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: مقدِّمة

يمتد أفؽ البحث المساني ليشمؿ أوجو النشاط الّمغوي عند اإلنساف جميعيا؛ 
بدءًا بمنجزات العقؿ اإلنساني في أرقى صورىا في اآلداب والفمسفة، والعموـ، 

ومرورًا باالستعماؿ الّمغوي التواصمي اإلبالغي في الحياة اليومية، الذي يصوِّر 
. الحياة االجتماعّية أحسف تصوير

الّمغة إنتاج اجتماعي لقوى "في أّف  (سوسير)ومف ىنا، وأخذًا بمقولة 
ال بّد مف النظر في الماّدة الّمسانية التي ينجزىا الناس في شتى مناحي  ،()"الكالـ

الحياة، ومحاولة إعادة قراءتيا وتحميميا وتفسيرىا عبر المنجز الّمساني الحديث 
الذي أتاحتو الّمسانيات االجتماعّية بآفاقيا الرحيبة؛ فإف ميمة عمـ المغة ومنجزاتو 

تزويدنا بمعرفة جديدة ستساعدنا ال محالة عمى فيـ أفضؿ - "كما نفيميا-المسانية 
لمناطؽ ىامة مف الوجود اإلنساني بأبعاده الفردية واالجتماعية ظمت ميممة 

  ()."لوجودىا خارج دائرة تصنيفات المعرفة المغوية التقميدية

ولقد فتحت المسانيات االجتماعية أماـ الباحثيف في مجاالت متعددة آفاؽ 
جديدة لتناوؿ المنتوج اإلنساني مف زوايا نظر جديدة، وأعادت النظر في طريقة 

التعاطي مع قضايا المعنى وفيـ الرسائؿ الكالمية التي تصدر عف الناس، ويأتي 
ىذا البحث ضمف ىذه الرؤية؛ فيو يدرس اإلعالف التجاري وأسماء المحاؿ 

ومما يجدر ذكره في ىذه التقدمة أف . التجارية في ضوء عمـ المغة االجتماعي

                                                           

 
دوسوسير، فرديناند، دروس في األلسنّية العاّمة، تعريب صالح القرماوي ومحمد الشاويش، الدار  ()

. 10، ص1985، 1العربّية لمكتاب، ط
  .9، ص2012، 3مفاىيميا وتطبيقاتيا، دار الحوار، الالذقية، ط: بنكراد، سعيد، السيميائيات ()
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: لغة اإلعالف التجاري: "الباحثة قد أفادت مف دراسة الدكتور وليد عناتي، وعنوانيا
.  ، وىي دراسة جاّدة في منيجيا ومفرداتيا()"دراسة لسانية تداولية

:  وينتظـ ىذا البحث مف المفردات اآلتية
 اآلفاق الرَّحْبة ّلمسانيات االجتماعّية: تمييد. 

 منيــج الدراســة وعينة البحث. 

 اإلعالن التجاري في األردن في ضوء عمم المغة االجتماعي. 

  أسماء المحال التجارية في األردن في ضوء عمم المغة
 .االجتماعي

 

 

                                                           

المسانيات التطبيقية : "دراسة لسانية تداولية، فصؿ في كتاب: العناتي، وليد، لغة اإلعالف التجاري ()
. 87-53، ص2003، 1، عماف، طوتعميـ العربية لغير الناطقيف بيا، الجوىرة لمنشر والتوزيع
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(1) 

اآلفاق الرَّحْبة لّمسانيات االجتماعّية : تمييد

إذا كاف النشاط اإلنسانّي عمومًا يتجّمى في اإلطار االجتماعي؛ فإّف الّمغة 
نسؽ "ويقصد باإلطار االجتماعي . تقؼ عمى رأس ىذا النشاط وىذا التجّمي

العالقات المستقّرة والثابتة، والمتجّددة في صمب مؤّسسة المجتمع، التي توّزع 
وقد أّكد . ()"المراكز وتحّدد الميّمات والمواقع المختمفة بيف أعضاء الجماعة

عمى أّف اّلمغة ظاىرة اجتماعّية، وأّنيا ينبغي أف  (سابير)، كما أّكد بعده (سوسير)
. ()تدرس عمى ىذا األساس

ويمكف أف نمحظ أّف مجمؿ االختالفات بيف اّلمغات تقع ضمف المنظور 
وبذا تعّد . ()"يّتصؼ بتمثيؿ الممارسات االجتماعّية وترميزىا"االجتماعي، الذي 

العالقة التي بيا "الّمغة األداة األكثر كفاءة في تأكيد خصائص الجماعة؛ فيي 
ومف ىذه الفكرة انبثؽ عمـ . ()"يعرؼ أعضاء الجماعة، والنسب الذي إليو ينتسبوف

. الّمغة االجتماعي

بؿ لعمو مف . وىذا العمـ فرٌع مف فروع عمـ الّمغة التطبيقي ومف أحدثيا نشوءاً 
أبرز إنجازات الدرس المغوي المعاصر؛ ذلؾ أنو ينتقؿ بمفردات الدرس المغوي شتى 

                                                           

، 1996، 1 أشار، بيار، سوسيولوجيا الّمغة، ترجمة عبدالواحد تّرو، منشورات عويدات، بيروت، ط()
. 13ص

، الكويت، (9)خرما، نايؼ، أضواء عمى الدراسات الّمغوّية المعاصرة، سمسمة عالـ المعرفة، العدد ()
. 107، ص1978

. 151أشار، سوسيولوجيا الّمغة، ص ()
 تعريب عبدالحميد الدواخمي ومحمد القّصاص، مطبعة األنجمو المصرية،  الّمغة، جوزيؼ،فندريس، ()

. 7ص، 1950القاىرة، 
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في مجاؿ األصوات واألبنية والنحو واألساليب إلى أفؽ االستعماؿ الحي في المغة 
التواصمية التي تصؼ مناشط اإلنساف جميعًا، وىذا االنتقاؿ كفيؿ بإعادة الحياة إلى 

الدرس المغوي في العربية الذي عانى ضربًا مف الجمود حيف قصر دراساتو عمى 
بعض الشواىد الجامدة فيما بقيت النصوص الحية المتصمة بسياقاتيا بعيدة عف 

.  ىذا الدرس

وال تعني جدِّة ىذا الدرس غياب مفرداتو عف الدرس الّمغوي العربي القديـ؛ فإف 
النحاة والّمغوييف والبالغييف وعمماء القراءات والمفّسريف أظيروا فيما صدر عنو مف 

وحسبنا أف نشير إلى تعريؼ ابف . ()رؤى، تمّثاًل واضحًا لموظيفة االجتماعّية لّمغة
ـّ ()"أصوات يعّبر بيا كّؿ قوـ عف أغراضيـ"جّني لّمغة بأّنيا  ؛ فيذا التعريؼ ين

فالقوـ عند ابف جّني يعني "عمى وعي عميؽ بالعالقة بيف اّلمغة والمجتمع؛ 
أصاًل - عندىـ–وعّد أحد الباحثيف مراعاة ىذا الجانب االجتماعي . ()"المجتمع

ولكف يبقى فضؿ . ()مف األصوؿ الكبرى التي صدروا عنيا في تحميميـ الّمغوي
صياغة نظرّية واضحة المعالـ لمعالقة بيف اّلمغة والمجتمع لعمماء اّلمسانيات 

. االجتماعّية في عصرنا ىذا

                                                           

دراسة في العالقة بيف النص والسياؽ، عالـ الكتب الحديث، : خمود العموش، الخطاب القرآني: انظر ()
. 107-41، ص2005، 1إربد، ط

، الخصائص، تحقيؽ محمد عمي الّنجار، دار الكتب (ىػ392ت )ابف جّني، أبو الفتح عثماف  ()
. 33، ص1، ج1957، 1المصرّية والمكتبة العممّية، القاىرة، ط

، 1988، 1عبده الراجحي، فقو الّمغة في كتب العربّية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ط ()
. 71ص

نياد الموسى، األعراؼ أو نحو الّمسانّيات االجتماعّية في العربية، الممتقى الدولي الثالث في  ()
الّمسانيات، تونس، العدد السادس، الجامعة التونسّية، مركز الدراسات واألبحاث االقتصادّية 

. 147، ص1986واالجتماعّية، 
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ويعنى عمـ المغة االجتماعي بمالحظة التفاعؿ بيف الّمغة والمجتمع، وتأثير 
كّؿ منيما في اآلخر، معتمدًا عمى مبادئ عمـ اّلمغة وعمـ االجتماع، وباختصار، 

. ()كما يقوؿ ىدسوف" بدراسة الّمغة في عالقتيا بالمجتمع"فإنو العمـ الذي يعنى 

 البحث في الكيفّيات التي تتفاعؿ –كما يحّدده عمماؤه-إّف وظيفة ىذا العمـ 
إّنو ينظر في التغّيرات التي تصيب بنية الّمغة استجابة . بيا الّمغة مع المجتمع

أّما ىدفو البعيد . ()لوظائفيا االجتماعّية المختمفة، مع بياف ىذه الوظائؼ وتحديدىا
التوّصؿ إلى القواعد والضوابط التي تحكـ االستعماؿ الفعمي لّمغة في إطار "فيو 

ما لـ تقـ بحوث لغوّية ذات طابع ، لكّف ىذا اليدؼ بعيد المناؿ. ()"المجتمع
اجتماعي بشكؿ مّتصؿ ومتتابع وشامؿ، برصد الظواىر الّمغوّية في بعدىا 

يصؼ ما  (برتراند رسؿ)االجتماعي ولكاّفة الجماعات عمى تنّوعيا؛ وليذا نجد 
نعرفو عف الكالـ واّلمغة بالضآلة، ويدعو إلى طريقة سموكّية دقيقة في البحث 

إّنني أظّف أّف المعنى ال يمكف أف يفيـ إذا عالجنا اّلمغة عمى : "الّمغوي، ويقوؿ
أساس أّنيا عادة جسمّية، والمبدأ الصحيح لعمـ اّلمغة ىو دراسة ما يقولو الناس وما 

ويقتضي تحقيؽ . ()"يسمعونو وسط المحيط والتجارب التي يعمموف فييا األشياء
كيؼ تعمؿ الّمغة في : ىذا اليدؼ العمؿ بنشاط ودأب لإلجابة عف السؤاؿ الياـ

المجتمعات المختمفة؟ 

                                                           

 .12ص، 1990، 2 عمـ الّمغة االجتماعي، ترجمة محمود عياد، عالـ الكتب، القاىرة، طىدسوف، ()
، 1998، 1 الّمسانيات االجتماعّية عند العرب، دار األمؿ لمنشر والتوزيع، إربد، طي نير،دىا ()

 .18ص
، 1994، 2مدخؿ، دار غريب لمطباعة والنشر، القاىرة، ط/كماؿ بشر، عمـ الّمغة االجتماعي ()

 .47ص
. 121خرما، أضواء عمى الدراسات الّمغوّية المعاصرة، ص ()
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ومف أىـّ األفكار التي يقوـ عمييا عمـ الّمغة االجتماعي أّف الخطاب يتشكَّؿ 
عمى أساس التفاعؿ بيف األفراد والجماعات، وفي إطار مف العالقات التي تستند 

. إلى مرجعّية معرفّية واجتماعّية متّفؽ عمييا بيف أبناء الجماعة اّلمغوّية الواحدة
أساس أّنيـ ممثِّموف اجتماعّيوف؛ فالمعنى ليس "ويبنى التواصؿ بيف المتحدِّثيف عمى 

ّنما ىو صادر عف تجابو المجموعات االجتماعّية، وبذا ال تعود  موجودًا مف قبؿ، وا 
. ()"الداللة لغوّية حسب، بؿ أصبحت ذات بعد براغماتي

مشكمة التغّيرات اّلمغوّية والفقر اّلمغوي "ويعالج اّلمسانّيوف االجتماعّيوف 
: والتغّيرات النحوّية وأسبابيا في بيئات اجتماعّية معّينة، مع األخذ بعيف االعتبار
حالة المتكمِّـ، ونوع الخطاب اّلمغوي الذي يستعممو، ووظيفة األفراد المخاَطبيف، 

. ()"ومستوياتيـ
أشبو بأداٍة يستعمميا الباحث اّلمغوي "إّف المعطيات االجتماعّية، وفقًا ليذا، 

ليتمّكف مف تحميؿ األشكاؿ اّلمغوّية، وال بّد مف تحديد المعطيات االجتماعّية المؤّثرة 
في الّمغة، والتي تشّكؿ اإلطار االجتماعي لمحدث الكالمي، ومف خالليا يمكف 

. ()"الربط بيف األشكاؿ اّلمغوّية والعناصر االجتماعّية الفعمّية
ويذىب باحثو عمـ الّمغة االجتماعي إلى أّف التركيب االجتماعي يؤثِّر في 

ويستدّلوف عمى ذلؾ باختالؼ لغة األطفاؿ عف لغة . ()شكؿ التركيب الّمغوي
                                                           

. 11جيا الّمغة، صوأشار، سوسيوؿ ()
بوشوؾ مصطفى، عمـ الّمغة االجتماعي وتعميـ العربّية الفصحى، المدرسة العميا لألساتذة، الرباط،  ()

. 42، ص1978، (5-4)العدد 
، 1976مصطفى لطفي، الّمغة العربّية في إطارىا االجتماعي، معيد اإلنماء العربي، بيروت،  ()

. 47ص
، 1مفيومو وقضاياه، دار المعرفة الجامعّية، اإلسكندرّية، ط:  عمـ الّمغة االجتماعيصبري الّسيد، ()

. 7 ص،1995
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األصؿ اإلقميمي، أو االجتماعي، أو العرقي، أو : الكبار، واختالؼ الّمغة باختالؼ
كما أّف ىناؾ طرقًا خاّصة لمتكّمـ واختيار الكممات تحّددىا متطّمبات . الجنس

إّف الفرد يأخذ لغة الجماعة ويتفاعؿ معيا، وتؤثِّر فيو ويؤثِّر . "()اجتماعّية معّينة
. ()"فييا، وىو يعّدؿ فييا ما داـ حّياً 

وقد أظيرت بحوث بعض اّلمسانّييف االجتماعّييف تعّدد اّلمغات المتداولة في 
الذي أظير األبعاد المّتصمة باالستعماؿ  (فيشمف)المجتمع الواحد، ومنيا بحوث 

االنتماء إلى جماعة معّينة، والعالقات بيف المتخاطبيف، : االجتماعي لّمغة، وىي
وموضوع المخاطبة، ومجاؿ التفاعؿ، وقناة االّتصاؿ، والدور الذي يضطمع بو 

. ()األفراد في التفاعؿ وغيرىا

وبالمقابؿ، فإّف الّمغة تؤثِّر في التركيب االجتماعي، كما يؤكد                   
ويدمج جومبرز                  . ()(B. Bernstein)وبرنستيف  (B.LWhorf)ىورؼ 

(J. J. Gamperz)  بيف الوجيتيف؛ فيذكر أّف عمـ الّمغة االجتماعي يبتغي إيجاد
وينبغي مالحظة التغّيرات في . روابط بيف التركيب االجتماعي والتركيب الّمغوي

. ()الخطاب في ضوء تغّيرات الواقع االجتماعي

ذا كانت اّلمسانّيات عمومًا تقوـ عمى توصيؼ النشاط الّمغوي باعتباره  وا 
سيرورة تؤدِّي إلى إنتاج المعنى؛ فإّف اّلمسانّيات االجتماعّية تقوـ عمى أخذ الجانب 

إدراؾ "االجتماعي بعيف االعتبار في فيـ آلّيات إنتاج المعنى وآلّيات فيمو، أو ىو 
                                                           

 .58، ص1973، 1 دار المعارؼ، القاىرة، طكماؿ بشر، دراسات في عمـ الّمغة، ()
. 56، ص1958، 1رأٌي ومنيج، بنغازي، ط: محمود السعراف، الّمغة والمجتمع ()
. 23 ص،جيا الّمغةوأشار، سوسيوؿ ()
. 8 ص عمـ الّمغة االجتماعي،صبري السيد، ()
. 9، صالمصدر السابؽ ()
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البنية : ؛ ففي ىذا العمـ تبرز بنيتاف()"األبعاد اّلمغوّية في السيرورة االجتماعّية
الجوانب : يشمؿ"اّلمغوّية بكؿ مستوياتيا، والبنية االجتماعّية، وىي معنًى واسع 

. ()"االقتصادّية، والسياسّية، والثقافّية، واألوضاع االجتماعّية

مف "ويعمي ىدسوف مف شأف ىذا النوع مف الدراسة، بؿ إّنو يعّد دراسة الّمغة 
ويؤكِّد أحد . ()"غير الرجوع إلى السياؽ االجتماعي جيدًا ال يستحؽ العناء

 الباحثيف عمى أىمّية عمـ الّمغة االجتماعي في القراءة العميقة 
لمنصوص اّلمغوّية، أو ما نسميو قراءة ما بيف السطور؛ حيث تتجّمى العالئؽ بيف 

.  ()المتخاطبيف بشكؿ ساطع

في مجاؿ عمـ الّمغة " التشارؾ االجتماعي"مصطمح  وقد طّور سابير
الّمغة باعتبارىا نشاطًا اجتماعّيًا تفصح عف العالقات "االجتماعي، ويقصد بو أّف 

؛ فالّمغة تعّد مف أقدر األنشطة وأقواىا ()"الشخصّية والقيـ الحضارّية واالجتماعّية
: وأكثرىا فاعمّية حيف نريد استقصاء مالمح مجتمع معّيف، وحيف نريد أف نقؼ عمى

. أعرافو وتقاليده، وعقائده، وتكويف ذوقو الجمالي، وفعمو الحضاري

 يعكسياويحاوؿ ىذا البحث الوقوؼ عمى األنساؽ الثقافّية واالجتماعّية التي 
 في ضوء منجزات اإلعالف التجاري وأسماء المحاؿ التجارية في األردفخطاب 

المِّسانّيات االجتماعّية، وسيحاوؿ الوقوؼ عمى الظواىر االجتماعّية التي تنبىء 

                                                           

. 3 ص،جيا الّمغةوأشار، سوسيوؿ ()
. 198صعمـ الّمغة االجتماعي، كماؿ بشر،  ()
 .66، صىدسوف، عمـ الّمغة االجتماعي ()

(4) Zughoul, Raji, Studies in Contemporary Arabic/ English Sociolinguistics, 
Hamada Establishment for University Studies, Irbid, 2007, p.23.  

 .44ىادي نير، الّمسانيات االجتماعّية عند العرب، ص ()



 

11 
 

 فالتواصؿ االجتماعي إّنما يبنى في العادة عمى الرؤى الفكرّية  ؛عنيا البنى اّلمغوية
فكرىا )لمجماعات اإلنسانّية، وتكوف الّمغة ىي الوسيط بيف أفؽ الجماعة الداخمي 

ويطمؽ عبداهلل إبراىيـ عمى ىذه العممّية اسـ . وأفقيا االجتماعي الواسع (وفمسفتيا
إلى أّف دراسة النص، بوصفو ظاىرة  (فاف ديؾ)وقد انتيى . ()التمّقي الداخمي

السياؽ المعرفي، : بّد أف تمّر بدراسة عدد مف السياقات مف أبرزىا ثقافّية، ال
وكّؿ ىذا . الثقافي-النفسي، وصواًل إلى السياؽ االجتماعي-والسياؽ االجتماعي

ـّ بعممية فيمو وتأثيره، وأخيرًا تفاعالتو مع المؤّسسة  يبدأ بدراسة الّنص فعاًل لغوّيًا، ث
اختالؼ الظواىر الثقافّية، وشيوع أنواع مف النصوص،  (ديؾ)ويعزو . االجتماعّية

بما في ذلؾ البنيات النسقّية واألسموبّية والبالغّية مف ثقافة ألخرى، إلى طبيعة ذلؾ 
. ()التفاعؿ ونوعو وشروطو وعصره

منيجًا :  ىذا الضرب مف الدراسة اّلمغوّية يعود إلى تطّور المِّسانياتإف
مف دراسة الجممة كمنجز باإلمكاف، إلى دراسة العبارة "وميدانًا، وذلؾ حيف انتقمت 

وحيف انتقمت مف دائرة التركيب في النحو إلى دائرة التركيب في . كمنجز بالفعؿ
وحيف اّتسعت ميادينيا فغّطت ما كاف يعتبر مف خصوصّيات غيرىا، . بناء النص

. ()"والمست العموـ االجتماعّية والفمسفّية وعمـ النفس واألنثروبولوجيا واإلثنولوجيا
ّف ىذا الضرب مف الدراسات  ينظر إلى الّمغة باعتبارىا - وفقًا لفرانسواز آرمينغو–وا 

يصالّية واجتماعّية في الوقت نفسو" ؛ فالّمغة أداة نقؿ األفكار ()"ظاىرة استداللّية وا 

                                                           

 .9، ص2001، 1 ط،إبراىيـ، عبداهلل، التمّقي والسياقات الثقافّية، مؤّسسة اليمامة الصحفية، الرياض ()

 ،بنياتو ووظائفو مدخؿ أّولي إلى عمـ النص، ترجمة محمد العمري، الدار البيضاء: فاف دايؾ، النص ()
 .78، ص1996، 1ط

 .9، ص2002، 1عّياشي، منذر، األسموبّية وتحميؿ الخطاب، مركز اإلنماء الحضاري، ط ()

 .141، صنفسو ()
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بيف المتكّمميف تحقيقًا لمشرط االجتماعي اإلنساني، وىو ما يسّمى عند عمماء الّمغة 
بيف الّمغة نظامًا واإليصاؿ ىدفًا : وىذه العممية تربط بيف طرفيف. "اإليصاؿ

لممتكّمميف، ويكوف ذلؾ ضمف عالقة تمّثؿ الّمغة فييا أداة اإليصاؿ، ويمّثؿ 
.  ()"اإليصاؿ فييا وظيفة الّمغة

إّف تحميؿ االستعماؿ اّلمغوي في ىيئتو النصّية ال الجممّية ىو اليدؼ المشترؾ 
بيف الّنص والخطاب واالّتصاؿ، ولعّؿ ىذا مف أىـّ اإلنجازات المنيجّية لمنظرّية 

ّف انتقالنا إلى دراسة النصوص ينبغي . ()الّمسانّية خالؿ العقود الثالثة الماضية وا 
انتقااًل مف الثبات إلى الحركة، ومف كـّ المادة المحّممة إلى توسيع في "أف يكوف 

كيفّية التحميؿ؛ كالنظر إلى العالقات بيف المنطوقات، والتفاعالت بيف المشاركيف 
. ()"في االّتصاؿ، ومقاصدىـ

ال يمكف اختزاؿ مجاليا في الوصؼ الشكمي  "–وفقًا لػِديتمار–إّف المغة 
وقد وضع ىايمز . ()"الثابت، وال يمكف أف تُفيـ إاّل في سياؽ السموؾ االجتماعي

برنامجًا نظرّيًا لتحميؿ الواقعات االتصالّية في محيطيا الثقافي تحمياًل وظيفّيًا 
وىذا البرنامج يعتمد عمى . مرتبطًا بالسياؽ، ودينامّيًا مرتبطًا بالعممّية االتصالّية

المشاركوف في االّتصاؿ، والموقؼ : مجموعة مف المكّونات االتصالّية مف أبرزىا
. االتصالي، وصيغة االّتصاؿ، والحدث اّلمغوي، والموضوع، ووظيفة التفاعؿ

                                                           

 .55، صنفسو ()

 .7، ص2005، 1العبد، محمد، النص والخطاب واالتصاؿ، األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي، ط ()

 .نفسو ()

(5) Ditmear, Norbert, Sociolinguistics: A critical Survey of theories and 
application, Frankfurt, 1976. p. 161. 
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وتصمح ىذه المكّونات ألف تكوف إطارًا وصفّيًا لمبحوث في الكفاية االّتصالّية 
 .()لممتكّمميف في إطار عمـ الّمغة االجتماعي

يقـو بتركيب الرسالة المغوية وتنظيـ عناصرىا، - وفقًا لياكبسوف–إف المرسؿ 
تعبير "بحيث تؤدي وظيفة انفعالية أو تعبيرية معينة، ويقصد بالوظيفة االنفعالية 

المرسؿ عف المواقؼ التي يتخذىا تجاه ما يعّبر عنو، ويكوف ذلؾ باستخداـ أدوات 
المتمقي ال يستطيع أف يقرأ مف /إف القارئ: "ويقوؿ ريفاتير. ()"لسانية تعّبر عف ىذا

. ()"غير أف تقوده الطريقة المتبعة في األسموب إلى األمر الجوىري

وتعد لغة اإلعالف التجاري وأسماء المحاؿ التجارية مف أبرز األشكاؿ المغوية 
التي تعكس العالقة بيف المغة والمجتمع، وىي مظير حي مف مظاىر االستعماؿ 
المغوي، ودراستيا قد تكشؼ عف جوانب مف البنى العميقة التي تثوي خمؼ ىذا 

. الضرب مف الرسائؿ المغوية

                                                           

 .52العبد، النص والخطاب واالتصاؿ، ص: انظر ()

رَفاتُر، مُكائُم، معاَُر تحهُم األسهىب، ترجمة وتقدَم وتعهُقات حمُد نحمدانٍ، منشىرات  ()

. 5، ص1993، 1سال، اندار انبُضاء، ط/دراسات

 .9نفسه، ص ()



 

14 
 

(2) 

منيج البحث وعيّنة الدراسة 

:        تنقسـ الدراسة في عمـ الّمغة االجتماعي إلى قسميف

  ًقسـ اختباري، ويختّص باألبحاث الميدانّية التي يجري جمع ماّدتيا ميدانّيا. 

 ويختّص بدراسة النصوص المجموعة، قسـ نظري. 

 وىذا البحث ينتمي إلى القسـ األوؿ؛ حيث ستقوـ الباحثة بتحميؿ الّمغة 
المستخدمة في صياغة اإلعالف التجاري وأسماء المحاؿ التجارية في المممكة 

األردنية الياشمية؛ وذلؾ مف خالؿ دراسة المتغّيرات اّلمغوّية في المستويات اّلمغوّية 
والمستوى ، والمستوى الداللي، والمستوى الصرفي، المستوى الصوتي: المختمفة
ذلؾ الذي يثبت فيو المعنى، وتتبايف فيو الصيغ : ويقصد بالمتغّير الّمغوي. النحوي

ثـ دراسة المتغّيرات االجتماعّية التي تؤثر في البنى . ()والتراكيب والمفردات
والمتغيرات االجتماعّية  ومحاولة إيجاد وجوه التعالؽ بيف المتغّيرات اّلمغوّية، المغوية

. ومحاولة تفسيرىا، وفي ضوء سياؽ الحاؿ دائماً 

وستستعيف الباحثة بنظرّيات مدرسة تحميؿ الخطاب، وعمى وجو التعييف منيا 
؛ حيث يؤكِّداف فييا عمى "تحميؿ الخطاب"القّيمة  (براوف ويوؿ)ما جاء في دراسة 

الوظيفة التفاعمّية لّمغة، ويفترضاف أّف محّمؿ الخطاب يعالج ماّدتو اّلمغوّية بوصفيا 
مدّونة لعممّية حركّية، استعممت فييا الّمغة أداة توصيمّية في سياؽ معّيف مف ِقَبِؿ 

وانطالقًا مف ىذه . متكّمـ، أو كاتب، لمتعبير عف معاٍف، وتحقيؽ مقاصد الخطاب

                                                           
(1) Holmes, Janet, An Introduction to Sociolinguistics, Longman, 2001, p.8.  
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الماّدة يسعى المحّمؿ إلى وصؼ مظاىر االّطراد في األحداث اّلمغوّية التي 
. ()يستعمميا الناس إليصاؿ تمؾ المعاني والمقاصد

: وسترصد المتغيرات المغوية االجتماعية في ضوء ثالثية الرسالة المغوية
المرسل                  الرسالة                  المتمقي 

وسيتـ التركيز عمى المتغيرات . وفي ضوء سياؽ الحاؿ وعناصره المختمفة
: االجتماعية اآلتية

 .البيئة االجتماعية

 .مقاصد المعمنيف وأصحاب المحاؿ التجارية

 .األبعاد االقتصادية

أما مجتمع الدراسة فتمثؿ في اإلعالنات المبثوثة في الصحؼ األردنية 
والصحؼ اإلعالنية األسبوعية المتخصصة باإلعالف  (الرأي والدستور)اليومية 

. 2015في الفترة الممتدة مف شير آب وحتى تشريف األوؿ  (الوسيط والممتاز)
. إعالف تجاري اختيرت عشوائياً  (100)وشممت عينة الدراسة 

واشتمؿ مجتمع الدراسة كذلؾ عمى أسماء المحاؿ التجارية في العاصمة 
مف أسماء  (100)عماف وفي محافظات المممكة، واشتممت عينة الدراسة عمى 

المحاؿ التجارية في كؿ محافظة أردنية، أما العاصمة عّماف فاختير منيا 
مف مناطؽ عّماف الغربية  (100)اسـ محؿ تجاري؛ اختير منيا  (200)
مف مناطؽ عّماف الشرقية؛ وذلؾ الفتراض الباحثة وجود تبايف  (100)و

                                                           
(1) Brown. Gillian  & Youl. George, Discourse Analysis, Cambridge University 

Press, 7th Edition, 1988. p.12. 
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اجتماعي ال بد وأف يتجّمى لغويًا بيف ىاتيف المنطقتيف، وتـ ىذا االختيار 
واستعاف البحث باإلحصائيات لتكوف دلياًل عمى األنظار . عشوائيًا كذلؾ

. المسانية واالجتماعية التي تعكسيا الدراسة

ويؤّمؿ ىذا البحث أف يرفد الدرس المساني العربي، في إطاره التطبيقي، 
وال . بدراسة حية تخرجو مف إطار التنظير إلى الحياة كّميا بعوالميا الرحيبة

ريب أف ىذا الضرب مف الدراسة يمنحنا فيمًا أكبر لمسيرورة التي تعمؿ فييا 
مفتاح الوعي بالعالـ وذاكرتو القريبة - أي المغة–المغة في المجتمع ؛ فيي 

. والبعيدة، وىي أرقى األنساؽ وأكثرىا قدرة عمى التعبير
 



 

17 
 

(3) 

اإلعالن التجاري في األردن في ضوء عمم المغة االجتماعي 

يمّثؿ اإلعالف التجاري خطابًا لغويًا خاّصًا ، كما أنو يمّثؿ أحد أوسع أنماط 
رواج الصحؼ وسيرورتيا، "الخطاب انتشارًا وتأثيرًا ، وىو يمّثؿ عاماًل أساسيًا في 

وفالحيا في أرباحيا، بؿ إف بقاءىا واستمرارىا إنما يعتمد في المقاـ الرئيس عمى 
ذا ما غبطت صحيفة صحيفة أخرى فإنما تغبطيا  ما يتاح ليا مف اإلعالنات، وا 
عمى ما تحظى بو مف توافر اإلعالنات التي تظفر بيا مف إقباؿ المعمنيف عمييا، 

يثارىـ إياىا وأصبحت تفرد لو مساحات في البث التمفزيوني، وتفرد لو صحؼ . وا 
. ()"دورية متخصصة خالصة لو أيضاً 

حدث تواصمي يقـو عمى توافر العناصر المألوفة في التواصؿ "واإلعالف 
وىو تواصؿ لغوي . البشري لتحقيؽ غاية مادية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية

. ()"لفظي في اتجاه واحد مف المعمف إلى المستيمؾ

المرسؿ وىو التاجر : وتتمّثؿ عناصر التواصؿ في اإلعالف التجاري مف
والقناة وىي الورقة المطبوعة . صاحب البضاعة أو الشركة أو المطعـ أو المقيى

والنص المغوي، والمعنى أو المضموف الذي أراد المعمف إيصالو إلى . في الصحيفة
القارئ مف حيث نوع البضاعة وثمنيا وجودتيا وتفّوقيا، وىو مرتبط بالمقصد أو 

والمخاطب وىو . األثر الذي يريده؛ وىو استمالة القارئ وحممو عمى الشراء

                                                           

، 1قُم انثبىت وقىي انتحىل، دار انشروق، عمان، ط: انمىسً، نهاد، انهغة انعربُة وانعصر انحدَث ()

 . 129، ص2007

. 54انعناتٍ، ونُد، ص ()
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دراكو، ومف ثـ يتصرؼ  المستيمؾ، ويتصؿ بو آليات استقباؿ النص وتفسيره وا 
. ثـ السياؽ الذي تحدث فيو عممية التواصؿ. حياؿ السمعة رفضًا أو قبوالً 

رسالة "ويتميز ىذا الضرب مف الخطاب بيف سائر وسائؿ االتصاؿ بأنو 
مفتوحة  يتفاوت المرسموف فييا، أما المرسؿ إلييـ فيـ الجميور كمو، وقد يكوف  
المرسؿ فردًا أو ىيئة أو شركة أو مؤسسة، لكف المستقبؿ ىـ الجّماء الغفير مف 
ذف ينفتح اإلعالف بالمحدود عمى الالمحدود، أو يصدر عف الجزء  المتمقيف؛ وا 

. ()"فيصبح متاحًا لمكؿ

وقد درس التداوليوف اإلعالنيات، وعّدوىا مف األفعاؿ اإلنجازية، وذكروا أف 
أداءىا الناجح يتمثؿ في مطابقة "أىـ ما يميز ىذا النوع مف األفعاؿ الكالمية أف 

محتواىا القضوي لمعالـ الخارجي، وأف أىـ ما يميز ىذا الصنؼ عف األصناؼ 
. ()"األخرى أنيا تحدث تغييرًا في الوضع القائـ، وأنيا تقتصي عرفًا غير لغوي

 فاإلعالف رسالة تواصمية مباشرة قاصدة قصدًا موّجيًا؛ فيو خطاب براغماتي 
بامتياز؛ ألنو يوظؼ المغة لغاية، وتكوف المغة فيو مرتينة بالمقاصد والشروط التي 

وتتقاطع براغماتية الخطاب وبراغماتية المنفعة في اإلعالف، ولكنيما "تكتنفيا، 
تفترقاف؛ ففيما يقوـ الخطاب البراغماتي عمى مبدأ الكيؼ؛ وىو أف يكوف اإلسياـ 
صادقًا فال تقوؿ ما تعتقد أنو كذب، وال تقوؿ ما ال تممؾ عميو دلياًل كافيًا؛ فإف 

خطاب اإلعالف كثيرًا ما يكوف بمنأًى عف الصدؽ تكّذبو التجربة في الغالب، وما 
أكثر ما زّيف خطاب اإلعالف كفاية بعض األدوات والمواد بالصور المصطنعة ثـ 

وىذا الضرب مف . وجد المستيمؾ المستياـ أف ذلؾ كمو كاف خداعًا وتمويياً 

                                                           

. 129نهاد انمىسً، انهغة انعربُة وانعصر انحدَث، ص ()

. 130نهاد انمىسً، ص ()
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الخطاب إنما يمثؿ تالعبًا بالمغة تسمـ فيو المغة قيادىا لممنفعة، وتختؿ فييا عالقة 
وتظؿ . ، وىنا تتداخؿ المغة باإلعالـ باالقتصاد ومعيارىما المنفعة()"الداؿ بالمدلوؿ

ىذه الظاىرة محتاجة إلى استقراء وتفكيؾ، وىي ال تنفؾ عف شروط السياؽ 
. االجتماعي الثقافي االقتصادي بكؿ ما ينتظمو مف متغيرات

نما ىو عمؿ احترافي يقوـ عمى أسس ثابتة  وليس اإلعالف عماًل اعتباطيًا وا 
تتضافر فييا عموـ مختمفة كالمسانيات وعمـ النفس وعمـ االجتماع وعمـو االقتصاد 

وعميو كي يحقؽ ذلؾ أف . والغاية الكبرى لممعمف الترويج لسمعتو. وعمـو االتصاؿ
: ()( Lund)يتوّخى تحقيؽ ما يمي وفقًا لػ

 .أف يمفت انتباه القارئ واف يثير اىتمامو .1

أف يقنع المشتري أف ىذه السمعة تمبي احتياجاتو أو تقدـ لو خدمة وىذا  .2
 .يندرج ضمف ما يسمى بالتحفيز

أف يقنع المشتري أف البضاعة المعمف عنيا ليا ميزات نوعية تجعميا  .3
 .متفوقة عمى غيرىا؛ أي خمؽ قناعة لدى المشتري

. حمؿ المتمقي عمى اتخاذ موقؼ والتصرؼ باتجاه السمعة .4

وقد صاغت الباحثة مف ىذه الوظائؼ أسئمة تتعمؽ بالجميور األردني 
: الذي يقّدـ إليو ىذا اإلعالف، وىي

 ما الذي يمفت انتباه المواطف األردني، وما الذي يثير اىتمامو؟ .1

 ما الذي يحّفز رغبات ىذا المواطف؟ .2

                                                           

. 133نهاد انمىسً، ص ()

. 56ونُد انعناتٍ، نغة اإلعالن انتجارٌ، ص ()
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 ما األدوات المغوية والتقنيات البصرية التي توّلد االقتناع لديو؟ .3

 وما الذي يحمؿ األردني عمى اّتخاذ موقؼ واالتجاه نحو سمعة معينة؟ .4

ما الخصائص المغوية لإلعالف، وما األبعاد االجتماعية : وبصورة مبّسطة .5
 التي تعكسيا ىذه الخصائص؟

ولإلجابة عف ىذه األسئمة قامت الباحثة بدراسة التقنيات البصرية والخصائص 
المغوية في اإلعالنات المائة التي تشكؿ عينة الدراسة، ونقصد بالخصائص 

الخصائص الصوتية، والصرفية، والمعجمية، والنحوية، واألسموبية، ومف : المغوية
. ثـّ جرى تفسيرىا وتحميميا في ضوء المعطيات االجتماعية

: التقنيات البصرية والمغوية في لفت االنتباه في اإلعالن التجاري في األردن

مف أىـ وظائؼ اإلعالف إثارة اىتماـ المتمقي ولفت انتباىو، وقد الحظت 
: الباحثة أف المعمنيف يحاولوف تحقيؽ ىذه الوظيفة بعّدة وسائؿ منيا

وقد ظير ىذا . الوعد بجوائز مجانية أو بأسعار مخّفضة أو ىدايا قّيمة. 1
: جمّيًا في معجـ عينة البحث، ومف أمثمتو

 (ومعيا سّيارة كبيرة)اربحيا مع ليدر سنتر * 

. تعاؿ زيارة وارجع بسّيارة* 

" ياريس"اشتري أي جياز سامسونج وادخؿ السحب عمى سّيارتيف تويوتا * 
2015 .

.  ديناراً 50تّسّوؽ مع سمارت باي واحصؿ عمى قسيمة شرائية بقيمة * 

. عرض خاص ولمدة محدودة* 
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. مبروؾ لمفائز بالسيارة الثالثة* 

. خصومات خيالية وعروض قوية وأسعار حصرية* 

عف طريؽ استخداـ أسماء التفضيؿ إلشعار المتمقي أف ىذه السمعة أفضؿ . 2
غرائو بأف يتميز ىو أيضًا مف خالؿ امتالكيا مف جية  مف غيرىا مف جية، وا 

: ومف أمثمة ذلؾ. أخرى

. أكثر مما تتخيؿ* 

. لتكوف حياتؾ أكثر جاذبية* 

. ليش المستعمؿ؟ الجديد أرخص وأضمف* 

. فورد إلى أبعد مدى* 

. (لمشتركي مدى إنترنت)غّير السريع لألسرع * 

: االدعاء أف المنتج يتوافؽ واحتياجات المستيمؾ مف مثؿ. 3

  . ىؿ تحتاج إلى مف يمبي احتياجاتؾ عمى الطرقات؟ إذًا لنعقد اتفاقاً *

استخداـ عبارات وكممات تدؿ عمى ندرة البضاعة وتمّيزىا وجودتيا مف . 4
:  ومن أمثمة ذلك...جاذبية، تمّيز تغيير،: مثؿ

. 2016 ابحث عف ما ىو فريد ومميز امتمؾ كيا أوبتيما *

. تغيير ما بده تفكير* 

. سيارات فورد تأتي اآلف بميزة إضافية* 

: التقنيات البصرية المصاحبة لإلعالف التجاري. 5
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تشّكؿ الصورة بأشكاليا المختمفة وألوانيا المتنّوعة عمودًا رئيسًا في اإلعالف، 
وقد تشتمؿ عمى مشيد السمعة بصورة مثيرة والفتة تبعث عمى الرغبة في امتالؾ 

.  السمعة، وقد تكوف الصورة رمزية وغير مباشرة

. ونجد المرأة حاضرة بقّوة في اإلعالنات المختمفة وبصورة مثيرة وجّذابة والفتة
وقد وّزعت الباحثة سؤااًل عمى عّينة متساوية مف الذكور واإلناث حوؿ ىذه المسألة 

: بالذات، لمعرفة اتجاىات المجتمع حوؿ ىذا الموضوع، وقواـ السؤاؿ

  إلى أي مدًى يؤثر وجود المرأة في اإلعالن في إقبالك عمى السمعة موضع
اإلعالن؟  

: وكانت خيارات اإلجابة

 .يشّكؿ باعثًا كبيرًا عمى اقتناء السمعة -

 .يشّكؿ باعثًا متوّسطًا عمى اقتناء السمعة -

 .يشّكؿ باعثًا ضعيفًا عمى اقتناء السمعة -

 .ال يشّكؿ باعثًا عمى اإلطالؽ -

 .ىؿ لديؾ أية مالحظات حوؿ الموضوع -
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: وكانت النتائج عمى النحو اآلتي

اإلناث الذكور          البند 
% 2% 3  يشّكل باعثًا كبيرًا 

 % 3% 7  يشّكل باعثًا متوّسطًا       
% 17% 14  يشّكل باعثًا ضعيفًا 
ال يشّكل باعثًا عمى 

اإلطالق 
76 %77 %

إف ىذه النتائج تعكس تقاربًا بيف الذكور واإلناث، ويمكف مالحظة أف أغمبية 
العينة مف الذكور واإلناث ال يشّكؿ وجود المرأة في اإلعالف أي باعث ليـ عمى 

إف ىذه : "وأضاؼ بعضيـ" حسب السمعة"وقد قّيد بعضيـ  إجابتو بػ. اقتناء السمعة
التقنية البصرية قد تدفعو إلى مشاىدة اإلعالف وقراءتو مرات عديدة لكنيا لف تدفعو 

ومعنى ذلؾ أف ىناؾ تباينًا بيف الصورة التي يرسميا اإلعالف ". إلى شراء السمعة
ويمكننا أف نفّسر ىذا التبايف . لممجتمع وتوّقعاتو وبيف توّجيات ىذا المجتمع

ببساطة في أف الوظيفة الرئيسة لوجود صورة المرأة في اإلعالف ليس إقناع المتمقي 
ثارة اىتمامو، وال ريب أنيا تؤدي ذلؾ بفعالية نما لفت انتباىو وا  . بشراء السمعة وا 

ومف التقنيات البصرية المستخدمة في اإلعالف فضاًل عف الصورة بعض 
: الرموز واإلشارات مثؿ

  إشارة(     ) ومف : خاصة في تفضيؿ السمعة التي يقّدميا اإلعالف
 " احسبيا صح : "ذلؾ

    خاّصة في المفاضمة بيف األسعار القديمة والجديدة (   ×   )إشارة. 
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  وعالمة (؟)عالمات الترقيـ ذات الحجـ الكبير خاصة عالمة االستفياـ 
شراكو في (!)التعّجب   ولعل ذلك متصل بانطوائيا عمى توريط المتمقي وا 

وىي مؤثرة في لفت المتمقي وتشجيعو عمى . موضوع السؤال أو التعجب
 .المضي قدمًا في قراءة اإلعالن

  وضع اإلعالن بالمقموب ؛ وىي وسيمة ىدفيا استثارة المتمقي وتحفيزه؛
 .فيعمد إلى قمب الصفحة ليتمكن من قراءة اإلعالن

استخداـ تقنية المفارقة؛ ومف أمثمتيا وضع التحذير اآلتي في رأس  .6
 : اإلعالف

" ال تقرأ ىذا اإلعالن" 

أقبؿ عمى قراءة ىذا اإلعالف، وذلؾ عمى طريقة : والبنية العميقة ليذا التحذير
". كؿ ممنوع مرغوب"

ونخمص مف كؿ ما سبؽ إلى أف المواطف األردني يمفت انتباىو بشّدة 
العروض التي تؤدي إلى التوفير أو الحصوؿ المجاني عمى السمعة، أو العروض 

ومعنى . الخاصة التي قد تكوف مجزية وموّفرة، أو التي تمتاز باألسعار المخّفضىة
ذلؾ أف الياجس االقتصادي يعد العنصر األبرز واألوضح في الموضوع، وىذا 
طبيعي في بمد ترتفع فيو نسبة الفقر ويسود الغالء وتدني األجور وترتفع نسب 
البطالة؛ فيذا المواطف معنّي بتوفير حاجاتو المباشرة والضرورية بأقؿ األسعار 

وقّمما يتطّمع إلى الكماليات وسمع الرفاه؛ ولذلؾ نجد المعمنيف يرّكزوف عمى 
. االحتياجات المباشرة لممواطنيف

ومف جية أخرى نرى ىذا المواطف معنّي بالجودة، وىو صنو التوفير مف جية 
ومف جية ثالثة . أف السمعة الجّيدة تدوـ لوقت أطوؿ مما يعني مزيدًا مف التوفير
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نجد اإلعالف يظير المواطف األردني إنسانًا واعيًا ييتـ بالتغيير والتميز والتفّرد، 
كما أّنو مواطف تمفتو الصورة والرمز، خاصة تمؾ الرموز التي تعمؿ عمى إقامة 

جسور معو تحاوره وتسائمو؛ فعالمتا االستفياـ والتعّجب مثاًل تغريانو بالبحث عّما 
وىو إنساف ال يقؼ مع األشياء وقوفًا عابرًا، بؿ وقوفًا . وراء السؤاؿ أو التعّجب

أما المرأة صورة في اإلعالف فتمفت انتباىو لكّنيا قد ال تكوف باعثًا . متأنيًا متفّحصاً 
وىو شخص تمفتو المفارقة، ويسعى لقراءة المعاني المستترة . كافيًا لو القتناء السمعة

وراءىا بحثًا عف الحقيقة؛ ومعنى ذلؾ أنو ليس ساذجًا وال سطحيًا وال بسيطًا وال 
ونالحظ ىنا كـ تتداخؿ األبعاد . تستيويو المباشرة، بؿ يحتـر التوجيو غير المباشر

النفسية باالجتماعية بصورة يتعّذر معيا الفصؿ بينيما في لغة اإلعالف، لكف 
الجانب االقتصادي يبقى العنصر األبرز ظيورًا لدى اإلنساف األردني وما يتصؿ 
بو مف قضايا الفقر وارتفاع األسعار وتدّني الدخؿ، وىي ظاىرة بوضوح الفت في 

. لغة اإلعالف

: تحفيز الرغبة واإلقناع

تأتي ىاتاف الوظيفتاف دعمًا لموظيفة السابقة، بؿ استثمارًا ليا، ويسعياف إلى 
مخاطبة مشاعر المستيمؾ واألفكار التي تراوده، ويتمّثؿ ذلؾ في أساليب متعددة 

: وطرائؽ مختمفة ومنيا

اإلشارة إلى مصدر البضاعة وأنيا أجنبية في سمع معينة أو  .1
؛ فاألجنبي مرغوب مثاًل في المالبس والعطور محمية في سمع أخرى

واألجيزة الكيربائية ومستحضرات التجميؿ، والمحّمي مرغوب مثاًل في 
 :ومف أمثمة ذلؾ. مجاؿ المحـو واألثاث

  أرقى المالبس األوروبية 
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  مالبس ماركات تركية وعالمية 

 طّباخات الغاز اإليطالية الشييرة 

 أثاث محّمي فاخر 

 امنحي بشرتؾ توازنيا بممسة كندية. 

 :  اإلحاالت الضميرية المتصمة بكسب ثقة المستيمؾ واحترامو .2

  فالمعمف يستخدـ الضمائر ببراعة مف أجؿ استدراج المتمقي؛ فالضمائر إما 
ما أف تحيؿ إلى المتمقي  أف تحيؿ إلى المعمف وغالبًا ما يكوف بضمير الجمع، وا 

ما أف تحيؿ إلى السمعة بصورة  (أنتـ/أنت /الكاؼ )ويكوف بضمير المخاطب  وا 
وقد يشتمؿ اإلعالف عمى عناصر إشارية فقط مف غير . مباشرة أو غير مباشرة

وليست الضمائر بحد ذاتيا ىي أداة التحفيز واإلقناع . إحاالت ضميرية وىو األقؿ
ليؾ األمثمة . ولكف طريقة استعماليا ىي األىـ، وىي ميارة يتفاوت فييا المعمنوف وا 

: اآلتية
: (1)مثال 

اشتري  حتى لما السنة تخمص حبنا إلكم ما بنقص تعال زيارة وارجع بسيارة"
" أي جياز سامسونج وادخل السحب عمى سيارتين تويوتا

مع صورة كبيرة جدًا لمسيارة بمونين مختمفين مزّينة بوردة كتقنية بصرية )
تثير انتباه المتمقي  وتسترعي اىتمامو ثم صورة لممشتريات المعروضة من 

 (عائمة سامسونج

صاحب السمعة، /تحيؿ إلى المعمف  (نحف/النا)يالحظ في ىذا اإلعالف أف 
، وقد جاءت ىذه اإلحالة أواًل، ثـ جاء الضمير (حبنا)وقد جاءت بضمير الجمع 
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الذي يحيؿ إلى (ىو)وختمت بضمير الغائب  (أنتـ/إلكـ)الذي يحيؿ إلى المتمقي 
؛ فالذي "ما بنقص: "؛ وذلؾ حيف قاؿ(حبنا)العنصر اإلشاري المتصؿ بالمرسؿ 

يحيؿ إلى الحب الذي يصدره المرسؿ تجاه المتمقي؛ فاإلحالة  (ىو)ينقص 
التاجر وتنتيي بو  وبينيما يبدو المتمقي مغمورًا بالحب قباًل /الضميرية تبدأ بالمرسؿ

. وبعداً 

إف حركة الضمائر في صيغة اإلعالف ليا وظيفة منيجية واضحة ىي 
قناعو وتحفيزه لقد ظير المرسؿ والمخاطب بصيغة الجمع، وفي . استدراج المتمقي وا 

. نياية اإلعالف ظير المخاطب وحده بصيغة المفرد

: والحظ ما يمي

المرسؿ /                     نحف  حبنا   

المخاطبوف /                        أنتـ إلكم 

المخاطب / تعال                         أنت

المخاطب /ارجع                          أنت

المخاطب /اشتري                         أنت

المخاطب / ادخل                            أنت

أما صيغة الجمع فتقصد إلى اإلحاطة وشموؿ الخطاب لكؿ الجميور لكف 
عممية االصطياد تقتضي تفريد العرض والمالحقة، وىذا يفّسر تحوؿ الضمائر إلى 
اإلفراد، ثـ إف طريقة تقديـ العرض توحي بيذا االستدراج الذي يبدو مغريًا يدفعؾ 

: لالقتراب؛ فالعرض يقوؿ
" 2015اشتري أي جياز وادخل السحب عمى سيارتين تويوتا ياريس "
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توحي لممتمقي بسيولة الشراء؛ فجياز واحد يكفيو ليدخؿ المنافسة عمى  (أي)و
تخبره أف األمر مفتوح ميما صغر الجياز  (أي)السحب، وال ييـ نوع الجياز؛ فػ

وميما كانت طبيعتو، وىذا يوحي أف المتمقي قادر عمى الدخوؿ في ىذا العرض 
ىذه السيمة المتاحة نجد سيارتيف اثنتيف وليس  (أي)وفي مقابؿ . بيسر وسيولة

وال يقّدـ المرسؿ العرض . سيارة واحدة؛ فكأنما يقدـ المشتري القميؿ ليناؿ الكثير
بصيغة احتمالية قد تصح أو ال تصح، وقد تحدث أو ال تحدث، بؿ يقّدميا بصيغة 

؛ فيو عرض يبدو سياًل محققًا مكفواًل (اشتري وادخؿ): يقينية حاصمة ال ريب فييا
لكّف المخاطب الذكي يمكنو أف يرّكز عمى حقيقة المعبة المغوية التي يمارسيا 

المعمف مف خالؿ النظر في طبيعة المفردات ودالالتيا؛ فالعرض يقوـ عمى فعٍؿ 
التاجر؛ أما الفعؿ فإلزامي وال يمكف أف تقـو /يقّدمو المتمقي ومكافأة يقّدميا المعمف

أما المكافأة فاحتمالية دّلت عمييا كممة  (اشتري أي جياز)العممية مف غيره 
ال يقّدـ أية ضمانة بالفوز  (المعمف)، والسحب قرعة ال ضمانة فييا، وىـ (السحب)

وادخؿ السحب عمى )بالسحب، وكؿ ما يقّدمو في الحقيقة وعد بأف تدخؿ السحب 
، ووجود سيارتيف ال سيارة واحدة ىو خدعة إضافية؛ ليقوؿ لؾ إف فرصؾ (سيارتيف

ويشبو . كبيرة فإف لـ يتحقؽ لؾ الفوز باألولى فالفرصة ما زالت ماثمة في الثانية
: ىذا إعالنًا آخر ىذا نصو

 دينارًا  50تسّوق من سمارت باي واحصل عمى قسيمة شرائية بقيمة "
". Osnيمكنك استبداليا مع باقات مختارة من 

: (2)مثال 

" ىل تحتاج إلى من يمبي احتياجاتك عمى الطرقات؟ إذًا لنعقد اتفاقاً "

. ثم صورة سّيارة كبيرة
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ويالحظ أف اإلعالف قد صيغ بأسموب االستفياـ متبوعًا بالجواب، أما السؤاؿ 
فيشتمؿ عمى ضمير يحيؿ " ىؿ تحتاج إلى مف يمبي احتياجاتؾ عمى الطرقات؟"

 (أنت/احتياجاتؾ )، وفي نياية الجممة (أنت/تحتاج  )إلى المتمقي في البدء 
، وألف األمر يتعمؽ (ىو/يمبي )المرسؿ /وبينيما ضمير واحد يحيؿ إلى التاجر

. باالحتياجات نجد المتمقي حاضرًا بقّوة مف خالؿ الضميريف السابقيف
حيث يظير المرسؿ والمتمقي " إذًا لنعقد اتفاقاً : "أما جواب االستفياـ فيو

إف المتمقي والمرسؿ يظيراف كؿٌّ . (أنا وأنت/لنعقد ): بشكؿ تضافري وتعاضدي
: وحده في البداية، ثـ بصورة تدّرجية يظيراف معًا في صورة تعاقدية مشتركة

المخاطب /أنت /ىل تحتاج 
التاجر /المرسل /ىو /إلى من يمبي 
المخاطب /أنت /احتياجاتك 

 (المتمقي والمرسؿ معاً )نحف /إذًا لنعقد اتفاقًا 
ثـ يأتي العرض أو العقد المقترح، وىو عرٌض يبدو مغريًا لممتمقي، ويبدو أنو 

يراعي أحوالو وحاجاتو، ويتمّثؿ ىذا اإلغراء في السعر المطموب، وفي طريقة 
لتقنعؾ أف العرض ليس كالمًا فقط،   (صورة سّيارة جميمة)التقسيط، وتأتي الصورة 

نما ىو حقيقة ماثمة، وىي تقنية بصرية مفّضمة لمفت االنتباه .  وا 

إف المتمقي المفترض محتاج إلى مف يمبي حاجاتو االجتماعية واالقتصادية، 
: إنو شخص بحاجة إلى نوعيف مف الوعود والضمانات

  يمبي احتياجاتؾ عمى الطرقات"وعد بالجودة يتمّثؿ ىذا في وصؼ." 

 وعٌد بالتسييالت المالية نظرًا لمظروؼ االقتصادية التي يعاني منيا الناس . 
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وىنا يأتي أسموب االستفياـ ليضع المخاطب في بؤرة الحدث الكالمي شخصًا 
معتنًى بو أّيما عناية، دّؿ عميو وجود ثالث إحاالت إليو فيما أحيؿ إلى المرسؿ 

، وىي لفتة "لنعقد"وحده بإحالة واحدة، ثـ ظير في اإلحالة المشتركة مع المتمقي 
ليا داللتيا، وكأنما تشي بيذا االنصيار بيف المرسؿ والمتمقي، وىذه ىي األداة 

المغوية، أو إف شئت الحيمة المغوية، التي اجترحيا المرسؿ لخمؽ قناعة لدى 
ثارة االنتباه أما . المشتري أو إقناعو بالشراء، ويشّكؿ االستفياـ أداتو لمفت االنتباه وا 
العرض المقّدـ فيتكّفؿ بميّمة حمؿ القارئ أو المشتري عمى التصّرؼ حياؿ 

.  البضاعة المعروضة وىي السّيارة في حالتنا
يظّف أنيا تشّكؿ  (كممٍة بؤرة)إف التاجر أو المعمف يرّكز عمى كممة مركزية أو 

وفي إعالننا ىذا تمّثؿ كممة . لدى المتمقي أو الجميور- رّبما–نقطة ضعؼ 
ىذه الكممة البؤرة يدّلنا عمى ذلؾ تكررىا مرتيف في سؤاؿ استفيامي " احتياج"

ىؿ تحتاج إلى مف يمبي احتياجاتؾ عمى الطرقات؟ والكممتاف مرتبطتاف : "قصير
؛ أي المخاطب، (أنت)وىي فعؿ فاعمو  (تحتاج)بالمخاطب بشكؿ مباشر؛ فاألولى 

إف . (أنت/احتياجاتؾ)وىي مضافة إلى ضمير المخاطب  (احتياجاتؾ)واألخرى 
ىذه التقنية المغوية تقوـ عمى ادعاء أف المنتج يتوافؽ واحتياجات المستيمؾ، وأف 

التاجر يمتاز بالوفاء بالوعود، يظير ىذا في اإلعالف السابؽ في تسمية /المرسؿ
مف التزاـ وضماف بالوفاء،  (عقد)بما تحممو كممة " إذف لنعقد اتفاقاً : "العرض عقداً 

. وىو ما يشعر المتمقي بنوع مف الطمأنينة واالرتياح
: (3)مثال 

" اربحيا مع ليدرز سنتر"

مع صورة سيارة جميمة فارىة مشفوعة بعبارة بالمغة اإلنجميزية 

(Hot Offer) 
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 :(نالحظ ىنا وجود المتمقي المفرد مخاطبًا مقترنًا باليدّية المفترضة 
التي ؛ فيي حيمة لغوية تجمع بين المخاطب واليدية (اليدية/إياىا/أنت /اربحيا

يفترض أف يحصؿ عمييا المخاطب لو اشترى مف معروضات ىذه الشركة وال نجد 
ليدرز )ضميرًا يحيؿ إلى المرسؿ، لكف المرسؿ يظير عنصرًا إشاريًا في النص 

. (سنتر

: واإلعالف مشفوع بأداة استدراجية يمتفت إلييا المواطنوف األردنيوف بشدة ىي
(Hot Offer)  وكتابتيا باإلنجميزية فيو مزيد مف االستدراج؛ فالناس تثؽ

. باإلنجميزية كثيرًا؛ وكأف فييا ضربًا مف التوثيؽ لمعرض وتوكيده

 :تقنية التعميل .3

تبدو الـ التعميؿ مف أىـ التقنيات المغوية المستخدمة في إقناع المتمقي أف 
ليؾ المثاؿ اآلتي : السمعة تمبي احتياجاتو المختمفة، وا 

 

  لمعالجة الرطوبة وتصفية الجو  

ولشفط الدخان وتنقية الجو 

  لمعالجة مسببات الربو والحساسية 

  لسحب الرطوبة 
Hepa…..Filter                                   

 أيام  3جّرب ورّجع خالل    

 وداعًا لمرطوبة والعفونة  
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   ومعًا نحو بيئة صحية  

أجيزة سحب الرطوبة من الحوائط واألسقف والحمامات  

  (ثم صور كثيرة لتصاميم مختمفة من ىذا الفمتر)              

لماذا أشتري ىذا الفمتر؟ : إف الالـ متصمة مباشرة بالسؤاؿ المفترض لممتمقي
لمعالجة الرطوبة : ولماذا أشتريو دوف غيره مف الفالتر؟ فيأتي الجواب سريعاً 

.........  وتصفية الجو و

تعداد استخدامات متعددة : والحيؿ االستدراجية في ىذا اإلعالف كثيرة منيا
. ليذا المنتج وليس استخدامًا واحدًا، فكأنؾ تشتري أكثر مف جياز في جياز واحد

إنو ضماف مغٍر يكفؿ لممتمقي "  أياـ3جّرب ورّجع خالؿ : "وتبّدت حيمة ثانية في
عادة المنتج إف لـ يجدىا ولكي يدفع المعمف أي . التأكد مف توافر ىذه الخصائص وا 

شبية بأف أيًا مف ىذه الخصائص قد ال تكوف موجودة يسارع إلى التأكيد عف طريؽ 
؛ وكأف "وداعًا لمرطوبة والعفونة ومعًا نحو بيئة صحية: "عبارة تشبو صنارة الصيد

المشتري قد قاـ فعاًل بالشراء واستخدـ ىذا الفمتر فوّدع الرطوبة والعفونة في منزلو 
وىي ظرؼ في األصؿ لكنو أطمؽ عف  (معاً )أما الحيمة الثالثة فيي . نيائياً 

اإلضافة فأصبح يدؿ عمى الحاؿ، وىو تعبير يرسـ التشاركية بيف المعمف والمتمقي؛ 
. حيث ينصيراف في رغبة واحدة ىي سعييما لبيئة صحية

:  ومف أمثمة التعميؿ أيضاً 
لتكون حياتك أكثر جاذبية ابحث عن ما ىو فريد ومميز امتمك كيا أوبتيما "
2016" 

" زيت مواد طبيعية لعالج مشاكل الشعر والعناية بو ":ومف أمثمتو أيضاً 
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  تقديم عروض خاصة أو أسعار مخفَّضة ولفترة محدودة. .4

وىي تدؽ عمى وتر التوفير والعامؿ االقتصادي لممواطنيف، وىو مف أىـ 
: ومف أمثمتو. المالمح التي تعكسيا اإلعالنات التجارية في األردف

عرض خاص ولفترة محدودة                        "

                           صيادية جمبري عائمية  

بيبسي +  خبز 4+  تارتر صوص 4+ صوص + رز صّيادّية +  قطعة 24
حجـ عائمي  

                 السعر الجديد              السعر القديـ  

          17.50×                         13.45 

:  استخدام أدوات التفضيل .5

ممّيز، ودور ىذه التراكيب " /مفّضؿ"وذلؾ مثؿ اسـ التفضيؿ واسـ المفعوؿ 
في التحفيز واإلقناع واضح فإنيا تيدؼ إلى مخاطبة مشاعر المستيمؾ واألفكار 

ثـ شراؤىا، كما أف حصوؿ المشتري عمى ، التي تراوده دفعًا إلقناعو بالبضاعة
األفضؿ معناه التوفير بصورة غير مباشرة؛ ألف األفضؿ يعني دواـ السمعة لفترة 

. أطوؿ

:  ومف أمثمتو

. الجودة األميز بالسعر المميز* 

. أكبر سمسمة معارض لممفروشات في الشرؽ األوسط* 

.  في المممكةAppleوكيمؾ المفّضؿ لمنتجات * 
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. أقوى العروض عمى األجيزة الخموية* 
: استخدام المغة اإلنجميزية بصورة كمية أو جزئية. 6

وىو موّجو إلى شريحة معينة مف المجتمع يبدو أنيا موجودة بقوة؛ ذلؾ أف 
عدد اإلعالنات ليس قمياًل، وربما نضيؼ أف ىذه الشريحة ىي القادرة عمى الشراء، 

. خاصة تمؾ السمع التي توصؼ بالكماليات

: مثاؿ
Krispy Kreme Doughnuts 

Coming Soon 

Available at Select Express Stores 

Europe Region Only 

See Stores for details  
مع صورة كبيرة جدًا جدًا ألقراص الدونتس تبدو شيية جدًا، وىي تقنية بصرية 

إف استخداـ المغة األجنبية يمعب . نفسية تضمف إقباؿ ىذا الصنؼ مف المتمقيف
عمى وتر مف يظنوف أف األجنبي فيو تميز واختالؼ، وعمى طريقة المثؿ العامي 

، كما أف ىذا الضرب مف اإلعالف يشعرىـ بالتميز "كؿ فرنجي برنجي: "القائؿ
. واالختالؼ، وىو تميز طبقي يعكسو واقع الحاؿ في األردف

 استراتيجية سحب البساط.7

وفكرتيا إظيار - إف جاز التعبير–وىي استراتيجية تقـو عمى فف االستدراج 
نتائج مباشرة وثمار فورية لممنتج؛ كأف يعمف عف اسـ أحد الفائزيف بالعرض أو 

:  االسـ والصورة معًا؛ ومف أمثمتو
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مع الدكتور رامي عبد " افتح واربح"مبروك لمفائز بالسيارة الثالثة من حممة "
" الفتاح الحادر

: مع صورة كبيرة لمفائز تمأل اإلعالن، ثم كتب تحت الصورة

ال زالت الفرصة أمامك لربح سيارة شيفروليو سونيك مجمركة، وتستمر "
مع صور لجوائز " حتى إشعار آخر الشركة بتبديل جميع الكوبونات الرابحة

. ورابحين مختمفين

ويمّثؿ الجزء األوؿ مف اإلعالف مركز االستدراج؛ فيو يظير ما يشبو الحقيقة 
غير القابمة لمنقض، يتمّثؿ ذلؾ في وجود رابح حقيقي لو اسـ ولو صورة وكأف 

األمر مسّممة غير قابمة لمنقاش، أما الجزء الثاني فيو يمّثؿ سحب البساط، ويتحقؽ 
 (وتستمر)؛ والفعؿ (أنت/ال زالت الفرصة أمامؾ)التركيز عمى المخاطب : عبر

التي تفيد انتياء  (حتى)ويعني أف عممية االستدراج ما زالت سارية المفعوؿ، و
". حتى إشعار آخر: "الغاية في العادة، لكّنياغاية مفتوحة ىنا، وذلؾ في قولو

وتتكّفؿ صور الجوائز والرابحيف ببقية عممية اإلقناع والتحفيز؛ لينضـ المخاطب 
. إلى ىذه المجموعة الفائزة

وقد يكوف ". أكثر مما تتخيؿ"، "نا غير: " وقد يتـ االستدراج بتعابير مثؿ
التي تعني توافر خيارات عديدة ومتكاممة وشاممة ومف  (جميع)االستدراج بكممة 

؛ فإف ىذا يستدرج المشتري لشراء "أسعار مغرية لجميع أفراد األسرة: "أمثمتيا
ومنو إقناع المتمقي أف المضموف والمكفوؿ ىو األفضؿ . احتياجاتو مف مكاف واحد

. حتى لو كاف أعمى سعرًا، وىو خير مف المغامرة باألرخص الذي يجمب المتاعب
: ومنو إعالف عف سيارة يقوؿ



 

36 
 

مع صورة فظيعة مرعبة لشخص " بتعرؼ مع ميف كانت سيارتؾ المستعممة؟"
ما تخاطر واشتري : "يبدو وكأنو قاطع طريؽ، ثـ يأتي الجزء الثاني مف اإلعالف

إف الصورة تعمؿ عمى فتح "  سنوات بسعر مميز7 مكفولة 2016أوبتيما ىايبرد 
باب خياؿ المتمقي عمى مصراعيو؛ فتتخيؿ أف سيارتؾ المستعممة كانت مع ىذا 

الشخص المرعب الذي تجيؿ ما الذي كاف يصنعو بيذه السيارة فتسارع إلى غض 
. الطرؼ عف الشراء مف المستعمؿ، وتقبؿ عمى الشراء مف السيارات الجديدة

اغتنـ : "عبر عبارة مثؿ (الفرصة)ومف وسائؿ االستدراج كذلؾ تكثيؼ فكرة 
بدؿ موبايمؾ القديـ اغتنـ الفرصة اآلف واحصؿ عمى : "، ومف أمثمتو"الفرصة اآلف

 دينار فقط 99 مجاني بػ S6edge+ جياز شاحف السمكي

تغيير ما بده تفكير 

Galaxy S6edge دينارًا 99  بػ 

: وىناؾ أكثر مف حيمة لالستدراج في ىذا اإلعالف

". بدؿ موبايمؾ القديـ: "إشعارؾ أف ىاتفؾ الخموي قديـ: أوليا

إشعارؾ أف ىناؾ فرصة لف تستمر طوياًل؛ ولذلؾ عميؾ أف تغتنميا : وثانييا
" اغتنـ الفرصة اآلف: "اآلف، وليس بعد ذلؾ بقميؿ

. حصر الفرصة بيذا المنتج دوف غيره: ثالثيا

"  دينارًا فقط99بػ : "(فقط)إغراؤؾ بالمبمغ مشفوعًا بكممة : رابعيا

تغيير ما : "وصؼ ىذه الفرصة بالحصوؿ عمى ىاتؼ جديد بأنو: وخامسيا
، وكؿ تغيير يحتاج إلى تفكير في العادة، لكف ىذا التغيير دوف غيره ال "بده تفكير
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تغيير "وىذا الجزء األخير . يحتاج إلى تفكير بسبب كؿ ىذه المزايا التي ذكرت قبالً 
. سيحمؿ القارئ بالضرورة عمى اتخاذ موقؼ" ما بده تفكير

، وغرضو بث الثقة في (الخبرة)وقد يكوف اإلقناع بوساطة اإلشارة إلى عنصر 
: مثؿ. نفس المتمقي

 عامًا في صناعة السخانات الشمسية 40خبرة "
" بدون وساطة بنوك بدون تحويل راتب بدون فوائد وعموالت

: التقنيات المغوية التي تحمل المتمقي عمى اتخاذ موقف

كؿ ما سبؽ ذكره قد يحمؿ القارئ عمى اتخاذ موقؼ تجاه السمعة ونضيؼ 
: إليو ما يمي عمى وجو التعييف

:  ومنو: تعدد الخيارات في العرض الواحد. 1

 "أسعار أقل إلى وجيات أكثر"

فييا تعدد لموجيات وبكمفة أقؿ، وىي تحمؿ القارئ عمى  (أكثر)إف كممة 
 (بالتقسيط)و (نقداً ): ومنو تعدد خيارات الدفع مثؿ. اإلقباؿ مباشرة عمى السمعة

". محرؾ أصغر بأداء أكبر فقط في أوتوموؿ نقدًا وبالتقسيط: "ومف أمثمتو
:   مثؿ.استخدام مفردات تدل عمى الضمانات المتوفرة في المنتج. 2

" ليش المستعمل؟ الجديد أرخص وأضمن"

فنحف مجتمع نبحث دومًا عف األرخص واألضمف، وربما فاؽ ىذا العنصر 
غيره مف العناصر بسبب الوضع االقتصادي الضاغط، ولذلؾ يرّكز عميو 

. المعمنوف
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 مثؿ التغيير والتجديد والثقة التامة؛ وفيما يتصؿ استعمال مفردات جاذبة. 3
غير "و" تغيير ما بده تفكير: "بالتغيير عادة ما يكوف مضمونًا ونحو األحسف، مثؿ

السريع لألسرع لمشتركي مدى إنترنت قـ بتحديث جيازؾ القديـ بجياز جديد 
ومف أمثمتو استخداـ " لالستمتاع بخدمات إنترنت عالية السرعة مف الجيؿ الرابع

 :وتكرارىا أحيانًا، ومنو إعالف لسيارات فورد" الثقة التامة"تعبير 

 تأتي اآلن بميزة إضافية SUVسيارات فورد 
انطالقًا من قدراتيا، والتنوع في استخداميا : الثقة التامة

ورحابتيا وسيولة قيادتيا 
 الثقة التامة دائمًا SUVتمنحك سيارات فورد 

ألنيا تحتوي عمى تقنيات ذكية وأحدث مزايا السالمة مع 
خمس سنوات من الصيانة المجانية 

لمزيد من راحة البال توجو بكل ثقة إلى معرض فورد وجّرب 
قيادة إحدى سيارات فورد اليوم 

فورد إلى أبعد مدى 
ثـ  (التامة)لقد كرر كممة ثقة في اإلعالف ثالث مرات، وقرنيا مرتيف بوصؼ 

ذكر المزايا والخصائص التي تؤدي إلى ىذه الثقة؛ كالتقنيات الذكية وأحدث مزايا 
السالمة وسنوات الكفالة والصيانة، لكف الجزء الذي يتركز فيو فكرة حمؿ المتمقي 

توجو بكؿ ثقة إلى معرض فورد وجّرب قيادة إحدى : "عمى اتخاذ موقؼ ىو قولو
كأنو يحممؾ مباشرة  إلى أحد ىذه  (اليوـ)وىذا الظرؼ .  اليوـSUVسيارات فورد 

المعارض وقد جمست خمؼ مقود إحدى ىذه السيارات تجّربيا وتشعر بمزاياىا ثـ 
". اسـٌ يعني الثقة: "ومنو إعالف آخر. تشترييا
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 :استخدام االستراتيجية غير المباشرة .5

اسعد : "ويكوف ذلؾ عبر استخداـ عبارات خاصة تستثير رغبات المتمقي مثؿ
ال تنتظر النجاح انطمؽ إليو مع شياداتنا "، و"جّرب متعة القيادة"، "بامتالكيا

تخيؿ ما "، "العالمية لمدورات المالية واإلدارية في األكاديمية األكبر في المممكة
حقؽ أحالمؾ كف "، و"95ميز نفسؾ بامتالؾ سيارة ساب"، "يمكف أف تفعمو لؾ

". جريئًا واكتشؼ العالـ اشترؾ في عضوية دورات أكاديمية إرث الجديدة

وقد تتـ ىذه االستراتيجية عبر استخداـ عبارات تثني عمى ذوؽ المستيمؾ، وتعّد 
سّيارة واحدة أليمتيا : "اختيار ىذه السمعة معّبرًا عف رؤيتو لمتميز؛ ومف أمثمة ذلؾ

؛ فإف ىذه العبارة توحي لممتمقي أنو قد صمـ ىذه السيارة بنفسو ووفؽ "رؤيتؾ الفريدة
: ومف أمثمة ذلؾ أيضاً . ما ييواه، وأنيا مماثمة تمامًا لرؤيتو مما يدفعو باتجاه شرائيا

". رؤيتؾ لمفخامة"و" ألنكـ تستحقوف األفضؿ"

بعد ىذا العرض الشامؿ لمتقنيات المغوية والبصرية المستخدمة لتحقيؽ وظائؼ 
اإلعالف، نخمص إلى أف خصائص المجتمع الذي يتوجو إليو اإلعالف التجاري في 

األردف، بالخصائص المغوية التي ذكرناىا، تتمثؿ في أنو مجتمع منشغؿ جدًا 
بالمسألة االقتصادية وغالء األسعار؛ فيو يبحث عف العناصر االقتصادية في 

السمعة، ولذلؾ نراه يرحب بالعروض المجانية والخاصة، وىو مجتمع يسوده الفقر 
عمومًا؛ لذلؾ نراه يرحب بعروض التقسيط كثيرًا، والعروض التي تجمب لو أكثر مف 

وىو مف . حاجة عبر خيار واحد، وتظير اإلعالنات عمى أنيا تقدـ حمواًل لمشاكمو
جية أخرى مجتمع ميووس بالضمانات؛ ولذلؾ نراه يبحث عف الثقة والثقة التامة، 

 وربما كاف مرّد ذلؾ خبرتو ،وتقّدـ لو الكفاالت والضمانات ليشعر بالثقة تجاه المنتج
السابقة في أف المنتجيف أو المروجيف ال يصدقوف في كثير مف المزايا والعروض 
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التي يطرحونيا، وىو ما يعكس براغماتية ىذا الضرب مف الخطاب الذي ترتيف فيو 
. ()المغة بالمقاصد والشروط التي تكتنفيا كما يقوؿ الدكتور نياد الموسى

والمواطف األردني  معنّي بالتغيير والتجديد، وىو مسكوف بمسألة الجودة 
ويظير األردني شخصا ذكيًا وشخصًا يرغب في امتالؾ الكثير في مقابؿ . والتميز

أف يقّدـ القميؿ لكّف ىذا المجتمع فيو طبقية كذلؾ، وواضح أف بعض اإلعالنات، 
خاصة تمؾ الكبيرة جدًا والتي تصاغ تمامًا بالمغة اإلنجميزية، غالبًا ما توجو إلى 

شريحة معينة مف المجتمع دوف غيرىا مف فئات المجتمع، تمتاز ىذه الطبقة بالثراء 
. والرفاه وتوجييا نحو الكماليات، لكّف حجـ ىذه العينة قميؿ مقارنة بالشريحة األكبر

: الخصائص المغوية لإلعالف التجاري في األردف ودالالتيا االجتماعية

 : استخدام الميجة العامية .1

يمجأ مصممو اإلعالنات إلى استخداـ الميجة العامية بكثرة؛ ربما بغرض تحقيؽ 
فكرة الشيوع لمسمعة وترويجيا ظانيف أف العامية ىي سبيميـ إلى ذلؾ؛ فعبرىا يمكف 

:  ومف أمثمة ذلؾ. الوصوؿ إلى أكبر شريحة مف الناس مف وجية نظرىـ

 "وحسبنا التخفيض الجمركي كماف." 

 "سعة وسرعة ما إليا حدود." 

 "مع زيف فايبر عالـ السرعة بّمش." 

 " بّدؾ ترتاح ما ترجع السدورة وما تدفع رىنية اطمب أكمؾ وحموياتؾ بسدورة
 ".آر زي األلمنيـو الجديدة

                                                           

. 129نهاد انمىسً، انهغة انعربُة وانعصر انحدَث، ص ()
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 "بدؾ العروض المي نفسؾ فييا عنا بتالقييا." 

 " بتعرؼ مع ميف كانت سيارتؾ المستعممة؟ ما تخاطر واشتري أوبتيما
 ".ىايبرد

  تخمي األفكار توخدؾ وتوديؾ تشكيمة واسعة مف السيراميؾ !!! أوعى
 ".والبورسالف وال أحمى مف ىيؾ

 إلؾ الخيار بقرض العقار. 

وقد الحظت الباحثة أف الشركات العالمية العاممة في األردف خاصة الكبيرة 
منيا غالبًا ما تميؿ إلى استخداـ الفصحى كما ىو الحاؿ في إعالنات شركات 

 :أورانج وزيف وآيكيا؛ ومنو إعالف لشركة أورانج

 " العائمة (صورة كبيرة جداً )أقرب إلى ما ييمؾ " 

 " العمؿ (صورة كبيرة جداً )أقرب إلى ما ييمؾ " 

 " التسمية (صورة كبيرة جداً )أقرب إلى ما ييمؾ " 

. ففي ىذا اإلعالف تـ التركيز عمى الفكرة وتكثيفيا في صورة وعبارة
: ومنو كذلؾ إعالف لشركة آيكيا

  نّظـ غرفة نومؾ مع آيكيا خصـ فوري عمى تشكيمة مختارة قّسط مشترياتؾ
آيكيا تفاصيؿ صغيرة . وبدوف أية رسـو إضافية% 5 شيرًا بفائدة 12عمى 

 .تعني لنا الكثير

ولعؿ ذلؾ مرتبط بشكؿ مباشر بالعامؿ االقتصادي؛ حيث تذىب ىذه 
. الشركات إلى أف الفصحى تحقؽ ليـ انتشارًا وقبواًل في مختمؼ البيئات والطبقات
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كما الحظت الباحثة أف اإلعالنات الصادرة عف الجيش واألمف العاـ والجيات 
 .الحكومية جادة وبالمغة الفصحى

ىناؾ مجموعة مف الخصائص الصوتية التي تميز : الخصائص الصوتية .2
: ومنيا. اإلعالف التجاري في األردف، وىي تتصؿ مباشرة بوظائؼ اإلعالف

 :ومن أمثمتو. من عينة الدراسة% 45استخدام السجع وقد ظير في نحو  . أ

 ال تحتار مع موسـ تحطيـ األسعار. 

 العروض القوية جمعناىا وفي مكاف واحد خميناىا. 

 أجيزة ذكية مع عروض حصرية. 

 خميؾ دوز واستأجر شيفروليو كروز. 

 ميف قدؾ بتحكي مف ويف ما بدؾ. 

  افتح واربح. 

 تغيير ما بده تفكير. 

 إذا بدؾ بالفرؽ تحس سافر مع إكسبرس. 

 غّير ىالعادة بتوفر وزيادة. 

ومن . من عينة الدراسة% 22ومنو استخدام القافية وقد ظير في نحو . ب
: أمثمتو

نحف موجودوف عندما يعجز اآلخروف * 

. من عينة الدراسة% 14ومنو استخدام الجناس وقد ظير في نحو . ج
: ومن أمثمتو
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تحرر مف حر الصيؼ  * 
إذا بدؾ تحيره خيره * 

: من العينة، ومن أمثمتو% 8وقد ظير ذلك في . تساوي الجمل.د
نصنع األحالـ نصنع الذكريات * 
نحف موجودوف عندما يعجز اآلخروف * 
أحال لؾ    أوفر لؾ      أقربمؾ * 

:  استخدام األغاني المشيورة. ه
شير آب وأيموؿ ) ومف أكثرىا ظيورًا في الفترة التي أجريت فييا الدراسة 

( سعد مجّرد)لممطرب التونسي " إنت معمـ"أغنية  (2015وتشريف أوؿ مف عاـ 
قّصات شعر : "خاصة في إعالنات اإلنترنت وقصات الشعر، ومنو اإلعالف التالي

ومنيا كذلؾ أغاني السيدة فيروز وعمى وجو ". إنت معمـ/عالمية وألواف عصرية 
ومنيا إعالف " رجعت أياـ زماف"و" عودؾ رناف"و" رجعت الشتوية"التعييف أغنية 
رجعت "، و"رجعت الشتوية ورجعت عروضنا القوية"، و"عودؾ رّناف: "لجياز خموي

". أياـ زماف ورجعت تحمو
:  مد الصوت بحروف العمة. و

 ()".باالستمرارية في الخدمة التي توفرىا السمعة" وىي ظاىرة صوتية توحي 

: ومف أمثمتو. مف عينة الدراسة% 15وقد ظيرت ىذه السمة في 
 خميؾ دوووووووووووووووز واشتري شيفروليو كروز 

 عنا غييييييييييييييييييير 

                                                           

. 74ونُد انعناتٍ، نغة اإلعالن انتجارٌ، ص ()
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 عمى كييييييييييييييييفؾ 

 عروضنا نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ال تحتمؿ االنتظار 

  خميؾ كووووووووووووووووووووووووووووؿ بأجواء
 كووووووووووووووووووووووووووؿ

إف احتفاء المعمنيف بيذه الخصائص الصوتية يعود إلدراكيـ أىميتيا في لفت 
اإليقاع أدـو في السمع وأدـو في الذاكرة، وبيذا يسير "انتباه المتمقي، كما أف 

ويشير ذلؾ أيضًا إلى أف ىذا المجتمع . ()"المعمف قدمًا نحو تحقيؽ غاياتو األخرى
قد يقاد بالظواىر الصوتية الخادعة التي ال تتصؿ بحقيقة األشياء بؿ بشكميا 

. الخارجي حسب

:  الخصائص الصرفية.3

: مف أبرز الخصائص الصرفية شيوع اسـ التفضيؿ في اإلعالف؛ مثؿ
وىو طبيعي ومتوقع، ...........أحسف/أفخر/أسرع/أشيى/أوفر/أرقى /أحدث/أكبر

وميّمة ىذه التراكيب إبراز تميز السمعة وجودتيا، ويعطي شعورًا أكبر بالضماف 
: ومف أمثمتو. والثقة

أقوى العروض * 

أكبر صالة عرض في المممكة * 

أكبر تشكيمة قواعد ورفوؼ عمى مستوى المممكة * 

محرؾ أصغر بأداء أكبر * 

                                                           

. 74نفسه، ص ()
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: الخصائص النحوية. 4

يالحظ في لغة اإلعالف غمبة الجمؿ االسمية، وىي تدؿ عمى الثبوت، وىو 
مقصد ميـ مف مقاصد اإلعالف، حيث يرسخ الشعور بثبوت مضموف اإلعالف 

: وديمومتو؛ ومف أمثمتو

 أسعار خيالية عمى كافة أنواع المفروشات 

 عروض قوية بأسعار حصرية 

ويرى الدكتور وليد العناتي أف قيمة الجمؿ االسمية تتمثؿ في اختصار 
مساحة اإلعالف وتقديـ معمومات مكثفة جدًا عف السمعة وتوصيفيا توصيفًا 

 .()موجزاً 

ويسود أسموب االستفياـ في كثير مف اإلعالنات التي تتشّكؿ مف جمؿ فعمية؛ 
والغرض منو استدراج المتمقي وتوريطو في لعبة السؤاؿ ليكوف المنتج في النياية 

: ومنو. ىو الجواب

ىؿ ترفع صوت التمفاز أو المذياع حتى تسمعو : ىؿ تشكو مف األعراض التالية* 
جيدًا؟ ىؿ تنظر إلى المتكمـ بتمعف حتى تفيـ ما يقولو؟ نقّيـ ونشّخص ضعؼ 

... السمع عند الكبار بدوف تخدير

........ بتعرؼ مع ميف كانت سيارتؾ القديمة* 

نما بأسموب االقتراف  وكذلؾ شيوع الجمؿ الشرطية، ال بالمعنى الشرطي، وا 
ويقصد بو إغواء المتمقي بمعبة الشرط والطمب عف طريؽ اقتناء السمعة . والتالـز

: ومنو. لمحصوؿ عمى مزاياىا
                                                           

. 77نفسه، ص ()
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وّفر واكسب  * 
اجمع نقطة واحصؿ عمى آيس كريـ مجانًا * 
 أشخاص مجانًا 4ادفع عف شخصيف واحصؿ عمى * 
اشتري أي فرشة واحصؿ عمى الثانية مّجانًا * 

: الخصائص الداللية. 5
ولف نتوقؼ ىنا عند الخصائص المعجمية التي تناولناىا قباًل، بؿ سنتوقؼ 

: عند مظاىر داللية أخرى ومنيا
وىو يسيـ في سيرورة اإلعالف وشيوعو وتداولو وحفظو، : توظيف األمثال -

 : ومف أمثمتو

 "وفيو استوحاء مف المثؿ الشعبي " العز لنّشافة أريستوف والممقط شنؽ حالو
وىذه الظاىرة تشير إلى مجتمع يحتفي " العز لمرز والبرغؿ شنؽ حالو: "القائؿ

باألمثاؿ والموروث؛ فيي تؤثر فيو وتدعوه لإلقباؿ عمى سمعة يرّوج ليا عبر 
 .ىذا المثؿ

وىو كثير، ويشير إلى فئة مف المجتمع ثقافتيا أجنبية : استخدام األعجمي -
وتحتفي باألجنبي وتعّده أكثر تميزًا، ويعدوف السمعة التي يرّوج ليا باإلنجميزية أكثر 

 .وقد مّثمنا لو قبالً . تميزاً 

وقد يتصرؼ فيو المعمف ليوائـ المنتج، وىو يشير إلى : توظيف الشعر -
ف كاف ذلؾ أقؿ بكثير  أىمية الشعر عند األردني، شأنو شأف العرب جميعًا، وا 

 :ومف أمثمتو. عما كاف عميو الحاؿ في القديـ وىو يعكس بعدًا ثقافيًا متجدداً 

  ؛ فتحؿ السيارة في (مع صورة كبيرة لسيارة)العيف تعشؽ قبؿ األذف أحيانًا
اإلعالف محؿ المعشوؽ في بيت الشعر؛ فتعشقيا العيف إذا رأتيا قبؿ أف 

 .تسمع تفاصيميا
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 : ؛ مثؿىناك ميل واضح نحو التضاد -

 أسيؿ حؿ ألصعب مشكمة 

 أسعار أقؿ إلى وجيات أكثر 

؛ وذلؾ بتكرار كممة أو عبارة أو تكرار اسـ التفضيؿ أو الميل إلى التكرار -
واليدؼ منو واضح ىو الطرؽ عمى فكرة معينة لتمتصؽ بعقؿ المتمقي، . اسـ المنتج

. ومف ثـ تناؿ اىتمامو

: مثؿ الفت مف إعالنات الوجبات الغذائية ودالالتيا االجتماعية

عالنات المطاعـ التركيز  لفت انتباه الباحثة في إعالنات الوجبات الغذائية وا 
عمى ضخامة الوجبات المقّدمة أو المعروضة لمبيع مع انخفاض السعر، ويستخدـ 

الوجبة "، و"الوجبة العائمية: "المعمنوف تعابير دالة في وصؼ الوجبات مثؿ
وتبدو الصورة ميّمة في ىذا ". الوجبةالذىبية"، و"الوجبة االقتصادية"، و"العمالقة

: ومف أمثمتو. الضرب مف اإلعالف

: (1)مثال

 الوجبة الذىبية

عرض نار 

صحن + كفتة بالصمصة والخضار+  قطع دجاج تكا10+ قطع بروستد10
رول مسخن 5+  خبز8+ مثومة8+قطعة شاورما24+ صحن بطاطا+ أرز 

لتر كوكا كوال 2+ صحن مخمل+ 

 دينارًا 20فقط بـ
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: (2)مثال 

عرض نار 

 فروج تكا فحم 4

برياني /كبسة/مندي/سدر أوزي

صوص +لبن+ سمطة+

 :(3)مثال

الوجبة العائمية 

 1/2+خبز بوري8+كيمو شيش طاووق+كوكا كوال+دجاجتين+قطع تشكن تكا8
مثومة 8+ك كباب

 ديناراً 22فقط بـ 

إف ىذا الضرب مف اإلعالنات، الذي يرّكز فيو عمى ضخامة الوجبة المقّدمة 
مع انخفاض السعر أو مقبوليتو، وتستخدـ فيو أوصاؼ فييا ضرب مف المبالغة 

الوجبة العمالقة والوجبة الذىبية والوجبة االقتصادية والوجبة العائمية، يشي : مثؿ
بمجتمع نيـ، ومجتمع ييمو الكـ كثيرًا ومجتمع يكترث لمرقـ في مسألة كمية 

الطعاـ، ويكترث كذلؾ لممبمغ الذي سيدفعو، وتغيب ىنا اعتبارات الصحة وأف 
ما مأل ابف آدـ وعاًء : "المعدة بيت الداء، وتغيب القيـ الدينية التي يعكسيا الحديث

كباب /دجاج : ؛ فالعرض مغٍر واألسماء واألوصاؼ تفتح الشيية"شرًا مف بطنو
والمبمغ يبدو تافيًا إزاء ىذه الكميات؛ فيؿ اإلنساف .....فروج/شيش طاووؽ /

األردني بمثؿ ىذه الشراىة التي تصّورىا اإلعالنات مف جية ضخامة الوجبات؟ أـ 
! ىي طرؽ عمى الجانب االقتصادي الذي يشير إلى التوفير؟
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وأيا تكف اإلجابة فإنني أظف أف ىذا الضرب مف اإلعالنات يرسـ صورة 
سمبية لمجتمع استيالكي يعنى كثيرًا بكميات الطعاـ وثمنيا دوف االلتفات إلى 

. العوامؿ األخرى كالصحة والنظافة وغيرىا

وبعد؛ فإف القراءة السابقة حاولت أف ترسـ صورة لممجتمع الذي تقدمو لغة 
اإلعالف في األردف، وحاولت أف تستنطؽ ىذه المغة لتستخمص األنماط االجتماعية 

 .في اإلعالنات والدالالت االجتماعية التي تعكسيا األبنية والتراكيب الثاوية خمفيا،
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(4) 

أسماء المحال التجارية في األردن قراءة في ضوء عمم المغة االجتماعي 

تعد أسماء المحاؿ التجارية عناويف دالة عمى توّجيات التجار واىتماماتيـ، 
وىي تعكس ثقافات الناس في المجتمع، والعنواف عادة ترميز مكّثؼ لألفكار 

إنو يعكس األفكار بطريقة انتقائية . واالىتمامات والبنى العميقة في النصوص
سيمياء "ورمزية ولعؿ دراسة ىذا الشكؿ المغوي تندرج فيما نطمؽ عميو اسـ 

وال ريب أف أسماء المحاؿ التجارية تعكس كذلؾ وفوؽ ذلؾ األبعاد ". العنواف
. االجتماعية في حياة الناس

وقد درست الباحثة عينة متنوعة مف المحاؿ التجارية في شتى ضروب التجارة 
وتألفت عينة الدراسة مف . في شماؿ المممكة وجنوبيا ووسطيا وفي العاصمة عماف

 محؿ تجاري في كؿ محافظة مف محافظات المممكة، أما العاصمة 100أسماء 
 اسـ مف محاؿ 100 اسـ محؿ تجاري؛ خصص منيا 200عماف  فقد اخترنا منيا 

 اسـ محؿ آخر مف عماف الشرقية؛ وذلؾ الفتراض الباحثة 100عماف الغربية و
وجود تبايف اجتماعي قد تعكسو الظواىر المغوية في أسماء المحاؿ التجارية في 

. ىاتيف المنطقتيف
وقد درست الباحثة المتغيرات المغوية اآلتية في أسماء المحاؿ التجارية 

: وعالقتيا بالمتغيرات االجتماعية في مناطؽ الدراسة
. استخداـ المغة العامية- 
.  استخداـ األعجمي- 
. األبعاد الداللية-
. األبعاد التركيبية-
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: وقد خمصت إلى رصد المالحظات التالية

 الحظت الباحثة أف أسماء المحاؿ التجارية في المنطقة الشرقية والبادية  .1
والقميؿ  (%97)تتسـ بالعفوية والبساطة وقصرالعبارة، وأف أكثرىا قد جاء بالفصحى 

، وقد جاء األعجمي %0.5، أما األعجمي فمـ يتجاوز(%2.5)منيا جاء بالعامية 
. منيا بالمفظ فقط أما الكتابة فبالحرؼ العربي

 ويشيع في األسماء العربية أسماء العشائر والعائالت التي تقطف تمؾ 
وفي الجانب الداللي نجد حضورًا لمقيـ . المناطؽ أو أسماء أصحاب تمؾ المحالت

العربية واإلسالمية كاألمانة والثقة والنزاىة، أو األسماء التي تمثؿ أعالمًا مف 
 (عرار)ومف أعالـ األردف مثؿ  (خالد بف الوليد)الموروث العربي واإلسالمي مثؿ 

كما نممح تأثرًا بأسماء . أو أسماء المواقع التاريخية في األردف مثؿ البتراء
في مدينة المفرؽ تأثرًا " محمص رأفت اليّجاف: "المسمسالت التمفزيونية واألفالـ مثؿ

الذي يحكي قصة جاسوس مصري " رأفت اليّجاف"بالمسمسؿ المصري المشيور 
مطعـ "و. زرعتو المخابرات المصرية في إسرائيؿ، ولقي وقت عرضو رواجًا كبيراً 

وىومسمسؿ يحكي المثؿ " باب الحارة"تأثرًا بالمسمسؿ السوري الشيير " باب الحارة
والقيـ السائدة في الحارة الشامية ويحكي جانبًا مف مقاومة الشعب السوري لالحتالؿ 

تأثرًا بالفيمـ األمريكي المشيور المأخوذ عف رائعة " نوفوتيو العّراب"و. الفرنسي
. والذي عرض في دور السينما العالمية ولقي رواجًا كبيراً " العّراب "(ماريو بوزو)

ممحمة : "وفي الجانب التركيبي يغمب أف يكوف اسـ المحؿ مرّكبًا إضافيًا مثؿ
ليؾ مزيدًا ". مطعـ تدلؿ"، و"مطعـ زورونا: "، وقد يأتي مرّكبًا إسناديًا مثؿ"األمانة وا 

: مف األمثمة مف أسماء المحاؿ التجارية في ىذه المنطقة

محمص ممؾ البيارات 
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محالت العموش لمواد البناء 

محمص أنوار المدينة 

محمص الغّناـ 

مطعـ بابا عشينا 

مطعـ عيوف المفرؽ 

مطعـ كابري 

ربما يكوف بأثر مف التواجد الكثيؼ / (ميد األبجدية)مطعـ أوغاريت 
. لممواطنيف السورييف في تمؾ المنطقة

ممحمة األمانة 

كوفي شوب ناطريف  

مياه البسممة 

مياه تسابيح 

مياه المدثر 

سوؽ الجامع الكبير 

البتراء لمدىانات 

التقوى لممجّمدات 

العنود لمواد بناء 

سوبرماركت االعتداؿ 
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القدس مصبغة ودراي كميف 

مطعـ أبو رماف 

قصائد لممالبس 

محالت داوف تاوف 

مالبس شواقفة 

الذّواؽ لمحمويات 

شّداد لمعصائر 

الفاخر لمخضروات 

صيدلية أجواد 

صيدلية إكميؿ الجبؿ 

الجزيرة لمدواجف 

صالوف سارة 

صرافة العالونة 

مكتبة أحمد 

مدينة النور لمكيرباء 

سوؽ زمـز التجاري 

صالوف المشاقبة لمرجاؿ 

صيدلية دار الحناف 
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بترا لمخمويات 

المقص الذىبي لمحالقة  

مكتبة التفوؽ الحديثة 

صالوف الطيب لمرجاؿ 

لولو كاتي لأللبسة 

كالكسي آرت لالتصاالت 

مطعـ حضرموت 

الماعوف لمكيرباء 

مطعـ الضيعة 

صخر لمترجمة 

صيدلية دار الحناف 

وىذه األسماء تعكس الطبيعة االجتماعية لسكاف المنطقة الشرقية والبادية، 
حيث تقؿ العناية باألعجمي ويسود فييا القيـ المحافظة واالىتماـ بالقيـ العربية 

واإلسالمية وىي مف طبيعة أىؿ البداوة، كما أف البعد العشائري ماثؿ بوضوح مف 
. خالؿ شيوع أسماء العائالت والعشائر في ىذه المحاؿ

وجدت الباحثة تنوعًا الفتًا في أسماء المحاؿ التجارية في مناطؽ الزرقاء . 2
والرصيفة والسمط ومادبا وىي مما يطمؽ عميو إداريًا اسـ إقميـ الوسط؛ فنجد 

ونجد % 17ونجد العامية بنسبة % 66األسماء العربية الخالصة بالفصحى بنسبة 
األعجمي لفظًا وكتابة : ؛ ويأتي األعجمي عمى صورتيف% 16األعجمي بنسبة 
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، ونجد %9واألعجمي لفظًا فقط أما الكتابة فبالحرؼ العربي بنسبة % 7بنسبة 
 ".مش نورماؿ: "مف العينة؛ مف مثؿ% 1خميطًا مف األعجمي والعامي في 

ممؾ : "وفي الجانب التركيبي نجد مياًل واضحًا نحو المرّكب اإلضافي مثؿ
وينؾ :"، ونجد نماذج مف المركب اإلسنادي؛ فيكوف جممة فعمية، مثؿ"السمؾ
ونجد حضورًا لممركب . محؿ لبيع الفالفؿ"/ىؿ أكمت منيا يا عبداهلل"، و"كافيو

ونجد نماذج لمنقؿ المجازي ". الجباؿ السبعة"و" المؤلؤة البيضاء: "الوصفي مثؿ
.  محؿ لتصميح األحذية والحقائب"/مستشفى األحذية والشنتات المريضة: "مثؿ

العائالت قمياًل )وفي الجانب المضموني نجد حضورًا ألسماء األعالـ 
. رواف/ميا/ىبة : مع غمبة أسماء األعالـ خاصة اإلناث؛ مثؿ (واألشخاص كثيراً 

: ونجد حضورًا لمموروث بأشكاؿ مختمفة؛ كأسماء األعالـ العرب والمسمميف مثؿ
، "زرقاء اليمامة"و" قطر الندى"و" صيدلية جابر بف حياف"و" بقالة خالد بف الوليد"

ونجد حضورًا لمقيـ العربية . ولكف بنسبة أقؿ مف المناطؽ الشرقية والبادية
ونجد حضورًا ألسماء األماكف األثرية . واإلسالمية كالصدؽ واألمانة والتقوى

والتاريخية كالبتراء ووادي ـر والمغطس وأسماء البمداف والمدف العربية كالقدس 
. وبيروت وبغداد ودمشؽ ولبناف والقاىرة

وىذه الظواىر جميعيا تعكس بيئة شعبية تمتاز بالتنوع االجتماعي والسكاني، 
وسكاف ىذه المناطؽ يمثموف الطبقة الوسطى والفقيرة والمحافظة، والحضور 

. العشائري فييا أقؿ ظيورًا مف المناطؽ الشرقية ومف جنوب المممكة

ليؾ أمثمة إضافية عمى أسماء المحاؿ في ىذه المناطؽ : وا 

عمى بالي لممالبس 

صيدلية شيريف 
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فطافطة لألحذية 

مشغؿ فني /صّناع الحياة 

بقالة قطر الندى 

جمجـو موؿ 

فرح لألحذية 

المؤلؤة البيضاء لإلكسسوارات 

رامي لمموكيت 

روعة الشرؽ لمحمويات  

أمّية لمحمويات 

صالوف كميوباترا 

صيدلية ضرار بف األزور 

صالوف كارمف 

سوبرماركت الجباؿ السبعة 

زرقاء اليمامة لمبصريات 

بقالة أنس 

صيدلية الصادؽ 

المحسف لمخمويات 

مياه الثقة 
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ست الحبايب لألدوات المنزلية 

صيدلية كاظـ 

مكتبة توتو ولولو  

نار سناؾ 

مخابز الشرؽ 

صالوف حالقة /ماجيؾ ىير

صيدلية جابر بف حياف 

 جوجؿ لمخمويات 

تشكف شاكس الجاحظ 

العقرباوي موؿ 

جي كي ستورز 

مصبغة مرمريس 

ميسـ سنتر 

محمص الكرنؾ 

قيوة كيوي 

قيوة الركوة 

حمويات سوارينا 

ممحمة القدس 
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أبواب القدس لمواد البناء 

ممحمة األمانة  

محمص التسامح 

المحبة لألجيزة الكيربائية 

مخيطة رامي 

فقد  (الكرؾ والطفيمة ومعاف والعقبة والشوبؾ) أما في مناطؽ الجنوب  .2
الحظت الباحثة أف األعجمي يتراجع بصورة الفتة، وكذلؾ العامي لصالح العربي 

 :ويمكنؾ النظر في النسب اآلتية. الفصيح

وأكثر حضوره في مدينة العقبة؛ حيث ترتفع نسبة األعجمي % 5األعجمي  -
، وىو منطقي كوف المنطقة سياحية ويرودىا دائمًا األفواج %45إلى نحو
ويالحظ أف األعجمي في أكثره قد كتب بالحرؼ العربي والقميؿ . السياحية

 .منو قد كتب باإلنجميزية تماماً 

 % 89العربي الفصيح  -

% 6العامي  -

: أما في الجانب المضموني فنجد مياًل ألسماء العائالت والعشائر مثؿ
وىو منطقي " الرفوع لألدوات المنزلية"، و"النوايسة لأللباف"و" الرياطي لمواد البناء"

ونجد حضورًا ألعالـ العرب والمسمميف . في منطقة قواميا العشائر األردنية الكبيرة
مشغؿ "و" سوبر ماركت مؤتة"و" مطعـ عقبة بف نافع: "والمعالـ اإلسالمية مف مثؿ
وبقالة عبداهلل بف " محالت جعفر الطيار لمخمويات"و" زيد بف حارثة لإللكترونيات

وىؤالء ىـ أبطاؿ معركة مؤتة التاريخية الذيف تحتضف أجسادىـ الطاىرة " رواحة
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ونجد القيـ العربية واإلسالمية حاضرة بقوة في ىذه . مدينة الكرؾ في جنوب األردف
. المناطؽ كالتقوى والنزاىة والصدؽ والمحبة وغيرىا

وفي الجانب التركيبي نجد المركب اإلضافي حاضرًا بقّوة حيث يشكؿ النسبة 
كما نجد بعض األمثمة لممركب اإلسنادي مثؿ ". حمويات السندباد: "العظمى مثؿ

ليؾ مزيدًا مف األمثمة مف ىذه المناطؽ" ماما طعمينا"و". خميؾ بالبيت" : وا 

العكايمة لتصميح الخمويات  

حمويات السندباد 

المجالي لألقمشة 

مركز أبو نصار لمواد البناء 

شركة بياف التجارية 

مطعـ بانوراما قمعة الكرؾ 

استراحة الخميج 

األندلس 

كير ىرس 

قمعة المموؾ 

مطعـ األمانة 

مجوىرات حرز اهلل 

صالوف إيؼ 
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صيدلية المزف 

صدلية المزار 

صيدلية الكرؾ الجديدة 

صيدلية المقامات 

ممبوسات العائمة 

الطاىر 

صيدلية المزار 

صيدلية رضاب 

صيدلية الشيداء 

صيدلية الضياء 

صيدلية القدوة 

صيدلية فاطمة الزىراء 

مختبرات الجنوب اليندسية 

مشغؿ الخميؿ 

سوبرماركت العتيؽ 

سوبرماركت الربيع 

استراحة البتراء 

المؤلؤة لإلكسسوارات 
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يـو بيوـ كافيو 

مطبعة الكرؾ الحديثة 

أزياء شيد 

نزار لمبصريات 

فميفر كيؾ 

كات  

كافيو مسايا 

سوبرماركت الشيباء 

مطاعـ ماما طعمينا 

مطاعـ الخّياـ 

أزياء القناعة 

سوبرماركت صقر 

فور سيزف لألحذية 

أزياء ذو النوريف 

ممحمة العاشؽ 

مطعـ بوابة الطفيمة 

مخابز أنوار مكة 

مكتبة الحارث بف عمير 
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مكتبة االبتياؿ 

شركة العقد الفريد لمكمبيوتر 

مخبز شبيالت اآللي 

مكتبة الفاروؽ اإلسالمية 

األقصى موؿ 

محالت الرشيد 

محالت أيوب الشرايرة 

محالت زمـز لمواد البناء 

ماي ستايؿ 

دنيا األناقة 

لجيف 

اـ آند آر 

آنجؿ سكاي 

األصالة لأللبسة الجاىزة 

بيبي ستايؿ 

مطعـ قصر الراية 

بيت المقدس لألجيزة الخموية 

البرؽ لمخمويات 
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مجوىرات العقايمة 

مركز نغـ لينؾ 

مكتبة الرسالة 

رينبو سنتر 

صيدلية الشوبؾ 

سوبرماركت الرياف 

محمص البتراء 

القدس لقطع غيار السيارات 

صيدلية البيداء 

األطالؿ 

مكتب اإلسراء لمخدمات العامة 

إرادة لمتجييزات الرياضية 

ميجا 

العقبة ىاوس 

الكورنيش 

وف واي تكنولوجي 

فيال إنترنت 

تؾ تاوف 
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معارض كاريزما 

تشي تشي 

جموريا جينز 

ذا بيكاري شوب 

مطعـ فش فش 

مطعـ استاكوزا 

بمو باي 

رد سي جريؿ  

مقيى أبو نواس 

البيت البحري 

القبطاف 

ساعة زمف 

بازار القدس 

الرضواف 

مكتبة الشموع 

صيدلية فمسطيف 

محالت البريشي 

سوبر ماركت العمري 
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مبيضيف سنتر 

قرالة سنتر 

سوبرماركت االتكاؿ عمى اهلل 

مكتبة ـر 

كافتيريا الضمور 

الصعوب لمخمويات 

 وفيما يتصؿ بمناطؽ الشماؿ كإربد وعجموف فقد الحظت الباحثة أف  .3
ثـ العامي % 22ويميو األعجمي بنسبة % 69العربي الفصيح ىو األغمب بنسبة 

%. 9ويشّكؿ ما نسبتو 

 وفي الجانب المضموني نجد حضورًا لألعالـ التاريخية والمعاصرة مف 
معرض وصفي التؿ "و" محالت بيبرس لأللبسة الجاىزة: "رجاالت األردف مثؿ

" بقالة الشطناوي"و" محطة الغرايبة: "وأسماء العائالت والعشائر مثؿ" لألثاث
كما نجد حضورًا . فرح ورواف وسيريف ودياال: وأسماء األعالـ مف اإلناث مثؿ

محطة : "لممواقع األثرية والتاريخية في المممكة وأسماء مدف المممكة وقراىا مثؿ
". محالت األقصى: "وأسماء المعالـ اإلسالمية مثؿ". عماف

ليؾ .  وفي الجانب التركيبي ال نجد اختالفًا ذا باؿ عف المناطؽ األخرى وا 
: مزيدًا مف األمثمة

أزياء غدوش 

أبو جميؿ سبورات 
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صوفي لفساتيف األعراس 

إكس اليف 

ميرامار 

يو آند مي 

بوتيؾ مراـ 

ماتالف 

ليدي لأللبسة 

محالت بيبرس لأللبسة الجاىزة 

معرض القصر الذىبي لأللبسة 

زيدوف لألزياء 

ال ليؾ 

البتوؿ لممالبس 

مؤسسة السندس لممقاوالت 

سيفنتيف 

ىيا سبورت 

 (pink)بينؾ

الزورتي 

المودا 
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 كاريس 

معرض العبير 

سكاي فاشف لمتصفية 

ناشفيؿ فاشف 

الريـ لممالبس 

مؤسسة الطويؽ لأللبسة الجاىزة 

مؤسسة أبواب الخير 

روند 

محالت فرح 

محالت سيريف 

السيدة األنيقة 

الغد لألزياء 

بوتيؾ حساـ 

دياال لألزياء 

رواف 

معرض ىبة  

ممبوسات دجمة 

بيشف 
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التاج لممالبس 

لميس 

جار القمر 

اإلسراء 

معرض كراوف 

محالت  فلاير لأللبسة 

اوتو بوتيؾ 

جي كاي 

المورد 

ديفيرانت لألزياء 

الشايب لمتصفية 

بمو تاج لأللبسة 

سوفانا 

أسواؽ دبي 

سكوير لألزياء 

لعيونؾ 

بوتيؾ سيبيف 

بنت العشريف 
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أزياء الممكة بمقيس 

الخوري 

ركف الصبية 

مرح لممفروشات 

معرض السندباد الشعبي 

معارض ىونغ كونغ 

مدينة المفروشات 

ذات النطاقيف لألثاث المستعمؿ 

نجمة البحر لممفروشات 

مفروشات حكايا 

وىذه المالحظات تعكس طبيعة ىذه المناطؽ؛ حيث توجد الجامعات والحياة 
الحضرية بشتى تنوعاتيا 

ومف المنطؽ وجود ىذا التنوع المغوي مابيف عربي وأعجمي مع حضور 
. لمموروث العربي واإلسالمي

:  العاصمة عّمان .4

درست الباحثة أسماء المحاؿ التجارية في العاصمة عماف وفقًا لتقسيـ ارتأت 
: أنو يعكس التنوع االجتماعي واالقتصادي في عماف وىو

 عماف الشرقية -
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 عماف الغربية -

ومف يعرؼ عماف يدرؾ سر ىذا التقسيـ؛ حيث إف عماف القديمة ىي عماف 
الشرقية وفييا المعالـ األثرية كالمدرج الروماني وجبؿ القمعة، وأىؿ عماف الشرقية 

أما عماف الغربية فيي . ىـ مف متوسطي الحاؿ عمومًا وفييـ التجار والصناعيوف
المناطؽ الحديثة في مدينة عماف، وفييا الجامعات الخاصة والرسمية، وبيوتيا 

حديثة ومحاليا كذلؾ، والوضع االقتصادي لساكنييا، عمومًا، مرتفع؛ مما يسّوغ ىذا 
التقسيـ؛ فالباحثة تتوقع أف ىذه االختالفات ستجد ليا صدى في الجوانب المغوية 

. ألسماء المحاؿ التجارية

 :عّماف الشرقية . أ

وجدت الباحثة تنّوعًا كبيرًا في أسماء المحاؿ التجارية في مناطؽ عماف 
: الشرقية، ووجدت النتائج اآلتية فيما يتصؿ بالعربي واألعجمي

. وىي نسبة كبيرة% 75: أسماء المحاؿ بالعربية الفصحى

. وىي نسبة ليست ىينة لكنيا قميمة بالمقارنة% 12: أسماء المحاؿ بالعامية

: ؛ موّزعة عمى النحو اآلتي%9: (باإلنجميزية)أسماء المحاؿ باألعجمي 

% 4: األعجمي لفظًا وكتابة

% 5: األعجمي لفظًا والكتابة عربية

% 4جاءت بعض أسماء المحاؿ مزيجًا مف العربي واألعجمي بنسبية 

وفي جانب المضموف نجد عددًا مف المظاىر الي ال تجد ليا ضابطًا محددًا؛ 
ضحى وسجى : ومنيا التركيز عمى أسماء األعالـ خاصة أسماء اإلناث مثؿ

وىبة، وأعالـ مف التاريخ العربي واإلسالمي مثؿ ذو النوريف، وبعض المصطمحات 
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حتى إننا نجد لممدخف " جنة عدف"و" أبجد ىوز: "والرموز العربية واإلسالمية مثؿ
وىو " جنة المدخف: "جنة عند بعض أصحاب ىذه المحاؿ؛ فنجد محاًل يحمؿ اسـ

. ألدوات التدخيف

كما نجد حضورًا لمظاىر الطبيعة كالزىور والحدائؽ، ونجد القيـ العربية 
واإلسالمية حاضرة كذلؾ كالشموخ واألمانة والفضيمة والنزاىة وأسماء البالد العربية 
أو المدف العربية مثؿ سوريا ولبناف ودمشؽ والغوطة وبيروت وبغداد والقاىرة وزىرة 
المدائف بأسمائيا المختمفة، ولعؿ مف المناسب أف نشير ىنا أف القدس واألقصى 

ومكة ال تغيب في أي مدينة أردنية، بؿ نجد المئات مف المحالت تحمؿ ىذه 
. األسماء الكريمة في كؿ مدينة أردنية

عموف وفيالدلفيا ومعالميا األثرية مثؿ : ونجد أسماء عماف القديمة مثؿ
. المدرج الروماني والقمعة وسبيؿ الحوريات ورأس العيف

:   وفي الجانب التركيبي نجد حضورًا لممرّكب اإلضافي كما ىو متوقع مثؿ
الشموخ، وقد نجد القميؿ مف المركب اإلسنادي : مثؿ: ولممصادر" تسجيالت ناصر"

وىذه المظاىر الداللية والتركيبية تعكس التنوع . دوري يا دوارة، وكوؿ واشكر: مثؿ
االجتماعي والطبقة البسيطة ألىالي ىذه المناطؽ، وميميا لمعفوية والبساطة، وميميا 

كما أف غياب األعجمي كذلؾ . كذلؾ لألسماء العربية والمحمية التي تحكي بيئتيا
مفيوـ؛ فأىؿ ىذه المناطؽ مف الطبقة الوسطى أو الفقيرة، واألعجمي في بالدنا 

ليؾ طائفة مف . مرتبط بطبقة اجتماعية واقتصادية ال تتواجد في ىذه المناطؽ وا 
: األمثمة في عماف الشرقية

بقالة أبو نحمة  

مركز أبو نعمة لمتمويف 



 

72 
 

البرقاوي لألدوات المنزلية  

ممحمة شكوكاني 

حمويات مشوار 

محمص شاىيف 

قصر العفة لمزي الشرعي 

الحصاف األسود لممالبس 

ستايؿ موؿ 

استقالؿ موؿ 

الشموخ محؿ بيتزا 

إشراؽ عموف لألدوات المنزلية 

مخيطة ميرفت لمسيدات 

سوؽ ىبة 

ستوب آند شوب 

 جفرا كوفي شوب 

لوركا كوفي شوب 

شوكو ىوليؾ 

فف وشاي كوفي شوب 

فيروز محؿ باتيسيري وكيؾ 
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زىرة لبناف محؿ خضار 

وف وي سوبر ماركت 

رأس بيروت 

عدناف صالوف رجالي 

المويبدة لممياه 

بقالة الغالييني 

صالوف خميفة 

 الدباغ لكيرباء السيارات 

مخبز القمعة 

 معجنات بيروت 

. (وىي عامية مفرطة في غمّوىا باستبداؿ القاؼ ىمزة)حمص وفوؿ مش معئوؿ 
 :عمان الغربية . ب

اختارت الباحثة العينة البحثية مف مناطؽ خمدا وعبدوف والصويفية والجبيية 
والحظت تميزًا الفتًا في ىذه المناطؽ . ودير غبار والمدينة الرياضية وتالع العمي

موزعًا عمى % 81تميؿ كفتو الراجحة بشدة نحو األعجمي وقد جاء بنسبة 
: الصورتيف

 %60بنسبة  (باإلنجميزية)األعجمي الخالص لفظًا وكتابة 

 %21األعجمي بالمفظ فقط والكتابة عربية بنسبة
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في مناطؽ معينة مثؿ عبدوف % 95لكف نسبة األعجمي الخالص ترتفع إلى 
وىو ما يشي بطبقة اجتماعية معينة ويتصؿ بالوضع . والصويفية ودير غبار

االقتصادي ألىؿ ىذه المناطؽ؛ حيث يظف أصحاب المحاؿ التجارية أف االسـ 
األعجمي يعني إقبااًل أكبر مف أىؿ ىذه المناطؽ، وىو ظف يصّدقو الواقع ويجد 

وأكثر تركز األعجمي . صداه يقينًا في إقباؿ أىؿ تمؾ المناطؽ عمى ىذه المحاؿ
 .في المقاىي ومحالت المالبس واإلكسسوارات والعطور ومحاؿ األزىار

، والباقي عربي بنسبة %8كما وجدنا مزجًا بيف العربي واألعجمي بنسبة 
: موّزعًا عمى صورتيف% 11

% 6: العربي الفصيح- 

% 5العامي- 

وفي الجانب التركيبي لألسماء العربية نجد المركب اإلضافي ماثاًل ويكاد 
. وتميؿ األسماء ألف تكوف كممة واحدة" اىديني: "يختفي المركب اإلسنادي مثؿ

وفي الجانب المضموني نجد حضورًا لألعالـ الحديثة خاصة أسماء اإلناث 
وىناؾ بعض األمثمة عمى القيـ العربية واإلسالمية ولكف . وكذلؾ أسماء األمكنة
ليؾ أمثمة عمى ذلؾ كمو". الكـر"عمى استحياء كما في  : وا 

بركات لفساتيف السيرة 

الكرنؾ 

تاتيانا أسيفا 

 16تاج 

مانجو 
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إيروباستيؿ 

بيبي كورنر 

رينيو 

ميركو بوتشيني لألزياء 

بيور فاشف 

مذر كير 

منوريف 

أفندينا 

لزة إستانبوؿ 

ليالي الفحيص 

كوبا كبانا 
Grums 

دابوؽ آفنيو 
Goria Jeans 

Cake Shop 

WOW 

بابا جونز 

تشيمي ىاوس 
Burger Maker 
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Fire fly 

Treat and Beams 

مجموعة ناصر أبو خمؼ 

بي كوؿ 

اوو جينز 

العروب لمزي الشرعي 

أزياء سكاريؿ 

أزياء أجيف 
Pronto 

Stong JEANS 

األـ 

النيدرو 

مس مسز 

ويمؿ 

األوركسترا 

مستر كي 

سبوزابيال 

مـو توبي 

مافي جينز 
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Jordano Fasion 

كراكيب 
Polmondo 

شيشا لميشوس 
Lemons 

مكتبة جبؿ طارؽ 

ستوف 

جيزموز 

تايتمز 

الكجيريا لمساعات والمجوىرات 
Simpy Cozmo 

جاكس مينز لميدايا 

مي 4شيتشز
Once Upon Atime 

Orange DVD 
بيؿ آند روس 
SALE ZONE 

Com puty 

ALEX TOYS 

TECNO Land 
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Frinds 

بويت غاليري 

نيوماف لألسقؼ 

أريكة ديزايف 
The First Line Interiors 

ExperienceLIVING 

Home &Garden 
ميمورز لإلكسسوارات 

كاسا بيال لممفروشات 

بالوف آرت 

 زارا 
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: خاتمة

طّوؼ ىذا البحث في جانب مف حياتنا المغوية في مجاؿ اإلعالنات وأسماء 
المحاؿ التجارية في المممكة األردنية الياشمية، وحاوؿ أف يستنطؽ األبنية المغوية 
في ىذيف الضربيف مف الخطاب في ضوء عمـ المغة االجتماعي، وحاوؿ أف يرسـ 
صورة لممجتمع الذي تعكسو ىذه األبنية المغوية، وأسأؿ اهلل أف أكوف قد وفقت في 

. ذلؾ، وىو ضرب مف الدراسات الميدانية التي تغني درس المغة باألمثمة الحية

ويوصي البحث بمداومة قراءة األنساؽ المغوية التي ينتجيا الناس في حياتيـ 
اليومية وتحميميا؛ في محاولة لفيـ أفضؿ لمسيرورة التي تعمؿ فييا المغة فتؤثر في 

. حياتنا؛ فتكوف سر التحوؿ والتحويؿ والتغير والتغيير

 
 

 

 

 

  


