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اإلشهار واإلقناع

يرتبط الخطاب اإلشهاري عموما بممارسة اقتصادية تتم داخل سياق سوسيواقتصادي، وتهدف إلى الدعوة لمنتوج معين باإلعالن عن

سماته وصفاته اإليجابية التي تحقق نتيجة يستفيد منها المستهدف من الممارسة اإلشهارية وهو المستهلك.

وعلى مستوى لغوي وفني، فإن هذه الممارسة االقتصادية ترتبط بالخطاب اإلشهاري الذي يحول لغويا وفنيا، من خالل استثماره لكل

العناصر والوسائل، هذه الدعوة إلى إعالن إشهاري تتحقق فيه مقومات الخطاب من عناصر لغوية وتركيبية وداللية منظمة وفق

قواعد تكون الخطاب.

ومن بين الخصائص المقالية لهذا الخطاب التأشير الضمني على األطراف الفاعلة في هذا الخطاب وهي القائل الذي ُينجز القول

اإلشهاري والمقول له الذي يتلقى القول، علما أن أي قول إشهاري يحيل على موضوع يكون فضاء لمجموعة من القيم التي يمكن أن

تكون موضوع اهتمام المتلقي.

من هذا المنظور يتميز الخطاب اإلشهاري بالبعد اإلدراكي الذي يجسد استراتيجية اإلقناع بناء على تمفصله الى فعلين: إقناعي

وتأويلي. يرمي الفعل اإلقناعي إلى استدعاء كل الصيغ، عبر عملية القول وتشكيل الخطاب، التي تهدف إلى تحقيق االعتقاد بموضوع

معين أو بالقضية التي يحيل عليها القول، وهي صيغ تتشكل من األساليب التركيبية واالستدالل المنطقي والصور واإليحاءات والرموز

والقيم الثقافية.

أما الفعل التأويلي فيتحدد في الطرف اآلخر من بنية التفاعل، ويعد ترهينا تأويليا فعليا ألنه يؤول أنماط الصيغ التي تقوم عليها

األقوال للتمييز بين المواضيع ومكوناتها القيمية، وقبول المواضيع التي تعد مجاال للتعاقد ُيفضي من جهة أخرى إلى الفعل، وهو

السلوك الذي يهدف إليه الخطاب اإلشهاري، ذلك أن اإلقناع بجدوى الموضوع وإنجاز فعل االقتناء يدل على تحقق مقاصد هذا

الخطاب.

عبد المجيد نوسي، مجلة المناهل، وزارة الثقافة واالتصال، المغرب 

ع. 63-62، 2001، ص. 182-183

درس النصوص

1. بماذا تفسر عطف اإلشهار على اإلقناع في العنوان؟

2. استنادا الى تفسيرك للعطف، افترض موضوع النص.

3. استخلص من النص عناصر الخطاب اإلشهاري.

4. استخرج من النص حقل اإلقناع وحقل التأويل، ثم بين العالقة بينهما.

5. اعتمد الكاتب على مصطلحات علم اللغة. اجرد بعضها ثم فسر سبب استعمالها.

6. لماذا اعتمد الكاتب على لغة تقريرية؟

7. استخلص من النص خصائص الخطاب اإلشهاري.

8. ركب نتائج التحليل في خالصة متسقة.

الدرس اللغوي

اكتب بالحروف األرقام في الجملتين التاليتين:

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-bakaloria-alom-riadhia
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-bakaloria-alom-riadhia#section-3106
https://www.alloschool.com/element/79775


انكشف الشرير في الحلقة 21 من المسلسل.

313 بقرة أصيبت بالعدوى.

درس التعبير واإلنشاء

شغلت الموناليزا محللي الرسوم والصور

دقق في تفاصيل هذه اللوحة مستثمرا المستويات التواصلية والتمثيلية والداللية.
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درس النصوص

1- أفسر عطف اإلشهار على اإلقناع في العنوان بكون العمليات اإلشهارية تهدف إلى إقناع المستهلك باقتناء المنتوج.

2- أفترض أن موضوع النص هو اعتبار اإلقناع إحدى خصائص الخطاب اإلشهاري.

3- عناصر الخطاب اإلشهاري: القائل والمقول له (المتلقي) والموضوع.

-4

حقل اإلقناع: "اإلقناع، االعتقاد، االستدالل المنطقي، االقتناء"

حقل التأويل: "التأويلي، الطرف اآلخر، التمييز، قبول، الفعل"

العالقة: عالقة تفاعلية

5- المصطلح اللغوي: "الخطاب، لغويا، تركيبية، داللية، القول، الصور، اإليحاءات، الرموز"

6- اعتمد الكاتب على لغة تقريرية ألن الموضوع يقتضي ذلك، فالكاتب يعالج الخطاب اإلشهاري معالجة علمية تتطلب لغة تقريرية

خالية من التصوير والبالغة.

7- خصائص الخطاب اإلشهاري:

يستدعي الخطاب اإلشهاري وجود قائل ومتلق وموضوع.

يقوم الخطاب اإلشهاري على اإلقناع المعتمد على الحجة.

يحمل الخطاب اإلشهاري مجموعة من القيم.

8- تركيب النتائج: عرف الكاتب في هذا النص طبيعة الخطاب اإلشهاري، وحدد أطرافه، مركزا على الفعل اإلقناعي للقائل والفعل

التأويلي للمتلقي. لذلك فإنه اعتمد على حقلين رئيسين هما حقل اإلقناع وحقل التأويل مزجت بينهما عالقة تفاعل. وقد استعان

الكاتب بالمصطلح اللغوي للدفاع عن فكرته، كما اعتمد لغة تقريرية خالية من البالغة ألن طبيعة الموضوع اقتضت ذلك.

ويمكن استخالص خصائص الخطاب اإلشهاري من النص، فهو خطاب إقناعي يحمل قيما ويعتمد على أطراف أساسية هي القائل

والمتلقي والموضوع.

الدرس اللغوي

انكشف الشرير في الحلقة الحادية والعشرين من المسلسل.

ثالثمئة وثالث عشرة بقرة أصيبت بالعدوى.

درس التعبير واإلنشاء

حضرت معرضا للوحات المشهورة في العالم نظمه أحد األروقة بالمدينة، فاستوقفتني لوحة الموناليزا لليونارد دافنشي التي لطالما

شاهدتها على صفحات اإلنترنيت والمجالت. وقفت مطوال أمام اللوحة. أثارني وضع المرأة يدا على يد، وتسريحة الشعر األسود

الداكن. لقد تفنن الرسام في نقل اكتنازها ومالمح وجهها التي توحي بامرأة حامل تضع اليد على جنينها كي تمنحه األمن واألمان. أما

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-bakaloria-alom-riadhia
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-bakaloria-alom-riadhia#section-3106
https://www.alloschool.com/element/79780


النظرة فتخترق حدود المكان. المالمح دقيقة، واللباس منتقى بعناية بالغة. أُتراك يا موناليزا تفكرين في الوليد القادم أم أنك تنظرين

فقط؟

أما البسمة الموسومة على الوجه فمميزة حقا كأنها تنقل البراءة والتفاؤل.

وقفت مطوال وتأملت إلى أن أيقظني من هذا الحلم الجميل صوت مرافقي يدعوني إلى مغادرة المكان.


