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 أثرهدراسة يف آليات اشتغاله و - التحليل اللغوي للخطاب اإلعالني

 

 البحث ملخص

اإلعالن صناعة العصر، ومثرة التقدم يف اخلطاب اإلعالميي، ولليد ميح ر ي      
احلاجة اإلنسانية إىل التواصلل، وحتقيي  التيريثو واإلانياو، ويل يية  اجيات ا، هيور،       

ارييريت هياه    ،ونظرًا حلساسية هياا اووويوو ووطورييه، وأه يتيه يف الوايه ن سيه      
أن يلقي الضوء عليى هياا ا،انين ميح  ضيور اإلعيالن، ورلية بدراسية          الدراسة

اخلطياب اإلعالنييي بوصيي ه وطابيًا إعالميييا  مييمثرًا ودي  ميينهل الدراسييات اللغو يية    
االجت اعية، دراسًة يط يقية على أمثلة مح اإلعالنيات اورييية واوسي وعة واوقيروءة      

ن، وانعكاسات رلة على  ياة اوتلقي لتجلية جوانن التريثر والتريثو بني اللغة واإلعال
 ودكره ولغته.

واد يوصله هاه الدراسية إىل أن  اخلطياب اإلعالنيي موجيه بهيدس رييسيي       
لرتو ل السلعة بريكثر الوسايل يريثوًا، وحتقيقًا لألربيا  اواد ية، واسيتغل اوعليح اللغية      

وعي ة، مليئة بلغة  -على وجه اإلمجال - العربية لتحقي  أهداده، وصيغه اإلعالنات
باألوطاء النحو ة واإلماليية واألسلوبية، وهاا مح شرينه أن  رتكه أثيره السييع عليى    

 اللغة ومقومايها.
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Linguistic analysis of advertising discourse. The study of 

the methods works and its impact 

Dr. Essa O Barhouma 

 

ABSTRACT 

Advertising result of progress in the media discourse, 

emerged of the human need to communicate, and to achieve 

influence and persuasion, and meet the needs of the public, due to 

the importance of this issue felt this study that sheds light on this 

aspect of the presence of advertising, and by studying the discourse 

advertising discourse media and influential according to linguistic 

social studies method, the study of practical examples of audio - 

visual ads and print ; to clarify aspects of vulnerability and 

influence between language and advertising, and the implications 

on the lives of the receiver, thought and language. 

The findings of this study suggest that the speech advertising 

prompt with the main objective to promote Item more means 

influential, and profitable material, and took advantage of 

advertiser Arabic language to achieve its objectives, and wrote ads 

_ on the whole _ the language is weak, full of errors of grammar 

and spelling, stylistic, and this would leave its impact bad on 

language and its components. 
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 املقدمة

أدرغوا اودن واحملطات والطرق والقطارات مح ملصقايها، »  قول لو دوكا:
 .(8)«رلة إىل يغو يف سلوك الناسي دستجدون أن سك  أمام عامل خمتلف، واد  مد

إن اهلواء الاي نستنشقه مكون مح األكسجني »و قول روبو لودوك: 
 .(1)«والنيرتوجني واإلشهار

خلطياب اإلعالنيي ميح وجهية نظير الدراسيات اللغو ية        يتناول هاه الدِّراسة ا
االجت اعية بوص ه وطاًبا إعالميًّا مجاهو ًّا. و رجع س ن اوتياري هاا اووويوو  ويا   
له مح أه ية، و يو ة، ووا بني اللغة العربية واخلطاب اإلعالني مح أواصر االيصال، 

ميثل أداة االيصال بني التياجر   وي ادل التريثر والتريثو، وأله ية اإلعالن التجاري الاي
واوسيتهلة،  ييث  عيرن عيح هر قيه منتجيه، ليتعيرس علييه          –إن صح  القول  –

اوستهلكون، وليعردوا ميزايه، ودوايده، ونقاط بيعه، وكل ما  تعلَّ  به مح معلوميات،  
ا اللغة العربي ة، إم ي  -والناشئة واصة  –وألن ه مصدٌر لغويٌّ مه   كتسن منه اإلنسان 

ر للغية األجن يية يسيتطيع منيه الوليوث إىل ثقادية       َ ْعاكتساًبا سل يًّا أو إجيابيًّا. ك ا أن ه َم
العربيِّ، والتريثو يف لغته، دتضعف وينحسر، ويف اوقابل ي سط اللغات األجن ية ن ورها 

 شيًئا دشيًئا يف وااعنا اللغوي واالجت اعي.

عنيا ولغتنيا، اريري يه أن أينياول لغية      ويف س يل دراسة أثر لغة اإلعيالن يف واا 
غوي االجت ياعي،  اخلطاب اإلعالني بالوصف والتحليل متكًئا على منهل التحليل اللِّ

للواوس على وصايص اللغة يف اخلطياب اإلعالنيي اإلجيابيية والسيل ية، ودورهيا يف      
عيالن  يرو ل اونتل، وأثر اإلعالن يف اللغة العربية، وأثر اللغية يف اإلعيالن، ودور اإل  

اإلجيابي أو السليب يف اوستهلة، وسرياف على ميدى اسيت ادة اإلعيالن ميح التطيور      
طور التقاني يف عامل االيصياالت ولغية   التقاني يف وسايل االيصاالت، والعالاة بني التِّ

 اإلعالن ووصايصه.
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وسييتعت د الدراسيية علييى اإلعييالن اوريييي واوقييروء واوسيي وو يف السييا ة    
ف، مثييل: صييحي ة الر ييان، وا،ز ييرة وعكييا  واود نيية،    السييعود ة، يف الصييح 

، mbc Fm، والعربية، واإلراعية، مثيل إراعية:    mbcوال ضاييات، مثل: جم وعة 
 ورويانا، م يًِّنا نوو اإلعالن إرا كان مقروًءا أو مس وًعا أو مرِييًّا.

 يهدسل هاه الدراسة إىل:و

 إبراز دور اللغة يف اإلعالن والرتو ل لل نتل. -

 .هوصف وااع اللغة يف اإلعالن ويشخيص -

وانعكاس رلة على اللغة  ،استخدام اللغة األجن ية واللهجة العامية يف اإلعالنأثر  -
 العربية/ لغة اوستهلة.

 مدى است ادة اإلعالن مح التطور التقاني يف وسايل االيصاالت. -

 ن ووصايصه.العالاة بني التطور التقاني يف عامل االيصاالت ولغة اإلعال -

اوتيار  اصدتلوألن  اوراد هو حتليل لغة اإلعالنات وبيان وصايصها ويريثوها، 
عدد مح اإلعالنات وحتليل لغتها باالعت اد عليى اوينهل الوصي ي، ميع اإلديادة ميح       

 التحليل اللغوي االجت اعي. 

اويتلقني ميح النيوا ي     يفمثة دراسات كثوة اهت ه بلغية اإلعيالن، وييريثوه    
 الدراسات اليت اهت ه مبوووو التحليل اللغوي لإلعالن: قادية وال كر ة، ومح الث
. اهت يه هياه الدراسية    (1)لل ا يث عيسيى برهومية    اللغة والتواصل اإلعالني، -8

العالاة بني اللغة والتواصل اإلعيالن باوتييار ذيارث ميح إعالنيات باللغية        برصد
 ن اسيتخدام األمسياء األجن يية يف    اإلجنليز ة وحتليل أمسايها ومعانيها وعردية سي  

اإلعالن التجاري مح وجهة نظر التجار، والزبايح، ورلة بتص ي  است انة يشيت ل  
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وايد   .دقرة يقيس أس اب انتشار األمسياء األجن يية يف احلقيل التجياري     19على 
يوصله الدراسة إىل مجلة مح النتايل اليت ي سر س ن شيوو األمسياء األجن يية يف   

عنوان الراي هو ري منها: أن االس  األجنيب أسهل مح  يث النط ، واحلقل التجا
 واوعاصرة، و تناسن مع زمح اإلنرتنه والستاال ه، وغوها.

و تشابه موووو هاه الدراسة مع موووو دراسيت مح  يث إلقاء الضوء على 
 يفأبعاد استخدام اللغة األجن ية يف اإلعالن يف أ يد جوانين ال حيث، وعردية أثرهيا      

 الزبون، ولغته، وأثرها يف الرتو ل لل نتل. 

. (4)حمل يد دوابشية   لغة اإلعالن التجاري "الالدتيات التجار ية يف مد نية نيابلس"،     -1
جم وعة مح التجار الا ح ووعوا على أبواب حماليه  التجار ية   اوتارت الدراسة

مثل الدتات مكتوبة بلغات أجن ية، وكالة جم وعة مح األشخاص الا ح  ريادون 
هاه احملالت دون غوها، مع است انة واصة لكل جم وعة وعردة أسي اب اسيتخدام   

ه الدراسة إىل مجلة مح النتيايل يتشيابه   انتهاللغة األجن ية يف الالدتات التجار ة، و
مع النتايل اليت يوصله إليها الدراسة السابقة، مثل: أن االس  األجنيب أسهل عند 

عاصرة، وأن االس  العربي  دل عليى أن اونتوجيات   النط ، وهو عنوان الراي واو
 داول احملل حملية الصنع، وغو رلة.

هر قية  يف و  دو أن الدراستني يتشابهان باووويوو والنتيايل لكنه يا فتل يان     
االسيت انة،   عنهيا واألسئلة اليت حتياول أن ييين    ،ال حث مح  يث يص ي  االست انة

 وعينة ال حث.

 ،(5)، لل ا ث: أميح حم د ع د القادر الشيخوسايل اإلعالم اوريية اللغة العربية يف -1
هدده هاه الدراسة إىل يشخيص وااع اللغة العربية يف وسايل اإلعيالم اورييية يف   
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العامل اإلسالمي، ث  الوصول إىل رؤ ة مستق لية ويا  ن غيي أن يكيون علييه اللغية      
ميح التوصييات مثيل: التريكييد     العربية يف هاه الوسايل. واد يوصله إىل جم وعة 

اإلسالمية، والددع بالعربيية لتكيون يف   و على أن اللغة العربية مح الثوابه العربية
 مصاس اللغات الدولية، واالهت ام بال حوث العل ية يف وسايل إعالمنا، وغوها.

جاءت هاه التوصيات بعد أن ادم ال ا ث وص ًا حتليلييا  حليال العربيية، وميا     
عواات وصعوبات يقدمها، واحل ا  عليهيا. دهياه الدراسية فتليف عيح      يعانيه مح م

دراستنا يف أنها جاءت وص ية يشخيصية لوااع اللغية العربيية عليى وجيه الع يوم يف      
اإلعالم اوريي، أما دراسيت دكانه أكثر فصيصيًا  ييث اهت يه بالعربيية يف الواايع      

 ال حث. اإلعالني برينواعه اوريي واوس وو واوقروء، ومبنهل

كان او حث األول نظر ا  اهت   بسيكولوجية م حثني،  استوت هاه الدراسة على
اإلعالن، ووصايصه، واهت  بالتريثو اوت ادل بني اإلعالن واللغة، ووصايص اللغية يف  

 اإلعالن.

ويضيي ح او حييث الثيياني: الدراسيية التط يقييية،  يييث  لللييْه جم وعيية مييح   
إعالنات مريية  ة الر ان، وا،ز رة وعكا  واود نة، وصحي اإلعالنات اوقروءة مح  

اإلراعية، مثيل   أورى مس وعة مح ، والعربية، وmbcات، مثل: جم وعة ال ضايّيمح 
نوو اإلعالن إرا كيان مقيروًءا أو مسي وًعا أو     مع بيان، ورويانا، mbc Fmإراعة: 
اللغوي االجت ياعي   واد اي عه الدراسة اونهل الوص ي، وأدادت مح التحليل مرِييًّا.

 ،يف التط ي . وُأحل  باو حث جدول بريمثلة أورى على اإلعالنات مصن  ة  سن النوو
 محنو ية أ  ممس وعة، و سن األوطاء ديها أهي أوطاء إماليي ية أ  ومريي ة أ ومقروءة أ

 نطقي ة، ويصو ن هاه األوطاء.
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 اللغة واإلعالن املبحث األول:

ايل االيصال،  ع ِّر بها اوتكل  عيح ولجيات ن سيه،    اللغة وسيلٌة مهّ ة مح وس
ووواهره، ومقاصده إىل اآلور ح  ليحق  عح هر قها ما  ص و إلييه. واللغية  ياهرة    
اجت اعية يكو نه يف أ ضان اجملت ع  لتل ية  اجة األدراد مح الت اه ، وهي نظام ميح  

را أعيوزيه  الكل ية،    ستع لها اوتكل ون للتع و عح  اجايه  باإلشيارة إ  عالماتال
 .(6)والنظرة إرا مل يكِف اإلشارة

و يدًة ااي يًة بياايها: هليا أصيوهلا وموادفهيا ودنفهيا        » يشكِّل اللغة يف اإلعالنو
وبالعيييادات، واو ييياهي  االجت اعيييية  ،وأسسيييها، وهيييي مري طييية باللغييية ككيييل 

لكني، وإو ياره   و وّ ف اوعِلح يف إعالنه اللغة للتواصلل مع اوسته، (7)«واالاتصاد ة
 عح منتجه، وميزايه.

وحيييرص اوعلييح علييى اسييتث ار هااييات اللغيية يف حتر يية ميييول اوسييتهلكني  
ورغ ايه  باياه اونتل يف إعالن موسوم باإلغراءات واإلثارة واالدتتان،  تى  نجح يف 

ونظيام ميح   إاناو اوستهلة بشرايه، داللغة يف اإلعالن يت ي ز برين ها أداة لاليصيال أو اًل،  
. والعالمة حتتيوي عليى دال   (1)الد اليل )العالمات(  ع ِّر ع  ا لإلنسان مح أدكار ثانًيا

 ومدلول، وجمال دراستها هو السي يايية أي عل  العالمات.

 :(9)والسي يايي ات نوعان

سي ياييات لغو ة: ينقس  العالمة اللغو  ة ديها اس ني كي و ح: عالميات الكيالم     -8
الدنيا ويلس  ى ال وني ، والثانية عالمات الكتابة وو ديها الدنيا ويس ى  وو ديها

، دسيي ياييات اللغية ايد ااتصييرت عليى األصيوات والكتابيات اللغو يية        روديا 
الصادرة عح اإلنسان، وأدى الدال واويدلول ديهيا دورًا بيارزًا، واهت يه بتريو يل      
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ت  سن العيرس والتواويع   الرموز اللغو ة يف النصوص األدبية والعاد ة واللغا
 .و سن السياق الثقايف واألنثروبولوجي

سي يايي ات غو لغو ة: ونعين بها رلة الك  اهلايل مح أنظ ة التواصل اليت حت يل   -1
مح الدالالت ما يساه  يف يوويح اللغة أو مسانديها أو اول ميا ال ميكننيا اوليه    

 بواسطتها.

ة منها العالمة الشّ ي ة، والعالمة الاوايية،  غو ة كثووأنواو السي ياييات غو اللُّ
 ال صر ة، والعالمة ال صر ة )األ قونة(، وغوها. -والعالمة الس عية 

وما  ه فنا مح هاه العالمات غو اللغو ة: العالمة الَ َصر ة )األ قونية(  ويا هليا    
نيات  مح عالاة م اشرة باخلطاب اإلعالنيي  الياي  عت يد دييه اوعلنيون عليى األ قو      

لووِّجوا بها منتجايه ، واأل قونات هي ولييدة التطيور التقياني يف العصير احليد ث،      
وهي الصورة اليت  ع ل ديها اوعلح على احملاكاة بينها وبني منتجيايه  ودي  ع لييات    
دنية ويقنية، درتد هاه الصور على شكل أ قونات مقح ة يف يركين الدوال، و لعيرس  

ني، ألن  اس  اونتل اد كتن بطر قة أ قونيية حتياكي اونيتل    هاا اإلجراء بتل يظ األ قو
دي تعد اخلطاب اإلعالني عح يعيدد اوعنيى، و قليص يعيدد التيريو الت،       ،(81)ويسده

  تى ال  عرتي اونتل غ ون.

يف يشيكيل اخلطياب اإلعالنيي،     النسي  اللسياني  مع  س  األ قونيالنِّو شرتك 
لسيانية حت يل يف مضي ونها     غوريي عالمة دوه ا مري طان مع بعضه ا ال  ن صالن  

عالمة لسانية، ومح ث   ال يلعد العالميات غيو اللسيانية مك ِّياًل للعالميات اللسياني ة       
، و قدم النس  اللسياني ي سيوًا لأل قونيات،    (88)و سن، بل هي جزٌء ال  تجز أ منها

يهيا عيح اليدال    و  ني دالاليها، وال  سو ي سوها إال ود  معطيات لسيانية ي حيث د  
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واودلول، واإلحياء، والو ي ة، وغوها، ويت  إعادة ي كية اإلرساليات ال صر ة بن س 
 .(81)او اهي  واألدوات اليت ي كة بها النصوص الش هية واوكتوبة

واالهت ام با،انن األ قوني يف اإلعالن نابٌع مح سيطرة الصورة على اخلطياب  
نى للدوال اللسانية  تى  دركها اوستهِلة، ولتريثوها اإلعالني، وأه يتها يف إنشاء اوع

ة عد يدة ومتشيع ة غال يا ميا يتجياوز نطياق       مح أبعاد إحيايي ي »ديه، ووا يض ره كالة 
  داأل قونة ال ينقل اونيتل لكن هيا يصي ه وي ييِّح ميزاييه،      (81)« اثلل اوادي لل ووووالت 

ييمدي األ قونية و ي تهيا يف التواصيل      ، ك يا وهي بهاا يتجاوز احلدود اوريي ة لل نتل
شييرينها شييرين الكل ييات، ديياوعلح )اورسييل(  رسييل صييورة )الرسييالة( إىل الزبييون    
)اوستهلة( عرب اناة ايصال مثل التل از، أو الصحف، أو غوها مح انوات االيصيال  
اوريية. ك ا أن ها حتاكي مشاهد وااعية مح  ياة اوستهلكني مغل ة مبشياعر ميح ال ير     
واحلزن واألمل، والقي  الراسخة يف اوتخيل اجملت عي، مما  لض ي عليها وااعيًة و يو ة 

 . ضورها يف  ياة اوستهلة، ووطر اإلعالن على سلوكه ودكره ولغتهو ز د مح نس ة 

و عكس استخدام األ قونة  ضور الثورة األ قونية يف كل احملادل الثقاديية، ميع   
 يقانة صناعة الصورة،  يث جند أن سينا أميام وديرة    كل ما يشهده مح يطور ويقدم يف

غر نا باست رار، و ضور الصورة يف عامل اإلعالن جعلها أكثير رسيووًا   يل اليتالصورة 
 . يف رهح اوستهلة باعت ارها او ثلة لل نتل الاي  رغ ون يف شرايه

بية  جا اويكيون   للحواس على اوتيار أ قونة مثوة - غال ًا - حيرص اوعلنونو
ممثرة، متتلة ميزة اإلاناو  تى ينجح يف إاناو اوستهلة بشراء اونيتل، مثيل اوتييار    و

شخصية كريونّية حم وبة مح برامل األه ال لتكون عالمة على منتل واص بهي  مثيل   
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( لتكون أ قونة ممثِّلة winnyاستخدام إ دى الشخصيات الكريونية احمل وبة: الدب )
ي ة اونتل، ويقرب أدي  التواصيل بيني اوعليح والزبيون      أل د أنواو العصو، ويردع ا

 )الط ل(.

يه ، دي ( يف  ياة األه ال له ييريثو وياص   winnyو ضور شخصية الدب )
دهو مري ط بري د الربامل التل ز ونيية احمل  ية هلي ، وهي  حي ونيه ومييليون إىل حماكاييه،        

اي حي ل صوريه هيو  وبالتريكيد سوغ ون بااتناء أي شيء  تعل  به، وشراء العصو ال
 مصدر لل ر  وإجناز عظي .

ويف  ل التقدم التقاني يف صناعة األ قونة، أص حه األ قونة حتياكي احليواس،   
، بل أص حه متحركة ين ض باحلياة  دقيد صيا  تها   دحسن  يث مل يعد صورة ثابتة

 احلركة واووسيقى، مما  ساعد يف ز ادة داعليتها ويريثوها يف الزبون.

لة على رلية ميا جياء يف إعيالن للشيوكوالية،  ييث اسيتلخِدم يف        ومح األمث
اإلعالن أ قونة در دة مح نوِعها يش ه سر ًرا على شكل   ية شيوكوالية، هيي اونيتل     
الاي  ر د أن  روِّث له، ث  يظهر امرأة حت ل   ة الشوكوالية، وعندما يتاواها يللقيي  

منهيا، وايد مجيع اإلعيالن بيني      بن سها على سر ر  ش ه   ة الشوكوالية الييت أكليه   
األ قونة صورة السر ر، و ركة اورأة عندما يلقي ن سها على السير ر، ميع اووسييقى    

 ليه ميح داللية    حيالسير ر مبيا    ديه حيتل لتقدم لنا جمت عًة مشهدًا إعالنّيًا مغر ًا ،هلاديةا
كيل  سيكولوجية ممثرة مركز اإلعالن، دهو خياهن شهوة اوستهلة وغر زيه لتياوق  

ٍ  ميح نعيام، وايد انيدرث حتيه هياه         شيٍء لا ا، ث    ن التنعف  بالرا ة على ديرا
األ قونة العالمة الاواية، والعالمة اإلميايية باعت اره ا عالميات غيو لسيانية مك ِّلية     

 حياكي احلواس و غر ها. ًاللعالمة الصور ة األ قونة، ولتشكل معًا نسقًا أ قونّي
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ثِّل صورة الصاعقة أو الشرارة اووجودة عليى العل ية   ويف إعالن م يد  شري مت
هاا او يد احلشري، لتظهر او يد كرين ه يف او يه  ش ه الصعقة الكهربايية أو الشرارة الييت  
ي تة باحلشرة، واد  هرت هاه األ قونة ثابتة على العل ة، أم ا يف اإلعالن اوتل ز دقيد  

شيرات. دهياه األ قونيات هيي صيور ثابتية أو        هرْت متحرِّكًة او ة دّتاكة، يقتيل احل 
متحركة، يعت د على التطور التقاني، والتريثو الصويي واللوني، وعلى مدى داعليتها، 
وادريها يف التريثو، واإلاناو. ومح هاه األ قونيات الثابتية اوتحركية يف الوايه عينيه      

صيو،  يظهر يف إعالن يل ز زنيي وشيروب غيازي شخصيية كار كايور ية يشيرب الع      
ويمدي  ركات دكاهية، وفرث صوًيا مثًوا، ث   حييلها اوعلح بعد رلية صيورة ثابتية    

 مميزة للعصو على عل ته.

وهيياه األ قونييات اليييت يكييون إشييارة مميييزة حتييدِّد اونييتل مثييل صييورة الييدب 
(winny  للعصو، وصورة الشرارة أو الصاعقة و يد احلشرات  لطل  عليها يف عيامل )

 اس : العالمة التجار ة. اإلعالنات

والعالمة التجار ة هي أ قونة يلسيتخدم لتحيدِّد اونيتل، ومتيِّيزه، وليتح ظ  ي        
أ د اوستث ر ح و نس ه لن سه، ديست يد ماد ًّا مح   سطو عليهاوعلح االستث اري، لئال 

 ورايه، لالة ال يظهر العالمة التجار ة إال على منتل وا د.
عل  العالمات يمدي اللغة عامة عد ة و يايف لسيانية   ويف ا،انن اللساني مح 

خمتل ة، ويف الواه عينه يتعلَّ  كل و ي ة منها باألورى، دال ميكيح أن ن صيل بينهيا،    
ونستدل على هاه الو ايف عح هر   بيان عناصر االيصال اليت يتكو ن منها الع ليية  

 :(84)االيصالية، وهاه العناصر هي
 ول يف الع لية االيصالية.اورِسل وهو القطن األ -8
 اورَسل إليه القطن الثاني يف الع لية االيصالية. -1
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 .و لقصد به ا،و العام احمليط بالكالم وما  كتن ه مح ارايح وعالمات السياق: -1
 االيصال: أي ع لية التواصل بني اورِسل واورَسل إليه.  -4
 د حتقيقها.الرسالة: وهي مقاصد اوتكل  و اجايه اليت  ر  -5
 الش رة: أي الرمز و شرتك يف جزء منها أو يف كلها اورِسل واورَسل إليه. -6

سه و ايف  (( Jokobson ))ركر  اك سون باالعت اد على هاه العناصر و
 لسانية للغة، هي:

 : الو ي ة اورجعية -8

وهاه هي الو ي ة الرييسية  حنح نتحدث لنخرب بشيء، ولن كر، ون سر، وندا ،
وألن   اللغة، واوعيار الاي يلعرس به صحة السمال مح عدمه يف مثل: هيل شيرب    يف

 .(85)سل ِّيه بالو ي ة اورجعيةأي موووو اخلطاب هاه الو ي ة يتعل  باورجع 
 ويتجلى الو ي ة اورجعية يف اإلعالن باونتل اوراد يسو قه، وما  تصف بيه ميح  

 ميزات.

 الو ي ة التع و ة: -1

، لكننيا نسيتخدمها أ ًضيا     سين  ستخدم اللغة لنخرب بها عح  اجايناحنح ال ن
لنع ِّر بها عح راِينا، ويظهر هاه الو ي ة جلّية يف ع يارات التعجفين والسفيخر ة، وميا     

. ومبا أن  إثارة عاه ة اوستهلة، والتريثو ديه لشراء (86) صح لها مح يغيفر النرب والتنغي 
دإن  الو ي ة التع و ة للغة يظهر جلي ة يف إعالناٍت كيثوة  اونتل مح أولو ات اإلعالن، 

مثل إعالن رااي  الارة )دلَّة(،  يث يظهر األم اسيتغرابها ويعجف هيا او يالي دييه ميح      
سرعة ه لتها يف حتضو ال طور الاي  تكو ن مح رااي  الارة واحلليين، ورلية عيح    

ى وجههيا أميارات التعجفين.    هر   لغة ا،سد،  يث يقف داغرة داهيا، ويظهير علي   



 د. عيسى عودة برهومة 

 313                                       م  1031نوفمرب   –هـ 3415 حمرم – احلادي عشرالعدد 

وحتضو هاه الوج ة بسيط جدًّا وال َ حتاث واًتا، لكيح  اوعليح اسيتغل  و ي ية اللغية      
التع و ة ليخاهن عاه ة اوستهلة، و ثوه، و قنعه بشراء منتجه، وواص ة أن  اإلعالن 

 موج ه للط ل الاي سيتريث ر به، و رغنل يف شراء رااي  الارة.
 اإل عاز ة: الو ي ة -1

يشو إىل أن  اوتكل   ستخدم اللغة ليحث  اوستهلة على إنشاء دعل ، على حنيو  
، (87)ما جند يف أسالين األمر، واونع، والرجاء، والردض، وغوها مح األدعال اللغو ية 

ي اللغة و ي تها بصورة صحيحة  ن غي أن يطاب  الع ارات مقتضى احلال. و تى يمّد
يف مووع   س ح له أن  ستخدم اللغة يف ددع اوستهلة على إنشياء   وأن  كون اوتكل 

دعل ما. مثل ما نقرأ يف بعض اإلعالنات  إر إن  غا َة اوعلح مح إعالنه  ث اوستهلة 
على شراء منتجه واالنت او مح اخلدمات اليت  قدمها مقابل دديع اويال، دعليى سي يل     

 يد اوطياع : "شياركونا اال ت يال"، حليث      اوثال جاء أسلوب األمر يف إعالن ادتتيا  أ 
 اوستهلكني على  ضور   ل ادتتا  اوطع ، والشراء مح الوج ات اليت  قدمها.

 الو ي ة الشعر ة: -4

و لقصد بها الو ي ة ال الغية للغة اليت ي حث عح اخلصايص ا، الية واألدبية، 
ال الغيية، دهيي يهيت ف     وال نون ال الغية مثل االستعارة والتش يه وغوهيا ميح ال نيون   

مبجير د أن  كيون لليدال أه ِّيية معادلية      »بالرسالة حبد راِيهيا، ويظهير هياه الو ي ية     
. وال يهت ف لغية  (81)«لل دلول، أو مبجر د أن  كون للدال أه ية أكرب مح أه ية اودلول

اإلعالن بالو ي ية الشيعر ة للغية  دالقصيد منهيا هيو الرتو يل لل نيتل، والتيريثو يف          
وستهلة، وإاناعه بشرايه، ولكْح اد  ع د اوعلح إىل يو يف بعض ال نيون ال الغيية   ا

لتكون وسيلة يريثو  وإاناو  لل ستهلة، وإلو اء مسيٍة مجاليية عليى اإلعيالن يياب      
اوستهلة، ويف اإلعالنات اوغن اة واصة اليت يصح ها اووسيقى الصياو ة، وميح هياه    
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ب غازي ورد ديه اوقطع: "شغِّل مز كيا بكيل مكيان    اإلعالنات الصاو ة إعالن وشرو
غحِّ مح ال ة غحِّ بإ ساس عيش للناس"،  يث برز ديه ا،ناس يف  رس السني بيني  
الكل تني: إ ساس وللناس، وا،ناس أ د احملسِّنات ال د عي ة، اليت  ستخدمها اوتكلِّ  

وب الغيازي اوتل يه   إلو اء احلسح وا، ال على النص اوو َّف، ويف إعالن اوشر
و ي ة ا،ناس   يث استخدمه اوعليح للتيريثو يف اوسيتهلكني، وحتر ية مشياعره ،      
وإاناعه  بشراء اونتل، ك ا أن  استخدام ا،ناس جاء يف سياق أغنييٍة ويعي ة ركيكية    

 ي تقر إىل التناسن بني أجزايها،  يث ال معنى للجناس، وال دايدة أدبية يرجى منه.

 لقولية: الو ي ة ا -5

يمدي اللغة هاه الو ي ة عندما  ستخدمها اورِسيل بهيدس إاامية االيصيال أو     
احل ا  عليه أو اطعه، دنحح ال نتحد ث لنقول شيًئا  بل نتحدث لكي نتحد ث، وميح  

. ولغة اإلعالن ليسه ليتحيد ث اوعليح   (89)األمثلة عليها: "آلو هل يس عين "، و"اسكه"
اإلاناو ك ا ركرت سابًقا، دالو ي ة القوليية ي تقيد إليهيا لغية     دقط، إن  ا هي للتريثو و

 اإلعالن لتست دهلا بلغٍة داعلة ممثرة.

 الو ي ة دوق اللغو ة )اويتالغو ة(: -6

يشو هاه الو ي ة إىل ع لية ي سو اللغة وحتليلها مح اللغة ن سها، داللغة ع ارة 
وينيتظ    ،بعيض ميع  ي ط بعضها ر عح نس   تض ح جم وعة مح العناصر اللغو ة اليت 

وعندما نقوم بت سوها دإننا نقوم ميح ويالل اللغية ن سيها.      ،ود  اواعد وسنح معينة
لالة مسيه هاه الو ي ة بال وق لغو ية أو    داللغة يتوىل مه ة وصف ن سها بن سها

 ولغة اإلعالن ال  ه ها حتليل اللغة وي سوها. اويتالغو ة.
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 مفهوم اإلعالن

لتاجر يف يرو ل ملنتجه، و ض ح إا ال الناس عليه، وشيراءه، البيد    كي  نَجَح ا
أن  ستخدم أداة للتواصل بينه وبني اوستهلة، يقدِّم هل  معلوماٍت مه  ة عيح اونيتل،   
وفل ل عنده  إدراًكا لط يعته وميزايه  اصد يوجيهه  حنو شيرايه. و سيتخدم التياجر    

عالن اوريي واوس وو، باعت اره أداة للتواصل اإلعالن برينواعه: اإلعالن اوكتوب، واإل
 بينه وبني اوستهلكني.

واإلعالنات يسيٌد ل كر اإلنسان وانعكاس له، وخليااليه، وهي ينسي  أدكياره   
ويعلها ايادرة عليى الوصيول إىل رهيح اآلوير عيرب نظيره، وينتقيل منهيا إىل دكيره           

 .(11)واستيعابه

وىل هاويا أن يه هيو اوسيتهدس لرتو يل      وهو ثقادة يراعي اوستهلة بالدرجة األ
اونتل وبيعه، واإلعالن شكل مح أشكال االّيصال ا، اهوي  هدسل إىل بيثِّ رسيايل   
وااعي ة مو  دة إىل أعداد ك وة مح الناس، خيتل ون دي ا بينه  يف النوا ي االاتصياد ة  

. و لقصد بالرسيايل  (18)واالجت اعية والثقادية والسياسية، و نتشرون يف مناه  مت راة
الوااعية اليت   ثها اوعلومات اليت  ودِّرها عح اونيتل اويراد بيعيه، بقصيد حتقيي  عيدة       
أغران، وهي: جاب انت اه اوستهلة، وإثارة اهت امه حنو اونتل اوراد بيعيه، وإاناعيه   
بشرايه، ويودو معلومات كادية عح مكيان ييودُّره  دهيو وطياٌب دالٌّ ليه وصوصيي ته       

أه ِّيته ال الغة يف االستث ار االاتصادي  ورلية بوصي ه وسييلًة مه  ية ميح وسيايل       و
 االيصال اليت يض ح للتاجر بيع اونتل وحتقي  األربا .

و تى  نجح اإلعالن يف التريثو يف اوتلقي وإاناعه بشراء اونتل  ن غي أن يتوادر 
 :(11)ديه العوامل التالية
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ن اإلعالن مرة وا دة  تى نض ح يريثوه على اوتلقي، رْعالتكرار: ال  ك ي أن  ل -8
وااتناعه بشراء اونتل، و ع ل التكرار على يث يه اإلعالن يف رهح اوتلقي، 
ديخزن اإلشهارات الواردة يف اإلعالن يف راكريه، ويربز هاه اوعلومات اوناس ة 

 د مح اوتلقني للشراء، ويق فل اونتل اوعلح عنه شيئًا دشيئًا، و تيح لعدد جد
 لالهالو على اإلعالنات اليت  تكرر عروها.

االست رار: و لقصد به أالَّ ينقطع الصلة بني اوعلح واوعَلح إليه ألّن هاا االنقطاو  -1
 مدي إىل نسيان السلعة مح ا ل اوستهلة. باإلوادة إىل أنه  كون عند اوتلقي 

 عادة شراء اونتل.

الالزم  تى  ميي اإلعالن مثاره، دال جين على اوعلح الواه:  لقصد به الواه  -1
أن  تعجل نتيجة ما  نشره مح إعالنات بل  صرب  تى  ستوي اإلعالن على 

 سواه. 

و صييل اإلعييالن إىل اوسييتهلة عييح هر يي  أشييكال متعييددة مييح وسييايل     
االيصاالت، مثل: الصحف اليومية، والتل از، واويا او، والالدتيات اوعرووية عليى     

 ات احملالت واومسسات التجار ة.واجه

و تيح اإلعالن للناس ال رصة لشراء اونتل اوعلح عنه، و ضِّه  عليى الشيراء   
ويوسيع دايرة مح  رغن ديه، ويف اوقابل  قاوم عزوس الناس عح الشراء أو يراويه  

ليه   ديه، و ل كِّح التاجر مح يسو   منتجه وبيعه مع وجود إنتاث آور  زامحه، ممَّا حيقي  
 .(11)الكسن اوادي، وز ادة اإلنتاث

 ع بيني مكوِّنايهيا اللغو ية ومكونيات أويرى صيويية       با، ّيز لغة اإلعالن ويت
مًعا لتقد   إعالن حيرص اوعلح عند يص ي ه اوتيار يص ي   يتضادرويصو ر ة ولونية 
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تصيادي   ثو عاه ة اوستهلة، و ددعه لشرايه، وواصة أن ه  عيش يف عصر التطوفر االا
والتقاني الاي  ت يِّز بتنوفو اونتوجات وكثريهيا، وينيوفو اإلعالنيات اوروِّجية للسيلعة      

حتيدِّ ْيح اثنيْيح، ه يا: التطيوفر الصيناعي، والتطيوفر        ةالوا دة، دهو سيكون يف مواجه
التِّقاني يف عامل االيصاالت، وما  ت عه مح يطوفر يف جمال اإلعالن ويسخو يلة التقانة 

اوسيتهلة   يفإنتاث إعالنات أكثر ادرًة يف التريثو اوادي وا، يالي والسييكولوجي    يف
 مح أجل حتقي  غا ايه  التجار ة.

ومح أذاط است ادة اوعلنني يف االست ادة مح التقانة والتطور يف جميال االيصيال   
استخدام ش كة اإلنرتنه يف الرتو يل ونتجيايه  وويدمايه ، مسيت يد ح ميح أعيداد       

دراد اهلايلة اليت يلل موااع اإلنرتنه  وميا ، وواصًة مواايع التواصيل االجت ياعي    األ
مثل ال يس وك، والتو رت، وغوها،  يث يظهر اإلعالنيات يف أمياكح خمصصية أعليى     
الشاشة أو أس لها، ويلس ى هاه األمياكح: األشيرهة اإلعالنيية. وأ يانيًا ايد  صي         

مبنتجه أو ودمايه اليت  قيدمها، وحييرص عليى يصي ي      اوعلح مواعًا إلكرتونيا  واصا  
مواع مت يز مليء بالصور اودهشة واوشاهد احليية الييت يصيف مييزات هياا اونيتل،       
و قدم امتيازات معي نة  شجع الناس عح هر قها دوول مواعيه وي حيص معروويايه    

 داإلا ال عليها وشرايها.

ليتحك  بالصيوت والصيورة،    ويتجلى التقانة يف اإلعالنيات يف القيدرة عليى ا   
واوزث بينها بآالت التصو ر، وأجهزة و ط الصيوت، برديع الصيوت أو ف يضيه أو     
مزجه بعدة أنواو مح األصوات وإ داث مز ل وخ  مح األصوات فتليف  يديها   

( عنوانيه:  mbc سن اوشاهد يف اإلعالن ن سه، دقد اّدم إعالن عرن على انياة ) 
ت مثيل اووسييقى وأصيوات صيراأ، وأصيوات      إ ساسة إ يه مزجييًا ميح األصيوا    

اوشجعني، و وار بني ثالثة أدراد، وغناء أ د اوطربني، يتخلل هياا اويز ل موسييقى    
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يصو ر ة مالي ة ووووو اإلعالن. وراد  مز ل األصوات ميز ل آوير وشياهد  يية     
ينط  بهاه األصوات، ومبظاهر التطور التقاني يف عامل االيصيال واإلعيالم عليى  يد     

 سواء.

 واإلعالنات اوريية على شاشات التل زة هي أكثر األمثلة مالءمة للتقانية، الييت   
ال يظهر يف اإلعالنات اوكتوبة إال نادرًا، ويف اإلراعات  عت د اوعلح عليى التقانية يف   

 مزث األصوات ويطو رها، وإوادة وسات مجالية عليها لتجعله أكثر إثارة وإاناعًا.

 يو يف التقانة يف إعالنايه لعدة أس اب منها:و هدس اوعلح مح 

 أواًل: جماراة التطور التقاني يف عامل االيصاالت واإلعالم. 

ثانيًا: وا  لض يه التطور التقاني يف اإلعالن مح جدة و يو ة علييه، يعليه أكثير ييريثوًا     
 وداعليًة يف الرتو ل لل نتل وجاب اوستهلكني إليه وز ادة إا اهل  عليه.

لثًا: يعل اإلعالن أكثر  ضورًا وسوورة يف  ياة اوستهلة، ومتنحه شعورًا بيال ر   ثا
 والسعادة عندما  راه وسوغن برتد ده داي ًا.

رابعًا: يعل اوعلح أكثر اربًا مح اوستهلة مما  ساعد يف جنا  اإلعالن وحتقي  غرويه  
 مح الرتو ل لل نتل.

رو ديه احلجياث يف  ياينيا اوعاصيرة،    وجمال اإلعالن هو أه ف  قل  وصن يرع
، (14)ل  مكتوس األ دي، و نعدم يوجيه الناس بالعنف  تدول احلجاثدحيث  قف الِع

 إر أه ف ما جين أن  تصف به اإلعالن هو أن  كون را اوة يف إاناو اوستهلة.

ز  نًعا وممثًرا دإن  اوعلح  تحر ى يف لغة اإلعالن اإلجييا ْقو تى  كون اإلعالن مل
ألن  الغا ة مح اإلعالن هي كسن ثقة اوستهلة بريبسط الس ل وأكثرها اوتصاًرا، ومح 
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مظاهر اإلجياز: ووو  الع ارة وسهولتها، واصرها  خمادة الواوو يف االلت ياس الياي   
اد حتدثه الرتاكين اوطو لة، واستخدام اوعاني ا،اهزة، اووووعة يف صيي ال  تسيرب  

 .(15)إليها الشة أو الظح

و لجري اوعلح إىل التكرار مح أجل إاناو اوستهلة مبنتجه، واهلي نة عليى دكيره   
على س يل  –وسلوكه،  يث  رد اإلعالن الوا د على شاشات التل زة، أو اإلراعات 

عشرات اورات يف اليوم  مح أجل يرسييخ صيوريه عنيد اوسيتهلة، وخيتيار       –اوثال 
أو اإلراعية اوشهورة واوتداولة بني الناس، ونشيرات   اوعلح أ ياًنا الربامل التل ز ونية

األو ار، لرتو ل منتجه ورلة برعا ة هاا الربنامل أو نشرة األو ار، على حنو ما جنيد  
.."، ويف كل داصل إعالني  ظهر هاا اإلعيالن يف  .يف بعض الربامل: " لنقل لك  برعا ة

إلعيالن يف إراعية وا يدة أو انياة     بدا ة ال اصل ويف نها ته. وال  تواَّف على يكيرار ا 
يل ز ونية وا دة بل ميتدف أ ياًنا ليظهر يف أكثر مح اناة يل ز ونيية أو إراعيية. كيإعالن    

 شوكوالية )جالكسي(  ظهر غو مرة يف ال ضاييات، واإلراعات.

وجين أن يراعي ال نية اللغو ة لإلعالن اوستوى االجت اعي لل تلقي  لئال جيد 
اك أه ية اونتل، ك ا أن ه  ركِّز عليى العناصير ا، اليية دييه، ويو ييف      صعوبًة يف إدر

األشكال واأللوان وإوادة عناصر الصوت واحلركة بطر قة م دعة ممثرة، مست يًدا مح 
التطوفر التقاني يف جمال االيصال، ديع ل على اوزث بني األليوان اوتقاربية واوتضيادة،    

واأل قونات، مّما حييل اإلعيالَن إىل مشيهٍد متثيليي      واوزث بني عناصر الصوت واحلركة
مجيل وم دو بكل ما ديه، جياب اوستهلة، و يثو يف ن سيه الرغ ية يف احلصيول عليى      

 اونتل.
والعالاة بني يص ي  اإلعالن وبيع اونتل عالاٌة هرد ة، إر كل يا كيان يصي ي     

والسييكولوجية دييه ازداد إا يال     اإلعالن مت يًِّزا مراعيًّا للجوانن ال نية واالجت اعية
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الناس عليه وشرايه، والعكس صحيح إر اد  كون اإلعالن س ً ا يف وسارة التاجر إرا 
مل  كْح يص ي ه ك ا جين، دقد ميرف عليه اوستهلة وال  عوه أي انت اه، أو اهت ام، وال 

  شرتي اونتل ه ًعا.
 خصائص اإلعالن ولغته.

 ًا يتقاهع يف دضايه مجيع العلوم واوعارس ودي  رؤ ية    لعترب اإلعالن وطابًا مركَّ
حتليلية يركي ية يستدعي استحضار علي  االاتصياد وعلي  الين س وال يرد، واجملت يع،       

  دكيل هياه العواميل    (16)إوادة إىل الرس  واووسييقى واوسير   ، وكالة اللسانيات
اورِسيل )اوعليح( إىل    جمت عة يشكل اإلعالن بوص ه وطابًا يواصليا  معقَّدًا  نطل  ميح 

 اوستق ل )اوستهلة( بقصد التريثو ديه، وددعه إىل اإلا ال على اونتل وشرايه.

ومح أه ِّ وصايص اإلعالن  ضوره القوي وسووريه على شاشيات التل يزة   
وال ضاييات ويف اإلراعات والصفحف،  تى الشوارو بدت كلو ة بانورامية حمتشيدة  

 اليت فاهنل اوستهلة ويثوه ليت اعل معها.باإلعالنات اوتنوِّعة، 

واخلطاب اإلعالني  عيدف إنتاًجيا سوسييو ثقاديًّيا  لصياي يف سييااات اجت اعيية        
وثقادية وأعراس لغو ة استقر  عليها اجملت ع الاي حتدث ديه ع لية التواصل، ودعالي تيه  

 اسييس و شيغل   يتواف على اوتيار احملور الن سي  إر إن  اإلعيالن  عت يد عليى األ   
القي  اليت يت   عليها ا، اعة رغ  يعدد  اجايها وأروااها ديحصرها و ربطها باونتل 

، واد  وج ه اوعليح وطابيه اإلعالنيي    (17)اوراد بيعه لتلعن دوًرا يف الالشعور ا، عي
حنو دئة أو شرحية مح اجملت ع لرتو ل منيتل معيي ح، ب ييان حماسينه ميزاييه، واسيتخدام       

يل اليت يناسن هاه الشرحية ويمثر ديها، وبالتالي يز د مح درجة االاتناو باونتل، الوسا
ويف هاا ا،انن بالاات الاي َ شغل ديه اإلعالن دوره يف الالشعور ا، عيي  تجليى   

 ال عد االاتصادي االجت اعي لإلعالن.
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ثيارة  غو أن كثوًا مح اإلعالنات يركِّز على جسيد اويرأة، إل هيار م اينهيا، وإ    
اوستهلة بسلوكيايها و ركايها اوثوة، وواصة يف إعالنيات العطيور وأدوات الز نية    
والشوكوالية وأجهزة الر اوة، د ي إعالن متل ز ،هاز ر اوي يظهر دتييات  رييد ح   

م اينهح  و يمد ح  ركيات مغر ية والدتية للنظير، للرتو يل هلياا         يل ديمالبس ويقة 
ظهر دتاة أويرى مسيتلقية عليى أرجو ية بييدها   ية       ا،هاز. ويف إعالن شوكوالية ي

الشوكوالية، واوثو يف هاا اإلعيالن هيو هر قتهيا يف أكليها، وميا  صيدر عنهيا ميح         
يصح لها يعابو الوجه واحلركات اليت يغري اوستهلة وييثو   (أصوات مثل: )مم    

ة وشيهوة  شهويه ورغ ته يف شرايها وأكلها. داإلعالن  علي ميح شيرين احلاجية ا،نسيي    
اوستهلة، وخياه ها، دون أن  لت ه إىل األثر السليب الاي سيرتكه يف دكير اوسيتهلة   

 وعلى سلوكه.

إن يقييد   اإلعييالن يف هيياه الصييورة اوييثوة اوييمثرة اليييت فاهيين احلييواس   
والشهوات  عكس ال عد الن سي لإلعالن الاي  تشكل ميح ويالل اليتحك  بالعقيل     

القييام بسيلوكيات اسيتهالكية غيو سيلي ة يف بعيض        ال اهح لل سيتهلة وددعيه إىل  
األ يان، مثل اإلا ال على شراء منتجيات باهظية التكياليف وال متلية مييزات هياه       
التكل يية، باسييتخدام الوسييايل اخلداعيية، والتقانيية اليييت يييثو ان عيياالت اوسييتهلة،   
واستخدام عناصير الصيوت واحلركية، واالعت ياد عليى حتر ية احليواس وإثاريهيا          

إثارة ان عاالت لدى ال رد، وإىل إكساب رغ ايه اخل يية ايوًة   »اإلعالن  سعى بواسطة د
، ومبا أن إش او احلاجات األساسية (11)«ال يلقاومل حبيث يددعه إىل ال عل ألجل إش اعها

هو اووجِّه للسلوك اإلنسياني حيياول اوعلنيون أن  شي عوا أكيرب عيدد ميح احلاجيات         
بني اإلعالن وبيني احلاجيات اإلنسيانية شي يهة بعالاية اويثو       اإلنسانية. دت دو العالاة 

، ويلعيدف اإلعالنيات ميح أهي      (19)واالستجابة يف نظر ة اإلشراط الكالسيكي ل ادلوس
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اوثوات اليت  عت د عليها اوعلنون للرتو ل عح منتجايه ، ويصي   هياه اإلعالنيات    
 ناعه باإلا ال عليها وشرايها.بتصامي  يز د مح ادريها على التريثو يف اوستهلة وإا

 مستو ات، هي: مح ثالثةاللغة يف اإلعالنات  كونويت

 لجري بعض اوعلنني إىل استخدام اللغة العربيية ال صييحة    :اللغة العربية ال صيحة -8
لرتو ل منتجايه ، اليت يظهر بنس ة ك وة يف الصحف واجملالت أكثر مح شاشات 

هجة العامّية، ولعل  السي ن يف رلية  رجيع إىل أن     التل زة، اليت يلستخدم ديها الل
اإلعالن يف الصحف واجملالت هو إعالن مقروء، أم ا اإلعالنات اوتل يزة دتعت يد   
على احلركة والصورة واووسيقى اوصا  ة، دييظح اوعليح أن  اسيتخدام اللهجية     

ميح األمثلية   العامية ديها  كون أكثر يناسً ا مع اووسيقى، وجاربية لل سيتهلة، و 
على اإلعالنات اليت يكون بالعربية ال صيحة: إعالن مقروء  ول شراء األجهزة 
الكهربايية اوستع لة، ورد ديه: "حنيح عليى اسيتعداد لشيراء األجهيزة الكهرباييية       
اوستع لة". ويف آور: "جم وعة هوابع أوروبية ادميية لل ييع"، ويف أ يد اإلعالنيات     

جد دة مح أمجل التصامي  وأراى األا شة"، نال يظ أن   اوس وعة: "ع اءة إمارايية 
اللغة كانه عربية دصيحة والية مح األوطاء، أدت مه تها يف الرتو يل لل نيتل   
بريسلوب مجيل مقنيع خييدم اوعليح، ومنتجيه، واألهي  ميح رلية أن  مثيل هياه          

س، اإلعالنات يساعد يف يع ي  اللغة العربية ال صيحة وانتشارها على ألسنة النا
أّن اللغة العربية ااصرة عيح جمياراة    الغامزةوحمو ال كرة السايدة يف عقول الناس 

 التقدم الصناعي والثقايف يف  قل التجارة واإلشهار.

وشابه لغة بعض اإلعالنات ال صيحة مظاهر الضيعف والركاكية  إر ورد يف   
 عليح  بعضها أوطياء يتعلي  بيالنط  الصيحيح للكل يات واراءيهيا، دتكيون ايراءة او        
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-أ ياًنيا   -وعي ة وال  لتزم ديها بالض ط الصحيح للكل يات، و ل ُظهيا    -أ ياًنا  -
ك ا يلل ظ يف اللهجة العامي ة، د ي أ د اإلعالنات اوتل زة  قول اوعلح: "عنا ية ومحا ية   
ِهوال اليوم"، دل ظ كل ة ِهوال بكسر الطاء واألصل دتحها، دكسر الطاء هيو اليدارث   

امية. كالة ال  لتزم اوعلح بض ط الكل ات و ًطا صحيًحا يف اإلعالن، يف اللهجة الع
بل مييل إىل يسكني أواور الكل ات، وأ ياًنا ال يلنط  األعداد باحلروس بيل باألرايام   

 ديها اوعدود يف اإلعالن.  لراعىاليت ال 

و ظهر األثر السليب لإلعالن عنيد اسيتخدام اللغية العربيية اسيتخدامًا واهئيًا       
ي ًا يف أمثلة كثوة، ومنها: النط  السيع للكل يات نطي   يرس القياس يف إعيالن      وع

عصو  قول ديه اوعلح يف إ دى اإلراعات: " ألّا لقاء بني ال اكهة وال و ار"، دعند نطي   
 رس القاس بيدا صيويه شي يًها بصيوت  يرس الكياس. ويف إعيالن آوير بالعربيية          

ًكا  ني  قول: "ما الياي حتين "، ورلية يف    ال صيحة  ظهر أسلوب اوعلح وعيً ا ركي
أ د اإلعالنات التل ز ونية، و ت ع سماله هاا مبج وعة مح اإلجابات اليت ي يِّح وطيريه  
ووع ه مثل: أ ن العايلة، أ ين الضيحة، وغوهيا، واألدصيح أن يكيون صييغة       

 السمال: ما الاي حت ه 

جيدة"، دقيد نلطقيه    ويف إعالن آور نس ع اوعلح  قول: "اسيت تع بإجازَيية يف   
كل ة بإجازية ب تح التاء واألصل كسرها  ألن اوعلح نطقهيا  سين ميا درث عليى     
لسانه مح اللهجة العامية. داستخدام اللهجة العاميية يف الكيالم  يمثر يف نطي  اللغية      
العربية ال صيحة، ويزداد اوشكلة ي اُاً ا إرا مل نتن  ه إليها، ومل نتصد  هلا يف اإلعالنيات،  

 .ويرسيخهر سيمدي هاا إىل شيوو اخلطري إ

ووردت يف بعض اإلعالنات اوكتوبة أوطاء إمالييية وحنو ية ويع و ية، مثيل:     
"استخراث يريشوه ودم وسايقني"، دقد رمسه التاء اوربوهة دون نقاط دشيابهه اهلياء   
 يف كتابتها، ويف اإلعالن: "دهانات بانواعها"، دكل ة أنيواو ه زيهيا ه يزة اطيع. وميح     
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األوطيياء النحو يية مييا ورد يف إ ييدى الصييحف: "لل يييع اطعييتني أرن"، دالرتكييين   
الصحيح: اطعتا أرن لل يع. ومنها أ ًضا: "ا صل على التسيهيالت االكيرب"، دصييغة    
الت ضيل: أكرب، جين أن يطياب  او ض يل بيالتعر ف والترينييث، دتصي ح: التسيهيالت       

 الكربى.

نس ة اإلعالنات اليت يعرن باللهجة العاميية   كنه اد ركرت أن  اللهجة العامية: -1
ك وة جدًّا، داوعلح ال  ه فه لغة اإلعالن أدصيحة هي أم عامّية بل  ه فه أن  نجح 
يف يريد ة الغرن األساسي، و نجح يف الرتو ل ونتجه، ولعل  شيوو العاميية بيني   

سيتخدام اللغية   الناس، ورغ ة اوعلح يف التقرب مح اوستهلكني ادر اإلمكان، وا
الدارجة على ألسنته  مح أه  الارايع اليت  توسل بها للتريثو دييه ، و ينجح يف   

يف إعالن ، نية عليى إ يدى اإلراعيات: "ال طيور       إاناعه  مبيزات منتجه. وجاء
خيلية جاهز لكل شي"، دقد وردت هاه الع ارة باللهجة العامية يف اإلعالن، واد 
اصد منها اوعلح التقرب مح اوستهلة عندما  اكى هلجته يف إعالن  ول منيتل  

 هين ال غنى عنه.

اطعتني،  قيول ديهيا   ومح اإلعالنات اوتل زة إعالن لنوو شوكوالية يتكو ن مح 
اوعلح: "لوا د ميش الثينني"، إشيارة إىل هع هيا اللا يا الياي ال  لقياوم، ويف إعيالن         
يل ز وني أل د اونظ ات نس ع الع ارة: "نظادة رحية يودو"، وايد مجعيه هياه الع يارة     

 وصايص اونتل وميزايه باللهجة العامية.
ألجن يية، مثيل: اإلجنليز ية أو    وردت بعيض اإلعالنيات باللغية ا    :اللغة األجن ية -1

ال رنسية، أو عربية يشوبها بعض الكل ات األجن يية، د يي إعيالن ل ييع أجهيزة      
التصو ر اإللكرتونية ومستلزمايها، ورد اس  اإلعالن باللغة اإلجنليز ة وحبيروس  
إجنليز ة، ووردت أمساء األجهيزة واألدوات باللغية اإلجنليز ية ولكيح حبيروس      
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  يدي(، ويف إعالن آور عيح معيرن سييلقام يف مصير كيان      عربية مثل كل ة )د
(. ويف إ يدى اإلراعيات ورد   zero II now in Egyptباللغة اإلجنليز ة )

إعالن أل د اوطاع   عرن ديه اوعلح اونتل باللغة العربية ال صيحة، ويف الواه 
، (coffee, sandwiches, hotdogsن سه  ستخدم كل يات أجن يية مثيل: )   

باستطاعته أن  قول: اهوة، سندو شات، نقيان ، عليى الرتييين، لكن يه      واد كان
دض ل استخدام الكل ات األجن ية والتل ُّظ بهيا ليضي ي عليى إعالنيه شييًئا ميح       

 التشو   وجماراة احلضارة.

ويف بعض اإلعالنات اوتل زة اخلاصة باألز اء وأدوات الز نية ميييل اوعليح إىل     
 : جانين الكل يات العربيية مثيل األليوان غيو الشيايعة       اارتان  كل ات أجن يية إىل 

( purple(، للرمادي، و كل ة: )greyكالرمادي، وال ن سجي،  يث  ل ظ كل ة: )
( للييوردي. ك ييا  ل ظييون أدوات الز نيية بريمسايهييا األجن ييية،  pinkلل ن سييجي، و)

وعلح خياهن موج هة إىل اإلناث، دا -يف غال ها  -والس ن يف رلة أن  هاه اإلعالنات 
أنوثة اورأة ودالهلا عندما  ستخدم األمساء األجن ية، وبالة دهو  رديع اي ية اونيتل،    
و قنعها بشرايه، داارتان األمساء األجن ية يف اجملال التجياري  كيون بانتقيال الل يظ     

 ، وواص ة أن ه عند النفط  باالس  األجنيب مييل إىل يراي  األصوات  ألن (11)واونتل معا
، و تيى عنيد اسيتخدام    (18)رغ يًة يف الت يفيز   _غالً يا  _اورأة متيل إىل يراي  األصوات

االس  األجنيب، هو  ستخدمه رغ ة يف إو اء شيٍء مح الت يفز والغرابية عليى منتجيه،    
وليكون مظهًرا مح مظاهر الرايي االجت ياعي، إر  لعيد اايرتان الكل يات األجن يية       

عليى التحضفير والرايي االجت ياعي، وليو أدى  شيد       واستخدامها يف الكالم دليياًل  
الكل ات األجن ية الغامضة يف اإلعيالن إىل صيعوبة ده يه، لكيح  اوسيتهلكة يتجياوز       
مشكلة صعوبة ال ه  ألّن الصورة يرادي  الكل ية يف اإلعيالن، بيل إن هيا سيرتغن يف       
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قها وصوصيي ة  استخدام هاه الكل ات األجن ية يف  يايها، مبا أن ها ستكتسن عح هر 
 وي رفًدا، ونوًعا مح اوعردة والثقادة. 

ومييح األمثليية علييى االاييرتان اللغييوي يف اإلعييالن ااييرتان كل يية كيياموا، 
وكادتو ا لل طع  الاي  قدم اوشروبات واألهع ة اخل ي ية، وكيويف شيوب لل طعي      

 ارديام  الاي  قدم اوشروبات الساونة مثل القهيوة والشياي، واووبا يل للجيوال، وال    
لزجاجة العطر، وغوها مح الكل ات األجن ية الييت نراهيا ونسي عها يف اإلعالنيات،     
و ل ضل التجار استخدامها ألنها األمساء الدارجة على ألسنة الناس، وألنها األسيهل  

 يف االستخدام.

واستخدام الكل ات العامية والكل ات األجن ية يف اإلعالنيات ميح السيل يات    
ٍل نقاء اللغية، وييمثِّر يف لغية اوسيتهلكح      اليت جعلتها مووع انتقاد مست ر   دهي فد

يريثًوا سل يًّا، إر سينتقل اخلطري مح اإلعيالن إىل ألسينته  وكتيابته ، وشييوو اخلطيري يف      
اخلطري يف أرهانه ، وإىل وعف اللغة ودساِدها.  يافراللغة على ألسنة الناس  مدي إىل 

على ألسنة الناس، سيسه  يف اوت اء االسي  العربيي    ك ا أن  شيوو األمساء األجن ية
شيًئا دشيًئا، عالوة عليى أثيره  السيليب يف ثقادية األمية وهو تهيا. وإْن  كانيه  ج ية         
مص  ي اإلعالن بساهة اللغية، وإجياَزهيا، دهياا ال  عيين ركاكتهيا، وال وايوعه  يف       

 األوطاء على هاا النحو اوتحق .

ليى اللغية  د يي بعيض اإلعالنيات اوتل يزة الييت        ومل  تواَّف دساد اإلعيالن ع 
 ستخدم ديها مص  و اإلعالن يقانة: )ال يد و كلين(   يث  ظهر اإلعالن مزجًيا مح 
الصور اوتحركة واووسيقى الغربية الصاو ة يف مشهٍد متثيلي مثو، ال  تجاوز يف مدييه  

يدة احلاورة يف اإلعيالن  نصف دايقة،  ت دى ديه اإلغراء وإثارة الغرايز، دالقي ة الو 
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هي اي ة اونيَتل وإانياو اوسيتهلة ويوجيهيه حنيو شيرايه، دياوعلح ال  لخاهين دكير          
اوستهلة، وال  ه فه ه يعة الرسايل اليت   ثفهيا وخماهرهيا علييه، بيل خياهين غراييزه       
و اجايه، و صوِّر له اونتل عليى حنيو   شيعره بضيرورة شيرايه  تيى  ت تيع مبزا ياه،         

 ، و ش ع  اجايه منه.ودوايده

والغال ية العظ ى لإلعالنات هي إعالنات ونتجات غربية مثل العطور وأدوات 
الز نة على س يل اوثال، لاا دقد  كون اإلعالن غربيًّا لكن ه يلرجَ ، أو نلقيل إىل العربيية   
عح هر   ع لية )الدوبالث(، عندها حيادظ على مكونايه وعناصيره كلِّهيا، إالَّ اللغية    
اليت غالً ا ما يكون باللهجة العامية  ألن  اإلعالن إرا انتقل مح جمت ع إىل آوير وجين   
نقل لغته وإالَّ دقد اي ته وأهداده، والنقل ال  كون يرمجة  ردية بل هو نقيٌل ميح لغيٍة    
إعالني ٍة إىل لغة إعالني ٍة ثانية واوحة م هومة. د ي إعالن لعطر نسايي غربيي نلقيل إىل   

أول ما خيطر على بالنا أن  اإلعالن يرج  إىل العربية ال صحى، ولكننا نل اجيرُي   العربية،
أن ه نِقل مح لغته األجن ية إىل العربية العامية، باعت ارها لغة إعالنية، و لقصد ميح نقيل   
أي إعالن  غربي إىل العربية يرو ل اونتل وإاناو اوستهلة به، ولنقل اإلعالن مح لغته 

ى إجيابيات كثوة  منها أن ه  ودر علينا يص ي  إعالن جد د باللغة العربيية  إىل لغٍة أور
لل نتل اوراد بيعه، ديودر اوال وا،هد والواه، ومح نا ية أورى  كون أكثير إاناًعيا   

 ث  باونتل الغربي، وحيرص على شرايه أكثر مح اونيتل   _عامة _لل ستهلة، دالعربي
ه سييكون وسييلة إانياو إويادية لل سيتهلة يددعيه       العربي، واستخدام اإلعالن ن س

 اونتل. ليقتين
أم ا سل يايه دهي أن  اإلعالن الغربي  لخاهن جمت ًعا آور بط يعته وثقادته واي ه 
واياهايه فتلف اوتالدًا يامًّا عح اجملت ع الغربيي الياي صلي ِّ  دييه، ونقيل اإلعيالن       

أورى يف اجملت ع العربيي،  عيين نقيل ثقادية      الغربي مح لغته اإلعالنية إىل لغة إعالنية
واي  وايِّجاهات بعيدة كل ال عد عح ثقادتنا واي نا واياهاينا، مثل اللغة، والعيادات،  
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، وغوها، ديكون اإلعالن وسيلة مح وسايل ويريصيل َسْورة االستهالكوثقادة ا،سد، 
ثر بياإلعالن ورسيايله   ول  احلاجة لل نتل والتضليل الرغاييب، إر إن  اوسيتهلة سييتري  

 . ساير معاشهاوض رة، وسيظهر أثرها يف يصردايه ويعامله مع اآلور ح، بل ويف 

ومييييل أصييحاب اإلعالنييات إىل اسييتخدام األه ييال للرتو ييل ل ضييايعه ، يف  
اإلعالنات اخلاصة حباجات األه ال، مثل: األلعاب، واألغا ية اوصيّنعة، واحلليين،    

، واوواد اوطهرة، وغوها مح بالنظادة الشخصيةاخلاصة  وغوها، ويف بعض اإلعالنات
اإلعالنات اوتعلقة حباجات العايلة. و ركِّز اوعلنيون يف هياه اإلعالنيات عليى بيراءة      
 األه ال وه يعته  اليت متيل إىل اللعن، وإثارة اوتاعن يف إعالنات مسا ي  الغسييل 

طني، دتتسيخ مالبسيه  ال يضياء،    ،  يث  ظهر ديها أه اٌل  لع ون بالرتاب، والواصة
و ركِّز اوعلح على ايوة مسيحواه عيح هر ي  اوقارنية بيني ُأم يني إ يداه ا يسيتع ل          
 اوسحوق موووو اإلعالن واألورى يستخدم مسحوًاا آور، ويظهير بطلية اإلعيالن    

هادية، غو م الية بايساأ مالبس ه لها، د سحواها ايويٌّ جيدًّا،    –إْن صح  القول  -
كانه درجة ايِّساأ اوالبس دإن اوسحوق ك يل بالقضاء على ال قيع، أم يا األم    ومه ا

األورى ديظهر عليها الغضن ألن  مسحواها وعيف، وال  ز ل ال قع نهاييًّا، و ستغلف 
اوعلح اي ة    الط ل باللعن حبر ة، وحياول أن  علي مح شيرينها، و لظهير مسيحوق    

احل  للط ل، هاوا أن  ال قع وايِّساأ اوالبيس مسيريلة    الغسيل كرين ه الك يل بض ان هاا
 نة، دال  ايل  قف دون أن  لعن الط ل حبر ة. هيِّ

ويف إعالنات احللين واوواد الغاايية  ستغل اوعلح برامل األه ال مثل برنامل 
)بوباي( الشخصية الكريونية، الاي كان إرا أكل )الس انخ( أص ح او ًّا جدًّا، وبرزت 

يه، واد استو ى اوعلح مح برنامل األه ال ال كرة وه  قها يف إعالنه، إر  هير  عضال
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يف أ د اإلعالنات ه ل شرب احللين ث   ي اجري برين  جس ه  كرب بسرعة وأنيه أصي ح   
 أهول بعد واه اصو. 

ومع أن  للطِّ ل  ضوره يف هاه اإلعالنات، مشياركًا، أو مسيتهددًا، ييرد نسي ة     
لهجة العامي ة، وأ ياًنا يلستخدم ديها بعض الكل ات األجن ية، اليت يكون ك وة منها بال

أمساء لل نتجات اوراد بيعها، مثل:  لين نيدو، بييب دا ح، نسكو ة، عصيو دانياو،   
شوكوالية كندر، ويويف لة، وغوها. وهاه اونتجات بعضلها غربي الصينع، وبعضليها   

 ة. عربي، إالَّ أن ها حت ل أمساًء أجن ي

يف الكيثو ميح هياه اإلعالنيات، إر إن       و  دو أن  اللغة األجن ية هي اوسييطرة 
أن  هاا مل مينيع اوعليح يف بعيض اإلعالنيات      غوبعضها  رد باللغة العربية ال صيحة، 

( بيداًل  corn flakesاوتل زة مح استخدام بعض الكل ات األجن ية مثل استخدام )
يف  ( بداًل مح ه لي   ييبbaby habibi، و )األه اليف إعالنات  مح رااي  الارة

، و ظهر عندنا يف اإلعالن أن  كل ة )  ييب( وردت حبروس أجن ية إعالن دمية األه ال
 .( األجن يةbabyعلى الرغ  مح أن ها عربية  ألنها اارتنه مع كل ة )

العربيية  وال شةَّ أن  استخدام الكل ات األجن يية واللهجية العاميية بيداًل ميح      
ال صيحة له أثره السليب على الط ل الاي  تعل  هاه الكل ات، دالطِّ ل  كتسن لغته 

والتل ياز، وغوهيا ميح وسيايل      مح ال يئة احمليطة، أي مح والد ه، واودرسة، وأارانيه، 
االيصال، واإلعالن بوص ه وطاًبا موج ًها للطِّ ل وممثًِّرا ديه ميح أهي ِّ الوسيايل الييت     

ا الط ل لغته، داإلعالن  تض  ح يروجًيا ألشياء حم  ة لأله ال مثل احللين  كتسن منه
والعصاير واحللوى برينواعها واأللعاب، ممَّا  سهِّل مح ييريثو لغية اإلعيالن السيل ية يف     
اكتساب الط ل اللغة العربية السلي ة، ورسووها يف رهنه  إر سيضعف اللغة العربيية  
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لعامية، ديجد صعوبة بالغية يف نطقهيا، وييداوهلا، ويف    ال صيحة لد ه وصلحة اللهجة ا
الواه ن سه سيمدي استخدام الكل ات األجن ية إىل اكتساب الط ل م ردات أجن يية  
مييل إىل يردادها، و ست تع بنطقها إرا كانه أجن ية صع ة، ألنها يولِّيد عنيده الشيعور    

 صيحة وال خر بالة.بالثقة وال خر بن سه، بداًل مح التكل  بلغته العربية ال 

 الدراسة التطبيقية: املبحث الثاني

 لعنييى هيياا او حييث بتحليييل بعييض اإلعالنييات التجار يية اوقييروءة واوريييية   
واوس وعة حتلياًل لغو ًّا، م يًنا وصايص اللغة، ونوعها إرا كانيه دصييحة أو عاميية،    

ومعردية سي ن    ال،وما ديها مح أوطاء إماليية أو حنو ة، وإرا كان نطقها صيحيًحا أم  
استخدام اللهجة العامية دون ال صحى، ووجود أوطاء إماليية أو حنو ة، ويريثو رلة 

 يف اللغة العربية، ونطقها عند اوستهلكح.

واد حتر  ه يف هاه اإلعالنات التنوفو يف اوض ون، أو برينواو األوطاء اووجودة 
أم العامية، أم هي عربية يشوبها  ديها، ونوو اللغة اوستخدمة هل هي العربية ال صيحة

بعض او ردات األجن ية. وسريوت  او حث بقاي ة مح اإلعالنات م ّيًنا األوطياء ديهيا،   
ويصو  ها، ولعل مقصدي األساس هو إ هار أن العربية ال صيحة اادرة عليى األداء  

ليى  بعاوبة وداة، دلو أسعد اوعلنون أنظاره  يف ال دايل ال صيحة لوجيدوها أايدر ع  
 حتقي  الغا ات التجار ة مع احل ا  على اللغة نقية دون ودٍ.

ركرتل يف او حث الساب  أن  نس ة ك وة مح اإلعالنات يلعرن باللهجة العامية، 
ال بالعربية ال صيحة  ورلة وا استقر لدى اوعلنني مح بساهة هاه اللغية وسيهولتها،   

، ميا ورد يف إ يدى الصيحف:    وألنها الدارجة بيني النياس، وميح هياه اإلعالنيات     
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"التحو ل مح بنة ل نة"، د ي هاا اإلعيالن التجياري ييرد ع يارة يشيجيعية لتسيهيل       
الشراء عح هر   التحو يل اويالي ميح مصيرس إىل مصيرس، وايد اسيتخدم اوعليح         
الرتكين اللغوي استخداًما غو دصيح  يث إن اوله: التحو ل مح بنة ل نة هو نقل 

الناس يف اللهجة العامية، ويف العربية ال صيحة نقول: التحو ل  لالستع ال الدارث بني
مح إىل، وكل ة بنة هي كل ة أجن ية و قابليها بالعربيية كل ية: مصيرس، وباالعت ياد      
 على ما س    كون الرتكين ال صيح لإلعالن هو: التحو ل مح مصرس إىل مصرس.  

يين اللغيوي ميح    "لل ييع اطعيتني أرن"، دهياا الرتك    :ويف إعالن مكتوب آوير 
الرتاكين العامية الدارجة على ألسنة الناس،  يث إن  الرتكين ال صييح هيو: اطعتيا    
أرن لل يع، ومح األمثلة األورى: لل يع دلتني عظ ، وال يال يعين ال يه الكي و، أم يا   
)عظ ( دتعين: ال ناء غو اوكت ل، دهاا إعالن ل يع بيه غيو مكت يل ال نياء، وع يارة     

 ( هي ع ارة باللهجة العامية و قابلها بال صحى: بيه بنياؤه غيو مكت يل،    )ديال عظ
ولو ورد اإلعالن يف صيغة: بيه غو مكت ل ال ناء ال صيحة بداًل مح اللهجة العامية، 
كان سيمدي اوعنى ن سيه، ولكيح  ال يرق هيو أن  اوسيتهلة سيكتسين لغيًة سيلي ة،         

يحة يف كالميه. ويف إعيالن وشيروب    وسيتعل  استخدام الكل يات والرتاكيين ال صي   
غازي يف إ دى اإلراعات: يرد ع ارة )بدك يكون دظيع ولية على ه يعتة(، واصد 
منها اوعلح التريثو يف اوستهلة، وإاناعه بشرايه، مست يًدا مح ا،ناس يف  رس الكاس 

، لية  بني الكل تني: )ولية وه يعتة( الاي منح الع ارة إ قاًعا موسيقيًّا  هرت به ا
 كريغنية اصوة يكون مبثابة وسيلة إاناو اوستهلة.

وينتشر يف بعض اإلعالنات األوطاء اللغو ية والنحو ية واإلمالييية والنطقيية،     
مثل ما ورد يف أ د اإلعالنات اوس وعة: "الت و ل العقاري مح بنة الر يان"،  ييث   

س  ه شيوو اللهجية   أوطري اوعلح يف نط   رس الضاد، عندما نطقه:  اًء، وهاا اخلطري
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العامية على لسانه، ووع ه يف اللغية العربيية  وألنيه مهيت ٌّ بالدرجية األوىل بتسيو         
 منتجه، اهت   باستخدام اللهجة العامية الدارجة على ألسنة اوستهلكني.

ومح هاه األوطاء النطقية نط   رس القاس يف اإلعالن اوس وو: "ثالث مرات 
ط  القاس بصوت ار ن مح صوت الكاس، وهاا اخلطيري  أمسة مح ري اْ ل"،  يث نل

يف النط   رجع إىل يريثو اللهجة العامية الك و على اللسان، الاي ميتدف أثيره إىل اللغية   
 العربية ال صحى على األلسنة  تى عند النط  بها.

وحتتوي اإلعالنات اوقروءة على أوطاء إماليية ولغو ة يتعل  بكتابة اهل يزات،  
ز بني التاء اوربوهة واهلاء، مثل: "دهانات بانواعها، درصة إسيتث ار ة، إسيتدعاء   والت يي

مرك ات، سيقوم الوكيل باإليصال"، نل ح يف هاه اإلعالنات بعض األوطاء اإلمالييية  
يف الت ييز بني  كتابة ه زة الوصل وه يزة القطيع، دكل ية: انواعهيا، ه زيهيا اطيع،       

ا الكل ات: إستث ار ة، وإستدعاء، وإيصال، ده زيهيا  داألصل أن يكتن: برينواعها، أم 
ه زة وصل، ديجن  اس اهل زة ديها، واخللط بني ه زة الوصل وه زة القطيع هيو   
مح األوطاء الشايعة بني الناس، وميكح أن  سه  اإلعيالن يف احليد ميح انتشيار هياا      

ته  اخلاصة سيمدي اخلطري، ولكْح   دو أن  إه ال اوعلنني ألمر اللغة، واهت امه  مبن ع
إىل ي اا  هاه اوشكلة ال  لها. وأ ياًنا يرد يف اإلعالن كل ات ينتهي بالتاء اوربوهية  
لكح اوعلح ال  ث ه النقاط عليها، وهاا  لعدف مح األوطياء اإلمالييية الشيايعة، مثل يا     

)أجهزه( جاء يف اإلعالنات اوقروءة التالية: "اثاث وأجهزه كهرباييه لل يع"، وردت كل ة 
وكل ة )كهرباييه(، التاء اوربوهة يف الكل تني غو منقوهة لكنها ش يهة باهلياء، كيالة   

 هناك وطري يف كتابة ه زة اثاث والصحيح أن ه زيها ه زة اطع ال وصل.
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ومح األوطاء النحو ة الشايعة اخلطري يف كتابة الياء يف األمساء اونقوصية، إر إن   
"مطلوب أراويي   :ع  ادها، مثل ا جاء يف اإلعالن اوقروءالكثو ح  ث تونها  يف مواو

لل يع"، جين  اس الياء مح آور كل ة أراوي ألن ها اس  منقوص وجاء نكرة جمرورًا، 
لكن ها هنا جاءت مث تة على حنو ما نقرأ يف كثو مح اإلعالنات. ويظهر بعض األوطاء 

ربية ال صيحة، دال يكون ايراءة  النحو ة يف بعض اإلعالنات اوس وعة اليت يكون بالع
بل متيل إىل العاميية يف نطي  بعيض الكل يات، د يي أ يد        بعض الع ارات صحيحة،

اإلعالنات اوتل زة رلكرت ع ارة:"بتجد ديها كل ما  ناس ة"، دهياا اإلعيالن يف  ياهره    
باللغة العربية ال صيحة لكح  وردت ديه كل ة: بتجد، دإوادة  يرس ال ياء إىل ال عيل    

 جها مح مري ة ال صا ة إىل اللهجة العامية، داألصل أن  قول: "يد". أور

ومح األوطاء اللغو ة يف اإلعالن استخدام بعض او ردات والرموز األجن يية،  
(، ورلية يف ايول اوعليح:    cvدعلى س يل اوثال جاء يف إعالن مقروء لو ي ة الرمز )

 curriculumكين اإلجنلييزي ) ("وهو اوتصار للرتcv" رسل اوتقدم إىل الو ي ة )
vitae       و عين: السوة الاايية، وكيان بإمكيان اوعليح أن  قيول:  رسيل اوتقيدم إىل ،)

الو ي ة سويه الاايية، واستخدام اوصطلح األجنيب يف اإلعالن سيمدي إىل يريثر الناس 
ستخدم به ويداوله أكثر مح اوصطلح العربي، وواصة أن  اوتقدم للو ي ة  ظح أنه إن ا

( سيز د مح درص  صيوله عليى الع يل، ويف أ يد اإلعالنيات      cvاوصطلح ن سه )
( اليت يعيين أسيواق   نًّيا    storesاوتل زة أل د احملال التجار ة استخدم اوعلح كل ة )

منه أن ه  لكِسن حمله متيفًزا ديق ل اوستهلة عليه ليشرتي مح منتوجاييه، واألمثلية عليى    
يستخدم ديها الكل ات األجن ية إىل جانين العربيية كيثوة، منهيا     هاه اإلعالنات اليت 

اإلعالن اوقروء: )محام س ا ة ديرب جالس(، دقد جاء يف اإلعيالن الرتكيين األجينيب    



  دراسة يف آليات اشتغاله وأثره-  التحليل اللغوي للخطاب اإلعالني 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          891

(Fiberglass   حبروس عربية وهو  عين األلياس الزجاجية، وألن  هاا اونيتل غربيي )
يف العربية إال أّن اوتيداول هيو اوصيطلح    الصنع حي ل امًسا أجن يًّا، ومع أن  له مقاباًل 

األجنيب، وكان بإمكان اوعلح أن  ستخدم اوصيطلح العربيي يف إعالنيه بيداًل ميح أن      
 ستخدم اوصطلح الغربي، ديص ح العربيي هي  اوتيداول بيني النياس بيدل األجينيب،        

إر  واحملادظة على األمسياء األجن يية وييداوهلا  شيكل وطيورة عليى اللُّغية العربيية         
 سيضع ها و قوي مح اللغة األجن ية عندما حيل اوصطلح األجنيب مكان العربي. 

ومييييح الكل ييييات األجن ييييية اوتداوليييية يف اإلعالنييييات: السييييوبرماركه 
(Supermarket( للداللة على الدكان أو ال قالة، وكاونرت )counter  للداللية )

بكة  الالسيلكي،  ( ،هياز الشيا  broadbandعلى مكتن االسيتق ال، وبرودبانيد )  
( وصيفِّ السييارات، وكل ية    p( لل درسة الن ورجية، الرميز ) academyوكل ة )

(sale اليت متتلعل بها واجهات احملالت يف مواس  التنز الت، واإلعالنات التجار ة يف )
 التل از واإلراعات وغوها مح األمساء.

بية باألرايام ال   كالة ميييل اوعلنيون إىل اسيتخدام األعيداد يف اإلعالنيات كتا     
باحلروس، دون االعتناء بالقاعدة النحو ة الصيحيحة يف كتابية العيدد واوعيدود، رمبيا      
 رجع رلة إىل رغ ته  باإلجياز يقلياًل لتكل ة اإلعيالن، إر كل يا زاد  جي  اإلعيالن     

هح"، األصل أن 81زادت يكل ته. د ي أ د اإلعالنات: "لل يع مكيف مركزي أمر كي 
اورك ة منصوب، لكنه يف اإلعالن ورد سياكنًا دون وي ط، وهياا وطيري     متييز األعداد 

 وعالمة وعف يف االستع ال اللغوي.
بوصية"،  ييث مل    11ومح األمثلة على هاه اإلعالنات: "لل يع يل ز ون يوشي ا 

 ض ط اوعلح اوعدود الاي جيين أن  كيون منصيوبًا، ومنهيا أ ًضيا: "سييارة كياد الك        
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ا لغة اإلعالن وعي ة ركيكة، دقد يض ح كل ية مود يل وهيي    "، ي دو لن1119مود ل 
، وهي كل ة أجن ية معناهيا: ِهيراز أو نيوو، درتكيين     1119كل ة أجن ية ي عها الرا  

 اإلعالنات. ، وغوها الكثو مح1119اإلعالن ال صيح هو: سيارة كاد الك هراز عام 

 لل يظ اليرا  بلهجية    ويف اإلعالنات اوتل زة واإلعالنات اليت يعروها اإلراعية  
اوتحدث د ي إعالن متل ز وادة معطرة اال اوعلح: "ا صلي على انتعاٍ ويدة وا يْد   
وعشر َح  وًما"، نط  اوعليح كل ية وا يْد سياكنة، و هيرت عليى الشاشية باألرايام،         
والصواب أن  قول: وا ٍد وعشر َح  وًما، ومثُلها يف إعالن متل ز لنيوو عصيو، ايال    

م لة يانل س عة نكهات لكل اوناس ات"،  يث يل َّظ اوعلح بيالرا  سي عة   اوعلح: " قدِّ
ك ا هو باللهجة الل نانية وعندما  هرت مكتوبة كانيه بالتياء اوربوهية ك يا ل ظهيا،      

 واألصل أن فالف اوعدود.

ركرت سابًقا أن  اوعلنني  كت ون األعداد باألراام ألنهي  مييليون إىل اإلجيياز يف    
وكتابة األعداد باحلروس اد يمثر يف إجيازه، و ظهير يف اإلعالنيات أن  كتابية    اإلعالن، 

  - غال ياً  - الرا  باحلروس ال خيلف بهاا الشرط، ولكح   دو أن  وعف اوعلح بالعربية
واستخدامه اللُّغة اإلعالني ة الن عية س  ان يف استخدام األراام بداًل ميح احليروس، ممَّيا    

 على اوستهلة  إر إن  مث ة وعً ا يف هاا ا،انين عنيد الكيثو ح،    سيكون له أثر سليب
واستخدام األرايام سييز د اوشيكلة يعقييًدا، أم يا اسيتخدام احليروس يف اإلعالنيات         
دسيساعد اوستهلة يف يغلُّ ه على وع ه ديهيا،  ييث إن  اخلطياب اإلعالنيي مصيدٌر      

ي اورييي واوسي وو واوقيروء. وهيي     لغويٌّ  ت خا مسا ًة ك وة يف اخلطياب اإلعالمي  
 ص ة  كتسن اإلنسان منها اللغة إم ا إجياًبا أو سلً ا.مسا ٌة لغو  ٌة ِو
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وأوًوا دهاه مجلة مح اإلعالنات اليت يتض ح بعض األوطياء، سيواء بت ضييل    
اللهجة العامية على العربية ال صيحة، أو بوجود بعض األوطاء اإلماليية أو اللغو ية  

 ة أو الصويية، أو بوجود بعض او ردات األجن ية اليت يشوب لغية اإلعيالن   أو النحو
العربية، أو استخدام اللغة اإلجنليز ة كليًّا يف اإلعالن بداًل ميح العربيية. نسيتدلف منهيا     
على اخلطر الاي حيي  بالعربية وأهلها،  يث  يمدي إىل ويعف العربيية واحنسيارها،     

ها، ك يا  يمدي إىل انتشيار اخلطيري اللغيوي بيني النياس        ويقو ة اللغة األجن ية وانتشار
 وي اا ه.

وهنا  ربز دور األدراد واومسسات اللغو ة واالجت اعية يف احل ا  عليى هو ية   
اللغة العربية، ومحا تها مح الضعف واالحنسار، وانتشار اللغة األجن ية وسيطريها على 

استخدام العربية ال صيحة ألسنتنا  ورلة بتوجيه ممسسات اإلعالن ويشجيعه  على 
يف إعالنايه ، ويدر  ه  يدر  ًا لغو ًا ومتيابعته   تيى  ت يادوا الوايوو يف األوطياء.      
ويعيني مداقني لغو ني وتابعة اإلعالنات اليت ينشر يف الصحف واجملالت، ا ل ه اعتها 

 للتريكد مح ولوها مح األوطاء.

ردايها يف اإلعالنات  حل ا ة كالة االبتعاد عح استخدام اللغات األجن ية وم  
 اللغة العربية مح يريثو اللغة األجن ية. 

وال شةَّ إن  استخدام العربية ال صيحة له يريثو إجيابي يف اإلعالن واوسيتهلة،  
مح يقو ة العربية واحل ا  عليها مح جهة، ومحا ة هو تنا مح جهة أويرى، وواصية يف   

عد وسايل االيصال أهي   اوصيادر اللغو ية الييت     اإلعالنات اووج هة إىل األه ال، إر ي
  كتسن األه ال منها اللغة. 
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 ودي ا  لي جدول ب عض اإلعالنات مع بيان األوطاء ديها ويصو  ها.
 

 أواًل: اإلعالن اوريي
 الصواب اخلطري النحوي اإلعالن

 مارا حتن  يركين السمال ما الاي حتن 
 والَه ِهوال عنا ة ومحا ة ِهوال اليوم

 انع  إنع  إنع  باحلالاة اوثالية
 انتخن إنتخن إنتلخن مطهر العام

 عاملل عامِل التسوفق لض ان را تةعامِل 
  يايي أ لى دنييت أ لى دا ح بي يب

sale   71 – 51ابتداًء مح% Sale ينز الت 
 ثالثة يف وا د (1 in 1) (in 1 1نسكاديه )

مييح  9و99 قضييي علييى 
 ا،راثي 

 قضي على يسع ويسعني  9999
 ويسعة باوئة

 الصواب اخلطري النطقي اإلعالن
 حنح حننا حننا نلتزم دايً ا مبساعدية

 ا،نادر ة ا،نادر ة/ ا،نادر ي   ل ادتتا  ا،نادر ة
نط   رس القياس نطقيًا    الصدااات لكل الصدااات اونتهية

 سلي ًا
 عشَر عشْر  دوم عشر مرات أكثر
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 ن اوس ووثانًيا: اإلعال
 الصواب اخلطري النحوي اإلعالن

ا،ايزة ألول أربع ديايز ح  
 بعد السحن

 أربعة أربع

 اثنا عشر هن ا 81 هح 81لل يع مكيف أمر كي 
ال رصييية مهييييرية ، ييييع 

 مو  ني ومو  ات الر ان
 مو  ي مو  ني

دهو و دلهل اادٌر أن جيعيل  
 اهوية سلسة 

 و َده و دلهل

ي  سيتع لوها أكثيير مييح أ 
 درشاة أورى

  ستع لونها  ستع لوها

 جماًنا ب الٍ يكلَّ  ب الٍ
ال طور خيلية يع ل كيل  

 شي
ال طييور  ييزودك بالطاايية  استخدام العامية

 لتع ل ما ير د
اسييت تعوا بتيياوق أشييهى 

 ,coffeeاوييريكوالت و )
sandwiches, hotdogs) 

(coffee, sandwiches, 
hotdogs) 

 اهوة، سندو شات، نقان 

كاديييية )نطقهيييا شيييي يه    قة وا دة كاديةملع
 العامية(

 كاديٌة

يقنيييية متطيييورة يت ييييز   
 بسهولة اإلجراء

 التن يا اإلجراء
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 ثالًثا: اإلعالن اوكتوب
 الصواب اخلطري النحوي اإلعالن

 اطعتا  اطعتني لل يع اطعتني أرن
 مست رًّا مست ر مازال التسجيل مست ر

مطلوب مح اوال أراويي  
 بالش ال

 أران  ويأرا

 مسا تها مبسا ة م751أرن يار ة مبسا ة 
 شقة مسيا تها مئية وثالثية    1م81196 1م81196لل يع شقة 

 وثالثون مرًتا مرب ًعا
 منتجعات سيا ية شاليهات شاليهات درر اواسية

 بيتان غو مكت لي ال ناء دلتني عظ  لل يع دلتني عظ 
 إىل  مصرس مح مصرس مح بنة ل تة التحو ل مح بنة ل نة

نقييل الع ييش مييع ال يية  
 والرتكين

 األثاث الع ش

 الصواب اخلطري اإلماليي اإلعالن
 أنواعها انواعها دهانات بانواعها

 استث ار ة إستث ار ة إستث ار ة بلوك لل يعدرصة 
 استدعاء إستدعاء إستدعاء مرك ات

 االحتاد األحتاد ممسسة األحتاد
 ةإدار ادارة صيانة وادراة ش كات
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 لظهر ا،دول الساب  جزًءا مح األوطياء والتجياوزات اللغو ية يف اإلعالنيات     
اوريية واوس وعة واوكتوبة، واد ينو عه هاه األوطاء بني أوطاء إماليية يتعل  بكتابة 
اهل زة سواء دوق األلف يف ه زة القطع، أو كتابتها يف وسط الكل ة، وهنياك أوطياء   

اء اوربوهية دون نقياط، ويعيدف ميح األوطياء الشيايعة بيني        إماليية يك ح يف كتابة التي 
 -اوصدر اخِلصين الكتسياب اللغية    - اوتكل ني، وشيوو هاه األوطاء يف اإلعالنات

 ساعد يف يرسيخ هاه األوطاء على ألسنة الناس بداًل مح ياوزها. ومح األوطاء اليت 
لغة العربية عنيد اوعلينني،   ينتشر يف اإلعالنات: األوطاء النحو ة الناية عح وعف ال

 واستخدامه  لغة إعالنية ن عية موج هة حنو اوستهلة لشراء اونتل. 

ومث ة أوطاء لغو  ة ناية عح اسيتخدام اللهجية يف اإلعيالن بيداًل ميح العربيية       
 -أ ياًنا- ال صيحة، باإلوادة إىل استخدام اللغة األجن ية يف اإلعالن، إر  رد اإلعالن

جن ية، لكن ه اد  رد بالعربية و تضي ح بعيض او يردات األجن يية، وال ظنيا      باللغة األ
 أ ضًا أن  نس ة اإلعالنات اوعرووة باللهجة العامية ك وة جدًّا.

ومح األوطاء اليت اريك ها اوعلنون حب  اللغة العربية ال صحى أوطياء نطقي ية،   
يلل ظ القاس بطر قية يعليه    أن  يف بعض اإلعالنات –على س يل اوثال  –دقد ركرت 

ار ً ا مح الكاس، وهناك أوطاء نطقية أورى يتعل  بنط  بعض الكل ات بس ن ييريثر  
 اوعلح باللهجة العامية.

ويصو ن األوطاء يف ا،دول  كشف لنا عح أهِ ية العربية مح جهة، ووطورة 
ورونقهيا يف  ما حييط بها مح جهة أورى، ك ا أن ه بيي ح لنيا سيهولة العربيية ال صيحى      

اإلعالن، وادريها ال الغة على الرتو يل لل نيتل وإانياو اوسيتهلة بيه ال ك يا  ظيح        
 واإلاناو. اإلجنليز ة متتلكان القدرة على اإلعالناوعلنون مح أن  اللهجة العامية واللغة 
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 اخلالصة والنتائج

اعهيا اوقيروءة   اد مه يف هاه الدراسة حتلياًل لغو ا  يط يقيا  على اإلعالنات برينو
واوريية واوس وعة، يف عينة مح القنوات ال ضيايية واإلراعيية والصيحف السيعود ة،     

 إىل النتايل التالية: انتههوبعد حتليل هاه اإلعالنات ويط ي  أدوات الدراسة عليها 

غلن على لغة اإلعالنات ايصادها بالسل ية،  يث استخدمه استخدامًا سيئًا كان  .8
لغٌة  -يف أغل ها  -ى اللغة العربية  إر إن لغة اإلعالنات الراهنة عل السيعله أثره 

مليئة باألوطاء اإلماليية والنحو ة واللغو ة والنطقية، وهي أوطاء شايعة ييمدي  
اإلعالنيات إىل يرسيييخها يف أرهيان اوييتكل ني، كييالة اوتلطيه م ردايهييا مييع    

ت األجن يية وانتشيارها،   م ردات مح اللغات األجن ية، مما  مدي إىل شيوو او ردا
 ويف اوقابل وعف اللغة العربية واحنسارها.

يتكون لغة اإلعالن مح نسقني: النس  اللساني والنس  األ قيوني وه يا مري طيان     .1
ب عضه ا، دالنس  اللساني هو الاي   سر األ قونة مبا متثله مح دال على ميدلول  

 لساني معي ح.
تسن منها اإلنسان اللغة إم ا اكتسابًا إجيابيًّا أو اإلعالن أ د اوصادر اللغو ة اليت  ك .1

 سل يًّا.
لغة اإلعالن لغة ن عية موج هة ألغران يسو قية  سن، دال يلت يه إىل النيوا ي    .4

ا، الية وال الغية يف لغة اإلعالن، وإن وجد بعضها كان ألغران يرو ل اونتل  
ربية ال صيحة بقدر ما  ه ه لالة دال  ه  اوعلح أن يكون لغة اإلعالن باللغة الع

 أن يمدي و ي تها يف الرتو ل لل نتل بنجا .
نس ة اإلعالنات اليت باللهجة العامية عالية باوقارنة مع يلة اليت بالعربية ال صيحة  .5

 اليت مل فلل يف أغل ها مح األوطاء.
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استخدام اللغة العربية ال صيحة يف اإلعالن  مدي إىل يع ي ها، واحليد ميح نسي ة     .6
األوطاء اللغو ة والنطقية عند اوتكل ني، و ضعف االعتقاد القايل بضعف اللغية  
العربية وعدم ادريها على جمياراة التقيدم والتطيور يف  قيل التجيارة واإلعيالن       

 والتطور التقاني يف جمال اإلشهار واستخدام األ قونات.
يف إعالنيايه    است اد  اوعلنون مح التقانة يف عيامل االيصياالت وو  وهيا ب اعليية     .7

 لرتو ل منتجايه  بطر قة مميزة مثوة ياري التطور التقاني يف عامل االيصاالت.
إن اإلعالنات ال ينقل معلومة جمّردة مح حم واليها الن سية واالجت اعية، بل متيرر   .1

رسايل ثقادية ويرسيخ عوامل جد دة، وهنا  ك ح وطرها على اللغة وثقادة األمة، 
 اه إىل اورسلة اإلعالنية لتتواءم واي نا وهو تنا، واحل ا  على أمننيا  مما  تعي ح االنت

 اللغوي.
 تشكل اإلعالن مح ال عد االاتصادي االجت اعي الاي  هيدس إىل ييرو ل اونيتل     .9

ووصف ميزايه ويشجيع ا، هور على اإلا ال عليه وشرايه. ومح ال عد الن سيي  
والتيريثو دييه باسيتخدام الوسيايل      الاي  هدس إىل التحك  بالعقل ال اهح لل رد،

واألدوات اليت يثو وجدانه ومشاعره وأ اسيسه ياه منتل معني، ويوليد الرغ ية  
 لد ه بااتنايه.
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

اوغرب،  م،1181 نكراد، منشورات عالمات،بونار، اإلشهار واجملت ع، يرمجة سعيد بكايوال،  (8)
 .71، ص8ط

م، 8116، 6-5والق، حم د، اخلطاب اإلاناعي اإلشهار ذورجًا، جملة دراسات أدبية لسانية، و (1)
 .11ص

برهومة، عيسى، اللغة والتواصل اإلعالني مثل مح انتشار األمساء األجن ية يف الالدتات  (1) 
 م.1116، 61اللغة العربية األردني، والتجار ة يف األردن، جملة جم ع 

، مممتر الوااع اللغوي لغة اإلعالن التجاري "الالدتات التجار ة يف مد نة نابلس"دوابشة، حم د،  (4)
 م.1116يف دلسطني، جامعة النجا  الوهنية، 

يف يطو ر  الشيخ، أميح حم د ع د القادر، اللغة العربية يف وسايل اإلعالم اوريية، اوممتر الدولي (5)
 11 – 15يعلي  اللغة العربية، اللغة العربية وجهًا لوجه، جامعة ماالنل احلكومية، إندونيسيا، 

 .1111نود رب 

يرمجة ع د احل يد الدواولي، وحم د القصاص، األجنلو اوصر ة،  ،دندر س، اللغة نظر: ( 6)
 .15ص القاهرة،

م، 8915،  ز ران 515وال كر العربي اوعاصر، ستهالكي، دست ، وليد، اإلعالن يف اجملت ع اال (7)
 .816ص

ح، الدار العربية   نظر: دي سوسو، دروس يف األلسنية العامة، يرمجة صاحل القرمادي، وآور( 1)
 .16، صلي يام، 8915 ،للكتاب

 71، ص8م، ل نان، ط1181األمحر، ديصل، معج  السي ياييات، الدار العربية للعلوم،   نظر:( 9)
- 71. 

وا ح، حم د، العالمة األ قونية والتواصل اإلشهاري، اولتقي الدولي اخلامس "السي ياء   نظر:( 81)
 .9م، ص1111والنص واألدبي"، جامعة حم د ويضر، بسكرة، 
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 نظر: مريان، ع د ا،ليل، اوقاربة السي يايية لتحليل اخلطاب اإلشهاري، األثر، جملة اآلداب ( 88)
 .6م، ص1111، أ ار، 7با ، ا،زاير، وواللغات، جامعة ااصدي مر

، 81 نظر: أع ار، حمسح، اإلشهار التل زي اراءة يف اوعنى والداللة، جملة عالمات، و (81)
 .811م، ص1114

بوهين، ع د العالي، آليات اخلطاب اإلشهاري )الصورة الثابتة ذورًجا(، جملة عالمات،  (81)
 .811م، ص1111، 81و

ف اللغة و ح كتاب اللغة )دداير دلس ية(، إعداد ويرمجة: س يال،  اك سون، و اي  نظر:( 84)
 .61 - 68م، الدار ال يضاء، ص1117حم د، بنع د العالي، ع د السالم، دار يوبقال للنشر، 

 .61اورجع الساب ، ص  نظر:( 85)
 .64اورجع ن سه، ص  نظر:( 86)
 .64ن سه، ص  نظر:( 87)
 .65ن سه، ص نظر:( 81)
 .65ص ن سه،  نظر:( 89)
برهومة، عيسى، اللغة والتواصل اإلعالني مثل مح انتشار األمساء األجن ية يف الالدتات  (11)

 .19التجار ة يف األردن، ص

 نظر: كر شان، وليد دعد س، االيصال واللغة، حماورات الندوة اإلعالمية اوشرتكة، جم ع ( 18)
 .46م، ص8911 ،نيسان 1-8اللغة العربية األردني، 

، دراجي، وج نون، هدي، ودر ح، سعيدة، ي اعل ا، هور مع الرسالة اإلشهار ة بوهي (11)
لل مسسة الع ومية دراسة ميدانية، ماكرة لنيل شهادة الليسانس يف علوم اإلعالم وااليصال، 

 .41م، ص1119/1181جامعة حم د ويضر، بسكرة، 

التجاري اوتل ز يف سور ا  شر تح، ر   ع ر، أسس عل  الن س اوستخدمة يف اإلعالن نظر: ( 11)
 .14ص م،1188ا،امعة العربية او تو ة،  ز ران  ،)دراسة ميدانية حتليلية(، رسالة ماجستو



 د. عيسى عودة برهومة 

 101                                       م  1031نوفمرب   –هـ 3415 حمرم – احلادي عشرالعدد 

، (سرتاييجيات التواصلل اإلشهاري)ا نظر: الولي، حم د، بالغة اإلشهار، و ح كتاب ( 14)
 .37ص ،8م، سور ا، ط1181بنكراد، سعيد، دار احلوار، 

 اتسرتاييجي)ا، ع د اهلل أمحد، اإلشهار بنية وطاب وه يعة سلوك، و ح كتاب  نظر: بح عتو( 15)
 .153ص ،(شهاريصل اإلاالتو

جالل، وشاب، يليات اووروث يف اخلطاب اإلشهاري العربي، اولتقى الدولي اخلامس  (16)
 .1"السي ياء، والنص األدبي"، ص

 راني ود نة باينة )دراسة لغو ة دلول، سلي ة، اخلطاب اإلشهاري يف احمليط الع  نظر:( 17)
 .85صم، 1111/1119اجت اعية(، رسالة ماجستو يف اللسانيات العربية، 

 .7م، ص1117، 17الولي، حم د، اإلشهار أديون الشعن، جملة عالمات، و (11)

( إ دى نظر ات التعل  اليت ووعها Classical conditioningاإلشراط الكالسيكي ) (19)
( الاي  رى أن التعل   قوم على م دأ اوثو واالستجابة، داوثو Pavlovالروسي بادلوس )

هو احمل ز الاي  لقّدم لل رد وما  نتل عنه مح ردة دعل هي االستجابة، واد أجرى اوت ارايه 
للتريكد مح صحة النظر ة  يث كان  دق جرسًا اري ط مس قًا مبسحوق اللح ، ومتكح مح 

 لنظر:  ا عندما يس ع دق ا،رس، ويف غياب مسحوق اللح .إشراط الكل ة اليت  سيل لعابه
 .65 – 63م، الكو ه، ص8913ناصف، مصط ى، نظر ات التعل ، عامل اوعردة، 

دلول، سلي ة، اخلطاب اإلشهاري يف احمليط الع راني ود نة باينة )دراسة لغو ة اجت اعية(،  (31)
 .41ص

م، 1111ة يف الاكورة واألنوثة(، دار الشروق، ا،نس )  ر ات لغو برهومة، عيسى، اللغة و (38)
 .814ص، 8ع ان، ط
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 قائمة املصادر واملراجع

  ،8ل نان، ط ،م1181األمحر، ديصل، معج  السي ياييات، الدار العربية للعلوم. 
 م.1114، 81أع ار، حمسح، اإلشهار التل زي اراءة يف اوعنى والداللة، جملة عالمات، و 
  والتواصل اإلعالنيي، َمَثيل ميح انتشيار األمسياء األجن يية يف الالدتيات        برهومة، عيسى، اللغة

 .61التجار ة يف األردن، جملة جم ع اللغة العربية األردني، و
 اللغيية وا،يينس )  ر ييات لغو يية يف اليياكورة واألنوثيية(، دار الشييروق يييييييي، ييييييييييييي، 

 .8م، ع ان، ط1111
    يدة، ي اعيل ا، هيور ميع الرسيالة اإلشيهار ة      بوهي، دراجي، وج نون، هيدي، ودير ح، سيع

ليسانس يف علوم اإلعيالم وااليصيال،   سة ميدانية، ماكرة لنيل شهادة اللل مسسة الع ومية درا
 م1119/1181جامعة حم د ويضر، بسكرة، 

         اتسيرتاييجي )ابح عتو، ع د اهلل أمحد، اإلشيهار بنيية وطياب وه يعية سيلوك، وي ح كتياب 
 .8م، سور ا، ط1181، سعيد، دار احلوار، بنكراد ،(شهاريصل اإلاالتو

  81بوهين، ع د العالي، آليات اخلطاب اإلشهاري )الصورة الثابتة ذورًجا(، جملة عالميات، و ،
 م.1111

 الدولي اخلامس "السي ياء والينص   وا ح، حم د، العالمة األ قونية والتواصل اإلشهاري، اولتقى
 م.1111األدبي"، جامعة حم د ويضر، بسكرة، 

          جالل، وشاب، يلييات اويوروث يف اخلطياب اإلشيهاري العربيي، اولتقيى اليدولي اخليامس
 "السي ياء، والنص األدبي".

 م.8116، 6-5والق، حم د، اخلطاب اإلاناعي اإلشهار ذورجًا، جملة دراسات أدبية لسانية، و 
    غو ية اجت اعيية(،   دلول، سلي ة، اخلطاب اإلشهاري يف احمليط الع راني ود نية باينية )دراسية ل

 م.1111/1119رسالة ماجستو يف اللسانيات العربية، 
  ،مممتر الوااع اللغيوي  لغة اإلعالن التجاري "الالدتات التجار ة يف مد نة نابلس"دوابشة، حم د ،

 م.1116يف دلسطني، جامعة النجا  الوهنية، 
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 دار العربييية دي سوسييو، دروس يف األلسيينية العاميية، يرمجيية صيياحل القرمييادي، وآويير ح، اليي
 يونس. ،م8915 للكتاب،

    شر تح، ر   ع ر، أسس عل  الن س اوستخدمة يف اإلعالن التجاري اوتل ز يف سيور ا )دراسية
 م.1188ميدانية حتليلية(، رسالة ماجستو، ا،امعة العربية او تو ة،  ز ران 

 اوممتر اليدولي يف يطيو ر   الشيخ، أميح حم د ع د القادر، اللغة العربية يف وسايل اإلعالم اوريية ،
 11 – 15يعلي  اللغة العربية، اللغة العربية وجهًا لوجه، جامعة ماالنل احلكوميية، إندونيسييا،   

 .1111نود رب 
        ،ز يران  515دست ، وليد، اإلعالن يف اجملت يع االسيتهالكي، جملية ال كير العربيي اوعاصير  ،

 م.8915
 ي، وحم د القصاص، األجنلو اوصر ة، القاهرة.دندر س، اللغة، يرمجة ع د احل يد الدواول 
  ،8ط اوغرب، م،1181 يرمجة سعيد بنكراد، منشورات عالمات،بونار، اإلشهار واجملت ع، كايوال. 
       كر شان، وليد دعد س، االيصال واللغة، حماورات النيدوة اإلعالميية اوشيرتكة، جم يع اللغية

 م.8911نيسان  1-8العربية األردني، 
  د ا،لييل، اوقاربية السيي يايية لتحلييل اخلطياب اإلشيهاري، األثير، جملية اآلداب         مريان، ع

 م.1111، أ ار، 7واللغات، جامعة ااصدي مربا ، ا،زاير، و
  ،م، الكو ه.8911ناصف، مصط ى، نظر ات التعل ، عامل اوعردة 
   بنكيراد،   الولي، حم د، بالغة اإلشهار، و ح كتاب إسرتاييجيات التواصلل اإلشيهاري، سيعيد

 .8سور ا، ط ،م1181دار احلوار، 
 _______م.1117، 17، اإلشهار أديون الشعن، جملة عالمات، و 
      سي ية(، إعيداد ويرمجية: حم يد سي يال      اك سون، و ايف اللغية وي ح كتياب اللغية )ددياير دل  

 الدار ال يضاء. ،1117ع د السالم بنع د العالي، دار يوبقال للنشر،و
 




