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حناول يف هذا املقال التطرق إىل أهم املمارسات النقدية اليت وجهت بشكل خاص لنشاط        
رف جمموعة من الباحثني واملفكرين خاصة املختصني يف اال السيويولوجي شهاري من طاإل

بعاد النقدية لإلشهار والفلسفىي والتواصلي، والذين خصصوا قراءات ودراسات تتناول األ
القسري، وقد كانت اهتمامام تنصب أساسا يف دراسة الظاهرة االشهارية يف السياق الذي 

ارسات الثقافية املتصلة مع البعد الفين واالقتصادي والتارخيي ملا بعد واملم    هيمنت عليه األنشطة
يديولوجية وهذا بتفعيل إلاحلداثة، وبالروج اجلديدة للرأمسالية اليت دف إىل حلفاظ على البناءات ا

كل هذا ساعد يف حتول  .غراء واالندفاع وكذلك االستهالك املفرطإلغواء واإلثارة واإلنشاط ا
 احلرية الزائفة والفردانية املفرطة نسق استهالكي ميجدسقه االخالقي الواقعي إىل الفرد من ن

  .واملتعة واالسيتهام والتماهي

يف هذا السياق، فإن أغلب القراءات والدراسات اليت تبنت هذا التوجه النقدي تقترح ممارسة     
والصفات الرمزية ، ألا تقدم وتعرض للفرد املميزات اإلشهاريةنقدية عميقة للصورة 

وبالتايل فإن الفرد يستهلك . واألسطورية للمنتوجات اليت تنفصل عن القيم االستعمالية والنفعية
جمموعة من اللحظات والقيم اردة واملواقف واحلاالت، وهكذا، فإا حتاول أن تكشف كيف 

س وسيلة لتحقيق أصبح وسيلة للتمايز واالختالف ولي اإلشهارأن االستهالك املفروض من طرف 
واحلقيقة، أن هؤالء الباحثون يتساءلون عن . الرضا واالنتفاع باملنتوجات وحتقيق البعد النفعي

الدور الفعلي لإلشهار الذي شهد حتوالت متنوعة وهذا بتوجيه انتقادات عميقة لطبيعة اشتغال 
ل إىل أنشطة فكرية يحييقوين، بل قدم لنا املنتوجات وحلظات من التمثيل اإليال  هخطابه، ألن
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وتشارك يف بناء أنظمة القيم واهلويات جديدة اليت تؤسس لدميقراطية ثقافية وسياسية  وإيديولوجية
  . الومهية واخليالية وتستعني بذلك بإيديولوجيا املتعة والسعادة

كل هذا ساهم يف تأسيس ختصص نقدي جديد لإلشهار يعمل على حتديد وتوضيح الرؤية    
   .اإليديولوجيةملضامينه املتنوعة املتصلة بالرؤية االيدلوجية 

Summary 

    This article aims to describe the critical role led by researchers and thinkers 
such as philosophers, sociologists and psychologists (Anti-Advertising 
Movement) who act against clandestine advertising in a context dominated by 
emergence postmodern activism and the new spirit of capitalism, which 
essentially ensures a power by the maintenance of ideological structures, and by 
the exercise of an advertising seduction, aiming at naturalizing the social order. 

     In this context, the set of readings proposing a thorough critique of the 
advertising image, which praises the qualities of the mythical product and uses the 
hedonic dimension of consumption, in addition, studies show how the 
consumption required by advertising has become a means of differentiation, and 
not of satisfaction. 

     Therefore, the advertising image has been considered as a true 'ideology which 
creates a cultural and political democracy, and which is not only limited to a 
technical description of the products, but also participates in the construction of 
value systems and the imaginary identity of narcissism and the ideology of utopia. 

     All this is also an anti-advertising movement that aims to identify and illustrate 
the ideological vision of advertising. 

 " La publicité, c'est le masque charmeur de l'économie de marché. Masque 

charmeur parce que la publicité affiche ses plus beaux a tours pour cacher sa 
nature véritable : persuader que le bonheur consiste à consommer jusqu'à 
l'épuisement... de la Terre. La publicité ne dit jamais directement : « Achetez ce 
produit, ainsi nos actionnaires feront du profit sur votre dos. » Non, la publicité 
fait miroiter le bonheur ; elle laisse entendre qu'on ne pourra l'atteindre qu'en 
achetant. Bien sûr, le consommateur sait bien, au fond, que ce ne sont que de 

petits plaisirs temporaires que les produits peuvent lui procurer…" Claude 

COSSETTE, La publicité, déchet culturel. 
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  مدخل نظري

اليت اهتمت مبوضوع  ،نقديةتسعى هذه الدراسة البحث يف طبيعة التوجهات والتصورات ال     
انشغاالت واهتمامات الباحثني وهذا بالعودة إىل أهم  االيديولوجية،بالرؤية والصورة االشهارية 

اخلطابات واملوضوعات اليت فرضتها  كل االختالف عن ختتلف ،اليت تشكلت يف سياقات جديدة
م خالق وماهية القياأل إشكالية، ألا غيبت السؤال عن ةالسابقالسياقات املعرفة االشهارية يف 

حتول اخلطاب و ،والغريية ،الذات وكذا ،والبعد النفعي اإليديولوجي وهيمنة السلطة القسرية
يشكل يف االصل اال الذي مسح باالنفتاح على الكثري من اإلشكاليات  وهذا،.... االشهاري

 البيئة، االدراك، التمثيل، الرمزية، ،معنسق الثقافة، الفرد، الذات واتالصورة، والقضايا اليت م 
ولعل الطابع االيديولوجي املرتبط بالسلوك الثقايف واالجتماعي والنفسي يشكل بعدا .... النفس

 ،جوهريا ألغلب التساؤالت اليت تقع يف صلب مشروع النقد الفلسفي والسوسيولوجي
ثقافية وأيضا باخلطابات اليت وال ،والبنيات االجتماعية ،والتواصلي الذي يهتم بتحول الذات

يفتح اال لربوز قراءات حبثية عميقة  كل هذاوحتيل إليها مضامني الصورة اإلشهارية،  ،تقدمها
والذي يتحول إىل  ،وبالفكر االيديولوجي الذي تشري إليه ،ختص كل ما يرتبط خبطاب الصورة

للمشهر، وهذا دون نسيان  استثمار نفعي ورمزي لترسيخ قيم تتوافق والرؤية االيديولوجية
التوجه املعريف الذي حياول بناء أفكار نقدية لكل اخلطابات الذي تنتجه وتولده الصورة اإلشهارية 

إىل واالستيهام،  ،وجمتمع الفرجة ،والسعادة املفرطة ،والرغبة ،واملتعة ،كقيم الفردانية واالستهالك
وباتمع االستهالكي،  ،فاء باالفتراضيواالحت ،الطاقات االنفعالية، اهلوية البصريةجانب 

  ...االسطورة وصورة النجم

أن نقوم بربط دينامية املشروع النقدي للصورة  ،ويف هذا السياق، ومن الضروري جدا   

) Igancio Ramonet اقناسيو راموين  : مثل ،االشهارية الذي ظهر على يد جمموعة من الباحثني

)  (Gilles Lipovestsky(، وجيل لوبوفتسكي )Domnique Quessada(ودومينيك قيسادا (

جان ) "(Frederic Beigbeder(وفريدريك بيقبيدر ) Francois Brune(ووفرنسوا براون 

 بالسلطة االيديولوجية...)Andrea Semprini(اندريا سامربوين ) Baudrillard Jean( "بودريار

 ،والتمثيلي ،تلك قوة حتويل الفعل االدراكيوالرمزية للصورة اإلشهارية وخمتلف ممارساا اليت مت
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وخمتلف  ،واالصول ،تنفى عقالنية املفاهيم "السلطة"هذه  .وتشكيل الذات االستهالكية وتوجيها
م وتفرض القي ،والثقافة ،والنوعيات ،واملضامني العميقة املتصلة بالقيم واألحاسيس ،املرجعيات

  .وليس الوجود ،عل الظهوروهذا باالهتمام بف ،اردة على املستهلك

ميكن القول كما هو متعارف عليه يف خمتلف الدراسات واالدبيات النظرية اليت تطرقت إىل     
املمارسة االشهارية، أن الصورة االشهارية متثل االطار التواصلي الذي يؤكد مزايا املنتوج، 

به، وبكل املكاسب الوظيفية ومساته، وخمتلف املواضيع اليت تتعلق بالقيم االستعمالية اخلاصة 
لكن هذه املمارسة تغيرت لتصبح كإستراتيجية موجهة . والبسيكولوجية النامجة عن استهالكه،

تتجاوز تطبيقاا وغاياا اجلوهرية دون استيعاب املنظور السلوكي املشروط بفعل الشراء 
يب واالشكال التعبريية، والتصرف، وهذا ما يعىن، أن الصورة تقدم حاالت ال حمدودة من األسال

والبالغية، وطرق االقناع الستنفار طاقات املتلقي وتوجيهيه إىل مواضيع متنوعة جمردة، وخيالية 
واجلدير بالذكر، أن الصورة احلديثة، حسب هذا التوجه، وكما أشار . ال تتصل بالتمثيل البصري

 كمشهد إبداعي يراهن على تعترب) Lipovetsky Gilles( )1" (جيل ليبوفسكي"إىل ذلك الناقد 
كمجال ) pastiche(كثرة ووفرة السجالت التمثيلية اجلديدة كالعودة مثال إىل موضوع املعارضة 

فين واديب حياكي جماال اخر، أو حتويل الوقائع واالشكال ومستويات الداللة املرتبطة بالرسالة، 
ريض، واهلدف هنا ال يتعلق أبدا والتح) dérision(والتركيز على البعد العاطفي وعلى السخرية 

بالبحث عن السبل الناجعة لتوجيه أوتوماتيكيا أو بسيكولوجيا املستهلك، ألن خطاا يرتبط 
باملنافع الذي فرضته وأنتجته حتوالت أمناط االستهالك املفرط الذي يعمل كعامل أساسي لتحويل 

ك وإثارة احلاجات وتفعيل نشاط الوقائع االجتماعية والثقافية، وال يتعلق االمر فقط بتحري
وهكذا تصبح . املنعكس الشرطي، لكن أيضا خبلق روابط عاطفية مع املاركات واملنتوجات

استراتيجية الترويج للصورة اكثر امهية من املنتوج نفسه، وهذا يؤكد الطرح الذي يقول، أن 
كانت خيالية ووضع الصورة تستند إىل قواعد هلا القدرة يف مراقبة جمال احلاجات حىت وان 

املستهلك يف وضعيات تبدأ من نزع سلطته يف اختاذ القرارات وحتويله إىل العامل الذي تفرضه 

 يف مؤسسة ) Jo harlow(ويف نفس االجتاه، يؤكد نائب الرئيس التسويق . )2(املؤسسة 

)Reebok( )3(
 أن األسلوب املنتهج حاليا يف التصميم البصري يقوم على حتويل الرؤية 
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الكالسيكية اليت ترتبط بني حاجات الفرد بالشركات املنتجة للسلع اخلدمات وتتجلى أهم نقاط 
اليت يبحث ... هذا التحول يف كون املواضيع التمثيلية واالحيائية واحلاالت واملنتوجات واالوضاع

بحث عنها املستهلك هي نفس املواضيع اليت تقدمها املؤسسات والشركات وبتعبري أخر، كل ما ي
  .عن املستهلك مرتبط ومشروط بكل ما تقدمه ومتثله الشركات 

 نقدية  رؤية وروحميقدوضمن هذا الطرح العام، فقد حاولت بعض الدراسات واالحباث ت   
وأيضا إلكراهات فلسفة املؤسسات  الشهاريةا تطرحها الصور اليتجديدة للقضايا واالفكار 

والنسق الثقايف والسلوكيات  واألخر السوسيو ثقافية، ية القيم واملرجعياتضمنها ق االشهارية،
 والتأثريقيم السلب والتنميط  ،االخالق ،اجلماعاتب األفراد ، واحملددات اليت ترتبطالذاتية
ىل إتدعو اليت  واالنشغاالت االهتماماتوهي قضايا فرضت ظهور الكثري من  ...القسري

بناء و....) ، اخليالية، إكراهات اجلسد االنثوياالفتراضية، العبثية(التخلص من هيمنة الصورة 
  . الواقعي دون عوائق سلطوية ورمزية واإلبداعواالرتقاء القيمي  األخالقالذات وفق معايري 

  :الصورة اإلشهارية واالنفتاح على املظهر التركييب والداليل -1

سواء يف لصورة اإلشهارية اإليها  اليت حتيلاملفاهيم واألفكار اخلاصة من الواجب التذكري، بأن     
القسري تقوم يف -أو يف اجلانب والتمثيلي الرمزي) manifestation(مظهرها التصويري واملتجلي 

الغالب بربط خصائص املوضوعات املمثلة باألحاسيس والنوعيات والوجدان واالنفعاالت 
باحثني واملفكرين متنوعة شكلت دائما مدار اهتمامات ال قراءات تستند إىل، وهي ...وامليوالت

التحكم يف الذات  آلياتوالنقاد بتصورام املختلفة اليت تندرج بشكل أساسي يف حتديد 
ىل سلسلة من العمليات اليت ترتبط بالعامل احلسي والعاطفي إو الرجوع أاملستهلكة وتوجيهها 

بسلطة  أو ربط مضامينها والنفسي ويف كل ما يدخل يف سجل اال االنفعايل او السلوكي،
وقوة املمارسات اليت تثمن جناعة احلتمية األسطورية واملخيالية أو بتحديد رؤية مغايرة متاما لذلك 

يقونية إلبإعادة قراءة العناصر ا وهذابالتركيز على املظهر الواقعي للعامل املوضوعي بصورة جزئية 
اضح أن الصيغ اجلديدة من الو .يف ضوء املستجدات اليت عرفتها البشرية بشكل مغاير والشكلية

لبعض مظاهر ومقتضيات عناصر التمثيل جتاوز البعد النفعي التقريري الوجودي تعمل على 
االجتماعية سواء واإلنسانية الثقايف واالجتماعي وباألحكام  باحلقلبالذات وواالهتمام البصري 



  2017ديسمبر                 09العدد                                                    3المجلة العلمية لجامعة الجزائر

 
 

م لتأكيد القيم ومتتد لتحرير املنتوجات من طابعها الداليل العا .و عكس ذلكأكانت قيمية 
اخلالصة للمؤسسات باعتبارها ادوات وظيفية تشكل املوضوعات االجتماعية لصورة املؤسسة 

لذلك فهي تصنف يف االشكال التعبريية القادرة على حترير املنتوجات  -املؤسسة النموذج-مثل 
خاصة وهي من طبيعتها لوضعها يف جمال القيم الثقافية واالجتماعية اليت تنفرد ا املؤسسة 

مؤسسة "وتقدم نفسها على اا  تتحدث عن نفسها وعن الفوائد واملصاحل اليت تقدمها للمجتمع
  . )4(" املواطنة

وبناء عليه، فإن التصور اخلاص بكيفية اشتغال الصورة ايديولوجيا وبأمناط إنتاجها للمعاين    
الذي يسمح لنا باحلديث واالفكار والقيم هو العنصر االساسي الذي يشكل املدخل األساسي 

عن التجربة النقدية اليت تعطي امهية مركزية المتداد العناصر التعبريية والتمثيلية للصورة االشهارية 
فمعظم الرسائل اإلشهارية تركز يف الوقت . والطريقة اليت تبىن عربها املضمون اإليقوين واإلحيائي
دراك الذات املستهلكة ال ومضمون الصورة الراهن على تفعيل ميكانيزمات إنتاج املعىن، ألن إ

ليس ادركا عفويا بل خيلق صلة بالعامل الذهين والرمزي واملتخيل وباملكونات واألشياء اليت تشتغل 
وعلى أشكال رمزية خارج مضمون الصورة وخارج اشكال التجلي واملعطى الظاهري، 

تترجم " ماري فلوك"حسب رأي وإيديولوجية، وال نشك أبدا يف هذا الطرح، ألن ممارسته و
ميكن اعتبار اإلشهار ألعاب كلمات ولكنه ألعاب " ال: وضعية توليد املعىن، لذلك فهو يقول

لذا ستكون مقاربة الوصلة اإلشهارية باعتبارها منطا . )5("، ميثل ويعدل كل عالقات التمثيلينمعا
وهكذا .)6( عرض حمايد ملنتوج مامن حيث بناء املعىن وطريقة يف تداوله واستهالكه، وليس جمرد 

مبعىن له دور سردي موهوب  ،جمرد ونوع يبقى كشكلالعاملية ) Levi’s(فالبطل مثال يف ماركة 
، سيكون هذا املستوى اخلطايب يف يتعدى ممارساته اإلنسانية لربنامج نشاط افتراضي متنوع

سيد عالقات االنسجام التمثيل كتنظيم يسمح بتحديد وتشكيل عناصر التمايز واالنفراد وجت
وهذا لن يتحقق فعليا، إال بتجسيد العالقات والروابط اليت  .)7(والتطابق مع العنصر التصويري
إىل إدراج املستهلك يف البالغة ويف اإلحساس باالنتماء  االنتقالتتعدى التمثيل األسلويب املباشر ب

عامل حياته اليومية، لكنه سرعان ما يف الغالب يكون املستهلك مشدودا إىل . أو حماولة االخنراط
 األصلوهي يف  .يف هوية وجودية أخرى تتوغل إىل عامله اليومي هذا البعد، ليجد نفسه يتخطى
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واملدلوالت املنفصلة عن البعد التمثيلي  األفكارجتربة متثيلية جديدة تقود إىل خلق جمموعة من 
ؤسسة، وذا سيقوم الفرد أو املستهلك بشراء وبفلسفة امل اإليديولوجيةالظاهري واملتصلة بالرؤية 

يعتربها البعض  )8(وشد انتباهه لبعض القضايا االجتماعية وليس املنتوج  اإليديولوجيةالرؤية 
 التمثالت وسلسلة من احلاالت أو خلق )9( "إعالن نظرة العامل"  منظور تأكيدفقط من كافية 

أخذ  الذي النقدي االجتاه الفكريح ايضا بربوز مسهذا و .النفسية والعاطفية يف نفسية املستهلك
داخل اتمع الرأمسايل من خالل فضح اهليمنة  اإلشهاريةعلى عاتقه مهمة نقد املمارسة 

والفردي خاصة أا  على الوعي اجلماعياالقتصادية والتجارية وهيمنتها الالمباشرة ملؤسسات 
ع منطق االستهالك املوجه فقط وهذا بتذكريه إدراج الفرد يف املستوى الذي يتماشى م ىتقوم عل

لكن أكثر من ذلك سيكون وسيتكرر هذا و بأن له امكانيات حتقيق املتعة هنا ويف الوقت احلايل
   )10(. الفعل بصورة دائمة

شاط ل، يعطى خصائص ) J. Séguéla( "جاك سيغيال"وفق هذا التحديد، فإن الباحث     
إن  واالسطورة، ن إدراك الدالئل اليت تؤسس لعامل األحالمينحصر يف البحث عالذي  اإلشهار

األمر يتعلق مبضمون داليل ميارس سلطة رمزية إلقناع املستهلك لينخرط يف االستراتيجية املوجهة 
إىل  ل املستهلك أو املتلقيمثال حتو) Marlboro(فمنتجات سجائر املارلبورو ...من طرف املشهر

تبحث عن فعل التحرر الطبيعي والفردي الذي حيمل يف طياته أفق وفق معامل حمددة  راعي البقر
من هذا املنظور  يةاإلشهارالصورة و وهذا هذا هو سحرها الفين،االنفتاح على السرد الربغمايت 

من  خطاب مفتوح على حركية بأفعال التوجيه واالنتقالي مغلقا وإمنا هفنيا وتعبرييا نسقا  تليس
  .اك احلسي واألسطوريماهية األشياء إىل اإلدر

تتخذ بعدا مرجعيا يف وظائفها بالتركيز  ،حسب بعض الباحثني ،وإذا كانت الصورة االشهارية   
ويف والتعبري االستراتيجي التركيب  اليت تتميز ا يفاملرجعية والتمثيالت  على خمتلف الطاقات

مع ما بعد احلداثي والرقمي الذين يهتمون بثقافة الصورة يف اتبعض الباحثني فإن االحياء، 
قق التوافق واالنسجام بني التمثيل حت ألن هلا حدود ممارسة كالسيكية واصفة،كا ويعترب

شكل نظاما وخزنا معتربا للمضامني املرجعية تتقريبا  فهيو، املباشرةواحلقائق  التعبريي والوقائع
من  واالقترابع واقع العامل، للعودة أو استرجالإلقناع اليت تعمل على حتديد الفعل املؤسس 
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ولعل هذا ما دفع بالكثري منهم باقتراح ممارسات أكثر أمهية وهذا  )11( وقائع احلياة اليومية

الذي تطرق إليه  )la publicité mythique (:اإلشهار األسطوريباالهتمام على سبيل املثال 
مكونات  أيضاعة الوقائع ويتعدى طبيأخر ألنه  يؤسس لعاملوهو نوع " جاك سيغيال "الباحث 

اآللة اليت "التعبري املركزي الذي يقول تتلخص معارفه وحقائقه التعبريية يف . ومميزات املنتوج

وهذا لن يكون إال بإخضاعه  ،إعطاء عبقرية مميزة لالستهالك قدرته يف ويف ،"تصنع السعادة
تاج البهجة والسعادة واحللم كجهاز إلنو مارسة منوذجية تولد حلظات من األحالم يف املنتجاتمل

 ..وحاالت من االختالف والتمايز يف املواضيع القابلة لالستهالك ويف التشكيل الداليل والنجومية
إلقناع املستهلك اإلحساسات واالنفعاالت واألحالم من فاإلشهار حيمل غزارة  ) )12ذا املعىن،

احللم اليت جيدها يف القيم النفعية  وهذا لن يكون إال بتقدمي للفرد حاالت منوحتويل الذات 
  )13( .والنوعية للمنتوجات

وهكذا، فإن قيمة الصورة تتحدد بتركيزها على االختالفات اجلنسية والقيمية واألخالقية     
وهكذا فإن، املدلول التمثيلي واالدراكي . والقيم الدالليةاملعتقدات يف طبيعة واللونية وأيضا 

از املشاعر ويبتعد عن املمارسات اليت تم باألخالق واجلمال الطبيعي للصورة يقوم على استفز
فقد حتول الفعل االشهاري . والثقايف وعن الربهان العقلي واملنطق والسعادة االسرية والقيم املثالية

يؤسس البعد األكثر عمقا للسيطرة واهليمنة والتوجه  من نشاط جتاري حر يقوم به املعلن إىل عمل
ساسية يف املعرفة أاإلشهارية احلالية حلظة حتول  التصويريةالنماذج قد شكَّلت بعض قد القسري ف

 وصورا مثالية الذي يقدم معطيات التواصليالنموذج االشهارية والبصرية، فلم يعد االشهار ذلك 
صبح يبحث يف امكانيات جتسيد تثمني وتقييم نشاط املؤسسة وثقافتها، وهذا ما أعن املنتوج بل 

كل ما يتعلق جتاهلت متاما  اليتالعاملية  " Benetton"  "بينتون ةمؤسس"شهارات إدته جس
نشر بشكل واسع واالهتمام بونفي املنتوج  هذا بإقصاءوللصورة اإلشهارية،  الطبيعيالنشاط ب

مع نشاطها  امباشر ارابط اسانية بدون ان يكون هلإنبعادا أرؤية العامل وبتقدمي رسائل تضمن 
   )14(. التجاري
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  :مفهوم الصورة االشهاريةلتحديد جديد  توجه حنو -2

إشكالية حتديد كيفية اشتغال الصورة االشهارية من املسائل اليت تطرح العديد لقد أصبحت     
اليت ومن التساؤالت املعرفية والنقدية، نظرا ملا عرفه هذا املوضوع من نقاشات وجداالت متباينة 

ديد حمتواها االساسي وطبيعة نشاطها الذي جتاوز مفاهيم املماثلة بقيت وظلت تدور يف كيفية حت
" جون بول سارتر"ليه كل من إواالعتباطية ومبدأ االدراك البصري والوعي باملفهوم الذي تطرق 

لنتاج وجه املوالنظرة ومستويات البعد التصويري واجلمايل " بارث "و "برغسون"و" هوسرل"و
 وانفعالاحلرية والسعادة وهذا باإلحالة إىل مواضيع الفكرية والرمزية عناصر متنح املعرفة و دالئل

مكامن و املكون الداليل الذي ختتزنهوهذا بدون نسيان الذات واالهواء والوضعيات االنسانية، 
وبعودتنا مرار إىل الكتب واملراجع اجلوهرية اليت حاولت دراسة ... الرغبة واالستعمال االستعاري

طرق دراسته وطرق حتليله، وما  الفالرؤى واخت ميكننا أن نقر بتعددا متنوعة، الصورة من زواي
الحظناه أيضا هو أن كل باحث ينطلق من بنيات معرفية يراها مناسبة لتشكيل العالقات اليت 
تنظم طبيعة االيقون االشهاري، فهناك من يركز على قوة تأثريه على املتلقي، وهناك من يفضل 

 ه الذينشاطيف حني يفضل البعض منهم دراسة  التأثري الرمزي وااليديولوجي، التطرق إىل زاوية
 .حيمل يف ثناياه آليات إنتاج املعىن

والطبيعي  واملتصل بالطابع الرمزي وااليديولوجي املميزاجلديد ر التصوميكن القول، أن    
اء باإلحالة إىل بعض عن سبل التواصل واالقناع وهذا سو بحثوالنفعي الذي حتيل إليه الصورة ي

قضايا اتمع واالفراد سواء يف االستهالك أو إىل الرهانات الثقافية واالجتماعية أو إىل التنظيم 
بقواعد  ة نظام الصورةتحديد طبيعوالترتيب احملدد للفعل السلوكي، إىل جانب ذلك، فإنه يقوم ب

وضوع االشهاري يف املاحملددة ونية اإلدراكية اإليقصال املضامني أمتثيلية فكرية ونوعية تتعدى 
واشكال ن اهلدف يتعلق بصياغة وقائع ألاملباشر واستحضار مواضيع اللذة والشهوانية واالغواء، 

، وهذا النمط من والذهين )املوجه( القيميتقود للتأثري وتم بالفعل ونفسية ضامني فكرية مب
توج واالنتقال للبحث عن صورة املؤسسة االستراتيجية انتقل من التقاليد اليت تثمن صورة املن

وحضورها املستمر والكشف عن الشروط اجلديدة اليت تم وية وفلسفة املؤسسات لتتقاسم مع 
  .االفراد جمموعة من القيم
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وضمن هذا التصور العام للصورة االشهارية ميكن أن نقول، أا شكلت يف الوقت احلايل اهم   
هرية القدرة يف ربط املوضوع القابل لإلدراك وية املشهر أو االنظمة اليت تتطلب بصفة جو

باملؤسسة املشهرة وأحيانا بصفات املنتوج اليت تتعدى شكلها الظاهري واملادي، هذا التفكري 
تلقى جزاء كبريا من النقد ألن طبيعة هذا االستخدام اجلديد للصورة خاصة يف اتمع 

لص ألشكال للمتعة واالستيهام، وهذا النموذج اجلديد االستهالكي تعترف فقط بالتصوير اخلا

واصبحت بذلك اكثر من جمرد  )néo-individualisme(الفردانية اجلدية الذي شهد ظهور 

أن  )Gille Lipovestsky( )15(" جيل ليبوفسكي"يري  حتديد ثيمي وقيمي للمشهر ولفلسفته،
اتمع وبني الرغبات الفردية واحلوافز  هناك تعارض واضح بني التصور النفعي لقضايا اليت م

اليت تركز عليها الصورة االشهارية الن كل شيء يتعلق بإنتاج وتداول مواضيع وأفكار تكون 
مصممة بدالئل تتجاوز الواقعة املوضوعية للمنتوجات، ويبقى مستوى الظهور او التجلي 

paraitre - -  بالدرجة االوىل على ارساء قواعد املرتبط باملتعة واللذة هو العنصر الذي يعمل
فكل ....التميز واالختالف بني املنتوجات واملاركات لغرض االغواء من أجل البيع واالستهالك 

جيب أن تكون هلا صفة احلركية ....شيء تنقله الصورة خاصة اللوقو واالسم وعناصر التصميم 
. طاء روح أو أسلوب معني للماركةواعادة التجديد لغرض اعادة جتديد املظهر املميز للصورة واع

وهذا يفرض اعادة التفكري يف املعايري والتمثالت اليت تفرضها الصورة، ألن املشهر ال يبيع أبدا 
واملفهوم وأسلوب احلياة الذي ) (vision(املنتوجات، بل بالعكس من ذللك يقوم ببيع الرؤية 

خارج ما  الصورة كونتوغالبا ما  ..يشترك مع املاركة ومع كل ما تفرضه من عناصر خميالية
تنظيم العناصر والوحدات التعبريية بمر يتعلق ن األأل ،ليه موضوع التمثيل االصلي واملباشرإحييل 

هي يف سجل اسطوري و ومتنظمةمواضيع مرتبطة باملعىن  إلنتاجيقود يف عمقه  تأويلييف مسار 
النفعي لتجسد قيم البهجة  ابعده ىل الذات املستهلكة يف صيغ ووضعيات تتعدىإتتسل عناصر 

جتاوزت وظيفتها  ه القضايا اجلوهريةذه. املخيال والسعادة املفرطةووالفرجة واالستهالك الفوري 
 )16(الالعقالين  واالستهالكخرى هلا عالقة باملتعة أنشطة أالنفعية لتعرب عن وظائف واالستعمالية 

يف عامل تصويري خاص يتسم بالتغري احلماس بكل ما يدخل يف سوسيولوجيا االنفعال وو
  . والتحول
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إدراك وفهم املوجود واملتجلي بل يف  إدراكفإن قوة الصورة االشهارية ال تكمن يف  ،وهكذا    
تستوعب معارف ظاهرة ومستترية ملعانيها ومستوياا الداللية والقيمية خاصة أا العناصر احملددة 

 وتبقى اإلسهامات .و املنتوجأ والروحي للمؤسسة ديث عن البعد املثايللغرض احل وحمتملة

من أهم القراءات اليت تبني  )Naomi Klein"   (نعومي كالن"قدمها الباحث  اليتاملعرفية 
التسويقية واالشهارية احلديثة احلاجات االنسانية  االستراتيجياتبوضوح كيف جتاوزت 

كممارسة تصبح الغاية النهائية للمشهر واحلاالت املوضوعية والصرحية للمواضيع املشهر عنها و
 تثري اليتاملمارسة االجتماعية والقضايا مع التطرق إىل بعض اهلوية تثمني نتاج معرفة ترتكز على إل

تستدعي استحضار الومهية وكلها  ثقافيةالراجع إىل املوأحيانا ستفزازية االواضيع إىل املاالهتمام و
مثل امللك  )املشهر( فهو بذلك اصبح ،فهمها ونقدهال طاقات نفسية ومرجعات فكرية متنوعة

شار الباحث اىل هذه التغيريات أوقد  ،للثقافة التجاريةاملنتج  "le roi – philosophe "الفيلسوف 
لكن  والنفعية املادية واملواضيع أن ما تنتجه املؤسسات يف الغالب ليس االشياء، احملتومة بقوله
ذه الصورة تكون مرتبطة بنسق عام مبىن انطالقا من تشغيل وتفعيل وه )17(باهلوية الصور اخلاصة 

و املوضوع أبعض خصائص الشيء املمثل او االحالة اىل بعض اخلصائص اليت ميتلكها هذا الشيء 
الكوين (وبناء عليه ميكننا حتديد الصورة على أا كينونة حمسوسة . املمثل لغرض توجيه االفراد

ة تسمح لنا مبعرفة شيء أخر رصوبقوم بعملية التمثيل ت يتال( être sensible) (واملعطى احملسوس
  . خرىاملواضيع االن يكون مستقال عن أاملمثل ال ميكن  اإلشهارين املوضوع أي أ .خارج عنه

التشابه  زاويةحييل على موضوعه من ودليل الذي يشبه مرجعه كالميكن اعتبارها كما     
ليست  ،والصورة ذا الطرح اجلديد )18( قة والطبيعة املرجعيةالعال ترتيبوالتجاور بإعادة 

كواقعة يومية  إدراكهان أصحيح . احلقيقةالواقع ون نقول أا تعكس أاحلقيقي وال ميكن لنا 
ن املعطيات واخلصائص الكامنة يف املواضيع تكون جمسدة وحيوية، بيدا أن هذا التعبري يتغري أل

نه واقعة رمزية واسطورية ميكن ان تعيق املعرفة أتنظيم يدرك على  املشهر هلا ايقونيا توجد يف
   )19(أو على االقل تغيريها املوضوعية والصحيحة 

تنسجها وحتيل اليها الصورة للعامل اخليايل واالسطوري فإن احملتويات اجلوهرية اليت  ،من هنا    
صور اخرى عن طريق وليد يف وضعية تسمح بإنتاج وتاحللم واالمل والبعد تكون كوالروحي 
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 )(raisonnement logique. التشبيه أو التضاد وتقوم بإعادة تغيري وتعديل سلسلة التفكري املنطقي
وهذا يفتح امكانية اعطاء وبشكل مميز ملبدا التشابه والتجاور املزيد من التفكري االستقرائي 

من  مربراتها احلكم يستمد وهذ. )20( واالستداليل على حساب التفكري واالستنتاج املنطقي
فز املستهلك على حت يتوااللوان واملواقع والوضعيات ال لألشكالالتكثيف الداليل مل مقاصد 

نراها يف الطبيعة تنتظم فضائيا يف الصورة االشهارية  اليتن السماء إف ،وهكذا .الفعل والتصرف
يل لتعرب عن املدلول العميق لتخلق لنا مشاركة نشيطة وفاعلة وديناميكية مع التصنيف الدال

لغرض حتريك واستثارة النفوس واالحاسيس احلاملة للمعىن الالائي املعطيات النفسية ملختلف 
مهية املفاهيم اردة اليت حتيل إليها أهذا بدون نسيان  )subliminale " ()21( بصورة غري واعية

ل الرمزية للفضاء تظهر لنا كعناصر التعايل واالرتقاء وهذه االشكاووهم بشكل واسع كالبعد 
  ...لقواعد التمثيل اخليايل احليوي واملعقد البعيد معربة

، فإن كل عمل اشهاري وجتاري مييل إىل تفعيل عامل التأثري اإلقناعي، وهذا هذا املنظوروفق    
اسات الدر لكن مع التطور امللحوظ يف التصور كان سائدا يف املمارسات التقليدية بصفة خاصة،

عتمد على عمليات يصبح أواستراتيجياته و تغريت مناذجه فقد االشهارية والتسويقية احلديثة،

التسوق  كعلم ،معقدة ومركبةونفسية وممارسات تتوغل يف أنسجة سلوكية وعقلية 

 le fait(  إيل الواقعة اإلشهارية دائما النظروبالتايل، جيب  .)g(Neuromarketin  ()22العصيب

publicitaire ( اليت " املفاهيم واألفكار"بالتركيز بصورة عميقة على ... حدثا مهيمناباعتبارها
 ، املخيايل)كالفرحة،السعادة، الغبطة، الفانتزيا(أخرى  حتيل إىل املمارسة اإلقناعية وإضافة عناصر

)l'imaginaire  والالعقالين)l'irrationnel( وخمتلف املتغريات اليت تنطوي علىوالنفسي ، 
استثارة جمموعة من االنفعاالت و )23( .الرغبات، االستجابة، التأمل، وقراءة املستهلك ونفسيته

اإلنسانية اليت تقوم يف أغلب األحيان بدور الدافع الذي يقود املستهلك إىل التخلص من رقابته 
ذلك ال ب يفه. ليفسخ اال أمام الفعل والتصرف داخل عامل يتسم بالفرجة) العقلية(الذاتية 

بتعد عن مفاهيم اليت تستند إىل ممارسة جذب االنتباه بصياغة مواضيع اليت تروم إىل تأكيد ت
  .احلاالت النوعية، النفسية والغريزية واملرتبطة يف غالب االحيان مبا متثله صور املشهد والفرجة 
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 : وجهات النقدية وااليديولوجية اجلديدةتالصورة االشهارية وال -3

على جمموعة من األسئلة واالنتقادات اليت تركز يف االصل موضوع الصورة االشهارية يثري     
 .وعالقته بالواقع للمعينطبيعته االيديولوجية والسوسيوثقافية وخمتلف أشكاله وكيفية سرده 

يستعمل و التماهيوالسعادة و األسطورة حاالت من التمثيل اليت تركزلى ع ينفتح خاصة أنه
، هو )Paul Aries "(بول اريي"وهو حسب . يف إدراك أجزائه ومكوناتهدفة هاآليات رمزية 

االحاسيس  وعرضتقدمي  قصدالرسالة حتول من بنية  اليتواخلطابية  البالغيةالتمظهرات مفتاح 
 .فهو ليس فن بدون معىن ،وراء االشكال والعباراتوهذا تفرض على الفرد  اليتواالنطباعات 

 استراتيجيةوبدقة بواسطة  ابقستكون حمددة م للمتلقيرية املقدمة ألن الصورة االشها )24(
  ... فعال أو وأحكام وآراءتتضمن مقوالت 

أن  )Groupe de Marcus) )*(ماركوز النقديةجمموعة  بدون شك، ال ميكن لإلشهار، يف نظر   
ارف عليها يف التمثيل يتماثل مع الصياغات والقواعد اليت تنتمى إىل املواضيع الفنية واجلمالية املتع

ألن .... الفنية واألدبية يف خصائها اجلوهرية بلغة االستيطقا وقيمة التهكم والسخريةووالتصوير 
كوسيلة لتحقيق غاية جتارية أو ايديولوجية بصورة يف الوقت احلايل يعترب  الصورة االشهارية دور

ية يف دراسة اإلشهار، أنه بالفعل تقول اموعة اليت تبنت املفاهيم النقد....دقيقة ومشخصة ،
ضيع فنية وتعبريية مجيلة ال ميكن أن ننكر دورها، لكن مجاهلا ليس انرى صورا وملصقات ومو

كوسيلة من الوسائل االخرى اليت وظفت جلذب االنتباه فقط تستخدم  ، ألاغاية يف ذاا
ت والعقليات وبناء منطق تراهن على حتويل الذهنيا خاصة أا، يف املعىن وتوريط املستهلك

غايات استهالكية وهي مرتبطة كل االرتباط بالقواعد الصناعية  حتقيقيقوم على موجه تفكريي 
منوذجا جديدا من النوع يف األصل  والتجارية املفروضة من طرف املؤسسات واليت تفرض

أن اإلشهار  ،لومن الطبيعي القو. االستهالكي ومن النظام االجتماعي ومن الكينونة االنسانية
)25( يركز على فن التمويه نشاط

 (désinformer)  هذا التعبري االبداعيويظل دائما ضمن قيد 
  . التسلط على اتمعات املعاصرةلغرض داة القمع السري وتربير ايديولوجي أوبوصفه 

 بعض الباحثني يف تأكيد طبيعة املمارسة اإلشهارية اليت تستثمر إليهفعكس ما ذهب      

 ,J, Pierre(، "جون بيار تيسيي"األساليب اإلقناعية واالغوائية للحث على الشراء، فإن الباحث 
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Teyssier(  بل  فقط، "يغرى"وال " يقنع"ال  اإلشهارأبعد من ذلك، فهو يعترب أن  إىليذهب
يتخذ من صور الكذب واخلداع موضوعا للتفكري واإلقناع وهو األخالق ويقوم عل انتهاك 

 اإلشهارية الصورةبالغة الكذب اليت تستند إىل التطويع البسيكولوجي للجمهور، و يبحث عن
من نوع خاص، يعرب عنها بأشكال متثيلية عديدة، منها  لإلغراءذا التحديد تشكل معجما 

يفرضون ضوابط ذاتية خاصة م تأخذ كل  )27( ويف احلقيقة، لقد أصبح املشهرون )26(املبالغة، 
 للترويج 2002يف  Miliki، وهنا يتساءل الباحث من جدوى قيام شركة أشكال التحريض

مع وجود " للمرأة العني الكبرية " باستحضار يف الصورة اإلشهارية الثابتة وهذا لنظراتا ملنتوج
ونفعية دون تقدمي معلومات علمية بوجاء هذا التمثيل املوضوعي ميلكي، " توقيع عالمة املؤسسة 
هذا التشكيل التعبريي وبالطبع  .ئدة الصحية من استعمال هذه النظرات،عن املنتوج أو الفا

تأمالت  ىفتح علنوموضوعه ي، اجلديد اخلاص بالتصور املرئي يتناول اجلنس بدون منطق واقعي
  . معطيات تريد التحريض والتأثري النفسييف نفس االطار وجودية بصرية تشكل 

أجزاء الذي خيفي طة الشكل وليس حمتوى االشهار فهي تقوم بتوجيه املشاهد وإخضاعه لسل   
النظرة التمثيلية اليت تفقد معناها العقالين على الزرقاء و على العنيفقط من اجلسد ويتم التركيز 

واملوضوعي املباشر، لتختزل لنا معاين يف مشاهد متعية وجنسية حتيل يف جمملها إىل االثارة، 
خيالية وتعرض حمتواها بوضعيات متثيلية مشخصة تتحول نظرة تتسرب إىل جممل الصور املنشاهد 

تستهدف ممارسة حتريض وتنشيط القوى يف معناها الواسع، وهي . إىل طاقة إقناعيه، وحجاجيه
واجلدير بالذكر، أن استراتيجياته االغرائية هلا نتائج وعواقب  .املساعدة يف إحداث التأثرياالغرائية 

لويس "يقول السيميولوجي . لىت تقدم عوامل مثالية ومثرية لالنتباهامباشرة على اللغة اإلشهارية 

دائما  يف ابعاده التمثيلية إن اإلشهار يستحضر :الشأنيف هذا )louis Quensnel( )28" (قينيل
طاهر من كل التراجيديا، يظهر بدون دول متخلفة وبدون قنبلة ) monde idéal(عامل مثايل 

متلئه ) un monde innocent(اين، بدون حروب، وميثل عامل برئ نووية، دون تزايد النمو السك
  .. االبتسامات واألنوار، وصيغ التفاؤل

ال ينحصر  االشهار،أن  )Nicolas, Riou( )29( "نيكوال ريو"الناقد  إضافة إىل ذلك، فقد ذكر  
قدمي والتذكري، بل الطرق واألساليب العلمية يف التيربز فقط من القدمية وال التعبريية يف االشكال 
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عالية، ويدخل نشاطه يف حاالت متثيل جمتمع ما بعد تعامل القيم امللتمثيل يدخل يف نظام اجتماعي 
ن مضمونه يرتكز حول متثيل وتفعيل قدرات النظام أل )moderneposte  société) احلداثة،

القائم على  اإلشهارحمل احلايل  اإلشهار، وبذلك شيئا فشيئا حيل "جمتمع الفرد" القيمي الفرداين 
، زيادة على ذلك، فإن هذا الذي كان مهيمنا لسنوات عديدة على املمارسة اإلشهارية اإلقناع

 أشكاليقوم بصياغة هو للمنتوجات االستهالكية الرديئة و) kitsch(النوع ميتزج مع الفن املتدين
 والفوضى املطلقة للمعاين والقيم،العقالنية، الواقعية، اخليال، مع تكون هلا صفة التعارض تعبريية 

بالواقعية "حبيث أا ال تنقل الواقع كما هو، بل ختلق صورا وواقعاً جديداً يسمها الباحث 

جيل "يضف الباحث ....أو كما يسمها البعض مبا فوق الواقعية )Hyperréalisme"(املفرطة

واالنشغاالت ع السياقات يتدخل م اأخر انوع اإلطاريف هذا  )30( Gilles Lugrin)" (لوقرا 
دون مراعاة االبعاد لعض املواضيع اليومية ومع االنتماءات املتعلقة بالتقليد الطبيعي احملسوس 

للمستهلك، وهذا لن يكون إال بتجسيد صور االنفراد بصورة  واألخالقيةالنفسية والنفعية 
والنفعية للمنتوج وميتد هذا  املؤسسة وباألفكار االيديولوجية اليت تكون خارج القيم االستخدامية

  . ) tabou( بنية خطاب التحظري واملنعالنشاط ليشمل 

دخل يف أشكاله التمثيلة قاعدة تصويرية خمتلفة يسمها يالنوع اجلديد، فإن هذا  ،ذاكهو   
شري يف احلقيقة إىل منوذج ت)....la publicité choquante( واملروع الباحث باإلشهار املفزع

اليت تتضمن العنف، املوت، اجلنس، املخدرات،  وإثارة املستهلككيل معايري اهلوية خمتلف يف تش
وأيضا السلوك االنساين الذي يركز على التمييز العنصري واالختالف يف اللون جلذب انتباه 

 (**) ((Benettonمثال على ذلك، جند الرسائل اإلشهارية العاملية ملؤسسة و .امللتقى ودفعه للتفكري
أشكاهلا من  بكل الكراهية ثقافة ملكافحةمناذج للمشاهد اليت قدمت صة يف انتاج املالبس واملخت

ليس بالعالقات الفكرية والدينية  األفرادخالل تأكيد حاالت االنفتاح والتسامح والتقارب بني 
تثري  لكن بتصوير حاالت انسانية ،احلقيقية قيم االنسانيةالوالثقافية اليت تضفي قيم التعايش وكل 

االنتباه وتتنايف مع الواقع واألخالق كالتركيز على استحضار أطفال من فلسطني وإسرائيل يف 
رتكز على قواعد صورة إشهارية وتبادل القبالت بني امام مسجد ورجل الكنيسة، كلها صورا ت

لى عأيضا  التعايش وتقارب الشعوب وتقاسم االدوار يف العامل بدون متييز عرقي أو ديين وتركز
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وعلى ضوء هذا الطرح، فإن البعض من . استحضار مفاهيم االحتاد وكل اشكال االنفتاح
الباحثني يعتربها كنماذج تصويرية تستخدم الستغالل خصوصية الصراعات احلقيقة واملشاكل 

وهكذا عوض أن يدرك املتلقي معطيات . السياسية املوجودة يف العامل لتحقيق االغراض التجارية
نفعالية االنفسية وال هوصورا تستنفر طاقات وأشكاالقونية لتجربته الواقعية، فإنه يشاهد يإمتثيلية 

دعم وتعزيز منط اإلنتاج ب يقوماخلطاب واألصل أن هذا  .خارجة عن كل ما هو معتاد عليه
إعادة ،الصور املتنوعة للمؤسسة املشهرة، أي بتعبري أخر وجتسيد التفكريي القائم على استحضار

اليت تدخل يف  صورة املؤسسة وهوية املنتوج يف قيمة وجودية تنتج جمموعة من األفكارترتيب 

 "أندريا سومربين"وذا فإن، اإلرسالية اإلشهارية حسب الباحث ...املتخيل، والوجود املدرك،

)Andrea  Semprini( )31( ا حتاول أيضا من خالل طريقتها االبداعية والوظيفية بناء دالال
والطبيعية وإىل  واإلنسانيةموضوعاا وأبعادها التشكيلية والقيمية  يكون إال بالرجوع إىل وهذا لن

قادرة على تقدمي طابع حسي مميز لإلمساك  وهي .تأسيس اهلوية اليت تستوعب عوامل متنوعة
عن كل جوانب أخرى متتد أيضا تكشف  هالكنو، وتوجيه املستهلك واملواضيع ببعض األشياء
   ...الثقايف واالجتماعي وإىل خمتلف الوضعيات اإلنسانية والقيم الداللية إىل الوجود

ميكن القول، أن النشاط اإلشهاري أرسى منظورا جديدا يقوم على فلسفة الرتعة االستهالكية    
 ،الفرد العامة اليت توجه وتتحكم يف مسار واملبادئ التحرريوهي ممارسة تتوجه لتجاوز الفكر 

االدراك املنظم لألشياء والوقائع التمثيلية إىل  وأشكالحاالت يل وتغيري سامهت بتحو فقد
 اعادت صياغة خصوصية املواضيع واملضامني االشهارية اليت واألسطورية يةاالستعمال االرغامات

وتغريت مة املمارسات االشهارية يف احلاضر ظ، وهكذا فقد توسعت جماالت وانبصورة متباينة
جتاوزت حدودها وغايتها التوجيهية والتذكريية وختطت البعد ل عنها اا يقالتؤسس رؤية خاصة 

ومرجعية االشياء واملوضوعات، فهي تتحدث عن حتوالت القدرة الشرائية بدون  األخالقي
  )32(. نستهلكها اليتالتساؤل عن نفعية السلع 

نقدية  خطابات بروزفسح اال أمام ية االشهارالصورة وهذا التحول الذي شهده ميدان   
وهذا النشاط النقدي املرجعية للتواصل االشهاري،  لألصولاملمارسة الفعلية  حتاول معرفةعميقة 

الذي تطور يف الغرب بشكل واسع يبحث يف شروط غري املشروعة اليت تتناىف واملنفعة واألخالق 
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أن : هذا الشأنيف  )François Brune" (فرنسوا برون"، يرى )العقل(والقيم والفن واللوغوس 
 قد فقدت مصداقيتها، ومل يعد هناكللواقع املعطى يف اخلطاب االشهاري  احلقيقة املوضوعية

داخل النسق التواصلي االفعال اليت تقوم ببناء رؤية انتروبرلوجية وسيكولوجية للواقعي واحلقيقي 
لب تشكيل عقل وهذا يتط ،والطبيعي، فكل شيء مرتبط باالستبداد واخلضوع لثقافة االستعباد

نقدي سليم يعيد النظر يف االصول واملرجعيات الضرورية خاصة االخالقية والنفسية اتمعات، 
وجتاوز الدور الفرجوي واملشهدي الذي خيرج عن جمال االقرار بالنوعية احلقيقة للمضمون 

ملرتبطة البصري للموضوع االشهاري، ألنه يقدم افكارا ال ختضع للجوهر والغايات واالهداف ا
    )33(. بالسلعة، ويتأسس على مبدأ حتقيق امللكية الزائفة

أن الفرجة  (Guy Débord" (غاي ديبور" يرى يف هذا االطار الباحث والناقد اإلجتماعي  
االشهارية اليت تتصل بالشكل تبتعد من شفافية الواقع وهي طريقة اتصالية منتظمة وهادفة لتربير 

ا تعرض وتظهر يف جماهلا الواسع جوهر كل ركائز النظام التصرفات االيديولوجية، أل
فقد حولت الطابع االساسي للحاجة ضد احلياة اليومية، وهكذا فإن احلاجة إىل ...االيديولوجي 

املال واإلنفاق واالستهالك واملتعة تبقى كحاجات أولية اليت ينتجها النظام السياسي ويلح على 
   ) 34(. احلفاظ عليها

احلديثة اليت تفرض بعض واالتصالية  التعبريية دخل أيضا االساليبت اإلطار،هذا ضمن    
الصدد، الذي يدفع إىل اإلجناز واالستهالك ويف هذا ودال الشكلي واجلمايل املميزة للاملوضوعات 

يف كتابه الدعايات الصامتة،  )Ignacio Ramonet( "إقنسيو راموين "الباحث والصحفي  يشري

)Propagandes silencieuses( )35( للحديث عن تركيبة وحمتوى ، أين خصص فصال كامال
أن وسائل االعالم واالشهار تعمل على إنتاج صورا  ):spot publicitaire(الومضة االشهارية 

املوضة والذوق واالعتماد على السرد إنتاج بواسطة العودة إىل تصنف يف دائرة املواضيع الدعائية 
يتحول الفرد من شخص له حاجياته وعامله الطبيعي والذايت إىل جمرد لك سالفيلمي العام وبذ

صور االفالم والنجوم والشخصيات مع حاالت متثيلية عامة تصنعها " يتماهى " شخص 
بنشر أمناط دعائية اليت ترتكز على مقاربة صناعة العقول والذهنيات وحتويلها، وهذا .. اخليالية

 promesses( وتغدو فكرة الوعد بالسعادة، )subliminale( لكوتقدمي صور غري واعية للمسته
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de bonheur ( للمجتمع الذي يعاىن من أزمات اجتماعية وسياسية وطبيعية ال  الوحيدةاملرجعية
هي املعيار الوحيد يف حتديد هوية وانتماء األفراد " الصورة املقدمة "تصبح وبذلك . ميكن حصرها

املنطق التسويقي العاملي بدون ثقافات  تتماثل معمواضيع بتركيبة داخل اتمع اليت تنقل لنا 
  . فرعية وال متييز بني االجناس

لقد تعالت األصوات املنددة ذا النشاط يف مراجع ودراسات أكادميية متنوعة، واحلقيقية،     

، )Frederic Beigbeder( )36("فريديريك بيقبيدي"للباحث  )francs 99(ومن بينها كتاب ،

يعترب االشهار، كنشاط دعائي ميثل يف جوهره كل ما يتعلق بالنظام الديكتاتوري الذي يبحث 
واملتعة املفرطة، وهو بذلك يكشف بطريقة  عن أساليب اختزال االنسانية يف أشكال العبودية

الذي يعمل على توضيح ومتثيل اجتاهات وصفات  الصورة اإلشهاريةتشاؤمية كواليس عامل 
وتنطلق . ..ياء املشهرين واليت حتمل يف نواا كل أشكال االحتقار للمستهلكالنفاق وكرب

والتأهب لفضح كل ار ذمن إطالق جرس االن) F. Amalou(، "فلورنس أمالو"الصحفية 

 )Livre noir de la pub(يف كتاب حيمل عنوان التجاوزات اليت تتناىف وطريقة اشتغال االشهار 
الذي شكال السوداوية واالسراف يف التعبري والتمثيل اإلشهاري الذي خيتزل أيضا كل أ )37(
بإقحام كل الوسائل والطرق املمكنة للحصول  وهذاستخدام اخلداع وأشكال املكر واالبتزاز، ي

بالذكر املدرسة، على الربح واستغالل كل الفضاءات واملؤسسات، خاصة التربوية وخنص 

 Le Temps de(يف كتابه  )Sébastien Darsy( )38(" سيبستيان دارسي"وحتدث أيضا 

Antipub ( عن كل احلركات اليت تنشط يف الفضاءات النقدية ضد هيمنة نشاط اإلشهار املفرط
الذي يزال قائما بتقدميه صورا وموضوعات سطحية تبتعد عن ابعادها وداللتها االخالقية 

وال خيتلف هذا  .اإلشهاريوبدون حتقيق اهلدف أو األهداف اليت ينشدها الفكر واملوضوعية 
الباحث عن األطروحات اليت تتحدث عن جربوت وهيمنة االشهار، وتسليع 

حيث أصبح املصمم االشهاري وليد حركة التحول ، )marchandisation de la culture(الثقافة،
  . املستمر يف الزمن، يف التاريخ ويف البيئة

اإلشهار كما يعتقد البعض عملية للترويج عن  عتبارا، أن هذه االنتقادات ال تنطلق من واقعوال   
البضائع واخلدمات للتأثري على نفسية املستهلك، بل كنسق متثيلي رأمسايل جديد يفرض مناذج 
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تناولت اإلشهار  جديدة يف احلياة ويف النسق االجتماعي ويف هوية الفرد، بدأت مع كتب رائدة
اليديولوجيات املولدة للمجتمع االستهالكي باعتباره نشاط يتضمن جمموعة من املعارف وا

وممارساته تنتظم يف خضم املواضيع اليت حتيل إىل التصور واملتخيل، النفي، ااز التحويل، املرجع 
كي "وتعيد االعتبار لألسطورة الرمزية، ميكن أن نشري إىل املشروع النقدي للباحث ...املزيف

 La(وأيضا كتاب) La Société du spectacle( املفصل يف كتابه )Guy Débord" (1967ديبو

Société de consommation (جان بودريار" باحث والفيلسوفلل  ")Jean Baudrillard ( وقد
أقرت هذه الكتب بالصيغ واإلحاالت املتنوعة ملضامني الرسالة االشهارية اليت تنفرد مبواضيع 

وثقافة تسطيح املعىن، ) ما فوق الواقع متثيل شبه الواقع أو(االصطناع واتمع االستهالكي 
والصورة ذا املعىن، تصبح بال صلة وبال عالقة مرجعية مع أصل حمدد يف الواقع، وهي املهيمنة 

وما ميثله اإلشهار، هو يف ) خمتفى(يف كل الفضاءات، ألن الواقع احلقيقي موجود يف مكان أخر
اليت تروج هلا وسائل اإلعالم، وبذلك يفقد احلقيقة جمموعة من الصور الالمتناهية واملصطنعة 

واالنطباع األهم الذي ميكن اختزاله من قراءات جون  )39( .الواقع واملعىن األصلي وجوده
، هو مسامهته يف إثراء النقاش حول قوة حضور الصور يف نشاط التمويه واملغالطة )40( .بودريار

. ويف صناعة واقع ليس له عالقة مع أصوله واستخدامها الطرق االحتيالية واملزيفة يف التواصل
وهكذا، فاإلشهار يكون وراء صناعة مناذج منطية اليت تعرب عن واقع يكون ضمن مسار ختيلي 

نفسه يف دور العامل السليب جيد ويبتعد عن النماذج االصلية والطبيعية، واملشاهد  وإيهامي
عليه أساليب اإلغراء النفسية إلفناء املنتوج  واملنفعل جتاه الصور واأليقونات اإلشهارية اليت متارس

   .أو تغيري السلوك

  : خالصة

 بناء الصورة االشهاريةكيفية اشعال وحاولنا يف الصفحات السابقة أن نكشف عن  لقد    
املبدأ اجلديد الذي طغى على أغلب  وهذا للرسالةالبناء االيديولوجي الذي يتصل بأمناط التدليل و

ن قصدية الرسالة أاحلديثة اليت تم بالصورة والصورة االشهارية تعترب  اتيجياتواالستر الدراسات
ليا وحتميا للنشاط آن تفهم يف ذاا، ألن الصورة يف أقصى احلدود ليست تصورا أال ميكن 

وال تستند بالضرورة إىل طابعها التمثيلي لإلقناع، بل هي ممارسة مزودة  ،الفكري والعقلي
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ضوابط اجتماعية وشروط تارخيية وطبيعية وثقافية مرتبطة باملعارف بقواعد ومعايري و
وبالصفات اردة اليت تشتغل حسب الشرط االيديولوجي املفروض  واألسطوريةالكومسولوجية 

ما بعد احلداثة يف من طرف املشهر، هكذا وجدت الصورة االشهارية نفسها بعد عصر احلداثة و
القيم واالفكار اليت تضفي قيم املضامني بشكل متناقض، تكون خاضعة مللكية ويف العصر الرقمي 

بذلك الوقائع التمثيلية خاضعة للفكر التأملي من طرف املستهلك وليس النقدي والنقد الذايت 
وهذا ما مسح باكتساح العنف واخليال واالستيهام والالمعىن والشبقية والقلق االجتماعي والتوق 

  . األيقونيةىل االستهالك جمال الثقافة إ

يضعنا أمام الذي تعرضه الصورة " الواقعي" أن التأمل يف طبيعة هذا النشاط غري  ،ال شك   
وااليديولوجية  بالتواطؤالذي يتسم واملهيمن  الكثري من األسئلة اليت ترتبط جوهريا باخلطاب

املادية وغري  نسج روابط وعالقات بني اإلنسان والعامل واالشياءويعمل ل، والنفعية االقتصادية
طريقة ومنط ال يف إلفرد يف عامل ادون إحداث أي تغيري عقلي أو ذهين وهذا  .املادية واردة
يتم كل هذا  ،الشهوانية وحتريك نفسيتهالتشيؤ والتسلية تركيز اهتمامه يف حاالت االستهالك و

مع تثمني  هلا املشهر نتاج ممكنات وحاالت اللذة بأفعال تأخذ طابع احملاكاة ملظاهر االشكالمع ا
اجلسد وحتريره من كل اإلكراهات واعادة حتويله وتغيري الثوابت احلقيقية للذاكرة الفردية 

  . وجتريدها من سياقها االصلي

 ،واقع أخر ال يلغى املمارسات املذكورة واالستهالكإذن، جند ما وراء عمليات البيع واإلنتاج    
ملرجعية بالواقع، وهذا مبضاعفة االنشطة اليت تسمح بكسب بل ينتج مفاهيم جديدة تفقد الصلة ا

الىت تقدمها الصورة حتيط  املواضيعأن  هذا،األرباح وتوسيع نشاط االستثمار واألخطر من كل 
التحكم يف الثقافات والرموز واللغات وتشفريها  بكل الوقائع واخلطابات اليت تدعم القدرة على

واحلقيقة، أننا أصبحنا اليوم نعش . ثقافية- قيمة قسرية اجتماعيةيف لغة اصطناعية تساهم يف حتقيق 
بالسلعة والتقنية واألداة على حساب الذات الفاعلة الربيئة أو الطبيعية وعلى  ءعصر االحتفا

  .احلقيقي والنفعي  حساب املضمون اإلشهاري

 ذكرناهااليت  عمالاألمل يتوقف يف  يف األخري، نريد أن نشري إىل أن نشاط النقد والتنديدو   
كانت يف الغالب على اليت والتنظيمات املستقلة  وبشكل خمتصر، بل أعلنت احلركات النضالية
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شكل تكتالت واسعة تركز على تفعيل وتنشيط البناء العقالين النقدي لواقع ورهانات التواصل 

 ،)Casseurs de pub(و )Résistance à l’agression publicitaire(مثل  أوروبايف  اإلشهاري
اليت تضم يف نواا جمموعة من الصحفيني ) Billoard Libération Front(    وأيضا يف أمريكا،
فكرية  مبمارسات وتنظيم وضبط أهدافها ومواقفها عن توسيع نشاطها....والباحثني والطلبة 
ي يفصل خالقأتراهن على كشف حقيقة الصورة االشهارية وتأسيس ميثاق  واستراتيجية وميدانية

  . واإليديولوجيةبني التواصل اإلشهاري وبني توجهاته القسرية 
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