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خطوات حتليل الفيلم االشهاري
 من أسلوب حتليل املضمون اىل أسلوب التحليل السيميولوجي-الدكتورة :سامية عواج ،جامعة سطيف ،2اجلزائر
امللخص:
تسعى هذه الورقة البحثية إىل تبيان خطوات حتليل الفيلم اإلشهاري
مبستوييه التعييين والتضميين،كما تهدف إىل تسهيل ومتكني كل باحث من تفكيك
اخلطاب اإلشهاري التلفزيوني وحتليله حتليال سيميولوجيا حيث يعترب هذا األخري
املنهج األنسب لتحليل أي صورة كانت ملا حتمله من دالالت و رموز يصعب
قراءتها وتأويلها إال باالعتماد على السيميولوجيا.

Abstract:

This paper seeks to show how the publicity movie analysis
from two level first of it is the appointment level and the second is
embedding level, Aims to facilitate and enable the researcher to
deconstrate the discourse, especially which is about publicity in
television and do it by the semiotic analysis, Where the latter is
considered the most appropriate method for the analysis of any image
and symbols that are difficult to read and interpreted only by relying
semiotics.
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مقدّمة:
تندرج الصورة وإنتاجها وأمناط تلقيها ضمن سلسلة من البدا هات اليت
غالبًا ما حيتكم إليها احلس السليم من أجل حتديد حاالت التطابق أو التشابه بينها
وبني ما تقوم بتمثيله؛ ففي العرف تعد الصورة جزء من طبيعة املعطى املوضوعي
املضاف لألشياء والكائنات ،ولذا فهي جزئية من فضاء ثقايف ممتد إىل ما نهاية وفق
معايري تلغي الزمان باعتباره مدى حمسوسًا أو تعاقبًا يف كل شيء؛ فكل صورة هي
يف األصل نفي للزمن من حيث هي تأبيد للحظة.
إن ما يأتي إىل العني عرب العدسة الرسم واللوحة وفق احلس البصري
السليم والرؤية الساذجة (العامة) ليس شيئًا آخر غري ما ميكن أن تقوله عن
املصور ،أو الفنان ،أو الرسام ، ...،فاألمر يتعلق بتشابه أو متاثل بني حلظة يف
الطبيعة (الواقع املعاش) وأبد مطلق (دائم) يف الصورة.
فهذا التشابه يربط الصورة بالواقع الثقايف املدرك وكل متثالته ،فهو ال
يفرض سوى توافق بني حقل الرؤية وصورة حتل حمله ( ،)0وعليه فهو قاسم بني
احلس البصري السليم وواقعية تصورية ميكن القول عنها أن هلا القدرة على
استعادة العامل املمثل كليًا أو جزئيًا الذي يتضمن تكاملية حسية كالمية وبصرية،
ويف هذا العصر الذي طغت فيه الوسائل السمعية البصرية جبميع أشكاهلا
وتن وعاتها أصبحت الصورة تلعب دورًا مهمًا يف وقت أضحت فيه القراءة ختسر
بعض موقعها أمام املشاهدة ألنها حتتاج إىل قدر أقل من العمليات الذهنية (.)7
يف هذا السياق حيذر الفيلسوف " "Hanno Harthمن أن ثقافة التلفزيون
تعمل على استبدال الكلمات كعنصر مهم يف اإلتصال اإلجتماعي وهو بذلك
يؤكد على أهمية الصورة يف املضمون التلفزيوني ،فهي جوهره و حمتواه وهي
ركيزة املشاهد لقراءة املعنى املوجود وحل ذلك املضمون ( ،)3بالفعل تعيش
الصورة منعرجا هاما ومهما يف تاريخ حضارة التمثيالت ال سيما بعد املوجة
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التكنولوجية العصرية اليت اكتسحت كل أساليب اإلتصال البصري فنحن حنتاج
إىل اإلهتمام أكثر بصلة هذا اجملال.
ومبا أن جوهر كل اتصال هو حمتواه ورسالته فإن دراسة هذه الواسطة أي
الرسالة هي دراسة لتفاصيل عملية صنع اإلتصال ولطبيعته على السواء ألن أي
تغيري يطرأ على أحدهما (اإلتصال و الواسطة) ال بد أن يرافقه تغري يطرأ على
نتائجهما ،وذلك باعتبار أن اإلتصال عامل متكامل تشكل الواسطة بابا له و هو ما
يعين أن الوقوف عند دراسة أي حمتوى تلفزيوني جيب أن يبدأ من وحدة بنائه
األساسية فهي وحدها تعطينا ماهية العمل وعلى مجلة الدالالت واملعاني اليت
يبنيها.
وهنا خنص الصورة التلفزيونية فإن هذا النوع من الرسائل ينقل إلينا
إمكانية العمل اإلتصالي يف تشكيلتني إحداهما متعاقبة واألخرى متزامنة ،ويتلقاه
املشاهد جبميع حواسه وخياراته ،خاصة وأن لغة برامج املنوعات واإلعالنات لغة
إنفعالية ،واإلنفعال بالداللة الكلية الشاملة له ال يتوسل بالكلمة التقريرية اجملردة
وإمنا يتوسل بوحدة تركيبية معقدة ال تقبل االختصار هي الصورة ،وتبقى الصورة
التلفزيونية شكل من أشكال التعبري اجملازية رغم ارتباطها بالعامل الواقعي ،إال أن
العالقة اليت تربط بني أجزائها هي عالقة تعبري غري حريف أي أن حاصل مجع
مفهومني عل ى الشاشة هو عالمة أيقونية ملفهوم ثابت ال تساوي املفهومني
األصليني.
وإمنا هي صورة حاملة ملعلومة تلفزيونية؛ وعليه فإن دالالتها يعرب عنها
بوسائل اللغة التلفزيونية ويستحيل وجودها خارج نطاق هذه اللغة وذلك ألن
إحساسنا البصري بالعامل احمليط بنا هو الذي يشكل أساس تلك اللغة ،ولكن رؤيتنا
البصرية هي ذاتها اليت تشتمل ضمنا على فكرة التمييز بني شكل العامل يف الواقع
وشكله كما تضعه وسائل التلفزيون املرتبة.
ومن هنا ميكن النظر إىل أهمية دراسة حمتوى الصورة التلفزيونية وذلك
بالعمل على إجياد أنسب الطرق واألدوات املنهجية لتحليل الصورة التلفزيونية،
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وهو ما جعلنا جمربين على البحث عن هذه األدوات مبا أننا نعيش يف عامل الصورة
وخاصة أن ما مييز الصورة التلفزيونية يف حمتواها إمكانيات احلركة واالقرتاب
واإلبعاد واالرتفاع واالخنفاض ،الديكور واإلضاءة ،فكلها مؤثرات هلا معاني
ودالالت ،وال ميكن ألداة حتليل املضمون أن تقوم بتحليل املعاني الكامنة ،أو
تأويل كل تلك املؤشرات وكذلك ألن هذه األداة تقتصر على وصف املادة
اإلتصالية بينما الصورة املتحركة يف التلفزيون تشكل لغة يف حد ذاتها وتسعى
إليصال معاني غري مباشرة للمشاهد ال ميكن التعرف عليها باستخدام التحليل
الكمي وحساب التكرارات يف حتليل املضمون ،ولذا توجب علينا البحث عن أداة
منهجية أخرى تكون أكثر تلبية الحتياجات التحليل الكيفي هلا.
ولعل هذا من بني االنتقادات اليت وجهت مؤخرا لتحليل املضمون كأداة
تستخدم للتعامل مع الصورة التلفزيونية وبدأ بعدها الباحثني اإلهتمام بعلم
السيميولوجيا ليساعد على قرائتها وحتليلها وتأويلها وكشف املعنى املضمر فيها
وما ترغب الصورة يف قوله وإيصاله ،ونتج عن هذا العلم املنهج جديد مسي
باملنهج السيميولوجي الذي قد أستخدم من قبل يف حتليل دالالت اللغة ومت
تطويره إىل التحليل الكيفي للصورة املتحركة وكل األنساق البصرية.
ومن هذا املنطلق تتمحور مشكلة هذا البحث يف السؤال اآلتي :كيف
حنلل فيلما اشهاريا وماهي االداة االنسب لذلك وما هي اخلطوات املتبعة يف
التحليل .
قبل الدخول يف حتديد مصطلح ومفهوم التحليل السيمولوجي ومفهوم
الصورة التلفزيونية جيب أن حندّد قبل ذلك دالالت مصطلح الصورة ،وذلك ألن
هذا املصطلح يستخدم يف العديد من اجملاالت املعرفية حيث يتخذ يف كل منها
مفهوما خاصا ومسات حمددة كما ميكن أن متتزج هذه الدالالت فيما بينها ولذلك
فمهمة الباحث أن يدرك الداللة اليت يتحدث عنها.
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الصورة:
مصطلح الصورة يف هذه الدراسة يبدو لوهلة بديهيا باعتبار أن الصورة
التلفزيونية وحدة تركيبية حيوية مؤلفة من مجلة من األدوات املمتزجة واملتفاعلة
مع بعضها البعض على املستويني السمعي والبصري ،إالّ أن حتديد دالالتها ليس
بهذه السهولة نتيجة طبيعتها الرتكيبية ذاتها ،واليت متثل اندماج خطني أوهلما خط
اخلصوصية احلسية الذي يربطها الشعر واملوسيقى والرسم ،وثانيهما خط اجملاز أي
األسلوب غري املباشر الذي يقارن بني العوامل حمتذيا الدقة يف موضوعاته برتمجتها
إىل لغة أخرى (.)4
وألن هناك دالالت لغوية وذهنية ونفسية وبالغية ورمزية للصورة ،فقد
وجدت أن الداللة البالغية ملصطلح الصورة هي األقرب لكي أبين عليها دراسيت،
وذلك بسبب أن الصورة التلفزيونية هي شكل من أشكال التعبري اجملازية رغم
ارتباطها بالعامل الواقعي ،إال أن العالقة اليت تربط بني أجزائها هي عالقة تعبري غري
حريف ،أي أن حاصل مجع مفهومني على الشاشة هو عالمة أيقونية ملفهوم ثالث ال
تساوي املفهومني األصليني ،وإمنا هي صورة حاملة ملعلومة تلفزيونية.
وبالتالي فإن داللتها يعرب عنها بوسائل اللغة التلفزيونية ويستحيل
وجودها خارج نطاق هذه اللغة ،وذلك ألن إحساسنا البصري بالعامل احمليط بنا هو
الذي يشكل أساس ال لغة التلفزيونية ،ولكن رؤيتنا البصرية هي ذاتها اليت تشتمل
ضمنا على فكرة التمييز بني شكل العامل يف الواقع ،وشكله كما تصنعه وسائل
الفنون املرئية الساكنة (صورة فوتوغرافية ،رسوم ،لوحات ،خطوط) ،والشكل
الذي تصنعه وسائل التلفزيون كصورة مرئية تأخذ شكل العالمة ،كما أن استعمال
مصطلح الصورة يشمل مجيع األشكال البالغية رغم ما قد أتعرض له من نقد،
ينطلق من كون الكلمة ذاتها مشتقة من الكلمة نفسها اليت تطلق على اخليال بوجه
عام ( ،)Imagination-Imageوهي موجودة يف لغتنا العربية بذات الشكل (صورة
وتصور) بدون الوقوف احلريف عند دالالتهم اللغوية اليت تربطها احاسة البصر
335

العدد ............................................................................. :22مارس 7102
بشكل آلي دون االنتباه إىل الوحدة الرتكيبية ذات األمناط التعبريية املختلفة يف
السياقات املتعددة الستخدام املصطلح ( .)5الصورة و اإليحاء:
إن الصورة ترتكز على عنصرين لسانيني وسيميائيني مهمني وبهما تنتقل
الصورة من عامل التحق يق إىل عامل التخيل الذي ينفتح لعدة قراءات وتأويالت
وهما التعيني والتضمني ،وهلذا جند أن روالن بارث إستخدمهما يف قراءته للصورة
فقد أخذ مصطلحي التعيني والتضمني كقطبني ووظيفتني مهمتني يف السيميائية،
فإذا كانت الوظيفة التعيينية تطرح االستفهام اآلتي :ماذا تقول الصورة؟ ،فإن
الوظيفة اإلحيائية تطرح سؤاال إجرائيا وتأويليا وهو كيف قالت –تقول الصورة ما
قالته -تقوله ()6؟
والناظر لسيميائيات الصورة جيدها تتداخل مع جماالت احثية أخرى وهذا
لتعدد وسائل اإلتصال البصرية ،فمن سيميائيات الرسوم إىل سيميائيات السينما
إىل سيميائيات التلفزيون وصوال إىل سيميائيات الفيديو وغريها ،كل هذه لغات
وأنساق بصرية تتطلب منا معرفة معنى الصورة وطبيعتها ألننا ببساطة أصبحنا
نعيش يف جمتمع الصورة .ومييز بارث وهو يتحدث عن اخلطاب اإلشهاري بني
ثالث رسائل ،رسالة لسانية ،رسالة أيقونية غري مسننة ورسالة أيقونة مسننة (.)2
فإذا كانت الرسالة األوىل تضطلع بتوجيه مسار القراءة قصد انتقاء الداللة
املتوخات فإن الرسالة األيقونية غري املسننة هي ما يعرف بالتقرير يف الصورة يف
حني تقوم الرسالة األيقونية املسننة بإضافات داللية مضمرة غري متجلية يف
املستوى األول وذلك بانفتاح الصورة على عدة قراءات ،وميكن أن نصف الرسالة
غري املسننة بأنها تعمل حامال للرسالة املسننة وهذا املستوى يعرف باإلحياء (.)8
فاملمارسة الداللية يف األنساق البصرية ال تنبثق من العدم بقدر ما خيضع
شكلها إىل سياقات سسيوثقافية وعليه وجد التأويل ،والنقد ،واإلحياء مربرّه يف
اخلطاب البصري ،ويري أجلريادس غرمياس  Algiradas Grimasعلى أن
اإلهتمام جيب أن ينصب على حمتوى الرسالة األيقونية وضرورة إجتاه التحليل
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السيميائي حنو البحث يف ميادين احملتويات البصرية قصد الوقوف على األبعاد
احلقيقية ملمارسة النشاط اإلحيائي.)9( ..
الصورة و اللسان -مقاربة بني ما هو بصري أيقوني و بني ما هو لساني:-
لقد استطاعت السيميائيات باعتبارها علما حديثا توفري فرصة دراسة
الصورة على أساس أنها علم خيتص بدراسة األنساق التواصلية اللسانية وغري
اللسانية ،ومن هنا نظر إىل الصورة على أنها نسق مؤهل إلنشاء داللة كغريه من
األنساق البصرية واللغوية ،وما هو جلي أن هذه األاحاث والدراسات متت
بواسطة نقل مفاهيمي ومنهجي لألدوات اإلجرائية اليت وفرتها اللسانيات ،فبحثوا
يف الصورة عن الدال واملدلول والوظيفة والداللة والتقرير واإلحياء ،كما أعادوا
تفكيك اإلرساليات البصرية ( ،)01وتبقى الصورة نص وككل النصوص تتحدد
باعتبارها تنظيم خاص لوحدات داللية متجلية من خالل أشياء أو سلوكيات أو
كائنات يف أوضاع متنوعة (.)00
ويؤكد كريستيان ميتز وهو أحد الباحثني يف سيميائيات السينما :أن
اللغات البصرية تقيم مع باقي اللغات عالقات نسقيه متعددة ومعقدة وال أهمية
إلقامة تعارض ما بني اخلطابني اللغوي والبصري كقطبني كبريين حيضا كل واحد
منهما بالتماسك والتجانس يف غياب أي رابط بينهما ( ،)07وهذا راجع إىل
خصوصية كل رسالة على حدا ،فالرسالة اللسانية تقبل التفكيك يف حني الرسالة
البصرية تركيبية ال تقبل التقطيع أل نها ترابطية ختتزن يف بنائها دالالت ال تتجزأ،
وكذلك الرسالة اللسانية تظل حبيسة قواعد النحو والتداول على عكس الرسالة
البصرية اليت ال ختضع لقواعد تركيبية صارمة ،ضف إىل ذلك أن الرسالة البصرية
قائمة على املماثلة واملشابهة بينما الرسالة اللسانية تقوم على خاصية اإلعتباطية
(.)03
ولعل العالقة القائمة بني الصورة واللسان بني متظهره الكتابي املتجلي
عرب النص موضوع تناوله العديد من الباحثني ويبدو أن النص والصورة وإن كانا
يشرتكان يف كونهما شكلني من أشكال التثبيت والتسجيل فهما يعمالن على حفظ
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اآلثار الفنية وختليدها ،وعليه فقد تتأسس بينهما عالقة أرجعها روالن بارث إىل
ثنائية قوامها الرتسيخ و التدعيم (.)04
التحليل السميولوجي:
قد يكون من األفضل تعريف السيمياء بأنها علم مكرس لدراسة إنتاج
املعنى يف اجملتمع وتعين كذلك بعمليات الداللة ( )Significationوعمليات
اإلتصال ( )Communicationأي الوسائل اليت بواسطتها تتولد املعانـي وجيرى
بتبادهلـا معا وتشمل مواضيعها األنساق ( ،)Systemsالعالقة والرموز (الكودات)
( )Codesاليت تعمل يف اجملتمع والرسائل ( )Messagesالفعلية والنصوص اليت
ينتج من خالهلا ،ولقد تطور علم السيميولوجيا يف السنوات األخرية ليشمل
العديد من الفروع وختتلف خصائصه املنهجية الدقيقة من فرع إىل فرع ولكنها
تتوحد يف فهم مشرتك شامل أال وهو التفهم األفضل حلامل معنى ( Meaning
 )Bearningسلوكنا اخلاص (.)05
ويف االستعمال اللغوي العربي سنجد أن علم العالمات دخل إىل عامل
املصطلحات العربية عندم ا جلب ليكون مواجها ملا أطلق عليه دي سوسري
( ،)Sémiologieأو ما أطلق عليه بريس ( ،)Sémiotiqueوعلم العالمات –
تعريفا من ذلك – ليس الرتمجة العربية الوحيدة املطروحة لإلستعمال يف الكتابات
شارات،
"
الدالئل ،وعلم "اإل
"
الرموز ،وعلم "
"
السيمياء ،وعلم "
"
العربية احلديثة ،فهناك "
ويضاف إىل كل ذلك تعريف املصطلحني :فمصطلح دي سوسري يعرب
بالسيميولوجيا ،ومصطلح بريس بالسيميوطيقا (.)06
ومن أهم فروع اليت مشلت السيميولوجيا علم الرتبية ،اإلجتماع ،النفس،
اجلغرافيا ،الفيزياء واإلعالم ،ويرجع هذا إىل ارتباط هذا املشروع باللسانيات،
ويهتم علم اللسانيات بالبعد والتحليل اللغوي "فاللغة الوسيلة اليت ال وسيلة
سواها لنشأة املعرفة اإلنسانية وتكوينها ،وتطورها أو مجودها يف بعض احلاالت
(.)02
338

جملة علوم اإلنسان واجملتمع ......................................................د /سامية عواج
والسيمولوجيا إذا جزء من اللسانيات ألن العالمات ال تتواجد بدون ألسنة وهذا
ما يؤكده بارث قائال" :مما ال مراء فيه أن األشياء ،والصور ،والسلوكيات قد تدل
بل وبغزارة ،لكن ال ميكنها أن تفعل ذلك بكيفية مستقلة ،إذ أن كل نظام داللي
ميتزج باللغة .فاملاهية البصرية –مثال -تعضد داللتها من خالل اقرتانها برسالة
لسانية كاخليال ،والصورة الصحافية...إخل .احيث يرتبط جزء من األيقونية على
األقل بعالقة حشو بنيوية ،أو عالقة إبانة مع نظام اللسان ،...إننا اليوم وأكثر من
أي وقت مضى نشاهد اجتياح الصورة حلياتنا ،وبكيفية أعم بكثري يبدو يف النهاية
أن ختيل نظام من الصور أو األشياء اليت تستطيع مدلوالتها أن توجد خارج اللغة
أمر يزيد صعوبة أكثر وأكثر (.)08
من أسلوب حتليل املضمون إىل أسلوب التحليل السيميائي:
تعتمد كل دراسة علمية على أدوات احثية متكن الباحث من الوصول إىل
البيانات واألوصاف اليت تطبع الظاهرة وحتقق الوصول إىل أهداف البحث فطبيعة
املوضوع تستدعي األسلوب واألدوات املناسبة للظاهرة املدروسة ،ويبقى مصريا
موضوع يتوقف على كيفية التطرق إليه ونوعية األسلوب املستخدم ملعاجلته
والتعرف على حقيقته (.)01
ولعل من أهم األساليب املستخدمة والشائعة يف دراسة املضامني
اإلتصالية واإلعالمية جند أسلوب حتليل املضمون ويعترب هذا األخري أحد
األساليب البحثية اليت تستخد م يف وصف احملتوى الظاهر أو املضمون الصريح
للمادة اإلعالمية وصفا موضوعيا و كميا وذلك باختيار عينة من املادة موضع
التحليل و تقسيمها و حتليليها كما و كيفا على أساس منهجية منظمة (.)71
وتؤكد الدكتورة فايزة خيلف أن حتليل املضمون جهاز إجرائي ركز يف
مالمسته لقضاي ا االتصال اجلماهريي على اجلوانب املوضوعية والكمية يف وصف
النصوص اإلعالمية وهي عناصر أولية فقط تستخدم كمداخل منهجية لفهم
العالقات اخلفية والروابط املضمرة اليت تقود إىل استنطاق األبعاد اإليديولوجية
والسياسية والثقافية ملضمون اخلطاب اإلعالمي وهذا ما أدى ببعض الباحثني يف
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ميدان االتصال اجلماهريي لتقويم املسارات اإلجرائية و تكييفها مع مستجدات
املعارف املعاصرة (.)70
وبالفعل فقد واجه العديد من الباحثني صعوبة حتليل الصورة عن طريق
اعتمادهم على أسلوب حتليل املضمون حيث يتم جتاهل املرئي حملتوى الرسائل
التلفزيونية وهذا ما أكده الباحثني أدامز وشيبمان( ADAMS ET
 ،)SCHEIBMANإن هناك غياب واضح لتحليل اجلوانب املرئية يف وسائل
االتصال االلكرتونية على الرغم من صعوبة الفصل بني الشكل واملضمون وإذا ما
كان ضروريا أن يتم ذلك فإمنا لالستفادة منه يف الفصل املؤقت للجوانب احملددة يف
العمل الفين من أجل الوصول إىل مستوى أدق يف الدراسة (.)77
وعلى الرغم من استخدام البعض ألسلوب حتليل املضمون يف التعامل
مع احملتوى املرئي التلفزيوني إىل أنه مازال هناك قدر من الشك حول فعالية
االستخدام القوي له مع الصور التلفزيونية (.)73
ولعل االعتماد على أسلوب حتليل املضمون وتقسيمه إىل ماذا نقول؟
وكيف نقول؟ يصبح عديم املعنى إذا ما تعلق األمر بالصورة فصورة رجل من
زاوية مرتفعة توحي يف الواقع عكس املعنى الذي توحي به صورة الرجل من
زاوية منخفضة ،واملادة املوضوعية واجدة بشكل مطلق يف كل صورة ،ومع ذلك
فإننا إذا ما أخذنا بعني االعتبار املعلومات اليت نستخلصها من الصورتني ،فمن
الواضح أن الشكل هو املضمون واملضمون هو الشكل (.)74
ورغم أن حتليل املضمون سعى إىل تقريب لغته الواصفة من اجلهاز
اإلجرائي لتحليل اخلطاب من خالل إتباع مسارات الوصف التمثيلية والتأويلية
للبنيات احملورية و الداللية غري أن هذا التقريب ال يفيد يف نظر الكثري من رواد
التحليالت السيميولوجية جتديدا فعليا إلجرائيات حتليل املضمون بل يعترب برهانا
على ما حققه منهج التحليل السيميائي من جدارة معرفية وسيادة علمية (.)75
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وانطالقا من هذا جند أن الباحثني يف جمال االتصال قد أدركوا نقائص
وصعوبة استخدام حتليل املضمون لدراسة الصورة عموما والصورة التليفزيونية
خصوصا ،فتفكيك عناصر النسق االتصالي البصري واستنطاق معانيه الضمنية
يقتضي االعتماد على منهج التحليل السيميائي الذي يقوم على مفهوم النسق
واآلنية والعالمة فهو يعد من أهم طرق البحث الكيفي ألنه يركز على اآلليات
اليت تنتج من خالهلا املعاني يف املضامني اإلعالمية واالتصالية وهذا ما جعل حتليل
املضمون يف املقابل يظل جمرد وسيلة وليس غاية وهذا ما أكده لويس
باردن  LOUIS BARDINيف قوله أن حتليل املضمون هو جمموع التقنيات
الرسالة اإلعالمية ال يتعدى هدفها وصف حمتوى الرسالة وصفا كامال الستخراج
معلومات متعلقة بظرف إنتاج وتلقي هذه الرسالة (.)76
اخلطوات العلمية و اإلجرائية لتحليل الصورة التلفزيونية ( الصورة اإلشهارية منوذجا):
سنعتمد على نظرية روالن بارث حيث يقسم الرسالة البصرية إىل قسمني
الرسالة األيقونية (اليت تظم داللتني  :داللة تعيينية وداللة تطبيقية) ،والرسالة
اللسانية ( الوظيفة الرتكيبية واملقاربة).
اخلطوات اإلجرائية يف كيفية حتليل الرسالة األيقونية فإننا نتبع ما يأتي:

- 1الداللة التعيينية :وهي القراءة األولية للصورة (املادة البصرية  +الصوت)
و اليت تقوم الكامريا بتسجيلها ،ويف هذه املرحلة يسجل الفيلم اإلشهاري املراد
حتليله ويقطع تقطيعا تقنيا ألن التقطيع أسلوب وصفي ضروري يف التحليل.
اخلطوات املتبعة يف عملية تقطيع الفيلم اإلشهاري:
أ  -شريط الصورة :ويتضمن العناصر التالية :رقم اللقطة ،سلم اللقطة ،زاوية
التصوير ،حركات الكامريا ،وصف مضمون اللقطة (السلعة ،الديكور ،األلوان،
اإلضاءة).
ب  -شريط الصوت :ويتضمن العناصر اآلتية :مالحظة الكالم واملؤثرات الصوتية.
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واألسلوب الوصفي الثاني الذي اعتمدنا عليه الوصف الفيلم اإلشهاري وهي
التجزئة  Segmentationوهو لفظ تقين يس مى باملتتالية أي تسلسل اللقطات
وميكن معرفة تغري املتتالية عن طريق التعاقب  L’alternanceأو التناوب أو عن
طريق القطع وعن طريق النص .)72( Le texte
إن العناصر السيكولوجية اليت تستخدمها الرسالة اإلشهارية ال ميكن
استخراجها إال عن طريق التحليل التعييين فكل ما هو مرتبط بعملية اإلبداع
يدخل يف إطار ما يسمى بالداللة التعيينية الصرحية عند روالن بارث.
 - 2الداللة التضمينية ( Connotationقراءة املضمر) :وهي قراءة ما وراء
الصورة اإلشهارية والبحث عن الدالالت ،فالتقنيات السينماتوغرافية اليت ختص
الصورة اإلشهارية تعطي أبعاد وقراءات ثقافية هلذه الصورة املتحركة ( .)78ففي
البحث عن الداللة التضمينية نتساءل دوما  ،ملاذا؟ زاوية دون أخرى ولقطة دون
أخرى ،لون معني عن غريه ،إضاءة خاصة ،كل هذه التقنيات هلا قراءات وتكون
دائما قائمة على أسس ثقافية ،فالتضمني هو النظام الثاني للفهم اإليديولوجي
االجتماعي (.)71
 - 3الرسالة اللسانية :جند أن الصورة اإلشهارية تكون دائما مصاحبة برسالة
لسانية (نص أو عنوان )...يقول روالن بارث يف هذا اجملال أن الرسالة اللسانية هلا
مهمتان :الرتسيخ  L’encrageواملناوبة  ،Le relaitsفالصورة تقوم على نظام من
القيم وعلى العديد من التفسريات تظهر خاصة يف النص والذي يتمثل دوره يف
احلد من تشعب معنى الصورة فهو يقود املتلقي (املشاهد) حنو أفضل مستوى
للداللة اليت يريد املرسل (.)31
توصيلها و مساها روالن بالرتسيخ  ،فالصورة يف نضره تتضمن العديد
من املعاني  Polysémiqueمعاني باطنية خيتار القارئ البعض منها ويتجاهل
اآلخر؛ وعليه فوظيفة الرسالة اللسانية هو توجيه مجهور املستهلكني إىل معنى حمدد
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خيتاره القائم باإلشهار ففي املستوى التعييين فإن النص جييب على السؤال :ما
هذا؟ فهو وصف أولي تعيين للصورة.
أما مع املستوى التضميين الرمزي تقوم الرسالة مبهمة التأويل (معرفة
شيء وجتاهل شيء آخر) والرتسيخ هو الرقابة حيث حيمل مسؤولية إجتاه قوة
عرض الصورة فلنص قيمة قهرية تظهر فيه إيديولوجية كل جمتمع (.)30أما وظيفة
املناوبة  Le Relaisفنجدها يف الصورة املتحركة حيث يكون للحوار دور ليس
الشرح فقط وإمنا تقوم بتطوير احلدث حيث جند فيه معاني ال جندها يف الصورة
املصاحبة له (.)37
الوسائل التعبريية التقنية والفنية للصورة اإلشهارية :من أجل إيصال الرسالة
اإلشهارية بنجاح وفعالية فيجب استخدام أحسن الوسائل وأنسبها أو كما تسمى
باألوضاع املختصة (حركات الكامريا ،زوايا التصوير )...وأوضاع غري خمتصة
(كاملالبس والديكورات واأللوان...إخل).
.1سلم اللقطات :تعرف اللقطة  Shotبأنها جزء من الفيلم اخلام الذي يتم تصويره
بصفة مستمرة ودون توقف للمنظر أو الشيء املراد تصويره وحتدد اللقطة إدارة
الكامريا واللقطات جتمع معا لتكون مشاهد واملشاهد تكون فصول (.)33
وتعتمد اللقطة وحجمها اعتمادا كليا على املسافة الفعلية اليت بني الكامريا
والشيء الذي يتم تصويره وعلى نوع عدسة الكامريا أثناء عملية التصوير وميكن
تصنيف اللقطات إىل ما يأتي:
أ  -اللقطات اليت هلا عالقة بالديكور :كما تعرف باسم التلبيس التلفزيوني وجند هلا
العديد من األوجه مثل:
أ  :1-لقطة عامة  :Plan généralوهي اللقطة اليت تؤطر الديكور بكامله وهي
اللقطة اليت تبني املناظر اخلارجية.
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أ  :2-لقطة اجلزء الكبري :وهي اليت تقدم جزء مهم من الديكور (مكان ،زمان ،جو،
شخصيات ،ظروف عامة)  ،و تعرب كل من اللقطتني عن العزلة ،القلق واحلزن
(.)34
أ  :3-لقطة اجلزء الصغري  :Plan du petit ensembleتسمح بإبراز الشخصيات
اليت ميكن لنا أن منيز بعضها عن بعض وهي تؤطر فقط جزء من الديكور
وتستعمل هذه اللقطة لتقديم البطل أو الشخصيات يف وسط درامي جديد أو
إظهاره يف إطار سياقه اإلجتماعي.
ب  -اللقطات اليت هلا عالقة بالشخصيات :وجند نوعان لقطات حكائية ولقطات
سيكولوجية.
ب  :1-اللقطات احلكائية :وأهمها  - :اللقطة املتوسطة  :Plan moyenتبدو فيها
الشخصية أو أكثر بكامل طوهلا داخل إطار الصورة وجتمع هذه اللقطة األشخاص
فقط حتى دون الرتكيز على عناصر الديكور وتلتقطهم كاملني من الرأس إىل
القدمني واللقطة املتوسطة هي اليت تضع املتفرج يف عالقة محيمة مع املمثلني
فيحس كأنه موجود معهم يف نفس املوقف أو جيلس معهم على نفس األريكة
وحول نفس املائدة(.)35
 اللقطة األمريكية  :Plan américainتصور الشخصية من الرأس إىل منتصفالفخذين أو احلزام على األكثر قصد إبراز حركتها وفاعليتها.
 اللقطة املقربة  :Plan Rapprocherتقوم بتأطري اجلزء األمامي من الشخصيةلتجعل كل التفاصيل األخرى للديكور ثانوية بدون أي تأثري يف جمرى األحداث
وتصنف إىل نوعني:
 - 1لقطة نصف مقربة  :Plan demi rapprochéأو لقطة مقربة حتى اخلصر
وهي اليت تؤطر النصف العلوي جلسم اإلنسان أي من الرأس حتى احلزام.
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 - 2لقطة مقربة للصدر  :Plan rapproché poitrineمن القفص الصدري
للمرأة لتبني كال من الصدر والرأس وتستعمل اللقطة املقربة بنوعيها كتمهيد
لإلنتقال من اللقطة األمريكية إىل اللقطة القريبة.
ب  :2-اللقطات السيكولوجية :وتستخدم بهدف تبيان نفسية الشخصيات ونذكر
أهمها:
 لقطة قريبة  :Gros planوتبني وجه الشخصية بالكامل (حتى العنق) للكشفأكثر عن املالمح و تستعمل بهدف إخفاء احلقيقة عن املتفرج األمر الذي يؤدي إىل
تقوية عنصر التشويق أو من أجـل شرح شيء معني قصد حل العقدة ،يقول
إيزنشتاين خبصوص هذه اللقطة بأنها تسمح للمتفرج بأن ينغمس يف الواقع األكثر
محيمية للشاشة (كاليد املرجتفة أو األصابع اليت متسك شيء ما) وهي برتكيزها على
الشخصية من خالل تكبري هذه األشياء الصغرية يكون ذلك بهدف اإلخفاء أو
الكشف (.)36
 لقطة قريبة جدا  :Très gros planوهي األكثر تفصيال للمالمح حيث تستندإىل تصوير تفصيل ما من جسم الشخصية كالعني ،األذن ،األنف ،الشفاه...
وتستعمل كثريا بهدف التشويق لدى املشاهد.
 - 2زوايا التصوير :ونقصد بزوايا التصوير هو مكان الكامريا بالنسبة للشيء الذي
يتم تصويره وكل زاوية حتمل للمتفرج معنى خمتلف عن املعنى اآلخر ،ويف دراسة
لكل من زيكمان وهاريس وشويرتز حيث أجرو دراسة حول تأثري زوايا الكامريا
على مسات الشخصية املصورة أشارت النتائج إىل أن التصوير من بعيد حيمل
ويعزز العديد من مسات الشخصية اإلجيابية وعلى العكس فإن التصوير من
مسافة قريبة يعزز من السمات السلبية يف نسبة صفات الذكاء واجلسم وإضفاء
مسات الكفاءة السياسية والتعليمية والثقافية خاصة بالنسبة للذكور (.)32
ويلجأ املصور التلفزيوني إىل اختيار زوايا معينة بهدف مدلول معني ونذكر أهمها:
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أ  -الزاوية العادية :وهي الزاوية اليت نضع فيها الكامريا أمام الديكور الذي نريد
تصويره بدون أن يعلو أحدهما على اآلخر ،والصور امللتقطة يف هذه احلالة تكون
موضوعية خالية من املؤثرات وهي تعبري صريح ذات دالالت صرحية وكشف
مفاجئ لألشياء.
ب  -املرتفعة أو الغطسية  :plongéeوهي اليت تعلو فيها الكامريا على الديكور
الذي نريد تصويره ،األمر الذي يؤدي إىل تقليص أبعاده وشخصياته وحصر
احلركة فيه وتدل هذه الزاوية على العزلة االستكشافية املعنى الرتاجيدي،
االحتقار ،الضعف (.)38
ت  -الزاوية املنخفضة  :contre plongéeوفيها يعلو الديكور على الكامريا وهذا
ما يولد يف الصورة اإلحساس بالعظمة والقوة والتمجيد (.)31
- 3حركات الكامريا :من بني أهم حركات الكامريا املعروفة يف اإلخراج التلفزيوني
جند:
ث  :1- 3 -البانوراما :وهي عبارة عن حركة دائرية من الكامريا حول حمورها
العمودي أو األفقي دون نقل اآللة من مكانها وتستعمل هذه احلركة لتتبع شخص
يف حالة حركة (.)41
أ -البانوراما الدائرية :اليت تدور الكامريا مبوجبها دورة كاملة حول نفسها بنسبة
 °063فتجعل املشاهد حيس كأنه موجود يف الوسط (الرتكيز على ما تقوم به
الشخصية من أفعال).
ب  -البانوراما العمودية :تتحرك الكامريا هنا على حمورها من فوق إىل حتت للقيام
بـ:
 الوصف :لتوضيح تأصيل الديكور عموديا.
 املكانية :ربط أو عالقة بني جزئني ال معنى ألحدهما دون اآلخر.
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 املساهمة يف خلق القلق ( ألن الكامريا قبل أن تكشف مرة واحدة عن
جسم املمثل بكامله تبدأ رويدا رويدا :األحذية ،األرجل ،الصدر...حتى
الوجه ،التدرج يؤدي إىل القلق (.)14
جـ  -البانوراما األفقية :تثبت الكامريا على احلامل لتدور على حمورها أفقيا من
اليمني إىل اليسار أو من اليسار إىل اليمني ( 483درجة) أو بطريقة دائرية
وتستخدم هذه احلركة للعديد من األغراض أهمها:
االكتشاف أو الوصف التدرجيي للفضاء الفيلمي وتقوية القلق ألن
الكامريا قبل أن تظهر التفصيل الذي يتشوق إليه املتفرج تتماطل يف وصف
تدرجيي لعدة شخصيات أو أشياء أخرى وكذلك الرتكيز على الفراغ الرتاجيدي
من خالل الوصف التدرجيي جلدران غرفة ما (.)47
 :2- 3التنقل  :Travellingتستعمل فيه العربة كي حتمل آلة التصوير واملصور
أيضا ومتكن حتريكها أثناء التصوير بسهولة كبرية ألنها مزودة بعجالت صغرية
قادرة على السري وقد يكون التنقل أماميًا (تقريب الديكور) أو خلفيا (إبعاد
الديكور) أو جانبيا أو مصاحبا أو دائريا أو بصريا (.)Zoom
ج  :1- 2- 3 -التنقل األمامي :يعين أن الكامريا هي اليت تقرتب شيئا فشيئا من
الديكور مما جيعلها تتدرج من اللقطة العامة إىل اللقطة القريبة كي تلتقي بإبراز
عنصر واحد أو تفصيل حمدد من ذلك الديكور والتنقل األمامي له مخس وظائف
تعبريية نذكرها -4:الوصف املكاني  -2-جتسيم عنصر هام بالنسبة لبقية احلدث-
 -0التمهيد حيث تدخلت يف العامل الذي سيدور فيه احلدث فتبدأ الكامريا من
لقطة عامة لتصل إىل لقطة خاصة -1-التوتر العقلي(رغبة ،عاطفة ،فكرة ،وكلها
عنيفة وفجائية) -5-االنتقال إىل داخل النفس (.)43
 :2- 2التنقل اخللفي :أي أن الكامريا تبتعد شيئا فشيئا من الديكور وكأنهاتودعه ويسمح هذا التدرج من اخلاص إىل العام بإحداث بعض هذه املهام:
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 املساهمة يف خلق القلق من خالل الكشف التدرجيي واملماطل لعناصر الديكوراليت كانت يف البداية لقطة خمفية عن املتفرج مما جيعله يتشوق أكثر لذلك.
ح  -يوظف كذلك التنقل اخللفي لتقديم ديكور جديد سبق لنفس الكامريا أن
بينت بلقطة قريبة تفاصيله األساسية (.)44
 :3- 2- 3التنقل اجلانيب :يتنقل فيه حمور عدسة الكامريا بطريقة متوازية مع
اهلدف.
 :4- 2- 3التنقل املصاحب :وظيفته وصفية ،يسمح للمتفرج بأن يتابع الشخصيات
أو األشياء املتنقلة تصورها الكامريا بطريقة جانبية (مواجهة) أو أمامية أو معا.
 :5- 2- 3التنقل الدائري :تقوم الكامريا بتحقيق دورة أو عدة دورات حول
الشخصية املعنية نريد مسح أفقها رغبة يف احلصول على فعل درامي حمددا ملا جتد
الوظيفة التعبريية املؤكدة مع تنقل الشخصية يف قاعة مغلقة.
 :6- 2- 3التنقل البصري( :)Zoomالزوم هو عدسة خاصة ذات بؤر متغرية
تسمح بتغيري اإلطار الفيلمي بدون حتريك الكامريا جند الزوم األمامي املقرب
للديكور بواسطة االنتقال من أقصر البؤر إىل أكثرها طوال وهذا يناسب التنقل
األمامي وجند الزوم اخللفي الذي يبعد الديكور باالنتقال من أطول البؤر إىل
أقصرها يعادل التنقل اخللفي كما يستخدم الزوم اخلدع السينمائية بغرض التعجيل
أو التأخري من حركة الشخصية أو الشيء الذي يقرتب من الكامريا أو يبتعد عنها.
 :7- 2- 3التنقل البانورامي :وهو الشكل الذي جيمع العتبارات مجالية بني
التقنيتني البانوراما والتنقل.
ومبا أن احلركات ال تكتسب غزالة إال إذا وظفت يف شكل عناصر حكائية
ليدركه ا املتفرج بهذه الصفة وهذه هي وظيفة الرتكيب الذي يقوم بتنظيم الفيلم
اإلشهاري التلفزيوني ،فاللقطات مواد خام حتتاج إىل تركيب حتى تصل الرسالة
اإلشهارية مع اإلعتماد على املؤثرات الصوتية.
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الوسائل التعبريية و اجلمالية للصورة اإلشهارية:
 .1اإلضاءة :تعترب اإلضاءة ع نصرا خالقا لتعبريية الصورة  ،وهلا أهميتها القصوى
ألن دورها يف احلقيقة ال يظهر مباشرة لعني املتفرج غري املنتبه إذ أنها تساهم على
األخص يف خلق اجلو (.)45
حيث تلعب اإلضاءة دورا مهما يف تبليغ الرسالة اإلشهارية للجمهور
املستهلك فهي ليست جمرد وسيلة فنية بسيطة ،ب ل هلا عدة دالالت ختتلف
باختالف املواقف واملقامات ،فكلما كانت اإلضاءة عالية ومناسبة تكون الرسالة
اإلشهارية أكثر تأثريا على املتفرج حتى وإن مل يدركها هذا األخري بشكل مباشر،
ألنه سيتأثر بها من حيث ال يدري.
.2األلوان :لأللوان عدة دالالت نفسية ولذلك قام علماء النفس بتقسيمها وفق ما
تثريه من املشاعر اإلنسانية فاللون قد يكون مرحا أو حزينا ،متحركا أو ساكنا
والتصنيف األكثر شيوعا يف األلوان قد يكون دافئا (كاألمحر واألصفر والربتقالي)
أو باردا (كاألبيض واألزرق) ومن هنا تتضح أهمية استخدام األلوان وما حتتويه
من الدالالت النفسية (.)46
ويعترب استخدام األلوان يف اإلعالنات من العوامل األساسية اليت تعمل
على جذب االنتباه سواء كان ذلك يف اإلعالنات الصحفية أو إعالنات امللصقات
أو يف اإلعالنات التلفزيونية أو السينمائية وتعكس الزيادة يف استخدام األلوان
حقيقة هامة وهي أن نسبة العائد الذي حيققه استخدام اإلعالنات امللونة باملقارنة
باإلعالنات غري امللونة أعلى من نسبة الزيادة يف تكلفة النشر باإلعالن امللون
ويؤدي استخدام األلوان إىل حتقيق عدة أهداف نفسيـة ووظيفية (.)42
 .3املالبس :تعترب املالبس عنصرا مشاركا يف تكوين الصورة كوسيلة تعبريية،
فاملالبس يف الفيلم اإلشهاري التلفزيوني ال تكون مطلقا عنصرا فنيا منعزال ،إذ
ينبغي النظر إليها من جهة أسلوب خاص باإلخراج يف إمكانها أن تزيد أو تنقص
من تأثريه ،وهي تربز من أعماق خمتلفة للديكورات لكي تضفي على حركات
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الشخصيات ومواقفها قيمتها تبعا هليئة الشخصيات وتعبريها (.)48وال ننسى أن
املالبس تعرب عن ثقافة اجملتمع وعاداته وتقاليده.
 .4الديكـور :كما يعترب الديكور عنصرا هاما من عناصر توصيل الرسالة اإلشهارية
وتبسيطها جلمهور املستهلكني ،كما أنه يساعد يف خلق اجلو الطبيعي
والسيكولوجي ،وتصميم الديكور ال بد أن يكون على أساس النص إذ يعترب
مساعدا له ،وخلفية مطابقة جلو النص وجيب أن يراعى فيه البساطة ،فاملتفرج ليس
لديه الوقت لتفسري معاني الديكورات املبهمة ،خاصة يف جمال اإلشهار والذي
قاعدته اإلعتماد على البساطة لتوص يل الرسالة بشكل فعال و مقنع ،كما حيدد
الديكور لنا معامل املكان والزمان وهو بذلك يستطيع اإلحياء ملعاني كثرية (.)41
العنـاصـر الصوتيــة :إن املعادلة اإلتصالية املستعملة يف اإلشهار التلفزيوني" :ميكن
للمتفرج أن يغادر مكانه وال يرى الصورة ولكنه رغم هذا ال بد أن يبقى مسعه
متصال بالصوت الذي يشده ،فالصوت يضاعف من القدرة اإلقناعية (.)51
واألصوات ميكن استخدامها أوّال بطريقة واقعية أي مطابقة للحقيقة فال
نسمع إال األصوات الصادرة عن أشخاص أو أشياء ظاهرة على الشاشة أو
الصورة
"
معروف أنها موجودة عن قرب دون أن تكون هناك يف تركيب ا" لصوت،
أية رغبة يف تعبري خاص.
لكن الصوت ال يستعمل دائما كإضافة بسيطة للصورة فالرتكيب يسمح
باستخدام وسائل متنوعة للصوت ويف اإلمكان احلصول على مؤثرات صوتية
ذات قيمة رمزية عالية ،هلذا ال بد من توليته أهمية خاصة والتأكد من أنه يواكب
بفعالية مضمون الرسالة ،فنوع صوت مقدم الرسالة واملؤثرات الصوتية واملوسيقى
تعترب أهم العناصر اليت جتعل الفيلم اإلشهاري التلفزيوني أكثر حيوية وواقعية.
مراحل التحليل السيميولوجي للفيلم اإلشهاري:
إن الرتاتبية التقنية اليت مير عليها الفيلم والصورة اإلشهارية تستدعي
ضرورة وجود منهج علمي دقيق يسهم يف إبراز القيم الثقافية واإلجتماعية اليت
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حيتويها اإلشهار ،ومن بني املناهج العلمية احلديثة اليت برزت للبحث يف جمال
الصورة واإلشهار بصفة عامة املنهج السيميائي (السيميولوجي) عقب منهج حتليل
املضمون الكمي ،فاملنهج السيميائي يعد أدق إن صح القول يف الوصول إىل مضمر
األنساق البصرية وما حتمله من قيم ومعان ودالئل ثقافية واجتماعية وإيديولوجية
خفية؛ وهلذا تأتي مراحل التحليل السيميائي للفيلم والصورة اإلشهارية كاآلتي:
 - 1اإلرسالية اإلشهارية "التوليد والتأويل" :السؤال الذي يتبادر للذهن حول
اإلرسالية اإلشهاري ة والعالمات داخلها وتأويل معانيها هو كيف ميكن هلذه
اإلرسالية البصرية املكونة من عناصر متنافرة من حيث الرتكيب واملادة والتجلي
أن تنتج معنى أو معان؟ وكيف تأتي إليها بهذا الشكل؟.
لإلجابة على هذه األسئلة البد من التطرق إىل النقاط والقضايا التالية:
الصورة ومدارج املعنى :للصورة اإلشهارية مداخلها وخمارجها ،وهلا أمناط للتدليل
والتفاعل بني هذه العناصر وأشكال حضورها يف إطار العوامل الداللية اليت حتتويها
الصورة اإلشهارية ذاتها ،ألنها وليدة اإلدراك البصري وهو ما يدرجها ضمن
أنساق سيميائية يعد اإلدراك البصري نفسه بؤرة جتليها وحيصل ذلك من خالل
موقعها من التجربة اإلنسانية بكامل أبعادها اإلحيائية والرمزية الواردة يف اإلرسالية
البصرية اإلشهارية؛ ومنه فمستويات الداللة (الدالالت املباشرة والدالالت
االحتمالية) وليدة العنصر احملني داخل الصورة اإلشهارية باعتبارها متثيالً لوجود
ما وتأليف هذه الدالالت الظاهرة واخلفية يتم إنتاج املعنى (.)50
 .2الصورة اإلشهارية ومستويات التسنني :يرجع أمبريتو إيكو عملية بناء الدال
األيقوني يف اإلرساليات اإلشهارية إىل ثالث مستويات من التسنني يغطي كل
مستوى منها حقالً من حقول املمارسة اإلنسانية ،ويتعلق األمر ب (.)57
التسنني األيقوني :وهو القدرة على حتويل دال لفظي إىل دال بصري
مبعنى إعطاء املضمون املدرك أصالً من خالل احلقل اللساني معادالً بصريًا.
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 التسنني اإليقونوغرايف :ويتعلق املر مبجموع التمثيالت البصرية اليت حتيل
على تشكيل صوري حيتوي داخله مدلوالً مسننا اعتباطيًا ،ويشتمل إمّا
على تشكيل صوري ذي صبغة تارخيية أو اجتماعية أو دينية أو
سياسية...،؛ وهي مرتبطة احقل اإلشهار ذاته.
 حقل البالغة :يتعلق بإعطاء صورة بالغية متجلية من خالل حامل من
طبيعة لسانية مقابال بصريًا.
ضمن هذه التسنينات املتنوعة تتبلور وتتشكل الدالالت املمكنة لإلرسالية
اإلشهارية ويف جمملها تعد منبعًا لكل الدالالت املمكن استنباطها ويتم الكشف
عن الدالالت من خالل اإلحالة على البناء البصري لإلرسالية اإلشهارية القائم
على وجود دوال أيقونية حتيل على متثيل صوري للكون؛ ويقود هذا التشكيل إىل
حتويل البصري إىل مفاهيم حتيل إىل بعث احلياة يف املدلوالت املفهومية من خالل
صبها يف متثيالت بصرية توهم بالواقعية واحلقيقة.
 .3اإلرسالية اإلشهارية وإرغامات الغاية :إن قواعد االنتقاء التحييين الذي يستند إليها
التلفظ والبصري يف اإلرسالية اإلشهارية تكون من أجل إسقاط العامل احملقق على
شكل وحدات قابلة للتأليف ضمن نص كامل؛ وعليه فالنظر للواقعة اإلشهارية
من حيث هي نسيج من األسنن أي باعتبارها سلسلة من اإلحاالت اليت تقود من
السنن أخرى ،واليت تعد أساس البحث عن قواعد اشتغال عملية التدليل وهو
نفسه حتديد لألبعاد اإليديولوجية داخل هذا النسيج الذي يتميز بتعدد مواده.
والكشف عن األمور الرابطة بني البعد التقريري الذي تقدمة العالمة
البصرية من خالل جتليها املباشر وبني البعد اإلحيائي املتمثل يف كل القيم الداللية
املوحي بها من خالل ظاهر العالمة ،مبعنى إيضاح ما حتيل عليه الوصلة اإلشهارية
كواقعة إبالغي ة حتيل إىل اإلحياء الثقايف واإليديولوجي احملتوى يف اإلرسالية
اإلشهارية؛ هنا يتجلى لنا أن الداللة التقريرية بتطبيع الداللة اإلحيائية ومتنحها كل
الوسائل اخلاصة يف اإلبالغ والتداول والتأثري (.)53
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 حتليل فيلم إشهاري جلبنة "كريي" أمنوذجاإن توجيه املتلقي ليس ب األمر السهل وال اهلني ،ذلك أننا أمام إنسان هو
تركيبة معقدة من العوامل النفسية ،اإلجتماعية ،فيزيولوجية ،حييط به إطار ثقايف و
حضاري بأمناط سلوكية متباينة ،األمر الذي يفرتض أساليب إشهارية مدروسة
ميكن أن تلعب على أكثر من وتر إقناعي حيث تتدخل يف ذلك عديد من العوامل:
اللون ،اإلضاءة ،الصوت ،احلركات ،الزوايا ،احلجم الساعي ،اخلصائص النفسية
و اإلجتماعية للجمهور املستهدف ،كل هذا و ذاك هو تأثري اإلشهار عرب خمتلف
الرسائل و املضامني.
-4

القراءة التعيينية للفيلم اإلشهاري املبثوث عرب قناة  MBC1خاص بـ جبنة
كريي:
شريط الصوت

شريط الصورة
رقم اللقطة

مدة
اللقطة

نوع
اللقطة

زاوية
التصوير

حركات
الكامريا

حمتوى الصورة

التعليق أو
احلوار

املؤثرات
الصوتية

نوع
املوسيقى
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 0ثا

لقطة
قريبة

زاوية
عادية

حركة
تنقل
بانورام
ي

تظهر األم مع
ابنتها جالسة
يف املطبخ
بينما يدخل
االبن جيري
سائال إياها
عن الشيء
اجلديد الذي
جلبته من
كريي

جاء الطفل
جيري ألمه
يقول :ماما
ماما كريم

//

صوت
البيانو

إنك جبتنا
حاجة

32

4ثا

لقطة
قريبة

زاوية
عادية

حركة
تنقل
بانورام
ي

ذهبت البنت
جتري

جديد من
كريي

//

صوت
البيانو

30

4ثا

لقطة
قريبة
جدا

زاوية
عادية

حركة
ثابتة

صورة للمنتج
لبنة كريي
باللون
األخضر

صح

//

صوت
البيانو
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31

4ثا

لقطة
أمريكية

زاوية
عادية

حركة
ثابتة

تأتي الطفلة و
معها علبة
لبنة كريي

جتاوب
الطفل :صح

//

صوت
البيانو

35

2/4
ثا

لقطة
قريبة

زاوية
عادية

حركة
ثابتة

يندهش
الطفل لرؤية
العلبة

لبنة

//

صوت
البيانو

36

2/4
ثا

لقطة
قريبة

زاوية
عادية

حركة
ثابتة

جتلب الطفلة
علبة كريي

كريي جديدة

//

صوت
البيانو

30

4ثا

لقطة
قريبة

زاوية
عادية

حركة
ثابتة

تعطي الطفلة
لبنة كريي
ألخيها و هي
تضحك و
تقول أنها
لذيذة

طعمها لذيذ

//

صوت
البيانو

38

2ثا

لقطة
قريبة

زاوية
مرتفعة
غطسية

حركة
ثابتة

صورة لوعاء
مكتوب عليه
قشطة تفرغ
فيه لبنة
كريي

تتكلم املعلقة:
إكتشفي
طعمه كريي

//

صوت
البيانو

39

2ثا

لقطة
قريبة
جدا

زاوية
مرتفعة
غطسية

حركة
ثابتة

إعداد لبنة
كريي

اجلديد لبنة
كرميي

//

صوت
البيانو
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4ثا

لقطة
قريبة
جدا

زاوية
مرتفعة
غطسية

حركة
ثابتة

صورة تبني
ليونة القشطة

معمولة من
احلليب

//

صوت
البيانو

44

4ثا

لقطة
قريبة

زاوية
عادية

حركة
ثابتة

يظهر الطفل
و هو يتلذذ
بطعم كريي

الطازجة

//

صوت
البيانو

42

4ثا

لقطة
قريبة
جدا

زاوية
عادية

حركة
ثابتة

صورة مقربة
لقشطة كريي

و القشدة
الغنية

//

صوت
البيانو

40

4ثا

لقطة
قريبة
جدا

زاوية
عادية

حركة
ثابتة

صورة للطفة
تتلذذ بطعم
لبنة كريي

طعم جديد

//

صوت
البيانو
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41

4ثا

لقطة
قريبة

زاوية
عادية

حركة
تنقل
بانورام
ي

تظهر األم مع
ولديها
يتناولون لبنة
كريي وهم
يضحكون

لي اللبنة من
كريي

//

صوت
البيانو

45

0ثا

لقطة
قريبة
جدا

زاوية
مرتفعة
غطسية

حركة
تنقل
أمامية
زوم
أمامي

صورة
ختامية
مقربة لعلبة
لبنة كريي

الزم جتربيه

//

صوت
البيانو

أ .حتليل طبيعة العالقة بني شريط الصوت و الصورة:
من خالل مشاهدة الفيلم اإلشهاري و فيما خيص املونتاج املتعلق بالربط
بني شريطي الصوت و الصورة نالحظ هناك انسجام و تناسق بني النوع املوسيقي
املختار ( موسيقى هادئة اعتمدت على آلة البيانو) و احلوار الذي كان بني الطفلني
(أنثى و ذكر) حيث كان تأثري املوسيقى إجيابيا متناسقا مع مضمون احلوار املقدم
بني الطفلني ،فالصوت املضاف مهما كان نوعه ميكن استخدامه بطريقة واقعية أي
مطابقة للحقي قة ،فال نسمع إال األصوات الصادرة عن أشخاص أو أشياء ظاهرة
على الشاشة أو معروف أنها موجودة عن قرب ،دون ان يكون هناك يف تركيب
الصورة و الصوت أية رغبة يف تعبري خاص ،هلذا البد من توليه أهمية خاصة و
التأكد من أنه يواكب بفعالية مضمون الرسالة ،فنوع الصوت مقدم الرسالة و
املؤثرات الصوتية و املوسيقى تعترب من أهم العناصر اليت جتعل الفيلم اإلشهاري
التلفزيوني أكثر حيوية و واقعية.
كما أن املوسيقى تضفي بعدا إضافيا على الرسالة اإلشهارية و هو اإلثارة
العاطفية  émotionحيث أن هلا القدرة على وضع املتفرج يف حالة عاطفية و
انفعال ية تستجيب ألهداف اإلعالن ،كما تعمل املوسيقى على تقرير أو حتديد
اللون و الطابع العاطفي للرسالة كما أن الدراسات أثبتت أن املوسيقى تعد ناقال
فعاال لعديد من القيم اليت ال ميكن حصرها ،أهمها :احليوية ،البهجة ،االمتياز،
العصرنة ،الطفولة (.)54
355

العدد ............................................................................. :22مارس 7102
فاملوسيقى تساعد على التفاعل مع املشاعر و األحاسيس ألن املتلقي عادة
ما جيلس بوجدانه قبل أن يدرك عقله و ميكن أن تزيد من فاعلية التأثري عليه و
إقناعه من خالل استخدام النغمات الصوتية.
ب  -حتليل العبارة اخلطية يف الفيلم (الرسالة األلسنية):
إن أول ما ورد يف هذا الفيلم اإلشهاري هو عبارة" :بتصريح من وزارة
الصحة و التمويل"  ،و اهلدف واضح من توظيف هذه العبارة و هو إثبات أن
املنتوج صحي و قد خضع ملراقبة وزارة الصحة ،و هو أسلوب من األساليب
التعبريية اإلقناعية ،كما نستنتج أن اجلمهور املستهدف من هذه الرسالة اإلشهارية
هم األولياء بالدرجة األوىل رغم أن املنتوج موجه لألطفال ،فالطفل هو الشخصية
احملورية يف هذا اإلشهار و عليه فقد زاوج هذا النص اإلشهاري بني املدخل
احلقائقي العقلي و بني املدخل العاطفي من حيث االعتماد على عبارة "وزارة
الصحة  ،فاألولياء وال سيما األمهات يركزن على صحة أطفاهلن كما أنه اعتمد
"
على العديد من املؤثرات العاطفية املتعلقة بعاطفة اآلباء اجتاه أطفاهلم و حماولتهم
إشباع رغباتهم و إدخال الفرحة و السرور لقلوبهم.
كما احتوى الفيلم اإلشهاري على عبارة أخرى متحركة ظهرت يف نهاية
الفيلم على ميني الشاشة "متوفر يف األسواق املصرية" و هي تعبري عن الفضاء املكاني
الذي يتوفر فيه املنتوج.
قشطة
"
و هناك عبارات وردت كذلك توحي بنوع املنتوج املعلن عنه ،عبارة "
و قد كتبت على الوعاء الذي يفرغ فيه جلبنة كريي اليت توحي بالرتكيبة اجلديدة
للمنتوج و ما مييزه ،كما أن استخدام عبارة "قشطة" على وعاء احلليب اخلاص
باألطفا ل يوحي بأنه املفضل و األحسن و أنهم من املستهلكني الدائمني له.
كريي  ،وقد كتبت باللون األزرق و ببنط غليظ على علبة
"
و كذا عبارة "
 ،KIRIباإلضافة إىل عبارة
"
املنتوج حمل اإلشهار و اليت متثل العالمة التجارية "كريي
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"لبنة كريي" املكتوبة باللون األبيض على العلبة ذاتها للتعبري عن أن هذا املنتوج
جديد لنفس العالمة "كريي".
إن البعد األلسين كان حاضرا يف هذا الفيلم اإلشهاري يف العبارات
املتحركة الواردة و العالمات التجارية و كذا يف مستوى احلوار و مستوى التعليق،
و عليه ميكننا القول أن هذا اإلشهار مشحون بأبعاد ألسنية متنوعة ،و من خالل
هذه األبعاد ميكننا فهم الفيلم اإلشهاري و تأويله من خالل األساليب املعتمدة و
معرفة القيم املتضمنة و الصيغ النفسية املستخدمة و النوع املوظف يف هذه الرسالة
اإلشهارية التلفزيونية.
ب :1/نوع الفيلم اإلشهاري:
من أهم البناءات اخلاصة بشكل الومضة اإلعالن ية اليت يندرج ضمنها هذا
الفيلم اإلشهاري هو بناء فيلم السيناريو ،و هذا النوع من األفالم ال يصف مباشرة
وضعية االستهالك (استهالك ،استعمال) و لكن يضع لذلك قصة تعرب عن تلك
الوضعية ،و ما مييز هذا النوع من األبنية هو أنه يعرض جمموعة من األمور
املرتابطة املقرتحة على املتلقي ليفهمه(.)55
و للتحقيق أكثر فهذا النوع من العروض يسمى بفيلم السيناريو التنازلي،
و لقد مسي بالتنازلي نسبة إىل وقت أو موضع عرض املنتوج احيث يأتي هذا
األخري عقب بنية حتمل وضعية معينة ناجتة عن التأثري املفاجئ عند دخول املنتوج
كريي
"
يف املشهد و هو ما حدث عند دخول منتوج "لبنة كريي" على اعتبار أن "
كعالمة جتارية معروفة من قبل و املفاجئ هو "لبنة كريي".
ب :2/املقاربة األساسية املستعملة يف الفيلم اإلشهاري:
لقد اعتمد هذا الفيلم حمل التحليل على إسرتاتيجية اإلخبار أو
كريي حيث مت
"
اإلسرتاتيجية اإلعالمية اليت تركز على خصائص املنتوج اجلديد "لبنة
التأكيد على معلومات جديدة ملنتج معروف ،لكن اجلديد يف تركيبته احلديثة كما
اعتمد على إسرتاتيجية "مكانة املنتج" اليت تسعى إىل ترسيخه يف أذهان املستهلكني.
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أي أن هذه املقاربة اعتمدت على مدخل أساسي يف بناء اإلشهار؛ مدخل التعزيز
ا لذي يركز على اخلصائص اجلديدة ملنتج موجود سلفا ،لبناء قيم دعائية مضافة له
تسعى إىل ترسيخ مكانته لدى مجهور املستهلكني ،و هذا ما يؤدي إىل تفعيل عامل
الثقة املتجددة بني املنتج و املستهلك من جهة و إضفاء صبغة املسايرة و املعايشة
للمنتَج من جهة ثانية .و ينفي عنه صفة التواري و القدم يف عامل حتكمه السرعة و
التجديد يف كل حلظة.
ب :3/الصياغة الفنية للفيلم اإلشهاري:
تتنوع صيغ تقديم اإلشهارات التلفزيونية ما بني صيغة اآلداء الفردي و
الصيغة احلوارية و الدرامية و الغنائية ،و حتى املختلطة ،و من بني أهم الصيغ اليت
كريي هو الصيغة احلوارية ،و هي ما
"
اعتمد عل يها الفيلم اإلشهاري اخلاص بـ "لبنة
يطلق عليها الديالوج و يستخدم شكل احلديث الذي يتم بني شخصني أو أكثر يف
حوار دائر بينهما يذكر خالله اسم السلعة (.)56
و هذا ما جنده يف احلديث الذي كان بني البنت و الولد حول املنتوج
اجلديد ،و نشري إىل أنه مت االعتماد على الطفل كشخصية حمورية يف هذا الفيلم
اإلشهاري و ذلك بناء على أنه اجلمهور األول يف االستهالك هلذا املنتوج و موجه
إليه بالدرجة األوىل.
كما جند أيضا األسلوب الدرامي حيث يكون من أكثر األساليب
استخداما لقربه إىل نفسية املشاهد و أكثر انسجاما مع الشخصيات املوجودة يف
القالب التمثيلي ممّا حيدث تفاعل بني املشاهد و أحداث القصة املوجودة يف
اإلشهار ،و بالتالي ضمان جذب انتباه املشاهد و جعله يتابع الفيلم اإلشهاري من
البداية إىل النهاية (.)52
فالواقعية الدرامية ختدم هذا النوع من اإلشهارات ذلك أن " لبنة كريي" من
املنتجات اليت تستهلك بكثرة ،و تستخدم يف احلياة اليومية بشكل روتيين ،فكان من
باب أوىل أن يقدم اإلشهار بهذه الصيغة الفنية ليكون األقرب إىل املشاهد/
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املستهلك ،دون مبالغة أو اطراد يف أحداث ختيلية تبعد املشاهد عن املضمون.
فاختاذ السبل الفنية ا ملساعدة على تقديم اإلشهار بالصورة املطلوبة يسهل من مرور
الرسالة و فهمها و من مثة متثلها و القيام بسلوك إجيابي إزاءها.
ب :4/مضمون الرسالة اإلشهارية:
اجلديدة على الرسالة اإلخبارية اليت تركز
"
قام الفيلم اإلشهاري "لبنة كريي
على اإلعالم بظهور املنتوج اجلديد مبواصفات جديدة ،و اليت يف إشارة إىل تركيبتها
من احلليب الطازج و القشطة الغنية مما أعطاها طعما و مذاقا جديدا و هذا هو
اهلدف من اإلشهار ،أي استظهار الرتكيبة اجلديدة هلذا املنتوج؛ خصائصها و
مكوناتها و منافعها.
 - 2املستوى التضميين:
بعد حتليل املستوى التعييين للفيلم اإلشهاري "لبنة كريي اجلديدة" ننتقل إىل
حتليل املستوى التضميين و الذي يعترب مجلة الصيغ الداللية و األنظمة اليت ختتصر
معنى الفيلم أي تأويل و ترمجة الصيغ الواردة يف اجملال التعييين.
أ  -البنية النصية (نظام اللغة):
إن اللغة اليت استخدمت يف هذا اإلشهار هي ال لغة العربية و لكن بلهجة
خليجية و حتى التعليق جاء بذات اللهجة إلضافة طابع الواقعية على الفيلم .و
كذا لتعيني إحداثيات و مكان استهالك املنتج.
و اللغة بالنسبة للفرد هي وسيلته للتعبري عن مشاعره و عواطفه و
إحساساته و هي يف كل األحوال أداة للتواصل و لذا ميكن أن نقر أن استخدام
اللهجة العامية يف هذا النوع من اإلشهارات ال يؤثر على املنظومة العامة للغة
العربية بل يهدف إضفاء طابع الواقعية فقط و خاصة أن اجلمهور املستهدف عام و
ليس خاص ،هذا اجلمهور الذي يفهم اللهجة اخلليجية ،إضافة إىل ذلك جند اللغة
األجنبية املوجودة يف ا لعالمة التجارية للمنتج و هذا ألن أصل املنتوج أجنيب و
 ، Kiriكما نالحظ أن البعد اإلحيائي غائب ،فلغة احلوار و
ليس عربي و حملي " "
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التعليق بسيطة و مباشرة رغم أن الفيلم اإلشهاري اعتمد على عنصر املفاجأة و
مستوى مآل و حل حتى ينهي التوتر الذي خلقه مسبقا بواسطة إظهار املنتوج.
فاملستخدم من األلفاظ و العبارات يف هذا اإلشهار هو كلمات من قبيل "
جديدة" "..اكتشفي " لذيذة" " ..طعم جديد" ...وهو تدعيم ملضمون الرسالة
اإلشهارية.
كريي من قبل الشخصيات اليت تتناوب احلوار يف الوصلة
"
أما تكرار لفظة "
اإلشهارية ،فكان ضمن نسق لغوي مب ين على تراتبية مدروسة تشكل لدى املتلقي
ارتباط النص اللغوي بالنص البصري ،و التكرار هو مفصل الربط بينهما ،ناهيك
عن دوره اهلام يف عملية تأكيد املعنى و الداللة ،و إعادتها دائما إىل اللفظة املكررة،
كريي على دالالت خمتلفة من قبيل " التجديد من
"
أي فتح الدال اللغوي الواحد "
ناحية الشكل و الطعم ،املغايرة عن بقية املنتجات املتوفرة يف السوق ،املنافسة،
البديل ،املناسبة لكل األفراد ،و املناسبة أيضا لألوقات....
ب  -التمثيالت اإليقونية:
إن أغلب اللقطات املعتمد عليها يف هذا الفيلم هي اللقطات القريبة و
اللقطات القريبة جدا ،و عليه فمصمم الفيلم اإلشهاري زاوج بني اللقطات اليت
هلا عالقة بالشخصيات و اللقطات السيكولوجية (.)58
حيث جند أن اللقطة املقربة تقوم بتأطري اجلزء األساسي من الشخصية
لتجعل كل التفاصيل ثانوية ،بينما اللقطة املقربة جدا استخدمت خاصة يف املنتوج
من أجل إظهاره و ترس يخ العالمة التجارية ،فهي األكثر تفصيال و تستخدم بهدف
التشويق بينما اللقطة املقربة تستخدم لوصف الفعل.
و أثناء عرض املنتج استخدمت طريقة ا للقطة البطيئة نوعا ما لتثبيت
الرتكيز و االنتباه  ،و ذلك أثناء حتريك القشطة بطريقة دائرية و تسويتها على
رغيف اخلبز لتثري شهوة املتلقي.
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و فيما خيص اإلسرتاتيجية املستخدمة ،استخدام الطفل و املرأة كأحد
املقومات املؤثرة و الفعالة يف اإلشهار لكونهما منظر قوة و جذب و خاصة املرأة
فقد أصبحت مادة دمسة يف الرتويج للسلع و اخلدمات فأينما كان ظهورها فهو
ناتج عن خلفيات و إيديولوجيات خاصة سواء ظهور بصورة منطية تقليدية كما
هو يف هذا الفيلم أو إظهارها بصورة جديدة و ألدوار حديثة .فاألم رمز :احلنان
والعطف ،العطاء والتضحية.والطفل رمز :الرباءة ،الفرح ،احلياة ،املستقبل،
العفوية ،النمو.
أمّا عن اجلمهور املستهدف من هذا اإلشهار فهو يتوجه للطبقات العليا و
األمر ليس عفويا و لكن يتحدد أساسا بنمط املنتجات اليت تعرض على
الفضائيات فهو منتج أجنيب ينبثق من مؤسسات عاملية كربى و عليه فإن النمط
الثقايف و القيمي اجملسد هو منط الثقافة الغربية اليت تسعى إىل تكريس القيم
االستهالكية و املادية و البحث عن اللذة و الراحة و املتعة ،و هذا ما يعرف
باستخدام أسلوب التدحرج اهلابط (.)51
من أجل التأثري ،تستعني بالشخصيات املرموقة و الراقية يف اجملتمع
لتستطيع العائالت البسيطة و األقل طبقة من تقليد هذه الشخصيات و الطبقات و
الدفع إىل األرقى و األمسى ،فمجرد أن نستهلك السلعة نصبح و لو وجدانيا
ننتمي إىل نفس الطبقات املرجوة .و املالحظ أن املصمم قد جلأ إىل استخدام بعض
املعينات الرمزية كاملالبس اليت تشري إىل اجلنس و املكانة االجتماعية و الوظيفة و
غريها ،و األثاث مثل الطاولة و الكراسي ..اليت تدل على الذوق اجلمالي و
الديكور ،و الوسائل و األواني مثل  :أواني األكل – وأدوات الزينة – هلا وظيفة
مجالية  ،وقد تشري إىل احلالة املادية واالجتماعية  ،وتدل على الثقافات والفولكلور
والطقوس..
ج  -سيكولوجية األلوان و داللتها الثقافية و اإلجتماعية:
تلعب األلوان دورا أساسيا و مهما يف إخراج اإلعالن ،حيث يعترب اللون
أحد عناصر مجال اإلشهار و من العناصر اجلذابة يف الفيلم اإلشهاري ،فاأللوان
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تؤثر علينا بدليل االنطباعات اليت نبديها إزاءها فنقول أنّ هذا اللون مزعج أو هذا
اللون يثري أعصابي و هذا اللون يشعرني بالراحة ،و املسألة ليست افرتاضات
نفسية بل واقع علمي فلكل لون داللة ،و لذا علينا عند حماولة فهم و تأويل أي
فيلم إشهاري أخذ اللون الغالب بعني االعتبار ألن استخدامه ليس عفويا وال
عشوائيا بل هو اختيار مقصود و خمطط له و مدروس.
 األلوان الغالبة يف فيلم لبنة كريي:من الواضح أن مصمم اإلعالن أخذ بنصيحة اخلرباء القائلة يف استخدام
األلوان يف اإلشهار :أجلأ إىل األلوان شديدة اجلاذبية و األلوان اليت تأتي من تلقاء
نفسها وضع اللون األمحر يف تصميمك واستخدم األلوان الدافئة كالربتقالي و
األصفر واستخدم التباينات اللونية و األلوان الالمعة ،...و لكن جيب مراعاة أن
يكون االستخدام وظيفيا وال تنظر إىل جذب االنتباه كهدف نهائي وإمنا كحلقة
أوىل يف سلسلة األهداف (.)61
كما ينبغي على املصمم أن يراعي اخلصوصية الثقافية عند تعامله مع
األلوان ،ذلك أن لكل ثقافة داللة معينة تضفيها على لون دون آخر ،فاملتداول
مثال ان للبيئة العربية ميال إىل األلوان اليت تتيحها الطبيعة بسهولة كلون السماء و
املاء ،اللون األخضر الذي حتتفي به ثقافتنا املشرتكة كرمز للجنان و اخلريات ،و
األبيض كرمز للسالم و املالءمة و التسامح مع الغري..
و عليه فاللون األزرق :ظهر يف عبارة " "Kiriاملكتوبة على علبة املنتوج ،و
ببنط عريض جيذب االنتباه ألنه حامل للعالمة التجارية ،على خلفية زرقاء خفيفة
كلون السماء ،و يعود استخدام اللون األزرق يف اإلعالنات نظرا ملا يتميز به هذا
اللون ،فهو من األلوان األساسية اليت تشتق ،و كذا من األلوان الباردة الفاحتة اليت
تزيد العني اتساعا عكس الداكنة و يعطي للنظر راحة و طمأنينة ،و يؤكد اخلرباء
على أن من املظاهر الوجدانية هلذا اللون :احلنان ،االكتفاء ،عمق املشاعر ،اهلدوء،
و لذا جنده يف أغلب اإلشهارات و ال سيما السلع.
362

جملة علوم اإلنسان واجملتمع ......................................................د /سامية عواج
يليه اللون األبيض :ألن هذا األخري يريح العني و يعطي قدرا كبريا من
القوة املعنوية كما أن الناس يف طبيعتهم متيل اىل البساطة و الصراحة و النقاء و هو
ما يعرب عنه هذا اللون و هو يصنف ضمن األلوان الفاحتة.
بعده جند اللون األخضر بنسبة اقل وهو اآلخر تنبسط له العني و تتسع
بدليل استمتاع الناس باحلدائق واملسطحات اخلضراء ،كما يوحي بالتوازن و يعطي
اإلحساس بالسالم الداخلي و يوحي أيضا باالرتباط بعناصر الطبيعة و الكون،
كما يعتربه بعض املختصني بأنه لون االمتنان و الشكر ،لذلك يستخدم يف
اإلعالنات اخلاصة باملنتجات املستوحاة من الطبيعة ،كما ينصح باستعماله مع
السلع اجلديدة ألنه يوحي نفسيا بالرغبة يف التعبري و البحث الدائم عن األفضل
كما أنه صاحل االستعمال يف تعليب السلع اليت متلك مميزات جتعلها تتفوق على
غريها و ينصح باستعماله يف إشهارات السلع األغلى مثنا لذا جنده بدرجة أقل من
اللونني األبيض و األزرق.
كما استعمل مصمم اإلشهار اللون األمحر بنسبة أقل كون هذا األخري
يفضل فقط يف إشهارات السلع اليت تعتمد على العامل االنفعالي كالسجائر و
العطور و املالبس الداخلية النسائية فاستعماله يقرتن باألفكار التالية  :السيطرة
،التفوق  ،القوة ،اإلغواء ،املنافسة وله مظاهر كثرية غري حمببة يف اإلشهار خاصة
إذا أفرط يف استعماله كاإلجهاد و عدم راحة العني.
أما استخدام الظالل والنور  :قد تعني على حتديد االجتاه ،واهليئة،
وتعكس املشاعر ،تربز العمق واملستويات ،وتوحي باحلالة النفسية ،وقد حتدد
الوقت أو الزمن وغري ذلك.
ومهما يكن فإن تصميم و قراءة اإلشهار ترتكز على عاملني أساسني
األول يتعلق باملصمم /املرسل الذي يسعى وف ق منظوره إىل إيصال رسالة
للمستهلك الذي يتلقاها و يقرأها وفقا ملرجعيته ،لذلك قد ختتلف القراءات
باختالف املتلقني و اجتاهاتهم و زوايا نظرهم للمادة املعروضة ،و اخلالصة أنه ال
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توجد قراءة موحدة ميكن الركون إليها و االنتهاء عندها ،بل يبقى اإلشهار نصا
مفتوحا لتأويالت ال متناهية.
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اخلامتــة:
يف األخري ميكنين أن الصورة واحدة من األنساق البصرية ويف املقام األول
هي أداة تعبريية ،وال ختتلف يف ذلك عن باقي أدوات التمثيل الرمزي اليت يتوفر
عليها اإلنسان ،ولكنها ال ميكن أن تنفصل أيضًا عن كل العمليات اليت تقود
استنساخ واقع أو إعادة إنتاجه أو التمويه عليه من خالل املضاف التقين الذي
يعمل على ترويض وتوجيه الصورة وفق غايات إيديولوجية خمتلفة.
وعليه ميكن القول فعال ال توجد أية وسيلة للكشف عن الصورة كيفما
كانت ،رغم ذلك السيميولوجيا حتاول ذلك فقد جنحت ومتكنت منهجيا وتطبيقيا
من وضع وحتديد مدلوالت لبعض الصور وبإظهار منط وآليات اإلشتغال الذي
يقابل خمتلف هاته الصور خاصة إذا كانت الصورة التليفزيونية اليت هلا دالالت
ترتبط بطبيعة الوسيلة بل هي أيقونة وما حتتويه من أدوات للتعبري (لقطات ،زوايا،
حركات الكامريا ،ديكور...إخل).
ك ما نستخلص بأن اإلعتماد على حتليل املضمون كأداة غري كايف خاصة
إذا كنا نتعامل مع الصورة التليفزيونية وحنن احاجة إىل دراسة أعمق الستخدامات
التحليل السيميولوجي يف حتليل الصورة وباألخص حتليل األنساق البصرية
وحمتواها؛ وإذا كان حتليل املضمون يركز على احملتوى الظاهر للرسالة فإن
الدراسات السيميولوجية تركز على نظام القواعد اليت حتكم اخلطاب الذي يرد
ضمن حمتوى الوسيلة.
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