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 الخالصة 
. وتعددها الدالليفي المعنى  لألشكال ومتقارباتهايتناول البحث الحالي موضوع التعددات الداللية وتبادلية العالقات 

ما هي مرادفات العناصر الشكلية التي تقدم تعدد داللي لمعاٍن تتماثل وتتشابه مع  تتلخص مشكلة البحث بالتساؤل االتي 

األول مشكلة  في فصله ما تتضمنه العناصر الشكلية األصيلة بالمنجز الطباعي في اإلعالن التجاري وقد تناول البحث 

االطار النظري مبحثان هما البحث واهميته وهدفه وحدود تحديد مصطلحاته  كما تناول البحث في فصله الثاني ب

المبحث االول: الداللة: ) التعددية الداللية والترادف( والمبحث الثاني: المنجز االعالني )االشهاري(  التجاري بين 

المفهوم والمقاربة الفنية والداللية ثم عرض الفصل الثالث إجراءات متضمنة منهج البحث ومجتمع وعينة البحث التي 

اما الفصل  تحمل المفاهيم المحددة للترادف الداللي التيريقة القصدية بما يتناسب وطبيعة البحث اختيرت باتباع الط

 .الرابع قد تضمن اهم النتائج واالستنتاجات والتوصية ومقترحان 
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ABSTRACT 
The present study deals with the subject of semantic and reciprocal relations of forms and 

their convergences in meaning and their semantic multiplicity. The problem of the 

research is the following: What are the synonyms of the formal elements that provide 

multiple meanings of similar meanings and similarities with those contained in the 

original formal elements of the printed form in the commercial advertising? The research 

in its first chapter dealt with the problem of research and its importance And its objectives 

and the limits of the definition of terminology. The research also dealt with the second 

chapter of the theoretical framework, namely, the first topic: Significance: (semantic 

pluralism and synonyms), and the second topic: the commercial achievement between the 

concept and the technical and semantic approach, Chapter III: Procedures including the 

research methodology, the society and the sample of the research chosen by following the 

method of proportionality commensurate with the nature of the research. Chapter IV 

included the most important findings, conclusions, and two recommendations. 
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 مشكلة البحث
تمثل النتاجات الفنية التصميمية في االعالنات التجارية صورة الواقع الذي يتعامل معه اإلنسان المتلقي، بوصفها 

وسائل اتصال تجعل من هذه التصاميم منظومات شكلية ذات معنى وداللة تُلبي تطلعات ورغبات المستفيدين. 

فكرية تُتيح امكانية استدعاء يستدعي نظم  ونجد أن الخطاب التصميمي في قراءة وتفسير األشكال ومضمونها

بديل للعناصر  من العناصر من خالل المقاربات في المعنى التي يقدمها كل عنصر بدائل في المنظومة التعبيرية 

ات غنية بالتعدد الداللي، إذ غالباً ما يدعو مصطلح الترادف إلى التماثل والتشابه التي تستعرض األصيلة كمرادف

من معاٍن تبثها عناصر وأشكال عند نقل المعنى الخيالي من مفاهيمها الى المتلقي كبدائل في كثير من لنا تعددية 

، امنتوجات المعلن عنهال متلقي التصاميم ومنها االعالنات التجارية االستهالكية ذات االختالفات الجزئية بين 

ً على تعدد األلفاظ المختلفة للمعنى الواحد. وهذه الصفة تمنح العنصر  التي تستدعيها الحاجة. إذ تدل أيضا

المترادف خاصية البديل الناجح الذي يؤدي فاعلية األصيل. لذلك نجد من الضرورة تناول موضوعها في مخاطبة 

 هذه المستويات المختلفة وعلى نحٍو خاص عندما يعني التصميم التلقي الجمعي. 

جسد فكرتها في الميدان التطبيقي، منها )اإليحاء واإليهام ويتناول موضوع الترادف ضمناً عدة موضوعات تُ       

واالستعارة واالختزال( تعمل ُكالً منها على تقديم البدائل المناسبة لمحاكاة المتلقي بمختلف مستوياته العمرية 

والسؤال ا. والثقافية واالجتماعية لتفعيل طابع اإلثارة في ترويج السلعة المعنية وسهولة تعامل مختلف الفئات معه

اآلتي يطرح المشكلة البحثية في دور المعاِن المترادفة التي تقدمها العناصر الشكلية البديلة في عبارة تساؤل 

 كاآلتي:

تتضمنه العناصر الشكلية  ما هي مرادفات العناصر الشكلية التي تقدم تعدد داللي لمعاٍن تتماثل وتتشابه مع ما -

 ن التجاري األصيلة بالمنجز الطباعي في اإلعال

 

 :أهمية البحث
يهتم البحث في اغناء المؤسسات المختصة في هذا الحقل المعرفي )التصميم الطباعي(، واالختصاصات       

الكليات والمعاهد ذات العالقة، من خالل االستفادة من نتائج البحث الحالي  إفادة طلبةالُمناظرة لها، فضالً عن 

 واستنتاجاته بعد الوقوف على أهم بدائل العناصر الشكلية التي تبث معاِن مختلفة بدالئل متعددة. 

 

 هدف البحث:
واحدة منها على ايصال  التعرف على مرادفات العناصر الشكلية البديلة لألصل التي تقدم تعدد داللي تقوم كل     

 مفهوم يتوافق والمستويات المختلفة للمتلقين في التعامل مع المنتوج بصورة مناسبة.  

 

 :حدود البحث

 .الحدود الموضوعية: التعدد الداللي في معاِن االشكال التصميمية البديلة المرادفة 

  اإلعالنات التجارية المنتشرة في السوق المحلية :  المكانيةالحدود 

  وذلك لالنفتاح التصميمي الذي نشهده منذُ انتهاء الحصار  3002-3002الحدود الزمانية: المدة الزمنية من

 ومواكبة العالم واالطالع على كل ما هو جديد ومعاصر. 

 

 :تحديد المصطلحات
  :التعدد -

"طابع األكثر داللة لكلمة وتواترها، فالكلمات األكثر تواتراً هَي متعددة داللياً، والكلمات األقل تواتراً هَي       

 (040ص -0) واحدة الداللة".
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"تعدد الشيء صار عدد، تقول تتعدد األصول، وتعدد النفوس، وتعدد الحقائق، تعدد اآللهة، وتعدد الغايات،       

.. أما مذهب تعدد الغايات فهو القول أن الوسيلة الواحدة تصلح لتحقيق غايات .وتعدد معاني األلفاظ، وتعدد القيم

 (302ص -3) .متعددة"

(: "التعددية هو المفهوم المعارض للواحدية، يذهب إلى أن كل روزنتاكسفية لـ )ويُعرف في الموسوعة الفل      

 (040ص -2)ما هو موجود يتألف من كثرة من الجواهر المتعادلة المنعزلة التي ال يُمكن ردها إلى مبدأ مفرد".

التناقض تعمل على : التكرار والتنوع سواًء في انماط التشابه أو االختالف، واالنسجام أو التعريف االجرائي -

 نقل معاٍن مختلفة في رسائل عدة أو معنى واحد ضمن رسالة واحدة.

  :الداللة -

"هي أن يلزم من العلم بالشيء علم بشيء اخر، والشيء األول هو الدال والثاني هو المدلول، فإن كان الدال       

وكل واحدة من اللفظية وغير اللفظية تنقسم لفظا كانت الداللة لفظية، وان كان غير ذلك كانت الداللة غير لفظية. 

 (362ص   -3). إلى عقلية، وطبيعية، ووضعية"

 .ما يستدُل بِه، والدليُل: الداُل، وقد دَلَّهُ على الطريق يدُلَّهُ دآللة وِدآللةُ ودُلُولَهُ والفتح أعلى" :الدليلُ  :"دلل      

 (266ص -4)

الداّللة. واسم لعمل  :والداللة هَي: "االرشادُ. وما يدُل عليه اللفظ عند إطالقه. )ج( داَلئل َوداَلالت. )الدَّاللةُ(      

 (33ص -3)."الدَّالَّل. وما جعل للدليل أو الدَّالل أجرة

 (0324ص -6)والداللة: "ما تمثله إشارة أو عالمة، معنى كلمة، جملة، إلخ".      

هَي: "كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عند العلم بالعالقة، وحينئذ البد من حمل العلم الداللة 

ً عند العلم  على االلتفات والتوجه قصدا حتى ال يلزم تحصيل الحاصل وفهم المفهوم فيما إذا كان المدلول معلوما

 (322ص -7) بالدال".

طلب أن يستدل عليه بالشيء على الشيء اتخذه دليالً عليه... والداللة والداللة عندما يستدل على شيء:       

 (320ص -2)اإلرشاد وما يقتضيه اللفظ عند إطالقه".

معنى الشيء الذي نستدل عليه في مدلول شيء آخر إن كان ِعبَر ظاهر الشيء أو في  :التعريف االجرائي -

 مضمونه.

 مرادفات: -

"لفظ للداللة على الحكم )سواء من الطراز النظري ام من الطراز األخالقي(، من حيث أن الذي يعلم به       

ً لكل العقول األخرى التي يمكنه التشارك معها أكان هذا الحكم أم لم يكن الواقع  ويتصوره كأنه صالح قانونا

ً بين مختلف األفراد ً حاليا ي مجال االمتثال )مصلحة، عمل، اختالف( )أم في يستعمل هذا اللفظ سواء ف .مشتركا

 (0400ص -6) .("مجال االيالف عاقلة، عقل، علم

"إن معظم المترادفات هي مترادفات جزئية ال تحتفظ بالمعنى ذاته إال من خالل السياق الخاص. وقد تحل       

 (42ص -2)الكناية محل الترادف أحياناً".

ً فهو ردفُهُ". الُمرتِدُف، :الِردف :"ردف        -4)هو الذي يركب خلف الراكب، ِردَاّف. كل شيء تَبع شيئا

 (402ص

"وأردفت النجوُم، أي توالت.. ويقال هذِه دابة ال تُراِدف، أي ال تحمل ردَيفّا. واالرتداف: االستدباُر.. أي سألهُ       

 (420ص -4)دَفوا، بَِمعنى".أن يُرِدفَهُ. والترادف: التتابُع، وقال األصمعي: تعاونوا عليه وتَرا

 ً ترادف  –إتََحدَ معناهما مع اختالف اللفظ. التَّرادُف  :تتابعاً، رِكَب أحدهما َخلَف اآلخر: وترادفت الَكِلمتان :"ترادفا

 (263ص – 00).الكلمتين: أن تختلفا لْفظاً وتتِحدا معنى وكذلك ترادف الكلمات"

مصطلح يُشير الى التماثل أو التشابه بتبعية المعنى التي تستدعي البدائل من األدوات ذات  :التعريف اإلجرائي -

 العالقة.

  :التصميم -

يُعَّرف التصميم "نشاط ذهني يمثل األفكار والمدركات والرؤى التي تتجسد لدى المصمم بصورة دينامية        

 (23ص -00)وتخضع للمتحوالت والديناميات".
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ً  ،"االبتكار أوالً أيضاً  وُعِرفّ         إنه إخراج لما يكون في النفس وما تنطوي عليه نحو  ،واإلظهار والتنفيذ ثانيا

 (2ص -03).الهدف المقصود"

ومن جانب آخر يُعرف التصميم بأنه: "إقرار الفكرة في مادة إظهارها، بوصفها صورة االرتكاز الذي        

 (020-020ص -02)أدائيته وفاعليته".يجعل من اإلبداع معنى وإبداعاً في 

 إقرار وتصويب فكرة مبتكرة هادفة ذات أبعاد تعبيرية خدمية. :التعريف اإلجرائي - 

 الشكل:  -

"هو الشيء الذي يُعَبِر على العالقة الباطنية ومنهج التنظيم وتفاعل عناصر الظاهرة وعملياتها بينها وبين       

 (262ص -2)".نفسها، وبينها وبين البيئة

ً بأنه "أقصى حاالت التجريد وأعلى نماذج التركيز للمضمون، وهو الذي يبلغ بمجرداته إلى        ويُعَّرف أيضا

 ابعد مداها".

ويُعَرفهُ )سكوت( بأنه "الشيء الذي يتضمن بعض التنظيم. فإذا لم يكن الشكل معروفاً فإننا نطلق على الشيء       

 (34ص -03) )ال شكل له(".

: أداة إيصال وقناة بث لفكرة معينة متجسدة في مادة إظهار، متخذة هيئة ذات معنى وداللة التعريف اإلجرائي -

 .وتقع ضمن دائرة الوصف

 االطار النظري

 
 ) التعددية الداللية والترادف(  :الداللة: المبحث االول

 ودالالت تتكون الداللة من العالقة بين الشكل وداللته فيؤكد )روالن بارت( ان علم الداللة يهتم بالمدلوالت 

فالداللة تخدم التعبير ومادة التعبير فالتعبير يدخل في ادق اجزاء  التواصل،األشياء و مختلف أشكال التعبير و 

فهي تنتمي  متعددة،الداللة تأخذ أشكاالَ  .الداللة وان ثمة وحدة آلية تعد معززةً للمعنى متألفةً من الدال والمدلول

 (040ص -06) .وتسير وسط العديد من النتائج المختلفة

ل علمي وعملي مفهوم المصطلح السيميائي او )السيميولوجيا السوسرية استطاع )بيرس وسوسير( أن يحددا بشك

والسيميوطيقيا البيرسية( في العصر الحديث، من خالل تنظيراتهما والتي احدثت ثورة في مجال علم العالمة 

مادي، ودالالتها، "فسوسير" يؤكد على ربط الدال بالمدلول النتاج )العالمة( ففي حين تكون الدال هي الجانب ال

او الصورة الصوتية بينما المدلول هو الجانب الذهني او التصور الذهني او الفكرة وقّرب "سوسير" التوازنات 

للداللة على الفكرة  signبين المفردات لتوضيح وجهة نظره هذه بقوله "اقترح االبقاء على لفظة )االشارة( 

 (023ص -07) لتوالي الدال والمدلول.بأكملها واستخدم بدال من الفكرة والصورة الصوتية على ا

يعطي "بيرس" للداللة  امتدادات أوسع عبر ثالثية فيقول "العالمة او المصورة هي شيء ما ينوب لشخص ما 

عن شيء ما، من وجهة ما، وبصفة ما، فهي توجه لشخص ما، بمعنى أنها تخلق في عقل ذلك الشخص عالمة 

ذه العالمة التي تخلقها اسمها )مفسرة( للعالمة األولى، ان العالمة تنوب ربما عالمة أكثر تطوراً، وه معادلة، أو

عن شيء ما، وهذا الشيء هو موضوعاتها وهي ال تنوب عن تلك الموضوعات من كل الوجهات بل ينوب عنها 

ركب وبين بالرجوع الى نوع من الفكرة التى سميتها سابقاً ركيزة المصورة " هذه العالقة الجدلية بين الثالوث الم

المرسل والمرسل اليه، حتمتها قوانين السيرورة إلنضاج المعنى الداللي للعالمة واستمرارية عملها بال انقطاع، 

والتوليد العالماتي وتحوالته الديناميكية، فالعالمة ال تشكل في إطارها الوظيفي اال بإشارتها الى عالمة أخرى 

يقوني بقدر ما تترجم نفسها الى عالمات أخرى رامزة الى ابعادها ومعنى داللى اخر أي ال تقتصر على شكلها اال

التاريخية او القومية او الطبقية، هذه السيرورة او الديناميكية ال تحدث فقط عند النقطة الزمنية حال بث العالمة 

الى الطرف الثاني بل هي سيرورة حركية تأويلية ال منتهية
.
 (022ص -02) .

ت العالمة الصريحة بوصفها أشد معاني العالمة الواقعية ثباتاً ومضامين العالمة وايحاءاتها ويتم التمييز بين دالال

او بوصفها الظالل الدقيقة بين المعاني التي تستدعيها العالمة  ،بوصفها تلك الصور الذهنية المرتبطة بالعالمة

زعة التقويمية، وفي الواقع ال توجد عالمة والتي تحمل قدر اكبر من العاطفية والميل الى التعبير عن المشاعر والن

ً باستثناء العالمات المستخدمة في الرياضيات والمنطق الصوري ف"روالن بارت"  ،ذات داللة صريحة تماما

ينطلق من الفكرة االصلية ل"سوسير" عن السيموطيقيا لكي يثبت ان االيحاء او المعنى الضمني ينبغي ان يفهم 
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ق القيم الموجود في الثقافة التي يتم فيها استخدام العالمة وتفسيرها، وترتبط هذه بوصفه وسيلة الستحضار نس

االحكام القيمية الخاصة المبنية على االعتبارات الثقافية بصورة حاسمة _ بتوزيع القوة داخل المجتمع بحيث يتم 

لفعالية والقوة من ناحية اخرى مثال الربط الذهني بين الذكورة من ناحية وفي الرجل كعالمة من ناحية والرشد وا

 (263-264ص -02) .لتتكون الداللة عن وجود مجتمع ذو نظام أبوي

فداللة العالمة األشارية لعالقة تالزمية مثال وجود الدخان ال بد من وجود نار، هذا النوع من الداللة  يرتبط 

السيمياء االجتماعية و التي ركز عليها بجانبين األول وظيفي و الثاني تداولي وهذان الجانبان يكمنان في حدود 

هوتأسيس نوع من المقوالت الهادفة او التواصلية ان هذا النوع من العالمات قد أسس  :بيرس فالجانب األول

اتجاهات محددة في الفن هي البوستر او اإلعالن التي تشير العالمة فيه الى داللة وظيفية في داخل المجتمع يمكن 

فمثال اصابع اليد في صحن فارغ تشير الى الجوع أو نقص ،عقود داخل الثقافة االنسانيةقراءتها من خالل ال

 (006ص -30) الغذاء.

يرى الباحث ان هذه السيرورة الداللية ال بد لها من انتاج الرديف المتضمن في مراحلها والنتاج داللة من هذا 

المفاهيمية وهذه تتطلب قوة ايحاء للصورة التي تبنى على النوع ال بد لالستعارة من ان تكون حاضرة وتتجه نحو 

  .اساس استعارة الرمز لإليحاء بالمفهوم

لقد تنبه القدماء الى ان مدلول عالمة قد يكون واحداً او متعدداً اي ان الكلمة الواحدة قد تدل على اشياء مختلفة 

  :الى التصنيف االتي  لمداليل العالمات فتوصلوا

كما هو الحال مع  ،هي عالمات ال يمكن ان تحيل اال على مدلول واحد ووحيد :ة المعنىعالمات وحديد -0

  .العالمات الجبرية فدرجة االحادية تنتهي الى الترادف الذي يقع عندما تحيل عالمتان على المدلول نفسه

حيث ان  وهي عالمات ممكن ان تكون لها مدلوالت متعددة وهي كلها مدلوالت اساسية :عالمات ملتبسة -3

  .العالمة الواحدة تشمل على مدلوالت مختلفة

عالمات متعددة المعنى وهي عالمات تستمد تعددها من االيحاءات )مدلول ثاني يستند الى وجود مدلول اول (  -2

  .او من المقومات البالغية كما هي الحال في االستعارات

 .ضاً مع سلسلة غير محددة من المدلوالتعالمات فضفاضة ويطلق عليها عالمات رمزية ترتبط ارتباطا غام -4

 (24-22ص -30)

نجد في النقاط السابقة ان فيما يخص مسألة المعنى للكلمات والرموز فهو يرتبط عادةً بعالقات الترادف واالشتمال 

ً انه من العسير العثور على امثلة كثيرة  .أما الترادف فهو داللة الكلمات على المعنى نفسه ،والتضاد ونجد ايضا

للمرادفات المطلقة فال يوجد مرادف مطلق ففي الواقع على المرء ان يبحث في عالقات شبه مترادفة للمعنى، 

ومن االختبارات الغير دقيقة للترادف اننا نجرب ان كان يمكننا استبدال كلمة بكلمة اخرى دون تأثير يذكر في 

ما االشتمال فيكون معنى كلمة او رمز ما مشتمل عليه في كلمة او صورة رمزية اخرى مثال الشيوعية المعنى، ا

والماركيسية والفاشية ككلمات يشتمل عليها الخطاب االيديولوجي، واما التضاد فهو يعني التضاد في المعنى مثل 

 (060ص -33) .كلمات )امرأة، رجل ( )كلب، قطة(

بد ان يحيلنا الى االستعارة التي تعد بصورة عامة نوعا من المجاز يشار اليه فيه الى شيء ما ان ما تقدم سابقاً ال 

وهذا المصطلح مشتق من الكلمة االغريقية )ميتا فورا(  ،باستعمال لفظ او مصطلح حرفياً شيء آخر

(metaphoraوالتي تعني ينقل او يحول فما جاء في كتاب ارسطو علم البالغة ان االستعا  ) رة تطرح بوصفها

اما االستعارة فهي وحدها  ،فالكلمات العادية ال تنقل من المعاني اال ما نعرفه فعالً  ،كلمة تستعمل بمعنى كاشف

 (33ص -02)التي تمكننا من الوصول الى فهم افضل لشيء جديد. 

ترتبط بخبرات االنسان وهذه االرتباطات على بنوعين اما حسب  ان لألشياء نظامها ونظام االستعارات المفاهيمية

ً يرتب به العالم الخارجي  الحدث المصاحب المتعلق بالخبرة او التشابه المتعلق بالخبرة فاإلنسان يمتلك تنظيما

نظيمه وهذا التنظيم ذهني  يرتبط بصورة سببية بعملية االدراك ويتم توظيفه عندما يصادف تجربة فانه يربطها بت

ة وهذا التنظيم قدمه )جونسون( باسم مخططات الصور في يالذهني  وهذا ما يمكن ان يقال في االستعارة المفاهيم

ً )الصور الثرية( اي الصورة التي ال تدرك بالعين بل هي تدرك  عملية االستعارة المفاهيمية ويطلق عليها ايضا

 (40ص -32) .تجاربنا وتفاعلنا مع االشياءبصيرياً وهي انماط اكثر تجريدا وهي تتشكل من خالل 
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ان االستعارة المفاهيمية في الخطاب البصري تمر بمراحل يتم على اساسها تكوين بنية استعارية للعمل ويتحقق  

 ضمن مستوياتها وهي: 

المرحلة االستعارية الذهنية للمفهوم وكيفية استدعاء مرجعية صورة الرمز من المخزون الذهني والعملية  -0

  .لتوليفية للخبرة العملية للفنان وملكاته االبداعية من اجل انتاج المنجز الفنيا

ة المرحلة االستعارية لتخطيط العمل واخراج المفهوم من المرحلة االستعارية الذهنية الى المرحلة التنفيذي -3

 (42ص -32) ية للرمز.وفق رؤية الفنان وصوال الى الصورة النهائواالضافة لة للتعديل وتكون هذه المرحلة قاب

 

 

 المنجز االعالني )االشهاري(  التجاري بين المفهوم والمقاربة الفنية والداللية: المبحث الثاني

 

نعني بالصورة اإلشهارية تلك الصورة اإلعالمية واإلخبارية التي تستعمل إلثارة المتلقي ذهنيا ووجدانيا، والتأثير 

ودغدغة عواطفه لدفعه قصد اقتناء بضاعة أو منتوج تجاري ما. ويعني هذا أن اإلشهار   عليه حسيا وحركيا،

ك بغية إيصالها إلى المتلقي. وكل إشهار حسب "روالن بمثابة بث وإعالن وإخبار وتبليغ بمنتوج أو خدمة ما، وذل

بارت"   رسالة:" إنه يتضمن بالفعل، مصدر بث، هو الشركة التجارية التي ينتمي إليها المنتوج المشهر أو 

الممتدح، ومتلقيا هو الجمهور، وقناة إبالغ، وهي ما يسمى تحديدا ركن اإلشهار."ومن هنا، فاإلشهار سلوك 

ادي وإعالمي يراد منه توصيل رسالة استهالكية معينة، ويستعين بكل الوسائل المستخدمة في اجتماعي واقتص

الفنون التعبيرية األخرى كالسينما والمسرح والتشكيل والتصوير والموسيقى. وبالتالي، يترك اإلشهار أثرا حاسما 

 (4323ع  -34) مرغوبة أو المكبوتة.اجتماعيا ونفسيا، و" يطرح عددا كبيرا من العالقات العاطفية والثقافية ال

القرن العشرين تزايد االهتمام باعتماد الصورة في اإلعالن؛ نظًرا للفعالية التي تؤديها، وهو ما فرض  أواسطمع 

تطوير اإلبداع اإلشهاري، استنادًا للسلطة التي أصبَحت الصورة تمارسها على المتلقي، بدل االقتصار على 

في مقاله  -صبحت وظيفته ثانوية نسبيًّا في ظّلِ عصر الصورة، وإن كان "روالن بارث" الخطاب اللَّفظي الذي أ

أقرَّ بأننا "ما زلنا وأكثر من أي وقت مضى نعيش ضمن حضارة كتابة"، والحال  -المعنون بـ "بالغة الصورة" 

 (67ص -33) .أننا نجد إعالنات تُوظَّف فيها صور بدون نّصٍ 

 

ت بدراسة اإلشهار؛ ومنها على وجه الخصوص أربع مقاربات: المقاربة الكالسيكية/ ان المقاربات التي اهتمَّ 

 .المقاربة االحتفازية/ التصور السميولوجي/ المقاربة البالغية

  The classic approach :المقاربة الكالسيكية -أ 

ى أيًضا نموذج لإلشهار، بحيث إنَّ الوصلة ، وتنبني على اعتبار السيكولوجيا المركز الوحيد AIDA وتسمَّ

 :اإلشهارية تؤطرها عناصر أربعة

 .إثارة االنتباه ← Attention :االنتباه •

 .إثارة مصلحة ← Intérêt :المصلحة •

 .إثارة رغبة ← Desir :الرغبة •

  .الدفع إلى الشراء ← Achat :الشراء •

 Vernonو Ch.Sandageهذا النموذج منطلًقا لبلورة نماذج أخرى، كذاك الذي وضعه شكَّلوقد 

Fryburger من خالل توزيع الفعل الذي تمارسه الوصلة اإلشهارية إلى أربع لحظات: 

 .العرض: الزبون يكون في واجهة الرسالة •

 .اإلدراك: الزبون يدرك الرسالة •

 .التي توقظ اهتماماته ورغبتهاالستيعاب: الزبون يستبطن الرسالة  •

  .الفعل: قيادة الزبون إلى الشراء •

باعتباره هو اآلخر كل رسالة تمر عبر مراحل  Ryssel H Colley يمكن أن نضيف النموذج الذي وضعه كما

 :أربع، هي

 .المعرفة؛ أي: العلم بوجود ماركة أو منتج ←
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 .الفهم: ويقصد به فهم محتوى المنتج ←

 .وضع المستهلك ضمن وضعية تقوده إلى االستهالك التيقن: عبر ←

 (72ص -33) الفعل: من خالل االستعداد للشراء ←

والتي يعتبر عنها شأنه شأن االعالنات التي تؤسس خطابا جماهيريا  (0)شكل ومثاال على ذلك )غسالة مييل(

نظر الجماهير ومن فريق  بمعنى ان له جمهور واسع فهذا االعالن له ُمنتج مركب غير محدد مكون من وجهة

عمل المجلة التي اخذ منها )مجلة االذاعة البريطانية ( وفي جانب اخر الوكالة االعالنية التي وضعت تصميم 

االعالن وفي جانب ثالث الشركة التي صنعت الغسالة وتحاول بيعها، فبناء الصورة هنا صمم ليكون الجمهور 

تدعى ادراك الزبون ومن ثم استيعابه ثم الشراء، اي اصبح لدى ومنتجو النص هم المفسرون، فهذا العرض اس

 (370ص -33)الجمهور معرفة بالماركة وفهم لما يقصده النص وتيقن حوله واستداد للشراء. 

فوسيلة انتاج صورة السلعة هو تداعي المعاني اذ تستدعى الذهاب الى أسلوب الحياة الحديثة الذي يتمييز بالرشاقة 

ث تصبح الغسالة الكهربائية جزءا منه واما خصائصها المادية باعتبارها منتجا هندسيا فترتفع قيمتها و الكفاءة بحي

في غضون بناء صورة بمعنى انها تكتسب خصائص ثقافية تضاف الى خصائصها المادة و عملية الرفع او 

تشترك في الخصائص المادية االرتقاء المذكورة ذات اهمية للسلعة الحديثة خصوصاً عندما تتنتفس عدة منتجات 

 (272ص -33) .نفسها تقريبا في سبيل االستحواذ على سوق معينة

 
 الن عن غسالة "ميل"اع (0)شكل 

  The precautionary approach المقاربة االحتفازية -ب 

للدوافع التي تتحكَّم في قرارات الشراء؛ ذلك أن الرغبة في التعبير عن  هذه المقاربة على الطبيعة الالواعية تركز

شخصيتنا تدفعنا في المقام األول إلى اختيار المنتجات أو الماركات، وهكذا ال تكتفي الصورة بإثارة االنتباه؛ وإنما 

لغ دالالت يستعصي تعمد إلى خلق دالالت تجعل منها رمًزا، تبثُّ في اإلرسالية بشكل آني دون تتابع، وتب

الوصول إليها عبر التعبير اللفظي، إنها تؤثر في الالشعور وتستثير األحاسيس الغامضة والرغبات الممنوعة، 

بين ثالثة أنواع من الرموز  E.Dichter وقد اختلفَت طرق التعامل مع الصورة وفق هذه المقاربة؛ فميز

 :البصرية

 .القصدية: تكتفي بوصف الموضوع •

 .التأويلية: توقظ أحاسيس وتستثير انفعاالت •

  :فمثال في االعالن الموجود ادناه .اإليحائية: توجد في مستًوى أعمق •
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 اعالن لوزارة الصحة والتأمينات

 
نجد عبارة )نحن مرفقك الصحي ونحتاج الى ارائك( حيث يتضمن هذا النص اضفاء الطابع الشخصي االصطناعي 

استخدام الضمير المخاطب وافعال االمر عن طريق استعمال ضمير الجمع الًحصري  على افراد الجمهور مثل

الى ذهن القارء بعض صفات  وتبنى لصورة المرفق الصحي صورة من خالل هذه الضمائر المستدعاة ،للمتكلم

الطبيب في الصورة المرافقة للنص فهو يتكون من صورة للسماعة الطبية الى جانب شرة من كالم االطباء مطبوع 

رأيا ثانيا ( وبهذا تنقل الى المرفق الصحي بعض القيم المهنية و االهتمام العميق بالمسؤولية وهلم جرا،  فوقها )نريد

انب المرسل جهة والتأويلية من جهة أخرى القارئ وااليحاء ات التي تتوارد لديه بكونه مهم وهذا يحقق القصدية من ج

باستخراج الجنس من الصور، على اعتبار أن كل الموضوعات  S.Baker بينما اهتمَّ  ، (372ص -33)ورأيه مهم

الخصائص األصلية للرمزية  -مستفيدًا من األفكار الفرويدية  - Emil Benveniste واستخرج .تتخذ طابعًا جنسيًّا

 :األيقونية، في مقال عنونه بـ "مالحظات حول وظيفة اللغة في االكتشاف الفرويدي"، وحددها في

 .الطابع الكوني؛ بحيث إن الرموز األيقونية تشكل مشترًكا بين كل الشعوب ←

 .توظيف دوال مختلفة تستثير المدلول نفسه ←

 .؛ لوجود رابط بين الصورة والفكرة التي ترمز إليهاالطابع المعلل للرموز األيقونية ←

 .عدم خضوع التركيب ألي ترتيب منطقي ←

واألحاسيس التي ال  الرغباتوتجعل الصورة لإلشهار بالغة حقيقية؛ ذلك أنه بقليل من الجهد تستطيع التعبير عن 

ي، فتعكس الصورة مختلف الحاالت يمكن تجسيدها من خالل اللغة اللفظية، استنادًا إلى مقومات التشخيص الحلم

 (22ص -33) .النفسية المكبوتة من خالل لحظة إدراكية واحدة
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 :التصور السميولوجي -ج  

كان "دي  التياهتمَّ هذا التصور بالصورة في عالقتها بالمعنى، وخاصة منها الصورة الثابتة، مستفيدًا من األفكار 

" قد تبناها في كتابه "دروس في علم اللغة العام"، حين أشار إلى إمكانية ظهور علم للعالمات، امتدَّ تأثيره سوسير

 :إلى مجال اإلشهار مع "روالن بارث" لما نشر مقاله "بالغة الصورة"، وقد ميز بين اإلرساليات التالية

 .إرسالية لسانية •

 .إرساليتان منبثقتان من الصورة •

 .حرفية تتطابق مع المشهد المشخص إرسالية •

 .إرسالية رمزية مدرجة ضمن اإلرسالية الحرفية، وتروم تبليغ خصائص المنتج •

 ."وكل نسق داللي يستعين بنسق آخر ليكون داالًّ له، فيشكل "سميائيات إيحائية

 :اللسانية حاضرة بشكل دائم في اإلعالن، لتؤدي وظيفتين اثنتين اإلرساليةإن 

تتحدَّد في تثبيت داللة الصورة، على اعتبار أن هذه األخيرة متعددة المعاني، ومن شأن النص أن  :األولى ←

يسِهم في اختيار المستوى األفضل لإلدراك، ويساعد على تأويل المشهد، فيوجه المتلقي نحو المعنى الذي سبق أن 

 .انتقاه صانع اإلعالن

 .لتكامل بين الكالم والصورةيسميها )بارث( "رابًطا"، وتحقق ا :الثانية ←

بين الصورة التقريرية والصورة اإليحائية؛ ألن اإلرساليتين  -استنادًا إلى هذا التصور  -ويمكن التمييز إجرائيًّا 

متداخلتان، فالصورة التقريرية هي ما يتبقى من الصورة عندما نحذف "فكريًّا" العالمات الدالة على اإليحاء، 

يحائية عالمات منفصلة تشكل كل واحدة منها ما يشبه القراءة المستقلَّة، بحكم أنها تقوم بينما تسلم الصورة اإل

 (30ص -30)"بتبليغ مدلوالت شاملة لدوال "موحيات

 

 مؤشرات االطار النظري
  .ان وسيلة انتاج صورة السلعة هو تداعي المعاني التي تستدعى الذهاب الى أسلوب الحياة المعاصرة  .0

كما هو الحال مع العالمات الجبرية فدرجة  ،ال يمكن ان تحيل اال على مدلول واحد ووحيدهنالك عالمات  .3

العالمات االحادية فتصنع  نفسه وهياالحادية تنتهي الى الترادف الذي يقع عندما تحيل عالمتان على المدلول 

  .الداللة وفقاً لذلك

دلوالت اساسية حيث ان العالمة الواحدة تشمل ان العالمات ممكن ان تكون لها مدلوالت متعددة وهي كلها م .2

  .على مدلوالت مختلفة وهي العالمات الملتبسة التي تتضمن الترادف

او من المقومات  اول(تستمد تعددها من االيحاءات )مدلول ثاني يستند الى وجود مدلول  هنالك عالمات .4

ً أالبالغية كما هي الحال في االستعارات وهي تتضمن الترادف    .يضا

عالمات فضفاضة ويطلق عليها عالمات رمزية ترتبط ارتباطا غامضاً مع سلسلة غير محددة من المدلوالت  .3

 .ويمكن ان اتصنع ترادفات متعددة ايضاً 

يرتبط نظام االستعارات المفاهيمية بخبرة االنسان المتراكمة وتنظيمه لذهني لذلك تتم االستعارة لترتبط بمراد  .6

 . معين يرتبط بخبرة معينة

   .ومن ثم الشراء واثارة الرغبة واثارة المصلحةاالنتباه  بأثارةتهتم  لإلشهارالمقاربة الكالسيكية  .7

المقاربة االحتفازية تؤكد على التعامل مع الطبيعية الالواعية التي تتحكم بالشراء لذلك تعتمد في صنع صورتها  .2

  .على االيحاء وعلى التاويل اضافة الى القصدية

 ادف مطلق ففي الواقع على المرء ان يبحث في عالقات شبه مترادفة للمعنى.ال يوجد مر .2
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 واجراءاتهمنهجية البحث 

 
تقوم كل  دالليبما ان البحث الحالي يهدف الى التعرف على مرادفات العناصر الشكلية البديلة التي تقدم تعدد 

  ،واحدة منها على ايصال مفهوم يتوافق والمستويات المختلفة للمتلقين في التعامل مع المنتوج بصورة مناسبة

لذلك اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تصميم اجراءات بحثه كونه اكثر المناهج العلمية مالءمة لتحقيق 

رة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بين متغيراتها هدف البحث، اذ يقوم على اساس تحديد خصائص الظاه

واسبابها واتجاهاتها وما الى ذلك من جوانب تدور حول سبر اغوار مشكلة او ظاهرة معينة والتعرف على 

 حقيقتها في ارض الواقع. 

  

 :  مجتمـع البحـث

ان مجتمع البحث هو كلذلك 3002-3007بين  المحصورة مابما ان مجتمع البحث تحدد بالفترة الزمنية المعاصرة 

 وللسبب نفسه عينت الحدود المكانية في العراق.  ،مجتمع مفتوح لكثرة االعالنات والتي ال يمكن حصرها

 

  :عينة البحث

( اعمال بصورة 2اذ تم اختيار ) ،البحث االعمال التصميمية االعالنية التي تم تحديدها في العراق عينةشملت 

 .قصدية تحمل المفاهيم المحددة للترادف الداللي

 اجراءات البحث:

لغرض بناء اجراءات البحث الحالي قام الباحث بدراسة مسحية هدفت الى التعرف على المصادر واالدبيات التي 

التي تم على غرارها  النظري والحصول على المؤشرات اإلطاربناء  ألجلتناولت موضوع الترادف الداللي 

 تحليل عينة البحث. 

 

  :تحليل عينة البحث
 ( 1انموذج )

 اعالن سلف مصرف الرافدين عبر 

 بطاقة )كي كارد(

 العراق  :البلد

 بغداد :المكان

 3002 :السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الوصف العام

 ،كارد( يطلقها مصرف الرافدين الحكومي في العراق يتضمن العمل التصميم اعالن عن سلفة عبر بطاقة )كي

يستقر في وسطها ثالث مستويات منفصلة  متدرجة في االرتفاع للنقود  ،فية صفراء اللونويتضمن العمل خل

يوجد اسفل كل منها رقم وكلمة مليون يتزايد  ،( الف دينار ذات اللون االحمر33العراقية وقد اختار الفنان فئة )

ويعلوها عبارة )سلفتك بدون  ،مليون( 00) ،مليون( 3) ،مليون( 2تفاع مجموعة النقود الورقية مثل ) مع تزايد ار
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صغير يكاد يتماس ونقطة  مستقيمية اليمنى تتضمن رمز الكي كارد المتمثل بدائرة مفتوحة يخترقها ووالزا ،كفيل(

  .(qi.iqب)  ممثلينوالزاوية اليسرى رمزين متعاكسين  ،تتمركز في وسطها

 

 التحليل: 

يعتمد على اللون االصفر  ا المصممالصعيد الفني في هذا العمل التصميمي االعالني ان  نالحظ علىيمكننا ان  

واثارة االنتباه فاإلعالنات التصميمية الناجحة  ،وذلك لضرورة جذب نظر المتلقي تحفيزيةالذي يتميز بدالالت 

هي التي تتمتع بخلفية لونية صادمة في شدة ظهورها وهذا يقود بالتالي الى قراءة العناصر التي ترتكز على تلك 

 الخلفية كونها اصبحت بارزة بفضلها. 

النقود لذلك عمد المصمم الى ولكي يظهر االعالن ان قضيته التي ال بد يدركها المستهلك تتعلق بالنقود وكسب 

الف دينار كونها تتخذ اللون االحمر و الذي سيصنع تضادا واضحاً مع االصفر مما سيؤدي الى  33اختيار فئة ال

الذي يتوسط العمل التصميمي والتدرج باالرتفاع والتي  تعمل كلها  األكبرظهوره بشكل اوضح ناهيك عن حجمه 

  .فان االنتباه سوف يتحول الى ادراك كعنصر  جذب عين المشاهد وبالتالي

الداللي فان كل العناصر الشكلية الموجودة في االعالن هي دوال تفعل نشاط التصور الذهني  الصعيداما على 

والمفهومي وبالتالي تتشكل الداللة، فنالحظ ان هنالك سيرورة داللية ثنائية تتمثل االولى منها بالسيرورة المتعلقة 

ق لإلعالن والمتكون من المرسل والمادة المنتجة والمتلقي الذي هو المستهلك واما السيرورة الثانية بالثالوث المحق

فهي التي تتعلق بعناصر المنتج نفسه والتي تحقق الترادف وااليحاء في الداللة، لذلك استعار الفنان المصمم 

ل بالرقم و قيمة رقمية كتابية تتمثل صورة النقود المتدرجة االرتفاع ووضع اسفل كل صورة قيمة نقدية تتمث

( وضع ليمثل 2فرقم ) ،بالمرتبة اما فئة النقد فقد مثلتها الصورة المستعارة وهو بذلك وضع الشكل الدال ومرادفه

الرقم بة الرقمية للنقود وبذلك صنع االولى االقل ارتفاعاً ووضعت بجانبه كلمة )مليون( لتدل على الرت المجموعة

مليون وكمقابل مرادف للمستوى الوسط  (3الكتابية داللة مرادفة للصورة وكذلك الحال بالنسبة لرتبة ال)والقيمة 

ً ( مليون كدال مرادف لق00قيمة ال)و    .يمة المستوى االعلى ارتفاعا

هذا االعالن يحقق الدهشة من خالل مستويات النقود لكي يعمل على تغييب الوعي و التالعب به بخصوص 

االعالن في  منتجودفع فكلما كان مستوى النقود اكثر ارتفاعا كان يثير سعادة وتمني مصطنع من قبل قضية ال

قيمة الفوائد المدفوعة من  باإلعالنفعلى سبيل المثال سوف يتغيب عن الوعي في لحظة االندهاش  ،ذهنية المتلقي

بأقساط عالية وهذا التغييب يحقق من ربما سيكون دفع االستالف  ،خالل بطاقة الكي كارد الخاصة بالمستهلك

ولزيادة ترغيب المستهلك بأخذ سلفة نقدية  ،المواطنين االستعداد لالشتراك بالسلفة ومن ثم االشتراك بها فعال

ان تكون الفوائد  ألجلواذا كانت السلفة كذلك فال بد من برنامج وضع  ،وضعت عبارة )سلفتك بدون كفيل (

ضمانة استرجاع االموال والفائدة المتأتية منها و بالتالي فال بد من اللجوء اوال الى العائدة للمصرف اكبر ألجل 

االقناع و فن االقناع القائم على الخصائص التي ذكرها لهذا االعالن واثارة الدهشة و اعطاء الشعور للمستهلك 

وهذا يعني ان هذه العبارة  بانه مهم من خالل استخدام ضمير المخاطب المتمثل بحرف ال)ك( في كلمة )سلفتك (

قد عملت الجاللة االيحائية )االشارية( التي تشير الى اهمية المشترك بالسلفة وتوهيمه ان هذه السلفة قد وضعت 

راحته ورفاهيته االقتصادية ولكن الهدف الحقيقي االول منها الربح العائد للمصرف ولتحقيق ذلك  وألجل ألجله

 في االعالن من خالل الضمير المخاطب كدال مرادف لكيان المشترك.  كان ال بد من اشراك المشترك 
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 ( 2انموذج )

 شركة جيبسون  :االعالن

 االلكترونية  لألجهزة

 العراق  :البلد

  بغداد :المكان

 3002 :السنة

 

 

 

 

 

 

  :الوصف العام

 يجلسوهو  العراقي الشهير اياد راضيينقسم العمل الى نصفين يتمثل النصف االيمن بصورة للفنان الكوميدي 

على اريكة ويشير بيده الى جهاز مكيف تبريد الهواء الذي حيث تكون خلفية الصورة باللون الرصاصي الفاتح 

المائل الى االبيض واالريكة االبيض الحليبي و يرتدي الفنان التيشيرت االبيض و القميص االحمر المفتوح 

اما القسم الثاني فان لون الخلفية يعد امتداد للون القسم االول  نفذت  ،لون الخلفية االزار والبنطلون ال ينفصل عن

الكلمات بالون االسود واالبيض مع وجود بقعة حمراء تحتوي على عبارة )صيانة لثالث سنوات( وتعلوها كلمة 

Gibson    وعبارة اجهزة جيبسون االميركية ،وعبارة تصليح موقعي.  

 االمريكية(جيبسون  )اجهزةبالعربية في عبارة  وتكرار االسملجهاز واسمه باللغة االنكليزية في حين ان صورة ا

ان كلمة جيبسون  بالرغم من ،كلها تعد دالالت رديفة لمعنى الجهاز وتعطي معنى عمل الجهاز و الذي هو التبريد

(Gibsonال )  مثل الثالجة  أخرى واجهزةتبريد  ألجهزةتعني الجهاز وحده بل هو اسم الشركة المصنعة

  ،وغيرها

 

 التحليل: 

وان الباردة المتمثلة باألبيض والرصاصي المائل الى لالمصمم على تحقيق مالمح الجو البارد من خالل االيعمل   

. ومن بين هذه التدرجات الفاتحة ا في اغلبهبارد سائدا على بقية االلوان فتبدو االعالناالبيض ويعد هذا اللون لونا 

و الذي يقابله بقعة حمراء  عالنيبرز الفنان العراقي )اياد راضي ( مرتدياً اللون االحمر ليمثل اللون الحار في اال

فان المصمم الفنان حاول كسر برودة المنتج االعالني من  ،كتب عليها عبارة ضمان لثالث سنوات عملفي ال

يا ال بد من موازنة الكتل في االعالن وفي الوقت نفسه فنف ،خالل رداء الفنان وموازنته بالبقعة الحمراء المقابلة

الجهاز لتمثل  فإشارة الفنان بأصبعه الى جهاز التكييف واالشعة المنطلقة من ،تلقيليمثل الفنان نقطة جذب الم

  .داللتان مرادفتان لمعنى الجهاز الهواء البارد كانتا

ث سنوات ( عندما توضع في االعالن وفي بقعة حمراء ثمة عبارات معينة لترغيب المستهلك فعبارة )ضمان لثال

( اي نصل موقعيهتدّعمه كونها تعد من المقومات البالغية له، لتأتي عبارة أخرى متمثلة ب )صيانة  فأنهامميزة 

هذه الداللة بدورها نجد  ،اليك الى حيث تسكن ونصلح العطل وهي تعمل كداللة رديفة عن الضمان لثالث سنوات

رى ترادفها ضمنياً متمثلة برمز الشخص الذي يحمل على كتفته اداة من ادوات التصليح وهنا نجد ان ثمة داللة اخ

وهنا نجد ان هذه الدالالت المكملة  ،مستمرة بين الرمز و الصورة األيقونة و الكلمة ترادفيهسيرورة داللية 

ً تنجمع لتوحي باالشتمال لألخرىالواحدة  اي ان المنتج جيبسون يشتمل على كل هذه  ،و المتبادلة معها ترادفيا

وبمتابعة المستهلك لهذا الكم من العالمات تبدا المرحلة االستعارية  ،المعاني المترادفة على االغلب من معناها

ان  يمكن( ليعبر عن مستوى الدرجات التي  60) كان رقم   خاصة وقد الرخاءالذهنية للمفهوم المتمثل الراحة و 

ولكي تقرأ جميع هذه المعلومات في  ،درجة 20جهاز والمعروف ان اغلب المكيفات الهوائية حدودها يصل اليها ال
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فتم استعارة صورة  ،ويثير لديه الحماس و الدهشة تلقياالعالن كان ال بد من عنصر جذب مهم يكسب انتباه الم

 العالن ثل اوبذلك يحقق هذ ،الفنان الكوميدي الشهير )اياد راضي( كحيلة من حيل استدعاء اذهان المستهلكين

XDوكل نسق منها يستعين  ةوارسالية حرفي ،ارسالية رمزية ،ارسالية صورية ايقونية :اث انواع من االرساليات

  .ادفية ايحائيةبنسق اخر ولتعمل جميعها بسيرورة داللية تر

 

 

 ( 3انموذج )

 انترنت من خالل خطوط  :االعالن

 شركة زين االتصالية

 العراق  :البلد

 بغداد  :المكان

 3002 :السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الوصف العام

في الزاوية اعلى يسار  ،الزهري و البنفسجي و االزرقاللون يتضمن العمل التصميمي خلفية تتراوح ما بين 

من الزاوية العليا عبارة )شجع اسود  العملعلى يمين  ،العمل الرمز الذي يشير الى شركة زين مع اسم الشركة

يتوسطه رقم ل وسط الالعالن جهاز الهاتف النقا وفي  ،ة(ال الكل يعيش حماس المبارخت واالرافدين من االمار

صفارها على شكل الكرة وفوقه شريط زهري مكتوب عليه )ميكا بايت ( باللغة االنكليزية  يحتوي احد ا000)

وعالمات ورموز برامج )الواتس اب(  ،ت وبرج اخراهدية تجوال( ويظهر خلف الهاتف برج خليفة في االمار

ثم ارضية خضراء داكن تشبه ارض  ،وعالمة اليوتيوب ،)التويتر ( ) الفايبر( ورمز االعجاب الكف ذات االبهام

في يمينه كتب )زين عالم جميل( ويساره الموقع  ،ب ومن ثم في  اسفل االعالن شريط زهري افقيالملع

 االلكتروني لشكرة زين(. 

 

 التحليل: 

ميكا بايت ( ممكن ان يستفيد منها المستهلك من   000يتضمن المنجز االعالني اعالن عن خط اتصال فيه خدمة )

وقد تزامن انطالق الخدمة مع دخول المنتخب الوطني العراقي  ،خارج العراق في االمارات العربية المتحدة

( مركز الجذب البصري في االعالن 000)   رقميعد جهاز الهاتف النقال الحاوي  ،3002 ،بطولة كأس اسيا لعام

البنفسجي الذي يملك صفة استفزاز االلياف العصبية في العين نجد ان االعالن اللون همية وهذا ال يقلل من ا

يخاطب المتلقي بفعلي االمر  )شجع( و )خلي( )شجع اسود الوافدين من االمارات وخلي الكل يعيش حماسة 

عالن كأحد حيل المباراة( فتبنى الصورة هنا على اساس اضفاء الطابع الشخصي االصطناعي للمستهلك على اال

لذك تعمل  ،اشراك المستهلك باإلعالن كفرد مهم وضرورة اهتمامه بالمباريات و التي اصبحت عبارة عن تسويق

 الميكابايتبح اكبر بمجرد زيادة عدد المباريات لتحقق مبيعات اعلى ورشركة زين على استغالل فرصة 

ينفصل  عن  عملية بناء مواقع ذوات للمستهلكين  نجد ان الخطاب السلعي هنا ال ،لالنترنت بواسطة خطوط زين

هذه العبارة  ،باعتبارهم اعضاء في جماعات استهالكية وهذا العمل يستخدم صور يولدها افراد جمهور المنتجات
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البنفسجي و في احد اصفاره كرة ذا اللون  ( 000النقال الذي يحتوى على العدد ) الهاتفرديفة في المعنى لصورة 

االيقوني بحد ذاته عنصر تشجيع للحصول على الشريحة الحاملة   الصوريكون هذا التكوين الرقمي قدم بيضاء 

وارضية الملعب الخضراء ناهيك عن اللون الزهري المفعم بالحياة و المرح والرديف اللغوي لهذا المرح  ،للخدمة

االيحاء لترادف نسبياً بعضها البعض في  هذه الدوال تتبادل فيما بينها ،عبارة )زين عالم جميل ( في اسفل االعالن

جو اعالني مفعم بالبهجة وتحقيق السعادة والحماس وهي الدالالت المضامينية في المنجز االعالني اي جعل 

استفادة االخر المعلن، في  ألجلالمواطن يعيش حالة من اليوتيوبيا والمرح غائباً عن ذهنه كونه مصدر انفاق مال 

 000لمتعددة المتمثلة بصورة الهاتف ورموز برامج التواصل االجتماعي وشكل الكرة ورقم ت ااجو من االستعار

ت المشهورة اين بالقافية ذاتها لتلحين العبارة ووزنها  وابراج االمارلتفضال عن توظيف اللغة ضمن عبارتين مقف

ت التي وردت في اواحد فكلمة امارفنالحظ ترادفاً واضحاً بين دالين مختلفين يشيران لمدلول  ،لداللة على المكان

وهنا تحقق توظيف دوال مختلفة لتشير الى  ،العبارة ترادفها صورة ابراج االمارات المستعارة في االعالن

من خالل الموحيات الشاملة التي تعمل مع بعضها عالمات  لإلعالنالمدلول نفسه وبالتالي تحقيق بالغة حقيقية 

 ايحائية وسيمائيات

 

  :البحث نتائج

ان الدال والمدلول في العمل التصميمي االعالني يعمالن كوجهة واحدة للمضمون او االعالن الذي المنجز شد  .0

   .االنتباه اليه كما في نماذج البحث

يمكن مالحظة ظهور الترادف في المنجز التصميمي االعالني حيث نجد ان هنالك دوال متعددة مختلفة في  .3

  .ى رديفالشكل ولكنها تعطي معن

ً والرقم لتحقق الرديف من جهة والتعددية يستخدم  .2 المصمم الكلمة والصورة و الرمز المتفق عليه اجتماعيا

 الداللية من جهة أخرى في سيرورة داللية تدعم بالغة االعالن. 

من خالل تغييبه وفصله عن الواقع بتحقيق عنصر الدهشة الجمالية المصاحب  متلقييتم التالعب بوعي ال .4

للعبارات الترغيبية فالجانب الجمالي للمنجز والترغيب يعمالن كمرادفين في الداللة التي مفادها الرخاء او 

  .الرفاهية كما كل نماذج عينة البحث

يتحقق في المنجز التصميمي ارساليتان سيمولوجيتان وهي االرسالية الصورية المبثوثة على شكل ايقونة  .3

بواسطة الحروف وهذا وجه من اوجه تعدد الدال لرديف واحد  المترجمة للصورةوواالرسالية الحرفية الشارحة 

  .كما في كل النماذج

ليكون الضمير وفعل االمر داالن ال  باإلعالن تلقياستخدام الضمائر وافعال ألمر في العبارات التي تشرك الم .6

ني وبما ان الضمير او فعل االمر ينفصالن عن بناء صورة الذات المستهلكة وتحديد موقعها في المنجز االعال

يكون داال عن الفرد حاال محله في المنجز االعالني فيصبح الفرد مستعارا استعارة غير مباشرة وموقعه جزء في 

 (2( و )0االعالن. كما في النموذج )

  .ابراز الدوال و الدوال الرديفة ألجلتقنيات التضاد اللوني  مصمميستخدم ال .7

( حيث تضمن اللون 2كداالن رديفان كما في نموذج ) ليعمالاللون مع العبارة الحروفية  يستخدم المصمم .2

 الزهري الحياة و الحماس و البهجة لتقابله عبارة )زين عالم جميل (

يستخدم المصمم للمنجز االعالني الدوال الرديفة )عبارة بعبارة( اي عبارات مترادفتان في المضمون كما في  .2

  .(3انموذج )

تباه ثم االدراك لما يتضمنه حقق االستعارة المفهومية في المنجز التصميمي من خالل مرحلة شد االنتت .00

 ثم االستعاب والذي يؤدي الى تفعيل النشاط الذهني التصوري.المنجز 

يل النشاط عيستخدم المصمم للمنجز االعالني الدوال و الدوال الرديفة التي تقع ضمن خبرة المستهلك الجل تف .00

 . ذهن المتلقيالذهني المفهومي الذي يستولد حال ادراك الدوال والمداليل في 

 .تعمل الداللة االيقونية والداللة االشارية بفاعلية كبيرة لتبادل الترادف كما في جميع نماذج العينة  .03
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  :االستنتاجات

  .والرموز والصورللكلمات  المصممتتحقق الدالالت الرديفة من خالل استعارات الفنان  .0

يشترك اللون مع الصور ليكون داال رديفا وكل النماذج اظهرت ان عنصر الدهشة والترغيب ال ينفصل عن  .3

  .لكي يتحقق لإلعالنالتأسيس الكلي 

الوسائل  وبكل العنصر االساس كونه يحقق الربح لذلك كل االعالنات تتعامل معه على انه مهم المتلقي هو  .2

  .التوضيحية و الحقيقة ان كل االعالنات للفائدة الشخصية لمعلنها اي المعلن عن المنتج

 

  :التوصيات

الباحث باألخذ بعين االعتبار الدراسات التي تهتم بالوارد االعالني والتوعية الضرورية للمجتمع للمواد  يوصي

 مضمر من قصديتها.  وما هوالواردة 

  :المقترحات

 :الباحث اجراء دراسة حوليقترح 

 الصفحات االعالنية على موقع الفيس بوك واالسلوب الفني واللفظي في الترويج.   .0

 المنظفات والمطهرات المنزلية.  إلعالناتفازية في الترويج تالمقاربة االح .3
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