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تزتامح اخلطاIت الثقافية بشلك مكثف ورهيب يف زمن متسارع يتصف مبا بعد 

داثة والرمقية والالورقية، ٔامام طغيان رشس للتطور التكنولوe املهمين اdي ٔاخضع اللغة احل

التواصلية الكتابية وأاليقونية ٕاىل ٔاسسه ومعطياته، مما ٔاسهم يف تغيري املفاهمي والقمي يف عرص 

يتسم Iلعوملة، وهو ما انعكس عىل االٓداب والفنون، فظهر أالدب إاللكرتوين وأالدب 

عيل ؤادب التشـيؤ والقصيدة الرمقية، ؤاصبح اخلطاب إالشهاري لسان النظام الليربايل و التفا

وسـيلته ٕالنتاج قمي هذا ا�متع، مستمثرا كفن ٕاعاليم ما هو علمي ؤاسطوري ؤاديب وفين 

ٔامهيته يف ا7راسات أالدبية  للرتوجي ٔالفاكره وحتقيق ٔاهدافه، ومن هنا يكتسب إالشهار

  والنقدية. 

ناىم إاله�م Iٕالشهار بشلك كبري يف القرن العرشين، ويعد من ٔابرز مالمح لقد ت 

ا�متعات الرٔاساملية، ؤاصبح املفتاح السحري لمنو �قتصاد والتجارة العاملية، ملا يفتحه من 

آفاق لرتوجي السلعة املراد تسويقها ، السـ§ ٕاذا اكنت السلعة قمية تدر Iلرحب الكبري عىل 

لسـيارة اليت تعترب منتوجا مطلوI ومغر¬ بشدة، مما اقتىض عقد صالوªت املستمثر، اك

 ،  Renault،Peugeot   ٕاشهارية من طرف رشاكت السـيارات ا¯تلفة :     (

Citroen، Hyundai ، Kia، Toyota وغريها.)، يف موامس سـنوية معينة، لعرض ...

  شلك والراحة وقوة احملرك.آخر التطورات عىل مسـتوى السـيارات من حيث أالمن و ال 

حتظى الصالوªت إالشهارية للسـيارات Iٕقبال كبري جدا ومكثف من قبل 
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املواطنني، ٕان مل يكن ٔالجل الرشاء فٔالجل �طالع والتعرف عىل جديد عامل السـيارات ملا 

يتسم به من ٕاغراء، مثلام هو احلال Iلنسـبة للمواطن اجلزائري اdي يقبل سـنو¬ عىل 

سـيارات اdي يعقد خالل شهر "مارس" من لك سـنة "بقرص املعارض" Iجلزائر صالون ال 

العامصة، حيث تتنافس الرشاكت ا¯تلفة يف عروضها إالشهارية، بتسخري االٓليات إالقناعية 

واحلجاجية واست×رها لعالمات سـمييائية خاصة، الجتذاب املواطن (الزبون) وٕاقناعه جبودة 

  لية أالسعار، رغبة يف رفع نسـبة املبيعات يف Ûرجان سـيارايت هبيج.املنتوج (السـيارة) ومعقو 

تتقامس رشاكت السـيارات االٓليات احلجاجية وإالقناعية والعالمات السـمييائية 

املستمثرة يف الرتوجي ملنتوجاهتا، كعرض السـيارة نفسها وتوزيع دفاتر ا7ليل وملصقات وصور 

  لباس خاص لعرضها والتعريف هبا. السـيارات، واسـتعامل الفتيات (املرٔاة) ب 

" إالشهاري خالل Citroenوتمكن ٕاشاكلية هذه ا7راسة يف الرتكزي عىل دور"

" Iلعامصة، من خالل ز¬رة ميدانية وقراءة يف دليلها إالشهاري، 2013معرض السـيارات "

  كصورة مصغرة لسـمييائية ٕاشهار السـيارات يف اجلزائر.

" يف فرنسا من طرف "ٔاندريه 1919" سـنة "Citroenتأسست رشكة "

) (خمرتع السـيارة)، وقد خضعت كغريها من السـيارات ٕاىل  andreCitroenسـيرتوان" (

تطورات مجة، سواء من حيث شلكهيا ا7اخيل واخلارe، مما ٔاسفر عن الæذج واملاراكت 

، اليت C3 ,C4, C5 , C3 Picasso ,C4 Picasso ,Berlingo , Nemoاملعروفة: 

ٕاقباال كبريا من قبل املسـهتô،مفا يه العالمات السـمييائية املستمثرة من طرف هذه تاليق 

  الرشكة يف حماورة زIئهنا الجتذاهبم وٕاقناعهم جبودة منتو÷ا السـيارايت؟.

تلح علينا هاهنا أالسـئû امخلسة لٕالتصال إالعاليم: " من؟ يقول ماذا؟ بأية 

" من يتصل؟ مبن؟ وملاذا؟ يف ٔاي نوع من قناة؟، ملن؟ بأي تأثري؟"، وبصيغة ٔاخرى: 

ا�متع؟ ؤاي موضع؟ وعرب ٔاية وسـيû، والكيفية اليت تأيت علهيا الرموز وأالفعال ا¯تلفة 
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 ).1املصاحبة، وعالقة لك مهنا Iٔالخرى"(

ليس إالشهار كينونة مسـتقû وجامدة، فهو ªجت عن ترشب وحتوير ملعارف شـىت: 

عية واقتصادية ؤاسطورية، ويرتبط جناحه بنجاعة اخلطة فنية ولسانية ونفسـية واج�

الرتوجيية املنفذة �، فهو "ال يكتفي 7Iعاية ملنتوج من خالل تعداد حماسـنه ووظائفه، ٕانه 

يقوم بأكرث من ذ� ؤاخطر، ٕانه ينتج ق§ ويوجه ٔاذواقا وخيلق حاجات، وهو يف لك ذ� 

احلقيقة، ٕانه يكتفي Iلعرض وتô خطورته يف منأى عن لك رقابة، فهو اليكذب وال يقول 

 ،ôوقوته الضاربة، ٕانه يرسب املنتوج مضن وضع ٕانساين مألوف، ي�ىه فيه لك مسـهت

  ).2حيث يصبح اقتناء هذا املنتوج ٔاو ذاك ٔامرا طبيعيا"(

" يف عرضه إالشهاري عىل عالمات سـمييائية Iرزة، Citroenركز دليل "

  وقه وتغيري قناعاته، ٔابرزها:لبلورة وعي املتلقي وتوجيه ذ

I. :اللغة إالشهارية 

يعد اخلطاب إالشهاري، فضال عن كونه فنا ٕاعالميا، ٕانتاجا سوسـيو ثقافيا، يصاغ 

يف سـياقات اج�عية وثقافية ؤاعراف لغوية اسـتقر علهيا ا�متع اdي حتدث فيه معلية 

يعكس مشهدا سوسـيو لسانيا  التواصل، ؤالن ا�متع اجلزائري متعدد اللغات والثقافات، فهو

ميزتج فيه اللساªن العريب والفرنيس بشلك ملفت لالنتباه، ٔاما ٕاذا تعلق أالمر Iجلانب 

العلمي واملعريف و�قتصادي، فغالبا ما يفرض اللسان الفرنيس نفسه عىل حساب اللغة 

واصل العربية، وهو ما نلحظه يف لغة ٕاشهار السـيارات سواء يف ٔارض الواقع ، حيث يت

العارض مع الزبون Iللغة الفرنسـية يف التعريف Iلسـيارة وذكر ٔاسعارها يف الصالون، ويه 

اللغة املسـتعمû يف ا7ليل ٔايضا. مفا يه ٔانواع اللغات املسـتعمû؟ وكيف ٔادرجت يف سـياق 

  تشهريي؟، وكيف تساعد اللغة يف ٕاقناع الزبون وحتقيق الغاية التسويقية املرجوة ؟.



  

 " "السـميياء و النص أالديب السابع ا7ويل امللتقى                             364

د/وداد بن عافية                                                     منوذجا "     citroen  " دليل  2013السـمييائيات وإالشهار قراءة يف صالون السـيارات 

" وتعددت ٔاشاكل متظهرها يف الفضاء املاكين   Citroenة يف دليل  "تنوعت اللغ

Iعتبارها عنرصا تشهري¬ مدرج مضن سـياق سـمييايئ يسعى ٕاىل بناء تدليالت معينة، فمتزيت 

  مبا ييل:

  اللغة الرمقية: .1

ال ميكن للتشهري ٔان يمت بعيدا عن لغة أالرقام كنتيجة حمتية ٔالغراضه التسويقية ، 

  ا ما ييل: ومن مناذ÷

  

  

  

  

    

  

ٕاسـتعمل ا7ليل أالرقام ٔالغراض شـىت ، فاملالحظ ٔان ٔاسامء سـيارات 

"Citroen :تعمتد عىل أالرقام الصغرية اليت ال تتجاوز امخلسة عدا، مثل    "C3 ,C4, 

C5 كام تساعد أالرقام يف تبيني قوة ورسعة احملرك وهو ما ورد بسمت خطي رفيع جدا ،

)، ٔاما أالرقام االٔكرثٔامهية يف اللغة إالشهارية IMotorisationحملرك ( ٔاسفل العنوان املتعلق

فتتعلق Iٔالسعار والتخفيضات والضامªت، وقد وردت بسمت خطي مسيك عىل غرار ٔاسامء 

السـيارات لتأدية وظيفهتا التشهريية ، مما يدل سـمييائيا ٔان املهم هو ٕامس السـيارة والسعر 

 7ليل تسويقي وجتاري 7Iرجة أالوىل. اdي يقابلها، ٔالن الهدف من ا
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  اللغة إاللكرتونية:  .2

ٕاسـتعملت عىل الغالف اخلارe ل�ليل، حيث ٔادرج عنوان املوقع إاللكرتوين 

، وهو ال خيلو من اجلانب إالشهاري   Citroen :"www.salonalger-citroen.comلـ"

عطيات إالغرائية املتعلقة هبذه والرتوجيي، فاملوقع دعوة لٕالطالع عىل املزيد من الصور وامل 

السـيارة ، وفرصة للتعرف علهيا ملن مل يمتكن من حضور فعاليات الصالون إالشهاري، وميكن 

متريره بني أالصدقاء للتشهري ٔاكرث هبذا النوع من السـيارات. كام يتيح ا7ليل فرصة احملاورة 

 facebook.com /citroen.algerieعرب "الفايس بوك" Iٕدراجه للعنوان إاللكرتوين: 

،وقد كتب العنواªن إاللكرتونيان حبجم صغري ومست خطي رفيع، مما  جيعلنا نفهم ٔان الرتوجي 

للسـيارة عرب املواقع إاللكرتونية ٔاقل اع�دا ؤامهية Iلنسـبة للرشاكت املصنعة واملروجة، قياسا 

  هام االٔكرث ٕا&رة وٕاقناعا.ٕاىل تواصل الزبون املبارش مع السـيارة يف املعرض ٔاو تصفح ا7ليل ف 

  اللغة التقريرية: .3

اللغة العلمية لغة تقريرية، dا وردت بشلك كبري يف ا7ليل، لنقل معلومات دقيقة 

بأسلوب مبارش ٕاىل املتلقي، تتعلق خبصائص السـيارة وامتيازاهتا، ف§ يتعلق Iٔالمان والراحة  

لميهتا، وتقوم اللغة املبارشة بدورها وقوة احملرك، وهنا البد ٔان تكون املعلومات دقيقة لع 

التشهريي بشلك Iرز بشد انتباه املتلقي بتفضهيا برص¬ بأحرف طباعية كبرية ومست خطي 

كبري ٔاو Iست×رها 7ال( اللون أالمحر يف رونقه وجاذبيته يف شلك عناوين فرعية Iدية 

  بشلك Iرز، عىل النحو التايل:
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بري والسمت السميك واللون كتابة، ٕامنا هو وضع ٕان است×ر احلجم اخلطي الك 

لعنارص متفرقة يف سـياق سـمييايئ تدلييل مفاده ٔامهية هذه العنارص الكتابية وشد انتباه 

  املتلقي وٕاغرائه جبودة السـيارة ورضورة اقتناهئا.

 اللغة إالحيائية: .4

وتشرتك مع تلتقي اللغة إالشهارية مع اخلطابة يف است×ر ٔاساليب احلجة وإالقناع، 

اللغة الشعرية يف التلميح وإالحياء واست×ر بالغة أالسلوب وإالجياز بعيدا عن الرشوح 

" بلسان Citroenاملطو( ذات الطابع إالخباري والتقريري، وهو ما ورد يف دليل "

  فرنيس، ٕاذ كتب عىل صفحة الغالف اخلارe حبجم خطي كبري ٔاعىل الصفحة:

GT BY CITROEN 
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PASSEZ DU VIRTUEL AU REEL)3(  

مت اع�د السمت اخلطي البارز كتابة يف السطر أالول مع اسـتخدام اللغة الرمزية 

) اليت توعز ٕاىل قوة سـيارة Grand Turbot) مبعىن (GTاليت ال ختلو من إالحيائية (

"Citroen مع اسـتخدام احلرف الطباعي الكبري يف السطر الثاين والتعبري بلغة شاعرية ، "

تلقي موضع عالء ا7ين من مصباحه السحري،مفا هو افرتايض يف ذهن الزبون ٔاصبح تضع امل 

" ٕاللغاء املسافة الفاصCitroen ûحقيقيا عىل ٔارض الواقع، وما عليه سوى اقتناء سـيارة "

بني �فرتايض واحلقيقي، والوسـيط بيهنام هو املال، فلكام دفع الزبون ٔاكرث لكام ٔاصبح اخليال 

)اdي "يتكئ عىل املزاج ٔاواحلا( النفسـية Soft Sellع من البيع امللطف (واقعا، وهو نو 

Mood) ٔاكرث من النصح، وعىل إالحياء بأن احلياة سـتكون ٔافضل مع املنتج" وذ� عرب (

اسرتتيجية  "ٕانشاء املعاين" اليت تتلخص يف ٕاضفاء معان نفسـية واج�عية وجاملية وخيالية 

  ). 4سـهتô"(عىل السلعة اليت ينعم هبا امل 

تتجاوز اللغة إالحيائية سطحية اللغة املعيارية ٕاىل لغة ذات جرس موسـيقي جذاب 

ختاطب الالوعي امجلعي بعزفها عىل ٔاو?ر حسـية وفكرية خمتلفة، dا اسـتغلت يف الصفحة 

  أالوىل من ا7ليل، مفا ٕان تقلب صفحة الغالف حىت جتد يف و÷ها ا7اخيل عبارة:

 NOS REMISESES SONT 

 A COUPER LE SOUFFLE… 

 … NOS CONCEPTS CARS AUSSI(5)  

" Citroenمت است×ر ٔاسلوب الكناية البالغي لتأسيس قناعة املتلقي بأن ٔاسعار "  

يه أالفضل، فعبارة "تقطع أالنفاس" تدل عىل عدم التصديق و�نهبار ٔامام معقولية 

ابû للتفجري ا7اليل، ٕاذ تزود املتلقي أالسعار، فاللغة إالحيائية تشـمتل عىل عالمات مشفرة ق

  يف لك مرة Iٕغراءات ودالالت ورهاªت تفتح ٔامامه Iب احلمل واملتعة و�نطالق.
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ٕاعمتد ا7ليل عىل الصورة لكغة ٔاوىل، فاملتصفح يتلقاه تلقيا برص¬ قبل ٔان يقرٔا اللغة   

) لصور السـيارات Metalinguistiqueلكغة واصفة ( -عىل ٔامهيهتا-املكتوبة اليت جاءت 

وخصائصها املمزية، اكسـتجابة لنداء احلداثة اليت ٔاعلت من شأن اخلطاب الصوري عىل 

  حساب الكتابة اخلطية المنطية.

وملا اكن إالشهار خطاI ليبرياليا، فقد وظف الصورة بشلك مكثف "برؤية ذات 

ا يه ٕاال شـH يشـبه خلفية ليبريالية تعيل من شأن املادة يف احلضارة املعارصة، فالصورة م

شيئا آخر وحياكيه، وحياول اسـتنساخه يف ٔاغلب تعريفاهتا، وبتعبري آخر يه معلية اسـتحضار 

) .فالصورة متثيل وحمااكة للواقع بطريقة خاصة، ختتلف عن 6للمجسم واملادي بكيفية ما"(

إالشهارية، نقل اللغة �، ومن هنا تمكن ٔامهية تعاضد اللغوي وأاليقوين يف تبليغ إالرسالية 

السـ§ ٕاذا تعلق أالمر مبنتوج خاص هو السـيارة، اليت ال ميكن ٔان تُقتىن وتقنع الزبون ما مل 

  يتعرف علهيا برص¬.

II. :الصورة أاليقونية 

 Iعتباره خطاI ا اكتسحت إالشهارd ،ٕان الصورة لغة اقتصادية معوملة يفهمها امجليع

، وهو ما ال تتيحه اللغة املكتوبة دامئا، dا عاميا خياطب الشعوب مبختلف لغاهتا وثقافاهتا

) ملا هو مكتوب بأشاكلها Paralinguistiqueميكن اعتبار اللغة الصورية لغة موازية (

  ؤابعادها ؤالواهنا ورموزها.

" عىل ٕابراز عنارص من الصورة إالشهارية  Iٕدخالها مضن Citroenركز دليل "

اجلاهز للسـيارة بفتح آفاق منوعة للعرض سـياق سـمييايئ خاص، يتجاوز الشلك المنطي 

  وإالغراء، معمتدا ما ييل:

 أالشاكل اخلارقة: -1
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" خالل الصالون، بعرض سـيارة خارقة الشلك، تشـبه ما Citroenمتزيت رشكة "

نشاهده يف أالفالم اخليالية، وقد مت وضعها عىل ٔارضية متحركة بشلك دائري، ؤاحيطت 

ملنهبرين Iالفرتايض اdي ٔاصبح حقيقة ٔامام ٔاعيهنم، بسـياج ٕالتف حو� مجهور املتفرجني ا

واكن التلقي البرصي كفيال Iٕهبار وٕاقناع وٕارضاء الزبون، " وهنا تتحول إالرسالية إالشهارية 

) .وقد ورد هذا الشلك 7ٕاىل ٔاسطورة بتعبري "Iرت" يف جتليات ؤاشاكل جديدة" (

دون ٔان يصاحب برشح  السـيارايت اخلارق يف منتصف ا7ليل، حيث شغل صفحتني

  لغوي، عىل النحو التايل:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لعل ٔاكرث ما ميزي هذه السـيارة هو شلك أالبواب اليت تفتح ٕاىل ٔاعىل يف شلك 

  جناحني كبريين، وقد التقطت لها صورةٔامامية مكربة، عارضة تفاصيل السـيارة Iلرتكزي عىل 

ل مسننة ؤاخرى حمدودبة سـمييائية الزجاج وأالضواء والعجالت وامجلع بني ٔاشاك
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  بشلك مغر جدا، كام لو ٔان السـيارة يف وضعية جهوم عىل املشاهد.

 أالبعاد: -2

تعرض السـيارات يف ا7ليل بشلك جانيب يف الغالب، حبيث يلتقط جانب من 

السـيارة مع وا÷هتا أالمامية، ٕالعطاء صورة خمترصة ومكربة عهنا ، Iسـتثناء منوذج السـيارة 

  تقطت لها صورة ٔامامية مكربة لمتزيها.اخلارقة اليت ال 

البد لصانع إالشهار ٔان يكون Ûندسا وفناª، ٔالنه حيتاج ٕاىل اسـتغالل تقنيات 

التصوير وإالضاءة يف عرض املنتوج املروج �، وهو ما ركز عليه ا7ليل Iعتبار ٔان إالضاءة 

ٔاهنا تزيد من قدرة جزء Ûم من تعبريية الصورة، حبيث تركز عىل مواضع القوة مهنا، كام 

الصورة عىل التدليل، dا وجب التحمك املدروس يف درجات إالضاءة وزوا¬ها ؤابعادها، 

  ٔالهنا تضبط الصورة ومتنع انفالهتا ومتردها يف مثل هذا المنوذج:

  
ٔاكسبت إالضاءة السـيارة بريقا وجاملية، ٕاذ تمثن تفاصيلها وتركز عىل مواضع القوة 
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ية عن لون السـيارة املنسجم مع خرضة الطبيعة احملاطة، ا7ا( سـمييائيا مهنا، ويه ال تقل ٔامه 

عىل املتعة وامجلال، فا7يكور احمليط Iلسـيارة يمثن معىن إالرسالية إالشهارية ويعزز ٔافاكرها 

ويغين حمتواها بدالالت يلمسها املتلقي يف تفاصيU، فالطبيعة ترتبط Iلسـياحة وتغيري اجلو 

سـيارات ما عرض يف جو شـتوي، وما عرض خبلفية زرقاء مائية ٔاو ساموية، واملتعة، ومن ال 

ومهنا ما وضع يف ماكن فزييقي بناه إالنسان اكلبناء املعامري بأبواب ونوافذ زجاجية، ويه 

ٔاماكن لها دالالت نفسـية واج�عية وثقافية 7ى املتلقي، تساعد عىل عرض أالبعاد املرجوة 

  من السـيارة.

 الرمز: -3

يعترب الرمز و÷ا من وجوه الصورة أاليقونية، وقد تواضعت رشاكت السـيارات 

عىل رموزخاصة هبا، مكؤرش سـمييايئ دال عىل الرشكة املصنعة، عىل ٔان يكون يف صورة 

  " برمزها ا7ال علهيا عىل الشلك التايل:Citroenموجزة ومصغرة، ومتتاز رشكة "
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ا7الالت اليت يوعز ٕالهيا، وعن اخللفية يرتبط الرمز Iلتساؤل عن إالحياءات و 

الثقافية وأالسطورية و�ج�عية والنفسـية والفلسفية اليت يصدر عهنا، فقد يكون "عالمة 

تدل عىل معىن � وجود قامئ بذاته (...) وقد يسـتخدم بقصد إالجياز، وقد يعين إالمياءة 

يبا يف فهم الصورة ٔاو تمكيلها ٔاو وإالشارة، وقد يعرب عن املعاين Iٕالحياء ليدع للمتلقي نص 

) ، وكثريا ما تسهل الرموز معلية التواصل 8تقوية العاطفة مبا يضيف ٕاليه من توليد خيا�" (

امجلاهريي، ٕاذ يتواضع امجلهور عىل دال( معينة للرمز غالبا ما تكون مفروضة عليه من قبل 

اعتباطية وهو جيهل خلفياته اليت اجلهة املصنعة، فيسـتعمل الرمز اdي تربطه بداللته عالقة 

  صدر عهنا.

"، وهو مبثابة عالمة Citroenيمتوضع الرمز السابق يف ٔاماكن خمتلفة من سـيارة "

سـمييائية دا( عىل الرشكة املصنعة يف العرف امجلاهريي، مما يفسح جمال التأويل واسعا، يف 

رد الظواهر ٕاىل دالالهتا ومعانهيا،  حماو( ٕالجياد العالقة بني الرمز ومعناه، ففي "التأويل جيري

ٕانه اسـتكشاف مسـتوى آخر ومرحû ٔاخرى من مراحل ومسـتو¬ت الفهم (...) ٕانه 

استرشاف للمعىن وحبث عن ٔاسسه ومكوªته العميقة، فهو التأليف الثاين، ٔاي ٕاعادة ٕانتاج 

  ).9العمل املبدع سابقا وٕامتام بنائه"(

مية، فشلكه البنايئ عبارة عن مسننات " خبلفية عل Citroenترتبط دال( رمز "

خاصة برتوس نقل احلركة يف احملراكت يف املايض، وتعترب تلمك الرتوس العنرص القاعدي يف 

  املياكنيك، فهـي مبثابة القاعدة املو7ة للحركة، وهو ما يوحضه الرمس التايل:
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نسـيابية اليت متتاز مت اسـتلهام هذا الرمز من احملراكت ل�ال( عىل القوة واحلركية و�

"، فهـي سـيارات قوية وسـياحية، حتقق الفائدة واملتعة والتوفري يف Citroenهبا سـيارات "

  قراءة سـمييائية 7اللهتا الرمزية.

  اللون: -4

هيمت إالشهار يف عرضه للسلعة املروج لها Iللون ملا � من ٕاحياءات ودالالت عىل 

ٔاو امللل وال[ٓبة ، فاللون يمثن الصورة ويزيد يف نفسـية أالفراد، ٕاكشاعة الفرح و�بهتاج 

قدرهتا عىل التدليل ويرفع كفاءهتا احلجاجية ويساعد يف معلية البيع والرشاء، فضال عام حيتويه 

  من دالالت سـمييائية ختتلف بتعدد أاللوان وتبايهنا، فاللون تعبري وٕاحساس وثقافة.

ويقية وجتارية، ختاطب ٔاذواق وقد وظف ا7ليل اللون ٔالغراض معلية ؤاهداف تس

املتلقني عىل اختالف خشصياهتم ؤاعامرمه ومسـتو¬هتم، ٕاذ "يربط بعضهم بني املهنة ٔاو 

يفضلون اللون أالمحر، واملثقفون  -يف رٔاهيم –الشخصية واللون املفضل، فالر¬ضيون 

ين، ورجال املال أالزرق واملغرورون أالªنيون أالصفر، واملرحون الربتقايل، والفنانون أالرجوا

 ).10أالخرض املزرق، ؤاوساط الناس أاللوان البسـيطة" (
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ٕان تصفحا ٕاحصائيا ل�ليل يسفر عىل ٔان اسـتخدام اللون أالمحر للسـيارات هو 

) ٕاذا ما قيس Iسـتخدام بقية أاللوان، ليأيت بعدها اللوªن %40االٔكرث تواترا بنسـبة (

)، %20)،مث أالزرق بنسـبة (,33%33أالبيض والرمادي (ٔالوان بسـيطة) بنسـبة (

  ) .%6,6 6فأالخرض بنسـبة (

واع�دا عىل ا7راسة املذكورة سابقا، ميكن ٔان تؤول هذه النسب سـمييائيا، يف 

" من طبقات ومسـتو¬ت Citroenقراءة تدليلية مفادها ٔان الزIئن اdين تتعامل معهم "

  خمتلفة، ومه حسب أالمهية:

 )%40الر¬ضيون بنسـبة ( -1

 ) %3333,الناس بنسـبة ( ٔاوساط -2

 )%20املثقفون بنسـبة ( -3

 )%6,6 6رجال املال بنسـبة( -4

" Citroenٕاذا حص تطبيق نتاجئ ا7راسة السابقة عىل السـيارات، فهذا يعين ٔان "

يه سـيارة الر¬ضيني (يف ا�متعات الغربية رمبا) ؤاوساط الناس، واملالحظ يف ا�متع 

ٔالجحاÛا وسعهتا، واdي هيمنا ٔاهنا ختاطب فئات خمتلفة اجلزائري ٔاهنا سـيارة العائالت نظرا 

من ا�متع بتعدد ٔاذواقها ومسـتو¬هتا، وهو ما يدل عليه التعدد اللوين، اdي يؤثر عىل نسـبة 

املبيعات، فقد "ثبت ٔان لٔاللوان تأثريات ذات معان عاطفية خمتلفة، مما قد يؤدي ٕاىل تغيري 

قد قام العلامء بدراسات وجتارب كثرية ٔاثبتت ٔان اللون قد احلمك عىل ٕانتاج معني ارتبط هبا، و 

  ).11يؤثر عىل معدل الرشاء"(

تكرس الصورة إالشهارية Iعتبارها د� عنارص متفرقة، اكٔالبعاد وأاللوان وإالضاءة 

وا7يكور، اليت تتآزر يف بناء سريورة تدليلية للصورة Iعتبارها نصا يعمتد إالظهار وإالخفاء، 
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 قراءة تأويلية مشرتكة مفادها تمثني قمية املنتوج وجودته ورضورة اقتنائه ٔالجل تنهتـي ٕاىل

الفائدة والراحة واملتعة، "فالصورة إالشهارية عىل خالف ٔاشاكل المتثيل البرصي أالخرى 

(...) رصحية يف التدليل والتأويل والغاية (...)، فلك العنارص املوظفة يف الصورة جيب ٔان 

مدلول لكي: جودة املنتوج س، وعىل هذا أالساس فٕان دال( الصورة تقود ٕاىل حتديد 

إالشهارية دال( قصدية (...) ٕان ا7الالت املمكن اسـتنباطها من الصورة جيب ٔان تظل 

مرتبطة Iملنتوج ؤاال تقود ٕاال ٕاىل ما يمثنه ويدفع ٕاىل رشائه، ولعل هذا ما يفرس املظهر 

  ).12وفقر قراءهتا."(املزدوج للصورة من حيث غىن معانهيا 

III. :التأطري 

" عىل ظاهرة التأطري لمترير رسالته إالشهارية وشد انتباه Citroenٕاعمتد دليل "

املتلقي ٕاىل أالشـياء اليت يود الرتكزي علهيا والتشهري هبا، فالتأطري يقوم بعملية التكثيف 

جتعل جمال الرؤية و�ختصار واجلذب، وهو من التقنيات البرصية اليت تشد املتلقي ٕالهيا، و 

7يه حمصورا يف حزي ماكين حمدود جدا، فكيف ساعد التأطري يف معلية التشهري من خالل 

  ا7ليل، وما يه املواضع وأالشـياء اليت اشـمتل علهيا؟.

 ميكن تدارس ذ� من خالل هذه الصفحة إالشهارية: 
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رة السـيارة تشـمتل أالطر الكبرية نسبيا اليت حتتل نصف الصفحة تقريبا عىل صو   

نفسها اليت تُعرض يف شلك جانيب مغر، واملالحظ هو اسـتعامل ٔاطر صغرية داخل أالطر 

الكبرية، ٕاذ تنفتح داخلها كنوافذ ٕاشهارية مرَكَزة، مقدمة عرضا ٕاغرائيا يمتثل يف التخفيضات 

 املقرتحة عىل الزبون، كعرض حمدود خالل فرتة انعقاد الصالون، مع است×ر اللون بداللته

السـمييائية ؤاثره عىل نفسـية املتلقي، ٕاذ تكتب نسـبة التخفيض بلون ٔابيض Iرز عىل خلفية 

سوداء، بيæ تَُبني حمدودية العرض بكتابة محراء يف ٕاطار ٔابيض حىت تكون Iرزة للعيان 

وٕالغراء الزبون مبسارعته ٕاىل اقتناء السـيارة خالل فرتة العرض، مما يسمح بتحقيق الهدف 

  ملرجو خالل زمن حمدود.التجاري ا
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وغري بعيد عن تلمك املعطيات إالشهارية، تنفتح نوافذ التأطري عىل الضامن احملدد يف   

  الصورة املوالية بثالث سـنوات، ويف ذ� تشهري جبودة وقوة السـيارة وٕاغراء للزبون:

          
هيا، تُشهر النوافذ املؤطرة الصغرية يف معوÛا عن خصائص السـيارة ومواضع القوةف  

 ôيف مثل المنوذج السابق، اكلتسهيالت املقدمة يف املقود، اليت تضمن راحة املسـهت

ومساعدة قائد السـيارة عىل ركهنا وصعود املرتفعات وٕانذاره يف حا( تواجد حواجز، فضال 

عام توفره السـيارة من ٔارحيية عرب التكنولوجيا العالية املقدمة: اكلشاشة الرمقية، مكيف الهواء، 

رباد وغريها، وهوما يدركه متصفح ا7ليل Iلعني، وما دامت الصورة وليدة ٕادراك برصي، ال

"فٕان متثيل أالشـياء داخلها يعود ٕاىل حتويل ٔانطولوe ملاهيات مادية وتقدميها عىل شلك 

عالمات، ٔاي Iعتبارها عنارص مضن ٔانساق سـمييائية يعد إالدراك البرصي نفسه بؤرة 

مية العنارص املؤطرة يف ا7ليل يف تآلفها مضن بنية نسقية متاكمû يه ). وتمكن ق 13جتلهيا"(

.ûالسـيارة كلك، ال يف كينونهتا املسـتق  

ٕان التأطري تقنية برصية ٕاشهارية، تستمثر دال( اللون وسـمييائيته يف شد انتباه   

لوظيفة املتلقي وٕاغرائه، ويرتبط التأطري Iلوظيفة �نتباهية عند "جاكبسن" قصد ٕا&رة ا
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�نفعالية 7ى املتلقي وتسويق السـيارة Iٔالسعار املرجوة خالل فرتة زمنية حمددة Iنعقاد 

 .الصالون

IV. :املرٔاة وإالشهار 

يرتبط ٕاشهار السـيارات Iملرٔاة، صو? وجسدا ونشاطا، فهـي العارضة والشارحة 

يارة، ملا بيهنام من خالل الصالون، واجلذابة املغرية اليت تنشط معلية الرتوجي والتعريف Iلسـ 

قوامس جسدية ٔاو كيانية مشرتكة، تمتثل يف امجلال والغواية وإالغراء، فضال عن دورها 

الفطن واdيك يف مترير إالرسالية إالشهارية Iبتداع ٔاساليب تروجيية وٕاقناعية مبارشة، فلها 

تناء البضاعة القدرة عىل ٔان "تعرض الومه وتذر الرماد يف عيون املشاهدين واملشاهدات الق 

). dا معدت رشاكت السـيارات خالل الصالون عىل توظيف 14بال تردد ٔاو مساومة"(

"، وف§ ييل Citroenالفتيات ٔاكرث من الشـباب يف معلية الرتوجي ، مبا يف ذ� رشكة "

  " :Citroenصورة ميدانية تعرض منوذجا لفتيات "
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  مح غربية مجيû وجذابة، ترتدي تبدو من خالل الصورة فتاة شقراء ذات مال

لباسا jسـيكيا ٔانيقا، يكتسب تدليليته سـمييائيا من خالل اللونني أالسود 

" ªوأالمحر. وهام  لوCitroen.املفضالن "  

  دال( اللباس واللون:

ترتدي الفتاة طامقا ٕاىل الركبة وحذاء ٔاسودي اللون، ولفت رشيطا ٔامحر حول عنقها 

" Citroenيف شلك ٔانيق جدا، واملعروف ٔان أالمحر هو لون "لكرس سوداوية لباسها، 

املفضل دون غريه من أاللوان الطيفية، فقد وردت الكتابة يف ا7ليل متناوبة بني اللونني 

أالمحر اdي اسـتعمل للعناوين الفرعية وأالسود اdي جاء شارحا بسمته اخلطي الرفيع، 

وين كربى، هذا ٕاىل جانب ورود ٔاكرب نسـبة ومعالقا جذاI عند متظهره بشلك كبري يف عنا

من السـيارات املعروضة يف ا7ليل Iللون أالمحر كام رٔاينا. مفا يه دال( اللون أالمحر، وكيف 

يسـتغل ٕاشهار¬ يف التأثري عىل نفسـية الزبون سواء من خالل الكتابة ٔاو السـيارة ٔاو 

  اللباس؟.

ايب والسليب، "مفن ارتباطه بلون ٕارتبط اللون أالمحر بدالالت متعددة مهنا إالجي

ا7م اسـتعمل للتعبري عن املشقة والشدة واخلطر، ومن ارتباطه بلون النار مادة الشـيطان 

اسـتعمل للتعبري عن الغواية والشهوة اجلنسـية، ومن ارتباطه dIهب والياقوت والورد 

نة اسـتعمل رمزا اسـتعمل رمزا للجامل، ولظهوره عىل بعض ٔاعضاء اجلسم نتيجة انفعاالت معي 

  ).15للخجل واحلياء ?رة، وللغضب ?رة ٔاخرى، وغري ذ�"(

واdي هيمنا من هذه ا7الالت هو معىن الغواية والشهوة ومعىن امجلال، اليت تتوافق 

مع وظيفة إالشهار إالغرائية، اليت هتدف ٕاىل ٕاغواء املسـهتô وجعU يف حا( من التأمل 

ه أالفضل ٕاذا ما اقتىن السـيارة املعروضة اليت تقدÛا املرٔاة يف واحلمل و�نتشاء، وٕاشعاره بأن

جو من الlة واملتعة. ولنئ اكنت العارضة ترتدي السواد اdي هو لون الوقار والبدالت 



  

 " "السـميياء و النص أالديب السابع ا7ويل امللتقى                             380

د/وداد بن عافية                                                     منوذجا "     citroen  " دليل  2013السـمييائيات وإالشهار قراءة يف صالون السـيارات 

الmسـيكية أالنيقة، فٕان لهذا اللون ٔايضا "تأثري قوي عىل ٔاي لون يأيت معه (...) مؤكدا ٔاو 

من مث يتضافر اللوªن يف خلق إال&رة و�نفعال ٕازاء )، و 16مقو¬ خصائص هذا اللون"(

السـيارة املروج لها، ملا للغة اللون من نشاطات عقلية ونفسـية حتت عتبة الوعي، ترتمج يف 

  ردة فعل سلوك الزبون اdي يقتنع بريق وجودة السـيارة ويسارع القتناهئا.

في ٔاخرى، يكرس إالشهار كنص مريئ  بالغة الصورة اليت تظهر عنارص وخت

وتضعها يف سـياق زماكين معني، هيدف ٕاىل قراءة تدليلية موحدة مفادها جودة املنتوج 

" ٕاماكنيات برشية  ومادية خضمة يف Citroenورضورة اقتنائه، وهو ما خسرت � رشكة "

الصالون،من خالل عرضها للسـيارة نفسها يف جو من إال&رة اdي صنعته املوسـيقى 

" اdي وضع وفق خطة Citroenرٔاة، مع تزويد الزوار بدليل "وإالضاءة والعرض وامل

ٕاشهارية حممكة، استمثرت اللغة (الرمقية، إاللكرتونية، إالحيائية) واللون والتأطري والصورة يف 

" وقوهتا وبأهنا أالفضل، يف جو Citroenسـياق سـمييايئ دال يوq جبودة سـيارة "

لسـيارات العاملية ٔاسلحهتا إالشهارية لتحقيق مشحون Iملنافسة  ٔاشهرت فيه ٔابرز رشاكت ا

  ٔاغراضها التسويقية.
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محمد خاين، العالمة أاليقونية والتواصل إالشهاري، حمارضات امللتقى ا7ويل اخلامس  -)6(
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