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بعد شكر اهللا وحده وحمده حمدًا كثيرًا، 
ياسمينة «تي الفاضلة ذاستاأتوجه بالشكر الخاص إلى 

أشرفت على رسالتي وغمرتني التي» عبد السالم
بفضلها وكرمها، فكانت حليمة معي وناصحة لي.

وإلى كل من تعاقب في تعليمي، وساهم في تكوين 
شخصيتي؛ ألن المتعلم من شخصية العالم.

كما أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل  
المتواضع من زمالء وزميالت.



ةـــــــــــــــمقدم



مقّدمــــــــة

أ

مقدمـــة:

تمع وتقدمه؛ يعد االشهار فنّا تواصليًا قدميا،  استخدمه االنسان منذ القدمي، ومع تطور ا
واالجتماعي، والسياسي و الثقايف، ويف مجيع قة هامة يف سلسلة التطور االقتصاديأصبح حل

جماالت احلياة.
تمع ويؤثر فيه، باعتباره من باإلضافة الفنون إىل آثاره االجتماعية العامة، حيث أنه يتأثر با

تمع على اختالف نوعيتها. اجلاذبة لكل شرائع ا
إىل اإلشهاريةكما تقوم العملية االشهارية على استعمال اللغة باعتبارها واسطة لنقل املادة 

موز ُمتكن أفراد مجاعة لغوية ما من التواصل فيما من العالمات والر اجلمهور، واللغة هي نظام
ا الوسيلة األكثر فعالية يف متكني الفرد  تمع االنساين؛ أل بينهم. وهي أداة االتصال الرئيسة يف ا
من الدخول يف عالقات وتفاعالت اجتماعية خمتلفة، وحبكم أن اللغة جمموعة قوانني وقواعد

ا، ويف هذه النقطة نتحدث عن اللغة يف االشهار السياحي، وأحكام ختضع هلا ألفاظها وعبارا
لغة كوسيلة للتأثري يهدف من خالهلا إىل شد االنتباه للرسالة االشهارية فهذا االخري يستخدم ال

وتكون هنا لغة االشهار السياحي ذات مضمون مقنع؛ لتكون أداة جلذب سياحي، ومن هنا 
ميكن طرح االشكال التايل:

ام االشهار السياحي بالنظام اللغوي؟ما مدى التز 
وهل ميكن لطبيعة االشهار السياحي أن يتجاوز اللغة بنظامها؟

ولقد كان اختياري هلذا املوضوع من ورائه دوافع عّدة نذكر منها:
ا شأن اللغات  حّب االطالع واملعرفة وادراكي بأن اللغة العربية أداة حياتية وحضارية، شأ

ا.االخرى أو أكثر، لذ ا ال بد من اعطاء الدراسة اللغوية يف االشهار السياحي حقها واالهتمام 
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ولقد اعتمدنا يف دراستنا هلذا املوضوع اخلطة التالية:
فبعد املقدمة قسمنا البحث إىل قسمني:

.الفصل األول: وهو الجانب النظري من البحث، إذ تناولنا فيه الخطاب االشهاري

تعريف الخطاب-1المبحث األول:- 
لغة..أ

اصطالحاً..ب
أنواع الخطاب.-2

تعريف االشهار.- 1المبحث الثاني:- 
لغة..أ

اصطالحاً..ب
االشهار عبر التاريخ.-2
أنواع االشهار.-3

االشهار السياحي.-1المبحث الثالث:- 
الخطاب االشهاري.-2
مكوناته.-3
أنواع الرسالة االشهارية.-4

االشهار التلفزيوني.-1المبحث الرابع:- 
تعريفه.-2
خصائص االشهار التلفزيوني.-3
أهدافه.-4
اإلشهار السمعي البصري.مرحلة انفجار-5
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والذي ميثل اجلانب التطبيقي؛ فيتضمن ما يلي:أما الفصل الثاني:
مستويات البنية اللغوية.

تعريفه وحتليل النماذج.المستوى الصوتي:-1
تعريفه وحتليل النماذج.المستوى الصرفي:-2
تعريفه وحتليل النماذج.المستوى النحوي:-3
تعريفه وحتليل النماذج.المستوى الداللي:-4
تعريفه وحتليل النماذج.المستوى البالغي:-5
تعريفه وحتليل النماذج.المستوى الخطابي:-6

اخلطة وأخريًا  خامتة تضمنت أهم النتائج املتوصل إليهما من خالل البحث ولكي تكون 
ليلي. ألن العمل  ناجحة؛ كان من الضروري اختيار املنهج املناسب هلا، فاتبعنا املنهج الوصفي التح

شهارات السياحية.كان حتليلياً لإل

وقد اعتمدنا يف عرضنا للموضوع على مجلة من املصادر واملراجع أمهها:
وعبيدة سبطي وفؤاد شعبان.سيميولوجيا الصورة االشهارية، لبلقاسم سالطنية-
يد نوسي.- اخلطاب االشهاري باملغرب اسرتاتيجيات التواصل لعبد ا
مقدمة ابن خلدون.-
لصاحل بلعيد.دروس يف اللسانيات التطبيقية -
علم اللسانيات احلديثة لعبد القادر عبد اجلليل.-
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إال أنه واجهتنا صعوبات مجة أثناء اجناز البحث، هي:
الراجع اخلاصة باجلانب السياحي وتشابه املادة املعرفية يف املراجع وضيق الوقت وصعوبة قّلة 

الدراسة التطبيقية.
اليت  ياسمينة عبد السالم؛ويف األخري ال يفوتنا أن نتقدم جبزيل الشكر إىل أستاذيت الفاضلة 

كانت املنارة اليت أنارت لنا الدرب وذللت لنا الصعاب.



المبحث األول : ماهية الخطاب

تعريف الخطاب.1
أ. لغة

ب. اصطالحا
أنواع الخطاب.2

المبحث الثاني : مفهوم اإلشهار

تعريف اإلشهار.1
أ.لغة

ب. إصطالحا
اإلشهار عبر التاريخ.2
أنواع اإلشهار.3

المبحث الثالث : تحديد اإلشهار السياحي

اإلشهار السياحي.1
الخطاب اإلشهاري.2
اإلشهاريمكونات الخطاب .3
أنواع الرسالة اإلشهارية.4

المبحث الرابع : اإلشهار التلفزيوني

تعريف اإلشهار التلفزيوني.1
خصائصه.2
أهدافه.3
مرحلة انفجار السمعي البصري.4
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المبحث األول: ماهية الخطاب.
تعريف الخطاب:-1

ة:ــلغ.أ
؟خطبكمايقال،األمرسببهو:وقيل،عظمأوصغر،األمرأوالشأناخلطب:خطب

،املخاطبةفيهتقعالذياألمر:واخلطبيسريوخطب،جليلخطبوتقول؟أمركما:أي
أفطرواوقد؛عمرحديثويف.والشأناألمرعظمأي:اخلطبجل:قوهلمومنه:واحلال،والشأن

أَيـَُّهاَخْطُبُكمْ َفَماقَالَ «:العزيزالتنزيلويف،يسرياخلطبفقال،رمضانمنغيميوميف
:األخطلقولفأماخطوبومجعه،»اْلُمْرَسُلونَ 

ختفيفافحذفاخلطوبأرادإمنا، واخلطبالدهربناتضرسيندبن:مسلبةمثاكيلأيديكلمع
يف الكايف حملمد باشا اخلطاب:ورهن، رهنبابمنيكونوقد

"مصدر خاطب: املواجهة بالكالم، ويقابلها اجلواب، الرسالة، واخلطابة مصدر خطب: عمل 
أَيـَُّهاَخْطُبُكمْ َفَماقَالَ «اخلطيب وحرفته، واخلُطب: مصدر خطب؛ استعمال احلال والشأن. 

»اْلُمْرَسُلونَ 
األمر الشديد بكثرة فيه التخاطب، وغلبة استعمال لألمر العظيم املكروه.(ج) خطوب، اخلطبة:

)1(مصدر َخَطَب: ما خيطب به من الكالم.

.5، (مادة خطب)، ص2، جملد 1997، 1ابن منظور (مجال الدين حممد بن مكرم)، لسان العرب، دار صادر بريوت، ط)1(
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الحاً:ـاصط.ب
) الذي يستخدمه 1948_1926اخلطاب مرتبط أساساً حسب الباحثني مبيشيل فوكو (

ا األنسقة تمع، وكيف تعكس هذه لوصف الكيفية اليت تعمل  يف الثقافة اإليديولوجية واللغة وا
املمارسة السلطة وحتافظ عليها.

وعند علماء االجتماع، اخلطاب نسق حمدد من املعرفة، حيافظ على املمارسات اليت تتحدد 
عنده بواسطة فرد مشرتك، ووظيفتها غلق أية إمكانية لرسائل مردودة إىل ألفاظ تستخدم لوصف 

ومثال ذلك دفاع احملامية، والتصنيفات العلمية، وأمناط الطقوس الدينية.:ءاألشيا
اإلبداعي يف ضوء منظومة عقلية أّما النظرية األدبية، فدراسة اخلطاب هي وسيلة لدراسة العمل

تمعات، مثال: خاصة بالرتاث االجتماعي. ومعىن هذه األعمال اإلبداعية يف داخل هذه ا
تفهم يف إطار الصورة اخليالية أو احلكي، أو اخلصائص الشعرية وحدها أوديسا هومريوس ال

ولكن يف إطار الفروض الكافية يف عقل هومريوس، كما كتبها.–
ويف إطار مبدعي األساطري الذي يستند إليهم هومريوس، ويف إطار البناء اهلرمي للطبقات 

تمع اليت كتب عربها، كذلك أفكار املتلقي لل عمل األديب ومعرفتنا عن األمور لغري وجهة وأفكار ا
)1(.نظرنا عن العمل األديب

كما يتخذ اخلطاب موضوعه األساس من اللسانيات، إذ يرتبط يف عمومه مبفاهيمها 
اتية ومناهجها، ويقوم أسلوبه على موضوعيتها يف معاجلة اللغة البشرية وابتعادها عن األحكام الذ

)2(واملسبقة.

يف القرآن الكرمي بصيغة استعمالهعن حضور املصطلح يف الرتاث العريب فإننا نسجل أما
املصدر والفعل يف اآليات التالية:

.27سورة املؤمنون، اآلية »ُمْغَرُقونَ ِإنـَُّهمْ ظََلُمواالَِّذينَ ِيف ُختَاِطْبِين َوَال «لقوله تعاىل: 
.63سورة الفرقان، اآلية » َسَالًماقَاُلواِهُلونَ اْجلَاَخاطَبَـُهمُ َوِإَذا«وقوله أيضاً: 

نَـُهَماَوَماَواْألَْرضِ السََّماَواتِ َربِّ « وقوله: سورة النبأ، اآلية ». ِخطَابًاِمْنهُ َميِْلُكونَ َال الرَّْمحَنِ بـَيـْ
37.

، صيدا، بريوت، 2ابن خلدون (عبد الرمحن حممد)، مقدمة ابن خلدون، حتقيق درويش اجلويدي، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، ط)1(
.23م، ص1996هـ_1416

.39م، ص2011هـ_1432، 1هبة خياري، خصائص اخلطاب اللساين، دار الوسام العريب للنشر والتوزيع، ط)2(
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واخلطاب اجناز يف املكان يقتضي لقيامه شروطاً أمهها املخاطب واخلطاب واملخاطب.
ولفظ اخلطاب من حيث معناه اللغوي يدل على كل ملفوظ أكرب من اجلملة منظور إليه من 

حيث قواعد التسلسل اجلملي. ومن وجهة نظر اللسانيات، فإن اخلطاب ال ميكن أن يكون سوى 
مرادف للملفوظ، فاهلدف األساس من استعمال الكالم هو إيصال رسالة ما إىل شخص معني، 

ألشخاص.أو إىل جمموعة من ا
ما؛ ومها املتكلم ولذل ك فإن استعمال الكالم يستوجب وجود عنصرين ال يكون احلديث إال 

)1(الذي يؤلف املرسلة تبعا ألهوائه ورغباته واملخاطب الذي يقوم بفك رموز هذه املرسلة لفهمها.

اجلملة، تكون فاخلطاب سلسلة من امللفوظات اليت ميكن حتليلها باعتبارها وحدات أعلى من 
خاضعة لنظام يضبط العالقات بني اجلمل، أي العالقات السياقية والنصية، وذلك عن طريق 

؛ الداليل أو الرتكييب، والداليل للنص أو سلسلة العالقات املنطقية حتديد النظام املعجمي
وف االستعادية اليت تتجلى يف الشفرة اليت تربط بربهان لغوي يقوم بني عدة أطراف ضمن ظر 

)2(حمددة.

.12م، ص2012عمان، -بوقرة النعمان، اخلطاب األديب ورهانات التأويل قراءات نصية تداولية حجاجية، عامل الكتب احلديث، أربد)1(
.192م، ص2009صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، )2(
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أنواع الخطاب:-2
للخطاب جمموعة من األنواع أمهها:

الخطاب القرآني: 2-1
واملعجمية طابات، يف كل مستوياته الصوتية، إن اخلطاب القرآين إهلي، متفرد عن غريه من اخل

والتداولية.واإليقاعية
أصواته منسجمة متماسكة، ألفاظه واحدة وإيقاعاته مطلقة.

طاب القرآين هو مرجعيته، فاهللا سبحانه وتعاىل هو املُرسل.وأهم ما مييز اخل
فالقرآن كلمة اهللا اليت نزلت على رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم، فهو كلمته اليت حتمل كل 

صفاته على خالف األنواع األخرى من اخلطابات اليت تفرض بعض النظريات املعاصرة مثل صوت 
وخروج عمله إىل النور وتسلمه من قبل املتلقني.مبجرد االنتهاء من إجناز عمله

اإليصالي (النفعي):الخطاب 2-2
إن عملية اإليصال ال تكون إال بوجود األقسام الثالثية (املرسل واملرسل إليه واملتلقي). 

عية استهالكية مباشرة، وهذا طبيعي مادام اإليصال هو فيقوم على لغة ن«واخلطاب اإليصايل 
اخلرب واإلفهام عرب الرسالة املنقولة هو هدفها، لذا فإن املرسل يقول فيها لغته غايتها، ومدام

وخيضع عفويا ودون تكلف أو إعمال للذهن إىل فضاء املكونات القاعدية املكتسبة طبيعيا،
املتعارف عليها صوتا أو تركيبا أو صرفا أو معىن وداللة. وهو يف التزامه هذا يعرب عليها عن 

ولقد ذهبت بعض الدراسات احلديثة إىل »إليه...ضاء االتفاق احلاصل مع املرسلقخضوعه إىل 
، النفعية أو التداولية، وهذه La pragmatiqueحتت اسم قضاء االتفاق احلاصل مع املرسل

الدراسات كما يقول (فرانسوا أرمينغو) تدرس اللغة ظاهرة استداللية وإيصالية واجتماعية يف الوقت 
)1(نفسه. 

.4شيد وآخرين، دار املعارف اإلسالمية، مطبعة الشعب، القاهرة، صأوكان عمر، اللغة واخلطاب، ترمجة ابراهيم خور ر )1(
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الخطاب اإلبداعي:2-3
سون، تغطي كافة وظائف بيقوم اخلطاب الشعري اإلبداعي على ستة عناصر كما حدداها جاك

اللغة مبا فيها الوظيفة األدبية، فلقد وجد أن السمة األساسية اليت من أجلها وجد النص هي 
ف عناصر االتصال اليت فصلها االتصال. هذا ويأخذ النص مساته اخلاصة من خالل تدرج وظائ

وهي:COMMUNICATION THEORYاالتصال ون يف نظرية جاكبس
)1(. المرسل والمرسل إليه والرسالة والقناة والسياق والشفرة

الخطاب اإلعالمي:2-4
إن أهم مدخل سيم اخلطاب اإلعالمي اعتباره جمموعة معلومات متجددة، تضمن حركية 

لنا منيز يف اخلطاب اإلعالمي بني مقولتني أساسيتني: املعلومات االتصال املستمرة، وهو ما جيع
اجلديدة اليت يعتقدها الصحايف وال يعرفها املتلقي، واملعلومات اجلديدة اليت يعتقدها الصحايف وال 

ا مشار إليها ضمن نص خربي يعرفها املتلقي ا حمققة فيزيائيا يف السياق املشرتك، أم أل ، إما أل
)2(حمدد. واملقولتان األصليتان يف اخلرب تتجددان بالطبائع اللغوية. 

الخطاب اإلشهاري:2-5
ميثل اخلطاب اإلشهاري نوعا من أنواع اخلطاب بعامة التصاله باحلياة االنسانية بشكل مباشر، 

قيمة االجتماعية واألخالقية واحلضارية، ناهيك عن القيمة التجارية فهو وإن ارتبط فيؤسس لل
ارتباطا وثيقا بالدعاية مبفهوم عام، إال أنّه يبطن يف املمارسة اللغوية واأليقونية قيمة ثقافية ذات مسة 

)3(إيديولوجية غالبة حتاول أن ترسخ لدى املستقبلني.

.5، صاملرجع السابق)1(
.118م، ص2012ه_1433، 1فايزة خيلف، مناهج التحليل السيميائي، دار اخللدونية للنشر و التوزيع، ط)2(
البالغة اجلديدة، اجلزء الرابع (احلجاج واملراس)، عامل الكتب حافظ امساعيلي علوي، احلجاج (مفهومه، جماالته) دراسات نظرية وتطبيقية يف )3(

.286م، ص2010احلديث إربد_ عمان، 
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.رالمبحث الثاني: مفهوم االشها
تعريف اإلشهار:-1
لغــة:.أ

حىتشنعةيفالشيءظهورورد يف لسان العرب مادة (شهر) مبعىن الشهرة: ظهور الشيء 
والشهور العلماء، والواحد شهر ويقال […]اجلوهري: ظهور الشيء وعن […]الناسيشهره

)1(لفالن فضيلة أشهرها الناس.

وجاء يف املصباح املنري:
)2(.»أو شهرة، أفشيه فاشتهروشهرت احلديث شهرا« 

أما القاموس املنجد يف اللغة واإلعالم واإلعالن:
وهي مشتقة من كلمة َشَهر، شهرًة، شهر الشيء، Publicitéإن اإلشهار تقابله بالفرنسية «

)3(.»حىت ذكره وعرف به

.487ابن منظور، لسان العرب، ص)1(
.326، د.ت، ص1بن عمر بن علي املقري الفيومي، املصباح املنري، دار الكتب العلمية، بريوت، طأمحد)2(
.406اإلعالن، دار الشروق، بريوت لبنان، د ط، دت، ص قاموس املنجد يف اللغة واإلعالم و )3(
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اصطالحاً:.ب
تعرف مىن احلديدي اإلشهار فتقول على مستوى اللغة العربية هناك تعبريان يستخدمان يف 
جمال احلديث عن اإلعالن، على مستوى املهن (املمارسة) وعلى مستوى األكادميي التعليمي 

والبحث، حيث يف حني تستخدم كلمة اإلشهار للتعبري عن املعىن نفسه يف دول املغرب العريب  
، ويف اللغة االجنليزية تعبري La Publicitéئر... ويقابل ذلك يف اللغة الفرنسية تعبري كتونس واجلزا

Advertising ويف اللغة األملانية ،an zeige ، ويف اللغة اإليطاليةPublicita.)1(

فيشري حممود عساف بأنه: يشمل خمتلف نواحي النشاط اليت تؤدي إىل نشر وإذاعة الرسائل 
رئية واملسموعة على اجلمهور لغرض حثه على شراء سلع أو خدمات، أو من أجل االعالنية امل

)2(التقبل الطيب ألفكار أو أشخاص أو منشآت معلن عليها. 

اإلشهار فن إعالمي يستند على مؤشرات مرئية مثل العناوين يف «ويعرفه أحد الباحثني بقوله: 
من خالله ميكن تأسيس تعاريف وعالقة بني […]الكتابة ومضامينها وأنواع الطباعة والصورة 

تبليغ اخلطاب، لذلك - أوال وقبل كل شيء–املخاطب واملتلقي أو بني املنتج واملستهلك فهدفه 
يتوخى أن تكون أفكاره واضحة وصادقة، يستعمل وسائل تبليغ متنوعة ومتناسقة يسخرها كلها يف 

)3(».حتقيق هدف حمدد

شكل من أشكال االتصال الغري «السالم أبو قحف: ويف جمال التسويق، يعرفه عبد
رسال فكرة أو معلومة، ترتبط بسلعة أو خدمة، وذلك بواسطة الشخصي مدفوع القيمة، إل

)4(.»شخص حمدد أو منظمة

.15م، ص1999، 1مىن احلديدي، اإلعالن؟، دار  املصرية اللبنانية، مصر، ط)1(
.22م، ص2003، 1فيصل دليو، اتصال املؤسسة، دار الفجر للنشر والتوزيع، النزهة اجلديدة، القاهرة، ط)2(
اإلراثة، امللتقى الدويل السادس والنص األديب، قسم األدب واللغة يائية الصورة اإلشهارية، دراسة يف رواية مجال مباركي وحممد عبد اهلادي، سيم)3(

.589أفريل، ص 19-18العربية، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
ئ.55م، ص1995عبد السالم أبو قحف، حماضرات يف هندسة إعالن، ديوان املطبوعات اجلامعية، بريوت، لبنان، دط، )4(
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الشخصية لتقدمي السلع واخلدمات الوسيلة غري«أما مجعية التسويق األمريكية فتعرفه على أنّه: 
)1(».واألفكار بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر مدفوع

هو فن إغراء األفراد على سلوكات « يعرف االشهار تعريفا جامعا بقوله: Graw Walterوجند 
موعة من الناس Graw Walterيضيف و معينة بأنّه أداة لبيع األفكار أو السلع أو اخلدمات 

االت أو ويستخدم أوقات ارسالية، الراديو أو التلفزيون أو يف ذلك مساحات من امللحقات أو ا
)2(».دور العرض السينمائي نظري أجر معني

على أنه عملية االتصال غري الشخصي من خالل وسائل االتصال العامة «ويعرفه حممد العليان 
، حبيث معينة إىل فئات معينة من املستهلكنيبواسطة معلنني، يدفعون مثنا معيناً إليصال معلومات 

)3(.»يفصح املعلن عن شخصيته

فهو ذلك اجلزء اهلام من نظام االنتاج والتوزيع اجلماهريي الذي يرتجم يف شكل إالم وتذكري 
بالسلع واخلدمات اليت يتضمنها السوق. إنه وسيلة غري شخصية لتقدمي األفكار واملنتوجات 

)4(سطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع.واواخلدمات وتروجيها ب

تمع أو خارجه ومن أهم  فاإلشهار أحد وسائل االتصال اليت حتظى بأمهية كبرية داخل ا
ا وذكر  دف التعريف مبنتجا الوسائل اليت تلجأ إليها أية مؤسسة  صناعية أو جتارية، 

ا للمستهلك وترغيبه يف السلعة، ودفعه إىل اقتنائها، والتأثري يف ميوالته  خصائصها، ومميزا
، ليصل يف النهاية إىل اهلدف املرجو حتقيقه.وسلوكاته

.196، ص 2006، 1ثامر البسكري، االتصاالت التسويقية والرتويج، دار احلامد للنشر والتوزيع، عّمان، األردن، ط)1(
، 2009، 1اجلزائر، ط-املفهوم واإلجراء، قسم األدب واللغة، جامعة حممد خيضر بسكرةعبد الرمحن تربماسني وآخرون، نظرية القراءة )2(

.231ص
.84وعبيدة بسطي وفؤاد شعبان، سيميولوجيا الصورة اإلشهارية، صبلقاسم سالطنية)3(
.7فايزة خيلف، مبادئ يف سيميولوجيا االشهار، طاكسيج، كوم للدراسات والنشر والتوزيع، خرابسية، اجلزائر، وط، دط، ص)4(
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اإلشهار عبر التاريخ:-2
مل يكن اإلشهار حديث العهد، بل هو نشاط قدمي قدم التاريخ، "يعود إىل عصور قبل امليالد 

سنة، عندما كان يعتمد على النداء فقط، والدليل على ذلك ما روته بعض الكتب 3000حبوايل 
)1(ذلك التاريخ مقتضاه البحث عن عبد هارب".عن وجود إعالن يعود إىل 

، توضع على احملالت - Enseignes–واكتسى فيما بعد طابعا جتاريا " بتحوله إىل الفتات 
ر تتضمن صور السلع ومزايا، كصور الرباميل الضخمة اليت كانت توضع على أبواب واملتاج

ومتدح أصل اخلمور املباعة. وقد اعتربت احلانات اإليطالية، والصيغ التحريرية اليت كانت ترافقها
)2(هذه الطريقة البدائية يف ترويج السلع مؤشر نشأة اإلشهار".

:تطور اإلشهار عرب مراحل متعددة ميكن تلخيصها فيما يلي
وجد اإلشهار فيها على شكل رموز وصور بدائية. مرحلة العصور العابرة والقرون الوسطى:

شهارات دية انتشارها وكثرة استخدامها لإلوتتميز هذه املرحلة ببساطة الرسالة اإلشهارية وحمدو 
الشفوية.

اية القرن الرابع عشر ميالدي، اخرتعت آلة الطباعة اليت تعترب بال مرحلة ظهور الطباعة:  يف 
بدأ استخدام احلروف املتحركة يف الطباعة، مث 1940ويف سنة شك معلما من معامل احلضارة، 

االت وتزايد عدد الراغبني يف اإلشهار حيث وجدوا يف هذه الوسيلة فرصة  ظهرت الصحيفة وا
م. لزيادة مبيعا

.185، ص 1997، 1األردن، ط- جمدالوي، عمانحممد جودت ناصر، الدعاية واإلعالن والعالقات العامة، داتر)1(
.29فايزة خيلف، مبادئ يف سيميولوجيا اإلشهار، ص)2(
:ينظر

.149، ص1بشري عباس العالق وعلي حممد ربابعة، الرتويج واإلعالن التجاري، دار البازوري العلمية، عمان، ط-
-19، ص 2003لبنان، د ط، -سة اجلامعية للدراسات، بريوتمصطفى عبد القادر، دور اإلعالن يف التسويق السياحي، جمد املؤس-

20.
.41-39فيصل دليور وآخرون، االتصال يف املؤسسة، ص-
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متيزت هذه املرحلة باالنتعاش االقتصادي، واشتداد املنافسة وتوسع مرحلة الثورة الصناعية: 
تفاع مستوى الرفاهية، وارتفاع معدل دخول األفراد وحتسني املواصالت...اخل، كلها األسواق، وار 

عوامل أّدت إىل توجيه املنتجني إىل اإلشهار الذي أصبح ضرورة من ضرورات احلياة االقتصادية، 
األساسية للصانع واملوزع واملستهلك.وأحد املستلزمات 

متيزت بربوز وسائل اإلعالم المختلفة: مرحلة التقدم في وسائل االتصال والمواصالت و 
فاعلة، كما ظهرت الوكاالت إقناعيةاألفكار اإلبداعية واألساليب الفنية اخلاصة باإلشهار كوسيلة 

اإلشهارية املتخصصة اليت أصبحت تبتكر كل الوسائل الفنية والنفسية واالقتصادية والثقافية 
والعلمية الصناعية و إشهار يتميز بالفعالية من حيث التأثري على قرارات اجلمهور الشرائية على 

البنية الثقافية واالجتماعية.
اإلشهار الراديو) منذ العشرينيات؛ وظهر نوع جديد وهو "االشهار يف املذياع (استعمل 

وبعد املذياع جاء دور التلفزيون ليستعمل ألول مرّة يف الواليات املتحدة . )1("المسموع
األمريكية. من خالل العرض املوجز لتاريخ اإلشهار ميكن القول أن اإلشهار يتطور بتطور 

تمعات، وتطور حاجيات اإلنسان، ويواكب تطور التكنلوجيا لوسائل االتصال واإلعالم.ا

.41، ص1998اجلزائر، -اجلماهريية، ديوان املطبوعات اجلزائرية، بن عكنوناالتصالفضيل دليو وآخرون، مقدمة يف )1(



الخطاب االشھاريالفصل األول

19

أنواع اإلشهار:-3
هناك العديد من التقسيمات اليت ميكن استخدامها لتصنيف اإلشهار إىل أنواع وأشكال 

ذاته، فكل نوع له خصائصه خمتلفة. والواقع أن نوع اإلشهار يؤدي إىل حتديد خصائص اإلشهار
ومساته احملددة:

وفقاً للجمهور المستهدف:أوال: تقسيم اإلشهار 
:)1(ومنيز يف هذا التقسيم نوع اإلشهار من خالل نوع املستهلك الذي يوجه إليه

اإلشهار الدولي أو العالمي:-1
حيث يغطي اإلشهار أكثر من دولة واحدة، ويعتمد هذا النوع من اإلشهارات على العالمة 

جلغرافية للدولة املصنعة إىل دول أخرى، االتجارية اليت تتعدى مسعتها احلدود اجلغرافية للحدود 
كوكاكوال تكون هذه األخرية أسواقا جديدة مفتوحة أمام املنتوج املسوق، ومثال ذلك مشروب 

الذي احتل الريادة يف عامل املشروبات وذلك بفضل حتديد الرسائل اإلشهارية بشكل دوري يف كل 
العامل.

اإلشهار القومي:-2
ذا النوع منتجو  السلع االستهالكية بغرض اقناع املستهلك باملنافع اليت ترتتب عن يقوم 

جل احلدود اجلغرافية لبلد معني دون استثناء منطقة. ويعتمد استخدام سلعهم، وميس هذا اإلشهار
املعلنون يف جناح هذا اإلشهار على استخدام الوسائل ذات التغطية القومية مثل اجلرائد الوطنية، 

لتلفزيون الوطنيني. ويتميز بارتفاع نفقاته نظراً التساع رقعته، وعادة ما حتمل وقنوات اإلذاعة وا
" باإلضافة إىل عنصر التكرار الذي يركز اشتري عالمتناالرسالة اإلشهارية يف هذا النوع عبارة " 

عليه بوجه خاص يف هذا النوع من اإلشهارات.

.187، ص 2002-2001مصر، د ط، -ية، اإلسكندريةينظر: امساعيل السيد، اإلعالن، الدار اجلامع)1(
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اإلشهار التجزئة:-3
يوجه  هذا النوع إىل دفع الزبائن إىل متجر جتزئة حمدد؛ حيث يهدف هذا النوع من اإلشهارات

xاشتري العالمة من املستهلكني دون وسطاء يف عملية البيع، وحتمل الرسالة اإلشهارية عادة " 

" فإشهار التجزئة، إذن هو ذلك الذي يدفع إىل جذب وتوجيه األشخاص من محالتنا
يز على العالمة التجارية اليت يقوم الفرد بشرائها، املستهلكني لشراء من حمل معني بصرف الرتك

ا بائع التجزئة. واملهم هنا هو إشارة عملية الشراء اليت عادة ما يتكفل 
اإلشهار المحلي:-4

تمع، لرتويج سلع  هو اإلشهار الذي يستهدف األشخاص يف نطاق جغرايف حمدود داخل ا
مبحالت تنظيف املالبس...وخدمات معروضة يف السوق، أو اإلشهارات اخلاصة 

ثانياً: تقسيم اإلشهار على أساس الهدف:
)1(أي وفقا للهدف من النشاط اإلشهاري، ونصّنف أمهها إىل:

اإلشهار األولي:-1
اهلدف األساسي من هذا النوع هو استمالة الطلب وزيادته على منتوج معني، بصرف النظر 
عن العالمات التجارية، كاإلشهار الذي حياول استمالة الطلب على شرب املياه الغازية بصفة 

للمياه الغازية االستهالكعامة دون الرتكيز على عالمة معينة، فاهلدف من هذا اإلشهار هو زياد 
النظر عن عالمتها، وعادة ما يوضب هذا النوع يف حالة املنتج اجلديد يف عامة بغضبصفة

السوق.
اإلشهار التذكيري:-2

يتعلق اإلشهار التذكريي بسلع أو خدمات يف حالة تدهور املبيعات، إليقاظ الوالء حنو العالمة 
التجارية لدى بعض املستهلكني، والتغلب على عادة النسيان لديهم. 

.29- 28، ص1993مصر، د ط، -عاطف عديل العبد، االتصال والرأي العام، دار الفكر العريب، القاهرة)1(
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اإلشهار التعليمي:-3
يتعلق بتسويق السلعة اجلديدة اليت مل يسبق هلا وجود يف السوق من قبل أو السلع القدمية 

املعروفة، اليت ظهرت هلا استعماالت مل تكن معروفة من قبل املستهلك، ووظيفة هذا اإلشهار عي 
تعليم املستهلك املرتقب كيفية االنتفاع بالسلعة.

اإلشهار التنافسي:-4
ط اإلشهار التنافسي أن يكون عن سلع أو خدمات تنافسية يف السوق، مبعىن أن تكون يشرت 

متكافئة من حيث اخلصائص وظروف االستعمال، ويعتمد جناحه على ما ينفقه املعلنون عليه من 
أموال.

و مبيليس Nedjmaنجمة و Djezzyجيزي وهذا ما يظهر من خالل تنافس اخلدمات 
Mobilis ،ألخرية، من خالل غزارة املساحات والرسائل املرئية واملسموعة، واملقروءة، اليت يف اآلونة ا

توفر بقوة املنافسة.
اإلشهار الدفاعي: -5
هذا النوع من اإلشهار إىل مقاومة أو ختفيض آثار اإلشهار املنافس، وال يهدف دائما يهدف

)1(إىل زيادة املبيعات، بل يهدف إىل احملافظة على حجم املبيعات واحلصة احلالية يف السوق.

اإلشهار المقارن:-6
واملنتوجات األخرى ع، يقوم املعلن باملقارنة يف العالقة ما بني املنتوج الذي يقدمههذا النو يف

املنافسة به يف السوق. وذلك على أساس واحد أو أكثر من جوانب املنتوج. ويشرتط يف اإلشهار 
ا. أما  املقارن أن ال يتعرض ملنتجات املنافسني إال من خالل احلقائق اليت ميكن له أن يقوم بإثبا

)2(والتعويض، وأحيانا للسجن. استخدامه لبعض االدعاءات غري احلقيقية، تعرضه للغرامة املالية

.350، ص 2004مصر، د ط، -حممد منري حجاب، املعجم اإلعالمي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة)1(
.199اإلعالن، صامساعيل السيد، )2(
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ثالثاً: تقسيم اإلشهار حسب األثر المطلوب:

اإلشهار ذو األثر المباشر:-1
وقت ممكن، وخيص هذا النوع أسرعيهدف هذا النوع إىل إثارة املستهلك حنو شراء السلعة يف 

السلع ذات االستهالك املومسي (املثلجات مثال يف فصل الصيف).
اإلشهار ذو األثر الغير مباشر:-2

يهدف إىل التأثري على املستهلك، على مدى فرتة طويلة نسبيا، ومن األمثلة على ذلك:
اإلعالنات اليت تروج للسلع بصفة مستمرة حىت تظل عالقة بأذهان املستهلكني، وتلك اليت تبني 

النوع من املنتجات، فإنّه يشعر مزايا سلعة معينة، حىت إذا شعر املستهلك باحلاجة إىل شراء هذا
واهلواتف النقالة.االتصاالتبتفضيل حنو السلعة املعلن عنها، كإشهار خدمات 

)1(:رابعاً: تقسيم اإلشهار حسب نوع الرسالة اإلشهارية

الذي يقوم بالدعوة عرب قنوات االتصال إىل منتوج معني يرتبط اإلشهار التجاري:-1
مبنتج أو نوع أو شركة.

يقوم بالدعوة عرب قنوات االتصال إىل منتوج معني أو قضية من ار السياسي:اإلشه-2
القضايا السياسية.

عن كاإلعالنيعمل فيه على تقدمي خدمة عامة للمجتمع،  اإلشهار االجتماعي:-3
مواعيد تلقيح األطفال، أو إسداء نصائح الفالحني، أو الدعوة إىل الوقاية واحلذر 

)2(من أمراض معينة.

خامساً: أنواع اإلشهار حسب الوسيلة:
مثل اإلذاعة.مسموع:-1
الت والصحف.مكتوب:-2 مثل ا
مثل التلفزيون. سمعي بصري:-3

فهذه األنواع تدل على أمهية اإلشهار يف الوصول إىل اجلمهور املستهدف.

 203، ص2000األردن، د ط، -دار الشروق، للنشر والتوزيع، عمان- مدخل اسرتاتيجي–أمحد شاكر العسكري، التسويق.
يد نوسي، اخلطاب اإلشهاري باملغرب اسرتاتيجيات التواصل، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية اجلديدة، الدار البيضاء، ط)1( ، 1عبد ا

.15ص،2009
.589مجال مباركي وحممد عبد اهلادي، سيميائية الصورة اإلشهارية، ص)2(
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المبحث الثالث: تحديد االشهار السياحي.
اإلشهار السياحي:.1

اإلشهار من أهم وسائل االتصال اجلماهريي اليت يعتمد عليها أي نشاط اقتصادي، يعترب
فيمثل اإلشهار أداة لتجنب املنافسة بني املؤسسات األخرى، عن طريق ضبط السوق يف مواجهة 

ومبا أن السياحة نشاط اقتصادي فهي ،)1(. وذلك بتوظيفه يف استشارة الطلب الشرائياملوزعني
اجلماهريي من أجل ترويج املنتج السياحي. ومن أبرز هذه الوسائل جند االتصالحباجة إىل وسائل

عنه يف جناح أي مشروع اقتصادي، وتعتمد عليه السياحة من االستغناءاإلشهار الذي ال ميكن 
ية.املقام السياحي. والتعريف باملنطقة السياحأجل إبراز 

اإلشهار السياحي هو تلك اجلهود غري الشخصية اليت تعمل على التأثري يف وجدان وعواطف 
ومدركات السياح وتوجيه سلوكهم السياحي حنو التعاقد على برامج سياحي أو خدمات سياحية 

)2(لشركة سياحية معينة.

لتلفزيون الذي يتمتع نظرا ألمهية االشهار السياحي فإنه استغل معظم وسائل اإلعالم، وخاصة ا
ا عن باقي وسائل اإلعالم ، إذ يعد التلفزيون من بني أهم الوسائل مبجموعة من اخلصائص ينفرد 

اجلماهريية رواجا وفاعلية، ألنه خياطب مجيع فئات العمر، إىل جانب أنه وسيلة جتمع بني الصوت 
الذي حتققه إعالنات الصحف والصورة معاً، إذ "ميلك اإلقناع الشفوي للراديو، وتأثري الرؤية

ا" الت مث التجسيد الذي حيققه عرض السلعة يف شكلها وصور ، وعن طريق هذه الوسيلة )3(وا
اجلماهريية يتم بث اإلشهارات السياحية إىل عدد كبري من السياح.

فالتلفزيون "يسمح بنقل اإلعالن بصورة حية وواقعية عن املنطقة السياحية. وتظهر السائحني 
وهم يف حالة استماع باملنتج. هذا جبانب النص املسموع واخللفية املوسيقية...باإلضافة إىل الرسالة 

اإلعالنية اليت تصل ألعداد غفرية من املشاهدين وهم يف حالة اسرتخاء مما يساعد على تقبلها 
ا". )4(واستيعا

.6، ص2011، 1اجلزائر، ط-حسان شعبان، تلقي اإلشهار التلفزيوين، مؤسسة الكنوز احلكمة، األبيار)1(
.94، ص2002، 1مصر، ط-حممد منري حجاب، اإلعالم السياحي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة)2(
، 1األردن، ط-هباس بن رجاء احلريب ومسعود السيف السهلي، اإلعالم السياحي مفاهيمه وتطبيقاته، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان)3(

.59، ص2012
.99حممد منري حجاب، اإلعالم السياحي، ص)4(
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ي أو املنطقة السياحية، يسعى اإلشهار السياحي جلذب انتباه املستهلك إىل املنتوج السياح
ويعتمد يف ذلك على عناصر من أجل حدوث عملية جذب االنتباه وميكن تقسيم هذه العناصر 

إىل جمموعتني:
أّوهلما اهليئة الشكلية لإلشهار وتتكون من حجمه ومساحته، وموقعه، واأللوان املستخدمة، 

وشكل االشهار.
وما حتتويه من صور ورسوم ونص اشهاري.وثانيهما جاذبية الرسالة اإلشهارية السياحية 

ومن أهم األهداف اليت يسعى إليها اإلشهار السياحي هو إقناع السائح املفرتض مبحتوى 
الرسالة اإلشهارية السياحية املوجهة إليه، فاإلقناع ال يتحقق إال إذا جنحت الرسالة اإلشهارية 

ك يسعى اإلشهار السياحي إىل السياحية يف الوصول إىل قلب وذهن السائح املفرتض. لذل
الوصول إليه باعتماده كل وسائل اإلقناع.

ويعمل على خلق صورة ذهنية إجيابية للمنطقة املعلن عنها من أجل التأثري يف قرارات السائح 
املفرتض، حيث مييز املشهر املنطقة السياحية أو اخلدمات املشهر عنها باستخدام الدالالت 

جتماعية واألسرية. وهذا ليؤكد مضمون الرسالة اإلشهارية السياحية وزيادة العاطفية أو الروابط اال
تأثريه على اجلمهور.

تعترب السياحة نشاطا حيتاج يف تروجيه للمنتج السياحي إىل خمتلف أنشطة االتصال اجلماهريي 
شروع اليت من ضمنها اإلشهار، باعتبار احد االنشطة األساسية اليت ال غىن عنها يف جناح أي م

مهما كان هدفه.



الخطاب االشھاريالفصل األول

25

الخطاب اإلشهاري:. 2
ختتلف اآلراء وتتنوع عادة يف حتديد مفهوم شامل لقضية ما، أو ظاهرة أو مصطلح. ويظهر 

ذلك يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، فقد تعددت التعريفات اليت صيغت ملصطلح اإلشهار 
م االقتصادية والتجارية واالجتماعية والنفسية يف عدد من العلو من طرف املهتمني به من الباحثني
ت يف بعض اجلوانب إىل حد االتفاق والتطابق.واإلعالمية والفنية حبيث تشا

واختلفت يف بعضها اآلخر متاما، فمن حيث املصطلح جند أكثرها شيوعاً تشري إىل مصطلح 
)1(اإلشهار مطابقا ملصطلح اإلعالن.

واخلطاب اإلشهاري مرتبط ارتباطا وثيقا بالدعاية مبفهوم عام إال أنه يبطن يف املمارسة اللغوية 
واأليقونية قيمة ثقافية ذات مسة إيديولوجية غالبة حتاول أن ترسخ لدى املستقبلني (...) ويتأسس 

ا من خالل الفكرة املنوطة اخلطاب اإلشهاري يف بُعده التأثريي على مبدأ الرتويج للسلعة و 
دف الدفع  عرض خصائصها املميزة (السمة املائزة يف اللسانية ومبدأ القيمة السويسري) 

باجلمهور املستهلك إىل االقتناء، وهكذا تتجسد العملية اإلشهارية كفعل اقتصادي اجتماعي وفق 
)2(العالقة التالية:

Consommateur(املستهلك) La Publicité(االشهار) 

Produitاملنتوج (املوضوع) 

العديد من االهتمامات يف خمتلف فاخلطاب اإلشهاري هو صناعة إعالمية وثقافية معاصرة. وله
تمعات خاصة املتطورة ومن هنا تتطرق إىل تعريف اإلشهار من الناحية اللغوية واالصطالحية. ا

والعالقات العامة، اجلزائر، د ط، االجتماعيالصورة اإلشهارية، خمرب التفسري بلقاسم سالطنية وعبيدة سبطي وفؤاد شعبان، سيميولوجيا)1(
.82، ص2013

تب حافظ امساعيلي علوي، احلجاج (مفهومه وجماالته، دراسا نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة) اجلزء الرابع (احلجاج واملراس)، عامل الك)2(
.286، ص2010، 1األردن، ط- احلديث، اربد
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مكونات الخطاب اإلشهاري:2
يعد اخلطاب اإلشهاري اليوم من اخلطابات اليت تندرج ضمن املمارسة الثقافية كاخلطاب األديب 

مكونني؛ مكون لساين ومكون ويرتكب اخلطاب اإلشهاري من )1(أو السيميائي أو البصري.
أيقوين.
المكون اللساني:2-1

يتجلى املكون اللساين يف البنية اللغوية للخطاب اإلشهاري الذي يتكون من املستويات 
اللغوية، املستوى الصويت والصريف والرتكييب والداليل.

هويته البصرية واللفظية، وهي أساس وجود وضمان املكون اللساين ميثل اللغة، اليت "متنح املنتوج 
، وتصاحب املكون األيقوين أنه يضفي على القراءة عالمات سيميائية )2(تداوله وتذكره واستهالكه"

وبعداً داللياً، ووظيفة املكون اللساين إطالع املتلقي على املعىن املراد بلوغه حىت ال ينزاح مضمون
الرسالة اإلشهارية.

ص اإلشهارات التلفزيونية تكون وظيفة املكون اللساين يف إقناع املشاهد حباجته إىل ويف ما خي
السلعة أو اخلدمة املشهر عنها.

املكون اللساين نستشفيه يف اإلشهار من خالل:
االعتماد على التكرار والسجع.-
استخدام الكلمات املألوفة لدى اجلميع.-
استعمال اجلمل االمسية أكثر من الفعلية.-
استخدام الكلمات احملفزة اليت تعطي ردود فعل املتلقي بأقصى سرعة.-
ألفاظ جديدة.ابتكار -
استعمال كلمات جذابة؟ ومؤثرة يف نفوس املتلقني.-
االعتماد يف بعض األحيان على االستفهام والنداء من أجل لفت انتباه املتلقي.-
توظيف التشبيه واالستعارة والكناية.-

يد نوسي، اخلطاب اإلشهاري باملغرب اسرتاتيجيات التواصل، ص)1( .13عبد ا
، م2010-ه1431، 1األردن، ط-عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، اربد-اخلطاب غري األديب–بشري أبرير، دراسات يف حتليل )2(

.102-101ص
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المكون األيقوني:1-2
يتمثل يف العناصر البصرية اليت تدخل يف تكوين اخلطاب اإلشهاري وتتكون من الصورة 

ا ختتلف عن السنن  . فهي تقوم اللفظيةوالشكل واللون. وتشتغل هذه العناصر وفق سنن خاصة 
موعة من العناصر كاإلطار واللون والشكل . مما جيعل الدليل يف اخلطاب لغوي بتحويل منظم 

)1(ا داخل اخلطاب.تشتغل كّله

فهو جمموعة التقنيات يعمل املشهر على استخدامها على جذب انتباه السائح املفرتض 
ملضمون الرسالة اإلشهارية السياحية، كصورة املعامل األثرية والتارخيية واأللوان واألشكال. وكل هذه 

العناصر تساهم يف املقومات السياحية.
ىل أن املرسل يركز يف خطابه على حاسة البصر تلك اليت "وتشري بعض الشواهد الواقعية إ

)2(يتمكن من خالهلا من رؤية األشياء".

ا تعترب استقطابا ولفت ت انتباه وهلذا فإن مصمم اإلشهار يعتمد بالدرجة األوىل على الصورة أل
املشاهد، وذلك من خالل الصورة املتحركة للمناظر واألماكن السياحية.

ر الصورة واأللوان وغريمها للتأثري املفرتض لكنه يعد فضاء واسعا يفصح عن يستخدم اإلشها
دالالت متعددة.

الرسالة اإلشهارية تتكون من مكونني متكاملني، املكون اللساين واملكون األيقوين يستخدمها 
املشهر عن قصد، إلحداث تأثري يف السائح املفرتض وجعله حيس جبمال املعامل السياحية وشعوره 

باحلاجة إليها.

.21تواصل، صعبد احلميد نوسي، اخلطاب اإلشهاري باملغرب اسرتاتيجيات ال)1(
.19حممد جودت ناصر، اإلعالن والدعاية، ص)2(
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تشري الدراسات اإلعالمية إىل إمكانية التميز بني أنواع عدة أنواع الرسائل اإلشهارية:. 4
للفعل اإلشهاري يف ضوء تعدد أغراضه وموضوعاته، من ذلك:

اإلشهار اإلرشادي:4-1
ية عن مكان اقتناء السلعة وكيفيةت تفصيليهدف هذا النوع إىل تزويد اجلمهور مبعلوما

استخدامها، واالنتفاع مبزاياها، ورمبا اجته هذا النوع وجهة تعليمية تقوم على تلقني الفائدة العملية 
للسلعة.

اإلشهار اإلعالمي:4-2
إن اهلدف احلقيقي هلذا النوع يتمثل يف إقامة عالقة بني املنتج واملستهلك من خالل تصحيح 

خطأ شائع عن سلعة معينة يتم تداوهلا يف السوق.
إشهار األعمال:4-3

خيص فئة معينة من اجلمهور هم الوسطاء التجاريون وأرباب العمل املنتفعون بالسلعة بشكل 
رئيسي.

االشهار البريدي:4-4
يعتمد مروجوا السلع يف كثري من األحيان الرسالة الربيدية إليصال معلومات مهمة عن 

ر مع اهلدف موضوع اإلشهار. من مثل ما تقوم سلعهم إىل الزبائن. فيكون هؤالء على متاس مباش
به الكثري من حمالت البيع واملطاعم الفخمة وبنوك التعمري والسلف.

اشهار التجزئة:4-5
هذا النوع إىل استمالة الزبون القتناء العالمة من نقطة بيع معينة بالرغم من وجودها يف يسعى

نافس بني الفروع التجارية يستدعي اإلفادة نقاط أخرى قد ختضع لنفس الرقابة اإلدارية، ولكن الت
إغواء املشرتي، مثل: دجاجة املزرعة يف سوق بندا، مما يعين لدى الزبون من هذا األسلوب يف 

)1((اشرت العالمة من عندنا)، بعالمة خاصة من املوزع (أنا دجاجة باندا لس واصلة من املزرعة).

.285،286حافظ امساعيلي علوي، احلجاج مفهومه وجماالته دراسة نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، ص)1(
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اإلشهار الدفاعي: 4-6
يتواىل إشهاران على الوسط اإلعالمي نفسه ويف فرتة زمنية متقاربة جدا، يظهر هذا النوع حني 

يعمل فيها اإلشهار الثاين على حتجيم األثر اإلشهاري للسلعة األوىل، وليس هدف هذا النوع 
زيادة املبيعات بقدر محاية وجودها وتداوهلا يف السوق.

اإلشهار الدولي:4-7
وطن األصلي هلا ويتخذ هذا الضرب وسائط عديدة، غاية الرتويج للسلعة والعالمات خارج امل

أكثر انسجاما مع طبيعة اجلمهور والثقافية والنفسية والدينية واإليديولوجية، والقائمون على تصميم 
نصوص اإلشهار الدويل يتوافرون على معرفة موسوعية تتعلق بأفق انتظار خمالف متاما ألفق انتظار 

أبناء موطن العالمة.
لسياحي:اإلشهار ا4-8

هدف اإلشهار السياحي توجيه السائح إىل سلوك سياحي معني مؤطر ثقافياً، واجتماعيا 
ونفسيا مبنطلقات حضارية عامة لصاحب السياحة أو الساهر على تنظيمها من خالل اخلدمات 

)1(االنتفاعية املربجمة يف رحلة معينة.

.286املرجع السابق، ص)1(
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المبحث الرابع: االشهار التلفزيوني:

يف العامل احلديث تطورا سريعا مذهال نتيجة للتقدم التكنلوجي يف فنون يتطور اإلعالم
االتصاالت وعلوم االلكرتونيات وفنون الطباعة...ويف الوقت احلايل تعد الدول العربية نفسها 

لتواكب هذا التقدم اإلعالمي بإطالق قمر صناعي عريب يقوم بالربط التلفزيوين واإلذاعي 
)1(ثقافية واإلعالمية.الستخدامه يف اإلراض ال

تعريف اإلشهار التلفزيوني:-1
كما يلي:La rousseبصفة عامة لقد ورد تعريف اإلشهار يف قاموس: 

"يعرف اإلشهار بأنه جمموع الوسائل املستخدمة من طرف املؤسسات التجارية للتعريف 
ا". مبنتوجا

الرسائل الفنية املتنوعة املستخدمة عبارة عن جمموعة من TV Advertisementفاإلشهار التلفزيوين 
خالل الوقت املباع من قبل التلفزيون لتقدميها وعرضها إىل اجلمهور من أجل تعريفه بسلعة أو 

دف التأثري على سلوكه االستهالكي وميوله وقيمه ومعلوماته  خدمة من ناحية الشكل واملضمون 
)2(وسائر املقومات.

كبري من املواطنني، وهلذا حيرص املعلنون على هذا النوع من اإلشهار يف التلفزة يشاهده مجهور
اإلشهار لكي تنتشر رسالتهم اإلشهارية وميرر اخلطاب بصورة وبكيفية أسهل حلصول التأثري 

املطلوب.
فاإلشهار التلفزي عادة ما يكون مستورداً أجنبياً يبث بلغته أو يكيف لبثه باللغة العربية أو 

)3(ة العربية أو الدارجة املغربية.يكون حمليا يبث باللغ

.5م، ص19733ه_1403، 1والتوزيع، الرياض، طعبد العزيز شرف، العربية لغة اإلعالم، منشورات دار الرفاعي للنشر والطباعة )1(
.7م، ص2011ه_1432حنان شعبان، تلقي اإلشهار التلفزيوين، احلكمة للنشر والتوزيع، )2(
.1999، 1حممد رابح، اخلطاب اإلشهاري (مقاربة سيميائية وسوسيو اقتصادية)، ط)3(
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خصائص اإلشهار التلفزيوني:-2
يعترب اإلشهار التلفزيوين مبثابة عملية اتصال مجاهريي، متيز بضمان انتشاره ووصوله إىل-

أعداد كبرية من اجلمهور يف نفس الوقت. كما يتميز أيضا باتساع مدته الزمنية وهذا ما يوضحه 
يف خمتلف الفرتات الصباحية واملسائية، كما يؤدي إىل جعله رسالة مجاهريية.انتشار اإلشهارات

يعترب اإلشهار التلفزيوين عملية اتصال غري شخصي للمعلومات اخلاصة بالسلع، فهو -
رسالة اتصالية غري مباشرة، مبعىن اكتساب املعلومات من املرسل إىل اجلمهور، تتم بدون 

اقتناع اجلمهور وإقباله على استعمال السلعة، ألن اهلدف مواجهة مباشرة، واألهم من ذلك
املعلن ال ينحصر يف جمرد اخبار اجلمهور عن السلعة فقط، بل احلصول على املوارد املالية أيضاً.

الرتكيز على التفاصيل البصرية للسلع واملنتجات (استخدام الديكورات واملالبس) يساعد -
ريب السلعة.على جذب انتباه املستهلك وشراء وجت

خماطبة األسرة، فتقدمي اإلشهار من حالل التلفزيون يضمن له االنتقال إىل أفراد العائلة  -
م التعليمية املختلفة. كمشاهدين له بكافة أعمارهم ومستويا

يعترب تكرار اإلشهار يف التلفزيون عنصراً هاماً جداً، مما يساعد على تعرض أكرب عدد من -
ضمونه، إال أن هذا يتطلب دراسة للمتغريات املختلفة هلذه الوسيلة، حىت املشاهدين وتذكرهم مل

ال يتحول اإلشهار عن السلعة إىل عنصر منفر للمشاهدين، ألن اإلشهار يستهدف جذب 
)1(انتباه وإثارة االهتمام واإلقناع وخلق نية الشراء.

.9-8صحنان شعبان، تلقي اإلشهار التلفزيوين،)1(
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أهدافه:-3
تتمثل أهداف اإلشهار التلفزيوين فيما يلي:

املزيد من املستهلكني إىل األسواق املستهدفة، وذلك من خالل تقدمي املعلومات جذب-1
الكافية عن السلع.

التغلب على معوقات العزوف عن الطلب، وذلك عن طريق التعرف على أسباب إعراض -2
املستهلك عن السلعة، وذلك عن طريق رفع وعيه باملعلومات املختلفة.

السلع ومستهلكيها، من خالل تعريف املستهلكني مبزايا خلق نوع من الوالء واالنتماء بني-3
ا، واليت هلا تأثريها يف اختاذ قرارات الشراء. السلعة والبيانات املرتبطة 

زيادة معدالت دوران السلع املعلن عنها، من خالل جذب االنتباه وإثارة االهتمام -4
حماولة ترمي إىل إقناعهم واستخدام األساليب املختلفة لبعث الرغبة لدى املستهلكني يف

بالسلع املسوقة لضمان استجابتهم املرضية، وحّثهم على اقتناء هذه السلع.
اإلقناع: فدور اإلشهار التلفزيوين ال يتوقف عند حتقيق اإلدراك وجذب االنتباه أو تسهيل -5

فهم موضوع اخلطاب اإلشهاري، وإمنا يتجاوز ذلك إىل حتفيز املستهلك لشراء السلعة 
)1(ريبها.وجت

.9،10لسابق، صاملرجع ا)1(
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):Explosion De La Publicité Audio Visuelleمرحلة انفجار اإلشهار السمعي البصري ( -4
هي املرحلة اليت حققت فيها اإلذاعة كوسيلة إشهارية جديدة جناحا كبرياً نظراً لسهولة تصميم 

ا وكذا فرق األجور املرتبط باختالف أوقات بث اإلشهار واعتمادها على  الرسالة اإلشهارية 
حيوية استخدام الصوت، الذي تدعم بواقعية الصورة بعد دخول التلفزيون ميدان اإلشهار، ففي 

وثواين قليلة من النشرة الرمسية، تفاجأ الفرنسيون مبشاهدة أول إشهار 1968الفاتح من أكتوبر 
Spectacleثانية اكتشف خالهلا املشاهدون عرضا 15، وقد دام 1TFتلفزيوين على القناة األوىل 

أشخاص ) جيسدها Story Boardمل يألفوه، فهو يصور مشاهد (الديكور) ويؤلف رواية عن املنتوج (
)casting ر مجهور التلفزيون الفرنسي وأكدته نتائج سرب اآلراء ) بلغة جتمع بني النثر والشعر الذي أ

الذي أجرى يف نفس السنة والذي أسفر على أن نسبة كبرية من املستجوبني تشجع هذا األسلوب 
فرنسي من دقيقتني يف اجلديد لتقدمي املنتوجات واخلدمات، وهلذا امتدت فرتة اإلشهار التلفزيوين ال

إىل أن 1970دقائق عام  - 6- ) فستة 1969دقائق ويف السنة املوالية (4إىل 1968اليوم سنة 
، وقد سامهت مداخيل اإلشهار الكبرية يف الزيادة من مدة البث 1971دقيقة يف عام 17بلغت 

بالنسبة %42.2، و1TFفيما خيص القناة األوىل %60.9م إىل1976هذه، إذ بلغت سنة 
.Antenne2للقناة الثانية 

وفيما ال يقل عن عشر سنوات أصبح التلفزيون ثالث وسيلة إشهارية كربى يف كل من بريطانيا 
إىل 1970، إيطاليا، أملانيا وكذا الواليات املتحدة اليت وصلت فيها مدة البث اإلشهاري سنة 

من فرتة الربجمة اإلمجالية.2.5%
ذه املرحلة يكون اإل شهار يف العامل الغريب قد بلغ مرحلة املمارسة العملية اليت سوف تكلل و

يف حقيقة ثانية بالتأسيس العلمي هلذا الشكل من االتصال وهي تقريبا نفس مراحل الفرتة األوىل 
ا تطور اإلشهار يف البالد العربية، مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات جمتمعات هذه  اليت مر 

)1(البالد.

.34، 33، ص2010فايزة خيلف، مبادئ يف سيميولوجيا اإلشهار، طاسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع، خرايسية، اجلزائر،)1(
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موضوع المدونـــة:

من خالل موضوع حبثنا البنية اللغوية يف اخلطاب االشهاري، حاولنا الوقوف على إشهارات 
تلفزيونية، تتناول اجلانب السياحي باعتبار أن االشهار جزء من حياة كل الناس، كونه معلومة 

جتارية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياحية.
تمع حيث ارتبط باملكان وهذا  اجلانب األخري حظي باهتمام كبري وعرف تطوراً مع تطور ا

ا، ويسمح بتشكيل م واملنطقة اليت يراد زيار تمعات األخرى وعادا علم أو دراية بثقافات ا
وتقاليدهم، واالماكن املخصصة للسياحة فيها، وطقوسهم وغريها...

ذج املختارة:وخصصنا يف هذه الدراسة بعض النما
فاألول: السياحة يف اجلزائر مع زين الدين زيدان:

حيث يرصد موضوعه أهم املنطق السياحية يف اجلزائر، ويشري إىل العادات والتقاليد السائدة يف 
هذا البلد العزيز. وينقل بعض مسات أهل املنطقة فتحدث عن شهامة رجاله ونسائه وصنعه 

للتاريخ.
اسك احلج والعمرة، فهذا االشهار التلفزيوين يقدم لنا أهم املعامل السياحية أما الثاين: فتناول من

لذلك املكان املقدس، وجذب الناس إليه بطريقة حضارية دينية، جتعل من الشخص الزائر 
متحضراً، متخلقاً يف بيت اهللا العتيق.
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مستويات البنية اللغوية:

ا تتكون  تعد اللغة نظاما متكامال، وأساسا تقوم عليه البحوث اللغوية القدمية واحلديثة، إذ أ
ا تتداخل وتتفاعل فيما بينها  من عّدة مستويات ختتلف يف حدودها وأساسيتها وقوانينها، إال أ

وقواعد سليمة تقوم عليها، وسنحاول التعريف بكل منها:لتشكل بنية لغوية هلا خصائص
المبحث األول: البنية الصوتية في الخطاب اإلشهاري:

المستوى الصوتي:-أ
من جوانب خمتلفة فإن كان يدرسها من دون النظر إىل اللغةهو الذي يهتم بدراسة أصوات 

ا واستقباهلا فإن علماء اللغة وظائفها بل حيلل األصوات الكالمية ويصنفها مهتما بكفية إيصاهل
وان كان يدرس األصوات اللغوية من )، Phoniticsعلم األصوات العام (يطلقون عليه اسم: 

م يطلقون عليه اسم: علم األصوات الوظيفي، ( ) وإن كان Phonologgyحيث وظيفتها فإ
ة الصوتية إىل ، وتنقسم البني)Historical Phonitics()1يهتم بدراسة التغريات التارخيية (

قسمني مها:

أ/ مستوى األصوات:
يعىن الباحث فيه بالوزن (البحر وأعاريضه وأضربه والزحافات الطارئة عليه)، واملقاطع الصوتية 

والتوضيح (املتوازي، واملطرف املتوازي).

ب/ األصوات المكررة وعالقتها بالمعنى:
جمتمعة، فيهتم بالتصدير والتذليل والتجنيس يعىن فيه تكرار األصوات بعينها وتكرار األصوات 

)2((اجلناس التام والتام املستوى والالحق واملضارع، واحملرف، واملقلوب).

ا )1( .12ه، ص2009/1430، 1وأداؤها الوظيفي قضاياها، دار البداية، نلشرون وموزعون، عمان، طسلمى بركات، اللغة العربية مستويا
تار، جامعة عنابة، معهد اللغة رابح بوحوش، البنية اللغوية لربدة البصريي، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف اللغة، اشراف االستاذ نويرات خم)2(

م، ص ح.1986-ه1406واألدب العريب، 
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صفات األصوات:
تم بدراسة صفات األصوات من جهر ومهس وشدة ورخاوة وصفري من  إن األسلوبية 

ا وداللتها ضمن هذه النصوص وسنوضح فيما يلي صفات )1(.النصوص األدبية واستنباط مجاليا
األصوات يف إشهار السياحة يف اجلزائر مع زين الدين زيدان.

فاألصوات المهموسة: 
هي األصوات اليت حيدث فيها جريان النفس عند النطق بالصوت لضعف االعتماد على 
املخرج، وهي األصوات اليت ال يهتز فيها احلبالن الصوتيان. وحروف اهلمس تدل على معاين

)2(وصفات الضعف.

)3(ويرى سبويه أن اجلهر مظهره الصوت، وأن اهلمس مظهره النفس.

وأصوات اهلمس هي: التاء، احلاء، اخلاء، السني، الشني، الصاد، الطاء، الفاء، القاف، الكاف، 
وسنوضح يف اجلدول التايل تواتر األصوات املهموسة يف إشهار موضوعه السياحة يف )4(واهلاء.

اجلزائر مع زين الدين زيدان.

تكرارهااألصوات المهموسة
19التــــاء

8الحــــاء

2الخــــاء

1الســـين

/الشـــين

.87، ص2010ينظر: مصطفى بوعناين، يف الصوتيات العربية والغربية، عامل الكتب، األردن، د ط، )1(
.90، ص1993، 1اللغة العربية أسرار احلروف، دار احلصاد للنشر والتوزيع، دمشق ، طينظر: أمحد رزقة، أصول)2(
نقال عن متام حسان، اللغة العربية يف ، 230سامية راجح، جتليات احلداثة الشعرية يف ديوان "الربزخ والسكني" للشاعر عبد اهللا محادي، ص)3(

ومبناها.معناها
.181، ص2002، 1ن، طينظر: حممد عبد الكرمي الزويين، فصول يف علم اللغة املعاصرة، عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنا)4(
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/الصـــاد
/الطَـــاء
8الفـــاء

5القـــاف

4الكــاف

7الهـــاء

).54جمموعة األصوات املهموسة: (
األصوات الجوهرة:

هي األصوات اليت ينحبس جريان النفس عن النطق بالصوت لقوة االعتماد على املخرج، 
)1(وحروفه مثانية عشر حرفًا تدل على صفات القوة واجلهر هو ما يهتز معه احلبالن الصوتيان

الدال، الذال، الراء، امليم، الزاي، الضاد، الطاء، العني، الغني، وحروف اجلهر هي الباء، اجليم، 
)2(النون، الالم، الواو، الياء.

هورة. وسنوضح يف اجلدول التايل تواتر األصوات ا

تكرارهااألصوات المجهورة
6البــــاء

4الجـــيم

6الـــدال

2الـــذال

11الـــراء

.90ينظر: أمحد رزقة، أصول اللغة العربية أسرار احلروف، ص)1(
.182ينظر: حممد عبد الكرمي الزويين، فصول يف علم اللغة املعاصرة، ص )2(
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11الميـــم

1الـــزاي

1الضــاد

2الظـــاء

6العيـــن

/الغيـــن
9النــون

21الــالم

8واوالــ

19اليــاء

).107جمموعة األصوات اجلهورة (
هورة واملهموسة يف إشهار السياحة يف اجلزائر  وميكننا احلصول على النسبة املئوية لألصوات ا

مع زين الدين زيدان.
هورة واملهموسة: (←% 100 ).161جمموعة األصوات ا

ا أن نسبة األصوات املهموسة ( %).33.54فنستنتج من خالل العملية اليت قمنا 
هورة فنسبتها املئوية ( %).66.45أما بالنسبة لألصوات ا

%).33.54بنسبة (ومن خالل هذه الدراسة يتضح أن األصوات املهموسة وردت 
%)، وهذا راجع إىل طبيعة النص االنفعالية، ألن اإلشهار 66.45هورة بنسبة (بينما األصوات ا

عّرب عن مدى تعلق الالعب زين الدين زيدان بوطنه بالرغم من بعده عنه، فكانت كلماته معّربة 
عن شوقه وحنينه إىل الوطن.
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هورة يف إشهار احلج والعمرة أّما بالنسبة إىل احصاء األصوات  املهموسة ا
.]مناسك احلج خطوة...خطوة[

األصوات المهموسة:

تكرارهااألصوات المهموسة
144التــــاء

76الحــــاء

14الخــــاء

56الســـين

28الشـــين

17الطَـــاء

46الفـــاء

38القـــاف

37الكــاف

49الهـــاء

.503جمموعة األصوات املهموسة: 

األصوات المجهورة:

تكرارهااألصوات المجهورة
70البــــاء

59الجـــيم

37الـــدال

9الـــذال
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128الـــراء

8الـــزاي

5الضــاد

3الظـــاء

57العيـــن

2الغيـــن

84النــون

249الــالم

74الــواو

162اليــاء

هورة: ( ).944جمموعة األصوات ا

هورة واملهموسة: (←%  100 ).1447جمموعة األصوات ا
%).34.76النسبة املئوية لألصوات املهموسة (

هورة ( %).65.23أما بالنسبة لألصوات ا
%)، 65.23هورة جند أن هذه األخرية غالبة بنسبة (من خالل نسب األصوات املهموسة وا

وهذا يعود إىل قوة وانفعال النص االشهاري.
ورأى ابن جين أن هناك أصواتا «ونستنتج أن الصوت له داللة، وهذا ما نبه إليه اخلليل وسبويه، 

أقوى يف املعىن من غريها، وكذلك له داللة متيزها عن قسيمتها يف معظم األصوات مثل:
قضم وخضم، وقضم تستخدم يف اليابس، وخضم يف الرطب، وذلك لقوة القاف وضعف اخلاء، 

األقوى للفعل األقوى، والصوت األضعف للفعل األضعف، فالداللة اللفظية أقوى فجعلوا احلرف
)1(.»من الداللة املعنوية

ه ، 2002م/1429، 1املتقدمني، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، طمحدان حسني حممد، التفكري اللغوي الداليل عند علماء)1(
.87، 86ص



في الخطاب االشهاريالبنية اللغـــويةالفصل الثــاني

42

المبحث الثاني: البنية الصرفية في الخطاب االشهاري:

المستوى الصرفي:-ب
هذا اجلانب يبحث يف التغريات اليت تلحق ببنية الكلمة لغرض معنوي أم لفظي، ويراد ببنية 

ا وعدد حروفها.الكلمة  ا امللحوظة من حيث حركتها وسكو )1(هيئتها أو صور

وتقوم البنية الصرفية على قسمني:

بنيـــة األفعال:.أ
بالصيغ البسيطة (فعل) والصيغ الزائدة والصيغ املركبة، (قد يفعل، ولقد فعل، وكان يعىن فيها 

)2(ماد السياق.يفعل، ومل يفعل)؛ فيربز خصائصها الرتكيبية والداللية باعت

كما سنوظف أمثلة على األفعال املعتلة والصحيحة السائدة يف إشهار السياحة يف اجلزائر 
وإشهار احلج والعمرة.

أما الفعل املعتل فهو ما كان أحد جذوره حرف علة مثل (وجد، قال، مضى). 
اجلدول التايل:يف وسنوضح هذا 
داللـــتهنوعـــهالفعــل

القيت (لقى)
حيافظ (حافظ)
التقيت (التقى)

معتل
معتل رباعي
معتل رباعي

يدل على احلدث
يدل على احلدث
يدل على احلدث

أعوذ (عاذ)
تبدأ (بدأ)
أتتا (أتى)

جيوز (جاز)
(قال)ُقلْ 

معتل
معتل
معتل
معتل
معتل

يدل على احلدث
يدل على احلدث
يدل على احلدث
يدل على احلدث
يدل على احلدث

.29، جامعة باجي خمتار، عنابة، ص2000املدارس اللسانية املعاصرة، منشورات جامعية، بوقرة النعمان، حماضرات يف)1(
، ص ح.رابح بوحوش، البنية اللغوية لربدة البصريي)2(
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تقرأ (قرأ)
يرمي (رمى)
َنْسال (سأل)

معتل
معتل
معتل

يدل على احلدث
يدل على احلدث
يدل على احلدث

يدل على احلدثمعتلَيُصوُم (صاَم)

أّما الفعل الصحيح: فهو ما كانت جذوره كلها صحيحة مثل: كتب، أخذ، شك، ونالحظ 
هذا يف اجلدول التايل:

داللـــتهنوعـــهالفعــل
تلمع (ملع)

يرفعون (رفع)
يكتب (كتب)

صحيح
صحيح
صحيح

من الربيق واللمعان
الُعلو واالفتخار

التسجيل والكتابة
خيرج (خرج)
حيرم (حّرم)
يسن (سّن)

نصر
هزم

ينزل ( نزل)
يكّرب (كّرب)
حيلق (َحلق)
يقّصر (قّصر)
تشّد (َشّد)

صحيح
رباعيصحيح

صحيح
صحيح
صحيح
صحيح

رباعيصحيح
رباعيصحيح
رباعيصحيح
رباعيصحيح

الذهاب واخلروج
االبتعاد

من السنة وهي االتباع
الفوز واالنتصار

تغلب

من اجلالل واالكرام
القص والتحليق

النقصان والتقصري
من الشدة والقوة

ا تتغري من مجلة إىل ومن املالحظ أن األفعال الصحيحة واملعتلة تتميز باحلركة وعدم الثبوت أل
أخرى ومن داللة إىل أخرى، حسب وقوعها يف اجلملة.
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بنيـة األسمـــاء:.ب

يعىن فيه بوظائف األمساء بال اعتماد على علم األصوات، فيصنفها حبسب املقاطع إىل أربعة 
مقاطع، طع واحد، وكلمات ذات مقطعني، وكلمات ذات ثالثأصناف (كلمات ذات مق

)1(وكلمات ذات أربع مقاطع)، فيوزعها حسب أمناط وصور.

من األمساء اليت تصاغ للداللة على من وقع منه الفعل،اسم الفاعلويدل 
، وسنوضح هذا يف اجلدول التايل:)2(أو قام به

داللـــتهوزنـــهاسم الفاعــل
(نابع)نابعني

القارن (قارن)
رافعا
ذاكراً 
داعياً 

الكافرون (كافر)
املتعجل

الحقون (الحق).

فاعل
فاعل
فاعل
فاعل
فاعل
فاعل

اسم فاعل صيغ من غري الثالثي
الثالثياسم فاعل صيغ من غري

وقوع احلدث
وقوع احلدث
وقوع احلدث
وقوع احلدث
وقوع احلدث
وقوع احلدث
وقوع احلدث
وقوع احلدث

لقد ُوظفت أمساء الفاعل للداللة على احلال واالستقبال، وهذا راجع إىل وجه احلدوث، 
والتجدد الذي يتميز به اسم الفاعل، العتباره صيغة من املشتقات الصرفية.

البصريي، ص ح.نية اللغوية لربدة رابح بوحوش، الب)1(
م، عمان، 2011/ 1432، 1ينظر: مسيح أبو مغلي وعبد احلافظ سالمة، اللغة العربية دراسات تطبيقية، دار البداية ناشرون وموزعون، ط)2(

.27ص
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. أسماء المكان وأسماء الزمان:2

رد ومكانه، وأما اسم المكان:  رديدل على املعىن اسم الزمان: يدل على املعىن ا ونالحظ ،)1(وزمانها
هذا فيما يلي:

داللــتهاسـم الزمـانداللـتهاسم المكان
بلد

اجلزائر
احلج

العمرة
أبيار علي

املدينة املنورة
مكة املكرمة

رابغ
جّدة

ذا عرق
السيل الكبري

ِمَىن 
مسجد قبور

البقيع
الديار

مقام ابراهيم
املبيت
احملرم

الكعبة 
عرفات

مكان الفعلوقوع
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 
وقوع مكان الفعل 

يوم
احلياة

التاريخ
قرون
أيام

مواقيت
غروب الشمس

ليلة
ذي احلجة

يوم عرفة
الفجر
الظهر
العصر
املغرب
العشاء
صباح

ميقات
بداية
اية

وقوع زمن الفعل وقوع 
زمن الفعل وقوع زمن 

الفعل وقوع زمن الفعل 
وقوع زمن الفعل وقوع 
زمن الفعل وقوع زمن 

الفعل وقوع زمن الفعل 
وقوع زمن الفعل وقوع 
زمن الفعل وقوع زمن 

الفعل وقوع زمن الفعل 
وقوع زمن الفعل وقوع 
زمن الفعل وقوع زمن 

الفعل وقوع زمن الفعل 
قوع وقوع زمن الفعل و 

زمن الفعل وقوع زمن 
الفعل وقوع زمن الفعل 

املوسوعة العربية العاملية.)1(
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رد، لذلك املصدر، وزمن  ومكان وقوع وهذا يعين أن اسم الزمان واملكان، يدالن على املعىن ا
الفعل، ومن املمكن مالحظة أن كل واحد منهما يؤدي بكلمة واحدة ما ال يؤديه غريه إال 

)1(بكلمات متعددة.

. صيغة المبالغة:3

مشتقة للداللة على والوصف واملبالغة، ونذكر منها: فّعال، ِمفعال، فعول، فعيل، ونالحظ يف 
اجلدول التايل:

داللتهااـــوزنهصيغ المبالغة
عظيم
كرمي
رجيم
عظيم

فعيل
فعيل
فعيل
فعيل

تدل على تأكيد املعىن وتقويته
تدل على تأكيد املعىن وتقويته

وتقويتهتدل على تأكيد املعىن 
تدل على تأكيد املعىن وتقويته

إن دالالت صيغ املبالغة حسب اجلدول تدل على معىن اسم الفاعل، واملبالغة يف احلدث، كما 
ا تبالغ يف وصف الشيء. تدل على الكثرة أل

.416ص والتوزيع، د طط، عني مليلة، اجلزائر،ينظر ابراهيم قاليت، قصة االعراب، دار اهلدى، للطباعة والنشر )1(
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البحث الثالث: البنية النحوية في الخطاب االشهاري.

المستوى النحوي:-1
األساس واألصل، فهو شبكة من العالقات القواعدية اليت حتكم بناء لقد عّده النحاة القدامى 

وفيها تقوم كل عالقة مبهمة وظيفية تساعد على بيان الداللة من الوحدات اللغوية داخل النص،
خالل القرائن النحوية، مثل (اإلعراب). وهو قرينة سياقية تتعاون جاهدة مع غريها يف رسم شبكة 

)2(.الرتكيبيةوهو العلم الذي خيتص بقواعد اللغة )1(البيانات الداللية،

داللة التقديم والتأخير:.أ

األصل يف اجلملة الرتتيب على النمط املعهود من قواعد النحو، وقد يقم املؤخر، ويؤخر املقدم 
وال خيالف قواعد اللغة، وان لغرض بالغي، أو لغرض يتعلق باملعىن على أال خيل بذلك املعىن، 

س، وقد يكون التقدمي أبلغ، كتقدمي املفعول على الفعل، وتقدمي اخلرب على املبتدأ، وتقدمي  يؤمن اللب
، ونالحظ هذا يف اجلدول التايل:)3(الظرف على احلال، أو االستثناء

نوع التقديــم والتأخيــرالجملـــــة
كل يوم التقيت

القارن خيرج
املُفرِد ُحيرِمُ 

املتعجل يغادر
التلبية، يدخل احملرم يف النسكبعد 

تقدمي شبه اجلملة
تقدمي اخلرب على املبتدأ
تقدمي اخلرب على املبتدأ
تقدمي اخلرب على املبتدأ

تقدمي اجلملة الظرفية

.546م، ص 2002ه/ 1422، 1عبد القادر جليل، علم اللسانيات احلديثة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط)1(
نشر للجامعات، مصر، حممود عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة دراسة يف الداللة الصوتية والصرفية والنحوية واملعجمية، دار ال)2(

.114م، ص2005ه/1426، 1ط
.145املرجع نفسه، ص )3(
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غرضه إثبات وتأكيد املعىن يف النص أو اخلطاب هنا جند ان التقدمي والتأخري يف اجلمل
اإلشهاري.               

اجلملة العربية يف البنية النحوية إىل قسمني:وتنقسم 
اجلملة الفعلية.-اجلملة اإلمسية،       ب-أ

الجملة االسمية:.أ

هي اليت تبدأ باسم خمرب عنه، أو مبا هو يف حكم االسم املخرب عنه، ويعرب هذا االسم مبتدأ، 
ويكون دائما مرفوعاً باالبتداء.

الجملة الفعلية:.ب

أكان هذا الفعل ماضيا، أم مضارعا، أم أمراً، وسواء أكان تامًا أم هي اليت تبدأ بفعل سواء
، ومثال ذلك:)1(ناقصا، متصرفا أم جامداً، وسواء أكان مبنياً للمعلوم أم مبنيا للمجهول

الجملــــة الفعليــةالجملـــة االسمـــية
رحلة القيت فيها بلد غرير علي-
الكرامة والضيافة-
املناظر فيه خالبة-
اجلزائر التاريخ يكتب منذ قرون-
الدعاء بني احلجر األسود والركن اليمن-
الدخول يف احلجر-
الركن بني العلمني-
....صالة الظهر والعصر-
بداية التكبري-
طواف الوداع-
املتعجل يغادر مىن-
السالم عليكم-

أن حيافظ على عاداته وتقاليده.-
يرفعون حتديات احلياة-
جتنب رفع الصوت-
ركعةتقرأ يف ال-
ينزل احملرم من الصفا إىل املروة-
يرمي مجرة العقبة-
جيوز تأخري ومجع الطواف-
بني زيارة بور أهل البقيع-

.582، ص 575ابراهيم قاليت، قصة االعراب، ص )1(
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والثاين، أن اجلملة االمسية غالبة على اجلملة من خالل اجلدول، وحتليلنا لإلشهار األولنالحظ 
الفعلية، وهذا ناتج عن احلركة والتغيري املوجودان داخل اخلطاب االشهاري.

بحث الرابع: البنية الداللية في الخطاب االشهاري:مال

المستوى الداللي:-1
يتناول البحث اللغوي يف هذا املستوى دراسة املعىن بكل جوانبه:

يت، وما يتصل به من نرب وتنغيم، املعىن الصريف، واملعىن النحوي، واملعىن املعجمي، (املعىن الصو 
واملعىن السياقي). وذلك ألن املعىن اللغوي هو حصيلة هذه املستويات كلها يف دراسة املعىن 

يهتم البحث الداليل بالقضايا التالية:وجوانبه).
تغيري املعىن وأسباب هذا التغيري.-1
لتغيري.مظاهر هذا ا-2
دراسة العالقات الداللية بني األلفاظ.-3
)1(صناعة املعاجم بأنواعها.-4

تمع، تكون مفردة أو يف تركيب  ا ا يف معناها احلقيقي أو وداللة الكلمة هي ما يستخدم 
ازي، فاملعجم هو الذي يبحث يف معاين الكلمات يف ف أو التضاد أو ما يفسر الرتادا

)2(معناها.

:والترادف

)3(هو وجود كلمتني أو أكثر يف اللغة الواحدة متماثلتني يف املعىن.

ونالحظ من خالل هذا التعريف أن الرتادف هو التماثل بني الكلمات ومنها:
القيت= التقيت، احللق والتقصري. احلج والعمرة.

.107طباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، د ت، صلليب ر حممد حممد داود، العربية وعلم اللغة احلديث، دار غ)1(
.175عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، ص حممودينظر: )2(
.130، ص 2009، 1خليفة بوجادي، حماضرات يف علم الداللة، بيت احلكمة، سطيف، اجلزائر، ط )3(
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أنه يقل يف وداللة الرتادف هو وسيلة من وسائل التأكيد وتقوية املعىن يف نفس امللتقى، إال
اخلطاب اإلشهاري يف األول والثاين.

أما احلديث عن التضاد فهو واحد من العالقات الداللية اليت تربط بني الكلمات املتقابلة يف 
)1(السياق الواحد، حنو الليل والنهار، وهو ما يسميه علماء البالغة الطباق اإلجياب والسلب.

"األضداد مجع ضد وضد كل شيء ما نفاه حنو البياض أما أبو الطيب اللغوي  فيعرفه بقوله 
، وليس كل خمالف الشيء ضد له، أال ترى أن القوة واجلهل خمتلفان وليس ضدين وإمنا والسواد

)2(ضد القوة الضعف، وضد اجلهل العلم، واالختالف أعم من التضاد.

ضدهاالكلمة
النساء
الدنيا

الكافرون
طلوع الشمس

الكربى

الرجال
اآلخرة
املؤمنني

غروب الشمس
الصغرى

ميكن القول أن للتضاد العديد من الدالالت، وهي تأكيد املعىن وتقويته وكذلك جتعل من 
نه، وتؤثر يف نفس السامع واملتلقي، كما يعطى نغما النص متفاعال منسجما متناسقا فيما بي

موسيقيا يف النصوص أو اخلطابات لذلك جنده بكثرة.

.247، ص 2011، 1طالب حممد امساعيل، مقدمة لدراسة علم الداللة، كنوز املعرفة، عمان، األردن، ط)1(
.72، ص2002اللفظية، مكتبة اإلجنلو املصرية، القاهرة، مصر، د ط، حممود عكاشة، الداللة)2(
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الخامس: الصور البالغية في الخطاب االشهاري:المبحث 

المستوى البالغي:
البالغة يف الكالم، مطابقة الكالم ملقتضى احلال مع فصاحة ألفاظه، مفردها ومركبها، وتشمل 

ثالثة علوم، وهي:
علم البيان:.1

وهو علم يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة، يف وضوح الداللة عليه ومن موضوعات 
از املرسل)، والكناية. علم البيان هي التشبيه، واحملاز اللغوي (االستعارة، وا

علم المعاني:.2
ا كيفية مطابقة الكالم ملقتضى احلال، فيكون وفق الغرض الذي وضع له.  هو قواعد يعرف 
ومن موضوعات علم البيان جند اخلرب واالنشاء والقصر والفصل والوصل، واالجياز، واالطناب 

املساواة.و 
علم البديع:.3

هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم، ويشتمل على:
مثل اجلناس، واالقتباس، والسجع والرتصيع، والتصريع، ورد أ/ المحسنات اللفظية:

العجز على الصدر.
)1(مثل التورية، والطباق، واملقابلة...ب/المحسنات اللغوية:

أو اجلمع بني الشيء وضّده يف هو اجلمع بني لفظني متقابلني يف املعىن،الطباق:-1
)2(الكالم.

كما يتضح لنا الطباق يف االمثلة التالية:
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة.-

.115لي وعبد احلافظ سالمة، اللغة العربية دراسات تطبيقية، صعمسيح أبو م)1(
119صاملرجع نفسه، ) 2(
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وقع الطباق بني امسني مها (الدنيا واآلخرة).
ال جيوز للنساء مزامحة الرجال يف الطواف.-

وقع الطباق بني امسني مها (النساء والرجال).
السعي سبعة أشواط تبدأ من الصفا وتنتهي يف املروة.-

وقع الطباق بني فعلني مها (تبدأ وتنتهي).
نصر عبده وهزم االحزاب.-

وقع الطباق بني فعلني مها (نصر وهزم).

يف الكالم حسناً نالحظ أن الطباق يف األمثلة أو النماذج السابقة له غرض معنوي يزيد
وطرافة، كما أنه يعطي نغماً موسيقياً يف تداول احلديث وميكننا من التعارف على الشيء وضده.

)1(هو توافق الفاصلتني يف احلرف األخري وأفضله ما تساوت فقره.السجع:-2

ويتضح لنا السجع يف األمثلة التالية:
/كل رحلة هي جنمة من جنوم ذكريايت.1

رحلة تلمع دائماً يف حيايت.لكن فيه 
هذا ما يسمى بالسجع املطرف؛ وهو ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن، واتفقا يف احلرف األخري.

)2(

/ ربنا آتنا يف الدنيا حسنًة ويف اآلخرة حسنًة.2
)3(وهذا ما يسمى بالسجع املتوازي؛ وهو ما كان االتفاق يف الكلمتني األخريتني فقط.

م، 2000-1421، 2أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، بريوت، طالسيد)1(
.330ص

.331صاملرجع نفسه، )2(
.332املرجع نفسه، ص)3(
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السادس: المستوى الخطابي في الخطاب االشهاري:المبحث 

المستوى الخطابي:
يعتمد املستوى اخلطايب على اللغة أو الكالم التوجيهي املوجود داخل الرسالة أو اخلطاب 
االشهاري الذي يعد جوهر العملية االشهارية كما جيب أن تكون الرسالة ذات فعالية وجاذبية تثري 

يه الرغبة يف التفاعل معها. وهنا يكون املستوى اخلطايب يتوسل اللغة انتباه املتلقي، وحتيي لد
ليتوصل اللغة لتوصيل املعلومات حسب االشهار املوجه.

إما ان تكون لغة فصيحة، أو عامية هدفها الوصول إىل ذهن اإلنسان سواء املثقف أو العادي.
فهو يتم من خالل مصدر معني، واحد موجه إىل عدة ماليني، والغرض منه تفاعل البيئة 
االجتماعية مع االشهار. حيث يتم بتنوع املعلومات ليكون االتصال مباشراً، ومستقبال من طرف 

اجلماعة املخاطبة وأساسه اهلم.
على اللغة الفصيحة فاإلشهار أو اخلطاب االشهاري الذي بني أيدينا هو خطاب فصيح يعتمد 

تمع العادي واملثقف. ال على اللغة العامية موجه إىل اجلميع فئات ا
ا وتقاليدها  االشهار األول: يتحدث فيه مغرتب عن وطنه يصف فيه خريات بالده، وعاد

ومناظرها، كما يذكرنا بأن اجلزائر بلد التاريخ واحلضارة.
خياطب فيها املتلقي ويعرفه على األماكن املقدسة أما الثاين: جماله السياحة الدينية، حيث 

للمدينة املنورة ومكة املكرمة. ويعلمه نسك احلج والعمرة، وكيفية التعامل يف هذا املكان املقدس. 
فكالمها يعتمد على اللغة املباشرة واخلطاب العام املفهوم.

ومتلق (...) يستقبل وميكن القول أن مستوى اخلطاب يفرتض وجود قائل ينجز جمموعة أقوال 
)1(أساسا خطاباً له جمموعة من املكونات واخلصائص اليت جتعل منه قارئاً مؤوالً هلذا اخلطاب.

يد نوسي، اخلطاب االشهاري، مكوناته وآليات استعماله، جملة الفكر العريب، )1( .87، ص85، 84مركز البناء القومي، عدد عبد ا
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خاتمــــة:ال

لقد دارت إشكالية املوضوع املعاجل حول دور البنية اللغوية يف اخلطاب اإلشهاري، فنستنتج مما 
سبق ذكره ما يلي:

اخلطاب هو وسيلة ابداعية عقلية خاصة بالرتاث االجتماعي، كما يعد سلسلة من -1
العالقات بني اجلمل.امللفوظات أو الوحدات؛ تعلو عن اجلملة ، خيضع لنظام خاص يضبط 

للخطاب أنواع من بينها: (اخلطاب القرآين، اخلطاب االيصايل، أو النفعي، واخلطاب -2
االبداعي، واخلطاب االعالمي،  واخلطاب االشهاري).

خصية لتقدمي أهم اخلدمات واالفكار بواسطة اإلشهار فن إعالمي، ووسيلة اتصالية غري ش-3
تمع أو خارجه.جهة معلومة، ومقابل أجر مدفوع فهو  ذو أمهية كبرية داخل ا

تمع.يعد االشهار قدمياً قدم التاريخ، وتطور-4 عرب مراحل حسب تطور ا
لإلشهار أنواع عديدة منها:-5
التقسيم نوع اإلشهار ندرج حتت هذويشهار وفقاً للجمهور المستهدف:تقسيم اال-أ

من خالل نوع املستهلك، وجندها تتحدد يف:
رافية للدولة املصنعة إىل غأو العاملي: هذا االشهار يتعدى احلدود اجلاإلشهار الدويل .1

دولة أخرى.
االشهار القومي: خيتص ببلد معني مثل اجلرائد الوطنية، وقنوات االذاعة والتلفزيون .2

الوطنيني.
شخاص ويوجههم للشراء من متجر معني أو الإشهار التجزئة: هو الذي يدفع ا.3

حمدد.
ثل االذاعات احمللية والصحف اجلهوية ملنطقة ما.االشهار احمللي: مي.4

وحيتوي على::تقسيم االشهار على أساس الهدف-ب
لب واستمالته على منتوج خاص ومعني.اإلشهار األويل: هو تركيز الط.1
االشهار التذكريي: هو تذكري املستهلك بالسلعة أو اخلدمة يف حال تدهور املبيعات .2

لديهم.
يعلم املستهلك كيف ينتفع بالسلعة.التعليمي: هو أناالشهار.3



الخاتمة

56

االشهار التنافسي: هو ان تكون السلعة أو اخلدمة متنافسة يف السوق ويرتبط جناحه .4
باتفاق املعلنني عليه من األموال.

االشهار الدفاعي: هدفه احملافظة على حجم املبيعات واحلصة احلالية يف السوق..5
املنتوج املقدم واملنتوج املنافس له يف االشهار املقارن: هو أن يقارن املعلن بني.6

السوق.
تقسيم االشهار حسب األثر المطلوب:-ج

االشهار ذو األثر املباشر: هو حتفيز املستهلك على شراء السلعة يف أقرب وقت .1
ممكن.

االشهار ذو االثر غري املباشر: هدفه التأثري على املستهلك ملّدة زمنية طويلة نسبياً..2
نوع الرسالة االشهارية:تقسيم االشهار حسب-د

.االشهار االجتماعي.3.االشهار السياسي، 2االشهار التجاري، .1
أنواع االشهار حسب الوسيلة:-ه

.مسعي بصري.3. مكتوب، 2مسموع، .1
سياحي: يعمل على التأثري يف وجدان وعواطف السياح وتوجيه سلوكهم السياحي االشهار-6

املستهلك للمنتوج السياحي أو املنطقة السياحية.ويهدف إىل جذب انتباه
اخلطاب االشهاري: هو صناعة إعالمية وثقافية معاصرة مرتبط أشد االرتباط بالدعاية ويعد -7

من اخلطابات اليت تندرج ضمن املمارسات الثقافية.
مكونات اخلطاب االشهاري:-8

. املكون األيقوين.2، املكون اللساين.1
رية: من ضمنها:أنواع الرسالة االشها-9

(االشهار االرشادي، االشهار االعالمي، اشهار االعمال، االشهار الربيدي، غشهار التجزئة، 
االشهار الدفاعي، االشهار الدويل، االشهار السياحي).

االشهار التلفزيوين: عبارة عن جمموعة من الرسائل الفنية تستخدم من طرف مؤسسات -10
ا: جتارية للتعريف مبنتوجا

أهدافه.-صه، خصائ-
مرحلة انفجار السمعي البصري.-11
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مستويات البنية اللغوية تقوم على:-12
هورة فنستنج أن .1 املستوى الصويت: هو الذي يهتم بدراسة االصوات منها املهموسة وا

هورة  هلا قوة وفاعلية على األصوات املهموسة. األصوات ا
الصريف: هو الذي يدرس التغريات اليت تلحق ببنية الكلمة أو اجلملة فتحدث معىن املستوى.2

جديداً.
املستوى النحوي: خيتص بتنظيم الكلمات يف مجل، كما يعد شبكة من العالقات القواعدية .3

اليت حتكم بناء الوحدات اللغوية.
ىن هو حصيلة هذه املستوى الداليل: يهتم بدراسة املعىن بكل جوانبه، وذلك ألن املع.4

املستويات.
املستوى البالغي: يهتم بدراسة مطابقة الكالم ملقتضى احلال..5
.املستوى اخلطايب: يعتمد على اللغة املوجهة اليت تغزو الرسالة أو اخلطاب االشهاري.6
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االشهار األول
السياحة في الجزائر مع زين الدين زيدان

























لثانياالشهار ا
مناسك الحج والعمرة
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القرآن الكريم *

الكتب :

، عني مليلة ، اجلزائر 1ابراهيم قاليت ، قصة اإلعراب ، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ، ط.1
ابن خلدون (عبد الرمحان حممد)، مقدمة ابن خلدون ، حتقيق اجلويدي، املكتبة العصرية للطباعة .2

م1996هـ/1416، صيدا ، بريوت، 2والنشر ، ط
،دت1عمر علي املقري الفيومي ، املصباح املنري ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طأمحد بن.3
1993، 1أمحد رزقة ، أصول اللغة العربية أسرار احلروف ، دار احلصاد للنشر والتوزيع دمشق، ط.4

أمحد شاكر العسكري ، التسويق مدخل اسرتاتيجي ، دار الشروق ، للنشر والتوزيع ، عمان، األردن، .5
2000دط،

2001/2002امساعيل السيد ، اإلعالن ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر، دط،.6

أوكان عمر، اللغة واخلطاب ، ترمجة ابراهيم خور رشيد وآخرون ، دار املعارف اإلسالمية ، مطبعة .7
الشعب، القاهرة.

شر والتوزيع ، أربد، بشري ابرير ، دراسات يف حتليل اخلطاب غري األديب ، عامل الكتب احلديث، للن.8
م 2010هـ/1431، 1األردن ، ط

بشري عباس العالق وعلي حممد ربابعة ، الرتويج واإلعالن التجاري ، دار البازوري العلمية، عمان ، .9
م1992، 1ط
بلقاسم سالطنية وعبيدة سبطي وفؤاد شعبان ، سيمولوجيا الصورة اإلشهارية خمرب التغيري .10

م2013، اجلزائر ، دط، اإلجتماعي والعالقات العامة
النعمان ، اخلطاب األديب ورهانات التأويل قراءات نصية تداولية حجاجية ، عامل الكتب بوقرة .11

م2012احلديث ، أربد، عمان ، 



107

ثامر البكري ، اإلتصاالت التسويقية والرتويج ، دار حامد للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن، .12
2006، 1ط

احلجاج ملفهومه، جماالته، دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة ، حافظ امساعيل علوي ، .13
م2010، عامل الكتب احلديث ، أربد ، عمان، اجلزء الرابع (احلجاج واملراس)

حسان شعبان ، تلقي اإلشهار التلفزيوين ، مؤسسة الكنوز للحكمة، األبيار ، اجلزائر .14
1،2011،ط

غوي الداليل عند العلماء املتقدمني ، منشورات كلية الدعوة محدان حسني حممد ، التفكري الل.15
م2002هـ/1469، 1اإلسالمية، طرابلس ، ط

م2011هـ/1432حنان شعبان ، تلقي اإلشهار التلفزيوين ، احلكمة للنشر والتوزيع ، .16
م2009، 1خليفة بوجادي ، حماضرات يف علم الداللة ، بيت احلكمة ، سطيف ، اجلزائر ،ط.17
2002اللفضية ، مكتبة اإلجنلوا املصرية ، القاهرة ، مصر، دط، الداللة .18

سامية راجح ، جتليات احلداثة الشعرية يف ديوان " الربزخ والسكني" للشاعر عبد اهللا محادي، .19
نقال عن متام حسان ، اللغة العربية معناها وميناها

ا وأداؤها الوظيفي وقضاياها .20 ، دار البداية ، ناشرون سلمى بركات ، اللغة العربية مستويا
م2009هـ/1432، 1وموزعون ، عمان ، ط

مسيح أبو مغلي وعبد احلافظ سالمة ، اللغة العربية دراسات تطبيقية ، دار البداية ، ناشرون .21
م2011هـ/1432، 1وموزعون ، عمان ، ط

للطباعة والنشر السيد أمحد اهلامشي ، جواهر البالغة يف املعاين والبديع والبيان ، املكتبة العصرية.22
2000هـ/1421، 2، صيدا ، بريوت ، ط

2009صاحل بلعيد ، دروس يف اللسانيات التطبيقية ، دار هومة للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، .23

، 1طالب حممد امساعيل ، مقدمة لدراسة علم الداللة ، كنوز املعرفة ، عمان ، األردن ، ط.24
2011
1993لعام ، دار الفكر ، القاهرة ، مصر ، دط، عاطف عديل العبد ، اإلتصال والرأي ا.25
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عباس بن رجاء احلريب ومسعود السيفي السهلي ، اإلعالم السياحي مفاهيمه وتطبيقاته ، دار .26
2012، 1أسامة للنشر والتوزيع عمان ، األردن ،ط

عة عبد الرمحان تربماسني وآخرون ، نظرية القراءة املفهوم واالجراء ، قسم اآلداب واللغة جام.27
م2009، 1حممد خيضر ، بسكرة ، اجلزائر، ط

عبد السالم أبو قحف ، حماظرات يف هندسة إعالن ،ديوان املطبوعات اجلامعية ، بريوت ، لبنان .28
م1995، دط، 
عبد العزيز شرف ، لغة اإلعالم ، منشورات دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع ، الرياض ، .29
م1973هـ/1403، 1ط
، 1د اجلليل ، علم اللسانيات احلديثة ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، طعبد القادر عب.30

م2002هـ/1422
يد نوسي ، اخلطاب اإلشهاري باملغرب اسرتاتيجيات التواصل ، منشورات كلية األدب .31 عبد ا

2003، 1والعلوم اإلنسانية اجلديدة ، الدار البيضاء ، ط

، 1يائي ، دار اخللدونية للنشر والتوزيع ،طفايزة خيلف ، مناهج التحليل السيم.32
م2012هـ/1433
، 1فيصل دليو ، اتصال املؤسسة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، النزهة اجلديد ، القاهرة ،ط.33

2003
مبادئ يف سيمولوجيا اإلشهار ، طاسيج كوم ، للدراسة والنشر والتوزيع ، خرايسية، اجلزائر ، .34

دط، دت
للسانسة املعاصرة منشورات جامعية ، جامعة باجي خمتار ، عنابة ، حماضرات يف املدارس ا.35

2000
حممد جودت ناصر ، الدعاية واالعالن والعالقات العامة ، دار جمدالوي ، عمان ، األردن ، .36
1997، 1ط

1999، 1حممد رابح اخلطاب اإلشهاري (مقاربة سيميائية وسوسيولوجية اقتصادية )ط.37
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ين : فصول يف علم اللغة املعاصرة ، عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، حممد عبد الكرمي الزاوي.38
2002، 1بريوت ، لبنان، ط

حممد حممد داود ، العربية وعلم اللغة احلديث ،دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة، .39
دط، دت
، 1قاهرة، مصر ، طحممد منري حجاب : اإلعالم السياحي ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، ال.40

2002
حممود عكاشة ، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة دراسة يف الداللة الصوتية والصرفية .41

م2005هـ/1426، 1والنحوية واملعجمية ، دار النشر للجامعات ، مصر ، ط
ت ، مصطفى بوغناين، يف الصوتيات العربية والغربية ، عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، بريو .42

2002، 1لبنان ، ط

2004املعجم اإلعالمي ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، دط، .43

1998مقدمة يف اإلتصال اجلماهرية ، ديوان املطبوعات اجلزائرية ، بن عكنون ، اجلزائر ، .44

1999، 1مىن احلديدي ، اإلعالن ؟ الدار املصرية اللبنانية ، مصر ، ط.45

، 1اخلطاب اللساين ، دار الوسام العريب ، للنشر والتوزيع ، طهبة حياري ، خصائص.46
م2011هـ/1432

الرسائل الجامعية : 
رابح بوحوش ، البنية اللغوية لربدة البوصريي ، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف اللغة إشراف . 1

م1986هـ/1406األستاذ نويرات خمتار ، جامعة عنابة ، معهد اللغة واألدب العريب ، 

المجــالت :
يد نوسي ، اخلطاب اإلشهاري ، مكوناته وآليات ، استغالله، جملة الفكر املعاصر ، مركز . 1 عبد ا

84/85اإلمناء القومي ، عدد
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الملتقيات:
مجال مباركي ، وحممد عبد اهلادي ، السيميائية الصورة اإلشهارية ، دراسة يف رواية اإلرثة امللتقى . 1

الدويل السادس والنص األديب ، قسم األدب واللغة العربية ، جامعة حممد خيضر بسكرة ، أفريل



فهرس الموضوعات
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51.............................................................................المبحث الخامس: الصور البالغية في الخطاب اإلشهاري
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52.............................................................................................................................................................حتليل مناذج 
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58...................................................................................................................................................................الحقامل
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تعتبر اللغة و سیلة التواصل بین االفراد عبر مختلف العصور , و في العصر الحدیث نجدھا 
فھا عبر وسائطھا المختلفة من اعالنات و صفي مجاالت عدیدة منھا السیاحة . حیث تو

بأشكالملصقات و غیره . ومن ھذه الخطابات نجد الخطاب التلفزیوني الذي یعتمد علي اللغة 
عدیدة منطوقة و مكتوبة . فھو اذن شكل من اشكال العمل السیاحي یعتمد علي اللغة الي جانب 

عناصر اخري كالصورة و االلوان .

La langue est un outil de communication entre les indicridus a travers
les temps.

En temps moderne, on l'utilise dans divers domaine dont le tourisme
ou elle est présent a travers les differnts médias tel que les affiches, les
publicités et autres. On trouve aussi le discours télévisé qui repose sur
différents forme de la langue écrite et parlée .C'est une entre forme du
travaille tourisme qui est basée sur la langue en plus d'autre éléments
comme l'image et les couleurs .



ملخـــص

ملخص المذكرة:

تمع وتقدمه؛ يعد االشهار فنّا تواصليًا قدميا،  استخدمه االنسان منذ القدمي، ومع تطور ا
واالجتماعي، والسياسي و الثقايف، ويف مجيع قة هامة يف سلسلة التطور االقتصاديأصبح حل

جماالت احلياة.
تمع ويؤثر فيه، باعتباره من باإلضافة الفنون إىل آثاره االجتماعية العامة، حيث أنه يتأثر با

تمع على اختالف نوعيتها. اجلاذبة لكل شرائع ا
إىل اإلشهاريةكما تقوم العملية االشهارية على استعمال اللغة باعتبارها واسطة لنقل املادة 

موز ُمتكن أفراد مجاعة لغوية ما من التواصل فيما من العالمات والر اجلمهور، واللغة هي نظام
ا الوسيلة األكثر فعالية يف متكني الفرد  تمع االنساين؛ أل بينهم. وهي أداة االتصال الرئيسة يف ا
من الدخول يف عالقات وتفاعالت اجتماعية خمتلفة، وحبكم أن اللغة جمموعة قوانني وقواعد

ا، ويف هذه النقطة نتحدث عن اللغة يف االشهار السياحي، وأحكام ختضع هلا ألفاظها وعبارا
لغة كوسيلة للتأثري يهدف من خالهلا إىل شد االنتباه للرسالة االشهارية فهذا االخري يستخدم ال

وتكون هنا لغة االشهار السياحي ذات مضمون مقنع؛ لتكون أداة جلذب سياحي، ومن هنا 
ميكن طرح االشكال التايل:

زام االشهار السياحي بالنظام اللغوي؟ما مدى الت
وهل ميكن لطبيعة االشهار السياحي أن يتجاوز اللغة بنظامها؟

ولقد كان اختياري هلذا املوضوع من ورائه دوافع عّدة نذكر منها:



ملخـــص

ا شأن اللغات  حّب االطالع واملعرفة وادراكي بأن اللغة العربية أداة حياتية وحضارية، شأ
ا.االخرى أو أكثر،  لذا ال بد من اعطاء الدراسة اللغوية يف االشهار السياحي حقها واالهتمام 

ولقد اعتمدنا يف دراستنا هلذا املوضوع اخلطة التالية:
فبعد املقدمة قسمنا البحث إىل قسمني:

.الفصل األول: وهو الجانب النظري من البحث، إذ تناولنا فيه الخطاب االشهاري

تعريف الخطاب-1المبحث األول:- 
لغة..أ

اصطالحاً..ب
أنواع الخطاب.-2

تعريف االشهار.- 1المبحث الثاني:- 
لغة..أ

اصطالحاً..ب
االشهار عبر التاريخ.-2
أنواع االشهار.-3

االشهار السياحي.-1المبحث الثالث:- 
الخطاب االشهاري.-2
مكوناته.-3
أنواع الرسالة االشهارية.-4

االشهار التلفزيوني.-1المبحث الرابع:- 
تعريفه.-2
خصائص االشهار التلفزيوني.-3
أهدافه.-4
اإلشهار السمعي البصري.مرحلة انفجار-5



ملخـــص

والذي ميثل اجلانب التطبيقي؛ فيتضمن ما يلي:أما الفصل الثاني:
مستويات البنية اللغوية.

تعريفه وحتليل النماذج.المستوى الصوتي:-1
تعريفه وحتليل النماذج.المستوى الصرفي:-2
تعريفه وحتليل النماذج.المستوى النحوي:-3
تعريفه وحتليل النماذج.المستوى الداللي:-4
تعريفه وحتليل النماذج.المستوى البالغي:-5
تعريفه وحتليل النماذج.المستوى الخطابي:-6
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ن اخلطة وأخريًا  خامتة تضمنت أهم النتائج املتوصل إليهما من خالل البحث ولكي تكو 
ليلي. ألن العمل  ناجحة؛ كان من الضروري اختيار املنهج املناسب هلا، فاتبعنا املنهج الوصفي التح

شهارات السياحية.كان حتليلياً لإل
وقد اعتمدنا يف عرضنا للموضوع على مجلة من املصادر واملراجع أمهها:

ؤاد شعبان.سيميولوجيا الصورة االشهارية، لبلقاسم سالطنية وعبيدة سبطي وف-
يد نوسي.- اخلطاب االشهاري باملغرب اسرتاتيجيات التواصل لعبد ا
مقدمة ابن خلدون.-
لصاحل بلعيد.دروس يف اللسانيات التطبيقية -
علم اللسانيات احلديثة لعبد القادر عبد اجلليل.-

إال أنه واجهتنا صعوبات مجة أثناء اجناز البحث، هي:
السياحي وتشابه املادة املعرفية يف املراجع وضيق الوقت وصعوبة قّلة الراجع اخلاصة باجلانب 

الدراسة التطبيقية.
اليت  ياسمينة عبد السالم؛ويف األخري ال يفوتنا أن نتقدم جبزيل الشكر إىل أستاذيت الفاضلة 

كانت املنارة اليت أنارت لنا الدرب وذللت لنا الصعاب.
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دور البنية اللغوية يف اخلطاب اإلشهاري، لقد دارت إشكالية املوضوع املعاجل حول
فنستنتج مما سبق ذكره ما يلي:

اخلطاب هو وسيلة ابداعية عقلية خاصة بالرتاث االجتماعي، كما يعد سلسلة من -1
امللفوظات أو الوحدات؛ تعلو عن اجلملة ، خيضع لنظام خاص يضبط العالقات بني اجلمل.

، اخلطاب االيصايل، أو النفعي، واخلطاب للخطاب أنواع من بينها: (اخلطاب القرآين-2
االبداعي، واخلطاب االعالمي،  واخلطاب االشهاري).

اإلشهار فن إعالمي، ووسيلة اتصالية غري شخصية لتقدمي أهم اخلدمات واالفكار بواسطة -3
تمع أو خارجه. جهة معلومة، ومقابل أجر مدفوع فهو ذو أمهية كبرية داخل ا

تمع.يعد االشهار قدمياً -4 قدم التاريخ، وتطور عرب مراحل حسب تطور ا
لإلشهار أنواع عديدة منها:-5
ويندرج حتت هذ التقسيم نوع اإلشهار تقسيم االشهار وفقاً للجمهور المستهدف:-أ

من خالل نوع املستهلك، وجندها تتحدد يف:
صنعة إىل اإلشهار الدويل أو العاملي: هذا االشهار يتعدى احلدود اجلغرافية للدولة امل.1

دولة أخرى.
االشهار القومي: خيتص ببلد معني مثل اجلرائد الوطنية، وقنوات االذاعة والتلفزيون .2

الوطنيني.
إشهار التجزئة: هو الذي يدفع االشخاص ويوجههم للشراء من متجر معني أو .3

حمدد.
االشهار احمللي: ميثل االذاعات احمللية والصحف اجلهوية ملنطقة ما..4

: وحيتوي على:االشهار على أساس الهدفتقسيم -ب
اإلشهار األويل: هو تركيز الطلب واستمالته على منتوج خاص ومعني..1
االشهار التذكريي: هو تذكري املستهلك بالسلعة أو اخلدمة يف حال تدهور املبيعات .2

لديهم.
االشهار التعليمي: هو أن يعلم املستهلك كيف ينتفع بالسلعة..3
هو ان تكون السلعة أو اخلدمة متنافسة يف السوق ويرتبط جناحه االشهار التنافسي: .4

باتفاق املعلنني عليه من األموال.
االشهار الدفاعي: هدفه احملافظة على حجم املبيعات واحلصة احلالية يف السوق..5
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االشهار املقارن: هو أن يقارن املعلن بني املنتوج املقدم واملنتوج املنافس له يف .6
السوق.

االشهار حسب األثر المطلوب:تقسيم -ج
االشهار ذو األثر املباشر: هو حتفيز املستهلك على شراء السلعة يف أقرب وقت .1

ممكن.
االشهار ذو االثر غري املباشر: هدفه التأثري على املستهلك ملّدة زمنية طويلة نسبياً..2

تقسيم االشهار حسب نوع الرسالة االشهارية:-د
.االشهار االجتماعي.3لسياسي، .االشهار ا2االشهار التجاري، .1

أنواع االشهار حسب الوسيلة:-ه
.مسعي بصري.3. مكتوب، 2مسموع، .1

االشهار سياحي: يعمل على التأثري يف وجدان وعواطف السياح وتوجيه سلوكهم السياحي -6
ويهدف إىل جذب انتباه املستهلك للمنتوج السياحي أو املنطقة السياحية.

إعالمية وثقافية معاصرة مرتبط أشد االرتباط بالدعاية ويعد اخلطاب االشهاري: هو صناعة -7
من اخلطابات اليت تندرج ضمن املمارسات الثقافية.

مكونات اخلطاب االشهاري:-8
. املكون األيقوين.2املكون اللساين، .1

أنواع الرسالة االشهارية: من ضمنها:-9
ر الربيدي، غشهار التجزئة، (االشهار االرشادي، االشهار االعالمي، اشهار االعمال، االشها

االشهار الدفاعي، االشهار الدويل، االشهار السياحي).
االشهار التلفزيوين: عبارة عن جمموعة من الرسائل الفنية تستخدم من طرف مؤسسات -10

ا: جتارية للتعريف مبنتوجا
أهدافه.-خصائصه، -

مرحلة انفجار السمعي البصري.-11
على:مستويات البنية اللغوية تقوم-12

هورة فنستنج أن .1 املستوى الصويت: هو الذي يهتم بدراسة االصوات منها املهموسة وا
هورة  هلا قوة وفاعلية على األصوات املهموسة. األصوات ا
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املستوى الصريف: هو الذي يدرس التغريات اليت تلحق ببنية الكلمة أو اجلملة فتحدث معىن .2
جديداً.

يم الكلمات يف مجل، كما يعد شبكة من العالقات القواعدية املستوى النحوي: خيتص بتنظ.3
اليت حتكم بناء الوحدات اللغوية.

املستوى الداليل: يهتم بدراسة املعىن بكل جوانبه، وذلك ألن املعىن هو حصيلة هذه .4
املستويات.

املستوى البالغي: يهتم بدراسة مطابقة الكالم ملقتضى احلال..5
ى اللغة املوجهة اليت تغزو الرسالة أو اخلطاب االشهاري.املستوى اخلطايب: يعتمد عل.6
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