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 لغة اإلعالن يف مدونة املوصل

 (دراسة ميدانية)

 شامل فخري العالف. د.م.أ

 23/6/2010: تاروخ القبول 29/10/2009: تاروخ التقدوم

املقدمــــة 

أضع بيف أيدم القراء دراسة ميدانية  أردت بيا الكقكؼ في مركز المدينة        
عند العدد الكبير مف اإلعالنات المكزعة ىنا كىناؾ مكتكبة عمى كاجيات المحالت 

كالشركات كالمتاجر كالدكائر الرسمية كشبو الرسمية بالمغة العربية أك غيرىا مف 
عالنات . المغات تنبىء عف نفسيا تارة كعف حسف خدماتيا كبضاعتيا تارة أخرل كا 

أخرل كتبت لمتأثير في نفكس الناس كجذبيـ استعمؿ قسـ منيا  داخؿ المباني 
كأخرل خارج المباني بمختمؼ كسائؿ اإلعالف المتيسرة كالصحؼ كالمجالت 

كىناؾ مف اإلعالف . كالممصقات كالتمفاز كالمذياع كالجدراف ككسائط النقؿ  كغيرىا
ما ىك مسمكع بالمفظ أك الصكت الممكسؽ يكقؼ الماشي كيجذب السامع كيطرب 

 بعض الباعة المتجكليف إلى جانب اإلعالنات الصامتة ؿالنفكس عمى نحك ما يفع
الناطقة التي تحكي حاؿ أصحابيا أك تعمف عف ماىيتيا لذلؾ كانت مشاىداتي 

لإلعالنات كسماعي ليا باعثا لمشركع في دراسة لغة اإلعالف في مدينة المكصؿ 
حصرا لذلؾ كمو رحت أمعف النظر فيما ىك مكتكب كأركز عمى ما ىك مسمكع 

مدكنا ذلؾ، كما أف انتييت مف جكالتي في األسكاؽ كبيف الباعة المتجكليف 
كمركرم عمى أصحاب المركبات كقراءتي لمصحؼ كالمجالت حتى شرعت 

ككقفت مصنفا كمحمال كشارحا لما بحكزتي مف مادة . بمراجعة ما جمعتو مف مادة
عممية بغية إعطاء صكرة كاضحة لمقارئ الكريـ عف لغة اإلعالف  في ىذه المدينة 
كالكقكؼ عند نتائج ىادفة مفيدة بعد تسميط األضكاء عمى المحاكر اآلتية مسبكقة 

. بكقفة قصيرة عند تعريؼ اإلعالف كنشأتو كأىدافو ككسائمو
                                                 

 جامعة المكصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ المغة التركية .
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 (المرئي أو المقروء)اإلعالن المكتوب - أوال
: اإلعالن اإلخباري - أ

. اإلعالن اإلخباري المكتوب بالعربية أو بحروف عربية -1
 .اإلعالن اإلخباري المكتوب بمغة غير العربية -2

 0اإلعالن التأثيري-  ب
داخل المحالت التجارية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية - 1    
في الصحف والمجالت والتمفاز والمذياع والسينما والمسرح والصور - 2    

 والممصقات الثابتة والمتحركة عمى وسائط النقل تالمتحركة والالفتات  والموحا
. واألدلة والنشرات والجدران والمتنزهات ومدن األلعاب

. اإلعالن المسموع بالمفظ أو الصوت- ثانيا
. اإلعالن المرئي بالداللة الحالية أو الصامتة- ثالثا

يجدر بي كأنا أقؼ عند لغة اإلعالف أف أسمط األضكاء عمى اإلعالف 
. معرفان إياه كمكضحا نشأتو كذاكرا أىدافو ككسائمو

 بأنو مختمؼ نكاحي النشاط الذم يؤدم إلى نشر أك إذاعة اإلعالنيعَرؼ 
الرسائؿ اإلعالنية المرئية أك المسمكعة عمى الجميكر، كىك كسيمة غير شخصية 
يراد منو حث الناس عمى شراء سمع أك طمب خدمات أك التقبؿ الطيب ألفكار أك 

، لذلؾ فإف اإلعالف ليس مجرد تخميف شعار ( 1)أشخاص أك منشآت معمف عنيا
مسجكع كرسـ صكرة ممفتة لمنظر كما يتكىـ الكثير ، إنما ىك دراسة عممية منظمة 

 اإلعالف إعالنا بؿ فمبنية عمى حقائؽ تتطمب جيدا كبيرا كخالؼ ذلؾ ال يكك
 .                                                                                                                          (2)ىراء كعبثا كتضييعا لثركات المجتمع

                                                 

  .35أحمد عادؿ راشد، ص : اإلعالف (1)
 .12حسف محمد خير الديف ، ص :  األصكؿ العممية لإلعالف(2)



 شامل فخري العالف. د. أ                                            لغة اإلعالن يف مدونة املوصل

 592 

: نشأة اإلعالن
لـ يكف اإلعالف حديث العيد بؿ قديمان قدـ اإلنساف نفسو ، حيث تشير 

، كأف أكؿ (1)الشكاىد التاريخية إلى أف اإلعالف فف متأصؿ في المجتمعات البشرية 
إعالف إقناعي عرؼ أمره ىك إعالف مصرم، سجؿ عمى قطعة مف كرؽ البردم 

يرجع تأريخو إلى ألؼ عاـ قبؿ الميالد كتبو أمير مصرم يعمف فيو عف مكافأة لمف 
، كما قيؿ إَف أكؿ إعالف ظير كاف عمى شكؿ (2)يرُد إليو عبدان ىرب منو

في شماؿ أفريقيا قبؿ ميالد السيد المسيح  (Cyrene)مسكككات فضية في مدينة 
عميو السالـ بنصؼ قرف ، كقد حممت تمؾ المسكككات عمى كجييا صكرا منقكشة 
لنبات عشبي شائع في عالج جممة مف األمراض، ككاف اليدؼ مف إصدار تمؾ 

المسكككات ذات الصكر المنقكشة حث الناس عمى شراء ىذا النبات مف إقطاعيي 
 ﴿( 4)كيذكر أف أكؿ إعالف نشر في الصحؼ ذلؾ الذم نشر في جريدة. (3)المدينة

The Continuation of our Weekly News ﴾                                            
كما لجأ البابميكف كاآلشكريكف إلى اإلعالف المنقكش كالمجسـ عمى الطيف  

، ككاف اإلعالف في النقكش (5)كالخشب كالصخكر لمتركيج ألفكار كسمع بدائية
المكجكدة في األىرامات كالمعابد األثرية يحكي تأريخ حضارات سابقة مكغمة في 

. (6)القدـ بكؿ قيميا كتقاليدىا كعاداتيا
يقكمكف بدكر (criers)كفي المراحؿ األكلى مف التأريخ كاف ىناؾ منادكف

إعالني كبير جدا ككانكا مختصيف في ذلؾ كما كانكا مف ذكم األصكات الجييرة 
 ككانكا (7)في الشكارع كاألزقة كالساحات العامة كغيرىا لكثرة ركاد ىذه األماكف

                                                 

. 129بشير عباس العالؽ ص : ، كينظر التركيج كاإلعالف التجارم5ص :  اإلعالف(1)
. 9اإلعالف ص  (2)
. 129ص :  التركيج كاإلعالف التجارم(3)
.  9ص :  اإلعالف(4)
 .129ص :  التركيج كاإلعالف التجارم(5)

 .19سمير العبدلي ص . د:  التركيج كاإلعالف(6)

. 10ص : اإلعالف (7)
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 ككجد الحرفيكف (1)يستخدمكف لإلعالف عف أخبار الدكؿ ككصكؿ السفف كالبضائع
أف أفضؿ كسيمة تركج لصناعاتيـ الحرفية كيشغؼ بيا المستيمؾ تكمف في كضع 
قناع الراغبيف  اإلشارات كالرمكز كالتكاقيع عمييا مف أجؿ إبراز خكاصيا المميزة كا 

بالشراء ألف ىذا الرمز أك ذاؾ يشير إلى النكعية المتميزة ثـ برزت 
الدالة عمى التجارة في سمعة ما أك الدالة عمى حرفة فكاف (الشعارات)العالمات

مثال دليال عمى مينة الصيدلة ، كالحذاء الخشبي دليال عمى  (الكأس كالثعباف)
كال يفكتنا في ىذا المقاـ أف نذكر أف األغريؽ كالركماف كانكا يعمقكف . االسكافي

الفتات تحمؿ أخبار بضائعيـ خارج حكانيتيـ كما كانكا يحفركف ىذه اإلعالنات 
كظيرت في إنكمترا قبؿ نياية القرف . كيرسمكنيا عمى جدراف المنازؿ كالحكانيت

الخامس عشر اإلعالنات المكتكبة بخط اليد حيث كانت تعمؽ في الجناح األكسط 
ككانت الطباعة ثكرة في كؿ عمـ كفف كمنيا  . (2)مف كنيسة القديس بكلص بمندف

اإلعالف كبظيكرىا تكفرت إمكانيات أكبر لالتصاؿ بأعداد ىائمة مف الناس كقد 
كما كانت لمثكرة . ساعد ذلؾ عمى انتشار التعميـ كظيكر الصحؼ كالمجالت

الصناعية أىمية كبيرة في ظيكر اإلعالف بؿ أصبح ضركرة مف ضركرات الحياة 
   كبذلؾ غدا (3)االقتصادية كأحد المستمزمات الرئيسة لممنتج كالمكزع كالمستيمؾ

اإلعالف فرصة ذىبية في القرف التاسع عشر ألصحاب المصالح التجارية 
كالصناعية كالخدمية كألصحاب كسائؿ اإلعالف المقركءة كالمسمكعة كتحسنت 
نكعية اإلعالف فنيان، كأدخمت فيو تقنيات أدت إلى تأثر المشاىد كالسامع كبدأ 

الفنانكف يتنافسكف في تصميمو كتمكينو كزخرفتو معتمديف في ذلؾ عمى اقتناص 
أذكاؽ الناس كحسف ظنيـ، كما شرع المعمنكف في السباؽ لحجز حيز أكبر في 

. (4)كسائؿ اإلعالف
:          هدف اإلعالن

                                                 

  .19ص :  التركيج كاإلعالف (1)

 129 ، ص 19ص :  ، التركيج كاإلعالف10ص : ينظر اإلعالف (2)
. 20ص : التركيج كاإلعالف (3)
. 130ص : التركيج كاإلعالف التجارم (4)
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ييدؼ اإلعالف إلى إثبات مطابقة السمعة كالخدمة لذكؽ المستيمؾ كحثو 
عمى شراء السمعة أك الخدمة المعمف عنيا بعد النجاح في لفت نظره كاالستحكاذ 
عمى اىتمامو إلى رؤية أك سماع اإلعالف ثـ ترغيبو بالشيء المعمف أك زيادة 

. (1)الكمية التي يقكـ بشرائيا
وسائل اإلعالن 

       إف التطكر الصناعي كالتجارم كما نجـ عنيما مف منافسة في أسكاؽ الماؿ 
لى ازدىار صناعة اإلعالف عنيا بشكؿ ممفت  كاالقتصاد أدل إلى كفرة السمع كا 

لمنظر كظيكر طبقة مف الفنانيف ذكم الدخؿ الرفيع في كقت يشيد العالـ إبداعات 
كثقافات تمكنيـ مف التفنف في كسائؿ اإلعالف بكصفيا القنكات التي تنتقؿ عف 
طريقيا الرسالة اإلعالنية مف مرسميا كىك المعمف إلى مستقبميا كىك المستيمؾ 
كالتي تعددت أشكاليا كالصحؼ كالمجالت كالمذياع كالتمفاز كالسينما كالمسرح 

كالصكر المتحركة كالالفتات كالمكحات كالممصقات الثابتة كالمتحركة عمى كسائط 
النقؿ المختمفة ، كالمتنزىات كمدف األلعاب ك التصاميـ كاألدلة كالنشرات كالجدراف 

. (2)كأخيرا االنترنيت
إف اإلعالف سالح االتصاؿ الذم ييدؼ إلى التعبير : مف ىنا يمكف القكؿ

عف الجيكد المبذكلة في االستراتيجيات التسكيقية حتى تظير الشركة أك المعمؿ 
كمنتجاتو في صكرة طيبة في أذىاف الجميكر لغرض تحقيؽ األىداؼ المطمكبة 
كمف ثـ فإف التخطيط لمحمالت اإلعالنية مف المتطمبات الرئيسة لنجاح النشاط 

.  اإلعالني كالنشاط التسكيقي بشكؿ عاـ كخدمة الناس
دكر بارز في - كىـ أىؿ أقدـ الحضارات - كليس بدعا أف يككف لمعراقييف

نشأة اإلعالف أك تطكيره أك اإلفادة منو في مختمؼ مناحي الحياة ك يدؿ ما ترككه 
. مف نقكش في المكحات كالمسالت عمى ذلؾ

إذ يعمف الحكاـ  كالممكؾ عف سياساتيـ كتكجيياتيـ لتنظيـ شؤكف حياة 
كعندما أصبح العراؽ مركزا لمخالفة العربية اإلسالمية ازدىرت الحركة . الناس

                                                 

. 33ص : التركيج كاإلعالف التجارم (1)
. 10 ، اإلعالف ص 33 ينظر التركيج كاإلعالف ص (2)
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التجارية بيف مدف العراؽ ،كبيف مدف العراؽ كالدكؿ األخرل، استخدـ التجار 
كفي العصر الحديث بدأ . العراقيكف الشعر كاألغاني لتركيج بضائعيـ في األسكاؽ

االىتماـ بالنشاط اإلعالني مع تزايد النيضة العمرانية كالحضارية إلى جانب 
العالقات التجارية مع الدكؿ المجاكرة كغيرىا كانتشار المصانع كالمعامؿ كقد أدل 

.  (1)ىذا إلى فتح محاؿ تجارية ال حصر ليا في مدف العراؽ كميا
إف اإلعالف بأنكاعو ألفت فيو نخبة طيبة مف : كبعد ىذه اإلضاءة أقكؿ

أساتذة قسـ اإلدارة كاألعماؿ بكمية اإلدارة كاالقتصاد، ككتب فيو كثير مف 
كدفعتني جكالتي في مدينة المكصؿ إلى أف أسجؿ مالحظات كثيرة . المتخصصيف

عما شاىدتو مف إعالنات، كما جعمتني أقرأ مجمكعة مف الكتب المتعمقة باإلعالف 
: ،منيا

. حسف محمد خير الديف: األصكؿ العممية لإلعالف -1
 . أحمد عادؿ راشد0د: اإلعالف -2

 . سمير عبد الرزاؽ العبدلي0د:التركيج كاإلعالف -3

 .بشير عباس العالؽ: أسس،نظريات ،تطبيقات: التركيج كاإلعالف التجارم -4

لذلؾ كانت مشاىداتي لإلعالنات كسماعي ليا باعثا لمشركع في كتابة بحث تحت 
كقد أردت أف يككف بحثي ىذا نسيبا  (لغة اإلعالف في مدينة المكصؿ)عنكاف 

لدراساتيـ يتفاعؿ معيـ كال يبتعد عنيـ ،كرأيت أف يككف ميداف الدراسة مدينة 
المكصؿ حصرا أقؼ فيو عند لغة ىذه اإلعالنات المكزعة ىنا كىناؾ عمى كفؽ 

 :            المحاكر اآلتية

 (المرئي أو المقروء)اإلعالن المكتوب- أوال
 اإلعالن اإلخباري- أ

.  اإلعالف اإلخبارم المكتكب بالعربية أك بحركؼ عربية-1  
. اإلعالف اإلخبارم المكتكب بمغة غير العربية-2  
. اإلعالن التأثيري- ب

                                                 

. 224 ، 85التركيج كاإلعالف ص  (1)
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. داخؿ المحالت التجارية كالدكائر الرسمية كشبو الرسمية-1   
في الصحؼ كالمجالت كالتمفاز كالمذياع كالسينما كالمسرح كالصكر المتحركة - 2 

كالالفتات كالمكحات كالممصقات الثابتة كالمتحركة عمى كسائط النقؿ، كالتصاميـ 
. كاألدلة كالنشرات  كالجدراف كالمتنزىات كمدف األلعاب

. اإلعالن المسموع بالمفظ أو الصوت- ثانيا
. اإلعالن المرئي بالداللة الحالية أو الصامتة- ثالثا
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. (المرئي أو المقروء)اإلعالن المكتوب - أوال
: اإلعالن اإلخباري - أ

يراد بو إخبار الزبائف كالمراجعيف عف مكاف أك مكقع العمؿ تحت تسمية معينة 
بالمغة العربية أك األجنبية بما يميزه عف غيره كيجعمو ذا كياف كخصكصية مستقمة 

فكؿ ما نجد . ميما بمغ حد التشابو مع غيره في محتكل ىذا المكاف أك ذلؾ المكقع
في المدينة مف إعالنات معمقة عمى كاجيات المحالت كالمخازف كالمعارض 
كالشركات كالمكاتب كالمجمعات كالدكر كالبيكت التجارية كالمراكز كاألفراف 

كالعيادات الطبية كالمختبرات كأسماء الدكائر الرسمية كشبو الرسمية ىي أخبار 
. (ىذا أك ىذه)لمبتدآت محذكفة جكازا تقديرىا 
:   كىذه اإلعالنات عمى قسميف

إعالنات إخبارية كتبت بالعربية أو بحروف عربية من ذلك عمى سبيل  -1
 :المثال ال الحصر

مطعـ أفراف 
مطعـ النجـك أفراف دنيا لمصمكف 

  السديرمطعـ أفراف الفردكس  

 النخيؿمطعـ أفراف الراكم 

  الزكراءمطعـ أفراف التقى 

مطعـ  النيريف أفراف الرغيؼ 
 ابكقيسمطعـ أفراف المصطفى 

 
حالقة صيدلية 

حالقة أسمر صيدلية الصباح 
  أحمد غانـحالقة  الشعبصيدلية

  الشبابحالقة  األمؿصيدلية

 صالكف حالقة العرائس  صييبصيدلية
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  محمد فاضؿحالقة  الرحمةصيدلية

   الشفاءصيدلية

 جرزات فندؽ 

 جرزات بعمبؾ فندؽ الجندكؿ

 جرزات الالذقية  المكصؿفندؽ

 جرزات الشاـ  بغدادفندؽ

 جرزات الجزيرة  قصر نينكلفندؽ

 المكصؿ جرزات  نينكل اكبركمفندؽ

 معرضعكينات 

 معرض شذل  سرسـعكينات

 معرض خالد  نينكلعكينات

 مشي بيداكة حقائب أحذيةإمعرض   أـ الربيعيفعكينات

 نسائي بناتي كالدم  الصباحعكينات

 طرشيمعمؿ 

 طرشي الشفاء  حدادة األخكيفمعمؿ

 طرشي الصقاؿ  راشي تمكيؼمعمؿ

 طرشي ماشاءا  ثمج الربيعمعمؿ

 البركة طرشي  كاشي األندلسمعمؿ

  جارة بابؿمعمؿ ف

 مرطباتمخبز 

 مرطبات العسؿ البركةمخبز

 مرطبات حمكرابي  الريافمخبز

 مرطبات شتكرة  تككمنا عمى امخبز

 مرطبات الجزيرة 

 مكتبمجمع 

 مكتب أحمد لمتمفزيكف الممكف  المكاسـ لأللبسة المستكردةمجمع
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 اؿ لمعقارگمكتب نر  الزىراء التسكيقيمجمع

 مكتب خالد لمتصكير  العائمة التسكيقيمجمع

 مكتب أحمد لالستنساخ 

 مكتب الفرقاف لمحاسبات 

شركة مركز 
مركز أحمد اسماعيؿ لتحفيظ القراف 

الكريـ 
 شركة آشكر لأللبسة الجاىزة

 شركة المحمكد لالتصاالت لخدمات مابعد البيع LGمركز 

 شركة حمب لنقؿ المسافريف 

الشركة العامة ألخشاب الشماؿ  
مختبر مصكر 

مختبر اإليماف المصكر ياسر 
مختبر عشتار مصكر أنساـ 
مختبر الشفاء مصكر دنيا 

مختبر الرحمة  
لحـك مككل 

لحـك الحساكم مككل زيد 
لحـك الكليد مككل السفير 
لحـك أبك كـر مككل األندلس 
 مككل المكصؿ 

صياغة أحذية 
صياغة ياسيف أحذية رشا 
صياغة االيماف أحذية نكرة 

صياغة أبك شيد أحذية رحمة 
صياغة سرل أحذية األنيقة 
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صياغة المكصؿ أحذية ريـ 
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خياطة أزياء 
خياطة القيثارة أزياء شريؼ 
خياطة األىالي أزياء الساىرة 
خياطة كليد أزياء سالـ 

خياطة حمكرابي أزياء العرائس 
 أزياء المؤمف 

أسكاؽ حمكيات 
أسكاؽ الجامعة حمكيات الصبايا 
أسكاؽ زيد حمكيات نابمس 
أسكاؽ سارة حمكيات زينة 
أسكاؽ المدينة حمكيات مراـ 

مستشفى عالـ 
مستشفى الزىراكم عالـ الطيكر 
مستشفى الربيع عالـ الكتب  
مستشفى نينكل عالـ الطكابع 

مستشفى الرحمة  
أسكاؽ )كحيف ننظر إلى أعالي المحالت نجد أف بعضيا قد كتب عمييا 

عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، كىذا خطأ كالصحيح  (أبك خالد، أسكاؽ أبك عبد ا
مضاؼ إليو مجركر  (أبك)ألف  (أسكاؽ أبي خالد ، أسكاؽ أبي عبد ا): أف يقاؿ

كقد كجدت مف كتب . بالياء إال إذا حصرت الكنية بيف قكسيف كىذا مما لـ نألفو
مبتدأ  (الداراف)ألف (الداراف لمبيع)كىذا خطأ كالصحيح  (الداريف لمبيع)عمى الجدار 

. مرفكع باأللؼ عمى التثنية
كعمقيا عمى الجدار  (بساتيف كأراضي لمبيع)كمنيـ مف كتب عمى الفتة 

ألف المنقكص تحذؼ ياؤه في حالة الرفع  (كأراض)ككاف الصحيح أف يكتب 
. كالجر
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مؤسسكا منتسبكا، معممكا، )كىناؾ الفتات أخرل تردد الخطأ نفسو كىك 
( جمع المذكر السالـ)حيث كتبت ىذه األسماء بصيغة  (...مكظفكا، ميندسكا

مكسكعة باأللؼ كىذا خطأ ألف ىذه الكاك ليست كاك الجماعة المكصكلة باألفعاؿ 
بؿ أف ىذه األسماء جمعت جمع مذكر سالـ بإضافة الكاك كالنكف كعند إضافتيا 

: إلى إسـ آخر حذفت نكنيا نحك
مؤسس        مؤسسكف      مؤسسك الشركة - 
منتسب        منتسبكف       منتسبك النقابة - 
معمـ           معممكف        معممك المدرسة  - 

. (احتفؿ مؤسسكا الشركة بالذكرل الثالثة):مف ذلؾ مثال
 (...ينعى منتسبكا النقابة فقيدىـ الراحؿ)                 

كمية األداب ترحب )كىناؾ الفتة كتب عمييا ترحيب بضيكفيا جاء فييا 
بيمزة القطع عمى ألفيا كالصحيح أف ( األداب)حيث كتبت كممة اآلداب  (بضيكفيا

.  آداب (أدب)ألف، جمع كممة  (اآلداب)تكتب بيمزة المد 
حالقة ىاني  اطفر )كالبد مف اإلشارة إلى أف آخر إعالف قرأتو ىك 

حيث إف ىانيا اسـ رجؿ حالؽ،محمو عمى الشارع العاـ، جاءت القكات  (انيگكتؿ
المسمحة ككضعت عكارض ككنكريتية أماـ محمو فأصبح بعيدا عف األنظار مما 
أدل إلى انقطاع رزقو بسبب حجب محمو عف الرؤية فما كاف مف ىاني إال أف 

أم )حالقة ىاني اطفر : أمسؾ بالفرشاة ككتب عمى كاجية العارضة الككنكريتية
.                                 (أم كتمقاني)انيگكتؿ (اقفز

لى جانب ىذا يبدك أف تصحيفا قد حدث في بعض اإلعالنات بسبب تقادـ الزمف  كا 
:          عمييا أك بسبب حؾ أدل إلى سقكط حرؼ أك أكثر، منيا

. فكزم عمى تمف أصميا قكزم عمى تمف -
. صباغة األخكيف أصميا صياغة األخكيف- 
الصبر حميؿ أصميا الصبر جميؿ  - 
. حالقة حماؿ أصميا حالقة جماؿ- 
.  إشرب مش كانتعش أصميا اشرب مشف كانتعش- 
صالكف حالقة سكس أصميا صالكف حالقة سكسف                 - 
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 .اإلعالن اإلخباري المكتوب بمغة غير العربية -2

ىناؾ محاؿ تجارية رفعت لكحات إعالنية عمى كاجيات محالتيا بمغات  
أجنبية بعد اإلحتالؿ عمى كجو الخصكص كذلؾ لغياب الرقابة كضمكر دكرىا، كقد 

كجدت أف بعض الزبائف بؿ حتى بعض أصحاب  تمؾ اإلعالنات يحفظكنيا كال 
 ما –عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر –يعرفكف دالالتيا كمف ىذه اإلعالنات األجنبية 

: (1)كتب بحركؼ أجنبية، منيا
       V.I.P. very important person محالت الشخصيات الميمة          

                                     NUMBER ONEمحالت الدرجة األكلى          

              

                                           FOUR SEASON محالت الفصكؿ األربعة

          
                                                                  FAMILY محالت العائمة

                                                                    PIZZAمطعـ بيتزا        

                          BARBIE CLASSIC(باربي كالسؾ لأللبسة)محؿ        

                 
                                                            OSCAR(اكسكار لأللبسة)محؿ

                                                      BOBBY (عطاريات بكبي)محؿ     

  FASHION                              محالت األزياء                       

    FOR YOU MY LADYم، لؾ يا سيدتFOR YOUR LADY لسيدتؾ

                                              LAUNDRYمحالت غسؿ ككي المالبس 

                                                 

)1  ( AL-Mawrid. A Modern English –Arabic Dictionary: MunirAL- 

Baalabaki ،  Dar El-ilm Lil- Malayen،II Edition Beirut، Lebanon, 

1972.  
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: كأخرل أجنبية كتبت بحركؼ عربية نحك
 كممة تركية أطمقت عمى المحـ يكضع في سفكد كبير دكار çevirme))(1)شاكرما

  döner kebabıكفي التركية ىي . ينضج عمى كىج النار
.   كممة تركية بمعنى بائع الزجاج أك مركبوcamcı))(2)جامجي 

.  كممة تركية بمعنى المحاـkalaycı))(3)م چقالم
(wireman)كايرماف 

.   كممة انكميزية بمعنى كيربائي المركبات(4)
 .  كممة فارسية ذات الحقة تركية بمعنى مصمح إطار المركبات(5)م چرچفپ

م چ اإلنكميزية ذات الحقة ( 6) (bicycle) ايسكؿ پم كممة مركبة مف چايسكؿپ
(çi)التركية بمعنى بائع الدراجات اليكائية أك مصمحيا  .

 تركيب فارسي عربي بمعنى مخمالت الشفاء (7)طرشي الشفاء
 عبارة تركية عربية بمعنى أثاث (8)(EL-arais Mobilyası)مكبيميا العرائس

. العرائس
. كممة فرنسية بمعنى حالقة نسائية9 )(kuaför)ككافير

: اإلعالن التأثيري- ب
يراد بيذا اإلعالف التأثير في نفكس الزبائف الذيف يرتادكف المحاؿ التجارية       

لغاية في نفكس أصحابيا أك المراجعيف لمدكائر الرسمية كشبو الرسمية رغبة في 

                                                 

(
1  ( Türkçe sözlük،Türk Dil Kurumu yayınları. S.179. 

(
2  ( Türkçe sözlük، S.149. 

(
3
)Türkçe sözlük، S.438.  

(
4
) Al-Mawrid، Amodern English-Arabic Dictionary، Munir Al 

Baalabaki، p.1068.  
الحقة تركية تعني بائع أك : كچي. 163كممة فارسية، ينظر المعجـ الذىبي، ص: نجوپ (5)

 .مصمح

(
6
)Al-Mawrid، p.103.  

 .186نجـ التكنجي، ص. عربي، د- المعجـ الذىبي، فارسي (7)

(
8  ( Türkçe sözlük، S.575. 

)9( Dichonnaire de Fransais Larousse-Bordas،1997.P.78. 
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كىك عمى . الحفاظ عمى أمكاؿ الدكلة أك الحث عمى العمؿ بجد دكف مضيعة لمكقت
: نكعيف

. داخل المحال التجارية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية -1
يشعر أصحاب المحاؿ التجارية أف كجكدىـ في داخؿ محالتيـ ىك لكسب الرزؽ 

ال لقتؿ الكقت فال مجاؿ إلضاعة الكقت ، كال مجاؿ الستقباؿ األصدقاء لذلؾ 
كتب بعضيـ ىذيف البيتيف مف الشعر معبريف فييما عَما يجيش في نفكسيـ 

. بأسمكب النداء كبصراحة تامة
يا كاقفا قؼ كانحرؼ         سِمـ سالمؾ كانصرؼ 

  (مجزكء الكامؿ)ىذا محؿ عيشنا               ال ينبغي لؾ أف تقؼ         
كمف الباعة مف ينزعج مف كقكؼ الشباب أماـ محالتيـ، السيما إذا كانت 
مبيعاتيـ حاجات نسائية مما يدفعيـ لإلعالف بأسمكب الرجاء طالبيف عدـ الكقكؼ 
أماـ محاليـ ألف الكقكؼ يعمؿ عمى عزكؼ الزبائف كعدـ تركيج بضاعتيـ كمف 

غالؽ المحؿ فيعمف بقكلو . (الرجاء عدـ الكقكؼ أماـ المحؿ):ثـ الخسارة كا 
كالبعض اآلخر مف الباعة عمى العكس مف ذلؾ يحاكؿ أف يجذب الزبائف 
كما يحاكؿ أف يقنع الناس بأف عممو بعيد عف الغش كالخداع كبائع شربت الزبيب 
كبائع المبف كالعسؿ الذيف تحتمؿ مبيعاتيـ الغش كالخداع فيضعكف لكحات بارزة 

، (مف غشنا فميس منا) (صمى ا عميو كسمـ)كتبكا عمييا حديث الرسكؿ محمد 
( لبف غنـ خالص)، (%100عسؿ نحؿ خالص )أك (شربت زبيب خالص)أك

كىناؾ مف يضع لكحات مكتكب . ليكسبكا مزيدان مف الزبائف ثـ مزيدا مف الربح
كما بكـ مف نعمة فمف )، (ىذا مف فضؿ ربي)،  (الحمد )عمييا آيات قرآنية مثؿ

، معمنيف كمعبريف فييا عف (لئف شكرتـ ألزيدنكـ)،( كما تكفيقي إال با)،(ا
قناعتيـ بما رزقيـ ا، كآخركف يكاسكف أنفسيـ عند كساد السكؽ مف خالؿ ما نراه 

: في ىذا البيت الشعرم
ال تكف لمعيش مجركح الفؤاد     إنما الرزؽ عمى رب العباد           

 (بحر الرمؿ)                                                              
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كمف الناس مف أنعـ ا عمييـ برزؽ كافر يخشكف الحسد كيحاكلكف 
امتصاص ما في بعض عيكف الناس القادحة كدرء شر الحاسد الذم يحكؿ 
:  األخضر إلى يابس فيكتبكف سكرة الفمؽ كميا أك يضعكف لكحة مكتكب عمييا

مف راقب الناس مات ىما أك )، أك(عيف الحسكد فييا عكد)،(الحسكد ال يسكد)
. (غما

كمف المؤمنيف رجاؿ أحبكا أ فأحبيـ فمـ ينقطعكا عف ذكر ا كظِمكا 
يرشدكف الناس إلى ذكر ا بشكؿ متكاصؿ متكخيف األجر فقد كتب بعضيـ معمقا 

ألف ال ناىية  (ال تنس ذكر ا)كالصحيح أف يكتب (ال تنسى ذكر ا)عمى الجدار
. جازمة

كمف الباعة مف يعمف أف ال طاقة لو مع الناس في البيع باآلجؿ الذم قد 
، (الديف ممنكع كالرزؽ عمى ا)يؤدم بو إلى الخسارة فيعمؽ لكحة مكتكب عمييا 

ال )،(ال ديف كال دمكع العيف)،(الديف ممنكع كالعتب مرفكع كالرزؽ عمى ا الكريـ)
(. نتعامؿ بالديف مف يـك غد)،(نعتذر عف الديف مف اليكـ)،(ديف كال بعديف

إلى جانب ما تقدـ نجد إعالنات في داخؿ الدكائر كالمؤسسات الرسمية  
كشبو الرسمية كالشركات تتضمف منع الزيارات التي تؤثر عمى العمؿ أك منع 

التدخيف الذم يؤثر عمى الصحة أك خكفا مف حدكث حريؽ قد يتسبب في ضياع 
الزيارات )كؿ شيء السيما إذا كانت الشركة إنتاجية فيعمقكف لكحات كتب عمييا 

نشكركـ لعدـ )،(نعتذر عف الزيارات الخصكصية)أك  (الخصكصية ممنكعة
التدخيف سبب رئيس ألمراض القمب كالرئة كتصمب )،(التدخيف ممنكع)،(التدخيف
كما كجدت مف كتب في إحدل الغرؼ عمى كرقة مطبكعة معمقة عمى . (الشراييف
التدخيف ممنكع في ىذه )أصؿ الجممة  (ممنكع التدخيف في ىذه الغرفة)الجدار
جممة مككنة مف مبتدأ كخبر كقد قدـ الكاتب االسـ النكرة الكاقع خبرا عمى  (الغرفة

المبتدأ دكف مسكغ نحكم،مسكغا ليذا التقديـ أىمية المنع في ىذه الغرفة إذ إف 
المنع مقصكر عمى ىذه الغرفة كبإمكاف المدخف أف يدخف خارج الغرفة آخذا 

. (في ىذه الغرفة)القرينة مف عبارة
كلـ تقؼ جامعة المكصؿ بعيدة عف اإلعالف فقد كضعت ىي األخرل 

الجامعة حـر آمف يمنع دخكؿ المسمحيف )إعالنا كاضحا في كاجية المدخؿ مفاده 
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، حرصا كتحسبا مف دخكؿ (راجع االستعالمات رجاء)، (كالمركبات العسكرية
بعض ضعاؼ النفكس كالعبث بممتمكات الجامعة األمر الذم قد يؤدم إلى خسارة 

. بأمكاؿ الدكلة
في الصحف والمجالت والتمفاز والمذياع والسينما والمسرح والصور  -2

المتحركة والالفتات والموحات والممصقات الثابتة والمتحركة عمى وسائط النقل 
 . والتصاميم واألدلة والنشرات والجدران والمتنزهات ومدن األلعاب

يراد بو التأثير في نفكس الناس مف تجار كمناقصيف كسماسرة أك زبائف 
لإلقباؿ عمى دخكؿ مناقصة أك شراء سمعة مف منشأ دكف آخر لما  (مستيمكيف)

تحممو تمؾ السمع مف مكاصفات كعالمات مختمفة دفعت إلييا المنافسة التجارية 
الحرة كمف ثـ تؤدم  إلى زيادة الناتج كتحقيؽ األرباح، كيتطمب ىذا اإلعالف لغة 

مكسيقية كعبارات مكجزة رقيقة ،ذكرا لممنافع كالفكائد التي تعكد عمى المستيمؾ، كما 
ينبغي أف يككف العنكاف قصيرا جدا ، سيال ،قابال لمفيـ السريع لكي يككف تأثيره 

أشد كأكقع كأف يككف ىناؾ انسجاـ بيف لغة اإلعالف كالصكر كالرسـك التي يضميا 
: مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

. صابكف الجماؿ... صابكف لككس- 
 .صابكف حمب- 

 .الجماؿ ىبة السماء ،كجماؿ شعرؾ كبشرتؾ ىبة شامبك غادة... شامبك- 

 سر نمك شعرؾ بفضؿ رينيكىير                         ...رينيك ىير- 

كريـ  ركز - 
. أحدث المستحضرات إلزالة النمش، الكمؼ حب الشباب- 
بشرة كميا حيكية كنضارة ...كريـ ديماف الفرنسي يحمي بشرتؾ- 
. أعدؿ عف الدكاء إلى الغذاء،عصير الفاكية منبع الفيتامينات المنشطة- 
. إيفياف،نقي كخفيؼ، الماء المثالي لمعائمة كميا- 
. أكؿ شام شربو اإلنساف ،الشام اليندم ىك الشام األصمي...الشام اليندم- 
خذني أغنيؾ ...اليانصيب الكطني- 
. إف كنت مسافر خذني معاؾ- 
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. شام منعش...شام سيالف- 
. الشام اليندم ىك األكؿ في العالـ- 
. أشرب ككال كأنتعش- 
. بيبسي ككال كبير كلذيذ- 
. عصير البرتقاؿ شرابؾ المفضؿ- 
. أ صباغ الشرؽ فريدة كمتميزة- 
. حميب نيدك كامؿ الدسـ،غني بالفيتامينات كالكالسيكـ- 
. يقضي عمييا14حبكب الكجو مشكمة الشباب مف الجنسيف ككريـ - 
. كباب أربيؿ- 
. كبة المكصؿ- 
. كبة حمب- 
. ساعات سكيسرية- 
. خاـ مكصؿ- 
. بيض عرب- 
. إطارات الديكانية عالمة النسر- 
. قريبا في األسكاؽ زيت الرشيد-  
. زيت النخمة إنتاج كطني جديد بمكاصفات عالية كمتطكرة- 
. إنتاج كطني..زيت البنت- 
. زيت زىرة الشمس زيت صحي كمفيد- 
 

: وهناك إعالنات ذات أساليب إرشادية،توجيهية،تحذيرية،توبيخية، منها
.  حافظ عمى نظافة المدينة -  
 .النظافة مف اإليماف -  

 .ال تسرع فالمكت أسرع -

 .ال تسرع يا بابا أنا بانتظارؾ -

 .انتبو،مادة سريعة االشتعاؿ -

 .إنتبو مركبة طكيمة -
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 .السرعة أـ الميالؾ -

عمى ميمؾ عمى ميمؾ يا الذم رايح )عمى ميمؾ عمى ميمؾ يممي رايح اليمؾ  -
 .(إلى أىمؾ

 .في التأني السالمة كفي العجمة الندامة -

 .ازرع كال تقطع -

 .خفؼ السرعة-   

 .ترشيدؾ لمكيرباء يقمؿ مف ساعات القطع -

. التقميؿ مف استيالؾ الكيرباء ظاىرة حضارية -
. مترا (50)خطر كف عمى بعد  -
 (عمى الجدراف)البكؿ لمحمير  -

 (عمى الجدراف)البكؿ لمبيائـ  -

 
. اإلعالن المسموع بالمفظ أو الصوت- ثانيا

. اإلعالن المسموع بالمفظ- أ
       إلى جانب اإلعالف المكتكب ىناؾ إعالنات مسمكعة يستعمؿ معمنكىا      

ألفاظا كاضحة مكجزة في عبارات كجمؿ بأساليب مختمفة تتأرجح بيف الرقة كالقكة 
كيؼ ال يككف ىذا المقاؿ جميال لغة كأسمكبا  (لكؿ مقاـ مقاؿ):مراعيف قكؿ القائؿ

كىك يراد بو تنبيو الناس كتذكيرىـ نحك إقامة الصالة مثال ،أك جذب الناس لشراء 
شيء ما،أك تشكيقيـ كحثيـ عمى حب الخير كالمساعدة ،أك تذكيرىـ بحبيـ 

نعـ كؿ ذلؾ يسكقو فنانك صياغة . ألكالدىـ لكي يسارعكا إلى شراء ما يفرحيـ
اإلعالف بمغة سيمة مكجزة مكسيقية يفيميا الجميع ميما اختمفت مستكياتيـ كقد 

: منيا.رأيت أف أضع أمامكـ ما سمعت مف ألفاظ كعبارات كجمؿ
. األذان- 

     ا اكبر ا اكبر               ا اكبر  ا اكبر 
     اشيد أف ال الو إال ا          اشيد أف ال الو إال ا 
     اشيد أف محمدا رسكؿ ا    اشيد أف محمدا رسكؿ ا 
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     حي عمى الصالة                حي عمى الصالة 
     حي عمى الفالح                  حي عمى الفالح 
         ا اكبر                           ا اكبر 

                         ال إلو إال ا                                                                  
كفيو يعمف المؤذف األذاف بالمفظ كالصكت الجيكرم لكي يسارع الناس إلى إقامة 

الصالة بعد تذكيرىـ بأف ا أكبر مف كؿ شيء، كأف الشيادة فريضة، إلى جانب 
. حث الناس عمى الصالة مف أجؿ الفالح في الدنيا كاآلخرة

.  اإلمساك في شهر رمضان-
ثالث مرات يريد بذلؾ  (احتراـ أمة محمد احتراـ) ينادم المنادم كقت السحكر 

كفي ىذا النداء  (يا أمة محمد احتراـ)كأصميا  (يا)اإلمساؾ ،كقد حذؼ حرؼ النداء
تذكير لضبط النفس كالتكقؼ عف تناكؿ الطعاـ كالشراب احتراما لمكاقيت بدء 

. الصكـ
. تكبيرة العيد-    

ىذا )ا اكبر،ا أكبر، ا أكبر، ال إلو إال ا، ا أكبر، ا اكبر ك الحمد 
. (إعالف عف حمكؿ العيد

        
. قراءة القرآن-   

قامة ...في الدكر كفي كاجياتيا،أك في صاالت المناسبات إعالف عف حدكث كفاة،كا 
. جمسة الستقباؿ المعزيف لقراءة الفاتحة

. اإلعالن عن شرب الماء-   
حيث يدعك بأف ينزؿ ا الرحمة عمى  (ا يرحـ كالديو اليسبؿ)كفيو يصيح المنادم

كالدم مف يتصدؽ لتكزيع الماء عمى الناس العطشى كبعد أف يستمـ المنادم ما 
يصبك إليو مف الماؿ يعكد فرحا، كيعمف لمناس ممتمسا شرب الماء دكف مقابؿ 

. (إشرب سبيؿ كبالش):قائال
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. ألفاظ المتسولين- 
إذ يفترش المتسكلكف الطرقات معمنيف عف حاجتيـ كطمب المساعدة مف الناس 
بألفاظ تبعث عمى الرأفة كالشفقة ، كأدعية تستميؿ قمكب الناس بعد تذكيرىـ بأف 
الحياة كما فييا زائؿ، كاآلخرة باقية يجد فييا الناس مقابؿ ما انفقكه في الحياة 

:     مف ذلؾ مثال. الدنيا
. الماؿ ماؿ ا كالسخي حبيب ا- 
 .ا يرحـ كالديكـ- 

 .ا يحفظ أكالدكـ- 

 ا يطكؿ أعماركـ- 

 .ا يبارؾ بأرزاقكـ- 

 .ارحمكا مف في األرض يرحمكـ مف في السماء- 

فما يقاؿ في األسكاؽ بيف المحالت ...كأصبح المتسكؿ يعرؼ مف أيف تؤكؿ الكتؼ
كالمتاجر غير ما يقاؿ قرب المستشفيات إذ يقترب مف أىالي المرضى كيدعك 

: لمرضاىـ بالشفاء العاجؿ مف أجؿ كسب الماؿ مف ذلؾ مثال
. ا يشافي مرضاكـ- 
 .ا ينعـ عميكـ الصحة كالعافية- 

 .داككا مرضاكـ بالصدقات- 

      
. ألفاظ الزفاف وختان األطفال- 

: ييتؼ المحتفمكف في زفاؼ العرساف بصكت عاؿ قائميف
ثالث  ( حؽ ساؽ ناصي ىييييييي(1)مرد)،أك (كرد حؽ صاؽ ناصي ىيييييييييي)

مرات رافعيف العريس عمى أكتافيـ لكي يعرفكا اآلخريف بو كيشعركا العريس بحب 
المحتفميف بو كتقديـ ما يجب عمييـ أف يقدمكه في مثؿ ىذه المناسبة كيرَدد ىذا 

. اليتاؼ أيضا في ختاف األطفاؿ

                                                 

 .540كممة فارسية بمعنى رجؿ، ينظر المعجـ الذىبي، ص: مرد (1)
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. ألفاظ الباعة المتجولين- 
  كثرىـ الباعة الذيف يختاركف ألفاظا كتعابير مختمفة تستيكم الناس لتركيج 

بارد يا )بضاعتيـ فباعة المرطبات مثال يعمنكف عما لدييـ بأسمكب النداء 
مدركيف أف الضمأ  ( دينار100لبؾ بگبرد )،( لبؾ يا عطشافگبرد )،أك(عطشاف

 (بارد)كحرارة الصيؼ ال يقضى عمييما إال بالمرطبات الباردة لذلؾ كانت كممة 
. تتصدر الكالـ لكي يسارع مف ارتفعت حرارتو إلى شرب البارد

 يعمف أياـ الشتاء الباردة بأف ما يبيعو دكاء ()(المستكل)كىذا بائع ما يسمى ب 
: لمصدر مف أمراض القحة كالزكاـ لحرارتو كما فيو مف فائدة فينادم المنادم بقكلو

(. (2) الصدر يا شمغـ(1)درماف)
  كىناؾ مف يفترش ألعاب األطفاؿ أمامو طالبا مف الناس أف يفرحكا أكالدىـ 

. ( دينار50 )ب (أكالدؾ)فرح جيالؾ )بندائو 
  كلـ يصمت باعة المعجنات أماـ تركيج معجناتيـ بؿ ىـ أكثر مف غيرىـ 
حار، )حرصا عمى بيع ما لدييـ ألف بقاءىا يعرضيا لمتمؼ فيعمنكف بكممات المذة 

(. (3)طيب، تازة
. حار كطيب الكيؾ - 
. حار كطيب الصمكف - 
. (4)تازة كطيب الجكرؾ - 
   

                                                 

()مككف مف قطع الشمغـ كالشكندر، يسمؽ عمى النار، كيباع في أياـ الشتاء  طعاـ:  المستكل 
الباردة، كتنفرد المكصؿ بأنيا ال تضيؼ الدبس عميو بعد سمقو كما تفعؿ أربيؿ ككرككؾ 

. كبغداد بؿ يؤكؿ بعد رشو برشة خفيفة مف الممح
 .263كممة فارسية بمعنى دكاء، ينظر المعجـ الذىبي، ص: درماف (1)

 .377كممة فارسية، ينظر المعجـ الذىبي، ص:  الشمغـ(2)

 .181كممة فارسية بمعنى طازج أك جيد، ينظر المعجـ الذىبي، ص:  تازة(3)

     S.194 , Türkçe sözlük: نكع مف المعجنات ينظر (çörek)كممة تركية :  الجكرؾ(4)
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كالزالت عربات بيع المحـك شاخصة في األسكاؽ حيث يصيح البائع مشييا 
كمبتدؤه محذكؼ جكازا تقديره  ( تازة(1)لحـ قكزم) (الخبر)كمشكقا الناس باستعماؿ 

. (ىذا)
كحداد السكاكيف المتجكؿ يجد مف األزقة كاألحياء السكنية خير مالذ لرزقو 

إذ إف ربات البيكت بانتظار مف يعينيّف عمى حِد سكاكينيّف قبؿ طبخيـ فيأتي 
كباعة ... مستخدما أسمكب التككيد المفظي (حداد سكاكيف ، حداد سكاكيف)مناديا 

از گاز گبيض بيض، ):متجكلكف  آخركف يحذكف حذكه في ىذا األسمكب مثؿ
كمثميـ في ىذا مثؿ أصحاب  (...،غاز غاز، صابكف  حمب  صابكف حمب

 (...بغداد بغداد، اربيؿ اربيؿ، سكر سكر، زىكر زىكر):المركبات في ندائيـ
 Goal)كمحبك الرياضة عند مشاىدة المباريات الرياضية يصيحكف بصكت عاؿ 

،Goal، Goal)  كمنيـ مف يستخدـ أسمكب اإليضاح كالتفصيؿ بعد اإلعالف عف
خضراكات خضراكات ثـ يبدأ مفصال ما بحكزتو مف )ككنو بائع خضراكات 

باميا، طماطة ،باذنجاف،بصؿ ): الخضراكات بادئا بأىميا كمنتييا بأقميا طمبا قائال
أم مشترم األثاث ( أبك العتيؽ)يعقبو في ذلؾ كمحتذيا حذكه  (،لكبيا ،كرافس
ثـ يفصؿ القكؿ في ما يشترم بادئا مف األىـ  (العنده عتيؽ لمبيع): العتيقة قائال

. (ثالجات، طباخات ، غساالت، قريكالت، العنده كراسي لمبيع)
      

. ألفاظ المسيرات والمظاهرات -
 كفييا يتجمى في اإلعالف االنتماء الحقيقي كالتضحية كالدفاع عف الكطف ،أك 

: الغضب أماـ المكاقؼ الصعبة منيا
. بالركح بالدـ نفديؾ يا عراؽ -   

. نفط العرب لمعرب -
 .ال لمحرب نعـ لمسالـ -

 .عاش العراؽ -

                                                 

(1)( Kuzu) كممة تركية  بمعنى خركؼ، كلحـ قكزم أم لحـ خركؼ، ينظر:، S.529., 
Türkçe sözlük 
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سرائيؿ -  .المكت ألمريكا كا 

 .نعـ لمحرية ال لمسجكف كالمعتقالت -

 .النبع الصافي (نحف)كافي كافي إحنا  -

 
: اإلعالن المسموع بالصوت الداللي نحو- ب

.     صكت الناقكس في الكنائس إعالف عف بدء الصالة -   
. صكت مدفع اإلفطار إعالف عف مكعد اإلفطار -
 .صكت الدفكؼ إعالف عف إقامة الذكر -

 .المصحكب باليالىؿ إعالف عف الفرح كالعرس كالزكاج (الدنبؾ)صكت  -

أصكات منبيات السيارات المصحكبة بالتصفيؽ كاليالىؿ إعالف عف  -
 .العرس،أك مجيء حاج مف الحج

الكاز أك الغاز ): الصكت العالي لمنبو السيارة بيف آكنة كأخرل إعالف عف بيع -
 .(أك سحب المياه الثقيمة

 .صكت القرع بآلة حديد إعالف عف بيع الغاز -

 .إعالف عف بدء الدرس أك انتيائو. صكت الجرس في المدارس -

 .صكت الجرس في الدكائر إعالف عف طمب السكرتيرة أك العامؿ -

صكت قرع الطاسة في حمامات المدينة إعالف عف طمب حاجة مف المستحـ -  
 .أك االنتياء مف االستحماـ كطمب المناشؼ

 .صكت منبو القطار إعالف عف كصكلو أك مغادرتو المحطة-  

صكت منبو سيارات النجدة إعالف عف كجكد الشرطة كاستقرار األمف أك كجكد -  
 .خرؽ أمني طارمء

صكت منبو سيارات الحريؽ إعالف عف كجكد حريؽ كطمب اخالء الطريؽ -   
 .لمكصكؿ بسرعة

صكت منبو سيارات اإلسعاؼ إعالف عف كجكد حالة إسعاؼ فكرم لمريض -  
 .كفيو طمب إخالء الطريؽ

صكت االطالقات النارية كالمدفعية إعالف عف اشتباؾ مسمح أك حفؿ عرس أك - 
 .تشييع ميت
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 .صكت الديؾ إعالف عف بدء صباح جديد-  

صكت صافرة اإلنذار في األبنية أك الدكائر أك المدف إعالف عف كجكد خطر -  
 .طارلء

 .صكت صافرة شرطي المركر إعالف عف كجكد شرطي المركر كتنظيمو لمسير-  

صكت الصافرة ليال قرب المحالت إعالف عف كجكد حارس ليمي يحرس - 
 . المحالت كالمتاجر فمف كاف في نفسو نية سيئة فمييرب

 .صكت قراءة القرآف في غير كقتو إعالف عف كجكد عزاء-  

.  صكت الناقكس في غير أكقات الصالة داللة عمى كجكد عزاء-  
 

.  اإلعالن المرئي بالداللة الحالية أو الصامتة–ثالثا 
 إلى جانب ما تقدـ مف لغة الداللة عمى المعاني باأللفاظ المكتكبة كالمسمكعة 

ىناؾ لغة أخرل أبمغ مف المفظ ىي لغة الداللة الصامتة أك بما يكحي كيشير إلييا 
كىي الحاؿ الناطقة بغير المفظ،كالمشيرة بغير اليد،كالصامت ناطؽ مف جية الداللة 

ف كاف ساكتا كفيما يأتي طائفة . (1)كمتى دؿ الشيء عمى معنى فقد أخبر عنو كا 
: مف اإلعالنات ذات الداللة الصامتة

 (قصاب)كضع السكيف كالمبرد في الحزاـ إعالف عف مينة القصابة   - 
..  (حماؿ)عمى الظير إعالف عف مينة الحمالة  (الظيرية)كضع الخميسية   - 
كضع جمد الخركؼ كالبقر عمى جانب مف األرصفة إعالف عف مشترم الجمكد   - 

. (الّدباغ)
. كضع كيس الفحـ أماـ المحؿ إعالف عف بيع الفحـ  - 
كضع إطار السيارة عمى جانب مف الرصيؼ إعالف عف كجكد مصمح   - 

. (البنجرجي)إطارات السيارات 
كضع عمبة دىف محرؾ السيارة عمى جانب مف الرصيؼ إعالف عف بيع        - 

. (الدىاف ،بائع الدىف)الدىف أك تجديده 

                                                 

 81،ص1الجاحظ، ج:  البياف كالتبييف(1)
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كضع الكرؽ عمى منضدة قرب الدكائر الرسمية كالمركر كالجنسية كالمحاكـ   - 
. (كاتب العرائض)إعالف عف مينة كتابة العرائض 

كضع العظاـ كالحجر كالخرز كالزجاج المكسر عمى قطعة قماش مفركشة عمى - 
قارئ الكؼ أك فتاح )األرض إعالف عف قراءة الكؼ أك الخط أك ما يطمؽ عميو بػ

. (الفاؿ
عمى الرقبة  (الميزكرة)ككضع المقياس  (رباط العنؽ)كضع اإلبرة في الرباط  - 

. (الخياط)إعالف عف مينة الخياطة 
. (المباخ)حمؿ المالج كالكفكؼ المطاطية إعالف عف مينة المباخة  - 
حمؿ الخرماشة عمى الكتؼ كالمنشار المسنف كالمقص الطكيؿ إعالف عف  - 

. (البستاني، الحدائقي)مينة البستنة 
. (البناء)حمؿ ميزاف البناء مع الكفكؼ المطاطية إعالف عف مينة البناء  -
. (الحفار)حمؿ القزمة كالككرؾ عمى الكتؼ إعالف عف مينة الحفر  - 
. (اليداـ، اليداد)حمؿ المطرقة الكبيرة إعالف عف مينة اليدـ  - 
حمؿ صندكؽ صغير مألكؼ الشكؿ فيو أصباغ مختمفة إعالف عف مينة صبغ  - 

.  األحذية
 . (السماؾ)حمؿ الشبكة كالمدية إعالف عف مينة صيد األسماؾ  - 
. (صياد البرارم)حمؿ بندقية الصيد إعالف عف مينة الصيد في البرارم  - 
حمؿ السمـ عمى الكتؼ أك كضعو في  سيارة إعالف عف تصميح عطالت  - 

. الكيرباء أك الياتؼ
. كباب عمى كاجية المحؿ إعالف عف ككنو مطعما أك بائع كباب (شيش)رسـ - 
رسـ صكرة امرأة عمى كاجية المحؿ ذات شعر جميؿ إعالف عف مينة الحالقة - 

. (حالقة)النسائية 
. (القيكجي)القرع بالفنجاف إعالف عف بائع القيكة - 
عالما،خطيبا،إماما، رجاؿ )ارتداء الجبة كالعمامة إعالف عف ككنو رجؿ ديف - 

(. فالديف المسيحيي
ارتداء الجبة السكداء في المحكمة إعالف عف ككنو رجؿ قضاء - 
. (محاـ،حاكـ،قاض)
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ارتداء الصدرية البيضاء ككضع السماعة في الرقبة إعالف عف ككنو طبيبا - 
ارتداء الجبة السكداء ذات الشريط المكني الخاص بالكمية مع القمنسكة إعالف عف - 

.  ككنو أستاذا أك عضك لجنة مناقشة
ارتداء األلبسة الخضر مف قبؿ النساء المكظفات في الطائرات إعالف عف مينة - 

. المضيفة
. (الحالؽ)ارتداء الصدرية البيضاء كمسؾ المقص إعالف عف مينة الحالقة - 
ارتداء المالبس البيض مع القبعة كالربطة العنقية في المطعـ إعالف عف ككنو - 

. عامال في المطعـ
. ارتداء ألبسة الغكص إعالف عف ككنو غكاصا- 
. ارتداء ألبسة ركاد الفضاء إعالف عف ككنو رائد فضاء- 
. ارتداء ألبسة الكقاية الكيميائية إعالف عف ككنو كيمياكيا- 
. (صباغ)ارتداء األلبسة المرقطة باإلصباغ إعالف عف مينة الصباغة - 
ارتداء األلبسة الزرؽ الغامقة مع الخكذة الحمراء في الرأس إعالف عف مينة - 

. (االطفائي)اإلطفاء 
ارتداء األلبسة ذات المكف الخاكي إعالف عف ككف مرتدييا جنديا عسكريا في - 

. الجيش العراقي
ارتداء القميص ذم المكف األزرؽ الفاتح كالسركاؿ ذم المكف األزرؽ الغامؽ - 

. إعالف عف أف مرتديو مف رجاؿ الشرطة العراقية
ارتداء القميص األبيض كالسركاؿ األزرؽ الغامؽ اك األسكد إعالف عف ككف - 

. مرتديو مف رجاؿ المركر في البزة الصيفية
ارتداء األلبسة الزرؽ الغامقة إعالف عف ككف مرتدييا مف رجاؿ المركر في البزة - 

. الشتكية
ارتداء األلبسة الزرؽ الغامقة مع القبعة ذات عالمة الجنح إعالف عف أف -  

. مرتدييا مف منتسبي القكة الجكية
ارتداء األلبسة البرتقالية إعالف عف ككف مرتدييا مف عماؿ تنظيؼ الشكارع - 

. كاألزقة
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 (الينكر)ارتداء األلبسة البيض صيفا كاأللبسة السكد شتاء مع قبعة ذات عالمة - 
. إعالف عف ككف مرتدييا مف منتسبي القكة البحرية

ارتداء األلبسة الحمر تعمكىا صكرة اليالؿ إعالف عف ككف مرتدييا مف منتسبي - 
 . اليالؿ األحمر

ارتداء األزياء المختمفة المعركفة تدؿ عمى القكميات كالعرب كاألكراد كاليزيدية - 
... كالشبؾ

ارتداء األلبسة البالية كالجمكس عمى قارعة الطريؽ مع كضع ما يبعث عمى - 
االستعطاؼ مف إنامة طفؿ صغير أك إظيار العكؽ أك كضع طاسة مف غير كالـ 

. (الكدية)إعالف عف الفقر كالعكز كطمب العكف كالمساعدة 
. ربط الخاتـ الذىبي في اإلصبع األيمف إعالف عف أف رابطو خاطب- 
.  إعالف عف أف رابطو متزكجاأليسرربط الخاتـ الذىبي في اإلصبع - 
. في صدر المرأة إشارة إلى أف صاحبتيا مسممة (القرآف)كضع الحمية الذىبية - 
. في الصدر إشارة إلى أف صاحبو مسيحي (الصميب)كضع الحمية الذىبية - 
إشارات المركر المكزعة في شكارع المدينة كالطرؽ الخارجية إرشادات    - 

. كتكجييات مركرية صامتة ناطقة
النتائج  و التوصيات 

منع كتابة اإلعالنات بالمغات األجنبية لكي ال تتكسع الدائرة إلى تسمية األبناء           . 1
كفي لغتنا العربية مف جميؿ األسماء ما ال حصر ليا كقد حث . بأسماء  أجنبية

الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ عمى اختيار األسماء الخفيفة الجميمة التي                                                                                           
. ترتاح ليا النفكس

منع الكتابات عمى الجدراف ألف ذلؾ جانب غير حضارم كاالستعانة بالتمفاز . 2
. لبث الكعي اإلعالني كالتكسع بو عبر مختمؼ كسائمو

إف األخطاء  الكاردة في اإلعالنات قميمة جدا إذا ما قيست بعدد اإلعالنات .    3
كىذا راجع إلى الكعي الثقافي لمخطاط كمعرفتو بقكاعد المغة العربية كخطكطيا كقمة 

. المفردات المستخدمة في اإلعالف
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ىناؾ بعض الخطكط تحتاج مف القارلء إلى كقفة متأنية لقراءتيا كما ذلؾ إال . 4
الىتماـ الخطاط  بزخرفة الخط أكثر مف اىتمامو بكتابة خط مقركء لذلؾ يجب أف 

. تكتب اإلعالنات بخط كاضح كمقركء
حبذا لك تحمؿ اإلعالنات مفردات ذات دالالت مستكحاة مف عمؽ تأريخنا       . 5

. كحضارتنا ال ألفاظ كمعاف مستكردة
طفت عمى سطح اإلعالنات في السنكات األربع األخيرة ألفاظ أجنبية قسـ منيا . 6

ال يعرؼ حتى أصحابيا دالالتيا سكل أنيـ استذكقكىا، كأخرل ترجمت إلى العربية 
 قكقد كجد مستعممك ىذ (... مركز، عالـ، كرشة، مجمع، مكتب، دار، بيت:(مثؿ

الكممات أنيا تعطي ليـ كلمحالتيـ ىيبة كفخفخة ال غير، السيما كأف بعض ىذه 
 ... .الكممات ال تميؽ ببعض المحالت

ينبغي أف ال تكتب اإلعالنات إال بعد مكافقة رسمية مف شعبة متخصصة ليذا . 7
الغرض في المحافظة نفسيا كذلؾ منعا لتكرار اإلعالف الكاحد إلى جانب تحصينو 

 .لغة كداللة

التكعية المدرسية مف خالؿ نشر اإلعالنات التربكية اليادفة ألنيا أرسخ في . 8
. نفكس التالميذ في ىذا السف خاصة
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A language of Advertisement in Mosul City 
 (A study case)  


Dr. Shamel Fakry Al-Alaf 

Abstract 
I put this study in the hands of readers, I want to show 

that great numbers of advertisements distributed in the center 
of the city .There sentences are written on the faces of the 
shops, and stores. They are officially written. in Arabic 
Language or other Languages. Expressing their own selves 
sometimes, or offering their good services in other times. 
Some other advertisement written to make influence on the 
people and attract them. Some of them hanging inside the 
buildings and other outside of the buildings by different of 
ways of advertisement which are available, such as News 
papers, magazines, posters, T.V, radio, walls, and vehicles. 
Some advertising in form of an audio or as a music. to stop the 
walking man or to attract the listener, and to make the people 
pleased as the roaming. Vendor did besides the silent 
advertisement, talking ones which convey the message the 
state of their owners or advertising about what are they want to 
say. So my watching and  listening these advertisings motives 
me to start study the language of advertisement just in Mosul 
city. For all these reasons I went looking at what is written and 
concentrate on what is spoken .I wrote these by my own 
self.once I have finished my tour in the markets and between 
the roaming vendors and walking towards the owner of the 
vehicles ,reading the news papers and magazines. I reviewed 
what I have collected, I started my analyzing and classifying to 
explain what I have got from my research to submit clear 
message to the reader about the language of advertisement in 
Mosul city ,and to get useful results after shedding light on the 
following articles with short pause for the definition of the 
advertisement, its aims, and its tools: They are as follown: 

1. Written advertisement (visible, or readable). 
a. News advertisement 
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1. News advertisement written in Arabic in Arabic 
letters. 

2. News advertisement written in non- Arabic 
Language. 

b. Influence advertisement 
1. Inside trade shops, official or non- official. 
2. In the News papers, magazines, T.V, radio, 

cinema, theater, pictures, moving batches, panels, 
firm or moving posters on the transportations 
publishing on the walls and parks and game 
cities. 

2.Audio  advertisement by producing or sounds. 
3.Visible advertisement by state reference. 


