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أش�� هللا العلي الق�ی� ال�� أنع� علّي ب	ع�ة العقل 
 "�ٌ�وال�ی0. القائل في م+�� ال*	()ل "َوَفْ%َق ُ#لِّ ِذ� ِعْلٍ� َعِل

  ...ص�ق هللا الع9��.76س%رة ی%سف آ1ة 
 ���وقال رس%ل هللا (صلى هللا عل�ه وسل�): "م0 ص	ع إل
مع�وفا فHافG%ه، فإن ل� ت�Jوا ما تHافG%نه Fه فادع%ا له ح*ى 

  ت�وا أن�H #افأت�%ه"...(رواه أب% داوود).
  وأث	ي ث	اء حR	ا على #ل أسات�تي و#ل زمالئي.

�ل أتق�م JF()ل �JالF ي	ا وفاًء وتق�ی�ًا واع*�افًا مW1وأ
لG^ ال�[ل\�0 ال�ی0 ل� 1أل%ا جه�ا في مRاع�ت	ا ال��Y ألو 

في مJال الc+d العل�ي، وأخF aال�#� األس*اذ الفاضل: 
�e على ه�ه ال�راسة وصاحe الفWل في ت%ج�هي gاد ال	م

.���ة، فJ(اه هللا #ل خh+dع ال�ادة ال��Jاع�تي في تRوم  
وأخ��ا أتق�م JF()ل ش��� إلى #ل م0 م�وا لي ی� الع%ن 

  ة في إخ�اج ه�ه ال�راسة على أك�ل وجه.وال�Rاع�
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 مق�مة
 

 أ 

ع الغ��ي ��ع ال�ولي و��ل� ال�� ف�ض� ال���الت ال�ي ��ه�ها ال
ت��ر ال��ارة وازد�اد ع�امل ال,اف%ة ب*( ال��وعات  على ال%��$ االق�"اد 

ا ف�ض دخ�ل سلع وم,��ات ج�ی�ة إلى ال%�ق االق�"اد�ة ذات األن�2ة ال��ابهة� ،
داخل ذه( ال%�هل� في  Eاع�Dاره �",ع االخ�الفی�م*ا وازد�اد االع�اد على اإلشهار 

  وج�د سلعة م��ابهة.
ل�ا اع�� ص,اع اإلشهارات على ال"�رة في اإلشهارات في غ�ض ال�أث*� وال��ج*ه 

� ه�ه ال�س*لة  اٍل�أ  العام�Dام ال�اسع لل"�رة في اإلشهارات أص�Qا له�ا االس��Rون
*Tة في إ�"ال األفSارفاعل*�ها  ت�S%ي أه*ة خاصة م,Dعها األساسي�وال�أث*� في  ال

ال,ف] تأث*�ا س�Xعا وغ*� مZلف وQXلW م��عة م( ال�"�رات والفاه*U والق*U تأث� على 
ح*اته، ل�ل� تق�م ال\س%ات  ات�اهات ون�ازع الف�د ال�  ب�وره ی,عZ] على سل��*ات

على  رXة وتأث*�هاب�راسة س*�Zل�ج*ة ال"�رة اإلشها وال���ات ال�DS$ وو�االت اإلشهار
األشQاص قDل اخ�*ار أ�ة ص�رة إشهارXة ل,��ها، وم( الالح^ أنهU ر�Tوا على ص�رة 

ع وف`ل�ها ع( ال���جل في تc*ل ال%لع ال�أة ووbف�ها على ح%اب Eاقي أف�اد ال
� لل���اتوال,��ات، وأ�Dأة في اإلشهارات ع(  ص�ال��ارXة ق�رة �D*�ة ل��وXج ص�رة ال

م,�ج ما أو ع( نh ثقافي ما س�اء �ان ذل� Eاإل��اب أو ال%لe، وفي الف��ة األخ*�ة 
  یالح^ أن ال���ات وال\س%ات Eالغ� في ت�b*ف ال�أة في ال"�رة اإلشهارXة.

ي اإلشهارات إلح�$ ص�رة ال�أة فت�b*ف  وم( ه,ا فه�ه ال�راسة جاءت ل��رس 
  :"�لفثالث ال��ائ� ال�Tائ�Xة واتDع,ا في ب,اء دراس�,ا على 

الف"ل األول ه� اإلmار ال,ه�ي وت�2ق,ا ف*ه إلى م�Qلف ال�2Qات ال,ه�*ة 
ال�راسة، ال�%اؤالت، أه�اف ال�راسة، أسDاب  الQاصة Eال�راسة ح*n ت,اول,ا ف*ه إشZال*ة

  م,هج ال�راسة وأدواتها، ع*,ة ال�راسة وت��ی� الفاه*U.اخ�*ار ال�ض�ع، أه�اف ال�راسة، 
  أما الف"ل الcاني تU ع�ض ف*ه ال"�رة اإلشهارXة، ال�أة وال"�رة اإلشهارXة.

أما الف"ل الcالn فق,ا ب��ل*ل الع*,ة م( ال"�رة اإلشهارXة في ال���Xة وحاول,ا 
 ��QE nاتة �انDا ال,��صلة لا ت�صل,ا إل*ه في ه�ه اك��اف دالالت ت�b*فها وخ��

  ال�راسة.
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  اإلش�ال�ة:-1

إن اإلشهار ج&ء ال ی'�&أ م� ال$قافة ل"ا ال  ��� اإلحا�ة �ه إحا�ة م� م��لقات 
�اإل�ار  أحاد ة ال�ان/ 5'ل4 فق3 على ال�ان/ الف�ي وال��الي أو ال'ق�ي دون ر-�ه

ال@>@>8ح?ار< ال"< ی�'ج ف>ه، وق9 اع'�9 اإلشهار على 5ل ال8سائل ال�'احة م� أجل 
تأخ" أهM ال�GتK&ات  الـأث>G على ال�ل'قى وج"ب ان'Eاهه فC8>فة ال�8رة اإلشهارAة

CاهGة ح9ی$ة  االت�ال>ة الAG�Eة وعGفR ان'Qارا واسعا في ف'Gة وج>&ة �الGغM م� أنها
في تGوAج مX'لف ال@لع وال��'�ات و5"ا  ر الفعال ال"< أصRTE تأد ةالSه8ر نGSا لل9و 

Y<أة، حGفها ل�8رة ال�<C89مات خاصة في تXالع9ی9 م� ال M 9أن أغل/  تق Zم� ال�الح
الع�ل>ات اإلشهارAة في ال8قR الGاه� أصRTE تع'�9 على الG�ٍأة في تقM 9 مX'لف ال@لع 

Eوض ف''�@9 م� خاللها مGأة وال��'�ات والعGة ص8رة ال�Gة مع9ة وم8جهة  اشA5@لعة ت�ار
ة في ال�'عل` ب'8ث>` ص8رة ال�Gأ  لل'@A8`، وم� ه"ا ال���ل` قGرنا دراسة ه"ا ال�8ض8ع

  اإلشهارات في ج9AGة الGEX ال>8م>ة، وم� ه�ا  ��� �Gح اإلش�ال>ة ال'ال>ة:
 GEX9ة الAG��  ال>8مي؟ك>ف تSهG ص8رة ال�Gأة في اإلشهارات ال�ق9مة 

  ال��اؤالت:-2

هل تع�f ال�8رة ال'ي تSهG ف>ها ال�Gأة في اإلشهارات ال�ق9مة ��9AGة الGEX ال>8مي -
  ال�8رة الTق>ق>ة لل�Gأة ال�&ائAGة؟

في اإلشهارات ال�9روسة ل�9AGة الGEX ال>8مي  ما ه8 ال��8ذج ال"< تSهG ف>ه ال�Gأة -
  ال�&ائG<؟

  ت ال�9روسة؟ما هي الEالغة ال�C8فة في اإلشهارا-
�'�ع �هل ی'8اف` ت��>M اإلشهارات مع ال�9روسة مع ال�عای>G ال@>@>8ثقاف>ة لل-

  ال�&ائG<؟
  أه�اف ال�راسة:-3

  اف ت'�$ل في ال'الي:9ن@عى م� خالل دراس'�ا ه"ه إلى تTق>` ج�لة م� األه
��9AGة الGEX .مTاولة معGفة ال��8ذج ال"< تSهG ف>ه ال�Gأة في اإلشهارات ال�ق9مة 1

  ال>8مي.
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.معGفة مo9 مGاعاة واح'Gام ال�8رة ال'ي تSهG ف>ها ال�Gأة �اإلشهارات ال�ق9مة ��9AGة 2
  الGEX ال>8مي لل�8رة الTق>ق>ة لل�Gأة ال�&ائAGة.

  .معGفة مo9 تC8>ف ع>�ة ال9راسة لع�اصG ال9اللة الEالغ>ة3
�ض�ع:-4�  أس!اب اخ��ار ال

دفع'�ا إلى ال'فG<K في ه"ا ال�8ض8ع وااله'�ام �ه وهي ه�اك ع9ة ع8امل وأسEاب 
  ت'�لى ف>�ا یلي:

  األس!اب ال#ات�ة:-أ

  حاجة ال9راسة ال�امع>ة له"ا ال�8ع م� ال9راسات.-
  قلة اس'9Xام م�هج ال'Tل>ل ال@>�>8ل8جي رغM األه�>ة ال'ي  STى بها.-
  الGغEة في ال'C8>ف وال'T�M أك$G في ال��هج ال@>�>8ل8جي.-

�ض�ع�ة:ا-ب�  ألس!اب ال

ح�M االه'�ام  ت&ای9حاجة ال�8رة اإلشهارAة إلى ال9راسة إعالم>ا وت8ث>قها خاصة مع -
  بها واس'9Xامها وتC8>فها.

  زAادة تC8>ف ال�Gأة في ال�8رة اإلشهارAة.-
ن�اح الGسالة اإلشهارAة القائ�ة على م��8عة م� ال�ع�>ات (دراسة ال@8ق، دراسة -

واالج'�اع>ة..)، وه8 ما  فGقه على القائ�>� �ه مع مGاعاته في تC8>ف ال�عای>G ال$قاف>ة 
  ص8رة ال�Gأة.

  م,هج ال�راسة وأدواته:- 5

أو القاع9ة ال'ي تT�M أ< مTاولة لل9راسة العل�>ة وفي أ<   ع'GE م�هج الYTE ال�9Eأ
�Eقا ل'ع9د أن8اع العل8م وت�9دها، وهي تG'Qك ج�>عا  م�ال م�اهج الYTE م'ع9دة وم'�9دة

ال"<  @لKه الEاحY في �T$ه أو دراس'ه العل�>ة  في خ�8ات وق8اع9 عامة تQ�ل اإل�ار
ج "ه8 ال�AGقة ال�vد ة إلى الQKف ع� أل< حق>قة عل�>ة �5ا أن ال��ه وتق>>�ه العل�ي

الTق>قة في العل8م ب8اس�ة م��8عة م� الق8اع9 العامة ال'ي ته>�� على ال@>G العقالني 
  .)1(وت'ع9د ع�ل>اته ح'ى  �ل إلى ن'>�ة معل8مة"

                                                           

، 2005، دی8ان ال��8Eعات ال�امع>ة، 2: م�اهج الYTE العل�ي في عل8م اإلعالم واالت�ال، x أح�9 ب� مGسي )1(
  .282ص
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ال�@'o8 ال'ع>>�ي م� ال'Tل>ل اإلشهار<: و�A$ل ه"ا ال�@'o8 ال9الالت العامة ال'ي -أ
ال��>ع ع�9 مQاه9ة اإلشهار وت'M القGاءة ال'ع>>�>ة اس'�ادا إلى ع�ل>ة ال'ق�>ع ی9ر5ها 

  ال'ق�ي م$ل سلM اللق�ات، زوا ا االل'قاx...الخ.
ال�@'o8 ال'?�>�ي: وه�ا نTاول الYTE وال'ق�ي في أسEاب اخ'>ار ل8ن مع>� -ب

'�9 الYTE في لEاس مع>�، ق>M مع>�ة واأله9اف ال�Gج8ة م� اس'ع�ال لق�ة ما، وح>Y  ع
 >GSفي ض8ء ما س''�اوله في اإل�ار ال� YاحEات الGعلى تق9ی G1(م9ل8الت ه"ه الع�اص(.  

  ال�راسة ال�/��ل�ة:-1

  وت@�ى أ ?ا ال9راسة ال'ق�>ة وت'?�� ه"ه ال9راسة ال8�Xات ال'ال>ة:
  الQ�ل>ة.ال9راسة ال�8رف8ل8ج>ة: ت'�$ل في تTل>ل ش�ل ال�8رة وخ�8اتها ومTاورها -أ

ال9راسات الف8ت8غGاف>ة: ت'�اول تTل>ل الع�اصG ال'ي ت'عل` ب'ق�>ات ال'أ�>G اخ'>ار -ب
  .زوا ا ما وما  قار-ها جان/ ال�'لقي م� ح5Gة الع>�

  ال9راسة ال'>8EغGاف>ة: ت'�اول ال�� ال�Gف` لل�8رة اإلشهارAة أ< الع�8ان والQعار.-ج
  األل8ان.دراسة األل8ان: ت'M ب'Tل>ل ق>�ة وق8ة -د

  ال�راسة األل�,�ة:-2

  ی'M تTل>ل ال�8رة اإلعالن>ة ان�القا م� دورها ال$�ائي في ال'Gس>خ وال��او-ة.
  ال�راسة األ2ق�نة:-3

  وت'?�� ه"ه ال9راسة ال8�Xات الع�ل>ة ال'ال>ة:
  دراسة األ7عاد ال����ل�ج�ة لل4�رة:-أ

  ال&وا ا، اإلضاءة.تTل>ل ال�ع�>ات الف8ت8غGاف>ة 5ال'أ�>G، اخ'>ار -
  تTل>ل وتف@>G األ�عاد ال'>8EغGاف>ة.-
  ال'Tل>ل ال@>�8ل8جي لألل8ان و� Tاءاتها ال�X'لفة.-

4�رة-ب�  : م= خالل:دراسة ال�:��,ات االج��اع�ة وال9قاف�ة ال

  .تTل>ل ال�9ونات ال'ع>>�>ة-
  ع�,ة ال�راسة:-6

                                                           

)1(  ،G8رة، جامعة ال�&ائQم� G<الغ G<'@ة، رسالة ال�اجAان في ال8م?ات اإلشهار�2009أح�9 ب8خار<: دالالت ال� ،
 .141إلى  137ص 
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الع>�ة ال'ي تعGف أنها "ال�AGقة األك$G وإلن�از ه"ه ال9راسة 5ان الب9 عل>�ا م� ت9Tی9 
ش>8عا في معMS ال8TEث العل�>ة نGSا ل8Kنها أ @G في ال'�E>`، وأقل في ال'Kال>ف م� 
دراسة ال��'�ع األصلي، والع>�ة هي ج&ء م� م�'�ع الYTE، أو هي ع9د م� الTاالت 

ل��'�ع ال'ي تأخ" م� ال��'�ع األصلي وت��ع م�ها الE>انات �ق�9 دراسة خ�ائ� ا
وت��ع م�ها الE>انات �ق�9 دراسة خ�ائ� ال��'�ع األصلي و-ه"ه ال�AGقة  األصلي

خ8ذة �ا ��� دراسة الKل ع� �AG` دراسة ال�&ء �xGQ أن ت8Kن الع>�ة م�$لة لل��'�ع ال
  .)1(م�ه"

وفي دراس'�ا ق��ا �اخ'>ار وتC8>ف الع>�ة الق�9 ة أو الع�9 ة، وال'ي  عGفها ال59'8ر 
اتي �أنها: "الع>�ة ال'ي  ع'�9 عل>ها الEاحY ف>ها أن ت8Kن مع>�ة أو مق�8دة رش>9 زرو 
  .)2(أنها م�$لة لل��'�ع األصلي ت�$>ال صT<Tا" �اع'قاده

�اخ'>ار ال�فGدات ��AGقة ع�9 ة، �Eقا ل�ا یGاه م� س�ات وخ�ائ�  YاحEق8م الAو
YTE9م أه9اف الX  ا��  .)3(ت'8فG في ال�فGدات 

م8ض8ع دراس'�ا ه8 ال�Gأة في اإلشهارات ��9AGة الGEX ال>8مي فإن�ا ق��ا ب''Eع و-�ا أن 
ال$الث األخ>Gة  والح�Sا أنه م� خالل األشهG 2018أع9اد ال�9AGة �>لة ال@�ة س�ة 

G8ائ>ة خالل ثالثة أشهQا في اإلشهارات وعل>ه اع'�9نا على الع>�ة العG<$5 أةGال� Rاس'ع�ل 
مع أفKار  �ة ال�9روسة ال�'�$لة في إشهار CهGت ف>ه ص8رة ال�Gأة ال�9روسة وخGج�ا �الع>

وخ9مات وسلع مX'لفة وق9 وفق�ا في اخ'>ار للع>�ة ألسEاب تق9م دراسة وت@اع9 على 
 إلى ن'ائج ال�Gج8ة. ال8ص8ل

  
  ت@�ی� ال�A4ل@ات:-7

  ال4�رة:-أ

  .ال4�رة لغة:1

                                                           

)1( x ،&<�'العل�ي في العل8م اإلن@ان>ة، دار ال YTEم�ه�>ة ال :>G�@9 هللا العE8د عEص 2002، 1ع  .168، س8رAا، 
ص 2002، 1م�ه�>ة الYTE العل�ي في العل8م االج'�اع>ة، xرش>9 زرواتي:  )2(  ،G197، ال�&ائ. 
)3( x ،عAوال'8ز GQلل� /'Kال Mالعل�ي في ال9راسات اإلعالم>ة، عال YTE9: ال<�T9 الE9 ع�Tص 2004، 2م ، القاهGة، 

141. 
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اإلن'اج ب8اس�ة ال�Tاكاة وAعGفها رو->Gت ،  ع�ي إعادة Imitarهي ح@/ الفعل الالت>�ي 
أو شي وXA>ل أصل ال���لح  على أنها "إعادة إن'اج �E` األصل أو ت�$>ل مQا�ه لKائ�

  .)1(وال�Tاكاةاالش'قاقي على فGKة ال�@خ وال�Qابهة وال'�$>ل 
  ال4�رة اصAالحا:.2

تع'GE ال�8رة شيء مT@8س م'ع9د ال�عاني، ت@'�>ع تقM 9 ش�X أو ح>8ان أو 
أش>اء مX'لفة، ف���لح ال�8رة اس'9Xم مع 5ل أن8اع ال9الالت، ف�$ال إذا نGSنا غلى 

  .)2(ال'غ>Gات ال�X'لفة لKل�ة ص8رة ل8ج9ناها ذات معاني م'ع9دة ومX'لفة �@E/ العق8د
  ال�عJKI اإلجIائي لل4�رة:.3

  أح9 دعائM االت�ال الG�E< وهي رسالة ات�ال>ة ت?M مGسل، م'لقي، �اث.هي 
  اإلشهار: -ب

  اإلشهار لغة:.1

 "أعل�"  قال في اللغة أعل� الQيء ورد في مع�M ال8ج>& أن أصل الKل�ة  ع8د إلى فعل
�ه، واإلشهار ب"ل4 ه8 إCهار الQيء ونGQه في ال�Tف وغ>Gها Gه وشهGهC3(أ< أ(.  

  اإلشهار اصAالحا:.2

تعGفه ج�ع>ة ال'@A8` األمAG�>ة على أنه "مX'لف ن8احي ال�Qاx ال'ي تvد< إلى 
نGQ أو إذاعة الGسالة اإلشهارAة ال�Gئ>ة وال�@�8عة وال��'8-ة على ال��ه8ر �غGض ح$ه 

ال�>/ لألفKار أو  على شGاء ال@لعة أو ال9Xمات أو م� أجل اس'�ال'ه إلى تقEل
ص أو م�Qأة معل� ع�ها   .)4(األشXا

  ال�عJKI اإلجIائي لإلشهار:.3

                                                           

  www.aljabriaed.netم9�T الع�ار<: ال�8رة واللغة مقار-ة س>��8>ق>ة م� م8قع  )1(
ص 2014إبGاه>M م9�T سل>�ان: م9خل إلى مفه8م س>�>ائ>ة ال�8رة، ق@M اإلعالم، 5ل>ة اآلداب، ال&اوAة، أبAGل  )2(  ،

165-166. 
ص إبGاه>M ال�"85ر: مع�M ال8ج>&، مvس@ة ع9E الTف>Z لل'�ل>9  )3(  .428وص�اعة الK'اب، ل�Eان، 
)4(  ،Gع، ال�&ائAوال'8ز GQة لل�G<@9 ال9یل�ي: م9خل إلى وسائل اإلعالم ال�9ی9، دار ال��Tزاق مG9 الE2012ع ،

 .149ص
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ه8 م��8عة م� ال�Gق وال8سائل ال'ي تق9م بها ال@لعة أو ال9Xمة لل�@'هل4 م� أجل 
دفعه الق'�اء ه"ا ال��'ج أو ذاك، وه"ا اع'�ادا على ر5ائ& مX'لفة م�ها ال�Tافة ال��'8-ة 

  8سائل اإلشهارAة ال�X'لفة.وال@�ع>ة الAG�Eة وال
  ال�Iأة:-ج

  .ال�Iأة لغة:1

G<قال ن@>ات ت�غAة وA8@ن@8ة ن G<ق>اس وت�غ G<د ال�@8ة وال�@8ان، على غGهي مف 
  لل��ع.

  .ال�Iأة اصAالحا:2

، ع�f ال"G5 وهي ت'�>& Fémininال�Gأة ��ا  عGف ع�ها أنها ت�'�ي إلى ج�f األن$ى 
 �A8K'ال Y<8ل8جيع�ه م� حA&<1(الف(.  

  

                                                           

ص )1(  ،Gة ال$قافة ال9ی�>ة، م�E'�أة، مGثقافي اج'�اعي لغ8< ع� ال� M�ق8ق: دولة ال�@اء، معGEح�� الG9 الE07ع. 
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  ال��رة اإلشهار�ة:-1

  تع��� ال��رة اإلشهار�ة وت��رها:-1-1

� في م�ال ال�����ل#ج�ا إلى جان' ال
#رة �ت%$ل ال
#رة اإلشهار�ة م�انة 
ال����ائ�ة وال
#رة ال��ح�ة وال
#رة الف#ت#غاف�ة وال2$��ل�ة، وذل. ل�ا لها م- ق��ة 

وال�لع وال��$#جات وتقAB@  ال�?ائعوأه��ة في م�ال ال$�#�> واالس$هالك وت#ز�ع 
الBKمات، وم- ه�ا أص�ح لل
#رة اإلشهار�ة دور هام في جFب ال�$لقي ذه��ا ووجBان�ا 

ا و�ل ذل. لBفعهNقا وفOق�اعه عقال وم�Qا و�ا وال شع#ر�عل�ه شع#ر إلى م�ارسة  وال$أث�
  ك.م��#عة م- األفعال ال�ل#��ة ال�2و�ة �االق$Bاء وال2اء واالس$هال

  أوال تع��� ال��رة اإلشهار�ة:

بها تل. ال
#رة اإلعالن�ة واإلخ�ار�ة ال$ي ت�$ع�ل إلثارة ال�$لقي ذه��ا ووجBان�ا  نع�ي
��ا، ودغBغة ع#ا�فه لBفعه ق
B اق$�اء Z?اعة أو م�$#ج ت�ار� وال$أث� عل�ه ح��ا وح

  .)1(ما
 �
اد: "أن ال
#رة اإلعالن�ة تK$لف ع- أش�ال ال$���ل ال��و�� األس$اذ سع�B ب- 

�#نهاZ �ص�%ة الBاللة وال$أو�ل والغاAة، ألنها تBل على اإلعالن ومBل#لها ال�هائي  األخ
�#ن داال مBل#ال إعالن�ا، وم- Zعc خ
ائb ال��$#ج ت2$�ل ال�Bل#الت A أن -��A ال

  .)2(اإلرسال�ة اإلعالن�ة"
أساسا ل��ع  وتعفها أمال م�
#ر على أنها: "ال
#رة اإلشهار�ة على الغ@ م- أنها

ال�جع (ال��$#ج) إال أنه 2Aغل نف�ه Zاع$�اره معOى عالماتي ف�%ف ال%ق�قة أو KAف�ها، 
"Bعل�ها وعلى ال وع�ها في آن واح O��A $غل روح ال��اعات ال�قاف�ة��3(و(.  

  
  

                                                           

- mail.almothagaf.com ،1570/08 -11ج��ل ح�Bاو�: س���ائ�ة ال
#رة اإلشهار�ة، ص%�فة ال��قف م- م#قع  )1(
2010.  

ة ل��ل شهادة  )2(�Fة ال��احي ن�#ذجا، مB�نادAة ش�ق: س��#��> ال
#رة ال�
�ة ال�اب$ة في اإلعالن ال��احي، ج
Z ،�ل�ة اآلداب واللغات، جامعة م%�B خ�? ،ة، ال�اج�$�� .39، ص �2014

أمال م�
#ر: ص�اعة ال#ه@ مقارtة س��#��ق�ة في اإلرسال�ة اإلشهار�ة الع�tة، �ل�ة اآلداب والعل#م اإلن�ان�ة  )3(
ة، ص ��Z 40واالج$�اع�ة، جامعة. 
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  ال�ع��� اإلج�ائي:

غضها ت#ض�ح ال
#رة اإلشهار�ة هي تل. ال
#رة ال$ع���ة ال$ي �A$ع�- بها ال��$ج، 
wمBK$ة إذا اس���Zال2�ل ال
%�ح  ال�لعة أو ال��$#ج ألنها ذات داللة وقBرة تع���ة 

�ة.  فهي ت�عل م- اإلعالن أك� إثارة وأك� تفاعل س#اء �انw ال
#رة ثاب$ة أو م$%
  ثان ا ال���ر ال�ار��ي لل��رة اإلشهار�ة:

وز ال
%افة إلىZ1436عB اخ$اع ال��Oعة عام (tت ال%اجة إلى  ) وال#ج#د }ه
�ان OAل> عل�ه اس@ �Fأوائل عام ( اإلشهار ال Fافة م�%
) 1625"ن
ائح وQرشادات" ال

شهB اإلعالن أو اإلشهار  19ومع تO#ر ال�#رة ال
�اع�ة ال$ي عف$ها أورtا في القن 
أول نقOة ���ة ون#ع�ة وذل. ت%w �ل�ات القOاع ال
�اعي الF� اس$عان Zه في ال$و�ج 

وع�
  ل�?اع$ه، ون$��ة لFل. أص�ح اإلشهار م- أه@ إیادات ال
%ف وال��الت
  أساسي في اق$
اد ال�#ق.

القن الع2�- }هت وسائل ن2 جBیBة وهي ال����ا والادی# وال$لف~�#ن  ومع حل#ل
عف اإلشهار تO#را واسعا إذ ت@ إخاج أول ش�� س���ائي س�ة  وtهFه ال#سائل ال�BیBة

)1904 ) وذل. م- �ف اإلخ#ة "ل#م�" وه�Fا أص�ح اإلشهار "الف-" ال2ع�ي األك�
 cل�ع �Bجع أباس$قOاZا في زم��ا، ومهB ال���#ل#ج�ا الع
�ة، وم�ال ثقافي ی#مي، م

  أن�ا� ال�قافة ال2ع��ة.
األك� جZFا لع�- القار� ح�� تN#ن مل#نة  #دة في اإلشهاروعل�ه ت
�ح ال
#رة ال�#ج

ال�ل#ن أك� ح
�لة م- اإلشهار ذو  ح$ى ل# �انw بل#ن واحB لهFا فإن ح
�لة اإلشهار
  .)1(الل#ن�- األب�c واألس#د

  و(ائف ال��رة اإلشهار�ة وأسال ' اس��%امها:- 1-2

  أوال و(ائف ال��رة اإلشهار�ة:

�- ت%BیBها �ال$الي:ت�د� ال
#رة �A ة و}ائفBاب اإلشهار� عOKة في ال�اإلشهار  

ل ال�$لقي إلى  .و}�فة اإلرسال وال2ح:1A Bدة قBمعاني م$ع ��ألن ال
#رة تع

  جلها أو Zع?ها وال
#رة ی�عBه ع- ال$%ل�ل الKا�ئ.

                                                           

)1(  ،�Bف�ة، دار اله%
 .58- 57، ال�~ائ، ص 2011ساعB ساعB، ع��Bة ص�Oي: ال
#رة ال
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#�ة .و}�فة ت��Nل�ة: أ� أن ال�هام ال$ع���ة Zال
#رة اإلشهار�ة م��لة للسائل اللغ2
ال$ع���ة ما ل@ ت�$ع-  ZالOKاب اإلشهار� ما دامw ال
#رة قاصة على Zعc ال�هام

  Zاللغة.
ة أو 3NالفZ اح ال�?اعة أو اإلق�اع.ال#}�فة ال��ال�ة: تمي إلى إثارة الFوق ق
B اق$

  الBKمة.
.ال#}�فة ال$#ج�ه�ة: وهي ت�2 إلى الBاللة إلى ت�Kل ال
#رة على قاءة الOKاب 4
  الني وتأو�له وف> ما �Aه على أفNار وح�ج.اإلع
  .ال#}�فة اإل�Aاب�ة: وه# ما ت�وله ال
#رة على ال$�Kل.5
6Bال�2اه �Bرة ل#
 الF� أس�$ه ال�Nاللة ن$��ة ال$فBالل�ة: وتأتي الB1(.ال#}�فة ال(.  

  ثان ا أسال ' اس��%ام ال��رة اإلشهار�ة:

م�$ج أو خBمة، فهي أبلغ م- الNالم، ال
#رة ع�
 أساسي ومه@ في ع�ل�ة ع- 
 B%Z رة#
ة في الNة م- الفAق م�ها أو الغاB
ولل
#رة عBة أسال�' اس$BKام Z%�' ال

  ذاتها وم�ها:
أسل#ب ص#رة ال�لعة �املة أو ج~ء م�ها: وهي إخOار ص#رة ال�لعة �املة ل�$عف -1

مة في ال�#ق أو ع�B تغ�� عل�ها ال�2اهB و��$BKم هFا ال�#ع ع�B تقAB@ ال��$#ج ألول 
  في ت
��@ ال��$ج.

أسل#ب ص#رة م��#عة م- ال
#ر: وه# إ}هار في ال
#رة أك� م- م�$ج أو -2
�ة، ح�� أن الهBف م- هFا ال��$ج ه# تع�� أن#اع سلعة، ل���- ل�ا أن#اع ال��$ج لل2

�ات.  ال��$�ات ال$ي تق#م بها تل. ال2
ة اإلن$اج: وه# إ}هار ال�لعة مع م�#نات أسل#ب ص#رة ال�لعة م- خالل محل-3

�#ن ال~�#ت و�tان�ه م��#عة م- ح�ات ز�$#ن.�Z   ال�لعة ف��ال نق#م Zإ}هار ز�w لل2ع
أسل#ب ص#رة ال�لعة جاه~ة االس$ع�ال: وه# وضع ص#رة ال��$ج جاه~ة االس$BKام، -4

ة في ال�#اد  إلضفاء ج# اإلثارة وتأث� مع�- ل�Fب ال�ا} لل��$ج و��$BKم هFا ال�#ع��Z
  الغFائ�ة.

                                                           

)1(  : .48-47ال�جع ال�اب>، ص نادAة ش�ق
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أسل#ب ص#رة ال�لعة االس$BKام: وه# وضع ص#ر ال��$ج في وضع�ة االس$BKام، -5
  و��$BKم هFا ال�#ع في جFب االن$�اه ولفw ال�� في خ
ائb مه��ة م- ال��$ج.

أسل#ب ص#رة ن$ائج اس$BKام ال�لعة: ه�ا ی$@ ت#ض�ح ال�$ائج ال�$ت�ة على اس$BKام -6
�#ن ال��$هBف م- اإلعالن مه$�ا ال��$ج، و�A ماBا األسل#ب في اإلن$اج ع�Fم هBK$�

Zال�$ائج أك� م- ن#ع ال�لعة، ون�B هFا األسل#ب م�$BKما أك� في م#اد ال$���ل 
  وال$���ف وغ�ها.

أسل#ب ن$ائج عBم اس$BKام ال�لعة أو الBKمة: وه# إ}هار ال�$ائج ال�$ت�ة على -7
�- أن B%Aث لل��$هBف م- اإلشهار إذ ل@ BK$�Aم عBم اس$BKام ال��$ج وال?�A �Fال 

�~ على ال$K#�� وال$%Fیو�عOي  ال��$ج، و���ى هFا األسل#ب Zاألسل#ب ال�ل�ي ألنه ی
  حالة م- القل> م- عBم االس$BKام، و��$BKم عادة في اإلعالنات وال$#ع�ة.

8- Bة: وهي وضع ص#رة ألحAرة االس$2هاد#
ال�2اه� وال�%��- ل�B أسل#ب ال
  .)1(ال��ه#ر، على أساس أنه BK$�Aم ال��$ج ال�عل- ع�ه و��
ح Zاس$ع�اله

  خ�ائ, ال��رة اإلشهار�ة:-1-3

 م�ها:�Fن bائ
Kاماتها م��#عة م- الBK$ة واس�رة اإلشهار#
  لل
� ال#اقع.-�عة و�فاءة وتع�Z ارNة ع- األف�رة اإلشهار#
  تع� ال
  ر�ة ان$�اه ال��ه#ر وت��ه.ت�Fب ال
#رة اإلشها-
إ}هار م~اAا ال�لعة م- خالل ال
#رة اإلشهار�ة وت#ضح خ
ائ
ها وtال$الي ت%ق> -

  األهBاف ال$و���ة ال�Oل#tة.
االس$BKام الفعال لل
#رة اإلشهار�ة ی$Oل' ال��ا�ة في �ح ال�#ض#ع ونقل ال��$ج -

ح.دون م�الغة أو ته#�ل إلضفاء �اZع ال�#ض#ع�ة في Oال  
Aع$� اس$BKام ال
#رة في Zعc األش�اء ال�ادAة أما ضور�ا في اإلشهار ع- -


فة خاصةZ ماتBK2(ال(.  

                                                           

ون�ة، 2011- 2010جامعة ال�ل. سع#د،  )1($Nونة االلBر، ال�#
photos26.blogspot.com-graphie ، الس#م وال

23/12/2010. 
  .topic-printing.forumegypt.net>t33 08/03/2011ف- اإلعالن ال
%في وت
��@ اإلعالنات ال
%ف��-،  )2(
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- اس$Oاعة ال
#رة اإلشهار�ة أن ت�ارس اله���ة وال�لOة على ال�$لقي ال���ه

 لABه على ال�$عة ال�
�ة.%A �Fوال��$هل. ال�ل�ي ال Bوال�2اه  

ر�ة إلى ه���ة ثقافة ال��ه وال2�ل، واإلبهار أدت ص�اعة ال
#رة اإلشها-
  واالس$عاض على ح�اب ثقافة ال�#ه وال�?�#ن والق��ة والع�>.

  أص�%w ال
#رة اإلشهار�ة قادرة على ت#ج�ه سل#ك ال��$هل.، وال$%�@ بFوقه.-
ت#غلw ال
#رة اإلشهار�ة إلى ه���ة ثقافة ال��ه وال2�ل واإلبهار واالس$عاض -

  قافة ال�#ه وال�?�#ن والق��ة والع�>.على ح�اب ث
  أص�%w ال
#رة اإلشهار�ة قادرة على ت#ج�ه سل#ك ال��$هل.، وال$%�@ بFوقه.-
ت#غلw ال
#رة اإلشهار�ة داخل وعي اإلن�ان وأص�%w ت�س� االخ$�ارات -

  وال$ف?�الت.

�ح وفي ع
 ص�اعة ال
#رة اإلشهار�ة أص�%w تق�@ معادال خ�ال�ا لل#اقع بل A

 w%ال#اقع وأص� �ال#اقع أح�انا ص#رة شاح�ة، ف$N#ن ال
#رة اإلشهار�ة هي األساس ول�
  .)1(ال
#رة أح�انا ت��> ال#اقع وت�هB له

ق إل�ه خالل هFا الف
لO$اءا م�ا س�> ال�tة لها  و�رة اإلشهار#
�- الق#ل Zأن ال�A
 ا�#Oض ت� ن�ا للفاعل�ة ال$ي ت�دیها، وه# ما ف��إلبBاع اإلشهار�، اس$�ادا أه��ة 

لل�لOة ال$ي أص�%w ت�ارسها ال
#رة على ال�$لقي بBل االق$
ار على الOKاب اللف�ي 
  الF� أص�%w و}�ف$ه ت���ا في }ل ع
 ال
#رة اإلشهار�ة.

���اء �لي ت�عى إلى ال$أث� على ال��$هل.  Bائوعل�ه فإن ال
#رة اإلشهار�ة في ال�
اه واإلغاء ل$%ق�> أك� قBر م- الtح ال�اد�، وهFا ه# م- خالل ال�Fب ولفw االن$�

  الBور الئ��ي والفعال الF� م- أجله ت@ ت#}�ف ال
#رة في اإلشهارات.
  

  ال.�أة وال��رة اإلشهار�ة:-2

�ل ما tج لها و�وإذا �ان اإلشهار یهBف إلى ال$ع�� K�Z$لف ال�لع وال�?ائع وال$
ال�أة ت2�ل ال�%#ر األساسي ل�� خOاZاته وم%$#�اته ه# مت�� ل��� االس$هالك فإن 

                                                           

- 720، ص 2015ال��2�: أن��ة اإلعالم، جBل�ة ال$أث� وال$غ��، �، ألفا لل#ثائ>، ق����Oة، سهام ح��-  )1(
721. 



اإل�ار ال���                                                         الف
ل ال�اني:  
 

14 

فه# ی#}فها في أغل' ما AقBم في اإلشهارات ق
B اس$غالل جان' اإلغاء ف�ها لل$و�ج 
 على أن ت#}�ف ال�أة في ال
#رة ��F$ل. وج' الFمات، لBضه م- م�$�ات وخل�ا Aع

�ل�ة أقان ال��$�ات ع- اإلشهار�ة }اهة شائعة في أغل' بلBان العال@، إذ أص�%w ع
وذل. ��Z' أن ال
#رة اإلشهار�ة تKا�'  ��> اإلA%اء }اهة ج#ه�ة في اإلشهار

  .)1(الغ�~ة "ال����ة" ال�ق�#عة وال�اك�ة في الالوعي
  ت�( ف ال.�أة في ال��رة اإلشهار�ة:-2-1

�@ ش�لها وو}�ف$ها فNانw أغل' %Z أة في اإلشهاراتوه#دها لقB ح�ت ص#رة ال�
الاحة وال��ال واإلغاء ألنها ت��ل عامل مه@ ل�Fب الجل، وت%�. ب�ات ج��ها ل$�2ه 


ة لإلشهارات ال$ي ت�$ع�ل ف�ها ص#رة ال�أة )2(بها
Kن��ة ال��احات ال� wفارتفع ،
 �Zإباز ج�Bها لB2 االن$�اه وQثارة ن~عة االس$هالك ل�B ال�$لقي Zاخ$الف ال����- م- ذ

  .)3(وأن�ى

فة Z أة في وسائل األإعالم
#رة ال�Z -��$م- ال�اح��- وال�ه BیBالعZ ا ما أد�Fه


فZ أة في اإلشهارات
#رة ال�tراسات عامة، وBاء م��#عة م- الة خاصة، إلى إج
 Bأة في اإلشهارات ق
#رة ال�Z راسات ال�ع$�ةBه الFح#ل ال�#ض#ع، زم- ال�الح� أن ه

Zة إBت في دراساتها على ع~�  عاد لهFه ال
#رة م�ها:ر
  أوال ص�رة ال.�أة العاملة:

��ة ت�ه نادرا وفي أدواره م%Bودة ودون أن �ح�� أ}هت إح�B الBراسات األم
� ال�أة في اإلشهارات خالل ال��#ات األخ�ة، �ت2غل و}ائف مه�ة على ه��ة ص#رة تع
مع }ه#رها ��عا ل2�لها ال$قل�B� ال��Oي ���Bة وعاملة خارج ال��~ل ب#}ائف O��Zة 

ل��~ل فأك� األدوار ال$ي }هت بها ال�أة العاملة وأغل' اه$�اماتها هي تBب� أم#ر ا
 wال#ق �كانZ wال
#رة ال$ي ت$�اف� مع ال��Bات في إعBاد الOعام وتت�' ال��~ل وفي نف

  $BKام ال��$�ات.فهي تع$�B على الجل في شاء واس
  ثان ا ص�رة ال.�أة 4�5ة م23ل:

                                                           

ون�ة مغ�tة"،  )1($Nة الB�� "ج�  .www.ayampress.comال�أة واإلشهار: أAام ب
 .09، ص 2011له�#د القادر� ع��ى: ال�أة في اإلعالم واإلعالن، ال��ل� ال��اني الل��اني،  )2(
)3( � ،'$Nعال@ ال،b
K$افة ال�%
 .102، القاهة، ص 1986، 1فاروق أب# ز�B: ال
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��ة د�اخل ال��~ل لإلشهار ع- أوض%w الBراسات }ه#ر ال�أة في اإلشهارات األم
ت�%
 في األع�ال  سلع ذات اس$BKام م�~لي، م�ا ی��B أن م�ان$ها وواج�اتها األساس�ة

ال��~ل�ة، و�Fل. ه�اك دراسات أج�w في أورtا الغ�tة، وال$ي أ}هت ال�أة �~وجة وأم 
  .)1(ت�د� األع�ال ال��~ل�ة

�- ال�� إل�ها وفي أحادی��ا ع- ال#}ائف ال$ي تع��ها ل�ا ص#رة �A أة في اإلشهارال�
 "ایغ�غ غ#ق�ان" الF� لbK ل�ا الع#امل ال�ع$�Bة عل�ها  م- خالل عال@��Nاالج$�اع ال

 ��في ت%ل�ل األفNار ال���قة ح#ل ص#رة ال�أة في اإلشهار �Z$ة ع#امل، أو و}ائف تع
  ل�ا ال
#رة �ال$الي:

ي الO#ل ال���ي لل��اء، إذ ت�ه في ، وه1979اإلشهارات ال���ائ�ة: ال
ادرة عام -
ف�- ل
الح Oة ب�- ال�#Oعالقة سل ��2�ل مف$عل م- الجل، م�ا AعZ الغال' أف?ل

  الجل.
وه# مق�اس م$عل> Zإ}هار ال�أة ��لعة ج���ة، إذ ت�ه في  الل��ة األن�#�ة:-

ف�- ل
اOة ب�- ال�#Oعالقة سل ��2�ل مف$عل م- الجل، م�ا AعZ لح الغال' أف?ل
  الجل.

الل��ة األن�#�ة: وه# مق�اس م$عل> Zإ}هار ال�أة ��لعة ج���ة، األم الF� ع- -

�ة األن�#�ة في اإلعالم أك� م�ا تفعل اإلشهارات مع K2رة على مالمح ال#
��~ الت

�#ر�ة.Fات ال�
K2ال  
ال��$�ع ال$Bرج ال#}�في: وه# ح� ال�2اهB على ال$ت�' االج$�اعي ال#}�في في -

 أن اإلعالنات غال�ا ما ت�ه الجل في م�انه وو}�ف$ه أعلى م- ال�أة.�Fوه�ا ن  
- ��العائلة: ال$ي تعB ال#حBة االج$�اع�ة ال
غ� في ب�اء ال��$�ع، واإلشهارات تع

�#ن االب- ق�' م- األب، والف$اة A اد العائلة، فغال�ا ما���عة العالقات ال���Oة ب�- أف
�~ ال
#رة م�ا AعOي ان�Oاعا Zأنه  ألم، واألب Aقف إلى حB ماق��ة م- اخارج م

  A%��ها.

                                                           

)1(  ، .287، ص2010فای~ة KAلف: م�اد� في س���#ل#ج�ا اإلشهار، �اك��، ال�~ائ
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���ا ع- -�A "ا س�اه "غ#ق�ان��على ال���ة االج$�اع�ة: ع� اإلشهارات ه# االم$�ال 

�ة K2وم- هي ال ،�
�ات م$علقة ZاألخK2فة أ� ال�> ت%ل�ل اإلشهارات مع�

��Oات ال�
K2مقابل لل ة واألمOع�ة ال�$��لة لها.ال���  
  االن�%اب: وه# عامل م��ل على ح�' غ#ق�ان.-

ح�� ی� أن ال�أة في اإلشهارات غال�ا ما ت�ه أث�اء وج#دها في وضع ی$Oل' م�ها 
ال$عامل مع م#قف اج$�اعي ونف�ي، ��ا �Aه ال�أة أنها مت�Nة ت~�B حل ل�2�لة ما 


�ة م$علقة Zال�%�K2ل مفاجئ ل�2Z وم- ث@ ت$%#ل.�  
وم- اإلس$ات���ات ال$ي ص�اع اإلشهارات إل}هار ارت�ا� ال�أة Zغ�ها وضعفها وه# 
إ}هارها وهي ت�$� وت#لي }هها للNام�ات، أو ت?ع یBها أو أصاZعها على وجهها 

  .)1(دل�ال على ال%�ة والقل>
  الق�ال' ال3.� ة ل��( ف ال.�أة في ال��رة اإلشهار�ة:-2-2

�$ها في إن ال�أة ��ا %Z $ها��فة في أناق$ها وزتقBمها اإلشهارات م$�#عة ��Zالها وم�
ذل. رغ�$ها في اج$Fاب الجل م- أن ت�$%#ذ على ال��اZه، قB وجB م- خالل الBراسة 

  أن ص#رتها ان%
ت في ق#ال' ن��Oة في عBد م- ال��اذج م�ها:
  أوال ن.�ذج ال.�أة ال�قل %7ة:

تقل�ABة في �#نها ال���ولة ع- ت#ف� ال%اجات ال$
قw ص#رة ال�أة Zأدوار 
 �Bور ال$قل�Bائ�ة، و}ه#ر الFة، م�ل م#اد ال$���ف وال�#اد الغاالس$هالك�ة الKاصة Zاألس

.wة ب�t�  لل�أة 
  ن.�ذج ت;:ي ال.�أة:-


#رة ال��$ج أو الBKمة، Z أةالح� ال�اح�#ن أن اإلشهارات م- خالل ر�t ص#رة ال�
 إلى ال�أة على أنها م�د شيء، ی$@ ت��Bه ل�� فق� م- إن�ان�$ه فإن�ا ت�عى إلى ال��

��~ عل�ه �أن�ى وQن�ا م- خالل حمانها م- أAة سلOة Aع$B بها، وهي بFل. م- خالل ال$
  ت
�ح �ال�لعة ال$ي ی$@ ال$و�ج لها.

  ن.�ذج ال.�أة ال=�> ة:-

                                                           

 bisw onl/23-http://kijمي خلف: ت���� ص#رة ال�أة في اإلعالنات، الKل�ج أون الی-،  )1(
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إال ال�#ضة، األز�اء وم#اد تقBم اإلشهارات ن�#ذج ال�أة ال�O%�ة ال$ي ال ه@ لها 
�ة ال�$O#رة ال$ي ت%#ل دون م2ار�$ها في Nاقات العقل�ة والفOإلى ال ال$���ل وتف$ق
��~ اإلشهارات على أش�اء سO%�ة في ح�اة ال�أة، وتقBمها ال%�اة العامة، وه�ا نالح� ت

  .)1(على أنها ت#ف لها ال�عادة وألستها
  ن.�ذج ال.�أة ال<=%:-

2�ل ل#ح� في Z Bذج لل��#���اآلونة األخ�ة ازدAاد �@ اإلشهارات ال��$BKمة ال�أة 
الفw لل��، فقB غBا ال��B ال�ادة األول�ة ال$ي ت$�%#ر ح#لها ال%��ة ال�دAة 
 Bج لها، فق�ووس��ار�#هات القائ��- على اإلشهار وذل. Zغc ال�� لل�لعة ال$ي ی$@ ال$

  .)2(ل�$#اصل واإلغائي الغ� م��#ق لل��Bإلى ف?اءات للعض ا ت%#لw ال�أة 
2-3-?��=�  اإلشهارA: ج=% ال.�أة إس��ات < ة لل

�- الق#ل �A ا، ح���ورأص�ح في وق$�ا ال%اض ح?#ر ال�أة في اإلشهار أما ض
Zأن عالقة ال�أة Zال��$#ج اإلشهار� عالقة اس$هالك�ة تق#م ZالBرجة األولى على اس$غالل 

Aق
Z Bال��B ال�~ء ال�A �Fه مفات- ال�أة وج�الها، یهBف Zاألساس إلى ج�Bها، وه�ا 
 وضع ال�$لقي في م#ضع االنBهاش أمام تل. ال
#رة، ألن في مع�@ ال
#ر ال$ي ت%?
ف�ها ال�أة ت%اول م- خاللها أن تس@ م#اضع ذات عالقة Zال��ال ل��$#ج جال' لألرtاح 

ح ی$عامل ال�أة ���#ذج �Aل' األرtاح هFا ما وسلعة ت�#ق ��اقي ال�لع وtال$الي أص�
جعل ص#رة ال�أة في اإلشهار ت%�ل في م%$#اها رسائل تعOي ص#رة ال�أة ال�$�دة على 

  .)3(كل الق�#د ال$ي تOtها Zأخالق�ات ج�ال�ة
ص�%w وأواس$غل ج�B ال�أة ب$و�ج لل�لع وت%ق�> األرtاح وQش�اع ال%اج�ات وال�~وات 

�- سالح ف$اك ی$@�A ة، فالFوم- زم- األل@ إلى زم- الل ال%Bی�  Zه اس$�الة م- هاج
، وأص�%w ت�ارة في زم- اللFة ع- ق��ة ال�أة فهFه األخ�ة أص�%w ح�ا على ورق 

                                                           

ر�@ ع� ش�$ح: أس� عل@ ال�ف� ال��$BKمة في اإلعالن ال$�ار� في س#ر�ا، دراسة ت��Nل�ة عل�w في ال%
#ل  )1(
 � .70- 69، س#ر�ا، ص2011اإلعالن، على درجة ماج�$� في عل@ ال�ف

)2(  ،Nم�لة عال@ الف ،Bح: اإلشهار وت#ث�> ال��Zادق را
 .24، اإلمارات الع�tة ال�$%Bة، ص 2009ال
  .www.alhewar.org/debatrt/sh.ow.art.aspaidغ~الن اش��ان: ال%#ار ال�$�Bن، ال�%#ر الBب والف-،  )3(



اإل�ار ال���                                                         الف
ل ال�اني:  
 

18 

ال��B ت�ارة مt%ة في وقw اع$�ت ف�ه ال�أة �ع�لة سهلة مف�ة االس$ع�ال وق��ة 
  .)1(أك� م- األح�ان Zال��$#ج ال$ي تق#م Zإشهاره Aف#قها ق��ة في

وقB اع$�ت أن اس$غالل ال�أة في ال
#رة اإلشهار�ة Aع$� رtح ماد� ف��ا Aقابله 

فة عامة وال��ل�ة خاصة.Z أة��ان ال� B
ة ن� وت���  خ�ارة اج$�اع�ة 

�- الق#ل أن ال
#رة اإلشهار�ة�A ه�أص�%w ل
�قة Zال��B  انOالقا م�ا س�> ذ
 �ة، و�tاءا على هFه ال�ع�Oات فل���Nسلعه@ ال وtال$الي ال ت#جB أ� وس�لة ل$و�ج ون2

ت#صف ج�B ال�أة في س�اقات ال ات�اق ف�ها  غ��ا أن ن�B أن أغل' ال��اب اإلشهار�ة
ت�ر ب�- ال�لف#� وال
#رة ال�فقة له ألن ال�2ه�- �OAق#ن ال�ق#لة ال2ه�ة "الغاAة 

ال#س�لة" F%Zاف�ها �Zا أن غای$ه@ هي الtح ال��ع ول# على ح�اب ق�@ وثقافة ودی- 
خ
#ص�ات األفاد  م�$هل�Nه@، وفي غ�اب م�اب قان#ن�ة وأخالق�ة تفض عل�ه@ اح$ام

  وال��$�عات.
  س . �ل�ج ا ال��رة اإلشهار�ة:-3

 wی�ة وت2ع�B%راسات ال����#ل#ج�ة الBت الم�االتها ض�- ح?ارات مK$لفة ك�
عBیBة، Z%�� ل@ تb$K بها أمة دون أخ�، وقB بBا الBارس#ن ی$ف%
#ن ن
#ص 

#ل#ج�ة لعله@ Aفل%#ن في وج#د بBاAات �ال%?ارات الق�ABة Z%�ا ع- رفات الBراسات ال���
#ل#ج�ا م- خالل �مع�قة وجادة لهFا العل@، آمل�- بFل. ت#ج�ه ال�%� في م�ال ال���

إحا�ة شاملة لهFا العل@، ول# أن م�د اإلحا�ة ت�Bو صع�ة ال$%ق�>، إال أن هFا  إعOاء
�#ن عائقا لBیه@.A -ل  

غ� أن عل@ ال���#ل#ج�ا ل�� عل@ حBی� ال��2أ ��ا ی~ع@ Zع?ه@ خاصة الغب، بل 
بهFا ال�ان' م-  أنه أZعB وأقBم ال�2أة م- ذل. ال~ع@، فقB اه$@ القBامى م- عب وع�@

ل�ان�ات م- أك� م- ألف�- س�ة، وقB أورد الف�ل�#ف أفال�#ن هFا ال�#ض#ع في عل#م ال
�#ن ب�- الNل�ة A .لFtل�ة أداة لل$#ص�ل، وNثاب$ا وأن ال ال$ار�خ وأكB أن لألش�اء ج#ه
ومع�اها تالئ@ ���عي ب�- الBال وال�Bل#ل، فلهFا �ان اللف� Aع� ع- حق�قة ال2يء، ��ا 

 $از Zه األص#ات أدوات ال$ع�� ع- }#اه عBیBة.أشار أفال�#ن إلى ما ت�
  �ل�ج ا وم�ض�عاتها: تع��� ال= .-3

                                                           

  .pupit.alwatanvoice.com ،02/01/2010وفاء العBراو�: اس$غالل ال�أة في اإلشهار، دن�ا و�-،  )1(
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  �ل�ج ا لغة: أوال تع��� ال= .

  أصلها وس�ة و�ق#ل ال�#مة وال���ة وال���اء: العالمة.
وقال أل�� س#م فسه أ� جعل عل�ه ال���ة "وقال األع
�ي ال���اء وال����اء" ورو� 

، وقال غ�ه: م�#مة Zعالمة Aعل@ بها أنها ل��w م- معل�ة ب��اض وح�ةع- ال%�- أنها 
  ح�ارة.

و�$?ح م�ا أوردنا أن �ل�ة س���اء م2$قة وهي �Zع�ى العالمة أو اآلAة Zالفن��ة، 
ى ل�ا م- اس$BKام هFا ال�
Oلح "س���اء دون غ�ه ألنه م
Oلح في األصل وtهFا فأول

 Z Simialogieالفن��ة واإلن�ل�~�ة Sémiotique- ه�ا العtي و�ع� ع�ه حال�ا Zال�
Oل%�
Fق�ة وه�  .)1(اإلشارة أو العالمة �Zع�ى Simionان ال�
Oل%ان م2$قان م- اللف�ة اإلغ

وأورد أب# الع�اس م%�B ب- ی~�B ال�عوف Zال��د في �$اZه "الNامل في اللغة واألدب" 
�@ في ، إن لف� س���اء ال#ارد في ��1987عة ب�وت س�ة Nآن العBة م#اض�ع م- الق
  العالمة واإلرسال.

)، أن ال���#ل#ج�ا: هي ن��ة 1988- 29"م��B اللغة واإلعالم" � ( وورد أA?ا ح�'
  ال���اء=ال����اء=العالمة.-ال�#مة-أو عل@ عام للعالمات: ال��ة

  ال���ى=العالمة واله�ة.-ال���اء
  .)2(و�قال س��$ه=أ� عالم$ه

  

  

  

  

  تع��� ال= .�ل�ج ا اص�الحا:ثان ا 

اللغ#�ة الم~�ة س#اء �انw  #ل#ج�ا ه# عل@ العالمات أو اإلشارات أو الBالالت�ال���
و�tع�ى هFا أن العالمات أما A?عفها اإلن�ان اصOالحا ع-  ���ع�ة أو اص�Oاع�ة

                                                           

 .47، ص 2007، 1قBور ع�B هللا ال�اني: س���ائ�ة ال
#رة، م�س�ة ال#رق، ع�ان، � )1(
 www.mawdoo3.com ،06غادة ال%الAقة: ماذا یBرس عل@ ال���#ل#ج�ا،  )2(t#$2014أك.  
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مع أخ�ه اإلن�ان على دالل$ها ومفادها م�ل لغة  ��> اخ$اعها واص�Oاعها واالتفاق
� ال دخل لإلن�ان ف�هاOل عف#� وف�2Z زتها  .)1(إشارة ال�ور وأن ال��Oعة هي ال$ي أف

ال%�اة  العالمات م- داخلس#��� على أنها: "العل@ الF� یBرس  وقB عفها
 wان�االج$�اع�ة أ� أن�ا نالح� ال�BاAة"، وأA?ا "العل@ الF� یBرس مK$لف الBالئل ��ف�ا 

  .)2(العالقة ب�- الBال وال�Bل#ل"
وتعف أA?ا على أنها: دراسة األن�ا� واألن�اق العالم$�- غ� الل�ان�ة، غال أن 

   ل�ان�ة.العالمة قB تN#ن في أصلها ل�ان�ة وغ�
#ل#ج�ا هي: عل@ اإلشارة الBالة مه�ا �ان ن#عها وأصلها، وهFا Aع�ي أن ال��ام �فال���

�ل ما ف�ه م- إشارات ورم#ز ه# ن�ام ذو دالالت، وال����اء بBورها تb$K  الN#نيZ
ت#ز�عها وو}ائفها الBاخل�ة  بBراسة ب��ة هFه اإلشارات وعالق$ها في هFا الN#ن و�Fا

  .)3(والKارج�ة
  �ل�ج ا وات<اهاتها: ثالHا م�ض�عات ال= .

  �ل�ج ا: م�ض�عات ال= .-أ

�ل ما ه# �وعل@ ال��� �Bلغ#�، فه# ی$ع #ل#ج�ا یBرس �ل ما ه# لغ#� أو غ�


� "كـإشارة ال�ور، ت
��@ األز�اء، الZ #ق إلى ما ه#Oرم�# ..الخ" وه�ا تع$�

اخ$لف ف�ه العل�اء، فقB رجع هFا الأ� #ل#ج�ا وهFا األم �الل�ان�ات، ج~ء م- ال���
#ل#ج�ا ج~ء �"ف�نانB د� س#س�" ل�أتي "روالن Zارت"، بأ� مKالف ی�b على أن ال���

#ل#ج�ا ودراسة في م#ض#ع اإلشارات �م- الل�ان�ات، وعلل األم على أن شح عل@ ال���
�ها على ع�ا�Nها وتف���ص الل�ان�ات واألز�اء وال
#ر.. الغ� لغ#�ة تع$�B في ت

  .)4(اللغ#�ة
  �ل�ج ة: االت<اهات ال= .-ب

                                                           

 نف� ال�حع. )1(

ات )2(
K$دة الBل�ة م$عNالZ ة�t  http://mifacebook.com>permalinkS1/S2/S3/S4, الBراسات الع

 .48ساب>، ص قBور ع�B هللا ال�اني، مجع  )3(
 .49، ص نف� ال�جع )4(
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�- إج�الها �A -Nي لt� الغNارسها في ال%قل الفBد االت�اهات ال���#ل#ج�ة ومBوت$ع
  في س��#ل#ج�ا ال$#اصل وس��#ل#ج�ا الBاللة:

س��#ل#ج�ا ال$#اصل: وتهBف إلى ال$أث� في الغ� ع- وعي وt$ع�� آخ ت�$ع�ل -
ال#سائل اللغ#�ة والغ� لغ#�ة ل$���ه اآلخ وال$أث� عل�ه، وم- ه�ا فالعالمة م��#عة م- 

  ت$N#ن م- ثالث ع�اص: الBال وال�Bل#ل وال#}�فة الق
ABة.
، وت#اصل إبالغي غ� ك�ا أن ال$#اصل ن#عان: ت#اصل إبالغي ل�اني لف�ي "اللغة"

  ل�اني "عالمات".
  ".Mounin" "م#نان Prieto#ل#ج�ا �ل م- "ب�O# �و���ل هFه ال���

-م- م�ل هFا االت�اه، ألن ال�%�  س��#ل#ج�ا الBاللة: و�ع$� روالن Zارت خ�
ف���ع ال#قائع واألش�ال الم~�ة  #ل#جي ح��ه ه# دراسة األن��ة واألن�قة الBالة،�ال���

 واألن��ة اللغ#�ة تBل، فه�اك م- یBل Zاللغة وه�اك م- بBون اللغة ال�عه#دة ب�B أن لها
  لغة خاصة.

#ل#ج�ا هي ال$ي ت2�ل �#ل#ج�ا، بل ال����و�� أن "الل�ان�ات ل��w فعا م- ال���
  فعا م- الل�ان�ات".

وأكZ Bارت أن اللغة ال#س�لة ال#ح�Bة ال$ي ت�عل هFه األن�اق واألش�اء الغ� اللف��ة 
اإلبBاع األدبي والف�ي دالة و���- إدراج ال�Bارس ال����ائ�ة ال�
�ة ال$��Oق�ة ال$ي تقارب 

  #ل#ج�ا الBاللة.�ض�- س��
#ل#ج�ا ال�قاف�ة ال$ي ت�%� ع- الق
ABة وال#}�ف�ة داخل ال�#اه ال�قاف�ة �ب���ا ال���

�- إدراجها ض�- س���A ة�  .)1(#ل#ج�ا ال$#اصل�ال�2
  أوجه الKالغة في ال��رة اإلشهار�ة:-3-2

� ال�الغي ه# خاص�ة أدب�ة م%?ة، وأن كان Aع$قB إلى وقZ wع�B أن ال�2ا� �#
ال$
ال%Bی� ع- ال�الغة ه# ال%Bی� ع- س�اق وشع� أو ن�� ل�� إال، ولN- مع تO#ر 
�ال
#رة والس@ وال����ا،  �ل أش�ال ال$ع�� wراسات ال$%ل�ل�ة ال$ي ش�لBر ال#Oوت Nالف

ال�اح�#ن  أن ی���هت��- أن ال�الغة األدب�ة ل��w إال ال2�ل الNالس��ي، م�ا حاول 

                                                           

  .oress.com/bougver http://bougver.word/2014-10ال��هج ال���#ل#جي،  )1(
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ة أن ���عة األسال�'Nه الفFه ة ال�الغة العامة، وج#هNون م- فال�الغ�ة ال  ال�عاص
 ت�علها وقفل ع- ال$ع�� األدبي وQذ ما تأصلها أن تN#ن زعامة شاملة لNل اإلش�ال

Aا�Nي االس$عارة والt#أن أسل ة، ل$ع�� ال���#�ة، وه# ما أكBه رومان جاك��#ن، ح�� اع$�
  ��A~ان أA?ا أن��ة الBالئل الغ� لغ#�ة �الس#م وال����ا.

إذ وصل ZعB ت%ل�الت مع�قة  ولعل أول م- أثار م�ألة بالغة ال
#رة ه# روالن Zارت
لل
#رة وم�ها ال
#رة اإلشهار�ة إلى أن ال
#رة ال�ادAة شأنها في ذل. شأن ال
#رة 

ووجBان�ة ال ن�$�Oع ت�اهلها، وأن ال2ع�ة انO#� إلى إA%اءات م$عBدة أدب�ة ورم~�ة 
وتفاعل م�#ناتها الBاخل�ة ه# الKA �Fل> ال�ع�ى و��ز ق��اته، وه#  ن2ا�ها الBاللي

  الF� ی~�B في ثاء وع�ى مادة ال
#رة.
وقB ذه' Zارت ت��ان أه��ة ال2$��ل ال�الغي في ال
#رة اإلشهار�ة إلى حB اع$�اره 

 BیB%رة ال مع�ارا أساس�ا في ت#
م��ان�~مات س� وع�ل ال
#رة، خاصة وأن مادة ال
���ها إن�ا ت��ع م- ب�ائها ذاته وت$#}ف وف> م�هج داخلي.  ت#جB خارج ش�لها وت

روالن Zارت بالغة ال
#رة على أنها "العل@ الF� یBرس  وعلى هFا األساس عف
ف�ات ال$ي ت�� "العل@ الF� یBرس ال�N أسال�' ال$?��-" وهي في ال
#رة اإلشهار�ة

االن$�اه وتBفع ال�$لقي إلى اق$�اء سلعة مع��ة، أ� عل@ ت#}�ف ال�Kال، واخ$اق 
"<O1(ال��(.  

و�ع$� أA?ا جاك دوران م- الFی- اه$�#ا بBراسة ال�الغة في ال
#رة اإلشهار�ة فه# 
ال��لة وقB أوضح  ی� أن ال
#رة تف
ح ل�عc ق#اعB ال�الغة، فال
#رة ع�Bه م�ل

  ال�الغة في ال
#رة اإلشهار�ة ف��ا یلي:
  
ار: إ}هار ال��$ج في عBة أدوار.1N$ال.  
.ال$��2ه: و�bK ال2�ل وال�%$#�، أ� ت��2ه ال2يء اإلشهار� 2Zيء آخ، م�ال: 2

  م�%#ق غ��ل م�~لي �2Aه زوtعة رمل�ة ب�?اء.

                                                           

، 1996فای~ة KAلف: دور ال
#رة في ال$#}�ف الBاللي للسالة اإلعالن�ة، رسالة ل��ل شهادة ال�اج�$�، ج#ان  )1(
 .141-140-139ال�~ائ، معهB عل#م اإلعالم واالت
ال، ص جامعة 
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�: في ال
#رة العBد أو ال��Nة ه3ABN$اك@ أو الي ال$ي تق�ع، عض ت2��لة .ال$
  Zال��$#ج ل�ار�ة م- ال��ارات.

  ..ال$?اد: B%Aث غال�ا ن#ع�- م- ال$
فات4
  .ال�ق�c: ال%ق�قة تK$لف ع�ا ال �Aه ل�ا.5
.اإل}هار أو ال%Fف: وهي اخ$
ار ال��لة في �ل�ة واحBة أما في ال
#رة ت�$ع�ل 6

�- إ}هارها وال$ي ال فائBة �A 2يء ثان#� ال��$�ات ال$ي الZ ا تع#ضFم�ها، ل ،bKش ،
  مBرسة.

�~ على شيء 7.تغ��w الNالم أو ال�ع�ى: تBور ح#ل ال2يء الF� ل@ نقBمه ZعB، أو ن
  غ� مه@.

8 BعZ صفة .ال$عل�>: هي تأخ� الNالم ب#اسOة أو ز�ادات في ال
#رة اإلشهار�ة ن�خ
 �  .)1(أخ

�ة الKاصة..ال$N$@ وال$%ف�: إشهار ح#ل ال��$�ات 9K2ال  


�غ مK$لفة.10Z ةNالف �ار نفNل حاصل: وهي ت�
  .ت%
 وال�از ع�
 ب$غ��ه.11�O�$ل، ال�  .ال��الغة: في ال
#رة تع$�B على ال2
  .االس$عارة: ت%#�ل مفه#م �ل�ة ب#اسOة مقارنة تل��%�ة.12
ق ال#اسعة ال$ي تع13Oف ال$�B عل .ال��از ال�سل: هFه ال
#رة م$�#عة، فهي تع

.  عض ال2يء م�ان اآلخ
  ال�~ء Aع� م- الNل: ال�فات�ح تم~ لل��ارة.-
وف یم~ لل
#ف.-Kع- ال�$��ة: ال   ال��' Aع�
  ال�$��ة تع� ع- ال��: الع�- تم~ لل$لف~�#ن.-

  .ال�فدات ال$ل��%�ة أو ال��اAة: وهي عض ال2يء ال�ق
#د.14
ال�O> مK$لفة في الN$اZة وهي األك� قلة في ال
#رة .ال$#ر�ة: �ل�ات م$2ابهة في 15

��' یلع' على العالقة ب�- ال�%$#� وال2�ل".  "ال$
� ضBها.16�  .القل': ال
#رة تع

                                                           

)1( � ، .144، ص 2009، 1ع��Bة وس�Oي، ن��' KZ#ش: الBاللة وال�ع�ى في ال
#رة، دار الKلBون�ة، ال�~ائ
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  ت�اما، م$2ابهة أو م$?ادة تع�- اث�ان. .ال$�اثل: ع�اص م$�اثلة17
��' ج��ا ل��'.18  .حFف حوف ال#صل: �ل الع�اص ال#س�Oة ت%Fف و�$@ ال$
��' ال��لة، هFه ال�ة 19.ال$�Bیل ال�فاجئ في ب�اء الع�ارة: ال$ع�� ال�فاجئ في ت

��' اللغ#� ولN- ال
#رة م~�فة.  ل��w ال��لة م�$ق�لة م- ح�� ال$
  .ال$�اقc، ال�عارضة: هFه ال
#رة ل�عc ال��$%�الت ال�اق
ة.20

السالة ال�
�ة إال أن وم- خالل ما س�> عضه ح#ل أو اس$ع�ال أوجه ال�الغة في 
  .)1(اس$ع�ال ال�الغة في ال$��Oقات اإلشهار�ة ی�قى م%Bود جBا

  داللة األل�ان واللق�ات في ال��رة اإلشهار�ة:-3-3


ها، KA ل ما�إن الل#ن ج~ء م- العال@ ال�%�� ب�ا وه# مالزم�ا في ح�ات�ا و�Bخل في 
�ا ذواقة م$Bبا في هFا ال
�ع في روعة Zارعة ال یBر�ها إال م- أوتي ح�ا مهفا ونف

ِل.َ  ِإنَّ ِفي َأْلَ#اُنهُ  ُمKَْ$ِلًفا اْألَْرضِ  َلNُْ@ ِفي َذَرأَ  َوَما{ال�ABع لق#له تعالى:   }َیFَّكَُّونَ  ِلَقْ#مٍ  َآلAَةً  ذَٰ
  .13س#رة ال�%ل، اآلAة 

  أوال الل�ن:

  تع��� الل�ن:-1

� األشعة ال?#ئ�ة م- �� ه# األث ال�اتج ع�Bما ت�ع�على شيء مع�-، فال?#ء ی�ع
م- عل�ه إلى أع���ا م�ا �Aعل ال#رد ول#نها مئ�ة ل�ا، فال?#ء إذن ه# تفاعل ب�- 
األش�ال واألشعة ال?#ئ�ة ال�اقOة عل�ها ف��لف بFل. ال��ه الKارجي لهFه األش�ال، 

  وم- خالل ان��ام األل#ان وتاOZها في الل#حة ت$%ق> ال#حBة ال��ال�ة.
  و�عف السام األل#ان Zأنها: "ذل. ال�#ه ال�$ألف على ل#حة السام".

."BیB�$ل ال�#جي القابل لل#Oه "ذل. ال  أما الف�~�ائي ف�ع$�
ك�ا أن الل#ن ح�' ال�اح�ة فای~ة KAلف "ه# لغة إضاف�ة KAا�' بها ال�عل- 

ألنه �Aاه@ ، وهFا ما أد� إلى تO#ر ��اعة األل#ان في ال��#ات األخ�ة "ال��$هل.
وت�$BKم األل#ان لغض�- ه�ا: الغض  .)2(م�اه�ة فعالة في إبالغ السالة اإلشهار�ة

الم~� م- خالل ت#}�ف الBالالت ال$ع���ة لل#ن في س�اق الف�#ن ال�$ت�ة لغض 
                                                           

)1( � ، .98، ص 2011، 1ساعB ساعB، ع��B ص�Oي: ال
#رة ال
%ف�ة، دار اله�B، ال�~ائ
 .103ساب>، ص أح�B ب#خار�: مجع  )2(
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ة وال$أث�اإلNال الف
Aض ال�اني فه# انفعالي عا�في فاألل#ان ال�ق�ة سهام في إ، أما الغ
ه# سل�لة م- ال%الة  تت�� Zالق�@ ال$ي لها ZعB اج$�اعي ونف�ي، فالل#ن في هFه

  .)1(االخ$~االت ال�ع�#�ة ال$ي تتقي إلى م�$#� الم~
  داللة األل�ان:-2

الل#ن األح�: ل#ن ال�ار والBم، فه# ��A' اإلح�اس Zال%ارة و�~�B م- االنفعال ��ا -
�ة وله تأث� ق#� على ��اع وم~اج اإلن�ان وه# أعلى األل#ان Aع$� ل#ن ال%�#�ة وال%

  �اقة.
الل#ن ال��ف��ي: أقل األل#ان سO#عا، وه# دل�ل الغ�#ض وال$دد في اتKاذ القار، -

  رم~ الع2اق، ی�� ال�Kال و�Bع# للعا�فة الهادئة والق�قة.
الل#ن األزرق: ل#ن ال��اء ل#ن م�ع¡ شفاف خاصة ع�Bما A%ا� ��Zاحة س#داء، -

� ال�قة AعOي شع#ر Zالع�>، وه# ��Aل عادة ال$ق#� وال$Bی- وال#%2 �ب وال$أمل، وه# Aع
  وال�اءة.

2�ل م�اش بم#ز ال%�اة، وع�Bما ��Aل -Z ت��الل#ن األخ?: ه# رم~ ال�الم، ی
��' ح�#�ة ون2ا� و�$�@ Zالفح وال%�اة.A   ن%# األصف

- Bاع��لف�ات، وKقف في الA ،سل�ي م$قل' م�اف> �ف�لي cماد�: ل#ن غامالل#ن ال
  ال%ق�ق�ة.على إباز األل#ان 

-cما  :الل#ن األب�Bح م~ع�ا ع��
�#ن المعا و�A ماBال�قاء وال#ض#ح ع�Z ی#حي
 ��#ن وح�Bا و�ع$� أرض�ة لألل#ان األخA)2(.  

���ات قل�لة جBا و��$ع�ل -Z $ع�ل��حاس@ بال أمل و w�
الل#ن األس#د: ل#ن ال
  ل$#ل�B ال$�اق?ات.

�اء، والف�Oة و -Fوال Nرم~ الف :، Aع�ل الل#ن األصف�#
ال�Kال، والقBرة على ال$
  .)3(على ت���2 ال�خ وتق#�ة العقل وت%ف�~ اإلبBاع وت
ف�ة الFه-

  اللق�ات:-3

                                                           

 .48، ص 2002، األردن، دار ال2ق لل�2 وال$#ز�ع، �1اه ع�B ال��ل@: ع�ق�ة ال
#رة، � )1(
)2( � ، .50، ص 2009، 1ع��B ص�Oي، ن��' KZ#ش: الBاللة وال�ع�ى في ال
#رة، دار الKلBون�ة، ال�~ائ
 .51، ص  نف� ال�جع )3(
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فة م�$�ةZ ه�#
، Aعف أح�B بBو� اللقOة Zأنها "ج~ء م- الف�ل@ الKام الF� ی$@ ت
ه وتعB اللقOة م- ل%�ة �#
إدارة ودون ت#قف لل�أة أو ال��� أو أ� شيء یاد ت

.  الNام�ا وهي في وضع مع�- ح$ى ت$#قف أو ح$ى ی$@ ال$�قل إلى م�� آخ
أما م- ال
�ان ف$عفها "Zأنها وحBة ب�اء الف�ل@ ت�اما م�ل�ا هي الNل�ة وحBة ب�اء 

  .)1(اللغة"
  واللقOات أن#اع هي:

�امله، ح�� Plan GénéraleاللقOة العامة -Z ر#�ABال ت#ضع : هي اللقOة ال$ي ت��
 الNام�ا Zع�Bة ح�ا ع- ال���ل�- وtق�ة األش�اء، ت$��ل و}�ف$ها في ال#صف أو خل> تأث�

  ج�الي.
- ��Nة ال�~ء الOلقPlan D’ensemble ،ر#�ABج~ء مه@ م- ال @ABة تقOه اللقFت$#لى ه :

 ��F$ال��افة أو الZ ا اإلح�اس��Oوف العامة، تع
�ات أو ال�Kان، زمان، ج#، ش�م
  واإلA%اء Zال�وف.Zال%Bث 

-: ت#}ف هFه اللقOة ل$قBم ال���ل أو Plan du petit ensemble لقOة ال�~ء ال
غ�
 م2اجة م�ال.�#
$�
�ات في وس� درامي K2ال  

�امل �#لها داخل إ�ار ال
#رة ح�� -Z ة�
K2ال لقOة م$#سOة: وف�ها ت�ه
ج ف�ه K$ال�   Zعالقة ح����ة مع ال���ل�-.اع$�ها ی~ت2$ای- ��ZاZة الف?اء ال2A �Fع

��ة -�
�ة م- الأس إلى م�$
ف الفFKی- Plan AmericanاللقOة األمK2ر ال#
: ت
�ات ال���ل وأفعاله.  إلباز مK$لف ح


�ة Zغ�ة ال%
#ل Plan Rapproché  اللقOة ال�قtة-K2ر ج~ء أساسي م- ال#
: ت
  على Zعc ال$فاص�ل وت�ق�@ بBورها إلى:

tت
#ر ج~ء اللقOة م- الأس إلى : Plan Rapproché Poitrineة *لقOة ن
ف مق
  .ال
Bر


�- ZالNامل تع� ع- اإلح�اس Gros-Plan*اللقOة الق��ة K2هي ال$ي ت��- وجه ال :

�ة.K2ال �  اله�ف وت�عل ال��ه#ر في ات
ال مع أحاس�

                                                           

 .137أح�B ب#خار�: مجع ساب>، ص  )1(
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�- الهBف : ت
#ر ج~ء الع�- م- ج�@ Très-Gros-Plan*اللقOة الق��ة جBا K2ال
  .)1(م�ها إ}هار تفاص�ل مع��ة وجFب االن$�اه

�Zا أن ال~م- الF� نع�2ه ه# زم- ال
#رة اإلشهار�ة وتأث�اتها على ال�$لقي، 
#ل#ج�ا الOKاب ال�
� اإلشهار� ت$��ه في ال�ع�ى ال�#مي وال�ع�2ي، فهي �ف���

�  ت�N' صفة ال�%ادثة لإلن�انNاب الفOKی$#ج' عل�ه ف. رم#زها وم%اولة ف. ال �Fال
وال�
� الF� ت#لBه، فال
#رة ت�$�B إلى س��#ل#ج�ا الOKاب ال�ئي الA �F%�ل�ا إلى 
ضورة ف. رم#زها وال$ع��- وال$�ع- في خلف�اتها ال%?ار�ة وال�قاف�ة، وهFا ما ی�د� 

  Zال�$لقي ال�
� إلى ت�اوز ال
#رة اإلشهار�ة.

                                                           

فای~ة KAلف: دور ال
#رة في ت#}�ف الBاللي للسالة اإلشهار�ة، رسالة ل��ل شهادة ال�اج�$� في عل#م اإلعالم  )1(
 .21- 20-19، ص 1996واالت
ال، جامعة ال�~ائ، ج#ان، 
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ت)ل�ل اإلشهار األول إشهار  ��ل ال��مة ال	���ة ت���ل في ل�اقة إل���ون�ة خاصة ب	�� الق�ض 

  (Corporate)ال.ع	ي ال,+ائ�( 

خاصة �ال+*مة ال��)ة للق ض ال%ع�ي ال#"ائ �، ورد  Corporateع��ان ال	�رة: ��اقة 

في  ه8ا اإلشهار في ال	ف6ات ال*اخلة �# 4*ة ال+�  ال�مي، م�ض�ع اإلشهار ت.�ل

 خ*مة ب�)ة ل��اقة إل)� ونة ;ال<6= وال*فع ;ال�فقات ال.ه�ة.
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  ال�45�6 ال�ع��ي:-1

  ال�)ل�ل ال.7لي:

  ال�)ل�ل ال�5رف5ل5جي:

  ال�أ:��:-أ

جاء ه8ا اإلشهار في ال	ف6ات ال*اخلة ل# 4*ة ال+�  ح� اس��حى على صف6ة 

سL، جاء به8ا ال%Hل إلب از أه.ة 25سL وع ضه 36كاملة على شHل م<��ل ��له 

 ه8ه ال+*مة ال��)ة وال�ق*Rة وه� شHل Rع�ي م<احة هامة لإلشهار.
  اخ��ار ال+وا ا:-ب

اإلشهار وأخ8 اللفVة العادRة أURا ح� ب زت ال. أة و;ل  اس�+*مT ال"او4ة العادRة في

ال�فاصل، ح� Wه ت ال. أة ;.�Wفة في ال��Z مع زمالئها ال.�WفX ح� Wه ت 

 Xم Xال+*مة ف�ق ال*�HRر ال8� R.�ل قاع*ة ال	�رة وخلف�ها وه8ا ما ی\;* اس�+*ام شHل

  :ل.�لقي على ال��6 ال�اليأشHال ال�	�4  الع*سي ال8� ساهL في ت6*ی* ح ;ة عX ا
  ح�@ة ع�< ال��لقي:-ج

لق* اخ�ار ال.	.L له8ا اإلعالن زاو4ة عادRة ی� ز مX خالل ع�اص  ت	..ه 

لإلشهار، ح� ت��قل ح ;ة العX مX أعلى ال	ف6ة إلى أسفل ال	ف6ة في ات#اه ع.�د� 

  ومX ال#هة ال.�ى إلى ال#هة ال<̀  على شHل أفقي

  إعالن ال.�Wفةش+	ات        

  خ*مة ال��)ة                 

  ال.�.�لة في ال��اقة                        

  ع��ان ال+*مة ال��)ة
:)�B	وضع ال��@+ ال  

 aر ون�HR*ال. أة وال Tا وضع.�وردت ص�رة ال+*مة في ال. ;" ال�	 � لإلشهار، ب

  اإلشهار في ال. ;" اله�*سي.

 Tل: اح�̀� اإلعالن م<احات ض�ء الف�ة وق�4ة ت.�لVء وال�Uة الال#*لة الف�ت�غ اف

في ل�ن ال+لفة والقاع*ة ووجه ال. أة وال%+	ات، وق* أد` ه8ا ال��اء الف�ت�غ افي 
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ات ق�4ة مX ال�Uء على ج.ع ال�فاصل اله�*سة.H� ه ت  ال.6 رW �لإلعالن ح

  األRق�ني لإلشهار.�	�رة م ;"ة ساه.T في ال�.�ل 
  ال�)ل�ل ال��	5غ�افي:

ت��عT ال	غ اإلشهار4ة ال.*روسة ح� ;�= اسL ال+*مة ال.�.�ل في ال��اقة 

ة (��اقة) وال�انة �اللغة i األولى �الع Xاإلل)� ونة �+j م��س�6R jز على ;ل.�

%Hل ;�  ، و;8لZ شعار ال+*مة �ال+j الع iي ال#"ائ � ال�ارز �(Corporate) األج��ة

). واإل6Rاء إلى م	*ر ال+*مة وه� الق ض ال%ع�ي ! (� 4قة م�الة ل*فع نفقات)L ال.ه�ة

jإلى ال.��س  ب�Z - ال��Z ال.�.�ل في:  وشعار ال#"ائ � ح� Wه  ع��انه مX ال	غ

LH  �ال+j الع m4. - في اإلصغاء إل

 Xال.U.�ن اإلشهار� ك.ا ه� م�X في ه8ا اإلعالن ال8� HR%ف عX ال��افn ب

  ال+*ماتي.

واله*ف ال ئ<ي مX ال سالة اإلعالنة وال.�.�ل في إ�الق خ*مة ب�)ة ج*ی*ة ال.�.�لة 

  في ��اقة ال*فع اإلل)� وني.
  ت)ل�ل األل5ان:

��6R� اإلعالن على ل�ن واح* ه� الل�ن األبm وأل�ان أخ̀  ثان�4ة ;األزرق الفاتح 

  والل�ن ال��ف<#ي.واألزرق ال*اكX واألس�د 

مX ال.�H= والقاع*ة واإلضاءة  ورد الل�ن األساسي األبm في ج.ع تفاصل اإلعالن

  و;8لZ أسفل ال%+	ات ال.�.�لة في الع��ان ون�ع ال+*مة.

أما األل�ان ال�ان�4ة ;األزرق الفاتح ال8� ب ز في ق.a ال.�Wف ال#الR s<ار 

�Wف ال�اقف في ال�سj بX ال. أة وال.�Wف ال.�H=، أما األس�د فق* Wه  في ب8لة ال.

  اآلخ ، أما األزرق ال*اكX فVه  في ل�ن ال��اقة اإلل)� ونة.

ال+*مة وخلفة ن�ع ال+*مة و;8ا م	*ر ال+*مة  أما الل�ن ال��ف<#ي فق* Wه  في شعار

 (ال��Z) و;8لZ في شعار ب�Z الق ض ال%ع�ي ال#"ائ �.
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  ال�)ل�ل األ ق5ني:

  *ال�)ل�ل ال57�6ل5جي لألIعاد الف5ت5غ�اف�ة:

*ال�ع* ال<�Hل�جي لل�أ� : ت�حي ف) ة تق*م اإلعالن داخل إ�ار �ف) ة ال�6*ی* 

  لل+*مة وهي ف) ة ج*ی*ة م��ف ة ل*` ب�Z الق ض ال%ع�ي ال#"ائ �.

*ال�ع* ال<�Hل�جي الخ�ار ال"واRا: ی�حي اإلشهار ال.أخ�ذ �اللق�ة ال.ق iة ب�ق 4= 

، وم*` +	ة ال.�WفX ومX ب�هL ش+	ة ال. أة وم*` فاعل�ها في ال سالة اإلعالنةش

  ت س+ها في ذهX ال.�لقي.

  *ال�ع* ال<�Hل�جي ل���غ افة ال.ادة ال�6 4 4ة:

على ��ل وع ض اإلشهار ح� وضع في ال�	ف  لق* ت�زعT ال.ادة اإلعالنة

 العل�� لإلشهار ش+	ة ال. أة وت6*ی*ا في ال#هة ال.�ى ألنه ب*یها أ� ع.لة ات	الة

X إلى ال<ار ومX األعلى إلى األسفل.  ت�*أ مX ال

فW*رها و4<�+*م ه8ا ال��	ه ع��ان ال+*مة وممX  أما ال�	ف ال�اني ال<فلي جاء ف

  �Hل�جة لإل6Rاء �ف) ة االرت�اx وال��ابn بX ال سالة األRق�نة واألل<�ة.ال�احة ال<
  م< ناح�ة :�Pقة @�اIة هNه ال�ادة:

ك�= اإلعالن �� 4قة ع� ت عX ال<اق العام ل.�ض�ع اإلعالن مX جهة وأوحى �%ئ 

  ی�حي �; jال+*مة ب�� Lأخ ج اس �، ح مX خ	ائa م."ات ال+*مة مX جهة أخ̀ 

ه8ه األخ ة، وه� ت"اوج ف�ي ساهL في خلn شع�ر ب��افn ال�.�ل األاRق�ني مع  �أه.ة

  ال سالة ال�الغة وه8ا ت8;  �أن ال+*مة م��ف ة وiق�ة.
  ت)ل�ل ال�)���ات االج��اع�ة وال�قاف�ة لإلشهار:

  *ت)ل�ل م�ونة ال�ع��ات "األش�اص":

األRق�ني ال8� ر;" على ال. أة وزمالئها ت�ل�رت م*ونة ال�ع�ات ال�ي تU.�ها ال�.�ل 

Xائi"ة ج*ی*ة م�.�لة في دفع نفقات ال في الع.ل وت	�4  سعادتهL في � ح خ*مة ب�)

  �� 4قة إل)� ونة.

  جاءت ه8ه الف) ة م<�6*ثة وج*ی*ة ل�%#ع ال.�لقي ن�6 ال�ل�ج إلها.
 

  ت)ل�ل م�ونة ال)�@ات واإلشارات:
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ال.�ج�دة في اإلعالن تع� ا ج<*Rا وآخ  ح ;ا على معاني ن8;  ع� ت ال�ع�ات 

  م�ها:

حالة ال ضا وال<عادة مX خالل إب از االب�<امة الع U4ة لل. أة وال%+	ات في -

  ال	�رة وال� ;" علها.

ال6الة العا�فة لل%+	ات مX خالل راح�هL في ال.�H= ما RعsH دور ال. أة -

  العاملة ;.�Wفة.

  س� خاء في ال.�H= وسعادة ال%+	ات �ال+*مة ال#*ی*ة.حالة اال-

حالة ت�ابn األج<اد بX ال. أة وزمالتها ت�حي ب ضا وارتاح عsH ما عله ه� -

  ب*ون ه8ه ال+*مة.

- *االه�.ام بل�اس ال. أة RعsH ص�رة ال. أة ال.�Wفة ذات م<�̀� تعل.ي واج�.اعي ج

  ت.�لها ال. أة الع	 4ة.
  5ثقافي األل5ان:ال�)ل�ل ال�6�6

ن�ع واح* أساسي وه� األبm وأل�ان ثان�4ة األزرق (داكX، فاتح)  تX.U اإلشهار

  والل�ن األس�د و;8ا الل�ن ال��ف<#ي.

 �ت<�.* األل�ان رم"�4ها ومعانها ال#.الة والف�ة مX ب~��ا االج�.اعة وال�قافة ح

ی*ل على الق�ة وال�ض�ح وال#اذبة، اس�+*م الل�ن األبm في اإلعالن �ق�ة وه� ل�ن 

  وغ ضه ه� لفT االن��اه و�شارة ال.�لقي ن�6 ال+*مة. ;.ا ی�حي إلى االرتاح وال<عادة.

أما األل�ان ال�ان�4ة: فالل�ن األس�د ی*ل على الق�ة وال#اذبة والل�ن األزرق ی*ل على 

  االنف�اح وال���ر.

  ة.أما الل�ن ال��ف<#ي ف�حي إلى ال+فة وال. ون
  ت)ل�ل ال��ونة األ ق5ن�ة:

�ي كان اإلعالن م�فn في ال.ع�ى وه� ما س�6اول أن ن�X مX خالله ال.<�̀� ال�ع

  اإلدراكي وال.ع في وال.<�̀� ال�U.�ي ال.�علn �اإلی*ی�ل�جة.

  

 ال.<�̀� ال.ع في                   ال.<�̀� اإلدراكي    

�ي  ال.<�̀� اإلی*ی�ل�جيال.*ل�ل: ص�رة ال*ال: ص�رة   ال.<�̀� ال�ع
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ال. أة مع زمالئها   ال. أة وزمالئها

في الع.ل في ج� 

 Lف تغ. هل�

ال<عادة واالرتاح 

�<�= ال+*مة 

  ال.علX ع�ها

�ي.Uواإلغ اء   ال*ال: ال+*مة  ال.<�̀� ال�  ال.*ل�ل: ال�أث

لالس�فادة  مX ع ض ال+*مة 

 Xاتها ال+اصة م"ال.��ف ة وم

� ف ب�Z الق ض ال%ع�ي 

ال#"ائ � ال.�.�ل في خ*مة 

ال�ي ت<هل  ��Corporateاقة 

ع.لة دفع ال�فقات ال.ه�ة 

وه8ا ما ی��ل* ع�ه ال%ع�ر 

 Xع  �ال احة وال<عادة وال�ع�

  العا�فة

 

 

  

  

  

  

 

  ال�)ل�ل األل�6ي:

Wه  م*ل�ل ال سالة �%Hل واضح وما زاد في ت سخ اإلعالن وع ض ص�رة ال. أة 

العاملة مع زمالئها مX خالل ع ضهL في حالة االب�<امة وال<عادة ال..�ل~ة �العا�فة 
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 Xرة ورس+�ه في ذه�	ال Xج.لة ال.عاني ال�ات#ة ع Zوال ضا ات#اه ال+*مة، ف6*د ب8ل

�ه ه8ا اإلعالن أRق�نا وما زاد ه8ا ال� سخ في ال� ;�ة اللغ�4ة  ما أوحىال.�لقي وه� 

وه8ا ال.ع�ى زاد مX فاعلة خ*مة م�ض�ع اإلشهار،  "� 4قة م�الة ل*فع نفقات)L ال.ه�ة"

 ل"4* ب*وره مX ج.الة ال�ان األل<�ي وتق �4ه وتأك*ه.

  
  ال�)ل�ل ال��Wي:

عالن ال+اص ب��اقة ال*فع اإلل)� ونة وهL في Wه ت ص�رة ال. أة وزمالئها في اإل

.=�H.في ال Lة مع ح ;ة أج<امهU4 كامل سعادتها وراح�ها �اب�<امة ع  

إذ ت جL ه8ا اإلعالن ص�رة م�6 رة عX ال. أة العاملة ال+اصة في ال.#�.ع ال#"ائ � 

س� خاء وثقاف�ه ال<ا�قة، وق* ساع*ت األل�ان ال.<�+*مة في ه8ا اإلشهار على ال احة وا

 L.	.ة ال+*مة ال.ق*مة وت�ف ها، خاصة مع إب از العX القار� أك�  وتق�له ل��ع

ال+	ائa وال�Wائف ال.ه.ة لل<لعة (دفع ال�فقات ال.ه�ة)، وق* ساع* وج�د ال. أة 

وم�WفX في اإلشهار على نLV أك�  وتق�ل لف) ة اإلعالن ح� ت ج.T ال%+	ات 

ال ال"iائH� Xل ارتاحة وتق*LR ه8ه ال+*مة لهL، ه8ا م.ا وح ;اتهL ن�عة ال+*مة الس�ق�

  أد` بها إلى ال�U6ر ;+*مة ج*ی*ة مق*مة في اإلعالن.
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  إلى ال��ائج ال�ال�ة: ا ال��ل�ل ت�صل�ا م� خالل ه

0ان م�ف4 في وضعها 1ال#"0/ اله��سي لل,�رة إلب"از معال' ال"ضا  ت�%�ف ال#"أة -

  وال"احة ال�امة.

أدC اله�وء وت�اس4 األل�ان إلى جب االن�=اه ن�� ال#��=ع ح�; أع9ى ج#ال في -

  اإلعالن.

ال��=�غ"اف�ة للJعار اإلعالني ب��ع م� ال��9ر وال�H#�مة والG=ات ت�حي ال,�غة -

وال���Pة. وهي صفة م� صفات ال�Lمة، وف� أدC ها ال��ع م� 0�ا1ة شعار ال�Lمة 

  وT=�ع�ها إلى خل4 ن�ع م� االنRSام الف�ي ب�� ال�ح�ت��.

  .إن ت,#�' اإلعالن ق� أدC ل#�9ل=ات الفW"ة وتق�H' خ�مة ج�ی�ة-

' اإلعالن واإلشهار وف4 في عYZ م#�/ات ال�Lمة وفW"ة تق�H' هه األخ�"ة إن ت,#�-

ودع' ها ال�"س�خ 1,�رة ال#"أة مع زمالئها وه' سع�اء وراض�� ع� ال�Lمة ال�Rی�ة في 

  ب�Wه' م� خالل ح"0ات وجهه' وجلS�ه'.

مه#�ها ال�ف�S" أ%ه"ت ال��ائج أن ال"سالة األل��Sة ال#�%فة في اإلعالن في رسائل -

  وال��ض�ح واإلخ=ار وال�أك�� ل#ا Hع"[ه ال�#��Z األHق�ني.
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  :ال�ات�ة

دراس	�ا وان$القا م! ال�عل�مات ال����ة وم�اولة ت����ه وت���فها في  وفي خ	ام

الف8ل ال	$�4قي وذل6 ب	$3�4 م�هج ال	�ل�ل ال�����ل�جي على ن�اذج م! ت���ف ال��أة 

في إشهارات ج���ة ال�4B ال��مي ال�Aائ�?، وصل�ا ل�ق�ل أن ال:�9ات ال	�ار�ة العال��ة 

ارات �9س�لة مه�ة ل	�و�ج سلع	ها وم�	�اتها في أدرG9 أه��ة دور ال��أة في اإلشه

األس�اق ل�Aادة ن�4ة ال	أث�� في ال�	لقي ح�J أن اإلشهارات في ال�I! الع�Hي عامة وفي 

  ال�Aائ� خاصة ��Sص على ت���ف وQق�ام ال��أة داخل اإلشهارات.

وم! ال�الحU م! خالل دراس	�ا أن ال��أة اس	ع�لG في اإلعالنات ورA9 م��Tن 

في أغلV  شهار على اب	�ام	ها وراح	ها و�Qهار ح�9ات ج��ها ال�B	لفة إذ أنها ت�ه�اإل

  اإلشهارات واإلعالنات سع��ة وراض�ة م! اس	ع�ال ال�$�وحة لل�	لقي.

ال��روسة ال��جهة لل��أة ال�Aائ��ة 8Zفة خاصة  شهاراتوق� تY ت���� ال��أة في اإل

صلة واك	�G4 عادات ون�[ ح�اة ج�ی�ة م:4عة م! ثقاف	ها األصل�ة وج]ورها الع��Hة ال�	أ

  ب_قافة دخ�لة ع! ثقاف	ها األم، فهي ت�ه� ب���ذج ال��أة ال�	��رة وس��ة الق�ار.

ل]ل6 9ان لAام عل��ا إعادة ال��� في إس	�ات���ة تY��8 ال�8رة ال	ي ت��ف ال��أة 

ال]? ت	�جه إل�ه في اإلشهارات �Zا ی	�اسV و�	�اف3 مع الق�Y ال_قاف�ة وال�ی��ة لل���[ 

ال�سالة اإلعالن�ة خاصة Zع� ع�8 الع�ل�ة ال�ارفة وم�اع�ها إلخفاء وb�I اله��ات 

  ال_قاف�ة لل:ع�ب.


