المقاربة السيميولوجية لروالن بارث في تحليل الصورةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ /.زياد إسماعيل أ/هابة طارق

المقاربة السيميولوجية لروالن بارث في تحليل الصورة اإلشهارية
اإللكترونية
 دراسة سيميولوجية لصورة إشهارية إلكترونية –أ .إسماعيل زياد ،جامعة الوادي
ziadsmail26@gmail.com
أ .طارق هابة ،جامعة الـوادي
thaba67@yahoo.com
تاريخ االستالم 2018/01/03

تاريخ القبول 2018/02/12

تاريخ النشر 2018/03/01

الملخص :
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء في كيفيـة تحليـل الصـورة االهـهارية مـل النا يـة السـيميا ية
وفق مقاربة روالن بارث  ،التي تقوم على ثالث مستويات (تعينية ،تأويلية ،ألسـنية) يـت تسـاهي فـي
قراءة أبعاد ودالالت الصورة االههارية  ،وكنموذج أخذنا صورة خاصة بمتعامل الهاتف النقال اوريدو في
الجزا ر  ،التي تعلل عل خدمة هريحة الهاتف النقال المتعددة األ جام.
Abstract
This study aims at shedding light on how to analyze the semiotic image in the Roland
Barth approach, which is based on three levels (descriptive, interpretive, and
linguistic), which contributes to reading the dimensions and indications of the
publicity image, and as a model we took a picture of the mobile operator Ooredoo in
Algeria , Which announced the service of multi - size mobile phone.
مقدمة:
تعتبر الصورة مل أهي رموز الحضارة اإلنسانية قديما و ديثا ،وقد عكفت السيما يات البصرية
خصوصا على إتخاذها موضوعا لها ،وعمقت البحت في اهي اهكاالتها المعرفيـة وأنمـاا اهـتهالها فـي
الخطابات المتعددة ،وتعـد الصـورة خطابـا مسـننا خاضـعا فـي تدليلـض للتواضـع األنسـاني وللموسـوعة
اإلدراكية للمتخاطبيل ،لذلك فالتعامل مع الصورة مل اجل الكشف عل معانيها ،يتطلب بنية مضمونية
ومعرفة جانبيية سابقة في الوجود عل التحقق الفعلي للصورة ،لهذا ظلت اللهة البصرية تتطلب دا ما
المقام التواصـلي الـذي ولـدت فيـض ،اسـتنادا إلـى مكوناتهـا الر يسـية أوال كعالمـة تشـكيلية تعـود إلـى
الثقافة ،وثانيا كعالمة إيقونية تؤول إلى الطبيعـة وثالثـا كعالمـة لسـانية،ويعد المـنهي السـيميولوجي
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على تعدد إتجاهاتض كفيل بخلق تحاور جديد مع ما جـاد بـض البـا ثون مـل بحـوث ـول المعنـى ومعنـى
الصورة ،وإنطالقـا مـل هـذه الفكـرة سـنحاول االجابـة علـى االهـكالية التاليـة :مـا المقصـودة بـالمنهي
السيمويولوجي ؟ وماهي أهي خطواتض ؟ وكيف تتي عمليـة التحليـل السـيميولوجي للصـورة االهـهارية
بصفة عامة؟ والصورة اإلههارية االلكترونية بصفة خاصة وفق مقاربة روالن بارث؟
أوال  :مفهوم ونشأة المنهي السيميولوجي  :إنبثقت كلمة السيميولوجيا مل الكلمة اليونانية sémeion
بمعنى العالمة و logosبمعنى الخطاب أو العلي  ،وبـذلك تصـبك كلمـة  sémiologieعلـي العالمـات أو
علي الداللة  ،كما يطلق عليض بالعربية السيميا ية أو علي اإلهارات  ،ويوجـض هـذا العلـي إهتمامـض نحـو
دراســة مختلــف أنــوام العالمــات اللســانية وييــر اللســانية  ،أي أنــض العلــي الــذي يهــتي بدراســة العالمــة
بأنماطها المختلفة داخل المجتمع .

1

يرجــع الــبعأ نشــأة الســميا يات إلــى قــدماء فالســفة اليونــان الــذيل اهتمــوا بقضــايا العالمــة
واهكالية المعنى ،ويشيرون ايضا إلى مساهمات المفكريل المسلميل في العصـر الوسـيط وتـأمالتهي
بخصوص مسا ل الداللة ،لكل يجب اإلهارة إلى ان هذا اإلهتمام سواء عند قدماء اليونان او عند العرب
لي يكل مؤسسا تأسيسا علميا واضحا ،تحكمض رؤية منهجية مضبوطة ،بل اتخذ صورة تـأمالت مبثوثـة
في ثنايا علوم مختلفة كفلسفة اللهة والبالية وعلي النحو وعلي الفراسة وييرها ،وهو ما جعلها تبـدو
أقرب إلى المال ظات العامة منها إلى اإلستقصاء العلمي الصارم.2
يرجع التفكير السيميا ي رؤيـة ومنهجـا إلـى أعمـال الفيلسـوف المنطقـي والرياضـي األمريكـي
تشارلز سندرس بيرس ،وكذلك افتراضات العـالي اللسـاني البنيـوي السويسـري فردينانـد دو سوسـير،
ومــل خــالل اإلخــتالف والتنــوم فــي اإلبــداليل النظــرييل لكــال الرا ــديل ،نــتي إخــتالف فــي التصــور بــيل
اإلنتصار للسيميولوجيا الفرنسية التي تعد ،كما بشر بها دو سوسـير فـي محاضـراتض فـي علـي اللسـان
العام ،جزءا مل علي النفس العام ،وستدرس كل األهكال يير اللفظية ،كعالمات المـرور ،ولهـة الصـي
البكي وييرها.
وهناك مل انتصروا للسيميا يات بوصفها دراسـة للتجربـة اإلنسـانية كمـا يراهـا بيـرس ،يـت
يمكل النظر إلى كل النشاطات اإلنسانية مل وجهة سيميا ية ،سواء كانت لعبا أو فيزياء أو رياضـيات او
سياسة وييرها ،فالسيميا يات اذا نظرية للعالمات ،خصوصا ان العالمة فـي التحديدالبيرسـي،هي كـل
ما يقوم مقام هيء مـا يمثلـض ،ومنـض فـالكون كلـض عالمـة والسـيميا يات دراسـة لهـذا الكـون العالمـي،
وبالريي مل إهتمام كثير مل البا ثيل السـيميا ييل بـالتمييز بـيل هـذيل المصـطلحيل ،إال أن أيلـبهي
الخير إستقر على أن التمييز بينهما إجرا ي فقط وأن المصطلحيل مترادفان.3
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والجدير بالذكر أن نقا ص تحليل المضمون اإلمبريقي ،دفعت با ثي اإلتصال الجمـاهيري إلـى
اقتناص المناهي األدبية واللسانية والسيميا ية لفحص مضـاميل وأهـكال النصـوص اإلتصـالية ،فـ ذا
علمنا إهمال التحليل المصهر في معظي األبحاث التقليدية نتيجة اوصاف اإلسقاا والتعميي واإل صاء،
إتضك لنا أن الدافع إلى اإلعتناء بالبنى العميقة للخطاب ،عبر تخصيصيها واستنباا دالالتهـا وفـي هـذا
المقام،ف ن تفكيك عناصر النسق اإلتصالي واستنطاق معانيـض الضـمنية يقـتأ اإلعتمـاد علـى مـنهي
التحليل السيميا ي الذي يقوم على مفهوم النسق والنية والدليل أو العالمة وبهذا الثالثوث يرتبط هذا
المنهي الذي يعد مل أهي طرق البحـت ا لكيفـي أصـوليا بـاإلرث البنيـوي الـذي اعتمدتـض مختلـف العلـوم
اإلنسانية في الوصول يلى نتا ي عملية.4
ثانيا  :خطوات المنهي السيميولوجي
قلنا سابقا إن السيميولوجيا علي الدوال اللهوية وييـر اللهويـة ،أي تـدرس العالمـات واإلهـارات
والرموز واأليقونات البصرية ،يت تعتمـد علـى عمليتـي التفكيـك والتركيـب ،وتنحصـر منهجيتهـا فـي
ثالثة مستويات وهي:5
–التحليل المحايت  :ونقصد بض البحت عل الشروا الداخلية المتحكمة في تكويل الداللة وإقصاء كل ما
هو خارجي.
–التحليل البنيوي  :يفترض وجود نظام ومجموعة مل العالقات .مما يؤدي إلـى التسـليي بـأن الـنص ال
داللـة لـض إال عبـر هـبكة مــل العالقـات ،لـذا يسـتدعي اإلهتمــام بمظـاهر االخـتالف والتشـاكل المت لفــة
والمختلفة ،ويستوجب البنيوي الدراسة الوصفية الداخلية للنص.
–تحليل الخطاب  :المستويات المنهجية تبدأ بأصهر و دة وهي الصوت لتنتقل إلـى أكبـر و ـدة لهويـة
وهي الجملة ،ثي تحليل الخطاب.
وتساعد هذه المستويات في تحليل النصوص ومقاربتها ،ففي مجال السرد يمكل الحـديت عـل
بنيتيل :البنية السطحية والبنية العميقة .فعلى المستوى السطحي ندرس المركب السردي الذي يحـدد
المتوليات السردية،أما البنية العميقة تجلى في صعيديل منهجييل :الصعيد ويتجسد في تصـنيف قـيي
المعنى بحسب العالقات أو التشكالت ،والصعيد الداللي وهو سلسلة مل االجـراءات لالنتقـال مـل قيمـة
إلى أخرى.
ثالثا  :مقاربة روالن بارث في تحليل الصورة اإلههارية
تمثل الصـورة اإلهـهارية الصـورة اإلعالميـة واإلخباريـة التـي تسـتعمل إلثـارة المتلقـي ذهنيـا
ووجدانيا ،والتأثير عليض سيا و ركيا ،لدفعض قصد اقتناء بضـاعة أو منتـوج تجـاري مـا .ويعنـي هـذا أن
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اإلههار بمثابة بت وإعالن وإخبار وتبليغ بمنتوج أو خدمة مـا ،وذلـك بهيـة إيصـالها إلـى المتلقـي ،وكـل
إههار سب روالن بارث ) ( Barthesرسالة  ،6وتقوم مقاربتض على ثالث مرا ل بحثية متكاملة تتضمل
كل مر لة خطوات إجرا ية خاصة هي:
 .1الدراسة الشكلية (الوصفية) :تتضمل هذه الدراسة:
 الدراسة المورفولوجية :وهي السيرورة الداللية لبناء الصورة اإلههارية هـكلها ،خطوطهـا ،محاورهـاالتركيبية.
 الدراسة الفوتويرافية :وهو المجال الذي يتي فيض مساءلة العناصر الفنية المتعلقـة بالتـأطير ،إختيـارالزوايا وما يقابلها مل جانب المتلقي مل ركـة العـيل ووضـع المركـز البصـري باإلضـافة إلـى الجدليـة
الفوتويرافية (الظل  /الضوء).
 الدراسة التبويرافية :ويتي فيها تحليل اإلرسالية اللسانية مـل يـت طريقـة كتابتهـا ( جـي البـنط –قياس السطر – طراز الحرف) طريقة وضعها والمسا ة المخصصة لها.
 دراسة األلوان :يتي تحليل قوة األلوان المستعملة ،طبيعتها ومدى طهيانها أو العكس. دراسة الشخصيات :أي تحديد األهخاص في الصورة ،سنهي ،جنسهي ،مالبسهي ،ويندرج هذا المحورالدراسي العام أي الدراسة الشكلية بخطواتهـ ا اإلجرا يـة فيمـا يعـرف سـيميا يا بتحديـد طبيعـة الـدليل
وهي في محور روالن بارث تسمى التعييل وتعني الداللة األولى والمعنى المشترك مع الدليل.7
 .2الدراسة التضمينية (اإليقونية) :وتتضمل الخطوات اإلجرا ية التالية:
أ -دراسة األبعاد السيكولوجية للصورة مل خالل:
ــــ تحليل المعطيات الفوتويرافية كالتأطير ،اختيار الزوايا ،اإلضاءة.
ـــ تحليل وتفسير األبعاد التبويرافية( لماذا أختير هذا النبط او ذاك النوم مل الكتابة؟).
ـــ تحليل سيكولوجي لأللوان وإليحاءاتها المختلفة.
ب ـــ دراسة التضمينات اإلجتماعية والثقافية للصورة مل خالل:
ـــ تحليل المدونات التعينية.
ـــ تحليل مدونة الحركات واإلهارات.
ـــ تحليل مدونة الوضعيات.
ـــ تحليل سوسيوثقافي األلوان.
والدراسة اإليقونية بخطواتها المختلفة هي ما يعرف فـي ميـدان السـيميولوجيا بفنيـة الكشـف
عل الداللة الخفية لنظام الدليل وهـي فـي محـور نظريـة روالن بـارث وتسـمى بالتضـميل هـذا األخيـر
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سبض هو ذلك الجزء اإلنساني لسيرورة اإلدراك ،الجزء الذي يناهد الخبرة الذاتيـة للفاعـل ويشـير إلـى
القيي الثقافية الخاصة بمفكك الرموز.
وضمل هذه الدراسة اإليقونية العامة سوف يـتي دراسـة مسـتويا التعيـيل اإلدراكـي والمعرفـي
والمستوى التضميني المتعلق باإليديولوجيا ،وهو اعمق مسـتوى فـي تحليـل الصـورة إلرتباطـض بقـيي
ودوافع المتلقي.
وتتي هذه المر لة التحليلية استنادا إلى الجدول األتي:
المستوى اإلدراكي

المستوى المعرفي

وتختي الدراسة اإليقونية بتحليـل القـيي الثقافيـة التـي يتفاعـل فيهـا الـدليل وذلـك مـل خـالل
تحليل الرموز واإلهارات واإلستعارات اإليقونية ثـي تحليـل التفاعـل الحركـي بـيل هـذا الـدليل والمـادة
والموضوم.8
 . 3الدراسة األلسـنية :وهـو المحـور الـذي يـتي فيـض دراسـة عالقـة الجانـب األلسـني بالجانـب األيقـوني
(الصورة) مل خالل وظيفتي الترسيخ والمناوبة:
 وظيفة الترسيخ (اإلرساء  )ancrageذلك أن الصورة تتسـي بالتعـدد الـداللي أي تقـدم للمتلقـي عـدداكبيرا مل المدلوالت ال ينتفي إال بعضها ويهمل البعأ اآلخر ،ومل ثمة ف ن النص اللفظي يوجض إدراك
المتلقي ويقود قراءتض للصورة بحيت ال يتجاوز ـدودا فـي التأويـل ،فـالنص اللهـوي إذ يمـارس سـلطة
على الصورة مادام يتحكي في قراءتها أو يكبك جما ها الداللي إنض يقوده نحو معنى منتقى مسبقا.
 وظيفة المناوبة (الربط – التدعيي  )relais -وتكون يل يقوم الـنص اللهـوي ب ضـافة دالالت جديـدةللصورة ،بحيت أن مدلوالتها تتكامل وتنصهر في إطار وا د.
وقد تتجاوز الوظيفتان وتتعايشان في الملفوظ الوا د ،عدا أن هيمنة إ داهما على األخرى ال تعـدم
الداللة فطهيان التدعيي على الترسيخ معناه أن المتلقي ملـزم بمعرفـة اللسـان إلدراك فحـوى الرسـالة
في يل أن طهيان الترسيخ معناه أن الملفوظ قا ي على الحشو ،وأن جهل المتلقي باللهة قد ال يحرمض
مل استيعاب داللة الصورة.9
رابعا  :نموذج تحليـل سـيميولوجي لصـورة إهـهارية إلكترونيـة خاصـة بخدمـة هـريحة الهـاتف النقـال
أوريدو
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تحليل الصورة اإلههارية اإللكترونية :
تمثل الصورة التـي بـيل أيـدينا ،ملصـق إهـهاري إلكترونـي لمؤسسـة أوريـدو لخدمـة اتصـاالت
الهواتف النقالة ،موضوعها الشريحة الجديدة ،التي يمكل أن تتالءم مع جميع أنوام الهواتف النقالة.
أوال :التحليل الشكلي أو التقني:
 .1التحليــل المورفولــوجي (الهندســي) :جــاءت الصــورة فــي هــكل مســتطيل (الفتــة )panel /جمــض
( 315*851بيكسل) ،ولشكل المستطيل داللة أيقونية تتمثل في الحركة واالنسجام والثقل ،كما يعتبر
هكال مثاليا لتقديي الخدمات والسلع ،وقد توزعت فيض الدالالت األيقونية المعبرة عل الرسالة اإلههارية
بشكل أفقي مع التركيز على جهة اليميل تاركة مسا ة أكبر مـل جهـة اليسـار للرسـالة األلسـنية وكـذا
األيقونية موضوم اإلههار.
 .2التحليل الفوتويرافي:
أ .التأطير :مسايرة للموجة الحديثة للتصـميي ،والتـي ابتعـدت كـل البعـد عـل الحواهـي المزخرفـة فـي
التأطير ،جاء تصـميي هـذا الملصـق االلكترونـي بـدون اهـية واعتمـد التـأطير عـل طريـق المسـا ات
البيضاء ،لجعل موضوم الملصق االلكتروني يتوزم على كل المسا ة ،هـذا التـوزم الـذي نـراه متمركـزا
في الجهة اليمنى أكثر مل الجهة اليسرى ،كما أن الملصق االلكتروني جـاء فـي صـيهة الصـور المركبـة
(أربع مشاهد) ،كما نرى تبايل في أبعاد الصورة ،تبايل يير متناسق إذ نلمس ارتجالية في وضـع أبعـاد
الصور ،هذا ما خلق نوعا مل التشويش.
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ب .الزوايا :تنوعت درجات سلي اللقطات في تصـميي الملصـق االلكترونـي ،فقـد جـاءت بـيل الخصـرية
(المتوسطة) والمقربة والشاملة.
استخدمت اللقطة الخصرية في هخصية الممثل الكوميدي الذي أعتمـد كأيقونـة مـع المتعامـل
أوريدو ،وهو يحمل الشريحة المتعددة القياسات وهو موضوم الملصق االلكتروني ،إال أن هـذه اللقطـة
يير وظيفية ،باعتبار الحجي الكبير ،بينما تظهر الشريحة صهيرة جدا بيل يديض ،فلو تـي تقريبهـا أكثـر
إلبراز الشريحة بشكل أوضك لكان أفضل ،كما أن هذا االختيار يمكـل أن يشـتت االنتبـاه عـل الموضـوم
الر يس للملصـق ،لـوال تـدخل الصـورة الثانيـة فـي الملصـق االلكترونـي والتـي اتخـذت بلقطـة قريبـة
تعرض المقاييس الثالث للشريحة الجديدة ،هذه الزاوية التي ددت موضوم الملصـق االلكترونـي فـي
الشريحة ،كما ساهمت الصورة الثالثة والمتمثلة في ورهة النجارة والتي اتخذت بلقطـة هـاملة خلفيـة
مل تعزيز المعنى األساسي للملصق وموضوعض وهو الشريحة المتعددة المقاييس وقد جاءت لتعبر عل
الماضي ،بينما الشريحة الجديدة التي في يد الممثل الكوميدي هي الجديد.
ج .ركة عيل المتلقي:
لقد هكل التوزيع الهير متوازن للمواضـيع داخـل الملصـق االلكترونـي االلكترونـي ،إلـى تركيـز
ركة عيل المتلقي على الجهة الي سار لتنتقل تدريجي لألسـفل ثـي أعلـى اليمـيل ،وهـذا نظـرا للـزخي
الذي تعرفض جهة اليسـار وكـأن المصـمي ينتقـل بـالمتلقي مـل المشـكلة الجوهريـة ،وهـي التعـب فـي
تفصيل الشريحة سب مقاس الهاتف النقال ،للوصول للجديد وهي هريحة قابل ألخـذ ثـالث مقاسـات
متباينة سب الهاتف النقال ،كما أن تركيز بؤرة المشاهدة لي تكل للمنتي موضوم الملصق االلكتروني
بــل كانــت للمواضــيع المرافقــة ،وبهــذا يعــاب علــى التصــميي طهيــان المواضــيع المرافقــة علــى ســاب
الموضوم الر يس.
د .اإلضاءة :كانت اإلضاءة في تصميي هذا الملصق االلكتروني عالية جدا ،يت خلقت نوعا مـل الهـدوء
والسالم النفسي ،هذا الهدوء الذي يتماهى وموضـوم الملصـق االلكترونـي ،هـريحة جديـدة بمقاسـات
ثالث ،تجعل المستخدم للخدمـة ال يتعـب فـي جعلهـا متوافقـة مـع أي هـاتف نقـال ،كمـا أن الظـل هـبض
معدوم ،إال فيما يخص الظل المرافق للشريحة وسط الملصق االلكتروني ،وهو ظل وظيفي ،لتوضـيك
الصورة وتبييل دودها ،وهذا لتفادي اضمحالل دودها واللون األبيأ.
 .3الدراسة التيبويرافية:
كتبت اإلرسالية اللهوية في هذا الملصق االلكتروني ،بخط التيني وهـو  Calibriثخـيل وبحجـي
تراوح بيل الكبير والمتوسط ،وقد ههلت الجهة اليمنى مل الملصق االلكتروني كذلك الوسط.
12
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فقد كتب م وضوم الخدمة محل اإلههار بحجي خـط كبيـر ،بينمـا تفصـيالتها واسـي المتعامـل وأوريـدوو
بحجي متوسط ،وال يعد هذا الحجي المتوسط تهييبا السي المتعامل بل إن اسـمض ظهـر جليـا مـل خـالل
األهكال األيقونية ،التي تعد رمزا وهعارا للمتعامل والتي سنتناولها بشكل مفصل في موضعها.
 .4دراسة األلوان:
أ .نوم اللون داخل الملصق االلكتروني :جاءت األلوان على العموم هاد ة ،وهذا لطهيـان اللـون األبـيأ
على الملصق االلكتروني ،يت تراو ت األلوان بيل ألوان إضافية وأساسية وأخرى ثانوية.
فاللون األبيأ وهو اللون الطايي على الصورة االلكترونية ،والذي اعتمد كأساس لإلضـاءة الطبيعيـة،
باعتباره عاكسا ممتازا لألهعة.
أما األلوان األساسية فتمثلت في اللون األ مر والذي جاء على درجة  238مل دا رة درجات اللون األ مر.
أما األلوان الثانوية فتمثلت في األصفر ،والبني والتي لي تشهل مسا ة كبيرة مل الملصق االلكتروني،
إال أن التركيز الكبير للون البني في الجهة اليسرى ،جعلض ملفتـا أكثـر وذلـك بدرجـة لونيـة قـدرها 118
درجة مل الدا رة اللونية للون األ مر.
أما األصفر والذي استخدم إلبراز الشريحة (الجزء النحاسي مل الشريحة) لي يسـتخدم بشـكل كبيـر وال
ملفت.
ومجمل القول أن اللون األبيأ ،قد استحوذ علـى المسـا ة اللونيـة الكبـرى فـي هـذا الملصـق
االلكتروني ،ومل نا ية التصميي ،يعد هذا النوم مل التصميي (مـل يـت اسـتخدام األلـوان) اسـتخداما
ا ترافيا ،إال أن التوزيع اللوني يير عملي الذي أ دث تشويشا في سيرورة التصميي األصـلي (تصـميي
أ ادي اللون األبيأ) خصوصا ما نلمسض في الجهة اليمنى ،يت نلمس قطيعة لونية في التصميي.
ثانيا :التحليل األيقوني:
 التحليل السيكولوجي لألبعاد الفوتويرافية:أ .البعد السيكولوجي للتأطير :يو ي االمتداد وانبساا الصـورة فـي البيـاض علـى الشسـاعة والسـالم
واالنفتاح ،وهو المهزى المرجو منض بصفة اإلههار يعبر عل مناسبة الشريحة الجديدة لكل المقـاييس،
أي توافق مع جميع عالمات الهواتف النقالة.
إال أن التبايل في البعد البؤري لمكونات الملصق االلكتروني جعلتض يخلق كمـا أسـلفنا سـابقا نوعـا مـل
التشويش ،خصوصا في الجهة اليمنى مل الملصق االلكتروني.
ب .البعد السيكولوجي الختيار الزوايا:
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مثلت تنوم اللقطات بيل الشـاملة الخلفيـة والخصـرية األماميـة ،ايحـاء تاريخيـا بالقـديي والجديـد يـت
تموضعت صـورة الورهـة فـي خلفيـة الصـورة ،بلقطـة هـاملة بعيـدة تعبـر عـل التقنيـة القديمـة فـي
تفصيل الشريحة لجعلها مناسبة لمقاييس الهاتف النقال المختلفة ،التقنية التـي اعتمـدت علـى الجهـد
والكثير مل األدوات ،لتأتي الصورة الثانية بزاوية خصرية أمامية لتقدم جديد الشريحة وهـي الشـريحة
ذات المقاييس الثالث.
ج .البعد السيكولوجي التيبويرافي:
مــل خــالل نوعيــة الخــط الــذي يعــد مــل الخطــوا الدا ريــة القليلــة الزوايــا ،والهيــر رســمية،
والواضــحة ،كــل هــذه الصــفات منحــت هــعورا وايحــاء ســيكولوجيا بالمضــمون الــر يس للملصــق وهــو
الشريحة المسايرة لجميع الهواتف.
تحليل التضمينات االجتماعية والثقافية:
 تحليل المدونات التعيينية:تضمل الملصق االلكتروني تعينات محلية جزا رية كون طبيعة الموضوم اإلههاري جديد ،الذي
يدخل ضمل اإلرسالية الخاصة بالظهور األول (ارسالية انبثاقية) ويبنـى هـذا النـوم مـل الصـور اسـتنادا
إلى دينامية فجا ية فالمنتي الموضوم في عمـق الصـورة (هـرا ك الهـاتف المختلفـة) يعلـل عـل نفسـض
بدايــة بطريقــة عــادة مــا تكــون مــل خــالل جــي كبيــر ،يمكــل أن يكــون المنــتي و يــدا أو فــي ضــرة
هخصيات ،وفي هذه الحالة تلعب هذه الشخصيات دور العارض ،انها تقدم المنتي في ما يشـبض بحركـة
استعراضــية وتبجيليــة ،يحتــل المنــتي مقدمــة ووســط الصــورة ،ويقــع عــادة فــوق رأس الــذي يعــرض
المنتيو 10وهذا ما ينطبق على الصورة اإللكترونية مل خالل تضمنها هخصيتيل جزا ـرتيل كوميـدتيل
معروفتان تعرضان المنتوج هما صالك أقروت الذي ظهر في فضاء أبيأ واسع وبلباس رسـمي أسـود،
ومصطفى الذي ظهر في الورهـة وبلبـاس النجـار الشخصـيتان يمـثالن صـورتيل متعاكسـتيل يؤديـان
معنى ضمني وهو الشريحة القديمة التـي كانـت تتطلـب خبـراء فـي قصـها ،بينمـا الجديـدة سـهلة دون
التخصص ،وهذا األسلوب في العرض قا ي على ههادة ممثليل كوميدييل ذات ههرة وقبول مل طرف
المستهلكيل الجزا رييل في عرض فوا د ومزايا المنتوج ،هذا مـا يفسـر الطبيعـة السـيميولوجية لهـذة
الصورة اإللكترونية فـي صـيهة صـورة الـدليل بحكـي اكتفاءهـا فـي التمثيـل بهـذيل الممثلـيل اللـذيل
يمثالن أصالة وثقافة كـل الجزا ـرييل مـل جهـة وبمـا يعبـر عـل داللـة المنتـوج الثقافيـة ويأكـد مزايـاه
التجارية مل جهة أخرى.
 تحليل مدونة الحركات والوضعيات:14
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عبرت الصورة تعبيرا جسديا يير لهويا بواسطة النظـرة تـارة والحركـة تـارة أخـرى عـل معـاني
عديدة نذكر منها:
ـــ التعب الذي تدل عليض مدونة الوضعيات والذي يو ي بالجهـد العضـلي الكبيـر والتقليـدي الـذي يبذلـض
النجار (الممثل الكوميدي مصطفى) في قطع هريحة الهاتف ووضعية التعب والمشقة تظهر مـل خـالل
الثالثية التالية :لباسض النجاري كمهنة هاقة ،وطريقة هـده للمنشـار األلـي ،وميالنـض إلـى الخلـف لثقـل
المنشار.
ـــ الرا ة واإلستقرار الذي تدل عليض مدونة الوضعيات والحركات والذي يو ي بهياب الجهد العضلي مل
خالل توفر هرا ك اإلتصال المختلفة وسهولة الحصول عليها عند الموظـف اإلداري (الممثـل الكوميـدي
صالك) ،ووضـعية ا لرا ـة والسـهولة تظهـر مـل خـالل الرباعيـة التاليـة :لباسـض الرسـمي كمهنـة إداريـة
مريحة ،وطريقة هـده لشـرا ك الهـاتف المختلفـة ب صـباعيض ،وطريقـة وقوفـض المسـتقيمة والمعتدلـة،
وب هارة اصبعض بيده اليمنى التي تو ي بنوعية المنتوج الجيدة والسخرية مل النجار .
ـــ توصل الموظف اإلداري (صالك) إلى هدفض المنشود في صولض على هرا ك هاتفية مختلفة تقضـي
على مشكلتض التقنية في مجال اإلتصال وهـذا مـا نلمسـض فـي سـيميولوجية النظـرة الدالـة والمرجعيـة
(نظرتض الساخرة مل النجار) ،والعكس صحيك لدى النجار والذي نلمسض في سيميولوجية النظـرة الدالـة
والمرجعية (نظرتض إلى األسفل للتركيز على قطع الشريحة).
وهي دال ل يير لسانية ساهمت فـي ابـراز فعاليـة السـلعة وفـي تأكيـد دورهـا اإلسـتعمالي فـي مجـال
الخدمة اإلتصالية.
ــــ تحليـل سوسـيوثقافي لأللـوان :تضـمنت الصـورة اإللكترونيـة نـوعيل مـل األلـوان :اللـون األساسـي
(األ مر) واللون الثانوي (األبيأ واألصفر والبني) ،وما يهمنا في تحليل البعد السوسيوثقافي للصـورة
اإللكترونية هو اللون المهـيمل فيهـا وهـو اللـون األبـيأ الـذي يرمـز فـي ثقافتنـا الجزا ريـة وللصـفاء
والنقاء والعفة والنظافة والوضوح والنور الخلق القوييو 11لذلك إستعمل كخلفية للصورة اإللكترونية و
كأساس لإلضاءة الطبيعية ،التي خلقت نوم مل الهدوء والسـالم النفسـي الـذي يتماهـى مـع الموضـوم
الجديد للصورة االلكترونية ،وهذا يؤكد نجاح المصمي في تحقيق تطابق ثقافـة اللـون األبـيأ وقـيي
المجتمع الجزا ري ،إال أنض مل نا ية البناء التصميمي الفني والسيميولوجي لي ينجك في هـذا التطـابق
كونض جاء ضمل صيهة الصورة المركبة (أربع مشاهد) ،األمر الذي انعكس على تعبير الـداللي للصـورة
الخالية مل كل إستعارة أو مجاز ذو معنى عميق ،األمر الذي جعلها بسيطة ومباهرة فـي طر هـا الفنـي
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لفكرة الموضوم اإلههاري ،أما في معناها فقد كانت عميقة بعأ الشـيء ،وهـذا ماسـوف نلمسـة مـل
دراسة المستوييل التعييني (اإلدراكي والمعرفي) والتضميني (اإليديولجي):
المستوى اإلدراكي

المستوى المعرفي

المستوى التعييني
ثالثا ـــ التحليل األلسني:
جاءت كل الرسا ل األلسنية في صيهة إخبارية بسيطة ومباهرة خالية مل كـل داللـة بالييـة او
مجازية كون أن المنتي المعلل جديد في سوق ااهاتف النقال بـالجزا ر الـذي يحتـاج إلـى خطـاب دعـا ي
مباهر ،وهذا ما يبرز وظيفة الترسيخ في الصورة اإللكترونية مل خالل تركيزها على معنى وا د ،وهو
أن المتعامل وفر انوام دعامات هرا ك مناسـبة لكـل الهواتـف النقالـة الحديثـة فـي العبـارة األولـى (La
) ، puce qui s adapte a tous les telephonesلتواصل العبارة األلسنية الثانية نفس المعنـى (chez
) ooredoo koulchi sahelوهذه المرة بذكر إسي المتعامل أوريدو كعالمة ومتعامل لض خبرة را ـدة فـي
مجال اإلتصاالت الهاتفية مل خالل أنض يوفر الحلول المناسبة للمشاكل التقنية الهاتفية التي تواجض كل
الزبا ل الجزا رييل بكل سهولة ويسر فيمـا يتعلـق ب هـكالية هـريحة الهواتـف الذكيـة مخاطبـا إيـاهي
باللهة العامية التي هي في متناول كل الفئات اإلجتماعية الجزا ريـة (كـل هـيء سـاهل)،لتأتي العبـارة
األلسنية الثالثة ) ، (une puce 3 format disponible standard micro nanoلتؤكـد وتصـرح مباهـرة
للزبون الجزا ري بالوجود الفعلي لثالثة انوام مل هرا ك الهاتف وهي سـتندار وميكـرو ونـانو تتماهـى
وتطور الهواتف النقالة الحديثة.
الدور اإليجابي للرسا ل األلسنية هذه تضمنها وظيفة الترسيخ مل خالل تأكيـدها علـى فعاليـة
المنتي موضوم اإلعـالن ،وبالتـالي نفـت كـل المعـاني المتعـددة األخـرى للصـورة التـي قـد تخـل بقيمـة
المعنى األساسي لها ،ولتكميل هذا الجانب الوظيفي اإليجابي ،برزت وظيفة المناوبة لتعوض النقا ص
الموجودة في الرسا ل األلسنية التي جاءت في الصورة اإللكترونية مل خالل تكرار صـور أنـوام هـرا ك
الهــاتف النقــال ألربــع مــرات فــي مقابــل الخطــاب اللســاني المكــرر اربــع مــرات ،وهنــا تظهــر الوظيفــة
التطابقية اإليجابية بيل الصورة والكلمة.
أما الجانب السلبي في الوظيفة التطابقية أن الرسالة األلسنية جـاءت باللهـة الفرنسـية وهـو ال
يتطابق مع خصوصية الوضـع اإلزدواجـي اللهـوي العربـي واألمـازيهي والثقـافي للمسـتهلك والمجتمـع
الجزا ري ككل ،مما يجعل الخطاب اإلههاري اللهوي لهـذه الصـورة يمـارس عنفـا رمزيـا علـى المتلقـي
16
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الجزا ري مل خالل تجسيدها مفهوم تمكيل سيطرة اللهـة الفرنسـية علـى اللهـة العربيـة واألمازيهيـة
والتي دد سليمان بشنون عوامل سيطرتها كالتالي:
 . 1كون الجماعة التي قبلـت الفرنسـية لسـانا وثقافـة ومظهـرا وكثيـرا مـا يتزايـد عـددها فـي الجزا ـر،
وتتمتل عالقة التعاون بيل أفرادها وجماعتها في إطار ما تقتضيض تلك العالقة وما تفرضض مل تحركات
والتزامات دوافعها وأسبابها.
 .2ألن القرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي موجـود بـيل أيـديهي ويوجهونـض عـل طريـق
يال ي رويتهي وتوجيهاتهي ومصالحهي اآلنية المستقبلية.
 .3ألن العوامل العالمية تتحرك لصالك أهدافهي ومقاصدهي.12
إن إزدواجية اللهة كما يقول مالك بل نبـي ليسـت فقـط مجـرد مفجـر ،بـل هـي أكثـر مـل ذلـك
ديناميت قذف في العالي الثقافي ،وإذا كان لي ينسف كل هيء ،ف ن انفجاره أ ـدث أيـرب اإلنشـقاقات،
بادئ ذي بدء وفي أعلى المراتب ظهرت طا فتان مل النخبة ،النخبة التي تتكلي العربية وتحاول مع (ابل
بــاديس) أن تســترد األصــول اإلســالمية ،وهــي الفكــرة التقليديــة التــي أفلتــت منهــا نها يــا مــع ســقوا
اإلصالح ،وفرار أتباعها إلى الوظا ف العامـة بعـد الثـورة ،والنخبـة التـي تـتكلي الفرنسـية وتتنكـر بكـل
األقنعة:كالكمالية ،والمصالية ،والحركة المضادة للمصالية ،والبربرية ،والتقدمية ،والوجديـة المزيفـة،
والماركسية المزيفة ،كي تخـدم تحـت كـل سـمة مـل تلـك السـمات هلهـة اليـوم وتمـا ي السـاعة ،وفـي
الحقيقة لتخدم نفسها تحت أي قنام مل هذه األقنعة.13
وإن طبقت هركة اوريدو في الصورة اإلههارية اإللكترونية ومبدأ العالميـة بأيـد محليـةو بحكـي
أنها هركة كويتية معروفة عربيـا وعالميـا فـي مجـال الخـدمات اإلتصـالية ،مـل خـالل تصـنعيها لمنـتي
هريحة الهاتف النقال لتلبيـة اجـات ومتطلبـات اإلسـتهالك العربـي والعـالمي ،واسـتخدمت فـي نفـس
الوقــت معلنــيل جزا ــرييل محليــيل (ممثلــيل جزا ــرييل صــالك و مصــطفى) لتســويق هــذا المنــتي فــي
الجزا ر ،لكل مؤسسة أوريدو لي تراعي الفارق اللهوي(الفرنسية في مقابل العربيـة واألمازيهيـة) فـي
مخاطبة المستهلكيل الجزا رييل ،ألن اإلخـتالف اللهـوي فـي المعـاني الضـمنية والرمـوز أدى بالرسـالة
اإلههارية إلى نوم مل الفشـل إلبتعادهـا علـى تمثيـل قيقـة المسـتهلك الجزا ـري وتجسـيد صـورتض
الثقافية اللهوية في مضمونها.
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خاتمة :
وفي األخير يتبيل لنا مل هـذه الدراسـة بـأن المـنهي السـيميولوجي مـل أبـرز المنـاهي العلميـة
المستخدمة في التعرف على الدالالت والمعاني التي تحملها الصورة بمختلف أهكالها الثابتة والمتحركة
 ،يت أثبت التحليل السيميولوجي للصورة اإللكترونية عدة نتا ي نستعرضها في هذه النقاا :
 -1على المستوى األيقوني:
ــ البناء التصميمي الفني والسيميولوجي كان ضعيفا للصورة اإلههارية كونها جاءت في صيهة الصـور
المركبة (أربع مشاهد في صورة وا دة) ،األمر الذي جعلها بسيطة ومباهرة فـي طر هـا الفنـي لفكـرة
الموضوم اإلههاري.
ـــ الطبيعة السـيميولوجية لهـذه الصـورة اإللكترونيـة تحـددت فـي صـيهة الـدليل بحكـي اكتفاءهـا فـي
التمثيل بالممثليل الكوميدييل الجزا رييل (صالك أقروت ومصطفى) اللذيل يمثالن أصـالة وثقافـة كـل
الجزا رييل وبما يعبر عل داللة المنتوج الثقافية والتجارية.
ــ ساهمت وضعية المدونات والحركات في إبراز المزايا االستعمالية للخدمة وتأكيد فعاليتها االتصالية.
ــ جمعت الصورة في بنـاء فكرتهـا اإلعالنيـة بـيل نـوعيل مـل الصـيغ همـا صـيهة اإلرسـالية اإلنبثاقيـة
وصيهة أسلوب الشهادة.
 -2على المستوى األلسني:
ـــ صيهة الرسالة األلسنية إخبارية بسيطة ومباهرة ،كون أن المنتي المعلل جديد في السوق .
ـــــ تضــمنت الرســا ل األلســنية وظيفتــي الترســيخ والمناوبــة ،مــل خــالل تأكيــدها علــى فعاليــة المنــتي
موضوم اإلعالن.
 -3على مستوى التطابق الثقـافي فـي مضـمون الصـورة:هذا المسـتوى يبـيل مـدى تطـابق المضـمون
الصورة المدروسة مع الطابق السوسيو ثقافي لذات المستهلك الجزا ري ،الذي تجسد مل خالل القيي
القيمة الثقافية اللهوية (نظام اللهة) الموظفة في الصورة المدروسة التي جاءت باللهة الفرنسية ،وهو
ما ال يتطابق مع خصوصية الوضع الثقافي اللهوي العربـي األمـازيهي للمسـتهلك والمجتمـع الجزا ـري،
مما يجعل الخطاب اإلههاري اللهوي لهذه الصورة يمارس عنفا رمزيا على المتلقي الجزا ري ،مل خالل
تجسيدها مفهوم تمكيل سيطرة اللهة الفرنسية على اللهة العربية واألمازيهية.
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