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  مقدمــة
 المنادوف يحاوؿ والتي المتخمؼ العالـ دوؿ تواجو التي القضايا وأخطر أىـ مف واحدة اليوـ العولمة تعد   
 ظيورىا يرجع كظاىرة والعولمة. والرقي لمتقدـ واألوحد األمثؿ السبيؿ أنيا أساس عمى عمييـ فرضيا بيا
 ىذا تأثير بوادر أوؿ فإف وعميو ي،الغرب الرأسمالي النظاـ نشوء ظؿ في عشر السادس القرف بدايات إلى

 الدوؿ ىيمنة عمى تقوـ التي االقتصادية بالعولمة يعرؼ ما ظير إذ تصادياالق الجانب في كاف المفيوـ
 والتبادالت السوؽ حركات في بتحكميا العالـ دوؿ في االقتصادية التنظيمات عمى اقتصاديا الرأسمالية
 جوانب مختمؼ مست إذ شاممة ظاىرة العولمة ظاىرة أصبحت الزمف مرور ومع. الخ...والقروض التجارية
 ىذه أسرار في البحث إلى العمماء مف دبالعدي أدى ما وغيرىا،... وثقافة إعبلـ، سياسة، مف الحياة

 بأف يقوؿ والذي التكنولوجية الحتمية نظرية صاحب ماكموىان مارشال الباحث ىؤالء بيف ومف الظاىرة،
 العالـ ستجعؿ صاؿواالت اإلعبلـ تكنولوجيا تطور وأف العالـ، عمى سيسيطر والتكنولوجيا الماؿ يمتمؾ مف
 . بالفعؿ حدث ما وىو صغيرة كونية قرية

 لبروز األولى اإلرىاصات بمثابة كانت ماكموىان مارشال مقولة أف العولمة بخبايا العارفوف ويرى    
 الغربية الدوؿ فيو تتحكـ والذي واالتصاؿ اإلعبلـ مجاؿ في التكنولوجي التطور عمى تقـو إعبلمية عولمة

 المجاؿ في العولمة بيف بذلؾ رابطة العالـ في وقيميا ثقافتيا نشر ميمة عمييا سيؿ ما المتطورة،
 أنيا عمى ثقافتو نشر عمى العمؿ بسيولة يمكنو التكنولوجيا يممؾ مف ألف الثقافة، بعولمة اإلعبلمي
 ىي االتصاؿ وسائؿ أصبحت إذ. الدوؿ ىذه مصاؼ إلى لموصوؿ والتقدـ التطور قصد واألفضؿ األحسف
 قبوال تمقى ال قد والتي بيا ينادوف التي – حسبيـ – المتكاممة العالمية الثقافة خبلليا مف تنشر التي المنابر

 في الوقوع إلى األخيرة بيذه أدى ما المستيدفة، المجتمعات طرؼ مف دينيا حتى أو ثقافيا أو اجتماعيا
 الصراع ىذا العالمية، الثقافة الوافدة ثقافةال إلى التحوؿ وبيف وقيميا األصمية بالثقافة التمسؾ بيف صراع
 ضجة أثارت والتي الثقافات أو الديانات أو الحضارات صراع ىي لمعولمة وليدة أخرى ظاىرة أفرز الذي
 . الثقافي شقيا في العولمة لفكر الرافضيف قبؿ مف خاصة العالـ في كبيرة

 ليس العولمة تأثيرات لفحتو فقد الكونية أو عالميةال القرية ىذه مف جزء العربي العالـ أف اعتبار وعمى    
نما فحسب، واإلعبلمي والسياسي االقتصادي جانبيا في  وسائؿ أف نبلحظ أيف الثقافي لممجاؿ امتدت وا 

 الثقافية العولمة بقيـ تحمؿ التي الوسائؿ أىـ مف واحدة أصبحت قد اإلعبلنية الممصقات خاصة االتصاؿ
 لمسمع بالترويج الرتباطيا ثانية جية مف تقبميا ولسرعة جية، مف المتمقي عمى تأثيرىا وقوة لشدة نظرا

 عف تختمؼ لمعرب توجو إعبلنية ممصقات لتصميـ الغربييف بالمصمميف دفع الذي األمر عنيا، المعمف



 ب  

 مشتركة وعناصر خاصة اعتبارات عمى تقوـ والتي بينيـ المشتركة الممصقات عدا ما لمغرب الموجية تمؾ
 . المجتمعات ىذه بيف

 اإلعبلنية الممصقات خبلؿ مف الثقافية العولمة قيـ" موضوع سنعالج الطرح ىذا مف وانطبلقا وعميو    
 الخطة بإتباع وذلؾ القيـ، ىذه إلى الوصوؿ مف يمكننا سيميولوجيا تحميبل تحميميا طريؽ عف" الغربية
 : التالية

 كموضوع الثقافية القيـ ماىية: إلى" والعولمة الثقافية لقيـا" بػ المعنوف األوؿ الفصؿ في سنتطرؽ إذ    
 . الثاني لممبحث كموضوع الثقافية العولمة وماىية ، األوؿ لممبحث

 الصورة سيميولوجيا فيو سنتناوؿ ،"اإلعبلني الممصؽ سيميولوجيا" حوؿ فسيتمحور الثاني الفصؿ أما    
 . الثاني لمبحثا في اإلعبلني الممصؽ وماىية األوؿ المبحث في

 القيـ إلى لنصؿ سيميولوجيا تحميبل اإلعبلنية الممصقات تحميؿ سيتـ التطبيقي القسـ في أنو حيف في    
.الدراسة ليذه العامة االستنتاجات مف بمجموعة األخير في ونخرج ليا المروج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدراسةل المنيجي اإلطار

~  ~ 
 

0 

 : الدراسة إشكالٌة -1
 منا لمكثير تعد التي واالتصاؿ اإلعبلـ وسائؿ تكنولوجيات تطور بفضؿ صغيرة قرية العالـ أصبح    
 الغربية االتصاؿ وسائؿ حققت المنطمؽ ىذا مف. المعمومات الستقاء ومكتبة الخارجي العالـ عمى نافذة
 لقدرتو لبلتصاؿ كبيرة أىمية أولت حيث االتصاالت، ثورة مجاؿ في واضحا وأثرا متميزة مكانة لنفسيا
 تكويف عمى القدرة ولو والثقافية العمرية الفئات لكؿ موجو وألنو الكبير، األثر إحداث عمى والتقنية ةالفكري
 العالـ عمى سيطرتيا تفرض الغربية االتصاؿ وسائؿ جعؿ ما اليامة، القضايا إزاء والمشاعر الفكر وتوجيو
   .الكبرى الدوؿ وراءىا تسعى التي العولمة مفيوـ بذلؾ مكرسة

 يستغمو والذي – االتصاؿ أشكاؿ كأحد – اإلعبلف موجة معو تصاعدت اإلنتاج فيو كثر عصر يوف    
يصاليا سمعيـ لترويج المنتجوف  عمى المنتجيف تكالب إلى أدى ما ليا، حمة أبيى في لممستيمكيف وا 
 التي المعمومات بكؿ خبللو مف يزوده والمستيمؾ السمعة بيف وصؿ كيمزة واستعمالو اإلعبلف استغبلؿ
 مرئي مف اإلعبلف أشكاؿ كامؿ عبر واألشكاؿ الصور أحسف توظيؼ طريؽ عف السمعة حوؿ إلييا يحتاج

 عمى يقتصر اإلعبلف فحوى يعد لـ لكف(. تمفزيوني) ومسموع مرئي إلى( إذاعي) مسموع إلى( الممصؽ)
نما لمسمعة الترويج مجرد  ثقافة الغالب في ىي معينة ةلثقاف المختمفة والمعاني األفكار ترويج إلى تعداه وا 
 األخرى الشعوب عمى اإلعبلف طريؽ عف وثقافتيا قيميا فرض إلى تسعى التي المتقدمة الكبرى الدوؿ

 . لمشعوب الثقافية الخصوصية مبدأ متناسية

 الممصقات أصبحت المتمقي، عمى كبير تأثير مف ليا لما بامتياز الصورة عصر أصبح عصر وفي    
 أبيى في الغربية القيـ لتمرير الغرب يستغمو الذي والمميز الغالب الطابع اإلعبلف أشكاؿ كأحد اإلعبلنية

 الممصؽ ميمة تعد فمـ ذاؾ، أو الممصؽ ىذا بمكنونات وعي دوف رحب بصدر يتقبميا متمقييا تجعؿ حمة
نما لمسمعة الترويج عند تتوقؼ اإلعبلني  نمطا أو فكرة الممصؽ مصمـ خبلليا مف يمرر وسيمة أصبح وا 
 مصممي مف الكثير اعتماد خبلؿ مف األخيرة الفترة في نبلحظو ما وىذا معينة، ثقافة أو معيشيا

 صراع طفو مع خاصة معينة لقيـ الترويج ثـ ومف لمسمع الترويج قصد عمييا العالمييف الممصقات
 مكانتيا حتأصب التي المتخمفة الشعوب ثقافات عمى مخمفات مف تبعو وما السطح، عمى الحضارات

 مارشال قاؿ كما – صغيرة قرية العالـ جعمت التي األخيرة ىذه عمييا، العولمة قيـ زحؼ ظؿ في تتراجع
 بالميمة القياـ في اإلعبلني الممصؽ ميمة مف سيؿ ما ىناؾ، صداه تجد ىنا يحدث فما – ماكموىان
 الشعوب ثقافات عمى أثرت التي يةالثقاف العولمة لقيـ الترويج وىي أال األخيرة اآلونة في بو المنوطة
 وراء المخفية الثقافية العولمة قيـ وتتقبؿ تستيمؾ ورائيا ومف عنيا المعمف السمع تستيمؾ التي األخرى
 يعترؼ ال فيو صورة وباعتباره األخير ىذا اإلعبلني، لمممصؽ المكونة والصورة والموف الشكؿ جمالية
 وشاىدتو العالـ أصقاع كؿ إلى فوصؿ لمشعوب الثقافية وصياتبالخص وال الدوؿ بيف الجغرافية بالحدود

 الثقافية العولمة قيـ تمقي آثار األخيرة اآلونة في عمييا ظيرت التي العربية الشعوب فييا بمف الشعوب كؿ
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 مف مسترد أو أجنبي ىو ما كؿ ويبجؿ يحب العربي الفرد وأف خاصة – اإلعبلف طريؽ عف عمييا الوافدة
 لكف العربية الثقافة مع األحياف مف كثير في تتناقض القيـ ىاتو ،- الصنع محمية تمؾ سابح عمى السمع
 التطور أنيا عمى إلييا ينظر إذ قيـ، مف تحممو ما وتبني( السمع) استعماليا عمى يصروف المجتمع أفراد
 . عيشيـ طريقة بنفس والعيش الغرب مجاراة أجؿ مف بعينو

لى كيف: نتساءؿ المنطمؽ ىذا ومف      لدى الثقافية العولمة قيم غرس عمى الغرب يعمل مدى أي وا 
  اإلعالنية؟ الممصقات خالل من العرب

 فرعية تساؤالت طرح إلى الظاىرة ىذه دراسة في الحاجة دعت الرئيسي التساؤؿ ىذا جوانب ولتفصيؿ    
 : كمايمي نبرزىا ىامة

  الغربية؟ عبلنيةاإل الممصقات خبلؿ مف ترويجا القيـ أكثر ىي ما -أ

  الثقافية؟ العولمة قيـ تمرير في الغربيوف المصمموف عمييا يركز التي العناصر ىي ما -ب

   الثقافية؟ العولمة قيـ لتمرير كوسيمة اإلعبلنية الممصقات تستخدـ مدى أي إلى -ت

 : الدراسة أىداف -2
 : التالية النقاط في الدراسة ىذه أىداؼ تتمثؿ    

 . الثقافية العولمة قيـ ترويج في الغرب يستعمميا التي األساليب أىـ معرفة و دراسة* 

 . اإلعبلنية الممصقات تتضمنيا التي الضمنية الرسائؿ وفيـ استخراج محاولة* 

 .ليا لمترويج الغرب يسعى التي الثقافية العولمة قيـ استخراج* 
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 : الموضوع اختيار أسباب -3
 : كالتالي ذاتية وأخرى عممية أسباب إلى لمدراسة الموضوع ىذا اختيار أسباب تقسيـ يمكف    

  :عممية أسباب -أ
 خاصة الموضوع بيذا لبلىتماـ جذب عامؿ لنا شكؿ عنيا المعمف السمع عمى لؤلفراد الكبير التيافت* 

 . منيا المستوردة

 ويجعميـ الناس يضمؿ دق ما خفية بطرؽ لمسمع الترويج غير ألفكار اإلعبلنية الممصقات تحميؿ* 
 . منيـ ودراية وعي دوف ويتقبمونيا يتمقونيا

 . الغربي لنظيره الموجية تمؾ عكس العربي لممواطف موجية األجنبية لممؤسسات خاصة ممصقات بروز* 

  :ذاتية أسباب -ب
 بلنياإلع والممصؽ عامة الثابتة الصورة خبلؿ مف الثقافية العولمة قيـ بموضوع الكبير االىتماـ* 

 . تحديدا

 .  المواضيع ىذه مثؿ دراسة في السيميولوجي التحميؿ تعتمد التي االتصالية البحوث قمة* 

 :  الدراسة أىمية -4
 ىذه أىمية فإف لذلؾ ولممجتمع،  العممية لممعرفة ستضيفو وما أىميتيا في تتجمى دراسة أي قيمة إف    

 : التالية النقاط مف تنطمؽ الدراسة

 واألفكار المعاني لمعرفة – الصورة – الممصؽ مكنونات داخؿ الغوص مف يمكف السيميولوجي التحميؿ* 
 يفيمو الذي لمممصؽ األوؿ أو الظاىري المعنى عند التوقؼ فقط وليس يحمميا، التي الضمنية القيـ و

 .لمممصؽ التعرض بمجرد الناس عامة

 إلى لموصوؿ التطبيقي و النظري انبيوج مف لبلستفادة الطمبة يدي بيف أكاديمي عممي عمؿ وضع* 
 . المستقبؿ في جديدة عممية حقائؽ
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 : المفاىيم تحديد -5 
 إذ اإلعبلنية الممصقات الثقافية، العولمة القيـ، ىي أساسية مفاىيـ ثبلث في الدراسة ىذه مفاىيـ تتمثؿ
 :  يأتي فيما ليا التطرؽ سيتـ

 اإلنساف تجربة خبلؿ معنى ذات أصبحت التي المبادئو  والظروؼ الموضوعات كؿ وتشتمؿ" :القيم -أ
 الثرثرة أو والصمت واألمانة النفس وضبط الفنية والميارة واإليثار واالحتماؿ والقوة كالشجاعة الطويمة
 السموؾ أنماط كذلؾ ىي بؿ فحسب، الصفات ىذه ليست والقيـ. والعدالة والحرية والحب واالنفعاؿ واالتزاف
 . 1"االجتماعي النسؽ في السموؾ موجيات ىي أو القيـ، ىذه عف تعبر التي

 واألشياء الموضوعات حوؿ واالتجاىات واألفكار اآلراء مف جدا معقدة توليفة" بأنيا كذلؾ تعرؼ كما    
 نظاما تشكؿ بحيث تقميده، مع لنموذج التعرض وكثرة والتعميـ واالنفعالية العممية الخبرة خبلؿ مف تنظمت

 المواقؼ في االجتماعية السموكيات عمى بو يحكـ لمقياس كمعيار الفرد يتخذه النسبي الثبات صفة لو
 . 2"االجتماعية

 المجتمع مع تتماشى والتي لمفرد المفضمة الشخصية صفات: بأنيا القيـ تعريؼ يمكف ىذا عمى وبناء    
 عف القيـ ىذه وتنجـ اإليجاب، أو بالسمب اآلخريف سموكيات عمى خبلليا مف يحكـ إليو ينتمي الذي

 . فيو يعيش الذي المجتمع أفراد بقية وبيف وخبراتو بمعارفو الفرد بيف التفاعؿ

 ثقافية مكانية في تجري أنيا أي واحدة لتأريخية البشرية خضوع" وتعني :الثقافية العولمة -ب
 إلى وسرعتيا المعمومات كثافة: كممتيف في تمخيصيا ويمكف لمتوحيد، طريقيا في وسياسية واجتماعية

 وتوحيد الوعي توحيد إلى لو راد ال ميبل ىناؾ أف أي موحد، واحد عالـ في نعيش أننا نشعر أصبحنا درجة
 .       3"واحد إنساني مجتمع قياـ إلى أي واالستيبلؾ اإلنتاج وأنماط السموؾ طرائؽ وتوحيد القيـ

                                                           

 مصر، لمكتاب، اإلسكندرية مركز ،االجتماع عمم منظور من والعولمة العممانية رشواف، أحمدو  الحميد عبد حسف 1
 .120 ص ،0225

 .06 ص ،1990 الكويت، المعرفة، عالـ ،القيم ارتقاء خميفة، محمد المطيؼ عبد 2

 .02 ص ،0220 األردف، والتوزيع، لمنشر األىمية ،اإلعالمية العولمة الحديثي، الجبار عبد مؤيد 3
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 تسعى إذ ثقافيا، عنفا بورديو يسميو ما أو اثقافي إرىابا نسميو أف يمكف ما تمثؿ" بأنيا أيضا وتعرؼ    
 الثقافية الييمنة أو السيادة مف نوع فرض إلى الرمزية المنظومة عمى سيطرتيا خبلؿ مف العولمة قوى

 . 1"ككؿ العالـ عمى القيرية الغربية

 غزو: نياأ عمى الثقافية لمعولمة التالي بالتعريؼ الخروج يمكف التعريفيف ىذيف مف وانطبلقا وعميو    
 العالـ دوؿ باقي عمى حياتيا ونمط وقيميا ثقافتيا فرض إلى الغربية الدوؿ خبللو مف تسعى غربي ثقافي

 لتمرير واالتصاؿ اإلعبلـ لتكنولوجيا وامتبلكيا تفوقيا مستغمة لمشعوب، الثقافية الخصوصية مبدأ متجاىمة
 . عناء دوف فيو ترغب ما

 بطريقة والكتابة بالرسـ عنيا معبر فكرة" بأنو اإلعبلني صؽالمم يعرؼ :اإلعالنية الممصقات -ت
 . البصر لمح في وتفيـ االنتباه تجذب ومركزة وفعالة بسيطة

 قصيرة جممة أو عبارة عمييا يكتب ما وعادة وممونة مصورة الورؽ مف لوحة أنو عمى يعرؼ كما    
     الناس عمييا يتردد التي العامة ماكفاأل في الممصؽ ويعمؽ والجاذبية، والوضوح البساطة فييا تراعى

 . 2"الرئيسية الطرؽ جوانب عمى أو

 الوسائؿ أفضؿ مف يعتبر إذ ما، بحكـ محدد جميور انتباه ويشد الجميع إلى يتوجو" بأنو يعرؼ كما    
 . 3"معيف لجميور موجية عديدة لمرات عرضو في تكمف وقوتو كفاءة، وأكثرىا

 عبارة ىو اإلعبلني الممصؽ بأف القوؿ يمكف الدراسة موضوع مع وتماشيا اريؼالتع ىذه مف وانطبلقا    
 لتعطي والصورة والشكؿ الموف بيف واالنسجاـ اإلبداع مف الكثير عمى تحتوي التي الصور تمؾ: عف

 معينة ومعاني أفكار لتمرير نفسو الوقت وفي لمسمع الترويج ورائيا مف المصمموف ييدؼ معينة، دالالت
 . الثقافية العولمة لقيـ بذلؾ مروجة

 

 

 
                                                           

 ،0220 مصر، لمنشر، الجامعية المعرفة دار ،- واألبعاد والظاىرة المفيوم في دراسة - العولمة منصور، محمد ممدوح 1
 .89 ص

 .0005 ص ،0220 مصر، والتوزيع، لمنشر الفجر دار السادس، المجمد ،اإلعالمية الموسوعة حجاب، منير محمد 2

 ياسية،الس والعمـو اإلعبلـ كمية الجزائر، جامعة ،المجتمع داخل االتصال تشجيع في الممصق مساىمة بونعجة، وزيةف 3
 .87 ص ،0220 واالتصاؿ، اإلعبلـ عمـو معيد
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 : وأدواتو المستخدم المنيج -6

 دراستو بو يؤطر معيف منيج الدارس أو الباحث بيا يقوـ دراسة لكؿ إف :المستخدم المنيج -أ
 جيد: "أنو عمى يعرؼ الذي المسح منيج سنعتمد الدراسة ىذه وفي لذلؾ ورائيا، مف المنشود اليدؼ لبموغ
 موضوع الظاىرات مجموعة أو الظاىرة عف وأوصاؼ ومعمومات بيانات عمى لمحصوؿ منظـ عممي
 والمعمومات البيانات مف األمامية القاعدة تكويف بيدؼ إما وذلؾ لمدراسة، كافية زمنية لفترة البحث

 التي المعمومات مقارنة طريؽ عف القائمة األوضاع كفاءة تحديد أو معيف، تخصص مجاؿ في المطموبة
عدادىا اختيارىا سبؽ قياسية معايير أو بمستويات عمييا الحصوؿ تـ  واألساليب الطرؽ عمى التعرؼ أو وا 

 السياسات رسـ في الشاممة البيانات ىذه استخداـ أو معينة، مشكبلت لمواجية اتبعت التي والممارسات
 . 1"الموقؼ بجوانب الكامؿ االستبصار مف أساس عمى الخطط ووضع

 وىذا واالتصاؿ، اإلعبلـ أبحاث فييا بما العممية الدراسات مف الكثير في لمسحا منيج استخدـ لقد"    
 وىو العممي، البحث أدوات جميع مع لمتطبيؽ قاببل منو جعؿ مختمفة عممية مياديف في الواسع االستخداـ

 بيف ومف البحث، مجتمع مف جزء مسح عمى أو البحث، لمجتمع المكونة الوحدات كؿ مسح عمى إما يقوـ
 قدـ ما عمى التعرؼ قصد اإلعبلـ وسائؿ في المنشورة المواد بتحميؿ المتعمؽ المضموف تحميؿ مجاالتو

 . 2"لمقراء التقديـ ىذا حصوؿ كيفية وعمى موضوعات مف فييا

 : التالية المسوح في تتمثؿ فرعية تصنيفات اإلعبلمية الدراسات في المسح ولمنيج    

 العاـ الرأي مسح . 

 فالمضمو  تحميؿ . 

 اإلعبلـ وسائؿ جميور مسح . 

 اإلعبلـ وسائؿ مسح . 

 الممارسة أساليب مسح . 

 في العاـ الرأي مسح مف االستفادة يمكف والتمفزيوف والراديو كالصحافة االتصاؿ وسائؿ مجاؿ ففي"    
 المواد دراسة في المضموف تحميؿ ومف ومعتقداتيا، وأفكارىا وآرائيا الجماىير اتجاىات عمى التعرؼ

                                                           

 .107 ص ،0226 مصر، الكتب، عالـ الثانية، الطبعة ،اإلعالم بحوث حسيف، محمد سمير 1

 ص ،0220 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديواف ،واالتصال اإلعالم عموم في العممي البحث مناىج مرسمي، بف أحمد 2
082. 
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 واألشكاؿ معينة وأفكار آراء مف تتضمنو وما والخارجية الداخمية االتصاؿ وسائؿ في المختمفة اإلعبلمية
 التعرؼ في االتصاؿ وسائؿ جميور مسح مف نستفيد كما. اإلعبلمية المواد ىذه بيا تقدـ التي والقوالب
 نستفيد كما الجميور، ليذا فةالمختم والتقسيمات المشاىديف أو المستمعيف أو القراء جميور طبيعة عمى
 الفنية والعوامؿ انتشارىا ومدى االتصالية الوسيمة شخصية عمى التعرؼ في االتصاؿ وسائؿ مسح مف

 السياسات عمى التعرؼ في اإلعبلمية الممارسة أساليب مسح مف ونستفيد بيا، الخاصة والتكنولوجية
دارات أجيزة مختمؼ عمى ينطبؽ ما وىو اإلعبلمية المجاالت مختمؼ في المتبعة والنظـ والطرؽ  وا 
 . 1"المختمفة االتصاؿ

 مسجمة شرائط أو مكتوبة نصوص أو وثائؽ عف عبارة المبحوثة المادة كانت إذا :البحث أدوات -ب
 تحميؿ يعرؼ إذ ،المحتوى أو المضمون تحميل أداة تكوف المناسبة البحث أداة فإف مصورة، أفبلـ أو

 أفراد عف تصدر بصرية سمعية أو مسموعة مكتوبة مادة عمى تطبؽ مباشرة غير ةتقني: "أنو عمى المحتوى
 تحميؿ في المطبقة التقنيات أشير شؾ دوف مف ىي المحتوى تحميؿ تقنية إف...  تتناوليـ، أو جماعات أو

 تيال المواد محتوى بؿ حاليا المنتجة المواد فقط ليس لتحميؿ التقنيات أفضؿ إنيا الثانوية، المعطيات
 . 2"الماضي في أنتجت

 بحث تقنية" أنو عمى المضموف تحميؿ عرؼ حيث شيوعا التعاريؼ أكثر بيرلسون تعريؼ يعتبر    
 تحميؿ وظيفة وتكمف. لبلتصاؿ الظاىري لممحتوى والكمي المنيجي الموضوعي، الوصؼ تستيدؼ
 جديدة وظيفة تبرز بدأت الستينيات بعد ولكف النص، مضموف وخصائص معنى استخراج في المضموف
 لسياؽ تبعا وذلؾ معاني عدة تنقؿ أف يمكف الواحدة الرسالة بأف الوعي انتشر حيث المضموف لتحميؿ
 . 3"واستقباليا عرضيا طريقة إنتاجيا،

 والمعطيات المعمومات جمع مف تمكف ميدانية وسيمة أو أداة: "أنو عمى أيضا المحتوى تحميؿ ويعرؼ    
 تحميؿ وأداة والمبلحظة، والمقابمة كاالستمارة فيي والدراسة البحث قيد بالظاىرة المتعمقة الميدانية والبيانات
 واألفبلـ الصوتية األشرطة المكتوبة، النصوص استنطاؽ لمعالجة االجتماعي البحث في تستخدـ المحتوى
 . 4"واالتصاؿ اإلعبلـ عموـ في خاصة الباحثيف عند واسع استخداـ ذات وىي... المصورة

                                                           

 دار الثانية، الطبعة ،(وآخروف ماضي مصطفى: ترجمة) ،اإلنسانية العموم في العممي البحث منيجية أنجرس، موريس 1
 .018 ص ،0220 الجزائر، لمنشر، القصبة

 .018 ص نفسو، المرجع 2

 اجتماع عمـ مخبر ،(وآخروف سفاري ميمود: ترجمة) ،منيجية عناصر االتصال في البحث فالي، وبرنارد الرامي أالف 3
 .90 ص ،0220 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديواف والترجمة، حثلمب االتصاؿ

 .106 ص ،0225/0226 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديواف ،العممي البحث منيجية إلى مدخل عياد، أحمد 4
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نما بذاتو، منيجا ليس المحتوى تحميؿ" أف عمى حسين محمد سمير يؤكد      أداة أو أسموب مجرد ىو وا 
 اإلعبلمية، الدراسات في المسح منيج ىو متكامؿ منيج إطار في أخرى أساليب ضمف الباحث يستخدميا

 أو العاـ، رأيال مسح أو المشاىديف أو المستمعيف أو القراء جميور مسح إلى إما الباحث يسعى حيث
 . 1"المضموف مسح أو االتصاؿ، وسائؿ مسح

 فإف الصدد ىذا وفي المكتوبة النصوص شيء كؿ قبؿ يتناوؿ المضموف تحميؿ" بأف ديفرجيو ويقوؿ    
 البرلمانية والخطب والمجبلت والجرائد الكتب مثؿ تحميؿ موضوع تكوف أف يمكف الوثائؽ أنواع كؿ

 . 2"الشعاراتو  والممصقات الدينية والعظات

 وىو أال فروعيا مف فرع خبلؿ مف كأداة سيكوف المحتوى لتحميؿ استخدامنا فإف سبؽ ما عمى بناء    
 وبإعادة الخطاب لعناصر الداخمية العبلقات عف بالكشؼ أساسا ييتـ الذي" السيميولوجي المحتوى تحميل
 بيف وقد الثقافي، النسؽ داخؿ عبلنيةاإل الرسالة لوظيفة أفضؿ فيما يتيح بأسموب الداللة نظاـ تشكيؿ

 والخطوات التقنيات مجموعة ىو: قائبل السيميولوجي التحميؿ مف الغرض يالمسميف لويس الدانماركي
 وىو. أخرى أطراؼ مع عبلقات وبإقامة ذاتو، حد في داللة لو باعتباره شيء وتحميؿ لوصؼ المستخدمة

 االتصالي، لمنسؽ البنائية الوحدات استكشاؼ تستيدؼ لتيا البحثية اإلستراتيجية أو اإلجراء ذلؾ أيضا
     تماثميا، مدى لمعرفة البناءات ىذه مكونات تجزئة ىو ىنا التحميؿ فإف رسما أو صورة النسؽ ىذا كاف فإذا
 ليذا الداللي والتفاعؿ البناء ىذا تحكـ التي الوظيفية الصيغة معرفة ثـ ومف نظائر، باعتبارىا تقابميا أو
 . 3"وغيرىا... والسينما لمنحت السيميولوجي لمتحميؿ بالنسبة يقاؿ الشيء ونفس سؽالن

 بالنظر وذلؾ والممصقات، اإلشيارية الموحات دراسة مجاؿ في السيميولوجي المحتوى تحميؿ وطبؽ"    
لى اإلشيار شيده الذي الكبير التطور إلى  سيفالدار  ومف. السيميولوجية لممقاربة الواضحة قابميتو وا 

 والموحات الممصقات معالجة في األبحاث مف مجموعة كتب الذي بارث روالن الميداف ىذا في البارزيف
 بانزاني لشركة إشيارية صورة فييا حمؿ التي" الصورة بالغة" بػ المعنونة دراستو ذلؾ ومف اإلشيارية،

                                                           

 .10 ص ،1980 السعودية، الشروؽ، دار ،اإلعالم بحوث في المحتوى تحميل الحميد، عبد محمد 1

 مصر، العربي، الفكر دار ،استخداماتو أسسو، مفيومو، اإلنسانية العموم في المحتوى تحميل ة،طعيم أحمد رشدي 2
 .72 ص ،0220

 مجمة إعالنات من لعينة سيميولوجية تحميمية دراسة اإلعالنية لمرسالة الداللي التوظيف في الصورة دور يخمؼ، فايزة 3
 .10 ص ،1996 واالتصاؿ، ـاإلعبل عمـو معيد الجزائر، جامعة ،اإلفريقية الثورة
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 بصفة يسعى إنما شياراإل لتحميؿ عمـ تأسيس إلى يسعى ال بذلؾ وىو المعجنات، صناعة في المختصة
 . 1"الدراسة عنواف عميو يدؿ كما لمصورة ببلغة وضع إلى عامة

 السيميولوجية الفرعية النظـ مف اثنيف تضافر وثيقة أنيا حيث لمصورة، مستوييف بارث روالن حدد وقد"   
 : األولويات ترتيب مف البد ولكف واحد، وقت في إلييا ينظر

 اإلشارة في العبلقة وصؼ يتـ وفييا الرسالة مف األولى المرحمة وىي :ياإلشار  أو التعييني المستوى* 
 اإلشاري فالمعنى الرسالة، لفحوى الذىني المفيوـ وىو والمدلوؿ لئلشارة الطبيعي المفيوـ وىو الداؿ بيف

 تراه كما الناس جميع يفيمو ومباشر ومحدد واضح واحد معنى يوجد إذ المتمقي يبلحظو ما ىو لمصورة
 . المجردة يفالع

 بيف العبلقة وتعني الصورة قراءة في الثانية المرحمة وىي (:الصورة دالالت) التضميني المستوى *
 خبلؿ مف تنظـ ذلؾ ومع لممجتمع، رمزي لمعجـ وفقا تتغير وىي المفسر، والشخص والموضوع اإلشارة
 ومفصؿ موجز تقديـ دوف تبدو التي الصورة في المحمي المجتمع جانب مف واالستقرار المشتركة المعرفة
 ثبلثي ىو والفمفؿ الطماطـ مف مزيج أف إذ بانزاني إعبلف حوؿ مثبل بارث ويعطي األيقونات، الدالالت
 يغطي مغزى ذات داللة كؿ فإف أوسع منظور ومف لئليطالية، ترمز والتي أحمر أخضر أبيض األلواف
 . 2"لؤليديولوجيا النطاؽ واسع مجاال

 : التالية البصرية الرسائؿ تحميؿ شبكة وفؽ الدراسة لعينة السيميولوجي المحتوى تحميؿ وسيتـ   

   :الرسالة وصف -1

 اسـ. المرسميف مف مجموعة أو المبدع المرسؿ اسـ(: الرسالة مبدع) بإيجاز تاريخو نذكر :المرسل* 
 . العمؿ ىذا أرسمت التي المجمة أو المؤسسة أو الشركة

 صورة) ونوعيا الرسالة شكؿ ابتداعيا، وظروؼ الرسالة تاريخ الرسالة، وافعن (:نوعيا) الرسالة* 
 (.كاريكاتير أو إشيارية الفتة فنية، لوحة فوتوغرافية،

                                                           

 ، http://ouldbostamimohamed.noreblog.com ،السيميولوجيا أو السيمياء ىي ما أمعضشو، فريد 1
09/20/0212، 17:22. 

2
 Jean Michel Adam et Marc Bonhomme, L'argumentation publicitaire, Nathan Université,     

 France, 2003, p 178.           

http://ouldbostamimohamed.noreblog.com/
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 أىـ ىي ما. المقدمة العناصر إحصاء. الصورة بمضموف عبلقتو وما العنواف ىو ما :الرسالة محاور* 
 وأىـ األيقوني التنظيـ. وتدريجاتيا األحجاـ. المييمنة حاتوالمسا األلواف عدد. الرسالة ليذه والرموز السنف

 . المحاور مجموعة ىي ما. الرئيسية الخطوط

 :النسقية المقربة -2

 ىي وما الرسالة، ىذه إلييا تنتمي التي الفنية المدرسة ىي ما (:البصرية الرسالة) أعمى من النسق* 
 .المعاصر المجتمع بحياة عبلقتو وما ىاأنجز  مف. الفنية ومحاورىا وأساليبيا تقنياتيا أىـ

 ماىي. الحقا أـ إنجازىا وقت انتشارا البصرية الرسالة ىذه عرفت ىؿ (:الدعاية) أسفل من النسق* 
 . إنجازىا تاريخ عبر المسممة الرسالة ىذه لشكؿ أيدينا بيف التي والشيادات المعايير

 :يكونولوجيةاإل المقاربة -3

 السنف. الموضوعية السنف. األماكف معرفة. الفنية الرسالة ىوية :تماعيواالج الثقافي المجال* 
 . وتأثيراتيا الديانة. التنضيمية

 .التشكيمية السنف. األلواف سنف. األشكاؿ سنف :الرسالة في الجمالي اإلبداعي مجال* 

 :السيميولوجية المقاربة -4

. الباعثة حوافزىا أو األيقونية البصرية العبلمات. التشكيمية البصرية العبلمات :والرمزية البالغة مجال* 
 مف نمتمسيا أف ونستطيع العبلمات مختمؼ بيف الماكثة أو الحيزية العبلمات. المختمفة البصرية العبلمات

 لمموضوع التشكيمية التصورات لمختمؼ وصفية دراسة. اليميف إلى اليسار مف أو آخره إلى المنظر أوؿ
 .عصرا أو عيدا يمثؿ ما كؿ ودراسة

           لمرسالة األصمي لمعنواف مخالؼ ومعنى تفسيرا اقترح الرسالة منتج ىؿ :التضميني المستوى* 
 البلحقة التفسيرات ىي ما إنتاجيا؟ مع المتزامنة البصرية الرسالة تفسيرات ىي ما التقريري؟ لمعناىا أو

  لمرسالة؟

 ىذه إلى اآلف ننظر كيؼ ذلؾ؟ مف نستنتجيا يالت العامة الحوصمة ىي ما :شخصي وتقييم حوصمة* 
  1الشخصي؟ بذوقنا الخاصة الذاتية التقييمات ىي ما البصرية؟ الرسالة

                                                           

 . 077 -070 ص ص ،0220 الجزائر، والتوزيع، لمنشر الغرب دار ،الصورة سيميائية ثاني، اهلل عبد قدور 1
  =:التالي المرجع في نفسيا الشبكة تجد كما
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 : والعينة البحث مجتمع -7
 مف منتيية غير أو منتيية مجموعة: "اإلنسانية العموـ في البحث بمجتمع يقصد :البحث مجتمع -أ

 . 1"المبلحظات عمييا تركز والتي مسبقا المحددة العناصر

 ويمثؿ الدراسة، نتائج لتحقيؽ دراستيا الباحث يستيدؼ التي المفردات مجموع أو األكبر المجتمع" وىو   
 نتائج تعميـ ويتـ دراستو الباحث ييدؼ الذي المستيدؼ لممجتمع األكبر المجموع أو الكؿ المجتمع ىذا

 التركيز فيتـ بضخامتو، المستيدؼ المجتمع إلى الوصوؿ الصعب مف أنو إال. مفرداتو كؿ عمى الدراسة
 ممثبل عادة يعتبر والذي البيانات، لجمع منو واالقتراب إليو الوصوؿ الممكف أو المتاح المجتمع عمى

 . 2"البحث عينة منو وتختار وأىدافيا الدراسة حاجات ويمبي المستيدؼ لممجتمع

 أف الباحث مف يتطمب حيث العممي حثالب خطوات مف الميمة الخطوة البحث مجتمع تحديد يعد"   
 فإف لذلؾ لمبحث، والزماني المكاني بالتحديد عبلقة لو وىذا عميو، الدراسة إجراء يود الذي المجتمع يحدد
 : التالية لؤلسباب ذلؾ ويعزى ىاما أثرا يعد البحث مجتمع حصر

    جماعات أو أفراد ختيارها في التخبط دوف ويسير سيؿ بشكؿ بدراستو القياـ الباحث عمى ذلؾ يسيؿ* 
 .المطروح البحث لمواصفات تخضع ال

 . الدراسة فشؿ إلى يؤدي الدقة إلى يقترب بشكؿ الدراسة مجتمع تحديد عدـ إف* 

 . 3"تمثمو التي العينة تحديد الباحث عمى يصعب ومواصفاتو الدراسة مجتمع عناصر تحديد عدـ إف* 

 قيـ تحمؿ والتي لمعرب الموجية الغربية اإلعبلنية الممصقات في الدراسة ىذه في البحث مجتمع ويتمثؿ   
 . الثقافية العولمة

 والجيد الوقت مف الكثير يتطمب كونو ككؿ البحث مجتمع دراية لصعوبة نظرا :الدراسة عينة -ب
 ىي والعينة البحث، ميمة لتسييؿ بالعينة يستعيف ما عادة الباحث فإف البحث، مفردات بجميع واإلحاطة

 ىذا خبلؿ مف ويسجؿ منيجيا، معيا الباحث يتعامؿ سوؼ التي المفردات مف محدود عدد عف عبارة"
                                                                                                                                                                                     

=LAURENT GERVEREAU, Voir, Comprendre, Analyser Les Images, troisième édition, édition 
la découverte, France, 2000, p p 89, 90. 

 . 098 ص ذكره، سبؽ مرجع أنجرس، موريس 1

 .131 ص،0220 مصر، الكتب، عالـ ،الثانية الطبعة اإلعالمية، الدراسات في العممي البحث الحميد، عبد محمد 2

 ،062 ص ص ،0226 األردف، والتوزيع، لمنشر ىميةاأل ،اإلنسانية العموم في البحث منيجية اليادي، عبد أحمد نبيؿ 3
061. 
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 الخصائص في البحث لمجتمع ممثبل يكوف أف العدد ىذا في ويشترط المطموبة، األولية البيانات التعامؿ
 . 1"المجتمع ىذا خبلليا مف يوصؼ التي والسمات

 حسابيا يتـ مئوية بنسبة ممثمة سماتو تحديد المراد الكمي لمجتمعا مف جزء" أنيا عمى أيضا وتعرؼ   
 . 2"بياناتو ومصادر البحث مشكمة وطبيعة اإلحصائية لممعايير طبقا

 وفي والتحميؿ لمدراسة ستخضع التي الوحدات أو المفردات مف مجموعة مف تتكوف عموميا في والعينة   
 . الغربي اإلعبلني الممصؽ في العينة وحدة أو مفردة تتمثؿ الدراسة ىذه

 أىداؼ تخدـ التي العينة يختار إذ ليا، الباحث اختيار بطريقة العينة نوع تحديد يرتبط :العينة نوع* 
 ىذه في المفردات الباحث ويختار" الدراسة، ليذه العمدية أو القصدية العينة اختيار تـ لذلؾ دراستو،
. 3"البحث أىداؼ يخدـ بما المفردات في تتوفر خصائص أو سمات مف يراه لما طبقا عمدية بطريقة العينة
 . الدراسة موضوع طبيعة مع لتتماشى الثقافية العولمة قيـ الدراسة عينة الممصقات تحمؿ أف يجب وليذا

 وكذلؾ وأىدافيا الدراسة طبيعة حسب أخرى إلى دراسة مف العينة حجـ يختمؼ" :العينة حجم تحديد* 
 إال لمعينة، األمثؿ الحجـ عمى عاـ اتفاؽ وجود عدـ إلى أدى ما المستخدـ يجوالمن البحث مجتمع حسب
 مف لمكثير مرشدا العينة حجـ لتحديد ستمبل بيا قاـ التي الدراسة اتخذت قد المحتوى تحميؿ في أنو

 ،18 ،10 ،6: التالية األحجاـ في عينات خمس نتائج بمقارنة ستمبل قاـ فقد التالية، السنوات في البحوث
 لتحديد العاـ مدار عمى واحدة جريدة في واحد موضوع بمتوسط نتائجيا وقارف صحيفة مف عددا 08 ،00

ف العاـ، المتوسط مع النتائج متفقة الخمس العينات أف ستمبل ووجد لمعينة، األمثؿ الحجـ  العينة زيادة وا 
 الباحثيف مف عدد استخدـ اسةالدر  تمؾ نشرت أف ومنذ النتائج، في ممموسا تفاوتا تقدـ ال عددا 10 عف

 . 4"المحتوى تحميؿ دراسات في الصغيرة العينات

 وىو أال المحتوى تحميؿ فروع مف فرع عمى تعتمد دراستنا أف اعتبار عمى الدراسة ىذه مف وانطبلقا    
 . الثقافية العولمة قيـ تحمؿ ممصقات ستة سيكوف العينة حجـ فإف السيميولوجي، المحتوى تحميؿ

 

                                                           

 . 100 ص ذكره، سبؽ مرجع اإلعالمية، الدراسات في العممي البحث الحميد، عبد محمد 1

 .91 ص ذكره، سبؽ مرجع ،اإلعالم بحوث في المحتوى تحميل الحميد، عبد محمد 2

3
 . 101 ص ذكره، سبؽ عمرج اإلعالمية، الدراسات في العممي البحث الحميد، عبد محمد 

 .96 ص ذكره، سبؽ مرجع ،اإلعالم بحوث في المحتوى تحميل الحميد، عبد محمد 4
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 : لمدراسة النظرية المقاربة -8
 التي المعمومات مف مجموعة الباحث فيو يجمع نظري أحدىما شقيف عممي بحث أو دراسة لكؿ إف    
 عمى والمصداقية الدقة مف نوع إلضفاء التطبيقي الشؽ عمى إسقاطيا ويحاوؿ دراستو موضوع تخدـ

 تؤطر التي النظريات بعض وحدود إطار في والتفسير التحميؿ خبلؿ مف إال لو يتأتى ال ذلؾ لكف دراستو،
 اعتمدنا لذلؾ وفرضياتيا، فكرىا ظؿ في دراستو نتائج وتفسير تحميؿ عمى الباحث يعمؿ وتحددىا، دراستو

 االتصاؿ عممية شرح في والرموز المغة بطبيعة تيتـ"  التي ،الرمزية التفاعمية نظرية عمى ىذه دراستنا في
 لؤلشياء الفرد يبنيو الذي والمعاني الرموز نظاـ خبلؿ مف االستجابات حددتت حيث االجتماعي إطارىا في

 عممية في االستجابات تشابيت كمما المشتركة المعاني إطار اتسع كمما وبالتالي والمواقؼ، واألشخاص
 نحو اآلخريف استجابات توقع عمى الفرد قدرة زيادة عمى أيضا ذلؾ ويعمؿ. المختمفة االجتماعي التفاعؿ

 المشتركة لممعاني الفرد إلدراؾ نتيجة الواحدة، الثقافة إطار في المختمفة المواقؼ أو األشخاص أو ألشياءا
 والمعاني لمرموز خاص نظاـ خبلؿ مف لمواقع صورا يرسموف األفراد أف نجد وبالتالي الثقافة ىذه في

 . 1"حياتو خبلؿ المتعددة االتصالية العمميات في الفرد يكتسبو

 كأساس المشتركة والمعاني االجتماعي التفاعؿ تبادؿ فكرة حوؿ ما حد إلى منفصبلف خيطاف ناؾوى"    
 كولي ىورتون تشارلز االجتماعي النفس عالـ األوؿ الخيط تبنى وقد. الموضوعي لمعالـ الفردي لمتفسير
 كما يةالموضوع صفاتيـ أساس عمى ليس بعضا بعضيـ إلى االنتساب يستطيعوف الناس أف رأى الذي
 عممية خبلؿ مف اآلخريف لدى منيـ كؿ يخمقيا التي االنطباعات خبلؿ مف ولكف الواقع، في موجودة ىي

 شخصية فكرة نكوف فنحف الشخصية، األفكار اسـ االنطباعات ىذه عمى كولي وأطمؽ. بينيـ فيما التفاعؿ
 بناء عف عبارة لشخصيةا الفكرة تصبح وبالتالي الناس، مف جماعة أي عف وكذلؾ نعرفو فرد كؿ عف

 كتفسير ومعارفنا أصدقائنا مف كؿ عمى ونسقطيا نتخيميا التي الصفات مف مجموعة أي لممعنى،
 . ليـ مشابييف يبدوف الذيف اآلخريف بسموؾ والتنبؤ بسموكيـ لمتنبؤ وكقاعدة الواقعية لشخصياتيـ

 تعتبر باآلخريف االتصاؿ عمى المقدرة أف رأى الذي ميد ىربرت جورج العالـ تبناه فقد الثاني الخيط أما
 اقترحيا التي بالطريقة نفسو عف مفاىيـ يبني أف يستطيع اإلنساف أف مف الرغـ وعمى الفرد، ألفكار مفتاحا
 مقبوال سموكا يعتبرونو سوؼ وما اآلخريف تصرفات يتوقع كيؼ أيضا يتعمـ أف يستطيع فإنو ،كولي تشارلز

 . اجتماعيا

                                                           

 الجزائر، الخلدونٌة، دار ،- والمؤسساتٌة االجتماعٌة األبعاد فً دراسة – والمجتمع اإلعالم وسائل روان، بن بلقاسم 1
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 نتعمـ أف يجب أننا بمعنى أدوارىـ، نمعب أف عمينا فإف لآلخريف ننتسب لكي أنو إلى ميد جورج وأشار
 اآلخروف يستجيب كيؼ لتوقع المفاىيـ ىذه نستخدـ ثـ جماعة، في المحددة األدوار بجميع القياـ متطمبات

 . 1"لتصرفاتنا معينة أدوار في

 : التالية اطالنق في النظرية ىذه عمييا تقوـ التي الفروض تحديد ويمكف    

 المساىمة فإف لؤلفراد وبالنسبة. لممعاني نظاما اعتباره ىي المجتمع إلى لمنظر طريقة أفضؿ إف" -أ   
 منو تنبثؽ األشخاص بيف بالعبلقات مرتبطا نشاطا تعد المغة برموز المرتبطة المشتركة المعاني في

 . بيا التكيف يمكف التي النماذج تجاها في اإلنساني السموؾ تقود الجميع، لدى ومفيومة ثابتة توقعات

 ونتيجة. المعاني مف مميزا بناء واالجتماعية النفسية الحقائؽ تعد السموكية، النظر وجية مف -ب   
 مف عمييا متفقا داللة تمثؿ لمواقع تفسيراتيـ فإف والجماعي الفردي الرمزي التفاعؿ في الناس لمشاركة
 . الفردية الناحية مف ددمح إيقاع وذات االجتماعية، الناحية

 كميا تعد أنفسيـ حوؿ ومعتقداتيـ اآلخريف عف لدييـ التي واألفكار الناس توحد التي الروابط إف -ت   
 عف الناس لدى الذاتية المعتقدات فإف وىكذا الرمزي، التفاعؿ عف الناشئة المعاني مف شخصية أبنية

 . عيةاالجتما الحياة حقائؽ أىـ ىي اآلخريف وعف أنفسيـ

 الموقؼ، بيذا الناس تربط التي والمعاني المضاميف عمى يتوقؼ ما موقؼ في الفردي السموؾ إف -ث   
 النفس حوؿ ذاتية أبنية ثمرة ولكنو خارجي، لمؤثر آلية استجابة أو أوتوماتيكيا فعؿ رد ليس فالسموؾ
 . 2"لمموقؼ االجتماعية والمتطمبات واآلخريف

 إدراجيا فيمكف ميد ىربرت جورج العالـ مؤسسيا وضعيا كما الرمزية لمتفاعمية ةاألساسي المبادئ أما"    
 : اآلتية النقاط في

 بيف يتراوح زمنا ويأخذ معينة اجتماعية ألدوار الشاغميف األفراد بيف االجتماعي التفاعؿ يحدث -أ   
 . سنة إلى أسبوع

 الذيف األشخاص عمى ذىنية رمزية صورا المتفاعموف األفراد يكوف التفاعؿ مف االنتياء بعد -ب   
نما الفعمية وحقيقتو الشخص جوىر تعكس ال الصور وىذه معيـ، يتفاعموف  االنطباعية الحالة تعكس وا 
 . معينة زمنية مدة خبلؿ معو تفاعؿ الذي اآلخر الشخص تجاه الشخص كونيا التي السطحية

                                                           

 مصر، اللبنانٌة، المصرٌة الدار الخامسة، الطبعة ،المعاصرة ونظرٌاته االتصال السٌد، حسٌن ولٌلى مكاوي عماد حسن 1
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    عنو السماع أو مشاىدتو بمجرد بو الصورة هىذ تمتصؽ الفرد عف االنطباعية الصورة تكويف عند -ت   
 اعتبر الفرد أو الشخص ألف الحادث أو الخبر أو المعمومة صحة مف التأكد دوف مف إليو التحدث أو

 عف الفرد يكونيا التي الرمزية الصورة أف مع التفاعؿ، طبيعة يحدد الذي ىو والرمز رمزا، اآلخر الفرد
 . عنو كونيا التي الذىنية الصورة أو االنطباع عمى اعتمادا ةسمبي أو إيجابية تكوف قد اآلخر

 الشخص ينشرىا ما سرعاف الصورة ىذه فإف معيف، شخص عف الرمزية الصورة تتكوف حينما -ث   
 إيجابية صورا فيكونوف اآلخريف بيف الصورة ىذه وتنتشر معو، المتفاعؿ اآلخر الشخص عف كونيا الذي
 . ودوافعو الشخص ذلؾ حقيقة عف وليس االنطباع نوع عمى اعتمادا رمزية أو

 كونيا التي الرمزية الصورة عمى يعتمد إنما التفاعؿ انقطاع أو اآلخريف مع الشخص تفاعؿ -ج   
 الرمزية الصورة كانت إذا بينما يستمر، التفاعؿ فإف إيجابية الرمزية الصورة كانت فإذا تجاىو اآلخروف
 . 1"يتوقؼ أو ينقطع أف البد حيالو كونيا الذي الشخص مع تفاعمو فإف سمبية عنو المكونة

  :الرمزية التفاعمية لنظرية اإلعالمية المقاربة

 تقدـ فيي. الحديثة المجتمعات في ميما دورا تمارس الجماىيرية االتصاؿ وسائؿ أف الواضح مف"    
. ذاتية صبغة اإلعبلمية لرسالةا يتمقوف مف عمى تضفي والموف والحركة والصورة بالكممة لمواقع تفسيرات
 يشاىدونو، أو يسمعونو أو يقرؤونو ما خبلؿ مف واالجتماعي المادي لمواقع مشتركة معاني األفراد ويبني
 وسائؿ تقدميا التي التفسيرات خبلؿ مف جزئيا يتحدد أف يمكف واالجتماعي الشخصي سموكيـ فإف ثـ ومف

 . 2"عنيا بديمة معمومات مصادر توجد ال التي والقضايا االجتماعية لؤلحداث اإلعبلـ

 كتابات في وظيرت مختمفة، مداخؿ مف الرمزية التفاعمية مدرسة أفكار اإلعبلـ أدبيات تناولت وقد"    
 .M.R سمومون ميشال أف نجد المثاؿ سبيؿ فعمى. كميا تكف لـ إف اإلعبلـ نظريات أدبيات معظـ

SOLOMON اآلتي في اإلعبلـ بوسائؿ النظرية هىذ عبلقة في ميد جورج أفكار يمخص   : 

 . التفاعؿ ىذا وسيمة ذلؾ بعد تصبح التي الثقافية الرموز وتعمـ اكتساب مجاؿ ىو التفاعؿ -1

 الخاصة التوقعات رسـ عمى تساعدىـ التي ىي الواحدة الثقافة في الناس بيف المشتركة المعاني -0
 . نفسيا الثقافة في اآلخريف بسموؾ

 .  البيئة مع التفاعؿ خبلؿ مف يتـ وىذا اجتماعيا، الذات تعريؼ يتـ أف يعيالطب مف -0

                                                           

 .89 ،88 ص ص األردن، للنشر، وائل دار ،المتقدمة االجتماعٌة النظرٌات الحسن، محمد إحسان 1
 .150 ص ذكره، سبق مرجع السٌد، حسٌن ولٌلى مكاوي عماد حسن 2
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 .  التوحد ىذا وقوة االجتماعي التوحد في الفرد مشاركة بمدى اآلخريف مع الفرد سموؾ يتأثر -0

 كتاب الرمزية التفاعمية فكرة تطبيؽ في االتصاؿ باحثي مف أيضا الممحوظة الجيود بيف ومف    
 أقاما الذيف ألكسندر دينيسو خولس مف لكؿ" الرمزي التفاعل منظور: االجتماعي السموكو  االتصال"

 والقيـ المعاني في المشاركة عف الناتج الرمزي السموؾ بأنو االتصاؿ تعريؼ أساس عمى تحميميما
 : الرمزي والتفاعؿ االتصاؿ عف أساسية فروض ثبلثة وقدما الناس بيف مختمفة بمستويات

دراكيـ الناس تفسيرات -1  يرتبط عالمنا عف نعرفو ما فإف آخر معنى وفي االتصاؿ، عمى تعتمد لمبيئة وا 
 . العالـ ىذا في االتصالية بخبراتنا أساسا

 عف التوقعات تنشئ التي ىي المفاىيـ وىذه والمركز، والدور الذات تحديد في ويؤثر االتصاؿ يتأثر -0
 ألنفسنا بإدراكنا عبلقة ذو مختمفة مواقؼ في لبلتصاؿ دامنااستخ تبايف أف يعني وىذا. وحوليا البيئة

 . اآلخريف بسموؾ والتوقع الثقافي التعمـ إلى يشير وىذا المواقؼ، ىذه في واآلخريف

 المتبادؿ، والتأثير المتبادؿ، واالعتماد الفعؿ، يشمؿ فيو معقدة، تفاعؿ عمميات االتصاؿ يشمؿ -0
 . بالمواقؼ المرتبطة العوامؿ إلى باإلضافة العبلقات المعاني،

ذا      ببناء وعبلقتو عامة بصفة اإلنساني االتصاؿ عمى الرمزي التفاعؿ منظور تناوؿ في التركيز كاف وا 
 التي ىي اإلعبلـ وسائؿ فإف أخرى، مرة االتصاؿ عمى البناء ىذا وتأثير الناس أذىاف في المعاني
 أفكارىا تبني الناس أف خصوصا الناس، إلى والتفسيرات المعاني ىذه تقديـ في األساسية الوسيمة أصبحت

 عف األفكار ىذه معالـ رسـ في اإلعبلـ وسائؿ عمى اعتمدت ولكنيا فعبل، تشاىدىا لـ بينما الحقيقة عف
 تحسيا لـ التي المادية أو االجتماعية الحقائؽ عف الصور أو المعاني تبني الناس فإف وبالتالي. الحقائؽ

 . 1"اإلعبلـ لوسائؿ التعرض خبلؿ مف

 مجموعة اإلعبلني الممصؽ باعتبار فإنو دراستنا، موضوع عمى الرمزية التفاعمية نظرية لفكر وكإسقاط    
 والمعاني الرموز ليذه وفيمنا اإلنساني، لمنشاط جديدة معاني يضفي أنو فاألكيد والمعاني الرموز مف

 والمعاني الرموز ىذه. وآخر مجتمع بيف وكذلؾ احدالو  المجتمع أفراد بيف لمتفاعبلت فيمنا عمى ينعكس
 لممجتمعات وقيميـ أفكارىـ إيصاؿ قصد عمييا يركزوف الثقافية، بالعولمة المنادوف اىتماـ محط أصبحت
 . المتمقي عمى تأثير مف ليا وما االتصاؿ وسائؿ ذلؾ في مستغميف األخرى

                                                           

 .06 -00 ص ص ذكره، سبق مرجع روان، بن قاسمبل 1
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 عمى تأثير قوة مف بو تتميز أصبحت وما واالتصاؿ اإلعبلـ تكنولوجيا فتوعر  الذي الكبير التطور مع 
 بالغزو يعرؼ لما عرضة العالـ شعوب أضحت الغرب، في ممثمة عمييا الكبرى الدوؿ وىيمنة األفراد،
 القيـ عنصر عمى مركزا الثقافية الخصوصية معالـ طمس عمى يعمؿ الذي الثقافي االختراؽ أو الثقافي
 مف المجتمعات تمؾ عمى دخيمة أو وافدة قيـ فرض ويحاوؿ جية، مف ثقافة ألي الرئيسي المكوف يعد الذي
 القيـ تنميط إلى األساس في تيدؼ التي الثقافية لمعولمة آخر مفيوـ إال الثقافي الغزو وما. أخرى جية
 الثقافية خصوصيةال مبدأ بذلؾ ممغية األمريكية، القيـ ىي موحدة قيـ فمؾ في تسبح العالـ شعوب بجعؿ

 بالعولمة المنادوف يحرص ليذا. الشعوب ليذه الثقافية اليوية ضرب ذلؾ وراء ومف مجتمع، لكؿ والقيمية
 المستوى عمى ونشرىا بأكمميا، قيمية أنساقا تكف لـ إف القيـ مف لمجموعة الترويج عمى عنيا والمدافعوف
 واالنصياع معو التعايش مف مفر ال حتمي قعكوا العولمة لتقبؿ العالـ شعوب مختمؼ لتييئة العالمي

ف حتى لمقتضياتو  . بو الخاصة المحمية قيمو مع كمية متناقضة القيـ ىذه كانت وا 

 التي وخصائصيا تعريفيا حيث مف الثقافية القيـ إلى الفصؿ ىذا في سنتطرؽ الطرح، ىذا ضوء وعمى   
 المبحث ىذا نياية في لنصؿ اعتبارات، عدة حسب وتصنيفيا القيـ نسؽ إلى بعدىا لنتطرؽ بيا، تتميز
 ىذا مف الثاني المبحث موضوع ستكوف التي الثقافية العولمة لظيور نتيجة ىي التي القيـ أزمة إلى

 فرض عمى تعمؿ التي العولمة خبلليا مف تتجمى التي ومظاىرىا الثقافية العولمة مفيوـ يتناوؿ إذ الفصؿ،
 . دراستنا محؿ العربية الثقافة عمى آثار عدة خمفيا تاركة تصاؿ،واال اإلعبلـ وسائؿ مستغمة قيميا
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  الثقافية القيم ماىية: األول المبحث
 تعتري جعميا ما المجتمعات، مف مجتمع أي لثقافة الرئيسية المكونات مف ىي القيـ أف فيو الشؾ مما   

 ليذا تطرقت التي العموـ تعدد إلى ذلؾ يعود إذ لمقيـ، موحد تعريؼ وجود عدـ مف بالرغـ كبيرة أىمية
 . العموـ ىذه فييا تتقاطع مشتركة نقاط وجود مف يمنع ال ىذا أف إال بالدراسة، المصطمح

 ليا تعريفات تقديـ خبلؿ مف الثقافية القيـ موضوع المبحث ىذا في سنعالج الطرح ىذا ضوء وعمى   
 الخصائص مف مجموعة لنعرض النفس، وعمـ اعاالجتم عمـ الديف، كالفمسفة، آخر إلى عمـ مف تختمؼ
 التطرؽ سيتـ فإنو قيميا نسقا تشكؿ مجموعيا في القيـ وألف. األخرى المفاىيـ مف غيرىا عف تميزىا التي
 آخر في لنصؿ اعتبارات، عدة تحكميا القيـ ليذه تصنيفات وتقديـ تعريفو خبلؿ مف المصطمح ىذا إلى
 . العربي الوطف في القيـ منيا يتعان التي األزمة إلى المبحث ىذا

  وخصائصيا القيم مفيوم: األول المطمب
 : القيم مفيوم -1
 األخرى المفاىيـ مف كبير بعدد وارتباطا غموضا االجتماعية العموـ مفاىيـ أكثر مف القيـ تعتبر   

 بالتراث طمرتب المصطمح أف إلى الغموض ىذا ويرجع ،...والرغبات والدوافع والمعتقدات كاالتجاىات
 جعؿ ما أخرى، جية مف والمعارؼ العمـو مف مجموعة بيف مشتركة أرض وعمى جية، مف الفمسفي
 عمـ مف تختمؼ التعاريؼ مف لمجموعة سنتطرؽ ليذا. الصعب باألمر لمقيـ موحد تعريؼ عمى االتفاؽ

 . آخر إلى

( استقاـ) يقولوف مكة وأىؿ( تقويما) السمعة وقوـ( القيـ) واحدة القيمة: "الصحاح مختار في جاء    
( قويـ) وىو تقويما الشيء( وقوـ) األمر لو( استقاـ) يقاؿ(. واالعتداؿ االستقامة) واحد بمعنى وىما السمعة

 .1"مستقيـ أي

 .  الفمسفة مع بدايتيا تكوف تعاريؼ عدة فيناؾ االصطبلحي التعريؼ عف أما   
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 : الفمسفة في القيم تعريف -أ

 أىـ ومف والفكرية، الفمسفية المنطمقات الختبلؼ ومدلوليا القيـ مفيوـ تحديد في مسفاتالف اختمفت    
 : نذكر القيـ لتعريؼ تعرضت التي الفمسفية المنطمقات

 اإلنساف المثالي الفكر يعتبر كما معنوي، وآخر مادي عالـ عالميف بوجود يؤمف الذي :المثالي الفكر"*
 والحؽ كالخير كاممة مطمقة قيـ ىي السماء، عالـ أو المثؿ لـعا مف قيمو يستمد الذي ىو الكامؿ

 مع تعاممو خبلؿ مف القيـ ىذه الفرد يدرؾ حيث والزواؿ لمتغير قابمة غير أزلية قيـ فيي وبالتالي والجماؿ،
 . األشياء

ف تصورا أو خياال وليست عالمنا في موجودة حقيقة القيـ أف الواقعيوف يرى :الواقعي الفكر*  شيء ؿلك وا 
ف قيمتو،  طريؽ عف أي العممية والخطوات العممي األسموب باستخداـ القيـ يكتشؼ أف يستطيع اإلنساف وا 
 ىناؾ أف ويروف المشاىدة، طريؽ عف وتقديرىا عمييا الحصوؿ يمكف ولكف مطمقة عندىـ فالقيـ. الفعؿ
 نخرج أف نستطيع المطمقة يـالق مف مجموعة ىناؾ فإف وبالتالي لمناس، ممثمة وشاممة كافية غنية قيما

 سعادة لئلنساف تحقؽ اجتماعية قيـ ىي بالتالي القيـ وكؿ بيا، بااللتزاـ اإلنساف تقيد ال أنيا أي عنيا،
 األخبلقي المعيار إذف وآثاره، نتائجو إلى النظر دوف لذاتو فيو المرغوب الخير ىي والسعادة ومنفعة، ولذة

 .1"الضرر أو النفع أشكاؿ مف الفعؿ أو السموؾ صاحب يبيص أف يحتمؿ وما الذات حب ىو عندىـ

 لمتغير قابمة القيـ حوؿ فأحكامنا مطمقة أخبلقية قيـ وجود بعدـ البراجمانتيوف يؤمف :البراجمانتي الفكر"*
 طبيعي، واقع يفرضيا قيمية قوانيف وجود البراجمانتيوف يرى حيث نسبية، عندىـ واألخبلؽ فالقيـ وبالتالي
   القيـ باستنباط الشخص ويقوـ والمجتمع، الفرد عمى بالخير فييا يعود ما أي بنتيجتيا عندىـ قاست فالقيـ
        حتى شر ىو ما وبيف خير ىو ما بيف يختار حيث ذلؾ، في وتفكيره ذكاءه ويستخدـ خبرتو واقع مف
 عمى نصدرىا التي كاـاألح عمى نعتمد أف ضرورة يروف ألنيـ ذاتية عندىـ فالقيـ األحكاـ، تتذبذب ال

 أوالدنا مع أحيانا مستحبة غير قيمة تصبح ولكنيا السجف داخؿ فييا مرغوب قيمة مثبل فالطاعة ما، شيء
 فالقيمة وبالتالي. مجتمعيا مطمبا العمياء الطاعة كانت إذا خاصة التفكير عمى تساعدىـ ألنيا وتبلميذنا،

 ألف إال جميمة تكف لـ فالشجرة الشيء، يقيـ الذي الشخص لذات تعود أنيا بمعنى موضوعية ليست
 . كذلؾ رآىا الشخص
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     ومنيـ إليي مصدرىا أف يرى مف منيـ الفمسفية النظر وجيات في اختبلفا ىناؾ أف نبلحظ وبذلؾ    
 الفرد سموؾ توجو معايير عف عبارة القيـ كوف في تتفؽ الفمسفات كؿ ولكف مطمقة، بأنيا يقوؿ مف

 . 1"تكوف ال وقد االختيار حرية فييا لمفرد تكوف قد المعايير ذهى وأف والمجتمع،

  :االجتماع عمم في القيم تعريف -ب   

 كانت ميما خمقية وىي القيـ، مف مجموعة الثقافة وأف لمثقافة مكونة القيـ أف االجتماع عمماء يرى"    
 وىي المتنوعة رغباتيـ وترتيب يـلتنظ الناس يستخدميا ومقاييس معايير وىي مصدرىا، كاف وأيا ماىيتيا
 جماعة وكؿ اجتماعي نسؽ فكؿ البعض، بعضيـ مع تعامميـ في األفراد سموؾ ضبط عمى تعمؿ

 . البديمة القيـ بيف مف االختيار ميمة تواجو اجتماعية

 الواجبة أو الصحيحة الخصائص إلى ليشير – القيـ أي – المصطمح ىذا القدماء اليونانيوف استخدـ   
 التي الصفات بعض عمى منيا كؿ في عاما اتفاقا ىناؾ نجد البدائية المجتمعات وفي. الفاضؿ نسافلئل

 أو محترما أو سيئا أو صالحا إنسانا اإلنساف مف تجعؿ التي والصفات والقادة الزعماء في تتوفر أف يجب
 يرغب أو يفضميا التي الشخصية الصفات: أنيا عمى القيـ تعريؼ يمكف ذلؾ ضوء وفي. األىمية قميؿ
 أو ماديا الرغبة موضوع يكوف وقد معينة ثقافة في االجتماعية الجماعة أو لمفرد بالنسبة سواء الناس فييا

 .   2"المجتمع ويرغبو يطمبو شيء أي أو عامة أفكارا أو اجتماعية عبلقة

           لمموضوعات التفضيؿ عدـ أو بالتفضيؿ الفرد يصدرىا التي األحكاـ عف عبارة كذلؾ والقيـ"    
 بمعارفو الفرد بيف التفاعؿ خبلؿ مف العممية ىذه وتتـ ليا، تقديره أو تقييمو ضوء في وذلؾ األشياء، أو

 .3"والمعارؼ الخبرات ىذه خبللو مف ويكسب فيو يعيش الذي الحضاري اإلطار ممثمي وبيف وخبراتو

 نفسو الوقت وفي والمجتمع لمفرد المفضمة ةالشخصي صفات ىي القيـ أف نستنتج التعريفيف ىذيف ومف   
 . فيو نعيش الذي االجتماعي اإلطار في ىذا كؿ األفراد، لسموكات وعدمو بالتفضيؿ نصدرىا أحكاـ

 

       بدائؿ بيف مف لبلنتقاء معيارا أو مستوى: ىي القيـ أف يروف مف االجتماع عمماء مف العديد وىناؾ    
 يعني المعيار أو فالمستوى. االجتماعي الموقؼ في االجتماعي الشخص اـأم متاحة اجتماعية ممكنات أو
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 تحقيؽ في ودورىا فاعميتيا حيث مف األشياء بيف خبللو مف ويضاىي الشخص بو يقيس مقياس وجود
دراكو االجتماعي بوعيو يرتبط الشخص يقيمو الذي المقياس وىذا مصالحو،  مف فيو تؤثر وما لؤلمور وا 
              وبالمجتمع إلييا ينتمي التي االجتماعية بالطبقة أو بالشخص تحيط اقتصادية اجتماعية مؤثرات

 .  واجتماعية واقتصادية تاريخية ظروؼ مف يعايشو ما أو

 الذي المقياس ضوء في وموازنتيا األشياء بمضاىاة الشخص فييا يقوـ معرفية عممية فيو االنتقاء أما    
نما مطمقة ليست ىذه االنتقاء وعممية. واالقتصادية االجتماعية روفوبظ يحدد والذي لنفسو وضعو       وا 
 فرص وتنوعت تعددت االجتماعي السمـ في الشخص ارتقى فكمما وفرصو، الشخص بوضع مشروطة ىي

 . 1"والمتنوعة المتعددة اإلنساف مصالح نحو تتجو التي واألىداؼ الوسائؿ مجموعة فيي البدائؿ أما. انتقائو

 بارك عرؼ فقد. اإلنسانية لمذات رغبة أو أىمية ذا شيء أي: "أنيا عمى القيـ العتبار البعض ويذىب    
 الحب، مثؿ خيرا فيو نرى شيء أي بأنيا ىنري وعرفيا. لمتقدير قابمة قيمتو شيء أي بأنيا القيمة بيرجسو

 . والبساطة الترويح الذوؽ، األمانة، المرح، القناعة، اليواء، الشفقة،

 دراسة في إننا فولسوم.ك.ج ذكر فقد الفعؿ، توجيو في تعاوف أنماط باعتبارىا لمقيمة البعض ونظر    
 البعض واعتبرىا. القيـ دائما يتضمف وىذا لمتكامؿ، العامة المبادئ أو والقواعد باألنماط نيتـ الثقافة
 . 2"العدؿ،الجماؿ الحؽ، مثؿ لمسموؾ مثالية وسائؿ

 االستمرار مف بقدر تتسـ التي المعتقدات مف مجموعة القيـ أف إلى العرب تماعاالج عمماء يخمص"    
 يختارىا سموكية أنماط أو لتحقيقيا وسائؿ أو غايات نحو لؤلشخاص موجيات تمثؿ والتي النسبي،
 والواقع الشخصية بيف تفاعؿ عف المواجيات ىذه وتنشأ. لغيرىا بديبل األشخاص ىؤالء ويفضميا

 المفظي والسموؾ واالتجاىات المواقؼ في نفسيا عف تفصح وىي والثقافي، قتصاديواال االجتماعي
 . 3"معينة موضوعات نحو األفراد يكونيا التي والعواطؼ الفعمي والسموؾ

 ندرج والتحديد التوضيح مف ولمزيد الخمط ىذا ولتفادي أخرى، ومفاىيـ القيـ مفيـو بيف الكثيروف يخمط    
 :األخرى والمفاىيـ يـالق مفيوـ بيف الفرؽ

 تشير فالقيمة االجتماعية المعايير عف القيـ فييا تختمؼ جوانب ثبلثة ثمة :االجتماعية والمعايير القيم* "
     آخر لسموؾ منع أو لسموؾ تحديد ىو المعيار بينما الوجود، غياب مف الغاية أو لمسموؾ مقفؿ نمط إلى
 أف ىذا ويعني وخارجية اتفاقية المعايير بينما وداخمية شخصية أكثر ىي أيضا والقيـ. معيف موقؼ في
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 أنماط مف إتيانو ينبغي ال وما ينبغي وما يجب ال وما يجب ما تحدد فيي لمسموؾ قواعد ىي المعايير
.   الخاصة المواقؼ عف ما حد إلى مستقمة لمتفضيؿ مستويات ىي القيـ بينما محددة، ظروؼ في سموكية

 . ونواتيا الثقافة لب تشكؿ عاييروالم القيـ الخبلصة في

 والزيؼ، بالصحة توصؼ التي وىي وصفية أنواع، ثبلثة إلى المعتقدات تنقسـ: والمعتقد يمةالق* 
       بمقتضاىا الفرد يحكـ حيث القبح أو بالحسف االعتقاد موضوع أساسيا عمى يوصؼ التي وتقييمية
 فحواه في يحمؿ نسبيا ثابت الثالث والنوع الجدارة، ـعد أو الرغبة بجدارة الغايات أو الوسائؿ بعض عمى

 ىذه إلى الموصمة السموؾ أشكاؿ مف لشكؿ أو الوجود غايات مف لغاية اجتماعيا أو شخصيا تفضيبل
 ووجدانية بالرغبة، جدير ىو بما الوعي حيث مف أنيا: خصائص بثبلثة تتسـ كالمعتقدات فالقيـ. الغاية
 أو مفيـو باعتبارىا سموكية وىي سمبيا أو إيجابيا الشعور ىذا كاف اءسو  حاليا الفرد شعور حيث مف

 والغايات الوسائؿ بيف مف اختياره في ويؤثر الجماعة أو الفرد بو يتميز ضمنيا أو صريحا لممرغوب تصور
 بيف بعضيـ يفرؽ المقابؿ في. عقميا أو أخبلقيا مبرر تفضيؿ لكنيا فحسب تفضيبل ليست فيي المتاحة،

 إلى فتشير المعتقدات أما السيئ، الشيء مقابؿ الحسف إلى تشير القيـ أف أساس عمى والمعتقدات القيـ
 . 1"الزيؼ مقابؿ الحقيقة
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 : النفس عمم في القيم تعريف -ت

 الفمسفة عمماء قدميا التي التعاريؼ عف كثيرا يختمؼ ال تعريفا المحدثيف والتربية النفس عمماء يقدـ"    
           متصمة إنسانية رغبة إرضاء عمى القدرة بأنيا القيـ وارين و فروسيك فيعرؼ لمقيـ، جتماعواال
 . 1"تجربة محتوى أو فكرة أو موضوع بأي

 األشخاص نحو معممة انفعالية عقمية ألحكاـ تنظيمات عف عبارة فيي زىران حامد عند القيمة أما"    
 . 2"نحوىا واتجاىاتو رغباتو توجو التي واألشياء

 : بينيا ومف االجتماع، عمماء حاؿ حاليـ أخرى ومفاىيـ القيـ بيف المحدثيف والتربية النفس عمما يفرؽ    

 القيـ إلى والنظر المفيوميف، ىذيف استخداـ في الباحثيف بعض لدى شائع خمط ىناؾ :والدافع القيم* "
 فمثبل الدافعية مع بالتبادؿ القيـ تستخدـ وقد. ةالدافعي ىو أشمؿ لمفيوـ الجوانب أحد إال ىي ما أنيا عمى
 التي دراستو نتائج خبلؿ مف ولسون ذلؾ في ويؤيده ماكميالند لدى  قيمة بمثابة لئلنجاز الدافع اعتبر

 (. روكيتش مقياس عمى) القومي األمف وقيمة لؤلمف الدافع بيف مرتفعا ارتباطا ىناؾ أف أوضحت

 تعتبر فيي أخر دوف بديؿ اختيار إلى تؤدي الفرد سموؾ عمى القيـ رتؤث عندما أنو بنجستون يرى    
 القيمة بيف لمفرؽ فيمنا مف ويزيد. لمدافع مكافئة أو مرافقة أنيا عمى القيـ مع فيذر يتعامؿ كما كدافع،
 توجيو عمى تعمؿ ضغوط مجرد البواعث أو كالدافع ليست القيـ أف مف بعضيـ إليو أشار ما والدافع
 لتأويؿ واألفكار التصورات ومف السموؾ لتوجيو الضغوط مف نظاما القيـ تعني بؿ معيف اتجاه يف السموؾ

 ومفيـو القيمة مفيوـ بيف فرقا ىناؾ أف يتضح ذلؾ ضوء وفي. معينا وتبريرا معنى بإعطائو السموؾ ىذا
 أما معيف، ىدؼ وأ غاية نحو السموؾ توجيو في يسيـ داخمي استعداد أو توتر حالة ىو فالدافع الدافع،
 . 3"الدافع ىذا خمؼ القائـ التصور عف عبارة فيي القيمة

 لمسموؾ خاصية أو صفة وىي الشخصية بناء في األساسية المفاىيـ مف السمة مفيوـ :والسمة القيمة"* 
... سمة والشجاعة سمة والخوؼ سمة فالعدوانية وقياسيا، مبلحظتيا ويمكف االستمرار مف بقدر تتصؼ

 . األخرى وسماتو السموؾ خصائص آخر إلى
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 عمى عادة وتشتمؿ السمة، مف ونوعية تحديدا أكثر القيمة كوف في يكمف والسمة القيمة بيف الفرؽ    
. سمبي وآخر إيجابي جانب عمى تحتوي ال أنيا أي كذلؾ ليست السمات بينما سمبي، وآخر إيجابي جانب
 . تغييرىا بإمكانية القيـ تتسـ كما

 وينشأ خارجية أو داخمية تكوف وقد ما شيء بافتقاد الحي الكائف إحساس ىي الحاجة :الحاجةو  القيمة* 
 خفض إلى اليدؼ لموضوع االستجابة وتؤدي ،(الحافز) اليدؼ بموضوع ترتبط معينة بواعث عنيا

 . لمفرد بالنسبة األىمية حسب مرتب مدرج شكؿ والحاجات األىداؼ ىذه وتأخذ الحاجز،

 أمثاؿ اآلخر البعض يرى بينما الحاجة، لمفيوـ مكافئ القيمة مفيوـ أف ماسمو أمثاؿ اءالعمم بعض يرى
 تمثيبلت عف عبارة نظره وجية مف فالقيـ المفيوميف، بيف اختبلفا ىناؾ أف قاؿ الذي روكيتش ميمتون
 تمثيبلت،ال ىذه مثؿ عمؿ يمكنو الذي الوحيد الكائف ىو اإلنساف وأف المجتمع أو الفرد لحاجات معرفية
( الحيواف اإلنساف،) الحية الكائنات جميع لدى توجد الحاجات أف أساس عمى بينيما يميز ذلؾ ضوء وفي
 . 1"اإلنساف عمى وجودىا يقتصر القيـ أف حيف في

 

 : الدين في القيم تعريف -ث

 األشياء ـقي عمى الحكـ في شأف مف السماوي والوحي لمتعاليـ ما فأبرزت المسيحية الديانة جاءت"    
 واضحة صورة في وأبرزه ىذا مف اإلسبلـ أكثر وقد ثواب، مف عمييا يترتب ما بشعور فتكبر واألعماؿ

 عمييا، والحكـ واألعماؿ األشياء تقويـ في شأنو االرتباط وليذا األخرى، بالحياة الدنيا الحياة يربط ما وبيف
، المباح وعمى والقبيح الحسف عمى الحكـ في الفيصؿ ىو اهلل وخطاب  الشرع وافؽ ما والحسف والمحـر
 حسب مقومة الدنيا فأعماؿ اآلخرة، في العقاب عميو ويترتب الشرع خالؼ ما والقبيح الثواب واستوجب
 . 2"قبحيا أو األفعاؿ حسف مف لئلنساف تحصمو ما حيث مف األشياء وقيمة اآلخرة في نتيجتيا

 في ذكر ما كؿ لخص التعريؼ ىذا ألف شموال، تذكر  التي التعاريؼ أكثر التعريؼ ىذا يعتبر    
 ليا مفيوـ إيجاد يصعب التي األخرى المفاىيـ مثؿ القيـ أف نستنتج وذاؾ ىذا ومف. سبقتو التي التعريفات

 . عمييا تشتمؿ التي الخصائص القيـ يميز ما يبقى ولكف والمتمقيف، العمماء قبؿ مف عميو متفؽ
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 : القيم خصائص -2
       غيرىا عف تميزىا الخصائص مف بمجموعة األخرى االجتماعية المفاىيـ مف كغيرىا يـالق تتميز   
 : مايمي في تمخيصيا يمكف المفاىيـ، مف

 االجتماعية التنشئة أثناء مواقؼ مف يعايشو وما خبرات مف الفرد يتمقاه ما عمى بناء وذلؾ: االكتساب" -أ
 . واألسرة والمدرسة االتصاؿ سائؿو  فييا ابم التربية مؤسسات مف العديد تمارسيا التي

 إليو ينتمي الذي الحضاري واإلطار المجتمع معايير ضوء في تكتسب حيث :والمزومية الوجدانية -ب
 . لسموكو ضابطا يعدىا المجتمع أف كما لؤلفراد الممزمة قوتيا في وىي الفرد،

 بطبيعة يرتبط القيـ تغير فإف ىذا وعمى ،الفرد لدى االىتماـ محور بتغير تتغير فالقيـ: الدينامية -ت
   مرحمة كؿ تختمؼ حيث المختمفة المراحؿ مف سمسمة المجتمع فتاريخ المجتمعات بيا تمر التي المرحمة

             يطرأ الذي التغير بيف العبلقة تبرز وىنا بيا، تحيط التي لمظروؼ وفقا األخرى المراحؿ عف
 لمتفضيبلت وفقا آلخر زمف مف تتغير القيـ أف أي االجتماعية، والقيـ االجتماعي المستوى عمى

 . اإلنسانية واالىتمامات

 الشخصي المستوييف عمى التغير ألصبح مطمقة دائما القيـ كانت إذا ألنو وذلؾ: واإلطالق النسبية -ث
ال والتبديؿ التغير دائمة القيـ تكوف أف يمكف ال وبالمثؿ مستحيبل، واالجتماعي  الشخصية استمرار تعذر وا 
    يأخذ أف يتعيف اإلنسانية لمقيـ تصور أي فإف ثـ ومف االجتماعية، والبناءات الثقافية واألنماط اإلنسانية

 الحياة ومتغيرات استمرار بحسب النسبي والتغير النسبي االستمرار وىما لمقيـ السمتيف مف كبل اعتباره في
 . اإلنسانية والطبيعة

 وتميزه القيمة موضوع إدراؾ يقتضي اإلدراكي فالعنصر: والنزوعية اإلدراكية ىرلممظا وعيا تتضمن -ج
 طريؽ عف    القيمة عف لمتعبير الظاىري الحركي السموكي النزوعي والعنصر والتفكير، العقؿ طريؽ عف

 . معيف سموكي معيار إلى الوصوؿ

 نحو عمى وتتداخؿ معا فاعؿتت ما غالبا وأنيا منفصمة وحدات ليست فيي :البعض بعضيا تساند -ح
 . قوة يزيدىا

 يرغبيا أشياء ليست فيي :وطبيعية اجتماعية حيوية بحاجات الرتباطيا مرغوبة موضوعات تعتبر -خ
 . رغباتيـ لتشكيؿ الناس يريده عما تعبير ولكنيا الناس
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 نشأتيا في يجماع طابع ذات أو وجماعية، وأخبلقية واجتماعية نفسية اعتبارات من أىميتيا تكتسب -د
 . 1"استخداميا وفي

 مف الفرد يكتسبيا فالقيـ القيـ، سمـ أو تدرج باسـ يعرؼ ما داخؿ تتحدد نسبية أىمية ذات القيم" -ذ
 حوؿ منافسة في بعض مع بعضيا تدخؿ والتي القيـ ليذه االجتماعية التنشئة وعممية التعميـ خبلؿ

 استحدثت كمما لمتغير يخضع وىو لمقيـ متدرج ترتيب سةالمناف ىذه عف بالضرورة وينتج النسبية، األىمية
 . 2"جديدة خبرات

 . 3"وسموكو واىتماماتو الفرد التجاىات ومحددة وعمومية تجريدا أكثر أنيا" -ر

 قيميا نسقا مجموعيا في تكوف التي القيـ بيا تمتاز التي الخصائص أىـ مف الخصائص ىذه تعتبر   
 .آخر مجتمع عف مجتمعا يميز

  

  وتصنيفيا القيم نسق: الثاني المطمب
      القيـ الختبلؼ وفقا آلخر مجتمع مف يختمؼ الذي القيـ، بنسؽ يعرؼ ما مجموعيا في القيـ تشكؿ    
          اتخذىا التي لبلعتبارات وفقا آخر إلى مصنؼ مف تختمؼ تصنيفيا عممية أف كما آلخر، نسؽ مف
 . تصنيفو في

 : القيم نسق مفيوم -1
 عناصره مف عنصرا النسؽ ىذا في قيمة كؿ وتمثؿ الفرد، لقيـ الشامؿ التنظيـ أو البناء عف عبارة" ىو    

 . لمفرد بالنسبة معينة وظيفة لتؤدي معا العناصر ىذه وتتفاعؿ

 : اآلتية بالخصائص التعريؼ ىذا يتميز

 . القيـ ىذه بللوخ مف تنتظـ عاـ إطار أو منظومة ضوء في الفرد قيـ بدراسة يسمح أنو -أ

 . العمر عبر ارتقائو ومظاىر القيـ نسؽ عمى الوقوؼ ذلؾ لنا ويتيح -ب
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 تناولنا مع أجزائو، بيف والتفاعؿ بالديناميكية يتسـ بأنو لمنسؽ تصورنا مع التعريؼ ىذا يتبلءـ كما -ت
 يعيش الذي ضاريالح اإلطار ممثمي وبيف وخبراتو، بمعارفو الفرد بيف لمتفاعؿ محصمة أنيا عمى لمقيـ
 . 1"فيو

 والقيـ اإلنساني الوجود غايات في وتتمثؿ الغائية القيـ: "القيـ مف رئيسييف نوعيف القيـ نسؽ يتضمف    
 الباحثيف بعض ويفترض. المرغوبة الغايات لتحقيؽ المفضمة السموؾ أساليب وىي الوسيمية أو الوسيطية

 الضروري ومف نسبيا، محدود والتحميؿ لمقياس إخضاعيا يمكف التي الوسيمية أو الغائية القيـ عدد أف
 أىمية، أقميا إلى أىمية أكثرىا مف لمقيـ الشخص ترتيب يعني فاألوؿ القيـ، ونسؽ القيـ مدرج بيف التمييز
 وكيؼ القيـ، ىذه مف قيمة كؿ أىمية تتحدد خبللو مف والذي الفرد لقيـ العاـ التنظيـ إلى الثاني يشير بينما
      بدال فييا تتجسد التي واألشكاؿ القيـ بناء دراسة يعني وىذا باألخرى، منيا كؿ عبلقة ىي اوم تنظـ،
 أماـ ذواتنا عرض في إلييا نحتكـ التي المستويات ىي إذف القيـ أنساؽ. ترتيبيا بمجرد االكتفاء مف

 لتبني فييـ التأثيرو  اآلخريف إقناع في توجينا مستويات بالتالي وىي نفضميا، التي بالصورة اآلخريف
 األشخاص عمييا يعتمد مستويات إنيا باالىتماـ، جديرة أنيا نعتقد قيـ أو اتجاىات أو معتقدات أو مواقؼ

 اليومية حياتيـ في األفراد يواجييا التي االجتماعية المواقؼ تؤدي ما وعادة. الذاتي بالتقدير االحتفاظ في
 نمط مف أكثر بيف صراع إلى ىذا يؤدي أف الطبيعي ومف النسؽ، داخؿ القيـ مف العديد استثارة إلى

 والتوتر الصراع حدة خفض في اإلسياـ ىي األساسية القيـ نسؽ وظائؼ إحدى فإف وليذا سموكي
 والقواعد المبادئ مف مجموعة أو عاما مخططا القيـ نسؽ يمثؿ حينئذ القرار، اتخاذ عمى     والمعاونة
 يتفاوت أف الطبيعي ومف الذات، واحتراـ التوافؽ يحقؽ القيـ نسؽ إفف لذلؾ شموال، أكثر عقمي كبنياف
 . 2"الوظائؼ ىذه تؤدي التي لمقيـ النسبية باألىمية يتعمؽ فيما األفراد
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 : القيم تصنيف -2
 أكاديمية، مسألة ىي ما بمقدار خبلفية مسألة ىي التصنيؼ مسألة أف األمر ىذا في يعترضنا ما أوؿ    
 والكامنة والخارجية الغائية: لمقيـ نماذج أربع عف تحدث مف فيناؾ التعريؼ، حوؿ لمخبلؼ كاسانع وىي

 ضوء عمى تصنيفيا اعتمدوا وآخروف العممية، والقيـ الثابتة القيـ إلى صنفيا مف وىناؾ والوسيمية،
 مثؿ القيمة محتوى ىإل استند تصنيؼ وىناؾ والفعمية، والكامنة والسمبية اإليجابية القيـ مثؿ االىتمامات

 وايت رالف وميز. المنطقية والقيـ األخبلقية والقيـ االقتصادية والقيـ الدينية والقيـ الجمالية والقيـ المذة قيـ
 . الغربية بالثقافة أساسا ترتبط عامة قيمة مائة بيف

 : التالي النحو عمى القيـ تصنيؼ أسس مختمؼ تعرض قيمة محاولة ريتشر نيكوالس وقدـ"    

 الذيف أولئؾ عمى التصنيؼ ىذا في االىتماـ ينصب حيث :القيمة محتضني أساس عمى التصنيف -أ
     تنتشر التي القومية والقيـ العميا النخب وقيـ العمؿ وقيـ الشخصية القيـ مثؿ القيـ مف قيمة يحتضنوف

 . بأسره المجتمع نطاؽ عمى

 خاصية تكتسب محددة موضوعات عمى ىتماـاال ينصب وفيو :القيم موضوعات ضوء في التصنيف -ب
 ومدى فييا السائدة النظـ عدالة ضوء عمى األمـ الذكاء، نسبة أساس عمى الرجاؿ تقويـ مثبل فيتـ قيمية،

 : ذلؾ عمى األمثمة ومف. شرعيتيا

 :القيـ مف نماذج :التقويـ موضوع تفسير :القيمة نمط

 .النقاء الجودة، سرعة،ال األشياء في المرغوبة الخصائص األشياء قيـ

 . اليدوء التناسؽ، الجماؿ، البيئة في المرغوبة الخصائص بيئية قيـ

 .الكـر الذكاء، الشجاعة، األفراد في المرغوبة السمات الفردية القيـ

 .العادات القدرات، الخمؽ، المجتمع في المرغوبة الخصائص اإلنسانية القيـ

 .القيادة االنسجاـ، التعاوف، والجماعة الفرد بيف العبلقة يف المرغوبة الخصائص الجماعية القيـ

 .الحرية المساواة، العدالة، ونظمو المجتمع ببناء يتصؿ فيما المرغوبة الخصائص المجتمعية القيـ

 

 الذيف أولئؾ يحققيا التي المنفعة أو بالفائدة القيـ ترتبط :المنفعة أو الفائدة أساس عمى التصنيف -ت
 يتـ الصدد ىذا وفي. مصمحة أـ اىتماـ أـ حاجة بإشباع تتعمؽ المنفعة ىذه أكانت سواء يحتضنونيا،
 لمقيـ تصنيؼ عمى نحصؿ أف ويمكف لئلنساف، األساسية واالىتمامات والرغبات لمحاجات وفقا التصنيؼ

 : التالي النحو عمى
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 :القيـ مف نماذج :القيـ فئات

 .البدف سبلمة الراحة، الصحة، الطبيعية المادية

 .اإلنتاجية االقتصادي، األمف االقتصادية

، الشجاعة، األخبلقية  .المميوؼ نجدة الكـر

 .األلفة اإلخبلص، االجتماعية

 .العدالة الحرية، السياسية

 .التناسؽ الجماؿ، الجمالية

 .الضمير صفاء الخير، حب الشفقة، والروحية الدينية

 .الوضوح الذكاء، الفكرية

 .الدقة النجاح، الميني، تقديرال المينية

 .القبوؿ الحب، العاطفية

 

 اليدؼ أو المحدد لمغرض وفقا القيـ تصنيؼ بذلؾ يقصد :واألىداف األغراض أساس عمى التصنيف -ث
 التعميمية والقيمة السمع لبعض التبادلية والقيمة لمطعاـ الغذائية القيمة مثؿ بوجودىا، يتحقؽ الذي الخاص
 . معينة قيمة بوجود يتحقؽ الذي واليدؼ الغرض عمى يتأسس ىنا فالتصنيؼ إذف. البرامج لبعض

          مبلحظة التصنيؼ بيذا ويقصد :والفائدة القيمة محتضني بين العالقة أساس عمى التصنيف -ج
 ـالقي مثؿ اآلخريف إلى بالنسبة أو إليو بالنسبة فائدة وجودىا في يرى ألنو معينة قيمة يحتضف الشخص أف

 . والجمالية والمجتمعية والقومية والمينية األسرية

 بعضيا القيـ ارتباط مدى عمى التصنيؼ ىذا يعتمد :ذاتيا القيم بين العالقة أساس عمى التصنيف -ح
 قيمة تحقؽ مثبل الكـر فقيمة عموميتيا، لمدى وفقا القيـ تدرج قضية يثير التصنيؼ مف النوع وىذا ببعض،
 . 1"وسيمية أو وسيطية قيمة األولى القيمة تعتبر الحالة ىذه في خريف،لآل السعادة ىي أعمى

    مجتمع لكؿ ألف القيـ، تصنيؼ في تكمف ال األياـ ىذه القيـ منيا تعاني التي األزمة أف نستنتج ىنا مف   
 ةإضاف الثقافية الخصوصية حدود تعدي في األزمة ىذه تكمف إنما الخاص، تصنيفيا اجتماعية جماعة أو
 . داخمي ثقافي صراع وجود إلى

 

                                                           

 .152 -108 ص ص نفسو، المرجع 1



  والعولمة الثقافية القيـ: األوؿ الفصؿ

~  ~ 
 

00 

  الثقافية القيم أزمة: الثالث المطمب
 لتؤكد مناسبة أنيا حيث مف وتقدـ نمو مظير ىي بؿ إخفاؽ، أو فشؿ عبلمة العموـ في األزمة ليست    
 الوقائع استيعاب عمى قادرة غير أصبحت المعتمدة والتصورات األساليب أف العمماء مف فئة فييا

 . المستجدة

 الوضعية ىي واألزمة وجوده، وشروط اإلنساف بيف وجودية عبلقة أزمة إلى القيـ أزمة مفيوـ يشير"    
 والنفسية الوجدانية الصراعات تستثير والتي المطموبة، الحموؿ دوف مف اإلنساف فييا يوجد التي المأزقية
 وتشير االجتماعي، لمستوىا وعمى الفردي المستوى عمى وتكامميا الشخصية بوحدة يودي قد العنيفة،
       المشكمة ليذه ويمكف حميا عميو ويستعصي الفرد يواجييا مشكمة أو معضمة وجود إلى أيضا األزمة

 وثقافية أخبلقية أزمات عف الحديث يجري ىنا ومف ثقافية، أو اجتماعية أو نفسية أو صحية تكوف أف
 تدىور أو أخبلقي تدىور يقاؿ كأف والتصدع واالنييار التدىور بكممة أحيانا األزمة إلى ويشار واجتماعية،

 ىذه ومثؿ أخبلقي، تداع أو ثقافي تصدع أو واجتماعي نفسي انييار يقاؿ نفسو المنواؿ وعمى ثقافي
 أيضا كانت وسواء سياسية أو اجتماعية أـ ثقافية كانت سواء األزمة مفيوـ في جميعيا تصب الكممات
 السجؿ تشكؿ وىي اإلنساني السموؾ في المعنوي الجانب ىي فالقيـ الجماعة، أو الفرد مستوى عمى

 ثقافة مضموف تشكؿ القيـ بأف القوؿ ويمكف اإلنساف، عند واالجتماعي والثقافي الوجداني لمسموؾ العصبي
 . 1"المجتمعات مف مجتمع أي

 فئة أو بعينو جتمعام تميز التي والعاطفية والفكرية والمادية الروحية السمات جميع ىي والثقافة"    
 . 2"لئلنساف األساسية الحقوؽ تشمؿ كما واآلداب الفنوف تشمؿ وىي بعينيا اجتماعية

 تجعؿ التي وىي ذاتو في التفكير قدرة اإلنساف تمنح التي ىي والثقافة والمعتقدات والتقاليد القيـ ونظـ"    
 نيتدي طريقيا وعف األخبلقي، وااللتزاـ النقد مىع والقدرة العقبلنية في المتمثمة باإلنسانية يتميز كائنا منو
 مكتمؿ غير كمشروع ذاتو عف والتعرؼ نفسو عف لمتعبير اإلنساف وسيمة وىي االختيار، ونمارس القيـ إلى

عادة بداعات جديدة مدلوالت في تواف دوف والبحث إنجازاتو في النظر وا   عمى   فييا يتفوؽ وأعماؿ وا 
 .نفسو

 وىذا القيـ عف الحي التعبير بأنيا الثقافة اليونسكو منظمة عرفت 1980 أوت في ومكسيك إعبلف وفي    
 توجييا والعادات قيـ ىي فالمبادئ اإلنساني، الثقافي الفعؿ مستوى في والخبر المبتدأ ىي القيـ أف يعني

                                                           

 ،05 ص ص ،0220 لبناف، العربية، الوحدة دراسات مركز ،- والمستقبل لتطورا أسئمة – العربية الثقافة سميـ، جيياف 1
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 وىي اإلنساف عند التقييمي لمفعؿ ترجمة ىي أيضا العممية والمعارؼ القيـ، لحركة تجسيد والعادات القيـ،
 في ونتسمؽ ،...عنو مفضؿ أو مفضؿ ىو لما عنو، ومرغوب مرغوب ىو لما وفقا تتحدد بذاتيا قيـ

 االتجاىات مثؿ الثقافية والعناصر الثقافة مضموف تشكؿ القيـ أف مبدأ مف القيـ أزمة تحميمنا منيجية
 . الثقافي الوجود طبقات وىي والعقائد، والسموؾ والعادات

 صراع عمى بدوره التناقض ىذا وينطوي أكثر، أو أمريف بيف التناقض عمى األزمة مفيوـ ينطوي    
    متكافئيف واجبيف ضحية الفرد يقع عندما األزمة وتبرز الشدة، مف عالية درجة عمى يكوف أف نفترض

 يةالتضح وواجب الرأي في متعارضيف وأب أـ إلرادة الطاعة واجب بيف الصراع مثؿ األىمية، حيث مف
        تعفيو سموكية صيغة لممرء توفر المبدأ حيث مف فالقيـ واحد، آف في االبف أجؿ ومف األب أجؿ مف
          المرء تواجو التي لممواقؼ الدائمة الحموؿ وىي العفوية، إلى وتقوده والصراع التناقض مغبة مف
 مياديف شتى في القائمة والمفاضبلت والحياة لمسموؾ الصحيحة المسارات لو تبيف ألنيا حياتو مسيرة في

 عنيا يعبر عنيفة صراعات إلى يؤدي ذلؾ فإف الجماعة أو الفرد عند قيمتاف تتوازف عندما ولكف. الحياة
 ىو كما قيمية، أزمة إلى بو يؤدي ذلؾ فإف القيـ مف مختمفيف نظاميف المرء تبني حالة في وكذلؾ باألزمة،
 ىويتو مف وتناؿ ووجوده اإلنساف مصير تيدد حادة ثقافية أزمة واماتد في تقع التي مجتمعاتنا في الحاؿ
 الوجود في العربية اآلماؿ مف تبقى ما واغتياؿ العربي الثقافي االنتماء ليدـ مضى يوـ أي مف أكثر اليوـ

 . الوجود ووحدة اليوية وحدة وتحقيؽ

 : التالي النحو عمى نصيغيا أف يمكف والتي الثقافية األزمة ىذه وجود عوامؿ مف العديد وىناؾ    

 العربية الثقافة ىدـ إلى تيدؼ التي المنظمة الغربية الثقافية اليجمة في وتتمثؿ :خارجية عوامل -1
 . وتذويبيا

 العشائر مثؿ المرضية القيـ وانتشار الداخمية الثقافية الصراعات طبيعة في وتتمثؿ: داخمية عوامل -2
 . واإلقميمية والطائفية

 : كالتالي متعددة استعمارية لمراحؿ خضع الذي مجتمعنا لتاريخ وفقا األزمة ىذه عوامؿ تصنيؼ ويمكف

 استمرت والتي االنحطاط مرحمة في العربية األمة عانتو الذي والثقافي السياسي التصدع عوامل -3
 الطابع ذات إلسبلميةا العربية القيـ فيو وىزمت الدخيمة الثقافية السموـ فييا انتشرت سنة أربعمائة حوالي

 . الطويمة التاريخية المرحمة ىذه طبيعة إلى تعود المسمومة القيـ أكثرية أف مبلحظة ويمكف. اإليجابي

 لموطف الغربي االستعماري الغزو تأثير تحت العربية األمة عانتيا التي والثقافية السياسية التصدعات -4
 . الثانية العالمية لحربا بعد ما مرحمة وحتى 02 القرف بداية في العربي
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 باالستعمار يسمى بما ذلؾ عف التعبير ويمكف لمغرب الثقافية لمتبعية حاليا العربية األمة خضوع -5
 . 1"التبعية قيـ تكرس سمبية قيـ وبناء العربية القيـ ىدـ عمى دائما يعمؿ الذي الحديث

 الدوؿ فييا تتحكـ التي واالتصاؿ اإلعبلـ وسائؿ عرفتو الذي اليائؿ لمتطور نتاج إال القيـ أزمة ما    
 العولمة مصطمح وىو أال القيـ أزمة عف خطورة يقؿ ال جديد مصطمح ذلؾ عف تمخض ما الكبرى،
 . الموالي المبحث في الدراسة محور ستكوف التي الثقافية

 

  الثقافية العولمة ماىية: الثاني المبحث
ما واحد كؿ إما العالـ"     عالـ إلى بالتوصؿ حممو إياىا أليمو آينشتين أللبرت لمقولةا ىذه" شيء ال وا 

 البشري الجنس توحيد إلى تسعى وأصبحت المقولة بيذه آمنت قد العولمة أف والظاىر فيو، حدود ال موحد
 لمارشال كتاب صدر 1982 العاـ وفي. لمشعوب الثقافية الخصوصية مبدأ متجاوزة واحدة ثقافة كنؼ في

 في      والمتبلحقة السريعة التطورات أف فيو جاء الذي" الكونية القرية في وسبلـ حرب" بعنواف ماكموىان
  ذىب ما فإف وبذلؾ واحدة، كونية قرية يصبح أف إلى العالـ ستدفع االتصاؿ وسائؿ
 العولمة خبلؼ عمى الثقافية ثـ ومف اإلعبلمية لمعولمة األولى البدايات عف عبارة كاف ماكموىان إليو

 سيسيطر االتصاؿ تكنولوجيا عمى يسيطر مف أنو إلى ماكموىان أشار وقد سبقتيا، التي اديةاالقتص
 مجموع مف %65 تممؾ التي أمريكا رأسيا وعمى - الكبرى الدوؿ تسعى ما وىذا العالـ عمى بالضرورة
 .العالـ الشعوب باقي عمى وثقافاتيا قيميا وفرض إليو لموصوؿ -2العالـ في االتصاؿ وسائؿ

 ومظاىرىا، مفيوميا خبلؿ مف الثقافية العولمة موضوع المبحث ىذا في سنعالج الطرح ىذا ضوء وعمى   
 تأثيرىا إلى  لنصؿ ذلؾ في األبرز الدور تمعب التي االتصاؿ وسائؿ عبر لفرضيا تسعى التي قيميا ثـ

 . الكونية القرية ىذه مف كجزء العربية الثقافة عمى
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  ومظاىرىا الثقافية لعولمةا تعريف: األول المطمب
 دوف الثالثة األلفية مف الحالي العقد وبداية التسعينات لحقبة مصطمحا العولمة مصطمح أضحى    

 والثقافة، واالقتصاد واألعماؿ واإلعبلـ السياسة لرجاؿ الشاغؿ الشغؿ فكاف استخدامو تصاعد حيث منازع،
 . الوقت مع وتتطور عتتس أخذت التي المظاىر مف العديد في يتجمى وبات

 : الثقافية العولمة تعريف -1
 بيف المصطمحات فييا واختمفت تشابكت التي التعاريؼ مف العديد يجمب العولمة عف الحديث أصبح    

 . تخصصو حسب كؿ يعرفو  حيث لو النظر زوايا الختبلؼ والثقافة واالقتصاد واإلعبلـ السياسة

 العالـ، مف فيي كمو، العالـ ليشمؿ دائرتو وتوسيع الشيء تعميـ: "يتعن المغوي معناىا في والعولمة    
 وجود تفيد صيغة وىي. العربية الصرفية الموازيف أبنية مف وىي فوعؿ صيغة عمة عولـ فعؿ بيا ويتصؿ
 . 1"تماما يفعؿ فاعؿ

 ، Globalization اإلنجميزي لممصطمح كترجمة ظير العربية المغة في جديد مصطمح فالعولمة"    
ذا ، mondialisation ىو آخر مصطمح بالفرنسية ولمعولمة  المغة في شاع قد العولمة مصطمح كاف وا 
 . 2"وكوننة كوكبة مثؿ استعماال أقؿ مصطمحات ىناؾ أف إال العربية

 فييا الباحثيف تخصصات باختبلؼ – سالفا أشرنا كما – فيختمؼ لمعولمة االصطبلحي المعنى أما    
 ليذا موحد أو مانع جامع تعريؼ إلى اآلف حد إلى يتوصؿ لـ لذلؾ والثقافي، الفكري نيـتكوي واختبلؼ
 : يمي كما لمعولمة والعرب الغربييف الباحثيف تعريفات مف جممة المقاـ ىذا في وسنورد. المصطمح

ن لمعالـ، الموضوعي االنكماش مجرد تعني ال العولمة إف: "بقولو العولمة روبرتسون يعرؼ      الوعي ماوا 
 الوعي وزيادة واحدا، مكانا باعتباره أي والمكاف، الزماف صعيدي عمى حدث الذي االنكماش بيذا الكوني

 أف            ضرورة عمى يركز فيو وبذلؾ. 3"العالـ في والفردي واإلقميمي واالجتماعي الحضاري
 الحضارية مكوناتيا كؿ في شعوبال فيو تتداخؿ واحدا مكانا أصبح العالـ أف فكرة العالـ شعوب تستوعب

 . والمكاف الزماف بذلؾ فاختصرت والثقافية واالجتماعية
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 المجتمعات بيف التطور سريعة المعقدة التداخؿ عمميات إلى تشير العولمة" أف فيوضح توممسون أما    
         كيزالتر  إلى التعريؼ ىذا صاحب ويذىب. 1"العالـ أنحاء كؿ في واألفراد والمؤسسات والثقافات

             بسمات تتسـ أصبحت حيث والثقافات، المجتمعات بيف والتداخؿ لبلمتزاج السريع التطور عمى
 . والقيـ األنماط نفس ليا متشابية خصائص أو

:         بقولو العولمة مفيوـ األنصاري جابر محمد المفكر لخص فقد العرب، المفكريف يخص وفيما    
 البوارج يتعدى فيما العالـ في منتشرا الحديث الغرب سوى ليست الرئيسي مضمونيا في العولمة إف"

 الغربي العالـ سيطرة في تتجمى العولمة أف عمى بذلؾ مؤكدا. 2"الحياة وأنماط الفطر دقائؽ إلى والصواريخ
نما فحسب، عسكري تفوؽ أو سيطرة ليست فيي الحياة، يخص ما كؿ في العالـ عمى المييمنة القوى أو  وا 

 . البشر حياة تفاصيؿ أدؽ إلى تذىب

 النزعة طريؽ عمى جديد طور إنيا: "بقولو لمعولمة تعريفو في عمارة محمد اإلسبلمي المفكر ويتشدد    
 القالب داخؿ العالـ حبس في يطمع الذي االجتياح طور إنما الغربي، بمفيوميا العالمية الغربية المركزية
 . 3"والتشريعية والفكرية والقيمية والسياسية االقتصادية لمياديفوا الصعد مختمؼ عمى الغربي

 العالـ عمى الغربية والسيطرة االستعمار مراحؿ أعمى أنيا عمى العولمة إلى ينظر المفكر أف نرى ىنا ومف
       األصعدة مختمؼ عمى الغربي القالب في وقولبتيا المجتمعات خصوصيات لطمس منيا محاولة في
 . الخ...وثقافة واقتصاد سياسة مف

 حياة صياغة إلى تسعى التي الدعوة وتمؾ التوجو ذلؾ: "بأنيا العولمة فيعرؼ الزنيدي الدكتور أما    
 وتحطيـ – األمريكية األولى بالدرجة – الغربية واألنماط والمسالؾ القيـ وفؽ األمـ مختمؼ في البشر

       الفكرية الصيحة أصبح الذي التوجو وىو ترىيببال أو بالترغيب إما ليا المختمفة األمـ خصوصيات
      البشر حياة صياغة في تتجمى العولمة أف التعريؼ صاحب أضاؼ وقد. 4"اآلفؿ القرف تسعينيات في
            الصياغة ىذه وتكوف الشعوب، خصوصيات مبعدة خاصة بصفة وأمريكي غربي قالب ظؿ في
       بالترىيب أو لمشعوب، يحدث أف يمكف ما أحسف بأنو ووصفو بيالغر  النموذج بتزييف بالترغيب إما
     الشعوب عمى حياتيا وخصوصيات لثقافتيا أمريكا فرض مف اليوـ نبلحظو ما وىو السبلح بقوة أي

                                                           

 .082 ص نفسو، المرجع 1

 .105 ص ،0220 األردف، والتوزيع، لمنشر أسامة دار ،عموماتيةوالم العولمة قضايا الزيدي، مفيد 2

 . 105 ص نفسو، المرجع 3

 ،(ممتاز اهلل فضؿ وتقديـ عرض) ،- الرشيد الموقف – اإلسالمية والصحوة الغربية العولمة الزنيدي، 4
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 القيمية وخصوصياتيما الشعبيف ثقافة متجاىمة وأفغانستاف العراؽ ذلؾ عمى مثاؿ وأبرز تحتميا التي
 . يةالحضار  وبالتالي

 بورديو يسميو ما أو ثقافيا إرىابا نسميو أف يمكف ما تمثؿ إنما الثقافية العولمة أف البعض ويرى"    
Bourdieu المنظومة عمى سيطرتيا خبلؿ مف العولمة قوى تسعى إذ ،(رمزي عنؼ وىو) ثقافيا عنفا 

 الثقافية الييمنة أو السيادة مف نوع فرض إلى( والمعرفة التواصؿ وآليات وأدوات الثقافية الرموز) الرمزية
 العنيؼ الثقافي االختراؽ مف نوع ىي الثقافية العولمة فإف أخرى بعبارة أو. ككؿ العالـ عمى القيرية الغربية
قصاء إنكار يستيدؼ لبلتصاؿ، متطورة بتكنولوجيا والمسمح  لمسيادة انتياكا يمثؿ ما وىو الغير، ثقافة وا 
 النيائي التتويج مجرد إال حقيقتيا في ليست العممية ىذه وأف لثقافات،ا سائر عمى الغربية الثقافية

 ىجمة ىو الثقافي العنؼ فإف وىكذا. قروف عدة منذ بدأت التي الغربية االستعمارية السيطرة لمحاوالت
 كي وحدىا األمريكية الثقافة عمى األضواء وتركيز األخرى الثقافات سحؽ تستيدؼ وشرسة مكثفة إعبلمية
 . 1"سواىا يرى فبل األنظار تبير

 الثقافية القوى بيف بالتفاعؿ متمثؿ العولمة لعممية الرئيسية المكونات أحد أف رأى أف لبيرغر سبؽ وقد    
 لمقاربة النظري والتحدي األىمية مف كبير جزء يكمف: "شممر يقوؿ. األصمية المحمية ونظيرتيا الكوكبية
 النشيط التوسع بيف الخبلقيف والتفاعؿ التوتر في االقتصادية التنميةو  القيـ الثقافة، عمى العولمة تأثير
 الغربية، الحضارة مف وأعرؽ أقدـ بعضيا القيـ، ومنظومات الثقافات وجممة الغربية االقتصادية لمثقافة
،     بقدر وأصمية متجذرة ثقافات أو مستمرة ثقافة إلى تعود وأنماط بنماذج استبداليا يتـ أو تتكيؼ، تقاـو
 . 2"الغرب مف القادـ الكوكبي التأثير مف لموجات المتعرضة العالـ مناطؽ في العناد مف

 نعرض لـ إف بدقة ونحددىا نفيميا و نممسيا أف يمكننا ال الظاىرة ليذه تعريفات مف سردنا وميما    
 . الثقافية العولمة خبلليا مف تتمثؿ التي المظاىر
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 : الثقافية العولمة مظاىر -2
تآكمت كؿ الحواجز أماـ العولمة وتياوت أماـ قوة وسيطرة المنادوف بيا والمدافعوف عنيا فعولـ     

االقتصاد وعولمت السياسة وعولـ اإلعبلـ، " أما الحواجز األخرى التي تآكمت أماـ العولمة ىي الحواجز 
قت معيا كؿ القيـ والمحظورات الثقافية إذ أدت ثورة االتصاالت إلى اختراؽ كؿ المواقع والحواجز، واختر 

 . 1المختمفة وأصبح اإلنساف يتمثؿ مقولة إف العالـ أصبح قرية صغيرة"

 في النقاط التالية: ممدوح محمد منصور وتتجمى مظاىر ىذا التآكؿ حسب ما حدده     

       الحسية األمور تغميب أخرى بعبارة أو :الروحية النزعة حساب عمى المادية لمنزعة التمكين" -أ
 الماديات شطر وجيو – العولمة عصر في – اإلنساف يولي بحيث عاـ، بوجو المعنوية األمور عمى

 اإلنساف عمى تضفي التي ىي القيـ أف اعتبار عمى وذلؾ القيمية االعتبارات عف بجانبو وينأى ويعرض
 الفكري والتمايز بلؼلبلخت مجاال تشكؿ التي بذلؾ وىي البشر، بني مف غيره مواجية في وتميزه ذاتيتو

 ىذا ومف. العولمة سياسات طريؽ يعترض عائقا تمثؿ قد التي فيي ثـ ومف المجتمعات، بيف والثقافي
 الفضائية والقنوات العالمية كالسينما) الثقافية العولمة آليات تتجو أف المنطقي مف كاف فقد المنطمؽ
    الخالية الترفيو مواد عمى التركيز بمعنى جييؿ،الت أو *الثقافي بالتسطيح تسميتو يمكف ما إلى( الموجية

نما المشاىد لدى التأمؿ أو الفكر تثير ال بحيث معنوي أو قيمي مضموف أي مف     ذلؾ مف بدال تركز وا 
          الثقافية المواد مف النوعية ىذه مثؿ متمقي أف نجد ىنا ومف المشاعر، ومخاطبة الغرائز إثارة عمى
نما الجد مأخذ يأخذىا ال      آنية متعة لو تحقؽ قد لموقت مضيعة أو لمتسمية مادة باعتبارىا معيا يتعامؿ وا 
 انتياء بمجرد أثرىا ينعدـ إذ حقيقي تثقيفي أثر أي وراءىا تخمؼ ال أنيا غير عابرة، لحظية آنية سعادة أو

 . 2"عرضيا

 الحدود إزالة ىو العولمة ىدؼ كاف اإذ :العالمية الثقافة لفكرة والترويج الثقافية الخصوصية محو" -ب
        ىدفيا يكوف أف الطبيعي مف فإنو اإلقميمية أو المحمية فكرة عمى والقضاء المجتمعات بيف الفاصمة

 ألي الثقافية فاليوية. وطمسيا األطراؼ لمجتمعات الثقافية اليوية محو ىو -الثقافي الصعيد عمى –

                                                           

  .12 ص ذكره، سبؽ مرجع حارب، سعيد 1
 دوف الخسائر قائمة تكتمؿ ال: "بقولو العولمة عف المترتبة الخسائر عف حديثو في نفسيا الفكرة إلى عمي نبيل ذىب وقد* 
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 حدود ترسـ التي فيي ثـ ومف معيف قيمي لنسؽ والوالء باالنتماء ورالشع ذلؾ في أساسا تتمثؿ إنما مجتمع
 . واآلخر األنا بيف الثقافي التميز

 إنسانيا مشتركا ثمة أف اعتبار عمى العالمية الثقافة لفكرة الترويج مع الثقافية اليوية محو ويتواكب    
 تزايد بعامؿ االتساع في آخذة الثقافي المشترؾ ذلؾ رقعة وأف العالمي، المستوى عمى البشر بني بيف عاما

 ثقافة إلى التوصؿ بقرب ينبئ ما وىو العالمي، المستوى عمى اإلنساني واالتصاؿ والتفاعؿ االحتكاؾ
 حد عمى العالمي بالوعي يسمونو ما تنمية عمى العولمة دعاة يحرص المنطمؽ ىذا ومف. واحدة عالمية
 Think global, Act محميا تصرؼ عالميا، فكر: "قوؿي إذ Theodore Levitt لوفيت تيودور تعبير

local "، تفكيره مجاؿ أو اىتمامو ينقؿ أف العولمة عصر في اإلنساف عمى المتعيف مف يصبح إذ          
 . واحدة وحدة يمثؿ أصبح قد كمو العالـ أف باعتبار العالمي المستوى إلى القومي أو الوطني المستوى مف

  ذلؾ أف غير كافة، البشر بني بيف عالمي إنساني ثقافي مشترؾ وجود إلنكار البتة جاؿم ال أنو والحؽ    
 باعتبارىا بيا واالستمساؾ عمييا الحفظ أبنائو عمى يتعيف مجتمع لكؿ ثقافية خصوصية ثمة أف ينفي ال

 . ذاتيتيـ مقومات مف ومقوما اإلنساني كيانيـ مف جزءا

 الثقافية اليويات تحطيـ خبلؿ مف الوعي سمب أوال تستيدؼ الثقافية العولمة سياسات أف يتضح وىكذا    
 يستيدؼ الذي الثقافي المحتوى لغرس تمييدا وفنونو وآلياتو بوسائمو اإلدراؾ عمى السيطرة ثـ المحمية
 . 1"ترويجو أو بثو العولمة إلى الداعوف

 المميزة السمات أبرز مف لعؿ :يكياألمر  الحياة ولنمط واألمريكية الغربية القيم لسيادة التمكين" -ت
        ذاتو األمريكي الحياة ونمط بؿ األمريكية، والثقافة عاـ بوجو الغربية الثقافة ىيمنة العولمة لعصر
 : التالية العوامؿ إلى الييمنة تمؾ مرد ولعؿ. ككؿ اإلنسانية الثقافة عمى

 واالتصاؿ اإلعبلـ تكنولوجيا عمى – مريكيةاأل المتحدة الواليات رأسيا وعمى – الغربية الدوؿ سيطرة* 
 .وأدواتيا صورىا بمختمؼ المعمومات ونقؿ

 عمميات كافة عمى وكذا واإلعبلنية، والثقافية اإلعبلمية المادة إنتاج عمميات عمى الدوؿ ىذه ىيمنة* 
 السينما ناعةص وعمى ،...العالمية الصحافة عمى ىيمنتيا خبلؿ مف العالـ عبر والمعمومات األفكار تدفؽ

 الترفيو صناعة وعمى ،...التمفزيوني الفضائي البث شركات وعمى ،...الكمبيوتر عالـ وعمى ،...العالمية
 وىي ،...العالمي اإلخباري التدفؽ في تتحكـ التي الكبرى العالمية األنباء وكاالت عمى وكذا ،...لؤلطفاؿ
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ف حصرال ال المثاؿ سبيؿ عمى نذكرىا قميمة أمثمة مجرد كميا  ىذا في األمريكي السبؽ عف معبرة كانت وا 
 . المجاؿ

 الدعاية أساليب عمى سيطرتيا إلى أدى مما التسويؽ عمميات عمى األمريكية اإلعبلف شركات ىيمنة* 
 . المتمقيف أو المستيمكيف ورغبات واتجاىات أذواؽ تشكيؿ عمى قدرتيا ثـ ومف واإلعبلف

 سبلليا المتباينة العرقية الجماعات مف خميط مف مكونة فيي ثـ ومف المياجريف، بمد ىي أمريكا أف* 
  تاريخية ىوية إلى افتقارىا عف فضبل مميزة، ثقافية ىوية أو ثقافي طابع ليا فميس ثـ ومف وثقافيا، ودينيا
         األمريكية الثقافة بو اتسمت الذي الثقافي التنوع ذلؾ شأف مف كاف وقد. الجذور عميقة حضارية أو
     طرفا أو ثقافتيا مبلمح مف بعضا فييا تجد قد التي المختمفة العالـ شعوب لدى قبوال أكثر أصبحت أف
 . شخصيتيا جوانب مف

    لمتوجيو قاببل اقتصاديا فائضا أتاحا قد االقتصادية بالوفرة أمريكا وتمتع األمريكي االقتصاد قوة أف* 
      األمريكي اإلنساف معيشة مستويات وارتفاع األمريكية سوؽال سعة أف كما الثقافي، اإلنتاج ميداف إلى
 مف       بغيرىا مقارنة( والتمفزيوف والموسيقى والنشر كالسينما) أمريكا في الثقافة صناعة الزدىار ىيأ قد

 . ذاتيا األوربية الدوؿ فييا بما الدوؿ

 خبلؿ مف مرموقة ومكانة طاغية شيرة حققت قد األمريكية الجامعية والبحثية التعميمية المؤسسات أف* 
        الثقافية النخب قبمة جعميا مما والتكنولوجي العممي والتطوير اإلبداع مجاالت في البارزة نجاحاتيا

 وبأسموب وبثقافتو األمريكي بالمجتمع التأثر درجة تزايد مف ذلؾ عميو ينطوي بما العالـ دوؿ جميع في
 . معيشتو

 العالمية الحرب نياية منذ عالمية لغة تشكؿ باتت – بالذات األمريكية والميجة بؿ – يةاإلنجميز  المغة أف* 
 . لمتفاعؿ كوسيط المغة عائؽ وجود لعدـ واالنتشار لمذيوع األمريكية الثقافة أماـ المجاؿ ىيأ مما الثانية

 الجنوب دوؿ ناءأب مف العديد إعجاب محط جعميا قد أمريكا بزعامة الميبرالي المعسكر انتصار أف* 
 األمريكية القيـ جعؿ مما واالقتصادي والسياسي االجتماعي لمتنظيـ األمثؿ لمنموذج تجسيدا تمثؿ باعتبارىا

 . 1"المعمورة أرجاء عبر عاما قبوال تمقى

 : التالية النقاط في الثقافية العولمة مظاىر حصر إلى اإلسبلمية الدينية النزعة ذو الزنيدي ويذىب ىذا    
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 سمعة إلى وتحويميا ونحوىا العمؿ أو الحرية باسـ اإلنسانية الفطرية أنثويتيا مف بالمرأة الخروج" -ث
 القنوات في اإلغرائية البرامج وتقديـ الصحؼ أغمفة وعمى الدعايات في جذب ووسيمة بيا، يتاجر

      والتحرر رجولتيـ، عمى الرجاؿ منافسة إلى ودفعيا األعماؿ مف يناسبيا ال بما وتكميفيا التمفزيونية،
 . الخ... أزواجا أو آباء كانوا سواء تجاىيـ االلتزامات مف

 بالوالديف والبر الرحـ صمة قيـ ينفي الذي العبلئقي الجفاؼ في المتمثمة األسرية القيـ بعض ذلؾ مثؿ -ج
 إلى    األسرة أطراؼ دفع العولمة تروجيا التي األسرية القيـ ومف اإلسبلمية، االجتماعية القيـ مف ونحوىا
 . اآلخر الطرؼ مف االعتراض دوف طرؼ أي مف الرذيمة ممارسة في والحرية بينيـ المتبادؿ التمرد

  النظر في الغربية الوجية مسار لتأخذ األمة ثقافة مف المنبثقة المفاىيـ تحريؼ العولمة مظاىر ومف -ح
 . الحياة إلى

 مف بصفتو عنو يقرأ المسمـ المجتمع كاف الذي الخمقي االنحبلؿ أيضا العولمة ىذه مظاىر ومف -خ
      والوقوع الجنسي والشذوذ الشباب كتخنث مسممة مجتمعات في تتكاثر فصارت الغرب، مجتمعات غرائب
 . 1"والمسكرات المخدرات وشيوع الوالديف أحد أو الزوجة وقتؿ المحاـر عمى

  الديني لتوجيو نتيجة واإلسبلمي العربي الوطف في العولمة مظاىر عمى ركز الزنيدي أف والمبلحظ    
   العولمة موضوع يعالجوف الباحثيف أف مف سابقا إليو ذىبنا ما يؤكد ما وىذا العولمة، قضية معالجة في
    الرئيسي المكوف باعتباره القيـ عنصر عمى التركيز ىو بينيـ والجامع وتوجيو، تخصصو حسب كؿ
 . عالميا جعمو قصد العولمة عميو تمعب الذي الوتر وىو ثقافة ألي
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  الثقافية العولمة قيم: الثاني المطمب
    العولمة أف المبلحظ مف فإنو الثقافية لمقيـ – الفصؿ ىذا مف األوؿ المبحث في – وتطرقنا سبؽ كما    
 وعادات سموؾ وأنماط قيـ الثقافة" أف باعتبار القيـ أي الحساس الوتر ىذا عمى تمعب الثقافي جانبيا في

 كذلؾ إنيا وحيث والفعؿ، والشعور التفكير بطرؽ عبلقة ليا التي العناصر مجموع إنيا وأخبلؽ، ومفاىيـ
   بعضيا وتختمؼ المجتمعات تتميز فييا المادية، السمع تميز التي والمنافع بالمصالح تتموه أف يمكنيا ال
 معالـ أكثر مف اليوـ القيـ أصبحت لذلؾ ،1"نتماءواال باليوية والتمايز باالعتزاز تشعر بؿ بعض عف

 – عنيا المدافعوف أو مروجوىا ورائيا مف ييدؼ التي بالعولمة واىتزازا تأثرا عامة بصفة والحياة الثقافة
 بمقتضاىا يسير الكؿ مظمتيا تحت بأسره العالـ شعوب توحد ثقافية قيـ وضع إلى -خاصة بصفة أمريكا
 بفرض الثقافية القيـ توحيد أصبح وبذلؾ أخرى، دوف حياة وأنماط لتصرفات وتفضيم في إلييا ويحتكـ
 صح إف تقدـ مف العولمة حققتو ما لقياس الحقيقي المقياس أو المحؾ ىي المحمية وطمس الغربية
 وحتى اجتماعيا سياسيا، اقتصاديا، جغرافيا، تابعة جغرافية منطقة أو والية مجرد العالـ جعؿ ومف التعبير،

 .والمسيطر المييمف لمغرب افياثق

 الذات وعف الجار وعف السماوية القيـ عف االغتراب فيو وصؿ عالما العولمة أفرزت" فقد ىذا ومف    
 القيـ توحيد إلى الحاجة العولمة أظيرت وكما األيديولوجيا، باستيبلؾ عميو التغطية يمكف ال حد إلى

        قدرتو في الشؾ إلى مستقبمو ورؤى وأصولو الميالع النظاـ واقع في النظر أوصؿ فقد واألخبلؽ
 رأي في -العولمة ىذه تفعمو أف تستطيع ما كؿ إف. العولمة مشاكؿ لحؿ دوليا تعاونا يثمر أف عمى

 إلى وعقائدىا وطنية، ميرجانات إلى الشعوب ثقافات فيو تتحوؿ الثقافي التجنيس مف نوع ىو -البعض
        العولمة إليو تسعى ما أسمى وىذا ،2"المتاحؼ ومقتنيات األرشيؼ وثائؽ إلى تراثيا ومآثر طقوس مجرد
 واألمريكية الغربية بالثقافة ثقافيا وتجنيسيـ وحضاراتيـ ثقافتيـ مف العالـ شعوب تجريد الثقافي بعدىا في
 ذات متشابية العالـ شعوب جعؿ أي" الثقافي بالتنميط" نسميو أف يمكف ما وىذا الخصوص، وجو عمى
 االستيبلؾ نمط المعايير، القيـ، األخبلؽ، حيث مف سواء واحد قالب فمؾ في تسبح واحد، ثقافي نمط

 . ثقافة ألي األوؿ المقوـ تعد التي المغة وحتى والمباس

        االختراؽ بثقافة تسميتو يمكف فيما يتمثؿ إنما لمعولمة الثقافي البعد أف القوؿ يمكف عاـ وبوجو"    
 وتستيدؼ. األمريكية الجماىيرية اإلعبلمية الثقافة مكونات تعكس التي القيـ مف مجموعة عمى وـتق التي
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 الفردية النزعة ذات الشخصية وخمؽ المستيدفة الشعوب لدى الثقافية اليوية ضرب االختراؽ ثقافة
 . 1"المتمقي لدى االستسبلمية

 : التالية لنقاطا في فرضيا إلى تسعى التي الثقافية العولمة قيـ وتتمثؿ

ف فرديتو، في محصورة وجوده حقيقة بأف الفرد إقناع أي :الفردية" -1  وذلؾ يعنيو ال عداه ما كؿ وا 
 اإلطار فقط يبقي بحيث القومية الجمعية اليوية إللغاء تمييدا االجتماعية الجماعية الرابطة تحطيـ بيدؼ
 . العالمي

 تحت األفراد لدى األنانية النزعة تكريس يتـ حيث ة،الفردي بالنزعة يرتبط وىو :الشخصي الخيار -2
 والوالء االجتماعي الوعي فكرة عمى القضاء وبالتالي الشخصية، والحرية االختيار حرية وىـ سيطرة
 . الحرية باسـ الجماعية الروح وطمس

    بالنسبة – كميا فاألمور ثـ ومف بالحياد، تتسـ باإلنساف المحيطة واألشياء األفراد كؿ أف أي :الحياد -3
 أو القيمية االلتزامات كافة مف التحمؿ تكريس وبالتالي البلمباالة قيـ غمبة إلى يؤدي مما سواء، – لو

 . قضية أو مبدأ بأي االرتباط أو األخبلقية أو األدبية

 طبيعية أمورا بوصفيا االجتماعية الفوارؽ إلى النظر أي :تتغير ال التي البشرية الطبيعة في االعتقاد -4
 وضحاياىـ المستغميف بيف أو والفقراء األغنياء بيف الفوارؽ إلى الفرد ينظر بحيث تغييرىا، يمكف ال

 كالنور أو    والشتاء كالصيؼ أو والنيار كالميؿ وحتمية طبيعية تناقضات أو عادية أمورا باعتبارىا
     يحبط مما االستسبلمية لروحا وبث المقاومة روح وشؿ السمبية النزعة تكريس بيدؼ وذلؾ والظبلـ،

 . الواقع لتغيير محاولة أية

 أف اعتبار عمى وذلؾ السابقة، لمقيـ تتويجا يمثؿ ما وىو :االجتماعي الصراع غياب في االعتقاد -5
 أي المييمنة، لمقوى أو المستغمة لمجيات االستسبلـ مناخ إشاعة معناه االجتماعي الصراع بغياب التسميـ
 بحيث والثقافي، الحضاري االستتباع لعممية التمكيف بيدؼ الييمنة مع التطبيع مف وعن فرض محاولة
 لمعولمة العميا الغاية يمثؿ ما وىو خاطر، عف لمييمنة والخضوع التبعية قبوؿ إلى باألفراد األمر ينتيي
 . 2"االستعمارية والييمنة السيطرة تستيدؼ كعممية

         – الحقا سيأتي كما – االتصاؿ وسائؿ أف المعموـ مف فإنو افيةالثق العولمة قيـ عف حديثنا وفي    
قناع القيـ ىذه إلشاعة واألنسب الفعالة الوسيمة ىي             الطرؽ، وأقصر السبؿ بأيسر بيا الناس وا 
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 القيـ صمة فإف ليذا اليدؼ، ىذا لتحقيؽ جاىدة تسعى التي الغربية االتصاؿ وسائؿ عمى نبلحظو ما وىذا
        فيناؾ" العربية، الثقافية القيـ عمى تأثيرىا وحوؿ حوليا العرب الباحثيف آراء اختمفت قد باالتصاؿ

           أيضا تسبب ما وىو الوافدة، الثقافة قيـ بإشاعة الضرر أشد بقيمنا أضر قد االتصاؿ إف يقوؿ مف
           الفضؿ يرجع مف ىناؾ ذلؾ فم العكس عمى. الشباب لدى األـ لموطف االنتماء قيمة إضعاؼ في
 ذلؾ عمى عبلوة اإلسبلـ، عالمية مع يتفؽ أمر وىو جماعتيا حدود بتجاوزىا القيـ تحرير في االتصاؿ إلى
 . 1"مستحيؿ شبو فيو لمعقائد وبالنسبة ضعيؼ المتأصمة القيـ في االتصاؿ تأثير أف ىؤالء يعتقد

 مظاىر في تمخيصيا يمكف اليوـ العالـ تسود أصبحت التي القيـ أف القوؿ إلى عمي نبيل ويذىب    
 ذلؾ إلى أضؼ والتمفزيوف، السينما خاصة واالتصاؿ اإلعبلـ وسائؿ برامج تسود أصبحت التي العنؼ
 فإف وبذلؾ الشباب، إلييا يمجأ متخصصة مواقع ليا أصبحت التي اإلنترنيت عمى الجنس مناظر انتشار
.    األخيرة اآلونة في لمجدؿ إثارة القيـ تخدش التي االتصالية الجوانب أكثر هنظر  في يمثبلف الجانبيف ىذيف
 تمثمو ما عمى القمؽ أشد إظيار" بيف ما تراوحت قد القيـ عولمة مف العربية المواقؼ فإف المنطمؽ ىذا ومف
 قيمنا تصدير ؿخبل مف إال العولمة لمشاكؿ حبل يروف ال الذيف وبيف والعربية، اإلسبلمية لقيمنا تيديد مف
 الدروع لبناء إما المعمومات تكنولوجيا مف دعـ إلى حاجة في نحف الحالتيف كمتا في القيمي، الفراغ لسد
ما الوافدة العولمة قيـ ضد  . 2"عميو الطمب مصادر إلى القيمي إشعاعنا لتوصيؿ الجسور إلقامة وا 

 تحقيقو مف تمكنيـ التي الخطط ورسموا دامحد ىدفا ألنفسيـ وضعوا قد بالعولمة المنادوف فإف وبيذا   
      قيميـ ونشر بث ومحاولة لمشعوب المحمية القيـ ضرب في يتمثؿ إنما اليدؼ وىذا إليو، والوصوؿ

     بذلؾ مستغميف المحمية، وقيمو بثقافتو والتزامو تقوقعو قيود مف الفرد تحرر أنيا عمى يصورونيا التي
 الوسيمة االتصاؿ وسائؿ في وجدوا وقد ىدفيـ، إلى الوصوؿ مف نيـتمك التي واألساليب الوسائؿ كؿ

 بعضيا عف الدوؿ تفصؿ التي الجغرافية بالحدود يعترؼ يعد لـ الذي اإلعبلف وبخاصة لذلؾ األنسب
 قيـ وترويج نشرىا ميمة مف مسيبل جديدة قيما معو حامبل العالـ جيات كؿ إلى يصؿ بؿ البعض،
 أنيا عمى إلييا ناظريف األخرى، بالشعوب الخاصة الثقافية القيـ مخطئيف – ناتاإلعبل مرسموا – ثقافتيـ
 التطور خاصة الحياة وأصعدة مياديف مختمؼ عمى الحاصميف والتقدـ التطور مع تتماشى ال     بالية
  .المستيدفة لمشعوب القيـ ىذه إيصاؿ عمى ساعدت التي واالتصاؿ اإلعبلـ تكنولوجيا تعرفو الذي اليائؿ
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  الثقافية والعولمة االتصال وسائل: الثالث المطمب
 وجميع الثقافة عمى الحصوؿ في األساسية الوسيمة تشكؿ فيي ثقافية، أدوات االتصاؿ وسائؿ تعد"    

 الثقافي التعبير مف ىائبل قدرا أف مف الرغـ وعمى. الشعوب مف الواسعة لمقطاعات بالنسبة اإلبداع أشكاؿ
 الزاد توفر الراىف العصر في الجماىيرية االتصاؿ وسائؿ فإف المباشرة، التقميدية شكالوبأ يحتفظ يزاؿ ال

 وسائؿ عمى الممقاة المسؤولية إف القوؿ يمكف ولذلؾ البشر، مف لممبلييف الثقافية الخبرة وتشكؿ الثقافي
 بشكؿ تؤثر بؿ سبفح الثقافة ونشر توصيؿ بدور تقوـ ال أنيا ذلؾ ىائمة، مسؤولية الجماىيرية االتصاؿ
 . 1"ابتداعو أو محتواىا انتقاء في أساسي

 ليس ولقيميا لمثقافة األساسي والمورد العصب ىي االتصاؿ وسائؿ أف يتضح المقولة ىذه خبلؿ مف    
نما بنشرىا فقط  ثقافة مف انطبلقا الثقافة ىذه محتوى صياغة في وفعاؿ كبير بشكؿ بالمساىمة كذلؾ وا 

 يخص فيما االتصاؿ وسائؿ عاتؽ عمى الممقاة المسؤولية فإف لذلؾ الوسائؿ، ىذه ليوإ تنتمي الذي الشعب
       شعبيا ثقافة إظيار أجؿ مف وتعمؿ تتحمميا أف عمييا يجب جدا كبيرة مسؤولية ىي الثقافي الجانب
 بيويتيـ اليوبالت وبأصالتيـ بثقافتيـ يتمسكوف وتجعميـ شعبيا أفراد فييا ترغب الثقافات، أحسف أنيا عمى

 . الحضارية

 بالثقافة االتصاؿ عبلقة: "بأف القوؿ إلى بالثقافة االتصاؿ لعبلقة نظرتو في عماد الغني عبد ويذىب    
                السائد الثقافة لفكر المباشر التطبيقي الجانب ىو فاالتصاؿ يتداخبلف، ما وكثيرا بنيوية عبلقة

ف. 2"المعتقد أو  فالثقافة والثقافة، االتصاؿ بيف والتأثر التأثير عبلقة عمى يدؿ إنما شيء عمى ىنا دؿ وا 
 يبثو ما طريؽ عف الثقافة عمى يؤثر االتصاؿ أف حيف في ينشره أو يذيعو أو يبثو فيما االتصاؿ عمى تؤثر
 ائيةالسينم واألفبلـ واإلذاعية التمفزيونية البرامج تحممو مما ذلؾ إلى وما سموؾ وأنماط وعادات قيـ مف
 الغني عبد ويضيؼ. ثقافاتيا نشر في الشعوب تستخدمو الذي والخطير الفعاؿ السبلح اليوـ أصبحت التي
 اإلعبلـ قضايا فرانكفورت مدرسة دشنت: "يقوؿ حيث – بالثقافة االتصاؿ عبلقة – السياؽ ىذا في عماد

 الجوانب اعتبارىا في ذتأخ نظرية بمجموعات الخروج بيدؼ الحديث الثقافي التنظير ضمف الجماىيري
 ىوركييمر ماكسو أدورنو تيودور رأى وحينيا الحديث، اإلعبلـ لنظـ والثقافية والسياسية االقتصادية

عادة االجتماعية لمسيطرة أداة إال ىي ما الحديث اإلعبلـ مؤسسة أف فرانكفورت مدرسة مؤسسا  إنتاج وا 
 الذي األمر العاـ الرأي ساحة بإفساد التمفزيوف ياـات إلى ىبرماس دفع ما وىو السائدة، بأنماطو المجتمع
 خبلؿ مف وذلؾ وتواصبل، شفافية أكثر بشكؿ فعاليتو العاـ الرأي فييا يمارس جديدة ساحة خمؽ يستوجب
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 مضر الحديث اإلعبلـ اعتبار إلى خمص الذي بوبر كارل رأي مع يتفؽ ما وىو المعمومات، تكنولوجيا
 التي اإلعبلمية االمبريالية نظرية السياؽ ىذا في تبمورت وقد. وتعميقيا نشرىا عمى يعمؿ وال بالديمقراطية

 والنزعات والعادات القيـ فرض أجؿ مف الميديا قوة استخداـ بيا يقصد والتي شيممر ىربرت أسسيا
 قيرال أداة دور البشر عقوؿ تضميؿ فييا يمعب والتي المحمية الثقافة حساب عمى وافدة كثقافة االستيبلكية

 . 1"الخاصة ألىدافيا الجماىير تطويع إلى خبلليا مف النخبة تسعى التي

         االتصاؿ وسائؿ ليا تروج التي الجماىيرية الثقافة لنقد جاءت قد فرانكفورت مدرسة أف والمعموـ
 االلتزاـ االتصاؿ وسائؿ عمى لذلؾ الجيدة، الثقافة عمى تؤثر ورديئة ىابطة بأنيا عنيا تقوؿ التي

 . الرديئة اليابطة الثقافة تكريس بدؿ الراقية الثقافة نشر عمى تعمؿ وأف تنشره فيما االجتماعية بالمسؤولية

 في القوى موازيف في الممحوظ التفاوت ظؿ في االتصالي الضخ وضخامة االتصاالت ثورة ضوء وعمى   
 قيميـ وفرض توصيؿ في ؿاالتصا وسائؿ استغبلؿ أحسنوا الغرب فإف والجنوب، الشماؿ بيف العالـ
 ظيرت المكتوب، بعد ما ثقافة ىي العولمة ثقافة" أف إذ العولمة، ظؿ في العالـ شعوب باقي عمى الثقافية
 تحطـ أف استطاعت التي الصور ثقافة ىجمة أماـ المكتوبة الثقافة ضمور بعد حضورىا توطد وأخذت
 منظومة انتشار عمى ساعدت التي الثقافة لتطور نتيجة اإلنسانية المجتمعات بيف المغوية الحواجز
 تصدير ميمتيا إعبلمية إمبراطوريات ضوئيا في وتشكمت أنتجتيا التي البمداف خارج الحديثة االتصاؿ

 . 2"البصري السمعي بالنظاـ الصورة ثقافة

    يزالترك إلى الثقافية العولمة ميندسو يميؿ: "قولو في نفسيا النقطة إلى منصور محمد ممدوح ويذىب
 لنظاـ السحري المفتاح ىي – العولمة ثقافة ظؿ في – الصورة أصبحت فقد الصورة، بثقافة يعرؼ ما عمى
   جماىيري، نطاؽ أوسع عمى تسويقيا يمكف التي الثقافية المادة ىي فالصورة بالعالـ، اإلنساف وعي إنتاج
       ولعؿ بذاتيا لغة تمثؿ أنيا إذ تمقيالم إدراؾ إلى تنفذ كي المغوية المصاحبة إلى الصورة تحتاج ال إذ
 قادرة الصورة فإف لممتمقي المغوي اإلطبلع بسعة مرىونة الكممة فعالية كانت فإذا خطورتيا، مكمف ذلؾ في
 ثقافة طغياف – العولمة عصر في –    المبلحظ مف بات فقد ىكذا...  المغوي، الحاجز تحطيـ عمى

 اليجمة أماـ الكممة ثقافة وانحدار القراءة لمعدالت الشديد التراجع مع ياإلنسان الثقافي الوعي عمى الصورة
 والقيـ لممعاني إيصاال واألكثر الكممة مف أبمغ أصبحت فالصورة. 3"البصري السمعي لئلعبلـ الشرسة
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 التي   الصورة تتبوأىا أصبحت التي *األىمية ىذه الغرب أدرؾ وقد البشر، عقوؿ عمى تأثيرا واألكثر
 عمى    ثقافتيـ فرض في فاستخدموىا والمجبلت، والصحؼ الكتب عبر والمطالعة القراءة عمى طغت

 الحاصميف والتطور التقدـ غطاء تحت اإلطبلؽ عمى وأجودىا الثقافات أرقى أنيا عمى وصوروىا الشعوب
 صورة رسـ لىإ الغربية السينما فعمدت. التقدـ ىذا أماـ عائقا تشكؿ المحمية الثقافات وأف العالـ، في

 في        االندماج بسيولة يمكنو يتبعيا مف وأف قيـ، مف تحممو وما الغربية الثقافة عف ورائعة جميمة
 عمى المحمية أو الخاصة الثقافات تصور أف تحاوؿ المقابؿ وفي واالزدىار، بالتقدـ والتمتع الغربية الحياة
 طائعا الغرب يسمـ" وبذلؾ واالزدىار، الرقي وجو في عقبة وأنيا وشرب الدىر عمييا أكؿ بالية أنيا

 لتحقيؽ بامتياز األولى المؤسسة إلى بذلؾ لتتحوؿ البصرية السمعية اإلمبراطوريات إلى الثقافي مشروعو
 واستيبلكا شعبية األكثر تصبح ألف المرشحة الثقافية المادة وكأنيا تبدو اليـو الصورة. الثقافية السيطرة
  الكممة مقاـ تقوـ أصبحت اليـو وىي مجتمعاتنا، لدى الطبيعية الثقافية المناعة ظاـبن الفتؾ عمى واألقدر

 تعميـ صعيد عمى الصورة بيا تتمتع التي الخارقة القدرة تمثميا التي الفعالية فارؽ مع التقميدي الخطاب في
          الكممة عوتستط لـ الذي األمر متعمميف، غير أو كانوا متعمميف المتمقيف لدى وترسيخو مضمونيا

      العديد تحمؿ بجعميا الصورة عمى تركيزىـ في نبلحظو ما وىذا. 1"الجماىيري نفوذىا عز في حتى
 مقاومة، دوف تحممو ما كؿ متقببل بيا مسحورا إلييا الناظر تجعؿ ومثير مشوؽ قالب في القيـ مف

 بذلؾ فركنتيا واإلقناع التأثير عمى قدرتيا منيا وافتكت زاحمتيا التي الكممة مف أخطر بذلؾ فأصبحت
 أو خطبة ألؼ إف" :حارب سعيد يقوؿ الصدد وبيذا والمجبلت، والصحؼ الكتب في ممثمة الرفوؼ عمى
 وقد المياجرة، العربية محطاتنا بعض حتى أو BBC أو CNN محطة تقدمو برنامج أماـ تقؼ ال مقاؿ
 سياسيا أو دينيا الممنوع كاف سواء االتصاالت عالـ في مكاف لو ليس الممنوع أف إلى              أدى
 ممارسة حوؿ العربية الفضائية المحطات إحدى بثتو برنامج عف يتحدثوف الناس فمازاؿ اجتماعيا، أـ

 إعادة إلى تحتاج منو الوقاية أصبحت الذي الممنوع عف يبحثوف المشاىديف وكأف الزواج قبؿ الجنس
 ويخاطبنا نومنا غرؼ إلى أبوابنا يطرؽ الثقافي التواصؿ تأثير بحأص كما.. واألسموب اليدؼ صياغة
 . 2"العولمة نار في ينصير فالكؿ ومتعمـ أمي بيف وال   وصغير كبير بيف فرؽ ال جميعا

ف       لمعولمة األساسي المحرؾ أو الدافع أصبحت االتصاؿ وسائؿ أف يعني إنما شيئا ىذا عنى وا 
 شعوب داخؿ وقيمو الثقافية العولمة لمظاىر األوؿ والمعزز القيـ، في تمثمةالم لرسائميا الرسمي والناقؿ
      والثقافية اإلعبلمية لمتبعية نتيجة كمو ىذا كاف وقد الوافدة، العالمية بالثقافة المحمية الثقافات مستبدلة العالـ

                                                                                                                                                                                     

 السلوكٌة ولمواقف القٌم جمٌع وتقبل لتمرٌر قابال المطاف نهاٌة فً نفسه ٌجد الذي للمتلقً النقد حاسة وأد فً بالتالً= 

 . 091 ص ذكره، سبق مرجع عماد، الغنً عبد: أنظر". نفسٌة ممانعة أو عقلً اعتراض دون
 . 091 ص نفسه، المرجع 1
 .11 ص ذكره، سبق مرجع ، حارب سعٌد 2
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 والمسيطرة المييمنة ربيةالغ لمدوؿ العالـ شعوب معظـ منيا تعاني التي األخرى الحياة مجاالت غرار عمى
 . الحياة مظاىر جؿ عمى

  العربية الثقافة عمى العولمة أثر: الرابع المطمب
 ومستودع العربية الشخصية مناط: "بأنيا إياىا معرفا العربية لمثقافة مانعا جامعا وصفا المسدي أورد    
 منو نصطفي ومزاياىا ائصياخص عف الحديث في وأسيب الحضارية، ىويتيا وحقيقة حكمتيا ووعاء قيميا

 فكرية بقيـ تتميز تاريخية عراقة ذات والروح المادة لمظاىر شاممة أصيمة إنسانية ثقافة: أنيا مفاده تمخيصا
 أو        إذابة دوف األخرى الثقافات تتمثؿ ثقافة المعرفة، واحتراـ والمساواة والعدؿ الحؽ وقيـ عالية
 تتعرض أف قبؿ العربية الثقافة ىي ىذه. 1"والمرونة السعة في يؿمث لو ليس لغوي بجياز تنفرد ذوباف
 سبب بداخميا شرخا فأحدث الثقافية معالميا وشوه القيمية منظومتيا عمى أتى ثقافي غزو أو اختراؽ لعميمة
 الثقافة في االندماج عف وعجز وقيمو ثقافتو مف بعضا ففقد العربي المجتمع أفراد لدى التيياف مف نوعا
حبلؿ المحمية الثقافة إقصاء أو إنكار االختراؽ ىذا ييدؼ إذ جعبتيا، في تحممو بما إليو الوافدة بيةالغر   وا 

     العربي الفرد إبعاد إلى المييمنة القوى ورائيا ومف العولمة تسعى حيث محميا، العولمة ثقافة الغربية
 اإلسبلمية العربية الحضارة بذلؾ مصنفة ومعتقداتيا وقيميا الثقافة ىذه مصدر يعد الذي اإلسبلـ دينو عف

 بثقافتيـ العرب تجنيس محاوليف بيا يفخروف التي *الغربية الحضارة مع تصادمية أو متحدية كحضارة
 معرضوف إننا": الجابري عابد محمد يقوؿ ىذا وفي بصمة، اإلسبلمية العربية لمثقافة يمت ما كؿ وطمس
 الدوؿ عمينا تمارسو الذي والغزو عالمي مستوى عمى حدثي الذي الكاسح الغزو مضاعؼ، ثقافي لغزو

 يغزو الذي اإلعبلـ والمتشعب، الواسع بالمعنى اإلعبلـ نفسيا، فيي الوسائؿ أما التقميدية، االستعمارية
 أىـ في والقومية الوطنية الثقافات تيدد جديدة وعادات وأذواقا قيما ناشرا والسموؾ والعاطفة والخياؿ العقؿ

   االتصاؿ وسائؿ تبثو عما الناتج الثقافي الغزو عمى يركز بذلؾ وىو. 2"خصوصيتيا ومكامف امقوماتي
 المجتمع أفراد وتدفع عمييا تأثير أيما تؤثر فيي العربية، واألذواؽ بالقيـ ليا صمة ال وافدة وأذواؽ قيـ مف

 نتجو وبيذا تذكر، مقاومة وفد العولمة تفرضو الذي الغربي الثقافي النموذج وتبني االنقياد إلى العربي
 سبيؿ في عقبة فييا ترى التي المحمية أو الفرعية لمثقافات – العولمة ثقافة – العالمية الثقافة ابتبلع نحو
 . والتبعية الييمنة تكريس وبالتالي العالـ توحيد

 تنظر مازالت ريكيةاألم المتحدة الواليات مع الشديد والثقافي القيمي تداخميا مف الرغـ وعمى فأوربا"    
 اإلنجميزية المغة تشكؿ التي بريطانيا فعدا عمييا، األمريكية الثقافية الييمنة فرض محاوالت إلى بتوجس

                                                           

  .108 ص ذكره، سبق مرجع علً، نبٌل 1

 . الحضارات صدام حول لهنتنغتون الشهٌر المقال فً الفكرة هذه وردت* 
 . 02 ص ،0220 مصر، الجامعٌة، الثقافة مؤسسة ،اإلسالمٌة للثقافة المدخل الملٌحً، ٌعقوب 2
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 ثقافاتيا في ترى مازالت األوربية المجموعة بقية فإف األمريكية المتحدة الواليات وبيف بينيا مشتركا عامبل
 اإلنجميزية المغة بسيادة إقرارىا مف الرغـ عمى عنيا وتدافع عمييا تحافظ أف يجب خصوصية ولغاتيا
ذا. 1"لمثقافة كوعاء  بنا   فاألجدر مشتركة، ثقافية قواسـ أمريكا وبيف بينيا تجمع التي أوربا حاؿ ىذا كاف وا 
 العربية، الثقافة معالـ طمس ومحاولتيا الغربية الثقافة طغياف مف ثقافتنا عمى نخاؼ أف العرب نحف

 األسموب اكتساح مف فشيئا شيئا يقترب بات األمريكي الحياة وأسموب أسواقنا غزت ألمريكيةا فاألطعمة
  العربية، األقطار توحد التي المغة تمؾ العربية، المغة تعد لـ الناس بيا يتحدث التي المغة أف حتى العربي

 .  الخصوص وجو عمى األمريكية طبعتيا في اإلنجميزية األلفاظ محميا حمت بؿ

 جديدة قيما معيا حاممة ثقافتنا تغزو الغربية الثقافة تركنا أننا إلى يرجع اليوـ نعانيو مما والكثير"    
 ال عنيفة اجتماعية ليزات وتعرضنا عندنا القيـ ميزاف اختؿ أف النتيجة فكانت قيمنا، محؿ تحؿ أف تحاوؿ
 مف كثير في صحيحا ذلؾ كاف فوا   – الواعية الثقافة ىذه مف أفضؿ ثقافتنا ألف ليس مغبتيا، تحمد

 أوفؽ فيي وتاريخنا مجتمعنا صنع مف ىي واألخبلقية االجتماعية وقيمنا نحف ىي ثقافتنا ولكف – األحياف
 وعيا يممكوف ال ممف الكثيريف إيماف ويزعزع ثقافتنا نقاء يشوب قد الغزو ىذا ولكف ،...لنا تكوف ما

 عمييـ الوافدة باإلعبلنات العربي المجتمع أفراد تأثر خبلؿ مف الحاضر وقتنا في يحصؿ ما وىذا. 2"كافيا
نما لمسمع تروج بريئة ليست اإلعبلنات فيذه وتنوعيا، لكثرتيا المطر كسيؿ  جديدة قيـ طياتيا في تحمؿ وا 
 . وثقافتنا قيمنا عف بعيدة تكوف ما غالبا

 مف لموصوؿ آخر منفذ العولمة لقيـ أصبح الكممة محؿ وحموليا الصورة لثقافة اليائؿ الغزو ومع    
نما لممنتجات فقط ليس لمترويج كوسيمة الغرب فاستغميا العربي، المشاىد إلى خبللو  الغربية الثقافية لمقيـ وا 
 . بو والتأثر لو التعرض يسيؿ الذي اإلعبلني الممصؽ طريؽ عف خاصة كذلؾ

                                                           

 .00 ص ذكره، سبق مرجع حارب، سعٌد 1
 ص ص ،1978 الكوٌت، المعرفة، عالم ،- وتطورها قٌامها وعوامل ولأص فً دراسة – الحضارة مؤنس، حسٌن 2
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 الكممة ىيبة مف كبير قدر عمى قضت التي األخيرة ىذه الصورة، بعصر يسمى اليوـ عصرنا أصبح    
 المغوية لممصاحبة تحتاج ال ذاتيا بحد لغة – الصورة – فيي واإلقناع، التأثير عمى قوتيا منيا واختطفت
 يمكف ال كمتغير نفسيا تفرض جعميا ما تحمميا، التي الرسالة وتبميغ بيا المنوطة الوظيفة لتؤدي

 الصورة عمى كبير بشكؿ المعمنوف اعتمد لذلؾ. نشره واضعيا يريد ما ونشر ؿتوصي في عنو االستغناء
 وتيرة مف سرع ما خبلليا، مف األفكار بعض تمرير وبالمرة لسمعيـ لمترويج إعبلنية ممصقات شكؿ في

 الذي المضموف حيث مف أو – التصميـ حيث مف – لمممصؽ الخارجي الشكؿ حيث مف سواء تطورىا
 يمكف الذي السيميولوجيا مجاؿ في خاصة الباحثيف مف العديد قبؿ مف دراسة محؿ جعميا ما       تحممو
نما لمصورة، الظاىري المعنى عمى التعرؼ فقط ليس الباحث  أو مكامنيا وفيـ لمعرفة استنطاقيا وا 

 . مضامينيا

 سيتـ إذ وؿاأل لممبحث كموضوع الصورة سيميولوجيا إلى الفصؿ ىذا في سنتطرؽ سبؽ ما عمى وبناء    
 بتقديـ الصورة عمى ذلؾ بعد لنعرج فييا، الدالئؿ وتصنيؼ لمسيميولوجيا مفيـو تقديـ خبلؿ مف معالجتو
 حوؿ فسيتمحور الثاني المبحث أما. ووظائفيا ببلغتو إلى لنصؿ االتصالية، خصائصيا وتحديد ليا مفيوـ

 ومكوناتو، وظائفو أنواعو ثـ ،وخصائصو ونشأتو لمفيومو عرض خبلؿ مف وذلؾ ، اإلعبلني الممصؽ
 . التصميمية وأسسو الممصؽ بناء عناصر تحديد إلى المبحث آخر في لنصؿ
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  الصورة سيميولوجيا: األول المبحث
نما حديث، بعمـ العبلمات عمـ أو السيميولوجيا عمـ يكف لـ         يستدلوف األطباء كاف حيث قديـ ىو وا 
 فرديناند الشييريف العالميف انتباه لفت حتى ذلؾ بعد وتطور اضيا،أعر  خبلؿ مف األمراض عمى

 رغـ واالجتماعي الحضاري إطارىا في العبلمات بدالالت اىتما حيث بيرس ساندرس تشارلزو دوسوسير
 بدايات ورغـ. السيميوطيقا فسماىا بيرس أما سيميولوجيا، دوسوسير سماىا حيث التسمية، في ااختبلفيم

 ىذا     استخداـ يمكف أنو الحظ بارث روالن أف إال األلسنية، الرسائؿ أو المسانيات في السيميولوجيا
 إلشيار الشيير تحميمو خبلؿ مف الصورة أي المسانية، غير العبلمات أو الدالالت دراسة في العمـ

 دالالت ؿتحم األخيرة ىذه كوف الصورة، سيميولوجيا ىو جديد لفرع انطبلقة كاف الذي" بانزاني" معجنات
نما ليا التعرض بمجرد شخص أي يفيميا أف يمكف ال خفية ومعاني  يفيمو الذي الظاىري المعنى يفيـ وا 
 لدى كبيرة مكانة الصورة احتمت وبذلؾ وتحميؿ، دراسة يتطمب الذي الضمني معناىا عكس الناس عامة

 . المجاؿ ىذا في الدارسيف

 تعريؼ خبلؿ مف الصورة سيميولوجيا موضوع المبحث ىذا في  سنعالج المنطمؽ ىذا ومف    
 آخر في لنعرج االتصالية، وخصائصيا الصورة مفيوـ إلى بعدىا لنتطرؽ دالئميا، وتصنيؼ السيميولوجيا

 . ووظائفيا ببلغتيا إلى المبحث ىذا
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  السيميولوجيا مفيوم: األول المطمب
 بإطارىا ربطيا دوف فيميا يمكف ال مدلوالت تحمؿ التي العبلمات مف بالعديد العالـ يزخر     

 ىو بيا متخصص عمـ قياـ أفرز ما الدارسيف مف الكثير انتباه لفتت العبلمات ىذه االجتماعي،
 . السيمياء أو السيميوطيقا أو السيميولوجيا

 ة،سم قوليـ ذلؾ عمى يدؿ وسـ، مقموب ىو الذي ساـ الفعؿ مف مشتقة أصيمة عربية سيمياء فكممة"    
 إذا سوـ ويقولوف والمد، الياء بزيادة وسيمياء بالمد، وسيماء بالقصر، سيمى ويقولوف وسمة، أصميا فإف
 عيف قمب ألف األوزاف، ليذه التخفيؼ إلى التوصؿ لقصد الكممة حروؼ قمبو إنما وكأنيـ سمة، جعؿ
نماو  المقموب، سوـ مف مجرد فعؿ كبلميـ مف يسمع ولـ فائيا، بخبلؼ متأت الكممة  فعؿ منو سمع ا 

 السيما عمييا التي ىي المسومة الخيؿ وقيؿ السيمة، عميو جعؿ أي فرسو، سوـ قوليـ في مضاعؼ
 . العبلمة وىي والسومة،

 يعرفون رجال األعراف وعمى} تعالى قولو منيا، مواضع عدة في الكريـ القرآف في المعنى ىذا ورد وقد    
 {بسيماىم يعرفون رجاال األعراف أصحاب ونادى}:  ولووق ،(60اآلية: األعراؼ) {بسيماىم كال
 تعالى وقولو ،(02اآلية: محمد) {بسيماىم فمعرفتيم ألريناكيم نشاء ولو}: وقولو ،(08اآلية: األعراؼ)
{ بسيماىم المجرمون يعرف}: وجؿ عز وقولو ،(09اآلية: الفتح) {السجود أثر من وجوىيم في سيماىم}
 (.01اآلية: الرحمف)

 بينما األوؿ المصطمح األوربيوف يستخدـ إذ سيميوطيقا، و سيميولوجيا مصطمحي يقابمو السيمياءو     
 .1"باإلنجميزية الناطقيف كؿ يستخدمو الثاني

      والمتولدة Sémaino أو Sémion اليونانية الكممة مف مشتقة SEMIOLOGIE والسيميولوجيا"    
 الكممة إلى المنسوبة الصفة باألساس وىي Signe( الدليؿ) العبلمة وتعني Séma الكممة مف األخرى ىي

    سيميوطيقا أو سيميولوجيا كممة وبالتالي العمـ، فتعني Logie لفظة عف أما. المعنى أي Sens األصؿ
 .2"العبلمات طريؽ عف المعاني بتحميؿ يقوـ الذي العمـ أو العبلمات عمـ تعني المغوية الناحية مف

       الخفي المعنى دراسة ىدفيا بالعبلمات، خاص عمـ" فيي لمسيميولوجيا صطبلحياال المعنى أما    
           نسؽ باعتبارىا المسانية غير العبلمات مف وغيرىا والحيواف اإلنساف لغة تدرس فيي عبلماتي، نظاـ لكؿ

                                                           

1
 محمد جامعة األدبً، والنص السٌمٌاء األول الوطنً الملتقى ،األدبً النص فً والعنوان اءٌالسٌم عالم دفة، بلقاسم 

 .00،00 ص ص ،0222 نوفمبر 8 - 7 العربً، األدب قسم االجتماعٌة، و اإلنسانٌة والعلوم اآلداب كلٌة بسكرة، خٌضر
 
 .10 ص ،0229 الجزائر، والتوزٌع، للنشر الخلدونٌة دار ،السٌمٌولوجٌا إلى مدخل نجٌب، وبخوش صبطً عبٌدة 2
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 والرسـو رائطالخ و التجارية المحبلت واجية في العرض وأساليب المرور عبلمات مثؿ العبلمات، مف
 .وغيرىا البيانية

 حياة يدرس عمـ: بأنو العمـ ىذا عرؼ مف أوؿ وىو ،دوسوسير فرديناند المساني العمـ ىذا آباء ومف    
 بعمـ أعني:  يقوؿ الذي بيرس ساندرس تشارلز وكذلؾ االجتماعية، الحياة وسط في العبلمات

 الذي بارث روالن وكذلؾ الممكنة، لمداللة سيةاألسا التنوعات و الجوىرية الطبيعة مذىب السيميوطيقا
 مفاىيميا( العبلمات) الدالئؿ عمـ بأنو رسميا نحدده أف يمكف الذي العمـ ىذا السيميولوجيا، استمدت: يقوؿ

 .المسانيات مف      اإلجرائية

 لمتأثير مةالمستعم العبلمات أي التواصؿ أنظمة بدراسة األولى تعنى السيميولوجيا، مف نوعاف وىناؾ    
 .سيميولوجي بحث ألي األساسي الموضوع تشكؿ التي العبلمة أنظمة بدراسة الثانية وتعنى المستقبؿ، في

 وبيذا االجتماعية، الحياة كنؼ في العبلمات يدرس الذي العمـ ىي السيميائيات أف سالفا ذكرنا وكما    
 حديثا عمما السيميائيات وتعتبر. ىـوغير  دوبرا جون و افكريستي جوليا و كريسمان و تودروف عرفيا

 وكانت العشريف، القرف بداية مع إال المنيجية مبلمحيا تظير ولـ األخرى، العموـ مف غيره مع بالمقارنة
 جديد عمـ والدة إلى األوؿ أشار فقد بيرس مع أمريكية ووالدة دوسوسير مع أوربية والدة مزدوجة والدتيا
 الحياة داخؿ الدالئؿ حياة يدرس عمما نتصور أف يمكننا: ددالص ىذا في وقاؿ العبلمات، يدرس

 وسوؼ العاـ، النفس عمـ مف فرعا وبالتالي االجتماعي النفس عمـ مف فرعا يشكؿ قد عمما االجتماعية،
 الدالئؿ ىذه كنو عمى يطمعنا أف العمـ ىذا شأف ومف الدليؿ، وتعني بالسيميولوجيا العمـ ىذا يسمى

 في الحؽ لو أف إال بمستقبمو، التكيف يمكننا ال فإنو بعد يوجد لـ العمـ ىذا وألف. مياتحك التي والقوانيف
 ستكتشفيا التي والقوانيف العاـ العمـ ىذا مف فرع سوى ليست المسانيات وأف سمفا، يحدد وموقعو الوجود

 معالـ بإبراز بلمنشغ بيرس كاف نفسيا الفترة وفي. المسانيات عمى تطبؽ ألف قابمة ستكوف السيميولوجيا
  .1"دوسوسير بتنبؤ مسبقة معرفة دوف الجديد العمـ ىذا

 ييتـ عمـ السيميوطيقا: "قائبل السيميوطيقا يعرؼ الفرنسية نيس جامعة أساتذة أحد غيرو بيير أما    
     جزءا المغة يجعؿ التحديد وىذا. الخ... التعميمات اإلشارات، أنظمة المغات، العبلمات، أنظمة بدراسة
 ".  السيميوطيقا مف

 البنية كتابو مستيؿ في فيقوؿ السيميوطيقا بمصطمح السيميولوجيا مصطمح استبدؿ فقد إيكو أمبرطو أما
 ".  العبلمات عمـ تعني السيميوطيقا: "العمـ ىذا معرفا La structure absente الغائبة
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   فالسيميولوجيا المعنى، في متقاربتاف والسيميوطيقا السيميولوجيا أف التعاريؼ ىذه خبلؿ مف لنا ويتبيف
 تدرس كما سننيا أو لغويا مصدرىا كاف أيا العبلمات أنظمة دراسة وموضوعيا لمسيميوطيقا، مرادفة إذا

 دوف بالسيادة يحظى المصطمحيف أحد تجعؿ ومبررات أسباب ثمة تعد فمـ المسانية، غير العبلمات أنظمة
 . اآلخر

   بدوف السيميوطيقا مصطمح نيائية بصفة ىنا نتبنى أف حاؿ كؿ عمى قررنا دلق: "إيكو أمبرطو يقوؿ كما
 بكؿ نخضع نحف المصطمحيف، لكبل المنيجية أو الفمسفية التوريطات حوؿ المناقشات عند نتوقؼ أف

 الدولية الجمعية عنيا انبثقت التي الدولية الييئة لدف مف بباريس 1969 جانفي في المتخذ لمقرار بساطة
 الذي ىو أنو عمى السيميوطيقا مصطمح السيميولوجيا استعماؿ تقصي أف بدوف قبمت والتي ميوطيقالمسي

 ". فييما المتنافس لممصطمحيف الممكنة المفاىيـ جميع يغطي أف اآلف مف ابتداء ينبغي

     تحيؿ السيميوطيقا جعؿ بأف الفرنسية المغة في المصطمحيف بيف الفرؽ غريماس حدد ىذا رغـ ولكف
 المسرح، سيميوطيقا الثابتة، الصورة سيميوطيقا مثؿ المختمفة العبلمات أنظمة دراسة أي الفروع إلى

    السيميولوجيا أما الخ،... الكاريكاتير سيميوطيقا العمراف، سيميوطيقا اإلشيارية، الصورة سيميوطيقا
 1"ذاؾ أو النظاـ ليذا تخصص دوف عامة بصفة العبلمات لعمـ نظري ىيكؿ فيي

 :يمي فيما منيا بعضا سنورد والمفاىيـ المصطمحات مف العديد طياتو في العمـ ىذا ويحمؿ    

 وثيقا، ارتباطا مرتبطيف وجييف ذات نفسية وحدة ابأني( الدليؿ) العبلمة دوسوسير يعرؼ :العالمة" -1
 المدلوؿ و الداؿ بيف العبلقة أف إال السمعية، والصورة التصور فيما الوجياف أما. اآلخر أحدىما ويتطمب
 . دوسوسير عند* اعتباطية تعتبر

     معيف، لشخص بالنسبة معينا شيئا يعوض ما شيء عف عبارة بأنيا( الدليؿ) العبلمة بيرس يعرؼ    
 األوؿ لمدليؿ موؤؿ بيرس يسميو تطورا أكثر دليبل أو معادال دليبل الشخص ىذا ذىف في تخمؽ اأني أي

 .2"الدليؿ موضوع يسميو ما ىو معينا شيئا الدليؿ ىذا ويعوض

 يشتغؿ التي السيرورة ىي بيرس نظر في التدليؿ أو السيميوز( لمداللة المنتجة السيرورة)  :السيميوز" -2
 تنقسـ خبلليا مف التي الحدود باعتبارىا إلييا ينظر عناصر ثبلثة وتستدعي كعبلمة، ما شيء خبلليا مف

 تدؿ شجرة كممة فإف ذلؾ عمى وكمثاؿ. وتداوليا الدالالت إنتاج في يتحكـ نسؽ إلى وتتحوؿ السيرورة
 :التالية العبلقات عمى تشتمؿ ألنيا

                                                           

1
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 المغوية المجموعة)بعينيا، لغوية مجموعة عند عميو متعارؼ رمزي كتمثيؿ تشتغؿ صوتية متوالية -أ
 (.شجرة كممة حالة في العربية

 فالمعرفة المعرفة، أساس يشكؿ ما وىو الذىنية، ورالص إنتاج أجؿ مف التمثيؿ إليو يستند موضوع -ب
 .معرفة تكوف أف يمكف ال موضوع إلى تستند ال التي

 األنا ربؽ مف التخمص مف وتمكننا الواقع، عف تغنينا ذىنية صور إلى الموضوعات يحوؿ مفيوـ -ت
 .واآلف والينا

 يشكؿ ما ىو االحتماالت، كؿ عمى مفتوحة داللية تأليفات وفؽ الثبلثة العناصر بيف الترابط إف    
 التمثيؿ عميو يحيؿ الذي األولي المعنى رصد حدود عند تقؼ ال فالسيميوز. لمسيميوز الحقيقي المضموف

 .1"نياية ال ما إلى انقطاع دوف اإلحاالت ىذه استمرار إمكاف إلى تشير بؿ األولى إحالتو خبلؿ مف

   يميز ال العادي االستعماؿ أف ورغـ والضبط، التحديد عمى تستعصي التي المفاىيـ مف ىو :المعنى" -3
 مدرسة صاحب وىو يالمسميف أف عجب وال. وكبير واسع بينيما الفرؽ فإف والداللة المعنى بيف نادرا إال

 فإنو كذلؾ وباعتباره. الدالالت منيا تشتؽ التي المادة المعنى مف يجعؿ الداللي التحميؿ في الذات قائمة
 االمتداد حيث مف الطاولة عمى ؼنتعر  أف فباإلمكاف ،كانط يتصور كما ذاتو في الشيء ـمفيو  مف قريب

 الطاولة جوىر عمى التعرؼ قطعا نستطيع ال ولكننا( الشيء يحدد ما وىو) والذوؽ والموف  المقاومةو 
 .ذاتو في الشيء باعتباره

 بعمميات بالقياـ يسمح ما باعتباره والأ: زاويتيف مف المعنى إلى لمنظر مثبل كريماص دفع ما ىذا ولعؿ    
     منظورا اإلنساني النشاط يؤسس ما باعتباره وثانيا آخر، إلى سنف مف تنقمنا التي التسنينات و الشرح
 .2"دالالت شكؿ عمى مفصمتو تتـ أف قبؿ المعنى عف يقاؿ أف يمكف شيء فبل. ةكقصدي إليو

 المضمونية لمقيـ المنتجة الحدود بيف العبلقات تصور يف رئيس مفيوـ عمى الداللة تحيؿ :الداللة" -4
 مفيـو حوؿ تتمحور سيرورة مدار خارج معنوي كـ تصور يمكف فبل بالسيرورة، األمر ويتعمؽ وتداوليا،
 مفيوـ الداللة مفيـو فإف  األساس ىذا وعمى داللي، نشاط أي إنتاج في األساس الحد باعتبارىا العبلقة
 رصد ىو الداللة إنتاج شروط رصد أف القوؿ يمكف بؿ مجممو، في السيميائي نشاطال حولو ينتظـ مركزي

 .الوقائع كؿ تأويؿ عمييا استنادا يتـ كقوانيف تشتغؿ التي الثقافية لمضوابط

 أشكاؿ إلى المادي طابعو مف تحويمو خبلؿ مف المعنى إلنتاج سيرورة بأنيا الداللة تعريؼ يمكف كما    
 . 1"المتنوعة السياقات ضمف تدرؾ مضمونية
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 تعيينية، طبيعة مف قيمية وحدات بإنتاج يكتفي داللي مستوى بيف الفصؿ وجب :الداللة مستويات" -5
          ونطمؽ. خاص ثقافي وضع ضمف اإلنساني الفعؿ تدرج مضافة قيـ إلى يشير ثاف مستوى وبيف
          العبلمة قدرة ىو لسانية زاوية مف فالتقرير. اإليحاء الثاني وعمى التقرير، األوؿ المستوى عمى
         مرجع بتسمية لنا تسمح التي المعنوية السمات مجموع يشكؿ ما األشياء، مف قيـ عمى اإلحالة عمى
 وبيذا. البحت التعريفي الطابع ذات الوحدات مجموع تحديد أي ،(التسنيف فؾ) عميو والتعرؼ( التسنيف) ما

    يتـ أف لمتواصؿ يمكف فبل اإلببلغية، الواقعة داخؿ أساسيا معنى باعتباره إليو رينظ التقرير فإف المعنى
 عكس عمى فاإليحاء اإليحاء، يعنييا التي لمحالة نقيضا يعد أمر وىو صريحة تقريرية وحدات غياب في
 تدرؾ وال ثانوية قيما باعتبارىا إلييا ينظر ما عادة ومحتشمة وخجولة عرضية وحدات مف يتشكؿ ذلؾ مف

 .2"داخمو تستعمؿ الذي الثقافي النص استحضار يستدعي بؿ الخارجية، لممراجع التعييني السجؿ ضمف

 

 واألمريكية الفرنسية المدرستين حسب الدالئل تصنيف: الثاني المطمب
 إرادية إلى التقميدي لمتصنيؼ وفقا تصنؼ األخيرة ىذه الدالئؿ، مف مجموعة عمى السيميولوجيا تقوـ    
 أيضا تصنؼ كما. قصد بغير اإلنساف عف تصدر وىي إرادية وال بقصد، اإلنساف عف تصدر التي ىيو 

 وبظيور. اإلنساف صنع مف ىي التي وصناعية الطبيعة، تنتجيا التي اإلشارة وىي ةيطبيع إلى
 لدالئؿا ليذه حديث تصنيؼ برز واألمريكية، الفرنسية المدرستيف في ممثميف قطبييا وظيور السيميولوجيا

 : يمي كما نورده

 

  :الفرنسية المدرسة حسب الدالئل تصنيف -1
 حيث بالدالئؿ، يعنى الذي العمـ بالسيميولوجيا يقصد الذي دوسوسير فرديناند بالسويسري ممثمة"     
 ربط إلى المعرفياف المجاالف ىذاف عمد وقد المعرفة، ونظرية المسانيات أحضاف في السيميولوجيا نشأت
 . األنساؽ بنظرية عمـال ىذا

 البراغماتي بالمستوى ليعنى دوسوسير فرديناند السويسري المغة عالـ محاوالت جاءت لقد    
 المعمومات، ونقؿ االتصاؿ عمميات وفي العممية الحياة في وتوظيفيا العبلمة بفاعمية أي لمسيميولوجيا،

  الدليؿ يتكوف إذ ثنائي، طابع ذات وحدة ؿالدلي يعتبر الذي السيميولوجيا عمـ إلى دعوتو خبلؿ مف وذلؾ
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    يختمؼ المساني والدليؿ بمدلولو، إال الداؿ لوجود عمة فبل. اعتباطية عبلقة تؤطرىما مدلوؿ و داؿ مف
 . 1"االعتباطية عمى يقوـ األوؿ كوف حيث مف الطبيعي الدليؿ عف

  يمكف فابر بولو كريستيان بايمون أقامو الذي التصنيؼ حسب لمدليؿ الفرنسي األكاديمي والتصنيؼ    
 مف والرمز والدليؿ جية، مف واإلشارة القرينة: رئيسيتيف ثنائيتيف شكؿ في األربعة الدالئؿ أنواع دراسة مف
 . أخرى جية

  :واإلشارة القرينة -أ

 ،(ارةإش أي) قرينة غير ىو وما قرينة ىو ما بيف التمييز في األساسي العامؿ التبميغ في النية تعد    
 . التبميغ في نية أي يتضمف ال دليؿ كؿ ىي القرينة فإف االتصالية اإلشارة فبخبلؼ

 . السيميولوجيا القانوف، الببلغة، المغة،: متميزة مجاالت أربعة في القرينة تتجسد  :القرينة* 

 وىي بو، المراد عمى ويدؿ الكبلـ يصاحب ما الكبلـ بقرينة يراد العربية المغة في فمثبل: المغة في -    
نما المفظ وظيفة تحدد ال التي  إضافيا مدلوال الجممة لفظات مف لفظة إعطاء في تساىـ أداة مجرد ىي وا 
 في: ال) والنفي ،(يسمع سوؼ سيسمع، في: سوؼ س،) التسويؼ ،(الرجؿ في: اؿ) التعريؼ أدوات: مثؿ
 . الخ(... يسمع ال

 إرادة مف المانعة ىي استعارة حالة ىي القرينة العربية، غةالببل في (:المغوي المجاز) البالغة في -   
 . 2"حالية أو لفظية القرينة تكوف وقد المجازي، المعنى عمى الداللة في تساىـ والتي الحقيقي، المعنى

 : اآلتي المثاؿ في المفظية القرينة تتجسد: مثاؿ"

  يرتقي البدر إلى أـ يسعى البحر إلى            درى فما البساط في يمشي وأقبؿ

     لممشبو البحر وىو بو المشبو عمى الداؿ المفظ استعير ثـ العطاء، بجامع بالبحر الدولة سيؼ شبو    
 ". البساط في يمشي وأقبؿ: "فيي القرينة أما التصريحية، االستعارة سبيؿ عمى الدولة، سيؼ وىو

        لممشبو البدر وىو بو المشبو عمى الداؿ المفظ استعير ثـ العفة، بجامع بالبدر الدولة سيؼ شبو كما
 ". البساط في يمشي وأقبؿ: "فيي القرينة أما التصريحية، االستعارة سبيؿ عمى الدولة، سيؼ وىو

 وىو لو والمستعار بو، المشبو وىو منو المستعار: ىي عناصر ثبلثة استعارة كؿ في أف نبلحظ وىكذا    
 . المشبو إلى بو المشبو مف يؤخذ لذيا المفظ وىو والمستعار المشبو،
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 : لمبحتري البيت ىذا مف األوؿ الشطر في حالية القرينة وتكوف   

  أغمبا الوجو باسؿ يغشى القوـ مف          وأغمب ىزبرا يبغي مشى ىزبر

 ةكمم مف المقصود أف عمى تدؿ التي الكبلـ سياؽ مف المفيومة الحاؿ في ىنا الحالية القرينة تتمثؿ    
 المعنى ولكف( الثانية ىزبرا كممة عميو تدؿ الذي الحقيقي األسد) الحقيقي المعنى ليس األولى ىزبر

 (. الشجاع الممدوح أي)   المجازي

 الحقيقة القاضي بواسطتيا يستخمص التي لمباشرةا غير الدالئؿ ىي القضائية القرينة :القانون في -    
 . القانونية

 يتعمؽ شيء عمى وتعرفنا فورا إدراكيا يمكف واقعة: ىي بيرتو لويس حسب: السيميولوجيا في -    
 السماء مثؿ التبميغ، في نية أي تحمؿ ال القرينة أف التعريؼ ىذا مف نستنتج. مذكورة غير أخرى بواقعة
 . المطر سقوط احتماؿ عمى تدؿ التي الغائمة

شارات لةالدال إشارات: أساسييف نوعيف إلى تقسيميا يمكف :اإلشارة*   . االتصاؿ وا 

 أف إال شيء عمى وتدؿ رسالة تحمؿ أنيا مف الرغـ عمى التي اإلشارات ىي :الداللة إشارات -    
 . 1"أجمو مف أنشئت الذي لدورا في بؿ ذلؾ، في تكمف ال األساسية وظيفتيا

 أنو إال الصبلة، امةإق أجؿ مف األولى بالدرجة بني قد المسجد إف: المعمارية اليندسة مف مثاال لنأخذ    
    أشرؼ الذي لمشخص الحضارية أو الثقافية أو الفنية البصمات المعمارية ىندستو في تتجسد ما غالبا
 . بنائو عمى

 كإشارات خبر نقؿ أو رسالة حمؿ أجؿ مف أساسا وضعت التي اإلشارات ىي :االتصال إشارات -    
 . المغوية والدالئؿ المرور

 نيتيا في ليس العاصفة السماء إف: التبميغ في النية االتصالية اإلشارة تتضمف ة،القرين خبلؼ عمى    
 الشاطئ مستوى عمى المدنية الحماية مسؤوؿ يشرع القرينة ىذه بفضؿ ولكف الطقس، رداءة عف اإلعبلف
 .لممصطافيف تحذير إعطاء بغرض وضعت اتصالية إشارة ىو العمـ ىذا إف. األحمر العمـ تعميؽ بمباشرة
 . السيميولوجية الدالئؿ ضمف يندرج فيو ثـ ومف لساني، غير دليؿ ىو العمـ ىذا بأف نبلحظ
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 : والدليل الرمز -ب

 (. لغويا أو سيميولوجيا) دليبل أو رمزا إما الدليؿ بتسمية نخصيا التي االتصالية اإلشارة تكوف"

       والتشابو التبميغ في النية لرمزا في يوجد فإنو وبذلؾ طبيعية، ركائز عمى تقـو إشارة ىو :الرمز* 
 . الواقع مع

    األحمر العمـ رؤية عند خطيرة سباحة: مثؿ طبيعية عبلقة بأي يتمتع ال فيو الرمز بخبلؼ :الدليل* 
 لوحدات بالنسبة نفسو واألمر. الخ...أشغاؿ وجود عمى تدؿ التي البلفتة الجانبية، الريح الفتة الشاطئ، في

 الكتابة تربط أف يمكنيا طبيعية عبلقة أي توجد ال أنيا إذ المغوي، بالدليؿ نسمييا التي البشري المساف
 . 1"عميو يدؿ الذي والحيواف الصوتية

 

 : األمريكية المدرسة حسب الدالئل تصنيف -2
 بيا، وتأثرىـ األمريكية لممدرسة لميميـ وذلؾ سيميوطيقا مصطمح استعماؿ والدارسيف النقاد بعض يحبذ    
    لموصوؿ الذىف يستخدميا التي العبلمات مذىب تعني بأنيا: "السيميوطيقا عف لوك جون يقوؿ بحيث
 ". اآلخريف إلى معارؼ توصيؿ في أو األشياء فيـ إلى

 اإلنسانية العموـ جميع يضـ وىو اإلشارة، عمـ ىي بيرس ساندرس تشارلز لرؤية تبعا فالسيميوطيقا"    
 عمـ األخبلؽ، كالرياضيات، الكوف ىذا في شيء أي أدرس أف باستطاعتي يسل: "يقوؿ حيث والطبيعية
 ". سيميوطيقي نظاـ أنو عمى إال... االقتصاد وعمـ الصوتيات، عمـ النفس،

       جعؿ بحيث ليا، المنطقية الوظيفة عمى فييا أكد العبلمات في عامة نظرية إلى بيرس دعى وقد    
   ". لمسيميوطيقا أخرى كممة إال ليس العاـ معناه في المنطؽ إف: "يقوؿ حيث لممنطؽ مرادفا الحقؿ ىذا
 طاقاتو أو جوانبو بعض توصيؿ عمى قادرا يكوف بحيث ما لشيء تمثيؿ بأنيا العبلمة أو الدليؿ عرؼ وقد
 وجييف ذات فيي دوسوسير عند العبلمة بخبلؼ األوجو متعدد عنده الدليؿ أو فالعبلمة. ما شخص إلى
 ودراسة العبلمة ماىية بتحديد عني قد بيرس بأف لدينا يتضح فإنو ىذا كؿ إلى وبالنظر لوؿ،ومد داؿ

 . تشبييا التي األخرى بالموجودات عبلقتيا وطبيعة مقوماتيا

 . والرمز المؤشر، األيقونة،: الدالئؿ مف أنواع ثبلثة بيف الحديثة السيميوطيقا مؤسس بيرس يميز
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      خاصة تمتمكيا صفات بفضؿ إليو تشير الذي الشيء إلى تحيؿ بلمةع ىي بيرس عند : األيقونة* 
 قانونا أو فردا كائنا أو صفة الشيء ىذا كاف سواء آخر شيء ألي أيقونة شيء أي يكوف فقد وحدىا، بيا

 بيف التشابو مبدأ عمى ترتكز األيقونة فالدالئؿ. لو عبلمة وتستخدـ الشيء ىذا األيقونة تشبو أف بمجرد
 .الفوتوغرافية والصورة الرسـ مثؿ البصري والشبو ما صوت مثؿ السمعي كالشبو والمدلوؿ، ؿالدا

     تربط عبلقة خبلؿ مف إليو المشار الشيء صفة مع تشترؾ فإنيا لؤليقونة بيرس تصور خبلؿ مف    
: يقوناتاأل مف أنواع ثبلثة بيف بيرس ويميز ىذا. تشبيو أنيا أو( األيقونة) صورتو مع الشيء ىذا

 لـ   . إليو المشار الشيء وبيف بينيا تتشابو جوانب عمى تنطوي وكميا واالستعارة، البياني، الرسـ الصورة،
 ومدى الفكرة حوؿ إيكو 1أمبرطو معو اختمؼ فقد النقد، مف األيقونة لمعبلمة بيرس تصور يسمـ

 وبيف بينيا التشابو أي الحد، ىذا عند تتوقؼ ال األيقونة العبلمة بأف األخير ىذا يؤكد حيث محدوديتيا
 عبلقة إلى بيا تفضي والتي بالحواس إدراكيا إلى المادية العبلمة تتجاوز بؿ ، فقط إليو المشار الشيء
 فكرية ثقافية قرائف ىناؾ بؿ المادية، القرائف عمى يقوـ ال التشابو ألف والثقافة، الفكر عمى تقوـ ذىنية
 . بينيا ثقافية توعبلقا ممارسات عف ناتجة سابقة

 واإلشارة االتصاؿ ألغراض مسخرا يكوف قد لكنو الطبيعية، الدالئؿ مع يتناسب الذي ىو :المؤشر* 
 السماء مف المياه قطرات نزوؿ: مثؿ طبيعية عبلمة ىي بيرس عند المفيوـ بيذا فالمؤشرات. المتعددة
 عبلقة العبلمة أف نفسو بيرس ؤيةر  حد وعمى. الفرح أو السعادة مؤشر والضحؾ األمطار، لسقوط مؤشر
 والدخاف لممطر مؤشر والغيـو لممرض مؤشر الحرارة ارتفاع: مثؿ إليو، المشار والشيء اإلشارة بيف مجاورة
 الداؿ ارتباط فييا يكوف والتي اإليمائية اإلشارات ضمف ندرجيا أف يمكف الطبيعية والدالئؿ. لمنار مؤشر

 المغوية لئلشارة بالنسبة أما. الخارج في شخص وجود عمى يدؿ الباب عمى الطرؽ فمثبل سببا، بالمدلوؿ
 فيستخدـ اىتمامو، عميو ويركز إليو االلتفات يجب ما إلى المخاطب توجيو في وظيفتيا تتمخص التي فيي

 : اآلتية لؤلغراض المتكمـ

 . الخ...أنت أنا،: الضمائر استخداـ خبلؿ مف وذلؾ الخطاب، لمصدر توضيحا بمخاطبو نفسو ليربط -

 (.اآلف: زماف أو ىنا،: مكاف ظرؼ)  الخطاب وزماف مكاف إلى ليشير -

 ألسماء باستعمالو عمييا أصبعو وضع يريد أخرى بأشياء أو المفترضة، الطبيعية بالبيئة نفسو ليربط -
 تركيز في ؿتتمث أساسية وظيفة عمى والمغوية اإليمائية المؤشرات ترتكز وبيذا ،(الخ...ذلؾ ىذا،) اإلشارة
 . االىتماـ

          يقدمو ما غالبا قانوف بفضؿ إليو تشير الذي الشيء إلى تحيؿ عبلمة ىو بيرس عند: الرمز -*
 المغوي الدليؿ يصادؼ فيو الشيء، ىذا إلى بالرجوع الرمز ترجمة وتتحدد عامة، أفكار بيف التداعي عمى
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 أيقونة أو قياسية عبلقة ىناؾ توجد ال بحيث ؿمعم غير عرفي أو اعتباطي ىنا فالرمز. دوسوسير عند
 المدلوؿ و الداؿ بيف يربط الرمز ألف محضة، عرفية تكوف الحالة ىذه في فالعبلمة. المدلوؿ و الداؿ بيف

 . 1"لمعدؿ يرمز الذي الميزاف ذلؾ ومثاؿ طبيعي منو أكثر عرفي يكوف اإليحائي والمدلوؿ اإليحائي،

 التسمية، اختبلؼ رغـ بينيما تشابو ىناؾ أنو إال توجييا حسب الدالئؿ صنفتا المدرستيف أف رغـ    
 التبميغ في نية وجود عمى يقوـ وكبلىما األمريكية المدرسة في الرمز يقابمو الفرنسية المدرسة في فالدليؿ
 عمى يقوماف إذ األمريكية المدرسة في األيقونة تقابمو الفرنسية المدرسة في والرمز ،الواقع مع التشابو وعدـ
 في            اإلشارة فتقابميا الفرنسية المدرسة في القرينة أما. الواقع مع والتشابو التبميغ في نية وجود

 . الواقع مع التشابو وعدـ التبميغ في نية وجود عدـ عمى وتقوماف األمريكية المدرسة

 تمكف أنو إال المسانية العبلمة ةبدراس واىتماميا المسانيات مف السيميولوجيا انطبلؽ مف وبالرغـ    
 مف واسعة مساحة احتمت التي كالصورة المسانية غير العبلمات عمى تطبيقيا مف بعد فيما الباحثوف
 . السيميولوجييف اىتماـ
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 االتصالية وخصائصيا الصورة مفيوم: الثالث المطمب
 مكانة احتمت أنيا حيث الحالي، عصرنا في الصورة تمعبو الذي الدور يتجاىؿ أف منا ألي يمكف ال    
 .ومعاني دالالت مف تحتويو عما تعبيرىا وحدة تأثيرىا لقوة كبيرة

  :الصورة مفيوم -1
 يستعمموف القدماء كاف حيث ما، شيء مكاف أخذ وتعني imago, imaginis مف ىي البلتينية في"    

 . simulacre, effigie مثؿ ليا عديدة مرادفات

 سطوح عمى أو الماء في نراه الذي البريؽ إلييا أضؼ الضبلؿ، تمؾ بأنيا -بدءا -أفالطون فيايعر     
 . 1"الجنس ىذا مف نموذج وكؿ وتضيء، تممع التي الجامدة األجساـ

 ويشير لشيء، أو لكائف مشابو تمثيؿ أو األصؿ طبؽ إنتاج بإعادة روبير تعريؼ حسب األمر يتعمؽ"    
 أف الواقع و التشابو ومقولة التمثيؿ وظيفة إلى نفسو الوقت في -قديـ شتقاؽا حسب – المصطمح ىذا

 . بالتقميد اإلنتاج إعادة يعني imitar البلتيني الفعؿ

 لمعالـ مباشرا إدراكا أي fulchignoni حسب البصري لمعضو حسيا معطى تكوف أف لمصورة يمكف    
 كتب لقد. حسي مكوف كؿ عف بمنأى الخارجي العالـ ليذا ذاتيا تمثيبل أو المضيء، مظيره في الخارجي

Thibault- lanbon  - الصورة إف: مايمي الصورة لمغة دراستو أثناء -التواصؿ نظرية في متخصص 
 تاريخي منظور ومف. بالحضارة القروف وعبر الدواـ عمى الصورة ارتبطت وقد. وقمب تكرار أوال ىي

 السحرية صوره القديـ الحجري لمعصر كاف وىكذا الكتابة، عف كبير بسبؽ حضيت الصورة أف لنا يتضح
. الصينية الحضارة عميو تشيد ما وىو بيانيا رسما إال البداية في الكتابة تكف ولـ الكتابة، لوجود غياب في

 . مزدىرة بكيفية تنمو الصورة ظمت -معينة طبقة عمى حكرا كانت التي -الكتابة ظيور بعد وحتى

 منعطفا 18 القرف شكؿ إذ الكتابة، تطور تاريخ بالتقريب نفسو ىو الصورة تطور اريخت اعتبار ويمكف    
 نبلحظ بالضبط وىنا الجماىيري، النشر إمكانية األخيرة ىذه أتاحت بحيث الطباعة تاريخ في أساسيا
 بمغة المعارؼ ونقؿ لجمع محاولة أوؿ تعتبر التي والموسوعة والرزنامة الشعبية والرسوـ الصحافة ظيور
   بفضؿ إذ التقنية، نمو إلى يرجع التغير ىذا بأف القوؿ يمكف وعميو البيانية، بالرسوـ مرفوقة و واضحة

 . الشارع في متداوال والمسرح الرسـ وفف األدب مف كؿ أصبح األخيرة ىذه

                                                           

1 Martine Joly, Introduction a l'analyse de l'image, Nathan université, France, 1998, p08. 
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 األولى Epinal صور ظيور مع بالموازاة المصورة القصص الوجود إلى خرجت 19القرف نياية ومع    
      مرة ألوؿ سمحت حيث daguerréotype التصوير آلة بميبلد 1890سنة تميزت ولقد. نوعيا مف
 . 1"لمواقع الميكانيكي النسخ بإمكانية التاريخ في

 فيي بيا تمتاز التي االتصالية الخصائص أما لسانية، غير رسالة باعتبارىا الصورة تعريؼ عف ىذا    
 : كاآلتي

 

   :لمصورة ةاالتصالي الخصائص -2
 القديمة المغات عميو يصطمح ما أو البدائية الصور خبلؿ مف لمصورة االتصالية الخصائص تتجمى"    

 بحيث. وصور تصويرية ونقوش رسوـ عف عبارة كانت المغات ىذه ألف الخ،....والفرعونية كالييروغميفية
 أو التحذير أو التعريؼ سبيؿ ىعم طبيعي عامؿ أو ما عدو أو ما حيواف إلى اإلشارة دور تؤدي كانت

 ىذه. لغيره وتعريفا أنشطتو عمى لمداللة وكذا والبراكيف الصواعؽ مف خوؼ عف اإلعبلف حتى أو التوجيو،
 : ىي مميزة اتصالية بخصائص اتصفت البشرية تاريخ في األولى الصور

 بقيت والتي األوؿ نسافاإل رسميا التي والرسـو الصور خبلؿ مف ذلؾ ويتجمى :الزمنية الحواجز كسر -أ
 القديمة الحضارات دراسة مف العصر ىذا عمماء مكنت بحيث الماضي، عمى الحالية لؤلجياؿ نافذة بمثابة

         خصت التي العديدة الدراسات ذلؾ ومف االجتماعية، و السياسية االقتصادية، نظميا عف والكشؼ
 في     العمماء فعؿ وكذلؾ األىرامات، جدراف تمؤل يالت والصور لغتيا أساس عمى الفرعونية الحضارة بيا

 . القديمة الحضارات باقي دراسة

     كالصور مآسي، مف لو جمبت وما اإلنساف خاضيا التي الحروب لنا تبرز التي الصور كانت وكذلؾ
 . ةوالثاني األولى العالميتيف الحربيف بعد اإلنساف فيو غرؽ الذي الظبلـ و الدمار لنا تعرض التي

 منيا، المرجو و عمييا المعقود المتميز الوظيفي دورىا تؤدي الصورة أف شؾ ال :المعرفة عمومية -ب
 الصورة ليذه يتيح أنو بو ونعني المعرفة، عمومية ليا يتيح ما بكؿ تتميز اتصالية وسيمة تمثؿ الصورة ىذه

 ولفت القراء انتباه إثارة قيؽتح أخرى بطريقة عرضيا أو الجريدة صفحات عمى نشرىا حالة في اتصاليا
 القراء أذىاف تخاطب فيي المعرفة، عمومية لنا تحقؽ اتصالية وسيمة بوصفيا الصورة أف  بمعنى أنظارىـ
 ثقافيا مستوى تممؾ أو   القراءة تحسف أف شرط ليس ما صورة مضموف تفيـ فحتى مستوياتيـ، بمختمؼ
 . المعرفة عمومية مف الدرجة ىذه بذلؾ فتحقؽ ما ونامضم إلييـ تحمؿ الكؿ إلى تتوجو أنيا أي معينا،

                                                           

 http:// saidbengrad. Free. Fr ، 27/29/0229، 11:05،(سالسً حمٌد: ترجمة)  ،الصورة الزار، جودٌت 1
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 غيره صور يشاىد أف يستطيع مكاف أي في فاإلنساف عالمية، لغة ىي الصورة إف :المعرفة عالمية -ت
          الفكري مستواه مع يتبلءـ ما منيا يفيـ وأف الشاشات، عمى والمعروضة الصحؼ صفحات عمى

 يمكف وبالتالي. تقديميا أو كتابتيا بمغة العالميف مف يكوف أف دائما شرطا وليس ذلؾ لو أتيح متى والثقافي
 الصورة مضموف فيـ يمكف بحيث البشر، بني بيف المغة عوائؽ و حواجز وتزيؿ تسقط الصورة بأف القوؿ
 فيميا القصؼ ىذا وضحايا بغداد قصؼ عف بثت التي فالصورة. مرسمييا لغة مف متمكنيف نكوف أف دوف
 . العقائدي و العرقي و المغوي اختبلفيـ رغـ المعمورة فسكا جؿ

 دورا تمعب أف تستطيع أنيا لمصورة الخصائص أبرز مف :اإلنسانية الرابطة تحقيق عمى المقدرة -ث
 تكسر التي الحدود و العوائؽ إزالة في باألخص و حياتو في تساعده. عامة إنسانية اتصاؿ كوسيمة فعاال

 لمصورة، االتصالي الدور تضاعؼ خبلؿ مف البشر بني بيف الروابط و العبلقات قويةوت اإلنسانية، الروابط
 تحقيؽ في    أيضا إنكاره يمكف ال اتصاؿ كوسيمة الفريدة الخصائص عمى القائـ الصورة ىذه دور إف بؿ
 . 1"الضراءو  السراء عمى تجتمع صغيرة قرية ىإل األرضية الكرة تحويؿ و اإلنساني لممجتمع القرب ىذا

 

  ووظائفيا الصورة بالغة: الرابع المطمب
      وصمت أف إلى الببلغة ىذه امتدت إذ األلسنة، الرسائؿ إنتاج في ببلغة القدـ منذ اإلنساف اكتسب    
 عدة األخيرة وليذه الصورة، ببلغة مصطمح أو بمفيـو حديثا عنيا معبرا األلسنية غير الرسائؿ إلى

 .  المتمقي عمى تأثيرىا ليا اتصالية مةوسي كونيا بيا تقوـ وظائؼ

 : الصورة بالغة -1
 . 2"اإلقناع فف األصؿ في وىي الخطابة فف شرح تقترح فيي سنة، 2500 منذ موجودة الببلغة"    

 الركب وبمغ إليو، وصؿ إذف مبتغاه إلى الرجؿ بمغ ويقاؿ االنتياء، و الوصوؿ تعني لغة والببلغة"    
 وتوصؿ السامع إلى الكبلـ تنيي ألنيا ببلغة الببلغة وسمت. إلييا انتيى و ياإلي وصؿ إذا المدينة
 . لمكبلـ صفة والببلغة إليو، المعنى

     حسب تبميغو المراد بالمعنى إخبلؿ غير مف الصحيح موضعو في الكبلـ وضع فيي اصطبلحا أما    
 . المقاـ يقتضيو ما

                                                           

 .190 -191 ص ص ذكره، سبق مرجع ثانً، هللا عبد قدور 1
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   األساليب اختيار في الدقة تحكمو مؤثر و قوي بشكؿ المعنى و المفظ فيب المتعمد القوؿ فف بذلؾ ويقصد
 . 1"المتمقيف أحواؿ مراعاة مع

 الصورة في وىي التضميف، أساليب يدرس الذي العمـ: "بأنيا الصورة ببلغة بارث روالن عرؼ وقد    
 عمـ أي معيف، نتجم اقتناء إلى المتمقي وتدفع االنتباه تثير التي الكيفيات يدرس الذي العمـ: اإلشيارية
خراؽ الخياؿ توظيؼ  . 2"المنطؽ وا 

 أيضا الصورة إف بؿ المكتوب، النص حدود عند الببلغة تقؼ ال  :الصينيين عند الصورة بالغة" -أ
 المغة، عمى حكرا الببلغة أف مف البعض عند سائدا كاف ما عكس عمى ببلغية أحداثا تتضمف أف يمكف
    الذي الصورة ثراء تستنفذ الداللة أف اآلخر البعض ويرى. المغة إلى اقياس بدائي جد نسؽ ىي الصورة وأف
 يزيد ومما. كممة ألؼ مف خير الصورة: الصورة ببلغة عف كونفوشيوس الحكيـ ويقوؿ وصفو، يمكف ال
       جعؿ الذي السبب ولعؿ. الناس جميع يفيميا عالمية لغة ليا أف االستيعاب عمى وقدرتيا أىميتيا مف
 يسميو ما سيادة إلى أساسا راجع القدامى الصينيوف إياىا أعطاىا التي وسمطتيا ببلغتيا تفقد لصورةا مف

 . 3"الشفوية أو المفظية بالثقافة االتصاؿ عمماء

 ولكف اإلشيارية، بالصورة خاصة بصفة بارث روالن اىتـ :بارث روالن عند الصورة بالغة" -ب
 مثؿ ،"الصورة ببلغة" بحثو في وخاصة السيميولوجي تحميمو في سانيةالم غير الداللية باألنساؽ أيضا اىتـ
 تكوف أف أراد الذي دوسوسير وخاصة سبقوه الذيف المسانيات عمماء مف كثير إليو يطمح كاف ما

 ما، لغة تستخدـ البشري التواصؿ أشكاؿ كؿ ألف مختمفة، مياديف إلى األلسنية يتخطى عمما السيميولوجيا
 اآلخر إلى تنقؿ ألنيا نمبسيا التي الثياب تكوف قد بؿ باء، األلؼ فقط ليست ماتيعبل كنسؽ والمغة

 إشارات المغة تكوف وقد ذوقو، أو االجتماعية مرتبتو عمره، ناحية مف سواء البسيا عف انطباعا( المتمقي)
 الغيـو مؾت المغة تكوف وقد المخاطر، وتجنب التنقؿ عمى والمشاة السيارات سائقي تعيف التي المرور
 تمفصمت عبلماتية عناصر ليا والثقافية الطبيعية الظواىر فكؿ. العاصفة بقدوـ تنذرنا التي   السوداء
 التي لمكيفية اختيارىا عمى تدؿ عبلمات لمعاني واستجابتيا محددة، أنساؽ قوانيف وفؽ كالمغة وانتظمت

 . القوانيف تمؾ بيا تعمؿ

                                                           

 . alwaha.net-http://www.rabitat ، 09/20/0212، 15:22 ،غةالبال مفهوم الواحة، رابطة ملتقى 1
 ،maktoobblog.com-http://afoufa ، 09/20/0212.2007 ،بارث روالن عند الصورة بالغة مكتوب، مدونات 2
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 الصورة: رسائؿ ثبلث لمصورة أف اإلشيارية لمصورة المتميزة تودراس في بارث روالن يرى ىنا ومف    
 . 1"الصورة وببلغة األلسنية، لرسالةا التقريرية،

 اىتموا الذيف مف دوران جاك يعتبر (:الصورة) الثابتة البصرية الرسائل في البالغة أوجو" -ت
 عنده فالصورة الببلغة، واعدق لسبع تخضع الصورة أف يرى فيو اإلشيارية، الصورة في الببلغة بدراسة
 :اآلتي الجدوؿ خبلؿ مف اإلشيارية الصورة في الببلغة أوجو وضح وقد. الجممة مثؿ

  opération rhétorique                       الخطابة عممية

-D-   
  التغيير

Échange  

-C-  
 التعويض

 ( االستبداؿ)

Substitution  

-B- 
  الحذؼ

Suppression  

 -A- 

  ذلؾ إلى إلضافةبا
Adjonction  

 عناصر بيف العبلقة
  الخياريف

Relation entre 
éléments variants   

  القمب االنعكاس،

Inversion  

  المبالغة

Hyperbole  

 اإلضمار

Ellipse  

 التكرار

Repetition  

  اليوية -1

Identité  

  التناظر
  المشابية

Hendiadyn  
Homologie  

  التمميح
  ارةاالستع

Allusion  
Métaphore  

 المعنى تغمية
Circonlocution  

 المقارنة
Comparison  

 الشكؿ،) التشابو -0
 ( المحتوى

Similarité (de forme, 
de contenu)  

   الوصؿ حروؼ

Asyndète  

 المجاز أو الكناية
  المرسؿ

Métonymie  

 التعميؽ
Suspension  

 التراكـ
Accumulation  

  الفرؽ -0
Différence  

 المفاجئ التبديؿ
   العبارة بناء في

Anacoluthe 
chiasme  

 الكناية
Euphémisme  

  اإلحجاـ
  التحفظ

Dubitation  
Réticence  

 النقيض
 الطباؽ

Attelage  
Antithèse  

 الشكؿ،) المعارضة -0
  التضاد ،(المحتوى

Opposition (de 
forme, de contenu)  

  التناقض
Contradiction  

   التورية 

Calembour  
Antiphrase   

  حاصؿ تحصيؿ 
Tautologie  
Prétérition  

  النقيض المفارقة،
Antanaclase  

Paradoxe  

 التماثؿ) المفارقة -5
   المعنى مزدوجة ،(الخطي

Fausses homologies – 
double sens.  
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 ىذه وفيمايمي اإلشيارية، الصورة في الببلغة أوجو مف وجو كؿ شرح دوران حاوؿ الجدوؿ خبلؿ مف    
 : األوجو

1A- سيجارة مبلبس، سيارة،: مثاؿ نفسو، لمشيء صور عدة إظيار: التكرار ... 

2A- غسيؿ مسحوؽ: مثاؿ آخر، بشيء اإلشياري الشيء تشبيو أي والمحتوى، الشكؿ ويخص: التشبيو 
 .بيضاء زوبعة يشبو منزلي

3A- لماركة منتوج تشكيمة عرض: مثؿ تقنع، التي ىي الكمية أو ددالع الصورة في: التكدس أو التراكم 
  Renault السيارات

4A- التصرفات مف نوعيف غالبا يحدث: التضاد . 

5A- الواقع في حقيقتو ىي كما ليس اإلشيار يعرضو فما لنا، يظير عما تختمؼ لحقيقةا: النقيض . 

1B- المنتوجات نستعمؿ الصور في أما دة،واح كممة في الجممة اختصار وىي: الحذف أو اإلضمار    
  . ثانوي بشيء تعوض لذا منيا فائدة ال والتي إظيارىا يمكف ال التي

2B- ميـ غير شيء عمى نركز أو بعد، نقدمو لـ الذي الشيء حوؿ ندور: المعنى تغمية الكالم، تغمية . 

3B- بعد صفحة نؤخر اإلشيارية الصورة في زيادات، أو إضافات بواسطة الكبلـ تأخير ىو: التعميق 
 . أخرى صفحة

4B- محرجة دائما وىي المحتشمة أو الخاصة الشخصية المنتجات حوؿ إشيار: والتحفظ التكتم .  

5B- مختمفة بصيغ الفكرة نفس تكرار وىي: حاصل تحصيل .  

1C- براز التسطير التكرار، عمى نعتمد الصورة في: المبالغة   . بتغييره عنصر وا 

2C- تمميحية مقارنة بواسطة كممة مفيوـ تحويؿ: تعارةاالس . 

3C- شيء عرض عمى تعتمد التي الواسعة الطرؽ تعرؼ فيي متنوعة، الصورة ىذه: المرسل المجاز 
 يرمز الخروؼ: النتيجة عف يعبر السبب. لمسيارة ترمز المفاتيح: الكؿ عف يعبر الجزء: آخر مكاف

 . لمتمفزيوف ترمز العيف: السبب عف تعبر النتيجة. لمصوؼ

4C- المقصود الشيء تعرض. لمتحفظ العكسية العممية وىي: الكناية أو التمميحية المفردات . 

5C- يمعب التركيب) الصورة في قمة األكثر وىي الكتابة في مختمفة النطؽ في متشابية كممات: التورية 
 (. والشكؿ المحتوى بيف العبلقة عمى
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1D- ضدىا تعكس الصورة: القمب.  

2D- اثناف اثناف تعيف متضادة أو متشابية تماما، متماثمة عناصر: التماثل . 

3D- لجنب جنبا التركيب ويتـ تحذؼ الوسيطة العناصر كؿ: الوصل حروف حذف . 

4D- الجممة ليست المرة ىذه الجممة، تركيب في المفاجئ التغيير: العبارة بناء في المفاجئ التبديل 
  .مزيفة الصورة ولكف المغوي التركيب حيث مف مستحيمة

5D- ،1"المتناقضة المستحيبلت لبعض الصورة ىذه: المعارضة التناقض . 

 

 : جاكبسون رومان عند الصورة وظائف -2
 رومان حددىا وظائؼ بعدة تقـو فإنيا الجميور، إلى مصمـ مف ترسؿ رسالة ىي الصورة أف باعتبار

 : يمي فيما جاكبسون

 تعبر أف إلى تيدؼ ألنيا المرسؿ عمى وتركز االنفعالية، الوظيفة أيضا وتسمى :التعبيرية الوظيفة" -أ
 معيف انفعاؿ عف انطباع تقديـ إلى تنزع وىي عنو، يحدث ما تجاه المتكمـ موقؼ عف مباشرة بصفة
 . كاذب أو صادؽ

 كانت التي ذاتال في يختمج عما الخالص االنفعالي التعبير إلى الزاوية ىذه مف االنفعاالت وتنقسـ    
 مميزا موقفا تجاىيا المرسؿ يبدي التي لؤلحداث المباشر النقؿ تجاوزت وأخرى المرسؿ، لمخطاب مصدرا
 حديث أو عممي بخطاب المشحونة الرسالة في األوؿ الصنؼ ويتجمى لو، ممكا المنجز الخطاب يجعؿ
         متعاؿ بخطاب المشحونة الرسالة تزداد بينما مدلوالتيا مع الدواؿ معظميا في تنطبؽ حيث عادي
 لمواقع متجاوز مدلوؿ ذات خطابية وحدات سمسمة إرساؿ مف المرسؿ تمكف كمما اإلبداعية قيمتيا في

 ليس ىنا والكذب الصدؽ فمعيار وبالتالي. الطبيعي وجودىا في ىي كما الحقيقة عف متعاؿ الخالص،
نما الرسالة، تحمميا التي اإلببلغية القيمة إلى بالقياس  التخمص أو الموصوؼ بالواقع االلتزاـ زاوية مف وا 

 . ما خطاب في منو

 إزاء ومواقفو المرسؿ عواطؼ عف التعبير إلى تنزع فإنيا المرسؿ عمى بتركيزىا االنفعالية والوظيفة    
 . 1"االنفعاؿ تفيد تعبيرية أدوات في أو مثبل النطؽ طريقة في ذلؾ ويتجمى عنو، يعبر الذي الموضوع

                                                           

 . 161 -155 ص ص نفسه، المرجع 1
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 ميـ اصطبلح وىو التأثيرية، الوظيفة مصطمح المسانييف بعض عميو ويطمؽ :اإلفيامية الوظيفة" -ب
 الثاني المصطمح بينما عقمية نظر وجية مف إلييا نظر األوؿ أف ذلؾ اإلفيامية، جانب إلى استثماره يمكف

 . لموظيفة العاطفي المدلوؿ يحمؿ( التأثيرية)

 األكثر تعبيرىا وتجد إليو، المرسؿ إلى الرسالة تتجو عندما الخطاب سطح عمى الوظيفة ىذه وتبرز    
 عف الغالب في فونولوجية وحتى وصرفية تركيبية نظر وجية مف ينحرفاف المذيف واألمر النداء في خموصا
 فالجمؿ: أساسية نقطة في الخبرية الجمؿ عف األمر جمؿ وتختمؼ. األخرى والفعمية االسمية المقوالت
 الرسالة ليذه فالمميز. لذلؾ تخضع أف األمر لجمؿ يمكف وال الصدؽ، الختبار تخضع أف يمكنيا الخبرية

 : كونيا ىو التواصمية الناحية مف

 . والنداء األمر وىما إنسانية لغة كؿ في بارزتيف تركيبتيف في يتمظير لفظي طابع ذات* 

 الببلغة بمصطمح إنشائي أسموب في دتر  ألنيا تقييمية ألحكاـ اإلخضاع اإلخبارية قيمتو تقبؿ ال* 
 . 2"القديمة

 لتزويد اإلببلغية الخطاب نطاؽ عف خارجية بأدوار تقوـ لغوية أنماط ىناؾ :االنتباىية الوظيفة" -ت
نما إخبارية، بقيـ المتمقي  مرور استمرار مف والتأكد االتصاؿ جياز سبلمة عمى المحافظة وظيفة تؤدي وا 
 بأف أقر عندما جاكبسون إليو ذىب ما وىذا بو، أرسمت الذي الوجو عمى يوإل الموجية الرسائؿ سمسمة
 الكبلـ دورة كانت إذا مما لمتأكد وتوظؼ وتمديده، التواصؿ إلقامة الجوىر في توظؼ رسائؿ ىناؾ

 تنسحب ىنا االتصالية فالعممية. يرتخي لـ انتباىو أف مف التأكد أو المخاطب نتباها إلثارة وتوظؼ تشتغؿ،
 ىذه صنع في والمستقبؿ المرسؿ مف كؿ اشتراؾ الحظنا وليذا ممرىا، مف لمتأكد الرسالة دائرة مف بلقمي

 . الوظيفة

 تاما حوارا مداه يستمر وطويؿ عميؽ مدلوؿ ليا رسالة إلى الممر سبلمة عمى التأكيد أداة وتتحوؿ    
 دارة في المجاؿ ىذا جاكبسون يغفؿ لـ وليذا. والمكاني الزماني الفضاءيف في وواسعا كبيرا حيزا ويأخذ

       الطقوسية، لمصيغ موفورا تبادال يوجد أف يمكف االتصاؿ عمى التشديد إف قاؿ حيف المفظي التواصؿ
 محصورا يبقى المدلوؿ ىذا لكف التخاطب، تمديد ىو الوحيد موضوعيا تامة حوارات يوجد أف يمكف بؿ
 . 3"لمستقبؿوا المرسؿ بيف التواصؿ واستمرار تأكيد في

                                                                                                                                                                                     

 العربٌة الدار ،- جاكبسون رومان لنظرٌة تحلٌلٌة مقاربة – والشعرٌة اللسانً التواصل بومزبر، حسٌن بن الطاهر 1

 . 05،06 ص ص ،0227 الجزائر، للعلوم،
 . 09 ص نفسه، المرجع 2
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يحائية، معرفية مثؿ المرجعية جانب إلى أخرى باصطبلحات ترجمت :المرجعية الوظيفة" -ث    غير وا 
 وتركز السياؽ إلى الرسالة تتجو عندما المييمنة الوظيفة إلى تشير كونيا في تشترؾ المصطمحات ىذه أف

 المغة أف باعتبار فييا الواردة خبارلؤل مؤيدا محتواىا يكوف عندما الوظيفة بيذه رسالة كؿ وتتموف. عميو
 الموجودات تمؾ إلى الرمز بوظيفة فييا المغة وتقوـ عنيا نتحدث وموجودات أشياء عمى تحيمنا فييا

 . المبمغة واألحداث

        حيث مف نفسيا تفسير إلى تتجو أف ينبغي – المرجعية الوظيفة عمييا تييمف رسالة في – فالمغة    
         شيء مكاف وأخذ استعاضة الدليؿ دور فإف بنفينيست إميل بتعبير أو أشياء، عف معبرة رموز ىي
 التخاطبية العمميات في تستعمؿ بطبيعتيا المغوية العبلمة أو الدليؿ أف أي عنو، ناب أنو لنا فيوحي ما

 . 1"الخطابي السياؽ داخؿ استحضارىا بدؿ عنيا نتحدث عندما أشياء عف نائبة باعتبارىا

  التركيز بفعؿ الحاصمة الوظيفة ىذه وحقؿ ومميزات لمكونات تفصيؿ كؿ قبؿ :الشعرية الوظيفة" -ج
 في متضمنتيف داللتيف بيف مقارنة نجري أف يجب الرسالة، وىي التواصمية الدارة في األساسي العامؿ عمى
 دراسة خبلؿ مف والثاني الرسالة، عمى التركيز بفعؿ حاصؿ منيا األوؿ" الشعرية" الواصؼ الداؿ

 . ذاتو الخطاب عنصر عمى التركيز بفعؿ المنجزة المحصمة

 ونممح األخرى، الثانوية العناصر إىماؿ عدـ مع الرسالة عمى تركز التي الوظيفة ىي والشعرية    
 أي المسانيات، أفانيف ضمف بذاتو قائما عمما بوصفيا الشعرية لمجاؿ جاكبسون تحديد في تعريفيا
 . 2"المفظية الرسائؿ سياؽ في الشعرية لموظيفة المسانية سةالدرا بوصفيا

      التأكد إلى بحاجة أنيما المتخاطباف يشعر عندما الرسائؿ ىذه مثؿ ستخدـ :المغة ماوراء وظيفة" -ح
      مركزا الخطاب فيكوف التخاطبية، العممية في رموزىا يوظفاف التي لمسنف الصحيح االستعماؿ مف
 . شرح وظيفة أو ميتالسانية وظيفة يشغؿ وألن السنف عمى

 العمميات كؿ في تتحكـ التي ىي الميتالسانية العممية أف عمى جاكبسون عند القطعي والدليؿ    
 إنتاج عف عاجزا يصبح بالحبسة يصاب عندما الفرد إف ما، لخطاب المشكمة الممموسة لمنماذج اإلنتاجية

 بأنيا الحبسة فيعرؼ مجردة، ذىنية عمميات شكؿ في الموجية رةالقد تمؾ افتقد ألنو الخطابات ىذه مثؿ
 . 3"والتركيب االختيار عمى القدرة فقداف أخرى بعبارة أو الميتالسانية، العمميات عمى القدرة افتقاد

                                                           

 . 05 ،00 ص ص نفسه، المرجع 1
 .50 ص نفسه، المرجع 2
 . 50 ،51 ،06 ص نفسه، المرجع 3
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 االتصالية، لمعمميات دراستنا في الوظائؼ ىذه مف فقط واحدة عمى االعتماد يمكف ال حاؿ كؿ عمى"    
نما         األخرى الوظائؼ وجود في ولكف أساسا عمييا التركيز تـ أو مسيطرة إحداىا نجد أف يمكف وا 
 .    متناىية بدقة تحميميا يجب والتي ليا، ومدعمة مكممة تصبح التي

 الصورة: فمثبل أنواعيا، بمختمؼ لمصورة االتصالية الوظائؼ تصنيؼ يمكف العناصر ىذه مف انطبلقا    
      تتمثؿ عمييا تركز التي العناصر أف شؾ ال بالحدث التعريؼ بغرض معينا حدثا ؿتنق التي الصحفية،

 الوظيفة عمى أساسا تركز فإنيا مثبل بالموضة المتعمقة الصورة بينما والتعبيرية، المرجعية الوظيفتيف في
 التصوير أسموب خبلؿ مف تظير التي التعبيرية لوظيفةا عمى أيضا اعتمادىا مف بالرغـ االنتباىية
 الخ،...اإلضاءة التصوير، وزاوية كمقطة التصوير في المستخدمة التقنيات خبلؿ مف الظاىرة والشعرية
 (. األمر) المستيمؾ عمى والتأثير( النداء) االنتباه لفت إلى تيدؼ الصورة كوف التأثيرية الوظيفة إلى إضافة

 تتحدث التي لغوية الماوراء الوظيفة وىي أال مباشرة الصورة عنيا تفصح ال أخرى وظيفة ىناؾ ولكف    
 تشكؿ ألنيا نظرا بسيولة لبلختراؽ قابمة غير تظير التي الرموز ىذه باستخداـ رموزىا عف الصورة فييا
 الدقيؽ التحميؿ بعد إال بسيولة عنيا تفصح ال الصورة وألف مباشرة، تقصييا يمكف ال عميقة تضمينية لغة

 تحميؿ بيف ما الفرؽ يظير وىنا تركيزا، وأكثرىا األخرى الوظائؼ حديدت إطار في لعناصرىا والمركز
 تحميؿ بيف وما الدالالت، بيا تركب التي المغة قواعد معرفة عمى تعتمد التي المسانية االتصالية الوظائؼ
 فحي ففي المغوية، القواعد نفس عمى تعتمد ال ألنيا صعوبة أكثر تعتبر التي لمصورة االتصالية الوظائؼ

 المسانية، المغة قواعد يتقف عندما مباشرة دالالتيا تصور أو الرسالة تأويؿ المسانية الرسالة لمستقبؿ يمكف
 والتقنيات كاأللواف تعقيدا أكثر عناصر معرفة تتطمب ألنيا الصورة خبلؿ مف صعبا يظير ذلؾ فإف

 الدور إلى إضافة بصرية،ال الرسالة استخدامات معرفة وبالتالي إنتاجيا في المستخدمة واألدوات
 الصورة عف مثاال بورديو بيار االجتماع عمـ أستاذ لنا يقدـ اإلطار ىذا في. تؤديو الذي السوسيوثقافي

 العائمي البيت في معيف سف في أشخاصا تظير التي( السياؽ) المرجعية الوظيفة تظير التي العائمية
 العائمية، الجماعة التحاـ وتدعيـ االتحاد ىي يةأساس وظيفة أيضا تحمؿ ولكنيا ،...(واقفيف جالسيف،)

     األساس ىذا وعمى. المرجعية منيا أكثر االنتباىية الوظيفة ىي مسيطرة تظير التي الوظيفة وبالتالي
نما مباشرة بصورة عنو تعبر ما ليس الحقيقة في الصورة في يظير ما فإف  التي الثانية المغة ىو وا 

 ىذه إطار داخؿ سيطرة األكثر الوظائؼ معرفة خبلؿ مف الضمنية المعاني تحديد إلى الوصوؿ تستيدؼ
  .1"الصورة

 دالالتيا وتحديد الصورة فيـ الباحث باستطاعة أصبح السيميولوجيا عمـ بفضؿ أنو نبلحظ ىكذا    
 كؿ في نفسيا تفرض أصبحت التي األخيرة ىذه الصورة، لغة عميو طغت وقت في والتضمينية، التقريرية

                                                           

1
 Martine Joly, op.cit, p p 49,50.  
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 وقيما أفكارا معيا حاممة الشوارع ومؤلت تنوعت التي اإلعبلنية الممصقات في خاصة ممثمة وزماف كافم
 . لمسمع ترويجيا بجانب معينة

 

  اإلعالني الممصق ماىية: الثاني المبحث
 لئلعبلف استخداميا في المؤسسة عمى الكبير األثر لو كاف اإلنتاج مجاؿ في الممحوظ التطور إف   

 في عمييا لتعتمد      دقيقة تصميمية أساليب عمى االعتماد إلى بيا أدى ما لسمعيا، ترويجية كوسيمة
 السيمة بالعممية ليس المطموب التأثير إلى والوصوؿ المستيدؼ، الجميور عمى المطموب التأثير إحداث
 اإلعبلف يحمميا يالت الفكرة عف تعبر أف يمكف التي االبتكارية الجوانب مف العديد استخداـ يتطمب حيث

 نجاح أف ذلؾ إلى ضؼ. عنيا المعمف بالسمعة المستيمؾ إقناع خبلليا مف يمكنو مدروس فني بأسموب
ثارة انتباه جذب مف يتمكف حتى جيدة فنية وىندسة تصميـ إلى   يحتاج اإلعبلف  وذلؾ المتمقي، اىتماـ وا 
 . دراستنا محؿ اإلعبلني الممصؽ بينيا مف مختمفة إعبلنية وسائؿ بواسطة

، حيث مف اإلعبلني الممصؽ إلى المبحث ىذا في سنتطرؽ وعميو      كذلؾ والخصائص، النشأة المفيـو
 . التصميمية وأسسو الممصؽ بناء عناصر إلى األخير في لنصؿ ومكوناتو وظائفو أنواعو،

 

  والخصائص النشأة المفيوم،: اإلعالني الممصق: األول المطمب
 الممصؽ استخداـ إلى المجوء المعمنيف عمى فرض بامتياز الصورة عصر يعد يالذ الحالي العصر إف

 إقناعو قصد المستيمؾ إلى اإلعبلنية رسائمو توجيو في المعمف عمييا يعتمد فعالة إعبلنية كوسيمة اإلعبلني
 . استيبلكيا ثـ ومف سمعتو باقتناء

  : اإلعالني الممصق مفيوم -1
      يطمؽ لفظ وىو Affiche الفرنسية وفي Poster كممة اإلنجميزية مغةال في يقابمو لفظ الممصؽ"    
 واألماكف والمياديف العامة الطرقات في الحوائط عمى يعمؽ أو يمصؽ أو يوضع الذي الكبير اإلعبلف عمى

 . المختمفة

 . عمييا بالكتابة موضحة إعبلنية رسالة أو فكرة تعرض توضيحية صورة تعد الحالي بمفيوميا فالممصقات
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 عبارة عمييا يكتب ما وعادة وممونة مصورة الورؽ مف لوحة: أنو عمى لمممصؽ آخر تعريفا نورد كما    
 يتردد التي العامة األماكف في الممصؽ ويعمؽ والجاذبية، والوضوح البساطة فييا يراعى قصيرة جممة أو

 . 1"الرئيسية الطرؽ جوانب عمى أو الناس عمييا

 يعرؼ الذي التعريؼ ذلؾ مف وكمماتيا، ألفاظيا في تختمؼ لمممصؽ تعريفات عدة اؾىن أف والواقع    
 . معينة أفعاؿ ردود إثارة بقصد معا والكتابة الرسـ بواسطة فكرة عف تعبير ":بأنو الممصؽ

 تجمب ومركزة وفعالة بسيطة بطريقة والكتابة بالرسـ عنيا معبر فكرة: بأنو فرحة أبو محمد ويعرفو    
  .2"البصر لمح في وتفيـ تباهاالن

 والرسـو بالصور معيف وموضوع فكرة عف تعبر مرئية وسائؿ": بأنيا الممصقات تعرؼ ذلؾ عمى زيادة    
 مطبوع والممصؽ. فييا والتأثير بالجماىير لبلتصاؿ فعالة وسائؿ وىي المناسبة، والعبارات الكممات وكتابة
 منافسة عمى مقدرة ذات مباشرة بصرية مؤثرات يجمع وىو سريعة، نظرة مف يفيـ أف أجؿ مف يصمـ
 . 3"والتميز بالوضوح يحتفظ أف ينبغي كذلؾ يكوف ولكي بصريا، المشوش المحيط

 ممونة، العامة الصورة فيو تكوف قصير، بتعميؽ مرفقة ثابتة صورة: أنو عمى فتعرفو أنال فرانسوا أما"    
 انتباه شد ىدفو الشارع في بأنو يعرؼ كممة، عشريف إلى شرةع بيف تتراوح كمماتو عدد محددا محورا تعمؿ
عبلميـ المارة  . وا 

    ما، بحكـ محدد جميور انتباه ويشد الجميع إلى يتوجو: اإلعبلني الممصؽ أف فيرى لوني ميشال أما    
 . 4"معيف لجميور موجو عديدة لمرات عرضو في تكمف وقوتو كفاءة، وأكثرىا الوسائؿ أفضؿ مف يعتبر إذ

 

 

 

 

 

                                                           

 . 0005 ص ،0220 مصر، والتوزٌع، للنشر الفجر دار السادس، المجلد ،اإلعالمٌة الموسوعة حجاب، منٌر محمد 1
2 CD Rom. Encarta 2007.  
 . nsiyf.com-http://dr ، 16/20/0212، 11:51 ،الطباعً التصمٌم جاسم، محمد نصٌف 3
 السٌاسٌة، والعلوم اإلعالم كلٌة الجزائر، جامعة ،المجتمع داخل االتصال تشجٌع فً الملصق مساهمة بونعجة، فوزٌة 4

 . 87 ص ،0220 واالتصال، عالماإل علوم معهد
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 : اإلعالني الممصق نشأة -2
 بقرارات الرعية إلعبلـ تستخدـ جذورىا أوؿ في كانت فقد اليوـ، وليدة ليست اإلعبلنية الممصقات إف"    

 عمييا تكتب والمدف، كالقرى عامة أماكف في إلصاقيا يتـ حيث الجماعة، تيـ التي واألحداث الحكاـ
 ظيور تاريخ تحديد الصعب مف ذلؾ رغـ ولكف. والمراسيـ لرسميةا كالبيانات رسمي طابع ذات معمومات
 وأعمدة والعيادات والمتاجر المحبلت عمى أو بالشوارع البلفتات أف إال". 1"اإلعبلني الممصؽ
 المصرييف وقدماء الميبلد، قبؿ سنة 0222 إلى استخداميا يرجع إذ الوسائؿ، أقدـ مف ىي الخ...اإلضاءة

 . 2"استخدميا مف أوؿ ىـ

 تاريخو يرجع حيث التاريخ، في المعروفة الممصقات أقدـ مف واحد التشريعي حمورابي قانوف ويعد"    
 يتسمـ حمورابي لمممؾ محفور رسـ فيو يظير الحجر مف لوح عف عبارة وىو الميبلد، قبؿ 0267 عاـ إلى

 . الشمس إلو مف المممكة قوانيف

     تعبر حيث الممصقات أقدـ مف أيضا ىي الفرعونية والمقابر المعابد في الجدارية الرسوـ تعد كما    
 وطرؽ األمراض عف البردي أوراؽ عمى والمخطوطات القديـ، المصري الطبيب مقبرة عمى الرسـو ىذه

جراء العبلج      قطعة عمى ممصؽ مكتوب إعبلف ويوجد التعميمية، الممصقات مف الجراحية العمميات وا 
 أمير كتبيا الميبلد قبؿ سنة 1222 إلى تاريخيا يرجع البريطاني بالمتحؼ محفوظة البردي ورؽ مف

 . 3"منو ىرب الذي عبده إليو يرجع لمف مكافأة عف فييا يعمف مصري

 في معبد في مدونة قوانيف عمى العثور تـ وقد الدينية، العقائد بث في أيضا الممصؽ استخدـ كما"    
 ألجزاء الغرباء دخوؿ عف تنيي أوامر عف عبارة وىي لميبلد،ا قبؿ 1870 عاـ إلى ترجع القدس مدينة
ال المعبد مف   ىامة  خاصة بعناية تحظى روما في الممصقات كانت حيف في بالموت، العاقبة كانت وا 
 الممصؽ بكتابة الكتاب مف أربعة يأمر القيصر كاف حيث المجاالت مف العديد في ألىميتيا القيصر مف
 أشياء عف البردي ورؽ عمى اإلعبلنات بعض حفائرىا في وجد اليندية مومباي مدينة وفي. واحد آف في

 الحفبلت أخبار إلى باإلضافة والسرقات، الجرائـ مرتكبي عمى يقبض لمف ومكافأة لمبيع، معروضة
 . المحترفيف المصارعيف وفرؽ الرياضية

 عمى تمصؽ الكنيسة أو الدولة في الوظائؼ إعبلنات كانت أوربا في النيضة عصر بداية ومع    
 وكاف لوضعيا مكاف خير ىي بمندف بوليس القديس كنيسة كانت فقد العامة، األماكف وفي جدرانيا
 ووليام دوبري جون مف 15 القرف أواسط في ظيرت التي تمؾ وكذلؾ عمييا، الغالب ىو الكتابة استخداـ

                                                           

 . 86 ،85 ص ص نفسه، المرجع 1
 . 005 ص ،0221 مصر، اإلشعاع، ومطبعة مكتبة ،العامة والعالقات اإلعالن هندسة السالم، عبد قحف أبو 2
 .0005 ص ذكره، سبق مرجع حجاب، منٌر محمد 3
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 ودينية، سياسية ألغراض تستغؿ نتكا أف بعد الطباعة تقنية عمى اعتمدت التي( 1077 سنة) كاكستون
 األشخاص انتباه لجذب المكتبات في تعمؽ كانت حيث الجديدة الكتب عف لئلعبلف أيضا استعممت كما

 مف األوؿ النصؼ في تطورا عرؼ إنتاجيا أف إلى باإلضافة لمكتب، نماذج تصوير عمى ذلؾ في وتعتمد
 . 1"رحيةالمس العروض عف لئلعبلف خاصة استعممت أيف 16 القرف

 المتحدة الواليات في عرض الذي جاردبل ممصؽ إلى اإلعبلنات أقدـ فتعود الحديث العصر في أما"    
 . 2"السيرؾ موسـ بدء بمناسبة 1805 عاـ األمريكية

      طرأ الذي والتوسع المواصبلت وتقدـ الصناعية الثورة بدء أف إذ ذلؾ بعد الممصؽ تطور وقد"    
 التطور بفعؿ تطورت التي القرف لغة ظيور إلى أدى ،19 القرف في الحاصؿ المتعدد اإلنتاج فكرة عمى
نتاجات التقني التطور لوال متطورة مراحؿ إلى يصؿ أف لو كاف ما فالممصؽ باألساس، التقني  شار جول وا 
       رفونع الذي لمشكؿ لفنيا متاريخل بداية حقيقتيا في تمثؿ والتي ،1808 عاـ بالميتوغراؼ نفذت التي
 الممونة الممصقات طباعة عمى الميتوغراؼ ساعد حيث. فالنتينا ممصؽ خبلؿ مف وخاصة الممصؽ عف

 ذات وىي الطباعة حجر عمى مباشر بشكؿ تصميماتو يرسـ شار جول كاف وقد قميمة، وبكمفة بسيولة
 . 3"مزينة وبخمفيات متألقة ألواف

        نجح فقد ،1897 عاـ لو ظير ممصؽ أوؿ في اإلثارة أوتار عمى يعتمد شيريو الفناف أف ونجد"    
 اإلعجاب، عمى فاستحوذت الفنية لمساتياو  المبيجة األلواف باستخداـ ممصؽال إلى االنتباه جذب في
 المزاوجة عمى تعتمد التي الحديثة الممصقات فف أماـ الطريؽ ميدت حيث بروزا و وضوحا ازدادت بذلؾو 

 المونية المساحات خداـباست االنتباه جذب مراكز لخمؽ الرسـ و الصورة و رالمحر  الكتابي النص بيف
 في التأثيرية بالمدرسة تأثرت التي و الحديث الممصؽ لفف األولى البدايات كانت التي الكبيرةو  المسطحة
 في مدروس معتمد أثر إحداث إلى تيدؼ والتي ،جوجان بول و جوخ فان األوائؿ روادىا مف كافو  الفنوف
           يقدميا خدمة أو معمومة أو سمعة أو فكرة كانت سواء الممصؽ يحمميا التي الرسالة عف المشاىد نفس
 . 4"جذابة بطريقة المشاىد إلى

 الذي البولندي بالممصؽ يعرؼ ما برمتو الممصؽ يقنف نظاـ طورت التي الحديثة المدارس أبرز ومف"    
 األساسية مادتو كانت الذي البسيط األوؿ المرئي الشكؿ مف اـع بشكؿ تطور حيث فريدة، ظاىرة يعتبر

 بمطابع وارسو في طبع مموف بولندي ممصؽ أوؿ صدر 1890 عاـ في إذ الكممات، و األحرؼ
 تجارية لسفينة بيده يموح متواضع خشبي زورؽ ظير عمى صغير بحار وموضوعو ،فايانس ماكسيميميان
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  تصاميـ أغمب نفذت وقد. القديمة المدينة األخرى الضفة عمى تظير و فيستوال نير سطح عمى بولندية
       خروجا شكؿ 1898 عاـ الداخؿ لمسرحية نفذ الذي الممصؽ لكف و بسيطة فنية بأساليب الفترة ىذه
 . 1"متميز و جديد فني أسموب عف بحث محاولة و السائدة األنماط عف

 لئلعبلف معظميا في مخصصة كانت آنذاؾ تساد التي الممصقات أف القوؿ نستطيع ىنا مف"    
 في كاف الذي لمممصؽ األساسية المميزات تظير بدأت األولى العالمية الحرب وبعد والمسرحي، السينمائي

 بدأ ثـ االقتناع، و اإلعبلـ وظيفة يؤدي بالتالي و تسويقية، و تجارية أىداؼ تحقيؽ عمى يعمؿ البداية
 الحربية لمدعاية أداة الممصؽ ليصبح آنذاؾ سائدا كاف الذي الفني بعالطا عف االبتعاد في فشيئا شيئا

 كاف الفترة تمؾ عرفتو ممصؽ أشير و الحرب، ومواصمة العدو ضد الجماىير تعبئة و لمتحريض ووسيمة
عبلف واإلذاعي التمفزيوني اإلعبلف ظيور بعد اإلعبلني الممصؽ تقمص فقد اليوـ أما . أنجر لئلنجميزي  وا 
 الممصؽ إلنقاذ جديدة تقنيات عف البحث إلى اإلعبلف وكاالت سارعت لذلؾ ما، لحد المكتوبة الصحافة
 في الحواس توقظ و االنتباه تجذب التي الحية الفوتوغرافية الصور استعماؿ بعد الزواؿ مف اإلعبلني
 . 2"تصميمو

 فكرة إال ىو ما الممصؽ إف حيث تقنيا، و فكريا مقتدر مصمـ إلى ماسة بحاجة الممصؽ فإف لذلؾ"    
 ميـ التنفيذي الجانب و. عميو المتعارؼ بالمعنى ممصؽ يوجد ال ىذيف بدوف و ناجحة، تنفيذ تقنية تكمميا
 مكمف إنما الممصقات مف وكثير الخ،...لونية تدرجات صورة، استخداـ توضيحية، رسوـ إلى تحتاج فقد

 مع ويسر بسيولة تصؿ أف ليا ينبغي رسالة آخر عبيربت الممصؽ إف. األنيقة طباعتيا و تنفيذىا في قوتيا
 .  3"اجتماعي و نفسي و فكري مضموف عمى احتوائيا
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  :اإلعالني الممصق خصائص  3-
 : وىي اإلببلغ، بيدؼ عمييا يعتمد خصائص لمممصؽ    

     قادرا منو تجعؿ التي األساسية مقوماتو مف وىي الممصؽ خصائص إحدى الصدمة إف :الصدمة" -أ
 أوؿ فالصدمة. مباشرا التأثير يكوف و شديدا،( الممتقى)  الناظر عمى وقعو يكوف حيث مف اإلثارة عمى

 . مصراعيو عمى التمقي باب لنا تفتح التي وىي لمممصؽ خصوصية

 الببلغة أساليب مف شابييا وما االستعارة عمى تعتمد المغة كانت إذا: المغوية و البصرية االستعارة -ب
 إلى تسعى أيضا الصورة فإف التأويبلت، و المعاني تعدد في إمكانية و جماال و قوة الكبلـ إلعطاء
 واضحة صفة ليا بصرية صورة المدخؿ ىذا يستخدـ بحيث مألوفة، غير قوالب في موضوعيا صياغة
 يتضمنو ما في المبالغة خبلؿ مف المألوؼ مخالفة حد إلى االستعارة ىذه وتذىب آخر، بشيء لمتعريؼ
 استعارة عمى يقتصر ال الصورة بناء في االستعاري البعد ىذا أف كما. ألفاظ و صور مف    الممصؽ
نما صور، و رموز  . الموازي المغوي النص عمى ذلؾ يسري وا 

 االعتبار بعيف يأخذ مسبؽ تصميـ وضع مف الممصؽ جمالية و جاذبية لخمؽ البد: البصري التصميم -ت
 التصميـ يجذب بحيث متوازي، بشكؿ البصرية المثيرات توزيع مثؿ الجمالية و تقنيةال العناصر مف عددا
 المستيمؾ اىتماـ ويثير واضحة الرسالة ينقؿ و أقوى تأثيرا يعطي و الجمالية الناحية مف يرضيو و القارئ
 بصري تسمسؿ حسب اإلعبلف تصميـ عمى يعتمد إذف المدخؿ فيذا لديو، االستطبلع حب أو بنفسو

 قد ما، بطريقة اإلعبلنية الرسالة في األىـ النقطة عمى يركز و أىميتيا حسب العناصر يرتب دروسم
 بارز موقع في أو مكبر، أو عكسي أو مختمؼ بشكؿ وضعيا أو لمنظر البلفت أو المختمؼ بالموف يكوف
 . المتمقي إليو ينظر ما أوؿ تكوف بحيث

 تخطؼ فالعيف السريعة، لمقراءة يعرض لكونو أيضا، رةالصو  و المغة مستوى عمى ويكوف: االختزال -ث
 . متزامنة و محدودة زمنية لحظة في األيقونية و المغوية اإلشارات

  يعمف فعندما األصمي، بمنشئو المرتبط بالمنتج الناس يثؽ مثبل التجارية اإلعبلنات ففي: المصداقية -ج
 بأفضؿ االرتباط ىذا يوحي ألمانية، بأنيا تقنيةال عف و فرنسي أنو العطر وعف أمريكي أنو الجينز  عف
 إقناع أجؿ مف لممصؽا أنواع إلييا تستند ما إحدى أيضا ىي المصداقية ىذه المشاىد، ثقة يكسبو  جودة

 واستغبلؿ لمتحايؿ يكوف ما كثيرا التجارية واإلعبلنات الممصقات توظفو لذيا البعد ىذا أف بيد. المتمقي
 . العادي المتمقي سذاجة
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        ووقعا تأثيرا األكثر وىو الناس، بيف وتخاطب تبميغ وأداة وسيمة أنو في يحدد: التواصمي البعد -ح
 . 1"المارة انتباه ويشد يجمب حتى واألخاذة والمبسطة السيمة المغة يستعمؿ ألنو ذلؾ آخر فف أي مف

 لو كفمت عديدة راحؿم عبر وتطور القدـ منذ ظير اإلعبلني الممصؽ أف نستخمص األخير في    
 . والمكونات الوظائؼ وتعدد التنوع لو كفمت كما الحالية، صورتو في الظيور

 

  ومكوناتو وظائفو اإلعالني، الممصق أنواع: الثاني المطمب
 الخصائص وىذه األخرى، اإلعبلنية الوسائؿ مف غيرىا عف تميزىا خصائص إعبلنية وسيمة لكؿ    
      وسنعرض. تركبيا التي والمكونات تؤدييا، التي الوظائؼ واختبلؼ عددوالت التنوع جانب ليا تحقؽ
 . اإلعبلني الممصؽ ومكونات ووظائؼ أنواع أىـ المطمب ىذا في

 : اإلعالني الممصق أنواع -1
 ىذه وأىـ تكونيا، التي المادة حسب أو تحمميا التي الرسائؿ حسب اإلعبلنية الممصقات وتتنوع تتعدد    

 : ىي األنواع

 الكبيرة الطرؽ في واإلعبلـ واإلعبلف لئللصاؽ Vernis الزنبيؽ مف يستعمؿ :براق ورق من ممصق" -أ
 . 2"السريعة الطرؽ الحديدية، السكؾ كطرؽ

   عادة الممصقات وىذه. الورؽ عمى العتمادىا وذلؾ الورقية، الممصقات أيضا عمييا يطمؽ مف ىناؾ"    
 نسبيا الرفيع الورؽ مف معيف نوع عمى تنفذ ألواف، بعدة أو واحد بموف مةمرسو  أو باليد مكتوبة تكوف ما

 . 3"الصمغ بواسطة الخشب ألواح عمى أو الحوائط عمى لصقو يسيؿ والذي

 ىذا     ويقتصر الموحة فوؽ مباشرة مرسوما عنو اإلعبلف المراد الموضوع يكوف :المرسوم الممصق" -ب
 . 4"واإلعبلـ باإلعبلف الخاصة المبلئمة واألماكف لكبرىا المساحات في اإللصاؽ عمى الجانب

 : ىما صنفيف إلى المرسومة الممصقات تصنؼ كما    
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 اإلعبلني، بالموقع واحدة لوحة عمى مباشرة اإلعبلف برسـ الفنانوف يقوـ حيث:الموحة عمى الرسم" *
 جودة عمى الحفاظ أجؿ ومف .البوسترات مساحة مف أكبر المرسومة اإلعبلنية المساحة تكوف ما وعادة

 كأسطح أخرى مواد تستخدـ كما عمييا، الحيوية إلضفاء شيور عدة كؿ رسميا يعاد الموحات رسومات
     وتفاعميا بالحركة، واإليحاء األلواف مع التعامؿ في العالية لقدرتيا وذلؾ الخشب، مف بدال لئلعبلنات

      توضع ما وعادة ومتحركة، األبعاد ثبلثية تكوف أف يمكف بأنيا الرسوـ ىذه وتتميز. ليبل اإلضاءة مع
 . بعيدة مسافات مف رؤيتيا يمكف إذ السريعة لطرؽاو  الكبيرة المياديف في

 لممباني، الخمفية أو الجانبية الخالية الحوائط عمى مباشرة اإلعبلف رسـ وىو: الجدران عمى الرسم* 
 إمكانية عمى تتوفر أف مراعاة يجب التي المبلئمة المساحات باختبلؼ مساحتو تختمؼ الحاؿ وبطبيعة
 . بعيدة مسافات مف الرؤية تحقيؽ

 تأثيرا الطرؽ إعبلنات أشكاؿ كأكثر التكنولوجي لمتقدـ نتيجة وتطورت ظيرت :المضيئة األشكال -ت
بيارا،  خبلفا يذات بشكؿ الميمة والطرؽ المياديف في ليبل لتضاء إعدادىا يتـ حيث تكمفة أكثرىا وأيضا وا 
 . 1"عمييا إضاءة ومصادر كشافات بتوجيو إضاءتيا تتـ التي السابقة لؤلشكاؿ

            المصنوعة اإلعبلنات مف جديدة أنواع األخيرة السنوات في ظيرت :البالستيك ممصقات" -ث
    السيارات زجاج عمى يمصؽ ما وعادة الحجـ، متوسط و الصغير منيا أشكاؿ عدة تمثؿ الببلستيؾ، مف
 ىذه وتعد الحديدية، السكؾ في أو المترو محطات في أو المقاىي أو التجارية المحبلت زجاج عمى أو

 طواؿ تكرارىا ضماف مع واسع نطاؽ عمى استخداميا يمكف التي اإلعبلنية الوسائؿ مف الممصقات
 . 2"العاـ
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 : اإلعالني الممصق وظائف -2
 في الممصؽ"  كتابو في مولر تكمـ وقد اإلعبلنية، الرسالة مريرت خبلؿ مف الممصؽ وظائؼ تحدد"    

 : يمي كما ىي اإلعبلني الممصؽ يؤدييا وظائؼ خمس عمى" الحضري المجتمع

 ىو الرئيس فيدفو المعمومات، تقديـ في تتمثؿ إعبلمية وظيفة الممصؽ يؤدي: اإلعالمية الوظيفة -أ
 . معيف جميور إلى إيصاليا ينبغي التي أو الممصؽ يحوييا التي الرسالة مضموف تحديد

 فاليدؼ يؤديو، أف الممصؽ عمى يجب الذي األساسي العنصر ىو اإلقناع إف: اإلقناعية الوظيفة -ب
       األمر طريؽ عف سواء اإلقناع، أشكاؿ مختمؼ باستخداـ معينة رسالة تبميغ ىو الممصؽ مف الرئيس

 . المضر السموؾ ذلؾ عمى بالتخمي المتمقي عإقنا أي النيي أو معيف سموؾ عمى الحث أي

 ليذا المتكررة و المستمرة المشاىدة خبلؿ مف لمفرد، السيكولوجي بالجانب ترتبط: التربوية الوظيفة -ت
 . نفسيتو عمى ستؤثر إنيا بؿ بيا، مباليا غير يبقى الذي الفرد عمى تؤثر حيث أشكالو و بألوانو الممصؽ

 معيف لمنتج اإلعبلنية الممصقات في تستخدـ األمر حقيقة في الجمالية الممسة إف: الجمالية الوظيفة -ث
          المجوء يتعمدوف فالمصمموف القتنائو، المستيمؾ لدى الرغبة خمؽ محاولة و االنتباه لجذب وذلؾ
 . الصور و األشكاؿ و األلواف فيو تتبلعب جمالي أسموب إلى

 بيف الفرد لرصيد المكونة الثقافية و االجتماعية المعايير فيو توضع مجاؿ ىو: اإلبداعية الوظيفة -ج
 صيغة وىي الجميور، طرؼ مف مفيومة و مقبولة قوالب في اإلعبلنية الرسالة صياغة أي المنجز أيدي
 حدسو، عمى الرسائؿ مف النوع ىذا في المصمـ يعتمد و رسالتو، عمى إيجابي فعؿ رد بتحقيؽ فييا يتنبأ
 أف ذلؾ لمجميور، السوسيوثقافي المحيط مراعاة ماعدا عمييا يقاس ثابتة أخرى مقاييس وجود لعدـ وذلؾ
 . 1"الممصؽ رسالة منجز أو بمصمـ مطمقة بصفة مرتبطة اإلبداع عممية
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 : اإلعالني الممصق مكونات -3
       ينقسـ الذي الممصؽ تكويف عمييا يبنى التي العناصر مجموع اإلعبلني الممصؽ بمكونات نقصد    
 . مرئية وعناصر لغوية عناصر إلى صياغتو في

 : فيمايمي العناصر ىذه تكمف: اإلعالني لمممصق المغوية العناصر" -أ

 و والموضوع بالصورة واالرتباط التأكيد في يتمثؿ ودوره الفكرة، عف عامة بصفة يعبر الذي وىو: النص*
 إلبراز موجزا ويكوف والفيـ، القراءة سيمة صغيرة جمؿ و قصيرة كممات في محصور وىو تكممتيا،
 . 1"الرسالة

 جذب ىدؼ لتحقيؽ المرئية العناصر مع بالتكامؿ تعمؿ التي المركزة و المؤثرة الكممات تمؾ ىو:العنوان"*
 أىمية وتبدو االبتكاري، المفيوـ لتوصيؿ إبداعي عمؿ أي في الزاوية حجر أيضا يعتبر و الجميور، انتباه

 لذلؾ فقط، العناويف سوى يقرؤوف ال لئلعبلنات يتعرضوف ممف %82أف مف األحداث أكدتو مافي العناويف
 . 2"بدقة اإلعبلنية الفكرة توصيؿ عمى قدرتيا و فيميا سيولة لتأكيد بدقة العناويف باختيار الكاتب ييتـ

 :  كمايمي خبللو مف تحقيقيا المطموب النتيجة أو اليدؼ باختبلؼ العنواف ويختمؼ   

 تفاصيؿ باقي متابعة عف القارئ ويغني اإلخبارية، الطبيعة إلى أقرب عنواف وىو: المباشر العنواف" -
 . 3"القارئ فضوؿ ويثير الصدمة أو المفاجأة عنصر عمى ييحتو  وقد اإلعبلف،

 يتفادى حيث كمو، اإلعبلف لقراءة القارئ استدراج ىو العنواف ىذا مف اليدؼ :المباشر غير العنواف" -
 . 4"اإلعبلف موضوع السمعة عف المباشرة المعمومات و الحقائؽ ذكر المعمف

 واحصؿ دينارا ادفع:" قوؿ مثؿ وذلؾ لممستيمؾ، يوجو األمر صيغة في عنواف وىو :اآلمر العنواف" -
 القارئ لحث األمر صيغة عمى تعتمد العناويف وىذه. 5"سنتيف عمى ثمنو وقسط حاسوبا اشتر" أو..." عمى
 . ما بفعؿ القياـ عمى

     الكثير يرى حيث االستفيامية الصيغ استخداـ عمى يعتمد الذي العنواف وىو :االستفيامي العنواف" -
 لؤلماـ البيع صفات تدفع أنيا ذلؾ فاعمية، التخاطب أدوات أكثر مف األسئمة أف اإلقناع إلى يسعوف ممف

                                                           

 . 89ص نفسه، عالمرج 1
 . 198ص ذكره، سبق مرجع بهنٌسً، السٌد 2
 ،0226 لبنان، النشر، و للطباعة الجامعٌة الدار  ،- مقارنة دراسة – العامة العالقات و اإلعالن الشعراوي، فضل عاٌد 3

 .95ص
 .96ص نفسه، المرجع 4
 .95ص نفسه، المرجع 5
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 تضع قد أنيا يروف التي اإلخبارية العناويف سعك اتجاىيا و إيفائيا و المعمومات محتوى عمى وتسيطر
 . 1"حؿ إلى تحتاج عقبات

 أنماط و الذىنية الصور استدعاءات استخداـ عمى تعتمد التي العناويف وىي :االرتباطية العناويف" -
 . 2"عنو المعمف المنتج عمى خاصة ذىنية و نفسية مساحة إضفاء و بالنص االىتماـ إثارة و الحياة،

 إليو يرمي الذي السبب عف يتساءؿ ويجعمو القارئ حواس تنبيو إلى ييدؼ :لمشعور مثير عنواف" -
 . اإلعبلف

 تؤثر ما غالبا التي" وفؽ" كممة استخداـ مثؿ اإلعبلف لموضوع محددا معنى يعطي ال :الميـ العنواف -
 . اإلعبلف نجاح عمى

 العنواف في عنو التعبير تـ الذي و إلعبلنية،ا الرسالة تحتويو الذي الفكر تقديـ يعكس :التقديـ عنواف -
 السمعة اىتمامات إلى المشاىد أو القارئ اىتمامات مف الرسالة ينقؿ ثـ ومف الفرعية، العناويف أو الرئيسي
 . الشخصية المستيمؾ احتياجات تقابؿ قد التي و المنافع و الحجج بتقديـ يبدأ فقد نفسيا،

 . المنافع ىذه عمى اإلثباتات و السمعة واستخداـ المتبلؾ التفصيمية عالمناف يتضمف: الداخمي المحتوى* 

 . بشرائيا وذلؾ السمعة اتجاه معيف تصرؼ التخاذ الدعوة ىي: االنتياء* 

 الفكرة و العفوية الصور و المسيطرة األفكار حصر عمى يعمؿ وخياؿ صور و أفكار وىو: الشعار* 
 في     منتظـ بشكؿ تكرارىا يتـ مميزة جممة عف عبارة وىو". 3"جالمنت حوؿ الجميور لدى تشكيميا المراد
 . 4"تذكرىا إمكانية زيادة أجؿ مف اإلعبلنية الحممة إعبلنات جميع

 : فيمايمي األساسية العناصر ىذه تكمف: اإلعالني لمممصق المرئية العناصر" -ب

 . *الموسوعات و المعاجـ حسب تعريفات عدة لمصورة أعطيت: الصورة* 

 إلى تؤدي التي و اإلعبلنية التصميمات في األساسية المفظية غير الرموز مف األلواف تعد: األلوان* 
 طريؽ عف لمعيف سارا يرتأث تعطي أنيا حيث". 1"التصميـ في معيف جزء ككؿ لئلعبلف االنتباه جذب
 . 2"سيكولوجية ةتعبيري وظيفة أيضا وتممؾ ،...الخطوط و المساحات في التبايفو  والتكرار التبادؿ

                                                           

 .198ص ذكره، سبق مرجع بهنٌسً، السٌد 1
 .021ص سه،نف المرجع 2
 علوم معهد اإلعالم، و السٌاسٌة العلوم كلٌة الجزائر، جامعة المستهلك، سلوك و اإلعالن بابون، ناجٌة و أوكٌل سمٌرة 3

 . 97ص ،0225 االتصال، و اإلعالم
 . 018 ص ذكره، سبق مرجع بهنٌسً، السٌد 4

  .الثانً صلالف من األول المبحث من الثانً المطلب إلى عد الصورة مفهوم لتحدٌد* 
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 وسائؿ ضمف الغيوب مسافات الوقت نفس في وتترجـ جية، مف الفني العمؿ مبلمح تظير: األشكال"* 
 . مختمفة تعبيرية

 : منبعيف لمضوء أف المعموـ مف: الضوء* 

، الشمس، وىي: الطبيعية الضوئية المنابع -  . القمر النجـو

 . الكيربائية المولدات باح،المص كالشمعة،: االصطناعية الضوئية المنابع -

 : نوعاف أيضا وىو لمظؿ التطرؽ إلى حتما يسوقنا الضوئي الشعاع إف: الظل* 

 . الجسـ مف الضوئية األشعة عمييا تسمط لـ التي الجية أي: المحصؿ الظؿ -

 . 3"عميو الضوئية األشعة تسميط بعد أخرى مساحة عمى الجسـ يمقيو الذي الظؿ أي: الممقى الظؿ -

 

  الممصقات تصميم في المعتمدة التصميمية األسس: الثالث المطمب

 يقوـ يعمؽ، أو ينشر لكي صالحا ويصبح عميو بموافقتو النيائي الممصؽ عمى المعمف يوقع أف قبؿ    
 : ىي نماذج بثبلث األمر ويتعمؽ المعمف عمى أولية نماذج بعرض البداية في المصمـ

 واألفكار لمتصميمات عاـ تصور إعطاء إلى النماذج ىذه تيدؼ :الصغيرة المبدئية النماذج" -1
 توصيميا، المراد اإلعبلنية والرسالة الفكرة ولطبيعة لمسمعة أنسبيا اختيار يمكف حتى المختمفة اإلعبلنية
 . النيائي الشكؿ إلى لموصوؿ تجرى التي التجارب إطار في رسميا ويتـ الحجـ صغيرة النماذج ىذه وتكوف

 حجـ في الرسـ إعداد في المصمـ يبدأ الصغيرة النماذج أحد عمى الموافقة بعد: التقريبية ذجالنما -2
 عناصر مثؿ المطموبة التفاصيؿ معظـ عمى يحتوي النموذج وىذا النيائي، اإلعبلف حجـ وبنفس أكبر

 . العناويف حروؼ وشكؿ عنصر كؿ فيو سيوضع الذي المكاف توضيح مع اإلعبلف

 يصبح لكي أخرى مرة تصميمو يعاد المقدـ التقريبي النموذج عمى الموافقة بعد: ائيالني النموذج -3
 الرسوـ ورسـ عمييا المتفؽ الصور ولصؽ دقيقا تحديدا عنصر كؿ مساحات تحديد مع النيائي شكمو في

 . 1"بالموافقة النموذج عمى المعمف ويوقع األلواف، ووضع العناويف، وكتابة

                                                                                                                                                                                     

 . 008 ،007 ص ص نفسه، المرجع 1
 . 89 ص ذكره، سبق مرجع بونعجة، فوزٌة 2
  .007 ص ،0220 مصر، الجامعٌة، الدار ،اإلعالن الصحن، فرٌد محمد 3
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نما اعتباطية بطريقة يصمـ ال الناجح المصمـ فإف وعميو      األسس مف مجموعة عمى المصمـ يعتمد وا 
 : فيمايمي نوردىا

 لقوى التعادؿ أو المساواة بأنو عرؼ فقد األوزاف، بيف العبلقات التوازف مفيوـ يعني: التوازن" -1
 غريزية رغبة التوازفب واإلحساس لمطبيعة، أساسي قانوف والتوازف. المرئي الحقؿ في المتعارضة الجاذبيات

 لئلنساف ينقؿ أف يجب تصميـ أي فإف لذلؾ الفني، العمؿ في حتى دائما يحققيا أف اإلنساف يود
 بتنظيـ العميؽ بإحساسو المصمـ إلييا يصؿ أف يمكف التي واأللواف القيـ في واالتزاف باالستقرار اإلحساس
 ويوظؼ. الحياة أسس مف ألنو ولكف فني أساس وألن ال االتزاف لتحقيؽ فيو واندماجو الفني العمؿ عناصر

 : ىما التوازف مف نوعاف الممصقات تصميـ في

         صورة بأبسط تحقيقو ويمكف وضوحا، وأكثرىا التوازنات أنواع أبسط وىو: المتماثل التوازن -أ
 البصري مركزلم الجانبيف كبل عمى المتساوية األىمية ذات العناصر بوضع ذلؾ ويتـ التماثؿ، طريؽ عف

    الجانبيف كبل عمى متساو بعد عمى الوحدات جميع تتمركز أف أي بينيما، المسافة نفس وعمى لمممصؽ
 . اآلخر الجانب في لموحدات الثقؿ درجة حيث مف مساوية الجوانب أحد في الموجودة الوحدات تكوف وأف

 المحور جانبي عمى المتعارضة لجاذبياتا توزيع يتـ التوازف مف النوع ىذا في: المتماثل غير لتوازنا -ب
            والتغيير التنوع صفات يحمؿ ألنو وجاذبية حيوية أكثر التوازف مف النوع وىذا تماثمو، عدـ مع
 ألنو النفس في وتأثيرا قوة أكثر فيو المتماثؿ، االتزاف مف إمتاعا أكثر ويعد وأوزانيا، المختمفة األشكاؿ بيف
 والنقطة، والزاوية المائؿ والتقاطع واألفقي، الرأسي التقاطع منيا عدة أشكاؿ ولو حصري وغير وضوحا أقؿ

 أف أي            البصري، المركز مف متساوية غير مسافات عمى توضع لمممصؽ المختمفة فالعناصر
 العناصر وضع طريؽ عف أو الثقيمة العناصر تبعد مما أكثر تبعد نقطة عمى تقع الخفيفة العناصر

 أكثر يكوف التوازف وىذا الكبيرة، العناصر تبعد مما أكثر البصري المركز عف تبعد نقطة عمى صغيرةال
 معينة نقاط عمى التركيز في المشاىد اىتماـ إثارة عمى القدرة ولو الممؿ عمى يبعث ال حركية أو ديناميكية

 . 2"الممصؽ في

 الضوء فمع وضده، الشيء بيف تجمعاف يعةوالطب فالحياة النقيض، طرفي بيف الجمع ىو: التباين" -2
 الواقع في والتبايف. وىكذا... الخشف نجد الناعـ ومع الشر نجد الخير ومع الطويؿ نجد القصير ومع ظبلـ
 التنوع، ىنا يعني فالتبايف. االنتباه لفت عمى يساعد فيو اإلثارة، إلى الرتابة حالة مف وسريع مفاجئ انتقاؿ

                                                                                                                                                                                     

 .009 ،008 ،007 ص نفسه، المرجع 1
 ، http://www.grenc.com ،التجاري الملصق بناء فً التصمٌمٌة األنظمة جمالٌة خضٌر، نوري عباس 2
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 تجعؿ بطريقة منتجة لعناصر تأكيدات ويضفي التصميمية العممية في اةالحي مف نفحة يعطي فيو
 : التبايف أنواع وفيمايمي. التبايف تخمؽ فنية عناصر والموف والشكؿ الحجـ في فالتنوع لمنظر، ممفتا الممصؽ

 . المممس في التبايف -ج . الشكؿ في التبايف -أ

 . األىمية سبح الموقع في التبايف -ح . االتجاه في التبايف -ب

 . الخط في التبايف -خ . الحجـ في التبايف -ت

 . 1"القيمة في التبايف -د . الثقؿ درجة في التبايف -ث

 والدرجة والكـ والمسحة الحجـ في كالعبلقة أكثر أو شيئيف بيف عبلقة إلى التناسب يشير: التناسب" -3
 الفضاء في التناسبية العمميات ترتكز إذ ت،لمقياسا التصميمية العبلقة ىو والتناسب. وآخر شيء بيف

 : ىما النسب مف أساسييف نوعيف عمى ألشياءا بيف التصميمي

 . مباشرة حسيا المدركة النسبة تمثؿ وىي :البسيطة النسبة -أ

    الجمع، بتوالي يعرؼ عما الناتجة النسبة وىي التصميـ، في أىمية األكثر وىي :المركبة النسبة -ب
 . 2"الذىبية النسبة وأسموىا اإلغريؽ تكرىااب التي وىي

 ويعرؼ الفني، العمؿ تصميـ في التكرار تعتمد التي الميمة األسس مف واحدة اإليقاع: اإليقاع" -4
ف. آخر إلى شكؿ مف لبلنتقاؿ العيف تحتاجيا التي الزمنية لفواصؿا بأنو التصميـ فف في اإليقاع  مف وا 
 خبراء يعرفو ما وىو منتظـ دوري تكرار في واضحة ذىنية حركة وجود العبلقات في التناسؽ جماؿ معالـ

 . اإليقاع أو التنغيـ باسـ التصميـ

 أو تماما متماثمة تكوف قد وحدات مكونة المساحات أو الكتؿ تكرار الصورة في باإليقاع ونعني    
 بتنظيـ اإليقاع ويتـ. بالفترات تعرؼ مسافات وأخرى وحدة كؿ بيف ويقع متباعدة، أو متقاربة مختمفة،
 لترتيب أو واأللواف، الحجوـ بيف لفواصؿ التنظيـ ىذا يكوف وقد الممصؽ، وحدات بيف لموجودةا الفواصؿ
 أو سطحية فواصؿ إلى( الممصؽ) الفني العمؿ حيز تقسـ والخطوط فاألشكاؿ اتجاىاتيا، وتنظيـ درجاتيا
 .  مكانية

 إلى عنصر مف التحديؽ عمى المشاىد يحمؿ لذيا تصميميال المبدأ ىي العيف حركة إف: التتابع -5
 األساسي اإلدراؾ مف المشاىد عيف ليقود الحركة عنصر استخداـ إلى يميؿ الجذاب فالممصؽ آخر،
 معينة بداية نقطة إلى ينظر مشاىدال يجعؿ بأف ذلؾ ويتـ لممنتج، والتفصيؿ المعرفة إلى اإلعبلنية لمرسالة

                                                           

 .نفسه المرجع 1
 . نفسه المرجع 2

 السفلً والجزء الكلٌة المساحة من 5/8 منه العلوي القسم ٌشغل قسمٌن إلى وهمً بخط اإلعالنً الهٌكل ٌقسم عندما أي* 

 . البصري بالمركز ٌمر الخط وهذا الباقٌة، 0/8
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 مف عادة يبدأ المشاىد أف التجارب تتأثب وقد منطقية، تتابعية بطريقة ألخرىا إلى وينتقؿ لممصؽا في
لى *البصري المركز يميف إلى بصره يتحرؾ ثـ الممصؽ أعمى  الممصؽ محتويات بيف يجوؿ ثـ يساره، وا 
 . الساعة عقارب اتجاه مع يتفؽ شكؿ في

 في العناصر أىـ يضع بأف مصؽ،الم عناصر لتنظيـ النتائج ىذه مف االستفادة لممصمـ يمكف لذا   
 أثبتت وقد. األيمف األسفؿ الركف ثـ األيسر األسفؿ الركف ثـ األيمف العموي الركف ثـ األيسر العموي الركف

        قوي بتأثير تتمتع كانت المشاىديف مف كبير عدد انتباه جذبت التي الممصقات أف النفسية الدراسات
ثارة النفسية الدوافع حيث مف قوي وتأثير رئيسية،ال لمفكرة المكاني العنصر حيث مف  المشاىد اىتماـ وا 

 . 1"استطبلعو وحب

 لجذب مركزا مشكبل األجزاء بقية عمى يغمب بشكؿ التصميـ عناصر أحد ىيمنة تعني: السيادة" -6
 العمؿ في لمسيادة مركزاف يكوف أف يفضؿ وال وترابطو، الفني العمؿ وحدة عمى الحفاظ مع النظر

 جذورا السيادة تحقيؽ في الرغبة وتعتمد. متعددة بصرية مراكز نحو المشاىد بصر يشتت ألنو تصميميال
 كاف السيادة مركز أف يرى الكبلسيكية األساليب في والمتتبع البشرية، النفس في منطقية وعقمية سيكولوجية

 واأللواف الخطوط في كوفت أف يمكف الحديث الفف في ولكف الصورة، قطري تقاطع مركز في تحقيقو يمكف
 . السيادة بمركز نسميو ما وىو االنتباه لفت في األولوية معيف جزء يناؿ بحيث معينة، مبلمس أو

        المختمفة األشكاؿ ترتبط أف يجب إذ الممصقات، تصميـ في أساسيا عامبل الوحدة تعد: الوحدة -7
            معيف نظاـ عمى ىذا ويقوـ ابطة،متر  وحدة تكوف لكي التصميمي الكؿ ومع البعض بعضيا مع
       التصميـ أسس أىـ أحد ىي التوافؽ أو الوحدة أف الممصقات مصممي بعض ويعتبر. العبلقات مف
، عمى  التوازف تحقيؽ أجؿ مف تجتيد مستقمة وحدة عنصر كؿ اعتبار الضروري مف فإنو ذلؾ مع العمـو

 . والتتابع والتبايف والتناسب

 فيما االختبلفات مف كثير ىناؾ يكوف أف يمكف بؿ التصميـ، أجزاء كؿ بيف التشابو تعني ال حدةفالو     
 بالصمة إحساس لخمؽ متآلؼ وبشكؿ متماسكا، كبل لتصبح معا األجزاء ىذه تتجمع أف يجب ولكف بينيا،

 والقيمة الموف حيث مف يجاورىا ما مع التصميـ أجزاء بعض التساؽ قيمة ال إذ األجزاء، ىذه بيف المستمرة
 بيف العبلقة تدعـ لـ إف خواص مف التصميـ وحدات مف وحدة أي تحتويو ولما ذلؾ، غير أو السطحية

 جميع تنسيؽ يجب لذلؾ واحد وقت في عنصر مف أكثر عمى التركيز يستطيع ال فالمتمقي والكؿ، الجزء
 . 2"لمممصؽ جماليا تأثيرا تعطي متكاممة وحدة لخمؽ بينيا التنافس تمنع بطريقة الممصؽ وحدات

                                                           

 . نفسه المرجع 1
 .نفسه المرجع 2



 اإلعالني الملصق سيميٌلٌجيا3 الثاني الفصل

~  ~ 
 

88 

 معو نتعامؿ الذي الحيز فيو ممموسيتو، الشكؿ منح في أساسيا عنصرا الفضاء يمثؿ: الفضاء" -8
 األشكاؿ تمؾ وجود وبدوف التصويري، السطح داخؿ مكانيا تأخذ أف األشكاؿ و لمحجوـ يسمح إذ تشكيبل،

 فضاء في إال شكؿ وجود عمى يعمؿ ال الصورة إطار أف كما بشيء، مجد غير فراغا يصبح الحجـو و
 . معيف

 المجاؿ داخؿ لسالبا الجزء فيمثؿ الفضاء في أما الصورة، في الموجب الجزء األشكاؿ وتمثؿ    
 الجزء يمثؿ الحياة في وجوده خبلؿ مف البصري، اإلدراؾ مجاؿ في نشيطا دورا الفضاء ويمعب. البصري
 . الفضاء داخؿ الموجب

 لمبناء التنظيمية العممية في ومؤثر ميـ بدور التصميمية العبلقات تقوـ: ميميةالتص العالقات -9
 في التصميمي لمبناء المؤلفة العناصر وتوجيو وربط تنظيـ إلى العبلقات ىذه تؤدي حيث التصميمي

 . خبللو مف التصميمي لمعمؿ الموضوعية الوحدة إدراؾ يمكف منظـ تكويف إخراج

 : فيي ميةالتصمي العبلقات أىـ أما

 مجموعة فيكوناف بينيما فيما شكميف عناصر تبلمست إذا التنظيـ مف النوع ىذا ويتحقؽ: التماس -أ
          تماسا أو الجوانب أركاف مف تماسا أو األركاف مف تماسا يكوف وقد واحد، مركب لشكؿ مترابطة

 .الجوانب مف

 عمى شكؿ تراكب أي فضائي، جذب سأسا عمى شكمي تجمع طريؽ عف يتـ ابتكار ىو: التراكب -ب
ذا. الفضائي بالعمؽ إحساسا يعطي مما كميا أو جزئيا آخر  أي العمؽ في لبلنتظاـ وجية لمشكؿ كاف وا 
 وأكثر واضحا ويكوف أيضا، العمؽ كداللة التراكب استغبلؿ يمكف فإنو موجودة أخرى فضائية داللة

 .بالحجـ التدرج و بالتبايف مصحوبا كاف إذا خصوصية

 خبلؿ مف وتظير أكثر أو شكميف بيف معينة تجاذب قوة مف ناتج تنظيمي نمط وىو: التجاور -ت
 كشكؿ فيدركاف ترابطيما يزداد معينة بدرجة تقاربا كمما أنو فيبلحظ المرئي، المجاؿ في الناشئ تواترىما
 .الفضائي شدىما مفعوؿ النقطاع مفكؾ شكؿ كعناصر يظيراف وبابتعادىما عنصريف، مف مكوف واحد

 .1"الفضائي بالعمؽ إحساسا يعطي مما الشفاؼ الشكؿ خبلؿ مف رؤيتو يمكف تراكب وىو: الشفافية -ث

 

 

 

                                                           

 .نفسه المرجع 1
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  اإلعالنية لمممصقات السيميولوجي التحميل: األول المبحث
 إلى وؿلموص الصور استنطاؽ مف الباحث تمكف التي الطرؽ أنسب مف السيميولوجي التحميؿ يعد    

 والتي العربي، لممواطف االجتماعية الحياة عمى تأثيرىا ليا التي والقيـ واألفكار المعاني واستخراج مكنوناتيا
 التي التكنولوجيا ىذه واالتصاؿ، اإلعبلـ تكنولوجيات عالـ في الحاصؿ الكبير التطور نتاج مف كانت

 وعميو العالـ، في الحاصؿ التطور تترجـ يةعالم ثقافة أنيا عمى وثقافتو قيمو إليصاؿ الغرب استغميا
 الممصقات أىميا كانت عدة وسائؿ عبر وقيميـ أفكارىـ إليصاؿ الثقافية بالعولمة المنادوف استغميا

 ممصقات إما المعمنة الغربية المؤسسات فخصصت العربي، الوطف بقاع كؿ إلى وصمت التي اإلعبلنية
 لمعرب بالنسبة سواء الممصقات نفس عمى أبقت أو لمغرب، وجيتيا التي تمؾ عف تختمؼ لمعرب وجيتيا

 . لمغرب أو

 قيـ مف تحممو ما معرفة قصد الغربية اإلعبلنية الممصقات تحميؿ عمى المبحث ىذا في سنعمؿ وعميو
 . وأفكار
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  11 رقم اإلعالني لمممصق السيميولوجي التحميل -1
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 11 رقم اإلعالني الممصق في األلسنية الرسائل يوضح( 11) رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Coca-cola  غير ال كوال كوكا  العبارة

  كبير متوسط  لمعبارة العام الحجم

  المؤسسة( رمز) شعار  العنواف 11 المدلول

  غميظ  متوسط  العام البنط

 االنتباه لفت  أىمية أقؿ  11المدلول

  حر يدوي خط  حديث كوفي  الخط نوع

 والجمالية األناقة والبساطة السيولة 11 المدلول

  أبيض  أبيض  الخط لون

  النقاء الصدؽ، الطيارة،  النقاء الصدؽ، الطيارة، 11 المدلول

  أجنبية لغة  فصحى عربية  العبارة لسان طبيعة

  أجنبية مؤسسة  لمعرب موجو 11 المدلول

  يميف أسفؿ  يسار أعمى  الرسالة موقع

  المؤسسة اسـ رمزية  االنتباه لفت براز،اإل 11 المدلول

 واالنتباىية التأثيرية الوظيفة واالنتباىية التأثيرية الوظيفة  االتصالية الوظيفة
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 11 رقم اإلعالنً الملصق فً األٌقونٌة الرسائل ٌوضح( 12) رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف الصورة
  الشكل

 المدلول
11 

 المدلول الحجم األلوان
11 

 المدلول الموقع
11 

 حسب الدالئل تصنيف
 الفرنسية المدرسة

 الوظيفة
  صاليةاالت

 11 المدلول الدال

  دليل رمز قرينة

  أشخاص
 
 
 

/ 
 

 أبطاؿ
 الممصؽ

 أحمر
 

 أبيض
 

  أسود
 

 رمادي

 القوة، الثأر،
 العاطفة،النشاط

 األمؿ، التفاؤؿ،
 .الصدؽ
 الحزف، القسوة،
 . المكانة
 الثقة القوة،
 . بالنفس

 محور كبير
 الممصؽ

 وسط
 الممصؽ

 مركز
 االىتماـ

 (لنظرا)

 X   
 
 

 التأثيرية
 واالنتباىية

 آالت
  موسيقية

  دائرة
  مستطيؿ
 أسطواني

  االنسجاـ
  الثقؿ

 الحركة

 أحمر
 

 أبيض
 

 أسود

 القوة، الثأر،
 العاطفة،النشاط

 األمؿ، التفاؤؿ،
 .الصدؽ
 الحزف، القسوة،
 . المكانة

 أقؿ صغير
 أىمية

 وسط
 الممصؽ

 مركز
 االىتماـ

X 
 

  

 مدرج
 الصوت

 الحركة، يمنحن خط
 النشاط

 األمؿ، التفاؤؿ،  أبيض
 . الصدؽ

 أقؿ متوسط
 أىمية

 الجزء
 السفمي

 المنطقة
 المادية

  X 
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 وصف الرسالة:  -1

قوـ بتصنيع وتعبئة ىي شركة كوكا كوال وىي شركة عالمية كبرى لصناعة المشروبات، ت المرسل: -أ
وتسويؽ مشروبات غازية غير كحولية مقرىا الرئيسي أتبلنتا، جورجيا بالواليات المتحدة األمريكية. ويعتبر 
مشروب كوكا كوال مف أشير منتجات الشركة والذي اخترعو الكيميائي جوف ستيثبيمبيرتوف في عاـ 

بواسطة إزاكاندلر مؤسس شركة  1889اـ ، وتـ شراء تركيبة الكوكا كوال واالسـ التجاري ليا ع1886
مف  خرنوع آ 400. بجانب مشروب كوكا كوال تصنع الشركة حاليا ما يقرب مف 1892كوكا كوال عاـ 

 بمد لتقدـ أكثر مف بميوف عبوة يوميا.  200المشروبات عمى نطاؽ أكثر مف 

  التجارية:  عالماتيا

 . كافييف بدوف كوال دايت - .كوال دايت -

 (. 1986) كوال شيري دايت - (. 1985) كوال شيري -

 (. 0221) بالميموف سكر بدوف كوال كوكا - (. 0221) بالميموف كوال كوكا -

 (. 0220) كوال فانيبل دايت - (. 0220) كوال فانيبل -

 C2  . - coke with lime (0220 .) كوال كوكا -

 diet coke with lime (0220 .) - (. 0220) معدنية مياه -

- diet coke sxeetened with splenda (0225 .) - (. 0225) زيرو كوال كوكا 

 سكر بدوف والفانيميا األسود بالكريز كوال كوكا - (. 0226) والفانيميا األسود بالكريز كوال كوكا -
(0226 .) 

 (. 0227) بمس كوال كوكا - (. 0226) بمس كوال كوكا -

  1(.0227) برتقاؿ كوال كوكا -

  

تمثؿ ممصؽ إعبلني يروج لسمعة تقدميا مؤسسة كوكا كوال، إذ ربطت المؤسسة بيف منتجيا  الرسالة: -ب
والجانب الفني وبالتحديد الموسيقي، إذ أف الموسيقى تعبر عف حالة الفرح التي يعيشيا اإلنساف أو الفرد 

 قصلنشاط التي عبر عنيا الممصؽ بالر بعد تناولو لمنتجات كوكا كوال التي تممؤه بالفرح والسعادة وا
 والموسيقى. 

 

                                                           

http://www.marefa.org1 ، 17/25/0212، 15:27 . 

http://www.marefa.org/
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 الرسالة: كوكا كوال ال غير  عنوافمحاور الرسالة: -ت

الممصؽ مف أربع شخصيات أنثى وثبلث ذكور وىـ الفنانة المبنانية نانسي عجـر وثبلث موسيقييف  يتكوف
ي شكؿ عمب كوكا كوال، كما شباب، إذ احتموا وسط الممصؽ مف يمينو إلى يساره يحمموف آالت موسيقية ف

نجد مدرج الصوت في أسفؿ الصورة وبالتحديد أسفؿ الشخصيات كخط منحني امتد مف اليميف إلى 
 اليسار. 

ويظير في الممصؽ العديد مف األلواف تتمثؿ في: األحمر، األبيض، األسود، الرمادي. في حيف أف      
 أخرى خمؼ الشخصيات )كخمفية(. الرسائؿ األلسنية فقد توزعت أعمى الممصؽ وأسفمو و 

 المقاربة النسقية:  -2

الرسالة ىي عبارة عف ممصؽ إعبلني ورقي عمؽ في  النسق من أعمى )الرسالة البصرية(: -أ
الطرقات العامة والشوارع واألماكف الميمة في الوطف العربي. ويعد الممصؽ اإلعبلني مف بيف أىـ 

األلسنية إلى عقوؿ وأذىاف الناس، وذلؾ مف أجؿ التأثير عمييـ الوسائؿ التي تنقؿ العبلمات البصرية و 
قناعيـ باستيبلؾ المنتج المعمف عنو مف طرؼ مؤسسة كوكا كوال. وقد جاء الممصؽ في  ثارة اىتماميـ وا  وا 
الفترة التي كثر فييا عدد الفنانيف في الوطف العربي وولوجيـ عالـ اإلعبلف، وىذا الممصؽ اإلعبلني ىو 

لقطة مف اإلعبلف التمفزيوني الذي ظير بالموازاة مع ظيوره في الشوارع والطرقات حتى يكوف  عبارة عف
لو أكثر تأثير ، كوف المتمقي بعد تعرضو لئلعبلف التمفزيوني وعند مغادرتو لمبيت يقابمو الممصؽ اإلعبلني 

 في الطرقات، و بالتالي يكوف التأثير مضاعؼ عمى الممتقى.

لقد أثار ىذا الممصؽ ضجة كبيرة بعد عرضو كونو يروج لمنتج  الدعاية(:النسق من أسفل ) -ب
مف أكثر المنتجات )المشروبات( استيبلكا في الوطف العربي، ضؼ إلى ذلؾ استخدامو إلحدى نجمات 
، ولكف السبب األكبر النتشاره ىو ظيوره  الفف العربي المحبوبة لدى الشباب الفنانة المبنانية نانسي عجـر

في إطار الحممة اإلعبلنية لممؤسسة لمترويج لمنتجيا أكثر وتوسيع سوقيا  تمفزيونيزاة مع اإلعبلف البالموا
في الوطف العربي بالوصوؿ عف طريؽ استخداميا لمفنانة العربية إلى كؿ الوطف العربي وتدخؿ إلى كؿ 

ؾ عممت المؤسسة بيت فيو )اإلعبلف التمفزيوني( وكؿ حي وشارع ومكاف عمومي )ممصؽ إعبلني(، لذل
)فروع مؤسسة كوكا كوال في الوطف العربي( عمى توزيع ىذا الممصؽ في مختمؼ األماكف التي يمكف أف 

 يتردد عمييا المارة وتجذب انتباىيـ. 
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 المقاربة األيكونولوجية:  -3

يد موجو لمعرب وىو مف إنتاج مؤسسة أجنبية وبالتحد ؽ: ىذا الممصالمجال الثقافي واالجتماعي -أ
أمريكية ىي مؤسسة كوكا كوال لممشروبات الغازية، والمبلحظ مف خبلؿ ىذا الممصؽ أنو استعمؿ شخصية 
عربية معروفة ومشيورة وحاوؿ الحفاظ عمى عاداتو وتقاليده، إال أف الحركات التي تقوـ بيا الشخصية 

تعاليـ ديننا وعاداتنا وتقاليدنا  يقاؿ فييا الكثير والتي تخالؼ –الفنانة نانسي عجـر  –الرئيسية في الممصؽ 
والتي تطالبنا بأف تكوف حركات المرأة في حياتيا العادية محافظة فما بالؾ استخداميا في اإلعبلف، إذ 

 يبقى موضوع استخداـ المرأة في اإلعبلف مثيرا لمجدؿ بيف عمماء الديف بيف مجيز لو وبيف مكره لو. 

استخدـ  قدمف خبلؿ تفحصنا لمممصؽ نجد أف المرسؿ : مجال اإلبداع الجمالي في الرسالة -ب
أشكاال مف بينيا الدائرة والمستطيؿ األفقي، إذ نجدىما في اآلالت الموسيقية عمى شكؿ عمب مشروبات 
كوكا كوال التي تختمؼ بيف الشكؿ العادي لمقارورة والعمب أسطوانية الشكؿ، إذ كانت ىذه اآلالت إما 

صؽ أو موضوعة أماميـ. كما نجد أيضا الخط المنحني المتمثؿ في محمولة مف طرؼ شخصيات المم
مدرج الصوت الذي يتراوح بيف الغميظ والرفيع والمتوسط. وفيما يتعمؽ بالشخصيات فقد كانت بأحجاـ كبيرة 
وسط الممصؽ مف اليميف إلى اليسار، إال أف صورة الفنانة نانسي عجـر أكثر بروزا وحجميا أكبر مقارنة 

الرئيسية في الممصؽ وتفاعميا مع الشخصيات األخرى. وقد  صيةيات األخرى مما يبيف الشخمع الشخص
جاءت ىذه الشخصيات بمبلبس عصرية شبابية تتماشى مع الموضة السائدة في ىذا الوقت، كما استخدـ 
المرسؿ األلواف الخاصة بالمنتج وىي األحمر واألبيض إضافة إلى األسود والرمادي في مبلبس 

 صيات، لكف األلواف المييمنة في الممصؽ ىي األحمر واألبيض التي ىي ألواف اسـ المؤسسة. الشخ

فيما يخص الرسائؿ األيقونية، أما الرسائؿ األلسنية فنجد رسالتيف واحدة بالعربية وىي عنواف  ىذا    
ءت أسفؿ بالمغة األجنبية جا COCA-COLAالممصؽ " كوكا كوال ال غير "، وأخرى ىي اسـ المؤسسة 

الممصؽ وكخمفية وعمى قميص أحد الشباب. كؿ ىذا جعؿ مف البنية التصميمية لمممصؽ مركبة بشكؿ 
 المتمقي يفيـ الموضوع والشخصية الرئيسية بسيولة.  ؿيجذب النظر وال يشتتو ويجع

 المقاربة السيميولوجية:  -4

ستطيؿ شكؿ محبب لمعيف وال الممصؽ في شكؿ مستطيؿ ، ويعد الم جاءمجال البالغة والرمزية: -أ
يشتت نظر المتمقي، وقد جاء ىذا المستطيؿ بشكؿ أفقي مما يدؿ عمى ثقؿ المسؤولية الممقاة عمى عاتؽ 
المؤسسة في المحافظة عمى صورتيا الذىنية الطيبة لدى الجميور وبالتالي الحفاظ عمى جميورىا 

تخمى عف تأطير الممصؽ إذ أف ىذه الخاصية المستيمؾ وزيادة عدده وفتح أسواؽ جديدة، كما أف المصمـ 
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تميز الممصقات المعاصرة وتترؾ المجاؿ واسعا لممتمقي لتخيؿ ما سيحدث لو بعد استيبلكو ليذا المنتج 
انتعاش وفرح وسعادة. وفيما يخص زاوية النظر فقد جاءت أمامية وجيية تقابؿ المتمقي مباشرة كأنيا  فم

في الفرحة التي ستعـ المجتمع جراء   1ي يحمميا الممصؽ والمشاركةتدعوه لتبني القيـ واألفكار الت
 استيبلكو لمنتجات كوكا كوال. 

كما يحتوي الممصؽ عمى عبلمات بصرية تشكيمية بدءا مف الفنانة نانسي عجـر التي احتمت مكانة      
مى بقية متقدمة في الممصؽ داللة عمى أنيا الشخصية األساسية في الممصؽ، كما أف تقدميا ع

الشخصيات في الممصؽ لو داللة أف الفنانة تتقدـ الفرقة الموسيقية التي ترافقيا وتكوف وراءىا. وقد حممت 
نانسي عجـر مجموعة مف الدالالت نبدؤىا مف مبلبسيا المحتشمة والمتمثمة في قميص أحمر يدؿ عمى 

المسارح في الوطف العربي، وكذلؾ ثقتيا  أكبركونيا فنانة وتعتمي   2وثقة عالية في النفس لحيويةالنشاط وا
  3في المؤسسة وبالتالي منتجيا الذي سيشعرىا بالسعادة والفرح، كما أف لموف األحمر ىنا داللة عاطفية

تعبر مف خبللو عف حبيا لجميورىا مف جية وحبيا لمتعامؿ مع المؤسسة واستيبلؾ منتجاتيا مف جية 
رتداؤىا لسرواؿ بالموف الرمادي الذي يدؿ عمى القوة والثقة العالية أخرى، وما يؤكد قوة ثقتيا بنفسيا ىو ا

ترتدي قميصا آخر  دىا. كما نج 4بالنفس كما يدؿ عمى رفض االلتزاـ واإلحساس بأف كؿ شيء مسموح
في حبيا لجميورىا، كما يدؿ عمى   5بموف أبيض تحت القميص األحمر يدؿ عمى نيتيا الصافية وصدقيا

في تعامميا مع جميورىا. أما الحزاـ األسود الذي يمؼ خصر الفنانة فيدؿ عمى حجـ مصداقية المؤسسة 
المسؤولية الممقاة عمى عاتقيا في إيصاؿ أفكار المؤسسة وجعؿ المجتمع سعيد باستيبلكو لمنتجاتيا. أما 

ا فيي تنـ عف السعادة واالستمتاع مف خبلؿ االبتسامة المرسومة عمى وجيي ييافيما يخص مبلمح وج
وكذلؾ حركة جسميا التي تدؿ عمى الدالؿ و الدلع المعروؼ عمى ىذه الفنانة. أما رفعيا ليدىا اليسرى 
فتدؿ عمى أنيا تموح لمجميور وتدعوه لبلستمتاع معيا بشرب كوكا كوال وبالتالي الحصوؿ عمى الحركة و 

لآللة الموسيقية التي تحمميا  الحيوية والنشاط وىو ما يدؿ عميو الشكؿ األسطواني لعمب المشروب المكونة
 في كمتا يدييا مشكمة بذلؾ دائرة تدؿ عمى العذوبة  واالنسجاـ.

أما الشخصيات األخرى في الممصؽ والتي ىي ثبلث شباب يعزفوف عمى آالت موسيقية تتراوح      
، والمستطيؿ  6نياأشكاليا بيف الدائرة التي تدؿ عمى عذوبة األلحاف التي يعزفونيا وانسجاـ اآلالت فيما بي

األفقي الذي يدؿ عمى ثقؿ المسؤولية الممقاة عمى عاتؽ ىؤالء الموسيقييف في إسعاد الناس. وقد جاءت 
                                                           

1
 .22، ص 2003سعيذ تنكراد، السيميائيات مفاىيميا ًتطثيقاتيا، منشٌرات الزمن، المغرب،  
2
، ص 2004، دار المعرفة الجامعية، مصر، -أصٕنّ ٔيبادئّ  –سٛكٕنٕجٛت االتصال ٔاإلعالو عثذ الفتاح محمذ دًيذار،  

161. 
3
 .115، ص 1221، الطثعة الثانية، عالم الكتة، مصر، انهغت ٔانهٌٕأحمذ عمر مختار،  
4
 .161عثذ الفتاح محمذ دًيذار، مرجع سثق ركره، ص  
5
 .115أحمذ عمر مختار، مرجع سثق ركره، ص 
6
 .21سعيذ تنكراد، مرجع سثق ركره، ص  
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ىذه الشخصيات خمؼ الشخصية الرئيسية وىو حاؿ الموسيقييف الذيف يكونوف وراء الفناف، كما أف 
ما ىو جيد، إذ نستشؼ ذلؾ مف  مبلمحيـ تدؿ عمى االستمتاع والفرح وحيوية الشباب الطامح إلى كؿ

 مبلبسيـ الشبابية وألوانيا التي تتراوح بيف األحمر واألبيض واألسود والرمادي. 

كوف   1نجد أيضا مدرج الصوت الذي يشكؿ خطا منحنيا داال عمى الحركة وعدـ االستقرار اكم    
ما   2دؿ عمى األنوثة والدالؿالصوت يرتفع تارة وينخفض أخرى قبؿ أف يعود لبلرتفاع مرة ثانية، كما ي

يفسر وجوده أسفؿ شخصيات الممصؽ وكأنو يقوؿ بأف ارتفاع درجة االستمتاع والفرح يرجع الرتفاع 
صوت الموسيقى الناجـ عف استيبلؾ مشروبات كوكا كوال، وقد جاء بالموف األبيض داللة عمى التفاؤؿ 

عف حجمو فقد جاء خشنا في الجانبيف داللة والطموح واألمؿ في الحصوؿ عمى السعادة المنشودة. أما 
كوكا كوال، ورقيقا في الوسط وبالتحديد أسفؿ  تفي اتخاذ قرار استيبلؾ مشروبا  3عمى الحسـ وعدـ التردد

الشخصية، ودعوة المستيمؾ بمطؼ القتناء ومف ثـ   4الشخصية الرئيسية داللة عمى نعومة ولطؼ
 استيبلؾ مشروبات كوكا كوال. 

يتكوف الممصؽ أيضا مف رسائؿ ألسنية كتبت بالعربية وباألجنبية، إذ نجد عبارة كوكا كوال ال كما      
غير بالعربية، والمتمعف في معناىا يجدىا تدؿ عمى أنو ال بديؿ لكوكا كوال مف أجؿ االستمتاع والشعور 

سعادة وىذا ما بالفرح، وقد ختمت بعبلمة التعجب وكأف المرسؿ يقدـ نصيحة أو وصفة لمحصوؿ عمى ال
يفسره الموف األبيض الذي كتبت بو والذي يدؿ عمى المصداقية والصدؽ في التعامؿ مع الجميور 

وىي اسـ المؤسسة وشعارىا في الوقت  COCA-COLAالمستيمؾ لممنتج. أما الرسالة األخرى والتي ىي 
أسفؿ الممصؽ وعمى قميص نفسو فقد جاءت بمغة أجنبية كوف المؤسسة أجنبية وأمريكية بالتحديد، جاءت 

أحد الشخصيات وكخمفية لمممصؽ لمداللة عمى الرعاية واالىتماـ بالشباب واحتوائيـ والعمؿ عمى تمبية 
 رغباتيـ. 

مف خبلؿ تحميمنا ليذه الرسالة البصرية والتي ىي عبارة عف الممصؽ  المستوى التضميني: -ب
وؿ واضح وجمي يتمثؿ في الترويج لمشروبات كوكا اإلعبلني لمؤسسة كوكا كوال، يتضح لنا أف المعنى األ

كوال، إذ نجد عنواف الممصؽ كوكا كوال ال غير  يعكس مضموف الصورة والفكرة الرئيسية التي يقوـ عمييا 
أف  دالممصؽ والتي تقوؿ أنو ال بديؿ عف استيبلؾ كوكا كوال لمحصوؿ عمى االستمتاع والفرح. كما نج

ة التي حددىا روماف جاكبسوف إال أف ىناؾ وظيفتيف طاغيتيف أو الممصؽ يؤدي الوظائؼ الخمس
مسيطرتيف عمى الممصؽ وىما الوظيفة التأثيرية أو اإلفيامية المتمثمة في استخداـ فنانة عربية مشيورة 

                                                           

1
 .21المرجع نفسو، ص 

2
 .21المرجع نفسو، ص 

3
 .21المرجع نفسو، ص 

4
 .21المرجع نفسو، ص 
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يحبيا الجميور ىي الفنانة المبنانية نانسي عجـر لمتأثير في المتمقي ودفعيـ لتبني القيـ التي يروج ليا 
ؽ بسيولة ويسر كوف ىذه القيـ تحمميا شخصية قائدة في المجتمع، أضؼ إلى دلؾ توظيفو لمدرج الممص

الصوت واآلالت الموسيقية كوف شباب اليوـ يعشؽ الموسيقى واألصوات الصاخبة واالستمتاع عمى 
الموسيقى  تدفع الشباب لمتحمي باليدوء والرزانة وترؾ يوقعيا، وىذا عكس قيـ وثقافة المجتمع العربي الت

، ضؼ إلى ذلؾ األصوات الصاخبة التي تنيانا  إلى وقتيا ومكانيا المخصصيف ليا وليس عمى طوؿ اليـو
 عنيا لما فييا مف إزعاج لمغير وتعد عمى خصوصيتو. 

أو البصرية أو إقامة االتصاؿ التي تتجمى في اختيار األلواف، مواقع الشخصيات  نتباىيةوالوظيفة اال    
يا ومبلمحيا وكذلؾ توزيعيا في الممصؽ مف يمينو إلى يساره، زيادة إلى ذلؾ توظيؼ عبارة وطريقة لباس

COCA-COLA  في أكثر مف مكاف إذ أف التكرار مع التجديد يشد انتباه المتمقي وبالتالي يرسخ الفكرة
 تسيـ في الحفاظ عمى انتباه المتمقي لمرسالة.  عناصرلديو، وعميو فإف كؿ ىذه ال

الوظيفة السادسة الماوراء لغوية فتتجمى في التركيبات واأللواف والرموز التي أدت وظائفيا وأوصمت أما     
الرسالة التي أراد المرسؿ إيصاليا لممتمقي وىي الترويج لمنتجات كوكا كوال وكأنيا تنزؿ ألوؿ مرة لمسوؽ 

كوكا كوال فحسب  لمشروباتج بينما ىي متواجدة منذ عدة سنوات خمت، وبالتالي فإف المرسؿ ىنا ال يرو 
نما يحمؿ العديد مف القيـ التي تروجيا العولمة الثقافية مف خبلؿ وسائؿ االتصاؿ المختمفة، إذ نجده  وا 
يحمؿ قيمة التحرر مف القيود التي تفرضيا عادات وتقاليد المجتمع عمى أفراده والتي نستشفيا مف حركات 

ى التحرر مف كؿ القيود، إذ نجد الثقافة العربية تقوؿ أف جسد الشخصيات المكونة لمممصؽ التي تدؿ عم
لمرقص مكانو ووقتو وليس دائما بمجرد سماع الموسيقى، كما نستشؼ ىذه القيمة كذلؾ مف خبلؿ 

إذ أف حركة شعرىا إلى الوراء تدؿ عمى أنيا منطمقة  -نانسي عجـر –الشخصية الرئيسية في الممصؽ 
صوؿ عمى السعادة كيفما شاءت وأينما شاءت دوف قيود، زيادة عمى أجؿ التحرر والح فنحو األماـ م

نظرة عينييا المتطمعة إلى األماـ وبالتالي لممستقبؿ. كما نجد الممصؽ أيضا يحمؿ قيمة األنانية الواضحة 
مف جية في العنواف "كوكا كوال ال غير" وفي استعماؿ كؿ شخصية لعدة عمب أو قارورات المشروب دوف 

مع اآلخريف واستئثار كؿ واحد بما لديو وىو ما يخالؼ ثقافتنا وديننا الذي يدعو لمتكافؿ المشاركة 
والتضامف والمشاركة، وكذلؾ أيضا في مدرج الصوت الذي يدؿ عمى ارتفاعيا )األنانية( وىنا عدـ احتراـ 

 واالستمتاع.  رحاآلخر والتفكير في الذات فقط مف خبلؿ الحصوؿ عمى الف

أف الممصؽ كذلؾ يروج لنمط معيشي معيف ولثقافة استيبلكية معينة ىي النمط والثقافة ىذا ونجد     
األمريكية مف خبلؿ ىيمنة لوني العمـ األمريكي األحمر واألبيض عمى الممصؽ، وكذلؾ الموسيقى 
ؾ الصاخبة التي يشتير بيا المجتمع األمريكي والتي ىي بعيدة كؿ البعد عف ثقافتنا وقيمنا، ضؼ إلى ذل

 اآلالت الموسيقية الغربية التي تظير في الممصؽ.  
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يمكف أف نستخمصو مف الممصؽ ىو تصويره لمشباب العربي وكأنو  وماحوصمة وتقييم شخصي: -ت
ال يفقو شيئا في الحياة إال الموسيقى والرقص وبالتالي عدـ الجدية وعدـ قدرتو عمى تحمؿ المسؤولية 

ما تفعؿ وتقوؿ، وبالتحديد ىـ شعب منقاد ال رأي لو يسير وراء مف واتباعو لمشخصيات المشيورة في كؿ 
يظف أنيـ أكثر ثقافة وعمما. أما فيما يخص التصميـ فقد وفؽ المرسؿ في إيصاؿ رسالتو لممتمقي مف 
خبلؿ استخدامو لؤللواف والشخصيات والرموز وتوزيعيا بشكؿ متقف حافظ بيا عمى اتزاف الممصؽ وبالتالي 

 ظر المتمقي. عدـ تشتيت ن
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  12 رقم اإلعالنً للملصق السٌمٌولوجً التحلٌل -2
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 12 رقم اإلعالنً الملصق فً األلسنٌة الرسائل ٌوضح( 13) رقم جدول

 

  Coca-cola  تعشقيا... اشربيا  العبارة

  كبير  متوسط  العام الحجم

  المؤسسة( رمز) شعار  الممصؽ عنواف  11 المدلول

  غميظ  متوسط  العام البنط

  االنتباه لفت  أىمية أقؿ  11 المدلول

 حر يدوي خط  حديث كوفي  الخط نوع

 والجمالية األناقة والبساطة السيولة  11 المدلول

  أحمر  أحمر  الخط لون

  النشاط العاطفة، القوة،  النشاط العاطفة، القوة،  11 المدلول

  أجنبية لغة  فصحى عربية  العبارة لسان طبيعة

  أجنبية لمؤسسة رمز  لمعرب موجو  11 المدلول

  وسط أسفؿ  يميف أعمى  الرسالة موقع

  المؤسسة اسـ رمزية  االنتباه لفت  11 المدلول

 واالنتباىية التأثيرية واالنتباىية التأثيرية  االتصالية الوظيفة
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 12 رقم اإلعالنً الملصق فً ٌةاألٌقون الرسائل ٌوضح( 14) رقم جدول

 

 وصف الصورة
 الشكل

المدلول
11  

 المدلول الحجم األلوان
11 

 المدلول  الموقع
11 

 حسب الدالئل تصنيف
  الفرنسية المدرسة

  الوظيفة
  االتصالية

 
 
 

 
 

 

  دليل رمز قرينة  11 المدلول الدال

 بطمة /  شخصية
 الممصؽ

  أبيض
 
 

  أحمر
 

  أسود

 األمؿ، ؤؿ،التفا
 . الصدؽ
 الحيوية،
 . القوة النشاط،
 . القسوة المكانة،

 محور كبير
 الممصؽ

 وسط
 الممصؽ

 مركز
 االىتماـ

 (النظر)

 X   
  التأثيرية

 واالنتباىية
 
 

 قارورات
 المشروب

 الحركة  أسطواني
 االنسيابية

  أبيض
 
 

  أحمر
 

  أسود

 األمؿ، التفاؤؿ،
 . الصدؽ
 الحيوية،
 . القوة النشاط،
 . القسوة المكانة،

 أقؿ  متوسط
  أىمية

 أعمى
  يسار

 اإلبراز،
 لفت

  االنتباه

X   

 أقؿ  متوسط .المكانة القيمة، فضي  االنسجاـ دائرة طبؽ
  أىمية

 أعمى
  يسار

 اإلبراز،
 لفت

  االنتباه

  X 

 خط عصا
  عمودي

 اليدوء،
 الصبلبة،
  الحسـ

 المكانة،  أسود
 . الصبلبة

 أقؿ  صغير
  أىمية

 يسار
  الممصؽ

 لفت
  االنتباه

X   
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 وصف الرسالة:   -1

 : ىي شركة كوكا كوال . المرسل -أ

إذ سعت المؤسسة إليصاؿ  ،تمثؿ ممصؽ إعبلني يروج لسمعة تقدميا مؤسسة كوكا كوال الرسالة: -ب
تشويؽ تجعؿ المتمقي منتجيا مف خبلؿ استخداـ الترفيو خاصة األلعاب البيموانية وما تحممو مف ترفيو و 

يتابعيا باستمرار منتظرا ما سيحدث بعد ذلؾ، إذ أنو مف المعروؼ عف مثؿ ىذه العروض أنيا تقوـ عمى 
عنصر التشويؽ والخياؿ واالنتظار لمعرفة تكممة المعبة أو العرض، وىو ما ينطبؽ عمى الحالة التي 

عالـ مف الخياؿ والتشويؽ مف أجؿ الحصوؿ  يعيشيا الفرد بعد تناولو لمنتجات كوكا كوال التي تأخذه في
عمى الترفيو والسعادة التي عبر عنيا الممصؽ مف خبلؿ استخدامو لبعض العناصر والرموز التي تدؿ 

 عمى ذلؾ. 

 عنواف الرسالة: اشربيا... تعشقيا  محاور الرسالة: -ت

سط الممصؽ مستندة عمى الممصؽ مف شخصية واحدة ىي الفنانة المبنانية نانسي عجـر محتمة و  يتكوف
عصا تحمؿ طبؽ بو ست قارورات لمشروبات كوكا كوال أعمى يسار الممصؽ، كما نجد الفتة أسفؿ 

، وكخمفية لمممصؽ نجد ستار السيرؾ )مكاف العروض  ”coca-cola“الممصؽ تحمؿ اسـ المؤسسة 
 البيموانية(. 

ألحمر، األسود، الفضي. في حيف أف ويظير في الممصؽ العديد مف األلواف تتمثؿ في األبيض، ا    
 الرسائؿ األلسنية قد توزعت أعمى الممصؽ وأسفمو. 

 النسقية:  بةالمقار  -2

: ىذه الرسالة ىي عبارة عف ممصؽ إعبلني ورقي عمؽ في النسق من أعمى )الرسالة البصرية( -أ
عبلني أنو مف أكثر العامة التي تستقطب أكبر عدد مف المتمقيف، والمعروؼ عف الممصؽ اإل فاألماك

الوسائؿ وأىميا في إيصاؿ الرسائؿ لممتمقي والتأثير عميو قصد اقتناء المنتج ومف ثـ استيبلكو والمتمثؿ 
في ىذه الحالة في مشروبات كوكا كوال. وقد جاء ىذا الممصؽ في الفترة التي عرفت كثرة نوعية في عدد 

نافسيـ عمى افتكاؾ عقود إعبلنية مف أكبر الفنانيف في الوطف العربي ودخوليـ مجاؿ اإلعبلف وت
المؤسسات المعمنة، وىذا الممصؽ ىو عبارة عف لقطة مف اإلعبلف التمفزيوني الذي بث بالموازاة مع نشر 

 كوكا كوال أكثر تأثيرا عمى المتمقيف.  سةالممصؽ اإلعبلني حتى يكوف لمحممة اإلعبلنية لمؤس
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داـ الممصؽ إلحدى نجمات الفف العربي المحبوبة لدى الستخ نظراالنسق من أسفل )الدعاية(: -ب
، عرؼ ىذا الممصؽ انتشارا واسعا خاصة وأنو يروج لمنتج مف  الشباب العربي الفنانة المبنانية نانسي عجـر
أكثر المنتجات )المشروبات( استيبلكا في الوطف العربي. ولكف السبب األكبر النتشاره ىو ظيوره بالموازاة 

تمفزيوني، خاصة وأنو عبارة عف لقطة مف ىذا األخير، ما يعني أف المؤسسة المعمنة قد مع اإلعبلف ال
استخدمت قاعدة التكرار مع التجديد قصد التأثير أكثر عمى المتمقي ومحاصرتو بإعبلناتيا حتى ال تترؾ 

  مجاال لعدـ اكتراثو بالمنتج إذ يشاىده في التمفزيوف وكذلؾ في الطرقات واألماكف العامة.

 المقاربة األيكونولوجية:  -3

ىذا الممصؽ مف إنتاج مؤسسة أجنبية وأمريكية بالتحديد ىي مؤسسة  المجال الثقافي واالجتماعي: -أ
نظرا لكتابتو بالعربية واستخدامو إلحدى النجمات  معربكوكا كوال لممشروبات الغازية، وىو موجو ل

المبلحظ مف خبلؿ ىذا الممصؽ أنو ابتعد قميبل عف العربيات ذات الشيرة الواسعة في الوطف العربي. و 
عادات وتقاليد المجتمع العربي مف خبلؿ المباس غير المحتشـ وطريقة وقوؼ الشخصية الرئيسية في 
الممصؽ والتي تخالؼ تعاليـ ديننا وعاداتنا وتقاليدنا والتي تطالبنا بالمباس المحتشـ والوقفة المعتدلة 

تنا اليومية فما بالؾ استخداـ المرأة في اإلعبلف، إذ يعد ىذا الموضوع مف والحركات المحافظة في حيا
مف يوافؽ ولكف  فالمواضيع الشائكة والمثيرة لمجدؿ بيف عمماء الديف بيف مجيز لو وبيف مكره لو، وبي

 بشروط. 

مف خبلؿ تمعننا في الممصؽ نجد أف المرسؿ استخدـ  مجال اإلبداع الجمالي في الرسالة: -ب
اال مف بينيا األسطوانة، الدائرة الذيف نجدىما في الطبؽ وقارورات مشروب كوكا كوال، كما نجده أشك

يتمثؿ في العصا التي تحمؿ الطبؽ والقارورات، كما نجد بعض الخطوط  يااستخدـ خطا مستقيما عمود
يسية في المنحنية في شكؿ زخارؼ عمى البلفتة التي تحمؿ اسـ المؤسسة. وفيما يخص الشخصية الرئ

الممصؽ فقد جاءت بحجـ كبير وسط الممصؽ، مرتدية مبلبس السيرؾ متمثمة في قبعة وفستاف مفتوح 
الصدر وبدوف أكماـ. ونجد كخمفية لمممصؽ ستار السيرؾ الذي توجد فيو بعض النجوـ المتؤللئة. كما 

والفضي، لكف األلواف  استخدـ المرسؿ األلواف الخاصة بالمنتج وىي األحمر واألبيض إضافة إلى األسود
 المييمنة في الممصؽ ىي األحمر واألبيض التي ىي ألواف اسـ المؤسسة. 

عف الرسائؿ األلسنية فنجد رسالتيف واحدة بالعربية وىي عنواف الممصؽ "اشربيا... تعشقيا" جاءت  أما
ؽ، كما " جاءت أسفؿ الممصcoca-colaأعمى الممصؽ، وأخرى بالمغة األجنبية ىي اسـ المؤسسة "

نجدىا عمى قارورات المشروب. كؿ ىذه العناصر جعمت البنية التصميمية لمممصؽ مركبة بشكؿ يجذب 
 النظر وال يشتتو. 
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 المقاربة السيميولوجية:  -4

الممصؽ في شكؿ مستطيؿ عمودي يدؿ عمى حرارة وقوة الطرح      جاءمجال البالغة والرمزية: -أ
ترغب في إيصاؿ فكرة لممتمقي مفادىا أنيا تعمؿ مف أجؿ أف ترفو إذ أف المؤسسة  لموضوع،أو تناوؿ ا

عميو وأنو الشغؿ الشاغؿ ليا قصد توفير منتج يتيح لو الترفيو عف نفسو وبالتالي الحصوؿ عمى السعادة 
المرجوة، كما أف المصمـ تخمى عف تأطير الممصؽ وىي الخاصية التي أصبحت ميزة لمممصقات 

لرؤوس المستطيؿ )زوايا الممصؽ( يجدىا عبارة عف زخرفة حتى يحسس  المعاصرة، ولكف المبلحظ
المتمقي بأجواء السيرؾ المميئة بالزخرفة والترفيو. وفيما يخص زاوية النظر فقد جاءت أمامية وجيية تقابؿ 

ي ودعوة لتبني القيـ واألفكار الت رؾ،المتمقي مباشرة كأنيا تدعوه لممشاركة في الترفيو الذي يوفره السي
 يحمميا الممصؽ و التي ىي دعوة لمترفيو و الفرح. 

كما يحتوي الممصؽ عمى عبلمات بصرية تشكيمية بدءا مف الفنانة نانسي عجـر التي احتمت مكانة     
كبيرة وسط الممصؽ داللة عمى أنيا الشخصية الرئيسية في الممصؽ ومركز االىتماـ فيو. وقد حممت 

المفتوح يشبو مبلبس الفتيات المواتي  رنبدؤىا مف فستانيا ذو الصد نانسي عجـر مجموعة مف الدالالت
ف دؿ ىذا عمى شيء إنما يدؿ عمى  تقدمف عروضا في السيرؾ، كما يشبو مبلبس الراقصات الغربيات وا 
الرغبة في إثارة انتباه المتمقي وتحفيزه عمى استيبلؾ المنتج، وقد جاء ىذا الفستاف بالموف األحمر الذي 

الحيوية والنشاط والرغبة الكبيرة في الحصوؿ عمى الترفيو والمرح، كما أنو لوف مثير يثير نظر  يدؿ عمى
المتمقي ويحافظ عميو كونو مف األلواف طويمة الموجة التي ترى مف مسافات بعيدة ضؼ إلى ذلؾ أنو لوف 

 فقد جاء بالمونيالمنتج الذي يروج لو الممصؽ. كما نبلحظ وجود نوع مف الفرو عمى كتفي الفنانة و 
األبيض واألسود ما يدؿ عمى المكانة التي تحظى بيا الفنانة في نفوس الشباب العرب والقيمة العالية ليذا 
النوع مف الفرو، وبالتالي مكانة المنتج )مشروبات كوكا كوال( لدى المستيمؾ العربي إذ ال تكاد تخمو مائدة 

فوؽ رأسيا تشبو قبعة استعراضيي السيرؾ كما أنيا تشبو مف قارورة كوكا كوال. كما نجدىا تعتمر قبعة 
قبعة تشارلي تشابمف الذي لطالما أدخؿ الترفيو و المرح في نفوس المشاىديف، وىذا يدؿ عمى أف قيمة ىذا 
المنتج وما ينتظر مف بعد تناولو ىي نفسيا قيمة وما ينتظر مف مشاىدة أفبلـ تشارلي تشابمف أي التشويؽ 

ألف لوف المشروب  –وقد جاء بالمونييف األسود الذي يدؿ عمى المكانة العالية ليذا المنتج  ،يووالمرح والترف
 ويوجد بو شريط أحمر يدؿ عمى الحيوية والنشاط والمرح.  -أسود 

أما فيما يخص مبلمح وجييا فيي تنـ عف الفرح واالستمتاع بالعرض المقدـ مف طرؼ المؤسسة     
بديؿ عنيا  مى الترفيو والمرح مرىوف بتناوؿ مشروبات كوكا كوال التى الالمنتجة وىو أف الحصوؿ ع

لمحصوؿ عمى ذلؾ، وما يدؿ عمى ذلؾ االبتسامة المرسومة عمى وجييا واتجاه نظرىا إلى قارورات 
المشروب الموجودة عمى يمينيا كونيا ىي مصدر المرح والترفيو. أما عف طريقة وقفتيا فيي تدؿ عمى 
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قديـ استعراض في السيرؾ وتبدو وكأنيا مستندة في وقفتيا عمى العصا الذي يحمؿ الطبؽ أنيا في خضـ ت
الذي توجد بو قارورات المشروب، في حيف أف وضع يدىا اليسرى عمى خصرىا يدؿ عمى أنيا تتحدى كؿ 

 مف يظف أنو ىناؾ بديبل عف كوكا كوال لمحصوؿ عمى الترفيو والتشويؽ والمرح. 

خاصة   1ي تستند عميو في وقفتيا فيدؿ عمى الصبلبة واليدوء كونو جاء بشكؿ عموديأما العصا الذ    
وعدـ التردد في اتخاذ قرار   2وأنو يحمؿ الطبؽ الذي يحمؿ بدوره قارورات المشروب، كما يدؿ عمى الحسـ

نانة عميو استيبلؾ ىذا المنتج وقد جاء بموف أسود داللة عمى الصبلبة والقوة، وىذا ما يفسر استناد الف
 وثقتيا في قوتو وقدرتو وبالتالي قوة وقدرة المنتج في تحقيؽ ما تصبو إليو. 

في حيف أف الطبؽ الذي يحمؿ قارورات المشروب والذي جاء بشكؿ دائري يدؿ عمى أنو ال نياية     
إنيا      لمترفيو و المرح الذي تضمنو المؤسسة لمستيمكييا كوف الحركة الدائرية ىي حركة مطمقة الكماؿ

ال تتغير وليس ليا بداية وال نياية األمر الذي يجعؿ منيا رمزا لمزمف الذي يتحدد كتتابع مسترسؿ وثابت 
يشرب فييا المستيمؾ المنتج يحس بنفس المرح والترفيو الذي  لحظة، أي أنو في كؿ  3لمحظات متشابية

اء بموف فضي )لوف الفضة( داللة أحس بو في المرات السابقة وسيحس بو في المرات البلحقة، وقد ج
 عمى القيمة الرفيعة ليذا المنتج الذي تقدمو المؤسسة لزبائنيا كما يقوؿ المثؿ العربي عمى طبؽ مف فضة. 

وبإمكاف المستيمؾ  راأما ستار السيرؾ الموجود كخمفية لمممصؽ فيدؿ عمى أف العرض مازاؿ مستم    
لمفعوؿ وبالتالي المرح والترفيو ما يزاؿ مضمونا مف قبؿ اقتناء المنتج ألف العرض ال يزاؿ ساري ا

المؤسسة المنتجة، وقد جاء بموف أحمر داللة عمى الحيوية والنشاط والحركة التي تميز عروض السيرؾ 
وبالتالي يحصؿ عمييا المستيمؾ بعد تناولو لممشروب. ونجد فيو نجمات صغيرات متؤللئات داللة عمى 

ج في السوؽ العالمية والمكانة العالية التي يحظى بيا وسط المنتجات األخرى نجومية وشيرة ىذا المنت
المنافسة. وعف كوف الستار كخمفية لمممصؽ فإنو يدؿ عمى اإلحاطة والرعاية التي تولييا المؤسسة 

 لمستيمكييا. 

.. تعشقيا يتكوف الممصؽ أيضا مف رسائؿ ألسنية كتبت بالعربية واألجنبية، إذ نجد عبارة اشربيا. كما
بالعربية والتي جاءت بصيغة األمر )في شكؿ نصيحة( كونيا ختمت بعبلمة تعجب، والمتمعف في معنى 
ىذه الرسالة يجدىا تركز عمى الجانب العاطفي وكأف ىذا المنتج ىو إنساف نكف لو مشاعر المحبة، وما 

ه الرسالة في شريط متموج جاءت ىذ قديؤكد ذلؾ ورودىا بموف أحمر يدؿ عمى العاطفة والرومانسية، و 
وكذلؾ الحركة والحيوية والنشاط وىو ما تضمنو ىذه المؤسسة لمستيمكييا.     4داللة عمى الميونة والحناف

                                                           

1
 .21سعيذ تنكراد، مرجع سثق ركره، ص  
2

 .21المرجع نفسو، ص 
3

 .21المرجع نفسو، ص 
4

 . 21المرجع نفسو، ص 
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فقد جاءت بمغة أجنبية وىي اسـ المؤسسة المنتجة جاءت  coca-colaأما الرسالة األخرى والتي ىي 
أف ىذه المؤسسة ىي صاحبة العرض المقدـ داخؿ الفتة مزخرفة تشبو الفتات السيرؾ داللة عمى 

 لممستيمؾ، وقد وردت بموف أحمر وبخمفية بيضاء تمثؿ ألواف المؤسسة. 

خبلؿ دراستنا ليذه الرسالة البصرية و التي ىي عبارة عف الممصؽ  مفالمستوى التضميني: -ب
في الترويج لمشروبات  اإلعبلني لمؤسسة كوكا كوال، يتضح لنا أف المعنى األوؿ واضح يسيؿ فيمو يتمثؿ

كوكا كوال، إذ نجد عنواف الممصؽ"اشربيا... تعشيا" يعكس مضموف الصورة وفكرتيا الرئيسية التي تقوؿ 
أنو بشربؾ لمنتج كوكا كوال ستعشؽ ما يترتب عنو مف تشويؽ وترفيو ومرح. وعميو فإف الممصؽ يؤدي 

تيف مسيطرتيف ىما الوظيفة التأثيرية الوظائؼ الخمسة التي حددىا روماف جاكبسوف لكف ىناؾ وظيف
تعد أحد نجمات الغناء في الوطف العربي قصد التأثير في الممتقي  يورةالمتمثمة في استخداـ شخصية مش

وتحفيزه عمى استيبلؾ ىذا المنتج خاصة وأف ىذه الشخصية مف الشخصيات األكثر شعبية وليا جماىير 
تسيؿ عممية التأثير عمى ىذا الجميور المفتوف بيا. أضؼ  كبيرة في كؿ أنحاء الوطف العربي وبالتالي

إلى ذلؾ استخدامو ألحد العروض التي تقدـ في السيرؾ و المتمثؿ في حمؿ قارورات المشروب في طبؽ 
مف فضة عمى عصا، وىذا ما يتنافى مع ثقافتنا العربية التي تدعو لمتواضع وعدـ التباىي الذي نستشفو 

 بموف فضي. مف استخداـ ىذا الطبؽ 

والوظيفة االنتباىية التي تتجمى في اختيار األلواف، موقع الشخصية وطريقة لباسيا ومبلمحيا وكذلؾ     
في أكثر مف موقع في  coca-colaتوزيع بقية العناصر في الممصؽ، زيادة عمى ذلؾ توظيفو لعبارة 

تكرار مع التجديد حتى نحافظ عمى الممصؽ تطبيقا لواحدة مف أوجو الببلغة في الصورة و التي تقوؿ بال
 انتباه المتمقي ومف ثـ نرسخ الفكرة لديو. 

في حيف أف الوظيفة السادسة الماوراء لغوية فتتجمى في التركيبات واأللواف والرموز التي أدت وظائفيا    
ة رغـ لمنتجات كوكا كوال وكأنيا تسوؽ ألوؿ مر  جوتمكنت مف إيصاؿ رسالة المرسؿ لممتمقي وىي التروي

قدـ تواجدىا في السوؽ، وبالتالي يمكف القوؿ إف المرسؿ لـ يكتؼ بالترويج لممنتج فحسب، بؿ حمؿ 
الممصؽ بعضا مف قيـ العولمة الثقافية، فنجده يحمؿ قيمة اإلغراء التي نفيميا مف طريقة لباس الشخصية 

س الثقافة العربية التي الرئيسية في الممصؽ و الذي ىو عبارة عف فستاف ضيؽ وبصدر مفتوح وىو عك
خبلؿ طريقة وقوؼ  مفتطالبنا بالمباس المحتشـ الفضفاض الذي يستر عورة المرأة، كما نفيميا أيضا 

الشخصية الرئيسية التي فييا نوع مف اإلغواء كونيا متمايمة عمى جنب وتستند إلى العصا وتضع يدىا 
. تعشقيا الذي يمعب عمى الوتر العاطفي األخرى عمى خصرىا، كما نجدىا أيضا في العنواف اشربيا..
 واإلحساس وكأف المنتج شخص البد أف نحبو وبالتالي نعشقيا. 
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الموجود عمى كتفي  لفروكما نجد الممصؽ أيضا يحمؿ قيمة المادية الواضحة مف جية في ا    
يخالؼ الشخصية الرئيسية، ومف جية أخرى في الطبؽ الفضي الذي يحمؿ قارورات المشروب، وىو ما 

ثقافتنا التي تدعونا إلى عدـ التباىي والتعالي وتبجيؿ المعنوي عمى المادي عكس ما ىو موجود في ىذا 
الممصؽ الذي يركز عمى المادة التي ىي السبيؿ الوحيد لمحصوؿ عمى المرح والترفيو حسب ما جاء في 

 الممصؽ دائما. 

ة أمريكية بالتحديد ما يفسر ىيمنة لوني العمـ الممصؽ يروج لنمط ولثقافة استيبلكية معين أفونجد  ىذا
األمريكي األحمر واألبيض عمى الممصؽ، وكذلؾ السطحية والتوجو لمترفيو والمرح ونسياف كؿ ىمـو 

 الحياة التي تواجو المجتمع العربي. 

وما يمكف أف نخرج بو مف ىذا الممصؽ ىو تتفييو لمحياة  واختصارىا  حوصمة وتقييم شخصي: -ت
نب الترفيو والمرح وبالتالي محاولة إبعاد المواطف العربي عف إيجاد الحموؿ لممشاكؿ التي تنخر في جا

جسد ىذا الوطف، وتوجيو نظره نحو الثقافة الغربية التي يصورونيا عمى أنيا أحسف ما يمكف أف يحدث 
عبلف عف افتتاح لئلنساف. أما فيما يخص التصميـ فإف ما يؤخذ عميو أنو يمكف اعتباره ممصؽ خاص باإل

عروض السيرؾ أكثر مف أنو ممصؽ إعبلني يروج لمنتج ما، وما عدا ذلؾ فإف المرسؿ وفؽ في توزيع 
 العناصر المكونة ليذا الممصؽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلعبلنية الممصقات خبلؿ مف الثقافية العولمة قيـ: الثالث الفصؿ

~  ~ 
 

111 

  03التحميل السيميولوجي لمممصق اإلعالني رقم  -3
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 03قم ( يوضح الرسائل األلسنية في الممصق اإلعالني ر 05رقم ) جدول

 

 Ariel Automatique  العبارة
  صغير  متوسط العاـ  الحجـ
 المنتج  صفة المنتج اسـ  01 المدلوؿ
  رفيع  متوسط العاـ  البنط

 أىمية  أقؿ االنتباه  لفت  01 المدلوؿ
 حديث  روماني حديث  روماني الخط العاـ نوع

 ولبساطة السيولة والبساطة السيولة  01 المدلوؿ
  أحمر  أحمر لخط العاـ ا لوف

 العاطفة، النشاط  القوة، العاطفة، النشاط  القوة،  01المدلوؿ
 أجنبية  لغة أجنبية  لغة لساف العبارة  طبيعة
 أجنبي  منتج أجنبي  منتج  01 المدلوؿ
 يسار  أسفؿ يسار أسفؿ الرسالة  موقع

 االنتباه  لفت االنتباه  لفت  01 المدلوؿ
 واالنتباىية التأثيرية واالنتباىية التأثيرية الية االتص الوظيفة
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 03 رقم اإلعالني الممصق في األيقونية الرسائل يوضح( 06) رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف الصورة
 الشكل

المدلول
11  

 المدلول الحجم األلوان
11 

 المدلول  الموقع
11 

 حسب الدالئل تصنيف
  الفرنسية المدرسة

 الوظيفة
  االتصالية

  دليل رمز قرينة  11 المدلول دالال

 بطمة /  شخصية
 الممصؽ

  أبيض
 

  أصفر
 

  أسود

 األمؿ، التفاؤؿ،
 . الصدؽ
 النشاط،
 . االنشراح
 المكانة،

 . القسوة،الحزف

 محور كبير
 الممصؽ

 وسط
 الممصؽ

 مركز
 االىتماـ

 (النظر)

 X   
 التأثيرية

 واالنتباىية
 
 

 كيس
 مسحوؽ
 الغسيؿ

 ،الثقؿ  مستطيؿ
 السكوف

  أبيض
 

  أحمر
 

 أخضر

 األمؿ، التفاؤؿ،
 . الصدؽ
 النشاط، الثأر،
 . العاطفة القوة،
 التجدد، النمو،

 . المستقبؿ

 أقؿ صغير
  أىمية

 أسفؿ
  الممصؽ

 المنطقة
  المادية

  X 

 القوة،  مستطيؿ  طاولة
 الحركة

 النشاط، الثأر،  أحمر
 . العاطفة القوة،

 

 أقؿ  متوسط
  أىمية

 أسفؿ
   مصؽالم

 المنطقة
  المادية

X   
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 وصف الرسالة:  -1

ىي شركة بروكتر أند غامبؿ، وىي شركة متعددة الجنسيات متخصصة في السمع  المرســــل: -أ
االستيبلكية )النظافة الصحية ومستحضرات التجميؿ(، يقع مقرىا الرئيسي في سينسيناتي بوالية أوىايو 

 األمريكية. 

صانع الشموع وغامبؿ جيمس صانع الصابوف، وىما مف  روكتركؿ مف ويمياـ ب ىذه الشركة أسس
المياجريف مف إنجمترا وأيرلندا، قررا جمع مواردىما لتشكيؿ شركة خاصة بيـ، وكاف أوؿ اتفاؽ بينيما في 

 ماركة عالمية منيا:  24. ولمشركة 1837، وقد تأسست شركة بروكتر أند غامبؿ سنة 1831أكتوبر  31

Always* Ariel * *Actonel  

Bonux* Bounty * Braun * 

Charmin * Crest * Dawndétergent* 

Dawny/ lenor* Duracell * Folgers * 

Gain * Gillette * Head &shoulders* 

Lans* Olaz* Oral-b * 

Pampers * Pantene * Pétrole Hahn * 

Fringles1* Tide * *Wella 

 

ىي عبارة عف ممصؽ إعبلني لسمعة تقدميا شركة بروكتر أند غامبؿ والتي تتمثؿ في  الرســــــالة: -ب
، وقد عمدت ىذه الشركة لتقديـ منتجيا في صورة غريبة بعض الشيء تتمثؿ في  Arielمسحوؽ الغسيؿ 

حتى يظير لممستيمؾ أنو  ،Arielحالة التعاطي ولكف استبدؿ الممنوعات )المخدرات( بمسحوؽ الغسيؿ 
د استعماؿ ىذا المنتج سيدمف عميو ولف يتمكف مف االستغناء عنو نظرا لمنتائج الجيدة وفعالية ىذا بمجر 

 المنتج في الحصوؿ عمى النظافة المرجوة. 

يتكوف الممصؽ مف شخصية واحدة وىي أنثى غربية المبلمح احتمت معظـ  محاور الرسالة: -ت
الغسيؿ وىي في حالة تعاطي، كما نجد أيضا  مساحة الممصؽ، نجدىا منحنية عمى طاولة بيا مسحوؽ

 عمبة الغسيؿ أسفؿ يسار الممصؽ. 

                                                           

kipedia.org/wiki/procter26%gambelehttp://f.r.wi1 ، 00/27/0212، 11:22 . 
 

http://f.r.wikipedia.org/wiki/procter26%25gambele
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 األحمر، األبيض، األسود واألشقر.  األخضر،ويظير في الممصؽ العديد مف األلواف ىي:     

 المقاربة النسقية:  -2

ي يعد الرسالة ىي عبارة عف ممصؽ إعبلني ورقي والذ ىذهالنسق من أعمى )الرسالة البصرية(: -أ
مف بيف أىـ خصائصو أنو يعمؽ في األماكف العامة والنقاط األكثر استقطابا لممتمقيف، ما يسيؿ مف ميمة 

. وقد جاء ىذا الممصؽ في الفترة التي كثرت فييا استيبلكياإقناعيـ وحثيـ عمى اقتناء السمعة ومف ثـ 
نتجة لمواد التنظيؼ، لذلؾ نجد ىذا المنتجات الخاصة بالتنظيؼ واشتداد حدة المنافسة بيف الشركات الم

الممصؽ خرج عف المألوؼ واستخدـ فكرة جديدة ومغايرة عما ىو سائد في الممصقات اإلعبلنية حتى تمفت 
 انتباه المتمقي ويكوف تأثيرىا شديد عميو. 

 إلى الفكرة الغريبة التي يقـو عمييا الممصؽ والتي تقوـ عمى بالنظرالنسق من أسفل )الدعاية(: -ب
اإلدماف، فإف ىذا الممصؽ أثار انتباه المتمقيف وعرؼ انتشارا واسعا، ضؼ إلى ذلؾ سمعة المنتج التي 
يعرفيا كؿ المستيمكيف. وما زاد مف انتشاره ىو تزامنو مع اإلعبلف التمفزيوني الذي كاف مثيرا لبلنتباه 

 ة عربية. ومتميزا عمى غرار كؿ اإلعبلنات المنافسة وعرض في أكثر مف قناة فضائي

 المقاربة األيكونولوجية:  -3

 جوالممصؽ ىو مف إنتاج شركة أجنبية متعددة الجنسيات مو  ىذاالمجال الثقافي واالجتماعي: -أ
لمعرب ولمغرب في آف واحد. والمتمعف في ىذا الممصؽ يبلحظ أنو يقوـ عمى فكرة بعيدة كؿ البعد عف 

اإلدماف محـر شرعا وال مكانة لو بيف عاداتنا وتقاليدنا، لذلؾ ثقافتنا وديننا تتمثؿ في اإلدماف، ومعموـ أف 
نجد أف الممصؽ ابتعد كؿ البعد عف ثقافة المجتمع العربي وعاداتو وتقاليده، حتى أف طريقة لباس المرأة 

 غير محتشمة وال تمت بصمة لممجتمع العربي ولثقافتو. 

ي الممصؽ نجد أف المرسؿ قد استخدـ خبلؿ تمعننا ف مفمجال اإلبداع الجمالي في الرسالة: -ب
أشكاال مف بينيا المستطيؿ األفقي )الطاولة( والعمودي )عمبة المسحوؽ(، وكذلؾ خط مستقيـ مائؿ 

الشخصية الرئيسية في الممصؽ فقد جاءت بحجـ كبير محتمة  ا)القطعة التي تستنشؽ بيا المسحوؽ(. أم
د جاءت بمبلبس غير محتشمة وغير الئقة. كما معظـ مساحة الممصؽ وىي جالسة منحنية لؤلماـ، وق

استخدـ المرسؿ عدة ألواف منيا ما ىو خاص بالمنتج مثؿ األحمر، األبيض، األخضر إضافة إلى األسود 
 واألشقر. 
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الذي جاء عمى عمبة المسحوؽ وخمؼ الشخصية  Arielعف الرسائؿ األلسنية فتتمثؿ في اسـ المنتج  أما
مى يميف الممصؽ. وقد جاء ترتيب ىذه العناصر بشكؿ يجذب النظر وال الرئيسية في الممصؽ في أع

 يشتتو. 

 المقاربة السيميولوجية:  -4

الممصؽ في شكؿ مستطيؿ أفقي يدؿ عمى ثقؿ المسؤولية المنوطة  جاءمجال البالغة والرمزية:  -أ
ا نجد أف المصمـ قد بالشركة لمحفاظ عمى سمعتيا لدى مستيمكييا والعمؿ عمى إضافة مستيمكيف جدد، كم

تخمى عف تأطير الممصؽ كوف ىذه الخاصية ىي سمة الممصقات المعاصرة تسمح لممتمقي بإطبلؽ العناف 
لخيالو لتكممة القصة التي يحمميا الممصؽ وتخيؿ حجـ االنتعاش الذي سيحصؿ عميو بعد استيبلكو ليذا 

تي سيحصؿ عمييا باستخدامو ليذا المنتج. المنتج، والفرحة التي ستغمره بعد وقوفو عمى مدى النظافة ال
وفيما يخص زاوية النظر فقد جاءت أمامية تخاطب المتمقي مباشرة وتدعوه لتبني القيـ واألفكار التي 

 يحمميا الممصؽ. 

يحتوي الممصؽ عمى عبلمات بصرية تشكيمية بدءا مف الشخصية الرئيسية في الممصؽ والتي احتمت  كما
مف يمينو إلى يساره ومف األعمى إلى األسفؿ. وقد حممت ىذه الشخصية  مساحة كبيرة في الممصؽ

مجموعة مف الدالالت نبدؤىا مف مبلبسيا الفاضحة التي تشبو لباس فتيات اليوى ما يفسر أف الممصؽ 
عف سر ىذا االنتعاش   1أجنبي المصدر، وما يظير مف مبلبسيا فيو بموف أسود داللة عمى الميؿ لمتكتـ

تمتاع التي تشعر بيا، إذ ينبغي عمى المتمقي التركيز عمى الممصؽ لمعرفة السبب والذي ىو وحالة االس
الزكية، وما  حتوالذي باستخدامو يمكف لممستيمؾ االستمتاع بالنظافة واالنتعاش برائ Arielأماميا مسحوؽ 

لمعبر عنو بطريقة يفسر حالة االستمتاع ىذه مبلمح وجييا الدالة عمى االستغراؽ في استيبلؾ المنتج ا
استيبلؾ الممنوعات )المخدرات(، إذ نجد ىذه الشخصية في وضعية جموس منحنية لؤلماـ ذقنيا عمى 
ركبتيا حتى يتسنى ليا استنشاؽ ىذا المسحوؽ بواسطة أنبوب جاء بشكؿ مائؿ داللة عمى السقوط 

الذي تستنشقو ىو مسحوؽ واالنزالؽ في فخ اإلدماف عمى ىذا المنتج، وما يدؿ عمى أف ىذا المسحوؽ 
ىو عمبة المسحوؽ التي ىي أماميا والتي جاءت في شكؿ مستطيؿ عمودي دالة عمى قوة  Arielالغسيؿ 

طرح الموضوع رغبة مف المؤسسة في إيصاؿ رسالة لممستيمؾ مفادىا أنو بمجرد االستعماؿ األوؿ لممنتج 
ىذا المنتج لمحصوؿ عمى ما ىو مرغوب ومبلحظة نتائجو ستدمف عميو وعمى نتائجو ألنو ال بديؿ عف 

فيو وىو االنتعاش برائحتو واالستمتاع بنظافتو. وقد جاءت عمبة المسحوؽ باأللواف التالية: األبيض داللة 
استخدامو ليذا المنتج، أما الموف األحمر  دعمى النقاء والنظافة والطيارة التي يحصؿ عمييا المتمقي بع

                                                           

1
 .116أحمذ عمر مختار، مرجع سثق ركره، ص  
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طموح لمحصوؿ عمى النتائج المرغوبة، في حيف أف الموف األخضر يدؿ عمى فيدؿ عمى النشاط والعممية وال
 لمحصوؿ عمى مثؿ ىذه النتائج.  نوالمحافظة عمى استخداـ ىذا المنتج ألنو ال بديؿ ع

الذي جاء عمى  Arielألسنية كتبت باألجنبية تتمثؿ في اسـ المنتج  ؿيتكوف الممصؽ أيضا مف رسائ كما
لمممصؽ إذ نجده أعمى يميف الممصؽ وأسفؿ يساره حتى يمفت انتباه المتمقي عمبة المسحوؽ وكخمفية 

 ويحافظ عميو. 

: مف خبلؿ تحميمنا ليذه الرسالة البصرية والتي ىي عبارة عف الممصؽ المستوى التضميني -ب
اإلعبلني لشركة بروكتر أند غامبؿ، يتضح أف المعنى األوؿ واضح وجمي يتمثؿ في الترويج لماركة 

Ariel  التابعة ليذه الشركة، إذ نجد أف الفكرة الرئيسية واضحة مفادىا أنو بمجرد استخداـ ىذا المنتج
يصبح المستيمؾ مدمف عميو ألنو ال بديؿ عنو لمحصوؿ عمى مثؿ ىذه النتائج. كما نجد أف ىذه الرسالة 

لوظيفة التأثيرية التي تؤدي الوظائؼ االتصالية الخمسة التي حددىا جاكبسوف مع سيطرة وظيفتيف ىما: ا
نستخمصيا مف وضعية الشخصية الرئيسية في الممصؽ والتي تدؿ عمى تعاطي الممنوعات وىي حالة 

 منبوذة مف طرؼ المجتمع ومحرمة دينيا وتخالؼ ثقافتنا العربية وعاداتنا وتقاليدنا. 

ية في الصورة، إضافة إقامة االتصاؿ التي تتجمى في اختيار األلواف، وضعية الشخصية الرئيس ووظيفة
 إلى تكرار اسـ المنتج في أكثر مف موقع في الممصؽ حتى ترسخ الفكرة في ذىف المتمقي نتيجة التكرار. 

أما الوظيفة السادسة الماوراء لغوية فتتجمى في الرموز واأللواف والتركيبات التي أدت وظائفيا وتمكنت     
يذا المنتج، ولكف ىذا لـ يمنع مف تحميؿ الممصؽ بعض مف إيصاؿ فكرة المرسؿ المتمثمة في الترويج ل

القيـ األخرى التي تحمميا العولمة الثقافية عدا الترويج لممنتج، إذ نجد أف ىذا الممصؽ يحمؿ قيمة اإلدماف 
الواضحة في الممصؽ مف خبلؿ طريقة استنشاؽ المسحوؽ عف طريؽ األنؼ، وىذه القيمة مرفوضة 

 تمع العربي الذي يدعو شبابو لبلبتعاد عف كؿ ىذه السموكات المشينة التي الاجتماعيا ودينيا وسط المج
 تمت بصمة لثقافة المجتمع العربي. 

كما نجد ىذا الممصؽ أيضا يحمؿ قيمة أخرى ال تقؿ خطورة عف األولى أال وىي اإلغراء التي     
اس فتيات اليوى ال يكاد يستر نستشفيا مف طريقة لباس الشخصية الرئيسية في الممصؽ، إذ نجده يشبو لب

عورتيا ما يخالؼ تعاليـ ثقافتنا وديننا التي تطالب المرأة بسترة نفسيا واالبتعاد عف كؿ ما يؤدي إلى 
 . اءاإلغر 

: وما يمكف أف نستنتجو مف خبلؿ ىذا الممصؽ أف المرسؿ يحاوؿ أف حوصمة وتقييم شخصي -ت
لتي يصورىا عمى أنيا الحؿ األمثؿ لمشاكمو المتراكمة وأنيا يعمـ الشباب العربي كيفية تعاطي الممنوعات ا

طريقو األمثؿ لذلؾ، وبالتالي إبعادىـ عف إيجاد حموؿ ليذه المشاكؿ. أما عف الناحية التصميمية فنرى أف 
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المصمـ قد فشؿ في إيصاؿ فكرتو لممتمقي العربي إذ كاف بإمكانو االبتعاد عف فكرة اإلدماف وتعاطي 
 تعبير عنيا. الممنوعات لم
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  04التحميل السيميولوجي لمممصق اإلعالني رقم  -4
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 04اإلعالني رقم  مصق( يوضح الرسائل األلسنية في الم07رقم ) جدول

 

 Chix dig Twix  العبارة
  متوسط العاـ  الحجـ
 االنتباه  لفت  01 المدلوؿ
  غميظ العاـ  البنط

  إلبرازا  01 المدلوؿ
 حديث  روماني الخط  نوع

 والبساطة السيولة  01 المدلوؿ
 أبيض، أسود  أحمر، الخط  لوف

 القوة، الصدؽ، النقاء، المكانة  الحيوية،  01 المدلوؿ
  أجنبي لساف العبارة  طبيعة
 أجنبي  منتج  01 المدلوؿ
 يميف  أعمى الرسالة  موقع

 االنتباه  لفت  01 المدلوؿ
 واالنتباىية التأثيرية االتصالية  فةالوظي
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 04 رقم اإلعالني الممصق في األيقونية الرسائل يوضح( 08) رقم جدول

 

 وصف الصورة
 الشكل

المدلول
11  

الحج األلوان
 م

 المدلول
11 

المو
  قع

المدلو
 11 ل

 حسب الدالئل تصنيف
  الفرنسية المدرسة

 الوظيفة
  االتصالية

  دليل رمز قرينة  11 المدلول الدال

 بطمة /  شخصية
  الممصؽ

  أبيض
 

  أحمر
 

  أسود

 األمؿ، التفاؤؿ،
 . الصدؽ
 النشاط، الحيوية،

 . القوة
 . القسوة المكانة،

 محور  كبير
  الممصؽ

 يسار
المم
  صؽ

 مركز
االىتما

  ـ

 X  االنتباىية 
  والتأثيرية

 قطعة
 الشوكوالطة

 لراحة،ا األماف، بني  االنسجاـ أسطواني
 في الرغبة
 . اإلغواء

متو 
 سط

 أقؿ
 أىمية

 أسفؿ
المم
 صؽ

المنط
 قة

  المادية

X   
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 : الرسالة وصف -1

 ذات بمنتجاتيا تشتير ، الشوكوالطة لصناعة عالمية أمريكية شركة وىي مارس شركة ىي :لمرســــلا-أ
 والية في 1911 عاـ الشركة ىذه تأسست. سنيكرس جالكسي، باونتي، تويكس،: مثؿ الكبيرة الشيرة
 الشوكوالطة باع الذي مارس فرانؾ الشركة ىذه أسس فرجينيا، والية في الرئيسي مقرىا األمريكية واشنطف

 زوجتو بمساعدة 1911 سنة مصنع أوؿ وفتح الحموى صنع أمو عممتو عندما سنة 19 بعمر مرة أوؿ
 .  الثانية

 المممكة في مرة أوؿ إنتاجيا وتـ لمحمويات، مارس شركة1 تياأنتج شييرة شوكوالطة أصابع ىي والتويكس
 .  21967 عاـ المتحدة

 الشوكوالطة أصابع وىي مارس لشركة جديدة لسمعة يروج إعبلني ممصؽ عف عبارة ىي :الرســــالة-ب
نما ذاتو بحد المنتج عمى يركز ال المتمقي تجعؿ بطريقة المنتج ىذا قدـ وقد ويكس،ت  التي الحالة عمى وا 

 الطيب لممذاؽ نتيجة كالشبلؿ فميا مف ينيمر الذي والمعاب الممصؽ ىذا في وظفت التي المرأة عمييا
 . عنيا المعمف لمشوكوالطة

  Chix dig Twix:الرسالة عنواف :الرسالة محاور -ت

 منيا يظير الممصؽ، يسار احتمت غربية، مبلمحيا أنثى ىي واحدة شخصية مف الممصؽ ىذا يتكوف
 العديد الممصؽ في يظير كما. منو يسيؿ والمعاب فميا في تضعيا التي الشوكوالطة تحمؿ ويدىا سالرأ
 . األشقر األخضر، البني، األبيض، األحمر،: ىي األلواف مف

 : النسقية المقاربة -2

 يعد إذ ورقي، إعبلني ممصؽ عف عبارة ىي الرسالة ىذه (:البصرية الرسالة) أعمى النسق من -أ
 قدر أكبر لو ويتعرض العامة األماكف في يعمؽ كونو لمرسالة إيصاال اإلعبلف وسائؿ أىـ مف خيراأل ىذا

 فيميا يمكنيـ أفكار شكؿ في الرسالة إلييـ يحمؿ وميوالتيـ، مستوياتيـ اختبلؼ عمى المتمقيف مف ممكف
ف حتى ويسر بسيولة  التي األخيرة ىذه لمصورة، المصاحب المغوي النص قراءة قصد متعمميف يكونوا لـ وا 

 عمومية بخاصية تتسـ لكونيا نظرا المغوية لممصاحبة حاجة دوف الفكرة إيصاؿ يمكنيا ذاتيا بحد لغة تعد

                                                           

1
 

2http://www.strawi.net  ،15/06/2010،10:00 
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 الشوكوالطة ألصابع لمترويج مارس لشركة اإلعبلنية الحممة إطار في الممصؽ ىذا جاء وقدالمعرفة. 
 . تويكس

 انتشارا الممصؽ ىذا عرؼ فقد السوؽ، في نتجالم ىذا لسمعة نظرا (:الدعاية) أسفل من النسق-ب
 اإلعبلف مع تزامنو انتشاره مف زاد وما الطرقات، كؿ في تقريبا نبلحظو حيث العربي الوطف في واسعا

 المتمقي ذىف في الفكرة ترسيخ إلى يؤدي ما الممصؽ في الموجودة الشخصية نفس استغؿ الذي التمفزيوني
 منافسة.  أخرى ماركة الستيبلؾ تجووي رأيو ليغير لو فرصة ترؾ وعدـ

 : األيكونولوجية المقاربة -3
 بصناعة تيتـ أمريكية لشركة غربي إنتاج مف ىو الممصؽ ىذا إف: واالجتماعي الثقافي المجال -أ

 التي الوضعية أف يبلحظ الممصؽ ىذا في والمتمعف. سواء حد عمى ولمغرب لمعرب موجو وىو الشوكوالطة،
 فميا خارج لسانيا نبلحظ حيث الئقة، غير وضعية ىي الممصؽ ىذا في وظفت التي ةالمرأ عمييا توجد

 البعد كؿ بعيدة الوضعية ىذه. ثانية جية مف وباإلغراء جية مف باالشمئزاز توحي بطريقة منو يسيؿ والمعاب
 موضوع يبقى يالت بالمرأة يتعمؽ فيما خاصة اإلغراء أنواع كؿ عف لبلبتعاد تدعو التي العربية ثقافتنا عف

 .  اآلف حد إلى الجدؿ يثير اإلعبلف في استخداميا

 

 قد المرسؿ أف نجد الممصؽ ليذا المتعمقة المبلحظة خبلؿ مف :الرسالة في الجمالي اإلبداع مجال -ب
 وبحجـ الممصؽ يميف أسفؿ جاءت التي الشوكوالطة قطعة في نجده الذي األسطواني الشكؿ استخدـ
 أف نجد حيف في. كبير وبحجـ منو األيسر الجزء الممصؽ في الرئيسية لشخصيةا احتمت فيما متوسط،
 .  األشقر األخضر، البني، األبيض، األحمر،: التالية األلواف استخدـ قد المرسؿ

 أعمى جاءت والتي Chix dig Twixالممصؽ عنواف ىي أجنبية بمغة جاءت فقد األلسنية الرسائؿ أما
 متوازنا جعمو بشكؿ الممصؽ داخؿ العناصر ىذه توزيع جاء فقد وعميو. متوسط وبحجـ الممصؽ يميف
 .إليو الناظر عيف يريح

 : السيميولوجية المقاربة -4
 محاولة في الشركة جدية عمى يدؿ أفقي مستطيؿ شكؿ في الممصؽ ىذا جاء :والرمزية البالغة مجال -أ

ضافة مستيمكييا لدى سمعتيا عمى الحفاظ  أف نجد كما سوقيا، نطاؽ توسيع قصد جدد مستيمكيف وا 
 يترؾ حتى الممصؽ تأطير عف وتخمى الحديثة الممصقات تميز أصبحت التي بالقاعدة عمؿ المصمـ
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 مقابمة وجيية جاءت النظر زاوية أف حيف في المنتج، ىذا ولذة طيبة تخيؿ قصد واسعا المجاؿ لممتمقي
 الممصؽ يحممو ما وتبني المنتج ىذا بمذة ستمتاعاال في والغوص لممشاركة وتدعوه مباشرة تخاطبو لممتمقي

 . وقيـ أفكار مف

 وىي الممصؽ، في الرئيسية الشخصية في تتمثؿ تشكيمية بصرية عبلمات عمى أيضا الممصؽ يحتوي كما
 قدرتيا عدـ عمى يدؿ والذي فميا مف الخارج لسانيا أوليا الدالالت مف العديد تحمؿ غربية بمبلمح أنثى
 التيور عمى داللة( زىري) وردي بموف لسانيا جاء وقد منو، المزيد لطمب دفعيا ما المنتج ةلذ تحمؿ عمى
 أكثر يدؿ وما فميا، مف الخارج لسانيا وضعية يعكس ما وىو الشباب، حيوية عمى يدؿ كما النضج وعدـ
 بأف طباعاان يعطي ما منو ينيمر شبلؿ وكأنو فميا مف يسيؿ الذي المعاب كـ ىو المنتج ىذا لذة عمى
 وكأنيا الشيء بعض حادة عينييا نظرة أف حيف في. وصؼ كؿ تفوؽ لذتو وأف يقاوـ ال المنتج ىذا سحر
 والمحافظة الدفاع عمى فيدؿ( عينييا لوف) األخضر لونيا أما الطعـ، ليذا البديؿ تجدوا أف أتحداكـ تقوؿ
 ال أنو في لممتمقي وتحدييا رأييا عف عيادفا عمى تدؿ مجتمعة نجدىا إذ الحادة، عينييا نظرة يؤكد ما وىو
 . الشوكوالطة بطعـ لتستمتع المنتج ىذا طعـ عف بديؿ

 بيف واالنسجاـ السبلسة عمى تدؿ فيي( أصابع) أسطواني شكؿ في جاءت التي الشوكوالطة قطعة أما
 عمى يدؿ ذيال البني لونيا يؤكده ما وىو بالراحة المستيمؾ يشعر ما استيبلكو وسبلسة المذيذ الطعـ
 الشوكوالطة منظر أف إذ اإلغواء، في الرغبة عمى أيضا يدؿ كما ولؤلماف، المادية الراحة إلى الحاجة
 بطمة إمساؾ طريقة يفسر ما وىو استيبلكيا ثـ ومف امتبلكيا في لمرغبة ويدفعو شخص أي يغوي

 . طعميا بمذة االستمتاع يف التفريط في ترغب ال ألنيا بإحكاـ تمسكيا حيث الشوكوالطة بقطعة الممصؽ

 ىذه وكأف فتوحي رؼ فوؽ القارورات مف مجموعة عف عبارة ىي والتي الممصؽ خمفية أف حيف في
 بطعـ أكثر تستمتع وبالتالي أكثر بانتعاش تشعر حتى االستحماـ قصد الحماـ في متواجدة الشخصية
 . يقاوـ ال الذي الشوكوالطة

 كما األجنبية، الشركة ىذه ىوية تؤكد أجنبية بمغة جاءت فقد لممصؽا في الوحيدة األلسنية الرسالة أما
 في مكانتيا عمى داللة واألسود واألبيض االنتباه، لفت وحب اإلثارة عمى داللة األحمر بالموف جاءت
 والمكانة الكبلسيكية عمى دال اجتمعا إذا واألسود األبيض المونيف أف كما فيو، تواجدىا قدـ وكذا السوؽ
 . يةالعال

 ىالمعن أف لنا يتضح وتحميميا البصرية الرسالة ىذه عمى اطبلعنا خبلؿ مف :التضميني المستوى -ب
 الشوكوالطة ألصابع الترويج في يتمثؿ وجمي واضح بارث روالف تعبير حد عمى التقريري أو األوؿ
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 قصد ويغويو قيالمتم لعاب يسيؿ الشوكوالطة ىذه طعـ لذة أف مفادىا فكرة المرسؿ أعطى إذ تويكس،
 . عمييا الحصوؿ

 ىناؾ أف غير جاكبسوف، روماف حددىا التي الستة الوظائؼ تؤدي البصرية الرسالة ىذه أف نجد كما
 الرئيسية الشخصية فـ مف يسيؿ الذي المعاب كـ في تظير التي التأثيرية الوظيفة ىما مسيطرتيف وظيفتيف

 نوعا تحمؿ كونيا مبلئمة أو مناسبة غير الوضعية ىذه لكف المنتج، ىذا طعـ لذة عف تعبيرا الممصؽ في
 . العربية ثقافتنا مع يتنافى ما وىو اإلغراء مف

 إلى إضافة الممصؽ في الرئيسية الشخصية موقع األلواف، اختيار في ىتتجم التي االنتباىية والوظيفة
 انتباه تمفت تاليوبال الممصقات في مألوفة غير وضعية وىي فميا مف لسانيا تخرج حيث وضعيتيا
 . المتمقي

 كؿ اجتماع خبلؿ مف فتتجمى جاكبسوف حددىا التي السادسة الوظيفة أو لغوية الماوراء الوظيفة أما
 المنتج ىذا طعـ لذة أف مفادىا والتي لممتمقي الفكرة وأوصمت دورىا أدت والتي لمممصؽ المكونة العناصر
 ليذا ترويجو إلى وباإلضافة. المزيد عمى محصوؿل ستسعى وبالتالي مقاومتو عمى قادر غير تجعمؾ
 ميما لقيميا لمترويج بيا المنادوف يسعى التي الثقافية العولمة قيـ بعض يحمؿ الممصؽ ىذا نجد المنتج،
 الممصؽ بطمة إخراج مف نستشفيا والتي الممصؽ في البارزة اإلغراء قيمة يحمؿ فنجده الوسيمة، كانت
 المتمقي انتباه لفت قصد اإلغراء قيمة توظيؼ عمى يدؿ ما منو يسيؿ الذي بالمعا وكـ فميا مف لمسانيا
 ومراقبة بالحشمة ينادي الذي العربي المجتمع وتقاليد وعادات لقيـ تماما منافية وضعية وىي عميو، والتأثير
 خبلؿ مف نستشفيا التي األنانية قيمة يحمؿ أيضا نجده كما. المحظور في يقع ال حتى بو يقوـ لما المرء

 يشاركيا أو منيا تؤخذ أف تخشى وكأنيا بإحكاـ بيا إمساكيا وطريقة لنفسيا الشوكوالطة بقطعة استئثارىا
 التي وتقاليده وعاداتو دينو وعف العربي المجتمع عف غريب التصرؼ ىذا فإف وبالتالي استيبلكيا، في أحد

 . تمعالمج ىذا أفراد بيف فيما والتضامف والتكافؿ لممشاركة تدعوا

 كاف أنو منيا نستخمص أف يمكننا الرسالة ليذه التحميؿ بعممية القياـ وبعد :شخصي وتقييم حوصمة -ت
 نظر في تكوف قد ألنيا فميا، مف يسيؿ والمعاب لمسانيا المرأة إخراج فكرة عف يبتعد أف المرسؿ بإمكاف
 العناصر كؿ توظيؼ في نجح ؿالمرس فإف ىذا عدا وما. المنتج مف تنفرىـ قد وبالتالي مقرفة البعض
 .المتمقي انتباه عمى اإلبقاء وبالتالي الممصؽ اتزاف عمى الحفاظ قصد فيو وتوزيعيا الممصؽ في الموجودة
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  05 رقم اإلعالني لمممصق السيميولوجي التحميل -5
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 05 رقم اإلعالني الممصق في األلسنية الرسائل يوضح( 09) رقم جدول

 يـو كؿ وأسرتؾ تأن فز العبارة
 دفعة في ىدايا 5 بػ

 واحدة

La Vache qui 
rit 

 األسرة مسابقة الضاحكة البقرة
 السعيدة

 صغير صغير كبير متوسط العاـ الحجـ
 أىمية أقؿ أىمية أقؿ المنتج اسـ االنتباه لفت 01 المدلوؿ
 رفيع رفيع غميظ متوسط العاـ البنط

 أىمية أقؿ أىمية أقؿ اإلبراز االنتباه لفت  01 المدلوؿ
 الرقعة الرقعة حديث روماني حديث كوفي الخط نوع

 السيولة،الجمالية السيولة،الجمالية والبساطة السيولة والبساطة السيولة  01 المدلوؿ
 أحمر أحمر أحمر أسود/ أبيض الخط لوف

 المكانة،/األمؿ الصدؽ،  01 المدلوؿ
 القوة

 الحيوية، العاطفة،
 النشاط

 لحيوية،ا العاطفة،
 النشاط

 الحيوية، العاطفة،
 النشاط

 لساف طبيعة
 العبارة

 فصحى عربية فصحى عربية أجنبي فصحى عربية

 المنتج السـ ترجمة أجنبية مؤسسة لمعرب موجو  01 المدلوؿ
 بالعربية

 لمعرب موجو

 يسار وسط أعمى أعمى أعمى الرسالة موقع
 أىمية أقؿ النتباها اإلبراز،لفت النتباها فتاإلبراز،ل االنتباه لفت اإلبراز،  01 المدلوؿ
 الوظيفة

 االتصالية
 التأثيرية واالنتباىية التأثيرية واالنتباىية التأثيرية واالنتباىية التأثيرية

 واالنتباىية
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 05 رقم اإلعالني الممصق في األيقونية الرسائل يوضح( 10) رقم جدول

 

 وصف الصورة
 الشكل

 المدلول الحجم األلوان  11المدلول
11 

 المدلول  الموقع
11 

 حسب الدالئل تصنيف
  الفرنسية المدرسة

 الوظيفة
  االتصالية

  دليل رمز قرينة  11 المدلول الدال

 مركز / البقرة
  االىتمام

  أبيض
 

  أحمر
 

  أسود

 التفاؤل،
 األمل،
 . الصدق
 الحيوية،
 . القوة النشاط،
 . القوة المكانة،

 محور كبير
 الممصق

 وسط
 الممصق

 مركز
  االىتمام

 X   
 

 التأثيرية
 واالنتباىية

 األجيزة
  اإللكترونية

  مستطيل
 

  مربع
 

  بيضاوي

 الثقل،
 . السكون
 الثبات،
 .الصالبة
 الحركة،

 .االنسيابية

  أبيض
 
 

  أسود
 

 األمل،
 الصدق،
 . التفاؤل
 . المكانة القوة،

 أسفل  أىمية أقل متوسط
 الممصق

 المنطقة
  اديةالم

X   

 االنسجام،  دائرة  المنتج عمب
 . العذوبة

 أزرق
 

 أحمر
 
 

 أبيض
 
 

  أسود

 البراءة، الثقة،
 . الشباب
 العاطفة،
 الحيوية،
 . النشاط
 الصدق،
 األمل،
 . التفاؤل
 القوة، المكانة،
 . الصالبة

 وسط أىمية أقل صغير
  الممصق

 مركز
  االىتمام

X   
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 وصف الرسالة:  -1

تصنع  Malesherbesمقرىا الرئيسي في منطقة باريس بشارع    Belىي مجموعة بيؿ  ســــــل:المر  -أ
إذ تأسست ىذه المؤسسة سنة  julesbelالجبف، المطبوخ أو نصؼ المطبوخ، مؤسسيا ىو جوؿ بيؿ 

 orgelet (jura .)في  1865

بتكرة عمى أساس المرح ىذه المجموعة األسرية الدولية منتج تقميدي )الجبف( إلى مفاىيـ م حولت
ىي العبلمات  La Vache qui rit, Mini Baby bel, Kiri, Leerdammer, Boursinوالبساطة. 

 التجارية الخمسة المصنعة مف طرؼ مجموعة بيؿ موزعة عمى القارات الخمس. 

 1960وفي العاـ  Wachkyrieتـ إيداع العبلمة التجارية البقرة الضاحكة التي كانت تسمى  1921 وفي
كوكتاؿ طبيعي. وليذه المجموعة عدة فروع في كؿ أنحاء العالـ بما في ذلؾ  كةتـ إطبلؽ البقرة الضاح

 الوطف العربي إذ نجدىا في: 

 .Sialim Bel: أنشأت شركة تابعة ليا في المغرب 1974* 

 .Bel Egypt: أسست شركة تابعة في مصر 1998* 

 .Bel Algérieفي الجزائر  بعة: أسست شركة تا2001* 

 .   1Bel Syrie: أسست شركة تابعة في سوريا 2005* 

أو البقرة  La vache qui ritىذه الرسالة ىي عبارة عف ممصؽ إعبلني يروج لماركة  الرســــالة: -ب
المختصة في تصنيع الجبف، إذ نجد المرسؿ في ىذه الصورة )الممصؽ(  Belالضاحكة التابعة لمجموعة 

 لمسابقة التي تنظميا المؤسسة قصد جمب أكبر عدد مف المستيمكيف ىواة المسابقات.وا نتجقد ربط بيف الم

يتكوف الممصؽ مف شخصية رئيسية واحدة ىي البقرة والتي احتمت وسط  محاور الرسالة: -ت
التي جاءت أسفؿ الممصؽ، كما  نيةالممصؽ، إضافة إلى مجموع الجوائز والمتمثمة في األجيزة اإللكترو 

 لصورة العائمية التي جاءت وسط يسار الممصؽ. نجد أيضا ا

في الممصؽ العديد مف األلواف ىي: األحمر، األبيض، األسود، األصفر، األخضر، األزرؽ، في  ويظير
 الممصؽ بكمو.  فيحيف أف الرسائؿ األلسنية قد توزعت 

 
                                                           

1http://fr.wikipedia.org/wiki/groupebel ،22/07/2010،10:30. 
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 المقاربة النسقية: -2

بارة عف ممصؽ إعبلني ورقي شوىد ىذه الرسالة ىي ع النسق من أعمى )الرسالة البصرية(: -أ
في مختمؼ األماكف والطرقات العامة في الفترة المخصصة لممسابقة. ويعد الممصؽ اإلعبلني مف أىـ 
الوسائؿ اإلعبلنية التي بإمكانيا أف توصؿ الفكرة لممتمقي بأيسر السبؿ وبالتالي تؤثر عميو وتدفعو التخاذ 

وقد جاء ىذا الممصؽ في الفترة التي كثرت فييا الطومبوالت  أو قرار اقتناء السمعة ومف ثـ استيبلكيا. 
المسابقات التي تنظميا المؤسسات قصد الظفر بأكبر قدر ممكف مف الجماىير بإغرائيـ بمختمؼ الجوائز 

 ما يدفع المتمقي لتجريب حظو عمو يظفر بواحدة مف ىذه الجوائز.  قات،التي ترصدىا ليذه المساب

نظرا لكوف الممصؽ يحوي مسابقة فييا العديد مف الجوائز المغرية،  )الدعاية(:النسق من أسفل  -ب
ليذه المسابقة والتي  ةفإف الممصؽ عرؼ انتشارا واسعا وسط الجميور المتمقي طيمة الفترة المخصص

، ورغـ أف ىذا المنتج قديـ ومعروؼ في السوؽ إال أف 2000جواف  15مارس إلى غاية  15امتدت مف 
عمو وكأنو ينزؿ إلى السوؽ ألوؿ مرة، خاصة وأف القائميف عمى اإلعبلف بيذه المجموعة قد المرسؿ ج

 ممةأطمقوا مبادرة مفادىا أنو يطمب مف كؿ مواطف في عممية سبر لآلراء أف يقوؿ رأيو في المنتج في ك
 واحدة قصد معرفة نبض الشارع ومف ثـ إدخاؿ تعديبلت عميو حتى يتماشى ومتطمبات الزبوف. 

 المقاربة األيكونولوجية:  -3

ىذا الممصؽ ىو مف إنتاج مؤسسة أجنبية وىو موجو لمعرب نظرا  المجال الثقافي واالجتماعي: -أ
لكتابتو بالمغة العربية، والمبلحظ مف خبلؿ ىذا الممصؽ أنو ممصؽ عادي ال يحوي أي شيء غريب، 

التي قد يربحيا المستيمؾ إثر مشاركتو في  نبلحظو يحوي البقرة في محيطيا الطبيعي ويحيط بيا الجوائز
( -مقر المجموعة  –المسابقة التي تنظميا ىذه المجموعة، والمعروؼ عف الدوؿ الغربية )فرنسا خصيصا 

نتاج مشتقات ا لذلؾ نبلحظ في الممصؽ وضع البقرة في بيئتيا الطبيعية  لحميباىتماميا بتربية األبقار وا 
ف كانت وضعيتيا غريبة إذ نج  دىا تضحؾ وىو ما يخالؼ الطبيعة ويحوي نوعا مف الخداع البصري. وا 

 ستخدـ: مف خبلؿ تفحصنا لمممصؽ نجد أف المرسؿ قد امجال اإلبداع الجمالي في الرسالة -ب
أشكاال مف بينيا: المستطيؿ، المربع، الشكؿ البيضاوي التي نجدىا في األجيزة اإللكترونية، الدائرة التي 

حد ذاتو كما نجدىا في عمب المنتج التي تعمقيا البقرة في أذنييا كاألقراط، كؿ ىذه  ىي شكؿ الممصؽ في
األشكاؿ نجدىا أسفؿ الممصؽ ممتدة مف اليميف إلى اليسار. ولكف الشكؿ البارز ىو رأس البقرة التي 
ة تضحؾ والتي احتمت وسط الممصؽ وبحجـ كبير كنوع مف الترجمة السـ المنتج في شكؿ صورة، وكخمفي



 اإلعبلنية الممصقات خبلؿ مف الثقافية العولمة قيـ: الثالث الفصؿ

~  ~ 
 

101 

لمممصؽ نجد المروج والجباؿ والسماء )الطبيعة(. وقد استخدـ المرسؿ عدة ألواف ىي: األحمر، األبيض، 
 . ؽاألسود، األصفر، األخضر، األزر 

فيما يخص الرسائؿ األلسنية فيي عديدة توزعت في كؿ أنحاء الممصؽ، وقد جاء اسـ المنتج        أما
La vache qui rit حة وسط الممصؽ، أما الكتابات األخرى فقد اختمفت بيف بحجـ كبير وبصورة واض

الحجـ المتوسط والصغير. وعميو فإف توزيع ىذه العناصر داخؿ الممصؽ جعؿ مف البنية التصميمية لو 
 مركبة بشكؿ يجعؿ المتمقي يفيـ الموضوع بسيولة. 

 المقاربة السيميولوجية:  -4

دائرة تدؿ عمى أنو ال نياية لمربح والجوائز التي  الممصؽ في شكؿ جاء مجال البالغة والرمزية: -أ
تضمنيا المؤسسة لمستيمكييا كوف الحركة الدائرية ىي حركة مطمقة الكماؿ، إنيا ال تتغير وليس ليا بداية 

الذي يجعؿ منيا رمزا لمزمف الذي يتحدد كتتابع مسترسؿ لمحظات متشابية، والدائرة أيضا  مروال نياية األ
اـ بيف الطبيعة وجودة المنتج الذي تضمنو ىذه المجموعة لزبائنيا. وقد جاءت زاوية تدؿ عمى االنسج

النظر أمامية تقابؿ المتمقي مباشرة تدعوه لممشاركة في المسابقة والظفر بإحدى الجوائز التي رصدتيا ليذه 
 المسابقة. 

ظير رأسيا فقط والتي كما يحتوي الممصؽ عمى عبلمات بصرية تشكيمية نبدؤىا مف البقرة التي ي    
احتمت مكانة كبيرة وسط الممصؽ داللة عمى أنيا محور االىتماـ فيو، وقد حممت ىذه البقرة العديد مف 
الدالالت، إذ نجدىا ضاحكة داللة عمى الفرح والسعادة كونيا مصدر ىذا المنتج )كونيا مف أنتج الحميب( 

مف كتابة إلى صورة حتى يتمكف مف ال يحسف  la vache qui ritكما أنيا عبارة عف ترجمة اسـ المنتج 
القراءة فيـ الصورة التي تعد لغة بحد ذاتيا ويمكنيا إيصاؿ رسالتيا دوف مصاحبة لغوية. وقد جاءت بموف 
أحمر داللة عمى الحيوية والنشاط المذيف يضمنيما المنتج لمستيمكيو، كما يدؿ عمى العاطفة والمودة التي 

تيمكييا، والمعروؼ عف الموف األحمر أنو مف األلواف المثيرة لبلنتباه والتي ترى نشأت بيف المؤسسة ومس
مف بعيد كونو يتسـ بموجات طويمة. كما نجد فييا أيضا الموف األبيض الذي ىو لوف الحميب والذي يدؿ 

العالية التي عمى المكانة  دؿعمى النقاء والصفاء المذيف يميزاف ىذه المادة الحيوية، والموف األسود الذي ي
يحتميا المنتج بيف المنتجات المنافسة. ويبلحظ أيضا أف ىذه البقرة تضع أقراطا في أذنييا في شكؿ عمب 

 المنتج الدائرية الشكؿ ما يدؿ عمى افتخارىا بما أنتجتو. 

ي كما نجد أيضا أسفؿ الممصؽ مجموعة مف األجيزة اإللكترونية التي تمثؿ مجموع جوائز المسابقة الت    
المستطيؿ الذي يدؿ عمى الجدية والمواظبة قصد الوصوؿ  فتنظميا ىذه المؤسسة، والتي تتراوح أشكاليا بي

إلى المبتغى، المربع الذي يدؿ عمى أنو باليدوء والثبات عمى رأي اقتناء ىذا المنتج يمكف الحصوؿ عمى 
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مذيف يضمنيما المنتج لممتمقي بعد ما نريد مف جوائز، والشكؿ البيضاوي الذي يدؿ عمى الحركة والنشاط ال
استيبلكو. وقد جاءت ىذه األجيزة بالمونيف األبيض واألسود داللة عمى الكبلسيكية والمكانة وقيمة ىذه 

 المنتجات بالنسبة لممستيمؾ. 

كما نجد الصورة العائمية والتي ىي ترجمة لعبارة "مسابقة األسرة السعيدة" ما يدؿ عمى أف ىذه     
تخص كؿ فئات المجتمع وكؿ أفراد األسرة وال تقتصر عمى أفراد بعينيـ، جاء إطارىا )إطار المسابقة 

 الصورة( بموف أزرؽ داللة عمى الثقة والبراءة والشباب وىي صفات تطبع أي أسرة. 

أما خمفية الممصؽ والتي ىي عبارة عف منظر طبيعي )مروج، جباؿ، سماء( فيي تدؿ عمى أف ىذا     
ي وال تشوبو أي شائبة وأنو مف الطبيعة إلى معدة مستيمكيو، وقد جاءت فييا األلواف كالتالي: المنتج طبيع

األخضر )المروج( داللة عمى الخصب والعطاء والمستقبؿ، األزرؽ داللة عمى الثقة التي ينبغي أف 
اقية يضعيا المتمقي في ىذه المؤسسة، والموف األبيض داللة عمى نقاء وصفاء المنتج وصدؽ ومصد

 المؤسسة في تعامميا مع جميورىا. 

يتكوف الممصؽ أيضا مف مجموعة مف الرسائؿ األلسنية التي توزعت عمى كامؿ الممصؽ لكف برز  كما
البقرة الضاحكة بموف أحمر داللة عمى التميز وحب إثارة انتباه  ،la vache qui ritمنيا اسـ المنتج 

ىدايا في دفعة واحدة" التي جاءت في صيغة  5كؿ يوـ بػ  ؾرتالمتمقي ليذا المنتج. وعبارة "فز أنت وأس
األمر وكأنيا تأمر المتمقي بالمشاركة في المسابقة وأنو لف يندـ ألف الربح بالجوائز حقيقة وليس كذبا وىو 
ما يفسره لونيا األبيض الذي يدؿ عمى الصدؽ، وقد جاءت ىذه الرسالة في شريط أصفر داللة عمى فرح 

حث عف التغيير، األمؿ واإلخبلص وكميا رغبات يطمح المتمقي والمؤسسة لتحقيقيا في آف الحياة، الب
 واحد. 

مف خبلؿ تحميمنا ليذه الرسالة البصرية والتي ىي عبارة عف ممصؽ إعبلني  المستوى التضميني: -ب
 يجمالمختصة في صناعة الجبف، يتضح أف المعنى األوؿ أو المعنى التقريري واضح و  Belلمجموعة 

يتمثؿ في الترويج لممسابقة التي تنظميا ىذه المجموعة ومف ثـ الترويج لماركة "البقرة الضاحكة". كما نجد 
أف الممصؽ يؤدي الوظائؼ الخمسة التي حددىا روماف جاكبسوف، غير أف ىناؾ وظيفتيف مسيطرتيف 

ضاحكة وكذلؾ مجموعة األجيزة عمى الممصؽ وىما الوظيفة التأثيرية المتمثمة في استخداـ صورة البقرة ال
 اإللكترونية التي يمكف أف يربحيا المتمقي بعد مشاركتو في المسابقة التي تنظميا ىذه المؤسسة. 

والوظيفة االنتباىية أو وظيفة إقامة االتصاؿ التي تتجمى في اختيار األلواف، توزيع العناصر في     
ة وعمى أوجو أفراد األسرة الموجوديف في الصورة، زيادة الممصؽ وكذلؾ االبتسامة المرسومة عمى وجو البقر 

 عمى استخداـ عبارات تثير انتباه المتمقي وتحثو عمى المشاركة في المسابقة. 
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أما الوظيفة السادسة الماوراء لغوية فتتجمى في التركيبات واأللواف والرموز التي أدت دورىا وأوصمت     
، وبالتالي فإف المرسؿ 1921البقرة الضاحكة المتواجدة في السوؽ منذ  فكرة لممتمقي مفادىا الترويج لماركة

نما حمؿ الممصؽ العديد مف قيـ العولمة الثقافية. إذ نجده يحمؿ قيمة  ىنا ال يروج لممنتج ولممسابقة فقط وا 
 المادية الواضحة في الممصؽ مف خبلؿ تركيزه عمى جوائز المسابقة التي احتمت أسفؿ الممصؽ مف يمينو
إلى يساره حتى تمفت انتباه المتمقي، ىذه القيمة التي ركز عمييا الممصؽ ىي قيمة بعيدة عف ثقافتنا 

التي ترغب اإلنساف في االىتماـ بكؿ ما ىو معنوي أكثر مف المادي الذي يركز عميو  ناوعاداتنا وتقاليد
 الممصؽ. 

كية معينة ىي الثقافة الفرنسية ونجد أف الممصؽ كذلؾ يروج لنمط معيشي معيف ولثقافة استيبل ىذا
الواضحة مف خبلؿ التركيز عمى ألواف العمـ الفرنسي )األحمر، األبيض، األزرؽ( إذ أنو مف المعروؼ 

 . عوعف فرنسا كثرة استيبلؾ مواطنييا لمجبف بمختمؼ أنوا

: وما يمكف أف نستخمصو مف الممصؽ ىو توظيفو لمعديد مف الرسائؿ حوصمة وتقييم شخصي -ت
أللسنية موزعة عمى مختمؼ أنحاء الممصؽ ما قد يشتت انتباه المتمقي، زيادة عمى شكؿ الممصؽ ككؿ ا

اإلعبلنية. أما فيما يخص التصميـ فقد وفؽ  صقاتوالذي جاء بشكؿ دائري وىو شكؿ غير معتاد في المم
 تعرض ليا.  المرسؿ في توزيع عناصر الممصؽ وبالتالي تسييؿ فيـ الرسالة عمى المتمقي بمجرد ال
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 06التحميل السيميولوجي لمممصق اإلعالني رقم  -6
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 06( يوضح الرسائل األلسنية في الممصق اإلعالني رقم 11رقم ) جدول

 

تنسيف نفسؾ خمي إلي  ال  العبارة
 اتحبينيا ليكي 

 جواىر  جالكسي

  متوسط  كبير العاـ  الحجـ
 أىمية  قؿأ الممصؽ  شعار  01 المدلوؿ
  متوسط  غميظ العاـ  البنط

 أىمية  أقؿ  اإلبراز  01 المدلوؿ
  كوفي  كوفي الخط  نوع

 والجمالية األناقة والجمالية األناقة  01 المدلوؿ
  أبيض  أبيض الخط  لوف

 األمؿ، النقاء  الصدؽ، األمؿ، النقاء  الصدؽ،  01 المدلوؿ
  عربية الخميجية(  )الميجة عربية لساف العبارة  طبيعة
 لمعرب  موجو لمعرب  موجو  01 المدلوؿ
 وسط  يميف  أسفؿ الرسالة  موقع

 االىتماـ  مركز االنتباه  لفت  01 المدلوؿ
 واالنتباىية التأثيرية واالنتباىية التأثيرية االتصالية  الوظيفة
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 06 رقم ياإلعالن الممصق في األيقونية الرسائل يوضح( 12) رقم جدول

 وصف الصورة
 الشكل

المدلول
11  

 المدلول الحجم األلوان
11 

 المدلول  الموقع
11 

 حسب الدالئل تصنيف
  الفرنسية المدرسة

 الوظيفة
  االتصالية

  دليل رمز قرينة  11 المدلول الدال

 محور /  اليد
  الممصؽ

 أحمر
 

 أبيض

 العاطفة، القوة،
 . النشاط
 التفاؤؿ، الصدؽ،

 . مؿاأل

 لفت متوسط
 االنتباه

 أعمى
 الممصؽ

 لفت
  االنتباه

 X  التأثيرية 
 واالنتباىية

 

 عمبة
  الشوكوالطة

 الثقؿ،  مستطيؿ
 السكوف

  أصفر
 أحمر

 
  أبيض

 
 أخضر

 

 . النشاط التحفيز،
 العاطفة، القوة،
 . النشاط
 التفاؤؿ، الصدؽ،
 . األمؿ
 المحافظة الدفاع،
 النفس، عمى
 . النمو

 لفت متوسط
  النتباها

 يميف
  وسط

 مركز
  االىتماـ

 
 

X 

  

االنسجاـ  دائرة  الصحف
 العذوبة ،

  أحمر
 

  أصفر

 النشاط، الحيوية،
  العاطفة
 . النشاط التحفيز،

 لفت  متوسط
  االنتباه

 أسفؿ
  يسار

 أقؿ
  أىمية

X   
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 : الرسالة وصف -1
 . مارس شركة ىي :المرســــل -أ

 مارس شركة تنتجيا التي جواىر جالكسي لماركة يروج إعبلني ممصؽ عف عبارة ىي :الرســــالة -ب
 مف أكثر ذاتو حد في المنتج عمى الرسالة ىذه ركزت وقد ،(الشوكوالطة) الحمويات صناعة في المختصة
 بعد المستيمؾ حالة عمى يركز والذي لتويكس، يروج الذي( 04 ممصؽ) اآلخر الممصؽ عكس مستيمكو
 خبلؿ مف المنتج وأبرز فحسب المستيمؾ يد بإظيار الممصؽ ىذا في اكتفى نجده إذ منتج،لم استيبلكو

 . بجانبيا الذي والصحف الشوكوالطة عمبة

 الممصؽ وسط يميف احتمت التي( جواىر جالكسي) المنتج عمبة مف الممصؽ يتكوف :الرسالة محاور-ت
لى  قطع تأخذ امرأة يد فنجد الممصؽ أعمى أما المنتج، مف واحدة قطعة بو الذي الصحف نجد يسارىا وا 

 . العمبة مف الشوكوالطة

 . األزرؽ البني، األبيض، األخضر، األصفر، األحمر،: منيا األلواف مف العديد الممصؽ في يظير كما

 :النسقية المقاربة -2
 لماركة يروج ورقي إعبلني ممصؽ عف عبارة ىي الرسالة ىذه (:البصرية الرسالة) أعمى من النسق -أ

 إمكانية عمى يقوـ كونو المتمقي عمى تأثيرا األنواع أكثر مف الممصقات مف النوع وىذا. جواىر جالكسي
 زيادة إلى يؤدي ما المتمقيف، مف كبير عدد تواجد تعرؼ التي العامة والطرقات األماكف كؿ في مشاىدتو

 المواطنيف استيبلؾ يكثر أيف ريـالك رمضاف شير في الممصؽ ىذا جاء وقد. المحتمميف المستيمكيف عدد
 . أنواعيا بمختمؼ لمحمويات

 إقباال عرؼ فقد الكريـ رمضاف شير في ظير قد الممصؽ لكوف نظرا (:الدعاية) أسفل من النسق-ب
 األولى لممرة ينزؿ جديد وكأنو المنتج المرسؿ صور وقد الفضيؿ، الشير طيمة المستيمكيف قبؿ مف واسعا
 عدد في بث الذي التمفزيوني اإلعبلف مع تزامف أنو انتشاره سعة مف زاد وما فيو، هتواجد قدـ رغـ لمسوؽ
 . بث الذي التمفزيوني اإلعبلف مف لقطة الممصؽ ىذا يعد إذ العربية، الفضائية القنوات مف
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 : األيكونولوجية المقاربة -3 
 نظرا لمعرب موجو" جواىر جالكسي" أجنبي لمنتج ىو الممصؽ ىذا :واالجتماعي الثقافي المجال -أ

 األلسنية الرسالة خبلؿ مف( كمتمقي) لممرأة استيدافو الممصؽ ىذا عمى والمبلحظ. العربية بالمغة لكتابتو
 وبذلؾ العمبة، مف الحمويات تأخذ المرأة يد إظيار وكذلؾ المؤنث، صيغة في جاءت والتي أسفمو الموجودة

 حوؿ القائـ الجدؿ عف يبتعد حتى الممصؽ في بكامميا رأةالم إظيار تفادى قد الرسالة ىذه مرسؿ فإف
 . اإلعبلف في المرأة توظيؼ مسألة

 أشكاال استخدـ قد المرسؿ أف نجد لمممصؽ مبلحظتنا خبلؿ مف :الرسالة في الجمالي اإلبداع مجال -ب
 بير،ك وبحجـ الممصؽ وسط جاءت التي( الشوكوالطة) الحمويات عمبة في نجده الذي المستطيؿ: ىي

 في نجدىا التي الدائرة وكذلؾ الصحف، في أو العمبة في الموجودة الشوكوالطة قطع في أيضا ونجده
 أعمى متوسط بحجـ جاءت التي المرأة يد ذلؾ إلى إضافة الممصؽ، يسار وسط جاء الذي الصحف
: ىي لوافأ عدة الرسالة ىذه في المرسؿ استخدـ وقد. العمبة مف الشوكوالطة قطع تأخذ وىي الممصؽ
 . األصفر األبيض، البني، األزرؽ، األخضر، األحمر،

 الممصؽ أسفؿ كبير بحجـ جاءت إحداىما رسالتيف فنجد الممصؽ ىذا في األلسنية الرسائؿ عف أما
 جعمو الممصؽ مساحة داخؿ العناصر ىذه توزيع فإف وعميو. العمبة عمى نجدىا لمنتج اسما ىي واألخرى
 . بسيولة يفيـ متوازنا

 : السيميولوجية المقاربة -4
 ثقؿ عمى داللة أفقي مستطيؿ شكؿ في البصرية الرسالة ىذه جاءت :والرمزية البالغة مجال -أ

 حتى ثقتو كسب وكذلؾ المتمقي رغبات تمبية عمى العمؿ يخص فيما المؤسسة عاتؽ عمى الممقاة المسؤولية
. الجماىيرية قاعدتيا مف توسع حتى جدد بائفز  أو مستيمكيف كسب أخرى جية ومف ليا، دائما زبونا يبقى
 لممتمقي يترؾ حتى الممصؽ تأطير عف المصمـ تخمى فقد المعاصرة الممصقات وكبقية أخرى ناحية ومف

 . الممصؽ بقية يتخيؿ حتى واسعا المجاؿ

 الممصؽ أعمى الظاىرة المرأة يد مف نبدؤىا والتي تشكيمية بصرية عبلمات عمى أيضا الممصؽ ويحتوي
 يد أنيا عمى يدؿ وما الممصؽ، أسفؿ نجدىا التي األلسنية لمرسالة صورة شكؿ في كترجمة جاءت والتي
 اإلثارة وكذلؾ والحناف العاطفة عمى داللة أحمر بموف جاء والذي تمبسو الذي النسائي الفستاف كـ ىو امرأة

 قصد الشوكوالطة بقطع مسؾت اليد ىذه ونجد إليو، ناظر أي يغوي الشوكوالطة منظر أف إذ واإلغواء
 . صورة شكؿ في لمكتابة ترجمة سابقا إليو أشرنا كما وىو لتناوليا الصحف في وضعيا



 اإلعبلنية الممصقات خبلؿ مف الثقافية العولمة قيـ: الثالث الفصؿ

~  ~ 
 

109 

 في جاءت فيو، االىتماـ محور أنيا عمى داللة كبير بحجـ جاءت التي الشوكوالطة عمبة أيضا نجد كما
 ىذه في جاء وقد لمشوكوالطة، مذيذال بالطعـ المتمقي إسعاد مسؤولية وثقؿ اليدوء عمى داللة مستطيؿ شكؿ
 سيشعر الذي والنشاط الحيوية عمى داللة األحمر: ىي ألواف عدة الشوكوالطة قطع تحتوي التي العمبة
 التغيير عف والبحث الحياة وفرح الجدة عمى يدؿ الذي األصفر المنتج، ليذا استيبلكو بعد المستيمؾ بيما
 المتمقي إخبلص) تحقيقو في المؤسسة ترغب الذي اإلخبلص عمى يدؿ كما المستيمؾ إليو يصبوا الذي

 كما لممنتج استيبلكو بعد بيما المتمقي سيشعر المذاف واألماف الراحة عمى داللة البني والموف ،(لممؤسسة
 الحناف عمى يدؿ الذي األزرؽ والموف كاف، أيا يغوي الشوكوالطة منظر أف إذ اإلغواء في الرغبة عمى يدؿ

 عمى يدؿ الذي األخضر والموف واحد، آف في وزبائنيا المؤسسة عنو تبحث الذي خبلصلئل والحاجة
 . والنمو التجدد

 ال إذ لمتجزيء، القابمة غير والكمية الكماؿ عمى فيدؿ دائري وبشكؿ الممصؽ يسار جاء الذي الصحف أما
 جالكسي) الماركة يذهل استيبلكو بعد المتمقي ستغمر التي والسعادة لممنتج المذيذ الطعـ فصؿ يمكف
 . والحماية اإلحاطة تعني ىنا الدائرة أف كما الشعور، ىذا تكفؿ التي( جواىر

 ىي والتي" جواىر جالكسي" ىي األولى العربية، بالمغة ألسنيتيف رسالتيف مف أيضا الممصؽ يتكوف كما
 أما. لممنتج أحسف دغ في واألمؿ والصدؽ النقاء عمى داللة أبيض بموف جاءت عنو المعمف المنتج اسـ

 توجيو فكرة تؤكد خميجية بميجة جاءت فقد" ليكي اتحبينيا الي خمي نفسؾ تنسيف ال" الثانية الرسالة
 ثانية جية ومف الممصؽ عمى والجمالية األناقة مف نوع إلضفاء الكوفي بالخط كتبت كما لمعرب، الممصؽ

 كؿ استخداـ في التفنف – رمضاف شير – الكريـ الشير في العربية الفضائيات عف المعروؼ مف أنو
عبلناتيا برامجيا عمى والجمالية الشاعرية مف نوع إلضفاء العربي الخط أنواع  . وا 

 اإلعبلني الممصؽ في والمتمثمة البصرية الرسالة ليذه دراستنا خبلؿ مف :التضميني المستوى -ب
 أو التقريري أو األوؿ المعنى أف نال يتضح ،(الشوكوالطة) الحمويات صناعة في المختصة مارس لمؤسسة
 فإف وعميو. المؤسسة ليذه التابعة جواىر جالكسي لماركة الترويج في يتمثؿ وجمي واضح اإلشاري
 ىناؾ أف إال جاكبسوف، روماف حددىا التي الخمسة الوظائؼ يؤدي نجده صورة وباعتباره الممصؽ
 في لممرأة المصمـ اختصار خبلؿ مف الواضحة ةالتأثيري أو اإلفيامية الوظيفة ىما مسيطرتيف وظيفتيف

 جاؾ حددىا التي الصورة في الببلغة أوجو إلحدى تطبيقو وكذلؾ العمبة، مف الحموى قطع تأخذ وىي يدىا
 تقنع، التي ىي الصورة في الكمية أو العدد أف عمى تنص التي التكديس أو التراكـ في والمتمثمة دوراف
 . الصورة في لحموىا قطع كثرة في نبلحظو ما وىو

 في ألواف لعدة المرسؿ استخداـ في تتجمى التي االتصاؿ إقامة وظيفة أو االنتباىية أو البصرية والوظيفة
 ذلؾ عمى زيادة الصورة، فييا يرى مرة كؿ جديد الكتشاؼ ودفعو المتمقي انتباه عمى اإلبقاء قصد الممصؽ
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 أي) كبير بحجـ الممصؽ أسفؿ األلسنية لمرسالة زهإبرا وخاصة لمممصؽ المكونة لمعناصر توزيعو طريقة
 (. الثابتة البصرية الرسالة في الببلغة أوجو مف واحدة وىي المبالغة استخدـ

 المكونة العناصر تمؾ كؿ اجتماع مف نستخمصيا أف فيمكف لغوية الماوراء أو السادسة الوظيفة أما
 جالكسي شوكوالطة قطع باستيبلؾ ويفرحيا فسون ينسى أال مفادىا لممتمقي فكرة أوصمت والتي لمممصؽ
 لقيمة يروج نجده إذ الثقافية، العولمة قيـ مف لبعض يروج يجده الممصؽ في المتمعف ولكف. جواىر
 ويخبئ أنانيا المرء يكوف بأف تقوؿ والتي الممصؽ أسفؿ األلسنية الرسالة في جمي بشكؿ الواضحة األنانية
 نحب ألف تدعونا التي العربية لقيمنا تماما مخالفة القيمة وىذه أحدا، بو رؾيشا وال ويحبو يشتييو ما لنفسو

 في المتمثمة اإلسراؼ أو التبذير لقيمة أيضا يروج نجده كما. ألنفسنا ونشتييو نحبو ما لغيرنا ونشتيي
 يمناق كوف عنا غريبة قيمة وىي الستيبلكيا، واحدة امرأة ووجود الصورة في الحموى لقطع الكبير العدد
 . الحياة كماليات مف تكوف قد أشياء في التبذير وعدـ االستيبلؾ ترشيد في ترغبنا

 عمى تركيزه ىو الممصؽ ليذا تحميمنا مف بو نخرج أف يمكف ما فإف وعميو :شخصي وتقييم حوصمة -ت
 رظيو  عمى أثر ما ما نوعا مظمما الممصؽ جعؿ الذي القاتـ األخضر الموف وبكثرة األلواف استخداـ
 أقؿ يكوف أف يمكف كاف كبيرا حيزا الممصؽ أسفؿ األلسنية لمرسالة إعطاؤه وكذلؾ األخرى، األلواف
 مساحة عمى العناصر توزيع في وفؽ المصمـ فإف ذلؾ عدا وما. أكثر المنتج اسـ إبراز يمكف وبالتالي
 .  الممصؽ
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 النتائج صواستخال ليا المروج الثقافية العولمة قيم: الثاني المبحث
 حسبيا التي األخرى الثقافات عمى فرضيا عمى تعمؿ التي القيـ وتنوعت الثقافية العولمة مظاىر تعددت
 الدوؿ مصاؼ إلى لموصوؿ والرقي التطور إلى المجتمعات تدفع عالمية ثقافة إلى التوصؿ أماـ عائقا تقؼ

 القيـ عمى تقتصر تعد لـ التي القيـ ذهى الثقافية، العولمة قيـ تكريس عمى وتعمؿ تنادي التي المتقدمة
 لممواطف الموجية الغربية اإلعبلنية لمممصقات المبلحظ أف ،بؿ- األوؿ الفصؿ في – سابقا المذكورة
 القيـ مع معظميا في تتماشى ال التي األخرى القيـ مف العديد تحمؿ أنيا يبلحظ – الدراسة محؿ – العربي
 فحمموا واالتصاؿ اإلعبلـ تكنولوجيا مجاؿ في تطورىـ الممصقات وامصمم استغؿ حيث العربية، الثقافية
 لمممصؽ الجميور انتباه لفت قصد أفكارىـ عمييا بنوا التي األخيرة ىذه القيـ، مف العديد الممصقات ىذه

 مف اإلنتاج تزايد ظؿ في حاليا السوؽ يعرفيا التي الشرسة المنافسة ظؿ في عنيا المعمف لمسمعة وبالتالي
 . أخرى جية مف السوؽ واتساع ةجي
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 :اإلعالنية الممصقات خالل من ليا المروج الثقافية العولمة قيم -1
 : التالية القيـ تحمؿ أنيا لنا اتضح الدراسة عينة اإلعبلنية لمممصقات السيميولوجي التحميؿ عممية وبعد

 ليا المناقضة بيةالعر  الثقافية القيـ  الثقافية العولمة قيـ  الممصؽ رقـ

  التحرر -  21
  األنانية -
  غربية استيبلكية وثقافة معيشي نمط -

 . المحافظة -
 . المشاركة التضامف، التكافؿ، -

  اإلغراء -  20
  المادية -
  السطحية -
 غربية استيبلكية وثقافة معيشي نمط -

 السترة الحفاظ، -
 . المادي مف أكثر معنوي ىو بما االىتماـ -
 . جذورىا مف األمور بمعالجة االىتماـ -

  اإلدماف -  20
  اإلغراء -

 . مخدر ىو ما كؿ تحريـ -
 . السترة الحفاظ، -

  اإلغراء -  20
  األنانية -

 . الحفاظ السترة، -
 . التكافؿ المشاركة، التضامف، -

 . المادي مف أكثر معنوي ىو بما االىتماـ -  المادية -  25

  ةاألناني -  26
 والتبذير اإلسراؼ -

 . التكافؿ المشاركة، التضامف، -
 .االستيبلؾ ترشيد -
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 : لمدراسة العامة االستنتاجات -2
 الثقافية العولمة قيـ واستخراج لدراستنا عينة كانت التي اإلعبلنية لمممصقات( تحميمنا) قراءتنا خبلؿ مف
 : ةالتالي النتائج نستخمص أف يمكننا ليا، تروج التي

 فيما متداخمة ألنيا نفسو الوقت في واحدة قيمة مف أكثر تحمؿ المدروسة الممصقات أف المبلحظ مف-أ
 عمى تغطي حتى أخرى قيما معو يجر واحدة لقيمة الترويج يجعؿ ما األخرى، واحدة كؿ وتخدـ بينيا

 . يفيميا أف يحاوؿ الذي المتمقي وتغالط البعض بعضيا

 الثقافية العولمة لقيـ ونقبل تأثيرا اإلعبلف وسائؿ أكثر أنيا نستنتج الدراسة عينة الممصقات خبلؿ مف-ب
 بكؿ تعترؼ ال صورة أنيا خمفية عمى والثقافة المغة لحدود وتخطييا المتمقي عمى المباشر تأثيرىا باعتبار

 . المعرفة وعالمية عمومية خاصيتي عمى وتقوـ الحدود ىذه

 التي القيـ ترويج عمى يعمموف مصمموىا فأ الدراسة عينة صقاتالمم خبلؿ مف دائما نبلحظ كما-ت
 أف يمكف ال التي القيـ دوف... اإلغراء المادية، األنانية، كالتحرر، اإلعبلف موضوع وراء إخفاؤىا يمكف

 (.  تحديدا السينمائية) الممصقات مف آخر نوع في نجدىا والتي مثبل كالعنؼ اإلعبلف مواضيع مع تتناسب

 بعض استخداـ وكذلؾ والشعارات األلواف عمى اإلعبلنية الممصقات مصممي تركيز أيضا ظويبلح-ث
 . طريقيـ عف الثقافية العولمة قيـ تمرير قصد العربي الوطف مشاىير

 عف تختمؼ فقط لمعرب الموجية الممصقات أف سةابالدر  عنيت التي الممصقات خبلؿ مف أيضا ويظير-ج
 قصد العربية الخطوط أنواع بعض استخداـ حيث مف خاصة واحد، آف في ولمغرب لمعرب الموجية تمؾ
 عمى الكبير لتأثيرىـ كالفنانيف المجتمع في فاعمة عربية لشخصيات استخدامو وكذلؾ المتمقي، انتباه لفت

 . يسموف كما الغبلؼ نجمات عمى تركز التي األخرى الممصقات خبلؼ عمى المتمقي

 ألنيا والتحضر لمتطور األمثؿ السبيؿ أنيا عمى ليا يروج الثقافية ولمةالع قيـ أف أيضا المبلحظ ومف-ح
 الممصقات بعض في تظير  إذ قيميـ، تقمص مف البد عيشيـ ولمسايرة المتحضرة، الشعوب عيش طريقة
 السمع مع تماشيا بأكمميا استيبلكية ولثقافة معيشية ألنماط الترويج يؤكد ما والفرنسي األمريكي العمـ ألواف

 . عنيا لمعمفا

 المعتمدة التصميمية األسس كؿ نقؿ لـ إف معظـ الدراسة محؿ اإلعبلنية الممصقات مصمموا وظؼ-خ
 مع عميو التأثير ثـ ومف إليو المتمقي انتباه ولفت الممصؽ إنجاح إلى يؤدي ما الممصقات، تصميـ في

 . تالممصقا بيف االختبلؼ يفسر ما وىو مصمـ لكؿ اإلبداعية الممسة إضافة
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 والخطوط واألشكاؿ النظر وزوايا األلواف كاختيار السيميولوجية المبادئ بعض توظؼ أيضا نجدىا كما-د
 دقة أكثر يكوف لمصورة آخر معنى إعطاء قصد الثابتة البصرية الرسالة في الببلغة أوجو توظيؼ وكذلؾ
      ى المتمقي.                                               عم وتأثيرا



  خاتمـــــة
            قواعدىا تستمد السيمياء أو السيميوطيقا أو لمسيميولوجيا األولى البدايات أف مف الرغـ عمى    
    والمنطوقة المكتوبة المغة عمى واقتصارىا ،لبيرس بالنسبة والمنطؽ لدوسوسير بالنسبة المسانيات مف
 أخرى أنساؽ دراسة مف الباحثيف يمنع لـ ىذا أف إال امة،ع بصفة والمغة الكتابة بازدىار تميز زمف في
 لدراستيا الباحثوف فتوجو الكتابة، منيا أخذتيا التي مكانتيا إلى الصورة عودة بعد خاصة لسانية غير

 يعج أصبح عصر في الصورة عمى – المغة عمى تطبؽ كانت التي – السيميولوجيا قواعد تطبيؽ وحاولوا
 مف بارث روالن الباحث طبقيا مف أوؿ فكاف. بامتياز الصورة بعصر وصؼف الصور مف ىائؿ بعدد
 ذلؾ بعد لتتوالى الصورة، لدراسة جادة محاولة أوؿ يعد الذي بانزاني معجنات لممصؽ تحميمو خبلؿ

 حياة في والصورة السيميولوجيا بيا تحظى أصبحت التي لؤلىمية نظرا المجاؿ ىذا في الدراسات
 . وقيميا لثقافتيا الرئيسي ناقؿال كونيا المجتمعات

 واضحة لخطة يفتقد الثابتة لمصورة السيميولوجي التحميؿ أف إال الدراسات ىذه كثرة مف الرغـ وعمى    
 دراستو أىداؼ لتحقيؽ توصمو خطة لوضع دارس أو باحث بكؿ دفع ما الدارسوف، يتبعيا وشاممة موحدة

 الحديثة االتصاؿ وسائؿ عمى والمبلحظ. منيا فيو غبير  ما واستخراج أمامو التي الصورة باستنطاؽ
 االحتكاؾ بمثابة ىو الممصؽ بأف سممنا إذا خاصة المجاؿ بيذا اىتمامو اإلعبلنية الممصقات خاصة
ما لو، جذب عامؿ بذلؾ ويكوف المتمقي عمى يؤثر فإما عنيا، المعمف والسمعة المتمقي بيف األوؿ  يكوف وا 
 تصميـ عممية أصبحت لذلؾ ستيمكيا،ي أف قبؿ حتى السمعة مف لممتمقي نفور عامؿ فيصبح عكسيا تأثيره
 . المعمنيف لدى البالغة باألىمية تحظى الممصقات ىذه

 بالعولمة المنادوف فإف المجتمعات، وقيـ لثقافة الرئيسي الناقؿ ىي الصورة بأف سابقا إليو أشرنا وكما    
 نقؿ قنوات أىـ أحد اإلعبلنية الممصقات فأصبحت عمييا، ركيزلمت فاتجيوا األىمية ىذه الحظوا الثقافية
 .وأفكار قيـ مف تحممو ما تقبؿ ليوبالتا عميو والتأثير لممتمقي وصوليا لسيولة وقيميا الثقافية العولمة فكر
 العولمة لقيـ المروجة اإلعبلنية الممصقات تحمميا التي الضمنية الرسائؿ ىذه لدراسة بنا دفع الطرح ىذا
 التحميؿ عممية خبلؿ مف الرسائؿ ىذه استنطاؽ قصد غربية، ثقافية قيـ الغالب في ىي والتي لثقافيةا

 يركز والتي القيـ ىذه خبلليا مف تتجمى التي العناصر تحديد إلى الوصوؿ مف تمكننا التي السيميولوجي
 .اليومية توحيا في وتقمصيا لتقبميا المتمقي دفع ثـ ومف رسائميـ إليصاؿ المصمموف اعميي
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 الدراسة ــصممخـ
 اختراؽ لمقومات وامتبلكيا العولمة، زمف في لمصورة الشرسة اليجمة أف لمشؾ مجاال يدع ال مما     

 –إعبلنية ممصقات صورة في – الستغبلليا المعمنيف مف الكثير أنظار محط جعميا والمكاف، الزماف حدود
 الترويج إلى باإلضافة وثقافتيـ وقيميـ أفكارىـ بذلؾ ناشريف األصمية، بمدانيـ خارج لسمعيـ الترويج في

 القرية مف جزءا باعتباره العربي الوطف إلى الثقافية العولمة بقيـ المبطنة الصور ىذه مد وصؿ وقد. لمسمع
: التالي التساؤؿ طرح إلى دفعنا ما ،يمووق ثقافتو وعمى عميو فأثرت – ماكموىان تعبير حد عمى – الكونية
لى كيف  الممصقات خالل من العرب لدى الثقافية العولمة قيم غرس عمى الغرب يعمل مدى أي وا 

  اإلعالنية؟

 أىميا جاء الفرعية التساؤالت مف مجموعة طرح إلى الحاجة دعت المحوري التساؤؿ ىذا جوانب ولتفصيؿ
 : يمي كما

  الغربية؟ اإلعبلنية الممصقات خبلؿ مف ترويجا القيـ أكثر ىي ما* 

  الثقافية؟ العولمة قيـ تمرير في الغربيوف المصمموف عمييا يركز التي العناصر ىي ما* 

 عممية لنا تؤطر األىداؼ مف مجموعة وضع مف البد التساؤالت ىذه عمى اإلجابة مف نتمكف وحتى    
 : يمي فيما تتمثؿ الدراسة ىذه أىداؼ فإف وعميو إليو، نصبوا ما إلى والوصوؿ تحقيقيا أجؿ مف البحث

 . الثقافية العولمة قيـ ترويج في الغرب يستعمميا التي األساليب أىـ ومعرفة دراسة* 

 . اإلعبلنية الممصقات تتضمنيا التي الضمنية الرسائؿ وفيـ استخراج محاولة* 

 . ليا لمترويج الغرب يسعى التي الثقافية العولمة قيـ استخراج* 

 تنطمؽ الدراسة ىذه أىمية فإف العممية، لممعرفة ستضيفو وما أىميتيا في تتجمى دراسة أي قيمة وألف    
 واألفكار المعاني لمعرفة الممصؽ مكنونات داخؿ الغوص مف يمكف السيميولوجي التحميؿ كوف مف

 والذي لمممصؽ ألوؿا المعنى أو الظاىري المعنى حدود عند التوقؼ فقط وليس يحمميا، التي الضمنية
 المستقبؿ في سيميولوجية لدراسات واسعا المجاؿ يفتح مما لمممصؽ، التعرض بمجرد الناس عامة يفيمو
 . خاصة بصفة اإلعبلني والممصؽ عامة بصفة بالصورة تختص

 اليدؼ بموغ مف يمكننا معيف منيج إتباع مف لنا البد الدراسة بيذه القياـ مف نتمكف وحتى وعميو    
 إحدى مستخدميف اإلعبلمية المادة مسح منيج عمى ىنا سنعتمد لذلؾ الدراسة، ىذه وراء مف منشودال

 السيميولوجي المحتوى تحميؿ وىو فروعو أحد طريؽ عف المضموف أو المحتوى تحميؿ في والمتمثمة أدواتو
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 الممصؽ داخؿ الغوص يمكننا – الثابتة لمصورة السيميولوجي التحميؿ شبكة – خطواتو خبلؿ مف الذي
 اإلعبلنية الممصقات مف عينة عمى سيكوف المنيج ىذا تطبيؽ فإف وعميو. الثقافية العولمة قيـ واستخراج
 -ممصؽ – مفردة كؿ تحمؿ بحيث قصدية، أو عمدية بطريقة مفرداتيا اختيار يتـ لمعرب الموجية الغربية

 . الثقافية العولمة قيـ الستة العينة مفردات مف

 أفرادىا يسعى والتي المجتمعات مف مجتمع أي لثقافة األساسي المكوف تعد القيـ فإف ذلؾ عمى وبناء    
 مكونات ببقية مقارنة النسبي بالتغير تتسـ نجدىا ذلؾ مع الثقافية، ليويتيـ الحامؿ باعتبارىا عمييا لمحفاظ
 عالمية لثقافة يحتكـ العالـ جعؿ قصد العنصر ىذا عمى لمتركيز الثقافية العولمة بدعاة دفع ما الثقافة،
 عنيا قاؿ التي واالتصاؿ، اإلعبلـ تكنولوجيا عمى المسيطرة الكبرى الدوؿ ثقافة العولمة ثقافة ىي موحدة
 اإلعبلـ تكنولوجيات في التطور ليذا نتيجة وأنو العالـ، عمى سيسيطر يمتمكيا مف أف ماكموىان مارشال

 والعكس، عندنا صداه نجد ىناؾ يحدث ما أف إذ صغيرة، ةكوني قرية بمثابة العالـ سيصبح واالتصاؿ
 المتميزة العودة ليذه وكنتيجة. الكتابة ظيور قبؿ عمييا كانت التي مكانتيا إلى الصورة رجوع مع خاصة
 لسمعيـ لمترويج إعبلنية ممصقات صورة في استخداميا إلى المعمنوف اتجو التأثير في وقوتيا لمصورة
لى ظاىر، كيدؼ  التي والقيـ األفكار مف بمجموعة الممصقات ىذه بتحميؿ المعمنوف قاـ ذلؾ بجان وا 
قناعا تأثيرا أكثر يجعميا ما العولمة ثقافة الغربية الثقافة قيـ تمثؿ  لمصورة أف سممنا إذا خاصة لممتمقي، وا 
 عناصر عدة عمى عتمادىااب متمقييا عمى التأثير في كبيرة وقوة والزماف المكاف حدود تجاوز عمى قدرة

 الحكيـ تعبير حد عمى كممة ألؼ مف أبمغ يجعميا مما وغيرىا،... األشكاؿ الرموز، األلواف، كالعناويف،
 . كونفوشيوس الصيني

ذا      السيميولوجي بالتحميؿ القياـ فإف العبلمات، دراسة عمـ ىي السيميوطيقا أو السيميولوجيا كانت وا 
 التي الثقافية العولمة قيـ عمى ةالدال معانييا وتحديد العبلمات هىذ رصد مف يمكننا اإلعبلنية لمممصقات

 أف نجد إذ المتمقي، عمى التأثير عمى وقدرتيا الصورة إلمكانيات استغبلليـ طريؽ عف دعاتيا ليا يروج
 اإلسراؼ اإلدماف، السطحية، المادية، اإلغراء، األنانية، التحرر، لقيـ تروج الدراسة عينة الممصقات

 استنبطت أو استنتجت وقد الغربية، االستيبلكية والثقافة المعيشي لمنمط الترويج إلى باإلضافة ذيروالتب
 مواقع الشخصيات، األشكاؿ، كاأللواف، لمممصؽ المكونة العناصر مف مجموعة خبلؿ مف القيـ ىذه

  الخ...لمممصقات المكونة العناصر

 : يمي فيما أىميا نورد االستنتاجات مف مجموعة إلى توصمنا الدراسة بيذه قيامنا خبلؿ ومف وعميو    

 فيما متداخمة ألنيا نفسو الوقت في واحدة قيمة مف أكثر تحمؿ المدروسة الممصقات أف المبلحظ مف* 
 عمى تغطي حتى أخرى قيما معو جري واحدة لقيمة الترويج يجعؿ ما األخرى، واحدة كؿ وتخدـ بينيا

 . فيميا يحاوؿ ذيال المتمقي وتغالط البعض بعضيا
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 العولمة لقيـ ونقبل تأثيرا اإلعبلف وسائؿ أكثر مف أنيا نستنتج الدراسة عينة الممصقات خبلؿ مف* 
 ال صورة أنيا خمفية عمى قافةوالث المغة لحدود وتخطييا المتمقي عمى المباشر تأثيرىا باعتبار الثقافية
 . المعرفة يةوعالم عمومية خاصيتي عمى وتقوـ الحدود ىذه بكؿ تعترؼ

 يمكف التي القيـ ترويج عمى يعمموف مصمموىا أف الدراسة عينة الممصقات خبلؿ مف دائما نبلحظ كما* 
 تتناسب أف يمكف ال التي القيـ دوف... اإلغراء المادية، األنانية، كالتحرر، اإلعبلف موضوع وراء إخفاؤىا

 . مثبل كالعنؼ األخرى اإلعبلف مواضيع مع

 بعض استخداـ وكذلؾ والشعارات األلواف عمى اإلعبلنية الممصقات مصممي تركيز أيضا ويبلحظ* 
 . طريقيـ عف الثقافية العولمة قيـ تمرير قصد العربي الوطف مشاىير

 ألنيا والتحضر لمتطور األمثؿ السبيؿ أنيا عمى ليا يروج الثقافية العولمة قيـ أف أيضا المبلحظ ومف* 
 الممصقات بعض في ظيرت إذ قيميـ، تقمص مف البد عيشيـ ولمسايرة ،المتحضرة الشعوب عيش طريقة
 السمع مع تماشيا بأكمميا استيبلكية ولثقافة معيشية ألنماط الترويج يؤكد ما والفرنسي األمريكي العمـ ألواف
 .  عنيا المعمف
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Résumé 

  

    Ce qui laisse place à aucun doute que l'attaque d'une image dans le temps de 

la mondialisation, et la possession d'ingrédients à pénétrer les limites de temps et 

d'espace, ce qui en fait l'objet d'une attention de nombreux  annonceurs 

d'exploiter - sous la forme d'affiches - dans la promotion de leurs produits en 

dehors de leur pays d'origine, les éditeurs ne leurs idées, les valeurs et la culture 

en plus de la promotion de la marchandise. Il est arrivé l'impact de ces images 

qui tapisse les valeurs de la mondialisation culturelle au monde arabe dans le 

cadre du village global - selon les termes de McLuhan - touchés en lui et de la 

culture et des valeurs, ce qui nous conduit à poser la question suivante: 

comment et dans quelle mesure de travail de l'Ouest à inculquer les valeurs 

de la mondialisation culturelle des Arabes de au moyen d'affiches? 
La répartition des aspects centraux de cette question nécessaire pour poser des 

questions de la Sous-groupe a été le plus important sont les suivants: 

* Quels sont les plus précieux de promotion à travers des affiches de la Banque? 

* Quels sont les éléments qui mettent l'accent sur les créateurs occidentaux pour 

passer les valeurs de la mondialisation culturelle? 

    Et afin que nous puissions répondre à ces questions doit être un ensemble 

d'objectifs que nous encadrer le processus de recherche afin de parvenir à l'accès 

à aspirer, et donc les objectifs de cette étude sont les suivants: 

* Etude et d'apprendre les méthodes les plus importants utilisés par l'Occident 

dans la promotion des valeurs de la mondialisation culturelle. 

* Tentative d'extraire et de comprendre les messages sous-jacents contenus dans 

les affiches. 

* Extrait les valeurs de la mondialisation culturelle, que l'Occident cherche à 

faire la promotion. 

    Parce que la valeur de toute étude se reflète dans son importance et nous 

l'ajouterons à la connaissance scientifique, l'importance de cette étude provient 

du fait que l'analyse sémiologique peut plonger entre les lignes de l'étiquette 

pour connaître la signification et des idées implicites dans son système et pas 

seulement s'arrêter aux frontières de la signification dans le monde virtuel ou le 

sens premier de l'étiquette qui est compris par le public dès que l'exposition de 

l'étiquette, ce qui ouvre un vaste champ d'études de la manière sémiologique 

futurs responsables en général, et l'affiche en particulier. 

     Et sur afin que nous puissions mener à bien cette étude, nous devons suivre  

le programme donné pour atteindre l'objectif derrière cette étude, nous 

adopterons ici la méthode de matériel d'information d'enquête en utilisant l'un 

des outils et la tâche d'analyser le contenu, dans une de ses branches, une 

analyse de contenu sémiologique qui à travers les étapes - analyse de réseau 

sémiologique de l'image fixe - on peut plonger dans l'étiquette et d'extraire les 

valeurs de la mondialisation culturelle. En conséquence, l'application de cette 

approche serait sur un échantillon d'affiches publicitaires du vocabulaire 
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orientée vers l'Occident arabe est choisi de manière délibérée ou intentionnelle, 

afin de prendre chaque mot - Affiche - échantillon de six valeurs de la 

mondialisation culturelle. 

    En conséquence, les valeurs sont la principale composante de la culture de 

toute société qui cherche ses membres de le préserver en tant que porteur de 

l'identité culturelle, relative changement a toutefois constaté marquée par rapport 

aux autres éléments de la culture, ce qui incite Les partisans de la mondialisation 

culturelle se concentrer sur cet élément afin de rendre le monde régi par une 

culture d'un monde unifié est la culture de la mondialisation, la culture des 

grandes puissances dans le contrôle de l'information et de la communication, 

dont il a dit Marshall McLuhan qui possédait va contrôler le monde, et que, par 

suite de ce développement en technologies de l'information et de la 

communication dans le monde sera un petit village planétaire, ce qui se passe là-

bas, nous trouvons des échos à notre avis, et vice versa, en particulier Retour à 

l'image à la position qu'il était avant l'avènement de l'écriture. À la suite de cette 

prime de retour pour l'image et le pouvoir d'influencer les annonceurs Tournez à 

les utiliser sous la forme d'affiches pour promouvoir leurs produits comme un 

phénomène objectif, et avec cela, les annonceurs pour télécharger ces affiches 

gamme d'idées et de valeurs qui représente les valeurs de la culture occidentale, 

une culture de la mondialisation rend plus influents et convaincants pour le 

destinataire, surtout si nous supposons que la capacité de l'image de transcender 

les limites de l'espace et du temps et une grande force pour influencer le 

destinataire en s'appuyant sur plusieurs éléments tels que les titres, les couleurs, 

symboles, formes ... Et d'autres, ce qui rend plus fort d'un millier de mots dans 

les paroles du sage chinois Confucius ancienne. 

    Si la sémiologie ou la sémiotique est l'étude des signes ,donc faire une analyse 

sémiologique sur les affiches publicitaire, nous pouvons surveiller ces signes et 

de déterminer le sens de la fonction sur les valeurs de la mondialisation 

culturelle promue par les partisans à travers l'exploitation du potentiel de l'image 

et sa capacité d'influencer le destinataire, que nous constatons que l'échantillon 

des affiches de l'étude favorise les valeurs de Libération ,de l'égoïsme, la 

tentation, la matière, la surface, la toxicomanie, l'extravagance et des déchets 

ainsi que de promouvoir le style de vie et de la culture consumériste de l'Ouest, a 

été conclu ou dérivées de ces valeurs à travers une variété d'éléments constitutifs 

de l'étiquette comme les couleurs, les formes, les caractères, les emplacements 

des éléments constitutifs des affiches ... etc 

    Ainsi, à travers cette étude, nous avons atteint un ensemble de conclusions 

d'approvisionnement les plus importants sont comme suit: 

* Il est à noter que les affiches étudié avec plus d'une valeur en même temps que 

le chevauchement avec l'autre et à l'autre, faisant la promotion de la valeur d'un 

glisser avec d'autres valeurs pour couvrir les uns les autres et de tromper le 

destinataire qui essaie de comprendre. 

* Grâce à des affiches échantillon de l'étude concluent que l'un des moyens les 
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plus efficaces de publicité et de citer les valeurs de la mondialisation culturelle 

comme un impact direct sur le récepteur et le dépassement des limites de la 

langue et la culture dans le contexte d'une image qu'il ne reconnaît pas les 

frontières et toutes ces propriétés est basée sur une connaissance globale et 

universelle. 

* Comme nous l'avons toujours l'échantillon de l'étude au moyen d'affiches que 

ses concepteurs travaillent à promouvoir les valeurs qui peuvent être cachés 

derrière le sujet du matérialisme Déclaration la Libération, l'égoïsme,, la 

tentation ... Sans les valeurs qui ne peuvent pas être en rapport avec d'autres 

sujets touchant la publicité, comme la violence, par exemple. 

* Il est également noté les concepteurs d'affiches se concentrer sur les couleurs 

et logos ainsi que l'utilisation une partie du monde arabe célèbre pour passer les 

valeurs de la mondialisation culturelle sur leur chemin. 

* Il est aussi à noter que les valeurs de la mondialisation culturelle comme étant 

le meilleur moyen pour le développement et l'urbanisation, car ils sont un mode 

de vie des peuples civilisés, et pour faire face à la vie pour être la réincarnation 

de valeurs, telle qu'elle apparaît dans certaines des couleurs affiches du drapeau 

américain et le français confirme la promotion de modes de vie et la culture de 

consommation toute la ligne avec les produits annoncés eux.
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Abstract 

  

    Which leaves no room for doubt that the onslaught of a picture in time of 

globalization, and possession of ingredients to penetrate the limits of time and 

space, making it the focus of attention of many advertisers to exploit - in the 

form of posters - in the promotion of their goods outside their countries of 

origin, publishers do their ideas, values and culture in addition to promotion of 

the goods. He arrived the impact of these pictures lining the values of cultural 

globalization to the Arab world as part of the global village - in the words of 

McLuhan - affected in him and the culture and values, what led us to ask the 

following question: how and to what extent working West to instill the 

values of cultural globalization of the Arabs of through posters? 

The breakdown of the central aspects of this question needed to ask questions of 

the Sub-Group was the most important are as follows: 

* What are the most valuable promotion through posters Bank? 

* What are the elements that focus on Western designers to pass the values of 

cultural globalization? 

    And so we can answer these questions has to be a set of goals we frame the 

research process in order to achieve access to aspire, and therefore the objectives 

of this study are as follows: 

* Study and learn the most important methods used by the West in promoting 

values of cultural globalization. 

* Attempt to extract and understand the underlying messages contained in 

posters. 

* Extract the values of cultural globalization, which the West is seeking to 

promote it. 

    Because the value of any study is reflected in its importance and will it add to 

scientific knowledge, the importance of this study stems from the fact that 

analysis semiological can dive between the lines of the label to find out the 

meanings and ideas implicit in his system and not just stop at the borders of the 

meaning in the virtual or the first meaning of the label which is understood by 

the public as soon as exposure of the label, which opens a wide field of 

Semiotics studies in the future  responsible manner in general and the poster in 

particular. 

    And upon so that we can carry out this study we must follow the curriculum 

given us to achieve the objective behind this study, so we will adopt here the 

method of survey information material using one of the tools and the task of 

analyzing the content, or content through one of its branches, a content analysis 

semiological which through the steps - semiological network analysis of the 

image fixed - we can dive into the label and extract the values of cultural 

globalization. Accordingly, the application of this approach would be on a 

sample of posters advertising the Western-oriented Arab vocabulary is chosen in 
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a deliberate or intentional, so take every single word - Poster - sample of the six 

values of cultural globalization. 

    Accordingly, the values are the main component of the culture of any society 

which seeks its members to preserve it as a carrier of cultural identity, however, 

found marked change relative compared to the other elements of the culture, 

prompting Advocates of  cultural globalization to focus on this element in order 

to make the world ruled by a culture of a unified global is the culture of 

globalization, the culture of the major powers in control of information and 

communication technology, which he said Marshall McLuhan that owned will 

control the world, and that as a result of this development in information and 

communication technologies the world will be a small global village, what is 

happening there, we find echoes in our view and vice versa, especially Back 

with the image to the position it was before the advent of writing. As a result of 

this return premium for the image and power in influencing Turn advertisers to 

use them in the form of posters to promote their goods as an objective 

phenomenon, and along with that, the advertisers to download these posters 

range of ideas and values that represents the values of Western culture, a culture 

of globalization makes it more influential and convincing to the recipient, 

especially if we assume that the image's ability to transcend the limits of space 

and time and a major force in influencing the recipient relying on several 

elements such as addresses, colors, symbols, shapes ... And others, making it 

louder than a thousand words in the words of the ancient Chinese sage 

Confucius. 

    If the semiologie or semiotique is the study of signs, doing the analysis 

semiological poster advertising, we can monitor these signs and determine the 

meaning function on the values of cultural globalization promoted by the 

proponents through the exploitation of the potential of the image and its ability 

to influence the recipient, as we find that the posters sample of the study 

promotes the values of liberation, selfishness, temptation, material, surface, 

addiction, extravagance and waste as well as to promote the style of living and 

the Western consumerist culture, has been concluded or derived these values 

through a variety of constituent elements of the label like titles, shapes, 

characters, the locations of the constituent elements of posters ... etc. 

    Thus, through this study we have reached a set of conclusions supply the most 

important are as follows: 

* It is noted that the posters studied carrying more than one value at the same 

time as overlapping with each other and serve each other, making the promotion 

of the value of one drag with other values to cover each other and misleading the 

recipient who tries to understand. 

* Through the study sample posters conclude that it one of the most effective 

means of advertising and quoting the values of cultural globalization as a direct 

impact on the receiver and overcoming the limits of language and culture against 

the backdrop of a picture it does not recognize borders and all these properties is 
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based on a global and universal knowledge. 

* As we always sample of the study through posters that its designers are 

working to promote the values that can be hidden behind the subject of the 

Declaration like  liberation, selfishness, materialism, temptation ... Without the 

values that can not be commensurate with other advertising topics such as 

violence, for example. 

* It is also noted designers posters focus on the colors and logos as well as use 

some of the famous Arab world in order to pass the values of cultural 

globalization on their way. 

* It is also noticeable that the values of cultural globalization promoted as the 

best way for the development and urbanization because they are a way of life of 

civilized peoples, and to cope with living to be reincarnation of values, as it 

appeared in some of the posters colors of the American flag and the French 

confirms the promotion of lifestyles and consumer culture the entire line with 

the goods advertised them. 

 

 


