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امللخص:
تعترب ثقافة الصورة واحدة من القضايا املهمة يف عاملنا املعارص، وقد القت اهمتامًا كبريًا يف 
البحوث األجنبية، ولكهنا مل تالِق هذه األمهية يف عاملنا العريب. وهناك العديد من القضايا واملوضوعات 
املتعلقة بظاهرة ثقافة الصورة والثقافة املرئية يف مرحلة الطفولة، واليت حتتاج إىل مزيد من البحث 
التعريف،  حيث  من  الصورة  ثقافة  مفهوم  عىل  الضوء  إلقاء  إىل  الدراسة  هذه  هدفت  لقد  والدراسة. 
ودورها يف  للصورة،  الطفل  إدراك  مثل  بقضايا  وعالقهتا  والسلبية،  اإلجيابية  واآلثار  واخلصائص، 
المنو املعريف للطفل ويف خشصيته معومًا. مكا ناقشت الدراسة قضية الثقافة والكتب املصورة لدى 
األطفال، وكذلك االستجابة امجلالية، واآلثار النفسية أللوان الصورة عىل الطفل وتكوين قناعاته. وقد 
توصلت إىل أن ثقافة الصورة توازي الثقافة ذاهتا، لذلك تعترب وسيلة أساسية ومهمينة من وسائل 

تقنيات التعلمي واإلعالم، والتواصل االجمتايع.
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Abstract
Image culture is one of the most important issues in current age that has received 

research interests in foreign countries, but not in Arab Word. There are many issues related 
to image culture and visual picture in childhood that need further research and study. 
Accordingly, this study aimed to shed lights on image and visual culture in terms of definition, 
characteristics, positive and negative effects, and related issues such as child perception of 
image and its role in cognitive development and personality. The study also shed some light 
on the issue of culture and image books, relationship to child’s, Aesthetic response and the 
psychological effects of color’s images on children and their power of persuasion. The study 
concluded that the image culture is parallel to culture itself, and therefore, it is regarded as 
an essential instrument in educational technology, media and social communication.     
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مقدمة:
 تتصــل الصــورة بتــارخي احلضــارات القدميــة، واكنــت أول صيــغ التعبري اإلنســاين، وقبل 
أن تنشــأ احلــروف. إن األنســاق التعبرييــة كثــرية، ويبــى لنســق الصــورة التعبــريي النســق 
الوحيــد الــذي ألــى الفروقــات يف الفهــم عنــد النــاس، مكــا قلــص دور »اللغــات: الشــفايه - 
الكتــايب”، فــمل يعــد للغــة تلــك األمهيــة ملعرفــة مــا جيــري حولنــا، وهــذا مــا أدى باملقابــل إىل 
تبايــن التفســري والتحليــل، لذلــك أطلــق البعــض عــىل عرنــا امس »عــر الصــورة« ســواء 
الصــورة مبفهومهــا املــادي (الشــل واأللــوان واهليئــة) أم مبفهومهــا املعنــوي يف الداللــة 
ــيت  ــه، وال ــه وحقيقت ــذا، أي صفت ــذا وك ــر يه ك ــول صــورة األم ــر)، حــني نق ــة واجلوه (الصف

تعكــس ثقافــة الصــورة عنــد الخشــص نفســه.

ــك يف  ــن، وذل ــداع والف ــة باإلب ــت مرتبط ــا اكن ــات، مثمل ــورة باملقدس ــت الص ــد ارتبط  وق
خمتلــف الثقافــات اإلنســانية عــرب التــارخي، أمــا يف عرنــا احلديــث »عر الصــورة والرؤية« 
Visual and Image age  فيظهــر أن الصــورة حــارضة حضــورًا مركزيــًا يف خمتلــف املجــاالت 
الثقافيــة: النظريــة والتطبيقيــة، السياســية، واالجمتاعيــة، والعســكرية، واألدبيــة، والفنيــة 
وغريهــا مــن املجــاالت، ممــا انعكــس عــىل اخلطــاب الرتبــوي والثقــايف واألديب، وتــرددت 
ــة،  ــورة الصامت ــة، والص ــورة الناطق ــة، والص ــة، والرؤي ــا: املهشدي ــددة مهن ــات متع مصطلح
والصــورة املتحركــة والثابتــة، والصــورة اجلزئيــة واللكيــة، والصــورة امللونــة وغــري امللونــة، 

والصــورة املكــربة واملصغــرة (صــادق، 2008).

  حتتــل الصــورة ماكنــة ممتــزة يف المنــو املعــريف للطفــل، ويف تكوين أفــاكره وتصوراته، 
وثقافتــه عامــة. ويلعــب المنــو املعــريف وخاصــة اخليــال الــذي تشــلكه الصــورة واأللــوان دورًا 
مهــاًم يف المنــو احلــي، واإلجــرايئ، ومــن مث المنــو املعــريف عامــة. وبســبب هــذه األمهيــة 
الــيت حتتلهــا الصــورة يف عرنــا احلــايل، ومــع تطــور وســائل االتصــال ونقــل املعرفــة، نشــأ 
مصطلــح ثقافــة الصــورة والثقافــة البريــة وأصبحــت جــزءًا ال يتجــزأ مــن أدوات االتصــال، 
ليــس عــىل مســتوى التواصــل االجمتــايع ووســائل اإلعــالم، بــل عــىل املســتوى التعــي داخــل 

املؤسســات الرتبويــة واالجمتاعيــة. 

فالصــورة يف املجــال الرتبــوي والثقــايف يه مــرآة النــص، مكــا تعــي الصــورة النــص 
اكمــاًل مــن خــالل تصويــر الخشصيــة يف ســلوكها ومزاجهــا، وقــد الحــظ فودمــان عــام 1992 
الطبيعــة ذات التأثــري املتبــادل للصــورة والنــص، مكــا أشــار إىل املســامهات الفريــدة واملمــزة 
لــل وســيط فهيــا، ألن الصــورة قــادرة عــىل تغطيــة مجيــع مظاهر القصــة أو املوضــوع، بفعالية 
ــات الــيت  ــه، فاملشــاهد يف النــص ميكــن أن تصــف الخشصيــات، والوضعي تفــوق النــص ذات
يتضمهنــا النــص أو الرســالة بشــل مركــب مبــا ال يتيــح للنــص مبفــرده أن حيققــه، ولكــن يبى 
للنــص (واللغــة) مــن جهــة أخــرى تأثــريًا يف التعبــري عــن أدوار، وتأثــريات انفعاليــة متنوعــة 
ــة  ــل. وتعــود هــذه األمهي ــة للطف ــة املعرفي ــة تشــل البني ــن صــور ذهني مبــا يســاعد يف تكوي
للصــورة إىل عاملــني: األول هــو الصــور يف املؤسســات االجمتاعيــة واالقتصاديــة واإلعالميــة، 
والثــاين هــو التطــور الكبــري للتكنولوجيــا البريــة أو املرئيــة، ممــا طــرح تســاؤالت كثــرية 
بدرجــة تفــوق اإلجابــات، فاملختصــني بالتكنولوجيــات البريــة بــدءًا مــن املصوريــن مــرورًا 
 Fabric of بالســيمنا والتلفزيــون ووســائل التواصــل االجمتــايع تعمــل عــىل فربكــة الواقــع
reality، ممــا جعــل الصــورة جــزءًا ال يتجــزأ مــن حيــاة اإلنســان املعــارصة مبــا تتضمنــه مــن 
توافــق، وحتليــل لألعــراق، والطبقــات االجمتاعيــة، والنــوع االجمتــايع، واجلنســية. والعــودة 
إىل الصــورة هــو نتيجــة متالزمــة للثقافــة باعتبارهــا اســتجابة حلاجــات اإلنســان يف تنظميــه 
للواقــع البــرشي. إضافــة إىل مــا تلقــاه الصــورة عامــة والصــورة التعلمييــة خاصــة مــن ماكنــة 

 .(Manovich, 2001) ممتــزة يف منــاجه التعلــمي يف مرحلــة الطفولــة
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مشكلة الدراسة:
مل تلــق ثقافــة الصــورة عنــد األطفــال يف جممتعنا تلــك األمهية اليت تلقهتــا يف املجمتعات 
والتكنولوجيــا  االتصــال  لوســائل  املتســارع  التكنولــويج  التطــور  مــع  الغربيــة، خاصــة 
ــع مفاهــمي  ــا الغمــوض، والتداخــل م ــة يكتنفه ــة الصــورة؟ والصــورة املرئي ــة. فثقاف التعلميي
ــة.  ــورة التعلميي ــل الص ــة مث ــاح والدراس ــن اإليض ــد م ــاج إىل مزي ــرى حتت ــات أخ ومصطلح
وتطــرح مســألة ثقافــة الصــورة عنــد األطفــال الكثــري مــن القضايــا امللحــة والتســاؤالت الــيت 
تتطلــب اإلجابــة، مبــا يســاعد يف توظيفهــا يف العمليــة الرتبويــة والتعلمييــة عامــة، ويف 
منــو خشصيــة الطفــل ووضــع بــراجم التوجيــه واإلرشــاد النفــي بشــل خــاص. ومــن هــذه 
التســاؤالت: مــا ثقافــة الصــورة أو الثقافــة املرئيــة؟ مــا يه آليــة اإلدراك البــري عنــد الطفــل؟ 
ــروق  ــا يه الف ــل؟ م ــا دورهــا يف المنــو املعــريف للطف ــة؟ وم ــا خصائــص الصــورة البري م
ــة الطفــل؟ كيــف يســتثري النــص األديب  بــني الصــورة واللكمــة؟ وكيــف تشــل الصــورة ثقاف
الصــورة املرئيــة واحلســية للطفــل؟ وكيــف تعمــل الصــورة عــىل تشــكيل االســتجابة امجلاليــة 
ــا  ــاع؟ م ــة واإلقن ــوى والدالل ــث احملت ــن حي ــوان، والشــل، أو م ــث األل ــن حي ــل ســواء م للطف

التأثــريات النفســية للصــورة عــىل الطفــل، ومــا عالقهتــا بمساتــه الخشصيــة؟ 

أهداف الدراسة: 
تسىع هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

تعرف ثقافة الصورة والثقافة البرية. -

تقيص آلية اإلدراك البري. -

تعرف دور الصورة يف المنو املعريف للطفل.  -

خصائص الصورة البرية. -

الثقافة والكتب املصورة، وأدب األطفال. -

إثارة الصورة الفوتوغرافية لملشاهد املرئية احلسية عند الطفل.  -

الصورة واالستجابة امجلالية. -

آلية تأثري األلوان يف الصورة عىل الطفل.  -

التأثريات النفسية أللوان الصورة عىل الطفل.  -

دور اللون يف معلية االقتناع، وعالقهتا بمسات الخشصية لدى الطفل. -

أهمية الدراسة:
تلــي هــذه الدراســة الضــوء عــىل ظاهــرة قدميــة وحديثــة يف الوقــت عينــه يه الصــورة 
والثقافــة املرئيــة، يف عــر نعيشــه وهتميــن هيلع ثقافــة الصــورة، خاصــة أنــه ال توجــد 
دراســات عربيــة تناولــت هــذه الظاهــرة بالدراســة التحليليــة واملهنجيــة العمليــة لــدى األطفــال. 
ــاجه حبــث  ــع من ــة انطــالق لدراســات أخــرى تتب ــذه الدراســة نقط ــل ه ــة متث ــة ثاني ــن جه م
خمتلفــة: وصفيــة وجتريبيــة ورسيريــة يف مرحلــة الطفولــة. مكــا أهنــا توفــر إطــارًا نظريــًا مهاًم 
ملثــل هــذه الدراســات. مــن جهــة ثالثــة فــإن القضايــا الــيت عاجلهتــا هــذه الدراســة بالتحليــل 
واملعاجلــة تنطــوي عــىل نتــاجئ يف غايــة األمهيــة، وتقــدم إجابــات عــن الكثــري مــن التســاؤالت 
ــة، الــيت ختــص  ــة، واألدبي ــة، واإلعالمي ــة، والثقافي ــني يف املجــاالت الرتبوي ــيت هتــم العامل ال
ــال  ــة لألطف ــاجه املوجه ــرباجم واملن ــمي ال ــن االعمتــاد علهيــا يف تصم ــة، وميك ــة الطفول مرحل

خاصــة ويف تربيهتــم بشــل عــام.
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ثقافة الصورة والثقافة البصرية:
الثقافة: 

مــن أكــر املفاهــمي تعقيــدًا، نظــرًا لمشوليتــه وتكثيفــه ملعــاين ودالالت عديــدة، والرتبــاط 
املفهــوم بأمنــاط الســلوك اإلنســاين املختلفــة، وقــد رصــد بعــض الباحثــني أكــر مــن 150 تعريفًا 
ملفهــوم الثقافــة، ومــن بــني التعريفــات املبكــرة للثقافــة - مكــا ذكــر عــيل (2011) - تعريــف تايلــور 
يف كتابــه “الثقافــة البدائيــة”، حيــث، عرفهــا بأهنــا “ذلــك املركــب اللكــي الــذي يشــمتل عــىل 
املعرفــة واملعتقــد والفــن واألدب واألخــالق والقانــون والعــرف والقــدرات والعــادات األخرى اليت 
يكتســهبا اإلنســان بصفتــه عضــوًا يف املجمتــع”. وتنطــوي الثقافــة عــىل بعديــن أحدمهــا 
ســكوين والثــاين ديناميــي، مكــا ترتبــط بالعامــل االجمتــايع هلــا. وقــد عرفهــا (عــيل) عــىل 
ــري  ــق التفك ــمي وطرائ ــوم والق ــارف والعل ــع اخلــربات واملع ــريف يمشــل مجي ــا »نســق مع أهن
والتنظــمي االجمتــايع مجلاعــة إنســانية معينــة، ينمظــون عــىل أساســه ســلوكهم وعالقاهتــم 
االجمتاعيــة، ويضعــون ألنفهســم ســمل أفضليــات يف الوصــول إىل املعرفــة ووســائل الكســب 

والعيــش إلشــباع حاجاهتــم املاديــة والروحيــة املختلفــة (عــيل، 2011).

 الصورة: 
املدلول اللغوي للمصطلح:

ــني  ــرات، مرت ــت م ــا وردت س ــادة (ص، و، ر) جنده ــن م ــرمي ع ــرآن الك ــا يف الق إذا حبثن
بصيغــة الفعــل املــايض ومهــا »صــورمك”، (ســورة غافــر: 64)، و”صورنــامك”، (ســورة األعراف: 
6)، ومــرة بصيغــة فاعــل  (ســورة آل معــران:  “يصــورمك”،  11)، ومــرة بصيغــة املضــارع 
“املصــور”، (ســورة احلــرش: 24)، وبصيغــة امجلــع مــرة “صــورمك”، (ســورة غافــر: 64)، 
ومــرة بصيغــة املفــرد “صــورة”، (ســورة االنفطــار: 8). أدى هــذا التعــدد يف الصيــغ إىل إجيــاد 
متنفــس داليل، فرتخســت تراكيهبــا، وتطــورت معانهيــا، فاســتوت دالاًل خمصوصــة هلــا جــذور 
يف مــم اللغــة العربيــة. مثــاًل قــول احلــق ســبحانه وتعــاىل: »وهلل الــذي جعــل لــمك األرض 
قــرارًا والمســاء بنــاًء، وصــورمك فأحســن صــورمك«، (ســورة غافــر: 64)، مكــا أن مــادة (ص، و، 
ر) يف كتــاب هلل ال تقتــر عــىل مــا يتعلــق باإلنســان، وإمنــا جــاءت عــىل صيــغ أخــرى، لتــدل 
عــىل قــدرة البــاري ســبحانه وتعــاىل، »ومثلــت حقــاًل رفــد املــم العــريب مبدلــول يتســع يف 
ــا الصــورة يف الدراســات  طبيعتــه ووســيلته وموضوعــه وغايتــه لك اتســاع، مــن هنــا وجدن
ــه تأصيــل،  ــج عن ــل نبعــًا ملفهــوم الصــورة، ونت ــة متث ــة والرتبوي ــة، والفكري ــة، واللغوي النقدي

وتفــرع، لميثــل اهليئــة والصفــات واألمــور«، (البصــري، 1987).

لوحــة  أو  رمس  (فــن)  املائيــة:  الصــورة  المعاصــرة:  العربيــة  اللغــة  معجــم  يف  ورد 
اســتخدمت فهيــا األلــوان املائيــة. صــورة متحركــة: رســوم يدويــة حتــرك برسعــة لتبــدو حــراكت 
خشصياهتــا طبيعيــة، وتمســى الصــور املتحركــة. وتعــرف الصــورة بأهنــا “اهليئــة، أو تركيــب 
األشــياء، وليســت صــورة العمــل الفــي بأكــر مــن هيئتــه وترتيــب أجزائــه أو جانبــه املــريئ. 
فإننــا ســنجد شــياًئ مــا دامــت هنــاك هيئــة. وتتكــون الصــور يف جوهرهــا مــن أجــزاء أو أقســام 
ــة  ــة الــيت جتــري معاجلهتــا، ويتكــون التنســيق بيهنــا مــن خــالل معلي مــن اخلــربة البري
 Image إدراكيــة مساهــا وولــرت ليربمــان الصــور املوجــودة يف رؤوســنا. ومتتــد لكمــة صــورة
ــة القدميــة icon الــيت تشــري إىل التشــابه واحملــااكة، والــيت  جبذورهــا إىل اللكمــة اليوناني
ترمجــت إىل Imago يف الالتينيــة، وImage يف اإلنلكزيــة«، (آجلــني، 1425هـــ). وللصــور 
أنــواع كثــرية مهنــا الصــورة البريــة، والصــورة الذهنيــة، وصــور األحــالم، وصــور التخيــل 
واخليــال، والصــور الالحقــة الــيت حتــدث عنــد حاســة اإلبصــار بعــد انهتــاء املنبــه احلــي، 
وصــور الذاكــرة، والصــور الفوتوغرافيــة، والصــور الرمقيــة »املولــدة مــن جهــاز المكبيوتــر، أو 
معــززة بالمكبيوتــر« وهنــاك صــور الواقــع االفــرتايض، والصــور املتحركــة اكلــيت نراهــا عــىل 

شاشــات التلفزيــون، أو يف الســيمنا.
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املدلول العلمي للمصطلح: 
ــا تنــي إىل  ــة يف جوهره ــة عقلي ــل (1981) الصــورة »تركيب ــن إمساعي ــز الدي ــرب ع يعت
عــامل الفكــر أكــر مــن انمتاهئــا إىل عــامل الواقــع«. أمــا العفيــي (2001) فيعتربهــا “جتســميًا 
لألفــاكر واخلواطــر النفســية واملشــاهد الطبيعيــة حســية اكنــت أم خياليــة عــىل أســاس التــآزر 
اجلــزيئ، والتاكمــل يف بناهئــا، والتناســق يف تشــلكها والوحــدة يف ترابطهــا واإلحيــاء يف 

تعبريهــا«.

  أمــا الصــورة التعلمييــة Educational Image فهــي الصــورة الــيت تســتخدم للتعبــري عــن 
مضمــون حالــة معينــة لغــرض إيصــال املعلومــة إىل الطلبــة بأقــل وقــت وجهــد ممكنــني، ويه 
»تجسيــل دقيــق للظاهــرات واألشــاكل الــيت يصعــب االتصــال هبــا: مثــل الشــالالت، والســدود، 
والرباكــني، والــزالزل، وبعــض املعــادن النــادرة، ويلجــأ إلهيــا املعــمل عندمــا ال توجــد الظاهــرة 
موضــوع الــدرس يف البيئــة، أو يصعــب الوصــول إلهيــا”، (املناصــي، 2014). مكــا تدخــل 
ــط  ــطوانات واخلرائ ــالم واألس ــل األف ــيت تمش ــة ال ــواد التعلميي ــائل وامل ــن الوس ــور مض الص
ــور  ــل: الص ــيت تمش ــة Still Pictures ال ــور ثابت ــل ص ــىل ش ــون ع ــاذج، وتك ــور والمن والص
الفوتوغرافيــة، والصــور الشــفافة - الــرشاحئ Slides والصــور املجمســة Stereph، األفــالم 
الثابتــة، والــرشاحئ املجهريــة املعروضــة Microprojection، ومــن الصــور الثابتــة يف التعلــمي 
مــا يســتخدم دون أجهــزة عــرض، ومهنــا مــا حيتــاج إىل أجهــزة عــرض خاصــة مثــل جهــاز 

عــرض األفــالم الثابتــة Filmstps Projector  (الفضــيل، 2010). 

ثقافة الصورة: 
 visual culture أو الثقافــة املرئيــة Image or picture culture تــوازي ثقافــة الصــورة
مفهــوم الثقافــة ذاتــه، فيشــري مصطلــح ثقافــة الصــورة إىل املكونــات احملــددة للثقافــة عامــة 
ــيت أصبحــت جمــال  ــة ال ــة أو البري ــن املامرســات واخلــربات املرئي ــة م باعتبارهــا مجموع
ختصــص عــي حديــث العهــد. فــإذا اكنــت الثقافــة يه نســق معــريف يمشــل مجيــع اخلــربات 
واملعــارف، والعلــوم، والقــمي، وطرائــق التفكــري، والتنظــمي االجمتــايع مجلاعــة إنســانية 
ــة، ويضعــون ألنفهســم ســمل  ــة، ينمظــون عــىل أساســه ســلوكهم وعالقاهتــم االجمتاعي معين
أفضليــات يف الوصــول إىل املعرفــة ووســائل الكســب والعيــش إلشــباع حاجاهتــم املاديــة 
والروحيــة املختلفــة مــن جهــة أوىل، وأن الصــورة يه جتســيد لألفــاكر واخلواطــر النفســية 
واملشــاهد الطبيعيــة حســية اكنــت أم خياليــة عــىل أســاس التآزر اجلــزيئ، والتاكمــل يف بناهئا 
ــإن  ــة، ف والتناســق يف تشــلكها والوحــدة يف ترابطهــا واإلحيــاء يف تعبريهــا مــن جهــة ثاني
ثقافــة الصــورة يه ذلــك التجســيد والتجســمي التصويــري املركــب للنســق املعــريف الــذي يمشل 
اخلــربات واملعــارف، والقــمي، والنظــم االجمتاعيــة الــيت تمتثــل يف ســلوك النــاس وعالقاهتــم 
االجمتاعيــة، ووســائل معيشــهتم ومنطهــا الــيت تشــبع حاجاهتــم املاديــة واملعنويــة. مــن هنــا 

    .(Jonathan, 2005) فــإن ثقافــة الصــورة تــوازي مفهــوم الثقافــة ذاتــه

حملة تاريخية عن املفهوم: 
ويعتــرب جميــس الكيــز James Elkins مــن رواد هــذا املجــال، حيــث اســتخدم املصطلــح 
لملــرة األوىل عــام 1972 حــني أشــار إىل أن هــذا املفهــوم قــد اســتعمل يف كتــاب ميشــيل 
باكســاندال Michael Baxanall املعنــون »الــرمس واخلــربة يف إيطاليا القــرن الثامن عرش« وأن 
االســتعامل األحــدث لملفهــوم هــو »الثقافــة املرئيــة« الــذي حيتــل ماكنــة باعتبــاره مــؤرشًا عــىل 
التحــول التارخيــي ألمهيــة الرؤيــة أو الصــورة بذاهتــا يف معليــة التعــرف والمتيــز البــري 
ــة  ــة املرئي ــوم »الثقاف ــز Elkins أن أصــل مفه ــد أوحض الك ــا يمســى »املنطــق اآلخــر«. وق وم
البريــة أو ثقافــة الصــورة« قــد نشــأ مضــن ميــدان أاكدميــي هــو »الدراســات الثقافيــة حــول 
احلركــة« الــيت بــدأت يف إنلكــرتا يف مخســينيات القــرن املــايض، وأنــه انتــرش يف أمريــاك مــن 
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 Cartwright,) ،1990 خــالل الدراســات الــيت ركــزت عــىل »البــر والصــورة« وذلــك حــىت عــام
1995) فرؤيــة الصــورة: كيــف تظهــر؟، وكيــف تؤثــر يف لك مظهــر مــن مظاهــر حياتنــا وســلوكنا 
االجمتــايع؟ هــو أحــد املياديــن العمليــة اجلديــدة يف وقتنــا احلــايل فــال ميكــن تصــور حياتنــا 
الراهنــة بــدون صــور، فالصــورة حــارضة يف األســواق ويف وســائل اإلعــالم والفنــون املرئيــة، 
وعــىل شاشــات المكبيوتــر واملوبايــل. وقــد حــذر البعــض مــن ســيطرة الصــورة عــىل ثقافــة 
ــو -  ــا إدوار هري ــة - مكــا عرفه ــت الثقاف ــإذا اكن ــة اللكمــة. ف اإلنســان، والــيت حتــل حمــل ثقاف
بأهنــا “مــا يبــى لإلنســان عندمــا ينــى لك يشء« فــإن الصــورة تتصــف بقــدرة عاليــة 
عــىل الدخــول إىل ذاكــرة الفــرد واالســتقرار فهيــا »الذاكــرة البريــة والذاكــرة طويلــة املــدى« 

.(Jonathan, 2005)

يتضمــن مفهــوم ثقافــة الصــورة عــددًا مــن اإلشــاكالت الــيت تســتديع إجابــات يف اللحظــة 
الراهنــة (وهنايــة القــرن العرشيــن)؛ ألنــه يتعلــق بعمليــات معرفيــة ونفســية مثــل: الفهــم اجلديد 
لــدور الرؤيــة والصــورة يف اإلدراك العقــيل، والتقنيــات البريــة، الــيت أصبحــت مــادة ملحــة 
للدراســة لــدى الباحثــني. فعــر املعلومــات، وجممتــع اإلعــالم Media Society، وجممتــع مــا 
 Globalization والعوملــة ،Postmodernism ومــا بعــد احلداثــة ،Postindustrial بعــد الصناعــة
تتضمــن مجيعهــا درجــة مــن الفضــاء االجمتــايع مــن خــالل التقنيــات البريــة الــيت تفــرتض 
حتــول يف الوظيفــة االجمتاعيــة واملغــزى االجمتــايع، إننــا نعيــش بالفعــل يف عــر الصــورة. 
فللصــورة خصائــص جتعلهــا ذات أمهيــة خاصــة، ألهنــا قــادرة عــىل التأثــري أكــر مــن اللكمــة، 
ــالم واالتصــال امجلاهــريي  ــة، ويف احلــرب النفســية، واإلع ــا يســتخدم يف جمــال الدعاي وم

أمثلــة عــىل ذلــك (مصطــى، 2006). 

اإلدراك البصري للصورة عند الطفل: »عملية معرفية متعددة اجلوانب«:
 ،Attention أنشــطة معرفيــة متعــددة، أوهلــا وأمههــا االنتبــاه perception يمشــل اإلدراك
حيــث يقــرر الفــرد مــا ينتبــه إليــه، حفــني يقــرأ الطفــل كتابــًا مدرســيًا، فإنــه يلــي نظــرة رسيعــة 
عــىل الرمــوز الســوداء دون أن يكــون هلــا معــى، أو يركــز عــىل لكــامت أو حــروف معينــة. وحــني 
يكــون يف فصــل درايس ميكنــه الرتكــز عــىل الضجيــج أو عــىل مهســات الطــالب يف الصــف 
اخللــي. وحــني يركــز انتباهــه، يكــون لــه القــدرة عــىل إجيــاد معــى لملعلومــات الــيت مجعهــا 
وربطهــا خبرباتــه الســابقة، فاخلــربة Experience هلــا دور يف معليــة اإلدراك. مكــا يؤثــر الــويع 
ــن الســعادة أو  ــة م ــه حال ــد تســتديع لدي ــيت يراهــا ق Consciousness يف اإلدراك، فاللوحــة ال
احلــزن. مــن جهــة رابعــة تدخــل الذاكــرة Memory يف معليــة اإلدراك مــن عــدة نــواح، فاحلــواس 
هلــا القــدرة عــىل اخــزان املعلومــات الــيت تصلهــا لفــرتة مؤقتــة، وبفــك رمــوز املعاين يقــارن بني 
املرئيــات، واألصــوات، وغريهــا مــن األحاســيس خبــربات مماثلــة يف الذاكــرة. مكــا أن جتهــز 
املعلومــات أو معاجلهتــا Information Processing أثنــاء اإلدراك يعــي املثــريات الــيت ينتبــه 
إلهيــا معــى حبيــث يقــارن اخلــربات املاضيــة باحلــارضة ليصــل إىل تفســريات وتقوميــات، مكــا 
أن اللغــة Language تؤثــر يف املعرفــة ويف صياغــة اإلدراك بطريــق غــري مبــارش، وحيهنــا يعــرب 
معــا يدركــه بطريقــة لفظيــة.  وحيــث إن هــذه العمليــات املعرفيــة (االنتبــاه، واخلــربة، والــويع، 
ــدأ بــاإلدراك،  ــإن الفــرد يب والذاكــرة، ومعاجلــة املعلومــات، واللغــة) متشــابكة بدرجــة كبــرية ف
ألن اإلدراك يعتــرب نقطــة التقــاء املعرفــة بالواقــع، مكــا أنــه »أكــر األنشــطة املعرفيــة حموريــة 

وأساســية، ومنــه تنبثــق األنشــطة األخــرى«، (منصــور، 2005).

فــاإلدراك معليــة معقــدة، وأجســامنا مــزودة بأجهــزة احلســية Sensory Systems  أو 
أنمظــة متخصصــة مجلــع املعلومــات نمسهيــا احلــواس senses، هــذه األجهــزة احلســية يه 
الــيت متكــن الفــرد مــن التخطيــط والتحــمك يف ســلوكنا. وقــد ذكــر عملــاء النفــس الفزيولــويج 
ــدة  ــربوا الملــس ع ــذوق، واعت مخــس حــواس يه البــر، والمســع، والملــس، والــم، والت
أنشــطة حــس جمسيــة Somatosensory خمتلفــة تضــم: التالمــس Physical Contact وشــدة 
ــاز  ــربودة Cold، واألمل Pain. ويعتــرب اجله ــدفء Warmth، وال الضغــط Deep Pressure، وال
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البــري مــن األجهــزة املهمــة جــدًا، حيــث يــم جتهــز املعلومــات البريــة الكثــرية والــواردة 
مــن البيئــة احمليطــة، ويعتــرب اإلدراك البــري هــو املهميــن، ألن اإلنســان غالبــًا مــا يصــدق 
مــا يــراه حــني تتعــارض املعلومــات احلســية، فهــو أســاس التثبــت والربهــان. وتلعــب اخلاليــا 
العصبيــة يف القــرشة املخيــة دورًا مهــاًم حيــث تتخصــص يف معاجلــة األنــواع املختلفــة مــن 

.(Crary, 1999) املعلومــات البريــة

عــالوة عــىل ذلــك يــم إدراك املثــريات وفقــًا آلليــة الشــل واخللفيــة، مكــا يــم مجتيعهــا 
ــل Summitry، واالســمترار  ــارب Proximity، والمتاث ــادئ التشــابه Similarity والتق ــًا ملب وفق
Continuity، واإلغــالق Closure. وتقــوم الشــبكية بتجسيــل الصــور يف بعديــن مــن اليســار 
ــة واملرتبطــة باحلركــة  إىل الميــني، ومــن أعــىل إىل أســفل، ونســتخدم املنهبــات الفزيولوجي

واملنهبــات املصــورة لــرى العمــق واملســافة (إبراهــمي، 2003).

 ويذكــر عملــاء النفــس املنهبــات املصــورة أو املرتبطــة بالصــورة، والــيت يعمتــد علهيــا 
ــة بالعمــق  ــردة املتصل ــك، حيــث توجــد ســت فــائت مــن املنهبــات املنف اإلنســان دون ويع بذل
ويه: احلجــم املألــوف، والضــوء والظــل، وجمــال الرتكيــب، واملنظــور اخلــي، واملنظــور 
اجلــوي، والتداخــل. ويســتخدم اإلنســان آليــة التكيــف للتشــويه البــري الــيت تتيــح لــه 
التعــود عــىل النظــرة اجلديــدة لألشــياء، ومــن مَثَّ اســتخدام املعلومــات آليــًا. وجتــدر اإلشــارة 
إىل أن للبيئــة تأثــريًا كبــريًا عــىل اإلدراك، عــىل الــرمغ مــن أن الوراثــة يه الــيت حتــدد تشــل 
األجهــزة احلســية والعصبيــة الــيت تؤثــر يف اإلدراك، ولكــن هــذه األجهــزة ال تكــون اكملــة عنــد 
امليــالد، حيــث يلزمهــا بعــض الوقــت حــىت تنضــج وتكتســب الدقــة يف التعامــل مــع مكيــات 
هائلــة مــن املعلومــات واملثــريات، وللعوامــل البيئيــة تأثــري هــام عــىل معليــة اإلدراك مــن خــالل: 
ــان  ــرتات احلرم ــة، وف ــة الطفول ــن تفادهيــا يف مرحل ــيت ال ميك ــة ال اخلــربات احلســية احلركي
احلــي القصــرية يف الطفولــة، واحلــاالت العقليــة، والبيئــة الثقافيــة. فالضــوء هــام جــدًا لمنــو 
املهــارات البريــة، ألن التأثــريات الناجتــة عــن احلرمــان مــن الضــوء متنوعــة عــىل الصحــة 
اجلمسيــة والنفســية، مــع األخــذ باالعتبــار نــوع وتوقيــت احلرمــان، والــيت تــؤدي إىل تدمــري 
ــإن احلركــة النشــطة رضوريــة  ــا الــيت تعــود إىل عــدم االســتعامل، مــن جهــة أخــرى ف اخلالي
لمنــو املهــارات احلركيــة البريــة عنــد الطفــل، مــن هنــا تلعــب هــذه العوامــل جممتعــة دورًا 
مهــاًم يف تكويــن ثقافــة الصــورة والثقافــة املرئيــة عنــد الطفــل. وباملقابــل تؤثــر اخلــربات 
يف ثقافــة معينــة عــىل طريقــة التعامــل مــع املعلومــات، ومكــا ذكــر دافيــدوف، فالصــور مثــاًل 
ــات االســتوائية الكثيفــة يف  ــزام البامبــويط BaMbuti Pygmies الذيــن يعيشــون يف الغاب أق
الكونغــو حيــث ينــدر وجــود املناظــر البعيــدة (100 قــدم) مــن أعــىل جشــرة عــىل األرض، ولكــن 
أحــد هــؤالء األقــزام ويــدىع كنــج Kenge قــام برحلــة مــع أحــد عملــاء األنروبولوجيــا (كولــن 
ترينبــول Colin Turnbuill) إىل هســل منبســط حيــث رأى ألول مــرة يف حاســته مســافة متتــد 
أميــااًل ، وذكــر كولــن مــا حــدث »نظــر كنــج إىل مــاكن يوجــد فيــه قطيــع مــن الثــريان عــىل بعــد 
ميــل، فســألي مــا هــذه احلــرشات، فأخربتــه بأهنــا ثــريان، ويه ضعــف جحــم ثــريان الغابــة 
املعروفــة لديــه. فضحــك بصــوت عــال وأخــربين أال أحــي هــذه احلاكيــات الخسيفــة، وســألي 
مــرة عــن نــوع مــن احلــرشات، مث حتــدث إىل نفســه، وكأنــه يبحــث عــن رفيــق أكــر ذاكء وحــاول 
أن جيــد رابطــة بــني الثــريان وأنــواع اخلنافــس والمنــل املألوفــة لديــه..”، (دافيــدوف، 1983). 
ــة  ــة عــىل مجموعــة مــن البــرش يف مــدن أمريكي ــد درس عملــاء النفــس اخلداعــات البري وق
املنفرجــة  الزوايــا  للخداعــات ذات  األمريكيــني حساســون  أن  فتبــني  وأوروبيــة وأفريقيــة، 
واحلــادة، واكنــت اســتجاباهتم عاديــة للخداعــات ذات اخلطــوط الرأســية واألفقيــة، أمــا 
األفارقــة فأظهــروا اســتجابة عكســية. وتفــرس هــذه االختالفــات الفــروق يف اخلــربات الثقافيــة، 
ألن األمريكيــني يعيشــون يف عــامل مــن املســتطيالت، وبذلــك يفــرسون - وبــدون ويع - األشــاكل 
ذات الزوايــا احلــادة واملنفرجــة عــىل أهنــا أجــزاء مــن أشــاكل مســتطيلة ثالثيــة األبعــاد. ومكــا 
ــر يف منهبــات  ــا، فإهنــا تؤث ــة يف اإلدراك البــري لألشــاكل والزواي ــر اخلــربات الثقافي تؤث

.(Crary, 1999) العمــق واحلجــم واملســافة يف الصــورة
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الصورة من الناحية املعرفية: 
مــن مســات عرنــا الراهــن أنــه »عــر الصــورة«، ممــا يعــي همينــة الصــورة باعتبارهــا 
إحــدى أمه أدوات عاملنــا املعرفيــة والثقافيــة واالقتصاديــة واإلعالميــة، وعــىل الــرمغ مــن أهنــا 
قدميــة عــرب التــارخي، إاّل أهنــا حتولــت مــن اهلامــش (الثانــوي) إىل املركــز (األويل)، ومــن 

احلضــور اجلــزيئ إىل موقــع الســيادة عــىل غريهــا مــن العنــارص الثقافيــة واملعرفيــة.

الصــورة تعبــري عــن المتثيــل العقــيل للخــربة احلســية، حيــث يتشــل الــويع بالصــورة. 
 Sensational ليســت مماثلــة أو مطابقــة للصــورة احلســية Mental Image والصــورة الذهنيــة
Image. فالصــورة بوصفهــا قميــة ثقافيــة تقــع يف مرحلــة تاليــة بعــد عــدد مــن املراحــل الــيت 
ــت  ــة، مث تل ــن والكتاب ــفاهة مث التدوي ــة بالش ــل، بداي ــا الطوي ــرب تارخيه ــة ع ــهتا البرشي عاش
الصــورة بوصفهــا عالمــة ثقافيــة ومصــدر اســتقبال وتأويــل واســتجابة. وقــد أتــت الصــورة 
لــرتدم الفجــوة واحلاجــز الثقــايف والمتيــز الطبــي بــني الفــائت، حيــث وســعت مــن دوائــر 
ــع  ــح امجلي ــة، وأصب ــعبية للثقاف ــدة الش ــعت القاع ــرش، وتوس ــع الب ــل مجي ــتقبال لتمش االس
متشــاهبني يف التعــرف عــىل العــامل واكتســاب معــارف جديــدة والتواصــل مــع الوقائــع 
والثقافــات. فميكــن ألي إنســان أن يعــرف ويفهــم مــا جيــري عــن طريــق الصــور الــيت تتدفــق 
ــيت تبــى يف  برسعــة خاصــة عــرب وســائل اإلعــالم والتواصــل االجمتــايع، هــذه الصــور ال
الذاكــرة (البريــة)، والــيت يهســل اســرتجاعها ملــا هلــا مــن تأثــري يف الخشصيــة. والصــورة 
بوصفهــا قميــة ثقافيــة تقــع يف مرحلــة تاليــة بعــد عــدد مــن املراحــل عاشــهتا البرشيــة عــرب 
تارخيهــا الطويــل، بدايــة بالشــفاهة، مُثّ التدويــن والكتابــة، باعتبارهــا متثــل مــع هــذه املراحــل 
أشــاكل التعبــري يف الثقافــة البرشيــة، ومــن مث جتلــت الصــورة بوصفهــا عالمــة ثقافيــة ومصدر 

اســتقبال وتأويــل.

ــات والفــائت  ــة بــني الطبق ــة دورًا مهــاًم يف ســد الفجــوة الثقافي تلعــب الصــورة البري
االجمتاعيــة املختلفــة، ألهنــا وســعت مــن دائــرة االســتقبال لتمشــل مجيــع البــرش، مكــا وســعت 
القاعــدة الشــعبية للثقافــة، ومــن مَثَّ اكتســاب امجليــع ملعــارف جديــدة، وزيــادة التواصــل بــني 

الثقافــات.

إن معرفــة مــا جيــري عــن طريــق التدفــق املســمتر للصــورة البريــة وحضورهــا الــدامئ 
ــى  ــل، ويب ــااًل للتأم ــرد جم ــح للف ــة، ال تتي ــطوة إعالمي ــل س ــا داخ ــة جعلن ــاة اليومي يف احلي
انطباعهــا يف الذاكــرة ( وفــق نظريــة األثــر)، وبفعــل الثــورة التكنولوجيــة فإننــا نعيــش عــر 
الصــورة، حيــث يعتــرب التصويــر الرمقــي ممــزًا حلقبــة مــا بعــد احلداثــة، وقــد قــال بورديــان: 
»إن العــامل جمــرد صــورة نقــاًل عــن صــورة، وأصبحنــا يف عــامل هتميــن هيلع الصــورة، والواقــع 
يف خلفيهتــا، فــمل تعــد هنــاك صــورة وأصــل، بــل صــور ذات أصــول متعــددة، إنــه عــامل أزرار 

.(Jonathan, 2005) »إلكرتونيــة جتعــل املــرء يشــعر وحيــس بإحساســات واقعيــة

التواصــل  ومواقــع  اكلتلفزيــون  اإللكرتونيــة  والســميا  اإلعــالم  وســائل  تقدمــه  ومــا 
االجمتــايع، قــد أدت إىل حتــوالت معيقــة يف حيــاة اإلنســان، فهــذه الوســائل ال تعــرض لنــا 
العــامل، أو تعكســه، بــل حتــدده، وتعيــد تعريــف ماهيــة العــامل، ألن الوقائــع الــيت تنقلهــا 
ــا يمســى  ــل م ــا أهنــا تنق ــف تفصيالهتــا ســتؤكد لن ــامل مبختل ــع أحنــاء الع ــراد يف مجي لألف
»عــامل الواقــع املفــرط« والواقــع احلقيــي غــري موجــود بالفعــل فاســتعيض عنــه مبــا نشــاهده 

مــن صــور.

ــة  ــل للحظ ــي تجسي ــاكن اســتعامل احلــواس امخلــس، فه ــات باإلم بواســطة الصــورة ب
مرئيــة يف مــاكن مــا، وحــني تكــون منتجــًا غربيــًا بســبب تقنياهتــا، فإهنــا تدخــل حــز التمنيــط 
Typing والمنذجــة Modeling يف أبعادهــا اإلعالميــة والثقافيــة والرتفهييــة. وقــد تدخــل 
املنظومــات الفكريــة للفــرد، وتشــلكها مبــا يتفــق مــع مصدرهــا ومنتجهــا ومــا حيملونــه مــن 
فكــر وثقافــة. إن مصــدر قــوة الصــورة يمكــن يف أهنــا نــص مــريئ مفتــوح عــىل اللغــات اكفــة 
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ــن مث  ــام، وم ــل الع ــدت الخــرتاق املتخي ــة مه ــة البري ــالل الصــورة للطاق ــة، فاحت وأهنــا ثري
ــة الدوافــع الالشــعورية عــىل الــويع، وعبــور الرســالة  االنشــغال الذهــي، وصــواًل إىل همين
املنقولــة يف الصــورة إىل البنــاء العميــق للخشصيــة، ممــا جيعــل للصــورة مهمــة خمفيــة 
Latent (غــري معلنــة) تتجــاوز البــر إىل مضخــة معرفيــة محتــل الكثــري مــن الــدالالت 
واإلحيــاءات والتعبــريات، ممــا جيعلهــا أداة ذات تأثــري عاطــي وانفعــايل ومعــريف عــايل 
ــكيلها للــويع الفــردي تتجــاوز اخلطابــات  املســتوى. مــن جهــة ثانيــة فإهنــا الصــورة بتش
والــدالالت حــني تقــدم مادهتــا بطريقــة مجاليــة أو فنيــة عــىل درجــة مــن اجلاذبيــة، ممــا يصعــب 
مقاومتــه. ومــن هنــا فــإن يف ثناياهــا رســائل ثقافيــة وفكريــة تــؤدي وظيفهتــا بشــل فعــال يف 

.(Creary, Couch & Caropreso, 2016) تطويــع املشــاهد املســهتلك هلــا

تنطــوي الصــورة دامئــًا عــىل تأويــل معناهــا ســواء اكنــت صــورة ثابتــة أم متحركــة أم 
ناطقــة، حيــث تنطــوي عــىل قــدر مــن التعبــري عــن موضوعاهتــا، ومــع الثــورة الرمقيــة أصبــح 
للصــورة دالالت ومعطيــات ال تعمتــد عــىل قياســاهتا التقنيــة وأبعادهــا الضوئيــة، بــل تنبــع 
أيضــًا مــن املشــاهد الدراميــة الــيت تعــرب عــن أحداثهــا. فالصــورة قــد تكــون رمقيــة متحركــة، 
وتمســى املقطعيــة (الصــور الســيمنائية والتلفزيونيــة وصــور الفيديــو) وهنــاك الصــور 
الثابتــة (الصــور امجلاليــة الفنيــة) اكللوحــات، وهنــاك الصــور الوثائقيــة، واإلهشاريــة، 
ــا البعــض يف  ــا عــن بعضه ــف مجيعه ــاد. وختتل ــة األبع ــة، والصــور ثالثي والصــور اإلخباري
كيفيــة بــث املعــى وإيصــال الرســالة Massage إىل املشــاهد. أمــا الصــور الذهنيــة أو الصــور 
العقليــة Mental Images فهــي جــزء مهــم مــن العمليــات العقليــة للفــرد، فهــي يف خيــال الشــاعر 
ــة ألشــياء  ــن صــور ذهني ــدرة عــىل تكوي ــه الق ــة ل ــة معرفي ــة عقلي ــل كعملي أو الرســام، فالتخي
ــورة.  ــا الص ــيت تعطهي ــاين ال ــدد املع ــا تتع ــس، وعندم ــاول احل ــن متن ــت ع ــد غاب ــداث ق وأح

.Creativity ــداع ــة مصــدر خصــب لإلب ــة العقلي وتعتــرب هــذه العملي

ــيل  ــي ميش ــوف الفرن ــل الفيلس ــايض - مث ــرن امل ــني يف الق ــن املثقف ــدد م ــد ع ــد انتق وق
فوكــو- اإلفــراط يف اســتزاف حاســة البــر بفعــل مــا أنتجتــه هــذه احلاســة يف العــامل 
ــت ســلطة  ــل، وأن الصــورة أضعف ــيت تركهتــا عــىل العق ــار ال ــث اآلث ــث خاصــة مــن حي احلدي
ــالم  ــإن اإلع ــك ف ــري املجمتــع، وبذل ــة، وأداة تغي ــىل املعرف ــًا ع ــه حارســًا تقليدي ــف بوصف املثق
ــة«. ــزل دوره إىل دور املتلــي واملراقــب، وهــو مــا مســاه »جممتــع املراقب ــد أن امجلاهــريي، ق

إن األنســاق التعبرييــة كثــرية، ولكــن يبــى نســق الصــورة التعبــريي الوحيــد الــذي 
ألــى الفــروق عنــد بــي البــرش، وجتــاوز اللغــات، حيــث مل تعــد اللغــة مهمــة يف معرفــة مــا 
جيــري حولنــا، فنســق الصــورة التعبــريي أدى إىل تبايــن التفســري والتحليــل، ويقــول عبــد 
هلل إبراهــمي العســكر: »لعــل األشــد وطــأة عــىل املتابــع هــو شــيوع املعادلــة التاليــة مصاحبــًا 
لثقافــة الصــورة، والــيت ميكــن قراءهتــا اكلتــايل: مكتــوب - شــفايه - شــفايه مصــور. حيــث 
اكن يعتقــد بــأن النــاس ينتقلــون يف أنســاقهم الثقافيــة مــن الشــفايه إىل املكتــوب، طاملــا أن 
الكتابــة يه التطــور األخــري يف ســمل املعرفــة التعبرييــة، واالعتقــاد يشء، وقولــه عنــد البعــض 

.(Bishop, 1992) »يشء آخــر

خصائص الصورة البصرية: للصورة العديد من اخلصائص أو الصفات املهمة:

ــدة  ــة اجلدي ــة اإلعالمي ــادة الثقافي ــيت تمتــز هبــا امل ــة األوىل ال ــة: الصف ــويق والجاذبي التش
(الصــورة)، أهنــا تقــدم نفهســا بشــل مشــوق وجــذاب ليصــل تأثريهــا إىل حــد الحســر 
واإلحيــاء الــذي يستســمل املتلــي لــه. ويكــون ذلــك بســبب اجلاذبيــة الــيت تالمــس الوجــدان 
مــن جهــة، وخفــض معليــة النقــد لــدى املتلــي مــن جهــة ثانيــة، وهــذا مــا يتيــح لــه اســتقبال 

خطــاب الصــورة دون فــرز Scanning وتنقيــة Faltering ونقــد.

اللغــة الخاصــة: الصفــة الثانيــة الــيت تمتتــع هبــا الصــورة أهنــا تلــي اللغــة، وتصنــع هلــا لغــة 
خاصــة هبــا. وعــىل الــرمغ مــن مصاحبــة اللغــة للصــورة أحيانــًا مكــا يف النــرشات، وبــراجم 
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األطفــال، والــرباجم الغنائيــة، فــإن قــوة الــذي يعــرض يف الصــورة تفــوق قــوة مــا ينقــل يف 
اللغــة (اللكمــة)، مبــا يســاعد يف حــدوث تطابــق بــني حمتــوى الصــورة وحمتــوى ذهــن املتلــي. 

اإلقنــاع: الصفــة الثالثــة أن الصــورة حتتــل ماكنــة إقناعيــه Persuasion ، وحــني ترتبــط 
ــه مــن  باللكمــة أو الصــوت تصبــح مصــدر تواصــل ومعلومــات مكمتــل العنــارص فميــا محتل
مفاهــمي Concepts وقــمي Values وعنــارص ثقافيــة ماديــة وغــري ماديــة، مــن هنــا حيتــل عــر 
اإلعــالم المســي - البــري دورًا مهــاًم يف االخــرتاق الثقــايف االجمتــايع، وإحــالل الثقافــة 
املجمتعيــة لتحــل حملهــا ثقافــة الصــورة الــيت تعمــل عــىل نــرش ثقافــة العوملــة مبــا يصيــغ 
العــامل، وتشــكيله بشــل منــي يتجــاوز حــدود الزمــان واملــاكن. فالصــورة أداة إعــادة تشــكيل 

الــويع.

 ،Media إن حمتــوى املعــى الــيت يــم ترشهبــا عرب وســائل اإلعــالم :Unique التفــرد والتميــز
تصبــح حدثــًا متفــردًا ووحيــدًا فميــا محتلــه مــن مفاهــمي. مفنــذ ســتينات القــرن املــايض اكنــت 
الصــورة تــروج لالســهتالك أو جتســده، واكنــت الزعــة االســهتالكية واالتصــاالت امجلاعيــة 
تدفــع األفــراد للقيــام بــأدوار قــد حددهــا الغــري Roles، وهــو ما ميثل مــن الناحية الســيكولوجية 

نوعــًا مــن االســتحواذ Obsession عــىل الثقافــة امجلاهرييــة.

الفضــاء الثقافــي والعلمــي: تســتغرق الصــورة الفضــاء الثقــايف، مكــا تجســل حضورهــا يف 
ــع  ــون، ومواق ــة، ألهنــا يف الســيمنا، والتلفزي ــة واالتصالي ــة واملعرفي ــول العملي ــف احلق خمتل
التواصــل االجمتــايع، ويف الكتــب املدرســية، وعــىل اجلــدران، واللوحــات اإلعالنيــة الــيت 
أصبحــت جــزءًا مــن املهشــد اليــويم. ويف جمــال النقــد األديب، يالحــظ التحــول الثقــايف 
واألديب حيــث انتقــل امجلهــور مــن ثقافــة األدب إىل الثقافــة العامــة أي ثقافــة الصــورة وثقافــة 
الدرامــا وغريهــا. وأن الصــورة مل تعــد حلظــة زمنيــة جامــدة، وال حالــة ثقافيــة حمايــدة مكــا 
ــح اإلنســان  ــك أصب ــا الصــورة فرجســية«، وبســبب ذل ــدي أم ــوب نق ــه: »فاملكت ــول دوبري يق
أمــام مك هائــل مــن التأويــالت، مبــا يفتــح آفــاق التأمــل والتفســري عــىل وقــع اإلشــعاعات 
الثقافيــة املنبثقــة مــن الصــورة ال بوصفهــا ذاتــًا حمنطــة أو تجسيــاًل حمايــدًا للحظــة زمنيــة، 
بــل بكوهنــا »حافظــة ملعــان مضغوطــة« تنبــث حلظــة بلوغهــا نقطــة املشــاهدة. فالناقــد البصــري 
يســتطيع أن يســتعمل أدواتــه النقديــة لفحــص النــص املكتــوب، لكنــه قــد يقــف عاجــزًا أمــام 

صــورة التقطــت بعنايــة ومهــارة فنيــة (الغــزايل، 2011). 

ــأن البــر أمه حــواس اإلنســان،  ــول ب ــن الق ــًا، فميك ــري الصــورة مجاهريي ــن تأث ــا ع أم
وأكــر اســتخدامًا يف اكتســاب املعلومــات، وقــد اســتندت نظريــة جــون لــوك املعرفيــة إىل دور 
اخلــربات احلســية يف تشــكيل الــويع والخشصيــة، وأن اخلــربات احلســية البريــة حتتــل 
ــة. ويشــدد عملــاء النفــس عــىل دور  ــني احلــواس يف اكتســاب املعرفي ــة األوىل واألمه ب املاكن
ــة، وأن  ــن املــدراكت والتصــورات واألفــاكر الــيت تشــل الخشصي احلــواس امخلــس يف تكوي
حاســة البــر يه أوىل هــذه احلــواس، ألن قــوة اإلبصــار تنطلــق مــن مفهــوم التصديــق 
والتكذيــب، عــىل اعتبــار أن الرؤيــة البريــة يه أســاس التصديــق، مفــن »مســع ليــس مكــن 
رأى« فالصــورة ختاطــب مجيــع البــرش، املتعــمل واأليم، الصغــري والكبــري خــالل مراحــل المنو، 

مكــا تكــرس حواجــز اللغــات. 

الصورة والكلمة: 
عــالوة عــىل ذلــك فــإن الصــورة ختتلــف عــن اللكمــة املنطوقــة أو املكتوبــة ألهنــا ترتبــط 
ــد Abstraction »غــري مملــوس«،  ــة فهــي جتري ــا اللكم باململــوس واحملســوس واحملــدد، أم
ــف عــن اللكمــة  ــك فالصــورة ختتل مكــا تتصــف »بالتعمــمي« Generalization. عــالوة عــىل ذل
ــل،  ــر والتأم ــن إمعــال الفك ــة م ــة عالي ــب درج ــراءة تتطل ــي، ألن الق ــة التل ــة يف هسول املكتوب
بيمنــا الصــورة ال تتطلــب هــذا اجلهــد العقــيل يف تلقهيــا. مكــا ختتلــف الصــورة عــن النــص 
املكتــوب الــذي يتطلــب تفكيــك العالقــات القامئــة بــني اللكــامت جبهــد وتركــز عقليــني وببــطء، 
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ــف  ــال » الصــورة تســاوي أل ــا يق ــدم الرســالة دفعــة واحــدة. مــن هن عكــس الصــورة الــيت تق
لكمــة«. وبســبب هــذا االختــالف بيهنــام حتــدث البعــض معــا نمسيــه: » ثقافــة الصــورة 

.”Word Culture اللكمــة  و”ثقافــة   ،”Image Culture

الصورة الثابتة والصورة املتحركة: 
جيــب المتيــز بــني الصــورة الثابتــة والصــورة املتحركــة. فالصــورة التلفزيونيــة مثــاًل، 
ــة تتلكــم وتتحــرك، ممــا  ــة، فهــي صــورة حي ــد عــىل الصــورة الثابت ــدًا يزي ــدًا جدي أخــذت بع
ــة، بســبب تكويهنــا التقــي  ــري الصــورة املتحرك ــزداد تأث ــًا، وي ــًا إضافي ــاًل تأثريي أعطاهــا فع
تســتثري  حبيــث  واملؤثــرات،  واألصــوات  باأللــوان،  وإشــباعها  التكنولوجيــة،  وبالغهتــا 
أحاســيس املشــاهد وتســتحوذ هيلع. مــن هنــا تفــوق التلفزيــون عــىل مجيــع وســائل االتصــال 
واإلعــالم بســبب ســطوة الصــور املتحركــة، هــذه الصــورة الــيت توجــد يف بيــت لك واحــد منــا، 
ــة  ــد أجــرت امجلعي ــة النــوم، وجهــاز المكبيوتــر، واهلاتــف احملمــول يف جيبــك. وق ويف غرف
األملانيــة للطــب النفــي دراســة مبكــرة عــام (1971) لإلجابــة عــن ســؤال مفــاده »هــل نســتطيع 
حنــن الذيــن عشــنا يف عــر التلفزيــون االســتغناء عنــه،، وهــل ميكننــا العيــش بدونــه،« وذلــك 
للتأكــد مــن أننــا مدمنــو مشــاهدةAddiction. وقــد طلبــت مــن النــاس أن يتقدمــوا إلهيــا لتجــري 
جتربــة علهيــم ملــدة عــام اكمــل، بــرشط أن ميتنــع املشــرتكون عــن مشــاهدة التلفزيــون، وحــىت 
يرغــب هــؤالء باملهمــة قــررت امجلعيــة منــح ماكفــأة ماليــة يف حــال املشــاركة، وقــد اتفــق عــىل 
إجــراء التجربــة 184 مشــرتاًك مــن املواظبــني عــىل مشــاهدة التلفزيــون. فبعــد ثالثــة أســابيع 
فقــط بلــغ أحــد املشــاهدين امجلعيــة بأنــه ال يســتطيع االســمترار يف االمتنــاع عــن املشــاهدة، 
وتتابــع املنحسبــون الواحــد تلــو اآلخــر، وبعــد مخســة أهشــر اكن مجيــع املشــرتكني قــد عدلــوا 
عــن االســمترار باالختبــار. وقــد اكن الباحثــون يف امجلعيــة يتابعــون لك مشــرتك خــالل فــرتة 
ــادة النشــاط االجمتــايع هلــؤالء  ــت زي ــث ثب ــة، حي ــرباجم التلفزيوني ــة ال ــه عــن متابع انقطاع
ــارات  املشــرتكني، ولك رجــل وامــرأة خــالل فــرتة إغــالق التلفزيــون زادت مــرات ذهاهبــام لزي
األهــل، واألصدقــاء، وزيــادة أنشــطة القــراءة، والرياضــة، واأللعــاب. وهكــذا يــم االنتقــال مــن 
الشــفوي إىل الرؤيــوي، والــيت أدت إىل االســتالب خبليــط مــن الصــور املتاكثفــة الــيت فتحــت 
رشاهــة لرغبــات معرفيــة ، ويفــرس عملــاء النفــس الديناميــي أن هــذه املرحلــة تشــبه شــفوية 
الطفــل الرضيــع الــذي تغذيــه أمــه، ويلهتــم برشاهــة مــا يقــدم لــه مــن صــور دون جمهــود، وهــو 
الهتــام ال واٍع  وحتديــد مــا نــالك، ومــا نلبــس، وكيــف نتــرف، حــىت نتلبــس احلالــة اجلديــدة 
الــيت يــم عرضهــا ونراهــا بريــًا (طربيــة،  1999)، وقــد توصلــت إحــدى الدراســات   إىل أن  
التلفزيــون واحملطــات الفضائيــة مــن بــني األســباب الرئيســية لعــزوف الشــباب عــن القــراءة، 

ــوي عــىل الشــفايه (عــيل 2011).  ــة الرؤي ــدل عــىل همين ممــا ي

الثقافة والكتب املصورة عند الطفل: 
لقــد وصــف ســكواركز Schwarcz (1990) الصــورة يف الكتــاب بالوســيط الــذي ال يقــاوم 
ــاًل إليصــال الرســالة إىل  ــص دورًا متفاع ــب الصــورة والن ــث تلع Irresistible Medium ، حي
الطفــل.  فالصــورة ليســت جمــرد شــل، بــل مــادة حتتــوي الكثــري مــن اخلطابــات والرســائل 
والــدالالت، وحــني تســتويف الــرشوط الفنيــة (وخاصــة اللــون، والتناســق امجلــايل) فســتكون 
عــىل درجــة كبــرية مــن اجلاذبيــة واإلغــراء واإلقنــاع، ممــا يصعــب مقاومتــه. ويف تضاعيــف 
هــذا الشــل اجلــذاب، تمكــن رســائل ثقافيــة تــؤدي دورهــا يف تطويــع الطفــل وتعلميــه، إهنــا 
احتلــت مقــام اللكمــة يف اخلطــاب التقليــدي، مــع فــارق يمكــن يف قدرهتــا عىل تعمــمي مضموهنا 

ممــا ال تســتطيع اللكمــة بلوغــه.

ــدم  ــدة (الصــورة) أهنــا تق ــة اجلدي ــادة الثقافي ــة األوىل الــيت تمتــز هبــا هــذه امل إن الصف
نفهســا بطريقــة مشــوقة، وقــد يصــل تأثريهــا إىل الحســر يف الطفــل.  مــن هنــا حتتــل ماكنــة 
مهمــة يف تكويــن االســتجابة امجلاليــة، والصفــة الثانيــة للصــورة أهنــا تلــي اللغــة، وتصنــع 
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لنفهســا لغهتــا اخلاصــة، وقــد يكــون هلــذا خماطــره. حصيــح أن هنــاك مــادة لغويــة مصاحبــة 
للصــورة يف الكتــاب أو بــراجم األطفــال... إال أن قــوة مــا يعــرض ليــس يف اللكمــة بــل يف املصــور 
ومــا يشــاهد بريــًا. فــإذا اكن للصــورة هــذه القــوة اإلقناعيــة خاصــة حــني ترتبــط بالصــوت 
ــن  ــح م ــًا، لتصب ــا ثقافي ــدث اخرتاق ــا حي ــورة) مم ــوت والص ــر الص ــش ع ــا نعي ــًا (ألنن أيض
آليــات العوملــة. مــن هنــا فــإن وســائل اإلعــالم والتواصــل االجمتــايع مســتجيبة ليــس للتنشــئة 
االجمتاعيــة بــل لظهــور ومتثــل االجمتــايع لــدى املتلقــني واألطفــال حيــث يــم متثــل الــدالالت 

ــري، 1997). ــل (دوي ــة الطف ــًا يف خشصي ــا دينامي ــم امتصاصه ــوز، وي واملعــاين للرم

ــال » ميشــيل  ــن أمث ــن املفكري ــدد م ــد ع ــد انتق ــة الصــورة حــدود وخماطــر،  لق هــل لثقاف
فوكــو« اإلفــراط يف اســتزاف حاســة البــر بفعــل مــا تنتجــه هــذه احلاســة يف العــامل 
احلديــث، ألنــه يــؤدي إىل إحلــاق الــرر بالعقــل. فقــد خفضــت الصــورة مــن ســلطة املثقــف 
واملعــمل ودورمهــا بوصفهــام حراســًا تقليديــني عــىل املعرفــة وأداة تغيــري الواقــع. ويــرى فوكــو 
ــة  ــة، فنحــن لســنا يف قاع ــه جممتــع املراقب ــس جممتــع املهشــد، لكن ــارص لي أن املجمتــع املع
املــرسح وال عــىل خشــبته، لكننــا موجــودون داخــل منظومــة الرؤيــة اللكيــة لملراقبــة. فالصــورة 
ــة  ــة واملعرفي ــة والرتبوي ــول العملي ــا يف احلق ــايف، وتجســل حضوره تســتغرق الفضــاء الثق
والتواصليــة، ألهنــا يف الســيمنا والتلفزيــون، ويف الصحــف واملجــالت، ويف مواقــع التواصــل 
االجمتــايع واإلنرتنــت، وعــىل اجلــدران واإلعالنــات التجاريــة الــيت أصبحــت مجيعهــا جــزءًا 

.(Creany, Couch, & Caropresco, 2016) مــن املهشــد اليــويم

ــوه  ــل ومن ــل الطف ــزة يف حتصي ــة ممت ــورة ماكن ــل الص ــوي فتحت ــال الرتب ــا يف املج أم
العقــيل، حيــث إن تفســري الطفــل ملضمــون الصــورة يعمتــد عــىل مالحظــة األشــياء املتضمنــة 
فهيــا، وخصائصهــا املرئيــة، وألواهنــا، والعالقــات املاكنيــة حملتواهــا، ويعمتــد ذلــك لكــه عــىل 
قــدرة التمليــذ عــىل المتيــز اإلدرايك (مصطــى، 2006). فاملتعملــون البريــون يعمتــدون 
ــة،  ــادة املكتوب بالدرجــة األوىل عــىل حاســة البــر يف املدخــالت احلســية، ومــن مضهنــا امل
ــة  ــؤالء بهسول ــمل ه ــني. ويتع ــال املتعمل ــوع األطف ــن مجم ــًا م ــة 60% تقريب ــذه الفئ ــل ه ومتث
مــن خالهلــا، ويهســل التذكــر واســتدعاء التفاصيــل. فالطفــل املتعــمل يراقــب ويــرى مــا يفعلــه 
اآلخــرون، وهــو حيــب التطبيقــات العمليــة، وميــز اللكــامت بالنظــر، وحيــب الصــور واألشــاكل، 
ويمتــز بالتصــورات احليــة، ويتخيــل ويفكــر بصــورة ملونــة، مكــا يالحــظ األلــوان واحلركــة، 
ويتذكــر الوجــوه أكــر مــن األمســاء. وتعــد الرســوم والصــور وســيطًا مهــاًم يف التعلــمي 
والتثقيــف يف مرحلــة الروضــة، حيــث إن إمهــال التنشــيط العقــيل املرتبــط بالصــور يــؤدي إىل 
ــا يفضــل  مشــكالت لغويــة نســبهتا تــرتاوح بــني 40-60% يف ســن مــا قبــل املدرســة. مــن هن
عملــاء الرتبيــة تصنيــف األفــالم التعلمييــة حســب موضوعاهتــا: عمليــة، تربويــة، تارخييــة، 
جغرافيــة، زراعيــة، حصيــة، علــوم مزليــة، فنيــة، أفــالم الرتبيــة البدنيــة، أفــالم اللغــة، وأفــالم 

القصــص واألدب (بــدوي وعبــد الرمحــن، 2012).

 عــالوة عــىل ذلــك فــإن الصــورة اهلادفــة ألغــراض التقــومي والتخشيــص النفــي، حيــث 
ــن  ــات ريف ــل مكــا يف مصفوف ــة للطف ــدرات العقلي ــاس الق تســتخدم بشــل فعــال يف جمــال قي
املتدرجــة (عبــد اخلالــق، 2006)، ويف التخشيــص النفــي لالضطرابــات النفســية ومعاجلهتــا، 
ويف كشــف البنــاء العميــق للخشصيــة (مكــا يف االختبــارات اإلســقاطية مثــل: اختبــار تفهــم 

املوضــوع TAT)، ويف التقــومي النفــي العصــيب (Hogan, 2003؛ عبــد هلل، 2014).

الصورة يف أدب الطفل:
أول مــن اســتعمل مصطلــح »الصــورة« يف األدب هــو اجلاحــظ، حيــث اعتــرب الشــعر 
»صناعــة ورضبــًا مــن النســج وجنســًا مــن التصويــر« (اجلاحــظ، 1938)، أمــا اجلرجــاين 
فقــال: »نعــمل أن املشــاهدة تؤثــر يف النفــوس مــع العــمل بصــدق اخلــرب« (اجلرجــاين، 1954)، 
للســامع  تمتثــل  أن  »التخيــل  بــأن  القــول  إىل   (2013 الغــزايل  (يف:  القرطاجــي  ويذهــب 
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مــن لفــظ الشــاعر املتخيــل أو معانيــه أو أســلوبه ونظامــه، وتقــوم يف خيالــه صــورة أو صــور 
ينفعــل لتخيلهــا وتصورهــا، أو تصــور شــياًئ آخــر هبــا انفعــال مــن غــري رؤيــة إىل جهــة 
االنبســاط واالنقبــاض«، ويف النقــد العــريب احلديــث يركــز األدبــاء عــىل حتديــد طبيعــة الواقــع، 
ــاة  ــرات النفســية يه أحــداث احلي ــوا عــىل أن املؤث ــه يف صــور الشــاعر، واتفق ــة متثل وكيفي
والتجربــة الخشصيــة للشــاعر، وانعــاكس هــذه املؤثــرات يف النفــس وطبيعــة انفعاهلــا، وقــد 
تتبــع عملــاء النفــس والنقــاد أثــر خشصيــة املبــدع يف العمــل الفــي، والصــورة يه أداة 
التعبــري عــن اخلــربة الشــعرية. والصــور األدبيــة أنــواع: الصــورة التشــبهيية، صــورة املــدراكت 

ــة (والرمــز املقنــع). (التخشيــص والتجســيد)، الصــور الرمزي

لقــد قيــل إن الشــعر رمس ناطــق، وأن الــرمس شــعر صامــت، فاملؤثــرات يف أعصــاب شــبكة 
العــني تكــون بــال معــى، مــا مل يــم تفســريها عــن طريــق العقــل (الدمــاغ)، والفــن هــو 
ــدرة وتفســريمها، ويعــرب الفــن أصــدق تعبــري عــن األصــل والواقــع، وحنــمك  اإلحســاس والق
عــىل فــن الــرمس والصــورة واللــون مــن خــالل التعبــري عــن الفكــرة. والطفــل يف مراحلــه األوىل 
مــن النضــج ال يقــدر الفــن ، ولكنــه يعجــب بالصــور الــيت تــوحض لــه مراحــل القصــة، ومبجــرد 
ــالع  ــربة إط ــن خ ــد م ــب أن نزي ــك جي ــوان، لذل ــة األل ــدأ مبالحظ ــدة يب ــور اجلي ــه بالص إجعاب
الطفــل عــىل الصــور، وتقليــد هــذه الصــور، حبيــث تشــل لديــه خــربة ودافعيــة للتعبــري عــن 
األفــاكر واملشــاعر مــن خــالل  الــرمس وتكويــن الصــورة، وميكــن تمنيــة ذلــك عــن طريــق تقديــر 
قميــة األصــل للصــورة الــيت ســينقل عهنــا التمليــذ مــع العنايــة هبــذا النقــل، وتعزيــز اســتجابة 
الطفــل مــن خــالل معلــه املنجــز، وبــث روح اإلرادة والصــرب عــىل العمــل للوصــول إىل النتــاجئ 

املطلوبــة (العفيــي، 2011).

ويعتــرب التصويــر وخاصــة التصويــر الضــويئ مــن أكــر النشــاطات انتشــارًا الرتباطــه 
بنشــاطات أخــرى مثــل: الرحــالت، والســفر، واملخميــات، والتــزه، والصيــد. وقــد غــدت 
معليــة التصويــر أكــر هسولــة نتيجــة تطــور تقنيــات التصويــر احلديثــة مــن خــالل اجلــوال 
(احملمــول)، وخاصــة لضبــط املســافة، مكــا يــرست اقتنــاء الصــور وإنتاجــه. وتعتــرب هوايــة 
ــيت تشــل تارخيــًا  ــاء الصــور ال ــح اقتن ــال مبــا يتي ــة لألطف ــات احملبب ــن اهلواي ــر م التصوي
ــارض الصــور والســي للحصــول  ــد مهنــم إىل االشــرتاك مبع ــع بالعدي ــًا، وتدف خاصــًا وعام

 .(2006 (اجلبــايل،  اجلوائــز  عــىل 

بســبب هــذا التأثــري للصــورة يف املهشــد الفكــري والثقــايف والتعلــي، ظهــرت حتــوالت 
هتــدد تراثنــا الثقــايف واألديب، وهــذا مــا اســتدىع حتــواًل يف النقــد األديب تبعــًا للتحــول 
الثقــايف مــن ثقافــة األدب إىل ثقافــة العوملــة، ومــن مَثَّ تغــري األدوات النقديــة. مــن هنــا حتتــل 
ــن خــالل حمتوياهتــا،  ــل م ــري يف الطف ــة التأث ــاًم يف آلي ــة املصــورة دورًا مه ــب التعلميي الكت
واالســتجابات الــيت تســتدعهيا يف ذهــن الطفــل وخيالــه مــن جهــة. ويف االســتجابات امجلاليــة 

الــيت يكتســهبا مــن جهــة ثانيــة.

إثارة الصورة الفوتوغرافية للَمشاهد )املواقف( املرئية احلسية عند الطفل:
يقصــد بـــ »الصــورة الفوتوغرافيــة« الصــورة احليــة الــيت تبــث املشــاهد بواقعيــة مرئيــة 
مرســومة بدقــة مــن دون إغــراق يف التخييــل، والتشــظي املهشــدي: إذ تــأيت الصــور مرســومة 
بدقــة متناهيــة مــن حيــث اإلثــارة املهشديــة املباغتــة مــن غــري صدمــات تصويريــة تبعــر 
ــايف يف جمــال  ــدايع الثق ــل اإلب ــذا العم ــر ه ــد. ويظه الصــور، وتنحــو هبــا إىل حــز التحدي
ــة تركــز  ــال التــايل جلــأ الشــاعر إىل هــذا النــوع مــن الصــور، بغي »أدب األطفــال«، فــي املث
ــا  ــي، وبعده ــا الواق ــي بصداه ــل لملتل ــة، لتمتث ــا املرئي ــورة بواقعيهت ــث الص ــا، وب مدلوهل
ــة مكــا يف  ــاد ومقاييــس خاصــة، وحمــددة بدق ــري، وكأهنــا مرســومة بأبع املهشــدي التصوي
قولــه: “ لكــام حطــت عــىل أجفــاين التعــى عصافــري النعــاس/ رحــت أعــدو يف دروب الثلــج... 
ــزًا/ مثملــا  ــك عــن مصــت املقاعــد/ عــن أزهــار الكســتناء/ مثملــا أمجــع لغ ــًا وجه أعــدو جامع
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ــًا عــن بيتــك الدافــئ/ والبيــت يعانــد...” (زيــن  أمجــع عطــرًا ذائبــًا يف مســامات اهلــواء/ باحث
ــارًا/   ــارًا وكب ــذا احلــي، أجشــارًا وأجحــارًا/  صغ ــوى صارخــًا: أعــرف ه ــن،  2003). “ أتل الدي
كيــف ذاب البيــت؟ أيــن اختفــت األبــواب؟/ مَل ال خيــرج النــاس إىل الشــارع اكلعــادة؟«، (زيــن 

ــن، 2003). الدي

يؤســس الشــاعر شــعرية هــذه القصيــدة عــىل إيقــاع الصــورة املبتكــرة اإلبداعيــة، الــيت 
محتــل بعــدًا واقعيــًا عــىل الــرمغ مــن حنهتــا التصويــري امجلــايل األخــاذ، الــذي يبــث معاملهــا 
احلســية بــرؤى جتريديــة مثــرية، مكــا يف قولــه: »لكــام حطــت عــىل أجفــاين الَتعــى عصافــري 
النعــاس/ رحــت أعــدو يف دروب الثلــج.. أعــدو جامعــًا وجهــك عــن مصــت املقاعــد/ عــن أزهــار 
ــوالت مــن  ــاظ ومدل ــل الصــور إىل حــز املــريئ باســتخدام ألف ــوم بنق الكســتناء«. فالشــعر يق
الطبيعــة املرئيــة أو املشــاهدة، وذلــك بأبعــاد ومقاييــس حمــددة، مكــا يف الــدوال التاليــة: 
(مخــارة احلــارة، البيــت، األبــواب، الشــاعر، أجحــار، أجشــار، جحــرة اهلاتــف، احلــي، بيتــك 
الدافــئ)، وكأنــه يــرمس بعدســة فوتوغرافيــة دقيقــة أبعــاد املــاكن، ومقاييســه، ولكنــه رسعــان 
ــه:  ــل مكــا يف قول ــري الشــاعري امجلي ــا جفــأة إىل حــز مثــري مــن النحــت التصوي مــا ينقلن

ــاس«. ــن يب ــر م ــام وده ــة أرق ــي بضع ــو، يف مف “أحص

وقــد يؤســس الشــاعر شــاعريته عــىل الصــورة املوقفيــة (ذات املوقــف الشــعري املجســد)، 
أو الصــورة املهشديــة ذات املهشــد احلــي املــريئ (الواقــي)، مكــا يف قــول الشــاعر: »متــم 
املقعــد ملــا أغلــق احلــارس أبــواب احلديقــة: لســت أخــى الليــل والوحــدة. عنــدي مــن حصــاد 
اليــوم مــا يغــي: صغــارًا رفرفــوا حــويل../ فتــاة خضبــت جمســي بكحــل دافــئ/ لســت أخــى 
الليــل... عنــدي جعبــة مــألى/ وأحــالم طليقــة”. وهبــذه القصيــدة يؤســس الشــاعر عــىل تقنيــة 
ــذي يــرمس أبعــاده رمســًا تصويريــًا يعمتــد  الرتكــز املدلــويل واملهشــدي، املــريئ احلــي، ال
ــة يف مهشــد واحــد، هــو مهشــد  ــة مرئي ــدة صــور متفرق ــع ع حــز التجســيد املــاكين، وجيم
ــة، مبــا يتــالءم وطبيعــة املوقــف الشــعري مــن جهــة، والصــورة  ــة ومثرياهتــا البري احلديق

اللقطــة أو الصــورة املهشــد مــن جهــة أخــرى (رشحت، 2011).

يلجــأ الكثــري مــن األدبــاء والشــعراء إىل أيقــاع املزاوجــة بــني الصــورة احلســية واملجــردة 
يف معلهــم اإلبــدايع، والــيت أخــذت تشــق طريقهــا يف حقــول اإلبــداع الــيت تتفــرد بأســلوب 
ــة التقــيص العاطــي،  ــة مــن بواب ــدة يف فضــاءات حداثي ــد، حيــث تدخــل القصي مجــايل جدي
ــع الشــعرية احلســية  والرتســمي املهشــدي احلــي لألحــداث واللقطــات أو املشــاهد والوقائ

املبــارشة، والــيت تظهــر يف كتــب أدب األطفــال (بــدوي، وعبــد الرمحــن، 2012).

الصورة واالستجابة اجلمالية عند الطفل: 
تــرى معظــم األدبيــات أن امجلــال هــو مثــري يولــد لــدى املتلــي مجلــة تغــريات جمسيــة 
ونفســّية، ويســتثري انتباهــه ومالحظتــه، وجيعلــه يندفــع إىل االســتجابة لــه.  وقــد عــرف برلــني 
(Crary, 1999) االســتجابة امجلاليــة Aesthetic Response الــيت تتشــل بالصــورة بأهنــا: 
ســلوك، ميتــد يف معظــم اســتجاباتنا، وينعكــس يف إحســاس االســمتتاع بامجلــال يــؤدي إىل 
ــا  ــا اإلحســاس بامجلــال. ويثــري فين ــار فين ــذي أث ــل أو رفــض املوضــوع ال درجــة مــا مــن تقب
أحاســيس عديــدة مثــل اإلحســاس بالــرسور، والنشــوة، واملتعــة...إخل، أو حــىت رغبــة املتلــي 

يف رؤيــة املثــري امجلــايل مــرات عديــدة.

املفهوم النفسي لالستجابة اجلمالية عند الطفل:
ــه (املوضــوع امجلــايل يف  ــني املنب ــة ب  وجــه عملــاء النفــس االهمتــام إىل دراســة العالق
الصــورة)، واملتلــي الــذي يســتجيب هلــذا املنبــه، وختتلــف اســتجابات املتلقــني وخاصــة 
األطفــال، فقــد تكــون فســيولوجية (كتســارع رضبــات القلــب) أو اســتجابة عقليــة، أو اســتجابة 
عصبيــة كأحاســيس التوتــر الــيت تنشــأ مصاحبــة لالنفعــال الــذي تولــده االســتجابة امجلالية، 
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وقــد تكــون االســتجابة لفظيــة أو حركيــة. 

وملعرفــة كيــف تــم معليــة االســتجابة ينبــي دراســة تأثــري املنبــه والعمليــات الــيت 
التنبيــه يه: يتضمهنــا 

1- الشــعور: الشــعور هــو أحــد وظائــف املــخ، وهــو مرتبــط بطرفــني مهــا الطفــل واملوضــوع 
ــه ثالثــة جوانــب متداخلــة يه:  امجلــايل، ول

(أ)   اجلانب اإلدرايك (املعريف). 

(ب) اجلانب الوجداين (االنفعاالت والعواطف). 

(ج) اجلانب الزويع (العمل التنفيذي).

2- االنتبــاه: هــو تركــز الشــعور يف يشء، وهتيئــة وتوجيــه احلــواس حنــو اســتقبال مثــريات 
ــط اخلارجية.  احملي

3- اإلحســاس: هــو األثــر النفــي الــذي ينشــأ مبــارشة مــن تنبيــه عضــو حــاس وتأثــر مراكــز 
احلــس يف الدمــاغ، بعــد توافــر مثــريات مناســبة للحاســة املعنيــة وشــدة اكفيــة. 

4- اإلدراك: وهــو (معليــة نفســّية قوامهــا ويع األشــياء اخلارجيــة وصفاهتــا وعالقهتــا مبــا له 
صلــة مبــارشة بالعمليــات احلســية). واإلدراك هــو العمليــة الــيت يفــرس املتلــي عــن طريقهــا 
ــا يف  ــا اإلدراك، ويصوغه ــة ويفرسه ــريات البيئي ــريات احلســية، فاإلحســاس يجســل املث املث

صــور ميكــن أن يفهمهــا الطفــل (إبراهــمي، 2003).

وهنــا ميكــن القــول إن اإلدراك هــو نــوع مــن االســتجابة لألشــاكل واألشــياء اخلارجيــة يف 
الصــورة، وهتــدف االســتجابة إىل القيــام بنــوع معــني مــن الســلوك، ويتوقــف ذلــك عــىل طبيعــة 
املنبــه اخلــاريج واحلالــة الشــعورية والوجدانيــة للطفــل املتلــي ومنــوه املعــريف إزاء مثــريات 
ــة النظــام  ــًا)، فهــو يعمتــد عــىل فاعلي ــد اإلدراك نشــاطًا (نفســيًا - حســيًا - عقلي ســابقة. ويع
احلــي يف الصــورة ومدخالتــه، إذ أن معليــة اإلدراك تبــدأ عــادة بوجــود منهبــات أو مثــريات 
مــن حولنــا يســتقبلها املتلــي عــرب احلــواس لُتنقــل بعــد ذلــك إىل الدمــاغ الــذي يقــوم بــدوره 
بتنظميهــا وإعطاهئــا معــًى مناســبًا، مــع ربطهــا باخلــربة الســابقة لملتلــي. ويتأثــر اإلدراك 

مبجموعتــني مــن املؤثــرات يه:

 (أ)المؤثرات الخارجية: اليت تتعلق خبصائص املوضوع املدرك يف الصورة.

(ب)المؤثــرات الداخليــة: الــيت تتعلــق بــذات املتلــي. لذلــك فهــي ســلوك خيتلــف 
ــٍق آلخــر. ويه معــىط اتصــايل يقــوم عــىل  مــن موقــف مجــايل آلخــر، ومــن متل
جوانــب الشــعور الثالثــة (اإلدراك، الوجــدان، الــزوع) فالطفــل املتلــي يــدرك 
أواًل املوضــوع امجلــايل إدرااًك قــد يكــون إدرااًك حســيًا، أو عقليــًا، مث تثــار لديــه 
ــًا جتــاه هــذا العمــل، فهــي  ــة)، مث يتخــذ موقف ــال أو عاطف ــة (انفع ــة وجداني حال

ســلوك يــم وفقــًا لآلليــة اآلتيــة:

ومع ذلك فإن هناك وجهات نظر متعددة ميكن تلخيصها مبا يأيت:

1- النظــرة الموضوعيــة Objective: أنصــار املذهــب املوضــويع يــرون امجلــال قامئــًا بذاتــه 
وموجــود خــارج النفــس الشــاعرة بــه (حمتــوى الصــورة)، فامجلــال ظاهــرة موضوعيــة هلــا 
ــزاج  ــر بامل ــن التأث ــوم امجلــال م ــن حتــرر مفه ــا اخلــاريج وكياهنــا املســتقل، مؤكدي وجوده
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الخشــيص، فالشــل يبــدو مجيــاًل إذا توافــرت فيــه صفــات معينــة.

2- النظــرة الذاتيــة Subjective: نشــأ هــذا املذهــب كــرد فعــل عــىل التطــرف الشــديد يف 
ــة يف  ــس صف ــى امجلــال لي ــب مع ــذا املذه ــد أحصــاب ه ــد ع ــر امجلــال وتقوميــه، فق تصوي
الــيء امجليــل تقــوم مبعــزل عــن إدراك املتلــي، فقــد عــدوا امجلــال ظاهــرة نفســّية وخــربة 
ذاتيــة، فامجلــال يوجــد يف ذات املتلــي. وحيتــل اخليــال دورًا مهــاًم يف اســتجابة الطفــل 

 .(2010 (الفضــيل، 

تأثير ألوان الصورة على الطفل )التأثير السيكولوجي لأللوان(:
اللــون: هــو شــل مــن أشــاكل قدرتنــا املرئيــة، ألنــه األكــر تأثــريًا علينــا، وهــو الــذي جيعــل 
األشــياء حمــددة ودقيقــة، وهــو ببســاطة ضــوء ذو أطــوال موجيــة خمتلفــة، فنحــن حماطــون 
مبوجــات طاقــة كهرومغناطيســية، واللــون هــو جــزء صغــري مهنــا. وتقــع يف منتصــف جهــاز 
الطيــف ألــوان الطيــف الســبعة مرتبــة وفقــًا لرتدداهتــا، فاللــون البنفجســي يقــع يف مقــة اهلــرم 
عــىل الــرمغ مــن أنــه أقــر طــول مــويج وأعــىل تــردد، واألمحــر يف القاعــدة عــىل الــرمغ مــن 
أنــه أعــىل طــول مــويج وأقــل تــردد، وميكــن مشــاهدة هــذه األلــوان عــن طريــق متريــر الضــوء 
ــة يف أعــىل اهلــرم (البنفجســي، األزرق،  ــوان الثالث األبيــض مــن خــالل املوشــور، وتمســى األل
النيــيل) األلــوان البــاردة، أو اإللكرتونيــة، ويه هادئــة بشــل عــام، أمــا األلــوان الثالثــة الســفلية 
(األصفــر، الربتقــايل، األمحــر) فتمســى األلــوان الدافئــة أو املغناطيســية ويه دافئــة ومنشــطة، 

ويعــد اللــون األخــر هــو اللــون املــوازن بــني األشــعة الدافئــة والبــاردة (شــاهني، 2013).

  ولكمة اللون تدل عىل الكثري من املعاين، فهي تمشل:

ــة يف األشــعة املنظــورة،  ــالف أطــوال املوجــات الضوئي 1- اإلحســاس البــري عــىل اخت
وهــو اإلحســاس الــذي يرتتــب هيلع إحســاس العــني بألــوان خمتلفــة بدايــة مــن األمحــر، 
وهــو أطــول املوجــات الضوئيــة، ومنهتيــًا بالبنفجســي، وهــو أقــر املوجــات الضوئية، 

وهــذا مــا يمســى كنــه اللــون.

2- يدخــل يف معــى لكمــة اللــون مــا يعــرب عنــه بــامس تشــبع اللــون (Saturation)، أي: مــدى 
اختــالط أصــل اللــون بــأي مــن الدرجــات احملايــدة (األبيــض واألســود، الرمــادي) ويه 
اخلاصيــة الــيت جتعلنــا نقــول عــن اللــون يف اللغــة الدارجــة أنــه مركــز أو غــري مركــز 

(مــدى نقــاء اللــون). 

ــق هيلع  ــا يطل ــون (Value)، أو م ــامس قميــة الل ــه ب ــا يعــرب عن ــون عــىل م ــة الل ــدل لكم 3- ت
 Dark) وهــو مــا يســتخدم للتعبــري عــن املناطــق القامتــة أو الفاحتــة ،(Tone) لكمــة
and Light) مكــا تعــرب عــن التــدرج اللــوين (Tonal Graduation)، وهــو مــا يســتخدم 
للتعبــري عــن التبايــن (Contrast)، وهــو مــا نطلــق هيلع يف لغتنــا الدارجــة: لــون ســاطع 

أو لــون قــامت.

ــيت  ــون) ال ــات الل ــد مواصف ــة (منســل لتحدي ــات الثــالث الســابقة تمســى طريق واملواصف
ــة  ــون( - قيم ــه الل ــون )كن ــل الل ــالث يه: أص ــص ث ــق خصائ ــوان وف تعمتــد عــىل وصــف األل

ــون. ــبع الل ــون - تش الل

وميكن حتديد وظيفة اللون يف النقاط اآلتية:

.(Attention) 1- جذب االنتباه
.(Communication) 2- توصيل املعلومات

.(Imagination) 3- التخيل
4- إثارة املشاعر.
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ولتأثري اللون يف الصورة البد من فهم القواعد اآلتية:

ــوان  ــك باســتخدام أحــد األل القاعــدة األولــى: قاعــدة التنســيق املبنيــة عــىل لــون واحــد، وذل
الــيت هلــا داللــة حمــددة مرغوبــة لدينــا مثــل األمحــر الــذي هــو لــون الطاقــة واملشــاعر الفياضــة، 
ــاؤل، وهــو  ــو للهبجــة والتف ــذي يدع ــر ال ــة. أو األصف ــروح املعنوي ــع ال ــل عــىل رف ــذي يعم وال
لــون نابــض باحليــاة والــدفء أو األخــر املعــروف بالطبيعــة اهلادئــة، وخيفــف مــن الغضــب، 
وجيلــب اهلــدوء للنفــس، ويــم التالعــب بدرجاتــه وكثافتــه وتوزيعــه. مــن األلــوان الــيت يعتــرب 
اســتخدامها هبــذا األســلوب، ومضمــون النتيجــة هــو األصفــر واألمحــر، ومــن األمهيــة إدخــال 

األلــوان احملايــدة يف هــذا النــوع مــن التنســيق مثــل األبيــض والبيــج.

ــوة  ــة بالق ــّية، ويه معروف ــوان األساس ــة عــىل األل ــة: قاعــدة التنســيق املبني ــدة الثاني القاع
والصفــاء وعنــد اســتخدامها يف درجاهتــا األوليــة جيــب اســتخدامها مبقاييــس متســاوية قــدر 
اإلمــاكن حبيــث ال يطــى لــون عــىل لــون آخــر، ومــن املهــم اســتخدام لــون حمايــد لألرضيــة 

مثــل األبيــض.

القاعــدة الثالثــة: قاعــدة التنســيق املبنيــة عــىل اســتخدام ألــوان مترافقــة عــىل الدائــرة 
ــوان انجسامــًا وتنامغــًا مــع بعضهــا البعــض حــىت  ــق األل ــة، ويه أبســط الطــرق خلل اللوني
ــك التــدرج اللــوين نفســه، وطريقــة اســتخدامه يــم مبقاييــس خمتلفــة ممــا  ــو كنــت ال متل ول

ــرب يف التصمــمي. ــة أك يعــي مســاحة حري

القاعــدة الرابعــة: يه عبــارة عــن مــزج لونــني مــن األلــوان األساســّية (األمحــر واألصفــر 
واألزرق) فإننــا حنصــل عــىل ثالــث ثانــوي هــو ممكــل للــون الــذي مل يدخــل يف املــزج مبعــى 
ــألزرق األمحــر+ األزرق = الليلــي، وهــو  ــون املمكــل ل ــر = برتقــايل، وهــو الل األمحــر+ األصف

ــون املمكــل لألمحــر. ــر = األخــر، وهــو الل ــون األخــر األزرق + األصف ممكــل لل

القاعــدة الخامســة: املــزج بــني أي لــون مكمــل أو ثانــوي وأحــد األلــوان الــيت تدخــل يف تركيب 
هــذا املمكــل نفســه مبعــى آخــر املــزج بــني الربتقــايل و(األمحــر أو األصفــر)، وبــني الليلــي 

و(األمحــر أو األزرق)، وبــني األخــر واألزرق أو األصفــر.

القاعــدة السادســة: قاعــدة التنســيق املبنيــة عــىل اســتخدام األلــوان المتناقضــة: املــزج 
بــني لونــني متناقضــني مــن الوســائل الشــائعة يف جمــال التصمــمي الداخــيل والديكــور، ويه 
مــن الوســائل املضمونــة النتــاجئ مثــل املــزج بــني األبيــض واألســود أو األســود واألصفــر أو 

ــزت، 1988). ــي (شــيخاين، 2005، ع ــض والليل األبي

آلية التأثير السيكولوجي أللوان الصورة على الطفل:
إن التأثــري الفســيولويج اخلــاص بوظائــف أعضــاء اجلســم النــاجت عــىل شــبكية العــني 
ســواء اكن ناجتــًا عــن املــادة امللونــة أو الضــوء امللــون، ولــون اإلشــعاعات الــيت تنعكــس مــن 
أي ســطح متثــل لونــه. فاللــون يــرى كأولويــات باإلضافــة ألن لــه قــدرة كبــرية عــىل اســتثارة 
أكــرب قــدر مــن االســتجابات احلســية والعاطفيــة عــىل الــرمغ مــن كونــه ليــس رشطــًا أساســيًا 
يف إبــداع األمعــال الفنيــة، إال أنــه يــويح باإلحســاس العــام ومعــق العمــل الفــي عــىل حنــو 
يصعــب حتقيقــه مــن خــالل غــريه مــن العنارص. وتؤثــر األلــوان عــىل النفــس فتحدث أحاســيس 
ــات  ــل صف ــان، واآلخــر حيم ــل مســات الراحــة واالمطئن ــا حيم ــج عهنــا اهــزازات بعضه ينت
اإلرهــاق واالضطــراب...، لــذا نــرى أن تأثــري األلــوان قــد ينتــج عنــه حالــة مــن الفــرح واملــرح أو 

احلــزن والكآبــة. وتنقســم هــذه التأثيــرات إلــى:

1- تأثريات مبارشة اكلفرح واحلزن.

2- تأثريات غري مبارشة تتغري حسب الفرد.
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ــد  ــاًل، فق ــًا مــن خشــص إىل آخــر اكألخــر مث ــون الواحــد تأثــريًا خمتلف ــد حيمــل الل وق
ــة. ــن باخلــرة والطبيع ــويح آلخري ــق واالضطــراب، وي ــومه البعــض بالقل ي

وقــد حــاول الباحثــون حتديــد اخلصائــص الســيكولوجية لأللــوان مــن وجهــة نظــر فرديــة، 
ولكهنــا تتغــري تبعــًا لعوامــل عديــدة. فقــوة تأثــري األلــوان تظهــر كمــا يأتــي:

األمحر Red: النار - الدم - احلرارة - الثورة - احليوية - احلركة.. 1
الربتقايل Orange: التوجه - االشتعال - الدفء - االحرتاق - اإلثارة.. 2
األصفر: Yellow المشس - الرشور - عالج األمراض العصبية.. 3
األخر Green: الطبيعة - االنتعاش - اهلدوء – الراحة.. 4
األزرق Blue: المساء - املاء - الشفافية - اهلدوء - الراحة.. 5
األبيض Wight: الطهارة - النقاء - الصفاء.. 6

ولقــد ذكــر (مارتــن الجن Martin Lang) يف كتابــه (حتليــل الخشصيــة عــن طريــق اللــون 
Personality Analysis by Colors) أن البحــث يف ســيكولوجية اللــون جمــال جديــد ميكــن 
اإلضافــة إليــه لكــام تقدمــت حبــوث عــمل النفــس حيــث األثــر الســيكولويج للــون يرتبــط 
باملعرفــة الدقيقــة لنفســّية اإلنســان (شــيخاين، 2005). أمثلــة عــىل التأثــري الفســيولويج 

للــون:

* اســتخدام اللــون األمحــر واألصفــر يف مطعــم وجبــات رسيعــة أدى إىل حــث زوار املطعــم أن 
يألكــوا برسعــة وينرفــوا، تاركــني األماكــن لغــريمه مــن الــزوار.

* اســتخدام اللــون األخــر بــداًل مــن األمحــر يف أحــد املصانــع الــيت كــر فهيــا الجشــار بــني 
العــامل، أدى ذلــك إىل الــوائم واحملبــة بــني العــامل.

* اســتخدام اللــون األصفــر واألمحــر يف أحــد الواجهــات العامــة بإحــدى املــدن أدى ذلــك إىل 
ــه ســبب هلــم  ــة، ألن ــك الواجه ــن تل ــني م ــن القريب ــات شــديدة م حــدوث مشــاحنات واضطراب

ــة نفســّية. صدم

وفيما يلي فكرة مبسطة عن التأثير النفسي والبدني لأللوان على الطفل:
اللــون األحمــر: مثــري ويدعــو للغضــب، ويســامه يف التوتــر العضــيل وزيــادة ضغــط الــدم. لــذا 
اللــون األمحــر: يســبب اإلحســاس بالــدفء، ويزيــد مــن االنفعــال احلــريك والنفــي يزيــد مــن 

رسعــة احلركة والنشــاط. 

اللــون البرتقالــي: باعــث للحركــة، ويعــي إحساســًا بالراحــة، ويســامه يف زيــادة حالــة املــرح، 
ــدفء، ويســامه يف  ــايل: يعــي اإلحســاس بال ــون الربتق ــذا الل ــة اهلضــم. ل ــب معلي إىل جان

زيــادة النشــاط واحليويــة، وقــد يســبب التوتــر للبعــض.

اللــون األصفــر: منشــط خلاليــا الدمــاغ يف حــاالت العجــز الذهــي أو املعاقــني والتوحديــني، قــد 
يكــون يف بعــض األحيــان مهــداًئ بصفــة عامــة. لــذا اللــون األصفــر: يعمــل عــىل تعديــل املــزاج 

mood، ويدخــل الهبجــة والــرسور عــىل النفــس، وهــو حمفــز للنشــاط واحليويــة. 

اللــون األزرق: يعتــرب مســكنًا لكثــري مــن حــاالت األمل، وقــد يســبب حالــة مــن الشــعور بالتعــب. 
ــة النفــس، ويســاعد  ــون األزرق الفــاحت: يعــي اإلحســاس باخلفــة ويعمــل عــىل هتدئ ــذا الل ل

.Conflicts عــىل التعبــري معــا يف داخلهــا مــن دوافــع ورصاعــات

اللــون البنفســجي: يعمــل عــىل هتدئــة النفــس مــن االضطــراب واالســرتخاء Relaxation، لــه 
تأثــري حســن عــىل األوعيــة الدمويــة، يزيــد مقاومــة أنجســة اجلســم. لــذا اللــون البنفجســي: قــد 

يــويح باحلــزن والكآبــة Depression وخاصــة إذا اكن غامقــًا.
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اللــون األخضــر: لــه تأثــريه الفعــال حلــاالت الغضب والتعــب أو األرق، يعي الشــعور بالراحة، 
 ،Euphoria ويهســم يف ختفيــف ضغــط الــدم. لــذا اللــون األخــر: يهســم يف االنتعــاش

ويعــي شــعورًا بالراحــة وباالنضبــاط احلــريك.

اللــون البنــي: يعــي اإلحســاس بالصالبــة والقــوة Power، ويهســم يف ضبــط التوتــرات 
العضليــة.

 اللــون األســود: باعــث قــوي للغمــوض، يقلــل النشــاط واحليويــة، ويبعــث الشــعور بالكســل 
وامخلــول (شــاهني، 2013). 

وهيلع فــإن حتليــل العمــل الفــي للطفــل مــن خــالل الــدالالت اللونيــة والقــمي اللونيــة 
وبنــاء التكوينــات وفهــم توزيــع العنــارص حتتــاج إىل متخصصــني يف دراســة ســيكولوجية 
فــن الطفــل، وإن قــراءة هــذا العمــل حتتــاج إىل قــدرات وكفايــات ثقافيــة وفنيــة وختصصيــة ال 

ــد، 2005). ــد امحلي ــري (عب ــة التعب ــم لغ ــىل فه ــن ع ــدى القادري ــر إال ل تتواف

وقــد أثبتــت التجــارب أن لأللــوان يف الصــورة تأثــريًا قويــًا عــىل العواطــف واألحاســيس 
واالنفعــاالت، وخاصــة عنــد األطفــال، ممــا دعــا عملــاء النفــس الســتخدام األلــوان يف معالجــة 
 Emotional and Behavioral لديهــم  الســلوكية  والمشــكالت  العقليــة  االضطرابــات 
Problems. ويــرون أنــه لكــام اكن اللــون فاحتــًا اكن بــاردًا ســاكنًا معطيــًا إحساســًا باهلــدوء 
أمــا األلــوان الناصعــة فهــي رمــز احلركــة واملــرح والهبجــة، وقــد أجــرى عملــاء نفــس الطفــل 
جتــارب باســتخدام اإلضــاءة امللونــة، وتوصلــوا إىل أن الوقــت يبــدو أطــول يف الضــوء األمحر، 
مكــا أن األشــياء تبــدو أكــر ثقــاًل يف الــوزن، يف حــني أن الوقــت يبــدو أقــر يف الضــوء 
ــًا، وجيــب أن تؤخــذ هــذه املعايــري يف  ــدو األشــياء أصغــر وأخــف وزن األخــر واألزرق، وتب

ــد هلل، 2013). ــة (عب ــم الرتبوي ــال ومناجهه ــمي األطف ــراجم تعل إخــراج الصــورة يف ب

األلوان املتقدمة واملتأخرة وتسويق الصورة:
أثبتــت التجــارب الســيكولوجية أن هنــاك ألوانــًا تبــدو بعيــدة أو متأخــرة، ومــن ذلــك 
نســتخلص أن األلــوان تلعــب دورًا يف اإلحســاس بالعمــق الفــرايغ أي أن هلــا داللــة عــىل 
اإلحســاس بالبعــد الثالــث، فاأللــوان اكألمحــر واألصفــر والربتقاليــة يف فصيلــة األلــوان 
املتقدمــة، بيمنــا تبــدو األلــوان الزرقــاء واخلــراء متأخــرة، واأللــوان األقــل تشــبعًا الــيت 

ــة. ــوان القامت ــن األل ــًا م ــر تقدم ــدو أك ــض تب ــت باألبي اختلط

ويعتــرب اللــون منهبــًا قويــًا ومؤثــرًا، وهــو عنــر جــذب فعــال إذا مــا مت توظيفــه بشــل 
حصيــح جلــذب انتبــاه الطفــل املتلــي، وميكــن تعريــف االنتبــاه Attention أنــه: تركــز 
العمليــة العقليــة شــعوريًا جتــاه منبــه معــني وتــرك املنهبــات األخــرى جانبــًا حبيــث ال تصــل 

إىل الشــعور يف نفــس الوقــت الــيت يــم فهيــا هــذا الرتكــز. واالنتبــاه نوعــان: 

(1) انتباه إرادي.  (2) انتباه ال إرادي. 

ــه، حبيــث يكــون  ــه ووعي ــل املتلــي اإلعــالن بإرادت ــاه اإلرادي: يالحــظ الطف ــي االنتب ف   (1)
املنبــه أو املثــري داخــل الفــرد نفســه، وعــىل ســبيل املثــال إذا أراد الطفــل رشاء لعبــة مثــاًل 

فإنــه ســيوجه انتباهــه مبــارشة إلعالنــات األلعــاب، ونــوع األلعــاب. 

انتبــاه ال إرادي: وهــو الــذي ال يتطلــب مــن املســتقبل أي جمهــود، حيــث تــأيت املنهبــات    (2)
ــًا إذا مــا مت  مــن خارجــه، أي: مــن بيئتــه احمليطــة، وقــد يلعــب اللــون هنــا مثــريًا قوي

ــه بشــل حصيــح. توظيف

 وبعــد جنــاح معليــة االنتبــاه يــأيت دور معليــة اإلدراك Perception، وميكــن تعريــف 
ــا  ــاك م ــا). وهن ــط بن ــا مبــا حيي ــادة يف وعين ــه تنظــمي وتفســري هلــا الزي ــه: (معلي اإلدراك أن
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يمســى بــاإلدراك االختيــاري، أي: أن املتلــي خيتــار مــا يــراه طبقــًا حلاجاتــه الفرديــة وحالتــه 
املزاجيــة والعاطفيــة، أو املــم الــوايع جيــب أن يــدرك جوهــر معليــة اإلدراك اللــوين لــدى 
ــه  ــاق إدراك ــا يناســب نط ــه، وم ــوي اجتاهات ــدمع ويق ــن شــأنه أن ي ــا م ــرد املســهتدف، وم الف

(دافيــدوف، 1983). 

فــاإلدراك اللونــي هــو أحــد أشــاكل اإلدراك البــري، فنحــن ال نتعــرف فقــط عــىل األلــوان، 
بــل حنــس هبــا أيضــًا، كذلــك فــإن دالالت ورمــوز األلــوان تؤثــر بشــل مبــارش يف معليــة اإلدراك.

 واملرحلــة احلســية والوجدانيــة يف اإلدراك ترتبــط بالتأثــريات الســيكولوجية للــون، 
ــون، والتأثــري غــري املبــارش  والــيت تمشــل التأثــري املبــارش اخلــاص باإلحســاس القــوي بالل
ــه حنــو  ــة أو اجتاهات ــه اللوني ــي نفســه ســواء بالنســبة لتفضيالت ــًا لملتل ــري تبع ــذي يتغ ال
اللــون، باإلضافــة للجانــب الــداليل للــون الــذي يرتبــط بشــل دقيــق مــع ثقافــة املجمتــع الــذي 
يعيــش فيــه الفــرد. وقــد تــؤدي املبالغــة يف اســتخدام اللــون كعنــر منبــه إىل اختــالل تــوازن 
ــا يمســى بـــ:  ــر تشــويش، وحيــدث م ــون لعن ــة يتحــول الل ــذه احلال ــرد، ويف ه ــاه الف انتب

.(2013 (شــاهني،  االنتبــاه  تذبــذب 

واســتخدام اخلــروج عــن املألــوف يف اللــون يف التعبــري عــن الفكــرة يعتــرب أحــد العنــارص 
اهلامــة يف معليــة جــذب االنتبــاه، بــرشط أال يتعــدى هــذا اخلــروج نطــاق الغرابــة النســبية، 
أو تبعــد بالطفــل املتلــي عــن فهــم حمتــوى الصــورة، ومــن مثــن تــم معليــة االنتبــاه بدرجــة 
أكــر تركــزًا، قــد يلجــأ مصممــو املنــاجه أو الــرباجم الســتخدام اللــون لتحقيــق أهــداف حمــددة 

مهنــا:

1- زيادة جذب االنتباه عن طريق استخدام عنر التباين اللوين. 
ــوان غــري مألوفــة مــع املوضــوع التعلــي،  2- زيــادة جــذب االنتبــاه عــن طريــق اســتخدام أل

ــًا.  ــك بطريقــة حمســوبة بري وذل
3- اســتخدام ألــوان تعمتــد عــىل البيئــة احمليطــة، وعــىل طبيعــة حمتــوى الرســالة يف الصــورة 

. نفهسا
4- التأكيد عىل الصورة الذهنية للطفل بتكرار اللون األسايس يف سلسلة صور متتالية.

وميكن استخدامات اللون يف املهناج والكتاب املدريس لتهسيل:
1- توصيل الفكرة إلى ذهن الطفل: 

ــاك عــدة عوامــل تؤثــر يف إدراك املعــى، ومــن أمه هــذه العوامــل الصياغــة الشــلكية  هن
للــون فتقــدمي اللــون األمحــر مــن خــالل أشــاكل لــورود أو قلــوب يعــرب عــن الرومانســية، ومــن 

خــالل مســاحات ا خلطــوط احلــادة، يعــرب عــن العنــف أو االنطــالق.

2 - الترميز:
فعــىل ســبيل املثــال يســتطيع اللــون إضافــة صفــة األنوثــة أو الرجولــة أو الشــباب أو  )أ( 
الطفولــة أو اهلــرم، وبعــض املؤسســات تلجــأ إىل اســتخدام اللــون الذهــيب لملنتجــات 
املقدمــة لإلنــاث والفــي لملنتجــات املقدمــة للذكــور (مثــل منتجــات العطــور)، ويف 
بعــض األحيــان يكــون املنتــج ذا طبيعــة شــبابية فيســتخدم اللــون البنفجســي للنســاء 
ــوة،  ــر ق ــو أك ــه بالذهــيب ه ــاًل مبقارنت ــون الفــي مث واألخــر للرجــال، مكــا أن الل
وأقــل تألقــًا، ومييــل لألســود والرمــادي الــذي يــالمئ للرجــال، يف حــني يمتــز الذهــيب 

ــر فهــو مناســب للنســاء. ــل لألصف ــدفء، وميي بــاإلرشاق وال
االعمتــاد عــىل الــدالالت املبــارشة لأللــوان اكســتخدام األخــر للتعبــري عــن الطازجــة  )ب(  
عــىل عبــوات األطعمــة احملفوظــة، أو اســتخدام األخــر أيضــًا عــىل عبــوات املنظفــات 

للتعبــري عــىل أهنــا صديقــة للبيئــة.
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الرتمــز اللــوين لملــاراكت املنتجــة للعصائــر أو احللــوى، حيــث يرتبــط اللــون بطعــم  (ج)  
ــم  ــى طع ــة تمس ــة أو النكه ــم أو الراحئ ــن الطع ــرب ع ــيت تع ــوان ال ــذه األل ــة، وه الفاكه
األلــوان، وهــو يعــي مــا يثــريه اللــون مــن مشــاعر ترتبــط ببعــض األطعمــة فيــم تذكــر 
الطعــم والراحئــة مبجــرد رؤيــة عبــوة الغــذاء (األمحــر ملنتجــات مصنوعــة مــن الفراولــة 
ــي  ــاس، والب ــون أو األنان ــوز أو اللمي ــن امل ــة م ــات مصنوع ــر ملنتج ــرز، واألصف أو الك

ــاح). ــاع أو التف للشــوكوالتة، واألخــر للنعن

3 - تدعيم االجتاهات العاطفية والوجدانية: 
فاللــون يثــري املشــاعر واالســتجابات احلســية والعاطفيــة، وترتبــط االجتاهــات واملشــاعر 
ــب  ــة (اجلوان ــدالالت اللوني ــة لل ــون بشــل عــام باألبعــاد الثقافي ــدة عــن الل واالنفعــاالت املتول
الدينيــة، الرتاثيــة، التارخييــة)، فالتأثــري النفــي للــون خيتلــف مــن جممتــع آلخــر، وخيتلــف 
مــن فــرد آلخــر تبعــًا لثقافــة الفــرد وتفضيالتــه اللونيــة. مفــن املعــروف أن تأثــر اإلنــاث باللــون 

يفــوق تأثــر الذكــور، وكذلــك فإهنــن أكــر ميــاًل جتــاه التفضيــالت اللونيــة.

4 - االســتخدام التشــكيلي للــون )كيفيــة توزيــع اللــون(: يــم االســتخدام التشــكييل للــون عــن 
طريق:

الرتكــز عــىل العنــارص املهمــة، واســتبعاد العنــارص األخــرى، وهتــدف معليــة الرتكــز  (أ) 
ــة،  ــة البري ــة يف اهلوي ــارص األمه، أو ذات األولوي ــل إىل العن ــاه الطف إىل جــذب انتب
وتــم معليــة الرتكــز ليــس فقــط باســتخدام اللــون األســايس للهويــة باعتبــاره األقــدر 
عــىل جــذب االنتبــاه، ولكــن يــم ذلــك مــن خــالل التكويــن اللــوين بشــل عــام، فأفضــل 
ــه عــني  ــن يضمــن توجي ــن، فالتباي ــق التباي ــم عــن طري ــل ي وســيلة لرتكــز ذهــن الطف
الطفــل املتلــي إىل عنــارص أكــر مــن غريهــا تبعــًا لنــوع التبايــن والدرجــات اللونيــة 

ــتخدمة. املس

الرتتيــب مبعــى اســتخدام اللــون يف أحــداث مــا يمســى بالرتتيــب البــري األمه  (ب)  
فاملهــم.

التبســيط (تبســيط وصــول املعلومــة عــن طريــق اســتخدام لــون وحيــد بدرجاتــه أو   (ج)  
لونــني) هبــدف املســامهة يف تبســيط املعلومــة البريــة املقدمــة.

5 - االستخدام اجلمالي للون: 
االســمتتاع باأللــوان قــدرة عامليــة يشــرتك فهيــا البــرش باختــالف ثقافاهتــم، ويعمتــد هــذا 
ــون تعمتــد عــىل  ــة االســمتتاع بالل ــاالت، ومعلي ــن انفع ــون م ــه الل ــا حيدث االســمتتاع عــىل م
ــن  ــارة املشــاعر م ــات وإث ــن مشــاعر وذكري ــا يســتدعيه م ــل، وم ــل طف ــة ل ــالت اللوني التفضي
خــالل اللــون، وذلــك مــن خــالل االعمتــاد عــىل إظهــار القــمي امجلاليــة للــون خاصــة بالنســبة 

للفتيــات ألهنــن يتأثــرن باللــون ومــا يرتبــط بــه مــن موضــة.

اإلستراتيجيات اللونية:
1 - إســتراتيجية التميــز: ويقصــد بالمتــز االختــالف الــذي يــؤدي إىل معليــة التعــرف بشــل 
هســل ورسيــع، ومبجــرد رؤيــة األشــاكل واأللــوان اخلاصــة باهلويــة، هــذا التعــرف الــذي خيلــو 

مــن الشــك أو احلــرية، وتــم غالبــًا معليــة المتــز مــن خــالل االختــالف.

إن االعمتــاد عــىل اللــون يف حتقيــق معليــة المتيــز واالختــالف، تــم مــن خــالل اختيــار 
املخطــط اللــوين الــذي يســتطيع التعبــري عــن املاركــة دون غريهــا، ويــم ذلــك مــن خــالل الدرايــة 
الاكملــة باملخططــات اللونيــة لملــاراكت املنافســة، ســواء مــن حيــث الدرجــات اللونيــة أو القــمي 
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الظليلــة، أو الصياغــات البريــة الــيت تعمتــد علهيــا يف تقــدمي هــذا املخطــط.

لقــد حجنــت كواككــوال يف أن تصبــح واحــدة مــن أمه وأهشــر املــاراكت العامليــة عــىل مــدى 
يقــرتب مــن 100 عــام، اعمتــدت فهيــا عــىل اللــون األمحــر، (األمحــر األقــرب للــون الكــوال البــي)، 
وقــد اختــذت هــذا اللــون الــذي مضــن هلــا قــدرة عاليــة مــن المتــز، إىل جانــب قدرتــه عــىل إثــارة 
مشــاعر املــرح واالنطــالق الــيت اكنــت القميــة األساســّية الــيت تســىع لتوصيلهــا مــن خــالل 

 .(Debrary, 1996) امجلــل اإلعالنيــة عــىل مــر األعــوام

2- إســتراتيجية الرؤيــة: وتعــي وضــع إســرتاتيجية تســتفيد مــن اللــون لزيــادة القــدرة املرئية 
ــق وجنــاح إســرتاتيجية  ــر األســايس لتحقي ــاه اجلوه ــت االنتب ــل لف ــة، وميث ــة البري للهوي
الرؤيــة، ألن جــذب االنتبــاه يه اخلطــوط األساســّية لعمليــة التواصــل بــني املاركــة واخللفيــة 
بشــل عــام. وال يشــرتط اختيــار أكــر األلــوان تشــهبًا أو أكرهــا إضــاءة. ولكــن األمه هــو قياس 
قــدرة هــذا اللــون عــىل أن يكــون مرئيــًا وســط الــمك اهلائــل مــن الصــور. مثــاًل نالحــظ خاصيــة 
يف مناطــق املطــامع يف األســواق التجاريــة تشــابه األلــوان بــني املــاراكت املختلفــة، واعمتــاد 
الكثــري مهنــا عــىل اللــون األمحــر، والــذي يؤثــر عــىل الرؤيــة، وقــد أصبــح مــن الــروري النظــر 

إليــه بشــل أكــر مشوليــة. 

3- إســتراتيجية االســتمرارية: تلجــأ الكثــري مــن املؤسســات إىل وضــع خطــط زمنيــة لتقــدمي 
هويهتــا البريــة متــر مبراحــل التعــرف واالنتشــار، مث املراحــل االنتقاليــة بني اهلوية الســابقة 
ــط  ــالل خط ــن خ ــم م ــب أن ت ــة جي ــر الناحج ــة التطوي ــن معلي ــا. ولك ــدة هل ــورة اجلدي والص
مدروســة تضمــن احلفــاظ عــىل الصــورة املؤسســية املبنيــة يف ذهــن امجلهــور لتــاليف معليــات 

التشــويش واحلــرية مــن اهلويــة اجلديــدة (اجلبــايل، 2006).

التأثيرات النفسّية املختلفة أللوان الصورة:
عوامــل التأثيــر النفســي: يه مجموعــة العنــارص والعوامــل الــيت يعمتــد علهيــا املــم 
يف نقــل مضمــون الرســالة، مــن خــالل الصــور والرســوم واألشــاكل والكتابــات واأللــوان، 
ــن وســيلة  ــري النفــي م ــل التأث ــف عوام ــف توظي ــث خيتل ــا. حي ــرات اخلاصــة وغريه واملؤث
إعالنيــة أو كتــاب أو برنــاجم إىل آخــر، ومبــا أن التأثــري يف اجتاهــات املســتجيبني املرتقبــني 
وإقناعهــم، هــو اهلــدف األســايس للرســالة املعلنــة والتعلمييــة، اكن البــد مــن دراســة عوامــل 
ــن هلــا  ــيت تضم ــة ال ــن خالهلــا الرســائل، بالشــل والطريق ــيت تصــاغ م ــي ال ــري النف التأث

ــر املرغــوب. إحــداث األث

ــإن مــم الصــورة وخمــرج  ــة، ف ــري النفــي اهلام ــل التأث ــون أحــد عوام ــار الل وباعتب
الكتــاب أو اإلعــالن يســتطيع خلــق انطبــاع قــوي ورسيــع بالنســبة ملادتــه املرســلة، مــن خــالل 
التوظيــف اللــوين الصحيــح، ليصــل بالصــورة إىل احلــد األقــى مــن الرؤيــة وإثــارة االهمتــام 
ــة علهيــا،  ــزة الواقعي ــف م ــة، ممــا يضي ــة واإلعالني ــة والرتبوي ــون الرســالة التثقيفي مبضم
إضافــة لعنــري التشــويق واإلهبــار، ويكــون تأثــري اللــون إمــا بشــل مبــارش أو غــري مبــارش.

1- التأثير المباشر:

ــون  ــه الل ــذي حيمل ــارشة اإلحســاس ال ــل مب ــأن يصــل إىل الطف ــري ب ــذا التأث ــق ه ويتحق
بالفــرح أو احلــزن أو الثقــل أو اخلفــة أو الــربودة أو الخسونــة مــن خــالل اللــون (تأثــري 

مبــارش).

2- التأثير غير المباشر:

يتغــري التأثــري غــري املبــارش تبعــًا لألخشــاص واألطفــال، ويرجــع مصــدره لالنطباعــات 
املوضوعيــة املتولــدة تلقائيــًا مــن تأثــري اللــون، فعــىل ســبيل املثــال اللــون الربتقــايل حيــدث 
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ــريًا  ــار والمشــس، واألزرق حيــدث تأث ــًا الن ــل موضوعي ــدفء، وهــو ميث ــريًا باحلــرارة وال تأث
ــًا البحــر والمشــس. ــل موضوعي بالــربودة، وميث

دور اللون يف عملية االقتناع وتكوين معتقدات الطفل وشخصيته:
هيــدف عــرض الصــورة إىل التأثــري يف األفــراد وامجلاعــات باختالف الثقافــات واحلاجات 

والدوافــع، ووفقــًا للظــروف االجمتاعّية واالقتصاديــة والرتبوية.

وُيعــد حتقيــق االقتنــاع اهلــدف األســايس مــن الصــورة، وهــو يعــي أن تكــون لــدى 
امجلهــور املســهتدف مــن األطفــال االجتاهــات واآلراء املؤيــدة للصــورة أو الفكــرة، مــع األخــذ 

يف االعتبــار الرغبــات والدوافــع اخلاصــة بالطفــل املســهتدف. 

واالقتنــاع: هــو معليــة تغيــري أو تعزيــز املواقــف أو املعتقــدات أو الســلوك، فعمليــة االتصــال 
ال تــم فقــط بتحقيــق اإلدراك أو االنتبــاه فقــط، حيــث البــد أن يقــوم االتصــال بإقنــاع الطفــل 

مبحتــوى الصــورة.

وميكن تقسمي االقتناع إىل:

ــة يف  ــل املقدم ــل األســباب والدالئ ــري يف الرســالة، وحتلي ــل بالتفك ــوم الطف ــري: يق ــاع فك اقتن
الصــورة.

ــوم  ــوى الرســالة، مث يق ــل مــن الوقــت يف حمت ــل ســوى القلي ــري: ال يتخــذ الطف ــاع ال فك اقتن
باختــاذ قــرار مفاجــئ (قــد يكــون بســبب تأثــره عاطفيــًا). ويبــدأ االقتنــاع باملصداقيــة، وهنــا 
ــد،  ــد امحلي ــة الرســالة يف الصــورة (عب ــادة واقعي ــة زي ــريب املرســل يف حماول ــر دور امل يظه

.(2005

أمــا عــن العالقــة بــني المســات الخشصيــة للطفــل ومــدى اســتعداده لالقتنــاع، فقــد تبــني 
أن هنــاك مجموعــة مــن المســات الخشصيــة جتعــل الطفــل أكــر تقبــاًل أو مقاومــة لالقتنــاع، 

وهــذه المســات يه:

ــاض  ــل: اخنف ــاع، مث ــع لالقتن ــع املرتبطــة باالســتعداد املرتف ــة الدواف ــى: تمشــل مجموع األول
ــح الذهــي. ــرتدد، والتفت ــق، وال ــه، واإلحســاس املســمتر بالقل ــل لذات ــر الطف تقدي

الثانيــة: تمشــل مجموعــة الدوافــع املرتبطــة باالســتعداد املنخفــض لالقتنــاع مثــل: امليــل للعزلة 
.(Creany, Couch, & Caropresco, 2016) االجمتاعّية، والتعصب الشديد

اخلالصة والنتائج:
إن األنســاق التعبرييــة كثــرية، ويبــى لنســق الصــورة التعبــريي أمهيتــه، ألنــه ألــى    -
ــد  ــايب”، وق ــفايه - الكت ــات: الش ــى » اللغ ــا أل ــاس، مك ــد الن ــم عن ــات يف الفه الفروق

ــا امس “عــر الصــورة”. ــىل عرن ــض ع ــق البع أطل

ــن،  ــداع والف ــة باإلب ــت مرتبط ــًا باملقدســات، مثملــا اكن ــد ارتبطــت الصــورة تارخيي وق   -
وذلــك يف خمتلــف الثقافــات اإلنســانية عــرب التــارخي، أمــا يف عرنــا احلديــث »عــر 
الصــورة والرؤيــة« Visual and Image age فيظهــر أن الصــورة حــارضة حضــورًا 
مركزيــًا يف خمتلــف املجــاالت الثقافيــة: النظريــة والتطبيقيــة، السياســية، واالجمتاعيــة، 

ــة، والفنيــة وغريهــا مــن املجــاالت.  والعســكرية، واألدبي

حتتــل الصــورة ماكنــة ممتــزة يف المنو املعــريف للطفل، ويف تكوين أفــاكره وتصوراته،    -
وثقافتــه عامــة. فالصــورة يف املجــال الرتبــوي والثقــايف يه مــرآة النــص، مكــا تعــي 

الصــورة النــص اكمــاًل مــن خــالل تصويــر الخشصيــة يف ســلوكها ومزاجهــا. 
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تــوازي ثقافــة الصــورة أو الثقافــة املرئيــة مفهــوم الثقافــة ذاتــه، فيشــري مصطلــح ثقافــة    -
ــات  ــن املامرس ــة م ــا مجموع ــة باعتباره ــة عام ــددة للثقاف ــات احمل ــورة إىل املكون الص
واخلــربات والقــمي واملعــارف والســلوكيات املرئيــة أو البريــة الــيت أصبحــت جمــال 

ختصــص عــي حديــث العهــد. 

يعتــرب جميــس الكيــز James Elkins مــن رواد هــذا املجــال، حيــث اســتخدم املصطلــح    -
لملــرة األوىل عــام 1972. أمــا يف العــر احلديــث، فقــد حــذر البعــض مــن همينــة 
الصــورة عــىل ثقافــة اإلنســـان، والتـــي حتـــل حمـــل ثقافــــة اللكمــــة. فــإذا اكنــت الثقافــة 
- مكــا عرفهــا إدوار هريــو - بأهنــا: »مــا يبــى لإلنســان عندمــا ينــى لك يشء« 
فــإن الصــورة تتصــف بقــدرة عاليــة عــىل الدخــول إىل ذاكــرة الفــرد واالســتقرار فهيــا 

ــدى«. ــة امل ــرة طويل ــة والذاك ــرة البري »الذاك

اإلدراك البــري للصــورة عنــد الطفــل معليــة عقليــة متعــددة اجلوانــب، ألهنــا مرتبطــة    -
بــل مــن االنتبــاه، واخلــربة، والــويع، والذاكــرة، ومعاجلــة املعلومــات وتفســريها، مكــا 

ترتبــط بــل مــن اللغــة واحلــواس. 

تلعــب الصــورة البريــة دورًا مهــاًم يف ســد الفجــوة الثقافيــة بــني الطبقــات والفــائت    -
االجمتاعيــة املختلفــة، ألهنــا وســعت مــن دائــرة االســتقبال لتمشــل مجيــع البــرش، مكــا 
وســعت القاعــدة الشــعبية للثقافــة، ومــن مَثَّ اكتســاب امجليــع ملعــارف جديــدة، وزيــادة 
التواصــل بــني الثقافــات. ومــا تقدمــه وســائل اإلعــالم والســميا اإللكرتونيــة اكلتلفزيــون 

ومواقــع التواصــل االجمتــايع، قــد أدت إىل حتــوالت معيقــة يف حيــاة اإلنســان. 

بواســطة الصــورة بــات باإلمــاكن اســتعامل احلــواس امخلــس، فهــي تجسيــٌل للحظــة    -
ــة وتســاعد يف  ــي اللغ ــة، إهنــا تل ــا، تتصــف بالتشــويق واجلاذبي ــاكن م ــة يف م مرئي
اإلقنــاع، مكــا تتصــف بالمتــز وبالفضــاء الثقــايف والعــي، وينطبــق ذلــك عــىل الصــور 

الثابتــة واملتحركــة.

ــك تســتخدم  ــاوم، لذل ــذي ال يق ــم يه الوســيط ال ــال ومناجهه ــب األطف الصــورة يف كت   -
ــن الصــور  ــة. ولك ــوم املختلف ــات والعل ــة ويف األدب، واالجمتاعي يف الوســائل التعلميي
توظيفهــا يف  ولذلــك مت  وبدقــة.  بواقعيــة  املواقــف احلســية  الفوتوغرافيــة جتســد 
الشــعر واألدب لتمنيــة خيــال األطفــال وتفكــريمه اإلبــدايع، وخاصــة مــن خــالل الصــور 

ــة للشــاعر. ــة النفســية واالنفعالي التشــبهيية. مكــا جتســد احلال

تســتديع ثقافــة الصــورة االســتجابة امجلاليــة لــدى الطفــل ســواء مــن خــالل املثــريات    -
اخلارجيــة (الصــورة واأللــوان) أو مــن خــالل املثــريات الداخليــة للطفــل نفســه. واللــون: 
هــو شــل مــن أشــاكل قدرتنــا املرئيــة ألنــه األكــر تأثــريًا علينــا، وميكــن حتديــد وظيفــة 

اللــون يف جــذب االنتبــاه، وتوصيــل املعلومــات والتخيــل وإثــارة املشــاعر. 

ــاء  ــة وبن ــمي اللوني ــة والق ــدالالت اللوني ــن خــالل ال ــل م ــي للطف ــل الف ــل العم -  إن حتلي
التكوينــات، وفهــم توزيــع العنــارص حتتــاج إىل متخصصني يف دراســة ســيكولوجية فن 
الطفــل، وإن قــراءة هــذا العمــل حتتــاج إىل قــدرات وكفايــات ثقافيــة وفنيــة وختصصيــة 

ــد، 2005).  ــد امحلي ــري (عب ــم لغــة التعب ــن عــىل فه ــدى القادري ــر إال ل ال تتواف

ــرة  ــل الفك ــل: توصي ــدريس لتهسي ــاب امل ــون يف املهنــاج والكت ــن اســتخدامات الل -  ميك
إىل ذهــن الطفــل، والرتمــز، وتدعــمي االجتاهــات العاطفيــة والوجدانيــة. وتعمــل األلــوان 
ــة مبــارشة أو غــري  ــوب ســواء بطريق يف الصــورة عــىل إحــداث التأثــري النفــي املطل

ــه. ــل ومواقف ــاع، والتأثــري يف ســلوكيات الطف ــن االقتن مبــارشة، مبــا يســاعد يف تكوي

ــال »ميشــيل فوكــو« ألهنــا تســتزف  ــة الصــورة حــدود وخماطــر مكــا ق -  إذا اكن لثقاف
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حاســة البــر، وتــؤدي إىل إحلــاق الــرر بالعقــل، مكــا أهنــا تقلــص مــن ســلطة 
املثقــف واملعــمل ودورمهــا بوصفهــام حراســًا تقليديــني عــىل املعرفــة. وأصبحنــا جممتــع 
مشــاهدة ألن الصــورة تســتغرق الفضــاء الثقــايف، وتجســل حضورهــا يف احلقــول 
والتلفزيــون، ويف  الســيمنا  والتواصليــة، ألهنــا يف  واملعرفيــة  والرتبويــة  العمليــة 
الصحــف واملجــالت، ويف مواقــع التواصــل االجمتــايع واإلنرتنــت، وعــىل اجلــدران 
واإلعالنــات التجاريــة الــيت أصبحــت مجيعهــا جــزءًا مــن املهشــد اليــويم، إال أن تنــوع 
الصــورة مــن النــوايح التقنيــة والشــلكية (ألن هنــاك: املهشديــة، والرؤيــة، والصــورة 
الناطقــة، والصــورة الصامتــة، والصــورة املتحركــة، والصــورة اجلزئيــة، والصــورة 
اللكيــة، والصــورة امللونــة وغــري امللونــة، والصــورة املكــربة واملصغــرة، والصــورة 
ــال، والصــور  ــل واخلي ــة، وصــور األحــالم، وصــور التخي ــة، والصــورة الذهني البري
الالحقــة، وصــور الذاكــرة، والصــور الفوتوغرافيــة، والصــور الرمقيــة، وصــور الواقــع 
االفــرتايض، والصــور املتحركــة الــيت نراهــا عــىل شاشــات التلفزيــون)، ودور هــذه 
الصــورة يف تكويــن خشصيــة الطفــل مــن النــوايح املعرفيــة، واالنفعاليــة، وامجلاليــة، 
والســلوكية واألخالقيــة، نقــول: إن هــذا قــد دفــع ببعــض الباحثــني إىل اعتبارهــا موازيــة 
للثقافــة ذاهتــا، ومــن مَثَّ خفضــت مــن دور اللغــة (الشــفايه والكتــايب) وقربــت بــني 
الثقافــات يف ظــل العوملــة. مــن هنــا جيــب توظيــف الصــورة بطريقــة تربويــة موجهــة 
ــف  ــني خمتل ــًا ب ــذا تعاون ــب ه ــع، ويتطل ــة لملجمت ــة الثقافي ــىل اخلصوصي ــاظ ع للحف

املؤسســات االجمتاعيــة، والرتبويــة واإلعالميــة، والثقافيــة، والتقنيــة.

املراجع

املراجع العربية:
القرآن الكرمي.

إبراهــمي، عبــد الســتار (2003). عــمل النفــس: أسســه ومعــامل دراســته. الريــاض: دار العلــوم للطباعــة 
والنرش.

آجلــني، جــاري (1425هـــ). تكنولوجيــا التعلــمي: املــايض واحلــارض واملســتقبل. ترمجــة: الدبــايس، 
صــاحل بــن مبــارك. الريــاض: النــرش العــي واملطابــع، جامعــة امللــك ســعود.

إمساعيل، عز الدين (1981). التفسري النفي لألدب. بريوت: دار العودة.
(2012). دراســة مقارنــة ملهــارات  بــدوي، عبــد اهلــادي، وعبــد الرمحــن، عبــد احلفيــظ دمحم 
اســتخدام الصــور والرســوم التوضيحيــة يف الدراســات االجمتاعيــة والعلــوم لــدى تالميــذ املرحلــة 

.109-78  ،2 واالجمتاعيــة،  اإلنســانية  العلــوم  دراســات  اإلعداديــة. جملــة 
البصري، اكمل حسن (1987). بناء الصورة الفنية يف البيان العريب. العراق: املجمع العي.

اجلاحــظ، أبــو عمثــان معــرو بــن حبــر (1938). احليــوان. حتقيــق: عبــد الســالم هــارون. القاهــرة: 
مطبعــة مصطــى البــايب احللــيب وأوالده.

اجلبايل، محزة (2006). الوسائل التعلميية. األردن: دار املرشق الثقايف.
اجلرجــاين، عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن بــن دمحم (1954). أرسار البالغــة. حتقيــق: هـــ. ريــرت، 

إســطنبول، تركيــا: مطبعــة وزارة املعــارف.
دافيــدوف، لنــدا (1983). مدخــل إىل عــمل النفــس. ترمجــة: ســيد الطــواب، ومحمــود العمــر، وجنيــب 

خــزام، (ط 4)، القاهــرة: منشــورات مكتبــة التحريــر.
دويري، مروان (1997). الخشصية: الثقافة واملجمتع العريب. القدس: مطبعة النور.

زين الدين، ثائر (2003). هزمي الرحي. دمشق: منشورات وزارة الثقافة.
ــة،  ــات اجلامعي ــب واملطبوع ــة الكت ــب: مديري ــالج النفــي. حل ــامس (2013). الع ــد هلل، دمحم ق عب

جامعــة حلــب.
عبد هلل، دمحم قامس (2014). عمل نفس الشواذ. معان: دار اإلعصار العي. 

عبــد امحليــد، شــاكر (2005). عــر الصــورة: الســلبيات واإلجيابيــات. الكويــت: املجلــس الوطــي 
ــة، العــدد (311). ــون واآلداب. عــامل املعرف ــة والفن للثقاف

عبــد اخلالــق، أمحــد (2006). تقنــني مصفوفــات ريفــن املتدرجــة القياســية عــىل عينــات كويتيــة مــن 
8-15 ســنة. جملــة الطفولــة العربيــة، 27، 8-16. الكويــت.

عزت، حسن دري (1988). حصتك النفسية واأللوان. جملة العريب. 353، 147-154، الكويت. 



34

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية ثقافة الصورة والثقافة املرئية لدى األطفال

عــيل، مســري الشــيخ (2011). القــراءة وثقافــة الشــباب الســوري: دراســة ميدانيــة لعينــة مــن طــالب 
جامعــة دمشــق، جملــة جامعــة دمشــق لــآلداب والعلــوم اإلنســانية. (27) (2-1)، 489-457. 

العفيــي، دمحم الصــادق (2011). االجتاهــات الوطنيــة يف الشــعر الليــيب احلديــث. ط2. القاهــرة: 
دار الكشــاف.

الغــزايل، خالــد (2011). أمنــاط الصــورة والداللــة النفســية يف الشــعر العــريب احلديــث يف الميــن. 
جملــة جامعــة دمشــق لــآلداب والعلــوم اإلنســانية، 27، (2-1)، 287-263.

ــة املعــمل العــريب.  شــاهني، صفــاء (2013). التــداوي باأللــوان: ثــورة يف عــامل الطــب البديــل. جمل
الرتبيــة. وزارة  دمشــق:   ،145-138  ،448

رشحت، عصــام (2011). إيقــاع املزاوجــة بــني الصــورة احلســية واملجــردة عنــد ثائــر زيــن الديــن. دار 
ــة. ــد للطباعــة. 101-109، دمشــق: وزارة الرتبي رن

شيخاين، مسري (2005). عمل النفس يف حياتنا اليومية. بريوت: دار اآلفاق اجلديدة.
صــادق، عــالء (2008). عــر الــراء البــري وتطبيقاتــه التكنولوجيــة. جملــة التطويــر الرتبــوي، 

ــان. مَعّ  ،129-122  ،44
طربيــة، مأمــون (1999). دخــول التلفزيــون: مــن الشــفوي إىل الرؤيــوي. جملــة الفكــر العــريب، 79، 

177-196، بــريوت.
الفضــيل، ســعدية (2010). ثقافــة الصــورة ودورهــا يف إثــراء التــذوق الفــي لــدى املتلــي. اململكــة 

العربيــة الســعودية: جامعــة أم القــرى، لكيــة الرتبيــة.
مصطــى، فهــمي مصطــى دمحم (2006). التعلــمي عــن بعــد وتمنيــة التفكــري العــي لــدى األطفــال. 

جملــة الطفولــة العربيــة، )7( 27، 65 - 82، الكويــت.
املناصــي، مقــر (2014). الصــورة ودورهــا يف الرتبيــة والتعلــمي. جملــة املعــمل العــريب، 455، 50-

الرتبيــة.  59، ســورية: وزارة 
الكتــب  مديريــة  دمشــق:  جامعــة  دمشــق:  الرتبــوي.  النفــس  عــمل   .(2005) عــيل  منصــور، 

واملطبوعــات.

املراجع األجنبية:

Bishop, R. S. (1992). Multicultural literature for children. In Harris Gordan (Ed). Teaching 
multicultural literature in grades K-8, (37-54). New York: Christopher Gordon Publishers.  

Cartwright, L. (1995). Screening the body: Tracing medicine’s visual culture. Minneapolis: 
University of Minnesota press. 

Crary, J. (1999). Suspensions of perception: Attention and modern culture. Cambridge, Mass: 
MIT Press.

Creany, A., Couch, R. & Caropresco, E. (2016). Representation of culture in children’s picture 
books. ERIC. ED 370 570.

Debrary, R. (1996). Media manifestos: On the technological transmission of cultural forms: Eric 
Rauth, London. Verso.

Jonathan, B. (2005). Visual Culture. Retrieved from:
 http://WWW.enceclppedia.com/doc/102.

Hogan, T. P. (2003). Psychological testing: A practical introduction. New York: Wiley.   
Manovich, L. (2001). The language of new media. Cambridge, Mass: MIT Press.



35

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية

106

العدد الثالث والستونمجلة الطفولة العربية

تســترعي اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولــة العربية عناية الباحثني العرب إلى أن مجلة 
الطفولــة العربية انتهجت خطة إصدار جديدة اعتباراً من العدد )33( ـ ديســمبر 2007 وفقاً 
للمحــاور اآلتية، والتي ســتصبح مبثابة امللفات اخلاصة ألعداد املجلة، وســيكون كل محور 

منها عنواناً بارزاً ألغلفتها:
األطفال والدميقراطية. 1 ـ  

األطفال وثقافة التسامح. 2 ـ  
األطفال والعلوم. 3 ـ  

4 ـ  األطفال وثقافة الصورة.
األطفال وفضاء اللعب. 5 ـ  

6 ـ  األطفال والثقافة اإللكترونية.
األطفال والعدالة التربوية. 7 ـ  

مدارس املستقبل ألطفال ما قبل املدرسة والرياض ) املبنى ـ التأثيث ـ اللعب ـ  8 ـ 
وسائل اإليضاح ـ اخلبرات... إلخ(.

لذا، فإنه يســعد اجلمعية الكويتية لتقــدم الطفولة العربية دعــوة الباحثني العرب أينما 
وجــدوا للمســاهمة فــي مجلة الطفولــة العربيــة ببحث يعدونــه خصيصاً ألي مــن احملاور 
املذكورة، هذا وســتقوم اجلمعية بتقدمي مكافأة مالية رمزية٭ تشــجيعاً لألبحاث والدراسات 
املقدمة، على أن تكون تلك األبحاث وفقاً لقواعد وشروط النشر في املجلة التي يجدونها على 

 www.ksaac.org :موقع اجلمعية اآلتي
آملني اســتجابتكم الكرمية، مع موافاتنا بعنوان الدراســة التــي ترغبون في إعدادها وفقاً 

للمحاور الثمانية املذكورة، ومن ثم تزويدنا بدراستكم حال االنتهاء منها.
ترسل جميع املكاتبات على العنوان اآلتي:

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
مجلة الطفولة العربية

ص. ب: 23928 ـ الصفاة: 13100
دولة الكويت

هاتف: 24748250، 24748479، فاكس: 24749381
haa49@ksaac.org.kw :البريد اإللكتروني

٭ )500 دوالر أمريكي( لألبحاث امليدانية والتجريبية، و)150 دوالراً أمريكياً( لألبحاث والدراسات النظرية.

دعوة إلى الباحثني العرب
للمشاركة في مجلة الطفولة العربية بثوبها اجلديد
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