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 الخطاب اإلشهاري - التمارين



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.


