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ٕاّن ولوج عامل اخلطاب إالشهاري يشلك فرصة     

تارخيي احلاصل يف معرفية مثينة لتجاوز النقص ال 
ثقافتنا البرصية، ef سـتكون هذه الورقة البحثية 
حماوo ٕالحياء احلس التأوييل #ى القارىء العريب، 
ليمتكن من قراءة الرساo البرصية ذات أالبعاد 

  .أالنرثوبولوجية وإاليديولوجية وuجtعية
عىل ٔان ٔامه ما تبتغيه الباحثة ٕاضافة اجلديد لzرس  

لسـمييايئ املعارص يف معاجلته للنص البالغي ا

املرس� ليس يف جتليّه اللغوي، ٕامنا يف متظهره يف 
شلك خطاب برصي عىل شلك صورة ٔاو ملصق 
ٕاشهاري، وما ميكن ٔان يُضّمن من دالالت 

  .ٕايديولوجية بهثا مصمم الصورة ٔاو اسـتنتجها مؤِولها
  
  
  
  

: Résumé     
   L'analyse d'un discours publicitaire 

constitue une occasion précieuse pour 

contourner le déficit  historique dans 

notre culture visuelle, sur ce; le 

document qui suit  sera une tentative 

de faire revivre un sentiment 

d'herméneutique chez le lecteur 

arabe, pour être capable d'interpréter  

Le message visuelle de dimensions 

anthropologique, idéologique et 

sociale. 

       Le but de cette recherche est d' 

ajouter du nouveau dans la leçon 

rhétorique et sémiotique 

contemporaine, dans son traitement 

du texte théâtral non dans son coté 

linguistique, mais dans sa  

manifestation autant que discours  

visuelle,  sous la forme d'une affiche 

publicitaire, et ce qu'elle  implicite 

comme Significations idéologique 

transmit par le designer de l'image ou 

déduit par le récepteur. 
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فرض نفسه يف وقتنا احلايل، كام لو ٔانه ٕانتاج فين ٔاو بة، ٔاخذ اخلطاب إالشهاري من �    

ومهنا والفنية، أالشاكل أالدبية  اختذت بعضٔاديب يف خدمة ٔاهداف النفعية، ومن �ة  نية 
، »عتبارها خطا»ت مو�ة لوصول ٕاىل قلوب الناس وعقوهلمل السعيلنفسها مبدٔا  ،املرسح

 ا²متع ودوره الفّعال يف نرش ما ¯ عالقة »ٕالنتاج ؤامام احلاجة امللحة لٕالشهار يف .للجامهري
، وكذا للتعريف »خلدمات و إالعالن عن التظاهرات ا¸تلفة نيام العامّ هيوuسـهتالك مبفهوم

 ºّت احمللية وا#ولية، وجب البحث يف كيفية تزاوج هذين اخلطابني ليشÁحنو املهرجا Áكيا 
 كيف تتكفل :، ومنه ميكن طرح التساؤل التايلواحدا هو امللصق إالشهاري املرس�

من »لكشف عن دالالت امللصق إالشهاري اخلاص »ملرسح، البالغية السـمييائية املقاربة 
  . منطلق ٔان الطابع إاليديولوÌ يtىه يف مثل هذا اخلطاب Êٔبرز تقنية موظفة فيه

1111 - - - -Ìالصورة إالشهارية والبعد إاليديولوÌالصورة إالشهارية والبعد إاليديولوÌالصورة إالشهارية والبعد إاليديولوÌالصورة إالشهارية والبعد إاليديولو::::        
اليت تُعمتد يف الصورة إالشهارية ) اللسانية، التشكيلية، أاليقونية(بالغية ٕان التقنيات االٕ     

تعمل عىل مترير أالفاكر وتبديل اfهنيات والتأثري يف السلوكيات، وعليه ال ميكن بأي حال 
»رث "من أالحوال التعامل مع الصورة إالشهارية عىل ٔاهنا نص برىء؛ ٕاذ يؤكّد 

R.Barthes "تتجىل يف إاليديولوجيا اليت حتملها ) ٔاو أالسطورة(ائية، ٔان املعاين إالحي ،
مظاهر وطرقا يتبعها املتخصصون يف هذا النوع من  إالسرتاتيجيةواملؤكد ٔان لهذه . الصورة

اخلطا»ت، اfي ¯ ٔاثر كبري عىل الشعوب بوساطة سـيâ اجلارف مضن وسائل االتصال 
  .امجلاهريي

أالقدر عىل ٕايصال أالفاكر  - ارية ٔامه متثالهتاوالصورة إالشه–وتعترب الصورة     
ال إاليديولوجية املعلنة والضمنية؛ كوهنا ختاطب رشاحئ ا²متع ا¸تلفة، بلك مسـتوèهتا، ف

ٕاىل التسـيري  إالشهار بدفع املتلقي ٕاىل اقتناء بضاعة حفسب، وٕامنا يتجاوز ذe يكتفي
تسعى ٕاىل الرتوجي ٔالفاكرها يديولوجية إ وفق  والتعريف بنظرة خاصة جتاه الواقع وا²متع،

  . »ملوازاة مع الرتوجي لبضائعها
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 إاليديولوجيا اخلفية ال تطرح نفسها كدعاية رصحية وال ترّوج لنفسها علنًا يف سائر    
الربامج بل تتسلل هبدوء وسالسة ومرونة، و»لتكرار وإال رة وطرح الòذج واملفاهمي اليت 

 هبا، فٕاهنا يف الربامج إالشهارية تأمر، uقتناعواحلياة العملية وجيري  تأخذ طريقها ٕاىل العقل
قد ُمهد ¯، ففي حاo الرشاء مثال يسـتجيب  uقتناعوهنا يسهل تقبّل أالمر ٔالن  

. املسـهت÷ عاطفيًا والواعًيا للصور والòذج اليت ترتبط يف الوعيه »لسلعة املعروضة
ومنط احلياة املطلوب ويسّوق البضائع، ويريم ٕاىل ٔان  الكuسـهت إالشهار يرّوج لٔالفاكر و

الرغبة يف : يتّخلص امجلهور من عقدة الطهر عن طريق تعزيز ٕاغراءات أساسـية للتسويق
  u.1جtعيةالراحة، الرغبة يف الرفاهية، الرغبة يف ٕاحراز املاكنة 

لية ينتقل »²متعات ٕان إالشهار من خالل ذريعة التقدم uقتصادي وعوملة الرٔاسام     
املتخلفة ببطء حنو تمنيط ثقايف واحد؛ ٕاذ تعّدى تأثريه سـيادة ا#ول واحلكومات ٕاىل حتطمي 
الشخصية الوطنية وتذويهبا يف بوتقة uسـهتالك للمنتوجات والترصفات والسلوكيات، بل 

  .وحىت عادات  ؤافاكر ا#ول الغربية، و»لتحديد ٔامرياك
إالشهارية قد وصلت ٕاىل حد ٔان ٔاية ثقافة ال تسـتطيع uنفالت التام  ةهمينة البضاعو      
غري (ٕاذ ٔان الرٔاساملية الكوكبية حتتل وتدّمر عوامل ا²موعات الثقافية أالخرى تأثريها،  من

ليمت استبدال  2.ملن مي÷ املال لرشاهئا" تسليعها"، و»لتايل رموز هذه الثقافات يمت )الغربية
بقمي املادية وتقديس اجلسد ٕاىل حد الرنجسـية، واجلري وراء احلمل القمي وأالخالق 

ملحقة هبا  وٕان املامرسات الثقافية اليت اكنت يف السابق مسـتقI قد ٔاصبحت وuمتالك
  3.ورشيكة لها

وحني القت فكرة عوملة الثقافة الغربية اسـهتجاÁ واعرتاضات ال حرص لها، تنادي      
قّوماهتا الثقافية، تبلورت فكرة ٔاكرث ذاكء من قبل املشهرين »حرتام الشعوب و حصانة م

و»لتايل [...] الغرب متثلت يف اسـتخدام الثقافات احمللية ذاهتا كسـتار لرتوجي منتوجاهتا 
  4.»تساعد عىل تشظي العامل وتفككه، بل تناحره ٔايضا
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  ) 2(الصورة )                      1(الصورة           

  :وصف مادة إالشهار. أ -2
دعائيني للمهرجان ا#ويل ) ٕاعالنيني(متثالن ملصقني ٕاشهاريني ) 2(و ) 1(الصور�ن 

ٔاكتوبر  29، والثانية  من 2012نومفري  5ٔاكتوبر ٕاىل  29من : للمرسح يف طبعتيه أالوىل
بوالية جباية، املقامتان برعاية وزيرة الثقافة اجلزائرية وٕارشاف وايل . 2013نومفرب 5ٕاىل 

مما ميّزي الصورتني ٔاهنام حتمالن لك املعلومات اليت يفرتض . جباية، وتنظمي حمافظة املهرجان
وحيمل كذe الطابع الرمسي . »ملتلقي ٔان جيدها، سـ� امللصق الثاين فهو ٔاكرث تفصيال

  . يف الرمز املصور للمهرجان ولوزارة الثقافةلهيئيت التنظمي ممتثال
        ::::التحليل اللساينالتحليل اللساينالتحليل اللساينالتحليل اللساين. . . . بـبـبـبـ- - - - 2222
  ):1(الصورة *

  :تضمنت عبارات لغوية حتدد لك املعلومات اخلاصة »ملهرجان، اكالٓيت    
  :»لعربية-
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حتت الرعاية السامية للسـيدة معايل وزيرة الثقافة، وٕارشاف السـيد وايل جباية، حمافظة 
  .املهرجان ا#ويل للمرسح ببجاية: مرسح ببجاية تنظماملهرجان ا#ويل لل 

  :»ٔالمازيغية-
  .املهرجان ا#ويل للمرسح ببجاية

  :»لفرنسـية-
4éme édution  

Festival Intrenatioal De Theatre De Béjaia Du 29 Octobre Ou 5 
Novembre 2012.  

: كيلية تتضمن عبارةاfي حيتوي عىل كتابة تش ) Logo(»ٕالضافة ٕاىل الرمز املصور     
 FITB: وحتهتا اختصار فرنيس لها. املهرجان ا#ويل للمرسح ببجاية »لعربية والفرنسـية

2012.  
  ):2(الصورة *

، لكن )1(وردت العبارات اللغوية اليت تتقارب ٕاىل حد ما مع ما جاء يف الصورة     
  :تدّمعت ببعض التغيريات وإالضافات، فاكنت اكلتايل

  :»لعربية-
ت الرعاية السامية للسـيدة وزيرة الثقافة، وٕارشاف السـيد وايل جباية، حمافظة املهرجان حت

  .املهرجان ا#ويل للمرسح: ا#ويل للمرسح ببجاية تقدم
  .جباية اجلزائر

  :»لفرنسـية-
Festival Intrenatioal De Theatre De Béjaia Du 29 Octobre Ou 5 

Novembre.  
BGAYET/ALGERIE 2013 / 5 FITB  

  :وعىل يسار امللصق كتب
4 CONTIENTS .20 PAYS (ALGERIE…..).250 



 عرش الثالثالعدد                                                            جمI لكية االٓداب و اللغات

  2013  جوان                                        268                                       لغاتو اللكية االٓداب 

COMĖDIENS.200REPRĖSENTAIONS.20 ESPACES. 19 
CONFĖENCES-DĖBATS. 

ٕان النظر ٕاىل ما متت كتابته لغوè يلقي بظال¯ عىل القراءة التأويلية للصورتني من      
أالداء البرصي للحرف ٔاو (ييل للحروف واجلانب التشك ) املعىن(املضمون اللساين : Áحييت

  :وف� ييل تفصيل ذe). املسـتوى الاكليغرايف
  :املضمون اللساين_1.بـ-2

تستند حماوo اسـتكناه دالالت املكتوب يف هذين امللصقني عىل معرفة »لبالغة     
لك fا فأول ما يتبّدى للمتلقي حني رؤيته للصورتني ٔان املصمم يعطيه . وجامليات اللغة

لكن من الناحية إالقناعية يُالحظ ٔانه مل . تفاصيل املهرجان يك يُقبل عىل مشاهدة عروضه
تتخذ ٔاي ٕاجراءات لغوية جحاجية تسهم يف إالقناع ٔاو إالغراء، انطالقا من طابع اللغة 

وهذا ال ينفي اتسا=ا ببعض صفات اللغة إالشهارية اكالختصار . الرمسي اfي اكتسبته
  . ضوحواملبارشة والو 

ٕاىل الصورة ) 1(ٔاما ٕاذا ما متت املقارنة بني اخلطاب اللغوي يف سريورته من الصورة     
، سـيظهر جبالء أن هناك تطورا ملحوظا، اكن من مزاèه uهtم »ملهرجان ٔاكرث من ) 2(

 » حتت الرعاية السامية للسـيدة معايل وزيرة الثقافة « :املنّظمني ٔاو ماكن التظاهرة، كعبارة
ؤادرج  » حتت الرعاية السامية للسـيدة وزيرة الثقافة «) : 2(اليت حتولت يف الصورة 

وكذe . كجديد الرمز املصور لوزارة الثقافة، ليدل عىل ا#مع املؤسسايت ال الشخيص
تبدل يف  »املهرجان ا#ويل للمرسح ببجاية  « ):1(فعنوان املهرجان اfي اكن يف الصورة 

. »جباية اجلزائر «ؤاضيف ٔاسفل الصورة  »املهرجان ا#ويل للمرسح  « :الصورة الثانية 
يف عنوان املهرجان، و غري خفي  »تقدم  «ٕاىل  »تنظم  «ويدّمع هذا الطرح تغيري لكمة 

الفرق بني اللكمتني؛ ٕاذ الثانية تو� بطابع الرمسية للمهرجان وÊٔنه صار تقليدا ¯ مقاييسه 
  .و جمرèته املعهودة
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        ::::أالداء البرصي للحرفأالداء البرصي للحرفأالداء البرصي للحرفأالداء البرصي للحرف____    2222....بـبـبـبـ- - - - 2222
الشلك الطباعي للخطاب إالشهاري ليس بريئا وليست ¯ عالقة اعتباطية بدوال « ٕاّن 

 .Eبويسنس" كام نّبه ef   5»اخلطاب ومتوالياته، بل هو معل مدروس معلل
Buyssens  " مزدوجة، مفن « : يقول" االتصال والمتفصل اللساين"يف كتابه oلغتنا لها دال

د ت÷ اليت تعطينا ٕاèها ٕارادè، واليت تعلمناها يف املدرسة، واملو�ة لُتفهم من قبل �ة توج
oاليت مننحها لها رغام عهنا، واليت مل . متلقي الرسا oومن �ة ٔاخرى، هناك ت÷ ا#ال

  6.»نتعلمها، ويكتشفها عامل اخلط 
ما كتب يف الصور إالشهارية تشكيليا، ومالحظة نوع اخلط وعليه فٕانه جيب تأمل     

ويف »دىء أالمر جيب إالشارة ٕاىل جانب . ولونه واملوقع والفضاء اfي حتتâ الكتابة
ٕايديولوÌ يعلن نفسه رصاحة يف هاتني الصورتني، وهو الواقع اللغوي ذي المتظهرات 

ٔاو حتاول ٕاقناع املتلقي (ئة التنظمي عريب، ٔامازيغي، فرنيس، اfي تؤمن بوجوده هي : الثالث
  .وذe من خالل كتابة عنوان املهرجان »للغات الثالث). بوجوده

ال جاملية ) خط متداول(ف� خيص نوع اخلطوط املسـتخدمة فاخلط العريب كتب برمسية     
فرنسـية فيه، بيò  اخلطوط الفرنسـية اكنت حركية وجاملية ٔاكرث بكثري، زادها كتابة التارخي »ل

ترسـيخا مليل لغوي ملا هو ٔاجنيب، بدعوى ٔان التظاهرة عاملية وجيب خماطبة االٓخر مبا حيبه 
كام ٔان الرايئ يلمس سـيادة اللون أالبيض عىل النصوص التحريرية . ليس فقط مبا يفهمه

داخل بنية الصورتني إالشهاريتني، وهذا طبيعي »لعودة ٕاىل الطابع إالخباري لهذه 
  . النصوص

حتقق الوضوح ا#اليل، ٔالهنا وظفت اللون ) 1(البنية البرصية للعنوان يف الصورة     
ٕاال أنه يف . أالصفر اfي يشـيع اسـتخدامه يف مثل هذه احلاالت، كونه يربز العنوان ٔاكرث

اسـتعيض عن اللون أالصفر مبيالن الكتابة العنوانية، مضن جزء من اخللفية ) 2(الصورة 
  .فريقيا، موحيا بذe بأن uهtم موّجه ٕالفريقيا عىل وجه التخصيصالصفراء »جتاه رمز إ 

انتقلت  FITB 5و  4éme ÉDITION:كذe البنية البرصية للعبارتني الفرنسـيتني     
من إاليديولوجيا العاملية ٕاىل إالفريقية؛ »لنظر ٕاىل ٔان العبارة أالوىل وضعت مضن رمز يشـبه 
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ذات حروف ومسهتا ) FITB 5(حني ٔان العبارة الثانية العاملية، يف  Galaxyرمز شكوال 
  .ٔابيض، أصفر، ٔاخرض كرمز لتعدد ٔاجناس شعوب ٕافريقيا: احلركية بألوان  خمتلفة

        ::::التحليل التشكييلالتحليل التشكييلالتحليل التشكييلالتحليل التشكييل. . . . جـجـجـجـ- - - - 2222
  :أاللوان_1. جـ-2

يُالحظ غلبة اللون أالمحر الغامق، جمسدا طرحا ثقافيا متداوال، وهو ارتباطه بلون     
منذ ٔاèمه أالوىل، واسـتعام¯ لكون لها يسهم يف شد انتباه املشاهد ويأرسه، سـتارة املرسح، 

ٔان أالمحر ودرجاته ا¸تلفة يرمز ٕاضافة ٕاىل ٔانه من املعروف . متهيدا ٕالدخا¯ يف جو المتثيلية
ٕاىل احلرب وا#مار والنريان وا#ماء واحلركة، كام يو� »لنشاط واحليوية، واحلب 

  . ا جيري متثيلها عىل ركح املرسح، ولكهوالغضب واخلطر
        ::::إالضاءة والظاللإالضاءة والظاللإالضاءة والظاللإالضاءة والظالل____2222. . . . جـجـجـجـ- - - - 2222

إالضاءة مو�ة ٕاىل قلب الصورتني وينبثق مهنا مجموعة من الظالل، مع فرق بني     
الصورتني؛ ففي أالوىل تربز سـتارة مفتوحة عىل اجلانبني يتوسطها ممثل، ٕاال ٔان الثانية 

ٔان مصمم الصورة أالوىل يو�  سـتارة مسدo بشلك طويل منتظم، وميكن اسـتنتاج
للمتلقي ٕ»ماكنية إالندماج مع موضوع إالشهار، ومن مث سـيكون مشاهدا متفاعال مع 

آثر إالحياء بأن العروض داخI يف ا²هول وهو ) 2(احلدث املرس�، ٔاما مصمم الصورة 
  . نوع من التشويق للمشاهد جتاه ما سـُيعرض

        ::::أالشاكل واخلطوأالشاكل واخلطوأالشاكل واخلطوأالشاكل واخلطوطططط____3333. . . . جـجـجـجـ- - - - 2222
�ن مسـتطيلتا الشلك ببعد طويل، واملسـتطيل مسـتحب تسرتحي ¯ العني، الصور    

لكنه ال يؤدي دامئا ٕاىل العرض الالئق للامدة إالشهارية، ٕاال ٔانه هنا ٔادى ما عليه كون 
  . امللصق إالشهاري يتقيد خبصائص معينة، جتعل uهtم مبوضوع إالشهار ٔاوىل من شلكه

طوط يف ٕامداد الصورة »حلركية ٕاذا وظفت املائI و ينضاف ٕاىل أالشاكل ٔامهية اخل    
املنحنية وا#ائرية مهنا، ٔاو إالحياء »لر�بة وامللل »سـتخدام املسـتقمية ٔافقية اكنت أم 
معودية، وهذا ما حصل يف الصورتني حمل ا#راسة؛ فاخلطوط املنحنية املصاحبة للظالل 
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موضوع الصورة، ٔاما اخلطوط  يف الصورة أالوىل سامهت يف خلق روح إالندماج مع
  .املسـتقمية أالفقية املصاحبة لظالل الصورة الثانية ٔاضفت السكونية والرمسية

  :التصممي إالجاميل للصورة_4. جـ-2
: متجلية يف جانبني اثنني، ٔاوهلام) 2(و ) 1(تتشلك الرؤية ا²مI لتصممي الصورتني     

 اfي يراعي الشلك وأالرضية، والتوافق ٔاسس بنائية حمورها النظام املتّبع يف التصممي
والتباين، عىل مسـتوى نظام شـبيك هنديس ينتج ٕاكراهات القراءة لنص الصورة، تتبّدى 

ٔاما اجلانب الثاين فيمتثل يف أالسس . املنظور وإالطار والتأطري وزاوية النظر: يف معايري
، الوحدة، احلركة، الفراغ، نقطة إاليقاع ، التوازن: امجلالية لتصممي الصورة إالشهارية عامدها

  . uرتاكز
        ::::التحليل أاليقوينالتحليل أاليقوينالتحليل أاليقوينالتحليل أاليقوين. . . . دددد- - - - 2222

»لقيام بفعل القراءة ٔاليقوÁت الصورتني تبّدى للباحثة مجI من الوقائع التداللية ذات      
  :السمة الرتمزيية، مهنا ٔامهها ما ييل

  :يسار/الثنائية ميني-
بل املصمم بأكرث اهtم من نظريه جزء السـتارة أاليرس قوبل من ق ) 1(يف الصورة     

أالمين؛ فبالرمغ من كرب السـتارة يف جانهبا أالمين، ٕاال ٔانه يتخللها ظل غري واحض املعامل، وعىل 
العكس من ذe فاجلانب أاليرس يربز قناعا، عىل ختفيه املزعوم، ميكن متيزي مالحمه، مما 

الرمز ) 2(و يف الصورة . هيا الغربيؤكد نظرة الضبابية جتاه ا²متع إالساليم، اليت يعان
  .يف شلك قارة ٕافريقيا، كذe يمتركز يف اجلهة اليرسى من الصورة"  القناع"املرس� 

  :صورة اجلسد-
تتسم إاليديولوجيا إالشهارية العاملية برتسـيخ نظرة تقديسـية للجسد، ذابت يف خضمها     

سا، هذه النظرة موجودة أالذواق وامليول، ليصبح امتالك جسد رشـيق حلام، بل هو 
للمهرجان، فصورة املمثل املرس� وردت وÊٔهنا  2012كذe يف امللصق أالول لطبعة 

لراقص »ليه، من خالل حركته و شلك وقوفه، بل ميكن الزمع ٔانه امرٔاة، ليتاكمل إالقناع 
هوم ويبدو أالمر دعوة تغريبية ملف . إالشهاري بتوظيف جسد املرٔاة، بلك محوالته ا#اللية
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. العمل املرس�، اfي يفرتض ٔان يركز عىل املوضوعات ال الشلك اخلارÌ للممثلني
eوحىت اللباس يؤكد ذ.  

  :رمز إالنtء-
عن سابقهتا، لمتيل ٕاىل اسـتخدام رمز إالنtء ) 2(ختففت ا#عوة ٕاىل العوملة يف الصورة     

  . fي تتخبط فيه الشعوب عامة، يف حماوo لتعويض اخللل القميي ا)قارة ٕافريقيا(القاري 
ٔاما عن رموز الهوية الوطنية والقومية، فقد وظفت املعامل الوطنية اجلزائرية من خالل     

ٕادراج رمز uحتفال خبمسـينية uسـتقالل، و الرمز املصور للمهرجان ووزارة الثقافة، 
  .»ٕالضافة ٕاىل ما سـبق احلديث عنه حول اللغة أالمازيغية مكقوم وطين

  :خلامتةا
  :من خالل هذه ا#راسة ميكن اخلروج جبمI من النتاجئ، ٔامهها

 ٔامهية استaر املقاربة ٕاىل فٕان هذا يدعو قليI، البرصية »لثقافة اخلاصة أالحباث ٔان مبا -
 )الصورة( ريـالنص البص قراءة يف مقرتحة ٕاكسرتاتيجيةعام،  بشلك البالغية السـمييائية

، يف )التعيينية(املُضافة ٕاىل املعاين الظاهرية  الرمزية ل ا#الالتحلس ٔاو موهبة تأوي تمنية
عرص الثورة إالعالمية والتواصلية، اليت تسـتدعي اليقظة ُجتاه  لك ما يتلقّاه الفرد من 

  .خطا»ت
يبقى دامئا مفتوحا عىل قراءات  -ومهنا امللصقات إالشهارية املرسحية-نص الرسائل البرصية -

tء القارىء ٔاو احمللل واملنطلقات السوسـيوثقافية ¯عديدة تبعا الن.  
ة يالصور إالشهارية تلزتم بآليات متعارف علهيا، ممتثI يف اجلوانب اللسانية والتشكيل  -

احلامل لzالالت املبثوثة يف الرسائل البرصية، ويه آليات بالغية كوهنا  عّدهاوأاليقونية، ب
  .لوجية تسرتعي uنتباه والمتعنتؤدي وظيفة إالقناع، ولها ٔابعاد ٕايديو 

 
                                                                        

ـة، جمI ثقافية حممكعبد هللا ٔامحد بن عتو، إالشهار بنية خطاب وطبيعة سلوك، جمI عالمات، 1
 6- 5، ص ص 2002، 18العدد تعىن »لسميائيات وا#راسات أالدبية احلديثة والرتمجة، املغرب، 

  .بترصف



 ٔامينة رقيق/ أ                         2013، 2012ا#ويل للمرسح  قراءة مللصقات املهرجان- يف بالغة الصورة إالشهارية للمرسح
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