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 الملخص:

تصميم الملصق اإلعالنى يمثل لغة عالمية , تحوى مضمونا داللًيا بصرًيا  يحاول المصمم إيصاله للمتلقين والتواصل معهم 

على إختالف ثقافاتهم , فينقل الفكرة اإلعالنية على هيئة معطيات مرئية يمكن للمتلقى ترجمتها والتفاعل معها وإدراكها , 

لمجاز البصرى كوسيلة تصميمية فإنه يستخدم وسيلة تتضمن الكثير من الخيال والرمزية وعندما يستعين المصمم اإلعالنى با

وبعض العناصر البصرية يمكن إستخدامها استخدامات مجازية فى التصميم اإلعالنى, يقدم من خاللها رسالته اإلعالنية , 

ة تساعدنا فى استيعاب المفاهيم غير المألوفة لدى مثلما هو الحال فى التعبيرات المجازية اللفظية , فإن اإلستعماالت المجازي

المتلقين , و توصيل الرسالة اإلعالنية لهم بشكل أكثر فاعلية , فهى ال تهدف إلى الفهم المباشر لمعنى محدد , بل تسعى لتقدم 

اإلعالن يؤ ّثر على ومن المعروف أن دالالت رمزية لتكوين فهم شامل للرسالة المقدمة والمعانى الضمنية التى تحتويها , 

النفوس والعقول مًعا، ليجد المتلقي نفسه منقاًدا إليه ، وّمما يساعد على حصول هذه االستجابة لما في االعالن  من مزايا 

جاذبة، فالُمصمم يبحث عن أفضل الطرق  وأنسبها إلقناع مّتلقيه، مستعينا تارة باللّغة وبالصورة تارة أخرى، أو قد يجتمع 

الواحد اللّغة والّصورة، الستمالًة للمتلقي، وٕاثارًة لردود أفعال إيجابية فيه. وتندرج األساليب المجازية التي نحن  في التصميم

بصدد دارستها ضمن البالغة الجديدة، التي دعت إلى مثل هذه المواضيع، أال وهي ربط البالغة بمختلف مجاالت االستخدام 

)االستعارة ، المجاز،الكناية ( التي يقوم بصياغتها في قوالب بصرية ، كوسيلة إلقناع  األساليب البالغية فىوتتمثل اليومي، 

وإجماال يعتبرالمجاز البصرى رؤية فنية مختلفة للواقع  مما  يجعل التصميمات اإلعالنية المجازية  ,المتلقي وجذبه وإستمالته 

 مضموًنا فلسفًيا سيمائًيا.مميزة عن أّي تصميم آخر , وذلك لما تحققه من بعد جمالى يحمل 

  :المفتاحية الكلمات

   المجازى التفكير ،السيميوطيقا ،البصري المجاز ،اإلعالنى الملصق
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Abstract: 
The poster design is an international language, it contains a semantic visual content that the 

designer tries to communicate with the audience with their different cultures , It conveys the 

advertising idea as visual data that the audience can translate, interact with and perceive, When 

the advertising designer uses visual metaphor as a design tool, he uses a method that includes a 

lot of imagination and symbolism which He uses to present his advertising message , Some 

visual elements can be used as  metaphors in advertising design like the verbal metaphors , it 

also helps  us to  understand the unfamiliar concepts of audience, and Deliver the message of 

advertising to them more effectively, and it doesn't   seek to  Deliver the meaning  directly,  but 

It seeks to provide symbolic inferences to form a comprehensive understanding of the presented 

message and it's The implicit meaning ,And It is well known that The  Advertising Affects Souls 

And Minds Together , The recipient finds himself critical of it , and this response to the ad's 

compelling benefits helps the designer find the best and most appropriate way to convince his 

recipients , Sometimes we use the language and image, or they may meet in a single design, to 

appeal to the recipient , And to provoke positive reactions in it , The metaphorical methods that 

we are studying are included in the new Rhetoric, which called for such subjects, namely, 

linking the Rhetoricto different areas of daily use, The Rhetorical Methods (Metaphor, 

Metonymy) that It formulates are Visual Templates, As a means Of Persuading The Recipient 

, Overall, Visual Metaphor Is A Different Artistic Vision of Reality, Which Make  Metaphoric 

advertising designs distinct from any other design, Because It Achieves Esthetic dimension that 

carries a philosophical And Semantic Content. 

Keywords: 
Advertising Poster, Visual Metaphor, Semiotic , Metaphoric Thinking  

 :المقدمة
, وذلك لما تحققه من بعد جمالى يحمل مضموًنا إن إستخدام المجاز البصرى فى التصميمات اإلعالنية يجعلها مميزة وجذابة 

والمجاز البصرى في التصميم يعتبر رؤية فنية مختلفة للواقع تساعد المصمم على خلق بعد بنائى جديد في ,  فلسفًيا سيمائًيا

زية ذات رؤية جمالية تنتج من خالل العالقات بين العناصر المكونة للتصميم , وهو أيًضا التصميم ، تخاطب للمتلقي بلغة رم

تحتوى على بعد عقلى , فهو يمثل عالقة تالزمّية بين األساليب الحسة والعقلية ، فالمجاز لغة تواصل بين العمل الفني 

لتأويل فى التصميمات اإلعالنية , فهو تصور كما أنه يعتبر مجال خصب لبعناصره وتركيباته البصرية وبين المتلقي , 

مختلف للعناصر الشكلية المكونة للتصميم وطبيعتها ووظيفتها ودورها الداللى , فهو يفتح آفاق جديدة إلنتاج المعنى , 

حد  فاألساليب المجازية  تتضمن المرجعيات األيديولوجية والخلفيات السياسية والطبقية والمذهبية للمصمم والمتلقى على

سواء , فال يمكن اختزاله  كنوع من الجماليات الفنية فقط , بل أنه يدعم  القيمة الشعورية االنفعالية لدى المتلقين , فيخبرنا 

 . المجاز شيًئا جديًدا عن الواقع , ويعبر عن الكثير من األفكار والمعانى بأسلوب سيميائى أستاطيقى مختصر

 البحث:إشكالية 

  عن القيم الفلسفية للتصميم بما  والتى تعبر والمصرية،ندرة توظيف المجاز البصري فى التصميمات الدعائية العربية

 المجتمع.يتالئم مع طبيعة فكر وثقافة وهوية 

  إتبعنا بعض االجراءات التى  إذاإال  فيه،قد يؤدى إلى تأثير عكسى غير مرغوب  البصري الخاطئ للمجازإن اإلستخدام

 وواضح.من وصول الرسالة االعالنية بشكل صحيح تض
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 البحث:أهداف 

  اإلعالنى.التصميم  إبداعية تثرىالتأكيد على أثر إستخدام األساليب المجازية فى صياغة أفكار 

  سيميوطيقية.والتى يمكن من خاللها ابداع تصميمات إعالنية ذات دالالت  المختلفة،دراسة الصيغ المجازية 

 المجازى.يحملها تصميم اإلعالن ذو البعد  اإلعالنية التى تلقى الرسالةلمجازى وأثره على دراسة التفكير ا 

  اإلعالنية.دراسة دور األساليب المجازية فى إقناع المتلقين بالرسالة 

 البحث:فرض 

  فى التصميم االعالنى وتحقيق إستراتيجية تصميمية إبداعية  البصرييفترض البحث وجود عالقة بين إستخدام المجاز

 فاعلية.تهدف إلى إقناع المستهلك بالرسالة اإلعالنية بشكل أكثر 

 البحث:منهج 

  يقوم على إختيار بعض النماذج التصميمية التى تستخدم البعد المجازى فى تصميمها والتعرض  التحليلى:المنهج الوصفى

 .والتحليللها بالدراسة 

  اإلعالنى:أشكال اللغة فى التصميم 

التى تستخدم فى ترميز  اللفظية،إن اللغة بشكل موسع أكثر شمولية بأنها نظام من الرموز المرئية أو المسموعة اللفظية وغير 

كما إنها تعمل كوعاء للتفاعل بين األفراد ولنقل  لديهم،الرسائل االتصالية الموجهة إلى اآلخرين بقصد استحضار المعانى 

حيث أن لها وظيفة تجريدية تتمثل فى تكوين األفكار التى تجرد الواقع وتختزله فى شكل مجموعة من  المعانى،وإستقبال 

صنف األشياء فضاًل عن أنها ت حوله،والتى تمكن اإلنسان من فهم ما يدور  والرمز(المؤشر  )األيقونة، تحتويالعالمات التى 

 (2007,  )الهيتى المختلفة. واألحداث والعمليات

(  ولغة غير لسانية أى Verbalوتنقسم اللغات المستخدمة فى مجال التصميم اإلعالنى إلى نوعين , لغة لسانية ) لفظية ( )

ويطلق عليها اللغة البصرية والتى تتمثل فى مفردات السرد التشكيلى , وتتكون من  Non- Verbal))غير لفظية ( )

مجموعة من العالمات ) أيقونة , اإلشارات , رمز ( , وكالهما يعمل جنًبا إلى جنب إليصال الفكرة اإلعالنية لعقل المتلقى 

ع األفكار وتحويلها لمضمون بصرى , وتختلف والتأثير عليه , حيث أن استخدام الكلمات المكتوبة تمكن المصمم من تجمي

اللغة اللفظية عن اللغة البصرية فى أنها مسموعة , أما لغة الملصق اإلعالنى المطبوع , إنما هى لغة بصرية مرئية , حيث 

ة هى يعبر عن األفكار عن طريق الصور والرسوم والعالمات المختلفة , فتكون الكلمة اللفظية تسمية للمنتج بينما الصور

 وصف أو تلميح أو إشارة أو مجاز له , وذلك فى شكل يتوائم فيه السرد النصى مع السرد التشكيلى للملصق .

:  اللفظية:اللغة  أوالا

إفهام المتلّقين، ولفت انتباههم،  وهما،وهو مكّون خطابي يقوم بوظيفتين  (،Slogan)يمثل النص اإلعالنى " الشعار " 

 اإلعالن.صورة نداء يوجها المعلن إلى المتلّقي، قاصًدا منه إثارة رد فعل عفوية انفعالية تجاه  وتأتي هاتين الوظيفتين في

والنص ال يقدم فى  اإلعالنى،ويجب أن تعمل مفردات النص اللغوى بشكل مواز مع مفردات اللغة البصرية فى التصميم 

لإلعالن بأكثر  البصريأى أن يفهم المحتوى  المحتمل، بل يستخدم لمنع التدفق الداللى إعتباطى،الرسالة اإلعالنية بشكل 

 (2013,  )رقيق المتلقى.فإرفاق الصورة بلغة نصية تدعم فكرة الملصق البصرية وترسخ الرسالة فى ذهن  طريقة،من 
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 والمجاز:اللغة بين الحقيقة 

وتعرف بأنها ما أقر فى  التخاطب،هى الكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل فى إصطالح  الحقيقة:مفهوم  أوال:

  (1986,  )النجار ذلك.اإلستعمال على أصل وضعه فى اللغة والمجاز ما كان ضد 

ما التشبيهية لوصف وضعية  بأنه مجموعة من الرموز والكلمات  ويعرف التعبير المجازي ثانيا : مفهوم المجاز:

  .لغات العالم في لغة محددة ، ال يجب محاولة فهمها حرفيا. توجد التعابير المجازية في كل مجازية بصيغة

 لغة:المجاز 

مصطلح " المجاز " من الفعل " جاز الشئ " بمعنى " تعداه إلى غيره " , وتقسم األلفاظ فى دراسة البالغة العربية إلى حقيقة 

لغوى , أما المجاز فهو إستعمال أي ومجاز , والحقيقة فى األلفاظ هى استعمالها فيما وضعت لها من المعانى فى المعجم ال

لفظ فى غير معناها المعجمى ) الحقيقى أو األصلى ( لوجود عالقة بين المعنى األصلى لهذه اللفظة والمعنى المجازى الجديد 

 الناتج عن ذلك اإلستعمال .

ستعارة التمثيلية( كما يشمل المجاز والمجاز اللغوى يشمل اإلستعارة بأنواعها ) اإلستعارة التصريحية واألستعارة المكنية واإل

المرسل والكناية , والمجاز المرسل هو إستخدام لفظ فى غير معناه األصلى وعلى وجود عالقة غير عالقة المشابهة بين 

لفظ فى غير معناه األصلى مع وجود شبه  بين المعنى األصلى  المعنى األصلى والمعنى الجديد , أما اإلستعارة فهى إستخدام

لهذا اللفظ ومعناه المجازى الجديد فى استخدامه الجديد , أما الكناية فهى وصف للفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادة 

مقدرته التأثيرية من خالل  المعنى الظاهر , ووظيفة المجاز فى رأى علماء البالغة أنه يضفى جمااًل على التعبير , ويزيد من

 (2002,  )المسيرىاإليجاز أوالمبالغة أو تصوير المعانى المجردة أو إضفاء طبيعة حية على الجماد . 

ا:  المجازية:اللغة البصرية واألساليب  ثانيا

تتعامل مع حاسة اإلبصار فهى  والقومية،اللغة البصرية من اللغات الحية التى يتفهمها كافة األفراد مع إختالف لغاتهم المحلية 

البصرية وإطارها  المشاهد خبراتهملغة مكونة من مفردات وعالمات وأشكال يعكس فيها الفنان أو  وهي اإلنسان،عند 

  (2008,  )أحمد لها.المرجعى من خالل استجابته 

ُتعنى بالعالقة المتبادلة بين الرموز المرسومة واألفكار التى  وهي فكرة ما،يعبر عن  بصري المرئية تمثيلوتعتبر اللغات 

التى تعتبر كوحدات  وغيرها،وتتكون مفرادتها من الصور الرسوم والعالمات والتكوينات الخطية  عنها،يريد البشر التعبير 

وعاداتهم  ثقافاتهم تعكسوهى  المتلقين،بصرية لإلتصال وتكون واضحة نسبًيا لكي يتم توصيلها إلى جمهور كبير من 

 (2015دواير , ) اإلجتماعية.

 اإلعالنى:وعالقته بالتصميم  البصريالمجاز 

إن الصورة قادرة على توصيل المعانى واألفكار أكثر من قدرة عشرون كلمة , وبطريقة أكثر سرعة وبساطة أكثر فهًما 

ع اإلستعانة بأسلوب المجاز البصرى بداًل من واستيعابا , وبالتالى يستخدم مصمم اإلعالن الصور كعناصر تصميمية  م

الكلمات للتعبير عن رسالته اإلعالنية  بطريقة تجذب انتباه المشاهد , وتجعله يحاول فك شفرات اإلعالن وفهم المغزى منه 

للذهن , ويسمح للمتلقى  أن يبتكر المعنى الخاص به بداًل أن يوجه له اإلعالن مباشرة دون الحاجة إلى تفكير أو إعمال 

,  Janos)فالمجاز البصرى هو اتصال بصري يتم فيه توليد المعانى عن طريق المقارنة بين العناصر البصرية المختلفة. 

2014) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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كما أن األساليب المجازية المستخدمة فى التصميم تحور الشكل البصرى بعيًدا عن المعانى الحرفية و توجهه نحو المعانى 

حيث تتضمن أساليبها العديد من المعانى الضمنية والتى  تقول،فاللغة المجازية هى اللغة التى ال تعنى ما  الخيالى،المجازى 

 (2016هوكس , ) للمتلقى.تتجلى فى شكل صورة ذهنية أو بصرية يمكنها توصيل الرسالة المرجوة 

تحلى المصمم اإلعالنى عند إستخدام ويجب ان ي الصور،خالل استخدام  األفكار منفالمجاز البصرى وسيلة للتعبير عن 

وذلك باالعتماد على تقنيات الداللية  والمعنى،األساليب المجازية فى التصميم بالقدرة على تحليل الصور من حيث الشكل 

لها من تأثير على اقتناع  ونفسية وماوما يترتب على ذلك من تأثيرات عقلية  الصورة،حيث يدرس بنية  والسيميوطيقية،

 له.ر بالرسالة الموجهة الجمهو

 فى التصميم: البصريأسباب استخدام المجاز 

و من خالل األساليب  المجازية   عنها،وهى تحتاج إلى سبل إلى فهمها ومعرفتها و التعبير  قائمة،إن االمعانى واألفكار 

يستطيع  المصمم التعبير عن هذه اإلفكار , وتوليد الصور المرئية , وبعث اإليحاء بما هو مالئم لطبيعة المعانى , بما يعزز 

 (2006,  )محمدالمعنى ويوصله بطريقة أقوى للمتلقى .  

( يوضح اعالن اعالن توعية عن مخاطر 1فالشكل رقم )

استخدم المصمم أسلوب مجازى فى  ثدى،المرض سرطان 

عبر عن الجزء المصاب ببالون منفجر لتوصيل  تصميمه،

 والثقافية.الفكرة اإلعالنية بشكل يراعى القيم اإلجتماعية 

 

 

 

 

خالل القدرة على اختزال المعانى المتعددة  فى صورة بصرية  والمجاز البصرى يتميز بأنه يعطى قوة توصيل للمعنى, من

معبرة , فتعطى لها القوة , ويجعلها قادرة على اإليجاز وتقديم العديد من المعانى فى صورة موجزة , وتتميز اإلستعارة بما 

أنقار : شرة فى التصميم. )تحققه من تفاعل وتداخل فى الداللة على نحو ال يحدث بنفس الثراء فى استخدام األساليب المبا

2009 ) 

كما أن األساليب المجازية تقوم على الربط بين هيكل الشكل ودالالته ذات الصلة والمنتج محل اإلعالن , والمثيرات البصرية 

المستخدمة فى اإلعالن ماهى إال إستعارة أو مجاز عن رسالة محددة يهدف المصمم إرسالها إلى المتلقى وتحقيق التأثير 

فعال لإلعالن , فالمجاز يستدعى تشبيًها مباشًرا لدى المتلقى أو تعارض يحفزه أن يفكر فى تفسيًرا جديًدا خارج النطاق ال

التقليدى , فالمعنى الجوهرى للرسالة المستهدفة يتجلى من خالل الصورة التى يختارها المصمم اإلعالنى , وهكذا فإن الهيكل 

 ( 2018الدريدى , هو اإلكثر ثراًءا وعمًقا من البناء اللفظى . )المرئى المكون للتصميم اإلعالنى 

ونالحظ أن بعض التصميمات اإلعالنية تتضمن  معانى  كامنة يتم ترجمته إلى صورة مجازية , يستخدمها المصمم للتعبير 

قراءة الصورة عدة عن هذا المعنى , وللتوصل إلى هذا المعنى فى تصميم ما البد من تحليل الصور المجازية عن طريق 

مرات حتى يضع يده على تلك الصور ويحاول الربط بينها , ويعرف داللتها من خالل السياق التى ترد فيه , فيحول أجزاء 

 (   2002التصميم التى قد تبدو مبعثرة إلى كل متماسك. ) المسيرى , 

( يوضح إعالن لشركة توعوى عن مخاطر مرض سرطان 1شكل رقم )

 الثدى
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المتلقى. ويكون هذا بانتقاء  التخييل لدىرة على ويصل األسلوب المجازي إلى غرضه في إثارة االنفعال بقدرته على حفز القد

فتسهم  بعيد،فهي توحي ابتداء بمعناها القريب الظاهر، وتوحي ثانًيا بمعنى آخر  الخاصة،األساليب التعبيرية ذات اإليحاءات 

 اإلعالنية.تكشف عن مضمون الفكرة  جديدة،وإبداع دالالت  مجازية،هذه اإليحاءات غيرها في توليد معان 

  اإلعالنى:التصميم  المجازية فىأنماط األساليب 

:  اإلستعارة البصرية فى التصميم اإلعالنى  : أوالا

تعد اإلستعارة البصرية إنحراف عن النمط اإلعتيادى للعنصر البصرى 

, فهى ليست مجرد نقل لعنصر من مكان آلخر دون أن يكون لها تأثير 

فى الداللة والمعنى , فهى عبارة عن جمع لفكرتين مختلفتين تعمالن معاً 

, وتستندان إلى تكوين بصرى واحد يكون حاصل معناها ناتجا عن 

هاتين الفكرتين , فتتغير الداللة لكل منهما إلى   interactionتفاعل 

داللة أخرى ال تناسب كل منهما منفصال , وذلك  بفضل تشبيه يوجد فى 

ذهن المتلقين , وبمعنى أن العنصر البصرى اإلستعارى يفقد داللته 

الحقيقية ليكتسب داللة جديدة ال تتبادر إلى الذهن إال بفضل المقارنة الى 

ها المعنى الحقيقى لهذا العنصر و بين المعنى الداللى الذى يقارن يقام ب

به , حيث يحدث تفاعل بين هذين العنصرين لتوصيل الفكرة اإلعالنية 

  (2009,  )أنقار. 

( مثال على ذلك , حيث إستخدم المصمم  أسلوب اإلستعارة البصرية  فى التصميم للتعبير عن 2ويوضح الشكل رقم )

وى ) خشونة الملمس ( فى صورة حسية مرئية و تتمثل ) الصبار ( , حيث قام بالدمج بين عنصرين بصريين  االحساس المعن

 ) الوجه ونبات الصبار (

 فى تكوين بصرى واحد, يتفاعل كل منهما فتتغير الداللة لكل منهما إلى داللة أخرى تعبر عن الفكرة اإلعالنية . 

جًدا في اإلعالنات التجارية. بشكل عام ، حيث ينتج تأثيًرا كبيًرا على الجمهور ، يبدو أن إستعمال المجاز البصرى شائع 

ويتم استخدامها بشكل كبير في اإلعالن ، فعندما يستمتع المتقلين بفهم المعنى من وراء المجاز ، يربطون هذه المتعة بالمنتج 

إلعالنى ليس باألمر السهل. فيجب أن يكون هناك شيء المعلن عنه , ومع ذلك ، فإن إنشاء األساليب المجازية فى التصميم ا

 (  Rodríguez  ,2016جديد ومبتكرة لتشجيع الجمهور على بذل جهد لفهم المعانى . )

 ثانيا : الكناية فى التصميم اإلعالنى :

الكناية  هى ما يتكلم به اإلنسان، ويريد به غيره، , ويمكن أن يظهر ذلك فى 

ير عن الرسالة اإلعالنية بشكل غير مباشر , ويوضح التصميم اإلعالنى للتعب

( مثال على ذلك , حيث استخدم المصمم  أسلوب الكناية 3الشكل رقم )

البصرية  فى التصميم للتعبير عن قوة الشعر فى صورة حسية مرئية و 

تتمثل فى الفرشاة التالفة  نتيجة قوة الشعر الذى تمشطه , وذلك كناية عن 

 نتجات هذه الشركة على الشعر.التأثير الجيد لم

 

 

 

لشفرات لمنتج ملصق إعالنى ( يوضح 2شكل رقم )

حالقة، يوضح إستخدام المصمم لإلستعارة البصرية 
   فى التصميم اإلعالنى 

  

لمنتج للعناية ملصق إعالنى ( يوضح 3شكل رقم )

   بالشعر، ويوضح أثر الكناية على فكرة التصميم اإلعالنى  
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  اإلعالنى:فى التصميم المجاز المرسل  ثالثا:

وإن المجاز  المعنى،إن المجاز هو أسلوب خاص فى اإلدراك و تشكيل 

فالعنصر  قبل،بعد أن لم يكن موجودا من  عدم،هو الذى يخلق المعنى من 

البصرى المستخدم فى التصميم اإلعالنى يعبر عن الفكرة اإلعالنية عندما 

, وذلك لوجود عالقة أخرى بين  به،يوضع فى وعاء المجاز أو يكتسى 

زء بالكل , وعلى العنصرين , عالقة مكانيةأو زمنية أو سببية أو عالقة ج

 المتلقى محالة فك شفرة الصورة البصرية الموجهة له ,

 (1992عصفور ,   (ذلك.وفهم الرسالة الموجهة له من وراء  

  ذلك:مثال على 

استخدم فيه المصمم أسلوب المجاز المرسل  (،4يوضح الشكل رقم )

 وظهور الشمس،حيث ربط بين شرب شاى " ليبتون "  زمنية،وعالقته 

 مما يدل على تأثيره الجيد على النشاط فى كل صباح.

 

 

  المجاز كوسيلة  للتفكير  البصرى  :

بشكل مجازي معظم الوقت ودون أن يعرف االنسان أنه  يقوم بذلك , حيث أن عقول البشر تشترك  البشرى يفكرإن العقل 

كما أن األشكال فيما بينها بنظام مجازي إصطالحي متعارف عليه وهو نظام يفهم عبره مجال معين عن طريق مجال آخر , 

. فالمجاز ليس عشوائيا، إّنه نظام متماسك يسمح لإلنسان المختلفة للمجاز ُتستخدم جزئًيا لتشكيل المفاهيم اليومية فى حياتنا 

 بأن يتخيل تجاربه عبره. 

فعقولنا مصممة كي تفكر مجازًيا؛ فالدماغ البشري  البيولوجية؛اإلنسان  التعبير إلى طبيعةوترجع قوة األساليب المجازية فى 

ونتيجة لذلك تعّد المفاهيم الحركية  والحركة،تطور مع قشرة الدماغ الخاصة بالعمليات العليا آخذة البيانات من مناطق اإلدراك 

 (2008,  )طافش المجرد.والمكانية األساس الطبيعي للتفكير 

لوجية، وإلى قدرة عقولنا على توظيف العمليات اإلدراكية والعمليات اإلستداللية وعليه يمكن رد "المجاز" إلى آلية فسيو

وجزء  عام،واألساليب المجازية تعتبر جزء أساسى من التفكير اإلنسانى بشكل  المجردة،الحركية لخلق العمليات االستداللية 

نا اليومية دون أن نشعر نظرا لشيوعها فنحن أصبحنا نستخدم الصور المجازية فى حيات اإلدراك،عملية  يتجزأ منال 

 وبساطتها.

ويمكننا القول بأن  عنها،وأحيانا ال يمكن للمتلقى إدراك بعض الظواهر اإلنسانية المركبة دون اللجوء للمجاز فى التعبير 

االنسان بالمدركات المتنوعة والمحسوسات حوله فى الٌبيئة للتعبٌير عن  والرؤى، فيستٌعينالمجاز هو أداة للتعٌبير عن افكار 

وتمدنا  ،تفكيرأن المجاز يعد وسيلة  األفكار، أيالمجاز ال يوجد في الكلمات فحسب إّنما في . ماديكل ما هو مجرد وغير 

,  )المسيرى المادية.إذ يمكننا من التوفيق بين المفاهيم المجردة واألشياء  خالله،تجريبى نتمكن من التفكير من  بإطار عملى

2002 ) 

 

 

لشاى ليبتون، ملصق إعالنى ( يوضح 4شكل رقم )

ويوضح استخدام المصمم للمجاز المرسل )عالقته 
زمانية( للتعبير عن فكرة اإلعالن وهي ربط شرب الشاى 

   بشروق شمس كل صباح 
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(  يوضح ملصق اعالنى استخدم األساليب المجازى 5والشكل رقم )

فى  التعبير عن المفهوم المجرد )القيود الفكرية أو )الحبال كقيود(  

 السياسية لحرية الرأى والتعبير ( .المجتمعية أو 

وبشكل عام إن  تفكير اإلنسان فى المجردات )األفكار المعنوية ( ليس 

مجرًدا  بل مجسًدا , وهذا يعنى أن تفكيرنا المجرد تفكير مجازى, 

ويمكن نسميه بالتفكير اإلستعارى أو المجازى ) المتجسد( , التفكير 

وإننا اليمكن أن نفكر  , (Metaphorical Thought)التمثيلى  

إال على نحو مجازى , والمجازات تشكل أُطر للتفكير َنتلقى من خاللها 

األفكار والمعلومات ونستوعبها , أى أننا نفكر بالمجازات ) التشبيهات 

, االستعارات , الكنايات ,.. ( التى تتيح لنا فهم األشياء على نحو يتسم 

  واألصالة.بالطالقة والمرونة 

 

 

أمام المصمم اإلعالنى طاقات فكرية وإبداعية للتعبير عن فكرته اإلعالنية بطريقة غير  التفكير تنفتحوهذه الطريقة فى 

فهو يتخيل ويتوقع ويستنتج ويفهم ويفسر حتى يصل  الفهم،ويمر المتلقى لالعالن بعدد من المراحل ليصل لمرحلة  مألوفة.

غير اإلعتيادية فى  رؤية األشياءالمجازي يمكن المصمم من  البصريفالتفكير  التصميمية،إلى مرحلة اإلقتناع والفهم للفكرة 

من نوعها  تصميمية جديدة فريدةمن توليد أفكار  اإلبداعي، يتمكنعلى التفكير وبفضل القدرة  التقليدية،األشياء اليومية 

 (2006,  )الديري المجازى.بالنسبة لكل من يرى العنصر التصميمى فى الوضع الطبيعى وليس 

البصرية  ماإلعالنى والقيفى التصميم  البصريالعالقة بين استخدام المجاز  تحليلية تفسروقد قامت الباحثة بإجراء دراسة 

اإلعالنية  العديدة للتصميماتوقد وجدت المجال واسع لإلنتقاء من بين األمثلة  سيميوطيقية،والجمالية وما له من أبعاد 

والتعرف على فكر كل مصمم على حدة إلدراك القيم الجمالية والبصرية فى النماذج المختارة  البصريالتى تستخدم المجاز 

 الملصقات.من 

 التحليل:محاور 

 الملصق(عنوان  –نوع التصميم   –البلد   -المصمم  )اسمتوصيف الملصق اإلعالنى من حيث •

 اإلعالنية التى يريد المصمم توصيلها للمتلقى  ويشمل الفكرةالمضمون الفكرى •

 اإلعالنى.المصمم لتنفيذ الملصق  الذي اختارهاألسلوب المجازى المستخدم •

 اإلعالنى.القيمة الجمالية التى تظهر فى البناء التصميمى للملصق •

 التصميم.توضيح البعد السيميوطيقى إلستخدام األساليب المجازية فى •

 التصميم.فى  البصريالقدرة اإلقناعية للمجاز  •

 

 

 

 

 

( يوضح ملصق إعالنى للتوعية بأهمية حرية 5ل رقم )شك

ستخدم اإلستعارة البصرية فى التصميمإالرأى،   
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 (:1)النموذج التحليلى رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1جدول )

النموذج  

 التحليلى
 الوصف و التحليل المعايير

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David Lesage اسم المصمم

 فرنسا البلد

 م2014 تاريخ التصميم

 ملصق دعائى للتوعية لصالح وزارة الصحة الفرنسية نوع الملصق

 ( السمنة تبدأ من الطفولة Obesity starts from childhood( عنوان الملصق

 األسلوب المجازى
 

 اإلستعارة البصرية والكناية

 الفكرة اإلعالنية

يهدف التصميم إلى التوعية بمخاطر اإلفراط فى تناول السكريات والحلويات على 

األطفال , فاستخدم اإلستعارة البصرية للتعبير عن فكرته , فاستبدل جزء من شكل 

بشكل الجسد المترهل , وهذا كناية عن  األث السيئ  Ice cream) المثلجات ) 

 للسكريات على جسد الطفل .

الجمالية فى القيم 

 التصميم

 المصمم:تمثلت القيم الجمالية فى استخدام 

يتصف التصميم بالجمال وذلك بسبب قدرته على اإليحاء بالكثير من  الفكرة:جمالية 

وذلك دليل على قدرة المصمم   باإلمتداد بملكات اإلدراك  ، المعانى واألفكار الضمنية "

 الحسى ألبعد مدى من أجل رؤية ما نحن فى العادة عاجزون عن رؤيته .

ملصق دعائى  (،1)نموذج تحليلى   رقم 
للتوعية لصالح وزارة الصحة الفرنسية 

م 2014,   
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 الوحدة والتكاملويعتبر التكوين الشكلى للتصميم جيًدا من خالل تحقيق  الشكل:جمالية 

ككل يكون صيغة بصرية واإلتزان بين العناصر الشكلية واللونية  المختلفة , والتكوين 

 .نتيجة لتآلف وتعاون كل الخصائص الفنية المستخدمة , متناغمة  واحدة متناسقة

 المصمم:وقد تمثلت القيم الجمالية فى استخدام 

 التماثل.اتزان قريب إلى حد  اإلتزان:

سيادة فى  )كمركزصدارة التصميم  كبير فىوضع العنصر الرئيسى بحجم  السيادة:

 أهميته(على  للداللةالتصميم 

 فى األلوان المستخدمة فى التصميم التناغم الونى

السيميوطيقى  البعد

 فى الملصق اإلعالن

 يرتكز على مبدأ له، فكالهمايرتبط اإلستبدال اإلستعارى فى التصميم بالوظيفة األيقونة 

وشكل الجسم المترهل , وقد عمل  المثلجات،التشابه الذى يفترضه المصمم بين شكل 

المصمم على اختزال الفكرة اإلعالنية فى التكوين البصرى المستخدم الذى أصبح فى 

 حد ذاته عالمة بصرية تقدم دالالت سيميوطيقية قابلة للتأويل والفهم .

وقد سعى المصمم  إلى إستخدام المجاز البصرى ) اإلستعارة البصرية (  فى التصميم  

مل قيًما داللية  ) أضرار تناول الحلويات ( , ويعبر عن معنى خفى وراء لجعله يح

 التكوين البصرى  الذى يجسد الفكرة )الرسالة ( فى شكل عالمة سيميوطيقية .

القدرة اإلقناعية 

للمجاز البصرىفى 

 التصميم

استخدم المصمم إستراتيجية تصميمية تعتمد على الخيال كوسيلة للوصول إلى تكوينات 

المجازية ) اإلستعارة البصرية ( , كما  ساعدت األساليبوقد  ومبتكرة،بصرية جديدة 

عمل المصمم على  توفير الكثير من اإلمكانات إلقناعية من أجل الوصول للمتلقين 

الفهم  سهلة اإلعالنية وإقناعهم بالفكرة اإلعالنية , ويمتاز هذا التصميم بأن الرسالة

 وواضحة .

 للمتلقين لجذبا عناصر كأحدبالتصميم  عنصر المبالغة يمتاز أيًضا بتوظيف 

 المقدمة. الرسالة في بالتفكير

  كما أن التصميم ال يعتمد على المتعة الجمالية فقط , إنما اعتمد المصمم على نسج

عالقة تفاعل  بين التصميم والمتلقى  تقوم على الحوار البصرى مما يجعل المتلقى 

 ينجذب للتصميم ويقتنع به .
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 النموذج التحليلى الثانى : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2جدول )

النموذج 

 التحليلى
 الوصف و التحليل المعايير

2 

  ,Advertising Agency: Leo's Thjnk Tank, Frankfurt am Main اسم المصمم

 ألمانيا البلد

 م 2019 تاريخ التصميم

 ملصق دعائى للترويج لبرجر شركة ماكدونالز نوع الملصق

 عنوان الملصق
Burger in its art form 

 البرجر عمل فنى 

األسلوب 

المجازى 

 المستخدم

 مجاز مرسل ) عالقته مكانية (

 

 الفكرة اإلعالنية

 

لشركة "ماكدونالز  BUGERيهدف التصميم إلى الترويج للمنتجات الغذائية )البرجر( 

, وقد استخدم المصمم األساليب المجازية للتعبير عن فكرته , فجعل المسرح الفنى الذى 

يقدم عليه أعمال فنية راقية يتخذ شكل )البرجر( , وذلك للداللة على غنى وثراء المنتج 

 , وأن طعمه يعطى لذة للمستهلك كلذه باإلستمتاع باألعمال الفنية الراقية .

 

ملصق دعائى  (،2) تحليلى رقمنموذج 

م 2019للترويج لبرجر شركة ماكدونالز,   
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يم الجمالية فى الق

 التصميم

 المصمم:تمثلت القيم الجمالية فى استخدام 

يتصف التصميم بالجمال وذلك بسبب قدرته على اإليحاء بالكثير من جمالية الفكرة : 

المعانى الضمنية " باستخدام العالقات المجازية , فجعل من البرجر كمكان ) مسرح ( 

 للداللة على اإلستمتاع بطعم المنتج . يتم فيه اإلستماع إلى األعمال الفنية وذلك

 المصمم:جمالية الشكل التى تمثلت فى إستخدام 

 التماثل.اتزان قريب إلى حد  اإلتزان:

 واللونيةتكرارفى العناصر الشكلية  التكرار:

سيادة فى  )كمركزوضع العنصر الرئيسى بحجم كبير فى صدارة التصميم  السيادة:

 أهميته(على  التصميم للداللة

اللونى بين األلوان )األسود , األحمر والذهبى ( ليلفت النظر إليه ويجذب اإلنتباه التباين : 

 ويثير اإلهتمام .

البعد 

السيميوطيقى فى 

 الملصق

  عمل المصمم على استخدام عملية التشفير فى التصميم , حيث تتآلف جميع العناصر

المستخدم فى التصميم يضفى تعزيًزا التصميمية كإشارات وأيقونات , فمثال المسرح 

داللًيا للمعنى المراد التعبير عنه وهو اإلستمتاع بالطعم , ويختلف المتلقون فى تفسير 

 التصميم حسب خبراتهم السابقة والثقافية واإلجتماعية

وتعتبر األلوان المستخدمة  فى التصميم ) األسود , األحمر, الذهبى(  لها بعًدا دالليا 

 التراء والعنى والرقى واإلستماع .يوحى أن ب

القدرة اإلقناعية 

للمجاز البصرى 

 فى التصميم

عمل المصمم على  توفير الكثير من اإلمكانات اإلقناعية من أجل الوصول للمتلقين 

الفهم  سهلة اإلعالنية وإقناعهم بالفكرة اإلعالنية , ويمتاز هذا التصميم بأن الرسالة

 وواضحة .

  بالتفكير للمتلقين الجذب عناصر كأحد بالتصميم  عنصر المبالغة بتوظيفيمتاز أيًضا 

 المقدمة. الرسالة في

 

 (:3)النموذج التحليلى رقم 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

ملصق  (،3)نموذج تحليلى   رقم 
دعائى للتوعية بأهمية منح األعضاء 

البشرية بعد الوفاة للمرضى 

م   2017المحتاجين,   
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 (3)الجدول 

 الوصف و التحليل المعايير الشكل

3 

  Agency Network: DDB اسم المصمم

 األرجنتين البلد

 م2017 تاريخ التصميم

 ملصق دعائى للتوعية بأهمية منح األعضاء البشرية بعد الوفاة للمحتاجين نوع الملصق

 Stop Wasting Life)أوقفوا إهدار الحياة  )  عنوان الملصق

األسلوب المجازى 

 المستخدم

 

 اإلستعارة البصرية

 الفكرة اإلعالنية

التوعية بضرورة منح األعضاء البشرية بعد الوفاة للمرضى يهدف التصميم إلى 

المحتاجين فى قوائم اإلنتظار , وقد استخدم المصمم األساليب المجازية )اإلستعارة 

البصرية( للتعبير عن فكرته وهى أن عدم التبرع باألعضاء يهدرها ويجعلها كأياس 

 القمامة ليس لها قيمة

القيم الجمالية فى 

 التصميم

 المصمم:تمثلت القيم الجمالية فى استخدام 

يتصف التصميم بالجمال وذلك بسبب قدرته على اإليحاء بالكثير من  الفكرة:جمالية 

المعانى واألفكار الضمنية " باستخدام لغة بصرية بسيطة لها دالالت رمزية وتعبيرية 

 والتأويل.قابلة للفهم 

 المصمم:جمالية الشكل التى تمثلت فى إستخدام 

 التماثل.اتزان قريب إلى حد  اإلتزان:

سيادة فى  )كمركزصدارة التصميم  كبير فىوضع العنصر الرئيسى بحجم  السيادة:

 أهميته(على  التصميم للداللة

اللونى بين اللونين األسود والرمادى الفاتح ,واللون األحمر المستخدم التباين : 

 اإلنتباه ويثير اإلهتمام .فالكتابات ليلفت النظر إليه ويجذب 

البعد السيميوطيقى 

 فى الملصق اإلعالنى

  التصميم،يظهر تصميم الملصق اإلعالنى البعد السيميوطيقى للمجاز المستخدم فى 

فعمل المصمم على انتاج معانى جديدة من خالل العالقات البصرية المستخدمة 

صر بحد ذاته ال يتحدد معناه إال الألعضاء البشرية ) الكبد ( بأكياس القمامة , فالعن

بعالقته مع العناصر المرتبطة معه فى التكوين البصرى ككل , فاستطاع المصمم 

توصيل المعنى ) الفكرة اإلعالنية ( , وهى أن عدم منح األعضاء بعد الوفاة يعتبر 

 إهدار لحياة إنسان آخر .

ى ( لها بعًدا دالليا يوحى وتعتبر األلوان المستخدمة  فى التصميم ) األسود , الرماد

 بالموت والحزن والضياع والظلمة .
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القدرة اإلقناعية 

للمجاز البصرى فى 

 التصميم

الكثير من اإلمكانات إلقناعية من أجل الوصول للمتلقين  على توفيرعمل المصمم 

الفهم  سهلة اإلعالنية ويمتاز هذا التصميم بأن الرسالة اإلعالنية،وإقناعهم بالفكرة 

 وواضحة.

 للمتلقين الجذب عناصر كأحد بالتصميم  عنصر المبالغة يمتاز أيًضا بتوظيف 

 المقدمة. الرسالة في بالتفكير

 

 البحث:نتائج 

 من خالل الدراسة النظرةٌ والدراسة التحليلٌة تم استنتاج عدة نتائج من أهمها:

 المستخدم.إن مفردات السرد التشكيلى لتصميم الملصق اإلعالنى البد أن تتوائم مع مفردات النص اللغوى  .1

 فى تصميماته ليتمكن من صياغة أفكاره بشكل إبداعى. البصرييجب على مصمم اإلعالن الجيد إستخدام المجاز  .2

 اإلعالنى.إن األساليب المجازية تضفى قيم جمالية على تصميم الملصق  .3

مما يساعد المصمم على انتاج معانى  داللى،يعتبر المجاز البصرى أداة لتأويل األفكار والتعبير عنها بأسلوب سيميوطيقى  .4

 التصميمية.جديدة من خالل العالقات البصرية المستخدمة بين العناصر 

البصرى كأداة للتعٌبير عن فاستخدام مصمم اإلعالن استخدام المجاز  الوقت،بشكل مجازي معظم  البشرى يفكرإن العقل  .5

 بإطار عملى تجريبى ليتمكن من التفكير من خالله , ويوفق بين المفاهيم المجردة واألشياء المادية . والرؤى وتمدهاألفكار 

باستخدام المجاز البصرى فى تصميم الملصق اإلعالنى تنفتح أمام المصمم طاقات فكرية وإبداعية للتعبير عن فكرته  .6

بطريقة غير مألوفة . ويمر المتلقى لالعالن بعدد من المراحل ليصل لمرحلة الفهم , فهو يتخيل ويتوقع ويستنتج اإلعالنية 

 ويفهم ويفسر حتى يصل إلى مرحلة اإلقتناع و الفهم للفكرة التصميمية .

ثير على جمهور المتلقين يستخدم مصمم اإلعالن المجاز البصرى  فى التصميم إلقناع  المتلقى بالرسالة اإلعالنية , وللتأ .7

من خالل  إستخدام أساليب تصميمية تعتمد على الخيال , واإلبهار والغموض بهدف وجذب انتباههم نحو فكرة اإلعالن , 

توظيفها لتحقيق إعالن جذاب ومقنع مما يؤدى إلى جذب انتباه المتلقى وتحريك خياله وربط ذلك  كله بمميزات المنتج أو 

 لمعلن عنها وإقناع الجمهور بها .الخدمة أو الفكرة ا
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