل التأثير على المتلقي الذم يعتبر الهدؼ( )la cibleاألكؿ للرسالة ،كالتغير من سلوكو نحو اإلقباؿ
كاالقتناء ،غير أف ىذه الرغبة من طرؼ المعلن في تغيير السلوؾ بغية التأثير ك تحقيق الهدؼ الربحي قد
تتجاكز بعض األحياف األطر ك المرجعيات الثقافية للجمهور الموجو إليو ىذه الرسالة بالرغم من أف
القاعدة تقوؿ بأف االتصاؿ االشهارم الناجح ىو الذم يوظف ثقافة المجتمع الموجو إليو الرسالة االشهارية
،غير أف تأثر المعلنين بالثقافة الغربية

ك االعتماد على بعض األفبلـ االشهارية األجنبية تجعل الفيلم

االشهارم مكوف من رموز كقيم ىذه الثقافة الغربية األجنبية باعتبارىا الثقافة التي تدؿ على الحضارة
كالتقدـ كالرقي كنظرا الف المغلوب دائما مولع بالغالب ،كلهذا نلمس بعض التوظيف للثقافة الغربية في
األفبلـ االشهارية التي قمنا بتحليليها مثل الفيلم االشهارم الخاص بمناديل ميوبيى،1حيث نلمس من
توظيف المرأة في ىذا الفيلم االشهارم الدعوة إلى تحرر المرأة كقدرتها على منافسة الرجل في جميع
الميادين ،إضافة إلى بعض السلوكيات المستهجنة في العادات كالتقاليد الجزائرية مثل الفيلم االشهارم
األكؿ الخاص بالمتعامل دجيزم ،حيث لم يجسد ىذا الفيلم تمثبلت الثقافة الجزائرية األصيلة في
الطقوس الخاصة بالخطوبة ،كبالتالي يمكن أف يفشل ىذا الفيلم في إيصاؿ الرسالة االشهارية نظرا ألنو لم
يعتمد على مرجعية ثقافية تجسد العادات ك التقاليد التي تسير عليها الخطوبة بالنسبة للفتاة الجزائرية.
إف كل ىذا التوظيف لهذه التمثبلت الثقافية األجنبية يؤدم إلى عدـ كضوح أك إيجاد اتصاؿ
إشهارم جزائرم يوظف كيراعي الطبيعة السوسيو ثقافية للمجتمع الجزائرم كىذا ما ذكره الخبير الفرنسي
 jacques Séguélaفي ملتقى خاص باالتصاؿ الجزائرم في جواف ،1999حيث قاؿ "إف اتصالكم

االشهارم لم يتأكد بعد"،2كىذا ما تأكد من خبلؿ دراستنا بحيث نلمس من خبلؿ التحليل أف الرسالة
االشهارية في األفبلـ االشهارية في القناة الخاصة الشركؽ تكتسي كظيفة تمثيلية ،كتحتاج إلى المركر إلى
الدكر البنائي حتى تتمكن من توظيف كل التمثبلت الثقافية التي يجب توفرىا في كل إشهار ،كأنها ال تلتزـ
بإعادة إنتاج الواقع الذم يعيشو حقا الفرد الجزائرم ،إضافة إلى تركيز ىذه األفبلـ االشهارية على مستول
التعريف بالسلعة كالتأكيد على خصائصها الفيزيائية كبالتالي إىماؿ تعميق رمزية الرسالة االشهارية خاصة
على المستول الثقافي كالقيم الرمزية التي تحيل إلى تمثيل كتجسيد صورة ذات المستهلك الجزائرم حتى
1

انظرالصفحة680،
2
فاٌزةٌخلف،المرجعالسابق،ص.755
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تتمكن من تحقيق تطابق ثقافي مع الثقافة الجزائرية كعدـ شعور المتلقي الجزائر بنوع من التغريب.
إف التركيز على المرجعية الثقافية ىو سبب رئيسي في نجاح العملية االتصالية االشهارية
،كيساىم في الحصوؿ على ذالك اإلحساس باالنتماء إلى المضموف االشهارم كىو ما يؤكده
 Séguéla jacquesحيث يقوؿ "إننا فقدنا عبلمتنا الثقافية حين فقدنا ذاتنا بالتركيز على المنتج"،
كمن ىنا نلمس ضركرة كجود لكل مجتمع نموذج إشهارم خاص بو يجسد فيو األصوؿ كالمرجعية الثقافية
لمجتمعو ،كىذا ما لم نلمسو في الرسالة االشهارية في القناة محل الدراسة بحيث ال تزاؿ ىذه الرسالة غير
محددة المعالم كيمكن أف يكوف ىذا راجع إلى مراعاة البعد الثقافي في اإلشهار كال ينظر إلى اإلشهار إال
من باب الدخل المالي للمؤسسة بدكف مراعاة إضراره الثقافية كاالجتماعية كالجمالية للفرد الجزائرم.
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