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الخطاب اإلشهاري السياحي و القيمة الحجاجية

دراسة على عينة من اللوحات اإلشهارية السياحية_ 



 

 أ 

  مـقــدمة

باسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه 

  :أفضل الصالة وأزكى تسليم وبعد

وتداخلها بسمة بارزة في البحث  واالختصاصاتأضحى تكامل مختلف العلوم 

فقد تداخلت  والتكامل،اإلنساني المعاصر، وقد شكلت اللسانيات أنموذجا حيا لهذا التداخل 

لرياضيات، الفلسفة، المنطق، علم من مثل االلسانيات وتكاملت مع مجموعة من العلوم 

  .النفس

ى المعرفة اإلنسانية عاد بالنفع عل استثماراالنتائج  استثمرتوكان من نتائج ذلك ان 

تحديدا بالحجاج، فهو فعل  ما نعنيهإن صور هذا التقاطع في المعرفة المعاصرة هو 

المتكلم لكل أنواع الصيغ والطرق التي تهدف أن يكون  استدعاءإقناعي يتجلى في 

  .التواصل فعاال

والحجاج حقيقة تواصلية راسخة في جميع مظاهر التجربة اإلنسانية القائمة على 

لتفاعل بواسطة أنساق متنوعة، ويعد الحجاج فنا وال يزدهر إال في المجاالت التي تحتمل ا

في الرأي وتستدعي اساليب الحوار والتناظر القائمة على الحجة والدليل  االختالفإال 

  .لبناء التوافق والترابط

ح يوليها والمتأمل في الدراسات اللغوية والتواصلية يالحظ األهمية المتزايدة التي أصب

الدارسون لموضوع الحجاج، خصوصا بعدما أصبح له حضور مكثف في الحياة اإلنسانية 

المعاصرة التي صار التواصل من أهم سماتها في مختلف الميادين، ومعلوم أن التواصل 

اإلنساني في أغلبه تواصل إقناعي يسعى فيه كل طرف إلى جعل اآلخر يتبنى رأيا ما 

المنبر الديني، واالستاذ في القاعة والكاتب في الصحيفة  وذلك هو حال الخطيب في

وغيرهم، وانطالقا من هذه االهتمامات لهذا الموضوع أردنا اإلسهام في تقّصي أهم 



 

 ب 

الحجاج من وزن وقيمة في الدراسات اللسانية  ما يملكهخصائص الخطاب وأيضا 

ة الكشف عن خصوصا، لذلك عزمُت على خوض تجربة البحث في هذا الموضوع محاول

  .سائر وجوه الحجاج في مجال اإلشهار السياحي

وأملت علينا طبيعة الموضوع أن نتبع المنهج الوصفي بآلياته اللسانية، كما استعنت 

بجوانب من المنهج التاريخي في البحث عن تطور الحجاج في التراث العربي والغربي 

ما أثر : جاءت على الشكل اآلتي بإبراز أهم مالمح هذا التطور أما إشكالية الموضوع فقد

  القيمة الحجاجية في الخطاب اإلشهاري السياحي؟

  :ولإلجابة عن هذه األسئلة اتبعت خطة تتماشى مع هذا المنحى وهي كما يلي

  مقدمة

  الخطاب الحجاجي: الفصل األول

  ماهية الحجاج: أوال 

  بين اإلقناع والحجاج: ثانيا

  الحجاج الخاطئ: ثالثا

  اإلشهاري السياحي الخطاب: الثانيالفصل 

  اإلشهار نشأته وتطوره: أوال

  أشكال الخطاب اإلشهاري السياحي وأنواعه: ثانيا

  مكونات الخطاب اإلشهاري السياحي وآلياته: ثالثا

  

  



 

 ج 

  التطبيقية الدراسة: لثالثالفصال 

  المقاربات المنهجية في تحليل الخطاب اإلشهاري السياحي: اوالً 

  المستوى اللساني واأليقوني لألنماط اإلشهارية : ثانياُ       

  أساسيات اإلقناع اللغوي في الخطاب اإلشهاري السياحي : ثانياً       

  الخاتمة 

لغوية في التواصل إذ  كاستراتيجيةيمثل الفصل األول الجانب النظري للحجاج 

يربط الباحثون الدرس الحجاجي في الحياة العامة لكونه جنس خطابي هدفه إقناع الطرف 

اآلخر من خالل التأثير فيه، وهذا الجنس كثير في كالم القدماء والمحدثين، فالقول 

  .اللساني ينجز في ظروف معينة قصد التأثير حتى ُيثبت فعاليته في عملية المحاججة

نتقل منحى البحث نحو فصله الثاني الذي خصص لنشأة اإلشهار وتطوره ثم ي

كونه عملية تواصلية قدما وحديثا على حد السواء باعتباره أحد األنشطة الرئيسية للتأثير 

 ما قبللعصور _ حسب الدارسين_ فكريا ونفسيا على المتلقي، إذ تعود إرهاصاته األولى

اليوم الخطاب اإلشهاري في عصرنا باهتمام  ليحظىاء الميالد، والذي كان يعتمد على الند

  .في مختلف المجتمعات خاصة عمليات البيع وترويج السلع والخدمات

فقد مّثل الجانب التطبيقي ، وأهم المقاربات المنهجية في تحليل  ل الثالثأما الفص

 الخطاب اإلشهاري، حيث نعالج وظيفة الخطاب اللغوي في الصورة متخذين عينة من

الخطابات اإلشهارية السياحية موضوعا للدراسة على المستوى اللساني أو مستوى األلفاظ 

والمعاني لما تمتاز به في التواصل مع فئة واسعة من المتلقين، وال يختلف األمر كثيرا 

بالنسبة للعالمة األيقونية عن سابقتها ألن اللغة هي التي تعبر عنها وتسهم في تحليلها 

ا كان لمكون السيكولساني حضور في هذا الفصل باعتباره المقصود في وتأويلها، كم

  .عملية اإلشهار واألثر الذي يبديه من الرسالة اإلشهارية 



 

 د 

وقد سبقني في هذه الدراسة جملة من الدارسين كان لهم فضل السبق باجتهادهم، 

كتاب دراسات اللسانية السياحية من مثلووضعوا بصمتهم في هذا المجال في حقل ال

الحجاج مفهومه ومجاالته من إعداد حافظ اسماعيل علوي، وطه عبد الرحمن ضمن 

مؤلفه اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، وقد اجتهدت في استثمار آرائهما ونتائج 

  .دراستهما في هذا البحث

أما الصعوبات فقد واجهتني من كل جانب وخاصة الفصل األول منه مصطلح 

المفاهيم الملتبسة وذلك لعدة اعتبارات أهمها تعدد استعماالت الحجاج  ، لكونه منجالحجا

وتباين مرجعياتها كالخطابة، القضاء، الفلسفة والمنطق، باإلضافة إلى تداخل بعض 

ندرة بعض  تالمصطلحات وتشعبها واختالف تصوراتها حتى بين الدارسين، كما كان

ا فرض علينا التنقل للبحث عنها وادراجها الكتب والخطابات اإلشهارية والسياحية عائقا مم

  .ضمن البحث ألهميتها في ثراء العمل وخدمته

أن نكون قد ألممنا بجوانب الموضوع وأتوجه بخالص شكري  نرجووختاما، 

وامتناني ألستاذي المشرف الدكتور عبد العزيز كعواش عرفانا له، فال بد أن اعترف أّن 

من فيض نوره العلمي وطمعي أن يمّن المول  ما صّح من هذا العمل إنما هو ومضة

  .علّي بالتوفيق والسداد فهو ولي ذلك والقادر عليه
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 الحجاج ماهية :األولالمبحث                               

  

استراتيجية لغوية؛ فالمتكلم أثناء العملية التخاطبية ينقل بعض  )1( ُيعد الحجاج

إن «األفكار والتصورات في واقعه إلى المستمع بغرض التأثير فيه في حيز التواصل 

لتواصل؛ حيث ينبثق اإلهتمام اإلهتمام بالحجاج ال يتطور إال في إطار أشمل هو ا

بالحجة من اإلهتمام بما يتعلق بالرسالة، وطريقة نقلها وتوصيلها؛ فالحجة كانت وال تزال 

تعتبر محتوى أو شكال من المحتوى التواصلي؛ فالنظرية التاريخية تقول إن نظريات 

من  الحجاج هي الرحم الذي حمل نظريات التواصل، وفي كل حال يبدو واضحا بين أكثر

، وهكذا )2( »، وهذا ما يبرر الدفاع عن الحجاج كأساس لعلوم المعلومات والتواصلفطر 

نستطيع أن نقول أن التواصل الحجاجي هو فعالية خطابية وبالغية، فهو نشاط خطابي 

  .ألن االمر يتعلق بتفكير كالمي، والوسيلة هي اللغة

                                                 

ُسٗ� ﴿في لغة القرآن الكريم في مثل قوله عز وجل) ج.ج.ح(جاءت بعض مشتقات : الحجاج لغة )1( ِريَن  رُّ بَشِّ مُّ

ِ ٱلنَّاِس َعلَى َوُمنِذِريَن لِئَ�َّ يَُكوَن لِ  ةُۢ بَۡعَد   َّ ُسلِۚ ٱُحجَّ ُ ٱَوَكاَن  لرُّ ، وكذلك في اآلية ]165: النساء[ ﴾ ١٦٥َعِزيًزا َحِكيٗما   َّ
ٓأَۡھلَ ﴿ ِھيَم َوَمآ أُنِزلَِت  ۡلِكتَٰبِ ٱ يَٰ وَن فِٓي إِۡبَرٰ نِجيلُ ٱوَ  لتَّۡوَرٰٮةُ ٱلَِم تَُحآجُّ ِEۡ  ِِمۢن بَۡعِده َّGِ65: آل عمران[ ﴾ ٦٥ۡعقِلُوَن أَفََ� تَ  ۚٓۦ إ[  

وقيل الحجة ما ...والحجاج من فعل حاججته أحاجه حجاجا ومحاجة حتى حججته؛ أي غلبته بالحجج التي أدليت بها
عبد اهللا محمد بن مكرم ابن : ينظر(دوفع بها الخصم، ومنه حديث معاوية فجعلت أحج خصمي، أي أغلبه بالحّجة، 

ح ج (، مادة 889دار المعارف، ص : بال، مصر: الكبير وآخرون، ط علىعبد اهللا : منظور، لسان العرب، تحقيق
الدليل والبرهان وٕالزام اآلخرين بالحجة  وهو؛ في حين نجد معجم الِصحاح يقدم تعريفا آخر للحجاج بمعنى مرادف له )ج
. ومحي الدين عبد الحميد تحقيق محمد عبد اللطيف الشبكي. بن أبي بكر الرازي، المختار من صحاح اللغة: ينظر(
  ).ج.ج.ح(، مادة 92ه، ص  87 مطبعة االستقامة: القاهرة. بال: ط

اما عبد الرحمان الخليل الفراهيدي فالحجاج عنده هو النزاع والخصومة باعتماد الحجج؛ أي البراهين واألدلة لغاية 
  .)ح ج ج(، مادة 100، ص 3ي ، جمعجم العين، تحقيق مهدي المخزوم. (محددة ومقصودة، لذاتها أثناء الحجاج

 2011. مركز النشر العلمي: ، جدة1:ط. ترجمة محمد صالح الغامدي. فيليب بروتون، تاريخ نظريات الحجاج )2(
  .13ص
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الكلمات؛ بل وفي صور والتواصل ينتج عندما يكون طرفاه متفقين ال في معاني 

  العالم أيضا، وألن التواصل تحكمه استراتيجيات متعددة تبعا لمقاصد أصحابه، فالحجاج 

بهذا يصبح من مقوماته، وهو يسعف في اإلفادة بالمعرفة ببيان شديد أو في الدفع إلى 

  .فعل أو ترك أو في استمالة إلى مذهب أو رأي ما

وير الدرس الحجاجي بالحياة العامة خاصة في تط المختصون وفقا لما ذكرناه، يربط

ظل ما يشهده مجال اإلتصال؛ منها انتعاش النظم في شتى الميادين مما خلق جوا مفعما 

بالنقاشات العامة، فأصبح العالم يعيش في عصر صمته التواصل، وباألساس التواصل 

ذا الواقع الحجاجي بوجهة نظره، والبد لهالحجاجي الذي يسعى فيه الفرد إلى إقناع غيره 

  .)1( قضاياهالغني من نطاق معرفي يحتضنه ويعالج 

وبهذا المعنى، فإن الحجاج جنس خطابي هدفه االول إقناع اآلخر وهو هدف من 

منطقية ضمن هذا  –أهداف التواصل باللغة المكتوبة والمنطوقة، كما أنه فاعلية لسانية 

ن هذا الخطاب بقدر ما تختلف وتتباين الخطاب، وبقدر ما تتباين وتغتني أشكال ومضامي

، وكل خطاب حجاجي فيه درجات الفعالية الحجاجية على مستوى البروز أو اإلضمار

  .تبرز فيه مكانة القصدية، والتأثير والفعالية

  :الِحجاج في الدراسات الغربية

يذهب الباحثون إلى أن الحجاج حركة ظهرت في القرن : عند فالسفة اليونان/ 1

قبل الميالد؛ إذ تميز روادها بالخبرة الجدلية والكفاءة اللغوية، ويظهر ذلك من  الخامس

  .)2( وأسلوبخالل تسميتهم التي تعني الحكيم الخبير بكل فن 

                                                 

  .29، ص 2012، األردن، عالم الكتب الحديث، 1:الحجاج في الخطابة النبوية، ط: عبد الجليل عشراوي: ينظر )1(
، لبنان، دار 1ين الطلبة، الحجاج في البالغة المعاصرة، بحث في بالغة النقد المعاصر، طمحمد سالم األم: ينظر )2(

  .24، ص 2008الكتاب الجديد المتحدة، 
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ومن هذه الزاوية سنقوم بإدراج بعض اآلراء الفلسفية حول موضوع الِحجاج لمعرفة 

  .وجهة نظرهم، وكيف درسوا هذا المصطلح

" Argument"الحجة  أفالطونيقدم : )م.ق 428(كر أفالطون الحجاج في ف. أ

برهان أو الدليل قصد إثبات شيء ما أو تفنيده، وهي عملية بمعنى منطقي يتمثل في ال

  .)1( مغالطةحوارية في إطار النقاش والجدل من أجل الوصول إلى الحقيقة دون 

قسم من العراك يكون يوجد «كما تطرق إلى الميادين التي توظف فيها الحجة فيمّثل 

وفي شأن ما هو عدل وما ...باستخدام الحجج في مواجهة الحجج، وهو ما يسمى المنازعة

هو ظلم وأمام الجمهور فإنها تسمى المنزعة القضائية، أما المنازعة على وجه اإلنفراد بين 

تي تتم ة، اما المنازعة الأسئلة وأجوبة، وقد سمي بالمعارض فردين، والتي تتقطع على هيئة

على هيئة فنية متخصصة، والتي موضوعها طبيعة العدل والظلم وطبيعة سائر األمور 

  .)2( »األخرى سد سّمي بفن الجدال

  .جال الذي وردت فيهتتنوع بتنوع الم أفالطونعلى هذا، فالحجة عند 

التي " Rhetorique"حجاج ضمن ما يسميه بالخطابة لل هجاء تعريفف أم أفالطون

إن الخطابة التي ينبغي أن يضعها «أن تكون منطقية يتبناها العقل يقول  في رأيه يجب

الفيلسوف في الحسبان هي تلك التي تكون تحت مظلة الحقيقة؛ بحيث تكون النتائج 

العملية التي ينبغي التوصل إليها من دراسة الوقائع نتائج تفرض نفسها على كل 

  .)3(»عاقل

                                                 

، القاهرة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1:محمد جمال الكيالني، معجم المصطلحات األفالطونية، ط: ينظر )1(
  .22، ص 2010

  .22المرجع نفسه، ص  )2(
، ص 2011، تونس، دار الجنوب للنشر والوتزيع، 1:عبد اهللا صولة، في نظريات الِحجاج، دراسات وتطبيقات، ط )3(
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صناعة  أرسطو الخطابة عند: )م.ق 322-384((الحجاج في فكر أرسطو . ب

مدارهاإنتاج قول قصد التأثير واإلقناع في مجال ما، وفي المسائل الخالفية القابلة للنقاش، 

وبعبارة اخرى عالقة بين طرفين تتأسس على اللغة كوسيلة لإلقناع يحاول فيها كلتا 

  .)1( ت له اعتقاداالطرفين أن يؤثر في اآلخر المقابل به، بحيث يقبل له بالفكرو أو يثب

في كالمه عند أساسيات بناء الخطاب، وضمّنها أنها من العناصر  ارسطوولم يغفل 

، والمتلقي )الخطيب(المحورية له، والتي تساهم في فعاليته والتي تتمثل في المرسل 

  .)2( )الخطبة(والرسالة ) المستمع(

أن كل « إلى فيذهبإجماال، يتخلص رأي أرسطو في الحجاج بأنه فن اإلقناع 

الناس يلجؤون للخطابة والجدل بدرجات متفاوتة، وكل إنسان يحاول ما أمكنه الجهد أن 

، وفقا لما ذكرناه، ضّمن أرسطو تعريف الحجاج )3( »ويدعمهايعرض حجة من الحجج 

وٕامكانية المخاِطب في تقديم تلك احلجج لذاتها " الجدل" "الحجة"من خالل مصطلح 

  .كوسيلة لإلقناع

نجد لفظة " حجاج"بالرجوع إلى األصول الالتينية لمصطلح  :عند المحدثين/ 2

"Argument " من الفعل الالتيني"Argure " والتي تدل على على معنى الوضوح

عدة معاني  إلى» Argummentation"والظهور، وفي اللغة الفرنسية تشير لفظة 

  .)4( نفسهاف تحقيق النتيجة متقاربة أرزها استعمال الحجج، أو مجموعة من الحجج تستهد

                                                 

، بال: طفريق البحث للبالغة والحجاج، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، : ينظر )1(
  .12تونس، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، ص 

  .22، ص 2002، لبنان، إفريقيا الشرق، 2:محمد العمري، في بالغة الخطاب اإلقناعي، ط: ينظر )2(
  .22، ص 1979بال، لبنان، دار القلم، : عبد الرحمن بدوي، ط: أريسطو طاليس، الخطابة، تحقيق )3(
، ص 2012لكتب الحديث، ، األردن، عامل ا01:عبد الجليل عشراوي، الِحجاج في الخطابة النبوية، ط: ينظر )4(
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أصدر  1958في سنة " Ch.Perlaman & O.Tyteca " شاييم بيرلمان وتيتيكاه-أ

كل من الباحثين مؤلفا بعنوان مصنف في الحجاج أو البالغة؛ بحيث يبحثان فيه عن 

أن يجعل العقول تذعن لما يطرح «وسائل احلجة بصفة عامة، وأن موضوع الحجاج هو 

أو أن تزيد في درجة ذلك اإلذعان، فأنجح الحجاج ما ُوفق في جعل حّدة  عليها من آراء،

طلوب، أو يجعلهم ماإلذعان تقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل ال

يمسكون عنه، وهو ما ُوفق على األقل في أن يجعل السامعين متهيئين إلنجاز ذلك العمل 

  .)1( »المناسبةفي اللحظة 

يرى النقاد أن نظرية الباحثين تتعارض مع كثير من النظريات هذا، ل اووفق

  .والتصورات التي تعتمد على مبدأ اإلقناع وتحقيقه من خالل خطاب ما

والبالغة الجديدة التي جاء بها بيرلمان وتيتيكاه عن مصنفهما يلحان على فكرة 

تواصلية االقتصار على دراسة الحجاج من خالل حضور الكالم مجردا من كل عالقة 

جاج هو دراسة حبين الخطيب وجمهور سامعيه، من ذلك قولهما أن موضوع دراسة ال

  .)2( وآراءتقنيات الخطاب التي تجعل العقول تقتنع بما ُيعرض عليها من أفكار 

ن إهتمام خاصا باألطر النفسية في عملية المحاججة بدليل أن اكما يولي المؤلف

بيعة العقول، ثم اختيار أحسن السُبل لمحاورتها ليس سوى دراسة لط« عندهما الِحجاج

واإلصغاء إليها، ثم محاولة حيازة انسجامها اإليجابي مع الطرح المقّدم، فإذا لم توضع هذه 

  .)3( »األمور النفسية واالجتماعية في الحسبان، فإن الحجاج يكون بال غاية وال تأثير

 

                                                 

  17عبد اهللا صولة، في نظريات الحجاج دراسات وتطبيقات، ص  )1(
  .56، ص 2010، 1:، األردن، عالم الكتب الحديث، ج1:حافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومه ومجاالته، ط )2(
، 189، ص 2:، ج2010عالم الكتب الحديث، : ، إربد1:حافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومه ومجاالته، ط )3(

 .ch, Perlaman, Traite de l’argumentation, 4eme Edition, 1983, Edition de Bruxelle: نقال عن
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  M.Meyer"مايير  لميشا.ب     

الحجاج من المدرسة الفرنسية، فهو عنده دراسة العالقة بين  استخلص بعض مفاهيم

وأمثاله " مايير"عند " صريح وضمني"ظاهر الكالم وضمنيه، وقيام احلجاج على قسمين 

ممن ساروا في هذا الدرب بين المهتمين بقضايا الخطاب، يعني أنه أثناء عملية 

وهو النصف (متكلم المخطابة، وينقسم الكالم إلى صريح وضمني، يكون نصفه لل

  .)1( ونصفه للسامع، وهو النصف الضمني) المصرح به

فالحجاج الضمني حسبه هو الذي يوِجد معنى الجملة، ولكن أهم ما رصده في 

العملية الحجاجية هو ربطه نظرية الحجاج بنظرية المساءلة؛ فالحجة عنده عبارة عن 

قناع، فيذهب إلى أن الحجاج جواب أو وجهة نظر ُيجاب بها عن سؤال مقدر موظفا اإل

جهد إقناعي ويعتبر البعد الحجاجي ُبعدا جوهريا في اللغة لكون كل خطاب يسعى إلى «

؛ إن الفعالية الحجاجية صفة لكل خطاي مهما كانت طبيعته )2( »إقناع من يتوجه إليه

  .لكونه متجذر في اللغة وال يمكن فصل اللغة عن الحجاج

 

   

 

 

                                                 

، تونس، دار المعرفة 01: عبد اهللا صولة، الِحجاج في القرآن الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبية، ط: ينظر )1(
  .37للنشر والتوزيع، ص 

  .33ص 3:ج. لوي، الحجاج مفهومه ومجاالتهحافظ إسماعيل الع )2(
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  العربية راساتدالِحجاج في ال

–أولى العرب قديما للكالم والتخاطب عناية كبيرة خاصة : في التراث العربي/ 1

؛ فالخطاب عندهم محور هام من محاور الثقافة العربية منذ أقدم منهم-البالغيون

  .العصور، والعربي في العصر الجاهلي كان يطَرب للكالم الحسن ويهتز له

في " البيان"لحجاج مستخدما مصطلح لمعنى ا) ه 255( الجاحظ فقد جاء تعريف

مدار األمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع؛ إنما هو الفهم واإلفهام، فبأي «قوله 

  .)1( »شيء بلغت اإلفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع

ن خاصة ما يتعلق بالفهم واإلفهام على النحو و االمر الذي علق عليه الدارس

  :)2(اآلتي

  

  

  

  

  

  

يتضمن وظيفتين؛ األولى هي " البيان والتبيين"ن البيان عند الجاحظ في كتابه إ

؛ ألن االمر يتعلق بإيضاح الوظيفة الفهمية، والوظيفة الثانية تتمثل في الوظيفة اإلقناعية

  .النفس ليصل إلى الطرف اآلخر ويدركه القائم فيالمعنى 

                                                 

  .7: عبد السالم هارون، ط: البيان والتبيين، أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق )1(
  .203، ص 1988بال، القاهرة، مكتبة الخانجي للنشر، : محمد العمري، البالغة العربية أصولها وامتداداتها، ط )2(

 البيان

 الفھم

 معرفي

ايضاح المعنى 
وتوصيل المعرفة 

 )ا'ستمالة(

 ا(فھام

 إقناعي

  التأثير بالحجة

 )الحجاج(
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وهذا الجنس كثير «لص الحجاج عنده بمعنى التأكيد فيتخ" أبي هالل العسكري"أما 

وهو أني تأتي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر يجري مجرى ...في كالم القدماء والمحدثين

  .)1( »االستشهاد على األول والحجة على صحته

طبقات الكالم وفق طبقات " الصناعتين"وفي هذا التصور يقسم صاحب كتاب 

خطاب تختص به دون الطبقات المغايرة األخرى، ويمثل  الناس، وكل طبقة في رأيه لها

بأن البدوي يخاطب بلغة البدو، وال يتجاوز في ذلك به عما يعرفه إلى ما ال يعرفه، 

  .)2( فتذهب الغاية من الكالم وفائدته، وتعدم منفعة الخطاب

حول تأكيد المعنى هناك من ُيدرج الحجاج ضمن " هالل العسكري وأب"وامتداد لطرح 

مصطلح الجدل أو المجادلة كقول ُيقصد به إدراج الحجة فيما اختلف فيه من آراء 

  .)3( المتجادلين، ويوّظف في المذاهب والديانات والخصومات سواء كان في النثر والشعر

إن الحجاج كأي فعل تواصلي    .من آالت الجدلآلة  فالحجاج عند صاحب هذا االتجاه

آداب  معرفة«هو ماذكرناه انتجته، وهو ما يتوافق مع  محكوم بالسياقات والظروف التي

التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم، فإنه لما كان باب المناظرة في الرد المناظرة 

والقبول متسعا، وكل واحد من المتناظرين في االستدالل والجواب يرسل عنانه في 

فاحتاج األئمة أن يضعوا آدابا االحتجاج، ومنه ما يكون صوابا، ومنه ما يكون خطأ، 

وأحكاما يقف المتناظرين عند حدودها في الرد والقبول وكيف يكون حال المستدل 

  .)4( »والمجيب

                                                 

  .470ه، ص  1313بعة محمود بك، مط: ، االستانة1:الصناعتين، ط )1(
  .39: الصفحة )2(
مطبعة : بال، مصر: محمد شرف، ط: أبو الحسن اسحاق بن وهب، البرهان في وجوه البيان، تحقيق: ينظر )3(

  .150بال، ص : العابدين، ت
  .820ص  ،1961، بيروت، مكتبة المدرسة، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، 2:ابن خلدون، المقدمة، ط )4(



  الخطاب الحجاجي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل ا�ول 

  
 

~ 10 ~ 

  

 لسحراومن باب الحجاج أيضا مايذهب به أصحاب البالغة إلى قولهم أن من البيان 

وٕاثارة في قوة الحجة والقدرة على التأثير بهدف حصول اإلقتناع  ويكمن ذلك السحر

اإلعجاب وشدة وقع الكالم في النفس، ومادة البيان لديهم تكمن في االنكشاف والوضوح، 

سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم " عبد اهللا بن رواحة"وفي البيت الشعري الذي مدح به 

  :)1( فينشد

  كانت فصاحته تنبيك بالخير    لو لم تكن فيه آيات مبينة

لعربية تختلف عن الخطابة اآلرسطية اختالفا ما يمكن استخالصه أن البالغة ا

ظاهرا، من حيث ظروف نشاتها والحاجة إليها، فهي لم تنشأ كالخطابة نشأة فلسفية 

منطقية تحاول تصنيف األقاويل بحسب قدرتها على قول الحقيقة والبالغة العربية ظهرت 

  .تباشيرها في أحضان الشعر

  :ديثةحلفي الدراسات ا/ 2

لدراسات الحجاجية العربية الحديثة آفاقا معتبرة؛ إذ جاءت مسطرة في ُتعد اآلفاق وا

بحوث ومقاالت متبانية من دارس آلخر؛ إذ أنهم لم يأتوا على آراء مغايرة إال في بعض 

  .التطبيقات التي تختلف باختالف طبيعة النصوص

ا؛ من المجتهدين في الدراسات اللغوية والحجاجية خصوص" طه عبد الرحمان"وُيعد 

فعالية تداولية جدلية، فهو تداولي ألن طابعه الفكري مقامي، «فيعّرف الحجاج بأنه 

هو أيضا ...واجتماعي؛ إذ يأخذ في عين االعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة

  .)2( »جدلي ألن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استداللية
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ا الحجاج بصفة اإلقناع لتأثرهم ب وردو ر كما استعرض ممن ساروا على هذا الد

بالفالسفة اليونان؛ إذ يتجهون أن جل اهتمامات أفالطون كانت متوقفة في محاورته على 

  .)1( الخطابة الهتماماتها باإلقناع بدل البحث عن الحقيقة

جاجي إال نوع من األفعال اإلنجازية التي يحققها الفعل حالفعل الموِتبعا لهذا، 

فعل لغوي تواصلي يتكون من متتاليات قولية يصطفيها المتكلم، «التلفظي؛ فالحجاج 

ويرتبها على نحو مخصوص، ويريد بها التأثير في المتلقي وٕاقناعه بأطروحة معينة في 

  .)2( »إطار ما يسمى بعمل المحاججة

ن القول اللغوي ُينجز في ظروف معينة قصد التأثير في المستمع مستخدما وسائل إ

طاب نحو غاية معينة حتى يثبت فعاليته من خالل ما يتأسس عليه من لغوية موجهة للخ

  .أقوال لغوية متسلسلة داخل الخطاب

ومن زاوية اخرى يربط البالغيون الدرس الحجاجي بالموضوعية والعقلية، فيذهبون 

أن احلجاج من المفهوم واالستعمال له عالقة بما هو جاد؛ إذ هو حوار عقلي أو جملة 

التي تعتمد قوانين المنطق، والتي تؤدي إلى اإلقناع إن اعتمدت في من األساليب 

ما من شك أن صلة «وفي السياق نفسه، للحجاج صالت أخرى مرادفة له  )3( الخطاب

يحكمه االختالف  أكثرحوار بين طرفين أو ...الحجاج بالحوار أو الحوارية وثيقة

ولهذا ندرك أن ال حجاج بدون  ،حججاإذ أن الباث يحاور المتلقي ويستحضر ...والتباين

  .)4( »حوار

                                                 

، 1:العربي، ط محمد العمري، في بالغة الخطاب اإلقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطاب: ينظز )1(
  .09، ص 1986المغرب، دار الثقافة، 

املركز الثقافي العربي لألبحاث، : بال، قطر: ، ط»استراتيجيات الحجاج في المناظرة السياسية«أنور الجمعاوي،  )2(
  .57، ص 1986

  .136، ص 2009عالم الكتب الحديث، : ، إربد01:سامية الدريدي، دراسات في الحجاج، ط: ينظر )3(
  .145المرجع نفسه، ص  )4(
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إفادة القصد أو : كما تتجه بعض الدراسات أن للحجة أو الحجاج وجهين، أوال

فتكون ) رجع(، ومن معاني هذا الفعل معنى جة مشتقة من فعل حجّ حالرجوع، ذلك أن ال

رجوع إليه الحجة أمرا نرجع إليه أو نقصده، فالحجة بهذا المعنى هي الدليل الذي يجب ال

معنى ) حجّ (للعمل به، أما الوجه الثاني فأطلق عليه عبارة إفادة الغلبة؛ فيعني هنا الفعل 

  .)1( فيكون مدلوله هو إلزام الغير بالحجة" غلب"فعل 

الحجاج يختلف حسب املجال الذي فيه تتم عملية الحوار؛ إال أنه يعمد إلى فوهكذا؛ 

رض التأثير مستخدما في ذلك تقنيات ووسائل الممارسة الفكرية من ِقبل المتكلم بغ

  .الستمالته ألمر ما من خالل االستراتيجية المتبعة في الخطاب الحجاجي

، عند أرسطو والتي القت )2(الريطوريقاباسم –أما في التقاليد الغربية فقد تركزت 

رغم أنها كانت تدرس في مجتمع أثينا، قصد تعليم الناس  أفالطونمعارضة من ِقبل 

كان الهدف تخريج أشخاص ذوي كفاءة عالية في الحياة المدنية والقيادة «كيفية المخاطبة 

السياسية، والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة والسالح الذي يمكن ان يحقق هذا الهدف 

هو الريطوريقا، ومن يملكون زمام الكلمة في هذا هم أفضل القادة السياسيين، وهم الذين 

وبدون الريطوريقا يصعب إقناع ...يقودوا الدولة إلى الرفعة والتقدم، في مقدورهم أن

  .)3( »اآلخرين، ولهذا كان تعليمها هو تدريب على قدرة إلقاء خطب ذات معنى ممتاز

فهي في رأيه من يتطلب فيمن " الريطوريقا"بمعتقده األول عند  أفالطونليتراجع 

اكتساب نفوس الناس منطق المخاطبة،  ويمارسه تعليما جيدا، ألنها تحمل هدف نبيل وه

ويتعلمون منهج الخطابة، بشرط وهو أن يقوم اخلطباء ويدرسوا نفوس الناس؛ أي علم 
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  .أسلوب خطاب متربط بالفلسفة يهدف إلى اإلقناع من خالل التأثير الذي يستعمله الخطيب في خطابه: الريطوريقا )2(
، 1982، منشورات الجامعة الليبية، 01:محاورة منكسيوس أو عن الخطابة، ط- طونعبد اهللا حسن المساعي، أفال )3(

  .27ص 
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النفس؛ إذ هو هنا يقترح دراسة كل نوع من الخطابة على حدة، ودراسة األشخاص الذين 

ية، فقد جعل كعلم دخل األكاديم الريطوريقاإجماال، فن .)1( مسامعهم الخطبة علىسُتلقى 

 الريطوريقا دراسة األدب واللغة، وفن احلوار، وكذا جميع الفنون التي تقوم عليها

  .ضرورية

  :القيمة الحجاجية

أدى اإلهتمام لنظرية الِحجاج لعدة جوانب خاصة النفسية لما لها من أدوار فاعلة في   

ناع أثره على هذا إيصال الفرضيات وتهيئة المتلقي للرضا والقناعة، ومن ثم يكون لإلقت

فالقيمة الحجاجية لقول «وِتبعا لذلك .يكون ذلك الخطاب ذو قيمة حجاجيةاألخير، وبالتالي 

ما ما هي إال نوع من اإللزام الحوار التي تتعلق بالطريقة التي ينبغي أن يسلكها الخطاب 

لِحجاج، ، كما أن القيمة الحجاجية من النتيجة من قصد ا)2( »بخصوص تناميه واستمراريته

  .وقد ترد ضمن المعاني الضمنية

وهكذا، يمكن القول أن وراء كل خطاب حجاج لغرض اإلقناع العقلي والعاطفي معا، 

) المتلقي(فالحجاج ُيعد إجراًء خطابيا استراتيجيا إذا مارام المتكلم التأثير في المخاطب 

ويظهر التأثير في إقناع واستمالته ألخذ قرارها، أو تبني موقف معين، أو القيام بعمل ما، 

الطرف اآلخر، وهنا تكمن القيمة الحجاجية التي هي في األخير غاية، وهدف الحجاج 

كما أن المتلقي هو الذي يستخلص تلك القيمة  صود الُمحاجج في عملية المحاججةومق

القيمة الحجاجية «الحجاجية ألنه المقصود بها في المحاججة، ونشير في هذا الصدد أن 

جاج، فإن المستمع هو الذي يستنتجها الحأكانت صريحة أو ضمنية داخل سواء 
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ويستنبطها، لذلك يسعى المحاجج إلى اعتماد القيم التي يكون فيها تمسك الناس قويا أو 

  .)1( »التي تتسم بالشمولية

في حين نالحظ أن القيمة الحجاجية هي النقطة الحاسمة من وراء كل قصد حجاجي، 

  .)2( ه المخاطب من وراء الحجاج أو مما ُيطلب منه القيام بهوتتعلق بما يفهم

وبناءا على ذلك كل حجاج يشتمل على سياقات محّركة للنقاش تقوم على العرض 

تحتل «واالعتراض، والباث مراده أن يقتنع المرسل إليه، وهنا تكمن القيمة الحجاجية؛ حيث 

إذ عليها، وبهديها يتوجه، فما يرسمه  القيم في الحجاج مرتبة عالية، وتنزل مرتبة سامية؛

  .)3( »المحاج من مقدمات، إنما مآله تثبيت قيم ترسيخ وتثبيت ليعقتد فيها ويقتنع بها

يتبين أن كل خطاب مهما كان نوعه يحمل في ذاته قيمة ما، تلك القيمة تحدد قوال أو 

  .فعال أثناء عمل المحاججة

يقوله الناس ومما يقومون به، ومما ينبثق من والقيمة الحجاجية لها مفهوم يستنبط مما 

اختالفات، ألنها تملك مقاييس ومعايير معينة تتعلق باملجتمع من حيث تعلق الناس بها، وما 

يتبين في ردود أقوالهم وأفعالهم، وتتعلق القيمة الحجاجية بمقاصد الِحجاج في إظهار المتكلم 

ب بغرض إشراك المتلقي في الطرح املحاجج لهذه القيمة أو إخفائها أثناء التخاط

وكما أنها قد تتعلق بشخصية المحاجج ورؤية الناس، وسيطرته في التحكم ...واالستنتاج

  .)4( والتأثير فيهم وٕاقناعهم بما يملك من صفات ومميزات
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  .104دار الكتاب الجديد المتحدة، ص : ، ليبيا01:ويل، طعلي الشعبان، الحجاج والحقيقة وآفاق التأ )3(
  .55، ص 4: ، جمفهومه ومجاالتهالحجاج علوي،  حافظ اسماعيل: ينظر )4(
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غاية الحجاج التأثير في «فمن ثم، ومن وراء كل حجاج قيمة تُدرك؛ حيث أن 

  عه بما يتصوره المحاجج، ويرى صحته وصوابه، ويتجسد معتقدات وسلوك المتلقي وٕاقنا

لذا فمن وراء كل حجاج قيمة يدركها ...هذا التأثير من خالل ردود أفعال المتلقي

المتلقي فتظهر في مكتسباته الجديدة بعد عملية الحجاج على مستوى القناعات 

  .)1( »والمعتقدات أو على مستوى السلوك والتصرفات

قيمة الحجاجية هي الفائدة أو الرسالة التي يفهمها المرسل إليه وفق وِتبعا لذلك، فال

  .قناعته وتُترجم كقول أو فعل
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 :والحجاج )1( بين اإلقناع: المبحث الثاني

  

طاب إثارة الهتمام الباحثين والدارسين، خلحجاجي من أكثر أنواع الُيعد الخطاب ا

 فالحجاج هو اآللية األبرزخر ناع اآللتنوع ميادين توظيفه، ولما له من دور فعال في إق

التي يستعمل المرسل اللغة فيها، وتتجسد عبرها استراتيجية اٌلناع؛ إذ تستعمل هذه األخيرة 

من أجل تحقيق أهداف المدرسة النفعية بالرغم من تفاوتها تبعا لتفاوت مجاالت الخطاب 

  .أو حقوله

تدرجة في ثقافة معينة، ويتم وبهذا المعنى يكون الحجاج ممارسة نفسية منطقية، م

إعدادها من أجل التفاعل، أو من أجل التفكير في إتخاذ هذا القرار أو ذاك، وهكذا فإننا 

  .نجد الحجاج موظفا حيثما عمد الفكر إلى المجادلة

حجاج فرع من فروع النظرية العامة للتواصل؛ إذ هو الفرع الذي يهتم لثم إن ا

الحجاج واإلقناع قضية من قضايا التواصل التي توجه إلى  بالوسائل اإلقناعية، وهكذا فإن

، وال يكون الحجاج جيدا؛ إال إذا تحجج في تحقيق األشخاص الذين نسعى إلى إقناعهم

هدفه هذا، ألن اإلقناع ظاهرة ينبغي التمكن من تحليلها بالطريقة التي يغير بها الكائن 

  .ه البسيكولوجياإلنساني مواقفه وسلوكه إثر دخول رسالة إلى حقل

  :راسات القديمةدفي ال/ 1

لقد كانت استراتيجية اإلقناع واضحة في القرآن الكريم الذي خص على مراعاة 

بعض القواعد التخاطبية في أكثر من موضع، وكذا أقوال الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 
                                                 

عبد اهللا . (الرضا بالقسم: ورجل قانع من قوم قّنع، والقناعة بالقنع من فعل قنع وقناعة، أي الرضى،: لغة اإلقناع )1(
  ).ع.ن.ق(، مادة 101، ص 2000، دار صادر للطباعة والنشر، 01:محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ط

اسل، أبي القاسم محمد بن أحمد ازلمخشري، أساس البالغة، تحقيق محمد ب(وفالن لنا مقنع أي راضين يرأيه وقوله 
  .104، ص 02:، ج1998، لبنان، دار الكتب العلمية، 01:ط
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قريش، فقد رسم سبحانه وتعالى لرسوله بعضا من اآلليات ليتبعها في دعوته مع كفار 

ِدۡلھُم بِ  ۡلَحَسنَةِۖ ٱ ۡلَمۡوِعَظةِ ٱوَ  ۡلِحۡكَمةِ ٱإِلَٰى َسبِيِل َربَِّك ِب  ۡدعُ ٱ﴿فذكر في اآلية المباركة   لَّتِيٱَوَجٰ

  .)1(﴾ ١٢٥ ۡلُمۡھتَِدينَ ٱَوھَُو أَۡعلَُم بِ  ۦِھَي أَۡحَسُنۚ إِنَّ َربََّك ھَُو أَۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِ 

وعظة التي تدخل القلوب لمقصود بالموعظة الحسنة هي المويرى المفسرون أن ا

ة جاء بمعنى الخطاب ال برفق وتتعمق المشاعر بروية ولطف ويسر، والجدل في اآلي

وال تقبيح حتى يطمئن الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في تحامل على المخالف 

  .)2( الحق، ولكن اإلقناع والوصول إلى الجدل

م مثل علوم ثم تنامت الخطابات بعد البعثة المحمدية، وتبلورت في كثير من العلو 

قوم إلبراز هذه استراتيجية اإلقناع هي السبيل األاللغة، وعلم الكالم وعلوم الفقه، فكانت 

  .العلوم، ومحاولة إحاللها في موضعها الذي تستحقه

أورد من  جنيارطحازم ق من الدارسين من ضمنهم جماعةويمثل هذه الوجهة 

كذب؛ إما أن الكالم يحتمل الصدق وال «أنه وجه من أوجه الكالم؛ إذ يقول  على الحجاج

   .)3( »واالقتصاص، وٕاما أن يرد على جهة االحتجاج واالستدالليرد على جهة اإلخبار 

  .نفهم من كالمه أنه يميز نوعين من الخطاب أحدها الحجاج واالستدالل

ن هذه النقطة عندما يجعل اإلقناع الوظيفة األولى واألساسية ع أرسطو كما لم يغفل

للخطابة، وكذلك أنماط الحجج المقنعة دون أن يهمل الجانب النفسي، وضمنه ضمن تعريف 

                                                 

  ].125[ .النحل) 1(
  .92عبد الهادي ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر )2(
دار الكتاب : ، تونس1:محمد الحسين بن خوجة، ط: حازن القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تحقيق )3(

  .63، ص 1966الشرقية، 
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تلك التي توظف اإلنفعاالت ...يتعلق األمر بما هو سيكولوجي«فيذكر إياه،

  .)1( »لتلك التي تستعمل الدليل والبينة وباالستدال...والمعتقدات

اهتم بفن الكالم، خاصة الخطابة والشعر منها، كما اهتموا  القديم يتبين أن الفكر الغربي

ومن ثم بصاحب الخطاب لما له من اساليب خطابية فنية يوظفها  ،بالوظيفة اللغوية للخطاب

  .الستمالة المستمع بقصد التأثير فيه

  :في الدراسات المعاصرة/ 2

 ،هرسل إلى تحقيقها من خالل خطابه، إقناع المرسل إليمن األهداف التي يرمي الم

عملية إيصال األفكار واإلتجاهات والقيم «: أنه على اإلقناع لذلك عرفت الدراسات الحديثة

والمعلومات؛ غما إيحاًء أو تصريحا، عبر مراحل معينة، وفي ظل شروط موضوعية 

اإلقناع مفهوما آخر وهو  وذاتية مساعدة، وعن طريق عملية اإلتصال، ويرتبط بمفهوم

التأثير، ويكاد هذان المفهومان يكونان متالزمين، فظاهر لفظ التأثير يشير إلى عملية تبدأ 

من المصدر لتصل إلى المستقبل مع توفر إرادة لذلك؛ في حين أن مصطلح التأثر يشير 

  .)2( »إلى الحالة التي يكون فيها الفرد بعد عملية اإلقناع

حين يفسر أن الحجاج يحمل صبغة  عباس حشانيعليه الباحث  أكد وهو جملة ما

إقناعية؛ حيث ُيعد فكرة الحجاج فكرة بالغية الهدف منها إقناع المتلقي بغية إقناعه أو تغيير 

  .)3( معتقده أو سلوكه

حجاج واإلقناع تتميز بصفة السلطة من وجهة نظر لفي حين نجد أن العالقة بين ا

ه السلطة أنها مقبولة إذا استطاعت أن تذعن بعقل المرسل إليه، وال لسانية، لكن ما يميز هذ

                                                 

  .92، ص 05:حافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومه ومجاالته، ج )1(
، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2:عامر مصباح، اإلقناع االجتماعي، خلفيته النظرية وآلياته العملية، ط )2(

  .17، ص 2005
  .02، ص 2014عالم الكتب الحديث، : ، إربد01: خطاب الحجاج والتداولية، ط )3(
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تحقق هذه االستراتيجية نجاحها إال عند التسليم بمقتضاها، وما يجعل اإلقناع بهذه المقبولية 

  .)1( هو توظيف الحجاج األداة العامة التي يستخدمها المرسل من آليات لسانية

القة بين الحجاج واإلقناع تتجلى من التعريف ووفقا لما تم عرضه سلفا نميز أن الع

  :)2( اإلصطالحي للحجاج، وهو بذل الجهد لغاية اإلقناع، وهو ما يوضحه الجدول اآلتي

  )Arguments(الحجاج   )Persuasion(اإلقناع 

  مسار حواري يستخدم أحكام عقلية -   فن اإليعاز والمناورة - 

هدفه اإلقناع بكل الوسائل حتى غير  - 

  ليةالعق

  هدفه اإلقناع على أسس عقلية - 

برهنة موجهة إلى طرف ما وهي ليست  -   صورة صانع اإلقناع لها دور أساس - 

  ملزمة

  كل نص حجاجي إقناعي بالضرورة -   كل نص إقناعي ليس حجاجيا بالضرورة - 

ُيستفاد مما ذكر أن العالقة بين الحجاج واإلقناع عالقة ضمنية مردها الوظيفة 

من وراء كل خطاب، تتركز في مجملها لمعطيات الخطاب، وصاحب الخطاب الحجاجية 

  .ودور المتلقي، ومن ثم اللغة المستعملة ضمن هذا الخطاب

اإلقناع –اما بعض الباحثين الغربيين، فنجدهم قد أدلوا بدلهوم في هذا المضمار 

اع في حقل الحجاج واإلقن "Austin Frely" "أوستين فريلي"يضع اللساني  حيث- والحجاج

الحجاج واإلقناع جزأين من عملة واحدة وال اختالف بنهما؛ «داللي واحد؛ إذ يقول 
                                                 

  .246عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر )1(
شهادة الماجستير في  مذكرة لنيل(هشام بلخير، آليات اإلقناع في الخطاب القرآني، سورة الشعراء نموذجا،  )2(

  .52ص  )2012جامعة باتنة، كلية االداب، اللغة العربية، العامة، قسماللسانيات 
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فالحجاج هو فن اإلقناع؛ إذ يوجه الخطاب إلى الشخص الذي نود إقناعه من خالل 

  .)1( »التأثير فيه باستعمال الحجج المناسبة

كينيث " و،"Hawerd Martin" "هاورد مارتيني"وفي مقابل ذلك يرى كل من 

أن اإلقناع والحجاج يرتبطان بالوظيفة الجوهرية  "Kenneth Andersson" "أندرسين

للنص الخطابي؛ بحيث يكون النص الخطابي نصا إقناعيا، ولكنه ليس نصا حجاجيا 

  .)2( خالفيةبالضرورية، ألنه ال يعبر بالضرورة عن قضية 

إلقناع الحجاجي وأيضا هناك من رد ن هنا، يعنيان باإلقناع بمعناه العام وليس اافالباحث

الذي يذهب إلى أن " ليونيل بلينحر"العالقة بين الحجاج واإلقناع إلى طبيعة الحجة مثل 

الشرط الجوهري إلقناع المتلقي راجع للفعل الحجاجي بصواب الدعوى في حال الحجة 

  .)3( المبطلةالمثبتة، وبطالنها في حال الحجة 

قناع وثيقة، وال يوجد اختالف بينهما كثيرا؛ بحيث يكمالن ن العالقة بين الحجاج واإلإ

بعضهما البعض في كثير من الحاالت حسب ما تفرضه الوظيفة اللغوية ووفق ما يقتضيه 

  .المقام

                                                 

  .06، ص 04:حجاج مفهومه ومجاالته، جحافظ إسماعيل علوي، ال )1(
  .52هشام بلخير، آليات اإلقناع في الخطاب القرآني، ص : ينظر )2(
  .262طه عبد الرحمان، اللسان والميزان والتكوثر العقلي، ص : ينظر )3(
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  "Paralogisme"الحجاج الخاطئ : المبحث الثالث

  

مقاصد إذا كان الحجاج هو عملية واستراتيجية خطابية متميزة باعتباره نصا منتجا ل  

معينة، في ظروف مقامية محددة تتطلب فيه المعرفة الخطابية، وحسن األداء الخطابي؛ إال 

 فينزاح أن هناك من يوظف براعته اللغوية قصد التضليل، لتحقيق أهداف شخصية ما،

الحجاج ويتخذ منحى مغايرا يطلق عليه بالحجاج الخاطئ أو الحجاج المغالط، أو كما يسميه 

  .لتطويع أو البرالوجيسمأهل التخصص با

استدالل فاسد أو غير صحيح، يبدو وكأنه مقنع «ويعّرف الحجاج الخاطيء بأنه 

سيكولوجيا، ال منطقيا على الرغم مما به من غلط مقصود، وذلك التخفاء هذا الغلط وارء 

ولذلك ال يظهر فساده إال بالفحص العميق والمغالطة تعني الخداع ...الغموض اللغوي

  .)1( »تهر به السفسطائيونالذي اش

أو الحجة " الحوار غير العاقل"فيدرجه ضمن ما يسميه " يرشيد الراض"أما اللساني 

المعوجة سواء كان هذا العوج بقصد أو بغير قصد، ولكنه في رأيه عيب يعطل الفاعلية 

  .)2( الحجاجية ويحجب المعقولية

، )3( السفسطائي، التبكيت نوعين من التبكيت أرسطو لسفسطائيين فيميزلوبالنسبة 

منها لمظهر، ويمثل لها بالذهب والفضة فإال اوالتبكيت الحقيقي عن تلك التي ليس لها منها 

  .)4( قيقي وال يميز بينهما إال الخبير بالمعادنحقيقي، ومنها ما هو غير حما هو 

                                                 

  .272، ص 3، جحجاج مفهموم ومجاالتهالحافظ إسماعيل علوي،  )1(
دار الكتاب الجديد المتحدة، : ، ليبيا01:في العقل إلى العقل في الحوار، طالحجاج والمغالطة من الحوار : ينظر )2(

  .07، ص 2010
  .نمط من الحجاج الذي يفتقر من الصحة ويوهم أنه صحيح: التبكيت السفسطائي )3(
  .407فريق البحث في البالغة والحجاج، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص  )4(
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مال غالطة في الحجة واستعالمجاج الخاطئ ركيزته األولى حوُيستفاد مما قيل أن ال

أسلوب التمويه والتحريف واإليهام، وكل ذلك يجري في العمق للنص، وبأسلوب ال تكشفه 

  .القراءة السطحية

طيء حجاج ال يراعي فيه المتكلم مبدأ اساسي في الخطاب، أال وهو إن الحجاج الخا

لقيت دراسة « مبدأ السالمة المنطقية؛ حيث يذكر أحد الكتاب عن هذا النوع من الحجاج

، وقد عمد فريق الترجمة الفرنسية إلى استعمال 19ـــإهتمام متزايدا في القرن ال" الوجيسمالبر "

وتعني حجاجا خاطئا، " Paralojismos"وهو من اليونانية " Paralogisme"مصطلح 

وهو نمط من الحجاج يفتقر إلى الصحة ويوهم أنه صحيح، في مقابل المصطلح 

الذي يعني المغالطة، " Fallacia"صل التيني وهو مصطلح من أ" Fallacy"اإلنجليزي 

  .)1( »الخداع

اِلحجاج الخاطئ بأنه " F.Breton" "فيليب بروتون"وغير بعيد عن هذا المعنى يعّرف 

ذب البارع لكأسلوب عنيف وغير مقبول ألنه يسلب حرية اآلخر إلخضاعه، ويمثله بمثابة ا

  .)2( القصد منه تمويه اآلخر

  :)3( باب لورود المغالطة في الحجاج هذه أهمهاومع ذلك، هناك عدة أس

 .غلط المدعي لذاته، يقع فيه إما لجهله بما يعرض أو لضعف كفاءاته في التذليل •

 .غلط المدعي لذاته، يقع فيه عن قصد ال عن ضعف أو جهل •

 .غلط المعترض لذاته يقع فيه إما لجهله أو ضعف كفاءاته •

                                                 

: بال، تونس: ة والحجاج، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، طفريق البحث في البالغ )1(
  .405المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، ص 

، ص 03:حافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومة ومجاالته، دراسة نظرية وتطبيقية للبالغة الجديدة، ج: ينظر )2(
261.  

  .307- 306ص  المرجع نفسه، )3(
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  .صود أو غير مقصودغلط المعترض بدافع عن العارض بدافع مق •

المغالط هو حجاج يتصف  الخاطئ أوتنادا إلى هذه التحديدات نستنتج أن الحجاج سوا

بكونه يخرق القواعد السليمة للحوار، ويقوم على المغالطة التي تنطوي على الخداع إلى 

  .التضليل ال تتبين حقيقته إال بالفحص الدقيق

  :ج الخاطئ أنواع عدة على النحو اآلتيكما قدم الباحثون في دراستهم لموضوع الحجا

وهنا يناقض المخاِطب في تناقض إثبات، عندما يقول المتكلم ال : ةياتبثالمغالطة اإل .1

ِن  ﴿ ِإني:أتكلم أبدا، من ذلك قول مريم لقومها لما جاءتهم بعيسى عليه السالم ۡحَمٰ نََذۡرُت لِلرَّ

ا ۡليَۡومَ ٱَصۡوٗما فَلَۡن أَُكلَِّم  ، يوجد تفسريران؛ إما أنها ما نذرت في الحين؛ بل حتى )1(﴾ ٢٦ إِنِسيّٗ

جاءها القوم فقرأت لهم اآلية، وهنا تقع في تناقض إثباتي، والتفسير الثاني أنها أومأت برأسها 

  .)2( فقط

وذلك عندما تناقض أقوال المتكلم أعماله، والشك أن هذا النوع : المغالطة العملية .2

في تفسير اج الزجّ وقد ذكر ، )3(﴾َوتَنَسۡوَن أَنفَُسُكمۡ  ۡلبِرِّ ٱبِ  لنَّاسَ ٱأَتَۡأُمُروَن ﴿ يةيذركنا باآلية القرآن

  .)4(بهامرون الناس ببذل الصدقة وكانوا يشحون هذه اآلية أن اليهود كانوا يأ

وهي استعمال القوة واعتماد التهديد والترهيب كأسلوب لإلقناع  :المغالطة بالسلطة. 3 

ألهل البصرة وخطبة " زياد بن أبيه"وص الدينية والسياسية من مثل خطبة خاصة في النص

                                                 

  ].26[ . مريم) 1(
فريق البحث في البالغة والحجاج، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص : ينظر )2(

420.  
  ].44[. البقرة) 3(
  .261، ص »التواصل بين اإلقناع والتطويع«محمد الداهي، : ينظر )4(
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الحجاج ألهل العراق حين قال واهللا أللوحنكم لو العصا، وألضربنكم ضرب عرائب اإلبل يا 

  .)1( النفاقأهل العراق ويا أهل 

نستنتج مما سبق ذكره أن الِحجاج الخاطئ أسلوب يعتمد المراوغة، وتكون المغالطة في 

  .الحجة، ذاتها، حتى أنه قد ُيقنعك المخاطب سيكولوجيا لكن ال منطقيا

فيه كل من المخاِطب  يشترك- الخاطيءووفقا لما ذكرناه أن هذا الصنف من الحجاج 

فيه كل من المخاِطب أو  يشترك- الخاطيءالحجاج - : خاطب؛ حيث يفسر أحدهممأو ال

اج المغالط هو تضليل الخصم ما دام القصد من الحج«: املخاطب؛ حيث يفسر أحدهم

باستعمال مختلف الدسائس التي تمّكنه من صرفه عن الهدف الحقيقي، فهذا يجعل من 

المغالط سائال كان أم مجيبا شخصا يقوم بتلبيس الكذب صفة الصدق والباطل صفة 

  .)2( »الحق

ة التي تعتمد على مقدمات وهمي" الحجة المرفوضة"في حين نجد من ُيطلق عليه لفظة 

، أما "حجة غلط"إن كان هذا الخطأ غير مقصود فهي «: ويصنفها حسب نية الخطأ فيقول

  .)3( »لتمويه المستمع" حجة مغالطة"إن كان هذا الخطأ مقصودا لذاته فهي 

–وفي هذه الوضعية ينقلب الحجاج ويخرج من دائرة الحوار المنتج ويتحول إلى حوار 

بطريقة  لحجاج يتحول في أحيان كثيرة إلى الِخداعهذا المعنى نجد بأن ا وفي- عقيمتعسفي 

لتأكيد صحة ما  لغوية ِحذقة من طرق الباث لمغالطة المتلقي مستدعيا بذلك سحر البالغة

  .)4( يقول، ولكن ظاهر األمر مخاتلة وٕايهام

                                                 

  .393، ص 1: ج الجاحظ، البيان والتبيين، )1(
  .266، ص 03:حافظ اسماعيل علوي، الحجاج مفهومه ومجاالته، دراسة نظرية وتطبيقية للبالغة الجديدة، ج )2(
  90ص  .جودي حمدي منصور، خصائص الخطاب الحجاجي وبنياته اإلقناعية )3(
  .348، ص 04: الجديدة، جدراسة نظرية وتطبيقية في البالغة - حافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومه ومجاالته )4(
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وهنا يغيب االحتكام إلى العقل والمسّلمات المشتركة بين الطرفين، ويتم اللجوء إلى 

ضليل والتعتيم، فيخرج الِحجاج عن معناه السوي، وتختفي ثقافة الحوار والتواصل الحيلة والت

  .التي تقوم على االنتصار لرأي ما بالحجج العقلية



~ 26 ~ 

 

  نتائج دراسة الفصل األول

إن أهم خصائص الخطاب الحجاجي المتوصل إليها من خالل البحث في الفصل 

  :األول تمثلت في

ينجز في ظروف معينة  وفعالية تداوليةلغوية،  استراتيجيةإن الخطاب الحجاجي _أ

  .قصدالتأثير في المتلقي

الفرع الذي يهتم بالوسائل الحجاج فرع من فروع النظرية العامة للتواصل، إذ هو _ب

  .اإلقناعية، التي توجه لألشخاص الذين نسعى إلى إقناعهم

كل خطاب حجاجي يشتمل على سياقات محّركة للنقاش تقوم على العرض _ ج

  القيمة الحجاجية وهنا تكمنأن يقنع  والمخاطب هدفه، واالعتراض

النفعية، إذ هو محاولة اإلقناع من أجل تحقيق أهداف المرسل  استراتيجيةتستعمل _ د 

  .الستمالتهواعية من المتكلم في المستمع 

التضليل  ويوظف لغةمغايرة، قصدإّن الخطاب قد ينحني عن مساره الصحيح،  _ه

  .يطلق عليه بالحجاج الخاطئ وهذا ما، فيعدل الخطاب الحجاجي عن مساره، والمراوغة

، ال والتحريفالخاطئ أو يسمى بالبرالوجيسم الذي يوّظف أسلوب التمويه  لحجاجوا

  .تكتشفه القراءة السطحية، ألّن ذلك يجري في العمق
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  الخطاب اإلشهاري السياحي وتطوره :األولالمبحث 

 

  :نشأته وتطوره )1( اإلشهار

تختلف وتتنوع اآلراء في تحديد مفهوم شامل لظاهرة ما، أو مصطلح معين؛ بحيث 

تتشابه في بعض الجوانب إلى حد اإلتفاق والتطابق، وتختلف في بعضها اآلخر تماما، 

دما وحديثا على حد السواء، لدلك البد من التعرف اإلشهار يعّد عملية تواصلية قي«ومصطلح 

  (2).»على تاريخه القديم حتى وصوله إلى ما هو عليه اآلن

أحد األنشطة الرئيسية للتأثير فكريا ونفسيا على المتلقي، «فاإلشهار هو 

سنة عندما كان  4000واإلرهاصات األولى لإلشهار يعود لعصور ما قبل الميالد بحوالي 

أول من عرف اإلعالن و  ،)2( »لنداء فقط، مقتضاها البحث عن عبد هاربيعتمد على ا

بشكله الصحيح وبصفة شفوية هم اإلغريق، ومن ثم اليونان؛ حيث كان يستخدم اإلشهار 

  .)3( الشفوي والمناداة وغيرهما لإلعالن عن األلعاي والفروسيات

                                                 

. المعروف المكان المذكور: ظهور الشيء، وشهره واشهره فاشتهر، والشهيد والمشهود: الشهرة بالضم: ةاإلشهار لغ )1(
  ).شين(، فصل 134، ص 1999، 02:، لبنان، دار الكتب العلمية، ج1:الفيروزبادي، القاموس المحيط، ط(

مجمع اللغة : ينظر. (أذيع الشيءاشتهر االمر بمعنى انتشر وأعلن و : ومعنى الشهرة انتشار الشيء وظهوره، وُيقال
  ).498، ص 2004، مصر، مكتبة الشروق الدولية، 04:العربية، المعجم الوسيط، ط

ابن منظور، : ينظر(واإلشهار يحمل معنى الوضوح، والشيء المذكور والمعروف، وكذلك بمعنى األمر المعلن البين 
  ).2352، 2351لسان العرب، ص 

 

  105، ص1998، األردن، دار المجدالوي، 01:واإلعالن والعالقات العامة، ط محمد جودت ناصر، الدعاية)2(
  المرجع نفسه  )3(
  .106: الصفحة )4(
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اكن قصد جمع أكبر كما كان لالفتات دورا هاما، إن كانت تزين وتعلق في بعض األم

أنا ال أبيع الورود إال «: عدد من المتلقين، وقد تم العثور على حانوت المرأة مكتوب عليه

  .)1(»ينللمحبّ 

أما في التاريخ العربي تنقل إلينا مصادرة ممارسة إشهارية كانت تتم في األسواق كسوق 

يقة مميزة، ومن عكاظ، وذو المجاز؛ حيث كان الشعر آنذاك بضاعة تعرض في السوق بطر 

 )2( مسكين الدارميهذه الممارسات األبيات المشهورة لقصة الخمار األسود مع الشاعر 

  :)3( شعر الشاعروكيفية ترويجه للسلعة بعد كسادها للتاجر العراقي بواسطة 

  ـــــدِ متعبّـ  ــــدِ بزاهِـ  ا فعلـــــــِت مـــاذَ     األسودِ  مارِ ي الخِ فِ  لمليحةِ ل لِ قُ 

  دِ المسجّ  باِب بِ  لهُ  طرِت حتى خَ     ثيابـــــــهُ  شمر للصـــــالةِ د كان قَ 

  محمـــــدِ  دينِ  بحقِ  ال تقتليـــــهِ    وصيامــــــهُ  صــــالتهُ  عليهِ  ديِ رُ 

  :اإلشهار في الدراسات الحديثة/ 2

جتمعات، الميحظى الخطاب اإلشهاري في عصرنا هذا باهتمام كبير في مختلف 

لما له من هيمنة في تشكيل الوعي، فهو يعّد عملية تواصلية تتحرك  خاصة المتطورة منها،

  .ضمن محيط إنساني

                                                 

  .106محمد جودت ناصر، الدعاية واإلعالن والعالقات العامة، ص : ينظر )1(
علة يبيع له ما واستنجد بشعره  من مجيدي الشعراء الموصفين بالخالعة، فقصده تاجر عراقي :مسكين الدارمي )2(

ما تجعل لي على أن : بقي من سلعته من ُخمر سود، فوجده قد تزهد وانقطع في المسجد، فتضرع إليه، فقال له الدارمي
أحتال لك حيلة قد تبيعها كلها على حكمك؟ فأجابه التاجر ما شئت؟ فخرج الدارمي من المسجد، وعمد إلى ثياب ُنسكه 

عبيدة . (وقال شعره في الُخمر السود، ولم تبق مليحة إال وابتعات واحدا فباع له سلعته فألقاها عنه، وأعاد لباسه األول،
، ص 2009، الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 01:صبطي، نجيب بخوش، الداللة والمعنى في الصورة، ط

138.(  

  .33، ص »طاب اإلشهاريخبالغة الصورة وفاعلية التأثير في ال«، ربشير إبري )3(
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ضرب من ضروب الخطابة التي «وفيما سنعرض لبعض هذه المفاهيم؛ فاإلشهار هو 

تنتمي بدورها إلى مجال عريض من القول هو الجدل الذي يحيط بأجناس من الكالم 

يتعارض مع العلوم النظرية التي تدعم ادعاءاتها كما ...الممتد من خطاب الحياة اليومية

  .)1( »بالبرهنة

وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض الكتاب أن اإلشهار محور هام خاصة على المستوى 

األكاديمي، ألنه كان موضوعا لبحوث في مجاالت عديدة باعتباره نشاط إتصالي بين المرسل 

  .)2( والمرسل إليه

ستوى اللفظي هي فعل ترويج خدمة أو مجموعة خدمات ثم إن كلمة إشهار على الم

في نطاق واسع باستخدام وسائط ما، وهذا المصطلح لم ُيستعمل معناه المعاصر إال في 

  .)3( شيءمنتصف القرن التاسع عشر بمعنى إظهار إيجابيات فرد ما أو أي 

ته قوة ال يسعى اإلشهار بواسطة إثارة العواطف اإلنسانية لدى الفرد إلى اكبه رغبا

فالخطاب اإلشهاري يتوجه إلى هذه الرغبة «تقاوم؛ بحيث تدفعه إلى الفعل ألجل إشباعها 

عالقة ويضفي اإلشهار على ...الالشعورية التي يخلقها ويدفعها المتلقي لالنسياق وراءها

بالوقع طابع التبسيط والسطحية، ألنه يعطي دائما الجواب نفسه لجميع األسئلة  اإلنسان

  .)4( »اكل التي تواجه اإلنسانوالمش

                                                 

سعيد بن كراد، استراتيجيات التواصل اإلشهاري،  ضمن الكتاب ،»الشعوب المعاصراإلشهار أفيون «محمد الولي،  )1(
  .205، ص 2010، سوريا، دار الحوار للنشر والتوزيع، 01:ط
تماعي بال، بسكرة، مخبر التغير االج: بلقاسم سالطنية وعبيدة صبطي، سيميولوجية الصورة اإلشهارية، ط: ينظر )2(

  ,87، ص 2013والعالقات العامة، 
  .37، ص 1999، 01:، ط)مقاربة سيميائية وسوسيواقتصادية(محمد رابح، الخطاب اإلشهاري : ينظر )3(
سعيد بن كراد، استراتيجيات التواصل  ضمن كتاب ،»الخطاب اإلشهاري والدعاية السياسية«محمد الصاني،  )4(

  .73، ص اإلشهاري
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ومن زاوية نظر أخرى هناك من يعّرف اإلشهار من مبدأ الوظيفة؛ حيث ينّبه بأن أولى 

أهداف اإلشهار أن يضمن رضى وقناعة المستهلك واإلقبال على كل مجاالت الخدمات التي 

ص بالسلعة تحقق الربح المادي، وهنا في رأي الباحث أن الغاية والمجال األول لإلشهار خا

 من جهة، ودفع المتلقي لالقتناء وقبول تلك الفكرة والخدمة المعروضة للبيع من جهة أخرى

)1(.  

وألن الحاجة إلى االستمرارية في النشاط اإلشهاري باتت ضرورية لضمان ترويج 

حسب وجهة –السلع، فإن نجاح الفعالية اإلشهارية متوقفة على قدرة تأثير هذا الخطاب 

قدرة الخطاب اإلشهاري تتوقف على تقديم معلومات وحجج تتمتع «فيذهب أن  أحدهم- نظر

فالرسالة اإلشهارية ...بالدقة والمصداقية التي تتالءم مع اهتمامات وتطلعات المتقلي

اإلقناعية ما هي إال محاولة للتأثير على الكيفية التي يختار من خاللها المتلقي أي رسالة 

  .)2( »وأية معلومات يتعرض لها

أو المتلقي الذي ) المقصود باإلشهار(الفعالية اإلشهار إن لم يتجاوب الطرف اآلخر 

  .ُوجد من أجله لتحقيق رغباته

من وجهة اقتصادية اتصالية فهو جزء هام من نظام اإلنتاج " اإلشهار"أما مصطلح 

ن والتوزيع باعتباره وسيلة غير شخصية لتقديم المنتجات وترويجها؛ حيث يهتم جملة م

طبيعة المضمون والمحتوى اإلشهاري، «الدارسين بالجمهور المستهدف على معيارين هما 

وطبيعة البيئة الثقافية لهذا الجمهور ثم األثر الذي نحدده بقياس معدل ثبات أو تغير 

للرسالة اإلشهارية؛ أي قياس فعالية اإلشهار؛ فاإلشهار  السلوك الشرائي بعد التعرض

المرسل هو القائم باإلشهار : تنطوي على كل العناصر األإتصالية عملية إتصالية كاملة

                                                 

، ضمن كتاب سعيد بن كراد وآخرون، استراتيجيات التواصل »مدخل لدراسة اإلشهار«ميداني، حميد الح: ينظر )1(
  .53-52اإلشهاري، ص 

  .26، ص 2011مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، : ، الجزائر01:حنان شعبان، تلقي اإلشهار التلفزيوني، ط )2(
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 »، والوسيلة)الصيغة التمثيلية والترويجية للفكرة المعلن عنها(الرسالة ) المنتج أو الموزع(

)1(.  

على الرغم من تعدد واختالف وجهات انلظر بين الباحثين حول وضع تعريف جامع 

يه، إما من ناحية نفسية، تسويقية أو إتصالية، إال أنه لإلشهار، وذلك لتعدد وتشعب اآلراء ف

يدور مفهومه ومعناه العام أنه وسيلة اتصال بالجمهور المستهلك والعمل على إقناعه على 

  .االقتناء

  :أشكال الخطاب اإلشهاري وأنواعه 

رغم أن اإلشهار مرتبط بالمجال التجاري خاصة عمليات البيع وترويج السلع 

 أنه يفرض نفسه ويجد له مكانا كما لو أنه إبداًء فنيا ُيستَغل في خدمة أهدافه والمنتجات؛ إال

  :النفعية فتجلى اإلشهار في عدة أشكال وأنواع صنفها الباحثين على النحو اآلتي

هذا النوع يعتمد على الصوت الذي تلتقطه األذن ليؤثر فيها : اإلشهار المسموع/ 1

وُتعد ...ي اإلذاعات والمحاضرات والندوات والخطبويتم من خالل الكلمة المسموعة ف«

الكلمة أقدم وسيلة استعملها اإلنسان في اإلشهار وأهم ما يميزها طريقة أدائها، إذ يلعب 

الصوت دورا بارزا وبالغ األهمية في التأثير على المتلقي لما يحمل من خصوصيات في 

  .)2( »التنغيط والنبر والجهر والهمس

ت التي تنقل المصنفات اإلشهارية، اإلذاعة والراديو؛ حيث تقدم صدى ومن بين الدعاما

في نفسية المستمع من البت المتكرر لشعار ما أو لعدة مقوالت؛ مما يضفي جماال فنيا 

المتلقي، لإلشهار بدليل أن صوت اإلنسان فيه رونقه وحيوية ويكون له وقع فريد على ذهن 

                                                 

، 2010لجزائر، طاكسي كوم للدراسات والنشر والوتزيع، بال، ا: فايزة يخلف، مبادئ في سيميولوجية اإلشهار، ط )1(
  .08ص 

  .64، ص »بالغة الصورة وفاعلية التأثير في الخطاب اإلشهاري«بشير إبرير،  )2(
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ط التواصل بتوظيفه للصوت وتأثيره على المتلقي من لذا فاإلشهار المسموع وسيطة من وسائ

  .خالل السماع المتالك الصوت صفة جاذبية تطرب لها األذن وتستميل المشاعر

الصحف التي : وهو اإلشهار الذي يعتمد على لغة الكتابة مثل: اإلشهار المكتوب/ 2

علق لكل طرفي تعد أحد األنشطة التسويقية، وتحقق جملة من النتائج واألهداف التي تت

  .)1( النشاط اإلشهاري؛ أي لكل من المعلن والمستهلك

تحتل الصحف من حيث هي «وتعّد الصحف وسيلة لها أهمية وخاصة ليسير اقتنائها 

-المنتج(وسيلة إعالنية أهمية خاصة من جانب جميع االطراف المعنية باإلعالن 

بر الصحف من حيث التكلفة إذ تتداول بصورة واسعة، وفي الوقت نفسه تعت) االستهالك

  .)2( »وسيلة متاحة لجميع المستهلكين بغض النظر عن إمكانياتهم

وكذلك األمر بالنسبة لالفتات المكتوبة والتي تتواجد في كل األماكن والطرقات 

والمحالت التجارية واألرصفة وذلك قصد جمع أكبر عدد من من المتلقين، تواجد تلك 

يع ويتسع مداها، وهذا هو غرض اإلشهار لتبني وقبول اإلعالنات، الالفتات بكثرة يجعلها تشي

  .)3( اكبر عدد ممكن من المستهلكين وحصول الرضى بين الطرفين ثم اقتنائها من طرف

إن إزدهار وسائل اإلتصال المعاصرة تالحق الزبناء أينما كانوا وأينما ارتحلوا سواء في 

ل األماكن أصبحت قابلة لكي تكون حّيزا لحمل البيت أو في العمل أو الشارع، لدرجة أن ك

مجمل اإلشهارات، وبخاصة ما ُيكتب ونشاهده يوميا في الالفتات والملصقات على الجدران، 

اإلشهار المكتوب يتخذ وسيلة له الصحف والمجالت «وهذا ما يوافق ما يقوله الباحث 

في ساحاتها العامة،  والتقارير والملصقات على جدران المدن أو في ساحات المدن، أو

                                                 

، األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، 01:سعد سليمان المشهداني، اإلعالن التلفزي وتأثيره في الجمهور، ط: ينظر )1(
  .47، ص 2012

  .129، ص 2011، عمان، دار البداية، 01:د إبراهيم الحاج، اللغة العربية ووسائل اإلتصال الحديثة، طولي )2(
  .106محمد جودت ناصر، الدعاية واإلعالن والعالقات العامة، ص : ينظر )3(
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حيث يكثر الناس، وذلك ما نالحظه من صور لزجاجات العطر وأنواع العطر وأنواع 

الصابون أو الساعات، واألمر نفسه لما نالحظه من إشهار على اللوحات اإلعالنية 

الثابتة كانت أو المتحركة في مالعب كرة القدن، مثال، ألن ذلك يجعلها تشيع وتصل إلى 

  .)1( »ينقمكن من المتلأكبر قدر م

وهو ما يجمع بين الصوت ): السمعي البصري: (شهار المسموع والمكتوباإل/ 3

ومثال ذلك «والكتابة وهو وسيلة أساسية لها أهمية كبيرة وتستقطب نسبة عالية من المتلقين 

التلفرزة؛ حيث يحتل اإلشهار التلفزي بالمغرب، مقارنة مع إشهار الملصقات والراديو 

حافة وغيرها من وسائل اإلتصال مرتبة الصدارة، إن تحقيق هذاى الهدف يدفع والص

مكانات المتاحة للتحريك مثل شهار التلفزي إلى استغالل كل االالعاملين في حقل اإل

  .)2( »دراسة ميوالت المشاهد وأحالمه ورغباته

كز وتتم بالصورة والتلفزة لها أهمية ودور تلعبه كوسيلة إعالمية في المجتمع؛ إذ أنها تر 

واللون، والموسيقى والموضوع، وحتى طريقة األداء التي يتعاون فيها فريق بحث وعمل 

متخصص في فن اإلخراج والديكور وأيضا نوعية اإلضاءة والتسجيل الصوتي الذي يتماشى 

 .)3( مع الصورة باإلضافة إلى التركيب وطريقة التمثيل

سار في المجتمع له خصوصياته وأبعاده، وهذا يبين مدى أهمية اإلشهار كخطاب  

فيه، وغير بعيد عن هذا المعنى . السمعية البصرية–وأهمية الدور الذي تلعبه وسيلة اإلتصال 

ُيصنف من له رأي في هذا التخصص بهذا النوع من اإلشهار باالمتياز عن باقي القنوات 

والسنن الشفهي المنطوق، والوسائط التواصلية، وذلك لتوظيفه للسنن األيقوني المتحرك، 

                                                 

  .64، ص »بالغة الصورة، وفاعلية التأثير في الخطاب اإلشهاري«بشير إبرير،  )1(
واصل التسعيد بن كراد، استراتيجيات  ضمن كتاب ،»هار التلفزي طبيعته وأولوياته في التواصلاإلش«جعفر عاقيل،  )2(

  .127اإلشهاري، ص 
سعيد بن كراد، استراتيجيات ضمن كتاب ، »اإلشهار التلفزي قراءة في المعنى والداللة«محسن أعمار، : ينظر )3(

  .142- 141التواصل اإلشهاري، ص 
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والسنن الكتابي؛ أي أنه يمتاز بجمعه لكل من الصورة والحركة والصوت حتى النصوص 

البصري يجمع بين الكل بسرعة متناهية، وهذا ما يسعى - المكتوبة؛ إذ أن اإلشهار السمعي

  .)1( إليه المعلنون لكل تنتشر رسائلهم اإلشهارية بصورة واضحة

تهتم باألفكار واآلراء والتصورات؛  ال- األخرىلوسائل االشهارية خالف ا ىعل–فالشاشة 

إنها ال تعرض برامج للمشاهدين بقدر ما تقدم جمهورا للمنتجين ألنها تقوم على السرعة 

وسيقى للتأثير على المشاهد، وهذا يبين مدى أهمية هذه الوسيلة موتأثير المشاهد وخلفية ال

لكي تنتشر رسائلهم اإلشهارية بصورة جيدة لنيل التأثير اإلشهارية التي يعتمدها المعلنون 

  .المطلوب

  :ثم إن الدراسات ُتشير إلى تقسيم اإلشهار إلى عدة أنواع هذه أهمها

  :تشير الدراسات إلى تقسيم اإلشهار إلى عدة أنواع أهمها: أنواع الخطاب اإلشهاري

جود منتوج معين، وقد وهذا النوع من اإلشهار غرضه التعريف بو : اإلشهار اإلعالمي

يتم توجيهه إلى فرد أو جماعة، أو حزب ما، وقد يكون علميا أو ثقافيا أو اقتصاديا؛ بحيث 

يذكر خصائص هذا المنتوج ومزاياه، وكذا أوجه استعماله وكيفية تطبيقاته الجديدة، وفي 

- مياالعالاإلشهار –مرحلة دفع هذا المنتوج إلى السوق يصبح هذا النوع من اإلشهار 

  .)2( لتقديم البيانات المرفقة بالمنتوج الجديد ضروريا

واإلشهار اإلعالمي يساهم في تقوية العالقة لكل من المعلن واإلشهار اإلعالمي يساهم 

في تقوية العالقة لكل من المعلن والمنتج، وخدمة هذا النوع من اإلشهار من خدمة ترويجية 

شخصية في التوزيع الجماهيري؛ إذ هو وسيلة غير للمنتج؛ إذ هو جزء هام من نظام االنتاج و 

  شكل االعالم
                                                 

سعيد بن كراد، استراتيجيات التواصل ضمن كتاب ، »التلفزي قراءة في المعنى والداللةاإلشهار «محسن أعمار، )1(
  .142- 141اإلشهاري، ص 

  .17فايزة يخلف، مبادئ في سيميولوجيا اإلشهار، ص : ينظر )2(
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اإلشهار اإلعالمي هو أحد أساليب العالقات العامة؛ غذ يعمل على تقوية صناعة «

ما أو نوع من السلع والخدمات، وذلك بتقديم بيانات ومعلومات للجمهور المستهلك؛ بحيث 

لمجتمع بغرض تقوية الصلة بينهم يعمل على نشرها وٕاذعتها بين الناس أو بين أفراد ا

  .)1( »وبين المنتوج

وعليه، فاإلشهار اإلعالمي هو أسلوب يعمل على إقامة ثقة بين المنتج والمستهلك 

  .بتقديم معطيات عنه

ويرتبط بالدفاع عن المنتوج السابق وحمايته في الجو اإلعالمي  :اإلشهار الدفاعي/ ب

لى إشهارات على الوسط اإلعالمي نفسه، وفي ويظهر هذا النوع من اإلشهار حين يتوا«

فترة زمنية متقاربة جدا، يعمل فيها اإلشهار الثاني على تحجيم اإلشهاري للسلعة األولى، 

  .)2( »وليس هدف هذا النوع زيادة المبيعات بقدر حماية وجودها وتداولها في السوق

ة اإلعالمية ويعلم هم من اإلشهار الدفاعي إثبات وجوده في الساحمإذن؛ الجانب ال

  .للمستهلك أن فعالية مازالت محافظة على مقامها

عالقته تكون مرتبطة باالستثمار والمنافسة، وذلك فإن : اإلشهار التجاري/ ج

استراتيجيات التسويق واستراتيجيات اإلشهار مرتبكان ببعضهما البعض، وفي هذا اإلشهار 

عة من الوسائل اكتساب عمالء، وزيادة نتجة أو البائعة من خالل مجمو متقوم الجهات ال

عددهم، أو أن تقوم على األقل باالحتفاظ بهم عن طريق تقديم بعض المعطيات بمعلومات 

وع من اإلشهار يرتبط بما نل، وهذا ا)3( المستهلكعن السلع االستهالكية التي تخدم احتياجات 

لسلعة أو خدمة أو بين  اتصالي بين منتج هو مادي بحت من حيث الممارسة باعتباره نشاط

  .مستهلك يريد تحصيل هذه الخدمة قصد الحصول على قيمتها االستعمالية والفنية

                                                 

  .44، ص )مقاربة سيميائية وسوسيو اقتصادية(محمد رابح، الخطاب اإلشهاري  )1(
  .113واإلعالن والعالقات العامة، ص محمد جودت ناصر، الدعاية  )2(
  .49سعد سلمان المشهداني، اإلعالن التلفزيوني وتأثيره في الجمهور، ص : ينظر )3(
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وهو نوع يعزز رواج المنتوج الذي كان موجودا في زمن ما؛ : اإلشهار التذكيري/ ه

اإلشهار التذكيري يدعم شهرة منتوج موجود «بحيث يذكر المستهلك بأنه مازال موجودا 

صه واستعماالته معروفة من ِقبل المستهلك، ويطّبق هذا النوع من اإلشهار سابقا، خصائ

  .)1( »بصفة أساسية في مرحلة نضج المنتوج

يهدف إلى تذكير المشاهد بسلعة معروفة من قبل لدى « من اإلشهار هذا النوع وهذا

 المستهلك حتى تصل عالقة بذاكرته؛ مما يساعد على عملية شراء السلعة، فكلما كانت

المستهلك زادت فرصة اإلستجابة لها بشكل إيجابي؛ فضال على أن  مألوفة عندالسلعة 

المستهلك يميل إلى تنمية وتطوير درجة من الثقة والتصديق للسلع للسلع والخدمات التي 

يتم اإلعالن عنها بصورة متزايدة، وذلك على حساب السلع والخدمات التي يتم اإلعالن 

ذلك على حساب السلع والخدمات غير المألوفة أو المجهولة عنها بصورة متزايدة، و 

فاإلشهار التذكيري رسالة من المنتج المستهلك ال تتم بشكل اعتباطي؛ بل  .)2( »بالنسبة له

  .من أجل غرض مفاده أن المنتوج مازال قائما

هو «فهو حيث يسعى هذا النوع لمنافسة منتجات أخرى، : اإلشهار التنافسي/و

ذي يتعلق بالسلع والخدمات التي لها مركز مقام وطيد في السوق التجارية، الن العاال

لتنافس سلعا أو منتجات موجودة ...والتي تعرضت لظهور منتجات جديدة منافسة لها

 »المنتوجسابقا من تكافئها من حيث النوع والخصائص وجملة من المعطيات التي تميز 

)3(.  

                                                 

  .17فايزة يخلف، مباديء في سيميولوجيا اإلشهار، ص  )1(
  .4ص .بلقاسمي رابح، اإلشهار والتوازن المالي للصحف )2(
  .115القات العامة، ص محمد جودت ناصر، الدعاية واإلعالن والع )3(
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شهار هدفه توجيه السائح الى سلوك سياحي هذا النوع من اإل: اإلشهار السياحي/ز

معين مؤطر ثقافيًا و نفسيًا و اجتماعيًا بمنطلقات حضارية عامة لصاحب السياحة أو 

  (1).الساهر على تنظيمها من خالل الخدمات االنتفاعية المبرمجة في رحلة معينة

جماهير وآية الكالم من ذلك أن أنواع وأشكال الخطاب اإلشهاري يختلف باختالف ال

  .المستهلكة، إال أن هدفه واحد، وهو التأثير قصد اإلقناع واقتناء المنتوج لتحقيق الربح المادي

                                                 
(1)

  184، ص3:ج.حافظ اسماعيل علوي، الحجاج مفھومه و مجا�ته :ينظر   
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  :ووظائفه عناصر الخطاب اإلشهاري: انيالمبحث الث

  

ينبني الملفوظ اإلشهاري على جملة من العناصر المتعلقة ببعضها حتى تتحقق الرسالة 

إلى أن عناصر الخطاب اإلشهاري يتمثل  المختصوناإلشهارةي بالمستوى المطلوب، ويذهب 

  :في

وهو منشيء الرسالة اإلتصالية، «وهو المسؤول عن الرسالة : المرسل أو المصدر/ 1

وقد يكون شخصا يتكلم، أو يحاضر أو شريطيا يؤشر بيديه أو زعيما سياسيا يلقي خطايا 

  .)1( »أو محطة إذاعية، أو تلفزيونية تبث برامجا

ملية اإلتصال بشكل فاعل ومؤثر ينبغي للمرسل أن تتوافر فيه بعض المزايا ولكي تتم ع

حسب بعض الدارسين، من مثل الكفاءة اللسانية سواء في اإللقاء أو في التحرير الكتابي، 

والقدرة على إرضاء الطرف الثاني بالرسالة الشفوية كانت أو المسموعة؛ باإلضافة إلى 

، وهكذا يعمل المرسل اإلشهاري على تحقيق )2( وحسن األسلوب امتالك الفطنة والزاد المعرفي

الوظيفة التعبيرية، فصانع اإلشهار يبحث عن سياسة الجذب واإلغراء بواسطة استمالة 

واحلواسي لالنسان فتصبح الفتات المدنية وملصقات المشاعر واإلحاطة على اإلطار النفسي 

كل التسهيالت متوفرة وكل المستجدات  الشوارع تخاطب مواطنيها من خالل ما تعرضه أن

موجودة، كاإلعالن عن أحداث ثقافية، اجتماعية، اقتصادية أو غيرها، ألن الهدف األسمى 

  .)3( للُمشهر إقناع المتلقي عن طريق التأثير في قلوبهم وعقولهم

                                                 

بال، األردن، المؤسسة الحديثة للكتاب، : علي سامي الحالق، المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها، ط )1(
  .72، ص 2010

  .74المرجع نفسه، ص  )2(
  .590عبد الهادي، سيميائية الصورة اإلشهارية، ص جمال مباركي ومحمد : ينظر )3(
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والمرسل جزء هام في الخطاب اإلشهاري، فهو الذي يفعل الخطاب اإلشهاري بكل ما 

مهارة، ومن وسائل للجذب في الموضوع الذي يدور حوله اإلشهار، أما العنصر  أوتي من

  :الثاني في العملية اإلشهارية فيتمثل في المقصود باإلشهار وهو

ومن خالله تتحقق الوظيفة اإلفهامية وغرض المرسل من : )المتلقي(المرسل إليه / 2

باته؛ إذ هو المستهدف األول تصميمه للرسالة اإلشهارية التي ُصممت من أجل تخقيق رغ

تتحقق الوظيفة الطلبية وهي التأثر واألخير من هذا العرض اإلشهاري الذي من خالله 

  .بالمنتوج واقتنائه

فيقوم المرسل بإفهام المرسل إليه بأهمية الشيء المعروض وميزته، فُيقدم على 

  .)1( اإلشهارياستخدامه، وهو الهدف األساسي من وراء الخطاب 

الذي يسعى بكل طاقته لتبني موضوع " الزبون"الدارسين من ُيطلق عليه اسم ومن 

  .)2( الخطاب اإلشهاري الذي بسيطر على فكره وخياله ويؤثر فيه

) المرسل إليه(وتوجد عدة عوامل تؤدي إلى إحداث االستجابة من طرف المستهلك 

  :)3( وهي على النحو اآلتي

لع ولفترة محدودة مما يؤدي لسرعة تقديم مغريات وتخفيضات في أسعار الس .أ 

 .استجابة المستهلك للشراء

 .تقديم تسهيالت مختلفة مثل التقسيط على آجال طويلة، أو توصيل السلع للمنازل .ب 

اختتام اإلعالن ببعض المقترحات أو المبررات العاطفية المنطقية التي تساعد  . ج

  .المستهلك في التغلب على الصراع الداخلي في نفسه

                                                 

  .55بشير إبرير، بالغة الصورة وفاعلية التأثير في الخطاب اإلشهاري، ص : ينظر )1(
  .294، ص حافظ إسماعيل علمي، الحجاج مفهومه ومجاالته: ينظر )2(
  .54سعد سلمان المشهداني، اإلعالن التلفزيوني وتأثيره في الجمهور، ص  )3(
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هو الشخص أو الجهة التي توجه إليها الرسالة ين لنا أن المرسل إليه وهنا يتب

اإلتصالية، ويقوم بفهم المعاني، وال يعتبر اإلتصال ناجحا بمجرد قيام المرسل بارسال 

  .الرسالة؛ بل بما يتفاعل المتلقي معها

و هي المحتوى الذي يحمله االشهار ليصل الى :الرسالة اإلشهارية أو الخطاب/ 3

عملية االتصال، بل هي قلب عملية االتصال المتمثلة في (رسل اليه و تعد الرسالةالم

الكلمات و المعاني و المشاعر التي يرسلها المرسل الى المستقبل و قد تكون الكلمات 

  (1)).منطوقة أو مكتوبة

وهو من األسس التي يتركز عليها الخطاب اإلشهاري وله دور بارز بين : المقام/ 4

إن العالقة بين المرسل والمرسل إليه أو بين المخاطب والمتلقي ال تتم «المستهلك المنتج و 

بشكل اعتباطي أو خبط عشوائي؛ إنما تتم بحسب ما يقتضيه المقام وأحوال الخطاب 

وظروفه المختلفة المحيطة بأحداثه وٕانتاجه وٕارساله واستقباله، وما يتطلب ذلك من 

  .)2(»خصائص لغوية وغير لغوية

وهذا العنصر حسب عدد من الدارسين األداة التي تمرر الرسالة : قناة اإلتصال/ 5

صوتية، أو بصرية مثل المكتوبة  اإلتصالية من الباث إلى الجهة المعنية ووتنوع، فقد تكون

أو بواسطة عالمات أخرى حسب ما تقتضيه الظروف وتستدعي ) المجالت- الصحف(

  .)3( الضرورة

عن العناصر الخطابية لإلشهار أن لها أدوار وفعالية للرسالة، المالحظ مما جاء ذكره و 

وكل عنصر يحمل على عاتقه الهدف األول من الخطاب وهو التأثير قصد اإلقناع في 

  .نفسية المستهلك، وغياب أي عنصر منها يؤدي إلى نقص وخلل في الرسالة اإلشهارية

                                                 
 (1)

  .74ص . علي سامي الح,ق، المرجع في تدريس مھارات اللغة العربية و علومھا   

  . 66بشير إبرير، بالغة الصورة وفاعلية التأثير في الخطاب اإلشهاري، ص  )2(
  .75علي سامي الحالق، المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها، ص : ينظر )3(
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  :ياتهوآلالسياحي مكونات الخطاب اإلشهاري : ثالثالمبحث ال

  

لقد أصبح اإلشهار صناعة تقوم على أسس فنية وعلمية يدخل فيها كل علوم التأثير 

ابتداء من مبادئ اإلحساس واإلدراك والتنبيه والمؤثرات الصوتية واللونية كي تأتي الرسالة 

أن اإلشهار " سعيد"اإلشهارية قوية ومؤثرة تخترق الوعي وتتراكم في الذهن، ويوضح في ذلك 

بخاصية أساسية كونه يجمع ضمن بنية واحدة بين ثالثة أنشطة إنسانية متباينة يتميز «

من حيث التكون والجوهر، ومن حيث الغايات واالشتغال، يتعلق باألمر بالتعبير والخير 

واإلقناع، وهي أنشطة أساسية في كل واقعة إبالغية كيفما كان نوعها، ومهما اختلفت 

  .)1( »لتواصل إقناعا وتعبيرا وخبرا في الوقت ذاتهسياقاتها إلى الحد الذي يجعل ا

ويسعى اخلطاب اإلشهاري إلى تحقيق الخطاب اإلقناعي بتوظيف مكونين ونسقين 

  :هما

في مختلف الخطابات اللسانية أو متتالية من الوحدات المعجمية : النسق اللساني/ 1

ما توافره هذه اللغة من وهي تقديم الملفوظات، وتتنوع حسب اللغة تنتمي إليها، وذلك ب«

طاقة إبداعية، تصبح مثرا من هذا المنطلق على المتلقي، وتستعمل أحيانا اللغة اليومية 

  .)2( »لما تمتاز به من قدرة على التواصل مع شريحة واسعة من المتلقين...كالدارجة

 وعليه فإن النسق اللساني تكمن مزيته في توجيه القارئ نحو قراءة محددة، وفعالية

  .التأثير في هذه الحالة تكون نسبية ألنها واضحة ومحددة

                                                 

، ص 2009، المغرب، المركز الثقافي العربي، 01:رية، آليات اإلقناع والداللة، طسعيد بن كراد، الصورة اإلشها )1(
188.  

عبد النور بوصابة، األساليب اإلقناعية للومضات اإلشهارية التلفزيونية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، قسم اآلداب  )2(
  .645، ص 2011واللغة العربية، محاضرات الملتقى الدولي السادس السيمياء والنص، أفريل، 
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يشهد عصرنا الحالي عملقة تكنولوجية في الميادين العلمية، : النسق األيقوني/ 2

ال يختلف االمر كثيرا «واإلعالم واإلتصال عنصرا مهما منها باعتماده عالم الصوت؛ إذ 

التي تعبر عن العالمات األيقونية  هيبالنسبة للعالمة اإليقونة عن سابقتها ألن اللغة 

وتظهرها وتسهم في تحليلها وتأويلها وتوجيهها أيضا، وبخاصة في مجتمع المعرفة 

عاصر الذي ال يمكن أن نبنيه إال بواسطة اللغة العربية، فهي رسالتنا الرئيسية في نقل مال

  .)1( »المعرفة واستيعابها، وحفظها وتوثيقها وتوليدها وتعميمها

ناك من يعارض هذه الفكرة التي تؤكد توافق العالمة األيقونة والعالمة اللسانية لكن، ه

بدليل أن اللغة هي الوسيلة التي تعّبر عن العالمات غير اللسانية، ويفسرون أن الصورة خير 

من ألف كلمة، ومما يزيد في أهميتها وقدرتها على االستيعاب، أن لها لغة عالمية يفهمها 

  .)2( الناسجميع 

ويكسب النسق األيقوني أهمية بالغة بفضل وظائفه المتعددة، وسنقوم بتقديم أهم 

  :اولظائف من باب التمثيل في النقاط اآلتية

في هذه الوظيفة يكسب المتلقي معلومات ومعرفة، : الوظيفة التعليمية والمعرفية/ أ

قهم وتحسين مستواهم نظرا ألنها تقدم الخبرات واألفكار إلى الطرف اآلخر، بهدف إنارة طري

العلمي وتكسبهم مهارات يستفيدون منها في حياتهم الشخصية والمعرفية؛ فالوظيفة التعليمية 

  .)3( حياتهوالمعرفية تعمل على بث للمستهلك طرائق وأساليب جديدة لتحسين نمط 

                                                 

  .33ص .بشير إبرير، السيميائيات وأثرها في التواصل السياحي )1(
، الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 1: عبيدة صبطي ونجيب بخوش، الداللة والمعنى في الوصرة، ط: ينظر )2(

  .139، ص 2009
  .المرجع نفسه )3(
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زيادة الربح المادي؛ بحيث تعمل على تحقيق  والقصد منها: الوظيفة االقتصادية/ ب

مالية اقتصادية متعدد، ألن الهدف األول واألخير للنشاط اإلشهاري يرويج الخدمات  فوائد

  .)1( المتلقيوالسلع التي تؤثر في 

 الجانب الفني والجمالي، فيذهب من أسس اإلشهار :الوظيفة الجمالية التسويقية/ ج

تجاتهم نتجين للسلع، فقد اهتموا دائما بجعل منمبعض اهتمامات ال« :إلى أن الباحثين

لكن الهدف من وراء ...متسمة بالجاذبية، وفي طريقة تغليفها وعرضها على نحو خاص

  .)2( »هذا ليس فقط المتعة الجمالية، بل استثارة رغبة الشراء واالستهالك لدى الناس

  .فالدارس هنا يبرز جماليات العرض واستثارة شهية الطلب والشراء

إلتصال الجماهيرية لها دور بارز في الترويح عن ن بعض وسائل اإ: الوظيفة الترفيهية/ د

النفس عند أفراد المجتمع قصد تخفيف ثقل الحياة الروتينية اليومية من خالل إعداد برامج 

  .)3( فنية ترفيهية، ومسلية تستهوي جمهور المستقبلين

 وهذه األأخيرة ُتعد من الوظائف الجانبية في اإلشهار في المجال الترفيهي مثل إشهار

  .الرحالت للمناطق السياحية، وكيفية قضاء وقت اإلجازات في صبغة مسلية

وهي التي تتمثل في الخطاب الموجه للمجتمع قصد توجيهه  :الوظيفة االجتماعية. ه

فالتأثيرات االجتماعية لإلعالن تتضح في قدرة اإلعالن على المساعدة في تحسين «

لع وأساليب الحياة االجتماعية التي يعلن ظروف الحياة، وذلك من خالل تقديم أنواع الس

  .)4( »عنها، وعلى رفع مستوى الحياة وتحسين ظروفها

                                                 

  .101ة اإلشهارية، ص بلقاسم سالطنية وآخرون، سيميولوجية الصور : ينظر )1(
دار اولطن للنشر، : بال، الكويت: دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، ط-شاكر عبد الحميد، التفضيل الجمالي )2(

  .60، ص 2001
  .73علي سامي الحالق، المرجع في تدريس اللغة العربية وعلومها، ص : ينظر )3(
  .48ره في الجمهور، ص سعد سلمان المشهداني، اإلعالن التلفزيوني وتأثي )4(
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وفي هذا السياق تسهم الوظيفة االجتماعية في عمليات التعلم والتثقيف للفرد، وتقدم له 

  .معلومات معينة لمساعدة تساعده على تغيير نمط الحياة الحياة وأسلوب المعيشة
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  نتائج دراسة الفصل الثاني

ملة من النتائج تتعلق في مجملها بالخطاب جخلصت الدراسة في هذا الفصل إلى  لقد

  : السياحي كفرع من فروع الخطاب إلى أن ومنه اإلشهاراإلشهاري 

األولى لعصور  وتعود إرهاصاتهحد سواء،  وحديثا علىاإلشهار عملية تواصلية قديما _أ

  على النداء يعتمدوالذي قبل الميالد، 

لم يستخدم في معناه المعاصر إال في منتصف القرن التاسع عشر '' إشهار''مصطلح _ ب

  شيء بمعنى إظهار إيجابيات فرد ما أو

المحتوى اإلشهاري في بداياته األولى لم يكن ذو طابع تجاري كما هو عليه _ ج

  . ذو طابع إعالمي اليوم،وٕانما كان

بالغ من طرف البلدان المتقدمة التي عمدت إلى تطوير  هتماماحاز اإلشهار السياحي _ د

  .تقنياته وأساليبه، حتى تضمن وصول الرسالة اإلشهارية إلى هدفها

الحديثة، إذ  االتصاليةالتقنيات  استيعابساهم اإلشهار السياحي بفعالية في تسهيل _ ه

هو العمود الذي ترتكز عليه المجتمعات المعاصرة، فالقرية الصغيرة التي نعرفها ساهم في 

  .باعتباره المحرك األساسي لها االتصاليةفي مختلف القنوات '' اإلشهار''تشكيلها 

الذي مس  وكذا التطورالحديثة،  االتصالالصناعة اإلشهارية بتطور وسائل  ارتبطت_ و

  .االقتناءالرغبة في  وتخلق لديتؤثر على سلوك المستهلك،  والخدمات التيسلع إنتاج ال
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 المقاربات المنهجية في تحليل الخطاب اإلشهاري والسياحي: المبحث األول

 

 االنبثاقمما ال ريب فيه أننا نعيش اليوم عالم تتجلى فيه الصورة، إذ صاحب 

المتنامية بشكل متسارع كل مناحي الحياة  االتصاالتالمعلوماتي الذي أحدثته تكنولوجيا 

، والمجتمع الرقميكمجتمع الصورة  االصطالحاتاإلنسانية، مما نجم عنه مجموعة من 

ذلك من األلفاظ المرتبطة بالثقافة البصرية في الخطاب العالمي  وما إلى، والمجتمع المشهدي

  .المعاصر

و بما أّن اإلشهار واحد من الحقول كونه خطابا بصريا في جل بنيانه فإن الصورة اإلشهارية 

جال السيموطيقا إلى جانب الصورة السيميائية، و تحتل مركزا مهما في م<< لها مكانة إذ 

الصورة المسرحية، و الصورة الفوتوغرافية، و الصورة التشكيلية ، و ذلك لما لها من قيمة و 

، و ترويج البضائع و السلع و المنتوجات و من هنا االستهالكأهمية في مجال التسويق و 

قي ذهنيا و وجدانيا، و إقناعه عقال و أصبح للصورة اإلشهارية دورًا هامًا في جذب المتل

، و مّما يسهم في تكوين العالمة اإلشهارية الدالة في الخطاب اإلشهاري  )1(>>منطقًا و فكراً 

الصورة، و الصوت، و الكون، و الحركة  و تهدف هذه العالمة السيميائية إلى إعادة 

نامية فيضحى حركة مشهدية صياغة المعنى اللساني المثبت باللفظ، و إضفاء الحياة و الدي

نامية، و لعّل أهم الوظائف التبليغية التي تحققها الصورة أّنها تخرُج القيم المجّردة من حيز 

الكمون إلى حيز التجلي فتصبح واقعًا ماديًا محسوسًا في ضوء ما ينتج من مشاهد إشهارية 

  .توازي الخطاب اللّساني

                                                           

  122ص.التوصل اإلشهاري استراتيجياتكراد،سعيد بن )1(
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ية للصورة في الخطاب اإلشهاري السياحي ال تتحقق نجاعتها إّال في ضوء جإن القيمة الحجا

في الخطاب اإلشهاري السياحي العملية التي بها يؤثر  والمقصود بالحجاجالنسق اللغوي، 

يصبح  وبهذا المعنى، وتفاوت طبائعهامشاربها،  اختالفالخطاب في النفس اإلنسانية على 

لفظي بما هو غير لفظي، وسيلة  ما هويتفاعل فيه  شكال أو نظاما تواصلي<< الحجاج 

للخطاب  والذات المستقبلةحوار يجمع بين الذات المتكلمة  وبالتالي هو، وغايته اإلقناعاللغة 

  )1(>>وبينهما القول

على بعض أهم المقاربات اللسانية، والتداولية،  االعتمادهذا الفصل التطبيقي  وسأحاول في

، لتتبع منهجية الخطاب الحجابي في والمقاربة السيميائية، جتماعيةوالنفسية والمقاربة اال

اإلشهار السياحي ممثال في بعض النماذج اإلشهارية السياحية في اإلقناع ألحداث األثر 

مختلف  ويجسدونه فياإليجابي لدى المخاطبين، لجعلهم يقتنعون بهذا الخطاب 

  .ومواقفهمسلوكاتهم

منهجية لتحليل الخطاب اإلشهاري السياحي، إذ تتخذ  ''approches''توجد عدة مقاربات

هذه المقاربات النقدية المعاصرة من القراءة مدخال تأمليا تحاول من خالله تفكيك النصوص، 

تحيُل إلى ما النهاية من الدالالت المتوالدة، فيما  ودالالت التيعليه من رموز  وما تنطوي

الداللة،  وثريًا لتوليدتشكل شبكة من العالقات بين وحداتها تجعل النصوص ميدانا واسعًا 

ستثمارها فيما يخص الجانب التطبيقي لهذه ا هذه المقاربات محاولة وسأعرض لبعض

  .الدراسة

سياحي من دون لغة بشكليها المنطوق أو  استثمارال يكون هناك : المقربة اللسانية

من  بانطالقهاهذه األخيرة  وتتميز المكتوب، أي بحسب ما تطلبه الصورة المرئية لإلشهار، 

                                                           

  122ص.التوصل اإلشهاري استراتيجياتكراد،سعيد بن )1(
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النسق اللساني، إال أنها تبقى قاصرة أمام بالغة الصورة، فهي تملك وقعًا و أثرًا نفسيًا في 

  )1(.االستجابةيس و المتلقي، باإلضافة أّن مجموعة المشاهد تثير األحاس

يهدف دائمًا إلى << المقاربة في كون الخطاب اإلشهاري  وتتمثل هذه: المقاربة التداولية

على أن يلبس  وٕانما يحرصبتبليغ الخطاب فقط،  وال يكتفيتحقيق منفعة أو ربح أو فائدة 

وكلماته في لغته المكثفة،  ويبرز ذلكأجل تحقيق المبتغى،  ويتألف منخطابه أجمل حلة، 

  )2(>>والمتلقيالبراقة التي تخدم مصلحة اإلشهار السياحي  المشّعة

 وغاياتها ونيات مستعمليهامرامي اللغة  والتداولية فيبناًءا على ذلك، تحدد المقاربة اللسانية 

أو مؤولي عالماتها، كما تهتمان بدراسة مختلف الوسائل اللسانية التي يتوافر عليها المتكلم 

إيصال الفعل اللغوي، كما ال يمكن تحليل اللوحة اإلشهارية السياحية خارج الوضع  من أجل

  .التواصلي اللساني

و تكمن في مراعاة حال المتلقي و هو المقصود من الخطاب، إذ أّن : المقاربة النفسّية

أيضا، و الخطاب البليغ هو  االنفعاالتالمتلقي له ذهن و عقل، و جملة من األحاسيس و 

له النفوس، و  ارتاحتباألذهان و طربت إليه األسماع و  اتصلحّبب إلى النفوس، و  ما

المقاربة النفسية هنا تكتسب أهميتها القصوى في كون الخطاب اإلشهاري يرّكز على المتلقي 

 االعتبارمثال يأخذ بعين الجاحظ عالقة الخطاب بالمخاطب، فنجد  االعتبارو يأخذ بعين 

للكالم غاية، و لنشاط السامعين نهاية، و ما << للمخاطب يقول  نفعاليةاالالطاقة النفسية 

و المالل هو اإلسهاب الذي سمعت الحكماء  االستثقالو دعا إلى  االحتمالفضل عن قدر 

  )3(>>يعيبونه

                                                           

  .67ص. في الخطاب اإلشهاري وفاعلية التأثيربشير إبرير، بالغة الصورة : ينظر) 1(

  68ص. في الخطاب اإلشهاري وفاعلية التأثيربشير إبرير، بالغة الصورة : ينظر) 2(

  .99ص .02: ج. والتبيين البيان) 3(
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تحمل رؤى << وعيه فهي  وتحمل مدىبالمجتمع  والتي تهتم: الثقافية االجتماعيةالمقاربة 

وتعد المختلفة،  االجتماعية، إذ يعّد اإلشهار إنتاجا يبرز العالقات وثقافتهالمجتمع المختلفة 

شهار مرآة تعكس ما يجري في المجتمع من أحداث التي تميز اال العالماتوالسمات المختلفة

وكشفها أو إيجابًا يحاول اإلشهار تأكيدها أو اإلقناع بها أو تعريتها  وتفاعالت سلباً 

فنا  وتبعا لهذا، )1(>>. الجماهيرأمام ومدى ، االجتماعيالقالب ويمّدنا بمعرفةفإن اإلشهار يعر

  .وثقافتهالمجتمع  وعي

و هي المقاربة التي نأخذ على عاتقها دراسة حياة العالمة داخل النمط : المقاربة السيميائية

، و تعد من أهم المقاربات و أنسبها لتحليل الخطاب اإلشهار، ألنها تتميز االجتماعي

تساعد على << معها لعّدة مستويات في مثل الصورة و الصوت و الحركة و اآلداء ، فهيبج

تحويل العلوم األدبية من مجرد تأمالت إلى علوم بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، من خالل 

من تجلياتها اللغوية، التي تتيح طرح تصّور لألنساق  انطالقاالمظاهر الداللية العامة، 

بواسطتها من مستوى آلخر  االنتقالكم العالقات التي تربط بين العناصر، و المجّردة التي تح

إلدراك النظام الكامن من خالل المستوى التجريدي، الذي ينحو نحو كشف البنيات العميقة 

  )2(>>التي ينطوي عليها العمل، و الكامنة وراء صياغة النص األدبي

في فلسفته الظاهراتية  بيرسثم إن النظرية السيميائية تتأسس على جملة من العناصر عند 

الكون بالنسبة  ما فيالتي تهتم بدراسة ما يظهر، و هي التطورية الواقعية و البراغماتية ألن 

 لسوسيرو هذا خالفا  Semiotiqueلتندرج ضمن السميوتيقا  عالمة قابلة للدراسةلبيرس 

و بهذا تعد وجهة Sémiologieظريته على العالمة اللغوية ضمن السيميولوجيا الذي بنى ن

  )3(.نظر بيرس األنسب لدراسة الخطابات البصرية التي من ضمنها اإلشهار

                                                           

  .68في الخطاب اإلشهاري، ص وفاعلية التأثيربشير إبرير، بالغة الصورة ) 1(

  .17ص. بال: ت. والتوزيعدار الغرب للنشر : بال، وهران: ط. أحمد طالب، المنهج السيميائي من النظرية إلى التطبيق) 2(

  .69ص. في الخطاب اإلشهاري وفاعلية التأثيربشير إبرير، بالغة الصورة : ينظر) 3(
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  المستوى اللساني و األيقوني لألنماط اإلشهارية السياحية: المبحث الثاني

  

يقوم الخطاب اإلشهاري السياحي على بنية لغوية تتشابك فيها مجموعة من العالمات 

التي أوّد إيرادها في هذا المقام تتكئ على مستوى لساني  وٕاّن القراءة، وغير اللغويةالّلغوية 

العنصران مرحلة الشرح  ويمثل هذانقوامه اللفظ في الخطاب الحجابي،  ومستوى أيقوني

قّدمان بنية تأويلية تقوم مقام الخطاب الحجابي يشترك فيه كل من المرسل ي والتفسير بحيث

  .والمرسل إليه

للدراسة السيميولوجية نتيجة توفرها على  والمرئية منطلقافي صورته اللسانية  ويشكل اإلشهار

بين عناصر  والجامعة ماالعديد من القواسم المشتركة أهمها التركيبة الخطابية المتميزة، 

في بناء نهائي آخذة المستقبل في الحسبان، داعية إياه إلى التعامل  ّونات شتىاستحكمتومك

البنية اللسانية للخطاب  ويمكن تمعينمع مرجعيته في شتى أبعادها للظفر بوجه الخطاب، 

  :اإلشهاري السياحي في ضوء ما يلي

التأليف، يذكر في  عرف في التراث العربي بحسن وهو ما: وكثافة المعنىبساطة الجملة _1

أن  وحسن الرصف، وشرحاً يزيد المعنى وضوحًا  وحسن التأليف<<أبو هالل العسكريذلك 

 والتأخيروالحذف إالّ فيها التقديم  وال يستعملأماكنها،  وتمكن فيتوضع األلفاظ في مواضعها، 

  )1(>>حذفا ال يفسد الكالم

يتمثل في بعض الخطابات اإلشهارية السياحية في بعض الوكاالت السياحية على  وهو ما

  :النحو اآلتي
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فهذه العبارة موجزة، جيدة األسلوب، متينة اللفظ ؛ )1(خدمتك ودع لناتفّرغ لعبادتك _أ

فقط بأداء فريضة الحج  وأن ينشغل، إذ تسلب وجدان المتلقي في توفير الراحة له، والمعنى

وأساسيات حسنة فيما يخص مقومات  وفي صورةألّن كل الظروف ستكون مهيئةأو العمرة 

  .السفروالنقل واإلقامة وغيرها

ية هنا تكمن في أّن مدينة بسكرة مدينة تاريخية، جفالقيمة الحجا؛ )2(وثقافةبسكرة حضارة _ب

لة جاءت كما أّنها تملك ثقافة متباينة تتزين بها، فالجم وحضارتها الدينيةتتميز بأعالمها 

  .وداللة كثيفةمتكونة من ثالث وحدات معجمية لكن كل مفردة منها تحمل معنى 

يحوي في معناه  ومسند إليه؛ هذا المحتوى التواصلي المؤلف من مسند )3(الحج المبرور_ج

واقع المتلقي لحصول التأثير، فتلك العبارة الموجزة معززة بدالالت ال  وتصورات فيأفكار 

ا مبرورًا ينال رضى الرحمن لمنومقنعة متناهية  أراد حج.  

إّن الّلغة الفصحى هي التي ): والعاميةالفصحى (تداخل المستويات اللغوية العربية _2

عبر التاريخ إلى  وبالد الرافدينوواد النيلوتعود جذورهاوعاءا لحضارة العرب ومنذ القديمكانت 

مجاالت العلم  واألدباء فيالعلماء عهود قديمة، إذ هي لغة معيارية يستخدمها الخاصة من 

  )4(.ومفتاح التفقه، فقد كان اإلقبال على تفهمها من الديانة، إذ هي أداة العلم والمواقف الجاّدة

ألفاظ  من %80وتكون المستوى الثاني للعربية الفصحى، << أما اللغة العامية فهي 

كبير من المفردات الفصيحة أو القريبة إلى  وفيها قسطالتخاطب اليومي في وقتنا الراهن 
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معجمية دخيلة على  والصرفي والتركيبي وظهور وحداتالصوتي  وتتسم باالنحرافالفصحى 

  )1(>>معجمها اللغوي

: ما ورد هذا التداخل في المستويات اللغوية ما ورد في اإلشهار السياحي اآلتي ومن أمثلة

  )2(>>موبيليس تقدم باطل على كل تعبئة<< 

والمتوسط بحيث يمس الفكر العالي  االجتماعياألكثر تبليغًا في الوسط  وهذه االستراتيجية

'' باطل''العبارة السابقة يجد اللفظة العامية  والمتأمل فيتلك العروض اإلشهارية  لفهم

تلفت ) العامية(العامية، كما أّن اللغة الدارجة  استعمالاليومي يفرض  والمجال االستهالكي

  .واالستراتيجية التداوليةاالجتماعيوتتعلق بالوسطتتصف  اجتماعيةبصفتها خاصية  نتباهاال

إّن : توظيف الضمائر المحيلة على المشاركة الجماعية قصد إشعار المتلقي باألمان_3

أّول خطوة في هذا المسار تستدعي تعريفًا للضمير كونه مصطلح نحوي يطلق على 

منها تعبر عن معنى مقصود ال يظهر  وكل كلمةمجموعة من الكلمات صغيرة التكوين، 

، إذ هو ما ُوضع لمتكلم أو وخطابإّال بما يعين على ذلك من تكّلم  وال ينجليللسامع، 

  .)3(ى أو حكماً غائب تقدم ذكره لفظًا أو معن

  : تجّسدُه النماذج اإلشهارية السياحية اآلتية وهو ما

  .''أنتم'' وضمير المخاطب'' نحن''تحمل ضمير المتكّلم '' نرعاكم''فلفظة )4(ِبعوِن اهللا نرعاكم
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يدل على الجماعة المنتجة لإلشهار التي ترسل '' معنا''مصطلح )1(معنا تعّرف على العالم

بلدان  والتعرف واالطالع علىعامة لمن أراد السياحة العالمية  دعوةوهو معنى ضمني 

في كلمة '' أنت'' وضمير المخاطب، ''نحن''فجاء الضمير األول بصفة المتكلم . العالم

 االكتشافوالتفسيح فيهنا تكمن في األثر النفسي للمتلقي في حّب  والقيمة الحجاجية'' تعّرف''

  .مناطق العالم

يعّد السجع و التكرار من الظواهر األسلوبية التي تستخدم لفهم : ر العباراتالسجع و تكرا_4

الّنص األدبي، حيث يشكالن نسقًا تعبيريًا في بنية الشعر التي تقوم على النغم الموسيقي و 

تكرير السمات الشعرية في النص بشكل تأنس إليه النفس، ثم إن تكرار الكلمة أو العبارة ال 

رسالة داللية غير << وايا تأكيد المعنى و تقويته و تجسيده فهو بذلك يؤدي يكون عبثا، بل لن

صريحة، رسالة ال تؤديها مفردة بعينها، فالتكرار يقوم بدوره الداللي عبر التراكم الكمي للكلمة 

أو الجملة أو الحرف و عبر اإللحاح على هذا الموضع أو ذاك ينّبه المتلقي إلى غاية داللية 

  )2(>>سل و ارتأى تأديتها عبر التكرارأرادها المر 

  :خطابها اإلشهاري السياحي والتكرار فيأمثلة لخطابات إشهارية وّظفت السجع  ومما يلي

  )3(>>جزيرة فرعون إلى.... من عمان الفنون << : في عبارة إشهارية تقول :السجع

يمتاز بالعذوبة فتجذب  فالنغم الموسيقي الموجود في حرف النون، أسلوب غنائي الذي

  .والسفرالمتلقي الهاوي للترحال 
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فتكرار حرف النون يضفي ضربات إيقاعية مميزة ال تحس بها األذن فقط بل ينفعل معها 

أن يكون التكرار ضعفًا في اإلشهاري أو نقصًا في أدواته _ حسب علمي_الوجدان مما ينفي 

  .ذو داللة نفسية قيمة وهو بذلكالداللة الفنية، إذ هو نمط أسلوبي له ما يسنده في إطار 

من السرد إلى الوصف أو البرهان أو التفسير أو الدمج بين هذه  االنتقالبراعة _5

  :األغراض

وكنموذج من النص ذاته،  انطالقالبناء النص  والوصف والبرهان أغراضإن كل من السرد 

زيارات مدنية األنماط  <<: غراض ما يعلنه اإلشهار السياحي اآلتياألهذه  الجتماع

 ومشاهدة أجملالرمال الذهبية المدينة القمرية،  وزيارة مملكة'' البتراء'' وصرحها الشامخ

وبوفيه . وتناول العشاء، وأرقى األجواءاالحتفاليةساهرة بأروع  وحضور حفلةغروب للشمس 

  )1(>>مع أجمل الفقراتمفتوحومتابعة السهر 

البداية عن الصرح الشامخ للبتراء، ثم أسترسل الخطاب  فالفقرة اإلشهارية هنا أسردت في

الجميل، فاإلشهار السياحي يقيم حّجة على السائح أو غيره  وغروب الشمسلوصف المدينة 

  .ما يسمى باإلقناع والجمال تحتبالبرهنة بوجود الراحة 

لمباشرة ال يقوم صاحب اإلشهار بالعوة ا: للخطاب اإلشهاري السياحي )2(يالبعد اإليحائ_6

منتوج ما، ألن المستوى التقريري يعتمد في بنيته على اإلخبار عن النتج فقط،  اقتناءإلى 

لها دورها األساسي في عملية اإلقناع، فالبعد اإليحائي في  وٕان كانجودته  وعن مدى

معظم الفئات  اهتمامعلى  وأساليبه فياستحواذهالخطاب اإلشهاري السياحي غني بإنزياحاته

                                                           

  .7نموذج ) 1(

إلى فالن أي ألقاه  ووحي الكالميخفى على غيره،  وأومأ وكلمه بكالمإليه أي أشار  ويقال وحيمن اإليحاء، : اإليحائي)2(
أي بكالم يخفى على >> وعشيةأن سّبحو بكرة  وأوحى إليهم<<العزيز وفي التنزيلإليه، بمعنى أرسل،  ووحي اهللاإليه، 
  .)1018ص. مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط: ينظر(. غيره

  



ــــــــــــــــــــــــــــــ الخطاب االشهاري السياحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لثالفصل الثا  
 

~ 57 ~ 

 

نمثل به ما  وخير ماالحياة اإلشهارية اليومية  واإلقناع فيمجال الحجاج  وهذا هواالجتماعية

  :وجدناه في النموذج اآلتي

  )1(>>لكننا األفضل...لسنا الوحيدين << 

 االقتناءبالدعوة إلى  ولم تقمفهذه الصورة الشاعرية اإليحائية، لم تنقل لنا المنتوج اإلشهاري 

باسًا أنيقا من المعاني، إذ هي تنقل من الطبيعة المادية إلى عالم القيم و بحيث أنها اكتست ل

، أو االستعارةالدالالت ألن اإلشهاري يدري بمواطن اإلغراء لدى الزبائن، فيوظف لذلك 

اإليجاز و العبارات الموحية عالوة على مكونات أخرى بالغية كبالغة الحركة و هو ما 

وجودة في الصورة مثل رجل يبتسم و يشير بإصبعه دليًال تجسده بالغة الجسد مثًال الم

  .االستحسانللرضى و 
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  السياحيأساسيات اإلقناع اللغوي في الخطاب اإلشهاري: المبحث الثالث

  

يقوم الخطاب اإلشهاري في معظم النصوص اإلشهارية على جملة من القواعد 

  :أهمهاالمستخلصة من التأمل في بعض نماذجه المتداولة لعل 

تعلن عنه الوكاالت أو الشركات التي  وهو ما:مكانه واإلخبار عناإلعالن عن المنتوج _1

تقدم عروض للمستهلك تصف فيها منتوجها داعية بذلك جمهورها في تحصيله وفق عبارات 

يقول  والسفر إذوظفته شركة اآلغا للسياحة  وهو ماتوظفها لذلك الغرض  ومقوالت إشهارية

  : إعالنها

بدء تنفيذ رحالت العمرة  والسفر وشؤون الحجوالعمرة عنتعلن شركة اآلغا للسياحة  <<

للراغبين في أداء مناسك العمرة هذا العام، فعلى الراغبين في أداء مناسك العمرة المبادرة 

والثواب راجين أن يمن اهللا باألجر .أربع صور شخصية+ بالتسجيل مع إحضار جواز السفر 

  )1(>>الجميع على

األولى للُمشهر أو صاحب اإلعالن، ثم  وهي المرحلةهنا من النقطة الصفر  االشتغالفيتم 

اإلعالن أو الوثائق  وأيضًا مزاياالمقّدم في النص، ) الخطاب اإلشهاري(الرسالة الّلسانية 

  : يوضحه ما يأتي وهو ماالمطلوبة ثم خاتمة اإلعالن المتمثلة في الدعاء 
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  والسفرشركة اآلغا للسياحة   صاحب اإلشهار/المعلن

اإلعالن عن بدء تنفيذ رحالت العمرة للراغبين في أداء   الرسالة اإلشهارية

  مناسك العمرة

وصور المبادرة بالتسجيل مع إحضار جواز السفر   االستثمارهدف 

  شخصية

راجين أن يمن المولى باألجر << ة ر ابدعاء تمثل في ع  خاتمة اإلشهار

  >>والثواب للجميع

وكيفية الرصد الّلساني أّن نجاح إرسالية معينة رهين بكثافة الشحنات التي تحملها  ويحيل هذا

  .الجهات المسؤولة عن اإلشهار في توظيف العبارات اإلشهارية في خطابها تعامل

في الفصل األول في المبحث الثالث عن الحجاج  وأن نظرناسبق : أسلوب المراوغة_2

عّدة كتب أنه ال تكشفه  والتمويه والتعتيم وجاء فيالخاطئ الذي يستخدم سياسة التضليل 

القراءة السطحية، إذ توجد بعض الخطابات اإلشهارية التي تستعمل هذا النوع من الخداع من 

  :تمثيله ما يأتيمثل 

  ؟>>هل سمعت بالنبيذ الحالل_<< 

  )1(>>لحم خنزير حالل مذبوح على الطريقة اإلسالمية_<<  

ولحم شهارات تحمل خطابات مزيفة ممّوهة، بحيث أّن اإلسالم حّرم كل مسكر اإلفهذه 

لمصلحة صحية أّكدها العلماء ضمن ما يسمى باإلعجاز العلمي في القرآن الكريم،  الخنزير

ج تحت غطاء ما يسمى عندهم بالطريقة لتظهر بعض الهيئات لتحاول أن ترّوح لذلك المنتو 

 والديني لإلنسانوالتي تستدرجهرأي الخاص سياسة لكسر الحاجز النفسي  وهذا فياإلسالمية، 
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نهى عنه سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم، فأسلوب المراوغة في  وهو مابالتشبه بالكفار 

  .الخطاب اإلشهاري أسلوب خاطئ ُأريد به باطل

يعّرف الكثير من البالغيين البالغة على أنها : العبارة اللغوية ار فيواالختصاإليجاز _3

اإليجاز لما فيه من قوة في البيان مع جمالية عالية في القول، فكانت خير الكالم من حيث 

أن يكون لفظ المتكلم ناقصًا على أصل  واإليجاز هو. أنها تدل على الكثير باللفظ القليل

نحو تخرج فيه العبارة  وتركيزه علىتكثيف اللفظ  ويعني ذلكمراده لكنه مؤد لداللته الكاملة 

بعض الوكاالت اإلشهارية السياحية هذا  وقد وظفت، )1(مثقلة بالداللة مشبعة بالمعنى

  : المتلقي بعبارات وجيزة مثل انتباهاألسلوب في لفت 

كلمات موجزة لكنها مشبعة بالداللة، داللة أّن الجزائر بلد كل )2(:وأصالةائر جمال الجز _ 

من أراد أن يجمع  ومقصد لكلفن عريق يحمل في طياته البهجة،  وأصالة لكلّ ماهو جميل 

  .واألصالةبين الجمال 

، ''جّنة''بتوظيفه لكلمة _ إّن هذا اإلشهار يحمل حّجة قوية في رأي)3(:تركيا جنة األرض_

، فالقيمة وتنعم بهارأيه جنة األرض التي تمتلكها تركيا  والفضول فيالتي تثير الوجدان 

معها  باالنسياقمعها  وهو التفاعلالحجاجية تكمن في األثر الناجم بعد تلقي تلك الرسالة 

، ألنه في وصاحب اإلعالنفي نية الُمشهر  اعوهو المطلوبومحاولة االكتشافوحصول االقتن

األخير يسعى بكل ما أوتي من طاقة لسانية موجزة معبرة، مشبعة بالداللة كي يحقق هدفه 

  .إغراء المتلقي والمتمثل في
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  لمحمد العيد آل خليفة دراسة إشهارية'' شهر الصوم ''قصيدة 

  

شخصية متميزة في مسيرة الشعر، فكان بذلك نغمًا جوهريا )1(كان الشاعر محمد العيد

وٕايمانه ، إذ كان يكتب من وحي قناعته واإلسالميفي صوت الجزائر بوجهها العربي 

والحرية والعدل وجه الخصوص منساقًا في ذلك لقيم الخير  بوطنيتهوقوميته ودينه على

أنشده في  وهو مااالت، أيضًا في بعض الح وظالل صوفيبحس أخالقي  والطاعة مشبعاً 

>> شهر الصوم<< قصيدته لقدوم شهر رمضان المبارك حين نظم فيه أبيات شعرية بعنوان 

  :يقول

ْوِم بالَيميِن طالًعا َقد َالَح َشْهُر الص  

  فأرجاؤَنا ُمزداَنٌة بُطلوِعهِ                               

  َتذّكر ِبه الُقرآُن َيْنزُل نافثًا 
                                                           

في مدينة عين البيضاء في الجهة الشرقية  1904_08_28لـ ـه الموافق 1323جمادى األولى  27يوم  محمد العيد ولد) 1(
 1918أسرته إلى تونس سنة  وانتقل معمدينة بسكرة،  وتابعه فيفي التعليم الحر،  االبتدائيمن الوطن، حيث تلقى تعليمه 

لماء المسلمين عمل عضوًا في جمعية الع. الزيتونة الذي كان أحد المراكز التعليمية الهامة في المغرب العربي ودرس بجامع
و قد نشر '' شاعر الشباب''و الذي أسهم فيه مشاركًا بشعره في النهضة األدبية، فظفر بلقب  1931الجزائريين منذ تأسيسها 

و قد صار شعره في ) الشريعة_ البصائر_ اإلصالح_الصراط_صدى الصحراء(شعره في معظم الصحف العربية الجزائرية 
ر المتاعب، فأضحى عرضة للتحقيق و المالحقة مما انتهى به في آخر األمر بعد الصحافة العربية مصدرًامن مصاد

، حين إستأنف مشواره الشعري مشيدًا االستقاللإلى السجن ثم اإلقامة الجبرية في بسكرة حتى  1945إعالن الثورة المسلحة
دار الهدى للطباعة : بال، الجزائر :ط. انمحمد العيد آل خليفة، الديو : ينظر.(االستقاللبكل ذكرى لثورة نوفمبر التي حققت 

  .03ص.2010.والنشر والتزيع
  :من أعماله الشعرية

  وحكمياتأخالقيات _ وفلسفيات إسالمياتوقومياتأدبيات _
  )المرجع نفسه(األناشيد _ المراتي_والثوريات، اإلخوانيات اجتماعياتوسياسات_
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  وَروِعهِبه الُروُح في َقلِب الرُسوِل                           

  

  لإلنابِة فرصةً  وُقم فاغتنمهُ 

  )1(فقد ُتْخَتُم األنفاُس قبلُ رُجوِعه                         

هذا  وسأحاول قراءةالمقطوعة صورة إشهارية إلعالن قدوم شهر رمضان ة فضله  وتعد هذه

  : ما يليالنص الشعري بتقسيمه ك

الخطاب، / و يمثل جملة الظروف و األحوال المصاحبة بإنتاج النص: مقام النص: أوال

فالشاعر مشبع بحس ديني و بروح إيمانية مما أنتج قصائد في المجال الديني و مقطع  

  .نموذج لذلك'' شهر الصوم''

  الثالث تتمثل في المقطع الشعري المكون من األبيات الشعرية: بؤرة النص: ثانيا 

 وكيفية تهيئةاإلعالن عن حلول شهر رمضان المبارك  وتمثلت في: نتيجة النص: ثالثا

  .النفوس اإليمانية للطاعة

وقد ، والظل الصوفيالشاعر محمد العيد النزعة الدينية  ويبدأ مناكتساب: مقام النص_1

شهر << نوان هذا التشبع الديني إلى ميالد قصيدة يعلن فيها قدوم شهر الغفران بع أسهم

  >>الصوم

  :وهياألبيات الشعرية الثالث التي أنشدها الشاعر  وتتمثل في: بؤرة النص_2

  هــة بطلوعـــقد الح شهر الصوم باليمين طالعًا           فأرجاؤنا مزدان   

  وروعهالروح قلب الرسول                    به رآن ينزل نافثاً ـــه القــتذكر ب   
                                                           

  .377ص. محمد العيد آل خليفة، الديوان) 1(
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  نابة فرصة                 فقد تختم األنفاس قبل رجوعهلإل وقم فاغتنمه

تعد هذه األبيات المحور الرئيسي في الدراسة التي بصدد تحليلها وفق ما يقتضيه النص 

ما األبيات  وتظهر هذه. على مستوى اللفظ أو مستوى المعنى أو كالهما سواء كانالشعري 

  : يلي

  اإلعالن عن قدوم شهر رمضان الكريم: دفا لهه وقد حددمحمد العيد آل خليفةالشاعر_ أ

) العربية اإلسالمية األمة(حدد صنف المتلقي الذي يوجه له الخطاب المتمثل في القارئ _ ب

فهو يمثل ) فأرجاؤنا مزدانة بطلوعه: (قوله وخير دليلالتي تنتظر حلول هذا الشهر الفضيل 

على نفسية المتلقي المشتاق لشهر  ، لها وقعوالبهجة والغبطةصورة حّية ناطقة بالتفاؤل 

متناسقة  الفتة إشهارية، ثم إننا لو مثلنا هذا المقطع في صورة فوتوغرافية أو والرحمةالطاعة 

األلوان ممثلة لنا صورة الهالل بنوره المشع بين النجوم في وسط سماء حالكة الظالم النبثقت 

  .لنا لوحة فنية تسلب الوجدان ناطقة بصمتها

 وكل منهماجمالهما معًا  واألسود يظهرالُحسن يظهر حسنُه الضد، فاللون األبيض  أيضا

ال تقف البالغة <<Roland barthesروالن بارتيساهم في جمالية اآلخر، و هوما يفّسره 

  )1(>>عند حدود النص المكتوب، بل إّن الصورة أيضا تتضمن أحداثًا بالغية

ألنه الركن _ حسب رأي_األساسية في هذا النص  إن قدوم شهر الصوم ُيعد العالمة_ ج

الرابع من أركان اإلسالم الذي يعّد فرصة لتزكية النفوس و تطهيرها حتى تكون كريمة 

األخالق، نبيلة السجايا و هو ما تبّينه اآلية 

﴿
����ִ���	
�������֠��	�������������

                                                           

نقًال عن محسن بوعزيزي، سيمولوجيا  74في الخطاب اإلشهاري، ص وفاعلية التأثيربشير إبرير، بالغة الصورة ) 1(
  .64ص 112:عند روالن بارت، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع االجتماعيةاألشكال 
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عن نصائح يِعُظ بها المتلقي،  وهي عبارةختم الشاعر قصيدته بفوائد جمة : نتيجة النص_3

  :جليا في البيت األخير يقول فيه ويظهر لك

  لإلنابة فرصة                     فقد تختم األنفاس قبل رجوعه وقم فاغتنمه

منفعة  والقصيدة تحققأّن الخطاب اإلشهاري في حقيقة أمره مؤسس على المنفعة  وكما نعلم

تظاهي هذه وأّي منفعةالشهر الفضيل،  والثواب فياغتناماألجر  وهي منفعةلكن من نوع آخر 

  .األخيرة

تتميز لغة اإلشهار بصفة عامة بجمل بسيطة موجزة مشبعة الداللة حاملة : لغة النص_ 4

ي، تكون ضمنها فكرة أساسية غالبًا ما تود إرسالها للمتلقي في مقام مناسب، لكثير من المعان

المرجو من  ويحقق الهدفثم إّن الشغل الشاغل لإلشهاري من لغته الموظفة أن يبلغ ِخطابه 

  .ذلك الخطاب

الشعري للشاعر محمد العيد يجد لغته الفصحى تترجم الوسط  والمتأمل للنص

ان ينتمي إليه بتعيينه سابقًا عضو في جمعية العلماء المسلمين، ك والثقافي الذياإلجتماعي

                                                           

  .184: البقرة) 1(
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، كما أّن لغة النص تحمل مستوى داللي وجرائدالذي كان ُينشر في عدة صحف  وثراء شعره

  : تتجلى في مستويات عديدة منها

وتعمل ليف في النسيج الّنصي أوظيفة الت والتي تؤدي: مستوى العناصر الرابطة_ أ

الربط بالفاء الذي مارس حضوره في النص الشعري أربع  ومن ذلك، جامهعلىاتساقهوانس

في القصيدة يتعّدى  وحرف الفاء....) ، فقد...، فاغتنمه، في قلب...فأرجاؤنا: (مّرات منها

فرصة الناس لشهر رمضان في الخير والتقرب إلى اهللا قبل  انتهازوظيفة العطف إلى غرض 

وأداء أخرى يتوافق مع ما يقتضيه اإلشهار من سرعة في تناوله  ومن جهةأن ُتختم األرواح، 

  .بين الجمهور وظيفته

ُوّظفت في النص أيضا أساليب لغوية تداولية أخرى : على مستوى بعض األساليب_ ب

  : منها

  >>قد الح شهر الصوم باليمين طالعاً << : التأكيد_

  >>فأرجاؤنا مزدانة بطلوعه<< :الخبر_

  >>به القرآن ينزل نافثاً تذكر << : الطلب_

  >>فقم فاغتنمه لإلنابة فرصة<< 

ثم إّن هذه األساليب تتوافق مع ما يقتضيه الخطاب اإلشهاري الذي كثيرًا ما يوظف أساليب 

ويسر وتلقى النداء في التعبير لتستصاغ الرسالة بسهولة  ،القسم، بين الطلب متنوعة ممزوجة

الرسالة اإلشهارية في جوهرها الغلو في المعنى << في نفسية المتلقي ذلك أّن  القبول

إخراج الصورة المرئية في أحسن وجه حرصا على حسن  والمبالغة فياللفظ  والتضخيم في

  )1(>>. وتحقيق التأثيراألداء 

                                                           

  .556ص. نيةاألساليب اإلقناعية للومضات اإلشهارية التلفزيو بوصابة، عبد النور ) 1(
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  نتائج الدراسة التطبيقية

الذي ُيعلن فيه عن '' شهر الصوم''بعنوان '' محمد العيد آل خليفة''النص الشعري للشاعر  إنّ 

  تبني الموضوعات  وقدرته علىحلول شهر رمضان المبارك ُيظهر بوضوح قريحة الشاعر، 

  

 وسطرت فيأّن القصيدة كانت موجزة األلفاظ،  اإلسالمي،وعلى الرغمالتي تمس المجتمع 

، إذ وألقى السمعوهو شهيدية إّال أنها كانت مشبعة الداللة لمن له قلب ثالث أبيات شعر 

_ برأي_شهر رمضان فجاء خطابه معبرًا تعبيرًا إشهاريًا  وتفاءل ووعظ ببركةالشاعر أخبر 

  .فّني في قالب شعري إشهاري وما هوأن يجمع بما هو ديني  استطاعبامتياز ألنه 
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  الخاتمة
وصلت فيه  والقيمة الحجاجيةإّن هذا البحث المرسوم بالخطاب اإلشهاري السياحي 

  : إلى النتائج اآلتية

المعاني تقضي  وكل هذه، والجدل والحوارظهر الحجاج بمعاني مختلفة كالخطابة _1 

  .إلى مراده واإلقناع ووصول المرسلالتأثير  وهي محاولةإلى غاية واحدة 

قق اإلقناع من خالل خطاب واع من الباث يستهدف العقل أو العاطفة أو هما تحي_2

ومواقف أي السلوكات  عليها،عملية اإلقناع في اآلثار التي تترتب  ويظهر نجاحمعًا، 

عالقة الحجاج باإلقناع في وظيفة الخطاب، إذ  وأيضًا تكمنبعد تلقينه للخطاب،  المتلقي

  .في عملية المحاججة اإلقناع آلية يراد بها التأثير

نص إقناعي نص  وليس كلكل نص حجاجي هو نص إقناعي بالضرورة، _ 3 

  .بينهما إّال في درجة التوكيد وال اختالفحجاجي، 

الحجاج المغالط حوار غير عاقل، يسعى المطّوع من خالله إلى إكراه المتلقين على _ 4 

جهة أخرى كذب  لتعتيم وهو منواتغيير آرائهم، فهو سياسة خطابية تقوم على التمويه 

  .منّظم ال تكشفه القراءة السطحية األولى

أهم العوامل  ويعّد منعديدة،  ووظائفه قطاعاتيمس اإلشهار السياحي بحكم طبيعته _ 5

هاري السياحي على بنية لغوية شالتي لها دور هام في التأثير، كما يقوم الخطاب اإل

وفق قواعد تركيبية تعكس بنية  وغير اللغويةت اللغوية اتتشابك فيها مجموعة من العالم

  .وحضاريةبما يحمله من رؤى ثقافية  االجتماعيالوعي 

، )المستهلك(إّن نجاح الفعالية اإلشهارية السياحية راجع إلى قدرة التأثير في المتلقي _ 6

ة الخطاب وقبول الفكرة المعروضة له، كما أّن قدر  لالقتناءفي دفع المتلقي  ويظهر ذلك
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تتالئم والمصداقية التيبالدقة  وحجج تتمتعاإلشهاري السياحي تتوقف على تقديم معلومات 

  .واهتماماتهمع تطلعات المتلقي 

حضارية تتكفل بنقل  والمرئية وسيلةاتصالإّن اإلشهار السياحي في بنيته الّلسانية _7

والدينية وكذا رموز الثقافية الصورة الحقيقية لواقع المشهد السوسيوثقافي وذلك باعتماد ال

  .واإلقليمي والعادات والتقاليدالعائلي  االنتماء

في العامية خطاب اإلشهاري السياحي،  والعامية ممارسةتحتل اللغة العربية الفصحى _8

دون الفصحى في وعي الناس رغم أنها تمثل ملكة لغوية لسهولتها  وتبقى العامية

  .وبساطتها وتداولها

وبراعة الوصفوتوظيف السجعوالتكرار لغة اإلشهارية على اإليجاز واإليحاء ال اعتمدت_ 9

تعدد المعاني  وجماال وٕامكانية فيمن اساليب بالغية إلعطاء الكالم قوة  وما شابهها

  .إليه االستحسانوالقبول للمرسلجاذبية لغوية تلقى  والتأويالت لخلق

اللغة اإلشهارية السياحية بغرض جذب  والتعتيم فيظهرت بعض أساليب المراوغة _ 10

هذه األخيرة  والتضليل وال تظهرالمتلقي بطريقة خاطئة مستخدمة في ذلك براعة التمويه 

  .والحيطة والفطنةالحذر  وبطريقة تتوخىإال بالمالحظة العميقة 

 



~ 69 ~ 

 

  :)1(ثالمصطلحات الواردة في البح معجم

المنهجية أو الطريقة العقلية التي يسلكها المخاطب ألجل   الحجاجي االستدالل

  إرساء حقيقة في صورة إثبات أو نفي أطروحة ما 

 والسلع عبرأحد األنماط التواصلية األساسية لترويج البضائع   اإلشهار

وسائل اإلعالم المسموعة أو المكتوبة أو المرئية الثابتة 

  .والمتحركة

هدفه توجيه السائح إلى سلوك سياحي معّين مؤطر ثقافيًا   اإلشهار السياحي

حضارية عامة لصاحب السياحة  واجتماعيا ونفسيًا بمنطلقات

 االنتفاعيةأو الساهر على تنظيمها من خالل الخدمات 

  .ينةالمبرمجة في رحلة مع

 ومساعدة علىتأثير المصدر في المستقبلين بطريقة مناسبة   اإلقناع 

  .تحقيق األهداف، أين تكون الرسائل محددة لهذا التأثير

وذلك يوجه لتأكيد أو إثبات سبق نتيجة،  استنباطهي   البرهنة 

  .إلى مقدمات معترف بها بميزة الصدق أو الحقيقة باالستناد

بشيء معين دون الدفع إلى العمل به  االعتقادالحث على   التأثير

  .على الحجج العاطفية عادةويرتكز ضرورة، 

أو األطروحات على  وطرح الفرضياتتقوم على المساءلة   التحاورية

طاولة البرهنة ووفق ما تتطلبه خصوصية المجال الذي نمت 

 فيه
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المتكلم  ومهارة يستخدمهافن وهي أسلوب في التالعب بالكلمات، 

وأساليب ما يمكنه من تقنيات  ويسعى بكلألهداف مرسومة سلفًا، 

 .يسهل إقناعه انجذابااآلخر  تجذب

 التغليط

والثاني الحوار المتبادل بين متخاطبين، أحدهما مستفهم معترض 

واحد منهما إلى إلزام الخصم  ويسعى كلمبرر لردوده،  مجيب

 .بالحجة

 الجدل

نواته وجود خالف جزئي بين تمثالت المتخاطبين لنفس القضية، 

تعمل األطراف المتحاجة بواسطته على تعديل أو تحويل جهة 

حترام القواعد االنظر بهدف اإلقناع داخل إطار مشروط ب

 .والمعرفية للمحاجةاألخالقية 

 الِحجاج

 الحّجة .مصداقيتها والبرهنة علىوظيفتها دعم األطروحة، 

بالحياة اإلنسانية بشكل  الرتباطهنوع من أهم أنواع الخطاب 

 .بأنه نسيج لغوي يهدف إلى اإلقناع وتتميز لغتهمباشر، 

 الخطاب اإلشهاري

يميز  وأسلوبه وأهم ماالقول، له بناؤه  وهي فنمأخوذة من خطبة، 

 .وبالغيهذا األسلوب الخطابي أنه إقناعي 

 الخطابة

 ومقنعة وبذلك يتخذقلي بصورة يقينية عملية توجيه التفكير الع

تصير فيه النتائج منسجمة مع المقدمات  استداللالدليل صورة 

 .منها انطلقتالتي 

 الدليل 

األلفاظ  اختيارأكان ذلك في  واإلخراج سواءتتسم بدقة اإلعداد 

 استخدامنفسيًا في المستقبل، أو في  والمصطلحات المؤثرة

العبارات الفعالة التي تجد طريقها إلى عقل المستقبل المعني 

 االتصاليةالرسالة 
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وبخدمته يقوم على التضليل، يتميز بصعوبة دحضة،  استدالل

 .أهواءومصالح المتكلم

 السفسطة

، لها دور فعال االقتصاديةواإلنسانية الهامةإحدى النشاطات 

لتنمية تبادل العالقات الدولية باعتبارها نافذة لإلطاللة على 

دخل  وهي مصدر، والتمتع بطبيعتهاثقافات الشعوب التاريخية 

 مادي للعديد من الدول

 السياحة

، وتأثيرات بالغيةفعالية خطابية ال تظهر إّال بمهارات أسلوبية 

تخضع للشروط اإلبداعية كمتطلبات لمسار  وهذه العوامل

 .الحجاج

 يةجالفعالية الحجا

وقوع القول أو في اآلثار التي يحدثها القول على  ويظهر في

 المخاطب

 الفعل التأثيري

، والفضيلةمن مقّوم الخطاب الحجاجي، مثل قيم الحقيقة، 

 .والملموسةالقيم المجّردة  وغيرها من، والجمال

 القيم

ثمرة لقدرة اإلنسان التواصلية، بوصفها ممارسة ناتجة من المكّون 

 .اللغوي وكذا المكون، والمكون المنطقيالسياقي، الثقافي، 

 الكفاءة الحجاجية

الخطاب الذي يعتمد على المخادعات اللفظية التي تنبني على 

 .تالعبات بالغة المستعملة في المناقشات

 المغالطات اللغوية

  

 المصطلحات موجودة في كتاب حافظ اسماعيل علوي وكتاب فايزة يخلفمعظم ) 1(

 

 .في الرسالة وبالمضمون الموجود، وقلبهبالفكرة 
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 يــرس التحليلــالفه

  

  الصفحة  الموضوع 

  د  - أ  مقدمة

    01  الخطاب الحجاجي: الفصل األول

  02  ماهية الحجاج :المبحث األول

  03  في الدراسات الغربية: أوال  

  03  عند فالسفة اليونان _  1   

  04  في فكر أفالطون _ أ        

  05  في فكر أرسطو_ ب       

  05  عند المحدثين _ 2   

  06  كاه تيم برلمان وتييشا_ أ

  07  ميشيل مايير_ ب     

  08  في الدراسات العربية: ثانيا

  08  في التراث العربي _ 1

  10  في الدراسات الحديثة_ 2

  13  القيمة الحجاجية: ثالثا

  16  بين اإلقناع والحجاز  :المبحث الثاني

  17  في الدراسات القديمة : أوال

  18  في الدراسات المعاصرة : ثانيا

  21  الحجاج الخاطئ :المبحث الثالث

  26  نتائج الفصل األول
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  28  الخطاب اإلشهاري السياحي وتطوره: الفصل الثاني

  

  28  الخطاب اإلشهاري السياحي وتطوره :المبحث األول

  

  28  اإلشهار نشأته وتطوره: أوال

  29  اإلشهار في الدراسات الحديثة: ثانيا

  33  أشكال الخطاب اإلشهاري: ثالثا

  33  اإلشهار المسموع_ 1  

  33  اإلشهار المكتوب_ 2  

  34  اإلشهار المسموع والمكتوب_ 3  

  36  أنواع الخطاب اإلشهاري : رابعا

  36  اإلشهار اإلعالمي_1

  37  اإلشهار الدفاعي_ 2

  37  اإلشهار التجاري_ 3

  37  اإلشهار التذكيري _ 4

  38  اإلشهار التنافسي_ 5

  38  اإلشهار السياحي_ 6

  39  عناصر الخطاب اإلشهاري السياحي ووظائفه :المبحث الثاني

  39  )المصدر(المرسل _ 1

  40  )المتلقي(المرسل إليه_ 2

  41  )الخطاب(الرسالة اإلشهارية _ 3  

  41  المقام_ 4  

  41  قناة االتصال  _ 5  

  42  مكونات الخطاب اإلشهاري السياحي آلياته :المبحث الثالث
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  42  النسق اللساني : أوال

  43  النسق األيقوني: ثانيا

  43  الوظيفة التعليمية والمعرفية _ 1

  44  الوظيفة االقتصادية _ 2

  44  الوظيفة الجمالية _ 3

  44  الوظيفة الترفيهية_ 4

  44  االجتماعيةالوظيفة_ 5

  46  نتائج الفصل الثاني

  47  الدراسة التطبيقية: الفصل الثالث

  48  المقاربات المنهجية للتحليل الخطابي اإلشهاري السياحي :المبحث األول

  49  المقاربة اللسانية : أوال  

  50  المقاربة التداولية : ثانيا  

  50  ثالثا المقاربة النفسية   

  51  الثقافية  االجتماعيةالمقاربة : رابعا  

  51  المقاربة السيميائية : خامسا  

  52  المستوى اللساني واأليقوني لألنماط اإلشهارية  :المبحث الثاني

  52  بساطة الجملة وكثافة المعنى: أوال  

  53  )عامية_ الفصحى(تداخل المستويات اللغوية العربية : ثانيا  

  54  توظيف الضمائر المحيلة على المشاركة الجماعية : ثالثا  

  55  السجع وتكرار العبارات : رابعا  

  56  براعة االنتقال من السرد إلى الوصف والبرهان أو التفسير أو الدمج : خامسا  

  56  البعد اإليحائي للخطاب اإلشهاري السياحي : سادسا  

  58  أساسيات اإلقناع اللغوي في الخطاب اإلشهاري السياحي :المبحث الثالث

  58  مكانه المنتوج واإلخبار عنخبار على اإل: أوال  
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  59  أسلوب المراوغة: ثانيا  

  60  اإليجاز واالختصار في العبارة اللغوية : ثالثا  

  67  خاتمة ال

  69  معجم ألهم المصطلحات الموجودة في البحث 

  74  الملحق 

  84  قائمة المصادر والمراجع 

  89  الفهرس التحليلي 

  

  

 


