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ABSTRACT 

This article is an attempt to analyze a verbal advertising sample from a pragmatic 

perspective in order to determine its content departing from its connotative and 

denotative meanings. Further, we have adopted functional grammar as a theory 

which assumes that language is a medium for communication. Besides, we have 

built on Austin’s theories of ‘speech act’ so as to highlight the significant effect 

of ‘performance act’ on the receiver of the advertising discourse. 
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 لخصامل

حماولني يف ذلك إماطة اللثام عما يكتنفه من غموض   لغوي   إشهاري   أمنوذجا  سنحاول من خالل هذا املقال دراسة 
عرب قراءة  متأنية حمايدة  ،سياقات التواصللذي أيخذ بعني االعتبار املقام و من خالل تبين معطيات علم التداولية ا

عىن، مناط هذا الرتوي كون املو  إدراك التواجل القائم بني املبىنو  غرضها األساس إيضاح املعىن وكشف الغموض،
اخلطاب اإلشهاري شبكة معقدة من العالقات االجتماعية والسياسية والثقافية اليت َتربز فيها الكيفية اليت يُنتج فيها 
الكالم كخطاب ينطوي على اهليمنة اليت ختوهلا سلطة اللغة للمسك بناصيتها واملخاطر اليت جينيها اللسان يف ذات 

سطوته، سواء تعلق األمر ابخلطاابت األيقونية أو املكتوبة مادام غرضها و  تطع كبح مجاحهاآلن على من مل يس
هلذا الصدد بدأان بتطبق املكون الداليل األساس إيصال املعلومة والتأثري يف املتلقي وجعله يلهث وراء منتوجاته. 

؛ األول تقريري مباشر والثاين إحيائي، قصد حتديد مضمون اإلرسالية اإلشهارية وقصدها البالغي انطالقا من معنيني
ابعتباره مادة أتخذ  ،وسنتطرق إىل مكون ال يقل أمهية هو املكون التداويل  متبنيني يف ذلك مطالب النحو الوظيفي

كما سنكشف على أن اإلشهار فعال من أفعال اللغة   بعني االعتبار كون اللغة ال تغدو أن تكون وسيلة للتواصل
speech act ومع ذلك أصبحت كلماته مؤثرة مرتسخة  ،ال يستغرق أكثر من حلظات لغوي   ابعتباره حدث   وذلك

 يف أذهان املتلقني.



Journal of Arabic Language for Specialized Research   (JALSR) VOL:2, No:2, 2016 

 
 

 
 
 
74 

Journal of Arabic Language for Specialized Research   

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 املقدمة
خماطب، مع مراعاة اإلواليات الكالمية بني متكلم و  تفسرياألسس واآلليات الكفيلة بفهم و تعترب التداولية من      

شهاري من بني اخلطاابت اليت شكلت بؤرة اهتمام العديد من الدارسني ما دام اخلطاب اإلو ظروفهما التواصلية. 
هو و فهو ال خيرج أيضا عما يعرف ابلتداولية التحاورية. ألن القول من وجهة نظر التداولية مرتبط بطرق استعماله  

تبار سيكولوجية حيثيات العملية التلفظية. فاملشهر ال ينتج خطااب عشوائيا بل أيخذ بعني االعو ما يعرف أبحوال 
لوصف هذا احلدث و ما يتعلق حبدث استعماله. و هبذا تتأسس التداولية على مفهوم التلفظ و ظروفه،  و املخاطب 

اليكفي فقط تبيان كيف ميكن أن يكون يف موارد نسق من العالمات، بل إبظهار مكانته داخل عامل من العالمات 
بينها، فال ميكن للخطاب اإلشهاري أن خيرج عن تداوليته ألنه االجتماعية اليت تربط مجيع شرائح اجملتمع فيما 

بقوله " إن كل عالمة جتد أتويلها  بريسبواسطته يتمكن من التماشي مع أحوال املستهلكني. وهذا ما أكد عليه 
 فعل .وهذا ما يوضح على أن غاية النص اإلشهاري هي الوصول ابملتلقي املفرتض  إىل(1)النهائي يف نوعية املمارسة"

الشراء عرب قوة خطابه، هلذا صار الزما االلتفات إىل البعد التداويل هلذا النص يف منأى عن البعدين االقتصادي 
 اآلليات النفسية املوظفة فيه.و االجتماعي و 
 

ذلك ابعتباره و speech acte سنحاول من خالل هذا العمل أن نكشف على أن اإلشهار فعال من أفعال اللغة 
مع ذلك أصبحت كلماته مؤثرة مرتسخة يف أذهان املتلقني. مبعىن أن و  ،ال يستغرق أكثر من حلظات حدث لغوي  
هو ما و أحداثه اللغوية ما هي إال مثريات تقتضي استجابة أو رد فعل معني عن طريق القيام بفعل الشراء و ملفوظاته 

 ".j.Austin  "how to do things with words 1962اوستنييشكل حمور نظرية 
 
 تداولية اخلطاب اإلشهاري -1

من هنا ميكن حتديد أركان التلفظ و إن ما ميوقع اخلطاب اإلشهاري ضمن املعطى التداويل هو قوة ملفوظه،  
هذه و هو ما يعطي للخطاب قوته اإلجنازية، و ة؛ )فعل التلفظ(، فاعل ) متلفظ( ومفعول )ملفوظ(. ثيف أركان ثال

 illocutoirel’acteالفعل التكلمي و  locutoirel’acteليها هي الفعل الكالمي األفعال كما سبقت اإلشارة إ
حبيث يشكل احملتوى  القضوي قوة الفعل اإلجنازي من خالل ما  .l’acteperlocutoireمث الفعل التكليمي 

هذا ما و أمر ووعد ونفي... مع اإلشارة إىل أن األفعال القضوية تقاس مبعيار صدقيتهما و يصاحبه من استفهام 

                                                           

(p 24) 2000 -  élement pour unethéoriepragmatique de la communication, Michael Totshnig)1( 
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يتضح يف اخلطاب اإلشهاري فهو أيخذ بعني االعتبار أبنه سيقاس من قبل املستهلكني مع العمل على مقارنته 
 خبطاابت أخرى.

لتوضيح تداولية اخلطاب اإلشهاري ارأتينا أن نقدم منوذجا  خلطاب تسويقي يهم القروض اليت يقدمها البنك  
من  االعتماد على بعض مفاهيم املدرسة اللسانية احلجاجية واليت ميثلها سنقاربه انطالقا التجاري املغريب. حبيث  

أي سنقوم بربط السياق ابملقام، داخل اخلطاب مث إبراز تلك األفعال اإلجنازية املستعملة  Ducrot-ديكرو
ضمنه.

 
طريق "كلة مللفوظ اخلطاب، واملتمثلة يف يقوم هذا اخلطاب على عمليات دقيقة تتمثل يف تلك الكلمات املش 

النجاح اجتهاد مثمر، البنك التجاري املغريب يساعدكم يف الوصول إليه بقروضه اخلاصة لتمويل مشاريعكم،... 
 "البنك التجاري املغريب متضامن معكم

ياب ضمري األان أي منذ الوهلة األوىل يطلعنا هذا اخلطاب عن هوية املخاطب، إنه خطاب بضمري الغائب ؛ مبعىن غ
ضمري املتكلم، وذلك لكي جيعل القول غري ذايت ألنه عند وجود الذاتية قد يتم دحضه، فقد حاول اإلشهاري هنا 
أن يتحدث ابسم اجلميع، كما حاول أن يتحدث كذلك نيابة عن الفرد، وهذه املفارقة هي اليت جتعله ال يقبل 

 اجلدال.
سط تعدد البنوك، وتتحدد و  لة على أن اجلهة املشهرة تريد إقناع املتلقيللدال يعترب السياق اللغوي كافيا   

عالقة املعىن هنا ابملقام التواصلي اإلبالغي ألن معىن قضية واحدة قد تكون هلا دالالت خمتلفة ترتبط ابملقام اخلارجي 
 توجد إال من خالل الواقع  ومقاصد املتكلمني، وهذا ما عرب عنه الفالسفة بعالقة اللغة ابلواقع، أي أن اللغة ال

واملمارسة، وتتجلى هذه اخلاصية هنا يف كون البنوك مرتبطة بواقعنا وال ميكن يف يوم من األيم االستغناء عنها نتيجة 
ملا تقدمه من خدمات بقروضها الصغرى والكربى، خاصة وأن الواقع احلايل حيتم علينا أن أنخذ سلفا من أجل توفري 

ن ضرورات احلياة ال تتماشى ومعاشنا الشهري.كما يتضح أيضا أن املشهر ميثل لنا إجيابيات أل ،حياة الرفاهية
املنتوج، حماوال بذلك إخفاء كل ما ميكن اإلطاحة به ويظهر يف هذا اخلطاب من خالل امللفوظ الذي يوحي ابلقول 

 "البنك التجاري املغريب ميول املشاريع ويتضامن مع الكل".أبن 

غريب يساعدكم يف الوصول إليه بقروضه اخلاصة طريق النجاح اجتهاد مثمر، البنك التجاري امل" -1
 لتمويل مشاريعكم...، البنك التجاري املغريب متضامن معكم".
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أن اإلجياز من خاصيات اإلقناع، وحبديثنا عن  علما   موجزا   ن كل هذا فإن اخلطاب جاء منسجما  وانطالقا م 
االنسجام واالشتقاق نكون قد تطرقنا لبعض املكوانت الداللية اليت احتواها هذا اخلطاب لنمر إىل بعض املكوانت 

 التداولية.
ملا يتيحه من إجراءات فعالة، أي أنه جيمع بني  يعترب املنهج التداويل إسرتاتيجية هامة يف حتليل اخلطاب، 

املنهج الوصفي والبنائي والتفسريي، ألننا حنتاج إىل تفسري الظواهر أكثر من وصفها، حبيث إن أي عملية تواصلية أو 
ال ميكن أن حتقق  جناحا يف  ،أو سياسية أو جمرد خطاب يومي خطابية كيفما كان نوعها سواء أكانت إشهارا  

شروط التداولية، ألن ملفوظات اخلطاب ال تنفصل هي األخرى عن أسبقية التلقي، ومنها الباث واملستقبل غياب ال
والنسق وشكل اخلطاب والقناة واملوضوع، إضافة إىل تلك األساليب من إقناع وحجاج، املوظفة داخل العملية 

ذا اخلطاب يف ضوء معطيات املنهج اخلطابية، وعلى هذا األساس سنتطرق إن شاء هللا من خالل تتمة حتليل ه
-ديكروالتداويل وآلياته يف حتليل اخلطاب معتمدين يف ذلك على املنهج الوظيفي وعلى املدرسة اللسانية املتمثلة يف 

Ducrot  أوستنيإضافة إىل فالسفة اللغة العادية ونظرية أفعال الكالم مع كل من-Austin سريلو-
Searleوكرايس-Grice خلطاب التايل.انطالقا من ا 

"طريق النجاح، اجتهاد مثمر، البنك املغريب التجاري يساعدكم يف الوصول إليه بقروضه اخلاصة لتمويل  
 .مشاريعكم... البنك املغريب التجاري  متضامن معكم"

يقوم هذا اخلطاب على عمليات دقيقة، يتقاسم األدوار فيه كل من املخاطب )املشهر( ابعتباره ملقي  
واملستقبل أو املتلقي للخطاب وهنا يقصد كافة الشعب املغريب، والبنية اخلطابية املكونة من متواليات اخلطاب، 

مث السياق املتعلق إبشهار املنتوج وميكن  "معكم متضامن"حىت هناية امللفوظ  "النجاح طريق" صوتية ابتدأت من
 صياغة كل هذه العمليات يف  اخلطاطة التالية:

 

 خطاطة متثل مدى إسهام املتلقي يف إنتاج اخلطاب عرب عملية استداللية
 التماسك واالنسجام

 المرسل

 

 الخطاب

 

 المتلقي

 

 تأثر فحوى الخطاب القصد
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مللفوظ حامل لوحدات لغوية منجزة عن  لقد ابتدأ اخلطاب  بنتيجة "طريق النجاح" وهبذا جاء اخلطاب ضاما   

يل أيخذ بعني االعتبار القصد طريق الكالم. وهذا املعطى هو النواة األساس ملفهوم التداول، ومادام املنهج التداو 
 Acteواملقام؛ فإن اخلطاب جاء حامال يف خضمه جمموعة من أفعال الكالم، بدءا  ابلفعل اإلخباري التقريري 

Constatif   ويتمثل هنا يف كون البنك التجاري  حمددا   وهو فعل وصفي حييل على مرجع معني ويتضمن خربا
بني صاحب اخلطاب ومستقبله، وذلك قصد بناء  ذا اعترب هذا الفعل وسيطا  املغريب هو املمول جلميع املشاريع، وهب

 لثالثة أفعال تتالقح يف ما بينها: الواقع والتأثري على املتواجدين ضمنه )املستهلكني(، فقد جاء اخلطاب ضاما  
ويتمثل يف اخلطاب وامللفوظات املتضمنة داخل اجلملة أي من بداية اخلطاب  l’acte locutoire:فعال  كالمي .أ

 إىل هنايته.
ويتجلى يف الفعل اللغوي الذي يسعى من ورائه صاحبه اإلجناز والتأثري على  l’acte illocutoireفعال تَكلُِّمياً: .ب

 ن البنك املغريب التجاري هو األنسب.املتلقي ابلعديد من األساليب قصد اإلقناع ابقرتاحه واملتمثل يف اإلقناع أب
ويتحدد هنا من خالل األثر الذي يرتكه امللفوظ أو الفعل اإلجنازي  acte perlocutoire’l(2)الفعل التَّكليمي: .ت

يف  ذهن املخاطب، أي إذا كان طريق النجاح هو البنك املغريب التجاري فال جناح إال ابالشرتاك ضمن هذا 
ري يف األثر الفعال الذي يرتكه املشهر من خالل مغازلة اخلطاب لالوعي املخاطب، العرض، ويتجلى هذا األخ

ودفعه للقيام مبا يريد إشهاره، وهو ما يسمى ابلفعل القضوي أي مراعاة اخلطاب لظروف وأحوال املستقبلني. 
املوجهة إىل أفراد  أبفعال محلت يف طياهتا قوة إجنازية جتلت يف ملفوظاته وهكذا يتبني أن اخلطاب جاء غزيرا  

 الشعب خاصة من ميلك مشروعا ما يف حاجة إىل متويله.
 كونه يسعى عن طريق ملفوظه التأثري على املتلقي  ،ما خنلص إليه من خالل ما قدمناه ضمن هذا اخلطاب 

سالية، حيث دفعه إىل التصرف وفق اسرتاتيجية تتداخل يف تكوينها مجلة من العوامل، هي مبثابة شرين العملية اإلر و 
اهليئة الفاعلة  الباحثة عن مجيع اإلمكانيات قصد جذب و  نالحظ أن املشهر ميوقع نفسه بني موقعني مرة هو املرسل

املستهلك الذي أنتجت ألجله الرسالة والذي يتجاذبه أيضا موضعني: موضع فيه املستقبل املتأثر، وموضع املرسل 
 .تأملر دور اجلهة املستقبلة املكتفية ابلاملتجلي يف فعل الشراء، يف حني يلعب املشه

                                                           

11,12)(p  2000 9 aout-  élement pour unethéoriepragmatique de la communication, Michael Totshnig)2( 
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 خطاطة توضيحية للعملية الإلشهارية

 
 اخلطاب اإلشهاريو  الوظيفية -2

 سنكتفي يف هذا املقام  بتحليل اخلطاب املقدم يف املطلب األول وذلك من وجهة نظر املنحى الوظيفي  
جمال اخلطاب  ومكون يليه يدل على فحوى  : مكون دال علىاخلطاب إىل مكونني أساسيني مهاميكن تقسيم هذا و 

 اخلطاب وفقا للرتسيمة التالية:

 
 كما ميكن إعادة كتابة هذا اخلطاب ابلطريقة التالية:
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وهبذا ميكن اعتبار البؤرة واحملور وظيفتان تداوليتان تتجليان داخل اخلطاب، وتتحدد البؤرة بكوهنا املكون احلامل 
أما احملور وهو موضوع  "البنك طريق النجاح والتضامن"،ملخاطب وتتجلى هنا يف كوهنا للمعلومة اليت يركز عليها ا

أمحد قد وردت داخل اخلطاب كلواحق إجنازية كما مساها الدكتور و  (.البنك املغريب التجارياخلطاب واملتمثل يف )
، وقد أخذت هنا ت امسية أو مجال  وتكون إما مركبا ."طريق النجاح، اجتهاد مثمر"،يف كتابه املعىن الوظيفي املتوكل

 موقع الصدارة.
 
 مبدأ القوة احلجاجيةو  .اخلطاب اإلشهاري3

أبفعال حجاجية إقناعية اقتضائية، ويتجلى الفعل احلجاجي داخل هذا اخلطاب،  لقد جاء هذا اخلطاب مليئا   
ت من األقوال بعضها مبثابة احلجج يف تقدميه حلجج وأدلة مؤدية إىل نتيجة أي أن هذا امللفوظ جاء عبارة عن متواليا

فكلها  "متضامن"إضافة إىل كونه  "البنك التجاري يساعد يف الوصول إليه بعروضه"، "طريق النجاح"اللغوية، 
البنك املغريب التجاري، أي أن الفعل  ئنمضمرة وتتجلى يف أن تكون من زابحجج ختدم نتيجة واحدة، وقد جاءت 

ن األقوال اللغوية، وعلى تسلسلها واشتغاهلا داخل اخلطاب وهذا ما سنحاول احلجاجي هنا مؤسس على بنية م
 توضيحه من خالل الرتسيمة التالية:
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. فاحلجج تكتسي التوجه احلجاجي إن من اخلصائص األساسية اليت متيز هبا هذا اخلطاب، هي خاصية 

ما دام امللفوظ يتألف من أكثر من حجة فإن هذه معينة إذ أهنا تعززها بدرجات متفاوتة، و  ابلنسبة إىل النتائج قيما  
وخدمة لنفس النتائج، أي أن حجج هذا اخلطاب هي حجج مساندة إذ أهنا  احلجج قد اشرتكت يف توجهها تعزيزا  

سيقت لتعزيز النتيجة نفسها، يعين أنه ما دام البنك املغريب هو طريق النجاح واالجتهاد وممول املشاريع فهو متضامن 
 بقى هو احلل األمثل فاحلاجة األوىل" االجتهاد املثمر" تفرز النتيجة "طريق النجاح" وهكذا دواليك.وهبذا ي
 وميكن صياغة القوة احلجاجية يف هذا اخلطاب رغم غياب بعض الروابط التداولية كالتايل: 

 
 .A يف تعزيز النتيجة Cأقوى من احلجة  Bيظهر من خالل هذا الشكل أن احلجة 

قوة حجاجية معينة، فقد يقدم املتكلم حجة ما لصاحل نتيجة معينة، وهنا جاءت كل احلجج لكل حجة  
 .مساندة لنفس النتيجة وهي التأثري على الزبون وإدخاله يف العامل البنكي
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داخل اخلطاب لكونه ميد املكوانت الداللية  هاما   وانطالقا مما سبق ميكن القول إن املكون التداويل يشغل وضعا  
 من اخلطاطة التالية: رتكيبية والصرفية مبا حتتاج إليه أثناء اشتغاهلا، ويتبني هذا انطالقا  وال

 
 فحواه و  يتبني أنه ال ميكن احلديث عن خطاب يف غياب مكونني اثنني؛ املكون الداليل املتجلي يف مضمون اخلطاب

لكل خطاب كيفما كان نوعه، إضافة إيل احملرك األساس و  ما حيمله من رسالة للمتلقي ابعتباره القلب النابضو 
نوعية و  القصد منها و  ما يتعلق حبدث استعمال اللغة وظروف إنتاجهاو  رهاانته حول مفهوم التلفظو  املكون التداويل

 الداليل -. ومن هنا يتضح أنه ال ميكن احلديث عن حتليل اخلطاب إذا ما مت إغفال هذين املنهجني أفعاهلا
حتليله و  فهمهو  بواسطتهما ميكن أن نتوغل يف بؤرة اخلطاب ،ا اسرتاتيجية هامة يف التحليلابعتبارمه -التداويلو 

 شفراته مع إبراز مدى أتثريها على املتلقي.و ك ترميزاته وف نوعية أفعالهو  التحليل الصحيح ابستنباط مراميه
 

 خامتة:
وي حيمل ترمجات عديدة ختتلف من اللغو  إمجاال، نستطيع أن جنزم أن اخلطاب اإلشهاري بشكله األيقوين 

الثانية تضمينية يرتبط معناها و  كأهنا التماثل نفسه،و  متلق آلخر، كما أنه ال خيرج عن رسالتني األوىل تعيينية تبدو
الرموز احملققة للتواصل، فالصورة اإلشهارية ال تقف عند حدود كوهنا و  ثقافته يف قراءة األشكالو  بطبيعة اجملتمع
ليست هذه و  املدلول.و  الربح، بل تتعداها إىل موضوع ميتلك تركيبة مبنينة قائمة على ثنائية الدال وسيلة لتحقيق

الصورة و  إن العالقة بني النص املكتوب ؛مبنظور أكثر عمقا  و  مبعدة بل تتواصل مع بىن أخرى،و  األخرية مستقلة
حاكاة العامل اخلارجي عرب تشخيص املنتج البصرية تشكل عالقة تكاملية تفاعلية، حيث يقوم املستوى األيقوين مب

 هي اللحظة املثرية لالنتباه هلذا حيتل موقع البؤرة ضمن امللصقات اإلشهارية نظرا  و  ،وهو يف حالة استهالك مثال  
 هتذيبيا   توجيهيا   هيمنة عنصر الصورة على ابقي العناصر. بينما يلعب النص املكتوب دورا  و  لدرجة مدركيتها العليا

ينقل املعىن من و  ، إلزاحة كل الشوائب اليت من شأهنا  أن ختل ابملعىن املقصود فيجيب عن غموض الصورةدي  إرشا
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ملستهلك فيجعلها مضغة سهلة مجة تتعب كاهل ا اإلحياء إىل التقرير الشيء الذي حيول الصورة اليت حتمل معان  
 فه بني منتوجاهتا.ذلتتقا
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