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ممخص:
تعد
إف إشكالية سكء تكظيؼ المٌغة العربية في كاجيات المحالت اإلشيارية ٌ
ٌ
كبير في ظؿ تنامي استخداـ المٌغات األخرل في تمؾ الك اجيات
لغكيا نا
ٌ
بحؽ مأزقنا ن
دكف رقيب كال قانكف لغكم يحمي المٌغة العربية مف التشكيو الذم لحقيا مف طرؼ
بد لكجكد
بعض التجار،
كصناع الالفتات اإلشيارية عمى حد سكاء ،كعميو كاف ال ٌ
ٌ
معا عمى كضع استراتجية خاصة
مشرع لغكم ،كقانكف تجارم خاص يعمالف ن
ٌ
إلعادة االعتبار لمغة الضاد الستخداميا بشكؿ سميـ في كاجيات المحالت دكف

أخطاء أك ازدكاجية لغكية أك ىيمنة لمغة أجنبية.
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مدخــــل:
لقد تعيف عمى المٌغة العربية في ظ ٌؿ العكلمة كالتقنيات الحديثة التمكقع في
أطر تسمح ليا بالحفاظ عمى أصالة المجتمع كىكيتو كتراثو العربي  ،مف خالؿ
تحقيؽ سبؿ التكاصؿ المعرفي كالثقافي بيف أبناء الكطف الكاحد خدمة لمكياف

االجتماعي  ،كتحقيؽ أىداؼ اجتماعية تتعدد بتعدد السياقات االجتماعية في ظؿ

التنكع  ،حفاظان عمى تقاليدنا كعاد اتنا كمعتقداتنا ،لذا كاف لزامان عمى جميع

المؤسسات الرسمية ،كالمؤسسات التعميمية كمختمؼ ك ازرات الدكؿ العربية كمجامعيا
المٌغكية بكصفيا ىيئات تنكيرية كطنية تساىـ بشكؿ مستمر في تحقيؽ األمف

تسف قكانيف لغكية تساىـ في الحفاظ
المٌغكم /الثقافي /الحضارم /االجتماعي أف ٌ
عمى اليكية المٌغكية العربية كتجريـ تشكيييا في ظؿ التأثيرات السمبية لمعكلمة مف

عامية تفتٌت بنية المٌغة العربية كتنخر تراكيبيا ،
ازدكاجيات لغكية ىجينة أك لغات ٌ
خاصة عمى اؿمستكل التجارم ،كما تحممو الالفتات اإلشيارية التجارية مف حمكالت

لغكية مشكىة؛ األمر الذم مستدعى بشكؿ مباشر ضركرة التقيد باؿمنيجيات الدقيقة
كالمناسبة لمكتابة اإلعالنية.
كانت كما زالت المٌغة العربية تشكؿ نقطة انعطاؼ تاريخي في تنكع ثقافة

كتراث المجتمع بشكؿ كبير  ،سعيان إلى استكماؿ اليكية القكمية التي تشكمت عبر

الحقب الزمنية ككعي تراثي يمثؿ الذاكرة القكمية المشبعة بركح الثقافة العربية ،كمع

ذلؾ لـ تتحقؽ تمؾ المظاىر الحضارية كيكية ثقافية تعكس تميز المجتمعات

العربية عف نظير اتيا الغربية  ،خاصة مع ما ىك مكجكد في عدد مف الالفتات

اإلشيارية كاإلعالنية لممحالت التجارية في الدكؿ العربية ،كالتي تبقى بعيدة ك ٌؿ
البعد عف تحقيؽ ما يطمح إليو خبراء العربية كتعميميتيا ،خاصة في زمف العكلمة

المٌغكية التي أفسدت ىكيتنا المٌغكية كحصرتيا في لغة التكاصؿ فقط  ،في ظ ٌؿ تقيقر
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لغة الصكرة كاإلشيار التي بقيت بعيدة كؿ البعد عف طمكحات مجتمعاتنا العربية،

كعميو يجب دؽ ناقكس الخطر لمحفاظ عمى ىكيتنا كثقافتنا كتاريخنا ،كالسؤاؿ الذم

تتنا اإلشيارية كاإلعالنية لممحالت
ؼ
أم مدل تستمر ال ا
يجب طرحو ىنا ىك :إلى ٌ
التجارية في تشكيو كتغييب لغتنا العربية؟.
أ -مشكمة البحـث:
لما كانت المٌغة العربية ىي الكسيمة الفعالة لمكاجية التغيرات كالتحكالت مف

أجؿ بناء كعي أفراد األمة لمكاجية جميع التغيرات ،كتحكالتيا االجتماعية كاعدادىـ
كبمكرة اتجاىاتيـ كتكييؼ ممارساتيـ بما يخدـ مصمحة األمة كيحافظ عمى بقائيا

كاستم اررية ىكيتيا المٌغكية  ،فإف الحاجة تبدك ماسة إلى مجابية " تحديات العولمة

المّغوية " التي باتت تشكه الفتات المحالت التجارية مف جية ،كتكرس لغة اآلخر
التي تبقى غريبة عف تراثنا مف جية أخرل،

كعميو يجب كضع استراتيجية مف

شأنيا صناعة قكانيف صارمة تحمي ىكيتنا كلغتنا العربية في ظ ٌؿ التحديات
تيدد أمف فا المٌغكم ،كعميو يمكف تحديد مشكمة البحث في
المتنكعة التي باتت ٌ

السؤاؿ اآلتي :ما ىي اإلشكاليات التي باتت تيدد توظيف المّغة العربية بشكل

سميم في الالفتات والواجيات اإلشيارية لممحالت التجارية ؟ وكيف يمكن تجاوز

وتصحيح ىذه الظاىرة المغوية؟.

ب -أىـداف البحث :يستيدف البحث اآلتي:
 .1تعرؼ أبرز تحديات المٌغة العربية عمى اؿمستكل التجارم.
 .2تعرؼ أىـ اآلثار المختمفة لمعكلمة المٌغكية ،كبصفة خاصة آليات كتابة

كصناعة اإلشيار التجارم في الجزائر عمى مستكل الالفتات اإلشيارية كاإلعالنية

لممحالت كالمؤسسات التجارية.

5

أىـ المحددات كالتكجيات السمبية التي منعت مف ارتقاء كتابة
 .3تعرؼ ٌ
م بالمٌغة العربية.
الالفتة اإلشيارية لممحالت التجار ة
.4

تعرؼ قكانيف كضكابط كتابة الالفتة اإلشيارية لممحالت التجارية.

جـ -أىمـية البحث :يمكف أف يفيد ىذا البحث في اآلتي:
إف ىذا البحث يفتح المجاؿ أماـ دراسات أخرل تيتـ بالتحديات
أٌ -
المٌغكية لمعكلمة كأثارىا السمبية في كتابة الالفتات اإلشيارية لممحال ت التجارمة
بالمٌغة العربية.

ب -يحاكؿ ىذا البحث سد النقص في ميداف البحث العممي في مجاؿ
تكظيؼ المٌغة العربية داخؿ المرسالت اإلعالنية.
إف ما ستسفر عنو ِّ
الدراسة الحالية مف نتائج قد يساعد في تكفير
جػٌ -
حدة االضطرابات كالمشكالت الناتجة
حمكؿ ناجعة ىادفة تؤدم إلى التخفيؼ مف ٌ
عف عشكائية االستعماؿ المغكم في المجاؿ التكاصمي التجارم.

د -حـدود البحث :تنحصر حدكد ىذا البحث في المحددات التالية:
 .1الحدود الموضوعية :تتمثؿ حدكد ِّ
الدراسة مكضكعيان في التركيز عمى ىكية

لغكيا لمكاجية تحديات كتأثيرات العكلمة عمى مستكل اإلعالف
المجتمع العربي ن
كاإلشيار التجارم.
 .2الحدود المكانية:

سكؼ يتـ التركيز عمى المحالت التجارية لمدكلة

مس ىكية لغتنا العربية
الجزائرية في ظ ٌؿ التشكيو المٌغكم
/البصرم الذم ٌ
كبالخصكص في ظؿ االزدكاجية المغكية (العربية/الفرنسية).
 .3الحدود الزمانية :تـ إجراء ىذا البحث خالؿ عاـ 2015ـ.
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ىـ  -منـيج البحث:
سيعتمد ىذا البحث عمى عدد مف المناىج مف مثؿ المنيج الكصفي  ،كالتاريخي
كالمنيج السيميائي لمحاكلة تأكيؿ

كاإلحصائي في جمع البيانات الكصفية،

العالمات المغكية كغير المغكية التي تحمميا الالفتات ،كسيتـ استخداـ ىذه المناىج

مجتمعة لمعرفة بعض الحقائؽ عف كاقع ظاىرة العكلمة المٌغكية ،كتأثيراتيا السمبية

مس
في مختمؼ المحالت التجارية لمدكلة الجزائرية في ظ ٌؿ التشكيو المٌغكم الذم ٌ
ىكية لغتنا العربية ،كما يعترييا مف إشكاالت عمى مستكل الكتابة ،كالحماية كاألمف
قزـ جميع قيميا الحضارية كالثقافية أماـ مختمؼ المغات،
المٌغكم األمر الذم ٌ
العربية في صناعة اإلشيار
باإلضافة إلى تقديـ حمكؿ ناجعة في تفعيؿ لغة
التجارم كالتحديات التي تكاجو ىذه األدكار في عصر العكلمة.
الدراسـات السابقة:
وِّ -
مف بيف ِّ
الدراسات كالبحكث التي ليا ارتباط مباشر بمكضكع البحث ما يأتي:
 -1قدكر عبداهلل ثاني ،سيميائية الصكرة

اإلرساليات البصرية في العالـ).

(مغامرة سيميائية في أشير

 -2عبد العالي بكطيب ،آليات الخطاب اإلشيارم – الصكرة الثابتة نمكذجان.
 -3عيسى عكدة برىكمة :المغة كالتكاصؿ اإلعالني ( ىمثىؿ مف انتشار األسماء
األجنبية في الالفتات التجارية في األردف).
كعمكمان لقد استفاد البحث الحالي مف ىذه ِّ
الدراسات في كضع اإلطار النظرم

لمبحث ،كالمتعمؽ بآليات كتابة كضبط المٌكحات اإلشيارية كاإلعالنية لممحالت

التجارية بالمٌغة العربية ،كاشكالية العكلمة المغكية في التأثير السمبي فييا  ،كذلؾ
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بكضع المحددات كالتكجيات الرئيسية في تحقيؽ التكازف الفكرم بيف أصالتنا

المٌغكية كالثقافية ،كالغزك الثقافي القادـ عف طريؽ العكلمة المٌغكية الغربية سكاء كاف
األمر مف المٌغة االنجميزية أك الفرنسية.

مدخل :اإلعالن بالالفتات اإلشيارية -لمحة تاريخية-
يعد اإلعالف اإلشيارم لكنان خطابيان جماىيريان ،يستخدـ ككسيمة إلقناع المتمقيف
ٌ
كدفعيـ القتناء ما يعرض مف منتكجات ،أك لالستفادة مف بعض الخدمات ،كلع ٌؿ

( )
أىـ كسيمة معتمدة الستقطاب الزبائف ،كلفت
اإلعالف اإلشيارم عبر الالفتات
ٌ
انتباىيـ في مختمؼ المدف الجزائرية ،حيث أف الالفتات تككف أقرب أنكاع اإلعالف

إلى السمعة أك الخدمة المعركضة ،كىك ما يزيد قدرتيا عمى التفاعؿ السريع مف
ًقبؿ المتمقيف فاإل عالف التجارم عمكمان ،فف ييدؼ إلى تعريؼ المستيمؾ بالسمعة

لتركيجيا ،كىك يدخؿ ضمف المشيد االجتماعي االقتصادم العاـ لتحقيؽ المنفعة
كالركاج لممنتًج ،كاالقتناع كالمنفعة عند المستيمؾ.

لقد اكتسب الخطاب اإلشيارم في السنكات األخيرة مكانة ىامة مف بيف أنكاع
الخطابات  ،كلع ٌؿ اإلشيار باعتماد الالفتات اإلعالنية كاف مف بيف أقدـ الكسائؿ
التكاصمية التي استخدميا االنساف ( ) منذ عصكر سحيقة ،حيث كانت اآلثار
كالمقابر تعمكىا الفتات إما تعكيذية ،أك تعريفية تبيف اسـ ذلؾ األثر أك صاحب
( ) يقصد بالالفتة أك اإلعالف أية لكحة أك تركيبة أك سياج أك مكاف ،أك كسيمة إعالف لمباشرة اإلعالف
عمييا سكاء بالكتابة أك بالنقش أك باألحرؼ ،أك بالرسـ متى كانت قائمة بذاتيا ،أك

تككف جزءان مف

منشأة أك متصمة بو أك منقكشة عميو ،أك في أم صكرة أخرل مف صكر العرض عمى المباني كالمنشآت
كقصد بيا اإلعالف أك لفت االنتباه.

kbase.momra.gov.sa/viewpdf.aspx?ID=768 20/10/2015 22.00.
( ) قدكر عبداهلل ثاني ،سيميائية الصورة ( مغامرة سيميائية في أشير اإلرساليات البصرية في العالم) ،دار
الغرب لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،2004 ،ص.235
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القبر ،أك الغرض الذم شيد لو ذلؾ المبنى أك أعدت لو تمؾ الحجرة أك الضريح ،
كالفتات يدكف عمييا بعض األكامر الممكية أك التشريعات كالقكانيف ،تصؼ معركة
أما اؿالفتات التجارية ذات اؿطابع اإلعالني فال
مف المعارؾ  ،أك تسرد نتائجيا ٌ ،
( )
كي ىرل
تيعرؼ البدايات الفعمية لظيكرىا كلكنيا حتمان قد ظيرت منذ كقت طكيؿ  ،ى
معظـ المؤرخيف أف الالفتات الخارجية عمى المتاجر ىي أكؿ أشكاؿ اإلعالف  ،فقد
استخدـ البابميكف الذيف عاشكا فيما ييعرؼ اآلف بالعراؽ الفتات كيذه لمدعاية
لمتاجرىـ كذلؾ منذ عاـ  3000ؽ.ـ ،كما كضع اإلغريؽ القدامى كالركمانيكف
الفتات إعالنية خارج متاجرىـ ،كلما كاف عدد الناس الذيف يعرفكف القراءة قميالن فقد
عكضا
عمؿ التجار الرمكز المنحكتة عمى الحجارة أك الصمصاؿ ،أك الخشب
ن
استى ى
عف الالفتات المكتكبة ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،تىرمز حدكة الحصاف إلى محؿ الحداد،
كالحذاء إلى محؿ صانع أحذية ( ) ثـ تطكرت مع مركر السنيف حتى أضحت عمى
ذلؾ الشكؿ المتداكؿ.
كسيككف مف الضركرم اإلشارة إلى الدكر الذم لعبتو الطباعة كالصحافة

كالصناعة في تطكير فف اإلشيار اإلعالني

ف ػ »بعد اختراع المطبعة ( )1436

كبركز الصحافة إلى الكجكد ،ظيرت الحاجة إلى اإلعالف أك اإلشيار ،فقد رافؽ

اإلعالف -الذم كاف يطمؽ عميو اسـ "نصائح كارشادات" -الصحافة منذ أكائؿ عاـ
 ،1625كمع تطكر الثكرة الصناعية التي عرفتيا أكركبا في القرف

 19شيد

اإلعالف أكؿ نقمة كمية كنكعية ،كذلؾ تحت ضغط طمبات القطاع الصناعي الذم

استعاف بو في التركيج لبضاعتو ،كتصريؼ منتجاتو الصناعية «( ) ،بطريقة تجذب
أكبر عدد مف المتمقيف المستيمكيف.
( ) https://alzaheer.wordpress.com/2015/09/ 26 /14.00

( ) http://haddou-abdelrrahmene.yoo7.com/t216-topic 06:35/ 2015/09/10
( ) قدكر عبداهلل ثاني ،سيميائية الصكرة ،ص.235
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كانت الالفتات في بدايات القرف التاسع عشر بسيطة

ذات أحجاـ صغيرة

كغالبيتيا مف الخشب المحفكر أك المجسـ ،غير أنيا كانت أنيقة جدان في كثير مف

األحياف ،تعمكىا مسحة كاضحة مف الفخامة  ،فمنذ منتصؼ القرف السابع عشر إلى
منتصؼ القرف الثامف عشر كاف العمؿ متكاصالن لتحسينيا خاصة

بعد اختراع

الكيرباء ،حيث كاف ليذا االختراع فائدة في صناعة اإلعالف ،كالى جانب تمؾ

الالفتات الخشبية األنيقة ظير ما يعرؼ بالالفتات الكيربائية ؛ كىي ثالثة أنكاع

ارتبطت ارتباطان كثيقان بالكيرباء ،كأيضان بمادة (االكريميؾ) التي دخمت في مجاؿ

اإلعالف ثـ ساىمت بقكة في تقدمو ،كىنا ظيرت عدة أنماط لالفتات؛ مثؿ الالفتات

المضاءة داخميان كالمضاءة خارجيان كالمضاءة كتابة

( )

كقد كانت نقمة نكعية في

طريقة التأثير في المتمقي كاستدراجو بصريان إلقناعو بما يعرض مف سمع كخدمات.
الحد ،إذ كاف مف
كلـ تقؼ الحركة التطكرية لفف اإلعالف بالالفتات عند ىذا ٌ
الطبيعي أف يأتي القرف الحادم كالعشركف بثكرتو التكنكلكجية ،ليخمؽ ثكرة رقمية
جديدة في عالـ البصريات ،حيث بدأ بزكغ عصر جديد في عالـ الدعاية كاإلعالف

كىك عصر الثكرة الطباعية ،التي طكرت تقنية الطباعة بشكؿ مذىؿ ،فقد أصبحت
عممية صنع الفتة تجارية أك إعالنية ال تستغرؽ إال اؿقميؿ مف الكقت كالجيد ،ثـ

تحكلت إلى صناعية بدالن مف ككنيا فيما مضى فنية تحتاج إلى ميارة كخبرة عالية،
كىكذا ظيرت عدة شركات كمعامؿ لصنع الالفتات ،كظيرت طابعات ضخمة

تطبع أم صكرة أك شكؿ كبأم مقاس

( )

كبالتالي أصبح فف اإلعالف التجارم مف

أىـ النشاطات الصناعية التي تمقى ركاجان عمى مستكل الطمب كالتمقي.
بيف ٌ

( ) https://alzaheer.wordpress.com/2015/09/ 26 /14.00
( ) https://alzaheer.wordpress.com/2015/09/ 26 /14.00
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ليتحكؿ الخطاب اإلشيارم بكاسطة الالفتات اإلعالنية إلى نظاـ تكاصمي

مندرج ضمف الممارسة الثقافية كالخطاب األدبي أك السينمائي أك البصرم إذ يؤثث
 ،فإلى جانب بعده

كيستيمؾ إلى جانب الخطابات األخرل
فضاءات اليكمي ،ي
االقتصادم-االجتماعي المرتبط بالدعاية التجارية ،يكتسي ىذا الخطاب طابعان

ثقافيان يتمثؿ في مككناتو المغكية كاأليقكنية ( ) كاستمر اإلعالف التجارم في التطكر

كالتقرب مف المتمقي ،حيث كانت الالفتات التجارية ك »ال تزاؿ تحتؿ مكانان ىامان في

الجياز الكاسع لكسائؿ التأثير اإلعالمي ،كما أصبحت جزءان ال يتج أز مف مالمح
المدف ،كميزة أساسية مف مميزات الحياة المعاصرة

«

( )

تكجو دكمان إرشادات

كاغراءات بقصد الكصكؿ إلى أكبر عدد مف المتمقيف كاستمالتيـ بما تعرضو ،فقد

صممت »أساسان لمخاطبة جميكر عاـ كمكحد بالصفات كالميكؿ كاالىتمامات،
ٌ
( )
كتحمؿ رسائؿ ذات طابع عاـ«  ،حيث أصبحت »الالفتة اإلعالمية تدعى بحؽ

أىـ محطات التجكؿ في المدف
" ٌ
فف الشكارع" فقد أصبحت مالمحيا كمظاىرىا مف ٌ
فيي تمبي حاجة اإلنساف الطبيعية إلى االستمتاع الجمالي كالى العكاطؼ الجياشة
التي يقدميا لو استيعابو لرسائؿ الالفتات اإلعالمية كمعالجتو العقمية ليا

«( ) إذ

باإلضافة إلى المضمكف الداللي -الداللة المغكية -لبعض الالفتات نجدىا تحتكم
عمى مظير جمالي يزيد مف بياء المدف ،نظ انر لمتقنيات الطباعية كالمؤثرات

الضكئية كالمكنية كالصكر التي تزيد مف فيرص لفت انتباه المرسؿ إليو.

 /2البناء المغوي-البصري للخطاب اإلعالني في الالفتات التجارية:
ير واإليحـاء
التقر ـ
افم المصطفى ،الخـطـاب اإلشياري ـبين ـ
( )2عـ ػر ػ
www.aljabriabed.net/n34_03amrani.htm
( ) قدكر عبداهلل ثاني ،سيميائية الصكرة ،ص.235
( ) المرجع نفسو ،ص.236

( ) المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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يتكقؼ نجاح العممية التجارية عمى حسف اختيار الكسائؿ كاآلليات التعبيرية

التي تككف أكثر فاعمية لتكصيؿ الرسالة ،كلذلؾ فالخطاب اإلعالني دكف غيره مف
الخطابات يتميز ببناء محكـ خاص تتضافر مختمؼ مككناتو (المغكية/األيقكنية)

إلحداث التأثير المطمكب في المتمقي

(

) كلذلؾ بات مف الضركرم أف تتكافر

العناصر البنائية لمكحة اإلعالنية -إضافة إلى المساحة األيقكنية-

عمى مساحة

لغكية ،فػ »المغة في ىذا التكاصؿ السبيؿ األكؿ لتحقيؽ اليدؼ؛ ألنيا الكسيط
ً
 ،كالمغة في تحققيا
المرسؿ إلى المست ٍقبًؿ
األنجع لنقؿ الرسالة (الشيفرة) مف

االستعمالي تعكس التجمي الطبيعي ليا ،كتتمثؿ فييا كظيفة التفاعؿ بيف الناس «

( )

فالتظافر بيف المساني كالبصرم بات أم انر حتميان في زمف العكلمة الفكرية ،إذ ال شؾ

أف »الصكرة اإلشيارية الثابتة تعتمد في تمرير رسالتيا عمى مجمكعة مختمفة
في ٌ
كمتكاممة مف العالمات ،مف بينيا العالمات المغكية ،كتعكد ضركرة حضكر ىذا

بسد
المككف في بناء الرسالة اإلشيارية لقدراتو التكاصمية الخاصة الكفيمة ٌ
الخصاص التعبيرم الممحكظ في الكسائؿ األخرل ،كتحصيف القراءة مف كؿ انزالؽ
تأكيمي محتمؿ مف شأنو اإلخالؿ باليدؼ األساسي

«( ) لممعمف اإلشيارم ،كىنا

ينبغي اإلشارة إلى كجكد حالتيف لمبناء المغكم في الالفتات اإلعالنية التجارية؛ فإما

أف تعتمد الحضكر المغكم الصرؼ ،أك الحضكر المغكم-األيقكني حيف تتدعـ المغة

بالصكرة كالمؤثرات البصرية.

 1/2الخطاب المّغوي في الالفتات التجارية:
( ) عبد العالي بكطيب" ،آليات الخطاب اإلشياري –الصورة اللابتة نموذجاًا ،" -مجمة عالمات ،ع ،18
المغرب ،2004 ،ص.117

( ) عيسى عكدة برىكمة  ،المغة والتواصل اإلعالني َمم لَمل من انتشار األسماء األجنبية في الالفتات التجارية
في األردن www.majma.org.jo/index.php/2009-02-10-09-36-00/310-69-2.html
( ) عبد العالي بكطيب ،آليات الخطاب اإلشيارم ،ص.123
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ال يمكف لممرسمة المغكية في الالفتة اإلعالنية أف تحقؽ األىداؼ المرجكة ما

لـ تتكافر عمى مستكييف متكامميف كما أكضحيما عبد العالي بكطيب؛

»األكؿ

ىاـ في
ٌ
يخص مظيرىا التشكيمي لما يمعبو ىذا المظير بمختمؼ تجمياتو مف دكر ٌ
أف
التحديد غير المباشر لمحتكل الرسالة ( )...كفي ىذا اإلطار تكفي اإلشارة إلى ٌ

العالقة التراتبية لمطباعة عمى ما قد يفصميا أحيانان عف محتكل المكتكب ،تبقى مع

ذلؾ فاعمة في تحديد مسار القراءة؛ عمكديان أك أفقيان ،يمينان أك يسا انر ...حسب

حد كبير في تكجيو رؤية المشاىد
نكعية المغة أك الثقافة ،كبذلؾ تسيـ إلى ٌ
أما
كتبئيرىا ،في أماكف محددة بعينيا غالبان ما يشكؿ اسـ المنتكج مركزىا (ٌ )...
يتـ التركيز أساسان عمى محتكل الرسالة
الثاني
ٌ
فيخص المضمكف المساني ،كفيو ٌ

المغكية«( ).

كاثراء الكجكد المساني في الالفتات التجارية منكط باستراتيجية التكظيؼ

المحكـ لمنص المغكم الذم يفترض أف يتصؼ بما يجعمو بميغ التأثير في المتمقي،
كأف يتـ االعتماد عمى اإليجاز كذلؾ لمتمكف مف كسب ثقة الجميكر بشكؿ سريع

كبأبسط الطرؽ ،كىنا يجب البحث عف العبارات الكاضحة ببعدىا عف غريب المفظ،

دكف اإلطالة في الشرح ،إذ ال كجكد لجمؿ اعتراضية أك كصمية أك تفسيرية

لمخطاب المغكم في الالفتات التجارية ،كذلؾ مخافة الكقكع في المبس الداللي الذم

( )
تعد المغة
تحدثو التراكيب المطكلة ،كما ٌأنو يفترض استعماؿ المغة العربية ،إذ ٌ
الرسمية في الجزائر ،فاألكلكية تككف ليذه المغة ،كال ينبغي االعتماد عمى المغات

ألف الالفتات باتت تشكؿ جزءان مف المظير
األجنبية كحدىا لإلشيار التجارمٌ ،
( ) المرجع نفسو ،ص.125

( ) عبداهلل أحمد بف عتك" ،اإلشيار بنية خطاب وطبيعة سموك " ،مجمة عالمات ،ع ،18المغرب،2002 ،
ص.112
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العمراني لممدف الجزائرية ،كينبغي أف تعكس اليكية العربية اإلسالمية لممجتمع

الجزائرم.

أف اإلشيار مرتبط بالمجاؿ التجارم ،كخصكصان عممية
كعمى الرغـ مف » ٌ
البيع كتركيج السمع كالخدمات أك األفكار إال ٌأنو أخذ يفرض نفسو في كقتنا الحالي
كما لك كاف إنتاجان فنيان أك أدبيان في خدمة أىدافو النفعية التي كاف يؤدييا أيضان

أف اإلشيار بأشكالو كامكانياتو الحالية أضحى
الخطاب العادم في السابؽ ،ذلؾ ٌ
( )
تعد المغة المحرؾ
حاض انر في كؿ األمكنة ،كعبر جميع كسائؿ االتصاؿ
 ،أيف ٌ

تـ تكظيفيا بشكؿ مناسب ال
األساسي لممضمكف في الالفتات التجارية ،إذا ٌ
يتعارض مع نزعة التمقي عند الجميكر الذم يقكـ بالتفسير اآلني التمقائي لمعالمات

المغكية بشكؿ سريع.
كعف التمقي تحدث محمد غرافي عف كظيفتيف حددىما ركالف بارث لمرسالة

المغكية في المرسمة اإلشيارية ،كىما :كظيفة الترسيخ ككظيفة المناكبة؛ فتقكـ كظيفة
الترسيخ بتحديد كجية المعنى الذم ييراد بثو في المتمقي ،حيث يتـ المجكء --في
اإلعالف اإلشيارم الثابت -إلى نص لغكم مرافؽ مف أجؿ تكثيؼ المعنى مف
ناحية ،كمف ناحية ثانية إلبعاد المعاني المحتممة التي مف شأنيا إحداث المبس في

أما كظيفة المناكبة فتشير إلى كجكد عالقة
فيـ المقصدية المرجكة مف اإلشيارٌ ،
إف الخطاب المغكم ال يحضر قصد
تكميمية بيف النص المغكم كالصكرة ،إذ ٌ
اإليضاح ،بؿ قصد نمك حركة الفيـ لمرسالة البصرية اإلشيارية عمكمان

( )

األمر الذم مف شأنو تكجيو كامؿ العناية بتكظيؼ المغة العربية في الالفتات
( ) حميد لحميداني" ،مدخل لدراسة اإلشيار" ،مجمة عالمات ،ع ،18المغرب ،2002 ،ص.74

كىك

( ) محمد غرافي ،قراءة في السيميولوجيا البصرية  ،مجمة عالم الفكر  ،ع ،1مج ،31المجمس الكطني
لمثقافة كالفنكف ،الككيت ،2002 ،ص.241 ،238
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اإلشيارية التجارية ،كذلؾ لما تمتمكو مف طاقات تكاصمية تكصيمية مف خالؿ
البنيات الصكتية كالتركيبية كالداللية التي تمتمكيا ككسيمة مف كسائؿ اإلقناع.

 2/1تداخل المغة مع الصورة في الخطاب اإلشياري:
يكتسب اؿمشيد اإلشيارم في الالفتات بعده الخطابي مف تمؾ العالقة

االجتماعية كالثقافية التي تسكد منطقة معينة ،كتحدد مدارات التشابؾ في أساسيات

اليكية المغكية كالفكرية التي تربط حدكد ىذه العممية التكاصمية ،كتحكـ بذلؾ
العالقة بيف اؿ مرسؿ (صاحب المحؿ التجارم ،أك المؤسسة التجارية)

كاؿمتمؽم

(الزبكف) كتؤدم إلى تكجيو خطاب أيقكني-لغكم مميز عف بقية أنكاع الخطابات
صرؼ يعتمد العالمة المسانية في
ان
اؿمتداكلة فإما أف يككف الخطاب اإلشيارم ؿغكيان
صرؼ يعتمد الصكرة ؾ عالمة
أيقكني
التبميغ ،أك أف يككف
ان
ان

بصرية –

ألف الشائع عمكمان ىك
قابمة لمتأكيؿ المكحد – كىذا قد ال يحدث إال بنسبة أقؿ؛ ٌ
تشابؾ البنية المغكية مع الصكرة في بعدىا األيقكني لنسح خيكط التعبير داخؿ

أف ىذا النمط البنيكم
اإلرسالية اإلشيارية في الالفتات التجارية ،كال ش ٌ
ؾ في ٌ
إف حياة الناس كنشاطيـ اليكمي أصبحا
العالماتي أكثر األنماط ركاجان ،حتى ٌ
مشركطيف بإغراء الصكرة كالحركات كاأللكاف كالخطاب المصاحب التي تشكؿ أىـ
دعائـ اإلشيار التعبيرية( ) في الالفتات التجارية.

كفي حاالت التكاجد المشترؾ لما ىك لغكم كأيقكني ،يمكف النظر إلى العالمة

المغكية في الخطاب اإلشيارم مف زاكية كظيفية بحتة كذلؾ في مستكل كفاءتيا

التفسيرية المحققة لمكظيفة المعجمية (الميتالغكية) فيي تحدد داللة الصكرة كي ال
يجمح الخياؿ الفني بالمتمقي فيبعد قعف األغراض األساسية لمصكرة اإلشيارية
( ) حميد لحميداني ،مدخؿ لدراسة اإلشيار ،مجمة عالمات ،ع ،18المغرب ،2002 ،ص.74
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المنجزة في الخطاب( ) ،كذلؾ ما يعزز مبدأ أفضمية التكاجد الحكارم المشترؾ لمغة
كالصكرة في المعمف التجارم الستمالة الجميكر كاقناعو بشكؿ أفضؿ.
في ىذه الحالة مف التمقي اإلعالني

تنعكس في الالفتات اإلشيارية أشياء

العالـ الخارجي عمى ذىف المتمؽم في شكؿ صكر منسكجة بخيكط المغة ،لتستقر

مرة فمرة كمشيد بصرم خالص قد يحتاج ىك اآلخر لمغة كاصفة تمكف اؿمتمقي مف

فيـ داللة الالفتة ،حيث يمكف القكؿ «إف الصكر مثؿ الكممات -كمثؿ ما تبقى مف

( )
أف
تتجنب االرتماء في لعبة المعنى»
األشياء  -لـ مؾف في إمكانيا أف ٌ
 .كما ٌ
«التفكير في الصكرة ىك في غالب األحياف إنتاج ال لمصكر بؿ لمغة (الكممات)

تعد بمنزلة لغة كاصفة  métalangageبالنسبة إلى
كمف ىذا المنظكر فإف المغة ٌ
المغات المختمفة حتى غير المسانية منيا» ( ) ،كبعبارة أخرل «إف المغات البصرية
تقيـ مع باقي المغات عالقات نسقية متعددة كمعقدة ،كال أىمية إلقامة تعارض ما
بيف الخطابيف المغكم كالبصرم بكصفيما قطبيف كبيريف يحظى كؿ منيما

بالتجانس كالتماسؾ في غياب أم رابط بينيما ،إف العالـ المرئي كالمغة ليس غريبان

أحدىما عف اآلخر»

( )

كال يمكف بالتالي أف تكتمؿ مالمح الداللة في الالفتات

اإلشيارية التجارية إال بتضافر الخطاب األيقكني كالمغكم.
 /2الالفتات التجارية بالجزائر واشكالية تمقي الخطاب المغوي:
أصبحت اإلعالنات التجارية تشكؿ جزءان ىامان مف المظير العاـ لمختمؼ

المدف كالمناطؽ التي تشيد تجمعات سكانية بالجزائر مف شرقيا إلى غربيا كمف
)1( http://faculty.ksu.edu.sa/maison/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID 20/09/2015

( ) محمد غرافي ،قراءة في السيميكلكجيا البصرية ،ص.223
( ) محمد غرافي ،قراءة في السيميكلكجيا البصرية ،ص.226
( ) محمد غرافي ،قراءة في السيميكلكجيا البصرية ،ص.223
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شماليا إلى جنكبيا ،فالمالحظ ىك كثرة المكحات اإلعالنية المنتشرة عمى جكانب

الشكارع ،كعمى أسقؼ األبنية

كالعمارات كجدرانيا ،كعمى كاجيات المحالت

التجارية ،في إشارة مضمرة إلى تمؾ النزعة التنافسية بيف التجار عمى إبداء كتقديـ
األجكد مف السمع كالخدمات ،مف خالؿ تمؾ الخطابات التركيجية التي تطبع عمى

الالفتات اإلعالنية ،كالتي تحاكؿ استقطاب كاقناع المتمقي ،ىذا األخير الذم يبقى
حائ انر حكؿ معرفة معايير المصداقية مف ضمف كؿ ما يركج لو عمى أنو األحسف،
أف احتراـ المعايير المغكية في حدكد المعقكؿ مف شأنو تحصيؿ ثقة
كال ش ٌ
ؾ ىنا ٌ
المتمقي ،فال يرل حينيا الالفتة ككأنيا مساحة تمكييية تعج بالمتراكمات األيقكنية

كالمغكية.

إف التركيز عمى سالمة الكتابة كالتعبير كحسف التنسيؽ بيف عناصر الالفتة
ٌ
اإلشيارية مف شأنو أف يساىـ في إعطاء بعد جمالي كداللي يميؽ بمكانة المغة

العربية ،التي كلألسؼ أصبحت تناؿ حظان كاف انر مف التشكيو الطباعي كالتركيبي

حيث

كحتى الداللي حيف صارت تيزاحـ مف المغات األجنبية كالميجات العامية،
ينبغي اإلشارة إلى ما أثاره دخكؿ فف اإلشيار اإلعالني مف ردكد فعؿ سمبية حيث

»لـ تمؽ رسائمو ككسائمو كؿ الرضا مف كؿ فئات المجتمع ،لذا سارت مختمؼ

( )
أف الحاؿ لـ يكف
األنظمة لكضع القيكد كالضكابط المنظمة ليذا التفاعؿ « غير ٌ
كذلؾ في الجزائر ،إذ ال ضكابط قانكنية تحكـ عممية التفاعؿ اإلعالني العمكمي.

 1/2حال المّغة العربية في الالفتات التجارية بالجزائر:

( ) أميرة محمد العباس" ،اإلعالنات وصنع القرار في المؤسسات اإلعالمية" ،مجمة عالم الفكر ،مجمد ،23
ع ،2الككيت ،1994 ،ص.261
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تعد المٌغة العربية أداة تكاصؿ فكرم كاجتماعي كاقتصادم بيف األفراد في
ٌ
المجتمعات العربية ،حيث يمكف لمغة منافسة الخطاب البصرم في قكة التبميغ،
خاصة إذا تعمٌؽ األمر بحضكرىا في الخطاب اإلعالني كاإلشيارم في الفتات

المحالت التجارية ،التي تسعى باألساس إلى تفعيؿ الدكر التكاصمي بيف عارض

السمع التجارية كالمستيمؾ الذم يبدأ متمقيان لمخطاب اإلعالني ،ىذا األخير الذم قد
يتـ التركيز فيو عمى العرض البصرم مصحكبان بالمغة اإلشيارية التعريفية ،أك
ٌ
المعرؼ كالمرغب كالمغرم
االكتفاء بالخطاب المساني كحده ،لتمعب المغة ىنا دكر
ٌ

أف الكاقع الذم تعيشو المغة العربية المكظفة في
لممتمقي قصد استقطابو ،غير ٌ
الالفتات اإلشيارية لإلعالنات التجارية بات مقمقان ،نتيجة التشكيو المغكم كالتركيبي
في كتابة حركفيا العربية مف جية ،كمزاحمة المغة الفرنسية ليا مف جية أخرل؛

غيب المغة العربية تمامان كتستبدؿ بيا المغة الفرنسية ،أك أف تكتب الكممات
كأف تي ٌ
العربية بحركؼ أجنبية أك حتى كتابة كممات فرنسية بالمغة العربية ،أك التعتيـ
عامية ،إضافة إلى ضعؼ التركيب
الداللي لممعنى الحقيقي بتكظيؼ كممات ٌ
البنائي كالخطأ اإلمالئي.
كالشيء الممفت لمنظر في الكقت الراىف ىك

تمؾ التحديات العاصفة التي

تحاكؿ خمخمة ثكابت اليكية المٌغكية العربية بتغييب المٌغة العربية الفصحى،

إف ىذه الظاىرة طالت الالفتات اإلعالنية -
كمحاصرة مجاالت استعماالتيا ،حتى ٌ
تعد كعاء يختصر المالمح االجتماعية -ما ٌأدل إلى اىتزاز اليكية المغكية
التي ٌ

العربية في الجزائر ،فالشيء المالحظ حاليان في ىذا البمد الذم يفترض أف تجمعو
اليكية العربية المتكارثة ىك

تغييب المغة الفصحى عف االستعماؿ

كاإلعالني ،ما خمؽ فراغان رىيبان أك

التكاصمي

ىكة عميقة بيف االنتماء كالراىف المعاش،

فالمفارقة كاضحة؛ انتماء عربي/ليجات عامية ىجينة (تداخل لغوي) /ازدواجية
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لغوية ؛ فمف جية نالحظ حجـ التداخؿ المغكم بيف المغة العربية كالفرنسية ،كمف
جية ثانية يفاجئنا الغياب الكمي لمغة العربية في كثير مف الالفتات التجارية التي

تخاطب فردان عربيان جزائريان بالدرجة األكلى.

ذلؾ ىك حاؿ الالفتات اإلعالنية في مختمؼ المحالت التجارية بالجزائر بعد

أف حادت عف األسس التي يفترض أف يتقيد بيا القائمكف عمى تجييزىا

كصناعتيا ،مف خالؿ حجـ التجاكزات المغكية كالداللية التي باتت تشكه مالمحيا،

أف ظاىرة التشكيو الطباعي كالداللي لمغة العربية كانت أكثر ما
كمما ال ش ٌ
ؾ فيو ٌ
تسيء لممظير العاـ لمظاىرة اإلشيارية المعاصرة ،فعمى الرغـ مف العناية الفائقة
بتنميؽ البعد اإلخراجي كالبصرم لالفتات التجارية ،كتدعيمو بالمؤثرات المكنية

أف عددان كبي انر منيا أصابو التعثر المغكم ،كىك ما كضع المغة
كالضكئية ،إال ٌ
العربية أماـ تحديات مف أجؿ الحفاظ عمى مكانتيا في ظؿ االنتشار الكاسح
لبعض الالفتات التي تحمؿ تشكييان لغكيان.
كالنتيجة أف المغة العربية قد ا غتربت ،كصارت تيجف بمغ ة المستعمر  ،عبر
لغة التعامالت اليكمية ،التي يتكاصؿ بيا العاـ كالخاص ،األمي كالمثقؼ حتى

انحسر استعماؿ المٌغة العربية الفصحى  ،كاستبدلت بو ازدكاجية التكاصؿ المٌغكم ،
كمف البدييي أف تنتقؿ ىذه الحالة المغكية إلى المساحات اإلعالنية التي ميمتيا

باألساس التكاصؿ مع المجتمع كاقناعو كفؽ أقرب طرؽ التأثير التي تضمف ركاج

المنتج اإلعالني.

 2/2نماذج ألشكال التشويو المغوي /البصري في الالفتات التجارية بالجزائر

"قراءة تحميمية":
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يتـ إدراؾ كفيـ الخطاب البصرم/المغكم في الالفتات اإلشيارية التجارية مف
إدراؾ مسبؽ أل ساسيات النقد الفني

دكف الحاجة إلى أدكات نقدية معينة أك

أف المرسؿ باألساس يعتمد عمى مككنات سريعة التمقي كالفيـ ،إف
كمناىجو ذلؾ ٌ
كاف مف الناحية البصرية أك المغكية؛ فمف ناحية المرسمة البصرية يتـ االعتماد
«الصفة الرمزية

أف المكف يمثؿ
عمى استعماؿ األلكاف المثيرة لالنتباه ،فالمعركؼ ٌ
لصياغة سطكح األجساـ كالطبيعة عمى السكاء ،كىك الغطاء المٌغكم ،كضكء ىذه

المجسمات ،ميما كاف نكعيا ،كيستخدـ كقيمة نغمية كفؽ شدتو لمنح البعد الثالث
لألشكاؿ ،كاضفاء الكاقعية عمييا ،كما يؤدم دك انر في إضفاء نكع مف الحركية داخؿ
المرسمة البصرية ألنو نتاج تفاعؿ بيف األشكاؿ كاألشعة الضكئية الساقطة

( )
أف معظـ الالفتات تعتمد المكف األحمر-أكثر األلكاف جذبان
عمييا  ،كالمالحظ ٌ
لمنظر -في طالء الخمفية كالصكر التي تحمميا ،أك لكتابة النصكص المغكية

المرافقة فاأللكاف البارزة تمتمؾ قكة جذب النظر إلظيار السمعة كاضحة مجسمة.
أما مف ناحية المرسمة المغكية فيتـ التركيز غالبان عمى بعض المعايير
ٌ
االجتماعية مف مالمح البيئة المحمية التي تعرض فييا الالفتات ،كاختيار الكممات
المتداكلة بشكؿ ممفت كخاصة ما اتصؿ بالسياؽ التكاصمي العامي ،إضافة إلى

اعتماد الميجات في تأليفيا العفكم مف حيث اإلجماع العاـ عمى أنوا كسيمة إقناعية

لغكية مميزة ،حيث ال كجكد لحاجز لغكم يشكش التمقي ،كفيما يمي عرض لبعض

النماذج مف الالفتات اإلشيارية التجارية بالجزائر ،في محاكلة لمعرفة إشكاليات
توظيف المغة العربية فييا ،بالتركيز عمى مسألة التداخؿ المغكم بيف المغة العربية

كالفرنسية:

) ) قدكر عبداهلل ثاني ،سيميائية الصكرة ،ص.142
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 1-2/2تغييب المّغة العربية/الييمنة المطمقة لمغة الفرنسية:
إف أكثر ما يميز المشيد اإلعالني بالجزائر ىك إشكالية محاصرة المغة
ٌ
الفرنسية لمغة العربية  ،كيضعنا ىذا أماـ إحاالت سياسية كتاريخية؛ تعكد إلى فترة
االحتالؿ الفرنسي لمجزائر ،أيف اف حصر استعماؿ العربية في المساجد كالزكايا،

كذلؾ لفرض المٌغة الفرنسية عمى الجزائرييف كأحد المبادئ األساسية لفرنسا ( ) كبناء
عمى ىذا بدأ األخذ بيذه المغة األجنبية في االستعماؿ عند مجمكعة كبيرة مف

الجزائرييف خاصة الساكنيف في الكاليات كالمدف ،ما أدل

إلى تغميب استعماؿ

الفرنسية كتغييب المغة العربية ،كإستراتيجية استعمارية مف المستعمر الفرنسي الذم
سنت »ق ار انر
تطاكؿ عمى اليكية المغكية العربية الجزائرية لدرجة أف اإلدارة الفرنسية ٌ
ك ازريان صاد انر عف كزير داخميتيا شكداف عاـ  1939يعتبر المٌغة العربية لغة أجنبية

بالجزائر ال يجكز تعميميا «

( )

فمف الطبيعي بعد مركر أكثر مف خمسيف سنة مف

االستقالؿ أف تظؿ الجزائر تعاني مف مزاحمة المغة الفرنسية لمغتيا العربية

األصمية.

غيب المغة
أف النمكذج المكالي يمثؿ ىذا المأزؽ المغكم الذم ٌ
كال شؾ في ٌ
العربية في مكطنيا ،كألحؽ بيا صفة العجز؛ األمر الذم يعد عدكانان عمى القدرات

التبميغية ليا.

)1( Taleb Ibrahimi Khaoula, Les Algériens et leur langues, Edition el Hikma, Alger,
1997, p35.
( ) تركي رابح ،التعميم القومي والشخصية الوطنية  ،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر،1990 ،
ص.130
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حيث نالحظ مف خالؿ نظرة سريعة في الالفتة (-

 )-1غيابان مطمقان لمغة

تـ اعتماد المغة الفرنسية في اإلعالف التجارم الذم تمثمو الفتة لكاجية
العربية ،أيف ٌ
محؿ مختص في اإلشيار كصناعة كاخراج الالفتات اإلعالنية عمى اختالفيا ،كقد
كردت عبارة  graphiqueأعمى الالفتة بالمكف األحمر كبخط أكبر مما كتبت

عميو باقي العبارات ،ليكتمؿ المعنى في السطر المكالي بعبارتي & decoration

 pubبالمكف األزرؽ كبخط بارز كبير ،كأسفميا يكتبت عبارات تكضيحية -تبرز
تخصص المحؿ في الطباعة الرقمية كصناعة الالفتات اإلشيارية -في سطريف
متكالييف كما يأتي:

impression numerique
Panneaux publicitaire
ليتـ تدعيـ الفضاء
كقد تمك ضعت الكتابة في المساحة الكسطى مف الالفتة ٌ
نسخ لصكرة "الطائر
المغكم بفضاء تشكيمي عمى الجانبيف؛ حيث تـ عرض و

الغاضب" بمكنو األحمر كىك مستمد مف لعبة إلكتركنية ،كفي ىذا إشارة مبطنة عف
مكاكبة المحؿ لمعكلمة كآلخر تقنيات الطباعة كاإلخراج ،إضافة إلى صكرة الطابعة

أما عف
االحترافية التي يفترض ٌ
أف المحؿ يستفيد مف تقنياتيا في العمؿ المميزٌ ،
الفضاء اإلشيارم فيمكف طرح السؤاؿ
تغييب المغة العربية في ىذا
-1العربية يبدأ مف محؿ اإلشيار ذاتو
اآلتي :إذا كاف تغييب المغة
إما إلى قصدية تغييب المغة
فإلى أم ٌ
حد سيطاؿ الالفتات األخرل؟ ،كىذا يرجع ٌ
العربية أك إلى الجيؿ بقكاعد السالمة التركيبية اإلمالئية ليا ،أك لمتفاخر باكتساب
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ىذه المغة األجنبية نظ انر لما تعكسو مف مظاىر التطكر التكنكلكجي ،كذلؾ في حد

ذاتو تقنية تركيجية لمخدمات اإلشيارية التي يقدميا المحؿ الستقطاب الزبائف
كخاصة أكلئؾ الذيف يميمكف لمثقافة الفرنسية.
كاف مف المفركض عمى صاحب المحؿ أف ال يقصي المغة العربية مف

الالفتة اإلشيارية ،كأف يككف األسبؽ إلى تكظيفيا بكجو يميؽ بمكانتيا ،بعد أف

أثبتت ىذه المغة قدرتيا الفائقة عمى التفاعؿ الرقمي في ميداف الطباعة اإللكتركنية،

إضافة إلى جمالية الخط العربي األصيؿ الذم يحتاج إلى إعادة إظياره مف جديد

إلى الكاجية ،كاليدؼ ىك المحافظة عمى اليكية المغكية لممجتمع الجزائرم ،كتعكيد

المتمقي العربي ،كاألجنبي عمى التمقي اإليجابي لالفتات التي تكظؼ المغة العربية.
 2 /2تجاور المغة العربية مع المغة الفرنسية:
بأف أكثر أشكاؿ التكظيؼ السمبي لمغة العربية في الالفتات
يمكف الجزـ ٌ
التجارية بالجزائر ،تحدث عند المزج العشكائي بينيا كبيف المغة الفرنسية ،مف دكف

ضكابط تحكـ ىذا التجاكر ،كلعؿ الالفتتيف -
مختمفتيف ليذا التجاكر:
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 -2ك -3-تكضحاف حالتيف

تعرض الالفتة اإلشيارية رقـ  -2-خدمة تجارية لطمبة كأساتذة الجامعة تتمثؿ
في االستفادة مف خدمات التصفح اإللكتركني لشبكة اإلنترنيت ،إضافة إلى خدمة
الصكر المطابقة لألصؿ ،كخدمة تصميح أجيزة الحاسكب ،كبيع محاضرات
كدركس الجامعة ،ككذا طباعة بحكث الطمبة كتحميؿ الكتب كالمذكرات ،كفي ىذه
الالفتة التي تعج بالكتابة نالحظ التجاكر بيف المغة العربية كالفرنسية ،بشكؿ أقرب
إلى العشكائية لتككف البداية مف األعمى بعبارة " عمي لخدمات " كأسفميا "الطالب
كاألستاذ الجامعي" بالمكف األحمر كبخط أكبر ،كلعؿ اختيار ىذا المكف كاف قصد
جمب المتمقيف مف الطمبة كاألساتذة ،كسرعاف ما يتحكؿ التمقي البصرم إلى كممات
كتبت بخط أكبر ،في محاكلة إلضافة و
معاف أقرب إلى التداكؿ العامي ،الكممة
األكلى ،(cyber) :كالتي تعني "محل اإلنترنيت" ،كالثانية  reparationكمعناىا
"تصميح" كالثالثة ) )photocopieكالتي تعني "صور طبق األصل" ،ليتضح كجكد
التداخؿ المغكم بيف المغة العربية كالفرنسية ،إذ مف المعركؼ أف الجزائرييف
يتداكلكف ىذه المصطمحات بالمغة الفرنسية في تعامالتيـ اليكمية.
أما المعمكمات التي دكنت أسفؿ الالفتة فشرهح لتفرعات الخدمات التي يقدميا
المحؿ ،كقد كتبت بالمغة العربية  ،كما يالحظ التنكيع في ألكاف الكتابة بيف أحمر
كأخضر كأزرؽ كأصفر طبعان لمفت االنتباه إلى تنكع كتعدد الخدمات.
كيختمؼ شكؿ تكظيؼ المغة العربية بالتجاكر مع المغة الفرنسية في الالفتة -
 -3إذ تبدك المغة الفرنسية ترجمة لما كتب بالمغة العربية:
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الباندا الصيني/

panda

أف ىناؾ تشابيان في نطؽ العبارتيف:
نالحظ ٌ
 chineseإضافة إلى استعماؿ ذات المكف (األحمر) في تصكير الحركؼ ،حيث
تبدك العبارتاف بارزتاف تتكسطاف الكاجية الكبيرة لالفتة كعمى اليميف مف األعمى

كبخط صغير كتبت عبارة " مطعم " كبالمقابؿ ليا كممة  ،restaurantكال شؾ في

أف ىذا التداخؿ المغكم بيف المغتيف كاف الستقطاب شتى أنكاع الزبائف لمتكجو إلى
ٌ
ىذا المطعـ بالجزائر العاصمة ،كيبدك مف المرسمة اإلعالنية التي تشغؿ كاجية

أف ىذا الحضكر
أف الخدمات التي تقدـ ستككف رفيعة،
كما ٌ
كاسعة مف المحؿ ٌ
الفرنسي  /العربي ،سيضع حكاجز اجتماعية كاقتصادية تمنع المتمقي مف الطبقة
المتكسطة كالفقيرة مف دخكؿ المحؿ ،فالظاىر أنو يقدـ خدمات نكعية.

أما مف الناحية األيقكنية فكاضح مف الصكرة االعتماد عمى كسائؿ التأثير
ٌ
البصرم كاستعماؿ األلكاف ،كاالعتماد عمى تقنيات اإلخراج الصناعي إلظيار البعد

الثالث لمحركؼ التي بدت مجسمة ككاضحة بمكف أحمر عمى خمفية سكداء ،إضافة

إلى كجكد صكرة بارزة ل ػ (الباندا)  ،ما جعؿ الالفتة تبدك فخمة في إشارة إغرائية

لجكدة الخدمات كنكعية المأككالت التي يقدميا المطعـ ،كالتي ييفترض أف تككف
إف إشكالية التجاكر بيف المغة العربية
صينية ،كبعد عرض النمكذجيف يمكف القكؿ ٌ

كالفرنسية تككف أشد كقعان إذا كاف التجاكر بشكؿ عشكائي مف دكف الحاجة إلى
الترجمة.
 3/2المّغة األجنبية بحروف عربية:

كفي مممح آخر لتشكيو استعماؿ المغة العربية في الفتات المحالت التجارية،

يمكف اإلشارة إلى ظاىرة كتابة المغة األجنبية /الفرنسية بحركؼ عربية ،كىك ما
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يكشؼ عف عدـ النقاء الداللي كالشكمي لتمؾ الكممات ،مثؿ ما يظيره النمكذجاف

اآلتياف:

-4-

-526

كىنا نالحظ كتابة كممات أجنبية بالمغة العربية ،فنجد كممة بيتزيريا المصطمح

المتداكؿ عالميان/فرنسيان كتعني محؿ بيع البيت از  ،ككممة سوبيرات التي تعني متجر
المكاد الغذائية ،ليككف ىذا النكع مف اإلعالنات -كالمنتشر بنسبة عالية في
الالفتات التجارية بالجزائر -سببان في تمفيؽ تيمة النقصاف كالعجز لمغة العربية
بعدـ قدرتيا عمى إيجاد بديؿ لمغة األجنبية ،كىذا أمر مغمكط ،فال أغنى مف المغة
العربية بيف لغات العالـ.

أف اإلنساف في ىذا العصر يكاجو
أف سبب ىذا المشكؿ يرجع إلى ٌ
كال شؾ ٌ
تصدي انر مف نكع مختمؼ ىك التصدير المغكم المرافؽ لكؿ تمؾ األشياء التي
فرضتيا الييمنة التجارية كاالقتصادية الشيء الذم جعؿ المجتمع يكاجو -بسبب

ىذا التبادؿ التجارم» -سيالن عارمان مف األلفاظ كالتعبيرات االصطالحية األجنبية
يتزايد كيتسع نطاقو يكمان بعد يكـ  ،حتى ال تكاد المغة العربية تجد الفرصة الكافية
لتستكعب كؿ ما يطفح بو ىذا السيؿ لتعبر عنو بطريقتيا ،كفؽ نظاميا

الخاص«( ) ،كىنا ينفسح المجاؿ لممصطمحات األجنبية لمشيكع بصيغيا المٌغكية في
المٌغة العربية ،فتنتشر كتظير عمى ألسنة الكثير مف العرب ،كتختمط بمفرداتيـ
العربية في نشاز ممحكظ كتيجيف مشكه أحيانان كذلؾ لفرض المغات األجنبية ،كىذا
ما يؤكد فكرة "التبعية المّغوية" لمغرب الذم بتنا فستكرد منو اقتصاديان كلغكيان.
كىك األمر الذم يستدعي الكقكؼ عند ىذه اإلشكالية بالذات التي طالت

مجاالت أكسع ،كالتفكير الجدم بضركرة إيقاؼ االستعماؿ العشكائي لمكممات

الفرنسية بحركؼ عربية في الفتات المحالت التجارية ،فإف كاف مف الصعب إيجاد
( ) أحمد محمد المعتكؽ ،نظرية الم ّغة اللاللة ،دراسة في قضية المغة العربية الوسطى  ،المركز الثقافي
العربي ،المغرب ،ط ،2005 ،1ص.58

27

بديؿ لكممة بيتزيريا بالعربية ،كاف مف األجدل كتابتيا بحركفيا األصمية ،أما كممة

سوبيرات فالبديؿ العربي مكجكد كال ينبغي تكظيفيا بالمرة –إف بحركؼ عربية أك

فرنسية -ككتابتيا "متجر المواد الغذائية" ،كذلؾ قصد تعكيد المتمقي عمى التعاطي
مع اإلعالنات بالمغة العربية مف دكف االنبيار بما يكتب بحركؼ أجنبية.

 4/2المّغة العربية بحروف أجنبية:
كشفت الالفتات التجارية عف عدة إشكاالت لتكظيؼ المغة العربية في المجاؿ
اإلعالني التكاصمي ،كلع ٌؿ مف أبرز أكجو التشكيو الذم عصؼ بمكانة المغة
العربية ىك أف تكتب كمماتيا الفصيحة بالحركؼ الفرنسية ،كما يظير في النمكذج
-6-

في ىذه الالفتة تطالعنا إشكالية كتابة كممات عربية بحركؼ أجنبية في عبارة

ككأف المغة العربية عاجزة عف التكصيؿ الطباعي
ٌ ،superette el djaouda
-6-

كأف المغة العربية ال تميؽ بمقاـ
كالمفيكمي ،أك ٌ
بحركؼ فرنسية  el djaoudaكفي ذلؾ تشكيو كانتقاص مف قيمة المغة العربية.
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اؿمحؿ ،فقد كتبت كممة الجودة

أف المٌغة الفرنسية حاضرة في االستعماالت
كيمكف أف نرجع ىذه اإلشكالية إلى ٌ
»فال نكاد نجد
اليكمية لألفراد ،عمى اختالؼ مستكياتيـ الثقافية كاالقتصادية

شخصان ال يممؾ ميارة مف ميارات المغة الفرنسية «( ) ،ككانت نتيجة ىذا الكضع

المتأرجح عدـ إتقاف المٌغتيف العربية الفصحى  ،كالفرنسية عمى حد السكاء ،بؿ يمكف

القكؿ إف نسبة كبيرة مف الجزائرييف كانكا أنصاؼ مزدكجي اليكية المٌغكية  ،كقد
انتقمت ىذه الحالة مف الخمط المغكم حتى طالت الالفتات اإلشيارية ،كىكما ينذر
بكجكد ىكة ثقافية مزدكجة ،ففي ىذه الالفتة ال يمكف أف يعكد استعماؿ العربية

بحركؼ فرنسية إلى الضعؼ في إيجاد بديؿ لكممة "الجكدة" بالفرنسية

كممات مثؿ:

إذ تقابميا

 ،qualité ،perfection, supérioritéبؿ يرجع األمر إلى تسرب الفرنسية

إلى المغة العربية بشكؿ فكضكم ،كاستعماؿ المغتيف بطريقة غير سميمة

 ،كىك

الكضع الذم ينبغي تصحيحو عمى مستكل الفعؿ التكاصمي بيف األفراد ،كعند

القائميف عمى صنع الفتات المحالت التجارية.
 5/2صعوبة تأويل المعنى:
تحصؿ صعكبة تأكيؿ المعنى غالبان عند المتمقي األجنبي عف الثقافة الجزائرية

كخصكصان عند تكظيؼ كممات عامية ،كما تمثمو النماذج اآلتية:

قس المغة العربية
( ) خنيش السعيد ،التداخل المّغوي في التعبير الشفوي خالل العممية التعميمية-طمبة م
وآدابيا السنة األولى نظام ل.م.د جمعة بجاية نموذجاًا ،ص.39
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-7-

تظير في ىذه النماذج إشكالية التباس المعنى ،لعدـ التحديد المغكم الدقيؽ

كالكامؿ لعرض الرسالة ،ففي الصكرة رقـ  -7 -بالرغـ مف فخامة المحؿ كاستعماؿ
أف التساؤؿ الذم يطرح ىك :ما المقصكد
المغة العربية في الالفتة الرسمية ،إال ٌ
بدار المباس؟ كىنا ال تؤدم الالفتة دكر المكجو كالمغرم لمدخكؿ القتناء السمعة،
بقدر ما قد يجذبو البعد البصرم لكاجية المحؿ الزجاجية التي تسمح بمعاينة المنتج

أف مصطمح دار المباس يكحي بتنكع المنتكجات لتشمؿ جميع الفئات
التجارم ،كما ٌ
أف ىذا غير حقيقي ،إذ
العمرية ،كمختمؼ أنكاع األزياء العصرية كالتقميدية ،غير ٌ
يبدك مف خالؿ ما تظيره الكاجية الزجاجية مف معركضات ،ككجكد عبارة "خياطة

أف المحؿ مخصص
رفيعة .ليمى" كالتي دكنت عمى الزجاج مباشرة بمكف ذىبيٌ ،
لخياطة األلبسة النسائية التقميدية ،كىذا ما يكشؼ عف تعذر استعماؿ الكممات

المناسبة عمى الالفتة الرسمية لممح ٌؿ ،كبالتالي تعذر كصكؿ المعنى ،إذ كاف مف
المفركض أف يكتب عمى الالفتة "خياطة المالبس التقميدية –عند ليمى."-
-830

أما النمكذج رقـ  -8 -فنظرة سريعة لطريقة الكتابة اليدكية مف شأنيا إثارة
ٌ
-8-

السخرية ،كالضحؾ مف بؤس المحؿ ،كضعؼ الخبرة في مجاؿ اإلشيار ،إضافة

إلى تعتيـ الداللة في عبارة "اختصاصي في الدجاج" فيؿ االختصاص في تربية
الدجاج أـ في عالجو أـ في طيكه؟ إذ لكال العالمة األيقكنية لمشركب بيبسي

شواء عمى

المرسكمة عمى الجدار الخارجي عمى يسار كاجية المح ٌؿ ،كعبارة "
الجمر " لما عرؼ المتمقي أف المحؿ لبيع الدجاج المشكم عمى الجمر ،ككاف مف

السيؿ كاألبمغ لتفادم ىذا التعتيـ الداللي أف تكضع الفتة أعمى المحؿ يكتب عمييا

عبارة "دجاج مشوي" ،وذلؾ لتقريب المعنى بشكؿ سريع لممتمقي.

أما الصكرة رقـ  -9 -فبالرغـ مف جمالية مظيرىا كالمكف الذىبي في كتابة
ٌ
-9أف مسار التأكيؿ قد يتعثر بكممة "تزويق"
المغة العربية "دىن وتزويق إيطالي" ،إال ٌ
31

فيي كممة عامية معناىا " زخرفة وتنميق"  ،إذ ال يمكف لغير الجزائرم أف يفيـ
معنى ىذه الكممة.
كىنا يككف مف الضركرم عمى أصحاب المحالت التجارية ،كصانعي الالفتات
اإلعالنية أف يمتزمكا بتخير ألفاظ عربية فصيحة بعيدة عف المبس الداللي أك

التداخؿ مع المغة العامية ،لضماف الفيـ السميـ لممرسمة اإلعالنية عند مختمؼ

شرائح المتمقيف.
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خاتمة:
يش ٌكؿ اإلشيار مف خالؿ الالفتات التجارية مممحان ىامان مف المالمح
الحضارية لممدف الجزائرية ،بؿ كيصب في بكتقة تشكيؿ اليكية الكطنية التي تميز
المجتمع الجزائرم عف غيره مف المجتمعات ،نظ انر لما ييالحظ مف عمكميات
التشابو في إخراج كطباعة تمؾ الالفتات ،باالعتماد عمى البعد األيقكني كالمغكم

لتبميغ المرسمة اإلشيارية مف المرسؿ إلى المتمقي ،كىنا يمكف مالحظة ما يقع مف

تشكيو لغكم يطاؿ المغة العربية مف مثؿ تغييبيا نيائيان مف بعض الالفتات كخاصة
في العاصمة كالمدف الكبرل ،أك بالتداخؿ السمبي بيف المغة العربية كالفرنسية،

ككتابة الكممات العربية بحركؼ فرنسية ،أك العكس ،ىذا إلى جانب المبس الداللي

بتكظيؼ المغة العامية كشيكع األخطاء اإلمالئية فػي الكتابة -كاف ق ٌؿ ىذا النكع مف
األخطاء ،-ككؿ ىذا يشكه المغة العربية كيقمؿ مف قيمتيا أماـ لغات العالـ،
كخاصة المغة الفرنسية التي باتت تحاصرىا كتغيبيا،

كىنا ينبغي اإلشارة إلى ما

يمكف أف تشكمو المغات األجنبية مف خطر عمى لغتنا العربية عامة ،كما يمكف أف

يككف ليذه المغات مع استم اررية االنبيار بيا ،كاالستسالـ العشكائي ليا مف تيديد

لكجاىة ىذه المغة المقدسة.
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توصيات:
يمكف حماية التكظيؼ اإلشيارم لمغة العربية في الالفتات اإلشيارية بدعـ

حككمي في مختمؼ الدكؿ العربية مف خالؿ:

 -إنشاء ىيئات إدارية باالشتراؾ مع مديريات التجارة كالصناعة لتقنيف عممية

صنع الالفتات كتركيبيا ،في محاكلة إلعطاء الدعـ لمحصكؿ عمى كاجيات جمالية

لممدف الجزائرية كالعربية عمكمان.

 -أف تعمؿ تمؾ الييئات الكالئية

عمى تقنيف مسألة تسمية الفتات المحاؿ

التجارية كحمايتيا مف التداخؿ المغكم السمبي مع المغة األجنبية ،كمحاربة الكقكع
في األخطاء الكتابية كالداللية.
 -إقامة حمالت إعالمية لمتحسيس بقيمة كمكانة المغة

العربية  ،كضركرة

التشديد عمى حمايتيا مف الفرد ،كالمجتمع كالمؤسسات ،كأف نفخر بتداكليا في
مختمؼ المجاالت.

 ضركرة الحصكؿ عمى تككيف كترخيص عمؿ ألصحاب المحالت المسؤكلةعف صناعة الفف اإلشيارم.
 -تكظيؼ مختصيف بالمغة العربية لمراجعة الالفتات اإلشيارية قبؿ اعتمادىا

رسميان.

 -معاقبة المخالفيف لمقكانيف المفرك

ض التقيد بيا في الالفتات التجارية

كمحاسبتيـ بغرامات مالية ،كالشركع في تصحيحيا فكر اإلبالغ عنيا.
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