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شكر وعرفان
7>سورة ابراھیم .... >كملئن شكرتم ألزیدنّ قال تعالى:<<....

فمن لم یشكر الناس لم یشكر هللا

كما ینبغي لجالل وجھھ وعظیم حمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ والحمد  الحمد 

الذي أعاننسلطانھ ھو وحده، ھذا العمل.على إنجازيوالحمد 

إلىالعون،نبعى إلوالتقدیرالخالصوالثناءالجزیلبالشكرأتقدمأنیشرفني

طبنيالفاضلتيأستاذشحن،إلىبكلزودنيمنإلىوھن،دونوجھنيمن

تقدم بالشكر إلى كل أساتذة كلیة اآلداب واللغات وكلأنسى أنأكما الصفیة

من هللاآملة، من قریب أو بعید في إنجاز ھذا العمل المتواضعيمن ساعدن

في المستوى المطلوب.يعز وجل أن یكون مجھود
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شهاري ميكننا أن جنمل أهم النتائج املتوصل من خالل دراستنا لتداخل املستويات يف اخلطاب اإل
اليها:
شهاري ظاهرة لغوية تواصلية خاصة تعتمد على وسائل ومرجعيات لغوية و يعد اخلطاب اإل

اجناز  الإشهاري ما هو نصية، غايتها اقناع املتلقي سواء أكان أجنبيا أو حمليا، فاخلطاب اإل
كالمي تتحكم فيه منظومة و شبكة معقدة من القوانني اللسانية و العالقات االجتماعية و 

ثقافية متارس سلطتها على املتلقي.
شهاري التعبري التقريري املباشر، و التعبري االحيائي غري املباشر، ذلك أنه يتزاوج يف اخلطاب اإل

ب من جهة أخرى ال شعوره مثريا مشاعره يريد أن خياطب فكر املستهلك من جهة، وأن خياط
الذاتية و أهواءه.

.تتفاعل فيه وظائف متعددة: الوظيفة اجلمالية، و الوظيفة االقناعية، و الوظيفة التوجيهية
 قناعي يتميز عن اخلطابات األخرى باجلمع بني مكونات لغوية و أيقونة، و إفهو خطاب

اطع دالئل عديدة.تشكيلية، و صوتية، و حركية...فهو فضاء لتق
دف رسالته اىل ترويج سلعة أو خدمة أو ن اإلإ شهار الذي يعد نشاطا اتصاليا تروجييا 

فكرة، فال يكاد خيلو منه الشارع، و احملل، و املكان العمومي اذ بذلك تعددت أنواعه.
شهاري، فهي متداخلة مع بعضها البعض وال توجد عدة مقاربات منهجية لتحليل اخلطاب اإل

شهاري، كاملقاربة اللسانية، و النفسية، واملقاربة التداولية، واملقاربة إخيلو منها أي خطاب 
االجتماعية الثقافية و السينمائية.

شهاري املرسل اليه شهاري، و تتمثل: يف املرسل أو اإلتعدد وتنوع عناصر اخلطاب اإل
ني املتخاطبني، و أخريا قناة شهارية، و املقام، و الوضع املشرتك باخلطاب  أو الرسالة اإل

التبليغ.
شهارية أشبه ما تكون بالعبثية، اذ يبدو النص غري متسق على مستوى البنية الكتابة اإل

السطحية، اذ ترد متوالياته اللسانية و سالسله الكالمية مبعثرة يف فضاء امللصق.
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و متكاملني يف يننيز بني قطبني أساسيني متباشهاري يفرض التمييفاحلديث عن اخلطاب اإل
اآلن نفسه، ويتمثالن يف البعد السوسيو اقتصادي الذي يوجد خارج اخلطاب  و الذي ميثل 

طار العام متارس داخله عملية االشهار، بينما القطب الثاين هو البعد اخلطايب الذي بصفته اإل
و خطاب يعد نسيجا تتشابك فيه جمموعة من العالمات وفق قواعد تركيبية و داللية، فه

يفرتض فيه وجود قائل ينجز جمموعة أقوال، و متلقي يستقبل أساسا خطابا له جمموعة من 
املكونات و اخلصائص اليت جتعل منه قارئا و مؤوال هلذا اخلطاب.

شهاري من نسقني دالليني أساسيني مها النسق اللساين و النسق األيقوين ، يتكون اخلطاب اإل
يته بالنسبة للنسق األيقوين من حيث كونه يوجه القارئ حنو أما النسق اللساين فتكمن أمه

قراءة حمددة، و يربط بني خمتلف مقاطع النسق األيقوين، السيما عندما يتعلق األمر بصورة 
ال أن أمهية النسق اللساين تبقى رغم ذلك قاصرة أمام بالغة الصورة فهي ذات التأثري إثابتة، 

األكرب يف نفس املتلقي.
ملستويات اللغوية (فصحى/ عامية) يف اخلطاب االشهاري و املالحظ أن هذا األكثر تداخل ا

استخداما باللغة العربية يف العصر احلديث.
ا أداة اقناع لغوية ميكن أن ينظر اىل لغة اخلطاب اإل شهاري يف تأليفها بلهجة عربية، على أ

هذا اخلطاب اللهجي من شأنه من درجة أوىل، فال حاجز لغوي بني املرسل و املرسل اليه و
ن ينشئ جوا من التفاهم و التوافق.إ
شهاري نوعا من أنواع اخلطاب بعامة، و ذلك التصاله حبياة البشر بشكل ميثل اخلطاب اإل

مباشر، فيؤسس القيمة االجتماعية و األخالقية و احلضارية فضال عن قيمه التجارية.
ن له كبري و ذلك من خالل بساطة اجلملة و  شهاري كافاملستوى اللساين يف اخلطاب اإل

كثافة الداللة.



ةـــــــــــــــمقدم
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يعد اخلطاب االشهاري يف عصرنا هذا صناعة اعالمية ثقافية، فهو حيظى باهتمام كبري من خمتلف 
تمعات و خصوصا املنظورة منها، ملا يتميز به من قدرة عالية على بلورة الرأي، و تشكيل الوعي و ا

عملت احلمالت التأثري على الثقافة و توجيهها يف أبعادها املختلفة، االخالقية، و النفسية اذ 
االشهارية على تذليل كل الصعوبات اليت تعرتض سبيلها و تقف عائقا يف وجهها اذ تتجاهل 

.األسقف الثقافية وتقفز فوقها، ويدفعها يف ذلك التنافس االقتصادي
ومن مثة لقيت اللغة بوصفها احلامل املادي للرسالة املراد منها التأثري يف املتلقي املفرتض و حتويله 

مستهلك فعلي، فكانت هلا عناية خاصة من قبل االشهاريني، وبالرغم من ان هذا النوع من اىل
اخلطابات مل ينل حقه من الدراسة و التحليل، اذ تكاد تكون الكتابات حوله نادرة يف دراستنا  

العربية يف اللغة و األدب، فكان لزاما أن تتغري و تتطور و تواكب عصرها ، اذ ال شك يف أن 
طاب االشهاري يعد من اخلطابات اليت تندرج يف اطار املمارسات الثقافية كاخلطاب االشهاري اخل

األديب أو السينمائي و غريها، كما يكتسي طابعا ثقايف يتمثل يف مكوناته اللغوية و السينمائية و 
التداولية باإلضافة اىل بعده االقتصادي و االجتماعي املرتبط بالدعاية التجارية.

ا: و ي لزم هذا البحث اجياد اجابات و حلول لإلشكاالت اآليت بيا
شهار وما أنواعه؟ و ما هي مكوناته؟ و ما مدى تداخل شهاري؟ ما اإلما مفهوم اخلطاب اإل

شهارية املكتوبة؟ .املستويات اللغوية يف اخلطابات اإل
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ذا ومن هذا املنطلق كان عنوان حبثنا املستوى اللساين للخطاب االشها ري  وقد كان اهتمامنا 
املوضوع يعود اىل مجلة من الدوافع واألسباب و اليت منها ما هو ذايت ومنها ما هو موضوعي و ميكن 

حصرها فيما يلي:
اتصاله الوثيق بالتخصص " اللسانيات و السياحة"  و بغية طرق مثل هذه املوضوعات اليت ما -1

تزال بكرا تستدعي مزيدا من البحث.
جيه قدم من قبل األساتذة ذوي االختصاص.تو -2
مسايرة التطورات العلمية و مواكبتها، اذ صار لزاما علينا اخلروج من القوقعة اليت وضعنا فيها و -3

خاصة يف أقسام اللغة العربية بوعي منا أو بدونه.
يف هذا التوجه امللحوظ للميدان السياحي يف السنوات األخرية ألمهيته البالغة و الدراسة-4

امليدان جتعل الولوج اليه سهل.
نهج جتعلهما قضيتني متالزمتني، فطبيعة املوضوع هي اليت ن العالقة املنهجية اليت تربط املوضوع و املإ

حتدد املنهج الواجب اتباعه قصد االحاطة بأهم جوانبه و على دلك نعتمد يف دراستنا على املنهج 
عتماد على أدوات اجلمع و التحليل املتوفرة لإلملام حتليلها باإلالوصفي الذي يتميز جبمع املعلومات و

بكل اجلوانب النظرية و التطبيقية للموضوع.
و قد جاءت الدراسة موزعة على مقدمة و فصلني و خامتة، و ملحق باخلطابات املستثمرة يف 

الدراسة.
وأهم املقاربات املنهجية يف شهاري املاهية و مكوناته أما الفصل األول فكان عنوانه: اخلطاب اإل

ما الثاين أشهاري ، حتليله و الذي قسم اىل ثالث مباحث: خصص األول منها ملاهية اخلطاب اإل
شهاري وأشكاله و عناصره، و سيق الثالث للمقاربات املنهجية يف حتليل فكان ملكونات اخلطاب اإل

شهاري و أهم مقوماته.اخلطاب اإل
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نا هو: تداخل املستويات و تظافرها يف حتديد املعىن يف اخلطاب وقد محل الفصل الثاين عنوا
شهاري شهاري السياحي و قسمناه اىل مبحثني ، كان األول:  الداللة الصوتية يف اخلطاب اإلاإل

شهاري.وخصص الثاين: للداللة الرتكيبية يف اخلطاب اإل
املتوصل اليها، و اليت جتعل من أما اخلامتة فعملنا فيها على حصر مجلة املالحظات و النتائج 

رتقاء اىل املستوى العاملي املنشود، وأن ال يبقى جمرد نسخ مشوهة و شهاري السبيل لإلاخلطاب اإل
ا. حماكاة جافة ألصول غربية ال تتوافق مع اللغة العربية و طبيعة الناطقني 

وقد استعنا يف اجناز هذا البحث مبجموعة من املراجع أمهها:
بالغة اخلطاب و علم النص لصالح فضل.-
عالم من االيديولوجيا اىل امليديولوجيا، حملمد شكري سالم.و اإلاالتصالثورة -
مباحث يف علم اللغة و مناهج البحث اللغوي لنور اهلدى لوشن.-
دراسات تطبيقية(ص) للدكتور مسيح أبو مغلي و الدكتور عبد احلافظ 101اللغة العربية -

.سالمة
شهار لفايزة خيلف.و كتاب مبادئ يف مسيو لوجيا اإل-

وككل حبث مل خيل حبثي من الصعوبات و هاته الصعوبات تعود اىل طبيعة و خصوصية املوضوع 
و ندرة الدراسات املتعلقة جبانب اللسانيات و السياحة يف املكتبات  وهو ما يعقد و يعرقل مهمة 

البحث.
بحث هللا عز وجل مث ألستاذيت الفاضلة طيب صفية اليت خري و يضل الفضل فيب اجناز هذا ال

و خري ناصحة، فلها كل الشكر و االحرتام و التقدير.ةموجه
و ختاما نتمىن ان نكون عملنا لبنة من لبنات البحث العلمي املوضوعي، و يزيد ذلك من 

ذه املواضيع اليت التزال حباجة اىل مزيد من الكراسة و البحث  فان أخطأنا فمن أنفسنا وان االهتمام 
أصبنا فبعون اهللا تعاىل، وما توفيقنا اال من عند اهللا تعاىل حنمده و نستعني به.



األولالفصل

في ات المنھجیةبالخطاب اإلشھاري الماھیة ومكوناتھ وأھم المقار

تحلیلھ

.ماهية الخطاب اإلشهاريالمبحث األول:

.مكونات الخطاب االشهاري، أشكاله وعناصره: المبحث الثاني

اإلشهاريالخطابقاربات المنهجية في تحليل الم: ثالثالمبحث ال
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المبحث األّول: ماهية الخطاب اإلشهاري:

مفهوم الخطاب:.1

لغـــة:.أ

ورد يف لسان العرب البن منظور: اِخلطاُب واملخاطََبة ُمراجعة الكالم، وقد خاطبه بالكالم 
)1(ُخماطبًة وخطاباً ومها يتخاطبان. 

)2(اجلوهري: ...وخطبُت على املنرب ُخطبًة بالّضم، وخطبه بالكالم ُخماطبة، وخطاباً.وعند

اخلطيبوخطب. بالكالماملواجهةوهواخلطاب،أحسنوأّما الزخمشري فيقول خطب خاطبه
)3(.مجيلةخطبةاخلاطبوخطب. حسنةخطبة

ليهم خطَابة، وُخطبة، وألقى بينما يف املعجم الوسيط دلت كالتايل: خطب الناس، وفيهم، وع
عليهم خطبة، ويقال ُوّده فهو خاطب، خط خاطبه خماطبة، وخطابا كامال حادثه ورجع إليه 

)4(الكالم، ويقال خاطبه يف األمر حدثه بشأنه.

حيث ورد أيضاً، يف معجم حميط احمليط: خطب املرأة خيطبها خطباً وخطبة، وخطييب دعاها إىل 
)5(التزوج.

ب. الخطاب اصطالحاً:

هو اللفظ املتواضع عليه املقصود «جند عند الكفوي الذي حيدد اخلطاب لفظًا وداللة بقوله: 
به إفهام من هو متهيء لفهمه، احرتز باللفظ عن احلركات واالشارات املفهمة باملواضعة وبالتواضع 

.275، ص 1997، 1العرب، (مادة خطب) ، دار صادر، بريوت، ط، لسانمنظور أبو الفضل مجال الدين بن مكرمابن)1(
.150، ص1996، 1اجلوهري، الصحاح، حتـ: أصيل بديع يعقوب، (مادة خطب)، دار الكتب العلمية، لبنان، ط)2(
ري، (مادة خطب)، مكتبة ناشرون، طالزخمشري، أساس البالغة، حتـ: د.مزيد نعيم، د.شوقي)3( .253، 1998، 2ا
.243، ص 2004، 4املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، بريوت، طجممع اللغة العربية، )4(
.240، ص1987، 2، حميط احمليط، دار النشر يف مطابع تيبوس، بريوت، لبنان، طبطرس السبستاين)5(
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قصد به إفهام املستمع فإنه ال عليه عن األلفاظ املهملة، وباملقصود به اإلفهام عن الكالم، مل ي
)1(.»يسمى خطاباً، وبقوله ملن هو متهيء لفهمه عن الكالم ملن مل يفهم كالنائم

موعة املنطوقات "ويعرفه فوكو بأنّه:... ، وأحياناً أهرى Enoncésأحيانا يعين امليدان العام 
، وأحياناً ثالثة؛ ممارسة هلا قواعدها تدل داللة وصف على عدد معني جمموعة متميزة من املنطوقات
)2(من املنطوقات وتشري إليها. 

هو النتاج املادي للغة، بصفة نصوص اتصالية مرتبطة بشكل « واخلطاب عند روبرت لويس:
ت منطقي تستوقف املتلقي، وجتعله يتجاوب معها بالقبول أو الرفض بعد أن يصله املعىن بدالال

)3(».الفهم، والفعالية، واالنسجام

واخلطاب هو:
ملفوظ طويل، أو هو متتالية من اجلمل، تكون جمموعة منغلقة ميكن من خالهلا معاينة بنية 

)4(سلسة من العناصر بواسطة املنهجية التوزيعية وبشكل جيعلنا، نظل يف جمال لساين حمظ. 

ملفوظة أو مكتوبة، وخيضع لقواعد يف ، فاخلطاب مظهر حنوي، مركب من وحدات لغوية
خاضعاً لشروط اجلنس األديب الذي وتكوينه الداخلي، قبالة للتنميط والتعيني، مبا جيعلهتشكله

ناً باخلصائص النوعية جلنسه، وجند فيه صدى واضحاً ألثر  ينتمي إليه، سرديا كان أم شعرياً، ومر
)5(الزمان والبىن الثقافية. 

،عبارة عن سلسلة من )6(مل إال باملظهر اللغوي، أو بالوحدات املشكلة من اللغةفاخلطاب ال يتعا
)7(اجلمل. 

.286، 2، ج1982درويش حممد املصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، (د ط)، الكفوي، الكليات، حتـ: عدنان ) 1(
.78، ص1986ميشال فوكو، حفريات املعرفة، حتـ: سامل يفوت، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، (د ط)، ) 2(
.13، ص1990ايف الفرنسي، بريوت لبنان، (د ط)، روبرت لويس، خصوصيات اخلطاب يف خدمات االتصال، ترماري يعقوب، املركز الثق) 3(
.27، ص2، ج1997نور الدين الشد، األسلوبية وحتليل اخلطاب، دار هومة، اجلزائر، (د ط)، ) 4(
.116، ص1990، 1عبد اهللا ابراهيم، الثقافة العربية احلديث واملرجعيات املستعارة، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بريوت، ط) 5(
.294، ص1996، 1لوجنمان، طصالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة املصرية العاملية للنشر، ) 6(
.110، 109، ص 2004، 1، املركز العريب، الدار البيضاء، بريوت، طترفيتان تودوروف، العالماتية وعلم النص، تر: منذر العياشي، ) 7(
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التواصل ولتحقيق هذه الوظيفة جيب توفر عدة وسائل أال وهيومن املعلوم أن للغة وظيفة رئيسية 
)1(يعد وسيلة اتصال ألنه كالم بني اثنني من متكلم إىل مستمع.يمنها: اخلطاب الذ

ط متبادال جند سارة ميلز عرفته بأنه اتصال لغوي يعترب صفقة بني املتكلم واملستمع، ونشافيما 
)2(بينهما وتتوقف صيغته على عرضه االجتماعي.

بني شخصني إذ ال خترج اخلطاب عن صيغته التخاطبية« فمجمل التعريفات واملفاهيم اللغوية 
تستوجب املخاطبة االجابة وردة فعل ، تستدعي االجابة ختويل الكالم من املتلقي إىل املرسل 

)3(». فذلك يعين تبادل الكالم

مفهوم اإلشهار:.2

لغـــة:.أ

. األمروضوح: والُشْهَرةُ شهار مأخوذ من جذر (ش هـ ر) وقد ورد يف خمتار الصحاح: "...اإل
ولفالن. َتْشهرياً َشهَّْرتُهُ وكذلك. وضحأيفاْشتَـَهرَ وُشْهَرًة،َشْهراً َأْشَهرُهُ األمرَشَهْرتُ : منهتقول

)4(.َسلَّهُ أيَشْهراً،َيْشَهرُهُ َسيَفهوَشَهرَ . الناسُ اْشتَـَهَرهافضيلةٌ 

وجاء يف العجم الوسيط:
)5(شهر.عليهأتىالشيءوأذاعه و أشهرأعلنهوشهرةشهرا

شهر:وجاء أيضا يف لسان العرب يف مادة 
)6(الشهرة ظهور الشيء يف شنعه حىت يشهرها الناس (...).

وجاء يف املصباح املنري:
)1(وشهرت احلديث شهراً أو شهرة افشيته فاشتهر.

.23، ص2008، 1الغموسن، اخلطاب القرآين، دراسة يف العالقة بني النص والبيان، عامل الكتاب احلديث، طينظر: خلود ) 1(
.03، ص2004تر: يوسف يغول، منشورات خمرب الرتمجة يف األدب واللسانيات، قسنطينة، اجلزائر (د ط )، سارة ميلز ، اخلطاب، ) 2(
.14، ص2005اخلطاب، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، (د ط)، ذهبية محو احلاج، لسانيات التلفظ وتداولية) 3(
.197، ص 2003، 1، دار احلديث، القاهرة، طحممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح) 4(
..1424، ص1، م2004، 4جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، بريوت، ط)5(
.432، ص 1990، 1ابن منظور أبو الفضل مجال الدين بن مكرم، لسان العرب، (مادة شهر) ، دار صادر، بريوت، ط)6(
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)2(اظهر مساوئه وبّني سلبياته ومضاره.مبعىنوشهر به تشهرياً، 

اإلشهار اصطالحاً:.ب

حات اإلعالمية بأنه: يعرفه معجم املصطل
نشر بالوسائل املختلفة للفت نظر اجلمهور إىل سلعة معينة أو إىل عمل من األعمال، ومير ال

)3(مبراحل خمتلفة وهي جذب االنتباه وإثارة االهتمام وخلق الرغبة واقناع الفرد وحثه على العمل.

: على أنه شكل من االتصال غري الشخصي املدفوع القيمة ويعرفه أيضًا عبد السالم أوقحف
)4(فكرة أو معلومة ترتبط بسلعة أو خدمة وذلك بواسطة شخص حمدد أو منظمة حمددة.إلرسال

مهور وإقناعه بشراء أو اإلقبال أما فضيل دليو فيعرفه بأنه: جمموعة وسائل موجهة إىل إعالم اجل
)5(لى اإلقناع وإثارة الرغبة.على سلعة أو خدمة، وهو يقوم أساسا ع

بينما هناك طرف آخر يقول بأنه عملية اتصالية تستهدف أثر حمدد يتمثل يف إقناع اجلمهور 
املستهدف من قبل املعلن، ودفعه إىل سلوك يقدم فيه على الشراء أو التعامل مع اخلدمة املعلن 

)6(عنها.

قدمي األفكار واملنتوجات واخلدمات وقد عربت عنه فايزة خيلف بأنه وسيلة غري شخصية لت
)7(وتروجيها بواسطة معلومة مقابل أجر مدفوع.

ويرى حامد عبد السالم أن اإلشهار: هو نشر املعلومات والبيانات عن األفكار أو السلع أو 
ا يف وسائل اإلعالم املختلفة ومقابل أجر مدفوع، بقصد خلق حالة من  اخلدمات، والتعريف 

النفسي لدى اجلماهري اجتاهها واإلشهار غري شخصي وغري مباشر، حيث أن املعلن القبول والرضا

.326، د ت، ص1أمحد بن عمر بن علي املقري الفيومي، املصباح املنري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط) 1(
.109، ص2003، 32: م1امليديولوجيا، د ط: لبنان، عحممد شكري سالم، ثورة االتصال واإلعالم من اإليديولوجيا إىل) 2(
.12، د ت، ص1الم، دار الكتاب للنشر والتوزيع، القاهرة، طعأمحد زكي، معجم مصطلحات اإل) 3(
.20، صر2003، 2002(د ط)، عبد السالم أوقحف، هندسة اإلعالن، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، االسكندرية، ) 4(
.21، ص 2001، 1املؤسسة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، طفضيل دليو، اتصال) 5(
، 1مصطفى عبد القادر، دور اإلعالن يف التسويق السياحي (دراسة مقارنة)، املؤسسة اجلامعية اجلديدة للدراسات والتوزيع، بريوت لبنان، ط) 6(

2003 ،17.
.07، ص 2010، (د ط) ، كوم للدراسات والنشر والتوزيع، اجلزائرفايزة خيلف، يف سيميولوجيا اإلشهار، طاكسيج) 7(
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حمدد ومعروف ويدفع مثن النشر فإنه يتحكم يف رسالته اإلشهارية يف طريقة نشرها واملكان الذي 
)1(تشغله والوقت الذي تظهر فيه.

حني يرى عبد املنعم موسى بأنه كل ما يستخدمه التاجر ليحفز املستهلك على اإلقبال يف
)2(سواء مت ذلك بالوسائل املسموعة أو املرئية أو املقروءة.على سلعته

فاإلشهار عند بعضهم هو خمتلف نواحي النشاط اليت تؤدي إىل نشر أو إذاعة الرسائل
ملكتوبة على اجلمهور بغرض حثه على شراء سلع أو خدمات أو اإلشهارية املرئية أو املسموعة أو ا

)3(من أجل اشتماله على التقبل الطيب ألفكار أو أشخاص أو منشآت معلن عنها.

وعند بعضهم هو مبثابة اسرتاتيجية تسهل عملية نشر األفكار من جهة، وتيسر العالقات اليت 
)4(ويج بسلعهم من جهة أخرى.تربم بني األشخاص على الصعيد االقتصادي يف الرت 

أنواع اإلشهار:2-1

باختالف معيار التقسيم وعموماً منها، أو خيتلف نوع اإلشهار  باختالف الزاوية اليت ينظر
ميكن أن خنتار من بينه معايري التقسيم املعايري الشائعة اآلتية:

ويصنف حسب موضوعه إىل:أنواع اإلشهار حسب موضوعه:.أ
:إشهار الخدمة

ا اجتاه العمالء  ويتعلق هذا اإلشهار بالتعريف باخلدمة وخصائصها، وإعادة بعث وحتسني صور
م وتشجيعهم على شرائها. احلاليني، واملرتقبني إلثار

:إشهار المؤسسة
غالبًا ما يرتبط هذا النوع من اإلشهار بوظيفة العالقات العامة يف املؤسسة ألنه يهدف إىل 

)5(وبناء صورة جيدة للمؤسسة ومسعة طيبة هلا أمام خمتلف عمالئها.تكوين انطباع حسن، 

.396، ص1984حامد عبد السالم زهران، علم النفس االجتماعي، عامل الكتب للنشر، القاهرة، مصر، (د ط)،) 1(
.186، ص 2007، 1ت لبنان، طعبد املنعم موسى ابراهيم، محاية املستهلك (دراسة مقارنة)، منشورات احلليب احلقوقية للتوزيع، بريو ) 2(
.18، ص 2006مسري عبد الرزاق العبديل/ قحطان بدر العبديل، الرتويج واإلعالن، دار زهران للنشر، األردن، (د ط)، ) 3(
.7، 6، ص2010ينظر سعيد بنكراد وآخرون، اسرتاتيجية التواصل اإلشهاري، دار احلوار للنشر والتوزيع، سورية الالذقية، (د ط)، ) 4(
.77، ص2009فؤاد بوجنانة، تقسيم واقع االتصال التسويقي يف املؤسسة االقتصادية اخلدمية، نذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة ورقلة، ) 5(
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ومنيز فيه بني:أنواع اإلشهار حسب المنطقة الجغرافية:.ب
:والذي يهتم على مستوى حمافظة أو مقاطعة أو مدينة معينة إشهار محلي أو إقليمي

ا اقليم معني. ومثاله شركة نقل حملي، ال تتعدى خدما
:الذي يوجه إىل اجلمهور املقيم داخل حدود الدولة الواحدة ويصدر وهوإشهار وطني

عن منشآت يغطي نشاطها كل إقليم الدولة كالبنوك.
:وهو الذي يتجاوز إقليم الدولة كإشهار شركات الطريان العاملية إشهار دولي أو عالمي

)1(والشركات متعددة اجلنسيات. 

ج. أنواع اإلشهار حسب األهداف اإلشهارية:

هذا املعيار عن وجهة نظر وكاالت اإلشهار املتخصصة، منيز فيه بني:ويعرب 
:يتعلق بتسويق سلعة جديدة وهدف إعالم اجلمهور، بتواجد السلعة اإلشهار التعليمي

يف السوق.
:يستهدف إخبار اجلمهور باملعلومات اليت تيسر له احلصول على اإلشهار اإلرشادي

)2(الشيء املعلن عنه بأقل جهد ويف أقصر وقت ممكن وبأقل النفقات.

:السلع أو اخلدمات أو أو نوع معني منيعمل علة تقوية صناعة اإلشهار اإلعالمي
ا بني األفراد اىل تقوية ذلك بتقدمي بيانات للجمهور يؤدي نشرها أو إذاعتهت وإحدى املنشآ

الصلة بينهم وبني املنتج مما يبعث الثقة ويقويها.
:يتعلق بسلع أو خدمات معروفة بطبيعتها وخصائصها للجمهور بغية اإلشهار التذكيري

ا والتغلب على عادة النسيان لديه. تذكريه 
:ىن أن ويشرتط أن يكون على سلع أو خدمات أخرى متنافسة مبعاإلشهار التنافسي

تكون متكافئة من النوع ومساوية مع بعضها البعض، ويعتمد جناح هذا النوع من اإلشهار 

.30، ص 1999انطوان الناشف، االعالنات والعالمات التجارية بني القانون واالجتهاد، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،ط، بال، ) 1(
.253، ص 1989معمد ابراهيم عبيدات، مبادئ التسويق، دار املستقبل للنشر والتوزيع، عمان، ط : بال، ) 2(
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على ما ينفقه املعلن من أموال مما يهيئ هلم النجاح يف التغلب على املنافسني، إىل جانب 
ن األفكار اجلديدة املبتكرة يف الرسائل اإلشهارية املنشورة أو املذاعة واليت تلقى قبول أكثر م

)1(اجلمهور.

:يف املرحلة التنافسية للخدمة هذا النوع من اإلشهار مفيد جدًا اإلشهار اإلقناعي
)2(ويهدف إىل اقناع املستهلكني وحثهم على شراء اخلدمة اليت تسوقها املؤسسة.

مفهوم الخطاب اإلشهاري:.3

ال جدال أن اخلطاب اإلشهاري يعد من اخلطابات اليت تندرج ضمن املمارسات الثقافية 
اليومية؛ كاخلطاب األديب أو السيميائي أو البصري، فإىل جانب بعده االقتصادي االجتماعي 

يقونية املرتبط بالدعاية التجارية  يكتسي من اخلطاب طابعًا ثقافيًا يتمثل يف مكوناته اللغوية واأل
)3(لسيميائية والتداولية.وا

عالمية وثقافية بأمت معىن الكلمة، ولذلك فهو حيظى باهتمام كبري يف إويعترب اخلطاب صناعة 
تمعات املتطورة  ملا يتميز به من قدرة عالية على بلورة الرأي وتشكيل الرعي ويف التأثري على ا

تمعات املختلفة فال يزال هذا الثقافة وتوجيهها يف أبعادها املختلفة األخالقية  والفلسفية، أما يف ا
اخلطاب مغمورًا وبعيدًا عن الدراسة إىل حٍد ما، رغم هيمنة الصورة على احلياة املعاصرة وتوجهها 

ما يسميه سادةنساين، ويعزي الدكتور قدور عبد اهللا ثاين هذا إىل ألهم اسرتاتيجيات التواصل اإل
)4(لفظية أو الشفوية.تصال بالثقافة العلماء اإل

.81، ص2001فريد كورتل، ناجي حسني التسويق املبادئ والسياسات، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، ) 1(
متكامل، دار اليا زوري العاملية للنشر نظرية، تطبيقات مدخل بشري عباس العالق، علي حممد ربايعة، الرتويج واالعالن التجاري، أسس) 2(

..151، 150، ص2007والتوزيع، عمان، ط: ال، 
يد نوسي، اخلطاب االشهاري؛ مكوناته، وآليات استقباله، جملة الفكر العريب املعاصر، ع ) 3( ، مركز االنتماء القومي، د ت، ص 85-84عبد ا
87.

، اجلزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، 1سيميائيات الصورة، مغامرة سيميائية يف أشهر االرساليات اتلبصرية يف العامل ، طقدور عبد اهللا ثاين، ) 4(
.112، ص2005
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نواع اخلطاب بعامة، وذلك التصاله حبياة البشر أشهاري يعترب أيضا نوعا من أهم فاخلطاب اإل
)1(خالقية واحلضارية.بشكل مباشر، فيؤسس لقيمه االجتماعية واأل

شهاري دون غريه من اخلطابات بأن اخلطاب اإل«وهلذا فإنا نعتقد مع " عبد العايل بوطيب" : 
رى يتميز ببناء خاص تتضافر خمتلف مكوناته التعبري به بقصد تبليغ رسالة وحيدة حمددة وال األخ

Leوالزبون Le Lecteur Cibleميكن  وال ينبغي أبداً، أن خيطئ القارئ املستهدف 

Client Eventuel2(.»وإال اعترب ذلك دليال على فشله الذريع(

طار نظري وجهاز إابرير" هو خطاب اقناعي يتأسس على شهاري يف نظر " بشري واخلطاب اإل
ا بشىت الرسائل مبا مفاهيمي يستثمر مواقف معينة لدعم وجهة نظر حمددة، والعمل على اإل قناع 

)3(حاسيسهم وأفكارهم.أومشاعرهم و لألشخاصحيمل من دالالت لغوية تبليغية 

ثقافية تواصلية تداولية تتفاعل فيه انظمة شهاري يف عصرنا ميثل ظاهرة لغوية فقد صار اخلطاب اإل
، وتتدافع سلطة اإليديولوجيات، وتتداخل فيه اخلطابات وتتعاضل العالمات اللسانية وغري اللسانية

)4(شكال الرمزية.األ

ا من  أما من جهة أخرى فإنه يعترب خطابًا إجيابيًا يولد جمموعة من الدالالت اإلحيائية متثل قراء
شهاري عنصر مزدوج من صيغة مباشرة وأخرى قناع، فاخلطاب اإلليه سبيال إىل اإللدن املرسل إ

رب سياسي بطريقة غري قتناء منتوج أو نقل جإإحيائية، تشكل نقطة اثارة خماطب ، حتثه على 
)5(املواضع الثقافية املهمة لتذكري األفراد بالواقع املعاش.مباشرة أو التعبري عن العديد من 

ى قيم متعددة تندغم وظيفيًا يف تشكيله، فإن هذا علشهاري نسق لساين دال اخلطاب اإلعتبار إب
حييل على القيمة النفسية واالجتماعية والتداولية والثقافية مما جيعل احمللل مطالباً باستدعاء مجلة من 

.72، ص2010، 1سعيد بنكراد، اسرتاتيجيات التواصل االشهاري، دار جوار للنشر والتوزيع، سورية الالذقية، ط) 1(
، 2003، اململكة العربية السعودية، 45، ع13اخلطاب اإلشهاري، جملة العالمات للنقد العريب املعاصر، معبد العايل بوطيب، آليات) 2(

.321ص
.229، ص 2005، اجلزائر، 13بشري ابرير، قوة التواصل يف اخلطاب اإلشهاري، دراسة يف ضوء اللسانيات التداولية، جملة اللغة العربية، ع ) 3(
.11،ص 1أمحد يوسف، سيميائيات التواصل وفاعلية احلوار، منشورات خمرب السيميائيات وحتليل اخلطاب، جامعة وهران، ط) 4(
.111، ص 2002، 18عبد اهللا أمحد بن عتوه، االشهار بنية خطاب وطبيعة سلوك، جملة العالمات، ع )5(
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ل اخلربات واملعارف من ختصصات خمتلفة قصد استكشاف اسرتاتيجية بنائه واغراضه يف التواص
)1(اللساين.

أما من جانب آخر فهناك من قال أنه خطاب حجاجي ألنه يقيم  األدلة وذلك بشكل متسلسل 
شهار ناع ميثل ضمن اسرتاتيجية اإلإلقناع املرسل إليه بالدعوى اليت يقدمها إياه املرسل، ألن االق

)2(العامة.

كل أنواع اخلطابات األخرىشهاري خطاب دال، فهو يشرتك يف الداللة مع  عتبار اخلطاب اإلإب
)3(لكن ميزته املبدئية هي اجلمع البنائي بني مكونات عدة: لغوية وصوتية تصويرية.

ار يف احللم  فهو برأي "عبد الرمحن مودن" خطاب يعاصرنا كل حلظة وكل حني يطرق أبوابنا ليل 
بكل االدوات واليقظة تستعمله، يوعي أحيانًا ومن دون وعي أحيانًا أخرى، خطاب يتوسل

شكال واألنظمة، وأخريًا وليس آخراً، يوظف هذه خياطب كل احلواس، ويوظف كل اللغات واأل
)4(الثورة التكنولوجية يف ميدان املعلومات، وطرائق االتصال والتواصل.

المبحث الثاني: مكونات الخطاب اإلشهاري، أشكاله، عناصره.

مكونات الخطاب اإلشهاري:.1

اإلشهاري من نسقني دالليني أساسيني مها:يتكون اخلطاب 
يته بالنسبة للنسق األيقونيي، من ، أّما اللساين، فتكمن أمهالنسق اللساني والنسق األيقوني

وجه القارئ حنو قراءة حمددة ، ويربط بني خمتلف مقاطع النسق األيقوين، السيما حيث كونه ي
عندما يتعلق األمر بصورة ثابتة.

ة، خمرب سة يف تفاعل انظمة العالمات وبالغة االقناع، جملة اللسانيت واللغة العربيبشري ابرير، التحليل السيميائي للخطاب االشهاري، درا) 1(
.21اللسانيات، عنابة اجلزائر، ص

.124، ص1994، 1حممد عوض، يف وسائل اإلعالم، دار الفكر الغريب، القاهرة مصر، ط) 2(
.40، ص1985، 5لسانية، ع حممد خالف، اخلطاب االقناعي، االشهار منوذجاً، جملة دراسية ادبية و ) 3(
.43، ص2002، املغرب، 18عبد الرحيم مودن، الصورة االشهارية، جملة العالمات، ع) 4(
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إال أن أمهية النسق اللساين تبقى رغم ذلك قاصرة أما بالغة الصورة فهي ذات التأثري األكرب يف 
نفس املتلقي؛ فهي تستوقفه لتثري فيه الرغبة واالستجابة، ويكتسي النسق األيقوين هذه األمهية نظراً 

لوظائفه املتعددة اليت ميكن اختزاهلا يف النقاط اآلتية:
)1(ترمي إىل إثارة الذوق قصد اقرتاح البضاعة.الوظيفة الجمالية:-1

الصورة فضاء مفتوح على كل التأويالت، هلذا تكون مرفقة يف أغلب الوظيفة التوجيهية:-2
األحيان بتعلق لغوي يسمى الشعار ويف هذا االطار حتيلنا الصورة على قراءة النص الذي يثبت فيه 

)2(الداعي أفكاره وحججه.

تقدم لنا األشياء واألشخاص يف أبعادها وأشكاهلا بدقة تامة، الشيء :الوظيفة التمثيلية-3
ا تبقى املرجع األول واألخري الذي جيد فيه  الذي قد تعجز عنه اللغة يف كثري من األحيان، أي أ
ذه  النص جتسيده وتقوميه، اذ أن املشاهد يغدو ويروح بني النص والصورة ليظل باله معلقًا 

األخرية.
ا عامل مفتوح على يغازلالصورة تعبري ة اإليحائية:الوظيف-4 الوجدان ويغذي األحالم، أل

تلف يف طبيعتها من وتوحي مبشاعر ختمصرعيه لكل التأويالت والتصورات وهي حتاور الالوعي،
)3(مشاهد إىل آخر.

أشكال الخطاب اإلشهاري:.2
للخطاب اإلشهاري أشكال عدة منها:

اإلشهار المسموع:.أ
من خالل الكلمة املسموعة يف اإلذاعات واحملاضرات والندوات واخلطب... وتعد ويتم 

دائها؛ إذ أشهاد، وأهم ما مييزها هو طريقة الكلمة املسموعة أقدم وسيلة استعملها االنسان يف اإل
يلعب الصوت دورا بالغ األمهية يف التأثري على املتلقي مبا حيمل من خصوصيات يف التنغيم والنرب،

.60، ص2001شاكر عبد احلميد، التفضيل اجلمايل، دراسة يف سيكولوجية التذوق الفين، دار الوطن للنشر، الكويت، ط: بال، ) 1(
.64، ص2000، 113، 112عية واجلمالية، واملدلول االجتماعي، جملة الفكر العريب املعاصر، عسعيد بنكراد، الصورة االشهارية املرج) 2(
.65املرجع نفسه، ص) 3(
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هر واهلمس، وتصحب الكلمة املسموعة أحيانًا املوسيقى فتزيدها طاقة كربى على اإلحياء واجل
.ة احللم وإيقاظ الراقد يف األعماقوالوهم والتخيل وعمال على استشار 

االشهار المكتوب:.ب
الت والكتب والنشرات وال قارير، وامللصقات على جدران تويتخذ وسيلة له الصحف وا

ا العامة حيث يكثر الناس.املدن، أو يف  وذلك ما نالحظه من صور لزجاجات العطر أو)1(ساحا
أنواع الصابون أو الساعات...اخل

االشهار المسموع والمكتوب: (السمعي، البصري):.ج
داء واحلركة واملوضوع، فهو صورة واللون واملوسيقى وطريقة األوسيلته األساسية التلفزة، ويتم بال

خراج والديكور ووضع األثاث، على انتاجه واجنازه فريق عمل متخصص اإلفيلم صغري يتعاون 
)2(واحلالقة والتجميل واإلضاءة والتسجيل وضبط الصوت والرتكيب والتمثيل...اخل

أما من ناحية األنواع فهي
االشهار التجاري:-1

يف شهاراإلسرتاتيجيات ويرتبط باالستثمار واملنافسة، ولذلك فإن اسرتاتيجيات التسويق وا
ارتباط شديد .

االشهار السياسي:-2
ويرتبط بالتعبري عن اآلراء املختلفة وحماولة التأثري على الرأي العام بتقدمي اإلشهار يف شكل يربز 
أمهية الرأي بأنه هو األحسن وهو األفضل من بني كل اآلراء األخرى املتواجدة يف الساحة. كما 

حمالت االنتخابية.هو احلال يف الدعاية لل
االشهار االجتماعي:-3

، مثال االعالن عن مواعيد تلقيح االطفال أو ويهدف إىل تقدمي خدمة أو منفعة عامة للمجتمع
)1(اسداء نصائح للفالحني، أو الدعوة إىل الرقابة أو احلذر من أمراض معينة.

.24، ص1998، 92عصام نور الدين، االعالن وتأثريه يف اللغة العربية، جملة الفكر العريب، ع) 1(
.27، ص 2000، 34جملة فكر ونقد، ععمراين املصطفى، اخلطاب اإلشهاري بني التقرير واإلحياء، ) 2(
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عناصر الخطاب االشهاري ووظائفه:.3
إن احلديث عن اخلطاب اإلشهاري يفرض التمييز بني قطبني أساسيني متباينني، ومتكاملني يف 

، االقتصادي الذي يوجد خارج اخلطاب، واالجتماعيويتمثالن يف البعد النفسي اآلن نفسه، 
والبعد اخلطايب بصفته نسيجا تتشابه فيه جمموعة من العالمات وفق قواعد تركيبية وداللية، فاملسار 

اقتصادي ميثل االطار العام الذي متارس داخله عملية االشهار، ويعطي اخلطاب السوسيو
دف الدفع باملتلقي إىل  االشهاري لنفسه مهمة االخبار عن خصائص ومميزات هذا املنتج أو ذاك 

على مجلة من العناصر املرتابطة ببعضها البعض باعتباره نسيجا لغويا القيام بفعل الشراء. ويتأسس
)2(المات وفق قواعد تركيبية داللية.وغري لغوي، تتشابك فيه جمموعة من الوسائل والع

وتتمثل هذه العناصر يف:
المرسل أو االشهاري: .أ

ة بالنظر إىل شهارية الزمإوهو الذي حيدث اخلطاب ويعمل على شحنه مبا حيتاجه من مادة 
على نوعية احنو املتلقي الذي يتحدد بناءً بإرسالهاملوضوع الذي يدور حوله اإلشهار، مث يقوم 

والعطور والورود ... ترسل إىل النساء واحلليب واجلنب وأنواع احللوى واللعب ترسل املنتج: فالروائح
المعة، غالبا ما يتم إرساهلا إىل إىل األطفال... واحلقائب الرباقة واملكاتب الفاخرة والسيارات ال

شهاري على حتقيق الوظيفة التعبريية يف اخلطاب اإلشهار، رجال األعمال وهكذا يعمل املرسل اإل
ري ذوق املرسل إليه أو املتلقي،  ويسيل لعابه حنو املنتج ولذلك يكيف صيغة حسب فيضمنه ما يث

)3(األحوال واملقامات اليت يقتضيها.

المتلقي):المرسل إليه (.ب
وهو العنصر الثاين املهم يف العملية اإلشهارية وهو املقصود باإلشهار وال تتم العملية اإلشهارية 

فهامية أو الطلبية، إذ يعمل املرسل على إفهام املرسل إليه به ومن خالله تتحقق الوظيفة اإلإال

.28عمراين املصطفى، اخلطاب اإلشهاري بني التقرير واإلحياء، جملة فكر ونقد، ص )1(
.29، ص املرجع نفسه )2(
.24، ص1998، 92عصام نور الدين، االعالن وتأثريه يف اللغة العربية، جملة الفكر العريب، ع)3(
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األساسي الذي يريده جبدوى املنتج وأمهيته بأي طريقة ، فيقدم على استهالكه وحيقق اهلدف 
املرسل.
الرسالة اإلشهارية:الخطاب أو.ج

ويفرتض وجود مرسل أو متكلم حيدث أقواال، ومتلقيا يستقبل هذه األقوال ويعمل على فهم 
السيميائية، وحتليلها وتأويلها بعد ذلك. وهنا تتحقق الوظيفة أنساقها الداللية املختلفة واللسانية و

ويف اإلشهار خباصة.األساس يف اخلطاب بعامة،
المقام:.د

تتم بشكل اعتباطي وإمنا تتم بني املرسل واملرسل إليه، أو بني املخاطب واملتلقي، الإن العالقة 
حبسب ما يقتضيه املقام، وأحوال اخلطاب وظروفه املختلفة احمليطة بأحداثه وإنتاجه وإرساله 

ميكن أن يطلق عليها قرائن اخلطاب واستقباله، وما يتطلب ذلك من خصائص لغوية وغري لغوية، 
)1(أو احلديث.

طار أو املوضوع الذي يقع حتته احلديث سواء اإل«وهي كما يرى الدكتور عصام نور الدين 
أكان فكاهة أم رواية أم خطبة أم شعرًا أم أي وسيلة أخرى، ولكل إطار مسات متيزه عن بقية 

الكلمات وضروب االستعمال وطول الرتاكيب اللغوية األطر وتؤثر لغويا يف املوضوع ويف اختيار 
)2(وقصرها.

ومن خالل عنصر املقام تتحقق الوظيفة املرجعية بالنسبة ملرسله وملتلقيه مبا حيمالن من 
خصوصيات لغوية وغري لغوية وثقافية إيديولوجية واجتماعية ونفسية...

الوضع المشترك بين المتخاطبين:.ه
يف أن ينطلق طرف اخلطاب من األوضاع نفسها، فهناك عالقات وثيقة بينهما وميكن أن ويتمثل 

)3(تراعى يف حتليل اخلطاب اإلشهاري واختاذها مسات جتمع بني مرسل اخلطاب ومتلقيه وهي:

.25، صاملرجع نفسه )1(
.22، صالسابقاملرجع ) 2(
.15، ص1988، 49- 48رشيد بن جدو، قراءة يف قراءة، جملة الفكر العريب، ع) 3(
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 :وحدة اللغة
ا جمتمعه يف أعرافه املختلفة. فاإلشهاري يستثمر يف خطابه الكلمات واجلمل اليت يعرب 

 :وحدة الثقافة
أي الرتاث الثقايف املشرتك والعقيدة الفكرية العامة املشرتكة.

 :وحدة البداهة
أي جمموع األفكار واملعتقدات وأحكام القيمة اليت يفرزها الوسط فيتقبلها كأمور بديهية ال 

اللسانية.حتتمل التربير أو االستدالل وعن هذا العنصر تتولد الوظيفة املاوراء
لتبليغ:قناة ا.و

وهي الوسيلة املستعملة يف إيصال احلديث سواء أكانت صوتية أو أي وسيلة أخرى، ويف 
اخلطاب اإلشهاري إما أن تكون وسائل مكتوبة ، مثل اجلرائد واملطبوعات... أو تكون مسعية 

شهار بواسطة الراديو مثال...أو بواسطة التلفاز...اخل. وهنا تتحقق الوظيفة االنتباهية وذلك أن اإل
)1(اثارة ردود أفعال املتلقي وانتباهه حنو املوضوع.يعمل على 

المبحث الثالث: المقاربات المنهجية في تحليل الخطاب اإلشهاري وأهم 
مقوماته.

المقاربات المنهجية في تحليل الخطاب اإلشهاري:.1
خيلو توجد عدة مقاربات منهجية لتحليل اخلطاب اإلشهاري، وهي متداخلة مع بعضها، وال

منها أي خطاب إشهاري وهي:
المقاربة اللسانية:.أ

أي دراسة اإلشهار اللساين وهي البوابة اليت تدخل من خالهلا عامل اإلشهار، إذ قلما يوجد 
ا، أو  ا وسكو اشهار من دون لغة منطوقة أو مكتوبة حبسب ما تقتضيه الصورة اإلشهارية يف ثبا

ذه املقاربة املنهجية االنطالق من النظام أو النسق اللساين. يف حركتها ومنوها وتغريها، وتكتسي ه

يد نوسي، اخلطاب االشهاري مكوناته وآليات استقباله، جملة الفكر العريب املعاصر، ع) 1( ، مركز االمناء القومي، د ت، 1990، 85-84عبد ا
. 87ص
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والصرفية واملعجمية والرتكيبية والدالالت الناجتة عن هذه املستويات  فيبحث يف مستوياته الصوتية
)1(كلها.

المقاربة النفسية:.ب
بأن وتكتسب أمهيتها القصوى يف كون اخلطاب اإلشهاري يركز على إغواء املتلقي واستدراجه 

يتسلط على احلساسية املتأثرة لديه ويهيمن على افق انتظاره فيجعله ال يرى شيئا غريه فهو 
ى وهو اجلديد الذي مل يصنع من قبل بل صنع ألجل املتلقي  املناسب، وهو األمجل واألحلى واأل

)2(دون غريه.

المقاربة التداولية:.ج
وتتمثل يف كون اخلطاب اإلشهاري يهدف إىل حتقيق منفعة أو ربح أو فائدة وال يكتفي بتبليغ 
اخلطاب فقط وإمنا حيرص على أن يلبس خطابه أمجل حلة، ويتزيا بأحلى األزياء، ويتألق من أجل 

وجه حنو حتقيق املبتغى ويربز ذلك يف لغته املكثفة، ومجله املختصرة وكلماته املشعة الرباقة اليت تت
املستقبل فهو الذي يعينها، أكثر من غريه وال تتوجه حنو املاضي إال مبا خيدم مصلحة اإلشهاري 

ويتعلق مبستقبل املتلقي.
، الثقافية:االجتماعيةالمقاربة .د

تمع املختلفة وثقافته، إذ يعد اإل شهار انتاجا لغويا اجتماعيا يربز العالقات حتمل رؤى ا
(سياسية، ثقافية، اقتصادية واجتماعية ) وتعد العالمات والسمات املختلفة االجتماعية املختلفة

تمع من احداث وتفاعالت سلبا أو إجيابا حياول  اليت متيز االشهار مرآة تعكس ما جيري يف ا
ا أو كشفها أمام اجلماهري وميكن اإل أن ميكننا من معرفة بنية لإلشهارشهاري تأكيدها أو االقناع 

.27، ص 2000، 34التقرير واإلحياء، جملة فكر ونقد، ععمراين املصطفى، اخلطاب اإلشهاري بني)1(
.44، ص1985، ماي 7سراج أمحد، دور الصحافة يف تشكيل الوعي االجتماعي، جملة دراسات عربية، ع ) 2(
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ودراسة قوانني الجتماعي، إىل جانب شرح العناصر املكونة له وحتليل الروابط املتبادلةالوعي ا
)1(تطوره.

: السيمائيةالمقاربة .ه
ا جتمع وهي أهم املقاربات وأنسبها لتحليل اخلطاب اإلشهاري إىل جانب املقاربة التداولية، أل

واللغة، والديكور. مث واإلشارة واأليقونة والرمزداء واللون ة والصورة واملوسيقى واحلركة واألبني الصو 
)2(تتمثل كل املقاربات السابقة وخصوصا التداولية.السيمائيةإننا نزعم أن املقاربة 

الخطاب اإلشهاري بين التقرير واإليحاء:.2
ه يتال يقوم اإلشهاري بالدعوة املباشرة إىل اقتناء منتج معني ألن املستوى التقريري يعتمد يف بن

على االخبار عن املنتج فقط، وعن صفاته التقنية ومدى جودته، هذه املقومات وان كان هلا الدور 
األساسي يف عملية االقناع بالتدليل على أمهية املنتج، تبقى قاصرة عن اقناع املرسل إليه من هنا 

، حديث تفرض مسألة اإلحياء نفسها حبيث إن احلديث عن البالغة اإلشهارية هو إىل حد بعيد
)3(عن اإلحياء الذي يعين حضور وإدماج الذاكرة السياقية يف سريورة الداللة.

فنجاح إرسالية معينة رهني بكثافة الشحنات اليت حتملها، وصورها الشاعرية اإلحيائية، حبيث 
تكتسي لباسًا أنيقا من املعاين، وتنتقل من طبيعة مادية إىل عامل من القيم والدالالت بفضل تلك 

سيارة (اهلالة اليت يضيفها عليها اإلشهاري، فهو يعرف مواطن اإلغراء واالغرتار لدى الزبائن، 
ا) فيستعمل لذلك االستعارة والتشبيه املناسب، والكناية املوفقة، واألسلوب الغنائي الذي  تسمو 
يلتزم السهولة والعذوبة عالوة على مكونات بالغية أخرى كبالغة الصورة احلية، وبالغة احلركة، 

ملقومات اإلحيائية وبالغة الصوت املشكل، وبالغة املوسيقى، وبالغة الفضاء، فكل مقوم من هذه ا
ببنيته الداخلية يلعب دورا مهمًا يف تكوين وخلق صور اصطناعية ترتاءى للمتلقي باعتبارها أشياء 

.27عمراين املصطفى، اخلطاب اإلشهاري بني التقرير واإلحياء، جملة فكر ونقد، ص )1(
لة العربية للعلوم االنسانية، ع مراد عبد الرمحن مربوك، اثر ال) 2( .62فريل ص أ، 6تقنيات املعلوماتية يف لسانيات النص األديب، ا
.37، ص1999، اكتوبر 491امحد يوسف، عامل الصورة وثقافة العني، جملة العريب، ع ) 3(
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طبيعية، من هنا يتجاوز اخلطاب اإلشهاري عرب آلياته املعتمدة على أنه الواقع واحلقيقة انطالقا من 
اته حايانز ه وكحقل إحيائي وأساليبهذه االعتبارات املشار إليها، تكمن خطورة اخلطاب اإلشهاري

)1(يف استحواذه على اهتمام معظم الفئات االجتماعية يف عصرنا الراهن.

.45، ص1997، 7ر واملرأة، جملة العالمات، ع ادريس جربي، اإلشها) 1(



الثانيالفصل

رھا في تحدید المعنى في الخطاب اإلشھاري السیاحيتداخل المستویات وتظاف

الداللة الصوتية في الخطاب االشهاري.المبحث األول:

االشهاريالخطابفيالنحويةالداللة: الثانيالمبحث
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للخطاب االشهاري:ةصوتيالداللة ال:ثانيالالمبحث 

يعد املستوى الصويت، املستوى الذي يقوم بدراسة أصوات اللغة وحروفها من حيث طريقة 
ا وتآلفها ا وأسس تصنيفها، وبيان خمارجها وطبيعة تكو لتشكل ألفاظا معينة ذات النطق 

مدلوالت حمددة، وهاته األصوات:
ة: واليت حيدث عندما يقرتب الوتران الصوتيان من بعضهما البعض، األصوات المجهور

ا تسمح مبرور النفس. )1(وتضيف فتحة املزمار إال أ

)2(هو الصوت الذي يصدر دون أن يهتز الوتران الصوتيان عند نطق احلرف.حين المهموس:يف 

شهارية املختارة فنحن هنا نريد تطبيق بعض الظواهر الصوتية اليت نراها تكررت يف اخلطابات اإل
وحتليلها حىت نستدل على أن هذا املستوى قد ساعد يف إضفاء اجلانب التشويقي الستمالة 

املستهلك.
:ولالنموذج األ

سياحية، على سبيل املثال؛ فسنطبق على مناذج من خطابات اشهارية مكتوبة على مطويات 
وكالة سوسن للسياحة والسفر، واليت نصها كما يلي:

" رحالت ألهم وأمجل املناطق يف اجلزائر؛ بسكرة، أدرار، بشار، متنراست، سياحة حملية
جيجل، املسيلة، وهران، سطيف، العاصمة...

والتارخيية، مثل طولقة، ن بسكرة حتتوي على الكثري من الثقافات واملناطق السياحية أوال ننسى 
القنطرة، مشونش، اوالد جالل، سيدي خالد، سيدي عقبة، غويف، خنقة سيدي ناجي، معنا 

تعرف عن اجلزائر.

.120، ص2008شن، مباحث يف علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، املكتب اجلامعي احلديث، جامعة الشارقةـ د ط، و نور اهلدى ل)1(
.18، ص2011، 1ض، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، طدراسات تطبيقية 101مسيح أبو مغلي، عبد احلافظ سالمة، اللغة العربية)2(
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هور أكثر من املهموس  وما نالحظه من خالل احصائنا هلذه االصوات؛ وجدنا الصوة ا
%.34.02% بينما املهموس بنسبة 65.97بنسبة 

:ثانيالنموذج ال

وهو عبارة عن مطوية من مديرية السياحية والصناعة التقليدية "بسكرة عروس الزيبان".
واليت نصها كاآليت:

"عروس الزيبان، هي بوابة الصحراء، ومهزة وصل بني الشمال واجلنوب، والشرق والغرب".
"بسكرة تتميز جبمال خالب حيث تعانق النخلة الباسقة مشوخ اجلبال وحتثي العديد من املناطق 

موية والرمال".السياحية، بسفوح اجلبال، وبقلب الواحات وجبوار السدود واملنابع احل
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هورة هنا أيضا أكثر شيوعا يف الكالم بنسبة أما  ما نالحظه يف النموذج الرابع أن األصوات ا
%.27.35%  بينما املهموسة أقل شيوعاً بنسبة 72.64

:ثالثالنموذج ال

معطيات سياحية عن والية البويرة".فهو عبارة أيضا عن مطوية "
وسط-واليت خاطبها كاآليت: "حتتل والية البويرة موقعاً متميزاً ضمن القطب السياحي، مشال

ا املسامهة يف تنويع العرض السياحي الوطين:وتتوفر على قدرات  سياحية هامة من شأ
2كم4465.26مساحة الوالية:

نسمة.688259عدد السكان:
12وائر:           عدد الد

.45عدد البلديات:          
املؤهالت السياحية:-1

عدة أشكال من النشاطات السياحية:تتوفر والية البويرة على مجلة من املتاحات تؤهلها لتطوير
ال، ترشحها أن السياحة الجبلية والبيئية:.أ املؤهالت اليت تتوفر عليها البويرة يف هذا ا

تكون قطبا ذا امتياز يف هذا الصنف من السياحة:
% من املساحة االمجالية للوالية.31حتتل اجلبال -
% من 44.25جرة، ما يعادل هكتار نت احلضرية الوطنية جلر 8210البويرة حتتضن-

هكتار).18550مساحتها االمجالية (
توفر عّدة مناطق مناسبة لتطوير السياحة اجلبلية أبرزها.-

(بلدية االصنام) تيكجدة
.(بلدية صحاريج) تاال رانا
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.(بلدية آغبالو) عني زبدة
.(بلدية سور الغزالن) جبل دبرة
.(بلدية برج اخريص) جبل مغنني

سدود هامة مناسبة الستقبال نشاطات رياضية وبيئية:03البويرة على تتوفر والية -
.(بلدية االخضرية) سد كدية أسردون
 تيلسدين (بلدية بشلول).سد
.(بلدية عني بسام) سد لكحل
:اميةالسياحة الحم.ب

التابعة لبلدية اهلامشية، بتجسيد ي واحد يقع مبنطقة محام كسانةامتتوفر والية البويرة على منبع مح
ي الذي يتم اجنازه حاليا ستضاف منطقة محام كسانة إىل قائمة الوجهات اممشروع املركب احلم

ية الوطنية.امالسياحية احلم
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ا أكثر من  هورة وجدنا أ موع األصوات ا ففي هذا النموذج من خالل حسابنا 
%.28.46% أما املهموسة فهي بنسبة 71.53املهموسة بنسبة 

:رابعالنموذج ال

فهو مطوية "لفندق الزيبان" وخطابه يكون كاآليت:
بسكرة:-

تعترب بسكرة أول حمطة صحراوية بعد األوراس، فهي مفرتق كل الطرق، وفيها جند الواد األكثر 
كثر اتساعاً كذلك.اتساعاً وبساتني النخيل األ

ا مدينة فاتنة حيث من املمتع التحول فيها سريًا على األقدام أو يف واحدة من عربات  ا
ارع مدينة بسكرة القدمية، وهناك أيضا واحة كثيفة، النخيل الرائعة املزينة باأللوان واليت جتوب شو 

غابة شاسعة من النخيل واألشجار املثمرة تنتج بوفرة نوعاً من التمور يسمى "دقلة نور".
يقع فندق الزيبان على حافة وادي زرزور (مسي على ويل املدينة سيدي زرزور حيث شيد 

أشجار النخيل الشاخمة ملوكاً، تتفتح مقامه وسط الوادي نفسه)، داخل بستان مجيل، حيث تعترب
حتت أظالهلا أزها مجيلة.

وداخل الفندق يوجد مسبح جبانبه قناطر مظللة حيث يعلو املرح فيها خطر األيام احلارة.
المواصالت:

كلم من 10جوا انطالقا من اجلزائر العاصمة، باريس وليون (املطار على بعد -
الفندق).

سيارة األجرة انطالقا من العاصمة، وهران، قسنطينة، واملناطق بر عن طريق احلافلة أو -
احلضرية الكربى يف الشمال (باتنة عنابة، جباية)، ويف اجلنوب (ورقلة، غرداية...).
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هورة أكثر قفهنا يف هذا النموذج الذي حللناه "ملطوية فند الزيبان" أن األصوات ا
% أما املهموسة فكانت أقل نسبة 67.94األصوات الغالبة يف هذا اخلطاب بنسبة 

32.05.%
:خامسالنموذج ال

ونصها: ".مطوية "يف ضيافة الزيبان
توحات، مهوى أفئدة العلماء، والسالكني، والصاحلني، تزينها مساجد تارخيية، "بسكرة أرض الف

ا مدارس العلم والفقه، وزوايا  وأضرحة ومقامات والفاحتني والعلماء واألولياء الصاحلني، وتنتشر 
بسكرة واجلزائر.ومدارس قرآنية عريقة، َحفظت وحافظت على املوروث احلضاري والعلمي والديين
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أما بالنسبة للخطاب االشهاري يف هذه املطوية فالكثرة الغالبة من األصوات اللغوية، 
.38.53% يف حيث االصوات املهموسة أقل بنسبة 88.99جمهورة بنسبة 

هورات خالل هذه النماذج نوم فقد خييل للمرء حني ينظر إىل عدد كل من ا
ري ذلك، ألن العدد ال يعنينا بقدر ما غسات أن نسبتهما متعادلة يف الكالم، ولكن احلقيقة واملهمو 

)1(الكالم، فالكثرة الغالبة من األصوات اللغوية جمهورة.يعنينا نسبة شيوع كل منها يف 

اخلاص الذي منيز ومن الطبيعي أن تكون كذلك وإال فقدت اللغة عنصرها املوسيقي ورنينها
به الكالم من الصمت واجلهر من اهلمس، فاحلنجرة هي أداة الصوت األساسية وما يتكون يف 

كن موعًا واضحا ذا درجة موسيقية منسجمة، ميال يكون كامال مسنسانيةإغريها من أصوات 
ضبطها واقتباسها.

وقد برهن االستقراء على أن نسبة شيوع األصوات املهموسة يف الكالم ال تكاد تزيد على 
)2(اخلمس والعشرين يف املائة منه، يف حني أن أربعة أمخاس الكالم تكون من أصوات جمهورة.

هورة قد خرتناها للدراسة، وغريهاإوقد الحظنا ذلك على النماذج اليت  كثري فاألصوات ا
ستمالة إشهارية الغرض هو ترددت بكثرة، وهذا طبيعي ألن الكالم مسموع ويف مجيع اخلطابات اإل

إال باللغة القوية، والعبارات يأتيكاملستهلك ولفت انتباهه للمنتوج او جذبه ملنطقة سياحية، وال 

.22، ص1981، 6ابراهيم أنيس، األصوات اللغوية، مكتبة اجنلو املصرية، القاهرة، ط)1(
.23املرجع نفسه، ص)2(
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موسيقيا يسحر املتلقي، ولألصوات املهموسة دورها أيضا، فهي تساعد يف الرنانة اليت حتمل جرساً 
من خالل خفض الصوت بعد رفعه، وهذا الذي جيعل الكالم ذا اضفاء املوسيقى على العبارات

معىن من خالل التنغيم، أي رفع الصوت وخفضه أثناء الكالم وقد الحظنا أن املهموس من 
تة.األصوات قد تردد أيضا بنسب متفاو 

للخطاب االشهاري:تركيبيةالمبحث الثاني: الداللة ال

إن علم الرتاكيب النحوية يقوم على دراسة العالقات الداخلية بني الوحدات اللغوية والطرق 
ا اجلمل من الكلمات، فالغاية اليت يسعى اليها هذا العلم هي حتديد القواعد املألوفة  اليت تتألف 

)1(ترتيب األقسام الشكلية لتكوين اجلمل يف لغة من اللغات.يف تركيب الكلمات، ويف 

شهارية من مثل:وسوف نبحث يف تلك العالقات من خالل بعض النماذج اإل

:ولالنموذج األ

رحالت ألهم وأمجل املناطق يف اجلزائر؛ بسكرة، أدرار، بشار، متنراست، والذي نصه: "
جيجل، املسيلة، وهران، سطيف، العاصمة...

وال ننسى ـن بسكرة حتتوي على الكثري من الثقافات واملناطق السياحية والتارخيية، مثل طولقة، 
القنطرة، مشونش، اوالد جالل، سيدي خالد، سيدي عقبة، غويف، خنقة سيدي ناجي، معنا 

تعرف عن اجلزائر."
سبيل املثال، شهاري كثرة اجلمل االمسية، علىالحظ هنا من خالل دراستنا هلذا اخلطاب اإلوامل

أن بسكرة حتتوي على الكثري من الثقافات؛ تدل على شيء مثني ال ينسى على مر الزمان ودائم ، 
وهي توحي بأن بسكرة متتلك الكثري من الثقافات واملناطق السياحية واألماكن التارخيية مثل طولقة 

وجند أيضا توظيف ومشونش والفعل املضارع "حتتوي" هو أيضا حيمل هذه الداللة  املعجمية 

.149، ص2008شن، مباحث يف علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، املكتب اجلامعي احلديث، جامعة الشارقةـ د ط، و نور اهلدى ل)1(
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اجلمع املؤنث السامل "الثقافات" للداللة على الكم اهلائل الذي متتلكه مدينة بسكرة من ثقافات 
ومناطق سياحية وتارخيية .

"أن" حرف التوكيد ولقد جاءت لتدل على أن شهاري جندومن خالل قراءتنا هلذا اخلطاب اإل
ات واملناطق السياحية واالماكن التارخيية، مثل بسكرة ال تنسى ملا متتلكه من كثرة وتعدد الثقاف

سيدي خالد، سيدي عقبة، غويف، وسيدي ناجي....
ستقرار ا النموذج، فاجلملة االمسية توحي بالثبات واإلفالذي نالحظه كثرة اجلمل االمسية يف هذ

خالله وليس على احلركة كما يف اجلملة الفعلية لذلك فاخلطاب يف هذه االمثلة يريد املرسل من
الوصف أي وصف هذه املناطق والتدليل على مجاهلا وال حاجة للحركية، أي مالحظة املناظر كما 
ذه  ا على قدر من الطبيعة واجلمال اخلالب، الذي جيذب السائح، فنحتاج إىل التعريف  هي أل

شهار أن املتلقي ال يعرفها أو أنه يغفل عنها فقط.املناطق اليت يعلم صاحب اإل
:ثانيوذج الالنم

من مطوية "بسكرة عروس الزيبان".
واليت نصها كاآليت:

"عروس الزيبان، هي بوابة الصحراء، ومهزة وصل بني الشمال واجلنوب، والشرق والغرب".
"بسكرة تتميز جبمال خالب حيث تعانق النخلة الباسقة مشوخ اجلبال وحتثي العديد من املناطق 

الواحات وجبوار السدود واملنابع احلموية والرمال".السياحية، بسفوح اجلبال، وبقلب 
" عروس الزيبان" لداللة على األفضلية واألولوية مسيةإفنرى يف بداية اخلطاب أنه ابتدأ جبملة 

ا عروس الزيبان فكأن هاته العروس ال توجد عروس غريها يف اجلمال  ملدينة بسكرة فهي توحي بأ
عتبارها ايضا إواجلنوب والشرق والغرب، وببوابة الصحراء ومهزة وصل بني الشمالعتبارهاإوالزينة، ب

ا متتلك جبال خالبة حبيث تعانق النخلة الباسقة تلك اجلبال اخلالبة  تتميز عن غريها من ناحية ا
ية.املكثرة احتوائها على املناطق السياحية وتوفرها على منابع مح
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فقد وظف هنا االسم املمدود "الصحراء" للداللة على ان عروس الزيبان بسكرة شاسعة 
الشمال واجلنوب والشرق والغرب، فقد عدت بوابة الصحراء عتبارها مهزة وصل بنيإاملساحة، وب

ا حتتضن تلك اجلوذلك إل بال.متيازها جببال خالبة وخنيل جد طويلة، لدرجة ا
ملؤنث السامل "الواحات" لداللة على كثرة املساحات الغابية فنالحظ أيضا توظيف مجع ا

ا وجباهلا وخنيلها  فيها من خنيل وسدود ومنابع ورمال فهي توحي بأن عروس الزيبان تعرف بواحا
الطويل وتعدد املناطق السياحية فيها.

نخيل فاألفعال املضارعة تعانق وحتصي هلا داللة معجمية بأن عروس الزيبان حتتوي على ال
واجلبال والواحات وكثرة املناطق السياحية اليت ال تعد.

:النموذج الثالث

فهو عبارة أيضا عن مطوية "معطيات سياحية عن والية البويرة".
وسط-واليت خاطبها كاآليت: "حتتل والية البويرة موقعاً متميزاً ضمن القطب السياحي، مشال

ا امل سامهة يف تنويع العرض السياحي الوطين:وتتوفر على قدرات سياحية هامة من شأ
2كم4465.26مساحة الوالية:

نسمة.688259عدد السكان:
12عدد الدوائر:           

.45عدد البلديات:          
املؤهالت السياحية:-2

السياحية:تتوفر والية البويرة على مجلة من املتاحات تؤهلها لتطوير عدة أشكال من النشاطات 
ال، ترشحها أن السياحة الجبلية والبيئية:.أ املؤهالت اليت تتوفر عليها البويرة يف هذا ا

تكون قطبا ذا امتياز يف هذا الصنف من السياحة:
% من املساحة االمجالية للوالية.31حتتل اجلبال -
% من44.25هكتار نت احلضرية الوطنية جلرجرة، ما يعادل 8210حتتضن البويرة -

هكتار).18550مساحتها االمجالية (
توفر عّدة مناطق مناسبة لتطوير السياحة اجلبلية أبرزها.-
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(بلدية االصنام) تيكجدة
.(بلدية صحاريج) تاال رانا
.(بلدية آغبالو) عني زبدة
.(بلدية سور الغزالن) جبل دبرة
.(بلدية برج اخريص) جبل مغنني

ة مناسبة الستقبال نشاطات رياضية وبيئية:سدود هام03تتوفر والية البويرة على -
.(بلدية االخضرية) سد كدية أسردون
.(بلدية بشلول) سد تيلسدين
.(بلدية عني بسام) سد لكحل
:اميةالسياحة الحم.ب

تتوفر والية البويرة على منبع محوي واحد يقع مبنطقة محام كسانة التابعة لبلدية اهلامشية، بتجسيد 
ي الذي يتم اجنازه حاليا ستضاف منطقة محام كسانة إىل قائمة الوجهات اممشروع املركب احلم

ية الوطنية."امالسياحية احلم

عداد" أي توظيف الكثري من األعداد على سبيل املثال:فنالحظ يف هذا اخلطاب كثرة "األ
12عدد الدوائر 

45عدد البلديات 

جلرجرة .وطنية هكتار من احلظرية ال8210حتتضن البويرة على 
تتوفر والية البويرة على منبع واحد محوي.

احلسابية، فهي توحي باألرقامفهذه كلها للداللة على كميات االشياء اليت يرمز هلا الرياضيون 
لنسب وكميات ملا متتلكه والية البويرة من منابع وهكتارات وسدود ودوائر وبلديات ومناطق.
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الفعلية لتدل على فاعلية السياحة اجلبلية والبيئية ملا توفره من ففي هذا اخلطاب تكثر فيه اجلمل 
ال ومبا حتتضنه من هكتارات  من ية اماحلظرية الوطنية ومبا متتلكه من منابع محمؤهالت يف هذا ا

ي نشاط رياضي وبيئي.أوسدود هامة مناسبة الستقبال 
مافعال هلا تلكأفعال املضارعة لتطوير واستقبال فنرى أن األ الم الداللة املعجمية وقد اقرتنت 

التعليل الدالة على السببية.
ية امأي أن والية البويرة حتتل موقعاً متميزاً ضمن القطب  السياحي، وذلك ملا متتلكه من منابع حي

وسدود هامة مستعدة الستقبال أي نشاط رياضي وبيئي، وما حتتضنه من احلظرية الوطنية جلرجرة 
ال فهذه املؤهالت اليت تتوفر عليها والية البويرة؛ ترشحها ألن تكون قطبًا مميزا يف هذا ا

السياحي.
كثرة اجلمل الفعلية يف هذا النموذج للداللة على احلركة والتجدد والدوام وهذه احلركة والتجدد 

جيعل من السائح أكثر ميوال وتشوقاً لزيارة هذه املدينة والتعرف عليها.
:النموذج الرابع

فهو مطوية "لفندق الزيبان" وخطابه يكون كاآليت:
بسكرة:-

تعترب بسكرة أول حمطة صحراوية بعد األوراس، فهي مفرتق كل الطرق، وفيها جند الواد األكثر 
اتساعاً وبساتني النخيل األكثر اتساعاً كذلك.

من عربات ا مدينة فاتنة حيث من املمتع التحول فيها سريًا على األقدام أو يف واحدة إ
النخيل الرائعة املزينة باأللوان واليت جتوب شوارع مدينة بسكرة القدمية، وهناك أيضا واحة كثيفة، 

غابة شاسعة من النخيل واألشجار املثمرة تنتج بوفرة نوعاً من التمور يسمى "دقلة نور".
شيد يقع فندق الزيبان على حافة وادي زرزور (مسي على ويل املدينة سيدي زرزور حيث

مقامه وسط الوادي نفسه)، داخل بستان مجيل، حيث تعترب أشجار النخيل الشاخمة ملوكاً، تتفتح 
مجيلة.رحتت أظالهلا أزها
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وداخل الفندق يوجد مسبح جبانبه قناطر مظللة حيث يعلو املرح فيها خطر األيام احلارة.
المواصالت:

كلم من 10طار على بعد جوا انطالقا من اجلزائر العاصمة، باريس وليون (امل-
الفندق).

بر عن طريق احلافلة أو سيارة األجرة انطالقا من العاصمة، وهران، قسنطينة، واملناطق احلضرية 
الكربى يف الشمال (باتنة عنابة، جباية)، ويف اجلنوب (ورقلة، غرداية...).

خلطاب "على سبيل تنوع يف اجلمل فتارة مجل فعلية يف بداية اما نالحظه يف هذا اخلطاب ال-
املثال "تعترب بسكرة أول حمطة" ذلك للداللة على أول حمطة صحراوية بعد األوراس، فهي 
ا حمطة كبرية وصحراوية نتيجة ملا تتميز به من مفرتقات طرق والواد األكثر  توحي على أ

.ة اتساعاً والبساتني اليت حتتوي على كثرة وطول خنيلها واليت هي أيضا جد واسعة وشاسع
مسية على سبيل املثال "واحة كثيفة" لتدل على أن مدينة النخيل بسكرة، إوتارة أخرى مجلة 

تتميز على واحة كبرية وكثيفة، وغابة واسعة وشاسعة من النخيل الباسقة مشوخ اجلبال. واألشجار 
املثمرة تثمر بدرجة كبرية نوعاً من التمور يسمى "دقلة نور".

، باألرقاموذلك للداللة على كميات أو نسبة األشياء اليت يرمز إليها توظيف العدد هنا "واحد" 
أي لتدل لنا أو توضح لنا الكم اهلائل من عربات اخليل اليت متتلك هاته املدينة الفاتنة بسكرة 

الرائعة واجلميلة املزينة باأللوان واليت جتوب شوارع وأحياء مدينة بسكرة القدمية.
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فكثرة األفعال املضارعة هنا: تعترب، جتوب، يقع، تتمتع، يوجد، يعلو، جند، كلها أفعال حتمل 
الداللة املعجمية واليت هي أن مدينة بسكرة صحراوية تتميز بنخيلها وبساتينها املغطاة وحالوة 
متورها، وموقع فندق الزيبان وما جبانبه من مقام سيدي زرزور، داخل بستان مجيل حبيث تلك

.زهار مجيلة تزينهاأالنخيل الشاخمة تتفتح حتت ظالهلا 
يف مجع املؤنث السامل "عربات"، وذلك للداللة على كثرة تلك العربات اليت ظو تفنرى أيضًا مت 

ا مدينة عربية عريقة، من أمتتلكها مدينة بسكرة، عربات اخليل املزينة وااللوان، فهي توحي على 
عادات.جانب األصالة والتقاليد وال

:خامسالنموذج ال
مطوية "يف ضيافة الزيبان". ونصها: 

"بسكرة أرض الفتوحات، مهوى أفئدة العلماء، والسالكني، والصاحلني، تزينها مساجد تارخيية، 
ا مدارس العلم والفقه، وزوايا  وأضرحة ومقامات والفاحتني والعلماء واألولياء الصاحلني، وتنتشر 

َحفظت وحافظت على املوروث احلضاري والعلمي والديين بسكرة واجلزائر.ومدارس قرآنية عريقة،
وما نالحظه يف خطاب هذه املطوية؛ يكثر فيه توظيف مجع املذكر السامل مثال: الفاحتني 
والصاحلني والسالكني، للداللة على كثرة العلماء الذين كانوا سبب يف تلك الفتوحات وكثرة تعدد 
ذه املدارس العلم  األولياء الصاحلني هلذه املدينة، وأصحاب األضرحة واملقامات حيث انتشرت 
والفقه وزوايا قرآنية، وهذه األخرية فقد حفظت وحافظت على املوروث احلضاري والعلمي والديين 

لبسكرة واجلزائر.
فقد وظف مجع املؤنث السامل "الفتوحات، املقامات"، فهذه األلفاظ أوحت أن مدينة بسكرة 

التاريخ، وأضرحة أرض الفتوحات ومنبع العلماء واألولياء الصاحلني فقد كانت تزينها مساجد من 
ومقامات الفاحتني، والعلماء واألولياء الصاحلني ملا حتتويه من مدارس الفقه، والعلم وزوايا قرآنية 

عريقة كانت السبب يف حمافظتها على التاريخ و احلضارة والعلم والدين.
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، فمن فهنا مزجوا بني مجع املذكر السامل ومجع املؤنث السامل وذلك لإلحياء بالدوام والثبوت
ذه املناطق ومدى عراقة أصوهلا من خالل كان خالل املثال   للمرسل غاية أال وهي وصف وتذكري 

ذه املناطقصو  ذه األساليب جتذب السائح وتعلمه  ف أمكنتها وسرد أصالتها العريقة فهي 
ومدى ضرورة اللجوء إليها.



خاتمــــــــــــــــة



مالحــــــــــــــــــــــــــقال
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قائمة المصادر و المراجع

: الكتب العربية والأ
6،1981،مكتب اجنلو ااملصرية،القاهرة،طإبراهيم انيس ، االصوات اللغوية.1
ت،د1دار الكتب العلمية.بريوت،طاملصباح املنري،أمحد بن علي املقري القيوي، .2
،دت1،طدار الكتب للنشروالتوزيع،القاهرةمعجم مصطلحات اإلعالم،أمحد زكي،.3
1،2004و حتليل اخلطاب ، جامعة وهران  طالسيمائياتمسيائبات التواصل و فاعلية احلوار منشورات خمرب ،أمحد يوسف.4
1999، 1منشورات احلقوقية،بريوت،طأنطوان الناشف،اإلعالنات و العالمات التجارية بني القانون و اإلجتهاد،.5
يج و االعالن التجاري، أسس نظرية تطبيقات مدخل متكامل، دار اليازوري حممد ربابعة ، الرتو عليبشري عباس العالق،.6

2007العاملية للنشر و التوزيع، عمان د.ط.
2.1987بريوت، لبنان طدار النشر يف مطابع تيبوس،بطرس البستاين،حميط احمليط، .7
2001، 1العريب ، دار البيضاء ، بريوت ، طالثقايف العالمتية و علم النص ، ترمجة منذر عياشي، املركز تودوروف،تريفتيان.8
1،1998اجلوهري، الصحاح،حتقيق مزيد نعيم، شوقي املعري، ناشرون،ط.9

1984عامل الكتب للنشر ، القاهرة، مصر دط، حامد عبد السالم زهران، علم النفس اإلجتماعي، .10
هارون ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، حممدأيب احلسن بن فارس زكريا، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم .11

2، ج1979بريوت ، لبنان، دط،
2008، 1دراسة يف العالقة بني النص و السياق عامل الكتب احلديث ،اربد، األردن،طالقرآينخلود الغموسن ، اخلطاب .12
2005ر و التوزيع، اجلزائر، دط ،التلفظ و تداولية اخلطاب ، دار األمل للطباعة و النشتلسانياذهبية محو احلاج ، .13
،ترمجة ماري يعقوب املركز الثقايف الفرنسي، بريوت ،لبنان، دط، صالتاإلوبرت لويس ،خصوصيات اخلطاب يف خدمات ر .14

1990
1998، 2م و شوقي املعري ، مكتبة ناشرون طيعشري ،أساس البالغة ، حتقيق مزيد نالزخم.15
2004سارة ، اخلطاب ، ترمجة يوسف بغول ،منشورات خمرب الرتمجة يف األدب و اللسانيات ، قسنطينة، اجلزائر ، دط، .16
2010، اسرتاتيجية التواصل االستعماري ، دار احلوار للنشر و التوزيع ،سورية ،الالذقية ،دط ، سعيد بنكراد و أخرون.17
2011، 1العربية ، دراسات تطبيقية ض دار البداية ناشرون موزعون ، طمسيح ابو مغلي و عبد احلافظ سالمة ، اللغة .18
2006مسري عبد الرزاق العبديل و قحطان بدر العبديل ،الرتويج و اإلعالن ، دار زهران للنشر ، األردن ،دط ،.19
2001شاكر عبد احلميد، التفضيل اجلمايل دراسة يف سيكولوجية التذوق الفين ،دار الوطن للنشر ، الكويت ، دط ، .20
1996، 1صالح فضل ، بالغة اخلطاب و علم النص ، مكتبة لبنان ناشرون ، الشركة املصرية العاملية للنشر الوحنمان ،ط .21
1،1990ط، الدار البيضاء ، بريوت ،، املركز الثقايف العريبو املرجعيات املستعارةإبراهيم ، الثقافة العربية احلديثةعبد اهللا .22
2003_2002، دط ،االسكندريةدار اجلامعة اجلديدة للنشر ،هندسة االعالن ،،عبد السالم اوقحف.23
2010كوم للدراسات والنشر والتوزيع ،اجلزائر، دط ،فايزة خيلف، مبادئ يف مسيولوجيا اإلشعار، طاكسيج.24
2001جامعة منشوري قسنطينة ، دط ، منشوراتريد كورتل و ناجي حسني ، التسويق املبادئ و اللسانيات ، ف.25
2001، 1فضيل دليو ،اتصال املؤسسة ،دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة، ط.26
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يف أشهر االرساليات البصرية يف العامل ، دار الغرب للنشر و سيمائيةالصورة ، مغامرة سيمائياتقدور عبد اهللا ثاين ، .27
2001، 1التوزيع،القاهرة ،ط

2، ج1982الكفري ، الكليات ، حتقيق عدنان درويش و حممد املصري ، منشورات وزارة الثقافة  دمشق ، دط ، .28
1990، 1عيات املستعارة ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، بريوت ، ط، الثقافة العربية احلديثة و املرجإبراهيماهللا .29
2004، 4جممع اللغة العربية ، املعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية ، بريوت ، ط.30
1989عبيدات ، مبادئ التسويق دار املستقبل للنشر و التوزيع ، عمان ، دط، إبراهيمحممد .31
2003، 1حممد بن ايب بكر بن عبد القادر الرازي ، خمتار الصحاح ،دار احلديث ، القاهرة ، ط.32
2003امليدبولوجيا ، لبنان ، دط ، إىل، من االيدلولوجيا اإلعالمحممد شكري سالم ، ثورة االتصال و .33
1994، 1، دار الفكر العريب ، القاهرة مصر ، طاإلعالمحممد معوض، يف وسائل .34
1997، 1الفضل مجال الدين بن مكرم، لسان العرب ، دار صادر بريوت ، طأبوابن منظور .35
1968يفوت ، املركز الثقايف ، العريب الدار البيضاء املغرب ، دط ، ميشال فوكو ، حفريات املعرفة ، حتقيق سامل .36
1997و حتليل اخلطاب ، دار هومة ، اجلزائر ، األسلوبيةنور الدين الشد ، .37
2008نور اهلدى لوشن ، مباحث يف علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ، املكتب اجلامعي احلديث جامعة الشارقة ، دط ، .38

الرسائل اجلامعية:ثانيا
2009التسويقي يف املؤسسة االقتصادية اخلدمة مذكرة ماجستري ، جامعة و رقلة ، االتصالفؤاد بوحنانة ، تقسيم واقع .1

المجالت ثالثا :
1999أكتوبر 491يوسف ، عامل الصورة و ثقافة العني ، جملة العريب ، ع امحد .1
1997، 7ادريس جربي ، اإلشهار و املرأة ، جملة العالمات ، ع .2
اري ، دراسة يف تفاعل أنظمة العالمات و بالغة اإلقناع ، جملة شهالتحليل السيمائي للخطاب اإل- 1بشري ابربــــــر :.3

1،2006و اللغة العربية، عاللسانيات
، 13اري ، دراسة يف ضوء اللسانيات  التداولية ،جملة اللغة العربية ، عشهقوة التواصل يف اخلطاب اإل-2

2005اجلزائر ، 
2002، املغرب 18، جملة العالمات ، ع االشهارية عبد الرحيم مودن ، الصورة .4
1988، 49–48العريب ، ع راءة يف القراءة ، جملة الفكر رشيد بن خدو ، ق.5
1985، ماي 7سراج أمحد ، دور الصحافة يف تشكيل الوعي  االجتماعي ، جملة دراسات عربية ، ع .6
، 113-112سعيد بن كراد ، الصورة االشهارية املرجعية و االمجالية و املدلول االجتماعي ، جملة الفكر العريب املعاصر ، ع .7

2000
2003، اململكة السعودية  49النقد العريب املعاصر ، ع العالماتعبد العايل بو طيب ، آليات اخلطاب اإلشهاري ، جملة .8
1998، 92يف اللغة العربية ، جملة الفكر العريب ، ع تأثريهن و عصام نور الدين ، االعال.9

2000، 34عمراين مصطفى ، اخلطاب االشهاري بني التقرير و االحياء ، جملة فكر و عقد ، ع .10
2002، 18نية خطاب و طبيعة سلوك ، حملة العالمات ، ع بارشهاالعبد اهللا بن امحد بن عتوه ،.11
يد تونسي ، .12 ، د ت 85-84اخلطاب االستعماري مكوناته وآليات استقباله ، جملة الفكر العريب املعاصر ع عبد ا
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1985، جملة دراسات أدبية سانبه ع ، اطب اإلقناعي ، االستعمار منوذجا اخلحممد خالف ، .13
لة العربيةسانيات النص األدلمراد عبد الرمحن مربوك ، أثر التقنيات املعلوماتية يف .14 ، أفريل 6انية ، ع للعلوم اإلنسيب ،ا

1997
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ملخص المذكرة

يعد اخلطاب االشهاري يف عصرنا هذا صناعة اعالمية ثقافية، فهو حيظى باهتمام كبري من خمتلف 
تمعات و خصوصا املنظورة منها، ملا يتميز به من قدرة عالية على بلورة الرأي، و تشكيل الوعي،  ا

عملت احلمالت و التأثري على الثقافة و توجيهها يف أبعادها املختلفة، االخالقية، و النفسية اذ
االشهارية على تذليل كل الصعوبات اليت تعرتض سبيلها و تقف عائقا يف وجهها اذ تتجاهل 

.األسقف الثقافية وتقفز فوقها، ويدفعها يف ذلك التنافس االقتصادي
ومن مثة لقيت اللغة بوصفها احلامل املادي للرسالة املراد منها التأثري يف املتلقي املفرتض و حتويله 

ىل مستهلك فعلي، فكانت هلا عناية خاصة من قبل االشهاريني، وبالرغم من ان هذا النوع من ا
اخلطابات مل ينل حقه من الدراسة و التحليل، اذ تكاد تكون الكتابات حوله نادرة يف دراستنا  

العربية يف اللغة و األدب، فكان لزاما أن تتغري و تتطور و تواكب عصرها ، اذ ال شك يف أن 
خلطاب االشهاري يعد من اخلطابات اليت تندرج يف اطار املمارسات الثقافية كاخلطاب االشهاري ا

األديب أو السينمائي و غريها، كما يكتسي طابعا ثقايف يتمثل يف مكوناته اللغوية و السينمائية و 
التداولية باإلضافة اىل بعده االقتصادي و االجتماعي املرتبط بالدعاية التجارية.

ا: و  يلزم هذا البحث اجياد اجابات و حلول لإلشكاالت اآليت بيا
ما مفهوم اخلطاب االشهاري؟ ما االشهار وما أنواعه؟ و ما هي مكوناته؟ و ما مدى تداخل 

املستويات اللغوية يف اخلطابات االشهارية املكتوبة؟ .



ملخص المذكرة

ذا ومن هذا املنطلق كان عنوان حبثنا املستوى اللساين للخطاب االشه اري  وقد كان اهتمامنا 
املوضوع يعود اىل مجلة من الدوافع واألسباب و اليت منها ما هو ذايت ومنها ما هو موضوعي و ميكن 

حصرها فيما يلي:
اتصاله الوثيق بالتخصص " اللسانيات و السياحة"  و بغية طرق مثل هذه املوضوعات اليت ما -1

تزال بكرا تستدعي مزيدا من البحث.
وجيه قدم من قبل األساتذة ذوي االختصاص.ت-2

مسايرة التطورات العلمية و مواكبتها، اذ صار لزاما علينا اخلروج من القوقعة اليت وضعنا فيها و 
خاصة يف أقسام اللغة العربية بوعي منا أو بدونه.

يف هذا التوجه امللحوظ للميدان السياحي يف السنوات األخرية ألمهيته البالغة و الدراسة -4
امليدان جتعل الولوج اليه سهل.

ان العالقة املنهجية اليت تربط املوضوع و النهج جتعلهما قضيتني متالزمتني، فطبيعة املوضوع هي -
اليت حتدد املنهج الواجب اتباعه قصد االحاطة بأهم جوانبه و على دلك نعتمد يف دراستنا على 

حتليلها باالعتماد على أدوات اجلمع و التحليل املتوفرة املنهج الوصفي الذي يتميز جبمع املعلومات و 
لإلملام بكل اجلوانب النظرية و التطبيقية للموضوع.

و قد جاءت الدراسة موزعة على مقدمة و فصلني و خامتة، و ملحق باخلطابات املستثمرة يف 
الدراسة.

أهم املقاربات املنهجية يف أما الفصل األول فكان عنوانه: اخلطاب االشهاري املاهية و مكوناته و 
حتليله و الذي قسم اىل ثالث مباحث: خصص األول منها ملاهية اخلطاب االشهاري ، ما الثاين 

فكان ملكونات اخلطاب االشهاري وأشكاله و عناصره، و سيق الثالث للمقاربات املنهجية يف حتليل 
اخلطاب االشهاري و أهم مقوماته.



ملخص المذكرة

هو: تداخل املستويات و تظافرها يف حتديد املعىن يف اخلطاب وقد محل الفصل الثاين عنوانا
االشهاري السياحي و قسمناه اىل مبحثني ، كان األول:  الداللة الصوتية يف اخلطاب االشهاري، 

وخصص الثاين: للداللة الرتكيبية يف اخلطاب االشهاري.
وصل اليها، و اليت جتعل من أما اخلامتة فعملنا فيها على حصر مجلة املالحظات و النتائج املت

اخلطاب االشهاري السبيل لالرتقاء اىل املستوى العاملي املنشود، وأن ال يبقى جمرد نسخ مشوهة و 
ا. حماكاة جافة ألصول غربية ال تتوافق مع اللغة العربية و طبيعة الناطقني 

وقد استعنا يف اجناز هذا البحث مبجموعة من املراجع أمهها:
طاب و علم النص لصالح فضل.بالغة اخل-
ثورة االتصال و االعالم من االيديولوجيا اىل امليديولوجيا، حملمد شكري سالم.-
مباحث يف علم اللغة و مناهج البحث اللغوي لنور اهلدى لوشن.-
دراسات تطبيقية(ص) للدكتور مسيح أبو مغلي و الدكتور عبد احلافظ 101اللغة العربية -

سالمة.
بادئ يف مسيو لوجيا االشهار لفايزة خيلف.و كتاب م-

وككل حبث مل خيل حبثي من الصعوبات و هاته الصعوبات تعود اىل طبيعة و خصوصية املوضوع 
و ندرة الدراسات املتعلقة جبانب اللسانيات و السياحة يف املكتبات  وهو ما يعقد و يعرقل مهمة 

البحث.
وجل مث ألستاذيت الفاضلة طيب صفية اليت خري موجه و يضل الفضل فيب اجناز هذا البحث هللا عز 

و خري ناصحة، فلها كل الشكر و االحرتام و التقدير.
و ختاما نتمىن ان نكون عملنا لبنة من لبنات البحث العلمي املوضوعي، و يزيد ذلك من 

ذه املواضيع اليت التزال حباجة اىل مزيد من الكراسة و البحث فان أخطأنا ف من أنفسنا وان االهتمام 
أصبنا فبعون اهللا تعاىل، وما توفيقنا اال من عند اهللا تعاىل حنمده و نستعني به.



ملخص المذكرة

من خالل دراستنا لتداخل املستويات يف اخلطاب االشهاري ميكننا أن جنمل أهم النتائج املتوصل 
اليها:
 ومرجعيات لغوية و يعد اخلطاب االشهاري ظاهرة لغوية تواصلية خاصة تعتمد على وسائل

نصية، غايتها اقناع املتلقي سواء أكان أجنبيا أو حمليا، فاخلطاب االشهاري ما هو اال اجناز  
كالمي تتحكم فيه منظومة و شبكة معقدة من القوانني اللسانية و العالقات االجتماعية و 

ثقافية متارس سلطتها على املتلقي.
ريري املباشر، و التعبري االحيائي غري املباشر، ذلك أنه يتزاوج يف اخلطاب االشهاري التعبري التق

يريد أن خياطب فكر املستهلك من جهة، وأن خياطب من جهة أخرى ال شعوره مثريا مشاعره 
الذاتية و أهواءه.

.تتفاعل فيه وظائف متعددة: الوظيفة اجلمالية، و الوظيفة االقناعية، و الوظيفة التوجيهية
ز عن اخلطابات األخرى باجلمع بني مكونات لغوية و أيقونة، و فهو خطاب اقناعي يتمي

تشكيلية، و صوتية، و حركية...فهو فضاء لتقاطع دالئل عديدة.
 دف رسالته اىل ترويج سلعة أو خدمة أو ان االشهار الذي يعد نشاطا اتصاليا تروجييا 

ذلك تعددت أنواعه.فكرة، فال يكاد خيلو منه الشارع، و احملل، و املكان العمومي اذ ب
 توجد عدة مقاربات منهجية لتحليل اخلطاب االشهاري، فهي متداخلة مع بعضها البعض وال

خيلو منها أي خطاب اشهاري، كاملقاربة اللسانية، و النفسية، واملقاربة التداولية، واملقاربة 
االجتماعية الثقافية و السينمائية.

تمثل: يف املرسل أو االشهاري املرسل اليه تعدد وتنوع عناصر اخلطاب االشهاري، و ت
اخلطاب  أو الرسالة االشهارية، و املقام، و الوضع املشرتك بني املتخاطبني، و أخريا قناة 

التبليغ.
 الكتابة االشهارية أشبه ما تكون بالعبثية، اذ يبدو النص غري متسق على مستوى البنية

له الكالمية مبعثرة يف فضاء امللصق.السطحية، اذ ترد متوالياته اللسانية و سالس
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 فاحلديث عن اخلطاب االشهاري يفرض التمييز بني قطبني أساسيني متباينني     و متكاملني
يف اآلن نفسه، ويتمثالن يف البعد السوسيو اقتصادي الذي يوجد خارج اخلطاب  و الذي 

ين هو البعد اخلطايب الذي ميثل االطار العام متارس داخله عملية االشهار، بينما القطب الثا
بصفته يعد نسيجا تتشابك فيه جمموعة من العالمات وفق قواعد تركيبية و داللية، فهو 
خطاب يفرتض فيه وجود قائل ينجز جمموعة أقوال، و متلقي يستقبل أساسا خطابا له 

جمموعة من املكونات و اخلصائص اليت جتعل منه قارئا و مؤوال هلذا اخلطاب.
طاب االشهاري من نسقني دالليني أساسيني مها النسق اللساين و النسق األيقوين ، يتكون اخل

أما النسق اللساين فتكمن أمهيته بالنسبة للنسق األيقوين من حيث كونه يوجه القارئ حنو 
قراءة حمددة، و يربط بني خمتلف مقاطع النسق األيقوين، السيما عندما يتعلق األمر بصورة 

ية النسق اللساين تبقى رغم ذلك قاصرة أمام بالغة الصورة فهي ذات التأثري ثابتة، اال أن أمه
األكرب يف نفس املتلقي.

 تداخل املستويات اللغوية (فصحى/ عامية) يف اخلطاب االشهاري و املالحظ أن هذا األكثر
استخداما باللغة العربية يف العصر احلديث.

 ا أداة اقناع لغوية ميكن أن ينظر اىل لغة اخلطاب االشهاري يف تأليفها بلهجة عربية، على أ
من درجة أوىل، فال حاجز لغوي بني املرسل و املرسل اليه و هذا اخلطاب اللهجي من شأنه 

ان ينشئ جوا من التفاهم و التوافق.
 ميثل اخلطاب االشهاري نوعا من أنواع اخلطاب بعامة، و ذلك التصاله حبياة البشر بشكل

لقيمة االجتماعية و األخالقية و احلضارية فضال عن قيمه التجارية.مباشر، فيؤسس ا
  فاملستوى اللساين يف اخلطاب االشهاري كان له كبري و ذلك من خالل بساطة اجلملة و

كثافة الداللة، و السجع و التكرار بغية استمالة املستهلك و التأثري فيه.
خلطاب االشهاري السياحي.تداخل املستويات و تظافرها يف حتديد املعىن يف ا
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