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الصالة والسالم على سیدنا المصطفى محمد صلى اهللا علیه ،و بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :وبعد وأصحابه أجمعینوسلم وعلى آله 

وكثرة هإن أبرز ما یكتنف الدراسات اللغویة والبالغیة سواء الحدیثة منها أو القدیمة   

المصطلحات والتعدد في المفاهیم والتصورات النظریة، وٕان مرد ذلك إلى التواصل الناجم بین 

وغیرها،وذلك ألن كل اإلعالم واالتصال ، و العلوم اإلنسانیة كالبالغة وعلم اللغة وعلم االجتماع

علم یحتوي على بعض الحقائق والنتائج حتى وٕان كان مستقال من حیث الموضوع أو من 

والُمَفعَّل األساسي في تلك اللغة التي هي أداة للتواصل  .حیث المنهج أو حتى مجال التداول

اتهم سواء والتبلیغ بین بني البشر، أولئك الذین تدفعهم طبیعتهم االجتماعیة إلى تلبیة حاجی

ومن ثم تكوین البنیة الخطابیة إلى أن ارتبط " الخطاب" الفكریة أو النفسیة مما استدعى نشأة 

، إلى الخطاب بالسیاق، فتنوع بذلك الخطاب من العلمي إلى الشعري إلى الوصفي فالحجاجي

 هذا الذي أثیرت حوله العدید من وجهات النظر بین كثیر من" اإلقناعي الخطاب"أن تولد 

  .أو الغرب الباحثین والدارسین من أصحاب االختصاص سواء العرب منهم

من المتكلم للتأثیر في المتلقي سواء على مستوى  هو محاولة واعیة"اإلقناع"لنجد 

  .سلوكه أو على مستوى معتقداته وقناعاته

الخطاب اإلقناعي وفق استراتیجیة لغویة خاصة به تأخذ أبعادها من المجال  ينوینب  

  .الذي یستعمل فیه ومن الغایة التي وجد ألجلها، ومن السیاق المحیط به

صرها ومنها حن مجاالت استعمال الخطاب اإلقناعي عدیدة ال یمكن ومن هذا فإ 

والتربیة، وفي علم النفس واإلعالم استعماله في القضاء أو الّدین أو التعلیم :مثال

  .التلفزیوني أو الصحفي أو السمعي اإلشهار بأنواعه سواءو واالتصال،

وعلى هذا األساس یأخذ اإلقناع شكال خطابیا خاصا و منفردا قیاسا ببقیة األنواع  

  .الخطابیة األخرى السائرة في مختلف العلوم
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صي أهم خصائص وأساسیات تقوانطالقا من هذه الخصوصیة أردنا اإلسهام في   

قناع یقوم على أساس توظیف اللغة لذي غایته تحقیق التواصل، ألن اإلقناعي االخطاب اإل

: التي هي عبارة عن بنیة خاضعة لجملة من القواعد المرتبطة بطرفي الخطاب أال وهما

ّسن وحدود وما أنتج بینهما مع مراعاة المجال الكالمي من حیث الجنس وال "المتكلموالمتلقي"

  .الثقافة و البیئة والدلیل الحججي لفعل اإلقناع

وٕان دل هذا على شيء فإنه یدل على مدى أهمیة الخطاب اإلقناعي في الكثیر من   

  .الدراسات اللسانیة والبالغیة وحتى الفقهیة منها ألنه المحور التفعیلي في اللغة

زامات قد تظهر للبعض وتكون وهذا ما دفع بنا للبحثضمن هذا الموضوع لما له من الت  

رةلدى البعض اآلخر، وألنه أیضا من المواضیع التي ال طالما سعت إلى فرض هیمنتها تستم

  .وتحقیق استقاللیتها كعلم قائم بذاته

المنهج وأیضا  المنهجالوصفيوالمتتبع لثنایا هذه الدراسة یجد أننا قد اعتمدنا على   

أساسیات " : على ما سبق یتضح جلیا عنوان بحثنا افي بعض جوانب البحث، وبناء التحلیلي

  ".اإلقناع اللغوي في الخطاب اإلشهاري السیاحي

  :إذ یندرج هذا الموضوع ضمن اإلشكالیة المطروحة كالتالي  

  ماهینظریة اإلقناع؟ وما أساسیات اإلقناع اللغوي في الخطاب اإلشهاري السیاحي؟

  :الخطة التالیةوحاولنا اإلجابة عن هذه التساؤالت ضمن 

  .حول نظریة اإلقناع: الفصل األول

  .ماهیـة اإلقناع: المبحث األول

  .اإلقناع عند القدماء:المبحث الثاني

  .اإلقناع في الدراسات الحدیثة: المبحث الثالث

  .مجاالت اإلقناع: المبحث الرابع

  .األسالیب اللغویة لإلقناع:الفصـل الثاني

  .لتأخیرأسلوب التقدیم وا:المبحث األول
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  .أسلوب التكرار: المبحث الثاني

  .أسلوب المحاججة: المبحث الثالث

  .أسلوبي السجع والتعلیل: المبحث الرابع

دراسة تطبیقیة حول الخطاب اإلشهاري السیاحي ضمن نماذج من الخطابات :الفصل الثالث

  .اإلشهاریة

ومن أهم ما تم معالجته ضمن هذا البحث أننا استفتحتاه بمقدمة للموضوع ومن ثم   

نظریة : المعنون بـ الفصالألولتقسیمه إلى فصلین نظریین ثم فصل تطبیقي، حیث تناولنا في 

قناع عند القدماء الثاني فكان اإلاإلقناع والمتضمن مفهوم اإلقناع لغة واصطالحا أما المبحث

المبحث الثالث لإلقناع عند المحدثین العرب والغرب، أما المبحث الرابع العرب والغرب و 

قد تطرقنا فیه إلى األسالیب اللغویة  الفصاللثانيفتمحور حول مجاالت اإلقناع، لنجد في 

لإلقناع وتضمن أربع مباحث لدراسة أهم األسالیب اللغویة، إذ تناولنا أسلوب التقدیم والتأخیر 

لیل، أما ، ویلیه دراسة أسلوبي السجع والتعةر، ومن ثم أسلوب المحاججالتكرا ومن ثم أسلوب

  .فخصص لدراسة النتائج التطبیقیة على بعض من اإلشهارات السیاحیة الفصاللثالث

ومما ال شك فیه أن ما جاء في بحثنا هذا ما هو إال جزئیة من دراسات سابقة شاملة   

" اإلقناع"تي ساعدتنا في الدخول إلى عالم المجموعة من المراجع  ثمة حسب ما اطلعت علیه،

  :اللغوي واهم نظریاته ومجمل أساسیاته ومن ذلك نجد

 ".خلفیته النظریة وآلیاته العملیة" عامر مصباح، اإلقناع االجتماعي  -

 .عبد الجلیل یوسف: ابن ناظم، المصباح في المعاني والبیان والبدیع تحقیق -

  .اإلقناعي سهیر جاد، وسائل اإلعالم واالتصال -

ذ إمساره العلمي قد تواجهه جملة من الصعاب، والعراقیل  بدایة وكأي باحث في

ما بین قلة المصادر التي تناولت موضوع اإلقناع  ينهذه الصعوبات التي واجهتتأرجحت 

والتعمق في آرائها، ألن إعداد  استیعابهق الوقت لدراسة المادة العلمیة وابالتفصیل، وكذلك ضی
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المذكرة تزامن ووقت الدراسة الفصلیة، ناهیك عن بعض الظروف الخاصة بي والتي أرهقت 

  .رغم من كل هذا تمكنا وبعون اهللا عز وجل من إنجاز هذا البحثالكاهلي، وب

إال أنأتقدم بخالص الشكر والتقدیر للدكتور الفاضل  يوفي األخیر ال یسعن

الذي ساندني بتوجیهاته وكان خیر سند لي رغم كل الصعاب، وال أنسى كل " عبدالعزیزكعواش"

.ونعم النصیرمن مّد لي العون حتى ولو بكلمة، واهللا نسال التوفیق والسداد فهو نعم المولى 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  :ـل األولــــــــالفص

ـاعـــة اإلقنـــریــول نظـــحـ  

ماهیـة اإلقنـاع: المبحث األول     

 .اإلقناع عند القدماء: المبحث الثاني

 اإلقناع في الدراسات الحدیثة: المبحث الثالث 

 اعـاالت اإلقنـمج: المبحث الرابع
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  اهیـة اإلقنـاعـم: المبحث األول

  :المعنى اللغـوي

في المعاجم العربیة اللغویة وقد ورد ) ق، ن، ع(حول مادة " اإلقناع"لقد دارت معاني   

قنع بنفسه قنعا وقناعة أي َرِضَي، ورجل قانع من قوم ُقنٌَّع وَقِنٌع من قوم   «"ابن منظور"عن 

اعة بالفتح أي الرضا بالقسم، اإلقناع أن یقنع البعیر رأسه والقنیٌع من قوم ُقَنَعاٌء، وَقن، َقِنعّینَ 

، ومن اللغویین من یذهب 1»إلى الحوض للشرب أي َیُمَدُه، وأقنع الرجل فالن أي لفت انتباهه

وهو َقَنَع العُز في القناعة والّذل في القنوع  «: وهي" اإلقناع"إلى معاني أخرى لحذر مصطلح 

: السؤال وفالن َقِنٌع بالمعیشة وقنیٌع وَقُنوٌع وَقانٌع وَقَنَع بالشيء واقتنع وتقنع إلیه أي سأله، وقیل

فالن  :اإلقناع من األضداد یكون رفعا وخفًضا، وفالن لنا ُمْقِنٌع أي راضین برأیه وقوله، وقیل

َقِنَع قَنًعا  «: اإلقناع هو المعجم الوسیط، وجاء في 2»لَ بَ قْ رضى غیره وأَ َأْقَنَع بحكمه أي أ

وقناعة رضي بما أعطى فهو قانع والجمع قنع وَقِنیٌع وجمعها ُقْنَعاٌء، َتَقَنَع تكلف القناعة وأقنع 

بالفكرة أو الرأي قبله وأطمئن إلیه، القنُع السالح الُقْنَعاُن رجل قنعان ینتهي إلى رأیه وقضائه، 

  3.»الُمْقِنُع وهو ما یرضي من اآلراء

من أبرز المصطلحات التي عرفت اهتماما بالغا لدى العلماء  اإلقناعیعد مصطلح   

عدة تعاریف  لإلقناعواللسانیین والسیما علماء البالغة والباحثون في اإلعالم، ولذلك كان 

   :  نوجزها فیما یلي

 اإلقناع هو الرأي أو الفكرة التي تعرض على شخص لجعله یقبل هذه الفكرة أو یقوم بعمل«

معین، واألسس المتبعة في اإلقناع وجود اقتراح واضح یصدر عن شخص موثوق به مع 

  4.»توضیح النتائج المتوقعة من التنفیذ 

                                                           

، 204 -201، ص 12، ج2000دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، : لبنان. 1:ط. العرب لسانابن منظور اإلفریقي، 1 

  ).ق، ن، ع( مادة 
، ج 1998دار الكتب العلمیة، بیروت، : لبنان. 1:ط. باسل عیون السود: تحقیق. البالغة أساسالقاسم الزمخشري،  وأب 2

  ). ق، ن، ع( ، مادة 105، 104ص  ،2
  ).ق، ن، ع( ، مادة 763، ص 02: ج 1979القاهرة، .. الوسیط المعجممجمع اللغة العربیة،  3
  .326، ص 2001دار ملكة، : القاهرة. 1: ط. اإلعالمي االجتماع علمفاطمة القیلیني وآخرون،  4
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  اإلعالمیة المصطلحاتوقد ورد مفهوم اإلقناع بصورة أخرى مثلما جاء في معجم   

توفر له أسباب   بأنه یدفع بالقارئ أو المستمع أو المشاهد إلى االستجابة المطلوبة، بأن«

اإلقناع بالمزایا أو الفوائد التي یمكن أن تؤدي إلى إشباع الحاجة أو مجموع الحاجات الفطریة 

والمكتسبة التي استثارها المعلن في المرحلة خلق الرغبة وال یمثل اإلقناع األسلوب العقلي فقط 

حي األخرى مثل األسلوب القائم على الحجج السلیمة والبراهین المنطقیة، بل یمتد لیشمل النوا

   1.»العاطفي واإلیحاء غیر المباشر

ومما سبق نجد أن اإلقناع كعملیة للتواصل بات مرتبطا ارتباطا وطیدا بالُمفَِّعْل في 

عملیة اإلقناع أال وهو الُمْقِنُع أي صاحب الرسالة اإلقناعیة والتي هي الهدف الذي یسعى 

  .المستوى الفردي أو الجماعيالمقنع لتفعیله لدى المتلقي سواًء كان 

كغیره من المصطلحات التي تباینت حولها  اإلقناعومما الشك فیه أن المصطلح  

وجهات النظر، إذ هناك من یعتبر اإلقناع على أنه استراتیجیة لغویة خاصة، تكتسب بعدها 

اإلیحائي من األحوال المصاحبة للخطاب لیكون بذلك اإلقناع هو حمل النفوس على فعل 

شيء ما أو االعتقاد به أو التخلي عن فعله واعتقاده مًعا، وذلك لتحقیق األهداف المرغوب 

  2.فیها عن طریق عملیة معینة حیث تكون هذه العملیة خاضعة لقوانین تحكمها

: على أنه اإلقناعبینما یذهب آخرون من علماء اإلعالم واالتصال الغربیین إلى تعریف   

غیر أن علم اإلقناع الذي انبثق فیما بعد هو نتاج القرن فن كان یمارس منذ قرون  «

العشرین، ومقارنة بالعلوم األخرى فهو حدیث ولذلك یرى بعض المهتمین باألمر أن الحكم 

  :على هذا العلم یجب أن ینطلق من اإلجابة عن السؤال القائل

  3.»هل وجد العلم إغراءات مقنعة تستطیع السیطرة على السلوك اإلنساني؟

  

  

                                                           
  .53، ص 1994دار الكتاب اللبناني، : لبنان. 2: ط. معجم مصطلحات اإلعالمأحمد زكي بدوي،  1

، ص 2005عالم الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع، : األردن. 1:ط. اللسانیات مجال الوظیفة والمنهجسمیر شریف، : ینظر 2

700.  

سلسلة عالم المعرفة للنشر والتوزیع، : الكویت. 1:ط. عبد السالم رضوان: ترجمة. بالعقول المتالعبونهربرت شیلیر،  3

  .33م، ص  1974
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  وأیا كانت أسالیب اإلقناع فًنا أو علما فإنها سوف تزداد فاعلیتها في السیطرة   

      1.نقلھـاعلى السلوك، ولهذا فإن عملیة اإلقناع تبدأ من الفكرة وطریقة التعبیر عنها وأسلوب 

  :مفهوم العملیة اإلقناعیة

  .لإلقناع عدة وجوه إذ هناك من یفرق بین نوعین من اإلقناع  

وهو أحد أشكال النفوذ المرغوبة وهو یتم بواسطة االتصال  «: اإلقناع العقالني

اإلعالمي لتحقیق النجاح بین طرفي التواصل، وذلك من خالل توفیر المعلومات الصحیحة 

 "كانط" وقد یتفق اإلقناع عن طریق االتصال العقالني مع المبدأ األخالقي الذي أوصى به 

"Kant "«.2    

إلزامیات هذا االتفاق أن یكون المرء قادرا على التعامل مع أقرانه من البشر إذ أنه من 

بوصوفهم غایات في ذواتهم ولیسوا مطلقون للوصول إلى غایاتهم والتي هي منطلق الهدف 

    3.للعملیة اإلقناعیة

ویتمثل في صور  « اإلقناع الخداعي : أما النوع الثاني الذي أوجده بعض العلماء هو  

غیر آمنة لالتصال وال تتضمن نقل المعلومات الصحیحة فاإلقناع یمكن أن یكون أخرى 

خداعا مقصودا، وفي هذه الحالة یقوم المرسل بإقناع المستقبل لیقوم بتصرف ما لیس عن 

  4.»طریق تزویده بالفهم الصحیح، ولكن عن طریق تشویه فهم الُمْسَتْقِبُ◌ل

لى مدى نجاح العملیة اإلقناعیة في تحقیق ومن هذا نجد أن اإلقناع العقالني یركز ع

هدفها وغایتها، أما اإلقناع الخداعي فینصب اهتمامه على طرفي الفعل اإلقناعي أي المتلقي 

  .    والمرسل

  :مصطلح اإلقناع وعالقته بالخطاب والبالغة

ُیعد اإلقناع ظاهرة لغویة سعت إلى فرض هیمنتها في شتى العلوم من خالل آلیاته   

اتیجیاته الخاصة على مدى التاریخ حتى أصبح إلزامیا أن تكون ثمة عالقة تجمع بین واستر 

  .كالحجاج، الخطاب، التداولیة، البالغة و غیرها: اإلقناع كعلم وبین مصطلحات علمیة أخرى

                                                           
  .34 -33ص  .بالعقول المتالعبونھربرت شیلیر،  1
، 1993مركز األھرام للنشر والتوزیع، : مصر. بال: ط. عال أبو زید: ترجمة .التحلیل السیاسي الحدیثدال،  -روبرت أ 2

  .59ص 
  .59ص . الحدیث السیاسي التحلیل. دال. روبرت أ: ینظر 3
   .المرجع نفسھ 4
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فعلماء البالغة تناولوا استراتیجیة اإلقناع وذلك حین أشاروا إلى الخصائص النفسیة 

  1.محورا أساسیا في عملیة اإلقناع وفي إنتاج الرسالة اإلقناعیةللخطیب الذي هو یعد 

" المعتمر بن بشر" إلى أهمیة الخطیب حین استشهد بما ورد في صحیفة" الجاحظ"إذ أشار 

خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك فإن قلیل تلك الساعة أكرم جوهرا وأشرف  «: یقوم

وأسلم من فاحش الخطاء وأجلب لكل عین  حسبا، وأحسن في األسماع وأحلى في الصدور،

وعزة من لفظ شریف ومعنى بدیع وأعلم أن ذلك أجدى علیك مما یعطیك یومك األطول بالكّد 

  2.»والمطاولة والمجاهدة، وبالتكلیف والمعاودة

والمعنى المستوحى من هذه العبارة هو محاولة الجاحظ ربط فن اإلقناع وأساس تحققه 

  .لصلة بالطبیعة النفسیة للخطیب من خالل خطابهبمفهوم البالغة ذات ا

ولم یقتصر الجاحظ فقط على إبراز فنیات اإلقناع وٕانما سعى إلى تحدید الغایة من 

أن الخطاب اإلقناعي الشفوي هو إقناع تقدم فیه الغایة  «: الخطاب اإلقناعي حیث یرى

كلها حسب المقامات، كما ، وتحدد األولى طبیعة الثانیة وش"اللغة"عن الوسیلة " اإلقناع"

یستشهد أیضا بخطابات من أقوال العرب سواء في النثر أو الشعر، فهو یتعامل مع كل جنس 

بوصفه خطابا ویحتفظ كل جنس بخصائصه التي تمیزه على مستوى الشكل، وهذه من المزایا 

  3.»النادرة فمفهوم الخطاب اإلقناعي عنده لم یقتصر على جنس بعینه

جلیة من أما عن العالقة اإلقناع بالبالغة فهي عالقة جزء من كّل ویتضح ذلك بصورة   

ورعایتھ تحقق اإلقناع إن الكالم نظم  «: خالل ما أورده بعض من علماء البالغة في قولھم

ویستقصي التأمل لما أودعناه،  وینبغي لكل ذي دین وعقل أن ینظر في الكتاب الذي وضعناه

یق إلى البیان والكشف عن الحجة والبرهان تبع الحق وأخذ به، وٕاال رأى أن فإن علم أنه الطر 

  4.»له طریق غیره، أو ما لنا إلیه، ودلنا علیه وهیهات ذلك

  اإلقنـاع عنـد القدمـاء: المبحـث الثـاني

  :اإلقناع عند القدماء العرب .1

                                                           
، 1، ج2003دار الكتب العلمیة، بیروت، . 2:ط. موقف شھاب الدین: تحقیق. والتبین البیانأبو عثمان الجاحظ، : ینظر 1

  . 98ص
  .99ص . المرجع نفسھ 2
، ص 2004بال، دار الكتاب الجدید المتحدة، : البلد. 1: ط. تداولیة مقاربة الخطاب استراتیجیاتعبد الھادي الشھري،  3

448- 449.  
، 2005دار الكتاب العربي، بیروت، : لبنان. بال: ط. عبد المنعم الخفاجي: تحقیق. اإلعجاز دالئلعبد القاھر الجرجاني،  4

  .423ص 
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لقد اشتهر العرب قدیما بالفصاحة والمحاججة من أجل اإلقناع لتبادل اآلراء وتفننوا 

أن لإلقناع عدة تسمیات والتي منها " البیان" في أسالیب اإلقناع ومن ذلك ما أورده صاحب 

مدار األمر والغایة التي إلیها یجري القائل والسامع إنما هو الفهم  «: ما یلخصه في قوله

بأي شيء بلغت اإلفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البیان وفي ذلك الموضع واإلفهام، ف

، أما اإلفهام فإیضاح المعنى القائم في النفس واإلقناعیكون اإلدراك على معنیین وهما اإلفهام 

      1.»حتى یدرك اآلخر، بینما اإلقناع ناتج عن مجموع مؤهالت لتحقیق فعل اإلقناع

رب وخاصة في الجاهلیة حیث كانوا یعدون األسواق قدیما وقد شاع اإلقناع عن الع

كمنتدیات لصناعتهم القولیة وآرائهم النقدیة والتي ال طالما وظفوا فیها كثیر من قناعة القول 

وأسالیب المحاججة والتي تراوحت بین التهویل والتخویف والصفح واإلصالح وغیرها، واستمر 

وظهرت من جدید أهمیة اإلقناع بل وضرورته في الحال إلى أن حدث االنفراج التاریخي 

تبلیغ رسالة الحق واعتمد في مهمته هذه ) ص(عصر الدعوة المحمدَّیة حیث استطاع الرسول

  .على اإلقناع ال على اإلكراه

كما شهد العصر اإلسالمي ازدهار فن الخطابة واستعماله في الدعوة الفتوحات 

وا أسالیب اإلقناع بواسطة الفصاحة وأشكال البیان اإلسالمیة عن طریق الخطباء الذین أتقن

  .فاعتمدوا على االستشهاد باألحادیث والشعر والحكم وذلك بغرض اإلقناع

وفي األخیر یتضح لنا أن فّن اإلقناع كان معروفا لدى العرب قدیما حتى وٕان كان   

   2. تحت تسمیات مختلفة كالخطابة، أو الدعوة، التبلیغ وغیره

  

 

 :عند فالسفة الیوناناإلقناع  .2

اختلف الباحثون والمؤرخون حول النظریات الفلسفیة الیونانیة إذ یعود هذا االختالف في 

 التعدد لوجهات النظر والتباین في االتجاهات المعرفیة من أفالطون والفلسفة األفالطونیة إلى

ج مواطن الحجج أنه یعال«  أرسطوكما یذهب إلى ذلك اإلقناع و األرسطوطیقةوفلسفته  أرسطو

                                                           
  .82، ص 1992دار مكتبة الهالل، بیروت، : لبنان. 2: ط. والتبّین البیانالجاحظ،  1
، ص 1992 ،09لمجلة الجزائریة لالتصال، العدد ا ،الجزائر. مسار البرهنة في النص الصحفيصالح بن بوزة، : ینظر 2

98 .  
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اإلقناع ولكل جمهور حالته الخاصة على حسب الموضوع وعلى حسب  مظانهاالعامة التي 

الوحدة العضویة في الشعر ال توجد في الخطابة ولكن   «:ویرى أیضا أن 1،» حال المتكلم

ما هي إال عمل نسبي إذ یمكن أن تزاد أجزائها أو  اإلقناعیعتبر الوحدة في الخطابة وفنون 

تنقص على حسب المقام، دون أن تضار وحدتها ولكل نوع من أنواع االتصال اإلقناعي وحدة 

  2.»خاصة به

مرتبط بالوحدة العضویة والتي  اإلقناعأن " أرسطو" ومن هذا نلخص حسب ما جاء به

دراك أن الفلسفة الیونانیة هي فلسفة خاصة یقتضي وجودها ما یتطلبه المقام، ومن الضروري إ

 اإلقناعال یمكن حصرها وأن الباحث فیها یجد العدید من وجهات النظر، إذ یرى آخرون أن 

حركة فعلیة تقتضي تأثیر المصدر على المستقبلین بطرق مناسبة ومساعدة على  «: هو

  3.» ل محددة بهذا التأثیرتحقیق األهداف المرغوبة، عن طریقي عملیة معینة أین تكون الرسائ

ولهذا نجد أنه من المعقول أن تختلف نظرة علماء الغرب عن علمائنا العرب وذلك 

لتنوع المعارف واالختالف في المسارات والتوجهات، ومن القول السالف الذكر نخلص إلى 

  .أنهم جعلوا من اإلقناع آلیة تواصل بین المرسل والمتلقي

فیعتبره فن من الفنون السوفسطائیة التي تمنح الحدیث في  أفالطونعند  اإلقناعأما 

، وبهذا فإنه "الجمهور"والعام " المرسل"الخطابة فن�ا من فنیات المحاكاة الحدیثة بین الخاص 

یقسم اإلقناع إلى جنسین حیث احدهما یتم فیها بین األفراد واآلخر أمام الجمهور، وكل شكل 

  :بین نوعین من اإلقناع وهما أفالطونإلقناعي، وقد فرق من هاذین الشكلین قائم بالفعل ا

 .وهو قائم على أسباب نفعیة أو شخصیة :اإلقناع االعتقادي  .أ 

 4.والذي یكون قائم على أسباب یقینیة: اإلقناع العلم  .ب 

هو األسبق في  أفالطونوكخالصة لما جاء في مضمون الدراسة األفالطونیة نجد  

نشأت العلم الفلسفي إال أنه لم یتطرق إلى اإلقناع في بدایات تنظیره للعلم الفلسفي بل ثمت من 

                                                           
  .20، ص2003الهیئة المصریة العامة للكتاب، : مصر. 1: ط. اإلقناعي واالتصال اإلعالم وسائلسهیر جاد،  1
  . 20ص . المرجع نفسھ 2

3 Stephen w-Little Jon , Theory of  Humman communication charles e. Merrill Company,1978. P :163 : نقال عن 

. 74، ص 1953مكتبة األنجلوالمصریة، : مصر. 2: ط. إبراهیم سالمة: ترجمة. الخطابة كتابأرسطالیس،     
دار الوفاء لدینا الطباعة : اإلسكندریة. 1:ط. وداللتها مفهومها األفالطونیة المصطلحات معجممحمد جمال الكیالني،  4

  .285-284، ص 2010والنشر، 



  حـول نظریـة اإلقنـاع:                                                الفصل األول

 

 

12 

قد عالج اإلقناع بصورة جد جلیة بل وجعل  الذي أرسطوسبقه بصورة مباشرة إلى ذلك وكان 

خطاب واألهم منه العنصر الفعال لفعل المحاكاة، بینما أفالطون نجد أنه قد ربط اإلقناع بال

والرسالة الخطابیة  "الجمهور" الخطاب ومتلقي" المرسل"وهما منتج الخطاب طرفي الخطاب أال 

 1.التي تحقق فعل اإلقناع

  

  اإلقناع في الدراسات الحدیثة: المبحث الثالث

 :اإلقناع عند المعاصرین العرب

أهمیة بارزة في ظل العلوم الحدیثة وذلك نظرا للكم الهائل من المعلومات  لإلقناعبات 

التي یتلقها األفراد من مصادر مختلفة ومتعددة، بغیث تحقیق التنافس الالمحدود على كسب 

تأیید الرأي العام، وفي الوقت الذي أصبح فیه القانون هو الغالب لمن یقنع، ولهذا صار من 

" ریردون كاتلین" وذلك نظًرا لما توصلت إلیه الباحثة االجتماعیة  قناعاإلالضروري إتقان فّن 

أن اإلنسان بحاجة إلى أن یكون في « في الدراسة التي أجربتها حول أهمیة اإلقناع فهي ترى 

صحبة اآلخرین وأن یكون مقبوال منهم، فهذه الحاجة ال یمكن تحقیقها إذا كان سلوكه متعارض 

تي هذا اإلقناع كأسلوب یحاول به الناس أن یعتبروا سلوك اآلخرین، مع أهداف اآلخرین، ویأ

كما قد تبرز أهمیة اإلقناع في مجاالت عدة وخاصة التي تعتمد منها على مبدأ اإلقناع 

  2.»واالقتناع عن طریق العقل والمنطـق

وبما أن مصطلح اإلقناع من المصطلحات التي تعددت حولها اآلراء ووجهات النظر، 

السیما عند العرب المحدثین منهم وذلك عائد لالختالف المنابع العلمیة والختالف الزمان 

والمكان، نجد أنه یتناول بشكل معمق وٕانما كان في شكل ومضات لمعالجة قضایا علمیة 

  :   إلعالم وغیرها، ومن بین هؤالء الدارسین نجدأخرى كالفلسفة والمنطق وا

  :اإلقناع عند طه عبد الرحمن  .أ 

                                                           
، ص 245: ، الفصل2001الكویت،  ،مجلة النشر العلمي. عزت قرني: ترجمة. السوفسطائي محاورةطون، أفال: ینظر 1

38.  
  .180 - 179، ص 1996دار العاصمة للنشر، : الریاض. 2:ط. اآلخرین تقنع كیفعبد اهللا بن محمد الغوشن،  2
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الذي أعده صفة اإلقناع إذ انطلق من نظریة فكریة فلسفیة في تحدید آرائه حول مفهوم     

 1.» ال خطاب بغیر إقناع «: من صفات فّن الخطابة إذ یقول

: ومن هنا نخلص إلى هذا التعریف ینبني على أساسین من أسس اإلقناع وهما    

واللذان یعدان الشرطان األساسین في نجاح الفعل التواصلي القائم على القصدیة والمقبولیة 

  .يـالواقع اإلقناع

  :اإلقناع عند محمّد العمري  .ب 

ه تتبع مراحل الخطاب والذي حاول في دراسته هذ 2"اإلقناعي الخطاب بالغة"في كتابه       

اإلقناعي في الفكر العربي منذ القرن الهجري األول، إذ اعتمد كل االعتماد على األسس 

األرسطیة لبالغة الخطاب أو الخطاب عموًما، والسیما الحجج والبراهین واالستدالالت إال أنه 

وصور الحجاج المقام : ركز على عنصرین اثنین من عناصر اإلقناع في البالغة العربیة وهما

أو ) الحواریة( اللذان ینتجان  األسلوب اإلقناعي مهما تعددت مقاماته الخطابیة سواء السیاسیة 

 .االجتماعیة

كانت نظرته للخطاب اإلقناعي ذات بعد فلسفي خاص مستوحاة من المنظور وٕاذا       

إلى تسمیة تعمد  3"البالغة العربیة أصولها وامتداداتها"األرسطي، فإن نظریة في كتابه 

المصطلحات نسبة إلى أصولها البالغیة العربیة والسیما في قراءته لمفهوم البیان عند الجاحظ، 

  :   وللفهم واإلفهام ببعدیهما المعرفي واإلقناعي

     

  

  

  

  

  

                                                           
، 1998المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : بیروت. 1:ط. العقلي التكوثر أو والمیزان اللسانطه عبد الرحمن، : ینظر 1

  .213ص 
منتدیات صور : لبنان. 2:ط. "مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطاب العربیة" اإلقناعي الخطاب بالغة فيمحمد العمري،  2

  .193، ص 2002األزبكیة إفریقیا الشرق، 
  .204، ص 1999إفریقیا الشرق الدار البیضاء، : المغرب. بال :ط. البالغة العربیة أصولها وامتداداتهامحمد العّمري،  3

 البیــان 

 اإلفهـام الفهـم

 معـرفي إقنـاعي

 إیضاح المعنى

)االستمالة(وتوصیل المعرفة   

)االحتجاج( التأثیر بالحجة   
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 :ةـات الغربیـاع في الدراسـاإلقن

كثیرا ما عرف اإلقناع تدخالت عدیدة في المصطلحات عبر التاریخ منذ القدم إلى    

بأن اإلقناع هو فن اتصالي بل هو  « العصر الراهن، إذ نجد من الباحثین الغرب من یرى 

غیره وأن یحقق هدفه مع المستمع، عن طریق صیاغة نشاط شفهي یحاول المتحدث أن یقنع 

  1.»قویة للحجج، والمالحظ للدراسات السابقة نجد أنها قد ركزت على فهم كیفیة اإلقناع

ومنه فإن الباحثون الغربیون قد عمدوا إلى جعل اإلقناع فن اتصالي حواري یعتمد على 

فّن اإلقناع، ومن هذا المنطلق تولدت المشافهة والدقة في المالحظة لتحقیق الهدف المرجو من 

 بول ساندو"و" دیفلیر ملفین"اإلقناع والتي حدّدها كل من  تاإلرهاصات األولى الستراتیجیا

بثالث استراتیجیات والتي هي بمثابة خطط توجیهیة تشیر إلى العوامل والمتغیرات " روكیتش

  :االستراتیجیات هي التي ینبغي أن توضع في الرسالة اإلقناعیة بصورة أبسط وهذه

  2:االستراتیجیة السیكودینامیة  .أ 

حیث تعتبر هذه االستراتیجیة اإلقناع على أنه نظریة أساسیة في االتصال الجماهیري     

 .والمتضمنة عدد كبیر من الدراسات السیكولوجیة االجتماعیة لعملیة اإلقناع

 3:االجتماعیة -االستراتیجیة الثقافیة  .ب 

تقوم على االفتراضات األساسیة لعلم النفس وتتبنى فكرة أن والتي في فحوها أنها 

السلوك یمكن السیطرة علیه في الداخل، بینما العلوم االجتماعیة فهي خاضعة لسلوك اإلنساني 

  .ومدى تأثره بالثقافة ومن ثم تفاعله معها

  :استراتیجیة إنشاء المعاني .ج

ت له دراسة مطولة في ذلك حیث وكان" مصباح عامر"وهي استراتیجیة تبناها الباحث   

المعرفة وهي بذلك نتاج عملیة  «: یعتبر استراتیجیة إنشاء المعاني هي استراتیجیة تعتمد على

تراكم المعلومات التي عرفها اإلنسان منذ القدم واكتسبت اإلنسان من خاللها رموز متعددة 

                                                           
  . 17ص . اإلقناعي واالتصال اإلعالم وسائلسهیر جاد،  1
الدار الدولیة : القاهرة. 2: ط. كمال عبد الرؤوف: ترجمة. في وسائل اإلعالم نظریاتملفین دیفلور وساندرابول روكیتش،  2

  .382، ص 1993للنشر والتوزیع، 
  .387المرجع نفسه، ص  3
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وسائل قنوات جاهزة عفویة، وأما اآلن فنحن في عصر وسائل االتصال، حیث تقدم هذه ال

  1.»بمجموعة هائلة من أفراد المجتمع بقصد اإلنشاء المتعمد للمعاني

  :نظریـات اإلقنــاع

  :وقد تجمل نظریات اإلقناع فیما یلي  

 : نظریـة التـاءات الثالثـة  .أ 

 هو التأثیر في سلوك األفراد« اإلقناعفإن " Michel Lenid"" لوني میشال"حسب     

 3:حیث یرى أن ذلك یتم عبر ثالث مراحل أال وهي 2.»

 .والتي تتضمن آلیات اإلقناع اللساني مدعمة بجملة من البراهین المقنعة: مرحلة التوعیة -

والتي تظهر أهمیتها في الحمالت اإلعالمیة كما أنها تنص على اإلدراك : مرحلة التشریع -

 .لتلبیة الغرض

ل أن یكون على معرفة بمدى وصوله إلى تحقیق والتي تشترط على المرس :مرحلة التتبع -

 .أهدافه

  :نظریة التنافر المعرفي  .ب 

والتي  1962في عام  " Leon Festingerلیون فستنجر " هذه النظریة جاء بها

أن لإلنسان كیان نفسي یسعى دائما إلى انسجام موافقه وآرائه والمواضیع «:تنطلق من فكرة

النفسیة، فنظریة التنافر المعرفي ترمي إلى كون اإلنسان التي یتلقاها مع شخصیته وبنیته 

یتعارض ویقاوم كل شيء وحتى وبناءه المعرفي وهي تركز أیضا على الفرد الذي یحاول بذل 

مجهود من أجل الحفاظ على توازنه النفسي من خالل جعل هذه العناصر أكثر توافقا والتنافر 

  .4»د إلى تغییر سلوكه وآرائههو حالة من حاالت الدفاعیة بحیث تدفع الفر 

  

  

                                                           
دیوان المطبوعات الجامعیة بن : الجزائر. بال: ط". خلفیته النظریة وآلیاته العملیة" عامر مصباح، اإلقناع االجتماعي 1

  .55-54، ص 2005عكنون، 
، ص 1993المنظمة العربیة للثقافة والعلوم : تونس. بال :ط. صالح بن حلیمة: ترجمة. اإلعالم االجتماعيمیشال لوني،  2

13.  
  .13 ص. اإلعالم االجتماعيمیشال لوني،  :ینظر 3
  . 264، ص 1975دار الفكر العربي، : لبنان. بال: ط. العلمیة لنظریات اإلعالم األسس جیهان أحمد رشتى، 4
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 :نظریة التأثیر االنتقائي  .ج 

حیث جاء في مضمون هذه النظریة أن الفرد له طاقة خاصة لالستجابة ومع هذا ال 

یمكنه أن یستوعب كل ما یتلقاه بل ینصب تفكیره على إدراك وفهم الرسائل التي تحتوي على 

مفاهیم تهمه أو على األقل هو في حاجة لها، فالمواضیع ال تفرض على المتلقي وٕانما یختار 

: یحتاج إلیه، وتتجسد هذه النظریة من خالل مفاهیم عدة ننتقي مثال ما یریده ویترك ماال

  .التعرض االنتقائي، اإلدراك االنتقائي، التذكر االنتقائي، التصرف االنتقائي

وبهذا تكون هذه من أشهر النظریات التي یتوصل بها المرسل إلى إقناع المتلقي، فهي 

رسالته اإلقناعیة التي تضمن له وصول عبارة عن معطیات ومحاور یرتكز علیها لتصمیم 

  1.الرسالة بفاعلیة للمتلقي

  :ةـة اإلقناعیـاصر العملیـعن

لتحقیق العملیة اإلقناعیة هدفها المرجو البد لها من عناصر ومتطلبات تقوم علیها إذ   

  :أن هذه العناصر هي بمثابة الواسطة بین اإلقناع وفنیاته، ومن بین هذه العناصر نجد

ویقصد به إما الشخص أو مجموعة من األشخاص أو مؤسسة ما ترید أن تؤثر  :المرسل  .أ 

في اآلخرین، إذ أن هناك بعضا من المتغیرات التي تتحكم في المرسل أثناء عملیة اإلقناع 

 .وهي إما دوافع اجتماعیة، اقتصادیة، سیاسیة، أو نفسیة

 یا واالتجاهات التي یریداألفكار أو القضا وهي الفكرة أو مجموعة: الرسالة اإلقناعیة  .ب 

المرسل نقلها إلى المستقبل والتأثیر علیه، ولكي تكون الرسالة اإلقناعیة مؤثرة یجب أن تتوفر 

 .إثارة االنتباه، بساطة األسلوب، اتساق بنیان الحجج، الكمیة: على

ویقصد به الجمهور المستقبل للرسالة اإلقناعیة من طرف المرسل ومدى : المتلقي  .ج 

 . لها استجابتهم

ویقصد بها األداة الناقلة للرسالة اإلقناعیة سواء تعلق األمر إما  :الوسیلة اإلقناعیة  .د 

 2.بصحیفة أو رادیو أو تلفزیون أو انترنت

  

 

                                                           
  .277ص . األسس العلمیة لنظریات اإلعالمهان أحمد رشتي، یج: ینظر 1
  .25ص. "خلفیته النظریة وآلیة العملیة" اإلقناع االجتماعي ینظر عامر مصباح،  2
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  :اعـات اإلقنـاسیـأس

یعد اإلقناع عملیة اتصالیة خاصة تسعى إلى تحقیق التفاعل بین عناصر العملیة   

  : اإلقناعیة، ولهذا فإن من أهم األساسیات التي تتم بها عملیة اإلقناع ما یلي

هو الذي یصوغ الرسالة ویحدد ما یرید الوصول « والمراد من هذا األساس أنه : المصدر  .أ 

 1.» یة وسیلة یریدإلیه من معلومات، حسب ما یرید وبأ

أن المصادر عالیة المصداقیة أكثر تأثیر « حیث أثبت أغلب الدراسات : المصداقیة  .ب 

  2.» اتجاهات المستقبل ألن المتلقي ال یقبل األفكار حتى یؤمن بها

 :ومن خالل هاتین األساسیتین نستخلص خاصیة مهمة من خصائص اإلقناع أال وهي

االتصال یمثل القوة المحركة للتفاعل اإلقناعي وقد « وذلك ألن  :أن اإلقناع اتصال هادف  .ج 

 3.» یكون القصد من ذلك هو التأثیر على اآلخرین بواسطة اإلقناع

  : ومن أساسیات اإلقناع أیضا    

المصدر للمعلومات أو الموضوع الذي یتكلم عنه، وقد  معرفة«والمراد بها  :الخبرة والكفاءة .د

الطبیب هو أكثر : أثبتت التجارب أن المصادر الخبیرة أكثر إقناعا من ال خبیرة ومثال ذلك

   4.»إقناعا للجمهور من الصحافة ألنه خبیر بمواضیع الصحة وهو أهل للثقة

  :ما سبق ذكرهالتي یمتاز بها الفعل اإلقناعي نجد إضافة إلى خصائص الومن 

اتصال هادف إلى  «: أن اإلقناع هوسمیر محمد حسین هذا الذي یرى فیه  :االختیار -

التأثیر في االختیار، وتعكس هذه الكلمة وجود بدائل متاحة أمام الجمهور المستهدف مثلما 

 5.» الحال في اإلعالن التجاري، بحیث نجد أن اإلقناع هنا یهدف إلى التأثیر وكیفیة االختیار

  :الخاصیة بالذات تتوافق وأساسیة مهمة من أساسیات اإلقناع والتي هي وهذه     

                                                           
، 1993دار المجدالوي عمان، : األردن. بال: ط. االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعيإبراهیم أبو عرقوب،  1

  .190ص
  .191ص . المرجع نفسه 2
، ص 1991اإلدارة العامة، معهد : السعودیة. 2:ط. نخبة من األساتذة: ترجمة. االتصال والسلوك اإلنسانيدوبن برنت،  3

73.  
  .191ص . المرجع نفسه 4
  .74ص .  االتصال والسلوك اإلنسانيدوبن برنت،  5
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وذلك أنه من حق المتلقي أن ال یصدق المرسل إال إذا  «: Trustwor Thinessالثقـة . د

كان أهال للثقة ویتمتع بالموضوعیة، ویكون هذا عندما ال یفضل جانبا على اآلخر، فكلما 

  1.»خطابه، كلما كسب تأییدا أكثر تجاوبا كبیرا من المتلقین ظهر المصدر غیر منجاز في

من أجل تعزیز الثقة في المصدر، ال ینبغي أن تكون نیة اإلقناع جلیة  «  :نیة اإلقناع. هـ

جدا، فخلو الرسالة من عناصر التهدید و اإلیحاءات بالنقص تزید من مصداقیة المصدر 

  2.»لتفعیل الرغبة اإلقناعیة لدى المتلقيلتحقیق فعل اإلقناع ولتكون ذلك فرصة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .191ص . التصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعيإبراهیم أبو عرقوب، ا 1
  .191ص. المرجع نفسه 2
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  اعـاالت اإلقنـمج: المبحث الرابع

أصبح اهتمام كل قائم بعملیة اإلقناع، البحث عن االتجاه األصح بل وكیفیة تحدید 

المجال الناجح لفعل اإلقناع، ومن هذا المنطلق یتبین ألي باحث أو دارس لعلم اإلقناع أنه 

ثمت العدید من المجاالت العلمیة والمعرفیة ومن ذلك سنحاول تسلیط الضوء على أهم 

  : علم اإلقناع ومنهاالمجاالت التي تناولت 

 :یندرج اإلقناع في هذا المجال ضمن : مجال االتصال .1

االتصال اإلقناعي یوظف في فنونه أسالیب « حیث أن : اإلقناع واالتصال التعبیري -

االتصال التعبیري واإلعالمي لغایته اإلقناعیة عن طریق تحریك األفكار وٕاثارة المشاعر معا 

اإلعالمي والخطابي یعتمد على اللغة الواضحة الدقیقة دون فاألسلوب في االتصال التعبیري 

استئناف، وفي االتصال اإلقناعي یستعین المرسل بأسالیب االتصال التعبیري في إثارة 

   1.»االنفعاالت، وتمثیل المنظر أمام العیون بحیث تبدو كأنها درامیة في تقدیمها

 : مجال األدب .2

كان محور مدارة بین الحجاج والبالغة على اعتباره حیث أن اإلقناع في المجال األدبي     

 :جزئیة من جزئیتهما وذلك ضمن

 : الحجـاج واإلقنـاع -

محاولة واعیة للتأثیر « اإلقناع بأنه "  Thomas Scheidelتوماس شایدل " إذ یعرف

في السلوك، ویرى بأن الحجاج واإلقناع هما جزأیین من عملیة واحدة، وال خالف بینهما إال في 

التوكید، إذ یولى الحجاج الدعاوى المنطقیة أهمیة خاصة، ولكنه یجعل من اختصاصه أیضا 

  2.»الدعاوى األخالقیة والعاطفیة، أما اإلقناع فإنه ینعكس على التوكید الذي یبطل ضده

 Kennethكینیث أندرسن "و" Haward Martinهوارد مارتین "في مقابل یرى كل من 

Andersen " هدفه اإلقناع وذلك أنه یبحث عن تحصیل ّرد فعل على أفكار  كل اتصال« :أن

  3.»القائم باالتصال

                                                           
  .19ص . وسائل اإلعالم واالتصال اإلقناعيسهیر جاد،  1
  .06، ص 4، ج 2010عالم الكتب الحدیث للتوزیع، : عمان. 1: ط. الحجاج والمراسمحمد العمري،  2
  .07ص . الحجاج والمراسمحمد العمري،  3
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ومما سبق نخلص إلى أن كل نص حجاجي هو نص إقناعي ولیس كل نص إقناعي 

  .هو نص حجاجي

  .كما أن اإلقناع یرتبط بالحجاج ارتباط النص بوظیفته

 :مجال علم النفس .3

قد تكون المبادئ العلمیة أقل تأثیرا من شرح ما هو معلوم وفي متناول كل إنسان وهنا 

تكون االستعانة باإلقناع  وبالدالئل والعالقات واألقیسة لالنتقال من المعلوم إلى المجهول 

وتمییز الممكن من غیره، في حین أنه یمكن وصف ما قد یحدث عن طریق الضرورة 

الضرورات واألسباب للعالقات وٕاذا لم یلجأ إلى ذلك فإنه دلیل على  واالحتمال، إذ یبحث عن

 1. الضعف في االبتكار في حین أن االتصال اإلقناعي قد یلجأ لالستدالل بدًال من ذلك

  :خالصـة الفصل األول

  :یمكن تلخیص ما جاء في عرض الفصل األول ضمن النقاط التالیة  

الذي أرسطو األولى عند الفیلسوف  التنظیریة لقد وجدت النظریة اإلقناعیة إرهاصاتها -

 .وصف اإلقناع بأنه آلیة رئیسیة تدفع المخاطب للمبادرة وتحفز المتلقي على التصدیق

تعریف اإلقناع قابل لتحقیق التفاعل بصورة علمیة في حدود ما تمكننا منه استراتیجیاته  -

 .وآلیاته المختلفة مع شرط التكافؤ بین هذه اآللیات

نجد أن الخطاب اإلقناعي یتسع لجملة من المصادر المعرفیة والمنهجیة وذلك لكونه كما  -

 .یتسم بالتفاعلیة والتواصلیة

ثمت عالقة تجمع بین مصطلحي اإلقناع واالقتناع فهما وجهان لعملة واحدة؛ حیث أن  -

االقتناع اإلقناع یكون من جهة المتكلم واالقتناع من جهة المخاطب، وٕان كانا یفترقان في كون 

 . هو نتیجة االقتناع، ولكنهما في النهایة یتضافران لتحقیق هدف واحد أال وهو إرضاء المتلقي

وبالنسبة لعالقة االقتناع بالتأثیر، فإن التأثیر هو النتیجة المترتبة عن عملیة اإلقناع  -

هذا  الواعیة، وألن محل التأثیر هو سلوكات ومواقف المتلقین، فیسعى اإلقناع إلى إحداث

 .األمر وقد یحدث تأثیر دون وجود لعملیة اإلقناع وذلك على مستوى االعتقاد

                                                           
، ص 01، مجلد 1997دار العودة للنشر، : القاهرة. 1:ط. مدخل إلى النقد األدبي الحدیثمحمد غیمي هالل، : ینظر 1

108.  
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عالقة اإلقناع بالتصدیق، : لمصطلح اإلقناع العدید من العالقات األخرى التي یحققها كـ -

 .اإلقناع والمراوغة، اإلقناع واالتصال

لفعل اإلقناعي یتم اإلقناع وفق جملة من األساسیات واألسالیب التي تعمل على خلق ا -

  .  التواصلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 



 

 

  
  

  : يــــانــالثل ــــالفص
  اعــة لإلقنــاللغویب ــاألسالی

  

   .أسلوب التقدیم والتأخیر: المبحث األول

   .أسلوب التكـرار: المبحث الثاني

   .المحاججة أسلوب :المبحث الثالث

  ". السجع والتعلیل"أسلوبي : المبحث الرابع
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سواء أكانت هذه  1بحثت العدید من الدراسات اللغویة في جملة من األسالیب

األسالیب لغویة أو غیر لغویة، وقبل البدء بتحدید المقصود باألسلوب البد من اإلشارة إلى 

أن معناه في األدب العربي قد ارتبط بمفهوم النقد والبالغة مع غلبت األخیر على مفهوم 

ن في األول، والتي هي بدورها ارتبطت بوشائج عدیدة مع المفاهیم النقدیة وظال متالزما

هـ، واألمر عینه عند الكثیر من األمم  2المضامین حتى بعد عصر التدوین في القرن 

  2.العربیة، وعلیه ینبغي أن نحدد الداللة اللغویة واالصطالحیة لمفهوم األسلوب

  :إن الباحث في األصل االصطالحي لمعنى األسلوب نجده یتلخص فیما یلي  

شعراء الحداثة لم یثوروا أن ل؟، ودلیل ذلك على لیس المهم ما تقول بل المهم كیف تقو « 

   3.»على مضمون القصیدة بقدر ما ثاروا على مبناها وأسلوبها

یمكن أن تعني النظام والقواعد العامة، «وكلمة األسلوب من حیث المعنى العام 

حیث نتحدث مثال عن أسلوب المعیشة لدى شعب ما أو أسلوب العمل أو تحدید 

  4.»سلوب معین أو التمتع بأسلوب موسیقي ماخصائص فردیة ما أل

 

 من خالل المعنى، وهذا ما حاول 1الحداثةوقد یرتبط مصطلح األسلوب بصورة 

األسلوب هو طریقة الكتابة أو «: الكثیر منهم إدراجه ضمن عدة تعاریف والتي من بینها

                                                           
َسَلَب ما یقال "لقد ورد ذكر األسلوب في كثیر من المعاجم العربیة، والتي منها ما جاء في اللسان : األسلوب لغة 1

وجمعه . واألسلوب من الوجهة أو المذهب، واألسلوب هو الفن. للسطر من النحیل، وكل طریق ممتد فهو أسلوب

: لبنان. 1:، طلسان العربابن منظور، ". (أفانین منهأخذ فالن في أسالیب من القول أي : أسالیب أي مسالك، یقال

وكغیره من المصطلحات التي ال یمكن )). س، ل، ب(، مادة 224، ص 07، المجلد 2000دار صادر، بیروت، 

األسلوب من النوق التي یؤخذ ولدها ... «: حصرها في معنى لغوي واحد نجد لمصطلح األسلوب معنى آخر هو

ٌب وبعیر شله في الَمَساِلب، وامرأة ُمْسَلٌب أي ُسِلَبْت عن زوجها، واألسلوب في جذر َسَلَب هو وجمعه ُسُلٌب، وفرس َسلِ 

، 1998دار المعرفة، : بیروت. بال: ط. أساس البالغةالزمخشري، ( »كل لباس على اإلنسان َسْلٌب والجمع أسلوب

  )).س، ل، ب(، مادة 452، ص 02ج
دار صفاء للنشر والتوزیع، : عمان. 1:ط. وتطبیق عبر العصور األدبیة ةدراس فن األسلوبحمید آدم ثویني، : ینظر 2

  .13، ص 2006
المؤسسة الحدیثة : لبنان. 1: ط. )البدیع والبیان والمعاني(علوم البالغة محمد أحمد قاسم ومحي الدین دیب،  3

  .37، ص 2003للكتاب، طرابلس، 
مجلة فصول في النقد األدبي، مج . المصطلح وحقول البحث ومناهجهاألسلوب واألسلوبیة مدخل في أحمد درویش،  4

  .60، ص 1984، عن الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1، ع05
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صد اإلیضاح طریقة اإلنشاء أو طریقة اختیار األلفاظ وتألیفها للتعبیر عن المعاني ق

  2»إنه باختصار طریقة التفكیر والتصویر والتعبیر...أو الضرب من النظم فیه والتأثیر،

إن األسلوب الذي كان جزءا من بالغة الخطاب، أصبح یحتل الصدارة في علوم 

البالغة العربیة التي لم تمیز بین الشعر والنثر إال في بعض الجوانب، إذ تعود أهمیة 

مما یتأثرون بعقولهم، فهم في األسلوب إلى أن عامة الناس یتأثرون بمشاعرهم أكثر 

اجتهم إلى الحجة، فال یكفي إذن أن یعرف المرء من ححاجة إلى وسائل األسلوب أكثر 

ما ینبغي أن یقال بل یجب أن یقول كما ینبغي، وتجمیل األسلوب یكون حسب المقام 

والجمهور الذي أشار إلیه الخطاب وحسب نوع الخطاب، كما یجب لنا أن ال ننسى بأن 

  3.لكل نوع خطابي أسلوبا خاصا یلیق به

ى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب المعن«: ومن هنا فاألسلوب هو

وبما أن لألسلوب عدة  4.»في نفوس سامعیه هلنیل الغرض المقصود من الكالم، وما أفعل

: معاني مستوحاة من علوم البالغة واألسلوبیة، فمن المؤكد أن یكون له أقسام وهي

  .األسلوب العلمي، األسلوب األدبي، األسلوب الخطابي

هو ذلك األسلوب األكثر احتیاجا إلى البعد عن الخیال « :لعلمياألسلوب افـ

الشعري وهو األسلوب األكثر احتیاجا إلى المنطق والفكر المستقیم لمخاطبة العقل ولشرح 

  5.»الحقائق العلمیة المفعمة بالحجج

فهو األسلوب الجمیل ذو الخیال الرائع والتصویر الدقیق الذي یعمل : األسلوب األدبيأما 

  1.لى إظهار المعنوي في صور المحسوسع

                                                                                                                                                                                
یمكن اختصار معنى الحداثة بأنها التوكید المطلق على أولویة التعبیر، أعني أن طریقة القول وكیفیة "أدونیس : یقول 1

مقال عن جابر عصفور، ". (أن شعریة القصیدة وفنیتها في بنیتها ال في وظیفتهاالقول أكثر أهمیة من الشيء المقول، و 

  ). 43، ص 1984، مجلة فصول، دار ابن الجوزي، عمان، 04العدد . فنیات الحداثة

  .38ص. )البدیع والبیان والمعاني(علوم البالغة محمد أحمد قاسم ومحي الدین دیب،  2

  .97ص . "مدخل نظري وتطبیقي للدراسة الخطابیة العربیة"الخطاب اإلقناعي في بالغة محمد العمري، : ینظر 3

: بیروت. 1:ط. إلیاس قبالن التركي: تحقیق. ملخص تلخیص المفتاح في علوم البالغةأبو یحیا زكریاء األنصاري،  4

  . 22، ص 2008دار صادر مكتبة اإلرشاد، استانبول، 

  .22ص . المرجع نفسه 5



  األسالیب اللغویة لإلقنـاع:                                              الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
26 

هو الذي یمتاز بقوة المعاني واأللفاظ ویمتاز بالجمال والوضوح وكثرة  :األسلوب الخطابيو

  2.المترادفات والتكرار

وهنا نخلص إلى أن األسلوب فّن من فنون الخطابة هذا الفن الذي عرف منذ القدم   

شرط أن یتمتع الخطیب بسالسة األسلوب  والذي یهدف إلى اإلقناع والتأثیر لدى المتلقي

  .وقوة اإلیحاء وجزالة اللفظ

قد یتساءل الباحث أو الدارس لعلوم البالغة عن أهم األسالیب التي قد تحقق الفعل 

اإلقناعي، ولذا ارتأینا أن نركز على أهم هذه األسالیب والتي ستكون محور دراستنا في 

  :المباحث اآلتیة

  ".التقدیم والتأخیر"أسلوب : المبحث األول

هو أحد األسالیب البالغیة، التي لها داللة على التمكن في  3التقدیم والتأخیر

الفصاحة وحسن التصرف في الكالم، ووضعه في الموضع الذي یقتضیه المعنى، ولقد 

اخلف البالغیون في عّده من المجاز فمنهم من عّده منه ألنه تقدیم ما رتبته التأخیر 

وتأخیر ما رتبته التقدیم كالفاعل، وذلك ینقل كل واحد منهما عن رتبته وحقه، كالمفعول، 

  4.ومنهم من رأى أنه لیس من المجاز، ألن المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم یوضع له

یذهب الدارسون إلى أن التقدیم  5التقدیم والتأخیروفي معاني أخرى لمصطلح 

األول بوضع الشيء أمام غیره وقد كان خلفه، والتأخیر في اللغة متناقضتان، حیث یعنى 

ویعنى الثاني بوضع الشيء خلف غیره وقد كان أمامه، وبالمعنى نفسه انتقل هذا المبحث 

  .من الوضع اللغوي إلى الداللة االصطالحیة

                                                                                                                                                                                
  .23ص  .ملخص تلخیص المفتاح في علوم البالغةاألنصاري،  أبو یحیا زكریاء 1
  .25-24ص  .المرجع نفسه 2
التقدیم من تقدم واستقدم وتقدم علیه وأقدم على األمر والتقدیم عكس التأخیر "التقدیم والتأخیر في المعنى اللغوي هو  3

. 1:ط. لسان العربابن منظور، " (دیمالذي هو من تأخر أخر وآخر واستأخر واألول خالف اآلخر والتأخیر ضد التق

  )).أ، خ، ر(، )ق، د، م(، مادة 65-41، ص 01- 11، المجلدین 2000دار صادر بیروت، : لبنان
  . 71، ص 1999األهلیة للنشر والتوزیع، : نرداأل. 1:ط. البالغة واألسلوبیةیوسف أبو العدوس، : ینظر 4
دار الوفاء لدنیا : مصر. بال: ط. التراكیب بین البالغة واألسلوبیةالتقدیم والتأخیر ومباحث مختار عطیة، : ینظر 5

  .15، ص 2005الطباعة والنشر، اإلسكندریة، 
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إذ اعتاد العرب تقدیم ما حقه التأخیر لفضل داللة وتمام المعنى وتأخیر ما حقه 

  .التقدیم لغرض ذاته

ارتبطت بالغة التقدیم والتأخیر بأثرهما الفني في المعنى، بمعنى أن أسلوب  وقد

التقدیم والتأخیر ال تكون له قیمته الفنیة إال إذا وظفه الشاعر أو األدیب في تجسید 

ذلك األسلوب  ةأغراض فنیة خاصة ال تتأدى بغیر ذلك األسلوب ومن ثم كان الحكم بجود

  1.ضه الفني أو وظیفته التعبیریة الخاصةیقترن لدى البالغیین ببیان غر 

  

  : أغراضـه

یرى علماء البالغة القدماء منهم أو المحدثون على حد سواء إلى أن التقدیم 

 والتأخیر من أهم األسالیب البالغیة التي ال طالما كانت لها داللة خاصة، مما یستدعي 

حیث نجد هناك أنواعا عدیدة ال ترجع  2من الدارس الولوج إلى أغراض التقدیم والتأخیر،

إلى المسند والمسند إلیه وال إلى متعلقات الفعل وٕانما ترجع إلى أمور أخرى كالتي بحثها 

والتي رأى فیه أن من أسباب التقدیم  «" البرهان في علوم القرآن"في كتابه " الزركشي"

 والسببیة العلةالمسند إلیه، والمعنى منه األسبقیة في تقدیم المسند على  "السبق"والتأخیر 

ألن لكل متقدم ومتأخر مرتبته  المرتبةأي ضرورة وجود علة تجیز التقدیم والتأخیر، 

  .»التأخیر ما أجازه التقدیم أو الكثرة في تقدیم ما حقه والغلبة التعظیمالفعلیة، 

أن تقدیم الشيء إنما یأتي بصیغتین إحداهما ما  الجرجاني القاهر عبدبینما یرى 

أطلق علیه التقدیم على نیة التأخیر، كتقدیم الخبر على المبتدأ، المفعول المنصوب على 

الفاعل، فهما ال یخرجان عن هیئتهما قبل تقدیمهما أو عن حكمهما اإلعرابي، والصیغة 

نقل الشيء من حكم إلى حكم، بكن ا التقدیم على نیة التأخیر ولالثانیة هي التي یأتي فیه

ومن إعراب إلى إعراب، ویمثل بالجملتین على أن یكون متروكا على حكمه الذي كان 

  3.علیه مع التأخیر

                                                           
، 2004مكتبة اإلیمان، : القاهرة. 2:ط. علم المعاني في الموروث البالغي تأصیل وتقییمحسن طبل، : ینظر 1

  .123ص
  .75ص . البالغة واألسلوبیةیوسف أبو العدوس،  2
  .20ص . التقدیم والتأخیر ومباحث التراكیب بین البالغة واألسلوبیةمختار عطیة، : رینظ 3
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وٕانه لمن الصعب أن نوجز أغراض التقدیم والتأخیر في جملة ما أو عبارة مفردة 

النحویة، فإذا كان النحوي وذلك لما لهما من أهمیة بالغة في الدراسات البالغیة وحتى 

هذه الظاهرة من خالل التسجیل والرصد، فإن البالغي یتخطى ذلك  میكتفي بالوقوف أما

  1.إلى البحث عن داللة أسلوب التقدیم والتأخیر وأثرهما في فنیة التعبیر والجمال اإلبداعي

  

  

  ما الوظیفة التي یحققها التقدیم والتأخیر؟

بناء الجملة ركیزة أساسیة في معناها البالغي أو في یمثل التقدیم والتأخیر في   

تحقیق هدفها اإلبالغي وٕاصابة الغرض لدى المتلقي لیتم بذلك التواصل فیما بین الطرفین 

لكالم أي الُمَخاَطْب والُمَخاِطْب، وقد أشار إلى الوظیفة التي یؤدیها التقدیم والتأخیر في ا

لفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعید باب كثیر ا« كثیر من علماء البالغة فهو

الغایة، ال یزال یفتر لك عن بدیعة ویقضي بك لطیفة، وال تزال ترى شعرا یروقك مسمعه 

  ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك 

  2.»اللفظ عن مكان إلى مكان وحّولفیه شيء  قّدمأن 

والتأخیر دورا ذو أهمیة في إیصال المعنى ومما سبق ذكره نستشف أن للتقدیم 

سواء في المفردات أو الجمل إذ یتحقق ذلك من كیفیة بناء الجملة التي تؤدي غرضها 

داخل النص، فقد یكون بقاء التقدیم على رتبته واجبا أو یستحق التأخیر إلزاما تقدیمه على 

  3.ما رتبته التأخیر وذلك كل حسب سیاق الكالم

لتأخیر دورا بارزا وجوهریا في تحقیق بالغة الجملة، وذلك لما یضفیه إن للتقدیم وا  

على األسلوب من إعادة في بناء الكالم حسب ما یتطلبه المقام، وكل هذا یتعلق بإبداع 

المتكلم ومهارة المتلقي وهذا ما یعرف بالفنیة المتشابكة التي تدخل في التركیب اللغوي 

                                                           
  .123ص . علم المعاني في الموروث البالغي تأصیل وتقییمحسن طبل، : ینظر 1
، 1989مكتبة الخانجي، بیروت، . 2:ط. محمود محمد شاكر: تحقیق. دالئل اإلعجازعبد القاهر الجرجاني،  2

  .106ص
 بال: تدار التراث األردنیة، . بال: ط. محمد أبو الفضل إبراهیم: تحقیق. البرهان في علوم القرآنالزركشي، : ینظر 3

  .233، ص 3ج، 
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ب أو المتكلم مع حسه فإنه حتما یتولد لنا تركیبا جدیدة للعبارة، فإذا تساوت إرادة األدی

وهذا ما یستدعي ضرورة التقدیم ووجوب التأخیر، إال أن هذا االختالف قد یتوافق إلى حد 

عض من بعلى حد سواء، وهذا ما أطلق علیه كبیر مع متطلبات المتكلم والمخاطب 

شف لنا ما ال یرضونه من نماذج والذي قد یك" المعنوي التعقید: "البالغیون ما یسمى بـ

  .التقدیم والتأخیر إال ما كان له أثر في المعنى، أي ما یحقق غایته الفنیة

  

 

  .رارـوب التكـأسل: انيـث الثـالمبح

في اصطالح البالغیون هو تكرار اللفظ أو الدال أكثر من مرة في سیاق  1التكرار

 رار هو إعادة اللفظ لتقریر معناهالتك« :بأن) هـ 686 ت( ناظم ابنواحد، حیث یقول 

بینما یذهب آخرون في تعریفهم لمصطلح التكرار الذي . 2»ویستحسن في مقام نفي الشك

عملیة هو  ي النثرف «إذ أن التكرار یحمل عدة معاني إال أن جوهرها ال اختالف فیه،

الداللة حشو ال طائل منها، فنجده في الشعر یختلف عن ذلك، فالصورة المكررة ال تحمل 

رة المكررة شيء آخر بل تحمل ثنائیة جدیدة بمجرد خضوعها  للتكرار، فنقرأ في الصو 

  .»3غیر الذي سبق

ورغم تباین نظرة العلماء للتكرار واختالفهم حوله إال أن رؤیتهم لحقیقته ظلت 

 ابن: اللفظ أو المعنى، فـمتقاربة إلى حد بعید، فهي لم تخرج عن حدود اعتباره إعادة 

                                                           
من المصدر «: لو بحثنا عن الجذر األصلي للمصطلح التكرار ضمن المعاني اللغویة العربیة لوجدنا أن التكرار هو 1

. لسان العربابن منظور، . (»لرجوع ویقال كّرا وكروًرا وتكرارا أي أعاد مرة بعد أخرىكّرر، إذ رّدد وأعاد، فالكّر هو ا

ولیس بالمعنى البعید یعرفه یعرفه )). ك، ر، ر(، مادة 390ص  ،05، ج2000دار صادر بیروت، : لبنان. 1:ط

كر بكسر المیم وتكریرا أنه مشتق من المصدر كل علیه كرا وتكرارا أي عطف عنه ورجع فهو كرار وم: "لغویون آخرون

، 2ج ،1978الهیئة المصریة العامة للكتاب، : مصر. بال: ط. القاموس المحیطفیروز أبادي الشیرازي، ". (أي أعاده

  )).ك، ر، ر(، مادة 124ص 

القاهرة،  ،مكتبة اآلداب: مصر. 1: ط. عبد الجلیل یوسف: تحقیق. المصباح في المعاني والبیان والبدیعابن ناظم،  2

  .232، ص 1981
دار : مصر. بال: ط. القصیدة العربیة المعاصرة دراسة تحلیلیة في البنیة الفكریة والفنیةمحمد عبد اهللا الفتاح،  3

      .304، ص 2007اإلسكندریة،  ،المطبوعات الجامعیة
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هو داللة اللفظ على المعنى مرددا كقوله لمن تستدعیه «: یعرفه بقوله) هـ 637ت(األثیر

  .1»فإن المعنى مردد واللفظ واحد" أسرع أسرع"

ولیس من السهولة تحدید معاني التكرار ألن التكرار یحمل عدة دالالت، والذي 

قة تعاملهم معها أنها یبدو من نظرة القدماء لهذه الظاهرة اللغویة أنه ذو معنى خاص وطری

في القرآن الكریم، للذوق الفني أو للنظرة البالغیة للسیاق الذي  التكرارخاضعة، باستثناء 

وردت فیه، ولعله من المفید أن نشیر إلى أشهر معاني التكرار التي أشار إلیها القدماء 

، التوبیخ، التقریر، المدح زیادة، والوعید التهدید، التشویق ،التنبیه زیادة، التوكید: وهي

  2.وغیرها من المعاني المكّرر بذكر التلذذ

وتعدد عند البالغیین القدماء وذلك بتنوع مسمیاته، وقد بحثوا  3تنوع التكراروقد 

هذه المسمیات فیما ینتمي إلیها من أبواب البالغة ولم یتطرقوا إلى داللة التكرار من حیث 

  :نوعان نوع فالتكرار عندهمما یؤدیه في سیاق الكالم وتبعا لهذا الت

 .تكرار یوجد في اللفظ والمعنى  . أ

 .تكرار یوجد في المعنى وحده دون اللفظ   . ب

 الثانيمفید وغیر مفید، أما : فهو منقسم من حیث إفادته إلى قسمین « األولأما 

فهو منقسم أیضا من حیث إفادته إلى قسمین مفید وغیر مفید وبدورهما ینقسمان إلى 

ما دل على معنیین مختلفین وما دل على معنى واحد، وتبعا لهذه اآللیة یبدو أنه : فرعین

  4.»إفادة التكرار أو عدم إفادته تمت إمكانیة إلعادة هذا التقسیم باعتبار

  :والمحدثیناء ـالتكرار عند القدم

لقد اهتم الكثیر من النحاة واللغویین العرب سواء القدماء والمحدثین بظاهرة التكرار   

  :ألن الحدیث عنه تولى عدة مناقشات في النحو والبالغة، ومن هؤالء نجد

   ):هـ 225ت (الجاحظ   - أ

                                                           
بیروت،  ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر: لبنان. 1: ط. التكرار في شعر محمود درویشفهد ناصر عاشور،  1

  . 345، ص 2ج .المثل السائر ،ابن األثیر: نقال عن .21، ص 2004
  .271ص . عبد الجلیل یوسف: تحقیق. المصباح في المعاني والبیان والبدیعابن ناظم، : ینظر 2
جامعة الیرموك، : األردن. 1:ط. في بالغة الضمیر والتكرار دراسة في النص العذريفایز عارف القرعان، : ینظر3

  .118، ص 2010لم الكتب الحدیث، عا
  .119ص . المرجع نفسه 4
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: ا إلى أهمیة التكرار، حیث یقولوالذي یعد من أوائل العلماء الذین تحدثوا وأشارو 

الساهي، كما أن  لیس التكرار عّیا، ما دام لحكمة كتقریر معنى، أو خطاب الغبي أو «

ویفهم من هذا  1.»وز مقدار الحاجة ویخرج إلى العبثس بعي ما لم یجابترداد األلفاظ ل

السیاق أن التكرار أسلوب شاع وتداول عند العرب، لكن البد له من ضوابط وأن ال 

  .المقام الذي یلیقیستعمل إال عند الحاجة وفي 

  ):هـ 392ت (ابن جني  - ب

اعلم أن العرب إذا أرادت «: تكرار في باب االحتیاط إذ یقولتحدث عن الوالذي 

المعنى مكنته، واحتاطت له فمن ذلك التوكید وهو على ضربین أحدهما تكریر األول 

ضربین أحدهما لإلحاطة َقاَم َزْیٌد، والثاني تكریر األول بمعناه وهو على : بلفظة وهو نحو

ومثل هذا ، 2»"َقاَم َزْیٌد َنْفَسهُ  :َأَقاَم الَقْوُم ُكلَُّهْم، نحو: والعموم واآلخر للتثبیت والتمكین نحو

المعنى نجده في أغلب الكتب النحویة محصورا في باب التوكید، والتوكید اللفظي على 

أكید اللفظ وٕاظهار عنایة وجه الخصوص، وهذا التكرار یستخدم لغایة واحدة أال وهي ت

  .المتكلم به

  ):هـ 456ت (ابن رشیق القیرواني  -ج

عن هذه الظاهرة الفنیة بل اعتبرها أسلوبا من أسالیب العربیة  رشیق ابنلم یغفل 

 رشیق ابنالتي تخلو منها فن من الفنون القولیة على حد تعبیره، وبناء على هذا فقد قسم 

تكرار اللفظ دون المعنى وهو األكثر تداوال في الكالم العربي،  «: إلى ثالث أقسام التكرار

وتكرار المعنى دون اللفظ واألقل استعماال، وتكرار االثنین أي اللفظ والمعنى وقد اعتبر 

  3.»بل حكم علیه بأنه الخذالن بذاته القسم األخیر من مساوئ التكرار

فیما  معنوي وآخر لفظي  وٕاذا كان التكرار في رؤیة القدماء قد انحصر في تكرار

تعاملون معه وفق رؤیة أخرى جدیدة تبتعد في یینظرون إلیه و  ونـالمحدثـ فیؤدیه المعنى، 

  :نجد المحدثین حركةبعض األحیان عن نظرة من سبقهم، ومن رواد 

                                                           
  .79ص  ،1، ج2003بیروت،  ،دار الكتب العلمیة. 2:ط. موفق شهاب الدین: تحقیق. البیان والتبیینالجاحظ،  1
، 3، ج  بال: تمصر، المكتبة العلمیة، . 1:ط. محمد علي النجار: تحقیق. الخصائصأبو الفتح عثمان ابن جني،  2

  .104- 101ص 
 ،1، ج2001بیروت، المكتبة العصریة، . بال: ط. عبد الحمید الهنداوي: تحقیق. العمدةابن رشیق القیرواني،  3

  .90ص
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حیث أن التكرار من وجهة نظرها كغیره من األسالیب التعبیریة التي  :ازك المالئكةـن -أ

 أن یأتي المتكلم«بـ  یتحدد التكرار فمفهومتتضمن إمكانیة في اإلبداع وجمالیة خاصة، 

أو مختلفا، أو یأبي بالمعنى أو یعیده،  متفق المعنى ثم یعیده بعینه سواء أكان اللفظ لفظاب

 األول والثاني، فإن كان متحد األلفاظ والمعاني، وهذا من شرط اتفاق المعنى 

 فالفائدة في إثباته تأكید ذلك األمر وتقریره في النفس، وكذلك إذا كان المعنى متحدا وٕان 

كان اللفظان متفقین والمعنى مختلفا فالفائدة باإلتیان به للداللة على المعنیین 

   1.»المختلفین

بالرغم من وجوده في و یعد أسلوبا من األسالیب الحدیثة  التكرار ومن هذا فإن

الشعر العربي القدیم، وألنه بمثابة ظاهرة لغویة بارزة في نتاج الشعر الحدیث، وهذا كله 

أن التكرار له دالالت منها ما  2عبد الحمید جیدةلما له من دالالت فنیة ونفسیة، إذ یقول 

، والتكرار وٕایجابیاتتمام بالموضوع بسلبیاته هي فنیة وأخرى نفسیة وذلك دلیل على االه

أیضا له القدرة على الهیمنة وتبیان قیمته اإلیحائیة واالستحواذ على القیمة الفنیة، وذلك 

ألنه من الظواهر اللغویة التي نجدها في األلفاظ والتراكیب والمعاني، كما أنه یحقق 

  .البالغة التعبیریة والتأكید على المعنى

واسع ومتشعب وذلك ألنه متعلق بالبنیة اللغویة التي تتكرر  لتكراراإن موضوع 

بة وذلك نظرا و فیها األسالیب والمفردات والمعاني، ومن هذا فإن التكرار یتسم بالصع

لتداخل مثل كل هذه العناصر، وهذا ما اتفق علیه الكثیر من العلماء النحویین منهم 

  . والبالغیین سواء القدماء أو المحدثین

  

  

  

  

  

                                                           
  .242، ص 1965مطبعة دار التضامن،  :بغداد. 2:ط. قضایا الشعر المعاصرنازك المالئكة،  1
، 1980بال، : دار النشر ،سوریا. 1: ط. ر العربي المعاصراالتجاهات الجدیدة في الشععبد الحمید جیدة، : ینظر 2

  .67ص 
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  "ةـالمحاجج"أسلوب : الثـث الثـالمبح

: ابن منظورقال  َحاجَّ عند العرب من  الحجاجلمصطلح  جاء في المفهوم اللغوي

حتى حججته أي غلبته بالحجج التي أدلیت بها،  ةجحاججته، أحاجه، حجاجا ومحاجّ  «

جدٌل، رجل محجاٌج أي  :زعه الحجة والبرهان، ویقال أیضانا: وحاّجة محاّجة وحجاًجا

والتحاج بمعنى التخاصم، وحاجه أي نازعه الحجة وعلى هذا فإن ابن منظور یجعل 

  .»1"رجل ِمْحَجاٌج أي َجِدلٌ : الحجاج مرادف للجدل صراحة في قوله

ولیس بالمعنى البعید عن السیاق الذي وردت فیه لفظ الحجاج یرى آخرون أن 

بسبب الخالف في وجهة النظر  المجادلة « :هي) ح، ج، ج(معاني الجذر اللغوي كلمة 

ة، وحاجة ُمَحاَجَجٌة وِحَجاًجا وَاَحَجَج له  أو الرأي أو ما شابه، والحجاج غلبة علیه الُحجَّ

َة، َتَحُجوا أي تج   2.»ادلوا، الحجة هي الدلیل والبرهانوَأْحَتجَّ علیه أي أقام له الُحجَّ

العلوم  دید مناصا لما له من ممیزات في عیعتبر مصطلح الحجاج مصطلحا خ

تصالیة الغایة منها االقناع، اآلیة لغویة أو عملیة لسانیة  « :هو فالحجاجكالبالغة وغیرها 

  3.»الذي یعتمد على وسائل منطقیة خاصة في غایة الوضوح

ولهذا یعد الحجاج دراسة لغویة خاصة لما له من قوانینه وأحكامه، فهو باعتباره فّن 

المؤدیة إلى اإلقناع أو الحمل على االدعاء الذي یقوم على االقناع أو جملة الوسائل 

جملة من الشروط والقواعد منها ما یتعلق ببنیة الخطاب ومنها ما یتعلق بضروب الحجج 

  4.واألدلة والبراهین

                                                           
ح، (، مادة 228، ص 2، المجلد 2000صادر للطباعة والنشر بیروت، : لبنان. 1: ط. لسان العربابن منظور،  1

  ). ج، ج
المكتبة : لبنان. 2: ط. المعجم الوسیطابراهیم مصطفى، أحمد حسن الزیات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار،  2

  .107 -106، ص 1 جبال، : اإلسالمیة، ت
، 2012عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، : األردن. 1:ط. الحجاج في الخطابة النبویةعبد الجلیل عشراوي،  3

  .11ص
عالم : أربد. 01:ط. قراءة للنصوص مختارة من األدب العربي القدیم - دراسات في الحجاجسامیة الدریدي، : ینظر 4

  .117، ص 2009الكتب الحدیث، 
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صناعة یتكلف فیها الخطاب «: الحجاج على أنه كمال الدین البحرانيوقد عرف   

  1.»لجمهور فیما یراد أن یصدقوا بهبأقوال مقبولة یحصل عنها اإلقناع ل

الحجاج الشفوي والحجاج «لكن من المهم جدا أن نؤكد على وجود فوارق بین   

وذلك ألن الحجاج متى كان شفویا تبّدل وتغّیر، فالمحتج لفكرة أو رأي یحتاج  2،»المكتوب

دون شك إلى لفت انتباه السامعین، وكل خطاب شفوي یعجز صاحبه عن شّد السامعین 

إلیه یعجز عن اإلفهام والتبلیغ، على عكس الحجاج المكتوب الذي قد یتراوح تأثیره بین 

  .ب سیاق الخطابالقوة في الجذب أو العجز وذلك حس

لقد ظل مصطلح الحجاج من المصطلحات التي عنیت باهتمام كثیر من الباحثین   

والدارسین، والذي ال یمكن اختزاله في مفردة ومن هذا یبقى تصنیف الحجاج تصنیفا 

الحجاج التجریدي، الحجاج : شكلیا، حیث یصنف إلى ثالث أصناف رئیسیة أال وهي

الحجاج التجریدي الذي یبنى على اعتبار : حیث أن 3،التوجیهي، الحجاج التقویمي

الصورة وٕالغاء المضمون والمقام وهو من المراتب الدنیا للحجاج، أما الحجاج التوجیهي 

والذي هو إقامة الدلیل بالبناء على فعل الوجیه الذي یختص به المستدل وهذا النوع 

الذي عمادها فعل " أفعال الكالمنظریة "الحجاجي تدعمه النظریة اللسانیة المعروفة باسم 

التوجیه، أما الحجاج التقویمي فهو إثبات االستناد إلى المستدل على أن یجرد من ذاتیته 

  4.لتحقیق فعل التلقي

  5اج؟ـة بالحجـة البالغـالقـما ع -

بل هو ترسانة من األسالیب واألدوات  «ا یوازي البالغة، فلیس الحجاج علما أو فنّ   

وما إلى ذلك، ولذلك  اللغة العادیة كالمنطق،التي یتم اقتراضها من البالغة ومن غیرها 

فمن الیسیر الحدیث عن اندماج الحجاج مع البالغة في كثیر من األسالیب ولما كان 

                                                           
  .100، ص 2001أفریقیا الشرق، : المغرب. بال: ط. اللغة والخطابعمر أوكان،  1
  .117ص . قراءة للنصوص مختارة من األدب العربي القدیم - دراسات في الحجاجسامیة الدریدي، : ینظر 2
المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : بیروت. 1:ط. ياللسان والمیزان والتكوثر العقلطه عبد الرحمان، : ینظر 3

  .228-227، ص 1998
  .المرجع نفسه 4
من إشكالیة تطبیق المنهج صابر الحباشة، : صاحب المقال. الحجاج مفهومه ومجاالتهحافظ إسماعیلي علوي،  5

  .193ص ، 4ج ، 2010عالم الكتب الحدیث، ، : عمان. 1: ط. الحجاجي على النصوص
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ي أن مجال الحجاج هو المحتمل وغیر المؤكد، فقد كان من مصلحة الخطاب الحجاج

یقوي طرحه باالعتماد على األسالیب البالغیة والبیانیة التي تظهر المعنى بطریقة أجلى 

  .»وأوقع في النفس

ث الحجاج في حالمعاصرة فیب والنظریة الحجاجیةأما في علم اللغة النصي   

السمات الموضوعیة والبنى اللغویة أو الغرض البالغي لتحقیق الوظیفة االتصالیة، حیث 

هو طریقة االستخدام  "Dover" "دوفر"و" Ander Sen" "أندر سین"الحجاج عند «: أن

التحلیل العقلي والدعاوى المنطقیة التي عرفها حل المنازعات والصراعات واتخاذ قرارات 

  1.»المحكمة والتأثیر في وجهات النظر والسلوك

: ولیس بالمعنى البعید لمضمون الحجاج وعالقته بالنص الحجاجي یذهب كل من  

إلى أن الحجاج هو عبارة عن طائفة من  "Tyteca" "تیتیكا"و "Perelman" "بیرلمان"«

التقنیات الخطابیة التي تقصد إلى استمالة المتلقي من خالل ما یشغله النص الحجاجي 

  2.»صالمن قضایا بغیة تحقیق تحقیق فعل االت

  

  ".لـع والتعلیـالسج: "المبحث الرابع

  :أسلوب السجع: أوال

والمتقصي للمعنى اللغوي لمصطلح السجع في المعجم العربي یجد أنه ورد على 

َسَجَع َیْسَجُع  سجعا اي استوى واستقام وأشبه بعضه بعضا، والسجع هو الكالم  «: صیغة

المقفى، والجمع أسجاع وأساجیع وكالم ُمْسَجع، وسمي سجعا الشتباه أواخره وتناسب 

  3.»فواصله وكسره على سجوع وكل َسَجٌع َقْصدٌ 

ربیة، وتعددت المفاهیم االصطالحیة لمصطلح السجع خاصة في علم البالغة الع

اتفاق فواصل الكالم في الحرف األخیر «: حیث یذهب علماء البالغة إلى أن السجع هو

                                                           
النص الحجاجي العربي دراسة في محمد العبد، : صاحب المقال. الحجاج مفهومه ومجاالتهافظ إسماعیلي علوي، ح 1

  .03، ص 2010أربد،  ،عالم الكتب الحدیث: األردن. 1: ط. وسائل اإلقناع
  .05المرجع نفسه، ص  2
  ).س، ج، ع(، مادة 128، ص 07، ج2000بیروت،  ،دار صادر: لبنان. 1:ط. لسان العربابن منظور،  3
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أن السجع هو تواطؤ «، بینما یرى آخرون 1»دون تقید بالوزن وأفضله ما تساوت فقره

  2.»الفاصلتین على حرف واحد

ویعد السجع من المحسنات اللفظیة والتي تتفق فیه الفاصلتان في الحرف األخیر، 

والفاصلة في النثر كالقافیة في الشعر، وتسمى كل من الجملتین فقرة وأحسن السجع ما 

  3.تساوت فقره

، وٕاما المطرف والسجع إما أن تتفق فیه الفاصلتان في التقفیة دون الوزن ویقال له

، وٕاما أن یتفقا معهما ما في القرینتین ویقال له المتوازيأن تتفقا فیهما جمیعا ویقال له 

  4.ما تساوت قرائنهع ـالسج، قیل وأحسن صیعالتر 

: وهناك من الباحثین من یرى بأن السجع متعدد األضرب وأهم هذه األضرب

وهو ما اتفقت فیه ألفاظ إحدى الفقرتین أو أكثرها في الوزن والحرف األخیر، المرّصع «

لمقطع الثاني فهو أن تتفق اللفظة األخیرة من المقطع األول مع نظریتها في ا المتوازيأما 

وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن واتفقتا في المطّرف في اللفظ والحرف األخیر، أما 

وهو أن یكون لكل صنف من البیت قافیتان مغایرتان لقافیتي لنصف  لمشطرالحرف، أما ا

  5.»وهذا النوع مختص بالنظم وقد یكون ها السجع قصیرا أو طویال" العجز"الثاني 

ن األسالیب البالغیة التي لها وقع خاصا لدى المستمع، فإنه بات مالسجع بما أن 

   6:من الحتمي أن یحقق له وظیفة بالغیة والتي یمكن حصرها في

 .أن السجع یقیظ انتباه السامع أو القارئ من خالل موسیقته. 1  «  

 .أن یكون للسجع قیمة فنیة تزید من جمالیاته .2

                                                           
  .148ص . البالغة واألسلوبیةیوسف أبو العدوس،  1
، 1999مكتبة لبنان للناشرون، : بیروت. 1: ط. دلیل الطالب إلى علوم البالغة والعروضناصیف الیازجي،  2

  .107ص
، 2004عمان، ، لفرقان للنشر والتوزیع دار ا: األردن. 9: ط. البالغة فنونها وأفنانهافضل حسن عباس، : ینظر 3

  .305ص 
  .107ص . دلیل الطالب إلى علوم البالغة والعروضناصیف الیازجي، : ینظر 4
ص ، 2009دار الكتاب الجامعي للنشر، : اإلمارات. 1: ط. البلسم الشافي في علوم البالغةفواز فتح اهللا الرامیني،  5

341 .  
  . 342- 341ص . البلسم الشافي في علوم البالغةفواز فتح اهللا الرامیني، : ینظر 6
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والتصنع، وأن یكون مولدا عن المعنى الذي أن یكون متیسرا بعید عن التكلف  .3

أفضى إلیه إلیه، وبما أن المعنى أصل البناء اللغوي والسجع تابعا له بمعنى أن 

 . »اللفظة أو السجعة في خدمة المعنى

  :أسلوب التعلیل: ثانیا

ل مصطلح متشعب المعاني وذلك نظرا لتداوله في العدید من العلوم  1التعلی

باختالف زمانها، ومع هذا فإن التعلیل فیما معناه هو أن ینكر األدیب صراحة أو ضمنا 

علة الشيء المعروف، ویستعین عنها بعّلة أدبیة طریفة تتناسب والغرض الذي یرمي إلیه، 

  2.ّلة مناسبة باعتبار لطیف غیر حقیقيوفي معنى آخر التعلیل هو أن یدعى لصفة ع

من المحسنات المعنویة، وهذا الموضوع یقوم في  « التعلیلویرى آخرون أن   

أساسه على التظرف والتفّكه، ومن هنا كان للشيء الذي یتحدث عنه بعّلة لیس له، تظرفا 

  3.»ومبالغة، وقد یكون له عّلة ولكن المتكلم یتناساها لیأتي بعّلة أخرى

ثابتة للموصوف فیراد : "وتبرز أنواع التعلیل حسب الصفة المعللة والتي قد تكون

بیان علتها والثابتة إما ال یظهر لها علة وٕاما أن یظهر لها علة غیر العلة الذي ذكرت، 

  4".وقد تكون غیر ثابتة له فیراد إثباتها وغیر الثابتة إما تكون ممكنة أو غیر ممكنة

ألن الوصف إما ثابت القصد بیان علته  «: أربعة أقسام یلالتعلومنه من یرى أن 

أو غیر ثابت أرید إثباته، واألول إما أن ال یظهر له في العادة على أو یظهر له علة غیر 

  5.»المذكورة والثاني إما ممكن أو غیر ذلك

وبما أن التعلیل من األسالیب البالغیة التي تستدعي اإلیحاء في معناه واالنكار 

لقصدي، فإن هذا یعني أن األسلوب التعلیلي یضفي نوعا من الدقة في النظر غیر ا

  .وعمق في الفكر، كما أنه یسعى إلى تحقیق بعد خیالي خاص

                                                           
َعلََّل الِعلُّ الَعلل ھي الشربة الثانیة «: یذھب الكثیر من أصحاب اللغة إلى أن المعنى اللغوي لمصطلح التعلیل ھو 1

ابن منظور، . (»الحدث أو السبباتباًعا، وَعلَُّه َیُعلُُّه إذ سقاه والتعلیل من َتَعَلَل والُمَعلُِّل هو المعین على الحل والعّلة هي 

  )).ع، ل، ل(، مادة 259، ص 09، ج2000دار صادر بیروت، : لبنان. 1:ط. لسان العرب
  .99ص . دلیل الطالب إلى علوم البالغة والعروضناصیف الیازجي، : ینظر 2

  .286ص . البالغة فنونھا وأفنانھافضل حسن عباس،   3
  .312ص . الشافي في علوم البالغةالبلسم فواز فتح اهللا الرامیني،   4
  .175، ص 1975حلب، المنشورات جامعة : العدد األول، سوریا. البالغة العربیة البیان والبدیعفایز الدایة،   5
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وعلى اعتبار أن التعلیل أسلوب یبحث في دقة المعنى فإنه بذلك یحقق عاطفة إما 

  .فكریة أو وجدانیة لدى المتلقي

  :يـانـل الثـالصـة الفصـخ

  :اء في مجملها ما یليوالتي ج

یقوم اإلقناع باعتباره دراسة لغویة على العدید من األساسیات التي تسعى إلى تحقیق   -

 .الفعل اإلقناعي

تعددت أساسیات الخطاب اإلقناعي سواء أكان على المستوى اللساني أو غیر الساني   -

بین البالغیة واإلعالمیة إذ أن كالهما یسعیان إلى إصابة الهدف التواصلي بین 

 .المرسل والمتلقي

یعتمد إنتاج الرسالة اإلقناعیة على الكثیر من مقومات الفعل اإلقناعي، والتي أهمها   -

سواء المكتوبة أو المنطوقة، وسواء كانت على المستوى اللساني أو غیر لغة الخطاب 

 .اللساني، أو كانت إبالغیة أو تعبیریة

كما تنوعت األسالیب التي قد تحقق الفعل اإلقناعي بین أسلوب التقدیم والتأخیر     

في بناء الخطاب اللغوي، وأسلوب التكرار من حیث السیاق الذي ورد فیه الخطاب، أما 

سلوبي السجع والتعلیل فهما أسلوبان تكاملیان من حیث اإلیقاع والداللة لبنیة الخطاب أ

  .اللغوي اإلقناعي

ومع تطور األبحاث اللسانیة انتقل مركز االهتمام من الخطاب الملفوظ المحدد     

بالقوانین الخطابیة إلى دراسة البنیة اللغویة في الصورة اإلشهاریة وما شابهها ذات 

  .الرغبة في التوجیه والتأثیر واإلقناع: المتعددة والتي منها المقاصد



 

 

 

 

 

 

 

  ثـــــالــــل الثـــــالفص
ة ــقیـــة تطبیـــــدراس    

 

  .اإلشهـار السیـاحي: المبحث األول          

  أساسیات اإلقناع اللغوي في الخطاب : المبحث الثاني          

  اذج ـاإلشهاري السیاحي ضمن نم                         

  .ةـاریـاإلشه ـاتابـمن الخط                         

  
 



  دراسة تطبیقیة :                                                            ثالفصل الثال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 42 

  .اإلشهـار السیـاحي: المبحث األول

أحد األنماط التواصلیة األساسیة، الذي یهدف إلى الترویج لسلعة ما  1اإلشهاریمثل   

أو بضاعة معینة، عبر وسائل اإلعالم منها السمعیة أو البصریة أو حتى المكتوبة سواء 

في المفهوم االصطالحي لم نجد له نمطا موحدا یمكن  ثابتة أو متحركة، أما اإلشهار تكان

ودول المغرب " اإلعالن" االعتماد علیه بشكل نهائي، إذ أن دول المشرق یعتمدون مصطلح

، وكالهما متداخالن على مستوى القوامیس والمعاجم العربیة "اإلشهار"یعتمدون مصطلح 

  .والغربیة

  :اـالحـار اصطـاإلشه

إذ یعد من النشاطات االتصالیة القدیمة، والتي وجدت منذ أن استخدم اإلنسان البدائي   

العدید من الوسائل لتلبیة حاجاته المعیشیة، والسعي إلى التعبیر عن أهدافه مع اآلخرین، 

المصطلحات بینما یعرفه معجم  2.بهدف إقامة العالقات التواصلیة بین أفراد المجتمع

بأنه النشر بالوسائل المختلفة للفت نظر الجمهور إلى سلعة معینة أو إلى عمل «ة، اإلعالمی

جذب االنتباه، وٕاثارة االهتمام وخلق الرغبة وٕاقناع : من األعمال وَیُمّر بمراحل مختلفة وهي

  3.»الفرد و حثه على العمل

هو  اإلشهار أن 1988سنة روبارت لیدیك : وجاء في مصنف ما هو اإلشهار لـ  

  إعالم الجمهور وٕاقناعه بشراء منتوج ما وهو كذلك جملة من الوسائل التقنیة التجاریة «

                                                           
اإلشهار « لسان العربورد مفهوم اإلشهار بصور متعددة في الكثیر من المعاجم العربیة القدیمة، والتي منها ما ورد في 1

حتى یشهرها الناس، فأشتهر وَشهََّر وشهرة، تشهیًرا أي  ةمن الشهرة وهو ظهور الشيء في شنعأي ) ش، هـ، ر(من مادة 

دار صادر لطباعة والنشر، بیروت، : ، لبنان1:ط. لسان العربابن المنظور، ( .»قطعة وسّلة، ومنه اإلشهار هو الظهور

  )).ش، هـ، ر(، مادة 251، ص 27، ج2000

في االتصال والعالقات العامة، جامعة منتوري . رسالة ماجستیر. الرسالة اإلشهاریة في ظل العولمةفنور بسمة، : ینظر2

  .82، ص 2008قسنطینة، 

  .12، ص 1983دار الكتاب المصري، : القاهرة. 1:ط. مصطلحات اإلعالممعجم احمد زكي، 3
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  1.»والفنیة التي توفر للمنتوج أحسن الظروف حتى یشتریه أكبر عدد ممكن من الناس

 الخطـاب اإلشهـاري: 

الخطاب اإلشهاري نوعا من أهم أنواع الخطاب الرتباطه بالحیاة اإلنسانیة بشكل یمثل 

مباشر، ویتمیز الخطاب اإلشهاري بتركیبة معقدة تتقاطع فیها العلوم ومعارف شتى والتي 

تسع جمیعها إلبداع نص إشهاري ذو معالم واضحة، ویعد الخطاب اإلشهاري إنتاجا معرفیا 

وٕاذا ما ربطنا مفهوم الخطاب اإلشهاري 2.سیمیائیا محركا ومؤثرا في المجتمع ومتأثرا به

تحدث عن نوعیة خاصة من الخطاب وهي الخطاب السیاحي، ومن هذا فإننا نبالسیاحة 

 3المنطلق نجد أن الخطاب اإلشهاري یعتمد على أساسیة التواصل سواًء كان لغویا أو نصیا،

إذ أن غایة الخطاب اإلشهاري السیاحي تتمثل في إنتاج الفعل الكالمي المدعم بمرجعیة 

  .أجنبیا أو لدى المتلقي سواًء أكان محلیا اإلقناع

  

  :أنواع اإلشهـار

هناك عدة تقسیمات لإلشهار، ینهض كل واحد منها كاتجاه قائم بذاته، فأنواع   

اإلشهار تقسم حسب الوسیلة المستخدمة فیها وحسب نمط دارسیها ومنتجیها، فمنه من 

 4فأنواعاإلشهاریقسمه حسب النطاق الجغرافي، وحسب الجمهور، أو بحسب الهدف ومنه 

  :هي

 :وهذا النوع بدوره ینقسم إلى أربع أنواع هي :ب الوسیلةحس  .أ 

 .ویتم من خالل الكلمة المسموعة إما في اإلذاعات أو الندوات وغیرها :اإلشهار المسموع -

ویتخذ كوسیلة لنشره عبر الصحف، المجاالت، الكتب، النشرات،  :اإلشهار المكتوب -

 .والملصقات وغیرها

                                                           
، جامعة تیزي وزو، ماي 02العدد : دوریة الخطاب، دار األمل. اإلشهاريالمفهوم من خالل الملفوظ عز الدین الناجح، 1

  .271، ص 2007
منشورات كلیة : الدار البیضاء. 1:ط. الخطاب اإلشهاري بالمغرب استراتیجیات التواصلعبد المجید نوسي، : ینظر 2

  .17، ص 2009اآلداب والعلوم اإلنسانیة الجدیدة، المغرب، 
  .95-94، ص 2009عالم الكتب الحدیث أربد،  :األردن: 1ط. دراسات في تحلیل الخطاب غیر األدبيریر، ببشیر إ: ینظر3

  .20، ص 2008دار الكتاب الجامعي، العین، . بال: ط. اإلعالن األسس والمبادئالنور فتح اهللا أحمد، : ینظر4
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األساسیة التلفزیون والسینما، ویتم بالصورة والصوت ووسیلته  :اإلشهار السمعي البصري -

 .والموسیقى، وطریقة األداء والحركة والموضوع

ویتخذ من شبكة االنترنت األرضیة فقد زادت أهمیة بزیادة أهمیة  :اإلشهار اإللكتروني -

 .الشبكة المعلوماتیة العالمیة كوسیط إعالمي

كان فردًا أو جماعة ما مع مراعاة  سواءً " المتلقي"ویقصد بالجمهور : الجمهور حسب  .ب 

 1:إلىبحسب الجمهور كل فئة من حیث الجنس والقدرة المعرفیة، ومنه یقسم اإلشهار 

اإلشهار عن : ویوجه إلى المستهلك لسلعة ما أو خدمة معینة مثل :اإلشهار االستهالكي -

 ....المواد الغذائیة، المنظفات

 .یوجه إلى الصناعیین والمنتجین بصفة عامة :اإلشهار الصناعي -

 .ویتكلف بتزوید أصحاب مهن معینة واختصاصیین في مجاالت معینة :اإلشهار المهني -

  :ویقسم اإلشهار حسب النطاق الجغرافي إلى 2:حسب النطاق الجغرافي. ج

 وهو إشهار یهدف إلى ترویج لسلعة ما داخل حدود القطر الواحد أو: اإلشهار المحلي -

  .التركیز على منطقة جغرافیة معینة وبالتالي فهو توجیه محليّ 

وهو الذي یتعدى حدود الدولة الواحدة إلى الدول المجاورة والتي تشترك : اإلشهار اإلقلیمي -

 .في نفس االنتماء القومي واالقتصادي

ي وهو اإلشهار الموجه إلى الكافة من جمهور العالم دون استثناء والت: اإلشهار الدولي -

 .تجمعهم الترویج لسلعة ما

والذي یمكن هدف في توجیه السائح إلى سلوك سیاحي معین ومؤطر  :اإلشهار السیاحي -

ثقافیا، اجتماعیا ونفسیا وبمنطلقات حضاریة عامة لصاحب السیاحة، والعامل على تنظیمها 

 .من خالل الخدمات االنتفاعیة

تلك الجهود غیر «هو اإلشهار السیاحي االختصاص أن  أصحاب من آخرون ویرى    

الشخصیة التي تعمل على التأثیر في وجدان وعواطف و مدركات الّسیاح وتوجیه سلوكهم 

                                                           
  .24، ص 1998الفكر العربي، القاهرة، مجلة . بال: ط. اإلعالن وتأثیره في اللغة العربیةعصام نور الدین، : ینظر 1
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ونظرا 1.»السیاحي نحو التعاقد على برنامج سیاحي أو خدمات سیاحیة لشركة سیاحیة معینة

السیاحي، كما أنه اإلشهار السیاحي فإنه یستغل معظم وسائل اإلعالم في التفعیل ألهمیة 

یسعى إلى تحقیق غرض محدد عن طریق الوسیلة الجماهریة والتي یتم من خاللها بث 

  2.اإلشهارات السیاحیة إلى عدد كبیر من السیاح

  :ائفـهـار ووظـداف اإلشهـأه

یعد اإلشهار كوسیلة یستخدم لتغییر سلوك الجمهور المتلقي ومیولهم واتجاهاتهم،     

ثر رقي وتحضر، تتناسب ومتطلباتهم، ألنه من خالل اإلشهار حتى یتصرف بطریقة أك

واالستخدام المناسب له یصل المتلقي أو المستهلك إلى تحقیق غایته اإلقناعیة المناسبة وذلك 

  3:هيثالث وظائف أساسیة من خالل 

توفیر المعلومة، ومن ثم العمل على تغییر الرغبات وتغییر تفضیل المستهلك، بالنسبة 

  :وآثاره، فینبغي اإلشارة إلى أن له أهمیتان وهما ألهمیته

اإلشباع الذي یسعى إلى إبرازه اإلشهار  تحقیق من خالل وذلك: األهمیة االقتصادیة -

عن طریق التسویق والتشهیر والمنافسة ضمن زمن معین، مع االهتمام بالدور الذي یلعبه في 

 4.الهیمنة على مختلف القطاعات

وذلك ألن اإلشهار مهما كان نوعه فإنه ال محال یتأثر بمجتمع  :األهمیة االجتماعیة -

المحیط به كما یؤثر فیه، فهو وجد ألجل الغیر ولیتالءم معه، وهذا عائد لما لإلشهار من 

قوة في التأثیر، والعتباره وسیلة في التواصل، وبالتالي فهو یساعد على تنشیط احتیاجات 

  5.المجتمع
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  :خــالصـــة

یتحدد مفهوم الخطاب اإلشهاري السیاحي، الذي یعمل على التأثیر في ومما سبق     

أفكار المتلقي، إذ أن السعي من وراء ذلك هو أن یصبح قادر على التصرف بطریقة تتناسب 

مع متطلبات العصرنة وذلك وفقا لمبادئ اإلنتاج اإلشهاري والذي یتخذ آلیات وتقنیات معینة 

  .اإلقنـاعلبلوغ غـایـة 

عد الخطاب اإلشهاري من أحد التجلیات الخطابیة المعاصرة، والتي تكون ذات كما ی    

 .بنیة إقناعیة هادفة

  انيـث الثـالمبح

أساسیات اإلقناع اللغوي في الخطاب اإلشهاري السیاحي ضمن نماذج من  

  .الخطابات اإلشهاریة

مما یسهم في تكوین العالمة اإلشهاریة الدالة في الخطاب اإلشهاري الصورة والصوت   

واللون والحركة والموسیقى والدیكور، فمثل هذه اآللیات هي بمثابة الركیزة األساسیة في إنتاج 

 سیاحیاالعالمة اإلشهاریة مهما تعدد غرض اإلشهار سواء أكان تجاریا أو صناعیا أو حتى 

في دراستنا، ومن ذلك تعد العالمات السیمیائیة ذات هدف محدد یرنو إلى إعادة وهذا األهم 

التي  الوظیفة التبلیغیةصیاغة المعنى اللساني المثبت باللفظ، ولعل أهم هذه األهداف 

تحققها الصورة، وذلك ألن هذه األخیرة تعمل على إخراج القیم المجردة من حیز الكمون إلى 

ك واقعا مادیا محسوسا في ضوء ما ینتجه من إشهارات تكون في حیز التجلي، فتصبح بذل

شبه توازي والخطاب اللساني، ومن هذا یمكن للصورة أن تحول العوالم المجردة والمثالیة إلى 

  1.بالسیاحةعوالم ممكنة بالرغم من تمسكها 

                                                           
، جامعة محمد 02السیمیاء والنص األدبي، الملتقى محاضرات . بالغة الصورة وفاعلیة التأثیربشیر إبریر، : ینظر 1
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إن القیمة اإلقناعیة للصورة في الخطاب اإلشهاري ال تتحقق نجاعتها إال في ضوء 

لنسق اللغوي، وذلك ألن الصورة مهما تعددت أنواعها ال یمكن أن تكتسب صفة البنیة الدالة ا

  1.إال إذا مرت عبر محطة اللغة التي تقطع دوالها وتسمي مدلوالتها

نسق داللي قائم بذاته، لها وظیفة  الصورةوهناك من یذهب في هذا السیاق إلى أن 

یر من األحیان تحتاج إلى مثل هذه النظم أساسیة في التواصل، بل وٕان اللغة في كث

السیمیولوجیة لتتحقق وظیفتها التبلیغیة فهي وٕان كانت دالة داللة رئیسیة إال أنها ال تستطیع 

  2.احتكار الداللة

أما عن البالغة فنجد أنها ال تقف عند حدود النص اللغوي المكتوب أو المنطوق، بل 

ى عكس ما هو سائد من أن البالغة حكر على إن الصورة أیضا تتضمن أحداثا بالغیة عل

اللغة، وأن الصورة نسق بدائي قیاسا إلى اللغة، والتي یرى البعض اآلخر أن الداللة تستنفذ 

ثراء الصورة التي ال یمكن وصفها، ومن ناحیة ثانیة یمكن النظر إلى العالمة اللغویة في 

كفاءتها التفسیریة المحققة  الخطاب اإلشهاري من زاویة وظیفیة بحتة وذلك في مستوى

للوظیفة المعجمیة، فهي تحدد داللة الصورة كي ال یجمح الخیال الفني بالمتلقي فیبعد عن 

  3.األغراض األساسیة للصورة اإلشهاریة المنجزة في الخطاب

  

  :يـاحـاري السیـاب اإلشهـل الخطـة في تحلیـات المنهجیـالمقارب

منهجیة لتحلیل الخطاب اإلشهاري، وهي متداخلة  Approchesتوجد عدة مقاربات   

  :وهي "بشیر إبریر"ببعضها وال یخلو منها أي خطاب إشهاري فیما یرى الباحث 

  :المقـاربـة اللسـانیـة -أ

وهي البوابة التي تدخل من خاللها عالم اإلشهار، إذ ال یوجد إشهار دون لغة منطوقة   

ریة في ثباتها وسكونها، أو في حركاتها ونموها أو مكتوبة بحسب ما تقتضیه الصورة اإلشها

                                                           
  .67ص  المرجع نفسه،1
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  .64، ص 2000
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وتغیرها، وتكتسي هذه المقاربة المنهجیة االنطالق من النظام أو النسق اللساني فیبحث في 

مستویاته الصوتیة الصرفیة والمعجمیة والتركیبیة والدالالت الناتجة عن هذه المستویات كلها، 

اصرة أمام بالغة الصورة وأولیتها المتفاعلة إال أن أهمیة النسق اللساني تبقى رغم ذلك ق"

المؤثرة، فهي ذات التأثیر في نفس المتلقي، كما تستوقف المشاهد لتثیر فیه الرغبة 

  1".واالستجابة

  :المقاربـة النفسیـة - ب

وهذه المقاربة تكتسب أهمیتها في كون الخطاب اإلشهاري یركز كثیرا على المتلقي،   

إغوائه واستدراجه من خالل تسلیط التأثیر على األحاسیس التي والذي یسعى اإلشهار إلى 

  2.تختلج المتلقي باعتباره المستقبل للخطاب اإلشهاري الذي أنتج خصیصا لـه

  :المقاربـة التداولیـة -ج

وتتمثل في كون الخطاب اإلشهاري یهدف إلى تحقیق المنفعة، وال یكتفي بتبلیغ   

ن هذا الخطاب ذو قیمة راقیة، وذلك من أجل تحقیق الخطاب فقط وٕانما یحرص على أن یكو 

المبتغى عن طریق اللغة بغیة البحث عن المصلحة التي یفعلها اإلشهار وما یتعلق بالمتلقي، 

  3.كونه الطرف األساسي من العملیة اإلقناعیة

  :الثقافیة –المقاربة االجتماعیة  -د

كما أنها تحمل رؤى  وتتمثل هذه المقاربة في وجود المجتمع كعنصر أساسي،  

المجتمع المختلفة وثقافته، إذ یعد اإلشهار إنتاجا لغویا اجتماعیا یبرز العالقات االجتماعیة 

، وتعد العالمات "السیاسیة منها أو الثقافیة، وحتى االقتصادیة، االجتماعیة"المختلفة 

ه سواء بالسلب والسمات المختلفة التي تمیز اإلشهار مرآة عاكس ألحداث المجتمع وتفاعالت

أو اإلیجاب والتي بدوره اإلشهار یحاول إما تأكیدها أو اإلقناع بالكشف عنها للجمهور، إذ 

أن اإلشهار إذ یمكن معرفته من خالل بنیة الوعي االجتماعي إلى "أن هناك من یتزعم 

  4".جانب شرح العناصر المكونة له وتحلیل الروابط المتبادلة ودراسة قوانین تطـوره
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  :المقاربة السیمیائیة -هـ

وهي أهم المقاربات وأنسبها لتحلیل الخطاب اإلشهاري إلى جانب المقاربة التداولیة،   

الصوت والصورة والموسیقى والحركة واللون واألداء واإلشارة واألیقونة "ألنها تجمع بین 

 هو ،السیاحي، وهذا ما یجعلنا نقول أن الخطاب اإلشهاري وخاصة منه 1"والرمز واللغة

ضبطیة خاصة  خطاب ذو فاعلیة قابل للتأثیر والتواصل، وذلك نظرا ألنھ خاضع لقواعد

 السیمیاءتؤسس له مجموعة من المختصین والدارسین في هذا المجال، ومما سبق نجد أن 

  2:تتفرع إلى فرعین كبیرین هما

سیمیاء التبلیغ وسیمیاء الداللة والتي لها اتجاهات عدیدة منها االتجاه اإلیطالي الذي 

الذي یشمل الشكالنیة Rouss  Landiروسي الندي وUmbreto Eco أمبرتو إیكو یتزعمه 

 "بیرس"واالتجاه الفرنسي بمختلف تفرعاته، واالتجاه األمریكي بزعامة تارتو الروسیة ومدرسة 

  .حقیقي للفكر السیمیائي الغربي الحدیث في نظر بعض الدارسینوهو المؤسس ال

، وهي التطوریة الواقعیة بیرسوقد تأسست النظریة السیمیائیة على عدة عناصر عند 

والبراغماتیة وانسجاما مع هذه العناصر یؤسس بیرس فلسفته على الظاهراتیة 

Phanéroscopie ومن هذا المنطلق تعتبر دراسة بیرس  3.التي تعنى بدراسة ما یظهر

  .ارـاإلشهاألنسب واألصلح لدراسة الخطابات البصریة والتي منها 

  

  

  

                                                           
الملتقى ، -دراسة سیمیائیة في تفاعل األنساق اللسانیة وأیقونیة -الصورة في الخطاب اإلعالميبشیر إبریر، : ینظر1
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، 06العدد . "النص النقدي الخاص"لوماتیة في لسانیات النص األدبي أثر التقنیات المعمراد عبد الرحمن مبروك،  2
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  :نماذج تطبیقیة اإلقناع والمستـوى اللساني للخطاب اإلشهاري السیاحي

یمكن تعیین البنیة اللسانیة للخطاب اإلشهاري الذي یحقق فعل اإلقناع في ضوء ما 

  :یلي

  

  :ملـة وكثـافـة الداللـةبساطـة الج - 1

والمعنى من ذلك هو أن اإلشهار بجل أنواعه بحاجة جد ماسة إلى الجملة التي   

تتحلى بالبساطة إال أنها ذات داللة موحیة یتم استقاء معناها من طرف المتلقي، ومثال ذلك 

من إذ أن المتلقي لمثل هذا النوع  2"الریاض عشها تكتشفها" 1النموذج األولما جاء في 

ألجله الدعوة، ومن هنا فإن هذا الخطاب  اإلشهار، أول ما یلفت انتباهه اسم البلد الذي أسس

إلى اكتشاف "باعتباره سائح"هو خطاب سیاحي بالدرجة األولى، الهدف منه هو دعوة المتلقي 

فهذا 3"اكتشف معنا جمال تركیا": نجد الثاني النموذجسر هذا البلد، وفي مثال آخر من 

السیاحي یحمل العدید من الداللة وذلك كل حسب مفهومه الخاص، إذ أنه یمكن لنا الخطاب 

أن السائح مجرد ذهابه إلى تركیا فإنه سیكتشفها ویكتشف جمالها، : أن نؤول هذه العبارة إلى

  .أو أن لتركیا جماال لن تكتشفه إال إذا ذهبت إلیها وغیرها من الدالالت

  

  :- العامیة/ الفصحى -تداخل المستویات اللغویة  - 2

والمقصود من ذلك أنه من الممكن أن یحمل إشهار واحد في مكوناته عدة مستویات   

لغویة، ومثل هذا التداخل ال یكون عشوائیا وٕانما یكون لهدف محدد تم دراسته مسبقا، كأن 

یوجه الخطاب اإلشهاري لفئة عادیة من أفراد المجتمع فمن الضروري أن یكون على درجة 

بساطة لیتمكن المتلقي من فهم مضمون الخطاب، على عكس المتلقي المتمكن الذي من ال
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والذي  الثالث النموذجیمكنه استیعاب ما یمكنه مما وجهه إلیه ومثال ذلك إشهار ورد في 

 1:جاء في فحواه

  مزیانة بالدي فیها ریحة أجدادي"

  تــونــــس

حد یا جاي التونس مرحبا وألف مرحبا  الباهیـة وبحورها الزاهیة ولمتها للعائلة ما لیها

  هاذي هي بالدي تونس

  "تونس الخضراء    ما أحالها بالدي

فالدارس لهذا اإلشهار یجد أنه یحمل تزاوج لغوي متداخل المستویات بین الفصحى 

وغیرها والعامیة في بعض " الخضراء"، "بالدي"، "مرحبا"، "تونس"فبعض األلفاظ كلفظة 

وغیرها، إذ أن المبتغى من معنى " بالدي أحالها ما"، "جاي"، "مزیانة" :األلفاظ األخرى كـ

هذا البلد العربي العریق الذي من الضروري لكل " تونس"هذا الخطاب أنه یشهر لبلد یسمى 

أن یتعرف على جماله وعاداته وآثاره، وذلك للولوج إلى الحضارة العربیة " زائر"أو " سائح"

  .الصخبة إلى حیاة النقاء والطبیعة والهدوءواالنتقال من الحیاة 

  

  :براعة االنتقال من السرد إلى الوصف أو البرهان والتفسیر  -3

والمقصود بهذه الخاصیة هو أن یتلقى المتلقي خطابا إشهاریا یحمل فنیة السرد  وما   

عیم هي إال عبارات حتى یجد نفسه قد انتقل بطریقة عفویة إلى براعة في الوصف ومن ثم تد

هذا الوصف بأدلة وبراهین تؤكد قطعیة هذا السرد أو الوصف الذي جاء به منتج الخطاب 

أنا إحدى ": لرابعا النموذجسواء كان فردا أو جماعة، ومثال عن ذلك ما جاء في " المرسل"

  2".بسكرة 07والیات الجزائر ورقمي 

  ".بسكرة" هذه عبارة سرد لغوي لتعریف بإحدى والیات الجزائر والمسماة  
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منتج خطاب من السرد إلى وصف هذه الوالیة بأن ذكر موقعها الجغرافي  ثم انتقل  

وحدودها وذكر كل ما یحقق خاصیة الوصف ومن ثم تدعیم هذا الوصف بأرقام آلیة والتي 

  .تكون بمثابة أدلة قطعیة، تحیل المتلقي إلى معرفة مقصده

  

  :اإلغراق في الخیال والمغامرة -4

فمثل هذه الخاصیة نجدها في الغالب في اإلشهارات المبالغ فیها والتي تسعى إلى   

لفت انتباه المتلقي وخلق اإلثارة والتشویق وذلك من خالل إغراقه في براعة الخیال أي نقله 

من الواقع الملموس إلى رحلة الخیال واإلمتاع وهنا تكمن فاعلیة اإلقناع اللغوي، ومثال ذلك 

  1."تركیـا جنـة األرض: "خامسال لنموذجاما جاء في 

فبمجرد أن یتلقى المتلقي هذا اإلشهار فإنه یبادر في ذهنه أنه ما إن قام برحلة إلى   

تركیا فإنه سیرى جنة األرض في هذا البلد، وذلك نظرا لما تزخر به من مناظر خالبة، 

لخیال، إذ أن الهدف من وطبیعة ساحرة وغیرها، وهنا تتولد لدى المتلقي فنیة اإلغراق في ا

هذا اإلشهار هو دفع المتلقي إلى القیام برحلة إلى تركیا قصد االكتشاف والبحث عن جنة 

رحالت سیاحیة إلى ثاني أكبر ": لسادسا النموذجاألرض، أو ما جاء في مثال آخر من 

  2."إمارة، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة

المتلقي بمجرد قیامه برحلة سیاحیة إلى ثاني فما یستوحى من هذا الخطاب هو أن   

یتبادر ، وقد "اإلمارات العربیة المتحدة"أو " دبي"أكبر إمارة فإنه حتما سیحدد الوجهة إما إلى 

أن دبي هي من أكبر اإلمارات العربیة بال منافس، وأن زیارتك لها " سائح ال" في ذهن 

  .ستحقق رضاك

  

ن أن نمثل لهذه الخاصیة باإلشهار الذي ورد في إذ یمك: السجع وتكرار العبارات -5

  :لسابعاالنموذج 

  ..إلى البقاع المقدسة"
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  اديـن إلى منى بقیـیا راحلی

فأول ما یلفت انتباه المتلقي أن هذا اإلشهار یحوي نوع من  1،.."ؤاديـم یوم الرحیل فـهیجت

الخطاب السیاحي، فهو دعوة إلى المتلقي الذي له رغبة في القیام برحلة إلى العمرة أو الحج، 

فتظهر في مفردتي  السجعشرط أن یكون الهدف محدد ومعلن عنه، أما عن بالغة 

أثیر اإلیقاعي لدى المستمع أو القارئ، فهي تقنیة خاصة تسعى إلى الت" فؤادي"، "بقیادي"

ناهیك عن داللة الصورة التي تحمل عدة معاني، فهي صورة تتمثل في نقل حي لمكان 

مقدس أال وهو بیت اهللا الحرام فهو المكان الوحید الذي یتم فیه شعائر العمرة والحج وزیارة 

ضئیل فمثل هذا اإلشهار والسبب في ذلك أن هذا  سنجدهالتكرار مّنى للراحلین والزائرین أما 

اإلشهار یحوي خطاب صریح ذو مدلول واضح، إذ یبرز التكرار بصورة واحدة فقط في 

وهو تكرار حرفي هدفه الربط، وذلك لیتمكن المتلقي من االنتقال بأفكاره من  "إلـى": لفظة

  .معنى إلى آخر ضمن سیاق واحد

  :رهیمنة الفعل الطلبي المباش -6

والمقصود من ذلك أن یتضمن الخطاب اإلشهاري جملة من األفعال الطلبیة التي   

لثامن ا النموذجتهیمن على الفعل التواصلي بأسلوب مباشر، ومن أمثلة ذلك ما جاء في 

  :نجد

  ، األفعال المهیمنة فمثل هـذه 2"أجمل رحالت جورجیا مع شركة تیمور للسیاحة العالمیة"

، أما هذا "أقبل، تفضل، ندعوكم، اكتشف، استمتع وغیرها: تتراوح ما بین اإلشهارات السیاحیة

، أما )َأْفَعلَ (اإلشهار بالتحدید فقد تم استهالله بصیغة من صیغة اسم التفضیل على وزن 

المعنى المستدل من هذه العبارة هو أنه یمكن للمتلقي من أن یستمتع بأجمل رحلة بمجرد ما 

یبحث عن " سائح"فإنه سیجد المتعة والجمال الذي ینشده باعتباره إن قصد جورجیا للسیاحة 

االكتشاف والمتعة والرفاهیة، فالفعل الطلبي المباشر وجوده شرط أساسي لتحقیق التواصل 

  .ألن المتلقي في الغالب یحبذ األسلوب المباشر ألنه األقرب إلى الحقیقة
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  :غیـاب القیمة الزمنیة الواقعیة -7

وما نستخلصه من هذه األساسیة هو أن الخطاب اإلشهاري في مرحلته األولى   

لإلنتاج یكون محدد بزمن، وما إن ینتقل من المرسل إلى المتلقي فإنه یحدد زمن آخر غیر 

، 1"مجموعة البیه للحج والعمرة": لتاسعا نموذجالذي أنتج فیه، ومثال ذلك ما جاء في 

مل أنه سیتلقاه في زمن یسبق الزمن الواقعي لإلشهار وبهذا فالمتلقي لهذا الخطاب من المحت

فإن غیاب القیمة الفعلیة لهذا الحدث تختفي وتحل محلها قیمة حالیة یخلقها المتلقي، فالدعوة 

للحج والعمرة محددة بزمن، والمتلقي لهذه الدعوة یكون مسیرا وفق زمن خاص یتماشى 

  .والواقع

  

  

  :الخطاب اإلشهاريالبعد اإلیحائي للغة  -8

، ألن اللغة تحمل "المستهلك"وذلك أن اللغة التقریریة قاصرة عن استمالة المتلقي      

عدة دالالت منها المباشرة بشكل صریح، ومنها التلمیحیة اإلیحائیة بشكل غیر مباشر، وذلك 

ري كل حسب سیاقه فلغة اإلشهار في بحد ذاتها هي لغة متعددة بحسب نوع اإلشهار فالتجا

ال یتشابه واالقتصادي، أما اإلشهار السیاحي فلیس بالبعید عما سبق إذ أن لغته من 

الضروري أن تكون موحیة قابلة للتلقي واالستیعاب من طرف الجمهور المتلقي، ومثال ذلك 

لغة هذا الخطاب هي لغة ذات العدید  2"رحـالت في اسطنبـول": لعاشرا النموذجما جاء في 

غم بساطتها إال أن إیحائها بالمعنى قابل للتداول والتلقي فالكل خطاب لغته من الدالالت، فر 

الخاصة التي یندرج ضمنها، فعبارة رحلة في اسطنبول هي نقلة للمتلقي من حالة السكون 

إلى حالة التجوال والترحال واالكتشاف، فهي دعوة یحدد المتلقي بحسب إمكانیاته وفي حدود 

  .معرفته
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  :طاب اإلشهاري في ضوء عنایته بالداللة الرمزیة للكلماتأسطوریة الخ -9

والمقصود بذلك أننا قد نصادف خطابا إشهاریا یحمل في محتواه داللة رمزیة خاصة   

یتوصل إلیها المتلقي من خالل ما تلقاه من مفردات وجمل، والتي قد توحي بعدة معاني خفیة 

حادي الذلك ما جاء في النموذج  في ذهن المتلقي على شكل خلفیة معرفیة، ومثال عن

  :عشر

  شركـة بوابـة مكـة"

  1".للسیاحة والسفر والحج والعمرة

فما جاء في هذا الخطاب هو شعار للقیام برحلة سیاحیة بغرض الحج والعمرة أو   

كأنما هي رحلة إلى الزمن الذي مضى، " مكة بوابة"السفر إلى البلد الذي فیه مكة، فعبارة 

العربیة القدیمة، وعصر الفتوحات فالمتلقي بمجرد قیامه برحلة إلى الحج والعمرة زمن القبائل 

علیه أن یدرك أنه مقبل على القیام برحلة متعددة األغراض، منها ما هو دیني وما هو 

اقتصادي یعود بالمنفعة على الشركة المؤسسة للرحلة، بل ومن الضروري أن یكون للمتلقي 

  .ایرة الوقائع األسطوریة لهذه الرحلةمرجعیة معرفیة تمكنه لمس

ولنكن على علم أن ما سبق ذكره من العناصر ما هو إال جزئیة من أساسیات اإلقناع   

اللغوي على المستوى اللساني، والذي حاولنا أن نسقط ما جاء في أسس هذا المستوى على 

بمختلف أنواعها، ضمن نماذج من  السیاحیةبعض من الخطابات اإلشهاریة وخاصة 

  .الصور

  

  :أساسیات اإلقناع اللغوي في الخطاب اإلشهاري السیاحي

یقوم الخطاب اإلقناعي في النصوص اإلشهاریة السیاحیة على جملة من القواعد   

  :المستخلصة من المتأمل في هذه النماذج المتداولة، ولعل أهمها
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  :أسلوب التقدیم والتأخیر  -1

من المباحث األساسیة في علم البالغة، ألنه من األركان التي یقوم علیها  والذي یعد  

 1علم المعاني، وذلك نظرا لما له من صلة تجمع بین المتكلم والمخاطب مع تحدید المقام،

أما إذ سعینا إلى إدراج هذا األسلوب ضمن خطاب لغوي إشهاري فإننا سنختار على سبیل 

 2،"عشها تكتشفها... الریاض ": ول السابق ذكرهأل ا نموذجالالمثال الخطاب الذي جاء في 

هذا السیاق األول الذي أنتج فیه الخطاب ألول مرة، أما فیما یكمن أسلوب التقدیم والتأخیر 

عشها "على الجملة الفعلیة  "الریاض""المبتدأ " في هذا الخطاب؟ فنجده تم تقدیم االسم 

لیكون ثمت تشویق وٕاثارة تلفت  "الریاض... تكتشفها عشها "لو قلنا ، واألجدر "تكتشفها

انتباه المتلقي لهذا، ألن الخطاب بصورته األولى قد فقد قوته في التأثیر وبات سطحیا، بینما 

  : نجد الثالث السابق ذكره النموذجفي خطاب إشهاري آخر من 

  تونـس الخضراء "

  3".مـا أحـالها بـالدي                    

الخطاب هنا في سیاقه األول الذي ورد فیه، أما عن أسلوب التقدیم والتأخیر فنجده   

، وكان یفضل لو "ما أحالها بالدي"على جملة  "تونس الخضراء"في تقدیم الجملة االسمیة 

  ."راءـس الخضـالدي تونـالها بـا أحـم" :أننا قلنا

ال بالده إال أنه في نفس وكأن المرسل هنا ُیعرف المتلقي بطریقة غیر مباشرة بجم  

الوقت یحفزه ویخلق له رغبة تدفعه لمعرفة هذا البلد، ومما سبق تتضح لنا خاصیة من 

، ومن 4خصائص التقدیم والتأخیر، وهي تقدیم ما حق له التأخیر، وتأخیر ما جاز له التقدیم

لمستوى هذا فأسلوب التقدیم والتأخیر من المنظور اللساني اللغوي نجده قد یحقق على ا

التركیبي سمت من سمات الفعل اإلقناعي ما إن خلق تواصال إبداعیا بین المرسل والمتلقي 

                                                           
  .23، ص 1، ج1988مكتبة الخانجي، : القاهرة. 1:ط. عبد السالم محمد هارون: تحقیق. الكتابسیبویه، : ینظر 1
  .23:02، 2015أفریل  07.عروض سیتي للسیاحة والسفر بالریاض: ینظر 2
  .  21:30، 2015أفریل 09. ، تونسنت. موقع العرب لألسفار: ینظر3
مطبوعات مجمع اللغة : دمشق. بال: ط. مختار طلیماتغازي : تحقیق. األشباه والنظائرجالل الدین السیوطي، : ینظر 4

  .309، ص 1بال، ج: العربیة، ت



  دراسة تطبیقیة :                                                            ثالفصل الثال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 57 

، وقد یتحقق هذا التفاعل على حساب القدرة -والذي هو الرسالة -عن طریق الخطاب 

  .المعرفیة لكال الطرفین، أي كل حسب معرفته

  

  :أسلوب التكرار -2

، إذ أن 1"التكرار هو داللة اللفظ على المعنى المردد: "بقوله األثیر ابنوالذي یعرفه   

المقصود بأسلوب التكرار هو البحث عن المعنى وما وراء المعنى والتكرار ال یقتصر فقط 

على كلمة مفردة وٕانما هو مجال واسع یبحث في العدید من السیاقات، فلو عمدنا في دراستنا 

الخطاب اإلشهاري السیاحي فإننا سنأخذ على سبیل هذه إلى البحث عن أسلوب التكرار في 

  :الثاني عشر النموذجالمثال ما جاء في 

  

  شركة السفـر إلى تركیا"                       

  تركـیــا                              

  2".السفـر إلى تركیـا           السفـر إلى تركیـا         

فهذا إشهار عن رحلة سیاحیة إلى تركیا تنظمها شركة سفر تركیة باعتبارها مرسل   

الخطاب، والرسالة هي القیام بالرحلة أو التحفیز على القیام بالرحلة، ویبرز ذلك من أسلوب 

، أما عن "السائح " التكرار المتداول في هذا الخطاب، أما المتلقي فهو من سیقوم بالرحلة 

ا فهو تكرار لفظي غرضه التوكید والتثبیت، إذ یمكن للمتلقي أن یستوحي نوع التكرار هن

معاني عدة من هذا الخطاب اإلشهاري والتي بینها أن المتلقي ما إن عزم على القیام برحلة 

لما لها من سحر خالب  "تركیا"ما، من المستحسن أن تكون وجهته لهذه الرحلة نحو 

دان العریقة ذات الحضارات القدیمة ومتعددة األصول، یستقطب السواح، وباعتبارها من البل

، وتكرار على مستوى الجمل في "تركیا"والتكرار في هذا الخطاب نوعان تكرار لفظي في لفظ 
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إذ أن الغرض من هذا النوع هو التشویق والتثبیت، وهذا ما یحقق ، "السفر إلى تركیا"جملة 

  لذي یكون خاضعـا فعل اإلقناع، وبالتحدید اإلقناع العقالني وا

  .لصورة الحقیقة التي هي األقرب إلى المتلقي

إذا ما تناولنا مثال آخر لدراسة التكرار نجد ما جاء في الخطاب الذي ورد في   

  1:ذكره السابق التاسع النموذج

  مجموعـة البیـه للحـج والعمـرة "

ج ـالت الحـم لرحـوى تنظیـا أقـة سابقـة باإلسكندریـار للسیاحـل النهـم ترافیـة ملتقى العالـشرك

  .رةـوالعم

  ."رةـج والعمـه للحـة البیـمجموع

فهذا النوع من الخطاب موجه لفئة من الجمهور المتلقي أي فئة من الناس للقیام   

على تنظیم رحالت الحج أو  "البیه"برحلة الحج و العمرة، فعملت هذه المجموعة المسماة بـ 

العمرة واإلعداد لها والعمل على تنظیمها وضبطها، أما عن أسلوب تكرار الوارد في سیاق 

، هذا التكرار غرضه التقریر ألنه "الحج والعمرة"هذا الخطاب فنجده تكرار لفظي في لفظتي 

قي، فالتكرار یقر بحقیقة أعلن عنها المرسل من خالل ما جاء في خطابه الذي وجهه للمتل

  .هنا نلمس فیه میزة التلذذ بذكر المكرر

  

  : أسلوب المحـاججـة-3

الحجاج كل منطوق به موجه إلى " طه عبد الرحمانوهو األسلوب الذي یرى فیه   

  .2"الغیر إلفهامه دعوى مخصوصة یحق له االعتراض علیها

وما دام الحجاج هو كل منطوق موجه إلى الغیر، فإن الخطاب اإلشهاري بحاجة إلى   

الغیر ومن هنا تكمن نقطة االشتراك بین الحجاج والخطاب اإلشهاري، فالحجاج هو تدعیم 

للخطاب، ومن ثم فإن هذا الخطاب موجه إلى الغیر باعتباره المتلقي شرط أن تكون الرسالة 

ألن الحجة غرضها اإلقناع، فإن كانت الحجة ذات قوة وتأثیر محددة ومعلومة المصدر، 
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فإنه بالضروري تحقق نجاحها، وٕان كانت سطحیة فإنها ستبوء بالفشل حتما، ومثال ذلك عن 

  :الثالث عشر النموذجخطاب إشهاري ضمن مجال السیاحة یحوي على حجة نجده ورد في 

  ":صلى اهللا علیه وسلم " قال رسول اهللا: والذي قیل فیه 1"الحج"إشهار عن 

 َهُ مَ أُ  هُ تْ دَ لَ وَ  مِ وْ یَ كَ  عَ جَ ، رَ قْ سُ فْ یَ  مْ لَ ، وَ ثْ فَ رْ یَ  مْ لَ فَ  جَ حَّ  نْ م.2  

بفعل "فهذا إشهار یشهر للحج، ومتلقي هذا اإلشهار هو الفئة الحاجة أي القائمة   

بطریقة لهذا الحدیث، فالمتلقي " صلى اهللا علیه وسلم"، والحجة اإلقناعیة هي قوله "الحج

تلقائیة وبمجرد ما إن یتلقى هذا الخطاب الذي جاء بصورة صریحة ومباشرة، فإنه یدرك 

  .معنى الحج وقیمته، وما الفائدة من القیام به، فهو ال یحتاج إلى أكثر من هذه الحجة لیقتنع

  :الرابع عشروفي مثال آخر إال أنه لیس بالبعید على ما سبق نجده قد ورد في النموذج 

َوأذْن ِ اسَُ ِ ك :وهو عبارة عن نص قرآني "الحج"یحمل خطابا إشهاریا عن  الذي 

َِ   ِْ ََِ َِ  ََو َر.3  

خطاب موجه لمن سعى إلى الحج أو رغب فیه، أما الحجة فتكمن في جوهر وهو   

یحمل داللتین، إحداهما اإلقناع واألخرى لتشهیر، فالمتلقي مجرد الخطاب في حد ذاته فهو 

قراءته لما كتب أو سماعه له فإنه لن یحتاج إلى دلیل آخر على أن الحج جائز وواجبي لمن 

استطاع، وأن القائم به یؤجر، والتشهیر یكون للبلد المضاف ألنه یعد بلدا مقدسا ما دام 

لهذا المكان من الضروري أن تولد له رغبة في التجوال حامال لبیت اهللا الحرام، والزائر 

  .والترحال واالكتشاف وهكذا

  

  :أسلوب السجـع -4

وهو من أحد األسالیب البالغیة، والذي یضفي إیقاع خاصا على الخطاب، ألن   

السجع هو ذلك التناغم اللفظي الذي یطرأ على الحرف األخیر للمفردة ومثال ذلك ما 
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دراستنا لهذا المثال إال أن هذه الدراسة ما هي إال جزئیة، إذ جاء في  سنتطرق له من خالل

  1:السابق ذكرهالسابع  النموذجمجمل الخطاب الذي ورد في 

  ...إلى البقاع المقدسة "

  یا راحلین إلى منى بقیادي

  ".هیجتم یوم الرحیل فؤادي

والیاء، وهما وبالذات في حرفي الدال " فؤادي"و" بقیادي"وجاء السجع في لفظتي   

حرفان من حروف الفخامة والدّوي فالناطق بهما أو من یسمعهما، یبادره شعور بالفخامة في 

اللفظ والسمو، وذلك ألن السجع من األسالیب التي تعمل على نقل المتلقي من حالة السكون 

انتباه  والصخب إلى حالة التناغم واإلیقاع وهاتین المیزتین من أهم مزایا التي تعمل على لفت

المتلقي بل وشدة لإلصغاء، أما عن داللة هذا اإلشهار السیاحي، فهي داللة متعددة وذلك 

كل حسب مرجعیته المعرفیة، فمنهم من یرى أن الرحیل إلى البقاع المقدسة هو قمة التدین 

والتوبة والتحلي باألخالق، ومنهم من یرى أن في اإلشهار عن الحج والعمرة فائدة مادیة تعود 

  .على صاحب اإلشهار، أو المؤسسة المعلنة لإلشهار، وذلك كل حسب معتقده

  

  :أسلوب التعلیل -5

وهو من األسالیب البالغیة، والتي تناولته في معظم دراستها التحلیلیة سواء النثریة أو   

، وألن التعلیل یبحث في إبراز - أي سواء قدیما أو حدیثا -الشعریة وعلى اختالف الزمان 

فإن دراسته كموضوع قائم بذاته یحتاج إلى نظرة عمیقة ویحث مطول، أما ما نحن العلة، 

بصدد دراسته فهو استخالص أسلوب التعلیل من نماذج لخطابات إشهاریة في مجال 

  2:الرابع عشر النموذجالسیاحة، وعلى سبیل المثال ما قد ورد في 

  سلسلة نوایا المسلم في العبادة "    

  الحـج والعمـرة      

                                                           
 08، الصادرة عن مؤسسة الیمامة الصحفیة، ، 16106، العدد النسخة اإللكترونیة من صحیفة الریاض الیومیة: ینظر 1

  .09:53، 2015أفریل 
  .22:00، 2015أفریل  07."للحج والعمرة"لسلة نوایا المسلم في العبادة، س: ینظر 2



  دراسة تطبیقیة :                                                            ثالفصل الثال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 61 

  "ألن الحـج من أفضل األعمـال    

فهذا خطاب إشهاري عن الحج والعمرة موجه لمن هو مقبل على أداء مناسك الحج أو   

  .العمرة أو كالهما معا

هنا ورد التعلیل،  "ألن الحج من أفضل األعمال"فهذا الخطاب فهي بعبارة  العلةأما   

ن الضروري أن یبحث عما یقنعه، وذلك ألن المتلقي بمجرد ما إن یتلقى هذا الخطاب فإنه لم

أي وجود علة تبرر له هذا الغرض الذي یتجه صوبه، ومادامت العلة دورها إبراز المعنى 

الصریح، فإن الخطاب ضمن هذا المجال بحاجة  إلى مثل هذا النوع من التعلیل، فالعبارة 

عن القیام التي تقر بحقیقة أن الحج من أفضل األعمال تم ذكرها مباشرة بعد اإلعالن 

بالرحلة إلى الحج أو العمرة، ومثل هذا الترابط یكون قصدیا وذلك للفت انتباه المتلقي ولیحقق 

اإلقناع والفاعلیة أیضا المرسل غرضه من توجیه رسالته، إذ أن الغرض األول من ذلك هو 

  .ومن ثم التشهیر بالمصدر المعلن لهذا الخطاب في التواصل

  

  :يـاحـاري السیـاب اإلشهـفي الخط ويـاع اللغـط اإلقنـضواب

إذ یقوم الخطاب في سیاقه اإلقناعي ضمن النصوص اإلشهاریة وخاصة منها   

  :ندرجها كما یلي 1السیاحیة على جملة من الضوابط

  

الخطاب اإلقناعي من أسسه اإلعالن إما عن بضاعة ما أو نموذج معین أو اإلخبار / 1

  :الخامس عشر نموذجالعن مكان ما، ومثال ذلك ما جاء في 

وكالة سوسن للسیاحة والسفر، وذلك من خالل  أدرجته إعالن فهذا، 2"معنا تعرف عن العالم"

تونس، المغرب، مصر، دبي، سوریا، : تنظیمها لبعض الرحالت ألهم الدول السیاحیة كـ

تركیا وتشمل النقل، السكن، ومرشدین سیاحیین وخدمات أخرى، أما عن الدراسة التحلیلیة 

                                                           
مجلة دراسات أدبیة ولسانیة، عدد خاص بتحلیل الخطاب، . اإلشهار نموذجا. الخطاب اإلقناعيمحمد خالف، : ینظر 1

  .81م، ص 1986، 02المغرب، ع
  .، الجزائرللسیاحة والسفر، بسكرة وكالة سوسن، إشهار عن السیاحة الخارجیة: ینظر 2



  دراسة تطبیقیة :                                                            ثالفصل الثال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 62 

ما المقصود بهذا لهذا الخطاب نجده موجه لإلخبار عن مكان ما في مجال السیاحة، أ

  .الخطاب فهو كل متلقي له رغبة في القیام برحلة سیاحیة ما

  

أسلوب المراوغة قصد تحریك المتلقي واستمالته، والمقصود بالمراوغة هنا هي ذلك  -2

األسلوب السلس الذي ما إن یتلقاه المتلقي حتى یتمكن منه، أي األسلوب األقرب إلى تحریك 

تفرغ لعبادتك ودع لنا : "السادس عشر النموذجد في العواطف، ومثال ذلك ما ور 

فهذا خطاب إشهاري سیاحي دیني نظمته وكالة سوسن للسیاحة والسفر، قصد توفیر 1"خدمتك

الراحة للمقبل على العبادة، إذ اعتمدت في ذلك على أسلوب المراوغة لضمان نجاح شعائرها 

  .من السواح وللتشهیر بوكالتها وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن

: النموذج السابع عشرومثال ذلك ما جاء في : اإلیجاز واالختصار في العبارات اللغویة - 4

والصناعة  لسیاحةا ةیر یمد بها تنادي إشهاریة جملة2،"الزیبان عروس ضیافة في"

التقلیدیة لوالیة بسكرة، فهي دعوة للسیاحة المحلیة تمثله في جملة موجزة ومختصرة إال 

أنها موحیة لدى المتلقي، فبمجرد ما إن یتلقاها یستلهم معناها، وفي مثال آخر في 

رحالت "الذي تنظمه وكالة قرطي للسیاحة واألسفار في إیجاز الثامن عشر النموذج 

، فھي إشھار عن رحالت للعمرة تجسدت في عبارة واضحة 3"لعاممدار اعمرة على 

  .ومختصرة ومفھومة المقصد لدى أي متلقي على اختالف جنسھ وفئتھ

ویمكن النظر إلى لغة الخطاب اإلشهاري في تألیفها العفوي على أنها وسیلة إقناعیة  -5

مكمل لآلخر، فمرسل لغویة من الدرجة األولى، فال حاجز بین المرسل والمتلقي، فكالهما 

ثال نأخذ الرسالة وجد ألجل خدمة المتلقي، والمتلقي وجد لتدعیم المرسل، وعلى سبیل الم

  4:التاسع عشر النموذجلدراسة في صورة مبسطة لإلشهار السیاحي الذي ورد في 

  الحبیب السیـاحـي"

  شـالیــة لإلیجـار    

                                                           
  .المرجع نفسه1
  .لمدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة لوالیة بسكرة إشهار: ینظر 2
  .لوكالة قرطي لسیاحة واألسفار لوالیة بسكرة، الجزائر: ینظر 3
  .22:37، 2015أفریل  07. ، الكویتشالهات مكتب الحبیب السیاحي: ینظر 4
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 .إطاللة مباشرة على البحر -

 .أسعار ممیزة -

 ".أجمل الشواطئ في الكویتتمتع مع  -

فمنتج هذا اإلشهار هي مؤسسة الحبیب السیاحي، أما المتلقي فهو الراغب في القیام   

برحلة سیاحیة بغیت االستجمام والتمتع، كما أن المؤسسة تحیط المتلقي علما بأنه یمكن له 

غة عفویة اإلیجار والمكوث والتجوال بأسعار ممیزة، ولهذا نجد أن لغة هذا الخطاب هي ل

  .متداولة تحفز المتلقي على التواصل وخلق الصلة مع المرسل

  :يـقـل التطبیـة الفصـالصـخ

  :من النتائج التي توصلنا إلیها في دراستنا التطبیقیة هذه نجد  

 .تنوع الخطابات اإلشهاریة بین الخطابات اللسانیة، والخطابات األیقونیة .1

المتداولة وبتباین أهدافها والتي من بینها تعددت الدراسات اإلشهاریة بتعدد لغتها  .2

 .الوظیفة التبلیغیة

تبانیة القیمة اإلقناعیة للصورة في الخطاب اإلشهاري وبالتحدید السیاحي، فالقیمة  .3

 .اإلقناعیة في مثل هذا النوع ظهرت نسبیة نوعا ما

واللون، مما ساهم في تكوین البنیة الخطابیة اإلشهاریة السیاحیة وجود الصورة واللغة  .4

 .مع تباین المستویات اللغویة بین الفصحى والعامیة

وبالتالي تعدد الفئة المتلقیة وهذا ما أدى إلى خلق " المرسل"تعدد المصادر اإلرسالیة  .5

 .حركیة في التواصل بین الطرفین

تعتبر المرجعیة المعرفیة آلیة أساسیة لنجاح الفعل اإلقناعي، والتي تخص بالتحدید  .6

 .اعتباره المستقبل للرسالة الخطابیةالمتلقي على 
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اري ـاب اإلشهـفي الخط ويـاع اللغـات اإلقنـاسیـسأ":إن هذا الموضوع المرسوم بـ  

  :توصلت فیه إلى النتائج اآلتیة "يـاحـالسی

  

عد اإلقناع من العملیات الكالمیة التي تستهدف التأثیر العقلي والعاطفي لدى المتلقي أو ی -1

الجمهور، قصد تفاعله إیجابیا مع الفكرة المعروضة علیه باالعتماد على الحجج والبراهین 

 .التي تثبت هذا األثر

من الضروري أن تكون لدیه  "المرسل"قناع هو عملیة واعیة إذ أن الباثأن اإلكما  -2

أهداف یسعى إلى تحقیقها من خالل هذه العملیة ذات البعدین اللساني واإلشهاري، وأن 

 .یكون لإلقناع غایة تستهدف اعتقاد المتلقي قبل سلوكه

سلوكات ومواقف المتلقي یظهر نجاح عملیة اإلقناع في اآلثار التي تترتب علیها أي في  -3

 .بعد تلقیه للخطاب اإلقناعي

" المرسل"الرسالة منتج : تتكون بنیة الخطاب اإلقناعي وخاصة الخطاب السیاحي من -4

وٕاذا كانت في المجال السیاحي فیكون  "المتلقي" جهة الرسالةو و  "الرسالة"وغایة اإلرسال 

 ال؟ أم أي هل ثمت تفاعل سیاحيالمتلقي هو السائح، والدعوة هي نتیجة الفعل اإلقناعي 

یمكن النظر إلى لغة الخطاب اإلشهاري في تألیفها العفوي على أنها وسیلة إقناعیة  -5

لغویة من الدرجة األولى، كما یمكن للغة الخطاب اإلشهاري السیاحي أن تكون لغة 

 .متزاوجة بینالفصحى والعامیة والهدف من ذلك تحقیق التواصل

اإلشهاري في عصرنا الحالي صناعة إعالمیة خاصة تسعى إلى یعد الخطاب السیاحي  -6

التأثیر والتوجیه لدى اآلخر، ومن ثم الترویج والتشهیر بمؤسسة سیاحة ما أو ببلد سیاحي 

 .تحقیق التنمیة والتطور على صعید المجال اإلشهاري السیاحيةما بغی

ضي قدما نحو االنفتاح كما تلعب السیاحة كمجال من مجاالت التنمیة دورا جد فعال بالم -7

 .والتطلع على متنوع الثقافات

 :استنتجنا أیضا أنه لیتم التفعیل السیاحي البد من -8
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االبتكار، والمهارة في العرض  يالمهارة ف:ركیزة أساسیة في العملیة اإلقناعیة والتي هي -

 والتعبیر، والقوة في اإلفهام واإلیصال لآلخر، وٕاحالة الرسالة اإلقناعیة على مرجع

  .ثقافي سائد ومشترك

واستخلصنا أن الهدف من اإلشهار السیاحي هو توجیه السائح إلى سلوك معین شرط أن  -9

ة أو االقتصادیة ـة أو النفسیـُة االجتماعیة أو الثقافیـا من الُوْجهَ ـذا التوجیه محددا إمـیكون ه

البرنامج السیاحي وذلك بمنطلقات حضاریة عامة لصاحب السیاحة أو القائم على تنظیم 

 .اعیةالمبرمجة في رحلة معینةنتفمن خالل الخدمات اال

توصلنا إلى أن اإلشهار السیاحي متعدد المصادر ومختلف الوسائط فمنها ما یكون من  - 10

خالل وسیلة ثابتة كالملصقات والجرائد ومنها ما یكون من خالل آلیة متحركة ومتغیرة 

ما یكون إشهارا سیاحیا سمعیا عبر اإلذاعة مثال، أو  كالتلفاز واللوحات اإللكترونیة ومنها

من خالل صور إشهاریة ذات خطابات سیاحیة وهذا ما نجده بارزا في الدراسة التطبیقیة 

 .ها ضمن بحثنااالتب أدرجن

ویلعب اإلشهار دورا هاما في إقناع اآلخر بالخطاب الذي یعتمد على جملة من الصور  - 11

السیمیولوجیة في إبراز العالقة مع المحیط الخارجي والرموز ومجموعة من العناصر 

ا المرسل فیما هتأثیر كان قد اعتمدللبالمتلقي من خالل ما یحتویه الخطاب من وسائل 

 .سبق

 :وتوصلنا أیضا من خالل دراستنا التطبیقیة إلى أنه - 12

ة، لدراسة الصورة اإلشهاریة السیاحیة یجب التركیز على العالمات التشكیلیة واألیقونی -

وذلك ألن لغةاإلشهار تعتمد على مجموعة من اآللیات البالغیة والنظریة قصد التأثیر 

 .واإلقناع

لدراسة الصورة اإلشهاریة وربطها بمفهوم السیاحة البد من تناولها تناوال سیمیولوجیا  -

 .تحدید الفئة التي وجها إلیها الخطاب السیاحيومن ثم والتركیز على مضمون الخطاب 

نخلص في الختام أن السیاحة الیوم أصبحت ضرورة حتمیة، تسعى إلى  ویمكن أن - 13

        . التطلع واالنفتاح لبناء المستقبل

تنشیط الحركة السیاحیة والعمل على تطویر القطاع السیاحي بات أمرا حتمیا ال غنى  - 14

 .عنه، وذلك لتنمیة وتعزیز السیاحة سواًء المحلیة أو الخارجیة



  ــةـــمــاتـخ
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المستخلصة ضمن الدراسة التطبیقیة على عینة من النماذج ومن بین النتائج     

  :للصور اإلشهاریة السیاحیة نجد

لقد تباینت القیمة اإلقناعیةفي دراسة الصورة اإلشهاریة السیاحیة، فظهرت بأشكال نسبیة  - 15

 .-أي كل حسب سیاقه -ومتفاوتة من مضمون صورة إلى أخرى

،فمنها ما كانت ذات مصدر فردي یعني عدیدة هي المصادر اإلرسالیة للفعل اإلقناعي - 16

المرسل في حد ذاته على اعتباره شخص معین، ومنها ما كانت ذات مصدرجماعي یعني 

 .المرسل عبارة عن مؤسسات أو هیئات مخصصة

تعتبرالدراسة النظریة الممهد األساسیلمعالم الدراسة التطبیقیة وخاصة ما إذا كانت هذه  - 17

 .غویةالدراسة متعددة المستویات الل

 نجاح الفعل اإلقناعيالمتلقي      + الرسالة الموجهة + المرسل = العملیة اإلقناعیة  - 18

 "أو سلبیا اإیجابی"إما 
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  ةـالصفح  الموضـوع

  د -أ  ة ــدمـمق

    حـول نظریـة اإلقنـاع: الفصل األول

  06  .اإلقنـاعماهیـة : المبحث األول

  06  المعنى اللغوي -1   

  07  .المعنى االصطالحي -2   

  08  .مفهوم العملیة اإلقناعیة -3   

  09  .مصطلح اإلقناع وعالقته بالخطاب والبالغة -4   

  10  .اإلقناع عند القدماء: المبحث الثاني

  10  .اإلقناع عند قدماء العرب -1    

  11  .اإلقناع عند فالسفة الیونان -2    

  13  .اإلقناع في الدراسات الحدیثة: لثالمبحث الثا

  13  .اإلقناع عند المعاصرین العرب -1    

  15  .اإلقناع في الدراسات الغربیة -2    

  16  .نظریات اإلقنـاع -3    

  17  .عناصر العملیة اإلقناعیة -4    

  18  .أساسیـات اإلقنـاع -5    

  20  مجـاالت اإلقنـاع: رابعالمبحث ال

  20  .مجال االتصال -1    

  20  .مجال األدب -2    

  21  .مجال علم النفس -3    
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  21  .خالصة الفصل األول -4    

  اعـة لإلقنـغویلاألسالیب ال: الفصل الثاني

  24  تمهید 

  24  األسلوب اصطالحا: أوال

  25  أنواعـه: ثانیا

  27  التقدیم والتأخیر: المبحث األول

  28  .أغراضه -1    

  29  ما الوظیفة التي یحققها التقدیم والتأخیر؟ -2    

  30  التكرار أسلوب :المبحث الثاني

  31  .التكرار عند القدماء والمحدثین   

  34  أسلوب المحاججة: لثالمبحث الثا

  35  ما عالقة البالغة بالحجاج؟    

  37  "السجع والتعلیل: "الرابعالمبحث 

  37  .السجع -1   

  38  .التعلیل -2   

  39  .خالصة الفصل الثاني -3   

دراسة حول الخطاب اإلشهاري السیاحي ضمن نماذج من : الفصل الثالث

  الخطابات اإلشهاریة

  42  .اإلشهار السیاحي: المبحث األول

  42  .مفهومه لغـة واصطالحا -1     

  43  .االشهاريالخطاب  -2

  43  .أنواع اإلشهار -3     
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  45  .أهداف اإلشهار ووظائفه -4

  46  خـالصــة

أساسیات اإلقناع اللغوي في الخطاب اإلشهاري السیاحي : المبحث الثاني

  .ضمن نماذج من الخطابات اإلشهاریة

47  

  48  .المقاربات المنهجیة في تحلیل الخطاب اإلشهاري السیاحي -1     

  50  .اإلقناع والمستوى اللساني للخطاب اإلشهاري السیاحي -2

  56  .أساسیات اإلقناع اللغوي في الخطاب اإلشهاري السیاحي -3     

  62  .ضوابط اإلقناع اللغوي في الخطاب اإلشهاري السیاحي -4

  63  .خالصة الفصل التطبیقي -5     

  67-65  ةـاتمــخال

  88-69  قـالحـمال

  96-90  المصادر والمراجع قائمة

  100-98  تحلیـليرس الـفهال
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  ملخـص 

  

بین  اإلقناعیة التي تحقق الفعل التواصليلقد تضمنت هذه الدراسة أهم األساسیات 

، وذلك من خالل استعمالها للخطاب اللغوي، "المرسل والمتلقي"طرفي العملیة اإلقناعیة

فاإلقناع هو عملیة هادفة خاضعة للوعي ذات استراتیجیات وضوابط خاصة، ومن ذلك 

  .شهاریة السیاحیةدراسة أهم األساسیات اإلقناعیة للخطاب اللغوي ضمن عینة من الصور اإل

 
 

 

Résume De L’expose 

 

         Cette étude contient les importants principes pour convaincre. Pour obtenir 

une communication entre l’émetteur et le récepteur, qui peut réussir grâce à une 

utilisation de paroles "langagiers varies reformulation de paroles" car pour 

convaincre, il faut une stratégie spécifique, puis une étude de paroles langagiers 

à partir des photos publicitaires et touristique.                                                                                  

 

 

 

 




