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Abstract: 

Commercial advertisements are one of the best means that uses advertising discourse with 

its influential dimensions to spread its persuasive commercial message in attracting 

customers, using the verbal and non-verbal language (image_color) to express that. Many 

questions come to our minds that we wanted to answer in this research, about the concept of 

semiotics and its relationship to commercial advertisements. What are the meanings or 

implicit connotations that commercial advertisements carry? What are the dimensions 

inherent in commercial images? What is the language used in the advertising discourse on 

Libyan TV? All these questions that we tried to answer in this research by shedding light on 

the discourse used in commercial advertisements in some Libyan TV channels, using 

advertising models from one of the Libyan channels and analyzing them in an accurate 

semiotic analysis by following the descriptive analytical method. 
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التجارية  سيميائية اللغة في اإلعالنات 

 

الشكري    هناء ناجي 

 ليبيا،  جامعة بنغازي ، ةالباحث

العريبي    محمد ناجي 

 ليبيا،  جامعة بنغازي ،  الباحث

 

 :الملخص

التجارية اإلقناعية  تعد اإلعالنات التجارية من أفضل الوسائل التي تستخدم الخطاب اإلشهاري في بعده التأثيري لنشر رسالتها  

اللون( للتعبير عن ذلك فيتبادر إلى  المنطوقة )الصورة _ مستخدمة بذلك اللغة بشقيها سواء المنطوقة وغير  ، في جذب العمالء

هذا البحث ما المعاني أو ، السيمياء وعالقته باإلعالنات التجاريةعن مفهوم  ،  أذهاننا تساؤالت عدة أردنا اإلجابة عنها في 

جاري؟ ما اللغة المستخدمة في  األبعاد الكامنة في صور اإلعالن التالدالالت الضمنية التي تحملها اإلعالنات التجارية؟ ما 

كل هذه التساؤالت حاولنا اإلجابة عنها في هذا البحث من خالل تسليط الضوء على ، الخطاب اإلشهاري في التلفزيون الليبي؟

مستعينين بنماذج إشهارية من إحدى القنوات ، اإلعالنات التجارية في بعض القنوات التلفزيونية الليبيةالخطاب المستعمل في 

 .باتباع المنهج التحليلي الوصفي دقيقاا   سيميائياا  وتحليلها تحليالا الليبية 

 .اإلعالنات التجارية،  السيميائية:  الكلمات المفتاحية
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 المطلب األول

 تعريف السيمياء:

يما مقصور من ذلك قال هللا سبحانه وتعالى:  ، وهي العالمة تجعل في الشيء،  لغة: جاء في مقاييس اللغة: "السُّوّمة   والسِّّ

ودِّ  ﴿ ۡن أَثَرِّ ٱلسُّج  م ّمِّ هِّ وهِّ ج  يَماه ۡم فِّی و   (118، صفحة  1979)زكريا،  فإذا مدوه قالوا السيماء"  ، (29﴾ )الفتح:  سِّ

هي العالمة وقد اختلف من المراد منها فقيل إنها أثر وقد جاء في )تفسير التحرير والتنوير البن عاشور(: أن السيماء 

 .وأنها من األثر الظاهر، وأنها من األثر النفسي، محسوس

 ومن ذلك قول الشاعر:

 له سيمياءٌ ال تشق على البصر غالم رماه هللا بالحسن يافعاا 

 .(249)محمد، صفحة  

منها:  ، العلم فوضى اصطالحية كبيرة وذلك لكثرة التسميات فنجد أن هذا العلم أطلق عليه تسميات عدة: شهد هذا اصطالحاا 

علم ، وريكي بيرساألموالسيموطيقيا بحسب العالم ،  )السيميولوجيا أو السيمياء كما أطلق عليها العالم السويسري دي سوسير

علم العالمات ليفسر برنار العالمات   أيضاا ما أطلق عليها دي سوسير  ك،  علم الداللة حسب تعريفات العرب واليونايينو  اإلشارة

كانت مكونات هاته االرساليات اإلنساني كيف ما  التي تكون اإلرساليات األساسية للتواصل  العالمات  ، سمعية،  بأنها تلك 

فعلى الرغم من تعدد التعريفات إال أنها جميعها تتمحور حول فكرة   (2000)توسان،  حركية  ،  شمية، بصرية،  بصرية سمعية

 .واحدة رئيسة وهي العالمة وما تتضمنه من مدلوالت

ولعل ،  ر بدليل ورودها في معاجم اللغةاألمكما نالحظ من خالل التعريفات السابقة أن العرب عرفوا السيمياء في بادئ  

يرتبط مع ما قاله سوسير فيما بعد والذي رأى بأن هذا العلم   ظاهرياا و  أو نفسياا   سوساا مح تفسير ابن عاشور لها بأنها تمثل أثراا 

كما عبر عنها بأنها وحدة ثنائية المبنى تتكون من )الدال( وهو الشكل المادي للعالمة ،  سيشكل جزءا من علم النفس االجتماعي

)سوسير، محاضرات في   عليها الطبيعة االعتباطية لإلشارةالتي أطلق و و)المدلول( هو المفهوم الذي تشير إليه هذه العالمة

ريكي بيرس فيعرف العالمة بأنها شيء ما يوجه  األمأما الفيلسوف  ،  )سوسير، علم اللغة العام(  (1987علم اللسان العام،  

المثال: يقوم شخص ما بتوجيه رسالة إلى شخص آخر من خالل الرمز دون الحاجة  على سبيل  ، لشخص ما لينوب عن شيء ما

بدليل أن الرمز متعارف  ، كرمز النصر فهي عالمة وجهت لشخص ما لتدل على النصر دون الحاجة إلى الحديث، إلى الكالم

 .عليه بين الشعوب العربية

 

 أنواع السيمياء:

المنطوقة: - اللغة  إلى أن العالمات اللسانية تنقسم إلى قسمين: عالمات الكالم أو ما    (2000)توسان،    وقد أشار  سيميائية 

يسمى بالفونيمات التي تمثل أصغر وحدة صوتية في الدرس اللغوي وقد مثل لذلك بكلمة ثور التي تتكون من ثالث فونيمات 

أشار لها دي سوسير ومعنى الكلمة يسمى المدلول والشيء المشار إليه وهو الحيوان فهذه المادة الصوتية تسمى الدال كما  

خاصة في اللغة الصينية التي لها صيغ تعبير مختلفة تنفرد بها ، وعالمات الكتابة كالتعبير بالعالمات الخطية، يسمى المرجع

 .فهي تقوم برسم المفاهيم )األفكار( على شكل فكرة خطية،  عن غيرها

 

وتنقسم إلى - اللغة غير المنطوقة   :سيميائية 

( الصورة بأنها:" تلك المادة التي تتركب من اللغة بدالالتها اللغوية والموسيقية  1973وقد عرف الشايب )  سيميائية الصورة: -

ن دراسة  ع  وحسن التعليل" وذلك نقالا   }الطباق{ومن الخيال الذي يجمع بين عناصر التشبيه واالستعارة والكناية والطابق 

 .(28م، صفحة  2019_2018)عميش و قدوشي،  

فالصورة ليست مجرد صورة فحسب فالفنان الفوتغرافي والرسام له فلسفة خاصة في التعبير عن أفكاره من خالل الصور 

بالكتابة، كما الشاعر يعبر عن مكنونه وأحاسيسه بالشعر فالصورة تنطوي على أبعاد داللية فتحمل رسالة ذات  ، والكاتب 

من ثَّم تقدمها للعين   ...بناء تقوم به عين المصور وأداته أوالا ،  ( إلى أن الصورة "بناء مزدوج2006فقد أشار بن كراد )،  معنى

 .(34من خالل نمط خاص في التمثيل )زاوية النظر( فكل قارئ يبحث في الصورة عن ذاته " )ص

فإيصال المعنى ال ينحصر في الكلمات ، تعد حواس اإلنسان من األدوات المساعدة في توصيل المعاني  الحواس:سيميائية   -

والتذوق كلها تستعمل للتعبير عن فكرة ما أو إيصال ،  واللمس،  والشم، والسمع،  بل حواس اإلنسان كالبصر،  المنطوقة فقط
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تتحدث عن الحواس حسب دراسة الجبوري التي تناول فيها سيمياء  وقد وردت آيات عدة في القرآن الكريم التي،  معلومة ما

عِّ ٱۡلبََصَر ، الحواس في القرآن الكريم ࣲتۖ فَٱۡرجِّ و  ـٰ ن تَفَ نِّ مِّ ـٰ ۡحَم ا تََرٰى فِّی َخۡلقِّ ٱلرَّ بَاقاۖ مَّ كقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِّی َخلََق سَۡبَع سمواࣲت طِّ

ن ف ط وࣲر   عِّ ٱۡلبَصَ  ٣هَۡل تََرٰى مِّ ﴾  ث مَّ ٱۡرجِّ
ࣱ
ئا َوه َو حسير تَۡينِّ يَنقَلِّۡب إِّلَۡيَك ٱۡلبََصر  َخاسِّ فاستعمال الصورة الحسية  ،  [٤-٣الملك  ]َر كَرَّ

ووصف  ، البصرية تدل على حركة العين وسكونها واستغرابها فالسيميائية البصرية فيها تدل على الخوف المرتقب في العين

القرآن لحاسة الشم المتمثلة في ريح يوسف بلغة سيميائية يفهم من خاللها المكان المتواجد فيه سيدنا يوسف عليه السالم في 

يَح ي وس َفۖ لَۡواَلۤ أَن ت فَنِّّد ونِّ   د  رِّ ير  قَاَل أَب وه ۡم إِّنِّّی أَلَجِّ ا فََصلَتِّ ٱۡلعِّ ِّ إِّ  ٩٤قوله تعالى: ﴿َولَمَّ ﴾ قَال و۟ا تَٱَّللَّ يمِّ لَِّك ٱۡلقَدِّ ـٰ يوسف  [نََّك لَفِّی َضلَ

٩٥-٩٤  [. 

األلوان: - الرموز  سيميائية  وقد استعملت ،  فالفنون القديمة جميعها عرفت بأنها فنون رمزية، لقد عرف اإلنسان منذ القدم 

يئة تعبير رمزي أو إذ يمكن للون أن يتحرك على ه،  ولعلها من أهم األشياء التي استعملت كرموز، األلوان في الفن التشكيلي

فكل لون له داللة محددة ويترك انطباعا معينا في نفس  ،  ور الحياتية أو الفنية ذات الرؤية المختلفةاألمتكوين جمالي لمختلف 

فنجد ،  وعلى الخاليا العصبية لإلنسان،  فاأللوان تحمل معاني وافرة وعميقة لها القدرة في التأثير على الحالة النفسية،  المتلقي

كما أن التخصصات األخرى كالمصممين والمسوقين يستعينوا بخبراء  ،  علماء النفس يستخدمون األلوان في عالج المرضىأن  

الدعائي وغيره التصميم  الختيار األلوان المناسبة في  مجال علم النفس  جل المستشفيات   أيضاا نالحظ ، ومختصين في  أن 

ما ، فهو يدل على الهدوء والسكينة واالستقرار، لفاتح في دهان الحائطوالمدارس تستخدم على سبيل المثال اللون األزرق ا

 (2013)عبيد،   .ينعكس باإليجاب على نفسية الطالب والمرضى

 

 

 تعريف اإلعالن التجاري:

)الفيروز آبادي، واإلعالن: المجاهرة "    .وعَلنْت ه : أظهرت ه ،  واعتلََن: ظهر،  وعالنيَةا ،  علناا ...،  راألم: " علن  اإلعالن لغةا 

 .فاإلعالن هنا بمعنى اإلظهار واإلشهار بالشيء (1137صفحة  

هور : عرف اإلعالن بأنه نمط اتصالي يقوم فيه المعلن بترويج سلعة أو خدمة ما من خالل توجيهها إلى الجماصطالحاا 

 (2014)الفار، المستهلك بإثارة الدوافع والحاجات واستمالتهم للشراء 

وقد أخذنا منها ما يخص موضوع البحث وهو اإلعالن التجاري  ، هناك مجموعة من التعريفات فيما يخص اإلعالن

 .(34سلعة ما من أجل زيادة المبيعات" )ص( بأنه: "نوع من اإلعالن الهدف منه بيع 2014والذي عرفه الفار)

 

 مكوناتها،  أهدافها،  أنواعها،  أنواع اإلعالنات التجارية

 أوال: أنواع اإلعالنات التجارية:

وبحسب الوظيفة التي ، تنقسم اإلعالنات إلى عدة تقسيمات وتصنيفات بحسب الوسيلة المستخدمة في نقل المعلومات

 إلعالنات من حيث الوسيلة يقتضي تقسيمها إلى:فبالنظر إلى ا،  تؤديها اإلعالنات

 .اإلعالنات المقروءة: كاإلعالنات التي تكتب في الصحف والمجالت وعلى واجهات المحال واألسواق التجارية والملصقات -

 .اإلعالنات المسموعة: كإعالنات الراديو والبودكاست -

التلفزيون وتسمى اإلعالنات التلفزيونية وهي عبارة عن مجموعة  اإلعالنات المرئية: كاإلعالنات التي تبث على شاشات  -

من الرسائل الفنية التي تقدم إلى الجمهور المستهلك من خالل عرضها على شاشات التلفاز للتعريف بسلعة أو منتج معين من 

اني الذي سنحلل فيه بعض حيث الشكل والمضمون بهدف الـتأثير على المستهلكين وسنقوم بدراسة هذه الجزئية في المبحث الث

 .اإلعالنات التجارية المبثة على إحدى القنوات الليبية

 أما بالنسبة للتقسيم الثاني فتقسم اإلعالنات حسب الوظيفة إلى:

إعالن المنتجات: وهي اإلعالنات التي توجه إلى العمالء أو المشترين الصناعيين بهدف ترويج سلعة )منتج ما( وبيع السلع  -

 .تنتجها المنظمة أو الشركة بهدف إثارة الطلب األولي للسلعةالتي 

الطلب  - إلثارة دافعية  السلعة بالنسبة للسلع األخرى المنافسة؛  إظهار سمات  اإلعالن التنافسي: ويهدف هذا اإلعالن إلى 

 والشراء من الشركة المع لنة وتفضيلها على الشركات أو المتاجر األخرى المنافسة

بهدف التذكير ،  ي: ويهدف إلى تذكير العمالء أو المشترين الصناعيين بالخدمات والسلع المعروضة مسبقاا اإلعالن التذكير -

 .بها
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نهاية المواسم - األعياد والمناسبات الوطنية والدينية وفي  تعرض في  كاإلعالن عن ،  إعالن المناسبات: كاإلعالنات التي 

 .ن المسابقات والجوائزواإلعالن ع،  تخفيضات في المالبس أو السلع التجارية

، اإلعالن اإلعالمي: وهو تقوم فيه الجهة المعلنة بتقديم بيانات للجمهور عن إحدى الخدمات التي تقدمها المنظمة أو الشركة -

بينها وبين المعلن الضوئي،  كإعالنات التبرع بالدم،  بهدف تقوية الصلة  واإلعالنات التوعوية  ،  والتوعية بمخاطر التلوث 

 (1995؛ الزنفلي، 2014)عابد،   .وفي الغالب ال يرجع لصاحب اإلعالن عائد مادي من هذه اإلعالنات  والتثقيفية

 

 ثانيا: أهداف اإلعالنات التجارية:

أو المجتمع بأسره  ،  المجتمعأو فئة معينة من  ، اإلعالنات التجارية في العموم تهدف إلى جذب انتباه مجموعة من الناس

، لى اقتناء المنتج أو السلعة المعلن عنهاعإقناعهم بشتى الوسائل الدعائية    لغرض،  حسب طبيعة اإلعالن والفئة المستهدفة بذلك

واإلعالنات التجارية بصفة خاصة  ،  أوكلها،  ويتم اإلعالن عن هذه السلع باستخدام إحدى وسائل اإلعالن التي ذكرناها آنفاا 

 هدف إلى تحقيق اآلتي:ت

حول ،  اإلعالنات التجارية تهدف إلى استثارة الدافعية لدى العميل أو الزبون أو مجموعة من األفراد المستهدفين من اإلعالن -

 .طبيعة السلعة والخدمات المراد بيعها في اإلعالنات

 .تعظيم ربح المنشأة أو المؤسسة كي تتوسع وتزيد في سلعها وخدماتها لجمهورها -

مساعدة العمالء والمستهلكين في التعرف أكثر على طبيعة المنتجات من خالل معلومات تقدمها الشركة المنتجة أو المنشأة   -

 .عن طريق اإلعالنات

التعرف على حجم السوق والمستهلكين المنتظرين وجمع البيانات والمعلومات عن مدى استجابة الجمهور للمعلن ليتم بعد  -

 .تخطيط المنتج والعمل على تحسين أداة المنشأة وتطوير السلعة أو الخدمة  ذلك االستعانة به عند

تحقيق الثقة المتبادلة بين الطرفين أي المنتج أو الصانع أو التاجر أو البائع من جهة وجمهور المستهلكين من جهة أخرى  -

 .بأكبر قدر ممكن

لسرعة في توصيل آراء أو أفكار معينة عن سلعة لذلك يعمل على إقناع الجمهور بالمنتجات أو السلع المعروضة من خالل ا -

 .يرتكز على مبدأ اإلقناع

 .وخلق استخدامات جديدة للسلع والحث على استخدامها، العمل على تحقيق الزيادة المستمرة في المبيعات -

كالهواتف  ،  ني التكنولوجيتوعية وإرشاد المستهلكين عن كيفية استخدام السلعة وصيانتها إن كانت السلعة من ذوات الطابع الف -

 .والغساالت وغيرها، المحمولة وشاشات التلفاز

 .(2014؛ عابد،  2015)حسين،   .تقليص خوف المشترين تجاه نوع معين من المشتريات وتغير قناعتهم بمواصفات المنتج -

 

 أساليب تصميم اإلعالن التجاري:

اإلعالنات بصفة عامة سواء كانت تجارية أم ال فهي تتكون من مجموعة من العناصر التي ينبغي توافرها حتى تحقق 

فهي تؤثر بشكل كبير على ،  فالعناصر الشكلية في اإلعالنات التجارية التلفزيونية مهمة للغاية،  األهداف الموضوعة من أجلها

باستخدام مجموعة من األساليب التي تساعد  ،  ة بتسلسل اللقطات مع بعضها البعضالمشاهد أو المستهلك العتبارها لغة متسلسل

 .ومؤثراا   في جعل اإلعالن ناجحاا 

 

، فالعنوان يعد من أهم العناصر التي يحويها أي إعالن وهو الركيزة التي يتوقف عليها نجاح أو فشل اإلعالن  أوال: العنوان:

فيجب أن يصاغ العنوان بطريقة جذابة  ،  ن اإلعالن ال يقرأون إال العنوان فقط% ممن يقرأو80إذ تؤكد الدراسات أن نسبة 

 .تثير االهتمام

 

والمتمثل في الصور والرسومات والكاركاتير والرمز فهي تعد من العناصر المهمة في تكوين اإلعالن    ثانيا: الجانب الفني:

فاستخدام الصور والرسوم في اإلعالنات يسهم ،  ؤثر فيهكونها تجذب عين المشاهد وت، والتي تشكل ما يسمى بمصيدة العين

 .في تحقيق العديد من األهداف؛ لتعبيرها عن األفكار اإلعالنية بسرعة وكفاءة

 

ألنها تلعب ،  اإلعالنات الملونة توفر عنصر جذب أكبر من اإلعالنات ذات األلوان األبيض واألسود ثالثا: الحركة واأللوان:

كما أنه عند تصميم ،  بعض السلع التي ال يستطيع اللونين األسود واألبيض إبرازها بالشكل المطلوب  في إبراز هاماا   دوراا 

اإلعالنات التجارية يرجع المصممون إلى خبي ؛ ألن طبيعة األلوان تؤثر على النواحي النفسية كالحالة  ر نفسياأللوان في 
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أثير فيزيولوجي خاص بوظائف أعضاء الجسم الناتج عن شبكة  ولما لها من ت،  المزاجية من الفرح والسرور والكآبة وغيرها

أما فيما يخص الحركة فيجب أن يراعى عند التصميم سهولة  ، العين فهي تساعد في تكوين صورة ذهنية صحيحة لسلعة ما

 .لدى المشاهدين أو القراء  مزعجاا   الحركة والتنقل بين اللقطات بما ال يترك انطباعاا 

 

فاإلضاءة هي عنصر فني درامي لها أهمية بالغة في تحديد قيمة ومعنى الموضوع المسلط عليه   رابعا: اإلضاءة والديكور:

ها  دة وتستخدم هذه اإلضاءة في تسليطفالموجهة تكون حزمتها حا،  المنتشرةو  واإلضاءة التلفزيونية نوعان: الموجهة، الضوء

، واإلضاءة المنتشرة فحزمتها واسعة غير محددة تقوم بإضاءة مساحة أوسع وتظهر ظالل ناعمة وكثيفة،  محددةعلى مناطق  

والديكور في اإلعالن ،  فهو يساعد في خلق جو طبيعي سيكولوجي،  ال يقل أهمية عن باقي العناصر المستخدمة  أيضاا والديكور  

وهو الباعث على اإلحساس ،  تج المعلن عنه بصورة تجذب انتباه المشاهدكما أنه يساهم في إبراز المن،  يؤكد الفكرة ويبرزها

 (2017-2016)عويسي،  بعناصر المناخ الفكري والفني من خالل الخط واللون والخامات المناسبة  

 

الشعارات واإلشارات في اإلعالن: البعض من مصممي اإلعالنات يستعينون ببعض اإلشارات والرموز   خامسا: استخدام 

فإن اإلشارات في اإلعالنات ت وجه المشاهد أو القارئ إلى ،  التي تسعفهم على توضيح أفكارهم وتقديمها للقراء أو المشاهدين

تمكنت الشركة المنتجة من جعل إذ ،  كما أن الرموز تؤدي وظيفة نقل المعاني كاستخدام كلمة )اسبرين(، النواحي المهمة فيها

 .(1969؛ السلمي، 2014)عابد،   .كلمة اسبرين رمزا لجميع األدوية من هذا النوع

 

في تقديم اإلعالن:  األساليب الفنية 

الفنية إلخراج اإلعالن التلفزيوني فمنها الحديث المباشر الحوار أو الدوباالج الذي يعتمد على ومنها ،  تتعدد الصيغ 

في الوقت    وثمة األغنية وتعد من أكثر األساليب انتشاراا ،  لتقديم البيانات إلى المعلن لهم،  إجراء حوار بين شخصين أو أكثر

 .إذ تستخدم بكثرة في عدد من اإلعالنات التجارية التلفزيونية، الحالي

 

 المطلب الثاني

في إ  يصال الرسالة اإلعالنيةدور اللغة السيميائية 

إنما تحمل في طياتها  ، تعد اللغة السيميائية من أبرز لغات التواصل بين البشر فهي ليست مجرد وسيلة اتصال فحسب

غير  المباشر أو  التأثير  واالتجاهات من خالل  والقيم  والمعلومات  األفكار  نقل  إلى  وسياسية وفكرية تهدف  ثقافية  دالالت 

ن األفراد من التواصل فيما بينهمفاللغة هي  ، المباشر  (2012)كاتوال ب.،  وفي هذا يقول ،  نظام من العالمات والرموز ت مكِّ

أن جميع مظاهر الوجود اإلنساني من ضحك وبكاء وطريقة اللباس هي في الحقيقة عالمات تخبر عن الثقافة وتكشف عن  

هويتها وأن اللغة السيميائية التي يستخدمها اإلنسان في التعبير ال تنحصر في العالمات اللسانية فقط التي تتمثل في جميع 

)العالمات غير اللسانية( التي يستخدمها اإلنسان بشكل مباشر أو غير مباشر    يريةمستويات اللغة بل تشمل جميع الصيغ التعب

وفي هذا الجانب نتحدث عن اللغة السيميائية  ،  كالحواس مثال لما لها من دالالت تعبيرية قادرة على إيصال الفكرة أو المعلومة

وهذا يتوقف على ،  اب المستهلكين لشراء منتج معينفهذا األخير يستعمل اللغة ألجل استقط،  المستخدمة في الخطاب اإلعالني

تجعل اإلعالن أكثر جاذبية وتأثيراا ،  الطريقة التي يقدم بها المنتج ور التي األممن أصعب   فمعرفة الطرق واألساليب التي 

اللغة وغيرها،  يواجها المعلن التغيرات المحيطة في  ستخدم في  فعلى سبيل المثال معظم دول المغرب العربي ت، خاصة في 

( بأن اإلعالن يتم بواسطة  2013إذ أشار الفهري)،  إعالناتها اللغة العامية )اللهجة( المنحدرة من الفصحى كلغة لإلعالنات

في الشارع الليبي على الرغم من امتزاجها    إال أن اللغة العامية المتحدث بها،  اللغة التي يفهمها عموم الشعب وهي اللغة العامية

فيما ال ننكر وجود بعض الكلمات األجنبية المتداولة في  ،  المناطق إال أنها تعد األقرب إلى اللغة الفصحىبعدة لهجات حسب 

ألنها أصبحت دارجة على ،  وعدم تفريق البعض فيها إن كانت عربية أم ال، 1911اللهجة؛ نتيجة الغزو اإليطالي لليبيا عام

اول معرفة الدالالت المبهمة التي تحملها اإلعالنات واألساليب اإلقناعية  فمن خالل التحليل السيميائي لإلعالنات سنح،  األلسن

 .في استمالة المستهلك أو المشاهد ومدى تحقيق أهدافها من خالل اللغة واإليحاءات والرموز
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اللغوية في إيصال الرسالة اإلعالنية التجارية:  أوال: دور البنية 

الذي يركز على دراسة األصوات المنطوقة وسماتها وصفاتها من جهر وشدة وهمس وما يتصل بها من  المستوى الصوتي:

 ظواهر صوتية كالنبر والتنغيم ودور هذا المستوى في التأثير المباشر أو غير المباشر الذي يتركه من انطباع في أذهان الناس 

كالتنوع في استخدام الصيغ الصرفية في ، لغرض معنوي أو لفظيويهتم بالتغيرات التي تلحق بنية الكلمة    المستوى الصرفي:

واستخدام المصدر فكل صيغة تعطي داللة معينة في التركيب  الخطاب اإلعالني كاستعمال صيغة اسم الفاعل أو المفعول 

 .اللغوي

 من الجملة الفعلية أو العكس  بدالا واستخدام الجملة االسمية  ،  استخدام التقديم والتأخير في الخطاب اإلعالني  المستوى التركيبي:

 (2015-2014)خليل، 

 

في الرسالة اإلعالنية:  ثانيا: األبعاد المتضمنة 

إنما ، ( إن اإلشهار أو الرسالة اإلعالنية كما معلوم لدينا ال يقتصر على وظيفته التجارية فحسب2012يقول كاتوال )

أكثر من المشاهدة وأبعد من الفرجة واألنماط الحياتيةيمكن القارئ أو   الجسم االجتماعي ككل ، المشاهد مما هو  إنه يمثل 

 تحوي أبعادا أخرى، بأخالق وبنسق من القيم واالتجاهات فهو يمدهم بالثقافة فهو مرآة ثقافية

للقيم األخالقية واالجتماعية لما لإلعالن من أن يوافق مضمون المادة اإلعالنية أخالقيات المجتمع باحترامه   البعد األخالقي:

فينبغي أن تقدم المادة اإلعالنية  ،  دور مهم في التعبير عن القيم األخالقية للمجتمع وتأثير كبير في المتلقين للرسالة اإلعالنية

 (2019-2018)بوكحيل،    دون خدش القيم األخالقية، لتحقيق الهدف منها بإقناع المستهلك القتناء سلعة ما

 

فإذا استخدمت في مجال المناظرة السياسية  ،  األيديولوجيا حسب السياق الذي ترد فيه تستعمل لمعان عدة البعد األيديولوجي:

 أيضاا وترد    ،وتستعمل في المجتمع في دور من أدواره التاريخية، فتكتسب حينها صبغة سلبية أم إيجابية وفقا لهوية المستعمل

ويعرفها غرامشي:" بأنها تصور للعالم ، (2012)العروي، في مجال اإلنسان حول طبيعته وكيفية تعامله مع البيئة المحيطة  

عملية  تظهر عبر  ،  وفي جميع تظاهرات الحياة الفردية االجتماعية "،  يتجلى ضمنيا في الفن والقانون والنشاط االقتصادي

عبر وسائل اإلعالم طياتها  ،  الترويج لإلعالنات والسلع والخدمات المختلفة  أيقونية تحمل في  وتجسيدها كأنساق لغوية أو 

فأغلب اإلعالنات التجارية التلفزيونية ليست ، تغيير نمط حياتهو  دالالت ومعان بإمكانها التأثير في آراء وأساليب مجتمع ما

فتتوغل   وعاطفياا  إنما هي عملية تخطيط وبناء سلسلة تمثيلية متكاملة تؤثر في المستهلك نفسياا ، مجرد عرض محايد لمنتج ما

 (2019-2018)بوكحيل،  عن عالمه اليومي  لشد انتباهه إلى هوية وجودية أخرى بعيداا ، في عالمه اليومي

 

وهذا يرجع إلى طبيعة الشيء ، كل ما يتعرض له المشاهد يؤثر إما بالسلب أو اإليجاب في الحالة النفسية لديه البعد النفسي:

لكن ما طبيعة اإلعالنات الناجحة  ،  فبالنسبة لإلعالنات التي نشاهدها اليوم تحمل كم هائل من الرسائل التجارية،  الذي نشاهده

 م إلى اقتناء السلعة المعروضة أيا كان نوعها؟في التأثير على قرار المشاهدين واستمالته

التي من خاللها يمكن التأثير في نفسية المستهلك وإحداث ،  ففي عملية التصميم نحتاج إلى اإللمام بمبادئ ونظريات علم النفس

 .اإلقناعالتأثيرات المرغوبة من خالل تحقيق شرطين أساسين هما: القدرة على جذب االنتباه وإمكانية  

 

والثقافي: االجتماعية المعقدة   البعد االجتماعي  فاإلعالن التجاري ظاهرة اجتماعية الرتباطها بالوسط اإلنساني والعالقات 

،  فهو وثيق الصلة بالمجتمع يعمل على خلق انسجام بين المنتج والمستهلك فهو تقنية لالندماج االجتماعي ،  والمتفاعلة فيما بينها

فال يمكن ، والمستهلكين من جهة أخرى، صالي متعدد الجوانب والتأثيرات بين المنتجين والمعلنين من جهةكما أنه نشاط ات

فعند تصميم اإلعالن ينبغي أن يكون القائم ،  تصوره خارج إطار المجتمع من قيم وعادات وتقاليد وعالقات اجتماعية خاصة

والحاجات والرغبات التي ، وظروفه،  وتقاليده  على التصميم على دراية بواقع المجتمع وقوانينه وعاداته والتمييز بين القيم 

، ولكل مجتمع ثقافة معينة في اللغة والجنس واألكل والملبس،  يجب على الوكالة المعلنة إتباعها وتصميم إعالنها وفقا لذلك

والفكرية والثقافية وأبعاده الدينية  خصوصيات المجتمع  واألغاني  ،  كلاألو  فاأللوان واللباس،  تتمثل في  الموسيقى  وكذلك 

 .(2019-2018)بوكحيل،  المستخدمة في إعالن ما تدل على ثقافة المجتمع وتراثه  
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 المبحث الثالث

اإلعالنات في هذا المبحث وقع اختيارنا على بعض الومضات اإلعالنية التجارية في التلفزيون الليبي حيث قمنا بانتقاء  

باعتمادنا في التحليل على المقاربة السيمائية لروالن بارت التي ،  سيميائياا  التي تحمل قيم وأبعاد سوسيوثقافية وتحليلها تحليالا 

ترتكز على وظفيتين أساسيتين هما: الوظيفة التعيينية: وتعتمد على القراءة األولية للصورة بالتركيز على وصف كل ماوقعت 

الوظيفية التضمينية: والتي تعتمد على ،  ومحاولة إحصاء كل العالمات والرموز دون إعطاءها معناها، العين المجردةعليه 

بمحاولتنا الستنطاق الصورة وقراءتها من خالل ترجمة كل عالماتها وإعطاءها  ،  قراءة ماوراء الصورة والتنقيب عن الدالالت

وتتمثل اإلعالنات أو الومضات اإلعالنية التي قمنا باختيارها  ، البيئة المجتمعيةمعناها الحقيقي من خالل ماتعبر عنه داخل  

 في:

 _ الومضة اإلعالنية الخاصة بماركة "أولمان"

 _ الومضة اإلعالنية الخاصة بخدمة "برنيق للطيران"

 

 تحليل الومضة اإلعالنية األولى

 "ومضة أولمان" 
 Olmanعنوان الومضة: أولمان 

 ثانية 40مدة الومضة: 

 لقطة 19عدد اللقطات:  

 
 الومضة اإلشهارية: أولمان 

 

الجو العام 

 للقطة

 شريط الصورة شريط الصوت

التعلق أو 

 الحوار

زاوية  األشخاص األلوان  الموسيقى

 التصوير

حركة  

 الكاميرا

نوع 

 اللقطة

مدة 

 اللقطة

رقم 

 اللقطة

الصديقين  

جالسين في  

مقهى ويدخل 

عليهم صديقهم  

 األكبر

كلنا من  

أولمان كيف  

 صار

البني  هادئة

والرمادي 

واألسود  

 واألبيض

 1 ث6 متوسطة ثابتة عادية ثالث رجال

ينظر يوسف 

إلى الكاميرا 

 ويروي القصة

كان ياما كان  

من أول 

 رمضان 

الفنان يوسف  البني هادئة

 الجروشي

 2 ث3 جداا مقربة  ثابتة عادية

يدخل يوسف 

 إلى المحل

مشيت 

نشري لبس 

 العيد ونبي

 –الرمادي  هادئة

األسود_  

-بنى خشبي

 األبيض

 3 ث2 واسعة ثابتة عادية يوسف

يوسف ينظر  

 إلى المالبس

الرمادي  هادئة األورجنال

 -والبني 

 االزرق 

بانوراما   عادية يوسف

 الى اليسار

 4 ث1 متوسطة

يمرر يوسف 

على بيده  

المالبس باتجاه  

اليسار يتحسس 

 القماش

قماش قوي 

وخدمة يد  

 ودرجات

الرمادي  هادئة

األزرق 

 البني

بانوراما   عادية يوسف

 إلى اليسار

 5 ث2 جداا مقربة 

يمرر بيده على 

المالبس إلى  

 االسفل

 الوان 

لقيت اللي  

 نبيه

الرمادي  هادئة

األزرق 

 البني

بانوراما   عادية يوسف

الى  

 االسفل

 6 ث1 جداا مقربة 
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يتحدث يوسف  

 إلى الكاميرا

من ماركت  

 أولمان 

 7 ث1 مقربة ثابتة عادية يوسف بني هادئة

ينظر باتجاه  

الكاميرا 

ويروي قصته 

مع ظهور 

إشارات  

االستفهام 

والتعجب 

 باللون األبيض

سألت عليها  

بنمشي 

نخطب 

 قالولي إيمان 

 8 ث2 مقربة ثابتة عادية الممثل بديع األسود هادئة

تتحرك 

الكاميرا باتجاه  

إيمان مع تقديم  

خوات  

الخطوبة فتشير 

إيمان بالرفض 

وتنظر إلى  

 هاتفها

قالولي  

تتجكترديمة  

ترفض في  

 العرسان 

األبيض  هادئة

  حمرواأل

 واألصفر

األسود_  و

 البيج 

بانوراما   عادية إيمان 

 اماألمالى  

 9 ث2 مقربة

إيمان تقوم 

بتخيل شخصية 

 بديع

نبي حد 

يطرح يلبس 

راقي جنتل  

 مان 

األبيض  هادئة

واألسود_  

 البيج 

 إيمان 

 _الممثل بديع

 10 ث2 جداا مقربة  ثابتة عادية

بديع يمشي 

 ومن ثم يتوقف

كيف يصير  

 شن بندير

األبيض  هادئة

واألسود  

 والبيج 

 11 ث1 متوسطة ثابتة جانبية بديع

يشير بديع إلى  

خاتم الخطبة 

الذي يلبسه في  

وايمان  يده 

تنظر إلى  

الخاتم مع 

 ابتسامة رفيعة

لبستلها 

 أولمان وشد

األبيض  هادئة

البني 

 الرمادي 

جانبية من  إيمان وبديع

 الخلف

 12 ث2 متوسطة ثابتة

الصديق  

األصغر يروي  

قصته ويبتسم  

للكاميرا وهو 

جالس  

 عالكرسي

جيت طالع 

من الحوش  

 شدتني

االزرق  هادئة

 والرمادي 

 13 ث2 مقربة ثابتة عادية العلوانيسيف 

تستوقف  األم

االبن األصغر 

عند الباب 

وتمسك به من 

يده وينظرإليها  

 االبن 

األبيض  هادئة نبع الحنان 

والبني 

األسود  

 والوردي 

 14 ث1 متوسطة ثابتة جانبية األمسيف و

تطلب من   األم

االبن األصغر 

بالقرب من 

 الباب

نبي منك  

خدمات ليوم 

 عقد القران 

األبيض  هادئة

 والبني

 االسودو

جانبية من  سيف

 الخلف

 15 ث2 مقربة ثابتة

الشاشة تقسم  

  أقسامإلى ثالث 

عمودية  

والخلفية باللون 

 االسود

جبة لخوك  

وبدلة لبوك 

وزبون 

 السلطان 

البيج   هادئة

واألبيض 

واألسود  

 والبني

األب واألبناء  

 وطفل صغير

 16 ث3 متوسطة ثابتة عادية
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تطلب من   األم

االبن األصغر 

بالقرب من 

 الباب

نبيكم تبقو  

حاجة صح  

وفرجة  

 للجيران 

األبيض  هادئة

 والبني

 االسودو

جانبية من  سيف

 الخلف

 17 ث2 مقربة ثابتة

االبن األصغر 

يتحدث 

 للكاميرا

كيف يصير  

 بتديروشن 

البني  هادئة

واالزرق 

 والرمادي 

 18 ث2 مقربة ثابتة عادية سيف

العائلة 

تستعرض  

مالبسها أمام 

 الكاميرا

ومن ثم ظهور 

معلومات 

 المنتج 

لبسنا من  

 أولمان 

 

أولمان في  

بيتك في كل 

 مكان 

األبيض  هادئة

واالزرق 

والرمادي 

 والبني

 19 ث3 واسعة ثابتة عادية األب واألبناء

 

 المستوى التعييني -1

إذ صور ،  بزاوية تصوير عادية،  استهلت الومضة اإلعالنية للماركة التجارية للزي الليبي " أولمان" بلقطة متوسطة

، جالسين في مقهى يحتوى على ديكور ذا نمط نيو كالسيكي،  من الفنان بديع مبروك والممثل سيف العلواني لنا المخرج كالا 

ي والبيج فيدخل عليهم الفنان يوسف الجروشي ويقوم بإلقاء التحية بواسطة إيماء رأسه ووضع يده الحائط خشبي باللونين البن

ينظر سيف إلى الفنان يوسف الجروشي والممثل بديع ويقول وعلى ، من ثم سحب الكرسي وجلس على الطاولة، على صدره

ثواني فقد اعتمد فيها مصمم   3أما اللقطة الموالية التي استغرقت مدتها،  كيف صار؟!،  وجهه ابتسامة عريضة: كلنا من أولمان

وفي لقطة أخرى استغرقت ، ليوسف وهو يروي قصة شراءه للكاط الذي يرتديه ذا اللون البني جداا اإلعالن على لقطة مقربة  

المالبس في اللقطة الموالية التي والنظر إلى ، ثانيتان جاءت بلقطة واسعة بزاوية تصوير عادية تصورلنا دخوله إلى المتجر

تصور لنا يده وهو يمررها على   جداا كانت فيها حركة الكاميرا بانوراما إلى اليسار من ثم بانوراما إلى اليسار في لقطة مقربة 

من   قصة خطبته  أيضاا بعد ذلك تتنقل الكاميرا في لقطة مقربة ثابتة إلى الممثل بديع الذي يروي  ،  المالبس ويتحسس القماش

،  إيمان وعالمات التعجب واالستفهام تعلوه من ثم تتحرك الكاميرا باتجاه ايمان مع إشارات عالمة الخطوبة وتشير بالرفض

تظهر لنا إيمان وهي تتخيل صورة بديع بالزبون الليبي وعالمات االستفسار تبدو على مالمحها لتظهر  جداا وفي لقطة مقربة  

بإصبعه    مان وهو يرتدي خاتم الخطبة ويشيروهو يمشي وينظر بابتسامة من ثم يقف أمام إيفيما يلي لقطة متوسطة تظهر بديع  

حينما استوقفته أمه عند الباب  أيضاا إلى سيف الي يروي قصته  جداا ثم ينتقل بنا إلى لقطة أخرى ذات لقطة مقربة  ، إلى الخاتم

وأخوته االثنين بمناسبة عقد القران في لقطة مقربة   وأمسكت بمعصمه وطلبت منه أن يحضر مالبس من أولمان لكل من والده

ليظهر لنا المخرج أخوته االثنين وأبيه وهم يرتدون الزي الليبي ويستعرضونه أمام الكاميرا فتقسم الشاشة  ، وبزاوية جانبية

ر اسم الماركة  اعتمد في نهاية الومضة على إظهار سيف مع أخوته ووالده وإظهاو  عمودية بخلفية سوداء أقسامإلى ثالث  

 وأرقام المتاجر مع تعليق صوتي مصاحب: "أولمان يميزك في كل مكان"

 

 المستوى التضميني: -2

تكونت البنية النصية إلعالن أولمان في شكل قصة يسردها الممثلين عن كيفية اختيار المالبس وجاء  لغة اإلعالن:

سرد القصة بطريقة غنائية بلغة عامية ما يعني أن اإلعالن موجه إلى المجتمع الليبي بالدرجة األولى خاصة أن اللباس في 

لليبيين تراثي  تقليدي  لباس  هو  هذه  ،  اإلعالن  استطاعت  إذ 

طبيعياا ا المشهد يبدو  جعل  فبالنسبة للرسالة المنطوقة  ،  ألصوات 

إبراز مزايا وأنواع الماركة والتي تمثلت في:  تمثلت مجملها في 

عنها الرجل  التي عبر  ودرجات ألوان"  وخدمة يد  "قماش قوي 

استثارة المتلقي وإعطاء معلومات حقيقية عن المنتج بحيث   محاوالا 

مؤثرات صوتية إيقاع هادئ رافق التعليق  يخص  ،  ذات  أما فيما 

المنتج   اسم  ذكر  تم  عشر  التاسعة  اللقطة  ففي  األلسنية  الرسالة 

وإبرازه باللون األصفر على شاشة اللوحة اإللكترونية مع تعليق  

كل مكان " هذه العبارة التي ،  صوتي يقول: "أولمان يميزك في 

، فتقتضي طبيعة البنية البدء بأصغر وحدة صوتية وهي الفونيم  اا صوتي  تصدرت آخر اإلعالن بتعليق صوتي إذ حللناها تحليالا 
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فالصوت المجهور  ، أحرف مهموسة  5و، مجهوراا  حرفاا  14فنالحظ أن عبارة " أولمان تميزك في كل مكان" احتوت على  

 ية عند النطق بههو الذي تتذبذب األوتار الصوتية عند النطق به أما المهموس فهو الذي ال يحدث تذبذب في األوتار الصوت

فالجهر هو القوة والوضوح بينما الهمس فهي تدل على الهدوء والخفاء واستخدام الكاتب لألصوات المجهورة   (2000)بشر،  

ونستطيع إيجاز الوحدات الصوتية في الجدول ،  ح جودة الماركة وقوتها أي قوة المنتجأيضاا بما يرتبط مع اإلعالن لعله يريد به  

 اآلتي:

 

 متوسط بين الهمس والجهر 1 الهمزة

 مجهور من حروف اللين  1 الواو

 متوسط ،  مجهور 2 الالم

 متوسط ،  مجهور 3 الميم

 شديد،  مجهور 2 األلف

 متوسط ،  مجهور 2 النون 

 مجهور 1 الزاي 

 صوت مهموس 3 الكاف

 صوت مهموس 1 الفاء

 مجهور من حروف اللين  3 الياء

 

معبرة عن البعد األيقوني الذي يتضمنه اإلعالن البصري فكلمة كما وردت العبارة األلسنية " أولمان "مفسرة وشارحة  

أن ماركة أولمان هي صناعة يدوية يستخدمون خيوط    أولمان هي كلمة أمازيغية تعني خيط الصوف وكما ذكر الرجل سابقاا 

 .الصوف في صناعتها

 

 الشخصيات:

الليبي  الزي  عن  يبحث  الذي  للرجل  هذا اإلعالن  تصميم  تم 

لدى  المحبوبة  الفنية  المشاهير  إلى  فاللجوء  بالمشاهير  مستعينين 

توجه   أي  المنتج  إيجابيات  يوصل  إقناعي  أسلوب  هو  المشاهدين 

الشراء للتشبه بذلك الفنان ربط بين قوة ،  المستهلك إلى  فهنا المخرج 

فالزي الليبي من أفضل األزياء ،  الشخصيات ومدى تأثيرها وقوة المنتج

يعتمدها الرجل الليبي في المناسبات الخاصة كاألفراح التي يفضلها و

االجتماعية والمناسبات  تنوعاا ،  واألعياد  هناك  كان  أعمار    كما  في 

والرجل  والشاب  السن  صغير  الطفل  بين  ما  المختارة  الشخصيات 

 .المسن وهذا يدل على أن الزي موجه لكافة األعمار دون استثناء

 

وتاريخ الجسد هو تاريخ   ." إن الجسد يعلن عن رغباته من خالل اإلعالن عن أشكاله:(2013يقول بن كراد)  لغة الجسد:

باعتباره موضوعاا   ...والجسد واقعة اجتماعية  ...األشكال والبحث عن األشكال إنه ، إنسانياا  ويدل باعتباره حجماا ، فهو يدل 

من خالل  ،  عالمة يدرك إال   ( فداللة جسد الرجل الكبير وهو يروي القصة215_212استعماالته")صوككل العالمات ال 

، ليدل على قيم ومفاهيم يراد إيصالها للمتلقي  أيضاا فوظف الجسد ،  لباسه تخبر عن قصة ثقافية تمثل ثقافة وهوية الليبيينو

 وكذلك بديع الذي تظهر عليه عالمات التعجب واالستفهام

يتقدم لها فاختار أن يرتدي زي ليبي مصنوع يدويا يمثل رمز األصالة والعراقة   الذي يحاول خطبة فتاة ترفض كل من

 .الليبية وذلك لجذب االهتمام واالنتباه

 

تختلف باختالف الموسيقا المسموعة   الموسيقا: المشاعر التي  العديد من  النفس  في  ترتيبها لتبعث  نسيج صوتي يتم  ،  هي 

الموسيقى المصاحبة   الجدول أن  الراحة والطمأنينة وهو يرتبط ونالحظ في  المتلقي  نفس  لإلعالن جاءت هادئة لتبعث في 

بطبيعة اإلعالن فنلحظ أن جميع األشياء الموظفة في اإلعالن تساعد في إظهار ماركة أولمان التي يشعر فيها الفرد بالراحة  

 .واالنتماء إلى هويته وثقافته المجتمعية
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، وهذه الموجات قد تقصر أو تطول،  ارة عن موجات ضوئية اهتزازية تدركها العين" ترى الفيزياء أن اللون عب  األلوان:

)عبيد،   إنه النور قد تجزأ إلى موجات متباينة الطول واالهتزاز"،  وعليه فإن اللون هو أكثر من مجرد زخرفة أو زينة للعين

، البيج الفاتح،  األسود،  الومضة الخاصة بأولمان على أربع ألوان رئيسة: البني الغامقتم التركيز في هذه  ،  (12، صفحة  2013

ألوانه ،  الرمادي اللون البني الغامق والبيج  أيضاا أما الديكور فتمثلت  كل لون من هذه األلوان له ،  والرمادي واألبيض،  في 

 أيضاا البني مع خلفية الديكور الخشبية ذات اللون البني معان نفسية وداللة سيكولوجية فظهور الفنان يوسف بالكاط ذا اللون 

 .اناألمترمز إلى الموثوقية والراحة والدفء كما أنه يرتبط من الناحية النفسية بالراحة و

على الفخامة والرسمية واألناقة   بديع وهو يرتدي اللون األسود فاللون األسود يدل  اللون األسود: يظهر لنا الممثل 

والجدية ويدل على الثقة والسمو وهذا ما أكده دخول بديع بارتدائه الزبون الليبي باللون األسود ليتقدم لخطبة إيمان بكل ثقة 

التي يرتدونها فاستخدام األسود في الخلفيات ، ورسمية كما استخدم األسود كخلفية عند ظهور الشخصيات لعرض المالبس 

روض ما يجعل تلك اللقطة قوية على األثر على البصر وهذا ما يؤدي إلى زيادة درجة  اإلعالنية للتركيز على المنتج المع

 .انتباه المشاهدين

اللون األبيض: ظهر اللون األبيض في لباس كال من الشخصيات الثالثة بارتدائهم قمصان باللون األبيض وفي جدران  

للصفاء والوضوح وقد ورد   يرمز إلى السعادة والحياة ورمزاا   فاألبيض،  التاسعة عشرو  المنزل في اللقطة الثامنة والثالثة عشر

واستخدام األبيض في اإلعالن للداللة على الوضوح ، (2013)عبيد،    ذكر اللون األبيض في القرآن الكريم في اثنتي عشر آية

 .والشفافية

لس عليها إيمان وفي اسم الماركة الذي ظهر في نهاية اإلعالن اللون األصفر: ظهر اللون األصفر في الكنبة التي تج

بالمتاجر الخاصة  والحكمة  ،  واألرقام  العقل  العربي اإلسالمي  الموروث  يرمز في  عدة فنجده  دالالت  اللون  هذا  ويحمل 

الشباب  ،  والنصيحة الجيدة كاسم للماركة و،  )مرجع سابق(كما أنه وسيلة لنقل فكر  المتاجر  فتوظيف اللون األصفر  أرقام 

يتم التأكيد عليها خالل  ياستخدمها مصمم اإلعالن كوسيلة غير مباشرة لنقل أفكارهم وإقناع المشاهد باقتناء الزي الليبي والت

 .عبارة التعليق الصوتي الذي جاءت مصاحبة السم الماركة:" أولمان يميزك في كل مكان"

نقصه وأنها تؤثر على نفسية   (" إن لأللوان دخالا 1997عمر)اللون الرمادي واألزرق: يقول   زيادة اإلنتاج أو  في 

( وجاء استخدام اللون األزرق مع اللون الرمادي في  148.")صحتى لو ينتبه مطلقا إلى وجود اللون  أم إيجاباا   األشخاص سلباا 

ان والراحة النفسية أما اللون األمعل الشخص يشعر بثياب سيف فاألزرق يعد من األلوان المحببة للعين والمهدئة والفعالة إذ تج

الرمادي الذي استخدم كديكور لواجهة المتجر وهو يعد من األلوان المحايدة التي تدل على الهدوء والتحفظ والتي تستخدم في  

 .الديكور الداخلي

 

 المكان:

من    المقهى: -1 اكن الحضارية خاصة بالنسبة  األميعد المقهى 

، اكن التي يجتمع فيها الرجالاألمللمجتمعات العربية فهو من  

وفي القديم كانت مقصد الرجال يأتوها من كل حدب لالستماع  

إلى القصص التي يرويها الرواي أو الحكاواتي وهذا ما وظفه  

المقهى  الثالثة في  الشخصيات  اجتمعت  مصمم اإلعالن إذ 

 .بسرد قصته في اختيار الزيوبدأ كال منهم 

 

 

ومظاهر  األممن    البيت:-2 والمودة  السكينة  على  تدل  التي  اكن 

فالبيت ربما كان للداللة على  ،  الحياة الداخلية التي يعيشها الناس

األلفة والدفء والعالقة األسرية التي تربط أفراده وهو ما مثلته  

ن يحضر  حينما طلبت من ابنها قبل الخروج من المنزل أ األم

 .مالبس لكل من أبيه وأخوته
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عن الديكور والموسيقا دالالت ،  مما سبق نالحظ أن الومضة اإلعالنية بجميع ما تحتويه من أماكن وأزمنة فضال 

وظفها مصمم اإلعالن للتسويق لماركة أولمان التي تختص بصناعة الزي الليبي الذي يعد جزء من التراث الثقافي للمجتمع 

 .الليبي فيما لعبت الرسالة اللسانية دور الترسيخ في اإلعالن وجذب اإلعالن

 

 تحليل الومضة اإلعالنية الثانية

 "ومضة طيران البرنيق" 
 عنوان الومضة: طيران البرنيق 

 ثانية 49مدة الومضة: دقيقة و

 لقطة 27عدد اللقطات:  

 
 الومضة اإلشهارية: برنيق

 
 ةصالجو العام للق 

 شريط الصورة الصوتشريط 

التعلق أو  
 الحوار

زاوية  األشخاص األلوان الموسيقى
 التصوير

حركة 
 الكاميرا

نوع 
 اللقطة

مدة  
 اللقطة

رقم  
 اللقطة

طفل يشير إلى  
الساعة والطفلة  
 تنظر إليها

لحظات من  
 الشوق

  –  أحمر-رمادي هادئة
 وردي بنفسجي

 1 ث4 متوسطة ثابتة سفلية طفل وطفلة

حائطية ساعة 
تشير إلى الثامنة  
وتحتوي على  

 شعار الشركة

في انتظار 
 ان تأتي

البنفسجي   –أبيض   هادئة
 الرمادي-

 2 ث  3 مقربة ثابتة عادية بال

الطفل والطفلة  
ينظران لبعضهما  
ويجلسان على  

كرسي ملون بلون  
 الشركة

-وردي –  أحمر هادئة بال
 بنفسجي

ثنائية   ثابتة عادية طفل وطفلة
 مقربة

 3 ث  2

الجد يدخل إلى  
الشقة ويبتسم 

 للطفل

نأمل أن  
 نراك

 4 ث  2 متوسطة ثابتة عادية الجد رمادي-  أحمر هادئة

الطفل ينظر للجد  

 وهو داخل

 5 ث  2 مقربة ثابتة جانبية الطفل رمادي-  أحمر هادئة بال

الجد يقترب من 
 الطفل

 رمادي–  أحمر هادئة بال
 برتقالي

 6 ث  3 متوسطة ثابتة سفلية الجد والطفل

الجد يمر من أمام  
الطفل بعد ترحيب 

 الطفل به

ما أجمل أن  
 تكون بيننا

 رمادي–  أحمر هادئة
 

 7 ث  3 مقربة ثابتة عادية الجد والطفل

يد الطفلة تتحرك 
على الكرسي من  

 االعلى

 جداا  ثابتة عادية الطفل بنفسجي هادئة بال
 مقربة

 8 ث  3

لترى مدى   الطفلة تبتسم للجد
 سعادتنا بك

مقربة   ثابتة عادية الطفلة وردي  –رمادي   هادئة
 جداا 

 9 ث4

الجد يتقدم للجلوس  

 على الكرسي

 -وردي   –رمادي   هادئة بال

 بنفسجي

 10 ث2 متوسطة ثابتة عادية الطفلةو  الجد

الجد يمر من أمام  

 الطفلة للجلوس

 –رمادي   هادئة بال

 بنفسجي  –
 أحمروردي _  

 11 ث3 مقربة ثابتة عادية الجد والطفلة
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الجد يجلس على  
 الكرسي

 –رمادي   هادئة بال
_   أحمربنفسجي_  

 وردي

 12 ث3 متوسطة ثابتة عادية الجد والطفلة

مقربة   ثابتة عادية الجد رمادي هادئة بال الجد يبتسم للطفلة
 جداا 

 13 ث3

الجد يبتسم للطفلة  
ويقوم بمالعبة 
الطفلة وتنتهي 
اللقطة بشاشة 

 سوداء

بنفسجي    –رمادي   هادئة بال
 وردي  –

 14 ث2 متوسطة ثابتة عادية الجد والطفلة

الطفلة تضع 

الحلوى في اإلناء  
 المخصص لها

مقربة   ثابتة عادية بال رمادي  –وردي هادئة بال

 جداا 

 15 ث3

الطفل والطفلة  
 يضعان الحلوى

نجود بكل  
 ما نملك

 –  أحمر  –وردي  هادئة
 رمادي

 16 ث6 متوسطة ثابتة عادية والطفلةالطفل  

الطفلة تقوم بحمل  
الحلوى وتتقدم بها 

 نحو الجد

ونقدمه 
 بأيدينا

  –وردي  هادئة
 أحمررمادي_

بانوراما   جانبية الجد والطفلة
 لليسار

مقربة  
 جداا 

 17 ث3

الطفلة تقدم 
 الحلوى للجد

 رمادي  –وردي  هادئة بال
 

جانبية من  الجد والطفلة
 الخلف

 18 ث5 مقربة ثابتة

الجد يأخذ الكتاب  
 ويقوم بفتحه

  –بنفسجي   –أحمر هادئة بال
 رمادي

 19 ث3 متوسطة ثابتة عادية الجد

الطفل يمر من  
خلف الجد  

ويحاول ان يرى 
 ما ينقص األب

نلبي رغبتك 
وال ننسى 

أدق  
 تفاصيلك

بنفسجي    –رمادي   هادئة
 أحمر–

 20 ث5 مقربة ثابتة عادية الجد والطفل

  -رمادي    -أحمر هادئة بال الجد يغلبه النعاس
 بنفسجي

مقربة   ثابتة عادية الجد
 جداا 

 21 ث4

األطفال يقومون 
 بتغطية الجد

أنت في  
بيتك ونحن 
 عائلتك

 –بنفسجي   –وردي  هادئة
 أحمر -رمادي  

الجد والطفل  
 والطفلة

 22 ث7 متوسطة ثابتة عادية

الطفلة تشير إلى  
عالمة االلتزام  

 بالهدوء

 -بنفسجي   –وردي  هادئة بال
 رمادي

مقربة   ثابتة عادية الطفلة
 جداا 

 23 ث3

الطفلة تقوم باللعب  
 بالطائرة

  -رمادي  –وردي  هادئة بال
 بنفسجي

 24 ث3 مقربة ثابتة جانبية الطفلة

الكاميرا  و  الجد نائم
ام  األمتتحرك إلى  

مع وجود نوافذ تم 
إضافتها عن  

طريق الرسومات  
اضافته على  تم 

 اللقطة

تعلن برنيق 
للطيران  
عن 

وصولها  
إلى المطار  
نتمنى ربط 

األحزمة  
وأن نلتقي 
 بكم مجددا

 وردي هادئة
 بنفسجي رمادي

 أبيض

بانوراما   عادية االب
 اماألمإلى  

متوسطة 
 مقربة -

 25 ث8

لقطة على السماء  
والغيوم ومن ثم 
تتجه الكاميرا الى  
الطائرة الموجودة  

 اليمينعلى  

نعتلي  
 السماء معا

 األزرق هادئة
 األبيض
 البنفسجي

بانوراما   عادية بال
 الى اليمين

 26 ث16 متوسطة

خلفية بيضاء 
يظهر عليها  
الشعار الخاص  

 بالشركة

البنفسجي  و  األبيض هادئة بال
 واألسود

شاشة  بال بال بال
 النهاية

 27 ث5
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 المستوى التعييني:

حيث تظهر لنا الطفل والطفلة وهم ،  اإلشهارية بلقطة متوسطة بزاوية تصوير سفلية وحركة كاميرا ثابتةتبدأ الومضة 

اللقطة التي ،  جالسين باتجاه الحائط ويشير الطفل إلى الساعة المعلقة على الحائط والتي تحمل شعار برنيق في لقطة مقربة

اللقطة الموالية تصور لنا دخول الجد إلى المنزل ،  وينظران إلى بعضهما ويبتسمانتليها تبين الطفل وهو يوجه نظره نحو الفتاة  

تظهر لنا يد الطفلة وهي   جداا وفي لقطة مقربة ،  الحفيد يرحب به،  وهو يرتدي سترة حمراء وعلى وجهه ابتسامة عريضة

تظهر لنا لحظة جلوس الجد للراحة فوق يتقدم الجد في اللقطة الموالية ، تمررها على الكرسي من ثم تنظر إلى الجد وتبتسم

في لقطة أخرى تقوم الطفلة بوضع الحلوى في إناء مخصص لها مع تعليق ،  أريكة بنفسجية وعالمة الفرح تبدو على مالمحه

وفي لقطة ، للتقدم الطفلة وتقدم الحلوى وهي كل ما تملك إلى الجد، صوتي مصاحب يقول: نجود بكل ما نملك ونقدمه بأيدينا

 جداا وفي لقطة مقربة ،  ليمر الطفل من وراءه بكل هدوء ويقوم بإضاءة المصباح، سطة تظهر لنا الجد وهو يمسك الكتابمتو

في لقطة ،  الجد يغلبه النعاس وينام على األريكة ليأتي الطفالن ويقومان بتغطيته بلحاف بنفسجي اللون ووضع غطاء العين

لتظهر بعد ذلك الطفلة وهي تلعب بالطائرة  ،  إشارة إلى التزام الصمت والهدوءالفتاة تضع اصبعها على فهمها ك  جداا مقربة 

وفي لقطة متوسطة مقربة تتحرك الكاميرا إلى النوافذ الموجودة على الحائط والتي تمت إضافتها بواسطة الجرافيك من ثم 

لقطة النهاية وهي خلفية بيضاء   ا وأخيراا تتجه الكاميرا إلى الطائرة الموجودة على اليمين مع تعليق مصاحب نعتلى السماء مع

 .يظهر علسها الشعار الخاص بشركة برنيق

 

 المستوى التضميني:

إذ أحاط التعبير اللغوي بكافة التفاصيل ،  جاءت لغة اإلعالن من خالل االعتماد على لغة عامية بسيطة  لغة اإلعالن:

" ...نلبي رغبتك وال ننسى أدق تفاصيلك،  "نجود بكل ما نملك ونقدمه بأيديناالتي يوفرها طيران البرنيق المتمثلة في التعليق 

هذه الومضة بمثابة سرد للمميزات طيران البرنيق وفي التعبير ، وصيغت الومضة بصوت رجالي صاحبها موسيقى هادئة

"  أيضاا وفي التعبير ، ي قديماا فبرنيق اسم الشركة هو اسم مدينة بنغاز  ...الصوتي:" تعلن برنيق للطيران عن انطالق رحلتها

 نعتلي السماء معا" تم التركيز والتأكيد على اعتالء السماء معاا 

في مداعبة    هاماا  داللة األصوات: الصوت ال يقل أهمية عن بقية العالمات في التأثير على المتلقي فالنبرة تلعب دوراا 

 .لومضة صوت رجالي واحد بسيط يؤثر على المتلقي ويجذبهفاستخدم في هذه ا،  شعور المتلقي والتأثير فيه وجذب انتباهه

 

اعتمد مصمم اإلعالن في هذه الومضة على ثالث شخصيات رئيسة متمثلة في الجد والحفيدين فاستعان بأشخاص   الشخصيات:

تحقيق التطابق بين الجمهور المستهدف لإلعالن  ، من المشاهير  عاديين بدالا  إذ ،  والرسالة اإلعالنيةإذ تساعد هذه الفئة في 

وهو ما عبرت عنه الشركة في هذا اإلعالن ،  شكلت هذه الشخصيات عائلة صغيرة مليئة بالحب والدفء والعطاء واالهتمام

 .أنها تقوم بمعاملة ركابها كأنهم في بيتهم الذي يشعرون فيه بالدفء ويحظون فيه باالهتمام والعطاء

 

الداكن    حمرة في اإلعالن اإلشهاري هي: األفضاإن األلوان المو داللة األلوان:

فاعتمد  ،  _ الوردي _ الرمادي _ البنفسجي _ األزرق الفاتح _ األبيض _األسود

 مصمم اإلعالن على هذه األلوان التي تمثلت داللتها كاآلتي:

لون  حمراللون األ وهو  والعمل  للسلوك  المحفزة  الدافئة  األلوان  من   :

في اإلعالن في مالبس  حمروقد وظف اللون األ  (2013)عبيد، الروح والقلب 

من قبل  والعمل الجاد في  الجد والطفل للداللة على الشعور باالستقبال الدافئ 

 .الشركة

ئرة  : الذي تمثل في ثياب الطفلة والصحن الذي قدمت فيه الطفلة الحلوى وكذلك في الشعار الخاص بالطااللون الوردي

 .وغريزة البقاء والثبات،  األنوثة، فهو من األلوان الدافئة التي تدل على السكينة والدفء

من األلوان الدافئة التي اختارتها الشركة كلون خاص بهااللون البنفسجي لتفرد هذا اللون وقلة استخدامه من قبل ،  : 

اإلعالن في األريكة التي جلس عليها الجد وفي الغطاء الذي ويظهر اللون البنفسجي في  ، شركات الطيران المحلية والعالمية
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واللون ،  استخدم لتغطية الجد وهو ذات الغطاء الذي تستخدمه الشركة لتغطية ركابها

، ويعتبر رمزا للوضوح  ..."هو لون االعتدال(:  2013)البنفسجي كما جاء ذكر عبيد  

أنه كما ، (119.ماء")صوالتوازن بين األرض والسونفاذ البصيرة والعمل العاقل  

 .لون الصداقة والمحبة

واألبيض الفاتح  الطائرةاللون األزرق  ولون  السماء  لون  اللون ،  :  ارتبط 

فاللون ،  األبيض بالفرح والسعادة والحرية كما ارتبط اللون األزرق بالهدوء والسكينة

عليها   ظهر  كخلفية  نهاية اإلعالن  وظهر في  الطائرة  لون  هو  اإلعالن األبيض 

كما أنه لون الطائرة واللونين يعمالن على شد العين والتأثير في ،  الخاص بالشركة

 .المتلقي ويعطين شعور بالراحة والسكينة

 

فيما تم تسليط الضوء على  ،  تم االعتماد في هذه الومضة على إضاءة خافتة  اإلضاءة:

لإليحاء  ،  التي يجلس عليها الجدلقطات معينة عند تقديم الطفلة للحلوى وعلى األريكة  

 .بالدفء والسكون
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