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ليات يقارب هذا املوضوع  تعدد االٓ 

اليت يتّخذها إالشهار مضن حركية إالقناع 
الرسي اhي يتأسس عليه، حيث يعمل عىل 
تكثيف صور احلجاج، وتنويع ٔاساليب إالغراء 
من ٔاجل تزكية عامل الومه اhي يرتقب من 

، ٔالننا )yقتناء( خالw حصول فعل الفعل
وٕامنا  ،يف احلقيقة ال نشرتي املنتج hاته

سكنه، ويف أالسطورة نالحق أالمل اhي ي 
كفاية زعزعة يقينية املشاهد، ملا لها من سعة 
خيالية قادرة عىل تفعيل yستهيامات، وٕا�رة 

ٕاهنا تو� احلاجة ٕاىل اليشء من . yنفعاالت
حيث مل تكن، وجتعل الرغبة فيه ال ختنو بغري 

 .)الرشاء(ٕاشـباع 
 
 
 

Résumé: 
 Il s’agit d’une approche des 

mécanismes qu’adopte la pub, dans la 

stratégie de conviction implicite sur 

laquelle elle s’établit. Elle condense 

les arguments et varie les manières de 

séduction afin de manier le facteur 

d’illusions  duquel s’attend à en faire. 

En vérité, nous n’achetons pas le 

produit en tant que  produit  mais 

nous cherchons l’espoir  qui y réside.  

Le mythe ou la légende en contient 

assez pour déséquilibrer la 

conception du téléspectateur, si on 

s’en sert afin de l’influencer, car elle 

possède le contenu imaginaire ayant 

la capacité d’activer les illusions et 

provoquer les émotions. 

    Elle fait naitre le besoin de l’objet 

et fait qu’on le désire avec force sans 

pour autant être. Cette satisfaction n’a 

rien à avoir sur la vérité de l’achat.  
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  ::::د د د د ــــــــــــــــــــهيهيهيهيــ ــ ــ ــ مت مت مت مت 
اليوم يف حاجة ٕاىل بيان، لقد غدا بدهية معلومة خصوصا وقد  *يمل يعد اخلطاب إالشهار 

ته امليد�قراطية ، جفعلت منه سلطة هادئة متارس نفوذها من حيث ال نشعر، بل ٕاننا مل نعد نقوى **غذ�
عىل رّدِ صداه، فقد غزا عاملنا، وثورته حيفها جناح متواتر، ٕاذ نصادفه يف لك منحى ننحوه، فهو يف 

لكنا ورشبنا، ولباسـنا ويدغدغ ٔاسامعنا، ويسرتق ٔابصار¬، وينا» دواخلنا، ويسـتفز بيوتنا، يف أ 
ٕاراداتنا، ويضفي طابع أالحالم عىل ٔاشـيائنا، فيجردها من ثوب العادي ليكسـهيا ٔابعادا شاعرية، هتز 

أالمل وٕامنا نالحق  ،ملنتج hاته).الرشاء(وجتعل الرغبة فيه ال ختنو بغري ٕاشـباع """       ٔاو²ر¬ و
اhي يصاحاته،د تبعث فينا مشاعر التوق ا�امئ ٕاىل مطلق ومهي يف الكينونة وyمتالك؛ كونه ال 

، بل لقد )1"(يقود¬ ٕاىل التحرر من قيود حاجاتنا بقدر ما خيلق حاالت اسـتعباد ال ميكن ٕاشـباعها
هتالك فعال ثقافيا، ٕاذ مل جعلت yسـ" طال حربه هو�تنا، وثقافاتنا، وحضارتنا، مع تباشري العوملة اليت

،  وهذا ما ٔاّدى ٕاىل ميالد ما يعرف )2"(حيدث يف التارخي ٔان غدا العامل مقبال عليه كام هو عليه االٓن
حتول فيه yسـهتالك ٕاىل " Áلثقافة yسـهتالكية، وقد بدت بصمهتا أالجىل عىل الصعيد العريب، حيث

  .)3"(ه وهو بطبعه جيزي ذÅمرض من ٔامراضه، ٕاذ ينفق فهيا الفرد ٔاكرث من سعت
        : : : : إالشهار رضورة اجÉعية إالشهار رضورة اجÉعية إالشهار رضورة اجÉعية إالشهار رضورة اجÉعية 1111----
ال خيفى عىل ذي هنية بأن إالشهار ٔاعظم اسرتاتيجيات الثقافة yسـهتالكية، فلواله لُشل�ت حركة  

yسـهتالك، ولكن هذا ال يعين جّدته، فقد مارسه إالنسان منذ عرف yجÉع بكيفيات خمتلفة 
سائط اليت ما فتئت تتجدد بوترية متسارعة، ٕاىل ٔان Áت صناعة فرضت ؤاشاكل متنوعة، مستمثرا الو 

صار من غري املمكن احلديث " دسـتورها عىل العامل، واقرتن تطورها بوسائل إالعالم واالتصال، حىت
 ).   4"(عن إالشهار منعزال عهنا

د من املعلوم ٔان فعل الرشاء فعل مبتذل وجزء من العادة، فيتدخل اخلطاب إالشهاري للح
هذا الروتني الالمتنايه من خالل ٕاضفاء طابع إالغراء، واحلرص عىل جعل املنتج مالذا للخالص، 

املسـهتÜ القدمي اكن منشغال بفعل yمتالك ٔاما املسـهتÜ احلايل "ومنفذا للمتعة، ال سـÚ ؤان 
راء من يقني وعد الكينونة ٔاشد ٕاغ"، وعىل هذا أالساس ٔاصبح )5"(فيبحث فهيا عن الشعور Áلتàذ

 .)y) "6متالك
æما تنبؤ� ٔالنه ال يدعو ٕاىل الفهم وال ٕاىل التعمل وٕامنا يدعو " انطالقا من هذا عُد� إالشهار 
جتعé "ولهذا لكه ترى القامئ عليه يتجنب ا�عوة الرصحية ٕاىل رشاء املنتوج؛ كوهنا )    7(؛"ٕاىل أالمل

، فضال عىل ٔان هذا نوع من )8"(الكية بال قلب وال روحيف عزì عن حميطه القميي وحتوw مادة اسـهت
جتاهل آليات اشـتغال شعور إالنسان والشعوره، فاملسـهتÜ ال ينجذب ٕاىل املنتج ٔالنه أالنفع 
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ٕانه يفعل ذÅ ٔالنه يقدم نفسه بطريقة ٔامجل ؤاذىك مشعرا املتلقي Áملفارقة والمتزي؛ . وأالجدى من غريه
w ا يقولh ":،ٔاكرث، ٔابيض ٔاكرث، كن ٔاحسن من  كن ٔاكرث غىن Áٔاكرث حظوة، ٔاكرث سعادة، كن حمبو

، ومن هنا يتحول إالشهار ٕاىل مادة حمتية تفرض علينا ٔان منارس التفاضل بني املنتجات، )9"(ٔاي اكن
ٕانه شبيه Áلسلطة الهادئة اليت متارس رشعيهتا اجÉعيا يف مصت تذعن w الرقاب مساملة يف انتظار 

 . لك حلظةبث اجلديد يف
    : : : : إالشهار والرمزإالشهار والرمزإالشهار والرمزإالشهار والرمز2222----

لت مناحيه بلك ما  - ٕاشهار�-يصبح املنتوج رمًزا نسـتحرض من خالw عاملًا مخملي÷ا  قد جتم�
ترغب فيه اhات وتشـهتيه، واملدخل ٕاليه ما اسـتوى من ثقافة برصية مشدودة ٕاىل ثقافة لغوية 

عمل مضني÷ا يف انسجام داليل جعيب، Áٕحاكم، حيث ختتلف ماهية املؤثرات مادة ومفهوما؛ ومع ذÅ ت
  .ال يشطý عن ٕامناء ا�افعية ٕاىل الرشاء

فال يشء فيه وليد "هذا يعين ٔان عنارص إالشهار مجيعها من طبيعة  رمزية، 
حتييد حاالت الوعي، وتعطيل ٔادوات املراقبة " ّلك منتقى موجه بعناية للعمل عىل  ،)10"(الصدفة

، وينسحب هذا )11"(ده ودفع الفرد ٕاىل yخنراط يف عامل yسـهتالكالعقلية لتحرير الفعل من قيو 
عىل لك من الصورة، والصوت، واللون، واحلركة، والشلك، وإالضاءة، واخلط واملوسـيقى، واجلسد، 
وما ٕاىل ذÅ من أالنواع اللسانية وغري اللسانية اليت تُؤسý اخلطاب إالشهاري، ومن املفارقات املدهشة 

إالشهارية ٔانه مثلام يمت اصطفاء املريئ جيتىب الغائب ٔايضا، مؤد� دوًرا بالغيا عظÚ يسهم يف الصناعة 
ها مع املرجعيات الثقافية للمخاَطب؛ ٔالن لك " يف تفعيل املقصدية احملددة مسـبقا، مع اشرتاط متاّسِ

  .)12" (حماوì لٕالقناع ٔاو إالحياء سـتكون عبثية وعقمية بدون معرفة معيقة به
نسـتطيع " عىل هذا يصبح ٕادراك هوية إالشهار جزًءا من تدارك هوية إالنسان، فعربه  بناء

قياس درجة وعي الشعوب ودرجة حترضها بل ميكن التعرف عىل طابوهاهتا، وحمرماهتا، ومناطق 
، ٔالنه عادة ما يسـتغل لك ما يتعلق مبنا احلياة إالنسانية، مبا يف ذÅ ا�ين، )13"(التقديس عندها

خالق، والعادات، والتقاليد، وأالعراف، والتارخي ٔايضا، جاعال مهنا منطلقا ٕال�رة انفعاالت املتلقي، واالٔ 
بناء عىل ما تو�ه من قمي تبسط مساحة الومه عنده؛ فترتاءى w الرغبة حاجة ملحة ال ختنو بغري 

 .ٕاشـباع، وال مسÜ لهذا سوى الرشاء
        : : : : إالشهار وأالسطورة إالشهار وأالسطورة إالشهار وأالسطورة إالشهار وأالسطورة 3333----

رة عن مثل تÜ الوظيفية كذÅ حني تُسـتدعى لٕالقناع الرسي؛ Áعتبارها ال حتيد أالسطو  
  .جزءا من املشرتك امجلعي، ذا تعبئة روحية، ونفسـية، وثقافية من شأهنا التبليغ والتأثري
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وال امرتاء يف ٔان ارتاكن املشهر ٕاىل امليثولوجيا يثري انشغاالت كثرية ختص السـببية، 
شـبعت أالسطورة خياال، وتناهت شططا عن لك منطق؛ و احلقيق والكيفية، والغائية، السـÚ و  قد ا�

بيا¬ ٔان نتاج إالشهار ٔاصال ال يتعدى الومه، ولهذا ليس غريبا اللجوء ٕاىل املتخيل لزيداد yستهيام 
  .ذكوا، وحيدث ذÅ وفق تراتبية ٕابداعية يف الوصف، والرتمزي

ظاهرة ٕانسانية واكبت العملية الوجودية بداية، معلوم ٔان� أالسطورة اكنت وال تزال ٔاعقد 
، وهذا ٕاملاح ٕاىل ٔاهنا )14"(من يسـتوعب أالساطري يسـتوعب لك يشء :" منذ أالزل؛ �رجة ٔان قيل

عىل متاس عظمي بلك ما يتعلق Áلكون والاكئن؛ ولهذا جل�ت يف الغموض والتعقيد حىت قرصت دوهنا 
عرف مايه، ولكن برشط ٔاال� يسألين ٔاحد عهنا، ٔاما ٔا¬ أ :" نوافذ أالبصار، يصف ٔاوغسطني ذÅ قائال

  .)15"(ٕاذا سـئلت وحاولت ٔان ٔافرسها فأين سأقع يف حرية
تبدو يف نظر بعض املهمتني من املفارقات املدهشة؛ اعتبارا  -اليوم  –الثابت ٔان أالسطورة 

ا، وتراجعت قميهتا لشحنهتا اخليالية اليت حادت هبا عن املعقول وفقدت عىل ٕاثر ذÅ كثريا من فعاليهت
                        .القشيبة، فمل تعد غري ما يُذّكِر بصنيع أالولني اhين احتجبت عهنم احلقيقة حني تعذرت مسالكهم ٕالهيا

واحلق ٔانه لو افرتضنا حرمان إالنسان املعارص من املعرفة العلمية ولواحقها فلن يسمل فكرة 
ما يصطنعه من طقوس عابثة " املنطق عند سابقيه؛ نظرا ٕاىلمن مثل ذÅ اhي يعتربه من فساد 

  تضارع تÜ الطقوس الوثنية القدمية 
  .)16"(عساها تريض ذÅ الزنوع أالسطوري اجلارف �يه 

مث ٕان اخرتاقها �تلف جماالت إالبداع �ال� عىل مدى سطوهتا عىل أالذهان، ويف العمل 
شق لنفسه طريقا ...الشعر سليل أالسطورة املبارش "الشعري يكمتل البيان، حيث يشار ٕاىل ٔان

 ìوإالشارة، بني املقو ìالتناوب بني الترصحي و التلميح، بني ا�ال Åمسـتقال بعد ٔان ٔاتقن عهنا ذ
  .)17" (والشطحة، وبعد ٔان ٔاتقن عهنا ٔايضا كيف ميكن للغة السحرية ٔان تقول دون ٔان تقول

�ل وقد جتاوز yحتفاء Áٔالسطورة هذا ا ال الفين ليشمل منا ٕابداعية ٔاخرى تبّجِ
اخليال؛ Áعتباره ٕايذا¬ Áنطالق العقل وحترره؛ ليالمس صوًرا ذهنية خمتلفة  يبيح  فهيا لك ما ُحظر 
عنه، وميارس عربها لك ما منع منه، ٕانه مالذ الالممكن وموطن للخالص، وملا اكن إالبداع �ئرا عىل 

عىل لك مبدع التواري خلفه مفردا w مساحة من القول، فرتاه ياكشف ما  املبتذل ُرهن به، فصار لزاما
  .Áلغ هو يف ٕاخفائه ويبوح مبا حرص عىل السكوت عنه

املؤكد ٔاال ِغالء يف احتساب اخلطاب إالشهاري ٕابداعا، وٕانه لكذÅ ملا فيه من سعة يف 
ولهذا غالبا ما تكون أالخي�  مطارحة اخليال، ويه مطارحة ترفض لك ما ال يزعزع يقينية املتلقي؛ 

  .املستند ٕالهيا حمفوفة بلك مجيل
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ٕاهنا تشـبع املنتج حلام ومتلؤه قÚ، جاع� ٕا�ه بؤرة املطلق وعني الكامل؛ ٔالننا ببساطة ال 
نسـهتÜ املادة hاهتا ٔاو ملا فهيا من خصائص؛ بل نبحث عربها عن ذÅ أالمل اhي تبّرشِ به، وقد 

  .الفردي وامجلاعي منذ زمن بعيدسـبق ٔان شغل املتخيل 
 ،قد يتومه قارئ بأننا ال خنرج Áخليال عن ٔاحياز تÜ املشاهد اليت يعمل جيِّدا ٔاهنا من حمضه

وقد زادهتا التقانة صنعة و فرجة، يه كذÅ فعال، وال طاقة لعاقل عىل  حجدها، ولكننا جناوزها ٔايضا 
مالبسات العادي، وطمع يف مالمسة ما قر� من  ٕاىل تÜ املسافات ا�اللية اليت يقطعها وقد عفى

  .صور ذهنية يف الوعي امجلعي؛ عل�ها تريض حاجته يف توجيه ميول املسـهتÜ املفرتض
مبعىن آخر؛ ٕان اخليال فيه يتوازى ومبلغ أالمل اhي مينحه للمتلقي؛ وÅh ال يتحرج ٔابدا 

ه ٔاو قبح، وأالرحج هنا ٔان إاليديولوجيا تتوازى يف ٕا�رته بشـىت ٔافنان اخليال، سواء مما مجل املدخل ٕالي
يه أالخرى وشلك أالخي� املوظفة، فقد يكون مهنا ما هو عالق بذاكرة املشهر،  ويريد w قرارا يف 

فيأيت بذÅ مكّرِسا w من #ة،  ،، وقد يكون مهنا ما يتمنى ٕاىل القامس امجلعى)املسقِبل(ذهن االٓخر 
رى، وهذا ما يبدو لنا حاصال مع املستمثر أالسطوري كونه ميثل مورو� ويطلب به إالقناع من #ة ٔاخ

  .جامعيا يعكس قناعة أالفراد بقمية ٔاخيلهتم
        :   :   :   :   كيفية استكيفية استكيفية استكيفية است%%%%ر أالسطورة ٕاشهار� ر أالسطورة ٕاشهار� ر أالسطورة ٕاشهار� ر أالسطورة ٕاشهار� 4444----

ال بد  - اhي ال ميكن ٔالي ٕاشهار ٔان حييد عنه  - لفهم كيفية خدمة أالسطورة ملبدٕا الرشاء 
لطة بسريورة اخلداع، وختفي رسائل ٕايديولوجية خلف البداهة الهادئة خمت"من yنطالق من فكرة ٔاهنا 

" يبدو يف ٔاغلب أالحيان عىل شلك عامل للرغبة -القامئة عليه-عامل اخليال"، مث ٕان)18" (للعقل السلمي
)19(.  

يقود ٕاىل ٕانتاج حاالت yستهيام اليت  -ٕاشهار�  -ولهذا فٕان yعÉد عىل الطرف امليثولو»
خيال خفي÷ : " ا ٕا�رة yنفعاالت، وتوجيه امليوالت، انطالقا من معلية املزج  بني خيالنيمن شأهن

يضيع يف ظلامت أالزمنة، وخيال آخر يف طور yشـتغال، يقرتح وضع اخلطوط أالوىل لمتثيالت 
  ).20"(جديدة ويصوغ انتظاراتنا

يد متثلها بعمق وحيولها ٕاىل يع " الشاعر اhي/ وهذا يعين ٔان معل املشهر شبيه بعمل أالديب
يعمد ٕاىل ٔاشد مفاصلها " ، وال يؤىت ذÅ ما مل)21"(عنرص بنيوي عضوي يذوب يف قلب التجربة

ه ²راك الرتدادات ُحُضورها ٔان تفعل  دالì وتعبريا وامزتاجا بتجربته؛ ليفجر طاقهتا إالحيائية داخل نّصِ
  .)22"(لوجودفعلها يف ٕا�رة املتلقي واسـتفزاز مشاعره ورؤيته ل

مث ٕان اسـتحضار أالسطورة يف اخلطاب إالشهاري عادة ما ينشأ عن تواطئ ٕابداعي 
المنطي لتشغل مساحات رمزية غري /مسـبق، بدليل ٔاهنا تنحرف عن حمتواها أالنرتوبولو» املألوف 
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ٕالشهار أالساطري كام يعرضها علينا ا:" منطية قد يصعب تصديقها، وهذا ما يشري ٕاليه آن سوفاجو قائال
  .)23"(ينبغي ٔان تفهم يف ٕاطار جدليهتا ٔاو داخل الطريقة اليت يمت هبا تغيريها

        ::::املهنج أالسطوري وآلياته املهنج أالسطوري وآلياته املهنج أالسطوري وآلياته املهنج أالسطوري وآلياته   - - - -     أ أ أ أ 
من الرضورة هنا ٕاÁنة متعلقات املهنج النقدي أالسطوري وآلياته يف مقاربة النصوص  

ا يف ذÅ الرسائل إالبداعية، اليت تتعمد اسـتغالل املادة امليثولوجية خدمة ٔالغراضها املرومة مب
  .إالشهارية

قدمت النظرية النقدية أالسطورية لبيري برو¬ل خطوات ٕاجرائية ومعلية تيّرسِ كيفية  
املعاجلة الن�صية أالسطورية، انطالقا من شـبكة من العنارص تتلخص ٔاساسا يف التجيل، واملطاوعة، 

  .وإالشعاع، واليت بواسـتطها ميكن استنطاق النص املؤسطر
Á لتجيل ظهور ٔاو انبعاث العنرص امليثولو» ٔاو ٕاحدى سامته عرب البنية السطحية يقصد

للنصوص إالبداعية، ويرتبط معيار املطاوعة مبدى اسـتجابة أالسطورة ملعدل yنز�ح املقصود، حبيث 
  .مينح داللهتا الرمزية مرونة، وجيعلها متعلقة مبا خيدم الرؤى الفكرية وامجلالية يف النص

شعاع فنجده ممتركزا يف ما يمتتع به الرمز أالسطوري من طاقة ٕاحيائية هتبه هاì ٔاما االٕ 
   .)24(وظالال .ام اكن توظيفه خفيفا ٔاو طفيفا 

ر   تبدو هذه املعايري صاحلة الستبطان اخلطاب إالشهاري املرتكن ٕاىل امليثولوجيا؛ ٔالنه حيّوِ
w مبا يوازي مقصديته مبعىن مبرسود  -مشهر w –ٔان ارتباط منتوج ما  احملتوى أالسطوري ويعّدِ

ٔاسطوري من شأنه ٔان يثري يف خميال املتلقي عاملا آخر بعيدا عن ر²بة اليويم، واملعتاد، ومن مثة 
خيلِّص فعل الرشاء من صفات املتكرر واالٓيل والمنطي، ويقرتن Áلàة، واملتعة، والسـيح يف دىن ال 

الوصال بني إالشهار وأالدب، ٕاذ جيري يف العرف إالشهاري حتد؛ وهذا ٔاحد أالسس اليت يعقد عربها 
  .)25"(داخل لك مسـهتÜ يرقد شاعر وعىل الوص� ٔان توقظ هذا الشاعر" ٔان 
    ::::ور أالسطوري يف إالشهارور أالسطوري يف إالشهارور أالسطوري يف إالشهارور أالسطوري يف إالشهارضضضضاحلاحلاحلاحل      - - - -     بببب

ا معلوًما ُعرف   ý#ال إالشهاري قد مث�ل تو�جتدر إالشارة ٕاىل ٔان تبين أالسطورة يف ا
ه أالسطوري، وقد ýلتوجÁ  حباه جون سـيغال يف فرنسا، وهو قامئ عىل ٔاساس اسـتدعاء أالساطري اليت

حتيل عىل مغامرات ٕانسانية كربى مث ٕادراج املنتوج مضهنا؛  Áعتباره ميكِّن من خلق حاì وعي فردي 
جديد يتعامل مع احلياة Áعتباره مغامرة دامئة وال يشّلكِ الوضع املوصوف يف الرساì سوى حلقة داخل 

        .  من املغامرات اليت ال تنهتـيسلس�
ٕان اخليال وحده واقعي يف منظوره؛ ولهذا قد تكون أالسطورة ٔاكرث صدقا من الواقع؛ ٔالن 
املعاش حريف ومريئ وزمين وحمدود، وهو بذÅ ُمسـي�ج مبا يؤثثه، ٔاما أالسطورة مففتوحة وقاب� 
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من خاللها تعريف الرغبات ا�فينة، للتكيف مع ٔاشد أالوضاع احلياتية غرابة، وعليه ميكن ٔان يعاد 
�ام جعلها تتحقق من خالل العوامل اليت حييل علهيا املنتج    .حيث ال يمت إالهيام هبا بشلك مبارش وٕان

وهذا التوجه ال يستنكر حلقائق املعيش yسـهتاليك؛ ٔالن yنطالق من وقائع حمددة ال مينع 
  .)26(ما شاءا ٔابدا من ٕاطالق العنان للغرائز واخليال ليقوال 

جماراة هذا التوجه جتعل إالشهار مرسحا ٔالحداث ٔاسطورية تسـتجد ٔاخي� ٔاخرى حتيل عىل 
عوامل غائرة يف املتخيل إالنساين، واهبة املنتج ٔابعادا قميية وجاملية تُذكِّر حبضارة الفكر امجلاعي، ولكننا 

يكرتث لنبل احملتوى أالسطوري ٔاو  نصطدم بزنعة ٔاخرى ختص القامئ عىل yست%ر امليثولو»، ٕانه ال
دونيته، كام ال حيتسب املقام السوسـيوثقايف يف دخوw عىل املتلقي فهيامجه مبا خال منه ذهنه من 

   .معتقدات وطقوس ٔاسطورية
ٕان هذا الصدام الثقايف سـيعرقل حÉ مسار إالقناع عند متلق عاد ال تبايل عينه مبا حسق من 

أالساس يتطلب اخلطاب إالشهاري عينا عاشقة ملشاهد غري عادي، ال ممارسات خيالية، وعىل هذا 
ِّثه  حيمتي Áملوجود ٔابدا، وال يكتفي Áملعطى اجلاهز واليشء الظاهر بل عليه ٔان يستبطن عاملا آخر يؤث

  السحر والغموض وأالرسار واملعاين املتداخ�، وال يسكنه 
ليك يفتح سـبل التدليل ) املنتج(مثن يتخل عن امل "غري املنتج، ولن يسـتطيع بلوغه ٕان مل 

  .)27"(عىل مرصاعهيا
        ::::مناذج ٕاشهارية مناذج ٕاشهارية مناذج ٕاشهارية مناذج ٕاشهارية         - - - - جججج
   ::::التجالتجالتجالتجيليليليل أالسطوري عىل مسـتوى الصورة  أالسطوري عىل مسـتوى الصورة  أالسطوري عىل مسـتوى الصورة  أالسطوري عىل مسـتوى الصورة         - - - - 1111جججج

ينجيل هذا املطروح بتقدمي شواهد ٕاشهارية مما حييا االٓن يف عدد من القنوات الفضائية 
املنتج، وقد شغل املاكن  ٕاذ يفتتح مبشهد شاب مشغول بتناول هذا" راين"ٔاوالها ومضة ملرشوب 

اخللفي من سـيارة مفتوحة الهيلك، وتبني اللقطة املوالية بأنه يف حصبة شابني آخرين يتقدمانه موضعا، 
"*** الزوميب"ويف حلظة خاطفة تتبدى ٔاوىل العنارص املرصحة Áملسـتلهم أالسطوري ٕاهنا خشصية 

فسها عىل مقدمة السـيارة يف منظر يصاحهبا رصاخ .ول جيذب السمع والبرص كرها، حيث تريم بن 
مروع ¬ل من الصاحبني فاشـتد صياAام، ٔاما الطرف الثالث مفهنمك يف التàذ Áملنتوج غري مبال 

بلهجة - Áحلدث، وقد جتمع كثري من ٔافراد الزوميب عىل اجلانب أالمين واملقدمة من السـيارة، مث يقول 
يب ترى يف قطع فواكه هبا لعصري، جياب شـباب شـباب ٕايش الزوم:" وقد وعى حضورمه - خليجية

اليت فهيا من كفاية تمثينه والنصح " َواوْ : "مسـتحيل، يقبل االٓخر عىل املنتج رشÁ فهيلكه ٕاجعاÁ قائال
        .به ما ال حيتاج ٕاىل بيان
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تكمتل الوص� مبشهد هؤالء الشـباب مبعية فردين من الزوميب يتقامسون دالالت الرضا 
غ متثيالت خيالية جديدة تنأى متاما عام احتفظت به امليثولوجيا من تصورات، وهو ٔامر يصو .. .والفرح

   .ؤاحاكم قميية بشأن هذا املتخيل
وفقا للطرح أالسطوري الربو¬يل فٕان معيار الت�جيل ُجيليه احلُُضور املكث�ف للعنارص 

سـته الثقافة البرصية أالسطورية، حيث مت اسرتفاد خشصية الزوميب مبلمحها الثقايف احلديث اhي كر� 
احلالية، لقد غدت ملمحا Áرزا يف جمال السيE واستمثرت ٔاساسا يف ٔافالم الرعب، وذاعت سـيطًا 
فبلغت الرسوم املتحركة، ؤالعاب الفيديو، وتزن�لت يف إالشهار لتؤدي دورا حيو� وحساسا يف ٕامناء 

  . دافعية الرشاء عند ا�اطب
ها، لقد انفصمت تُبّنيِ خشصية الزوميب هنا م دى الهُوى الفاص� بني مألوف الثقافة ومتغّريِ

، حيث ورد يف الفكر )املشهر(ُعراها عن جنارها أالول واسـمتسكت مبيثاق آخر ٔاحدثه مطوعها
امليثولو» بأهنا تعين امليت احلي؛ طبقا للموروث العقدي يف جزيرة هايييت ٔاىن انبجس هذا التوجه 

  .الفكري ٔالول مرة
لها عىل ٔان الزوميب ٕامنا يُصطنع للعبودية، هذا يعين ٔانه خشصية مساملة ال تشلك يتفق ٔاه 

 w خطرا عىل إالنسان، وتنقاد طوعًا ٕاىل الفناء يف خدمة من ٔاعاد بعهثا يعين ٔاهنا تتعلق به، وختضع
  .خضوع العبد لسـيده

 ìٔنبعاث"حني اتصلت الفكرة ٔاساسا مبساyد� يف اليت تشّلكِ هاجسا عق -" املوت و
الفكر إالنساين احلضاري �رجة ٔان اكسرير عد املعطى أالسطوري بأمجعه ٕاناكرا عنيفا لظاهرة املوت 

تأسطر مضموهنا حىت غدا الزوميب العائد ٔاو املنبعث املنتقم من أالحياء،  - )28(وتأكيدا قو� للحياة 
عب ما يعجز وصفه، وفقا ملا هو جار يف أالفالم ýهذا املنحى، أالمر  وعليه من عالمات الر Üاليت تس

اhي ساعد عىل غياب ذاك أالصل املزعوم، و¬ب عنه تصور آخر يناقضه مج� وتفصيال، انتسب 
  .بقوة ٕاىل ا�ي� العقدية احلديثة

االٓن ٕاذا اكن هذا هو السائد يف املنظور امليثولو» قدميا و حديثا فكيف ميكن ٔان نتفهم 
  ة املسـهتÜ ؟ تدخé هنا لتحريك يشء من قناع

ٔاوال، ٕان معامل املطاوعة واحضة يف هذه إالرسالية ٕاذ مل حيتفظ املشهر ٕاال ببعض السامت 
املادية فهيا، وقد طرح متاما ما تعلق هبا من خيال العدوانية، والناكل، والفساد، وما تبع ذÅ، بدليل 

، من #ة ٔاخرى نلحظ )الزوميب/الشـباب: (حترير الفضاء المتثييل من حواجز الفصل بني الطرفني
) 29"(ال يألكون، وال يرشبون، وال ينامون" بعض آ�ر التصور احلديث فÚ خيص الزوميب، ٕاهنم

  .وÅh مل يثبت عهنم مساس Áملنتج
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ý لكýه معقود فيه، وال اسـتقامة داللية ٕاذا زمعنا  بأن جتمهرمه حوw ٕامنا اكن من Áب  ٕاذن الّرسِ
   .فعل عاليم يدعو ٕاىل ٕا�رة خيال يُذكِّر مببدٕا yست%ر أالول الرغبة فيه، ٕان التفافهم

، ٕاذ جعé "راين"م احلدث مبالغة يف تمثني املنتج ٕان املشهر قد ٔاز� : نقرب املفهوم ٔاكرث Áلقول
واهب احلياة وÁعث الروح، وماحن الوجود، ؤاوىل مبن يفعل ذÅ بأن يعبد وميتثل w، هكذا ابتغى 

ٔاهيا املسـهتÜ ٕان راين حييي املوىت : صاحب الوص� ترسيب حيé يف إالقناع، ٕانه ينا» متلقيه قائال
  ! سـتحق العبادةÅh ي  ! -Áملفهوم ا�ازي–

وهو هبذا حييك دالì ٔاسطورية ممزوجة بدالì بالغية لمينح خياال �نيا من طبيعة ٔاخرى، 
  .جحمه عىل مقاس تطلعات املتلقي ؤاحالمه

فاملؤكد ٔاال يشء ٔاعظم من ٔان يوهب املرء حياة بعد ٔان يمتل�كه الظن Áملوت، ٕانه وصف ال 
ث يدانيه وصف آخر يف مرآ¬، ختري w املشه ر هذا املوقف أالسطوري ٔالسطرة خيال آخر، ٔاىن� ُحيّدِ

  .امليت احلي رمزا، حديث يداين ٔاخبار تÜ أالساطري اليت تتغىن بآلهة متنح احلياة ومتنع
ٕان هذا اخلطاب إالشهاري اكد ٔان جيعل من راين رÁ يبعث يف نفوس املوىت حياة الطوع 

أن إالقبال عليه سريمغ عىل ٕادمانه، بيان هذا جيليه ما أالبدي، وهو من هذه الزاوية ا�اللية يزمع ب
شفع به من مشاهد الرضا و القناعة اليت عكسـهتا اللغة اجلسدية لO الطرفني، مث ٕان اسـمترارية هذا 
احلضور أالسطوري ٕاىل هناية الوص� يظهر اعتناء املبدع هنا مبعيار إالشعاع كام تنص عليه ٔاحدث 

  .و»الرؤى يف النقد امليثيول
ذ مسلاك وعرا اسـتلهم فيه  بناء عىل ما مىض يبدو لنا هذا إالشهار مكمتل إالبداع؛ ٔالنه اخت�

، وقد ٔاسقط عرب هذا )املوت وyنبعاث(مكنو¬ هاجعا يف الالوعي إالنساين ممتثال يف ثنائية 
عن  yسـتغالل ثÚت الàة وyنتشاء اليت تصاحب لك معل ٕاشهاري من هذا القبيل، كام رغب

   .مكتفيا بàة احلياة اليت تنصهر فهيا لك الàات.. .املألوف من دالالت احليوية واملتعة والنشاط
مثلام متس أالسطورة اخلطاÁت إالشهارية  يف املسـتوى احلديث والشخيص، نرى احتفاء 

رة احلضارية، من Áجلانب الطومتي ٔايضا السـÚ الطوامت اليت اسـتقرت يف ا�ي� إالنسانية، وحفظهتا اhاك
 Åٕاشهارية لسـيارة  " التنني"ذ ìامليثولو» يف رسا éي استمثر مدخhاPeugeot 208.  

ميثولوجيا، الطومت اكئن مقدس ما�wٔ �ى إالنسان القدمي، هو يف نظره حيميه ويبعث ٕاليه 
ن نبا² ال يألكه وال فٕان اكن حيوا¬ ال يقدم عىل قتé، وٕان اك" ٔامجل أالحالم، وÅh يبالغ يف احرتامه،

يقطعه، وال يتوقف أالمر عند هذا احلد بل يتجاوزه ٕاىل تفادي النطق Áمسه، وعدم ذكره 
  .، ولهذا منا yعتقاد بأن خلف لك طومت حاكية رمزية)30"(بسوء
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تستند الرمزية احليوانية أالسطورية ٕاىل الرمزية أالنرتوبولوجية املشرتكة بني البرش مجيعا، 
Úفٕان لها خصوصياهتا النابعة من إالطار احلضاري اليت وتدخل ف Åللكيات البرشية، ومع ذÁ يسمى 

تتزنل فيه، وتمتثل وظيفة تÜ الرمزية احليوانية يف وصف أالعراف والنواميس yجÉعية، كام تشلك 
   .)31(إالطار املرجعي اhي حيدد لٕالنسان قميه املوجبة والسالبة 

وجد¬ه ذا ٔامهية روحية كربى يف كثري من الثقافات االٓسـيوية، ال سـÚ  ٕاذا عد¬ ٕاىل التنني
الصينية مهنا، وقد تعداها ٕاىل اhاكرة الشعبية الغربية محمال بذات الطاقة إالحيائية اليت زكهتا خمتلف 

   .أالعامل الفنية وإالبداعية حديثا
رمزية احلارس عىل "Zان تذكر ا�راسات امليثولوجية بأن هذا الطومت w يف كثري من الب

، غري ٔانه يف املوروث الصيين مشـبع �Áالالت املوجبة مطلقا، ٕانه رمز للقوة، والسلطة، )32"(أالغلب
واخلري، واملنعة، واحلمكة،  خالفا ملا جيري به yعتقاد يف الثقافة الغربية، اليت حشن فهيا مبعامل الرش، 

سلبية، وÅh يسعى الصينيون ٕاىل حتريره من هذه املعاين والهمينة، والسـيطرة، ولك ما w عالقة Áل 
ٕالعادته ٕاىل طبيعته املساملة اليت تنشد السالم بني الشعوب من خالل تÜ املهرجا¬ت،  

  .وyحتفاالت، كعام التنني اhي يثبت ٔان هذا الطومت رمز للصني لكها
البة عىل هيئة التنني نظرة فاحصة يف الومضة املذكورة تكشف عن نوع من املطاوعة الغ

اhي ومش عىل يد السائق، واملعلوم ٔانرثوبولوجيا ص� الومش Áملكنون النفيس لàات، ٕاهنا تتومه عربه 
ب به ٔاو ترغب فيه، مث ٕانه يف ذاته حمتوى رمزي؛ ٔالنه  " يصف جاذبية yنطالق واحلرية"ما ترّهِ

)33(.  
السائق وقد عظمت / جسد الرجل يف املشهد املوايل يُمنح املوشوم حياة فيخرج من 

السـيارة، واليت تعرج سبيال منوذجية يف مدينة /هيئته، حيلق يف السامء حبركة موازية ملسار املنتج 
مثىل مئال السكون ليلها، يصل صاحهبا ٔاخريا ٕاىل مقصده، فيطل عليه التنني من عٍل وعالمات الرضا 

غادره ٔان عد ٕاليه فيسـتجيب، مث يلتفت ٕاىل تسكن عني صاحبه، اhي يومئ ٕاىل موضع الومش اhي 
   .سـيارته ويقينية القناعة هبا قامئة يف نفسه

الطومت ٕال�رة الزنوع ٕاىل هذا املنتوج، /من الطبيعي ٔان يسـتغرب املتلقي تدخل هذا احليوان 
عه املشهِّر خملصا ٕا�ه من الصفات اجلسمية املوحشة اليت ُعرِف هبا   .خصوصا وقد طو�

اهر أ  ن هذا yختيار قامئ عىل ٔاساس ميثولو» بالغي، حيث الوصف املشرتك للتنني الظ�
، وهو من )الربتقايل(ينوب عن وصف املنتج بشلك مبارش ورصحي، لقد جعé ٔاخذ لون السـيارة ذاته 

Áالفضاء، ومل يبق ٕاال ضوء املدينة اخلافت، فازداد هباء وجذ Üوقد ح Úأاللوان املهبجة، السـ.   
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، وهو )34"(اhوق وإال�رة والتفاعل واحليوية والنشاط وا�د ٔايضا"  ٕاىل معاينٕانه يشري
 ìي خمتت به الرساhاحيي الطاقة اليت فيك: لون طاقوي يتناسب متاما مع الشعار ا.  

مث ال خيفى عىل ٔاحد ما ميلكه التنني من هاì ميثولوجية تشـمتل القوة الالمتناهية، والطاقة 
ة عىل لك مسـتصعب، ويه معان جتر املنعة، واملقاومة، والغلبة، والهمينة، وما ¬ظر املتجددة، والقدر 

يعة جدا، ومزنلهتا العالء،  ذÅ، فضال عن ذÅ هو من الاكئنات أالسطورية املعمرة طويال، والرس�
مع القدرة  هذه القمي كفي� ÁسـìÉ املتلقي ٕاذا ما عقد مثيالهتا يف املنتج ليغدو قو� ذا طاقة ال حتد،

عىل املقاومة، وقهر الصعاب، مضافا ٕالهيا عظمي الرسعة وإالجناز، ٕاهنا مجيعها معان تصف منوذجتيه، 
فهو عيل منفرد ال يضاىه، ٕاضافة ٕاىل هذا نستشعر قمي أالمان وامحلاية وyطمئنان مع هذا املعطى 

بب ٕاليه املنتج من خالل مجمل أالسطوري، ويسهم الزماكن ٔايضا يف بّثِ الثقة يف نفس املتلقي، بل حي 
تÜ املعاين اليت متثل هواجس حقيقية عند ذات ترغب يف املثالية والمنوذجية والمتزي اجÉعيا،ٔالن 
املنتج مضن اخلطاب إالشهاري ليس وسـيط مبارشا ٕاىل البيع، بل ٕان الغطاء القميي اhي يندرج فيه 

ال نشرتي سـيارة بل نشرتي وضعا "حن يف الواقع هو الكفيل بتحقيق ا�افعية ٕاىل الرشاء، ولهذا فن
  .)35"(اجÉعيا

يؤكدان عىل مدى قدرة  –من بني ٔاخرى ال حتىص  –ٕان هذين المنوذجني إالشهاريني 
أالسطورة عىل مد مساحة الومه عند املتلقي؛ Áعتباره يبحث Áسـمترار عن أالمل اhي يتوارى خلفه 

 .املنتج
        ::::توى اللغة إالشهارية توى اللغة إالشهارية توى اللغة إالشهارية توى اللغة إالشهارية التجالتجالتجالتجيليليليل أالسطوري عىل مسـ  أالسطوري عىل مسـ  أالسطوري عىل مسـ  أالسطوري عىل مسـ         - - - - 2222جججج

ٕان اكن ذاك المتثيل امليثولو» هنا قد متركز يف اجلانب الصوري من إالشهار، فهذا ال ينفي 
وجوده القوي يف املكون اللغوي منه كذÅ، ٕاذ يلمس مواضع متعددة من ٔاشاكل جتليه، وقد ٔاخر¬ 

ية، والقامئة ٔاساًسا عىل فكرة ٔان ٔامر هذا عن ذاك حبمك الرتاتبية املعهودة يف قراءة الرسائل إالشهار 
  .النص اللغوي سـند للنص املريئ

بطريقة ٔاوىف يتفق املشهرون عىل ٔان املعطيات اللغوية تشـتغل Áملوازاة مع املعطيات 
أاليقونية، وهذا تأكيد عىل منافاهتا للعرضية، ٕاذ جتعل للحد من احÉالت التدليل اليت قد متيد بصاحهبا 

يا، مث ٕانه Áٕماكهنا تكثيف صور إالقناع من خالل ما تضيفه من دالالت عن مقصدية اخلطاب لك 
ِّل بذÅ السبيل ٕاىل تداوw، وغالبا ما يؤىت لها ذÅ ٕان ُهيلكت عىل  ٔاخرى تمثن بدورها املنتوج، فتذل

  .ٔاسس ميثولوجية تغور يف املتخيل إالنساين، مسهمة بذÅ يف توليد yستهيامات وyنفعاالت
اخلطاÁت إالشهارية ٔان تصبح أالسامء فهيا iٔسامء املنتجات ٔاو املاراكت   حيدث يف بعض

نصوصا منفردة بذاهتا، حبيث مرجعياهتا امليثولوجية تدمع توجه النص يف لكيته، وهذا ما جيعلها 
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عالمات قامئة بنفسها تتطلب حبثا ٔانرتوبولوجيا معمقا لتقيص املنطلقات التحليلية اليت حمكت معليات 
العالقة بني ا�ال واملدلول يف أالساطري غري اعتباطية، وٕامنا يه رضورية تربط "ية، خاصة ؤان التسم 

   .)36"(بني اللغة وأالشـياء يف زمن قديس ٔاول هو زمن أالصول 
ال تسـهتلكوا ا�هول من املواد فتصبحوا : "عادة ما تتكرر يف عامل إالشهار الوصية القائ� 

؛ ولهذا تغذى أالسامء ثقافيا، وتتحول )37"(، اسـهتلكوا اسام و²رخيا وقميةبعدها بال هوية وبال ²رخي
   .ٕاىل رموز تو بعامل مخميل مرغوب فيه، حيهنا يسهل اسـتدراج املتلقي  بل قد جتعل منه زبو¬ فعليا

لٔاللبسة الر�ضية، ٕاهنا غائرة يف املتخيل القدمي، " Nike"مما يتناسب وهذا املقام ماركة 
، صاحبة اجلناحني الطويلتني كام تصفها املنحو²ت أالثرية، وتقوم )38(يه Áٕلهة yنتصار ¬يكمتعلقة ف 
بوصف يشء من ذÅ، ويه ترمز ٕاىل مسار طريان االٓلهة؛ ولهذا حيتسب اللجوء ٕالهيا ) لوغو(الفاص� 

إالنسانية منذ نوعا من yحÉء بظالل الفوز والنجاح والتفوق وyنتصار، وهذه قمي زكهتا ا�ي� 
  .أالزل

ٕاذ تذكر¬ Áٕاللهة املرصية القدمية ٕايزيس، " Isis "مما حيمل ا�الì امليثولوجية ٔايضا عالمة
ومل يسـتطع ٔاو لن ...ٔا¬ لك يشء، ولك يشء اكئن، ولك يشء سـيكون: كتب يف قاعدة متثالها" اليت 

ين امحلاية وأالمومة والوفاء ، ويه ترمز ٕاىل معا)39"(يسـتطيع ٔاي اكن ٔان يكتشف ما خيفيه قناعي
  ).40(واخلصوبة وأالنوثة، كام محلت دالì عودة احلياة

يف ٕاطار ٕاشهار خاص Áلغسـيل تبدو لنا صعوبة العثور عىل ما ينq  حني نتأمل هذه املاركة
مبا اكن يستشعر يف yمس من دالالت عالية، ومع ذÅ قد يصلح yعتقاد بأن القمي yسـتعاملية اليت 

ري ٕالهيا الومضة، اكلبياض املطلق والنقاء اخلالص سزتيد من رفع نسـبة الومه ٕاذا اكن املتلقي واعيا مبا تش
ميكن ٔان يضيفه yمس من معاين امحلاية املثىل وفقا للمحتفظ به ميثولوجيا، كام تليق هبا قراءة ٔاوجه 

#ة ومن #ة ٔاخرى، ٕاذا هذا من ... ٕاعادة الغسـيل ٕاىل حاالت أالصل فيه من جدة ونضارة، وجامل
أالسامء يف أالساطري جتايف العرضية مبعىن ٔاهنا قد وضعت ٔاصال تغذية للوقائع البرصية " سلمنا بأن 

يصبح من الطبيعي قراءة هذه املاركة يف ظل دالالهتا أالوىل، ملا اكن يشار ٕاىل ٕايزيس مبعىن ) 41"(
منه يكون دخولها ٕاىل املتلقي عرب هذه البوابة العرش، فتكون بذÅ منفذا مجيال للمتزي والمنوذجية، و 

القميية ٕاقصاء للنظري، ٔاو تزنيل w ٕاىل دركة ا�ونية؛ ٔالنه ليس ٔافصح من العرش يف التعبري عن جالل 
  .الشأو وعزة املقام

الغرو يف ٔان يمتÜ القارئ اسـتغراب عن مدى صالحية هذه إالماك¬ت ا�اللية، 
ال حمتية يف ٔان يبحث قارئ النص ٔاو " يسـتوجب عليه التفطن ٕاىل ٔانه  ومالءمهتا ملراد الباث، حيهنا

املؤول عام يتطابق مع ما ٔاراد ٔان ميرره الاكتب من ٔافاكر مؤدجلة، وشعارات تعبوية؛ ٔالن هذا القارئ 
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hÁات انطالقا من ذخريته املوسوعية يسـتطيع ٔان يستنطق النص، ويسرب ٔاغواره، ويكشف ما مل 
  .)42(! ه ٔان يقوw ٔاو يدركه كذÅيسـتطع الاكتب نفس

وٕانه �رب عىل تقيص البعيد من املمكنات التأويلية حني يتعامل مع اخلطاب إالشهاري؛ ٔالن 
قوته الضاربة ال تمكن يف طبيعة ما يقدمه لالسـهتالك املبارش، بل مصدرها قدرته عىل ختليص املتلقي 

ف به داخل حاالت yستهيام، وهذا ٔامر تفرسه والقذ) اقتناء منتج ما(إالشـباع املريئ،  "من حلظة 
آليات إالقناع الرسي ذاهتا، اليت تستبعد Áلرضورة ٔاحاكم العقل ليك حتتفي Áالنفعال وحده، ولهذا هو 

وليك يكتشف القارئ  ،)43"(ال يضع خربا للتداول، بل يّرسِب حلام، وال يبيع منتجا بل يلوح خبالص
ت به، وجعلت منه عه يف الرساì فسادا، مالِحقا لك رمز قد احمتذاك، ُملزٌم بأن يعيث برصه ومس

  .مرسÁ للتأثري
        ::::ة ة ة ة ــــممممــــاتاتاتاتــــخخخخ

يف احلقيقة كثرية يه أالطراف إالشهارية اليت متسها أالسطورة عىل صعيد السـننني       
بث نوع الصوري واللغوي، وقد اكتفينا ببيان يشء من ذÅ رغبة يف ٕاثبات ٔاثر اخليال امليثيولو» يف 

من القناعة يف نفس املسـهتÜ املفرتض، فتبني� معنا ٔان املادة امليثولوجية وحدة داللية كربى ٕاذا ما 
ٔاحسن اسـتغاللها؛ كوهنا قادرة عىل دمع غائية اخلطاب إالشهاري؛ عىل ٔاساس ٔان لك نص يف معلية 

د مبقصدية معلومة سابقة عىل وجوده، ولها ذÅ بفعل ما تثري  نه حمد� ýه من معاٍن يف سـياق يرتضهيا، تَكو
  .وقد مشلت ثÚت كونية كربى حتتل موقعا ممزيا داخل ا�يال إالنساين

وبناًء عىل هذا يرتاءى لنا إالشهار املتحرك منافسا جادا للنصوص أالدبية، اليت كثريا       
وصو¬ للموروث الثقايف  ما منحناها رشف العناية Áجلوانب امليثولوجية؛ ٕاذاكًء ٕالبداع املعاين من #ة،

  .واحلضاري من #ة ٔاخرى
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        ::::واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر     الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
        

ن اخلطاب حيتضن معلية التوصيل إ  :"لمفهوم القائلل اسـتخدام مصطلح اخلطاب اعتبارا  ٕاىلجنحنا * : 
قف تتو  ٔاندون  ، )مسـهتÜ(متلق  ٕاىلوميتد  ، )متلكم(مصدر  ٕاىلفهو ينتسب  ،جبهازها الثاليث

ذاك،  ٔاوهبذا yجتاه  ٕارادتهويوجه  ،نه هو اhي يصوغ وعي ا�اطبإ مث  ...ذاك ٔاوماهيته عىل هذا 
و قل هو اhي مييل أ  ،كاويرفض ذ ،فيجعé يقبل هذا ،وضاعشخاص واالٔ شـياء واالٔ وحيدد عالقته Áالٔ 

قيقة ليس هذا حفسب بل رشوط احل  ،والتصور ةورشوط الرؤي ،و الرفضأ عليه رشوط القبول 
 ،)السلطة ،العالقة ،املفهوم( ،النصو اخلطاب  ،ينظر عبد الواسع امحلريي .(والواقع عىل السواء

هبذا املفهوم  وهو ،)141-  135ص  ،2008 ،1ط ،لبنان ،بريوت ،املؤسسة اجلامعية للنرش والتوزيع
  . التلفزيوين/يالمئ طبيعة إالشهار املتحرك
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  . 43عبد احللمي خمالفة،جتليات أالسطورة يف ٔاشعار نزار قباين السـياسـية، ص): 22(
  .298سعيد بنكراد، اسرتاتيجيات التواصل إالشهاري، ص): 23(
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  .58- 56، ص 1937، )دط(القاهرة، 



 العدد الثاين والعرشون                                                         جم� لكية االٓداب و اللغات

 2018جانفي                                           200                                        للغاتلكية االٓداب و ا

، 1ساطري العرب عن اجلاهلية ودالالهتا، دار الفارايب، بريوت، لبنان،طمحمد جعينة، موسوعة أ ): 31(
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