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تعد الصورة أول أداة تواصل استعمميا اإلنسان البدائي حتى قبل معرفتو المغة، فقد   
و لعبت دورًا كبيرًا في تعميمو و الحفاظ عمى خبراتو و ما يالحظو في حياتو اليومية، 

مع ظيور التصوير الفوتوغرافي تغير موقع الصورة من ناحيتي االستعمال و 
تستيمك بنفس الطريقة التي كانت تستيمك بيا الموحات الفنية االستيالك فيي لم تعد 

لمزاد العمني لتُقتنا بأغمى قديمًا حيث كانت لمصورة مكانة مرموقة فكانت تعرض با
 ثمن.
عالن عن المنتوجات و الخدمات لمترويج و اإللصورة أصبحت تستعمل و اليوم ا 
ذ تناولنا في دراستنا موضوع الصورة إنما نريد وجية لممستيمك )المجتمع(، و نحن االم

وية المطمن خالل  صوصعمى وجو الخو السياحية  شيارية ورة اإلتحديدًا تمك الص
يكتسي  و وع سيميائية الصورة اإلشيارية كونلموض نموذج و من أسباب اختيارناال

من أىمية الصورة اإلشيارية حيث حاولنا التعرف عمى أىم ما  أىمية بالغة اتخذىا
تتناولو ىذه الصورة من مواضيع وذلك من خالل المطوية و التنوع الموجود في كل 

الواسع  دفعني الختيار ىذا الموضوع ىو االنتشارصور المطوية، و أيضًا أىم ما 
حيث ما ذىبنا تصادفنا  تحتل حياتنا اليومية فنحن لمصورة اإلشيارية التي أصبحت

في الشوارع و في األماكن العمومية ووسائل النقل، واجيات  في كل األماكن )
دراجيا و إ ( سائل االتصال المتعددة و المتنوعةؤسسات فضاًل عن و المحالت ، و الم

 في البحث المساني.
ساؤالت عن طرح مجموعة من الت نسانيةعمينا الطبيعة اإل محو مما سبق ذكره تُ 

؟ و  دي وظيفتيا اإلبالغية ؟ و متى نعتبرىا وسيمة اتصال؟ و كيف تؤ  ماىية الصورة
ة ؟ وكيف يتم تحميل ىذه الصور ماىي أنواع الصور في المطوية موضوع الدراس

 شيارية سيميائيًا؟.اإل
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ألية التحميل اتبعنا المنيج السيميائي و و لإلجابة عن ىذه التساؤالت و غيرىا 
 نسب ليذه الدراسة .ا نفسييما باعتبارىما األفرض المذان

 :لعمل كانت الخطة عمى النحو اآلتيو لمسير في ىذا ا
  مدخل: مفاىيم سيميائية الصورة االشيارية 

 _ أواًل: مفيوم السيمياء
 _ ثانيًا: خصائص الصورة

 شيار_ثالثًا: ماىية اإل
 بين البالغة و التواصلشيارية الفصل األول: الصورة اإل 
 شيار و أىدافوأنواع اإل_أواًل: 

 شيارية و الغاية اإلبالغية_ثانيًا: الصورة اإل
 شيارية السياحية ثًا: آليات التواصل في الصورة اإل_ثال

 نموذجرية السياحية من خالل المطوية الشياالفصل الثاني: سيموزا الصورة اإل 
 تمييد

 السياحيةأواًل: مفيوم المطوية  _
 شياريةت التحميل السيميولوجي لمصورة اإلثانيًا: خطوا _
 نموذجفي المطوية ال شيارية السياحيةثالثًا: تحميل الصور اإل _

 ممحق 
خصصناه لتحديد مفاىيم سيميائية الصورة اإلشيارية  تناولنا في بداية االمر مدخالً 

مجموعة ممن تكمموا عنيا و من خالل تعريف السيمياء لغًة و اصطالحًا و التطرق الى 
عرفوىا حيث اتفقوا عمى القول بأنيا دراسة أنظمة العالمات أيًا كان مصدرىا لغويًا أو 
 مؤشريًا، كما أنيا تدرس العالمات غير المسانية مثل ما ىو موجود في الصورة التي تكممنا 
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ناىا عن خصائصيا و تعريفيا لغة و اصطالحاً  ىي األخرى و عن تركيبيا و أرفق
بالحديث عن اإلشيار الذي يعد أىم أنماط التواصل الترويجية التي تعتمد إغراء الصورة و 

 عالمية.ان في أداء وظيفتيا اإلشيارية اإلالحركات و األلو 
الوسوم بــ : الصورة اإلشيارية بين البالغة و التواصل  و خصصنا الفصل األول 

لمحديث عن أنواع اإلشيار المتعددة و المتنوعة و التي من بينيا اإلشيار السياحي و 
في ا اإلشيار ليكون ناجحًا و لو صدًا أيضًا أشرنا الى أىدافو و مبادئو التي يعتمد  عميي

ي األول و األخير و المقرر لمدى فاعميتو و المستيمك و المتمقأوساط المجتمع الذي يمثل 
نجاحو، و أدائو لوظيفتو اإلبالغية من خالل كالمنا عن الصورة اإلشيارية و عالقتيما 

صورة في ة الصورة اإلشيارية و ما وجدناه من تأثير لببعض و المستويات األساسية لبالغ
ارية اصل في الصورة اإلشيالمتمقي ، ىذا و قد تكممنا في العنصر الثالث عن أليات التو 

ن و حاولنا تطبيقيما عمى المطوية و الصورة السياحية و ذلك بعرض نموذجان تواصميا
 اإلشيارية الثابتة و قد كان ىذا ناجحًا نوعًا ما.

في حين أن الفصل الثاني جاء تطبيقي تعرضنا فيو الى تحديد مفيوم المطوية 
رية السياحية من خالل المطوية الصورة اإلشيابما أنو ورد موسوم بـ: سيموزا السياحية 

نموذج و كعنصر ثاني وضعنا خطوات التحميل السيميولوجي لمصورة اإلشيارية و ىي ال
تطبيقيا عمى حيث قمنا ب( االيكونولوجية و السيميولوجية و  الوصفية و النسقية )المقاربات

فيو أنواع الصور في نموذج و ذلك من خالل عنصر ثالث حددنا جميع صور المطوية ال
المطوية و قمنا بتحميميا بتطبيق المقاربات المناسبة حسب نوع الصورة و شكميا و حجميا 

و يمي ىذا الفصل األخير ممحق تكممنا فيو عن المؤسسة التي أفادتنا بالمدونة طبيعتيا، و 
احة و التي قمنا بتطبيق الدراسة عمييا و ىذه المؤسسة صاحبة المطوية ىي مديرية السي

الصناعة التقميدية لوالية بسكرة حيث أوردنا فيو نبذة عن المؤسسة و تنظيميا الداخمي و 
 ما تقوم بو من ميام لترقية القطاع السياحي لموالية و تطويره.
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ثم ختمنا عممنا ىذا بمجموعة من النتائج التي قد تزيل الغموض و توضح لنا ما 
 ة الصورة اإلشيارية.جاء من تساؤالت فيما يخص موضوع سيميائي

يستصدرىا  و المراجع  المصادر في بحثنا عمى مجموعة منىذا و قد اعتمدنا 
ن الذين سبقونا لدراسة القرآن الكريم و إلثراء ىذا العمل كان لزامًا عمينا أن نشرأب من معي

قدور عبد اهلل ثاني من خالل كتابو شيارية سيميائيًا و الذين من أبرزىم الصورة اإل
في العالم و ُمَؤلف رساليات البصرية صورة مغامرة سيميائية في أشير اإليائية السيم

سيميولوجية الصورة اإلشيارية لصاحبو بمقاسم سالطنية و آخرون، ىذان الكتابان المذان 
الذي واجيتنا  خالل مراحل إنجازه بعض و  إلنجاز ىذا البحث  انطالقكانا بمثابة نقطة 

 في : الصعوبات و التي تتمثل
ندرة الكتب التي تتكمم عن والية بسكرة مما استدعى مني التنقل الى مقر الجمعية  _

 .قافة بحثًا عن كتب تعينني في ىذاالخمدونية و متحف المجاىد و دار الث
و يعود الفضل الكبير في انجاز ىذا البحث لمن جعمتو سندي و سألتو فأعطاني 

مشرفة التي يسرت عميَّ بعض ما تعسر الى ربي منير دربي، ثم الى أستاذتي ال
مني كل االمتنان و التقدير، و في فميا  القيمة لمخوض في ىذه الدراسة، بمالحظاتيا

تكون األخير نرجو أن  يكون ىذا العمل نقطة بداية لفتح المجال لمدراسات القادمة و أن 
  أكثر دقة و تعمًق و إبداعًا.
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 مفهوم السيمياء اواًل:
 تعريف السيمياء/1

السيمياء عمٌم واسع لو عالقة وطيدة بحياتنا اليومية حيث أننا نعيش في عالم زاخر 
السيميائية، في عصر التطور الذي يمتاز بالتعقيد و التواصل البصري لذا بالعالمات 

اُسُتخدمت  العالمات تجنبًا لإلطالة في الحشو بحثًا عن االيجاز و االختصار و عميو 
ما يمي الى تعريف موجز لمصطمح السيمياء و بعض من تكمم عن موضوع سنتطرق  في 

 . سيميائية الصورة
 لغًة: (أ

 ، مشتقة من الفعل سام الذي ىو مقموب وَسَم و أصميا وسمى العالمة"السيمياء 
ووزنيا عفمى، وىي في الصورة فعمى يدل عمى ذلك قوليم: سمة ، فإن أصميا وسمة ، و 
يقولون: سيمى بالقصر و سيماء بالمد، و كأنيم إنما قمبوا حروف الكممة لقصد التوصل 

 (1)"كممة متأت بخالف فائياليذه األوزان، ألن قمب عين الالى التخفيف 
ىذا ما قالو ابن منظور في مؤلفو "لسان العرب" اما فيما يخص ورود ىذا المعنى في 

 }القرآن الكريم فنجده في خمسة مواضع منيا :قولو تعالى :        

                       

                       

     }  و المقصود ىنا من لفظة )بسيماىم( أي عالمتيم من التواضع و

 أثر الجيد.
 

                                                
م(.2185، القاىرة، مصر، )د ت(، ص 4(، مج1،  دار المعارف)ط23ه(، ج710ابن منظور )ت (1)  ، مادة )سوَّ
 ( 273سورة البقرة: اآلية .) 
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 سورة أخرى و ذلك في قولو تعالى:}ي و نجد المعنى ف        

                        } ،

 بمعنى يعرفونيم من خالل عالمات ظاىرة عمييم أو اخالقيم التي تظير من تصرفاتيم.

 قولو تعالى: } "و في        } .(1)"سوم الخيل أي جعل عميو سمة و العالمة 

شعر نصيبو من ىذا المعنى حيث نجده في العديد من األبيات الشعرية لشعراء مو ل
 "أسيد بن عنقاء العزاري في قولو يمدح عميمو حين قاسمو مالو: مختمفون و منيم

 (2)البصر"ُغالٌم رَماُه اهلل بالُحسن يَافعًا                   لو سيَمياُء ال تشق عمى   
و قصد الشاعر ىنا بمفظة سيمياء أي عالمات بارزة من الحسن ظاىرة لمعيان ال تتطمب 

 جيدًا كبير لمعرفتيا و مالحظتيا.
السيمياُء: بضم وجدُتيا تعني، "و أثناء عممية البحث عن معاني لفظة )سيمياء(  

 . (3)السين ىي ضرٌب من السٌّحر يقوم عمى احداث مثاالت خيالية ال وجود ليا في الحس"
م أنيا تتفق كميا  و المالحظ من خالل ما أوردناه من تعريفات لغوية لمجذر المغوي َسوُّ

 . االصطالحي ليذا المصطمحعمى أنو يعني العالمة و فيمايمي نتطرق الى المعنى 
 

 
 
 

 
 

                                                
    ( 48سورة االعراف: اآلية ) 
م(.330م، ص1980ه، 1400(، القاىرة،  مصر، 1المعجم الوجيز، مجمع المغة العربية، )ط (1)   ، مادة )َسوَّ
م(.332المرجع نفسو، ص (2)   ، مادة)َسوَّ

م، 1984(، بيروت، لبنان، 5(، مج)3الجوىري، الصحاح، )تح(: أحمد عبد الغفور عطار، دار العمم لمماليين،)ط  (3)
م(.   مادة )َسوَّ
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 اصطالحًا: (ب

من المعروف أن السيميولوجيا ىي ذلك العمم الذي يبحث في انظمة العالمات 
سواًء كانت لغوية أم أيقونية أم حركية، "كما نجد أن ما تؤكده معظم الدراسات المغوية في 

يعود (1)"،(sémiotique)أن األصل المغوي لمصطمح )سيميائية(  حسب صيغتو األجنبية 
 الذي يعني(sémeion)ي و يعني عمم العالمات من األصل اليوناني الى "العصر اليونان

( تعني logosو بامتداد أكبر كممة )  ...(الذي يعني )خطاب(logos)العالمة( أو ) 
 (2)."العمم فالسيمولوجيا عمم العالمات

: "عمم ييتم بدراسة ( لمسيمياء ىيpieare Guiraudو حسب تعريف بيار جيرو) 
العالمات، المغات، أنظمة اإلشارات، التعميمات...الخ، و ىذا التحديد يجعل المغة أنظمة 

، من خالل ىذا التعريف نجد أن ىناك اتفاقًا عمى أن الكالم لو بنيتو (3)جزٌء من العالمات"
المستقمة و التي تسمح بتحديد السيمياء بالدراسة التي تتناول أنظمة العالمات األلسنية و 

شارة الدالة ميما كان نوعيا و أصميا و ىذا يعني ىي عمم اإل" ة، فالسيمياءغير األلسني
شارات و رموز ىو نظام ذو داللة و السيمياء بدورىا فيو من إأن النظام الكوني بكل ما 
اإلشارات و عالقتيا في ىذا الكون، و كذا توزيعيا ووظائفيا تختص بدراسة بنية ىذه 

نفيمو من ىذا القول ىو أن ما يشكل النظام المغوي ىي ما   (4)."الداخمية و الخارجية
 العالمة بالنظر الى طبيعتيا الداللية و اإلبالغية أو التواصمية.

                                                
 . 11م، ص2010( ، الجزائر،1فيصل األحمر، معجم السيميائيات، منشورات االختالف، )ط   (1)
م، 1994(، الدار البيضاء، المغرب، 2قيا الشرق، )طبرنار توسان، ماىي السيميولوجيا؟، )تر( محمد نظيف، افري  (2)

 . 09ص
م، 2011(، عمان، االردن، 1جميل حمداوي، السيميولوجيا بين النظرية و التطبيق، الوراق لمنشر و التوزيع،)ط  (3)

 .  15ص
م، دار الغرب لمنشر قدور عبد اهلل ثاني، سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في اشير االرساليات البصرية في العال  (4)

 . 52، ص2005(،الجزائر، 1و التوزيع، )ط
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قد حصر ىذا  (f .Dessousureدي سوسير) كما نجد أب المسانيات فرديناند
في ىذا يعني أن السيميولوجيا تبحث ؛ و العمم في دراسة العالمات ذات البعد االجتماعي "

 .(1)حياة العالمة داخل الحياة االجتماعية"
بمعنى أن العالمات السيميولوجية ال تؤدي اال وظيفة اجتماعية، بينما بيرس 

( يرى: "أنيا تؤدي وظيفة منطقية ليس اال، و من ىذا وجدنا Pierce Charlesتشارلز)
ير الذي أنفسنا أمام مصطمحين: السيميولوجيا لدى األوروبيين و ذلك بفضل دي سوس

(في كتابو )محاضرات في المسانيات العامة( سنة semiologieاستعمل مصطمح )
و مصطمح السيميوطيقا لدى األمريكيين و ذلك لكون بيرس استعممو باسم عمم  1916
 .(2)("sémiotiqueالداللة)
و بما ان الحديث ن بيرس فال يفوتنا أن "نبين أن العالمة عنده ميما كانت لغوية  
لغوية ىي ثالث أنواع: اإلشارة و الرمز و األيقونة، في اإلشارة تكون العالقة بين  أو غير

الدال و المدلول سببية معممة، اما الرمز فالعالقة بينيما تكون اعتباطية ، اما األيقونة 
؛اي (3)"فتكون العالقة فيو بين الدال و المدلول عالقة تماثل و تشابو كالصورة الفوتوغرافية

 ا في الصورة الفوتوغرافية لما ىو موجود في الواقع و مشابيتو بشكل تام.مماثمة م
و لمعرفة ما إذا كان ىناك فرق بين مصطمحي سيميولوجيا و سيميوطيقا أم ىما يحمالن  

 بعمم السيمياء . التعاريف لباحثين تكمموا و اىتموا نفس المضمون ، سنعرض بعض
"روالن بارت الذي يقول أن مفيوم السيميولوجيا ال يقتصر  :و من أبرز ىؤالء نجد العالم  

دراسة األساطير فأىتم بأنسقة من  استوعبحتى  اتسععمى دراسة المغة فحسب بل 
 ة و ــــة و األشربـــف األطعمـــة و نظيــت المنزلياق األكل و الديكوراـوأطب اسـكالمبالعالمات 

 
                                                

 .14جميل حمداوي، السيميولوجيا بين النظرية و التطبيق، ص   (1)
 .15المرجع نفسو،ص  (2)
بمقاسم دفة، عمم السيمياء و العنوان في النص األدبي، الممتقى الوطني األول السيمياء و النص األدبي، قسم األدب   (3)

 .36، ص2000جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  العربي،
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 ، ىذا يعنى أن مفيوم السيميولوجيا(1)"و دالليةالخطابات التي تحمل انطباعات رمزية  كل
 واسع لدرجة أنو يشمل ما ىو لغوي و غير لغوي أي كل ما يحمل عالمة .

أحد أقطاب المدرسة اإليطالية السيميائية  (umberto Eco)و ىذا أومبر تو إيكو 
و التي يفضل استبدال مصطمح السيميولوجيا بمصطمح السيميوطيقا حيث يقول في 

فيقول: معرفًا ىذا العمم  (le structure absenté)ة نية الغائبل كتابة البمستي
أحد أقطاب  (Georg Mounin)أما "جورج مونان  ،(2)"السيميوطيقا تعني عمم العالمات"

و بويسنس  Prietoو أنصار أتجاه سيمياء التواصل بفرنسا إلى جانب كل من بريطوا. 
Boyssens  و مارتينيوMartinet   فيعني بالسيميولوجيا: دراسة جميع السموكات أو

 .(3)"سيميوطيقااألنظمة التواصمية و عوض في الفرنسية بال
و مما سبق ذكره من تعاريف يتبين أن السيميولوجيا و السيميوطيقا متقاربان في 

فالسيميولوجيا إذًا مرادفة السيميوطيقا، وموضوعيا دراسة أنظمة العالمات أيًا المعنى ، 
مثل ما كان مصدرىا لغويًا أو مؤشريًا أو نسبيًا، كما تدرس أنظمة العالمات غير المسانية 

 نجده في الصورة اإلشيارية أو المطوية السياحية التي ىي موضوع دراستنا.
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .51جميل حمداوي ،السيميولوجيا بين النظرية و التطبيق ، ص   (1)
 .52المرجع نفسو،  ص  (2)

 المرجع نفسو ، ص ن .  (3)
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أثناء عممية البحث في موضوع الصورة اإلشيارية الحظُت أن ىناك مجموعة بارزة 
الذين غاصوا و تعمقوا في دراستيا عمى المستوى السيميائي  من العمماء الغرب و العرب

 فنجد:
أن دراسة  ارتأىروالن بارت الذي اىتم كثيرًا بـ: بالغة الصورة اإلشيارية و ":الغرب

ية و الصورة التقريرية و بالغة الصورة، غو مالصورة تستوجب التركيز عمى دراسة الرسالة ال
و قد خصص لإلشيار دراسات قيمة كما في كتابو عناصر السيميولوجيا و كتاب المغامرة 

 السيميولوجية إلى جانبو نجد كًل من جاك دوران ، و جورج بنيو ، و جوردان والبرو، 
 و غيرىم. "(1)ا؟برنان توسان في كتابو : ما ىي السيميولوجي

و صورة ، و يميو سعيد بنكراد الذي لقدور عبد اهلل ثاني في كتابو سيميائة ال :العرب
من الكتب و الدراسات في الصور اإلشيارية و اإلشيار أىميا: استراتيجيات  مجموعة

التواصل اإلشياري و نجد حميد لحميداني و عبد المجيد العابد و محمد خالف و عبد 
  و غيره ....  (2)المجيد نوسي و جعفر عاقيل"

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، بسكرة، 1ينظر: بمقاسم سالطنية و أخرون،  سيميولوجية الصورة اإلشيارية، مطبعة جامعة محمد خيضر، ط  (1)

 . 141ه ص 1434م ،2013الجزائر،
 . 534جميل حمداوي، السيميولوجيا بين النظرية و التطبيق، ص   (2)
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خصائصالصورةثانيًا:
 تعريفالصورة: (1
لغًة:أ(

َر و رجل صير بشير ، صوَ تَ فَ  ةً حسنَ  رةً وَ اهلل صُ  رهُ وَ صَ  "( ورَ وَّ الصورة من الجذر)صَ 
و  تو فتصور لي،ر :توىمت صو  الشيءو الشارة .و تصورت  الصورةَ  نو حسنُ أي أ

 .(1)"ي مال لمسقوط تصاوير: التماثيل، وطعنو فتصور ،أال
و في التنزيل العزير نجد قولو تعالى في سورة آل  مجسمةً  جعل لو صورةً  وصورهُ 

}:عمران                         

 }   ن اهلل يخمقنا كيف يريد ىو سبحانو المعنى المراد ىو أفي  ىذه  اآلية الكريمة 

 الصفات. ذلك منو غير  بيًض و سودً  ،ذكوًرا و إناث بطون ُأمياتناو تعالى في 
لة التصوير و ص رسمو عمى الورق أو الحائط و نحوىما بالقمم أو بأو  الشخو الشيء أ"

 .(2)"األمر و صفو و صفًا يكشف جزئياتو
ابن األثير: الصورة ترد   حسن صورة ،قالأأتاني الميمة ربى في " وفي الحديث :

،  ب عمى ظاىرىا ، وعمى معنى حقيقة الشيء و ىيئتو ،وعمى معنى صفتوفي كالم العر 
فيكون ي صفتو ،يقال :صورة  الفعل كذا و كذا أي ىيئتو ، وصورة األمر كذا وكذا أ

ى الى النبي ن يعود المعنيجوز أحسن صفتو و المراد بما جاء في الحديث أنو أتاه في أ
 .(3)صمى اهلل عميو و سمم :اتاني ربي و انا في احسن صورة "

 
                                                

 )صور(. ، مادة716م، ص1979، 2، ج2الجوىري، الصحاح، ط (1) 
  (.6ن: اآلية )آل عمرا سورة 

، مادة 528ه، ص1425م،  2004(، مصر، 4مجمع المغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، )ط  (2)
 )صور(.

 ، مادة )صور(.2523، ص4، مج28ابن منظور، لسان العرب، ج  (3)
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ب(اصطالحًا:

تستعمل الصورة اصطالحًا "لمداللة عمى ما لو صمة بالتعبير الحسي و تطمق 
عالمية فيي في مجال الصورة الفوتوغرافية اإل مالالستعمال االستعاري لمكممات، أ أحياناً 

 عالم المصور، وقدأرفع شكل من أشكال اإلالتقرير الواقعي الذي يعده المصور في 
 .(1)وضاع البشر"صارت الصورة تقريرًا صادقًا عن أ

عبارة :" كما وجدنا في مرجع آخر تعريف لمصورة حيث يقول عنيا أديب خظور 
في لحظة معينة و عن تسجيل ثابت لحدث متطور منظور اليو من وجية نظر معينة و 

 .(2)"ىي أيضًا رؤية ذاتية بالكاميرا لواقع موضوعي
و تعني اخذ (Imago, imaginis) من:أما مصطمح صورة في المغة الالتينية فيو  

(حيث كان القدماء يستعممون que prend la place)(qui signifieمكان شيء ما)
( يعرفيا عمى انيا Robertر ، و نجد القاموس )روبيEffigieمرادفات عديدة ليا مثل: 
و شيء و الواقع أن الفعل الالتيني او تمثيل مشابو لكائن أ اعادة انتاج طبق االصل

(Imitar)   ًىذا و تعتبر الصورة (3)"يعني اعادة االنتاج بالتقميد و تعريف أقل غموضا،
الذي من ألوجو و شيار المتعدد انماط الثقافة الشعبية من خالل اإلبدي لبعض أ"مرجع أ

تي ىي إحدى أبرز عناصر اإلشيار السياحي ، و ال(4)شيارية السياحية"بينيا الصورة اإل
و بذلك تمعب دورًا رياديًا في مجال تستبطن استراتيجية تخاطب عين المتمقي "نيا ذلك أ

التسويق و االستيالك )منتوج، خدمات( و ىي بذلك تشتغل عمى المستوى الوجداني و 

                                                
م، 2012نعيمة واكد، الداللة األيقونة و الداللة المغوية  في الرسالة االعالنية، طاكسج كوم، )دط(، الجزائر،   (1)
 .117ص
 المرجع نفسو، ص ن.  (2)
 .74بمقاسم سالطنية و آخرون، سيميولوجية الصورة االشيارية، ص  (3)
 .80فيصل األحمر، معجم السيميائيات، ص  (4)
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فمما تتركب و تبنى الصورة ؟ ىذا ما سنتعرف عميو في  (1)و التأثيري الحركي و الذىني
 .العنصر الموالي

 تركيبوبنيةالصورة: (2
الصورة تبدأ من شكميا  تركيبان القاعدة االساسية التي يتبعيا السيميولوجي في  

 .(2)و استخدام األلوان و عمق الصورة "الى تنظيميا الجمالي 
نعطيو لمصورة بغرض مالحظتيا و يكون إما مستطياًل  ىو الفضاء الذي"االطار: (أ

 أفقيًا أو عموديًا.
و يتمثل في:التنظيمالداخمي: (ب

  يقسم الصورة الى قسمين القسم األيسر يمثل الحاضر المحور العمودي: و
 أو الماضي القريب و الجزء األيمن المستقبل القريب.

 العميا اليمنى نحو  قطرين منشأين كمايمي: قطرين االقتراب من الزاوية
الزاوية السفمية اليسرى، و قطر االبتعاد من الزاوية السفمى اليسرى الى الزاوية 

 العميا اليسرى.
 بين المنطقة  المحور األفقي: الذي يفرق بين األرض و السماء كما يفرق

 .(3)المادية و المعنوية"
 التنظيمالجمالي: (ج

متموضعة في ثمث الصورة و "فالصورة يمكن أن تنقسم إلى أربع أسطر  
ي لوضع التقاطعات ليذه األسطر ىي نقاط القوة  التي يستعمميا السيميولوج

 .(4)الرموز المفتاحية لمصورة "

                                                
 http://www.oudnad.net.14/12/2014.19:35لغة االشيار السياحي،يامنة الجراي،   (1)
 .37قدور عبد اهلل ثاني، سيميائية الصورة، ص  (2)
 76بمقاسم سالطنية و آخرون، سيميولوجية الصورة االشيارية، ص  (3)
 المرجع نفسو، ص ن.   (4)
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 (د األسود: باألبيضو عند أخذ صورة بالمونيين األسود و األبيض الضوء/المون

فإنيا تترجم موقع لفعل ماضي، أما استخدام األلوان سواًء باإلضاءة الشمسية التي 
احساسًا بالطبيعة، أو اإلضاءة االصطناعية و تناسق األلوان الذي يزيد من تخمق 

 دينامية الصورة و حيويتيا.
يولوجي أن يبعده عن عمق المجال إذا كان الموضوع واضحًا فعمى السيمالعمق: (ه

 .(1)و إذا كان غامضًا فإنو يكون متضمنًا في عمق المجال"
 عبارة عن رموز بصرية و ألوان  الصورة فيي: بنيةىذا فيما يخص تركيب الصورة أما

 و ىذه البنيات ىي:  ،ل مجتمعة بنية داللية ىذه الصورةو أشكال و حركات تشك
( مترابطة مع sumobollenيونانية مشتقة من كممة )كممة ( symbol)  الرمز: (أ

( رمز لمتعرف عمى شيء كثير sumbolouبعضيا البعض، في البداية كانت كممة)
دَّ، و أًب عن جاالستعمال و ىو وسام يحتفظ بو شخصان كل واحد لديو جزء يتوارث 

 .(2)بواسطتو تتعرف عن األشخاص"
طات أو الرسوم أو الحركات أو فالرمز يحمل معنى بحسب الكممات أو المخط

 الرمز الى : االشارات و بناًء عمى ىذه التفرعات يمكننا تقسيم 
  مثل )انو يمون( تعتبر رمز الرموز المغوية: الرمز المغوي ىو أصغر جزء في المغة

الرمز المغوي الى قسمين: الرمز الذي يتمتع  mertinetلغوي، و لقد قسم 
باستقاللية المعنى مثل الكممات و الرموز غير المستقمة المعنى مثل الضمائر و 

 .(3)و ىو اتحاد الدال و المدلول"نياية التصريفات 
 

                                                
 .77المرجع السابق، ص  (1)
 المرجع نفسو، ص ن.  (2)
 .199 ثاني، سيميائية الصورة، صقدور عبد اهلل  (3)
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 تتكون من اتحاد الدال و المدلول كذلك، و ىي ما نراه  :الرموز البصرية الثابتة
قسم الرموز البصرية الثابتة الى ثالث أقسام و ذلك حسب بالعين المجردة و ت

 معيار التشابو بين المعنى و المصدر و ىذه االقسام ىي:
مثل  : non iconiqueأو الشكلالرموز البصرية غير المتعمقة بالصور -

 الحروف، المخططات البيانية و رموز الفن التجريدي.
: مثل الصورة  iconque رفةبالصور أو الزخالرموز البصرية المتعمقة -

 الفوتوغرافية الخرائط الجغرافية و التصميم.
الرموز البصرية المختمفة: مثل األشكال النقطية، البقع، و ىي كثيرة في  -

 .(1)"األعمال السريالية و الفن التكعيبي
  الرموز االجتماعية و الثقافية: يدخل في تركيبيا كل من الرموز البصرية الثابتة و

 الرموز المغوية و نمخصيا فيمايمي: 
 ليوية : و الرموز الرئيسية ىي: التعرف عمى ا ميادين 

 رمز اسم العمم: االسم، المقب، الكنية. -
 الوشم.، مستحضرات التجميل، رمز الموضة: المالبس، تسريحات الشعر -
 رمز المالبس: مثل الزي العسكري، الشخص الذي ينتمي الى مجموعة ما. -
 (2)رمز العالقات: الديكور ...الخ". -

 :ميادي العالقات بين االفراد 
 رمز التعبير: النبرات الصوتية، تغيرات لمحات الوجو. -
 رمز الحركة: حركة الرقص، حركة المشي...الخ. -

 
                                                

 .200المرجع السابق، ص   (1)
 المرجع نفسو، ص ن.  (2)
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التقريبي: و يتعمق بالمسافات بين األشخاص الذين يتكممون مع بعضيم في  الرمز -
 الحفالت 

 رمز األكل و رمز التورط....الخ. -
 (1)ميادين التظاىرات الجماعية من خالل تأدية الشعائر و الطقوس: 

 الرموز الدينية : مثل المسجد رمز لدين االسالم. -
 و الشجاعة. الرموز االسطورية: مثل الرمز أخيل رمز القوة -
 رموز االحتفاالت الرسمية)القديمة و الحديثة(. -
رموز األعمال :مثاًل عند رؤية انسان يحمل أداة معينة نتعرف عمى مينتو و  -

 عممو. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .79، 78بمقاسم سالطنية و آخرون، سيميولوجية الصورة االشيارية، ص  (1) 
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ثالثًا:االشهار
يعتبر االشيار أحد أىم االنماط التواصمية الترويجية، التي تيدف الى ترويج سمعة 

جميع وسائل االعالم و االتصال المختمفة المسموعة منيا أو أو خدمة أو فكرة عبر 
فال يكاد يخمو منو شارع أو محل أو مكان المكتوبة أو المرئية الثابتة و المتحركة، 

حتى ان حياة الناس و نشاطيم اليومي أصبحا مشروطين بإغراء الصورة و عمومي، 
يساىم في تشكيل الذوق العام و الحركات و األلوان التي تشكل أىم دعائم االشيار، فيو 

العادات و األمزجة و الثقافات السائدة في البالد، تعددت تعريفاتو و تنوعت و ىذا ما 
 سنتناولو و العنصر الموالي.

 ماهيةاالشهار: (1
 لغًة: (أ

و نحاول التعرف عمى مصطمح اإلشيار من الناحية المغوية حسب بعض القواميس 
 المعاجم :

ه( يعرفو فيقول )الُشْيَرُة( بالضم ظيور الشيء في 817_729الشيرازي)فيذا "
الُشْيَرُة :وضوح "، و (1)المعروف" يورُ شَ و المْ  ييرُ ْشَتَير و الشَ َكَنَعُو و َشيََّرُه َفا هُ رَ يَ ُشْنَعة شَ 

  (2)"يراً شيْ تَ  وُ تُ يرَ فاْشَتَيَر أي َوَضَح، و كذلك شَ  األمر نقول منو: َشَيْرُت األمر أَشَيرُه َشْيراً 
من خالل التعريفان نجد أنيما يتفقان في كونو يحمل مفيوم المجاىرة و النشر و 

 تجمع عميو الجماعة المغوية .االظيار و ىو ما 
 
 

                                                
، 64لمكتاب، )دط(، مصر، دت، ص، الييئة المصرية العامة 2ه( ،القاموس المحيط، ج817الفيروز آبادي )ت  (1)

 مادة )َشَيَر( 
 ، مادة )َشَيَر(.705الجوىري ، الصحاح، ص  (2)
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أبي طالب يمدح سيدنا اما عن ورود المفظة في الشعر العربي فنجدىا في شعر 
 رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم حيث يقول: 

 
 .وابح كل يوم           و ما تتموا السفاسرة الشيورو الص فإني

و الشيور: تعني العمماء في الجمع و المفرد منيا شير، و يقال: لفالن فضيمة إشتيرىا  
 ، أي عرفو الناس بعممو و معرفتو.(1)الناس
 قول ذي الرمة: و في
   .(2)و قد الح لميسَّاري الذي كمَّل السُّرى     و عمى ُأخريات الميََّل فْتُق ُمَشيَّر      

 يفتق مشير: الصبح الجميل حيث يتضح كل شيء و يظير النور.و يعني 
 اصطالحا: (ب 

و التي قد  تعددت تعاريف اإلشيار و تنوعت بتنوع المراجع التي اقتبسنا منيا
فعل ترويج بضاعة  بكممة "اإلشيار" المستوى المفظي أن المقصوداتفقت في مجمميا عمى 

 منتوج أو خدمة عمى مستوى واسع باستعمال وسائط معينة.أو 
و لم يكن موجوًدا ىذا المصطمح قبل  "publicite"و يطمق عميو في المغة األجنبية  
بداللتين سياسية أو قانونية و التي تعني أساسًا كل ما يطبع من قوانين و  إال 1789

 .(3)قضائيةمشورات و أحكام 
ىذا يعني أن اإلشيار أو اإلعالن كان يستعمل فقط إلعالم المواطنين عمى ما يستجد من 

 آنذاك.أحكام و قوانين يصدرىا الحكام 
 
 

                                                
 ، مادة )َشَيَر(.2351ابن منظور، لسان العرب، ص  (1)
 .235المصدر نفسو، ص   (2)

و التوزيع محمد رابح، الخطاب اإلشياري)مقاربة سيميائية و سوسيو اقتصادية (، شركة بابل لمطباعة و النشر  (3) 
 37، ص1999،الرباط، المغرب، 1ط
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]...[ نجد أن أول تجميات عالم الفرنسي و بعودة خاطفة سريعة إلى تاريخ اإلشيار في اإل
اإلعالنات تتولى عروض الخدمات  اإلشيار جاءت عمى شكل اإلعالن فقد كانت مكاتب

عروض المنتجات من السمع و ذلك من خالل الربط بين اإلعالنات الصغيرة و تثمين و 
 .(1)بعض منتجات مؤسستيا

يار نجده مرتبط باإلعالن حيث من خالل ما سبق ذكره و ما متداول من حديث عن اإلش
ال يمكننا أن نتكمم عن اإلشيار دون الحديث عن اإلعالم و كأننا تخوض في ميدان 
الطب و نحن ال نعرف شيئًا عن الصيدلة ]...[ فالعالقة بين اإلعالم و اإلشيار ،أو 

ن ، مما يعنى أن مفيوم اإلعال(2)اإلعالن كما يصطمح عميو لدى المشارقة ،عالقة جدلية
يقصد بو كل ما ىو ُيَشَير و يتناول لدى العامة و ّيعرَف كاإلشيار الذي كان لزامًا 
انتظار القرن التاسع عشر حتى نشيد والدتو و احتاللو مكانة عمى صفحات المجالت و 

لتغطييا وسائل  (lopresse)الجرائد و أول من بادر الى بيع صفحات من جريدتو 
و منذ ىذا  1836حيث كان ذلك سنة  (Emile de Girardin)إشيارية ىو الصحفي 

التاريخ أضحى اإلشيار عاماًل حاسمًا في اقتصاديات الصحافة و اإلعالم بصفة عامة، 
، ىذا (3)إعالنو بالموازاة كان ظيور ما يسمى بالحوامل اإلشيارية من صحافة و وسائل 

  فيما يخص ندية اإلشيار و ظيوره كنشاط حيوي.
 
 
 
 
 

                                                
،أربد األردن، 1نصر الدين بن غنيسة، فصول في السيميائيات، عالم الكتب الحديث، ط  (1) 

 .195ه،ص2011،1432
 31محمد رابح، الخطاب اإلشياري ص  (2) 

  196المرجع  السابق:ص   (3)
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بأشكالو و وظائفو المختمفة أحد المضامين األساسية التي تقوم  " يعد اإلشيار كما
توجد بتقديميا مختمف الوسائل اإلعالمية )صحف، راديو، و تمفزيون، مطوية...( حيث ال 

، فيو عبارة (1)"حاليا أية وسيمة إعالمية في أية دولة من دول العالم تستغني عن اإلشيار 
 فسو الوسائل اإلعالمية .عن األكسجين الذي تتن

و بخصوص تعريف القواميس الغربية لمصطمح اإلشيار فإن أشيرىا ىو تعريف 
"مجموعة من الوسائل المستخدمة لتعريف بمنشئة  قاموس)الروس( لإلشيار عمى أنو

، مما يعني أنو أقرب وسيمة و أنجحيا في تحقيق (2)تجارية أو صناعية و إطراد منتجاتيا"
 leلجميور المستيمك ليذه المنتجات، و تعريف اإلشيار حسب قاموس )أكبر قدر من ا
petit Robert اإلشيار ىو فن القيام و ممارسة نشاط ذىني حول الجميور بسبب" )
ضيق و واسع في الوقت نفسو حيث "، ما نالحظو في ىذا التعريف أنو (3)غايات تجارية"

ا عن قولنا أنو ضيق فيذا ألن أىداف في كونو يتسع لكل فن فنون البيع، أم اتساعويكمن 
اإلشيار ال يمكن أن تكون تجارية فحسب، حيث أخذ يفرض نفسو في وقتنا الحالي كما 

أو أدبيًا في خدمة أىدفو النفعية التي كان يؤدييا أيضًا الخطاب العادي  فنياً  لو كان إنتاجاً 
 .(4)في السابق"

 
 

                                                
مذكرة ماجستير، إشراف: جمال  (2000،2007جازية بايو، اإلشيار في التمفزيون الجزائري )الممارسة و التمويل،   (1)

، 2008/2009بوعجيمي،  قسم عموم اإلعالم و االتصال، كمية العموم السياسية و اإلعالم، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 . 01ص
راسة تحميمية سيميولوجية(، مذكرة دمومضات اإلشيارية التمفزيونية)ة لعبد النور بوصابة، األساليب اإلقناعي  (2)

ماجستير، إشراف: فايزة يخمف، قسم عموم اإلعالم و االتصال، كمية العموم السياسية و اإلعالم، جامعة 
 .   29،ص2008/2009الجزائر،الجزائر،

 المرجع نفسو، ص ن.  (3) 
 1تراتيجيات التواصل اإلشياري، سعيد بنكراد و أخرون، دار الحور،طإلشيار، اسحميد لحيداني، مدخل لدراسة ا  (4)

 .51،ص2010،الالذقية، سورية، 
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 أواًل/ أنواع اإلشهار و أهدافه:

 / أنواعه:1
نواع عدة تشير إلييا إف اإلشيار و باعتباره نشاط ذو مجاؿ واسع فيو يتنوع إلى أ

 لدينا:و مف ىذه األنواع ،الدراسات اإلعالمية و ىذا لتنوع أغراضو و موضوعاتو 
 اإلرشادي: اإلشهار 

كيفية السمعة، و  ييدؼ ىذا النوع إلى تزويد الجميور بمعمومات تفصيمية عف مكاف اقتناء
استخداميا، و االنتفاع بمزاياىا، و ربما اتجو ىذا النوع وجية تعميمية تقوـ عمى تمقيف 

 الفائدة العممية لمسمعة.
 اإلشهار اإلعالمي: 

إف اليدؼ الحقيقي ليذا النوع يتمثؿ في إقامة ثقة بيف المنتج و المستيمؾ مف خالؿ 

 .(1)تصحيح خطأ شائع عف سمعة معينة يتـ تداوليا في السوؽ

 :إشهار األعمال 
معينة مف الجميور ىـ الوسطاء التجاريوف و أرباب يخص ىذا النوع مف اإلشيار فئة 

 العمؿ المنتفعوف بالسمعة بشكؿ رئيسي.
 :اإلشهار البريدي 

يعتمد مروجوا السمع في كثير مف األحياف عمى الرسالة البريدية إليصاؿ معمومات ميمة 
ىؤالء عمى تماس مباشر مع اليدؼ موضوع و مثيرة عف سمعيـ الى الزبائف فيكوف 

اإلشيار، مثؿ ما تقوـ بو كثير مف محالت البيع و المطاعـ الفخمة و بنوؾ التعمير و 
  .(2)السمؼ

                                       
نعماف عبد الحميد بوقرة، القيمة الحجاجية في النص اإلشياري، حافظ إسماعيؿ عموي، الحجاج مفيومو و مجاالتو   (1)

 . 285، ص2010، عالـ الكتب الحديث، دط، أربد األردف، 3دراسات نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة، ج
                                         http :startimes.com :29/10/2014 ,09 :15اإلشياري:الخطاب  (2)
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 :إشهار التجزئة 
بيع معينة  ينتقي العالمة مف نقطة الزبوف لكي  استمالةيسعى ىذا النوع الى  

بالرغـ مف وجودىا في نقاط أخرى قد تخضع لنفس الرقابة و المسؤولية اإلدارية، و لكف 
 األسموب في إغواء المشتري.التنافس بيف الفروع التجارية يستدعي اإلفادة مف ىذا 

  الدفاعي:اإلشهار 
عمى الوسط اإلعالمي نفسو و في فترة زمنية  يظير ىذا النوع بتوالي اإلشيارات 

متقاربة جدًا يعمؿ فييا اإلشيار عمى تحجيـ األثر اإلشياري لمسمعة األولى و ليس ىدؼ 
 .(1)حماية وجودىا و تداوليا في السوؽ ىذا النوع زيادة المبيعات نقدر

  الدولياإلشهار: 
و يتخذ غاية ىذا اإلشيار الترويج لمسمعة و العالمات خارج الموطف األصمي ليا 

الثقافية و الدينية و النفسية  وسائؿ عديدة أكثر انسجاما مع طبيعة الجميور  ىذا الضرب
 و االيديولوجية.

 السياحي: اإلشهار 
يًا و ىذا النوع مف اإلشيار ىدفو توجيو السائح الى سموؾ سياحي معيف مؤطر ثقاف

نفسيًا و اجتماعيًا بمنطمقات حضارية عامة لصاحب السياحة أو الساىر عمى تنظيميا 
، و الحاصؿ اإلشياري يكوف (2)االنتفاعية المبرمجة في رحمة معينةمف خالؿ الخدمات 

 عبارة عف مطوية مثال بيا صور و معمومات عف أمكاف و مواقع الرحمة.
   
 
 
 

                                       
.286نعماف عبد الحميد بوقرة، القيمة الحجاجية في النص اإلشياري، ص (1)  

http  :startimes.com .29/10/2014.09 :15                                        :(2) الخطاب اإلشياري  
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 / أهدافه:2
  قبؿ البدء في عممية تصميـ الرسالة اإلشيارية أف يكوف ىناؾ إنو و مف البدييي 

ىدؼ اإلعالف عف المنتجات أو المنظمات أو األفكار أو الخدمات المقدمة الذي يسعى   
لتحقيقو دومًا و عمى ىذا يمكننا القوؿ باف اإلشيار السياحي الفعاؿ مثاًل ىو الذي 

سياح عف طريؽ إحداث تغيير ياحة و اليستيدؼ أواًل و قبؿ كؿ شيء زيادة عائدات الس
في سموؾ السياح مف داخؿ و خارج الوطف باالتجاه الذي يؤدي الى اتخاذ القرار بزيارة 

األماكف و المواقع و التظاىرات العمف عنيا ، و بصفة عامة يمكننا القوؿ أف أىداؼ 
 اإلشيار السياحي تتحدد فيمايمي:

 ئص و المزايا لمنتج معروؼ وخصابمنتج جديد أو ببعض ال تعريؼ الجميور 
 .(2)بمدىـ و أىميتيا فياد المجتمع بواقع السياحة ، و زيادة إدراؾ جميع أفر (1) موجود 
  تذكيرىـ بو و بأماكف تواجده لمحفاظ عمى العمالء   الناس الى منتج معيف و انتباهلفت

 .(3)مف أجؿ التقميؿ مف التقمبات في كمية المبيعات
  السياحي و تمقينيـ كيفية المحافظة عمى العالـ السياحية و األثار توعية الجميور

 الموجودة.
 الدور الذي تمعبُو صناعة السياحة كصناعة تصديرية تحقؽ زيادة  تنمية الوعي بأىمية

 .(4)ميوسة في دخؿ الفرد بصفة خاصة و الدخؿ القومي بصفة عامة
 

                                       
 .116،ص1998، عماف األردف،1محمد جودت ناصر، الدعاية و اإلعالف و العالقات العامة، دار مجدالوي، ط  (1) 
ترويج في ترقية الخدمات السياحية)دراسة حالة الديواف الوطني لسياحة(، اشراؼ بريش عبد وافية، دور ال يمحمد  (2)

ية و العمـو التجارية و عمـو التسيير، ماجستير)منشور(، جامعة القادر، قسـ العمـو التجارية، كمية العمـو االقتصاد
 .88،ص2012،2011، -3-الجزائر

 .116المرجع السابؽ، ص  (3)
 .88المرجع السابؽ، ص  (4)
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 انطباع خمؽ ذىنية و  عرض صور أو بيانات أو رسـو أو جمؿ قصيرة مف شأنيا

 .(1)و الخدمةأذىني لدى المستيمكيف عف السمعة أو الشركة 
  تحفيز الطمب عمى المضموف السياحي مف خالؿ عرض خطط التنمية السياحية و

 في المناطؽ السياحية الجديدة عمى المستثمريف األجانب. االستثماريةالمشاريع 
إبراز عناصر الجذب المتجددة و الموفرة بالمناطؽ السياحية الجديدة مثؿ خموا البيئة مف 

 كـر الضيافة، حسف المعاممة،...الخ.التموث، 
  ترويج الخدمات السياحية الذي يتوقؼ عمى قدرة المؤسسة السياحية بإنجاح ىذا

و برامجيا و  الفعؿ الذي يقـو بإحداث معرفة لدى السائح عف المؤسسة و نشاطاتيا
ت المقدمة و يتـ بو في االخير التعاقد مع إحداث تفاعؿ إجابي بيف السائح و المعموما

أي أنو يتـ اقناع السائح و بطرؽ و أساليب مرنة فييا شيئًا مف المباقة و اإلثارة  ،(2)الشركة
و استعماؿ وسائؿ وأدوات قريبة و محببة لدى السائح الذي يعتبر في لغة االقتصاد 

 ستيمؾ.م
عمييا يتـ بناء الرسالة اإلشيارية أو ىذه كانت بعض أىداؼ اإلشيار التي 

باألحرى اإلشيار، ىذه األخيرة يقـو عمى مبادئ و أصوؿ واجب أف تكوف متوفرة فيو، فما 
  ىي ياُترى ىذه المبادئ؟ ىذا ما سنجيب عميو في العنصر الموالي.  

 
 
 
 
 

                                       
.117الدعاية و اإلعالف و العالقات العامة، ص  محمد جودت ناصر، (1)  

.89دور الترويج في ترقية الخدمات السياحية، ص  محمدي وافية، (2)  
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 :/ مبادئ اإلشهار و أصوله3
العمؿ اإلشياري و الخروج منو بالفائدة عمى المنتج و المستيمؾ عميو أف لنجاح  

 ىميا:أصوؿ أ يتحمى بمبادئ و
  ،أف تكوف السمعة أو الخدمة المعمف عنيا ذات فائدة حقيقية لممستيمؾ المترقب

 يعني يجب أف تكوف جيدة و تمي حاجات معينة ليذا المستيمؾ.
 راسة حوؿ كؿ ما يتعمؽ بالمستيمؾ في البحث و الد اتباع االسموب العممي

 .(1)المقصود توجيو اإلشيار إليو
  أو  تحض بثقة قارئيا أو سامعيياتصميـ الرسالة اإلشيارية بطريقة تجعميا

 مشاىدييا، الف نجاحيا يتوقؼ عمى ىذه الثقة.
  االبتعاد ما أمكف عف كؿ ما ىو ُمسيئ لمشعور العاـ لمجميور سواًء فيما يتعمؽ

السائدة، و االبتعاد عف كؿ ما يخالؼ  االجتماعية أو األعراؼنية أو التقاليد بنواحي الدي
 قواعد اآلداب العامة.

  عدـ استخداـ صور أو أسماء أو عبارة أي شخص كاف بدوف الرجوع إليو و
 الحصوؿ عمى موافقة مسبقًا.

  أخيًرا االبتعاد عف الخداع و الكذب و التحميؿ و االعتماد عمى الصدؽ و عمىو 
، كي يكوف العمؿ اإلشياري صادؽ و (2)مبدأ ذكر الحقيقة دائمًا و ال شيء غير الحقيقة

يجذب عدد كبير مف المستيمكيف يجب أف يبني عمى أساس متيف مادُتو األولى ىذه 
   المبادئ و القيـ.

 
 

                                       
 .118محمد جودت ناصر، الدعاية و االعالف و العالقات العامة، ص  (1) 

 .119المرجع نفسو، ص  (2) 
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 ثانيًا: الصورة اإلشهارية و الغاية البالغية:
 /الصورة اإلشهارية:1

مف الصورة و اإلشيار و المذاف تجمع بينيما  "الى مفيـو كؿتطرقنا فيما سبؽ  
ميوطيقا الى جانب الصورة اإلشيارية ىذه االخيرة التي تحتؿ مكانة كبرى في مجاؿ السي

الصورة السيميائية و الصورة المسرحية و الصورة الفوتوغرافية و الصورة التشكيمية، و ذلؾ 
مية في مجاؿ التسويؽ واالستيالؾ و ترويج لما ليذه الصورة اإلعالنية مف قيمة و أى

. فما ىي الصورة اإلشيارية؟ ىذا ما (1)"البضائع و السمع و المنتوجات و تقديـ الخدمات
 سنعرفو  في ىذه األسطر الموالية.

بالرأسمالية الغربية ارتباطًا وثيقًا منذ القرف التاسع "ارتبط ظيور الصور اإلشيارية  
عشر، فازدىرت بعد ذلؾ في القرف العشريف و سنوات األلفية الثالثة أيما ازدىار، و ذلؾ 

ميع اقترنت بمقتضيات الصحافة بجمع تطور وسائؿ البث و االعالـ ورقيًا و رقميًا، كما 
ما نشيده مف احتالؿ الصورة لحياتنا اليومية  مف خالؿ   ،(2)"وسائميا المختمفة و بالسياحة

و لثقافة الشعوب و بأشكاليا المختمفة كما يمكف "تحديد مفيوـ الصورة اإلشيارية باعتبارىا 
 ناس، و ىي أيضًا استعادة لمنماذجاستعادة لمموضوعات الثقافية المتداولة بيف ال

بمعنى أنيا مرجع مشترؾ بيف ، (3)المنفعمة بيا"االجتماعية المرتبطة بيذه الموضوعات و 
الناس يعودوف الييا عند الحاجة و ىذه ما يحيميا الى سف ثقافي و ما ىو موجود فييا اي 

 الممثؿ في الصورة ليس ىو الشيء المدرؾ في الواقع.
 

                                       
                www.doroob.com,17/02/2015.10:43جميؿ حمداوي، سيميائية الصورة االشيارية  (1)
 المرجع نفسو.  (2)
سعيد بنكراد، سيميائية الصورة االشيارية و التمثيالت الثقافية، افريقيا الشرؽ، دط، الدار البيضاء، المغرب،   (3)

 .56، ص2006
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كما يشير بعضيـ الى أف "التفكير في الصورة اإلشيارية ال يمكف أف يتـ بعيًدا عف 

بصرية ذاتيا، ذلؾ أف تحديد أنماط التدليؿ الخاصة بالصورة أنماط بناء العالمة ال
اإلشيارية ال يمكف أف يتـ بعيًدا عف الموضوعات الثقافية التي تنتجيا الممارسة اإلنسانية 

"، أي أف ادراؾ الصورة يقتضي (1)عف النماذج االجتماعية المرتبطة بيا و بعيد أيًضا
 أو مسنف ثقافي يحمؿ مجموعة مف النسخ التي التقطتيا العيف سابقًا، استحضار خطاطة

 و خزنت في الذاكرة بطريقة متسمسمة.
"الصورة" سيميولوجيا الذي يعني كؿ "تصوير وفي دراستنا ىذه نستخدـ مصطمح  

تمثيمي أو تمثيؿ تشابيي لمواقع المدرؾ و ارتأينا ربطو بمرادؼ اخر يتمثؿ في مصطمح 
الى الشيء الذي تدؿ عميو بفضؿ سمات  الذي يعني عالقة ُتخيؿ  "iconiciteاأليقونة "

تمتمكيا و خاصة بيا ىي وحدىا، فقد يكوف أي شيء أيقونة لشيء صفة أو قانونًا فبمجرد 
 le"أنو يشبو ىذا الشيء يستخدـ دلياًل لو، بمعنى أف األيقونة تركز عمى مبدأ التشابو

renemblamc" أو الشبيية "le analogie" أف ىناؾ "، أي (2)بيف الداؿ و المدلوؿ
مماثمة بيف ما ىو في الصورة اإلشيارية التي ىي أيضًا عبارة عف أيقونة و بيف ما ىو 

موجود في الواقع و الذي قد يحيؿ الى معاني غير موجودة في الواقع و ال تدرؾ إال 
اع و التأثر بما تحممو بادراؾ الصورة و التواصؿ معيا و كشؼ بالغتيا مف خالؿ االقتن

    ىذه الرسالة البصرية الثابتة، فكيؼ يتـ يا ُترى؟
   
 
 

                                       
. 80ص بمقاسـ سالطنية و اخروف، سيميولوجية الصور اإلشيارية،  (1)  

.نموذج و التعرؼ عميوالخطاطة: ىي العالقة التي تربط بيف العناصر األساسية لمشيء في الصورة و تأسيس ال    
. 117نعيمة واكد، الداللة األيقونية و الداللة المغوية في الرسالة اإلعالمية، ص  (2)  
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 :اإلشهارية / بالغة الصورة2
سنة، فيي تقترح فف الخطابة و ىي في االصؿ فف  2500البالغة موجودة منذ " 

االقناع، و إذا كاف االنساف منذ اكتسابو لمساف حريصا عمى االجادة في اساليب كالمو، 
فانو و سرعاف ما اكتسب محسنات لفظية و عناصر بالغية أدؽ و اعمؽ في النفس، كما 

دة في كؿ الثقافات حكرًا عمى الكممة دوف الصورة كانت ىذه االساليب البالغية المتواج
، لكف الصينييف أولوىا مف االىمية الكثير حيث يروف أف الصورة فييا مف (1)"مدة طوية

 البالغة ما يكفييا لتستغني عف الكممة.
 بالغة الصورة عند الصينيين: (1

تضمف أيضًا يمكف أف تال تقؼ البالغة عند حدود النص المكتوب بؿ أف الصورة " 
احداث بالغية عمى عكس ما كاف سائًدا عند البعض، مف أف البالغة حكرًا عمى المغة، و 

بدائي قياسًا الى المغة، و يرى البعض االخر أف الداللة تستنفذ  د  ػأف الصورة ىي نسؽ ج
الحكيـ كونفوشيوس عف بالغة الصورة)الصورة ثراء الصورة الذي ال يمكف وصفو، و يقوؿ 

و مما يزيد مف اىميتيا و قدرتيا عمى االستيعاب، أف ليا عالمية  كممة(خير مف ألؼ 
، مما يعني أف الصورة ال لغة معينة ليفيميا المتمقي كُؿ ما تحتاج (2)يفيميا جميع الناس"

إليو ىو حاسة البصر و ادراؾ سميـ ليستوعب ما وراء الشكؿ و الموف، و ىذا راجع لما 
 اص.يحممو المتمقي مف سنف ثقافي خ

و مف ىنا يتبادر الى الذىف أسئمة عديدة و أبرزىا ىو معرفو ما عالقة الصورة   _
 بالبالغة ؟ و مف ىـ أبرز مف تكمموا عف بالغة الصورة؟.

 
  

                                       
.151قدور عبد اهلل ثاني، سيميائية الصورة، ص   (1)  
  (2)  .152المرجع نفسو، ص  
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 عالقة الصورة بالبالغة: (2
لمصورة  (B.Barthesروالف بارت)إف عالقة الصورة بالبالغة "تتحدد في تحميؿ  

زت عمى لى مقاربات الخطاب البصري التي ارتكاإلشيارية، و الذي أضحى مف أو 
تُقعد إال  مفادىا أف البالغة ال يمكنيا أف توظيؼ مفاىيـ بالغية و خرج الباحث بخالصة

انطالقا مف وصفًا مفصاًل و دقيقًا ليا لموصوؿ الى إيجاد بعض األشكاؿ البالغية 
 .(1)"المستفادة و المستقاد مف البالغة القديمة و الكالسيكية

كما حدد رائد التحميؿ السيميولوجي بارت في مقالو عف بالغة الصورة اإلشيارية  
]...[ النظرية العامة التي يقـو عمييا التحميؿ السيميولوجي لمصورة، و التي استخمص 

 منيا ثالث مستويات داخؿ الصورة.
و ىي ثالث مستويات  المستويات االساسية لبالغة الصورة اإلشهارية: (3

 كر و ىي كالتالي:كما سبؽ الذ
 :الصورة التعينية(  المستوى التعييني( 
 :الصورة التنظيمية() المستوى التنظيمي 
 الصورة المغوية(  :المستوى المغوي( 

 الصورة التعينية: (أ 
أي ما تبقى في الصورة عندما (L’image litleraleو "تتمثؿ في الصورة الحرفية ) 

التنظيمية، إنيا الصورة المجردة مف كؿ قراءة داللية أو جمالية، و ُتعد تمحوا عالمات 
 -بارت–و إنيا حسبنموذجًا لمصورة التعينية نظرًا لطبيعتيا المطمقة   الفوتوغرافيةالصورة 

بالغ دوف الحاجة الى تشكؿ رسالة بدوف سنف و ىي التي تستطيع أف تقـو بوظيفة اال
  .(2)سنف و قواعد"

                                       
.76محمد رابح، الخطاب اإلشياري، ص  (1)  
عبد النور بوصابة، االساليب اإلقناعية لمومضات اإلشيارية التمفزيونية، الممتقى الدولي السادس السيمياء و النص   (2)

 .651، ص2012،2011األدبي، كمية اآلداب و المغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،
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 التضمينية: الصورة  (ب 
االيحائي الذي  تتجمى فيو البالغة و اعتبارىا مجموع الدواؿ تعادؿ المستوى "

البالغة التضمينية إليديولوجيا معينة تتنوع حسب تنوع مادة تمؾ اإليديولوجيا فتظير 
باعتبارىا المظير الداؿ لإليديولوجيا، َفطرُح بارت يوحي ضمنيًا لطرح مماثؿ لو أورده 

حينما استخمصا أف الجانب الثقافي لمرسالة (coculd et proutet )الباحثاف:
التضمينية يتكوف مف شكؿ واسع مف اإليديولوجيا ضمف السنف الذي ينبثؽ مف 

 .(1)خاللو"
"و التضميف ليس إال نظامًا لمجموعة مف العناصر االستبدالية يحيؿ عمى مستوى 

لعناصر ال يحكميا اي نظاـ، اي أف  syntagmeالتعييف األيقوني الذي يشكؿ مركبًا 
 .(2)إال عبر مركب التعييف"العناصر التضمينية ال تبرز الى السطح 

 الصورة المغوية: (ج 
ال تعوا وسيمة أو منتوجًا إعالميًا فقط بؿ موضوعًا يمتمؾ فالصورة االشيارية "

و ىو  تركيبة مبنية و ليست ىذه مستقمة و مبعده بؿ تتواصؿ عمى األقؿ مع بنية أخرى
(و تصؿ ىاتو Bas-Lineالنص المكتوب سواًء كاف عنوانًا أو مفتاحًا أو ركيزة خطية )

و متداخمة ليذا األمر ال يمكنيا البنيتاف في عالقة تنافس لكف محققيف لوحدة متجانسة 
 .(3)"االنزياح واالختالؼ

 
 
 

                                       
 .86محمد رابح، الخطاب االشياري، ص   (1)
 .252قناعية لمومضات االشيارية التمفزيونية، صالنور بوصابة، األساليب اإل   (2)
 .87المرجع السابؽ، ص  (3)
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و  ىذا و يتساءؿ بارت عف وظيفة النص المغوي الذي يرافؽ الصورة اإلشيارية
 يحدد وظيفتيف رئيسيتيف لمرسالة المغوية في الصورة اإلشيارية ىي الترسيخ و المناوبة:

 :وظيفة الترسيخfonction d’ancrage  تقـو ىذه الوظيفة عمى تحديد وجية "
المعنى الذي تريد الصورة بثو في المتمقي و المراد تبميغو، و ذلؾ إلبعاد كؿ المعاني 

 .(1)المحتممة التي مف شأنيا إحداث لبس عند المتمقي في فيـ الصورة و مقاصدىا "
 :وظيفة المناوبةfonction de relais  تعد أقؿ الوظائؼ حضورًا خاصة في"

الصورة الثابتة فالصورة و الكالـ في ىذه الوظيفة يوجداف في عالقة تكميمية، و نعثر 
بكثرة عمى ىذا النوع في الصور اليزلية و القصص المصورة، و الصور السينمائية، نظرًا 

،  (2)"و الترسيخ فإف الصورة تقـو بعممية اإلبالغلمحضور الحوار و يرى بارت أف المناوبة 
اه في المطوية مع أف ىناؾ نص إال أف الصورة قد استوفت ما عمييا فيي و ىذا ما وجدن

الجمالية ما يكفييا لتستغني عف وسائؿ  تقـو بعممية اإلبالغ و اإلقناع بطريقة فييا مف
 المرافقة و ذلؾ مف خالؿ األليات التركيبية الكامنة فييا.

 : األليات التركيبية (4
و تترؾ ىذه األليات الثالثة لألشخاص المتأثريف  لمبرىنة و االقناع و الكشؼ،و "تتفرع 

 المراقبة. ُمبادرتيـ كما يحتفظوف بالحكـ في إرادتيـ و قدرتيـ عمى
التي  الواقع : تتوسؿ بكؿ االستدالالت وتستدعي كؿ براىيف العقؿ أوالبرهنة ( أ

 " (3)تستخدـ أداة لتوصيؿ حقيقة و تمقينيا.

                                       
 .253عبد النوي وصابة، األساليب اإلقناعية لمومضات اإلشيارية التمفزيونية، ص  (1)
المرجع نفسو، ص ف، نقاًل عف: محمد غرافي، قراءة في السيميولوجيا البصرية، مجمة عالـ الفكر الكويت، ع:   (2)
 . 290ص
الحجاج مفيومو و مجاالتو دراسات نظرية و تطبيقية في أفيوف الشعوب المعاصر،  محمد ولي، الحجاج و اإلشيار  (3)

 .264ـ، ص 2010األردف،  ،بدأر  ،1، ط4البالغة الجديدة، عالـ الكتب الحديث، ج
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 :قناعاإل ( ب
الى شخصيتنا العاطفية أال أنو نظرًا األف الشخص "يتوجو بالتعارض مع البرىنة 

الذي يقنع ال يريد دومًا مصارحة نفسو و ال يريد أبدًا مصارحة األخريف بأنو يعتمد عمى 
يميؿ باستمرار الى صياغتيا في عمؿ غير مشخصة،  عمؿ عاطفية و شخصية ]...[ فإنو

وازع و األىواء و المصالح، خاضعًا، بوعي أـ بغيره، لمن ففي ذىف مف يقنع يكوف المنطؽ
؛ أي أف اإلقناع يمس (1)"النوازع في ذىف مف ُيْقنعَ  و تكوف الغاية ىي إثارة أو تنسيؽ نفس

عاطفة المتمقي في العممية اإلشيارية و باألخص الصورة اإلشيارية حيث يستعمؿ الُمْقنع 
ْقَنع، كما ىو موجود في المطوية في الصورة األلواف الدافئة و اليادئة التي تثير عاطفة المُ 

موضوع الدراسة حيث نجد أف المونييف األزرؽ و األخضر ىما األكثر استخدامًا و بما أف 
فيي تزرع في قمب الناظر إلييا شيًء مف اليدوء و موضوعيا سياحي بالدرجة األولى 

 لصور.االطمئناف و الحياة ما يدفعو الى االقناع و زيارة األماكف الموجودة في ا
و غالب األحياف نجد أف الصور تحمؿ داللتيا في ذاتيا أي أنيا ال تحتاج لمرجع 

األمر  "غير متعدية الى موضوعيا فيي تتجمى في بديييتيا و كثافتيا و حضورىا الكاسح
مف  %30وجد أف  (Dale)الذي يفسر تأثيرىا القوى في الذاكرة، فمقتض تجربة قاـ بيا 

رؤونو و بذلؾ نخمص الى أف المجاؿ يتذكروف ما يق %10بينما  الناس يتذكروف ما يرونو
، و عند حصوؿ برىنة أو (2)"يحوى بطبيعتو عمى قدرة إعالمية اقناعية عاليةالبصري 

يمثؿ أىـ الركائز التي يقـو عمييا  إقناع بشكؿ مباغت ينتج عندنا الكشؼ: "و ىو
داخميا قوة اقناعية كبيرة ألنيا تساعد ، و الصورة كما ذكرنا بإمكانيا أف تحوى ب(3)اإلشيار"

(أف االبداع robert ledeuc) أكبر حسب روبرت لوديوؾعمى إعطاء الرسالة مصداقية 

                                       
 .264المرجع السابؽ ، ص  (1)
 .  197نصر الديف بف غنيسة، فصوؿ في السيميائيات، ص  (2)
 المرجع السابؽ، ص ف.  (3)
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اإلشياري يعمؿ عممو مثؿ عمؿ االبداع في الشعر فيو يعتمد عمى نفس اإللياـ، أي 
 .(1)يحاوؿ خمؽ أو احضار أفكار و مشاعر معينة عف طريؽ الصورة"

 في المتمقي: تأثير الصورة (5
بعد أف عممنا أف الصورة ىي وسيمة اقناعية ناجحة يمكننا أف نمقي الضوء عمى  

الخصائص التأثيرية و األثر الذي تحققو ىذه الصورة المتميزة، و مف بيف ىذه الخصائص 
 المؤثرة نجد ما يمي: 

 اف الصورة ىي أكثر أنواع اإلشيار مف حيث جذب سرعة أكبر في لفت األنظار" :
أي أف الصورة الناجحة ىي التي تستحوذ  انتباه المتمقيف و لفت أنظارىـ نحوىا

 .M، ىذا "وقد وجدت دراسة مارجرسيا)(2)"عمى عيف المتمقي و تستأثر باىتمامو
Garcia)  و بياجي ستارؾ (P. Stark)  مف قراء الصحؼ  80%أف نسبة

 56%و نسبة  ينظروف الى الصور 79%ينظروف الى األعماؿ الفنية و نسبة 
 .(3)يقرؤوف النص" 25%يقرؤوف العناويف و نسبة 

 ال يتوقؼ تأثير الصورة عند لفت االنتباه سرعة أكبر في الفهم و إمكانية التأثير" :
بؿ يتعداىا ليصؿ بتفكير المشاىد المتمقي بمساعدة المضاميف التي تحمميا الصورة 

رة و إدراؾ موضوعيا و الى فيـ الصورة، و امعاف الفكر ألجؿ فؾ رموز الصو 
 .(4)المعاني التي تحمميا"

                                       
 .119نعيمة واكد، الداللة األيقونية و الداللة المسانية في الرسالة اإلعالنية، ص  (1)
ة، الصورة الصحفية وسيمة اتصاؿ، دط، مطابع الدار البيضاء، المغرب، محمود أدىـ، مقدمة الى الصحافة المصور   (2)

 .109ص دت،
اسامة عبد الرحيـ عمي ، فنوف الكتابة الصحفية و العمميات اإلدراكية لدى القراء، دط، استراؾ لمطباعة و النشر و   (3)

 .136، ص2003التوزيع جامعة المنصورة، 
 .117المرجع السابؽ، ص  (4)
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 ألف الصورة تتيح ألكبر عدد مف )الجميور( رؤيتيا أو قاعدة أكبر من المتأثرين" :
مشاىدتيا]...[ و تجعؿ مف فيـ خطوطيا و جزئياتيا و مضمونيا كمو، شيئًا متاحًا 

التأثير فإف بالنسبة ألكبر عدد مف المشاىديف فإنيا بذلؾ كمو عندما تعمد الى 
عديدة  أثرىا في ىذه الحالة _عندما تقع _ فإنو يمتد طواًل و عرضًا عند قطاعات

مف الناس يصؿ إلييـ في مختمؼ مراحؿ العمر و المستوى الثقافي التعميمي بحيث 
 .(1)"نجد أنفسنا أماـ قاعدة كبيرة مف القراء و المشاىديف

 منيا تصؿ الى التأثير العميؽ في  : الصورة االشيارية و السياحيةالتأثير العميق
المتمقي نتيجة لما تتمتع بو مف إمكانيات تخاطب بو الجانب النفسي في االنساف و 

 يتجمى ىذا التأثير مف خالؿ:
  تعطي الصورة المتمقي احساسًا بالشعور بأنيـ يشاىدوف و يشتركوف في"

  ، مثاؿ صورة ميرجاف(2)الحدث و ىذا يضيؼ صفة الحالية لممطبوع"
 و كػأننا جزًء منو.تشعرنا 

  الصورة تجعؿ المتمقي عاطفي و ذلؾ بإثارة ذكريات و صور عف الماضي
فعندما يرى السائح صورة لمعمـ روماني مثاًل فيو الإراديًا يتذكر بعض 

 األحداث التاريخية التي وقعت في فترة زمنية معينة.
 المهتمين بدراسة بالغة الصورة االشهارية: (6  

( عمى غرار زميمو بارت مف الذيف اىتموا Jacques Durandيعتبر جاؾ دوراف )ىذا و 
بدراسة البالغة في الصورة االشيارية، فيو يرى أف الصورة تخضع لبعض قواعد البالغة 
، فالصورة عنده مثؿ الجممة، و قد وضح أوجو البالغة في الصورة االشيارية مف خالؿ 

 الجدوؿ التالي:
 

                                       
 .118المرجع السابؽ ،ص  (1)
 .141اسامة عبد الرحيـ عمي، فنوف الكتابة الصحفية و العمميات، ص  (2)
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 (1)الجدول:

                                   opérationالعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمية
 _أ_      _ب_                _ج_                  _د_             

   relationالعالقة

 التغيير
Echange 

 التعويض
substitution 

 الحذؼ
Suppression 

 االضافة
adjonction 

 syntagmeالنحو

 القمب
Inversion 

 المبالغة
hyperbole 

 إضمار
Ellipse 

 التكرار
Répétition 

 (1)      اليوية
identité 

 المشابية
Homologie 

 االستعارة
métaphore 

 تغمية المعنى
Circonlocution 

 المقاربة
comparaison 

 

 (2)التشابو
similarité 

 الفصمة
Asyndète 

 المجاز المرسؿ
métonymie 

 التعميؽ
Suspension 

 التجميع)التراكـ(
Accumulation 

 (3)االختالؼ
différence 

البناء المفاجئ في 
 بناء العبارة

Anacoluthe 

 الكناية
euphémisme 

 التحفظ
Réticence 

 الطباؽ
Antithèse 

 (4)التضاد
Opposition 

 التناقض
Contradictions 

 التورية
Calembour 

 تحصيؿ حاصؿ
tautologie 

 

 النقيض
paradosee 

 

التماثؿ 
 (5)الخاطئ

Fausse 
homologie 

  

                                       
 . 68عبد النور بوصابة، األساليب اإلقناعية لمومضات االشيارية، ص (1)
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البالغة في الصورة   مف خالؿ الجدوؿ المبيف أعاله حاوؿ دوراف شرح كؿ وجو
بعض األوجو التي وجدناىا و استطعنا استخالصيا في االشيارية السياحية و فيمايمي 

 المطوية موضوع الدراسة:
و ىو اظيار صور متعددة لشيء نفسو مثاؿ ذلؾ في : répétition/  التكرار 1-أ

المطوية نجد تكرار صورة النخمة أكثر مف احدى عشر مرة باعتبار أنيا رمز مف رموز 
 .المنطقة 

في الصورة العدد و الكمية ىي التي تقنع و : accumulation/ التراكم و التكديس 3-أ
 يرة مف الصور المتنوعة و المختمفة.المطوية موضوع الدراسة تحتوي مجموعة كب

يحدث غالبًا نوعاف مف التصرفات، حيث نجد في احدى :opposition/التضاد4-أ
الصور شاب يمزج بيف الحداثة و األصالة عندما نرى مظيره المعاصر كما ىو الحاؿ مع 

أبناء سنو اليوـ يواكب الموضة و يركض ورائيا في حيف أنو يمارس صناعة الفخار ىذه 
  التقميدية التي ظيرت مع ظيور االنساف سعيًا منو لمحفاظ عمى ارث األجداد.الحرفة 

اما في (1)،و ىي اختصار الجممة في كممة واحدة  :ellipse/ اإلضمار أو الحذف 1-ب
فيو استعماؿ االشياء التي ال يمكف اظيارىا و ال فائدة منيا، و تعويضيا بما يدؿ الصورة 

حيث نرى في المطوية صورة قطيع مف الماعز ترعى و قد تـ حذؼ صورة الراعي  عمييا
 ألنيا قد دلت عميو الماعز

في الصورة نعتمد عمى التكرار، التسطير و ابراز عنصر  :hyperbole/ المبالغة 1-ج
بتغييره و مثاؿ ذلؾ في المطوية ىو صورة إناء مف الطيف و ىو يصنع و في الثانية 

جاىزة مف األواني الفخارية و قد أظيرت ىذه الصورة بإطار دائري  صورة لمجموعة
 الشكؿ.

 

                                       
 .69المرجع السابؽ، ص   (1)
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ىذه الصورة متنوعة فيي تعرؼ الطرؽ الواسعة  :métonymie/ المجاز المرسل 3-ج

 التي تعتمد عمى عرض شيء مكاف شيء آخر:
 الجزء يعبر عف الكؿ: و صورة الصومعة تدؿ عمى وجود مسجد 
  رة الجمؿ و الماعز ترمز لمحميب و الوبرالسبب يعبر عف النتيجة: صو 
  النتيجة تعبر عف السبب: الجمؿ يرمز لمصحراء و ىي طبيعة المنطقة المناخية

 بما أنيا بوابة الصحراء.
مف خالؿ ما سبؽ عرضو حوؿ محوري االستبداؿ و التركيب يمخص انتقاؿ المصطمح 
"البالغي و اإلنزياحات التعبيرية الى المجاؿ البصري، و خاصة إيقاع ىيمنة الصورة عمى 

حياتنا المعاصرة و توجيييا ألىـ استراتيجيات التواصؿ االنساني يجعالنيا بؤرة انتاج 
عمى المناورة بالصورة و التحكـ في انتاجيا ة فمف يممؾ القدرة المعنى في الثقافة المعاصر 

 .(1)"و تسويقو
ىذا و تعتبر الصورة االشيارية "مف أشد الصور مالئمة لممقاربة البالغية خاصة و أف 

الداللة في الصورة االشيارية مقصودة حسب )روالف بارت( الذي يعترؼ بأف الصورة 
، كما ذكرنا سابقًا (2)و المستوى التضميني" التعييني ىما المستوى لدييا مستوييف اثنيف

"المستوى األوؿ مف الدالئؿ و المدلوالت، و يتمثؿ المستوى الثاني في الرسالة حيث يتكوف 
التضمينية التي تأخذ مجمؿ الرسائؿ التعينية كداؿ لتسيير بعض المدلوالت الثانوية 

  :(3)التالي الذي وضعو بارت" االضافية و يمكف أف يجسد التضميف بواسطة المخطط
 
 

                                       
 .161قدور عبد اهلل ثاني، سيميائية الصورة، ص  (1)
 .66ليب اإلقناعية لمومضات االشيارية التمفزيونية، صعبد النور بوصابة، االسا  (2)
 ،76المرجع نفسو، ص  (3)
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 المخطط:"
 المدلـــــــــول الــــــــــــــــدال

 المدلوؿ
Signifie 

 الداؿ
Signifiant 

 مستوى التضميف

 
شيارية حيث يرى أف مقراءة الرمزية لمصورة و خاصة اإلفبيذه الطريقة نظر بارت ل

")صورة فوتوغرافية، ، شكمياخطط أعاله ينطبؽ عمى أي صورة ميما كاف نوعيا و مال
لى إذا كانت ىذه الصور تشير إو ،(1)صورة ثابتة أو متحركة، تماثيؿ، منحوتات...الخ("

نوع مف التشابو بينيا و بيف ما تحيؿ عميو ، فإف التشابو ال يحكـ سوى فعؿ اإلدراؾ 
 ليو كمعطى طبيعي،إي ما ينظر أ شيء ما يوجد خارج الذات المبصرة؛ الخاص بتحديد

ماديًا عممية مختمفة عف عممية تأويميا و تحديد  شيئاً  باعتبارىاالتعرؼ عمى ىذه الواقعة ف
في مرحمة ما، و بناًء عميو فإف  جتماعيااللصرح الثقافي الذي يغطي الجسـ موقعيا مف ا

 .(2)"قراءة الصورة و فيميا يستدعياف سننًا ثقافيًا يتـ عبر التأويؿ و التدليؿ
لى إمة األيقونية )الصورة( ال يعود نتاج داللة ما عبر العالإ فأو خالصة القوؿ "

سنف  متالؾالى إمع ما يحيؿ عميو، بؿ يعود األمر ما يثير الداؿ داخميا مثاًل مف تشابو 
مف خالؿ خمؽ تواصؿ في الصورة و فؾ  ،(3)يتـ فيو و عبره توليد كؿ الداللة الممكنة"
 سيمة تواصؿ و الى ماذا تحتاج؟شفراتيا، فكيؼ تصبح الصورة أداة أو و 

 
 

                                       
 المرجع السابؽ، ص ف.  (1)
(، 1أمبرتو إيكو، سيميائيات األنساؽ البصرية، )تر( محمد التيامي العامري و محمد أودادا، دار الحوار، )ط  (2)

 .11، ص2008الالذقية، سورية، 
 المرجع نفسو، ص ف.   (3)
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 ًا: آليات االتصال في الصورة االشهارية السياحية:لثثا
"مف المعمـو أف الصورة االشيارية خطاب استيوائي ايحائي و إقناعي يتألؼ مف 
ثالث خطابات أساسية)الخطاب المغوي المساني و الخطاب البصري األيقوني و الخطاب 

أيضًا ثنائية الداؿ و المدلوؿ و يتكوف  مف ثالثة عناصر  الموسيقي اإلقناعي(، و يتضمف
تواصمية: العنصر األوؿ و ىو المرسؿ و العنصر الثاني ىو الرسالة االشيارية و 

، و ألنو مفيـو عاـ يحيؿ الى أنواع (1)العنصر الثالث ىو المتمقي و يتمثؿ في الجميور"
مجاؿ دراستنا ىو الصورة االشيارية مختمفة باختالؼ الوسائط االعالمية المستعممة فإف 

 الثابتة كنموذج لما ليا مف خصوصيات تكوينية تؤىميا ألداء وظيفة تواصمية
( انبثؽ مف المفظ الالتيني communication)ىذا و نجد أف لفظ التواصؿ " 

(communise) عديدة  صطالحيةا، ولمتواصؿ معاف و تعريفات ي المشاركةالذي يعن
رة و ىو مف أىـ الظواىر مؤثِ أو تبادؿ المعمومات بيف أطراؼ  فيو عبارة عف نقؿ

 .(2)"نساف في حياتوحتيا كؿ األنشطة التي يمارسيا اإلتندرج تاالجتماعية التي 
"ترى أنو يمكف ( Martine Jolyكما نجد أف الباحثة الفرنسية مارتف جولي )

ير و لغة و وسيمة تعباعتبار الصورة رسالة بصرية تتكوف مف عدة أوضاع و رموز، فيي 
، حيف كاف  (3)لى الكتابة األبجدية أو الرسالة األلسنية"إاتصاؿ قديمة النشأة بالنظر 

لى يومنا ىذا التزاؿ إف طريؽ الرسـو و الرموز التي ىي االنساف البدائي يتواصؿ ع
موجودة عمى الصخور و التي ُتعنى برعاية خاصة ألنيا عبارة عف وسيمة تواصؿ االنساف 

نرى" أف كؿ ما في حياتنا  مختمؼ العصور و األماكف فنحف األوؿ مع أبناء  جنسو عبر 
المعاصرة يتألؼ مف عالمات و يشكؿ منظومة سيميائية تحاوؿ القوى السائدة أف تؤثر 

                                       
 .142بمقاسـ سالطنية و آخروف، سيميولوجية الصورة االشيارية، ص  (1)
اآلداب و شيباني الطيب، استراتيجيات التواصؿ المغوي في التعميـ و تعمـ المغة العربية، اشراؼ لبوخ بوجمميف، كمية   (2)

  .06، ص2009/2010المغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، 
 .118داللة األيقونية و الداللة المغوية في الرسالة االعالنية، صنعيمة واكد، ال  (3)
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لى إقناعنا بما تريد و قد حاوؿ فانس إفتيا و إدراكنا أللياتيا كي تصؿ مف خالؿ معر  فينا
، و الذي يقـو عمى (1)"1958باكار أف يحمؿ ذلؾ فوضع كتابًا سماه )اإلقناع الخفي(

بعد أف أفمت مف التأثيرات التقميدية لمديالكتيؾ و المنطؽ و  الحجاج "الذي أصبح _
في فرع مف فروع النظرية العامة لمتواصؿ، و ذلؾ الفرع الذي  البالغة القديمة _ يستخدـ

لى عالـ النفس، إف لـ يكف إالفيمسوؼ  و ىكذا انتقؿ الحجاج مفييتـ بالرسائؿ اإلقناعية 
، و ىكذا فإف الخطيب )الماكر( (2)لى مياديف أكثر تخصصًا مثؿ ميداف منظري اإلعالـ"إ

لى إقناع المستمعيف أو الخصـو قد تـ إياف ي )المحتاؿ( المذيف كانا يسعأو السفسطائ
عالني )الميار( الذيف رؾ( و عالـ النفس )المرائي( و اإلتعويضيما بعالـ االجتماع )المح

يستخدموف معرفتيـ بالحوافز المتوارية و بخفايا الحياة النفسية الجماعية أو الفردية، إلقناع 
 (3)أو سموؾ معيف"أو بنوعية خدمة  كؿ فرد أفضؿ إقناع مف غير شعور منو بمزايا منتوج

و مف خالؿ دراستنا لمصورة كوسيمة تواصمية نجد أف "التحميؿ السيميوطيقي  
ينيض عمى أساس زمر أو مجموعات مف العالمات ،لوحات، صور، ممصقات وغيرىا، 

ثـ عف    représentâmesو ذلؾ عف طريؽ وصفيا في البداية باعتبارىا ممثالت
طريؽ ربطيا تاليًا بموضوعيا أو موضوعاتيا بعد أف نكوف قد أعطيناىا مؤوالتيا 

interprétants  و الممثالت كعالمات تمثؿ موضوعاتيا، فيي ممثالتيا، و ليذا فيي
 ُتعيََّف بذاتيا موضوعاتيا إذ تعطي العالقة مع الموضوع بواسطة عالمة أخرى ىي عالمة 

                                       
رضواف القضماني، سيمياء التواصؿ الجماىيري، الموقؼ األدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، سورية،    (1)
 .316،1997ع:

 .41، ص21ليونيؿ بمينجر،  االليات الحجاجية لمتواصؿ، )تر( عبد الرؤوؼ بوركي، عالمات، ع:  (2)
 المرجع نفسو، ص ف.  (3)
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ركة تحميؿ العالمة )التي ىي عالمة ثالثية( مف حالمؤوؿ و ىكذا تنطمؽ 
الممثؿ)الصورة( نحو الموضوع)اليدؼ مف الصورة أو التأويؿ( مرورًا بالمؤِوؿ 

  .(1)")المتمقي(
( و مارؾ  Jean Michel Adamىذا و نجد أف الباحثاف جوف ميشاؿ آدـ)

ت التواصؿ ( يتساءالف عف الكيفية التي تعاممت بيا نظرياMarc Bonhommeبونيوـ)
 االشياري الكالسيكية مع ما تقدـ و يخمصاف الى جممة مف النماذج و ىذه بعضيا:

 النماذج التواصمية أحادية الجانب: 
في ىذا االطار النظري يمكف تصور التواصؿ االشياري مف خالؿ الصورة الثابتة "

ظرية في كعالقة ذات اتجاه واحد بيف قطب معمف و قطب جميور، و لقد تألقت ىذه الن
اجباري اذ يستعمؿ بدايات اقتصاد السوؽ، و لخصت التواصؿ االشياري في أنو فعؿ 

المعمف المتسـ بالقوة و الييمنة قناة المساف إلثارة غريزة الشراء لدى الجميور المتسـ 
و الذي سرعاف ما عوِّض المساف بالصورة الثابتة (2)بالسمبية و الموسـو غالبًا بػ )اليدؼ("

صبحت اليـو الوسيمة األكثر استعمااًل و يمكننا أف نقسـ ىذه النماذج التواصمية و التي أ
 الى نموذجيف ىما:

 
 
 
 
 

                                       
، 1جيراردو لوداؿ و جوييؿ ريطوري، السيميائيات أو نظرية العالمات ،)تر( عبد الرحماف بوعمي، دار الحوار، ط  (1)

 .   136، 135، ص 2004الالذقية، سورية، 
 .208نصر الديف بف غنيسة، فصوؿ في السيميائيات، ص  (2)
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 :Lasswell  1441(1)نموذج الزوال ( أ
 يتمخص التواصؿ لديو في سمسمة متتابعة بداًء بالمنبع و انتياًء باألثر االشياري:

 القناةالمتمقي                 المرجع         المرسؿ 
 

 مف؟           ماذا؟           لمف؟         بواسطة ماذا؟        ما األثار؟
    
و مثؿ ىذا النموذج يمكف أف نطبقو عمى الصورة االشيارية الثابتة و مثاؿ ذلؾ المطوية   

السياحية موضوع دراستنا و التي بيا مجموعة مف الصور يمكننا بكؿ يسر و سيولة 
)مديرية السياحة و الصناعة صؿ ذي ىدؼ محدد يكوف فيو المرسؿ ىوالتعرؼ عمى توا

التقميدية لوالية بسكرة( و محتوى مرجعي وصفي )الصور المتنوعة و المختمفة لمناطؽ و 
معالـ سياحية في الوالية(  و المتمقي )السائح( دوف أف ننسى القناة وىي )المطوية( 

ىذه الوالية و االماكف الموجودة في الصور عمى ،فاألثر العممي المبتغى )الرغبة في زيارة 
 وجو الخصوص( الكامف في الرسالة ذات الطابع االعالمي الترويجي السياحي.

 
  : A-I-D-A   (1464)(2)نموذج   ( ب

 
 سموك أثر معمومة 

A-I-D-A Attention 
 انتباه

    Intérêtمنفعة
     Désirرغبة

 شراء
Achat 

    

                                       
 .209المرجع السابؽ، ص  (1)
 المرجع نفسو، ص ف.  (2)
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السياحية و التي لو حاولنا أف نطبؽ ىذا النموذج عمى المثاؿ السابؽ و ىو المطوية      
 Attention)، و أدركنا أف الرسالة تنطمؽ مف واحدة مف وسائؿ االشيار السياحي  تعتبر

جالبة انتباه المتمقي مف خالؿ استعماؿ األلواف الحارة مثؿ األصفر و األحمر ووضع 
بالنسبة  Intérêtإلحداث أثر في المتمقي ليتمثؿ في منفعة صورة جزئية لبعض األماكف

لدى ىواة السياحة و  Désirلممستثمريف و رجاؿ األعماؿ في مجاؿ السياحة أو رغبة
االستجماـ و المغامرة و االكتشاؼ، ليتـ في األخير إبداء سموؾ أو رد فعؿ قد يكوف 

الموجودة في الصورة أو شراء  تذكرة أو حجز لزيارة ىذه المواقع و المعالـ Achatشراء
قطعة أرض لمقياـ بمشروع استثماري بالنسبة لرجاؿ  األعماؿ و الميتميف بيذا المجاؿ 

 .)لنيوض بقطاع السياحة و ترقيتو
أنظمة نسقية غير انساؽ المغة و ىي في راي "و التواصؿ غير المساني يعتمد عمى 

 بويسنس تصنؼ حسب معايير ثالث :
 معيار االشارية النسقية: حيث تكوف العالمة ثابتة و دائمة كعالمات المرور  .أ 
معيار االشارية غير النسقية: عندما تكوف العالمة غير ثابتة و غير دائمة عمى   .ب 

 عكس المعيار األوؿ نحو الممصقات اإلشيارية و الدعائية
شكمو،  معيار االشارية: عندما تكوف العالقة جوىرية بيف معنى المؤشر و .ج 

ترويج البضائع، و ضمف ىذا كالممصقات التي توضع فوؽ واجيات المتاجر بغية 
المعيار األخير يوجد معيار أخر،  االشارية ذات العالقات االعتباطية كالصميب 

 .(1)األخضر الذي يشير الى الصيدلية"
 

                                       
جاب اهلل أحمد، الصورة في سيميولوجيا التواصؿ، الممتقى الرابع السيمياء و النص األدبي، كمية اآلداب و المغات ،   (1)

 .176، ص2006جامعة محمد خيضر ، بسكرة، الجزائر، 
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االتصاؿ يتمثؿ في لب العالقات االجتماعية بقدر نجاح  "و في األخير نجد أف
لفرد في االتصاؿ مع األخريف بقدر نجاحو في الحياة حيث ينعكس ذلؾ عمى صحتو ا

و االجتماعية ... و بقدر نجاح االمـ في تواصميا مع ماضييا بتراثو و ثقافتو و النفسية 
؛ أي أف (1)و االستمرارية و التطور"في االتصاؿ مع االمـ األخرى بقدر نجاحو في البقاء 

مع تكوف ناجحة بمدى نجاحو في التواصؿ مع الغير و ىذا يظير حياة الفرد داخؿ المجت
عمى شكمو الفيزيولوجي و السيكولوجي، و األمة ىي األخرى تستمر و تتطور إذا كانت 

 ناجحة في عالقتيا مع ماضييا.
 

                                       
، القاىرة، 1ر و التوزيع، طمحمود حسف اسماعيؿ، مبادئ عمـ االتصاؿ و نظريات التأثير، الدار العالمية لمنش   (1)

 .18، ص2003مصر، 
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 دـــــــهيـتم
في حياتنا اليومية تصادفنا كثيٌر من الظواىر و األحداث التي ليا عالقة وثقى  

قد وسعت من معطيات التحميل  "بشتى العموم و المعارف و من أبرزىا السيميائيات التي
و عمقتو و يعد ذلك من أىم الخطوات المتعمقة بالبرنامج العممي لمنظرية السيميائية في 

ىذا األخير الذي ال يتجزأ من الخطاب البصري )الصورة(، كما أبان تحميل الخطاب]...[، 
 1984اليرمو سنة المؤتمر الدولي الثالث لمجمعية الدولية لمدراسات السيميائية المنعقد بب

  .(1)"امكانيات ىائمة عمى مستوى المقاربة و التحميل
"توسيع التحميل ليشمل قطاعًا حيويًا من  و سعُيَنا في ىذه الدراسة يصبوا إلى  

فندرس عالقة السيميائيات  في المجتمع و ىو القطاع السياحي،  القطاعات االستثمارية
( اكتشاف ما ال كتشافاالمو بالدرجة األولى )السائح يي بالتواصل السياحي ، و ذلك أن

يعرفو مما توفره الممارسة السياحية من عوالم مختمفة تتأسس عمى أنظمة سيميائية لغوية 
 ، (2)و غير لغوية، و يتم التعبير عنيا و التواصل معيا بواسطة المغة و بوسائط أخرى"

؟ فيما تتمثل المطويةلسياحية ، مطوية اشيارية التي تثري المختمفة و متنوعة كالصورة اإل
 و ما ىي أىم خطوات التحميل السيميولوجي لمرسائل البصرية الثابتة )الصورة(؟.

 
 
 
 
 

                              
     2002( ، الدار البيضاء، المغرب،1أحمد العاقد، تحميل الخطاب الصحافي من المغة الى السمطة، دار الثقافة، )ط  (1)
 .133ص

 المرجع نفسو، ص ن. (2)
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 أواًل: مفهوم المطوية السياحية
 :/ تعريف المطوية1

اتصال جماىيرية ، ليا باٌع كبير بين أفراد المجتمع فيي  المطوية السياحية وسيمة 
كغيرىا من أنواع االشيار تبحث عن التأثير حيث تنطمق من الصور و األشكال و األلوان 

، و ىي أكبر مساحة من الوريقات االعالنية ، وتطوى أكثر من (1)لموصول الى السائح
 .(2)و المواضيع ، و يراعى ىنا ضرورة تسمسل الصفحات (5،4،3،2طية )

و المطوية السياحية عبارة عن حامل "لمعمومات و بيانات تفيد السائح كدليل  
و صور ألىم المعالم و المواقع  ممموس يستعين بو، حيث تكون ذات ألوان جذابة و مميزة

السياحية، كما تكتب عمى وجيي الورقة مسميات األماكن و أىم الطرق الرئيسية ،و تكون 
 .(3)"مى شكل أعمدة أفقية و عموديةفي األغمب ع

 عناصر و أجزاء المطوية:/ 2
 :تتكون المطوية كغيرىا من الوسائل االشيارية من عدة أجزاء و ىي 

 نجد فيو أىم المعمومات عن المطوية و ىي:                                   الغالف: (أ 
 معمومات أساسية عن الجية المصدرة 
  عنوان المطوية الذي يعكس محتواىا 
  تفاصيل الجية المصدرة )مثل اسم منفذ العمل( و قد يكون ىذا

 الجزء في الصفحة األخيرة من المطوية.
 المقدمة:   (ب 

 صورة أو عبارات مختصرة، تكتب بطريقة سيمة و مفيومة و بسيطة.قد تكون 
                              

 .                                                                    12،ص1992(، بيروت، لبنان، 2أكرم جان جيران، مدخل الى لغة االعالم، دار الجيل، )ط (1)
، مكتبة -5-التطبيقيةفداء حسين أبو دبسة، خمود بدر غيث، تصميم االعالن و الترويج االلكتروني، سمسمة الفنون  (2)

 .161، ص2009(، عمان، االردن، 1المجتمع العربي لمنشر و التوزيع، )ط
  www.ksu.edu.sal18/06/2010عبد الرحمن العامر، ممخص الممصقات التعميمية،   (3)



 الفصل الثاني:                     سيموزا الصورة االشهارية السياحية في المطوية األنموذج

 

 
51 

 المتن:  (ج 
مطوية، شريطة أن تكون و فيو يتم وضع المعمومات الكاممة التي توصميا ال

مع مراعات توزيع المعمومات  اجتماعيةمختصرة و مدعمة بمؤثرات جمالية و 
عمى أعمدة بشكل متوازن و عباراتيا موجزة متسمسمة غير معقدة الى جانب 

 استخدام الصور المدعمة و الخطوط و األلوان الواضحة .
 الخاتمة: (د 

الُمصِدرة و طريقة  األخيرة حيث يتم تحديد الجيةتكون في الصفحة 
 .(1)التواصل معيا كالبريد االلكتروني و العنوان و الياتف و الفاكس

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                              
                         http//www.alimam.ws. 819المكتبة المفتوحة، مقال رقم   (1)
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 التحميل السيميولوجي لمصورة االشهاريةثانيًا: خطوات 
 و تتضمن: /المقاربة الوصفية)وصف الرسالة(: 1

 :(1)المرسل أو مبدع الرسالة (أ 
  أو مجموعة المرسمين سمواذكر 
 الشركة أو المؤسسة صاحبة الرسالةاسم  أو 
  التي أرسمت ىذا العمل المجمةأو 

 عها(:الرسالة )نو     (ب 
  عنوان الرسالة 
 تاريخ الرسالة و ظروف ابتداعيا 
  لى الصورة اإلشيارية لمنتج معين، أو إعنوانيا ىل تنتمي ىذه الصورة

 ممصق فيممي، أو لحممة انتخابية أو صورة سياحية...الخ.
 :(2)الرسالةمحاور    (ج 

أو ما يسمى بصورة  الرموز البصرية المتعمقة بالصورةو ذلك بذكر كل من 
الصورة أي كل ما ىو موجود في الصورة من أشخاص و منتوجات)غذائية، حقائب، 

الرموز البصرية غير المتعمقة ، )جمال، بقر...الخ( ، حيوانات(سيارات، عطور...الخ
 ( مثل الرسالة األلسنية الكممات و األحرف أو ماأو ما يسمى )صورة الالصورة بالصورة

 كذلك المنحنيات إن وجدت: يسمى بالفونيمات و المونيمات و
 األشكال و الخطوط 
  ةمنياأللوان و المساحات الميعدد 

                              
.273اهلل ثاني، سيميائية الصورة، صقدور عبد   (1)  
ساعد ساعد و عبيدة صبطي، الصورة الصحفية دراسة سيميولوجية، دار اليدى، )دط(، عين مميمة،  (2)

  .  21،ص2011الجزائر
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 ة النسقية:المقارب /2
 :النسق من األعمى )الرسالة البصرية( ( أ
 الصورة اإلشيارية؟ ما ىي أىم تقنيات 
 من أنجز الصورة اإلشيارية؟ و ما عالقتيا بحياة المجتمع المعاصر؟ 

 النسق من األسفل)الدعاية( ( ب
 ؟(1)ىل عرفت ىذه الصورة اإلشيارية انتشارًا واسعًا وقت انجازىا 

 وتشمل : :االيكونولوجيةة المقارب/ 3
 المجال الثقافي و االجتماعي: ( أ
  ىوية الرسالة 
 معرفة األماكن 
 السنن الموضوعية 
 الديانة و تأثيرىا 
 مجال االبداع الجمالي في الرسالة  ( ب
 سنن األشكال و الخطوط 
 لوان سنن األ 
  (2)التشكيميةالسنن 

 
 
 
 

                              
.276قدور عبد اهلل ثاني، سيميائية الصورة، ص  ( 1)  
 .22ص -دراسة سيميولوجية -ساعد ساعد و عبيدة صبطي، الصورة الصحفية  (2)
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 ة السيميولوجية:/المقارب4
 البصرية التشكيمية: العالمات 

   :التحميل المورفولوجي 
كأن نقول وردت في شكل مستطيل نع ذكر الطول و العرض و "المدونة اليندسية:  _

المستطيل مستحب تنشرح لو العين و لكن ليس كل مستطيل يحظى بمثل ىذه الميزة، 
فالمستطيالت التي تعرض السمع أو الخدمة عرضًا أفقيًا غالبًا ما توحي لممتمقي بعدم قوة 

د في اخراج الصورة اإلشيارية في ظير في الدول الغربية اتجاه جديالطرح اإلشياري، وقد 
 .(1)"شكل دائري أو بيضاوي بينما المربع غير مستحب

 (2): و يتناول كل منالتحميل الفوتوغرافي: 
 الصورة ين عدد كبير من مصممأيرة خالتأطير: بحيُث نجد في اآلونة األ 

من  اإلطارات المزخرفة، التي يبدو فييا كثيراً اإلشيارية قد ىجروا فكرة استخدام 
التصنع و اتجيوا نحوا الخطوط البسيطة و ترك مساحات من البياض لتقوم مقام 
اإلطار في حالة استخدامو ىو خمق احساس بالوحدة اإلشيارية و ضم أجزائو 

 .لى بعض و زيادة قوة لفت النظرإيا بعض
 زوايا النظر تواصل ربطنا بين العين و الموضوع المنظور لو،  الزوايا: ختيارا

نركز عمييا في فالمشاىد ليست بالضرورة أن يركز عمى نفس زاوية النظر التي 
الموضوع، وال نفس الموقع الذي يتخذه المصور أو الفنان في حالة تصويره أو 

ى زاوية النظر رسمو، فنجد أنو في الصورة اإلشيارية السياحية التركيز يكون عم

                              
فايزة يخمف، دور الصورة في التوظيف الداللي لمرسالة اإلشيارية )دراسة تحميمية سيميولوجية لعينة من إعالنات  (1)

. (97،ص1996مجمة الثورة االفريقية، رسالة ماجستير، عموم اإلعالم و االتصال، جامعة الجزائر،  
 .23ية،صساعد ساعد، عبيدة صبطي، الصورة الصحفية، دراسة سيميولوج (2)
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الوجيية التي تقابمنا وجيًا لوجو و كأنيا تخاطبنا فيي تيتم بأشكال التصوير أي 
 . قريبة أو بعيدة و كيفية اختيارهالمنتج ىل ببؤرة أمامية  تصوير كيفية

  ح الصورة في المرحمة األولى مجماًل فالعين تمس ستقبالاحركة العين: "يكون
التي تتمقى بيا طار، ليس بالكيفية الخطية الصورة و لكن تبثيا عمى نفس اإل

النص لكن ىذه القراءة المجممة ما تمبث لتصبح في مرحمة ثانية قراءة خطية ألن 
تركيز بصرنا عمى الصورة سوف لن يمدنا دفعة واحدة بكل الرساالت و الدالالت 
 الممكنة لذا يقتضي أن تقوم العين بمجموعة من الحركات العمودية و األفقية و

  .(1) "الدائرية محددة بذلك مسار الصورة 
  :شيارية ال الثابتة و باألخص الصورة اإل ن مركز الصورة إوضع المركز البصري

يقع في مركزىا اليندسي تمامًا، ألن النقطة التي تستريح العين الى االستقرار عمييا 
ضالع و لممستطيل أي النقطة التي يتقابل فييا منصفا األليست المركز اليندسي 

في عرف األخصائيين و  %5لكنيا ىي النقطة التي تعمو المركز اليندسي بمقدار 
لى اليمين قمياًل من إصائيين أخرين ، كما تقع أيضا في نظر أخ 8/1بمقدار 

يكون  نأال يحدث حسب التقاطنا البصري أي المركز اليندسي، فعرض األشك
 laالعين، الزاوية الفوقية) تفاعر الى ثالث مناطق :إحقمنا البصري ، و ىو مقسم 

plangéeالزاوية التحتية ،)(la canthère plangée  )(2). 
 

                              
 .23، ص-دراسة سيميولوجية-ساعد ساعد و عبيدة صبطي، الصورة الصحفية (1)
 24المرجع نفسو، ص  (2)
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 ولى لمحروف أو الرسالة المغوية ىي : حيث نجد الوظيفة األالتحميل الطوبوغرافي
ىي  أن يساعد في نقل الرسالة البصرية ،و ابالغيا لممتمقي عمى أن ال تستحوذ

 الصورة اإلشيارية شريطة  تعبير عن مرضوع  نفسيا عمى نطره ، فيي وسيمة 
ءتيا ، وتتمثل عناصرىا حسب الترتيب الذي أن تكتب بحروف واضحة تسيل قرا

 ( فيما يمي :Darmon Brisouxوضعو)درمون  بريسسو ( )
  .عار ، الخاتمة، النص الوصفي ، الش العنوان

 :العالمات البصرية األيقونية 
  :(1)صورةألبعاد ال التحميل السيكولوجي

بعاد و مقاييس مماثمة لكل البعد السيكولوجي لمتأطير: ىل اإلطار يحترم أ (أ 
ل اجزائو ، فإذا كانت ضم كو أطراف التأطير التي تضم وحدة الصورة 

 .جزائيا يحدث ىناك انسجام نفسي لدى المتمقي شاممة لكل أ
يوجد بناء متتالي لمصورة فيما  البعد السيكولوجي الختبار الزوايا : ىل (ب 

 بعاد و تعميق صورة الخمفية.يخص تقريب و تكبير صورة المنتج مثال و إ
 الطبوغرافيةالشعار :الى ما توحي الصيغة   لطوبوغرافيا البعد السيكولوجي (ج 

 .لمشعار اإلشياري مثالً 
 التأثير النفسي لأللوان . (د 

 (2):تمفة المخ العالمات البصرية 
 و الثقافية : االجتماعيةات نيتحميل التضم

 تحميل المدونات التعينية مثل األلبسة و الديكورات ...الخ. .أ 
 

                              
 .276قدور عبد اهلل ثاني، سيميائية الصورة ، ص  (1)
 .29،ص -دراسة سيميولوجية–ساعد ساعد و عبيدة صبطي ، الصورة الصحفية  (2)
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 ات مثل النظرات ...الخ.تحميل مدونة الوضعيات و الحركات و اإلشار  .ب 
تحميل سوسيو ثقافي لأللوان: ما ىو المون المسيطر في الصورة و ما ىي  .ج 

 دالالتو االجتماعية و الثقافية.
  (1)الحيزية أو الماكثة بين مختمف العالماتالعالمات. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .276،صقدور عبد اهلل ثاني، سيميائية الصورة  (1)
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 :ثالثًا: تحميل الصور االشهارية السياحية في المطوية االنموذج
 ة:ــور في المطويــواع الصــ/ أن1

تزخر والية بسكرة بمعالم دينية و ثقافية و مواقع أثرية و طبيعية كثيرة و متعددة أىمتيا 
سياحيًا يرتاده آالف السياح و عمى مدار السنة تقريبًا، و المطوية ألن تكون قطبًا 

السياحية التي بين أيدينا تضم عددًا من الصور المتنوعة و التي صنفتيا عمى النحو 
 التالي:

 صور المعالم الدينية: .أ 
لقد أضفت المعالم الدينية أىمية بالغة عمى المدن التي تتواجد فييا تبعًا لطبيعة المعمم 

ىميتو ، و من بين أىم المعالم الدينية بالوالية _بسكرة_ و البارزة من خالل المطوية و أ
 لدينا:

 مقام سيدي زرزور: 
ن التاسع ميالدي و اسمو حد رجال منطقة الزيبان في القر أيعد سيدي زرزور من 

بو عبد اهلل محمد بن عبد الرحمان بن زرزور( و كان من األعالم البارعين في أالكامل )
قام كل سنة احتفالية سيدي زرزور العمم و نظم الشعر و الفقو و تفسير القرآن الكريم و تُ 

لى ترقية النشاط السياحي محميًا بما في ذلك نمط إعمى مدار عشرة أيام و التي تيدف و 
ليو مسؤول إزرزور أحد معالميا حسب ما أشار  السياحة الدينية التي يعد مقام سيدي

   (1)الية.قطاع السياحة بالو 
 
 
 
 

                              
(1) http://www.aps.dz/ar/societe.09/05/2025.21:53  
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 مقام الصحابي أبو المهاجر دينار: 
ه و نزل القيروان ووجو جيشًا 55 أبو المياجر دينار ولى والية مصر فدخميا سنة

بو جزيرة )شريك( و عرفت بعد ذلك باسم )الجزيرة القبمية( فبعد دخول المغرب  فتتحا
منيا انطمق صوب بقية  األوسط اتخذ من مدينة بسكرة مركزًا لو و قاعدة لعممو الكبير و

ربط  مازيغ و العرب وكما عمل عمى التقريب بين األ، الربوع عابرًا التخوم الجنوبية 
فريقية سنة إيزيد بن معاوية عن  البيزنطي ، عزلوُ  حتاللاالالصمة بينيما لمقضاء عمى 

لى القيروان حتى إن وصل أعمييا ، ىذا األخير الذي ما عاد عقبة بن نافع واليًا أه و 63
لى كسيمة الوافد الجديد إينار و تصفيده بالحديد كما أساء بو المياجر دأأمر بالقبض عمى 

ىانة في حقيا حسب بعض المؤرخين ، و قد استشيد أبو إقبيمتو  عتبرتواسالم مما لى اإلإ
قد و  المياجر دينار في معركة عقبة ابن نافع ضد الروم نشبت بين الفريقين في )تيوده(

بو المياجر أار الصحابة و التابعين و قد أبل ثالثمئة من كب قتل في ىذه المعركة زىاء 
  (1)دينار في ىذه المعركة بالًء حسنًا.

 الزاوية العثمانية بطولقة: 
رة ، قيمًا و قمعة عممية دينية مني  تعتبر الزاوية العثمانية بطولقة معممًا حضاريًا ثقافياً 

لى مؤسس الطريقة الرحمانية الشيخ محمد بن عبد الرحمان إتنتسب ىذه الزاوية العتيقة 
م ، و قد شيد 1780األزىري ،ىذا و قد تأسست الزاوية عمى يد الشيخ بن عمر سنة 

ه بالصالح و التقوى و 1166لمولي الصالح الشيخ عمي بن عمر المولود بطولقة سنة 
منذ نشأتيا ينحصر في تعميم  ني، كان الدور الرئيسي لمزاويةالزىد و النسب الشريف الحس

لى جانب مساعدة الفقراء إسمحة و ترسيخ العقيدة في النفوس و نشر تعاليم الدين ال نالقرآ
و إيواء عابري السبيل و ىي ميمة نبيمة حرص و مازال يحرص عمييا كل من تولى 

                              
(1)  http://ar.wimipedia.org .28-04-2014 18 :25 
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اد الشيخ الفاضل عمى بن عمر اثر رعاية الزاوية و ترسيخ ميمتيا الحميدة بعد استشي
 تصويب خطأ لعيار ناري عند محاولتو مصالحة طائفتين من المؤمنين.

سنة خطُو قاضي مكة الشيخ   1000كما تكتنز رفوف مكتبة الزاوية أقدم كتاب يعود الى 
القاضي عمى جمد غزال ،و تتضمن مخطوطات بماء الذىب، عمى غرار الوزن الثقيل 

 (1)عمارية خالبة مما زاد المنطقة بياًء و شيرة.فيي تشكل تحفة م
 :الصور الثقافية .ب 

الصورة الثقافية بوالية بسكرة عبارة عن موروث غني جدًا حيث أن النشاطات الثقافية و 
تقميدية تحظى باالىتمام األكبر من طرف المسيرين و تمقى صدى كبير لدى الصناعات ال

مختمف شرائح المجتمع البسكري المتشبع بروح الثقافة و الحفاظ عمى الموروث المادي و 
 المعنوي و ىذا ما نالحظو من خالل المطوية و الصور الموجودة فييا و التي تتمثل في: 

 اىتمامًا  ائدة في بسكرة اذ يولييا األىاليتل مكانة ر : التي تح صور الصناعة التقميدية
كبيرًا و ىي تعطي لمسياحة دافعًا قويًا، يتصدر ىذه الحرف األواني الفخارية و النسيج 

 و الخياطة الى جانب المظالت و القفف المصنوعة من سعف النخيل.
 انات عمى : تقيم والية بسكرة العديد من التظاىرات و الميرج صور الفرق الشعبية

مدار السنة و من بينيا :ميرجان سيدي زرزور الذي يقام بالقرب من الضريح و 
ميرجان التمور بمدينة طولقة و يشارك فيو عدد كبير من واليات الوطن و ىذه 
الميرجانات تستعرض فييا الفرق الشعبية أجمل ما لدييا من فولكمور و رقصات 

 شعبية و موسيقى .
 :مثل األثار الرومانية بأوالد جالل و أثار المدن القديمة بكل  صور المواقع االثرية

المواقع لدينا المعمم األثري الروماني من عين زعطوط و جمينة و القطار و أشير ىذه 
القنطرة التي تستمد تسميتيا من كونيا حمقة وصل بين التل و الصحراء فيي عبارة 

                              
 .31موسوعة بسكرة السحر المثمر، دار الحكمة، ص  (1)
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ل يسمبك سحره ابتداًء من و ىي مكان سياحي جميعن جسر عبور بين الوجيتين، 
الباب الشمالي الى باب الصحراء بواحات النخيل السندسية و الجبال المعانقة في 
شموخيا السماء الى جانب ىندستيا المعمارية الضاربة في جذور التاريخ فيي وجية 

    (1)سياحية محمودة ال يستيان بيا.
 الصور الطبيعية : .ج 

الغالب عمى حياتيم عبر مختمف العصور  المالحظ عمى سكان بسكرة ىو الطابع
التاريخية ىو البداوة إذ أن ىؤالء السكان في األصل بدو رحل ينتقمون بأنعاميم و 

رزقيم و يتوفر الكأل لماشيتيم و تمتمك أغمب عائالت  يضربون خياميم حينما تيسر 
ة الثانية بعض العشائر النخيل في موطنيا األصمي فتضمن مصدرًا  لمرزق يأتي في الدرج

فنجد صور و ىذا ما الحظناه من خالل صور المطوية  ،(2)بعد مصدر تربية الحيوانات
لواحات النخيل المترامية غمى مساحات  شاسعة من الوالية فيي معروفة بإنتاج التمور 
ذات النوعية الرفيعة فالتمور الطولقية ُتصدر الى الدول االمريكية و االوروبية و كثيرة 

 .ا ، و ىذا ما يوضحو عرجون التمر في الصورة الطمب عميي
و أيضًا تربية الحيوانات النفعية مثل الماعز و الجمال التي تعتبر مصدر رزق لعديد 

يومي و ىذا ما من سكان المنطقة و التي ال تزال الى يومنا ىذا تمارس الرعي كنشاط 
تعتبر غذاء لمحيوانات ، جميل و التي النالحظو من خالل صورة لنبتت الدفمة ذات الشكل 

ياحة الجبمية و التي تعتبر كما أن والية بسكرة تتمتع بمناظر جميمة و رائعة تدعم الس
أنشط نوع سياحي خاصة في فصل الشتاء مع أشعة الشمس التي تنم عن دفء و كرم 
أىل المنطقة و تتوزع ىذه التحف عمى مساحة البأس بيا من الوالية فنجدىا في كل من 

                              
 .18موسوعة بسكرة السحر المثمر، دار الحكمة، ص  (1)
وزارة الثقافة ،)دط(، الجزائر،  -دراسة ميدانية-بسكرةعبد الحميد بورايو، القصًّص الشعبي في منطقة  (2)

 .14،ص2007
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جمينة و القطار كما ىو واضح في الصور، مع مساحات مائية خالبة تعتبر منطقة 
مقصدًا ألىل المنطقة  في فصل الصيف لتوقي لفحات الشمس الحارة و قضاء أوقات 

 األصدقاء رائعة برفقة العائمة و
 : صور المرافق السياحية .د 

ذو أىمية  تيتم والية بسكرة عمى غرار واليات الوطن بقطاع السياحة إذ أنيا نشاط
كبيرة و آثار مباشرة عمى التنمية في جميع الميادين و ليا الكثير من األبعاد االجتماعية 
و الثقافية و السياسية التي تؤثر و تتأثر بيا، حيث نجد أن الوالية تزخر بكم ىائل من 

 الداخمية و الخارجية و من بين ىذه المرافق التيالمرافق السياحية التي ُتنشط السياحة 
توضحيا المطوية لدينا صورة لفندق الزيبان أو باألحرى مسبح الفندق ، و صورة لمتحف 

 المجاىد ىذا المعمم الذي يمخص تاريخ الجزائر و الذي سنتعرف عميو في ىذه الممحة.
  ) المتحف الجهوي لممجاهد بسكرة)العقيد محمد شعباني: 

ى المرسوم التنفيذي رقم: ىو مؤسسة عمومية ذات طابع ثقافي تاريخي، أنشئ بمقتض
المتضمن  2008جوان11ه الموافق ل:1429المؤرخ في جمادى الثانية  170_80

و قد  انشاء متاحف جيوية عمى مستوى الوطن توضع تحت وصاية وزير المجاىدين،
أطمق عميو تسمية ألحد رموز الثورة التحريرية العقيد محمد شعباني قائد الوالية السادسة 

ىذا من قبل خامة رئيس الجميورية السيد عبد العزيز بوتفميقة يوم تدشينو لو التاريخية، و 
:28/02/2009. 

 :(1)ىياكمو_ 
 يتوفر المتحف عمى العديد من المرافق ذات الطابع الثقافي التاريخي منيا:

                              
 .18,ص2014دليل المتحف الجيوي لممجاىد بسكرة، متحف المجاىد العقيد محمد شعباني، ديسمبر   (1)
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وعاء فكري )كتب و دوريات بالمغتين العربية و الفرنسية(  8000المكتبة: و بيا أكثر من 
من الطمبة و االساتذة و المشتركين يا قاعة لممطالعة مكيفة مفتوحة لممستفيدين و ممحقة ب
 فييا مجانًا.

 :ت من خالل زيارتي لممتحف أنو يضمحيث الحظ قاعات العرض:
و الحركة ثالث قاعات لعرض المقتنيات التاريخية ذات الصمة بالمقاومة الشعبية المسمحة 

 .1954الوطنية و ثورة نوفمبر 
  مقعد لمفعاليات المختمفة )الندوات العممية و االيام  200محاضرات بسعة قاعة

 الدراسية و المحاضرات و شتى المناسبات الوطنية(.
  قاعة معدة بتجييزات سمعية بصرية لتسجيل الشيادات الحية مع من صنعوا تاريخ

 الثورة التحريرية.
  جياز كمبيوتر. 20قاعة األنترنات مجيزة بـــ 

 :(1)اخميتنظيمو الد
 :قسم الجمع و الجرد و االسترجاع و الترميم و الحفظ : ويضم مصمحتين 

 مصمحة جمع و جرد و استرجاع المجموعات التاريخية و الثقافية._            
 مصمحة ترميم و حفظ المجموعات التاريخية و الثقافية. -

  و التنشيط و التوزيع و المعارض: و تتضمن:قسم االعالم 
 .ة التنشيط و االعالم و المعارض _ مصمح    
_ مصمحة النشر و التوزيع و البحث المتعمق بالمجموعات التاريخية و            

 .الثقافية
 : قسم االدارة و الوسائل العامة: و بيا 

 _ مصمحة تسيير المستخدمين.    

                              
 .13م، ص 2014دليل المتحف الجيوي لممجاىد بسكرة، متحف المجاىد العقيد محمد شعباني، ديسمبر   (1)
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 _ مصمحة الميزانية و المعاينة و الوسائل العامة و االمن .    
 كما لممتحف :

 _ مجمس عممي و تقني._ مجمس ادارة     
 :فندق الزيبانhôtel les Ziban (1) 

بما أن والية بسكرة أول محطة صحراوية بعد االوراس، فيي مفترق كل الطرق و 
فييا نجد الواد األكثر اتساعا واد سيدي زرزور و الذي يقع عمى حافتو فندق الزيبان 
الذي جاء داخل بستان جميل حيث تعتبر أشجار النخيل الشامخة مموك تتفتح تحت 

ح بجانبو قناطر مظممة حيث المرح فييا ظالليا أزىار جميمة ، وداخل الفندق مسب
 خطر األيام الحارة.

يوفر الفندق المواصالت لنزالئو حيث يبعد عن النطار حوالي عشر كمومتر، كما 
 يتوفر عمى اليياكل التالية:

 االستقبال _
ممحقات، مجيزة بكل وسائل الراحة  7غرفة منيا 99االيواء: حيث يحتوي عمى  _

   (wifi، حمام، )الياتف، تمفاز، ثالجة
وجبة، و مطعم تقميدي 150يقدم  االطعام: يضم الفندق مطعمين: مطعم رفيع المستوى _

 مكانًا، و مقيى.30وجبة و خيمة ب 50يقدم 
مقعد، حمام، مسبح، ممعب لمتنس و لمكرة 100مرافق أخرى: قاعة متعددة الخدمات  _

 الحديدية، دكان، قاعة لألنترانت، موقف لمسيارات.
 

        
    

                              
 سيير السياحي بسكرة، فندق الزيبان، الجزائر.مؤسسة الت  (1)
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 / التحاليل السيميولوجي لمصور االشهارية السياحية في المطوية:2
التحميل السيميولوجي لمصورة االشيارية من خالل المطوية يخضع كما رأينا سابقًا 
لمجموعة من المقاربات التي تتناول كل أجزاء الصورة و بما أن المطوية االنموذج عبارة 

ارتأيت أن أطبق المقاربة الوصفية و المقاربة   عن حامل لمجموعة من الصور فإنني
النسقية عمى المطوية كونيا رسالة بصرية ثابتة تحمل في طياتيا عدد من الصور 
االشيارية التي سنطبق عمييا كل من المقاربة االيكونولوجية و المقاربة السيميولوجية بما 

      أن موضوعنا ىو سيميائية الصورة االشيارية.
  الوصفية: المقاربة 

 مديرية السياحة و الصناعة التقميدية لوالية بسكرة  -المرسل: .أ 
 الرسالة:  .ب 

 عنوانيا: بسكرة عروس الزيبان -
تم انتاج ىذه الرسالة ؛ اي المطوية السياحية تماشيًا مع موسم السياحة  -

 بالوالية
و ىي عبارة عن تنتمي ىذه الرسالة الى فئة الصورة االشيارية السياحية  -

سم ، مقسمة الى أربع طيات  20سم  و عرضيا  40يبمغ طوليا مطوية 
سم و تحمل صورًا عمى  10سم و عرضيا 20الواحدة يبمغ طوليا    

 الوجيين مع بعض األشكال و الخطوط و األلوان.
 :محاور الرسالةج.         
  و الرموز البصرية المتعمقة بالصورة: و تتمثل في صور األواني الفخارية التقميدية

مالبس الراقصين التقميدية مثل )البرنوس( و الشاب الذي يصنع الفخار و يضع 
قبعة عصرية و الشباب األخر الذي يحمل في يده بندقية و صورة )رأس الجمل و 

 قطيع الماعز...(
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  الرموز البصرية غير المتعمقة بالصورة: نجد أن الخطوط موجودة في معظم
المنحنية و المائمة و نجد نوعية الخط العربي صفحات المطوية، المستقيمة منيا و 

في مقدمة المطوية لو قيمة جمالية غمى نفسية السائح  "بسكرة" كتبت بو لفظةالذي 
الناظر ليا و األشكال التي وضعت فوقيا و التي قد ترمز الى شيء ال يعرفو إال 

استخدم صاحب الرسالة و الذي يفسره المتمقي حسب مرجعيتو و ما رأيتُو ىو أنو 
األلوان المتممة لبعضيا البعض حيث أن البرتقالي متمم لألزرق و األخضر متمم 

 لألحمر .
 :المقاربة النسقية 

 ؛ المطوية(لنسق من األعمى )الرسالة البصريةا .أ 
 الرسالة عبارة عن مطوية تم انجازىا وفق معايير معينة أىميا :

 _ مراعاة الجوانب الفنية عند عمل المطوية:
 ألوان جذابة و مناسبة اختيار 
 طي المطوية بشكل مناسب و متوازن 
 نوع الورق أو تجميد المطوية بترتيب 

 _  اختيار فكرة موضوع المطوية و محتواىا باىتمام    
سياحي عن أىم و أبرز معالم _ أنجزتيا مديرية السياحة و الصناعة التقميدية كدليل     

مساعدة يستعمميا المجتمع المعاصر فميما تطورت الوالية و المرافق التي تعتبر أداة 
 تقنيات اإلعالم و االتصال إال أنيا ال تزال وسيمة سياحية أساسية.

 (النسق من األسفل: )الدعاية .ب 
فيما يخص جانب الدعاية ليذه المطوية فالمديرية تقوم في كل المناسبات و   

توزيع عدد كبير منيا عند الميرجانات و كل المحفل التي تقام عمى مستوى الوالية ب
 إنجازىا و بعد مرور وقت عن إنجازىا.
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  تحميل سيميولوجي لصور المعالم الدينية: (أ 
 صورة مقام سيدي زرزور: (1

 
 المقاربة االيكونولوجية:

 المجال الثقافي و االجتماعي:  .أ 
الذي ، ة لضريح الولي الصالح سيدي زرزورعبارة عن صورة فوتوغرافي :ىوية الرسالة_ 

و عندما نقول سيدي زرزور  ،واحدًا من أعالم المنطقة الذين عرفوا بالعمل الصالح يمثل
 عروس الزيبان.،بوابة الصحراء  ،معناىا بسكرة

و الذي يحمل اسمو اليوم و من ، ضريحو في وسط واديحيث يقع  :معرفة المكان_ 
انت قوتو يما كمعجائبو أنو بني بيندسة جعمت منو مبنى حصين ال يمسو ماء الوادي 

 لى قسمين.إفيو يقسم الوادي 
و ليس ىناك شيء  ،رافةالسنن الموضوعية: ىناك من أىل المنطقة من ينظرون لو كخُ _ 

و يرجعون كل ذلك الى أمور عممية بحت،  ،من الصحة في كونو من األولياء الصالحين
 ىذا ال ينفي وجود من يصدقون و يؤمنون بمعجزاتو.

و  ةالعقيدة التي تسود الوالي ىوسالمي الدين اإل،  كما ىو معروفأثيرىا: و الديانة و ت_ 
حيث أن والية بسكرة بيا عدد كبير من ، ال ينفي فكرة األولياء الصالحين سالماإل

مثل سيدي خالد و سيدي عقبة الذين سميت عمييما  ، األضرحة و األولياء الصالحين



 الفصل الثاني:                     سيموزا الصورة االشهارية السياحية في المطوية األنموذج

 

 
68 

ياء لو معجزاتو و إنجازاتو، و معجزة مدينتين من أعرق مدن بسكرة و كٌل من ىؤالء األول
 كما ىو معروف أنو يقسم الوادي الى قسمين.سيدي زرزور 

 مجال االبداع الجمالي في الصورة: .ب 
ستخدام األشكال في المطوية السياحية ىو ان اليدف من إسنن األشكال و الخطوط: _ 

الصورة التي بين ، و (1)دعم المغة، و البد أن يحدث ربطًا بين شكل الصورة و موضوعيا
إذ يعطي الصورة شيء من  ،أيدينا جاءت عمى شكل مستطيل و ىو من األشكال الثرية

و قد جاء في جانب المستطيل  ،األىمية و القيمة و يسيل عممية إدراكيا عمى المتمقي
األيسر خطين عموديين دليل عمى أصالة المعمم و تجذره في الوالية، و عند تقسيمنا 

ين بخط عمودي فإننا نالحظ أن الضريح يأتي في الجزء األيمن و ىو لى قسمإلمصورة 
و الجزء األيسر الذي يدل عمى الحاضر فيو صورة المدينة )العالية( و  ،دليل الماضي

 ىي المدينة الجديدة في الوالية بما أن مصمم الصورة عربي فيذه ىي طريقة التقسيم.
ورة االشيارية أىمية إن لم تكن أىميا عمى سنن األلوان: األلوان من أكثر مكونات الص_ 

االطالق فالطاقة الفنية التي توحييا تتيح لممصمم التعبير بيا عن فكرة االشيار بأسموب 
جذاب عن توظيفو األلوان المشرقة التي تسيم بالدرجة األولى في التأثير بالمتمقي ، و 

 تنقسم األلوان حسب المتخصصين الى:
 سية(: األحمر، األزرق ، األصفر.األلوان األولية)األسا

 األلوان الثانوية)المركبة(: األخضر، البنفسجي، البرتقالي.
سيكون حجر أساس في بحثنا عن الدالالت اإليحائية لأللوان في و التقسيم السابق الذكر 

 صور المطوية موضوع الدراسة.
ن رمزية و صورة مقام سيدي زرزور جاءت ضمن مساحة صفراء المون و كما نعمم أ

المون األصفر "تدل عمى أنو لون مموكي لو قدسيتو و استثنائيتو حيث نجده عند الصينيين 

                              
 .108م، ص2008(، القاىرة، مصر، 1سمير محمود، االخراج الصحفي، دار الفجر، )ط  (1)
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"كما أنو يدل عمى األمل و ،(1)يقتصر استخدامو عمى طبقة رفيعة و ىي طبقة المموك"
قد ذكر في القرآن الكريم و ىو لون البقرة التي أمر ، ونجد المون االصفر (2)اإلخالص"

 :في قولو تعالى اهلل بذبحيا                        

                 
 كما أطمق العرب المون ،

و االبتياج و األصفر عمى الذىب و الزعفران لشدة الممعان فرمزيتُو تدل عمى السرور 
في الصورة نرى أنو مدىون بالمون األبيض دليل و رمز عمى الطيارة و الصفاء  الضريح
 و النقاء.

السنن التشكيمية: في الصورة ىناك توازن لمعالمات التي تحتوييا الصورة و كيفية وضع _ 
لمدينة الرموز المفتاحية بالترتيب المناسب و بزاوية مميزة من الضريح الى النخيل الى ا

 العمرانية العصرية.
 المقاربة السيميولوجية:

 العالمات البصرية التشكيمية: .أ 
وردت الصورة _صورة مقام سيدي زرزور_ في شكل مستطيل  _التحميل المورفولوجي:

 ، و ىو شكل تستريح لو العين.سم  3سم و عرضو  8طولو 
ي اآلونة األخيرة ىجروا الصورة ليس ليا إطار إذ أن المصممون فالتحميل الفوتوغرافي: _

التأطير، و ما نالحظو من بياض عمى حافة الصفحة ربما قد حل محل اإلطار فكرة 
ليعكس الصورة وزاوية التقاط الصورة زاوية جانبية استراتيجية إذ أن الصورة قد ألمت 

                              
مريم زعتر، االعالن في التمفزيون الجزائري ) تحميل مضمون اعالنات القناة الوطنية( إشراف : ادريس بو كعيبات،   (1)

 .68م، ص2008م، 2007ماجستير، تخصص عموم االعالم و االتصال، جامعة منتوري، قسنطينة ، الجزائر،
 .157م،ص 2010م،2009(، عمان، األردن، 1طفاتن عبد الجبار جواد، المون لعبة سيميائية، دار مجدالوي، )  (2)
 ( 69سورة البقرة، اآلية.) 
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بالموضوع و الضريح يظير بشكل كامل يعطيو قيمة جمالية و يمفت انتباه المتمقي و 
 عين تكون ماسحة لمصورة بطريقة آلية و سيمة حركة ال
 العالمات البصرية األيقونية: .ب 

: الصورة ليس ليا إطار رغم ىذا فأجزائيا مرتبة و متناسقة البعد السيكولوجي لإلطار
 حيث أنيا تحدث انسجام نفسي لدى المتمقي.

تم تقريب صورة  حيث ،ىناك بناء متتالي لمصورة :البعد السيكولوجي الختيار الزوايا
و إبعاد و تعميق صورة الخمفية المتمثمة في النخيل و  ،ىو الضريح العنصر األساسي و

 .المدينة 
البرتقالي المحمر و األصفر من أجل لفت االنتباه المذان التأثير النفسي لأللوان الطاغية: 

اعًا في يغطيان مساحة الصفحة التي جاءت فييا الصورة، "و ىما من أشد األلوان ايق
الذاكرة من كل األلوان األخرى، و المون األبيض عمى جدار الضريح يرمز الى االطمئنان 

 .(1)و الصفاء و السكينة"
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
(، القبة، 1عبيدة صبطي، نجيب بخوش، الداللة و المعنى في الصورة ، دار الخمدونية،)ط  (1)

 .193م،ص2009الجزائر،
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 صورة مقام الصحابي أبو مهاجر دينار: (2

 
 :المقاربة االيكونولوجية

 :المجال الثقافي و االجتماعي  أ 
و ىو  ،الصحابي أبو المياجر دينار ىوية الرسالة: عبارة عن صورة فوتوغرافية لمقام _

 أحد الصحابة التابعين الذين جاءوا لممغرب بغية نشر الدين االسالمي .
 معرفة المكان: يقع ضريح الصحابي بوالية بسكرة. _
الديانة و تأثيرىا: ديننا الحنيف يفرض عمينا احترام و تقديس الصحابة و الصالحين و  _

ىو شييد من شيداء االسالم حين توفي في معركة عقبة بن التابعين و أبو المياجر دينار 
 صحابي. 300نافع ضد الروم و دفن مع حوالي 

 مجال االبداع الجمالي في الصورة : ب 
سنن األشكال و الخطوط: الصورة تمثل مدخل لممقام الشريف و ما نالحظو ىو الشكل  _

ىو رمز اسالمي بحت، و بعض التدرجات  اليندسي الذي يتمثل في القبة و اليالل و
فوق الباب و كأنو محراب مسجد و القوسة عند المدخل و ىي ىندسة اسالمية ال يخمو 
منيا مسجٌد ، و بجانب المبنى ىناك نخمة كدليل عمى طبيعة المنطقة الصحراوية و المون 

صائص و األخضر البارز الذي يرمز الى القداسة أكثر من أي لون آخر لما لو من خ
 جذور قديمة عبر التاريخ، ففي األساطير اليونانية يمثل المون األخضر آلية الجمال 

 مسممين فيو لون الجنة .)أفر وديت( و عند اليونان ىو رمز الحياة أما عند ال
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 المقاربة السيميولوجية:
 العالمات البصرية التشكيمية:  .أ 

 التحميل المورفولوجي:
سم  6سم و عرضو  10الصورة في شكل مستطيل طولو المدونة اليندسية: وردت  _

 و المستطيل مستحب تستريح لو العين.
 التحميل الفوتوغرافي: 

التأطير: صممت الصورة بدون إطار )فقد ىجر مصمموا الصورة االشيارية في  _
اآلونة األخيرة فكرة استخدام اإلطارات المزخرفة ( التي يبدوا فييا كثيرًا من التصنع و 

 وا نحو الخطوط البسيطة و ترك مساحات من البياض لتقوم مقام اإلطار.اتجي
تضمنت الصورة ألوانًا عمى المستوى العموي  نوع المون في الصورة االشيارية:_ 

لمصورة كاألحمر و األصفر ، و استخدام المون األزرق في الجزء السفمي لمصورة و 
األزرق لو رمزية تدل عمى الصفاء متدرج تصاعديًا بشكل منحني الى الفاتح و المون 

وجمال الكون و متعة النظر و السفر الى ىذا المكان و كمغة بصرية يعمل عمى 
 االمتاع و االشباع.

 العالمات البصرية األيقونية: .ب 
سيكولوجيًا يوحي البناء المتتالي لمصورة فيما  البعد السيكولوجي الختيار الزوايا: _

ي الجميل و تكبير و اظيار صورة المدخل و يخص تقريب و توضيح اسم الصحاب
 ابعاد و تعميق الخمفية لما تعكسو من مكانة و أىمية مرموقة ليذا الصحابي.

 
 
 
 



 الفصل الثاني:                     سيموزا الصورة االشهارية السياحية في المطوية األنموذج

 

 
73 

 صورة الزاوية العثمانية _طولقة_: (3

 
 المقاربة االيكونولوجية:

 المجال الثقافي و االجتماعي: .أ 
جاءت لتبين أن الوالية ىوية الرسالة: ىذه الرسالة عبارة عن صورة اشيارية سياحية  _

ميتمة باإلسالم و معالمو من خالل االىتمام بالزوايا التي تعتبر كنز ثمينًا ُيعُد أجيااًل 
 واعية ليا رصيد في شتى العموم اإلسالمية و متشبعة.

معرفة المكان: تقع الزاوية في منطقة الواحات طولقة المعروفة بمنتوج )دقمة نور( و  _
بعيدة عن صخب الناس إذ توفر اليدوء و السكينة الالزمان لطالب ىي بمحاذاة المدينة 

 العمم.
 مجال االبداع الجمالي في الرسالة:  .ب 
سنن األشكال و الخطوط: عند تقسيم الصورة بخط عمودي واحد نالحظ أن الجزء  _

األيمن من الصورة يعبر عن الطبيعة القاسية التي كان يعيشيا أىل المنطقة و من خالل 
في الصورة نالحظ ما كانت تعانيو المنطقة من ويالت االستعمار و ىو الماضي الحصن 

 القريب أما الجزء األيسر فيدل عمى مستقبل األمة اإلسالمية و منارة المسجد خير دليل.
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إذ نجد المون البرتقالي سنن األلوان: ىناك انسجام و وحدة جمالية في ألوان الصورة  _
  سماء و األخضر الذي يرمز لمجنة.المتمم لألزرق و ىو لون ال

 المقاربة السيميولوجية:
 العالمات البصرية التشكيمية: .أ 

 التحميل المورفولوجي:
و ضمعو العموي سم  10المدونة اليندسية: وردت الصورة في شكل مربع طول ضمعو  _

 جاء بشكل مائل نحو األسفل من جية اليسار و بمون أزرق فاتح ينم عمى الصفاء.
 الفوتوغرافي :  التحميل

التأطير : تخمو الصورة من اإلطار بحكم أنو أصبح اإلطار في اآلونة األخيرة يظير  _
بشيء من التصنع و البيرجة، فمصمم الصورة جعل بيا خط مائل بالمون األزرق بسيط 
يخمق وحدة اشيارية و يضم جل أجزاء الصورة الى بعضيا البعض وزيادة قوة لفت 

 النظر.
نا بين العين و الموضوع المنظور اليو، و الزوايا: زوايا النظر تتواصل بربطاختيار  _

زاوية النظر بالنسبة لممتمقي ليست بالضرورة ىي نفسيا التي التقط منيا المصور 
الفوتوغرافي صورتو و زاوية النظر التي أخذت جل تركيزي في الصورة ىي زاوية أمامية 

 لعين لتصل صومعة الزاوية .فوقية  أي الزاوية التي تنطمق من ا
نوع المون في الصورة: من أبرز األلوان المستعممة في الصورة لدينا المون البرتقالي و  _

ىو من األلوان الثانوية الحارة التي تسيطر عمى األحاسيس و المشاعر و نشعر بالدفء 
 عند النظر إلييا و ىو من األلوان اإليحائية.
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 نية:العالمات البصرية األيقو  .ب 
البعد السيكولوجي الختيار الزوايا: يوجد بناء متتالي لمصورة حيث أنو يقرب _ 

إلى األمام و صورة النخمة التي تعرب عن العنصر األساس و الميم في الصورة 
 أصالة الزاوية فقد أرجعيا الى الخمف و ىذا دليل عمى أن اختيار الزوايا كان موفقًا.

 العالمات البصرية المختمفة: .ج 
_ تحميل سوسيو ثقافي لأللوان: من األلوان المسيطرة في الصورة لدينا المون األزرق  

المتدرج و ىو لون السماء و رمزية المون األزرق كما ذكرنا سمفًا تعني الحساسية و عمق 
المشاعر الذي يكنُو أىل المنطقة ليذا النوع من الزوايا كما أنو يدل عمى اليدوء و 

ما وجدتو عند زيارتي لمزاوية و ينم المون األزرق عمى االلتقاء و  الحنان و شخصيًا ىذا
 ىو التقاء طمبة العمم و الفقو من أرجاء الوطن في ىذا الصرح الديني.

باإلضافة الى صور المعالم الدينية ىذه لدينا صورة لمسجد خنقة سيدي ناجي الذي 
مستطيل عمودي و عمى شكل   سميت باسمو البمدة التي يقع فييا و الصورتين جاءتا

ىو من االشكال المستحبة لمعين كما أن المون السائد ىو األصفر و ىو لون إيجابي من 
 األلوان الحارة

 ب ( تحميل سيميولوجي لمصور الثقافية:
 :ورتين لصناعة الفخار األولى صورة في المطوية نجد صو  صور صناعة الفخار

واني الفخارية و األدوات التقميدية و سنقوم الشاب يصنع الفخار و الثانية صورة األ
 بتحميل كل صورة عمى حدى.
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 صورة الشاب يصنع الفخار: (1
 
 
 
 
 

و السيميولوجي من خالل سنتناوليا بالتحميل االيكونولوجية وىي تعني الكثير حيث   
 المقاربتين عمى النحو التالي:

 المقاربة االيكونولوجية :
 : الثقافي و االجتماعي المجال .أ 

_ ىوية الرسالة : الصورة عبارة عن حقيقة ثقافية و اجتماعية و ىي الحفاظ عمى 
الموروث الثقافي بكل أنواعو و ىذه الصورة تمثل لنا كيف أن الشباب في الوالية متمسك 

 بيذه الحرفة.
حل لكن بعد _ معرفة األماكن : من خالل ما ىو ظاىر في الصورة يبدو لنا و كأنو في م

سنة  23البحث عممُت أنو في مؤسسة تكوين الصم البكم و أن الشاب البالغ من العمر 
 أبكم و ىو بالمؤسسة منذ صغره.

 مجال االبداع الجمالي في الصورة: .ب 
عند تقسيمنا لمصورة بخط عمودي واحد نجد أن صورة سنن االشكال و الخطوط:  _

ستقبل القريب حيث أن الشاب عصري من الشاب تكون عمى اليمين و ىي تدل عمى الم
خالل مالبسو و في اليسار نجد اإلناء الفخاري و ذلك القنديل القديم و اليسار يدل  

القريب و ىو عند ما كان أجدادنا يستعممون األواني الفخارية و القنديل عمى الماضي 
 لإلنارة عمى عكس ما ىو موجود اليوم.
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ة متناسقة و منسجمة و ىي ألوان ىادئة توحي سنن األلوان: األلوان في الصور  _
 باألصالة و التجذر من خالل إناء الطين و المون البني لون األرض.

 : المقاربة السيميولوجية
 العالمات البصرية التشكيمية: .أ 

 التحميل المورفولوجي 
المدونة اليندسية: وردت الصورة في شكل شبو منحرف و ىو شكل سمس مستحب  _

 لالنتباه.الفت 
 التحميل الفوتوغرافي:  

جزئي أي أن الجزء المؤطر ىو العموي و األيمن ليتم  التأطير: الصورة مؤطرة تأطير_ 
الخارجية و ىكذا تتم الوحدة الداخمية ألجزاء الصورة و ىذا ما فصل الصورة عن األجزاء 

 نحسو من خالل الصورة.
وجبة و ىي البني و األصفر و نوع المون في الصورة: تضمنت الصورة ألوان م_ 

 و أجزاء الصورة.البرتقالي و ىي ألوان جذابة تخمق نوع من التركيز عمى كل العناصر 
 العالمات البصرية األيقونية: .ب 

البعد السيكولوجي لمتأطير: االطار جاء بطريقة يحترم فييا األبعاد و المقاييس حيث _ 
 دث انسجام نفسي لدى المتمقي .مائل بحيث أحورد يضم وحدة أجزاء االشيار فقد 

: األلوان الطاغية و ىي األصفر و البرتقالي المحمر و النفسي لأللوان الطاغيةالتأثير _ 
من األلوان األخرى، و المون األسود الموجود في  ىو أكثر األلوان إيقاعًا في الذاكرة 

حتاجو ىذه الفئة من قبعة الشاب و الذي يعطي إحساسًا بالقوة و الثقة بالنفس و ىذا ما ت
 المجتمع و ىي فئة ذوي االحتياجات الخاصة.
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 عالمات بصرية مختمفة: .ج 
نجد أن نظرة الشاب لما يقوم بو تعبر عن االىتمام الكبير الذي يوليو ليذه الحرفة و ما 

 يدفعو من حب و شغف لممارسة الخزف و الفخار.
 صورة األواني الفخارية (2

 
األواني الفخارية و األدوات المنزلية التقميدية التي كان و ىي صور لمجموعة من   

 األجداد يستخدمونيا و ال يزال استخداميا ساري ليومنا ىذا.
 :المقاربة االيكونولوجية

 المجال الثقافي و االجتماعي لمصورة: .أ 
اليوية الفنية ليذه الرسالة تنتمي الى الصورة االشيارية الممونة و ىذه الصورة جاءت _ 
ن أن الوالية ميتمة بالصناعة التقميدية و ما تنجزه مديرية السياحة و الصناعة التقميدية لتبي

من معارض و الصورة عبارة عن مجموعة من االواني الفخارية و بعض األدوات المنزلية 
 .(الجريد )المصنوعة من الخشب و ما يسمى

 مجال االبداع الجمالي في الرسالة:  .ب 
من خالل الصورة و ما تزخر بو من ألوان نجد ىناك انسجام  سنن األلوان: شيء أكيد_ 

 .ثانوية ووجود األبيض زادىا لحمة و ترابط بينيا خاصة و أنيا ألوان باردة
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 :المقاربة السيميولوجية
 العالمات البصرية التشكيمية:  .أ 

 التحميل المورفولوجي:
جاءت في شكل دائرة و ىي من األشكال األكثر حيوية و األكثر  :المدونة اليندسية_ 

خفة و حركة في الوقت نفسو ليذا استخدمت إلضفاء روح الحركة و الحيوية و كسر 
 الرتابة و ىو من أكثر األشكال استعمااًل في المطوية.

 التحميل الفوتوغرافي:
المؤطرة و اإلطار جاء التأطير : ىذه الصورة من بين الصور القميمة في المطوية _ 

 بشكل بسيط و سمس و عريض.
الزوايا: جاءت الصورة عمى درجة مبرزة العناصر االساسية و ىي األواني و اختيار _ 

 المقطة الخفية كانت في الخمفية و ىي العناصر الجزئية كالزربية .
البني و نوع المون في الصورة: األلوان المستعممة و ىي األبيض البارز بشكل كبير و _ 

االخضر و ىي ألوان باردة و ىادئة و االبيض يرمز الى نوع الحياة التي كان يعيشيا 
 األجداد صافية و بسيطة و من الطبيعة ينتج كل شيء يحتاجو.

 العالمات البصرية األيقونية: .ب 
البعد السيكولوجي لمتأطير: إن اإلطار يحترم أبعاد و مقاييس مماثمة لكل أطراف _ 

تضم وحدة االشيار و ضم كل أجزائو، فمقد كانت شاممة لكل أجزائيا و ىذا  التأطير التي
 ما أحدث انسجام نفسي لدى المتمقي.
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 صورة الفرق الشعبية 

 
 :المقاربة االيكونولوجية

 :الثقافي و االجتماعيالمجال  .أ 
 برزالرسالة: الرسالة عبارة عن صورة لمجموعتين من الفرق الراقصة الشعبية أل_ ىوية 

 نوعين من الموسيقى الشائعة بالمنطقة.
 مجال االبداع الجمالي في الصورة: .ب 

_ سنن األشكال و الخطوط: الصورة مقسمة الى قسمين العموي يوضح نوع رقص شعبي 
 معين  الجزء اآلخر يوضح نوع آخر.

 _ سنن األلوان: األلوان المستعممة ألوان أساسية فيي األحمر و األزرق و األبيض .
 بة السيميولوجيةالمقار 

 العالمات البصرية التشكيمية: .أ 
 التحميل المورفولوجي: 

سم و ىي دائرة مجزوئة قمياًل من  5دائري قطرىا المدونة اليندسية: وردت في شكل _ 
األعمى و ليست بنصف دائرة و ىو شكل فيو من الحيوية و الحركية ما يجعمو شكل 

 تستريح لو العين.
 التحميل الفوتوغرافي:

 التأطير: صممت الصورة بإطار دائري أزرق المون عريض _ 
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نوع المون في الصورة : الجزء العموي من الصورة نجد فيو ألوان باردة و ىادئة متناسبة _ 
نجد فيو ألوان حارة تنم عمى مع طبيعة الموسيقى و الرقصة و الجزء السفمي من الصورة 

 الحركة و النشاط و ىو المون األحمر.
 السيكولوجية ألبعاد الصورة:العالمات  .ب 

البعد السيكولوجي لمتأطير: إطار الصورة ورد في شكل مجزوء و ىو ما جعل من  _
الصورة تبدو وكأنيا غير متجانسة فكان خط الوسط كفاصل بين الجزئين العموي و 

 السفمي 
مياًل و التأثير النفسي لأللوان الطاغية: إن األلوان الطاغية ىي المون األبيض المصفر ق _

ىو لون لباس الراقصين في األعمى من الصورة، و نوع الموسيقى التي يرقصونيا فييا 
شيء من التناغم و اليدوء و الدقة أما األحمر فيو لون ثياب الراقصين في الصورة التي 
في الجزء السفمي و نوع الموسيقى فييا من الحركة و الحماسة فاألحمر يرمز الى الحرارة 

 المناخ السائد في الوالية.و ىي طبيعة 
 :صور المواقع األثرية 

والية بسكرة والية غنية بكم ىائل من المواقع األثرية الرائعة و الجميمة و من بين   
ىذه المواقع تضم المطوية صور لكل من منطقة عين زعطوط و جمينة و الُقطار، أوالد 

 ميل.جالل و القنطرة ىذه األخيرة ستكون أول ما سنبدأ بو التح
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 صور القنطرة:  (1

 
وىي ثالث صور جاءت بشكل مستقيم عمودي و كل واحدة مختمفة عن األخرى و   

 البعض بما أنيا تخص مكان واحد.سنخضعيا لمتحميل مع بعضيا 
 المقاربة االيكونولوجية

 :المجال الثقافي و االجتماعي .أ 
االشيارية السياحية الممونة و اليوية الفنية ليذه الرسالة أنيا تنتمي الى الصورة   

 ىذه الصور جاءت لتبين جمال القنطرة ىذا المعمم الذي ال يزال واقف من عيد الرومان.
 مجال االبداع الجمالي في الصورة:

يستخدم سنن األلوان: من خالل الصور الثالث نجد أنو ىناك انسجام لوني بما أنو لم _ 
عمم و ىو المون األصفر المائل لمبني و ىو لون ألوان أخرى عدى المون الحقيقي ليذا الم

 الحجارة .
سنن األشكال: من خالل تفحصنا الدقيق و تشخيصنا لمصور الثالث عند تقسيميا الى _ 

 أربع أسطر نفيم أن مبدع الرسالة لم يستخدم األشكال.
 المقاربة السيميولوجية 

 :العالمات البصرية التشكيمية .ب 
 :التحميل المورفولوجي

مدونة اليندسية : وردت الصورة  في شكل مستطيالت مختمفة في العرض و الطول _ ال
 متجاورة و كما ىو معروف المستطيل من األشكال التي تستريح ليا العين. 
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 التحميل الفوتوغرافي:
التأطير: وردت الصور خالية من االطار لكن المساحة الخضراء التي جاءت ضمنيا _ 

 ام االطار.الصور استطاعت أن تقوم مق
في اختيار الزوايا التقاط الصور الثالث كان ىناك شيء من االختالف نبدأ من اليسار _ 

الى اليمين، الصورة األولى بدت الزاوية جانبية من االعمى، الثانية بدت الزاوية أمامية 
ة إلظيار الكتابة ، و الثالثة قريبة جدًا و مباشرة حيث تظير لنا الكتابة المنقوش واجيية

 بشكل واضح و مقروء.
 صور عين زعطوط و جمينة (2

 
بالوالية وقد وردت الصورتان بشكل مماثل و ىما صورتان ألعرق المواقع األثرية   

 كثيرًا و ىو ما جعمني أقوم بمقاربتيما عمى نحًو واحد.
 المقاربة االيكونولوجية

 :المجال الثقافي و االجتماعي .أ 
أثريين و ىما مدينتين قديمتين مدينة جمينة و عين الرسالة عبارة عن صور لموقعين _ 

نسان القديم في المنطقة و بقايا زعطوط و الظاىرة من خالل الصورتين ىو سكن اال
المنازل عمى مرتفعات الجبال لتفادي خطر الحيوانات الوحشية و قساوة  المناخ و الطبيعة 

 الصعبة.
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 مجال االبداع الجمالي في الصورتين: .ب 
شكال و الخطوط: عند تقسيم الصورتين كل واحد عمى حدا بخط عمودي سنن اال_ 

في واحد نالحظ أن الجزء األيمن من الصورتين مضيء و مشرق دليل عمى أنو 
الماضي القريب كانت ىناك حياة و حركة في المنطقة و الجزء األيسر من الصورتين 

و أنيا أصبحت خالية  مظمل أي ىناك ظل مما يعني أن الحياة في المنطقة قد انعدمت
 من السكان  و ىو ما نراه اليوم و كما ىو معروف اليسار يعني المستقبل القريب .

 _ سنن األلوان: ىناك وحدة جمالية فاأللوان المستعممة منسجمة بشكل تمقائي متناسقة.
_ سنن األشكال: من خالل الصورتين و تفحصيما بشكل دقيق و عند تقسيميما الى 

 فيم أن المبدع ىنا لم يستخدم األشكال.أربع أسطر ن
 المقاربة السيميولوجية

 التشكيمية: البصريةالعالمات  .أ 
 التحميل المورفولوجي 

سم و  8سم و عرضو  10المدونة اليندسية: الصورتان جاءتا في شكل مستطيل طولو _ 
 .لمعينالمستطيل شكل مستحب 

 التحميل الفوتوغرافي 
التقاط الصورتين وردت بشكل امامي مباشر بغرض ابراز المدينة اختيار الزوايا: زاوية _ 

 بشكل كامل و شامل.
الجدلية الفوتوغرافية )ضوء/ظل(: سيطر عمى الصورتين المعروضتين لمدراسة _ 

مساحات من الضوء عمى الجزء االيمن من الصورتين و اختصار بعض المساحات 
 الظميمة عمى الجانب االيسر لمصورة.
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 سيميولوجي لمصور الطبيعيةتحميل  ( ج
والية بسكرة غنية بمناظر طبيعية خالبة تسمب نظر السواح من روعتيا و جماليا و 

بعدد كبير من الصور التي تترجم لنا ىذه الثروة المطوية السياحية موضوع دراستنا تزخر 
و ىذه الصورة تتمثل في صورة لواحات النخيل و صورة لواحد من سدود بسكرة و صورة 

بعض الحيوانات التي تربى في المنطقة و صورة ألشير ما تعرف بو الوالية و ىي صورة ل
 )عرجون( التمر الذىبي.

 صورة واحة النخيل: .1
 

 
 

 المقاربة االيكونولوجية
 المجال الثقافي و االجتماعي: .أ 

اليوية الفنية ليذه الرسالة تنتمي الى الصورة االشيارية السياحية الطبيعية الممونة  
و قد جاءت ىذه الصورة لتبين أن الوالية بوابة الصحراء _بسكرة_ غنية بواحات النخيل 

 واحة طولقة البارزة من خالل الصورة.و أبرزىا 
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 مجال االبداع الجمالي في الصورة: .ب 
ساحة كبيرة من النخيل يعموىا جزء صغير لمجبال و جزء الصورة عبارة عن م 

لسماء بسكرة الصافية الرائعة، و نالحظو في الصورة ىو أن األلوان المستخدمة متناسقة 
 و منسجمة و مبدع الرسالة لم يستخدم أي أشكال دخيمة بل تركيا طبيعية محض.

 المقاربة السيميولوجية
 العالمات البصرية التشكيمية: أ 

 التحميل المورفولوجي:
 _ المدونة اليندسية: وردت في شكل مستطيل قاعدتو ضمع منكسر.

 التحميل الفوتوغرافي:
التأطير :صممت الصورة في شكل بسيط خالي من االطار بما أنو تم ىجر التأطير _ 

 مؤخرًا من طرف االشياريين ألن فيو تصنع و تكمف.
جاءت فوقية مما يوحي بمعرفة المكان و ما لو زاوية التقاط الصورة اختيار الزوايا: _ 

 من أىمية و قيمة لدى المجتمع البسكري .
 العالمات السيكولوجية ألبعاد الصورة .ب 

_ التأثير النفسي لأللوان الطاغية: و ىي المون األخضر و األزرق الفاتح و ىما لونان 
احة جنة عمى مريحان لمعين فييما حياة و حيوية و األخضر يرمز لمجنة و كأن الو 

 األرض و ىذا ما يقال عند رؤيتيا بصورة عموية؛ أي فوقية.
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 صورة جدول مائي:  (2

 
 المقاربة االيكونولوجية 

الصورة عبارة عن صورة فوتوغرافية لجدول مائي إلحدى أجمل المناظر في والية بسكرة 
 و زاوية االلتقاط جانبية من األعمى.

 المقاربة السيميولوجية  
 :التحميل المورفولوجي

سم و الدائرة من أكثر  5المدونة اليندسية: وردت الصورة في شكل دائري قطر الدائرة _ 
األشكال حيوية و األكثر خفة و حركة في الوقت نفسو ليذا استخدميا مصمم الصورة 
لتضفي روح الحكة و الحيوية عمى النير و كسر الجمود و الرتابة و قد استعمل حوالي 

 مرات في المطوية النموذج.خمس 
 التحميل الفوتوغرافي:

التأطير: صممت الصورة بإطار بسيط رقيق و أبيض المون مبتعدًا عن التصنع و _ 
 .التكمف 

المون في الصورة باىت جدًا ليس فيو ما يثير انتباه السائح و يشده لُيَقَنع و يتحمس _ 
 لزيارة المكان كما أن االضاءة رديئة و داكنة.
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 ات:ـــصورة الحيوان (3
 

 
 المقاربة االيكونولوجية

ىوية الرسالة تنتمي الى الصورة الفوتوغرافية لقطيع من الغنم و بجانبيا رأس جمل _ 
 لمصورة لتوضح الطابع الرعوي السائد في الوالية الى يومنا ىذا. عمى الجية اليمنى

فر و األبيض و ىي األلوان في الصورة ألوان حارة حيث يغمب عمييا المون األص_ 
 ألوان غير جذابة بما أن الصورة ثانوية في المطوية.

 المقاربة السيميولوجية
 التحميل المورفولوجي 

سم و  4مربع طول الضمع الواحد حوالي المدونة اليندسية: وردت  الصورة في شكل _ 
 بو ىذه الصنعة. تابة و ىو ما تتميزالمربع شكل يوحي الى الجمود و الر 

 التحميل الفوتوغرافي 
جميل و متناسق فيو انسجام و رتابة بين أجزاء اإلطار في الصورة جاء بشكل _ 

 الصورة.
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 التحميل السيكولوجي ألبعاد الصورة:
لمتأطير : اإلطار في الصورة يحترم أبعاد و مقاييس مماثمة لكل البعد السيكولوجي _ 

كل أجزائو، فجاءت الصورة شاممة لكل أطراف التأطير التي تضم وحدة االشيار و ضم 
 أجزائو وجدت انسجام نفسي لدي كمتمقي.

 صورة الجمل:
كل ما يسعنا في ىذه الصورة ىو انيا وردت في اليمين 
و كما نعمم أن اليمين يوحي بالماضي القريب و الجمل 
يعتبر وسيمة نقل بدأت مع بداية االنسان األول و ال تزال 

الجمل البادية عمى وجيو ترمز الى  الى يومنا ىذا، و نظرة
من أكثر الحيوانات شيء من الحزن و ما أعرفو أن الجمل 

 حساسية و تأثر خاصة عند معاممتو بالسوء.
 صور المرافق السياحية ( د

 صورة متحف المجاهد .1

 
 

 المقاربة االيكونولوجية
ىوية الرسالة عبارة عن صورة فوتوغرافية لمتحف المجاىد العقيد محمد شعباني بسكرة _ 

و ما نفيمو من خالل ىذه الصورة ىو أن الوالية ميتمة بيذه المؤسسات التي تساىم في 
اعمال و إحياء النشاط السياحي ، و المون الغالب عمى الصورة ىو األبيض الذي يرمز 
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أخذىا األجداد) الشيداء و المجاىدين( بالغصب من يد  الى السالم و الحرية التي
االستعمار الفرنسي و ىذا الصرح  الثقافي التاريخي أنشأ لتخميد ىؤالء الرجال العظماء 

 الذين تتكمم عنيم أعماليم و بطوالتيم التي نراىا في المتحف .
 السيميولوجيةالمقاربة 

 العالمات البصرية التشكيمية .أ 
 جيالتحميل المورفولو 

سم و المستطيل  8سم و طولو  4المدونة اليندسية : وردت في شكل مستطيل عرضو _ 
 من بين األشكال المستحبة التي ترتاح ليا العين. 

 التحميل الفوتوغرافي
التأطير: لم يكن حاضرا في ىذه الصورة لكن عوضو و حل محمو الخط المائل _ 

لمفت االنتباه كما توجد مساحة بيضاء  العمودي عمى الجانب األيسر و ىو بالمون األصفر
 عمى الجانب األيمن لمصورة لتدعيم و زيادة قوة لفت االنتباه.

زاوية التقاط الصورة :جاءت جانبية أي من خمف الطريق العام الذي يظير لنا جزء _ 
 منو.
ألوان ترتاح  ،لوان الفاتحة كاألبيض و األصفرية المون في الصورة : استخدمت األنوع_ 

 نتباه.فييا الصورة جاءت كعامل لمفت اإل يا العين و المساحة الصفراء التي وردتل
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 صور فندق الزيبان .2

 
 المقاربة االيكونولوجية

ىوية الرسالة : عبارة عن صورة فوتوغرافية لمسبح الفندق صممت لتوضح أنو رغم _ 
حرارة الجو في الوالية فإن الفندق يوفر جميع الخدمات و بما فييا المسبح ىذا البناء الذي 

 بستان رائع يزيدك ىدوء و راحة نفسية.جاء في وسط 
ر و األزرق الفاتح لون السماء و ىناك انسجام رائع في ترتيب األلوان األزرق و األخض_ 

 يظير من بين األشجار شيء بديع جدًا.
 المقاربة السيميولوجية

سم و  3سم و عرضو  5المدونة اليندسية: وردت الصورة في شكل مستطيل طولو _ 
المستطيل من أبرز األشكال التي تستريح ليا العين و ىو محبب خاصة اذا جاء بشكل 

 أفقي .
لصورة بإطار رقيق أصفر المون جامع لكل أجزاء المادة اإلشيارية و التأطير : جاءت ا_ 

 الكرسي و النخيل و المسبح متناسق بطريقة جميمة.
فيما يخص اإلضاءة في الصورة وردت بشكل جميل و انعكاس ضوء الشمس عمى _ 

 صفحة الماء في المسبح زادىا رونقًا و بياء.
فاألخضر لون النخيل و ىو يرمز الى الجنة ة نوع المون في الصورة طبيعي مائة بالمائ_ 

 ىذا في الدين  و األزرق من انعكاس أزرق السماء عمى وجو مياه المسبح.
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و كل ىذه الصور في المطوية تتوسطيا خريطة بسكرة و قد جاءت بالمون  
األخضر و الذي يحمل رمزية تدل عمى الجنة بمعنى أن بسكرة جنة عمى األرض و 

أن المطوية قد شممت صورة من كل مناطق الوالية و ىذا ما وجدناه. الخريطة تدل عمى
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و بعد تحميمنا ليذا الكم من الصور السياحية المتنوعة و التي ثقمت بيا المطوية   
 السياحية موضوع دراستنا نخمص الى مجموعة من النتائج:

 النتائج المتعمقة بالجانب الفني:
و التي تتمثل أساسًا األيقوني  و الصور التي فييا ألىم قواعد االتصال مطابقة المطوية_ 

 في اعتماد الرسالة األسموب االنسب إلظيار ما تزخر بو الوالية من ثروة سياحية.
تقيدت المطوية و ما عمييا من صور بأبسط قوانين االتصال المعتمدة في تقديم الرسالة _ 

المدونة المورفولوجية و المدونة المونية مما انعكس البصرية اإلشيارية المتعمقة منيا ب
إيجابيًا عمى الشفرات الباقية لتحميل الصور في المطوية السياحية و عمى البعد 

 السيكولوجي لمتأطير. 
انطواء الصور عمى داللة بالغية عالية، و ذلك من خالل اعتماد المصمم عمى األلوان _ 

 اإلطار و لونو. الجذابة و اإليحاء و الترميز و شكل
 نتائج الجانب الوظائفي السيميولوجي

جاءت الصور في المطوية عميقة في تمثيميا لصورة المجتمع البسكري و اىتمامو  _  
بالسياحة و الحفاظ عمى معالميا الدينية و األثرية و الطبيعية و الثقافية و ىذه ىي 

 الصورة الحقيقية لسوسيو ثقافية ىذا المجتمع .
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ان الناظر لمصورة اإلشيارية كظاىرة إعالنية اجتاحت كل ميادين الحياة قد يدرك  
مدى أىميتيا في قطاع السياحة، ىذا األخير الذي أضحى يعتمد الصورة اإلشيارية 

 السياحية بدرجة أولى ألنيا تستيوي جل الفئات و األجناس.
ختام عممنا ىذا كان البد لنا أن نستعرض أىم النتائج التي تم التوصل إلييا و  في

 التي يمكن إيجازىا في النقاط التالية:
ة عبارة عن نسخة ثابتة لحدث متطور لو وجيات نظر مختمفة ممتقطة _ الصورة اإلشياري

إلشيار و بالكاميرا ، كما أصبحت تعد نمًط من أنماط الثقافة الشعبية بعد ربطيا با
 اىتمام الجميور بيا. 

تؤدي الصورة اإلشيارية وظيفتيا اإلبالغية بطريقة فييا من الجمالية ما يكفييا لتستغني  _
عن الوسائل المرافقة و ذلك من خالل األليات التركيبية الكامنة فييا من برىنة و إقناع 

ر تأثيرىا القوي الكاسح األمر الذي يفس و كشف و ىذا يتجمى في كثافتيا و حضورىا 
 في الذاكرة.

_ كما أنيا تعتبر وسيمة تواصل ناجحة بشكل كبير خاصة و أنيا تتوفر عمى العناصر 
و المتمقي  (صاحب الرسالة اإلشياريةاألساسية الثالث لعممية التواصل و ىم المرسل)

يصحبو تأثير في المتمقي )الجميور( و الرسالة )الصورة اإلشيارية( و ىذا كمو 
 لمدى بالغة ىذه الصورة.و ىذا راجع   يجاب أو السمبباإل

السياحية  المتنوعة _ و المطوية موضوع الدراسة جاءت ثرية بعدد من الصور اإلشيارية 
و الصور الثقافية و الصورة الطبيعية و صور المرافق  بين صور المعالم الدينية

 خارجية بالوالية.السياحية التي تساعد و تجمب و تشجع السياحة الداخمية و ال
اإلشيارية فإن تحميمنا كان عمى عينة من و بما أن موضوعنا سيميائية الصورة 

الصور اإلشيارية  السياحية الواردة ضمن مطوية مديرية السياحة و الصناعة التقميدية 
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المنيجية المتبعة لتحميل الصورة اإلشيارية و بعد عممية بحث مطولة وجدت أن 
 سيميائيًا تمر عمى أربع مقاربات و ىي: 

 المقاربة الوصفية 
 المقاربة النسقية 
 المقاربة االيكونولوجية 
 المقاربة السيميولوجية 

تطبيقيا  مقاربة الوصفية و النسقية قد جازأن ال من خالل ىذه المقاربات الحظنا      
عتبارىا رسالة اشيارية بصرية ألن ما تحويو من صور ليا نفس عمى المطوية ككل با

و المتمقي نفسو كما أن عامل الدعاية و الترويج لن يكون لصورة دون المرسل 
مثيالتيا في الرسالة ، و كٌل من المقاربة االيكونولوجية و السيميولوجية تم تطبيقيا 

 نتمي اليو .عمى جميع صور المطوية كٌل عمى حدا بحسب النوع الذي ت
و في األخير نأمل أن نكون قد أوفينا و لو بالشيء القميل في انجازنا ىذا العمل و   

 بحانو و تعالى و إن أخطأنا  فمن انفسنا.إن أصبنا فمن اهلل  س
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 (:التأسيس و المهاميرية السياحة و الصناعة التقميدية )مد

مديرية السياحة و الصناعة التقميدية ىيئة من الييئات و األجيزة اإلدارية    
عمى مستوى الوالية مكمفة بميام ووظائف مضبوطة في كل من مجالي السياحة 

الجرائد الرسمية و ىذا حسب المراسيم التنفيذية الواردة في و الصناعة التقميدية 
 نص المرسوم المتضمن انشاء المديرية:

المؤرخ في  612_30من المرسوم التنفيذي رقم  30"تطبيقًا ألحكام المادة 
م  و الذي 6330يونيو سنة 11ه الموافق 1062عام  األولىجمادى  30

ييدف الى تحديد تنظيم مديرية السياحة و الصناعة التقميدية بالوالية في 
 .(1)"بمكات

 ينطوي تحتو مجموعة من المصالح و ىي:الهيكل التنظيمي : 

 المدير الوالئي _ 

 أمانة المديرية_ 

  و الوسائل: وتتضمن مكتبين و ىما:مصمحة اإلدارة 

  مكتب المستخدمين_ 

 مكتب الميزانية و الوسائل_ 

 

                                       
 .63يوليو، ص8، بئر مراد رايس ، الجزائر،  00األمانة العامة لمحكومة، الجريدة الرسمية، المطبعة الرسمية، ع:   (1) 
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 :مصمحة السياحة: و نجد فييا ثالث مكاتب كٌل لو ميامو و ىي 

 _ مكتب التييئة السياحية و المحافظة عمى مناطق التوسع و المواقع السياحية

 .(1)_ مكتب تقييم و دعم المشاريع السياحية و متابعتيا

_ مكتب مخطط جودة السياحة و ضبط النشاطات السياحية و الحمامات 
 .(2)المعدنية و المراقبة 

 :مصمحة الصناعة التقميدية: و تضم ثالث مكاتب 

 مكتب تطوير دعم نشاطات الصناعة التقميدية_ 

 _ مكتب تنظيم و تأطير نشاطات المين و الحرف

 _ مكتب متابعة نشاط الصناعة التقميدية و الحرف المراقبة

 مهام المديرية:

لمديرية السياحة و الصناعة التقميدية مجموعة من الميام التي تقوم بيا 
و الصناعة التقميدية و  عمى مدار السنة في اطار النيوض بالسياحة

الوظائف و الميام التي ترقيتيا  و تحسينيا نحو االفضل ومن بين ىذه 
 تقوم بيا لدينا:

 _ اعداد مخطط عمل سنوي يتعمق بالنشاطات السياحية بالوالية

                                       
.63السابق ، ص المرجع   (1)  
63األمانة العامة لمحكومة، الجريدة الرسمية، ص  (2)  
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إجراء من شأنو إنشاء محيط مالئم و محفز لمتنمية _ المبادرة بكل 
 لمنشاطات السياحية المحمية.المستدامة 

لمسياحة من خالل العمل عمى تثمين القدرات  عمى المستدامة السير
 المحمية.

 _ تشجيع بروز عروض سياحية متنوعة و ذات قيمة.

تمبية حاجيات المواطنين و تطمعات السياح  في ما  ر عمى_ السي
 يخص الراحة و االستجمام و الترفيو 

التقميدية و _ تأطير التظاىرات االقتصادية من أجل ترقية الصناعة 
 الحرف و السياحة.

_ طبع و نشر عدد كبير من المطويات و الصور السياحية من خالل 
  .(1)العروض و الصالونات التي تقام

 

  
 

 

 

                                       
. 63المرجع السابق،  ص  (1)  
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 عـــــــادر و المراجـــالمصقائمــة 
 .)القرآن الكريم )برواية حفص عن عاصم 

 المصادر:
مكتب إداري نهج  30عروس الزيبان، مديرية السياحة و الصناعة التقميدية، عمارة  (1

 Email :Dat. Biskra@ yahoo.comعبد الحكيم سعدان بسكرة، 
(، 3دار العمم لمماليين،)طجوهري، الصحاح، )تح(: أحمد عبد الغفور عطار، ال (2

 م.1984(، بيروت، لبنان، 5مج)
، الهيئة المصرية العامة 2ه( ،القاموس المحيط، ج817الفيروز آبادي )ت (3

 .لمكتاب، )دط(، مصر، )دت(
 م،1980ه، 1400(، القاهرة،  مصر، 1مجمع المغة العربية، المعجم الوجيز، )ط (4
(، مصر، 4شروق الدولية، )طمجمع المغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة ال (5

 ه.1425م،  2004
، القاهرة، 4(، مج1ف)ط،  دار المعار 23ه(، ج710منظور )تابن  (6

 (.مصر،)دت
 المراجع_

 العربية:
( 1أحمد العاقد، تحميل الخطاب الصحافي من المغة الى السمطة، دار الثقافة، )ط (7

 .  2002، الدار البيضاء، المغرب،
اسامة عبد الرحيم عمي ، فنون الكتابة الصحفية و العمميات اإلدراكية لدى القراء،  (8

 م. 2003)دط(، استراك لمطباعة و النشر و التوزيع ،جامعة المنصورة، 
(، بيروت، لبنان، 2أكرم جان جيران، مدخل الى لغة االعالم، دار الجيل، )ط (9

1992.  
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الصورة اإلشهارية، مطبعة جامعة محمد بمقاسم سالطنية و أخرون،  سيميولوجية  (10
 ه .1434م ،2013(، بسكرة، الجزائر،1خيضر، )ط

جميل حمداوي، السيميولوجيا بين النظرية و التطبيق، الوراق لمنشر و  (11
 م.2011(، عمان، االردن، 1التوزيع،)ط

وزارة الثقافة  -دراسة ميدانية-حميد بورايو، القصًّص الشعبي في منطقة بسكرةعبد  (12
 .2007،)دط(، الجزائر، 

يداني، مدخل لدراسة اإلشهار، استراتيجيات التواصل اإلشهاري، سعيد محميد لح (13
 م.2010( ،الالذقية، سورية، 1بنكراد و أخرون، دار الحور،)ط

ساعد ساعد و عبيدة صبطي، الصورة الصحفية دراسة سيميولوجية، دار الهدى،  (14
 .  21،ص2011)دط(، عين مميمة، الجزائر

د بنكراد، سيميائية الصورة االشهارية و التمثيالت الثقافية، افريقيا الشرق، دط، سعي (15
 م.2006الدار البيضاء، المغرب، 

 م.2008(، القاهرة، مصر، 1سمير محمود، االخراج الصحفي، دار الفجر، )ط (16
عبيدة صبطي، نجيب بخوش، الداللة و المعنى في الصورة ، دار  (17

 م.2009ئر،(، القبة،الجزا1الخمدونية،)ط
عمان، (، 1فاتن عبد الجبار جواد، المون لعبة سيميائية، دار مجدالوي، )ط (18

 م.2010م،2009األردن، 
فداء حسين أبو دبسة، خمود بدر غيث، تصميم االعالن و الترويج االلكتروني،  (19

(، عمان، 1، مكتبة المجتمع العربي لمنشر و التوزيع، )ط-5-سمسمة الفنون التطبيقية
 .2009االردن، 

( ، 1فيصل األحمر، معجم السيميائيات، منشورات االختالف، )ط (20
 م،2010الجزائر،

قدور عبد اهلل ثاني، سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في اشهر االرساليات  (21
 م.2005(،الجزائر،1البصرية في العالم، دار الغرب لمنشر و التوزيع، )ط
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22)
العامة، دار مجدالوي،  محمد جودت ناصر، الدعاية و اإلعالن و العالقات 

 م.1998(، عمان األردن،1)ط

محمد رابح، الخطاب اإلشهاري)مقاربة سيميائية و سوسيو اقتصادية (، شركة بابل  (23
 م.1999(،الرباط، المغرب، 1لمطباعة و النشر و التوزيع )ط

محمد ولي، الحجاج و اإلشهار أفيون الشعوب المعاصر، الحجاج مفهومه و  (24
، 4رية و تطبيقية في البالغة الجديدة، عالم الكتب الحديث، جمجاالته دراسات نظ

 م.2010(، أربد، األردن، 1)ط
محمود أدهم، مقدمة الى الصحافة المصورة، الصورة الصحفية وسيمة اتصال،  (25

 )دط(، مطابع الدار البيضاء، المغرب، )دت(.
المية محمود حسن اسماعيل، مبادئ عمم االتصال و نظريات التأثير، الدار الع (26

 م.2003(، القاهرة، مصر، 1لمنشر و التوزيع، )ط
(،أربد 1نصر الدين بن غنيسة، فصول في السيميائيات، عالم الكتب الحديث، )ط (27

 ه.1432م، 2011األردن، 
نعمان عبد الحميد بوقرة، القيمة الحجاجية في النص اإلشهاري، حافظ إسماعيل  (28

و تطبيقية في البالغة الجديدة، عموي، الحجاج مفهومه و مجاالته دراسات نظرية 
 م. 2010، عالم الكتب الحديث، )دط(، أربد األردن، 3ج
نعيمة واكد، الداللة األيقونة و الداللة المغوية  في الرسالة االعالنية، طاكسج كوم،  (29

 م.2012)دط(، الجزائر، 
 المترجمة:

العامري و محمد أمبرتو إيكو، سيميائيات األنساق البصرية، )تر( محمد التهامي  (30
 م.2008(، الالذقية، سورية، 1أودادا، دار الحوار، )ط

(، 2برنار توسان، ماهي السيميولوجيا؟، )تر( محمد نظيف، افريقيا الشرق، )ط (31
 م.1994الدار البيضاء، المغرب، 
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جيراردو لودال و جوييل ريطوري، السيميائيات أو نظرية العالمات ،)تر( عبد  (32
 م.2004، الالذقية، سورية، 1حوار، )ط(الرحمان بوعمي، دار ال

ليونيل بمينجر،  االليات الحجاجية لمتواصل، )تر( عبد الرؤوف بوركي، عالمات،  (33
 ،)دط(، )دت(.21ع:

 
 المجالت:

بمقاسم دفة، عمم السيمياء و العنوان في النص األدبي، الممتقى الوطني األول  (34
محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، السيمياء و النص األدبي، قسم األدب العربي، جامعة 

 م.2000
جاب اهلل أحمد، الصورة في سيميولوجيا التواصل، الممتقى الرابع السيمياء و النص  (35

  .2006األدبي، كمية اآلداب و المغات ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، الجزائر، 
رضوان القضماني، سيمياء التواصل الجماهيري، الموقف األدبي، اتحاد الكتاب  (36

 م.1997(،316العرب، دمشق، سورية، ع)
نور بوصابة، األساليب اإلقناعية لمومضات اإلشهارية التمفزيونية، الممتقى عبد ال (37

الدولي السادس السيمياء و النص األدبي، كمية اآلداب و المغات، جامعة محمد 
 م.2012،2011خيضر، بسكرة، الجزائر،

 الدوريات:
 موسوعة. بسكرة السحر المثمر، دار الحكمة، (38
دليل المتحف الجهوي لممجاهد بسكرة، متحف المجاهد العقيد محمد شعباني،  (39

 .2014ديسمبر 
 مؤسسة التسيير السياحي بسكرة، فندق الزيبان، الجزائر. (40
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 الرسائل الجامعية:
( 2000،2007جازية بايو، اإلشهار في التمفزيون الجزائري )الممارسة و التمويل،  (41

جمال بوعجيمي،  قسم عموم اإلعالم و االتصال، كمية  مذكرة ماجستير، إشراف:
 .،)منشور(م2008/2009العموم السياسية و اإلعالم، جامعة الجزائر، الجزائر، 

، استراتيجيات التواصل المغوي في التعميم و تعمم المغة العربية، الطيب شيباني (42
رقمة، الجزائر، اشراف لبوخ بوجممين، كمية اآلداب و المغات، جامعة قاصدي مرباح، و 

 .،)منشور(م2009/2010
فايزة يخمف، دور الصورة في التوظيف الداللي لمرسالة اإلشهارية )دراسة تحميمية  (43

سيميولوجية لعينة من إعالنات مجمة الثورة االفريقية، رسالة ماجستير، عموم اإلعالم 
 ،)منشور(.1996و االتصال، جامعة الجزائر،

يون الجزائري ) تحميل مضمون اعالنات القناة مريم زعتر، االعالن في التمفز  (44
الوطنية( إشراف : ادريس بو كعيبات، ماجستير، تخصص عموم االعالم و االتصال، 

 م،)منشور(.2008م، 2007جامعة منتوري، قسنطينة ، الجزائر،
نور بوصابة، األساليب اإلقناعية لمومضات اإلشهارية التمفزيونية)دراسة عبد ال (45

سيميولوجية(، مذكرة ماجستير، إشراف: فايزة يخمف، قسم عموم اإلعالم و تحميمية 
االتصال، كمية العموم السياسية و اإلعالم، جامعة 

 .،)منشور(م2008/2009الجزائر،الجزائر،
، دور الترويج في ترقية الخدمات السياحية)دراسة حالة الديوان وافية محمدي (46

، قسم العموم التجارية، كمية العموم الوطني لسياحة(، اشراف بريش عبد القادر
-3-االقتصادية و العموم التجارية و عموم التسيير، ماجستير)منشور(، جامعة الجزائر

 .،)منشور(م 2012م، 2011،
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 مواقع األنترنت:

رحمان العامر، ممخص الممصقات التعميمية، عبد ال (47
www.ksu.edu.sal18/06/201 

  الخطاب اإلشهاري: (48
Http : startimes.com :29/10/2014 ,09 :15                

ميل حمداوي، سيميائية الصورة االشهارية                            ج (49
www.doroob.com17/02/2015.10:43                        

      ي:السياح يامنة الجراي، لغة االشهار (50
http://www.oudnad.net.14/12/2014.19:35                          

                                  
51)  http://www.aps.dz/ar/societe.09/05/2025.21:53                            
52) 

 http://ar.wimipedia.org .28-04-2014 18 :25 
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