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  :ملخص

يحاول الباحث من خالل هذه المداخلة أن يبين الدور المتعاظم للصورة بصفة عامة، 
خاصـة   بل و لصناعة الواقع كذلك، و نقل الواقع، كوسيلة لتوصيل المعاني و الرموز

، و في ظل الغـزو  "ات مشاهدةمجتمع"في ظل التحول المتزايد للمجتمعات الحالية إلى 
الجارف لحياتنا اليومية من طرف عدد ال متناهي من الصور بكل األشكال و التقنيات 
و الوسائل، و كيفية تأثيرها تقريبا في كل مناحي الحياة،  و يركز بصفة خاصة علـى  

و الصورة االشهارية، و كيفية استخدامها للتسويق الثقافي أو باألحرى للغزو الثقـافي،  
لتنميط ثقافات المشاهدين، و لغرس أفكار و قيم معينة في المجتمعـات المسـتهلكة و   

 من خالل هذه الورقة أن نبين أن الهـدف كذلك سنحاول  مستقبلة لهذه االشهارات، وال
و إنمـا  ليس دائما تجاريا ترويجيا لسلع أو خـدمات معينـة،    من الصورة االشهارية
سا على نشر ثقافـات و قـيم محـددة، و ترسـيخ     تركز أسات يستعمل لتحقيق غايات 

  .سلوكات معينة
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  : مقدمة

 أهم الوسائل المستعملة، ليس فقط للترويج الصورة االشهارية في عصرنا الحالي من بين تعتبر

المنتجات، و هذا  ثقافات و قيم البلد األصلي لهذه السلع و التجاري و تسويق السلع، و إنما لتسويق

 و، نالمشاهديعلى األشخاص  إحداث التأثير للصورة و قدرتها المذهلة على متعاظمنظرا للدور ال

، تؤديه مئات السطور و الصفحات ما ال يمكن أن ن صورة واحدة قد تؤدي من المعانيكما يقال فإ

وسيلة أخرى؛ فعلى سبيل المثال عندما  وقعا في نفس المشاهد قد ال يضاهيه وقع أي فهي تحدث

 في شخص بشكل فضيع وصل لدرجة قتل خمسة آالف يقتلون في البوسنة و الهرسك المسلمون كان

عندما تم نقل  لهذه األنباء التي تنقلها الصحف، لكن أي اهتمام منطقة بيهاتش، لم يكن أحد يعير

تحرك كل العالم منددا بها، و عرف المجتمع الدولي حقيقة تلك  صور لبعض هذه الجرائم البشعة

  .تعتبر بمثابة تطهير عرقي وإبادة جماعيةالجرائم التي 

 ،أحد يجادل اليوم في المكانة التي أصبحت تحتلها الصورة لدى اإلنسان المعاصر ال"و لذلك 

 سبل الحجج إلىأصبحت تحيط به من كل جانب ، وهذا أمر نستشفه بسهولة دونما اللجوء  لقد

 إلى ،زماننا والترفيه المهمة في إن الصورة واحدة في وسائل التعبير والتواصل. والبراهين

، والسيطرة عليها المتالكهادرجة صارت فيها من الوسائل الضرورية التي يسعى اإلنسان 
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، يساير التكنولوجيا اليوم بل أصبح إنسان ...النظر عن الحاجيات األخرى والتحكم فيها بغض 

  .المرئية خاصة ويقتني مستجداتها

  

  

  

ً  ر بسرعة نحو تشكيلً  حضارة الصورةً  مما يجعلنا نتحدث عنإن العصر الذي نعيش فيه يسي

ً  بالمعنى  ً  أي الكرة األرضية االستهالكيإنسان الصورة  ،كمكان للكلمة ، وعن كوكب الصورة

  .)1"(بإنتاج واستهالك الصورة ىيعن

ومن  ، فهو باتفاق اآلراء أننا نعيش عصر الصورة،فيه إذا جاز لنا توصيف عصرنا الذي نعيش"و

ثم فإن الشكل الثقافي السائد لعصرنا هو ثقافة الصورة، وفي مواجهة هذه الظاهرة التي هي جديدة 

بالرغم من زحفها الكاسح، تفجرت احتجاجات انتقاديه ال ترى في هذه الظاهرة إال تهديدا مدمرا 

  .(...)السنين للهويات، وإلغاء ألنماط ثقافية جهدت اإلنسانية في إنجازها قرونًا وقرونًا من

العالم يجتاحه طوفان من الصور، هذه حقيقة ال مراء فيها، فللمرة األولى في تاريخ البشرية  

الطويل على هذه األرض، بات في مقدور باليين البشر أن ينالوا قدرا من التجليات البصرية 

رخيصة ورقميات للتقنيات الحديثة، سواء كانوا فقراء يتجمعون حول بث الفضائيات في المقاهي ال

التواصل المصورة في مقاهي اإلنترنت، أو ميسورين يمتلكون في بيوتهم أحدث أجهزة التلفزيون 

وأثمن أجهزة الكمبيوتر القادرة على االتصال السلكي والالسلكي بشبكة  ،واستقبال الفضائيات

األخرى، من شرائط فإذا أضفنا إلى ذلك مصادر الصور المتاحة . المعلومات العالمية، بل الكوكبية

مصورة، رقمية ومغناطيسية، وأقراص مرنة وأخرى مضغوطة، وأجهزة قادرة على بث الصور 

وال يتبقى إال . الرقمية وغير الرقمية في كل ذلك، فإننا نكون في مواجهة طوفان حقيقي من الصور



 م،جامعة الدكتور یحي فارس،المدیة2009ماي/09/10یومي" اتصال الصورة، األبعاد و التحدیات: الملتقى الدولي حول

صورة جزءا من لقد باتت ال.(...)هل نطفو على سطح هذا الطوفان، أم أننا نغرق فيه؟: أن نقرر

 -غير حقيقي  - الواقع المعيش في زمننا، وربما صارت بديالً له، بل حتى أداة تصنيع لعالم متخيل 

  ينوب عن العالم الحقيقي ألهداف وغايات ال يمكن أن تكون حميدة في معظمها، وإن كان 

  

ثا محسوسا مما يقوي بعضها حميدا، من زاوية واقعنا العربي، فالصورة تعيد إنتاج العالم فتغدو حد

وال تدع له فرصة للتأمل، وهي  ،من دورها ويفرض وصايتها على المشاهد الذي تبتلعه بهيمنتها

بل إنها ال تتوقف عند حدود مجرد االتصال،  ،(...)بالطبع وافد يحمل في جعبته من الخبايا ما يحمل

ن ثم تمارس إعادة الصياغة بل تمارس التأثير بأكثر األدوات نفوذًا ومكرا، وهي الصورة، وم

الثقافية للبشر تبعا إلرادة صانعي الصور ومروجيها، وهذه الصياغة ال تتوقف عند أنماط التفكير 

 ،المسايرة إلرادة المهيمنين، بل تمتد إلى صياغة تقاليد وافدة في الطعام والشراب واللباس والمسكن

وهكذا لم تعد الصورة مجرد أطياف . أنواعها وحتى في السلوك العام اليومي، كما في الفنون بجميع

من أثير بل أصبحت أداة حفر وتشكيل وصياغة لمتلقيها، أي إخضاعا الشعوريا إلرادة خارج الذات 

التي ال تصنع أو ال تشارك في صنع هذه األداة، كما تُتهم عاصفة الصور بكونها مسيرة للقطيعة مع 

أو المحلية لبعض الشعوب التي لم تعد  ،لثقافية الخاصةأشكال الماضي كافة، وفي قلبها الهويات ا

تصنع حاضرها وتاريخها، بل يصنعهما لهم اآلخرون األقوى بمعايير عالم اليوم، وصناعة الصورة 

 .هي واحدة من معايير القوة لدى القوى المهيمنة اآلن

ك المشروع عند دفع ببعض من مثقفينا للش» عاصفة الصورة«هذا الواقع الجديد، الذي تصوغه 

ينبغي إذن التعرف على العالقة بين الفرد «: تناولهم للظاهرة، تقول الدكتورة ماري تريز

والتكنولوجيا، وما أفضت إليه من ممارسات سلطوية جديدة متخفية في ثقافة الصورة، نتيجة اختراق 

تزامن نمو  اقتصاد السوق للمعامالت بين الذات واآلخر، خاصة بظهور مجتمع المشاهدة، فقد
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مجتمع المشاهدة مع النمو التدريجي للتكنولوجيا المستخدمة في تمثيل الذات واآلخر عبر المنافذ 

يه ؛ و األوعية التقنية المختلفة، خاصة في عصرنا الحالي الذي لعبت ف)2(»البصرية المتنوعة

  ن واإلعالم دوراً أساسياً وفنون اإلعال ،الصورة بأشكالها المختلفة في التلفزيون والسينما واالنترنت"

  

وأشكال سلبية حيناً آخر، فهناك حضور  ،في تشكيل وعي اإلنسان المعاصر بأشكال ايجابية حينا

جارف للصور في حياة اإلنسان الحديث، إنها حاضرة في التربية والتعليم، وفي األسواق 

والمسرحية والتشكيلية،  والشوارع، وعبر وسائل اإلعالم، وفي قاعات العرض لألعمال السينمائية

وفي بطاقات الهوية، وأجهزة الكمبيوتر وعبر شبكات االنترنت والفضائيات والتلفزيونات المحمولة، 

  .)3"(وفي مالعب كرة القدم والتنس والمصارعة، وفي العروض الفنية

  بدورها إن عالم اليوم يشهد اجتياحا كبيرا لتقنيات و تكنولوجيات االتصال الحديثة، و التي جاءت

أهميتها ازدادت بشكل كبير في العصر "بكم هائل من الصور، التي ال نقول بأنها وليدة اليوم، و إنما 

الحديث، فالحياة المعاصرة ال يمكن تصورها من دون صور، وهذا ما أكده  رأي الناقد الفرنسي 

ة  إنها ثقافة الصور اهم أهدافو ،)إننا نعيش في حضارة الصورة :( حيث يقول ) روالن بارت(

مفروضة علينا بإرادتنا معلنة، تقتحم بيوتنا وتبدل أفكارنا  وتعمل على اعتياد غسيل عقولنا بأنفسنا 

وفعلت االتصاالت واإلعالم العالمي دورهما  في االنتقال من منطقة العرض إلى منطقة   ،أو عنوة

  ائية الوظيفة، أي أنها تؤدي ؛ و تكون ثن)4"(لقد وضعت الصورة لكي تكون ثنائية التفاعل.الفرض

ة، الذي يبدو في ظاهره بأنه ، فهي أشبه ما تكون بحصان طروادوظيفة ظاهرة و أخرى خفية

أنه يحمل بداخله جنودا و محاربين، كذلك الصورة فهي تقدم مشاهد ألشياء حصان عادي، في حين 

  .دالالت الخفية و المتسترةو أمور قد تبدو عادية، لكنها تحمل في طياتها كثير من المعاني و ال
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، و مخرجي الصحف و االشهارات و األفالم الحصص التلفزيونية لذلك يحرص اليوم معدو و

بعناية ألداء هدف أو معنى معين و  و يتم انتقائها ،طبيعة الصور المستعملة و الجرائد على

  .فكرة معينة إيصال

 

  

في المجال التجاري، و إنما حتى في  فقط و لذلك فإن الصورة قد ازداد االهتمام بها ليس 

ا ما نلحظه في المنتجات السينمائية و سي و الحربي و خاصة الدعائي، و هذالمجال السيا

، و التي تحاول من خاللها الدول الغربية و على رأسها الواليات المتحدة األمريكية هاراتاالش

بة للعرب و المسلمين، و ، خاصة بالنس stéréotype أن تخلق ما يسمى بالصورة النمطية

سبتمبر، حيث حاولت أمريكا أن تخلق صورة نمطية  11التي ازدادت حدتها بعد أحداث 

البد من محاربتهم و القضاء عليهم، للمسلمين أنهم إرهابيين و عدوانيين و متطرفين، و بالتالي 

لألسف الشديد  و و تصنيف الدول اإلسالمية في خانة الدول الشريرة أو ما يسمى بمحور الشر،

ه الصورة النمطية المغلوطة و المزيفة عن إلى حد ما في جعل العالم يصدق هذ فقد نجحت

اإلسالم و المسلمين، و يصدق األراجيف التي تبثها األفالم و االشهارات الغربية، و قد وصل 

ة في الحد بالمسلمين في الكثير من األحيان إلى إخفاء هويتهم و ديانتهم ما استطاعوا خاص

  .الدول األجنبية، مخافة أن يتعرضوا للضغوطات و المضايقات

التلفزيونية يولون اهتماما كبيرا  الومضات االشهارية مصمموقد أصبح اليوم و كما قلنا سابقا ف

إنما  اهتمامهم تجاريا فقط كما كان من قبل، و الصورة التي ستستعمل، ألنهم لم يعد بطبيعة

لنموذج و نمط  تسويق القيم الثقافية الغربية، و الترويج لى كيفيةغدا االهتمام ينصب كذلك ع

خلق الصور  و عليه فإن .الناس يتبنون هذه المبادئ و القيم ثقافي خاص بهم، و محاولة جعل
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يعد من بين التقنيات المستعملة لطمس الهويات الثقافية للشعوب،  من خالل االشهارات النمطية

  .حاولة إحالل القيم الغربية محلها، و الترويج لمبادئها و معتقداتهاو تهديم منظومة قيمها، و م

  

  

بأن الصورة االشهارية تهدف للترويج فقط للسلع و زيادة إقبال الناس  دو لذلك فإن االعتقا

و تغيير سلوكاتهم الشرائية، هو اعتقاد خاطئ، حيث أنها تسوق بنفس الدرجة أو أكثر  ،عليها

، و تعمل جاهدة على جعل قافات المرتبطة ارتباطا وثيقا بمنتج السلعةمجموعة من القيم و الث

  .المشاهدين يتبنون سلوكات معينة، و يتبعون نمط ثقافي معين

و بالتالي إزالة  ،لك فإن الصورة يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتنميط الثقافات و توحيدهاو لذ 

نتاج نمط ثقافي واحد وفق إرادة المنتج الثقافي الذي يعني إوهو التنميط ."الثقافات المحلية

ذلك عبر وسائل السيطرة المختلفة كالتقنية والمعلوماتية واالتصاالت، وال  المهيمن، ويكون

 وال شك أن أخطر مظاهر التنميط وسيلة، هو شيوع ثقافة.. استعمال األقمار الصناعية سيما

صفة غامضة بين  و تصميماً خاصاً،الصورة لها ولقد أصبحت الصورة بديالً عن ثقافة الكلمة، 

، ةالمثير مكانتها المبرمجةن لسحر الصورة إ، فيانازممكانيا والمغامرة والشهرة تصميماً 

  ".والسحرية في نفوس اآلخرين

، توجه نمط المجتمع العالمي ي خلق ثقافة جديدةهي ف التقنياتوهذه  إن هدف هذه الصورة

 تسعى صورة األخر فيفي حاضرنا اآلن و ..بثها برامج  تحتوي المخطط وماوتصقله بحسب 

، وإعادة تشكيل وعيهم من (...)سريع وفعال ، بشكلالعربي خصيصا تشكيل العالم  إعادة

العسكري المباشر، إلى  لقد تطور االستعمار كثيراً، من شكله القديم .(..)،أيضاخالل الصورة 
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 ألنه مزود بسالحه الفتاك الداخلي، أعني بهشكله الجديد الذي ال يحتاج إلى األسلحة التقليدية، 

قل؛ فهو فيهدف إلى احتالل الع ،الغزو الثقافي و التنميط الثقافي من خالل آلية صناعة العقل

آليات اإلخضاع الداخلي، مما يبدو وكأنه  بينما ييسر الغزو الثقافي أخطر من الغزو العسكري،

  لى أنه شيء آخر غير اإلخضاع، اللتباسه ع تعمية للحال، أو تجميل له، فيقبل اإلخضاع

  

كالنمو واالستقاللية واألصالة والصالبة والسلطة  بمفاهيم كثيرة تتصل بعمليات التكوين الذاتي،

ارتبطت الصورة بحياة اإلنسان في مواجهة  في ظل الفضائيات  إننا  .الخ.. والمناعة والوعي

، التسلية، وإثارة العنف إثارة ،ة من جانبينقائمة على اإلثار بشكل لم يسبق له مثيل، تربية

، (...)المعرفي والتميزثقافة مبنية على عالم المغامرة والمخاطرة واإلثارة، بدل التفكير والتدبر 

ومتكاملين، هما الجانب الداللي إن لغة وشكل الصورة يحتوي على جانبين متعارضين 

بل هو منغرس في ثنايا  ،كل مباشروالجانب الجمالي أي ما يتضمنه الخطاب دون قوله بش

، فالصورة لها كما قلنا من قبل معنى واضح و ظاهر للعيان، و )5(."الخطاب ورموزه الموحية

معنى رمزي، و خفي ال يدرك كنهه إال من يالحظ بدقة و يتمعن جيدا في رموز و دالالت 

  .هذه الصورة

مباشرا تدركه "واقعا " الصورة  ال يمكن أن يكون موضوع"كما يقول الباحث سعيد بنكراد  و

إنها، على  .العين دون وسائط، فالمعطى موجود خارج الصورة وخارج العين التي تصوغها

فيما وراء المرئي المباشر، سلسلة من االنفعاالت التي تهرب من  العكس من ذلك، تستثير

إن غاية كل . عادة على ضوابط العقل ومنطقه يستعصالملموس لتختبئ في الرمزي الذي 

تستدعي  تواصل بصري هي استنفار لكَمٍ هائل من األحاسيس التي تتوسل بالنظرة أكثر مما 

وليس غريبا أن تكون الصورة، استنادا إلى كل التحديدات السابقة،  ،(...)اللفظي إلدراك مداها
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ن نافذة تطل من خاللها الذات على عوالمها فكما يمكن أن تكو. أداة للتحكم والتضليل والتوجيه

الذي يحدد للذات " اإلقناع القسري" األكثر إيغاال في القدم، يمكن أن تكون أداة لكل أشكال 

ويكفي أن نشير هنا إلى الصورة اإلشهارية وآلياتها في اإلقناع وفي خلق . أشكال ردود أفعالها

  .)6"(حاجات لالستهالك بشكليه الفعلي والرمزي

  

 ،دور المجتمع عامة واألسرة خاصة إن الصورة عبر وسائل االتصال الحديثة قد قلبت تماما("  

ودون أية عالمات  ،جهارا نهارا ،واغتصبت الذات وانتهكت الحرمات الخصوصية علنا

نجحت  "، و قد"يعرض علينا ومساءلة عالقته بالواقع الذي نعيشه استفهام  لهذا الواقع الذي

جذرية على السلوك  االجتماعي الثقافي الممارس  تها في إحداث تغييراتالصورة وثقاف

المجتمعات ذات التركيب االجتماعي التقليدي  ولم تسلم من هذه التأثيرات. للجماعات  واألفراد

وانفتاحا على  ،حراكا دائبا على المستوى االجتماعي والثقافات المحافظة، أو تلك التي تعيش

أشكال من التفاعل الحقيقي  هذه التغييرات التي ال تعبر بالضرورة عن إن. المستوى الثقافي

المجتمعات والثقافات التي  وبين ،والمضامين التي تمررها ،بين وسائل االتصال الحديثة

انعكست ثقافة الصورة على األفراد  لقد  .اخترقتها هذه الثقافة و انفتحت طوعا عليها

، و أصبحت تصاحب )7"(االجتماعية لفزيون على العالقاتتأثيرات الت لوالمجموعات من خال

اإلنسان في كل مكان، و تشغل تقريبا كل فضاء، حتى طغى المرئي و المشاهد على المقروء 

و المكتوب، و تحول المجتمع نتيجة لذلك إلى مجتمع شفوي، و غابت ثقافة القراءة لتحل محلها 

  .ثقافة الصورة
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  :راق الهوية الثقافيةو اخت الصورة االشهارية

ا الشأن، و خطورة و التي يتم استعمالها في هذمن بين أكثر الوسائل  تعتبر الومضات االشهارية  

ا نظرا ألنها تبث بصفة مستمرة و متكررة، عكس ها ربما األفالم السينمائية، و هذقد تفوق خطورت

ار هارية تعمل من خالل عامل التكرالفيلم الذي قد يبث مرة أو مرتين، و بالتالي فإن الومضة االش

 أو مصمم اإلشهار، إذن ة، و غرس األفكار و القيم الخاصة بمنتج السلععلى ترسيخ الصور الذهنية

االرتباط ال يكون فقط بالسلعة المروج لها، و إنما يصاحبه ارتباط بتلك القيم و المبادئ و تمسك ف

  .اإلشهارا ثوقا و شدة كلما استمرت مشاهدة هذبها يزداد و

نه يحمل في طياته ثقافة و يعبر عنها س مجرد ترويج لسلعة أو خدمة ما، إقد أصبح اإلشهار لي "

  :من عدة أوجه

  .يحمل معه ثقافة مصدر السلعة -      

  .يحمل معه ثقافة المعلن -      

  ).8(يحمل معه ثقافة مصنع اإلعالن -      

ل إلى عقول تتسلوهي بكل تأكيد تحقق أهدافها،  ،عتحمل اإلعالنات صور مملوءة بالتمويه والخداو 

ويتخذون قراراتهم بناءا عليها وتصبح جزءا من حياتهم، فاإلشهار ذو بعد اقتصادي ال تخفي  ،الناس

جوانبه من حيث تنشيط الحركة االقتصادية، ولكن هذا الجانب يحمل معه دالالت ثقافية قد تكون 
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االستهالكي في مجتمعات غير منتجة، وتعويد الناس على  ذات أبعاد سيئة من خالل إشاعة النمط

خاصة التي تؤكد العنف، ، )9(باإلضافة إلى التأثير على المستويات األخالقية ،النمط االستهالكي

واإلشهارات الجنسية الفاضحة التي تصل إلى حد الدعارة، كوميديا الجريمة أو الموسيقى الصاخبة  

وإفساد األخالق أو اإلثارة للقيام  ،ام في خفض مستوى الذوقأي محتوى آخر يؤدي إلى اإلسه

  الذات المستهلكة  يما يستهو "فإن " سعيد بنكراد"و كما يقول الكاتب.)10(بسلوك غير مقبول اجتماعيا

  

" و الذات (...) في المنتوج هي عوالمه الرمزية المليئة بسحر الممنوع والغامض والسري والمبهم، 

فالدال البصري ). بودريار" ( رمزي للمنتوج، ونادرا ما تلتفت إلى وظيفته النفعيةتستهلك المعنى ال

في حالة اإلشهار يجنح، أثناء صياغة ميكانيزمات التواصل اإلشهاري، إلى التخلص من مرجعه 

  المباشر ليسر

  ).11"(ة ب المعنى ضمن إحاالت رمزية تخلق الحلم والسعادة والجنس واللذ

شهارية تحاول إثارة مكامن الشهوة، و غرس النزعة االستهالكية، التي ال تنتهي و عليه فالصورة اال

 .فقط باقتناء المنتوج، بل بتبني ثقافة منتجه أو المعلن و المروج له

أي االعتماد على حاستي السمع والبصر، : تعدد الحواسالتلفزيوني   اإلشهارو من بين خصائص 

باإلضافة إلى استخدام اللون واإلضاءة مما يدعم الفكرة حيث يستخدم الصوت والصورة والحركة 

  نجد ؛ و تعمد التكرار بغرض تكريس الصورة و الفكرة في ذهن المتلقي، و لذلك)12(ويثبتها

إلى "بعض الكتاب الذين يصنفون بعض االشهارات في خانة االشهارات التأثيرية، التي تهدف 

  .تأثير تدريجي و بطيء )13(ثإحداث تأثير سريع ومباشر أو يهدف إلى إحدا
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  ).14(خمطط يربز أهداف اإلشهار التلفزيوين:5شكل رقم

  

 

 

 

  

 

  

ا عن أنماط بناء العالمة ال يمكن أن تتم بعيد ،الصورة اإلشهارية في تجسيداتها للمكان إن        

قافية التي تنتجها الصورة اإلشهارية  بعيدا عن الموضوعات الث ك أنه ال يمكن أن تبنىذل البصرية،

  ن الخطاب اعية المرتبطة  بها، ألوبعيدا أيضا عن النماذج االجتما ،الممارسة اإلنسانية

وهنا مكمن خطورة الخطاب  ،إلشهاري يشكل اليوم سلطة تثيرنا وتثير قيمنا وأذواقنا واختياراتنا

داعبة خيال المتلقي، اإلشهاري؛ خاصة أنه يستعمل اللغة والموسيقى واللون واإليقاع والصورة لم

والتأثير عليه القتناء المنتوج وترسيخ سلوكيات ما، وهكذا تتشكل اإلرسالية بتآلف األشكال اللغوية 

واألشكال البصرية، تقدم نفسها على أنها تمثيل وضعية إنسانية يحق لكل فرد التناهي فيها وإدراكها، 

ى ثقافتنا، فالخلفية المحركة لمنتجي وهي على العكس من ذلك تكسبنا سلوكيات ال تمت بصلة إل

اإلشهار هي التأثير على المشاهد وإقناعه بأن منتوجهم مطلق الصالحية والفائدة، ويتحول بذلك 

الخطاب اإلشهاري إلى خطاب الحقائق  الواقعية المطلقة، وال يتم ذلك إال بصور مملوءة بالتمويه 

من  ةنسان يحصل على ثمانية وتسعون بالمائوالخداع، وقد أثبتت الدراسات النفسية على أن اإل

تقريبا  ةمعرفته عن طريق حاستي السمع والبصر، ومن هذه النسبة يحصل المرء على تسعون بالمائ

  .)15( عن طريق السمع ةبينما ثمانية بالمائ ،عن طريق اإلبصار وحده

 االستجابة -د اإلقناع     -ج الفھم      -ب الدرایة - أ
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من درجة انجذابه  و تعمقتقديم صور جذابة يفضلها المشاهد  في إلشهاريةأهمية الرسالة ا تتزايدو 

من أشكال و هيئات مكانية  ،المكان إلشهاري البد من توفر تناسق فيالفيلم ا و اهتمامه، فحتى ينجح

 ،يؤدي إلى مزيد من الواقعية إليصال الفكرة والتوافق واالنسجام بين هذه العناصر ،إضاءة ولون و

   خاصة على مستوى اإلشهار ،أي عمل فني فهذه هي قوام البناء المكاني يميز خصوصية

  

  

حين يجعلها تتمثل من  تعني التصور الذي يحدث على مستوى النفس، فالسيكولوجيةالتلفزيوني، 

  .األحاسيس و المشاعر خالل المكان جملة من

و يمكن القول أن هذه القدرة المذهلة للصورة االشهارية على التأثير في المشاهد، و قيمه و مبادئه و 

األمور التي تجعل من الضروري اتخاذ الحذر و الحيطة من طبيعة االشهارات  سلوكياته، من

األجنبية التي تبث في قنواتنا العربية، و ضرورة تفحصها و قراءة مضمونها التعييني و التضميني، 

، و خلوها من دالالت )16"(صورة للمجتمع"و التأكد من عدم معارضتها لثقافتنا و قيمنا، التي تعتبر 

مة قيمنا و على ثقافتنا المحلية ، و عالقاتنا دث هزات عنيفة ذات مدى بعيد على منظوقد تح

  .االجتماعية

وعلى حد تعبير الكاتب عبد الرحمان عزي فإن الصورة تتحول إلى نماذج اقتداء، بحكم جاذبية 

بهذه  ينبهر المشاهد ،الصورة المزخرفة المزينة بصفة االصطناع، والحاصل أنه وفي غياب القيمة

القوالب، و يأتيه الظن أن حياة هؤالء الذين هم على الصورة أكثر أهمية من حياته في الواقع 

فيصبح مستهلكا لتجارب اآلخرين  ،المعاش، فيحي من خالل تجاربهم و يتقمص شخصيات و أدوارا
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ة مصنعة من الوهمية، بعيدا عن تجربته الواعية في عالم الحياة، إذا فإن التلفزيون يبيع صورا مادي

جسم اإلنسان و أزيائه و ممتلكاته، وهذه األخيرة تتحول إلى مؤثرات يتبناها المشاهد إذا غابت 

، ألن قيم اإلنسان هي التي تحدد ما يتبناه الفرد و ما يستحسنه و ما ال يستحسنه، فإذا ما )17(القيمة

، و يحتار أيها يتبع، مثلما هو اندثرت هذه القيم يصبح تائها بين قيم غيره و قيمه الخاصة بمجتمعه

  .الحالية من الشباب في مجتمعاتنا ل الكثيرعليه حا

  

  

فراد ألوصلة المجتمع التي بدونها ال يمكن ل"فإن القيم الثقافية هي' وكما يقول جون بيار واريني

  .)18"(وال كيف عليهم أن يتصرفوا ،معرفة ال من أين جاءوا

  حتياط من المضامين الثقافية التي تسوقها الومضات االشهارية، و و لذلك ينبغي كما قلنا من قبل اال

بارتباط اإلشهار بالنظام الرأسمالي وحركيته و ارتباطه "خاصة في عصرنا هذا الذي يتميز 

باإلنتاجية و االستهالك، فكل ممارسة اقتصادية، اجتماعية ثقافية، ال تعتبر مقبولة إال إذا تحولت إلى 

هذا االتجاه البرغماتي االقتصادي أدى تدريجيا إلى كبر قدر من الربح لصاحبها، وفر أسلع للبيع، ت

يمه و ثقافته التي تميزه عن غيره، و محاولة تصدير أنماط ، بما فيه ق)19"(تسليع كل أوجه المجتمع

  .ثقافية ال تمت لمجتمعنا بأدنى صلة، من خالل سيل جارف من األفالم و االشهارات التلفزيونية

  

  

  

  

  



 م،جامعة الدكتور یحي فارس،المدیة2009ماي/09/10یومي" اتصال الصورة، األبعاد و التحدیات: الملتقى الدولي حول

  

  

  

  

  

  

  

و في الختام نستخلص أن الصورة االشهارية ال تستعمل كما يضن كثير من الناس للترويج فقط 

، و إنما تهدف كذلك و بصورة أساسية في الغالب إلى لسلع، و زيادة إقبال الناس عليهاللمنتوجات وا

دف كذلك إلى غرس التسويق لثقافة و مبادئ معينة، خاصة إما بمنتج السلعة أو المعلن عنها، كما ته

بعض األفكار في فئات محددة، السيما فئات الشباب و المراهقين، و لذلك فهي مصممة بشكل 

وظيفة ترويجية تجارية، ووظيفة تسويقية ثقافية تعمل على  دور مزدوج، مدروس جيدا، لكي تؤدي

الشهارية فالصورة ا عقول المشاهدين و اختراقها فكريا، و تحاول ترسيخ سلوكات معينة،غزو 

و هذا ما يجعل الصورة  ،)20(" نظاما ناقال للمعنى و االتصال في آن واحد"التلفزيونية تعتبر

االشهارية أخطر من األفالم بدرجة كبيرة، ألنها تبث بشكل متكرر و مكثف في غالب األحيان، مما 

ن التفطن لطبيعة و عليه فإنه من األهمية بمكا .يجعل تأثيرها يتعاظم و يتزايد كلما استمر البث

الخطاب االشهاري الذي يوجهه المنتجون المتعولمون إلى المشاهد العربي، و الذي يحمل في طياته 

عددا كبيرا من الرموز و المعاني، الهادفة إلى تعديل السلوكات و تغيير أنماط الحياة، و تبني 

  .النماذج ثقافية المستوردة و الجاهزة
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