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وإقناعهم تبدو مجالية اللغة اإلشهارية كامنة يف قدر�ا على سحر الناس والتأثري عليهم      

بقبول منظومة ما أو االخنراط فيها، وإذا كانت اإلشهارات التلفزيونية واإلذاعية تعتمد على منظومات 

أيقونية ومؤثرات أخر غري لغوية كاأللوان والصور، أو املؤثرات السمعية، فإن اإلشهارات الفايسبوكية 

  .لى سلب ألباب القراء واملتابعني هلاتعتمد اعتمادا كبريا على احملكات اللغوية الصرفة ويف قدر�ا ع

جتهد يف هذا السياق البحثي للحديث عن سلطة اجلمال اللغوي يف اخلطاب وعليه فإننا سن

اإلشهاري الفايسبوكي، كما أننا سنثري قضية مهمة تتعلق باملواقف االجتماعية من هذا اخلطاب 

ليه فإن معد اإلرسالية اإلشهارية اإلشهاري ومقدرة هذا اخلطاب يف التسلط على رقاب لديهم، وع

إن اإلشكالية  ،سيكون دائم البحث عن أدوات تعطل اآللة النقدية للمتلقي وذلك باستثارته للعواطف

الرئيسة اليت تطرحها هاته املداخلة هي كيف ميكن للخطاب اإلشهاري بشكله اجلمايل أن ميتلك سلطة 

ة اليت نثريها أيضا تتعلق باملواقف االجتماعية من هذا اللغة من خالل متضمنات اخلطاب؟ والقضية الثاني

اخلطاب اإلشهاري ويف مقدرة هذا اخلطاب يف التسلط على رقاب الناس وسلب ألبا�م ودعو�م لقبول 

خدمات وشراء منتجات ال قبل هلم �ا، بل ودعو�م لتغيري سلوكا�م ومواقفهم جتاه بعض املنتجات 

  .واخلدمات

  .جاج؛ اللغة واالقتصادتداولية؛ ح فايسبوكي؛إشهار  إشهاري؛ سلطة اللغة؛خطاب :الكلمات المفتاح 
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Abstract : 
 In this research, we attempted to talk about the power of linguistic 
beauty in the Facebook publicity speech, and we also raised an important 
issue related to the social attitudes of this advertising speech and the ability 
of this speech to dominate their necks, and accordingly, the promoter of the 
advertising dispatch will always search for tools that disrupt the recipient's 
cash machine By stimulating emotions. The main problem raised in this 
study is how can the publicity speech in its aesthetic form possess the 
authority of language through the discourse's implications? The second issue 
that we raised was also related to the social attitudes of this propaganda 
discourse and the ability of this speech to dominate people's necks and rob 
their throats and invite them to accept services and buy products that they do 
not accept, and even to invite them to change their behavior and attitudes 
towards some products and services. 
Keywords: Advertising rhetoric; language authority; Facebook advertising; 
pragmatics; argumentation; economy of language.                                        

  
  :مقدمة - 1

إذا كان اخلطاب اإلشهاري خطابا إقناعيا بامتياز وتلك غايته، فإنه يف الوقت نفسه 

سيكون يف حاجة إىل قدر من اجلمالية ليلفت االنتباه ويشد إليه اهلمم، وهاهنا سيتضافر اجلمايل 

تام مع اإلقناعي ليشكال معا تشكيال وبعدا دالليا يشد املتلقني، بل واألحاسيس مع تغييب شبه 

ويقضي على كل األفكار النقدية الناس وسلب ألبا�م ودعو�م لقبول خدمات وشراء ، للعقل

منتجات ال قبل هلم �ا، بل ودعو�م لتغيري سلوكا�م ومواقفهم جتاه بعض املنتجات واخلدمات، 

   .مما يشكل بابا واسعا لالستثمار االقتصادي

  .ماهية اإلعالن اإلشهاري وأنواعه - 2

دد من الباحثني إىل االختالف احلاصل بني املشرق واملغرب العريب مثال يف يشري ع  

استعمال املصطلح الدقيق للعملية الرتوجيية والدعائية لألفكار واملنتجات بني من يستعمل مصطلح 

اإلعالن التجاري، وبني من يستعمل مصطلح اإلشهار التجاري، والظاهر أنه ال خالف بينهما يف 

  .  داللةاالستعمال وال
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أداة اتصال غري مباشرة، يهدف إىل إعالم املواطن وزيادة وعيه وإخباره، ويعتمد وسائل :"اإلعالن

خاصة للتأثري على املشاهد أو القارئ بواسطة رسالة إقناعية تستهدف جذب االهتمام واستثارة 

   1".الرغبات واإلقناع باملعلن عنه

ية مثل العناوين يف كتابتها ومضامينها وأنواع فن إعالمي يستند على مؤشرات مرئ: "اإلشهار

من خالله ميكن تأسيس تعارف وعالقة بني املخاطب واملتلقي، أو بني (...) الطباعة والصورة 

تبليغ خطاب، لذا يتوخى أن تكون أفكاره  -أوال وقبل كل شيء –املنتوج واملستهلك، فهدفه 

  2".يف سبيل حتقيق اهلدف احملدد سقة يسخرهابليغ متنوعة ومتناواصفة وهادفة، ويستعمل وسائل ت

عملية اتصال إقناعي، �دف إىل نقل التأثري من بائع إىل مشٍرت " :بكونه دد أيضاحيو 

على أساس غري شخصي، حيثه على اإلقبال على اإلنتاج املعروض واإلفادة من خدماته، مع 

، ويكون ذلك بالعادة مقابل 3"اإرشاده إىل موضع السلعة ونوعها، وطرق استخدامها واإلفادة منه

قيمة مالية حمددة، ويتم هذا االتصال بواسطة وسائل االتصال اجلماهريية من راديو وتلفزيون 

   4.وهلم جرا...وجمالت وجرائد وانرتنت

عملية تواصلية تتحرك ضمن حميط إنساين، إنه يشري بدوره إىل إسرتاتيجية : "وهو أيضا

تستعمل لذلك كل وسائل التواصل اإلنساين من كلمة وصورة ورمز إبالغية قائمة على اإلقناع، و 

والدفع به القتناء منتج ما والتسليم بأمهيته وتفضيله على ) املستهلك(يف أفق التأثري على املتلقي 

  5".باقي املنتجات

يف الشق التجاري طبعا، ) واإلشهار) (اإلعالن(والظاهر أال خالفا بـَيِّناً بني املصطلحني 

حييالن على لون من اجلهد املبذول إلقناع شخص ما بقبول فكرة أو انتقاء سلعة واإلقبال ومها 

عليها، وذلك باستعمال أدوات اإلقناع واحلجاج عرب وسائط االتصال اجلماهريية األكثر تأثريا، 

  . واألكثر سلطة على أفئدة الناس

  . طابات اإلشهاريةألوان اخل سياق البحثي أن نقف جبالء علىومن املفيد يف هذا ال

وهي اإلعالنات اليت تشر يوميا يف اجلرائد، وال تغيب عن القارئ أبدا، : األبواب الثابتة -2-1

وترتبط باجلريدة حىت تصبح جزءا من تركيبها، ومن شاكلتها تلك املوضوعات اليت 

 ترتبط مبوضوع واحد جيمعها ويلتف حوهلا املعلنون، أو اإلعالنات الطارئة اليت تنشر مرة

  .واحدة كإعالنات الوفاة والتعزية
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وهي تلك اإلعالنات اليت تتخذ مساحات كبرية من اجلرائد، : إعالنات املساحات -2-2

ويفرتض أن تقع عني القارئ عليها أثناء قراءته لصفحات اجلريدة، وهي ختتلف يف 

أمهيتها حبسب موقعها يف مساحة اجلريدة واحتمالية قراء�ا، وهي تنقسم حبسب أمهيتها 

 : إىل لونني خمتلني

: و�دف إلحاطة اجلماهري بأمور حمددة ال الرتغيب يف السلع، حنو: إعالنات إحاطة -    

  ...إعالنات التوظيف، واملناقصات، واملزايدات

وهي حتمل طابع احلث القتناء السلع واخلدمات، مع وصف املزايا : إعالنات الرتغيب -    

 .واحملامد وحتديد أماكن االقتناء

اليت حتتل صفحات دائمة يف اجلرائد وا�الت واملواقع االلكرتونية، : اإلعالنات التحريرية -2-3

وهلا مريدوها، حبيث تقدم للناس خدمات ال تضاهى، وهذا الصنف من اإلعالنات 

حياول احلفاظ دوما على العالقة الوطيدة بني اإلعالن التحريري واملادة التحريرية اليت 

خاصة لئال تتعرض لإلمهال وإال انتهت قيمها سريعا، على حنو جيب أن حتتفظ بسمات 

اإلعالنات اليت تنشر باملوازاة مع بعض الصالونات اخلاصة بالسيارات والكتب 

          6.وهلم جرا...والصالونات الفالحية

  7 :بني مخسة ألوان من اإلشهار) V.Sacriste" (فاليري ساكريست"ومتيز 

لون متأثر بالنظريات االقتصادية، وجيمع فيه بني عنصري وهو : اإلشهار اإلخباري  - أ 

اإلخبار واإلقناع، وعليه فإن اخلطاب اإلشهاري هاهنا جيب أن يكون مقنعا وخمربا 

ومفسرا، باإلضافة إىل كونه موضحا ومربزا للحاجات اليت ميكن إرضاؤها نتيجة 

 . اقتناء املنتج

ئم على قدرة االستثارة من خالل وهو أقرب للفكر السلوكي القا: اإلشهار اآليل  -ب 

 .عمليات التكرار الدائم

من خالل اعتقال املستهلك عرب الدالالت املختلفة اليت تستثري : اإلشهار العاطفي  - ج 

 .  عواطفه، وحتفزه للشراء
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وهو لون خيتلط أيضا بعواطف الناس من خالل : اإلشهار اإلدماجي أو اإلسقاطي  -د 

كون داال عليهم، أو حيول اهتمامهم الرتكيز على بعض خصائصهم وقيمهم في

 . لقيم مجاعات أخر

ويركز هذا اللون من اإلشهار على العالقة الوظيفية بني : اإلشهار العالئقي  -ه 

صاحب اإلشهار واهلدف املنشود، من خالل استعمال خمتلف األساليب التفاعلية 

ن أجل ملنتج م، وهو يعد املستهلك مشاركا وناقدا فيشرتي ا)كاهلزل والفكاهة(

 .   وهلم جرا... احرتام حقوق اإلنسان، احلفاظ على البيئةقيم حمددة ك

واحلق أن لإلشهار تصنيفات أخرى كثرا سواء تعلق األمر مبوضوعاته أو بأهدافه أو 

  .بطرائق عرضه، أو باجلمهور املوجه إليه ال يتسع املقام لذكرها مجيعا

  .ياإلشهار  بنية اللغة في الخطاب - 3

اخلطاب اإلشهاري عن غريه من اخلطابات األخر اليت تدخل ضمن السياق  ال خيتلف  

: الثقايف لبد من البلدان، وهذا اللون من اخلطابات يتأسس بالعادة على أساسني رئيسني مها

  .األساس األيقوين البصري، واألساس اللغوي اللساين

والذي يساعد  البصريةويولده بالعادة احلضور االجتياحي للصور : األساس األيقوني -1- 3

على ترسيخها يف أذهان املستهلكني، كما أ�ا ترسل متثالت رمزية وبصرية متعددة للمنتج املراد 

تسويقه، فيتعرف الزبون حينئذ على كل احليثيات والتفاصيل قبل عملية االقتناء، ومن املفيد أن 

الوظيفة :طاب اإلشهاري وهيندرك أن هلذا األساس وظائف عدة جتعله بالغ األمهية يف بنية اخل

   8.اجلمالية، والوظيفة التوجيهية، والوظيفة التمثيلية، والوظيفة اإلحيائية

ورمبا يكون هذا األساس أكثر أمهية بالنسبة إلينا يف سياق احلديث : األساس اللساني -2- 3

ساس جبالء عن اإلعالنات التجارية املكتوبة واملقروءة على صفحات الفايسبوك، ويتبدى هذا األ

الصويت، :(يف البنية اللغوية للخطاب اإلشهاري واليت تكو�ا عادة املستويات اللسانية املعرفة

، ناهيك عن اجلانب اجلمايل املتمثل يف اجلانب البالغي أو )والصريف، والرتكييب، والداليل

رية واللفظية، واليت تعد األسلويب، واألساس اللساين ميثل البنيات اللغوية اليت متنح املنتج هويته البص

    9.أساسا لوجوده وضامنا لتداوله وتذكره واستهالكه
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واحلق أقول إن مجالية اللغة اإلشهارية تكمن يف قدر�ا على سحر الناس والتأثري عليهم 

وإقناعهم بالقبول أو االخنراط يف منظومة ما، وإذا كانت اإلشهارات التلفزيونية واإلذاعية تعتمد 

أيقونية ومؤثرات أخر غري لغوية كاأللوان والصور، أو املؤثرات السمعية كاملوسيقى  على منظومات

واملؤثرات الصوتية النغمية، فإن اإلشهارات الفايسبوكية تعتمد يشكل كبري على احملكات اللغوية 

الصرفة ويف قدر�ا على سلب ألباب القراء واملتابعني هلا، وإذا كان اخلطاب اإلشهاري يسعى إىل 

حتقيق منفعة أو ربح، فإنه ال يكتفي فحسب بتبليغ اخلطاب، بل إنه حيرص يف كل ذلك على أن 

يتمظهر بأ�ى حلة وأمجلها من أجل حتقيق املبتغى، ويربز ذلك يف لغته املكثفة، ومجله املختصرة 

ه حنو وكلماته املشعة الرباقة اليت تتوجه حنو املستقبل فهو الذي يعنيها أكثر من غريه وال تتوج

      10.املاضي إال مبا خيدم مصلحة اإلشهاري ويتعلق مبستقبل املتلقي

إنه ملن املفيد يف هذا السياق البحثي أن ندرك أنه وإن كان للغة العربية الفصيحة زحم   

وجداين حتركه مشاعر خاصة، فإن التنوع يف طبائع املستمعني والقراء واملتتبعني سيفرض عليها 

سان املستعمل يف تقدمي املواد اإلشهارية، وقد نتج عن هذا كله تقاليد خاصة يف تنوعا يف طبيعة الل

استخدام اللغة اليت تقدم �ا اإلشهارات التجارية، ذلك أن احرتام التقاليد اللغوية ال يعين حبال من 

تالءم األحوال استبقاء األساليب اللغوية التقليدية، بل سنسعى خللق أساليب جديدة أداًء وتعبريا لت

مع مقتضيات احلاجة ليوم الناس هذا، وقد نتج عن هذا كله تطويع يف أساليب اللغة كاستعمال 

لغة عربية فصيحة سهلة ميسرة، ولرمبا دخل يف ذلك استعمال اللهجات والعاميات احمللية يف 

  .    ، وكما سنراه فيما سنورد من مناذج تطبيقية11بعض األحايني

الفايسبوكية "غائبا يف حتليل كثري من النماذج اإلشهارية  إنه إن كان املبحث الصويت

فإنه هو ذاته سيكون حاضرا حضورا عمليا من خالل امتزاجه مع املبحث الصريف  12"املكتوبة

  :امتزاجا وظيفيا ويبدو ذلك جليا يف حنو

فظ، تلقى، حت:(االستعمال املفرط لألفعال املضارعة وأفعال األمر الدالة على املستقبل حنو -

، ...)حتسن، ترفع، تربد، حتمي، تسخن، تطيب، أشري، خوذ، أضرب، أكسب، جرب، وشوف

ال تفرط، ال يعجبك، ال تنس، ال يفوتك، ال ختسر، ال :(أو يف األفعال املقرتنة بالم النهي حنو

  ...).يديك
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من ، واسم املفعول ...)الشاري، البايع، الكاسب، الزارع:(استعمال صيغة اسم الفاعل حنو -

  ...).املربوم، واملطحون، والغموم، واملهروس:(حنو

متر لبالد، متر الطلوع، الصابون البلدي، صابون عرب، زيت : (أمساء الزمان واملكان من حنو -

متر قبوي، متر جديد، دجاج اليوم، حوت فرشك، الزيت (،...)جزائري، عنرب احلج، سلعة احلرمني

  ...).املعتق

حوش كبري، سيارة واسعة، سلعة جديدة، حاجة زينة ياسر، :(من حنواستعمال صيغ املبالغة  -

  ...).دواء فعال

  ..).حويش مسح، جدية حويذقة، فرخيات مسان، سليعة جديدة:(حنواستعمال صيغة التصغري  -

  ...).أنت ختتار، أنتم لولني، خذ سيارتك: (استعمال الضمائر املوجهة للمخاطب من حنو -

  :فيمكننا أن نسجل حضور الظواهر اآلتية أما يف اجلانب النحوي  

التقدمي والتأخري يف بناء اجلمل، وذلك بتعمد تقدمي عناصر من اجلملة على عناصر أخراة من  -

سيارة جديدة، القاصد يكلم، كل :(باب العناية واالهتمام كما قال علماء اللغة، من حنو قوهلم

اللي تعجبك أديها، يف الصح تلقانا  يوم فاحتني صباح وعشية، بعدما جترب رد يل اخلرب،

  ...).حاضرين

سلعة لبالد جديدة، حنن األفضل، أنتم األوائل، زيارتكم :(كثرة استعمال اجلمل االمسية من حنو  -

  ...). تسرنا، جرار جديد، غرف نوم مستعملة، أسوام خيالية

ما تشريش، جرب سوق سيارتك، أدي بايك، ذوق و :(استعمال اجلمل الفعلية بصيغ األمر حنو -

  ...).ورديل اخلرب

  :أما عن اجلانب البالغي فباب واسع مؤتلب نورد بعضا مما جاء فيه  

، ومن ...)حلم كالزبدة، متر كالعسل، تفاح كاملسك:(ففي باب البيان نورد من التشبيه قوهلم -

النخل يف معرض بيعهم للسلطة وعصري ...) ، وذوق العسل13اشري اُجلمَّارَ :(االستعارة قوهلم

مثال، وهي من باب االستعارة التصرحيية اليت يذكر فيها املشبه به وحيذف املشبه، ومن الكناية 

  ).ضربة بضربة(كناية على فاعليته ومثله أيضا ) صغري وحيري:(قوهلم

  ).أدي وما تندمش، اشري اليوم ودس لغدوة:(ويف باب املعاين نورد األمر يف قوهلم -
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سومة صغرية ولذة  : (، ومن الطباق قوهلم)صغري وحيري:(ن اجلناس قوهلمويف باب البديع نورد م -

حامي سخون، حيل :(، ومن السجع قوهلم)صناعة ال إله إال هو:(، ومن االقتباس قوهلم)كبرية

  ). لعيون

إن احلقيقة اليت جيب أال تعزب علينا هي أن اخلطاب اإلشهاري خطاب إقناعي بامتياز،   

سيكون يف حاجة إىل قدر من اجلمالية ليلفت االنتباه ويشد إليه اهلمم، بيد أنه يف الوقت نفسه 

وهاهنا يتضافر اجلمايل مع اإلقناعي ليشكال معا تشكيال وبعدا دالليا يشد املتلقني، بل ويقضي 

على كل األفكار النقدية لديهم، وعليه فإن معد اإلرسالية اإلشهارية سيكون دائم البحث عن 

لنقدية للمتلقي وذلك باستثارته للعواطف واألحاسيس مع تغييب للعقل، ويف أدوات تعطل اآللة ا

أن اإلرسالية اإلشهارية ال تستجدي الذات املستلة وال ختطب " سعيد بنكراد"هذا يؤكد الباحث 

ودها كما يبدو عليه األمر يف الظاهر، بل حتاول تكييفها بشكل مسبق من خالل التحكم يف 

وهلم جرا ... ألحاسيس واالنفعاالت عند املتلقي كالفرح والسعادة واألمان، ذلك أن ا14انفعاال�ا

  . أدوات ميكن أن تزيد من فرص الشراء اإلقبال على املنتجات

ومما يالحظ أن اخلطاب اإلشهاري بالعادة سيتجاوز حدود احلجاج اللغوي واإلقناع   

أخر يضفي من خالها على  املنطقي الذي قد يكون مرفوضا من قبل املتلقي، ليتوسل بآليات

اخلطاب أبعادا مجالية وأيديولوجية واغرائية من أجل استمالة املتلقي، فيخرج اخلطاب من دائرة 

  .الكمون إىل دائرة التحقق

ومما يالحظ أيضا أن اخلطاب اإلشهاري املكتوب يتسم باسرتاتيجيات خاصة جتعله   

  :قادرا على احملاجة واإلقناع ومن ذلك نورد

الم الدقيق عن السلع واخلدمات، ومكان وجودها، وكل املعلومات الكافية والدقيقة عن اإلع -

  . وهلم جرا... املنتج، كاالسم، واملواصفات، واحملل، ورقم اهلاتف

  .استخدام أساليب املدح من خالل رسم صورة مثالية للسلعة املشهرة -

ري عليه نفسيا، واالقرتاب من عاطفته استعمال أساليب املراوغة بغية استمالة املتلقي والتأث -

  .  بأسلوب الصديق املخلص

استعمال الضمائر والعبارات الدالة على اجلماعة، ونفي الذات الفردية، مما يسهم يف توطيد  -

  ...).   حنن، وأنتم، الكل، اجلميع(العالقة احلميمية بني اإلشهاري واملستهلك 
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  . لقني لتجاوز كل احلواجز اللغوية واحلساسياتاستعمال اللغة األقرب إىل ألباب املت -

اعتماد األدوات البالغية اليت تبني مجالية اللغة من جهة، كما تؤدي الدور احلجاجي على  -

  ...). التشبيه، واالستعارة، والكناية، وأساليب املبالغة(أكمل وجه وأمته 

العبارة، واستعمال لعدد من االختصار والدقة يف استعمال األساليب اللغوية، مع وضوح يف  -

  .الصياغات اجلاهزة والشائعة

احرتام قيم املتلقي، و�يئته نفسيا للشراء، مع املعرفة الدقيقة حبالته النفسية واالجتماعية  -

       15.وحاجاته وميوله واهتماماته

  .في الخطاب اإلشهاري لغةسلطة ال - 4

التداخل بني أطراف العملية اإلشهارية  إن احلقيقة اليت جيب أال تعزب علينا هي أنه رغم  

مبا جيعل منها عملية معقدة بعض الشيء، إال أن أحد العناصر املؤسسة لبالغة اخلطاب 

اإلشهاري على تعدده وتركيبه يظل للمعطى اللغوي الذي ميثل حضورا غري هني وحيتل موقعا 

ها، وهذا عنصر مهم من مرتكزات اسرتاتيجيا بل وميلك سلطة عليا يف فعالية العملية اإلشهارية كل

  . هذا البحث

بالشعار (إن جزءا مهما من النص اإلشهاري املكتوب هو ما يدعوه العلماء   

، والذي ميثل قوال أو نصا وعبارة ترمي إىل شد انتباه اجلمهور من القراء واملستمعني 16)اإلشهاري

هذا الشعار حاضر دوما يف  إىل عالمة جتارية أو منتج أو خدمة يرجى تسويقها، والظاهر أن

صلب العمليات اإلشهارية مجعاء حضورا دائما ساع دوما للغايات ذا�ا اليت تنشدها، وال 

غضاضة إن قلنا إن هلذا الشعار مكانة مركزية يف اخلطاب اإلشهاري نفسه، ولرمبا نكتفي بالنظر 

رية لنتبني مقدرة احلجاج فيه، ويف إىل املوقع الذي حيتله واملكانة اليت تسند إليه يف العملية اإلشها

الغالب األعم سيكون موقعه يف ختام الومضة أو النص اإلشهاري، فيكون مبثابة القفل الذي يـُْغَلُق 

به، وآخر ما يتناهى إىل أذهان املستقبلني وآخر ما ُخيْتَـَزَ◌ُن يف ذاكرا�م، ويف الكتابة على 

    17.مة مميزة له تشد إليه االنتباهاألخص سيتخذ من العالمات اخلطية واللونية عال

وقد كنا يف معرض سابق قد أوردنا حديثا عن االختالف البني يف استعمال لغة 

اإلعالنات التجارية، بني اللغة الفصيحة، واللهجة احمللية، وبعض من اللغات األجنبية رمبا، 

  .ريية كالفايسبوكوباألخص إذا ما تعلق األمر بوسائط تواصلية اجتماعية شعبية وأكثر مجاه
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ومما يالحظ يف هذا السياق أن جل الشعارات اإلشهارية هي من شاكلة الشعارات 

اليت تتسم بكثري من الدقة واالختصار، لتكون بالغتها يف إجيازها، ومن ) السياسية واحلربية(األخر 

) السلطة(املفيد يف صلب هاته الدراسة أن نشري إىل أمر هو يف غاية األمهية ويتعلق مبفهوم 

واملقصود هاهنا قدرة اإلشهار التجاري يف فرض سلطته على ألباب الناس وسلب عقوهلم، إن قوة 

اإلشهار التجاري متكن يف قدرته على احملاجة واإلقناع واالستثارة، وتعد اللغة العنصر الفيصل يف  

لى الشرب كل ذلك، فأنت تستطيع أن تقود حصانا إىل ضفة النهر لكنك ال تستطيع إجباره ع

مهما حاولت إغراءه واجتهدت يف ذلك إال أن تكون له حاجة إىل ذلك، مبقابل ذلك فإنك 

وباستعمال أساليب لغوية متعددة تستطيع أن تقنع عميال ما باقتناء سلعة أو منتج أو خدمة مع 

لى عدم حاجته إليها، إن الفارق الرئيس بني األمنوذجني السالفني يكمن يف سلطة ملكة اللغة ع

  .الناس وانتفاء سلطتها على غريهم من الكائنات

واحلق أقول إن اخلطاب اإلشهاري خطاب مركب سيميائيا وتنبين فيه الدالالت عرب 

كالصوت (شبكة معقدة من العالقات اليت تنسج بني مكونات عالمية خمتلفة منها ما هو لغوي

، بيد أن اخلطاب على تركيبه )قىكالصور، و املوسي(، ومنها ما هو غري لغوي )والرسم الكتايب

هذا يظل موجها متام التوجيه إىل هدف إقناعي وحيد وثابت، ويتعلق األمر دوما بإقناع املخاطب 

       18.بوجوب اإلسراع يف اقتناء منتج استهالكي ينقصه أو ال ينقصه

شرة على إن املتأمل يف كثري من مناذج اإلعالنات التجارية السالفة الذكر املكتوبة واملنت

خمتلف صفحات الفايسبوك ليدرك ال حمالة أن هلا وظيفة نقل الصورة والفرجة والعرض إىل املتلقي، 

سواء من خالل الصور احلقيقية أو باالعتماد على طرائق الوصف اللغوي الصرف الذي يهدف 

مع  إىل اإلغواء التعريف بالسلع واخلدمات املنوعة مع بيان حمامدها وسهولة احلصول عليها

  .  ختفيضات وخدمات مغرية

إنه ملن املفيد أن ندرك أن وجهة اخلطاب اإلشهاري هي وجهة وظيفية تداولية صرفة 

ليستقر فيها، ومنه فإن قدرته على احملاجة واجلدل واإلقناع ستكون أداة فاعلة يف حتقيق غاياته 

سواء كان هذا ) يف املتلقي القصد، واإلجنازية، ونية التأثري:(باستعمال أفعال كالمية تعتمد على

     19.املتلقي فردا أو مجاعة، وهي �دف رمبا لتغيري سلوكه وموقفه وتصحيح وجهة نظره
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إن النقطة الرئيسة يف اخلطاب اإلشهاري يف كونه خطابا تداوليا صرفا، وهو يطمح ألن 

عد نشاطا ، ذلك أن كل ملفوظ أو نص ي)النص املكتوب(يدفع املتلقي إىل مراعاة التلفظ أو 

ماديا حنويا يتوسل بأفعال قولية إىل أفعال إجنازية، كالطلب والوعد والوعيد، والتهديد، 

وهلم جرا، وغايات تأثريية ختتص بردود أفعال املتلقني كالرفض والقبول، ومن هنا فهو ...والرتغيب

شيء على وجه  ، ومن مث إجناز)اجتماعيا وثقافيا(فعل يطمح ألن يكون فعال تأثرييا يف املتلقي 

  20.التعيني

إخراج اجلمهور أو فئة منه من طور "وانطالقا مما سبق فإن وظيفة اخلطاب اإلشهاري هو

احلريف بالقوة إىل طور احلريف بالفعل من أجل تسويق منتج أو خدمة حتقيقا للكسب 

لطة وظيفة حتقيق الس(، بيد أن للخطاب اإلشهاري وظيفة أخرى خالفا ملا أودنا وهي 21"والربح

، واملقصد هنا هي قدرة هذا اخلطاب على النجاح والتفوق والرواج يف ظل وجود سوق )املضادة

حتتوي على قوى مضادة ومنافسة له وعلى متلك السلطة من القوى اليت تنازعه فيما يرمي إليه، 

ث وهي تسري يف االجتاه املعاكس وهدفها أن ميىن بالفشل، وقد حدد الدارسون يف هذا الشأن ثال

  :قوى ميكن أن تشكل التيار املضاد وهي

حاالت "وما فيمهم من ميل فطري للرتدد واحملافظة أو ما يسمونه بـ : مجهور املتقبلني -4-1

اليت تفرض فيها املراقبة العقلية ضغوطا�ا، فتجعل الفرد يعزف عن الشراء ويصمد يف وجه " الوعي

  .اإلشهار

  .  شكل منافسة قوية للحصول على نصيبها من السوقمما ي: العالمات التجارية األخرى -4-2

وما ميكن أن ينطوي عليه من مربرات : القوى املضادة من الشعار اإلشهاري نفسه -4-3

  22.الفشل، كأن يكون خمالفا للقوانني واألعراف والقيم اخللقية

رته واحلق أقول إن السلطة احلقيقة يف اخلطاب اإلشهاري التجاري املكتوب تكمن يف قد  

الفائقة على إخراج الناس من حاالت الشعور والوعي إىل حاالت الالوعي لإلقبال على شراء 

، ويف تغري مواقف الناس من )وقد ال يكونون يف حاجة إليها(منتجات هم يف حاجة إليها حقيقة 

  .  بعض املنتجات واخلدمات اليت تقدم هلم لإلقبال عليها بشغف

   .قف االجتماعيةاإلشهار الفيسبوكي والموا - 5
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يعد اإلشهار إنتاجا لغويا اجتماعيا يربز العالقات االجتماعية والرؤى املختلفة   

، وتعد العالمات والسمات املختلفة اليت متيز )السياسية، والثقافية، واالقتصادية، واالجتماعية (

ا وإجيابا، اإلشهار مرآة تعكس ما جيري يف ا�تمع من أحداث وتفاعالت وتطلعات ورغبات سلب

وحياول اإلشهاري تأكيدها أو اإلقناع �ا أو تعريفها وكشفها أمام اجلماهري، حىت أن بعض 

الباحثني لريى أن اإلشهار ليمكننا من معرفة بنية الوعي االجتماعي، إىل جانب شرح العناصر له 

    23.وحتليل الروابط املتبادلة ودراسة قوانني تطوره

شهاري الفايسبوكي اليوم ليلحظ تنوعا لغويا وفكريا إن املتأمل يف اخلطاب اإل  

وموضوعاتيا يعكس ثراء ا�تمع احلايل وتنوع حاجاته وتعددها، فقد غدا العامل قرية صغرية، بل إن 

الفرد يف أي مكان من العامل وبكبسة زر يسرية يستطيع أن يبيع أو يشرتي ما طاب ولذ له من 

ت واخلدمات تعرض عليه صباح مساء مىت ما قلب حاجات دون عناء أو جهد، بل املنتجا

  .صفحات الفايسبوك والنت على العموم

لكن من املفيد يف هذا السياق البحثي وحنن نتحدث عن سلطة اللغة يف اخلطاب   

اإلشهاري أن نثري قضية مهمة تتعلق باملواقف االجتماعية من هذا اخلطاب اإلشهاري ومقدرة هذا 

قاب الناس وسلب ألبا�م ودعو�م لقبول خدمات وشراء منتجات ال اخلطاب يف التسلط على ر 

  .املنتجات واخلدمات تغيري سلوكا�م ومواقفهم جتاهقبل هلم �ا، بل ودعو�م ل

حتت سلطة العقل اجلماعي،  - يف كثري من األحيان -واحلق أقول إننا مسوقون    

رمزية اجلماعية وما فيها من قابلية والسلوك اجلماعي الذي سيتخذ طابعا خاصا مىت ما دخلته ال

لالتصال، ذلك أن سلوكا من هذا النوع مشتمال على الرمزية، له عند اجلماعة الوظائف نفسها 

اليت للنشاط العقلي عند الفرد، فالتذكر اجلماعي، والتخطيط اجلماعي، واإلحساس اجلماعي، 

بوجود شكل من أشكال االتصال الرمزي يف واإلرادة اجلماعية، والرغبة اجلماعية كل أولئك يـَُعدَُّل 

اجلماعة، إن االتصال الرمزي هو الذي جيعل يف طوق اجلماعة أن يتجه انتباهها إىل جمرى 

سلوكها، وإن اللغة لتمكن اجلماعة من جعل هذا االنتباه أكثر مشوال، وجتعل اللغة من املمكن 

عة ما أن ترمز إىل عقلها اجلماعي، فتعطي العقل اجلماعي قوة يصري �ا عقال مجاعيا بالنسبة جلما

     24.الشعوريا
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ومن هذا املنطلق فإن قوة اإلعالنات اإلشهارية ستعتمد على قوة العقل الالشعوروي   

الفردي فاجلماعي، وستنتشر انتشار النار يف اهلشيم، إما حلاجة الناس إىل خدما�ا حقيقة أو 

ْمهاً، بل إن األفراد أنفسهم قد مينحون اخلطاب اإلشهاري مساحة أكرب من الظهور ليغدو أكثر وَ 

  .شعبية من خالل جتار�م الشخصية ومواقفهم اخلاصة

إنه ملن املفيد أن ندرك أن سلطة اإلعالنات التجارية قد تتجاوز حدود حقائق َمتَلُّْك   

ي إىل ما حييل عليه متلك تلك األشياء من منط حيايت أو األشياء ذا�ا يف جانبها الربغمايت الوظيف

وضع اجتماعي، فما يوحي به املنتوج هو أشد إغواء مما تكشف عنه وظيفته، وهذا يعين أن 

اإلشهار ال يبيع منتجات فحسب، وليس هو واجهة لتواصل حمايد، وال هو جمرد واسطة بني 

م األول، وهو بصفته هاته فإنه يقوم بوظائف ثقافية البائع وزبونه، بل إنه ظاهرة اجتماعية يف املقا

  25.تتنوع وتتعدد يف القيمة

إن قدرة اإلعالنات التجارية على اإليهام تتجاوز كل حدود، فمن خالل هذه   

الوصالت سينتقل املستهلك إىل العامل املوصوف حقيقة أو جمازا، ولقد يسقط املستهلك من 

األخرى اليت اكتشفها ضمن لذة الشراء، أو " أناه"زية خالل ما يضاف للمنتج من إحياءات رم

لذة تذوب يف انفعاالت يسر�ا نظري العقالين إىل الشيء وإىل كل استعماالته املمكنة، ذلك أن 

إذ ال خري يف أحذية ال �ب أقداما مجيلة، وال خري (املنتجات ال تغري حبقائق االستعمال فيها، 

، فاإلشهار إخراج باملعىن النبيل للكلمة، إنه )د بزوج أو عشيقيف عطر يطرد الروائح لكنه ال يع

ميثل معىن وافرتاضا خاصا، ومينح وجودا اجتماعيا ملا كان يف األصل فرديا غري قابل للفهم، إنه 

مينح قيمة خميالية، أو وظيفية، أو رمزية اجتماعية ملوضوع حمايد، فاملستهلك قد الت يويل اهتماما 

الصالبة وكثري من الصفات اليت يعد �ا املنتج إال يف حدود جتسيدها ملا يود للمتانة والقوة و 

الوصول إليه حقيقة أو استيهاما من وضعيات ختص اهليمنة والتفوق والتسامي والتحكم واالمتالك 

والكيونة، ذلك أنه يعيش احللم يف األشياء وما ميكن أن حتيل عليه من دالالت توسع من دائرة 

   26.ه بصور تتضاعف من خالهلا الذات وميتد نفوذها إىل ما هو أبعد مدىالنفعي ومتأل

واحلق أن هذه الكلمات والصور جتعل األشياء ناطقة من خالل شكلها وحجمها ولو�ا   

وامتدادها، وكل ما فيها سيغدو رمزا أو استعارة جتد صداها يف غياهب النفس يف نطاق ثقايف 

تهلك املنتجات عارية من كل غطاء ثقافـي، ذلك أننا تشرتي يدعو لنشوة الوجدان، فنحن ال نس
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من وراء كل منتج منطا يف احلياة أو أسلوبا من أساليب العيش، وهو أمر ضروري حنو اخلروج من 

      27.عامل الذات الضيقة لالخنراط يف ا�موع االجتماعي الكلي والذي يفرض معايري حمددة للحياة

  .االقتصادو اإلشهار التكنولوجيا و  - 6

تكنولوجيات (لقد شكلت شبكة االنرتنت منذ �اية القرن العشرين أفضل من غريها   

، فكانت أمال للناس وأفقا رحبا يطالون من خالله ما كان مستصعبا )اإلعالم واالتصال اجلديدة

يف يوم من األيام، لقد اجتاحت االنرتنت بشكل صاخب املخيال املعاصر قبل أن تغدو أداة ذات 

نتشار واسع، ولقد جعلتها إمكانا�ا اهلائلة مادة يتقامسها كل احلاملني بإقامة فضاء افرتاضي ا

بواسطة التكنولوجيات اجلديدة، وقرية عاملية تقوم على احلرية والتفاهم واآلنية والتبادل األخوي 

س من الالحمدود، وبذلك عملت للقضاء على الرتاتبية االجتماعية من خالل متكني مجيع النا

االتصال بعضهم بالبعض اآلخر سواء كانوا جمهولني أو معلومني، بل وعملت على تطوير التفاهم 

  .اجلماعي واإلعالن على حترير الثقافة اجلماهريية

ومتثل شبكة االنرتنت امليديا باملعىن الواسع للكلمة من حيث كو�ا حامال تقنيا   

املتعدد الوسائط حتديدا والذي جيمع إليه كل من  لالتصال، وتستمد إمكانا�ا اهلائلة من طابعها

الصوت والصورة والنص، إذ ميكن أن نرسل الرسائل املكتوبة والصور الثابتة واملتحركة واملوسيقى 

املوصول بالشبكة العاملية ونتلقاها، أو نتصفح بنوك ) اهلاتف احملمول(عرب شاشة احلاسوب أو 

  .املعلومات

مما يسمح بالنفاذ  ري وتطبيقاتاالنرتنت مت تطوير برامج كث ولتسهيل اإلحبار يف شبكة  

إىل مصادر املعلومات، وحتقيق أكرب قدر من التواصل بني الناس، مما جعل الناس يعتقدون أن 

مدعوة ألن  –يف نظرهم  –االنرتنت قد غدت غوال سيلتهم كل وسائط امليديا األخراة، وهي 

قبل بالنظر لطابعها الكوين من جهة، ومرونتها، وأمناط تكون واسطة االتصال الوحيدة يف املست

نقل املعلومات فيها، وكلفة استخدامها الزهيدة من جهة ثانية، إ�ا تقدم املكتوب واملسموع 

واملرئي بأعداد متزايدة، ناهيك على أ�ا تتفضل عن كل ما سبقها خبصيصة التفاعلية املطلقة مع 

  28.مجهورها

لرهيب يف الربط باالنرتنت يوما بعد يوم، ميكننا أن نتصور عمليا كم وبالنظر إىل التزايد ا  

من الناس سيملكون جتهيزات تسمح هلم �ذا الربط، وهذا التفاعل املباشر مستقبال، من خالل 
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إجياد عالقات جديدة باملعرفة، والتعليم، والرتفيه والتسلية، والبيع، والشراء، وعرض املنتجات 

وهلم ...إلبداعات اخلاصة والتعريف باألماكن السياحية واملواهب اخلاصةواخلدمات، بل ونشر ا

فضاء رحبا لالستثمار العملي ) الواقعي - االفرتاضي(، كل أولئك سيجل من هذا العامل 29جرا

وكسب املال من خالل الرتويج للخدمات والسلع والتعريف باملنتجات والفضاءات اإلشهارية، 

على " الفايسبوك"شر عرب صفحات النت عموما وصفحات وهو ما يكسب كل ما يكتب وين

الوجه األخص قيمة ال تضاهى، بالنظر لكون هذا التطبيق واحدا من أكثر التطبيقات مجاهريية 

وتفاعال يف السنوات األخرية، بل إن صفحات كثرا من هاته الشاكلة قد غدت سوقا ضخمة ال 

طيع احلصول على مبتغاك من جمرد كبسة يضاهى يف عرض املنتجات واخلدمات، حىت إنك لتست

  .رز، فأنت تطوف العامل من مكانك

وإذا كان الرتويج للسلع واخلدمات عرب نوافذ الفايسبوك يتعمد باألساس األول على   

امتالك ناصية اللغة، فإن اللغة نفسها يف حقيقة األمر ال تنطوي على أي قيمة اقتصادية إال بقدر 

أو خدمة، ذلك أن امتالك ناصية اللغة يشاكل امتالك النقود ينطوي  ما تقدمه للناس من منفعة

، ومن مث ينطوي على إمكانية )واجلماعات(عمليا على إمكانية توسيع جمال الفعل لدى األفراد 

إغنائهم، ومع كل هذا فإن مهمة التحقق التام من املعايري اليت حتدد قيمة لغة ما ليس من 

  30.املهمات السهلة

ول إنه ويف السياق اإلشهاري للمنتجات والسلع واخلدمات باستعمال واحلق أق  

صفحات الفايسبوك كأدوات فاعلة يف ذلك فنحن حباجة لتحديد اللغة املناسبة واليت ستكون 

أكثر سلطة وتأثريا يف ألباب الناس من أجل استمالتهم واستقطا�م القتناء املنتجات املختلفة، 

املنظار االقتصادي ترتبط إىل حد كبري بعدد متكلميها، وبعدد والظاهر أن قيمة اللغات يف 

األشخاص الذين ميكننا التواصل معهم أو التأثري عليهم، ويبدو أنه كلما زاد عدد أولئك الذين 

ميكننا التفاعل معهم من طريق لغة ما كلما زاد نفعها لنا باملعىن العملي الفعلي، على أن كل 

مباشر على زيادة عدد التفاعالت املمكنة، فإن اختربنا ذلك يف  متكلم منهم سيعمل بشكل غري

جمتمع ضيق احلدود سوف لن جند صعوبة يف إثبات هاته الفرضية، فاللغة األملانية يف سويسرا مثال 

أكثر نفعا من الفرنسية وااليطالية، وهذا ليس بالتأكيد ألن األملانية أعظم قيمة من الناحية 
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د الساكنة املتكلمني باللغة األملانية يفوق عدد الساكنة الناطقني بالفرنسية الثقافية، ولكن ألن عد

  31.أو االيطالية، ولذلك كانت األملانية أكثر استعماال يف جمال السياسة واالقتصاد

إن املتأمل اليوم يف مناذج اإلعالنات التجارية الفايسبوكية يف جمتمعنا احمللي ليدرك هاته   

ب هاته اإلعالنات يعتمد أساسا على اللغات األكثر شيوعا واستعماال احلقائق، ذلك أن أغل

مع تغول رهيب ) الفصيحة(وتداوال يف األوساط الشعبية، حىت إنك لتلحظ غياب اللغة الرمسية 

للهجات احمللية واملصطلحات الوافدة من اللغات األجنبية، ويبدو أن القيمة التداولية للغات قد 

يا، ولرمبا وجد املروجون يف استعمال هاته املستويات من اللغة سبيال فرضت نفسها معادال قو 

فاعال يف الوصول إىل ألباب الناس والتأثري عليهم بالنظر إىل سلطة هاته اللغة على الناس 

  . وعقوهلم

    .من إشهارات الفايسبوكالدراسة التحليلية لنماذج  -7

 وي وبنيتهااللغعن سلطة اجلمال من املهم جدا يف هذا السياق البحثي وحنن نتحدث 

أن نلفت انتباه القارئ إىل أمر مهم يتعلق أوال بطبيعة اجلمال  يف اإلعالن التجاري الفايسبوكي

اللغوي ومعايريه املتضمنة يف اإلعالنات التجارية واإلشهارات الفايسبوكية من جهة، ومن جهة 

  . ن النصوص  واخلطابات التجاريةثانية طبيعة البنية اللغوية املستعملة يف هذا اللون م

يف هذا الشأن أن البالغة هي خصيصة مهمة من خصائص الكالم " أرسطو"إذ يرى 

البالغة قوة تتكلف اإلقناع املمكن يف كل واحد من األمور : "اإلقناعي ومجالياته حيث يقول

ي ينحصر دورها يف ، وهو يشري هاهنا إىل كون البالغة مبثابة اجلهد والقوة والعمل الذ32"املفردة

اإلقناع، ويف تغيري وجهات النظر ولفت االنتباه إىل وجهة نظر معينة بالتأثري اللغوي واحملاجة 

حسب ا�ال الذي تستخدم فيه هاته البالغة، وهو يرى أيضا أن البالغة ليست جنسا لشيء 

تقنع فحسب، ولكن  واحد مفرد ولكنها مبنزلة اجلدلية، وأ�ا نافعة جدا، وأنه ليس من عملها أن

يف كيفية حدوث هذا اإلقناع، وشرحه، واملنطق الذي حيتكم إليه يف كل جنس من اخلطابات اليت 

   33.تتنوع بتنوع املقام الذي فيه املخاطب

وعودا إىل القيمة احلجاجية للخطاب اإلشهاري نقول إن احلجاج بالعموم يدخل فيما   

أو املوقف اخلارجي، الذي يهتم بكل ما يتعلق يطلق عليه يف سياق علوم االتصال بالسلوك 

  34.بطريقة إيصال الرسائل، وفهم داللتها االجتماعية يف السياقات اليت ترد فيها
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وهذا ما حييل على اتساع العملية وعمقها لتشمل املتكلم، واملخاطب، والرسالة   

) Patrik Charaudeau"(باتريك شارودو"الكالمية، والسياق، وكما جاء عن 

  35".احلجاج حاصل نصي من مكونات خمتلفة تتعلق مبقام ذي هدف إقناعي:"إنف

إن اجلمالية احلقيقية يف اخلطاب اإلشهاري إذن ال تكمن جوانبه : ومن هنا نقول  

الشكلية البنيوية، وال يف اختياراته اللغوية فحسب، ولكنه يتجاوز كل ذلك لتقدمي مجلة من 

للوصول إىل حتقيق نتيجة حمددة، وهذا ) العاطفة(اطب العقل واحلجج والرباهني والدالئل اليت خت

يعين أن هذا اللون من اخلطاب سيعمل على اجناز جمموعة من التسلسالت االستنتاجية داخل 

اخلطاب، وهذا ما يعين أيضا أن هذا اخلطاب سيتمثل يف اجناز متواليات من األقوال، بعضها هو 

  36.ر هو مبثابة النتائج اليت تستنتج من خالهلامبثابة احلجج اللغوية، وبعضها اآلخ

بيد أن طبيعة البنية اللغوية يف اخلطاب اإلشهاري وباألخص يف جوانبه اجلمالية   

ستختلف متام االختالف عن املعايري البالغية التقليدية املألوفة من االعتماد على الصور التشبيهية 

ستند على التكرار، والسجع، واختيار اجلمل واالستعارية والكنائية، لتحل يف أشكال أخراة ت

القصرية، والكلمات املوحية الرنانة ذات اجلرس املوسيقى واألكثر جذبا وتأثريا وسلطة على ألباب 

  .  الناس

  :فمن أمثلة ذلك

 .استخدام آليات السجع والتكرار -

طايب وذايب ريب هو ..محص وفول منني حبيت كول/ قرب وجرب: فمن السجع نورد -

  /شاي سخون يفور على األحباب يدور..شاي سخون حيل لعيون/ النايب

ختفيضات / جديد جديد جديد/ عاجل عاجل عاجل: ومن التكرار يف العبارات واجلمل نورد -

عدنا / قرب.. قرب.. قرب/خرب خطري خرب خطري/ خرب عاجل خرب عاجل/ ختفيضات ختفيضات

  / عاجل..عاجل/ عدنا اجلديد.. اجلديد

تبحث ..تبحث عن اجلودة.. شركة أغنام اخلري تدعوكم لزيار�ا: "تتايل اجلمل وقصرها نوردومن  -

حزام حرق الدهون، "/"اتصل بنا..مرحبا بكم..تبحث عن معايري السالمة..عن السعر املغري

دج خارج  600و دج للشحن للعاصمة 400+ دج  2000وشد الظهر والبطن، السعر 
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مشروبات بونا بنكهات ..تليق مبستوى املستهلك اجلزائريبونا جودة كبرية "/"العاصمة

  ".ومن األفضل يف السوق اجلزائرية من حيث السعر واجلودة..متنوعة

استعمال الكلمات احملفزة واليت تعطي ردود أفعال سريعة، ناهيك عن ابتكار كلمات وأساليب  -

بنكهة املاجنو وأمواج . جلو آيفلوصول معطر ا..غري اجلديد:"من شاكلةجديدة يف التعبري والتأثري 

ألبس معانا  -ألف 100كلشي ب، "/ "القوة تكلم. كميات حمدودة وأسعار رائعة. البحر

  ."  احملل فالسييت الزرقة الفوقانية شارع اخلياطني -ببالش

بسيسة وزرير ساحلي : للبيع باحلامة: "استعمال اجلمل االمسية أكثر من اجلمل الفعلية من حنو -

بسيسة / بسيسة للرضع/ بسيسة تسمني بالعسل والفواكه/ ما تاكل معدة بطريقة عصريةأحسن 

عسل "/ "خياط األصيل لألزياء الراقية" "/عند الساحلي تذوق وعيونك مغمضة.. للرياضيني

عسل الكسرب ومن النوع اجليد، من إنتاج مدينة "/ "خمتلف األزهار متوفر بالتجزئة وبأسعار مغرية

وذات خباخ مياه توكيل كينورد، لالتصال إليك  1100مكواة "/ "الية برج بوعريريجرأس الوادي و 

خليجي مغريب، : اجللسات بأنواعها"/ "جنيه 180املشط احلراري األصلي فقط بـ .."/ "الرقم

  ". تواصل معنا عند الطلب واالستفسار، التسليم خالل مخسة أيام

السرد، ومن التفسري والتعليل إىل الدمج بني هذه  براعة االنتقال يف األساليب من الوصف إىل -

 9800آلة خياطة كهربائية  صغرية عملية وسهلة االستعمال، السعر كان : "األساليب، من حنو

دج، ال حاجة إلضاعة الوقت واملال عند اخلياط، هذا العرض صاحل  7800دج واآلن أصبح 

وداعا للشيب، قولوا أهال لشانبو فاست ": ومثله"/ والية راسلونا 48ملدة حمدودة، متوفر قي 

ماجيك إلخفاء الشيب بعشرة دقائق، طبيعي وسهل االستخدام، يصلح للنساء والرجال، الثمن 

دج تشمل كافة التكاليف، التوصيل جماين والدفع عند االستتالم، أحصل على شعر  5500

 ".  جذاب اآلن، للطلب بسرعة اتصل بنا

شوف وما "/ "خذ فكرة، وأدي حاجة لبكرة: "ملباشرة على حنوهيمنة األفعال الطلبية ا -

مساعات الرأس االحرتافية لأللعاب جبودة  foorshopتسوق أحدث املنتجات من "/"تشريش

 ..."/ ""، نظارات خمتلفة لالستعمال الليلي1×5صوت عالية، النظارات السحرية 
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 Sheعطر "/ "قد سيارتك"/ "اقتكمتيز بأن: "التوسع واإلغراق يف الوهم واخليال على حنو -

مع شانبو نانسيلك شعر "/ "ليست جمرد سيارةTOYOTA سيارة "/ "ينقلك إىل عامل آخر

قهوة "/ "قلم اكسرتا للجمرة تألقي بأنوثتك"/ " زيت أمال ألنك تستحقينه"/ "جذاب بال عذاب

مغناطيسية مميزة  أناقة النساء ال تكتمل بدون ساعة يد، ساعة"/ "القهوة اليت تستحقها 1001

دج  200)+ ألف 160(دج  1600أنيقة وجذابة وذات جودة عالية وتصميم رائع، السعر 

  "/مصاريف للتوصيل جلميع الواليات، مع الدفع عند التسليم، اتصل بنا عرب الرقم) ألف20(

ى كالتشبيهات والكنايات واالستعارات عل: توظيف خمتلف األساليب البالغية التقليدية أيضا -

ة حليب الطبيعة حليب بدو "/ "عطور الشامي أنت امللكة"/ "ملوخية مواليت حلوة كالسكر: "حنو

  "/.النقية

انتقاء املفردات ذات اإلحياءات والدالالت العاطفية اليت تتعمد تغذية املخيال فتنمي األحالم  -

ومن ...عاطفة واحلبوتغازل الوجدان، ومن أمثلته الكلمات املرتبطة باملوطن واألرض والدين، وال

، )عطر الرومانسية(، )ماء زمزم(، )زيت بالدي(، )خبورات الشامي(، )كوفية احلرمني: (ذلك

، )األملانية لقطع غيار السيارات(، )السويسرية للساعات(، )عطر باريس(، )Sheعطر (و

  .وهلم جرا)...العسل اجلبلي(، )دجاج اليوم(

لسنا الوحيدين لكننا :(ملشاعر واالنفعاالت، من حنوالرتاكيب والواضحة والبسيطة إلثارة ا -

  )...بنك الربكة(، )بنك األمان(، )اشري وعينيك مغمضني(، )األفضل

مطبعة : على حنو) الفصيح، والعامي، واللغات األجنبية: (تداخل مستويات اللغوية خمتلفة -

ميلة يف املناسبات اخلاصة، إتقان احلامة جتيكم باجلديد، أمجل وأحلى اهلدايا لتخليد اللحظات اجل

لرت خو  300ثالجة آريس "/ "، وأسوامنا يف املتناولم توهمرحبا بيكم الناس الكل، فرصتك

اجلديد نظيف ياسر ياسر، حاب تشري أرواح للمحل شوف بعينيك، غمرة قرب عزوز 

 ".للعجالت، حنن يف اخلدمة عرب اهلاتف أو الفايسبوك، مرحبا باجلميع

املتكلمني املباشرة، لإلحياء باملشاركة اجلماعية، وقصد إشعار املتلقي باألمان، توظيف ضمائر  -

  ...). حنن، أنتم، إليكم: (من حنو
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عروض وختفيضات تيك تام، أمجل الساعات الرجالية : "بساطة اجلمل وكثافة الداللة من حنو -

ة أيضا، عرض خاص ماركات عاملية، الدفع عند االستالم، توصيل سريع، البيع متوفر باجلمل

شهرا،  12دج، تتحمل ضغط املاء، ضمان  8500ألصحاب احملالت، للطلب راسلونا، السعر 

  ".زجاج ضد اخلدش

زيت عافية زيت طبيعي خال من : "استعمال أساليب اخلربة الطبية والصحية على حنو -

العسل اجلبلي ""/ ياغوت أكتيفيا يقيك من النفخ"/"حليب صومام احلليب الطبيعي"/ "الكرسرتول

"/ حفاظات هايب جتعل طفلك سعيدا"/ "بندول اكتسرتا ودعا للصداع"/ "يقيك من كل األمراض

"/ كلغ من وزنك على ركبتيك، للتواصل معنا اضغط الرابط  40هذا اجلهاز يستطيع أن خيفف "

ألولئك الذين يعانون من آالم الظهر، الكتف،  SUPPORT BRACEينصح حبزام "

 360(دج  3600وم أيضا باملستعدة يف تقومي العمود الفقري ودعمه، السعر العضالت، ويق

  )"/ألف التوصيل جماين يف العاصمة وباقي الواليات

  :    خاتمة

  :يف ختام هذا املوضوع نقف على النتائج اآلتية

ية إن االختالف احلاصل بني املشرق واملغرب العريب يف استعمال املصطلح الدقيق للعملية الرتوجي -

والدعائية لألفكار واملنتجات بني من يستعمل مصطلح اإلعالن التجاري، وبني من يستعمل 

  .  مصطلح اإلشهار التجاري ال يؤدي إىل اخلالف بينهما يف االستعمال والداللة

إن الغاية الرئيسة للعملية اإلشهارية هي إقناع شخص ما بقبول فكرة أو انتقاء سلعة واإلقبال  -

ك باستعمال أدوات اإلقناع واحلجاج عرب وسائط االتصال اجلماهريية األكثر تأثريا، عليها، وذل

  .واألكثر سلطة على أفئدة الناس

يتنوع اإلشهار تبعا ملعطيات كثر أمهها تتعلق مبوضوعاته أو بأهدافه أو بطرائق عرضه، أو  -

  .باجلمهور املوجه إليه

  .أساس أيقوين، وأساس لساين: يسنيتتأسس بنية اإلشهار بالعادة على أساسني رئ -

إن اخلطاب اإلشهاري خطاب إقناعي بامتياز، بيد أنه يف الوقت نفسه هو يف حاجة إىل قدر  -

  .من اجلمالية ليلفت االنتباه ويشد إليه اهلمم
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إن قوة اإلشهار التجاري متكن يف قدرته على احملاجة واإلقناع واالستثارة، ويتعلق األمر هنا  -

، واملقصود هاهنا قدرة اإلشهار التجاري يف فرض سلطته على ألباب الناس )السلطة(مبفهوم 

  .وسلب عقوهلم

إن قوة اإلشهار التجاري تتعلق باملواقف االجتماعية من هذا اخلطاب اإلشهاري ومقدرته يف  -

التسلط على رقاب الناس وسلب ألبا�م ودعو�م لقبول خدمات وشراء منتجات ال قبل هلم �ا، 

  .بل ودعو�م لتغيري سلوكا�م ومواقفهم جتاه بعض املنتجات واخلدمات

إن الرتويج للسلع واخلدمات عرب نوافذ الفايسبوك يتعمد باألساس األول على امتالك ناصية  -

اللغة، بيد أن اللغة نفسها يف حقيقة األمر ال تنطوي على أي قيمة اقتصادية إال بقدر ما تقدمه 

  .خدمةللناس من منفعة أو 

  

  :                                                          هوامش

                                                           
  .186، ص 2000صاحل بلعيد دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر،  -1
، حماضرات امللتقى )نظرة سيميائية تداولية(بشري إبرير، بالغة الصورة وفاعلية التأثري يف اخلطاب اإلشهاري  -2

، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، دار اهلدى 2020أبريل 15/16الوطين الثاين السيمياء والنص األديب، 

 .63عني مليلة، ص 
شهار أمنوذجا، جملة دراسات أدبية ولسانية عدد خاص بتحليل اخلطاب، حممد خالف، اخلطاب اإلقناعي، اإل -3

 . 74، ص 1986، 05املغرب، العدد 
 . 453، ص 1964راجي صهيون، مؤسسة بدران، بريوت، : فريز بوند، مدخل إىل الصحافة، تر: ينظر -4
سعيد بنكراد، العدد : بإشرافحممد الصايف، اخلطاب اإلشهاري والدعاية السياسية، جملة عالمات، املغرب،   -5

  . 73، ص 1997، 07
حممد شحات، العالقة بني التمويل اإلشهاري واألداء الصحفي يف الصحف اليومية اجلزائرية، رسالة : ينظر -6

عمور بن حليمة، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصال، : ماجستري خمطوطة، بإشراف

حليم نور الدين، أمناط اخلطابات اإلشهارية يف الصحافة : ، وينظر59، ص 20011، 3جامعة اجلزائر 

بومجعة شتوان، . د: املكتوبة، مذكرة ماجستري خمطوطة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، اجلزائر، بإشراف

  .26، ص 2017
 27حليم نور الدين، أمناط اخلطابات اإلشهارية يف الصحافة املكتوبة، ص   -7
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حممد : مصطفى عمراين، اخلطاب اإلشهاري بني التقرير واإلحياء، جملة فكر ونقد، املغرب، بإشراف: ينظر -8

عبد ا�يد نوسي، اخلطاب اإلشهاري باملغرب : ، وينظر28، املغرب ص 2000، 34عابد اجلابري،  العدد 

، 2003، 1البيضاء، املغرب، طاسرتاتيجيات التواصل، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية اجلديدة، الدار 

 . 21ص 
، 1بشري إبرير، دراسات يف حتليل اخلطاب غري األديب ، عامل الكتب احلديث، اربد، األردن، ط :ينظر -9

  .202، 201، ص 2010
  .68بشري إبرير، بالغة الصورة وفاعلية التأثري يف اخلطاب اإلشهاري، ص  :ينظر -10
  .191نيات التطبيقية، ص صاحل بلعيد، دروس يف اللسا :ينظر -11
وهو عبارة عن شبة للتواصل االجتماعي عرب االنرتنت، تضم حاليا ما يربو ) Facebook(أو : الفايسبوك -12

هذا املوقع " مارك روزنربغ"عن ملياري مشرتك ومستخدم نشط عرب العامل، وهم يف تزايد مستمر، وقد أسس 

جبامعة  2004املتخصصني يف دراسة هلم احلاسوب عام " كريس هيوز"، و"داستني موسكوفيتز"باالشرتاك مع 

هارفارد، وميكن عرب هذه الشبكة التواصل مباشرة مع اآلخرين والتفاعل معهم، وكذالك ميكن للمستخدمني إضافة 

أصدقاء إىل قائمة أصدقائهم، وإرسال الرسائل والصور والفيديوهات إليهم، بل إنه قد يستعمل أداة للتواصل 

بسمة نصيف : وهلم جرا، للمزيد من املعلومات يراجع...والبيع والشراء والتعريف باملنتجات واخلدماتوالتعليم 

، املنتدى العريب للعلوم )1، ص2012(، وأمحد ياسر )2، ص 2011(، وغادة العمودي )7، ص 2011(

  .    االجتماعية واإلنسانية
 .ئا، ويضرب به األمثال يف الرطوبة والطراوةقو قلب النخل األبيض احللو، ويأكل عادة ني: اجلمار  -13
 .75حليم نور الدين، أمناط اخلطابات اإلشهارية يف الصحافة املكتوبة، ص : ينظر -14
بلقاسم : ، ينظر78، 76حليم نور الدين، أمناط اخلطابات اإلشهارية يف الصحافة املكتوبة، ص : ينظر -15

جملة املخربـ أحباث يف اللغة واألدب  -رسالية اإلشهارية العربيةدراسة يف اإل -دفة، إسرتاتيجية اخلطاب احلجاجي

  .27، 26، ص 2014، 10اجلزائري، كلية اآلداب واللغات، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، العدد 
 . أي الشارة) Logotype(استعمل املصطلح ترمجة للفظ الفرنسي : الشعار اإلشهاري -16
اإلشهاري أو ماذا يبقى من سلطة القول، حوليات اجلامعة التونسية، كلية  سهيل الشملي، الشعار: ينظر -17
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 .492بلقاسم دفة، إسرتاتيجية اخلطاب احلجاجي، ص : ينظر -19
 .492رتاتيجية اخلطاب احلجاجي، املرجع نفسه، ص بلقاسم دفة، إس: ينظر -20
 .31سهيل الشملي، الشعار اإلشهاري، ص : ينظر -21
 .33، 32سهيل الشملي، الشعار اإلشهاري، ص : ينظر -22
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