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وَن  ٱۡلُمۡؤِمنُونَۖ وَ ۥَعَملَُكۡمَوَرُسولُهُ ٱللَّھُ فََسيََرى  َوقُ�ِۡعَملُواْ ﴿ َوَستَُردُّ

لِمِ  َدةِ وَ ٱۡلَغۡيبِ إِلَٰٮَعٰ ﴾فَيُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُۡمتَۡعَملُونَ  ٱلشَّھَٰ  

  )105/التوبة    (صدق اهللا العظيم  

  

 

 

 

 



  

  شكر وعرفان

 

نحمد اهللا ونشكره على ما أنعم به علينا من نعم عديدة، ثم الشكر الجزيل والتقدير 
بتوجيهاتها وآرائها السديدة تقصر معي ، التي لم »جغام ليلى«الخالص إلى األستاذة الفاضلة 

  .التي كانت الداعمة األساسية إلنجاز هذا العمل وٕاخراجه على هذه الصورة

الجزيل لكل من أعاننا من قريب ومن بعيد وفي األخير نتمنى أن نكون  كما أتقدم بشكر
قد وفقنا ولو بقليل في إعطاء هذا العمل حقه من الدراسة، ونسأل اهللا أن يسدد خطانا إلى ما 

  .فيه صالح أمورنا، وما توفيقنا إال من عنده وعليه توكلنا واليه ننيب

  

  

  

  

  



  
  

  

  

  

  مقدمة
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 أ 
 

يخلق عالقة مع باقي أفراد المجتمع، فهو االنسان ال يستطيع العيش بمعزل عن الناس، 
قد تتوطد وقد تتخلل، يؤثر فيهم ويتأثر بهم، لكي يحقق اإلنسان ما يسعى إليه ويصل إلى درجة 

م اللغة، التي هي عبارة عن إشارات ورموز، حيث عرفها استخدبايستطيع إخراج أفكاره، عليه 
إذا هي اداة تواصل  ،»أغراضهمحد اللغة أصوات يعبر بهاكل قوم عن «:بقوله جني ابن

اجتماعي و غرضها تحقيق غايات نفعية بين أفراد المجموعة الواحدة و من المتعارف عليه أن 
السامع، فهي  أوخطوط تعني المتكلم  أواللغة تشير إلى األشياء المادية و تجردها في أصوات 

التي يكتسبها كل فرد من  التخاطبر و و او حضارته إذ هي وسيلة التح تعبر عن كينونة اإلنسان
وأنهم إلى غاية اليوم يتواضعون  ،المجتمع الذي ينتمي إليه، وبالتدريج تتلقاها األجيال اتباعا

  .على المصطلحات العلمية ألجل تحقيق التواصل و بلوغ التفاهم
وظفت في عدد من  ،فاللغة إذا منظومة من العالمات تقابلها منظومة من المفاهيم

شهار نوع من هذه الخطابات، فيعد هذا األخير في عصرنا هذا صناعة إعالنية الخطابات واإل
وثقافية، يحظى باهتمام كبير من مختلف المجتمعات و خصوصا المتطورة منها، فهو يساعدنا 
على استنباط العناصر الجمالية التي تعتمد عليها مختلف الوكاالت اإلشهارية السياحية 

  .ينيز جاذبيتها و جمالها الظاهر و االتي تتج للوصول إلى داللتها العميقة
من ثم لقيت اللغة العناية الخاصة من قبل اإلشهاريين بوضعها الحامل المادي للرسالة 
والمراد منها التأثير في المتلقي وتحويله إلى مستهلك مقتنع بذلك الغرض فملكة اللغة تجعل 

لذا صار إدراج اللغة في السياحة ملزما به،  ،الحضور اللساني حاضرا في جميع االختصاصات
فالخطاب السياحي يوضح المدلوالت والتناغم أيضا داخل األيقونات بهدف التأثير في المتلقي 

العالمة اللغوية (هذا ما دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع الموسم ب يات المرجوة، و لتحقيق الغا
  ).في الخطاب اإلشهاري السياحي

كيف أسهمت المعايير اللغوية في : ث إلى إيجاد إشكالية وهي اآلتية بيانهاويروم هذا البح
لة و اتحقيق اإلشهار السياحي من خالل تطبيق المعايير المميزة للعالمة اللغوية، فضال عن مح

  تالعالمة اللغوية في اإلشهار السياحي؟ هر الكشف عن صور وتمظ
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بتنا في الكشف عن طبيعة الخطاب ومن األسباب التي دفعتنا إلى اختيار الموضوع رغ
اإلشهاري السياحي، وماهية التداخل بينهما، باإلضافة إلى طبيعة التخصص المدروس وطبيعة 

  .البحث قادتنا إلى مدخل وفصلين وخاتمة
ومن ثمة عرفنا الخطاب  ،لنا في المدخل مفهوم الخطاب اإلشهاري السياحياو تن
حيث ن العالمة اللغوية م":ـل معنونا بو جاء الفصل األبينهما،و ي السياحي والتداخل فيما اإلشهار 

ب خصص لتعريفها و جانب آخر طبقت فيه بعض معايير العالمة فجان ،"التطبيقو التعريف  
اللغوية على مختلف المطويات السياحية، كما تطرقنا في هذا الفصل أيضا إلى الوقوف على 

 ـوسم بفوبينا مختلف نقاط االختالف بينهما ،أما الفصل الثاني  نظرية بيرس ودي سويسر
على بعض من ومن ثمة جاءت ثالثية بيرس وطبقت ،»خطوات التحليل السيموطيقي»:

  .كانت الدراسة من الجانب اللوني والشكلي والدالليثم  اإلشهارات السياحية،
وفي الخاتمة فقد عملنا فيها على حصر مجموعة من النتائج والمالحظات المتوصل إليها 

داخل الخطاب اإلشهاري السياحي، وما تتضمنه هذه  اأساسي اوالتي تجعل من اللغة عنصر 
وأثناء إعدادنا لهذا البحث اعتمدنا على خطوات . اإلشهارات السياحية من رموز وأيقونات

التحليل إلى جانب حضور المنهج السيميائي في بعض جوانب دراستنا  المنهج الوصفي بالية
  .من خالل المنهجين السميولوجيوالسيموطيقي للعالمة اللغوية

إلى مجموعة من الدراسات السابقة،فكانت  االستنادوبما أنه من طبيعة البحوث االكاديمية  
ق،وقدور عبد اهللا الثاني سيميائية التطبيالسميولوجيا بين النظرية و ي،او جميل حمد:منها ما يأتي

  .إلخ...الصورة، وكتاب اإلعالم السياحي لمحمد منير حجاب
قد واجهتنا في إنجاز هذا البحث بعض الصعوبات نذكر منها قلة الدراسات في هذا  

زها وال يشكر او الموضوع،وجدةالتخصص،وبفضل اهللا وعونه،ثم بعض االجتهاد من طرفنا تم تج
فإننا نتوجه بالشكر الخالص لكل من ساعدنا في إنجاز هذا وعليه  الناس، اهللا من ال يشكر

على المجهودات التي  »ليلى جغام«: العمل، ولو بكلمة تشجيع،وأخص بالذكر األستاذة المشرفة
  .ةبذلتها، وتوجيهاتها برأيها السديد،فجزاها اهللا خيرا  جزاء ،ونسأل اهللا سداد الرأي والرؤي

  .وآخرا له المن وله الفضلال أو والحمد هللا 
      



  

  

  

  

  : مدخــــــل

  مفاتيح الدراسة

  

  تمهيد

  السياحة: الأو 

  اإلشهار: ثانيا

  الخطاب: ثالثا

  .العالقة بين اإلشهار والسياحة والخطاب: رابعا
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  تمهيد

تسوده ملكة منذ نشأة اإلنسان وخلقه ميزته ملكة فرقته عن سائر المخلوقات كانت   
 »اللسان آلة البيان«فهو يحيا بها وكما يقال  ،الكالم والتخاطب مع أبناء جنس من البشر

واصل  ،)شفويا(ألفاظه فالتخاطب اإلنساني متنوع بتنوع  ،خطابهفي  ىبمناحي شت هفتزود
صلته إلى التواصل والتفاعل بين أصحاب أو مسيرته واهتمامه وخطاباته التي بدورها 

فهذه األخيرة هي مجموعة العالقات ؛ وتبادل العالقات ومن هنا ظهرت السياحة ،المجتمع
االطالع  هذا كله يفتح لإلنسان مجال ،إقامة مؤقتة أووالظواهر التي تترتب على السفر 

فتسعى كل هاته البلدان إلى استعراض منتجاتها وبضاعتها للدول  ،والتعارف والثقافة أيضا
فهو يلعب في السياحة دورا كبيرا من خالل  ،ن ضمن اإلشهاروهذا كله يكم ، رةاو المج

من كل ما سبق و هنا  ،المرئية والتبادل وغيرها أوموعة الترويج في الرسائل المقروءة والمس
 في طياته الخطاب االشهاري السياحي علم واسع غير محدد يحتويأن ن نقول إيمكننا 

وهذا  ،ما يؤدي إلى التطور والدخول في العصرنة ،على ثقافات واكتشافات وعلوم عميقة
  .كله ناتج على ما يسمى بالخطاب االشهاري السياحي
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  السياحة: الأو 

  السياحة لغة-1

وها هو المعجم الوسيط ولسان العرب في  ،وردت السياحة في المعاجم العربية  
ا انً حَ يَ وسَ ا حً يْ سَ حُ يْ سِ يَ  حَ اَ تجديدهما لمفهوم السياحة فقد جاءت من الفعل سَ 

  )1(اوحً يُ وسُ ةً احَ يَ وسِ 
قال ساح الماء يذهب وسار ف ،فساح فالن في األرض سيحا وسيحانا وسياحة  

 :والسيح ،سيح«فقد وردت في لسان العرب من الفعل  ،ويعني ذاب فهي تعني التجوال
 ،الذهاب في األرض للعبادة والترهب :والسياحة ،الماء الظاهر الجاري على وجه األرض

فهي التنقل من بلد إلى بلد )2(»وساح في األرض يسيح سياحة وسيوحا وسيحانا أي ذهب
  .طلبا للتنزه واالستطالع والكشف

  االسياحة اصطالح-2

 ل تعريف للسياحة فقد كانأو و  اصطالحية، أخذت السياحة عدة تعاريف  
ظاهرة من ظواهر «ويعرفها على أنها »)JhonPiereFerdiare( جون بير فرديار«للباحث

 ،تنبثق من الناحية المتزايدة للراحة والى تغيير الهواء واإلحساس بجمال الطبيعةعصرنا 
وأيضا الى  ،لى الشعور بالبهجة والمتعة من اإلقامة في مناطق لها طبيعتها الخاصةإ و 

فجاء هذا العالم ليبين ،ناعةنمو االتصاالت التي كانت ثمرة التساع نطاق التجارة والص
من وجهته أن السياحة ماهي إال التمتع بجمال الطبيعة والبحث عن الراحة سوى النفسية 

  )3(»وبالتالي تحقيق الربح. والعقلية
مجموعة األنشطة «نها أومنال شوقي فيعرفان السياحة على أما عصمت علي   

اإلفراد إلى بلد غير بالدهم واقامتهم الحضارية واالقتصادية والتنظيمية الخاصة بانتقال 

                                                           

  .467، ص1ط، دت، ج.إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية، إسطنبول، تركي، د) 1(
  .377، ص )حيس (مادة   3، ج1997، 1ط ، بيروت، لبنان،صادردار  ،ابن منظور، لسان العرب) 2(
  .21، ص2002، 1محمد منير، حجاب اإلعالم السياحي، دار الفجر، القاهرة، مصر، ط) 3(
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فيها لمدة التقل عن أربع وعشرين ساعة ألي غرض كان ماعدا العمل الذي بدفع أجره 
  )1(»البلد المزار

فالمفهوم اللغوي . التي يقضيها السائح المدة فالسياحة تنظيمية وحضارية فهي تحدد
  .للسياحة يعني السفر والتنقل من مكان إلى أخر

تعددت واختلفت تعاريف كل من السياحة والسائح حسب تعدد الجهات الدراسة ولقد   
  .حدث التعاريفأل تقديم أهم و او وعليه سنح ،وتعدد اختصاصات الباحثين ،للسياحة
 ،وخصوصيتهالنا تحديد ماهيتها او وردت حول السياحة جملة من التعاريف  التي ح  

 ،تعريف كامل وشامل للسياحة الت من قبل الباحثين إلعطاءاو فقد جاءت عدة مح
 أواجتماعية  أوفهمنهم من عرفها أنها ظاهرة اقتصادية  ،باعتبارها عمل ضخم وقوي

ومنهم  ،اإلنسانية أوومنهم من اعتبرها أنها أساس لتنمية العالقات سوى الدولية  ،ثقافية
 ،والعشرونوباألحرى هي غذاء الروح وبترول القرن الواحد  ،من سماها الصناعة المتكاملة

فهي عملية انتقال اإلنسان من مكان ألخر «،طبعا لما لها من ماهية ال تعد وال تحصى
هي ظاهرة من ظواهر العصر التي  أولفترة زمنية بطريقة مشروعة تحقق المتعة النفسية 

وتغيير الجو والروتين  ،تنبثق من الحاجات المتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام
وهنا  )2(»والشعور بالبهجة والمتعة في اإلقامة ،مال المناظر الطبيعيةواإلحساس بالج

  .مشروعية االنتقال من مكان ألخر للتمتع
  :السياحة في الدراسات القرآنية  

كما في قوله  ،ة بأكثر من معنىفالشري والسنة ن الكريمآوردت السياحة في القر 
ِمُدونَ ﴿تعالى بُِدونَٱۡلَحٰ ٓئِبُونَٱۡلَعٰ ِجُدونَٱۡ%ِٓمُرونَ ٱلتَّٰ ِكُعونَٱلسَّٰ ٓئُِحونَٱلرَّٰ َعِن  ٱلنَّاُھونَ وَ ٱۡلَمۡعُروفِ بِ ٱلسَّٰ

فِظُونَ وَ ٱۡلُمنَكرِ  ِۗ لُِحُدوِد  ٱۡلَحٰ ِر  ٱ3َّ إِن  ٓۥ َربُّهُ َعَسٮٰ ﴿وقوله سبحانه) 112/التوبة(﴾ٱۡلُمۡؤِمنِينَ َوبَشِّ
نُكنَّ ٓۥ طَلَّقَُكنَّ أَن يُۡبِدلَهُ  ًجاَخۡيٗرا مِّ ٖت  أَۡزَوٰ ٖت ثَيِّبَٰ ئَِحٰ ٓ ٖت َسٰ بَِدٰ تٍَعٰ ٓئِبَٰ ٖت تَٰ نِتَٰ ٖت قَٰ ۡؤِمنَٰ ٖت مُّ ُمۡسلَِمٰ

ومن أفضل األعمال الصيام  :فهنا جاء في تفسير ابن كثير).5/التحريم( ﴾َوأَۡبَكاٗرا
كما وصف أزواج النبي صلى اهللا عليه ) السائحون(والمراد السياحة من هنا ولهذا قال 

ن السائح ال أل ،فقد شبه الصائم بالسائح ،أي الصائمات»سائحات«وسلم بذلك في قوله 

                                                           

  .9، ص2011، 1عصمت على، منال شوقي، مقدمة في اإلعالم السياحي، دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر، ط) 1(
  .16، 15، ص2008مان، األردن، د ط، زيد منير عبوي، االقتصاد السياحي، دار الراية، ع) 2(
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قِبَةُ  فَيَنظُُروْا َكۡيفَ  ٱۡ%َۡرضِ لَۡم يَِسيُروْا فِي أو﴿زاد معه وقوله تعالى أيضا َكانُوْا  ٱلَِّذينَ َكاَن َعٰ

وهذا اليسر إنما هو االعتبار واالتعاظ بحالهم والتأمل والنظر في )  21/غافر(﴾ِمن قَۡبلِِھمۚۡ 
  .عاقبتهم والشك ان هذا كله يختلف بالطبع عن مفهومها اليوم

ن لي في السياحة قال النبي صلى ذأتأمامة أن رجال قال يا رسول اهللا أوعن ابن   
ود وحسنه أو رواه أبو د»ان سياحة أمتي الجهاد في سبيل اهللا تعالى«اهللا عليه وسلم

  .األلباني
 ،فمن خالل التعاريف السابقة نستخلص أن السياحة تضم ثالث مهام رئيسية  
وتضم من جهة أخرى التنقل  ،الترفيه عن النفس وتطوير الشخصية هذا من جهة ،الراحة

  .)إقامته(مة وقضاء الليلة خارج مقر اإلقا
وقد جاء في تعريف الدكتور صالح الدين عبد الوهاب للسياحة على   

 ا،مجموعة العالقات والخدمات المرتبطة بعملية تغيير المكان تغييرا وقتي وتلقائي«:أنها
  .)1(»حرفيةأو وليس ألسباب تجارية 

  : حيث تقول OMTمنظمة العالمية للسياحةالوورد تعريف شامل من   
إنساني وظاهرة اجتماعية تقوم على انتقال األفراد من أماكن اإلقامة الدائمة نشاط «  

وال تزيد عن  ،ساعة 24إلى مناطق أخرى خارج مجتمعاتهم لفترة مؤقتة ال تقل عن  ،لهم
هنا تكون )2(.»العمل أوماعدا الدراسة  ،عام كامل لغرض من أغراض السياحة المعروفة

بلد «للتنزه والتفرج واالستطالع؛يجول مسافر ،أما السائح فجمع سياح ،مع تحديد المدة
  )3(»يؤمه السياح من مختلف أنحاء العالم

سائح ،فالما اصطالحا فيعرفه االتحاد الدولي للصحفيين والكتاب السياحيين بفرنساأ  
وينتفع بوقت  ،هو الشخص الذي ينتقل لغرض ما خارج األفق الذي اعتاد اإلقامة فيه«

فراغه إلشباع رغبة االستطالع تحت أي شكل من أشكال هذه الرغبة ولسد حاجة من 

                                                           

، 1994، 1هدى سيد لطيف، سياحة النظرية والتطبيق، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط: نقال عن) 1(
  .14ص

  .22محمد منير حجاب، اإلعالم السياحي، ص) 2(
وآخرون، دار المشرق، بيروت، لبنان، أنطوان نعمة وآخرون، المنجد الوسيط للغة العربية، تحقيق مأمون الحموي ) 3(
  .538، ص2003، 1ط
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لينتفع  الشخص سائحا عليه أن ينتقل إلى مكان آخر يعدحتى ف،)1(»االستجمام والمتعة
  .بوقت فراغه ولسد حاجاته

صناعة فالسياحة متعددة ومتنوعة وخصائصها ال تعد وال تحصى على اعتبار أنها   
متميزة وتختلف عن باقي الصناعات نظرا لتداخل العديد من المكونات التي تدخل في 

  .تركيبها
  

  ثانيا اإلشهار

  :لغة -ا

الشهرة وضوح األمر نقول «ورد في مختار الصحاح)ر-ه-ش(من مادة
) شهر(و) تشهيرا(أيضا ) اشتهرته(و) فاشتهر(أيضا ) شهرة(األمر من باب قطع و)شهرته(

  )2(»باب قطع أي سلهسيفه من 
ومن  ،يتبين أنها حملت عددا من الدالالت) شهر(من خالل المادة المعجمية 

وهي أيضا من االرتفاع  ،الوضوح والفصح والشهرة وهي فعل الشيء ليشهر عند الناس به
  .ولفت األنظار واالنتباه

  :اصطالحا- ب

 يكمن على انه ترجمة لمصطلحف؛اإلشهار لدى الدارسين المعاصرين
وهذا المصطلح ورد بمفاهيم متعددة ) (Publicitéبالفرنسية ،) (publisityأجنبيباالنجليزية

الخدمات  أوالسلع  أوينظر لإلشهار على انه شكل من أشكال تقديم األفكار «أبرزها
  )3(»بصورة غير شخصيةوغير مدفوعة األجر

لتقديم السلع  الوسيلة غير الشخصية«نهأالجمعية األمريكية للتسويق على  اعرفته
وهو »Salacrou«أما،  »جر معلومأطة جهة معلومة ومقابل بواس ،والخدمات واألفكار

                                                           

  .22محمد منير حجاب، اإلعالم السياحي، ص) 1(
  .197، ص2003، )د ط(الرازي، مختار الصحاح، دار الحديث، القاهرة، مصر، ) 2(
اإلسكندرية، مصر، ، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، )المفاهيم االستراتيجيات(عصام الدين أمين، التسويق ) 3(

  .397، ص2002
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بعض تقنية تسهل نشر سواء«برز المختصين في اإلشهار فيعرفه على انه أمن 
 أوالتقرير ذات الطابع االقتصادي بين بعض األشخاص الذين يملكون سلعة  أوألفكار،ا

استعداد الستعمال تلك السلعة  أووأشخاص آخرين لديهم قابلية  ،البيع أوخدمة العرض 
  )1(.»الخدمة أو

شكل من أشكال االتصال غير «:لى تعريفه بأنهإ»)Cotler( كوتلر«واتجه 
الشخصي يجري عبر وسيلة غير متخصصة مدفوعة األجر وبواسطة جهة معلومة 

قرين  «وهو ما يؤكده ، فيعتبر قوة كبيرة وفعالة بحسب تأثيرها في حياتنا اليومية ،ومحددة
ن الهواء إ:حد البارزين في مجال اإلشهار حيث يقولأ »)Guérin robert(روبارت 

إيوان «ستيفن  وقد عبر عن ذلك أيضا ،زوت واإلشهاريتكون من األكسجين األ
)Steven Ewen(« هنتير«هو أستاذ في جامعة(Hunter)« ،حيث قال بكلماته القاسية، 

  )2(»اإلشهار يتسلل بطريقة إلى حياة الناس إلى درجة انه أصبح متطفال
كما يمثل اإلشهار عملية اتصال غير مباشرة بهدف إثارة الطلب على المنتوج 

  )3(وٕاخبار المستهلكين بالمنتج بأساليب غير شخصية ومن خالل وسائل معلومة مجانا
دال تشترك في الداللة مع كل أنواع الخطابات األخرى يجمع بين عدة وهو خطاب 

  )4(...مكونات لغوية صوتية تصويرية
بالغية قائمة على اإلقناع  استراتيجيةوهو عملية تواصل جماهيرية يشير إلى 

يوظف في ذلك كل وسائل االتصال اإلنساني من كلمة ورمز وصورة قصد التأثير على 
حملة على اقتناء منتوج ما والتسليم بأهمية وأفضلية على باقي المتلقي المستهلك و 

 )5(كلة لهاالمتوجات األخرى المش

                                                           

فؤاد بو جنانة، تقييم واقع االتصال التسويقي في المؤسسة االقتصادية الخدمية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ) 1(
  .76، ص2010علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في كوسة ليلى، واقع وأهمية اإلعالن في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، ) 2(
  .25، ص2008- 2007جامعة متنوري، قسنطينة، الجزائر، مخطوط العلوم التجارية، 

، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، )مدخل كمي وتحليلي(محمود جاسم الصميدعي، استراتيجية التسويق ) 3(
  .263، ص2000، )دط(
  .112، ص2002، 18شهار خطاب وطبيعة سلوك، مجلة عالمات، ععبد اهللا احمد بن عتو، اإل) 4(
  13.15على الساعة  12/03/2015يوم  www.tunisia.schoil.com.forumاسكوليااإلشهار، منتديات تونيز ) 5(
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فاإلشهار إذا من حيث هو عملية كشف وٕاعالن لرسالة معينة من قبل مرسل 
بغرض غاية معينة وبالتالي على المرسل إليه االقتناع  ،يسعى من خاللها إلى التواصل

فإذا أردنا أن نوضح اإلشهار داخل السياق المعرفي فنجده  ،سواهابها وٕاثارتها على ما 
هو عملية اتصالية بين أطراف أساسية فاإلشهار ؛ ليس علما بقدر ما هو حصيلة ثقافية

باإلضافة إلى ضرورة دفع المقابل  ،مشتري أوسواء كان مستهلكك  ،منتج ومرسل ومتلقي
نه يجب الكشف عن هوية المعلن أس هنا واألسا ،من طرف المعلن لوكالة اشهارية معينة

  .حتى يتعرف عليه المتلقي
نه جزء من ،إالفضاءات العامة أواإلشهار ال يستأذن للدخول إلى المنازل «

 ،شتريي لم أوشترىالها المستهلك كل يوم سواء او فهي وجبة إضافية يتن ،الديكور اليومي
 ،بمفهومها الديني واإلنساني العامن جبروته ال يقف في وجه مقتضيات األخالق إلذلك ف

  )1(.»جل كسب رضا المستهلكأفكل شيء يمكن أن يشهر من 
إن اإلشهار هو السلطة «بل قيل  ،ن اإلنسان يتنفس األكسجين واإلشهارناأحتى قل

وتنافسها وحريتها  ،لضمان استمرارية وجودهاالتجارية  الهادئة التي تمارسها المؤسسات
  )2(.»التي باتت مضمونة بالسلطة نفسها

حيث  ،فاإلشهار ينتمي إلى نظام اجتماعي في طور حاسم من أطوار تطوره«
ويكون الفرد تحت  ،تشيا أوتتحول كل القيم والمنتوجات اإلنسانية إلى سلع فتسلع اإلنسان 

ويضاهي فيه أحيانا رأس مال الشركة الواحدة ميزانية  ،رحمة التكتالت االقتصادية الكبرى
 )3(.»مجموعة من الدول الفقيرة

  
  
  
  

                                                           

  .63ص 2002، 18محمد الولي، بالغة اإلشهار، عالمات، ع) 1(
عبد الحميد سيف، احمد الحسامي، األبعاد الثقافية للغة اإلشهار في المجالت السكنية بأبها على أنها دراسة ) 2(

  .PDFسيميائية، جامعة الملك خالد السعودية 
  .، روبير كيران03/02/2015جميل حمداوي، سيميائية الصورة االشهارية، مجلة دورية الكترونية، القراءة ) 3(
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  الخطاب :ثالثا

  :لغة-1

ولكي نحدد مفهومه يتطلب منا  ،الخطاب هو من المصطلحات االكثر شيوعا
الخطاب والمخاطبة «:حيث جاء في لسان العرب أن ،الدخول في باب المعاجم العربية

  )1(»مراجعة الكالم وقد خاطبه بالكالم مخاطبة وخطابا
يقال ما  :وقيل هو سبب األمر ،عظم أوصغر  ،وخطب الخطب الشأن واألمر

األمر الذي تقع  :والخطب ،وخطب يسير ،قول هذا خطب جليلنو .ي ما أمرك؟أخطبك
في و  ،جل الخطب أي عظم األمر والشأن :ومنه قولهم ،والشأن والحال :فيه المخاطبة
وفي التنزيل  ،الخطب يسير :فقال ،من رمضان مافطروا في يوم غي ،حديث األمر

والخطب إنما  ،[...]وجمعه خطوب،)57/الحجر(﴾ٱۡلُمۡرَسلُونَ فََما َخۡطبُُكۡم أَيَُّھا  قَالَ ﴿العزيز
  .وقد يكون من باب رهن ورهن ،أراد الخطوب فحذف تخفيفا

المواجهة بالكالم ويقابلها  ،مصدر خاطب«:الخطاب ،محمد الباشالفي الكافي 
والخطب مصدر  ،عمل الخطيب وحرفته :والخطابة مصدر خطب ،الرسالة -الجواب
 ،األمر الشديد يكثر فيه التخاطب )57/الحجر(﴾ٱۡلُمۡرَسلُونَ فََما َخۡطبُُكۡم أَيَُّھا  قَالَ ﴿:خطب

خطوب الخطبة مصدر خطب ما يخطب به ) ج(، وغلب استعماله لألمر العظيم المكروه
  )2(.من الكالم

خطب وخطبة وخطابة إي »فـأما في المنجد الوسيط في اللغة العربية المعاصرة 
وخطب في الجماهير المحتشدة وخطابا جمع  ،ويقال ظل يخطب ساعة كاملة ،القي خطبة

  )3(»كخطاب ترحيب ؛جمهور من مناسبة من المناسبات وهو عالم يوجه إلى ،خطابات

                                                           

  .1195-1194، ص)خ ط ب (، مادة 14جدار المعارف، القاهرة، لسان العرب،  ابن منظور،) 1(
  .5ص، )خ ط ب( ، مادة 2، ج1997، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط) 2(
، 1الحموي وآخرون، دار المشرق، لبنان، ط أنطوان نعمة وآخرون، المنجد الوسيط في اللغة العربية، تحقيق مؤمون)3(

  .306، ص2003
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ثم انتقل  ،فالخطاب عبارة عن نص مكتوب ينتقل من مرسل إلى مرسل إليه
 ،مفهومه من مجرد كتابات شخصية إلى جنس أدبي قريب من المقال في اآلداب الغربية

  .يأدب نفهي  من المقامة التي تكان أو،نثرا مأسواء اكتب نظما 
  ن الكريمآالقر  الخطاب في-2

وهي قوله تعالى  ؛تينورد الخطاب في القران الكريم بصيغة المصدر في آي
ھُ ۥُمۡلَكهُ َوَشَدۡدنَا﴿   .)20/ص( ﴾ۡلِخطَابِ َوفَۡصWَٱۡلِحۡكَمةَ َوَءاتَۡينَٰ

َذآ أَِخي لَهُ إِنَّ ﴿وقوله تعالى  ِحَدٞة فَقَاَل ۥَھٰ أَۡكفِۡلنِيَھا تِۡسٞع َوتِۡسُعوَننَۡعَجٗة َولَِي نَۡعَجٞة َوٰ

نِي فِي    .)23/ص(﴾ٱۡلِخطَابِ َوَعزَّ

ِھلُونَ إَِذا َخاَطبَُھُم  َ﴿: هي قوله تعالى :ينورد بصيغة الفعل فيآيات قَالُوْا  ٱۡلَجٰ

ٗما ِطۡبنِي فِي ٱۡصنَِعٱۡلفُۡلكَ وَ  ﴿وقال تعالى ، )63/الفرقان(﴾َسلَٰ بِأَۡعيُنِنَاَوَوۡحيِنَا َوbَ تَُخٰ

ۡغَرقُونَ ظَلَُمٓواْ ٱلَِّذينَ    .)37/هود(﴾إِنَُّھم مُّ
ومنها ما  ،تتفق كتب التفسير في ضبط مفهوم الخطاب كما ورد في هذه اآليات

ِطۡبنِي فِي ﴿ففي قوله تعالى ،لتفسير الخطاب الزمخشري في كشافهرده أو  ظَلَُمٓوْا ٱلَِّذينَ َوbَتَُخٰ

ۡغَرقُونَ  وقوله تعالى )1(،هنا وردت بمعنى التدعني في شان قومك،﴾إِنَُّھم مُّ
ُھ ﴿ ل الخطاب هنا إما ليتبين من الكالم الملخص الذي صف، ﴾ۡلِخطَابِ َوفَۡصWَٱۡلِحۡكَمةَ َوَءاتَۡينَٰ

يس فيه اختصار مخل وال الخطاب القصد الذي ل أو،يتبينه من يخاطب له وال يلبس عليه
  )2(.إشباع ممل

قرن الخطاب بالكالم كفاعلية فردية  ،ن باقي الكتب والمعاجمأنه شأفهذا التفسير ش
  )3(.ونشاط ذاتي يعتمده المتكلم في تعبيره عن أغراضه

  
  
  
  

                                                           

  . 268، دار الفكر، بيروت، لبنان، دط، دتط، ص2الزمخشري، الكشاف، المجلد) 1(
  .365، ص3نفسه، المجلد)2(
  .369المرجع نفسه،  )3(
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  اصطالحا-3

 بمنشين فوكو«الخطاب مرتبط أساسا حسب الباحثين"
)BimenchineFouko()1926-1948 (نسقة في الذي يستخدمه لوصف عملية األ

وكيف تعكس هذه الممارسة السلطة وكيف تحافظ  ،الثقافة واإليديولوجية واللغة والمجتمع
  .عليها

الخطاب نسق محدد من المعرفة ويحافظ على الممارسات  ،وعند علماء االجتماع
ووظيفتها غلق آية إمكانية لرسائل مردودة إلى ألفاظ  ،التي تحدد عنده بواسطة فرد مشترك

أما  ،الطقوس الدينيةو ة مثال دفاع المحامية والتصفيات العلمي ،تستخدم لوصف األشياء
الخطاب هو الوسيلة لدراسة العمل اإلبداعي في ضوء منظومة عقلية  ؛في النظرية األدبية

وهذا من شانه إلقاء الضوء  ،وبالجماعات المكونة لهذا التراث ،خاصة بالتراث االجتماعي
  :لامث ،على مضمون ومعنى هذه األعمال اإلبداعية في داخل هذه المجتمعات

ولكن في إطار الفروض الكافية في  ،هوميروس ال تفهم في إطار الخيالية وحدها-اسديأو 
 ،وفي إطار مبدعي األساطير الذي يستند إليهم هوميروس ،عقل هوميروس كما كتبها

كذلك أفكار المتلقي للعمل األدبي ومعرفتنا من هذه األمور تغير وجهة نظرنا من العمل 
  )1(."األدبي

تخصصه، وكل حسب أفكار المتلقي، ولكنه يكمن ضمن فالخطاب كل حسب 
  .سعي واحد وهو العمل اإلبداعي

دية وأجزاء هذه كان علم اللغة فيما مضى محصورا تماما في تحليل العبارات الفر "
ذلك أن  ،كل عبارة بمعزل عن األخرى ،ل العباراتاو ما الخطاب فال يتن،أالعبارات الفردية

ز او قدها إذا لم تتجفقد ت ،النصوص المكتوبة والمنطوقة فيها أبنية ووظائف خاصة بها
ن التركيز إف ،وبمجرد أن نبدأ باكتشاف كيفية أن تكون اللغة خطابا ،مستوى العبارات

يتحول من التعامل مع اللغة على أنها شيء مجرد إلى كيفية استخدام اللغة كظاهرة 
وفي أي إطار  ،نكتب النص أويهتم بما نقول ) ليل الخطابحت( فالخطاب ؛اجتماعية

                                                           

، 2دا، بيروت، طابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق درويش الجويدي، المكتبة العربية للطباعة والنشر، صي) 1(
  .23، ص1996
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وعلى الرغم من وجود توجهات نظرية عديدة إال أن االهتمام في تحليل  ،اجتماعي
  )1(."الكتابة أوالخطاب يدور على كيفية ممارسة اللغة في الكالم 

جماعي، على أن اللغة األم  فالخطاب المكتوب أو المقروء يتحدد وفق إيطار
تستخدم كظاهرة اجتماعية فاهتمامها يكمن ضمن الظواهر االجتماعية وكيفية استخدام 

  .لغته
فهنا  ،كل خطاب مثبت بواسطة الكتابة«بعض الدارسين يعرفون الخطاب على انه

وذهب ، )2(»دليل على انه اليمكن حصر الخطاب في الكالم فقط بل هو مدونة كالمية
 أويعد كل خطاب ملفوظ «المتوكل في تعريفه أيضا ضمن إطار تواصلي بقولهحمد أ

 )3(.»مكتوب يشكل وحدة تواصلية قائمة الذات
 Paul( غرايس«ويرى، ل الطرفين الشفوي واللسانياو فالخطاب لغرض التواصل يتن

Grice(  أن للكالم دالالت غير ملفوظة يدركها المتحدث والسامع دون «في الخطاب
نتقل إلى دالالت يز الكالم المباشر و او فالخطاب هنا يتج، )4(»واضحةأو عالمة معلنة 

  .تحمل شفرات يسعى المتلقي على حلها
من مقومات التواصل بين  مُ وِ قَ تعددت التعاريف  بهذا الشأن على أن الخطاب مُ 

شبكة معقدة «للخطاب انه »)MechelFouko( ميشال فوكو«األفراد وهذا ما ذهب إليه 
التي تبرز فيها الكيفية التي ينتج فيها الكالم  ،من العالقات االجتماعية والسياسية والثقافية

  .)5(»كخطاب ينطوي على الهيمنة والمخاطب في الوقت نفسه

                                                           

  .25نفسه، ص ) 1(
  .17، ص2006، 1نضال الشمالي، الرواية والتاريخ، عالم الكتب الحديث، اربد، عمان، األردن، ط) 2(
  .24، ص2010، 1أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط) 3(
الناقد األدبي، إضاءة ألكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا، المركز مجان الرويني، سعد البازغي، دليل ) 4(

  .155، ص2007 5الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط،
، 2009  ،1عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب السردي وقضايا النص، دار القدس العربي، وهران، الجزائر، ط) 5(

  .21ص
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 .Di( سوسيردي «أما  ،متعدد المجاالتفهنا نجد الخطاب 
Sossir(«رسالة لغوية من المرسل إلى المرسل إليه الذي يعمل على تفكيك «:فيعده
  .فهو تواصل لغوي الهدف منه تبليغ رسالة ما وٕايصالها بمفهوم واضح، )1(»رموزها

 ،هو كل تلفظ فترض متحدثا ومستمعا»)Binefist(بينيفست«الخطاب حسب  
فهو الوسيط اللساني ، في الطرف الثاني شكل من األشكال ل نية التأثيرو تكون للطرف األ

 »)Ginet(جينيت«يلية التي أطلق عليها خفي نقل مجموعة من األحداث الواقعية والت
  .مصطلح الحكاية

 ،مقول أوأي رسالة  ؛فالخطاب يتكون من وحدة لغوية قوامها سلسلة من الجمل  
ن المعتبر في هذه الحالة هو مجموعة أل ؛يلحق الخطاب بالمجال اللساني المعنىاوبهذ

ل من اقترح دراسة هذا التسلسل هو أو و  ،قواعد تسلسل وتتابع الجمل المكونة للمنقول
  .»)SabouniHaeisse( سابوني هاريس«اللغوي األمريكي 

  أنواع الخطاب-4

  :للخطاب مجموعة من األنواع أهمها 
  الخطاب القرآني -أ

منفرد عن غيره من الخطابات في كل مستوياته  هيّ إل خطاب ،إن الخطاب القرآني
أصواته منسجمة ومتماسكة  ،ليةاو الصرفية والصوتية والمعجمية والتركيبية واإليقاعية والتد

هم ما يميز أو ، وتركيباته وٕايقاعاته مطلقة وال نهائية حريف،قبل التيألفاظه واحدة ال 
والقران كلمة اهللا نزلت  ،فاهللا سبحانه وتعالى هو المرسل ،الخطاب القرآني هو مرجعيته

فهو كلمته التي تحمل كل صفاته على  ،على رسول اهللا محمد صلى اهللا عليه وسلم
خالف األنواع األخرى من الخطابات التي تفرض بعض النظريات المعاصرة مثل موت 

  .من النور وتسلمه من قبل المتلقيوخرج عمله اء من انجاز عمله بمجرد االنته ،المرسل
  :)النفعي(الخطاب االيصالي - ب

- المرسل إليه-المرسل(إن عملية اإليصال ال تكون إال بوجود األقسام الثالث 
وهذا طبيعي مادام  ،والخطاب االيصالي  يقوم على لغة نفعية استهالكية مباشرة) الرسالة

                                                           

لجميلة زنير أنموذج، مذكرة مكملة ) اوشام بربرية(خطاب الميني روائي في الجزائر، روايةالمية بوداود، تحليل ال) 1(
  .13لنيل درجة الماجستير في األدب العربي الحديث، جامعة متنوري، قسنطينة، الجزائر، ص
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ولذا فان  ؛هو غايتها ومادام الخبر واإلفهام عبر الرسالة المنقولة هو هدفها ،اإليصال
أعمال للذهن إلى  أوالمرسل يقول فيها لغته المكتسبة طبيعيا ويخضع عفويا ودون تكلف 

 ،عنى وداللةمنحوا وصرفا وتركيباو  أوصوتا  ،فضاء المكونات القاعدية المتعارف عليها
  ...ن خضوعه الى فضاء االتفاق الحاصل مع المرسل اليهوهو في التزامه هذا يعبر ع

ولقد ذهبت بعض الدراسات الحديثة الى دراسة هذا النوع من الخطاب تحت اسم 
La pragmatique فرانسوازارمينغو«وهذه الدراسات كما تقول  ،ليةاو التد أولنفعية ا 

)FrounsoiseArmingo(« استداللية وايصالية واجتماعية في الوقت اللغة ظاهرة«تدرس
 .)1(»نفسه

  :الخطاب اإلبداعي-ج

 اكبسونج«عناصر كما حددها  ستةيقوم الخطاب الشعري اإلبداعي على  
)Jakibson(«فقد وجد ان السمة  ،تغطي كافة وظائف اللغة بما فيها الوظيفة األدبية

النص سماته الخاصة من خالل خذ بأهذا و  ،جلها وجد النص هي االتصالأاألساسية من 
 المرسل، والتي هي، Communicationtheoryتدرج وظائف عناصر االتصال

  .)2(الشفرةو السياق  ،القناة ،الرسالة ،ليهالمرسإل
  

  العالقة بين اإلشهار والسياحة والخطاب: رابعا

إن الخطاب االشهاري بصيغته المعاصرة خطاب أفرزته التحوالت الواقعية «
يقوم على  ،دي في صياغة مفهوم جديد لإلنسانأس مالية التي تأفي الرؤية الر المتمثلة 

 ،مستهلك تتحقق كينونته بمدى استهالك و إشباع رغباته ئنفاإلنسان لديه كا ،االستهالك
ع في شرك رفالمعاصر كي ي لإلنساننا الخطاب االشهاري وسيلة استدراج إولذلك ف

الشهارية التي تقتنع بحيل استقطابية متنوعة بتنوع ويتسلم لمضامين المادة ا ،االستهالك
لهذا فان الخطاب االشهاري ينتزع مادته من المشترك بين  ،أهداف المستقطب وثقافته

                                                           

عب، القاهرة، اوكان عمر، اللغة والخطاب، ترجمة ابراهيم خورشيد واخرون، دائرة التعارف اإلسالمية، مطبعة الش) 1(
  .4، ص2001مصر، 

  .5نفسه، ص) 2(



 مفاتيح الدراسة                        مدخــــــــــــــــل

 

17 

 

واذا كانت  ،قهافأالسياق الثقافي الذي يتحرك االشهار في  جهوما يت ،هذين الطرفين
ما يدعى بالصورة  أوالمجتمعات االشتراكية قد قامت على اشعارات السياسة الثورية 

س مالية قد اعطت اهتماما أفان المجتمعات الر  ،)الدعاية السياسية(االشهارية السياسية 
  )1(.»)الدعاية التجارية(كبيرا للصورة االقتصادية والتسويقية

تتعلق مقاصده بتحقيق العائد  ،)براجماتي(نفعي زاء خطاب اشهاري إيوهذا يجعلنا 
لذا ال  ،من الثقافة أشهار جزء ال يتجز ن اإلأعلى منتجه كما  -حوالهأغلب أفي - المادي 
كذلك التي ترتكز فقط على الجانب  ،حادية الجانبأطاحة به فعلية من منطلقات يمكن اإل

  )2(.حضاري الذي ينتج فيهالسوسيو طار أو التقني دون ربطه باإلالجمالي  أوالفني 
 ،عالمية المستعملةنواع مختلفة باختالف الوسائط اإلأشهاري ذو فالخطاب اإل

وهذا يؤدي الى ،تلفزيونو راديو ،و سينماوحتى ،جريدةوأيضا ،صقا يسمى بملموالموزعة منها
  .نواع التعبيرية المالئمة لكل وسيطليات واألكبير في تحديد األ تأثير

يعد الخطاب اإلشهاري أكثر تنظيما وتركيبا يحمل سياقات عديدة بحيث يجعل 
شهاري يعد تنظيما خطابيا وتركيبيا لمجموعة فالخطاب اإل«المتلقي مستعدا لقراءتها لذا 

التالي ينجز مجموعة ،بيفرض وجودههو ف، من الدالئل بناءا على قواعد التركيب والسياق
لخطاب الذي له مجموعة من المكونات والخصائص التي يستقبل هذا ا يوالملتق ،قوالأ

، وٕاال اعتبر ذلك دليال على فشله وصعوبة )3(»لهذا الخطاب ومستعدا تجعل منه قارءا
  .فهمه

فهو يعتمد على  ،الخطاب السياحي هو وسيلة تواصل تجذب انتباه السياحأما   
من الكتابة وبالتالي تبنى ن هذه األخيرة قريبة من الدماغ للحفاظ عليها أكثر الصورة أل

جل اإلشهار أفهو يوجه إلى الجمهور المستهدف وذلك من  ،على أسس علمية متينة
 ،وبالتالي تسهم في إبراز وتقوية وتنمية السياحة داخليا وخارجيا ،والدعاية لمنطقة سياحية

                                                           

  .2014- 12-11، القراءة في جميل حمداوي، سيمائية الصورة) 1(
مجلة ثقافية محكمة تعني (عالمات . أحمد راض، اإلشهار والتمثالت الثقافية الذكورة واالنوثة نموذجا، م) 2(

  .1997، 7ع ، المغرب،)بالسيميائيات والدراسات األدبية الحديثة والمترجمة
عبد المجيد تونسي، الخطاب االشهاري المغرب استراتيجيات التواصل، منشورات كلية اآلداب والعلوم : ينظر) 3(

  .17، ص2009، 1اإلنسانية الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط
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فهو يهدف إلى التوعية والتعريف بالمناطق السياحية لتكون صورة جميلة في ذهن 
  .مما يزيد في التنمية والتقدم للبلد المزار ،متشوق لزيارة المكانإذا ويكون المتلقي  ،المتلقي
 أوهدفه توجيه السائح إلى سلوك سياحي يكون إما ثقافيا ؛فاإلشهار السياحيو   

  .من خالل الخدمات المبرمجة والساهرة على رحلة معينة طبعا هذا كله ،اجتماعيا
 مأسواء أكان مكتوبا  ،شهاري السياحين الخطاب اإلأإذا من خالل هذا كله نقول   
تسيره مجموعة من القوانين المنظمة من عالقات اجتماعية  ،فهو ذو أهمية بالغة ،منطوقا

ها وٕاغراءاتها على المتلقي وهنا غاتو ابالتالي تهدف إلى ممارسة مر  ،وثقافية وحتى دينية
شهاري يسهر عليه الخطاب اإل هذا األخير غرض أساسي ،ص إلى ما يسمى باإلقناعخنل

  .السياحي 
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  تعريف العالمة اللغوية: الأو 

وتظم جانبين هما  ،فرادساسي في عملية التواصل بين األأتعد العالمة عنصر   
والثاني هو  ،ل فهو الصورة السمعية التي تدل على شيء ماو ما األ،أالدال والمدلول

سم بل ن العالمة اللغوية ال تربط شيئا باأ«يرى دي سوسير ،الشيء المعني أوالتصور 
 ،خيرة ليست الصوت المادي الذي هو شيء فيزيائي صرفتصورا بصورة سمعية وهذه األ

  )1(»على حواسناشكله النفسية للصوت وذلك االنطباع الذي ت بل هي البصمة
 ،الشيء أوالكلمة  أوفالعالمة هنا تختلف عن المفهوم القديم بين االسم والمسمى   

نها تدرس العالمة التي بصددها يمكننا المالحظة كمالحظة االشياء أوغرض اللسانيات 
  .)االعتباطية( والتي تتصف بالتغيير والثبات األخرى،
شيء يحل «:ما بيرس فقد كان له في تعريف العالمة لمسة اخرى فيقول في ذلكأ

ي أحدا أوهومعد لكي يخاطب  ،تحت عنوان ما أو،شيء ضمن عالقة ماأو مر أبدال عن 
وهذه العالمة  ،كثر اتساعاأربما كانت  ،عالمة أو،يخلق في ذهن الشخص عالمة متعادلة

ي أ:تلك العالمة تحل بديال عن شيء ،لىو العالمة األادعوها ) لدى المتلقي(هاأالتي ينش
ن أن هذه العالمة انما تحل بديال عن الموضوع دون أوالحال  ،عن موضوعها الخاص

  )2(»بل تؤثر الرجوع إلى فكرة دعوتها أحيانا أساس التمثيل ،ئقة كلهاالعفي تمثله
وهذا كله يشمل في  ،فتصور بيرس للعالمة ثالثي ويشمل ماثول موضوع مؤول

ي االداة والفكرة والمرجع ،أمنطلقه لفهم العالمة والتي تتألف من الدال والمدلول والموضوع
وحتى انه دمج بين العالمة والواقع المحيط وجعلها عالمة متداخلة متشابكة أساسها 

  .التواصل
ا محل العالمة توجد كلما استعمل اإلنسان شيئا م«هاهو ايكو يعرف العالمة بأنها

  )3(»شيء اخر

                                                           

  .27، ص2005، 2حمد مؤمن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، طأ) 1(
، مجد الوي )دراسة سيمائية في ثالثية ارض السواد لعبد الرحمن منيف(فيصل غازي النعيمي، العالمة والوراية )2(

  .19، ص2010- 2009، 1للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
، 1، الرباط، المغرب، طامبرتو ايكو، العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، ترجمة سعيد بن كراد، المركز الثقافي العربي) 3(

  .19م، ص2007ه 1421
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ن أفالمجتمع يجب  ،شياء واستبدالها هي التي بني عليها المجتمع ذاتهفهته األ
فالعالمة هنا هي شكل رمزي ، فرادهأشفراته الخاصة للتواصل بين سننه و تكون لديه 

فنقول ، الوسيط بين اإلنسان وعالمه الخارجي وهي االداة التي يستعملها في تنظيم تجربته
واندمج في ثقافات وابداعات  ،نسان من خاللهااإل نسأنالعالمة هي الوسيلة التي ت نأ

  وطاقات تعبيرية واسعة
لفظة العالمات ال تغرب عن البال فنجدها مذكورة في القران الكريم في قوله و 

تٖۚ ﴿: تعالى َمٰ   )16/النحل(﴾ُھۡميَۡھتَُدونَ ٱلنَّۡجمِ َوبِ َوَعلَٰ
فهي تستجيب لعالمات  ،البرد طالبة للدفءموسم فالطيور هنا عندما تهاجر في 

فهي فصيلة حيوانية ترتبط  بها تكون مهيأة ومؤهلة تستجيب  ،أمثالها أوال ترتبط بالثقافة 
ٖت لِّقَۡوٖم يَۡعقِلُونَ ﴿: وكما جاء أيضا في قوله تعالى ،لها لَِكَ>ٓيَٰ   .)4/الرعد (﴾إِنَّ فِي َذٰ

فالتأمل في العالمة واكتشافداللتها هو  ،السيميائين الكريم هو الموجه للدرس آفالقر 
تدل  ،حسية حاضرةحقيقة الذي جعل التوجه الرباني هنا في التعامل مع العالمة على أنها 

  .على حقيقة مجردة غائبة
المفكر  غسطينأو فهذا القديس  ،تعريفات العالمة لم تقتصر عند أراء قليلة فقط  

وقد  ،يليةاو وضع في كتابات تعريفات للعالمة ضمن أبحاثه الت) 330-354(الجزائري 
إطار  وتكمن أهميته في تعريف العالمة في ،اعتمد فيها على الكثير من الفالسفة

العالمة «تييف بيرس للعالمة كان له الرأي اآلولكن تعر ، االتصال والتواصل والتوصيل
أي أنها تخلق في عقل  ،بصفة ما ما لشخص ما عن شيء المصورة هي شيء ما ينوب
ربما عالمة أكثر تطورا وهذه العالمة التي تخلقها اسميا  أو،ذلك الشخص عالمة معادلة

وب عن شيء ما وهذا نلى تو إن العالمة األ ،لىو للعالمة األ »Interprétant«مفسرة
وهي ال تنوب عن هذا الموضوع من كل الوجهات بل بالرجوع إلى نوع  ،الشيء موضوعها

  )1(»من الفكرة التي سميتها ركيزة المصورة

                                                           

، شركة بابل للطباعة والنشر )مقاربة سيميائية دي سوسير اقتصادية(محمد رابح الخطاب، الخطاب اإلشهاري ) 1(
  .19، ص1999، 1والتوزيع، الرباط، المغرب، ط
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فالعالمة عنده تتكون من  ،ضاف ديسوسير في هذا الباب تعريفا للعالمةأوقد 
وقد أكد أيضا إن العالمة ال  ،وهما غير قابلتين لالنفصال ،الدال والمدلول :عنصرين هما

  .تكتسب معانيها وتصبح مفهومة إال في ضوء عالقتها بالعالمات األخرى
تنوب عن  أوأية وحدة ذات معنى يتم تفسيرها باعتبارها تحل محل «والعالمة هي 

  )1(.»شيء أخر غيرها هي نفسها
فالشكل المادي هو وعاء  ،فالعالمة توجد في شكل مادي مثل الكلمات والصور

فهذه االخيرة تصبح عالمات عندما يقوم مستخدموها بإكسابها معناها من خالل  ،العالمة
  .شفرة معينة

ديسوسير في تعريفه للعالمة على مبدأ أساسي ومهم من مبادئ  حوقد وض
بدون مساعدة العالمات فإننا نكون عاجزين عن التمييز  إذ«ا بيرس حيث يقول قسيميوطي

  .فهنا يأكد أنه ال وجود للفكرة دون وجود العالمات )2(»بين فكرتين بشكل واضح ودائم
تعرف  ، لهذان العالمة تحتاج الى وسيط يقوم بنقلها من المرسل إلى المرسل إليهإ

السينما  ،الراديو ،لكتابا ، مننه مجموعة وسائط االتصالأب) الوسيط(السيميائية 
ومن الواضح ان  ،فالوسيط يتضمن مادة العالمة وركن حامل هذه العالمة...االزياءو 

كما هيالحال بالنسبة  ،طبيعة وبنية ووظيفة نظام الرمز مرتبطة اشد االرتباط بالوسيط
  )3(لمختلف الوظائف الخاصة بعمل السيمياء

فهناك من العالمات التي  وصيغتها، لفة مع طبيعتهاأالعالمة تختار واسطة متو 
وهنا  ،حسية تخرى بصرية وليسأو  ،تحتاج الى واسطة سمعية وليس لها عالقة بالحركة

سوسير عبر عن عالمته دي ف، تكمل عملية التواصل ونجاح السيرورة الوظيفية للعالمة
  )4(»اللغة نسق من العالمات التي تعبر عن األفكار«من حيث أن ،باإلشارة فقط

                                                           

  .19الحميد، اكاديمية الفنون، صدانيال شاندلر، معجم المصطلحات األساسية في علم العالمات، شاكر عبد ) 1(
جيرار دولودال، السيميائيات أو نظرية العالمات، عبد الرحمن بوعلي، دار الحوار للنشر والتوزيع الالذقية، سورية، ) 2(
  .58، ص2004، 1ط
، سامي الحصناوي، سيمياء أداء الممثل في العرض المسرحي المونودرامي، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان) 3(
  .34، ص2014، 1ط
  .35نفسه، صالمرجع ) 4(
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 أوالعالمة «:سع عبر ثالثية فيقولأو بينما يأتي بيرس فيعطي للعالمة امتدادات 
من جهة ما وبصفة ما بمعنى انها ، ي شيء ما ينوب لشخص ما عن شيء ماالمصورة ه

وهذه العالمة  ،ربما عالمة اكثر تطورا أوتخلق في عقل ذلك الشخص عالمة معادلة 
وهذا الشيء  ما، ان العالمة تنوب عن شيء ،لىو للعالمة األ) مفسرة(التي تخلقها اسمها

بل ينوب عنها  ،هو موضوعها وهي ال تنوب عن تلك الموضوعات من كل الوجهات
  )1().المصورة(بالرجوع الى نوع من الفكرة التي سميتها سابقا ركيزة 

نضاج المعنى ليه جمعتهم قوانين إلالعالقة بين الثالوث والمرسل والمرسإلفهذه 
شارة الى عالمة إطارها الوظيفي بإفالعالمة تتشكل في  ،للعالمة واستمرار عملهاالداللي 

غيرها وهته السيرورة حركية  أوالطبقية  أوبعادها التاريخية أترمز الى  ،خرأومعنى داللي 
  .يلية ال منتهيةاو ت

نقول  ،ومن كل التعريفات السابقة التي كانت معظمها تشمل أراء ديسوسير وبيرس
صله العرف واالصطالح عليه أو  ،مة معطى نفسي واجتماعي وثقافي وحضارين العالأ

  .فمن خاللها يمكننا معرفة أي أنظمة تبليغية والمكونات الداللية
أنصارهما معا على حد  أوتحاد عنصرين إا العالمة هي وحدة تكون إنتاجا فإذ«

اتحاد العنصرين شرط ومن منظور علم العالمات فان ، سوسير الدال والمدلولدي تعبير 
ولهذا يشترط بيرس  ،أساسي لتكوين العالمة من جهة ولتحقيق التواصل من جهة أخرى

 فبيرس.، الشيء ال يصبح عالمة إال عندما يقوم بتصوير شيء أخر يسمى موضوع نأ
 أويقيم عالقة ضرورية بين طرفين ينتج عن اتحادهما ثالث بالضرورة وهو العالمة  هنا

الشيء المصور والموضوعة عند بيرس يشكالن العالمة وهذا النظام يعبر إذن ف ؛الدليل
  )2(.»)لدال والمدلولا(الذي يكون نتاجا  ،الدليل أوعنه سوسير بالعالمة 

بعد تطرقنا لتعريف العالمة اللغوية لدى اهم اللسانيين توسعت دائرة العالمة 
خصوصا لدى الفالسفة اللسانيين  ،واصبحت موضوعاتها وانواعها شاملة ومتعددة

حتى كل واحد منهما توسع فيها  ،الذين ساهما في ابرازها وتطويرها)ديسوسير-بيرس(

                                                           

  .36ص سامي الحصناوي، سيمياء أداء الممثل في العرض المسرحي المونودرامي،) 1(
، 15سيميائية  والنص األدبي، أعمال ملتقى معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة باجي مختار عنابة، عال) 2(

  .43، 42، ص1995ماي 12/17
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اما بيرس فقد توسع وامتد  ،فديسوسير اقتصر على ثنائيتن اثنين،حسب دراسته ومعلوماته
وكيف تمت  ،الى اكثر من ذلك ومن هنا نطرح السؤال االتي ماهي وظائف العالمة

  ؟سوسيرة بيرس وسيمولوجية ديقراستها عند كل من سيموطيد
  

  ة بيرسيقسيمولوجيةديسوسيروسيموط: ثانيا

همية كبرىتتجلى في كونها تحقق التواصل بين الناس فالسميولوجيا تدرس أللعالمة 
فالعالمة مجردة أي تتجرد من الواقع  ،غير لسانية أوالعالمة وانساقها سواء اكانت لسانية 

 ،فسميولوجيةديسوسير هي علم للعالمات وحد لها مكانة كبرى،والطابع الحسي والمرجعي
فالسميولوجيا هو ،فهي تدرس ماهو بصري وايقوني ومرئي مثل الصور والرسوم وغيرها

  .تتحدى طبيعة العالمات والقوانين ،وهياالسم الذي اشتقه سوسير من االغريقية
  العالمة في النظرية السميولوجية-1

 ،ن العالمة اللسانية ال تربط شيئا باسم بل تصور بصورة سمعيةأ«يرى ديسوسير
بل هي الدفع النفسي لهذا  ،وهذه االخيرة ليست الصوت المادي هو شيء فيزيائي صرف

ما ان الصورة السمعية حسية واذا  ،المتمثل الذي تهبنا اياه شهادة حواسنا أوالصوت 
نما تكون في هذا المعنى فضال عن مقابلتها مع التصور الذي هو إف ،دعوناها مادية

  )1(.»العبارة االخرى للترابط االكثر تجريدا بشكل عام
  :سوسيرنظرية

العلم الذي يدرس حياة العالمات داخل الحياة «سميولوجيةسوسيرفهي
وهذا الذي تتميز به السميولوجيا  ،فالعالمة اللغوية ال توجد ابدا منفردة، )2(»االجتماعية

ن العالمة اللسانية ناتج الشتراك أىديسوسير أولقد ر  ،التي لديها تصنيف بسيط للعالمات

                                                           

  .91، ص2006محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، منشورات جامعة باجي مختار عنابة، بوقرة نعمان، ) 1(
، 1جوزف كورتيس،سيميائية اللغة، جمال حضري، مجمع المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط) 2(

  .33م، ص2010- ه1431
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ى كذلك انه من المحال على المرء ان يتصور العالمة جزء منها أكما ر  ،الدال والمدلول
  )1(.من غير ان يتصور الجزء الثاني

  : ديسوسير تتشكل كما يليفالعالمة اذن عالقة اعتباطية عند 
   المدلول  الدال 

  )الذهنيةالصورة (  )الصوتية السمعيةالصورة (
أهم ،Course de linguistique généralالذي ضمن في كتابه ففرناردديسوسير   

منظومة من العالمات «:السميائي حيث انطلق في تعريفه للغة على انهامقوالت المنج
وضروب  ،وابجدية الصم والبكم والطقوس الرمزية ةالكتابتشبه ...ماة كر التي تعبر عن ف

من هنا ومن منطلق هذا التعريف تطرق الى تعريف ، )2(»المجاملة واالشارات العسكرية
  .اتحاد الدال والمدلول لفمنأحيث جعل اللغة نظام يت ،العالمة وعناصرها

والصورة السمعية  conceptكل بنية نفسية يرتبط فيها التصورشتفالعالمة عنده 
Image acoustique، تحصر وظيفته لدراسة تقوم على اقصاء الواقع الخارج، و حيث

همية من خالل عالقته وتواصله ، يكتسب ألية توصيل قائمة بنموذج لغويآالعالمة ك
  .بالعالمات االخرى طبعا تكون داخل النظام

 ،ي بالعالمات عامةوالسميائية هي العلم الذي يعن،كل شيء في الكون هو عالمة«
من هنا شاع استخدام السميائية ، )3(»لهذا تشمل السمياء كل مظاهر الكون والحياة

فالسمياء في مفهومها الغربي ،)1913(بعد ظهور كتاب سوسير  لإلشاراتباعتبارها علما 
معرفة للعالمات «تخرج عن كونها غيرهم ال أوبيرس  أوسوى اقتصر على ديسوسير 
ومن هنا ، )4(»في كل صورة وتجلياتها عند الحيوان والبشر ،ونظرية عامة للتمثيل العالمي

                                                           

اللغة العربية، عالم الكتب الحديث، اربد،األردن،  منذر العياشي، العالمة السميولوجية، قراءة في العالمة في) 1(
  .17، ص2013

، 1لسنة العامة، يوسف غازي، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، طفي األ ةفردينان دي سوسير، محاضر ) 2(
  .27، ص1986

  .159ص، 2002، 1اسكندر غريب، االتجاه السيميائي في نقد الشعر، المجلس االعلى للثقافة، مصر، ط) 3(
نصر حامد ابوزيد، السيموطيقا حول بعض المفاهيم واالبعاد، انظمة العالمة في اللغة واالدب والثقافة،  -قاسمسيزا) 4(

  .351، ص1987، 1مدخل السيميوطيقا، دار الياس العصرية، القاهرة، مصر، ط
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فالعالمة  ،واألسس ئفالعالمة واسعة النطاق وشاملة وحملت في طياتها العديد من المباد
  )1(»ركن من أركان التواصل بين اإلنسان واإلنسان وبين اإلنسان والطبيعة

هي ما ينهض بين الدال  ،جاء بها ديسوسيرالتي فالعالمة في النظرية السميولوجية
، حدي للغةظر تكمن في التصور األحادي والواحادية النأف«والمدلول وهذا ماجاء في قوله

كامن الجمالية للرسالة مي التركيز على فعالية الوحدات والعناصر اللغوية في استنطاق الأ
  .تكمن اعتباطية العالمةوهنا )2(.»النصية

اقترح اإلبقاء «: بقوله يقرب سوسير التوازنات بين المفردات ليوضح وجهة نظره
واستخدم بدال من الفكرة والصورة الصوتية  ،للداللة على الفكرة بأكملها) اإلشارة(على لفظه 

للعالمة يكتفي بهذا الرابط في اطار  إلنتاجهفسوسير ، )3(»على التوالي المدلول والدال
تحديدا فقط يقترح  باإلشارةعبر عن سميولوجيةوي ،التواصل اللغوي السميائي االجتماعي

لكنه ال يقدم عناصر تساعد  ،ويوحي بما يمكن ان يكون موضوعا لهذا العلم ،للسميولوجيا
  .على قيامه

ريصا بصفة خاصة يجدر القول ان ديسوسير في هذه المرحلة من البحث كان ح
على تحديد اللسانيات العامة فهناك حركتان سميولوجيتان مهمتان ومتعاكستان بشكل 

ستمد كل منهما بعض مفاهيمهما  ،سميولوجيا التواصل وسميولوجيا الداللة:محسوس وهما
  )4(من ديسوسير وخاصة مفهوم الدليل اللساني

 ،هي الصوت المادي)السمعيةوهو يقصد الصورة (خيرة ليست هذه األ«سوسيريقول
فيزيقي محض ولكنها البصمة النفسية لهذا الصوت والتمثيل الذي تعطينا  ءيشوالذي هو 

فعقالنية  ،لمادية الوجودلغاء إفاالنقالب في حقائق الوجود ليس ، )5(»اياه شهادة حواسنا

                                                           

والمالمح واالشكاليات النظرية دراسة في االصول  -بشير تاوريريت، محاضرات في مناهج النقد األدبي المعاصر) 1(
  .110، ص2006،  1والتطبيقية، دار الفجر للطباعة والنشر، الجزائر، ط

  .118نفسه، ص) 2(
  .35سامي الحصناوي، سيمياء اداة الممثل في العرض المسرحي المونودرامي، ص) 3(
ت الجامعية بن عكنون، الجزائر، فرنسواشو، وآخرون، ترجمة عبد الحميد بورايو، ديوان المطبوعا - دليلة مرسلي) 4(
  .12، ص1995، 1ط
  .55منذر عياشي، العالمة السميولوجييا، قراءة في العالمة اللغوية العربية، ص) 5(
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نسبح  ألننافحقيقة كشفه في العالمة اللسانية تخص الحياة عموما  ،سوسير اقوى بكثير
  .في كون من العالمات

ل مرة في أو ،الى علم العالمات لإلشارةاستخدم سوسير مصطلح السميولوجيا
الى دراسة  لإلشارةويستخدم مصطلح السميولوجيا احيانا  ،1894مخطوط له كتبه عام 

  )1(.نأالى تراث سوسير الخاص في هذا الشمن جانب المفكرين الذين ينتمون  ،العالمات
 الذا جاءت افكاره السميولوجي ،بمنظار لساني االى السميولوجي دي سوسيرلقد نظر 

تعني  دي سوسيرذا فالسميولوجيا عند ،إدرسها من خالل اإلشارة اللغوية فقط ألنهمحدودة 
على تهوقد اقتصرت سميولوجي ،العالمة ومنظوماتها من اللغات الطبيعية واالصطناعية

فهي تتشكل  ،العالمة اللغويةاللذان اعتمدا في دراسة ،والمدلولال الد :ثنائيتين اثنين وهما
 ،وهذه العالمة ذات طبيعة اعتباطية ،من وجود العالمة الرابطة بين الدال والمدلول

فالرابط بين  بينهماواالعتباطية في مفهومها االدنى هي غياب منطق عقلي يبرر االحالة 
ففكرة اخت ال  ،العالمة اللغوية اعتباطية سوسيردي فقد عد  ،الدال والمدلول اعتباطي

فصفة االعتباطية ال  ،ت التي تقوم مقام الدال.خ.تربط باي عالقة مع هذه االصوات ا
فالعالمة  ،ن الدال من اختيار الفرد فليسللفرد القدرة على تغيير العالمةأيجب ان توحي ب

  )2(.بالمدلولطبيعية ا ليس لديها في الواقع اية صلة اعتباطية لكونه
  

  :يةقالعالمة في النظرية السيموطي-2

تشكل بناءا على المقوالت  ،يةقفمفهوم العالمة عند بيرس في النظرية السيميوطي
ل هو تمثيل عام و فاأل اإلنسانية،بتحديد التجربة  لإلدراكالثالث اي اللحظة المحددة 

وهذا  ،يشكل الثالث التوسط االلزامي نفي حي ،اما الثاني فهو المعطى الخارجي، ومجرد
هي شيء ما ينوب «وهنا يعرفها بيرس بقوله ،االخير الذي يضمن للعالمة صحتها

فهي توجه لشخص ما بمعنى انها تخلق  ،لشخص ما عن شيء ما من جهة ما وبصفة ما

                                                           

، دانيال تشاندلر، شاكر عبد الحميد، دراسة الفنون )سميوطيقا(معجم المصطلحات االساسية في علم العالمات ) 1(
  .191ص ،2000، 3وحدة االصدارات النقدية،ط

، 2005، 2أحمد مومن اللسانيت والنشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط:ينظر) 2(
  .128ص
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هذه العالمة التي  ،ربما عالمة اكثر تطورا أو،في عقل ذلك الشخص عالمة معادلة
 ،أن هذه العالمة تحل محل شيء موضوعها ،لىو اطلق عليها مؤوال للعالمة األتخلقها 

  )1(»أنها تحل محله من خالل كل مظاهره بل من خالل فكرة أطلق عليها المثول
) المصورة والموضوع(فالنظرية البيرسية للعالمة من منطلق العالقة القائمة بين 

 أنواع؛غير لغوية وهي ثالثة  أوقد تكون لغوية يرسيةالعالمة الب :يمكن تلخيصها فيما يلي
ليست سببية  عالمة تحيل الى الشيء الذي يشير اليه لوقوع عليها الواقع والعالقة :القرنية

) صورة فوتوغرافية(التشابه بين الدال والمدلول  :االيقونة ،)ي النارعندخان يال(اعتباطية
رمز عالقة تحيل الى الشيء الذي ال«يقول بيرس  .)رضية وغير معللةععالقة (الرمز

وهذا النوع هو  ،بفضل قانون غالبا ما يعتمد على التداعي بين افكار عامة ،شير اليهت
اصناف اخرى عند العرب وهم  وبالتالي يقابل هذه االصناف )2(»العالمة الحق عند بيرس

  :طبيعة
  .)إيقونة(ورقة مطبوعة تحيل الى شخص ما على وفق التشابه :وغرافيةتصورة فو -
  .)شاريةإ(وارتباط االثار بمرور اناس على المكان  ،ارتباط الدخان بالنار-
  .)رمزية(ارتباط الحمامة البيضاء بالسالم والشمس والحرية -

فنظرية بيرس للعالمة تربط العالمة بنفسها وال تحيل على شيء سوى عالمات «
اخرى وينطلق منها لتعريف جميع عناصر العالم الحسية والملموسة المفردة والمتشابكة 

  )3(»بمن فيها االنسان بمشاعره وافكاره
موضوع العالمة عند بيرس كان متشعبا ومتفرعا الى الحد الذي قد تعسر فيه 

تستند على فلسفة «يةبيرسقوقد اعتبر عادل فاخوري ان سيميوطي ،الى كل جزئياته النظر

                                                           

، بحث )الفضاء -الزمن- الشخص(نادية بوقنغور، رواية كراف الخطايا لـ عبد اهللا عيسى لحيلح، مقارنة سيميائية ) 1(
- 2009مكمل لنيل شهادة درجة الماجستير في األدب العربي، شعبة أدب جزائري معاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، 

  .23، ص2010
، 1محمد حسن عبد العزيز، دي سوسير رائد علم اللغة الحديث، كلية العلوم، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط) 2(

  .28، ص1990
اهيم، معرفة اآلخر، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، عبد اهللا إبر : ينظر) 3(

  .82، ص1996، 1المغرب، ط
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الن تكون  ،تبدو بسبب طبعها المغالي في التجريد والتعميم موضوع شك ،شاملة للكون
  )1(»صالحة لتأسيس نظرية المعرفة عامة والسيمياءخاصة

ينا بالنسبة عبارة عن شيء مع«وهنا تجلت العالمة عنده فقد عرفها كما يلي 
اي  ،ن الدليل موجه الى شخص معين،إصفة معينةأو لشخص معين وفق عالمة معينة 

دليال اكثر يسميه بورس مؤوال للدليل  أوانه يخلق في ذهن هذا الشخص دليال معادال 
فتصنيف ،)2(»الدليلويعوض هذا الدليل شيئا معينا وهو ما يسميه بورس بموضوع  ،لو األ

والموضوع والتعبير لدى بيرس كل فرع له تصنيفاته الخاصة العالمة من وسيلة 
  .وخصائصه التي تميزه

مريكية في السيمائيات فلقد قسم مصطلح س يعد في مقدمة علماء المدرسة األفبير 
  :قسامأا الى ثالثة قالسيميوطي

  .معارف الموصوفة من منظور المتكلميشمل ال :)ليو اتد(قسم براغماتي -1
  .والمدلولل ايهتم بالصلة بين الد :قسم دالئلي-2
  .)3(يهتم بوصف الصالت الشكلية بين هذه االدلة :قسم تركيبي-3

فقال  األخرى،فيرى بيرس ان العالمة تشمل جميع العلوم االنسانية والطبيعية 
 ،الميتافيزيقا ،االخالق ،كالرياضيات ،ليس باستطاعتي ان ادرس اي شيء في الكون«

علم  ،وعلم التشريح المقارن ،البصريات والكيمياء ،الدينامكيا الحراريةاألرضية،الجاذبية 
والسكون والرجال ...الصوتيات وعلم االقتصاد والتاريخ والعلم والكالم ، علم النفس،الفلك

  )4(»العلى انه نظام سيميائيإوعلم القياس  والنبيذ والنساء
الشروط  أووعلم الصدق  المنطق والظاهراتية علم ا بيرس تقوم علىقفسيميوطي

سلوب ادق هو علم الفكر أوب ،ي علم القوانين الضرورية للفكر،أالتي توصل الى الحقيقة
فالمنطق هو منطق  ،ا العامةقوكما يقول بيرس هي السيميوطي ،الذي تجسده العالمة

 صفاما الظاهراتية فهي الدراسة التي ت ،العالقات الذي هو االساس لتصوره الثالثي
                                                           

، 1986، 1، معهد االنماء العربي، بيروت، لبنان، ط2معن زيادة واخرون، الموسوعة الفلسفية العربية، م) 1(
  .753ص

  .45، ص1987، 1دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طحنون مبارك، دروس في السيميائيا، ت ) 2(
  .9، ص2011، 1فيصل األحمر، الدليل السميولوجي، دار االلمعية، قسنطينة، الجزائر، ط) 3(
  .84، ص2010، 1بشير ابرير، دراسات في تحليل الخطاب الغير أدبي، عالم الكتب الحديث، اربد، االردن، ط) 4(
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 »كانط«صل ظاهرية أان ظاهرية بيرس لها ك»«دولودال«ظواهره الثالث يقول  خاصية
فقد  »كانط وهيجل«ولكي يعطيها بيرس تمييزا عن ظاهرية  ،»هوسرل«وليس ظاهرية 

 ،)الفانيروسكوب(اعطاها اسم  ااع سيكولوجيستتببدون ا تهفهمها وعرفها في حدود واقعي
في الوعي  أوبارها وصفا لما هو امام الفكر وذلك في خطاب وجهه الى وليام جيمس باعت

  )1(.»التي هي ثالثة على األقل وال أكثر ،مثلما هو ظاهر في مختلف أنواع الوعي
يضا على فرضية مسماة بالبروتوكول الرياضي والتي تكون أيتهقسسسيميوطيأكما تت

عالم ) ثانيانية(عالم الموجودات  )يةناألوال( كناتمعالم الم :العالمة وفقها ثالثية وظواهر
  .)ثالثنية(الواجبات 

استثمارها يمكن  أدوات إجرائيةليست مجرد «ا بيرس قوخالصة القول ان سميوطي
ذلك تصور متكامل للكون الذي هو سلسلة ال  باإلضافةإلىلكنها  ،في قراءة ظواهر معينة

هذا االخير عبارة عن  ،اذ يستحيل فصل العالمة عن الواقع ،نساقالسيميائيةاألمن متناهية 
سلسلة من العالمات التي ال تنفك تحيل على عالمات جديدة تندرج ضمن سلسلة اخرى 

  )2(.»من االحاالت وهكذا دواليك
فال يمكن فصلها عن فلسفته والتي  ،يته ذات وظيفة فلسفية ومنطقيةقفسميوطي

في انتاج مراقبة «) اقالسميوطي(لية اما وظيفته فتكمن و اسماها االستمرارية والواقعية والتد
 ووهنا يوجد المجال الخاص بالمعرفة الفلسفية  ،مقصودة ونقدية للعادات واالعتقادات

التي تسمح بتحديد  ،ييرقات محددة من تاريخها سلسلة من المعاأو العلمية التي تتبلور في 
ام باعتباره  ،)كفاية(ماهو صادق سواء كان هذا الصدق مفكرا فيه باعتباره مالءمة 

  )3(»انسجاما داخليا ام باعتباره مشاكال للواقع
هي اجتماعية وجدلية وتعتمد على ابعاد و  ايضا تحتوي على الداللة والتمثيلفهي 

ة على و لي وعالو اي والبعد التركيبي والبعد التدتكمن في البعد الدالل ،ثالثية منهجية بحتة
والتي سنتطرق  ،وهي ثالثة االيقون واالشارة والرمز ،غير لغوية أوذلك فعالمته لغوية 

  .اليها ومعرفتها وداللتها

                                                           

  13سيميائيات نظرية العالمةصدولودال جيرار ال)1(
(2) www-mentouri-ibda3.org.com 00.23على  13/04/2015يوم . 
(3) www-00100b.com 11.15على  13/04/2015يوم  
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  النظرية البيرسية

 ،سع نطاق من نظرية سوسيرأو ألنها،ية نظرية جمعيةقتعد نظرية بيرس السيميوطي
وبوصفها كيانا ثالثي  ،في صورة شمولية واكثر تعميما ،ز علم اللغةو ان بيرسجعلها تتجوأل

ما ه،أوالمفسرة وتقابل المدلول عند ،المبنى يتمون من المصورة وتقابل الدال عند سوسير
 السيموطيقافبورس باعتباره اهم مؤسسي  ،الموضوع فال يوجد له مقابل عند سوسير

والذي كان يعدها بمثابة )1914- 1839(رها ل من بلو أو وهو  ،الحديثة فهي علم الداللة
  .العلم الكلي للعالمات 

شكلية  أونظرية شبه ضرورية «: يعرف شارل سندارس بيرس السيمياء بقوله
اكد  ،لى نظرية عامة في العالماتدعى إوقد ،عالمة السيمياءبيرسيتخذ ف، )1(»للعالمات

ان »رادفا للمنطق حيث يقولبحيث جعل هذا الحقل م ،فيها على الوظيفة المنطقية لها
ونتاج العالمة عند بيرس ، )2(»اقالمنطق في معناه العام ليس اال كلمة اخرى للسيميوطي

فهي عنده  ،فهي من منظوره منطقة مفتوحة ال حصر لها ،يبعث الحراك في العقل والجسم
مرتبطة مع كل العلوم الطبيعية والحياتية من رياضيات وفلك وكذلك متواجدة في 

فقد اقام بيرسهذا  ،ية يعيشهاو ااخالقيات المجتمع والطبيعة النفسية وهي سائدة في كل ز 
  :ساسيين وهماأ العلم بحسب راي الدارسين عل

هو باعث  ،صية الصدقساس المنطقي باعتبار المنطق الطريق الموصل الى خااأل-1
لذلك الربط المخصوص بين المفسرة والمصورة من  ،الركيزة في بيان وجه التبرير

عبر مجموع القوانين المنطقية المعتبرة  ،في عالقتهما بالموضوع من جهة ثانية،و جهة
  .ضرورية

لة تحليل مقوالت الوجود و اا على محقساس الظواهري بحيث يؤسس السيميوطياأل-2
ويهتم فيها بشتى انواع الدليل وكيفيات ظهوره وعمله  ،)الضرورة- الكيف-وجودال(الثالث

ي القادر قسيرورة فعله التي يراها كفيلة بان تؤسس للنسق السيميوطي ةليآو اشتغاله، 
  .)3(بطريقته وادواته الخاصة ،على ان يفصح عن نفسه

                                                           

  .23جيرار دولو دال، جويل ريطوري، السيميائيات أو نظرية العالمات، ص) 1(
  .1981، 3أمينة رشيد، السيموطيقا مفاهيم وأبعاد، مجلة فصول، ع)2(
  .12، ص2011، 1نواري سعودي أبو زيد، محاضرات في علم الداللة، عالم الكتب الحديث، اربد، األردن، ط) 3(
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بل تفرض عليها  ،ا بيرس ال تفصل بين العالمة والمحيط كما اشرنا سابقاقفسيموطي
فالعالمة عند بيرس وحدة منظمة داخل سيرورة متجانسة  ومتشابكة، إذا عالقة متداخلة

 )1(:تيةاآلتتشكل وفي الترسيمية simiosiesتدعى

            
  

  
  
  
يقترب من التقسيم الثالثي وهو )الرمز-المؤشر-االيقونة(ما التنوع عند بيرس فقد شمل أ

فهو يعتبر اكثر انتشارا وفاعلية في  ،)الطبيعية-العقلية-الوضعية(للدالالت عند العرب 
هي النظرية التي توظف علم  يةقاذن فالنظرية السيميوطي، الدراسات السيميائيةالراهنة

  .العالمات في دراسة وتحليل انواع االتصال والداللة والمعنى من خالل انظمة العالمات
تهتم بكل ما تنتجه التجربة االنسانية  ،ا عند بيرس نشاط معرفي شاملقفالسيموطي

فهي رؤية للعالم تتلخص في النظر الى  ،عبر مجمل لغاتها ومن خالل كل ابعادها
ان «فالكون في حد ذاته عالمة حيث يقول ،الوجود االنساني باعتباره عالمة في الكون

 ،له هو ايضا عالمةو اوما يتد ،جه عالمةنتوما ي ،االنسان عالمة وما يحيط به عالمة
  )2(»والخالصة ان الشيء يفلت من سلطان العالمة

نقول ان موضوع السميولوجيا عند سوسير وموضوع لما سبق، وخالصة 
رغم انهما عاشا  ،غير لغوية أونساق واالنظمة لغوية يك عند بيرس هو دراسة األتالسميو 

دون ان يلتقيا ودون ان يطلع احدهما على افكار وانتاج  ،في فترة زمنية واحدة
ولوجيا هي علم فالسمي،اما في المنهج فكانا مختلفين ،كانت واحدة فاألهداف،االخر

  .م اصطناعيةأرمزية سواءاكانت طبيعية  أوالدوال اللغوية  أواالشارات  أوالعالمات 

                                                           

  .21، ص2002، 13خيرة عون، السيميائيةوالسيميولوجيا، مجلة العلوم االنسانية منتوري قسنطينة،ع)1(
، 2005، 1ز الثقافي العربي، المغرب، طسعيد بن كراد، السيميائيات والتأويل، مدخل السيميائيات بيرس، المرك) 2(

  .72ص

 ع@مة

 دال
)فكرة(مدلول   

 مرجع موضوع
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هو علم السيمائيات وكالهما  ؛ير مؤسس لعلم نقدي شاملسفكال من بيرس و سو 
دي اما  ،اسس ذلك العلم من خالل الحديث عن علم العالمة وتصنيفاتها وميادين تنظيرها

 ،وهو علم موضوعه انواع الدالالت والمعاني ؛فقد اطلق عليه اسم السميولوجيا سوسير
اما الدال فهو  ،والعالمة اللغوية عنده هي كيان ثنائي المبني مكون من الدال والمدلول

والعالمة  ،فكرة الصورة الصوتية الحسية أوالصورة الحسية الصوتية والمدلول هو المفهوم 
  .ة اعتباطيةاللغوية عنده ذات طبيع

مات وهي تعني نظرية عامة للعال قا؛مابيرس فقد اطلق عليها مصطلح السيموطيأ
فهي بذلك تطابق علم  ،نساق الداللية في كافة اشكالهافتشمل األ اإلنساني،في الفكر 
 ماأويقابلها الدال والمفسرة هي المدلول ) المصورة(ي كيان ثالثي المبني فالمنطق 

والمؤشرية األيقونةانواع من العالمات هي العالمة  3وهناك  ،مقابل الموضوع فال يوجد له
  .والعالمة الرمزية

وسموطيقية بيرس والتي تتمثل دي سوسير بعض من الفروق بين سميولوجية سنأخذ
  :في

  .سيميولوجيةسوسير لغوية لسانية أما سيميلوجية بيرس منطقية فلسلفية -1
  .ثنائية المبنى أما عند بيرس ثالثية المبنى العالمة عند سوسير -2
وال تحتوي عالمته على  ،لولدتتحدد العالمة عند سوسير بعالقة الدال والم -3

  .أم عند بيرس فهي تتحدد بعالقة المصورة بالموضوع وبذلك يكون جزء منه ،الرمز
غير ا اعتباطية أما عند بيرس لغوية و العالمة عند سوسير لغوية تمتاز بكونه -4

  لغوية
أما عند  ،تشكل اللسانيات جزء من سميائيةسوسير ألن اللغة عنده فعل سيميائي -5

  .لعالم و هي صورة لتحليل السيمائيبيرس فكل مقوالته فلسفية وعن الوجود و ا
أم عند بيرس فهي أساس السيميوطيقا،  ،عالقةسوسير هي أساس السيميولوجيا -6

  .أما الثاني فهو جزء من المنطق ،ل جزء من علم النفسو فاأل
منهجيةسوسير لغوية لسانية وباالتحديد  الدال والمدلول، اما بيرس فمنطلقه  -7

  .بيرس شاملة و كونية ةفلسفي منطق، فسيميولجيةسوسير جزئية وسيموطق
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على دراسة العالمات في داللتها االجتماعية فإن  اسوسير يجعل هذا العلم قاصر ف  
ل يلح على الوظيفة و األ: كل ماله ارتباط بنظرية العالمة العامةبيرس يطلقه على 

ن ال االرأي، فاني ال يرى إال وظيفتها المنطقيةاالجتماعية التي تقوم بها العالمات، والث
السيميوطيقا يدل كل أو يلتقيان إال في نطاق ضيق، في حين أن مصطلحي السيميولوجي

  )1(.منهما على ما يدل عليه اآلخر
  

  معايير تصنيف العالمة اللغوية: ثالثا

  :مصدر العالمة: لوالمعيار األ 

عبارة عن كل إشارات تواصلية التي يستقبلها االنسان من الكائنات األخرى من «  
حيوان و غيرها، فهنا مصدر العالمة يكمن في منبعها و أساسها التواصل بشتى الوسائل 

هو عبارة عن «: كما جاء به سيبوكو الطرق من إشارات و رموز، فمصدر العالمة 
فهي مواد ال (لى عبارة عن طبيعي معلب و موضوعات العضوية و مواد عضوية، فاأل

أما الثانية فهي أرضي و خارج أرض، فاألرضي عبارة عن إنسان عاقل و ) عضوية
  )2(.»حيوان و كلهما يدرسان مكونات الجسم و الجسم بحد ذاته

  .مجاال لتحليل هذا المعيار )3(واد سوفونتخذ من مطوية   
قبل أن نتطرق إلى تحليل الدليل السياحي نأخذ لمحة سريعة على أصل كلمة واد و   
وادي و سوف، و يعطي هذا االسم عدة دالالت تتوافق : فهي مركبة من كلمتين: سوف

  وطبيعة المنطقة، و خصائصها االجتماعية و التاريخية
ذي كان يجري قديما في الماء ال :  ى كلمة وادمعنالماء الذي كان :  عنى كلمة وادف

فسكان الوادي  ،ي قديم غطى مجراه االن بالرمالو او هو نهر صحر  ،شمال شرق سوف
  كان يتسمون بالسفر الدائم للتجارة  فشبهوه بجريان الماء 

                                                           

  05، ص)دط(محمد السرغيني، محاضرات في السيميولوجيا، دتر الثقافة للنشر و التوزيع، الدار البيضاء، ) 1(
  .63أمبرتو ايكو، العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، ص: ينظر) 2(
)

3
  .مطوية واد سوف، مؤسسة التسيير السياحي بسكرة الجزائر) 
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 يربط بعض الباحثين بين سوف وقبيلة المسماة التارقيةالبربارية :عنى كلمة سوفوم
وما ذكره ابن خلدون يفيد ان هذه القبيلة مرت بهذه األرض وفعلت فيها شيئا فسميت 

  .»السيف القاطع«وتنسب الى كلمة سوف واصلها سيف .بها
ففي الغالف المطوية وحتى داخلها نرى مجموعة من النخيل المحاطة بالف قبة 

باقي المناطق  فزراعة النخيل تتميز عندهم عن ،وقبة التي تعلو منازلها البيضاء
لى من حيث النوعية وكذلك من و حيث تحتل المرتبة األ) دقلة نور( ية األخرى او الصحر 

وهنا تعتبر من اكثر التواصل بين المجتمعات و حتى الدول في  ،حيث الموارد االقتصادية
  .ولهذا تجذب العديد من السياح من شتى المناطق ،عملية التجارة

فهي عبارة عن سحر سياسي باهر وهي الطابع  لف قبة و قبةأباإلضافة الى 
  .فتشتهر بذلك لطرازها المعماري الفريد ،المميز لوادي سوف

اسطح منازلها تبنى على شكل فني لمنع تجمل الرمال فوقها و ذلك كثرة الزوابع الرملية 
  .وهذا ما زادها جماال و استقباال ،بالمنطقة

فالرموز واالشارات  ،واسع جداه المنطقة ذاصل في هومن هنا نقول ان التو 
كلها إشارات دالة على السياحة الهامة في ) رمال ،نخيل،تقاليد،حيوان( الموجودة عليها 

  .من باب التجارة كما تطرقنا سابقاو هذا ما أدى الى التواصل  ،تلك المنطقة
فالسياحة ليست محدودة في منطقة الوادي بل على العكس استقطابها للسياح هو 

  .األنظار واستقطب الزيار ما لفت
  القصدية و درجة وعي الباث:المعيار الثاني

وهنا يكون  ،العالمات هنا هي وظائف تستعمل كداللة على وظائف ثانوية «
 ،) و هي منتجة قصديا قبل ان تكون أدوات اصطناعية (  البالغيةالتمييز بين العالمات 

لى تقيم و فالعالمات األ ،)تنتج عفويا دون ان يكون هناك قصد اإلبالغ( وعالمات تعبيرية 
مها اال من خالل اما الثانية فال يمكن فه ،روابط غير رسمية بين الدال و المدلول 

تكون واضحة فاإلشارات القائمة بين المرسل و المتلقي يجب ان  ،اإلحساس و الحدس
فهذا االمر يتعلق  ،فكل ما يريد الباث للمرسل اليه القصدية ،لمواصلة شروط التواصل

 فاألمر،إقناعيهبالواقع العملي للعالمات وطريقة استخدامها من لدن الباث من اجل غايات 
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انما تعود الى ،ائياتالعالمةيهنا اذن من طبيعة بالغية وهذه األخيرة ال عالقة لها بسيم
بل  ،هذا النوع من الروابط ال يغير من طبيعة العالمة وهنا نقول ان  ،سيميائيات الخطاب

  )1(.»يقلص دائرة البحث ويجعله مقصورا على العالمة االرادية واالصطناعية
  :)2(عيد التمور : والية بسكرة تنظم وتناولنا لبيان ذلك مطوية

فهي ليست كلمات عادية و انما تحتوي في  »عيد التمور«في محتوى المطوية 
فعيد التمور في هذا اليوم المخصص له في المركز التجاري  ،طياتها العديد من الدالالت 

اذ هذا األخير يحمل في طياته ما يشمل المعرض و هو الذي يتم فيه عرض المنتوجات 
و بيعها و االستثمارات و العالقات الداخلية و الخارجية بينهم خاصة فيما يتعلق بإنتاج 

كالدقلة  «ح بين التمور الصلبة أو تتر ،التمور بشتى أنواعها والتي تنتجها ثورة النخيل 
على غرار الغرس و دقلة نور ذات السمعة  »التمور اللينة «و  »مش دقلة«و»البيضاء
فهي مشهورة باجود أنواع تمورها دوليا و بجمال طبيعتها فهي مهد للحضارة  ،العالمية 

اذ باتت تزخر  ،تعد معبرا سياحيا جد هام ،و مركز لالشعاعالسياحي ،والعلم و الثقافة
فمن هذا  ،احتلت مكانة واسعة ) فدقلة الزيبان(بموقع استراتيجي تالقت فيه ثرواتها 

  العرض بانت مكانتها و عرفت اكثر بمنتجاتهم
وهذه التسمية  ،الجرف  أوكلمة الزاب وهي جغرافيا تعني الساحل  : عروس الزيبان

 -الزاب الكبير–ي تركيا نهر و ف -الزاب الصغير-نجدها في ايران و العراق حيث يوجد
والزاب ،ضواحيهاالزاب الشرقي و عاصمته طولقة و : اما والية بسكرة فانها تحتوي على

زاب يزوب  : فالزيبان مشتقة من  الفعل زاب،الغربي و عاصمته سيدس عقبة و ضواحيها
 : الزابومنه  ،وساب اذا انسل في خفاء ،قال ابن االعرابي زاب اذا جرى ،اذا انسل هربا
روافد  : والزاب أيضا،و هو االسم القديم للعراق ،تعني باالكدية جريان الماء(وهو الجريان

  .النهر
اما اسمها الروماني األصل الذي يعني  ،عروس الزيبان االن تعرف باسم بسكرة 

فبسكرة الزيبان ترمز الى  ،الموقع التجاري نظرا لتقاطع طرق العبور بين الشرق و الغرب
بسكرة عروس الزيبان  «: تلك التمرة التي تزخر بها المنطقة) دقلة نور(تمرها  ةو حال

                                                           

  .72أمبرتو ايكو، العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، ص: ينظر) 1(
)

2
  .، بسكرة الجزائر2005مطوية و�ية بسكرة تنظم عيد التمور، ديسمر ) 
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فعالقة بسكرة  ،فهذه العبارة التي ابهرت و ميزت  المطوية السياحية  »والنخلة تاجها
اما النخلة فهي التي يعرف بها  ،بسكرة هي اصل الزيبان ،بعروس الزيبان عالقة تداخلية 

ا ومن هذا جذب السياح من قراءة تلك العبارة فقط، فتاج بسكرة ة تمرهو ناس بسكرة من حال
في إشارة عميقة بين المرسل و المتلقي، فالقصدية هنا واضحة و  »النخلة«الزيبان هي 

باألخص المتلقي يتلقى العبارة بلغة راقية بمدلول واضح، فلوال  أوبينة تجعل كل سائح 
  .ها السنوي الدائمقيمة هاته النخلة لما يكرمها أهلها في عيد

فهي  ،أما نخيل المدينة فنجد ان المطوية من كل جوانبها تحتلها النخيل والتصور
ذات الشهرة على  »دقلة نور«ور مجود انواع التأذات جودة عالية تمد كل الجزائر بانقىو 

  .المستوى الوطني والدولي
النخلة «فالعنوان كفيل لكي يفهمه المتلقي ولكنها تدور ضمن حلقة واحدة وهي  ،اذا

الن هذه األخيرة هي  ،اذا فمدلوالت النخلة واسعة في والية بسكرة ،والتمور خاصة ،عامة
فهي  ،شموخ الجبال سقةالنخلة البافأرض لذا  ،رةو ابالد الزاب وقاعدة مناطقها المج

كما انها مرتبطة باألرض  ،فحة الخير والعطاء ،وجدان العربيالصفحة الجميلة والمشرقة لل
 ،والتاريخ والهوية ،وهي بالنسبة اليه بمكانة الوطن ،التي نشا وترعرع  فيها االنسان العربي

: فيقول اهللا تعالى ،فالنخلة في ايقونتها شمعة يعلق عليها البسمة والتفاؤل
يٓ ﴿ اٱلنَّۡخلَةِ إِلَۡيِكبِِجۡذعِ َوُھزِّ قِۡطَعلَۡيِكُرَطٗباَجنِيّٗ ي ٱۡشَربِيوَ ،فَُكلِيتَُسٰ ) 26-25/سورة مريم(﴾َعۡيٗناۖ َوقَرِّ

ففي بعدها المعجمي هي نوع من الشجر  ،فهي هنا معادل موضوعي للخصب والنماء
فالنخلة رمز الحلم . م جميع انواع الحر والتتابع واالستمرارو اويق ،الذي ينبت في الصحراء

  .االمان الذي يحمله الشاعر المسلم في قلبه وداللة ،االسالمي

تها أنشبأساطير تكتسب النخلة قدسية خاصة لدى منطقة بسكرة وذلك الرتباطها 
حيث كان من  ،فهو غذاء ودواء ،اذا فالتمر في حياة الناس مكانة خاصة ،وتاريخها

التمر ان «-صلى اهللا عليه وسلم- افضل االطعمة التي وصفها ونصح بها الرسول محمد
  .»وانه من الجنة وفيه شفاء ،يذهب الداء وداء فيه

بولوجي في العديد من الصور و ر تاذا رمز النخلة يتضح في المستوى الثقافي واالن
ل في الصحراء وكيفية تحويل النخلة وتعمير و فسر استقرار االنسان األ، فهي رمز الحياة
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ولهذا  ،ائق غناء وواحات واسعةصحرائها بها الى مجال واسع ميزه الفراغ الى جنات وحد
  .اصبحت مجال سياحي واسع كثيرا ما اغنت سكانها وابهرت زوارها

إذا تعد درجة وعي الباث لقصيدته ووعي المتلقي لهذه القصدية معيارا اساسيا في 
 ،وتأثيريةتصنيف الظواهر والتعامل معها باعتبارها عالمات فال معنى وال قيمة تواصلية 

ة وهدفه االبالغ وبالتالي ن التواصل هو اخبار برسالة معينأل،ه غير مقصوداذا فهم منه ان
ولكن اذا لم تكن هناك فيه ابالغ فال يمكن القول بانعدام  ،تلقي فهم هذه القصديةمعلى ال

قد تعني لدى المتلقي رسالة ما غرضية قد قصدها  ألنها،الداللة في التواصل أوالمعنى 
وعموما يجب على الباث  ايصال قصديته يكون محتواها  قادر  ،لم يقصدها أوالباث 

فوعي الباث  ،»عيد التمور«على ايصال المعنى وبالتالي وعي المتلقي بها كما راينا في 
فالطبيعة التي  ،كان ايصاال واضحا ايجابيا ودرجة وعي المتلقي كانت مفتوحة للفهم

الذي يسهر على انتاجها  فاإلنسان، وروهذا االخير احتوى في طياته التم ،انتجت النخيل
حتى  ،لذا نقول ان االنسان كونه متلقيا والطبيعة كونها باث ،لتصبح بذلك عرضة سياحية

في مكونات هذا التواصل ويندمج معها من خالل  ،و ان لم يكن هذا البث قصديا لإلنسان
انت درجة الباث فمهما ك ،فكره وخياله ومرجعيته الثقافية ليصل الى ما يقصده المنتج

  .واكثر اثارة لمعرفة ما يقصده المنتج ،لقصيدته اال انه يعرف كيف يجعل المتلقي منتبها
  العالقة مع المدلول:المعيار الثالث   

اي ان الكلمة الواحدة قد تدل على  ،متعددا أوالمدلول عالمة قد يكون واحدا «
  ءاشيا

   :مختلفة ولهذا لديها عدة تصنيفات والتي هي
وهي التي ال يمكن ان تحيل اال على مدلول واحد  .عالمات وحيدة المعنى-

  .فما هو الحال مع العالمات الجبرية  ،ووحيد
مدلوالت متعددة وهي كلها مدلوالت  أووهي التي لديها عالمات . عالمات ملتبسة-
 .اساسية

والمقومات البالغية  ،فهي تستمد تعددها من االيحاءات .عالمات متعددة المعنى-
  .كما هو الحال في االشهارات والمحسنات
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  .وطلق عليها عالمات رمزية ترتبط مع سلسلة من المدلوالت .عالمات فضفاضة-
هناك عالمات تعد وكانها احادية المعنى ولكنها في الحقيقة ليست احادية اال من الناحية 

فالرمزية  ،ى جميع الدالالت الممكنةاما من الناحية الداللية فهي مفتوحة عل ،التركيبية
بحيث ان الفكرة التي تحتويها الصورة  ،تحول التجربة الى فكرة وتحول الفكرة الى صورة

  .)1(ستظل حية ويصعب الوصول اليها
  )2(:يمكن اختصار كل التصنيفات السابقة في الخطاطة التالية

  عالمة
  
  
  
  
  
  
  

  
  .وكانالتحليل كاآلتي)3(»وكالة إيمان للسياحة واألسفار«أخذنا نموذج من مطوية 

هنا صحيح الحج والعمرة عبادات ولكنهم عبارة  ،والعمرةه الوكالة تختص بالحج ذه-
 ،هنا نقول أن الحج عبادة أكثر من العمرة ،عن سياحة ليست ترفيهية ولكنها دينية

  .نقول ان العمرة سياحية أكثر من أن نطلقها على الحج
هناك العديد من الصور التي توجد على سطح المطوية وهي عبارة عن رموز  -

بها المرسل العديد من المعاني وٕايصالها إلى المتلقي بهدف اإلبالغ وٕاشارات يقصد 
  .والبيان

  .المطوية تحتوي على المرسل والرسالة والمرسل إليه والمقبلين على الرحلة-

                                                           

  .83أمبرتو ايكو، العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، ص) 1(
  .87أمبرتو ايكو، العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، ص) 2(
)

3
  .ة، وكالة إيمان للسياحة وا#سفار، العالية، بسكرةمطوية مديرية الحج والعمر)

بال مدلوالت غير 
بذاتها بتأليفاتها 

لها قيمة عالمات (
)تركيبية فقط  

لها قيمة 
 داللية

متعددة متلبسة أحادية
 ى

 فضفاضة أو رمزية

تعود إلى 
 عالمات أخرى

 تعود إلى مدلوالت
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  .صور أوفي المطوية عدة رموز بصرية متعلقة بالصورة سوى كانت أشخاص  -
الوسط  ،ل ما يلفت لنتباه المتلقيأو فالكعبة الظاهرة في المطوية داللة واضحة و 

وجاءت على قبلة المسلمين في صلواتهم وحولها  ،الهندسي التي أخذته صورة الكعبة
  .فالكعبة من الشيء المكعب ،يطوفون في حجهم

فالشعار األساسي الذي يربط بين هته الوكالة السياحية والمطوية هو الرمز  -
والرمز  »إ »باللون األصفر يمثل الحرف t«سية بحيث الرمز باللغة الفرن ،الموجود عليها

فالحرف هو  ،النخلة الموجودة بينها أوالشجرة أو »ت«حرف األخر باللون األسود يمثل ال
 ،أما النخلة فترمز على مدينة بسكرة ،)السياحة(وهو اسم الوكالة والحرف الثاني  »إيمان«

مثل في تلميح للمرسل إليه وبدرجة إذا فالعالمات والرموز الواضحة بين الدال والمدلول تت
  ).المرسل ( وعيه من طرف الدال 

 ،أما بالنسبة للعنوان فتحليله ناتج على ما حللناه سابقا في ما تحتويه المطوية
لوال معرفة التطرق وتحليل مضمونها لفهمنا على انها  »إيمان للسياحة واألسفار«فوكالة 

لذا ما يمثله العنوان مع زيادة  ،لحج والعمرةولكنها تختص في ا ،للسياحة واالسفار فقط
من صور واشخاص  »الصورة الفوتوغرافية«مديرية الحج والعمرة له عالقة مع مدلوله 

فالمدلول هنا قد يكون اما متعدد ذو دالالت  ،اذا فالعالقة هنا عالقة تكاملية.وغيرها 
فمنه  »ايمان«فالمدلوالت المتعددة الموجودة في المطوية هي لفضة . واحد محدد أوواسعة 

 ،واالخالق الراقية ،فهي بمعنى االسالم والتقوى والعطف ،االخيرة ذات عالمة متعددة
  .والفضيلة ،والخير ،والخجل‘ والدين ،والحب ،والراحة ،والنبل

وسيح وهي  ،سيحانا ايضا لديها عدة مدلوالت هي السيح و »سياحة«ولفضة 
  .السفر و التجول وغيرها

كما نرى في المطوية  ،اما العالمة وحيدة المعنى فهي تدل على مدلول واحد ووحيد
مع اسمها فهي ذو مدلول واحد ال مرادفات له عندما نقول كعبة مباشرة  »كعبة«صورة 

  .تي على ا ذهاننا بمدلول واحدأصورتها ت
فهي توحي لنا بصورة  ،دلول واحد التعددية لهوايضا صورة النخلة فهي ذات م

  .واحدة ومدلول واحد
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اما في التصنيف الثالث في العالمات متعددة المعنى فهي تشمل االستعارات 
حج مبرور وذنب مغفور »:والمحسنت وهذا ما جاء في قول المنتج في اخر المطوية 

فنهاية كل كلمة نفس  »بالسجع«فهي محسن بديعي اذ تشمل ما يسمى  »وسعي مشكور
  .فتمثل نغمة موسيقية استدل بها المنتج لللفت انتباه المتلقي ،الحرف االخير

 ،وهي من الصوال البيانية »كالصالة«وهناك ايضا عدة استعارات من تشبيه كقوله 
  .»كالرفث »وقوله

ومحسنات  اذاجاءت في المطوية العديد من الصور البيانية من استعارات  وتشبيه
والعالمة  ،)الترادف(والعالمات التي لها سوى مدلول واحد  ،وايضا الى االيحاء الداللي

الواحدة التي يمكن ان يكون لها مدلوالن و الرموز المنتشرة في المطوية من شعار و نجمة 
اذا فمنه المطويات من كل ما جاء فيها احتوت على القليل من .ورمز النخلة وغيرها

فلم تشمل ما  ،حيث هي مطوية سياحية بحتة. لدالة بعالقة العالمة مع المدلولالعناصر ا
فكل هدفه هو ايصال الفكرة  ،تؤديه العالمة وعالقتها مع مدلولها وهذا راجع الى المنتج

فالت   باعتباره ليس اساس فجاءت  ،غير ذلك ال وجود له ،بطريقة واضحة و سلسلة
  .هادفة سليمة واضحةبصورة سطحية وحتى عباراتها كانت 

  لاإنتاجية الدو :المعيار الرابع 

وتتعلق بنوعية :العالمة النوعية،ابيرسمل نوعان اقترحهاويشمل في انتاجية الدو «
  .)الصفة(طابع دال مثل نبرة الصوت  ،تشتغل كعالمة

عالمة معيارية التي من  أوأنها نسخة داخل نموذج مجرد  :العالمة المفردة
في الملصق االشهاري الذي يطمح الى ان  فاألمر،الممكن ان تستدعي عالمة نوعية

 ،فان شكل هذه الكلمات ولونها يمكن ان يكون لهما اقدمية خاصة ،يمتلك بعدا جماليا 
اذا يمكننا القول ان العالمة الفنية هي . والعالمة المفردة تشتغل ايضا كعالمة نوعية

فهي تتمتع بداللة حتى وان كانت تستعمل  ،مة مفردة تشتغل ايضا كعالمة نوعيةعال
  .عالمات معيارية مادة لها
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ولكنها تتمتع بقيمة باعتبارها  ،فالقطعة النقدية هي عالمة مفردة مبنية على عرف معياري
  )1(.»عالمة نوعية فالعالمة المعيارية تجعل من مدلول العالمة المفردة عالمة نوعية لها

  

  

  

  
  عالمات

  فريدة                     قابلة لالستنساخ                      
  

  أعمال      عينات                                             
  
  
  
  

بسكرة : مديرية السياحة والصناعة التقليدية: المفاهيم السابقة على مطوية بعنوانونطبق 

  .)2(عروس الزيبان

السياحي وهي  لإلشعاعومركزا  ،ن المناطق ذات االراضي الخصبةمبسكرة 
تحتويه  وهته المطوية كفيلة بان تظهر لنا ما ،عاصمة الزيبان وبوابة الصحراء الكبرى

 ،فالمعالم الطبيعية لها اثر خلصا ،فبهذا استقطب السياح من كل صوب وحدب ،ءالصحرا
ومن ثرواتها ايضا  ،فخصائصها الطبيعية مختلفة من ينابيع المياه المعدنية والسدود

فكل هذه المؤهالت والموارد السياحية تعد  ،الصناعة التقليدية كالطين والتربة الحمراء
مناطق توسع سياحي يمكنها  06لغرض تم ادراج ولهذا ا ،فضاءا خصبا لالستثمار

 ،الشقة  ،استقطاب عدد من المشاريع السياحية كما راينا في المطوية من بسكرة والقنطرة 
  .وخنقة سيدي ناجي

                                                           

  .90- 87أمبرتو ايكو، العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، ص: ينظر) 1(
)

2
  .مطوية بسكرة عروس الزيبان، مديرية السياحة والصناعة التقليدية، بسكرة) 

 مستخدمة بقيمة

 عالمة مفردة

)كلمات بينات(  

منسخة كعالمات 
 نوعية

)ورقة بنكية، صورة(  
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 ،فاثارها الرومانية واسعة ومذهلة،فالواجهة اعطتها االثار واخذت اكبر مساحة
ي واجهة المطوية دليل على ان السياحة اما المسجد الذي هو بارز ف ،احتفاالتها ثقافية

في بسكرة ال تقتر على االثار والصناعة والثقافة فهي ايضا سياحة دينية وخاصة حفظ 
لذا ماتزال منطقة بسكرة محافظة  ،القران الكريم الذي انزله اهللا تعالى الينا باللغة العربية

  .على هته اللغة واصالتها
الفخار  ،صناعات عديدة منها صناعة الخزففالصناعات الظاهرة على الواجهة 

والحلي التقليدي فكل هذه الحرف تعكس التقاليد العريقة لبسكرةواتساع الروح االبداعية لدى 
  .سكانها

 ،اذا فجاءت المطوية متنوعة من االلوان وصور ثانية لكنها معبرة صوتية دالة
جاءت باللون االحمر وطبعا حيث  ،وايضا االلبسة التي يلبسها الفرقة الخاصة بالزيبان

فهي  ،كيفية أوهي قبل كل شيء عبارة عن قماش فكل ما جاء هنا هو عالمة نوعية 
  .عبارة عن فات وكل ما يحيل اليه

وهو الحدث الذي له وجود  ،فهي عبارة عن اعمال فنية ،العالمة الفردية أما
لرغم من تنوع االلوان با ،فكل مادلت عليه المطوية هو عبارة عن عالمات واقعية ،واقعي

الممزوجة والمتعددة اال انها بقيت على اصلها فلم تفقد روحها وكلماتها  ،واختالفها
  .حت تمس مدلوالتهاأو وروعتها وخاصيتها 

ليها إشهار واال ،فما جاء في المطوية واضح موحي وهو ما تتميز به مدينة بسكرة
قد صنف في  ،الدوال بنوعيها النوعي والمفرد فإنتاجية،خارجيالجذب سياحها داخليا و 

 ،الن كل ما يسعى اليه والجذب واالنتباه ،فلعل المنتج لم يدري باستعمالها ،المطويةهته
 .اال اننا في االخير توصلنا الى انه ما جاء به المنتج قد حقق ما نسعى نحن إلى تطبيقه

  المفترضة مع المرجع نوعية العالقة: المعيار الخامس

ة لها رابط فيزيقي مع الموضوع الذي تحيل عليه، وهي الحالة التي معال«:لمؤشرا
  .دليل و مؤشر على وجود النار: تشير إلى موضوع ما، فالدخان مثال
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من المؤشرات، وأيضا أسماء األعالم واألسماء ض"هذا"أسماء اإلشارة مثل  تفقد صنف
  )1(.المشتركة
هي عالمة تحيل على موضوعها، فالعالمة تملك خاصيتها األيقونية :األيقونة«

  ).ة، وكذلك الرسم والرسم البيانيفالصورة الفوتوغرافية هي عالمة أيقوني(
عالمة اعتباطيا، يستند بارتباطها مع موضوعها أبرز مثال العالمة اللسانية : الرمز

نا على فهم مشكلة خاصة فكل هذه المالحظات أي األمثلة الخاصة بالمؤشرات تساعد
بكل العالمات فهته األخيرة يمكن النظر إليها أحيانا باعتبارها مؤشرات وأحيانا أخرى 
أيقونات وأحيانا رموز، وذلك وفق الظروف التي تبدو فيها وكذلك االستعمال الذي تمنحه 

  )2(.»إياها الداللة
تامة ولكن عندما تتطابق العالمة مع موضوعها  Mourisseفهي عند موريس«

وهي ليست عالمة شبيهة بالموضوع الذي تعينه ألنها تعيد انتاجه، فالتشابه والتماثل 
فبيرس .»والتناسب ليست تفسيرا لخصوصية العالمة األيقونية، بل تشكل مرادفات لأليقونية

رمزا فهي أي العالمات  أوا مؤشر  أوهنا ال يقرر إذا كانت العالمة يمكن أن تكون أتممة
أي تعابير ملموسة وفي تأليفات واألنواع عامة ومجردة، فالرسم البياني يمكن أن يكون 
عند بيرس أيقونة، وهي تشير أيضا إلى مظاهر كرمزية ومؤشريه هامة وكل ما يحيل إلى 

  )3(.ذلك
  

  :وكالة ملكمي للسياحة واألسفار
السابقة للعمرة يتمثل عن انطالق التسجيالت فهذا االشهار ديني مثل الوكالة 

  .للعمرة
جملة اسمية فهو بذلك يمثل الديمومة والثبات تعني أن  شكل فاإلشهار جاء على

فريضة العمرة التي يؤديها المسلمون تكون دائمة ومتجددة على مدار كل سنة، وهذا 
  .موجهة إليهماالشهار ال يخاطب فقط العرب المسلمين، فهناك أجانب مسلمين أيضا 

                                                           

  .91أمبرتو ايكو، العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، ص: ينظر) 1(
  .91أمبرتو ايكو، العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، ص: ينظر)2(
  .91، ص.نفسهالمرجع ) 3(
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أما بالنسبة لأللوان فقد جاءت هذه الحروف باللون األصفر، ما يدل على النور 
  .واالبتهاج الذي يعم موضوع الصورة وهو زيارة الحرمين الشرفين

، فهو جاء بخط عريض كبير وأخذ مساحة جيدة من باإلشهارفالعنوان ككل مرتبط 
  .       رغبة وحبه لالطالعاالشهار ذلك ليشد انتباه المتلقي له واثارة 

عنوان جذاب يدفع المتلقي والمسلمين بالتحديد لتساؤلهم عما يحتويه هذا االشهار الف
  .باألحرىالعنوان، فجميعها عبارة عن أيقونات ورموز أو

فهذا االشهار تأثير كبير جدا على نفسية المتلقي لقداسة وعظمته، فهو ورد على 
هذه الصورة أي صورة الكعبة الشريفة هي أعظم صورة شكل صورة فتوغرافية ملتصقة، و 

تأثر في نفسية المتلقي المسلم، ونالحظ العديد من الحجاج يطفون حول الكعبة الشريفة 
وكذا صورة للمسجد الحرام بجمالة وروعة وشعاعه فهي كلها دالالت مرتبطة فيما بينها، 

ة فنادق فخمة قريبة من الحرمين جذب المتلقي وهي توفر لكم الوكال(ويوجد عبارة سياحية 
رموز تترك المتلقي ينجذب  أوفهي تترك تأثير كبير لدي المتلقي وهي عبارة عن مغريات 

  .إليها
وضح االشهار الخطوط الجوية السياحية، فكل من  دأما من جهة أخرى فق

صور االطارات واأللوان الصور فكانت مشكلة فيما بينها متداخلة متناسقة، فكلها ألوان و 
حقيقية، فعبارتها رموز ومؤشرات كلها لجذب المتلقي، وحتى إسم المؤسسة الذي وضع 

أما اإلنجليزية فهي تخض  ،باللغتين اإلنجليزية والعربية فالعربية تخص العرب المسلمين
دول العلم ولكن دول المسلمين إذا فالصورة جاءت دقيقة لذا هي عبارة عن أيقونة، فهي 

الوكالة، ألنها تخص الحرمين الشرفين، فألوانها رامزة، فلون  أومصمم ليست من اختيار ال
أبيض الذي يرمز إلى السالم واالستقرار، أما الرسائل االلسنية والتي جاءت  مثال الطائرة

يخطف عين المتلقي، أما اللون  الذي اللون األصفر فهي داللة على االبتهاج ولفة االنتباه
  .ل على االطمئنانافهو داألبيض الذي يلسبه الحجاج 

ية و افاأللوان الرامزة التي جاءت على الصور االيقونة ألوان حقيقة وحتى اختيار ز 
التصوير جاءت صائبة تتوافق وقيمة المكان إذا جاء األسماء الذي رامز وأيقوني يكمل 

صورة  عبارة عندالالت عديدة، فقد جاءت مخاطبة للعرب والمسلمين، فبالرغم من أنها 
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فتوغرافية إال أننا ننظر إليها وكأنها حقيقية وهذا كله راجع إلى الصورة األيقونية الحقيقية 
  .وألوانها الرامزة

  الذي تثيره العالمة عند المتلقي السلوك: المعيار السادس

بموضوع اليتنكل  ابأنها شيء يثير سلوكا خاص«ريس هنا بتعريف العالمة و قام م
، وهي عنده مثيرة تمهدي يشتغل في غياب مثير فعلي، أي العالمة في هذه اللحظة مثيرة

  )1(.»هي مثير يحل محل مثير أخر، محدثا نفس األثر
فوق، : وقد تحدث عن معينات وهي عالمات تحيل على خصائص زمكانيةمثل

عن  أيضاو ، ما ينتج الداللةالخ فهذه تسمى معنيات، فالمعنيات تحيل على ..أكبر
الوصفة  أوالمكونات، وقال بأنها عالمات تستعمل كروابط تغير من بنية العالمة المركبة 

سيكون الجو  أوفمثال عندما نقول غدا ستمطر السماء : وهي محرومة من أي مدلول
ليس لها مدلوال ولكنها مع ذلك تتحكم فيهم  أوجميال، نفسره إلى وصف معين، فالعبارة 

  )2(.جملةال أوفي فهم العبارة 
ال أو ساس العنوان مجاال تطبيقيا لهذا المعيار حيث أنأ مطوية وكالة آل توروتمثل   

ونالحظ في هذا  ،في كتابتها ومعناها تعني السياحة »ورتال «هو جذب السياح من 
ويقابلها في العربية «االشهار انه جاء بحجم متوسط و يتوسط اللون االحمر و العنوان هو

  » Bagkok capitale du reveبانكوك عاصمة الحلم وهو المصمم وضع هذا 
ثير على القارئ و داللة الحلم وهو مكان رائع فوق الخيال أوالتجذب العنوان بغية 

  .يرتاح المتلقي فيه بحيث يحمل اماكن رائعة وهنا يدفع المتلقي الى اكتشاف هذا المكان
الصورة االشهارية مجموعة من الصور المنسجمة والمتناسقة فيما نجد في هذه 

فداخل هذه البالد هناك العديد من  ،لوانها وانوارها تمثل البلد المشهر بهاأفهيب،بينها
فالصور تحمل ايضا لبعض المعالم االثرية والبنايات والكنائس فمنها  ،المناظر السياحية

ضم العديد من  ألنهفضاء واسع  فاإليتار،اسواق ومطاعم ،من يحمل صور الشواطئ 
فموضوعها واضح فهو اشهار سياحي يهدف الى جذب السياح ،الصور و بشكل متناسق

                                                           

  .101أمبرتو ايكو، العالمة تحليل المفهوم وتاريخه، ص: ينظر) 1(
  .101نفسه، ص) 2(
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فيتوسط هذه الوكالة صورة الفيل فرمزه الضخامة والقمة والقوة ومنه رمز . الى هذه المنطقة
ي احتلها الفيل ية التو افالز  ،على بلد تايالندا بلد ضخم وواسع مشهور بسياحته ونشاطه

فكل االشكال تضفي على االشهار جاذبية  ،دليل على ضخامة البالد وقوتها وحيويتها
فكما قلنا االلوان ناصحة وساطعة وخصوصا اللون االحمر الذي  ،وجماال ترتاح له العقول

  .نديين الفرح والسروريعني عند التايال
 التأثيرفالهدف من االشهار هو استعمال جميع الوسائل الممكنة لجذب السياح و 

هالسلوكات واالشارات تسر المتلقي وكل ذارها فكل ههجح الوكالة واشتنو بالتالي  ،عليهم
  .من الحروف الموجودة فهي معينات تحيل الى انتاج داللة
جاء في كلمة عاصمة  اذا فما ،اذا فالعالمة هي المحفز الحقيقي على المتلقي

فهذه العالمات الدالة يكفي  ،فهي حقا عاصمة االحالم ،االحالم وما يطابقها في الصور
خطوط فكلها عالمات تعبر على ما  أوفسواءا كانت االلوان ،الن تنير المتلقي و تجذبه

لرضوخ الزيارة يعني ا أواغرائه في اقتناء  يجاء المنتج في ايصاله و اثارة المتلقي وبالتال
  .الى االمر

ل أن نستنتج أهم ما جاء في تصنيفات العالمة اللغوية، وما قمنا و اومما سبق نح
ومن هنا نقول أن المعاير  ،به من تطبيق على بعض االشهارات والوكاالت السياحية

الست التي قمنا بتحليلها كلها هادفة وأساسها اللغة في حد ذاتها منها ما يؤكد على 
مصدر العالمة التي تحتوي في  دراستها على اإلشارات التواصلية التي يستقبلها العقل 

ئل من وذلك عن طريق شتي الوسا ،اإلنساني مرورا بالداللة واالستنتاج يهدف إلى التبلي
رموز ورسومات وغيرها فالعالقة التي تربط الداللة باالستنتاج عالقة تداخل، فاالستنتاج 

  .كري والداللة قريبة من االستنتاجمنطقي ف
وعي ة ودرجة أما ما يحيل إلى االقناع فهو التصنيف الذي يدل على القصدي

قريبة لفهمها وٕادراكه  كون بين المنتج وما يثير إليه المتلقي عالقةت، فهي يجب أن ثالبا
أما ما جاء به في هذا الصدد وهو الدال والمدلول، بحيث كل  ،ما جاء بقصده المخاطب

واحد منهما لديه عالمات وخصوصا المدلول، فالكلمة الواحدة فيه قد تدل على معانى 
كثيرة، وهذا ال يستبعد ضمنه في إطار االشهارات وذلك قصد التأثير واالبالغ، فعالقة 
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دال والمدلول تكون في أغلب األحيان اعتباطية، فالعالمة هنا هي التي تحدد طبيعة إما ال
  .بجمعهم أم ال

بإنتاجية الدول، فالعالمات الجوهرية كلها مكنونة  ىأما المعيار األخر وهو ما يسم
داخل هذا التصنيف فهي األصل والجوهر والتي معظمها دواال وأساسها المرجع، فتصنيف 

الذي يمثل نوعية العالقة المفترضة مع المرجع وهنا نشير إلى العالمة عند بيرس األخير و 
المؤشر وااليقونة والرمز، وكل صفاته، فكلها : فالعالمة عنده من ناحية المرجع تشمل

  .مقوالت سيمائية
ولهذا وفق كل المعايير السابقة قمنا بالتطبيق على بعض المطويات السياحية، 

ستة مطويات اشهارية  على انة ودورها في التأثير على المتلقي، طبقوالتي تمثل السياح
سياحية وقمنا بتحليل كل واحدة منها على حسب العنوان الذي نشير إليه، وبالرغم من أن 

 اءكل التطبيقات كانت قريبة على العموم، إال انها جاءت كلها تدل على االقناع سو 
ل هو االقناع وكيفية جذب اآلخر، و بالعنوان، فالمعايير السابقة كان هدفها األ أوبالصورة 

لها االشهار أو المطويات إال انها كانت تدور في حلقة واحدة  اختلفتفمهما حللنا ومهما 
السياحي، وثانيها جذب المتلقي، وبالتالي نجاح المؤسسة، فكل تصنيف وقواعده، إال أن 

نيف وذلك أن السياحة ذات مجال واحد وهو طرق اإلبالغ التطبيق جاء مخالف للتص
  .والوصول إلى ذهن المتلقي

معضمهموحيا وداال في وخالصة القول أنماجاء به بيرس في عالماته الثالث كان
جاء الرمز بداللة كبيرة، فمن اإلشارات السياحية التي كنا قد تطرقنا إلى تحليلها ض

تعد وال تحصى، وهذا كله من أجل ال ا ز تحمل رمو  شهارات الخطابية السياحية،ماإلفمعض
  .جذب السياح

فالحظنا أن الرمز واأليقونة يتداخالن وبدرجة كبيرة، فمعظم االشهارات شملت 
د إلى أي عالقة أيقونية، ألن تنسعتباطي، فصحيح أنه ال يعلى أن الرمز هو ا: بينهما

فهي متناسقة وواضحة، ولكن هناك هذه األخيرة تتمثل في صور فوتوغرافية، رسوم بيانية، 
صور تمثل أيقونة ولكن مدلولها تواضعوا عليه، فاأليقونة لو أعطيناها مثال من الواقع 

جسم الممثل وصوته، صور البطاقة الشخصية مع الشخص ذاته، ولكن في : لنجد
االشهارات السياحية ال نالحظ كل هذه األمثلة التي توضح مباشرة على أن هذا االشهار 
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أيقونة، وٕانما مزجت بينها وبين الرموز وهذا كله من أجل جذب المتلقي وٕاثارته، فكثيرا 
ماكانت الصورة حقيقية أيقونية ولكن مع مدلولها غير ذلك، ألن هذا التواضع لم يكن 
بمقدورنا تغييره فقد عرف وأصبح البشر متفقين عليه، فلو حدث أي خلل في ذلك الختل 

  .المعنى
 نكاء ماهية كل مفرداته، سو  تعلق بإيضاحالعنوان و خص يكله جاء  ولذا فالتحليل
، وهذا )صور وألوان ورموز(، ألن األيقونة تحمل في طياتها ،رمز أوهذا االشهار أيقونة 

  .األيقونة ضمناألخير يتصنف 



  
  
  
  
  

  :الفصل الثاني

  والرمز والمؤشر ةاأليقون
  

  تمهيد

 .األيقونة وتمظهراتها في االشهار السياحي: الأو 

 .في اإلشهار السياحي) و توظيفه(الرمز و استخدامه : ثانيا

  .المؤشر و داللته في االشهار السياحي: ثالثا
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  :تمهيد

ٕاثارة انتباه إن الهدف من االشهارات السياحية و إخراجها بصورة جيدة هو جذب و 
اهتمام القارئ بها، ففاعلية االشهار تتوقف على مدى التنسيق و تنظيم مختلف و 

عناصرها، حيث يستند اإلشهار على مجموعة من الصيغ التي تساعده في بلوغه إلى 
األهداف المرجوة و بالتالي وضعها أمام الجمهور المستهدف، فرسالة اشهارية السياحية 

تار اإلقناعية، فهي تستند و األ أوى بالمغريات تعتمد على أهم عامل لها و هو ما يسم
على مجموعة من الصيغ و المداخل، و لمعرفة جملة وقيمة هاته المدخل و الصيغ التي 

  .تعتمد عليها االشهارات السياحية لمختلف الدول في بلوغ أهدافها
رتأينا من خالل هاته الدراسة أن نقوم بتحليل بعض من االشهارات السياحية وإ 

دين في ذلك على التحليل السيمطيقي الثالثي الذي جاء به بيرس للعالمة اللغوية، معتم
وهنا سنتطرق إلى الجانب التطبيقي من دراستنا، حيث نعمل على تعيين بعض الخطوات 

  .لهذا التحليل على عينة من االشهارات وعلى الطريقة البيرسية
ثالثة أنواع من العالمة الحديثة بين  اشارل ساندرس مؤسس السيموطيقوقد ميز 

  :وهي
 Symboleالرمز -1
  Icon اGيقونة -2
 Indexالمؤشر  -3

ل أن نعطي لكل من هاته العالمات او و من خالل هذه العالمات الثالث سنح
  بعض النماذج اإلشهارية السياحية و تبيان داللتها داخل سياقاتها
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 الرمز: الأو 

و ذلك ألنها عالمة إنسانية  اتجريد ايعد أفضل العالمات على اإلطالق و أكثره
تدل على موضوعها بالوضع و من أمثلة ذلك شكل الصليب في داللة المسيحية و شكل 

  .الميزان في داللته على العدالة
عالمة تشير إلى الموضوع الذي تعبر عنه عبر عرف،  »:و قد عرفه بيرس بأنه

غالبا ما يقترن باألفكار العامة التي تدفع إلى ربط الرمز بموضوعه، فالرمز إذن نمط عام 
نه العالمة العرفية  ولهذا فهو يتصرف عبر نسخة مطابقة، و هو ليس عرف أي إ أو

  )1(»عام أيضا عاما في ذاته فحسب و إنما الموضوع الذي يشير إليه يتميز

ونمثل لوجود الرمز في اإلشهارات المدروسة بصور عدة، ندرجها فيما يأتي مع 
  .تحليلها

 :السالم-1

  
إلحدى خمس جوائز لنوبل لسالم، والتي خصصها ألفرد  اتمثل هذه الصورة رمز 
السويدي و مخترع الديناميت، و هذه الجائزة التي سميت  نوبل المهندس و الكيميائي

  .باسمه والتي تقدم سنويا للعلماء الذين يخدمون البشرية بكل اخالص و روح نقية
حسب ما تبينه الصورة ) حرب، سلم(ثنائية و سالم في لغته يضم معاني مختلفة، الف

يعني التهدئة وأيضا  ويقصد بها السالم السياسي و نبذ الحرب و ضعف الدولي، السالم
  .يعود على الحالة السليمة السائدة

                                                           

(1 )www.allal.com 01.02على الساعة  01/05/2015يوم    
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و تحيل إلى  اقيعامانفسي افهدوء البال و هي المرادفة لكلمة السالم، تعطي بعد
  .الحالة التي تخلو من القلق و الخوف و الضغوطات النفسية الذهنية

نفسية، فهو فلغة السالم لها دالالت كثيرة و أبعاد مختلفة سياسية و اجتماعية و 
الذي يعني في اللغة السلم أيضا، فهاته الكلمة انتشرت و شغلت حيزا كبيرا و هي مستمدة 

، وجاء في قوله من القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة، إذن هي لغة عربية فصيحة
ٓأَيُّھَاٱلَِّذينَ و ﴿: تعالى ۡلمِ فِي  ٱۡدُخلُواْ َءاَمنُوْا  يَٰ ، وقد جعل اهللا )208/البقرة(﴾َكآفَّٗة ٱلسِّ

هَ إPَِّ ھَُو ھَُوٱللَّھُٱلَِّذي﴿: تعالى أيضا السلم اسم من اسمائه الحسنى لقوله َ@ٓإِلَٰ

مُ  لَٰ وُسٱلسَّ ۡلِمفَ  ﴿، وقوله )23/الحشر( ﴾ٱۡلَملُِكٱۡلقُدُّ   ).61/النفال( ﴾لَھَا  ٱۡجنَحۡ َوإِن َجنَُحوْا لِلسَّ
إذن ما دام اإلسالم تكلم عن السالم والسلم فهو قائم على اعتبار العالقات والمودة 

  .التواصلوالرحمة والمحبة 
السالم هو مصطلح يستخدم في العالقات الدولية ليشير فأم في القاموس السياسي 

إلى انعدام العدوان الدولي، ومع وجود روابط للعالقات القوية بين مجموعة من الدول 
 ،أكثر أودق كذلك على بعض النظم التي نجحت في تنظيم العالقات بين دولتين وتص

فمصطلح السالم يستخدم لإلشارة  ،وعملت على استقرارها سياسيا، أما في علم االجتماع
، المتباينة ن و التوازن في العالقات االجتماعية ذوات األحجامو اإلى حالة االنسجام و التع

ة بين و ااالجتماع السياسي كونه عقد دولي تنعدم بموجبه أشكال العدوعرف السلم  في علم 
هو جملة لالستراتيجيات الهادفة إلى تقليص دائرة الحرب بين أنظمة الحاكمة و  أوالدول، 

  .الدول
  :وقد ربط ابن منظور السالم بمايلي

 )السالم(اسم من أسماء الذات اإللهية -أ
مِ  لَھُۡم َدارُ ﴿اسم من أسماء الجنة -ب لَٰ ِعنَد َربِِّھۡمۖ َوھَُو َولِيُّھُم بَِما َكانُوْا  ٱلسَّ

  )127/اGنعام(﴾يَۡعَملُونَ 

 اسم من أسماء الشجر والشجر من البركة والخير-ج
االستجمام ولكنه له معنى أعمق من ذلك،  أوإذن فهذا اإلشهار ال يمثل سياحة 

الحرب و السلم، إذن جاء هذا الخطاب االشهاري إلى عالم  فهو داللة على الهدوء و نبذ
م و هي األساس، ولغتها و رمزها واضح، األطان، ألنها هي و كافة للمحافظة على األ
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تكون البالد هادئة مستقرة يستطيع السياح و الزوار الذهاب إليها واكتشاف أثرها  والتالي
  .ولغتها

على شكل رمز  بل ،محددة االشهاري لم يأت على لغة يفالخطاب الرمز  
مي، فهو خطاب رمزي جامد وملموس في األو  المتعلمتصويري شامل وهادف، يفهمه 

التي جاءت بها الصورة، فالخطاب  ةتبمعناه وندرك لغته الصام شعرالوقت نفسه، فقد ن
البالد،  يترتق من خالل نبذ العنفارتباط وثيقا بالجانب السياسي،  االشهاري يرتبط

  .ويصبح أساسها الطمأنينة واألمان
الصورة في هذا الخطاب تحمل دالالت متنوعة، فكرا وسلوكا وقيما، فالعين فإذن 
الصورة بإمكانها أن تقول في لحظة ما ير غايات وأهداف الخطاب البصري، و تهتم بتصو 

ال والعواطف أو للرموز تعجز آالف األلفاظ عن البوح بما يختليها فاللغة هنا جاءت حامال 
  .واألفعال اإلنسانية

لعالمة بين إذن فالرمز عند بيرس هو أكثر العالمات تجريدا كما رأينا سابق كون ا
ح غير عرفية، و ال يوجد لها تعليل فهي أرقى فنا عنده، اضو ما هو مكتوب و ما هو 

، و متى كان فالرمز هنا يدل على العالمة العرفية فمتى كانت الحمامة رامزة لسالم 
ل أو السالم يطلق على الحمامة فهذه كلها عالمات رمزية لغوية أطلقت على الحمامة فهذا 

ال أن نفتحها بالسالم، أو مثال  للعالمة الرمزية، فقبل الخوض للخطابات السياحية، ارتأينا 
و ما يأتي بعدها يسمى بالطمأنينة، فحين يكون الوطن سالم ذو بياض خال من الحرب، 

هر البالد و خاصة سياحيا، فالخطاب اإلشهاري السياحي قبل أن يكون خطابا سياحيا تزد
  .للجذب يجب أن يكون ملما بالطمأنينة و األمن، لكي يشعر السائح بالراحة و الرفاهية

كل هذا  كثر و قبلأيجب التقدم  ،قبل كل تقدمفالصورة أو الخطاب يوحي بأنه 
يجب أن يعم السلم في البالد، ومن هنا تتطور سياحيا و اقتصاديا و ثقافيا لهذا اختار 
صاحب الصورة خطابه بأتم معنى الكلمة، فهي صامتة و لكن أقوالها توحي بمدلوالت 
عديدة، فالعالمة هنا التي جاء بها بيرس و التي تشمل العالمة الرمزية جاءت دقيقة و 

  .ري سياسي، أكثر ما هو اشهاري سياحيلكن خطابها اشها
هي كما م، الصورة التي سنحللها الحقا وهي رمز الحمامة مع مصطلح السالف

تباطية متواضع عسماها بيرس العالمة الرمزية، فالعالقة بين الرمز ومدلوله عالقة ا
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يزة عليها، فهي إشارة أصطلح عليها وتواضعوا لثبوتها ومن هنا فإن اللغة جاءت للسلم رك
  .الأو لإلسالم 

كانت منذ  ،الحمامة البيضاء ترمز لجميع أنحاء العالم بأنها مصدر ورمز للسالم
نبينا نوح عليه السالم كان في سفينة ومن معه من المؤمنين والحيوانات حيث ف: القديم

كانت األرض مملوءة بالمياه فكان عليه السالم يرسل الحمامة لكي يكتشف إن كانت 
و هذا يدل على عدم (ال، و في كل مرة ترجع الحمامة إليه و هي خالية  األرض جفت أم

، وفي إحدى المرات أرسلها عليه السالم )هبوط مستوى الماء و أيضا داللة على الجفاف
و عادت و معها غضن الزيتون و هذا دليل على أن الماء نزل و أرض بدأت في 

لى األمان لدى نا دليل أيضا عالظهور، وبقيت هكذا إال أن جفت األرض، فالغصن ه
ن الزيتون أطلقت عليها هكذا، فاللون األبيض ثلجي، نظيف، نقي، صغالحمامة البيضاء و 

  )1(.صريح، فاضل، عذري
يدل على عدة معاني  ،لون األبيضالأو إذن فالصورة للحمامة البيضاء والبياض 

فالعلم األبيض في العلوم العسكرية هو لون الذي يرفع عند استسالم حيث يظهر نوايا 
  .السلم

التخاذه رمزا  ،أما البيت األبيض هو منزل فخامة الواليات المتحدة األمريكية
  .للتعبير عن العنصر األبيض واختزال ثقافات الشعوب المختلفة والمتعددة

التايالندية فيرمز للبياض الفيل األبيض، وهو من أنبل وأغلى أنواع  أما في الثقافة
يَۡوَمتَۡبَيضُّ ُوُجوٞه  ﴿الفيلة، فقد ورد اللون البيض وذكر في القرآن الكريم لقوله تعالى 

ُوُجوهۚٞ  فأما الذين ابيضت وجوههم فهم في رحمته وجنته ؛ )106/آل عمران(﴾َوتَۡسَودُّ
خالدون لدى البياض عالمة لها معاني لغوية متعددة ورموز قوية سالمة وواضحة، 
فالحمامة هنا أخدت لغة واحة و صامة و هي رمز على صفاء النفس من الشرور، فهي 

  :كالصمت تختزل الكالم المتعدد، فيقول البحتري
  .دفَ رَ  وْ أَ هُ نْ ا مِ دَ جَ  نْ عَ  الَ إِ  رِ هْ دَ لْ اَ  نَ مِ           ٌض يَ بْ َأ رَ ا مَ مَ  قِ َال خْ ْألَ اَ  ضِ يَ بْ ى أَ لَ إِ 

ولون الحب والتفاؤل  ،فهو لون القوة والحياة والحركة ،ون األحمر في الصورةلأما ال
ۡختَلِفٌأَلۡ ٱۡلِجبَالِ َوِمنَ ﴿لقوله تعالى نَُھا َوَغَرابِيُب ُسودٞ ُجَدُدۢ بِيٞض َوُحۡمٞر مُّ   .)27/فاطر(﴾َوٰ

                                                           

)
1

  .464السيميولوجيابين النظرية والتطبيق، صجميل حمداوي، : ينظر)
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لونها بارزة، فلم يذكر اهللا تعالى لون آخر غير األحمر برغم فالحمر في اآلية الشريفة «
وجود ألوان عديدة للجبال، فهنا إشارة على أنه هو أصل األلوان والذي أتى ذكره بعد 

  .)1(»بيض

فالحمامة البيضاء المحاطة باللون األحمر، فقد مثلت ألوانها ورمزها عالمات لغوية 
غير منتهة، فهي صورة صامة ولكن دليلها قوي جدا وخاصة اللون األزرق الذي هو لغة 

  .عن المجال األقوياء واالنسجام والثقة ورباطة الجأش والمحافظة
  بالسياحة تونس أقوى-2

 

هذا اإلشهار هو اشهار سياحي يمثل السياحة في تونس على أنها ليست بالشيء 
تمتلك ثقة كبيرة في بلدها وبذلك تستحق أن تكون وجهة البسيط فهو أكثر من ذلك، فهي 

سياحية، مما جعلها أكثر البلدان العربية استقطابا للسياح فيزورها سنويا نصف عدد 
  .ماليين نسمة 10سكانها المقدرين بحوالي 

دال على خبايا عميقة وصورة معبرة وهذا ما يسمى عند بيرس بالرمز،  فالعنوان
  .فهي إذن عالمة رمزية

فالرمز هنا كما جاء عند بيرس يكون بين شكلها ومضمونها عالقة اعتباطية، إذن 
تونس ال تصبح أقوى بالسياحة فهذا ليس الزاما منذ القدم بل تواضع عليه أصحابهاـ ومن 

                                                           

على  15/04/2015يوم  www.quran-m.com/container2.phpية فنية ومدلولؤ األلوان في القرآن، ر ) 1(
3.22  
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هنا أصبحت تونس مزدهرة بفضل هذه الفكرة، أن السياحة جعلت تونس أقوى وتستقوي 
  .بها

، الرمز الداللي، كما أنه يعطي للصورة جمال حسي ومعنويفالعنوان إذا استند إليه 
هذا االشهار غير موجه وهذا ما يدل على ديمومة والثبات، و  أما العنوان جاء جملة اسمية

لتونس فقط بل هو اشهار عام وشامل يبرز أهمية السياحة التونسية، أما بالنسبة لأللوان 
ريض، ويرمز ذلك على الفخامة الرسمية فقد جاءت كتاباتها باللون األسود وبالخط الع

ة فهو رمز تواألناقة و الجدية و الغموض، ناهينا عن ذلك الرمز الذي يوجد في الالف
  .الزهرة الحمراء، ما يدل هذا الون عن النشاط

أما الوردة الحمراء فهي رمز على الحب والجمال واالحترام والشجاعة وعليه، 
فة في هذا االستثمار السياحي يشترك فيها سكان هاته المنطقة، بحيث ظفالرموز المو 

تعتبر هذه الرموز نسقا ثقافيا و اجتماعيا و حتى سياسيا و اقتصاديا، فهي تعتبر حافزا 
قويا يعمل على استقطاب السياح، فمدلول الوردة الحمراء مثال دليل على الراحة وحب تلك 

 .المنطقة واحترامهم للسياح
ة تونس إذن هي وجهة تستقطب مجموعات فندقية وذات نسبة استقطاب فمدين

عالمية، بالنظر لما تحتويه و توفره هذه البالد من ميزات سياحية كبرى للسياح الذين يقدر 
عددهم سبعة مليون سائح سنويا، وأيضا لما تحتويه من بنية تحتية ضخمة تساعد على 

استعمل في ، و عوامل جغرافية مناسبة إقامة مشاريع سياحية كبرى فضال على توفر
بدل من أي كلمة أخرى ألنها أشمل وتضم كل العوامل  )ىأقو (ة ظاالشهار السياحي لف

  .التي تجعل هذا البلد زاخر وفاخر من كل الجوانب
ه ذة أقوى تحمل في التعريف اللغوي أبعاد فكرية والتي تتمثل في ارتفاع هاظفلف

ولهذا ، والتي تحمل في طياتها الرقي والصمود ومواجهة الصعوبات لتبين أنواعها ،المنطقة
بعد السعودية ) مليون سائح 6.4نحو (تحمل تونس المرتبة الثالثة عربيا في عدد السياح 

، بحيث يتوقع الباحثون لدى منتدى )مليون سائح 8.3(ومصر ) مليون سائح 9.1(
ح خدمات السياحة والسفر محرك اقتصادات أن تصب »دافوس«االقتصادي العالمي 

  )1(المنطقة مستقبال
                                                           

(1) www.rewity.com 20.30على الساعة  03/05/2015يوم     
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مليون ليلة، حيث 30حية حوالي مليار دينار، وبلغت عدد الليالي السيا
سبتمبر من كل عام  27تحي تونس مع مختلف دول العالم اليوم العالمي للسياحة في 

  )1(»السياحة والمحافظة على الموارد المائية

  
  شعار وزارة السياحة والصناعة التقليدية بالمغرب

السياحة في المغرب من أهم السياحة، فمن هنا العنوان تمثل السياحة 
المغربية فهو مجموعة الكلمات المؤثرة والتي وصع لتكامل مع صورته والهدف من ذلك 
تحقيق الجانب السياحي، فقد جاءت الصورة بوضعية أفقية، وباأللوان الناصعة، فقد عمد 

  .ة جذب وتأثير القارئ السائح
فالنشاط السياحي في المغرب ركيزته األساسية الموروث الثقافي، والذي يعرض 

فهذا االشهار مخصص ، المدن العريقة والغنية بأثارها وسياحتها وصناعتها التقليدية
  .للمغرب مع الرمز المخصص لها ولكن من ناحية أخرى فهو لجذب وٕابراز سياحتها للقارء

(1) www.alhiwar.net/shownews.    
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حية حوالي مليار دينار، وبلغت عدد الليالي السيا 302بنحو 
تحي تونس مع مختلف دول العالم اليوم العالمي للسياحة في 

السياحة والمحافظة على الموارد المائية«والذي سيحمل هذا العام شعار 

  :السياحة المغربية

شعار وزارة السياحة والصناعة التقليدية بالمغرب

السياحة في المغرب من أهم السياحة، فمن هنا العنوان تمثل السياحة تمثل 
المغربية فهو مجموعة الكلمات المؤثرة والتي وصع لتكامل مع صورته والهدف من ذلك 
تحقيق الجانب السياحي، فقد جاءت الصورة بوضعية أفقية، وباأللوان الناصعة، فقد عمد 

ة جذب وتأثير القارئ السائحالمصمم إلى وضع هذا العنوان والشعار بغي
فالنشاط السياحي في المغرب ركيزته األساسية الموروث الثقافي، والذي يعرض 

المدن العريقة والغنية بأثارها وسياحتها وصناعتها التقليدية
للمغرب مع الرمز المخصص لها ولكن من ناحية أخرى فهو لجذب وٕابراز سياحتها للقارء

  :بالنسبة لأللوان فقد جاءت باأللوان التالية

                                        

09.10على الساعة  03/05/2015يوم     .  
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وتراهن السياسة منذ الستينيات على القطاع السياحي كخيار استراتيجيا للتنمية 
والمساهمة في تغطية عجز الميزان التجاري، وقدرت االرادات السياحية العام الماضي 

بنحو  2012
تحي تونس مع مختلف دول العالم اليوم العالمي للسياحة في 

والذي سيحمل هذا العام شعار 
  

  

  

  
السياحة المغربية -3

تمثل 
المغربية فهو مجموعة الكلمات المؤثرة والتي وصع لتكامل مع صورته والهدف من ذلك 
تحقيق الجانب السياحي، فقد جاءت الصورة بوضعية أفقية، وباأللوان الناصعة، فقد عمد 

المصمم إلى وضع هذا العنوان والشعار بغي
فالنشاط السياحي في المغرب ركيزته األساسية الموروث الثقافي، والذي يعرض 

المدن العريقة والغنية بأثارها وسياحتها وصناعتها التقليدية
للمغرب مع الرمز المخصص لها ولكن من ناحية أخرى فهو لجذب وٕابراز سياحتها للقارء

بالنسبة لأللوان فقد جاءت باأللوان التالية أما
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هو يرمز إلى األماكن الخضراء والطبيعة وهدوئها والحياة واالستقرار و :األخضر
  .والنماء

  يرمز إلى األثار وقبل كل شيء فهو أحد ألوان العلم المغربيو :األحمر
ثر المتلقي هو يرمز إلى األمن والحرية واالستقرار وهذا ما يزيد من تأو :األبيضأما 

  .بغرض االشهار
لون السماء الصافية خاصة  هو يرمز إلى لون البحر الذي بدوره يتزمنو :األزرق

في فصل الربيع والصيف، فالنخلة أساسها، وهذا ما جاء في الصورة، فهي بالد عريقة 
والنخلة من سماتها، وهي أيضا رمز للثبات واألسرار ورمز خالص بجمال التراث، ورمز 

: لقوله تعالي: الكرم والعطاء المتدفق
ٓيإِلَۡيِكبِِجۡذعِ ﴿ اتُسَٰ ٱلنَّۡخلَةِ َوُھزِّ   )25/مريم(﴾قِۡطَعلَۡيِكُرَطٗباَجنِيّٗ

مقابل ذلك لغة األلوان تدل على نشاط البالد الالصورة رمز البساطة، وب هذه
فالبيت ولغة العناصر األـساسية لتلك المنطقة،  والحيوية، فهي بسيطة يضمن مختلف

عند بروز األلوان التي تدل على العلم  ةً صاوخ ـالبالغة في هذا االشهار جاءت واضحة
  .وذلك قصد السهولة والتأثير والبالغ ،المغربي

أما الجانب األساسي من هذا الرمز وهو االشهار إلى الصناعة التقاليدية وهو ما 
 ،ركز عليه صاحب االشهار، فعالم الصناعة التقليدية مشهور أكثر من أي شيء أخر

، فالصورة جاءت شاملة من سياحة عمومية، دبو ب السياح من هب ذوهو ما يج
ة، إلى درجة أنهم السياحسبب في ازدهار  ه الصناعةذوالصناعة التقليدية خصوصا، فه

ها رمز للغة السياحية الهادفة إلى جذب تر اطإ ماتها و و ، فألوانها ورساختاروا لها شعارا واحدا
  .يهمفالزوار والتأثير 
التصويري واأللوان الرامزة إلى المغرب، موفقا في اختيار الرسم  مكانفالمصم

فالصورة هنا جاءت ، فالصورة االشهارية تطرقت إلى ومستويات معينة من بالغة وغيرها
ية المجاز، وهذا بغرض و االسياحة المغربية ولكنها كانت تتحدث من ز  تضمنت يةئايحإ

  .التحفيز الذهني لتعريف باهته السياحة وما ترمز إليه
إذ اللغة الرمزية بين  ،محليا أوأجنبيا  كان غايته إقناع المتلقي سواءفالخطاب هنا 

  .ما جاء في الصورة وبين ما هو مكتوب جاء لغة رمزية
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، خرين بالخاصية االقناعيةلخطاب السياحي في التأثير على اآلفلقد حقق هذا ا
  .السياحة في البالدطور توبالتالي  ،بلغته البالغية الخاصة، من أجل التأثيروعبر الرمز 

  .واحة دبي للسفر والسياحة-4

  
للتعبير على متواضع عليه وهي شكل تمثل هذه الصورة رمز السياحة في دبي، 

  ذلك المدلول
ث في ففي الخطاب السياحي نالحظ عدة رموز تدل على السياحة والثقافة والترا

 :انو بدأ في ذلك بالعننيحمل عدة دالالت و المنطقة، و 
إن النسق األيديولوجي يوظف في الخطاب السياحي المستوى اللغوي، وتم انتقاء شكل 

التأثير على فكر  »واحة دبي للسفر والسياحة«واضح ألفاظ الخطاب االشهاري السياحي 
  .المتلقي وجلب انتباهه

بدل كلمة أخرى، ألنها  »واحة«استعمل الخطاب لفظة : واحة :لىو الكلمة األ 
أرض خصبة فيها ماء، وشجر، وهي بقعة :أشمل وتفهم مباشرة من طرف المتكلم، ومعناها

في أرض قاحلة، وأصبحت كذلك بسبب وجود الماء واألشجار  أوخضراء في الصحراء 
  .أخذت دالالتها من المعنى اللغوي، فاللفظة فقد )1(المعمرة كالنخيل

احدى امارات العربية المتحدة، وتعتبر إمارة دبي ثاني أكبر امارة هي : دبي:الكلمة الثانية
مارة إتحدها كل من 2كم 4.114في االتحاد بعد امارة أبو ظبي حيث تبلغ مساحتها 

رات املإل الشرق، وتعتبر العاصمة االقتصادية منالغرب وامارة الشارقة  منأبوظبي 

                                                           

(1) www.almaany.com/ar/dict.ar. 21.30على الساعة  04/05/2015يوم     
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في جذب المستثمر من جميع  اكبير  ادور العربية المتحدة، فاقتصادها الحر والنشط لعب 
  )1(.أنحاء العالم، وتقع بين امارتي أبو ظبي والشارقة

  
هو قطع المسافة، والجمع أسفار، والسفرة الكتبة، قال اهللا تعالى : السفر: الكلمة الثالثة

وأحدهم سافر مثل كافر وكفرة والسفر : قال األخفش ،)15/عبسة( ﴾بِأَۡيِدي َسفََرٖة ﴿
اۚ ٱۡلِحَمارِ َكَمثَِل ﴿بالكسر الكتاب والجمع أسفار، فال اهللا تعالى   ﴾يَۡحِمُ>َۡسفَاَرۢ

والسفرة بالصم طعام يتخذ المسافر ومنه سميت السفرة، يقال الرجل سفرا  ،)5/الجمعة(
  (2)خرج لالرتحال

فهي الذهاب في األرض للعبادة والتأمل في األشياء : السياحة:الكلمة الرابعةأما 
التي خلقها اهللا عز وجل والتمتع بأثار قدرته، في نفس كل انسان نوازع كثيرة، منها البحث 

أَفَلَۡم يَِسيُروْا  ﴿: قال تعالى: معرفة المجمول عنهعن الحقيقة وتدقيق النظر في األشياء ب

قِبَةُ فَيَنظُُروْا َكۡيَف َكا ٱGَۡۡرضِ فِي  وقال االمام ابن ، )109/يوسف(﴾ِمن قَۡبلِِھمۗۡ  ٱلَِّذينَ َن َعٰ
إن قتلوني فقتلي شهادة وٕان حبسوني فسجن جلوة وٕان نفوني : ما يفعل أعدائي بي: تيمية

  )3(.فنفي سياحة
ومن التعريف المعجمي واللغوي نلحظ أن العنوان يكمل أبعادا ثقافية سياحية متمثلة 

 .اصة فيما يتعلق بالسياحةخفي رفع مكانتها من كل النواحي فهي جامعة وشاملة 
الفاتح ألخضر ا ماأ، داكنجاء باللون األخضر ال ،سياحة هو شعار دبيفالرمز 

بتوفير وسائل الراحة للسياحة من و لعطاء، واألبيض الذي يغطي الصورة فيدالن على ا
  .فيطرف البلد المض

يات عايعمل على تقليل القلق والتوتر، حيث يعبر عن الد: األخضر الفاتحف
ساحة البصرية مالبصرية له أصغر من ال المساحةيريح البصر، ذلك ألن  إذالجديدة 

ة واحدة فقط ليدل بها على ن الكريم قد أتت كلمة األخضر مر آلباقي األلوان، فحتى في القر 

                                                           

(1) www.ar.wikipedia.org 21.45على الساعة  04/05/2015يوم   
(2)www.maajin.com 22.15على الساعة  04/05/2015يوم   
(3) new.girls-ksa.com  20.30على الساعة  04/05/2015يوم  
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َن  ٱلَِّذي﴿:الشيء الحي، ففي قوله تعالى ۡنهُ ٱلشََّجِرٱGَۡۡخَضرِ َجَعَل لَُكم مِّ َناٗرافَإَِذآ أَنتُم مِّ

  )80/يس(﴾تُوقُِدونَ 
أما اللون األبيض الذي يغطي الصورة، فهو الرمز األكثر كماال وعطاءا ونقاءا 

وترمز إلى  ،تمثل الحركة والنشاطفأما الخطوط الظاهرة ، ويعني البراءة والكمال واالكتمال
  .األمن والهدوء والسلم

الخطاب بحرية  يستقبلقي لفقد جاء الخطاب مروجا للسياحة في دبي، فالمتو 
دفع بالسائح إلى زيارة دبي ومجال واسع من التخيل لعدم وجود ما يعيق التأمل، مما ي

  .لفحوى الخطاب ما تخفيه عبر التعمق لما حللناهواكتشاف 
ه هذتمثل كرم الساكنين فإذ ة، ففتوظيف الواحة يدل على العروبة واألصالة واألن
 سمما يبعث السكينة في نفو  ،الكلمة وحدها تحمل رموزا ودالالت من خيال وهدوء

  .السياح
فالخطاب السياحي فعالية لغوية رمزية تنتج دالالتهما لما تتضمنه من معاني 

  .معجمية
  األيقونة: ثانيا

إن األيقونة هي تلك العالمة الدالة على موضوعها على طريق المشابهة، سواء 
المحاكاة، فكل الصور والبيانات والتصاميم والخرائط  أوكانت عن طريق الرسم 

العالمة التي تشير «أليقونة بأنها بيرس اوفي هذا الشأن يعرف  ،واالشعارات كلها أيقونات
عنه عبر طبيعة الذاتية للعالمة فقط، تمتلك العالمة هذه إلى الموضوع الذي تعبر 

صحيح أن األيقونة ال يقوم بدوره ما لم يكن  ،الطبيعة سواء وجدت الموضوعة أم لم توجد
هناك موضوع فعال، وليس لهذا أدنى عالقة طبيعية من حيث هو عالمة، سواء كان 

كون أيقونا لشبيهه عندما عرفا، فإن هذا الشيء ي أوكائنا موجودا  أوالشيء نوعية 
  .)1(»يستخدم كعالمة له

ونجد في ذلك  ،ها على أن تكون وسيلة اتصال بين الشعوبتوحيوية األيقونة وماهي
تصاميم المدن والخرائط الجغرافية وغيرها إذا فهي عنصر مهم في الخطاب السياحي، 

                                                           

  .142السميوطيقا، صسيزا القاسم، نصر حامد أبوزيد وآخرون، مدخل إلى ) 1(
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فهي عند بريس تعرف بوصفها ، تتكون من ألوان وأشكال ورموز يطبعها الخطاب السياحي
  .ة تطابققترمز إليه إذا هي عال أوعالمة وتتشابه مع الشيء الذي تحيل 

الصورة والرسوم البيانية واالستعارات، : وقد ضبط بيرس ثالث أنواع من األيقونات
ع األيقونة، تنتج والصور نوع من أنوا ،فاأليقونة تشمل الرسم والصور الفوتوغرافية والرموز

لتأثير عليه حسيا وحركيا، قصد اقتناء الثارة المتلقي ذهنيا ووجدانيت واضحة إلدالال
  .غير ذلك أومنتوج  أوبضاعة، 

ل يمثل المشابهة، أما و األ نقاط التشابه بن األيقونة والرمز، ولكنفهناك العديد من 
  :،والنموذج نتناوله في تطبي ذلك هوالثاني فهو اعتباطي

  تركيا حيث الطبيعة الخالبة -1

  
  

سط، يحذها من و هي دولة تقع في الشرق األو تعرف رسميا بالجمهورية التركية، 
 ،الشمال البحر وجورجيا والشرق أرمينيا وٕايران والجنوب العراق وسوريا والبحر المتوسط

منظمة  عضو فيجة واليونان وبلغاريا وهي إي مع حدود بحرية وقبرص ومن الغرب بحر
وجمهورية دستورية  ،فهي دولة علمانية ديموقراطية ،ن االقتصادية للبحر األسودو التعا

  .ونةقبيرس األي هذا ما يسميهو الصورة والعنوان متطابقان ، فذات تراث ثقافي قديم
تعد اللغة الرسمية لمعظم شعوبها، ال نقول معظمهم بل أكثرهم،  فاللغة الفصحة

ينطقون اللغة العربية لغة القرآن الكريم، فهي مفهومة وليس غامضة وتستخدم عندهم في 
  .دارة والتعليم والمراسيم الرسمية، فألن معظمهم مسلمون جاء اإلشهار باللغة العربيةاإل

ويقال أيضا أنه بمنزلة حين من  لجملإلىا رف مكان يضافظفهي : حيثأما 
  .الزمان
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زيائي، فهي تشير إلى الحياة يالف أوعناها العام العلم الطبيعي فم: الطبيعةأما 
فنية، فهي الصفات  أو، سواء أكانت أشياء اصطناعية أو من صنع اإلنسان عموما

  .الجوهرية والنظام الفطري
  .فهي تبين جمال المنطقة صيغة مبالغة من خلبف: خالبةأما 

  :تشير إلى رموز عدة منها) تركيا حيث الطبيعة الخالبة(مجمل العبارة و 
  وتمثل الطبيعة والشموخ والثورة: الجبال

  وتمثل االنبساط والراحة والوفرة في اإلنتاج: ولسهال
أما األشجار واألزهار والحشائش الخضراء، فكلها داللة على الراحة واالستجمام 

  .األمن والطمأنينة الذي يدل علىبالهواء المطلق،  الرتباطاللون األخضروالهواء النقي، 
فقد جاءت األيقونة تحمل مضمون الخطاب السياحي الذي يعبر بلغته عن كل و 
كالشمس الطفيفة والسماء المغشاة بغيوم باردة، «ك ذلالمتضمنة بتوظيف الرموز  .المواسم

فهنا يعطي للمتلقي نظرة واسعة وخيال عميق في تخيل المكان،  ،والربيع الذي يحتل مكان
  .وصورتها الحقيقة: الطبيعة الخالبة ما تحتويه كلمةوهذا 

ول في ، بغض النظر عن كل ما يجلى تهمه الطبيعةو فالسائح بالدرجة األ
غا فقد عرف كيف يتغلغل و الذا كان المنتج هنا مر  ،فالطبيعة أساس السياحة ،المنطقة

داخل الصورة ويعطيها مالمح أكثر إثارة، بحيث تغر السائح، حتى وٕان كان خطابها 
  .ولكن طبيعتها غطت كالمها وعبراتها ،غة العربية كما نرىلبال

الخطاب يستقبل لمتلقي تركيا، وٕاذا بافي فقد جاء الخطاب مروجا للسياحة الطبيعية 
في  اضحالسياحي بحرية في التخيل، أما علم تركيا الذي سبق وتكلمنا عليه وهو الو 

الثلوج الواضحة أما تميزها،  لى، وهذا لثقافة تركيا التيو الصورة فهو مروجا بالدرجة األ
  .حياة القداسة والطهارة والصفاءفهي رمز النقاء و 

فعلمها جاء  ،دالالت عديدة، وأشكال مميزةفالصورة الخطابية جاءت موحية ب  
فعظمة الهالل والنجمة تدل  ،الهالل، الذي يبرزه النجمة و )تركياعلم (بالشكل الواضح 

ه األمة في دينها، ويدل أيضا على نظام األمة، و أيضا ما يدل إلى دقة هذعلى عظمة 
القمر يدل على حساب والتدقيق في الوقت والجد في العمل، وما دفعنا إلى هذا القول أن 

داللة على خافت باللون األبيض، األيام والشهور، حيث جاء اشعاع نور الهالل و النجمة 
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نقاء األمة وصفائها واتحادها، أما اللون األحمر الخافت فهو يدل على الخريط التركية و 
  .هجاءت باللون هذا لتبرز جمال

ل دائرة، والدائرة  أما الصورة السياحية التي تقابلها، فجاءت على شك
كما جاء في  ،ترمز إلى الخلود قبل ذلك كانتو ستمرارية في مصر القديمة، اإلتعني

رمز االنسجام والكمال و الخط أيضا و  ،الكتابات الهيروغليفية، كما ترمز للعهد والوفاء
  )1(.الالنهائي، وهو رمز الروح في الحياة

جاءت هادفة ووضحت الكثير سوى كانت ناطقة أم  قونيةفالعالمة اللغوية األي
وهذا دليل  ،حتى كلمة تركيا جاءت بالون األحمر ،ساكنة، فاللغة جاءت معبرة وواضحة

  .على ثقافة وهمة البالد قبل أن تكون لون العلم
لغات يعجز اللسان ها الخاصة التي ترمز إلى كلمات و أما الصورة فقد كانت لغت

، ه الصورة فهي ناطقة قبل أنت تكون ساحرةتها اكتمل في هذولها، فجمال طبيععن ق
تركيا بين ما يدور على افي جمالهالخطاب السياحي بتنوع الطبيعة و  فاأليقونة مثلت عالقة

  .الجبال والثلوج و غير ذلك
الجزائر جمال فهو الرمز باأليقونة فيه زج تموالذي تأما ثاني نموذج اشهاري     

  : أصالةو 

  
تجمع عنصرين  فيه العالمة البيرسيةو يمثل هذا االشهار روعة وجمال الجزائر،   
  .الصورذلك ما تمثله األلفاظ و و  ،الرمز واأليقونةهما اثنين 

                                                           

(1)www.alzakera.eu/music/vetenskap/historia 20.30على الساعة  30/04/2015يوم   



 األيقونة والرمز والمؤشر                الفصل الثاني

 

66 

 

ونفسها  ،وهي اللغة المستعملة في الجزائر ،فقد جاء العنوان باللغة العربية الفصحى
جمع وهنا نجده ي»أصالةجمال و «، في قوله تي وظفها الخطاب االشهاريالسياحياللغة ال

، جاء باللغة الدائمة والمعروفة الفصيحة بين العروبة و التراث، فالخطاب االشهاري
وهذا طبعا ما يجعله يقوم  ،فالمفردات الموجهة تحمل في طياتها رموز لجلب المتلقي

  بالزيارة إلى الجزائر
  :أما على الصعيد الداللي فالداللة الرمزية هنا للجملة هي

من حيث  أكبر بلد افريقيالديمقراطية،  الجمهورية الجزائرية: الجزائر :لىو الكلمة األ
المساحة، تقع في شمال غرب القارة االفريقية، وهي عضو مؤسس في اتحاد المغرب 

تلقب ببلد المليون ونصف الدول العربية و اتحاد اإلفريقي،  العربي وعضو في جامعة
ثورة التحرير الوطني، فهو االسم األكثر جماال وداللة، مليون شهيد، نسبة لعدد شهداء 

وهو واقع في قلب العاصمة،  ،دوام والثبات، وجاء متوسط الصورةلل،جاء جملة اسميةو 
، وهو داللة على الثقافة واألصالة والعرض و ومعنى ذلك أن العاصمة تتوسط الجزائر

  .الجذر الذي ال يموت
السياح العرب والغرب، إذ أن ما يحيط لموروث الحضاري دور هام في جلب لف

فتعرف ، بمقام الشهيد مختلف المناطق الجزائرية وهذا دال على سياحتها وتنوع لغتها
الجزائر ومناطقها بتنوع المناخ الذي يمنح فرض المتعة، مع وجود الواجهة البحرية، 

ية، وتيمقاد العالية، والصحراء ذات الرملة الباهية، و اباإلضافة إلى وجود النخيل الصحر 
ساطير بالواقع، األوما يزيد من جمالها وامتزاج  الجزائراإلسالمي،يمثل تاريخ  وهو ما

  .واألصالة والمعاصرة بالعادات والتقاليد
ها لغتها الخاصة، ولكن اللغة األساسية لكل منففكل المناطق حول رياض الفتح، 

فنالحظ أن األيقونة ، يةو ابها وخاصة في المناطق الصحر  ن، الناطقيهي اللغة الفصحى
خطاب القد جاءت تحمل مضامين متنوعة من لنا السياحة في الجزائر ومناطقها، و تصف 

يحمل منها، إذ عن كل عبرة وبتوظيفها للرموز الم ،الذي يعبر عن مختلف المناطق
  .مفهوميةمكونات و عدة دالالت  ضمنهالخطاب 
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كل تقرير للتناسب وانسجام بين الموضوع «فالخطاب االشهاري السياحي هنا هو 
من أجل إعطاء المتلقي الحرية في  )1(»طار الصورةالمقدم و اطار الصورة المقدر وإ 

 رالفعلي، فالعالمة اللغوية األيقونة جاءت كل منها تعب ةالسياحي عالذهاب بمخيلته  لواق
ترمز أليقونة بلد مليون ونصف مليون شهيد، باإلضافة عن دال عميق، فكلمة الجزائر 

انشراح الصدور الستقبال السياح، أما عبارة األصالة على ثقة و  دلالتي تكلمة الجمال  إلى
فمعناها التاريخ العريق الدائم و الخالد في األذهان، وهذا ما يبعث إلى اتصال  تبعتهاالتي 

  .مباشر مع المخاطب السياحي
وهو نصب تذكاري  )برياض الفتح(ما يسمى  )مقام الشهيد(األيقونييتوسطهفالشكل 

للحرب الجزائرية، وبنى بمناسبة إحياء الذكرى العشرون الستقالل الجزائر، فهو يرمز إلى 
حرب التحرير، بحيث يتضمن سرداب و مدرج و متحف تحت األرض ما  بةإحدى حق

  .يسمى بمتحف المجاهدين
فهو عند الفالسفة يبعث في النفس سرورا  ،هو مصدر الجميل: جمال: الكلمة الثانية

صفة الحسن في األخالق  »إن اهللا جميل يحب الجما«ورضا، وجاء في الحديث الشريف 
ومعنى ذلك أن كل  ،وهو حسن الشيء و نظرته و كماله على وجه يليق به، واألشكال

كماالته الممكنة حاضرة  شيء جماله وحسنه كامل في كماله الالئق به، فإذا كان جميع
فهو في غاية الجمال، و إذا كان الحاضر بعضها فله من الحسن و الجمال بقدر ما 

من هيئة وشكل و حضر، فالفرس الجميل هو الذي جمع كل ما يليق بالفرس الكامل، 
  )2(. تسير كر و فر عليهلون و حسن عدو، و 

األصلية ائهاميس: اصالة الثقافة، مصدر أصل الجودة واإلحكام:أصالة: الكلمة الثالثة
  )3(ي، تميزه باإلبداع واالبتكارنصالة العمل الفالمميزة، وأ

وفي األمثال  ،التاريخيوفي العمق  ،وفي الوجدان ،فاألصالة تكون في الطبيعة
البحث عن الجذور  وفي الشخصية القومية، و هي ،في الثقافة الشعبيةو  ،العامية

                                                           

  21.45على الساعة  01/05/2015يوم  www.alhewar.orgسمير الزغبي، سوسيولوجيا الصورة االشهارية(1)
(2)www.bafree.net/albism/chowthread.php 22.15على الساعة  01/05/2015يوم    

 21.55على الساعة  01/05/2015يوم  www.alitihad.ae/wajhat detailsحسن حذفي، وجهات نظر، ) 3(
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والتأسيس في األعماق، فهي تجانس في الزمان والتواصل في حياة الشعوب، وأن يكون 
 . حاضرها استمرارا لماضيها

فالخطاب الرمزي بين المعاني الداللية يوضح مقومات المنطقة وروعتها السياحية، 
وسهول وبحار كل ما يحيط بها من جبال لنظرا لموقعها الجغرافي وأرضها الرائعة، ف

فرها على تو دية ونخيل وصحراء هي ذات موقع استراتيجي من كل النواحي، فنالحظ أو و 
وهي أيضا ما تحتويه  ،امتالكها للسهولا تشمل الطبيعية والثورة والشموخ، و وهي م ،الجبال

وهي ما تحمل في  ،صحراءها الواسعة، و من الوفرة في اإلنتاج و الهدوء واالنبساط
  .روة و قمة و اتساعأعماقها من ث

طان و لجمالها وسحرها، و إذا فاالستثمار السياحي هنا يميز الجزائر عن باقي األ
فنالحظ في الصورة انطباق بين  ،وهذا ما يسميه بيرس باأليقونة، وهذا ما نراه في الشكل

دالالت اللغة صور أصلية تحاكي الطبيعة لرموز و الدال ومدلوله، من اشكال الطبيعة و 
  .يلية المرئيةالتشك

اللون بدور هام في إذيقوم، وهنا ما تحمله األيقونة في أعماقها ما يسمى باأللوان 
القارئ  ل الهادف هنا أن يوصل معاني إلىو اعملية تحليل الصورة، فكل لون وداللته، يح

وذلك على النحو فنالحظ داخل الصورة امتزاج األلوان وٕاضاءتها، وبالتالي جذبه وٕاثارته، 
  :اآلتي

وهو المسيطر على الصورة بشكل كامل و هو لون السماء، بحيث يلعب : األزرق
: لدينا هناو هذا اللون دورا هاما في النفس مما يجعل الهدوء و الراحة لدى المتلقي، 

األزرق الداكن و األزرق الفاتح، مما يمثل السهر من اجل تحقيق األهداف و بعث 
  .لرفاهية للبالدالطمأنينة والراحة النفسية و ا

أما اللون األبيض الطفيف الذي يظهر على الصورة، فهو داللة على النقاء 
فاأللوان إذن تحمل تعبيرات لغوية يستخدمها الخطاب السياحي  ،والنظافة والعذرية والسالم

ال تفهم معناها بمجرد فهم ، لجاذبةاللجذب، فمعانيها الرمزية تستخدم ألفاظها في اللغة 
تقودنا على مفهوم كل ما هو  هي عبارة عن عالمات كمدخل كوني ، فلغة األلوانمفرداتها

بدالالتها تظهر عنصرا  ، وهيحولنا، فاأللوان هي نوع من لغة والتعبير للروح الكونية
  .أساسيا في الخطابات السياحية
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ريخ األمة ابال ماضي وبال مستقبل، وبال هوية، وت هو إن مجتمع بال تاريخ
  .مغروسة في أصالتها و جذورها الجزائرية

فالخطاب السياحي يحمل مجموعة من القيم العريقة واللغة الماجدة اكل منطقة التي 
  .تميز كل منطقة من المناطق الجزائرية

ية من طبيعة وثقافة إلى فاأليقونة هنا إذن تمثل عالقة الخطاب بالتنوعات اللغو 
مميزا ، فقد وضح فيه هدف هذا الخطاب اانتقاءنقول أنه تم انتقاء األلفاظ غير ذلك، ف

 .السياحي لتأثير و جذب السياح
  :إذا اشتملت العالمة اللغوية هنا عند بيرس نوعين وهما

والتي جاءت  األيقونةوهو الذي تواضع عليه سكان المنطقة في قوله ونشره، أما : الرمز
كزا كبيرا فيه، فقد بينت قيمة تمثل الشكل واللون وهي جزء من العالمة اللغوية، وتحتل مر 

الجزائر بمناطقها وبينت ماهيتها، بالتالي جاء الخطاب السياحي موافقا لها، فلغتها 
  .وصورها وأماكنها ذو جمال وأصالة

  المؤشر: ثالثا

 وهو الذي يتناسب مع الدالئل الطبيعية، لكنه قد يكون خاليا من أي نية تبليغية
عكس األيقونة، فقد يكون مسخرا االعتراض و االتصال و اإلشارة المتعمدة، فمثال في 

أعراض المرض كضعف الجسم الذي هو مؤشر  أو)الدخان يدل على اشتعال النار(قولنا 
يدل على نقص في التغذية، فكلها مؤشرات  طبيعية تدل على معاني معينة دون أن  أو

الشاهد التي تسمى عند بعضهم، يقول  أوقرينة تكون هناك نية للتبليغ، فهي ال
عالمة تشير إلى الموضوع الذي تعبر عنه عبر تأثرها الحقيق بذلك الموضوع، «:بيرس

فهي ال يمكن أن  تكون إذن العالمة النوعية، ألن النوعية ماهية مستقلة عن أي شيء 
نوعية ما، و آخر، بما أن المؤشر يتأثر بالموضوع  فال بد أن يشارك الموضوع في 

المؤشر يقوم باالداللة بصفته متأثرا بالموضوع، فالمؤشر يتضمن إذن نوع من األيقون مع 
جه الشبه فقط حتى بصفتها مولدة للعالمة، هي التي أو أنه أيقون من نوع خاص، فليست 
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تجعل من المؤشر عالمة، و إنما التعليل الفعلي الصادر عن الموضوع هو الذي يجعل 
  )1(. »ةالمؤشر عالم

القرينة هنا هو عالمة ترتبط بموضوعها ارتباط سببيا، مثل الغيوم  أوفالشاهد 
ويميز بيرس ألقدام على أن هناك من مر من هنا، الدالة على المطر، وداللة آثار ا

  ):المؤشرات(نوعين من القرائن 
، وهي التي وقرائن منحدرةوهي التي تشير إلى موضوعها مباشرة،  قرائن أصلية

 .)2(تشير إلى موضوعها بواسطة سلسلة من القرائن المتصلة
فهو عالمة لم نالحظ له وجود وال تطبيق في اإلشهارات السياحية، فالمؤشر 

لذا ، الحرارة دال على المرض: مثالتربطها عالقة مادية سببية بالموضوع الذي تشير إليه 
فالمؤشر ال يميل على االشهار السياحين بقدر وهو بدرجة كبيرة عالمة غير متعمدة، فهو 
داللة طبيعية و هو خال من أي نية في تبليغ، لذا فاالشهارات السياحية شرطها أن تكون 

غ، لذا ال يمكن ذات نية و قصد لإليصال فكرة، بينما المؤشر فال يملك أي نية في ابال
.تصنيفه ضمن االشهارات السياحية المراد تصنيفها من طرف المؤشر

                                                           

)22،ص 1985، 1عادل فاخوري، علم الداللة عند العرب ، دار الطليعة لطباعة و النشر،بيروت، لبنان،ط)  1) 
(2) www.faculty-mu-edu-sa.abdeasadk 
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  :لقد أفضت دراستنا الى جملة من النتائج التي نلخصها فيما يأتي
عنصر أساسي داخل اإلشهار السياحي وبالتالي صنفت باعتماد  العالمة اللغويةـ 1

  .دالة على معناها: عدد من المعايير جاءت فيها كل واحدة
أما الداللة واالستنتاج ففيها يتم التمييز بين العالمات االصطناعية والعالمات .2

في حين وتشترط أن تكون هناك القصدية ، فهي تحقق التواصل لىو الطبيعية، بالنسبة لأل
إذا وبشكل عام العالمة ال تقف عند حدود ، الثانية ال تحتوي على مرسل مقصدي

  .التواصل فقط، وٕانما تصير موسعة في مسار ثقافي وغير ذلك
إذا ما نظرنا إلى تطبيق هذه المعايير على المطويات السياحية من حج .3

ختلفت المعايير في إلخ، نجد أن الهدف كان واحدا، فمهما تعدد التحليل وا...وعمرة
.                    ، وهذا كله ال يخلو من وجود اللغة فهي أساس كل ما سبقواحدتطبيقاتها يبقى هدفها 

وسيلة اتصال بين مرسل ومتلق، تقوم اللغة فيها بوظيفة  السياحي الخطابيعد .4    
الثالثية تشمل المؤشر والرمز واأليقونة، وهذا ما جاءت به  ،ثية البيرسيةاإلبالغ وفق الثال
  .   تركيا و غيرها: مثال،السياحيةمختلف اإلشهارات

أما الرمز فهو عالقة اعتباطية بينه وبين مدلوله، وهذا ما جاء في األمثلة .5    
الذي هذا األخير هو و  ،الحمامة الرمز الدالة على السالم: مثالاإلشهارية السياحية من 

على  اواكثرهم تشجيع،والتجدد يشجع على السياحة،ومن سمات الحمامة الترحال والتنقل
  .السياحة

وعلى كثرة التداخل بين الرمز واأليقونة في اإلشهار السياحي،رأينا أن هناك .6    
أمثلة سياحية عديدة تشملها معا،فالدال و المدلول عالقة تقريبية تشمل الرمز 

  .الجزائر جمال وأصالة:فمثالوالصورة،
يدل على :فاأليقونة تشمل الصورة الواضحة التي تمثل مناطق الجزائر،اما الرمز.7    

فلم نجده في اإلشهارات :المؤشراالعتباط بين العنوان و العالقة التي تربطه مع االيقونة 
بها السياحية ألن الخطاب اإلشهاري السياحي يستلزم وجود القصدية وهذه الـخيرة، يقوم 

  . ث قصدا التأثير في المتلقي وجذبهكل با
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فالتمكن من معرفة وتوظيف الرموز واأليقونة من أشكالها وألوانها ودالالتها، .8    
، والذي يدفعه الفضول لحب المشاهدة في الجمهورتكمن كلها ضمن ما يسمى بالتأثير 

  . د المزارقتصاد السياحي في البلواالكتشاف، مما ينعكس إيجابا على تنمية اال
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  .حفص عن عاصمبرواية القرآن الكريم 

  المصادر والمراجع: أوال

، 1حمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة، الدار العربية للعلوم، بيروت، طأ .1
2010.  

 ،بن عكنون ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ة والتطورأت والنشامومن اللساني حمدأ .2
  .2005 ،2ط ،الجزائر

حمد مؤمن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، أ .3
  .2005، 2الجزائر، ط

  .1981، 3أمينة رشيد، السيموطيقا مفاهيم وأبعاد، مجلة فصول، ع .4
أنطوان نعمة وآخرون، المنجد الوسيط في اللغة العربية، تحقيق مؤمون الحموي  .5

  .2003، 1وآخرون، دار المشرق، لبنان، ط
أنطوان نعمة وآخرون، المنجد الوسيط للغة العربية، مأمون الحموي وآخرون، دار  .6

  .2003، 1المشرق، بيروت، لبنان، ط
شيد واخرون، دائرة التعارف كان عمر، اللغة والخطاب، ترجمة ابراهيم خور أو  .7

  .2001اإلسالمية، مطبعة الشعب، القاهرة، مصر، 
ط، .، إسطنبول، تركي، د1إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية، ج .8

 .دت
 ،اربد ،عالم الكتب الحديث ،دبيأدراسات في تحليل الخطاب الغير ، بشير ابرير .9

  .2010 ،1ط ،االردن
دراسة في االصول  ،دبي المعاصرمحاضرات في مناهج النقد األ، تيرير و اتبشير  .10

 ،الجزائر ،دار الفجر للطباعة والنشر ،والمالمح واالشكاليات النظرية والتطبيقية
  .2006  ،1ط

منشورات جامعة باجي  ،محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ،بوقرة نعمان .11
  .2006 ،مختار عنابة

 ،المغرب ،الدار البيضاء ،دار توبقال للنشر ،يائياتدروس في السيم ،حنون مبارك .12
  .1987 ،1ط
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ابن خلدون ابن زيد، ولي الدين الخضرمي  ،ن عبد الرحمن بن محمدخلدو ابن  .13
مقدمة ابن خلدون، تحقيق درويش الجويدي، المكتبة العربية  ،)م1406ت(اإلشبيلي 

  .1996، 2للطباعة والنشر، صيدا، بيروت، ط
  .2003، )د ط(الصحاح، دار الحديث، القاهرة، مصر، الرازي، مختار  .14
  .2008عمان، األردن،  د ط،  دار الراية، زيد منير عبوي، االقتصاد السياحي، .15
ي، سيمياء أداء الممثل في العرض المسرحي المونودرامي، دار أو امي الحصنس .16

  .2014، 1الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، ط
 ،المركز الثقافي العربي ،مدخل السيميائيات بيرس ،يلأو السيميائياتوالت، سعيد بنكراد .17

  .2005 ،1ط ،المغرب
انظمة ، ا حول بعض المفاهيم واالبعادقالسيموطي، نصر حامد ابوزيد -قاسمسيزا .18

 ،القاهرة ،دار الياس العصرية ،اقسيميوطيلىمدخال ،العالمة في اللغة واالدب والثقافة
  .1987 ،1ط ،مصر

عادل فاخوري، علم الداللة عند العرب ، دار الطليعة لطباعة و النشر،بيروت،  .19
  .1985، 1لبنان،ط

عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب السردي وقضايا النص، دار القدس العربي،  .20
  .2009 ،1وهران، الجزائر، ط

عبد اهللا إبراهيم، معرفة اآلخر، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، المركز الثقافي  .21
 .،1996، 1العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

، 18عبد اهللا احمد بن عتو، اإلشهار خطاب وطبيعة سلوك، مجلة عالمات، ع .22
2002.  

منشورات عبد المجيد تونسي، الخطاب االشهاري المغرب استراتيجيات التواصل،  .23
  .2009، 1كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الجديدة، الدار البيضاء، ط

عصام الدين أمين التسويق، المفاهيم االستراتيجيات، مؤسسة حورس الدولية للنشر  .24
  .2002والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 

 اإلسكندرية،عصمت على، منال شوقي، مقدمة في اإلعالم السياحي، دار الوفاء،  .25
  .2011، 1مصر، ط
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 ،1ط ،الجزائر ،قسنطينة ،دار االلمعية ،الدليل السميولوجي ،حمرفيصل األ .26
2011.  

دراسة سيمائية في ثالثية ارض السواد (فيصل غازي النعيمي، العالمة والوراية  .27
- 2009، 1ي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طو ، مجد أل)لعبد الرحمن منيف

2010.  
ليل الناقد األدبي، إضاءة ألكثر من سبعين تيارا مجانالرويني، سعد البازغي، د .28

 5ومصطلحا نقديا معاصرا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط،
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  الملخص

و تمثيل . في معناها األكثر بداهة و عمقا لتسائل وكشف عن المعنى  ع.مةال
فهي تندمح ضمن المسار . تعمل بوصفها ركائز منتجة للمعنى . األنساقالثقافية 

تفعل من قدرتها . قواعد التواصلي فالعالمة لكي تكسب معناها تحتاج إلى شروط و 
و هذا األخير ثمة طبقات إلنتاجه و تكمن كلها . الداللية لذلك فمسارها هو بناء المعنى 

فهي تجعل من العالمة نظاما يشكل فيه . بوصفها شقا تواصليا . في تضميراتاللغة 
ج إذ يهدف إلى التروي. االتصال و هذا االتصال يعد من أهم ما يميز الخطاب االشهاري 

شهارية السياحية تشتمل على مجموعة من الجوانب الفنية إلفالرسالة ا.للمنتج السياحي
و على عالمات تذوقه . التي من بينها العنوان الذي يكون متماشيا مع رغبات المتلقي 

هذه العالمات تمثلها مجموعة من األشكال و األلوان و  أومن خالل الراحة و االستمتاع  
  .ز و غيرهااأليقونات و الرمو 

  .العالمة، اإلشهار السياحي، الخطاب السياحي: الكلمات المفتاحية

Abstract : 

The sign in most intuition and deeper meaning is a reveal and 

ask for meaning. And cultural representation formats. Function as 

pillars of producing meaning. They are integrated the mark within 

the communication path in order to gain meaning you need to 

conditions and rules. Remember their ability to do so is to build a 

path meaning. The latter layers there to produce it and all are in 

the content of language as a party communicative.They make the 

mark the system which is a contact and this contact is one of the 

most important characteristic of the speech the advertising. So 

aims to promote the tourism productthe message tourism 

advertising includes a range of technical aspects, including the title, 

which is in line with the wishes of the recipient. And on signs taste 

it through rest and enjoy these signs or represent a range of shapes 

and colors and icons and symbols and other. 

Keywords: The sign, tourism advertising, the tourism discourse. 
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