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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
الية إالشهاريّة يعد اخلطاب إالشهاري ٔاو إالرس

من ٔامه الوسائل االتصالية وشلك من ٔاشاكل التواصل 
مفثّل ،–املسـهتf –واملتلقي  -الرشكة–بني املنتج 

بدوره فعال qميا اقتصادo وثقافيا حيمل صوت 
املؤسسة يف ٔابعادها ؤاهدافها،  نبحث من خالt عن 

اليت هيدف من خاللها املرسل حتقيق ،مقصدية إالرسالية
الصورة -صل مع املتلقي بواسطة وسـيط نوعي التوا

اليت تعمتد يف ٔاساسها عىل التلقي الرؤيوي  -البرصية 
الصوت، ،ا�ي تتفاعل فيه مجموعة من املكو�ت الصورة

ومن  ،احلركة، اللون، الرمز، وإال�رة ال يتحقق ٕاال هبا
خاللها يكتسب قوته إالجنازية ومقصديته املمتث� يف 

وذ� ٕالحداث الفعل التأثريي هو  ا=عاية والرتوجي
  .�قتناع �قتناء املنتوج

        :  :  :  :  اللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحية
 ،الفعل ال¡يم، إالقناع ،الفيمل إالشهاري، التواصل

 .ةالثقاف
 
 
 
 

 
 

Abstract:  
 The advertising speech, or the 

advertising film, is considered as one 

of the most important communicative 

means, and a form of communication 

between the producer, the company, 

and the consumer. It holds both 

economic and cultural significance. 

     This article aims at demonstrating 

the different purposes incorporated 

within the advertising film in order to 

achieve effective communication 

with the consumer throughout the 

visual picture. The latter include the 

picture, sound, movement, color, and 

symbol. 

     These components prove to be 

vital for the speech act to convey its 

influence, throughout the visual 

picture. This latter include the picture 

and its existing power, which seeks 

main' to consumer with the value of 

this Product.   
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        آبل جانس" لقد ٔاقبل عرص الصورة"
  ::::د د د د ــــــــــــــــــــهيهيهيهيــ ــ ــ ــ مت مت مت مت 

يف ظل العامل املاثل ٔامامنا تبىن ثقافة الصورة؛ بل ٔاصبحت الصورة هوية إالنسان املعارص 
فغدت و³ا من وجوه املشهد الثقايف ا�ي ارتبط بوسائل ووسائط  ،التحوالت اليت ٔاحدثهتا العوملة

يتناسب مع  ،تكنولوجيا برصية« بوصفه  تكنولوجة ارتبطت بدورها  �لعرص الثقايف؛ فنشأ إالشهار 
ذ� يف سـياق املراكز مفاهمي وحاجات اج¸عية  �شـئة تتعلق �ٔالفاكر الزمنية احلديثة حول الفرد و 

  .)1(»النامية اخلاصة �ملدن واملفاهمي احلديثة  حول التقدم التكنولو« 
        ::::ماهية اخلطاب إالشهاري ماهية اخلطاب إالشهاري ماهية اخلطاب إالشهاري ماهية اخلطاب إالشهاري     ----

شلك اخلطاب إالعاليم ٔاو إالشهاري ثورة حضارية  غزت عاملنا مث فكر�؛ بل ٔاصبح   
oت الرشاكت �قتصادية فانوسا حسرo ابتكرته كرب« فاكن  ،مظهرا من ٔامه مظاهر حياتنا اليومية

وبثته عرب التلفزيون ا�ي يعد من ٔامه وسائل إالعالم جامهريية وجاذبية الع¸ده عىل مبدٕا نقل  ،العاملية
 ،، وارتبط ارتباطا وثيقا �لثقافة؛بل غدت من ٔامه وسائÆ التواصلية)2(»الصورة والصوت و احلركة 

نعة إالرسالية ومكيفة لها متلقهيا املفرتض ا�ي تغريه و فهـي القلب النابض t حييا هبا ويعيش فهيا صا
  .جتذبه

فنا ٕاعالميا وٕانتاجا سوسـيوثقافيا يصاغ يف سـياقات اج¸عية  « �ا  اكن اخلطاب إالشهاري  
فهو مسكون  ،)3(» وثقافية ؤاعراف لغوية اسـتقر علهيا اÒمتع ا�ي حتدث فيه معلية التواصل 

ها �قتصادية و�ج¸عية وإالديولوجية هدفه جتاري �=رجة أالوىل بصوت املؤسسة حامل ٔالبعاد
 -اج¸عيا ٔاو نفعيا ٔاو جامليا –ٔاداة التوسط املثىل بني عارض لبضاعة وبني زبون حممتل مضطرا « ميثل 

ٔالن التواصل إالشهاري ال يمت  ٕاال بوجود ،)4(» ٕاىل اسـتعامل هذه البضاعة يف تدبري شأنه اليويم 
يف ٕاطار قواعد اج¸عية تفرض عىل لك مهنام ثقافهتا ؤافاكرها و ) معروض عليه/عارض(ٔافراد 
، �ٕالضافة ٕاىل اسـتخدام )5(وال بد من بضاعة يمت التواصل من خاللها بني هؤالء أالفراد ،ميولها

أ نلج،اليت تؤمن التواصل، فنحن عندما نريد ٔان نغري منتوج ما ٔاو نقتنيه ٔاول مرة - القناة-واسطة  
،مث خنتار ..).سواء ٔااكنت قناة التواصل جم� ٔاو الفتة ٔاو عرب التلفزيون(ملشاهدة مجموعة من إالشهارات 
�لقمية النفسـية و�ج¸عية و التداولية، مما جيعل « فريتبط إالشهار ،واحدا يتطابق ورغباتنا وميوالتنا

ت خمتلفة قصد اكتشاف اسرتاتيجية احمللل مطالبا �سـتدعاء مج� من اخلربات واملعارف من اختصاصا
ففي الغالب  جنده يرتبط �جلانب النفعي وقد يتجاوز هدفه  ،)6(»بنائه ؤاغراضه يف التواصل اللساين

ٕ�شـباع احلاجات « النفعي املمثل يف إالخبار عن املادة املشهر لها ؛حيث ال يصبح  متعلقا 
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ثقافية، والرغبات اخلاصة  يف ال¸يز و�ختالف ، بل يصبح ٔامرا يتعلق ٕ�شـباع احلاجات ال ...الطبيعية
و�متالك والتبايه والشعور حبسن احلال، وهكذا يصبح امس السلعة وإالعالن عهنا بديال عىل جودة 

  ). 7(» السلعة ذاهتا ٔاو حىت بديال لها 
شفرة تتواصل هبا  ،جفسد فن التسويق منط حيايت وفعل ثقايف ارتبط حبياتنا املعارصة 

 Òمتعات مع بعضها البعض، وهذا ما يقود� للحديث عن املقاصد وأالهداف اليت دخلت من ٔاجلها يف ا
  .ديولوجيةيوذ� لتبليغ ٔاهدافها وغاoهتا إالشهاريّة عن مادة ٔاو فكر ٔاو إ  ،معلية التفاعل إالشهاري

  :وقد ختتلف طبيعة إالشهار �ختالف القناة الناق� فقد يكون عن طريق  
البرصية الفوتوغرافية اليت جندها يف الصحف واجلرائد وعىل الالفتات يف  ::::ثابتةثابتةثابتةثابتةالصورة ال الصورة ال الصورة ال الصورة ال 

وهبا ميارس فعل التواصل والتأثري   ،الشوارع، تعمتد عىل فعل الرؤية حيث حتتل الصورة ماكن اللغة
ء العامل املتوسط بني الواقع والفكر، بني احلس والعقل، فإالنسان ال يعيش عامل وسط من أالشـيا«فهـي 
ؤان احلوار ا�ي يمت  ،؛ بل وسط عامل من الصور، حتدد رؤيته للعامل وطبيعة عالقاته �ج¸عية[...]

  .)8(»بني طرفني ٕامنا يمت بني صورة لك طرف يف ذهن االٓخر 
الصورة، الصوت، اللغة، (الفيمل حيث تتضافر فهيا مجموعة من الوسائط  ::::    الصورة املتحركةالصورة املتحركةالصورة املتحركةالصورة املتحركة 

/ التلفزيون (، يعمتد تلقيه عىل الشاشة فعل املشاهدة عن طريق )الرمز اللون، احلركة، ا=يكور،
  .)الهواتف ا�كية ٔاو اللوحات �لكرتونية/المكبيوتر /

        ::::الفيمل إالشهاري وخصائصهالفيمل إالشهاري وخصائصهالفيمل إالشهاري وخصائصهالفيمل إالشهاري وخصائصه
ميكننا ٔان نطلق عىل الفيمل  ،الوص� إالشهاريّة التلفزيونية" سعيد بنكراد"ٔاو كام يطلق عليه  

فيتضمن لك خصائص اللغة السيúئية « مكو�ته عن النص اللغوي  بأنه نص ولكن ختتلف طبيعة

يراهن املرسل من خالل الصناعة  احملمكة t  ،، فهو شلك غري لساين للتواصل واحلامل للمنتوج)9(»
فيعمتد عىل مجموعة من اخلصائص t مرجعياته اخلاصة يف إالنتاج كام t . التأثري يف املتلقي مث ٕاقناعه

  : اصة يف التلقي والتأويل، فيبىن عىل بعدين رضوريني ال يمكن ٔان نتلقاه و نؤوt ٕاال هبام مرجعياته اخل
نسق لغوي يتحمك يف  ،)امللفوظات(يمتثل يف التبليغ الشفوي املصاحب للصورة ::::البعد اللغوي البعد اللغوي البعد اللغوي البعد اللغوي     ----1111

فالهيبة ، �� [...]فميثل من الو³ة �ج¸عية حدث تفاعيل« طرائق القول وإالجناز Òمتع ما 
، فيلجأ املشهر ٕاىل �ع¸د عىل اللغة اليت ينطق هبا )10(»أالساسـية اليت يتخذها النص يه احلوار 
اللغة بأدواهتا التعبريية ؛ للتأثري « فيسـتخدم) اكللهجات احمللية(اÒمتع ا�ي يتوجه ٕاليه �لفيمل إالشهاري 

   .رشحية ممكنة من املتلقني،السـهتداف ٔاكرب )11(»فكرo ونفسـيا وجامليا عىل املتلقي 
دالئل ٔايقونية و دالئل لسانية ودالئل تشكيلية، « حيث تتفاعل فيه ) :) :) :) :الصوريالصوريالصوريالصوري((((البعد أاليقوينالبعد أاليقوينالبعد أاليقوينالبعد أاليقوين    ----2222

وهذه ا=الئل شفرات تتطلب من املتلقي المتعن فهيا ويه شفرة أاللوان وشفرة أالشـياء والشفرة 
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يو اللغوي املكتوب ٕاىل سيناريو برصي حتويل السـنار « ،   فيعمتد البعد الصوري عىل)12(»اللسانية 
مرسوم ؛ ٔاي حتويل القصة اللفظية ٕاىل مشاهد ولقطات مرسومة عىل الورق يف معلية تسمى 

 ،وقت تصويرها،فهيا حيدد رمق اللقطة وتصوير اللقطة وماكهنا وجحمها ومدهتا ووصفها ،ا=يكو�ج
وعرب هذه العنارص حتدد هوية الفيمل  ،)13(»وا=يكور املصاحب لها والعدسة املسـتخدمة يف تصويرها 

وهبا ميرر هدفه ومقصده فاملتلقي يقوم  ،إالشهاري، من خالل طريقة التشفري بواسطة هذه الوسائط
  .بتفكيك الصورة للكشف عن أالهداف وأالدوار اليت تظفر هبا

 يبىن الفيمل إالشهاري عىل شلك طابع حاكيئ) البعدين اللغوي والصوري (�ٕالضافة ٕاىل 
  متخذا من؛

يعرف ٔان املهم ليس ما نرويه، ٕامنا الطريقة اليت نروي «  الن املرسل  ،ش¡ t ::::الطابع الالطابع الالطابع الالطابع الرسرسرسرسديديديدي    ----1
فُيضّمنه عنرص التشويق و�نسـياق  لتتبع الوص� باكملها، وهو من ٔامه �سرتاتيجيات  ،)14(»هبا 

رسد مجموعة من املعلومات و  إالقناعية  اليت يعمتدها فن التسويق والرتوجي حيث يتخلل هذا القص
جيعل من « املربرات تكون مبثابة جحج منطقية حياول من خاللها ٕاقناع املتلقي، فالمتظهر الرسدي

دخول املنتج حال ملشلكة مسـتعصية ؤنه حل حسري ؛ مبعىن ٔان البناء الرسدي للصورة يكون 
يتبعه من ٕاحباط وقلق وتأزم نفيس،  ٕ�ظهار ما ميكن تسميته مبا القبل واملمتثل يف غياب املنتج وما

أالمر ا�ي حييل عىل ،واملابعد املتجسد يف حضور املنتج وما يرافقه من سعادة غامرة وانفراج لٔالزمة
فقبل  ،)15(» مضمون قصيص ترسد فيه العالقات �ج¸عية وتوزع أالدوار والوظائف واملواقع 

   .بار فيقدم املنتوج يف طابع رسديٕاظهار املنتوج  يقوم املشهر برسد مجموعة من أالخ 
ا�ي حتّمÆ صوهتا )املاكنة �ج¸عية / سلطة املمثل(ختتار الواك� إالشهاريّة املمثل: : : : الّشهادةالّشهادةالّشهادةالّشهادة    ----2222

 ،يكون اختيار تf الشخصية مرتبطا مبقدار ما يكون لها من تأثري عىل ٔافراد اÒمتع ،ؤابعادها ؤاهدافها
فريتبط اختيار املمثل حبسب اÒال التجاري، فٕان اكن  ،رية وشهرةاكالع¸د عىل خشصيات ٔاكرث جامه

نوع املنتوج غذايئ جلأ املرسل ٕاىل اÒال الطيب مثال، ٔاما يف اÒال التجمييل ومواد الزينة فيلجأ ٕاىل 
 ٔاما اÒال الصحي فربطه �Òال الرoيض اكلالعبني، فغالبا ماجند �ه¸م �ملمثل احلامل ،املمثليني

    .للمنتوج ٔاكرث من املنتوج نفسه
يسامه مسامهة فعا� يف ٕابالغ الرسا� يف لك «يرتبط اللون مبوضوع إالشهار حيث : : : : اللون اللون اللون اللون     ----3333

،  )16(»من حيث إالدراك وجلب �نتباه وخلق جو  وجداين انفعايل مالمئ عند املتلقي  ،خطواهتا
فاللون نشاط عقيل « وحتمل ٔاهدافا معينة  فالمتثالت اللونية عالمات ورموز حتيل ٕاىل ٔاشـياء معينة

، t لغته اخلاصة فهو ٔايضا ميثل ش¡ من ٔاشاكل التواصل t ارتباط )17(»ونفيس حتت عتبة الوعي 
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وثيق �لنسق الثقايف واحلضاري Òمتع معني مفثال يربط اÒمتع الغريب أالسود �حلداد وهذا ال يتوافق مع 
   .لك اÒمتعات

عنرصا فنيا دراميا يقمي موضوع ما ٔاو خشصية من خالل « لعب دورا ٔاساسـيا �عتبارها ت: : : : إالضاءة إالضاءة إالضاءة إالضاءة     ----4444
فإالضاءة ٔايضا لغة تواصلية يمتثل دورها يف الرتكزي عىل  ،)18(»حرصها  وعزلها يف دائرة الضوء 

  .اخل...فنؤول املشهد من خاللها فتو� مثال ٕاىل الشحوب ٔاو الظالم ٔاو النور ،ٔاشـياء معينة
الثقافة هوية اÒمتع ويه ختتلف �ختالف اÒمتعات، متثل احمليط ا�ي يتواجد فيه إالشهار : : : : افة افة افة افة الثقالثقالثقالثق    ----5

التفاعل �ج¸عي ميثل ظاهرة ثقافية «ٔالن  ،املتداول ٔاو املسـتعمل وا�ي  حيمكه العرف �ج¸عي
وغالبا  ،الثقافية ميكن ٔان نسـتخلص مهنا بعض �سـتنتاجات حول البنية �ج¸عية للجامعات ،ٔايضا

حيث خيضع . ،)19(» أالعراف السائدة بيهنم(...) ما ميكن ٔان نسـتخرج من النصوص واحلوارات 
الفعل إالشهاري ٕاىل تنظمي من القواعد اليت حتقق جناعته للتداول، مفثال عرض عىل الشاشات العربية 

شاهد واملتلقي العريب ٔاو ما ٕاشهار عن امخلور ٔاو عن بعض املالبس ٔاو العطور ٔامر مقزز �لنسـبة للم 
يف " * سعيد بنكراد"وهذا ما ذهب ٕاليه  .يشعره �ٕالحراج يف أالماكن العمومية ٔاو ٔاثناء اج¸ع العائ�

دراسة t حدد من خاللها طريقة التواصل الثقايف �سـتدعاء املرٔاة كوسـيط بني املنتج واملتلقي، وحدد  
إالغراء �ملرٔاة الغربية وكيف تسّوق للجسد بدل املادة املشهر فيه ٔايضا كيفية اسـتخدا$ا فربط إالغواء و 

لها عكست منطا ثقافيا معني Òمتع ما،عىل عكس املرٔاة العربية املغربية اليت تعكس بلباسها التقليدي 
  .صورة عن املرٔاة العربية

        :      :      :      :      يف املهنج التداويف املهنج التداويف املهنج التداويف املهنج التداويليليليل ؤابعاده  ؤابعاده  ؤابعاده  ؤابعاده 
 كثري من أالحباث وا=راسات، واالٓن نريد عوجل اخلطاب إالشهاري وفق املهنج السميايئ يف 

" شارل موريس"مقاربته مقاربة تداولية بعدها متثل البعد الثالث للسمياء حيث جعلها 
"CH.Morris"وتوجيه هذا  ،جزء من السميائية ؛ تعاجل فهيا العالقة بني العالمات ومسـتعملهيا

ولقد ركزت يف حبيث عىل الصورة  ،للحصول عىل املعىن) التواصل(�سـتعامل يف مواقف حمددة 
مسعية (كون ٔان هذا أالخري تتضافر فيه مجموعة من أالنساق لغوية ٔايقونية حركية  ،)الفيمل(املتحركة 
، تتجىل فيه أالبعاد التداولية بشلك واحض  وتتوجه فيه تو³ا مقصودا وحتت شعار كبري )برصية 

اتفاق مضين يضمن ) 20(»ومعطياهتا ا0تلفة واملتنوعة  فتصنع الثقافة  مبجمل حيثياهتا« ،يؤطرها الثقافة
  .للمرسل  التواصل مع املتلقي يف سـياقات ومواقف معينة

ظهرت التداولية كحقل معريف متداخل �ختصاصات يف ا=رس اللغوي والنقدي  
 بعزt ٔاعادت النظر يف كثري من القضاo اليت جتاوزها النقد النيص يف فهمه للخطاب وتأويÆ،املعارص

 oيف قوالب  شلكية، ٕاىل فضاء ٔارحب هو فضاء التداول و التواصل فو³ت حبهثا حنو دراسة قضا
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التواصل و التفاعل والبحث عن آلياته وقوانينة واسـتوعبت ٔابعادا جديدة ٔبعاد عالقة اللغة �ٕالنسان 
   .و�Òمتع ومبالبساته وظروف أالداء

لغة يف �سـتعامل ٔاو يف التواصل، ؤان املعىن ليس شيئا عىل ٔاهنا دراسة ال وعرفت التداوليةوعرفت التداوليةوعرفت التداوليةوعرفت التداولية
وال يرتبط �ملتلكم وحده وال السامع وحده  فصياغة ال¡م  تمتثل يف  ،متأصال يف اللكامت وحدها

، وصوال ٕاىل املعىن الاكمن يف qم )مادي، اج¸عي، لغوي(تداول اللغة بني متلكم وسامع يف سـياق 
دراسة املعىن ا�ي يقصدة «رجعيات إالنتاج ومرجعيات التلقي ٔاو يه ؛ ٔاي البحث يف م) 21(ما  

وقدرة املتلقي عىل الفهم  ،وذ� �لرتكزي عىل قصدية املرسل يف التعبري عام يريده) 22(»املتلكم 
حيث شدد يف "  Paule.Grice"وهذا ما ٔاقره بول غرايس ،والتأويل للكشف عن هذا املقصد

مث حاول ٕاجياد �ختالف القامئ بني ،)23(»وعىل فهم ا0اطب لهذه النواo نواo القائل « التواصل عىل
   .، فربط املقاصد �ملقامات فوجدها تتغري بتغريها)املعىن املضمر(وما يقصد) املعىن احلريف(ما يقال

حقيقيا ٔام مفرتضا –يقتيض التواصل بدوره من املرسل ٔان يعقد ٕارساليته يف تناول املتلقي 
كيفام اكن نوعه يمت ٕانتاجه «ذا أالخري فك السنن وٕاقامة التأويل ؛ٔاي ٔان لك خطاب ليسـتطيع ه –

مضن بنية اج¸عية حمددة وتمكن ٕانتاجيته يف كون التفاعل  حيصل معه يف ٕاطار البنية نفسها، و�نعدام 
ٔاو  هذا التفاعل ينعدم ٕانتاجية النص، �� جند العديد من السوسـيولسانيني ومه يتحدثون عن النص

  ) 24(»اخلطاب حيددونه وهو قيد �سـتعامل،ٔالن يف غياب هذا �سـتعامل  يُغيب التواصل والتفاعل
وٕاذا اكن منطلق التفاعل ٔاو التواصل يقدم من طرف املرسل يف اجتاه املتلقي،  ِبعد املرسل 

[ ه اخلاصةهو املسؤول عن إالشارات والرموز اليت يمت عقدها يف إالرسالية  وفقا لكفاءاته وقواعد
تأليف النص وتوليده وتشقيق املعىن ٕاىل معلية ذاتية حتمكها الرغبة يف « يمت هبا  ،]غري لغوية/ اللغوية

فليس املرسل  ،فٕانه يتحقق كذ� يف صورته العكسـية ،)25(»ٔان يؤدي النص ما ٔاريد t ٔان يؤديه
وهو ينشئ اخلطاب يسـتدعي  وحده من يقوم ٕ�نشاء خطابه وٕامنا يشاركه متلقيه يقينا منا ٔان املرسل

و ٕاذا اكن  ،حيث يشرتط أالول التأثري يف الثاين ودعوته لالسـتجابة ،متلقيا قادرا عىل ٔان يتلقى خطابه
 ،املرسل اعمتد ٔاثناء ٕانتاج منوذجه إالرسايل عىل مجموعة من الكفاءات اللسانية و�ج¸عية والنفسـية

  .ايه ٔاو تفوق املرسل لبناء منوذجه التأوييلفاملتلقي بدوره هو االٓخر يعمتد عىل كفاءة تض
ومع التداولية وجه النظر للغة يف بعدها الوظيفي التفاعيل ويه تؤدي الفعل التواصيل 
بأنواعه حول مضامني معينة ؛ فقد يكون للتعبري ٔاو لٕالخبار ٔاو إالقناع ٔاو التوجية ٔاو الوعد ٔاو إالجناز 

ا ارتبط الفعل التواصيل جبموعة من االٓليات والقواعد اليت و�،للقيام �لفعل ٔاو تركه  يف سـياق معني
  : تضبطه وحتقق جناعته ميكن ٕاجاملها يف 

  .ويمتثل يف اختيار �سرتاتيجية اليت تكفل للمرسل التعبري عن املقاصد ::::معيار اج¸عيمعيار اج¸عيمعيار اج¸عيمعيار اج¸عي
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 من حيث داللته عىل قصد املرسل مبارشة ٔاو دال� تلميحية وتمتثل يف ::::معيار شلك اخلطاب معيار شلك اخلطاب معيار شلك اخلطاب معيار شلك اخلطاب 
�سـتعامالت اللسانية وإالدراكية للمرسل وطريقته يف عقد إالرسالية حيث يسـتعمل لك االٓليات 

  .املنطقية والبالغية
أن « "Goffman"، ولقد ٔاوحض غومفان )26" (تربز فيه الغاية من التواصل ::::معيار هدف اخلطاب معيار هدف اخلطاب معيار هدف اخلطاب معيار هدف اخلطاب 

عالت �ج¸عية  تقتيض يف �� فٕان التفا ،اجلزء االٔكرب من رها�ت التواصل يه ذات طبيعة رمزية
ا�ي حيرص لك خشص بواسطته ٔان يعطي عن ذاته صورة �رزة، يعتربها "إالخراج "الغالب نوعا من 

  .)27(»ويتشلك رهان التواصل يف حسن الظهور ووفاء الفرد لصورته ،ممث� لهويته �ج¸عية
        ::::العالقة بني إالشهار والتداولية العالقة بني إالشهار والتداولية العالقة بني إالشهار والتداولية العالقة بني إالشهار والتداولية 

    qُ سـبق ماهييت Fيتقاطب     يت من التداولية وإالشهار، ٔاما عن ٔامه النقـــــاط العرضنا ف
qهام t  هدف وقصد تواصيل وبعد وظيفي ذو : ويتقاطع فهيا املفهومان فيشرتاكن يف أالبعاد االٓتية 

        :ونسـتطيع ٔان منثل هلام �0طط التايل  ،طابع نفعي
        ::::�شهارية �شهارية �شهارية �شهارية     خطاطة التواصل إالشهاري التلفزيوين اليت تعمتدها املؤسسةخطاطة التواصل إالشهاري التلفزيوين اليت تعمتدها املؤسسةخطاطة التواصل إالشهاري التلفزيوين اليت تعمتدها املؤسسةخطاطة التواصل إالشهاري التلفزيوين اليت تعمتدها املؤسسة

الهدف )     املسـهتf/الزبون(الفيمل إالشهاري     املتلقي )       املؤسسة إالشهاريّة(املرسل 
  )                                  التلفزيون(القناة  ،)املنتوج(املرجع )                          �قتناء(

تنوعة واملكثفة ٕاىل حتقيق التواصل بني الواك� بوسائطها امل ) الفيمل(هتدف الوص� إالشهارية  
اليت تضمن لهذا الفعل من  ،)احلوارية البرصية(إالشهاريّة و املتلقي بواسطة وسـيط نوعي الشاشة

التحقق وذ� بواسطة التلقي عن طريق احلواس؛ ولعل ٔامهها فعل الرؤية اليت من خاللها نتلقى ونؤول 
فالتلقي الرؤيوي حيدد لنا  ،ليا وتداوليا يف السريورة التواصليةمكو�ت الفيمل اليت تؤدي دورا دال

عن طريق ) 28(»ٕارشاك البرص مع السمع مع العقل يف الفهم املتاكمل«طبيعة التواصل مع الفيمل فيمت 
حيل حمل اللكامت فيكون هو العامل أالسايس يف التخاطب «التلفزيون حيث 

واملتلقي فيقوم بتأمني ) الواك�(بني املنتج احلقيقي ويلعب الفيمل بدوره وسـيط ،)29(»�ج¸عي
الصور والصوت واحلدث والضوء واحلركة واجلسد واملمثل وأالزoء والفنون «االتصال �سـتخدام  

ٕاضافة ٕاىل لك  ،)30(»التشكيلية من ٔاجل جذب انتباه املشاهد واه¸مه والوصول ٕاىل حده أالقىص
تخَدم املرسل للك هذه املياكنزيمات ليسـتدرج  هبا املتلقي ماهو اج¸عي من طقوس وعادات، فيسـْ 

ويضغط عىل وتر احساسه لتلبية وٕاشـباع رغباته واحتيجاته، ولتحقيق البعد القصدي  املمتثل يف 
 ،يصنعه ٔاحصابه لغرض ما...تواصل مصطنع«إالقناع بقمية املنتوج؛ فالتواصل عرب الفيمل إالشهاري 

هذا إالشهار يف التواصل مع االٓخرين بتوصيل رسالته  فنجاح هذا الغرض يكون بنجاح
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ٕاذا فالتواصل إالشهاري مرشوط ومرتبط �ملعرفة املشرتكة بني الفئة املرس� والفئة املتلقية ،)31(»ٕالهيم
  .ٕالجناح الفيمل إالشهاري

        ::::أالبعاد التداولية للفيمل إالشهاري أالبعاد التداولية للفيمل إالشهاري أالبعاد التداولية للفيمل إالشهاري أالبعاد التداولية للفيمل إالشهاري 
        ::::البعد أالول املقصدية البعد أالول املقصدية البعد أالول املقصدية البعد أالول املقصدية     ----1111

اس للمهنج التداويل فهـي ترتبط مبقصد املتلكم ال تفهم من شلكت املقصدية احلجر أالس
ٔان يُفهمه للمتلقي من خالل ٔاقواt اللغوية « الرتاكيب بل عىل ماحتمÆ هذه الرتاكيب ٔاوما حياول السامع 

كون ٔان  العملية التواصلية «، فيحاول املتلقي التعرف عىل مقصدية املتلكم من القول نفسه ؛)32(»
مقصد ٔاويل يتجىل يف املعتقدات : فني ٕانسانني مرسل ومتلق،ؤان املقاصد ٔانواعالقصدية تفرض طر 

ومقصد  ،والرغبات اليت تكون =ى املتلكم، ومقصد �نوي يكون فF يعرفه املتلقي من مقاصد املتلكم
�لث ينعكس يف هدف املتلكم ا�ي يريد ٔان جيعل املتلقي يعرتف بأنه يريد منه جوا� مالمئا 

مل يفهم القصد فال ينجح الفعل وال حيصل تواصل؛ ٕالن املعىن الضمين واملتضمن يف القول   وٕان،)33(»
تكون « ٔان املقصدية قد " Searle" حيتاج ٕاىل اسـتدالالت وسـياق يُمكن من حتديده، ويقر سورل

ميكننا ٔان نسمي ما يعمتده مرسل إالشهار من )  34(»سابقة وحاص� ٔاثناء العمل،لغوية وغري لغوية
سرتاتيجيات اليت يعمتدها يف بناء فيلمه إالشهاري من صور وصوت وحدث وضوء وحركة وجسد �

حمورا ٔافقيا وهذا احملور غري قار ولكنه يتشلك يف هيآت خمتلفة « ،وممثل ؤازoء وفنون تشكيلية
فة �ج¸عية اليت وراءه وهذه الع� أالوىل املتحمكة يه ما يسميه بعض الفالس–حبسب املقصدية 

oتوجيه املتلكم ٔافاكره للسامع قامئ عىل ٕاميان «حيث ٔان ،)35(»�ملقصدية وٕان شئنا دعو�ه حمورا معود
ٕاذا ال ينجح احلوار ٕاذا اكنت قنوات املعرفة ،املتلكم �متالك السامع معلومات تؤهÆ لفهم قصدية املتلكم

ن تبادل للمعلومات واخلربات $مة يف وما ينتج عهنام م ،ٕالن معلية التأثري والتأثر،موصدة بوجه السامع
ٕاذا ال بد من دراسة الفيمل داخل سـياقه �ج¸عي، ليك يتضح لنا مقصد  ،)36(»ٕاحداث التواصل

بني اجلهة املنتجة و املتلقي ا�ي ) حتقيق احلوار (كون ٔان إالشهار فعل يرام به ٕاقامة التواصل . املرسل
فيتحول من متلقي ٕاىل مسـهتf، وليك يتحقق t هذا البد  هيدف ٕاىل ٕا�رته مث ٕاقناعه لتغيري سلوكه

من توفره  عىل مجموعة من �سرتاتيجيات لعل ٔامهها معرفة خصوصيات اÒمتع ا�ي يرّوج t املنتوج، 
ليكيّف t االٓليات اليت يٌّؤمن هبا التواصل فللك جممتع عادات ؤاعراف وطقوس يمتزي هبا عن غريه مفثال 

  .ٕالساليم عن اÒمتعات الغربية يف كثري من النظم وأالفاكر واملعتقدات لعل ٔاولها ا=ينخيتلف اÒمتع ا
        ::::البعد الثاين إالقناع البعد الثاين إالقناع البعد الثاين إالقناع البعد الثاين إالقناع     ----2

ميثل إالشهار معلية عقلية تقوم عىل ٕاقناع املتلقي �لسلعة املقدمة t، حيث تسـتعني 
س و�قتصاديني واملوسقيني طاقة أالد�ء و معرفة علامء النف« املؤسسة املشهرة لبناء ٕارساليهتا ٕاىل
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لك هذا من ٔاجل مردودية جتارية نفعية ،والتشلكيني واملصورين والسـúئيني وعلامء وجتهزي ا0تربات
هذا ما جيعل التأثري الفين وا=اليل يف إالشهار يتحول ٕاىل وسـي� ال ،تكون يه الهدف أالول وأالخري

سـتدراج الفرد لفعل الرشاء، فٕان املتلقي حيتاج ،  فكام ٔان املشهر ميتf آليات خاصة ال)37(»غاية 
مهية املنتوج من عدمه، فاملرسل عندما يطالب غريه « ٕاىل كفاءة توازي كفاءة املنتج ليك يقتنع بأ

مبشاركته اعتقاداته فٕان مطالبه ال تكتيس صيغة إالكراه، وال تدرج عىل مهنج القمع، وٕامنا تتبع يف 
وعة جتر غريه جرا ٕاىل �قتناع برٔاي احملاور وقد تزدوج ٔاساليب حتصيل غرضها سـبال اسـتداللية متن

و توجيه سلوكه ملا هيهبا ،إالقناع بأساليب إالمتاع، فتكون،ٕاذ ذاك،ٔاقدر عىل التأثري يف اعتقاد ا0اطب
نه يراها رٔاي العني،ونفوذ يف ٕاشهادها للمخاطب ،هذا إالقناع من قوة  يف اسـتحضار أالشـياءٔ«)38 (

رشط املضمون القضوي - 1:يف ٔاداء احلجة املثبتة مىت اسـتوىف الرشوط التالية«رسل موفقا ويكون امل
        .عىل املتلكم بأن يأيت مبجموعة من أالحاكم اجلازمة اليت ينطوي لك مهنا عىل قضية خمصوصة:

ينبغي ٔان يكون ٕاتيان املتلكم هبذه اÒموعة من أالحاكم اجهتادا منه ٕالثبات     :الرشط اجلوهري  - 2
  .ا=عوى، ٔاي يكون ذ� سعيا منه ٕاىل ٕاقناع املسـمتع بصواهبا

  .عىل املتلكم ٔان يعتقد صدق هذه ا=عوى وصدق القضاo اليت جاء هبا ٕالثباهتا ::::    رشط الصدق - 3
ينبغي ٔان يعتقد املتلكم ٔان املسـمتع ال يسمل �=عوى،ؤانه يسمل �لقضاo اليت     :الرشط المتهيدي  - 4

  : ، فتعمتد الواك� إالشهاريّة عدة اسرتاتيجيات ٕالقناع املتلقي لعل ٔاولها)39(»جاء هبا ٕالثباهتا 
فٕالشهار جربوت عىل صاحبه جيع� يكذب ويسـتخدم أالخالق ا=ين أالعراف يف سبيل «  -

  .)40(» جناح معÆ يف ٕاقناع االٓخر بصدق ٕاشهاره 
  .عدم املبارشة �لترصحي �ملنتوج -
اجا لشخص ما، فٕاننا نرصح t دامئا مبقدمات نعمل مسـبقا ٔاهنا فعندما نقدم جح" ٕاعامل العقل -

  ).41" (معروفة =يه
حياول املشهر ٕاقناع املشاهد يف ٔاوجز فرتة مبنتوجه جبمل قصرية وصور برصية خاطفة ورمزية  - "
  .صامتة
مي التخفي وراء قمي ٕانسانية عامة وممثنة اج¸عيا وثقافيا مثل الصحة، السعادة الراحة، ويه ق -

  .تدخل مضن الطبيعة البرشية فهـي حتتل موقعا ممتزيا داخل خيال إالنسان
  .احلرص عىل خلق واقع جديد للتغطية عىل الواقع الفعيل ٔاو جتاوزه ٔاو نفيه -

/ وتf يه طبيعة الصورة إالشهاريّة ٕاهنا تضفي العوامل وتزنع عهنا النفعي ليك تقدم املشاهد 
  ) 42..)"(.السعادة والصحة والراحة(تتحرك مضن ٕاجياب مطلقاملسـهتf صورة حياتية ٕاجيابية 
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ففي إالشهار إالقناعي يتوجه املرسل ٕاىل فئة معينة لتكون واسطة بينه  ::::    )املاكنة �ج¸عية (  -
بغية ٕاقناعهم بأمر معني، «وبني املتلقيني،اكالسـتعانة �خلرباء وأالطباء والفنانني والالعبني ٔاكرث شهرة 

t 43(» وحتركوا يف سبيل ٕاجنازه اكن احلجاج قد ٔادى غايته فأن حتمسوا(  
  .ٔاصبح مالزما  للفعل إالشهاري ومن ٔامه حيÆ وآلياته يف مترير ٕارساليته: إالغواء -

يلجأ املرسل  للك هذه �سرتاتيجيات ليقمي هبا فيلمه إالقناعي السـتقطاب املتلقي للتسلمي    
  .و�قتناع مبا يُعرض عليه

        ::::الثالث الفعل ال¡يم الثالث الفعل ال¡يم الثالث الفعل ال¡يم الثالث الفعل ال¡يم     البعدالبعدالبعدالبعد    ----3333    
" ميثل الفعل ال¡يم ٔامه دعامئ املقاربة التداولية، وهو ما حتول أالقوال ٕاىل ٔافعال  حبسب 

وظيفة اللغة أالساسـية ليست يف ايصال املعلومات والتعبري عن أالفاكر؛ ٕامنا « حيث تبدو "ٔاوسـتني
ة ٕاىل ٔافعال ذات صبغة اج¸عية يه مؤسسة تتكفل بتحويل أالقوال اليت تصدر مضن معطيات سـياقي

ٔان جمرد التلفظ هبا عىل حنو جاد توافق عىل أالقل ٕاجناز معل قويل ومعل « ؤاقر ٔاوسـتني ) 44(»
، وهو شديد �رتباط )45(»متضمن يف القول، وتوافق ٔاحيا� كذ� القيام بعمل تأثري �لقول 

فمتثل الوص� إالشهاريّة فعل qيم .آخر�لسـياق ا�ي يضبط تأويÆ ٕالننا نسمع شيئا ونفهم معه معىن 

معلية تواصلية تتحرك مضن «جبزئياته من فعل القول وفعل املتضمن يف القول والفعل التأثريي كوهنا 
وتسـتعمل بذ� لك وسائل  ،ٕاهنا تشري بدورها ٕاىل اسرتاتيجية ٕابالغية قامئة عىل إالقناع،حميط ٕانساين

وا=فع ٕاىل اقتناء ) املسـهتf(ز يف ٔافق التأثري عىل املتلقي االتصال إالنساين من لكمة وصورة ورم
مهيته وتفضيÆ عىل �يق املنتوجات ، فريتبط الفعل ال¡يم بردود أالفعال )46(»منتج ما والتسلمي بأ

fحول فعل معني ؛ وهذا ما ينطبق عىل الوص� إالشهاريّة حيث حتول املتلقي ٕاىل مسـهت.  
        ::::شهاري شهاري شهاري شهاري التحليل التداوالتحليل التداوالتحليل التداوالتحليل التداويليليليل للفيمل االٕ  للفيمل االٕ  للفيمل االٕ  للفيمل االٕ 

الفيمل إالشهاري عبارة عن مضمون برصي ولساين حامل لواقعة ٕابالغيه تسـهتدف رشحية 
 ،بل حيدد العالقات ؤامناط السلوك،،معينة وا=فع هبا ٕاىل رشاء املنتوج فهو ليس جمرد وصف للمنتوج

جزاء احلياة عرب فٕاننا جند ٔانفسـنا من خالt ٔامام عوامل ثقافية وٕايديولوجية متنوعة تقوم عىل صياغة أ 
 ،المتثيل الصوري وذ� من خالل اسـتعادة عصارة القمي املتحمكة يف وضعية شعب ٔاو طبقة ما

وعرب املظهر الطبيعي للاكئنات  ،ويكون  الفيمل إالشهاري جمسدا لبعد ٕاحيايئ ورمزي غري مريئ 
ة اشرتوا املنتوج ولكن تعمتد فالوص� إالشهاريّة التقول مبارش  ،وأالشـياء يتسلل املظهر الثقايف إالحيايئ

   .)47(ٕاحاالت تتسلل يف غف� من شعور املتلقي
  :ينقسم الفيمل إالشهاري من حيث  الوظيفة ٕاىل 

        ) : ) : ) : ) : إالرشاديإالرشاديإالرشاديإالرشادي( ( ( ( إالشهار التوعويإالشهار التوعويإالشهار التوعويإالشهار التوعوي: : : : ٔاوال ٔاوال ٔاوال ٔاوال 
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ختتلف طبيعة هذا النوع من أالفالم إالشهاريّة عن املقصد �قتصادي والتجاري، ولكهنا 
يف التواصل أالخاليق يتعلق بطرح قضاo وقمي ٕانسانية واج¸عية متس الفرد حتمل بعدا تداوليا يمتثل 

�حلياة إالنسانية بشلك مبارش يؤسس للقمية �ج¸عية وأالخالقية واحلضارية « واÒمتع، فارتبط 
، يمتحور هدفها يف التقومي وتغيري سلوكيات وترصفات أالفراد وذ� بتوجهيهم �حرتام مجموعة )48(»

   .اليت يقوم علهيا جممتع معني -ميثاق تعاوين–لنظم والقوانني الثقافية من ا
ارتبط هذا النوع من أالفالم بفعل حدايث وسـياق مقايم و=ته ظروف  العرص فنقل لنا 
صورة عن الواقع املعارص؛ اكلكوارث اليت يتسبب هبا إالنسان؛ فظهر هذا الفيمل التوعوي يقدم خدمة 

يري سلوكيات أالفراد اكمحلالت حول احلد من حوادث املرور، التربع �=م، نفعية  الهدف مهنا تغ 
الفحص الطيب للوقاية من مرض الرسطان، ٔاو احملافظة  ،التحذير من التدخني و إالدمان وا0درات

، ٔاو إالعالن عن مظاهرة ٔادبية  ثقافية مكظاهرة القراءة يف احتفال مثال )املاء، التلوث( عىل البيئة
 .تداول يف االٓونة أالخريةا�ي 

فاكنت هذه  أالفالم فعال  ،املقام إالرشادي هو ما ٔاجنز هذا النوع من أالفالم إالشهاريّة 
qميا محل مقصدية املرسل وهو قصد ارتبط �جلانب إالنساين و�ج¸عي و أالخاليق تكون املادة 

وم من خالt نرش ثقافة  ؤاسلوب حضاري بلك ما حتمÆ هذه اللكمة من ٔابعاد؛ ير " احلياة"املشهر لها 
يمتثل يف احرتام  مجموعة من القوانني والنظم اÒمتعية  فيعكس هذا النوع من أالفالم يف مشاهده 

املتنوعة Òموعه من السلوكيات وأالفعال السلبية عرب صور ترهيبه فينقل لنا صورة مروعة وخميفة، 
ريئ وعرب معلية ذهنية رسيعة نتصور ونبلور حفوى الفيمل وما فتتلقاها العني حيث يتفاعل الرايئ مع امل

فتf الصور تؤثر يف املتلقي تأثريا ٕاجيابيا تتحول معه أالفعال السلبية ٕاىل  ،يطرحه من قمي ٕانسانية
ٔافعال ٕاجيابية مث نقتنع هبذه املشاهد اليت ٔاجنزت فعيل النصح والتحذير، وما ٔان حيدث الفعل إالقناعي 

نه فعال تأثريo فنقوم بتغيري سلواكتنا ؤافعالنا  فنقلع عن التدخني، ٔاونقوم �حرتام قوانني ٕاال وجنم ع 
ٔاو نقوم بفعل التربع �=م، ). اكلتقليل من الرسعة،ٔاو عدم اسـتعامل الهاتف النقال،عدم التجاوز(املرور 

ري سلواكتنا من السلب وهذا ما يدل عىل جناح الفعل  ال¡يم ا�ي تضمنه الفيمل  ٔاوال من خالل تغي
و�نيا نرش ثقافة الوعي =ى الفرد واÒمتع حيث ّصور هلم سلوكهم ا0الف للسلوك  ،ٕاىل إالجياب

إالنساين وا�ي ينعكس سلبا علهيم وعىل جممتعاهتم فنقل لنا هذا النوع من أالفالم  صورة بشعة 
وم وتصحح   .ومشوهة عن العامل جيب ٔان تُقَ

        ******** : : : :    SOLSOLSOLSOL""""2016201620162016""""العالمة التجارية صولالعالمة التجارية صولالعالمة التجارية صولالعالمة التجارية صول: : : : جاريجاريجاريجاريإالشهار التإالشهار التإالشهار التإالشهار الت: : : : �نيا �نيا �نيا �نيا 
        :  :  :  :  البناء املعامري للفيمل إالشهاري البناء املعامري للفيمل إالشهاري البناء املعامري للفيمل إالشهاري البناء املعامري للفيمل إالشهاري 
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يقدم الفيمل إالشهاري حمل ا=راسة منتوجا غذائيا جزائرo عبارة عن مادة غذائية موقعة 
ولكن املنتوج  ،،ال يرتبط هذا التارخي جبدية املنتوجSOL "2016"حتت عالمة جتارية مارغرين صول

ىل فرتة جيدد يف طابع فيلمي جديد، ٔاول ما يشّد يف هذا الفيمل إالشهاري هو طريقته املمزية من فرتة إ 
، يف مترير ٕارساليته )الواك� إالشهاريّة(يف عرض املنتوج يف صورة حمبوكة، حيث اعمتد املرسل 

اهده املزاوجة بني العرض الشفوي والعرض البرصي لبناء املعىن يف الفيمل إالشهاري من خالل مش
فاملرسل بث من خالل هذا الفيمل مقصديته  جلأ يف بناهئا ٕاىل حقول معرفية عدة مهنا السـú  ،املتعددة

يمتثل يف الرتكيب الصويت الصوري واحلريك، و ٕاىل مصمم ا=يكور وأاللوان و ٕاىل عمل �ج¸ع من 

نرص إال�رة والتحفزي و عمل حيث النظم والعادات واملواضعات Òمتع معني وٕاىل عمل النفس من خالل ع 
، والطابع )مكتوب/ شفوي(وعمل اللسان النص املوازي للصورة اللفظية  ،�قتصاد الطابع التجاري

« الرسدي، والبعد الرمزي، مث اختيار املمثل ا�ي يقوم �لفعل إالشهاري و  ليجسد حمور التواصل 
من ٔاجل التعبري عن مقاصد معينة  ،فهو ا�ات احملورية يف ٕانتاج اخلطاب؛ٔالنه هو من يتلفظ به

كوسـيط ثقايف حيمل " طبيب"، فاختارت اجلهة  املرس� املمثل )49(»فيهوبغرض حتقيق هدف 
صوت املؤسسة والنائب عهنا، ليقوم بأداء الوص� إالشهاريّة مسـتعم� اللهجة اجلزائرية احمللية 

لضامن فاعلية التواصل وجناحه من حيث هو فعل « السـتقطاب ٔاكرب رشحية من املتلقني وذ� 
فاسـتعارت الواك� إالشهاريّة ) 50(»قي برضورة الوصول ٕاىل الهدف qيم؛ هدفه ٕاقناع املتل

خصوصيات الفيمل ا�ي يبدٔا من تأزم احلدث مث يعود بنا ٕاىل بداية احلدث  مع اتباع تقنية الرسد 
فالتناول "واحليك واكن املنتوج آخر ما عرض علينا وهذا ما يلزمك  عىل متابعة الفيمل اكمال 

ع يف املشهد إالشهاري، ويرتبط وجوده بشلك ٔاسايس �لشخصية احملورية هو تناول �تبا،الرسدي
الطبيب املمثل فال يوجد مشهد ال يكون موجود، مفتتابعة الطبيب عرب اللقطات يه اليت توجد حركة 

فتنقالت الطبيب عرب أالروقة الفضائية للماكن، ساعد يف فهم خمتلف ٔاساليب  ،الرسد وتو³ها
وجعل من هذا الرسد مدخال ،قصرية اليت مكنت من �نسجام الرسدي للقصةاللقطات الطوي� وال

مبارشا وذا طبيعة ٕاخبارية، حيمل ٔاخبارا تدفع �ملسـهتf ٕاىل الرتقب والرتكزي عىل املشاهدة و بناء ٔامه 
  .املعلومات فيه

بيب فاكنت  معلية التلقي تقوم عىل متابعة  لتf اللقطات �سـتعراضية اليت يقوم هبا الط 
Æمن املاكن ) سامعة،تفاحة، جمهر، عصا،املنتوج(مع تغيريه للفضاء املاكين، واليشء ا�ي حيم q فرمز

/ خمرب  ،تفاحة ٔالك حصي/ سامعة ٔاداة الفحص،مطبخ /عيادة (واليشء ا�ي حيمÆ ٕاىل وظيفة معينة 
ع ملقاييس املعاينة، ،ميرر من خاللها مقصديتة ٔان  املنتوج خاض)عصا تدريس/ جمهر حتليل، جامعة 

َمضن هبا التواصل وعدم انقطاعه، و ،جفعل املشهر املتلقي يرتقب تf احلراكت واملشاهد اليت يقوم هبا
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إالجناز (مع املصاحبة اللفظية. هبا اسـ¸ل املشاهد ٕاىل ٔان يصل بنا يف أالخري ٕاىل عرض املنتوج
املقصد املراد، واكن املمثل يقوم بفعل  اليت تضبط معلية التلقي الرؤيوي ليك ال حييد عن) الشفوي

فيقمي هبا  ،الرسد Òموعة من املعلومات إالخبارية ال عن املنتوج ؛ بل تساعد� ٕاىل ما يريد الوصول ٕاليه
اتصاال بينه وبني املشاهد، وكذ� املؤول للفيمل إالشهاري يعمتد يف معلية تلقيه عىل العنارص نفسها 

  .قة من طرف املرسلبعدها اعتبارات قصدية ومسـب
الطبيب فقط من يتلكم واالٓخرون يقومون بأدوارمه يف  ،فاكن الفيمل ٔاحادي الصوت  

مصت، ولكن ما يسعفنا يف معلية التأويل هو الصورة املصاحبة للطبيب وهو يقوم �ٔالدوار 
نتوج ولكهنا ولكهنا تصب لكها يف منبع واحد يمتثل يف تقدمي مجموعة من املعلومات ال عن امل ،املتباينة

حياول املشهر ٕاقناع املشاهد هبا يف ٔاوجز فرتة وجبمل قصرية وصور  ،رشوط متهيدية قبل ظهوره
فصورة الطبيب وهو يفحص صامتة ولكهنا عالمة داt عىل يشء يه  ،برصية رمزية صامتة لكهنا مؤو�

ظ املصاحب وجود املرض، يقوم بتجربة لغة صامتة ولكهنا تشري ٕاىل نتيجة يتضمهنا امللفو 
هبا  ليس السـهتالك املنتج حفسب ٕامنا ا=عوى ٕاىل قمي بعيهنا وفق منط حيايت معني « يدعو� ،للصورة

  .يمتثل يف الصحة الغذائية ،)51(»يوفره املنتج 
) 0.36( ،عرضت يف وقت ٔاقصاه)لقطات(يُقّسم الفيمل إالشهاري ٕاىل سـتة مشاهد

، يتخلÆ الفعل )فعل القول/املشهد(ييب للفيمل إالشهاري وهذه املشاهد يه ما متثل النسق الرتك ،�نية
  .إالجنازي املمتثل يف إالقناع، والفعل التأثريي املمتثل يف �قتناء وهو الهدف من إالشهار
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 الصورةالصورةالصورةالصورة وصف املشهدوصف املشهدوصف املشهدوصف املشهد اخللفية اللونيةاخللفية اللونيةاخللفية اللونيةاخللفية اللونية ))))امللفوامللفوامللفوامللفوظظظظ((((    الصوتالصوتالصوتالصوت املعىن الضماملعىن الضماملعىن الضماملعىن الضمينينينين

 �املعىن الضمين للمشهد،يو
سابق ٕاىل مقارنة بني املنتوج ال 

واالٓيت حتمل يف طهيا التحذير 
ٔاو غري ،من منتوج غري حصي

خاضع لرقابة حصية الهدف من 
املشهد ٕاشارة ٕاىل سلبية املنتوج 
املقتين من قبل، ٔاضفى الطبيب 

من .عىل املشهد ها� اجيابية
خالل كشفة عىل ما ٔاصاب 

ويف هذا املشهد طرح ،املريض
ٔامراض القلب .(املشلك

 ).وأالوعية ا=موية

القول املتلفظ يضبط حدود 
الصورة ويوجه داللهتا 
ليضمن املمثل للصورة ما 
يريد ٔان يقصده،وليك ال 
حييد املتلقي عن املقصد 

  .ا�ي ٔاراده املرسل

����شششش تتفاداو أمراض  تتفاداو أمراض  تتفاداو أمراض  تتفاداو أمراض """"
        ".".".".القلب وأالوعية ا=مويةالقلب وأالوعية ا=مويةالقلب وأالوعية ا=مويةالقلب وأالوعية ا=موية

صاحب صوت الطبيب  
ر�ت موسـيقية تتالءم  
وا=ور المتثييل من خالل 

ماكن  حراكته وتنقالته من
  . ٕاىل آخر

 

خلفية املشهد صفراء 
العالمة «؛حيث أن 

اللونية لها دالالت 
مضنية يتحدد قصدها 
التداويل من الفعل 

 )52(»إالجنازي 
فيوظف اللون حبسب 
املقصدية اليت يريدها 

ويه ذات بعد .املشهر
ٕاحيايئ ورمزي 
فأالصفر رمز للضوء 
والرثاء،وقادر عىل 

 .حشن صاحبه �حليوية

ٔاول ما يظهريف ::::1111املشهداملشهداملشهداملشهد
الصورة  املمثل ا�ي 

ينقلنا ،يقوم بدور املرسل
الفضاء املؤثث للصورة  
والعالمات املصاحبة 

اللباس،  ،السامعة(
وظيفة (ٕاىل ) ا=يكور
يدل مشهد  ،)الطب

الفحص واملعاينة  عىل 
  .وجود عارض مريض

 

ينصحنا للقيام بفعل املراقبة 
وهذا ما يقود� للوقاية من 

  ).الصحة الغذائية( أالمراض،

ننصح دميا الناس واملرننصح دميا الناس واملرننصح دميا الناس واملرننصح دميا الناس واملرىضىضىضىض    """"
 نتاوعي يراقبوا التغذية دoنتاوعي يراقبوا التغذية دoنتاوعي يراقبوا التغذية دoنتاوعي يراقبوا التغذية دoهلهلهلهلمممم

، مشريا ٔاوال بعينه ٕاىل ما "
حيمÆ يف يده، مث يشري بيده 
ٕاىل املرٔاة اليت تقوم  بعملية 

  ).لغةٕاشارية. (الطهـي

خلفية املشهد أالزرق 
الفاحت  يرتبط اللون 
أالزرق �لصحة 

  .والوقاية

يعة حركة رس  ::::2222املشهداملشهداملشهداملشهد
يقوم هبا  املمثل، ينجز 
من خاللها تغيري  املاكن 
من العيادة ٕاىل املطبخ 

ا=يكور املصاحب حدد (
حيث ،)طبيعة املاكن

توجد امرٔاة تقوم بفعل 
الطهـي،مع لفت انتباهنا  
ٕاىل حركة اليد وذ� 
بتغيري ما حيمل يف يده 

حيمل سامعة  1يف املشهد
حيمل 2ويف املشهد 

        .تفاحة
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الكشف عن نوع املواد اليت 
أالحامض .(تسب املرض

  ).ا=هنية

كثري من املواد الغذائية كثري من املواد الغذائية كثري من املواد الغذائية كثري من املواد الغذائية "
وخاصة ا=هنية تكون فهيم وخاصة ا=هنية تكون فهيم وخاصة ا=هنية تكون فهيم وخاصة ا=هنية تكون فهيم 
مادة خطرية  ويه مادة خطرية  ويه مادة خطرية  ويه مادة خطرية  ويه 

 ((((أالحامض ا=هنية ترانسأالحامض ا=هنية ترانسأالحامض ا=هنية ترانسأالحامض ا=هنية ترانس
les Gras trans(((( لتظهر ، لتظهر ، لتظهر ، لتظهر ،

بعد معلية الهدرجة هذه بعد معلية الهدرجة هذه بعد معلية الهدرجة هذه بعد معلية الهدرجة هذه 
  """"ا=هون؛ا=هون؛ا=هون؛ا=هون؛

خلفية املشهد بيضاء 
فأالبيض من أاللوان 
 �االٔكرث سطوعا يو

النقاء الراحة  ٕاىل 
الطهر �عتدال 

والنظافة،يرتبط 
  .�ملستشفيات

  
  

نلمح يف لك ::::3333املشهداملشهداملشهداملشهد
حركة يقوم هبا الطبيب 
يغري فهيا كلك مرة املاكن  

،حيث نلحظ يف )ا0رب(
املشهد مجموعة من 
أالطباء يقومون بفعل 
التجريب بواسطة 
اسـتخدام مجموعة من 
أالدوات ا0ربية، مع 

تيجة ظهور بقعة محراء كن 
         للتحليل

الكشف عن نوع املواد اليت 
أالحامض .(تسب املرض

  ).ا=هنية

ترانس كيكونو بمكية كبرية ترانس كيكونو بمكية كبرية ترانس كيكونو بمكية كبرية ترانس كيكونو بمكية كبرية " " " " 
تزيد من الكوليسرتول تزيد من الكوليسرتول تزيد من الكوليسرتول تزيد من الكوليسرتول 

        "cholesterol الالالاليسيسيسيسءءءء
ويقلل من الكوليسرتول ويقلل من الكوليسرتول ويقلل من الكوليسرتول ويقلل من الكوليسرتول 

  ؛؛؛؛""""اجليد، صولاجليد، صولاجليد، صولاجليد، صول

خلفية املشهد بين 
مييل ٕاىل السواد وهو 
ما يشري ٕاىل العمتة 
والظالم رمس به 

يل ٕاىل منظرا مظلام حي 
 �الqٓبة وهو ما يو

  .للمرض

بنفس احلركة : 4444املشهداملشهداملشهداملشهد
مرفقة بتغيري املاكن قاعة 
ا=رس مجموعة من 

اجلامعة (الطلبة يف 
يقوم ) املستشفى/

الطبيب �لتدريس حيمل 
بيده العصا، حتيل اللقطة 
ٕاىل صورة الطبيب وهو 
يرشح هلم ا=رس اخلاص 

         .بطبيعة هذه ا=هون
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ٔاية سلبية فال  ينفي عن املنتوج

داعي للشك معمتدا عىل لغة 
أالرقام  ويه من أالدوات 
%100 ماجيعلنا نسمل .  التأكيدية
مبا يطرح وفق مقدمات متهيدية 
مثلها املسار القصيص عرب 
 .املشاهد املتعددة
جسدت  حركة اليد عرب لك 
املشاهد ؛لغة تواصلية حققت 
الهدف املقصود من طرف 

ٕاىل املشهر يروم من خاللها 
لفت وشد انتباه  املتلقي �ليد 
ٔاثناء املشاهدة من ٔاول لقطة  
ٕاىل ٔان يُظهر املنتوج يف يده يف 

. آخر لقطة  
مييل الناس للك ما هو طبيعي، 
ارتبطت ذهنيتنا ٔان املواد 

  .الطبيعية مرتبطة �لصحة

يه الوحيدة يف اجلزائر يه الوحيدة يف اجلزائر يه الوحيدة يف اجلزائر يه الوحيدة يف اجلزائر 
مخلمخلمخلمخلت يف املسـهتf دoلها ت يف املسـهتf دoلها ت يف املسـهتf دoلها ت يف املسـهتf دoلها 
وقدمت مارغرين  وقدمت مارغرين  وقدمت مارغرين  وقدمت مارغرين  

ري ري ري ري $$$$درجة درجة درجة درجة نباتية  وغنباتية  وغنباتية  وغنباتية  وغ100100100100%
بنسـبة أحامض دهنية بنسـبة أحامض دهنية بنسـبة أحامض دهنية بنسـبة أحامض دهنية 

  ،"ترانس شـبه منعدمةترانس شـبه منعدمةترانس شـبه منعدمةترانس شـبه منعدمة
  

اسـتعمل املرسل 
التدرج اللوين ٕاىل ٔان 
وصل بنا يف أالخري 
ٕاىل اخللفية اخلرضاء 
عكس صورة العائ� 
ويه يف جو من 
التنامغ و �نسجام 
أالرسي، صورة 
تو� �حليوية 
والنشاط والهدوء 

  .والراحة
فربط بني اللون 
أالخرض ا�ي يشري 

 ما هو طبيعي، للك
واجلانب الصحي ا�ي 

  حيقق
  .أالمان وامحلاية

اخلروج من :5555املشهداملشهداملشهداملشهد
أالفضية املغلقة من 
خالل املشاهد أالربعة 
ٕاىل فضاء مفتوح، حيث 
توجد عائ� مصغرة 
جالسة عىل مائدة 
إالفطار يف حديقة،  
تشريمسيائية املاكن ٕاىل 
مقصدية املرسل واليت 
حياول من خاللها بث 

ا عىل املشاهد غايته؛وم
ٕاال بناء املعىن من خالل 
ربطه بقصدية  املرسل، 
ويف هذا املاكن �لضبط 
يظهر املنتوج يف يد 

        .الطبيب

 

    وهو    """"SOL    ُوقع املنتوج �مس  
من امس الشمس �للغة     مشـتق

الشمس  ،soleil"الفرنسة 
شلك هنديس مفتوح و�عث 
لٔالنوار، محل وظيفة تداولية 

هر؛ عربت عن مقصدية املش 
فوقّع منتوجه من خالل هذا 
اللوغو؛ َرمز �سـتخدامه للوردة 
ٕاىل املصدر النبايت،  وترتبط 
هذه الوردة �لشمس لطبيعة 

واليت  ) Botanica(تكويهنا
حتيل بدورها ٕاىل الطبيعة 

اختار كتابة مث ،النباتية للمنتوج
    امس املنتوج �للون أالزرق

SOLSOLSOLSOL،،،،مشري به ٕاىل  مسيائيته .*  
  

شششش متخريو متخريو متخريو متخريوشششش    صول �صول �صول �صول �" " " " 
صول صول صول صول """"وووو" " " " بني البنة والصحةبني البنة والصحةبني البنة والصحةبني البنة والصحة

املارغارين الوحيدة يف املارغارين الوحيدة يف املارغارين الوحيدة يف املارغارين الوحيدة يف 
نباتية وغري نباتية وغري نباتية وغري نباتية وغري %%%%100100100100اجلزائر اجلزائر اجلزائر اجلزائر 
  """"$$$$درجةدرجةدرجةدرجة

خلفية املشهد  اللون 
الطاغي الربتقايل 
ٕاضافة ٕاىل اللون 
أالصفر واللون 
أالزرق ا�ي وقع به 

    "امس املنتوج 
SOL."."."."  

  

النسق الرتكييب : 6666املشهداملشهداملشهداملشهد
للقطة أالخرية حيث 

ذاته؛ تشري ٕاىل املنتوج  
ٔاي عىل ما ظهر عىل 

    "علبة املنتوج صول  
SOL""""،  املرفقة بصورة

. لغوية/ ٔايقونية 
وردة عباد :اللوغو[

لغة خطية + الشمس
ُدونت هبا معلومات عن 
ماهية ومكو�ت  
واسـتعامالت وموانع 

الرمز +وفوائد املنتوج
  ]. الطيب 
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الفحص؟ ٔاو �0رب؟ ٔاو     شاهد،ولعل السؤال املطروح هنا هو ما عالقة املنتوج بتf امل 
 ٔاو الفعل ) الضمين( �=رس؟ ومن خالل إالجابة عن هذا السؤال حناول الكشف عن املعىن املضمر

ال¡يم ا�ي ُكّون بواسطة النسق الرتكييب والفين لطبيعة الفيمل إالشهاري، فيلعب هذا 
حيث ميثل اجلانب النفيس  ،ناحية النفسـيةالبناء بلك تفاصيÆ دورا فعاال يف التأثري عىل املتلقي من ال 

عامال $ام يف معلية التلقي وذ� من خالل التأثري إالجيايب عىل النفس من  خالل عنرص إال�رة ا�ي 
اسـتخدمته الفئة املرس�  حماو� به إالقناع بطبيعة املنتوج، اكنت تf املشاهد اليت يقوم هبا املمثل 

ظيفته جبزئياهتا وتفاصيلها مبثابة احلجج،  فميكننا بناء تصور ذهين ملاذا واملنبثقة من ٔادائه الفعيل لو 
الطبيب من يقوم �لفيمل �شهاري؟ لنصل به ٕاىل مقصدية الواك� إالشهاريّة  ويه التسلمي بصحية 

و وهبذا الفعل المتثييل ومتابعته حنن مكتلقني نسمل مبا اكن يطرح علينا �لتدرجي، فهيأ لنا اجل املنتوج
النفيس  ا�ي من خالt نتقبل ظهور املنتوج بعد مروره بتf املراحل التكوينية اليت تعرفنا علهيا من 

ٔاقنعنا من خاللها بتتبع الوص� إالشهاريّة ٔاوال مما قاد� �القتناع �ملنتوج نفسه، جعلنا  ،خالل املشاهد
الطبيب املسـتعرض بصفة  نسـتدعي لك احلواس لشد انتباهنا من خالل تغيريه املشاهد حلركة

وما حيمل يف يده حمافظا عىل وحدة /حيث اكنت حركته متبوعة يف لك مرة بتغيري املاكن  ،متتابعة
الفكرة بتf احلراكت اليت اكنت تعمتد عىل تقنية اللعب الرؤيوي ا�ي يقوم عىل دقة املالحظة مما 

تضافر تf املشاهد البانية t؛ ليعرب عن تسـتدعي منا حاسة الفهم لبناء مقصدية الفيمل إالشهاري،  لت 
املقصدية من إالشهار يف عرض املشلك املمثل يف املنتوج غري الصحي ا�ي تسسب يف املرض 

 "، مث قدم لنا احلل وذ� �لبحث عن البديل وهو تغيري املنتوج فاقرتح منتوج صول )1املشهد(
SOL "     الوعي �لثقافة الصحية tطرح من خال t ودورها يف �نعاكس إالجيايب عىل الفرد كبديل

نقل من خاللها صورة ٕاجابية للحياة وما  ،–أالرسة  -وأالرسة واÒمتع، وهذا ما بثه يف  املشهد أالخري
وذ� لوعهيا بقمية الصحة الغذائية اليت تؤثر عىل الفرد واÒمتع  �ٕالجياب ،حتمÆ من قمي للراحة وسعادة
عنارص ثالثة « بَلّغ املرسل مقصديتة من الفيمل إالشهاري �ع¸ده عىلعىل املسـتوى �ج¸عي، 

املنتوج وأالشخاص وإالطار غري ٔان ٔاصا� مثل هذه المتثالت أاليقونية ال ينبغي ٔان حتجب عنا 
،  فارتبط املاكن من )53(»التبصري عىل بعض القمي اليت تتضمهنا اكٔالمان والراحة والسعادة الصحة

حامال =الالت ثقافية ونفسـية جسدت مقصديه  -سلطة املاكن- �لبعد الوظيفي املنظور التداويل
املرسل فارتبط املاكن يف هذا الفيمل إالشهاري �لوظيفة اليت يقوم هبا الطبيب، فعمل بدوره عىل ٕا�رة 

من  املتلقي ليؤول هذه أالماكن الكثرية واملتعددة، فنلمح ٔان مرسل إالشهار قد احتفي �حمليط ٔاكرث
،  وهذه أالماكن ليست فاع� يف ذاهتا ولكن )املطبخ، ا0رب، اجلامعة، احلديقة ،العيادة(احتفائه �ملنتج 

عادة ما يسـتحرضها املسـهتf بشلك واعي لكام وجد نفسه ٔامام متثيل فضايئ ال يكتفي بتوجيه العني "
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لمتثيل الفضايئ ويه ٔابعاد ال حييل حنو مدرك برصي، بل حيفز العني عىل استثارة أالبعاد الرمزية لهذا ا

علهيا اليشء، بل مودعة يف اخلربة إالنسانية  اليت حتتاج دوما ٕاىل ٕابداع  املعاين إالنسانية  يف ٔاشـياء 
فارتبط  التلفظ ٔاو الفعل الرسدي مباكن وزمن حمدد،  فال نسـتطيع حلظة  ،)54(" الكون واكئناته

  :ام يتبني التلفظ الفصل بني الشخص والزمن واملاكن ك

  .احلديقة > .......قاعة التدريس >.........ا0رب> .........املطبخ> .........غرفة الفحص 

  الطبيب املمثل> ............................................................................
لعالج، املطبخ، قاعة ا(فاكنت لك أالماكن مغلقة  ،تعددت طبيعة أالماكن يف هذا إالشهار

مع انعاكس  لwيكور اخللفية اخلرضاء ) احلديقة( ، واملاكن الوحيد املفتوح )ا0رب، قاعة ا=رس
، وهو املاكن ا�ي  اختاره بوعي قصدي لُيظهر فيه املنتوج؛ بث من خالt هدفه ٔان )الطبيعة(

جلزائر مخلت يف املسـهتf يه الوحيدة يف ا"املنتوج طبيعي نبايت  وهذا ما يؤكده امللفوظ املصاحب
،، "نباتية  وغري $درجة بنسـبة ٔاحامض دهنية ترانس شـبه منعدمة%100دoلها وقدمت مارغرين  

حيث مييل الناس للك ما هو طبيعي، ارتبطت ذهنيتنا ٔان املواد الطبيعية مرتبطة �لصحة، فطرح من 
 تؤثر بدورها عىل العامل النفيس خالل هذا املاكن البعد إالحيايئ املمتثل يف الراحة الصحية اليت

و�لفعل هذا ما ٔاكده  ظهور العائ�  يف جو من التنامغ أالرسي تبدو علهيا عالمات الهدوء  ،واجلسدي
 ،نقل لنا  املشهد اخلامس جو بعيد عن حا� املرض اليت رمسها يف املشهد أالول،والراحة والسعادة

 ،الوقاية ،ن القمي ارتبطت يف ذهن املتلقي �ٔالمان، اجلودةفسّوق لنا املمثل املنتوج  معادل Òموعه م
  .   مبتعدا به عن البعد النفعي املمثل يف �قتناء وربطه �لبعد الصحي

وعىل املتلقي مكؤول لهذه إالرسالية ٔان يسـتحرض مجموعة من املعارف لبناء مقصدها؛ فاملتلقي 
ء مؤثث للصورة  فيمني ا=ال� من صورة ٕاىل يكّون ا=ال� و يظفر �ملعىن وفق ما يراه من فضا

الصورة املتعلقة �ٕالشارات واحلركة اجلسدية يف «حيث ٔافادت ،مث يربطها �مللفوظ املصاحب،ٔاخرى
fيعرض عىل �ظريه  ،تثبيت العالقة وتوطيد عراها بني املرسل واملسـهت Fٔاكرث وثوقا ورغبة ف Æفتجع

ٔاللوان ا0تار بعناية فائقة فF يعرض و يتالءم مع موضوع مع تدعميه بصوت اللهجة احمللية و ا
املكون اللساين للتكفل ٕاما بسد العوز ا=اليل ا�ي يتجىل ٔاثناء معلية التلقي «فسعى   )55(»إالشهار

للصورة �عتبارها نصا برصo  ٔاولتسييج املعىن حىت ال يترسب ٕاليه ٔاي تأويل قد يضيع عىل الرسا� 
ّون املتلقي معرفته عن املنتوج الغذايئ ونوعه، ؤان ا=ور ا�ي يقوم به الطبيب ،ليك)56(»قصديهتا 

يفرس لنا املراحل اليت مير هبا املنتوج الصحي عرب تf املشاهد  لتجنب الوقوع يف املرض،حيث مثل  
   .)املرض(املشهد أالول صورة حتذيرية 
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 �قتناع بفاعلية وجدوى املادة فاكنت مقصدية الفيمل إالشهاري ممتث� يف دفع املتلقي ٕاىل
املشهر لها، وما نستشفه مما سـبق ٔان املعىن املضمر، ٕان املمثل يومه املتلقي �لصحة الغذائية فهو مل 

من خالل الرتوجي لفكر ؤالسلوب حياة يتطلع « يرصح مبضمونه التجاري مبارشة برشاء املنتوج بل بثه 
tاملمتثل يف الصحة الغذائية اليت يه غاية .)57(»روج للمنتوج  ٕاليه املتلقي وحياول ٔان حيققه ومن خال

fلك مسـهت.  

    ::::"SOl """"مكو�ت الفعل ال¡يم للفيمل إالشهاري صولمكو�ت الفعل ال¡يم للفيمل إالشهاري صولمكو�ت الفعل ال¡يم للفيمل إالشهاري صولمكو�ت الفعل ال¡يم للفيمل إالشهاري صول �
هدفه ٕاقناع ،جسد الفيمل إالشهاري كلك فعال qميا لكيا تتوسطه ٔافعال qمية جزئية

واسطة فعل احلركة اليت يغري من خاللها املتلقي �قتناء املنتوج ووعده �لراحة والصحة الغذائية، ٔاجنزه ب
املاكن وتتغري معها الوظيفة املنوطة به، ومن خالل امللفوظ املصاحب للصورة ّمحل الفعل ال¡يم 

        :مقصده، فانقسم ٕاىل
حمل قصدية منتج إالشهار    :    فعل القولفعل القولفعل القولفعل القول    - - - - : : : : ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال الصورة،الصوت، ا=يكور، ((((تتفاعل عدة مكو�ت لتَ

  ).ان، احلركة،أالشخاص، إالضاءة، أاللو 
إالقناع  فعل اجنازي مسـتنبط ؛ وهو املقصود من صناعة  الفيمل إالشهاري،  :فعل املتضمن للقولفعل املتضمن للقولفعل املتضمن للقولفعل املتضمن للقول    - - - - 

يريد املشهر إالقناع مبنتوجه بواسطة جحج يثبت هبا حصة ما يطرحه، حيث قام فعل إالقناع عىل 
مراعيا  يف ذ� مجموعة  ،ليةمجموعة من احليل خمطط لها وفق اسرتاتيجية حممكة عربها مت مترير إالرسا

من النظم الثقافية والعادات وأالعراف �ج¸عية اليت تكّون هوية اÒمتع اجلزائري، فأول آلياته هو 
اختيار املمثل ا�ي يقوم بدور املرسل والوسـيط بني الواك� واملتلقي ؛ومبا ٔان املنتوج غذايئ فٕان اختيار 

ية من املهنة اليت ميارسها، حيث خولت t هذه السلطة ٔان الطبيب مكمثل  للفيمل ميثل جحة سلطو 
عن نوع املعرفة ا=قيقة  اليت متكنه من "تقود� حنن مكشاهدين ٕاىل التصديق من خالل ما يطرحه 

تشخيص املرض ؤاعراضه بسهو� والطالعه عىل طبيعة املادة ونوع إالصا�ت ؤاشاكل الفريوسات 
، فظهر )cholestéro l(الكوليسرتول ،،،،))))les Gras trans ((((/نساليت تسبهبا أالحامض ا=هنية ترا

ٔامام املتلقي يف صورة اخلبري احملنك يف امليدان ا�ي ميثÆ  و�نيا اع¸د املمثل عىل اللهجة اجلزائرية يف 
بث ملفوظاته إالخبارية وذ� ٕ�عطاء املعلومات عن املنتوج املشهر t، ٕاضافة ٕاىل مجل ٔادائية ٔادى هبا 

وعرب هذه امجلل ُمرر املعىن الضمين وهو اجلر ٕاىل معلية . ذير والنصح ووعد جبودة املنتوج وضامنهالتح
  . إالقناع

يظهر من خالل رد الفعل بتغيري السلوك واقتناء املنتوج،  ،وذ� حبدوث �قتناع    ::::    الفعل التأثرييالفعل التأثرييالفعل التأثرييالفعل التأثريي    - - - - 
الطبيب وظيفهتا أالساسـية شد  فعملية إالقناع متت عرب مجموعة من املشاهد وأالدوار اليت قام هبا

، مما ينتج  عنه التسلمي بصحية املنتوج ليغري سلوكه )التأثري العقيل(�نتباه والضغط عىل املتلقي 
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القتناءه، فيتحول من جمرد متلقي ٕاىل مسـهتf ويه غاية إالشهار أالوىل، وٕاذ اكن =ي املتلقي تصور 
عوة ٕاىل رشائه وهذا ما تؤكدة امجل� املكتوبة عىل مغالط ٔاوسليب عن املنتوج فيقنعه بتصحيحه وا=

        ".".".".شششش متخريو متخريو متخريو متخريوشششش بني البنة والصحة بني البنة والصحة بني البنة والصحة بني البنة والصحة����""""" SOL"ظهر املنتوج 
   ::::أالفعال ال¡مية امللفوظة أالفعال ال¡مية امللفوظة أالفعال ال¡مية امللفوظة أالفعال ال¡مية امللفوظة     ::::    �نيا�نيا�نيا�نيا
  ."�ش تتفاداو ٔامراض القلب وأالوعية ا=موية"    :التحذير :1ج:الفعل ال¡يم إالجنازي أالول - 1
ننصح دميا الناس واملرىض نتاوعي يراقبوا "     : النصيحة : 2 ج: الفعل ال¡يم إالجنازي الثاين - 2

  "التغذية دoهلم
كثري من املواد الغذائية وخاصة ا=هنية تكون  : "إالخبار :3ج  : الفعل ال¡يم إالجنازي الثالث - 3

لتظهر بعد معلية الهدرجة ، ، ، ، ))))les Gras trans ((((فهيم مادة خطرية  ويه أالحامض ا=هنية ترانس 
  هذه ا=هون

ترانس كيكونوا بمكية كبرية تزيد من الكوليسرتول "     :إالخبار : 4ج : الفعل ال¡يم إالجنازي الرابع - 4
)cholestéro l(اليسء ويقلل من الكوليسرتول اجليد، صول؛  ،  
يه الوحيدة يف اجلزائر مخلت يف     : إالثبات والتأكيد : 5ج : الفعل ال¡يم إالجنازي اخلامس - 5
 les ((((نباتية  وغري $درجة بنسـبة ٔاحامض دهنية ترانس %100سـهتf دoلها وقدمت مارغرين امل 

Gras trans(((( شـبه منعدمة."  
متخريوش بني البنة "صول �ش     : إالخبار مع الوعد:6ج : الفعل ال¡يم إالجنازي السادس - 6

  ." جةنباتية وغري $در  % 100اجلزائر     صول املارغارين الوحيدة يف"،و"والصحة
هبا فعل إالقناع ) الطبيب(شلكت هذه امللفوظات بدورها ٔايضا فعال qميا ٔاجنز املمثل 

، مسـتعمال  )إالخبار،إالثبات،التحذير النصح،الوعد(الوظيفي، وهذا ما حققته امللفوظات يف بعدها
يدة، مرات عد" SOL"فهيا الزمن املضارع ا=ال عىل احلارض و�سـمترار مع تكريره للملفوظ صول

   .ونعمل ٔان وظيفة التكرار هو تأكيد املعىن وترسـيخه يف أالذهان
ٕان اسـتغالل آليات املهنج التداويل يسامه مسامهة فعا� يف تأويل اخلطا�ت  وخالصة القول،

  .، من ٔامه ٔاشاكل تواصلنا اليويم)فيمل/صورة(اليومية؛حيث ٔاصبح اخلطاب إالشهاري بتعدد وسائطه 
وقد انقسم حبسب طبيعته الوظيفية ٕاىل  ري �لبعد الوظيفي والنفعي،ارتبط الفيمل إالشها

   .الفيمل إالشهاري التجاري الفيمل إالشهاري التوعوي، : نوعني
مثل الفيمل إالشهاري فعال qميا ارتبط بسـياق ثقايف ٔاصبحت فيه الصورة من ٔامه آلياته 

داويل حفّمل قصدية  الواك� إالشهارية ٕاىل التواصلية، جفسد هذا النوع من أالفالم ٔابعاد  املهنج الت
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املتلقي، وبلك ما اسـتخدمته من اسرتاتيجيات ومياكنزيمات ترووم من خاللها ٕاقناع املتلقي �ملنتوج 
fمن جمرد متلق ٕاىل مسـهت tٕاىل ٔان حتّو.        
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    ::::واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر     الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش
                                                                        

 ،2008 الكويت، ،)ط.د( املعرفة، ،عامل)السلبيات و�جيابيات(عرص الصورة :شاكر عبد امحليد )1(
 .14 ص
السمياء "لسابع جامعة قسـنطينة، امللتقى ا=ويل ا ،Galaxyفن تسويق اجلسد مع: جناة بوثلجة  )2(

 .435 ص ،2013 جلزائر، ،، بسكرة"والنص أالديب
إالشهار القرآين واملعىن العرفاين يف ضوء النظرية العرفانية واملزج املفهويم : عطية سلFن ٔامحد )  3(

 .13ص،،القاهرة1ط،،االٔاكدميية الصديقة للكتاب اجلامعي]سورة يوسف منوذجا[والتداولية 
، ا=ار 1ط،املركز الثقايف العريب ،صورة إالشهارية آليات إالقناع وا=ال�ال: سعيد بنكراد ) 4(

  .45،ص2009البيضاء،
  .23ص،إالشهار القرآين واملعىن العرفاين: عطية سلFن ٔامحد ) 5(
  . 74ص،1986،-5لسانية،ع اخلطاب إالقناعي،إالشهار منوذجا،جم� دراسات ٔادبية: محمد خالق)  6(
  . 119ص،عرص الصورة :شاكر عبد امحليد) 7(
  .26/27ص،62،2003ع،حسن حفين،عامل أالشـياء ٔام عامل الصورة،جم� فصول:ينظر)8(

)9(  Pierre Zemor :lntroduction  à l’analyse de film Gallima ,paris ,1995,16. 
  .667نقال عن أالساليب إالقناعية ص

)10 (Æبسكرة، ،3ع ،حوليات ا0رب،- ولوجيةابستميمقاربة  -نعمية السعدية يف ٕانتاج النص وتأوي 
  .92 ص ،2005

  .61إالشهار القرآين واملعىن العرفاين، ص: عطية سلFن ٔامحد )   11(
   .650أالساليب إالقناعية للموضات إالشهارية، ص:عبد النور بوصاية ) 12(
   .258عرص الصورة، ص:شاكر عبد امحليد) 13(
،دار )مغامرة يف ٔاشهر إالرساليات  البرصية يف العامل(مسيائية الصورة  :عبد هللا �ين قدور) 14(

 .257،ص2005الغرب للنرش والتوزيع، وهران،
املرجعية امجلالية واملدلول إالديولو« الفكر العريب ،التواصل إالشهاري، :سعيد بنكراد )15(

 .104ص،12،2001ع،املعارص
   .663ارية، صأالساليب إالقناعية للموضات إالشه:عبد النور بوصاية )    16(
السمياء والنص "امللتقى ا=ويل اخلامس  ،السميائيات وإالشهار، �تنة:وداد بن عافية)   17(

  .380، ص2008،"أالديب
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(18)Dominique Serre-Floersheim: Quand les images vousprennent au 
mot,Edition ,Oraganisation,Paris,1993,19.663، نقال عن أالساليب إالقناعية ص                                                       .

السـياق والنص الشعري من البنية ٕاىل القراءة، دار الثقافة للنرش : عيل آت ٔاوشان)19(
 .88ص،2000، ا=ار البيضاء،1ط،والتوزيع

 .ةمن كتاب الصورة إالشهاري.سعيد بنكراد،نساهئم ونساهئم،متثالت املرٔاة يف إالشهار العريب*
)20  (Æ94، ص-مقاربة ابستميولوجية -نعمية السعدية يف ٕانتاج النص وتأوي.  
محمود ٔامحد حن�،آفاق جديدة يف البحث اللغوي واملعارص،دار  :ينظر)  21(

 .14،ص2006،مرص،1املعرفة،ط
قيص  العتايب،دار أالمان،ا=ار العربيةللعلوم والنارشون :التداولية،تر: جورج يول)  22(

 .19،ص2010لبنان،
سـيف ا=ين دغفوس ومحمد  :التداولية اليوم عمل جديد يف التواصل،تر:آن روبول،جاك موشالر) 23(

 .53،ص2003،بريوت،1الشيباين،املنظمة العربية للرتمجة،ط
، ا=ار البيضاء، 3انفتاح النص الروايئ، النص السـياق،املركز الثقايف العريب، ط: سعيد يقطني )24(

  .134،ص2006
 .87،ص-مقاربة ابستميولوجية -ة السعدية يف ٕانتاج النص وتأويÆنعمي) 25(
اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية،دار الكتاب : عبد الهادي بن ظافر الشهري:ينظر) 26(

 .87،ص2004،طرابلس،1اجلديدة املتحدة،ط
 ،ربجم� عالمات، املغ ،رشـيد بناين،:من التواصل ٕاىل التفاعل تر: دومنيك بياكر) 27(

 .76/77، ص20،ع2003
التلقي البرصي للشعر،مناذج شعرية جزائرية معارصة،جامعة جيجل،امللتقى :خريف محمد الصاحل) 28(

 .514بسكرة، اجلزائرص 2008،"السـميياء والنص أالديب"ا=ويل  اخلامس
  .01عرص الصورة، ص:شاكر عبد امحليد) 29(
 . 316ص،املرجع نفسه)  30(
 . 19د الصورة إالشهارية ص سعيد بنكرا: بترصف)  31(
)32 (Æ94،ص-مقاربة ابستميولوجية -نعمية السعدية يف ٕانتاج النص وتأوي. 
،املركز الثقايف العريب  ا=ار 3حتليل اخلطاب الشعري، اسرتاتيجية التناص،ط:محمد مفتاح ) 33(

 .164،ص1992البيضاء،
 .165ص،املرجع نفسه)  34(



 العدد الثاين والعرشون                                                          جم� لكية االٓداب و اللغات

 2018جانفي                                           324                                        لكية االٓداب و اللغات

                                                                                                                                                                        

 .  163ص،املرجع نفسه)  35(
املؤمتر ا=ويل ،)قراءة تداولية(احب رشـيد موىس وحسني معران محمد، معلقة عنرتة ص:نظر) 36(

 .53التاسع، جامعة واسط، ص
 .56ص،إالشهار القرآين واملعىن العرفاين: عطية سلFن ٔامحد )  37(
  .446اسرتاتيجيات اخلطاب،ص:  عبد الهادي بن ظافر الشهري:ينظر) 38(
    .469املرجع نفسه،)  39(
 .43إالشهار القرآين واملعىن العرفاين،ص: ية سلFن ٔامحد عط ) 40(
احلجاج مفهومه وجماالته،دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة : حافظ ٕاسامعييل،علوي)41(

 .،ص2010، اربد، أالردن،1، عامل الكتب احلديثة، ط1اجلديدة،ج
 .195ا لصورة إالشهارية ص:ينظر سعيد بنكراد) 42(
احلجاج يف البالغة املعارصة، حبث يف بالغة النقد املعارص،دار  ،ٔالمني الطلبةمحمد سامل محمد ا) 43(

حتليل اخلطاب املرس� يف ضوء النظرية :معر بلخري.201،ص2008،طرابلس،1اجلديد املتحدة،ط
 .155،ص2003،اجلزائر،1التداولية،منشورات �ختالف،ط

 ،1داولية،منشورات �ختالف،طحتليل اخلطاب املرس� يف ضوء النظرية الت:معر بلخري) 44(
 .155،ص2003اجلزائر،

  .06محمود ٔامحد حن�،آفاق جديدة يف البحث اللغوي واملعارص،ص) 45(
دراسة تداولية لٕالرسالية العربية،جم� ا0رب دراسات -اسرتاتيجية اخلطاب احلجا«: بلقامس دفة) 46(

اخلطاب  :محد الصايف أ نقال عن .517،ص2014، 10اجلزائر،ع ،يف اللغة وأالدب اجلزائري، بسكرة
 .إالشهاري وا=عاية السـياسـية

ورقة (لسعيد بنكراد مسيائيات الصورة إالشهارية لكتاب  تلخيص: املوجود مصطفى: ينظر) 47(
 ).حبثية

 .74ص ،- إالشهار منوذجا-اخلطاب إالقناعي :محمد خالق )  48(
  . 45اسرتاتيجيات اخلطاب، ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري) 49(

 * *httpshttpshttpshttps://://://://wwwwwwwwwwww....youtubeyoutubeyoutubeyoutube....comcomcomcom////watch?v=zXX9vwjwOwatch?v=zXX9vwjwOwatch?v=zXX9vwjwOwatch?v=zXX9vwjwO2222   margarine SOL-
Spot TV2016.... 

 ..517ص - دراسة تداولية لٕالرسالية العربية، -اسرتاتيجية اخلطاب احلجا«: بلقامس دفة)50(
 .  193شهارية صالصورة االٕ : سعيد بنكراد : ينظر) 51(
 .54،ص)قراءة تداولية(صاحب رشـيد موىس وحسني معران محمد،معلقة عنرتة:ينظر) 52(
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 .155ص: إالشهار القرآين: عطية سلFن ٔامحد) 53(
ٔاخرجه البخاري ومسمل عن النعامن بن ]..173ص ،الصورة إالشهارية:سعيد بنكراد :ينظر) 54(

 *[بشري
  .20اب إالشهاري بني اللغة والصورة،صمليك زعالن،املرٔاة يف اخلط:بترصف)55(
 .13الرجع نفسه،ص) 56(
شلف، اجلزائر، امللتقى  ا=ويل  ،العالمة أاليقونية والتواصل إالشهاري ،محمد خاين: ينظر).57(

  .)ص.د(  2008بسكرة، اجلزائر،" السمياء والنص أالديب"اخلامس 
 


