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 ملخص:
يهدف البحث الى التعمق في البعد الداللي لرصد أبرز التمثالت البالغية التي يمكن ان يعبر عنها خطاب الصورة الصحفية الثابتة، بعدها 

 هدف.رسالة إبالغية متكاملة، تمكنها من التأثير النفسي ومن ثم تحقيق االقتناع لدى الجمهور المست
Abstract 

This study aimed to go deeply into significance dimension to observe the clearest rhetoric 

representations that Still photo journalism discourse can express, as a complete announcement message, 

enabling it to psychological influence, then the conviction of the targeted audience. 

 مقدمة
البحث محورًا منهجيًا ومحورًا  تسعععععى هلد الدراسععععة لرصععععد تجليات الباللة في خطاب الصععععورة الصععععحفية لتحقيق التأثير واقناع المتلقي، وتناو 

لقائم باألتصععععا  عبر الصععععورةة الصععععحفية المنفععععورة أ   ا  في المحور نظريًا ركز على تطبيقاٍت عمليًة لتوضععععير ابرز التمظهرات التي يقدمها ا
 .مفهوم خطاب الصورة ومكوناته، ثم التعريف بسيميا  الصورة الصحفية، واخيرا  اإلقناع في باللة خطاب الصورة الصحفية الثابتة النظري 

 اإلطار املنهجي :
 مشكلة البحث:   .1

فيما لم تعد تعرف الباللة بأنها »فن الخطاب«، بمعنى تحقيق الهدف من الكالم، واقناع المتلقي والتأثير فيه بالمعاني التي يراد توصيلها،      
  تنحصر في اللغة لتصل الى العمل الفني، ومن ثم الى التفكيل الباللي في الصور اإلعالنية، للا  ا ت مفكلة الدراسة تحدد في اإل ابة عن

 ما التمظهرات البالغية في الصورة الصحفية الثابتة؟. لتساؤ  اآلتي: ا
 أهمية البحث:  .2

 تتوضر أهمية االبحث على وفق  االتي:
 ندرة الدراسات االعالمية التي تناولت التحليل العالماتي للصورة الصحفية. .أ
 الصورة.أهمية موضوع الصورة الصحفية السيما ان البفرية تعيش اليوم في عصر ثقافة  .ب
 أهداف البحث: .3

  يسعى البحث الى الكفف عن التمثالت البالغية للعالمات األيقونية في الصورة الصحفية الثابتة، والتي تظهر في بنيتها السطحية وماتحمله     
 من معاني تضمينية كامنة في بنيتها العميقة.

  منهج البحث: .4
والمتعمق للصورة الصحفية الثابتة، بمعنى الكفف عن المعنى الحقيقي للرسائل وكللك من البحوث الكيفية التي تسعى الى الوصف الدقيق      

، استعمل الباحث منهج التحليل السيميائي للصورة الصحفية الثابتة، للكفف عن باللة مدلو  الرموز المستعملة (1)المعاني البالغية الكامنة
 .(2)المتلقيفيه، ومعرفة ما تريد توصيله من رسائل الى 

 :  ي والتطبيقات  العملية وتفسريهااإلطار النظر
 خطاب الصورة الصحفية: .1

تعريفات عدة نظرا لتعدد المجاالت المعرفية التي يرتبط بها كاأللسنية ، علم اللغة ، علم النفس  Discourseيحمل مفهوم الخطاب        
،اإل تماع وليرها، ويعد قصد اإلبالغ والتواصل الهدف الرئيس للخطاب، وكمفهوم عام له: هو كل انتاج لغوي و إنجاز ضمن سياق )زمان 

ب، وكيان الخطاب  ومكان(، يقتضي لقيامه شروطا تتمثل في و ود: ال ، ويحتوي (3)-أصوات، معا م، داللة، تراكيب، تداو   –مخاَطب  والمخاطة
الخطاب على: »مادة« وسيط لإلظهار شفاهي أو لغة مكتوبة، صور ثابتة أو متحركة أو ايما ات...الخ، و»شكل« يتألف من مجموعة من  

، ويعرفه »أبو البقا « بأنه )) (4)ابع المواقف والوقائع وايقاع السرد ونوع التعليقالتقريرات السردية التي تقدم موضوعا ما، وتتحكم في تقديم تت
، إال ان مفهوم (5)الكالم اللي يقصد به اإلفهام،  اي إفهام من هو أهل للفهم، والكالم اللي ال يقصد به إفهام المستمع فانه ال يسمى خطابا((

مع انه ال ينفي اللغة   -يبتعد عن اإلرتباط بالمفهوم اللساني واللغوي  Michel Foucault «الخطاب عند المفكر الفرنسي » ميفيل فوكو
الرتباطية المفكلة له ، ويلهب الى ان كل إنتظام وتناسق بين األشيا  أو المفاهيم أو األفكار، سوا  كان هلا اإلنتظام في ترتيبها أم عالقاتها ا

 E. Benvenisteفيما يحدد اللساني والسيميائي الفرنسي »إميل بنفنست«  ،  (6)مع شكل أو بنية خطابيةأم وظائفها، فانه يمكننا القو  أننا نتعامل  
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، ويتجلى على وفق التعريفات السابقة (7)مفهوم الخطاب بانه ))كل تلفظ يفترض متكلما ومستمع، وعند األو  هدف التأثير في الثاني بطريقة ما((
يغ، ان الصورة كرسالة بصرية تفوق النصوص المكتوبة أو الففهية كقناة لتمرير الخطاب، إ  انها األ در بالتعبير عن طريق تكثيف معاني التبل

ظهرت الصورة  وتفاعله مع الرسالة. وحجا ية تقتضي اإلقناع والتأثير، فضال عن بيانية تقتضي زيادة الفهم، كللك استمالة و دان المتلقي
ا البصرية بدور فاعل في العملية التواصلية، وصارت تنافس الخطاب بل تأخل مكان الخطاب نفسه، وما زادها لنًى هو الثورة التواصلية السيم

تعددة لخطابها كالجمالية  في اإلعالم الفضائي وشبكة اإلنترنت، التي أسست لثقافة الصورة على حساب الكلمة والنص، و أضافت وظائف م
بأبعادها   التي ترمي الى إثارة  وق المتلقي، والتو يهية لكونها فضا  مفتوح على كل التأويالت والمعاني، والتمثيلية في تفابه األشيا  واألشخاص

سه الصورة لدى المتلقي، لكن السؤا   وأشكالها بدقة تعجز عنها اللغة في كثير من األحيان، فضال عن الداللية نتيجة للتفكير والتأمل اللي تأس
ونحن نعيش اليوم »عصر الصورة«، فإ ا كان الخطاب ينطلق من االلسنية للتواصل، هل تمتلك الصورة البصرية من الكفا ة االتصالية ألن  

وسيلته األولى للتعبير عن حا اته،  الجواب: ان الصورة البصرية وسيلة إتصالية لها تاريخ منل بداية اإلنسانية، إ  كانت   تؤدي خطابا إبالغيا؟.
البصرية التي سقطت   Esperanto  (8)لما لها من خصائص مميزة كونها تخاطب األ هان بمختلف مستوياتها المعرفية، فهي لغة »االسبيرانتو«

ي على مفهوم أو داللة ضمن سياق ، فللصورة بنية من العالمات تفكل نسقا ينطو (9)أمامها حوا ز وعوائق اللغة لتحقق بللك الرابطة االنسانية
 ا تماعي معين، فاستعما  الصورة رسالة بصرية يعني عدها بمنزلة لغة، أو أدة للتعبير والتواصل مع اآلخرين، فع ))الصورة بوصفها اتصاال

ي، إ  ان الصورة فعل نقل معنى وتوقع مفاركة، فهي تففير معنى على نحو من  انب مؤلف الصورة، ومحاولة لفض أسرارها من  انب الرائ
جاءت الصورة في اإلعالم مستوفية لشروط الخطاب بعيدا عن التمثالت اللسانية المستندة الى   ، للا(10)البد له من إستجابة((

واإلختياري لتنجز هذا الخطاب المرئي، ومن ثم فالخطاب األسس اللغوية، فهي عالمات مختلفة إتحدت في بعديها التأليفي 

 Romanسواء أكان لغويا أم بصريا يدرس على وفق وظائف عناصره التي حددها عالم اللسانيات »رومان جاكبسون« 

Jakobson (11) في مخطط ألطراف العملية االتصالية وعناصرها التكميلية، كما في الشكل اآلتي : 
والبد هنا من اللكر  ان الخطاب البصري و حسب رأي » اكوبسون«  يخضع الى  ملة من اآلليات االشتغالية الرابطة بين المرسل والمتلقي،  

 :(12)وقد أو زها في ثالث آليات
 يسعى القائم باإلتصا  للتعبير في تفكيل أدلة صورية. آلية االنتاج: -
 اإلدراكية وتأديتها عبر قناة توافق المضمون التواصلي. تصوغ الوسيلة  ،المنتجات  آلية التبليغ: -
كل مالمر تأثر المتلقي إزا  الرسالة المبلغة، ومدى إثارتها لفعل التأويل لفهم مقاصد المرسل من االستجابة لها أو ا تناب  آلية التلقي: -

وال يقوم اشتغا  كل عنصر في العملية اإلتصالية السابقة إال باالقتران بوظيفة داللية وعلى وفق عالقته الداخلية مع باقي التفاعل معها. 
ونة لتضمن لها االشتغا  الوظيفي، فكل رسالة مرئية ال تقتصر على وظيفة واحدة، بل وظيفة صريحة مهيمنة وأخرى ثانوية أو العناصر المك

 : (13)ضمنية، التي يمكن ان نسقطها على خطاب الصورة في ستة وظائف هي كاآلتي
 واطفه وموقفه إزا  موضوع ما أو قضية معينة.تركز على القائم باالتصا  وتظهر في التعبير المرئي عن ع الوظيفة التعبيرية: .أ

 تيسير إدارك المتلقي للرسالة بتالؤم القصدية مع السياق. الوظيفة االفهامية )التأثيرية(: .ب
تظهر في الرسالة التي تقدم بفكلها المرئي الجمالي، ورموزها التمثيلية، قيمة انفعالية إلستفار أحاسيس  الوظيفة الندائية )الشعرية(:  .ج
 لقي وإثارة انتباد وإقناعه بالمضمون.المت

 تؤديها اإلختيار األمثل لوسيلة التواصل المادي بين قطبي الرسالة.  الوظيفة اإلنتباهية: .د

 السياق

 المرسل الرسالة

 القناة

 )شفرة( السنن

 المرسل اليه
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 تفير الى السياق المصاحب إلنتاج الرسالة )ظروف الزمان والمكان(.  الوظيفة المرجعية: .ه
ترتبط بالمعارف الضرورية لفهم الرسالة بو ود شفرة مفتركة بين المرسل والمتلقي، السيما ان الصورة   وظيفة المعجمية )ما وراء اللغة(: .و

 ا.تتضمن ايحا ات ودالئل بالغية ورمزية عميقة تتطلب من المفاهد فهم معانيه
 Paulفضال عن إمكانية ان تؤدي الصورة البصرية لع »قوانين الخطاب« في خطابها، والتي وضعها عالم اللغة البريطاني »بو  لرايس« 

Grice    »وعالم اللغة الفرنسي » اوسولد دكروتOswald Ducrot   لصيالة خطاب أكثر تواصلية واقناعا، على اختالف ثقافات المفاركين
 :(14) فيه، وهي

 فهي مناسبة لالبا لسياق الخطاب بفضل قدرتها على اإليحا . قانون اإلفادة: •
 السيما أنها تعد وثيقة ال تكلب. قانون الصدق: •
 بفضل التماثل.إمكانيتها في االبالغ بالقدر الكافي من المعلومات  قانون االخبارية: •
 وضوح موضوع الصورة وابتعادها عن الغموض ولير الضروري.  قانون الشمولية: •
 مكونات خطاب الصورة الصحفية الثابتة: .2

في كتابه »التواصل عبر الصورة« ان تفكيك خطاب الصورة، وفك   Alain Joannes»ألين  وانز«  يؤكد الباحث والصحفي الفرنسي      
 : (15) شفرات لغتها،  يثير في المتلقي مجموعة من األحاسيس، واإلنفعاالت، والمعلومات، كما يأتي

 :Sensationsاإلحاسيس  .أ
 إ ا كان حجم الصورة كبيرا يمنر إحساسا بالدونية والسحق، وكلما كان الحجم صغيرا أحس المفاهد انه يمتلكها. أوال. الحجم:
يعبر عن مسافة متفق عليها بين الصورة والمفاهد، فاالقتراب الكثير يولد ربما إحساسا بالضرر، ويزيل الستار عن األسرار   ثانيا. القرب:

 من قيمتها.المخبأة في الصورة، مما ينقص 
يعبر عن النهار والليل، النور والظالم، وهو مرتبط بالمرئي ولير المرئي، الجلي والغامض، فالصورة المفرقة تصدر محتوى  ثالثا. الضوء:

 مرير  لاب للمفاهد، وبعكسه تثير إحساسا بالغم والقلق.
صورة، ينتج عنه إحساسا باإلختناق، بينما تقديم محتوى مجزأ حينما يقدم الموضوع بمضمون كثيف، محاط في إطار حدود ال رابعا. المحتوى:

 وواسع، يتماشى مع فكرة اإل تلاب.
الصورة التي تكون خطوطها واضحة عموديا أم افقيا، تمنر إحساسا بالثبات واإلستقرار، أما ان كانت الخطوط منحرفة أو   خامسا. الحركة: 

 مائلة فتمنر إحساسا بعدم االستقرار.
 لكل لون قيمة رمزية، والصورة التي تحتوي على ألوان عديدة يقا  عنها معقدة ولزيرة، وتوحي بالرغبة أو اإلعيا  البصري. لوان:سادسا. األ

 هو رمز يقدم در ة واقعية للصورة أم لير واقعية. سابعا. النسيج:
 : Emotions اإلنفعاالت )التأثيرات(  .ب

للنظام الترميزي المعتاد والمألوف في تقديم الموضوع، يكثر هلا النوع في اإلعالن لجلب انتباد  تقوم بعملية خلخلة أوال. الفجائية )الصدمة(:
 المفاهد.

 يقع بين الرضا والسرور.  ثانيا. الفرح:
 رموز تؤدي وظيفة التحلير من االخطار.  ثالثا. الخوف:
 االشمئزاز، يولد الكراهية والنفور في نفس المفاهد.  رابعا. اإلزدراء: 

 مفاهد سوداوية. ا. الحزن:خامس
 مفاهد تثير عدم الرضا من شي  ما، أو عمل.  سادسا. الغضب:

 :Information'sالمعلومات  .ج
 يقدمها الموضوع نفسه، مثل المنظر، األشخاص، ما يفير الى الزمن، الجنس أو العمر. أوال. المعلومات الصريحة:

 در ة مطابقة محتوى الصورة للموضوع اللي تمثله. ثانيا: معلومات ضمنية:
 رموز التواصل، ويختلف ادراكها حسب ثقافة المفاهد.    ثالثا: معلومات مشفرة:
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))رسالة تواصلية إبالغية مكثفة تحمل أفكارا ومعان، مقصودة ومخطط الصورة الصحفية وهو  ومما ورد أنفا يمكننا وضع تعريف   لخطاب 
لها تصاغ بوساطة الصورة البصرية، موجهة من مرسل الى متلق، توظف به رموزا تحمل ايحاءات تثير اإلنفعاالت واالحاسيس لدى الجماعة  

 لواقع، تحمل رؤية زمان ومكان ضمن ثقافة اجتماعية معينة((. المستهدفة لتسهيل عملية االقتناع وايهامهم بانها تمثل ا
 سيمياء الصورة الصحفية: .3

وفق الثقافة والعادات السائدة،  كعلم  لدراسة الدالالت الممكنة للعالمة أنى كان شكلها داخل المجتمع ووعلى Semioticتصدت السيميائية 
ساعية للكفف عن »المعنى« وفي السيرورة التي تنتج على وفقها الدالالت، وفي أنماط و ودها، وربما أمكننا الزعم أنها من أكثر المناهج 

ن تمر عبر الفكل، لمسائلة  التي تعّرف بانها ))دراسة شكالنية للمضمو  -علم العالمات –فاعلية في مقاربة الصورة البصرية، فالسيميائية 
، هي مصطلر برالماتي يحاو  اإلنفتاح على  ميع اإلتجاهات الفكرية في سبيل إنضاج (16)الدوا  من أ ل تحقيق معرفة دقيقة بالمعنى((

ة، فيما تعنى السيميائية الوسائل واآلليات في تحليل النص، ويتصف هلا المنهج باهتمام بالغ في وسائل التواصل اللغوية )اللسانيات( ولير اللغوي
 : (17)بمفهومها العريض بع »العالمة«، وعلى وفق مستويين

: و ودي يعنى بماهية العالمة، أي: و ودها وطبيعتها وعالقتها بالمو ودات األخرى التي تفبهها أو تختلف Ontologyانطولو ي  -
 عنها. 

 : يعنى بفاعليتها وتوظيفها في الحياة العملية.Pragmatism برا ماتي  -
باس األسود واألبيض مثال بعدهمها عالمتي وتنهض العالمة بفعاليتها التواصلية لتعبر عن دالالت حسب تواردها في السياق، وهكلا يكسب الل

 حداد في ثقافات متباينة، دالليتهما من السياق الثقافي لتلك المجتمعات.
تفعععتغل على وفق تنظيم خاص ومحدد، وتمثل الصعععورة عالمة ايقونية مبنية   سعععيميائية Signe  (18)تدرك الصعععورة البصعععرية بوصعععفها »عالمة«

، هلد المفععععععابهة ليسععععععت قائمة على (19)بين الدا  والموضععععععوع اللي تمثله  Resemblance qualitativeعلى عالقات »متفععععععابهة نوعية«
ال ينتج بسععبب هلا التفععابه بل بسععبب حدوث  ، لكن التعرف على الموضععوعRe-presentation  له  ّّ إعادة واقع ما، وإنما هي اعادة تمث

تطابق مع أفق المفعععععععععععاهد، هلا األفق تتفاعل فيه  ملة من العوامل التاريخية والثقافية واال تماعية )عمليات  هنية( توظف لفك رموز سعععععععععععنن 
وضعععوعي ما، تدعى عالقة عن واقع م   Likenessمماثلة حسعععية لفعععي  ما أو مفعععابهة  الصعععورة وتفعععكيل الموضعععوع المدرك، إ  ان الصعععورة 

للفيلسعععوف األمريكي »شعععار  سعععاندرز  (21) ، وتعد المدرسعععة السعععيميائيةIconicity(20) هلد بععععععععععععععععع »االيقونية«  Analogy Relationالتماثل 
على الخطابات البصعععرية، في مجا  تمثيل وإعادة انتاج الواقع المسعععمى  أنسعععب نمو ج ير ع عليه لإلشعععتغا  Charles S. Peirceبيرس« 
، يوضعععععععر »بيرس« ان العالمة تفصعععععععر عن عالقة ثالثية مبنية على 1916، ففي كتابه »كتابات حو  العالمة« المنفعععععععور في عام  «»ايقونيا

ابلة لإلختزا ، وهي ال تعد كللك اال باشعععععععععععتمالها على مقولة رياضعععععععععععية منطقية بمقتضعععععععععععاها ان كل نظام البد أن يكون ثالثيا، فالعالمة لير ق
 :(22) عناصر: )الممثل والموضوع والمؤولة(

 . (23)أو المصورة، ويقابلها »الدا « عند »دو سوسير« Representamentالو ه المدرك من العالمة: الممثل  -
 أو المر ع. Object ما تمثله العالمة: الموضوع -
 أو »المدلو « عند »دو سوسير«.  Interpretantما تد  عليه: المؤولة  -

إلنتاج الداللة، اللي تختلف طريقة اشتغاله باختالف  Semiosis (24)«وينبثق مفهوم العالمة من منظور »بيرس« انطالقا من »السيميوزيس
يائية النص، فللفعر قواعدد وللسرد قواعدد وللصورة البصرية قواعد تستند اليها من أ ل إنتاج دالالتها، فهو المسؤو  عن إقامة العالقة السيم

: وهلا يعني ان »الممثل« اللي يتمثل بالمو ودات (25) الرابطة بين »الممثل« و»الموضوع« عبر التوسط اإللزامي اللي يقوم به »المؤولة«
ثل الحسية يرتبط بع »الموضوع« المتمثل بالواقع الثقافي اللي يستدعيه الممثل ضمن السياق، وهلا الترابط ال يتم إال عبر »المؤولة« المتم

 :بالتصور اللهني اللي نملكه عن الفي  المو ود في العالم، ونعبر عن  لك بالمخطط اآلتي
 مؤولة                                    

 ممثل                                    موضوع              
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« في إنتاج النفاط التأويلي إ  يفير الخط المتقطع في المخطط أعالد الى عدم مباشرية العالقة بين »الممثل« و»الموضوع«، ويظل »السيموزيس
ولتقريب مفهوم عناصر »العالمة« الثالثة نقدم المثا     .(26)الى ما ال نهاية، فالعالمة ال تقوم بدور التمثيل لفي  ما ولكن ألشيا  ستظل مفتوحة

ما، إ  تكون الثياب السودا  للنسا   اآلتي: إن و دت  ماعة من النسا  ترتدي الثياب السودا  في مكان واحد، فانك ستعلم مباشرة ان هناك مأت
»ممثل« فهي ترمز في مجتمعنا العربي الى الحزن على فراق ميت، ويكون الموت »موضوع«، أو المعنى المفهوم من »مؤولة« هو )ا تماع 

بين ثالث أنماط من  هؤال  النسوة بهلد الثياب(.ولتحديد مفهوم »االيقونية« في الخطاب البصري البد من توضير مصدرد، إ  ميز »بيرس«
 :(27)العالمات من حيث داللتها على الموضوع

يمثل العالمات التي تقيم عالقة اصطالح مع مر عها، فهي عالمة اعتباطية تستند في ارتباطها مع موضوعها الى   : Symbol الرمز -
 ُعرف ا تماعي، كالحمامة البيضا  التي ترمز للسالم، والضو  األحمر في اشارة المرور للتوقف. 

ما يمثله، تقوم على التصوير، فالصورة الفوتولرافية التي تمثل  تمثل العالمات التي يقيم الدا  فيها عالقة تماثل مع :Icon (28)االيقونة -
 شجرة هي »ايقونة« ألنها تفبه الفجرة.

عالمات ترتبط مع ما تمثله عالقة سببية ) تالزم منطقي( تقوم على أساس المجاورة المادية، مثل الدخان اللي    :Index)القرينة(    المؤشر -
الث، يد  على و ود النار.ويؤكد عالم اللسانيات »رومان  اكبسون« ان الصيغ الثالثة تتوا د معا في »تراتبية نسبية« يهيمن فيها واحد من الث

صيغة المهيمنة، فيمكن استعما  العالمة نفسها ايقونيا في سياق ورمزيا في آخر، وكللك يمكن ان تنوب صورة والسياق مسؤو  عن تحديد ال 
، مادامت هلد األخيرة قد بلغت در ة Linguisticsترتكز سميائية الصورة على مناهج تحليل مستعارة من »اللسانيات« .(29)امرأة عن النسا 

ي  من النضج العلمي: إنها تعد الصورة نسقا يحمل في نفس الوقت الداللة والتواصل، وعليه فإنها تعالج الصورة كنسق يمكن أن نتحكم علميا ف
هولة، فكيف نقارب ماهو لساني بما هو أن هلا اإلنتقا  من السيميائيات العامة إلى سيميائيات الصورة، لم يكن بهلد السقوانين اشتغاله، كما 

بصري إيقوني؟  السيما ان اللغة الطبيعية تختلف من حيث خصائصها وتوظيفاتها عن اللغة البصرية؟.ودفع هلا االمر  بالسيميائيين إلى أن  
 Christian»كريستيان ميتز«إ  نجد المنظر السينمائي البصرية،  يجدوا حال لهلا اإلشكا  الجوهري لمفروعية دراسة سيميائيات الصورة

Metz   يقو  في إحدى مقاالته: ))إن اللغات البصرية تقيم مع باقي اللغات عالقات نسقية متعددة ومعقدة، وال أهمية إلقامة تعارض ما بين
وهلا نابع من   ،(30)الخطابين اللغوي والبصري، كقطبين كبيرين يحظى كل واحد منهما بالتجانس والتماسك في غياب أي رابط بينهما((

 :(31) خصوصيات كل خطاب وكل رسالة
أي: خطية، خالفا للرسالة البصرية التي ال تخضع لقواعد تركيبية صارمة، وتدرك  فالرسالة اللسانية تظل حبيسة قواعد النحو والتداو ،  -

 .عناصرها بفكل متزامن
الرسالة اللسانية تقبل التفكيك إلى عناصر يقوم المتلقي بإعادة تركيبها ليحصل على المعنى، في حين الرسالة البصرية تركيبية ال تقبل   -

 .التقطيع إلى عناصر صغرى مستقلة ألنها ترابطية تختزن في بنائها دالالت ال تتجز 
  الرسالة البصرية على المماثلة.وم فيما تق تقوم الرسالة اللسانية على الخاصية اإلعتباطية،  -

قوني وتفتغل سيميا  الصورة ضمن انتاج المعنى الداللي، فجميع العناصر البنائية داخل اطار الصورة تتخل نسقا دالليا، إ  يمثل التفابه االي
ها العام، فهي تحتوي على مجموعة  في الصورة بين الماثو  وموضوعه عملية إسقاط  ز  من كل، فالصورة البصرية ليست تماثلية سوى في شكل

هي مجموعة قواعد أو قوانين   – Codesمن العالقات »االعتباطية« بموضوعها، لكن أهمية المماثلة تتجسد في كونها وسيلة لتحويل األسنن 
و فك رموزها باإلفادة من تقوم إمكانية قرا ة أ -الواقعي –، فعن طريق تفابه الصورة لموضوعها -تتحكم في كل عملية تواصل وانتاج للمعنى

في عالقة الدا    Arbitrariness فإ ا كانت العالمة اللسانية تتميز بالطابع »االعتباطي« االسنن التي تدخل في قرا ة الموضوع نفسه، 
تتميز بخاصية   -عكس  لك  –بالمدلو ، فالسلسلة الصوتية: )ح، ص، ا، ن(، ال تحيل بالضرورة على مفهوم »حصان«، فإن العالمة األيقونية  

في االيقونة  Analogy.إال ان مفهوم »التماثل« (32)واضحة  »تعليلية«، فبين صورة الحصان وحقيقته المر عية كحيوان في العالم عالقة تفابه
باإلدراك البصري، خلق  داال فيما يقصدد »بيرس« بالمفابهة بين »العالمة« و»الموضوع« اللي تمثله، السيما وان المصطلر ال يختص فقط 

السيميائي األمريكي »شار    ذلك، استدرك (33)بل يسري على خصائص اإلدراك الحسية األخرى: السمعية والفمية واللمسية وحتى اللوقية
اللي يرى فيه انه تعريف ناقص، لللك فالعالمة االيقونية عندد هي ))كل عالمة تمتلك بعض خصائص    Charles Morrisموريس« 
 Umbertoأيضا موافق لكالم الفيلسوف االيطالي »أمبيرتو ايكو«  ، وهو(34)المعين، للا تكون االيقونية مسألة در ة أو نسبية((الموضوع 
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Eco  ال و ود لعالمة ايقونية تمثل موضوعها بفكل مطلق   ، و أن العالمة االيقونية ال يمكن ان تحمل نفس خصائص الفي  الممثل((
، فيما ترى » ماعة مو« (35)  شروط اإلدراك الحسي تحت قاعدة التسنين اإلدراكي اللي يحيلنا على التجربة الواقعية((ولكنها تعيد انتاج بعض 

  ان المفابهة ترتبط في أن لكل شي  معاد  موضوعي، وان المر ع اللي تحيل اليه العالمة االيقونية المرتبط بالتماثل ليس مر عا ماديا بل 
، فال سبيل الى الخلط بين الفي  ووضعه عالمة، فالعالمة تختلف من الناحية المادية عن الفي  التي هي دليل عليه، وهلا  (36)مر عا ثقافيا

في لوحته المفهورة »هلا ليس لليونا«، فحتى يكون الغليون لليونا عن    Rene Magritte  »رينيه مالريت«ماعناد الرّسام السريالي البلجيكي  
قوم بوظيفته عن أكمل و ه، هل بامكان الرسم ان يقوم بهلد المهمة؟ بالتاكيد ال، الّنه ال يمكنك ان تمألد بالتبغ، وال يمكنك حّق وحقيق عليه ان ي

 .(37)ان تفعل تبغه لتطفى  ادمانك التبغّي، انه مجرد تمثيل، صورة عا زة عن تحمل االعبا 

 

، أما المفابهة فتفترض أن الصورة تمتلك (38)وعليه تكون المحاكاة في الصورة البصرية نسقا فكريا يتعلق باستحضار التمثالت المر عية للواقع
نفس خصائص موضوعها أو بعض العناصر الموحية إليه، وعليه ال تخص المفابهة العالقة بين احداثيات الصورة /الموضوع، بل انها تربط 

ة بين إدراك الصورة وإدراك الموضوع، نتيجة لللك فالتفابه المتحدث عنه من قبل »بيرس« مو ود لكن بين الصورة اللهنية والمر ع  العالق
 الثقافي.  

 اإلقناع في بالغة خطاب الصورة الصحفية الثابتة: .4
بصرية على متلقيها، فالباللة استراتيجية تكمن أهمية المقاربة البالغية في الكفف عن أسس الخطاب اإلقناعي اللي تمارسه الصورة ال 

ر الكاتب ))مدار الباللة كلها على استدراج الخصم لإل عان  ابن األثيفكر ضيا  الدين يقو  المالفعا  والمؤثر،  الخطاببيدالو ية في فن 
، (39)الرائقة وال المعاني اللطيفة الدقيقة؛ من دون أن تكون مستجلبة لبلوغ لرض المخاطب بها((والتسليم، ألنه ال انتفاع بإيراد األفكار المليحة  

، (40)وتعرف الباللة في الدراسات المعاصرة بأنها ))علم الخطاب اإلحتمالي الهادف الى التأثير أو االقناع أو هما معا إيهاما أو تصديقا((
ن اإلقناع، فقد كان »افالطون« يعرف الباللة بأنها ))كسب عقو  الناس بالكلمات((، ويعرفها »أرسطو« بف  (41)يهتم علم الباللة القديم والحديث

 Heinrich، فيما يعرف الفيلسوف األلماني »هنريش بليت«  (42)  بأنها )) القدرة على كفف  ميع السبل الممكنة لالقناع في كل حالة بعينها((
F. Plett  ويرى الباحث الفرنسي »فيليب (43)الى إحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي عند المتلقي((اإلقناع بأنه ))قصد المتحدث ،
ان اإلقناع هو الوظيفة األساس في اإلتصا  التي تستهدف التأثير عن قصد، وتعد الباللة من آليات الحجاج   Philippe Bretonبروتون«  

الحجاج بالصورة البيانية واالساليب الجمالية: أي اقناع المتلقي عن طريق إشباع فكرد   لك انها تعتمد على اإلستمالة والتأثير عن طريق
.وتتحدد باللة الصورة البصرية بما تتمتع به من مواصفات فنية وتعبيرية و مالية واعالمية، بما (44)ومفاعرد معًا حتى يتقبل موضوع الخطاب

يعطي للحدث اللي تجسدد أو الموضوع المصاحب لها حيوية ومصداقية لخدمة لايات اإلتصا ، وفي هلا المجا   تؤكد الباحثة »لندا سكوت« 
Linda M. Scott بصرية تساعد في فهم كيفية معالجة الناس للصور، إ  تستعمل وسائل اإلعالم أنواعا  الى نظرية في الباللة ال لحاجةا

 :(45)مختلفة من الصور، وأشارت الى ان هناك ثالثة طرق لتحليل الصور التي تقدمها وسائل اإلعالم الجماهيري هي
 تحليلها بعدها تمثيل شفاف للواقع. -
 عاطفية أو و دانية. أو معبرة عن استماالت -
 أو بعدها حجج بالغية مكونة من رموز معقدة. -

ولتفسير اإلستعما  الباللي للصور البصرية في اإلعالم حللت »سكوت« صورة اعالنية إلحدى عيادات التجميل تظهر فيها أنابيب من أحمر  
المقصود هنا أن يفهم المراد من الصورة فهما حرفيا،   الففاد ومساحيق تجميل مغموسة في كوب من العصير مزين بفريحة من الليمون، وليس

أن أحمر الففاد ومساحيق التجميل ال ينفل إليها الما ، بل قالت أننا يمكننا أن نعيد صيالة الرسالة المصورة في   -مثال – إ  ال تقصد الرسالة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%28%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1
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،  ”منعفة، وهي في انعاشها كز ا ة من العصير الطازج إنتاج العيادة من مساحيق التجميل الجديدة لهلا الصيف”كلمات على النحو اآلتي: 
وهنا يتأكد أن اإلعالن البصري تفبيه بصري، وهو مثا  للمجاز البصري، أو الحجة المعروضة في شكل إستعارة بالغية، وألن الحجاج هو 

والفوائد المترتبة على اقتنائه، أسس الباحثان  الغاية من الخطاب اإلعالني اللي يعتمد على الصورة البصرية إلقناع المتلقي بأهمية المنتوج 
لمقاربة حجا ية تكفف عن اآلليات االقناعية التي تتضافر في سائر مكونات اإلعالن    M. Bonhommeو»بونوم«    J. M. Adam»آدم«  

 .(46)ودفعه الى شرا  المنتوج من أيقونية ولغوية للتأثير في المتلقي
ثقافة  ويمكننا هنا طرح التساؤ   اآلتي: ان كانت الثقافات اإلنسانية قديما قد صنفت األساليب البالغية على وفق الكلمة، السيما مع سيادة ال

 اللفظية، فهل يمكن ان يؤدي خطاب الصورة البصرية باللة تعبيرية؟. 
ان الفاعر محاك ”غوي، فالفعر عند »أرسطو« فن، وهو فن محاكاة: : ان التعبير الصوري االيقوني ال يبعد  عن التعبير الل والجواب هو

، ومن الطبيعي ان تقوم بين الفنون عالقات متبادلة، تقو  الفيلسوفة االمريكية »سوزان النكر« (47) “مثله مثل المصور أو أي محاك آخر
Susan K. Langer :“فروق البنيوية التي تجعلها تعبر عن عوالم مختلفة  ال شك في اننا مهما ميزنا الفنون بعضها عن بعض وأفرزنا ال

أحد أقطاب  Gerard Genette، فيما يصطلر » يرار  نيت« (48) بوسائل مختلفة فان الوظيفة الرمزية واحدة في كل أنواع التعبير الفني
اللي يثري الخطاب باعطائه مساحة أكبر للخلق  النقد األدبي في فرنسا على زوا  الحدود  بين الفنون واأل ناس التعبيرية بع »تداخل األ ناس«  

الرسم هو )   بان:  Pablo R. Picasso، ونلكر  في هلا االطار قو    الفنان التفكيلي العالمي »بيكاسو« (49)عن طريق التأثير المتباد 
يجب ان يكون )، يقابل  لك قديما قو  العالم العربي »ابن سينا« عن الفاعر:  (50)(الفعر، و دائمًا يكتب على شكل قصيدة  ات قافية تفكيلية

، ومع ظهور الفارق بين التصوير اللغوي والبصري للمعنى، لكن أو ه الفبه قائمة في ان كال من (51)  (كالمصور، فانه يصور كل شي  بحسه
المتلقين وقناعاتهم، ثم دفعهم الى موقف أو سلوك ما، وهو ما نعني   المصور والفاعر عن ظهور الصنعة في صيالة رسالته للتأثير في نفسية

واختزا  وتخييل وتحويل من  هة،  به باللة الخطاب اللغوي أو االيقوني، السيما مع ما يكتنف خطاب الصورة االيقوني من تكثيف داللي 
أويل تسهم بصفة  دية في االقناع فع ))ما تقوله الصورة تخلق لدى المتلقين مجاالت للقرا ة والتتضخيم وتهويل ومبالغة،  ومن  هة أخرى 

في   الفعرية لالبا في كلمات قليلة يحتاج لمعادلته وتأويله الى كثير من الكلمات، وما تقوله رواية في صفحات عديدة يمكن للسينما ان تقوله
، فيما رأى عالم  (52) أن ترى يعني ان تختصر«((صورة واحدة، و لك اعتمادا على طبيعتها الخاصة، فهي صورة مرئية يحكمها قانون: »

اإلستعارة والمجاز المرسل ليسا وقفا على األدب، بل يظهران في أنظمة عالمات أخرى مختلفة عن اللغة  )  اللسانيات »رومان  اكبسون« بان  
، فداللة الصورة ال تقف عند حدود لبالغة الصورةتأكيد ان ما تظهرد الصورة اليوم في وسائل اإلعالم إنما هو  .(53) (مثل التصوير والسينما

وفي كل األحوا  هي    اإلستعما  السنني، بل إنها كثيرا ما تتحو  الى نفاط إدراكي معرفي رمزي تتجلى عن طريقه التلفظات االيقونية للصورة،
ئل اإلعالم ينتج عنها مظاهرات مناهضة  فصور التعليب والتقتيل المنفورة عبر وسا دالة حتى وان كانت لامضة، مجردة أو لير واضحة،

ألبفع صور   كناية واضمارا« للمصور »طال  ابو رحمة« سجلت محمد الدرة، فعلى سبيل المثا  صورة استفهاد الطفل الفلسطيني »(54)لها
لتي تحدثت في الموضوع نفسه، وما  اإلنتهاكات اإلنسانية، انها صورة كان لباللتها وقع على العالم بأسرد ما لم تحدثه االف المقاالت والكتب ا

 وقائعها. تزييفزالت الدعاية االسرائيلية لحد اآلن محر ة في 

 

 : (56) عن تعبيرية متعارف عليها، لها محورين في مستوى الداللة Deviation (55)تتحدد الصور البالغية كع »أنزياحاتن«
 تتميز باستبدا  عالمة بأخرى، كالكناية واالستعارة. انزياحات استبدالية: •
 تتميز بخلط في نظام تركيب العالمات، كالحلف والمقارنة.  إنزياحات تراكبية: •



   

         

 التمظهرات البالغية يف خطاب الصورة الصحفية الثابتة                

  

  

يصعب في الخطاب البصري التمييز بين هلين المحورين، إ  تبرز باللة الصورة بما تتمتع به من مواصفات فنية وتعبيرية و مالية، ترتبط 
على باللتها المتمثل فى إيصا  الفكرة أو الداللة التى تفير إليها بالمضمون الظاهر والمستتر اللى تحتويه، وبحسب الوظيفة   بمعيار الحكم

التى يريد المصور أو الناشر أن تؤديه الصورة وما تحدثه من ردة فعل نفسية، إن من ركائز باللة الصورة: الموضوع والزاوية والتكوين 
لفنى اللى يترقبه المفاهد يرتكز على أسس منطقية يقوم على عملية  لب وانتباد، ووقوف وتأمل، ثم االستمتاع اللى والوضوح، فالعمل ا

ان أو  من تكلم في باللة الصورة هم الصينيين، اعتمادا على مقولة   .(57)يتوقف على خلفية المتأمل الثقافية مع و ود مضمون لير معقد
، فيما يفند الباحث » ايمس رو رز«  (الصورة خير من ألف كلمة): Confucius الحكيم الصيني »كونفوشيوس«مفهورة منسوبة الى 

Rogers James    في كتاب قاموس الكليفيهاتof Cliches DictionaryThe    وال اعتراض على  المقولة  اتها، بل (58)هلا اإلدعا ،
عربية االستنتاج منها بفأن الصينيين، فيما يرى الباحث ان باللة الصورة لم تعرف إال في السنوات األخيرة في فرنسا، في حين ظّلت الباللة ال

ي استعملت في السينما والرسوم المتحركة حبيسة وبعيدة عن استثمارها في حقو  أخرى لير حقو  الخطاب اللغوي، بخالف قرينتها الفرنسية الت
، والفوتولرافيا، أكدت هلد الدراسات أن الباللة البصرية ليست عماًل تلفيقيًا، فهي ال تستجلب قسرًا مصطلحات حقٍل معّين إلى حقل مختلف

 أويلية على تماس مع المجازات اللفظية المعهودة.وال تقوم بتقويل بصري لما تقوله الباللات اللفظية، بل تؤكد أّن التعبير األيقوني يمتلك باللة ت
السبق في أو  من كتب عن باللة الصورة في دراسته »باللة الصورة« عام  Roland Barthes وقد كان للناقد الفرنسي »روالن بارت« 

لم اللي يدرس أساليب الفرنسّية واللي عّرف باللة الصورة بأنها ))الع Communications ، والمنفورة في مجلة »اتصاالت«1964
التضمين، وهي في الصورة االعالنية الكيفيات التي تثير االنتباد، وتدفع المتلقي الى اقتنا  منتج معين، أي: توظيف الخيا ، واخراق  

ن الممكن وضع  ، ويلكر في الدراسة نفسها: ))ينبغي إعادة التفكير في الباللة الكالسيكية بمفاهيم بنيوية ، وسيكون حينئل م(59)المنطق((
، قوله: )باللة عامة، لسانية، صالحة للصورة أيضًا(  (60)  باللة عامة أو لسانية لدواّ  التضمين، صالحة للصوت المنطوق والصورة واإليما ((

علوم   يعني: باللة تستنطق الصورة بمصطلحات الباللة، وهو ما  هبت به بعيدًا عن سيميائيات الصورة المنطلقة بدورها منل البد  من
لمدلو   اللسانيات، هلا األمر صار بداهة، السيما ونحن نعالج الصورة بصفتها عالمة  ات داّ  ومدلو ، مع اإلشارة إلى ان العالقة بين الدا  وا

د المعاني في الصورة فاعل أكثر مما هو فاعل في األدب، تعد الصورة هنا خطابًا  ه وتفسيرد، يمكن تفكيك -نصاً –فيها أقل اعتباطية وأن تعدُّ
: ))فهي نمط في االقناع (61)تقريبًا باألدوات المفابهة التي ُيقرأ وُيفّسر بها النص األدبّي، وقد كان »بارت« يعطي لكلمة باللة الصورة معنيين

التي كانت مصدر ((، هلد المالحظات هي  -االسلوب والبيان  –، ومن ناحية ثانية دراسة للصور البيانية  -عن باللة االيحا   –واقامة الحجة  
حو  الدور اللي تقوم به بعض المحسنات   G. Peninou» ورج بنينو« -متخصص في ميدان التسويق -تحليالت عالم النفس المعاصر 
  ايضا الباحث الفرنسي المعاصر  ، وهو ما فعله1972 ا ت في كتابه » كا  االعالن: دراسة سيميوطيقية« عام   البالغية في الصورة اإلعالنية

اللي كانت أبرز نتائج دراسته في ان  ميع المحسنات البالغية الكالسيكية المعروفة في النثر والفعر   Jacques Durand» اك دوران« 
لك في دراسته »مجازات نفر »دوران«   ،(62)وليرها، من: اإلستعارة والكناية والتكرار والتفاُبه ....الخ، انها و دت في الصورة االعالنية

الفرنسّية الفهيرة اتصاالت، مؤسسا بللك لنظرية عامة في )التفكيل الباللي(، بعد   من المجلة  15الباللة في الصورة االعالنية« في العدد الع
ة في المحور  ( صورة إعالنية منفورة، ))حصر هلد الصور في شبكة تبعا لبعدين هما: طبيعة األو ه البالغي1000تحليله ألكثر من )

 االستبدالي فو دها تر ع الى أربعة عناصر وتتمثل في: الضم، واإللغا ، واالستبدا ، والتغير، كما حدد طبيعة العالقة بين المتغيرات في
لكن الباحثين ، وعلى الرلم من مرور زمن طويل عليها  (63)المحور التركيبي وهي: المطابقة، والتفابه، واإلختالف، والتضاد، والمعنى المزدوج((

 ما زالوا يستفهدون بها، حّتى إّن ُ ّل األبحاث التي تتطرق للعالقة بين الباللة والصورة تجد نفسها مجبرًة على اإلشارة إليها.
  أال يمكن توسيع حقل مصطلحات الباللة وتطبيقها على الصورة الصحفية الثابتة بعيدا عن سياق اإلعالن، ومن و يبرز هنا  السؤال اآلتي: 

دون كالم لغوي مصاحب لها؟و  الجواب: الشك في ان اإلعالن يحتاج الى باللة الصورة لالقناع المستهدفين مع أقل الكلمات، لكن هلا ال 
  ة عواطف يمنع من ان اإلعالم والدعاية والحرب النفسية قد وظفت باللة الصورة إما إلثارة االنتباد، أو للترسيخ والتلكر، أو لالقناع، أو إلثار 

وفيما يأتي أشهر التمثالت البالغية التي صنفها » اك دوران« من الباللة الغربية التي يمكن اإلستفهاد بها وما يقابلها تقريبا من  المتلقي. 
تسهيل الباللة العربية، ونرى انها امكانية  استعمالها في الصورة الصحفية الثابتة للتأثير النفسي واالقناع باختصار وبعيدا عن اإلسهاب ل

 االستيعاب:
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في صفة أو أكثر بأداة لغرض مقصود، ويخص  بين أمرين قصد إشتراكهما  Comparisonهو إقامة »مقارنة« :Similarityالتشبيه  .أ
، فيمكن حلف  (64) الفكل والمحتوى، وأركان التفبيه في اللغة العربية أربعة: المفبه/ المفبه به/ و ه الفبه/ أداة التفبيه، وقد تحلف أحد اركانه

إ ا حلف المفبه به أو المفبه فستكون عند نمط األداة أو إهما   كر و ه الفبه، لكن و ود المفبه والمفبه به ضرورة لحضور التفبيه، أما 
الى آخر يقوم على التفبيه أيضا هو )اإلستعارة( أو )المجاز(، في اللغة االيقونية نجد تمثالت محسوسة بين أمرين فيما تتحو  أداة التفبيه 

ني مفهور في لغة االعالم والدعاية السيما صورتين متجاورتين، ويصعب تمييز التفبيه عن اإلستعارة في الخطاب البصري، والتفبيه االيقو 
  بين اإلنسان والحيوان، كما في المثا  اآلتي: نفرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية تقريرا مصورا يوضر التفابه بين تعبيرات و ود عدد من

 .السياسيين ومجموعة من الحيوانات والطيور

 

: وتتداخل مع )المجاز المرسل( في الرؤية الغربية، وتقوم على أساس اإلستعاضة عن فكرة بما يلوح بها تعريضا  Allegoricالكناية  .ب
وليس تصريحا مباشرا، وتقوم على عالقة تالزم منطقي وليس تفابه، ولها طرق كثيرة مثل: الجز  يعبر عن الكل، والسبب يعبر عن النتيجة 

ين الكناية واالستعارة تبادال في االدوار سوا  أكانت باللة لغوية ام أيقونية، وتجوز في الكناية بخالف (، ويجب التنبيه ان ب 65أو بالعكس)
المجاز إرادة المعنى الحقيقي، ويمكن اإلستفهاد بالصورة الكنائية اآلتية القائمة على تداعي المعاني واستحضارها بطريقة  هنية تخاطب 

المتلقي لتحقيق المعنى المقصود، وهو ان السجن والضياع مصير من يحاو  موا هة القوات   العين، وهي تبحث هنا في مخاطبة عين
 االمريكية ومقاومتها، وقد سمحت القوات االمريكية بتمرير هلد الصورة الكنائية لتحقيق هلا الهدف.

 

في الباللة العربية يعني االستغنا  عن عنصر من عناصر الجملة، ويكون لمجرد االختصار، بنا  على   :Concealmentاإلضمار  .ج
اللي يقدم عدة مرات، فقد يمحى أحد  للتكرارو ود قرينة تد  على المحلوف، فيما تتعدد اسباب الحلف، والحلف عند »دوران« معاكس 

والمضمر في الصورة مو ود لكنه لير بارز، وفي المثا  صورة لدبابة أمريكية مدمرة في ، (66) عناصر الصورة: اشخاص أو حا ات ...الخ
، اظهرها اإلعالم العراقي فيما تكتم عليها االعالم العالمي، باللتها مع حلف الفاعل  2003العراق إثنا  دخو  القوات منطقة الناصرية عام 

 .السبب في حجب مثل هلد الصورتؤكد و ود مقاومة وان االمريكان لير مرحب بهم، وهو 
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ويقصد بها »دوران« تضخيم الصورة، ويكون في الوصف سوا  شدة أم ضعفا، و لك باضفا  سمات على الفي    :Exaggerateد. المبالغة 
رتها صحيفة أكبر مما يحتويه أصال، بقصد التفويه أو التفويق أو  لب األنظار، وتستعمل بفكل كبير في السخرية، وفي المثا  صورة نف

رئيس الوزرا  البريطاني السابق بفأن المبالغة في التهديد اللي يمثله     Tony Blairالبريطانية لع »توني بلير« daily mail»ديلي ميل« 
 تونية.»صدام حسين« وإمكانات الجيش العراقي قبل حرب الخليج الثانية، تصفه بع »الكلب« ولكن بطريقة ساخرة تمثله بإحدى الفخصيات الكار 

 

هو تعارض أو تناقض على مستوى المضمون، ويحدث لالبا نوعين من التصرفات، وفي  )طباق اإليجاب(، Contradictoryه. التضاد 
  - اللغة العربية هو الجمع بين لفظين يتنافى و ود معناد في شي  واحد، وفي المثا  يظهر التعارض في المضمون فبد  ان يعلم االسرائيليون  

مر والسالم اللي يدندنون حوله، يربوهم على العسكرية وحمل السالح ويلقنوهم أطفالهم على بنا  االوطان والتسا -السيما المتدينون اليهود
 دروسا في االنتفام والكراهية والعنف واإلرهاب.

 

في اللغة العربية أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل  لك على الترتيب، أما في الصور فيكون   :Opposingالمقابلة و. 
حتال   بالتوازي في التكوين، يظهر هلا االسلوب  ليا في التعبير االيقوني واللغوي للمثا  اآلتي: ملصقان دعائيان انتفرا بالسنة الثانية لال

 عراق، يحمالن شعار: »يمضون ونبقى«.االمريكي في شوارع ال
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كل المفارقة بعد امعان النظر في هاتين الصورتين يتبين ان ما سيبقى بعد رحيل الغزاة من العراق مجرد أرض  ردا  قاحلة، وخرابا قابعا في 
 م من الكيد الدعائي للمحتل االمريكي. زاوية، ال أثر فيها لحياة أو مدنية، فهل هلا ما أراد السرد بيانه، أم ظهر عارضا على الرل

في اللغة العربية هو  كر الفي  أكثر من مرة، اما عند »دوران« فان التكرار على أساس العالقة المزدو ة للهوية،    :Repetitionز. التكرار  
ي هوية الفكل والمحتوى، هلد اإلعادة مأخو ة من النظرية السلوكية لع »بافلوف«، ومن امثلة تكرار المحتوى الدعائي والعمل النفسي يظهر ف

تنظيم »داعش« االرهابي في تكرار السرد لمعاملة التنظيم مع اعدائه وتو يه رسالة واحدة في ان اللبر هو مصير ما   المثا  اآلتي: المو ه من
 ينتظر من يتمكنون منه.

 

، وهي عملية تخيلية لالستعاضة عن المدلوالت وليست (67)في اللغة العربية هي تفبيه بليغ حلف أحد طرفيه :Metaphorاالستعارة  .ح
الصورة تفير االستعارة الى مقارنة بين شيئين لصالر فكرة  ديدة في سياق داللي مختلف، وهو ما يمكن ان تمثله الصورة بجدارة رمزية، في 

فبباللة  استنادا الى قدرتها التأويلية، فتكون أركان االستعارة: مستعار له مفبه )المعنى(، ومستعار منه مفبه به )المر ع(، ومستعار )الفكل(،  
ورة التعبيرية التي تحولت إلى أيقونة من تجسيم وتوضير، فتحت أوروبا على إثرها الحدود على مصراعيها للمها رين السوريين، هلد الص

 .ودفعت متعاطفين إلى الخروج للفارع والمطالبة بإ را ات تحمي الهاربين من الحرب

 

هي من انماط التالعب والتلطيف إلحداث االثر المرلوب في المتلقي، وتعني في اللغة العربية  كر لفظ له   :Euphemismط. التورية 
ى معنيان أحدهما قريب لير مقصود وداللة اللفظ عليه ظاهرة، واآلخر بعيد مقصود وداللة اللفظ عليه خفية، فيتوهم السامع ان المراد المعن

د بقرينة تفير اليه وال تظهرد، وهي االكثر قلة في الصورة، في المثا  اآلتي: صورة التقطها المصور االمريكي القريب بينما المراد المعنى البعي
Michael Yon يأخلها 2005 ندي امريكي يحتضن طفلة عراقية نجت إثر تفجير انتحاري استهدف دوريتهم في الموصل عام ، تظهر ،

الدعاية االمريكية هلد الصورة للتالعب والتلطيف في ان وا بهم في العراق هو التضحية من  الى المستففى للعالج )لكنها لم تنجو(، تسوق 
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أ ل المدنيين ضد االرهابيين، لكن تبرز أمام هلا االدعا  التساؤالت اآلتية: ما ا يعمل  ندي امريكي مد ج بالسالح في العراق؟ ومن هم 
نتحاري االمريكان أم االطفا ؟ وهل كان االطفا  في موقع الحدث فعال يحيون الجنود  اإلرهابيون بزعمهم؟، ومن كان المقصود من العمل اإل

 االمريكان؟، فمن اللي قتل األطفا  العراقيين بقنابل العنقودي، أليس هم األمريكان أنفسهم؟

 

، وقد لجأت وسائل االعالم  (68)يعمد المتكلم الى عرض شي  أو إظهارد بدال من الوصف والفرح والتعريف :Manifestationي. اإلظهار 
 الغربية قبل وإبان حرب الخليج ضد العراق الى استعما  منظم لهلا االسلوب، خدمة للدعاية العسكرية والخطاب السياسي االمريكي، واعتمدت

إعادة صور ارشيفية بد  على الصورة الصحفية وثيقة أمام الرأي العام العالمي، أما إبان التغطية االعالمية للحرب فكثيرا ما اعتمدت على 
وزير   Colin Powellالحية، مع المراقبة المباشرة حتى ال يتسرب إية صورة ال توافق التصريحات العسكرية، الصورة المثا  لع »كولن باو « 

العراق يحمل على منبر الجمعية العامة لالمم المتحدة، بعرض مسرحي يهدف لتسويغ الحرب ضد    2003شباط عام    5الخار ية االمريكي في  
السامة، أحد أسلحة الدمار الفامل العراقية،    Anthraxقارورة صغيرة تحوي مسحوقًا أبيض اللون )بودرة( وزعم انها مادة »الجرثومة الخبيثة«  

 !.   والتي تكفي لقتل األلوف من الناس، ما ا كانت تحتوي هلد القارورة في الحقيقة؟ ال أحد يعلم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 البحث:نتائج 

 توصل البحث الى النتائج االتية :
ان خطاب الصورة الثابتة قائم على االلرا  والجما  كقوتين مؤثرتين لفحن االهتمام واالنتباد نحو الرسالة ومن ثم التاثير في نفوس  -1

 الجمهور المستهدف .  
 ترتبط  بادلة عقلية وتلميحات  قائمة على االقناع. ان سلطة الصورة الثابتة ياتي في قوة رمزيتها اال تماعية بكونها عالمات تداولية -2
  ان االقناع في الصورة الصحفية الثابتة يقوم على وفق نظرية العالم الروسي الطبيب ايفان  بافلوف ) المثير واالستجابة ( لتحريك مفاعر  -3

 المفاهد ولتكون بللك اداة اساس في العملية الدعائية . 
لصورة الثابتة في الصحافة هو بسبب قابليتها للتخزين في  اكرة الفرد المتلقي )المستقبل( ومن ثم اقتناعه بين البحث ان االهتمام بخطاب ا  -4

 بفعل التراكمية .
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كفف البحث ان قوة الصورة الصحفية الثابتة في كونها مصدر لقبو  الرسالة االعالمية ال سيما انها تفكل عنصر مصداقية قائم على   -5
 يقونية التمثيلية للواقع . اظهار الموضوع بفعل اال

..   اظهر البحث قدرة الصورة الثابتة على التجلي باساليب بالغية عديدة مثل :التفبيه ، الكناية ، االضمار ، المبالغة ،التضاد ،االستعارة -6
 وليرها .

 

 الهوامش والمصادر: 
 . 301، ص2011( بركات عبد العزيز: مناهج البحث االعالمي، القاهرة، دار الكتاب الحديث، 1)
 . 193، ص 2010والمبادئ، عمان، دار كنوز المعرفة،  ( منا  هال  مزاهرة: بحوث االعالم االسس 2)
 . 21، ص2001( احمد المتوكل: قضايا اللغة العربية اللسانيات الوظيفية، دار األمان، الرباط، 3)
 .62، ص2003 يرالد برنس: المصطلر السردي، تر مة: عابد خزندار، المجلس االعلى للثقافة، القاهرة،  (4)
 .419، ص 1992لكليات، تحقيق: عدنان درويش، مؤسسة الرسالة، بيروت، ( ابو البقا  الكفوي: ا5)
 .221، ص1990( ميفيل فوكو: الكلمات واالشيا ، تر مة: مركز االنما  القومي، بيروت، 6)
 .37، ص2004( عبد الهادي ظافر الفهري: استراتيجية الخطاب مقاربة تداولية، دار الكتاب الجديد، بيروت، 7)
: لغة دولية مصعععععطنعة بنيت على أسعععععاس من الكلمات المفعععععتركة في اللغات األوربية الرئيسعععععة، ابتكرها العالم اللغوي البولندي االسعععععبيرانتو( 8)

  .، وقد حاو  مبتكرها ان يجعلها عالمية فففل1887»زامنهوف« عام 
 .109، ص1998 محمود ادهم: مقدمة الى الصحافة المصورة، مطابع الدار البيضا ، القاهرة، (9)
 .135، ص2014محمد العبد: الصورة والثقافة واالتصا ، االكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة،  (10)
 . 72، ص2011مارتين  ولي: مدخل الى تحليل الصورة، تر مة علي أسعد، دار الينابيع، دمفق،  (11)
عالنية، رسعالة ما سعتير )لير منفعورة(،  امعة الجزائر، معهد علوم االعالم فايزة يخلف: دور الصعورة في التوظيف الداللي للرسعالة اال (12)

 .125، ص1996واالتصا ، 
 وما بعدها. 23، ص2007الطاهر بو مزبر: التواصل اللساني والفعرية، منفورات االختالف، الجزائر،  (13)
 .495، ص1998تب، القاهرة، روبرت دي بو راند: النص والخطاب واال را ، تر مة: تمام حسان، عالم الك (14)
كلية  -( فوضععععيل عدنان: خطابات الفيسععععبوك وخطاب المثقف مقاربة سععععيميائية، رسععععالة ما سععععتير )لير منفععععورة(،  امعة مولود معمري 15)

 .76، ص  2013اآلداب، الجزائر، 
 .79، ص1997، الكويت، 3، العدد25(  ميل حمداوي: انتاج المعنى، مجلة عالم الفكر، المجلد 16)
 .55، ص2014( سيزا قاسم ونصر حامد ابو زيد: مدخل الى السيميوطيقا، دار التنوير، القاهرة، 17)
(العالمعة  ات طبيععة مزدو عة: لهعا طبيععة معاديعة و وديعة معدركعه من  هعة، وأخرى  ات طبيععة رمزيعة عن شععععععععععععععي  لير معدرك، وهي كعللعك 18)

بانها ))وحدة  ات معنى، تفسععععر على انها تنوب عن شععععي  آخر،... وال  Signثنائية المبنى: شععععكل دا ، ومضععععمون ) وهر(، تعرف العالمة 
ها مسعععععتعملوها معنى بالر وع الى شعععععيفرة معترف بها(( انظر: مجموعة مو: بحث في العالمة المرئية من ا ل تصعععععبر عالمة إال بعد ان يحمل

 .61، ص2012باللة الصورة، تر مة: سمر محمد سعد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 .18، ص2012الخطاب والصورة، دار النهضة العربية، بيروت،  ( فايزة يخلف: سيميائيات19)
 .41، ص1991( محمد الماكري: الفكل والخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت، 20)
 ( تتعدد المدارس السععععيميائية العالمية: المدرسععععة األمريكية ورائدها ابيرسا، المدرسععععة الفرنسععععية ورائدها ادو سععععوسععععيرا ويتفرع الى اتجاهات21)

كثيرة على رأسعععععها مدرسعععععة باريس السعععععيميولو ية و ماعة اتل كلا، المدرسعععععة الروسعععععية ويمثلها الفعععععكالنيون الروس ومدرسعععععة تارتو، المدرسعععععة 
 االيطالية ورائدها اامبرتو ايكوا.

 .132، ص2005( احمد يوسف: السيميائيات الواصفة، منفورات االختالف، الجزائر، 22)
مفهوم  هني، يفعتركان في    Signified امدلو اوصعورة سعمعية،  Signifier  ادا اثنائية مركبة من طرفين: ( العالمة عند ادو سعوسعيرا 23)

 ثقافة واحدة، وبينهما عالقة اعتباطية، يفبهما ادوسوسيرا مثل الورقة التي ال يمكن قطع احدى صفحتيها من دون قطع االخرى.
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فعععععععتغل عن طريقها شعععععععي  كعالمة((، أي: السعععععععيرورة المؤدية الى انتاج الداللة ( السعععععععيميوزيس حسعععععععب  تعريف ابيرسا بانه ))سعععععععيرورة ي24)
: وتداولها، وتسععتدعي من ا ل بنا  نظامها الداخلي التفاعل الحاصععل بين العناصععر الثالثة: الممثل، والموضععوع، والمؤؤ . انظر: أمبرتو أيكو

 . 55، ص2000كز الثقافي العربي، الدار البيضا ، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، تر مة: سعيد بن كراد، المر 
 .56، ص2015( سعيد بنكراد: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، دار االمان، الرباط، 25)
( نصعععر الدين لعياضعععي: السعععيميائيات واسعععتراتيجية بنا  المعنى، مجلة الباحث اال تماعي، كلية العلوم اال تماعية،  امعة منتوري، عدد 26)

 .39، ص2010لجزائر، ، ا10
 .42( مارتين  ولي: مدخل الى تحليل الصورة، مصدر سابق، ص27)
 ( ميز ابيرسا بين ثالث انواع من االيقونات: 28)
 : عالمات ايقونية مبنية على عالقة تفابه نوعي بين الموضوع وما يمثله.Imageالصور  -
 ومر عه على اساس عالئقي. : عالمات تقوم فيها المفابهة بين الدا  Diagramمخططات  -
: عالقة تمثيلية تقوم فيها العالمة بين الدا  والمر ع على اسعاس االسعتعاضعة او المفاضعلة، انظر: فائزة يخلف: Metaphorاالسعتعارات  -

 .42.مارتين  ولي: مدخل الى تحليل الصورة، مصدر سابق، ص22سيميائيات الخطاب والصورة، مصدر سابق، ص
 .94، ص2008: اسس السيميائية، تر مة: طال  وهبة، المنظمة العربية للتر مة، بيروت، ( دانيا  تفالندر29)
ة، عبد الحق بلعابد: سيميائيات الصورة بين آليات القرا ة وفتوحات التأويل، كتاب ثقافة الصورة في اطار االدب واللغات والعلوم االنساني(  30)

 . 150، ص2008دار مجدالوي، عمان، 
، دار النفر المغربية، الدار البيضا ، 1998،  13( محمد العماري: الصورة واللغة مقاربة سيميوطيقية، مجلة فكر ونقد، السنة الثانية, العدد  31)

 . 137ص 
  البيضا ،، دار النفر المغربية، الدار 1998، 13مجلة فكر ونقد، السنة الثانية, العدد  ( محمد لرافي: قرا ة في السيميولو يا البصرية،32)

 . 128ص
 .58، ص1990( عاد  فاخوري: تيارات في السيميا ، دار الطليعة للنفر، بيروت، 33)
 .29ص، 2008إيكو: سيميائيات االنساق البصرية، تر مة محمد التهامي، دار الحوار، الال قية،  ( أمبرتو34)
 .30، مصدر سابق، صإيكو: سيميائيات االنساق البصرية (أمبرتو35)
روت، ( مجموعة مو: بحث في العالمة المرئية من ا ل باللة الصعععععععورة، تر مة: سعععععععمر محمد سععععععععد، مركز دراسعععععععات الوحدة العربية، بي36)

 وما بعدها. 146، ص2012
( 37)Umberto Eco: A Theory of Semiotics, Macmillan, U.K., 1977, p 7. 

(إن أية صورة هي فن وشكل  مالي قبل أن تكون قناة إبالغية لخطاب ما، هنا يكمن تماثلها أو شبهها النسبي لموضوعها )الواقع(،  38)
منظور إليه عبر عدسة، ولكن كل صورة فوتولرافية هي من صنع مصور، هو اللي يختار موقعه  فالصورة الفوتولرافية مثال إنتاج آلي لواقع 

ضمن عملية التصوير، ويحدد إطار الموضوع اللي يلتقطه، ويضبط قوة اإلنارة وكميتها…الخ، إ  إن الصورة خاضعة دائما لتأويل ما، وهي  
 هي ال تفبه كل الموضوع اللي تحمله. شهادة على رؤية معينة، ومن ثمة فهي مفحونة بلاتية؛ للا 

( محمود عكاشة: تحليل الخطاب في ضو  نظرية أحداث اللغة: دراسة تطبيقية ألساليب التأثير واالقناع الحجا ي، دار النفر للجامعات، 39)
 . 51، ص 2014القاهرة، 

 . 6، ص2005المغرب، ( محمد العمري: الباللة الجديدة بين التخييل والتداو ، أفريقيا الفرق، 40)
لقرن  (الباللة القديمة أو الكالسيكية ترتبط باليونان، وواضع علم الباللة اارسطوا التي طبقها على اللغة، اما الباللة الحديثة فظهرت في ا41)

 العفرين مع مدرستي الفكالنيون الروس واللسانيات.
 .461، ص1986الفكر العربي، القاهرة،  ، دار3(  يهان احمد رشتي: االسس العلمية لنظريات االعالم، ط42)
، ،  1999( هنريش بليت: الباللة واألسلوبية نحو نمو ج سيميائي لتحليل النص، تر مة: محمد العمري، دار أفريقيا الفرق، المغرب،43)

 . 64ص
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 . 17، ص2012بيروت، ( فليب برتون: الحجاج في التواصل، تر مة: سمر محمد سعد، مركز دراسات الوحدة العربية، 44)
45) Linda M. Scott: Images in Advertising – The need for theory of visual rhetoric, Journal of Consumer 

research, 19994, p: 252. 
 . 229، ص2013( حاتم عبيد: في تحليل الخطاب، دار ورد للنفر، عمان، 46)
 .12، الكويت، ص 1987، 119المعرفة، العدد  ( عبد الغفار مكاوي: قصيدة وصورة، سلسلة عالم47)
 .12، ص1986راضي حكيم: فلسفة الفن عند سوزان النكر، دار الفؤون الثقافية، بغداد،   (48)
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 .339مصدر سابق، ص( محمد العبد: الصورة والثقافة واالتصا ، 52)
 .124صمارتين  ولي: مدخل الى تحليل الصورة، مصدر سابق، ( 53)
 . 47، ص 2010، الدار العربية للعلوم، بيروت، معالم السيميائيات العامة: عبد القادر فهيم الفيبانى (54)
بعدا  ماليا، يمارس فيه المرسل استراتيجية هدم آفاق التوقع لدى   (اإلنزياح: انحراف عن الصيالة الثابتة والمعهودة إلعطا  الخطاب55)

 المتلقي، ليفتر المجا  التأويل بفكل أوسع لديه.  
 . 34الماكري: الفكل والخطاب، مصدر سابق، ص محمد (56)
 . 43، تونس، ص 2003، 2العربية، العدد   عاد  زيادات: باللة الصورة بين المقاربة االدبية واالعالمية، مجلة اال اعات (57)

)58 ) Burton Stevenson: Stevenson’s book of proverbs, maxims and familiar phrases, London, Routledge. 
 . 165، ص2013بسكرة،  -سالطنية بلقاسم وآخرون: سيميولو يا الصورة اإلشهارية، مطبعة  امعة محمد خضير، الجزائر (59)
 . 5، ص1994روالن بارث: الباللة القديمة، تر مة: عبد الكريم الفرقاوي، دار الفنك، الدار البيضا ،  (60)
 .116صمارتين  ولي: مدخل الى تحليل الصورة، مصدر سابق، ( 61)
 . 102، ص 2015دافيد فيكتروف: االشهار والصورة، تر مة: سعيد بن كراد، دار االمان، الرباط،   (62)
 .الباحث و ود اختالف بين الباحثيين في تر مة االساليب البالغية الفرنسية وما يقابها في العربيةالحظ  (63)
 . 83، ص 2012حنفي ناصف وآخرون: دروس الباللة، دار ابن حزم، بيروت، ( 64)
 . 223دانيا  تفاندلر: أسس السيميائيات، مصدر سابق، ص( 65)
 . 35سابق، ص( محمد الماكري: الفكل والخطاب، مصدر 66)
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