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مقدمة

أ

مقدمة

ف فههاتإذ أنّ ،اإلفهامة تعنى اللغات عموما بوظ تمثل عمدة لغة ةالتواصلةالوظ
شر م هذه اللغات بهدف إحیث سعى الدارسون األوائل ،التخاطب بین ال تح لى ضوا

ا من اللغات وهو خاًص وفي هذا المقام نخص نمطاالمتخاطبین،ضمان تواصل أفضل بین 
احي  ار اإلتواصلي مهم،عنصرلغة اإلشهار الس اعت ول والمفعل شهار المروج األو

ونه قطً  احي  ا یندرج ضمن مقومات الحضارة في الدول المتقدمةللقطاع الس .ا اقتصاد

اتناحاولنا في حدود وقد  ان احي لتحقیإم م لغة االشهار الس تح وضع ضوا
الغغرضین هما: فرضه علینا التخصص هنا هو انتقاء ا، متاعواإلاإل ذات وما  لضوا

اللغة قة  ة،الصلة الوث اللغو صب في حقل الضوا ان موضوعنا  لذلك جاء موسوما ،ف
ة للغة ":ـب اللغو احياإلشهارالضوا ه حیث ،"الس ةحاولنا ف ال مدارهإعن اإلجا هل : ش

لغة االشهار  ة تعود ضوا بنیو احي هي ضوا الخطاب ،إلىالس م  هي ضواأنس
ل م اللغو ؟اهره ظمنفتحة على الش

ة ال اقتولإلجا انها مقدمة وثالث فصول وخاتمةر عن هذا االش حیث ،حنا خطة ب
حوبول عنونا الفصل األ احي"  والخطاب واللغة في اإلشهار الس اللغو : "الضا

طًا  ح هي:ض احثللمصطلحات المفات ،،موزع على ثالثة م النظام اللغوالضا
،الخطاب اإل احي .ولغة اإلشهار شهار الس

ه فصل ثان  حثین،،" شهاروالنص اإلاإلشهارعنوان: "یل شهار ولهما اإلأتضمن م
حث الثاني للحدیث عن أوثانیهما اا،رً وتطو نشأة ون الفصل خصائصه،اإلشهار و نواعلم ل

قً الثالث فصالً  ة العامة ا الستخالص الّض تطب اللغو دراسة لإلشهاروا احي وف الس
ات هذه الدراسة، ة احترمنا فیها مقتض حث األو لسان ان الم ل للجانب الصوتي والصرفي ف

حث الثاني  یبي)امختصا والم (التر الغي لجانب النحو .وال



مقدمة

ب

اعنا  عة الموضوع ات فالمنهج الوصفي ،للمنهج الوصفي اإلحصائياقتضت طب
ان المنالستقراء معاني المصطلحات الواردة في العنوان، هج االحصائي لرصد في حین 

ة .تكرار الحروف و  ة و التراكیب النحو غ الصرف الص

ة التي  ات .تمثلت في شح المادة العلم حث من صعو وفي سبیل تذلیل ما اعترض ال
)استعنا بجملة من المصادر والمراجع جاء  ه اللساني(اللغو احي في جان تناولت االشهار الس

في مقدمتها 

ة ونشیر الى اننا لم نقف على دراسة  على لإلشهارلسان في حدود اطالعنا سو
ة في ة الصورة االشهارة)دراسة سالطن ائ م مة: الخطاب اإلشهارمؤلفه (س ودلول نس

ة. ة اجتماع اتنة، دراسة لغو العمراني لمدینة  في المح

م  فوتنا في هذا المقام تقد رأوال  حانه جل الش رة إلىعد هللا س مؤطر هذه المذ
فتح هذا الموضوع آفامال منا أحمد مداس ،األستاذ أ .قا لدراسات الحقة أن 
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اته ومستو اللغو ة الضا حث األول: ماه الم
المطلب األول: مفهوم الضا

الحزْ ض«جاء في معجم الّصحاح: لغة:امفهوم الض-أ جلُ م، والرَّ ُ الّشيء حفظه 
ه  لتا ید عمل  ُ: الذ حازٌم، واألْض ٌ أ َ الرَّ نضا الكسر قول منه: َض جل 

، واألنثى  طاء، قال الشاعر:ض ض

َ فمْجرةٌ  ًال غْیر مقروِب أما إْن أْحردُت حرد ُن غ ضْطاُء تْس
سفرجل والنون واأللف زائدتان لإللحاق  طي: القو .)1(»والّض

طاء« ، وهي ض مینه، فهو أض عمله ب ساره  طًا: عمل ب َ ض ، (ج): ضض
( س )تض(. مطاوع ض(انض وقهر.فالنًا: أخذه على ح

)، ولقب راسي  اته (ج) (ضوا على جزئ لي ینطب م  عند العلماء: ح الّضا
ش والشرطة (ج) ُض  شدید.في الج : قو قال: رجٌل ضا ، و ّا

طة) الّض  (المض سمى الفرملة (ج)، ضوا على ما  صح أن تطل ة. و طة: الماس ا
طة سجل  طة مجلس ومض مض ة،  قع في جلسة رسم ه ما  ة ف مة األحوال الشخص مح

(محدثة) .)2(»(ج) مضا

) ما یلي:(الغة تعرف لمادة أساس المعجموجاء في  ض.ب.
الشّ « من األع«لزومًا شدیدًا هُ يء: لزمَ ض من نملة» ىموهو أض ، وأخذه»وأض

.)3(»طهطه ثم تضّ فتأّ 

)1(، أحمد عبد الغفور عطر، الجزء إسماعیل بن حماد الجوهر ة، تحقی الصحاح تاج اللغة وتاج صحاح العر
.1140، 1139، ص 2الثالث، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، 

ة، عجمالم) 2( ، مجمع اللغة العر ة الشروق 4الوس ت ة، مصر، ال، م .534، ص 2004دول
(أبو القاسم جار هللا محمود بن ) 3( اسل عیون السود، الزمخشر محمد  الغة،  تحقی عمر بن أحمد)، أساس ال

ة، بیروت، لبنان، الجزء األول، دا1 .537ص ،1998ر الكتب العلم
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طه ضًا: َض الحزم -وجاء في معجم الوجیز أ طًا: حفظه  مه ض غًا، وأح ِحفظًا بل
ه نقص، والكتاب ومن:  س ف امًا ما ل أمرها ق الء وغیرها: قام  َ ال أتقنه، وقال أضَ

طًا، عمأصلح خلله وصحّ  طه ض له لض وهي حه وش مینه. فهو أض عمله ب ساره  ل ب
طاء (ج) ن صار مضبوطًا ض : قوٌ شدیدض–ض .)1(ا

اصطالحًا:مفهوم الّض - ب ا

: وفي االصطالح:  سماعه، ثم فهم معناه «عرفه الكفو ح ما  سماع الكالم 
ه، ثمّ  أرد  رته إلى حین بحفظهُ الذ مذ ه،  ات عل مال ،أدائهبذل مجهوده والث و

ة ه الشرع .)2(»الوقوف على معان

ابٍ  : یجمع فروعًا من  .واحدالّضا

ة ما ذُ  اس، أعني الواجب في الّضوا«ر في هامش الحاش هو الجمع واالنع
، وأّما المنع واالطّ ونه ع أفراد الّض حیث یدخل فیها جم حیث ال ،رادا  أعني الكون 

س بواجبٍ  ، فل ار المضبو ما یجب ذلك التعرفات، فیها وٕانّ یدخل فیها شيء، من اعت
ه اس ف هو .)3(ا»ما یجب الجمع واالنع ما «والضا حالحزم وٕاسماع الكالم 

رته إلى  مذ ه  ات عل ه، ثم حفظه ببذل مجهود، والث أرد  سماعه، ثم فهم معناه الذ
مع المعنى عنى االصطالحي یتشارك في عدة وجوهوهذا الم)4(»حین أدائه، إلى غیره

قًا له ن مطا إن لم  .اللغو

م، مصر، ) 1( ة والتعل عة خاصة بوزارة التر ة، ط .1994المعجم الوجیز، مجمع اللغة العر

ات)2( قاء أیوب بن موسى الحسني)، الكل (ألبي ال ة،الكفو المعجم والمصطلحات والفروق اللغو

ینظر: المرجع نفسه) 3(

)4 ( ،( ة لبنان، ساحة راض الصلح، بیروت، (د  ت ، 1985الجرجاني (علین بن محمدالشرف)، التعرفات، م
.728ص
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تب الفقه واألصول:-ج والقاعدة في  الفرق بین الّضا

ون  ابٍ الفرق بین المصطلحین أنّ أورد اللغو یختص ب واحد أو أبوابٍ الّضا
ا القاعدة فإّنها تستغرق مجموعة من األبواب أو أغلبها.متقارة، أمّ 

ات، تفرع عنها جز ،أّما عن وجه االتفاق ل الهما قواعد ترد إلیها فروع و ات ف ئ
ة، إّال أّن القواعد أهم من الّض وأصول تبنى ، ومنه قاعدة المشتعلیها مسائل جزئ وا

ع أبواب التجلب الت ادات شرعة سیر، تسمى قاعدة ألنها تدخل في جم (ع
.)1(ومعامالت)

ٌ الختصاصها أّما القاعدة (ما ال یجوز السّ  ه ال یجوز قرضه)، فهي ضا لم ف
اب المعامالت (القروض) .)2(ب

ة عن  والفیومي تعر ما نقل صاحب القواعد الكل افهما للقاعدة والّض النهانو
اه على أنّ  العلماء بین المصطلحین على لسان السیوطي (األش هما مترادفان، ونقل تفر

اه) ي (األش .)3(والس

أنّ جمال الدین عل ه، وٕاّن الحنلبي على الفرق بین المصطلحین  ه غیر معمول 
، والترادف أمٌر شائٌع، ومن  ل ما الّض الفقهاء ال یلتزمون بهذا التدقی ة  قول المالك وا

عادلها اب الصالة ال  عتبر في سجود التالوة، فهي خاصة ب .)4(عتبر في سجود الصالة 

ي ) 1( تي التر ة للب... الكو ة، الهیئة الشرع ة اإلسالم ة للمعامالت المال والقواعد الشرع ، الّضوا إسماعیل خالد
Smaen Khalid O Kneytturk.com.tr

ة، )2( ة،  جامعة الزتونة، تونس االفتراض .4- 3، ص 2007نور الدین مختار الخادمي،  القواعد الفقه

شیر، القواعد)3( ة، دار النفائس، األردن، محمد  ة في الشرعة اإلسالم الفقه ة والضوا م، 2007ه/1428الكل
.20، ص 2

،ینظر: )4( ةعلي جاسم الدوسر الفقه ة والضوا شائر 909، جمال الدین الحنبلي (القواعد الكل ه)، دار ال
ة، بیروت، لبنان،  7م، ص 1994ه/1415، 1اإلسالم
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اتها المطلب الثاني: مفهوم اللغة ومستو
اللغة: -أ

العقل أوًال، والقدرة على التعبیر  لقد خّص هللا تعالى اإلنسان من دون الكائنات 
طها الصوتي عّما یرد أو  اة وض طرة على إدارة الح نه من الس مّ ذلك  ًا، و شعر ثان

رها وتسخیرها لخدمة حاجاته واتجاهاته. ادتها وتطو وق

، بها یتواصل األفراد «فالّلغة  شر شأٌن اجتماعي، ومظهر من مظاهر السلوك ال
إلى والجماعات، وتنقل المعلومات والخبرات من فرد أو أفراد وجماعات.. ومن مجتمعٍ 

ما یتم اإلقناع والفهم  س، و ادل المشاعر واألحاس ما یتم ت مجتمع ومن جیٍل إلى جیل، و
عّدل السلوك .)1(»واإلفهام و

تمیز بتمیزها، فهي  و شر ة فردة من نوعها تخص الجنس ال ة إنسان فاللغة خاص
ة عندما تكون منطوقة، أو رموز مسموعة عند ما تكون نظاٌم عرفي یتكون من رموز صوت

ستعملها  ة، وٕاّن هذه الرموز المتعارف علیها بین أفراد أمة معینة أو مجتمع معین  تو م
ارهم. عضهم، والتعبیر عن أف أفراد ذلك المجتمع أو تلك األمة لالتصال ب

اإلنساني، فینقلها األثیر إلى «واللغة في األصل  حدثها جهاز النط أصواٌت 
هاألذن، فتحول إلى دالالت  ة معینة متعارٌف علیها بین ناطق .)2(ا»اصطالح

 ، حدثها جهاز النط أصوات  عبر عنها  فاللغة مجموعة من العالمات أو الرموز 
طرقة معینة لتؤد ة، وهذه األصوات المحدثة تولد  الكتا ها األذن وتحفظها الید  وتدر

، ا)1( ة جاسم الدوسر الفقه ة والضوا .15، ص لقواعد الكل

.16، نفسهالمرجع:ینظر)2(
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عة اللغة ة منبثقة من طب ل نظمًا جزئ ة، وتشّ من جهة ومن الظروف معاني اصطالح
ة ة والعلم ة والثقاف ة واالقتصاد ، االجتماع طة بها من جهة أخر .)1(المح

ولقد عرفت اللغة تعرفات عدیدة منها:

ل قوم عن أغراضهمهي أصوات - .)2(عّبر بها 
حسب - المه  ارة عن المعاني، وهي في  هي ملكة في اللسان للع

.)3(مصطلحاتها
أّنها نظامٌ - ستعملها الناس التصال وُعّرفت  وٌن من رموز، وعالقات  عرفي م

ارهم عض، والتعبیر عن أف .)4(عضهم ب

ة تتكون من م ن القول إّن اللغة ظاهرة اجتماع م فردات وفي ضوء ما تقّدم 
ما بینهم، وأّن لهذه المصطلحات  ة تعارف علیها الناس، استعملوها للتواصل ف صوت

عني دالالت أو معاٍن، وأّن هذ ، وهذا  ومن أجلها وضعت األلفا األلفا ه المعاني تسب
فتكتسب، وتستعمل للتعبیر عن تلك  أن تكون المعاني موجودة مع الوجود، أّما األلفا
تعّبر  رة ألفا ه، ولكل ف ناًء على ذلك فإّن لكل شيء محسوس لفظًا یدل عل المعاني، و

عنها.

وافا اللغة، واللغة علٌم وفن، هذا المفهوم العام لها لمعاني مجتمعة تشّل أللفا
ة التي تستعملها أمة من األمم، أو مجتمع من  تس نظام من الرموز المنطوقة الم

ار م واألف ة في المفاه .)5(المجتمعات في التواصل والتفاهم، والمشار

، ص) 1( ة، مرجع ساب ق ة دراسات تطب ، اللغة العر .9عمر األسعد، فاطمة السعد
اعة، )2( اعة للط اء للط )، القاهرة، دار ق ، مدخل في علم اللغة، (د  .10، ص 1998محمد فهمي حجاز
ة، ) 3( ، ص محسن علي عط قاتها، المرجع الساب اتها وتطب ة، مستو .16اللغة العر
ة، )4( ندرة، دار المعرفة الجامع ، اإلس ال ة،  را إسماعیل، طرق تدرس اللغة العر .28، ص 1991ز
، ص ) 5( قاتها، المرجع الساب اتها وتطب ة، مستو ة، اللغة العر .16محسن علي عط
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ة:- ب للعر النظام اللغو

ما  ة  میزها عن غیرها من اللغات، وللغة العر إّن لكل لغة نظام یختص بها، و
خاص، وأصول  ة لغیرها من اللغات نظام لغو خاصة، تعرف بها من وصفاتمرع

غیرها.

ام التي وُ  واألح للغة ما مجموعة القوانین والقواعد والضوا النظام اللغو راد 
م هذه اللغة، وتخضع لها  عینها على تح لتزم بها أبناؤها التزامًا  اراتها، و ألفاظها وع

ادل الخبرات والمعلوماتاالتف .)1(هم وت

ة نظامً للّ لذا فإّن و  یتكون من مجموعة من األنظمة أو متكامالً اغة العر
والحدود والقوانین، ولكنّ  عض في المحتو عضها عن ال ات، یختلف  ها تتكامل المستو

ما بینها،  ة ف ات نظام اللغة العر ن تحدید مستو م ة، و فتكون النظام الكلي للغة العر
ما تعدُّ  ات،  ام والّض المستو ات هي األح لنظام اللغة:هذه المستو وا

الصوتي.الّضا-1
.الصرفيالّضا-2
.الّضا-3 النحو
الغي.الّضا-4 ال

ة البد له من اإلحا ن من اللغة العر ات ومن یرد التم ل هذه المستو طة 
ٍّ ألنّ ،وموضوعاتها .منها یذهب على مهارات االتصال اللغوالقصور في أ

أتي من الفصول سنحاول ما  ل مستوف عض ،وموضوعاتهاإلحاطة  و
ن أن یؤسس علیها دراسة  م ه إلعطاء الدارس قاعدة ضوا قات التي تتصل  التطب

ة، عمر األسعد، فاطمة الس) 1( ق ة دراسات تطب ، اللغة العر ، 3عد ة الرا ، 2001، عمان، المؤسسة األردن
.11ص
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اة للت تعرف ال، و عبیر عن حاجاته ومشاعره وتلقي المعلومات اللغة واستعمالها في الح
اإلعلى  ار اآلخرن وتحقی .)1(فهام والفهمأف

)، األردن، دار المناهج للنشر والتوزع، )1( قاتها، (د  اتها وتطب ة مستو ة، اللغة العر محسن علي عط
، ص 2009ه/1429 قاتها، مرجع ساب اتها وتطب ة مستو ة، اللغة العر .29، محسن علي عط
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حث الثاني: ةالم اللغو الضوا

الصوتيالمطلب األول:  الضا

ر اإلنتقوم اللّ  مضامین الف ة الكالم.غة على ر ساني منطوقة تحدثها عمل
ة غیر عرزة، ودلیلٌ  تس ة م فة إنسان ذلك أّننا لو نقلنا والكالم على هذا األساس وظ

انت  تسب لغة البیئة الجدیدة والكالم بلسانها، ولو  فسرعان ما  طفًال من بیئة إلى أخر
ٌ إنساني یختلف  عة الحال نشا طب ة ومختلفة عنها، والكالم  مغایرة للغة بیئته األصل

.)1(جوهرًا من مجتمٍع آلخر، ألّنه میراث تارخي ونتاٌج جماعياختالفًا 

ة لغة صائتة، وأّن الّظاهرة من خصائص اللغة أنّ إنّ  ة، وأّن اللغة العر ها صوت
م م ح ة في اللغة تخضع إلى نظام عرفي ال عشوائي  ل ارج األصوات التي تشّ خالصوت

. وقبل الحدیث عن النظام الصوتي یجدر القول  ة نّ إمنها جهاز النط هناك أصواتًا لغو
ة، فالّص  غیر لغو قى وصوت وأخر صوت الموس ه  تدر وت العام هو ذلك المؤثر الذ

.من األصواتالّرعد والخرر واألزز وغیر ذلك

ة المتنوعة التي تصد ات النطق فهو الحر ر عن جهاز النطأّما الصوت اللغو
حث في مخارج الحروف عند اإلنسان ی ، والنظام الصوتي في اللغة هو النظام الذ

ه هو علم األصوات  حث ف ی phonétiquesوصفاتها، والعلم الذ

عید، ولعّل أول من اهتم بدراسته هو  علم الّصوت منذ زمٍن  ة  لقد اهتم علماء العر
، إذ صنّ  حسب مخار الخلیل بن أحمد الفراهید ة  جها إلى حروف ف الحروف العر

ات (الفتحة، الضمة، الكسرة):ةصائتة تضم حروف العلّ  اء، والحر التي األلف، الواو، وال
عاض هي  أصوات حروف المجموعة أ ن نط م واسطة هذه المجموعة  حروف المد، و

ة، وهي الحروف الصامت عد ، وقد رتّ consonantsةالثان حسب مخارجها من األ ب الحروف 

، ص ) 1( ة، مرجع ساب ق ة دراسات تطب ، اللغة العر .13عمر األسعد، فاطمة السعد
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حرف العین، وفي ضمن هذا الترتیب وضع ممخرجاً  مبتدئًا  عجمهوهي أحرف الحل
الالمع .)1(ینعروف 

بها لمراحل ثالثوتمر  ة عند النط :األصوات اللغو

.وتحداث المتكلم للّص إمرحلة -
ة.مرحلة انتقال الّص - الموجات الصوت سمى  ما  وت في الهواء 
ال السامع للصوت.- ومرحلة استق

أ قول علماء اللغة  ة خارجة من الجوف، من نّ و الصوت في أساسه دفقة هوائ
، وهذه الدفقة تتعرض عند خروجها من الرئتین للمرور في أعضاء النط جهاز النط

معنا ین مخارج الحروف، ومخرج الحروف  ة و س ه االصطالحي هو محل خروج الرئ
عة عشرة مخرجًا،ز الحیّ نالحروف م ه.ومخارج الخروف س على سبیل تقسم الخاص 

شوم.حاإلجمال إلى خمسة مقاطع: الجوف، ال ، اللسان، الشفتین والخ ل

أّما المقطع األول، وهو الجوف منه ثالثة أحرف هي أحرف المد: األلف، الواو 
ة وهي ستة : الهمزة، الهاء، ا الحروف الحلق خرج من الحل اء، و لعین، الحاء، الغین وال

والخاء.

ة عشر حرفًا: التاء  والّلسان وهو المقطع الثالث هو محل لعشرة مخارج منها ثمان
ة، والضاد والالم والنون والراء والهاء والدال والثاء  اء غیر المد م والشین وال والكاف والج

والسین والظاء والذال والثاء. والصاد والزا

ع فهوأمّ  م والواو ا المقطع الرا اء، الم الشفتان فیخرج منه أرعة أحرف: الفاء، ال
ة. غیر المد

، ص )1( ة، مرجع ساب ق ة ودراسات تطب ، اللغة العر .13ینظر: عمر األسعد وفاطمة السعد
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والمقطع األخیر خرق األنف المنجذب إلى الداخل فوق سقف الفم، فیخرج منه 
.)1(صوت الغنة

هي: الرئتان والحنجرة والفم .وقد حّدد العلماء ثالثة مصادر لتولید الصوت الّلغو

ون وقد شّه  عملاللغو ، أو المزمار الذ النا عند اإلنسان  ه، جهاز النط ف
والمزمار ینظم  ًال وعند تحرك أنامل النافخ فوق ثقوب النا فیخرج الصوت مستط

الّص الّص  بدأ وت فیخرج  ذا حال الصوت اإلنساني، و ه، وه یرده صاح قاع الذ ورة واإل
قوة تكفي إلنتاج الصوت المطلوب، نساني یدفع الهواء من الرئتین (الزفالصوت اإل یر) 

م  حدث الصوت، فینظم بواسطة التح ة عند الحنجرة  األوتار الصوت مر  وعندما 
. األخر ونات جهاز النط م

ة إلى وت یخرج مع الهواء الزفیر من الرئتین عن طر فالّص  ة الهوائ القص
ف  ، فتجو ل صوتٍ الحل ینقله الهواء إلى أذن الفم، ثم یخرج من الشفتین على ش

.)2(الّسامع

ل اختالف النّ  اس في أصواتهم عالمات فارقة تساعد على معرفتهم والتمییز ش
فها من الكلمات  شر تأل ع بنو ال ستط ل الكثرة من الجمل التي  ذلك تشّ بینهم، و

دّل تعدد الجمل، وتعّدد معانیها وٕانالحروف بلغة واحدة أمرًا ممیزًا، ونضرب مثاًال في
ونة  ذلك على شيء فإّنما یدل على القدرة الفائقة على اإلبداع اإلنساني في لغة التفاهم الم
ونة من  من لبنتها ، فإنما یدل على القدرة الفائقة على اإلبداع اإلنساني في لغة التفاهم الم

ل الحرف ش ة، وهي الصوت الذ .)3(لبنتها األصل

، ص )1( قاتها، مرجع ساب اتها وتطب ة مستو ة، اللغة العر .41-40.محسن علي عط

.41، 40نفسه، ص ینظر: المرجع ) 2(

، ص )3( ة، مرجع ساب ق ة دراسات تطب ، اللغة العر .13ینظر: عمر األسعد، فاطمة السعد
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مالها مخارج، و  ومن صفاتها:للحروف صفات 

وض حروف مهموسة أو مجهورة، ومنها الشّدة والتوّس قابله الجهر  هادّ الهمس و
متوسطة أو رخوة، ومنها االستعالء وضده االستفال، ومنها أوفالحروف شدیدة الرخاوة، 

ان االنحراف ومنها التكرر ثّم التفشي وأخیرًا اال الحرف العري یتصف من ستطالة وٕاذا 
الّص حیث الشّ  صوٍت ل  دال على غیره من األصوات فات المتقدمة  فهو أكثر من مجرد 

ّر عن الّصلة على معنى فنّ  شف علماء اللغة منذ وقٍت م ي لكلمة من الكلمات، فلقد 
قة والعالقة األكیدة بین الّص  وت الّدال على الحروف من جهة، وداللة هذا الّصوت الوث

.)1(من جهة أخر

الصرفيلّضااالمطلب الثاني: 

تمهیـد:

الصرفي، والعلم  ة هو المستو للعر ات النظام اللغو الثاني من مستو المستو
ی الصرفيالذ ة الكلمة ،هو علم الصرفحث في المستو حث في بن ی أتهاالذ وه

وما تتعرض له من  طرأ علیها من تغیر لفظي، ومعنو غها، وما  ومشتقات اللغة وص
م، وتأخیر، فضًال عن المیزان الصرفي واالشتقاق مقام زادة وحذف وٕابدال وٕاعالل و  وتقد

.)2(أنواعه

لمة من الكلمات تتخذ هیئة  فعندما تتالقى مجموعة من أصوات وتؤلف 
ن الكلمة، وه ختص علم ذه الهیئة هي التي تسمّ مخصوصة في تكو ة الكلمة، و ى بن

معرفة  ه تعرفلذا الكالم، ُبنى الصرف  ة وأحوالهافهو العلم الذ ة العر اغة األبن ص
ًا وال بناًء .ممّ  س إعرا ا ل

، ص )1( .15ینظر المرجع الساب

، ص ) 2( قاتها، مرجع ساب اتها وتطب ة مستو ة، اللغة العر .51محسن علي عط
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ساعد على معرفة موقع الكلمة وما یتلوها في الجملة  ة  معرفة بناء الكلمة الصرف
.)1(ىمن حیث اإلعراب والمعن

ل والتقلیب. أمّ لغةصرف التو  أنه: : التغییر والتحو ا اصطالحًا فقد عرف الصرف 
ة الكلمة ممّ ه علم تعرف ختص علم الّص أحوال أبن ست بإعراب أو بناء، و رف ا ل

نة، واألفعال المتصرفة، وهي األفعال التي تختلف أبنیتها  حث في: األسماء المتم ال
ها.تزمنأاختالف 

أهم موضوعاته:من 

المیزان الصرفي.-
أنواعه.- االشتقاق 
أنواعها- .)2(المشتقات 

المیزان الصرفي: -1

ا ة الكلمة التي تشّ سوهو المق ة لمعرفة أحوال بن وضعه علماء العر ل الذ
الصرفيأساس علم الّص  ندرج هذا المیزان تحت المستو .)3(رف، و

االشتقاق وأنواعه:-2

ة، وهو  غة في العر غة من ص لمة أو ص لمة من  ة استخراج  االشتقاق هو عمل
أنواع هي:عدة 

ة دراسات) 1( ، اللغة العر ، ص ینظر: عمر األسعد، فاطمة السعد ة، مرجع ساب ق .13تطب

، ص ) 2( قاتها، مرجع ساب اتها وتطب ة مستو ة، اللغة العر .51محسن علي عط

.54، 53مرجع نفسه، ص ) 3(
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ه بینهما في المعنى واتفاق االشتقاق الصغیر مع تشا لمة من أخر : وهو انتزاع 
أن   ، غً الفعلمن نأخذفي األخر روف الفعل وتتقارب معه في ن حا تتضمّ ص

غ هي: ولالشتقاق الصغیر عشر المعنى.  ص
األفعال: الماضي، المضارع واألمر.-
ع: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، استم التفضیل، - المشتقات الس

ه المشت ف ة. واالشتقاق الصغیر یتف ان واسم الدالل اسم الزمان، اسم الم
ة وترتیبها منه في الحروف األصل .)1(والمشت

:ه تناسب بین الكلمتین في االشتقاق الكبیر ون ف ه اشتقاق القلب،  عل طل و
عض  بتغییر  لمة أخر لمة من  والمعنى، ترتیب الحروف، فهو انتزاع  الّلف
ما في: صاعقة وصاقعة، حبر  ثابتة  حروفها مع اتفاقهما في حروف أخر

ه، فهو الم یل إلى وحرب، وٕان اختلف ترتیبها فهي تعّبر عن القوة والشدة ما سب
أو التفنن، ولهذا سمي اشتقاقًا  ًا، تخفیف اللف ع اطًا عن خطأ في ب حدث اعت وقد 

ح بتواتر االستعمال من رصید اللغة ص .)2(البدء ثم 
ضًا، وهو انتزاع الشتقاق األكبرا عي أ سمى اشتقاق اإلبدال، وهو اشتقاق بد :و

ون بین  أن  ، وتقارهما في المعنى،  مع اشتراكهما في النط لمة من أخر
انه،  وضع غیره في م أن یرفع حرٌف و الكلمتین تناسٌب في المعنى والمخرج، 

ه  تدل على ما تدل عل لمة أخر ذلك األولىفتتولد من ذلك  ون بین ، و
ما في: هدیل، هدیر، رد،  الكلمتین تناسٌب في المعنى، واتفاق في األحرف الثابتة 

ردع، رسا، رسب.

، ص ) 1( .55، 54ینظر: المرجع الساب

، ص )2( قاتها، مرجع ساب اتها وتطب ة مستو ة، اللغة العر .55، 54محسن علي عط



احيالفصل األول: والخطاب واللغة في اإلشهار الس اللغو الّضا

17

عض إنّ  حصل هذا اإلبدال بین الحروف هناك إبداًال في  حروف الكلمات، و
حدث بین الحروف .أوذوات المخارج المتشابهة عن القصد،  ما  عن غیر قصد، 

ه، ومنهم األصمعي وقد نال هذا النوع  من االشتقاق اهتمام الكثیرن من القدامى، فألفوا ف
ه عدٌد من المحدثین منهم: عبد هللا،  تب ف ه والسیوطي و وابن درد والزجاج، وابن خالو

حي الصالح، وغیرهم. الغالیلي، والكرملي، وص

ه النّ االشتقاق الكّار عل طل لمتین، أو أكثر: لمة من  مع حت، وهو أخذ 
والمعنى، واالشتقاق الكّار نحتٌ  س تناسب بین المأخوذ والمأخوذ منه في اللف ل

لمتین،  ٌ أو قاعدة، لما تؤلف الكلمة المنحوتة من  حرف أوله ضا أكثر بإسقا
لمة واح ح  عضها لتص قي من األحرف إلى  ل منها، وضّم ما  دة أو أكثر من 

قال دام عزَُّك. مثل: دمعز: أ
صادرالم:
المصدر: هو االسم الدال على الحدث مجردًا من الزمان متضمن حروف فعله -أ

ل هذه األسماء یدل على  ة،  ة والزائدة الدال على معناه، مثل القراءة والكتا األصل
.)1(حدث مجرد من الزمان، وقد اشتمل على معنى فعله

ة أنواع هي: -ب أنواع المصادر: المصادر في اللغة العر
األصلي.المصدر-
مي.- المصدر الم
المصدر الصناعي.-
مصدر الهیئة.-

ة، ال) 1( ، ص محسن علي عط قاتها، مرجع ساب اتها وتطب ة مستو .58لغة العر



احيالفصل األول: والخطاب واللغة في اإلشهار الس اللغو الّضا

18

 :المشتقات
مصدر المبني للفاعل، لمن وقع منها الفعل أو تعل- اسم الفاعل: هو ما اشت

، )1(ه ٌ الفعل، مثل: ذاهٌب ومنطل . وهو اسم مصوغ للداللة على من قام 
من الفعل الثالثي على وزن: فاعلٌ  شت .)2(و

غة - الغة في الحدث ص غة فاعل للداللة على الكثرة والم الغة: وقد تحول ص الم
الغة وهي: فعَّال/ تّواْب،  غة الم إلى أوزان خمسة مشهورة، وتسمى ص

م، فِعْل/حذر .)3(مْفعال/معطاء، فعول/غفور، فعیل/رح
ه الفعل، مثل: ممزوج، - اسم المفعول: هو اسم مصوٌغ للداللة على ما وقع عل

توبٌ  صاغ اسم المفعول من الثالثي على وزن مفعول، ومن غیر الثالثي م ، و
مًا مضمومة، مثل: أخلَص، یخلص، مخلٌص. بإبدال حرف المضارعة م

انه، - ان: هما اسمان مصوغان للداللة على زمان الفعل وم اسما الزمان والم
ان من الثالثي على وزن  صاغ اسما الزمان والم مثل: مدخل، منزل، و

على وزن (مفْ  صاغ من غیر الثالثي على وزن اسم مفعول، أ عل)، و
مًا مضمومة وفتح ما قبل آخره )4(.المضارعة، وٕابدال حرف المضارعة م

ه داللة - غ من الفعل للداللة على حدث وصاح الصفة المشبهة: هي وصف ص
فهو  ًال، شُجع الجند ًا، مثل: جُمَل، جم على سبیل الثبوت، واللزوم غال

شجاع.

العرف في فن الصرف، ) 1( ، شذ ر 1351أحمد بن محمد بن أحمد الحمالو ه، مراجعة غالب المطلب، دار الف
اعة والنشر والتوزع،  .63، عمان، األردن، ص2000، 1للط

ة دراسات ) 2( ، اللغة العر ، ص عمر األسعد وفاطمة السعد ة، مرجع ساب ق .13تطب

العرف، المرجع نفسه، ص ) 3( ، شذ .64ینظر: أحمد بن محمد بن أحمد الحمالو

، مرجع نفسه، ص ) 4( .18ینظر: عمر األسعد، فاطمة السعد
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هو اسٌم مصوغ على وزن (أْفعل) و(فعال) للداللة عل شیئین اسم التفضیل: -
ا في صفة، وزاد أحدهما على اآلخر في هذه الصفة، مثل قولنا: نهار  اشتر

.)1(الصیف أطول من نهار الشتاء

النحو المطلب الثالث: الضا

ة، لما له من ًا في نظام اللغة العر نًا أساس ل النحو ر الجمل یبثر في تر أش
ة،  یب الجمل، اسم ة وقواعد تر عني اإلعراب والعوامل النحو النحو وداللتها، فالضا

ة مثبتة  ما قبلها وما أوفعل درس العالقات بین عناصر الجملة وعالقات الجملة  ة، و منف
.)2(عدها

ات أواخر الكلمات، من حیث البناء  حث في حر ، فضال واإلعرابفعلم النحو ی
یب الجمل. عن قواعد تر

الم نقرأه -1 ل  ون من عدد من الوحدات ذات المعنى أوالجملة: هي  نسمعه م
ل وحدة من هذه الوحدة تسمى جملة، فالجملة في وحدة الكالم. المفید، و

الكلمة: والجملة تتألف من عدد من الوحدات المفردات التي تجمعها عالقة -2
معًا  ل وحدة من وحدات الجملة ذات معنى معینة، لتؤد معنى مفیدًا، 

جزئي، وتنقسم إلى: اسم، فعل وحرف.
ل نوع له نظام لةمجنوع ال-3 ة تنوعًا محدودًا، و ، : تتنوع الجملة في اللغة العر

لمة تصنف على والجملة قسما ة بدأت  اسم، وفعل ة بدأت  أنهان: جملة اسم
)3(فعل.

)، القاهرة، مصر، ) 1( عة المدني، (د  ر العري، مط محمد حماسة عبد اللطیف وآخرون، النحو األساسي، دار الف
.101-100، ص 1998

، ص ) 2( قاتها، مرجع ساب اتها وتطب ة مستو ة، اللغة العر .35محسن علي عط

.103- 102محمد حماسة عبد اللطیف وآخرون، مرجع نفسه، ص )3(
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ة:-أ الجملة االسم
ه المخبر عنه، المبتدأ:- وم عل ة، المح وهو المتحدث عنه في الجملة االسم

م. ة لفظًا، مثل: السالم عل ه، موقعه أو رتبته أول الجملة االسم المسند إل
ه یتم - ه، المسند و م المخبر  ة، الح ه في الجملة االسم الخبر: وهو المتحدث 

ة لف : فضلك معنى الجملة، موقعه أو رتبته آخر الجملة االسم ظًا، مثل لف
.)1(معروف

ة مجموعة من العوارض هي: وقد یدخل على الجملة الفعل

ما قد یختلف - حذف أحد طرفي الجملة سواًء المبتدأ أو الخبر،  قد  الحذف، و
ًا على مبتدئ ه.ترتیبهما األصلي، وقد یتقدم الخبر جوازًا أو وجو

ضاً - ةوتدخل الزادة الزادة:أ ة وتتمثل في الصفة أو في الجملة االسم أو الفعل
النعت.

ة: هي الجملة ال-ب ع.الجملة الفعل فعل، مثل: أقبل الر تي تبدأ 
أجزاؤها:-
ن األول، وهو ما دل على وقوع الحدث.- الفعل: وهو الر
الحدث.- ن الثاني: وهو من قام  الفاعل: وهو الر

مالت، مثل:  عض الم ر  العلماء حضارة نع صوقد تمتد الجملة أو تطول بذ
األمة.

، ص ) 1( .102ینظر محمد حماسة عبد اللطیف، مرجع ساب
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الغي المطلب ا ال ع:الضا لرا

نه ارة لسانه  ع حه یبلغ  غ ،حسن الكالم فص الغة هي الفصاحة ،رجل بل ما في ال
غ  قال هذا الكالم بل الغة صفة للكالم ،ف ه وال غایته ،وهي صفةإذاقل للمتكلم ما حق

غ قال:إذ. ه،أحسنإذافالن بل قصده في قلب متلق قة المه ،وحق الغة مطا وال
الحال :حال  الحال مع فصاحته والمقصود  الكالم لمقتضى الحال مع فصاحته والمقصود 

عني المتلقي،أوالسامع  مقام والكالم قد إلىمقتضى الحال مختلف من مقام إنوهذا 
غا  ذلك إذاون بل ون  1عمرووجهته لإذاوجهته لزد ،وال 

ما  الغي وهي :أتيوف ال عض الموضوعات التي تندرج دراستها تحت المستو

ه ه هذا ،التشب قال :هذا ش ه هو المماثلة  ه أمثیله و شبهت هذا بذاك و :التشب مثلته 
عني عقد مماثلة بین  ما  أكثرأوفي صفة إشراكهماقصد أكثرأوأمرن.

ان هأر ه ،:التشب ه ،المش ه  ه أداةالمش ه ،ووجه الش التشب

ه أنطلب أاستعار الشيء منه ::االستعارة اهتعط قال استعار ،إ اهو ما تعرف إ
ضا في غیر ما وضع له في أنهاأ لعالقة المشابهة بین المنقول األصلاستعمال اللف

ه مع قرنة تصرف عن  .األصليالمعني إیرادعنه والمعنى المستعمل ف

:االستعارة أنواع-

ة ح ه)وحذف المستعار له هي ما:واالستعارة التصر ه  ر فیها المستعار منه (المش ذ
ه ). (المش

ة ن ور هو المستعاراالستعارة الم ون فیها الطرف المذ ه):هي التي  أماله (المش

ه  ال عل ر الزمة من لوازمه دل نى بذ ه فیختفي لفظه،و ه  .المش

، ص ینظر:- قاتها، مرجع ساب اتها وتطب ة مستو ة، اللغة العر .268محسن علي عط 1
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ة معناه الموضوع له (الزم معناه)مع جواز الكنا ه ماله صلة  یراد  المعنى إرادة:لف
.األصليالمعنى إرادةلعدم وجود قرنة تمنع من األصلي

ةأنواع- تشیر الكنا حسب المعنى الذ ة  ه:تقسم الكنا هي :أنواععلى ثالثة إل

ة ة عن نس نا ة عن موصوف ، نا ة عن صفة ، .1نا

، ص ینظر:- .228المرجع الساب 1
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احي الس حث الثالث: الخطاب اإلشهار الم

المطلب األول: الخطاب اإلشهار

ف الخطاب: تعر

ًا ما أّن اإلشهار واحٌد من الحقول األكثر است مي، وذلك راجٌع عا للتحول المفاه
مثل أحد المرتكزات الفاعلة لالقتصاد المعولم  صرًا، و ًا و ًا سمع تو ًا م ونه خطا إلى 
ة التي تستلزم إلى جانب حضور  ة التواصل ال نه أن ینفلت من اإلش م از، ال  امت
ارن اللساني والثقافي، ومن ثّم صار نقطة تقاطع  ة حضور المع الهیئات المرسلة والمتلق
ة  یل ة والتش قون ار الثقافي لأل مجموعة من التعاقدات المختلفة، ومن بین مضامین المع

.)1(لغة اإلشهارولهذا وجب دراسة 

ف  :تعر الخطاب اإلشهار

مثل في  ما  اة،  ذلك المتمرد على قواعد اللغة ومسار الح الخطاب اإلشهار
عها في مرسلة إشهارة تسعى إلى  ات، تتشاكل جم ع الخطا الوقت نفسه نقطة التقاء جم

المتلقي ات لد مجموعة غا .)2(تحقی

قة األمر هي طرق خطاب متمیز، إن لم نقل إنّ  في حق طرق الخطاب اإلشهار
ذلك امتمردً  ، و ات األخر نیته المتفردة عن سائر الخطا ة و یب نظرًا  لخصائصه التر

شهدته الساحة  ة اإلشهارة نتیجة التعدد والتنوع الذ الشأن داخل الدائرة الخطاب

ضر ) 1( ا والنص األدبي، جامعة محمد خ م ، مجلة الس ة والتواصل اإلشهار قون ینظر: محمد خاین، العالقة األ
ة اآلداب واللغات، قسم األدب العري، دار  ل رة،  اعة والنشر والتوزع، الجزائر، الجزء الخامس، س للط الهد

.225، ص 2008

، ص )2( العري، مرجع ساب ات الموروث في الخطاب اإلشهار .253جاللخشاب ، تجل
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ًا اإلشهارة بین الحین واآلخر، إلى أن ائ اة في اعتبر اإلشهار نظامًا ج أكمله بل الح
ة. ة والجمال عادها الفن أ

احث دینان  ، »ٕاشهارو ین وآزوتجأكس«الهواء مؤلفًا من :Dueninحیث اعتبر ال
فوف  ه أحد األشخاص على لوحة م ت ولعّل هذا التعرف یدعونا إلى استحضار ما 

عد ما  ارة لستبدتمتسول  ع فوف منذ طفولتي«له  ا» م ع حل لكني ال «رة إلى ع الر
سلكها مبدع الخطاب )1(»أراه ان لها وقٌع في نفوس المارة، فالطرقة التعبیرة التي  .ما 

ن الواضح من أسالیب التسو ة، والتم طرقة مرنة تجمع طول الّدرب والممارسة اللغو
الستمالة.واوالتأثیرالمتداولة ألجل اإلقناع 

ر  ات جالل ولقد ذ أساس ات الموروث في الخطاب اإلشهار خشاب في مقاله تجل
قوله:  ة «اإلشهار عامة،  ة لغو قوم على استراتیج ال التواصل،  ٌل من أش اإلشهار ش

ة واضحة المعالم، تدغدغ عواطف المستهلك مع مراعاة اهتمامه ودراسة حاجاته  واقتصاد
ا ضع م ان انطالقًا من اإلثارة والترغیب، وهي من خالل خطاب  نة المتلقي في الحس

منجز الخطاب ة المنال وعلى وجه الخصوص لد ».محطات تبدو صع

فاءة النظر ا معنّ أوٕاذا  قوم عل  منجز في هذه الفقرة نجد أّن الخطاب اإلشهار
ة ومراعاته لظروف المتلقي واستغالله ة واالقتصاد ما الخطاب وخبراته اللغو ا لصالحه، 

ِف  اللغة وأسالیبها ال  .)2(وحده لتألیف نص إشهارأّنالمعرفة 

ر و  یب خطاب إشهارى ألدیبٍ خشاب في مقاله فال یتأتّ جالل حسب ما ذ تر
ة، غیر أنّ  اتب اإلشهار من خالل رغم مقدرته اإلبداع م لد ستق وفي جمعه األمر 

یل ة للكلمات والجمل قصد تش اس ناجحفترة ق .)1(خطاب إشهار

، ص ) 1( العري، مرجع ساب ات الموروث في الخطاب اإلشهار .254جالل خشاب ، تجل

.255، 254المرجع نفسه، ص ) 2(
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اة و  الح عامة، التصاله  نوعًا من أهم أنواع الخطاب  مثل الخطاب اإلشهار
مته  ك عن ق ة وحضارة، ناه ة وأخالق مة اجتماع اشر فیؤسس لق ٍل م ش ة  اإلنسان

اشرة ة التجارة الم الدعا قًا  اطًا وث ارت طن في إالّ ،مفهوم عام، فهو ارت أّنه ی
ة تحاول أن ترسخ لد ة غال ة ذات سمة أیدیولوج مة ثقاف ة ق قون ة واأل الممارسة اللغو

ة البد من تمییز ما هو من الخطاب نفسه بوصفه  عة المتشا المستقبلین، ولهذه الطب
ا  .)2(یهدف إلى اإلقناعالً دانسیجًا لغو

احيالمطلب الثاني: التواصل الس

ستغنِ التواصل ضرور  ة ال  شرة، ولقد فقد عنها مجتة حتم مٌع من المجتمعات ال
ة، ولما تحققت السّ  ة في التواصل بین الناس لتعذر ظهور الحضارات اإلنسان مات الثقاف

المجتمع.

شر ان ظهور التجمعات ال ة التفاهم اإلنساني لقد  ة عمل استخدام ة لبدا
ان التطور أكثر اإلشارات، ثّم حدث تطور وارتقاء هذا  التفاهم حینما بدأ استخدام اللغة، 

ار إلى الغیر. واألف وسیلة لنقد الحقائ ة  ة متمثًال في الكتا أهم

ف التواصل:-1 تعر

لمة لغة:التواصل-أ ٌ من  غة من الوصل ، والتواصل في اللّ َوَصلَ التواصل مشت
عني الّص  ة، وقد ورد في لسان العرب أّن التواصل في اللغة: الذ لوغ الغا من «لة و

، ص )1( العري، مرجع ساب ات الموروث في الخطاب اإلشهار .254خشاب جالل، تجل

ة عدد خاص بتحلیل الخطاب، المغرـ، عدد ) 2( ة ولسان أنموذجا ، مجلة دراسات أدب محمد خالف، الخطاب اإلشهار
74، ص 1986، سنة 05
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يء لم  صلُه وصلة، واتصال الشَّ يء  المعجزات والوصول خالف الفصل، وصَل الشَّ
.)1(»ینقطع

سبب معناه :اصطالًحاالتواصل- ب عض الغموض  تنف مصطلح التواصل 
ه مجموعة من المصطلحات التيتراك مع المعجمي لدخوله في عالقات ترادف واش تشار

صال،  في الداللة سواًء من حیث الجذر أو من حیث الحقل الّداللي، مثل: التواصل، اإل
ار، التخاطب.. وقد حاول طه عبد الرحمن التمییز بین  الغ، اإلخ االتصال، الوصول، اإل

تشمل بر ة، حیث جعل التواصل مقولة  الوصول الفئة األولى ذات الجذور المشتر
هو نقل الخب صال الذ نقل الخبر واإل صال االذ ار ذلر، واإل هو نقل الخبر مع اعت

ضاً المخبر و  ه والمخبر عبره أ .)2(المخبر إل

ارٌ  غرض أكثربرسالة معینة تحمل معلومة أو التواصل إخ ستعمل  ًا ما  ، وغال
الغ .)3(اإل

ار والمعلوماتلمة ف ات یتصل تدل على نقل األخ والمشاعر والسلو
انعدام المعنى أو الداللة في  ن القول  م الغ فال  ن هناك إ والتصرفات.. التي إن لم 

فضل سننها.لرسالة التي تهدف لها إقفاواصل، تال .اللغوامة التواصل هي رسالة دالة 

ة ف ة تقتضي المشار غة التفاعل الصرف ة، ألّن ص التواصل هو محاورة ومخاط
قابل المصطلح العري تواصل المصطلح األجنبي  communicationبین طرفین فأكثر، و

الالتیني  من الّلف ة.communisالمنبث عني المشار الذ

، ت) 1( رم بن منظور اإلفرقي المصر ، 6لسان العرب، مادة (وصل)، ج: ه)، 711ابن منطور (محمد بن م
.449ص

)2 ( ،( ا الشرق، لبنان، (د  ان، اللغة والخطاب، إفرق .35، ص 2001ینظر عمر أو

ینظر المرجع نفسه.) 3(
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عتبره ( ة عدیدة، حیث  معناه ) «R.laforوللتواصل معاٍن وتعرفات اصطالح
المٌ  توب یرسله إنسان إلى إنسان آخر أو آخرن، یتضمن معارف العاد أو م شفو

ادل  ضًا ت ًا، وهو أ ادلها المعلوماتاكتسبها شخص ال التي یتم ت التي تعطي أهم األش
محدد .)1(»والتكلم بها بناًء على االستناد إلى وضع لغو

ادله من ونستنتج من خالل هذا التعرف أنّ  ة أفعالالتواصل هو ما یتم ت الم
ة  تو انت أم م ة  ادل البد أن یتوفر شربین المتخاطبیشفو هذا الت ن، ولكي یتحق

واحد وهو اإلرسال، االستعمال  ان من وضع لغو المتخاط أساسي وهو أن ینطل
ال أو في التكلم واالستعمال .)2(واالستق

ات الذأّ  ه جما معجم اللسان بوا أشرف عل قترح علینا تعرفین: J.duboisون د ف

ینتج ملفوظًا أو قوًال موجهًا، فهو متكٌل آخر  المي بین المنتج الذ ادل  األول: ت
أصدره  الذ عًا لمنتوج الملفو ة، وذلك ت ة واضحة أو ضمن یرغب في سماع إجا

المتكلم.

، ونق«الثاني:  أ ینتقل من نقطة إلى أخر ون بواسطة مرسلة حدث ن أ  ل هذا الن
ة و ال المف ».استقبلت عددًا من األش

ال عمم التعرف الثاني یزد مسألة التواصل غموضًا ألنّ عض الدارسینأنّ حظو ه 
التي ال  غیرها من معلومات تستخدم في مجال االتصاالت األخر اللغة و بینما یتصل 

صلة إلى  ة لغة، تمت  قین على عناصر العمل ز (ج.دیوا) في التعرفین السا وقد رّ
ة (متكلم، سامع، رسالة، قناة) .)3(التواصل

ات ، العدد ) 1( االت الفهم والقراءة"، مجلة اللسان .13، ص 2005، 10شیر ابرر، التواصل مع الّنص "إش

احة، ینظر:شعیب جهرة، اللغ) 2( ات والس رة في اللسان رة انموذجًا، مذ س االت  ة و احة الوطن االت الس ة و ة العر
رة، ص  س ضر  ة اآلداب واللغات، جامعة محمد خ ل رة مقدمة لنیل شهادة ماستر،  .68مذ

)، ص ) 3( . 79-78عبد الجلیل مرتاض، اللغة والتواصل، دار هومة، الجزائر، (د 
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احـة:-2 الس

مفهومها: -أ

احة -أ ادة «: جاء في لسان العرب لغةالس احة الذهاب في األرض للع الس
ذهب، وقد  حانًا أ احة وسیوحًا، وس ح س ساَح ومنه والترهب، وساح في األرض س

احته س مسح األرض  ان  ه السالم، فقد سمي بذلك ألنه  سى بن مرم عل ح ع .)1(المس

احة - ب ام والجهاد،اصطالحًا:الس احة بـ: الص الس والسیر في األرض ورد لف
ارك وتعالى ذلك، والهجرة..وغیر الرَّاِكُعوَن التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْحلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن ﴿قول ت

ِر  ْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواْحلَاِفظُوَن ِحلُُدوِد اللَِّهَوَبشِّ ِ السَّاِجُدوَن اْآلِمُروَن 
].112[التوبة﴾اْلُمْؤِمِننيَ 

قول عز وجل  نُكنَّ ﴿و ًرا مِّ ُمْسِلَماٍت َعَسٰى رَبُُّه ِإن طَلََّقُكنَّ َأن يـُْبِدَلُه َأْزَواًجا َخيـْ

ئَِباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت ثـَيَِّباٍت َوأَْبَكارًا َ ]، سائحات: 5[التحرم/﴾مُّْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت 
.)2(صائمات

ه، ف ًا همفوعل حت نشاطًا أساس معنى آخر، حیث أص احة في هذا العصر  وم الس
فضل  ة، وصار  ة والثقاف ة واالقتصاد اشرة على القطاعات االجتماع لها آثارها م

حصل التعارف، وتمنح فرصة اإلقامة  التالي  احة تتالقى الثقافات و عالقات صداقة الس
یل جو  ما تعتبربین الشعوب وتش ة للسالم.من التسامح،  أحد العوامل األساس

ة هذه العالقة ل عالم ینظر إلیها من زاو جعلت  احة والقطاعات األخر بین الس
ة یلتف حولها عدٌد من  ظاهرة اجتماع تخصصه العلمي، فعلماء االجتماع ینظرون إلیها 

، تابن منطور (مح)1( رم بن منظور االفرقي المصر مادة 3، ج:1997، 1ه)، لسان العرب، ، 711مد بن م
.377(ساح)،  ص 

.377ینظر: المرجع نفسه، مادة (ساح)، ص ) 2(
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ة ظاهرة ثقاف إلى الناس في الداخل والخارج، ومنهم من ینظر إلیها  الثقافات مزج تؤد
والتقالید

أنها: اصالحوتعرف غادة  احة  میلون ال«لس ه األشخاص الذین  قوم  الذ نشا
لة، دون اإلقامة ، ورما اإلإلى السفر قامة في غیر بیئتهم المعتادةلفترة قصیرة أو طو

قه في بیئتهم أساسي الدائمة بهدف  ن تحق م وهو التمتع بوقت فراغهم على وجٍه ال 
ة استعدادهم لتحمل مخاطر محدودة لنشاطهم ة مع المعتاد انتهم الماد في إطار م

ة .)1(»والمعنو

احي ومن بینها:التعرففمن خالل هذا  الس ة للنشا أساس نجد أّن هناك شرو

عتبر - عودون في نفس الیوم ال  قضون عطلتهم و اإلقامة: فاألشخاص الذ
ح  الرغم من أن هذه الفئة أص ة متزایدة خاصة مع استخدام سائحًا  لهم أهم

وسائل سرعة للسفر وتسهیل إجراءات االنتقال.
احي - الس ًا ألّن النشا ًا أساس ضرورة وجود وقت فراغ، حیث یهده مطل

عني االستجمام أو  ان هذا التمتع  قضاء هذا الوقت سواًء  ستهدف التمتع 
.)2(استعادة البناء النفسي والتوازن العقلي

من الحاجة المتزایدة إلى الراحة ما أنها ظاهرة عصرة تنبث احة  تعرف الس
عة ونمو هذا اإلحساس، وٕالى الشعور  وٕالى تغییر الهواء وٕالى مولد اإلحساس بجمال الطب
ضًا نمو االتصاالت وعلى  عتها الخاصة وأ لها طب البهجة والمتعة واإلقامة في مناط

.)3(»األخص بین الشعوب

ندرة، )1( احة، دار الوفاء، اإلس ات الس .61، 61، ص 2008، 1ینظر غادة صالح، اقتصاد

، ص ) 2( .61ینظر المرجع الساب

(3) www.oujda.portail.net/mo.01/22/2014.10:30.
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اه في هذا التعرفما یلف ة على النشات االنت ة المترت إهماله للجوانب االقتصاد
شتمل على الروا احة  رافت إلى تعرف الس ر و احي، وقد توصل العالمین ه الس

قة اإلقامة  على حق ة التي تنطب ة وغیر الماد ة والعالقات الماد ع والتأثیر والظواهر الطب
ة التي «احة عندهم المؤقتة للسائحین، فالس ع المجموع الكلي للعالقات والظواهر الطب

نوع من العمل  إلى إقامة دائمة وممارسة أ تنتج من قائمة السائحین شرطة أن ال تؤد
ان عمًال دائمًا أو مؤقتاً  .)1(»سواًء 

ف السائح:-2 تعر

سبب تح،ائح وصعب وجود مفهوم موّحد وشاملتعّددت تعرفات السّ  م وذلك 
مفهومه، وهذا التعرف شامل. الّسائح  شرو

وألسافرالّسائح هو الشخص الذ اد خارج محل إقامته األصلي أو االعت
ه السائح  ش ف ع ان داخل البلد الذ أو الّدراسة سواًء  سبٍب غیر الكسب الماد

.)2(ساعة24الوطني أو خارج البلد (السائح األجنبي) ولفترة تزد عن 

احيغة اإلشهارالمطلب الثالث: ل الس

اختالفها، فهي أداة التواصل مع  اة المجتمعات  تلعب اللغة دورًا هامًا في ح
ة، وهي  ة والعقد ة والیوم ات ضًا التحاور والتعبیر عن مختلف المشاغل الح اآلخر، وهي أ

حت استثمارًا ض ة، ومن بین هذه الرسائل والتي أص ل رسالة تواصل خمًا ورائجًا أساس 
مفهوم اإلشهار نجد أنفسنا أمام مفارقة اإلشهار. وٕاذا تعمّ لغة  قنا في مفهوم اللغة ورطناه 

ٍ و  ة بین متل وٕازاء اللغة مستقبل أطرافها اإلشهار واللغة، ونجد أنفسنا إزاء مقارة تحلیل

سرة، األردن، ) 1( احة، دار الم الس اد اس، م م ظاهر، سراب الس .230، ص 2007، 2نع

ال، ) 2( : ة، عمان،  نوز المعرفة العلم احة، دار  .25، ص 2007أحمد محمود مقابلة، صناعة الس
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م  حث في جذور المفاه ارها أداة للتواصل، لذلك وجب على ال اعت الغة  لتعمیوال
اً  حثًا علم حث في أصولها  .)1(المفارقة وال

عتمد على جملة من  الخطاب الذ لعب اإلشهار دورًا هامًا في إقناع اآلخر  و
الخارجي  المح ة في عالقة  مولوج الّصور والرموز، وهي مجموعة من العناصر الس

الخطاب مجموعة من الوسائل للتأثیر في المتل حتو المتلقي، و .)2(قيو

احة:-1 الس اطه  اإلشهار في ارت
ة مخصوصة احة فإننا نتحدث عن نوع الس من إذا ما رطنا مفهوم اإلشهار 

احي نجد أنّ وهي اإلشهار  احي، ومن خالل التطرق إلى لغة اإلشهار الس اإلشهار الس
ات  عتمد وسائل ومرجع ة خاصة، و ات تواصل عتمد على تقن اإلشهار الخطاب اللغو

لها تصب في محاولة إنشاء الخطاب ة، و ة ونص ة إقناع المتلقي سواًء یدعم لغو غا
ًا. ًا أم محل أجنب

ه ومجموعة من الوسائل  خاص  عتمد على قاموس لغو احي  اإلشهار الس
اإلشهار ا  ، ، التلفاز والكمبیوتر والصورة واللغة من أجل والوسائ صر لسمعي ال

اته وأهدافه، وف الرسالة وأهمیتها، لخدمة غرضه الخاص، وألجل خصوص فحو اإلقناع 
ة خاصة ة دعائ ق ة تسو .)3(استراتیج

إجماله  فةإّن الرسالة األنجح هي التي تحیل إلى مضمونها اإلشهار غامرة لط
اشرة أو التصرح ذلك فاإلحالة أساس لنجاح الرسالة اإلشه، دون أن تقع في الم ارة، 

اً  ات تجعل منه فناً تعتمد اإلشهار أسلو .)4(خاصًا وتقن

احي، عود ) 1( ، لغة اإلشهار الس ، تونس، امنة الجرا ة، الناشر عدلي الهوار .4،5، ص2014النى المجلة الثقاف

ناس، المغرب، العدد ) 2( .75، ص 2010، السنة 22حمید لحمیداني، مدخل لدراسة اإلشهار، مجلة عالمات، م

احي، المرجع نفسه، ص ) 3( ، لغة اإلشهار الس .5،6امنة جرا

.6المرجع نفسه، ص ) 4(
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قول خفنحنن نتعامل مع  ، و قدر ما ُیبد الغي جوهره المجاز، فال یخِف  طاب 
نتج على المفاجأة، و حاف غیر معهودة ل طرائ یر والتأمل.المنتج  للمتقبل التف

اشرة الخطاب قد تضع لمسة مملة في الخطاب اإلشهار «فـ ساطة في م بهذا ، ال
ة من معنى  ح اللغة اإلشهارة قر ه .اللالّلغزتص ح تف ُیؤتى مفات ولكن طیف الذ

ة، فالجمهور المستقبل  ة في الدقة واألهم ة أن نشیر إلى أمٍر غا تفرض علینا النسب
ون خطرًا یتهّدد وصول ل قد  مشروع متعّدد ومراس المجاز اإلشهار لخطاب اإلشهار

معنى ال یجب التوّغل في المجاز حّتى ال تدخل الرسالة اإلشهارة في  الرسالة اإلشهارة (
نظمت من أجله ة وتبتعد عن معناها األصلي الذ .)1(»الغرا

انت هذه الرسالة أكبر من وعي المت عسر فهمه فقد فإذا ما  قبل وٕاذا ماكانت لغزًا 
ح، وقد ال تقدر على فهم  طة مستعدة للتلم س ة ذات الثقافة ال ال تكون الشرائع االجتماع
عد دراسة  ح إّنما یوضعان  أّن األلغاز والتلم حینها یجب التصرح  الّلغز اإلشهار

فرة مضمونًا وٕاّال وقعنا في ون فك الش ة والعبثالجمهور المتقبل حتى  .)2(التعم

ة:-2 خصائص اللغة اإلشهار

ة  ة تواصل ة وثقاف مثل ظاهرة لغو في عصرنا  ان الخطاب اإلشهار متداولةإذا 
ةفتت ة وغیر اللسان ه أنظمة العالمات اللسان ات وتتعاضد ،اعل ف ه الخطا وتتداخل ف

 ، ات أخر ات، فإّن لغته حتمًا ستتغیر بخصائص فردة، قّلما تجتمع في خطا األیدیولوج
ن حصرها في م )3(:ما یليو

.امنة جراینظر: ) 1( احي، المرجع الساب ، لغة اإلشهار الس

ة، عدد خاص بتحلیل الخطاب ) 2( ة ولسان محمد خالف، الخطاب اإلقناعي، اإلشهار انموذجًا، مجلة دراسات أدب
، المغرب، العدد  .32، ص 1986سنة 5اإلشهار

صناعة المصطلح في اللسان العري نحو مشروع تعرب المصطلح العلمي من ترجمته إلى صناعته، دار عمار ) 3(
مي البلیدة، الجزائر،  . 217، ص 2012، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزع، 1سا
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یب الجدید الخاطف لألنظار والمصطلح الجدید- للوجدان.المثیرالتر
قيالنظميالجرس- الجّذاب.الموس
ة - اة االجتماع الح ه الشرحالمصطلح المستخرج من عم تستوع ة الواسعة.الذ
ه في الفصحى.- علم أن یخالف المصطلح لفظًا والمعنى المتعارف عل ال 
ة والتجدد حسب الحاجة وٕاثراء المقصد.- الحر
ة في المتلقي.- ة إثارة الرغ ة العاطفة أكثر من العقل، الغا مخاط
ة - احي.التنافس خاصة الس والتمایزة من روح الفعل اإلشهار
ًا.- ی خرق جدار اللغة مصطلحًا وتر
-. ارًا لها ودائمًا تكسر الحواجز والّضوا اللغة اإلشهارة مع
.)1(سرعة الظهور وسرعة االختفاء، ومعاودة الظهور بثوب جدید.-
ال میزان له.- المصطلح اإلشهار

یب اإلشهارین.البیئة العامة هي التي تصنع - المصطلح، والتر

. 217ص صناعة المصطلح في اللسان العري نحو مشروع تعرب المصطلح العلمي من ترجمته إلى صناعته،) 1(





شهاراإلشهار والنص اإلالفصل الثاني:

35

تمهید:

ة في التواصل وصهر المسافاتإّننا  غزوه االتصال وتملؤه الرغ ش في عالٍم  نع
وناته، فنحن عرضة ألزد من واإلشهار جزٌء ال یتجّزأ منه، بل رسالة 500إّنه أبرز م

سه ونأكله، إشهارة في الیوم الواحد. وقد ال نشعر بذلك، إّننا نسمع اإلشهار ونل
ه زمن العولمة  ش ف نع ات سمة عصرنا الذ ل حدٍب وصوب، حتى  حاصرنا من  و

واإلشهار.

ادین العلم حسب م ٌم شتَّى تختلف  والمعرفة التي تملي دراسته، ولإلشهار مفاه
غرض الترووٕان ار عن الّشيء  مفهومه الّشاسع یدل على اإلخ له، فیجب أن جان 

شه األسواق من  ر أّنه الیوم عصب التجارة، وصوت االقتصاد الحر في ظل ما تع نذ
شهده االتصال من عولمة وانفتاح. منافسة شرسة وما 

صعب تحدید شرة، و عة ال عده اإلقناعي عن الطب ان اإلشهار ب اته، فال وٕان  بدا
قة هأنّ اثنانیختلف  طة على الجدران العت س ة والرسوم ال مة من البدائ قطع أشواطًا عظ

افة أضرب الفنون في  ه أعظم أنواع الفنون لقدرته على جعل  والكهوف إلى زمٍن صار ف
خدمة أغراضه، وعلى استغالل وتوظیف ما حققه العلم من تقدم ورقي تكنولوجي.

عض، بل إّنه لذلك یجب اإل ما قد یتصور ال طًا  س س  شارة إلى أّن اإلشهار ل
ات و  ه الدراسات في علم النفس والسلو من تقدم علم االجتماع صورة فاعلة لما وصلت إل

حث  ه العلمي، هائل، وذلك لما اتجهت عدة فروع من ال ه، لما صار عل إلى االعتناء 
ة في متناول أثرةمثله من مادة من شیوع وحضور في فضائنا الیومي، ولما  غن

إلى علوم االتصال واإلعالم ادین شّتى من االقتصاد والتسو مجاله ثرالدارسین في م
مولو في ات والس االلسان ار أّن اللغة أهم دعائم اإلشهار وأخدمها ألغراضهج .على اعت
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على  ة على الّنص والخطاب اإلشهار حاث اللسان اختالف مقاراتها وتهدف األ
ة التي  عة العالقات الداخل فته، ومعرفة طب ووظ إلى السعي لمعرفة الّنص اإلشهار

م في تواجد المعنى واألثر. تتح

ا هذا الفصل. وهذا ما یتوضح أكثر في ثنا
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حث األول: مفهوم اإلشهار الم

منا  نا وتغیر ق الیوم سلطة تثیرنا وتستهو ح الخطاب اإلشهار وأذواقنا لقد أص
اراتنا، وهنا ت قاع كمن خطورته، خاصة أنّ واخت قى واللون واإل ستعمل اللغة والموس ه 

ة بتفاعل ما هو لوني  ُل اإلرسال ذا تتشّ ه.. وه ال المتلقي والتأثیر عل ة خ والصورة لمداع
 ، صر لكل فرد مع ما هو  ح ة  ة عاد ة إنسان فتقدم نفسها على أّنها تمثیل وضع

.)1(التماهي فیها وٕادراكها وتحدید عمقها االجتماعي

ٌ متغیراتالدور اإلشهار یختلف حسب ما تجدر اإلشارة إلى أنّ  ، فهو مرت
ة المسطرة من طرف المؤسأساساً  ة االتصال صفة عامة واالستراتیج ة  ق سة الخطة التسو

الّظرف االقتصاد فة السوق الممثل في العرض والطلب و وظ ما ترت صفة خاصة، 
من جهة أخر ه المؤسسة من جهة والممیز لقطع النشا تمر  .)2(الذ

المطلب األول: اإلشهار لغة

من مادة (ش.ه.ر) والّشهرة وضوح األمر، «وقد ورد في معجم الصحاح اإلشهار 
ضًا نقول (شهرته) األمر  ضًا فاشتهر) وشهرته أ ضًا فاشتهر و(أ اب قطع و(شهرة) أ من 

سل اب قطع أ فه من  .)3(»ه(تشهیرًا) ولفالن فضیلة (اشتهها) الناس و(شهر) س

لمة اإلشهار ومجموع المفردات التي بنیت على الجذر "شهر" على  هذا توحي  و
ینت  ًا، إذا ما أظهرت محاسن الشيء، و ضاح، وقد تعمل معنى إیجاب معنى اإلظهار واإل

اء والنص األدبي، )1( ة، مجلة السم ة اإلشهارة العر ة في اإلرسال ق موط أمال منصور، صناعة الوهم مقارة س
، ص  .436مرجع ساب

ضر، )2( ة الصورة اإلشهارة، جامعة محمد خ مولوج ة، س ، مخبر التغییر االجتماعي والعالقات 4بلقاسم سالطن
رة،  س .23، ص 2013العامة في الجزائر، 

، مختار الصحاح، دار الحدیث، القاهرة، )3( ر بن عبد القادر الراز .137، ص 2013محمد بن 
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اح المنیر:  حة"، فجاء في المص معنى الفض ة   اته ومنافعه أو سلب وشهرت «إیجاب
.)1(»هرالحدیث شهرًا أو شهرة أفشیته فاشت

اته ومضاره ین سلب معنى أظهر مساوئه و ه تشهیرًا  .)2(وشهر 

حمل معنى اإلبراز والنّ  ة  الّشيء برفعه إذًا فاإلشهار في الّلغة العر شر والتعرف 
وتمییزه.

ة  ر La rouseأّما في الموسوعة الفرنس ذ : اإلشهار من الفعل شهر، شهرًة أ
أّنه أعلن  یؤ وعّرفه أ ة وهي الجالشَّ الّشيءهعنه ومصدره اإلعالن : اإلعالن .)3(ر 

لمة  ة "Publicié"ف " ومعناها ما یخص الّشعب Publicus" تنحدر من الالتین
.)4(والجماعة

مؤسسة ُعرف اإلما  ضًا مجموعة من الوسائل المستخدمة للتعرف  شهار أ
عرفه قاموس  ة أو امتداح منتج، بینما  Leتجارة أو صناع robert أو الفن أنه الّنشا

ات تجا قًا لغا ستهدف إحداث أثر نفسي تحق ثّم تطور معنى الكلمة ومشتقاتها .)5(ةر الذ
في القرن التاسع عشر.

ة، بیروت، )1( اح المنیر، دار الكتب العلم الفیومي، المص ة المعاجم 1أحمد بن عمر بن علي المقر ت ، م
حاث الحاسب اآللي، ص  ز التراث أل .199والغرب والمصطلحات، مر

ر، العدد )2( ا، عالم الف ا إلى المیثولوج سالم: ثورة االتصال واإلعالم: من االیدیولوج ر ، 32جلد ، الم1محمد ش
.109، ص 2003

حوث )3( ات االختراق، معهد ال ة ألدب البث الوافد، دراسة مسح :  االختراق الثقافي عن طر من منصور ند أ
ع سجل العري، تونس،  .15، 14، ص 1996والدراسات العري، مطا

(4) L’arouse étymolotique : www.dicoland.com (consulté 03-03-2015)

، ص بلقا)5( ة الصورة اإلشهارة، مرجع ساب مولوج ة، س .84سم سالطن
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ان اوأمّ  ما نعرفه الیوم فقد  لمة لا معنى اإلشهار  عّبرون عنه  فرنسیون 
"réclame ًا عام عدها معنى قانوني، فدلت على 1989" وسجلت الكلمة رسم ، لتأخذ 

مارس على الجمهور وتبرره  أخذ معنى "الفعل الذ ه الجماهیر" ولم  نعلم  "الفعل الذ
قة  ات تجارة" إّال الحقًا، والحق صغا للحقل الّداللي للكلمة، ذلك أّن المعنى األخیر تقل

.)1(صطالح أشملّن معنى اإلشهار في االإ

اإلشهار، بینما في  للف الّشرح اللغو لإلشهار ال یتعّد إذًا فالتعرف اللغو
ة من المفهوم  قة أكثر شمول التعرف العري الوارد في قاموس الروس فهو في الحق

قي. الحق

ل تفلكل هذه التعارف وجوه مشتر زد  ما بینها، و ة ر عة تتقاطع ف ف بخاص
قه.جدیدة على س الذ

اإلشهار اصطالحًا:

ان على أّنه  ة اتصال غیر شخصي من خالل «عّرفه محمد العل سائل و عمل
صال معلومات معینة إلى  االتصال العامة بواسطة معلنین یدفعون ثمنًا معینًا إل

فصح المعلن عن شخصیته حیث  .)2(»المستهلكین، 

ة بین طرفین أساسیین، مرسل  ة اتصال في هذا التعرف نجد أّن اإلشهار هو عمل
، فهو یرّز على ضرورة دفع المقابل من طرف المعلن  منتج ومتلقي مستهلك أو مشتر

مال )1( ة في اإلشهار الدولي دراسة حالة دانون الجزائر)،  ات عززة، الترجمة اإلشهارة (اإلجراءات الترجم حر
قسنطینة،  ة اآلداب واللغات قسم الترجمة ، جامعة منتور ل رة لنیل درجة الماجستیر في الترجمة،  ، مذ مرداو

.20- 19، ص 2009-2010

ة واإل)2( ، عمان، األردن، محمد جودت ناصر، الدعا .103، ص 1998عالن والعالقات العامة، دار مجدالو
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ة  شف هو حصل علیها واألمر اآلخر المهم هو  الة اإلشهارة نظیر الخدمات التي  للو
ه المتلقي .)1(المعلن حتى یتعرف عل

البرقوقي وآخرون اإلشهار على أّنه:  حالة «فقد عرف محمد رفی القوة التي تخل
ع السلع فإّننا  من الرضا النفسي نحو السلع الُمعلن عنها، لذلك إذا قلنا أّن اإلشهار ب

ارة یهیئنقصد أّن  سترح لها، فهو ع ة  یجعله في حالة عقل المستهلك لتقبل السلع، أ
ه والتأثیرطة من جانب المعلن إلقناع المستهلك أو المشترعن مجهودات وأنش في سلو

واألهداف ال ه هذا السلوك في اتجاهات محددة تتف ة لمؤسسة، وذلك من توتوج ق سو
.)2(»خالل وسائل النشر المختلفة ومقابل دفع ثمن

صفأشار هذا التعرف إلى وسائل النشر (وسائل اإلعالم عنصر من )  ة عامة 
ة للمؤسسة عناصر اإلشهار، إ ق األهداف اإلشهارة مع األهداف التسو ضافة إلى تناس

من خالل التأثیر على سلوك المستهلك تجاه منتجات المؤسسة.

ات  ة من عمل ة فن ةفاإلشهار عمل اشرة وغیر االتصال ة غیر الم ق التسو
ه عن طر ة لنقل المعلومات إلى المستهلك والتأثیر ف ة مقابل الشخص وسائل مملو

ة المعلن .)3(أجٍر معین مع اإلفصاح عن هو

ة إضافة إلى أّن  ة فن ون اإلشهار عمل ن مالحظته في هذا التعرف هو  م ما 
مثل  ة. وهو أقرب لاإلشهار  اشرة وغیر الشخص ة غیر الم ق أنواع االتصاالت التسو

ذلك. س، و ون إلى التعارف الواردة في القوام ما 

، ص  )1( ة الصورة اإلشهارة، مرجع ساب مولوج ة، س .85، 84بلقاسم سالطن

.85، 84المرجع نفسه، ص  )2(

.85ینظر المرجع نفسه، ص )3(
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عّرفه عبد السّ  ذلك  ٍل من «ه الم أبو قحف على أنّ و ّ ش الأ االتصال غیر أش
سلعة أو خدمة وذلك الشّ  رة أو معلومة ترت مة إلرسال ف بواسطة خصي، المدفوع الق

.)1(»شخٍص محّدد أو منظمة محّددة

اسة تواصل  افة المراجع المقدمة على أّن اإلشهار أهم عناصر في س وتتف
طها الخارجي ات مع مح .)2(الشر

تور عبد السالم أبو  عض، فیوّضح الد ما یتصور ال س التسو واإلشهار ل
من م دد أنَّ اإلشهار جزٌء واحٌد فق قي المعقد، قحف في هذا الصَّ زج االتصال التسو

ة، النوهو خ عات مسة عناصر: اإلشهار، الدعا المب شر، العالقات العامة وتنش
عض اآلخر عضها ال تمم  أّنها تتكامل وتتداخل و ر ع الّشخصي، و .)3(والتغلیف والب

ه فال یجب خلطه مع المعلومة  غیر محاید، وعل واإلشهار اتصاٌل جماهیر
محض، فله أن معناها  ات السوق، أّنه تجار ونه یتكیف مع اقتصاد عني  األدق، وال 

الكثیر  حق ن اإلشهار أن  م ة،  اس ة أو س ا اجتماع یدافع عن مؤسسات أو عن قضا
درجات متفاوتة  ع صنع المعجزات، یوظف اإلشهار و ستط من اإلنجازات، إالَّ أنَّه ال 

ادین على حسب القطاع والّظروف والفصول ع م ة الوجود في جم ان ، یتمتع اإلشهار بإم
.)4(اإلعالم، في حین ال توجد وسیلة إعالم واحدة في غنى عن اإلشهار

ندرة، عبد السالم أبو قحف، هندسة اإلعالن، دار الجامعة الجدیدة للنشر، (د)1( .20، ص 2003-2002)، إس

ة في اإلشهار الدولي دراسة حالة دانون الجزائر)، مرجع )2( ات عززة، الترجمة اإلشهارة (اإلجراءات الترجم حر
، ص  .22ساب

.20، صمرجع نفسهعبد السالم أبو قحف، )3(

ات عززة، الترجمة اإلشهارة، مرجع نفسه، ص ص )4( .23، 22حر
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عض  استخدام  ة  ة إبداع عد اإلشهار مجر إخراج لرسائل إعالم التالي لم  و
ة لكل األط النس الغة  ة، بل وسیلة اتصال لها أهمة  ة أو المرئ راف التي المؤثرات الصوت

ارة عن أفراد  تملة العناصر، سواًء أكان المستهلك النهائي ع ة م ة اتصال تشّل منها عمل
.)1(أو مستهلكین صناعیین

ح الیوم علمًا قائمًا بذاته، له مناهجه، مواض اإلضافة إلى وأص اته، هذا  عه وتقن
صل إلى  والممارسة، یتطلب اإلبداع حتى  لة ونه فنًا في التطبی الّشرائح المختلفة المشّ

.)2(للجمهور

اإلشهار طة  م مرت المطلب الثاني: مفاه

یختلف مفهوم اإلشهار من علٍم إلى آخر، (االقتصاد، وٕاعالم االتصال، 
. یز على عناصر دون أخر التر عرفه حسب عناصره  ٌل  ات)، ف اللسان

عرّ  أنّ فمثًال  طرقة معینةفن إلغراء األفراد على «ه: ف اإلشهار  ، غیر »السلوك 
عطي  ة واإلعالم، والعالقات العامة ولو أّنه  فرق بین اإلشهار والدعا أّن هذا التعرف ال 

زًا في التعرف رة التأثیر على السلوك موقعًا مر .)3(»ف

انت الجهود المقصودة التي تبذل للتأثیر على األفراد وآرائهم في شّتى  فإذا 
ة واإلشهار والعالقات العامة فإّن اإلشهار المجاالت تأخذ  اإلعالم والدعا اًال مختلفة  أش

ع السلعة والخدمات و  قًا بب اطًا وث ارت الرسائل التي تخدم هذا هتم من بینها یرت

، ص )1( ة الصورة اإلشهارة، مرجع ساب مولوج ة، س .85بلقاسم سالطن

ة واإلعالن والعالقات العامة، مرجع نفسه، ص ص )2( .103، 102محمد جودت ناصر، الدعا

قي، )3( ، اإلعالن مدخل تطب ر ر للنشر، األردن، 12ینظر: طاهر محسن الغالبي، أحمد شاكر العس ، دار الف
.17، ص 2003
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ن التمییز بین  م اًال لالتصال متفاوتة أكثر من غیرها فهل  انت هناك أش الغرض، وٕاذا 
م  ال؟اإلشهار والمفاه ة؟ وهل هناك عالقة ترطه بهذه األش التال

اإلعالم:-1

لقد تعّددت تعارف اإلعالم اصطالحًا واختلفت في المضمون والشمول حسب 
این األ طتالمفهوم المعاصر، وذلك الختالف التصورات وت ار وتضاد األهداف التي ُأن ف

ثیرة جدًا م عید، منها بهذا العلم، ووسائله المعاصرة الحدیثة، وهي  نها القرب ومنها ال
ومن بینها: وغیر الدقی )1(الدقی

ار والمعلومات الجدیدة التي تهم الجمهور في وقٍت معین ونشر  هو نقل األخ
غرض نشر الثقافة بین أفراده  ون عادة  ار بین الجمهور  والمعلومات واألخ الحقائ

اسي واالجتماعي ه الس ة وع .)2(وتنم

ضًا:  عرف أ هو النقل الموضوعي للمعلومات من مرسل إلى مستقبل قصد «ما 
ة تجرالو التأثیر ة اإلعالم ذلك فالعمل ٍ عام، و ن رأ اعي على عقل الفرد من أجل تكو

قوم بإرسال مضمون معین (الرسالة) عبر قناة  المرسل الذ ة تبدأ  عبر مراحل متتال
.)3(قبل (الجمهور)محددة أو وسیلة اإلعالم المست

، ص )1( ا الصورة اإلشهارة، مرجع ساب مولوج ة، س .88، 87ینظر: بلقاسم سالطن

مة، الرسالة اإلشهارة في ظل العولمة قناة الشرق األوس)2( ملة mbcفنور نس رة م نموذجًا، صالح بن نوار ، مذ
ة واإلن ة العلوم االجتماع ل قسنطینة، لنیل شهادة الماحستیر، إعالم واتصال (عالقات عامة)،  ة، جامعة منتور سان

.32، ص 2007/2008

، ص )3( ا الصورة اإلشهارة، مرجع ساب مولوج ة، س .86، 85بلقاسم سالطن
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مع عدٍد غیر محدد من المتلقین المنتشرن في  والمقصود هنا: االتصال الذ
تلقون الرسالة من ذات الوسیلة، في ذات الوقت مثل: قراءة  اعدة، و أماكن متعددة ومت

التلفاز. الصحف ومستمعي الرادیو ومشاهد

ار  االتصالي التي تهدف إلى نشر األخ افة أوجه النشا أّنه  عرف اإلعالم  ما 
ة  فهم وتنم حة بین الناس، قصد تثق اسي الصادقة والمعلومات الصح وعیهم الس

ااعيمواالجت ع القضا الصائب لدیهم في جم ن الرأ .)1(، وتكو

ٍل من اإلشهار واإلعالم أّن األول یتوّجه  إلى الغرائز والعواطف في والفرق بین 
المعلومات  ه أن یخاطب العقل، وأن یزّود الّناس  فترض ف ان ولكّن اإلعالم  معظم األح
ظهر هنا أّن  العام، و ن الرأ حة من أجل تكو ار الصادقة والصح واألخ والحقائ
نقاء المادة  ذا مد شمل مجاالت من اإلشهار من حیث الجمهور المستهدف و اإلعالم 

ة الرسالة .)2(اإلعالم

ة:-2 الدعا

رة أو برألهي تلك الجهود المقصودة  ف سب تأیید ،لتأثیر في الغیر إلقناعه  أو 
جدیدة  أنما ة أو شخص أو منظمة بهدف تغییر سلوك األفراد والجماعات، أو خل لقض
ة هي تعبیر  انت إعالمًا ألّن الرسالة اإلعالم رسالة لها تأثیر حتَّى ولو  من الّسلوك، أ

عي، لك فعل له رد فعل طب نَّه یختلف عن رد الفعل المخّطعن فعل قد حدث وأ
.)3(الرسالة التي تستهدف إحداث تأثیر محددعن طرداثه إلح

، ص )1( ا الصورة اإلشهارة، مرجع ساب مولوج ة، س .89، 88بلقاسم سالطن

.89ینظر : المرجع نفسه، ص )2(

مة، الرسالة اإلشهارة في ظل الع)3( ، ص mbcولمة قناة الشرق األوسفنور نس .33نموذجًا، مرجع ساب



شهاراإلشهار والنص اإلالفصل الثاني:

45

رمي المصطلح إلى  ة من المصطلحات الشائعة والمتداولة، و حت الدعا ولقد أص
ضًا تعبیر عن اآلراء واألفعال  م واالتجاهات، وهي أ ال والق تغییر وتسییر اآلراء واألش

قوم بها األفراد أو الجماع أّنها ستؤثر على آراء أفراد آخرن أساست عمدًا على االتي 
ة قًا وغیر عمل أهداف محددة مس .)1(لتحقی

: ة ثالثة أنما والدعا

ضاء-1 ة الب ة، وتعتمد على المنطالدعا : هي التي تخاطب العواطف السام
وتكشف عن مصدرها أو تحدید اتجاهها وأهدافها .)2(في عرض الحقائ

ة السوداء:-2 ة إلىالدعا ة الغرائز واالنفعاالت وحشد وتلجأ هذه الدعا مخاط
.األكاذیب واألوهام دون أن تكشف عن مصدرها، أو تحدید اتجاهها وأهدافها

ة:-3 ة الرماد ة السوداء، وأكثر منها خطرًا ألّنها الدعا اًء من الدعا هي أكثر ذ
ع ارها وتضیف إلیها  ن إن م التي ال  عض الحقائ ض األكاذیب تستند إلى 

غیر المدق صعب على القار حیث  ًا مغرضًا،  حرٍص شدید وترتبها تر
ة العقل  بین مخاط ما أّنها تخل اكتشاف ما فیها من تضلیل أو خداع، 
اها  تضلل فیها اتجاهاتها ونوا والغرائز وتكشف عن مصدرها في الوقت الذ

.)3(غامضة على الجمهور أو مضللة

ون هذه األخیرة ومن خالل هذه األ ة؛  نواع یتبین أّن الفرق بین اإلشهار والدعا
ار  في سبیل التأثیر في أف ه الحقائ ل الوسائل المتوفرة والمغالطات وتشو تستخدم 

عصالح خلیل أبو )1( ال، أرام للنشر، إص  : .171، ص األردن، االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة، 

، ص )2( ، مرجع ساب مة، الرسالة اإلشهارة في ظل العولمة قناة الشرق األوس .33فنور نس

.34، 33المرجع نفسه، ص )3(
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لصالح الجهة  ة في نقل الحقائ واتجاهات اآلخرن، وال تراعي في مضمونها المصداق
.)1(المرسلة

العالقات العامة:-3

نظام في منهي مجموعة  ومة أو أ النشاطات تقوم بها هیئة أو اتحاد أو ح
مة مع الجماهیر المختلفة  ة وسل عالقات جیدة وطی البناء االجتماعي من أجل تحقی
ذلك الجمهور بوجٍه عام، وذلك لتفسیر  جمهور من المستهلكین، و التي تتعامل معها 

.)2(نفسها للمجتمع حتى تكسب رضاه

تلقى اإلشهار  قتها و ما أّن العالقات العامة تقوم بإظهار صورة للمؤسسة على حق
أحد أسالیبها، ولكن لغرض  ون العالقات العامة تستخدم اإلشهار  العالقات العامة 

س لزادة  عاتاإلشهار ول .المب

ه نستخلص أنّ  العالقات العامة تختلف عن اإلشهار من حیث اإلشهار وعل
ه، بینما تسعى العالقات العامة لمعرفة حاجات الفرد عرض الح فرضها عل قة بوجٍه  ق

ودراستها من قبل خبیر العالقات العامة ثّم یدعو المؤسسة لتكییف منتوجها وفقًا لحاجات 
.)3(األفراد

، ص )1( ا الصورة اإلشهارة، مرجع ساب مولوج ة، س .90ینظر: بلقاسم سالطن

، ص )2( ، مرجع ساب مة، الرسالة اإلشهارة في ظل العولمة قناة الشرق األوس .35، 34فنور نس

، ص)3( ا الصورة اإلشهارة، مرجع ساب مولوج ة، س .90بلقاسم سالطن
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الد اإلشهار المطلب الثالث: م

خ اإلشهار عبر التار

مراحل مختلفة من النمو والتطور، حتى وصل إلى مستواه لقد مرّ  اإلشهار 
ة في اإلخراج والتنوع في الشّ  .)1(ل والهدفالحالي، من حیث البراعة الفن

اته  ة حاج ه اإلنسان لتلب ة، لجأ إل م قدم المجتمعات اإلنسان ٌ قد فاإلشهار نشا
المصال ة وتحقی ادل ة، وٕاقامة العالقات الت ش ل واألسلوب المع الش ة  ح والمنفعة المشتر

عض  ام، حیث أثبتت  الملوك والح ظهوره  عة العصر، فقد ارت یتالءم مع طب الذ
عود إلى حوالي  حث عن 3000الكتب وجود إشهار  الد، ومقتضاه ال سنة قبل الم

عض.)2(هارب ضاعتهم بواسطة  ج ل اعة في مجال الترو ال ثم تصرفات محدودة خاصة 
ستخدم إلى یومنا هذا، خاصة في  الكلمات المنمقة ، وهذا النوع من اإلشهار ال یزال 
ح  مضمونه الصح عرف ب"البراح" لكن أول من عرف اإلشهار  ة، وهو ما  الرف المناط

هم  له الشفو طوروه إلى إشهار تحرراإلغروفي ش ومن ثّم الرومان الذ
ستخدمونه لإلشهار عن ك"السجل الرسمي لإلشهار" الذ ات، ثم األلعابانوا  والفروس

انت تنشر إلى جانب األحداث الجارة  الید  ة بخ تو فة م صدرت في روما أول صح
.)3(اإلشهارات التجارة

ضاعته في  ان یجتهد قدر استطاعته في جذب الناس ل عتبر الدالل الذ و
جتهد في تجمیلها أمام المتوقین قدر  ها و خفي عنهم عیو میزاتها و علمهم  األسواق و

، ص )1( ا الصورة اإلشهارة، مرجع ساب مولوج ة، س .91بلقاسم سالطن

ة واإلعالن والعالقات العامة، ص )2( .105محمد جودت ناصر، الدعا

رة )3( ة، السعید هادف، مذ ة اجتماع اتنة، دراسة لغو العمراني لمدینة  في المح مة دلول، الخطاب اإلشهار سل
ة، جامعة العقید الحاج لنیل شهادة الماجستیر في ال ة، قسم اللغة العر ة اآلداب والعلوم اإلنسان ل ة،  ات العر لسان

اتنة،  .16، ص 2008/2009لخضر، 
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ال  أسعار جیدة، ومن أحد األش شترونها  قنع الناس بها، ومن ثّم  المستطاع حتى 
اإلشهار عن طراإلشهارة التي مازالت قائمة حتى یومن عد مرحلة المناداة أ ا هذا، و

اإلشارة عن اإلشهار  الكالم الشفهي المسموع تأتي مرحلة استخدام اإلشارات والرموز 
ائع أو العارض یرجع استخدامها إلى زادة المنافسة  عن اسم ال صر التعبیر ال

ان ا انت منتشرة بین الشعوب، حیث  ة التي  لحذاء الخشبي رمز اإلضافة إلى األم
ة ان رمز للصیدلي ومعه الكأس رمز المخزون لألدو .)1(للصانع والثع

ان ل الب، وقد تّم العثور على إانت تزن بإذدوٌر هامٌ فتات الما  كلیل الل
ه "ال  توٌب عل ع الورد م عحانوت المرأة تب انوا أب الورد إال للمحبین" ونظرًا لقلة الذین 

انت تعوض برموز منحوتة على الحجارة أو الصلصال والخشب،  ة  عرفون القراءة والكتا
ةفعلى سبیل المثال .)2(ترمز حذوة الحصان إلى محل حداد والحذاء إلى محل صانع أحذ

سواق انت تتم في أارسة إشهارة ما في التارخ العري تنقل إلینا مصادره مأمّ 
الم وذ ا ان الشعر سوق ع ضاعة تعرض في آجنة، وذو الهجار، حیث  نذاك 

ه سلعة الخمار األسود وجاء  سدت لد ائع الذ طرقة ممیزة، وهذه قصة ال السوق 
فرد من نوعه. لة بخطاب إشهار حل المش الدرامي ل

حة في الخمار األسود ** مـــاذا صـنـعــت  بــزاهــد مـتـعـبـدقل للمل

اب المسجد ـــان شـمــر لـلـصـالة ثـیـابـه ** حتى وقفت له ب قـــد 

دیــــــن مــحــمـــد عـلـیــه صــالتــه وصـیـامــه ** ال تـقـتـلـیــه بـــحـــ .)3(رد

، ص )1( ا الصورة اإلشهارة، مرجع ساب مولوج ة، س .93، 92بلقاسم سالطن

اتنة، مرجع س)2( العمراني لمدینة  في المح مة دلول، الخطاب اإلشهار ، ص سل .16اب

، ص )3( ان، اللغة والخطاب، مرجع ساب .47، 46ینظر عمر أو
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الد الصحافة،  اعة وم بتطور الط ًا ارت المعنى المتداول حال ففي اإلشهار 
فر انجلترا The continuation of our weekley nexesصدر أول إشهار بجردة "1625ف  "

افتتحت أول مؤسسة إشهارة منظمة في فرنسا تقوم 1630تحت اسم "نصائح" وفي سنة 
ة فة الجردة الفرنس ع اإلشهار في صح La gagette de franceط

محطات الومن أهم . )1(
ل المجاالت وخاصة "مجال في تارخ اإلشهار  لم تولد عنها من تقدم هائل في 

ما أّن  عة الحال"  طب ات وصحافة ومنشورات وملصقات إشهارة  االتصاالت من خطا
اعة وظهور الكهراء جعل الملصقات اإلشهارة تستمر إلى مقام األعمال  تطور الط

ةلا .)2(فن

ة ضمن د ن ة الصورة، المقرطوتمثل الصورة الشمس مرحلة المهم األولى، إذ تم
ًا  رغبتهم في الخلود، ودانت هذه الصورة خطا اء من تحقی ل من الفقراء واألغن

ه للنص  اتها مشا قون .)3(مستمرالخطي و الأ

عمالرظهو  إلى ازدهار وتطور 1940ظهر عام :ذ وٍع جدید من نهذا أّد
.)4(اإلشهار هو اإلشهار المسموع

ة إلى  ة االتصال بدأ 1960منذ ظهوره، انطالقًا من التلفزون وامتدت هذه العمل
حت فرصة الظهور على الشاشة لموظف  ظهر على شاشات التلفزة، وأت اإلشهار 
ع، وذلك  ات اإلشهار والب ات التجارة، وقد دفع ظهور التلفاز إلى تحسین تقن العمل

، ص )1( اتنة، مرجع ساب العمراني لمدینة  في المح مة دلول، الخطاب اإلشهار .12ینظر: سل

(2) www.wikipidia.fr/consult. 12-02-2015.

(3) http//saidbengrad.free.fr/consulte te 18-02-2015

، ص )4( ا الصورة اإلشهارة، مرجع ساب مولوج ة، س .95بلقاسم سالطن
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ات هذه الوسیلة  ان ل إم الجدیدة التي صارت شیئًا فشیئًا وسیلة لعملهم أكثر استغالل 
ن من الجماهیر ة نظرًا لوصوله إلى أكبر قدر مم .)1(أهم

حیث شملت 1970و1950عرف اإلشهار سنوات مجده في الفترة الممتدة بین 
اته  ات المتحدة عمالة تقن ة في میدان اإلشهار، واعتبر اإلشهار في الوال العلوم اإلنسان

.)2(سهومدار 

أنّ مّمانستخلص  انة هامة في عالمنا وحضورً سب اتنا اواسعً الإلشهار م في ح
رة استغالللقدرته على  افة الوسائل المتاحة لإلعالم واإلقناع، وترسیخ صورة المنتج وف

الشراء في ذهن المتلقي.

ات عززة، الترجمة اإلشهارة (إجراءات الترجمة في اإلشهار الدولي، دراسة حالة قانون الجزائر)، مرجع ) 2()1( حر
، ص  .27ساب
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حث الثاني: أنواع اإلشهار وعناصره الم

المطلب األول: أنواع اإلشهار

ة  بیرة في القضاء على معظم المشاكل االقتصاد ة  فعال ح اإلشهار یتمتع  أص
ونه وسیلة االتصال بین المنتج والمستهلك خصوصًا مع المنافسة التي  ذلك غي  فعالیته 
ذا معاییر  إلى تعّدد أنواع اإلشهار، و الحالي، هذا ما أّد تمیز الظرف االقتصاد

ضًا إلى فه، هذا راجٌع أ ، تصن ة أخر م أساس عدة حقول ومفاه هذا المفهوم  ا ارت
ار إلى آخر ار نفسه من ت حث اختالف أنواع اإلشهار في المع .)1(ونسجل في هذا الم

ة-1 ة الدعامة والوسیلة اإلشهار :تصنیف اإلشهار حسب نوع

توب:-أ اإلشهار الم

تخذ وسیلة لنشر الصحف والمجالت، الكتب، النشرات، الملصقات على و
ثر الناس ..الخ،الجدران، المدن أو ف ذلك اإلشهار على اللوحات ي ساحاتها، حیث  و

توب في: تمثل اإلشهار الم ة الثابتة، و )2(اإلعالن

: إشهارات الصحف والمجالت، الدورات، الملصقات.اإلشهارات المطبوعة-
اشرةاإلشهارات غیر - عینهم .الم ات التي تسلم وترسل ألشخاص  ات والكتی : المطو
ة- شهارات الشوارع والمعارض واإلشهارات في وسائل النقل إ: اإلشهارات الخارج

.)3(العامة

ة لعینة من )1( مولوج ة س ة، دراسة تحلیل ة للومضات  اإلشهارة التلفزون ة، األسالیب اإلقناع عبد النور بوصا
متعامل الهاتف النقال "نجمة" فایزة یخلف، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال،  الومضات الخاصة 

ة واإلعالم جامعة الجزائر، س اس ة العلوم الس ، ص 2008/2009نة ل

، ص )2( نموذجا، مرجع ساب ة، الرسالة اإلشهارة في ظل العوملة قناة الشرق األوس .80فنور سم

ة، المرجع نفسه، ص )3( .82، 81ینظر فنور سم
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وما هي  ، فما هو الملص ة هو الملص تو ال اإلشهارة الم وما یهمنا في هذه األش
أنواعه فهي أساس دراستنا.

ة:الملصقات  اإلشهار
1-: ف الملص أنه تعرفلقد تعددت تعر ، فمنهم من یر وسیلة استعملت «الملص

القرارات واألحداث التي تهم الجماعة عض  شال لوني أما». إلعالم ال )Michel Lenet(م

م وضعیتها، «فیر ح اه جمهور محدد  ع، وتشد انت ة تتوجه إلى الجم الملصقة اإلعالن
ة، وقوة الملصقة وتعتبر الملص فاءة لتحفیز الحملة اإلعالن قة من أفضل الوسائل وأكثرها 

تكمن في عرضها لمرات عدیدة موجهة لجمهور معینة ألجل سلوك معین من أجل معرفة 
ه. توجد ف الذ ار المح عین االعت ة هذه الوسیلة یؤخذ  فعال

قصیر ) فعرفه على أّنه صورة ثاFrançoieEnelفرنسوا نال (أما بتة مرفقة بتعلی
ه الصور عامة ملونة وتحمل  حورًا محددًا، عدد لكلماته تتراوح بین عشرة إلى متكون ف

اه المارة وٕاعالمهم أنه فن الشارع هدفه شد انت عرف  لمة، و .)1(عشرن 

2-: أنواع الملص
ن أن  م هناك العدید من أنواع الملصقات وٕان اختلفت في أسالیبها وأهدافها، و

عض أنواع  ر  ة ووفقًا لهدف منها وهي:الملصقاتنذ ف ة الوظ الناح المتعلقة 

التجار االملص یتعل التي لم ةإلعالن عن السلع والمنتجات الجید: وهو الذ
لها وجود في السوق من قبل أو لها  یر بها سب وجود المنتجات المعروفة بهدف التذ

جها .)2(وترو

ان)1( ة للنشر والتوزع، سعبیدةفؤاد شع ال، دار الخلدون  : ا الحدیثة،  طي، تارخ وسائل االتصال وتكنولوج نة ص
ة 2012 ة العلوم اإلنسان ل رة،  س ضر،  ، مخبر التغییر االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر، جامعة محمد خ

ة، ص  .80واالجتماع

ة للنشر والتوزع، سنة )2( ال، دار الخلدون  : م اإلعالن،  ة تصم ف طي،  ان، عبید ص ، 2010ینظر: فؤاد شع
.127قات العامة في الجزائر، ص مخبر التغیر االجتماعي والعال
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:االجتماعي یهدف إلى الملص على السلوك االجتماعي التأثیرهو الذ
طالة، الفقر  لة البیئة ال مش ة ( الت االجتماع للجمهور والمستهدف وموجه للمش

م قدر االمخدرات..)  ة أو تجارة  أهداف رح ال یهدف هذا اإلشهار إلى تحقی
الفائدة  ة والحضارة التي تعود  االجتماع اد م والم سعى إلى الدعوة إلى الق ما 
شمل اإلشهار  ل، حیث  القصیر والطو ة على الفرد والمجتمع على المد المعنو

ة للمجتمع المحلي  ا االجتماع للحمالت على الموضوعات والقضا والتسو
م  مهم الق ذا تعل ات المنحرفة و م الجمهور نبذ السلو ذا تعل ة، و اس الس

.)1(الفاضلة
:اإلعالمي ار حول األمور الهامة بهدف الملص وأخ قدم معلومات وحقائ

اٍر خاطئة حة حولها أو تعدیل أف ار صح ن أف .)2(تكو
احي:المل الس ما ص ة واإلخراج  ة الفن أنه أكثر جودة من الناح میز هذا النوع 

الحدیث والمظهر ون لب ونوا ضیوفًا البّد أن  عودهم ل قابل الغراء و .)3(أنه 

ثیرًا ما تكون الدورات  ة، و اح وتستخدم هذه الوسیلة في المحالت عن البرامج الس
ة محل اهتمام المتخصصین في  اح ة أنفسهم.الس اح ات الس العمل

ان أو البلد الذ احي عن الم تاب أو دلیل س حث عن  ال اح  ثیرًا ما یهتم الس ف
.)4(یرغبون قي زارته

ساهم في فمیدان  قدم معالم البلد وثقافاتها و ًا خارج الحدید، حیث  غال الملص
اح إلیها .)5(جذب الس

، ص )1( ا الصورة اإلشهارة، مرجع ساب مولوج ة، س .125بلقاسم سالطن
، ص )2( ا الحدیثة، مرجع ساب طي، تارخ رسائل االتصال والتكنولوج ان، عبیدة ص 84فؤاد شع
.84المرجع نفسه، ص )3(
، ص )4( رة انموذجا، مرجع ساب س االت  ة و احة الوطن االت الس ة في و .78ینظر: شعیب جهرة، اللغة العر
، ص )5( ا الصورة اإلشهارة، مرجع ساب مولوج ة، س .128بلقاسم سالطن
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ة ما تأخذ الملصقات والالفتات حیزًا ال  حملة اتصال ه عند تنفیذ أ أس 
ة للملصقات والالفتات جزٌء ال یتجّزأ من مالمح المدن، فهي من الوسائل المهمة في  اح س

اه .)1(جذب االنت

اإلشهار اإلذاعي:- ب

اته،  ع مستو أوسع وسائل اإلعالم انتشارًا، وأكثرها جمهورًا هو الجمهور العام بجم
ه مخترقًا  ع الوصول إل ة التي نستط اس ة، والقیود الس ات الجغراف ة، والعق حواجز األم

من الوصول إلى الجمهور عض الوسائل األخر ما أّنها ال تحتاج إلى تفرٍع تمنع   ،
.)2(امت

واإلشهار المسموع یتم من خالل الكلمة المسموعة في اإلذاعات والمحاضرات، 
طرقة )3(في اإلشهارالخطب والندوات وهي أقدم وسیلة استعملها اإلنسان  ، حیث تتمیز 

قدرته على  تمیز الصوت  م التأثیرأدائها و ات في التنغ حمله من خصوص من خالل ما 
على  بر طاقة  ده  قى لتزو الموس ن مصاحبته  م ما  قاع، الجهر، والهمس،  واإل

الوهم والتخیل واستشارة الحلم.

ف اإلذاعة:-1 تعر

ضات أو لمة رادیو ال الالسلكي، والن مصطلح هندسي تعني اإلرسال واالستق
ة. هرائ ة بواسطة موجات  اإلشارات الكهرائ

)1( ، رة انموذجا، مرجع ساب س االت  ة و احة الوطن االت الس ة في و 78،79ص ینظر: شعیب جهرة، اللغة العر
احي، دار الوفاء، )2( ندرةینظر: عصمت علي، منال شوقي عبد المعطي أحمد، مقدمة في اإلعالم الس ، اإلس

.236، ص 2011
، ص )3( ا الحدیثة، مرجع ساب طي، تارخ وسائل االتصال وتكنولوج ان ، عبیدة ص .121فؤاد شع
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الرادیو، أ على االتصال  لمة تطل ال الكلمات إرسالأّما اإلذاعة  واستق
استخدام موجات  األثیر  لما یبث عن طر ًا، أ ة على الهواء السلك واإلشارات الصوت
قسمیها  ة ور اس ة والس ة والحواجز الجغراف از األم انها اجت ة، بإم س هرومغناط

اشر وسرع. م اعدین برا المت

ار واآلراء واأل ادل األخ ة لت ة ذهن ار والمعلومات فاإلذاعة إذًا هي وسیلة انفعال ف
ة م ة وتنظ ة تقن اختصار هي : عوامل ماد ما أنها  ة،  المشار ، فاإلذاعة عن طر

الحدیث، تعتمد في وصولها إلى الجمهور إلى  اقي وسائل االتصال الجماهیر مثلها مثل 
ة  ة ضخمة لتغط ة ماد ان متخصص (رادیو، صحفیین، تقیین، متعاونین) وٕام شر طاقم 

اإلضافة إلى  ع أجهزةتكالیف اإلنجاز اإلذاعي الیومي،  وأدوات خاصة تعمل على تجم
صال األصوا ة لإلذاعة، مصدر أساسي لرسالة إشهارة هي أحسن وأكثر وٕا ت اإلذاع

ة من الوسائل األخر فقد شعب ما أن اإلذاعة مصدر رح خاصة في المجال اإلشهار  ،
سمى .. ظهرت ما 

:ة ة اإلشهار اإلذاعة التجار

ات الخاصة بهدف اإلعالنات التجارة، وهي تعتمد في  وتقوم على إنشائها الشر
رة).امصروفها على إیرادات خاصة من اإلعالنات التجارة (اإلشه

الدرجة الرئ ونها إذاعات إعالن  ة في  وم ة لذلك فهي تمتاز عن اإلذاعة الح س
ما إ س إرشادًا وتوجیهًا،  ة ول ق ه من برامج موس ة والترف عرض برامج التسل ّنها تقوم 

ة،  ة وثقاف ذلك برامج اجتماع ة، و سي على عناصر الجذب وغنائ ل رئ ش ما تعتمد 
ة التي  ة الجاذ ع من خالل ذلك أن توفر القدرة السماع لمستمعیها، حتى تستط والتشو

صال اإلعالنات والخدمة الموجهة  المنتخبین لجمهوربدورها توفره لها القدرة على إ
. ضمن استمرارها ودعمها الماد والمستهلكین ، وهذا ما 
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ة:إلذاعة اا وم لح

اسمها اتوهي تتمثل في المحط الرسمي  ومات لتكون الناط التي تبنیها الح
عة لها في مصروفاتها وثقافتها  والمعبرة عن آرائها وتوجهاتها وٕارشاداتها، وتكون تا
ار  ومي الموجه من حیث اإلخ ما أن مهامها ال تقتصر على البث الح واإلشراف علیها، 

احي ودینيواالتجاهات بل هي ذات  .)1(توجه متنوع اجتماعي ثقافي س

احي:ذاإلشهار اإل-2 اعي الس

ما  منطلقات حضارة عامة،  ًا  ًا ونفس اح ة للمستمع تم توجیهه س هو إثارة رغ
عتمد اإلشهار اإلذاعي على اللغة بدرجة أولى  هو دعوة صرحة لزارة منطقة ما، و

 ، صر توب والسمعي ال س اإلشهار الم تدغدغ مشاعر ع زة من األلفا فه جرعة مر
عتمد  ضًا  أسلوب حجاجي متقن. وأ وحس الُمستقبل، لتلعب على عواطفه وتقنع عقله 

قى. احي على مؤثرات خاصة مثل نبرة المرسل والموس اإلشهار اإلذاعي الس

وني:-3 اإلشهار التلفز

أحد نتاج العصر االلكتروني عالم التسو سرعة دخل التلفزون  ج  والترو
مذهلة، وأتاحت خصائصه وممیزاته التي استطاع من خاللها اإلشهار التلفزوني بین فوائد 
اإلشهار في الصحف والمجالت والرادیو والسینما والعارضات المضیئة..الخ. للمعلن في 

ین طرق استعمالها، حیث یجمع التلفزون هذه الوسیلة قدم صورة السلعة و اإلشهارة أن 
ر منها:ب ا نذ عدد من المزا ة  وسیلة إعالن ما یتمتع  ة والصوت  ین الصورة والحر

صل جمعه بین الصرة والصوت-أ اد أن  حتل درجة عالي من االتصال  : فهو 
ة الصورة، وتجسید المواقف،  اشر، من خالل واقع حر إلى درجة االتصال الم

حصل على أكبر قدٍر  ع التلفزون أن  ستط هذا  ن من االهتمام من جانب و مم

طي، تارخ وسائل االتصال وت)1( ان ، عبیدة ص ، صفؤاد شع ا الحدیثة، مرجع ساب .126كنولوج
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أكبر  وسیلة إشهارة تساعد على خل ًا أن التلفزون  ما أن الثابت علم المشاهد، 
ة قدر من المشار  تأثیرة الوجدان اشر على الفرد.و م

ة-ب ة الجماهیر ستقطب هذا الجهاز العدد الكبیر من الجماهیر توافره التغط : حیث 
منح اإلشهار عبره صفة على العدید من األسر عبر مختلف أنحاء العالم مما 

الجماهیرة.
ة لإلشهار-ت ة المصاح قى واألغن اح العصبي الموس تضفي نوعًا من االرت

شعر معها  اته مرونة ولیونة  النفساني وتزل عنه جفافه التعبیر وتدخل بین ط
شيء من الر  ةفالمشاهد  عة اإلشهار حتى النها .)1(تدعوه إلى متا

ووظائفهالمطلب الثاني: مفاه م عن النص اإلشهار

أهم العناصر التي تستغلها الصناعة  عه اللغو طا عتبر النص اإلشهار
أنه خطاب یخدم أغراضًا تجارة ..، فهو خطاب  لود تاتیلون  عرفه  اإلشهارة". و

ًا على أحد أّن غایته تتمحور حول إحداث ردود أفعال ا س خف ةاإلقناع، ول .)2(ستهالك

شیر ابرر على أنه  تور  عرفه الد خطاب إقناعي یتأسس على إطار نظر«و
ستثمر مواقف معینة لدعم وجهة نظر محددة والعمل على اإلقناع بها  مي،  وجهاز مفاه

.)3(»شتى الوسائل

ة لإلشهار التي ترمي إلى إقناع المخاطب  هو المادة اللغو أّن النص اإلشهار أ
ان  استعماله التراكیب المنمقة التي تبلغ المتلقي أینما  ه، وذلك  ة لد ات شرائ وتولید سلو

، مسنفنور )1( ، ص mbcة ، الرسالة اإلشهارة في ظل قناة الشرق األوس .88انموذجا، مرجع ساب

(2) Tatilon (C1) ; « le text publicitaire : traduction ou adaptation » , Heta ; 35, N°1, P243

ة، العدد )3( ة مجلة اللغة العر ات التداول ، دراسة في ضوء اللسان شیر ابرر، قوة التواصل في الخطاب االشهار
.235، منشورات ثالة، الجزائر، ص 2005، صیف 13
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ره  على اإلقناع إلى قوة تصو ل الوسائل المتاحة، وترجع قدرة الخطاب اإلشهار و
امنة تخدر العقل وتغره.لمفهوم الراحة في ع تأثیرة  ه قو عط الٍم مثالي، مما 

حصي تاتیلون  ة:و أرع وظائف أساس للخطاب اإلشهار

ة -أ فة التعرف ة التي La fonction identificatriceالوظ فة الخطاب : وهي الوظ
المنتج .تعرف  وتمیزه عم جملة المنتجات األخر

فة المنح -ب La fonctionوظ laudative ة التي تسند إلى فة الخطاب : وهي الوظ
الموضوع (المنتج) میزة معینة وتمدحه بخصال معینة.

م -ت فة المجاز والتنغ األصوات والمعاني La fonction ludiqueوظ : وهي اللعب 
اه المتلقي. ة التي تشد انت نوع من الغرا بهدف خل

فة الت-ث فة التي تهتمالوظ یرة  : وهي الوظ بترسیخ اسم المنتج في ذاكرة ذ
المتلقي المتضمن من اشتهاره ومداومة المستهلكین على اقتنائه.

خطاب مع ه عدة وظائف وخصائص قدفالخطاب اإلشهار ومتنوع، تتضافر ف
ه ونظرًا  عث على الفعل االستهالكي، وعل ألداء مهمته األولى المتمثلة في اإلقناع وال

تور الخطابلتشعب  عرض الد ة  اتنا الیوم ادین ح روزه في أكثر م وثرائه و اإلشهار
ة: خمسة مداخل منهج .)1(شیر ابرر لتحلیل الخطاب االشهار

ل في اإلشهار وهي الحاملة المدخل اللساني: إذ أّن بواسطة اللغة بوصلة-أ التأو
ة في ان انتقاء المفردات أمرًا غا ة المنتج، لذلك  ةلهو أهداف األهم لتحقی

.الخطاب اإل شهار
ه نفسي هدفه إثارة مشاعر المتلقي وجعله -ب المدخل النفسي: منطلقة أن اإلشهار من

قبل على الشراء.

)1( ، ة، مرجع ساب ات التداول ، دراسة في ضوء اللسان شیر ابرر، قوة التواصل في الخطاب االشهار
.230،234ص
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اس لكل -ت هي انع المدخل االجتماعي اللساني: ومفاده أن لغة الخطاب اإلشهار
اللغة مع الواقع  ه یجب أن تتطاب حصل في المجتمعات وعل عياالجتماما 

وتعبر عنه.
ائي: وهي أهم المداخل، إذ تنظر إلى الخطاب من جهة أن عناصره -ث م المدخل الس

ة تداخًال  ة وغیر اللسان ه العناصر اللسان حتة، وٕانما تتداخل ف ة  ست لسان ل
. ًا في دراسة الخطاب اإلشهار ة مدخًال عمل ائ م بیرًا، مما یجعل الدراسة الس

حث عن المدخل التداولي: منهج-ج نظام تواصلي فعال ی عملي ینظر إلى اللغة 
ة من  ة والاللغو العالمات اللغو رطها  اقات و ة واألوضاع والس المقاصد التواصل

المستعملین والمؤولین من جهة أخر .)1(جهة و

أنه منتوج مقنن  و ه أن نتكلم عن الّنص اإلشهار الغ ف هذا الّصدد أنه من الم
ال أن تسعى إلى إعطائه نموذجًا متجانسًا أو موحدًا.ومتماثل من الخ

ه المتلقي  قى توج في أن هدفها األول ی ستخدم وسائل تعبیرة مختلفة تتف فهو 
ة معینة ات استهالك .)2(سحر الخطاب وجماله إلى سلو

: خصائص النص اإلشهار

الغ التعقد  ه من  ثیرة لما یتمیز  خصائص  ن وللنص اإلشهار م والتشعب، ال 
ة الخطاب  ون نص دار أن ما  قو ر ان السعي حثیثًا، و املة مهما  إحصاؤها 
ثالث ووضعها في إطار ما اسماه  ات األخر میزه عن غیره من الخطا و اإلشهار

وهي: ة للنص اإلشهار المؤشرات الداخل

حوث جامعة الشارقة، )1( ة الدراسات و ل علي، موسوعة مصطلحات الترجمة،  ، ص 2007عبد الصاحب مهد
16

، ص )2( ، مرجع ساب .17عبد الصاحب مهد
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ظهر بها الّنص اإلشهار-أ ة: وهي الطرقة التي  ة الكتاب وتجعله الخاص
معروفًا للوهلة األولى.

في -ب الدرجة األولى وتر صر ة الصورة: فالخطاب اإلشهار الخاص
لي. نسقه بین الصورة والنص عالقة تكامل تأو

ارت أن الّنص اإلشهار-ت ائي روالن  م الس ة: حیث یر ائ م ة الس الخاص
ی قونة والتش ة، واأل ثالث عالمات: العامة اللسان لة، في حین یرحو

قترح مفهوم  ه أحداهن عن األخرات و دار أنها تتداخل تداخًال تتمایز ف قو
).Publisignالعالمة اإلشهارة (

تسنى جمعها من مصادر متفرقة أهمها: وهناك خصائص أخر

فا هو أن - رست ا  ل نص هضم وحول إلى «التناص: ومفهومها رجوعًا إلى جول
س ما » نص آخر ستعملها على ع عض أنه وحدة منعزلة فالرموز التي  عتقده ال

عني الحرر النعومة وغیر ذلك من  ان  صورة معینة في عقولنا  اإلشهار توحي 
حاءات .)1(اإل

ة اللغة: فورد في موسوعة اإلشهار -ث : أن اإلشهار متفائل Publicitorإیجاب
ار وال یَر إلى عمل لنا وما أسعد األخ الجانب اإلیجابي من فهو الوحید الذ

األمور.
عتبر الحجاج -ج ) أهم وظائف الخطاب اإلشهارl’argumentation'الحجاج: 

تور ابرر قول الد از و امت .)2(لكونه خطاب اإلقناع 

(1) Tatilon (c1) « le texte publicitaire » traduction ou adaptation Meta 35 N°1, p 255.

، ص )2( . 245شیر ابرر، مرجع ساب
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ة ة وصرف حث األول: دراسة صوت الم

ةا لمطلب األول: دراسة صوت
الة هرماس دراسة لتسجیل صوتي لو

ات :-1 المعط
احة والسفر .هالمنتج : مؤسسة - رماس للس
-. المخاِطب : صوت رجالي جهور
المخاَطب : جمهور المستمعین للبث اإلذاعي الراغبین في أداء  الحج أو -

العمرة..
-. احي تجار س الوسیلة : نص خطابي إشهار
ة عبر األثیر .- قناة التواصل : قناة إذاع
حة .- ة  فص اللغة : عر

احي :-2 الس وصف الخطاب أإلشهار

ة تناص استخدمها صاحب النص للداللة  بوضع ابتدأ هذا الخطاب أإلشهار
موجه إلى فئة ألداء ف ة على أن هذا النص أإلشهار حائ استخدام اإل رضة الصالة .. 

س أذانا لوقت من أوقات  ادئة في األذان هللا أكبر .. هللا أكبر ، ولكن ل وصلة قصیرة 
ان آخر .. الصلوات الخمس المشهورة ، بل هو نافذة إلى الدعوة للصالة في م

أداة الخطاب  صا ..  خصص قائال.. أیخاطب المشهر هذه الفئة تخص نتم ..و
الشرف والروضة المشتاقون إلى  قصد بذلك زارة المسجد النبو رحاب المصطفى ، و

الشرفة ..

ه : عمار  مل خطا صه.. فالمخاطب .. تمل وصفه وتخص لكن المخاطب لم 
المسجد الحرام .. 
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حصر في الراغبین في زارة المسجد الحرام  تمل حیز المخاطب الذ وهنا 
و حجا ..والمسجد والصالة في رحابهما عمرة أ

قوم المخاطب بتمرر وسیلة االتصال المتوفرة .. الهاتف. وهنا تنتهي دور ثم 
ة ..ثم یختتم هذا الخطاب  ق ة المتمثل في الوصلة الموس إلشهاراالمؤثرات الصوت

ستخدم أسلوب الجذب مع النبرة  الدالة على األمان  قي  ة بجرس موس اغة لغو ص
والهدوء 

مقطع صوتي قصیر لمؤذن من استعان المخاطب  بنص دیني  في نصه اإلشهار
المدینة المنورة .

ه وسلم  ه الخطاب إلى المشتاقین إلى رحاب المصطفى صلى هللا عل ثم ابتدأ بتوج
ة هي التي دفعت  أن الضرورة الصوت ثم أكمل ..: عمار المسجد الحرام .. وهنا نالح

المعنیین بزارة  المدینة المنورة ثم زارة المسجد الحرام مع العلم أن المخاطب إلى االبتداء 
الشرف وزارة روضته ..  تمالن حتى وٕان لم تزر المسجد النبو الحج والعمرة 

ن لشيء إال ألن الجملة  م والتأخیر لم  أنتم المشتاقون إلى رحاب وهذا التقد
ه وسلم المصطفى صلى هللا عل

ان التأثیر الصوتي أبلغ لحرام جملة عمار المسجد اهي األطول من ولذلك فقد 
، وألن الجملة األقصر  عدها جملة أخرجملة عمار المسجد الحرام .. وأقو لتستأنف 

لة :  في مواطن الرحمة طو ا ة الصادقة واألمل المرجو لتجدید العهد  م الن تحد
ا عادال وهنا نستشف أن المخاطب في نصه یوزع الجمل تو ومنازل والغفران ..  زعا صوت

متوازنا ..

عد قي قراءة و عد توقف المقطع الموس رقم هاتف التواصل ، یتوالى المقطع اللغو
.. ونصه :  المواز
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احةه رماس للس

عالمة لألمان والراحة

حث األذن على اإلنصات واإلصغاء مع ما لصوت الحاء  ا  نستشف فیها أداء سجع
ة متوازنة في لف احة والراحة  : من سالسة همس ضتي الس

ا  الجرس الصوتي مؤد احة تكمن الراحة .. فهنا یتجسد المعنى  وألن في داللة الس
دوافع اإلشهار . الغ  معتمدا على الصوت والداللة .. وتتحق عنصر اإل

األصوات المهموسة-1

مخرجهالحرف
تكراره

الداللة
توب صرم إذاعيسمعي 

احتكاكي 788حلقيالحاء
أسنانيالثاء لین قرب إلى الصفیر201لثو
إعطاء نفس جدید157حلقي حنجرالهاء
غارالشین قرب إلى الصفیر0002شجر
قيالخاء ي، صفیر، الجذباحتكاك0012حلقي ط
الدقة واللین والضعف1117أسلي رخوالسین
أسنانيالفاء والوهنالرقة 665شفو
أسليالصاد احتكاكي، صفیر، الجذب103رخو
شدیدالكاف احتكاكي، صفیر، الجذب667لهو
احتكاكي، صفیر، الجذب16139أسناني لثوالتاء
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:األصوات المجهورة-2

اء ح واالستعانة، جمٌع 1277شفوال للتوض
بین اللیونة والرقة

جانبيالالم تبیین االنتماء101414غار
انفجارالدال األهل والبلد والفخر236لثو
غارالراء ة والتكرار15138تكرار الحر
م شدیدالم مرونة ورقة61114شفو
أسنانيالنون  ح االنتماء387لثو توض
ات وعدم االستقرار553حلقيالعین االضطرا
قي حلقيالغین ة001ط الحر
لالستعالء411أسنانيالظاء
أسنانيالطاء لالستعالء002ثو
أسنانيالضاد لالستعالء010لثو
حرة التعبیر7811شفوالواو
اء إطالة النفس للتعبیر18175غارال
إطالة النفس للتعبیر عما 202024األلف

یجول فیها
الرقة011أسنانيالذال
أسنانيالزا االعتزاز341لثو

م التجذر152غارالج
الفخامة و التجذر255لهوالقاف
..2514حلقيالهمزة

: تعلی

ة، ونحن بدورنا حاولنا التعرف على صفات  اح ارات الس هذه األصوات مأخوذة من الع
ما یخص عنصر تكرار الحروف،  فهذه األخیرة تعبر عن هذه األصوات وداللتها، هذا ف

ة،  ة واللثو ارات المخارج الشفو یب هذه الحروف. غلب في هذه الع تحت تر ة تنطو غا
وجاءت صفات حروفها صامتة مجهورة.
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ثرة، ذلك ألن: نستنتج أن تكرار حرف : الراء، الالم، التاء والسین  مما سب
ًا في الصف- ق دورًا موس اه.السین حرف احتكاكي مهموس یؤد یر ولفت االنت
ارة.- ارزة في الع ة  له دواعي فن حرف الراء تكرار
ع للنَّص.- رف ة ذات مستو ق ة موس ان لذة فن الالم والتاء تعط

ع صور اإلشهار  عمومًا على األصوات التي وظفت في جم الح ما فیها -ما 
واإلذاعي صر توب والسمعي ال ع مجهور، مّما -الم حیلنا إلى القول أن أنها ذات طا

اه المتلقي  احي، وهو لفت انت هته األصوات األنسب واألكثر مالئمة لغرض اإلشهار الس
نة من المستهلین، ومن نماذجه تكرار استعمال الحروف:  واستقطاب أكبر شرحة مم

الراء، التاء والّالم.

ة المطلب الثاني: دراسة صرف

الدراسة الصرفیة :

مد كثیرا على استعمال صیغ الجمع في ھذا النص مثل :نالحظ أن النص اعت

أنتم : ضمیر جماعة المخاطبین .

المشتاقون: جمع مذكر سالم للفظ المشتاق ، على وزن المفتعلون ..-
رحاب: جمع كثرة للفظ رحبة على وزن فعال .-
عمار: جمع كثرة للفظ عامر على وزن فعّال .-
على وزن مفاعل .مواطن الرحمة : جمع السم مكان موطن -
ومنازل الغفران.. جمع السم مكان منزل على وزن مفاعل .-
األسفار : جمع قلة للمفرد سفر على وزن  أفعال .-
الخدمات : جمع مؤنث سالم للفظ الخدمة على وزن فعالت .-
بأیدیكم : جمع قلة لید على ون افعل .-
النسك : جمع كثرة لنسك على وزن فعل بضم الفاء .-
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احي الذوالسبب  الس وراء هذا الزخم من الجموع المستعملة في النص اإلشهار
س إلى  بین أیدینا ..هو الداللة على خطاب الجمع .. فهذا نص موجه إلى الجماعة ول
ذا الداللة على الكثرة والوفرة ..فالوفرة دائما تدل على الغنى والثراء والقوة  الفرد . و

واألمان .

توب:-1 اإلشهار الم

أو جامدالكلمة داللتهوزنهنوع المشتمشت
رة انجامد: س اسم م
الغةاسم مشتعروس غة م الغة وتمییز وتفردفعولْ ص م
ان جامدالز
صفة أو نعتفاعلْ اسم فاعلاسم مشترائعة

جامدالواحات
اناسم مشتمهد ة والرافد والمصدرمْفعلاسم م البدا
وصففعلَ مصدراسم مشتسحر
مومة واالستمرارمفعلْ اسم فاعلاسم مشتمثمر اإلنتاج والد
ة الغةاسم مشتبوا غة م المغامرة واالكتشاففّعالةص

جامدالصحراء
افة صفة ثابتةفعالةمصدرة مرةاسم مشتض
الغةصاسم مشتسید الرقيفعلٌ غة م
ة جامدعق

ة اح مصدر اسم مشتس
صناعي/حرفة

حرفةفعالةٌ 

الغةاسم مشتحضارة غة م التطور و التقدم فعالةٌ ص
الغةاسم مشتثقافة غة م التطور و التقدمفعالةص

الغةاسم مشتحمامات غة م التكثیرفّعاالتص
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جامدرمال
فعالمصدر أصلياسم مشتعالج

2-: صر اإلشهار السمعي ال

أو جامدالكلمة داللتهوزنهنوع المشتمشت
هفْعلةمصدر هیئةاسم مشترحلة جولة ،الترف

جامدمةنج
الكثرةفُعولْ جامدنجوم

راتي مصدراسم مشتذ
اتي مصدراسم مشتح
انجامدبلداً  م
الً صفة مشبهةاسم مشتعززاً  انةفع الم
صفة متجذرةفعالةمصدر أصلياسم مشتالكرامة
افة صفةِفعالةمصدراسم مشتالض
عین فاعلٌ اسم فاعلاسم مشتنا
اسرارفعلٌ مصدر أصلياسم مشتالقلب
اناسم مشتمناظر الجمالمفاِعلٌ اسم م
ة الغةاسم مشتخال غة م الجمالفعالةص
اة مومةمصدراسم مشتالح االستمرار و الد
ات مصدر أصلياسم مشتتحد
جامدالجزائر

جامدنساء ورجال
اسم مصدراسم مشتعادات
اسم مصدراسم مشتتقالید
الماضي الحاضر والمستقبلاسم مصدراسم مشتتارخ
جمعجامدقرون 
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اإلشهار اإلذاعي:-3

أو جامدالكلمة داللتهوزنهنوع المشتمشت
جامدهللا
مأفعلْ اسم تفضیلاسم مشتأكبر التعظ

التجدرُمـْفتِعلٌ اسم فاعلاسم مشتمشتاقون 
اناسم مشترحاْب  االنفتاح و االتساعِفعالْ اسم م

االنتقاءُمْفتَعلٌ اسم مفعولاسم مشتمصطفى
الغةاسم مشتعمار غة م تكثیرُفعَالْ ص
اناسم مشتمسجد االستقرارَمْفعلْ اسم م
صفةفَعالْ اسم مصدراسم مشتحرام
ة فْعلةٌ مصدر أصلياسم مشتالن

صفةفاعلٌ اسم فاعلاسم مشتصادقة
االستمرارةمصدر أصلياسم مشتأمل
التجددمْفعولْ اسم مفعولاسم مشتمرجو
األملتفعِیلْ مصدر أصلياسم مشتتجدید
فِعلْ مصدر أصلياسم مشتعهد

اناسم مشتمواطن اجتماع صفاتمفَاعلْ اسم م
فعلةٌ مصدر أصلياسم مشتالرحمة
اناسم مشتمنازل االستقرارمفاِعلْ اسم م
الغةاسم مشتغفران غة م اإلكثار في عمل مافعالنْ ص
جامدهرماس
احة للتخصص في الشيءِفَعالةمصدر یدل على الحرفةاسم مشتس
أْفعالْ مصدر أصلياسم مشتأسفار
صفةفاعلْ اسم فاعلاسم مشتشاب
األفضلأفعلْ اسم تفضیلاسم مشتأجود
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فعلةمصدراسم مشتخدمات
فعالْ مصدراسم مشتأداء
فعلَ مصدراسم مشتنسك

التمیزأْفعلْ اسم تفضیلاسم مشتاألفضل
عالمةمصدرمشتاسم عالمة
فعالْ مصدراسم مشتأمان
فْعلةمصدراسم مشتراحة

:                                                                       :تعلی
اهنا في الجانب الصرفي استعمال مصممي  سترعي انت احي ألرع صور اإلشهارما  الس

من المشتقات، هي على الترتیب:

المصادر.-1
أسماء الفاعلین.-2
الغة.-3 غ الم ص
أسماء أماكن.-4

ونها  احي،  وهذا ألّن الصور تتناسب طردًا مع الهدف المرجو من اإلشهار الس
تحیل إلى دالالت أهمها:

التجدد.-1
التكثیر.-2
التمییز.-3
ة.الوقوف-4 اح على أهم المعالم الس

مؤطرها.  غ تأتي لوصف األماكن وتعین وقت الرحالت والتعرف  ل هذه الص و
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حث الثاني:  ةالم ةدراسة نحو الغ

ة  المطلب األول: دراسة نحو

احة لملص-1 ة الس رةقات مدیر س ة  :لوال

ةالوصف النحوالجملة الغ مالمح 

ان رة عروس الز هس ه مبتدأ وخبر ومضاف إل ان جمع تشب غ ، الز بل
ان زاب وهي أجمل الز

رة رائعة الواحات ومهد  س
الحضارات

ه وعطف  مبتدأ وخبر ومضاف إل
ومعطوف

منشؤها  مهد الحضارات ، أ
رة س في 

رة السحر المثمر مبتدأ وخبر ونعتس

ة الصحراء رة بوا هس مدخل من خالله مبتدأ وخبر ومضاف إل هي  أ
الصحراءنتعرف على 

ان افة الز ه الجملة في محل خبر لمبتدأ في ض ش
محذوف تقدیره { أنتم }

ة اح ة الس عق هذه الجملة مبتدأ منعوت ونعت والخبر سید
محذوف تقدیره { هنا}

ان افة عروس الز ه الجملة في محل خبر لمبتدأ في ض ش
محذوف تقدیره { أنتم }

رة حضارة وثقافة وخبر وعطف ومعطوفمبتدأ س

رة حمامات رمال وعالج وثالثمبتدأ وخبر أول وثان س
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ان:-1 رة عروس الز س

یب جنس تمل التر ة یتضمن عارض وهو الحذف حیث  یب، جملة اسم التر
احتمالین:

الملصقة األول:-أ
ان).-ب رة هي عروس الز س الضمیر / هي وتقدیر الكالم ( حذف الخبر المقدر 
ان.حذف -ت رة عروس الز س المبتدأ (هذه) وتقدیر الكالم: هذه 
رة رائعة الواحات ومهد الحضارات)-2 س ة: ( الملصقة الثان

یب جنس حتمل التر ة یتضمن عارض وهو الحذف، حیث  یب جملة اسم التر
احتمالین:

رة رائعة الواحات (هي -أ س الضمیر (هي) وتقدیر الكالم: هي  حذف الخبر المقدر 
لحضارات.مهد ا

رة رائعة الواحات، هذه مهد -ب س حذف المبتدأ (هذه) وتقدیر الكالم:  هذه 
الحضارات.

رة السحر المثمر.-3 س الملصقة الثالثة: 
ة تتضمن مبتدأ + خبر + صفة للخبر.جنس: 1احتمال -أ یب: جملة اسم التر

ة تتضمن عارض، وهو حذف جنس: 2احتمال -ب یب: جملة اسم التر
رة السحر المثمر. س المبتدأ (هذه) وتقدیره الكالم هذه 

:السحر لدیها احتمالین قربین للسحر
ان- عطف ب
قة- بدل مطا
 تمثل الزادة و سمى  یب یندرج ضمن ما  المثمر: عارض من عوارض التر

ه فضله. یندرج تحت ما تسم ع الذ في التا
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ع زائد مثمر  تا
ة الصحرا-4 رة بوا س عة:  ءالملصقة الرا

یب جنس حتمل التر ة یتضمن عارض هو الحذف حیث  یب، جملة اسم التر
احتمالین:

ة الصحراء.-أ رة بوا س ضمیر (هي) وتقدیر الكالم: هي  حذف الخبر المقدر 
ة الصحراء.-ب رة بوا س حذف المبتدأ (هذه) وتقدیر الكالم : هذه 

انالملصقة الخامسة-5 افة الز : في ض

ًا لمبتدأ جنس: 1احتمال -أ ه جملة واقعة في محال خبر مقدم وجو ش یب، یبدأ  التر
ان زوارها. افة الز قدر الكالم في ض محذوف تقدیره زوارها و

ة المحذوف فیها هو المبتدأ وتقدیره الضمیر جنس: 2احتمال -ب یب، جملة اسم التر
ان. افة الز المنفصل (نحن) وتقدیر الكالم : نحن في ض

ةالملصقة السادسة-6 اح ة الس عق : سید

ة یتضمن عارض وهو الحذف ، حذف المبتدأ، وتقدیره اسم جنس یب، جملة اسم التر
ة. اح ة الس عق اإلشارة (هذه)، وتقدیر الكالم : هذه سید

ع) فضلة ومحله اإلعرابي نعت. ل زادة (تا ة معارض ثاني في ش اح الس

ان-7 افة عروس الز عة: في ض .الملصقة السا

یب یبتدأ 1احتمال -أ ًا لمبتدأ محذوف : التر ه جملة واقع خبر مقدم وجو ش
ان و  افة عروس الز رتبته تقدیره "زوار" وتقدیر الكالم : زوار في ض

محفوظة.
ون هناك مبتدأ محذوف مؤخر تقدیره (زوار) وتقدیر 2احتمال -ب : أن 

ان زوار. افة الز الكالم: في ض
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رة حضارٌة وثقافة-8 س الملصقة الثامنة: 

هي مبتدأ وخبر: جنس ة مبتدأ+ خبر معطوفة على جملة أخر یب: جملة اسم التر
ر حضارٌة. س

رة مبتدأ حضارة خبر.1احتمال -أ س الرفع:   :
رة مبتدأ مرفوع محذوف تقدیره هذه، 2احتمال -ب س رة حضارًة:  س النصب:   :

رة حضارة وحضارًة حال منصوب. س وتقدیر الكالم هذه 
الرفع.جملة المعطوف - وثقافٌة 
خبر معطوف على الخبر األول مرفوع.-
النصب.- جملة المعطوف وثقافة 
حال معطوف على حال األولى حضارًة.-

رة حمامات ، رمالٌ  وعالج.-9 س ملصقة التاسعة: 

ونة من مبتدأ وخبر، حیث العارض جنس: 1احتمال -أ ة م یب، جملة اسم التر
ة مقدرة بـ"تمتلك" حیث  ورد جملة فعل هو الخوف یتمثل في حذف الخبر الذ
الجملة تتكون من فعل مضارع تمتلك+فاعل مستتر، تقدیره هي، حمامات 

ة على الفتحة ألنه جمع مؤنث. ا الكسرة ن ه منصوب  ح مفعول  تص
:رماٍل وعالٍج
منصوب محًال على العطف المحذوف المتمثل - ه مجرور لف رمال مفعول 

رة تمتلك حمامات ورمال). س في الواو المحذوفة وتقدیر الكالم (
الواو- ه مجرور لفظًا منصوب محًال على العطف  وعالج: مفعول 
ونة من مبتدأ جنس: 2احتمال -ب ة م یب: جملة اسم ه جملة) التر خبر (ش

رة فیها حمامات).(فیها) وتقدی س ر الكالم (
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رة مبتدأ أول- ه جملة رتبته محفوظة،س حمامات مبتدأ ثاني مؤخر لش
رة فیها حمامات. س ه وقع خبر وتقدیر الكالم  محذوف مقدم عل

ه جملة فیها محذوف).- الرفع مبتدأ ثالث لنفس الخبر (ش رماٌل: 
ه جملة - ع لنفس الخبر (ش الرفع. مبتدأ را المحذوف (فیها).عالٌج: 
رة حمامات ورمال وعالج فیهااحتمال ثالث: -ت س

ه جملة) فیها حیث جاء جنس ونة من مبتدأ وخبر (ش ة م یب جملة اسم التر
فیها،  ه الجملة المحذوف المقدر  العطف لخبر واحد وهو ش المبتدأ متعددًا عن طر

رة حمامات ورمال وعالٌج فیها. س وتقدیر الكالم: 

ان وهو حمامات ورمال فیها عطف  هي عطف ب رة حمامات تحو س مالحظة: 
أداة محذوفة (الواو) والشيء نفسه مع عالج. تسب

ن الدین -2 احة مع ز احي: الس ارات فیدیو س داندراسة لع ز

»رحلة من القلب«

راتي.- ل رحلة هي نجمة من نجوم ذ
اتي.- ه رحلة واحدة تلمع دائمًا في ح لكن ف
ا.- رحلة القیت فیها بلدًا عززًا عل
ة.- ه خال عین من القلب والمناظر ف ه دائمًا نا افة ف الكرامة والض
على عاداته وتقالیده.- حاف ًا استطاع أن  ه شع اكتشفت ف
اة.- ات الح ل یوٍم التقیت بنساء ورجال یرفعون تحد
تُب منذ قرون.- في الجزائر ، التارخ ُ
من القلب.الجزائر ، رحلة -
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احي:-3 ة لجمل الفیدیو  الس دراسة نحو

:1الجملة 

: ل رحلة هي نجمة
ه- ونة من مبتدأ وخبر وش ة م یب: جملة اسم جملة، حیث جاء جنس التر

ل  رحلة.المبتدأ هول 
ة في محل رفع خبر.- هي نجمة : جملة اسم
:راتي من نجوم ذ
ه، - راتي مضاف إل ه جملة ، وهي مضاف ، ذ هذه الجملة أش ال تحو

عارض.
:ه رحلة لكن ف
م - ة وفیها عارض هو التقد یب: جملة اسم ، حیث ُقدم خبر والتأخیرجنس التر

على اسمها.لكن 
 ثاني وهو واحدة: عارض وهو الزادة واحدة ومحلها اإلعرابي نعت وهو عارض

الزادة ، إذًا فواحدة فضلة.
:اتي تلمع دائمًا في ح
یب:- ة واقعة في محل نصب نعت، والعارض هو الزادة جنس التر جملة فعل

ل الكالم المعة فضلة، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هي. فتأو
ضًا عارض زادة في الجملة.: ظدائمًا - ون، وهي أ رف زمان مبني على الس
ه جملة.- اتي: ش في ح
.ا رحلة القیت فیها بلدًا عززًا عل
:ة غ افة  الكرامة والض
ة: تتكون من مبتدأین وخبر واحد.جن- یب: جملة اسم س التر
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ه فضلة، وهي عارض الزادة متمثل في - افة + خبر واحد وف الكرامة والض
النعت أو صفة   فضلة.

 :ة والمناظر فیها خال
ونة من مبتدأ + خبر (مناظر جنس: 1احتمال - ة م یب: جملة اسم التر

ة) وفیها عارض وهو الزادة (فضلة). خال
عارض هو جنس:2احتمال - ه جملة وتحتو یب مبتدأ + خبر + ش التر

وأخر الخبر. التأخیر فقد قدم المتعل
 :ًا اكتشفُت فیها شع
ه - ه+ ش ة ، فعل + فاعل + مفعول  یب جملة فعل جملة + نعت جنس التر

ة). (جملة فعل
1-. ه على المتعل العارض األول: تأخیر المفعول 
العارض الثاني: الزادة وهي الفضلة.-2
.(ًا شع ًا (المقدر  استطاع عارض حذف الفاعل وجو
.ه استطاع َ تؤول (المحافظة) في محل نصب مفعول  حاف : أن  حاف أن 
.ه ه جملة + عطف ومعطوف عل على عاداته: ش
:ل یوم التقیُت
ة (التقیُت) فعل - ة: مبتدأ+خبر والخبر جاء جملة فعل یب جملة اسم جنس التر

ه جملة. + فاعل+ ش
ه وهو نساًء ورجاًال.-1 ارة عن تأخیر المفعول  فیها عارض ع
ة مؤولة بنعت في محل نصب -2 عارض ثاٍن: هو الزادة (نعت) جملة فعل

ه وهي م ات مضاف إل اة مضاف صفة وهي مضاف ، تحد ضاف الح
ه. إل

:تُب منذ قرون في الجزائر : التارخ ُ
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ة (مبتدأ + خبر والعارض الموجود فیها هو - ه جملة اسم یب ش جنس التر
ة، وهذا  ه الجملة (في الجزائر) على الجملة االسم م ، فقد قدمت ش التقد

اه . ان ولفت االنت ة للم م إلعطاء األهم التقد
ة فعلها مبني للمجهول.التارخ: مبتدأ + خ بره جملة فعل
ه جملة قرون صرف وهو مضاف.- منُذ قرون: ش
 ة مبتدأ + خبر ال یوجد فیها یب جملة اسم الجزائر رحلة من القلب: خبر التر

عارض.
الة ه احي (و ارات تسجیل إذاعي س احة ) (الحج):ر دراسة لع ماس للس
هللا أكبر .. هللا أكبر.-
ه وسلم.أنتم المشتاقون إلى- رحاب المصطفى صلى هللا عل
ة الصادقة واألمل المرجو.- عمار المسجد الحرام تحتكم الن
في مواطن الرحمة ومنازل الغفران.- ا لتجدید العهد 
احة واألسفار.- هرماس للس
م إلى أداء النسك.- أید أخذ  طاقم شاب یوفر لكم أجود الخدمات و
لكم أفضل.- حق و
احة ع- المة لألمان والراحة (شعار).هرماس للس

الة هرماس:-4 دراسات جمل اإلشهار اإلذاعي الخاص بو

.هللا أكبر .. هللا أكبر م + خ/ م + خ
حتِو على عارض.- نة من مبتدأ وخبر لم  ة م یب: جملة اسم جنس التر
.ه وسلم أنتم المشتاقون إلى رحاب المصطفى صلى هللا عل
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ونة- ة م یب جملة اسم من مبتدأ وخبر جاء المبتدأ ضمیر رفع جنس التر
ه جملة (إلى رحاب المصطفى) مضاف  منفصل (أنتم مشتاقون خبر + ش

ه. ومضاف إل
: ه وسلم صلى هللا عل
ون المقدرة عل األلف المقصورة.- صلى: فعل ماضي مبني على الس
الجاللة فاعل مرفوع.- هللا: لف
ه جملة، واو: حرف عطف، سلم: فعل م- ه: ش اضي مبني على الفتح.عل
:عمار المسجد الحرام
ة تحو- یب: جملة اسم اء) وهي أداة جنس التر عارض وهو الحذف (

ا ُعمار المسجد الحرام. محذوفة وتقدیر الكالم 
ه وهي مضاف ، - منصوب وهي مضاف، المسجد مضاف إل عمار : مناد

ه. الحرام مضاف إل
ة ف یب جملة فعل ة: جنس التر یها عارض التأخیرتحثكم الن
ة مؤخر وفصل بین الفعل والفاعل تحث : فعل مضارع- مرفوع والفاعل الن

ع .. فضلة. ون الصارفة نعت) تا ه (ضمیر متصل مبني على الس لمفعول 
واألمل: فاعل ثاني معطوف المرجو: صفة.-
الم وعالمة جره الكسرة وهو - لـ: التعلیل وحرف جر، تجدید: اسم مجرور 

ه.مضاف ،  العهد مضاف إل
ه.- ه جملة، الرحمة: مضاف إل ه جملة ، (في مواطن): ش : ش ا
ومنازل الغفران: اسم معطوف مجرور على مواطن اسم مجرور وقبله وهو -

ه. مضاف وغفران مضاف إل
 :احة واألسفار هرماس للس
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على حذف وتقدیره الكالم هذه هرماس / - ة تحتو یب: جملة اسم جنس التر
مبتدأ محذوف تقدیره (هذه).خبر ل

ه جملة،واألسفار : اسم معطوف عل االسم مجرور قبله وهو - احة ش للس
احة. الس

:طاقم شاب یوفر لكم أجود الخدمات
فضلة وهي عارض الزادة.- ة تحتو یب: جملة اسم جنس التر
بـ: حرف جر زائد.-
(زادة).طاقم: مبتدأ مجرور لفظًا مرفوع محًال، شاب: صفة وهي فضلة -
ة في محل رفع خبر لطاقم.- یوفر لكم: جملة فعل
ه منصوب وهي مضاف.- أجود: مفعول 
أخذ: فعل مضارع فاعله - ه، و: عطف (أداة عطف)، و الخدمات: مضاف إل

ه جملة. م : ش أید مستتر تقدیره هو، 
ه.- ه جملة، وهي مضاف، النسك مضاف إل إلى أداء: ش
:لكم األفضل حق و
ع مرفوع فاعله ضمیر مستتر تقدیر هو .فعل مضار -
ه مؤخر.- ه جملة / األفضل مفعول  لكم ش
:احة عالمة لألمان والراحة هرماس للس
ة.- یب: جملة اسم جنس التر
ه جملة / عالمة هبر هرماس ، لألمان - احة: ش هرماس مبتدأ مرفوع.، للس

اسم معطوف مجرور. ه جملة الراحة  ش
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اه في الجا صور الثالث لإلشهار هو توظیف الجمل مایلفت االنت ف نب النحو
صورة أولى و مبتدأ  ون من مبتدأ +خبر مفرد  .الم س ال ة ذات النم االسم

ة .   صورة ثان ة ) +خبر (جملة فعل

ة  عض العوارض إلى تلك التراكیب االسم وهي تخلل  إضافة إلى مالحظة أخر
م  .الحذف و الزادة من نماذج ذلكوالتأخیرحیث إن اغلبها یخص عارض تقد

ه جملة على - ه رحلة )حیث تقدم الخبر الوارد ش م و التأخیر (لكن ف التقد
المبتدأ  

احة (حذف المبتدأ المقدر بهذه)الحذف:مبتدأ في هرماس لل- س
اء )أداةعمار المسجد الحرام (حذفأداة النداء ال

حتو- رة السحر المثمر (حیث  س یب على فضلة متمثلة في الزادة : التر
الصفة وهي المثمر.

ان األهم فالمهم وٕاعطاء  ة متمثلة في :ب س وتعود هذه العوارض إلى دالالت رئ
ع . اه .ومع داللة التأكید المتمثلة في توظیف التوا ور مع لفت االنت ة للمذ األولو

س ا ة یدل على االستقرار و الثبوت ع ة التي تدل ما أن توظیف الجمل االسم لفعل
ا للمتلقي وأكثر ة وجذ ة أكثر جمال والجمل االسم ة والنشا تعبیرا خاصة على على الحر

ة  اح االت الس احةفمثال شعار شعار الو الة هرماس للس احة عالمة و (هرماس للس
ة . احي جملة فعل الة تضع في شعارها الس لالمان والراحة ) فنادرا ما نجد و

یب  یبنى من اجل فتر احي الذ ة مناسب أكثر لغرض اإلشهار الس الجملة االسم
ل  ا قبل  ارات االشهارة لتكون طعما مغرا لغو اه المتلقي وتتأسس هذه الع لفت انت

شيء.
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ة الغ المطلب الثاني : دراسة 

ة: اح دراسة الملصقات الس

اته نالحظه في أسلوب هذما  الغي المطو ثرة تإنهااستعملال ه الضمني  التشب
ارات  ل من :هذه الع ان–فمثال نجد  رة عروس الز رة رائعة الواحات ومهد –س س

رة السحر المثمر –الحضارات  ه –س قة نوع من التشب ة الصحراء هي في الحق رة بوا س
غاألداةوقد حذفت منه  ه البل ووجه الشبهوهذا على سبیل التشب

غ- ه البل زد إن:داللة التشب قرب المعنى للسامع و الغة  ه زخرف من زخارف ال التشب
الغ إمتاعا .  فوق اإل

ارات  ان–ذلك استعمل في هذه الع افة الز رت –في ض ان  فذ افة عروس الز في ض
رة  س افة ونسبت إلى  ة  صفة الض عن موصوف وهي الكرم وذلك على سبیل الكنا

س لشخص للداللة  ان ول ا لم افة اللذان  نس ن ورود ذلك والض م م .وجه على و التعم

ر السامع واألخذ ة إشغال ف العالقة الداللة الكنا ا اله الستن نبید خ بین الم ىتي تر
نى عنه. و الم

: صر دراسة الفیدیو السمعي 

ه الرحلة - ه ووجه ل رحلة هي نجمة : ش راته فحذف أداة التشب بنجمة المضیئة في ذ
قا. غ وقد تطرقنا إلى داللته مس ه البل ه على سبیل التشب الش

ه الرحلة بنجمة - اتي:ش ه رحلة واحدة تلمع في ح ه وتأوف ه  ك ر الذهب فحذف المش
ه وهي اللمعان  ة .قرنة تدل عل ن على سبیل االستعارة الم

ضاحهتقرب  المعنى داللة االستعارة : ته  وٕا عادوتقو .وٕا ود اللغو الر
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عین من القلب:- ه نا افة ف ه القلب بینبوع الكرامة والض افة أش مصدر للض
ة عن صفة .والكرم  على سبیل الكنا

شيء - ة  اةالمعنو ات الح ات وتحد ه صعو اة:ش ات الح نساء و رجال یرفعون تحد
لینسبها  بیر ،فقد استعار صفة الثقل من الماد له ثقل ووزن  المعنوإلىماد

ة فقد حذف المشبهعل سبیل اال ن ه وهي الرفع .ستعارة الم ه وترك قرنة تدل عل
ه - ه تجواله في الجزائر بتجوال  قل ه الجزائر :رحلة من القلب ش وحذف وجه الش

غ وأداة ه البل ه على سبیل التشب .التشب
دراسة اإلشهار اإلذاعي :-
ة صفة وهي الحث من - ة الصادقة :استعار للن حث غیره اإلنسانتحثكم الن الذ

فعل  ه وترك قر ل ه هي الشيء و حذف الش حث على سبیل االستعارة نة تدل عل
ة  . ن الم

مواطن الرحمة و منازل الغفران :وصف المواطن برحمة   ونسب الغفران الى -
ة عن موصوف . المنازل وهذا على سبیل الكنا

م- أید شخص الذأخذ ه الطاقم  قصد بذلك أخربید شخص أخذ:ش اإلعانةو
والمساعدة .

احي الثالث اإلشهارتحفل صور - ،–الس صر توب ،سمعي  مختلف –إذاعيم
رناه  ة و االستعارة  ومن ذلك ما ذ غ و الكنا ه البل ة ،على غرار التشب ان صور الب

غت من اجله :األخیرةهذه أدتفي المتن ،حیث  ص الدور الذ
عادالمعنى و إثراء- األلفاالجمود عنه ،أ دالالت مجازة لم تكن فیها على إكسا

قة ، ة المعنى أخرهدف اإلضافةإلىوجه الحق ة و هو تقو المنشود ،و مداع
ملموس . ه المحسوس  ال المتلقي تقرب الصورة للسامع من خالل تشب خ
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ة : الغ مالمح 

حاء واالختصایستخدم  اشرالمخاطب أسلوب اإل ة، دون األسلوب الم ر والكنا

الصالة ..هللا أكبر ..هللا أكبر  تناص ، داللة للسامع على فرضة-
ة عن المدینة المنورة والتي یتواجد - نا ه وسلم..   رحاب المصطفى صلى هللا عل

ذا الروضة الشرفة التي تحتضن قبر الرسول  الشرف ، و فیها المسجد النبو
ه وسلم .. صلى هللا عل

عمرون المسجد الحرام وهم الحجاج أو - عمار المسجد الحرام..  داللة على الذین 
ون المصلون .المعتمر 

أداء منسك العمرة أو الحج .- ته  مان وتقو تجدید اإل .. أ ا لتجدید العهد 
قاع المقدسة حیث الصالة فیها أفضل من - مواطن الرحمة ومنازل الغفران.. ال

ان . م الصالة في أ
ع لمقاطع من اسمین أو ه- ون تجم ن أن  م ة للمؤسسة  رماس : مصطلح تسم

سم .ثالثة  ما  طرقة االختصارات أو النحت اللغو ى 
المؤسسة.- اب عاملین  طاقم یتألف من ش طاقم شاب... أ
م}  األمان - أید أخذ  ارة {و م إلى أداء النسك ..نستشف من الع أید أخذ  و

والهدوء والدعة . وهذا ما یجب أن یتوفر في مؤسسات السفر . وهذا ما  والرف
ة :  ارة التال ده الع تؤ

احة عالمة لألمان والراحة .ه- رماس للس
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خاتمـــة:

ارات إشهارأمن معاییر نجاح  احي مراعاته لجملة من االعت :أهمهاس

 مخارج الواضحة من مثال ذالك الراء ذات السمات المجهورة والاألصواتانتقاء
ارة ألنهوالسین  ة.یزد في الع ق لذة موس

 توظیف األسماء المشتقة على حساب األسماء الجامدة لما لها من دالالت تخدم
الغة ،لداللتها  غ الم ان ،المصادر ،وص الغرض العام لإلشهار خاصة أسماء الم

ة المستمرة.     على الحر
شر م والتأخیر و الزادة  الحذف و التقد اعتماد التراكیب التي تتخللها عوارض 

س وسوء فهم ، فعوض إن تزد إن ال توقع ا ه ول ة في ش اح لسامع لهذه الجملة الس
في المعنى جماال وداللة ،تخرجه عن مساره األصلي إلى اإلبهام.  

ة للداللة على معنى الحدث إدراج و الزمن المتضمن في الفعل .التراكیب الفعل
. ة اح ة خاصة في الشعارات الس طة االسم س استخدام الجمل ال
 ة للنص ة إلعطاء حر ع ة والبد الغ .استخدام المحسنات ال االشهار
 ما اعتادته العرب ة ضمن إطارها المألوف أ ان احي بزخارف ب إثراء اإلشهار الس

المها من تجوزات .     في 
. ه احي فلكل مجال معجم خاص  اإلشهار الس استخدام مصطلحات خاصة 
طة واضحة وظت س استعمال المحسنات دیف لغة سهلة  ون أن تكون مملة وذلك 

.أنواعها



قائمة المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع

أوًال: المصادر

ة، .1 اح المنیر، دار الكتب العلم الفیومي، المص أحمد بن عمر بن علي المقر
حاث الحاسب 1بیروت،  ز التراث أل ة المعاجم والغرب والمصطلحات، مر ت ، م

.اآللي
العرف في فن الصرف، .2 ، شذ ه، مراجعة 1351أحمد بن محمد بن أحمد الحمالو

اعة والنشر والتوزع،  ر للط ، عمان، األردن.2000، 1غالب المطلب، دار الف
أحمد .3 ة، تحقی ، الصحاح تاج اللغة وتاج صحاح العر إسماعیل بن حماد الجوهر

.2للمالیین، بیروت، لبنان، لعلم عبد الغفور عطر، الجزء الثالث، دار ا
ة لبنان، ساحة راض الصلح، .4 ت الجرجاني (علین بن محمدالشرف)، التعرفات، م

 ،( .1985بیروت، (د 
ة على مذهب اإلمام مالك بن أنس أبو عبد هللا .5 ات الفقه جالل علي الجهاني، الكل

اسي، ( )ه.319الم
(أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر ب.6 الغة، الزمخشر ، 1ن أحمد)، أساس ال

ة، بیروت، لبنان، الجزء 1998 اسل عیون السود، دار الكتب العلم محمد  ، تحقی
األول.

حوث .7 ة الدراسات و ل علي، موسوعة مصطلحات الترجمة،  عبد الصاحب مهد
.2007جامعة الشارقة، 

، مختار الصحاح، دار الحدیث، القاهرة، محمد.8 ر بن عبد القادر الراز .2013بن 
عة .9 ر العري، مط محمد حماسة عبد اللطیف وآخرون، النحو األساسي، دار الف

)، القاهرة، مصر،  .1998المدني، (د 
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ة، المعجم .10 ، مجمع اللغة العر ة، مصر، 4الوس ة الشروق دول ت ، م
2004.

، ت(محمدمنطور ابن .11 رم بن منظور اإلفرقي المصر ه)، لسان 711بن م
.6العرب، مادة ، ج: 

ًا: المراجع ثان
ة، عمان، (د.12 نوز المعرفة العلم احة، دار  )، .أحمد محمود مقابلة، صناعة الس

2007.
ات .13 ة ألدب البث الوافد، دراسة مسح :  االختراق الثقافي عن طر من منصور ند أ

ع سجل العري، تونس، االختراق، مع حوث والدراسات العري، مطا .1996هد ال
ضر، .14 ة الصورة اإلشهارة، جامعة محمد خ مولوج ة، س ، مخبر 4بلقاسم سالطن

رة،  س .2013التغییر االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر، 
ندرة، دار .15 ، اإلس ال ة،  را إسماعیل، طرق تدرس اللغة العر المعرفة ز

ة،  .1991الجامع
ع، االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة، .16 )صالح خلیل أبو اص ، أرام (د 

).للنشر،  (د 
صناعة المصطلح في اللسان العري نحو مشروع تعرب المصطلح العلمي من .17

مي البلیدة، الجزائر،  ، عالم الكتب الحدیث 1ترجمته إلى صناعته، دار عمار سا
.2012التوزع، للنشر و 

قي، .18 ، اإلعالن مدخل تطب ر ، دار 12طاهر محسن الغالبي، أحمد شاكر العس
ر للنشر، األردن،  .2003الف

19..( عبد الجلیل مرتاض، اللغة والتواصل، دار هومة، الجزائر، (د 
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)عبد السالم أبو قحف، هندسة اإلعالن، دار الجامعة الجدیدة للنشر، .20 ، (د 
ندرة .اس

احي، دار .21 عصمت علي، منال شوقي عبد المعطي أحمد، مقدمة في اإلعالم الس
ندرة،  ، 2011الوفاء، االس

الفقهیر، جمال الدین الحنبلي .22 ة والضوا ، القواعد الكل علي جاسم الدوسر
ة، بیروت، لبنان، 909( شائر اإلسالم م.1994ه/1415، 1ه)، دار ال

، اللغ.23 ة، عمر األسعد، فاطمة السعد ق ة دراسات تطب ، عمان، المؤسسة 3ة العر
 ، ة الرا .2001األردن

24. ،( ا الشرق، لبنان، (د  ان، اللغة والخطاب، إفرق .2001عمر أو
ندرة، .25 احة، دار الوفاء، اإلس ات الس .2008، 1غادة صالح، اقتصاد
ا الحدیثة،.26 طي، تارخ وسائل االتصال وتكنولوج ان،  عبیدة ص ال، دار فؤاد شع  :

ة للنشر والتوزع، سنة  ، مخبر التغییر االجتماعي والعالقات العامة 2012الخلدون
ة. ة واالجتماع ة العلوم اإلنسان ل رة،  س ضر،  في الجزائر، جامعة محمد خ

م اإلعالن، .27 ة تصم ف طي،  ان، عبیدة ص )فؤاد شع ة للنشر (د  ، دار الخلدون
التغیر االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر.، مخبر2010والتوزع، سنة 

)، األردن، دار المناهج .28 قاتها، (د  اتها وتطب ة مستو ة، اللغة العر محسن علي عط
، .2009ه/1429للنشر والتوزع، 

ة، دار النفائس، .29 ة في الشرعة اإلسالم الفقه ة والضوا شیر، القواعد الكل محمد 
.2م، 2007ه/1428األردن، 

، عمان، .30 ة واإلعالن والعالقات العامة، دار مجدالو محمد جودت ناصر، الدعا
.1998األردن، 
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ا، عالم .31 ا إلى المیثولوج سالم: ثورة االتصال واإلعالم: من االیدیولوج ر محمد ش
ر، العدد  .2003، 32، المجلد 1الف

ا.32 )، القاهرة، دار ق ، مدخل في علم اللغة، (د  اعة محمد فهمي حجاز ء للط
اعة،  .1998للط

سرة، األردن، .33 احة، دار الم الس اد اس، م م ظاهر، سراب الس .2007، 2نع
ة، .34 ة،  جامعة الزتونة، تونس االفتراض نور الدین مختار الخادمي،  القواعد الفقه

2007 .
ة، الناشر عدلي .35 احي، عود النى المجلة الثقاف ، لغة اإلشهار الس امنة الجرا

، تونس، الهو  .2014ار

راتثالثًا:   التخرجمذ

ة في اإلشهار الدولي دراسة .36 ات عززة، الترجمة اإلشهارة (اإلجراءات الترجم حر
ة  ل رة لنیل درجة الماجستیر في الترجمة،  ، مذ مال مرداو حالة دانون الجزائر)، 

قسنطینة،  .2010-2009اآلداب واللغات قسم الترجمة ، جامعة منتور
ة .37 اتنة، دراسة لغو العمراني لمدینة  في المح مة دلول، الخطاب اإلشهار سل

ة  ل ة،  ات العر رة لنیل شهادة الماجستیر في اللسان ة، السعید هادف، مذ اجتماع
اتنة،  ة، جامعة العقید الحاج لخضر،  ة، قسم اللغة العر اآلداب والعلوم اإلنسان

2008/2009.
رة شعیب جهرة، اللغة ا.38 رة انموذجًا، مذ س االت  ة و احة الوطن االت الس ة و لعر

ة اآلداب واللغات،  ل رة مقدمة لنیل شهادة ماستر،  احة، مذ ات والس في اللسان
رة. س ضر  جامعة محمد خ
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ة، دراسة .39 ة للومضات  اإلشهارة التلفزون ة، األسالیب اإلقناع عبد النور بوصا
متعامل الهاتف النقال "نجمة" فایزة  ة لعینة من الومضات الخاصة  مولوج ة س تحلیل
ة  اس ة العلوم الس ل یخلف، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال، 

.2009، 2008ة واإلعالم جامعة الجزائر، سن
مة، الرسالة اإلشهارة في ظل العولمة قناة الشرق األوس.40 انموذجًا، mbcفنور نس

ملة لنیل شهادة الماحستیر، إعالم واتصال (عالقات  رة م صالح بن نوار ، مذ
ة،  ة واإلنسان ة العلوم االجتماع ل قسنطینة، عامة)،  2007/2008جامعة منتور

عًا: المجالت را

ة، مجلة أمال .41 ة اإلشهارة العر ة في اإلرسال ق موط منصور، صناعة الوهم مقارة س
اء والنص األدبي .السم

ة .42 ات التداول ، دراسة في ضوء اللسان شیر ابرر، قوة التواصل في الخطاب االشهار
ة، العدد  ، منشورات ثالة، الجزائر.2005، صیف 13مجلة اللغة العر

ات ، العدد شیر ابرر، التواصل م.43 االت الفهم والقراءة"، مجلة اللسان ع الّنص "إش
10 ،2005.

ناس، المغرب، العدد .44 حمید لحمیداني، مدخل لدراسة اإلشهار، مجلة عالمات، م
.2010، السنة 22

ا.45 م ، مجلة الس ة والتواصل اإلشهار قون والنص األدبي، ءمحمد خاین، العالقة األ
ة اآلداب واللغات، قسم األدب العري، دار الهد ل رة،  س ضر  جامعة محمد خ

اعة والنشر والتوزع، الجزائر، الجزء الخامس،  .2008للط
ة، .46 ة ولسان محمد خالف، الخطاب اإلقناعي، اإلشهار انموذجًا، مجلة دراسات أدب

، المغرب، ال .1986سنة 5عدد عدد خاص بتحلیل الخطاب اإلشهار
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ملخص:

لها، تخص اللغة: تعنى هذ احي، ومحاولة وضع ضوا حث بدراسة لغة اإلشهار الس ا ال
عامة. انت ضوا ة، وٕان  الغ ة و ة، نحو ة، صرف صرف ضوا

له  ، فهو فن لغو اللغو الغة في الوس ة  تسي أهم احي  وألن اإلشهار الس
ه. ات وخصائص، ومعجم خاص  جمال

Abstract :

This research study dealing with tourism advertising language , and try to put it

controls , belong to the language : controls banking , banking , grammatical and

rhetorical , though general controls .

Because tourism publicity is of great importance in the middle of language , it is

a linguistic art and aesthetics of his properties , and its own lexicon .
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