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أ  
  

قناعيةإيمنرسائلولمايحتالخطاباتيعدالخطاباإلشهاريالسياحيكغيرهمن

ماانالمتط باااتيعتماادع ااممةموعااةالسااياحيفاإلشااهارلاا ا.بااالمت  يوطيااد لهاااةاا ة

اسااطةولتمرياررسااالت بطري اةميارمباشار بالموةاا ل مرسالإليا نوعياةخطابا بياةإلقناع

هما والتعبياارةعالفماا اماامياةواليمكاناةوأمميااةفايأوسااطالحياا مانلماالا الخطاب؛

ماانأنيكااونفاااعححااراحساابماااف درتاا م ةااود تمكناا ،خاارعناا مخت اا ماانفااردآ

كاااللتاااراهمساااتعمحفااايحياتناااااليومياااةب.التااايوةااا تإليااا شاااهاريةالرساااالةاإلت تضاااي 

لتكااونماا ه.وسااياحيةماعيااةوا افيااةالوسااائلالساامعيةوالبةااريةالتاايمسااتةوانااباةت

.األخير موضوعبحانا

:ختيارم االموضوعإلةالتيدفعتننيالرئيسومناألسباب

توظيفاااا رسااااائلإشااااهاريةماااانلمااااايحوياااا ومي اااايل موضااااوع.توةياااا المشاااار لااااي:أوال

تفعي اااا ولةااا باإلشااااهارالساااياحيالتمريرياااةبرسااااائ  ت نعااا إقناعياااةت فاااتالمت  اااايو

.بطرقمخت فة

شهاريالسياحيومايتط ب منةما له االموضوعالمتع قبالخطاباإلوفيدراستي

عتمااادع اامالماانهفالوةاافيباسااتخدامماإلتاالماانالمع وماااتالكميااةوالنوعيااةقاادرمائاا

.عتبارهمسايرالخطواتالدراسةإالتح يلبآلية



ب  
  

ماالتعاادالوظيفااةالتمريريااةفاايالوظيفااةالتمريريااة ماااميااة:وبهاا اطاارشاإلشااكالاآتااي

الخطاباإلشهاريالسياحيوظيفةإلقناعالمت  يأمأنهامةردوظيفةيعبربها 

وملتكمنوظيفتهافيالتأايرع مالمت  يفكرياونفسيا 

:ومنخحلاإلشكاليةالرئيسةتتفرعتلناإشكالياتاانوية

تاا فااياإلشااهارالسااياحي وماالل وظيفااةالتمريريااةدورفاايمااليح ااقالخطااابفعالي

تفعيلالخطاباإلشهاريالسياحي 

.قدرسمتله االبحثميكحيتمالفيخطةتتكونمنم دمة،وفة ينوخاتمةو

فاااايمفهااااومالوظيفااااة:يحااااويكاااالفةاااالعااااد مباحااااثوقاااادتااااموساااامالفةاااالاألولب

.لسياحيالتمريريةوالخطاباإلشهاريا

المبحثالااااااانيأنااااااواع،مكاااااونمااااانعاااااد مباحاااااثالمبحااااااثاألولتعريااااا الوظيفاااااة

،المبحاااثالرابااا الخطاااابعنااادال غاااويين،المبحاااثالاالاااثتعريااا الخطااااب،الوظاااائ 

المبحااااااثالخاااااااماتعرياااااا الخطاااااااباإلشااااااهاري،المبحثالساااااااداتعرياااااا الخطاااااااب

اإلشااااهاريالسااااياحي،المبحثالساااااب مكوناااااتالخطاااااباإلشااااهاريالسااااياحيالمبحااااث

الاامنالهد منالخطااب،المبحاثالتاسا الم اربااتالمنهةياةل خطااباإلشاهاري

.السياحي



ت  
  

لوظيفااااةالتمريريااااةفاااايالخطاااااباإلشااااهاريآلياااااتا:أماااااالفةاااالالاااااانيف اااادعنااااونب

المبحااااثاألولآلياااااتالوظيفااااةالتمريريااااة،المبحااااث:عااااد مباحااااثوتضاااامن.السااااياحي

الاااانياألشاااكالاالتةاااليةل خطااااباإلشااهاريالساااياحي،الاالااثاألشاااكالفاايالةاااور 

ة،اإلشااااهارية،المبحااااثالراباااا انائيااااةالةساااادوالماااارأ فاااايالةااااور اإلشااااهاريةالسااااياحي

.المبحثالخامارمزيةاألةيال،المبحثالساداالخطابالمرئي

البااحاونأمافيمايخصالدراساتالساب ةفيم االبحثفأناأبنيع امماابنامع يا 

مااانقبااالوإبااارازالفعااالالتمرياااريأوالوظيفاااةالتمريرياااةومايتهاااامااانالخطاااابباااإبراز

أوالةاور وتطبي ا ع امتوبوالمسموعالمكحسبنوعيةالخطابمدفهاالتمريري

.الخطاباإلشهاريالسياحي

:واليخ وأيةهددراسيمنةعوباتن كرمنها

.الل  تهاةعوبةاإللمامبالماد الع ميةلكار الط بع يها -

.ولتشابكالموضوعبمةالاإلشهاروالسياحة -

.م اإلمةانبضيقالوقتالممنوشإلنةازم االعمل -

ولعدمال در ع ماإللمامبكلالمراة التي كرفيهاكاونالابع ةعوبةالموضوع

.أومدروسةمنطر ال  ةمترةمة





ث  
  

اماااناالفضالازع يوف اإلياا ناةا وفيمااتوفي ا ع املةااووفاياألخيارنشاكرازعاز

الوكماااأشااكراألسااتا الفاضاالالمشاار أحماادماادااع اامتوةيهاا لاايطاا.كنااالنةاال

طري انحاوالنةااشوالمااابر كايرالتكونلينةائح التيأفادتنيوع مالعامالدراسي

.والعمل

أةابتفاياألخيارفاإن.قريابوكماأشكركلمنقادملاييادالعاونساو امانبعيادأ

.فمننفسيوإنأخطأتازفمن











 .في  مفهوم الوظيفة التمريرية و الخطاب اإلشهاري السياحي:الفصل األول

 .الوظيفةتعريف :  المبحث األول

 لغة - أ

 اصطالحا-ب

 التمريرية الوظيفة –ج 

 أنواع الوظائف:  المبحث الثاني

 .الخطابتعريف : المبحث الثالث 

 لغة - أ

 اصطالحا-ب

 .مفهوم الخطاب عند اللغويين: المبحث الرابع

 .تعريف الخطاب اإلشهاري:المبحث الخامس

 .الخطاب اإلشهاري السياحي تعريف :المبحث السادس

 .مكونات الخطاب اإلشهاري السياحي: المبحث السابع

 .الهدف من الخطاب: المبحث الثامن

 .المنهجية للخطاب اإلشهاري السياحيالمقاربات :المبحث التاسع
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 ساي  ياف يهال الب ا   قد تعددت التفسيرات حول موضوع الوظيفة كونها  اا مأ  سل

و األبياار  هاا عريااة لاا ا و اا  اليناا  م .تاايرير يياا التمرياارو و  كيفيااةالمتلقااف و باايا المرساال و 

رال الب ا   مفهاول لتحدياد بنا   وصاوا ييها معرياة الوظا  ا المسا اد  و  وضب  مفهومها 

 يااة التااف تبنااف ومق رب تاا  المنه هداياا  و  تحديااد مكون تاا   لسااي حف و ي اإلشااه ر   الب اا  

     .الوظيفة اليه  ه و

   تعريف الوظيفة :لمبحث األولا   

 :لغة تعريف الوظيفة -أ   
الشار  و  والعهاد ،ياف زماا معايا ع ل  و رزق وغيار  لا   م  يقدر ما امل  و

   يقا ل للادني  وظا  ا ووظاا و  وظا  ا ؛وظاا( ج) .المعلناة البدماةصا  و المنو 

 .1 دولنو  و 

 :صطالحاا -ب       

نماا  راغ و بدقااة يااف النصااود الصاا در  اااا حلقااة باا"  وظيفااة "ا مصاا ل  عاار  ي   لاال   ا 

انصااار لسااا نف بنياااو   ة إلااا ياااف اللكاااة كونهااا  المهماااة الموكلااا ساااتعمل بمعنااا  ضااامنفا

 . 2  ر التواصل البشر يف إ األول  صول إل  هداللو ( آلية  بقة،)

 

                                                           

.3041،ص4004،مصر،4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،مكتبة الشروق الدولية،ط 1  
محمد الراضي، النظريات اللسانية الكبرى من النحو المقارن على :تر-ينظر،ماري أن بافو،جورج إلياس رفاتي2

  .404-403،ص4034،بيروت،4ةالعربية،طالذرائعية مركز دراسات الوحد
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 إذ يشير إلى ،من قبل يقدم للغة اتجاها مختلفا لم نعهدهأن  "روسوس "لقد حاول      
 هفو  التداوليةا تم ع كرير ما العوامل النفسية واا تم اية والت ريبية وال م لية و 

التواصل ب لشكل ال ديد بينه  تحديد  ارتب  ه  ييم العن صر التف يستداف ا تم اه  و 

اصل يعنف  يض  التيرير م دال التو  ل  ليتض   ن  لل يعد إيص ا ب ي  للمعلوم ت،

 ؛ومدرك  يع او  لكا مب درا إل  العمل ير ب ضع و  عل المتلقف غو . ال  األبر

يشكله  بمعن   ن   .لخا.... د  صي غته  ااولمع ل ته  و  ،تقب ل الرس لةسامستعدا و 

دراكيا يؤدي إلى نتائج النظر إلى المتلقي إ"إذ أن    co-construire ب لمص حبة

."الفاعلين المتواصليندورووضع  ،على مخطط التواصل ذاتههامة 
1
لم يعد  

لكن لعبة إليصال واإلبالغ والتواصل مع تحليل الخطاب لعبة ل

وز التي تفقد بساطتها فك الرمافة إلى عملية الترميز وضإ ؛Négociationلتفاوضل

أي )اءت مع تحليل الخطاب نطالقا من هذه العناصر الجديدة التي جاتدريجيا و

التي نشأت في إطار  Pragmatiqueخر يدعى بالتداولية ظهر مصطلح آ (خطاب

 .اللسانيات 

ربط ت   يعرفه كدراسة"  C.Morris" شارل موريس"استعمل ألول مرة عند و    

 بيرس "بالمعنى الذي قدمه "  مؤول "فقد استعمل مصطلح  .العالمات بمؤولها

Peirce".  ردذكرناه كما تحدد عند فالسفة أكسفوتحدد مفهوم التداولية بمعنى الذي 

قصد التعّرض و  .بالمنظور التداولي الفلسفي" أركيوني"هتمام باألفعال الكالم لم يكن ا

حيث الفرضية  ،Searleسارلو Austinنيست وأ  لتي طورهاا األعمال   في التعمُّق

تبادل المعلومات ث يعني بال شك؛هي التحد :األساسية
2
. 

                                                           

.412،ص4002،تيزي وزو،3ينظر،ذهبية حمو الحاج،التحليل التداولي للخطاب السياسي،الخطاب،ع  1  
.412ينظر،مرجع نفسه،ص 2  
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هاا بر    بعضااه  ا لميااة انااد )لكااا هااو  يضاا  تيديااة للفعاال الاا   تحكماا  قوااااد معينااة و    

با لتأزل اتق دات   و موقف  السلوكف و تعديل نظ ل احويل مق ل المتلقف و والتف تزال ت( م س 

ويتل المرور ب للكاة  .1تحديد لتو ه  التداولفتحديد لمحتواو اإلبب ر  و  فوظ هويإا يهل المل

كأمااف  النشاا  و بفضاال التااداول مااا ميااداا كونهاا  نظ ماا  مااا األدلااة إلاا  ميااداا الف اليااة و 

ألول ني اة منها  تاواير شبصايا متبا  بيا لاتا ر   اتياة وتا ر  موضاواية و  ؛تتحكل يي  شارو 

معريااة هاا و و . ا ضااما مع ياا ت الحااديم مااا زم نيااة ومك نيااةيتفاا اأالتاايرير الاا  الراا نف و 

ياا ا " هااو يتبلااور يااف مصاا ل  السااي ق الاا   يحااددولعن صاار  وليااة مااا  ولياا ت الب اا   و ا

لمااااتكلل اا مااااالمكاااا ا بحياااام تتحقااااق النشاااا   ت المشااااتركة لكاااال بفتاااار  مااااا الزماااا ا و  " داياااا 

تساااتويف و  ،مب َ ااا الشااا   ت المشاااتركة لكااال ماااا الماااتكلل و تتحقاااق النبحيااام و  لمب َ ااا ،او 

اا  للكااة امااا الو هااة المن قيااة والفيزي  يااة و ( هناا )و (اآلا)بااواد  لمعرييااة ياا متأ  المب  ل

يب للكاة  .اإلباأغلكا دوا الوقوا اند وظيفة   يسم  بإق مة اأق ت مع الكير و له تيديت و 

  ر اااااالتباااارج اللكااااة بهاااا ا اااتباااا .....، أااإلاااااوااسااااتفه ل واإلرباااا ت و  المن قشااااة يمكااااا

 .2التواصل قصدية 

 

                                                           

.412- 412ينظر،ذهبية حمو الحاج،التحليل التداولي للخطاب السياسي،الخطاب،مرجع سابق،ص  1  
.412المرجع نفسه،ص 2  
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ا بدت الو و       بتيدية اد   يعا ل اادا اإلباأغ  تسم  للمب  ل سيلة األكرر يع لية  و ا 

هاااو غيااار واضااا  ياااف  مااا  يتبلاااورو . توصااايل الرسااا لة ممااا  ينفاااف انهااا  مياااز  السااالوكيةو 

-sousواألقااوال المضاامر     présuppositions يتراضاا تالب اا   يااف مقااوات اا

entendus  التف تركز ال  التيويل ب لدر ة األول  يإا  زءا كبيرا ماا تلا  المعا را

علا  غيار ب حام ااا مم  ي . بق  غير مؤرر ال  تفكيروب لت لف تو  .1تبق  لدى المتلقف

 علتناا    ماا  متضاامن ت الب اا   يقااد .2مكتفياا  بماا  يصاارال باا  المااتكللو المفاا هيل البفيااة 

كال  يا لقول المضامر يحاو  .عارا ب لتيويالييف  ام قا   و ما  و نبحم يف س   القول 

، ، يهاف تقاول الا  قصادية الماتكللالب ا   ةالق بلاة ألا تكاوا محمولاة بواسا األبب ر 

الل ااوء إلاا  و  ،تيويليااة لفاا  رموزهاا الالاا  حاادس المب َ اا  الاا   يل ااي إلاا  الحساا ب ت و 

اصااال ل التو ياااف مقااا  اقاااد يكاااوا محاااددو . يااار  تمناااع المب َ ااا  ماااا التصاااري األقاااوال الكر

لااا  المتلقاااف لااا  األحيااا ا بهااادا تمريااار الب ااا   إياااف  غ ساااتع نة ب لضااامنف يكاااواااو 

ساتكن ء ااا الب ا   المسابق وا يمكاا أل  ب ا   اا .كحيلة لبلوغ الك ي ت المنشود 

ي اا   باا  الحاا ر  ": " ركيااونف "حياام قااول  هااو يعتباار األساا س يااف تم سااك  العضااو و 

  .3"اند زال  ا المحتوي ت المفترضة ا يمكنه   ا تكوا  س س  للتراب  التب  بف

                                                           

.412ذهبية حمو الحاج، التحليل التداولي للخطاب التداولي،مرجع سابق ،ص ينظر، 1  
.412،ص ،المرجع نفسهينظر 2  

.444-441ينظر، المرجع نفسه،ص 3  
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بقااااادر مااااا  تمتلااااا  بنيتهااااا  التواصااااالية  و   بعهااااا  متلااااا  التاااااداول  س سااااا  اللكاااااو  وي     

 ياتكلل  و يفهالنونت  اا تم اية بقدر ما  ين اق و بمعن   ا الفرد يم رس كي  تم اف،اا

يااإا اللكااة بحساا  المق ربااة  ؛مااا هناا و  ؛يعقاال بقاادر ماا  ينباار  يااف المح درااة مااع سااواوو 

بااأغ و تداوليااة ليساات م اارد  دا  إيصاا ل ال لقاا  ي  دوار بحياام  ا كاال قااول هااف نماا  ا  وا 

  1.الحملو القصد و ااقترال  المتكلل ال  سبيل ال رل و 

للعأم ت  تفكي التيويل  و ع ال  سبيل الفهل و إنم  يستداف يعأ آبر ما   ن  الس م 

  .2األبع دو   بقدر م  هف متعدد  المع نف و   رس  ل حم لةالتف هف 

 :الوظيفة التمريرية-ج   

    Acte illocutoire" األيع ل التمريرية"ل  ستيا .را الفيلسوا البري  نف جا      

تكلل نوحيا  تملة يف ااتص ل اللكو  اإلنس نف؛و الفعل التمرير  هو  صكر وحد  مك

ما الفعل التمرير   ل ا ي لهدا الحقيقف ؛تمريرية و نكت  لبعضن  يإنن  نؤد   يع ا 

سواء  و اآلر ر المترتبة ال   يع له ،ب لنت  ج األبرى   التيرير ال   ل  اأقة هو يعل

 .3 ك نت  يع ا تمريرية  و غيره 

                                                           

،الدار 3ينظر،علي حرب،العالم و مأزقه منطق الصدام و لغة التداول،المركز الثقافي العربي،ط1 

  324،ص4004البيضاء،المغرب،
. 412صمرجع سابق،،الينظر 2  

مي،العقل و اللغة و المجتمع الفلسفة في العالم الواقعي،دار العربية للعلوم نسعيد الغا:ينظر،جون سيرل،تر3

  .403،ص4002،بيروت،لبنان،3ناشرون،ط
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قد بينم  الفعل التيرير  قد يكوا و  فة التمريرية هف قصدية يف ال وهروا الوظيك     

ي لفعل التمرير  هو وحد  )كوا وظيفته  ل ا  يهف نتي ة مترتبة .ا يكوا قصدًي 

يح ول و  هو يعنف بم  يقول  شيً   آبرو  .حيا يقول المتكلل شي   م  ااتص لالمعن  يف 

لتمريرية لوظيفة ا ي. (يإا  يل  سيكوا قد  دى يعأ تمريرًي   توصيل م  يعني  للمستمع

يهف تهدا إل  يعل تيرير  نحو  .1القصد ب را ق مبتلفةمرتب ة  س س  ب لمعن  و 

الرس لة  و تسي ر ال  يكرو كيفم  ك ا شكل ه  لتقنع  بهت  الرس لة المو هة و المتلق

 . المو هة

 :هفنق   بمسة  ل إ نم   التمرير "  وستيا"وقد قسل 

تف وتعهد للمستمع بحقيقة الببر كأمف ارب هف يعل : رب تيةنق ة تمرير إ -1
 .تقديم  ل  بوصف  ح لة مو ود  يف الع للو 

 . عل المستمع يتصرا حس  المحتو  الببر : نق ة تمرير تو يهية -2
ي لفعل ممرل يف  ،إلزال هو تعهد ما المتكلل مب شر يكل  :نق ة تمرير إلزامية -3

 .محتواو الببر 
ال  شر  الصدق للفعل الكأمف ومن  ج هف تعبر  :نق ة تمرير تعبيرية -4

 ...شكر،ته نفو  التعبيرات ما اات ار،
وتكوا وظيفة نق ة التمرير هف  حدام تكيير يف الع لل :تصريحيةنق ة تمرير  -5

       .2بتمريل  و كين  قد تكير
 

                                                           

.404،صالمرجع سابق، مي،العقل و اللغة و المجتمع الفلسفة في العالم الواقعينسعيد الغا:،جون سيرل،ترينظر 1 

.440-432،صهسنفمرجع الينظر، 2 
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 .أنواع الوظائف :الثانيبحث لما

 نأحظ  ا  مياع ،لعأقة الق  مة بيا مكون ت ال ملةا بمعن "  الوظيفة "  ب ن  إ ا    

يرماة  نحا ء  ه ا المفهول مع ابتأا ييم  يع يا  ماا  همياة دابال النماو ج، واستعملي

 ،..(... دا ، مساتقبل متقبال،،  منفا)الياةد اأق ت :ما الوظ  ا اأق ت رأم ت عل

يااف حاايا   ....(بااؤر  محااور،)واأقاا ت تداوليااة ....( مفعااول ي ااال،)واأقاا ت تركيبيااة 

  و (اأقا ت تركيبياةاأق ت دالية و )نوايا ارنيا  ال  وظ  اتقتصر  نح ء  برى لل

 ما  (النم  ج التوليدية التحويلياة الكأسايكية) ما األنح ءو  (.اأق ت تركيبية)نوع واحد 

تركيبااة مااا العأقاا ت الساالمية الق  مااة باايا المكوناا ت داباال ()مشااتقة)تَُّعاادُّ يياا  الوظاا  ا

منتميااااة إلاااا   اأقااا ت  صااااول( ولاااا )وظاااا  ا اأقاااا ت ييااا  ال دُّ َعاااامنهاااا  ماااا  تُّ و  (شااا رية

 .1األب دية النظرية للنحو

يؤولوا الشع ر  ربتت  بح م يف الل النفس المعريف  ا األيراد  :عبيريةالوظيفة الت 

التعبيرية  يفةما  هة  برى الوظ ؛لتف يمرله م  يف المنظمة ا فءكإش ر  تعبر اا ش

إل  نفسه  بنمو ج التمريل  به  المنظمة للشع ر تتعلق تعلق  شديدا ب ل ريقة التف تنظر

 ستع رات التفتؤد  إل  ارض ما اا ه و ال رق .ال   تل ي إلي  لترى نفسه  يي 

  .2ستع راتستعم ل ه و اااتصور حي   المنظمة و ما بأله  

 
                                                           

.  20،ص4030،بيروت،لبننان،4دار الكتاب الجديد المتحدة،طينظر،أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية، 1  
. 14،ص4034،األردن،3ينظر،أحمد زغوان،درس العربية و تأسيس الخطاب المنطق اللغوي والديني،ط 2  
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 لفهايالتاف ال  ال ريقاة  ال ات اللتيا تيرريا  ريقة ااتب رو  يرتفك يفترض  ريقة    

    نها  تع اف دالاة لياتل يهال المقصاود  .1اا لل المنظما ت ب صاةبها  العا لل ا ماة و 

                                            . ما ه ا الشع ر

يرباات الشااع ر إلاا  الرمااز المتضااما يااف الرساا لة يلمراا ل ال يااد  :الوظيفةةة الويويةةة    

إلاا  لكااز رمااز  ب لصااور  IBMالاا   يعباار اااا التحوياال اللكااو  هااو تحوياال شااع ر 

 المرساال ينقساال الشااع ر إلاا  .M2حااراو ( نحلااة)Bee و (ااايا) eyeمؤلااا مااا 

 .يتر م  المتلقف (تمريل مبهل)و بعد دالف  المرسل إلي و 

اللكاااااة هاااااف نقااااال      ا إحااااادى الوظااااا  ا التاااااف تبااااادمه  :يفةةةةةة الن ويةةةةةةالوظ     

اللكاااة  ر   رلاااة ماااا بااا حرف و هااا ا .تال م اااا ياااراد و المعلومااا ت  و تن قلهااا  بااايا األ

ماا نقال  قول با  اللكاةتإل   ا ا  حد يم ر  يف م  " يولبراوا و "وي ه  ويأسفته  

 ،بشاكل يعا ل تسا هل  كما   ا ا  حاد ي ا دل ياف  ا اللكاة .الرق ي ت اموما  يك رأل

 مال ابارلت ا ر  األ بر اللكة بزانا  ها  أبل تعت .قل يف ت وير تل  الرق ي تنبه ا ال

الواقفاة اناد  ياف نفاس الوقات يعتباراا اللكاة "باراوا و ياول" ولكاا .مسايرته  الت ريبياة

 .3"لكة نقلية  ولية"ه و الوظيفة 

 

                                                           

. 14ينظر،أحمد زغوان،درس العربية و تأسيس الخطاب،مرجع سابق،ص 1  
نظر،قدورعبد هللا ثاني،مغامرة الصورة سيميائية في أشهر اإلرساليات البصرية في العالم،الوراق ي2

 . 342،ص4002،عمان،األردن، 3للنشروالتوزيع،ط
  .42،ص3223،بيروت،لبنان،3خطابي،لسانيات النص مدخل إلى إنسجام الخطاب،المركزالثقافي العربي،طمحمد 3
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النقل  هو(الك ت ) ها المتكلل م  يشكل "يف ه و الح لة  ا  بحيم يفترض،    

ألا يفهم  ق بأ  بمعن  ، واضحً  (يكتب ) عل م  يقول      ،"الفع ل للمعلوم ت

 .1لتب س  يض ادوا و  اآلبروا دوا ان ء كبير

التف  هف الوظيفة البصرية  الشع ر  ول الوظ  ا التف يؤديه  :الوظيفة البصرية

يهف  2.المرسل إلي سل و  لمر ب ت م  إل  رب  بلق اتص ل مع  يراد المنظمة    تعتد

  .  تب ا ايا المتلقف و كينه  تلقف التحية الي  حت  يتل التعرا اليه 

تعد ه و الوظيفة المر عية  س س كل تواصل يهف تحدد  :لوظيفة المرجعيةا

ة الكرض ال   تر ع إلي  وهف  كرر وظ  ا اللك والشفء  و لل سَ ر  الم   العأق ت بيا

يف حيا ا  أت  سَ ر  للعديد ما الم   العمل الر يس وهف .التواصل  اته  همية يف املية 

ويع د بمفهومه  إل   .سوى دور ر نو  اكه  أتل راسَ تلع  الوظ  ا األبرى يف م  

اا الع لل تف تنقله  لن  اللكة اا  واتن  و الالتف نستهلكه ،و  (المنشي)مر ع المعلوم ت 

نن  نتكلل  بهدا اإلش ر  إل  محتوى معيا . الب ر ف ما حولن  تواصل يف ضو   نوا 

تب دل و ه ت النظر معهل، ويف ه ا التواصل يحيل كل ما نو بريا مع اآل

3يةالفكر و المتواصليا ال  مر عيت  الرق يية 
حول لذا فهي قدرة على تحرير معلومة  .

 .عن فاعليته دللي  أو عن خدمة يقدمها هذا المنتوج منتوج

                                                           

.42،مرجع سابق،صدخل إلى إنسجام الخطابخطابي،لسانيات النص ممحمد   1
  

ينظر،قدورعبد هللا ثاني،مغامرة الصورة السيميائية في أشهر اإلرساليات البصرية في العالم،مرجع 

.342سابق،ص 2  
.12-12ينظر،أحمد زغوان،درس العربية وتأسيس الخطاب المنطلق اللغوي و الديني،مرجع سابق ،ص  3  
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الرس لة التف  اا اشترا  المستهل  يف ه و الوظيفة تعبر :لوظيفة التأثيريةا      

 نه  الوظيفة يف ما األهداا المنتظر  و يبرز ب ريقة واضحة  يحمله  الشع ر كيا

األبير   ه ويهف تقو   ،التيرير يف المرسل إلي هف للشع ر و  النفعفمرتب ة ب لبعد 

  .1 ب ل المنتوج مقصودً ااندم  يرى 

يف اآلبر المستقبل  ال  التيرير يف ه و الوظيفة تص لفاا  راءدا اإليهو 

قن ا  بنوافو    بكرض تو يه( المتلقف)  .الرس لة برم ت  ويق إدار  المرسل وا 

غسيل يل  و وا ييه  تضلقد كو  .نفع  ب لرس لة وقيمة المنتوج و إلقن ا  بصحة ا

ربم  يواز إلي   ا يعتقد نقدو  و و  م   و قول   و الكا ان  دم غ  ييقول بفعل شفء 

 .2إرادت  حرا و  يف الح لتيا تل  هف ما بن ت  يك روت   ا مب در 

 و بايا م ماوع يارديا  التف اال اللكاو  بايا    قي ل شكل ما  : الوظيفة التفاعوية   

ا يهادا   صابكة ب صاة ب اتبا ر  نا تكتساف كوية ال   ا ه و الوظيفةيراد اشير  ل 

نماااا  مااااا ورا هاااا  إلاااا  نقاااال المعلوماااا ت و   تعزيااااز العأقاااا ت اا تم ايااااةإلاااا  تيساااايس و ا 

 اآلراء تم ايااة و لعأقاا ت ااهاا و ا اااا تعباار إلاا   لاا  يهااف  يةإضاا .اليهاا  لحفاا ظاو 

مااا  شااا ب  و  إحاااداره  ياااف العقياااد   و الااار   و التااايريرات المرغاااوالمواقاااا الشبصاااية و 

  .3 ل 

                                                           

.342غامرة الصورة السيميائية في اإلرساليات البصرية في العالم،مرجع سابق،صينظر،قدور عبد هللا ثاني،م 1  
.14حمد زغوان ،درس العربية و تأسيس الخطاب،مرجع سابق،صأ 2  

42خطابي ،لسانيات النص مدخل إلى إنسجام الخطاب ،مرجع سابق ،صينظر، محمد  3
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سااااااو دار  تمااااا ع اللكاااااو  و ظيفاااااة المااااا ء اايهاااااتل بهااااا و الو يماااااا ال بيعاااااف إ ا  ا     
  .1رابهل ضالتب    و 

 ا نسبة كبير  ما املية الفهل  "  كبسوا"  يرى :تصال وصيانتهظيفة ضمان ال و 

ع  يكلمة رغ  يف العربية مرأ يتكير معن ه  تب السي ق التواصل تتحدد ما من وقو 

  يف الح لة التب يا واض  بيا معن  رغورغ  ان  و رغ  يف الشفء : للسي ق ينقول

ليس لهم  معن  دقيق "  يف و اا "  حريف معن ه  يف الح لة الر نية رغل  ااألول  و 

التواصل اآللي ت اللكوية لضم ا ااتص ل و مد بعض وكريرا م  تعت. منفرديا  ابل    إ ا 

 .2بشكل انسي بف ه دا إل  الوضول

ستع نة ب لصور يتوب و العربف يف حرص  ال  اام  سبيل ه ا المعن  ولعل     

ال هنية إل  در ة غدت معه  لكة  شع رو لكة الو دانية و  المع نف الحسية يف تحرير

 ريف العملية  يمكا مع ينة ه و الصور  بشكل ايت ييم  يحدم بياو  واصفة ب متي ز

 ،نعل يهمت 3؟تهل يهم :الت لية ما بأل الصيغالمرسل إلي  و و  المرسل :التواصلية 

يغ غيره  ما الصو ب لتيكيد ... نت متيكد .ار  ء ت كر  يدا  .الف م   وصيت  ب   اد

   .4ص لتالتف ا يقصد به  إا تيميا اا

   

                                                           

.42الخطاب ،مرجع سابق ،ص خطابي ،لسانيات النص مدخل إلى إنسجامينظر،محمد  1  
.12أحمد زغوان،درس العربية و تأسيس الخطاب ،مرجع سابق،ص ينظر، 2  

.12المرجع نفسه،ص 3  
.12،صالمرجع نفسه 4  
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: اللكة)ى مستو : ستوييام رصد يف ه و الوظيفة ويمكنن  :الوظيفة الماورائية     

 يفف المستوى األول يصب  الحديم ب للكة اا الموضوع (ير لكةالم)مستوى و  (الموضوع

ن بعت يف   ه ا كل االرموز األبرى التف امأ يردي  يستداف صور الكلم ت و 

تتعلق بنظرتن  نحا  إل   صوات يعلية واضحة  ات مكزىرل تمت تر مته   ،المتكلميا

كتس   الم تمعف ويق المدرك ت يف قوال  لكوية   هز  مأزمة له   بمو   ااو  لألشي ء

 هفبل  ؛د ا تكوا كم  هف يف  رض الواقعالتف ق  اتية يف الحكل ال  األشي ءت من لق 

ينحا ما يو   النظر  لألمور ويحقق مع نيه  بحس  تصوراتن   نت ج م  تنض  ب    ه نن 

برول  مينة ب ضعة لل ات يف  الي  ةالمص دقو   يف نقل المعنوتبق  قدر  اللكة  .انه 

اا  قل رَ وه ا م  يأحظ يف نقل  صح   الفل  ،الك ل   كرر ما بضواه  للموضوع

ق  ما بتر أن ا يسع  ق  ع اريض منه  لشي نة اآلبرو  عنه  ال  بعضه  و   ،بعضه

يق التصد بوا ب بع  ال  مت بعة  وه م  و ربم  ك ا اإلنس ا مالنصود ولف  ان قه  و 

 لكة رهو مستوى الميل  القسل الر نف و له  رل ييتف إالوي ء به   كرر ما إصك    للحقيقة و 

  ب اته   حيا تتحدم اللكة يي  اا  اته يراد ب  التوصيا اللكو   وراء اللكة و   و  م 

  .1.......الشيفرية   ما بأل منظومته  الرمزية و 

   

                                                           

.43-40أمحمد زغوان،درس العربية و تأسيس الخطاب،مرجع سابق،ص  ر،ينظ 1  
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عااارا بنفساااه  ااااا بحااا ل المع ااال انااادم  ت   -  ااافالااا  مساااتوى اإل را–و قاااد يمرااال لهااا   

شاااا ااااا نمااا  العأقاااة بااايا الدالاااة ومااا  يتباااع  لااا  ماااا ك ساااتعم ليةاا و شاااك له . مااادلواته 

 لال غيار  لا  ماا المب حام الفلسافية التافواا نشي  اللكاة و  ،ألحي ا واأل ه ااالمدلول يف و 

                                                                                    1......ل  يول الن س ه اينت  ييه  ال دل إ

       

    

                                 

                            

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

43-40،صابقرجع سممحمد زغوان،درس العربية و تأسيس الخطاب،أ 1  

لغوية   تعبيرية    نقلية  

       

  بصرية

  

مرجعية 

  

تأثير

    ية 

  

 تفاعلية

    يةوظيفة تمرير

     تأثير   تواصل 

متعلقة/وظائف ثانوية أصلية/ وظائف أساسية   

الوظائف   
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 .الخطابريف تع: مبحث الثالثال  

فل يقاا ل  َ " :ويااف التنزيال العاز  .الكاأل :( الب اا    : ) لغةة " َ اا  ل البل ف يلا  نااز  اَ   وَ هَايل نل  ك 

يااف األماار مااا الب اا   و   ماا  ينَفصاال  باا :ويصاال الب اا   (.مااج)الرساا لةو  [22/د]

ااَل البل آَتي َناا و  الحل و  "التنزياال العزيااز َمااَة َوَيص   :يصاال الب اا    يضاا و   [23/د] "َ اا  ل ك 

َبع اد    و  ا يفصال بايا    و الفق  يف القض ء  و الن اق بَيم ا ، و اليميا ،الحكل ب لَبياَنةل 

اايكاوا ييا    و هاو ب ا    االب  ال و  الحق ااوا  ، ل  بتصا ر م بل و تا ء  ،لا ساه   م مل

الب اا   و  ".لاا "راال الكاا ا مااا م :كاا ا الب اا  و  ". ناات"مراال تاا ء مااا  :الب اا  

 .1(محدرة) ب    يو   إل  بعض  ول  األمر اأنية :المفتول

 بتأي ت اميقاة بايا الب ا  اكم  تو د  ؛اللكة س نفس الب    ليإا : صطالحاا 

إا الب اا   والااند  .التقليديااة  مااا الدراساا ت اللكويااة  لاا  رغاال نشاايتهم و . والااند

كمااا  تصاااورا ياااف نفاااس الوقااات . الوظيفاااة لوحااادات اللكاااة الكبااارىيبحرااا ا ياااف  البنااا ء و 

 لكا ا ش  يف و ود يروق كبيار   بينهما  ،ل ل  هن   ما يعتبره  مت  بقيا ،تقريب 

 .2الم تمع  ا ي لب    يركز ال  اللكة و الوظو  المن هج هيل و ال  مستوى المف 

    

 

                                                           

.441،صمرجع سابقالمعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية ،  1  
، 3ينظر،محمددددد شددددومان، تحليددددل الخطدددداب اإلعالمددددي أطددددر نظريددددة و نمدددداذج تطبيقيددددة، المكتبددددة اإلعالميددددة ،ط2

  42،ص4002القاهرة،مصر،
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يتشااكل مااا و  هاادا وقصااد معااياولاا   مهااور و  رمتكيااو  متحاار   إلاا   ناا ضاا يةب إل  

إا الب اا   يااف كلماا ت بسااي ة هااو  ريقااة   تم ايااةم مواااة نصااود ومم رساا ت ا

مم رساااا ت الو  النصااااودمااااا  كماااا   ا م مواااااة معينااااة للتحاااادم اااااا الواقااااع ويهماااا ،

شا ء  و يهال الواقاع نإ  مما  ياؤد  إلا  .ساتقب له انتش ره  و اصة بإنت ج النصود و الب 

 .1 تم افاا

 يقاااع الب ااا   ياااف تحدياااد  مفهومااا  بااايا الملفاااوظ : آبااار للب ااا    مااا  ن اااد تعريفًاااك 

شاااتك ا ياااف التواصااال او  نسااا  م ،ااأقتااا  بااا لند شااامولية و و  والمكتاااو  كفعااال لكاااو ،

 .2المنت ب لدراسة بكية  اللس نييوال ل  تواو  ،لنصية غ يةل  تحقيقً و 

ليكوا  ، ستعم لاتف يسي ر اليه  المتكلل يف ح لة يحددا الب    بين  اللكة ال   

ا ما مكوا   يض  وحد  تس و   و تفوق ال ملة، وهو (.(Paroleب ل  مرادي  للكأل 

اللكة يي  وسيلة تواصل بينم   تكلتشو  .ية تشكل رس لة  ات بداية و نه يةمتت ل

ي لند إ ا نمو ج للسلو  : اللس نية الق بلة للتحليلت ملفوظ الالند م مواة 

  .3اللس نف ال   يمكا  ا يكوا مكتوب   و من وق 

 

                                                           

.42،مرجع سابق،صينظر،محمد شومان، تحليل الخطاب اإلعالمي أطر نظرية و نماذج تطبيقية  1  
مداس،لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري،عالم الكتب أحمد 

30،ص4002،أربد،األردن،4الحديث،ط 2  
.30المرجع نفسه،ص 3  
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التف يمكا تحليلها  ب اتب رها  وحادات  الا  ماا  الملفوظ ت سلسلة ما: خطابالف 

 يةباايا ال ماال    العأقاا ت السااي قت ال ملااة تكااوا ب ضااعة لنظاا ل يضااب  العأقاا 

اااا  ريااق تحديااد النظاا ل المع مااف الاادالف  و التركيبااف الاادالف    لااو   النصاايةو 

ستع دية التف تت لا  ياف الشافر  التاف تارتب  ن قية اامللند  و سلسلة العأق ت ال

 .1ببره ا لكو  يقول بيا اد    راا ضما ظروا محدد 

يتاوير األول  حيام و مساتمع ،  كال تلفاظ يقتضاف متكلما : و يسام  الب ا   ب  ًبا  

  واتباا ر الب اا   إ ا هااو ملفااوظ متصااور ب .  الاا  قصااد التاايرير الاا  الكياار بصاافة ماا

                                                                                                     2.ل  يعل تلفظ ايحيل 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.324،الجزائر،ص2صالح بلعيد،دروس في اللسانيات التطبيقية،دار هومة ،ط  1  
.12،ص3222عبد الحميد بورايو،مدخل إلى السيميولوجيا ،الجزائر،:دليلة مرسلي،تر  2  



 ي اإلشهاري السياحالخطاب في مفهوم الوظيفة التمريرية و الفصل األول          

 
23 

 

 .مفهوم الخطاب عند الويويين:  الرابع المبحث

لقاااد نااا ل مفهاااول الب ااا   " هااا يمز" يقاااد ورد مصااا ل  الب ااا   ألول مااار  اناااد       

 ااا هف حسااا  ات ،راسااا ت التاااف   راهااا  اليااا  البااا حرواالتعااادد والتناااوع و لااا  بتااايرير الد

 يهاو ي لااق إ ما ا الا   حااد ،ولها ا ،الدراسا ت اللكوياة الشاكلية والدراساا ت التواصالية

 ما  ياف المفهاول اآلبار  .اناد العار  ،يتفاق ياف  حادهم  ماع ما  ورد قاديم  ،مياالمفهو 

 :ه اا المفهوم ا هم ب دت  يف الدرس اللكو  الحديم و  ييت سل

 .بإيه م  قصًدا معيًن   ن   ل  الملفوظ المو   إل  الكير، :األول

 .الشكل اللكو  ال   يت  وز ال ملة:الر نفو  

ما الرن  ية ( قيول)ان لق " إ  : حم ويق المفهول األوليقد تن ول   كرر ما ب    

يفضل و  للكة و الكأل التف تكوا  اللس ا،   ا ،(سوسير)التف  صبحت معهود  من  

 ل  ليؤكد ال  م   Paroleاوض كأل  ) (Discoursاستعم ل كلمة( قيول)

الو   :ه  لفظ كأل مب شر مرليكتسب  اإلن  ز اللكو  ما  و   ربم  ا يحوي

 .1...السي ق ،الحرك ت ال سدية الكت بف،

 

 

                                                           
نظر،عبد الهادي بن ظافر الشهري،إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية،دار الكتاب الجديد ي1

  .12-12،بيروت،لبنان،،ص3المتحدة،ط
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اللساا ني ت وحااد  ينتهااف إلاا   ا ال ملااة يااف يعاا لج رواا باا رت مساايلة الب اا   و و    

ألا ال ملااة هااف  ، ا الب اا   ا يو ااد إا يااف ال ملااةهاا ا يعنااف و   بياار  يااف اللكااة،

اللساا ني ت ا يسااعه   ا و  .1بيسااروالقساال األصااكر الاا   يمراال ب اادار  كماا ل الب اا   

ا ماا الحتماف لها  ،تتب  موضاوا   رياع ماا ال ملاة ألا بعاد ال ملاة لايس هنا    مال

يتكادو ابار ها ا التنظايل  ، ات  منتظما  ضاما م موااة ماا ال مال ا يكوا الب    

ألا للب اااااااا    رساااااااا لة تبعاااااااام بهاااااااا  لكااااااااة  باااااااارى متفوقااااااااة الاااااااا  لكااااااااة اللساااااااا نييا،

 .قوانيناااا  لهاااا ا ي اااا   ا يكااااوا الب اااا   موضااااوع لساااا ني ت ر نيااااةو  قواااااادو،وحدات ،و 

إلا   ا الب ا   "با رم"الب ا   ينتهاف بأل اأقاة التشا ب  بايا ال ملاة و وهك ا ما 

ألا لكااة الساارد ا مااة ا تتعاادى اااا  .منهاا  يصااير الساارد  ملااة كبياار و  . ملااة كبياار 

 "با رم"ولال يباق  .2التعبيرياة التاف وهبات لسا ني ت الب ا   اصا أح ت كونها   حاد

باال توسااعت نظرتاا  حتاا  صاا ر الب اا   متعااة واشااق  وهااو انااد  .حباايس هاا و الرؤيااة

واندم  يكوا الب ا    الند، م ع اللكة بيا ال ات الراغبة و  حدير  اا الند يرى

الب اا   يكااوا  التااف ينت هاا ) النظاار  ت ساايدا لاادوايع الاا ات التااف تنااتج كاال ب اا   

بال هاو ال ميال هنا  ا تتعلاق بنظرياة ياف ال ما ل و متعة الب ا   إ ا ب  ب  للمتعة و 

 3.الحديم اا اللكة ما حيم هف بعد يف الب    نفس 

                                                           

.22ينظر،رابح بوحوش،األسلوبيات و تحليل خطاب،دط،عنابة،الجزائر،ص 1  
.22ينظر،المرجع نفسه،ص  2  

.22المرجع نفسه،ص 3  
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سااي ق با لنظر إلاا  ما  يميازو ب لمم رساة دابال إ ا ر ال هنا   ماا يعارا الب ا  ،و      

   بوصااف   ملااة  و  حساا  تصاانيا النحااوييا، تاا اا تماا اف بكااض النظاار اااا رتب

الملفوظ منظاورا إليا  "ألن   و المستوي ت النحوية يف الب    ق بيا هير  كرر  و  قل 

لمقصاااود بااا ل  الفعااال الحياااو  وا 1. ت وامليااا ت اشاااتك ل  ياااف التواصااالماااا و هاااة آليااا

 إلنت ج ملفوظ م  بواس ة متكلل معيا ياف مقا ل معايا  وها ا الفعال هاو املياة الاتلفظ،

الب    بمعن و األكرار اتسا ا  بينا   E. Benveniste  بنفنستبمعن  آبر يحدد و 

، ا  التايرير الا  الرا نف ب ريقاة ما مساتمع  اناد األول هادكلما  و كل تلفظ يفتارض مت

تمرال ياف م ملها   رأراة تعريفا ت boirchivren  Dé ديبوارشايفرا'و قاد ارضات 

التب يا الن  ل اا تعدد من هج الدراس ت اللكوية مع نسابة كال تعرياا ه ا التعدد،بل و 

  منه ااا  ألا هااا و التعااا ريا ا تعااادو كونهااا  تمرااال منااا هج معينة،يقاااد ورد مفهاااول إلااا

 و بوصاف   يوصاف   كبار ماا ال ملاة،:الب    اند الب حريا بوصاف  واحاًدا ماا رأراة

  و بوصف  الملفوظ     وحد  لكوية،استعم ل 

 لاا  بوصااف  تلاا  الوحااد  و  إ  يت سااد الماانهج الشااكلف يااف تعريااا الب اا   األول،   
وتركيباة ومعرياة  يتت   ان ية الب حم بعن صار انسا  م  وتراب ا ، األكبر ما ال ملة،

و لاااا  الاااا   باااال ومن ساااابة بعضااااه  للاااابعض آلباااار، .اأقااااة وحداتاااا  بعضااااه  باااابعض
 .2مستوى بنيت  المن ز 

                                                           

.12الشهري ،استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية،مرجع سابق،صعبد الهادي بن ظافر  1  
.12ينظر، المرجع نفسه،ص 2  
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الب ا     ما  .ب ا    دبافو  ب ا   نقاد ، :روا نواا االب ا   اناد تاودو      

النقاااد  يهاااو المم رساااة التاااف يكاااوا ييهااا  الن قاااد كااا لمن ز ا يسااات يع  ا يتحااادم إا 

حياام ماا  يبقاا  لاا   وهااف مرحلااة يظهاار ييهاا  تحوياال األناا  إلاا  اأقااة، .ب  باا  مرقوباا 

 .ابر نوع ما الدر ة الصفر للمتكللسوى  ا يصمت 

يهو ماا منظاور التواصالية ب ا   يهادا  ، م  الب    األدبف والشعر  بصوص   

لاااايس ممكناااا  إا اباااار .( .).إاا العماااال الشااااعر  "  " :تااااودوروا"يقااااول  إلاااا  التعبياااار،

 .1اا كلية اللكة "يصل الب    ال   يعبر العمل الفنف ب  اا نفس 

إا  ا ه ا الفصل ا يتحقق إا إ ا ك ا للب     ات  حركت  الب صاة المساتقلة      

 هك ا ينفصال الب ا   ااا كال ما  ااداو، ،  كم  هو الح ل   س ل الع للزمن وب لت لف

ة وب ريقاة وما  هة النظر الب ر ية يتحر  الب    بحري يبضع لأنتظ ل دابلف،و 

 .ب ضع  لأنتظ لويف دابل  يكوا منظم  و  ،مستقلة

 وهااو مبتلااا اااا وزمناا ، وحركتاا ، ، ساال لاا   اتاا " تااودوروا "  اا   انااد الب     

وماا رماة يهاو لاوا  لكن  يتحر  بحرياة مساتقلة، .كل م  اداو يبضع لأنتظ ل دابلف

  .2يبتلا اا الند

 

 
                                                           

.22رابح بوحوش،األسلوبيات و تحليل خطاب،مرجع سابق،ص 1  
.22ينظر،المرجع نفسه،ص  2  



 ي اإلشهاري السياحالخطاب في مفهوم الوظيفة التمريرية و الفصل األول          

 
27 

 

كمااا  يتضاااما  ،اللكاااة حااادير  وكت باااةيهاااو اساااتبدال ' يياااركأو'  مااا  الب ااا   اناااد      

 ،الصاور  المر يةاا الصاور  الفوتوغراييةاا األياأل : نواًا   برى ما نش   العأم ت مرال

حركاااااااا ت الاااااااار س  و : بي نيةااااااااا وااتصاااااااا ل غياااااااار الشاااااااافو  مراااااااالالفيديوااااااااا الرسااااااااول ال

ويبلااد إلاا   ا الب اا   هااو  حااد  شااك ل المم رسااة اا تم ايااة  .1إلااخ.....األيااد 

الب اااا   هااااو اللكااااة " :الب اااا   بمعناااا   ضاااايق حاااايا يقااااول' أويياااارك'،راااال يسااااتبدل 

وتنمياااااة " المساااااتبدمة لتمريااااال مم رساااااة ا تم اياااااة محااااادد  ماااااا و هاااااة نظااااار معيناااااة 

ل  بن ء المعريةو  ب  ب ت بصفة ا مة إل  المعرية،ال إا الب    هو كال األشاي ء . ا 

رى الب اا   هااو  ر   بااباا و بع ،بماا  يااف  لاا  هوي تناا  تماا اف،التااف تكااوا العاا لل اا 

دراكنواقعن  اا تم اف و  واقعنا   كاا  ا نفهال     ن  بدوا يهال الب ا   ا    لهويتن ،ا 

ما رل تبدو  همية تحليل الب    ،يماا باأل منه ياة تحليال و  .سن  و ت  ربن   و  نف

 .2الب    تست يع تفسير الواقع اا تم اف

إا الب ا   مااا المنظاور اللساا نف ا يبلاو مماا  يو اد يااف ال ملااة :  نادر  ماا رتينف   

ي لشاافء الاا   حاادم  ؛رهاا   صااكر مق ااع ممراال بصااور  كليااة وت مااة للب اا  التااف ااتب

 .3هو  ا اللس ني ت لل تنشكل بم مواة ما ال مل بعد تن وله  ل ملة واحد 

      

                                                           

.12ينظر،محمد شومان،تحليل الخطاب اإلعالمي أطر نظرية و نماذج تطبيقية،مرجع سابق،ص 1  
.12-12،صنفسهمرجع ال 2  
  .412ينظر،ذهبية حمو الحاج،التحليل التداولي للخطاب السياسي، ،مرجع سابق ،ص 3
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                                                                                                              :  دامىعند ال

ياف القارآا الكاريل إا حضور المص ل  يف الترام العربف قاد س ا ل اساتعم ل         

ااالَ ظَ  ياَ ف الااا   ف يلااانلاااب   ل بَ تَ   اَ وَ  ) :الفعااال ياااف اآليااا ت الت لياااةبصااايكة المصااادر و   ل  ه ااانَ وا إل م 

( ًم  لَ وا َسااا ل  قَااا واَ ل   هل الَ ااا ل  ه  بَ   َ َبااا َ اا ل وَ : )وياااف قولااا  تعااا ل  [22/المؤمناااوا] (واَ ق ااارَ ك  م  

    ن اامل  واَ ك االل م  يَ  اَ  ا  مَ ح  الاارَ   َمااه  نَ يل   بَ َماا وَ  ضل ر  األَ  وَ  اتل وَ مَ الَساا  ُّ رَ )وقولاا  . [33/ االفرقاا]

والب اااا   ان اااا ز يااااف المكاااا ا يقتضااااف لقياااا ل شاااارو    همهاااا  . [32/النبااااي ](    ًباااا َ بل 

 .1ب   الو ب  ل  الم  

اايَ وَ  ةَ َمااك  الحل     َنااي  تَ  َ وَ  ة  َكاال  م    نَ د  د  َشااوَ : )لاا  تعاا ل  اااا داود الياا  السااأليااف قو و        لَ ص 

َ اا  ل  ااد الااراز  صاافة يصاال الب اا  ؛يقااد  (.البل مااا الصااف ت التااف  ا  هاا   ا   اا

التااف يمتاا ز   مااا اأماا ت حصااول قادر  اإلدرا  والشااعور و معتباارا إيا ها تعا ل  لااداود،

 الحيوانا ت، ملاة ل الع لل األبرى ما ال م دات والنب ت ت و به  اإلنس ا ال  اا س 

 .2لضميرابيد  ا الن س مبتلفوا يف المرات  القدر  ال  التعبير اما  يف 

 مانهل ماا يكاوا قا درا الا  و  ع ار الي  الترتيا  ماا بعاض الو اوويمنهل ما يت      

  .3التعبير ان  إل   قص  الك ي تضب  المعن  و 

                                                           

.34-31نعمان بوقرة،المصطلحات األساسية في اللسانيات النص و تحليل الخطاب،مرجع سابق،ص 1  
.14عبد الهادي بن ظافر الشهري،استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية،مرجع سابق،ص 2

  

.12،صالمرجع نفسه،رينظ 3  
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وكاال مااا ك ناات هاا و القاادر  يااف حقاا   كماال ك ناات ااراا ر الصاا در  اااا الاانفس       

ك ناات تلاا  اآلراا ر  كاال مااا ك ناات تلاا  القاادر  يااف حقاا   قاال،و  الن قيااة يااف حقاا   اظاال،

ااااا كااال مااا   ألا يصااال الب ااا   ابااا ر  ااااا كونااا  قااا درا الااا  التعبيااار..... ضاااعا

 .1يب ر ب لب ل

    .يفصااال كااال مقااا ل ااااا مقااا ل يحضااار ياااف البيااا ل بحيااام ا يباااتل  شااافء بشااافء،و  

. رسال آبارماا مرسال إلا  م تفا وت همية الفروق الفردية التف تبه ا التفسير تتض  و 

قد ورد اناد األصاولييا ان أقا  ماا  نا  هاو األرضاية التاف  ،إ ا قلن  إا لفظ الب   

شااتق ق ت إا يقااد تااارداد كرياار ماا ،باال كاا ا هااو محااور بحاارهل .اسااتق مت  اماا لهل اليهاا 

مااا  باايا األدلااة الاا   لاا  إياارادهل اساال عاادد  اناادهل و يااف مواضااع مت(  َ َ اابَ )ماا د  

 .2بوصفهم   ريف الب   ( م َب َ  )واسل المفعول ( م َب  ل )الف ال 

و الم لاق  م  األماد   يقاد اارا الب ا   تعريفا  بيناا  بعاد  ا واا  بايا التعرياا ها 

اللفااظ المتواضااع الياا  المقصااود باا  ايهاا ل مااا "إ  ياارى  ناا   ،لمعريااة األحكاا ل الشااراية

ارلج ؛ ياف تعريفا  ها ا العأما ت غيار اللكوياة إ  ا يعتاد " هو متهيئ لفهم   بيد  ن  ي ب 

 .3ب ستعم له  يف الب   

                                                           

.12المرجع السابق،ص عبد الهادي بن ظافر الشهري،استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية 1  
.12المرجع نفسه،ص 2  

.12،صالمرجع نفسه ر،ينظ  3
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الاااااتكلل إاا الكاااااأل والب ااااا   و : يضااااا  ،بقولااااا " فال اااااوين"قريااااا  منااااا  مااااا  يعااااال و      

ا لن ق واحد يف حقيقاة اللكاة و واوالتب     با لرغل ماا " هاو ما  با  يصاير الحافا متكلما

تربيات مفهوما  ب  نا  المفا هيل األبارى و  . ن  لل يت  وز يف كأم  تصنيا الب   

  .1المق ربة ل 

اابَ ي     َ  َ اا حااد مصاادر  يعاال بَ "يهااو مااا ن حيااة صاايكة لفااظ الب اا  ،  ماا               ل

نقل ماا الدالاة الا  الحادم  ،و يدل ال  تو ي  الكأل لما يفهلهو  ة  بَ   َ بَ م  و    بً  َ بل 

ياف ا ارا األصاولييا يادل الا  ؛ ييصب  الزما إل  الدالة ال  ااسميةالم راد ما 

 .2هو الكأل   ب  و م  بو 

الب اا  متشااكلت ا يااف  نهماا  ا واالاال  ا الرساا  ل و " :ل العسااكر  ماا   بااو هااأ    

 .3يهو كأل منرور مسموع" يلحقهم  ا وزا وا ق يي  

قن  ياف ها ا الكاوا  أني لعيد ما ه ا المنظور الفلسفف ترى يمن  ا ن كر م به ا و    

 و اماااااود  مااااااا الكلماااااة إلاااااا  ماااااا  نق ااااااة التبيلاااااف ال اهبااااااة ياااااف ات اااااااإلياااااديولو ف 

لكة الكأل يمكنن   ا نصل إل  الحديم اا الب     ال   قاد يكاوا وصاف  ي)التعبير

   يقاول بمح ولاة  ،اا تم اياة ج تحت سي ق العأقا تللتركي  ييبرج ما اللكة ليندر 

  .4توصيل الرس لة المولود  يف سي ق ه و العأق ت

                                                           

.12المرجع السابق،ص عبد الهادي بن ظافر الشهري،استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية 1  
.12صفسه،المرجع ن 2  

.342ذهبية حمو الحاج،لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب،مرجع سابق،ص 3  
.22ينظر،رابح بوحوش، األسلوبيات و تحليل خطاب،مرجع سابق،ص 4  
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وهاو  وانينها قينادرج األول تحات نظا ل اللكاة و  :الب    اند يمن  العيد ب  با ا     

 ت اا تم اياااة رج الرااا نف ماااا اللكاااة لينااادرج تحااات ساااي ق العأقاااباااوي .الاااند األدباااف

 –الراا نف و  األول يضاا ء واسااع، لب اا   ي ؛ال ديااد ساا لة توصاايل الر  يضاا لع بمهمااة 

؛ (التركي ،العباااا ر ) و ،(التركياااا  ،الصااااي غة)يتشااااكل  ابتااااداء مااااا امليااااة  -ب اااا   

وهااااو حاااايا يمعااااا يااااف  يمعا يااااف صااااي غة ليبلااااق التعبياااار ب ابتعاااا د اااااا التركياااا ،ياااا

  .1يب لغ يف برق النظ ل ب حر  اا المر عو  ،صي غة يمعا  يض  يف األيديولو ي ال
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 .تعريف الخطاب اإلشهاري  :الخامس لمبحثا

تكير قيمن  و  واقن  شه ر  يشكل اليول سل ة تريرن  و الب    اإل إاا : "تعريفه

ب صة  ن  يستعمل اللكة  وهن  تكما ب و  الب    اإلشه ر ،. وابتي راتن 

 التيرير الي  اقتن ء و  الصور  لمداابة مبي ل التلقف،الموسيق  واللوا واإليق ع و و 

رس لية بتف ال األشك ل اللكوية هك ا تتشكل اإلو . المنتوج  وترسيخ سلوكي ت م 

 دية يحق لكل يرد ال   نه  تمريل وضعية إنس نية اتقدل نفسه  . األشك ل البصريةو 

دراكه  و   .1"فتحديد امقه  اا تم االتم هف ييه  وا 

                                                           

 
    و العالقددددددددات  مخبرالتغيراإلجتماعياسددددددددم سددددددددالطنية و آخرون،سدددددددديميولوجيا الصددددددددورة اإلشددددددددهارية،بلق1

 .       20،ص4031العامة،بسكرة،الجزائر،

ظهااور الشاافء شاانعة حتاا  يشااهره  :الشااهر ( ره  ش) اا ء يااف لساا ا العاار  يااف ماا د   :ليةةة  تعريةةف اإلشةةهار  
يضاايلة  و الشااهور العلماا ء و الواحااد شااهر و يقاا ل لفااأا)...( وضااول األماار:واااا ال ااوهر  الشااهر )...( الناا س

  *.  شهره  الن س

اإلشه ر هو  ل  ال زء اله ل ما نظ ل اإلنت ج والتوزيع ال م هير  ال   يتر ل يف شكل إاأل  :اصطالحا   
ت كير ب لسلع و البدم ت التف يتضمنه  السوق ؛ إن  وسيلة غير شبصية لتقديل األيك ر و المنت  ت و و 

ي إلشه ر املية اتص لية  ك ملة تن و  ال  كل .   ر مديوع بل البدم ت و تروي ه  بواس ة  هة معلومة مق
؛ الرس لة الصيكة التمريلية و التروي ية ( المنتج  و الموزع )المرسل    الق  ل ب إلشه ر :ان صر ااتص ل 

كل وس  ل ااتص ل ال م هيرية بم  يف  ل  السينم  و المسرل  )للفكر  المعلا انه  الوسيلة 
 بيعة المضموا : ال مهور المستهدا و ال   يحدد بن ءا ال  معي ريا  س سيا)قبلالمست(.والملصق ت

رل األرر ال   نحددو بقي س معدل رب ت او تكير السلو  ( اإلشه ر  و  بيعة البي ة الرق يية له ا ال مهور
                 ** .رالشرا ف بعد التعرض للرس لة اإلشه رية     قي س يع لية اإلشه 

 .2351،د1992،بيروت،/شهر/ظور، م ل الديا محمد با مكرل،لس ا العر ، زءابا من*     

 .22،د22122ر،  كسيج كول لنشر،ال زا ر،ينظر،ي يز  يبلا،مب دئ يف سيميولو ي  الصور  اإلشه **    
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إلشه ر  دوا غيرو ا الب  ب ت األبرى يتميز ببن ء محكل ب د ي لب          

 ا ينبكف  بدا  ا يب  ه  رس لة محدد  إ  مبتلا مكون ت  التعبيرية لتبلغ تتض ير

وألا الب    اإلشه ر  مفهول ا ل يحيل ال   ،  ل  يشأ ا ااتبرإ المستهدا

 .1 نواع مبتلفة ب بتأا الوس    اإلاأمية المستعملة

                                                           

 .142ينظر،بلق سل سأ نية،سيمولو ي  الصور  اإلشه رية،مر ع س بق ،د1    

ال   ن  املياة ااتصا ل غيار الشبصاف ماا باأل  وسا  ل ااتصا ل الع ماة بواسا ة " :)محمد العلي ا "ويعري  
معلنيا يديعوا رمن  معين  إليص ل معلوم ت معيناة إلا  ي ا ت معيناة ماا المساتهلكيا ؛بحيام يفصا  المعلاا ااا 

 ( .* شبصيت 

ل   و مشااتر ،زبوا  و ي إلشااه ر إ ا هااو امليااة اتصاا لية باايا  اارييا  س سااييا  مرساال منااتج و متلقااف مسااته   
ب إلضاا ية  إلاا  اناا  يركااز الاا  ضاارور  ديااع المق باال مااا  اارا الوك لااة اإلشااه رية   نظياار .تاا  ر إلاا  غياار  لاا 

 .** و األمر اآلبر المهل هو كشا هوية المعلا حت  يتعرا الي  المتلقف. البدم ت التف يحصل اليه  

اا تماا اف والنفسااف ااشااه ر ،   " األراار الح ساال "  ماا  يمكااا  ا يسامي 1922ساانة "  ااورج بينينااو " و يعريا    
غناف و دال تعياد  ارل اادد كبيار  ماا العأقا ت الع  فياة و الرق يياة المرغوباة . شي ء كرير  ما مستوى  اد معقاد

مهااد الميرولو ياا ت العصاارية ؛ م اا ل رقاا يف . الشااعبف األكباار يااف زم نناا  هاا ا"  الفااا" صااب  ااشااه ر : و المكتوبااة
 .*** ع ابد  لبعض  نم   الرق ية الشعبيةيومف ؛ مر 

 .44ينظر، بلق سل سأ نية و آبروا، سيمولو ي  الصور  اإلشه رية،مر ع س بق، د *

 .   44المر ع نفس ،د**

، الدارالبيض ء، 2محمد نظيا،م  هف السميولو ي ،إيريقي  الشرق، :برن ر توس ا،تر***
 . 34،د2222المكر ،
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ال   ن  يا  le robert  موس الفرنسف  لوروب رالق رد تعريا لإلشه ر يفرد و و    

ما وس  ل  اإلاأا ال مهور لك ي ت ت  رية و  يشيرو  مم رسة يعل نفسف ال 

  .1إلخ...الت  ر  والملصق والند

ه ا التعريا إل  األرر ال   يحدر  الب    اإلشه ر  يف المتلقف وك ل       

يف المتلقف وك ل  الهدا  األرر ال   يحدر  الب    اإلشه ر الهدا البفف إل  

       واموم  يإا معن  الم د  اللكوية يقودن  إل  مفهول الوضول  .معن والبفف و 

 هية اإلشه ر كفعل احترايف هف الوصول للمتلقف يإن  يتل مانتش ر إ ا ااتبرن  او 

توظيف  يف اللكة ع و ية متن هية موضواه  نقل الواقما بأل املي ت بداا

تك ملية تع ضدو الصور يف اأقة موضواية و ب بتص ر بأغف تتبن و األهداا و 

 .2تم رس تيريره  ال  المتلقف

                                                           

 
نقل المعمار المصطلحي و تأويل الصورة،األكاديمية للدراسات يدة كحيل،الترجمة اإلشهارية بين سع1

  .20،ص4030،عنابة،4االجتماعية و اإلنسانية،ع
.12المرجع نفسه،ص 2  

 .*ااحت  ج ي إلشه ر ب    ق  ل ال  ااقن ع و
ي إلشه ر صن اة رق يية تعمل . ما   ل إيداع رس  ل سمعية بصرية   يكر  ي مع بيا مصمل ين ا يهو نش
 .رويج رق يت  لل مهورت ال  

 .44،د2229،ام ا،األردا،1بوقر  نعم ا، المص لح ت األس سية يف لس ني ت و تحليل الب   ، *
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 ق يية بشكل ا مراءرو  عد الب    اإلشه ر  يف اصرن  ه ا صن اة إاأمية ي   

بصوص  المت اور  و  ل ل  يهو يحظ  ب هتم ل كبير يف  مبتلا الم تمع تو . يي 

   منه ،لم  يتميز ب  ما قدر  ا لية ال  بلور  الر   الع ل وتشكيل الواف الفرد 

ش  يف  ا  وا الفلسفيةيف التيرير ال  الرق ية يف  بع ده  األبأقية و و  ال م اف،و 

يعد ما الب  ب ت التف تندرج يف إ  ر المم رسة الرق يية . الب    اإلشه ر 

ويستهل   ةيهو يؤرم يض ءات  اليومي .و السينم  ف  و البصر ك لب    األدبف  

 كم  يكتسف   بع  رق يي  يتمرل يف مكون ت  اللكويةاألبرى إل    ن  الب  ب ت 

اا تم اية المرتب ة إل   بع دو ااقتص دية و  ب إلض ية .التداوليةو  السيمي  يةو 

المتداول م تمعية بيا الدالف و ل  مم رسة ي إلشه ر يهدا إ .1ب لدا ية الت  رية

سيمي  ي  متداوا ب لنظر ر التف ت عل من  ب  ب  إشه ري  و للبحم اا  ملة العن ص

قو  يف التواصل ليتل  م  تحمل  ما قو  يف التبليغ و إل  صورت  الر بتة والمتحركة ل

 .2شكأً يف المتلقف بم  يحمل  مضموًن  و  التيرير

 

 

                                                                                                                                                                                

 
 

.12بين نقل المعمار المصطلحي و تأويل الصورة،مرجع سابق،ص سعيدة كحيل،الترجمة اإلشهارية 1
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 :الخطاب اإلشهاري السياحيتعريف :  السادس المبحث 

دم ااااا نواياااة مبصوصاااة ماااا ا  ا مااا  رب نااا  مفهاااول اإلشاااه ر ب لساااي حة يإننااا  نتحاااو   

مفهااااول الت اااارق إلاااا  مفهااااول اللكااااة و  ومااااا بااااأل هااااف اإلشااااه ر السااااي حف،اإلشااااه ر و 

اإلشه ر  يعتمد ال  تقني ت تواصلية ب صة ويعتمد وسا  ل  ن د  ا الب   اإلشه ر 

كلهاا  تصاا  يااف مح ولااة إنشاا ء ب اا   ياادال غ يااة إقناا ع ونصااية و مر عياا ت لكويااة و 

لكاااو   ي إلشاااه ر الساااي حف يعتماااد الااا  قااا موس . نبيااا   ل محليااا  كااا ا   المتلقاااف ساااواء 

 التلفاااا ز الوساااا    ك إلشااااه ر الساااامعف البصاااار و   لم مواااااة مااااا الوساااا  د يهااااوباااا 

اللكااة مااا   اال اإلقنا ع بفحااوى الرساا لة و هميتهاا  لبدمااة غرضاا   لصااور  و كالكمبياوتر و و 

لااا ا . هدايااا  و ياااق اساااتراتي ية تساااويقية دا  ياااة ب صاااةوأل ااال بصوصاااي ت  و  البااا د 

يلعااا  اإلشاااه ر دوًرا ه مااا  ياااف إقنااا ع اآلبااار ب لب ااا   الااا   يعتماااد الااا   ملاااة ماااا 

ف ي  البا ر م موااة ماا العن صار السايميولو ية ياف اأقاة با لمحو  الصور و الرماوز

  .1و ب لمتلقف

                                                           
  .2212،تونس،24ي منة ال را ،لكة اإلشه ر السي حف،الم لة الرق يية الشهرية اود الند،العدد1

    *.التنقل ما بلد إل  بلد  لب  للتنزو  و ااست أع و الكشا: لية  ا لسياحة تعريف
تعددت و تنوات مف هيل السي حة بمقدار تعدد  نوااه  و تعدد اابتص ص ت العلمية التف تتن ول ه و الظ هر  : صطالحا ا

يمية الدولية للسي حة تعريه  ب لدراسة و التحليل،و تصريا كل نوع يعتمد ال  الفرض ال   يقول ما   ل  إا  ا األك د
 **.ش ة و إشب ع لح   ت الس   نبينه  اص أل ي لق ال  رحأت  التريي  و كل م  يتعلق  به  ما  

432،د2224المع ل الوسي ، م مع اللكة العربية ، مكتبة الشروق الدولية، ،مصر، *  
 .123د،2213،األردا،بليا مص ف  غرايبة،السي حة البي ية،دار ن شر ،د  **
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     ر رق ييااا ؤ ماا ساااي حف معاايا لو ساااا هاادا اإلشااه ر السااي حف تو يااا  الساا    إلاا  إ  

 و السااااا هر الااااا   ساااااي حة نفساااااي  بمن لقااااا ت حضااااا رية ا ماااااة لصااااا ح و ا تم ايااااا  و 

سااب   اا    كراار ااادد بااأل الباادم ت المبرم ااة يااف رحلااة معيناا  مماا  يكتنظيمهاا  مااا 

ل ريقاة التعبيرياة التاف يسالكه  مبادع الب ا    ريقاة مرناة ت ماع  ي." ممكا ما السي ل

أل ال  .التمكا الواض  ما  س لي  التسويق المتداولةو  ؛المم رسة اللكويةو   ول الدر 

 .1ستم لةااو التيرير  اإلقن ع

                                                                                                                                                                                

مقاربة سيميائية، السيمياء و النص -نقالعن،جالل خشاب،تجليات الموروث في الخطاب اإلشهاري العربي 1 

  .412،ص4002،بسكرة،الجزائر،2األدبي،العدد

لهواء،و إل  مولد زايد  إل  الراحة و تكير اتتنبرق ما الح  ة الم التف ظ هر  ما ظواهر اصرن تعد السي حة 
و  يض  نمو ااتص ات و ب صة .و البه ة و المتعة ، و اإلق مة يف من  ق له   بيعته  الب صة راإلحس س ب لشعو 

بيا الشعو   يهف نش   يقول ب  يرد  و  م اة  يراد يحدم ان  انتق ل ما مك ا معيا  و اد   م كا  و بكرض 
 وس   مبتلفة ما . نسي ت متعدد ى التق ء بشعو  و و ينتج ان  اا أع ال  الحض رات و رق ي ت  بر .التريي 

ال م ا ت اإلنس نية   و هف ااتص ات التف ك نت رمر  اتس ع ن  ق الت  ر  و الصن اة سواء ك نت كبير   و 
 .*   متوس ة  و صكير  و رمر  تقدل وس  ل النقل 

بلد غير بلدهل ؛و إق متهل  ل  النش   الحض ر  و ااقتص د  و التنظيمف ب نتق ل األيراد إل  : كم  اريت بينه    
هف املية انتق ل ** س اة أل  غرض م  ادا العمل ال   يديع   رو دابل البلد المزار 24يي  لمد  ا تقل اا 

وقتية يقول به  ادد كبير منا سك ا الدول المبتلفة ييتركوا محل إق متهل الدا مة من لقيا إل   م كا  برى دابل 
 (.*** سي حة ب ر ية دولية) و بلداا  برى ( يةسي حة دابلية محل)حدود بلدهل 

 .124،د1944،الق هر ،1التب ي  السي حف و البي ف بيا النظرية والت بيق،ا لل الكت  ،   حمد ال أد،*

 .15،د1993حمد  ابد العظيل،السي حة،مكتبة زهراء الشرق،الق هر ،** 

 .122ينظر،بليا مص ف  غرايبة،السي حة البي ية،مر ع س بق،د*** 
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       ا مااااة شااااكل مااااا  شااااك ل ااتصاااا ل يقااااول الاااا  اسااااتراتي ية لكويااااة  لاااا ا ي إلشااااه ر    

ودراسااة  مااع مراااا   هتم م تاا  ".اقتصاا دية واضااحة المعاا لل تدغاادغ اوا ااا المسااتهل و 

       ح   تاااا  مااااا بااااأل ب اااا   يضااااع مك نااااة المتلقااااف يااااف الحسااااب ا ان أقاااا  مااااا اإلراااا ر 

الاااا  و اااا  البصااااود لاااادى من ااااز الترغياااا ، وهااااف مح اااا ت تباااادو صااااعبة المناااا ل و و 

إنا  ا يتايت  لألديا  ) :C.R.Haas" ها س"حام الب  :ولياف ها ا الصادد يقالب    و ا

لاااادى ك تاااا  ل غياااار  ا األماااار يسااااتقي   إشااااه ر  رغاااال مقدرتاااا  اإلبداايااااة تركياااا  ب اااا

الكلما ت وال مال قصاد تشاكيل ب ا   إشاه ر  ياف قي ساية اإلشه ر ماا باأل  معا  و 

ا شاا  يااف  عاال ااتصاا ل اإلشااه ر     تصااميل م عباار اااا معناا و ليكمااال  و . 1(ناا   

 .ن  ح يقدمه  موضوع اإلشه ر بف الية و  التفصي غة تدال نوع الرس لة 

 

  

 

 

  

                                                           
  .412مقاربة سيميائية،مرجع سابق ،ص-نقالعن،جالل خشاب،تجليات الموروث في الخطاب اإلشهاري العربي1
 



 ي اإلشهاري السياحالخطاب في مفهوم الوظيفة التمريرية و الفصل األول          

 
39 

 

 .مكونات الخطاب اإلشهاري السياحي :السابع لمبحثا 

 :يتكوا الب    اإلشه ر  ما نسقيا دالييا  س سييا  

ساااا نف يااااتكما  هميتاااا   ماااا  النسااااق الل النسااااق األيقااااونف البصاااار ،النسااااق اللساااا نف و    

باايا  وياارب  ،وناا  يو اا  القاا رئ نحااو قااراء  محاادد مااا حياام ك ،ونفقاااأليق ب لنساابة للنساا

ا  همياة  ا إ .اندم  يتعلاق األمار بصاور  ر بتاةاسيم   مبتلا مق  ع النسق األيقونف

لتايرير األكبار ياف  ل  ق صر   م ل بأغاة الصاور  يهاف  ات ا النسق اللس نف تبق  رغل

 .1ااست  بةلترير يي  الرغبة و و تستوقف  ل نفس المتلقف،

شااااه رية ا كوناااا   س سااااي  مااااا مكوناااا ت الصااااور  اإلتشااااكل م: األي ونةةةةةالعالمةةةةات  /أ 

يقاا  باال لماا  تضاامرو كاا ل  مااا  بعاا د تقديماا  تساا اد الاا  استنساا ق الواقااع و  هاا ب اتب ر 

متشااعبة ألا الصااور  دا ماا  تريااد  ا تقااول  كراار مماا  تعرضاا  ب لدر ااة يح  يااة اديااد  و إ

ر مااا بصوصااي ت هاا ا المكااوا  كراا لأقتاارا و . 2األولاا     الاا  مسااتوى التصااري 

 :دراسة مستوييا مبتلفيا " ابد الع لف بو ي " قترلياله ل، 

                .مستوى الموضوا ت -1

 .مستوى وضعية النمو ج -2

                                                           
المدوندددددددة األكاديميدددددددة لددددددد دب و يدددددددامن عيسدددددددى خضدددددددور،الخطاب اإلشدددددددهاري دراسدددددددة سددددددديميائية معمقدددددددة، 1

 - .Dr.cheikh.blogspot.com .30ص4033يوليو4النقد،
،آليددددددددددددددددات الخطدددددددددددددددداب اإلشددددددددددددددددهاري، ،مجلددددددددددددددددة عالمات،كليددددددددددددددددة ينظر،عبددددددددددددددددد العددددددددددددددددالي بوطيب2

  .344،ص4004،مكناس،المغرب،32اآلداب،العدد
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مع وصا دقيق  ريتل يي   التركيز ال  الموضوع المصو : مستوى الموضوعات /1

بع د تعبيرية محدد  يف سي ق  وم  تحمل  ما  ؛المكيبةالح ضر  و  مركز ل ز ي ته و 

 .سوسيو رق يف معيا

يتعلق األمر بدراسة ال ريقة الب صة المعتمد  يف : مستوى وضعية النموذج -/ 2

يسم    وم  شه رية؛إلتوزيعه  داابل م  ل الصور  او  .ارض الموضوا ت

 .1لتحديد  بع ده   التعبيرية، وم  تضمر ما تسنين ت  سوسيو  رق يية* ب سينوغرايي 

رير رس لته  شه رية الر بتة تعتمد ال  تمإا الصور  اإل: العالمات الويوية/ب     

تعود و . م ت اللكويةمتك ملة ما العأم ت ما بينه  العأال  م مواة مبتلفة و 

    شه رية لقدرات  التواصلية الب صة ضرور  حضور ه ا المكوا يف بن ء الرس لة اإل

تحصيا القراء  ما الملحوظ يف الرس  ل األبرى و  ير و الكفيلة بسد النقد التعب

  .2كل انزاق تيويلف محتمل ما شين  اإلبأل ب لهدا األس سف للصور 

 مم   مبتلفةرق يية و تصري ت  يف ان صر ال بيعية نس ا و اإلحي    يهف ت سد     

ارتب  ه  لت سد ال ات اإلنس نية و  ...معم روحي ت  و ري ب  و يبرز   ل  يف   ريقة 

  .  ب لواقع 

                                                           

.344ينظر،عبد العالي بوطيب،آليات الخطاب اإلشهاري، ،مجلة عالمات،مرجع سابق،ص 1 

.هي فن كل ما يتعلق بالرسوم المتواجدة على خشبة المسرح: سينوغرافيا*  

.342اإلشهارية، مرجع سابق،صقاسم سالطنية،سيميولوجيا الصورة بل 2  
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التو     و ده هو ما المف هيل الحديرة التف ل ا يرتكز مفهول صور  ال ات و    

دراسة المستهل  كف ال ا تم اف ورق يف ال  حقيقة  ال   ابتد يف .الفكر 

قة ل ات كل متع مل مع الرس لة ه ا تمريل للصور  الب صة الم  ب س سية و 

 .1يهف اب ر  اا نسبة مض افة للبلفية سوسيو رق يية للمتلقف. شه ريةاإل

متكيرات اللمستقبلة كم  تكشا نم  المعيشة و يهف تضما تحقيق تمريل ال ات ا     

 .الرق يية للمتلقفاا تم اية و 

. تيريرا ما بيا  ميع وس  ل ااتص ل األبرى  ألبلغ إا  الب    البصر  هو   

تعنف بأ ش  مم رسة  ه إ   ا مظ هر  ،ه و الميز  هف  ب ر م  يف الصور ولعل 

الرق يية يهف تبدش لمعلا ضد م مل القيل األبأقية و ابأقف الأل ناما الع نوع

 .2تسفء لل وق الع لو   الحي ء

ا ك نت ب رق غير مب شر حت  و  مم  يهدل قيل الم تمع ت    يهو يركز ال   ا 

تصري  غير   ي عل  ينفت  ال  رق ية اآلبر، و مم ال  ن  الع  فف والشهوانف للمتلقف

  .  العقأنف يؤد  ب  إل  نت  ج  اكسية  اقتن ء رغب ت  يف ظروا معين 

 

                                                           

.24ينظر،فايزة يخلف،مبادئ في سيميولوجيا اإلشهار،مرجع سابق،ص 1  

.49،د2224ك ظل مؤنس،ب    الصور  ااتص لف،ا لل الكت  الحديم اربد، األردا، 2  
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ككل ند و يهف .للتدليل  للو ود و نم  َ   مب رج و نم  ً اا للصور  مدابل و إ 

  ات دالية متبلية ما بأل  شي ءتنظيم  ب ص  لوحدالنصود تتحد ب اتب ره  

 شك ل ة إاا التف ال بيا ه و العن صر و يف  وض ع متنوا  و ك  ن ت سلوك تو 

حضوره  يف الفض ء و يف الزم ا يحدد العوالل الدالية التف ت بل به  الصور  

إنت ج ا تستند يف  نت ج مض مين إأي  للند ال   يتوسل ب للكة يف ، ب لصور ي

نم  تستند إل  تنظيل يستحضر  ،دالته  إل  ان صر  ولية م لكة لمع نف س بقة وا 

يدالة الصور  إ ا تولد معن  ي رد .1سنا التف تحكل ه و األشي ء يف بنيته  األصليةال

 .بع د دالية  ديد  دابل الصور  األبير  تكشا اا  ه وو  ،األصليةإل  بنيته  

      يهف تقليد ،ب لواقع وصفي  رتب   ب    حريف رمز  يرتب  اصور  اب ر  اا  لي    

ي عل  ينقل ال ات حس   بيعته  مم  مكرر،و تعبير بصر  مع د و  تمريل م سد و 

  الصور  يفتع يش لل يرية يف يهل العأم ت اإليح  يةشكل ان صر تقر يالمتلقف 

وقع تأزل  حيم الكت  الكت بة و  القديل    بظهورمن  ي لب    وليد الصور   اللكةو 

حيم  بت ور  شك ل التواصل، ة الصور تعززت اأق ، كم الندبيا الصور  و 

ير مصحوبة بتعليق لكو  غ .(ر بتة  و متحركة) صب  ما الن در مص دية صور  

  .2( ي شفه سواء  ك ا مكتوب   و

                                                           
شدددددددددددرق،دار ينظر،سدددددددددددعيد بنكراد،سددددددددددديميائيات الصدددددددددددورة اإلشدددددددددددهارية و التمدددددددددددثالت الثقافيدددددددددددة،إفريقيا ال1

  .14-13،ص4002البيضاء،المغرب،
 .322شهارية، مرجع سابق،ص،سيميولوجيا الصورة اإل ،بلقاسم سالطنيةرينظ2



 ي اإلشهاري السياحالخطاب في مفهوم الوظيفة التمريرية و الفصل األول          

 
43 

 

داات يمكا  تبق   م رد مهم   ا ت ما تفسيراتي لصور  لوحده  ب    و    

إا ما ا تتحول نًص   يأ يمكا للصور  . يمكا قصده  لتحقيق قيمته يهمه  و 

 انتق ء العن صر التف ي    ا تظهر يف الصور : بأل املية انتق ء مزدو ة

م  يحضر يف ند الصور   و ند ة منه  م  يستلهل يف تكويا الالعن صر البفيو 

يف اأقت  بم  يت  بق  و يتن قض و  .   إدرا  كل شفء يف  ات  )ما بأل غي ب 

ت األشي ء يف إ ا ر قدرت  ال  إرب و  للصور ،   ا م  يشكل يعأ نصً و ه .1(معه 

 .الدالةما التركي  و 

م دامت الصور  هف وليد  إدرا  بصر  يإا تمريل األشي ء دابله  يعود ال     

و نظر إليه  ب اتب ره  تقديمه  ال  شكل اأمة دية و م  لم هي ت  ن ولو فتحويل 

ل ا  .فس  بؤر  ت ليه يعد اإلدرا  البصر  نو  ان صر تدبل ضما  نس ق سيمي  ية

بيا مع ي ت الت ربة الواقعية هو وحدو الكفيل بتحويل و بيا النظر   يإا التف ال

أل  ما بي ألشي ء ا تدل ما بأل  وهره  وا .2اإلدرا  البصر  إل  نمو ج

نس نية بك مل  بع ده  إ ةيهف تصا ت رب . م مه   م رد ال ات م هيته  ألا

 .3ومتكيرات البي ة  المحي ة به   زية مبينة ب ل  وظيفت  اإلشه ريةاإليح  ية و الرم

                                                           

.14اإلشهار و التمثالت الثقافية،مرجع سابق،ص-ينظر،سعيد بنكراد،سيميائيات الصورة اإلشهارية 1 

11ينظر،المرجع نفسه،ص 2 
           42،ص4004،المغرب،32التواصل وبناء الهوية،مجلة عالمات،العددينظر،سعيد بنكراد،و النجم إذا عال استراتيجية 3
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الهوية البصرية  لهدا ما ه و القراء  هو تحديد  بيعة الراب  الدالف بيا ي   

الح لة ل  ال   ياحيل اف بيا الع لل الرق يو  كمميز،و  هة كواالمنتق   كشع ر و 

                         .دالت  يهل بكفي لمتلق  يست ي  لم  تل  رح   .1اإلنس نية التف يتل ارضه 

   كبؤر  تنظيل حول  الوق  ع  التع مل مع  كمميز،م  و " موضوع" ل   ا انتق ء 

ليس انتق ء مح يدا ي لشفء ا يمكا . المستهل واصلية التف ت مع  بيا المؤسسة و الت

 ا يلج الع لل اإلنس نف إا محمأ بداات هف م  يحدد ل  وضع  ضما الع لل 

يهو يمكا ما يهل م  يصبو لتمريرو ابر هت  الرس لة التف ترب  بيا  .2اإلنس نف

 .المدلوات و هوية الشبد ال   يقدمه 

ككل النصود  تتحدد ب اتب ره    نصً  تضما ه معن يدالة الصور  وآلية إنت ج 

 و ك  ن ت يف  سلوكي تتنظيم  ب ص  لوحدات دالية متبلية ما بأل  شي ء  و 

مع نص  اللكو  كون    وض ع متنواة؛ ون د اا الصور  تتع مل كم  يتع مل اللس نف

يصور  تعمد ال  ت ميد الحركة وتكسبه  بكل  .3مكتفف ب ات تنظيل دال و 

م  يرتب  به  ما موضوع و كيفية  نه  تنقل  ام ق النفس البشرية و إا  .ه ان ب ا ت

 .ينتظرو المتلقف   التيرير يي  يهف تنقل لن  واقع  مع شً 

                                                           

. 42ينظر،سعيد بنكراد،و النجم إذا عال استراتيجية التواصل و بناء الهوية،مرجع سابق،ص 1  

  2 .42ينظر،المرجع نفسه،ص 
و الددنص األدبي،بسدددكرة،  محمددد خاين،العالمددة األيقونيددة  و التواصددل اإلشدددهاري،الملتقى الدددولي الخددامس السدديمياء3

  .404،ص4002الجزائر،
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و  و لوس  ليرسل ب  دل و   اإلنس ا و سدو ظل  وقوي وبنفس المن ق ي ستب 

 إلش ر  يف ه ا الم  ل إل  كل بيكتفف و . لصيرور  دالية ب لكة الكن  والتنوع

ك ا ما و  الداات التف يمكا الحصول اليه  ما بأل التنويع يف الَوضعي ت،

ا يدلفف صورت  ال  إنس نيت   لندر   ا اإلنس ا .1بأل شكل الحضور ال سد 

ال  ه ا األس س يإا نظرتن  ما ه و الزاوية و  .إنم  يدل ما بأل حضورو ال سد 

 .بلق موضوع حس  نظرولقف المبصر أليق تشكيل  و ر  يقول ب  المتتعد تق يع  لمد

صور   ليكل وضعية ما هت  الوضعي ت ت دبل الصور  موقع  دابل نسقه  األصلف ي

ا د  النظر و   تعديلهزحزحته  اا موقعه  و ول بمح ولة ابتراق تل  األنس ق و ا تق ا 

 يهو نتي ة ابتراق إنس نف لع لل.من لشفء وا منبعر    معن  ليس مح يرً لي  يف نظ مه 

ربم  الوظيفية هف التف تحدد العمق الدالف األشي ء ي استعم ات الرمزية واإليح  ية و 

يهف بن ء  وتيويل لع لل األشي ء إا قراء  فه م  و ما ه ا ن د  اا الصور  .2لشفءل

ترتبه  حس  الشكل تنظل ان صره  و ي  دات تقول ب  ايا المصور و  مزدوج    بن ء

 ديد ليصل إل   ليعيد بن ءه  ما لتقديمه  للمتلقف يف نم  ب د)....( الموضوع و 

 . وه م و  حأم  ت ريب  و ص لت  و 

 

 
                                                           

.14ينظر،سعيد بنكراد،سيميائية الصورة اإلشهارية و التمثالت الثقافية،مرجع سابق،ص 1  

.14المرجع نفسه،ص 2   
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 .الهدف من الخطاب :الثامن المبحث 

عَيا  إا الهدا األس سف ما استعم ل الكأل هو إيص ل رس لة م  إل  شبد م     

ل ل  يإا استعم ل الكأل يستو   و ود و  ، و إل  م مواة ما األشب د

المرسلة تبع  ألهوا   هم  المتكلل ال   يؤلا و  بهم  انصريا ا يكوا  الحديم إا

المب    ال   يقول بف  رموز ه و المرسلة لفهمه  يأ ب د  إ ا ما  ا و  و رغب ت ،

قيقي   و تكوا هن   مرسلة يبره  المتكلل ليتلق ه  المستمع ال   قد يكوا شبص  ح

يه ا التواصل الب ر ف ا يقول إ ا بو ود ق بف  وهمي  متبيأ ما قبل المتكلل،

ب إلض ية إل  ضرور  و ود مرسلة تنتمف إل   (المرسل و المرسل إلي )الحديم 

يه م نظ ل مشتر  بيا  ريف التواصل ليتمك " ياَميزُّ و  ،ا كل منهم  ما يهل اآلبر وا 

دا وهو م  المرسل شبص  واحا يي  المتلقف و يكو  ،التواصلنوا  آبر ما "   كبسوا

 يك رو إيص ل  دد ال   همية التواصل الب ر ف يفكم  يش ،يعرا ب لتواصل الدابلف

يهو ا يفتي ي كر الحوار الدابلف  يض  ي لتواصل مع  ،بريا واتع مل معهللآل

المع نف يهو  اآلبريا ا يكتمل إا ب ستنب   اللكة،يمص ل  الب    إ ا متعدد

وحد  تواصلية تبليكية ن ت ة اا مب  ل  معيا مو   إل  مب َ   معيا يف سي ق 

  1.معيا يدرس ضما م  سمف بلس ني ت الب    

    
                                                           

األساسددددددددية فددددددددي لسددددددددانيات الددددددددنص و تحليددددددددل الخطاب،عددددددددالم الكتددددددددب  بوقرة،المصددددددددطلحات ينظر،نعمددددددددان1

  .32-34،ص4002،عمان،األردن،3الحديث،ط
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  ل ا ال  محلل الب    األب  بعيا اااتب ر السي ق ال   يظهر يي  الب         

ألن   ،(المك او والزم ا  الق رئ،/المستمع الك ت ،/ا المتكللموالسي ق لديهم  يتشكل )

بل كريرا م  يؤد  ظهور قول واحد يف سي قيا  .يؤد  دورا يع ا يف تيويل الب   

صر م  ل التيويأت يح" ي لسي ق  و دور مزدوج إ   .مبتلفيا إل  تيويليا مبتلفيا

  :يصنا بص  د كم  يلف"ه ريس"ين د " المقصود ويدال التيويل  ()... الممكنة

 .كلل  و الك ت  ال   ينتج القولوهو المت :المرسل-  
 .وهو المستمع  و الق رئ ال   يتلق  القول :المتلقف-  
وهل مستمعوا آبروا ح ضروا يس هل و ودهل يف تبصيد الحدم  :الحضور-ج

 .الكأمف
 . هو مدار الحدم الكأمف :الموضوع-د
ك ل  العأق ت الفيزي  ية بيا و  المك ا الحدم التواصلف،وهو زم ا و  :المق ل-ه
 تعبيرات الو  لمتف اليا ب لنظر إل  اإلش رات واإليم ءات و ا
 ....كأل،كت بة،إش ر :الكأمف التواصل بيا المش ركيا يف الحدم كيا تل :القن  -و
 .األسلو  اللكو  المستعمل اللكة  و الله ة  و :النظ ل -ز
 ....رس لة غرامية براية،  دال، دردشة،:م  هو الشكل المقصود  :شكل الرس لة-ل
      شرح  مريرا  الرس لة مواظة حسنة، هل ك نت :التقويل ويتضما :المفت ل- 

 ...للعوا ا
 .1نتي ة للحدم التواصل م  يقصد المش ركوا ينبكف  ا يكوا  ا   :الكرض-  

                                                           

.24مدخل إلى انسجام الخطاب،مرجع سابق،-محمد الخطابي،لسانيات النص 1  
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 د الضرورية لوصا إل   ن  بإمك ن   ا يبت ر البص " ه يمس " يشير      

، بمعن   ا ه و البص  د ليست كله  ضرورية يف  ميع حدم تواصلف ب د

بص  د  بقدر م  يعرا المحلل  كرر م  يمكا ما"ولكا  األحدام التواصلية

  . 1"السي ق بقدر م  يحتمل  ا يكوا ق درا ال  التنبؤ بم  يحتمل  ا يق ل

ي لكأل يفيد يف نقل   ل الفكر، حد  هداا اللكة هو إمك نية إيصبم   ا      

يينبكف  ا  .رس لة ما المرسل إل  المتلقف إا إ ا ك ا هن   تأا  ب لكلم ت

لق   يفهمه   بق  المتلقف يف  رموز الرس لة المتو  .يكوا ب  ب   ح د  المعن 

الرغبة المرسل و  يف ه و الح لة  .اللبسي د نفس  يف موا هة مع الكموض و  ا 

ت يع يهل المعن  األكرر مأ مة واألكرر الند يوق اللكو  ليسينتب  لسي ق 

 .األكرر احتم ا للحقيقة،مع العلل بإمك نية بق ء شكو  اند المتلقف صوابية  و

. يوق اللكوية التف ت شكل وضع بي اتص ل إ ا بسي ق النصود اللكوية و يتعلق اا

لمتلقف  ا ينهأ اقق يعل ااتص ل ي   ال  المرسل و بر كف يتحآ ال  صعيدو 

 .Pottier2بوتيي " ما كف ءتهم  بإتب ع آليتيا مبتلفتيا اينهم  

 

                                                           

.21محمد خطابي،لسانيات النص مدخل إلى إنسجام الخطاب،مرجع سابق،ص 1  
شهرسدددددددددددددددتان،اللغة و االتصدددددددددددددددال فدددددددددددددددي الخطددددددددددددددداب متعددددددددددددددددد :تومددددددددددددددداس حاندددددددددددددددة،تر ماجددددددددددددددددة2

  .24-21،ص4002المعاني،داركيوان،ط،دمشق،سوريا،
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اكسه  و  onomasiologiqueتعيا الكلمة ان أق  ما المفهول: كم  يلف    

ال   ( و المرسل) ي لمتحدم  Séméiologiqueتعييا المعن  ان أق  ما الكلمة

ين لق ما تكويا مفهول إل  الرس لة يتبع آلية تكويا الكلمة ان أق  ما معن ه     

Onomasiologique. ال   ين لق ما الرس لة ب ت  و ( المتلقف)بينم  المستمع  و

تكويا مفهول منه  يتبع آلية تكويا المفهول ان أق  ما الكلمة 

Sémasiologique .الكلمة  ن أق ماقع ب صة يف مستوى اادد المع نف ييتع

المرسل يريد  ا ينقل رس لة ييفعله  و  نحو تكويا المعن     يف مستوى المتلقف

يع يه  قيمة واحد  بينم   ،يهو  يعرا م  يريد قول  وب نتق ء كلم ت .ا غموضدو 

حسل األمر بمس اد  ان صر لكوية يستمر احتم ل اللبس للمتلقف إل   ا يتوصل ل

 .1ق لكويةيو و 

                                                                                                                

 

 

 

 

                                                           
 .   24ماري شهرستان،اللغة و االتصال في الخطاب متعدد المعاني،مرجع سابق،ص:ماجدة توماس حانة،تر1
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 .يالم اربات المنهجية لوخطاب اإلشهاري السياح: التاسع لمبحثا       

إاا مم رسة الب    ا تقتصر الا  إنتا ج النصاود بال تارتب   يضا  ب ساتهأكه     

ا الب اا  ؛ إاا ب عااد ":"ييااركأو"يقااول  ب سااتقب ل ال مهااور و تفسااير النصااود التااف تكااوا

 وانااااا  متنواااااة ماااااا امليااااا ت إنتااااا ج  مم رسااااة الب ااااا   للحااااادم ااتصاااا لف يتضاااااما

بينماا   ،مؤسساا تية بدر ااة  كباارلهاا  مواصااف ت بعااض هاا و ال واناا  و . واسااتهأ  الااند

تلعا  مم رساة  .1"تكوا ال وان  األبرى اب ر  اا امليا ت ب  بياة با لمعن  األضايق

،وبااايا الاااند الرقااا يف    دور الوساااي  بااايا البعاااد النصاااف والبعاااد اا تمااا اف و الب ااا 

لبعاااد الرق يياااة بعبااا ر   بااارى يااارتب  البعاااد اا تمااا اف الرقااا يف ب والمم رساااة اا تم اياااة و 

لااا ا تو اااد ااااد   .2 لااا  ماااا باااأل مم رساااة الب ااا  النصاااف، ب ريقاااة غيااار مب شااار  و 

ا يبلااااو    عضااااه  حساااا  ال بيعااااة الموسااااومة بهاااا  و مق رباااا ت منه يااااة متدابلااااة مااااع ب

  :ب    إشه ر  منه 

تشاااير هتااا  ال بقاااة إلااا  ت معااا ت  ياااراد متشااا بهيا ياااف  :اربةةةة الجتماعيةةةةالم  -1
ينتمااف هااؤاء األيااراد إلاا   بقااة ا تم ايااة مااا بااأل التف ااال و  الوضااع اا تماا اف

ااشاترا  ياف اآلراء باأل المشا ركة ياف  ات األهاداا و  ماير الرسمف و غالرسمف 
                                             .3اا البي ة المحي ة بهل

                                                           

.304،محمد شومان ،تحليل الخطاب اإلعالمي أطر نظرية و نماذج تطبيقية ، مرجع سابق،صنقال عن 1  
.301ينظر ،المرجع نفسه،ص 2  

.20صفايزة يخلف،مبادئ في سيميولوجيا اإلشهار، مرجع سابق،  3  
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تحصل  لفة ما األام لبينواع مبتل  م اة  و  بقة ا تم اية تقول وهف  ا ك 

بتلفة كم  يتل تقسيمه  بصور م ؛  د الم د مستوي ت متف وتة ما العال   شك ل و 

    .1در ة  هميته  للم تمعما حيم المركز اا تم اف و 

هاااف و ( الشاااع ر الت ااا ر  )  ر اللسااا نف    دراساااة اإلشاااه: الم اربةةةة الوسةةةانية-2   

يو ااد إشااه ر مااا دوا لكااة إ  قلماا  ماا   البوابااة التااف ناادبل مااا بألهاا  ااا لل اإلشااه ر،

ياف  ساكونه   والصور   اإلشه رية  يف رب ته  و  من وقة  و مكتوبة بحس  م  تقتضي 

تكتساااف هااا و المق رباااة المنه ياااة اان اااأق ماااا النظااا ل  و حرك تهااا  ونموهااا   وتكيرهااا  و 

ة ييبحااام ياااف المساااتوي ت  الصاااوتية والصاااريية والمع مياااة والتركيبياااة األنسااا ق اللسااا ني

إا  ا  هميااة النسااق اللساا نف رغاال  لاا   .الن ت ااة اااا هاا و المسااتوي ت كلهاا  تالاادااو 

ق صاار   ماا ل بأغااة الصااور  و ولي تهاا  المتف الااة المااؤرر  يهااف  ات التاايرير األكباار يااف 

 .2نفس المتلقف حيا تستوقف  لترير يي  الرغبة و ااست  بة

 ت اللكوياة يادرس  ظل الصرا إل  يتر   ويلة ما نشي  الدراس: المستوى الصرفي-أ
وقاااد انفصااال انااا   بيااارا  حيااام ابتل ااات مسااا  له  بعضاااه  بااابعض، ؛ياااف كتااا  النحاااو

حتا  بعاد ها ا ااساتقأل ا تعبار ماا ب  التف ك نت تقتصر الا  مسا  ل  و استقل بكتو 
 .3الصرا يف مؤلف تهلنوا يصروا ال  ال مع بيا النحو و النح   ما ك 

                                                           

.20فايزة يخلف،مبادئ في السيميولوجيا اإلشهار، مرجع سابق،ص 1  
 .32مرجع سابق،ص  دراسة سيميائية معمقة، عيسى خضور،الخطاب االشهاري يامن2

.22،ص4004،ليبيا،3محمد علي كريم الدوين،فصول في علم اللغة العام،كلية العلوم و اآلداب،جامعة ناصر،ط
3
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عربياة ماا ال   يبحم يي  قيماة الكلماة الما هن  يمكا القول إا الل الصرا هو و   

     .1ال مودحيم الت رد و الزي د  والصحة واااتدال وااشتق ق و 

المسااتوى تقاادل لناا  العربيااة ماارأ آباار الاا  اسااتح لة   يعلاا: المسةةتوى النحةةوي-ب  

إلااا   ساااب   دالياااة  و وظيفياااة     بااا رج لنظااا ل نفسااا   واهر النحوياااةالعدياااد ماااا الظااا

 و الاا    اارى الياا  الفعاال  و األدا  التااف ، ماارأ ا يمكااا ردهاا  ب لفعاال يفع ليااة ااساال

العربياااة قساااموا الكاااأل  وماااا  المعاااروا  ا المااا ء اللكاااة. 2اساااتبدمت لتحقياااق الفعااال

وا حظااوا  ا حركااة األساام ء  ؛وبينااوا صااف ت كاال واحااد منهاا  حااراالاا  اساال ويعاال و 

و  يباتد بتنظايل الكلما ت ي لمساتوى النحا  متكيار  وما  بارج ااا  لا  ااتباروو مبنيا 

               Syntax.3دراسة تركي  ال ملة ويسم  ب إلن ليزية يف  مل و 

وات بيصاا تقااول اللكااة الاا  رباا  مضاا ميا الفكاار اإلنساا نف،: المسةةتوى الصةةوتي -ج 

غيااار  .والااا  هااا ا األسااا س وظيفاااة إنسااا نية مكتسااابة  لمن وقاااة ت حاااده  املياااة الكاااأ

م تماع آلبار  كأل ب بيعة الح ل نش   انس نف يبتلا ابتأا  وهري  ماا غريزية و 

 .4هف  صوات ج ا تم اف إل    زا ه  الصكرى و نتألن  ميرام ت ريبف و 

                                                           

  1    .30،ص4004العربي أصول البناء و قوانين التحليل،دط،دار غريب،القاهرة،صبري متولى،علم الصرف 
  2  .22محمد علي كريم الدوين،فصول في علم اللغة العام ،مرجع سابق،ص

 44ص.4002،عمان،3سلمى بركات ،اللغة العربية مستوياتها وآدائها الوظيفي و قضاها،دار البداية،ط3
النحويددددددة و الصدددددددرفية و اإلمالئيددددددة،دار اليددددددازوري العلميدددددددة،دط،عمان  خليددددددل زيدددددددد،األخطاء الشددددددائعة فهددددددد4

  320،ص4002األردن،
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صاافة وحاارا ياادل الياا  انااد ي للكااة إً ا م معااة مااا األصااوات لكاال منهاا  مباارج و     

باا د هااو الاال  صااوات اللكااة تاادرس اليااول يااف الاال و . الكت بااة ويمياازو مااا األصااوات

يعاارا باا ؛ ولكاال صااوت مبر اا  وصاافت  وماا  يتعلااق باا ، وتماار األصااوات  األصااوات،

 :اللكوية اند الن ق به  مراحل رأم

 .مرحلة احدام المتكلل الصوت -

 (.المو  ت الصوتية)مرحلة انتق ل الصوت يف الهواء  -

 .1مرحلة استقب ل الس مع الصوت -

يهاا  لقااد ك ناات الدالااة يرااا  مااا يااروع الاال اللكااة التااف ار  :المسةةتوى الةةدللي -د   

اا ا زو حا مأ بايا  ي تا  راور  العر  اندم    ءهل اإلسأل وتحداهل القرآا ببي نا  و 

يق ماات الدراساا ت حااول  . دبيااة وا تم ايااة حياام تحااداهل يااف  اااز ماا  يملكااوا اللكااة

القاول ه ا الكت   المع ز تبحم ياف داات  لف ظا  لتوضاي  مع نيا  ألنا  نازل بلكاة 

 للكااة وساايلة للتع ماال ونقاال ي .2 ساا ليبهل يااف اسااتعم له يهااو يتوقااا الاا  يهاال لكااتهل و 

المتلقااف وصاادور الرمااوز الصااوتية اللكويااة ألداء معاا نف محاادد  الفكاار باايا المااؤرر و 

معنااا و اتفااا ق ال ااارييا الااا  اساااتبدال هااا و  يفهمهااا  المتلقااافم و تحاااد  ايهااا  الممتمياااز 

 .3الرموز للتعبير اا الداات المقصود 

                                                           

.320،مرجع سابق،صفهد خليل زيد ، األخطاء الشائعة النحوية و الصرفية و اإلمالئية  1
  

.41-44المدارس اللسانية المعاصرة،مكتبة اآلداب ،القاهرة،مصر،ص،نعمان بوقرة 2  
.02،ص4004محمد فهمي حجازي،أسس علم اللغة العربية، دار الثقافة ،دط،القاهرة مصر، 3  
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شاه ر  و تكتس   هميته  القصوى يف كوا الب    اإل: الم اربة النفسية - 3   

ل  الاااا  الحس سااااية المتاااايرر  لدياااا  اسااااتدرا   باااايا يتساااايركااااز الاااا  إغااااراء المتلقااااف و 

يهااو المن ساا  وهااو األ ماال . ا ياارى شااي   غياارويهاايما الاا   يااق انتظاا رو يي علاا  و 

األبه  وهو ال دياد الا   لال يصانع ماا قبال بال صانع أل ال المتلقاف دوا واألحل  و 

   .1غيرو

تتمرل ياف كاوا الب ا   اإلشاه ر  يهادا الا  تحقياق و  :الم اربة التداولية -4   

نما  يحارد الا   ا َيلابس و  ياغ الب ا   يقا ؛منفعة  و رب   و ي  اد  وا يكفاف بتبل ا 

ويكاوا ها ا ياف قاو  التمريارو ومحتاواو  .2ب  ب    مال حلاة ماا   ال تحقياق المبتكا 

يرب ااا  تم مااا  ب لب ااا   ممااا  ي عااال دورو بااار  الااا   يعمااال الااا   ااا   المتلقاااف و الب

 .   مهم  يف ي الية ااشه ر

 ا  التداول محتاواو تواصالف ارتب  ا  ب ا تما ع البشار  يهاو  سا س نظا ل   ل       

بهاا ا المعناا  يلاابس الفلعااَل التواصاالف    و . صاال بقاادر ماا  هااو منظومااة لأتصاا لللتوا

تصا ل ااياف اصار يشاهد راور  ياف المعلوما ت و نحاا الياول يكيا و   .نش   م تمعف

  .3 و يف المك ا إ  هو يتل يف الزم ا ،والتواصل يكوا ال  مستوييا

                                                           

.44،ص3222،مايو2سراج أحمد،دور الصحافة في تشكيل الوعي االجتماعي، مجلة دراسات عربية،العدد 1  
.44ينظر،المرجع سابق،ص 2

  

322،صعلي حرب،العالم و مأزق منطق الصدام و لغة التداول،مرجع سابق 3
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ن  يَؤما  لأساتمرار ماا  يال لآلبار أل م  التواصل للزم نف يهو  و بعد واحد       

 م  التواصل المك نف يإن   و بعد مازدوج  .األارااابر نقل المكتسب ت  و التق ليد و 

الببااارات  و ابااار تبااا دل المعلومااا ت و  ،ألنااا  يتاااي  التف اااال بااايا األياااراد والق  اااا ت

ه ا كل  يعتمد ال  نواية الب    المناتج الا   ياتل تقديما  و  .1دم تبلالمنت  ت وا

 .للمتلقف

كلم تا  المشاعة البراقاة التاف تتو ا  ويبرز  ل  يف لكت  المكرفة و مل  المبتصر  و   

ف إا بماا  الم ضاا يهاا   كراار مااا غياارو وا تتو اا  نحااونحااو المسااتقبل  يهااو الاا   يعن

 .2المتلقف يتعلق بمستقبليبدل مصلحة اإلشه ر  و 

 و اااادت ماااا  نساااامي  و  إاا الرق يااااة هااااف األباااارى قااااد تبنتاااا ، :الم اربةةةةة الث افيةةةةة-5   

ألننا  معنياوا  كرار ماا غيرنا  ف الصور  يف  ليعاة ها و الرق ياة و لتيت. ب لعولمة الرق يية

تمرياار مصاا ل  مااا باايا ما  وظااا يياا  تبرياار و ياف الحااديم اااا الصااور  يقاد وظااا ال

ياف و  والمب   ت التف ين   الب    التقليد  الس  د يف تحقيقها الكرير ما البرامج 

ر   ناا  واقااع تحاات  غلاا  األوقاا ت يااإا الفاارد حاايا يتصاارا ب ريقااة معينااة يهااو ا يااد

 . 3آراء رق يية معب ة تن س  البي ة التف يعيش ييه تيرير معتقدات و 

   
                                                           

.322رجع سابق، ص و لغة التداول،م ممأزق منطق الصد علي حرب،العالم و 1  
.44سراج أحمد،دور الصحافة في تشكيل الوعي االجتماعي،مرجع سابق،ص 2  

24ينظر،فايزة يخلف،مبادئ في سميولوجيا اإلشهار،مرجع سابق،ص 3
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رق يتاا  و ااتصاا ل وقااد ا تتاا ل لاا  يرصااة لتكيياار معتقداتاا ،إا إ ا باارج اااا ن اا ق    

ل ا ن د الم تمع ت العربية مرتب ة  شد ارتب   ب لواقع يهاو  1.برق ي ت م تمع ت  برى

 إ ا يعاااد مااارآ  ا كساااة لمااا  يحااادم ياااف الم تماااع وا يساااعن   ا نكيااار هتااا  المعتقااادات إا

 .بر ن  ما دا ر  ه ا الواقع

مااا   المعيشاااة وياااف تحدياااد تظهااار  هميتهااا  ب اتب رهااا  متكيااارا  س ساااي  ياااف دراساااة  ن    

الرغباا ت و يهااف ا ماال بي ااف هاا ل لاا  تاايرير بعيااد اااا الاادوايع  ،وتصاارا الفاارد. الساالو 

  ماا  ناواع ل ا يعد اإلشاه ر نوًاا. 2كيفية إدراك ات  ه ت الفرد وبص  د شبصيت  و و 

ياااف األرااار الااا   يحدرااا  ياااف  و ياااد  تظهااار ا اأقاااة ااتصااا ل بااايا الفااارد وم تمعااا  و 

يمكاااا  ا يكاااوا كااا ل  ساااأح   ا ياااتأءل  ماااع ظاااروا النااا س وقااايمهل و يهاااو .تماااعالم 

تنوير رقا يتهل ب لسال   و اإلي ا   يهاو يقلال ماا ال  يكر الم تمع و  حديا يف التيرير

 .   حرية المستهل 

لا  إوهف  هل المق رب ت و نسبه  لتحليال الب ا   اإلشاه ر   :لم اربة السيميائيةا-6

والحركاااة  الموسااايق ألنهااا  ت ماااع بااايا الصاااوت والصاااور  و    نااا  المق رباااة التداولياااة،

 .3الديكورداء واللوا واإلش ر  واايقونة والرمز واللكة و األو 

                                                           

  1 .24سميولوجيا اإلشهار،مرجع سابق،صينظر،فايزة يخلف،مبادئ في 
.21،صينظر،مرجع نفسه 2  

 .الجزائر(نظرة سيميائية تداولية)،بالغة الصورة و فاعلية التأثير في الخطاب اإلشهاريرإبري ،بشيرينظر3

16-www.startimes.com.2015/04/10 
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كماا   .1بصوصاا  الساامعف البصاار لب اا   اإلشااه ر  و ا نشاار يااف ألنهاا  تشااتر 

 .بصوص  التداولية منه  ية تشمل كل المق رب ت الس بقة و المق ربة السيمي  ن د

تشااااامل المق رباااااة ية و ق بيعاااااة ساااااي  :لمق ربااااا ت إلااااا   بيعتاااااياتقسااااايل الااااا ا يمكننااااا     

ل مق ربااة لسااا نية     تشااام بيعااة الر نيااة يهاااف نصااية مح يرااة و  مااا  ال اا تماا اف ونفسااية،

 .سيمي  ية  م  المق ربة الرق يية يتبق  مشتركة بيا ال بيعتياوتداولية و 

سا ا لت سايد قصادو وتحقياق نف يساتعمله  اإلحادى  نظماة العأما ت التااتعاد اللكاة       

ا   نا  آبار  هميتهاا    هميتهاا  ااتحقياق نا  و ماا    يهال باايا   رايا ،هديا  ماا إيها ل و 

؛ يااأ يقتصاار دورهاا  الاا  وظيفااة وز  لاا  إلاا   نهاا  هااف األدا  األهاال هميتهاا  تت اا  بيااد  اا 

ا يسات يع ماا دونها  إن ا ز نقل الببر،  و وصا الواقع بال ين از اانسا ا بها   اما ا 

بم   اا اللكة هف الشفر  الرمزية  المهيمناة ياف العملياة التواصالية ماا و هاة نظار و .  ل 

له  هاو الا   يبر ها  إا  ا اساتعم  ، بيعة اللكة التف هف ما د  الب ا  ورغل . تداولية

بااال ب ااا   يساااتلهل  ،ل التبااا دل بااا  لااايس لكاااة حسااا  سوسااايور، كمااا  ياااتماااا ح لاااة ساااكوا

ليكسب  قيمة رمزية تنباع ماا الت ا ر  الفردياة  . اللكو  ن  ما الب رج    ما السوقالمع

رلاايا ا تماا ايا الاا  كااونهل مم ومااا التضاامنف واإليحاا ء يبناا  التواصاال باايا المتحاادريا

 .2تعدد األصواتمبد  الحوار و 

                                                           
  .،مرجع سابق(نظرة سيميائية تداولية)،بالغة الصورة و فاعلية التأثير في الخطاب اإلشهاريرإبري ينظر،بشير1

.42بن ظافر الشهري،استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية،مرجع سابق،ص عبد الهادي 2  
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لااا ا ن اااد  اا الهااادا األس ساااف ماااا الب ااا   هاااو تااايرير ياااف المتلقاااف  كرااار ماااا      

لتمريار  ،المتلقاف ماا باأل  شاك ل  المتنوااةيهو يعمد ال  اساتق     ب    نفس 

المر ااف بهاادا اقناا ع ك لب اا   المكتااو  والمسااموع و  .غيرهاا و رساا لت  ب اارق مب شاار  

ووظيفتااااا  الب  بياااااة  .يكاااااوا بااااا ل   دى هديااااا  التواصااااالفبهتااااا  الرسااااا لة و  المتلقاااااف

القااراء  يم اا ل الكت بااة و .تقاادل اأقااة تحاادد يااف األصاال بيناا  وباايا المتلقاافب اتب رهاا  

الت بيااق الياا     و سااتهل  يااف ح ضاارن  ألناا  يااديع إلاا  التفكياار يااف كت باا  هاا ا النشاام

بها ا يكاوا و  ه ا م   عل العمل السي حف يستمر رغل التحوات البا رز  ياف اصارن ،

ال م اياة للا ات اانسا نية مما  يكساب   رارا قا بأ وية الفردية و قد قدل ان ب ا  اا اله

ليقاادل باا ال  ب ااو  نحااو  ح سيساا  اوا فاا  و   اارا الباا رج يااف تحرياا  اماا احتوا اا 

ة ب اتب ره   ررا يض اا إنت  ا  تفكيرو ب إلنت ج األيضل،ي لصور  الب  بيالمستقبل و 

يتحقاق صامة ياف شبصايت  ليتايرر بإنت  ها  و يدال واقع  كبنياة مكلقاة لتتار  با ل  بو 

 .المراد
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 .آليات الوظيفة التمريرية ولال المبحث  

نات التلفظ إال بمعرفة القواعد والقوانين التي تميز ال يمكن الكشف عن متضم     

وانين تدخل في  طريقة  استعمال وتوظيف المعنى أي أن هناك ق. تحركهالخطاب و 

بل  ،إلى األقوال الصريحة للتلفظ بها ألن المخاطب ال  يلجأ ،الضمني في المخاطب

 .يسعى من توجيه المخاطب أو المستمع إلى التفكير في الشيء غير المصرح به

أي  فلكي يحقق الخطاب فعاليته يعتمد المخاطب عناصر تجعله يتوجه إلى التلميح

وما على المتلقي إال إدراك مآل أقواله دون  بذلك،يقول ما يرغب فيه دون أن يصرح 

الكلمات عند التعامل  اإلنسان بظاهر ال يكتفي" ففي أغلب األحيان .اإلفصاح بدوره

ذلك أنه ليس كّل  .1" لكن يتساءل أحيانا عن مقصد هذه الكلمة أو تلكمع الناس و 

ما  الفرد واضحا لكنه يلجئ الى عّدة أساليب يجعل بها كالمه سدي ما يتلفظّ به

 .يستدعي لفك سدامته عدة آليات

وهو  Présuppositionوهذا المظهر يسميه علماء الداللة باالفتراض المسبق    

بق يعتقد االفتراض المس أشد االرتباط  بقانون األخبار والشمولية، ففي مرتبط

باألقوال  في حين يهدف المخاطب في استعانته. ؤكدهيالمخاطب ما يذهب إليه و 

 .2إلى توظيفها حسب ظروف الخطاب entendus  -Les sousالمضمرة 

                                                           
 .711،صمرجع سابقينظر،ذهبية حمو الحاج،لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب،1

.711،صالمرجع نفسه 2  
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فإذا  (.غير الّظاهر(المستوى الباطني و  ،المستوى الظاهري :فالخطاب مستويان 

كان المتلقي ال يستطيع أن يطلع من عالم معارف المخاطب إال على ما يرد على 

يبقى مجهوال لدى المستمع هذا األخير فإن قسما كبيرا من عالم المعارف هذا لسان  

كل  بينما هو عند المخاطب جزء من .بالتالي يبقى غير فعال على تفكيرهالمتلقي، و 

يعّبر الضمني  .1ينسجم معها عند جريان التفكير لديهيندرج فيه مع سائر األجزاء و 

كونه بدون دال يميزه فإن و  ،ر مباشرةود في الملفوظات بصفة غيعن محتوى موج

بذلك يمكن اعتبار و  الصريح الذي يتميز بّداله الخاص، محتواه مرتبط بالمحتوى

وبذلك يكون من  .لكنه غائب على السطحل أنه موجود ضمنيا و المحتوى األو 

الصعب الكشف الضمني الذي ال يجد مكانته بسهولة في خطاب يريد أن يكون 

 .2صريًحا و مباشًرا

ألن تكون محمولة  لذا نستنتج من أن األقوال المضمرة تحتوي كل األخبار القابلة

و حدس المخاطب . Intentionفهي تقوم على  قصدية  المتكلم  ؛بواسطة الملفوظ

إن  .لفك رموزها  Calculs intérpretatifs الذي يلجأ إلى حسابات التأويلية

كثيرة تمنع المخاطب من اللجوء إلى استخدام األقوال المضمرة قد ترجع إلى أسباب 

قد تكون محددة في مقام التواصل ووظيفة العالقة التي تربطه التصريح و 

  .3بالمخاَطب

                                                           
 . 711سابق،صينظر،ذهبية حمو الحاج ،لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب،مرجع 1
 .711ينظر،المرجع نفسه،ص2
 .711المرجع نفسه،ص3
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إن استعانة المخاطب بالضمني كان بهدف تمرير خطابه إلى المتلقي كحيلة    

تي يحتلها ضمن التاريخ سيس المتلقي بالمكانة المنها تح. لبلوغ الغايات المنشودة

الحاضر كما أنه ال يمكن ألي خطاب االستغناء عن االفتراض المسبق  الماضي  و 

المخاَطب ال يعني إلغاء المتكلم و ذلك أنه باحتوائه على معطيات يعرفها كل من 

تماسكه  أهميته أو نفيه ولكن يعتبر القاعدة األساس التي يرتكز عليها الخطاب في

أما االفتراضات المسبقة فإن كان لها وظيفة « :يقول"  ديكرو"العضوي حتى أن 

جود الوظيفة عّلة في و  .1»فهي تمثل الشرط األساس للتماسك العضوي للخطاب

 .تماسك الخطاب

يمكن بالتالي خالفا ا يثبت أن الوظيفة تحدد البنية و أنه ليس ثمة م تشو مسكييرى  

لما ذهب إليه فالسفة اللغة  بأن دراسة بنية اللغة دون االنطالق من وظيفتها كما 

  .2(ضخ الدم)للفزيولوجي أن يدرس بنية القلب دون أخذ وظيفته  يمكن 

على العكس من هذا من ينطلق في دراسة اللغة الطبيعية من مبدأ و  أالعتباربعين 

 3.بنية اللغة الوظيفة التواصلية لتحديد
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إن كل أداة من األدوات التي يستعملها البشر تأخذ البنية التي تالئم الوظيفة      

فان " ئمة بنية األداة لوظيفتها يعطي و لتوضيح وجوب مال المستعملة من أجلها،

مثاال عن الحضارات اإلنسانية شكل نقل الماء من مكان إلى آخر فاضطر  "ديْك 

 1.إلى صنع أدوات معينة لحل هذه المشاكل

 2نقل الماء من مكان على آخر                           

 

 
                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .65،ص،مرجع سابق أحمد المتوكل،اللسانيات الوظيفية ،ينظر1

.61المرجع نفسه،ص 2  

  الصورة اللسانية للوظيفة التمريرية

      

 بتمريره

 

 وظيفة سيميائية   أضع ممًرا له

 

   خطاب

 تلفظ

 قصد

 أداة   

 قناة  

 فهم
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        :سياحيالشهاري شكال االتصالية للخطاب اإلال: ثانيلالمبحث ا     

 شكال االتصال بين األفرادالية تمثل في حقيقتها شكال من أتصإن العمليات اال    

استجابته على  المشاعر دورًا خطيرا في فهم المتلقي وتلعب اللغة و ل أو الجماعات

شاراتلمستوى تفسيره  ن يكون المخ من الطبيعي أف ،يتلقاها من المرسل رموز وا 

مختلفة من  الحركي الذي يقوم بأداء أنواعز مركز االدراك التفسير واصدار لجها

ثمة حقيقة واضحة أن مجمل العمليات االتصالية على ف النشاطاتو  االستجابات

 .1لى لآلخرينها إنما تتوقف على ايصال الرموز إاختالف أنواع

فما االتصال  .للمعنى الذي يحملهاالفهم المشترك  يتوحد هذه الرموز من خاللها 

جعية ساندة على المستوى النفسي لتشكل مر ." األخيرة لهذه ال عملية حملإ

الذي ينعكس في  .الذي يعيش في ظله اإلنسان مع العالم الخارجيوالفكري؛ 

  .2شكلها الثقافينوعها و  كيفما كانعالقات اجتماعية للسيطرة على البيئة 

فهي   بهذا و  .التعقيدليوم على مستوى عال من التركيب و حضارة القد أضحت     

ال أن المتمثلة في حصر االتصال الشخصي بين االفراد إ من المظاهر الصعبة

         ا بين أغلب البلدان مباشر  ق اتصاالرقة تلغي الحواجز الجغرافية وتحقهذه المفا

 .الثقافات يتم التبادل في مختلف الحضارات و ل و المناطق 

                                                           

.66ينظر،كاظم مؤمن،خطاب الصورة االتصالي و هذيان العولمة ، مرجع سابق،ص 1  
.66ينظر، مرجع نفسه،ص 2  
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ل الماليين بالضرورة مفهومة من قبستكون حيث يتلقى الجميع نفس الرسالة و       

ويرجع ذلك لفضل الصورة التي تصل ، معتقداتهموطبائعهم و على اختالف ثقافاتهم 

لمعاني اإلشارات الحاملة لجملة من او لى الجميع بشكل منظومة كاملة من الرموز إ

 لمحاولة رسم شتى السياقات التي .1نوعية الرمزحدد األفكار والمضامين والتي تو 

 ها يميز مإن  .ما ُيحتمل من معانيه جل تشكيلذلك من أو . ستعمل فيها الخطابي

قواعد المجاالت التي مختلف دالالت المصطلح هو ضوابط و  إلى حد كبير بين

اللغة المحكية المستعملة في  بنية يركز مجال تحليل الخطاب علىل .يستعمل فيها

 االستجواباتادثات و بعض الخطابات كالمحنجد ذلك في  ماك .ظروف طبيعية

 نص على بنى اللغة المكتوبة ومن أمثلةجال تحليل المينما يركز بالخطب والتعليق و 

شارات المرورو  سياحية الالفتاتذلك المقاالت   .غيرهاو  ا 

 فموقف المتكلم يمكن أن يتأثر بالنسبة للموضوع بعوامل أخرى مقاميه كالشروط      

 هذه العوامل مكن أن نميز مبدئيا بين الموقف و يالعالقات التي تربطه بالمخاطب و و 

في مقامات  محظورةيتحاشى مثال بعض المتكلمين استعمال كلمات  كأنالمساعدة 

في حين يستعملونها  .أو في مقامات عائلية عندما يوجه كالمه للجنس اآلخر محترمة،

  .2بحرية بالنسبة لنفس الموضوع في محاورات عائلية مع أعضاء من نفس الجنس

                                                           

.66ينظر،كاظم مؤمن،خطاب الصورة االتصالي و هذيان العولمة،مرجع سابق،ص 1  
         نور الدين رايص،اللسانيات المعاصرة في ضوء نظرية التواصل،عالم الكتب  2

  .712،ص4172،أربد،األردن،7الحديث،ط
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يمكن أن يكون استعمال مثل هذه الكلمات يكشف عن موقفهم إزاء إذ      

تبر صفقة بين المتكلم والمستمع اتصال لغوي ُيع فالخطاب .1موضوع التحاور

بينما يعتبر النص  .نشاًطا متبادال بينهما تتوقف صيغته على غرضه االجتماعيو 

. المسموعة أو المرئية ن رسالتهتقن  ل (محكيا كان أو مكتوباً )غوياببساطة اتصاال ل

 .    تكلم في السامع كيفما كان شكل الخطابنية تأثير المرض فكل عبارة تف

كشف عن طريقتها التي شهارية، و زاوية أخرى يجب مقاربة الصورة اإلمن و      

ال يمكن أن يتم  شهاريةفالتفكير في الصورة اإل .المتنوعة تبنى عبرها االرسالية

التدليل الخاصة  ذلك أن تحديد أنماط نمط بناء العالمة البصرية ذاتها، بعيدا عن

لتي موضوعات األشياء الثقافية ا إال بوجودهارية ال يمكن أن يتم شإلبالصورة ا

 .2بعيدا أيضا  عن النماذج االجتماعية المرتبطة بهاتنتجها الممارسة اإلنسانية و 

لساني مضمون بصري و ف .، ألنها محددة لغاية تتجاوزهاوظيفتهاال تملك إال فهي 

متنوعة منها  مجاالت طار تتداخل فيهإتمت بلورتها داخل  قد حامل لواقعة ابالغية

الجانب الجمالي في الدال  فاهتمامه األول ليس .3النفسيواالجتماعي و  االقتصادي

ثقافية للمتلقي في على تفسير حالة  بل قدرته ؛شهاريةقوني الحامل لإلرسالية اإلياأل

  .شراء منتوج ما

                                                           

.712،مرجع سابق،صنور الدين رايص،اللسانيات المعاصرة في ضوء نظرية التواصل  1
  

.65،مرجع سابق،ص"االشهار و التمثالت الثقافية"شهارية ر،سعيد بنكراد،سيميائيات الصورة اإلينظ 2  
.65المرجع نفسه،ص 3  
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 فهي ال تدرك إال رسالية اإلشهارية وعلى هذا األساسالصورة هي الغاية الكلية إلف    

فرعية ُتمنح للعنصر كونه مغلق الداللة  لتعيده  ضمن نسق كلي يجزأ وفق وجود قوانين

 .اإلنسانية دائرة األنثروبولوجيا إلى إلى أصله و لتقذف به 

وضع نية كلية في ) ـــب ياكلا  بط بما هو خارجها ارتباطال ترتمن هنا فإن الصورة و      

نما يتعلق بربطو . (مقابل نية كلية أخرى هي و )خالل مواجهة سلسلة من األنساق يتم من  ا 

 .1 (هو نسق الصورة)بنسق واحد ( نساق توجد خارج الصورةأ

        .يد انتماء كل عنصر من عناصر الصورة على النسق الذي يدل داخلهعبر تحد    

نمط توزيع الوحدات و ( يقونية و الدوال األأأي تنظيم الدال )رة سيكون تنظيم الصو و 

  .2تحديد طبيعتهنتاج المعنى و ونة لها هما المتحكمين في عملية إالمك

هار يتألف من  كلمات شأو كتابة صورة أو تحرير اإل شهاريةفكتابة النصوص اإل     

يستخدم كلمات أو مادة  وقد .شخص أو مؤسسة أو منتج أو رأي أو فكرةتهدف لترويج 

عبر أو ينشر  التلفزيون،ل المذياع أو بث من خالو كإشهار يُ وبة كنص مستقل أمكت

من كتابة فالهدف الرئيسي  .مختلف المنتجات الدعائية المطبوعة أو المصورة أو المكتوبة

شتراك في االو بشراء منتج ما  المشاهدو القارئ إقناع المستمع و هذا النص الترويجي هو 

  .3سلوك وأكرة ترك فأو العكس لدفعه  تباع وجهة نظر معينةخدمة ما أو إ

                                                           

65،صمرجع سابق ،"االشهار و التمثالت الثقافية"شهارية اإلسعيد بنكراد،سيميائيات الصورة  1  

73،صالمرجع نفسه 2  

.711شهارية، مرجع سابق،صاسم سالطنية،سيمولوجيا الصورة اإلينظر،بلق 3  
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حدود تتجاوز المعطى ظام األشياء التي لها نيتأسس انطالقا من  الذيفالبناء الداللي     

يمثل في الصورة  فما  شهارية،كشف عن خبايا اإلرسالية اإلورة للالمباشر لما تقدمه الص

 .1الواقعب المدرك ال يمثل في الشيء

لمتداولة شهارية باعتبارها استعادة للموضوعات الثقافية ايمكن تحديد الصورة اإلو       

 .بين الناس

دونها ال يقونة على حد سواء فكالهما وسائل منتجة للمعاني ومن إّن الكلمة أو األ        

لذا فالرموز هي  .ن تحقق أهدافهاكما يمكن أ ،أصال يمكن للعملية االتصالية أن تقوم

 نفاإلنسان ال يستطيع التعبير ع حقق أغراضهألنها ت .لعمود الفقري لالتصال بالمتلقيا

الرسائل تعبير السليم في األعمال أو لأفكاره إال عن طريق وسيط مادي قادر على ا

ن يعرف هذا التجسيد ال يمكن ألحد أ التي البد أن تتجسد بصورة ما، ومن .2االتصالية

أساس  إال لفاظاألظومة رمزية فما الحروف و ليبرز دور اللغة باعتبارها من ونها،مضم

 .3مطلق في االتصالمادي 

للمتلقي  طريق وسيط عن و قطبين هما المرسل الذي يرسل الرموز  بين لتظل قائمة       

 .رهايفستيلها و حلباستقبالها لت م يقو 

     

                                                           

.65،صسابق،مرجع "اإلشهار و التمثالت الثقافية"ينظر،سعيد بنكراد، سيميائيات الصورة اإلشهارية  1  
.65التصالي و هذيان العولمة،مرجع سابق،صكاظم مؤمن،خطاب الصورة ا 2  

.65ينظر، المرجع نفسه،ص 3  
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       ان يتشارك فيهما المرسل ا هما إال عمليتان عقليتمالتلقي فعمليّتي اإلرسال و      

المضامين في للحصول على أفضل تشكيل لغوي لتعبير عن المعاني و  والمرسل إليه

فالمرسل يشكل رسالته التي تحمل مضامين معينة  .الرسائل االتصالية المبادلة بينهما

و بهذا يكون قد استجاب بشكل  .ق أهداف يرومهايحقمما  بثها على المتلقيبيقوم ل

ظية كما هو غير لفو فكل عملية تعبيرية تحوي معاني و رموز لفظية . 1تعبيري عليها

 .السينمااألمر في التلفزيون و 

                يكتمل بتزاوج كال من عنصري الصوت السمعيو  لذا فالخطاب البصري     

 .2فيصبح كل تشكيل بصري تشكيل سمعي الصورة،و 

 من وسائل سمعية بكل ما فيه .لحياة اإلنسان المعاصهم أوساط اأنظرا القتحامه و        

. المرئية على حد سواءاألخرى المكتوبة و  ونلبعض أنه يزاحم الفنللذا فإنه بدا  بصرية،و 

الحاجة إلى  ألنو  .على الناس في المجتمع الرأسمالي الحالي شهار يفرض نفسه حتميااإلف

بداع في اإلو  نلى التفنإترويج السلع مما قاده لضمان و  أضحت أمرا ضروري استمراريته

 .3جذب المتلقيجل شد االنتباه و مختلف وسائل التعبير من أ

                                                           

.65ص، كاظم مؤمن،خطاب الصورة االتصالي و هذيان العولمة،مرجع سابق 1  
.61،مرجع سابق،ص"االشهار و التمثالت الثقافية"شهارية عيد بنكراد،سيميائيات الصورة اإلينظر،س 2  

.15.16،ص4114،المغرب،71شهار،مجلة عالمات  العدداإلدراسة ينظر،حميد الحمداني، مدخل ل 3  
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تصاالت االعامة نوًعا من أهم أنواع الخطاب في  "لذا يمثل الخطاب اإلشهاري     

ناهيك  .1"الحضاريةمباشر فيؤسس القيمة االجتماعية واألخالقية و لحياة اإلنسانية بشكل با

 .عن قيمته التجارية المباشرة 

ن ارتبط ارتباًطاف   فهـو  يقونيـةواأل مارسة اللغويـةمه إال أن وثيقا بالدعاية بمفهوم عام، هو وا 

ممـــا يبـــرز  .2"المســـتقبلين ترســـخ لـــدى ســـمة إيديولوجيـــة غالبـــة تحـــاول أن قيمـــة ثقافيـــة ذات

يكـــون هـــذا و  السوســـيو اقتصـــادي الـــذي يوجـــد خارجـــه، بعـــدهو  هدفـــه نحـــو المتلقـــيأهميتـــه و 

ال فــي ال تتحقــق إ شــهارية،قناعيــة  للصــورة اإلفالقيمــة اإل .شــهاريالنســيج داخــل خطابــه اإل

ا لتصــبح اللغــة ذات الموســيقى ال تكفــي لوحــدهس و اللبــافأنظمــة الحركــة و  ،ظــل نســق لغــوي

     . ةيغبالتسابها عالمة لسانية و كادور دال لها و 

ما أخذنا موضوعه األساسي بعين شهار إذا فالغاية النفعية تجعلنا ننظر إلى اإل    

ذاعتبار و اال قد قيل بأن ، و التي يراد تسويقها األفكار أنه موجه إلى السلع أو الخدمات أو ا 

 .3وال على النهي وال على االستنكار شهار لهذا السبب ال يحتوى على النفي،اإل

ذا أردنا تبسيط المسألة و  شهارية،رأي ال ينطبق على كل الخطابات اإللكن هذا الو       ا 

المغايرة وأن المدح ب كل السلع النهي يكون من نصيأن االستنكار والنفي و  :نقول

 .4التزكية يكون من نصيب السلع الخاصةو  اإلثباتو 

                                                           
  .12،ص7115،المغرب،5-6شهاري نموذجا ، مجلة دراسات أدبية لسانية،العددمحمد خالف،الخطاب اإلقناعي اإل1

.11،صالمرجع نفسه 2  
.16شهار،مرجع سابق،صظر،حميد الحمداني،مدخل لدراسة اإلين 3  
.16مرجع نفسه،صال 4  
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محاولة  ثم أولى بالتركيز على احتياجاته، ه له عبارات تثير اهتمامه كمرحلةذا توجإ      

ما تتوفر عليه تجربة بدافع الو أ الشراء دفعه التخاذ قرارلمقدم و ا اإلقناع بأهمية المنتج

 ........غيرهاالسلعة من مزايا و 

 :ما يليمتمثلة في جعلهاشهارية و نجد أن فعالية النصوص اإلكما        

 .أن يكون البناء الفكري منطقي لَنِصها -

 .اكتفائها بفكرة واحدة مقنعة -

 .االختصار الشديد -

 .ليس الخصائصالتركيز على مزايا والمعاني و  -

 .العناية باللغة المستخدمة -

 .التوجه إلى المستهلك بشكل فردي -

تستخدم في تعتمد على مخاطبة عقل المتلقي وتقديم الحجج والشواهد المنطقية و      

 :ذلك

  .حداث الواقعيةاألاالستشهاد بالمعلومات و  -

 . ةدينيتاريخية واألسطورية و  ستحضار رواسب ا .بناء النتائج على مقدمات -

 .... رحلته في الحياة استخدام اإلنسان  كعنصر بشري و  -
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 :السياق يمكن إدراج صورة التاليةو في هذا    

السياحة مثل في صورة من مديرية الثقافة و الصورة كما هو مربط بين الخطاب و       

 .لوالية بسكرة

   المستقبلد الحضارة في ربطها بين الماضي والحاضر و مهتبرز أثر التاريخ و  فهي     

للموروث التاريخي لجذب  فاستخدمها .اقتصاديةسياحية و و  تجسيدها ألبعاد تاريخيةو 

 رمز للربط بين قيم التاريخ " المثمرالسحر " منه لتطور االقتصادي لذا ُيعتبرو السائح 

 .آفاق المستقبلوحضارة و 
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التفسير الوظيفي للظواهر " : يذهب إلى أنّ "  ِدكْ َفاْن  "في هذا السياق نجد و     

 الوظيفة بل يقوم بينهما،و  ضية الترابط البسيط بين الصورةاللغوية ال يقوم على فر 

لتي تؤول إذا او  القيود المتفاعلة فيما بينهامن ذلك على شبكة من المتطلبات و  بالعكس

بات المتطل و بهذا يكون قد قسم هذه .1" إلى مبدأ وظيفي أخذ كل منها على حدى

 :إلى نحو

 األغراض و األهداف التي تستعمل من أجل تحقيقها -
 .استعمال لغة طبيعية - 

قد تتمثل في قناة صوتية أو سمعية اللغة هو التواصل و إّن الهدف من استعمال      

       .لغويةو  سياحيةظروف مادية وثقافية واجتماعية و لكما يستلزم استعمالها  بصرية

 " التطور اللغوي الممكن"فمفهوم  –كما نجد مقومات وظيفية للغة بطريقة غير مباشرة 

شهارات هذا ما ينطبق على اإلو  .2 ممكنة أخرى ممكنة إلى لغةنتقال من لغة هو اال

 .جنبية أو العكسلغة عربية إلى األالمترجمة من 

/  كما نُّعده حدثا ثقافيا النوع من الخطابات يأخذ بعده الثقافي قبل كل شيءفهذا     

الناس  لفئة من ثقافي في انتمائه إلى وعي جماعي شكلته العصور المتعاقبة ،اجتماعيا

أما ... تقاليدو عادات عراف و أن ماهيمهم ما يتبعهم مفمنه قيمهم و  فاستخلصوا

  .3سلوكالآلداب و االقيم و  كونه سبيل في التواصل بينهم يربط بين االجتماعي

                                                           

.51،ص،مرجع سابقالمتوكل،اللسانيات الوظيفية مدخل نظريأحمد  1  
.57ينظر،المرجع نفسه،ص 2  

  3 .61ي و تأويل الصورة، مرجع سابق،صشهارية بين نقل المعماري المصطلحينظر،سعيدة كحيل،الترجمة اإل
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ذا ما نو         ما هويته فيتمائه و ظرنا إلى الخطاب اإلشهاري السياحي فإننا نتوغل  في انا 

طابعه وبيئته وعصره وحضارته مرتبط ب  يفهو ضرور  .اقتصاديو  ثر فنييحمله من أ

 .شعبهو 

 العربية لم يوجد له مثيل في الحياة ،الكلمة تمنح داللتها في جو اجتماعي خاصوألن     

خرى بعد كثير من المتاعب لى أإشهاري أن يتحول من لغة يمكن للخطاب اإل إذْ 

ليشعر باالستمرارية في  ،يعوضه ما فقد اجديد اً كتسابه ثوبالنزع ثوبه القديم والمشاق و 

  .1الثوبين

ذهنية العمليات ال طبيعة ما تقتضيه من تكوين في ،فصعوبة ترجمة الخطاب تطرح 

اللغوي يعطي نفس  لفشك.2المترجمصعوبات عديدة تعترض سبيل و تثير مشكالت ل

ن تعددت  .التأويالت الداللة وا 

 ".تركيا عطر األناضول " - "تركيا إسطنبول  " وفي هذا السياق يمكن إدراج صورة 

 

 

 

                                                           

.61،ص،مرجع سابق شهارية بين نقل المعماري المصطلحي و تأويل الصورةسعيدة كحيل،الترجمة اإل ،ينظر 1  
.21المرجع نفسه،ص 2  
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 -تركيا إسطنبول- - األناضولعطر  تركيا -        
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 -جمينة-                                    
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مؤثرات  و  ،لتلخيص الهدف اإلقناعي في صيغة واضحة :ستخدام الشعارات و الرموزا

 .ناضوللة بالمشاعر تركيا عطر األكلمات محماستعمال ، و في كل مرة عاطفية تثار

مثل التشبيه  :اللغوية استخدام الساليب    

عطائه غريب المعنى و تالكناية ل واالستعارة، ا 

 في المتلقي ثيرمن السحر ليتم التأ لون

كلمة بأخرى لها داللة معنوية  واستبدال

لى ما إنتقال الذهن من مفهوم اللفظ إل

 . يالزمه

و بيه بما أكثر شهرة أمثل التش :ستشهاداال 

ذلك من لتحريك الغرائز و  على سلطة،أ

 تلكاستغالل س الجماعي و خالل اإلحسا

فق مع المرجعية التي النقطة التي تجعلنا نتوا

مثابة تنافس بين األفراد فهي ب .تنتمي إليها

 .1مثال ذلك صورة العمرةليها و للوصول إ

 

 

     
                                                           

.12مرجع سابق،ص ،شهارحميد الحمداني،مدخل لدراسة اإلينظر، 1  
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تجنب األلفاظ الطويلة مخالفة الوقوع في االلتباس الذي قد و : الوضوح في العبارة     

الخطاب الثقة سلطة "فاإلشهار يتحول من سلطة البالغة  األدبية لفائدة  يحدثه التركيب،

شهارات ن انتباه الناس ينصب على اإلنقصد بها أو . 1"المحاصرة أو بالغة التكرار و 

ئية من أي فعل اشهاري الغاية النهاف ؛ملتصبح جزء من حياتهم و تحمل موقعا في ذاكرته

  .هدف معين لىهي الوصول إ

 بينما رأى ايجابياته،ووظائفه و  هو وصف مباشر للمنتج اإلشهار أن بعضالد رأى قف    

مرتبط بالبعد أخرى  من جهةو . 2تهياستعارات ال تنميحا وتضمينا و تلفيه اآلخر  البعض

 .حاجاتهم المختلفةاألفراد و استمرار حياة يضمن الذي  النفعي المباشر

شرحا منحها دعما لغويا و يالنص اللغوي بمرافق لها إن  التطابق بين الصورة و     

فوحدة الثقافة أيضا تلعب دورا كبيرا في لغة ووحدتها  .لمعطياتها فيشكالن معًنا موحًدا لها

حذف سلوب و و في الركاكة لألفي عملية الترجمة أ ،لعربية هذا لما قد تجده من أخطاءا

أداة إبالغ عن المعنى الذي ال  التي تعد الوظيفة اللسانية  باإلضافة إلى ...أدوات الربط

اعي بدرجة يتطلب سمات معينة،هدفها إقن حديث عن اإلشهار و لغتهالف. ال بهايكتمل إ

 .  تحفيز المتلقي القتنائهااألولى لخدمة المشهر و 

 

  

                                                           

.12شهار،مرجع سابق،صنظر،حميدالحمداني،مدخل لدراسة اإلي 1  
.51ينظر،سعيدبنكراد،سيميائيات الصورة اإلشهارية،مرجع سابق،ص 2  
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    : شهاريةشكال في الصورة اإلال :المبحث الثالث 

يحائية يمكن استثمارها في الصورةللشكل فعالية جمالية و       ، التي تحملشهاريةاإل ا 

 خالفا للهندسة المعروفة من مربع أو مستطيل .اإلبداعية في إيجاد اشكال جديدة

ل شكاأكثر من غيرها من األ لسلعألن التركيز فيها يكون على شكل او . الخ... الدائرةو 

فإن حمولتها الداللية ال  ،(المعتادة)هذه األشكال  ن اكتفينا بتوظيفا  لكن حتى و 

تحمله  التأثير المزدوج لمااألثر الفعال في لفت االنتباه و  ألنها كاأللوان لها. تنتقى

متلقي اللذلك استخدمت للتأثير في عين  .1دالالت تدعم لمستها الجماليةالصورة من 

زرع اإلثارة لما يصل و  .مادي مطلق في عملية التواصل لكونها أسا و تدعيم فكرته

 .التواصل لذاتها الناتجة عنمن خاللها فهي تعبر عن مصداقيتها 

 .الثالثة جبال القنطرةورة األولى دروع في طريق مشونش والثانية جمينة و تمثل الص     

                                                           

.16ص.4116اتها،منشورات الزمن،الدار البيضاء، المغرب ،ينظر،سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها و تطبيق 1  
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ثال مالحظة م ،من ثم اإلدراكلفت االنتباه و  حجما فيتتفاوت األشكال نوعا و و     

بما أّن الصور هي و .... الدائرة الصغيرة هكثر مما تشير تباه أشكل المربع قد تلفت االن

المستخدمة داخلها البد أّن  شكالمختلف األف نإذ .ا حدود معينةنمط بصري تحده

 .1الحيز الفضائي الموجودة ضمنهرك داخل ذلك اإلطار المحدد لها و تد

 2:صورة رقم                                1:صورة  رقم             

جامع سيدي عقبة  2قديما أما الصورة رقم  سيدي عقبةمنارة  1تمثل الصورة رقم      

 .ليال
                                                           

.15،صينظر،سعيد بنكراد،السيميائيات مفهومها و تطبيقاتها،مرجع سابق 1  
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            .و ضريح سيدي خالدمنارة سيدي خالد قديما                      

 
      .منارة سيدي خالد قديما                                   

 
 .ضريح سيدي خالد                              
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 - أثار جمينة  -                                 
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 :شهارية السياحية اإلئية الجسد و المرأة في الصورة ثنا: مبحث الرابع ال     

أذواقنا ا و نتغير قيماليوم سلطة تثيرنا و تستهوينا و  شهارييشكل الخطاب اإل     

          نه يستعمل اللغة خطاب اإلشهاري خاصة أهنا تكمن خطورة الف ،اختياراتناو 

التأثير عليه القتناء خيال المتلقي، و الصورة لمداعبة اإليقاع و لون و الوالموسيقى و 

ما هو و  هو لغوي كل رسالة بتفاعل ماومن هنا تش وكات ماترسيخ سلو  المنتج

ها يحق لكل فرد الحكم علي بصري، فتقدم نفسها على أنها تمثيل وضعية عادية

  .1تحديد عمقها االجتماعيوادراكها و 

هذا ما رجل و للشهار كثر بمقابل الحضور الضئيل في اإلالمرأة إذن فحضور    

فرد أو جماعة  التي هي بالنسبة لكل)فطريقة اللباس ، جعلها تدخل عالم االستغالل

ام حفل تق مثل)تقاليد الفي الوشم والطقوس والعادات و ف (.و االدعاءلقول أطريقة ا

التي توقع الحياة اليومية في ....  و الزواج،بمناسبة قدوم شخص إلى الحياة أ

في و . 2التي تسلكنا أكثر في العالم سوسيو ثقافي طقوسيةغير  حركات طقوسية أو

الوسيلة المناسبة  هي المرأةأن وجد منتجو االرسالية اإلشهارية هذا السياق أ

 .3تثبيت أنماطها ثقافيةوالمالئمة لترويج بضائعهم ومنتوجاتهم المختلفة و 

                                                           
 ،،مجلرررررررررررة عالمرررررررررررات(اإلشرررررررررررهارواللمرأة)جبري،الصورةاإلشرررررررررررهارية البنررررررررررراء والداللرررررررررررة دريسينظرررررررررررر، 1

  .17ص.7111،المغرب،11العدد
 . 11،ص4171،،،بيروت،لبنان7سيميائية اللغة ،مجد المؤسسة الجمعية،طجمال حضري، :ينظر،جوزف كورتيس،تر2

.14ص.ينظر، دريس،جبري،اإلشهار و المرأة،مرجع سابق 3  
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أّن البعض  حدّ طبيعته إلى تعد نقال للواقع بكامل عضويته و  صورة اإلشهارية إذنالف   

 .شفرةم اعتقد أنها رسالة غير

فتوظيف المرأة في تجلياتها التقليدية   

األصلية تكسبها حموالت سوسيو ثقافية 

 .كما هو ممثل في الصورة

سن صورة المرأة في عمر متقدم من ال - 

ا ههي مرتديه مالبس تدل على بعدو 

انتمائها إلى منطقة و . الثقافي واالجتماعي

  .صحراوية

تلف فصورة المرأة بهذا المنظور تخ -  

 عما نشاهده في المنظور الحالي

داللة  الوشم مثال يعطيانمالبس و الف

 .مختلفة عن باقي النساء
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كما هو  ، برات الصوت و مالمح الوجه أيضا لها داللة مميزةنوحتى التعبير و    

 تاريخي فالحقيقة التي تقف أمامها ما هي إال بعد ذلك افة إلى إض .ممثل في الصورة

 السياحة والنموفي ساعد نها تبرز بعد تاريخي حضاري لمنطقة بسكرة إذ أو 

 .االقتصادي

 صــدرهاومفعــال هــو أيضــا مفتــاح لألف انفعاالتهــافالجســد هــو الواجهــة األولــى للــذات و    

يعـود إلـى النشـاط المحسـوس أي مـا  مع العـالمبديهية  عالقة عبره تؤسس الداللي الذي

االختفـــاء قـــوس و التفاعـــل اللغـــة اإليمائيـــة و كشـــف عـــن الطلل و التعبيـــر عـــن المشـــاعر

فهـــو لغـــة مـــن  .1" إغـــراء ذلـــك أن الوجـــود قبـــل كـــل شـــيء وجـــود جســـديولعبـــة  بالـــذات

  .تأويالتو  االجتماعي لما يحمله من دالالتلغات حسب شكله ومورثه الثقافي و 

وضــع ال يعكــس  ، دالالت اللغــةرمــوز و المــا يتجلــى مــن خــالل إّن وضــع المــرأة ك   

المـزدوج فـي آن واحـد موقعها الفعلي والعلمي داخـل المجتمـع، وهـذا الوضـع الملتـبس و 

التـــي  فـــالتمثالت .2تحديـــد آلياتـــهفـــي صـــورة المـــرأة  لـــذا يصـــعب حصـــره و ســـلبيا  يـــؤثر

بعالمــــات  معبــــر عنهــــا ،هــــي عبــــارة عــــن صــــور ذهنيــــةالمجتمــــع عــــن المــــرأة  يحملهــــا

فهــي عبــارات مجهولــة األصــل  .كمــا هــو الحــال بالنســبة ألمثــال الشــعبية مــثال .نيةالســ

 .3د أصولها أو منابعها األولىلكن ال أحد يح ة عالية من السرعة،تتداول بدرج

                                                           

.11شهارية،،مرجع سابق،صعيد بنكراد،،سيميائيات الصورة اإلينظر،س 1  
 ،ة،مجلة عالماتو الرمزي واللغة قراءة في التمثالت السيميائية أعمارة،المرأة ينظر،محسن2

  .774،ص4174،المغرب،61العدد
.776،صالمرجع نفسه  3
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أذهان فئات المجتمع مهما اختلفت مستوياتهم فهي مرتبطة بالثقافة ومتمسكة ب

 .االجتماعيةثقافية و ال

على الرجل  لبُ غَ الذي يُّ ( المجتمع الذكوري)بيسي إّن نظرة المرأة في المجتمع  األ   

ة حتى في المجتمعات الغربية التي تدعي لها الحرية فرغم تلك الحداثة على المرأ

.  المرأةتقليدية اختزالية للرجل و  تاج تمثالتنإشهار في عمقه يعيد ن اإلأالسطح إال 

ائية تعمد على هذه الثنو  "األنوثة"الثانية بنعوت الذكورة و ك بربط األول بمواصفات ذل

بة يخص الرغ شيءع المرأة في واجهة كل لُتوضَ  .1الضعفالفصل بين القوة و 

 .ال في هذا المجال التأثيريكأن ال أهمية لها إوالجمال و 

 رمزية الجيال :المبحث الخامس 

تحضــارهم سااألمهــات لــذا فو  ثيريــة فــي نفــوس اآلبــاءإّن األطفــال يملكــون قــدرة تأ   

عفويــة يــتم بهــا الــذي يتــرك بصــمة بــراءة و  شــعور االيجــابي، شــهار نــوع مــنفــي اإل

هــــذا نــــوع مــــن علــــى  هالطفــــل لــــذا فقــــد أصــــبح الطفــــل اليــــوم مقلــــدا للكبــــار لتشــــجيع

ام ينمــو ا اجتمــاعي هــمــع اكســابه بعــد .ســياحية منهــا ألنــه يبــرز ثقافتــه اإلشــهارات

   إلى أنه يبرز محيطه الذي يعيش فيه ليكون همزة وصـل بينـه إضافةيتطور معه و 

 .بين المتلقي أو سائحو 
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 :لها تأثير كبير يمكن  إيجازه في النقاط التالية ن الصورة عملية اتصاليةو أل

تركــز علــى اللقطــات التأثيريــة )ي طــو وذج النســق عــن طريــق الرصــف اللقتمثــل نمــ -

 .(ا لتكون مؤثرة في المتلقيرصدهو 

 .أكثر بالغة ووضوًحاأنها أمضى أثر و 

  .واقع المعاش دون زيف أو خداع أنها تبرز -

 .ن لها القدرة على فهم محتواها رغم تنوعها و اختالف حجمهاأ  -

 .إّن انتاج الصورة يكون من طرف فرد واحد لكنها موجهة للجميع في زمن واحد -

 .مناطق ريفية في بسكرة                           
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  الخطاب المرئي: لمبحث السادسا 

طار إلى سلطة اقتصاد السوق في إإّن المشهد الحضاري المعاصر قد تحول    

بعد الحداثة  نسان من الحداثة إلى ماصورة لتنقل اإلفجاءت حضارة ال ،مةظاهرة العول

ية الصغيرة خصوصا بعد دخول ساحة العالم لتجعله في حدود القر حيث تقلصت م

القطرية تماشيا مع السلطة يحررها من  االنترنيت التي فرضت على مفهوم اإلقليمية 

فهو مضامين موجودة . 1الخطاب الصوري كونه يقدم الواقع مع شفراته تفاعال وانفعاال

لى أشياء تفوق إفجمالية االتصال المرئي تقودنا ا مزيف افي كل صورة تجسد واقع

 .رساله لناإويراد لنا فهمها بشكل الذي ينبغي   اتناتصور 

في حين صرنا في زمن نستهلك فيه اللغة استهالكا مفرًطا كان لزاما علينا أن  "

 نساقتفرض وجودها بقوة وهي محملة بأ بأن لغة أخرى موازية أضحتنعي 

يجب  ضربا من العالمات  من خاللها حياتنا فتصبح .جماليات التلقيالمعنى و 

صارت العمارة لغة تقوم على توليد الدالالت أي ف .2" علينا في كل مرة تفكيكها

ت أمامنا تزداد كل هي تفتح تطلعافمنذ القدم و .تكسب دالالت متعددة بلغة مركبة

 .ما تطور العصر

تعريف بمدلولها و يختص به كل قوم لتحقيق رغبة ما  ،هي عبارة عن تناظر رمزيف

  .األفكاريسمى في إطار بناء داخلي 

                                                           

.17-11ينظر،كاظم مؤنس،خطاب الصورة االتصالي و هذيان العولمة،مرجع سابق،ص 1  
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شهار في أن يضفي حميمية على الرابط الموجود بين على هذا األساس يجاهد اإلو 

      رغبات األفراد في عالقتهم بحاجاتهم و  عنها العناصر الدالة المسكوت

هوية  عن دالالت فهي تكشف. وال يصل إلى ذلك إال جزئيا....وأحاسيسهم 

 هو الحالة سيكون دور المرسل رغباته الباطنية وفي هذهضعيته و لو و  .شخص ما

 ومن هنا يجب على الفرد االهتمام .1ة للمستهلك المحتملاالستجابة للدوافع الحقيق

 . المصداقيةبها من زاوية القصد والفهم و 

. في قلب الدالئل لنتمكن من الغوص .ة وجودنا بعمقءفهذه الحقيقة تدفعنا إلى قرا  

يؤمن كثير من النقاد لف عّما نعتقد به و قراءة العالم الذي نسكنه بطريقة تختو 

  قراءتها أو هي لغة يمكن لمن عرف أبجدية."رسالة مشفرة" أن العمارة  المعماريين

 علمهافهي تكشف لنا خبايا لم نكن ن. 2لمضمرة خلف نصوصهاافهم معانيها و 

للذوق دان نها مياألماكن على أ ينظر لهذه أحياناو . خاصا بالعباقرة أمرا اعتبارهاو 

فالمعمار . غم فعاليتها في التأثيرر من خيال اإلنسان  تجريبيةالحدس ألنها أفق و 

 .عبارة عن فن تشكيلي يترجم لغة بطريقة أخرى

ن تغير من جلدإلعلى أن ا  شهاريةاإل كما تشير بعض الحمالت فما هو  ،هشهار وا 

 .نتشرة في كل مكان ال مجرد حكاية مإ

                                                           

.716،ص4174،سورية،7شهار و المجتمع،دار الحوار،طسعيد بنكراد،اإل:بيرنار كاتوال،تر 1  
.21ينظر،أمال منصور،قراءات،مرجع سابق،ص 2
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سات االجتماعية التي ترتبط بذوات مجتمعها ضمن خطر المؤسفهو مؤسسة من أ   

علينا معرفة آليات وحدود تفاعلها حرصا على عدم  لذا وجب .1عملية تواصلية

 .تضحية بثمار الطرفين

 .سياحة خارجية نماذج من وكالة هرماس  لألسفار             

                                                           

.712شهار و المجتمع،مرجع سابق،صإلاينظر،بيرناركاتوال، 1  
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 -تونس -                                     -دبي-
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       -األردن-                                     -ماليزيا -              
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 -لبنان -             - المغرب -          
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 -باريس- -روما-          
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         صرالتعبير عن مظاهر العوسائل االتصال و ا من إّن الخطاب المرئي يعد نوع     

ة طاغية الوعي الجمعي بفعل انتشاره من سلط لتحريكالشعوب و قات اختصار لعالو 

 .ربطه بثقافات أخرىالمتلقي و  إلى مهيمنة في التأثير على

ما وقع في وقت محدد أن يصل إلى أعلى قيمة من  مستوى التفاعل إذايعد 

بط بما تبرامجها لتر تبث مواردها و ل ،تصالاإلذلك إلشراف  هيئات ووسائل و  التفاعل

غيره من وسائل سمعية ترات الذهبية بالنسبة لتلفزيون و باألوقات المناسبة أو الفنسميه 

وسائل مر بالغ األهمية لهذا النوع من لذلك فإن دراسة األوقات المالئمة أ .البصريةو 

على هذا األساس نقدم  تسجيل صوتي لوكالة و . 1االتصال لضمان نجاح الرسائل

 :هرماس للعمرة 

رحاب المصطفى صلى اهلل ل ، أنتم المشتاقونر اهلل أكبر أكباهلل" : ومن هذا نجد 

د األحد باهلل األمل المرجو لتجديالحرام تحثكم الني ة الَصادقة و عليه وسلم عُّمار المسجد 

اقم شاب يوفر لكم أجود األسفار بطفي مواطن الرحمة ومنازل الغفران هرماس للسياحة و 

  . " يحقق لكم األفضلألداء النسك و  يأخذ بأيديكمالخدمات و 

 . شتراكالسامعين لالا من المشاهدين و بير ك اعدديدفع  -

 .المجتمعات وصوله إلى فئات واسعة من يساعد -

  .الجذبارة و يعمد على اإلث -

                                                           

.07العولمة،مرجع سابق،صينظر،كاظم مؤنس،خطاب الصورة االتصالي و هذيان  1  
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مما يجسد  ،أبرزهاأحسن الصور و  رسال رسالته فييعمل اإلشهار المرئي على إ -

 . الخدمة المقدمة  حسنا عن  نوعيةنطباعا ا

فهي تحقق الهدف الذي  ،قناع مقبولاإلقدرتها على و  للصورة الواقعي ُبعدالإّن    

 .تسمو إليه الرسالة

في  فإخراجه، للمتلقي جاذبة تحويله إلى قوةي إنجاحه و فإّن البعد الفني ذو أثر بالغ 

 .معنى واضح للمتلقي مشوق يكسبشكل جيد 

المتلقي فال وجود إلقناع العالقة بين الرسالة الهادفة و  قناع هو أحد طرفيفاإل    

طاب فعوامل يحمل رسالة متمثلة في الخ،باعتباره فعال تواصليا اقتناع دون

فالخطاب اللغوي يتأثر سلبا أو  .يمررها للمتلقيرسالة و الموضوعية تجعله ينتج 

فخطابه  ال بد  ،حياد إيجابا بمضمون الرسالة التي تلقاها لتحتمل الصدق أم الرد   أم

 أخالقية فيماعاد اجتماعية وثقافية و فهذا التناقض ذو أب .أن يتأثر بهذا الموقف

 نن لكل واحد مذلك أ .بناء هذا المجتمعأ ضوابط وقوانين يلتزم بهاوضعت قواعد و 

ها تجعله في دائرة منلذا فخروج الفرد  .الضوابط األفراد مصلحة تلزمه أن يحترم هذه

هذا ما و   .1المتالكها قوة ضبط تظهر في سلوك الفرد النفسيالجتماعي و الحرج ا

 .يترك أثرا كبيرا في اللغة

                                                           
،عمان، 7،سمير شريف،اللسانيات المجال و الوظيفة و المنهج،أستيتية عالم الكتب الحديث،طينظر1

  .114،ص4116األردن،
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و ما يسمى بغسيل الدماغ فاللغة في أو هذا ما جعلنا نفرق بين ضوابط أخالقية   

القية تعمل على توجيه الحالتين أداة من أدوات اإلقناع كونها تبني ضوابط أخ

  .من الضياع نقاضها  المجتمع  و 

ما بحكم تراثها سينللأعطى لمناسبة إليصال الرسائل التفكير مليا بالوسائل ا إنّ      

اإلعالن  كذلك ما يفعلهو  .من النماذج التي يستخدمها التلفزيون الفني الكبير بعض

عدة تجربة المشاهد قاحيث تشكل  ،تساعسمة الجذب واإلفهو األخر يتمسك ب

عن  فاالستجابات تعلن .في قوام تجربة ذاتية نفسهمتلقي ليجد لالستقبال نموذج ال

  الحوار ،المؤثرات الصورة  :مثلتصبح األدوات بالمنجز مباشرة و  مشاعر ترتبط

نفسي المستوى ال وسيلته علىو نامج قوة للتحول ألذا يصبح البر  ...الموسيقى

 .1للمتلقي

جعله عنصر دعم للصورة فوسائل ة الصورية كفيلة بتقليل الحوار و فاللغ   

تجعلها تركز على كافة المتلقين باعتبارهم  ،االتصال المرئية تحدد أدوار مختلفة

تجريدها ب فهي اليوم تمثل سبيال لنشر الثقافة  التي يريدها ،أهم هدف في المجتمع

 .   المنطق وقدرة تحكم في مصير المتلقيماما من قدرة اللجوء إلى العقل و ت

       

                                                           

.11ينظر،كاظم مؤنس،خطاب الصورة االتصالي و هذيان العولمة،مرجع سابق،ص 1   



 

 خـــــــاتمة



ج  
 

  اري السياحي رسالته إلى متلقيهر الخطاب اإلشهيمر ة تيكيف اذه انتعرفنا بالبحث 

لذلك ختمنا هذه الورقة البحثية . اختالفها من رسالة ألخرىو  وظيفته التمريرية هبإبراز 

يمكن إجمالها فيما و  باستخدام بعض النتائج التي خلصنا إليها بعد إنجاز هذا البحث،

    :يأتي

 قنا  في المتلقياإلفن تصويري تعبيري هدفه التأثير و الخطاب السياحي  أن      

 .الفراغ المعرفييدفع إلى تعويض النقص و  كونه فعل رئيس

 ،حياةالتحقق مقاصدنا المتنوعة في كما خلص البحث إلى أن اللغة اإلشهارية       

 .ترغيبيةتمرر رسائل متنوعة إغرائية و  فهي 

ليات التمريرية في من اآل الخطاب اإلشهاري السياحي يعتمد مجموعة إن     

 . اشتغاله بالمستويات التي يحتاجها المجتمع

طوي عليه للخطاب اإلشهاري السياحي لما تن الوظيفة التمريرية تعطي أهمية       

  .يقوم على الجذب الرغبوي في اإلنسان هوصفمن إمكانيات ساحرة اإلقنا  المتلقي ب

وعليه  ،ضمن استراتيجية اإلشهار السياحي فعالتمثل أيضا الوظيفة التمريرية   

 .هلد أساسا قراءتها من لدن المرسل إليه سبيال القتناعفإن الخطاب اإليحائي يو  

        

 



ح  
 

المخاطب في الوظيفة التمريرية تشكل نقطة إثارة أن أيضا بين البحث كما           

تذكير سياحية المهمة لأو التعبير عن الثقافة ال ،ثه على نقل خبر بطريقة غير مباشرتحو 

 .يراد الوصول إليهالذي  جذبهم إلى الواقع األفراد بالواقع السياحي و 



 

 قائمة المصادر

المراجعو   
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 .حفص عن عاصم:برواية كريمالالقرآن *      

    :مصادرال  

 ،بينرو،، /ر ه ش/منظور،جمنا  الننين بنن مكرم،ل نان الجرء،جاد،منان ابنن  .1
1991. 

 .1002،مصر،1مججم الو يط،مجمع اللغة الجربية،مكتبة الشروق النولية،طلا .1

  :المراجع

    التطبيق،عننننننننننالم يط ال ننننننننننياحي البيظنننننننننني بننننننننننين النظريننننننننننة و التخطننننننننننجالن،حمننننننننننن أ .3
 .1911،القاهر ،1الكتاء،ط

حمننننننننننننننننننننننننن المتوك ،الل ننننننننننننننننننننننننانيا، الوظيفيننننننننننننننننننننننننة،نار الكتنننننننننننننننننننننننناء الجنيننننننننننننننننننننننننن أ .2
 1010،بيرو،،لبنان،1المتحن ،ط

ي،عالم الكتننء حمننن منال،ل ننانيا، النننص نحننو منننال لتحلينن  الخطنناء الشننجر أ .5
 .1009األرنن،،اربن ، 1الحنيث، ط

و تأ ننننننننننننيل الخطنننننننننننناء المنطننننننننننننق اللغننننننننننننوي  محمننننننننننننن ارننننننننننننوان،نرل الجربيننننننننننننةأ .6
 .1011،األرنن، 1النيني،طو 
 .1996حمني عبن الجظيم، ال ياحة،مكتبة اهراد الشرق،القاهر ،أ .7
بلقا م  الطنية آخرون، يمولوجيا الصنور  اششناارية،مخبر التغينر امجتمناعي  .1

 .1013و الجالقا، الجامة، ب كر ،الجااظر،
مقاربنننننة  -جنننننال  خشننننناء،تجليا، المنننننوروث رننننني الخطننننناء اششنننننااري الجربننننني .9

 .1001،ب كر ،الجااظر،5ألنبي،الجننا يمياظية،ال يمياد و النص 
خلينننننننننننننننننس مصنننننننننننننننننطف، ررايبة،ال نننننننننننننننننياحة البيظينننننننننننننننننة،نار ناشنننننننننننننننننري،نط،نار  .10

 .1011ناشري،نط،األرنن،
 .رابح بوحوش،األ لوبيا، و تحلي  خطاء،نط،عنابة ،الجااظر .11
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 نننننننننجين بنكران،ال نننننننننيمياظيا، مفاهيمانننننننننا و تطبيقاتاا،منشنننننننننورا، الامن،الننننننننننار  .11
 .1003اد،المغرء،البيض
 ننننننننجين بنكران، ننننننننيمياظيا، الصننننننننور  اششنننننننناارية و التمنننننننن ال، ال قاريننننننننة، رريقيا  .13

 .1006الشرق،نار البيضاد،المغرء،
 ننننننلم، بركا،،اللغننننننة الجربيننننننة م ننننننتوياتاا و أناظاننننننا الننننننوظيفي وقضننننننياها،نار  .12

 .1001، عمان،1البناية،ط
عنننالم الكتنننء   نننمير شنننريس، الل نننانيا، المجنننا  و الوظيفنننة و المنال،أ نننتيتية .15

 .1005،عمان،األرنن،1الحنيث،ط
 .1009.،الجااظر5صالح بلجين،نرول ري الل ايا، التطبيقية،نار هومة،ط .16
صننبري متننول،،علم الصننرس الجربنني أصننو  البننناد و قننوانين التحلينن ،نط،نار  .17

 .1001رريء، القاهر ،
 ،قنننننننانر  نننننننالمي،الخطاء اششنننننننااري بنننننننين علنننننننم النملنننننننة و التناولينننننننةعبنننننننن ال .11
 .1013،الجااظر،م انتل

هاني بن ظارر الشاري،  تراتيجيا، الخطاء مقاربة لغوينة تناولينة،،نار بن ع .19
 .1003،بيرو،،،لبنان، 1الكتاء الجنين المتحن ،ط

علنننني حرء،الجنننننالم ومأاقنننننو منطننننق الصننننننام و لغنننننة التننننناو  المركنننننا ال قننننناري  .10
 .1001،النار البيضاد،المغرء،1الجربي،ط

يا الصنننننننور  اششننننننناار، طاك نننننننيل كنننننننوم رنننننننايا  يخلس،مبنننننننان  رننننننني  نننننننيمولوج .11
 .1010لنشر،الجااظر،

ران خلي  اين،األخطاد الشاظجة النحوينة و الصنررية و اشمالظينة،نار الينااوري  .11
 .1006الجلمية،نط،عمان،األرنن،

قنور عبن اهلل ال اني،مغنامر  الصنور   نيمياظية رني أشنار اشر ناليا، البصنرية  .13
 .1001،عمان األرنن،1ري الجالم،الوراق للنشر و التوايع،ط
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كنننننناظم مانل،خطنننننناء الصننننننور  امتصننننننالي و هنننننن يان الجولمننننننة،عالم الكتننننننء  .12
 .1001الحنيث، اربن، األرنن،

محمننن خاين،الجالمننة األيقونيننة و التواصنن  اششننااري،المتلق، النننولي الخننامل  .15
 .1001،ب كر ،الجااظر،5ال يمياد و النص األنبي،ط

ان نننجام الخطننناء،المركا ال قننناري خطابي،ل نننانيا، الننننص مننننخ   لننن،  محمنننن .16
 .1991،بيرو،،لبنان،1الجربي،ط

محمن شومان،تحلي  الخطاء اشعالمي أطر نظرية و نمنا   تطبيقية،المكتبنة  .17
 .1007،القاهر ،مصر،1اشعالمية،ط

محمننننننن علنننننني كننننننريم النوين،رصننننننو  رنننننني علننننننم اللغننننننة الجننننننام، كليننننننة الجلننننننوم و  .11
 .1001،ليبيا،1اآلناء،جامجة ناصر،ط'

مننننننننننننننننننننننننننننننننننننني حجااي،أ نننننننننننننننننننننننننننننننننننننل علنننننننننننننننننننننننننننننننننننننم اللغنننننننننننننننننننننننننننننننننننننة محمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن را .19
 .1002الجربية،نارال قارة،نط،القاهر ،مصر،

نجمننننننان بننننننوقر  ،المصننننننطلحا، األ ا ننننننية  رنننننني الل ننننننانيا، النننننننص و تحلينننننن   .00
 .1009،عمان،األرنن،1الخطاء،ط

نور الدين رايص،اللسانيات المعاصرة في ضوء نظرية التواصل،عالم الكتب  .04

 .4041،أربد،األردن،4الحديث،ط

  :مترجمةالالكتب     

،الننار 1محمن نظيس،ماهي ال يمولوجيا ، رريقينا الشنرق،،ط:برنار تو ان،تر .23
 1000البيضاد، المغرء،

بنكران،اششنننننننننننننننننننننننننننناار و المجتمننننننننننننننننننننننننننننع،نار   ننننننننننننننننننننننننننننجين:بيرناركنننننننننننننننننننننننننننناتوم،تر .22
  .1011، ورية،1الحوار،ط

جمننننننننننا  حضري، ننننننننننيمياظية اللغة،مجننننننننننن الما  ننننننننننة :جوايننننننننننس كننننننننننوريل،تر .23
 .1010،بيرو،،لبنان،1الجامجية،ط
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 ننجين الغانمي،الجقنن  و اللغننة و المجتمننع الفل ننفة رنني الجننالم : ننير ،ترجننون  .23
 .1006،بيرو،،لبنان،1الواقجي،نار الجربية للجلوم ناشرون،ط

 .1995عبن الحمين بورايو،منخ   ل، ال ييولوجيا،الجااظر،:نليلة مر لي،تر .36
شار ننننتان،اللغة و امتصننننا  رنننني الخطنننناء متجنننننن :ماجننننن  تومننننال حانننننة،تر .37

 .1001ر كيوان،نط،نمشق، وريا،المجاني،نا
محمنننن الراضننني،النظريا، الل نننانية :مننناري أن بنننارو،جور   لينننا ل ررننناتي،تر .31

الكبننننننننرح مننننننننن النحننننننننو المقننننننننارن  لنننننننن، ال راظجيننننننننة ،مركننننننننا  نرا ننننننننا، الوحننننننننن  
 .1011،بيرو،،2الجربية،ط

     :جالتمال    

   ،مجلننننة (اششنننناار و المننننرأ )البننننناد و النملننننة نريننننل جبري،الصننننور  اششنننناارية  .23
 .1997،المغرء،07عالما،،الجنن

، 11حمناني،منننننننننننننننننخ  لنرا ننننننننننننننننة اششنننننننننننننننناار،مجلة عالما،،الجننننننننننننننننننميننننننننننننننننن ح .20
  .1001المغرء،

نرا نننننا، ة رة رننننني تشنننننكي  النننننوعي امجتماعي،مجلننننن نننننرا  أحمنننننن،نور الصنننننحا .34
 1915،مايو7عربية،الجنن

التواصننننننننن  وبنننننننننناد الاوية،مجلنننننننننة  جين بنكنننننننننران،والنجم   ا عنننننننننال ا نننننننننتراتيجة ننننننننن .21
  .1001،المغرء،11عالما،،الجنن

 نننننجين  كحي ،الترجمنننننة اششننننناارية بنننننين نقننننن  المجمنننننار المصنننننطلحي و تأويننننن   .23
 .1010،عنابة،2الصور ،األكانيمية للنرا ا، امجتماعية و اش انية،الجنن

مح نننن أعمنننار،المرأ  و اللغنننة قنننراد  رننني التمننن ال، ال نننيمياظية و الرماية،مجلنننة  .22
 .1011،المغرء،37عالما،،الجنن

محمنننننننن خالس،الخطننننننناء اشقننننننناعي اششنننننننااري نمو جا،مجلنننننننة نرا نننننننا، أنبينننننننة  .25
  1916،المغرء،6-5ل انية،الجنن
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جننننننننننالي بوطيننننننننننء ،آليننننننننننا، الخطنننننننننناء اششننننننننننااري،كلية اآلناء،مجلننننننننننة العبننننننننننن  .26
 .1001،مكنال،المغرء،11عالما،،الجنن

  :قاالتمال 

قننننننننننننننننننرادا،،  نحنننننننننننننننننو  ننننننننننننننننننلطة جنينننننننننننننننننن  ،-منننننننننننننننننا  منصنننننننننننننننننور،أبرا  نبننننننننننننننننننيأ .27
 .1011،ب كر ،الجااظر،02الجنن
،تينننننناي 1 هبيننننننة حمننننننو الحا ،التحلينننننن  التننننننناولي للخطنننننناء ال يا نننننني،الخطاء،  .21

  .1006واو،
يامننننننننننننة الجراي،لغنننننننننننة اششننننننننننناار ال نننننننننننياحي،المجلة ال قارينننننننننننة الشنننننننننننارية عنننننننننننون  .29

 .1011،تونل،71النن،الجنن

  :مواقع إلكترونيةال

نظنننننر  )،بالرننننة الصنننننور  و راعليننننة التننننأ ير رننننني الخطنننناء اششننننااريبشننننير  برير .35
 . www.startimes.com.2015/04/10-16-05.، الجااظر(اظية تناوليةمي ي
يننننننامن عي نننننن، خضننننننور،الخطاء اششننننننااري نرا ننننننة  ننننننيمياظية مجمقة،المنونننننننة  .34

 .Dr.chikh.blogspot.com.1011يوليو 2األكانيمية لألنء و النقن،
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 :الملخص  

تعتبررا اليفة ررت التماةاةررت ا رر لت     

ميجهرررت مرررس الما رررت قلررر  المتل رررر  

لتبنرر  ىلرر    رر   مرر  أ  رريتةت  ي 

خطةررت  ي  رريتةت ممفلررت برر  خطرر   

قشررررره اح  رررررة ه  ب ىتبررررر ا  معنررررر  

 القرررت للكلمررر ف ن  ررره  ي بررر   ررر   الع

ن ىةررررت لترررر ت  ا رررر لت ققالترررر  ترررر  ح 

الت  ةتم معه     بع    ا  لت ش ملت 

اةاةررررررت للخطرررررر   مبلرررررريي الل ةررررررت الت

 .اإلشه اح ال ة ه 

 

 

 

Résumé 
   the  passing fonction  
is considered  message 

directed  from the sender 

to the recipient to be built 

upon vocal  or  written  

material  or  vocal 

represented in  a  touristic  

advertising  discourse as  
it rejresents a meaning to 

the same wouchs in the 

relation that conveys a 

persuasie message .leting 

after it the  coming  of a 

compre lensir message 

with  the passing end of  

the touristic advertising 

discurse is achieved. 

 

 



 


