
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -بسكرة -جامعة محمد خيضر

  كلية اآلداب واللغات

 قسم اآلداب واللغة العربية

  

  

  

 

  في اآلداب واللغة العربية الليسانسمذكرة مقدمة لنيل شهادة 

   

  

  :إشراف األستاذة                                       :        إعداد الطالبة

  بوصوار صورية                                                  بوذينة جهيدة

     بن ريالة حفيظة

  

  هـ1435/1436:السنة الجامعية

  م2014/2015              

  مظاهر االنسجام في قصيدة رسالة من المنفى 

 رسالة من المنفى لمحمود درويش



  

  

  

  

  



 :مقدمـــــة

 

 أ 

 

جتماعيـة لألفــراد فـال حيــاة الحيــاة اال السـتمرارالتواصـل أسـاس الحيــاة البشـرية، ورمــز       

دون تواصــل، فهــو بــؤرة العديــد مــن المعــارف التقنيــة واإلنســانية، ففــي المجــال التقنــي توالــت 

ـــوناألبحــاث لتســهيل عمليــة التواصــل بدايــة بمخطــط  الــذي توســع مــن التلغــراف إلــى  شــانـ

غيـــــره مـــــن األجهـــــزة اإللكترونيـــــة، متجـــــاوزا بـــــذلك حـــــدود التواصـــــل الســـــلكي إلـــــى التواصـــــل 

هتمــت مختلــف العلــوم بمجــال التواصــل افــي مجــال المعــارف اإلنســانية فقــد  الالســلكي، أمــا

يــة بــين أطــراف العمل هــتم بــاألدوار التفاعليــةاجتمــاع مــثال ســب منظارهــا؛ فعلــم االووجهتــه ح

  .هتم علم النفس بنفسية المتخاطبين، وهكذا دوليك مع مختلف العلوماالتواصلية، و 

وبتطور األزمنـة ظهـرت طـرق وسـبل جديـدة سـهلت وسـرعت عمليـة التواصـل، فأصـبح      

التواصل ال يتم بين األفراد بصفة مباشرة فحسب بل تجـاوزه إلـى اسـتخدام وسـائط إلكترونيـة 

ن مـتكلم ومسـتمع تفصـل بينهمـا القـارات لتصـل الرسـالة فـي نفـس تنقـل الرسـائل والخبـرات بـي

اللحظــــة التــــي ينطــــق فيهــــا المــــتكلم، ليــــرد عليــــه اآلخــــر فــــي لحظتــــه وحينــــه، وبــــذلك تحــــول 

  ).غير مباشر(التواصل من مباشر إلى إلكتروني

وباعتبــار التواصــل ضــرورة ملحــة فــي كــل مجــاالت الحيــاة فقــد ســعى القطــاع الســياحي     

لقطاعــات الســتثماره فــي توصــيل رســائله إلــى الســياح فــي مختلــف بقــاع العــالم، كغيــره مــن ا

  .وبخاصة التواصل اإللكتروني، الذي فرض وجوده في اآلونة األخيرة

وبمـــا أن البحـــث العلمـــي يتطلـــب الجـــدة فـــي موضـــوعاته، وكـــذا المجـــال الســـياحي، فقـــد     

ر وسـائله، والتخلـف علـى حفزني ذلك على اختيار هذا الموضوع دون غيره؛ ألن لكـل عصـ

اســـتعمالها فـــي ميـــدان معـــين؛ يعنـــي التخلـــف عـــن ركـــب التطـــور، ولـــم يكـــن بحثـــي بغـــرض 

  . التغيير أكثر مما كان بغرض اإلضافة وتسليط مزيد من الضوء على هذا القطاع
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: ومـن هنـا يتبـادر إلـى ذهننـا التسـاؤل اآلتـي :ومن هنا يتبادر إلى ذهننا التساؤل اآلتي     

ة التواصــل اإللكترونــي مــن السياســـة الســياحية، ومــا عالقتــه بتطــور أو تــأخر هـــذا مــا مكانــ

القطـــاع؟ وكيـــف يمكنـــه باعتبـــاره أحـــد أشـــكال التطـــور التكنولـــوجي الحـــديث أن يســـاهم فـــي 

تنشيط القطاع السياحي؟ وٕاذا كان التواصل اإللكتروني وسيلة من وسائل التـرويج السـياحي 

   تمدة، وماذا أضاف لهذا القطاع؟الحديثة، فماذا حقق بلغته المع

ولإلجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤالت وغيرهـــا، جـــاء هـــذا البحـــث ســـبيال لرؤيـــة أفضـــل لمـــدى      

وقـد اقتضـت طبيعـة هـذا البحـث . توظيف تكنولوجيا االتصال الحديثة فـي المجـال السـياحي

تفعيــل أن أعتمـد علـى المـنهج الوصــفي التحليلـي فـي دراسـة التواصــل اإللكترونـي ودوره فـي 

الســـياحة مـــن خـــالل نمـــاذج اخترتهـــا مـــن الشـــبكة العنكبوتيـــة كمدونـــة للبحـــث الـــذي تناولتـــه 

فصـل : وحللته من منظور اللسانيات التداولية، والذي عرضته في خطة قائمة على فصـلين

نظــــري خصصــــته للتواصــــل عمومــــا والتواصــــل اإللكترونــــي خصوصــــا، والســــياحة، وفصــــل 

  .إللكترونية تداوليا، مع مقدمة تسبقهما، وخاتمة تليهماتطبيقي درست فيه بعض النماذج ا

المبحـــث األول عرفـــت فيـــه التواصـــل : فالفصـــل النظـــري، قســـمته إلـــى ثـــالث مباحـــث      

اعتبـــــار : وتطرقـــــت إلـــــى رؤيـــــة القـــــدماء والمحـــــدثين لـــــه، وأنـــــواع التواصـــــل علـــــى اعتبـــــارين

أمـــا المبحـــث . فـــي التواصـــلالمشـــاركين فـــي العمليـــة التواصـــلية، واعتبـــار اللغـــة المســـتخدمة 

الثــاني فقــد خصصــته للســياحة؛ مفهومهــا لغــة واصــطالحا وحتــى فــي اإلســالم، كمــا تناولــت 

ــــة والتواصــــل الســــياحي ووســــائله ــــر فقــــد . مصــــطلح الســــياحة اإللكتروني أمــــا المبحــــث األخي

خصصــته لموضــوع بحثنــا وهــو التواصــل اإللكترونــي بدايــة بمفهومــه ثــم أهــم وســائله، ودوره 

  .ل السياحةفي تفعي

أمـــا الفصـــل تطبيقـــي، فقســـمته إلـــى مبحثـــين، المبحـــث األول عرفـــت فيـــه مدونـــة البحـــث     

موقـــع الهيئـــة المصـــرية  هـــوحيـــث اختـــرت عشـــوائيا أربعـــة نمـــاذج مـــن الشـــبكة العنكبيوتيـــة، و 
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لتنشيط السياحة، وموقع شـركة ركسـون، ومجلـة أسـفار اإللكترونيـة، وموقـع جريـدة السـياحي 

ـــداولي، الجزائريـــة، وحـــد دت مـــن هـــذه النمـــاذج بعـــض النصـــوص لدراســـتها وفـــق المـــنهج الت

: والمبحث الثاني قمت بدراسة تطبيقيـة تداوليـة لهـذه النمـاذج، وذلـك مـن أربعـة جوانـب وهـي

  . ، واإلفتراض المسبق، والحجاج)اقتصرنا على تصنيف سيرل(اإلشاريات، وأفعال الكالم

ة مناسـبة للموضـوع، وختمتـا كليهمـا بمجمـل ولكن قبل كل ذلك سبقت كل فصل بتوطئ     

  .للقول لخصت فيه أبرز النقاط المستخلصة من البحث

ائز وأعمـدة يقـوم عليهـا، والمتمثلـة فـي أهـم المصـادر كـوالبد لكـل بحـث أن تكـون لـه ر       

اللغــة والتواصــل لعبــد الجليــل مرتــاض، واإلعــالم : والمراجــع التــي عــدت إليهــا، وعلــى رأســها

اهيمـــه وتطبيقاتـــه لهبـــاس بـــن رجــاء الحربـــي وســـعود الســـيف الســـهلي، واإلعـــالم الســياحي مف

اإللكترونــي لفيصــل أبــو عيشــة، وآفــاق جديــدة فــي البحــث اللغــوي المعاصــر لمحمــود أحمــد 

نحلــة، والمواقــع اإللكترونيــة للنمــاذج األربعــة التــي اخترتهــا لدراســة التطبيقيــة، باإلضــافة إلــى 

  .ثةجملة من الكتب القديمة والحدي

قلـــة : وقـــد صـــادفني كمـــا هـــو الحـــال فـــي كـــل دراســـة مجموعـــة مـــن الصـــعوبات منهـــا      

المصادر والمراجع التي تناولـت التواصـل اإللكترونـي وتوظيفـه فـي المجـال السـياحي؛ لجـدة 

الموضــوع، وقلــة الدراســات التطبيقيــة التداوليــة واقتصــارها علــى التنظيــر، وصــعوبة اإللمــام 

ن الجوانــب األربعــة التــي اعتمــدتها فــي الدراســة التداوليــة يشــكل بالموضــوع، فكــل جانــب مــ

  .بحثا، مما جعل الوقت المخصص غير كاف لدراستها

وفـــي الختـــام أشـــكر اهللا ســـبحانه وتعـــالى الـــذي أعـــانني علـــى إتمـــام هـــذا البحـــث، وكمـــا      

أشكر األستاذة المشرفة التي رافقتني بتوجيهاتها ونصائحها، وكـل مـن مـد لـي يـد العـون فـي 

  .إنجاز هذا البحث

  .    وآخر دعوانا الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خير المرسلين    
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 :توطئــــة

إن التواصل ليس مجاال تقليديا للدراسة، حيث تبرز أهميته في حياتنـا ألننـا نسـتغرقها       

جتماعيــة، ال يمكــن ألحــد ا، أو مؤسســة فــي مدرســة، أو نــاد اادفــي اســتخدامه؛ ســواء كنــا أفــر 

عنهـا، منا أن ينكر أنه واقع في حياتنـا؛ ذلـك ألن هنـاك أشـياء متعـددة بـداخلنا نريـد التعبيـر 

جتماعيــة، ولــذلك ننــا جــزء مــن العديــد مــن الشــبكات االفــنحن كبشــر ال نســتطيع أن ننعــزل أل

  .فقد تنوعت وسائله وأساليبه مع تطور الزمن وتعاقب العصور

للعديــــد مــــن  ااإلنترنــــت والتــــي تعتبــــر مســــتودع: ومــــن بــــين وســــائل التواصــــل الحديثــــة     

األشــكال المســموعة والمقــروءة مــن غيــر المعلومــات والمعــارف فــي مختلــف المجــاالت وبكــل 

تمييــز بــين الصــغير والكبيــر واألبــيض واألســود، فهــي متاحــة لمختلــف األعمــار واألجنــاس 

  .  والثقافات

لــذلك فقــد وظفــت فــي العديــد مــن المجــاالت وســاهمت فــي تنميتهــا وتطويرهــا، ومنهــا       

ســـــنقوم بتعريـــــف  وقبـــــل أن نتطـــــرق إلســـــهامها فـــــي المجـــــال الســـــياحي؛. المجـــــال الســـــياحي

، والتواصــل اإللكترونــي خصوصــا، لنصــل فــي النهايــة إلــى دوره فــي ترقيــة عمومــاالتواصــل 

  . المجال السياحي
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 الـتـواصــل: المـبحـث األول

 :مفهوم التواصل .1

لــم يســتطع البــاحثون تقــديم مفهــوم موحــد للتواصــل، فهــو مجــال واســع ومتشــعب مــرتبط      

مجتمـــع؛ لـــذا فقـــد تعـــددت تعريفاتـــه مـــن باحـــث ألخـــر، ومـــن مجـــال بالحيـــاة اليوميـــة للفـــرد وال

 . ألخر، فكل واحد يحاول أن يشكله حسب قالبه

 :لـــــغــة  .أ 

ــــــة عــــــدة معــــــاني منهــــــا      االتصــــــال والوصــــــل، : ويتخــــــذ التواصــــــل فــــــي المعــــــاجم العربي

 .وهو ضد التقاطع والتصارم والهجر

الشـيء وْصـال وِصـلة، والوصـل ضـد َوَصـْلُت : وصـل« : ورد في لسان العرب ما يلي     

انتهــى إليــه : ووصــل الشــيء وصــوال وتوصــل إليــه. لــم ينقطــع: واتصــل الشــيء[...] الهجــران

  )1(»أنهاه إليه وأبلغه إياه : ووٌصله إليه وأوصله. وبلغه

َيِصــــُل ِصــــَلة، وَوْصــــُل الشــــيء : وَصــــلَ « : كمــــا ورد فــــي معجــــم المنــــار مــــثال بمعنــــى     

  )2(»لم يتقاطعا : وتواصال[...] معه َضُمه به وج: بالشيء

      

                              

، د ط، 15لسـان العـرب، مجلـد): الفضل جالل الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي المصـري وأب(ابن منظور -)1(
 .395دار صادر، بيروت، لبنان، د س، ص

أدبيـة، د ط، دار العلـوم، عنابـة،  –تقنيـة –علميـة : عربـي مصـطلحات –المنار قاموس لغوي عربـي: عيسى مومني -)2(
 .681،682ه، ص ص 1429-م2008الجزائر، 
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[...] وصــــل الشــــيء بغيــــره فاتصــــل« : أمــــا فــــي أســــاس البالغــــة لزمخشــــري فقــــد جــــاء     

بعــد : ووصـَلني بعــد الهجــر وواصـلني، وصــرمني بعــد الوصــل والصـلة والوصــال، وتصــارموا

   )1(»التواصل 

يصــله وصــال : بالشــيءوصــل الشــيء « : وجـاء أيضــا فــي معجــم تــاج العــروس بمعنــى     

ـــُه؛ وهـــو ضـــد فصـــله: ووٌصـــله توصـــيال[...] وصـــلة ـــم : واتصـــل الشـــيء بالشـــيء[...] َألَم ل

  )2(»ضٌد التصارم : والتواصل[...] ينقطع

أو اإلبــالغ، أو التوصــيل، أو االتصــال، أو التخاطــب، أو المخاطبــة، كلهــا : التواصــل     

اص أو البضــائع والســلع والمنقــوالت مــن انتقــال األشــخ: مفــردات تعنــي تقريبــا بمعناهــا العــام

تبـــادل اإلشـــارات بـــين فـــرد : مكـــان إلـــى آخـــر بوســـائل طبيعيـــة أو صـــناعية، وبمعنـــى دقيـــق

   )3(.وآخر، وبين فرد وجماعة، والعكس، أو بين جماعة وأخرى

كـائنين ( الـذي يعنـي الـربط بـين طـرفين) ل.ص.و(التواصـل كلمـة مشـتقة مـن الجـذر       

وهـو بهـذا المعنـى ضـد االنفصـال واالنقطـاع ألنـه يعنـي إيجـاد ...). آلـة كـائن مـع –آلتين –

  )4(.عالقة معينة تربط بين طرفين أو أكثر

        

                              

، 2محمـد باسـل عيـون السـود، ج: أساس البالغة، تحـق): القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن أحمد وأب(الزمخشري  -)1(
  . 339ه، ص1419-م1997، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1ط
، مؤسســـة 1، ط31عبـــد العلــيم الطحـــاوي، ج: تــاج العـــروس، تحــق: حســيني الزبيـــديالســـيد محمــد مرتضـــي ال: ينظــر -)2(

  . 86-78ه، ص1421-م2000الكويت للتقدم العلمي، الكويت، 
محاضـــرات لطلبــة الســـنة الثانيـــة لمعهـــد األدب التـــابع (محاضـــرات فــي اللســـانيات التطبيقيـــة، : لطفـــي بورقبـــة: ينظــر -)3(

 . 33ص) في الهامش( م،2003-2002، )لجامعي بشار سابقاللمركز ا
 .20م، ص2001، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، 1المحاورة مقاربة تداولية، ط: حسن بدوح -)4(
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  :اصطالحـا  .ب 

مصـــطلح يكتنفـــه الغمـــوض بســـبب غنـــاه  –كمـــا يقـــول عـمــــر أوكــــان -مصـــطلح التواصـــل   

ت التــي المعجمــي، نظــرا لدخولــه فــي عالقــة تــرادف واشــتراك مــع مجموعــة مــن المصــطلحا

التواصــل، : تشــاركه فــي الداللــة ســواء مــن حيــث الجــذر أو مــن حيــث الحقــل الــداللي، مثــل

أو (، التحـــاور)أو المخاطبـــة(اإليصـــال، االتصـــال، الوصـــل، اإلبـــالغ، اإلخبـــار، التخاطـــب 

  )1(.، وهلم جرى)المحاورة

التواصــــل يضــــم فــــي طياتــــه عــــدة معــــاني تجعــــل منــــه مفهــــوم شــــامال ومحــــورا جامعــــا      

  .التي تدور في فلكه نظرا لغناه المعجمي -سبق ذكرها -جموعة من المفردات لم

 communisمشتقة من العبـارة أو اللفـظ الالتينـي  communicationولفظة التواصل    

 communicareأو مـن اللفظـة " عام أو شائع أو يـذيع عـن طريـق المشـاركة "الذي يعني 

  )2(".تأسيس جماعة أو المشاركة " والتي تعني 

إلــى الكلمــة  -التواصــل -ولكــن الــدكتور زكـريـــا شـعـبـــان شـعـبـــان يرجــع أصــل االتصــال     

معـــــــا، والجـــــــزء الثـــــــاني  Com: ؛ حيـــــــث يعنـــــــي الجـــــــزء األولCommonnessالالتينيـــــــة 

monness : ـــه التبـــادل ـــذا يمكـــن تعريـــف االتصـــال علـــى أن ـــادل واالرتبـــاط؛ ل التعـــاون والتب

     )3(.، ذلك التبادل الذي يعزز التعاون ويرسخ المشاركةالثنائي بين فردين أو أكثر

                              

  .35م، ص2001اللغة والخطاب، د ط ، أفريقيا الشرق، بيروت، لبنان،: عمر أوكان: ينظر -)1(
قــراءات أساســية فــي  -والتفاعــل فــي عمليتــي التعلــيم والــتعلم مهــارات االتصــال : عــالء الــدين أحمــد كفــافي وآخــرون -)2(

  .60م، ص 2005-هـ1425، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، األردن، 2، ط -تربية الطفل
 -م2011، عــــالم الكتــــب الحــــديث، إربــــد، األردن، 1اللغــــة الوظيفيــــة واالتصــــال، ط: زكريــــا شــــعبان شــــعبان: ينظــــر -)3(

 .47ه، ص1432
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رغم اختالف الباحثين في أصل المصطلح إال أنهما يتفقان فـي كونـه يـدل علـى تبـادل      

  .      أو تشارك يتم بالضرورة بين طرفين مهما كان نوعهما أو عددهما

  )1( :التواصل في ثالثة معان متمايزة طـــه عـبـد الـرحـمــانوقد أجمله الدكتور      

، نظـــرا ألن هـــذا "الوصـــل: "نقـــل الخبـــر؛ ولنصـــطلح علـــى تســـمية هـــذا النقـــل بــــ: أحــــدها −

المصـطلح يفيــد معنـى الجمــع بــين طـرفين بواســطة أمــر مخصـوص، فالوصــل ال يكــون إال 

 .بواصل، والواصل هنا هو بالذات الخبر

ر الــذي هــو المــتكلم؛ ولنطلــق علــى هــذا نقــل الخبــر مــع اعتبــار مصــدر الخبــ: والـثانـــي −

 ".اإليصال"الضرب من النقل اسم 

نقل الخبر مع اعتبـار مصـدر الخبـر الـذي هـو المـتكلم واعتبـار مقصـده الـذي : والثـالـث −

 ".االتصال"هو المستمع معا؛ ولندع هذا النوع من النقل باسم 

واإليصــــــال الوصــــــل : محــــــاور إن صــــــح التعبيــــــر هــــــي ةالتواصــــــل يــــــدور حــــــول ثالثــــــ     

 .  واالتصال، وهذه المحاور تفرض بالضرورة وجود عناصر العملية التواصلية الستة

: إعطائنا تعريفا شامال وموحدا لمفهوم التواصل حيث عرفـه بــ عـمـر أوكـانوقد حاول      

تبادل أدلة بين ذات مرسلة وذات مستقبلة، حيـث تنطلـق الرسـالة مـن الـذات األولـى نحـو « 

رى، وتقتضـــي العمليـــة جوابـــا ضـــمنيا أو صـــريحا عمـــا تتحـــدث عنـــه، الـــذي هـــو الـــذات األخـــ

، ويتطلـــب نجـــاح هـــذه العمليـــة "موضـــوعات العـــالم"األشـــياء أو الكائنـــات، أو بعبـــارة أشـــمل 

اشــتراك المرســل والمرســل إليــه فــي الســنن حتــى يــتم اإلســنان واالستســنان علــى وجــه األكمــل 

العمليــــة قنــــاة تنقــــل الرســــالة مــــن البــــاث إلــــى  كمــــا أراد لــــه المجتمــــع اللغــــوي، كمــــا تقتضــــي

                              

م، 1998، المركـــز الثقـــافي العربـــي، بيـــروت، لبنـــان، 1اللســـان والميـــزان أو التكـــوثر العقلـــي، ط: الـــرحمن طـــه عبـــد -) 1(
  .  254ص
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؛ وقــــد عــــرف عـمـــــر أوكـــــان التواصــــل إنطالقــــا مــــن وصــــفه للعمليــــة التواصــــلية )1(»المتلقــــي

  .بمختلف عناصرها

كمـــا يأخـــذ التواصـــل عـــدة معـــاني حســـب المجـــال الـــذي يســـتخدم فيـــه، ومـــن بـــين هـــذه      

  :نجمل اآلتي التعريفات

تــدفق المعلومــات « : وهــو مقتــبس مــن المجــال التربــوي حيــث يأخــذ معنــى :التعريـــف األول

الـذي يجسـد المعنــى والفهـم اآلتــي مـن مصــدر المعرفـة نحـو مســتقبلها، بـل يمكــن القـول إنهــا 

عمليــــة تتجــــاوز النقــــل الســــاذج والبســــيط للمعرفــــة وٕانمــــا يكمــــن هــــدف التبليــــغ فــــي نقــــل روح 

ودالالتهـا عـن طريـق إرسـال ) L’âme et le sens de la communication(المعرفـة

     )2(»خطابات نحو المتلقين، وتكون درجة األهداف المسيطرة برد فعل دائم من المرسل إليه

وهـذا هـو الهـدف األســمى للتواصـل والغـرض منــه؛ فهـو لـيس مجــرد نقـل سـاذج وتبــادل      

لـألدوار بــين مرســل ومتلقــي بــل هــو عمليــة تفاعليــة لنقــل روح وجــوهر المعرفــة ولــيس لمجــرد 

  .الثرثرة والكالم الفارغ

ـــي ـــف الثـان تفاعــل بــين اثنــين أو أكثــر يــتم مــن خاللــه « :التواصــل بمعنــى آخــر هــو :التعري

تبـادل المعلومــات واألفكــار باســتعمال وســائط متعـددة تعتمــد علــى األفــراد أو الوســائل التقنيــة 

  )3(»من أجل تكوين عالقة بين المتصل والطرف اآلخر

                              

  .36اللغة والخطاب، ص: عمر أوكان - )1(

 -م 2005، وهـــــران، أكتـــــوبر1، مجلـــــة اللغـــــة واالتصـــــال، العـــــدد»التبليـــــغ المعرفـــــي والبيداغوجيـــــة « :أحمـــــد عـــــزوز -)2(
 .  40،41هـ، ص ص 1426رمضان

  .17م، ص 2011، دار أسامة، عمان، األردن، 1االتصال واإلعالم التسويقي، ط: فاطمة حسين عواد -)3(



 التواصل والتواصل ا�لكتروني والسياحة:                              الفصل ا�ول

 

12 
 

التواصــــل لــــيس مجــــرد وصــــف للعمليــــة التواصــــلية وال يقــــف ضــــمن نطاقهــــا فحســــب بــــل    

العمليــة التواصــلية بشــكل يتجاوزهــا مــن خــالل اســتخدام واســطة إلكترونيــة تســاهم فــي تحقيــق 

  .أمثل

ــــــث ــــــف الثـال ـــــه ج :التعري ـــــذي أشـــــرف علي ـــــوا .وورد التواصـــــل فـــــي معجـــــم اللســـــانيات ال دب

J dubois 1( :عـبـد الـجلـيـل مـرتـاض بمعنيين كما نقله إلينا الدكتور( 

تبادل كالمي بين المـتكلم الـذي ينـتج ملفوظـا، أو قـوال  La communication التواصل.1

يرغـــب فـــي الســـماع أو إجابـــة واضـــحة أو  inter locuteurمـــتكلم أخـــرموجهـــا نحـــو 

 Leوذلـك تبعـا لنمـوذج الملفـوظ الـذي أصـدره المـتكلم explicite ou impliciteضـمنية

sujet parlant .   

التواصــل حــدث، نبــأ ينقــل مــن نقطــة إلــى أخــرى، ونقــل هــذا النبــأ يكــون بواســطة مرســلة .2

      .qui a été codeاستقبلت عددا من األشكال المكفوفة 

ويمكــن القــول مــن خــالل مــا ســبق إن التواصــل هــو األوليــة التــي تكــون الســبب المباشــر     

فــي خلــق العالقــات اإلنســانية وتطورهــا، وذلــك عــن طريــق التبــادالت والتفــاعالت المختلفــة 

توصــيل أفكارنــا، /؛ بمعنــى أنــه عمليــة نحــاول مــن خاللهــا إرســال)2(التــي تــتم بــين األشــخاص

   )3(.نا، ورغباتنا، ومشاعرنا لآلخرينوآرائ

  

                              

، د ط، دار هومــه، الجزائــر، )الشــفهي والكتــابي: إقترابــات لســانية للتواصــليين(اللغــة والتواصــل: عبــد الجليــل مرتــاض -)1(
  . 78م، ص 2003

  .22المحاورة مقاربة تداولية، ص: حسن بدوح - )2(
 Effective Communication Skillsمهارات االتصال في عالم االقتصـاد وٕادارة األعمـال: حسين محمود حريم -)3(

  .15ه، ص1431-م2010، دار الحامد، عمان، األردن، 1، ط
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  :التواصل في الدرس اللغوي العربي القديم والدرس الغربي الحديث.2

  :التواصل في الدرس اللغوي العربي القديم  .أ 

لـــم يعـــرف القـــدماء العـــرب التواصـــل كمصـــطلح بذاتـــه وٕانمـــا مـــن خـــالل تعـــريفهم للغـــة       

بمختلــف أشــكالها مــن بالغــة وبيــان، فهــي حاملــة األفكــار والمشــاعر بــين البشــر وأداة نقــل 

المعــارف والثقافــات بــين مختلــف الشــعوب، ووســيلة اإلنســان لتعبيــر عــن حاجاتــه ورغباتــه، 

جتمـاع لديـه، وقـد عـرف ذلـك علمائنـا ه وٕارضـاء غريـزة االتصـريف شـؤون عيشـوطريقه إلى 

القــدامى، فــأولوا اهتمامــا بالغــا لهــا، فــألفوا الكتــب والــدواوين ليســتفيد منهــا العربــي واألعجمــي 

على حد سـواء؛ وقـد أتـت تعريفـاتهم للغـة فـي إطـار العمليـة التواصـلية، وكـذا الشـأن بالنسـبة 

  .للبالغة والبيان، ونبدأ بتعريف اللغة

يعبـر بهـا كـل أصـوات « :وأشهر تعريف للغة هو تعريف ابـن جـنـي حيـث يعرفهـا بأنهـا     

  )1(»قوم عن أغراضهم

ونسـتخلص مـن هــذا التعريـف أن اللغـة عبــارة عـن نظـام مــن الرمـوز الصـوتية وظيفتهــا      

التعبيــر عمــا يخــتلج فــي نفــس اإلنســان ومــا يجــول فــي فكــره وبنــاء الــروابط بينــه وبــين أفــراد 

سرته ومجتمعه؛ وذلك لتحقيق مآربـه؛ فاإلنسـان بطابعـه كـائن إجتمـاعي ال يسـتطيع العـيش أ

  .بمنعزل عن غيره، وهذا هو جوهر التواصل

                              

، دار الكتــب العلميــة، 2، ط1ج عبــد الحميــد هنــداوي،: الخصــائص، تحــق): الفــتح عثمــان بــن جنــي  وأبــ(ابــن جنــي  -)1(
  .87م، ص 2003بيروت، لبنان، 
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أمـــا فـــي مـــا يخـــص البالغـــة، فهـــي األخـــرى كـــان لهـــا حـــظ مـــن محاولـــة ربـــط ماهيتهـــا     

ذا األسـاس ابـن بالعملية التواصلية، مـن أبـرز العلمـاء الـذين تطرقـوا لمفهـوم البالغـة علـى هـ

  .سنان الخفاجي والسكاكي

ونبــدأ بـابـــن سـنـــان الخـفـاجـــي الــذي استحســن مقولــة إبــراهيم اإلمــام فــي تعريفــه للبالغــة       

يكفي من حظ البالغـة أال يـؤتى السـامع مـن « :وقام بنقلها وتدوينها في كتابه سر الفصاحة

فالبالغــة قوامهــا الفهــم واإلفهــام . )1(»ســوء إفهــام النــاطق، وال النــاطق مــن ســوء فهــم الســامع 

بـــين مـــتكلم وســـامع وال يـــتم ذلـــك دون تواصـــل، كمـــا أن البالغـــة تشـــترك مـــع التواصـــل فـــي 

  . غرضها األساسي وهو حصول الفهم

أن يكون معنى الكـالم : ومن شروط الفصاحة والبالغة« :وقال أيضا في موضع آخر     

راجه وتأويل لفهمه، وسواء كان ذلك الكـالم واضحا ظاهرا جليا ال يحتاج إلى فكر في استخ

والـدليل علـى صـحة مـا ذهبنـا إليـه أن الكـالم [...] الذي ال يحتاج إلى فكر منظومـا أو نثـرا 

غير مقصود في نفسـه وٕانمـا احتـيج إليـه ليعبـر النـاس عـن أغراضـهم ويفهمـوا المعـاني التـي 

   )2(»في نفوسهم 

وضــوح المعنــى شــرطا مــن شــروط البالغــة؛ بحيــث ال لقــد جعــل ابــــن سنــــان الخـفــاجـــي      

يحتــاج الكــالم بنوعيــه الشــعر والنثــر إلــى إعمــال عقــل أو فكــر لفهمــه؛ وأرجــع صــحة كالمــه 

إلــى أن الكــالم لــيس مقصــودا لذاتــه بــل للتعبيــر عمــا يخــتلج الفــرد مــن انفعــاالت وعواطــف 

                              

إبــراهيم : ســر الفصــاحة، تحــق): محمــد عبــد اهللا بــن محمــد بــن ســعيد ابــن ســنان الخفــاجي وأبــ(ابــن ســنان الخفــاجي  -)1(
   .83هـ، ص1431-م2010ناشرون، بيروت، لبنان،  –شمس الدين، د ط، كتاب

   .221،222نفسه، ص لمرجعا -)2(



 التواصل والتواصل ا�لكتروني والسياحة:                              الفصل ا�ول

 

15 
 

يكــن الكــالم واضــحا  ورغبــات، وأيضــا إلقامــة عالقــات وروابــط  بينــه وبــين مجتمعــه؛ فــإن لــم

  .جليا للعيان لصعب التواصل ولتفككت هذه الروابط بسهولة

صــحيح أن وضــوح المعنــى شــرط مــن شــروط التواصــل إال أن هنــاك حــاالت يكــون فيهــا     

غمــــوض المعنــــى أو اســــتعمال المــــتكلم ألضــــرب مــــن المجــــاز والكنايــــة شــــرطا مــــن شــــروط 

تواصــله دون أن يعــرف غيــره مــاذا يعنــي ســواء فــي حالــة الحــرب أو مخافــة الســلطة العليــا 

للهــروب مــن المالحقــة السياســية أو فيمــا بــين كحــال أغلــب األدبــاء الــذين يســتعملون الرمــز 

  .  األصدقاء لكي ال يفهم الغريب كالمهم

بلــوغ المـتكلم فــي تأديــة المعـاني حــًدا لــه اختصــاص « :أمـا الــسـكـــاكــــي فقــد عرفهـا بأنهــا     

؛ فهـو يشـترط صـحة التركيـب لكـي يحصـل الفهـم واإلفهـام )1(»بتوفيه خواص التراكيـب حقهـا

  .المتلقيبين المتكلم و 

اســم جــامع لكــل شــيء كشــف لــك قنــاع المعنــى، « :وختامــا البيــان، وهــو عنــد الـجــاحــــظ     

وهتـــك الحجـــاب دون الضـــمير، حتـــى يفضـــي الســـامع إلـــى حقيقتـــه، ويهجـــم علـــى محصـــوله 

كائنــا مــا كــان ذلــك البيــان، ومــن أٌي جــنس كــان الــدليل؛ ألن مــدار األمــر والغايــة التــي إليهــا 

امع، إنمــا هــو الفهــم واإلفهــام؛ فبــٌأي شــيء بلغــت اإلفهــام وأوضــحت عــن يجــري القائــل والســ

  )2(»المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع 

                              

، دار 2العلـوم، طمفتـاح ): سراج الملة والدين أبـي يعقـوب يوسـف ابـن أبـي بكـر محمـد بـن علـي السـكاكي(السكاكي  -)1(
   .415ه، ص1407-م1987الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

، مكتبـة 7، ط1عبد السالم محمد هارون، مجلد: البيان والتبيين، تحق): عثمان عمرو بن بحر الجاحظ وأب(الجاحظ -)2(
  . 76هـ، ص 1418-م 1997الخانجى، القاهرة، مصر، 
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فالبيـــان عنـــده يقـــوم علـــى العمليـــة التواصـــلية بجميـــع عناصـــرها، كمـــا أن غايتـــه الفهـــم      

  .واإلفهام، وبتوفر هذان العنصران البد من وجود تواصل بين مستمع ومتكلم

وتعليمهـــا هـــو الفهـــم  –ببيانهـــا وبالغتهـــا –ومجمـــل القـــول فـــإن الهـــدف مـــن تعلـــم اللغـــة     

واإلفهام ضمن شبكة إنسانية، بواسطة تفاعالت متناغمة من خالل اتصال لغـوي حـي ينبـع 

مــن الحاجــات، ويشــبع الرغبــات، ويتكيــف وفــق محــددات مــن ســياقات ومواقــف وبيئــات فــي 

  )1(.حياة الناس اليومية

 :الدرس الغربي الحديثالتواصل في   .ب 

لقـــد تطـــور مصـــطلح التواصـــل عنـــد المحـــدثين الغـــرب والعـــرب علـــى حـــد ســـواء، كـــل       

يعرفه حسب اختصاصه ومجال دراسته، حيث قاموا بتحديد عناصرها بطريقة أكثر علميـة، 

  :ومن بين المهتمين بقضية التواصل

  Claude Elwood Shannon: كلود إليود شانون .1

ويهــدف ، ويفــرو شــانون :علــى يــد 20مــن القــرن  40فــي أواخــر  اإلعــالمتأســس علــم     

قياس اإلعـالم وشـروط تبـادل المعلومـات، وكـان لـه تـأثير كبيـر علـى األعمـال اللغويـة،  إلى

في  Informatique et Théorie de la communicationولقد نشأت نظرية التواصل

كلمــة التواصــل معنــى اإليصــال للمعلومــات بواســطة الرســائل  وتفيــد، شــانونإطــار أبحــاث 

  )2(.)صوتية، شفوية، بصرية، خطية(وهي على أشكال مختلفة

                              

 .34ية واالتصال، صاللغة الوظيف: زكريا شعبان شعبان: ينظر -)1(
ـــزواوي يغـــورة -)2( م، 2001، دار الهـــدى، الجزائـــر، 1المـــنهج البنيـــوي بحـــث فـــي األصـــول والمبـــادئ والتطبيقـــات، ط: ال

 .22ص
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مهنــدس أمريكــي كــان يعمــل فــي مجــال التلغــراف، حيــث تتخــذ كلمــة كلــود شــانون و      

ـــر أشـــكال  ـــده معنـــى إيصـــال المعلومـــات بواســـطة المراســـالت التـــي تتحقـــق عب التواصـــل عن

كالموجــــات الصــــوتية فــــي المرســــلة الشــــفوية، والذبــــذبات الكهربائيــــة فــــي المرســــلة : متعــــددة

التلفزيــة، واألشــكال البصــرية فــي المرســلة الخطيــة، حيــث يرســل المرســل المرســلة فيســتقبلها 

الهـواء خــالل التواصـل : الملتقط، وتتم هذه العملية عبـر األقنيـة المختـارة لتحقيـق هـذا الفعـل

  )1(.التلفونية، الحروف األبجدية خالل الكتابةوجــه لوجـه، والخطوط 

 )2(:وتتطلب عملية اإلبراق التلغرافي أربع مراحل لتحقيقها     

 .مأل التلغراف وهو يقابل الشكل الصوتي.1

 .كتابة التلغراف على ورقة بيضاء وتكون هذه الكتابة الشكل الخطي للمرسلة.2

 .شكل الميكانيكي للمرسلةاإلبراق بواسطة شيفرة مورس وتكون هذه العملية ال.3

 .اإلرسال بواسطة الذبذبات الكهربائية.4

  :وقد اختصر شانون عملية التواصل بالخطاطة اآلتية   

  الباث         اإلشارة النهائية          المتلقي         الهدف    مصدر الخبر «  

  )3(»اإلرسالية                   المبثوثةاإلشارة                             اإلرسالية             

                              

المبـــادئ واإلعـــالم، د ط، المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر )علـــم اللغـــة الحــديث(األلســـنة: ميشـــال زكريـــا: ينظــر -)1(
 .56، 55والتوزيع، د ب، د س، ص

 .56، صالمرجع نفسه -)2(
، مـذكرة ماجسـتير –دراسـة فـي ضـوء اللسـانيات التداوليـة –أشكال التواصل في التراث البالغي العربي: سليم حمدان -)3(
-2008محمـد بوعمامـة، كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنـة، الجزائـر،  .د: ، إشـراف)منشورة(

   .10م، ص2009
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 :Roman Jakobsonرومان جاكبسون  .2

ويعتبر نموذج جـاكبـســون مـن أشـهر النمـاذج التواصـلية حيـث وصـف عمليـة التواصـل      

إن المرسل يوجه رسالة إلى المرسل إليه، ولكـي تكـون الرسـالة فعالـة فإنهـا « :بالشكل األتي

سياقا قابال ألن يدركـه ) وهو ما يدعى أيضا المرجع(حيل إليهتقتضي بادئ ذي بدء سياقا ت

المرســل إليــه، وهــو إمــا يكــون لفظيــا أو قــابال ألن يكــون كــذالك، وتقتضــي الرســالة بعــد ذلــك 

، وتقتضي الرسالة أخيـرا اتصـاال [...]سننا مشتركا، كليا أو جزئيا بين المرسل والمرسل إليه

مرســــل والمرســــل إليــــه، اتصــــاال يســــمح لهمــــا بإقامــــة أي قنــــاة فيزيقيــــة ورابطــــا نفســــيا بــــين ال

   )1(»التواصل والحفاظ عليه

  )2( :ويمثل جاكبسون هذه المكونات في الخطاطة التالية  

  مخطط العملية االتصالية عند جاكبسون ):1(الشكل

  سـيــــاق

  رســالـــة                         مـرســل إلـيـه                         مـرســل 

  )اتصال(قنــــــاة     

  سـنــــن                                       

                              

، دار توبقــال، الــدار البيضــاء، المغــرب، 1محمــد الــولي ومبــارك حنــون، ط: قضــايا الشــعرية، تــر: رومــان جاكبســون -)1(
  .27م، ص1988

قيــة، ســـورية، ذ، دار الحــوار، الال1اللســـانيات ونظريــة التواصــل رومــان ياكوبســـون نموذجــا، ط: عبــد القــادر الغزالــي -)2(
   .39م، ص2003
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ويمثـــل هـــذا النمـــوذج عناصـــر العمليـــة التواصـــلية عنـــد رومـــان جاكبســـون، والتـــي مـــن       

تلفـة، بدايـة بالوظيفـة العاطفيـة أو التعبيريـة التـي خاللها يتكشف لنـا عـن وظـائف اللغـة المخ

تتركــز حــول المرســل والتــي تهــدف إلــى التعبيــر المباشــر عــن موقــف المــتكلم مــن موضــوع 

ـــة والتـــي تحيـــل  كالمـــه ســـواء كانـــت هـــذه العاطفـــة حقيقـــة أو وهميـــة، أمـــا الوظيفـــة اإلبالغي

نحــــو الرســــالة التــــي  المخاطــــب إلــــى إفهــــام محتــــوى رســــالته، بينمــــا تتجــــه الوظيفــــة الشــــعرية

) أو مـا وراء اللغويـة(يتضمنها الخطاب األدبـي وفـي المقابـل تركـز الوظيفـة اللغويـة الشـارحة

أو (علـــــى الشـــــفرة نفســـــها، فتحـــــاول شـــــرحها وتفســـــيرها، فـــــي حـــــين تركـــــز الوظيفـــــة الجماليـــــة

أو (علـــى إبقـــاء الصـــلة قائمـــة بـــين المـــتكلم والمســـتمع، وأخيـــرا الوظيفـــة المرجعيـــة)االنتباهيـــة

   )1(.أو حول موضوع معين) الغائب(فتدور حول ضمير الشخص الثالث) وظيفة اإلحالة

تـــؤدي كـــل رســـالة عـــدة وظـــائف، وكـــل عنصـــر مـــن عناصـــر العمليـــة التواصـــلية مـــرتبط     

  :، والمخطط األتي يوضح ذلكبوظيفة معينة

  

  

  

  

  

  

                              

، دار كلمـــة والمركـــز الثقـــافي 1ســـعيد الغـــانمي، ط: أساســـيات اللغـــة، تـــر: ريس هالـــةرومـــان جاكبســـون ومـــو : ينظـــر -)1(
  .20هـ، ص1429 –م 2008العربي، أبو ظبي، 
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  حسب جاكبسون هاوظائفعناصر العملية االتصالية و مخطط ): 2(الشكل

  السـيـــاق

  

  المتلـقي                               الرســـــالةالمرســـــل                              

  

  

  نــــاةــقــال
  

  

  ســـنــــــــن

  

 :Ferdinand de Saussure:فرديناند دوسوسير .3

عالم لساني استطاع بفكره البارع توجيه الدرس اللساني وجهة مكنت غيـره مـن العلمـاء      

والباحثين الذين أتوا بعده من اعتبار أفكاره نقطة تحول عميقة في مسار اللسانيات الحديثـة 

باعتبــار أن موضــوع اللســانيات هــو دراســة اللغــة فــي ذاتهــا مــن خــالل رؤيتــه الجديــدة للغــة 

  )1(.وألجل ذاتها

                              

، دار صــفاء، عمـــان، 1علـــم اللســانيات الحديثـــة نظــم الـــتحكم وقواعــد البيانـــات، ط: عبـــد القــادر عبـــد الجليــل: ينظــر -)1(
  .225هـ، ص1422 –م 2002األردن، 

 الوظيفة المرجعية

 الوظيفة التعبيرية

 الوظيفة االنعكاسية

 الوظيفة اإلنتباهية

 الوظيفة الشعرية الوظيفة اإلبالغية
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هـــو المـــؤثر الحقيقـــي علـــى فكـــر  Durkheimدوركهايــــم جتمـــاعي ويعتبـــر العـــالم اال      

جتماعيـــة، فرؤيتـــه لهـــا تســـتند علـــى كونهـــا بنيـــة ذات اــوسيـــــر حيـــث اعتبـــر اللغـــة واقعـــة دوس

نظريتـه علـى شـكل  سـوسيــرتواصـلي، وقـد قـدم عالقات خاصة تكشـف عـن منتـوج تعبيـري 

محاضــرات : "محاضــرات جمعهــا عــدد مــن تالميــذه بعــد وفاتــه فــي الكتــاب الــذي حمــل اســمه

   )course in général linguistics.")1" "في اللسانيات العامة 

فــإذا كانــت اللغــة تمثــل . يتأســس هــذا النمــوذج علــى التمييــز الواضــح بــين اللغــة والكــالم     

زونــا جماعيــا مشــتركا بــين أفــراد الجماعــة اللســانية، فــإن الكــالم هــو تحقيــق وٕانجــاز فعلــي مخ

إن هـذا التمييـز بتعبيـر سـوسـيــر . لهذا المخزون في مقامات كالميـة تحكمهـا شـروط خاصـة

 :يجعلنا نفرق في نفس الوقت بين

 . ما هو اجتماعي وما هو فردي  .أ 

  .فةما هو جوهري إضافي أو على األقل خاضع للصد.ب 

إن عملية تمثيـل شـكل االتصـال اللغـوي تـتم فـي مسـتوى الكـالم؛ أي علـى صـعيد الفعـل     

ويجســد هــذه اآلليــة ). شخصــين علــى األقــل(الفــردي، وتســتلزم طريقــة تبــادل الرســائل اللفظيــة

وتمثــل ) الشــخص أ(تيــار االتصــال الــذي يأخــذ نقطــة انطالقــه، كمــا يشــير سوســير مــن عقــل

لعالمــــات اللســــانية أو الصــــور الســــمعية، وهــــذه ظــــاهرة هــــذه العمليــــة مفــــاهيم مشــــتركة مــــع ا

). الشـخص ب(إلـى أذن) الشـخص أ(فيزيولوجية بواسطتها تنتشر الموجات الصـوتية مـن فـم

                              

، دار جريــــر، عمــــان، األردن، 1األلســــنية العربيــــة، ط: محمــــد خاقــــاني أصــــفهاني وعطــــا محمــــد أبــــو جبــــين: ينظــــر -)1(
  .53-49هـ، ص1434-م2013
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وبــنفس الطريقــة تــتم عمليتــا إصــدار . ويقــوم هــذا األخيــر بإحالــة الصــورة الســمعية إلــى عقلــه

   ) 1(.التلقي عندما يصبح المتلقي ُمصدرا والُمصِدر متلقيا

  )2(:وهكذا يمكننا أن نجزأ تيار االتصال كما يقول فرديناند دوسوسير إلى    

، وجــزء داخلــي يتضــمن )ارتجــاج األصــوات الصــادرة مــن الفــم إلــى األذن(جــزء خــارجي .1

 .الباقي

جـــزء نفســـي وآخـــر غيـــر نفســـي، يتضـــمن هـــذا األخيـــر األفعـــال الفيزيولوجيـــة التـــي تعتبـــر .2

 .فيزيقية الخارجة عن الفرداألعضاء مركزها، وكذا األفعال ال

جــزء فاعــل وجــزء منفعــل؛ ويقصــد بــالجزء الفاعــل كــل مــا ينطلــق مــن مركــز تجميــع أحــد .3

والجزء المنفعل كـل مـا ينطلـق مـن أذن هـذا األخيـر إلـى . الذوات إلى أذن الذات األخرى

 .مركز التجميع

تلقيـا يسـتجيب بمعنى أخر فإن عملية التواصل تسـتلزم مرسـال قـادرا علـى التواصـل، وم     

فالتواصــل . لــه، وقصــدا مــن وراء الكــالم، وٕاال فقــدت الرســالة معناهــا وصــارت مجــرد عبــث

  .عنده محصور في المستوى الكالمي باعتبار الكالم إنجاز فعلي للغة أو تحقيقا لها

  

  

  

  

                              

  .37-35اللسانيات ونظرية التواصل رومان ياكوبسون نموذجا، ص: عبد القادر غزالي: ينظر -)1(
  .37المرجع نفسه، ص: ينظر -)2(



 التواصل والتواصل ا�لكتروني والسياحة:                              الفصل ا�ول

 

23 
 

 :أنواع التواصل .3

التواصـــل مفهـــوم واســـع وشـــامل، ال يمكـــن حصـــره فـــي مفهـــوم واحـــد؛ فمفهومـــه يتحـــدد      

المشــاركين فــي : بحسـب نوعــه وشــكله، ويمكـن تقســيم التواصــل إلـى قســمين حســب اعتبـارين

  .العملية التواصلية، واللغة، وتندرج ضمن هذين القسمين مجموعة من األنواع

  :ـواصليـةعلى اعتبـار المشـاركـين في العمليـة الت.أ 

 : التواصل الذاتي.1

وهو االتصال مـع الـذات، أو االتصـال الـداخلي، ويتضـمن الحـوار الـداخلي، والمفـاهيم      

  )1(.والجهود الخاصة بتحريك أنفسنا تجاه العالم الخارجي، بما فيه من أشخاص وقضايا

التواصــل الــذاتي متعلــق بــذات الفــرد وكــل مــا يخــتلج فــي الــنفس البشــرية مــن أحاســيس     

بمعنـى . وأهواء كالفرح والسرور والغبطة والحزن واأللم، وكل ما يجـول فـي الـنفس اإلنسـانية

فحينمــا يتحــدث الفــرد مــع نفســه يكــون المرســل [...] المرســل والمتلقــي شــخص واحــد « :أن

، كمـا هـو الحــال حـين يقلــب الفـرد فـي أفكــاره وآرائـه الخاصــة، أو والمسـتقبل فـي ذات الوقــت

  )2(»حين يقيم ذاته ويضعها موضع التحليل والنقد والمحاسبة 

وهــو أيضــا عمليــة تتفاعــل وتأخــذ مكانهــا داخــل المــرء، فهــي إذن عمليــة شخصــية بحتــة     

ي إنمــا يتــأتى تــتم فيهــا مخاطبــة اإلنســان لذاتــه، وهــذا االتصــال ال يكــون مجــرد اتصــال عــاد

                              

، دار أســامة، عمــان، 1اإلعــالم الســياحي مفاهيمــه وتطبيقاتــه، ط: الســيف الســهليهبــاس بــن رجــاء الحربــي وســعود  -)1(
   .27هـ، ص1432-م 2011األردن،

قــراءات أساســية فــي  -مهــارات االتصــال والتفاعــل فــي عمليتــي التعلــيم والــتعلم : عــالء الــدين أحمــد كفــافي وآخــرون -)2(
  .72، ص-تربية الطفل
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عـــن طريـــق الشـــعور والـــوعي والفكـــر والوجـــدان وعـــدد مـــن العمليـــات النفســـية الداخليـــة التـــي 

  )1(.تجعل المرء يحاور نفسه ويخاطبها

فهــي عمليــة ذاتيــة تتطلــب أن يكــون اإلنســان واعيــا لمــا يقولــه وعارفــا لــه، قبــل أن تخــرج     

ســان بينــه وبــين نفســه قبــل أن يقولهــا هــذه األلفــاظ إلــى الوجــود ترتســم فــي الــذهن فيقولهــا اإلن

 .للعلن

ولو تمعنا النظر في أنفسنا، سندرك كم من المـرات نسـتخدمه حينمـا نقـوم بمحاسـبة يـوم     

قضـــيناه فـــي العمـــل، أو بمحاســـبة أنفســـنا نتيجـــة حـــديث مـــع شـــخص عزيـــز علينـــا، أو فـــي 

  )2(.رح عليه مشكلتناالتفكير في أمر سنتخذ فيه قرارا، أو تهيئة أنفسنا للقاء شخص مهم نط

 :التواصل الشخصي .2

إذا كــان التواصــل الــذاتي يكــون بــين اإلنســان وذاتــه، فــإن التواصــل الشخصــي يخــرج       

  . من الذات اإلنسانية إلى الوجود الواقعي ليشمل أفراد المجتمع فيما بينهم

بــين  وهــو االتصــال المباشــر بــين النــاس، ويعــرف باتصــال المواجهــة ويــتم وجهــا لوجــه     

شخصـــين أو أكثـــر، حيـــث يمكـــن فيـــه أن نســـتخدم حواســـنا الخمـــس، ويتـــيح هـــذا االتصـــال 

  )3(.التفاعل بين هؤالء األشخاص

                              

   .21، ص–دراسة في ضوء اللسانيات التداولية –التراث البالغي العربيأشكال التواصل في : سليم حمدان -)1(
 .13م، ص1999، دار الشروق، عمان، األردن، 1االتصال الجماهيري، ط: صالح خليل أبو أصبع -)2(
 .13المرجع نفسه، ص -)3(
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وهـــو االتصـــال الـــذي يـــتم بـــين فـــردين بصـــورة مباشـــرة ودون وســـيط، وهـــذا النمـــوذج هـــو     

 أو بــــين قليــــل مـــــن(أكثرهــــا انتشــــارا وأبســــطها بنيـــــة، والعالقــــة بــــين اثنــــين مـــــن المشــــاركين 

 )1(.يكونان مباشرة في وضع اتصال متقارب) المشاركين

ـــــادل المعلومـــــات واألفكـــــار      ـــــة تب ـــــادل الشخصـــــي للمعلومـــــات، أو عملي وهـــــو أيضـــــا التب

ويتميـز االتصـال الشخصـي [...] واألخبار، تلك العملية التـي تحـدث دونمـا عوامـل وسـيطة 

  )2(.بانخفاض التكاليف كما أنه يتجه إلى جمهور محدد

 :جتماعيالتواصل اال .3

أما هذا األخيـر فـال يخـرج مـن إطـار الـذات فحسـب بـل مـن عالقـة األفـراد فيمـا بيـنهم،      

جتمــاعي، وكــل مــا يميــز مجتمــع العالقــات اإلنســانية فــي إطارهــا االوذلــك ليحتــوي مختلــف 

  .عن أخر

ه فــي راد الــذين يشــاركونإذ أن اإلنســان ال يعــيش فــي المجتمــع بشــكل منعــزل عــن األفــ     

جتماعيــة متعــددة ومتباينــة البــد لــه أن اعيــة، لكــي تقــوم بينــه وبيــنهم صــالت جتماالحيــاة اال

التفاعــــل : " وبينــــه مــــا يســــمى بـــــ يتصــــل بهــــم، ويــــؤثر فــــيهم، ويــــؤثرون فيــــه فيحــــدث بيــــنهم

   )3(.نتيجة لتبادل األدوار فيما بينهم" جتماعياال

                              

قراءات أساسـية فـي تربيـة  -ممهارات االتصال والتفاعل في عمليتي التعليم والتعل: عالء الدين أحمد كفافي وآخرون -)1(
  .72، ص-الطفل

هــ، 1430-م 2009دراسـات فـي اإلعـالم السـياحي، د ط، دار المعرفـة الجامعيـة، األزبكيـة، مصـر، : شدوان شـيبة -)2(
  .106ص

ـــة فـــي الرســـالة اإلعال: نعيمـــة واكـــد -)3( ـــة اللغوي ـــة األيقونيـــة والدالل ـــرامج االتصـــال االالدالل ـــة تطبيـــق علـــى ب جتمـــاعي ني
  .26م، ص2012للدراسات والنشر والتوزيع، الجزائر،  TAKSIDJ .comكوم .للتلفزيون الجزائري، د ط، طكسيدج
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التواصل التي تفرضـها العالقـات و  جتماعي يشمل جميع أشكال االحتكاكفالتواصل اال     

جتماعيــة اإلنســانية، وتــدعو األغــراض الحياتيــة أو المعيشــية للفــرد والجماعــة، وتســتدعي اال

   )1(.التخاطب واستخدام اللغة في إطارها اللفظي أو الرمزي العام

فهــــو نتيجــــة احتكــــاك الفــــرد بغيــــره لتحقيــــق غايــــة فــــي نفســــه فيفيــــد غيرهــــا مــــن معارفــــه      

  .ته ويستفيد هو اآلخر فحياته مبنية على األخذ والعطاء، وبدونهما ال تستقيمومعلوما

مباشــر الــذي يلتقــي فيــه اإلنســان مــع غيــره وجهــا لوجــه : جتمــاعي قســمانوالتواصــل اال     

  )2(.ويختلط به اختالطا فعليا حيا، ويبادله الحديث أو الحوار مشافهة

كمــا يــدل عليــه اســمه يــتم بــدون واســطة بــين جتمــاعي المباشــر بمعنــى أن التواصــل اال     

فهــو الــذي تــتم فيــه  -غيــر مباشــر -األفــراد عــن طريــق الحــوار والنقــاش، أمــا القســم الثــاني

المشـــــاهدة أو يـــــتم التخاطـــــب أو همـــــا معـــــا مـــــن طـــــرف واحـــــد ولكـــــن عـــــن طريـــــق واســـــطة      

  )3(.معينة

ـــان فـــي ا نالحـــظ أن التواصـــل الشخصـــي والتواصـــل االجتمـــاعي     لمعنـــى، والفـــرق متقارب

، باإلضـــافة بينهمــا طفيـــف، وهــو أن التواصـــل الشخصــي محتـــوى فــي التواصـــل االجتمــاعي

مــــن اثنــــين إلــــى ثالثــــة (إلــــى أن التواصــــل الشخصــــي يــــتم بــــين عــــدد قليــــل مــــن األشــــخاص 

  .بعكس التواصل االجتماعي الذي يشمل عدد كبير من األفراد) أشخاص

  

                              

، د ط، عـــالم المعرفـــة، الكويـــت، -وســـائل تنميتهـــا –مصـــادرها –أهميتهـــا –الحصـــيلة اللغويـــة: أحمـــد محمـــد معتـــوق -)1(
   .71م، ص1990

   .71ص المرجع نفسه، -)2(
   . 71نفسه، ص -)3(
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 :التواصل الجماهيري .4

ذي يقــوم بتوصــيل الرســائل التــي تنقــل الثقافــة والمعــارف والمعلومــات هــو االتصــال الــ      

ـــــث  ـــــف مـــــن حي ـــــاين االتجاهـــــات واالهتمامـــــات، ومختل ـــــى جمهـــــور عـــــريض متب ـــــه إل والترفي

قتصـــادية والخصـــائص الديمغرافيـــة، ألفـــراد جتماعيـــة واالمســـتويات التعليميـــة والثقافيـــة واالال

يثمــا كــانوا، فــي نفــس اللحظــة وبســرعة غيــر معــروفين للقــائم باالتصــال، تصــلهم الرســالة ح

الصــحف والمجــالت والكتــب : مدهشــة، ويــتم باســتخدام معــدات ميكانيكيــة أو إلكترونيــة مثــل

مـع مقـدرة علـى خلـق . واإلذاعة والتلفزيون والصـحافة والسـينما واإلنترنـت والهـاتف المحمـول

   )1(.رأي عام، وعلى تنمية اتجاهات وأنماط من السلوك غير موجود أصال

وهـــــو كـــــل اتصـــــال ينقـــــل المعرفـــــة والمعلومـــــات بـــــين األفـــــراد والمجتمعـــــات بمختلـــــف      

  .اهتماماتهم ومستوياتهم وذلك من خالل واسطة ورقية أو الكترونية

تلـــك العمليـــة التـــي يقـــوم فيهـــا القـــائم باالتصـــال ببـــث رســـائل « :كمـــا ٌيعـــَرف أيضـــا بأنـــه     

ى عدد كبير ومنتشر من المتلقـين فـي محاولـة مستمرة ومتعددة، من خالل الوسائل اآللية إل

  )2(».للتأثير عليهم بطرق متعددة

وهــو عمليــة اتصــالية تفاعليــة قائمــة مــن خــالل وســيط آلــي بــين مجموعــة مــن األفــراد      

  .الذين يتواصلون سويا في مجال معرفي معين

       

                              

 -م2005، دار مجـدالوي، عمـان، األردن، 1استراتيجيات االتصـال وسياسـاته وتأثيراتـه، ط: صالح خليل أبو أصبع -)1(
  . 45هـ، ص1425

  . 29اإلعالم السياحي مفاهيمه وتطبيقاته، ص: هباس بن رجاء الحربي وسعود السيف السهلي -)2(
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ـــانس، باإلضــافة ويتميــز هــذا النــوع مــن التواصــل بـضخـامـــة العــدد واالنتشــار وعــدم     التجـ

إلى عدم اتصاله مباشـرة بالمرسـل، وبالتـالي عـدم معرفتـه الشخصـية بـالجمهور؛ أي أن هـذا 

  )1(.النمط من يختفي فيه عنصر المواجهة أو التالقي المباشر بين طرفيه

: وعلــى هــذا األســاس ينقســم التواصــل إلــى شــكلين :علــى اعتبـــار اللغـــة المستـعملـــة.ب 

  .اللفظي والتواصل غير اللفظيوهما التواصل 

 Verbal Communication:التواصل اللفظي .1

فــــي ) الكــــالم(هــــو االتصــــال الــــذي يــــتم خــــالل اســــتخدام اللغــــة المنطوقــــة، أو الشــــفوية      

، فمرســـل [...]توصـــيل الرســـالة، أو المعلومـــات إلـــى المســـتقبل، وغالبـــا مـــا يـــتم وجهـــا لوجـــه 

احـد، وتشـارك جميـع حـواس اإلنسـان فـي هـذا النـوع الرسالة ومسـتقبلها يتواجـدان فـي مكـان و 

مــن االتصــال، فالمرســل يعتمــد اللغــة المتعــارف عليهــا فهــو يــنظم الكلمــات والجمــل ويصــوغ 

 )2(.المعاني

وهو أيضا عملية تتم عن طريق تبادل الملفوظات بين أفراد العشيرة اللغوية، وتتم هـذه      

ويعتمـد هـذا النـوع مـن . ية والفيزيولوجيـة للمرسـلالعملية استجابة لمجموعة من الدوافع النفس

، وذلـك باعتمـاد اللغـة كـأداة لـه بألفاظهـا مكتوبـة أو )3(التواصل على قناة السمع في المتلقي

منطوقــة، والمعــاني التــي تحملهــا األلفــاظ تمثــل المثيــر، ورد فعــل المتلقــي يمثــل االســتجابة، 

                              

قراءات أساسـية فـي تربيـة  -والتفاعل في عمليتي التعليم والتعلممهارات االتصال : عالء الدين أحمد كفافي وآخرون -)1(
  .74، ص-الطفل

المرجــع فــي تــدريس مهــارات اللغــة العربيــة، د ط، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، عمــان، األردن، : علــي ســامي الحــالق -)2(
  .66،67م، ص 2010

  .46المحاورة مقاربة تداولية، ص: حسن بدوح -)3(
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ومــن أبــرز أشــكال )1(.لعمليــة االتصــاليةوذلــك كلــه نتــاج عمليــات عقليــة أدائيــة بــين طرفــي ا

  :التواصل اللفظي

  :المـحــادثــة

التحــدث هــو نشــاط أساســي مــن أنشــطة التواصــل بــين البشــر ويقصــد بــه القــدرة علــى      

االســتخدام الصـــحيح للغـــة واســـتعمالها المناســـب فـــي ســـياقها إذ تشـــمل اللغـــة اللفظيـــة واللغـــة 

وتعتبــر المحادثـة مــن أهــم ألــوان النشــاط  )2(،...)اإليمــاءات واإلشــارات واللمحــات(المصـاحبة

على حد سواء، حيث أنها تساعد على الخروج مـن العزلـة والتكيـف  اللغوي للصغار والكبار

فهــــي مهــــارة هامــــة لجميــــع النــــاس عنــــدما يــــتم  )3(اإلجتمــــاعي، وتطلــــق اللســــان مــــن عقالــــه،

  )4(.االتصال بين الفرد والجماعة، والتفاعل بين اإلنسان، والبيئة اإلجتماعية المحيطة به

  )5(:اط كبرىالمحادثة في ثالث نق أوركيونيوتلخص       

التـــي تكـــون بنفســـها ضـــربا مـــن (تكـــون المحادثـــات نوعـــا خاصـــا مـــن التفـــاعالت الكالميـــة.1

 ).التفاعل من بين التفاعالت اإلجتماعية

                              

هـــ،  1427–م 2008، دار المنــاهج، عمــان، األردن، 1مهــارات االتصــال اللغــوي وتعليمهــا، ط: محســن علــي عطيــة -)1(
  .69ص

، مـــــذكرة )دراســــة تداوليــــة(إســــتراتيجية التواصــــل اللغــــوي فـــــي تعلــــيم وتعلــــم اللغــــة العربيــــة: شــــيباني الطيــــب: ينظــــر -)2(
-م 2009مربــاح، ورقلــة، الجزائــر،  لبــوخ بــوجملين، كليــة اآلداب واللغــات، جامعــة قاصــدي: ، إشــراف)منشــورة(ماجســتير
  .87م، ص 2010

  .164المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية، ص: علي سامي الحالق: ينظر -)3(
 –م 2010، دار المســـتقبل، عمـــان، األردن، 1اللغـــة العربيـــة دراســـات تطبيقيـــة، ط: محمـــد المصـــري ومجـــد البـــرازي -)4(

  .43هـ، ص1431
، عــالم الكتــب الحــديث، إربــد، 1الوصــائل فــي تحليــل المحادثــة دراســة فــي اســتراتيجيات الخطــاب، ط: خليفــة الميســاوي-)5(

  .58م، ص 2012األردن، 
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تعبــــر المحادثــــات عامــــة الشــــكل األول لمــــادة التفاعــــل، يعنــــي ذلــــك أنهــــا الشــــكل األكثــــر .2

 .اشتراكا وتمثيال لالشتغال العام للتفاعالت الكالمية

ورة أن تكــون التبــادالت االتصــالية الحقيقيــة مصــنفة تصــنيفا دقيقــا ونؤكــد أنــه لـيس بالضــر .3

  .غالبا ما تقع بعض االنزالقات من تفاعل إلى آخر في نفس مجرى التفاعل

  :وتخضع المحادثة إلى مجموعة من القوانين والمبادئ نجملها كاآلتي     

تقول لغيرك ما ُيصِدق وال تقـول مـا ال ُيَصـَدق، وفـي ضـوء  :وهو يعني أن :مبدأ الصدق.1

 :ما تقدم يمكن القول إن للكالم قواعد يجب أن ال يخرج عنها، وهي

 .أن يكون له غرض أو قصد، ويجب على المتكلم أن يرمي إليه في خطابه لآلخر

 .أن يكون المتكلم صادقا فيما يخاطب به اآلخرين

عنـد التـودد لآلخـرين، وأن يكـون مبنيـا علـى أسـاس التعـاون أن يكون مجردا مـن المصـلحية 

)1( .واإلخالص
 

بمعنى أن تبتعد عن المبالغة والتهويل، وذلك بتقـديم بيانـات محـددة وواضـحة بـدال مـن      

    )2(.القضايا العامة التي تفشل في فعل اإلقناع

 )3(:باإلضــافـة إلى   

ــة.2 ــدأ الكمي يفتــرض بــالمتكلم أن يفــي حاجــة المســتمع ويشــبع رغباتــه كاملــة بحيــث ال  :مب

 .يترك له مجاال للشك وال اللبس

                              

  .145مهارات االتصال اللغوي وتعليمها، ص: محسن علي عطية: ينظر -)1(
  .94م، ص 2010كيفية تصميم اإلعالن، د ط، دار الخلدونية، الجزائر، : عبيدة صبطي وفؤاد شعبان: ينظر -)2(
، عــالم الكتــب الحــديث، 1البــرامج التعليميــة، ط –المعوقــات –األهميــة –فنــون اللغــة المفهــوم: فــراس الســليتي: ينظــر -)3(

  .68هـ، ص1429 –م 2008إربد، األردن، 
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يفتــــرض بــــالمتكلم أن يصــــب حديثــــه فــــي صــــلب موضــــوع  :مبــــدأ االتصــــال بالموضــــوع.3

 .المحادثة وال يحيد عنه

ال يجــب فــي الحــديث أن يكــون منظمــا ومنســقا بقــدر مــا يكــون واضــحا  :مبــدأ الوضــوح.4

 . بعيد كل البعد عن الغموض مفهوما

 Non-Verbal Communication:التواصل غير اللفظي.2

وال تقـــف وســـائل التواصـــل عنـــد حـــدود األلفـــاظ والكلمـــات؛ فهنـــاك وســـائل كثيـــرة غيـــر       

لفظية يستخدمها اإلنسان، أو تصدر عنه، بهـدف نقـل المعلومـات أو األفكـار أو المشـاعر، 

ومــرد ذلـك أن الكلمــة تعجــز  )1(.و الدقــة فــي التعبيـر عنهــاأو بهـدف المســاعدة علــى نقلهـا، أ

أحيانــا عــن إيصــال مــا يرغــب اإلنســان فــي التعبيــر عنــه لــذلك يلجــأ إلــى االســتعانة بــبعض 

  .األنساق األخرى ليشحن كالمه بمزيد من المعاني ليوصل فكرته بشكل أفضل

لغويـة لـيس لعجـز منـه ولكن الحقيقة أن لجوء اإلنسـان المتحـدث إلـى األسـاليب غيـر ال     

في اللغة، أو تقصيرا عن إبـالغ معانيـه، وٕانمـا تـؤدى تلـك الحركـات أداء تلقائيـا يتفـاوت فـي 

القلــة والكثــرة، بحســب جنســه أو عمــره أو بيئتــه أو ثقافتــه، ولكنــه قــد يكــون مقصــودا عنــدما 

يحـس المتحـدث بضـيق لغتـه أو بعجـزه عـن إيصــال مـا يريـد أو عنـدما يشـعر بحاجـة كالمــه 

      )2(.إلى ما يؤكده أو يقويه

هــو نــوع مــن االتصــال ال « :فالتواصــل غيــر اللفظــي كمــا يقــول عـلـــي سـامـــي الحـــالق      

تسـتخدم فيــه األلفــاظ والكلمــات، وٕانمــا يلجــأ فيـه إلــى اســتخدام حركــات األيــدي أو الجســم، أو 

                              

   .129هـ، ص1422 –م2002، عالم الكتب، القاهرة، 1أنا واللغة والمجتمع، ط: أحمد مختار عمر -)1(
هــــ، ص 1425-م2004، المكتبـــة العصـــرية، بغـــداد، 1فصـــول فـــي اللغـــة والنقـــد، ط: نعيمـــة رحـــيم العـــزاوي: ينظـــر -)2(

  .13،14ص
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ملصــقات والصــور تعــابير الوجــه والعينــين، كمــا تســتخدم فيــه الوســائل البصــرية كلهــا مثــل ال

    )1(».وأشرطة الفيديو وغيرها

« : ومن أشكال التواصل غير اللفظية خمسة عددها الجاحظ في كتابه البيـان والتبيـين     

وجميــع أصــناف الــِدالالت علــى المعــاني مــن لفــظ وغيــر لفــظ، خمســة أشــياء ال تــنقص وال 

  )2(»التي تسمى ِنصبة أولها اللفظ، ثم اإلشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال: تزيد

فاللفظ سبق ذكره، واإلشارة تكون باليـد والمنكـب والحاجـب بمختلـف تعـابير الوجـه، أمـا      

العقــــد فهــــو الحســــاب باليــــد، كانــــت تســــتخدمه العــــرب قــــديما لمعرفــــة عــــدة األيــــام واألشــــهر 

م والمواسم، ويقصد بالخط كـل مـا ذكـره اهللا تعـالى مـن آيـات تشـتمل علـى منفعـة وفضـل القلـ


ִ ��֠����� ﴿ : والخـط؛ ومـن هـذه اآليـات قولـه تعـالى���� 
���������� ���  ��֠���� �����  

!�"�#$�%��&� ��  �����  �()*+,-.�� 
��/ 0�#% 2#34�5 �&� ﴾∗  

ومـن أمثلـة ذلـك فـي . وختاما النصبـــة وهي الحال الناطقة بغيـر لفـظ، والمشـيرة بغيـر يـد    

 )3(.الحالنطق الجماد بداللة 

يتواصـل مـع أفـراد  –إنسـان مـا قبـل اللغـة -ولنا أن نتصور كيـف كـان اإلنسـان البـدائي     

مجتمعـــه لنقـــل أحاسيســـه والتعبيـــر عـــن حاجاتـــه وٕاشـــباع رغباتـــه، وتـــم ذلـــك أول األمـــر عـــن 

طريــق الصــوت البشــري خــال مــن الرمــوز والكلمــات والمعــاني بــل مجــرد أصــوات، باإلضــافة 
                              

  .68المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية، ص: علي سامي الحالق -)1(
  .76، ص1البيان والتبيين، مجلد: الجاحظ -)2(
 .5 – 3العلق اآلية  ∗
، المكتبـة العصـرية، صـيدا، 1في التواصل والتعبيـر بالعالمـات غيـر اللسـانية، ط اللغة والحواس رؤية: محمد كشاش -)3(

  .22هـ، ص1422 -م2001بيروت، 
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ة الصامتة والتي تشتمل على الحركات واإلشـارات واإليمـاءات والنظـرات إلى ما يسمى باللغ

وكلهــــا كانــــت مصــــحوبة بالصــــوت، وجميــــع هــــذه الحركــــات مازالــــت قائمــــة ... واالنفعــــاالت

كصـــور اتصـــالية فـــي وقتنـــا الحـــالي أيضـــا، وبصـــورة فقـــدت أثارهـــا البدائيـــة؛ ألـــيس الصـــياح 

ح وحــزن وحســرة وجــزع وهلــع واســتغاثة معروفــا فــي حياتنــا اليوميــة؟ ألــيس هنــاك صــيحات فــر 

وتحذير؟ وماذا عن األصوات التي نطلقها عند اللقاء والفراق وعند مولـد طفـل؟ أليسـت هـي 

نفـس الصــيحات بصـورة أو بــأخرى؟ مـن صــفارة حكــم رياضـي إلــى إشـارات المــرور والســكك 

ي التواصـل الحديدية، والمطارات والطائرات، وغير ذلك؛ إنها جميعا وسائل قديمة وحديثة فـ

        )1(.ونقل األفكار

لــيس مـــن المعقـــول التواصـــل مـــع البعيـــد بواســـطة الصـــوت، كمـــا أنـــه مـــن غيـــر الجـــائز      

التعبيــر باإلشــارة البصــرية مــع غيــر المرئـــي؛ ألنــه ال يــرى أبجــدياتها، وال يقــدر علــى قـــراءة 

[...] أللسـنة اآلذان ، حال اليد فـي إشـارتها كحـال القلـم يلقـن العـين كمـا تلقـن ا[...]مفرداتها

عنــدها ُيعتَمــد علــى اللمــس [...] وتفــرض مقامــات أخــرى، تجــاوز حاســتي المرئــي والمســموع 

يــتم التعبيــر عنــد تــداني الحاســة مــن . الجــس والحــس، فتنبــئ عــن حالتهــا بمالمســة أعراضــها

  )2(.المحسوس، وبه يدرك اإلحساس ويفهم المقصود ويتم اإلبالغ والتواصل

فاظ واإلشارات وحدها بغرض التواصل لذا يجب االعتماد على الحـواس أو فال تفي األل    

  .لغة الجسد

                              

م، 1996المسـتقبل مـدخل، د ط، العربـي، القـاهرة، مصـر، ..االتصال الجمـاهيري الواقـع: عبد المجيد شكري: ينظر -)1(
 .33،34ص 

  .79والتعبير بالعالمات غير اللسانية، ص اللغة والحواس رؤية في التواصل: محمد كشاش -)2(
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لـه ) ر اللسـانغيـ(كما للتعبير اللفظي دالالت فإن التعبير بأحد أعضاء الجسم األخرى     

جتماعيا، وتصنعها الظـروف التـي تجعـل اإلنسـان يعبـر عـن مشـاعره ادالالت أيضا محددة 

شخصـيته ومصـداقيته (من المعلومات عـن المـتكلم  50%ما يقارب بتلك الطريقة وُيعتقد أن

مـــن لغـــة الجســـم؛ ويتبـــع هـــذه اللغـــة كـــل مـــن  –غالبـــا دون وعـــي –يمكـــن أخـــذها ) وغيرهمـــا

) بــين المــتكلم والســامع(حركــات األطــراف وتعبيــرات الوجــه والمشــي وهيئــة الجســم والمســافة 

التعبيــر بهــا أو تفســيرها لــدى ويــدخل فــي إطــار لغــة الجســم هنــا كــل مــن . وحركــات األرجــل

  )1(.المتلقي، إذا كانت تعبيرا عن مشاعر أو إثارة للمشاعر

أم الحواس، وأثرها يبـدأ منـذ يتشـكل الشـخص جينيـا فـي بطـن : فحاسة اللمس مثال هي     

ويكتســـب الطفـــل كثيـــرا مـــن المعلومـــات عـــن نفســـه وعـــن العـــالم مـــن حولـــه مـــن خـــالل . أمـــه

[...] ين به، والذين يقومون على رعايته وٕارضـاعه وهدهدتـه اللمس، وبخاصة لمس المحيط

وقد أظهرت التجارب أن نضج الشخص العادي يتطلب قدرا مركزا من الـتالمس سـواء كـان 

فالجلـــد وســـيلتنا األولـــى [...] فـــي شـــكل مداعبـــة أو تربيـــت أو تقبيـــل أو حتـــى لمـــس مجـــرد 

  )2(.لالتصال

اســب أكثــر مــا تناســب بدائيــة اإلنســان، ومــا ينــزل فهــو أداة تعبيريــة إبالغيــة صــامتة، تن     

منزلتــــه فــــي عــــالم الحيــــوان، أو عنــــدما يلحــــق بــــاآلدمي الــــوهن، ففاقــــد البصــــر يعتمــــد عليــــه 

وقــد ينفــذ إلــى أمــور كثيــرة حيــث يــتلمس . للتواصــل مــع عناصــر مجتمعــه، واختبــار مــا حولــه

معه عــن طريــق آيـات جمــال حبيبتــه عـن طريــق الحــس بــدل النظـر؛ ليؤكــد مــا تنــاهى إلـى ســ

وحاســة الشــم . الوصــف، فتعبيــره نــابع مــن الحــس الــذي يمــده بألفــاظ لغتــه ومفــردات معجمــه

                              

  .92هـ، ص1424-م 2003، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1اللغة والسحر، ط: فالح شبيب العجمي -)1(
  .131أنا واللغة والمجتمع، ص: أحمد مختار عمر -)2(
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هـــي األخـــرى، أداة مـــن أدوات تواصـــل اإلنســـان، فالرائحـــة رســـالة تحمـــل دالالت متباينـــة ال 

ـــان ـــة فـــي االنتشـــار والجري فـــإن كـــان اللســـان كتومـــا أحيانـــا، . تكـــتم ســـرها؛ لطبيعتهـــا التلقائي

نمومــة دومــا، وحــديث الشــم والتفــاهم بواســطته كثيــرا مــا يعتــد بــه فــي خليــة المحبــين فالرائحــة 

وروضة العاشقين، ويتجلى ذلك في استحضار صورة حبيبته عن طريـق ذكـر رائحتهـا التـي 

تــدل عليهــا، ومــن هنــا إرتقــى المبــدأ الشــمي حتــى أضــحى متــداوال، ومركبــا تعبيريــا معروفــا، 

  )1(.يلجأ إليه العاشقون

فكل حاسة من حواس اإلنسان تؤدي وظيفة تواصلية حسب الموقف الـذي يتطلـب منـا      

حاســة دون غيرهــا؛ ففــي حــانوت القمــاش تتواصــل المــرأة مــع القطــع المتباينــة بــاللمس، وفــي 

محــل العطــور، تتعطــل لغــة اللمــس لحســاب أختهــا الشــم، وفــي ميــدان العمــل ينبــئ صــوت 

   )2(.وما يعتريه من تعب ونصبالعامل االنفعالي عن مقدار جهده، 

وقـــد قـــام الثعـــالبي بتقســـيم إشـــارات أعضـــاء الجســـم وتســـمية كـــل إشـــارة علـــى حـــدا حيـــث     

   )3(»أشار بيده، وأومأ برأسه، غمز بحاجبيه، رمز بشفتيه، لمع بثوبه، أالح بكمه« :قال

قـــع تحـــت وتتفــوق الوســـائل غيـــر اللفظيـــة علـــى نظيرتهـــا اللفظيــة فـــي أنهـــا غالبـــا مـــا ال ت    

سيطرة المتصل أو تحكمه أو وعيه، ولذا فهي عادة مـا تكـون صـادقة خاليـة مـن الخـداع أو 

التشويه أو التضليل واإلشارات غير اللفظيـة باعتبارهـا المؤشـر الحقيقـي للمعنـى الـذي يـدور 

في ذهن السامع، كما تتفوق كذلك في المواقف العاطفيـة التـي تعتمـد علـى التـأثير واإليحـاء 

عـــن طريـــق ابتســـامة، أو إيمـــاءة، أو تربيتـــة علـــى الكتـــف، أو نحـــو ذلـــك، أفضـــل مـــن [...] 

                              

  .125-120اللسانية، صاللغة والحواس رؤية في التواصل والتعبير بالعالمات غير : محمد كشاش: ينظر -)1(
  .11، صالمرجع نفسه -)2(
فقه اللغـة وأسـرار العربيـة، ضـبطه وعلـق حواشـيه ): منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي وأب(الثعالبي -)3(

  .219هـ، ص1420 –م2000، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 2ياسين األيوبي، ط: وقدمه ووضع فهارسه
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التعبيــر عنهــا بصــورة مباشــرة، ومــن أجــل هــذا يعتمــد المعلنــون علــى اإلشــارات غيــر اللفظيــة 

  )1(.في التأثير على الناس، واإليحاء إليهم بما يريدون

  :السـيـاحـة: المبـحـث الثــانـي

هــي األخــرى تعــددت وتنوعـــت تعريفاتهــا، بتنــوع وتشـــعب والســـياحة  :مفهــوم الســياحة.1

 .راء واإلختصاصاتاآل

 :ــغــــــةـل  .أ 

الضـرب فـي األرض بقصـد العبـادة أو « : كما جاءت فـي معجـم محـيط المحـيط بمعنـى    

  )2(»التنزه أو التفرج 

  )3(».الذهاب في األرض للعبادة« :وجاءت في معجم المحيط أيضا بمعنى    

ذهـب : سـاح َسـْيحًا وِسـَياَحًة وُسـُيوحًا وَسـَيَحاناً «: اللغة بمعنـى تنفقد جاءت في معجم م    

ومفارقـة [...] لمطلـق الـذهاب[...] في األرض للعبـادة والترهـب، هـذا فـي األصـل ثـم عمـت 

  )4(»األمصار

وكلهــا تــدور فــي فلــك واحــد وهــو الــذهاب فــي األرض بغــرض التعبــد، ماعــدا فــي معجــم     

  .ييس اللغة، والذي قال بأن معنى اللفظة بدأ يعم لتشمل مطلق اإلنتقال والتنقلمقا

                              

  .130أنا واللغة والمجتمع، ص: مرأحمد مختار ع -)1(
  .445م، ص1987محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية، دط، مكتبة لبنان، بيروت، : بطرس البستاني -)2(
مكتــب تحقيــق التــراث فــي مؤسســة الرســالة، : القــاموس المحــيط، تحــق: مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي -)3(

  . 225م، ص 2005، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 8ط
 .241م، ص1959، د ط،  دار مكتبة الحياة، بيروت، 3متن اللغة موسوعة لغوية حديثة، مجلد: أحمد رضا -)4(
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 :اصطــالحا.ب 

ـــــــوع اآلراء واجتهـــــــادات ووجهـــــــات       ـــــــات الســـــــياحة بتعـــــــدد وتن تعـــــــددت وتنوعـــــــت تعريف

نظـــــر المهتمــــــين بهـــــذا القطــــــاع، فمـــــنهم مــــــن رآهــــــا علـــــى اعتبــــــار بأنهـــــا مــــــورد اقتصــــــادي 

ومــــــنهم مـــــن رآهـــــا علــــــى أنهـــــا فرصـــــة لإللقــــــاء يســـــاهم فـــــي تحســـــين معــــــدل نمـــــو الـــــدول، 

ـــــد لتســـــهيل التواصـــــل بـــــين الشـــــعوب  والتعـــــارف والتمـــــازج بـــــين الثقافـــــات والعـــــادات والتقالي

  :وقد اخترنا من هذه التعريفات ما يلي. والحضارات لجعل العالم قرية صغيرة

ظــاهرة مــن ظــواهر هــذا « :األلمــاني عرفهــا بأنهــا Guyer Freullerولــــرر جـويــــر ف −

عصر تنبثق من الحاجة المتزايدة إلى الراحة والتغيـر واإلحسـاس بجمـال الطبيعـة والشـعور ال

 )1(»بالبهجة واالستمتاع باإلقامة في منطقة لها طبيعتها الخاصة

فقد اعتبرها هذا العالم األلماني بأنها ظاهرة حديثة علـى الـرغم أن جـذورها ضـاربة فـي      

اإلسـكندنافية والتـي كانـت تؤكـد أن اآللهـة كانـت تسـافر عبـر ، فلقـد اقترنـت باألسـاطير القدم

رسميا ألول مرة من قبل هيئة  Tourismالعالم لمزيد من المعرفة والخبرة، وقد استعمل لفظ

األمـــم المتحـــدة، وانطلقـــت الســـياحة عنـــد الغـــرب مـــن الفئـــات الثريـــة البريطانيـــة، حيـــث توجـــه 

وعنـد إختـراع الخطـوط الحديديـة فـي القـرن  ،هؤالء إلى مناطق أوروبيـة وخاصـة إلـى إيطاليـا

 Dellaما يسمى  كارلوس الخامسأصبحت حتى للفئات المتوسطة، وفي فرنسا أنشأ  19

Tour وهي العائالت التي منحت لكل االمتيازات أيام األستقراطية الفرنسية. 

                              

، دار الوفـــاء، اإلســـكندرية، 1مقدمـــة فـــي اإلعـــالم الســـياحي، ط: عصـــمت عـــدني ومنـــال شـــوقي عبـــد المعطـــي أحمـــد -)1(
  .9م، ص 2011مصر، 



 التواصل والتواصل ا�لكتروني والسياحة:                              الفصل ا�ول

 

38 
 

الذي عرفهـا  Herman von sholleronوليرونش هيرمان فونأما العالم النمساوي  −

االصطالح الذي يطلق على كل العمليـات المتداخلـة وخصوصـا العمليـات اإلقتصـادية  «:بـ

 )1(»المتعلقة بدخول األجانب وٕاقامتهم المؤقتة وانتشارهم داخل حدود منطقة أو دولة معينة

مجمـــوع العالقـــات والظـــواهر التـــي تترتـــب علـــى ســـفر وٕاقامـــة « :أو يمكـــن تعريفهـــا بأنهـــا −

مـا بحيـث أن هـذه اإلقامـة المؤقتـة ال تتحـول إلقامـة دائمـة، مؤقتة لشخص أجنبي في مكان 

  )2(»وال ترتبط هذه اإلقامة بنشاط يجلب ربحا لهذا الشخص

فالسياحة هي صناعة مرتبطة بالرغبة اإلنسانية في المعرفة وتخطـي الحـدود، لقـد توقـع     

رنـت التـي البعض منذ سنوات أن تقل حركة السياحة مع تطـور اإلعـالم وظهـور شـبكة اإلنت

تعــــج بالمعلومــــات والصـــــور والبيانــــات، ولكـــــن الســــنوات أثبتــــت أن الســـــياحة ســــتظل أكثـــــر 

الصناعات نموا وأكثرها رسوخا، ورغم دخول دول كثيرة فـي الفتـرة األخيـرة إلـى سـوق السـفر 

والســياحة إال أنــه يســتطيع اســتيعاب العــالم كلــه، فهــي صــناعة العــالم وٕالــى العــالم، واألكثــر 

  )3(.ا وتفتحا هو الذي يستطيع أن يأخذ منها قدر ما يريدتطورا وتفهم

  

  

  

                              

  .23هـ، ص1434 –م2013صناعة السياحة، د ط، دار زهران، عمان، األردن، : ماهر عبد العزيز توفيق -)1(
م، 2010، دار الوفــاء، اإلســكندرية، مصــر، 1دراســة فــي مــدخل علــم الســياحة، ط: منــال شــوقي عبــد المعطــي أحمــد -)2(

  .43ص
هــــــ، ص 1427 -م 2007، عمـــــان، األردن، ، دار كنـــــوز المعرفــــة1صـــــناعة الســــياحة، ط: أحمــــد محمـــــود مقابلــــة -)3(

24،25.  
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 :لقرآن الكريمفـي ا.ج 

  :وردت لفظة السياحة في القرآن الكريم في عدة آيات نذكر منها    

ـــــة  ـــــورة الـتـوبـ 867﴿ :قــــال اهللا ســــبحانه وتعــــالى: سـ������ �(�9/ 
:��� ;<��&�=>?�� @"A&$ 

�BC�֠���� DEFGִH)�� �(�9/ 
�BI��&JKL>☺�%�� �N� O�=>#PQ+#� @&B 

�RS����� #Tִ4��S��� %�VKW�� 
O�X=>☺"� ��� S�8Y�Z�� JS�] 

���!^4�/ :��� _ `a��� ���� ����54b 
�BC��;)#Y�%�� �c�  ﴾∗

 

  )1(.سيروا وأقبلوا وأدبروا: بمعنى" فسيحوا في األرض: " وعبارة         

�a&$ ���� Y`﴿ :وقوله تعالى في نفس السـورة     J�dK��� 
�e�/ �fI�g�/#>☺�%�� 0�>H*+h;Z�� 

Dijk=�/��� _m�n&� o�>H#% 
#T`pִ^�%�� q �m=4��r)#$�5 @&B �sP&tִ? 

:��� �a=4�r�$u#� �m=4����$�5� O 
�vGK�� �j�P"��� �ִ$ִj w&B 

�Tx�S=Wr%�� �sPQHy-.��� 
!a�8S�h$�%��� q K(�/� qw"B��� 

<"�GKHִ4&� �e�/ :��� q 
O��JQLSt��0?��#� �D8Y�4�Pk&� 

��֠���� 28z4�5��� <�j&� q 
�{�%#|� =4} �~S=;�%�� 

o�u�hִ4�%�� �NNN� �m=tL�)W�%�� 
�m�>G&
)ִ4�%�� �m�>G�☺)T����� 
�m=>#v�)++%�� �m=�4Q���%�� 

                              

 .1،2 التوبة، اآلية ∗
  .252، د ط، مكتبة الخانجي، القاهرة، دس، ص1مجاز القرآن صنعة، ج: أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي -)1(
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�m�>G!^)++%�� �a����/�ִ�� 
Q����4ִ☺�%��&� �m=4}�`p%��� 

�(�� ��tp>☺�%�� �a=�h�;)ִ#�%��� 
�u�>G�&� :��� Y &JQ�L7�� 

�fI�g�/#>☺�%�� �NNc� ﴾∗  

فـــي هـــذه اآليـــة، وأصـــح األقـــوال أنهـــم " الســـائحون" اختلـــف العلمـــاء فـــي تفســـير لفظـــة      

الصـــائمون، وشـــبهوا بـــذوي الســـياحة فـــي األرض المتنـــاعهم عـــن شـــهواتهم، وقيـــل هـــم طلبـــة 

  )1(.العلم، يطلبونه في مظانه، ويضربون في مناكب األرض لتحصيله

�q﴿ :قـــال ســبحانه وتعـــالى: ســورة التحـــريم*��� ;�j��� a&$ 
�(8Y#$��# a�� ;���#��GS
�5 

֠�(��~�� �gJS�ִ� �(8Yp�9/ 
k-)�30+�/ k-)g�/#�/ k-)���g)#֠ 
/-)�tv�)#F kDִG&
)�� k-)ִ#v�)ִ? 
k-)�t�u�� �p�֠#YS���� �&� ﴾∗∗

  

وقـال . المهاجرات أو صائمات بلغة هذيل، والسياحة فـي هـذه األمـة الصـوم: السائحات    

  )2(.سمي السائح صائما ألنه ال زاد معه: الفراء

  

  

                              

 . 113 -111التوبة اآلية  ∗
هـ، 1412–م1992اإلرشاد، حمص، سوريا، ، دار 3، ط4إعراب القرآن الكريم وبيانه، مجلد: محيي الدين الدرويش -)1(

  .181ص
 .5التحريم، اآلية  ∗∗

م، 2011، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن الكريم، ط: محمد التونجي -)2(
 .259ص
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 :مصطلح السياحة اإللكترونية.2

طغى مصطلح السياحة اإللكترونية فـي اآلونـة األخيـرة وأضـحى يشـكل نظـرة مسـتقبلية      

للســياحة مــن خــالل اعتمــاد وســائل االتصــال المختلفــة ســواء بالنســبة لألفــراد أو المؤسســات 

  . السياحية وذلك لترويج وجذب أكبر عدد من السياح

ا تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـال تلك الخـدمات التـي توفرهـ: والسياحة اإللكترونية هي     

بغــــرض إنجــــاز وتــــرويج الخــــدمات الســــياحية والفندقيــــة عبــــر مختلــــف الشــــبكات المفتوحــــة 

والمغلقــة، باالعتمــاد علــى مبــادئ وأســس التجــارة اإللكترونيــة، وتتعــدى فــي الواقــع مفهومهــا 

مة المســتخد  m-tourismالجوالــة/إلــى أبعــد مــن ذلــك، فهــي تشــمل حتــى الســياحة المتنقلــة

 )1(.لألجهزة اإللكترونية الجوالة كالهواتف المحمولة والمفكرات اإللكترونية المحولة وغيرها

نمـط سـياحي يـتم تنفيـذ بعـض معامالتـه التـي : وتعرف السياحة اإللكترونية أيضا بأنهـا     

مـــن خـــالل ) ســـائح(تـــتم بـــين مؤسســـة ســـياحية وأخـــرى، أو بـــين مؤسســـة ســـياحية والمســـتهلك

ـــه عـــروض اســـتخدام تكنول ـــا المعلومـــات واالتصـــاالت، أو هـــي نمـــط ســـياحي تتالقـــى في وجي

                              

ــا المعلومــات واالتصــال فــي تنميــة «: بختــي إبــراهيم وشــعوبي محمــود فــوزي -)1( ، »قطــاع الســياحة والفندقــةدور تكنولوجي
  .276م، ص 2010 -م 2009، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 7مجلة الباحث، العدد
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مــع حاجــات الســائحين ) اإلنترنــت(الخــدمات الســياحية مــن خــالل شــبكة المعلومــات الدوليــة 

  )1(.الراغبين في قبول هذه الخدمات السياحية المقدمة عبر هذه الشبكة

ظهر هذا النوع من السياحة مع بداية ظهور خدمة الشـبكة العنكبوتيـة؛ أي تزامنـا مـع       

ـــين  ـــين المؤسســـات ومثيالتهـــا، ومـــا بينهـــا وبـــين المســـتهلكين ومـــا ب اســـتخدام اإلنترنـــت مـــا ب

أول موقــع ســياحي أنشــأ  degriftour.comالمســتهلكين أنفســهم، ويعتبــر مـوقـــع ديـكـريـفـتـــور

  )2(.م1990سنة

 :لتواصــل السيــاحــيا .3

  :مفهوم التواصل السياحي  .أ 

العمليــة الهادفـــة إلـــى نقـــل « : ويعــد حجـــاب أول مـــن وضــع تعريفـــا لـــه واصــفا إيـــاه بأنـــه    

، لكنـه لـم يحـدد »وتبادل المعلومات واألفكار والحقائق السياحية بين طرفي عمليـة االتصـال

هبـــاس بـــن رجـــاء الحربــــي : ذان، والتـــي أضــــافها األســـتا)مباشـــرة أو بواســـطة( نـــوع الوســـيلة

ويمكـن إضـافة « :، حيث أردفا قـائلين"اإلعالم السياحي" وسعود السيف السهلي في كتابهما

للتعريــف الســابق حتــى يشــمل " عبــر عــدد مــن وســائل ومســتويات االتصــال المختلفــة"جملــة 

عنصر الوسـيلة التـي هـي أحـد عناصـر العمليـة االتصـالية األساسـية، وعنصـر المسـتوى أو 

    )3(»لنمط االتصالي الذي يتضمن االتصال الشخصي والجمعي والجماهيري والوسائطيا

                              

األداء واألثـــر اإلقتصـــادي واإلجتمـــاعي للســـياحة فـــي الجزائـــر وتـــونس والمغـــرب، مـــذكرة دكتـــوراه : صـــليحة عيشـــي -)1(
رية وعلوم التسيير، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنـة ، صالح فالحي، كلية العلوم االقتصادية والتجا.د. أ: ، إشرلف)منشورة(

  .240م، ص2011-م 2010الجزائر، 
دور تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـال فـي تنميـة قطـاع السـياحة والفندقـة، : بختي إبراهيم وشعوبي محمود فوزي: ينظر )2(

  .276ص
   .32مفاهيمه وتطبيقاته، صاإلعالم السياحي : هباس بن رجاء الحربي وسعود السيف السهلي: ينظر -)3(
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تعـــد الســـياحة وســـيلة هامـــة مـــن وســـائل االتصـــال والتواصـــل الثقـــافي والحضـــاري بـــين      

الشــعوب، ممــا يقلــل مــن مســافات التباعــد بــين الشــعوب نتيجــة الخــتالف اللغــات والعــادات 

  )1(.والتقاليد والتراث

فعنـدما يـتم اإلعـالن  -بيـع حلـم أو أمـل -احة عبارة عن بيع بضائع غيـر ملموسـة السي    

بســفرة ســياحية منظمــة إلــى سويســرا مــثال فــإن الســائح الــذي لــم يشــاهد سويســرا وٕانمــا جمــع 

معلوماته عـن طريـق النشـرات والصـور أو المعلومـات المرفقـة لإلعـالن، فـإن أعجبـه مـا رآه 

 30ٕان لـــم تعجبـــه رغـــب عنهـــا، فسويســـرا ممكـــن أن تعجـــبدفـــع مبلـــغ الرحلـــة وأقبـــل عليهـــا و 

فنجاح اإلعـالن معنـاه نجـاح السـياحة ولهـذا السـبب نالحـظ . شخص 40شخص من أصل 

أن كثيرا من الدول بدأت تركز على نوعية اإلعالنات التي تصدرها عـن مناطقهـا السـياحية 

يجـب أن يسـتمتع بهـا  فـأي منطقـة مـا فـي العـالم. ألنها من األسباب المهمة لنجاح سياحتها

مجموعــة معينــة مــن النــاس؛ ألن الســياحة تلبــي أو تحقــق رغبــات مختلفــة لمختلــف النــاس، 

فـإن منطقـة مـا قـد تعجـب بعـض الســياح وال تعجـب بعضـهم اآلخـر، ولهـذا السـبب فــإن دور 

  )2(.اإلعالن والدعاية والترويج مهم جدا في تدفق السياح إلى منطقة بعينها

  : السياحيبعض وسائل التواصل   .ب 

  : الوسائــل المطبوعة .1

وتشــمل الكتــب بأنواعهـــا المختلفــة والصـــحف والمجــالت والنشـــرات والكتيبــات والوثـــائق      

اإلداريـــة وغيـــر ذلـــك مـــن الوســـائل، وتتميـــز هـــذه الوســـائل بأنهـــا مســـجلة ومدونـــة، وتتصـــف 

بالدقــــة والوضــــوح، وٕامكانيــــة الرجــــوع إليهــــا عنــــد الحاجــــة، أمــــا عيوبهــــا فإنهــــا تســــتغرق وقتــــا 

                              

  .47دراسة في مدخل علم السياحة، ص: منال شوقي عبد المعطي أحمد -)1(
  .80،81صناعة السياحة، ص ص : ماهر عبد العزيز توفيق: ينظر -)2(
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وهـــذه بعـــض أشـــكال الوســـائل  )1(.تمـــال عـــدم قراءتهـــا مـــن قبلـــهللوصـــول إلـــى المســـتقبل واح

  :المطبوعة

  

  

 :المـجــالت السياحية •

والتي تعد وما في بابهـا مـن الـدوريات المهمـة لوسـائل اإلعـالن، إذ يتمتـع المعلـن فيهـا      

بحرية أكبر في اختيار مكان اإلعالن ومساحته، ويمكن للقارئ مطالعة المجلة في مختلـف 

ــــى المطــــالع ليقــــرأ اإلعــــالن،  األمكنــــة داخــــل بيتــــه وخارجــــه، ولــــيس فيهــــا إكــــراه يمــــارس عل

  )2(.ك رهن بإرادة من يقتني المجالت أو يحصل عليهافمطالعته وتكرار ذل

توجد مجالت متخصصة في فنون السياحة والرحالت وتقدم موضـوعات سـياحية مبنيـة     

علــى أســاس مــن العلــم والبحــث والمعرفــة، تلجــأ إلــى أســاتذة اآلثــار والتــاريخ والشــرح العلمــي 

 )3(.بأساليب شيقة بالصور الملونة لتكون جذابة للقارئ

 :كتيــبات والمطــويــات السياحيةال •

                              

  .76المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية، ص: علي سامي الحالق -)1(
  .279م التسويقي، صاالتصال واإلعال: فاطمة حسين عواد :ينظر -)2(
اإلعــالم والتنميــة الســياحية، د ط، دار المعرفــة الجامعيــة، اإلســكندرية، مصــر، : رجــاء عبــد الــرزاق الغمــراوي: ينظــر -)3(

 .42م، ص2012
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وتحتل هذه الكتيبات مكانة هامة في المجال السياحي حيث تمثـل واجهـة مشـرقة تعبـر      

شكال ومضـمونا عـن المؤسسـة أو البلـد كقيمـة حضـارية وسـياحية وثقافيـة، وتتميـز بالفخامـة 

 )1(.ورقي مستوى الطباعة والعرض واإلخراج

يـــــات تقـــــوم بإصـــــدارها غالبـــــا الوكـــــاالت الســـــياحية ومـــــديريات وهـــــذه الكتيبـــــات والمطو       

  )2(.السياحة والسفر؛ لتعريف بها كمؤسسات سياحية بدرجة أولى والسياحة بدرجة ثانية

  

 :الملصـقـــات •

علــى أنهــا صــورة ثابتــة مرفقــة بتعليــق  Françoise Enelإنــال  زفرانســوا وتعرفهــا    

 10محــورا محــددا، عــدد كلماتــه تتــراوح بــينقصــير تكــون فيــه الصــورة عامــة ملونــة وتحمــل 

    )3(.كلمة، ويعرف بأنه فن الشارع، هدفه شد انتباه المارة وٕاعالمهم 20إلى

بلغــت وشــهدت مكانــة مرموقــة كوســيلة تعبيــر بصــرية ذات تــأثير معتــرف بــه فــي الكثيــر     

ــدان، فهــي بمثابــة وســيلة لنقــل المعلومــات وٕابــالغ الرســائل المختلفــة يــز بكونهــا تتم. مــن البل

تــرى وتقــرأ عــن بعــد وبســرعة، يســهر علــى إخراجهــا وتصــميمها القــائمون باالتصــال ضــمن 

جتماعيــة، فهــي الملصــقة تتوجــه إلــى كــل الطبقــات االف. شــركات وهيئــات منتجــة لإلعالنــات

   )4(.أحسن وسيلة وأكثر قدرة على تفهم الناس للحملة اإلعالنية

                              

  .112دراسات في اإلعالم السياحي، ص: شدوان شيبة -)1(
 .44اإلعالم والتنمية السياحية، ص: رجاء عبد الرزاق الغمراوي: ينظر -)2(
  .113كيفية تصميم اإلعالن، ص: عبيدة صبطي وفؤاد شعبان: ينظر -)3(
جتمـاعي نيـة تطبيـق علـى بـرامج االتصـال االالداللة األيقونية والداللة اللغوية فـي الرسـالة اإلعال: نعيمة واكد: ينظر -)4(

 .44للتلفزيون الجزائري، ص
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الملصـقات السـياحية؛ وهـي : إليـه، ومـن بينهـاوهي أنواع تتوزع حسب الغرض الموجهة     

نـوع مــن الملصــقات تتميــز بجودتهــا الفنيــة واإلخراجيــة، فهــي تقابــل الغربــاء وتــدعوهم ليكونــوا 

ضـيوفا لهـا، ميـدانها غالبـا خـارج الحـدود حيــث تقـدم معـالم البلـد وثقافتـه، وتسـاهم فـي جــذب 

   )1(.السياح إليه

لصور الوثائق والنشرات والالفتات بنوعيها المنقوشـة باإلضافة إلى هذه الوسائل هناك ا    

  .والضوئية

  

 :الوسائل السمعية والسمعية البصرية .2

مـــــع حلـــــول القـــــرن العشـــــرين ظهـــــرت وســـــائل نشـــــر جديـــــدة وهـــــي الســـــينما والراديـــــو        

والتلفزيــون، وبهـــذه الوســائل الجديـــدة عـــرف اإلعــالن تطـــورا واســـعا إذ تــم إخـــراج أول شـــريط 

، ولكـــن بعـــد Lumiereم، وذلـــك مـــن طـــرف اإلخـــوة لـومـبيــــر 1904إعالنــي ســـينمائي عـــام 

ن بشــــكل ملحــــوظ مــــن حيــــث الجــــودة فــــي التصــــميم الحــــرب العالميــــة الثانيــــة تطــــور اإلعــــال

واإلخـــراج وخاصـــة بعـــد أن أقيمـــت دراســـات أكاديميـــة تقـــدم مقـــررات حـــول المـــادة اإلعالنيـــة 

بشكل متخصص، وهكـذا اسـتطاع اإلعـالن أن يعـزز جميـع المنشـآت وذلـك بوضـع شـبكات 

عــالن فــي مختلــف أنحــاء العــالم تعــرف بالوكــاالت اإلعالنيــة مــن أجــل تحســين وتطــوير اإل

  :إلى قسمين ويمكن تقسيم هذه الوسائل )2(.واالستجابة لطلبات الزبائن

 :الوسـائـل السمـعـيـة  .أ 

                              

  .132،133اإلعالن، صكيفية تصميم : عبيدة صبطي وفؤاد شعبان: ينظر -)1(
  .104االتصال واإلعالم التسويقي، ص: فاطمة حسين عواد: ينظر -)2(
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وتشـــــــمل أشـــــــرطة التســـــــجيل الصـــــــوتية ومختبـــــــرات اللغـــــــات واالســـــــطوانات والبـــــــرامج       

إذ يلعــب الصــوت دورا بــالغ األهميــة فــي التــأثير علــى المتلقــي بمــا يحمــل مــن ) 1(.اإلذاعيــة

ــــر والجهــــر والهمــــس، وتصــــحب الكلمــــة المســــموعة أحيانــــا خصوصــــيات فــــي ال تنغــــيم والنب

الموســـيقى فتزيـــدها طاقـــة كبـــرى علـــى اإليحـــاء والـــوهم والتخيـــل، وعمـــال علـــى اســـتثارة الحلـــم 

   )2(.وٕايقاظ الراقد في األعماق

الراديــو صــوت يصــلنا دون حــواجز أو واســطة ماديــة، والصــوت يعنــي التنبيــه، والتنبيــه      

دف، فهو وسيلة تتحقق فيها فورية التـدفق اإلعالنـي، ووسـيلة ديمقراطيـة لتبـادل يعني أنه ها

األخبار واآلراء واألفكار والمعلومات عن طريـق المشـاركة، فهـو يتلقـى مثلمـا يبـث، وينطبـق 

نحــن اإلذاعــة التــي تســتمع إليــك، ال " عليــه اليــوم تلــك المقولــة المعبــرة التــي تقــول للمســتمع

، وهـــذا هـــو مفهـــوم االتصـــال والتواصـــل، وهكـــذا نجـــد أن "تمع إليهـــامجـــرد اإلذاعـــة التـــي تســـ

ـــى المشـــاركة، وقـــد  ـــة واســـعة قائمـــة عل ـــى مجـــرد التـــأثير، بـــل هـــو عملي الراديـــو ال يهـــدف إل

أصـــبحت كلمـــة ســـمعت مرادفـــة لكلمـــة عرفـــت أو علمـــت، وفـــي نفـــس الوقـــت احـــتفظ الراديـــو 

خــــرين بنــــا، إنــــه الرفيــــق بخصوصــــيته كجهــــاز يســــلي ويمتــــع ويربطنــــا بــــاآلخرين ويــــربط اآل

  )3(.والصديق الذي يالزمنا أينما ذهبنا

والــبالد العربيــة هــي األخــرى عرفــت اإلذاعــة ولكــن فــي تــواريخ متفرقــة؛ فــالجزائر مــثال      

فرضــت . إلــخ...م1935م، وتــونس عــام1927م، والمغــرب عــام1925عرفــت اإلذاعــة عــام

اإلضـــافة إلـــى الوظـــائف التقليديـــة متغيـــرات عالميـــة عديـــدة وجـــود وظـــائف متعـــددة للراديـــو، ب

                              

  .76المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية، ص: علي سامي الحالق -)1(
  .106االتصال واإلعالم التسويقي، ص: فاطمة حسين عواد -)2(
 .174-169المستقبل مدخل، ص ..الواقعاالتصال الجماهيري : عبد المجيد شكري: ينظر -)3(
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، فهنـــــاك التعلـــــيم وتشـــــكيل الـــــرأي العـــــام، والدعايـــــة )اإلعـــــالم والتثقيـــــف والترفيـــــه(المعروفـــــة 

      )1(.واإلعالن

كما تلعب دورا مهما في خدمـة السـياحة لسـرعة انتشـارها وسـهولة انتقالهـا وقـوة تأثيرهـا      

ألنهـــا  -صـــالية أو المؤسســـات الســـياحية القـــائم بالعمليـــة االت –فهـــي تســـتحوذ علـــى اهتمـــام 

تســتخدم عناصــر جاذبــة كــالمؤثرات الصــوتية والموســيقى، فتكــون بــذلك أدوات فعالــة لخدمــة 

  )2(.المجال السياحي

  

 : الوسـائـل السمـعـيـة البـصـريــة  .ب 

والتســــجيالت المرئيــــة المســــموعة ) اإلذاعــــة المرئيــــة(وهــــي تشــــمل الســــينما والتلفزيــــون      

ويتمتــع التلفزيــون علــى غــرار بــاقي وســائل اإلعــالم المختلفــة بإمكانيــات  )3().فيــديو كاســيت(

متنوعة جعلت من القطاع السياحي بشكل خاص يعتمد عليه في إبـراز المقومـات السـياحية 

العاطفيــــة للمشــــاهدين لجــــذبهم فهــــي تنمــــي الخيــــال والــــوعي وتتــــرك  والعــــزف علــــى األوتــــار

وجميــع الــدول المتقدمــة تتبــادل البــرامج الســياحية التــي تركــز . الفرصــة للتصــور وأخــذ القــرار

على إبراز معالمها ومقومات الجذب السياحي التي تنفرد وتتميز بهـا عـن غيرهـا، ويسـتطيع 

حي خاصة إذا أستخدم علـى مـتن الخطـوط الجويـة التلفاز أن يساهم في تنمية القطاع السيا

أو مختلف وسائل النقل األخـرى أو التصـوير داخـل هـذه المنـاطق السـياحية لتقـديمها بشـكل 

                              

 .176 ،175، صالمرجع نفسه: ينظر -)1(
 .43اإلعالم والتنمية السياحية، ص: رجاء عبد الرزاق الغمراوي -)2(
  .29االتصال الجماهيري، ص: صالح خليل أبو أصبع -)3(
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جيد، وذلك باعتمـاد حركـات الكـاميرا وزوايـا التصـوير وأحجـام اللقطـات، ومختلـف المـؤثرات 

     )1(.المستعملة

لمشــــاركين فــــي بيــــوتهم وأمــــاكن تواجــــدهم، فــــاإلعالن التلفزيــــوني يــــدخل كضــــيف علــــى ا    

يتحــدث إلــى المشــاهد بأســلوب الحــوار الشخصــي، عارضــا عليــه الســلع والخــدمات، محــاوال 

إقناعه بالشراء من خـالل المزايـا التـي تتمتـع بهـا هـذه السـلع أو الخـدمات، شـارحا وموضـحا 

ة غير ملموسـة والسياحة هي بضاع )2(.له هذه المزايا سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة

يحاول المعلن ترويجها بشتى السبل وال أحسن من الصورة والصوت إليصـالها إلـى المتلقـي 

  .بأبهى حلة وأسرع من اإلعالن التقليدي

  Electronic communication :التـواصــل اإللـكتـرونـي: المبحث الثالث

، وتنمـــو وتتفاعـــل ال يمكننـــا أن نتصـــور قيـــام أي مؤسســـة أو منظمـــة وأن تبقـــى وتســـتمر    

مــع بيئتهــا مــن غيــر تواصــل وال اتصــال، وهكــذا هــو الشــأن بالنســبة لألفكــار والنظريــات فلــن 

تلقى القبول والرضـي مـا لـم تتـداول وتنتشـر؛ وٕاذا اعتبرنـا السـياحة أوال وقبـل كـل شـيء مبـدأ 

ة أردنا غرسه في المجتمع وجب علينا نشره وٕاذاعته، فال أفضل من وسائل التواصل الحديثـ

ـــد كـــان أفضـــل ـــذلك فكلمـــا كانـــت الوســـيلة أســـرع وأرخـــص وفـــي متنـــاول الي ففـــي العصـــر . ل

الحــديث ظهــر مــا يطلــق عليــه بالتواصــل اإللكترونــي؛ بمعنــى التواصــل عــن طريــق الوســائل 

  .Internetالتكنولوجية وخاصة اإلنترنت 

                              

  .44اإلعالم والتنمية السياحية، ص: رجاء عبد الرزاق الغمراوي: ينظر -)1(
اإلبـــداع واالبتكاريـــة فـــي اإلعـــالن مـــدخل تطبيقـــي، الطبعـــة العربيـــة، دار اليـــازوري، عمـــان، األردن، : بشـــير عـــالق -)2(

  .138م، ص2010
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مصـــطلح التواصـــل اإللكترونـــي مصـــطلح جديـــد، لـــم  :مفهـــوم التواصـــل اإللكترونـــي .1

  .إليه الدارسون إال على سبيل اإلشارة يتطرق

فهو يعبر عن مرحلة من مراحـل التطـور التكنولـوجي فـي وسـائل االتصـال التـي تعتمـد      

علــــى الوســــائط اإللكترونيــــة فــــي تزويــــد الجمــــاهير باألخبــــار والمعلومــــات، وذلــــك باســــتخدام 

  )1(.ة اإلنترنتالحواسب اآللية أو األجيال المتطورة من الهواتف النقالة وتصفح شبك

ــو الســعود إبــراهيم وقــد أشــار األســتاذ      االتصــال -إلــى مصــطلح التواصــل اإللكترونــيأب

إال أنــه لــم يعرفــه كمصــطلح بحــد ذاتــه بــل باعتبــاره نوعــا مــن أنــواع االتصــال  -اإللكترونــي

غير التقليدي، وقد ظهـر نتيجـة التطـور الهائـل لتكنولوجيـا خـالل القـرن العشـرين وقـد سـاعد 

ظهوره الحاسبات اآللية، فاالتصال اإللكتروني حسبه يقـوم بمعالجـة المعلومـات بطـرق  على

مختلفـــة لـــم تعهـــدها البشـــرية مـــن قبـــل، كمـــا أشـــار إلـــى بعـــض المصـــطلحات التـــي تســـتخدم 

ــــــــــــــــة والبريــــــــــــــــد  ــــــــــــــــة اإللكتروني ــــــــــــــــاب اإللكترونــــــــــــــــي والدوري ــــــــــــــــة كالكت الصــــــــــــــــفة اإللكتروني

   )2(.وغيرها...اإللكتروني

لهــذا المصــطلح حيــث اعتبرتــه مرحلــة مــن  منــال طلعــت محمــودلــدكتورة كمــا تطرقــت ا     

مراحــــل االتصــــال يلــــي مرحلــــة االتصــــال الشــــفوي، والخطــــي، والطبــــاعي، وهــــذا النــــوع مــــن 

ـــديو (االتصـــال يعتمـــد علـــى وســـائل االتصـــال الجماهيريـــة  الراديـــو والســـينما والتلفزيـــون والفي

ـــدكتور ) والقنـــوات الفضـــائية واإلنترنـــت ـــة االتصـــال اإللكترونـــي كمـــا نوهـــت ال ـــى أن مرحل ة إل

                              

، أبحـاث المـؤتمر »استخدامات الشباب الجامعي لموقع يوتيوب على شبكة اإلنترنـت«: رضا عبد الواحد أمين: ينظر -)1(
ـــد ـــدة : الـــدولي اإلعـــالم الجدي ـــا جدي ـــل  9 –7لعـــالم جديـــد، منشـــورات جامعـــة البحـــرين، مملكـــة البحـــرين، .. تكنولوجي أبري

 .517م، ص2009
 .31-27م، ص 2005تقنيات االتصال والمعلومات، د ط، شركة اإلسالم ، مصر، : أبو السعود إبراهيم: ينظر -)2(
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تميزت بتطور مذهل يتضاءل أمامه كـل مـا تحقـق مـن تطـور فـي المراحـل الـثالث السـابقة، 

  )1(.وقد تمثل في االندماج الذي جرى بين ظاهرتي انفجار المعلومات وثورة االتصال

أي " الكــوم" فقــد أطلــق علــى هــذا النــوع مــن التواصــل دومينيــك وولتــون أمــا الباحــث       

بإســتخدام التقنيـــات الحديثـــة وخاصــة اإلنترنـــت، وذلـــك بغــرض إرادة إثـــارة الرضـــى واإلغـــراء 

واإلقنـاع، وهــذا النـوع مــن التواصــل أصـبح موجــودا فـي كــل المهــن، ولـدى جميــع المســتويات 

والفئات العمريـة وبشـكل يـومي، وقـد حـث الباحـث فـي مجمـل حديثـه علـى ضـرورة اسـتغالل 

واصل بشكل إيجابي وحضاري، وال نلقي اللوم عليه في فشل عالقاتنا فيمـا هذا النوع من الت

بيننـــا، فهـــو بـــدل أن يكـــون أداة للتواصـــل أصـــبح أداة للتباعـــد واإلنفصـــال والعـــيش فـــي عـــالم 

   )2(.الوهم والخيال

  

 :أهم وسـائـل التواصـل اإللـكـتـرونــي .2

وســــــائل التواصــــــل اإللكترونــــــي متعــــــددة ومتنوعــــــة بتعــــــدد وتنــــــوع خــــــدمات اإلنترنــــــت،     

ـــــــي الجانـــــــب الســـــــياحي وســـــــاهمت فـــــــي ترقيتـــــــه وتطـــــــويره، وهـــــــذه بعـــــــض  وقـــــــد وظفـــــــت ف

  :وسائله

جتماعيــة التــي تقــوم علــى وهــي مجموعــة مــن المواقــع اال :جتمــاعيمواقــع التواصــل اال.أ 

إلــخ فــي مكــان واحــد، ...لمشــتركةهتمامــات اأصــحاب اال/ زمــالء العمــل/ األصــدقاءجمــع 

                              

م، 2001كندرية، مصـر، مدخل إلـى علـم االتصـال، د ط، دار الناشـر الجامعيـة، اإلسـ: منال طلعت محمود: ينظر -)1(
 .203-201ص

 .31،32م، ص ص2012، دار الفرابي، بيروت، لبنان، 1اإلعالم ليس تواصال، ط: دومينيك وولتون: ينظر -)2(
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، وهــي كثيــرة )1(وتتــيح لهــم إمكانيــة التواصــل ومشــاركة المحتــوى والنقــاش والبحــث والتعليــق

 :منها

 :Electronic Mailالبريد اإللكتروني •

طلــق علــى إرســال رســائل نصــية إلكترونيــة بــين هــو مصــطلح ي E-Mailوتختصــر إلــى     

   )2(.الرسائل والمفكراتمجموعات في طريقة مناظرة إلرسال 

رغــم أنــه كــان مســتخدما لفتــرة طويلــة، فلــم يكــن فعــاال للغايــة فــي عمليــة التســويق حتــى      

أوائــــل التســــعينيات، حيــــث تمكــــن المســــتخدمون للبريــــد مــــن توجيــــه رســــائل نصــــية لبعضــــهم 

الـــبعض مـــن خـــالل بوابـــات اإلنترنـــت وذلـــك بإرســـال نشـــرة البريـــد اإللكترونـــي إلـــى العمـــالء 

تملــين، وهــذه النشــرة تصــدر فــي كــل مــرة تــتم فيهــا إضــافة محتويــات جديــدة إلــى الموقــع المح

بشــكل دوري إلــى المشــتركين أو المهتمــين بــاإلعالن بحيــث ال ترســل هــذه النشــرات عشــوائيا 

   )3(.بل إلى األشخاص المدرجة أسمائهم على قائمة المراسالت

ة استخدام البريـد اإللكترونـي لبـث ويمكن ألخصائي اإلعالم السياحي وشركات السياح     

فــي الوقــت الحــالي ال  )4(.رســائلهم بمــا تشــمل عليــه مــن أفكــار ومعلومــات وخــدمات لزبــائنهم

يوجــد مــن لــيس لديــه موقــع إلكترونــي، وبالتــالي فهــو أفضــل وأقــرب وســيلة للمســتهلك تســمح 

                              

اإلنترنت في خدمة حرية التعبير، د ط، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، القـاهرة، د : محمد الطاهر: ينظر -)1(
 .17س، ص

  .59م، ص2010، دار أسامة، عمان، األردن، 1اإلعالم اإللكتروني، ط: عيشةفيصل أبو  -)2(
، دار صــفاء، 1، ط)اســتراتيجي -مــدخل تطبيقــي(إدارة التــرويج واالتصــاالت التســويقية : علــي فــالح الزغبــي: ينظــر -)3(

  .337-335هـ، ص1430 –م2009عمان، األردن، 
  .221ة في اإلعالم السياحي، صمقدم: عصمت عدني ومنال شوقي عبد المعطي أحمد -)4(
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المجـــال للوكـــاالت الســـياحية بالتواصـــل مـــع زبـــائنهم وٕامـــدادهم بكـــل المســـتجدات الخاصـــة ب

  .السياحي من مناطق سياحية ومعالم أثرية وخدمات تقدمها للسائح

 : Youtubeاليوتيوب  •

، "ســتيف تشــن"، "تشــاد هيرلــي: "م علــى يــد الثالثــي2005تــم إنشــاء هــذا الموقــع عــام      

، وفـي محاولـة مـنهم لمشـاركة "بـاي بـال"، الذين كانوا من أوائـل مـوظفي شـركة "جاويد كريم"

فيما بينهم، وقد نجحوا في إرسـال ملفـات فيـديو بحيـث يشـاهده ماليـين النـاس  ملفات الفيديو

  )1(.في دقائق معدودات

وتقوم فكرة الموقع على إمكانية إرفاق أي ملفات تتكـون مـن مقـاطع الفيـديو علـى شـبكة     

اإلنترنت دون أي تكلفة مالية، فبمجـرد أن يقـوم المسـتخدم بالتسـجيل فـي الموقـع يـتمكن مـن 

إرفــــاق أي عــــدد مــــن هــــذه الملفــــات ليراهــــا ماليــــين األشــــخاص حــــول العــــالم، كمــــا يــــتمكن 

ر جمــاعي حــول مقطــع الفيــديو مــن خــالل التعليقــات المصــاحبة، المشــاهدون مــن إدارة حــوا

فضــال عــن تقيــيم ملــف الفيــديو مــن خــالل إعطائــه قيمــة نســبية مكونــة مــن خمســة درجــات 

  )2(.لتعبر عن مدى أهمية ملف الفيديو من وجهة نظر مستخدمي الموقع

الصـور وتتيح شبكات التواصـل اإلجتمـاعي صـفحات مجانيـة ترويجيـة تنشـر مختلـف       

الفوتوغرافية الرقمية عن المواقع السياحية والفنادق والمنتجات ومقـاطع تلفزيونيـة وفيـديوهات 

                              

، جامعــــة المنصــــورة، دميــــاط، 5، مجلــــة التعلــــيم اإللكترونــــي، العــــدد»ضــــد× مــــع ...اليوتيــــوب «:أميــــرة عطــــا: ينظــــر -)1(
  .9م، ص 2010مارس

 .520، ص»استخدامات الشباب الجامعي لموقع يوتيوب على شبكة اإلنترنت«: رضا عبد الواحد أمين -)2(
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متنوعــة وبــرامج ســـياحية وترفيهيــة وغيرهــا، لجـــذب الســياح وتعــريفهم بـــالميزات التــي تقـــدمها 

   )1(.المنشآت السياحية

 : Search Engines محركات البحث  .ب 

وهــي عبــارة عــن أدوات توجــد علــى مواقــع اإلنترنــت تســاعد المتصــفحين علــى البحــث       

علــى موضــوع معــين والوصــول إلــى معلومــات المخزنــة علــى ماليــين األجهــزة الخادمــة علــى 

اإلنترنـت، حيـث يقـوم المسـتخدم بكتابـة سـؤال محـدد فيحصـل علـى إجابـة مباشـرة علـى ذلــك 

ع تحتـــوي علـــى نصـــوص وارتباطـــات، ويســـتخدم محـــرك الســـؤال بـــدال مـــن اإلحالـــة إلـــى مواقـــ

البحث قواعد بيانات كما تتضمن عدة وحدات مثل وحـدة تصـنيف األسـئلة ووحـدة اسـترجاع 

الفقـــرات والمســـتندات التـــي تحتـــوي علـــى األجوبـــة، وحتـــى ال تكـــون اللغـــة عائقـــا تعتمـــد تلـــك 

محركـــات : مينوهـــي تنقســـم إلـــى قســـ. المحركـــات علـــى وحـــدات للترجمـــة اآلليـــة بعـــدة لغـــات

بحث عامة تبحث على قاعدة بيانات عامة، ومحركـات بحـث متخصصـة تبحـث فـي أشـياء 

 )coogle ,yahoo,Alta Vista .)2:...ومحركات البحث كثيرة منها. محددة

وكما قلنا سابقا تلك المحركات تفيد األفراد بالبحث عن أي موضوع يريدونـه، وبإمكـان      

ــــرز المجــــال الســــياحي االســــتفادة م ــــار وأب ــــك مــــن خــــالل وضــــع المعلومــــات واألخب نهــــا وذل

الخــــدمات التــــي تعرضــــها الوكــــاالت الســــياحة والســــفر، باإلضــــافة إلــــى بعــــض الفيــــديوهات 

المســــجلة مـــــن طـــــرف الخـــــواص أو األفـــــراد؛ ليســـــتفيد منهـــــا الســـــائح أثنـــــاء تصـــــفحه لشـــــبكة 

  .اإلنترنت

                              

  .85اإلعالم السياحي مفاهيمه وتطبيقاته، ص: رجاء الحربي وسعود السيف السهليهباس بن : ينظر -)1(
، 5مجلة التعليم اإللكتروني، العـدد  ،»Knowledge Engineمحركات المعرفة«: السعيد السعيد عبد الرزاق: ينظر -)2(

  .14م، ص2010جامعة المنصورة، دمياط، مارس 
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 :رسائل الهاتف الخلوي  .ج 

نشـأت فكـرة اســتخدام الهـاتف الخلــوي مـن فكــرة الراديـو، وقــد أسـهم هــذا الجهـاز بشــكل       

كبيـــر والفـــت فـــي تقريـــب المســـافات، وٕايجـــاد ســـبل للتواصـــل بـــين النـــاس أينمـــا وجـــدوا، ولقـــد 

اسـتطاع هـذا الجهـاز أن يفـرض ذاتـه علينـا، وأن يصـبح فـي متنـاول الجميـع؛ أي أنـه صــار 

هــي الوســيلة ) المكالمــات الصــوتية(ولــم يكــن االتصــال . اليوميــة جــزءا ال يتجــزأ مــن حياتنــا

التــي تســتخدم  smsالوحيــدة فــي هــذا الجهــاز، بــل نجــد خدمــة أخــرى هــي الرســائل القصــيرة 

بهـــا حـــروف بالعربيـــة أو الالتينيـــة أو حـــروف الالتينيـــة بلغـــات أخـــرى، وتحتـــوي أيضـــا علـــى 

. شبكة الخلوية إلـى األجهـزة األخـرىرموز وأشكال متعددة مكونة رسالة نصية ترسل عبر ال

ولقد استطاعت اإلنترنت اإلسهام في انتشار الرسـائل الخلويـة؛ إذ يسـتطيع الشـخص إرسـال 

رسائل إلى جهازه الخلوي عبـر عـدة مواقـع إلكترونيـة خصصـتها الشـبكة لهـذه الغايـة، وتلجـأ 

، وذلـك للتـرويج بعض المؤسسات المهتمة في مجال السياحة إلى استخدام الرسـائل الخلويـة

..." أهال بكـم فـي األردن: "لبلدانها وزيارة األماكن السياحية فيها مستخدمين العبارات التالية

 )1(... ".زوروا مدينة البتراء الوردية"، 

وتُــــوِفر اإلمكانيــــات الهاتفيــــة للعــــاملين فــــي مجــــال حمــــالت االتصــــال الســــياحي تقــــديم      

المجانيـــة التـــي تـــتم مـــن ) 800(أهمهـــا خدمـــةخـــدمات اتصـــال ناجحـــة مـــع الجمهـــور، ومـــن 

خاللها تقديم معلومات سياحية متنوعة للزائر مثل مواقـع الفعاليـات والعـروض والتخفيضـات 

كمــا تتــيح معظــم شــركات الطيــران خدمــة الحجــز وتأكيــده . وأمــاكن الفنــادق واإلقامــة وغيرهــا

                              

 –م 2008، دار البدايــة، عمــان، األردن، 1عربيـة ووســائل االتصــال الحديثــة، طاللغــة ال: وليــد إبــراهيم الحــاج: ينظـر -)1(
 .92هـ، ص1428
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التــي تتنــاول المقومــات عبــر الهــاتف، وكــذا تعتبــر وســيلة مناســبة لتســجيل األفــالم المصــورة 

   )1(.السياحية للمنطقة، ومختلف المعلومات التي يحتاجها السائح أثناء تنقالته

 :دور التواصل اإللكتروني في تفعيل السياحة .3

وتبقــى الحقيقــة تعلــن عــن نفســها بقــوة، وهــي أن اإلنســان مخلــوق اتصــالي يســعى إلــى      

مـــاذا ...لوكه وقراراتـــه صـــدى لهـــاالحصـــول علـــى المعلومـــة، يعـــيش ويتحـــرك بهـــا ويـــأتي ســـ

الفعــل لديــه مــرتبط دومــا بالمعلومــة التــي يبنــي حســاباته ... !يلــبس؟ مــاذا يقــرأ؟ مــاذا يأكــل؟

علــــى أساســــها، فالمعلومــــة هــــي أســــاس كـــــل قــــرار، وٕاذا جــــاء القــــرار دون االعتمــــاد علـــــى 

  )2(.المعلومة، أصبح نوعا من االرتجال الذي يؤدي إلى أضرار بالغة

ذا المنطلـــق تنوعـــت مصـــادر المعلومـــات مـــن مطبـــوع إلـــى مســـموع إلـــى مرئـــي ومـــن هـــ     

وأخيرا ظهرت اإلنترنت التي جمعت خصائص هذه الوسـائل فـي وسـيلة واحـدة وقـدمتها إلـى 

المســـــتهلك اختصـــــرت لـــــه المـــــال والجهـــــد والوقـــــت، فمـــــاذا أضـــــافت هـــــذه الوســـــيلة للقطـــــاع 

 :   المجال السياحي في النقاط التاليةونجمل دور التواصل واستخدام اإلنترنت في .السياحي؟

أضــحت المعلومــات فــي الوقــت الــراهن مــن أثمــن المــوارد فبوســاطتها يــتم التعــرف علــى  6

اآلثار والمعالم السياحية والخدمات والبرامج المختلفة إلى جانب التعرف علـى أوجـه الجـذب 

 )3(.والمغريات واالستثمارات السياحية

                              

 .88اإلعالم السياحي مفاهيمه وتطبيقاته، ص: هباس بن رجاء الحربي وسعود السيف السهلي: ينظر -)1(
 .29المستقبل مدخل، ص.. االتصال الجماهيري الواقع : عبد المجيد شكري: ينظر -)2(
  .95مقدمة في اإلعالم السياحي، ص: عصمت عدني ومنال شوقي عبد المعطي أحمد: ينظر -)3(
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المســاهمة فــي تجـــاوز الحــواجز التقليديـــة فــي المعـــامالت الســياحية النمطيـــة مــن خـــالل   6

أيـام فـي األسـبوع وتـأمين  7فـي اليـوم و 24تأمين المعلومات السياحية المطلوبة على مدار 

 )1(.الثقة في وسائل الدفع عبر اإلنترنت

مجـال السـياحي سـاهم بمعنى أن التواصل اإللكتروني أو استخدام شبكة اإلنترنـت فـي ال    

فــي تســريع المعــامالت واالســتغناء عــن بعــض المعــامالت الورقيــة التــي تتطلــب وقتــا وجهــدا 

مــن الســائح لإلنجازهــا، باإلضــافة أن الخدمــة اإللكترونيــة متــوفرة كــل األوقــات ال أيــام عطــل 

لها، فالسائح يستطيع أن ينجز في ثـوان معـدودات مـا كـان يتطلـب منـه أسـابيع النجـازه مـن 

وغير ذلك من لوازم السفر، ليذهب إلـى المنطقـة وهـو مرتـاح؛ ... دفع للتذكرة وحجز للفندق

 . ألنه متيقن أن كل شيء جاهز إلستقباله

التقليــل مــن تــأثير الشــائعات واالضــطرابات واألخبــار الســيئة فــي قــوة الحركــة الســياحية،  6

ار الخاطئـة ممـا يسـاهم فـي ومحو االنطباع السيئ والمشوه والرد على الشائعات وٕازالة األفك

تحقيـــق التواصــــل اإلنســــاني والحضـــاري بــــين الشــــعوب وتجـــاوز الفروقــــات العرقيــــة والدينيــــة 

 )2(.وغيرها ليصبح العالم قرية كونية

بمعنـــى أن ســـرعة وصـــول المعلومـــة ســـاهم فـــي محـــو الصـــورة الخاطئـــة التـــي يرســـمها      

ية بلدان إرهابية؛ وبالتالي يساهم فـي الغرب عنا، وأزال كل ما يشيعه عن كون البلدان العرب

  .ترقية العمل السياحي فيها

                              

، »السـياحة اإللكترونيـة ودورهـا فـي تنشـيط القطـاع السـياحي«: رايس حدة وجنان عبد الحق وبن التركي زينب: ينظر -)1(
 .6، ص2010مارس  9/10لجزائر، اقتصاديات السياحة ودورها في التنمية المستدامة، بسكرة، ا: الملتقى الدولي حول

، كليــة 10 - 9، مجلـة الباحـث اإلعالمــي، العـدد»العالقـات العامــة واألنشـطة الســياحية«: ميـادة كــاظم جعفـر: ينظـر -)2(
 .288م، ص 2010أيلول  –اإلعالم، جامعة بغداد، حزيران
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تشــجيع وجــذب رؤوس األمــوال إلقامــة مشــاريع ســياحية عمالقــة وتوصــيل مفهــوم الــوعي  6

الســـياحي لكـــل مـــواطن حتـــى يعلـــم أن المـــردودات الماليـــة التـــي تعـــود علـــى الـــبالد مصـــدرها 

 )1(.السياحة بكل أنواعها

تســـمح بـــالتعريف بالحضـــارات المتعاقبـــة علـــى الـــبالد، وأهـــم معالمهـــا تقـــديم بـــرامج ثقافيـــة  6

الســياحية، كمــا تعمــل علــى المســاهمة فــي توجيــه الجهــات المختصــة نحــو إســتراتيجية مثلــى 

 )2(.لتعامل مع األذواق المختلفة للسياح

يمكن اعتمـاد اإلنترنـت كـأداة للتـرويج واإلعـالن وذلـك ألنهـا تسـاهم فـي اسـتقطاب أكبـر     

 )3(.شريحة ممكنة من السياح

نخفــــاض أســــعار المنتوجــــات الســــياحية التــــي يــــتم تســــويقها عبــــر الشــــبكة بالمقارنــــة مــــع ا 6

أســـاليب البيـــع التقليـــدي مـــع إعطـــاء فرصـــة للمســـتهلك الســـياحي للمقارنـــة واإلختيـــار بشـــكل 

أفضــل وأســرع وذلــك بتقلــيص وتجــاوز الحــواجز الجغرافيــة، ممــا يزيــد مــن التنافســية وٕاقبــال 

 )4(.مستهلكين والسياحال

 :مــجــمــل الــقـــول 

بشــر اســتخدام اإلنترنــت ببــروز شــكل جديــد لإلعــالن، يقــوم علــى تقــديم خدمــة خاصــة       

للزبائن تبعا ألذواقهم، وبنسبة تكاليف أقل، وطـرق متعـددة فـي عمليـة توزيـع اإلعالنـات، وال 

                              

 . 155اإلعالم والتنمية السياحية، ص: رجاء عبد الرزاق الغمراوي -)1(
طيــب .د: ، إشــراف)منشــورة(واقــع الســياحة فــي الجزائــر وآفــاق تطورهــا، مــذكرة ماجســتير: هــدير عبــد القــادر: رينظــ -)2(

 .38،39م، ص ص 2006 –م 2005ياسين، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة الجزائر، 
فـي ظـل اإلسـتراتيجية ) م2025-م 2000(السـياحة فـي الجزائـر اإلمكانيـات والمعوقـات: عوينان عبـد القـادر: ينظر -)3(

، ، كليــــة العلـــــوم )منشـــــورة(، أطروحــــة دكتــــوراهSDAT2025الســــياحية الجديــــدة للمخطـــــط التــــوجيهي للتهيئــــة الســـــياحية 
 .44م، ص 2013 –م 2012االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة الجزائر، 

اقتصاديات السياحة ودورها "في تنشيط السياحة، ملتقى  دور التسويق اإللكتروني: تومي ميلود وخريف نادية: ينظر -)4(
 . 7،8، ص ص2010مارس10-9، جامعة محمد خيضر، بسكرة، "في التنمية المستدامة
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لمؤسســـات الثقافيـــة والســـياحية يقتصـــر هـــذا النـــوع مـــن اإلعـــالن علـــى األهـــداف التجاريـــة، فا

تســـــتفيد مـــــن إمكانياتهـــــا لنشـــــر معلومـــــات خاصـــــة عـــــن نشـــــاطاتها المختلفـــــة حيـــــث يمكنهـــــا 

تخصـيص مواقــع إلبــراز المعـالم الســياحية وتزويــد الســياح بمعلومـات عــن الخــدمات المقدمــة 

   )1(.والتعليمات الواجب إتباعها

: لـــــة مـــــن الخصـــــائص، مـــــن بينهـــــاوتتميـــــز اإلنترنـــــت باعتبارهـــــا وســـــيلة إعالنيـــــة بجم      

 )2(المرونـة، وتغطيـة أســواق جماهيريـة عريضــة، وترشـيد التكـاليف، وتعــدد المزايـا اإلبداعيــة،

كل هذه المزايا جعلت من اإلنترنت أهم أساليب اإلعـالن السـياحي الحديثـة، والتـي سـاهمت 

  .في ترقيته

  

  

  

  

                              

م،  2003، دار الفجـر، القـاهرة، مصـر، 1الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنـت، ط: عبد الملك ردمان الدناني: ينظر -)1(
  .124، 123ص 

، دار النفـائس، 1الدعايـة واإلعـالن والعالقـات العامـة فـي المـدونات اإللكترونيـة، ط: رمضـان الهاللـيجاسـم : ينظـر -)2(
  . 95-93هـ، ص1433 –م 2013عمان، األردن، 
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  :توطئـــــــــة

التواصــل بصــفة عامــة، والتواصــل  تناولنــا مصــطلحالقســم األول مــن هــذا البحــث فــي      

فــــي رقــــي وتطــــور المجــــال وســــائله، ومــــدى إســــهامه  بعــــضاإللكترونــــي بصــــفة خاصــــة، و 

ة، تداوليـاإللكترونيـة مـن منظـور اللسـانيات النقوم بتحليـل بعـض النمـاذج سـالسياحي، واآلن 

  .علينا أن نلقي نظرة على مصطلح التداوليةولكن قبل ذلك 

بــــين المــــتكلم  Communicationالتداوليــــة هــــي فــــرع لســــاني يعنــــى بدراســــة التواصــــل     

والمتلقــي، وبمعنــى آخــر يعنــى بدراســة الرمــوز التــي يســتخدمها المــتكلم فــي عمليــة التواصــل، 

حالـــه، وأثـــر ∗ســـياقوالعوامـــل المـــؤثرة فـــي اختيـــار رمـــوز دون أخـــرى؟ والعالقـــة بـــين الكـــالم و 

  )Pragmatics. )1: العالقة بين المتكلم والمخاطب على الكالم، وهذا الفرع يعرف بـ

فالتداولية تعنى بدراسة اللغة باعتبارها ظـاهرة خطابيـة وتواصـلية وٕاجتماعيـة، فـي اآلن      

يــــة نفســــه، وكــــذا تهــــتم بدراســــة الــــتالؤم بــــين التعــــابير الرمزيــــة والســــياقات المرجعيــــة والمقام

والبشــرية، حيــث تــدرس الملفوظــات فــي داخــل ســياقها؛ ذلــك ألن اإلنســان كــائن إجتمــاعي ال 

     )2(.وجود له بمعزل عن غيره، فهو كائن اتصالي بدرجة أولى

                              

أداة إجرائيــة تــؤدي دورا هامــا فــي كشــف مقاصــد المــتلفظ بالخطــاب وتوضــيح نوايــاه الظــاهرة : وهــو Contexteالســياق ∗
والخفيــة مــن أجــل إفــادة الســامع عبــر مجــاالت معرفيــة تتــوزع عبــر فضــاءات كثيــرة منهــا مــا هــو مــرتبط بــالمتكلم والمتلقــي 

، مجلـة -متابعـة تداوليـة  -فـي مفتـاح العلـومالسياق ومقتضـى الحـال : باديس لهويمل: ينظر. (وغيرها...والزمان والمكان
  .)     165م، ص 2013، بسكرة، الجزائر، 9المخبر أبحاث في اللغة واألدب الجزائري، العدد

 .9ص م، 2012،  د ب ،ن  د ،1اإلتجاه التداولي والوظيفي في الدرس اللغوي، ط: نادية رمضان النجار -)1(
الالذقيـة، سـورية،  دار الحـوار، ،1ط صـابر الحباشـة، :تـر من أوستن إلى غوفمـان،التداولية : فيليب بالنشيه :ينظر -)2(

 .18،19ص  ،م2007
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ويعود تأسيس التداولية كمجـال يعتـد بـه فـي الـدرس اللغـوي المعاصـر إلـى العقـد السـابع     

ثـــة مـــن فالســـفة اللغـــة المنتمـــين إلـــى التـــراث مـــن القـــرن العشـــرين بعـــد تطويرهـــا علـــى يـــد ثال

، Griceجـرايــــس  ،Searleوسـيــــرل  ،Austinأوسـتــــن: الفلســـفي لجامعـــة أكســـفورد هـــم

ـــى الوصـــول إلـــى طريقـــة توصـــيل معنـــى اللغـــة اإلنســـانية  حيـــث كـــان اهتمـــامهم منصـــبا عل

  )1(.الطبيعية من خالل إبالغ مرسل رسالة إلى مستقبل يفسرها

فالتداولية علم تواصلي جديد يهدف إلى معالجة الظاهرة اللغوية وتفسيرها، كما يهـدف      

إلــى إيجــاد حلــول للحــد مــن مشــكالت التواصــل، وهــي بــذلك مــنهج واتجــاه لغــوي يتقــاطع مــع 

  )2(.العديد من الدراسات والعلوم اإلنسانية كعلم الداللة والبالغة واألسلوبية

بــين المجــال  يقــوم أساســا علــى دراســة نمــاذج إلكترونيــة تجمــع البحــث بمــا أن موضــوع      

جمـــع مجموعـــة مـــن كمرحلـــة أولـــى ب تالعمليـــة التواصـــلية، ومـــن أجـــل ذلـــك قمـــالســـياحي و 

ووقــــع اختيــــاري علــــى أربعــــة نمــــاذج لمواقــــع ، النمــــاذج اإللكترونيــــة مــــن الشــــبكة العنكبوتيــــة

موقـع قـد روج لهـا، وحاولـت إلكترونية، حددت من كل موقع موضوع لمنطقة سياحية كـان ال

وأفعــال الكــالم واالفتــراض  ياتاإلشــار : دراســة هــذه النمــاذج تــداوليا مــن أربعــة جوانــب وهــي

واسـتخرجت لكـل جانـب مـن هـذه الجوانـب أمثلـة توضـحه، مـع سـبق هـذه ، الحجاجبق و سمال

مـــع العلـــم أنـــي اقتصـــرت فـــي تحليلـــي ألفعـــال الكـــالم علـــى تصـــنيف  .األمثلـــة بشـــرح مبســـط

  .سيرل

  

                              

 ، ، مجلة األثر»التحليل التداولي األفق النظري واإلجراء التطبيقي في الجهود التعريفية العربية«: هاجر مدقن: ينظر -)1(
 . 2د س، ص أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب،: خاص ددع
 هـــ،1430-م2009عــالم الكتــب الحــديث، إربــد،  ،1اللســانيات اتجاهاتهــا وقضــاياها الراهنــة، ط: نعمــان بــوقرة :ينظــر-)2(

 .162ص
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  :التـعريـف بالمـدونـة: المبحث األول

مدونـــة هـــذا البحـــث هـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن النمـــاذج لمواقـــع إلكترونيـــة لهيئـــات       

لقـــد ومؤسســـات أخـــذت علـــى عاتقهـــا مســـؤولية تطـــوير الســـياحة ولـــو بجانـــب مـــن جوانبهـــا، 

موقــع الهيئــة المصــرية لتنشــيط الســياحة، وموقــع شــركة ركســون : وهــي ت أربعــة نمــاذجاختــر 

الســياحية، ومجلــة أســفار اإللكترونيــة، وأخيــرا موقــع جريــدة الســياحي الجزائريــة، وحــددت مــن 

وقبــل التعريــف بهــذه . كــل موقــع مجموعــة مــن النصــوص التــي تقــع عليهــا الدراســة التداوليــة

  .  ها مصدر هذه النماذجالنماذج سنتعرف على شبكة اإلنترنت باعتبار 

اإلنترنـــت عبـــارة عـــن دائـــرة معـــارف عمالقـــة، يمكـــن للمشـــتركين فيهـــا الحصـــول علـــى      

المعلومـات حــول أي موضــوع فــي شــكل نــص مكتــوب أو مرســوم أو خــرائط أو التراســل عــن 

تتبـادل المعلومـات فيمـا  طريق البريد اإللكترونـي، ألنهـا تضـم ماليـين مـن أجهـزة الحاسـوب،

 ،)Protocol(وتســتخدم الحواســيب المرتبطــة بالشــبكة بمــا يعــرف تقنيــا بــالبروتوكول  بينهــا،

  )1(.للنقل والسيطرة ولغرض تأمين االتصاالت الشبكية

ببساطة يمكن النظر إلى اإلنترنت على أنهـا وسـيط جديـد لنقـل المعلومـات وتوزيعهـا،       

ة، فالتلفـاز، وسـينما، وحاسـوب، يشكل امتدادا لألوساط التي سبقته، من طباعة، ثم إذاعـ إذ

وصوال إلى اإلنترنت فـي السـتينيات مـن القـرن العشـرين فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي 

شبكة تجريبية، سرعان ما نمت لتشـمل مسـتخدمين عسـكريين، وفيـدراليين، وجـامعيين، وهـي 

     )2(.اآلن أكبر شبكة حاسوب في العالم

                              

  . 34ص الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنت، :عبد الملك ردمان الدناني -)1(
 .66ص ،العربية ووسائل االتصال الحديثةـ اللغة :وليد إبراهيم الحاج -)2(
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نهايــة ســتينيات القــرن الماضــي، عنــدما فكــرت وزارة الــدفاع تعــود فكــرة اإلنترنــت إلــى        

األمريكيــة فــي تطــوير وســـيلة لتبــادل معلومــات بحثيـــة ســرية بــين بـــاحثي الــوزارة فــي أمـــاكن 

 ،تقـدم ويتعقـد، وأخـذ المشـروع يتنـامى ويAPRANATونتج عـن ذلـك إقامـة أبرانـت متباعدة،

توكـول ر ب: ويتحـدث عـن بروتوكـولين همـا ،م1974عـام   Vent Cerfفيـأتي أبـو اإلنترنـت

، وهــذان البروتوكــوالن ∗TCP/IPا همالــتحكم فــي النقــل، وبروتوكــول إنترنــت، واللــذين أســما

  )Internets.)1ا ربط بين الشبكات المختلفة، وسماهوسيطا ال

ره للضـوء، ومنـذ ذلـك اظهـإحـين تـم م 1980سنة كان هذا المشروع غير معروف حتى     

  )2(.غييرات أصبحت تحدث بسرعة كبيرة واستمر هذا النظام في االتساعالحين فإن الت

ويمكــــن القــــول اآلن بــــأن اإلنترنــــت يقــــف علــــى قمــــة الهــــرم بالنســــبة لوســــائل االتصــــال      

ســـتثنائية فـــي إ األخـــرى، إذ أن البعـــد االتصـــالي لإلنترنـــت يتـــوفر علـــى خصـــائص متقدمـــة و 

ـــة : ل مـــن أبرزهـــاختالفهـــا وتميزهـــا عـــن بقيـــة وســـائل االتصـــال لعـــإ تخطـــي الحـــواجز الزمني

والمكانية، وفتح البـاب المعلومـاتي واالتصـالي أمـام الجميـع، وهـذه الخصـائص سـاهمت فـي 

يســتطيع قاطنهــا أن يقــوم بــأي عمــل مــن  " لكترونيــة صــغيرةإأن العــالم قريــة  " ترســيخ مقولــة

ات اإلنترنــت األعمــال فــي أي مكــان فــي العــالم وهــو ثابــت مســتقر فــي مكانــه عبــر اســتخدام

  )3(.المتعددة

  

                              

، وهـو نظـام يسـتخدم بـين شـبكات  Transmission Control Protocol /Internet Protocolاختصـارا للعبـارة ∗
 .19ص الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنت، :عبد الملك ردمان الدناني. االتصال باإلنترنت، للوصول إلى المعلومات

  .99ص ،م2008 ،رالجزائ هومة، دار د ط، في النهوض باللغة العربية، :صالح بلعيد  -)1(
  .46، صاإلعالم اإللكتروني :فيصل فايز أبو عيشة -) 2(
  .49، صالمرجع نفسه –)3(
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 :الهيـئة المصـريـة لتـنشيـط السيـاحـة .1

، والمعدل بالقرار رقم م1957لسنة  691 يئة بالقرار الجمهوري رقمهذه اله تأسست        

   )1(.م1959لسنة  191

 )2(:وتهدف الهيئة إلى       

ســــياحيا وتحســــينه دراســــة اإلقلــــيم مــــن النــــاحيتين الطبيعيــــة والتجاريــــة بقصــــد اســــتغالله  −

 .الجتذاب السياح إليه، ومن الناحتين التاريخية والجغرافية ليكون أداة لتنشيط السياحة

والمهرجانـات وغيرهـا مـن  رفع مستوى الوعي السياحي العام من خالل إقامـة المعـارض −

 .وسائل الدعاية المتنوعة

ســـتوى المجـــال ويمكـــن القـــول بـــأن الهـــدف مـــن إنشـــاء هـــذه المنظمـــة هـــو الرفـــع مـــن م     

  .السياحي وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية لمصر ومختلف أقاليمها

 –قصــــر الـــدولي مـــاراتون األُ : أهـــم األحـــداث التـــي يشــــارك فيهـــا المكتـــب ســـنويا ومـــن      

مهرجـــــان  –قصـــــر الــــدولي للتصـــــويرملتقــــي األُ  –قصـــــر الـــــدوليعيــــد األُ  –ســــباق الـــــدرجات

هــذا  –مهرجــان التجــديف –مولــد ســيدي أبــو الحجــاج –مهرجــان طيبــة الثقــافي –التحطيــب 

  )3(.باإلضافة إلي كافة المؤتمرات المتعلقة بالنشـاط السـياحي والتي تعقد بالمحافظة

ـــة المصـــرية       وفـــي إطـــار تطـــوير المجـــال الســـياحي والرفـــع مـــن مســـتواه؛ شـــاركت الهيئ

ريم العديـد مـن النجـوم لتنشيط السياحة في اإلشراف على إقامة عدة نشاطات وفعاليـات وتكـ

والوجوه الفنيـة والرياضـية، فمـن جهـة تكـرم الفنـان أو الرياضـي ومـن جهـة أخـرى تجعـل منـه 

                              

)1(-  alexandria.gov.eg/Government/organizations/TourismOrg/.default.aspx http://www. ،
2015-04-07.  

  . المرجع نفسه  -)2(
   www.luxor.gov.eg/tourism_mangment/tourist_information_office/default.aspx:http//ينظر -)3(
،2015-04-08. 
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 نـاوعند دعوته لكـذا فعاليـات فكأنمـا دعو  ؛سفيرا للسياحة فلكل نجم أو وجه معروف جمهوره

 .جمهوره

مدير هيئـة تنشـيط السـياحة فـرع البحـر األحمـر،  أحـمـد مـصـطـفـى في هذا اإلطار أكد     

عقـــد العديـــد مـــن المهرجانـــات واالحتفـــاالت  يئـــة تبـــذل قصـــارى جهـــدها للمشـــاركة فـــأن الهي

حـــب  يطهـــاة فـــ"ل المثـــال تنظـــيم فعاليـــات مهرجـــان بيالترويجيـــة لتنشـــيط الســـياحة، علـــى ســـ

ام بحضـور لفيـف مـن أيـ 3ستمر لمـدة يعقد بفندق ياسمين بالزا بالغردقة، سي ذيالو ، "مصر

المستثمرين ورجال األعمال وشركات السياحة المحلية والعالمية، وستكرر التجربـة فـي عـدد 

   )1(.قصر وأسوانباإلضافة إلى فنادق األُ ، من الفنادق بشرم الشيخ ورأس سدر وطابا

: وقـد حـددت ثـالث نصـوص مـن الموقــع لتحليلهـا تـداوليا، وهـي المعنونـة بالشـكل األتــي    

       .قبل بدأ الرحلة، والوصول إلى هنا، القاهرة عاصمة مصر

 :موقع شركة ركسون السياحية .2

ي فـي الريـاض، ولـديها ، مقرهـا الرئيسـبـر الشـركات السـياحية فـي السـعوديةتعتبر من أك    

، وتقـدم الشـركة أفضـل العـروض شـاطها فـي تقـديم الخـدمات السـياحيةمثـل ن، يتفرع في جدة

 حتــــى أو ونهريــــة أو رحــــالت بحريــــةجماعيــــة الســـياحية والبــــرامج التــــي تتنــــوع بــــين رحـــالت 

نحـــاء العـــالم تتميـــز الشـــركة بتقـــديم خـــدمات حجـــز الفنـــادق فـــي جميـــع أكمـــا ، و رحـــالت حـــرة

خاصة لرحالت شهر العسل، باإلضافة إلى تقـديمها  عروضوأيضا ، بأسعار جيدة ومتميزة

   )2(.، وتقدم خدمة الرحالت بالسيارة على أعلى مستوىمة إيجار السياراتخد

                              

ـــــــا: ينظـــــــر  -)1( ـــــــد زكري ـــــــة للســـــــياحة المصـــــــرية: "هن ـــــــاالت ترويجي ـــــــات واحتف ـــــــد مهرجان ـــــــة تنشـــــــيط الســـــــياحة تعق ، "هيئ
http://www.masr11.com/tourism-and-travel/item/101839 ،2015- 04 – 06. 

 . http://rixontourdiary.com/  ،2015-04-14موقع شركة ركسون : ينظر  -)2(
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عنـــد تصـــفحك للموقـــع تكـــون فـــي حيـــرة مـــن أمـــرك مـــن الكميـــة الكبيـــرة للعـــروض التـــي      

طـــي تقــدمها الشـــركة للســـائح العربـــي أو األجنبــي علـــى حـــد ســـواء، فهــي تعـــرض خـــدمات تغ

إلــى ) رحــالت جويــة وبحريــة(مســاحة كبيــرة علــى مســتوى جميــع القــارات، مــن وســيلة الســفر

، وتــوفير وســيلة التنقــل فــي ...)فنــادق راقيــة، ومطــاعم تناســب جميــع األذواق(مكــان اإلقامــة 

ـــه ـــذي  .المنطقـــة، وأهـــم مـــا يمكـــن أن يحتاجـــه الســـائح مـــن مرافـــق أثنـــاء تجوال والموضـــوع ال

 .األسترالية تـوسـد كـولـغ هو مدينةه لدراسته تحدد

 :أسفار اإللكترونية مجلة .3

لكترونية متخصصة فـي مجـال السـياحة والسـفر تهـتم بتقـديم ومتابعـة أخـر إهي مجلة و      

مســـتجدات الســـياحة والســـفر محليـــًا وعربيـــًا وعالميـــا، حيـــث تهـــدف هـــذه المجلـــة إلـــى تقـــديم 

واإلرشـاد السـياحي، وهـو مـا ُيسـهل معلومات سياحية، وتبادل خبرات السفر، وتقديم النصـح 

، أو مكــان األكــل أو حتــى مكــان دون عنــاء البحــث عــن مكــان الســكن الســفر علــى الســياح

لتكـــون أول  ،م2000كتـــوبر مـــن العـــامر أمجلـــة فـــي شـــهالعـــدد األول مـــن صـــدر الالتســـوق، 

 هاوكــان صــدور ، المتحــدة مجلــة متخصصــة فــي الســياحة والســفر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة

توجـه دولـة اإلمـارات نحـو صـناعة السـياحة، وضـرورة خير برهان علـى هذا الوقت مثل في 

يتعامل بحرفية مع العاملين في هـذا  أن يواكب هذا التوجه وجود إعالم سياحي متخصص،

ويحمل علـى عاتقـه توصـيل  ويقدم المعلومة والثقافة والخدمة السياحية إلى القارئ، المجال،

الــذي تنقصــه المعلومــات  تيــة إلــى القــارئ العربــي واألجنبــي،امار رســالة صــناعة الســياحة اإل

  )1(.الدقيقة في هذا المجال

                              

 . www.assfar.net  ،2015-04-12  الرسمي لمجلة أسفار الموقع :ينظر -)1(
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مـن  ،الرئيسـية( عة من المواضع المتنوعـة فـي كـل قسـم مـن أقسـامهامجمو تقدم المجلة      
، وكــل هــذه المواضــع )...عــروض ممتــازةر، مركــز األخبــا، الــدليل الســياحي، مقــاالت، نحــن

  .وهو السياحةتصب في حقل واحد 

" سـانتوريني: "أما فيما يخـص الـنص الـذي حددتـه للدراسـة فهـو الـنص الخـاص بمـدينتي    
ضـــــمن إطـــــار أفضـــــل الوجهـــــات " سيشـــــيل"وبعـــــض جزرهـــــا كجزيـــــرة " تايالنـــــد"اليونانيـــــة، و

  .السياحية

 :موقع جريدة السياحي الجزائرية .4

نظــرا ألهميــة القطــاع الســياحي فقــد أخــذت الدولــة الجزائريــة فــي إنشــاء عــدة مؤسســات      

رغبة منها في االسـتفادة مـن هـذا القطـاع مـن جهـة ومسـايرة ركـب التطـور مـن جهـة أخـرى، 

ليسـت الدولـة  -اإلعالم في مهمة التـرويج للسـياحة إسهام  يةالجزائر مما فرض على الدولة 

لـم يعــد هـدفا بقـدر مـا هــو ضـرورة يفرضـها الواقــع  فهـو -لخـواصالمعنيـة فحسـب بـل حتــى ا

اإلحصــائيات أنـــه  بعــد أن أصــبحت الســياحة صـــناعة رئيســية فــي العــالم ككـــل حيــث تشــير

قطـاع السـياحة ضـمن  فقـد أضـحى .هناك مليـار شـخص يجـوب العـالمم 2012 بنهاية سنة

  .مصادر الدخل الوطني البديل للمحروقات

أول أســــبوعية متخصصــــة فــــي الســــياحة واألســــفار هــــي : وجريــــدة الســــياحي الجزائريــــة     

                                                  )1(.والثقافة والتراث

محـاور فـي طياتهـا  الجريـدةتضـم و ، يـمــاسـاء قـيـمـلالجزائرية  وقام بإطالقها اإلعالمية    

ووجهــات الســياح فــي العــالم، فضــًال عــن موضــوع الســياحة ، لكترونيــةالســياحة اإلك متعــددة

                              

)1(- http://www.facebook.com/assayahi ،2015-04-15. 
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، والكثير من الملفات المتنوعة مثل النصـائح السـياحية ودليـل األمـاكن رالعالجية في الجزائ

  )1(.الترفيهية

حـــازت الجزائـــر ، م2015العربـــي لإلعـــالم الســـياحي، جـــوائزه للعـــام ن المركـــزعـــالعنـــد إ    

، بفضـــل ومصـــر واألردن وســـلطنة عمـــان والســـعودية وقطـــردول اإلمـــارات والبحـــرين برفقـــة 

مناصــفة مــع مجلــة جــائزة أفضــل صــحفية تهــتم بالســياحة العربيــة علــى " الســياحي" جريــدة 

   )2(.القطرية" سالم"

أوالد بتلمسـان، وقريـة  بنـي عــادمغارة : وقد حددت موضوعين للدراسة والتحليل، وهما     

  .بجيجل مسعودة

للداللـــــة علـــــى الهيئـــــة المصـــــرية لتنشـــــيط الســـــياحة،  1النمـــــوذجز وقـــــد اســـــتخدمت رمـــــ    

ـــة أســـفار  3النمـــوذجللداللـــة علـــى موقـــع شـــركة ركســـون، و 2النمـــوذجو للداللـــة علـــى مجل

للداللة على موقـع جريـدة السـياحي الجزائريـة؛ وذلـك بغـرض تسـهيل  4النموذجاإللكترونية، 

  .المهمة على القارئ وتفادي التكرار

  

  

  

  

  

  

  
                              

 .www.almaghribtoday.net  ،2015-04-14موقع المغرب اليوم : ينظر -)1(
 .www.akhbardjelfa.com ،2015-04-14 موقع أخبار الجلفة : ينظر -)2(
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  :تـحليـل المـدونــة :نيثـاالمبحث ال

 : Deicticsياتاإلشــار  .1

هناك كلمات في كل اللغات تعتمد في تحديد معناها على السياق الذي تستخدم فيـه،       

والمرجــــع الــــذي تحيــــل إليــــه؛ فمعنــــى الجملــــة ال يتضــــح إال إذا عرفنــــا مــــا تحيــــل إليــــه هــــذه 

العناصر، كما تعد هذه األخيرة من العالمـات اللغويـة التـي ال يتحـدد مرجعهـا إال فـي سـياق 

رغــم ارتباطهــا بمرجــع إال أنــه غيــر . اليــة مــن أي معنــى فــي ذاتهــاالخطــاب التــداولي ألنهــا خ

  )1(.ثابت

يهــتم الدارســون فــي هــذا المســتوى بدراســة اآلثــار التــي تشــير إلــى عنصــر الذاتيــة بمــا       

فهــم يدرســون األقــوال  ؛فيهــا الضــمائر والعالمــات الدالــة علــى الزمــان والمكــان فــي الخطــاب

 ترَســوهــي تعتبــر أقــواال إذا دُ ، والصــيغ التــي تتجلــى مرجعيتهــا وداللتهــا فــي ســياق الحــديث

ف داللتهــــا المرجعيــــة إال مــــن خــــالل عــــرَ تُ ، وهــــذه العناصــــر اللغويــــة التــــي ال هاخــــارج ســــياق

تتمثل في ضمائر الشخص والمكان والزمان، وكل العالمات األخرى التـي تبـرز  ، والسياق

  )2(.الكيفية التي تجري بها عملية التلفظ

  

  

  

  

                              

، دار الكتــاب المتحــدة، بيــروت، 1إســتراتيجيات الخطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة، ط: عبــد الهــادي بــن ظــافر الشــهري –)1(
 .80م، ص2004لبنان، 

الجــــــــامعي باللغــــــــة العربيــــــــة، منتــــــــدى إنســــــــانيات، دراســــــــة تداوليــــــــة للخطــــــــاب التعليمــــــــي : نــــــــوارة بوعيــــــــاد: ينظــــــــر -)2(
 http://insaniyat.revues.org  ،2015 -03-17.  
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 : personal deicticsاإلشاريات الشخصية  .أ 

 -أنــت(، وضــمائر المخاطــب )نحــن -أنــا (إنهــا الضــمائر التقليديــة؛ ضــمائر المــتكلم      

، وتشـــمل كـــل الضـــمائر الدالـــة علـــى المـــتكلم والمخاطـــب المتصـــلة منهـــا والمنفصـــلة، )أنـــتم

  )1(.ياءالوكذالك الدالة على الملكية والنسبة ك

ة تشــير إلــى ، وهــو ضــميمة إســميvocativeويــدخل فــي اإلشــارة إلــى الشــخص النــداء     

مخاطــب لتنبيهــه أو توجيهــه أو اســتدعائه، وهــي ليســت مدمجــة فيمــا يتلوهــا مــن كــالم، بــل 

والظــاهر أن النــداء ال يفهــم إال إذا اتضــح المرجــع الــذي يشــير . تنفصــل عنــه بتنغــيم يميزهــا

  )2(.إليه

 الهيئـة المسـؤولة(هذا الخطاب السـياحي عبـارة عـن رسـالة أو دعـوة موجهـة مـن مـتكلم      

إلى متلقي محتمل والذي يتمثل في كل مـن يطلـع علـى الموقـع بغـرض البحـث ) عن الموقع

عن مناطق لقضاء إجازته فيها أو كل المهتمين بالمجال السياحي، ولكـن الغـرض األسـاس 

     .من هذه المواقع هو البحث عن زبائن محتملين

ين ضـــمائر المــــتكلم فهــــي تتـــراوح بــــأمـــا بالنســــبة لـــورود الضــــمائر فـــي هــــذا الخطـــاب       

  .والمخاطب، وهما عنصران أساسيان في العملية التواصلية

نجــــد أن نســــبة ورود ضــــمير المــــتكلم والمتمثــــل فــــي نــــون   )2و 1: (ففــــي النمــــوذجين      

، والــذي ورد ر المخاطــبيضــمنســبة ضــئيلة بالمقارنــة مــع فهــي ) نــدعوك، بالدنــا(الجماعــة

لبية تعود إلـى الضـمائر المضـمرة والمتمثـل فـي مضمر تارة وصريحا تارة أخرى، ولكن األغ

وارتفـاع نسـبة ). اسـتمتع، أهـال بـك، ألخـذك(الكاف لداللة إلى ضمير المخاطـب أنـت وأنـتم 

                              

، م2012، عــالم الكتــب الحــديث، إربــد، األردن، 1البعــد التــداولي والحجــاجي فــي الخطــاب القرآنــي، ط: قــدور عمــران -)1(
 .22ص

آفــاق جديــدة فــي البحــث اللغــوي المعاصــر، د ط، دار المعرفــة الجامعيــة، اإلســكندرية، مصــر،  :محمــود أحمــد نحلــة -)2(
 .19م، ص 2002
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؛ الخطــاب أكثــر موضــوعيةمــن يجعــل ورود ضــمائر المخاطــب علــى نســبة ضــمائر المــتكلم 

  .ة أو فشلهافالمخاطب هو المعني بهذا الخطاب وهو المقياس الذي يحدد نجاح الرسال

فــــإن نســــبة ورود ضــــمائر المــــتكلم والمخاطــــب ) 4و 3(أمــــا فــــي النمــــوذجين األخيــــرين      

سـواء بشـكل مضـمر أو صـريح " أنـت" ،"أنـتم"، "نحـن"، "أنـا:" متقاربة، والمتمثلة فـي ضـمائر

؛ وسبب ورود الضمائر بنسبة متقاربـة هـو أن عمليـة )أتمنى، قمنا، رافقنا، يمكنكم، ندعوك(

للسياحة تمت بإدراج رحلـة قامـت بهـا كـل مـن المجلـة والجريـدة إلـى منطقـة سـياحية  الترويج

بغــرض التعريــف بهــا، فضــمير المــتكلم أنــا يعــود علــى مشــرف علــى الموقــع أمــا نحــن ويعــود 

علــى الطــاقم الــذي نقــل إلينــا الموضــوع، أمــا ضــمير المخاطــب فتعــود علــى الجمهــور الــذي 

  .يتصفح الموقع والذي يهمه األمر

 : temporal deicticsيةالــزمــاناإلشاريات   .ب 

اإلشاريات الزمانية كلمـات تـدل علـى زمـان يحـدده السـياق بالقيـاس إلـى زمـان الـتكلم،       

فزمان التكلم هو مركز اإلشارة، فإن لم يعـرف زمـن الـتكلم أو مركـز اإلشـارة الزمانيـة التـبس 

  )1(.األمر على السامع والقارئ

يتجلى الزمن في اللغة إما عن طريق قرائن بجوار األفعال أو عـن طريـق الظـروف،        

وهـــذه الظـــروف بالـــذات يطلـــق عليهـــا مصـــطلح مبهمـــات الـــزمن؛ والـــزمن الـــذي يتحـــدث فيـــه 

  )3(:وهناك حوالي أربعة أنواع من هذه المبهمات )2(.المتكلم هو محور ترتيبها

 .يقترن استعمالها وداللتها بالحاضروتتمثل في تلك التي : المبهمات التزامنية.1

 .وهي الدالة على الزمن المنقضي: المبهمات القبلية.2

                              

 .19، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: محمود أحمد نحلة :ينظر -)1(
، سد  ،بمنشورات اإلختالف، د  تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، د ط،: عمر بلخير: ينظر -)2(

 .81ص
 .81،82، ص المرجع نفسه: ينظر -)3(
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 .وهي تدل على زمن الحدث غير المنقضي: المبهمات البعدية.3

مثـــل هـــذا الصـــباح؛ وقـــد ســـميت كـــذالك بســـبب اختالفهـــا عـــن بقيـــة : المبهمـــات الحياديـــة.4

  .  المبهمات

، وحتـــى الماضـــي الـــذي نجـــده والمســـتقبل الحاضـــرزمـــن يتمحـــور زمـــن الخطـــاب فـــي       

يخاطـب السـائح لحظـة زمنيـة محـددة تتمثـل فـي المرسـل ألن  ؛)4(بكثرة في النموذج األخير

  .الوقت الذي يطلع فيه السائح على الموقع

وســـوف، وبعـــض  الســـين :مثـــل األفعـــال رويتجلــى الـــزمن إمـــا عـــن طريـــق قـــرائن بجـــوا      

لــن وكــي، أو اســتخدام األفعــال المضــارعة للداللــة : كـــاألدوات التــي تلحــق الفعــل المضــارع 

علــى الحاضــر، أو الفعــل الماضــي للداللــة علــى األحــداث المنقضــية، وهــذا الــزمن األخيــر 

  .وظف مناصفة مع الزمن الحاضر في النموذج األخير

  :1النموذج

 .ستشعر بأنك موضع ترحيب في كل بلدة أو مدينة مصرية ستقوم بزيارته −

 .أجمل عطلة في حياتك ندعوك الختبار −

 .ال يمكنك خالل زيارتك إلى القاهرة أن تفوت عليك زيارة أهرامات الجيزة −

زمــن هــذه األفعــال المضــارع؛ فــبعض ) ستشــعر، ســتقوم، نــدعوك، ال يمكنــك، أن تفــوت(    

وبعضــها األخــر بــال هــذا وال ذاك، فقــط  ،هــذه األفعــال مقتــرن بالســين وبعضــها بــأداة نصــب

واسـتقبال المستقبل وعلى ما ينتظر السائح عنـد قدومـه مـن حفـاوة  ىتشترك كلها بالداللة عل

  .وأنشطة متنوعة
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  :2النموذج 

غولــــد "مــــن أجمــــل مــــا يمكــــن أن تقــــوم بــــه فــــي  –الرحلــــة البحريــــة–تعتبــــر هــــذه الرحلــــة  −

 ".كويست

حة شاسـعة وبواسـطة مركبـة كهربائيـة تخـوض تجربـة هذه الزيارة مهمـة جـدا، فعلـى مسـا −

فريدة تقوم خاللها بالتعرف على كل أنواع الفاكهة االستوائية، وتتعرف على كـل األشـجار 

 .والثمار، وتتخلل الرحلة محطات قصيرة تتوقف فيها المركبة ليقوم الزائر بتذوق الفاكهة

جميــــع هــــذه األفعــــال ) ليقــــومتعتبــــر، أن تقــــوم، تخــــوض، تتعــــرف، تتخلــــل، تتوقــــف،  (     

إن قــرر أن يخــوض المغــامرة ويســافر، فهــذه  ،مضــارعة تصــف مــا ينتظــر الســائح مســتقبال

  .األفعال تدل على المستقبل أكثر منه على الحاضر

  :3النموذج 

بجمالهــا الســاحر بشــواطئ الرمــال البيضــاء التــي تــنقلكم  سيشــيليمكــنكم االســتمتاع فــي  −

 .ستعيشون أجمل أيامكم على هذه الجزيرةإلى عالم األحالم فحتمًا 

جمــل المنــاظر الطبيعيــة التــي أمــن  سيشــيلتعتبــر الصــخور المتواجــدة علــى شــواطئ   −

 . يمكن رؤيتها على شواطئ الجزر

ن األبنيـة الكبيـرة لـم تسـيطر علـى أي جـزء أبطابعهـا التقليـدي خصوصـًا  سيشيلتتمّيـز  −

   .منها بعد

هــذه األفعــال جميــع ) يمكــنكم، تــنقلكم، ستعيشــون، تعتبــر، يمكــن، تتميــز، لــم تســيطر(      

مضــارعة للداللــة علــى المســتقبل، حيــث يعــرض الموقــع مــا يمكــن للســائح أن يقــوم بــه ومــا 

  .ينتظره في الجزيرة، إن قرر مستقبال زيارتها
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  :4النموذج 

 والدهشــة، وهـــو مــا خلــب مخيـــاالتتــراث طبيعــي يـــزاوج بــين اإلبهــار بنــي عـــاد  مغــارة −

وابـــن أبــي زرع، وشـــعراء بـــوزن ابـــن  مـــن قامــة عبـــد الـــرحمن بــن خلـــدون مــؤرخين مشـــاهير

كــم لوقفنــا عنــد تلــك المنــاظر العجيبــة وعــدنا و  ،بزيــارة المغــارة خفاجــة وابــن الخمــيس، قمنــا

 .بهذا اإلستطالع 

تحمـــل الكثيـــر مـــن ، تحفـــة ربانيـــة وطبيعيـــة أبـــدعها اهللا بكـــل المقـــاييسبنـــي عـــاد  مغـــارة −

 .الحضارة، وتدعو إلى وحدة الخالق األسرار، تختزل التاريخ وتبرز

ببساطة وأنت بالـداخل تسـافر دون أن تشـعر إلـى عـالم روحـاني وجـو دينـي يستحضـر   −

 .التأمل في آيات اهللا ومعجزاته الجلية التي تعانق بها شوق اإليمان ومحبة اإلسالم

جيجــل إحــدى الواليــات الســاحلية التــي عرفــت باســم ســاحل اليــاقوت األزرق نســبة لمــا   −

، جيجل التي أهلتهـا إطاللتهـا أنطونيو لوسيو فيفالديأطلقه عليها عازف الكمان الشهير 

ي تكـــون واحـــدة مـــن أجمـــل المشـــرقة علـــى البحـــر األبـــيض المتوســـط ومناخهـــا المعتـــدل لكـــ

 .المناطق السياحية في الجزائر

يــزاوج، أبــدعها، تحمــل، تختــزل، : األفعــال المضــارعة الــواردة فــي األمثلــة الســابقة هــي     

: أما فيما يخص األفعال الماضـية فهـي. تبرز، تدعو، تسافر، أن تشعر، يستحضر، تعانق

  .خلب، وقفنا، عدنا، عرفت، أطلقه، أهلتها

إبــداع ربــاني يــدعو  األفعــال المضــارعة جــاءت لتــدل علــى مــا حوتــه هــذه المغــارة مــن      

) قمنـا، عـدنا(السياح الكتشـافه، أمـا األفعـال الماضـية فهـي إمـا للتعبيـر عـن تـنقالت الطـاقم 

أو للتعبيــر عــن ســحر المنطقــة ووصــف مــا تحتويــه مــن أســرار وألغــاز وأثــار طواهــا الــزمن 

  .تنتظر من ينفض الغبار عنها
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األمــر فقــد وظفــت هــي األخــرى هــذا بالنســبة لألفعــال المضــارعة والماضــية أمــا أفعــال      

 .بشكل أوامر وطلبات ونصائح، تعمدت عدم ذكرها ألننا سنلقي عليها نظرة فيما بعد

فهـي عديـدة ومتنوعـة وتقريبـا تتشـارك النمـاذج األربعـة ، الظـروفما بالنسبة إلستخدام أ     

اآلن، الصــباح، المســاء، بعــد فتــرة، شــتاء، صــيف، : نفــس الظــروف الدالــة علــى الــزمن مثــل

  . إلخ من األلفاظ والعبارات الدالة على الزمن...الفصول األربعة

ضـــها أعتمـــدت هـــذه األدوات للداللـــة علـــى خـــط ســـير الرحلـــة التـــي يمكـــن أن يخو  وقـــد     

الســـائح عنـــد زيارتـــه، وكـــذا خـــط ســـير الرحلـــة التـــي قـــام بهـــا الطـــاقم الصـــحفي فـــي النمـــوذج 

 .األخير

 :  spatial deicticsاإلشاريات المكانية  .ج 

وهـــي عناصـــر إشـــارية يعتمــــد اســـتعمالها وتفســـيرها علـــى معرفــــة مكـــان المـــتكلم وقــــت      

تحديــد المكــان أثــره فــي الــتكلم، أو علــى مكــان آخــر معــروف للمخاطــب أو الســامع، ويكــون ل

ويسـتحيل علـى النـاطقين باللغـة أن . اختيار العناصر التي تشير إليه قربا أو بعـدا أو وجهـة

إال إذا وقفـوا علـى مـا تشـير  يستعملوا أو يفسروا كلمات مثل هذا وذاك، وهنا وهناك ونحوهـا

    )1(.، فهي تعتمد على السياق المباشر الذي قيلت فيهإليه

مـثال مكـان الخطـاب  1؛ ففـي النمـوذجحيصـر بشـكل تارة في هذا الخطاب ذكر المكان      

 2، وفــي النمــوذج)إلــخ...القــاهرة، اإلســكندرية، األقصــر( وأهــم والياتهــا ودوائرهــا مصــر: هــو

كوينزالنـد، ( وأبرز المنـاطق التـي يمكـن لسـائح أن يقصـدها أثنـاء تجوالـه غولد كوستمدينة 

: ، فقد وقع الخطـاب فـي مـدينتي)4و 3(ما في النموذجين  الباقيانأ). إلخ...جبال تامبورين

اليونانيـة بالنسـبة إلـى النمـوذج األول  سـانتوريني، ومدينـة سيشـيلوباألخص جزيرة  تايالند

  .في النموذج المتبقي أوالد مسعودة وقرية بني عادمنهما، ومغارة 
                              

 .21،22ص آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،  :محمود أحمد نحلة: ينظر -)1(
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هــــــذا فيمــــــا يخــــــص األمــــــاكن الرئيســــــية، أمــــــا األمــــــاكن األخــــــرى كالفنــــــادق والمطــــــاعم      

وغيرهــا؛ فهــي أمــاكن عامــة توجــد فــي المدونــة ككــل، وقــد ذكــرت هــي األخــرى ... واألســواق

  .بشكل صريح أكثر مما أشير إليها بالضمائر

لقريــب أو بواســطة مجموعــة مــن القــرائن ســواء ل إلــى عنصــر المكــانوتــارة أخــرى أشــير      

  :وهذه أمثلة لبعض القرائن، استخرجنا من كل نموذج مثال، وأوردناها على التواليالبعيد، 

آســـيا، أو أو أميركـــا الشـــمالية، أو ســـواء كنـــت آتيـــًا مـــن أوروبـــا، : لـــى هنـــاإالوصـــول  −

لى مصر بال منـازع هـي علـى إأو الشرق األوسط، فأسهل طريقة للوصول  ،استراليا

 .متن الطائرة

تمزج ما بين مقومـات المدينـة العصـرية والمدينـة السـاحلية ذات الطبيعـة  كوستغولد  −

  .الساحرة في نفس الوقت

ــــدة مــــن نوعهــــا عنــــد زيــــارتكم لهــــذه المد يمكــــنكم االســــتمتاع − ــــة فري ــــة  – نــــةيبتجرب مدين

 .التي شغلت العالم أجمع بهندستها ومعالمها الفريدة -سانتوريني

للــــراجلين وســــط العتمــــة وصــــوت رجــــع  دخلنــــا المغــــارة عبــــر مســــلك ضــــيق مخصــــص −

 .الصدى وأصوات الحمام المنبعثة من هنا وهناك

هــذه بعــض الظــروف التــي تشــير إلــى مكــان الخطــاب؛ ) هنــا، ذات، هــذه، هنــا وهنــاك(     

إليـه إال  والتي أستعين بها تفاديا للتكرار، غيـر أننـا ال نسـتطيع أن نحـدد المكـان الـذي تشـير

  .إذا عرفنا سياق الحديث

وهــذه الظــروف لســت وحــدها التــي دلــت علــى المكــان، فقــد قامــت حــروف الجــر أيضــا      

 .إلخ...إلى، من، على، في: بالداللة عليه، مثل
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بصـورة أسـماء المعـالم ذكر نسبة ضئيلة بالمقارنة مع  ونجد أن نسبة ورود هذه القرائن     

السـائح، ويرسـخه فـي ذهنـه، ، فتكـرار اسـم المنطقـة بـين اآلونـة واألخـرى يثيـر انتبـاه صريحة

     .مما يسهل عملية إجتذابه

 : social deicticsجتـمـاعيـةاإلشـارات اال  .د 

جتماعيــة التــي تجمــع بــين إلــى العالقــة اال ويقصــد بهــا األلفــاظ والتراكيــب التــي تشــير     

أو عالقــــــة ألفــــــة ومــــــودة  formalالمــــــتكلم والمخاطــــــب مــــــن حيــــــث كونهــــــا عالقــــــة رســــــمية 

intimacy.)1(  

ـــين أيـــدينا       ـــة التـــي ب ـــين المـــتكلم والمخاطـــب فـــي المدون المســـؤولة عـــن  الهيئـــة(تجمـــع ب

عالقــة رســمية، ويظهــر ذلــك جليــا فــي كــون الخطــاب ضــمن حــدود العمــل ) الموقــع والســياح

لكــون أيضــا ومســتقبل يريــد معلومــات عــن موضــوع مــا، و  ،وصــل رســالةتريــد أن ت جهــةبــين 

سـابقة، ونالحـظ مالمـح هـذه العالقـة شخصـية عرفـة يتواصـالن عبـر واسـطة دون م الطرفين

  .بكثرة، وغياب عبارات التودد" أنتم"،"أنت" في استخدام ضمير المخاطب

  

  

  

  

  

  

  

                              

   .25صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، : محمود أحمد نحلة: ينظر - )1(



 دراسة تطبيقية لنماذج مختارة من ا�نترنت:                          الفصل الثاني

 

78 

 

  : Les actes de paroleأفــعـــال الـكــالم .2

وهي الفكرة األولى التي نشأت منها اللسانيات التداولية ومن أهـم مراجعهـا، بـل يمكـن       

التــأريخ منهــا للتداوليــة؛ حيــث ارتبطــت اللغــة بإنجازهــا الفعلــي بــالواقع، وهــي تســمية اقترحــت 

، قبـل أن تكـون مقبولـة مـن رلـيــساستأنفت مـن طـرف . ينـتـأوسفي سنوات الستينيات من 

   )1(.نيين الذين يعتدون بالنظرية الملفوظيةطرف كل اللسا

يعتبــر الفعــل الكالمــي نــواة مركزيــة فــي العديــد مــن األعمــال التداوليــة، فحــواه أن كــل       

ملفــوظ يــنهض علــى نظــام شــكلي داللــي إنجــازي تــأثيري، فضــال عــن ذلــك يعــد نشــاطا ماديــا 

 Actesزيـــــة لتحقيـــــق أغـــــراض إنجا Actes Loctoiresنحويـــــا يتوســـــل أفعـــــاال قوليـــــة 

illoctoires )ـــــد ـــــب واألمـــــر والوعـــــد والوعي ـــــخ...كالطل ـــــة )إل ـــــات تأثيري  Actes، وغاي

Perloctoires ومن ثـم فهـو فعـل يطمـح إلـى ). كالرفض والقبول(تخص ردود فعل المتلقي

أن يكون فعـال تأثيريـا؛ أي يطمـح أن يكـون ذا تـأثير فـي المخاطـب إجتماعيـا أو مؤسسـاتيا، 

  )2(.ومن ثم إنجاز شيء ما

م 1969الــذي صــدر عــام Spech actsفــي كتابــه األفعــال اللغويــة  رلــــسيتبنــى       

م، فقـــد تبنـــى بشـــكل مـــن األشـــكال اقتراحـــات 1972باإلنجليزيـــة، وتـــرجم إلـــى الفرنســـية عـــام 

مشددا على أن فعل القول ال يمكن تحقيقه دون قوة إنجازية، كمـا أجـرى تعـديالت " أوستين"

ال اللغويــة، فضــال عــن االهتمــام الخــاص الــذي أعطــاه للمعنــى علــى تصــنيف أوســتين لألفعــ

                              

، بيـت الحكمـة، الجزائـر، 1محاولـة تأصـيلية فـي الـدرس العربـي القـديم، طفي اللسـانيات التداوليـة مـع : خليفة بوجادي-)1(
 .86،87، ص 2009

فـــي التـــراث اللســـاني "  األفعـــال الكالميـــة " التداوليـــة عنـــد العلمـــاء العـــرب دراســـة تداوليـــة لظـــاهرة: مســـعود صـــحراوي -)2(
 .40م، ص2005، دار الطليعة، بيروت، لبنان، 1العربي، ط
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إلـــى تـــدعيم البعـــد التواصـــلي وتطـــويره، علـــى اعتبـــار أن ســـيرل يرمـــي  .والمحتـــوى القضـــوي

  )1(.التحدث بلغة ما هو إال القيام بأفعال لغوية محددة

  )2(:األفعال الكالمية إلى خمسة أصناف هي رلـيـسوقد صنف         

ــــال التـــي تلـــزم المـــتكلم بصـــدق : Les représentatifsأفعـــال اإلثبـــات  .1 ــــي األفـــعـ وهــ

أفعـــال : القضــية المعبــر عنهـــا، وجعلــه مســؤوال عـــن وجــود وضــع لألشـــياء، ومــن أمثلتهــا

 .التقرير، والوصف، واالستنتاج

وهي األفعال التي تمثل محاوالت المتكلم لتوجيه المستمع : Les directifsاألمريات  .2

 .أفعال الطلب، والسؤال، واألمر، والنهي: ، ومن أمثلتهاللقيام بعمل ما

وهـــي األفعـــال التـــي تلـــزم المـــتكلم : Les promissifs) أفعـــال الوعـــد( أفعـــال التزاميـــة .3

أفعـــــال العـــــرض، والوعـــــد، : بــــالنهوض بسلســـــلة مـــــن األفعـــــال المســـــتقبلية، ومـــــن أمثلتهـــــا

 .والوعيد

وهي األفعال التي تعبـر عـن الحالـة النفسـية للمـتكلم :  Les expressifsأفعال تعبيرية  .4

 .الشكر، واالعتذار، والتهنئة، والترحيب: ومن أمثلتها

وهــي األفعــال التــي تحــدث تغييــرات : Les déclaratifs) اإلعالنيــات( أفعــال إعالنيــة .5

: فوريــة فــي نمــط األحــداث العرفيــة التــي غالبــا مــا تعتمــد طقــوس اجتماعيــة، ومــن أمثلتهــا

  . ال إعالن الحرب، والطالق، والطردأفع

وأفعــال   directأفعــال إنجازيــة مباشــرة: وكمــا قســم أيضــا أفعــال الكــالم إلــى قســمين      

، فبين أن األفعال اإلنجازية المباشرة هـي التـي تطـابق قوتهـا indirectإنجازية غير مباشرة 

                              

االســتلزام الحــواري فــي التــداول اللســاني مــن الــوعي بالخصوصــيات النوعيــة للظــاهرة إلــى : العياشــي أدراوي :ينظــر -)1(
 .88،89صم،  2011، منشورات االختالف، الجزائر، 1ط ،وضع القوانين الضابطة لها

 .60،61، ص البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني: قدور عمران: رينظ –) 2(
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أمــا األفعــال غيــر المباشــرة اإلنجازيــة مــراد المــتكلم؛ أي يكــون مــا يقولــه مطابقــا لمــا يعنيــه، 

إذ : بالمثـال اآلتـي رلـسيـفهي التي تخالف فيها قوتها اإلنجازية مراد المتكلم، وقـد مثـل لهـا 

 قوتـه إذ ،مباشرهل تناولني الملح؟ فهذا فعل إنجازي غير : قال رجل لرفيق له على المائدة

 معنــى يــؤدي مهــذب بطلــ هـو بــل المــتكلم، مــراد غيــر االسـتفهام علــى تــدل األصــلية اإلنجازيـة

بعــد مناقشــته لعــدد مــن األفعـــال  سيـــرل لحـــظ كمــا .الملــح نــاولني :هــو مباشــر إنجــازي فعــل

اإلنجازيـــة غيـــر المباشـــرة أن أهـــم البواعـــث إلـــى اســـتخدام األفعـــال المباشـــرة هـــو التـــأدب فـــي 

ـــة أفعـــال غيـــر مباشـــرة فيمـــا عـــدا  الحـــديث، كمـــا لحـــظ بعـــض البـــاحثين أن األفعـــال الكالمي

  )1(.األفعال األدائية، فنحن نتواصل بها أكثر من تواصلنا بغيرها

 :ال الكالمية المباشرةاألفع: أوال

، وأمثلـة ∗الذكر فإن أفعال الكالم المباشرة هي أن يطابق قول المتكلم قصـده كما أسلفنا    

األفعــــال المباشــــرة المســــتخرجة مــــن النمــــاذج أغلبهــــا معلومــــات يتطــــابق محتواهــــا مــــع مــــراد 

الجويــة المــتكلم؛ ذلــك أنهــا تمثــل معلومــات عامــة يجــب أن يتــوفر فيهــا هــذا الشــرط؛ كالحالــة 

وغيرهــا مــن المعلومــات األساســية والتــي ال ...للمنطقــة الســياحية، وعــدد المطــارات، والفنــادق

يجــب فيهــا الخــروج عــن معناهــا الظــاهر؛ ألن المتلقــي بحاجــة إلــى هــذه المعلومــات لتنظــيم 

  .خط سير رحلته، والخروج عن مراده قد يوقع السائح في متاهات هو في غنى عنها

  : ال المباشرةومن أمثلة األفع   

  

                              

 .50،51ص  آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،: محمود أحمد نحلة:  ينظر -)1(
خاصــية عقليــة تعبــر عــن توجــه أو تعلــق، مهمتهــا التمثيــل العقلــي، والعقــل ال يتمثــل مــا هــو : القصــد أو القصــدية هــي ∗

. يكـون موجـودافـيمكن أن نعتقـد فيمـا ال يكـون واقعيـا، ونرغـب فيمـا ال . واقعي موجود فحسب، بل قد يتمثل ما سـوى ذلـك
القصـــدية مـــن فلســـفة العقـــل إلـــى فلســـفة اللغـــة، مجلـــة كليـــة األداب والعلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة، : وشـــن دالل: (ينظـــر
 .)  3م، ص 2010، بسكرة، الجزائر، جانفي 6العدد
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  جدول يوضح األفعال المباشرة في المدونة ):1(الشكل

  

  

  

  األفعال الكالمية المباشرة  النموذج

  
  

1  
  

  .اختر البقعة التي تود قضاء عطلتك فيها.1
  .مطارات دولية 10تضم مصر .2
  .القاهرة عاصمة مصر.3
  .يعتبر جو القاهرة معتدال معظم أيام السنة.4
  .زر أسواق المدينة بخان الخليلي.5
  .فندقا 75تحتوي القاهرة على ما يزيد عن .6

  
2  

  .ولد كوست هي ثاني أكبر مدينة من حيث السكانغ.1
  .غولد كوست أكبر مدينة من حيث عدد المرافئ السياحية.2
  .يقوم الزائر بتذوق الفاكهة.3
  . في أدغال أستراليا توجد نباتات مميتة.4

  
3  

  

  .مدينة سانتوريني رائجة لقضاء اإلجازات تعتبر.1
  .تتميز باللونين األبيض واألزرق اللذين يغلبان على أبنيتها.2
  .يمكنكم االستمتاع بجلسات طويلة من التدليك.3

  
  

4  

  .المحيطة بالمغارة تصلح ألن تكون منتجعا سياحيا المنطقة.1
صــــناعة النســــيج واحــــدة مــــن الصــــناعات التــــي كانــــت تمارســــها نســــوة .2

  .المنطقة
  .الفخارية المستعملة في الطبخبعض النسوة يحترفنا صناعة األواني .3
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  :المباشرةغير األفعال الكالمية : اثاني

التي ال يتطابق فيها ما قول المرسل مع مـا مـراده، وهـي تقابـل االسـتلزام الحـواري  وهي    

والـذي حـاول أن يضـع نحـوا قائمـا علـى ، conversational implicature ســـريـغعنـد 

االعتبــار كــل األبعــاد المؤسســة لعمليــة التخاطــب، فهــو  أســس تداوليــة للخطــاب، تأخــذ بعــين

يؤكد أن التأويـل الـداللي للعبـارات فـي اللغـات الطبيعيـة أمـر متعـذر، إذا ُنظـر فيـه فقـط إلـى 

  )1(.الشكل الظاهري لهذه العبارات

وعلــــى اإلجمــــال يبقــــى االســــتلزام الحــــواري مــــن أبــــرز الظــــواهر التــــي تميــــز اللغـــــات       

عتبــار أنــه فــي كثيــر مــن األحيــان يالحــظ أثنــاء عمليــة التخاطــب أن معنــى الطبيعيــة، علــى ا

العديد من الجمل إذا روعي ارتباطها بمقامات إنجازها، ال ينحصر فيما تدل عليـه صـيغتها 

   )2(.الصورية؛ أي االنتقال من المعنى الصريح إلى المعنى غير الصريح

ـــيـسومــن منظــور        كيــف يمكــن : فالمشــكل الــذي تطرحــه اللغــة غيــر المباشــرة هــي رلـ

للمــتكلم أن يقــول شــيئا، ويريــد أن يقــول هــذا الشــيء، ويريــد كــذالك قــول شــيء آخــر؟ وكيــف 

يمكن لمستمع فهم فعل اللغة غير المباشرة، بينما ما يقصده يدل على شيء آخر؟ ويصـبح 

ـــالمشـــكل أكثـــر حـــدة عنـــد  لة بشـــكل عـــادي وعرفـــي بحكـــم أن بعـــض الجمـــل مســـتعم رلـسي

    )3(.للتعبير عن مطالب غير مباشرة

أمـا فيمــا يخـص األفعــال الكالميـة غيــر المباشـرة أو التــي خرجـت مــن داللتهـا الحرفيــة       

األمـــر، : إلـــى داللـــة أخـــرى مســـتلزمة والتـــي نفهمهـــا مـــن خـــالل الســـياق، فقـــد خـــرج كـــل مـــن

                              

للظــاهرة إلــى االســتلزام الحــواري فــي التــداول اللســاني مــن الــوعي بالخصوصــيات النوعيــة : العياشــي أدراوي: ينظــر -)1(
 .17،18، صوضع القوانين الضابطة لها

 .19ص ، المرجع نفسه: ينظر -)2(
 .95ص ،م 1987، المؤسسة الحديثة، د ب، 1سعيد علوش، ط: تر المقاربة التداولية،: فرانسواز أرمينكو -)3(



 دراسة تطبيقية لنماذج مختارة من ا�نترنت:                          الفصل الثاني

 

83 

 

الحقيقـــي مـــن كالمـــه وقصـــده الخفـــي، واالســـتفهام، والنهـــي، وذلـــك لتعبيـــر عـــن مـــراد المـــتكلم 

  .والذي لم يفصح عنه ألغراض عدة تحدثت عنها البالغة بإسهاب

  :رـــاألم .1

وهــو طلــب الفعــل مــن األعلــى إلــى األدنــى، حقيقــة أو ادعــاًء؛ أي ســواء أكــان الطالــب      

  :ولألمر صيغ أربع. أعلى في واقع األمر، أم مدعيا لذلك

 فعل األمر −

 .الطلب، والتي تسمى بالم األمر مضارع المقرون بالمال −

 .اسم فعل األمر −

 .المصدر النائب عن فعل األمر −

واألصل في األمر أن يكون لطلب الفعل على سبيل اإليجاب، وقد يـأتي لمعـان أخـر       

االلتمــــاس، والــــدعاء، والتمنــــي، والتعجيــــز، : علــــى ســــبيل المجــــاز تفهــــم مــــن المقــــام، ومنهــــا

 )1(.إلخ...ة، واإلباحة، واإلمتنانوالتهديد، والتحقير، والتسوي

وقـــد خـــرج األمـــر فـــي المدونـــة التـــي ندرســـها عـــن داللتـــه األصـــلية إلـــى دالالت أخـــرى      

  . مستلزمة كالنصح والتحذير والترغيب واالقتراح

  :النصـــــح −

  .تصفح المعلومات المتاحة بشأن التأشيرات والسفر -

 . مختلفةالمواقع القم بقراءة النصائح حول كيفية الوصول إلى  -        1النموذج 

 . من أفضل وقت للزيارةتحقق  -                 

                              

الخــانجي، القــاهرة، مصــر، ، مكتبــة 5األســاليب اإلنشــائية فــي النحــو العربــي، ط: عبــد الســالم محمــد هــارون: ينظــر -)1(
 .14،15، صم 2001
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خــــرج األمــــر عــــن مدلولــــه الصــــريح إلــــى مــــدلول آخــــر مســــتلزم دعــــت إليــــه الحاجــــة،       

بــل يحــاول أن ينصــحه ويوجهــه لكــي ) الســائح(ال يــأمر المتلقــي) الهيئــة المصــرية(فالمرســل

ـــة ينصـــحه بتصـــفح معلومـــات الخاصـــة  يمضـــي ـــة متاعـــب تـــذكر، فبداي ـــا ممتعـــا دون أي وقت

بالتأشــيرة والســفر لتأكــد مــن مــدة جــواز ســفره، ومــدى صــالحيته لكــي ال يقــع فــي متاعــب مــع 

رجال األمن، كما ينصحه بقراءة الـدليل السـياحي للمنطقـة والـذي يسـهل عليـه معرفـة أمـاكن 

وقته بالبحث عنها، باإلضافة إلـى التحقـق مـن أفضـل  أهم المواقع السياحية ولكي ال يضيع

مــــن  -وقــــت-وقــــت للزيــــارة، فصــــحيح أن مصــــر تتميــــز بمنــــاخ معتــــدل إال أن لكــــل فصــــل

  .اإليجابيات كما له من السلبيات

وبالتـــالي فـــإن كـــل هـــذه األوامـــر فـــي حقيقـــة األمـــر مـــا هـــي إال نصـــائح وٕارشـــادات تفيـــد     

وقتـه بدرجـة أولـى، ويكتشـف سـحر وجمـال المنطقـة السائح وبخاصة األجنبي لكي يسـتمتع ب

  .  بدرجة ثانية

  .استمع إلى نصائح المرشد السياحي في كل األوقات           2النموذج 

وفـــي هـــذا المثـــال أيضـــا خـــرج األمـــر عـــن مدلولـــه الصـــريح ليعبـــر عـــن مـــدلول آخـــر       

مستلزم؛ فشـركة ركسـون تنصـح زبائنهـا باالسـتماع إلـى كـالم المرشـد؛ ألنـه األعلـم بالمنطقـة 

واألدرى بأحوالهــا، وذلــك تفاديــا ألي مشــاكل محتملــة؛ كالضــياع أو التــورط فــي متاعــب مــع 

إلصابة بأذى بسبب طبيعة المنطقة أو تواجـد حيوانـات خطيـرة السكان األصليين، أو حتى ا

  . بها، فتوجيهات المرشد يستحيل أن تكون مخالفة لصالح السائح بل هي ضمان لسالمته

  :التحذيـــــر −

، يخـرج أيضـا )النصـح(كمـا يخـرج األمـر مـن داللتـه الصـريحة إلـى داللـة أخـرى مسـتلزمة   

 :ذلكإلى داللة أخرى هي التحذير، ومثال 
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   .تنبه إلى أمر مهم جدا، في أدغال أستراليا توجد نباتات مميتة         2النموذج 

ا مـــن بعـــض المخـــاطر التـــي قـــد زبائنهـــففـــي هـــذا المثـــال تحـــاول شـــركة ركســـون تحـــذير     

تصادفهم أثناء تجوالهم في أدغال أستراليا والمتمثلة في النباتات السامة، والتي حذرتهم مـن 

يصـابوا بــأذى، أو يواجهـوا متاعــب صـحية، وهــذا المثـال بقــدر مـا يــدخل فــي لمسـها حتــى ال 

  .باب التحذير، يدخل أيضا في باب النصح

 :الترغيــــب −

  :التشويق هي من الدالالت التي يخرج إليها األمر، ومثال ذلكالترغيب و      

  .إلى مصر الكتشاف عالم من العجائبسافر  -                

   .استمتع باستكشاف جنان من الخضار على ضفافه -      1النموذج 

  .قم بزيارة واد النيل مهد الحضارة المصرية -                

  .تعرف على عجائب المصريين -                

هـي أفعـال أمـر خرجـت عـن داللتهـا األصـلية لتعبـر عـن ) سافر، استمتع، قـم، تعـرف(     

إغــراء زوار الموقــع بالتهافــت علــى مصــر وزيارتهــا، فالهيئــة : مقصــدية خفيــة للمرســل؛ وهــي

 .المصرية تدعو السائح للسفر لإلستمتاع بعجائب مصر وشعبها ونيلها

  .اتها الغريبةووصف استكشف أطعمتها           3النموذج 

وفــي هــذا المثــال دعــوة صــريحة مــن مجلــة أســفار الكتشــاف ثقافــة تايالنــد وتقاليــد مــن       

  .خالل مطبخها الغني بالوصفات الغريبة

  :اإلقتــراح −

  تمتع بمنظر النيل من شرفة غرفتك بالفندق، -

  أو زر أسواق المدينة التاريخية في خان الخليلي،   -        1النموذج

 ».بجانب النيلتنزه  وأ -
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وهو ما نجده في موقع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة؛ وذلك من خـالل دعـوة السـائح     

لزيارة المنطقة وٕاعطائـه مقترحـات لمـا يمكـن أن يفعلـه خـالل زيارتـه، كزيـارة األسـواق والتنـزه 

كيـف بجوار النيل، وهذه االقتراحات تفتح له باب من حيث أنها تعطيـه رؤيـة لمـا سـيفعله؟ و 

يمضي وقته؟ وكيف ينظمه؟ وكذا معرفة ما يسـتهويه مـن األنشـطة؟ كمـا تفـتح شـهية الزائـر 

  .وتشوقه الكتشاف مصر

 : االستفهام .2

مجهـول، أمـا فيمـا يخـص أدواتـه  شـيءبه العلم بطلب وهو طلب الفهم، وهو أسلوب ي      

مـن، ومنـذ، ومـا، : الهمزة وهل، وقسم األسـماء وهـي: قسم الحروف: فهي تنقسم إلى قسمين

ويخرج اإلسـتفهام مـن غرضـه األصـلي إلـى . وماذا، ومتى، وأيان، وأين، وأٌنى، وكيف، وكم

، والتهويــل ، التشــويق، واإلنكــار، والفخــر، والتقريــر، والتمنــي، االســتبطاء: آخــر مســتلزم مثــل

  )1( .والتعظيم، التوبيخ، والنفي، والتعجب، والتحقير، واالستبعاد، التحسر والتوجع، والتقريع

االســــتفهام أيضــــا عــــن مدلولــــه الصــــريح ليعبــــر عــــن مــــدلول آخــــر  خــــرجفــــي مــــدونتنا و      

  : مستلزم، ومن الدالالت المستلزمة التي خرج إليها

 :التعظــيم −

  ؟يعرف كيف يختار الوجهات المميزة ،السائح العربي المتمرس -

   ؟يعرف كيف يختار األفضل  -       2النموذج

   ؟يعرف كيف يرضي كل زبائنه  -

  ؟ ويعرف كيف يقدم لكل زبون نكهاته المفضلة  -

                              

، مكتبــة الغزالــي، 1إعرابــه، ط –أســلوب االســتفهام فــي القــرآن الكــريم غرضــه : عبــد الكــريم محمــود يوســف: ينظــر  -)1(
 .18 - 8، صم 2000دمشق، 
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وهــــو الســــؤال عــــن شــــيء مدلولــــه األساســــي، فــــي هــــذه األمثلــــة خــــرج اإلســــتفهام عــــن و     

اختيــار (الســائح العربــي كــل مــن ذوق لتعبيــر عــن غــرض آخــر وهــو تعظــيم ومــدح  مجهــول،

، حيـــث فـــي المثـــاالن األخيـــرين مـــن غولـــد كوســـت، وجمـــال وبهـــاء مدينـــة )أفضـــل الوجهـــات

النمــوذج شــبهت المدينــة بالطــاهي الــذي يعــرف كيفيــة إرضــاء زبائنــه؛ فعنصــر الســؤال فــي 

علـى المثالين األخيرين ليس سؤاال بالمعنى الصـريح الـذي ينتظـر إجابـة بقـدر مـا هـو تنويـه 

  . تمكن المنطقة من إسعاد زوارها وٕارضاء كافة أذواقهم

على رغم من مدح السائح العربـي فـي المثـالين األولـين، إال أن الشـركة ال تمدحـه بقـدر     

  .ما تمدح المنطقة

  :التشويــق −

  ؟وماذا تفعل في زيارتك األولى لمواقع مختلفة -

  أو أي مكان في مصر؟، رهل هذه زيارتك األولى لمص -        1النموذج

   لست متأكًدا مما تتوقعه؟  -

غـرض االسـتفهام الحقيقـي بقـدر مـا هـو التشـويق بوهذه األسئلة موجهـة إلـى السـائح لـيس    

إلــخ ...حــول النشــاطات التــي تنتظــره، ومــا يحــب أن يفعــل، مــا يتوقــع أن يجــدوٕاثــارة فضــوله 

  .دون أخرىمن األمور التي تثير فضول السائح وتدفعه لزيارة منطقة 

 :النــــهي.3

لفعــل علــى جهــة االســتعالء، ولــه صــيغة واحــدة وهــي المضــارع وهــو طلــب الكــف عــن ا     

وهــو طلــب الكــف –وقــد تخــرج صــيغة النهــي عــن معناهــا األصــلي . الناهيــة) ال(المقــرون بـــ
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الــــدعاء، النصــــح : إلــــى معــــان تعــــرف بــــالقرائن وتســــتفاد مــــن الســــياق، ومنهــــا –عــــن الفعــــل

  )1(.إلى غير ذلك من المعاني التي يفيدها النهي... وبيخ، والتفظيع والتهويلواإلرشاد، والت

  :من مدلوله األساسي لمدلوالت أخرى منها النهيفي النماذج التي بين أيدينا يخرج و       

 :النـصــح واإلرشــاد −

  .الرحلة ال تناسب أصحاب القلوب الضعيفة -      2النموذج

  .ال تلمس كل شيء تراه -

تنصح الشركة أصحاب القلوب الضعيفة بعدم المغامرة والسفر؛ ألن الطريق وعرة نحـو     

، وقد يصابون بإجهاد نتيجـة التعـب، وفـي نفـس الوقـت غولد كوستمدينة ب تامبورين جبال

 .أن نقول أن هذه العبارة تحفيزية لمحبي المغامرة لكي ُيقِبلوا الكتشاف المنطقة نستطيع

ضـمانا  فـي األدغـال د نباتـات مميتـةو وجـ، وذلـك ل"ال تلمس كل شـيء تـراه": وكذا عبارة    

  .لسالمة السائح وحفاظا على صحته

 :التعظيم والتشويق −

 :ومن أمثلة التعظيم والتشويق الواردة في المدونة      

ـــارةإوال يمكنـــك خـــالل زيارتـــك         1النمـــوذج  ـــى القـــاهرة أن تفـــوت عليـــك زي أهرامـــات  ل

 .الجيزة

                              

، )منشـــورة(ماجســـتيرلبيـــد بـــن ربيعـــة مواقعهـــا وداللتهـــا، مـــذكرة  األســـاليب اإلنشـــائية فـــي شـــعر: بدريـــة منـــور العتيبـــي –) 1(
 –م  2009محمـــد إبـــراهيم شـــادي، كليـــة اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا، جامعـــة أم القـــرى، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، : إشـــراف
 .81،82م، ص 2010
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وهــو الكــف عــن ( ليســت نهيــا بــالمعنى الصــريح " ال يمكنــك أن تفــوت عليــك " عبــارة      

بالقدر مـا هـي تشـوق للسـائح ولمتصـفح الموقـع لزيـارة األهرامـات، وعـدم تفويـت هـذه ) الفعل

  .الفرصة

  .غولد كوست وجهة فريدة ال يجوز مقارنتها مع أي مدينة أخرى       2النموذج

عن عدم مقارنتهـا بـأي مدينـة أسـترالية أخـرى لـيس علـى سـبيل النهـي فقد نهت الشركة      

بالمعنى الصريح بل علـى سـبيل التـرويج للمنطقـة والتعظـيم مـن شـأنها، فجمالهـا يجعـل فـتح 

  .مجال المقارنة مستحيال مع بقية المناطق، ولتشويق السائح لزيارتها

 : pré-suppositionسـبـقمفـتــراض الاال.3

ومتفـق  فتراضـات معتـرف بهـاينطلـق الشـركاء مـن معطيـات وا تواصـل لسـانيفي كـل       

فتراضـــات الخلفيـــة التواصـــلية الضـــرورية لتحقيـــق النجـــاح فـــي  تشـــكل هـــذه اال. عليهـــا بيـــنهم

فتراضــــات واال. ات والبنــــى التركيبيــــة العامــــةعمليــــة التواصــــل، وهــــي محتــــواة ضــــمن الســــياق

بالغيــــة والتواصــــلية؛ ففــــي التعليميــــات الت أهميــــة قصــــوى فــــي نجــــاح العمليــــة االمســــبقة ذا

Didactique  مثال يتعذر تعليم الطفل معلومة جديدة دون الرجوع إلى أساس سـابق مخـزن

فتراضــات اصــل إال نتيجــة لضــعف االفــي ذهــن الطفــل، ومــا مظــاهر ســوء الفهــم ونقــص التو 

  )1(.المسبقة

حيث ينطلق أصحاب نظرية التواصل من المعطيـات األساسـية التـي تنتقـل مـن المـتكلم     

إلى المتلقي، ويفترض أن تكـون معروفـة، ولكنهـا غيـر صـريحة عنـد المتحـدثين، وتشـكل مـا 

    )2(.يدعى بالخلفية التواصلية الضرورية لنجاحه؛ خلفية متضمنة في القول ذاته

                              

 .32-30ص التداولية عند العلماء العرب، :مسعود صحراوي :ينظر -)1(
 .124، صم 2005، الجزائرلسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، د ط، دار األمل، : ذهبية حمو الحاج -)2(
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 معتــرف أساســية معطيــات مــن ينطلقــون التواصــلية العمليــة افأطــر  فــإن معلــوم هــو وكمــا       

 فهـــي التواصـــلية، العمليـــة لنجـــاج الضـــرورية التبليـــغ خلفيـــة فتشـــكل صـــريحة، غيـــر لكنهـــا بهـــا

   .القول في محتواة

 أن واقـع مـن )شـركة جريـدة، مجلـة،( الموقـع صـاحب ينطلـق أيـدينا بين التي المدونة ففي      

 المنظمــة الهيئــة أو المنطقــة عــن خلفيــة يملــك ال عامــة بصــفة لمواقــعا لهــذه الزائــر أو  الســائح

 التــي الضــرورية المعلومــات لكافــة الســائح اســتيفاء علــى تحــرص الهيئــات هــذه فــإن لــذا للرحلــة

 مـع خاصـة، بصـفة السـائح إلى موجه خطابها أن إلى باإلضافة رحلته، في يحتاجها أن يمكن

 غيـــر أخـــرى ألغـــراض المواقـــع هـــذه علـــى يطلعـــون نالـــذي األفـــراد مـــن العديـــد هنـــاك أن العلـــم

 الموقـع علـى يطلـع الذي(المتلقي أن كما  السائح، هو منها األساسي الغرض أن إال السياحة؛

 لـه بـل عشوائيا الموقع يتصفح ال فهو يقرأ عما خلفية له يكون أن يجب  )أولى بدرجة والسائح

 أمـــور تـــنظم وكالـــة أو إجازتـــه فيهـــا يقضـــي أن يريـــد ســـياحية كمنطقـــة  عنـــه، يبحـــث عمـــا فكـــرة

 فــي الــواردة المعلومــات هــذا اعتبــار ويمكــن بســيطة، ولــو مســبقة فكــرة لــه أي ؛ والســياح الســفر

 ونشــاطها، المعنيــة بالهيئــة المعرفــة وهــي ســابقة خلفيــة مــن تنطلــق أولــي، كــاالفتراض المدونــة

 وعروضــه، اطاتهنشــ مختلــف معرفــة فــي راغــب المتلقــي بكــون المرســل معرفــة إلــى باإلضــافة

  .والصحية المادية النواحي مختلف من عليه قادر والترحال، للسفر محب

  :المدونة في المسبق اإلفتراض أمثلة ومن 
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  المدونة في المسبقة االفتراضات يوضح جدول ):1(الشكل
  الناتجة المسبقة االفتراضات  األمثلة  

النموذج
1  

  .بالمكان معرفة له المرسل −  مثيرة تجربة مصر إلى الرحلة
  .هذا لقوله مبرر وجود −
  .والزيارة المعرفة في رغب المتلقي −

 ترحـــب المطـــارات هـــذه معظـــم

 مـــــــــــن المنظمـــــــــــة بـــــــــــالرحالت

  .مختلفة دولية وجهات

  .البلد في مطارات يوجد أنه معرفة −
 نوعيــــة معرفــــة فــــي المتلقــــي رغبــــة علــــى داللــــة −

  .وزمنها تعرضها، التي الرحالت
  .المطارات هذه عبر السفر في راغب المتلقي −
 تشـــمل أو بعينهـــا بمـــدن خاصـــة الـــرحالت هـــذه −

  .المدن كل
ــــــــى قــــــــادر − ــــــــة عل ــــــــة الناحيــــــــة مــــــــن الرحل  المادي

  .والصحية
 قضــاء تــود التــي البقعــة اختــر

  فيها عطلتك
  .السفر في راغب المتلقي بأن المرسل معرفة −
 كالقـــدرة الصـــحية عـــدة؛ نـــواح مـــن عليـــه وقـــادر −

 علـــــى قدرتـــــه والماديـــــة؛ والتفكيـــــر، الحركـــــة، علـــــى

 .الرحلة تكاليف تأمين
  .رحلة لهكذا وقت لديه −
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النموذج
 2

  
 بمنــــــــاخ تــــــــنعم المدينــــــــة هــــــــذه

  .وجميل استوائي
  سلفا المعنية المنطقة تحديد −
 أنهــــا أو زارهــــا أن ســــبق جيــــدا يعرفهــــا المرســــل −

  ...سياحي مرشد يعمل أنه أو ،رأسه سقطم
  .يعرف أن يود المتلقي −
  .المزيد بسماع وراغب بالموضوع ومهتم −

 أقـــدم مـــن العـــرض هـــذا يعتبـــر

  المدينة في الفنية العروض
  المقدمة العروض بنوعية المرسل معرفة −
  الفنية بالعروض مهتم المتلقي −
  حضورها في وراغب −
  .والصحية المادية الناحية من ذلك على وقادر −
 والزمـــــــان الوقـــــــت فـــــــي المنطقـــــــة فـــــــي متواجـــــــد −

  .المناسبين

النموذج
 3

  

 المتواجـــــــدة الصـــــــخور تعتبـــــــر

 مــــــن سيشــــــيل شــــــواطئ علــــــى

  .الطبيعية المناظر أجمل

  .جيدا المنطقة يعرف المرسل −
  .زيارتها في وراغب بها مهتم المتلقي −
ـــة مـــن ذلـــك علـــى قـــادر −  قـــادر الصـــحية؛ الناحي

 قـادر الماديـة؛ والناحيـة مثال، والحركة الرؤية على

  .السفر تكاليف دفع على
  .الطبيعية المناظر تستهويه −
   .المنطقة في متواجد −

النموذج
 مئــــــــــات المنطقــــــــــة تســـــــــتقطب  4

 عليهـــا يتوافـــدون الـــذين الـــزوار

  .وخارجه الوطن داخل من

  بالمنطقة المرسل معرفة −
 المزيـــد بســـماع راغـــب بالمنطقـــة مهـــتم المتلقـــي −

  .عنها
  .وفهمه المرسل سماع على قادر −
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 : Argumentationـاجــجــالحـ .4

عندما نتحدث في حياتنا اليومية، فنحن نسعى من خالل حديثنا إلى التأثير في أفكـار      

ومعتقـــدات المســـتمع؛ فـــنحن نعمـــل علـــى إقناعـــه وتعزيتـــه وحثـــه علـــى قـــول شـــيء أو القيـــام 

ولكـن هـذه . ونحن إذ نقوم بذلك، نحاول دوما أن ال نظهر بوجـه المقنـع أو المحـرك.. بفعله

لباحثين ال تتم بهذه البسـاطة، إذ إنـه لـيس بمجـرد أن نـتلفظ بقـول معـين العملية، وباعتراف ا

نكون قد حملنا المخاطب على االقتناع؛ وذلك بسبب تدخل مجموعة من العوامـل الخارجيـة 

     )1(.لغوية كانت أو غير لغوية في التحديد الدقيق للدالالت

ــــك       ـــدان الحجـــاجــ ، أو البالغـــة أرســـطوســـيكية يعتمـــد أساســـا علـــى البالغـــة الكال ان مي

، أما نظرية الحجـاج فـي اللغـة كرايز ، أو يعتمد على المنطقPerelmanبيرلمان الحديثة 

م، وهـــي نظريـــة 1973منـــذ ســـنة  O.Ducrotديكـــرو  فقـــد وضـــع أسســـها اللغـــوي الفرنســـي

لـك لسانية تهتم بالوسائل اللغوية وبإمكانيات اللغات الطبيعيـة التـي يتـوفر عليهـا المـتكلم، وذ

بقصد توجيه خطابه وجهة ما، تمكنه من تحقيق بعض األهداف الحجاجية، ثم إنهـا تنطلـق 

  )2(".إننا نتكلم عامة بقصد التأثير: " من الفكرة الشائعة التي مؤداها

وبعبــــارة أخــــرى فــــإن دراســــة الحجــــاج أخــــذت تهــــتم بإســــتراتيجية الخطــــاب الهــــادف إلــــى      

االســتمالة اســتنادا إلــى أنمــاط االســتدالالت غيــر الصــورية، وذلــك بغايــة إحــداث تــأثير فــي 

المخاطــب بالوســائل اللســانية والمقومــات الســياقية التــي تجتمــع لــدى المــتكلم أثنــاء القــول مــن 

فالحجـة عنصـر داللـي يقدمـه . ول إلى بعض األهـداف الحجاجيـةأجل توجيه خطابه والوص

                              

 .121، 120، ص  تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية: عمر بلخير: ينظر –) 1(
 .29ص ،ولي والحجاجي في الخطاب القرآنيالبعد التدا :قدور عمران :ينظر –) 2(
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المتكلم لصالح عنصر داللي آخر، والحجة قد ترد في هذا اإلطار على شـكل قـول أو فقـرة 

  )1(.أو نص أو قد تكون مشهدا طبيعيا أو سلوك غير لفظي إلى غير ذلك

، واإلقنــــاع ...][مــــن مقاصــــد الحجــــاج التــــأثير فــــي المتلقــــي واســــتمالته إلــــى فعــــل معــــين    

ضرورة يتطلبها مقام الحجاج إذ يعد اإلقناع محاولة واعيـة مـن المحـاجج التـأثير فـي سـلوك 

المتلقي من خالل االستراتيجية المتبعة في ذلك؛ لذا فإن ارتباط الحجاج باإلقنـاع مـرده إلـى 

الوظيفـــة الحجاجيـــة مـــن وراء كـــل تواصـــل، يهـــدف إلـــى دفـــع المتلقـــي لفعـــل معـــين أو تغييـــر 

ســلوك أو معتقــد، وهــذا الهــدف يتحقــق بواســطة وســائل وتقنيــات تتعلــق فــي مجملهــا بمقاصــد 

الحجـــاج، ودور المتلقـــي واللغـــة التخاطبيـــة المدرجـــة فـــي ذلـــك، وتصـــنف الوســـائل اإلقناعيـــة 

    )2(.اعتبارا بما ترتبط به

المجـال السـياحي الحجاج آلية الستمالة النفـوس واألفكـار، فـإن إبـرازه فـي  وٕاذا اعتبارنا     

  ∗:يتم من خالل

وذلــك بتقــديم معلومــات عــن المنطقــة الســياحة وأهــم معالمهــا، وأســعار الفنــادق : اإلخبــار .1

إلــى غيــر ذلــك مــن المعلومــات الهامــة التــي ...والــرحالت، والخــدمات والنشــاطات المقدمــة

يتطلــــع الســــائح إلــــى معرفتهــــا، وكــــل ذلــــك بأســــلوب مباشــــر؛ لكــــي ال يــــدخل الســــائح فــــي 

 .اتمتاه

                              

 .32-30، ص ولي والحجاجي في الخطاب القرآنيالبعد التدا :قدور عمران: ينظر –) 1(
إسـتراتيجية الحجــاج التعليمـي عنــد البشـير اإلبراهيمـي، مقــال الطـالق أنموذجــا، مجلـة كليــة : حمـدي منصـور جــودي –) 2(

 . 320، ص2009، جامعة بسكرة، جوان5اآلداب واللغات، العدد

 -إسـتراتيجية الخطـاب الحجـاجي: " بلقاسم دفة في مقال: هذه العناصر هي إسقاط لمجموع القواعد التي قدمها األستاذ ∗
م، الـذي تنـاول فيــه 2014، 10، الـذي نشـره فـي مجلــة المخبـر، العـدد" -دراسـة تداوليـة فـي اإلرسـالية اإلشــهارية العربيـة 

  .  استراتيجيات اإلقناع في الخطاب اإلشهاري
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وذلك برسم صورة ليست جميلة بل مثالية عـن المنطقـة والهيئـة : أسلوب المدح والمراوغة .2

التــي تــنظم الرحلــة، ويــتقمص صــاحب الموقــع دور الصــديق الــوفي والناصــح المرشــد فــي 

عرضـــه للخـــدمات الســـياحية؛ فهـــو ال يعرضـــها كســـلعة أو بضـــاعة يـــروج لهـــا بـــل كهديـــة 

 .وكل ذلك بغية استمالة الزائر والتأثير عليهللسائح وفرصة يجب عليه اغتنامها؛ 

يجــب أن تكــون اللغــة المعتمــدة لغــة بســيطة قريبــة مــن الســائح، : لغــة الخطــاب الســياحي .3

يســتطيع أن يتواصـــل بهــا، وفـــي المدونــة التـــي بــين أيـــدينا اســتعملت اللغـــة العربيــة كـــأداة 

مــن اللغــات  لتعريــف بالســياحة والخــدمات التــي تعرضــها الهيئــات، إلــى جانــب مجموعــة

إمكانيــــة اختيــــار اللغــــة التــــي ترغــــب (األخــــرى لتســــهيل التواصــــل مــــع الســــياح األجانــــب 

؛ فـال حـاجز لغـوي بـين المرسـل والمتلقـي )بالتواصل بها مـع الهيئـة المسـؤولة عـن الموقـع

 .إلنشاء جو من التوافق والتفاهم

قـة وتفردهـا، وعلـى انتقاء الملفوظات الموحية والتراكيب البسيطة الدالة علـى جمـال المنط .4

حســن االســتقبال وتنــوع الخــدمات المعروضــة بأســلوب بســيط وجميــل؛ فــأوال وأخيــرا نجــاح 

  . العمل الترويجي السياحي مشروط بعدد القلوب التي يكتسبها والسياح الذين يستقطبهم

مســتوى أيقــوني : ويظهــر الحجــاج فــي المدونــة التــي بــين أيــدينا فــي شــكلين أو مســتويين   

  .انيومستوى لس

 :المستوى اللساني . أ

وقـــد حاولـــت الهيئـــات أن تقنـــع الســـياح باإلقبـــال عليهـــا والقيـــام بـــرحالت لمختلـــف األقطـــار، 

حتـــى، : مـــن خـــالل االعتمـــاد علـــى عنصـــر التكـــرار، ومختلـــف الـــروابط الحجاجيـــة كــــوذلـــك 

  :وهذه بعض األمثلة من المدونة التي توضح ذلك .ولكن، إال أن
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 :ـــرارـــكــــــتـــال −

التكــرار أســلوب يمكــن أن يكــون بــأنواع مختلفــة، وأول أنواعــه التكــرار اللفظــي، القــادر       

علــــى االضــــطالع بــــدور حجــــاجي متــــى اعتمــــد فــــي ســــياقات محــــددة وتــــوفرت فيــــه شــــروط 

  )1(.معينة

شـــــكل مــــن أشـــــكال اإلتســـــاق  «:فهـــــو" رقيـــــة حســــن" و" هاليـــــداي" أمــــا التكـــــرار عنــــد       

المعجمــي ويتطلــب إعــادة عنصــر معجمــي أو ورود مــرادف لــه أو شــبه مــرادف أو عنصــر 

  )2( »مطلق أو اسم عام

 :1النموذجومثال التكرار ما ورد في       

، كمــا يمكنــك [...]تمتــع بمنظــر النيــل مــن شــرفة غرفتــك بالفنــدق، أو زر أســواق المدينــة  -

 . ، وغير ذلك الكثير الكثير[...]الذهاب إلى األبرا أو االستمتاع بالرقص الشرقي

 لزيــارة مصــر،وتشــوقه وردت مجموعــة مــن الحجــج التـي تــدفع الســائح  ففـي هــذا المثــال،    

ة التــي المعروضــة عليــه، والتــي يمكــن أن يقــوم بهــا أثنــاء مــن خــالل مجموعــة مــن األنشــط

  :ويمكن أن نمثل لهذه الحجج في الشكل التالي. تجواله بمصر

  تمتع بمنظر النيلال -

  :النتيجة الصريحة                  زيارة أسواق المدينة -الحجج      

  "في مصر تعدد األنشطة وتنوعها"              الذهاب إلى األبرا -

 غير ذلك الكثير الكثير -

                              

م،  2007، عـــــالم الكتـــــب الحـــــديث، األردن، 1الحجـــــاج فـــــي الشـــــعر بنيتـــــه وأســـــاليبه، ط: ســـــامية الدريـــــدي: ينظـــــر –) 1(
 .168ص

م، 1991، المركز الثقافي العربـي، بيـروت، لبنـان، 1لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ط: محمد خطابي –)2(
 . 42ص 
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وكــل هــذه االقتراحــات هــي بمثابــة حجــج؛ ألن غرضــها إقنــاع الســائح بتنــوع النشــاطات      

والبــرامج التــي يمكــن أن يقــوم بهــا فــي مصــر، والتــي يمكــن أن تثيــر فضــوله، وتكــرار لفظــة 

ـــر" ـــيس إال فتحـــا " الكثي ـــدم ل ـــد باإلنتظـــار الســـائح، ومـــا تق ـــاك المزي ـــى أن هن مـــرتين دليـــل عل

  .للشهية، فتكرار لفظة الكثير جاء ليؤكد ما سبق

 : ةـــيـاجـــجـط الحـــروابــال −

هــي مؤشــرات لغويــة خاصـــة بالحجــاج محتــواة فــي بنيـــة اللغــة نفســها، وتحتــوي اللغـــة       

العربيــة علــى عــدة روابــط حجاجيــة شــأنها فــي ذلــك شــأن اللغــات األخــرى بحيــث يمكــن أن 

  )1(.إلخ...ا، حتى، إذابل، لكن، إذن، السيم: نذكر منها

  :وهذه بعض األمثلة التي توضح ذلك    

 حتى: األداة �

غالبـــا، وللتعليـــل، وبمعنـــى إال االســـتثنائية، وتســـتعمل علـــى ثالثـــة  نتهـــاء الغايـــةحـــرف ال    

، التـي تـدخل الثـاني فيمـا وهي من األسـماء الخافضـة)2(.ابتداء -العطف -حرف جر: أوجه

  )3(.دخل فيه األول من المعنى

  

  

                              

التحــاجج طبيعتــه ومجاالتــه : حمــو النقــاري: ، ضــمن كتــاب»والمعنــى الحجــاجي الحجــاج« :أبــو بكــر العــزاوي: ينظــر –) 1(
 . 63م، ص 2006، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، 1ووظائفه وضوابطه، ط

، مكتبــة 1مختصــر مغنــي اللبيـب عــن كتــب األعاريــب البـن هشــام األنصــاري، ط: محمــد بــن صـالح العثيمــين: ينظـر -)2(
 .44-42ه، ص 1427-م2006المملكة السعودية العربية، الرشد، الرياض، 

، د ط، د ن، 2محمـد عبـد الخـالق عضـيمة، ج: المقتضـب، تحـق): أبو العباس محمد بن يزيد المبرد(المبرد : ينظر -)3(
 .37م، ص1994القاهرة، 
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  : 1وذجــمـالن

أيا كان المكان الذي سـتختاره، فسـوف تبقـى علـى اتصـال دائـم بالعائلـة واألصـدقاء حتـى  −

 [...].واإلنترنت[...] والخطوط األرضية[...] الهاتف المحمول: الرجوع إليهم، بواسطة

  . توفر الفنادق خدمة الدخول إلى اإلنترنت من أجل راحتك حتى غرفتك −

فالهيئة المصرية هنا تطمئن زوارها بتوفر وسائل التواصل مع العائلة واألصـدقاء، فـي      

أي شبر يقصدونه من مصـر، فخـوف السـائح يتمثـل فـي عـدم تمكنـه مـن التواصـل مـع بقيـة 

  .أفراد بلده عند المغادرة

حجــج وقـد قامـت الهيئــة فـي المثـال األول بــاقتراح ثـالث طـرق للتواصــل، وهـي بمثابـة       

لــدفع خوفــه مــن العزلــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أثبتــت بتــوفر هــذه الوســائل كونهــا بلــدا 

متحضــرا يحتــوي علــى كــل المقومــات الســياحية، والتــي تســاعد الســياح بقضــاء وقــت جميــل 

وهــادئ مــن دون خــوف مــن افتقــاد األحبــة؛ ألنــه ســيكون دومــا علــى تواصــل معهــم؛ وعملــت 

يـــة االتصـــال والتواصـــل وأنـــه ال يتوقـــف إال أن يرجـــع األداة حتـــى علـــى تأكيـــد عـــدم محدود

  . السائح إلى بلده

وفي المثال الثـاني زادت األداة حتـى مـن تأكيـد إمكانيـة التواصـل فـي أي مكـان، والتـي      

  .تشمل غرفة الفندق أيضا

علــــى تأكيــــد مــــا ســــبق مــــن الحجــــج، ونوضــــح ذلــــك " حتــــى"ففــــي المثــــالين عملــــت األداة    

  :بالمخطط الموالي
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  توفر وسائل اإلتصال    : الحجة -

  حتى                   : الرابط - ):1(المثال

  التواصل مع العائلة       : النتيجة -

                             +                =  

  توفر الفنادق خدمة اإلنترنت: الحجة -

  حتى              : الرابط - ):2(المثال

  التواصل في الغرفة: النتيجة -

  :2الــنمــوذج

ــــد كوســــت - ، هــــي باختصــــار مــــن الوجهــــات المحببــــة، أو قــــد تكــــون حتــــى الوجهــــة غول

 .المفضلة لدى العرب الذين يعرفون معنى السياحة الحقيقية

فشركة ركسون اعتبرت المنطقـة منطقـة محببـة لـدى السـياح وبخاصـة السـائح العربـي       

، ففــي الظــاهر )وذلــك مـن خــالل توظيــف األداة حتـى( الـذي يعــرف معنــى السـياحة الحقيقيــة

تشيد بـذوق السـائح العربـي، أمـا ضـمنيا فهـي تؤكـد علـى تميـز المنطقـة؛ ودليـل ذلـك أن مـن 

ويمكــــن ). عــــرب الــــذين يعرفــــون معنــــى الســــياحة الحقيقيــــةال(يقصــــده هــــم المميــــزون فحســــب

 : اختصار ما تقدم في الشكل التالي

  الوجهات المحببة :الحجة -

  حتى                   :الرابط -

 ...الوجهة المفضلة لدى العرب :النتيجة -

  

  

تخــــــــــــــــدم حجــــــــــــــــة 

ضـــــــــــــــمنية مـــــــــــــــن 

ـــــــــــل تطـــــــــــور :" قبي

الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات 

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياحية 

: النتيجة الضمنية

اإلشادة بجمال 

 المنطقة
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 نٌ ـكـل: األداة �

. ، قيــل إنهــا مركبــة مــن ال و إن والكــاف زائــدة)إن(حــرف مشــبه بالفعــل مــن أخــوات       

، وهـــي )1(حـــذفت الهمـــزة للتخفيـــف ونـــون لكـــن اللتقـــاء الســـاكنين) لكـــن أن(وقيـــل أن أصـــلها 

االستدراك، البد أن يكون معطوفها مفردا ال جملـة، وال تكـون قبلهـا  يفيدعطف حرف أيضا 

 )2(.واو، ويعطف بها بعد نفي أو نهي

وقد اختلف في تفسير االستدراك؛ فقيل أنه تعقيب للكالم برفـع مـا يتـوهم عـدم ثبوتـه أو       

يتقـدمها  لحكـم مـا قبلهـا؛ ولـذلك ال بـد أن) لكـن(نفيه، وقيل أيضـا أنـه مخالفـة حكـم مـا بعـدها

  )3(.كالم ملفوظ به، أو مقدر وال بد أن يكون نقيضا لما بعده، أو ضدا له أو خالفا

إدراج حجة جديدة، أقوى مـن الحجـة المـذكورة قبلـه، والحجتـان تخـدمان  ودورها يتمثل في    

   )4(.نتيجة واحدة لكن بدرجات متفاوتة من حيث القوة الحجاجية

مــا نعتمــده فــي الحجــاج؛ مــن خــالل تقــديم حجــة ونتبعهــا  ومعنــى االســتدراك األخيــر هــو    

  :على التوالي 4و 2بأخرى معارضة لها، وأمثلة ذلك ما ورد في النموذجين 

  

  

                              

األمـل، إربـد، األردن،  ، دار2المعجـم الـوافي فـي أدوات النحـو العربـي، ط: علي توفيق الحمد ويوسف جميل الزعبـي -)1(
 .283م، ص1993

  .132م، ص2007، مكتبة اإليمان، المنصورة، 1قاموس األدوات النحوية، ط: حسين سرحان: ينظر -)2(
ه، 1420-م2000، دار الفكــــــر، عمــــــان، األردن، 1، ط1معــــــاني النحــــــو، ج: فاضــــــل صــــــالح الســــــامرائي: ينظــــــر -)3(

  .307ص
التحــاجج طبيعتــه ومجاالتــه ووظائفــه : حمــو النقــاري: ، ضــمن كتــاب»والمعنــى الحجــاجي الحجــاج« :أبــو بكــر العــزاوي-)4(

  .64وضوابطه، ص
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  :2النـمــوذج

بعــد رؤيــة ناطحــات الســحاب التــي تســور شــواطئها تتخيــل نفســك فــي نيويــورك، لكــن  −

مدينـة مـن حيـث سرعان ما تبـدل رأيـك بعـد مشـاهدة الشـمس وهـي تغطـس فـي ميـاه ثـاني 

  .عدد السكان

منتجـع وسـبا  :تنتشر في المنطقة عناوين راقيـة ولكـن يمكـن اختصـارها فـي اثنـين همـا −

 . ، وفندق باالتزو فير ساتشي1كيو

في كال المثالين تعمل تعارضا حجاجيا بين ما تقدم الـرابط ومـا يتلـوه، " لكن" نجد أن       

ـــد كوســـت ففـــي المثـــال األول قـــدمت مدينـــة  ـــغول ى أســـاس أنهـــا مدينـــة مزدحمـــة نابضـــة عل

، ولكـن صــاحب الموقـع تراجـع عــن ذلـك لصـالح حجــة نيويـوركبالحركـة علـى شـاكلة مدينــة 

أخرى وهي كونها مدينة هادئة وجميلة، ودليل ذلك أنك تستطيع رؤية الشـمس وهـي تتغلغـل 

  . في الماء

انتشــار الفنــادق  كمــا نجــد أنــه فــي المثــال الثــاني أيضــا تراجــع عــن الحجــة األولــى وهــي    

الراقية في المنطقة، ليحصرها في عنوانين اثنين أغنيا عما سبق؛ ألنهمـا مـن أفضـل أمـاكن 

  :اإلقامة، ونمثل لما سبق بالشكل التالي

  ):1(الـــثـمــال

  ازدحام المدينة): 1(النتيجة                  تتخيل نفسك في نيويورك: الحجة األولى

  " لكن"                                               

  هدوء المدينة: النتيجة المضادة             تبدل رأيك بعد رؤية الشمس :الحجة المضادة
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  ):2(الـــثـمــال

  توفر أماكن اإلقامة): 1(انتشار الفنادق بالمنطقة                 النتيجة: الحجة األولى

  " لكن"                                            

  تميز العنوانين: النتيجة المضادة               اختصارها في عنوانين :الحجة المضادة

  :4 وذجــــمـنـال

  :وقد ورد في هذا النموذج المثال اآلتي   

مـــا بـــدا مـــن المغـــارة كـــان يـــدل علـــى تمكـــن إنســـان العصـــور األولـــى علـــى صـــنع أشـــياء  −

 .، ولكن ما تصنعه الطبيعة ال يمكن تقليده[...]أشكالها، وتعددت وظائفهاخاصة تنوعت 

ففــي هــذا المثــال نجــد أن صــاحب الموضــوع قــد تراجــع عــن حجتــه األولــى وهــي تمكــن      

اإلنسان األول وتميزه في صنع األشياء، لصالح حجة مضادة وهـي أن مـا تصـنعه الطبيعـة 

  :كن، ونوضح ذلك بالشكل التاليال يمكن تقليده، وذلك باستخدام األداة ل

  اإلنسان األول مبدع ):1(تمكنه من صنع أشياء            النتيجة :الحجة األولى 

  " لكن"                                         

  ضعف اإلنسان أمامها: النتيجة المضادة           صنع الطبيعة ال يقلد :الحجة المضادة

فــــرغم إبــــداع اإلنســــان األول وتميــــزه إال أن الطبيعــــة هزمتــــه، وذلــــك ألن مــــا تصــــنعه ال     

  .نظير له
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 إال أن: األداة �

على صياغة الحجة بطريقة تجعلها تفيد العلية؛ فيبرز اسـتناد الـربط مـع  أن إالاألداة  تعمل

     )1(.الحجة إلى ما ينزل منزلة المتفق عليه بين المخاطبين

  :2الـنـمـــوذج 

 غولــد كوســتإال أنـه توجـد فــي منطقـة  المطـبخ األسـترالي يختصــر بالسـتيك والمشــاوي، −

 .مطاعم كثيرة تقدم مأكوالت العالم أجمع

فـــي هـــذا المثـــال تراجـــع صـــاحب الموقـــع عـــن حجتـــه األولـــى وهـــي اختصـــار المطـــبخ       

فــي المنطقــة وتنـــوع  األســترالي بطبقــين مشـــهورين، لصــالح حجــة ثانيـــة وهــي كثــرة المطـــاعم

  . أطباقها المقدمة، وذلك باستخدام األداة إال أن

  :ذلك في الشكل التالي

  يرضي فئة معينة ):1(النتيجة   اختصار المطبخ األسترالي بطبقين  : الحجة األولى −

  " أن إال" األداة                                              

تنـــــــوع : فـــــــي المنطقـــــــة        النتيجـــــــة المضـــــــادةكثـــــــرة المطـــــــاعم : الحجـــــــة المضـــــــادة −

  )جميع األذواق(أطباقه

                              

، 40، المجلـــد2االســـتدالل الحجـــاجي والتـــداولي وآليـــات اشـــتغاله، مجلـــة عـــالم الفكـــر، العـــدد: رضـــوان الرقبـــي: ينظـــر-)1(
  .106، ص 2011ديسمبر -أكتوبر
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ففي البداية حصـر صـاحب موقـع شـركة ركسـون المطبـع األسـترالي داللـة علـى تميـزه       

في إعداد هذين الطبقين، ثم تراجع ليطمـئن السـائح أن المطـبخ األسـترالي متنـوع وسـيجد مـا 

  .يرضيه عند زيارته للمنطقة

  :4الـنـمــوذج 

إال أنهـــا تبقـــى مكانـــا ســـياحيا غيـــر  ؛اح عليهـــاياإلقبـــال الكبيـــر مـــن الـــزوار والســـرغـــم  −

 .مستغل من طرف السلطات القائمة على شؤون السياحة بوالية تلمسان

وجهــة ســياحية بإمتيــاز قبلــة العديــد مــن بنــي عــاد نجــد أن طــاقم الجريــدة اعتبــر مغــارة       

عاد ليوضح أنها مكـان سـياحي غيـر مسـتغل مـن السياح من داخل الوطن وخارجها، ولكنه 

ويمكـن أن نوضـح ذلـك . قبل الجهات المختصة فـي السـياحة، وذلـك باسـتخذام األداة إال أن

  :بالشكل التالي

  المنطقة معروفة):1(اإلقبال الكبير للسياح عليها           النتيجة :الحجة األولى

  " إال أن" األداة                                       

نفـور السـياح مـن : النتيجـة المضـادة          مكـان سـياحي غيـر مسـتغل :الحجـة المضـادة

  .بسبب نقص الخدمات

 :المستوى األيقوني  . ب

لمســتوى فــي مختلــف الوســائل غيــر اللغويــة المســتخدمة إلنجــاح العمليــة ا ويتمثــل هــذا      

اإلقناعية في المجال السياحي؛ من صـور وألـوان وخـرائط ورسـوم بيانيـة، وٕاحصـاء لمختلـف 

الفنادق والمطارات وعدد السياح المتوافدين سنويا على المنطقة السياحية، ومختلف المرافـق 
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هذا حجة ودليل يساهم في جـذب السـياح، فالسـائح يعتـد إلخ، كل ...والخدمات المتوفرة فيها

  .بكل ما هو ملموس

الصـــور، : ومـــن الوســـائل األيقونيـــة المســـتخدمة فـــي المدونـــة التـــي تناولناهـــا بالدراســـة      

فالصورة أصدق برهان من الكلمة، الصورة تختزل أالف الكلمات في لحظة واحدة، الصـورة 

  .ة السياحيةمرآة تعكس الصورة الحقيقية للمنطق

وظفــت الصــورة بشــكل كبيــر للتواصــل مــع الــزوار، مــن خــالل إبــراز  1وذجـمـــنـالففــي       

وكـــذا ... أهـــم المنـــاطق الســـياحية التـــي تفتخـــر بهـــا مصـــر كمدينـــة القـــاهرة والغردقـــة وأســـوان

إلـخ، كمـا قامـت ...صورا ألهم الفنادق وما تقدمه مـن حمامـات وصـاالت للرياضـة ومطـاعم

  .إلخ...صور ألشهر مطاراتها كمطار القاهرة الدولي واإلسكندرية واألُقصرالهيئة بوضع 

ـــالأمــا        فقــد قامــت الشــركة علــى تنظــيم مجموعــة مــن الــرحالت إلــى مختلــف  2وذجـنم

األسترالية حيث عمدت الشركة إلـى إبـراز معـالم  تـوسـد كـولـغدول العالم، من بينها مدينة 

المدينة، بداية بالغابات اإلسـتوائية ومـا تحتويـه مـن فاكهـة وخضـار بواسـطة مركبـة كهربائيـة 

لتسهيل تنقل وحركة السياح، ويتخلـل الرحلـة وقفـات لتـذوق الفاكهـة وٕالتقـاط الصـور، لينتقلـوا 

السـمك تحـت إشـراف صـياد محتـرف، فيما بعـد إلـى رحلـة بحريـة ويخوضـوا تجربـة اصـطياد 

. وفيمــا بعــد يتنــاولون مــا تحصــلوا عليــه مــن ســمك إذا كــان بــالحجم الــذي يســمح بــه القــانون

  .وهكذا تستمر الرحلة إلى بقية أنحاء المدينة

أكبر عــدد ممكــن مــن قامــت شــركة ركســون بتــدعيم وصــفها مختلــف مراحــل الرحلــة بــ      

أكبـر  جـذبلا يصـادف السـائح أثنـاء تنقلـه؛ وذلـك ألهـم النشـاطات والبـرامج، وكـل مـالصور 

  .من الزبائنممكن عدد 

يضـم مجموعـة مـن المواضـيع لـرحالت سـياحية  غيره من النمـاذج السـابقة،ك 3وذجــمـنـال    

ـــة  ـــى مدين ـــة إل ـــة و يـنــــوريـتـانـسلمختلـــف دول العـــالم، ومنهـــا رحل وبعـــض  دـالنــــايـتاليوناني

، حيث زاوجت هذه المجلة بين توظيف النصوص والصـور لتجسـيد لـيـيشـسجزرها كجزيرة 



 دراسة تطبيقية لنماذج مختارة من ا�نترنت:                          الفصل الثاني

 

106 

 

ســـحر المنطقـــة وجمالهـــا بشـــكل ال يحتمـــل الكـــذب؛ فـــال تكفـــي الكلمـــات للتعبيـــر عـــن جمـــال 

اليونانيــة برمالهــا البيضــاء  ســانتورينيومناظرهــا الخالبــة، وال ســحر مدينــة  سيشــيلجزيــرة 

ــــ. ومنازلهــــا المفعمــــة بــــاأللوان ــــى صــــور مختل ف المرافــــق كالفنــــادق والمطــــاعم باإلضــــافة إل

  .والمطارات وكل ما يساعد السائح في قضاء إقامة مريحة

واألخير، فلم يغفل هذا الموقـع عـن توظيـف الصـور فـي موضـوعاته،  4وذجــمـنـالأما       

 بنـــي عـــادومـــن بـــين هـــذه المواضـــع مغـــارة . مـــن خـــالل الـــرحالت التـــي ينقلهـــا إلينـــا طاقمـــه

بجيجـل حيــث قـام الطــاقم باالنتقـال إلـى المنطقتــين ونقـل إلينــا  مســعودة أوالد قريـةبتلمسـان و 

كل ما صادفه سواء على الطريق أو في المنطقـة بالـذات؛ كوصـفه للمغـارة ومـا تحتويـه مـن 

أشكال غريبة ونتـوءات مـن صـنع الخـالق، ومـا تخلقـه فـي نفـس متأملهـا، ومـا تحتويـه القريـة 

ار لهـــا، بســـبب نقـــص المرافـــق الســـياحية فيهـــا أيضـــا مـــن منـــاظر ومنـــاطق تنتظـــر رد االعتبـــ

  .الناتج عن إهمال السلطات لها

والطــاقم لــم يتــرك جهــدا فــي نقــل الصــورة الحقيقيــة للمنطقــة ســواء باللغــة أو الصــورة،       

حيــث حــرص علــى تجســيد كــل كالمــه وتدعيمــه بالصــور، ســواء للمغــارة بمختلــف جوانبهــا، 

غابات وأشجار وآثار االستعمار الذي كان لـه دوره وكل ما حولها، أو القرية ما تضمه من 

  .في رسم معالم المنطقة كغيرها من المناطق الجزائرية التي عانت من ويالته

  :ومن بين الصور المستخدمة في المواقع     
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  صور متفرقة لقرية أوالد مسعودة ):1(الشكل

 

هـــذه الصـــورة مـــأخوذة مـــن موقـــع جريـــدة الســـياحي الجزائريـــة، عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن     

اللقطـات لقريــة أوالد مسـعودة بجيجــل، تصــور لنـا ســحر المنطقــة وطبيعتهـا الغنــاء، ومنازلهــا 

الريفيـــة الجميلـــة، التـــي تبعـــث فـــي الـــنفس الهـــدوء والطمأنينـــة، وهـــذا مـــا يبحـــث عنـــه أغلـــب 
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احة الترفيهيـــة الـــذين يبحثـــون عـــن منـــاطق هادئـــة بعيـــد عـــن الســـياح، وبخاصـــة محبـــي الســـي

ضوضاء المدينة والروتين اليومي الذي يعيشونه، أو حتـى الـذين يرغبـون فـي مكـان للنقاهـة 

والعـالج، وذلـك ألن المنطقــة هادئـة وجميلـة تســاعد علـى اسـترخاء األعصــاب، والثقافـة هــي 

  .ركن فيها تفوح منه رائحة التاريخاألخرى لها نصيبها؛ وذلك ألن كل زاوية من القرية و 

فهــذه الصــورة لخصــت أالف الكلمــات حــول المنطقــة فــي لقطــة واحــدة، وقــدمت المنطقــة     

  .لسائح دون النطق بكلمة واحدة، وبالتالي فهي أحد أساليب اإلقناع

  -خان الخليلي–صورة توضح أحد أسواق القاهرة ): 2(الصورة
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  صورة جوية لمدينة القاهرة ):3(الصورة
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تمثل الصورتان أحد األماكن التي يفضلها الزوار عند زيارته لمصر، األولى وهـي أحـد     

؛ خـــان الخليلـــي، ومـــن لـــم يســـمع بـــه، وبخاصـــة الـــذي يتتبـــع روايـــات نجيـــب أســـواق المدينـــة

هـي صـورة أمـا الثانيـة ف. محفوظ األديب العالمي الحائز على جائزة نوبل فـي األدب العربـي

جوية لمدينة القاهرة عاصمة مصر، وهي تظهر رقي وتطور المنطقـة، فصـحيح أن السـائح 

مرافــق الســياحية ليبحــث عــن التــراث واألصــالة إال أنــه ال يقبــل علــى منطقــة ال تتــوفر فيهــا ا

  ).إلخ...، واإلقامة، والمأكل، والمشربوسيلة نقل(

فـــإن عبـــرت الصـــورة األولـــى عـــن عبـــق التـــاريخ المســـتمد مـــن روايـــات نجيـــب محفـــوظ،     

فالثانيــة عبـــرت عـــن مدينـــة القــاهرة العصـــرية، فالصـــورتان وجهـــان لعملــة واحـــدة هـــي مدينـــة 

  .أصالة ومعاصرة القاهرة

فالصــورة تعبــر عمــا يعجــز اللســـان عــن إيصــاله، الصــورة تـــتكلم كــل اللغــات، لــذا فقـــد      

كل كبيــر فــي المدونــة، باإلضــافة إلــى تزويــد الســياح بإحصــاءات ألبــرز الفنــادق وظفــت بشــ

  .والمطاعم والمطارات وغيرها من المرافق السياحية التي ال غنى للسائح عنها

يبقـــى توظيـــف الحجـــج والبـــراهين فـــي الميـــدان الســـياحي يعتمـــد  :وختامـــا يمكـــن أن نقـــول    

أساســـا علـــى كـــل مـــا هـــو مـــادي ملمـــوس مـــن صـــورة وصـــوت للمنـــاطق الســـياحية ومختلـــف 

المرافق التي تحتويها، فالسائح أو الزائر لهذه المواقع أول ما يلفت انتباهه هـو اللـون والـذي 

و بعــد ذلــك . ة والمأكــل والمشــربيتجســد فــي الصــورة، ثــم يســأل عــن أســعار التنقــل واإلقامــ

يلفي نظرة سريعة على النصوص ويرى ما يمكن أن يستفيد منها مـن معلومـات، وهنـا يـأتي 

دور الحجــج اللغويــة والتــي تهــدف إلــى تشــجيع الســائح علــى اإلقبــال علــى المنطقــة، وتدفعــه 

يضـا والتـي إلى زيارتها، إال أن ما يرد في هذه المواقع لـيس كلـه صـدق بـل هنـاك المبالغـة أ

ترجــع ألن غايــة أغلــب المواقــع تجاريــة، هــدفها الــربح الســريع لــذا يجــب علــى الســائح التأكــد 

  . مما يقرأ
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  :مــجــمــل الــقـــول

  :ومما سبق نستخلص النقاط اآلتية    

  .التداولية حقل معرفي يدرس لغة التواصل اليومية للفرد والجماعة .1

انقسـمت بـين جمـل صـريحة؛ وتتمثـل فـي أخبـار مجموع الجمـل التـي وظفـت فـي المدونـة  .2

حــول المنطقــة والخــدمات المقدمــة، وجمــل مســتلزمة اســتخدمت لتشــجيع الســائح وتشــويقه 

 .لزيارة المنطقة

تزاوج اعتماد أسلوب اإلقناع في المدونة بين كل ما هو أيقوني مادي من صور وخـرائط  .3

ل عنصـر التكـرار ومختلـف وٕاحصاءات ألهم الفنادق والمطاعم وغيرها، ولساني من خال

 . الروابط الحجاجية

أغلــب النمــاذج اإللكترونيــة المســتخرجة مــن اإلنترنــت تعتمــد علــى كــل مــا هــو مــادي فــي  .4

 .إيصال رسائلها

تنقســم النمـــاذج اإللكترونيــة بـــين مــا هـــو مبنـــي علــى أســـاس الــربح، ومـــا هــو مبنـــي علـــى  .5

سلعة، ومـا هـو مقـدم علـى  أساس ترقية السياحة وتطويرها، ما تقدم السياحة على أساس

 .أساس أنه لبنة من لبنات الثقافة الخاصة بكل بلد

لكــي تــؤدي هــذه المواقــع دورهــا فــي ترقيــة المجــال الســياحي يجــب أن ننقــل واقــع الســياحة  .6

بصــورة أمينــة، فالترقيــة الســياحة ال تعنــي فقــط نقــل كــل مــا هــو جميــل فحســب بــل إلقــاء 

المنطقــــة، فــــالموقع الــــذي يكــــون دوره نقــــل  نظــــرة علــــى النقــــائص والمشــــاكل التــــي تواجــــه

 .اإليجابيات، ال اإلسهام في التغيير ال نفع منه
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  :اآلتيةمما سبق يمكن أن نستخلص النقاط     

 أشــــكال فــــي يتجلــــى، قــــوام حياتــــه التواصــــل، والــــذي اإلنســــان بطبعــــه كــــائن اجتمــــاعي −

ت، المجـاال ذههـ مـنو ) إلخ...، مباشر وٕالكترونيغير لغويو  لغويتواصل (مجاالت عدة و 

مـــن أجـــل بمختلـــف أشـــكاله  هتوظيفـــفـــي األوفـــر  نصـــيببال حظـــي الـــذي الســـياحي المجـــال

اللغوية منها وغير اللغوية إلى السياح خاصة والمهتمين بالمجال السـياحي  إيصال رسائله

  .عموما

 .نجاح اآلخرب مقرونالسياحة والتواصل وجهان لعملة واحدة نجاح أحدهما  −

مـــدى تفاعـــل الفـــرد مـــع غيـــره، وثقافيـــة وحضـــارية مرتبطـــة ب جتماعيـــةاالســـياحة ظـــاهرة  −

 .سياحةلل وجودفبدون التفاعل ال 

 ع توظيف الحجج والبراهين في المواقع السياحية بين ما هو أيقوني وما هـو لسـانييتنو  −

 .ةالمستعملة في جذب السياح وبالتالي تنشيط السياحيأهم آليات اإلقناع أحد 

 تســاهمالتــي وبخاصــة اإلنترنــت  ،الحديثــة االتصــال تكنولوجيــاالســياحة مــن  تاســتفاد −

مــن خــالل توظيــف مواقــع خاصــة بالمجــال الســياحي  تطــورهو فــي نمــو هــذا القطــاع الحيــوي 

 .لتعريف السائح بمميزات ومعالم كل منطقة

، وخصائصها العديـدة كمـا المتنوعة اإلنترنتالقطاع السياحي من خدمات  ةرغم استفاد −

 أن التي تعود إلى خوف السائح منها بسـبب ها واجهت بعض العراقيلإال أنأسلفنا الذكر، 

الكـذب فـي وصـفها للخـدمات  لْ قُ تعتمد عنصر المبالغة الشديدة إن لم نَ المواقع هذه بعض 

، كمـا ؛ وذلك أنها مواقـع تجاريـة ربحيـة فهـي تشـوه السـياحة أكثـر ممـا تـروج لهـاالمعروضة

هنــاك أخطــاء كثيــرة فــي هــذه المواقــع، ســواء مــن حيــث اللغــة أو مــن حيــث المعلومــات،  أن

 .اللغوي والسياحيوذلك لغياب المختصين في المجال 
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األمانـة والصـدق لنشـرها، تحتـاج  الشخصـية لكـل فـرد، هويـةجزء مـن الة يالسياحالثقافة  −

عراقيـل إن لـم نعـرف فـ ،ر جانبها المشرق ونتناسـى الجانـب اآلخـرهنزيفها أو نظأن  وليس

 فكيف نطورها؟ ومشاكل التي تعترض طريقها

 تإلى القطاع السـياحي وسـاهمالكثير نقول بأن شبكة اإلنترنت أضافت وفي األخير       

 وبخاصـــة الســـياح الحـــذر الشـــديداإلنترنـــت ننصـــح متصـــفحي إال أننـــا ته، فــي تحســـين صـــور 

صــحة المعلومــات الــوردة  بــة لــذا فــإناوالتأكــد ممــا يقرؤونــه، فشــبكة اإلنترنــت ال تخضــع لرق

   .فيها نسبية

أكثــر بتوظيـف تكنولوجيــا االتصــال الحديثــة  باالهتمــامكمـا نوصــي الجهــات المختصـة       

 إخضــاعمحاولــة توظيــف مختصــين بمجــالي اللغــة والســياحة، و كــذا و  ،فــي المجــال الســياحي

 المقدمـــــة، تضـــــارب المعلومـــــاتة لتجنـــــب مراقبـــــلل المعلومـــــات المعروضـــــة علـــــى صـــــفحاتها

 .ربمصداقية أك هاوٕاعطاء
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  بـروايــة حفص: القــرآن الكـــريـــم

 :الكـتــب العـربـيــة  .أ 

، د ط، -وسـائل تنميتهـا –مصـادرها –أهميتها –الحصيلة اللغوية: أحمد محمد معتوق .1

 .م1990عالم المعرفة، الكويت، 

، دار كنــــوز المعرفــــة، عمــــان، األردن، 1صــــناعة الســــياحة، ط: أحمــــد محمــــود مقابلــــة .2

 .ه1427 -م 2007

ــــار عمــــرأحمــــد  .3 ــــا واللغــــة والمجتمــــع، ط: مخت ــــاهرة، 1أن ــــب، الق  –م2002، عــــالم الكت

 .ه1422

اإلبــداع واالبتكاريــة فــي اإلعــالن مــدخل تطبيقــي، الطبعــة العربيــة، دار : بشــير عــالق .4

 .م2010اليازوري، عمان، األردن، 

فقــه اللغــة وأســرار : منصــور عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســماعيل الثعــالبي وأبــ(الثعــالبي .5

، المكتبــة 2ياســين األيــوبي، ط: ، ضــبطه وعلــق حواشــيه وقدمــه ووضــع فهارســه)بيــةالعر 

 .ه1420 –م2000العصرية، صيدا، بيروت، 

عبـــد الســـالم : البيـــان والتبيـــين، تحــق): عثمـــان عمــرو بـــن بحـــر الجــاحظ وأبـــ(الجــاحظ .6

 .ه1418-م 1997، مكتبة الخانجى، القاهرة، مصر، 7، ط1محمد هارون، مجلد

الدعايــــــة واإلعــــــالن والعالقــــــات العامــــــة فــــــي المــــــدونات : اللــــــيجاســــــم رمضــــــان اله .7

 .هـ1433 –م 2013، دار النفائس، عمان، األردن، 1اإللكترونية، ط

، 1عبـد الحميـد هنـداوي،ج: الخصائص، تحـق): الفتح عثمان بن جني  وأب(ابن جني  .8

 .م 2003، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، 2ط

، عــــالم الكتــــب الحــــديث، إربــــد، األردن، 1تداوليــــة، طالمحــــاورة مقاربــــة : حســــن بــــدوح .9

 .م 2001
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مهـــــــارات االتصـــــــال فـــــــي عـــــــالم االقتصـــــــاد وٕادارة األعمـــــــال : حســـــــين محمـــــــود حـــــــريم .10

Effective  Communication Skillsدار الحامــــد، عمــــان، األردن، 1، ط ،

 .ه1431-م2010

س العربــــي فـــي اللســـانيات التداوليـــة مــــع محاولـــة تأصـــيلية فـــي الـــدر : خليفـــة بوجـــادي .11

 .2009، بيت الحكمة، الجزائر، 1القديم، ط

الوصـــائل فـــي تحليـــل المحادثـــة دراســـة فـــي اســـتراتيجيات الخطـــاب، : خليفـــة الميســـاوي .12

 .م 2012، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، 1ط

لســـانيات الـــتلفظ وتداوليـــة الخطـــاب، د ط، دار األمـــل، الجزائـــر، : ذهبيـــة حمـــو الحـــاج .13

 .م 2005

اإلعـالم والتنميـة السـياحية، د ط، دار المعرفـة الجامعيـة، : لرزاق الغمراويرجاء عبد ا .14

 .م2012اإلسكندرية، مصر، 

، عـــالم الكتـــب الحـــديث، إربـــد، 1اللغـــة الوظيفيـــة واالتصـــال، ط: زكريـــا شـــعبان شـــعبان .15

 .هـ1432 –م 2011األردن،

، دار 1المـــنهج البنيـــوي بحـــث فـــي األصـــول والمبـــادئ والتطبيقـــات، ط: الـــزواوي يغـــورة .16

 .م2001الهدى، الجزائر، 

، عــــالم الكتــــب الحــــديث، 1الحجــــاج فــــي الشــــعر بنيتــــه وأســــاليبه، ط: ســــامية الدريــــدي .17

 .م 2007األردن، 

ــــراهيم .18 ــــو الســــعود إب ــــات االتصــــال والمعلومــــات، د ط، شــــركة اإلســــالم مصــــر : أب تقني

 .م2005للطباعة، مصر، 

ـــدين أبـــي يعقـــوب يوســـف ابـــن أبـــي (الســـكاكي  .19 ـــة وال ـــي ســـراج المل بكـــر محمـــد بـــن عل

 .هـ1407–م 1987، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،2مفتاح العلوم، ط): السكاكي
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): محمــد عبــد اهللا بــن محمــد بــن ســعيد ابــن ســنان الخفــاجي وأبــ(ابــن ســنان الخفــاجي  .20

ناشـــرون، بيـــروت، لبنـــان،  –إبـــراهيم شـــمس الـــدين، د ط، كتـــاب : ســـر الفصـــاحة تحـــق

 .ه 1431-م 2010

دراسـات فـي اإلعـالم السـياحي، د ط، دار المعرفـة الجامعيـة، األزبكيـة، : شدوان شيبة .21

 .هـ1430 -م  2009مصر، 

 .م2008في النهوض باللغة العربية، د ط، دار هومة، الجزائر، : صالح بلعيد .22

، دار الشــروق، عمــان، األردن، 1االتصــال الجمــاهيري، ط -:صــالح خليــل أبــو أصــبع .23

 .م1999

، دار 1ياســـــــاته وتأثيراتـــــــه، طاســـــــتراتيجيات االتصـــــــال وس -

 .هـ1425 -م2005مجدالوي، عمان، األردن، 

، المركــز الثقــافي العربــي، 1اللســان والميــزان أو التكــوثر العقلــي، ط: طــه عبــد الــرحمن .25

 .م1998بيروت، لبنان، 

، )الشـفهي والكتـابي: إقترابات لسانية للتواصليين(اللغة والتواصل: عبد الجليل مرتاض .26

 .م 2003الجزائر،  د ط، دار هومه ،

، مكتبـــــة 5األســـــاليب اإلنشــــائية فــــي النحـــــو العربــــي، ط: عبــــد الســــالم محمـــــد هــــارون .27

 .م 2001الخانجي، القاهرة، مصر، 

، 1علــم اللســانيات الحديثــة نظــم الــتحكم وقواعــد البيانــات، ط: عبــد القــادر عبــد الجليــل .28

 .هـ1422 –م 2002دار صفاء، عمان، األردن، 

، دار 1للسـانيات ونظريـة التواصـل رومـان ياكوبسـون نموذجـا، طا: عبد القادر الغزالي .29

 .م 2003الحوار، الالقية، سورية، 

إعرابــه،  –أســلوب االســتفهام فــي القــرآن الكــريم غرضــه : عبــد الكــريم محمــود يوســف .30

 .م 2000، مكتبة الغزالي، دمشق، 1ط
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العربـــي، المســـتقبل مـــدخل، د ط، ..االتصـــال الجمـــاهيري الواقـــع: عبـــد المجيـــد شـــكري .31

 .م1996القاهرة، مصر، 

ـــدناني .32 ، دار الفجـــر، 1الوظيفـــة اإلعالميـــة لشـــبكة اإلنترنـــت، ط: عبـــد الملـــك ردمـــان ال

 .م 2003القاهرة، مصر، 

، دار 1إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغويـة تداوليـة، ط: عبد الهادي بن ظافر الشهري .33

 .م2004الكتاب المتحدة، بيروت، لبنان، 

كيفيـة تصــميم اإلعـالن، د ط، دار الخلدونيــة، الجزائــر، : عبانعبيـدة صــبطي وفـؤاد شــ .34

 .م 2010

، دط، مكتبـة الخـانجي، 1مجـاز القـرآن صـنعة، ج: عبيدة معمر بن المثنـى التيمـي وأب .35

 .القاهرة، دس

مهـــارات : مصـــطفى عبـــد الســـميع محمـــد: عــالء الـــدين أحمـــد كفـــافي وآخـــرون، تحريـــر .36

،  -قـراءات أساسـية فـي تربيـة الطفـل  -والـتعلم االتصال والتفاعل فـي عمليتـي التعلـيم 

 .ه 1425-م 2005، دار الفكر، عمان ، األردن، 2ط

المرجــــع فــــي تــــدريس مهــــارات اللغــــة العربيــــة، د ط، المؤسســــة : علــــي ســــامي الحــــالق .37

 .م2010الحديثة للكتاب، عمان، األردن، 

ـــــــي فـــــــالح الزغبـــــــي .38  -يمـــــــدخل تطبيقـــــــ(إدارة التـــــــرويج واالتصـــــــاالت التســـــــويقية : عل

 .هـ1430 –م 2009، دار صفاء، عمان، األردن، 1، ط)استراتيجي

، 1مقدمـة فـي اإلعـالم السـياحي، ط: عصمت عدني ومنال شوقي عبد المعطـي أحمـد .39

 .م 2011دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر، 

 .م2001اللغة والخطاب، د ط، أفريقيا الشرق، بيروت، لبنان،: عمر أوكان .40

مسـرحي فـي ضــوء النظريـة التداوليـة، د ط، منشــورات تحليـل الخطــاب ال: عمـر بلخيـر .41

 .اإلختالف، د ب، د س
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االســتلزام الحــواري فــي التــداول اللســاني مــن الــوعي بالخصوصــيات : العياشــي أدراوي .42

، منشـورات االخـتالف، الجزائـر، 1النوعية للظاهرة إلى وضع القـوانين الضـابطة لهـا، ط

 .م2011

، دار الفكـــــر، عمـــــان، األردن، 1، ط1جمعـــــاني النحـــــو، : فاضـــــل صـــــالح الســـــامرائي .43

 .ه1420-م2000

، دار أســــــامة، عمــــــان، 1االتصــــــال واإلعــــــالم التســــــويقي، ط : فاطمــــــة حســــــين عــــــواد .44

 .م 2011األردن،

، مكتبــــة الملــــك فهــــد الوطنيــــة، الريــــاض، 1اللغــــة والســــحر، ط: فــــالح شــــبيب العجمــــي .45

 .هـ1424-م 2003

، 1البـرامج التعليميـة، ط –المعوقـات  –األهميـة  –فنون اللغة المفهوم : فراس السليتي .46

 .هـ1429 –م  2008عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، 

 .م 2010، دار أسامة، عمان، األردن، 1اإلعالم اإللكتروني، ط: فيصل أبو عيشة .47

، عــــالم الكتــــب 1البعــــد التــــداولي والحجــــاجي فــــي الخطــــاب القرآنــــي، ط: قــــدور عمــــران .48

 .م2012الحديث، إربد، األردن، 

صـــــناعة الســـــياحة، د ط، دار زهـــــران، عمـــــان، األردن، : اهر عبـــــد العزيـــــز توفيـــــقمـــــ .49

 .ه1434 –م2013

محمـــد عبـــد الخـــالق : المقتضـــب، تحـــق): العبـــاس محمـــد بـــن يزيـــد المبـــرد وأبـــ(المبـــرد  .50

 .م1994، د ط، د ن، القاهرة، 2عضيمة، ج

ن، ، دار المنــاهج، عمــا1مهــارات االتصــال اللغــوي وتعليمهــا، ط: محســن علــي عطيــة .51

 .ه1427–م 2008األردن، 

، دار جريــر، 1األلســنية العربيــة، ط: محمــد خاقــاني أصــفهاني وعطــا محمــد أبــو جبــين .52

 .هـ1434-م2013عمان، األردن، 
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، المركـــز الثقـــافي 1لســانيات الـــنص مـــدخل إلــى انســـجام الخطــاب، ط: محمــد خطـــابي .53

 .م1991العربي، بيروت، لبنان، 

اللبيــب عــن كتــب األعاريــب البــن هشــام مختصــر مغنــي : محمــد بــن صــالح العثيمــين .54

-م2006، مكتبــــــة الرشــــــد، الريــــــاض، المملكــــــة الســــــعودية العربيــــــة، 1األنصــــــاري، ط

 .ه1427

اإلنترنــت فــي خدمــة حريــة التعبيــر، د ط، الشــبكة العربيــة لمعلومــات : محمــد الطــاهر .55

 .حقوق اإلنسان، القاهرة، د س

ر بالعالمــات غيــر اللســانية، اللغــة والحــواس رؤيــة فــي التواصــل والتعبيــ: محمـد كشــاش .56

 .ه1422 -م2001، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1ط
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 .م 2010أيلول  –، كلية اإلعالم، جامعة بغداد، حزيران10 - 9العدد

القصـــدية مــن فلســـفة العقــل إلـــى فلســفة اللغـــة، مجلــة كليـــة األداب والعلـــوم : وشــن دالل.104

 .م 2010، بسكرة، الجزائر، جانفي 6اإلنسانية واالجتماعية، العدد

التحليــل التــداولي األفــق النظــري واإلجــراء التطبيقــي فــي الجهــود التعريفيــة : هــاجر مــدقن.105

أشـغال الملتقـى الـدولي الثالـث فـي تحليـل الخطـاب، : صالعربية، مجلة األثر، عـدد خـا

 .د س

 :الـمـواقـــع اإللـكـتـرونـيــة.و 

106. www.assfar.net الموقع الرسمي لمجلة أسفار 
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107. http://www.facebook.com/assayahi 

108. http://www.luxor.gov.eg/tourism/tourism_mangment/tourist_inf

ormation_ office/default.aspx 

هيئــــة تنشــــيط الســــياحة تعقــــد مهرجانــــات واحتفــــاالت ترويجيــــة للســــياحة : "هنــــد زكريــــا .109

-http://www.masr11.com/tourism-and، "المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية

travel/item/101839 

دراســــــــة تداوليــــــــة للخطــــــــاب التعليمــــــــي الجــــــــامعي باللغــــــــة العربيــــــــة، : نــــــــوارة بوعيــــــــاد .110

http://insaniyat.revues.org  منتدى إنسانيات 

111. http://rixontourdiary.com   موقع شركة ركسون 

112. www.akhbardjelfa.com موقع أخبار الجلفة. 

113. http://www.alexandria.gov.eg/Government/organizations/Tours

mOrg/ default.aspx 

114. www.almaghribtoday.net  موقع المغرب اليوم 
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تهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة تــأثير تكنولوجيــا االتصــال الحديثــة وبخاصــة اإلنترنــت علــى      

تنشـــيط القطـــاع الســـياحي ومـــدى مســـاهمة اإلنترنـــت فـــي دفـــع عجلـــة تنميـــة هـــذا القطـــاع الحيـــوي 

  .وبالتالي تنمية البالد

تبــين مــن نتــائج هــذه الدراســة أن المجــال الســياحي قــد اســتفاد مــن شــبكة اإلنترنــت؛ وذلــك مــن     

خالل تسهيل العديد من المعامالت الورقية، وتوفير خدمتي الـدفع والحجـز عـن بعـد، وغيرهـا مـن 

، إن أن كونهـا غيـر خاضـعة للرقابـة أثـر الخدمات التي تسـاعد السـائح فـي رسـم خـط سـير رحلتـه

ســـواء لغيـــاب علـــى حـــد  والمعلوماتيـــةاللغويـــة لجانـــب اللغـــوي بســـبب كثـــرة األخطـــاء ســـلبا علـــى ا

   .الترويجعملية وسائل التواصل غير اللغوية في على  عتمادإللكثرة ا المختصين أو

     

    Cette étude vise à déterminer l'influence de modernes technologies 

du communication et en particulier l'Internet pour animer le secteur du 

tourisme et de l'ampleur de la contribution de l'Internet pour faire 

avancer le développement de ce secteur vital de la roue et donc le 

développement du pays. 

     Les résultats de cette étude que le secteur du tourisme a bénéficié 

de l'Internet, et en facilitant beaucoup de paperasse, et de fournir la 

paiement de services et de réservation à distance, et d'autres services 

qui aident les touristes à tracer le cours de sa ligne de voyage , si cela 

être l’impact négatif non censurée sur le coté linguistique en raison du 

grands nombres d'erreurs linguistiques et des informations à la fois au 

manque de spécialistes ou à la grande dépendance à l’égard des 

moyens de communication est la langue dans le processus de 

promotion. 

 


