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Abstract
The effectiveness of graphic design stems from addressing issues of
political concern that determine the nature of political processes
and current events, at the global level and are pronounced
according to philosophical concepts related to intellectual plans
and ideological references that have multiple and varied dimensions
that are reflected in all fields and at all levels, and that they are at
the level of global administration It is characterized by an
expressive semantic feature that includes in its folds the complex
and simple coding and directs a political message that includes
those vocabulary designed in a manner and multiple methods that
address private and public societal groups, and it is inspired by
concepts of control, globalization and other concepts in the query.
And that the design of the covers of Time magazine takes a
functional dimension in dealing with the topics of the global event
accurately and clearly.
Keywords: Effectiveness, Ideological, Political, Printed Design,
Covers, Magazines, International, Structure, Speech, Graphic, Art,
Visual, Events.
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فاعلية األيديولوجيا السياسية يف تصاميم مطبوعات اغلفة اجملالت العاملية
رغد فتاح راضي

3

شيماء كامل داخل

4

امللخص

تنبع فاعلية التصميم الكرافيكي عن طريق تناول املوضوعات ذات الشأن السياسي اليت حتدد
طبيعة العمليات السياسية واألحداث اآلنية ،على مستوى العامل وتنطق وفقاً ملفاهيم فلسفية
تتعلق مبخططات فكرية ومرجعيات آيديولوجية هلا أبعاد متعددة ومتنوعة تنعكس يف امليادين
كافة وعلى مجيع األصعدة ،وكوهنا مبستوى اإلدارة العاملية فأهنا تتميز خبصوصية داللية تعبريية
تضم يف طياهتا التشفري املعقد والبسيط وتوجه رسالة سياسية تشمل تلك املفردات املصممة
أبسلوب وطرائق متعددة ختاطب الفئات اجملتمعية اخلاصة منها والعامة ،وتستلهم مفاهيم
السيطرة والعوملة واملفاهيم األخرى يف االستعالم .وأن تصميم أغلفة جملة التامي أتخذ بعداً

وظائفياً يف تناول موضوعات احلدث العاملي بدقة ووضوح.

الكلمات املفتاحية :فاعلية ،ايديولوجية ،سياسية ،تصميم مطبوع ،أغلفة ،جمالت ،عاملية ،بنية،

خطاب ،كرافيكي ،فن ،بصري ،أحداث.

املقدمة
ترتبط اآليديولوجيات السياسية مبظاهر شكلية ذات مغزى عميق تتوالف فيها خطط وأفكار وآراء على املستوى العاملي للنظام اجلديد
يف مجيع مناطق العامل ،يتخذ التصميم تلك اآليديولوجيات كرسالة خطابية للحوار الفكري للمتلقي ،ويكشف الصيغ املضمرة حتت
ذلك اخلطاب من شفرات رمزية على شكل صور داللية حتمل يف طياهتا معامل احلدث معززاً تلك املواقف يف الرتكيز على البنية الشكلية
للتصميم الصوري ،إذ تعتمد عملي ة وصف اخلطاابت اللغوية والفكرية إىل أحداث صورية تتعالق فيها الشخصيات كمحاور رئيسة ،إذ
يف اخلطاابت البصرية ومنها التصميم الكرافيكي املعاصر ،تتجلى معامل االحداث الزمانية واملكانية على وفق حقائق واقعية ،تنكشف
فيها رموزاً خفية يف تصاميم أغلفة اجملالت العاملية.
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املبحث األول :اإلطار املنهجي

مشكلة البحث :تنحصر مشكلة البحث ابلتساؤل اآليت:
ما هي األيديولوجيات السياسية اليت وظفت يف تصاميم مطبوعات أغلفة اجملالت العاملية؟

أمهية البحث :تنبع أمهية البحث بوساطة (اجلانب النظري كتوثيق ثقايف يندرج يف تواصل األفكار املعرفية على وفق توجهات وآراء يف
نطاق ثقافة املصمم الكرافيكي كجانب معريف وثقايف يرتقي فيه الفكر التصميمي لعرض املوضوعات السياسية ضمن صيغ اخلطاب
البصري املرئي .ويف جانبها التطبيقي ،الوقوف عند توجهات املصممني العامليني كتغذية بصرية تنعكس رؤاهم يف تطبيق أفكار
اآليديولوجيات يف العامل)
هدف البحث :كشف فاعلية اآليديولوجيا السياسية يف تصميم أغلفة اجملالت العاملية.

حدود البحث :احلد املوضوعي :دراسة فاعلية تصميم اغلفة اجملالت العاملية وفقاً لتوجهات األيدولوجيا السياسية ،واحلد الزماين تناول
تصاميم االغلفة للعام  ،2020-2019واملكاين جمالت التامي األمريكية.
منهج البحث :اعتماد املنهج الوصفي لغرض التحليل.

املبحث الثان :اإلطار النظري

مكوانت التصميم الكرافيكي وانعكاساهتا يف بنية اخلطاب الكرافيكي املعاصر

أوالً :الرسالة االتصالية واخلطاب االيديولوجي البصري.
تعتمد العملية التصميمية على جمموعة مكوانت لوالها ملا متت عمليات إنتقال املعلومات املراد بثها من املرسل إىل املتلقي ،وهذه
املكوانت تتمثل يف(حممد ،2007،ص:)1
 .1املصمم :الذي يكون هو املعرب عن مسة اجملتمع وعن إمكانيات العصر الذي يعيش فيه.
 .2العمل التصميمي :هو تعبري عن الواقع وليس تسجيالً له ،فالعمل التصميمي عبارة عن تنظيم كرافيكي لرموز مستوحاة من الواقع.
 .3املتلقي :يكون دور املتل قي يف التجربة اجلمالية يف الشعور واإلنفعال أثناء عمليات اإلدراك ملنجز كرافيكي معني ،هو عامل أساسي
يف التذوق اجلمايل ،أما عمليات أتمل وأتويل األعمال التصميمية وانتاج معناها وفهمها وتفسريها فهي من مهام متلقي العمل
التصميمي ،إذ يف فن اخلطاابت البصرية عامة واخلطاابت البصرية الكرافيكية على اختالف أنواعها على وجه اخلصوص نلحظ
اإلعتماد على اللغة الداللية الرمزية املتمثلة يف الصور ،النصوص ،والرموز اليت حتمل يف طياهتا أفكار تعبريية عن قضااي أو مشاكل
حمددة من لدن املصمم أو املرسل يف العملية االتصالية ،لغرض إرساهلا إىل املتلقي عن طريق توظيف مجلة من العناصر التيبوكرافيكية
ومنها الفضاء ،األشكال ،االلوان ،الصور وغريها ،فالصور التعبريية حتمل داللة واضحة عن معىن ومغزى فكرة العمل التصميمي ،ملا
متتاز به الصور من قدرة فذة على نقل املعلومة بسرعة فائقة دون عائق ،ملا متتاز به من البالغة والبساطة يف طرح الفكرة دون تعقيد.

اثنياً :وظائف اخلطاب االيديولوجي البصري يف التصميم الكرافيكي:
تعد اخلطاابت البصرية عملية ترمجة األفكار والتصورات الذهنية إىل عمل تصميمي مرئي مثل فن التصميم الكرافيكي الذي يعد تعبرياً
عن أفكار املصمم عن موضوعٍ ما أثناء عملية االستجابة ملؤث ٍر ما ،ملا متثله هذه اخلطاابت املتعددة من أمهية ابلغة لنقل األفكار
واملعلومات أث ناء عملية االتصال اليت تستند على وحدة وآتلف وآتزر عناصر العمل التصميمي مع بعضها من جهة ،وبني العمل
التصميمي واملتلقي من جهة اخرى " ،فاخلطاب البصري عبارة عن لغة أو داللة رمزية تعرب عن قضية أو مشكلة معينة إليصال رسالة
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إىل املتلقي ،متتاز ابنتقاء انساق جديدة تتسم ابالبداع واإلبتكار(دينا ،2016،ص )186واخلطاب البصري لغة معنية ابألشكال،
اخلطوط ،األلوان ،العناصر والعالمات الشكلية البنائية وهي تؤلف نظام توصيل وجداين حممالً ابلرموز واإلشارة ،فهي تشكل بنية لدى
املتلقي متتاز ابلنمو والتحول .ومبا أن اخلطاب البصري َّ
عد مبثابة لغة حتمل دالالت رمزية ،متتاز بقابليتها يف التعبري عن القضااي
اإلنسانية فهي يف جمال الفن هلا وظيفتان مها اللغة الرمزية واللغة االنفعالية ،ولكلتا الوظيفتني جانبا (املرسل) ،و(املتلقي) ،فالوظيفة
الرمزية تتضمن كل من رمزية الدالالت االشارية وتواصلها مع املتلقي ،إذ حيدث يف املتلقي نفس الداللة اإلشارية ،بينما تتضمن
"الوظيفة اإلنفعالية التعبري عن مالدى املرسل من اإلنفعاالت واإلجتاهات وامليول وتواصلها واستحضارها يف املرسل"( االمام،2010،
ص.)23
بناءاً على ما تقدم ميكننا التعبري عن وظائف اخلطاب يف العملية التصميمية إبهنا حتوي نوعني مها على النحو اآليت:
أ-وظيفة رمزية :تظم الرموز الداللية واإلشارية لضرورات االتصال ابملتلقي.
ب-وظيفة إنفعالية :ختتص ابملتلقي بوساطة التعبري عن إنفعاالته وإجتاهاته وميوله الشخصية حنو مضمون املادة املرسلة.

اثلثاً :أمهية فن التصميم الكرافيكي ابلنسبة للمتلقي:
إذ تتمثل وظائف فن التصميم الكرافيكي ابلنسبة للمتلقي على النحو اآليت(نصيف ،2013،ص:)23
أ-له غرض ومنافع يف كيفية التواصل مع املتلقي ،وكيفية نقل املعلومات.
ب-هو منظومة معلوماتية جتسد األشكال بصرايً ،ألنه لغة بصرية تستخدم الصور إلعطاء معىن للمحتوى.
ج-يقود عني املشاهد عموماً ،وهو تكوين يقسم القراءة ويستند يف إجراءاته إىل قواعد مثل التوازن،التباين اهليمنة ،اإلنسجام ،اإليقاع،
الوحدة ،عناصر ،أسس ،عالقات ،وأنظمة ابنية.
أي إن العمل الكرافيكي خيضع لسياق موضوع العمل نفسه ،إذ يوظف املصمم رموزاً وعالمات حتمل قيماً داللية معربة عن موضوع
احلدث ،ولغرض الوصول إىل نسيج يتصف ابلتماسك والتتابع وجب التالزم بني املنت ومكوانته ،إذ إن "يف نسيج البنية التالزم بني
املنت ومكوانته ليجعلها نسيجاً متجانساً ،وهو نسيج يتصف ابلتماسك واخلضوع"( عبد هللا ،2016 ،ص .)218ألسباب توجه
مكوانت املنت مبا جيعلها متطابقة مع أهداف املصمم يف كل مرحلة من مراحل البنية التصميمية.
بناءاً على ما تقدم ميكن متثيل أمهية القيم الوظيفية للمنجز الكرافيكي على النحو اآليت:
أ-تسهم التصاميم الكرافيكية يف عملية نقل املعلومات املعربة عن معىن احملتوى اىل املتلقي عن طريق اللغة البصرية اليت تضم أشكاالً
مثل الصور،الرسوم،الرموز،األلوان ،ونقلها إىل املتلقي بوساطة العملية اإلتصالية اليت تتم بني املرسل واملتلقي.
قسم املصمم الفضاء التصميمي إىل أجزاء حسب أمهيتها ابلنسبة للمتلقي ،يعتمد على قواعد التصميم
ب-يف التصاميم الكرافيكية ،يُ ّ
املتمثلة بعناصر وأسس وعالقات وأنظمة تصميمية.

رابعاً :أطراف العملية اإلتصالية املرتبطة ابلتصميم
لغرض حتقيق العملية اإلتصالية الكرافيكية ،من الضروري توافر العناصر االتية حتقيقاً لتداولية املنجز الكرافيكي حملياً وعاملياً (عودة،
 ،1989ص ،)12واليت تتأتى من خالل املخطط (:)1
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مكونات العملية االتصالية

المرسل

الرسالة

استجابة المستقبل

المستقبل او المتصل به

املخطط ( )1ميثل مكوانت العملية االتصالية املرتبطة ابلتصميم.
املصدر :خمطط من تصميم الباحثة.
خامساً :اخلطاب البصري يف الفن.
أ -اخلطاب الكرافيكي يف الفن.
يعد اخلطاب البصري الكرافيكي من الوسائل الثقافية والفنية املسامهة يف تكوين اخلطاابت اإلتصالية املوجهة ضمن آيديولوجيات
متنوعة اىل شرحية واسعة من املتلقني ،إذ يعتمدها املرسل يف ايصال رسائله اىل املتلقي على مفهوم احلدث ،فهو" وسيلة ،إرشادية،
ميكن أن تستخدم ابإلرتباط مع اإلهتمامات والنظرايت األخرى"(جينز ،2015 ،ص .)14وهبذه الطريقة ،يتحول التحليل إىل نشاط
للتحليل الثقايف أي إىل شكل من تفسري الثقافة وهذا ما عهدانه من دراسة اخلطاابت البصرية ليكون مادة أترخيية متمثلة ابملنطلقات
الفكرية لعدد من الدراسات املتنوعة مثل دراسته يف األدب ،وعلم النفس وعلم االجتماع وعلوم االتصال ومنها الفنون إذ يتمثل
اخلطاب املرئي يف الفنون كافة مثل الفن التشكيلي ،فن السينما ،فن املسرح ،اإلذاعة ،التلفزيون ،فن التصميم الكرافيكي ،ومنها فن
تصميم أغلفة اجملالت العاملية.
ويف كل األحوال يعد الفن من األنظمة اإلشارية مهمتها أهنا تنقل الواقع على وفق حمددات الوقائع واألحداث ،إذ إن هناك أنظمة
إشارية تعمل على تصوير العامل لنا "ومن هذه األنظمة الدين ،األسطورة ،الفن ،العلم ،التاريخ وغريها "(غريو ،1992 ،ص.)14
فقد كان اخلطاب املرئي هو مادة التعبري األوىل عن الفنون إبختالف أنواعها ففي الفن التشكيلي كانت والزالت اخلطاابت املرئية
حاضرة فعلى سبيل املثال قام الفنان الراحل جواد سليم ابنشاء وبناء أول وأكرب خطاب بصري أيديولوجي سياسي صوري يف بغداد
املتمثل بـ(نصب احلرية) ،كان وما زال ذا توجيه سياسي اجتماعي له من املعاين واملضامني الداللية املوجهة إىل املتلقي ملا حتمله هذه
اخلطاابت التارخيية ،واحلضارية ،أبشكاهلا املتنوعة وما محلته من قيم ودالالت رمزية عن السعي اىل احلرية ،ورفض العبودية ،إذ إهنا
التمعن يف الصور إىل فهم أوسع وأعمق للصور
"حتول أجزاء نصب احلرية جلواد سليم إىل صور ملهمة لتدفق املعاين ،يفضي بنا ّ

املتبصرة ننظر إىل الصور بعيون أكثر ح ّدة وصفاءً ..وكيف يتصل رمز القوة والثورة -
البصرية"(سعد .)NET ،وجتعلنا أمام القراءة ّ
احلصان ،برمز األمل واحلب -األمهات ،فيتجلى مشهد اخلروج من الزنزانة إىل فضاء احلرية .إذ إن توظيف اخلطاابت البصرية
اآليديولوجية فيه من األنشطة الثقافية املتجددة كل يوم ملا حتمله من أمهية ابلغة يف حياة املتلقي على مر الزمن.
وأتسيساً على ما تقدم :إن اخلطاب البصري خياطب املتلقي بوساطة توظيف أمناط الفنون على إختالف أنواعها ومنها فن التصميم
الكرافيكي ،إذ يقدم لنا املصمم الكرافيكي األيديولوجيا السياسية على وفق رؤاي معربة عن كل ما سبق من قيم داللية تعرب عن اتريخ
األمم وعقائدها بصورة متجددة دوماً ،إذ يكون فيها املتلقي على متاس مباشر مع املوضوع ،ويتفاعل معه ليصل إىل مرحلة أحياانً
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يشارك يف العملية اإلتصالية عن طريق ردود أفعاله متمثلةً ابملشاعر واألحاسيس والقيم املعربة عن اإلنفعاالت اليت تؤثر على املتلقي
بوساطة إظهارها بصورة مرئية.
املبحث الثان :عناصر اخلطاب البصري يف الفن.
ميكن حتديد عناصر اخلطاب البصري اآليديولوجي يف املنجزات الفنية على وفق فاعلية سياسية حبسب اآليت(آمنة ،1996 ،ص:)23
-1الزمان.
-2املكان.
-3األحداث.
-4الشخصيات.
-5اللغة.
يتم االستعانة بعناصر السرد اخلطابية يف عمليات متثيل أي عمل سردي هبيئته الكرافيكية ملا هلذه العناصر من أمهية ابلغة يف عمليات
طرح االحداث بصيغ فنية تعكس الواقع ،وهذه العناصر أتيت على النحو اآليت:
-1الزمان:
يعد عنصر الزمن يف األشكال السردية اليت تعتمد على عناصر الزمن يف متثيل عرض احلدث على وفق التسلسل الزمين لوقوعه ،فلكل
عمل فين – تصميمي تسلسل يعتمد هذا التسلسل على زمن البداية وزمن الوسط وزمن النهاية ،إذ" :ميكن ان حيول التسبب وأهداف
القصة (تسلسل زمين لألحداث) إىل حبكة :األحداث يف بداية القصة تسبب االحداث يف وسطها ،واالحداث يف الوسط تسبب
أحداث النهاية .هذه هي الرتكيبة األساسية يف التمثالت الشكلية (الواقعية) ،فيها تتابع "(دانيال ،2008 ،ص.)200
ٍ
حدث ما سواء أكان سرداً نصياً أو صورايً يتم بوساطة تقسيم املكون السردي البصري إىل ثالثة أقسام ،ففي العملية
إذ إن أي
التصميمية يتم متثيل ذلك بوساطة مكوانت عمليات اإلتصال إذ تتمثل بداية احلدث السردي ،مبا يقابلها يف إرسال مضمون احلدث
يف بداية عملية التلقي بني املرسل واملتلقي ،ويتحدد وسط احلدث التصميمي بعمليات إدراك ذلك العمل املتمثلة ابملادة موضوع الفكرة
التصميمية على هيأة خطاب بصري موجه للمتلقي على اختالف انواعه سواء أكان اعالن ،أو شعار ،أو ملصق من تنوعات
املنشورات التصم يمية ،أما هناية احلدث فتتمثل يف عمليات اإلدراك البصري والفهم والتأويل للعمل التصميمي ككل من قبل املتلقي،
أي سلسلة أحداث متثيل األعمال السياسية الكرافيكية حلدث فيه بداية ووسط وهناية.
-2املكان:
يعد املكان أحد أدوات اخلطاب البصري الذي يرتكز على فكرة التصميم الكرافيكي ،إذ إهنا متثل "الوعاء لألحداث وجمسدة عرب
سياق بصري ما ،يدور يف أرجاءه الفضاء الروائي للحدث السياسي ،فاملكان عنصر مهم لتأطري املادة التصميمية وتنظيم االحداث
بوساطة ربط العالقات اليت يقيمها مع األزمنة والشخصيات والرؤى إذ يعتمد بناء األحداث على جمموعة عناصر أمهها املكان"(حممد،
 ،2018ص.)86
-3األحداث:
إن موضوع احلدث الذي يستند إليه املصمم يف إنشاء اخلطاابت ذات املنحى السياسي يكون أحد عناصر تكوين اخلطاب البصري،
إذ يعد احلدث احملرك األول للتعبري وهو أحد احملاور اليت تستند عليها الواقعة وفيه يتداخل بنائياً مع تقنيات البىن األخرى فهو ميثل
فاعلية قوى االفعال اليت تقوم هبا الشخصية خالل الزمان ووجود املكان ،ووقوع احلدث يعين اجتماع وآتلف العناصر الشكلية يف
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املكان احملدد والزمان املعني بوساطة الوصف واملطابقة الصورية ،إذ "إن احلدث هو العمود الفقري جململ العناصر الفنية متمثلةً ،
ابلزمان ،واملكان ،والشخصيات ،واللغة ،اليت مثلت احلدث الواقعي يف احلياة اليومية لينطلق اساساً من الواقع"(آمنة،1996 ،
ص.)27
-4الشخصيات:
تعد الشخصية من العناصر الدالة على األحداث يف اخلطاابت البصرية ،إذ اهنا متثل أحدى العناصر الضرورية يف اعداد اخلطاابت
املرئية ،وفيها تكون"الشخصية من العناصر األ ساسية يف العمل الفين ألهنا تشتمل على الصفات اجلسمية والعقلية والوجدانية املتفاعلة
مع بعضها داخل كيان الفرد ،إذ لن يكون هنالك إهتمام من املتلقي دون وجود شخصية متفامهة ومثرية للعطف"(حسام،2017 ،
ص .)97بناءاً على ما تقدم يعد توظيف صور الشخصيات املعروفة يف التصاميم الكرافيكي من ضرورات متثيل فاعلية أدائية الصورة
ووظيفتها اإلتصالية بوساطة مواضيع الداللة على األحداث.
-5اللغة (النص الكتايب):
تعد اللغة من عناصر التنظيم الكرافيكي اليت يكون من أولوايت مهامها داخل بنية اخلطاابت الكرافيكية حتديد العالقات اليت تتصف
ابلوضوح والرسوخ بصرايً" ،ومن األمور املدهشة واملثرية للجدل أيضاً ،وجود عالقة بني اللغة واحلضارة من جهة وبينهما سيكولوجية
إدراكية ميثلها اللون من جهة اخرى ،إذ إن خربة الفرد الشخصية بعامله الذي يعيش فيه تتشكل بفعل اللغة البصرية اليت تطابق احلدث
مبعىن أن اللغة حتدد الكيفية اليت ندرك هبا العامل ليحيط بنا"(قاسم ،2008 ،ص .)79كما أن اللغة البصرية سواء جاءت على هيأة
عنواانت رئيسة أو فرعية او نصوص ،أو تكون قد جاءت على هيأة الوان أو رموز أو صور ،فهي مبثابة الوسيط املستخدم يف العملية
االتصالية مبجملها املفاهيمي إذ "توفر من املتعة الشيء الكثري مما قد اليوفره االثر املادي"(اخلفاجي ،2012 ،ص.)22
بناءاً على ما تقدم ان تلك العناصر البصرية جتتمع يف توليفة مهمة ابلنسبة للفرد ألهنا تسهم يف تشكيل منظومة متوافقة لتوضح معامل
النظم السياسية وفاعليتها اآليديولوجية أي فهم العامل وإدرك االحداث.
املبحث الثالث :اإلطار التطبيقي
حتليل النماذج:
أمنوذج ()1
عنوان الغالف :حان الوقت لطريقة صحيحة إلعادة فتح امريكا – هذا ليس كل شيء.
التاريخ/14 :مارس2020/
املصدر:

HTTPS://CEDARNEWS.NET/LATESTNEWS/232

664/?UTM_CAMPAIGN
الوصف:
نشرت جملة التامي األمريكية ،صورة الرئيس ترامب على غالفها ،ساخرة من خططه بشأن
إدارته مللف كوروان ،ودعواته املستمرة إىل تشغيل اإلقتصاد ،متجاهالً بعض العواقب الصحية
بوساطة عبارة (كم جيب أن ميوت من األمريكيني حىت يستطيع البقية العمل والعيش خارج املنازل؟)
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التحليل:
متثل تلك السرتاتيجية األمريكية يف التعامل مع املواقف ،فكرة التصميم الكرافيكي للغالف ومنها توجيه االهتمام على بىن ومفردات
تلك العناصر اليت تسعى فيها اىل الرتكيز على موضوع احلدث املتمثل بسياقات اجراءات التعامل اآلين مع املرحلة احلالية يف حماربة

فايروس كوروان (.)COVID-19
إذ تطلب من التصميم أن يغيب الصورة الواقعية إىل صورة شبحية مرسومة للرئيس (ترمب) وكأنه يصرخ (بفم مفتوح )كأيديولوجيا
سياسية تعكس تعامله السياسي مع الواقع االجتماعي ،كعملية تشفري ،إذ جند صورة الرئيس مرسومة على هيأة مطابقة لصورته احلقيقية
الواقعية يف حيز من الزاوية اليمىن من الغالف ،مما يستدعي أن تكون الرسالة ذات مضامني فكرية للخطاب العام بوساطة النص

الكتايب مباشرةً بعد أسم اجمللة بعبارة ()THERE'S A RIGHT WAY TO REOPEN AMERICA
اليت تشري لتساؤل اجملتمع االمريكي على وجه اخلصوص ،بل والعامل وهو سؤال يشغل إدراك اجلميع يف شىت اقطاب الشرق والغرب.
من هنا تتحدد عناصر اخلطاب الكرافيكي على وفق إيديولوجيا حمددة وشاملة حمددة يف اخلطاب الداخلي االمريكي وارتفاع
االصوات حنو الطريقة اليت تتعامل هبا اإلدارة االمريكية ملكان وزمان تتجسد فيها مواقف االزمات وحلوهلا ،ويبقى ذلك مرهوانً
ابلشخصية اليت متثل ت لك اإلدارة على أن ترتبط مفردات تلك العناصر ابجلملة اليت حتدد التساءل دون وضع عالمة اإلستفهام كوهنا
وآضحة املعامل أمام بعضهم ممن يفهم التشفري والرسائل املعمقة .فقد تناسبت طروحات اجمللة على وفق نظام غالف اجمللة ابلبساطة من
خالل تناول مفردات هلا أولوية وإشارة لعزل الرئيس عن الواقع االمريكي.
كما تتضح الصورة من خالل تصميم موضوع غالف اجمللة بني ما يطرحه املصمم من حدث يتالئم مع إدراك املتلقي االمريكي أوالً
واملتلقي يف العامل ،وهي رمزية يستمد فيها املصمم إىل فاعلية العناصر يف ايصال الرسائل الصورية املرئية ذات البعد االيديوجلي البصري
االدراكي.
أمنوذج ()2
عنوان الغالف :انتخاابت الطاعون.
التاريخ 10 :اغسطس 2020
املصدر:

HTTPS://TWITTER.COM/MARYAM_QA12/STA

TUS/129271
الوصف:
يف هذا العدد من جملة التامي ،تشري إىل سعة جائحة كوروان وأن الرئيس األمريكي (ترمب) هو
والبيت االبيض يف وسط حبر هائج من الفريوسات.

التحليل:
ينطلق املصمم من حماكاة التعبري املباشر لالحداث اليت تتصف هبا أزمة كوروان ،يعطي إشارة أولية لعدم التعامل اجلدي للرئيس
االمريكي والبيت االبيض معا ،يف التعاطي مع موقف جائحة كوروان ،وفيه يستخدم صورة (ترمب) من اخللف يف أمواج على هيأة مياه
حبر فيه اشكال من فايروس كوروان ،وهو ينظر إىل البيت االبيض وكأنه يطلب االنقاذ ،وهذا بطبيعة احلال يؤكد عجز االثنني معا يف
التوصل حللول على أرض الواقع.
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من هنا مت االستعارة الشكلية للتعبري عن الرسالة املضمرة اليت تتجسد فيها وقع االحداث كحوار بصري عالمي للمتلقي ،واإلجابة
عن التساؤالت اليت تطرح بشأن آيديولوجيا احلكومة أو االدارة االمريكية يف حل االزمات ،مع األخذ بنظر االعتبار املادة الكتابية

الواردة لفك شفرة الصورة ( )THE PLAGUE ELECTIONاليت تشري إىل معىن (انتخاب الطاعون) وهذه داللة
أتكيد حتذيرية للمتلقي أن يتجنب ذلك اخلطر املتمثل ابنتخاب (ترمب) مرة أخرى.
لقد سعى اخلطاب البصري الكرافيكي إىل حتديد املك ان والزمان والتحذير عرب تلك الرسائل املتدفقة من تلك املفردات بوساطة
العناصر البصرية التوجيهية تعد ضمن نطاق التوجه السرتاتيجي اليديولوجيا السياسة االمريكية من بث الرسائل ذات املغزى املباشر
والعميق يف تركيب بنياته التكوينه .كذلك إعتماد مبدأ الصورة اليت حتمل كثرياً من الرتميز لصورة الرئيس من اخللف إشارة لعدم مواجهة
الشعب االمريكي خاصة يف تلك االزمة ،وجعل الفجوة وآضحة بينه وبني البيت األبيض .مع االخذ بنظر االعتبار تلك املفاهيم اليت
تتوافق كتابياً للنص الكتايب املطابق مع دور املرحلة ومتطلباهتا وحتقيق االبعاد اجلديدة للرسالة االعالمية للسياسة االمريكية وما خيفى من
وراء طرح تلك الرسائل اليت يفهمها املتلقي االمرييكي على وجه اخلصوص.
أمنوذج ()3
صوت.
عنوان الغالفّ :
التاريخ /4 :نوفمر2020 /
املصدر:
HTTPS://CEDARNEWS.NET/LATESTNEWS/2326

64/?UTM_CAMPAIGN
الوصف:
أعلنت جملة "اتمي" األمريكية تغيري شعارها وإمسها الشهري ،للمرة األوىل منذ حنو قرن ،وذلك
مبناسبة انتخاابت الرائسة األمريكية.ويف تغريدة على حساهبا مبوقع "تويرت" ،بعنوان" :يف
أحدث إصدار ،اتمي تستبدل شعارها على الغالف ألول مرة يف التاريخ خالل حنو  100عام

"صوت" ،مكان كلمة "اتمي" الشهرية.
تقريبا " وأوضحت اجمللة أن العدد اجلديد الصادر يوم االثنني ،جاء بعنوان ّ

التحليل:

"صوت" ،مكان كلمة "اتمي" الشهرية.فهذا
ظهر بطريقة مفاجئة للمتلقي قرار اجمللة األمريكية إصدار العدد اجلديد من اجمللة ،بعنوان ّ
يعين أن السرتاتيجيات اليت تتبع االيديولوجيا السياسية ،قد بدأ يتحول أو ينطلق بتغيري املخططات والتوجه إىل مسارات للخطاب
البصري يف التصميم وهذا ما تبني من الفحص الدقيق ملا ورد ابلنص املنسب إىل املدير التنفيذي للمجلة( ،إيدوارد فالسينتال):
"أحداث قليلة حول العامل ،تستطيع أن توازي أمهية االنتخاابت األمريكية ،يف تغيري شكل العامل".
إذ يتضح ذلك بوساطة تلك الرسالة البصرية لغالف اجمللة لوجه الفتاة اليت ترتدي ذلك الرداء والوشاح ،كنظرة اإستشرافية ملستقبل
السياسة االمريكية ،وهي نقلة نوعية تستبدل فيها اجمللة موضوعاهتا لتحقيق تلك الرسالة املفاجئة للعامل وللمجتمع االمريكي.
وعند التدقيق يف الصورة املرسومة جند مفردات ضمنية لبىن األشكال ،تتسم أبهنا رموزاً حتمل مضامني معقدة اليفهمها سوى العاملني
يف جمال اخلطاب العالمي االعالمي ،وهي تتصف هبيئاهتا الزخرفية التجريدية إال إهنا تضم جمموعة من التوجهات اآليديولوجية اليت
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ترتبط ابلسياسة بشكل خاص وتسعى لبيان عامل جديد من احلرية حتت ظل التحدايت من احلرب البايولوجية حداثً مستمر جلائحة

كوروان (.)Covid-19

املبحث الرابع:النتائج واالستنتاجات

أوالً-النتائج:
-1ظهرت مجيع النماذج أهنا حتمل أفكار واقعية ألحداث حقيقية ،أستخدمت فيها الصورة حموراً للرسالة اإلتصالية.
-2جتلّت القيم املعرفية للخطاب البصري بوساطة بنيات شكلية جسدت املوضوعات على شكل ترميز بني الظاهر والباطن للسياسة
املتبعة وأبسلوب انتقادي لظاهر األحداث ،والكيفية اليت يتعامل معها (املستقبل ) املتلقي لتلك الرسائل ويف مجيع النماذج.
-3تباينت املوضوعات املنتخبة إال اهنا إرتكزت على وحدوية الرؤاي ،كأيديولوجيا سياسية طُرحت يف فضاء غالف جملة التامي ،لبث
تلك الرسالة على هيأة خطاب بصري للمتلقي وتوجيه اجملتمع حنو سياسات معينة وحمددة ويف النماذج كافة.
 -4إشتملت الرموز الظاهرة يف النماذج كافة على استدعاء الصورة املرسومة لتأكيد االحداث ،على شكل أسلوب نقدي معمق ذات
مفردات خمتزلة بشكل مباشر فيها تضمني لرؤى السياسة املتعاكسة لالدارة االمريكية ،إذ يتجلى ذلك اخلطاب يف النصوص الكتابية
وتوافقها الداليل.
-5إعتماد العناصر االساسية يف إدراج املوضوعات االيديولوجية حبسب السياقات اخلطابية بوساطة العناصر الزمكانية أوالً مث اإلعتماد
الشكلي الصوري وهكذا فالشخصيات وما حييط ابحلدث ،مع تشارك النص الكتايب كلغة خطاب مكتوب ذو أبعاد اجتماعية وثقافية
وإقتصادية.

اثنياً-االستنتاجات:
 -1مامييز اخلطاب البصري كلغة معنية ابألشكال واخلطوط واأللوان والعناصر والعالمات الشكلية البنائية إذ تؤلف نظام توصيل
وجداين حممالً ابلرموز واإلشارة كرسائل مشفرة ،فهي تشكل بنية لدى املتلقي متتاز ابلنمو والتحول.
-2تنبع حمددات اخلطاب البصري الكرا فيكي لصياغة موضوعات اآليديولوجيا السياسية من خالل توظيف رمزي ميثل نظم الرموز
الداللية واإلشارية لضرورات االتصال ابملتلقي.وتوظيف إنفعايل يرتبط ابملتلقي بوساطة التعبري عن انفعاالته واجتاهاته وميوله الشخصية
حنو مضمون املادة املرسلة كشرط متالزم.
-3إن العمل الكرافيكي خيضع لسياق موضوعية يف تناول اآليديولوجيا السياسية ،إذ توظف التصاميم على وفق رموزاً وعالمات حتمل
قيماً داللية معربة عن موضوع احلدث ،وغرضها توصيل الرسائل اآلنية واإلستشرافية اىل نسيج يتصف ابلتماسك والتتابع مما يستوجب
التالزم بني املنت ومكوانته.
-4يعد اخلطاب البصري الكرافيكي من الوسائل الثقافية والفنية املسامهة يف تكوين اخلطاابت اإلتصالية املوجهة ضمن آيديولوجيات
متنوعة إىل شرحية واسعة من املتلقني يستخدمها املصمم يف طرح أفكاره التوافقية ،مبا حيقق التوجه املطلوب.
-5يرتكز اخلطاب البصري الكرافيكي لطرح موضوع اآليديولوجيا ضمن نسق متوافق من العناصر (الزمان ،املكان ،االحداث،
الشخصيات ،واللغة) تسهم يف تكامل املوضوع بوساطة دالالت املعىن واملضمون وتتوافق مع الرؤى السياسية مبا حتمله من وسائل
التعبري املباشر وغري املباشر.
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