لغة اإلعالن التجاري فً وسائل اإلعالم

الدكتور علً المناصٌر
مذٌع ومحرر فً مؤسسة اإلذاعة والتلفزٌون األردنٌة

الثالثاء  17تشرٌن الثانً 2015م
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
رب العالمين ،والصالة والسالم عمى رسولو الكريم وعمى آلو
الحمد هلل ّ
وصحبو الطيبين الطاىرين ،وبعد،
يعد اإلعالن التجاري ذا أىمية كبرى في ترويج السمع والخدمات والمنشآت
ّ
السموكية وترتيب
التغيرات في األنماط
ّ
وتسويقيا ،وذلك لدوره البارز في إحداث ّ

أولويات الجميور المستيمك.

وال يقتصر تأثير األنشطة اإلعالنية التجارية عمى الجوانب الترويجية

والتسويقية لممنتجات والسمع والخدمات ،بل يتعداىا إلى أوجو النشاط االقتصادي
ألن اإلعالن التجاري يسيم إسياماً واضحاً في
واالجتماعي والثقافي والتربوي،
ّ
التأثير في المنظومة الثقافية والقيمية واألخالقية لألمة ،لما فيو من إيحاءات

وايماءات ،وما يختزلو في لغتو وثناياه من أفكار وتوجيات وقيم ومبادئ ،كما ّأنو
يضطمع بكل مكوناتو بدور رئيس في عممية التفاعل الثقافي واالجتماعي ،بحيث

وموجياً لكثير من سموكيات األفراد والمجتمعات وعامالً من عوامل
مسي اًر
ّ
يصبح ّ
االرتقاء بمغة الناس أو اليبوط بيا ،ومن ىنا تبرز أىمية ىذا البحث (لغة اإلعالن

التجاري في وسائل اإلعالم) ،والذي ييدف إلى الوصول إلى الضوابط المغوية التي
تحكم عممية اإلعالن التجاريُ ،ليصار إلى األخذ بيا أثناء تصميم اإلعالنات
التجارية ،وذلك من خالل بيان ما يأتي:
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المبحث األول – مفيوم اإلعالن التجاري:
المطمب األول – تعريف اإلعالن:
الفرع األول – تعريف اإلعالن في المغة العربية.
الفرع الثاني – تعريف اإلعالن في االصطالح الفقيي.
المطمب الثاني  -تعريف التجاري:
الفرع األول – تعريف التجارة في المغة العربية.
الفرع الثاني – تعريف التجارة في االصطالح.
المطمب الثالث – تعريف اإلعالن التجاري باعتباره مرّكباً وصفياً:
الفرع األول – تعريف اإلعالن التجاري في الفكر التسويقي التقميدي.
الفرع الثاني – تعريف اإلعالن التجاري في الفكر التسويقي اإلسالمي.
المبحث الثاني – أنواع اإلعالن التجاري.
المبحث الثالث – أنواع الرسالة اإلعالنية.
المبحث الرابع – الواقع المغوي لإلعالن التجاري في وسائل اإلعالم.
المبحث الخامس -مكونات الرسالة اإلعالنية ،وضوابطيا المغوية.
الخاتمة والتوصيات.
المبحث األول – مفيوم اإلعالن التجاري:
اإلعالن التجاري مصطمح مركب من كممتين ،ىما" :اإلعالن" و"التجاري"،

وفيما يمي بيان لمعنى ىاتين الكممتين باعتبارىما مفردتين ،وباعتبارىما مركباً

وصفياً:
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المطمب األول – تعريف اإلعالن:
الفرع األول  -تعريف اإلعالن في المغة العربية:
باعي "أعمن" ،وأصل مادتو " َعمِ َن"
اإلعالن في المغة
ٌ
مصدر لمفعل ّ
الر ّ
وتفيد المادة المغوية لمفظ " َعمِ َن" وما اشتُق منيا في المغة العربية عدة معان

(

)،

متقاربة ،وىي:

 - 1الجير ،يقال :عالنو معالنة وعالناً :جاىره ،وجاء في لسان العرب:

"العالن والمعالنة واإلعالن :المجاىرة"( ).

 - 2اإلظيارُ ،يقال :عمن األمر عموناً ،عمن عمناً وعالنية ،واعتمن :ظير،

أعمَنتو :أظيرتو( ) ،وجاء في معجم مقاييس المغة ..." :العين والالم والنون
وعمَّنتو و ْ
َ
( )
صحيح يد ّل عمى إظيار الشيء ،واإلشارة إليو ،وظيوره" .
أص ٌل
ٌ
- 3الشيوع واالنتشارُ ،يقالَ :عمَن األمر يعمُن عـلوناً ،وع ـلن َي ْعمِ ُن عـلناً
) أنيس ،إبراىيم وآخرون ،المعجم الوسيط2،،ج ،دار الفكر ،ج ،2ص.625
) ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي( ،ت 711ىـ1311 :م) ،لسان العرب،
15ج ،دار صادر ،بيروت ،د.ت ،ج ،13ص.288

الصحاح تاج المغة وصحاح العربية 6 ،ج ،تحقيق أحمد عبدالغفور
) الجوىري  ،إسماعيل بن حماد،
ّ
عطار ،دار العمم لمماليين ،بيروت  ،ط 1399 ،2ىـ1979:م ،ج  ،6ص  2166والفيومي ،أحمد بن
محمد بن عمي( ،ت 770ىـ1368:م) ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي

المطبعة األميرية ،القاىرة ،ط 1921 ،4م ،ج  ،2ص  ،585وابن منظور ،لسان العرب ،ج

ص.288

1 ،ج،

،13

) ابن فارس  ،أبو الحسين أحمد بن زكريا (ت 395ىـ1005 :م) ،معجم مقاييس المغة 6 ،ج ،تحقيق

عبدالسالم محمد ىارون ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده  ،مصر  ،ط1391 ،2ىـ1971 :م،

ج ،4ص.111
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وعالنيةً :شاع وظير ،وعمن األمر عموناً :ظير وانتَشر( ).

أن لفظ "اإلعالن" في المغة العربية يعني الظيور والجير،
ويتضح مما سبق ّ
( )
السر والكتمان ،كما يفيد أحياناً معنى الشيوع واالنتشار  ،ويؤيد ذلك
وىما نقيضا ّ
أن المادة المغوية لمفظ "عمن" ومشتقاتيا قد وردت في القر آن الكريم والسنة النبوية
ّ
الشريفة في كثير من المواضع ،كانت كميا في مقابمة اإلسرار والخفاء ،ومفيدة
معنى الظيور والشيوع ،ومن ىذه المواضع:
ُمون َأنَّن
أ -قولو سبحانو وتعالىَ ﴿ :أ َأو َأٌ ْع لَأم َأ
عز وج ّل -يعمم ما يخفونو في أنفسيم لممؤمنين
أن اهلل – ّ
(سورة البقرة ،)77 :أي ّ
( )
من كفر وكيد وما يظيرونو ليم من إيمان وود .
ب  -قولو تبارك وتعالىَ ﴿ :أر َّنب َأنا إِس َّنن َأك َأت ْع لَأ ُمم َأما ُمن ْعخفِسً َأو َأما ُمن ْع لِسنُم ۗ َأو َأما َأٌ ْعخ َأفى ٰ
َأعلَأى َّن ِس مِسن َأشًْع ٍءء فِسً ْعاألَأرْع ِس َأو َأ فِسً ال َّنس َأما ِسء ﴾ (سورة إبراىيم :اآلية  ،)38أي ّإنك
تعمم ما نخفي في صدورنا وما نجير بو( ).

ون ﴾
ون َأو َأما ُمٌ ْع لِس ُمن َأ
َّن َأ َأٌ ْع لَأ ُمم َأما ٌُمسِس رُّر َأ

) الفيومي ،المصباح المنير ،ج ،2ص.585
) ّنبو العمماء عمى شيء من الفروق بين ىذه األلفاظ ،وبيان ذلك فيما يأتي:
عما إذا عمم
أ  -الفرق بين اإلظيار والجير ىو ّ
أن األول مجرد اإلبراز بعد الخفاء بقطع النظر ّ
أما الثاني فيو عموم اإلظيار والمبالغة فيو ،ولذلك ُيقال لمن كشف
المظير ٌ
ّ
أحد أم الّ ،
بالتصرف ُ
الرجمينّ :إنو أظيره ليما ،وال يقال :جير بو إال إذا أظيره لمجماعة الكثيرة.
و
لمرجل
األمر
ّ
أن األول إظيار المعنى لمنفس دون حاجة إلى رفع الصوت
ب -الفرق بين اإلعالن والجير ىو ّ
ي إذا كان رفيع الصوت.
جيير وجيور ٌ
أما الثاني فيقتضي رفع الصوت ،ولذلك ُيقال :رج ٌل ٌ
بوّ ،
أن األول مجرد اإلبراز بعد الخفاء ،وليذا فيو ُيستعمل في
ىو
اإلفشاء
و
اإلظيار
بين
الفرق
ت -
ّ
أما الثاني فيو كثرة اإلظيار ،ولذلك ال ُيستعمل إال فيما تصح فيو الكثرة.
ك ّل شيءّ ،
انظر :أبو ىالل العسكري (ت 395ىـ1004 :م) ،الفروق في المغة 1 ،ج ،دار اآلفاق
الحديثة ،بيروت ،ط1393 ،1ىـ1973 :م ،ص.282-280
لغوي موجز4 ،ج ،جمعية الدعوة
تفسير
) الجربي  ،محمد رمضان وآخرون ،معاني القرآن الكريم:
ٌ
اإلسالمية العالمية ،تنفيذ شركة األمير لمطباعة والنشر ،ط 2001 ،1م ،الربع األول ،ص .52
وضيف ،شوقي ،الوجيز في تفسير القرآن الكريم ،دار المعارف ،القاىرة ،ص ،26والمراغي ،أحمد
مصطفى ،تفسير المراغي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د.ت ،ج ،1ص.150
) ضيف ،الوجيز في تفسير القرآن الكريم ،ص.428
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ت -قولو تعالى عمى لسان سيدنا نوح عميو السالمُ ﴿ :ث َّم إِ ِّني أَ ْعلَ ُ
نت لَ ُه ْم
َوأَ ْس َر ْر ُ
ارا ﴾ (سورة نوح :اآلية  ،)9أي أظيرت صوتي ألجميم ورفعتو
ت لَ ُه ْم إِ ْس َر ً
إلسماعيم( ).
قولو صمى اهلل عميو وسمّم" :فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ،وأسررت
وأعمنت ،أنت إليي ،ال إلو إال أنت"( ).
ث -قولو صمى اهلل عميو وسمّم" :أعمنوا ىذا النكاح ،واجعموه في المساجد،
( )
حد اإلشيار،
واضربوا عميو بالغربال"  ،أي بالغوا في إظيار النكاح حتى يصل ّ
بالدفوف.
وذلك من خالل عقده في المساجد والضرب عميو ّ

) الجربي وآخرون ،معاني القرآن الكريم  ،الربع األول ،ص  ،834ومجمع المغة العربية بجميورية مصر العربية،
معجم ألفاظ القرآن الكريم1 ،ج ،اإلدارة العامة لمم عجمات واحياء التراث1410 ،ىـ1990 :م ،ج ،2ص.787

) متفق عميو :أخرجو البخاري عن ابن عباس في كتاب الدعوات ،باب :قول النبي صمى اهلل عميو وسمّم" :الميم

اغفر لي ما قدمت وما أخرت" برقم (  ،)6035والمفظ لو ،وأخرجو مسمم في كتاب صالة المسافرين وقصرىا،

باب :الدعاء في صالة الميل وقيامو ،برقم ( .)7699

انظر :البخاري ،أبو عبداهلل محمد بن إسماعيل ( ،ت 256ىـ869 :م) .صحيح البخاري 6 ،ج ،ضبطو

1400ىـ1980:م ،ج ،5

ورقّمو ووضع فيارسو مصطفى ديب البغا ،مؤسسة الخدمات الطباعية ،بيروت،
ص 2350ومسمم ،أبو الحسن مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261ىـ874 :م) ،صحيح مسمم ،

1ج ،دار الكتب العممية ،بيروت  ،ط1421 ،1ىـ2001 :م ،ص.281

) أخرجو ابن ماجو عن أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنيا في كتاب النكاح ،باب :إعالن النكاح ،برقم ( )1895
والمفظ لو ،والترمذي في كتاب النكاح ،باب :ما جاء في إعالن النكاح ،برقم (

 )1089بمفظ "أعمنوا ىذا

بالدفوف ،وقال عنو" :ىذا حديث حسن غريب في ىذا الباب".
النكاح ،واجعموه في المساجد ،واضربوا عميو ّ
انظر :الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى( ،ت

279ىـ892:م) ،جامع الترمذي 1،ج ،دار الفيحاء

ه1999 :م ،ص .262وابن ماجو ،أبو عبداهلل محمد بن يزيد
بدمشق ودار السالم بالرياض ،ط  1420 ،1ـ

القزويني (ت 273ىـ886 :م) ،سنن ابن ماجو 1 ،ج ،تحقيق يوسف الحاج أحمد ،مكتبة ابن حجر ،دمشق،

ط1424 ،1ىـ2004 :م ،ص.429

ضعف الشيخ األلباني –رحمو اهلل تعالى– الشطر الثاني من الحديث ،أما الشطر األول منو فقال عنو:
وقد ّ
ثابت.

انظر :األلباني ،محمد ناصر الدين ( ،ت 1990م) ،ضعيف سنن ابن ماجو 1 ،ج ،مكتبة المعارف،

الرياض ،ط1417 ،1ىـ1997 :م ،ص.147
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ج -وقد ورد لفظ "اإلعالن" في الشعر العربي بمعنى اإلظيار والجير ،ومن

ذلك ما أنشده ثعمب

( )

حيث قال:

وأعمنوا ـبك فينا أي إعالن

بن
ك ُوشاةٌ قد رم ـوك ـا
حتّى ي ُش ّ

وقد ذكر الراغب األصفياني (أو األصبياني)

( )

العربية ىو في المعاني أكثر منو في األعيان( ).

( )

أن استعمال مادة "عمن" في
ّ

الفرع الثاني – تعريف اإلعالن في االصطالح الفقيي:
فقد

إن معنى اإلعالن عند الفقياء موافق لمعناه عند المغويين سواء بسواء،
ّ
استعمل الفقياء كممة "إعالن" في مصنفاتيم بمعنى الجير واإلظيار واالشتيار
( )
نصو:
والشيوع ونحو ذلك  ،فقد جاء في كتاب رد المحتار في المذىب الحنفي ما ّ
) ثعمب :ىو أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد بن يسار الشيباني بالوالء ،المعروف بثعمب ،ولد في بغداد

آن ،واعراب القران،

محدثًا وامامًا في النحو ورواية الشعر ،ومن كتبو :معاني القر
عام 200ىـ ،وكان ّ
ومجالس ثعمب ،ومعاني الشعر ،وقواعد الشعر  ،وقد توفي في بغداد عام 291ىـ بعد أن أصيب بالصم
في أواخر حياتو.

انظر في ذلك :الزركمي ،خير الدين (1990م) ،األعالم8 ،ج ،دار العمم لمماليين ،بيروت ،ط ،9د.ت،

ج ،1ص.267

) انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،13ص.288
وقد جاء ىذا البيت عمى البحر البسيط.

) الراغب األصفياني :ىو أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل األصفياني (أو األصبياني) ،من أىل

502ىـ ،ومن

أصبيان ،سكن بغداد واشتير حتى ّأنو كان يقرن باإلمام الغزالي ،وقد كانت وفاتو سنة
القرن.
مؤلفاتو :محاضرات األدباء ،والذريعة إلى مكارم الشريعة ،واألخالق ،والمفردات في غريب آ

انظر في ذلك :الزركمي ،األعالم ،ج ،2ص.255

) أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب األصفياني( ،ت 502ىـ1109:م) ،المفردات في غريب
القرآن1 ،ج ،المطبعة الميمنية بمصر ،د.ت ،ص.350

) الموسوعة الفقيية الكويتية  ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية  ،ط1406 ،2ىـ1986 :م،
ج ،5ص.261
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السر ومير العالنية" ( ) ،وجاء في كتاب بداية المجتيد ونياية
"مطمب في مير ّ
نصو" :وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشيادة
المقتصد في المذىب المالكي ما ّ
أن الشيادة
ألن المقصود عنده بالشيادة ىو اإلعالن فقط ،والشافعي يرى ّ
فاسقينّ ،
أما مالك فميس تتضمن عنده اإلعالن
تتضمن المعنيين :أعني اإلعالن والقبول ،و ّ
وصى الشاىدان بالكتمان ،) ( "...وجاء في كتاب التيذيب في فقو اإلمام
إذا ّ
نصو" :فإن تواصوا بالكتمان ،وان أشيد لم ينعقد ،لما روي عن عائشة
الشافعي ما ّ
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال" :أعمنوا ىذا النكاح واضربوا
–رضي اهلل عنيا– ّ
( )
الدف عمى طريق االستحباب عند اآلخرين ،واإلعالن
بالدفوف"  ،وضرب ّ
عميو ّ
( )
يحصل باإلشياد"  ،وجاء أيضاً في كتاب المغني عمى مختصر الخرقي في
سر وعالنية
المذىب الحنبمي ما ّ
نصو" :مسألة :قال :إذا تزوجيا عمى صداقين ّ
( )
السر قد انعقد بو النكاح" .
أخذ بالعالنية ،وان كان ّ

المطمب الثاني – تعريف التجاري:

التجاري اسم نسبة مشتق من لفظ التجارة ،وفيما يمي بيان لمعنى التجارة في
المغة العربية واالصطالح:
الدر المختار شرح تنوير األبصار ،
رد المحتار عمى ّ
) ا بن عابدين  ،محمد أمين (ت 1252ىـ1836 :م)ّ ،
 12ج ،تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ عمي محمد معوض ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط،1
1414ىـ1994 :م ،ج ،4ص.315

) ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي ( ،ت 595ىـ1199 :م) ،بداية المجتيد ونياية
المقتصد2 ،م ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط1408 ،10ىـ1988 :م ،ج ،2ص.17

) سبق تخريجو.

) البغوي ،أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء ( ،ت 516ىـ1122 :م) ،التيذيب في فقو اإلمام الشافعي ،
8ج ،تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ عمي محمد معوض ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط ،1
1418ىـ1997 :م ،ج ،5ص.260

) ابن قدامة ،أبو محمد عبداهلل بن أحمد بن محمد المقدسي ( ،ت 620ىـ1223 :م) ،المغني عمى مختصر
الخرقي 9 ،ج ،ضبطو وصححو عبدالسالم محمد عمي شاىين ،دار الكتب العممية،

1414ىـ1994 :م ،ج ،6ص.523
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بيروت ،ط ،1

الفرع األول – تعريف التجارة في المغة العربية:
التجارة في المغة العربية ىي ممارسة البيع والشراءُ ،يقال :تجر تج اًر وتجارة،

وتجر في كذا :مارس البيع والشراء ( ) ،ومنو قولو تعالى :ﭽ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
﴿ َأٌا َأ ُّرٌ َأها

ﯠ ﯡ ﯝ ﯞ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ (البقرة ،)282 :وقولو تعالى:
ار ًة َأعنْع َأت َأرا ٍء ِسم ْعن ُمك ْعم ۚ َأو
ون ت َأِسج َأ
ِسٌن آ َأم ُمنوا َأ َأتأْع ُمكلُموا َأمْع َأوالَأ ُمك ْعم َأب ْعٌ َأن ُمك ْعم ِسب ْعالبَأااِس ِسل إِس َّن َأنْع َأت ُمك َأ
الَّنذ َأ
فالن فالناً:
َأت ْعق ُمتلُموا َأ ْعنفُم َأس ُمك ْعم ۚ إِسنَّن َّن َأ َأك َأ
ان ِسب ُمك ْعم َأرحِسٌمًةا ﴾ (النساء ،)29 :ويقال :تاجر ٌ
اتجر معو ،والتاجر :ىو الشخص الذي يمارس األعمال التجارية عمى وجو
االحتراف ،بشرط أن تكون لو أىمية االشتغال بالتجارة ،والمتجر :ىو مكان

التجارة( ).

الفرع الثاني – تعريف التجارة في االصطالح:
( )

عرفيا الجرجاني
ُع ّرفت التجارة في االصطالح ّ
بعدة تعريفات ،فقد ّ
( )
( )
بأنيا "تنمية المال بشراء البضائع
وعرفيا ابن خمدون
ّ
"شراء شيء لبيع بالربح" ّ ،
)
)
)

)
)

بأنيا
ّ

أنيس ،المعجم الوسيط ،ج ،1ص.82
المرجع السابق ،ص.82
ىو عمي بن محمد بن عمي الشريف الجرجاني ،من كبار عمماء العربية ،ولد بتاكو سنة 740ىـ ،ودرس
في شيراز ،وبقي فييا إلى أن دخميا تيمور سنة 789ىـ ،ففر إلى سمرقند ،ثم عاد إلى شيراز بعد موت
تيمور ،فأقام فييا إلى أن توفي سنة 816ىـ ،لو نحو خمسين مصنفاً ،منيا :التعريفات ،وتحقيق الكميات،
وشرح السراجية ،ومقاليد العمم.
انظر :الزركمي ،األعالم ،ج ،5ص.7
816ىـ1413:م) ،التعريفات1 ،ج،
الجرجاني ،أبو الحسن عمي بن محمد بن عمي السيد الزين( ،ت
تحقيق عبدالرحمن عميرة ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1407 ،1ىـ1987 :م ،ص.79
ىو الفيمسوف والمؤرخ وعالم االجتماع أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن خمدون الحضرمي اإلشبيمي من
ولد وائل بن حجر ،من إشبيميةُ ،ولد بتونس سنة 732ىـ ونشأ فييا ،ورحل إلى فاس وغرناطة وتممسان
توجو إلى مصر،
واألندلس ،وتولّى أعماالً ىناك  ،واعترضتو دسائس ووشايات فعاد إلى تونس ،ومنيا ّ
فأكرمو سمطانيا الظاىر برقوق ،وولي فييا قضاء المالكية ،وكانت وفاتو في القاىرة سنة 808ىـ.
انظر :الزركمي ،األعالم ،ج ،3ص.330
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إما بانتظار حوالة األسواق أو نقميا
البضائع ومحاولة بيعيا بأغمى من ثمن الشراءّ ،
( )
وعرفيا
إلى بمد ىي فيو أنفق وأغمى ،أو بيعيا بالغالء عمى اآلجال"
ّ ،

( )
بأنيا "التصرف في رأس المال طمباً لمربح"( ).
األصفياني
ّ
بأنيا
فإنو يمكن لنا تعريف التجارة ّ
وفي ضوء ما تقدم من تعريفات لمتجارةّ ،
شراء السمع والخدمات وبيعيا بيدف الربح.

المطمب الثالث – تعريف اإلعالن التجاري باعتباره مركباً وصفياً في الفكر
التسويقي:

إن مفيوم اإلعالن التجاري في الفكر التسويقي التقميدي يختمف عنو في
ّ
الفكر التسويقي اإلسالمي ،وذلك بحسب نظرة كل واحد منيما إلى فمسفتو وغايتو،
وبيان ذلك فيما يأتي:

الفرع األول – تعريف اإلعالن التجاري في الفكر التسويقي التقميدي:

وردت لإلعالن التجاري في كتابات الفكر التسويقي التقميدي تعريفات متعددة
ومختمفة ،وذلك بحسب نظرة ك ّل باحث لو باعتباره وسيمة ترويجية واشيارية ،أو
عممية اتصال ،وعممية اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك ،ومن أبرز ىذه
التعريفات:
بأنو "فن التعريف"( ).
ُ - 1ع ّرف اإلعالن التجاري ّ
ويالحظ عمى ىذا التعريف تركيزه عمى الجانب الفني والتعريفي لإلعالن
ُ
التجاري مع إىمال جوانبو األخرى.

) ابن خمدون ،عبدالرحمن بن محمد( ،ت 808ىـ1405 :م) ،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر

وما عاصرىم من ذوي الشأن األكبر 1 ،ج ،تحقيق خميل شحاد ة ،دار الفكر ،بيروت ،ط 1408 ،2ىـ:

1988م ،ج ،1ص.495
) سبق التعريف بو.
القرن ،ص.73
) األصفياني ،المفردات في غريب آ

) معال ،ناجي ،األصول العممية لمترويج1 ،ج ،د.ن ،د.م ،ط1993 ،1م ،ص.23
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ُ - 2ع ّرف اإلعالن التجاري أبّنو "فن البيع المطبوع"( ).
ويالحظ عمى ىذا التعريف ّأنو خاص باإلعالنات التجارية التي تنشرىا
ُ

يقدم
الصحف والمجالت ،وال يشمل إعالنات اإلذاعة والتمفاز ،ولذلك فيو ال ّ
األبعاد الحقيقية لإلعالن التجاري المعاصر.

بأنو "عممية اتصال تيدف إلى التأثير من بائع
ُ - 3ع ّرف اإلعالن التجاري ّ
ويتم
إلى مشتر عمى أساس غير شخصي ،حيث ُيفصح المعمن عن شخصيتوّ ،
االتصال من خالل وسائل االتصال العامة"( ).

بأنو "وسيمة غير شخصية لتقديم األفكار
ُ - 4ع ّرف اإلعالن التجاري ّ
والترويج عن السمع والخدمات بواسطة جية معمومة مقابل أجر مدفوع"( ).

وىذا التعريف ىو لجمعية التسويق األمريكية ،وىو من أقدم تعريفات اإلعالن

عد اإلعالن التجاري
وي ّ
التجاري ،وأكثرىا اتفاقاً بين المختصين في ىذا المجالُ ،
( )
يعد بدوره أحد عناصر المزيج
بمقتضاه أحد عناصر المزيج الترويجي  ،والذي ّ

التسويقي.

) معال ،األصول العممية لمترويج ،ص.290

) السممي ،عمي ،اإلعالن1 ،ج ،مكتبة شارع كام ل صدقي بالفجالة ،القاىرة ،د.ت ،ص.10
) خير الدين ،حسن محمد  ،التسويق1 ،ج ،مكتبة الجيل لمطباعة بالفجالة ،القاىرة،

د.ت ،ص ،304

والصحن ،محمد فريد ،اإلعالن1 ،ج ،الدار الجامعية لمطباعة والنشر ،اإلسكندرية1997 ،م ،ص.13

) العبدلي ،سمير عبدالرزاق والعبدلي ،قحطان  ،الترويج واإلعالن 1 ،ج ،دار زىران لمنشر والتوزيع ،عمان،
ط1996 ،3م ،ص ،18والغالبي ،طاىر محسن والعسكري ،أ حمد شاكر  ،اإلعالن1 ،ج ،دار وائل

لمنشر ،عمان ،ط2003 ،3م ،ص.18

والمزيج الترويجي :ىو مجموعة من األنشطة التي يشتمل عميو الترويج ،والتي تسعى ٌّ
كل منيا إلى
المساىمة في تحقيق ىدفو العام ،وىذه األنشطة ىي :اإلعالن ،والبيع

الدعاية.
وتنشيط المبيعات ،و ّ

الشخصي ،والعالقات العامة،

تكون منيا التسويق ،والتي تتكامل وتتفاعل مع
ّ
أما المزيج التسويقي فيو مجموعة العناصر التي ي ّ
بلمزيج التسويقي ،وىذه العناصر ىي :تخطيط المنتجات ،وتوزيعيا،
سمى ا
ي
ما
ن
لتكو
عض
الب
ا
بعضو
ُ ّ
ّ
وتسعيرىا ،وترويجيا.
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فإن اإلعالن التجاري ال يقتصر عمى ترويج السمع فقط،
ووفقاً ليذا التعريف ّ
( )
وانما يتعدى استخدامو ليشمل ترويج الخدمات والمنشآت واألفكار  ،بل وترويج
الثقافات أيضاً.
الفرع الثاني – تعريف اإلعالن التجاري في الفكر التسويقي اإلسالمي:
لما كان اإلعالن التجاري في العالم الغربي من نتاج قيمو ومفاىيمو ،فقد
حاول بعض الباحثين المسممين المعاصرين وضع تعريف لإلعالن التجاري خاص
يبين ىذا التعريف فمسفة اإلعالن التجاري وغايتو في
بالفكر التسويقي اإلسالميّ ،
الفكر التسويقي اإلسالمي ،ومن أبرز ىذه التعريفات:
بأنو "وصف سمعة أو منفعة مباحة بأسموب
ُ - 1ع ّرف اإلعالن التجاري ّ
مباح بغرض ترويجيا بوسائل نشر عامة ،وذلك مقابل مبمغ معين يدفعو
المعمن"( ).
بأنو "وصف بأسموب مباح سمعة أو منفعة
ُ - 2ع ّرف اإلعالن التجاري ّ
مباحة بغرض ترويجيا بوسائل نشر عامة ،وذلك نظير مبمغ معين يدفعو المعمن،
أو من خالل االتصال الشخصي بين المنتج والمستيمك"( ).

) الحديدي ،منى ،اإلعالن1 ،ج ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة ،ط1419 ،3ىـ1999 :م ،ص.23
ومن األمثمة عمى ترويج السمع :اإلعالن عن األجيزة الكير بائية ،ومن األمثمة عمى ترويج األفكار:

اإلعالن عن فكرة محاربة التدخين بيدف ترويج وبيع األدوية المساعدة عمى تركو ،ومن األمثمة عمى

ترويج الخدمات :اإلعالن عن الخدمة المصرفية لمصرف ما.

انظر :الصحن ،اإلعالن ،ص ،40ومعال ،األصول العممية لمترويج ،ص.302

رسلة م اجستير غير
) بيان محمد جميل طحان ،دراسة اقتصادية لإلعالن التجاري في االقتصاد اإلسالمي ،ا
منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المممكة العربية السعودية1410 ،ىـ1995 :م ،ص.30

) عبدالمجيد الصالحين" ،اإلعالنات التجارية أحكاميا وضوابطيا في الفقو اإلسالمي " ،مجمة الشريعة
اإلمارت العربية المتحدة ،العدد  ،21ص.28
ا
والقانون ،جامعة
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بأنو "عمم وفن التقديم المشروع إسالمياً لمسمع
ُ - 3ع ّرف اإلعالن التجاري ّ
أو الخدمات أو التسييالت أو المنشآت الشرعية ،وذلك لخمق حالة من الرضى
النفسي والقبول لدى الجميور مقابل أجر مدفوع ،يقوم بو وسيط إعالمي إسالمي

يتخذ من وسائل اإلعالم واالتصال ،مفصحاً عن شخصية وطبيعة المعمن"( ).

بأنو "فن التعريف المباح بالسمعة أو الخدمة أو
ُ - 4ع ّرف اإلعالن التجاري ّ
المنشأة المباحة باستخدام وسائل االتصال ،وذلك مقابل أجر معين يدفعو

المعمن"( ).

ويالحظ عمى ىذه التعريفات ّأنيا تضمنت من العبارات واأللفاظ ما يضفي
ُ
ويميزه عن اإلعالن التجاري في الفكر
عمى اإلعالن التجاري الصبغة اإلسالمية ّ

وي ّبين فمسفتو وغايتو في الفكر التسويقي اإلسالمي.
التسويقي التقميدي ،بل ُ
المبحث الثاني – أنواع اإلعالن التجاري:

ينقسم اإلعالن التجاري باعتبار مجموعة من المعايير واألسس إلى أنواع

عديدة ،فيو ينقسم باعتبار الوسيمة المستخدمة في نقل المعمومات المتعمقة بالسمعة
أو الخدمة أو الفكرة أو المنشأة المعمن عنيا إلى عدة أنواع ،من أىميا:
أوالً – اإلعالنات المقروءة ،وىي :إعالنات الصحف والمجالت

( )

والموحات

اإلعالنية الموجودة في الطرق واألسواق والميادين العامة وعمى أبواب وواجيات

األمة ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
) أحمد عيساوي ،اإلعالن من منظور إسالمي  ،سمسمة كتاب ّ
قطر1420 ،ىـ ،العدد  ،71السنة التاسعة عشرة ،ص.72
) عمي المناصير ،اإلعالنات التجارية مفيوميا وأحكاميا في الفقو
منشورة ،الجامعة االردنية2007 ،م ،ص.23

اإلسالمي ،أطروحة دكتوراه غير

) تنقسم المجالت وفق الصدور إلى أربعة أنواع ،ىي :أسبوعية ،ونصف شيرية ،وشيرية ،وفصمية ،وتنقسم
وفق الموضوع إلى نوعين :عامة ،ومينية.

انظر في ذلك :عبيدات ،محمد إبراىيم ،مبادئ التسويق1،ج ،د.ن ،د.م ،ط1992 ،2م ،ص.197
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المحالت التجارية والعمارات ووسائل المواصالت ( ) ،وكذلك اإلعالنات التي تتخذ

كتيبات أو بطاقات ونحو ذلك.
شكل خطابات أو ّ

بث عبر أثير المذياع.
ثانياً – اإلعالنات المسموعة ،وىي اإلعالنات التي تُ ّ
ثالثاً – اإلعالنات المرئية ،وىي :إعالنات التمفاز والسينما والشابكة( ).

وينقسم اإلعالن التجاري باعتبار الوظيفة التسويقية التي يسعى لتحقيقيا إلى

أربعة أنواع ،ىي:
أوالً – اإلعالن التعميمي :وىو اإلعالن الذي يسعى إلى تعريف المستيمكين

خصائص السمعة الجديدة وطرق ومجاالت استعماليا وكيفية المحافظة عمييا
وصيانتيا ،أو تعريفيم ما يجيمونو من الخصائص الجديدة لمسمعة المعروفة.
ثانياً -اإلعالن اإلخباري :وىو اإلعالن الذي يتعمق بالسمع المعروفة

لمجميور ،التي ال يعرف عنيا األفراد كثي اًر من المعمومات ،كزمان ومكان الحصول
عمييا وكيفية إشباعيا لحاجاتيم بطريقة اقتصادية.

ثالثاً -اإلعالن التذكيري :وىو اإلعالن الذي يتعمق بسمع أو خدمات أو

أفكار يعرف الجميور طبيعتيا وخصائصيا ،وييدف إلى تذكيرىم بيا.

رابعاً -اإلعالن التنافسي :وىو اإلعالن الذي يتعمق بالسمع والخدمات ذات

المركز القوي والتي ظيرت منتجات أخرى منافسة ليا ،وأيضاً الخدمات والسمع

) تُستخدم وسائل المواصالت كالحافالت وسيارات األجرة والقطارات لنقل المعمومة عن السمعة أو الخدمة أو
الفكرة أو المنشأة المعمن عنيا من المعمن إلى المستيمك.
) أحمد ،اإلعالن ،ص ،91-69والحديدي ،اإلعالن ،ص ،87–76وخير الدين ،التسويق ،ص364-356
وزىير ،م صطفى ،التسويق1 ،ج ،مكتبة عين شمس،

د.م1966 ،م ،ص  ،448–427والسممي،

اإلعالن ،ص  199-198والصحن ،اإلعالن  ،ص  100وطحان ،دراسة اقتصادية لإلعالن ،ص –62

 ،66وعبيدات ،مبادئ التسويق ،ص ،255-254والغالبي ،اإلعالن ،ص.245-244
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الجديدة التي تنافس خدمات وسمعاً معروفة في السوق وتعمل عمى أن تح ّل

محميا( ).

وينقسم اإلعالن التجاري باعتبار النطاق الجغرافي إلى ثالثة أنواع ،ىي:
أوالً -اإلعالن العالمي أو الدولي :وىو اإلعالن الذي يغطي أكثر من دولة،

ومثالو :إعالنات شاي الغزالين والسيارات بأنواعيا التي تبثّيا القنوات الفضائية.

ثانياً – اإلعالن القومي :وىو اإلعالن الذي يغطي الدولة كميا ،وال يقتصر

عمى جزء معين منيا ،ومثالو اإلعالنات التي تبثّيا محطات التمفاز الوطنية

األرضية والفضائية.

ثالثاً -اإلعالن المحمي :وىو اإلعالن الذي يرّكز عمى منطقة جغرافية محددة

داخل الدولة ،ومثالو :إعالنات الطرق ووسائل المواصالت التي تعمل داخل

المدينة الواحدة ،واعالنات اإلذاعات المحمية التي ال يتعدى بثّيا المدينة الواحدة أو
بعض المدن والبمدات المتقاربة( ) ،كإذاعة إربد الكبرى( ).

فإن اإلعالن التجاري ينقسم باعتبار اليدف الذي
وباإلضافة إلى ما تقدم ّ
يسعى لتحقيقو إلى ثالثة أنواع ،ىي:

) الصحن ،اإلعالن ،ص  95-93والعبدلي ،الترويج واإلعالن ،ص  21-20والغالبي ،اإلعالن ،ص -20
.21

) أحمد ،اإلعالن ،ص  26والسممي ،اإلعالن  ،ص 18-17والصحن ،اإلعالن 99–97 ،وطحان ،دراسة
اقتصادية لإلعالن ،ص 60والعبدلي ،الترويج واإلعالن ،ص.22

وتبث برامجيا لمنطقة إربد لكبرى.
) ىي إحدى اإلذاعات التي تتبع لمؤسسة اإلذاعة والتمفزيون األردنية،
ّ
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أوالً – اإلعالن األولي :وىو اإلعالن الذي يسعى إلى ترويج مفيوم سمعي

معين بغض النظر عن األسماء التجارية المختمفة ،ومثالو :اإلعالنات التي تحث
المستيمكين عمى شرب الحميب بغض النظر عن االسم التجاري.
ثانياً – اإلعالن االختياري :وىو اإلعالن الذي ييدف إلى الترويج عن اسم

تجاري معين ،بيدف استمالة الطمب وتوجييو إليو بدالً عن األسماء التجارية

المنافسة ،ومثالو :اإلعالن الذي يدعو إلى تفضيل اسم تجاري معين

لمحميب –كحميب  -NEDOعمى األسماء التجارية األخرى.

ثالثاً – اإلعالن عن اسم المنشأة أو الشركة أو المؤسسة :وىو اإلعالن الذي

ييدف إلى الترويج عن اسم المنشأة أو الشركة أو المؤسسة واسياماتيا في خدمة

المجتمع الذي توجد فيو( ) ،كاإلعالنات التي تتحدث عن دور المصارف في خدمة

المجتمع المحمي.

المبحث الثالث -أنواع الرسالة اإلعالنية:
الرسالة اإلعالنية ىي مضمون وشكل اإلعالن المراد عرضو أو نشره من
خالل الوسيمة اإلعالنية ،وعادة ما تحتوي ىذه الرسالة عمى معمومات تتعمق بفوائد

وخصائص السمعة أو الخدمة أو المنشأة المعمن عنيا ،بيدف جذب انتباه الجميور

المستيدف إلييا ،ودفعو إلى شرائيا أو استخداميا ،وقد تحتوي أحياناً عمى

معمومات عن سعر السمعة وأماكن توزيعيا( ).

عدة أنواع ،وذلك باعتبار كيفية إخراجيا ،وىي:
وتتنوع الرسالة اإلعالنية إلى ّ

) السممي ،اإلعالن ،ص 16والصحن ،اإلعالن ،ص ،96وطحان ،دراسة اقتصادية لإلعالن ،ص.95
) عبيدات ،مبادئ التسويق ،ص.252
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يتم خالليا وصف مزايا السمعة
أوالً – الرسالة الوصفية :وىي التي ّ
وخصائصيا واستخداماتيا بشكل يسيل عمى المستيمك فيميا وتقدير قيمتيا.

ثانياً – الرسالة االستشيادية :وىي التي تعتمد عمى استخدام شخصيات
اجتماعية أو رياضية أو فنية في وصف السمعة المعمن عنيا وتوضيح خصائصيا
ومزاياىا ودعوة المستيمكين إلى اقتنائيا ،وذلك إلضفاء نوع من المصداقية عمى

ىذه السمعة باعتبارىا ترتبط بيذه الشخصية.

ثالثاً – الرسالة القصصية :وىي التي تعتمد عمى إبراز موقف معين وعرضو
القصة ذاتيا من
بشكل قصة تبدأ بمشكمة معينة ،ثم يأتي الح ّل ليذه المشكمة في
ّ
خالل استخدام السمعة أو الخدمة المعمن عنيا ،كاإلعالن الخاص باستخدام نوع

معين من زيوت محركات السيارات التي يتعطل محركيا وىي تسير في الصحراء
بسبب عدم استخدام ىذا النوع من زيوت المحركات.

رابعاً – الرسالة الخفيفة :وىي التي تعتمد المرح والدعابة في مخاطبة جميور
المستيمكين ،وذلك عن طريق بعض العناصر الفكاىية في النص بدالً من االعتماد
عمى النصوص الجامدة.

خامساً – الرسالة الحوارية :وىي التي تعتمد أسموب الحوار بين فردين أو
أكثر حول المنافع التي يمكن الحصول عمييا بسبب استخدام السمعة المعمن عنيا،

حيث يقوم أحد األشخاص بطرح مشكمة تتعمق بالسمعة المراد ترويجيا ،فيأتي

الشخص اآلخر ويحاول اإلجابة عن أسئمة األول من خالل بيان مزايا السمعة( ).

المبحث الرابع -الواقع المغوي لإلعالن التجاري في وسائل اإلعالم:
إن المتتبع لمغة اإلعالنات التجارية التي تبثيا وسائل اإلعالم المحمية ُيالحظ
ّ
إ ّن
عمى كثير منيا عدم انسجاميا مع المغة العربية ،عدا عن إساءتيا إلييا ،بل
) أحمد ،اإلعالن ،ص ،100-99وخير الدين ،التسويق ،ص 355والسممي ،اإلعالن ،ص.149-148
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مصممي أغمب ىذه اإلعالنات ال يقيمون لمغة العربية وزناً عند صناعتيم
لإلعالنات التجارية وتصميميا ،وبيان ذلك فيما يمي:

إن بعض اإلعالنات التجارية اشتممت كمّيا أو بعضيا عمى كممات
أوالًّ -
أجنبية ،وذلك بيدف جذب المشترين بالمسميات الحديثة البراقة ،سواء أكان ذلك
في نصوصيا اإلعالنية أم عالماتيا التجارية أم شعاراتيا.
يعد بمثابة ترويج لمغات
أن عرض ىكذا إعالنات ّ
وال يخفى عمى أحد ّ
ألن المستيمك عندما يشاىد
األجنبية لدى المستيمك ،بل وترويج لمثقافات األجنبيةّ ،

تصور ما ترمي إليو الثقافة
أو يسمع أو يق أر إعالناً بالمغة األجنبية يتسمل إلى ذىنو ّ
األجنبية المنبأ عنيا بمغة اإلعالن ،وكل ىذا يكون عمى حساب مساحة من المغة
لديو.
العربية ّ
نصيا اإلعالني بالمغة اإلنجميزية
ومن األمثمة عمى اإلعالنات التي ُكتب ّ
وبثّتو وسائل اإلعالم المحمية :اإلعالن الخاص بروضة ومدارس أكاديمية القادة

الدولية ،الذي بثتو إذاعة القرآن الكريم ( ) ،وتضمن دعوة أولياء أمور الطالب إلى

تسجيل أبنائيم في ىذه المدارس ،ومما جاء في نص رسالتو اإلعالنية :عمى لسان
ASTUDENT

طفل تولى إلقاءىا بالمغة اإلنجميزية "

IM

TODAY

 "TOMORROW IM ALEADERومعنى ىذا النص بالمغة العربية "اليوم أنا
طالب وغداً أنا قائد" ،ثم يأتي المعمق فيقول :نعم أنت غداً قائد ،ونحن اليوم قادة
في روضة ومدارس أكاديمية القادة الدولية بفرعييا:

… ،IGCSوكذلك اإلعالن

الخاص ببعض منتجات البحر الميت التي تحمل االسم التجاري

GREEN

) ىي إحدى اإلذاعات التي تتبع لمؤسسة اإلذاعة والتمفزيون األردنية ،وتعنى ببث التالوات القر آنية والبرامج
الدينية بموضوعاتيا المتنوعة ،باإلضافة إلى األذان الموحد لمنطقة عمان الكبرى ،وترددىا عمى الموجة

القصيرة  93,1 FMوعمى الموجة المتوسطة .855 AM

19

تم تصميمو
 LANDوبثّتو اإلذاعة األردنية ،حيث جاء في ّ
نص إعالنو -الذي ّ
 GREEN LANDمنتجات
باستخدام الرسالة الوصفية -بصوت المعمق:
 GREEN LANDمنتجات طبيعية تحتوي عمى أمالح البحر الميتGREEN ،
ويفتّح البشرة GREEN LAND ،يعمل عمى
 LANDيحمي من حب الشباب ُ
توحيد لون البشرة GREEN LAND ،مضاد لمتجاعيد والترىالتGREEN ،
 LANDلمعناية بالقدم GREEN LAND ،منتج طبيعي متوفر في الصيدليات".

وباإلضافة إلى اشتمال اإلعالن السابق عمى كلمات غير عربية ،فقد قُرأت

نصو بتسكين حركة أواخرىا ،األمر الذي ترتب
جميع الكممات العربية الواردة في ّ
عميو أخطاء نحوية عديدة.

ومن األمثمة عمى اإلعالنات التي تضمنت كممات غير عربية أيضاً ما تبثّو

TOYOTA,

الوسائل اإلعالمية المختمفة من إعالنات سيار ات HUNDAY

وغيرىما ،واعالنات الشامبو الذي يحمل االسم التجاري PERT PLUS, HEAD

 & SHOLDERSوأدوات التجميل التي تحمل االسم التجاري

GREAN

 LAND ,NEVEAومساحيق الغسيل التي تحمل األسماء التجارية

AREAL,

 PERSEELوأدوات التنظيف التي تحمل االسم التجاري  GOLDEN,وصابونة
 LUXواإلعالنات الخاصة بمعجون األسنان الذي يحمل االسم التجاري

.SIGNAL

تم تصميميا
ثانياً – قمّة اإلعالنات بالمغة العربية الفصحى ،فأكثر اإلعالنات ّ
بالميجات المحمية ،وعبارات نصوصيا وشعاراتيا عامية ،وذلك ظناً من مصممي

أن ىذا األسموب ىو األقرب لنفسيات الجميور المستيدف ،باعتبار
ىذه اإلعالنات ّ
األمي.
ّأنيا تخاطبو بالمغة القريبة إلى قمبو ،فضالً عن مخاطبتيا لممثقف و ّ
20

تعد ترويجاً لميجات العامية ،بما
أن ىذه اإلعالنات ّ
وال يخفى عمى أحد ّ
تتضمنو من عادات نطقية غير سميمة ،كمفظ حرف القاف ىمزة مثالً ،األمر الذي
سيؤدي في نياية المطاف إلى إفساد الذوق األدبي والمغوي لمناس.

ومن اإلعالنات التجارية التي ُكتبت نصوصيا بالميجة العامية وتضمنت

أخطاء نحوية ،وبثتيا وسائل اإلعالم المحمية :اإلعالن الخاص بالشركة األولى

نصو عمى حوار
لمتمويل ،الذي تم تصميمو باستخدام الرسالة الحوارية ،فقد اشتمل ّ
بين شخصين بالميجة العامية ،ومما جاء فيو:
"الشخص األول :األولى ،وىاي األولى ،وىااي كمان األولى ،أنا عارف!،

واهلل وىااي كمان األولى.

يت؟!
الشخص الثاني :محمد ،شو مالك بتِ ْحكي َم ْع حالَك؟ ْان َج ْن ْ
الشخص األول :ىييييو ،ال كنت َع ْم َبفَ ّكر.
بتفكر؟
الشخص الثاني :واهلل! شو َع ْم
ْ

الشخص األولَ :ع ْم َب َج ِي ْز معامالتي لألولى لمتمويل.

الشخص الثانيُ :كل ىذوال معامالت؟!
الشخص األولِ :و ْحده تمويل لمسيارةِ ،و ْحده بدي أشتري بيتِ ،و ْحده ألخوي
بِ ُّده يشتري تاكسي".
ثم يأتي بعد صوت المعمق ليقول دون مراعاة لحركة أواخر الكممات" :األولى
تفوق ريادة".
أحكام الشريعة اإلسالمية ،األولى لمتمويل إلتز ْام
نعمل وفق
لمتمويل،
ْ
ْ
ْ
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ومن ىذه اإلعالنات أيضاً :اإلعالن الخاص بالمدارس الماسية المتطورة،

نصو بالميجة العامية عمى شكل
ص ّمم باستخدام الرسالة الحوارية ،وجاء ّ
الذي ُ
حوار بين سيدتين ،ومما جاء فيو:
ينك؟
"السيدة األولى :ألو أ ُْم قصي ِو ْ
تسجيل األوالد.
أجدد
أم قصي :إ ْ
ْ
معت عمى المدارس الماسيو المتطوره ْ
ط ْ
المدارس الماسيو المتطوره؟
كيف
السيدة األولىْ :
ْ

ِ
وىأل
خمس
أم قصي :ممتازه ،إلي
وبييتموا بشخصي ْة الطفلّ ،
دى ْمْ ،
سنين ع ْن ُ
ْ
ْ
التعميم اإللكتروني
بين
ْ
َج ْمعوا -قالتيا بفتح الجيم وتسكين الميم – ْ
القمم و ْ
الكتاب و ْ
بأسموب تفاعمي ناجح.
ْ
أن ىذا اإلعالن
السيدة األولى:
ْ
ويالحظ ىنا ّ
ممكن تعطيني رقميم؟ُ ،"...
فضالً عن كونو بالميجة المحمية ،فقد تضمن أخطاء نحوية كثيرة.
ومن ىذه اإلعالنات أيضاً اإلعالن الخاص بشركة أفاميا العاممة في مجال

نصو اإلعالني
إزالة العفن والرطوبة من البيوت والمنازل،
فقد جاءت كممات ّ
وتم تصميمو باستخدام الرسالتين القصصية والحوارية ( ) ،ومما
بالميجة العاميةّ ،

جاء فيو:

ان
رطوبو
شايف ِع ْن َد ْك
إيش يا أبو ىاني؟
ْ
"أبو محمدْ :
ْ
كتير بالجدر ْ
ْ
وعفن ْ
السقف كمان!
و ْ
آآخ يا أبو محمد ،ص ّل عمى النبي.
أبو ىانيْ :

) لالطالع عمى أنواع الرسائل اإلعالنية ،انظر المبحث الثالث من ىذه الدراسة والخاص بأنواع الرسائل
اإلعالنية.
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أبو محمد :الميم ص ّل عمى النبي.
وبيرْد
دىان وال
خميت ال
أبو ىاني :ما
ْ
ْ
ْ
جبصين ،وال ْ
أي إشي ما عممتُوُ ،
العفن والرطوبو.
يرجع
ْ
ْ

طيب ليش ما ترو ْح عمى شرك ْة أفاميا عندىا
أبو محمد :ماشي يا أبو ىاني،
ْ
الصوت كمان،
عزل الح اررة و
وبتعالج الرطوبو والعفن،
الحل،
وبتعمل عمى ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِ
بالتركيب،
ندى ْم سرعو
ات حموة كتير ،وكمان ما فيو داعي
ْ
وديكور ْ
ْ
تشيل األثاث ع ُ
وين ما
اح  PVFىاي
ْ
وبيعزلوا عن طر ْ
يق ألو ْ
العفن ْ
بتعمل عمى إزال ْة الرطوبو و ْ

كان.

طيب إعطيني َرقَ ْميُم."...
أبو ىاني متميفاً:
ْ
ومن ىذه اإلعالنات :أيضاً اإلعالن الخاص بالبنك العربي اإلسالمي

نصو اإلعالني بالميجة العامية ،وباستخدام الرسالة الوصفية،
الدولي ،الذي ُكتب ّ
الده
يتممك بيتُو ويجيزه ،ويطّ ّم ْن عمى
بيحمم
احد فينا
ْ
ْ
ومما جاء فيوُ " :ك ْل و ْ
مستقبل أو ُ
ْ
البنك العربي
الصيف َم ْع
رض
البال
ْ
ْ
تاح ْ
ْ
بالحاللَ ،ع ْ
–بضم الدال– َو ُى َوه ِم ْر ْ
6,99
بعائد إجاره
وج ْي ُزه –بضم حرف الزين–
اإلسالمي الدوليْ ،
ْ
تممك بِيتك َ
استثمار حالل".
أمان و
بالميو،
ْ
البنك العربي اإلسالمي الدولي ،ثق ْة ْ
ٌ

وقد بثّت إذاعة القر آن الكريم إعالناً تجارياً خاصاً بحمويات "نفيسو " ُنطقت

نصو اإلعالني بالميجة الشامية الدمشقية ،وباستخدام الرسالة
مفردات وكممات ّ
اإلعالنية الخفيفة التي تعتمد المرح والفكاىة في مخاطبة الجميور.
ومن األمثمة عمى اإلعالنات التي ُكتبت نصوصيا اإلعالنية بالميجات
المحمية ،وبثتيا أو نشرتيا الوسائل اإلعالمية المرئية والمسموعة والمقروءة:

اإلعالنات التي تيدف إلى ترويج المطاعم والصاالت ،وكذلك اإلعالنات الخاصة
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بتخفيض أسعار السمع والبضائع في المحالت الكبرى بيدف جذب الجميور

لمتسوق فييا والشراء منيا.

ثالثاً – كثرة األخطاء النحوية والصرفية في اإلعالنات التجارية ،وىذا يؤدي
إلى عدم االرتقاء بمغة الناس ،ومن األمثمة عمى ىذه اإلعالنات ما تقدم ذكره في
اإلعالنات التي ُكتبت نصوصيا اإلعالنية بالميجات المحمية.
رابعاً – عرضت بعض اإلعالنات األسماء التجارية لبعض السمع والمنتجات
األجنبية باألحرف العربية كحميب  ،NEDOحيث ُكتب بالمغة العربية "حميب
بأن ىذا المنتج عربي خالص.
نيدو" ،وقد يكون في ىذا إييام لممستيمك العربي ّ

وعمى الرغم مما ُذكر فقد بثت وسائل اإلعالم عدداً من اإلعالنات بالمغة
العربية الفصحى -ومنيا عمى سبيل المثال ال الحصر– اإلعالن الخاص بالبنك
نصو اإلعالني" :عندما تتجدد الرؤية الثاقبة
اإلسالمي األردني ،ومما جاء في ّ
بشغف االبتكار ،نعتز باألصالة ،وتصبح األصالة حكاية ننقميا من ٍ
جيل إلى جيل،
نحمي بيا مستقبل أبنائنا ،شراكة في اإلنجاز ،لالستمرار في العطاء ،البنك
اإلسالمي األردني شراكتنا من ٍ
جيل إلى جيل".
المبحث الخامس – مكونات الرسالة اإلعالنية ،وضوابطيا المغوية:
تتكون الرسالة اإلعالنية من عدة عناصر تعمل مع بعضيا بطريقة متناغمة
إلحداث التأثير المطموب في الجميور المستيدف وجذب انتباىو ،وىي:
أوالً – النص اإلعالني :وىو مجموعة من الكممات التي يستخدميا مصمم
اإلعالن بيدف إقناع الجميور المستيدف لإلقبال عمى شراء أو استخدام السمعة أو
الخدمة أو المنشأة المعمن عنيا( ).

) المناصير ،اإلعالنات التجارية ،ص.82
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والنص اإلعالني قد يكون مقروءاً كما في إعالنات الصحف والمجالت ،وقد
يكون مسموعاً كما في إعالنات المذياع ،وقد يكون يكون مقروءاً ومسموعاً ومرئياً
كما في إعالنات التمفاز.
النص بأساليب وأشكال متعددة ،وىي:
ويمكن صياغة ىذا
ّ

يتم فيو تعريف الجميور
 - 1األسموب التعريفي المباشر :وىو الذي ّ
المستيدف بالسمعة أو الخدمة أو المنشأة المراد ترويجيا.
 - 2األسموب االستفيامي :وىو الذي يتخذ صفة السؤال بيدف إثارة اىتمام
المستيمك بقصد تعرف اإلجابة ( ) ،كأن ُيقال :كيف تمتمك شقة سكنية مساحتيا
 180مت اًر بمبمغ مائتي دينار شيرياً ولمدة تسع سنوات؟ ثم تكون اإلجابة عن ىذا
التساؤل من خالل قراءة أو متابعة بقية النص اإلعالني.
يتم تصميمو عمى ىيئة وعد بجائزة معينة،
 - 3األسموب الواعد :وىو الذي ّ
يحصل عمييا المستيمك عند شرائو السمعة أو طمبو الخدمة المعمن عنيا( ) ،ومثالو:
اشتر عبوة واحدة من مسحوق غسيل  PERSELواحصل عمى الثانية مجاناً.
 - 4األسموب اآلمر :وىو الذي يتضمن صيغة األمر في توجيو المعمومات
( )
ئك.
ادخر لنفسك وبنك اإلسكان يكاف
إلى المستيمك  ،ومثالو إعالن بنك اإلسكانْ :

فإنو ُيمكن القول بضرورة أن
ولسالمة اإلعالن التجاري من الناحية المغوية ّ
نصو اإلعالني جممة من الضوابط المغوية ،ليكون مقبوالً ،وىي:
تتوافر في ّ
أ  -أن يكون النص اإلعالني مكتوباً ومنطوقاً بالمغة العربية دون غيرىا من

المغات األجنبية ،وذلك لألسباب اآلتية:

) السممي ،اإلعالن ،ص.144-143

) المرجع السابق ،ص ،142وطحان ،دراسة اقتصادية لإلعالن ،ص.17
) أحمد ،اإلعالن ،ص ،109والسممي ،اإلعالن ،ص.144
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السبب األول – وجوب مراعاة ثقافة األمة ولغتيا وىويتيا أثناء تصميم

ألن المغة العربية ىي شعار اإلسالم وأىمو ،قال الثعالبي
اإلعالنات التجاريةّ ،
أحب الرسول
أحب رسولو صمى اهلل عميو وسمّم ،ومن ّ
أحب اهلل تعالى ّ
فإن من ّ
" ّ

(

):

أحب المغة العربية التي نزل بيا أفضل
أحب العرب ّ
أحب العرب ،ومن ّ
بي ّ
العر ّ
أحب العربية ُعني بيا وثابر عمييا وصرف
الكتب عمى أفضل العجم والعرب ،ومن ّ
ىمتو إلييا ،ومن ىداه اهلل لإلسالم وشرح صدره لإليمان وآتاه حسن سريرة فيو

خير الرسل واإلسالم خير الممل والعرب خير
أن محمداً صمى اهلل عميو وسمّم ّ
اعتقد ّ
األمم والعربية خير المغات واأللسنة ،واإلقبال عمى تفيميا من الديانة ،إذ ىي أداة
العمم ومفتاح التفقو في الدين وسبب إصالح المعاش والمعاد ،ثم ىي إلحراز
الفضائل واالحتواء عمى المروءة وسائر أنواع المناقب كالينبوع لمماء والزند

لمنار"( ).

وقد ألزمت التشريعات في المممكة األردنية الياشمية جميع المؤسسات
والشركات –بما فييا المؤسسات والشركات العاممة في قطاعي اإلعالم وصناعة

اإلعالنات التجارية– بوجوب مراعاة المغة العربية في عمميا ،فقد جاء في الفقرة (أ)
نصو:
من المادة (  )3من قانون حماية المغة العربية رقم (  )35لسنة 2015م ما ّ

"تمتزم الو ازرات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة والبمديات

) ىو أبو منصور عبدالممك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري ،ولد سنة  350لميجرة وتوفي سنة

ألنو كان
 430لميجرة ،لُقّب بالثعالبي ألنو كان يخيط جمود الثعالب ويعمميا ،وقد ُعرف بحافظ نيسابور ّ
واعية كثير الحفظ ،وأوتي حظًا من البيان تميز فيو عن أقرانو ،وعاش بنيسابور حجَّة فيما يروي وثقة فيما
ِّ
يحدث ،مكيناً في عممو ،ضميعاً في فنو فقصد إليو القاصدون.
انظر :الزركمي ،األعالم ،ج ،4ص.163

وسر العربية ،
) الثعالبي ،أبو منصور عبدالممك بن محمد بن إسماعيل 430 ( ،ىـ1038 :م) ،فقو المغة ّ
1ج ،تحقيق عبدالرزاق الميدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت1422 ،ىـ2002 :م ،ص.15
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والنقابات والجمعيات والنوادي واألحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات

باستخدام المغة العربية في نشاطيا الرسمي ،ويشمل ذلك تسمياتيا ووثائقيا

ومعامالتيا وسجالتيا وقيودىا والوثائق والعقود والمعاىدات واالتفاقيات والعطاءات

التي تكون طرفاً فييا والكتب الصادرة عنيا ومنشوراتيا وقوائميا ولوائح أسعارىا
والبيانات والمعمومات المتعمقة بالمصنوعات والمنتجات األردنية ،بما في ذلك

صنع في المممكة بترخيص من شركات أجنبية ،وأنظمة العمل
المنتجات التي تُ ّ
ألي شركة أو مؤسسة أو ىيئة رسمية أو أىمية أو عقود العمل والتعميمات
الداخمية ّ
أي
الصادرة بموجب القوانين واألنظمة وأدلة اإلجراءات والعمميات الخاصة بيا و ّ
أي منشورات دعائية
إعالنات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجية لمجميور أو ّ

نفسو " :المادة ( )4

أي حمالت إعالمية" ،وجاء أيضاً في القانون
وغير دعائية و ّ
أي إعالن ُيبث أو ُينشر أو ُيثبت عمى الطريق
يجب أن ُيكتب بالمغة العربية :أ ّ -
أي مكان عام أو وسائط نقل عام ،ويجوز أن تُضاف ترجمة لو بمغة
العام أو في ّ

أجنبية عمى أن تكون المغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً" ،وجاء في المادة ()14
من القانون ذاتو" :تُمزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل عمى سيادة المغة العربية
وتعزيز دورىا في المجاالت االقتصادية واالجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني

( )
أن صياغة اإلعالن التجاري
وفي األنشطة العممية والثقافية"  ،ومما ال ش ّ
ك فيو ّ
ونطقو بغير المغة العربية يؤدي إلى عدم سيادتيا في الحياة العامة ،بل والى

اإلقالل من شأنيا في األنشطة االقتصادية في المجتمع.
النص اإلعالني أو نطقو بمغة أجنبية من غير
إن كتابة
السبب الثانيّ -
ّ
وتشبو بيم ،وقد نيانا الشرع الشريف عن ذلك ،وقد ُروي
حاجة فيو محاكاة لقوميا ّ
) انظر :قانون حماية المغة العربية رقم  35لسنة 2015م المنشور عمى موقع مجمع المغة العربية األردني
عمى الشابكة .www.majma.org.jo
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عن مالك والشافغي وأحمد -رضي اهلل عنيم– ما يد ّل عمى كراىية اعتياد
المخاطبة بغير العربية لغير حاجة( ).
إن من نعم اهلل تعالى عمينا أن حبانا بمغة عظيمة ،ىي لغة
السبب الثالث ّ -
القرآن الكريم ،الذي نزل عمى الرسول الكريم صمى اهلل عميو وسمم ،وكان -بما
اشتمل عميو من إعجاز بياني وعممي وتاريخي وغيبي -المعجزة الخالدة التي تد ّل
عمى صدق دعوة النبي –صمى اهلل عميو وسمم -وخمود رسالتو.
وا ّن من شكر اهلل تعالى عمى ىذه النعمة العظيمة المحافظة عمييا واالعتزاز
دائماً –
بيا ،ومن مظاىر ىذا االعتزاز اتخاذىا وسيمة في مخاطباتنا

بما في ذلك مخاطبة المعمن لمجميور المستيدف -بحيث ال ُيمجأ إلى غيرىا من
المغات عند تصميم الرسالة اإلعالنية من غير حاجة.

إن مفردات المغة العربية أكثر دقة ووضوحاً من المغات
السبب الرابع ّ -
األجنبية جميعيا في التعبير عن الفكرة التي ُيراد إيصاليا عن السمعة أو الخدمة أو
( )
أن
المنشأة إلى الجميور العربي المستيدف ،يقول ابن فارس
" :باب القول في ّ
ب ا ْل َعالَمِينَ
نزيل ُ َر ِّ
لغة العرب أفضل المغات وأوسعيا ،قال ج ّل ثناؤه َ ﴿:وإِ َّن ُه لَ َت ِ
ح ا ألمِينُ ) َ )193علَى ٰ َ ْل ِب َ لِ َت ُ ونَ مِنَ ا ْل ُمنن ِِرينَ )
الرو ُ
(َ )192ن َزل َ ِب ِه ُّ
ين)َ )195وإِ َّن ُه لَفِي ُز ُب ِر األ َّولِينَ ﴾ (سورة الشعراء-192 :
ان َع َربِ ٍّيي ُّمبِ ٍن
)194بِل َِس ٍن
) انظر :ابن تيمية ،أبو العباس أحمد بن عبدالحميم ( ،ت 728ىـ1327 :م)  ،مجموع الفتاوى ،تحقيق

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ،مجمع الممك فيد ،المدينة النبوية  -السعودية1416 ،ىـ1995 :م ،ج،12

ص.29

) ىو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المولود سنة 329ىـ ،من أئمة المغة واألدب ،ق أر عميو

ثم
عدد من أعيان البيان كالبديع اليمذاني والصاحب بن عباد ،أصمو من قزوين وأقام ّ
مدة في ىمذانّ ،
عدة مصنفات ،منيا :مقاييس المغة ،والصاحبي في فقو
الري وتوفي فييا سنة 395ىـ ،لو ّ
انتقل إلى ّ
القرن ،والمجمل.
المغة ،وجامع البيان في تفسير آ

انظر :الزركمي ،األعالم ،ج ،1ص.193
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 ،)195فوصفو –ج ّل ثناؤه – بأبمغ ما يوصف بو الكالم ،وىو البيان ،قال ج ّل
فقدم ج ّل ثناؤه ذكر البيان عمى جميع ما
ثناؤهَ ﴿ :علَّ َم ُه ا ْل َب َيانَ ﴾ (سورة الرحمنّ ،)4:
وتفرد بإنشائو من شمس وقمر ونجم وشجر ،وغير ذلك من الخالئق
ّ
توحد بخمقو ّ
أن سائر المغات
خص ج ّل ثناؤه المسان العربي بالبيان ُعمم ّ
المحكمة النشأة ،فمما ّ
ألن
قاصرة عنو وواقعة دونو ،فإن قال قائل :فقد يقع البيان بغير المسان العربيّ ،
أن المتكمم
ك ّل من أفيم بكالمو عمى شرط لغتو فقد ّبين ،قيل لو :إن كنت تريد ّ
أخس مراتب البيان،
بغير العربية قد ُيعرب عن نفسو حتى يفيم السامع مراده ،فيذا ّ
سمى متكمماً،
ّ
ثم ال ُي ّ
ألن األبكم قد يد ّل بإشارات وحركات لو عمى أكثر من مرادهّ ،
أن سائر المغات تُ ّبين إبانة المغة
سمى ّبيناً أو بميغاً ،وان أردت ّ
فضالً عن أن ُي ّ
السيف وأوصافو بالمغة
العربية فيذا غمطّ ،
نعبر عن ّ
ألنا لو احتجنا إلى أن ّ
الفارسية لما أمكننا ذلك إال باسم واحد ،ونحن نذكر لمسيف بالعربية صفات كثيرة،
المسماة باألسماء المترادفة ،فأين ىذا
وكذلك األسد والفرس وغيرىما من األشياء
ّ
السعة ما لمغة العرب؟ ىذا ما ال خفاء بو عمى
من ذاك؟ وأين لسائر المغات من ّ
ذي ُنيية"( ).
إن األصل في العممية اإلعالنية ىو مخاطبة الجميور
السبب الخامسّ -
أن اإلعالنات التي تبثّيا وسائل اإلعالم
المستيدف بالمغة التي يفيميا ،وبما ّ
نصيا اإلعالني
العربية تستيدف المشاىد والمستمع والقارئ العربي ،فيجب صياغة ّ
بالمغة العربية ،ليحقق اإلعالن اليدف الذي يسعى إليو.

النص اإلعالني مكتوباً ومنطوقاً بالمغة الفصحى وليس
ب -أن يكون
ّ
ألن جمالية المغة العربية –بما فييا من صور ورموز وايحاءات
بالميجات المحميةّ ،
) ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكر اي القزويني( ،ت 395ىـ1004 :م) ،الصاحبي في فقو المغة العربية
ومسائميا وسنن العرب في كالميا 1 ،ج ،الناشر محمد عمي بيضون،

1997م ،ج ،1ص.19
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بيروت ،ط 1418 ،1ىـ:

تعجز الميجات المحمية عن إحرازىا -ال يمكن أن تجارييا ّأية ليجة محمية ميما
بمغت من االنتشار.
وال يخفى عمى أحد ما لإلعالن التجاري بالمغة العربية الفصحى من فائدة
المحمية أو القطرية –مع وجود
ألنو عندئذ يتجاوز
تعود عمى الجية المعمنةّ ،
ّ
القنوات الفضائية– فيكون سوقو العالم العربي كمّو.
ألن اإلعالن
ت -أن يكون خالياً من األخطاء النحوية والصرفية والبالغيةّ ،
التجاري –عدا عن كونو ترويجاً لسمع وخدمات– يتضمن ترويجاً لقيم وثقافات،
نصو عمى ىذه األخطاء يجعميا رائجة ومستساغة عند الجميور العربي.
واشتمال ّ
ث -أن تكون المغة المستخدمة فيو سيمة ،وذلك بانتقاء األلفاظ السيمة
المغوي واإلغراب ،ألن غاية اإلعالن
القريبة من الناس واالبتعاد عن التقعر
ّ
التجاري الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجميور المستيدف ،واستخدام
يحصل نقيض ىذه الغاية.
التراكيب المغوية الغريبة
ّ
ج  -أن يكون النص اإلعالني محتوياً عمى المعاني الكثيرة في األلفاظ
ألن مساحة
القميمة ،لكون طبيعة الرسالة اإلعالنية تعتمد عمى التكثيف المغويّ ،
الحيز اإلعالني الالزم لنشر مضمون اإلعالن في الوسيمة اإلعالمية قميمة ،وقد ال
ّ
تتجاوز ثواني معدودة أحياناً ،لكونيا من أكثر عناصر التكمفة المادية في ميزانية

اإلعالن ،والمغة العربية ىي أفضل لغة اختصار

اً للوقت والجيد والكمفة عمى

المعمن ،لما تمتاز بو من التضام البنائي واإلنشائي( ).

ألنيا تمتمك قابمية الدمج لمعديد من المفردات في كممة واحدة،
أن عبارات المغة العربية متضامةّ ،
) بمعنى ّ
الحيز الالزم لكتابة النصوص،
وبصيغة قوية ومنسجمة مع القواعد المغوية األصمية ،مما يُوفّر أيضاً ّ
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ثانياً – العالمة التجارية :وىي كل رمز يتخذه الصانع أو التاجر لتمييز

منتجات مصنعو ،أو بضائع محمو التجاري عن غيرىا من المنتجات والبضائع

تعرف حقيقة مصدرىا أينما وجدت( ).
المماثمة ،تمكيناً لممستيمك من ّ
والرمز الذي ُيتخذ كعالمة تجارية ىو أحد األمور اآلتية:
 - 1اسم المنتج أو اسم عائمتو.

 - 2الحروف ،سواء كانت الحروف األولى من اسم المنتج ،أو أي حروف

أخرى ،كما في صناعات .L.G
 - 3األرقام ،كرقم .333

 - 4رسوم الحيوانات كالجمل ،أو النباتات كالنخمة.
 - 5رسوم الحيوانات التي تتخذ أشكاالً ىندسية معينة.
 - 6الصور ،سواء أكانت الصورة لممنتج أم لغيره ( ) ،كما ىو الحال في
العالمة التجارية الخاصة بسمسمة مطاعم دجاج كنتاكي الـ .KFC

األمر الذي يوفّر الوقت والجيد والمال  ،ومثا ٌل عمى ذلك ما ورد في القر آن الكريم من قولو تعالى:
 ،)28فكممة " ُأنمزمكموىا"
" ُأنمزمكموىا" في اآلية القر آنية " ُأنمزمكموىا وأنتم ليا كارىون" (سورة ىود:
تضمنت ست كممات في كممة واحدة :أداة استفيام ،وفعل متعد ،وفاعل ،ومفعولين ،وعند ترجمة معنى
ىذه اآلية الكريمة إلى المغة اإلنجميزية نجد كم ىي مساحة الحيز الذي تشغمو الترجمة التي تفيد معاني

كممات ىذه اآلية ،إذ إّنيا تصبح كاآل تيShall We compel you to accept it when ye are :
averse to it
لمتوسع حول ىذا الموضوع ،انظر :عمي المر" ،الرمز العربي العممي – مبتكر المغة والمصطمح والرمز
والتطوير والحاسوب" ،الموسم الثقافي الحادي والعشرون لمجمع المغة العربية األردني ،منشورات مجمع

المغة العربية األردني ،عمان ،ط1424 ،1ىـ2003 -م ،ص.43-42

) خير الدين ،التسويق ،ص ،293والسممي ،اإلعالن ،ص.141
) خير الدين ،التسويق ،ص.293
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أن المشرع األردني قد أجاز اإلبقاء عمى العالمة التجارية
وعمى الرغم من ّ
المسجمة وفقاً ألحكام قانون العالمات التجارية كما ىي عند تصميم الرسالة

اإلعالنية ،حيث جاء في المادة (

 )9من قانون حماية المغة العربية" :يجوز

لممؤسسات التي تستورد سمعاً وبضائع أجنبية استخدام لغة أجنبية عمى أن تضاف

إلييا ترجمة عربية ،وتستثنى من ذلك العالمة التجارية المسجمة وفقاً ألحكام قانون

العالمات التجارية" ( ) ،إالّ ّأنو يجب عمى المنتجين وأصحاب الشركات والمصانع
اتخاذ عالمات تجارية مأخوذة من المغة العربية ،ليصار إلى استخداميا عند
تصميم اإلعالنات التجارية الخاصة بمنتوجاتيم وبضائعيم ومؤسساتيم من باب

أن المغة العربية قادرة عمى تمبية
العناية بالعربية وصرف اليمة إلييا ،خاصة و ّ
رغباتيم في ىذا األمر بما تحتويو من درر الكالم ،وفي ذلك يقول حافظ إبراىيم( ):

إبراىيم( ):

) انظر قانون حماية المغة العربية رقم (  )35لسنة 2015م ،والمنشور عمى موقع مجمع المغة العربية
األردني .www.majma.org.jo

) ىو محمد بن إبراىيم فيمي الميندس الشيير بحافظ إبراىيم ،شاعر مصر القومي ومدون أحداثيا ،ولد في
ذىبية بالنيل كانت راسية أمام ديروط سنة 1871م ،وتوفي أبوه بعد عامين من والدتو ،ثم ماتت أمو بعد

شب أتمف شعر الحداثة شبعاً،
ولما ّ
أن جاءت بو إلى القاىرة فنشأ يتيماً ،وقد نظم الشعر أثناء الدراسةّ ،
1891م برتبة
واشتغل مع بعض المحامين في طنطا ،وقد التحق بالمدرسة الحربية ،وتخرج منيا سنة
مالزم ٍ
ثان وسافر مع حممة السودان فأقام مدة في سواكن والخرطوم ،وألف مع بعض الضباط المصرين
جمعية سرية وطنية اكتشفيا اإلنجميز وحاكموا أعضاءىا -ومنيم حافظ إبراىيم -فأحيل عمى االستيداع،
فمجأ إلى الشيخ محمد عبده الذي كان يرعاه فأعيد إلى الخدمة في البوليس (الشرطة) ،ثم أحيل إلى

المعاش فاشتغل محر اًر في جريدة األىرام ،ولقب بشاعر النيل ،وكانت وفاتو سنة 1932م.

انظر :الزركمي ،األعالم ،ج ،6ص.76
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وسعت كتاب اهلل لفظةً وغايةً

ظ ِ
ات

فكيف أضيق اليوم عن وصف ٍ
آلة

آي بو وع
وما ضقت عن ٍ
وتنسيق أسماء لمختر ِ
عات

كامن
أنا البحر في أحشائو الدر ٌ

فيل سألوا الغواص عن صدفاتي

( )

ثالثاً – ال ّشعار :وىو "جممة إعالنية تتميز بالسيولة والوضوح وتعرض

لخاصية أساسية من خصائص السمعة المعمن عنيا"

(

) ،ومن األمثمة عميو في

اإلعالنات التجارية التي ُبثت عبر وسائل اإلعالم األردنية المختمفة :شعار "منا
وفينا" الذي استخدمتو شركة زين عندما كان اسميا التجاري "فاست لينك" ،وشعار

"معاً لدنيا أحمى" الذي استخدمتو شركة االتصاالت األردنية قبل سنوات ،وشعار

"حموده رمز الصحة والجودة " المستخدم من قبل إحدى شركات األلبان األردنية.
ولما كانت وظيفة الشعار في اإلعالن التجاري إنشاء عالقة بين المستيمك
ّ
بد أن يتوافر فيو من
فإنو ال ّ
والسمعة من خالل التكمّم عنيا بكممات مختصرةّ ،

النص اإلعالني ،حتى يكون معب اًر عن
الضوابط المغوية ما ُيشترط توافره في
ّ
المعنى المقصود في العممية اإلعالمية خير تعبير ،ويسمم من الخطأ والنقد.

رابعاً – الصور :يمجأ مصممو اإلعالنات التجارية أحياناً إلى التعبير عن

األفكار اإلعالنية ونقميا إلى الجميور المستيدف من خالل استخدام الصور

والرسوم ،لما ليا من قدرة عمى إظيار مزيا السمعة المراد ترويجيا عمى حقيقتيا،

ولكونيا أكثر وأسرع فاعمية من الكممات في التعبير عن ىذه األفكار ،ألن العين
) حافظ إبراىيم (ت 1351ىـ 1932 :م) ،ديوان حافظ إبراىيم 1 ،ج ،ضبطو وصححو وشرحو ورتبو أحمد
أمين وأحمد الزين وابراىيم اإلبياري ،الناشر :محمد أمين دمج ،بيروت1969 ،م ،ج  ،1ص  ،253وقد
جاءت األبيات عمى البحر الطويل.

) السممي ،اإلعالن ،ص.139
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تمتقط الصورة أسرع من التقاطيا لمجممة المكتوبة ،وىي بعد التقاطيا تدخل إلى

ذىن المشاىد وتنطبع فيو لمدة أطول من العبارات والجمل التي قد تُنسى مع مرور
الوقت( ).
خامساً -األصوات :تعد األصوات البشرية من مكونات الرسالة اإلعالنية

المسموعة والمرئية ،وتتمخص وظيفتيا ىنا في عممية إلقاء اإلعالن ونقل النص
اإلعالني إلى المستيمك( ).
ولمتأكد من سالمة اإلعالن التجاري من الناحية المغوية ىنا ال بد من مرعاة
جممة من الضوابط ،منيا:
نصو
 - 1أن يكون من يتولى عممية إلقاء اإلعالن ونقل ّ

إلى الجميور

المستيدف بصوتو مؤىالً تأىيالً لغوياً ،ليقوم بأداء اإلعالن عمى أكمل وجو.

 - 2أن يتجنب من يؤدي اإلعالن التجاري بصوتو الترويج لعادات نطقية

فخم ما حقو الترقيق من األحرف ،أو يرقق ما حقّو التفخيم ،أو أن
سيئة ،كأن ُي ّ
ينطق الجيم قافاً والذال زاياً والقاف ألفاً.
يتم عرض اإلعالن بعد تصميمو عمى مدقق
وال بد ىنا تأكيد ضرورة أن ّ
خموه من األخطاء المغوية قبل عرضو عمى
لغوي لمشاىدتو ،بيدف التأكد من ّ

الجميور.

) العالق بشير وربابعة  ،عمي ،اإلعالن1 ،ج ،دار اليازوري ،عمان ،ط1418 ،1ىـ1998 :م ،ص.366
) المناصير ،اإلعالنات التجارية ،ص.101
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الخاتمة
رب العالمين ،والصالة والسالم عمى رسولو الكريم وآلو وصحبو
الحمد هلل ّ
الطيبين ،ومن تبعو بإحسان إلى يوم الدين.
فبعد أن وفقني اهلل تعالى إلى االنتياء من بحث موضوع "لغة اإلعالن

عدة نتائج يمكن إيجازىا فيما يمي:
التجاري في وسائل اإلعالم" ،فقد توصمت إلى ّ
ِ
الجميور
أوالً – اإلعالن التجاري نشاط اتصالي ييدف إلى تعريف
المستيد ِ
ومنافع السمعة أو الخدمة أو المنشأة المراد ترويجيا ،وذلك
خصائص
ف
َ
َ
َ
من خالل خمق حالة من الرضا والقبول النفسي تجاىيا لدى الجميور المستيدف.
بعدة اعتبارات.
ثانياً – اإلعالن التجاري ينقسم إلى عدة أنواع ،وذلك ّ
عدة مكونات تعتمد
ثالثاً – الرسالة اإلعالنية الخاصة باإلعالن التجاري ليا ّ
عمى نوعيا فيما إذا كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية ،وىذه المكونات ىي:
النص اإلعالني ،والشعار ،والعالمة التجارية ،والصورة ،والصوت ،وبعض ىذه
ّ
المكونات لو ضوابط لغوية.
رابعاً – التزام المعمنين ومصممي اإلعالنات التجارية الضوابط المغوية

وجو إليو عند
لإلعالن التجاري يجعمو خادماً لمغة العربية ،ويجنبو االنتقادات التي تُ ّ
اشتمال نصوصو وشعاراتو وعالمتو التجارية وأصواتو عمى المغات األجنبية
والميجات العامية واألخطاء النحوية والصرفية.
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التوصيات:
ّ
ُيالحظ المتتبع لإلعالنات التجارية التي تبثّيا وسائل اإلعالم افتقار كثير
فإن ىذا البحث يوصي بما يأتي:
منيا إلى الضوابط المغوية ،ولذلك ّ
أوالً – دعوة المؤسسات اإلعالمية إلى إنشاء ىيئات رقابة لغوية متخصصة

تضم متخصصين في المغة العربية واإلعالم والتسويق،
في اإلعالنات التجاريةّ ،
تكون ميمتيا ضبط اإلعالنات التجارية من الناحية المغوية وتصحيح الخاطئ
منيا.
ثانياً – دعوة المعمنين ووكاالت الدعاية واإلعالن والوسائل اإلعالمية إلى

األخذ بعين االعتبار الضوابط المغوية المعتبرة لصحة وسالمة اإلعالن التجاري

من الناحية المغوية عند تصميمو وعرضو لمجميور.

ثالثاً – معاقبة المؤسسات اإلعالمية التي ال تقيم وزناً لمغة العربية الفصحى

في اإلعالنات التجارية التي تبثّيا أو تنشرىا.

وبيذا أكون قد أنييت –بحمد اهلل تعالى– دراسة "لغة اإلعالن التجاري في
وسائل اإلعالم" ،وال أدعي أنني بمغت الغاية فيما عممت ،إذ ما من عمل يقوم بو

اإلنسان ثم يعود إليو ّإال ويرى ّأنو كان بإمكانو أن يصنع أفضل منو ،فيعود إليو
ألنو
بالتنسيق والتبيين والزيادة والحذف ،وىكذا في ك ّل مرة ،وىذا من أعظم العبرّ ،

دلي ٌل عمى استيالء النقص عمى اإلنسان.

واهلل –سبحانو وتعالى– أسأل أن يجعل عممي ىذا خالصاً لوجيو الكريم ،وأن

يسدد خطانا لما فيو الصواب ،وأن يعمّمنا ما ينفعنا ،وأن ينفعنا بما عمّمناّ ،إنو
ّ
رب العالمين ،وسالم عمى المرسمين.
سميع مجيب ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل ّ
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المراجع















القرن الكريم.
آ
أحمد عيساوي ،اإلعالن من منظور إسالمي  ،سمسمة كتاب األمة ،و ازرة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر1420 ،ىـ ،العدد  ،71السنة التاسعة
عشرة.
األلباني ،محمد ناصر الدين( ،ت 1990م) ،ضعيف سنن ابن ماجو 1 ،ج،
مكتبة المعارف ،الرياض ،ط1417 ،1ىـ1997 :م.
أنيس ،إبراىيم ،وآخرون ،المعجم الوسيط2،،ج ،دار الفكر.
البخاري ،أبو عبداهلل محمد بن إسماعيل( ،ت 256ىـ869 :م) .صحيح
البخاري6 ،ج ،ضبطو ورقّمو ووضع فيارسو د .مصطفى ديب البغا ،مؤسسة
الخدمات الطباعية ،بيروت1400 ،ىـ1980 :م.
516ىـ1122 :م)،
البغوي ،أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء( ،ت
التيذيب في فقو اإلمام الشافعي 8 ،ج ،تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود
والشيخ عمي محمد معوض ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط 1418 ،1ىـ:
1997م.
بيان محمد جميل طحان ،دراسة اقتصادية لإلعالن التجاري في االقتصاد
اإلسالمي  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة،
المممكة العربية السعودية1410 ،ىـ1995 :م.
279ىـ892 :م) ،جامع
الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى( ،ت
الترمذي 1،ج ،دار الفيحاء بدمشق ودار السالم بالرياض ،ط 1420 ،1ىـ:
1999م.
ابن تيمية ،أبو العباس أحمد بن عبدالحميم( ،ت 728ىـ1327 :م) ،مجموع

الفتاوى 37 ،ج ،تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ،مجمع الممك فيد،
المدينة النبوية – السعودية1416 ،ىـ1995 :م.
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الثعالبي ،أبو منصور عبدالممك بن محمد بن إسماعيل430( ،ىـ1038 :م)،



لغوي موجز،
الجربي ،محمد رمضان ،وآخرون ،معاني القران الكريم :تفسير
ٌ
4ج ،جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية ،تنفيذ شركة األمير لمطباعة والنشر،



816ىـ:

وسر العربية 1 ،ج ،تحقيق عبدالرزاق الميدي ،دار إحياء التراث
فقو المغة ّ
العربي ،بيروت1422 ،ىـ2002 :م.

ط2001 ،2م.

الجرجاني ،أبو االحسن عمي بن محمد بن عمي السيد الزين( ،ت

1413م) ،التعريفات 1 ،ج ،تحقيق عبدالرحمن عميرة ،عالم الكتب ،بيروت،
ط1407 ،1ىـ1987 :م.


الصحاح تاج المغة وصحاح العربية 6 ،ج،
الجوىري ،إسماعيل بن حماد،
ّ
تحقيق أحمد عبدالغفور عطار ،دار العمم لمماليين ،بيروت ،ط 1399 ،2ىـ:
1979م.



حافظ إبراىيم (ت 1351ىـ1932 :م) ،ديوان حافظ إبراىيم 1 ،ج ،ضبطو

وصححو وشرحو ورتبو أحمد أمين وأحمد الزين وابراىيم اإلبياري ،الناشر:

محمد أمين دمج ،بيروت 1969م ،ج ،1ص.253


الحديدي ،منى ،اإلعالن 1 ،ج ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة1419 ،ىـ:

1999م.


خير الدين ،حسن محمد ،التسويق1 ،ج ،مكتبة الجيل لمطباعة  ،القاىرة،

د.ت.


ابن خمدون ،عبدالرحمن بن محمد( ،ت 808ىـ1405 :م) ،ديوان المبتدأ

والخبر في تاريخ العرب والبربر وما عاصرىم من ذوي الشأن األكبر 4 ،ج،
تحقيق خميل شحادة ،دار الفكر ،بيروت ،ط1408 ،2ىـ1988 :م.
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الراغب األصفياني ،أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل( ،ت

502ىـ1109 :م) ،المفردات في غريب القر

آن1 ،ج ،المطبعة الميمنية

بمصر ،د.ت.


ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي( ،ت

1199م) ،بداية المجتيد ونياية المقتصد

595ىـ:

2،،ج ،دار الكتب العممية،

بيروت ،ط1408 ،10ىـ1988 :م.




الزركمي ،خير الدين ،األعالم8 ،ج ،دار العمم لمماليين ،بيروت ،ط ،9د.ت.

زىير ،مصطفى ،التسويق1 ،ج ،مكتبة عين شمس ،د.م1966 ،م.

السممي ،عمي ،اإلعالن1 ،ج ،مكتبة شارع كامل صدقي بالفجالة ،القاىرة،

د.ت.


الصحن ،محمد فريد ،ا إلعالن1 ،ج ،الدار الجامعية لمطباعة والنشر،

اإلسكندرية ،ط1997 ،1م.


ضيف ،شوقي ،ا لوجيز في تفسير القر آن الكريم  ،دار المعارف ،القاىرة،

د.ت.


الدر
رد المحتار عمى ّ
ابن عابدين ،محمد أمين( ،ت 1252ىـ1836 :م)ّ ،
المختار شرح تنوير األبصار 12 ،ج ،تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود
والشيخ عمي محمد معوض ،دار الكتب العممية ،بيروت1414 ،ىـ1994 :م.



عبدالمجيد الصالحين ،اإلعالنات التجارية أحكاميا وضوابطيا في الفقو

اإلسالمي  ،مجمة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمار ات العربية المتحدة ،العدد
.21


عبيدات ،محمد إبراىيم ،مبادئ التسويق1 ،ج ،د.ن ،د.م ،ط1992 ،2م.
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العبدلي ،سمير عبدالرزاق  ،والعبدلي ،قحطان  ،الترويج واإلعالن 1 ،ج ،دار
زىران لمنشر والتوزيع ،عمان ،ط1996 ،3م.



العسكري ،أبو ىالل( ،ت 395ىـ1004 :م) ،الفروق في المغة 1 ،ج ،دار

اآلفاق الحديثة ،بيروت ،ط1393 ،1ىـ1973 :م.


العالق ،بشير  ،وربابع ة  ،عمي ،الترويج واإلعالن 1 ،ج ،دار اليازوري،

عمان ،ط1418 ،1ىـ1998 :م.


عمي المر ،الرمز العربي العممي – مبتكر المغة والمصطمح والرمز والتطوير

والحاسوب  ،الموسم الثقافي الحادي والعشرون لمجمع المغة العربية األردني،
منشورات مجمع المغة العربية األردني ،عمان ،ط1424 ،1ىـ2003 -م.


عمي المناصير ،اإلعالنات التجارية مفيوميا وأحكاميا في الفقو



الغالبي ،طاىر محسن والعسكري ،أحمد شاكر ،ا إلعالن 1 ،ج ،دار وائل

اإلسالمي ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة األردنية2007 ،م.
لمنشر ،عمان ،ط2003 ،3م.


ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني( ،ت

395ىـ:

1004م) ،الصاحبي في فقو المغة العربية ومسائميا وسنن العرب في

كالميا1 ،ج ،الناشر محمد عمي بيضون ،بيروت ،ط1418 ،1ىـ1997 :م.



ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا( ،ت

395ىـ1004 :م)،

معجم مقاييس المغة6 ،ج ،تحقيق عبدالسالم محمد ىارون ،مطبعة مصطفى
البابي الحمبي وأوالده بمصر ،ط1391 ،2ىـ1971 :م.


الفيومي ،أحمد بن محمد بن عمي( ،ت 770ىـ1368 :م) ،المصباح المنير

في غريب الشرح الكبير لمرافعي

1921م.

1 ،ج ،المطبعة األميرية ،القاىرة ،ط ،4
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قانون حماية المغة العربية رقم ( )35لسنة 2015م ،والمنشور عمى موقع



620ىـ:

مجمع المغة العربية األردني .www.majma.org.jo

ابن قدامة  ،أبو محمد عبداهلل بن أحمد بن محمد المقدسي( ،ت

1223م) ،المغني عمى مختصر الخرقي 9 ،ج ،ضبطو وصححو عبدالسالم
محمد عمي شاىين ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط1414 ،1ىـ1994 :م.



ابن ماجو ،أبو عبداهلل محمد بن يزيد القزويني( ،ت 273ىـ886 :م) ،سنن

ابن ماجو1 ،ج ،تحقيق يوسف الحاج أحمد ،مكتبة ابن حجر ،دمشق ،ط ،1

1424ىـ2004 :م.

معجم ألفاظ القران الكريم ،



مجمع المغة العربية بجميورية مصر العربية،



المراغي ،أحمد مصطفى ،تفسير المراغي10 ،ج ،دار إحياء التراث العربي،



مسمم ،أبو الحسن مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري

(261ىـ874 :م)،



معال ،ناجي ،األصول العممية لمترويج1 ،ج ،د.ن ،د.م ،ط1993 ،1م.

1ج ،اإلدارة العامة لمم عجمات واحياء التراث1410 ،ىـ1990 :م.
بيروت ،د.ت.

صحيح مسمم1 ،ج ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط1421 ،1ىـ2001 :م.


ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي،



الموسوعة الفقيية الكويتية  ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية،

(ت 711ىـ1311 :م) ،لسان العرب15 ،ج ،دار صادر ،بيروت ،د.ت.
40ج ،ط1406 ،2ىـ1986 :م.
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