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  """"GalaxyGalaxyGalaxyGalaxy"فـن تـسـويـق اجلـسـد مـع ""فـن تـسـويـق اجلـسـد مـع ""فـن تـسـويـق اجلـسـد مـع ""فـن تـسـويـق اجلـسـد مـع "
    ٔا/ جناة بوثلجة ٔا/ جناة بوثلجة ٔا/ جناة بوثلجة ٔا/ جناة بوثلجة 

  """"3333"جامعة قسـنطينة "جامعة قسـنطينة "جامعة قسـنطينة "جامعة قسـنطينة 

 

ن من االٔكسجني والنرتوجني وإالشهار«««« Bي نسـتنشقه ُمَكوKن من االٔكسجني والنرتوجني وإالشهارٕان الهواء ا Bي نسـتنشقه ُمَكوKن من االٔكسجني والنرتوجني وإالشهارٕان الهواء ا Bي نسـتنشقه ُمَكوKن من االٔكسجني والنرتوجني وإالشهارٕان الهواء ا Bي نسـتنشقه ُمَكوKٕان الهواء ا««««        
 

يعترب قيام الثورة الصناعية ٕايذاV بعهد جتاري واقتصادي جديدين... ٕانه زمن ارتفاع 
وزمن رسعة إالنتاج مع ظهور االfٓ، ورسعة النقل القدرة الرشائية مع زaدة ا%خل الفردي، 

والتنقل مع ظهور العرrت واملركبات اليت مكنت من حتقيق مرونة يف تداول املبادالت 
، فاحتا الباب ٔامام رشاحئ اسـهتالكيةالتجارية،وحافزا xام rلنسـبة للمنتجني السـتقطاب 

وى، فاكن إالعالن فانوسا منافسة هدفها أالسايس عرض املنتج وتسويقه rلرسعة القص
حسرa ابتكرته كربaت الرشاكت �قتصادية العاملية، وبثته عرب التلفزيون اKي يعد من ٔامه 

يف آن  واحلركة مبدٔا نقل الصورة والصوتوسائل إالعالم جامهريية جاذبية الع�ده عىل 
لعامل من قبل م العام اKي تُوج بعرض ٔاول ٕاعالن تلفزيوين يف ا1947، لتكون سـنة واحد

  أالمريكية.الوالaت املتحدة 

        ٔاوال/ إالطار املهنجي ل�راسة:ٔاوال/ إالطار املهنجي ل�راسة:ٔاوال/ إالطار املهنجي ل�راسة:ٔاوال/ إالطار املهنجي ل�راسة:

        / ٕاشـكـالـيـة ا%راسة ؤامهيهتا:/ ٕاشـكـالـيـة ا%راسة ؤامهيهتا:/ ٕاشـكـالـيـة ا%راسة ؤامهيهتا:/ ٕاشـكـالـيـة ا%راسة ؤامهيهتا:1111
ٔاصبح اكتساح إالعالن التلفزيوين للشـباكت الرباجمية اخلاصة rملؤسسات   

إالعالمية متغريا ملفتا لنظر املهمتني وا%ارسني ¬رى التطورات والتغريات اليت تكتنف 
يعة الرساf إالعالمية، من ²ة ٔاخرى ٔاحضت إالعالVت التلفزيونية املكثفة من العوامل طب 

الختياراتنـا واحملددة ٔالذواقنـا، وقد غدت مع التقدم  -يف الكثري من أالحيان–املؤطرة
  .ومضموV شº تمتتع جباذبية ال مثيل لهاالتكنولو¸ الهائل 

يأ لنفسها ظروفا مالمئة عىل الساحة اسـتطاعت إالعالVت التلفزيونية ٔان هت   
العوامل �قتصادية القامئة عىل اسـترياد  -ٕاىل حد كبري–إالعالمية العربية، سامهت يف صنعها 
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السلع من كربaت الرشاكت العاملية، اليت وجدت يف الفضائيات العربية اخلاصة والفتية 
ٕالعالنية املمزوجة بربامج ترفهيية املتنفس املثـايل لعرض منتجـاهتا املادية، ولبث ٔافاكرها ا

  ذات إالقبال امجلـاهريي الكبري من قبل الشـباب العريب.
" واحدة من عرشات القنوات الفضائية العربية، اليت تشابكت MBC1تعترب قناة "

خيوطها إالعالنية لتنتج ٔاسواقا اسـهتالكية مماثÉ لنظريهتا الغربية، وابتاكر مشاهد منطية ال 
بشلك ملفت  املوظفاحلصول عىل الرتفيه  اعلومة مصداقيهتا بقدر ما هيمهاملهيمها من 

اليت ُوجدت يف ظروف حياتية اتسمت بعدم التوازن، اKي دفع  الرتفهييةربامج اليف  لالنتباه
rملتلقي العريب ٕاىل البحث عن متنفس للهروب ٔاو التخفيف من إالحسـاس rلقلق والتوتر 

  القنوات الفضائية العربية. -بلك احرتافية–والنفخ يف صوره املزمنني، سـامهت يف صنعه 
 يةٕاسرتاتيج " MBC1%ى قنـاة الرشق أالوسط " ـيالرتفهي  جتـاه� َمثال

العريب  يف الوطناهدة ـشم ٔاكرب نسـبة يف �سـتحـواذ عىل  د كبري،جنحت ٕاىل حالميةـٕاع
قتصادية العاملية �كربaت الرشاكت  ما جعلها تسـتقطب 1خالل السنـوات أالخرية،
  لعرض ومضاهتا إالعالنية. للحصول عىل ثواين معدودة

"، MBC1من ثواين ٕاىل دقائق وساعات اكن مسار الومضات إالعالنية يف قناة "
rيق القنوات  عم "املنافسةٕاال لغة "يعرف اليت تدرجت يف مشوارها إالعالين داخل سوق ال 

 ومضات إالعالنيةعرضا مكثفا لل ةالرتفهييها اخلاصة أالخرى،حيث تتضمن براجم الفضائية 
ومضة ٕاعالنية خالل ٔاسـبوع واحد، ٔاي مبعدل  5040تصل يف ٔاحيان كثرية ٕاىل ٔاكرث من 

أالمر اKي ٔاáر انتباهنا وحرك فينا غريزة 2ومضة إالعالنية خالل ساعة واحدة،* 720
  الفضول العلمي لكشف مكنوVت تâ الومضات.

املهنجية املرنة اليت يمتتع  ا البحث التطبيقي تفعيل إالجراءاتKا حاولنا من خالل هذ
للرسائل إالعالنية املقدمة  املضمون احلقيقي لكشف عنا هبا املهنج السميولو¸ يف

؟ العريباخلاص r¬متع لسـياق الثقايف ل إالعالنية  اومضاهت،ومدى جتسـيد 1MBCقناةعرب 
توافق ، rٕالضافة ٕاىل دراسةال 4بطة rٕنتاج اجلسد*املرت البالغية  3وحتقيقها ملفهوم أالسطورة*

، معمتدين يف ملتلقي العريبمع القامئني عىل القناة وا إالعالنية للرسائلإاليديولو¸ الثالوث 
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حل خيوط هذه إالشاكلية عىل املقاربة الوصفية، واملقاربة النسقية، واملقاربة �يكونولوجية، 
  واملقاربة السميولوجية.
مؤسسة إالعالن rعتباره القلب النابض ٔالية  ة هذه ا%راسة عىلترتكز ٔامهي

السمعية يف خمتلف وسائل إالعالم  هحنو توظيف امتسارع خاصة، حمققا اجتاها ٕاعالمية
هتا من ظاهرة ٔامهيالبرصية من خالل براجمها الرتفهيية االٔكرث شعبية، كام تسـمتد هذه ا%راسة 

 ة مادية تُعرف هبا احلضارة الغربية، ومدى ارتباطهاعالمة ٔاو بصم rعتباره تسويق اجلسد
  وتسويقها ٕاعالميا.يف تبنهيا بنواa القنوات الفضائية العربية 

  م:ـيـ اه ـفـامل/ ضـبـط 2
تعترب املفاهمي املرتكز أالول يف ضبط أالساس النظري ٔالي دراسة علمية، عىل 

والباحثني، Kا فالغموض قد ال  اعتبار ٔاهنا متثل جمال خربة مشرتكة للعديد من املتخصصني
يكون دامئا هو ا%افع أالسايس لتحديد املفاهمي، وٕامنا طبيعة �سـتخدام الوظيفي للمصطلح 
هو اKي يفرض حتديد داللته عىل حنو معني دون آخر، ويتجىل ذò التوظيف يف العنوان 

ا%راسة يف املتغريات اKي يُمّزيِ لك واحد مهنا عىل االٓخر، وفق هذا الطرح تتحدد مفاهمي 
  االٓتية:

    الضمنية:الضمنية:الضمنية:الضمنية:    مفهوممفهوممفهوممفهوم/ / / / 1111----2222
ويقال َمضَِن  ،من الفعل َمضBنَ  يف اشـتقاقهاالضمنية يتحدد املدلول اللغوي للفظة 

نَهُ  Bنَُه كتابك ،ومنه قوهلم: مضمون الكتاب كذا وكذا ،اليشء مبعىن تََضم Bٔاي  ،وفهمت ما تََضم
  5تُُه مضن كتايب ٔاي يف طيه.واüنقَذ ،واكن يف ِمضِنهِ  شـمتل عليهاما 

ال جيب ٕال� اللسانيني من ²ة مشاهبة يشري املدلول �صطالþ لللكمة عند 
ٕاذا سألنا ،فنطالقا مما قيلاميكن تأويل املضمون املضمر  ، حبيثٔاو خطاب قو� يف نص

كيف وجدت هذا الفيمل؟ فٕاذا اكنت ٕاجابته املوسـيقى جيدة جدا  -عىل سبيل املثال-ٔاحدمه 
  .يشء الكثريالأن الفيمل ال يعين � بفبٕاماكننا ٔان نفهم مضنيا 

ٔان املعلومة rعتبار تعطي اللسانيات املعارصة ٔامهية كبرية لفكرة املضمر ٔاو الضمين، 
بل يف التأويل اKي يقوم به  ،ال تكون متضمنة يف امللفوظ نفسه رساfالأالساسـية يف 
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يل ٕالهيا يه مجموع إالحياءات املضمرة اليت حتُ  -ذنإ -فتضمينات لكمة ما  6املؤلف واملتلقي،
ٕالهيا  ناغري الرصحية اليت حتيل  أاليديولوجياتمجموع ويه يف هذه ا%راسة  7،تâ اللكمة

  دالالت الرسائل إالعالنية القابÉ للتأويل من طرف املتلقي.
 مفهوم الومضة إالعالنية:/2-2

يَِمُض  ،ويقال َوَمَض الربق وغريه، "َوَمَض "لكمة ومضة من الفعل الثاليث  تشـتقا
ويف احلديث  ،اüـ ؤاوَمَض � بعينيه ٔاي اüومَ  ،َومًضا َوِميًضا وَوَمَضاVً وتََوُمًضا ٔاي ملع ملعا خفيفا

 Bال ٔارشت ٕايل ٕاشارة خفيفة. ؤاومضْت املرٔاة: رسقت ـٔاي ه "،رسول هللا"هال ٔاوَمضَت ٕايل
  8.رقتالنظر ويقال ٔاومَضتُه فالنة بعينهيا ٕاذا ب

،الِعالُن "عَلَنَ "لفعل امصدر من لكمة ٕاعالن من ²ة ممكÉ يتحدد املدلول الغوي ل
 ،ويُعلُن وعَلََن يُعِلُن عَلَنًا وعَالِنيًة فهيا ،يُعلُن عُلوVً  ،عَلَن أالمر،و ا¬اهرةٔاي  وإالعالن َعالنَةاملو 

  9ء.ٕاظهار اليش وإالعالن يف أالصل، مبعىن شاع وَظهرَ 
اليت فن من الفنون إالبداعية، حية �صطالحية فيعرف إالعالن بأنه ٔاما من النا

 من ٔاجل حتقيق ٔاغراض 10غراء الناس ٔاو أالفراد عىل السلوك بطريقة معينة"rٕ  تقوم
مجموعة من الوسائل ، وهو من زاوية ٕاعالمية عبارة عن معلية اتصالية تسـتخدم 11جتارية"

  12.خدمة معينةٔاو سـهتالك منتج ٔاو اتعامل سـ االتقنية ٕالعالم امجلهور وٕاقناعه برضورة 
        / املدلول إالجرا/ املدلول إالجرا/ املدلول إالجرا/ املدلول إالجرايئيئيئيئ::::3333----2222

إالعالمية وسائل يعترب مفهوم الومضة إالعالنية من الناحية إالجرائية للبحث من 
أالفاكر ٔاو السلع ٔاو اخلدمات بواسطة ²ة معلومة مقابل ٔاجر  املسـتخدمة فيعرض

املادي يف امزتاج  للمنتج جيوالرت  السمعي البرصي يعمل عىلإالعالن  مؤكدين بأن13،مدفوع
تتجدد rسـمترار من الناحية ومتكررة زمنية قصرية اصل و فعرب  ٔالفاكر وأاليديولوجياتمضنيبا

  البالغية.
        ::::""""MBC1MBC1MBC1MBC1الرشق أالوسط "الرشق أالوسط "الرشق أالوسط "الرشق أالوسط "    التعريف بقناةالتعريف بقناةالتعريف بقناةالتعريف بقناة/ / / / 3333

ٔ�ول القرن املايض  تسعينات " يفMBC"مركز تلفزيون الرشق أالوسطبدٔا 
مدينة  من فضائية مفتوحة ميتلكها القطاع اخلاص، تبث عىل مدار الساعةعربية حمطة 
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مو²ة لعموم الرشاحئ �ج�عية ترفهيية وٕاخبارية تعمتد عىل شـبكة براجمية ، الربيطانية لندن
 .ٔارجاء الوطن العريب عرب

نطلق بّهثا " اليت اMBC" واحدة من قنوات مجموعة "MBC1تعترب قناة "
سـمترار املراكز تتصّدر rمتنوعة ول حمطة م!ٔ 1991ام الفضايئ ٔاثناء حرب اخلليج أالوىل ع

أالوىل يف ترتيب القنوات العربية االٔكرث مشاهدة يف العامل، وفق دراسات رشاكت أالحباث 
É14.التسويقية املسـتق  

لتحتل جعلها اخليار أالول مجلهور القنوات العائلية يف املنطقة العربية بأْرسها،  ما
املتناسب مع معطيات نوع جديد من الرتفيه ربيا نتيجة تقدميها ل بعد ذò صدارة املتابعة ع

  املفّضÉ للعائÉ يف الوطن العريب. حيث اعتربهتا إالحصائيات ا"تلفة القناة، ا¬متع املعارص
        / املهنج املسـتخدم يف ا%راسة:/ املهنج املسـتخدم يف ا%راسة:/ املهنج املسـتخدم يف ا%راسة:/ املهنج املسـتخدم يف ا%راسة:4444

 ٔادى القصور املعريف للمهنج التارخيي والوصفي يف حتقيق علمية املعارف وا%راسات
إالعالمية، ٕاىل نزوع الكثري من املشـتغلني هبذا ا¬ال ٕاىل البحث عن وسائل مناسـبة ملعاجلة 
هذا القصور من خالل �سـتفادة من اسـتخدامات مهنجية ارتبطت مساعهيا التطورية 

املناسب %راسة عنرص الرساf يف العملية  r15لعلوم اللغوية كتوظيف التحليل السميولو¸
غايته  16ضمنة لرموز لغوية ؤاخرى غري لغوية يف عالقاهتا ا%اخلية واخلارجية،*إالعالمية املت 

  17أالوىل النقد القامئ عىل التوغل العميق يف مضامني الرساf ٔاو اخلطاب إالعاليم.

جمرد معلية جردية ٔاو وصفية "تلف  -ٕاذن-ال تعد املقاربة السـمييولوجية التحليلية 
الالت التقريرية لٕالرسال  B%يات البرصية،بل يه معلية هدفها أالسايس البحث عن املدلوالت ا

إالحيائية والتضمينية للوصول ٕاىل النسق إاليديولو¸ اKي يتحمك يف هذا النوع من 
ى من قبل "روالند rرث"  Bالعالمات املسم(Roland Barthes)،ٔالسطورةr18  معمتدة يف

الرتكزي عىل الرؤية الثنائية لها، مبعىن ٔان ذò عىل مبدٔا حتليل الظاهرة الكتشاف ٔاجزاهئا، و 
معلية التعبري الفكري والفين من خالل الصورة يه معلية مزج بني مسـتويني من 

أالول يرتبط rلواقع املادي ٔاما الثاين فريتبط r¬ال التعبريي الفين ٔاو  19املفاهمي،*
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  20الفكري.
ٕاىل موضوع اسـهتاليك حتولت املرٔاة عرب الرسائل إالعالنية من كـائن ٕانساين 

مغري حيركه املـال والشهرة، هذا �سـتغالل برز منذ ٔان بدٔات التقنية تقتحم حيـاة 
إالنسان وحتـارصه، لتتكون عالقة جد معقدة بني "إالعالن، والرشاكت التجارية، والقنوات 
إالعالمية اخلاصة، وجسد املرٔاة"، يه عالقة ال ميكن فكها وفهمها ٕاال عن طريق "عمل 
العالمات" املعروف rلسميولوجيا، اKي يتوىل ٕابراز ا%الئل اخلفية وإاليديولوجيات اليت 

  يتضمهنا إالعالن.
  

        áنيا/ اجلانب التطبيقي:áنيا/ اجلانب التطبيقي:áنيا/ اجلانب التطبيقي:áنيا/ اجلانب التطبيقي:
ٔاصبحت لٕالعالن قدرة رهيبة عىل تكريس أالفاكر الضمنية، وهو ما تفطنت ٕاليه 

ة الكربى، حماوf بلك ما الرشاكت التجارية، و�ست7رية، والقطاعات الصناعية وإالنتاجي
ٔاوتيت من ²د ضامن أالرrح واع�د قوانني تسويقية مؤسسة عىل قاعدة العرض والطلب، 
هبدف السـيطرة عىل السوق مع مراعاة عامل اجلودة وإالتقان امل�شـيني مع المثن والشلك 

 -اقتصادية متوازنةف: يشـبه حتقيق معادf -الهنايئ للمنتج، دون ٕامهـال ٔالمهية �مس التجاري 
) أالمريكية اليت معلت Master Foodsمن بني تâ الرشاكت العاملية تتجىل لنا رشكة (

  عىل اسـتغالل ذò ٔاحسن اسـتغالل.
لضامن جناح العملية يف ظروف تنافسـية قوية يتوجب تسخري الرتوجي أالنثوي يف   

ج، ولو دققنا النظر ٔاكرث يف امحلالت إالعالنية، وظهورها لكمسة حسرية تسامه يف جناح املنت
املقدمة لوجدV ٔان املرٔاة ٔاصبحت جمرد جسد مغري، فَْرُط اسـتخدامه  الومضة إالعالنية

  جع= يتفوق يف الكثري من أالحيان عىل قمية املنتج املعلن عنه.
        للرساf إالعالنية:للرساf إالعالنية:للرساf إالعالنية:للرساf إالعالنية:    / املقاربة الوصفية/ املقاربة الوصفية/ املقاربة الوصفية/ املقاربة الوصفية1111
        / املرسل:/ املرسل:/ املرسل:/ املرسل:1111----1111

نشأت قناة الرشق أالوسط ٔاو " ٔ�ول 22يد "وليد ٕابراهمي"،* عىلMBC*"21ا<
م من مدينة "لندن" 1991سبمترب  18فضائية عربية مسـتقÉ خاصة، بدٔا بهثا بتارخي 
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الربيطانية، انهتجت شعارا ٕاعالميا موسوما بـ "العامل بعيون عربية"، تبث براجمها إالخبارية 
  ".والرتفهيية عىل مدار الساعة، عرب القمر الصناعي "العرب سات" و"النيل سات

انتقل تلفزيون الرشق أالوسط ٕاىل مدينة "جدة" السعودية، ٔاين و²ت لها الكثري   
من �نتقادات خصت جمال رؤيهتا إالعالمية وتو²اهتا السـياسـية املوالية للحمك السعودي، 

" اجتهت حنو �ه�م MBC FMم انبثقت مهنا حمطة ٕاذاعية حتت مسمى "1994ويف عام 
م انتقل مقرها ٕاىل مدينة "ديب" 2002وصا والعربية معوما، ويف عام rملوسـيقى اخلليجية خص

لٕالعالم rٕالمارات العربية املتحدة، لتتفجر مهنا العديد من احملطات الفضائية املتخصصة يف 
  جماالت متنوعة مهنا:

م، ٔ�ول فضائية عربية تعمل عىل ترمجة 2002جانفي  12: مت ٕاطالقها يف MBC2قناة -
ساعة بال انقطاع، كام معلت عىل ٕابرام  24أالجنبية يف العامل عىل مدار وعرض أالفالم 

  اتفاقيات طويÉ أالمد مع ٔاكرب �سـتوديوهات يف هوليود لتؤمن العديد من أالفالم احلديثة.
م، كقناة خاصة مو²ة للناشـئني، بعد ٔان 2004ديسمرب  08:بدٔات rلبث يف 3MBCقناة -

عاما، لترشع بعد  15ن مشاهدهيا تقل ٔاعامرمه عن م % 40" ٔان MBCٔادركت مجموعة "
ذò يف بهثا لربامج، ومسلسالت، ؤافالم كرتونية مرتمجة ٕاىل اللغة العربية تتخللها ومضات 

  ٕاعالنية تتناسب منتجاهتا مع طبيعة الفئة العمرية املو²ة ٕالهيا.
ملراهقني م. كقناة مو²ة لفئة ا2007مارس  05:انطلق بهثا يوم MBC ACTIONقناة -

والشـباب، متخصصة يف عرض مسلسالت ؤافالم اجلرامئ، والرشطة، والعصاrت، 
  واملصارعة... 

م، كقناة متخصصة يف تقدمي أالفالم، 2008:انطبق بهثا عام MBC PERSIAقناة -
  واملسلسالت، والربامج أالمريكية مرتمجة ٕاىل اللغة الفارسـية.

م، كقناة متخصصة يف عرض أالفالم 2008ٔاكتوبر  26:انطلق بهثا يف MBC MAXقناة-
  "...Batman"و"Spidermanأالجنبية املشهورة rخليال واحلركة مثل "

م، كقناة متخصصة يف تقدمي 2009فيفريي  01دراما:بدٔات rلبث يف MBCقناة -
املسلسالت ا%رامية العربية اكخلليجية والسورية، rٕالضافة ٕاىل املسلسالت املدبلجة ٕاىل 
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  23لعربية خصوصا مهنا الرتكية.اللهجات ا
اسـتطاعت القناة بعد مسرية ٕاعالمية دامت لسـنوات ٔان تبين لنفسها ماكنة 
ٕاعالمية، من خالل اكتساهبا مجلهور واسع ممتد عرب ٔاحناء العامل العريب، معلت عىل تغيري 

fالنسـيابية ا%اr عىل  شعارها إالعاليم ليصبح "شاشة لك العرب"، يمتزي شعارها التشكييل
  احلركة والقابلية للتغيري املسـمتر.

        / مبدع الرساf إالعالنية:/ مبدع الرساf إالعالنية:/ مبدع الرساf إالعالنية:/ مبدع الرساf إالعالنية:2222----1111
 Mars) ٕالىالرشكة أالم(Galaxyتنمتي ماركة الشوكوالطة(

Incorporated نشأت )أالمريكية الناشطة يف جمال تصنيع أالغذية احليوانية وإالنسانية، ا<
ة "زبدة الفول م كرشكة خاصة متتلكها عائÉ صغرية اختصت بصنع حلو 1911سـنة 

السوداين"،اكن مقرها مبدينة "ماVين" يف والية فرجينيا rلوالaت املتحدة أالمريكية، حتت 
  قيادة مؤسسها أالول "فرانك مارس"، لكهنا ٔافلست بعد فرتة قصرية من ٕانشاهئا.

)، ومبقر جديد خصت به Mars Obar Coم rمس (1920عادت الرشكة سـنة 
)اKي MilkayWayةمرييالند أالمريكية بدٔات يف صنع منتجها (مدينة "ٔاVبوليس" بوالي

مبداية ٔاول خط ٕانتاج حقيقي لها يف صناعة 1924يعين "جمرة درب التبانة"، لتكون سـنة 
املواد أالولية اخلاصة rحللوaت، وخمتلف املنتجات الغذائية، rٕالضافة ٕاىل فن صناعة 

  ة احلالية للرشكة ٕاىل اجليل الرابع من أالرسة.السكر، وحتويل املواد الزراعية، تعود امللكي
م حنو اسـتعامل شـبكة �نرتنيت كوسـيÉ 2000اجتهت الرشكة بدء من سـنة 

"، www.Mars.comمبتكرة يف الرتوجي لعالماهتا التجارية، يمتثل موقعها �لكرتوين يف "
  .www.Masterfods.com) فهو Master Foodsٔاما املوقع �لكرتوين لفرعها (
 Mars) ٔاحد فروع رشكة (Master Foodsتعترب رشكة (

incorporated ت ملاراكت ٔادرجت سـنةaم حتت 2007)متخصصة يف صناعة احللو
كيتلز، مسمى أالبطال اخلارقني كـ "سنيكرز" مارز، وسنيكرز، وrونتوي، ومليك، وس 

ب�،  180وسـتار بريست، وتويكس، وسليريبسشن، وفان فزي، واكالكسـيتباع يف ٔاكرث من 
  24، ؤاوروr.اولها فروع يف مجيع ٔاحناء العامل مهنا الرشق أالوسط، وشامل ٕافريقي
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)ذò �مس التجاري اKي تسوق به شوكوالطة Galaxyتعترب ماركة شوكوالطة (
)Dove ين (م 1956) اليت اخرتعت عامVمن قبل اليوStéfanos ي هاجر ٕاىلKا (

م ٔاين بدٔات بعدها 1986، وبقيت حملية ٕاىل غاية ةشـياكجوrلوالaت املتحدة أالمريكي
  ).rSenzaالنتشار والتسويق العاملي لها عدة منتجات حتتوي عىل عبارة جواهر و(

) مبنطقة الرشق أالوسط بتوفري مسـتودع Master Foodsبدٔا نشاط رشكة (
غري rٕمارة "ديب" توضع فيه املنتجات لتسوق ف: بعد، تطور أالمر بعد ذò ٕاىل حد بناء ص

م، ٔاضيف � مسـتودع وماكتب ٕادارية، ليمت 1998اكالكيس سـنة ٔاول مصنع ٕالنتاج شكوالطة
  توسـيعه ثالث مرات ليضم خطوط ٕانتاج جديدة.

رب منطقة الرشق م بتوسـيع ماكتهبا إالقلميية املنترشة ع2000قامت الرشكة سـنة 
أالوسط وشامل ٕافريقيا اكململكة العربية املتحدة، ومرص، واملغرب، والهند، ليتضاعف 
نشاطها بعرش مرات عن الرمق أالويل، لتقوم بعدها rفتتاح مركز متطور لٔالحباث والتطوير، 

  يرتكز مع= عىل تطوير املنتجات لتتناسب مع اKوق احمليل.
) ٔ�كرب منتج للشوكوالطة ومشـتقاهتا سـنة Master Foodsاحتفلت رشكة (

م بعيد ميالدها العارش، وذò تتوجيا لنجاحاهتا، املمتثÉ يف ٕانتا²ا لشوكوالطة 2009
"اكالكسـيجويلز" كنتيجة ٔالحباث موسعة متت عربيا، ونظرا اللزتاxا rجلودة، فقد اسـتحقت 

ة واحملافظة عىل البيئة والتعامل جائزة المتيزي عن فئة ٔافضل مصنع غذايئ نظرا ملقاييس السالم
  25اجليد مع السلطات العربية.

        / ظروف عرض الومضة إالعالنية:/ ظروف عرض الومضة إالعالنية:/ ظروف عرض الومضة إالعالنية:/ ظروف عرض الومضة إالعالنية:3333----1111
متحورت فكرة هذه الومضة إالعالنية حول ماهية �مزتاج جبميع ٔاشاك�، ظهر من   

 متالمئة مثل "الواقع واخليال"، وثنائية امجلال أالنثوي العريب خالل عرض ثنائيات
الشوكوالطة"،وثنائية "عرض الومضة مع ٔاكرث املسلسالت الرتكية واخلليجية وإالحساس بfة 

جامهريية"، مت ذò خالل فصل الشـتاء ٔاين اüطلقت هذه الرشكة محلهتا إالعالنية يف ٕاطار 
سـياسـهتا الرامية ٕاىل السـيطرة عىل السوق العربية اKي يعيش حاf من �نتعاش 

أالوروبية من تنايم أالزمة �قتصادية  ترصا�قتصادي، يف ظل ارتفاع صيحات البو 
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 ووصف الوضع rحلرج.
  

ومع تفامق أالزمة �قتصادية وتنايم املنافسة ٔاحضت معلية احملافظة عىل املاكنة 
) حنو الرفع �Master Foodsقتصادية يف السوق ٔاكرث من رضورة، Kا اجتهت رشكة (

نية ٔاساسها توظيف ٔاحدث الوسائل من مبيعاهتا عن طريق �ع�د عىل ومضات ٕاعال
وأالساليب التكنولوجية اليت وصل ٕالهيا العامل اليوم، لتحقيـق ٕابداع ٕاعالين يأرس امجلهور 
العريب ويدفعه حنو اقتنـاء املنتج يف ظرف زمين ال يتعادى الثواين، Kا جاءت هذه الومضة 

  املائة.جزء من  á22نية و 29إالعالنية يف مدة زمنية قصرية قدرت بـ 
1-4fإالعالنية: / حماور الرسا  

متثلت الفكرة احملورية لرساf الومضة إالعالنية يف حبث إالنسان ا%امئ واملسـمتر عن 
املتعة والسعادة يف احلياة، وٕابرازها كهدف ٔاسايس يسعى إالنسان ٕاىل حتقيقه بلك الطرق 

ي للمرٔاة، من خالل المنط موالوسائل، اسـتخدمت للتعبري عهنا بأسلوب كرس �سـتخدا
، rعتباره ٔاحد العوامل املهمة يف جعل معلية التسويق تتسم 26الرتكزي عىل جسدها*

rملرونة، وهو ما جعل الفتاة العارضة يف هذه الومضة تظهر مكنتج شأنه كشأن الشوكوالطة 
ج � rحرتافية وفن من خالل الرتكزي عىل التفاصيل.   املعروضة للبيع، ُرّوِ

الباحث "عبد ا¬يد شكري"،  اهبدد ٔاكدت نتاجئ ا%راسة اليت قام ويف هذا الص
،ومت %60عن املرٔاة وإالعالVت التلفزيونية، ٔان املرٔاة ظهرت فهيا كشخصية رئيسة بنسـبة

، بيo اسـتغلت كوسـيÉ ٕاغراء جنيس %�40ع�د علهيا ٔ�نىث ووسـيÉ جذب بنسـبة 
، %40التجميل والفوط الصحية بنسـبة ، واكمرٔاة مسـهتلكة ومروجة ٔالدوات %15بنسـبة 

من هذه إالعالVت بشلك سليب متاما، ومل تظهر مكثقفة سوى يف  %45وظهرت املرٔاة يف 
من إالعالVت موضع  %85، واكنت اللغة اليت تسـتعملها يه اللغة العامية بنسـبة 30%

  ا%راسة.
        / املكوVت أالساسـية للومضة إالعالنية:/ املكوVت أالساسـية للومضة إالعالنية:/ املكوVت أالساسـية للومضة إالعالنية:/ املكوVت أالساسـية للومضة إالعالنية:5555----1111

عالنية يف طياهتا العديد من العنارص املكونة لنسقها تضمنت هذه الومضة االٕ 
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التشكييل العام جيمع ما بني "الشخصية، ا%يكور، واملنتج" ممتثÉ بشلك مفصل يف: عارضة 
غري معروفة، غرفة جلوس، طاوf، علب وهداa مغلقة ومفتوحة، ومزهرaت للزينة، 

وافذ، وسمل، وجسادة، ؤابواب، ؤادراج، وسـتائر، وغرفة نوم، ورسير، وثرa، ؤاريكة، ون
وكريس، وسامء ليلية صافية، وجنوم، وهالل مشع، وحساب، وشوكوالطة، بيo متركزت 

  ام، rٕالضافة ٕاىل أالصفر اKهيب وأالبيض.أاللوان يف البين وأالزرق بتدرجياهت
        / املقاربة النسقية للرساf إالعالنية:/ املقاربة النسقية للرساf إالعالنية:/ املقاربة النسقية للرساf إالعالنية:/ املقاربة النسقية للرساf إالعالنية:2222
        / النسق من أالعىل: / النسق من أالعىل: / النسق من أالعىل: / النسق من أالعىل: 1111----2222

ضة إالعالنية احمللÉ بني التجارية الظاهرة "الشوكوالطة"، امزتجت طبيعة الوم
وإالغرائية اكمنة يف اسـتخدام وجه ٔانثوي ملفت �نتباه، جامل عريب هادئ برز من خالل 

  حسر احلراكت اجلسمية، ونظرات عينني، وتعبريات الوجه.
دة متبث الومضة إالعالنية يف فصل الشـتاء ا%ال عىل الوحدة، وال!ٓبة، والربو

وامجلود...، ليأيت هذا املنتج فيكرس هذا امجلود، ويزيل تâ ال!ٓبة والربودة، وينرش احليوية 
يساعد عىل الرفع من هرمون "السريوتنني" املنظم  عن طريق ما حيتويه من السكر اKي

rنتظام يؤدي ٕاىل إالحساس rلسعادة وحيسن ٔاداء  ملزاج إالنسان، كام ٔان تناول الشوكوالطة
اعات املضادة لالٔكسدة مما يقلل من حاالت التوتر الناجتة عن عوامل االٔكسدة اكلهواء، ا%ف

وهو ما حيقق لٕالنسان املتعة يف احلياة rلرمغ 27والتدخني، وإالشعاعات فوق البنفسجية...
  من قسوة الظروف.

        / النسق من أالسفل:/ النسق من أالسفل:/ النسق من أالسفل:/ النسق من أالسفل:2222----2222
خالل بهثا عرب العديد من  عرفت هذه الومضة إالعالنية انتشارا نوعيا وقت اجنازها من  

الفضائيات العربية، مو²ة ٔاكرث للمسـهتâ اخلليجي، لكون هذا النوع من الشوكوالطة rهظ 
  المثن، وال تتناو� ٕاال الطبقة املرتفة من ا¬متع وهو حال ا¬متع اخلليجي يف معومه.

عرض الومضة إالعالنية دورا كبريا يف حتقيق انتشارها، حيث تزامن عرضها تلعب ظروف   
مع ٔاكرث املسلسالت الرتكيـة واخلليجيـة جامهريية مضن ٔاكرث الفضائيات العربية ٕاقباال ٔاال ويه 

  ".MBCمجموعة "
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        / املقاربة �يكونولوجية:/ املقاربة �يكونولوجية:/ املقاربة �يكونولوجية:/ املقاربة �يكونولوجية:3333
        / ا¬ال الثقايف للرساf إالعالنية:/ ا¬ال الثقايف للرساf إالعالنية:/ ا¬ال الثقايف للرساf إالعالنية:/ ا¬ال الثقايف للرساf إالعالنية:1111----3333

 للرساf إالعالنية احمللÉ يف حتديد نوعني متناقضني من القمي، يتلخص ا¬ال الثقايف  
  ٔاو ما يسمى مبفهوم "تسويق القمي" عرب إالعالن التلفزيوين.

  
        القمي �القمي �القمي �القمي �جيجيجيجيابية احملتواة يف الومضة إالعالنية:ابية احملتواة يف الومضة إالعالنية:ابية احملتواة يف الومضة إالعالنية:ابية احملتواة يف الومضة إالعالنية:

  اسـتعامل اليد الميىن يف ٔاغلب احلراكت، مع �سـتدارة ٕاىل الميني يف ٔاغلب أالحيان.-
  م و�ستسالم لٔالفاكر السلبية و�سـمتتاع rحلياة.عدم �هنزا-

        القمي السلبية احملتواة يف الومضة إالعالنية:القمي السلبية احملتواة يف الومضة إالعالنية:القمي السلبية احملتواة يف الومضة إالعالنية:القمي السلبية احملتواة يف الومضة إالعالنية:
ظهور السطحية، وتكريس القمي املادية، وجعل املتعة املادية هدف البد من الوصول ٕاليه -

  بلك الوسائل.
يف حد ذاهتا،  ترسـيخ الطبقية يف ا¬متع اليت ظهرت جليا يف البيت، اللباس، الشوكوالطة-

  وجعل املشاهد يعيش يف ٔاحالم غري واقعية.
  الرتوجي ملنتج يؤدي ٕاىل التعود عليه وإالدمان، وrلتايل افتقاده يؤدي ٕاىل ال!ٓبة.-
  الرتكزي عىل املادية وإالغراق فهيا -
  ربط املرٔاة rٕالغراء عن طريق حراكت ونظرات ذات ٕاحياءات سلبية.-
  ام أالرسي.ا%عوة ٕاىل اخلروج عن النظ-
  تكريس عرصي وجديد عن أالفضلية ورس المتزي.-
منوذج مسـتغرب وخيايل عن احلياة املثالية، يه حياة ال توجد ٕاال يف مجهورية  طرح-

  VIP*.28ٔافالطون اخليالية، وٕان وجدت فلن تسـتأثر هبا ٕاال طبقة 
ط احلياة، أالفاكر تقدمي مفهوم وصورة عرصية للفتاة العربية املثالية يف التفكري والشلك ومن-

  التحررية، احلفالت والسهرات.
  اعتبار السعادة واملتعة حكرا عىل الطبقة ا"ملية فقط.-
  الرتكزي عىل أاللوان الرتابية ا%افئة ذات أالبعاد أالرضية وا%الالت �غرائية.-
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  ة.ثنائية املرٔاة شوكوالطة تعرب عن نظرة رٔاساملية متطرفة تعومل اجلسد وتقدس املتع-
  الرتوجي للمعىن والشلك املعارص لالحتشام.-
متجيد احلرية الفردية واحلياة اخلاصة املسـمتدة من فلسفة "جان بول ساتر" الوجودية القامئة -

عىل الزنعة املمتركزة حول اKات، وإالنسان rلنسـبة � ال يصبح ٔانساV اكمال ٕاال rالختيارات 
، ٔالنه حمكوم عليه ٔان يكون حرا ومنه تشـتق احلرة اليت جيب عليه ٔان يأخذها لك يوم

  29ٔاشاكل الوجود.
تقدمي إالغراء املبطن عوض �بتذال وإالغراء املبارش، فأالول خيادع العني والشعور، -

 òه إالحساس وهو بذ yويكسب شيئا فشيئا الرضا والقبول، ٔاما الثاين فرتفضه الفطرة وميج
  وقيت التأثري.

رب والتقليد أالمعى لمنط عيشهم، وطريقة تفكريمه، ومتتعهم تكريس مفهوم التبعية للغ-
لتتبعن سنن  «rحلياة....ويف هذا املقام نسـتحرض قول رسولنا الكرمي صىل هللا عليه وسمل 

قلنا a رسول هللا  »من قبلمك شربا بشرب، وذراعا بذراع حىت لو سلكوا حجر ضب لسلكمتوه
  30»مفن؟«الهيود والنصارى؟ قال النيب 

        / جمال إالبداع الف/ جمال إالبداع الف/ جمال إالبداع الف/ جمال إالبداع الفينينينين يف الرساf إالعالنية: يف الرساf إالعالنية: يف الرساf إالعالنية: يف الرساf إالعالنية:2222----3333
ٔاظهرت هذه الومضة إالعالنية xارات كبرية يف هذا إالطار من خالل تقنيات 
التصوير والتحمك يف الصورة، اKي يقع يف نفس املشاهد موقعا حسـنا يشد انتباهه وحواسه 

حد ذاته بدال من جودة ملتابعة الومضة، ؤاصبح إالعالن يف الوقت احلايل يعمتد جاملية يف 
املنتج، فاملسـهتâ ميتع مبتعة ختيلية ومهية ترمسها جاملية الومضة من خالل ما حتم= من 

  مؤثرات ٕابداعية.
جزء  á22نية و 29خضعت الومضة إالعالنية اخلاصة مبنتج Vكيس املقدمة يف 
ايض اKي يعمتد عىل من املائة، لتقنيات تصويرية عالية تراوحت بني التصوير املادي و�فرت 

التكنولوجيا الرمقية والتقنيات احلديثة يف جمال إالعالم االٓيل، اسـتخدمت مجيعها من ٔاجل 
التحمك يف رموز الصورة، وتوجيه دالالهتا، ما منح الومضة بعدا فنيا جتاوز احلقيقة وتعانق مع 

  اخليال وأالسطورة ٕاكخراج الشوكوالطة من القمر واجللوس عليه.....
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ل هذه الومضة إالعالنية من توظيف لتقنيات تندرج حتت مصطلح مل خت
) اKي يسمح rٕضفاء نظام ثاليث أالبعاد عىل الصورة L’infographie"أالنفوغرافيا" (

إالعالنية املتحركة، فاحسا ا¬ال لتحركها مبرونة، والتحمك يف الفضاء ومتوضع أالشـياء، مع 
  ).Morphingا مسـتخدما تقنية "حتويل الصورة" (ٕاماكنية تغيري املشاهد تقدميا وتأخري 

اعمتدت الومضة إالعالنية كذò عىل احلبكة إالعالمية ٔاو ما يسمى بلمسات 
 Photo)، من خالل اسـتعامل برVمج "الفوتوشوب" (Les Retouchesالصورة (

Shopي يعمل عىل ٕادخال تغيريات عىل امللف ٔاو الصورة الرمقية من خالل التحمك يفKا ( 
احلزي املاكين، وإالضاءة، وأاللوان، وتغيري الرسعة، ٔاو ٕاضفاء عنارص جديدة، وٕاعادة تشكيل 
الصورة لكيا ٔاو جزئيا....ظهر ذò من خالل صعود الفتاة rلسمل ٕاىل القمر، مث ظهرت 

  مبارشة ويه تفتح درج القمر لتجد الشوكوالطة....
) اليت Les Filtresة عىل فنية (ٕاىل اع�د الومضة إالعالني -كذò-جتدر إالشارة 

مكنت من ٕاحداث توافق بني صور خمتلفة املرجع مهنا املادية الواقعية كصعود املرٔاة يف 
السمل...، والصور املبدع فهيا مثال: كصورة الشوكوالطة ا%ائبة يف ا%رج القمري، تقدمي 

ذا ما سـتحدثه ò ٔاهيا الشوكوالطة يف شلك ٔامواج...ل�الf عىل احلركة واحليوية والنشاط ه
املتلقي يف جسمك من ٕاحساس rلطاقة واحليوية اKي سيساعدك عىل القضاء عىل امجلود 

  وال!ٓبة.
اعمتدت الومضة إالعالنية بشلك ٔاسايس عىل لغة أاللوان حمققة نوعا من �نسجام 

نه يسامه الفين، يعترب اللون ذا ٔامهية يف ٔاغلب الرسائل البرصية خاصة إالعالنية مهنا، الٔ 
مسامهة فعاf يف ٕابالغ الرساf من حيث إالدراك وجذب �نتباه وخلق جو وجداين 

اعمتدت الومضة إالعالنية عىل مجموعة من أاللوان 31وانفعال مالمئ عند املسـتقبل،
، اللون أالمحر، اللون أالبيض، اللون أالزرق بتدرجياته، اللون هٔامهها:اللون البين بتدرجيات

، ويه ذات دالالت سـياقية متعددة، مزجتبني املادية والتشتت يف التفكري، أالصفر اKهيب
  ٕاىل أالVنية والثقة املطلقة rلنفس، ومن شوق �نتظار ٕاىل الغىن والسـيطرة.

عىل ٔاشاكل ختتلف بني احلقيقية و�فرتاضية،  -كذò -اشـمتلت الومضة إالعالنية 
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تصويرية غاية يف إالبداع، وا%قة بفضل  جفاملية أالشاكل توفرت عىل تقنيات وxارات
  التكنولوجيا الرمقية �فرتاضية، التيسمحت للاكمريا ٔان تكون افرتاضية.

        / املقاربة السميولوجية:/ املقاربة السميولوجية:/ املقاربة السميولوجية:/ املقاربة السميولوجية:4444
ٔاول من حتدث  32*(Roland Barthes)يعترب السـمييايئ الفرنيس "روالند rرث"

للصورة إالشهارية، حيث وجد  جمال البالغة والرمزية يف الرساf إالعالنية من خالل دراسـته
ٔاهنا حتمل الكثري من القصدية وا%الf، وحتمل العديد من الرموز، rعتبارها صناعة وطريقة 
للتحمك يف السلوك التجاري للمسـهتâ من خالل البعد ا%اليل للصورة ووفق هذا أالساس 

  ٔاساسـيني هام: 33قسمت ٔاوجه البالغة يف الرساf إالعالنية املراد حتليلها ٕاىل قسمني
        / جمال البالغة اللغوية: / جمال البالغة اللغوية: / جمال البالغة اللغوية: / جمال البالغة اللغوية: 1111

متثلت جبالء يف الشعار اللغوي املصاحب للصورة، اKي جاء عىل النحو التايل 
"Vكيس عندما تعشق الشكوالطة"، يه عبارة موحية ومعربة تناسبت متاما مع إالعالن، 

r ،ٕالضافة ٕاىل حيث اسـتعمل الفعل املضارع "تعشق" ا%ال عىل آنية واسـمترارية املتعة
احتوائه عىل ٔاحد ٔامه حروف القلقة "القاف" ؤاكرثها وقعا عىل أالذن، مزج مع حروف 

ا%اf عىل رقة وعذوبة هذه املتعة، وهو ما يتوافق مع فكرة  34اهلمس "الشني" و"التاء"
إالعالن ٔاين توافقت وترافقت قوة إالحساس مع نعومة ورقة املنتج، ٔاما عن ظهور العبارة 

ن فقد اكنت ذات لون ٔابيض براق يشـبه شعاع القمر، مع خلفية ساموية ليÉ يف إالعال
  وصافية لزaدة ظهورها وتأثريها عىل املتلقي لغة التقابل أاللوان "أالبيض وأالسود".

) لكمة ٕاجنلزيية معناها ا¬رة، ويه مشـتقة من اللكمة Galaxyٔاما rلنسـبة للفظة (
ب، ومسيت ا¬رة هبذا �مس ٔالهنا تشـبه احلليب ) اليت تعين احلليGALSاليوVنية (

املسكوب، وهو ذات الوصف اKي ينطبق عىل الشوكوالطة املعلن عهنا، ويعطي �نطباع 
  بأهنا واسعة السعادة، غنية، غامضة ساحرة، مليئة rٔالرسار حتتاج دامئا ٕاىل ٕاعامل دواتنا فهيا.

ىن املسـتقبيل، وظيفهتا ا%اللية اسـتعامل ظرف الزمان "عندما"صاحب ا%الf واملع
سـيؤدي ٕاىل السعادة، من ²ة ٔاخرى شـهبت  هذا النوع من الشوكوالطة توþ ٔان تناول

عندما تُعشق،  -حتديدا املرٔاة–قطعة الشوكوالطة rعتبارها يشء جامد rٕالنسان احلي 
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كنية، حفذف املشـبه به املرٔاة وترك يشء دال عليه وهو "العشق" عىل سبيل �سـتعارة امل 
من ²ة ممكÉ ترافق اختيار اللكامت مع حسن اختيار املوسـيقى، اليت جاءت Vسـيكية 
Vمعة تنساب كحمل متدفق يف متازج رائع مع املنتج، كام انساب صوت نسايئ يكرر العبارة 

  بلغة عربية فصيحة وبطريقة ٔانثوية مؤثرة وساحرة.
        / جمال البالغة غري اللغوية:/ جمال البالغة غري اللغوية:/ جمال البالغة غري اللغوية:/ جمال البالغة غري اللغوية:2222

يف  -حمل التحليل-البالغة غري اللغوية اخلاص rلرسالـة إالعالنية ميكن ٕاجامل جمال 
  نذكرها عىل النحو االٓيت: 35عدة عنارص حمددة ودقيقة

من خالل ٕاظهار املنتج  -حمل التحليل–/ التكرار: ورد يف الومضة إالعالنية 2-1
 شلك "الشوكوالطة" عدة مرات وبعدة ٔاوجه، حيث جندها ٔاحياV دائبة، ؤاحياV ٔاخرى يف

  قطعة...
/ التشبيه: متثل بشلك rرز وواحض يف تشبيه املرٔاة بقطعة الشوكوالطة،والرتكزي عىل 2-2

  عنرص إالغراء، والنعومة، والfة بشلك عام.
/ النقيض: تظهر الومضة إالعالنية ٔاشـياء ال عالقة لها rلواقع اكسـتخراج الشوكوالطة 2-3

هذا  احلقيقة فهـي ليست كذò ٔالن ة..،ٔامامن درج مقري، واجللوس عليه يف ليÉ صافي
  املنتج لن حيقق تâ السعادة اخلارقة.

/ التغيري:يظهر عنرص التغري والتطور يف املنتج، من خالل جتديد ظهوره يف لك ومضة 2-4
م وحىت هذه السـنة، ٔاما املتبع 2003ٕاعالنية جديدة بدءا من ٔاول عرض ٕاعالين � سـنة 

جيد ٔان فكرته واحدة "اسـتخدام املرٔاة واحلديث عن السعادة  للك تâ الومضات إالعالنية
  والfة"، بيo متركز �ختالف يف طرق العرض وحتقيق إالبداع الفين يف إالخراج.

/ التضاد:حيدث غالبا نوعني من الترصفات حيث ٔاظهرت الومضة يف بدايهتا وجود فتاة 2-5
  ت سعيدة.مكتئبة وحزينة، لكن بعد تناولها للشوكوالطة ٔاصبح

  / العالمات البرصية التشكيلية: 3
الحظنا يف مجيع مراحل عرض الومضة إالعالنية ٔان العارضة مل تنظر مبارشة ٕاىل 
الاكمريا، ٔالن ذò يوr þلتحدي، ٔاما العنرص البارز يف التصوير فيمتثل يف وجود"نصف 
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أثريا عىل املشاهدين، نظرة جانبية" Vمعة توr þمحلمية والنعومة بشلك مقصود مما يشلك ت
مع اسـتخدام اللقطات اجلزئية اكللقطة املتوسطة واللقطة التفصيلية...لكها تدل عىل حماولـة 
جتسـيد وتقريب املنتج ٕاىل املسـهتâ بدقة متناهية يف تالؤxـا مع حركـات الفتاة الرشـيقة 

ج قوة تأثريية متثل الباحثـة عن املتعة، ٔاما عن زوايـا التصويـر التحتية فاكنت تعطي للمنت
منهتـى الfة، يف حماوf لشد انتباه املشاهد والتحمك يف شعوره وال شعوره.يظهر الرتكزي عىل 
اجلسد من خالل ٕاظهار منطقة االتصال بطريقة ٔانثوية مغرية متثلت يف العينني، اجلهبة، الفم، 

 الوجنتني.
  

وية مسـتعدة لفعل ٔاي تنقل "الفتاة العارضة" وطريقة حبهثا توþ بوجود ٕارادة ق  
يشء للحصول عىل ما نريد، وهو ما يثري ٕاجعاب املشاهدين بقوهتا وحتدهيا للك الصعاب، ٔاما 
صعودها ٕاىل القمر � دالf عىل صورة الفتاة العرصية اليت ال تستسمل لقدرها، وفيه دعوة 

خالل الصعود  مضنية للتحرر من التقاليد، وكرس القيود اليت تكبل حريهتا.....، ظهر ذò من
  rلسمل ٕاىل القمر ل�الf عىل الطموح و�جهتاد، وإالرصار، وحتديد الهدف.

  / الرساf إالعالنية بني معناها التقريري والتضميين:4
  / املعىن التقريري أالول:4-1

" ذات ٕابداع وجاملية Galaxyاخلاصة بشوكوالطة " تعترب هذه الومضة إالعالنية
ه ٔان هذا املنتج سـيثري يف فيك مشاعر راقية، وٕاحساس rلرضا عالية، مترر خطاب مفاد

عن اKات، يبعدك عن الوحدة والقلق، وينقâ ٕاىل عوامل اخليال وجنة أالحالم لتصبح احلياة 
  منهتـى الfة.

        / املعىن التضمي/ املعىن التضمي/ املعىن التضمي/ املعىن التضميينينينين الثاين: الثاين: الثاين: الثاين:2222----4444
تروج ملاركة تبدو هذه الومضة إالعالنية للوهÉ أالوىل جمرد رساf ٕاعالنية ذات طابع جتاري 

" متعددة اجلنسـيات، لكن Mars incroportedعاملية، من امتالك الرشكة أالمريكية "
بعد حتليلها مسيولوجيا تبني لنا ٔاهنا معل ذو ٔابعاد فلسفية معقدة،حاولت الرتوجي بطرق فنية 

، وٕاعادة تسويقه، والوصول rٕالنسان ٕاىل حمطة تشـييء 36مرنة لفكرة تسليع اجلسد وتمثينه
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نسانية وٕابعادها عن خصائصها أالصيÉ فهيا، يه ٔافاكر كثريا ما طرحت يف مؤلفات "عبد االٕ 
الوهاب املسريي" خاصة يف كتابه "إالنسان بني إالسالم واملادية"، يه كذò جتسـيد 

الرصاع أالبدي بني شهواتنا وضامئرV، بني أالV أالعىل وأالV أالسفل، بني املتع  ملفهوم
  ال حيسم ٕاال rختيار إالنسان. لروحاين.... رصاعأالرضية والسمو ا

مت تبيان عىل عدم توافق هذه الومضة مع عقيدة وقمي وعادات وتقاليد امجلهور   
، من خالل ترسـيخ فكرة عبادة ٔاصنام جديدة -العريب وإالساليم–املسـهتâ املو²ة ٕاليه


	��� �����  حتت� :��� ���» ����� ���� ��� ���  � !��"#� $�� %�� &�
 '#� &� ��(  � ���)�  	# ���*+ �",( %�� -�.� �/��� ��0 %�� $12�

3�"454��«37  
������:�  

ي� اخلطاب إالعالين من رمح الصورة والرمز، مندرجا مضن املامرسة الثقافية و�ج�عية، 
عام� مسـهتلاك املسـتوى �قتصادي ومعمتدا عىل معامر مصطلحي موجود rلفعل يف اسـت

للمتخيل الرمزي، مسـتفيدا من وسائل إالعالم يف صنع التأثري، حيث يعمد ٕاىل إالغواء 
يف شلك حاجات يومية دون ٔان يرصح  -ا¬متع العريب–للسـيطرة عىل ذات تعيش املكبوت 

  لٕالمساك بفريسـته. r38لغرض أالسايس من العرض ممتطيا صهوة التلغزي اللغوي
كBه واملسـتخدم للرتوجي عن قمي هدفها ٕافساد إالنسان وا¬متع العريب فاكن املرٔاة تâ الطعم املن

جزء من  á23نية و 14مدة  -يف الومضة إالعالنية احمللÉ-إالساليم، حيث ظهرت لوحدها 
جزء من املائة فقط، هو اسـتغالل  01ثواين و 04املائة، يف جني ظهر املنتج لوحده مدة 

حتقيق ٔاكرب قدر ممكن من أالرrح، هو هدف لك  جاء ليحط من قمية املرٔاة يف سبيل
"، اليت وظفت الفضائيات العربية Galaxyالرشاكت العاملية ذات الطابع التجاري اكلرشكة "

) ملامرسة نوع السطو غري املبارش عىل تصورات MBCوعىل رٔاسها "قناة الرشق أالوسط" (
عن طريق توفري تربيرات واقعية ؤافاكر ؤاحاسيس املتلقي العريب، لتوجيه سلوكه ف: بعد 

  تتناىف يف حقيقة ٔامرها مع منبعه ا%يين 
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 455    " "السـميياء و النص أالديب السابع ا%ويل امللتقى  

                                                                                                                     
2004 P_} _117-119.  

21*"MBC"��������> R�,12� D�"Center Middle East Broadcasting " :��� M>�
.xb�O� n"*>� 3��sZ�� s5"�  

22*( �?�� "̀�� �	5 �� $���"(� �� s�s�>� �/�  ( $���"(�  ( ��>� $���"(� �� ��>�
 xb�O� n"*>� 3��sZ�� ���T� F>��MBC  � :�("�>� ��T��:�R�/2C P �2� �"��W�
$���"(� �� s�s�>� �/�  ( $���"(� !T(  F�<� :��R�?��b �� s�s�>� �/�  ( �)#P  �

S -���� YR? D�'�� ���J� �"�>� e'�C� {�T� ��i1<� ���H�>� S ���� ��� P
 :5"[ ���T�B�	E>� :���( S �b�"�R�" ��� S �>�	�� �R�V� � X�1B�>   -L*( ����

t/5.  
23

www.mbc.net/ar/corporate/channels/mbc1.html,Ibid. 

24http://en.wikipedia.org/wiki/Masterfoods, consulté le 16 juin 2013, à 

10:30. 
25

http://en.wikipedia.org/wiki/Galaxy_(chocolate), consulté le 17 juin 

2013, à 12:30. 
26*��1�  ��L[ S ��?��(� l�	� �1���� 3�
BC� �s1� �B�5 S $
W�  � �
W�

�V
� F>�( $1�> PD.R�z�.����<�  � �i/>� ��� S �R�,12�� 3�
BC� �  
27

http://forum.jsoftj.com/t114054.html, consulté le 17 juin 2013, à 

12:30. 
28*VIP) �R�/�> ",1� :VeryInportantPerson S :���� ���,y*>� ��� M>�� (

.l	1��  
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