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أ

وذلك الرتباطه بالحیاة اإلنسانیة بشكل ،الخطاب اإلشهاري من أهم أنواع الخطابیعد

والتي منها الخطاب .فقد سیطر هذا الخطاب على الوسائط اإلعالمیة المختلفة.مباشر

.اإلشهاري 

تراعى  ىاإلشهاري بتركیب خاص تتقاطع فیه علوم ومعارف شتحیث یتمیز الخطاب 

اد واللسانیات وعلم منها علوم االتصال واالقتص، جمیعها من أجل تخریج نص إشهاري

وتتعدد مداخل وجوانب دراسته فنجده من ،كونه مصب هذه العلوم مجتمعة النفس وغیره ، 

ویقوم على بنیة ،هدف إلى اإلقناعالجانب اللساني الذي هو مناط دراستنا هو نسیج لغوي ی

لغویة تتشابك فیها مجموعة من العالمات اللغویة، وفق قواعد تركیبیة تعكس بنیة الوعي 

.الثقافي االجتماعي

فقد تطرقنا في بحثنا هذا إلى الخطاب اإلشهاري السیاحي باختیارنا للجرائد والالفتات كعینة 

السیاحي الجرائد والالفتات ، فكان عنوان الدراسة ،البناء اللغوي في الخطاب اإلشهاري،بحث

معتمدین في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي المناسب لطبیعة البحث ، "نموذجا

وعرض النتائج المتوصل إلیها من خالل الدراسة حیث اعتمدنا علیه في تحلیل الظاهرة،

، و المجالت واللوحات والملصقاتالجرائدمن الصحافة المكتوبة، یقیة لنماذج التطب

:وقع اختیاري لهذا الموضوع لدوافع عدیدة منها

   ؟عن السمات اللغویة واألبعاد الجمالیة في الخطابات اإلشهاریة السیاحیةغبتي في الكشفر 

  ؟أثر البناء اللغوي في الخطابات اإلشهاریة السیاحیةماو 

:لإلجابة عن التساؤالت اآلتیةویهدف البحث

  ؟ هو دور البناء اللغوي في الخطاب اإلشهاري السیاحيما

وٕالى أي مدى یمكن اعتبار البنیة اللغویة عامال من عوامل تفعیل نشاط اإلشهارات السیاحیة

في الجرائد والالفتات ؟ 

.لة بمقدمةفصول مستهولإلجابة عن هذه التساؤالت تم تجسید خطوات البحث في ثالثة

عرفنا أهم المفاهیم المتعلقة  حیث النظري صنا الفصل األول والثاني للتأسیس فخص

أما الفصل ،وأعقبناها بذكر أنواع الخطاب واإلشهار والسیاحة بالخطاب واإلشهار والسیاحة

إذ حللنا معطیات الدراسة من النماذج المدروسة وفي ،لجانب التطبیقي االثالث فقد اشتمل 

تعناساألخیر ختمنا بخاتمة تضمنت أهم نتائج الدراسة وقد ا

:مجموعة من المراجع أهمها بفي إنجاز هذا البحث 



ب

".نور الدین السد"ـ األسلوبیة وتحلیل الخطاب 

."النور دفع اهللا أحمد"ـ اإلعالن األسس والمبادئ 

وككل بحث لم یخلوا بحثي ، معتمدین على المنهج الوصفي التحلیلي المالئم لطبیعة الدراسة

:من صعوبات أهمها

.ـ قلة المراجع المتخصصة في الجامعة فیما یخص اللغة والسیاحة)1

.ـ قلة الدراسات اللغویة التطبیقیة في مجال السیاحة)2

.ـ ضیق الوقت الممنوح اإلنجاز هذه الدراسة)3

.صعوبة الدراسة التطبیقیة ).4

.،ثم الشكر ألستاذتي المشرفةز معظم الصعوباتبفضل اهللا سبحانه وتعالى استطعنا تجاو و 

التي كانت خیر موجه وخیر ناصح فلها كل الشكر ،"عبد السالم ةیاسمین"األستاذة 

كما أتقدم بخالص عبارات الشكر والعرفان إلى كل من قدم لي ید العون ،واالحترام والتقدیر

وزمیلي في الدراسة "تلي عبد المطیع"االستاذفي المشوار العلمي، وأخص بالذكروشجعني 

شالة حسن وعبد الباسط سعیدان 

.ونسأل اهللا القدیر أن یوفقنا فیما نحب ونرضى



.الخطاب اإلشهاريمفهوم:الفصل األول

تعـریف الخطاب:  أوال

تعـریف اإلشهار:ثانیا

أنـواع اإلشهار:ثالثا

وسـائل اإلشهار:رابعا
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اإلشهاريالخطاب مفهوم:الفصل األول

الخطاب اإلشهاري:المبحث األول

تعریف الخطاب-أوال

التعریف اللغوي-أ

ومعاییره  عن داللة الكالم" طابالخ"لم یخرج ابن منظور في تعریفه لمصطلح 

.وما ذهب إلیه كثیر من علماء اللغة قدیما وحدیثاوه

ا، ، وقد خاطبه بالكالم مخاطبة وخطابً الكالمالخطاب والمخاطبة مراجعة «:فیقول

وهما یتخاطبان، والخطبة مصدر الخطیب، وخطب الخطاب على المنبر، واختطب 

.}...{واسم الكالم الخطبة یخطب خطابة، 

ْع ونحوه، وفي :الخطبة عند العرب(وذهب أبو إسحاق إلى أن  الكالم المنثور الُمَسجَّ

1.)التي لها أول وآخرالخطبة مثل الرسالة :التهذیب

:الخطاب في الدراسات القرآنیة- ب

:ورد الخطاب في القرآن الكریم بصیغة المصدر في ثالث آیات هي، قوله تعالى

َفَقاَل (: وقوله". ص"سورة 20اآلیة )َوَشَدْدَنا ُمْلَكُه َوآَتْیَناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخَطاِب (

ِني  رَّبِّ السََّماَواِت (:وقوله تعالى". ص"سورة 23اآلیة )ِفي اْلِخَطابِ َأْكِفْلِنیَها َوَعزَّ

ِن َال َیْمِلُكوَن ِمْنُه ِخَطاًبا 2".النبأ"سورة 37اآلیة )َواْألَْرِض َوَما َبْیَنُهَما الرَّْحمَٰ

، مـادة 1992، )د ط(، لسـان العـرب، دار صـادر، بیـروت، لبنـان، بـن منظـورأبو الفضل جمال الـدین محمـد بـن مكـرم1

  .449 ص) خ ط ب(
،)د ت ط( ،)د ط(، دار الفكـر، بیـروت، لبنـان، 2القاسم محمـود بـن عمـر الزمخشـري، الكشـاف، المجلـد  وبأجار اهللا 2

  .268ص 



الفصل األول                                                            تحدید الخطاب اإلشھاري 

6

:التعریف االصطالحي-ج

(یورد إبراهیم صحراوي في كتابه شبه تامة بهذا ، إحاطة )تحلیل الخطاب األدبي:

ما وتطور في لدراسات اللغویة إلى الغرب، أین نالمصطلح، حیث یرجع ظهوره في حقل ا

فردیناند دي "ظل التفاعالت التي عرفتها هذه الدراسات، والسیما بعد ظهور كتاب 

(سوسیر ها ب، الذي یتضمن المبادئ األساسیة التي جاء)محاضرات في اللسانیات العامة"

أهمها تفریقه بین الدال والمدلول، واعتبار اللغة ظاهرة اجتماعیة، والكالم هذا األخیر، و 

1.الذي تطور في ما بعد إلى بنیة"نظامال"أو " نسقال"ظاهرة فردیة، وبلورته لمفهوم 

وقد خضع مفهوم هذا المصطلح للتعدد بناء على تعدد مدارس واتجاهات الدراسات 

.خصائص هذه االتجاهات حتى تشكل تعریفهوتضمن بهذا كل.اللسانیة الحدیثة

والوقوف على میزات خاصة به ، فرصة تمیزه عن لسانیات النص والجملة وتحلیل 

.الخطاب، ولسانیات الخطاب كذلك

"Linguistique de discours" لكن هذا التشتت سیمنح فرصة للتعرف على

في  D.Maingueneau""لیه تجاهات بتعدد التعاریف، والتي منها ما یشیر إاالشتى هذه 

(كتابه ، حیث یعزز تعدد دالالت الخطاب إلى )االتجاهات الجدیدة في تحلیل الخطاب:

.خروج تحلیل الخطاب عن المجاالت اللسانیة أحیانا

:وینتهي إلى تعریفه كما یلي

.للسانیات البنیویةاري في جا، وهو المعنى ال"دي سوسیر"الخطاب مرادف للكالم عند -1

.هو الوحدة اللسانیة التي تتعدد الجملة فیها وتصبح مرسلة كلیة أو ملفوظا-2

من الخطاب ملفوظ طویل أو هو متتالیة من الجمل تكون مجموعة منغلقة یمكن -3

نهجیة التوزیعیة بشكل یجعلنا نظل في مبواسطة الخاللها معاینة بنیة سلسلة من العناصر 

2.مجال لساني محض

.9، ص1999، 1دراسة تطبیقیة، دار اآلفاق، الجزائر، ط–إبراهیم صحراوي، تحلیل الخطاب األدبي 1
.27، ص1997، )د ط(الجزائر، ، دار هومة، 2نور الدین السد، األسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج2
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المیة والداللیة ه العز أنماطه الذاتیة وسننر الخطاب یف«:فیقول:ویعرفه بیاجیرو

1.»فیكون سیاقه الداخلي هو المرجع، لیقیم داللته حتى یصبح الخطاب هو معجم ذاته

، وهو ما ي تجاوز به المفهوم األلسني البحتغیر أن للنقد مفهومه الخاص الذ

كو میشال فو "الفرنسي عتهم تجلى في كتابات بعض المفكرین المعاصرین وفي طلی

"M.Faucaultاللیا اصطالحیا ممیزا عبر الذي استطاع أن یجد لهذا المفهوم سیاقا د

" فوكو"ذه األعمال یحدد واالستعمال المكثف في العدید من الدراسات، وفي هالتنظیر

شبكة معقدة من العالقات االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي تبرز فیها «:الخطاب بأنه

2.»نفسه تفي الوق خطاب ینطوي على الهیمنة والمخاطرالكیفیة التي ینتج فیها الكالم ك

فهذه التعریفات النقدیة تحرر الخطاب من قید التعریف الشكلي، لیذوب في شبكة 

.العالقات االجتماعیة بأنواعها

الخطاب هو «:صلوح في قولهمسعد :لخطاب تعریًفا شامًال ووظیفًیا أجملهإن ل

المتلقي تستخدم فیها الشفرة اللغویة المشتركة بینهما، رسالة موجهة من المنشئ إلى 

ویقتضي ذلك أن یكون كالهما على علم بمجموع األنماط والعالقات الصوتیة والصرفیة 

3.»للغةوالنحویة والداللیة التي تكون نظام ا

والمالحظ هنا أن الخطاب عند المعاصرین عبارة عن مجموع المفردات ذات الفاظ 

منمقة وتتمیز بالسجع من أجل إغواء المتلقي، والتأثیر على عقله بمفردات مختصرة 

.وشاملة للهدف المراد إلقائه على القارئ

نظام ما فعل النطق أو فاعلیة نقول، وتصوغ في «والخطاب في البحث النقدي هو 

هو كتلة نطقیة لها طابع الفوضى، وحرارة النفس، ورغبة النطق ...یرید المتحدث قوله، 

.75، ص2001، جوان 8بشیر إبریر، في تعلیمیة الخطاب األدبي، مجلة التواصل، جامعة عنابة، الجزائر، ع 1
.89، ص2000، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طيمیجان الرویلي وسعد الیازجي، دلیل الناقد األدب2
.74، ص2، جاألدبيیل الخطاب نور الدین السد، األسلوبیة وتحل3



الفصل األول                                                            تحدید الخطاب اإلشھاري 

8

یرید أن یقول، هو فاعلیة یمارسها بللنصبشيء لیس هو تماما الجملة، وال هو تماما ا

1.»ن وزمان تاریخي تسود فیه العالقات االجتماعیة بین الناسمخاطب یعیش في مكا

:طاب بالنصعالقة الخ-ثانیا

على اهتمام أكثر الدارسین والنقاد باختالف "الخطاب"و" النص"یستحوذ مصطلًحا 

شامل ألي ولكن ال یكاد المتتبع لهذه الدراسات أن یقف على تعریف .مدارسهم واتجاهاتهم

ا واحد؟ مكلیهیصبح أنیمكن هللنص والخطاب مفهومین منفصلین، إان كان و  منهما،

.نقرأ بعض الدراسات نجد كثیًرا منها قد استعملت الخطاب وهي تقصد النصفعندما«

ما الفرق بین .ولذلك نتساءل.هي تقصد الخطابTexteواستعملت مصطلح النص 

2.»الخطاب والنص؟ وأین یلتقیان؟ وأین یفترقان

فمنها اهات اتج ةوٕاذا ناقشنا مشكلة الفرق بین النص والخطاب نجد أنفسنا أمام ثالث

.من ساوى بینهما، وهناك من میز بین االثنین، ونجد أیضا من جمع بینهما

رابـــح بوحـــوش، الخطـــاب والخطـــاب األدبـــي وثورتـــه اللغویـــة علـــى ضـــوء اللســـانیات وعلـــم الـــنص، اللغـــة واألدب، جامعـــة 1

.177، ص 1997، دیسمبر 12الجزائر، ط
,46، ص12محمد الصغیر بناني، مفهوم النص عند المنظرین القدماء، اللغة العربیة، جامعة الجزائر، ع 2
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:اإلشهار:المبحث الثاني

.تعریف اإلشهار-أوال

:التعریف اللغوي-أ

الشهرة ظهور الشيء في شنعه حتى یشهرها )شهر(جاء في لسان العرب في مادة 

والشهور العلماء الواحد شهر، }...{األمر وعن الجوهري الشهرة، وضوح}...{الناس 

1.ویقال لفالن فضیلة أشهرها الناس

في حین أن بطرس البستاني قال أنه یعني .كما یعرفه الشیرازي على أنه المجاهرة

2.النشر واإلظهار

:التعریف االصطالحي- ب

المتلقي اإلشهار نوع من اإلعالن یحمل مضموًنا إشهارًیا دعائًیا غرضه التأثیر في 

�ĎƔ£الثاني وحمله على التأثیر في غیره من خالل وسائل ا كان نوعه، ومهمته تفعیل الطرف

أن االعتماد على الرسالة التي تأخذ قنوات عدیدة مثل التلفاز وال شك .اإلشهار المتاحة

 ةوالملصقات والرادیو والمسرح والسینما تعمل على نقل الرسالة نقًال یحقق لها جاذبی

خاصة عندما تكون الرسالة قد تمت صیاغتها بصورة .وقدرة عالیة على اإلقناعخاصة 

3.مشوقة جذابة مدعومة بآخر التقنیات اآللیة

معجم المصطلحات اإلعالمیة لإلشهار بأنه النشر بالوسائل المختلفة للفت یعرف

نظر الجمهور إلى سلعة معینة أو إلى عمل من األعمال، ویمر بمراحل مختلفة وهي 

4.جذب االنتباه وٕاثارة االهتمام وخلق الرغبة وٕاقناع الفرد، وحثه عن العمل

.510، ص )ش ه ر(، مادة2ابن منظور، لسان العرب، ط 1
  .14ص  ،2009العدد األول ،یة الصورة، مجلة اللغة العربیة، منشورات جامعة بسكرة، ئامیبلقاسم سالطنیة، س2
.199، ص2009، 5صالح بلعید، دروس اللسانیات التطبیقیة، دار هومة، الجزائر، ط 3
.12، ص1994، القاهرة، 1مصطلحات اإلعالم، دار الكتاب المصري، ط أحمد زكي، معجم4
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وم بها الشخص المعلن بمختلف حظ أن اإلشهار عبارة عن حملة إعالنیة یقهنا نل

الجذب وخلق الرغبة لدى الفرد، واإلشهار لدیه وسائله المختلفة الطرق والوسائل من أجل 

.منها المرئیة والمكتوبة والشفهیة والصوریة وغیرها

أن اإلشهار هو 1988سنة "لروبارت لیدیك"جاء في مصنف ما هو اإلشهار 

لوسائل التقنیة التجاریة اوهو كذلك جملة من .ماإعالم الجمهور وٕاقناعه بشراء منتوج 

1.والفنیة التي توفر للمنتوج أحسن الظروف حتى یشتریه أكثر عدد ممكن من الناس

في الموسوعة الفرنسیة هو مجموع الوسائل المستخدمة للتعریف بالمنتوج بمنشأة 

2.اائهتنتجاریة أو صناعیة أو إقناعیة بمیزات منتجاتها، واإلیحاء له الق

ومن التعاریف العدیدة لإلشهار نجد الجمعیة األمریكیة للتسویق قد عرفته على أنه 

الوسیلة غیر الشخصیة لتقدیم السلع والخدمات واألفكار بواسطة معلومة ومقابل أجر 

3.معلوم

أما دائرة المعارف الفرنسیة فاعتبرته مجموعة الوسائل المستخدمة في تعریف 

یة أو صناعیة أو إقناعیة بامتیاز منتجاتها واالیعاز إلیه بطریقة ما الجمهور بمنشأة تجار 

.بحاجته إلیها

یمكن تعریف اإلشهار عموما على انه عملیة اتصال غیر شخصیة لحساب 

في أغلب األحیان من ویكون.المؤسسة المشهرة التي تستخدمه لصالح الوسائل المستعملة

إعداد وكاالت اإلشهار، ویكون اإلشهار غالًبا عن السلع أو الخدمات ألغراض تجاریة، 

4.وأحیاًنا ألغراض اجتماعیة، وكذلك سیاسیة

، جامعة تیزي وزو، مـاي 2عز الدین الناجح، المفهوم من خالل الملفوظ اإلشهاري، دوریة الخطاب، دار األمل، العدد 1

.271، ص2007
.18، ص1998، 1العلمیة، طعبد الجبار مندیل الغنیمي، اإلعالن بین النظریة والتطبیق، دار البازوري2
.196، ص2008،، عمان1تامر البكري، االتصاالت التسویقیة والترویج، دار ومكتبة الحامد للنشر والترویج، ط 3
تخصـص جسـتیر، ایلى كوسة، دافع وأهمیة اإلعالن فـي المؤسسـة االقتصـادیة الجزائریـة، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة المل4

.52، ص2007المحاسبة، جامعة قسنطینة، قسم ،محاسبة وتسییر مالي 
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فمن خالل هذه التعریفات نفهم أن اإلشهار عمل فني تواصلي یهدف إلى إبراز 

ة هیتجاریة والسیاحیة الترفیمحاسن مؤسسات أو منتوجات وله أغراضه االقتصادیة ال

.وغیرها

:أنواع اإلشهار:بحث الثالثمال

.انواع اإلشهار-أوال

یختلف نوع اإلشهار باختالف الزاویة التي ینظر إلیه منها، أو باختالف معیار 

.كن أن نختار من معاییر التقسیم المعاییر الشائعةموعموما ی.التقسیم

:الوسیلة أو الدعامة المشهر بواسطتهاحسباإلشهار -1

إلخ وتعد ...یتم من خالل الكلمة المسموعة في اإلذاعات والندوات :اإلشهار المسموع-أ

.تتمیز بطریقة أدائهاحیث.الكلمة المسموعة أقدم وسیلة استعملها اإلنسان في اإلشهار

غیم نویتمیز الصوت بقدرته على التأثیر من خالل ما یحمله من خصوصیات في الت

كما یمكن مصاحبته بالموسیقى لتزویده بطاقة كبرى على .واإلیقاع والجهر والهمس

1.اإلیحاء والوهم والتخیل واستشارة الحلم

النشرات .لنشر الصحف والمجالت والكتبیتخذ وسیلة:اإلشهار المكتوب- ب

أو في ساحاتها حیث یكثر الناس ویتمثل اإلشهار .والملصقات على جدران المدن

:المكتوب في

إشهارات الصحف والمجالت والدوریات والملصقات-

.المطویات والكتیبات التي تسلم وترسل ألشخاص بعینهم:اإلشهارات غیر المباشرة-

.إشهارات الشوارع والمعارض واإلشهارات في وسائل النقل العامة:یةاإلشهارات الخارج-

وسیلته األساسیة التلفزیون والسینما یتم بالصورة واللون :اإلشهار السمعي البصري-ج

2.وطریقة األداء والحركة والموضوع، فهو عبارة عن میكروفیلم.والموسیقى

.23،22، ص 2005، العین، )د ط(النور دفع اهللا أحمد، اإلعالن، األسس والمبادئ، دار الكتاب الجامعي، 1
.25،24، ص2005، العین، )د ط(النور دفع اهللا أحمد، اإلعالن، األسس والمبادئ، دار الكتاب الجامعي، 2
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یتمثل في اإلشهار على شبكة االنترنت، وقد زادت أهمیتها :اإلشهار االلكتروني-د

إعالم هائل تطورت إعالناتها حتى ة شبكة المعلومات العالمیة كوسیطبازدیاد أهمی

وصلت إلى المستوى المتقدم والمتطور الذي نراه الیوم، إضافة إلى اإلشهار على شاشة 

1.الهاتف النقال بعد ازدیاد عدد مستخدمه حول العالم

:حسب نوع الرسالة اإلشهاریة المتضمنةاإلشهار -2

ارتبط باالستثمار والمنافسة، لذلك ارتبطت استراتیجیات اإلشهار :إشهار تجاري-أ

.بالتسویق

یرتبط بالتعبیر عن األفكار واآلراء المختلفة، ومحاولة التأثیر على :إشهار سیاسي- ب

اإلشهار في كل شكل یبرز أهمیة الرأي، بأنه هو األحسن واألفضل بتقدیم. الرأي العام

المتواجدة في الساحة كما هو الحال في الدعایة للحمالت من بین كل اآلراء األخرى 

.االنتخابیة

یهدف إلى تقدیم خدمة أو منفعة عامة للمجتمع مثل اإلشهار عن :إشهار اجتماعي-ج

والحذر من أمراض معینة أو حوادث .الوقایةمواعید تلقیح األطفال أو الدعوة إلى

2.المرور

:حسب األهداف التي یسعى إلى تحقیقهااإلشهار -3

یتعلق بتسویق السلع الجدیدة التي لم یسبق لها وجود في السوق من :االشهار التعلیمي-أ

ة التي ظهرت لها استعماالت لم تكن معروفة لدى لع القدیمة المعروفقبل، أو الس

.طرق استعمالها، خصائصها وكیفیة صیاغتهاو بالسلعة، المستهلكین، یهدف إلى التعریف

ه حیث یوفر له یعرف المستهلك بالسلعة ویرشده إلى أماكن تواجد:اإلشهار اإلرشادي- ب

ر له الحصول علیها بأقل جهد ممكن في أي وقت وبأقل النفقات، المعلومات التي تیس

.وكیفیة إشباع حاجاته

.80، ص 1997،، مصر)د ط(اإلعالن، الشركة العربیة للنشر، عید، هناء عبد الحلیم س1
.35األسس والمبادئ، ص ،لنور دفع اهللا أحمد، اإلعالنا2
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خصائص وممیزات السلعة التي تمیزها عن السلع یهدف إلى إبراز:اإلشهار التنافسي-ج

1.المنافسة لحث المستهلك على اقتنائها وتفضیلها دون غیرها

یسعى إلى تذكیر المستهلك باقتناء السلعة واستخدامها مع االشارة :اإلشهار التذكیري-د

.النسیان المتأصلة لدى الجمهورإلى أماكن الحصول علیها بغرض التغلب على عادة 

یأتي في شكل یثیر التشویق في نفس المستهلك، فال یفصح عن :اإلشهار التشویقي-و

ویظل لفترة كذلك حتى یفصح عن نفسه .نفسه بشكل واضح، كأن یتقدمه عالمة استفهام

.لو كان من قبل حب االطالع والفضولمر، لیتم التعامل معه حتى في نهایة األ

.هو الذي یهدف إلى الترویج لسلعة أو موسم معین:إشهار المناسبات- ه

یأتي في شكل أخبار دون أن یعطي االنطباع للجمهور على أنه :اإلشهار اإلخباري-ي

2.إشهار

:حسب الجمهور المستهدف-4

یوجه إلى المستهلك األخیر لسلعة أو خدمة معینة مثل اإلشهار :اإلشهار االستهالكي-أ

إلخ، قد یوجه إلى فئات كبیرة من المستهلكین على ...عن المواد الغذائیة، المنظفات 

كما قد یقتصر على فئة أو عدد محدود من فئات المستهلكین نساء، .نطاق واسع

  الخ... أطفال

ن والمنتجین بصفة عامة، ویتعلق بالسلع یوجه إلى الصناعیی:اإلشهار الصناعي- ب

الصناعیة التي تباع لمنتجین أخرین الستخدامها ألغراض اإلنتاج أو في عملیاتهم البیعیة 

.واإلداریة

یتعلق بتزوید أصحاب مهن معینة واختصاصین في مجاالت معینة :اإلشهار المهني-ج

ها، وعادة ما یتم التركیز بمعلومات تتعلق بسلع یستخدمونها بأنفسهم أو یوصون بشرائ

.38لنور دفع اهللا أحمد، اإلعالن، األسس والمبادئ، ص ا1
www.mawsoah.net،الموسوعة العربیة العالمیة2
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...الت المتخصصة، البرید تي تناسب هؤالء المستهلكین كالمجعلى بعض الوسائل ال

1.إلخ

:حسب النطاق الجغرافي-5

ج السلعة داخل حدود القطر ذلك اإلشهار الذي یهدف إلى تروی:اإلشهار المحلي-أ

وبالتالي موجه إلى .أو التركیز على منطقة جغرافیة معینة داخل مدنه وقراهالواحد،

.المستهلك المحلي

هو الذي یتعدى حدود الدولة الواحدة إلى الدول المجاورة التي :اإلشهار اإلقلیمي- ب

االتحاد (واالنتماء االقتصادي )الوطن العربي(تشترك معها في نفس االنتماء القومي 

.ودول الخلیج)األوروبي

وجه إلى جمهور هو اإلشهار الذي ینشر لیضم العالم بأسره، فی:اإلشهار الدولي-ج

2.اء المعمورة دون استثناء مثل اإلشهار عن مشروب كوكاكوالأنحالمستهلكین من كافة

:وسائل اإلشهار-ثانیا

:تنقسم وسائل اإلشهار إلى

:الوسائل غیر اللغویة لإلشهار-1

Le(مة تشتمل هذه الوسائل غیر اللغویة على كل من العال Signe( واإلشارات

)L'inctices( والرمز)Le Symbole( والمؤشر)Le Signale(واألیقون)(Licone.

.ویمكن أن یؤدي كل نوع من هذه األنواع وظیفة من وظائف اإلشهار غیر اللغویة

  )ونالرمز واألیق(:الوظیفة المرجعیة-أ

، 1999القــانون واالجتهــاد، منشــورات الجلــي الحقوقیــة، بیــروت، ، اإلعالنــات والمعــامالت التجاریــة بــین فأنطــوان الناشــ1

  .30ص
.81، ص 2001فرید كورتل، ناجي بن حسین، التسویق المباديء والسیاسات، منشورات جامعة منتوري قسنطینة، 2
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.والموضوع الذي  ترجع إلیهإذا تحدد العالقة بین الرسالة.تعتبر أساس كل تواصل

1.الوظائف باعتبار أننا نتحدث غالًبا لنخبر أو نبلغ ونعلموتعتبر أهم

یلنا إلى الشيء الذي فالرمز هو العالمة التي تح.الرمز واألیقونوهذا ما یؤدیه

ما یعتمد على التداعي بین أفكار عامة یطلق علیها بیرس إلیه بفضل قانون غالباتشیر 

المستوى العالقات تجریًدا، وما یالحظ هنا في هذااسم العادات والقوانین وهي عنده أكثر

المشار إلیه عالقة عرضیة وغیر معللة مثل عالقة  وأن العالقة بین الدال والمدلول أ

  .الفرحو البیاض والسواد بالحزن 

یقون فهو تمثیل محسوس لشيء قصد تبیان خصائصه، ویؤدي األیقون أما األ

ذا وك مات تمثل أیقونا الذي طبعهاوصورته، فالبصوظیفته بناًء على المماثلة بین الشيء

هو مرسوم علیها، ومن هنا تكون المماثلة عنصًرا أساسیا الصورة الشمسیة تمثل أیقونا لما

2.للربط بین الشيء وأیقونه

(الوظیفة االنتاجیة- ب )العالمة الرمز:

).حتى قطعهأو (، تتعلق بقناة التواصل، وتهدف إلى إقامة التواصل والحفاظ علیه

وتدخل في ).أو التأكد من انتباهه(والتأكد من اشتغال دور الكالم، واثارة انتباه المتلقي 

ه هذا اإلطار عبارات المجاملة واألدب واألسئلة عن الصحة والطقس وغیرها مما سما

وهذا ما تسعى إلیه العالمة فهي تتكون من صورة .نتباهيبالتشارك اإل"میلیوفیسكي"

م أو السمع أو اللمس أو البصر أو الش:إدراكها بحاسة من الحواس الخمسحسیة یتم

الذوق، لتُأّسس هذه الصورة على ما یتواضع علیه المتخاطبان فارتباط الشكل الحسي مع 

مكملــة ربـي، دراســة فـي ضـوء اللســانیات التداولیـة، مـذكرةعي الغـسـلیم حمـدان، أشــكال التواصـل فـي التــراث البال:ینظـر1

.63لنیل شهادة الماجستیر، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة باتنة، ص 
.89، ص )د ت(، )د ط(الصورة، دار العرب، وهران، قدور عبد اهللا ثاني، سیمائیة2
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ما یتواضع علیه المتخاطبون، تفصح العالمة عن مكوناتها وتبوح بمعانیها ودالالتها، 

1.ناة یمكن استعمالها في إیجاد لغة ماویتحقق االتفاق على الوضع مع كل ق

):األیقون(الوظیفة اللسانیة الواصفة -ج

من استعمالهم السنن هي وظیفة متمحورة على السنن وتسمح للمتخاطبین بالتأكد 

ي التمیز في اللغات سیریة، ینبغنفسها، وحتى نفهم الوظیفة اللسانیة الواصفة أو التف

فاللغة الموضوع هي التي .صفةااللغة والموضوع واللغة الو ر الطبیعیة بین الطبیعیة وغی

تتحدث عن األشیاء في حین أن اللغة الواصفة هي التي تتحدث من الكلمات، إنها لغة 

ن دال ومدلول، عن لغة أي هي لغة ثانیة تخالف اللغة التقریریة، التي هي دلیل یتكون م

2.یالیة التي یصیر فیها الدال دلوتخالف اللغة اإلیحائ

وتلك انطالقا من تركیبته التي تجمع بین وتظهر هذه اللغة في الشعار المزدوج، 

الشعار الصوري والشعار اللغوي، فهو عبارة عن رموز فنیة تصف هویة الفرد أو الجماعة 

.أو المؤسسة أو الدولة

:الوسائل اللغویة لإلشهار-2

.االتصال الشفویة أو الكتابیةویمكن تقسیمها إلى الوسائل اللفظیة أو وسائل

إن الجانب اللفظي الشفوي لإلشهار یمثل الجانب المنطوق من اللغة واستعمالها في 

مستویات التخاطب الیومي التلقائي بال صنعة وال تكلف، وبذلك فهو األساس األول في 

 ةلغو  ألصل والمحرك الرئیسي لها، ألن اللغة المنطوقة هي األصلاعملیة اإلشهار فهو 

التحریر فرع علیها ومن ثم كان المسموع هو األول الذي یستقي منه اإلنسان مقاییس اللغة 

3.والمادة اإلفرادیة

.56، ص 2001، )د ط(عمر أوكان، اللغة والخطاب، إفریقیا، الشرق، لبنان، 1
.51، ص المرجع نفسه:ینظر2
.33، ص 2005مجلة اللسانیات، العدد العاشر، "إشكاالت الفهم والقراءة الفعالة"بریر، التواصل النصي، إبشیر 3
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بانة واإلفصاح عن دائمة حیة للمتكلمین في اإلالتعتبر المشافهة ممارسته 

وقد اوضح علماؤنا العرب القدامى مدى أهمیة السماع والمشافهة  أغراضهم المختلفة،

سباب والظواهر المتعلقة بها بوصف اللغة مسموعة منطوقة قبل أن تكون مكتوبة واأل

فالطبیعة الصوتیة للغة هي األساس فیما یأتي الشكل المكتوب لها في المرتبة .مقروءة

ما التواصل الكتابي فیعبر عنه بالتواصل الشخصي، ویعتمد على أالتالیة من حیث الوجود 

الكلمات واأللفاظ المكتوبة ال المنطوقة في صیاغة مضمون الرسالة الذي یوجه إلى 

التقاء اللغة المنطوقة باللغة "سكا ربینروبیرا "الكتابة حسب و . المستقبل أفراًدا أو جماعات

1.المكتوبة، التقاء الصوت بالخط

ولكل مع إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى تد وسائل اإلشهار وتتباین من مجوتتعد

:نستعرض هذه الوسائل فیما یلي.منها مزایا وعیوب معینة

ت السیاحیة هي من أهم الوسائل اإلشهاریة فاعلیة في المنظما:الصحف-أ

یومیة، أسبوعیة، نصف (وأنماط مختلفة دها وتنوعها وفق أشكال النتشارها الواسع وتعد

باهتمام أكبر عدد ممكن من  ىتحظولكونها كذلك ...)شهریة، شهریة ومتخصصة 

،النظر عن إمكاناتهم المادیةویمكن الحصول علیها من قبل أفراد المجتمع بغض،القراء

في  تعتبر صناعة الصحافة،وسائل اإلعالم األخرى مثال ألنهاتتمیز الصحف عن باقي 

حد ذاتها بحكم تمیز منتوجاتها، ویجب معرفة خصائص الصحف كدعامة إشهاریة كان 

2.وجوًبا علینا معرفة خصائص صناعتها

m55عرف بـتتحتاج صناعة الصحف شأنها شأن أي صناعة أخرى :عناصر اإلنتاج-1

، Matériel، المواد الخام Maw.Power، الید العاملة Monyوهي المال 

.، وهي متوافرة في عملیة إنتاج أي صحیفةManagement، اإلدارة  Machinاآلالت

.34المرجع نفسه، ص :ینظر1
، مــذكرة مقدمــة وس الــدولي، عنابــةبب أحســن، دور التــرویج فــي تســویق الخــدمات الفندقیــة، دراســة حالــة فنــدق الســییــالعا2

-2008، ســكیكدة، الجزائــر، 1955أوت  20علــوم التســییر، جامعــة و  كلیــة العلــوم االقتصــادیة،ماجســتیراللنیــل شــهادة 

.102-101، ص 2009
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أسرع المنتجات القابلة للتلف والزوال فهو :منتوج الصحافة یصاب بالتلف السریع-2

حیث ال تتعدى الفترة الزمنیة مثال لصحیفة یومیة محدد ساعات قلیلة لظهور طبعة 

1.جدیدة

یعتبر الزمن عامال مهما ومسیرا في :منتوج الصحافةأهمیة الزمن في إنتاج وتوزیع -3

المنتوج في زمن قصیر للغایة یكون كامًال في فائدته صناعة الصحیفة، خاصة وأن تقدیم 

علما أنها تعیش في عصر المعلومات وٕانما، ،ومعقًدا في إنتاجه، موجه إلى الجمهور

لصالحها لتدعیم وتسهیل عملیة اإلنتاج والتوزیع والطباعة، عن طریق النقل استخداماتها

.نقل الصحف عن بعد، والتوزیع بالفاكس والطباعة في مكان الصدور

ة بعد إعدادها منتوجین األول متعلق بالمادة فتقدم الصحی:میزة المنتوج المشترك-4

2.التحریریة والثاني مرتبط بالمادة اإلشهاریة

وأكثرها قدرة على االنتشاریعتبر أحد أهم الوسائل اإلشهاریة شائعة :لفزیونالت- ب

ویشهد بمرور األیام نمو ،تنوع االستخدام، لكونه یجمع بین الصوت والحركة والصورة

تطوًرا وتعدًدا منتشًرا للقنوات الفضائیة التي یمكن وٕاخراجها ،متزاید ونوعیة أفضل

...واإلشهار والفندقة تخصص بعضها في مجال السیاحة 

.وللتلفزیون خصائص وممیزات جعلت منه دعامة إشهاریة

.یمثل التلفزیون إحدى أكثر الوسائل إقباًال من الجمهور ویعبر عن مختلف میزاتهم-1

.مما یجعل السلع المعروضة من خالل أكثر عرضة للمشاهدة

قیام التلفزیون یمزج عناصر الصورة بكل أشكالها وأنواعها، إضافة إلى عنصر -2

الفتة للنظر والسمع واالنتباه ،جعل منه وسیلة شارحة مقنعة ومؤثرة،الصوت بكل مكوناته

.أكثر من نظیراتها التي تتعامل في وظیفتها مع حاسة واحدة

.26، ص 2001إدارة الصحف واقتصادیاتها، مركز جامعة القاهرة، القاهرة، ،علم الدین محمود1
2Le flock (patrick, NATALIES (SONNAC)) economie de la presse paris, edition laide

couverte, 2000, p19.
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وحركة الكامیرا في اإلعالن مونتاجالإمكانیة اختالف أحجام وأنواع اللقطات وأسلوب -3

التلفزیوني، ویوفر لمستخدمیه فرص التوضیح والمبالغة حسب رغبة مصمم اإلعالن 

1.وتصمیم وتصور المخرج

عداد الجمهور الذي یشاهده، فإن كبیرة من حیث أالیون یتمیز بتغطیته طالما أن التلفز -4

ستكون منخفضة نسبیا بالرغم من ارتفاع تكلفة اإلعالن اإلشهاري للفرد المتعرض له،

.المبلغ اإلجمالي المطلوب لإلعالن التلفزیوني من حیث الزمن الذي یتم شراؤه

عرفت اإلذاعة منذ ظهورها كوسیلة إعالمیة سمعیة بعدا :اإلذاعة أو الرادیو-ج

التلفاز ن، وٕالى غایة بروز ا ال مثیل له خاصة ما بین الحربیلصحافة المكتوبة ازدهارً 

شهار على نحو خاص كوسیلة سمعیة بصریة، وهو من أقدم الوسائل التي یستخدم فیها اإل

بسبب توفر الناحیة المسموعة فیه ما یتطلب نوعیة خاصة من اإلعالنات التي تعتمد 

2.على الجانب الخبري

تعتبر المجالت من الوسائل الفاعلة في اإلشهار وتأخذ الشكل :المجالت-د

ن بمختلف ینیفي محتویاتها، وتحظى باهتمام عدد من القراء معوكثرة الصورالمطبوع، 

3).عامة، متخصصة، أسبوعیة، سنویة، شهریة(هؤالء القراء باختالف نوع المجلة 

تشمل كل الملصقات المصورة والمرسومة :الملصقات واللوحات اإلشهاریة-ـه

اللوحات الضوئیة، والتي تحتل مكانا المعروضة في مساحات جداریة، أو أنها تأخذ شكل 

4.جیة، وفي الحافالت والقطارات وغیرهاار بارًزا في المدن، أو على الطرق الخ

  .169ص  ،1،1999،ط القاهرة اللبنانیة،الدار المصریةمنى سعید الحدیدي، اإلعالن،1
.102-101ب أحسن، دور التوریج في تسویق الخدمات الفندقیة، ص یالعا2
3�ϲϓ�Εήο ΎΤϣ�ˬΪϤΣ�Ϫρ�ϕέΎρ�ˬϒΤϗ�ϮΑ�ϡϼδϟ�ΪΒϋ�ˬήѧμ ϣ�ˬΔϳέΪϨϜѧγϻ�ΔѧϴόϣΎΠϟ�έΩ�ˬϲ ϧϭήΘϜϟϻ�ϥϼϋϹ�ΔγΪϨϫ

.128، ص 2006
.102العایب أحسن، دور الترویج في تسویق الخدمات الفندقة، ص 4



الفصل األول                                                            تحدید الخطاب اإلشھاري 

20

كوسیلة 1895منذ اختراعها في فرنسا على ید األخوین لومبیر سنة :السینما-و

خریطة توزیع القاعات ورزنامةبكان حجم استقبالها لإلشهار مرتبًطا إعالمیة إشهاریة، 

.األفالم التي تعرض في دور العرض

.ها دعامة إشهاریة ناجحةتوللسینما ممیزات جعل

.تقنیات الفن السینمائي من تصویر ومونطاج ودیكور، إضافة إلى الخدع البصریة-1

.نها تمزج بین العنصر الصوري المتحرك والصوتأ -2

1.أنواع مقاسات الشاشة یزید اإلشهار جماًال وروعة-3

:الخطاب اإلشهاري تمكونا-ثالثا

یسعى إلى نشرها عن طریق ....وهو من یمتلك السلعة، الفكرة أو الخدمة :المعلن-1

.شراء حیز في وسائل اإلعالم

وظیفتُه األساسیة هي االشتغال في تصمیم وانتاج وتسیر ومتابعة :وكیل اإلعالن-2

.اإلعالن، وغالًبا ما یحسن وكیل اإلعالن على المعلن

أو هو مالك الوسیلة اإلعالمیة لنشر اإلعالن، ویعمل على :مالك الوساطة اإلعالنیة-3

2.بیعه أو تأجیره للمعلن أو الوكیل

:وإلعالن خصائص نذكر منها

سم بالالشخصانیة، تإن اإلعالن شكل من أشكال االتصال الجماهیري، وبالتالي ی

فزات عبر قل المعلومات والمحن، فتوسائطیةة بین المعلن وعمالئه تصبح بحیث أن العالق

الصحافة، الرادیو، السینما التلفزیون :الخمسة)تصال الجماهیرياال(إحدى وسائل اإلعالم 

3.صفة المعلن في اإلعالن واضحة.والملصقات

.88، ص2002الحدیدي، عدلي سید رضا، اإلعالن االذاعي والتلفزیوني، جامعة القاهرة، القاهرة،  ىمن1
لنیـل همیسي نور الدین، أنماط اإلعالن في الصحافة الجزائریة المكتوبة، دراسـة وصـفیة لصـحیفة الخبـر، مـذكرة مكملـة 2

-2005اإلعــالم واالتصــال، فــرع وســائل اإلعــالم والمجتمــع، جامعــة منتــوري قســنطینة، شــهادة الماجســتیر، كلیــة علــوم 

.64، ص2006
.11، ص )د ت(هضة العربیة، بیروت، أحمد عادل راشد، اإلعالن، دار الن:ینظر3
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:السیاحة:لفصل الثانيا

.تعریف السیاحة: أوال

:التعریف اللغوي-أ

أشار ابن منظور في لسان العرب إلى أن السیاحة مصدر ساح یسیح سواًحا 

إذا جرى على وجه األرض، ویقال ساح في األرض یسیح سیاحة وسیوحا وسیًحا :سیحاًنا

1.والترهبأي ذهب، والسیاحة الذهب في األرض للعبادة :وسیحاًنا

ورد لفظ السیاحة في القرآن الكریم في أكثر من موضع بمعان متعددة، :اصطالحا- ب

...الصیام والجهاد والسیر في األرض، الهجرة:حیث جاء معن السیاحة بـ

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون «:وغیر ذلك، یقول سبحانه وتعالى

ناهون عن المنكر والحافظون لحدود اهللا وبشر الساجدون اآلمرون بالمعروف وال

.112التوبة »المؤمنون

عسى ربه إن طلقكن أن یبدله أزواجا خیر منكن مسلمات «:ویقول عز وجل

.5التحریم »مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وأبكار

2.وجاء في تفسیر ابن كثیر سائحات أي صائمات

مفهوم السیاحة في هذا العصر بمعنى آخر، حیث أصبحت نشاًطا أساسًیا وجاء

لها أثارها المباشر على القطاعات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة، وصار بفضل 

السیاحة تتالقى الثقافات، وبالتالي یحصل التعارف، وتمنح فرصة إلقامة عالقات صداقة 

.سیة للسلم واألمنبین الشعوب، و تعتبر أحد العوامل األسا

كما تعتبر السیاحة من أهم الظواهر االجتماعیة التي یرتكز مفهومها على 

أساسین، یهتم األول بضرورة انتقال اإلنسان من موطنه األصلي إلى دولة أخرى أو إقلیم 

آخر لسبب معین، ویرتكز األساس الثاني على أن عملیة االنتقال تكون مؤقتة، تتراوح من 

.377، ص 3، ج)ساح(ابن منظور، لسان العرب، مادة 1
ابن كثیر أبو الفداء عماد الدین إسماعیل، تفسیر القرآن العظـیم، تـح، أیمـن نصـیرة محمـد علـي، شـریف عبـد اهللا، أحمـد 2

.2907، ص 64، ج 2005، 1عبد رب النبي، دار ابن الهیثم، مصر، ط
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ن ساعة وأقل من سنة، أي االنتقال ال یكون بهدف الهجرة أو اإلقامة الطویلة أربعة وعشری

1.أو من أجل العمل أو الدراسة

"تعریف األلماني "جوبیرفرویلر:

السیاحة ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق من الحاجة المتزایدة إلى الراحة وتغیر 

شعور بالبهجة والمتعة المواد وٕالى اإلحساس بجمال الطبیعة ونمو هذا اإلحساس وال

واإلقامة في مناطق لها طبیعتها الخاصة ونمو االتصاالت أیضا كانت ثمرة اتساع نطاق 

2.وثمرة تقدم وسائل النقل.التجارة والصناعة سواء كانت كبیرة أو متوسطة أو صغیرة

"جال كسمان":تعریف السویسري

"عرف السیاحة على أنها التي تنشأ بین الشخص مجموعة من العالقات المتبادلة:

3.الذي یتواجد بصفة مؤقتة في مكان ما، وبین األشخاص الذین یقیمون في هذا المكان

دنیـا الطباعـة والنشـر، اإلسـكندریة، منال شوقي عبد المعطي أحمد، دراسة في مدخل علـم السـیاحة، دار الوفـاء،:ینظر1

.41، ص1،2010ط
هدیل ،القادرـ واقع السیاحة في الجزائر وآفاق نطرها، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة التسـییر، تخصـص نقـود 2

.6، ص 2006-2005وبنوك، جامعة الجزائر، 

.23، ص 2008والتوزیع، عمان األردن، ماهر عبد العزیز توفیق، صناعة السیاحة، دار زهران للنشر  3
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:أنواع السیاحة وسائلها:المبحث الثاني

.أنواع السیاحة-ثانیا

من خالل التعاریف والمفاهیم المختلفة للسیاحة واألهداف المتنوعة والحوافز 

:بالفرد إلى السفر، فإن أنواع السیاحة كثیرة منهاوالرغبات التي تدفع 

تعني األشخاص اللذین ینتقلون إلى أماكن خارج مقر :سیاحة الترفیه واالستجمام:أ

إقامتهم بغرض قضاء العطل والترفیه والتمتع بجمال الطبیعة والطقس والشواطئ 

.لسواحوالصحاري هروبا من الجو الروتیني للمدن، وهي األكثر استقطاًبا ل

الهدف منها زیارة األماكن المقدسة واألضرحة والمساجد والقیام :السیاحة الدینیة: ب

بالشعائر الدینیة كالحج والعمرة عند المسلمین والفاتیكان بالنسبة للمسیحین ونهر الغانج 

بالنسبة للهنود، وهي من أقدم أنواع السیاحة التي عرفها اإلنسان وقد تكون داخل البلد

1.ارجهأو خ

وهي التنقل الذي یقوم به الشخص إلى األماكن العالجیة :السیاحة العالجیة والصحة: ج

وقضاء فترات النقاهة مثل الحمامات المعدنیة والمستشفیات المتخصصة أو العالج بالرمل 

منشآت مؤهلة ویتطلب هذا النوع وجود.والتنقل إلى المرتفعات التي یوجد بها الهواء النقي

.وید عاملة ماهرة، متخصصة

ویعني بها التمتع الذهني والفكري وٕاشباع الحاجات :السیاحة األثریة والتاریخیة: د

الفكریة والعلمیة وحب التطلع ومعرفة التراث الموجود في مختلف بقاع العالم وكافة 

مصر والنقوش اإلنجازات والحضارات التي تركتها األجیال السابقة مثل األهرام في 

الحجریة في الطاسیلي والهقار واألثار الرومانیة والقصور القدیمة وزیارة المتاحف 

.والمكاتب ومختلف البیانات القدیمة كالقصة

جامعــــــة ، ةراه دولــــــ،أطروحــــــة دكتــــــو االســــــتثمارات الســــــیاحیة و إشــــــكالیة تســــــویق المنــــــتج الســــــیاحيبــــــوعقلین بدیعــــــة،1

.152،ص 2005،2006الجزائر،
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وتستقطب هذه السیاحة العلماء والمثقفین والباحثین في اآلثار والتاریخ بهدف تنمیة 

اكتشاف الموروث الحضاري القدیم المعارف العلمیة وزیادة التحصیل العلمي والفكري و 

1.للشعوب

هي الزیارة التي یقوم بها الشخص بغرض :سیاحة المؤتمرات والملتقیات والمعارض: هـ

حضور مؤتمر دولي أو وطني أو تجمع سیاسي أو اقتصادي بهدف دراسة قضایا عالقة، 

والعلمیة والمهنیة مثل المشكالت االقتصادیة أو األمنیة وكذا الملتقیات والندوات الفكریة 

كالشعر والمسرح والسینما وزیارة المعارض االقتصادیة أو المشاركة فیها بقصد إبرام عقود 

2.والتعرف على المنتوجات الجدیدة واألسعار.وصفقات

:وسائل السیاحة-ثالثا

:تنقسم وسائل السیاحة إلى

:الوسائل اللغویة المباشرة-1

أكثر الوسائل فاعلیة وتأثیًرا في الجماهیر، ألنَّ تعتبر الوسائل المباشرة للتواصل

التواصل عادة یكون مباشًرا، أي وجها لوجه بمعنى أن ما یرید أن یقوله وما یرید أن 

:یعطیه المرسل بتحقق في لحظات معدودة، وتأخذ الوسائل المباشرة األشكال األتیة

، ولها أصول وقواعد یجب تعتبر المقابالت الشخصیة هامة جًدا:المقابالت الشخصیة-أ

أن یتقنها المقابل أو المستقبل الذي یجري المقابلة، ویعرف القائم بهذه المهمة بالمرشد 

السیاحي، الذي وجب توفر فیه مزایا معینة وخصائص هامة، مثل معرفته للتوقیت 

المناسب واألسلوب اللغوي المناسب الذي یخاطب ویحاور به السائح، مع الحرص على 

لمغاالة في أسلوبه بالشكل الذي یجعل السائح ینفر منه ویجب أن یستخدم البساطة عدم ا

3.والسذاجة في األسلوب من غیر أن ینزل دون المستوى الثقافي أو االجتماعي للسائح

Ons.Annuar Stationtique de L'Algerier. N: 6/8 Edition. 1998. P2561

موهوب، تشخیص دوافع السیاحة في الجزائر واقتـراح سـبل تطویرهـا، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، كلیـة صالح2

.10، ص 2007-2006العلوم وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة الجزائر، 
.16، ص2007، 2نعیم الطاهر، سراب الیاس، مبادئ السیاحة، دار المسیرة، األردن، ط:ینظر3
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تعتبر المؤتمرات والندوات السیاحیة وسیلة  للتواصل مع السیاح :المؤتمرات والندوات- ب

1.یة، ومن خاللها یتم إدارة الحوار حول هذه البرامجوذلك بعرض البرامج السیاح

:الوسائل المطبوعة-2

حیث تمثل الصحف الوسیلة اإلشهاریة التي تخاطب الجمهور وذلك من :الصحف-أ

خالل بروز اإلشهار في صفحاتها الیومیة، حیث یطالع السائح إعالنات قد تكون موجهة 

.إلیهاإلیه، ویتزود بالمعلومات التي هو في حاجة 

إضافة إلى ذلك تعد الصحف أهم وسیلة لغویة تساعد في انتشار السیاحة بعد اإلنترنت، 

2.وتلعب الصحف دوًرا ترویجًیا في إبراز السیاحة

تهتم هذه األخیرة بالموضوعات والقضایا المطروحة بشكل أكثر تفصیًال :المجالت- ب

وذلك بحكم دوریة المجالت التي وتوسًعا، وبلغة وأسلوب یختلفان عن الصحیفة الیومیة، 

قد تكون أسبوعیة أو شهریة أو فصلیة، كما أن جمهورها یعد أكثر ثقافة من جمهور 

3.بالرغم من ارتفاع سعرها في السوق.الصحف

تستخدم هذه الوسیلة في اإلعالن من المواعید والبرامج السیاحیة :الدوریات السیاحیة-ج

یة محل اهتمام المتخصصین في العملیات السیاحیة وكثیًرا ما تكون الدوریات السیاح

.أنفسهم

.11، ص 2009،)د ط(رغد البني، اإلعالم السیاحي، وسائله ومزایاه وأنواعه، دار الوفاء، اإلسكندریة،1
.13المرجع نفسه، ص 2
، 1هیـــاس بـــن رجـــاء الحزبـــي، ســـعود الســـهلي، اإلعـــالم الســـیاحي، مفاهیمـــه وتطبیقاتـــه، دار الســـامة، عمـــان، ط:ینظـــر3

.75، ص 2012
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:الوسائل المرئیة والمسموعة-3

  :اإلذاعة-أ

وسائل اإلعالم انتشاًرا، وأكثرها شعبیة وجمهورها هو الجمهور العام بجمیع أوسع

مستویاته، تستطیع الوصول إلیه مخترقة الحواجز األمنیة والعقبات الجغرافیة والقیود 

كما أنها ال تحتاج .السیاسیة التي تمنع بعض الوسائل األخرى من الوصول إلى الجمهور

ة بقوة التأثیر في المتلقي، وهو ما یجعلها أكثر الوسائل قدرة وتمتاز اإلذاع.إلى تفرغ تام

على االستهواء واإلیحاء عامة مع قلیلي الحظ من الثقافة، باإلضافة إلى اإلحساس 

.الجماعي الذي یتوفر لجهورها مهما تباعدت أماكنه

:التلفزیون- ب

ویزید .ائصهیمكن القول أن التلفزیون له ممیزات نفسها التي هي للرادیو وخص

كما یعتبر التلفزیون من أهم وسائل النشر .علیه إمكانیة استعمال الصورة والحركة واأللوان

في الوقت الحاضر، إذ یستطیع دخول منازل الجماهیر والتحدث إلیهم وجًها لوجه، 

1.وٕاقناعهم بالدلیل المادي الملموس

:االنترنت-ج

ال یمكن استخدامه في التواصل السیاحي إن الشبكة اإللكترونیة العالمیة أقوى اتص

للوصول إلى جماهیر كبیرة ومتنوعة، خصوًصا مع التطور المتسارع الذي تشهد الشبكة 

...).صور، نصوص، صوت(وتقدیمها البیانات عبر أشكال متنوعة 

وتعد المواقع السیاحیة على الشبكة من أهم األسالیب والطرق التي یمكن االستفادة 

جال السیاحي، هي عبارة عن صحف متخصصة تقدم أهم المعلومات عن منها في الم

2.المنتج السیاحي، وتختلف أهدافها من موقع إلى آخر

.252-251معطي أحمد، مقدمة في اإلعالم السیاحي، ص عصت عدلي، منال شوقي عبدال:ینظر1
.85هباس بن رجاء الحزبي، سعود السهلي، اإلعالم السیاحي، مفاهیمه وتطبیقاته، ص 2
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:الالفتات والملصقات السیاحیة-د

تأخذ الملصقات والالفتات حیًزا ال بأس به عند تنفیذ أیة حملة سیاحیة، حیث 

مباني كالمكاتب السیاحیة والفنادق تمتاز ببساطتها وسهولة وضعها داخل العمارات وال

1.وغیرها

باإلضافة إلى المعارض السیاحیة والمسابقات الریاضیة والندوات السیاحیة كما تؤدي دور 

.الترویج السیاحي في شتى المجاالت ومختلف مفاهیمها ووسائلها

.130نعیم الطاهر، سراب إلیاس، مبادئ السیاحة، ص :ینظر1
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.الجرائد والالفتات:المبحث الثالث

وأنواعهاالجرائـد و المجالت -أوال

:تعریف الجرائد-1

:جریدة من الخیل للجماعة جردت من سائرهالوجة، والجریدة:یقال:التعریف اللغوي-أ

الجریدة للنخلة :هي رطبة سعفة ویابسة جریدة، وقیل:سعفة طویلة رطبة، قال الفارسي

هي السعفة التي تقشر من:كالقضیب للشجرة وذهب بعضهم إلى اشتقاق الجریدة، فقال

1.حوضها والجمع جرید والجرائد

إن مفهوم الجریدة یعني الوسیلة، التي من خاللها تثار مختلف :التعریف االصطالحي- ب

القضایا، التي تهمُّ حزًبا معیًنا أو جهة، أو جماعة، من أجل التعبیر عن الرأي، ومن أجل 

اقتصادیة أم خلق رأي عام، حول مجمل القضایا المطروحة، سیاسیة كانت أم فكریة أم 

إلخ، لتعلب دوًرا رئیسًیا ومفصلًیا في عملیة الترویج السیاحي وتشكیل الرأي ...ثقافیة 

  .العام

شهریة مثًال (وتعرف أیًضا بأنها نشرة تطبع على األوراق وتكون في الغالب دوریة 

).أو یومیة

.تحتوي الصحیفة في الغالب على األخبار والمقاالت

یفة بین األخبار والریاضة والفنون واألدب والطبخ واهتمامات تتنوع محتویات الصح

إلخ، وتحتوي أیًضا بعض الصحف على األلعاب مثل الكلمات ...المرأة والشباب 

2.المتقاطعة والسهمیة، كما تحتوي على الترفیه مثل الكاریكاتیر والنكت والطرائف واألبراج

.589، ص )ج ر د(ابن منظور، لسان العرب، مادة 1
.12، ص 1999، 1وسائل اإلعالم، دار الكتاب المصري، طعبد العزیز شرف، المدخل إلى 2
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:أنواع الجرائد-2

لجرائد الیومیة، كل یوم استثناء أیام الجمعة أحیاًنا وبعض یتم اصدار ا:صحف یومیة-أ

األعیاد الوطنیة ونجد مثًال جریدة الخبر والشروق الیومي في الجزائر یوم الجمعة تقل 

.صفحاتها عكس أیام األسبوع األخرى

تصدر في الغالب مرة كل أسبوع، والصحف التي تصدر مرة أو :صحف أسبوعیة- ب

ن هذا النوع، وتحتوي على مقاالت الرأي أكثر من الصحف مرتین تصنف أیًضا ضم

1.الیومیة ، ویخصص بها قسم اإلعالنات

ذلك النوع من الصحف یستهدف شریحة عریضة من القراء :صحف دولیة وعالمیة-ج

حول العالم، قد تصدر صحیفة متخصصة عالمیة تركز على قراءها حول العالم، وهي 

:قراءتها خارج الدولة التي تصدر منها الصحیفة، مثلصحف عابرة للدول إذ یتم 

.الطبعات الدولیة من صحیفة نیویورك تایمز ومن جریدة األهرام المصریة

في العالم العربي یقتصر هذا االسم على الجرائد الرسمیة التي تعبر :الصحف القومیة-د

صحف التي تنشر على عن رأي السلطة الرسمیة في الدولة، أما عالمًیا فتعرف أنها كل ال

.مستوى دولة واحدة

:المجالت-3

:تعریف المجالت-1

قشرة رقیقة یجتمع :قیل المجل أن یكون بین الجلد واللحم ماء والمجلة:التعریف اللغوي-أ

أن یصیب الجلد نار أو مشقة :فیها ماء من أثر العمل، والجمع مجل ومجال، والمجل

.ماًءا والرهطفط ویمتألنفت

یده، بالكسر، وجلت تمجل مجًال ومجًال ومجوًال لغتان توطت من العمل ومجلت

2.ر من العمل باألشیاء الصلبةتوثخن جلدها وتعجر وظهر فیها ما یشبه الب

ـــامي فـــي عـــالم االتصـــال، صـــحیفة العـــرب 1 ـــاریخ اإلشـــهار وتغلفـــه المتن محمـــد أحمـــد، عـــدة اإلشـــهار، دراســـة تحلیلیـــة لت

.13/12/2008األسبوعي، عدد السبت 
  .4141ص  47،ج)م ج ل(472ابن منظور، لسان العرب، مادة 2
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هي منشور یصدر بشكل دوري، وتحتوي على العدید من :التعریف االصطالحي- ب

ات واآلراء ووسائل التسلیة، المقاالت المختلفة، تقدم المجالت مجموعة متنوعة من المعلوم

وقد تغطي األحداث الجاریة، واألزیاء وتناقش الشؤون الخارجیة، أو تشرح كیفیة إصالح 

المعدات، إعداد الطعام، وتشمل الموضوعات المنشورة في المجالت، األعمال التجاریة، 

، والریاضة، والثقافیة، واألحداث الجاریة، والهوایات، والطب، والسیاسة، والدین، والعلوم

وتختلف المجالت عن الجرائد من .باإلضافة إلى األدب القصصي، والشعر، والتصویر

ولهذا . حیث الشكل والمضمون، فالمجالت مصممة لالحتفاظ بها مدة أطول من الجرائد

ومن حیث المضمون فإن المجالت أقل اهتماما .تكون أصغر حجما وأجمل شكالً 

تلف المجلة عن الجریدة، إال أن كلیهما یدخل تحت تصنیف باألحداث السریعة التغیر وتخ

1".الصحفي"كما یطلق على من یعمل بالمجلة "الصحیفة"

:أنواع المجالت-2

المجالت عادة إلى قسمین متخصصة وتسمى أیًضا مجالت تجاریة وفنیة تنقسم

وهي تلبي االهتمامات الخاصة برجال األعمال والصناعة والحرفیین، ومجالت 

المستهلكین تلبي االهتمامات األوسع للجماهیر وتكتظ بها مكتبات ومحالت بیع الكتب، 

:وتشمل

.فكاهات وموضوعات تهم األطفالتقدم هذه المجالت قصًصا و :مجالت األطفال-أ

وتضم جمهور مجالت الهویات جامعي العمالت المعدنیة والطوابع :مجالت الهوایات- ب

وغیرها، كم یضم المهتمین بریاضات، أو ألعاب خاصة، وبزخرفة البیوت، أو أعمال 

.البساتین، أو التصویر

لمصـــطلح ومشـــكالت تحقیقیـــة، مجلـــة التـــراث العربـــي، مجلـــة فصـــلیة تصـــدر عـــن اتحـــاد الكتـــاب محمـــود إبـــراهیم كایـــد، ا1

.115، ص 1426رمضان 25، 97العرب، دمشق، العدد 
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ألحداث الجاریة، والثقافیة، تقدم المجالت الفكریة تحلیًال عمیًقا :المجالت الفكریة-ج

مجالت الرأي التي تناقش األحداث الجاریة، :والسیاسیة، وتشمل هذه المنشورات

.االقتصادیة، أو السیاسیة، كما تنشر األدب القصصي والشعر

وتهتم بأمور العلوم واألبحاث العلمیة، وتصدر عن مؤسسات علمیة :المجالت العلمیة-د

ر البحوث العلمیة ومرجًعا لطالب العلوم، ومن أهم المجالت مرموقة، وتعتبر وسیلة لنش

1.العلمیة الطبیة التي تصدر عن المؤسسات الطبیة ونقابات األطباء

.الالفتة-ثانیا

:تعریف الالفتة-1

وجهه عن القوم صرفه والتفت التفاًتا :معنى لفت في لسان العرب:التعریف اللغوي-أ

أرى الموت بین :قال.شيء والتفت إلیه صرف وجهه إلیهوالتلفت أكثر منه وتلفت إلى ال

فلما أعادت من بعید بنظرة إلى :السیف والنطح كامًنا یالحظني من حیث ما أتلفت، وقال

أمر بترك االلتفات لئال یرى عظیم »وال یلتفت منكم أحد إال امرأتك«:التفاتا، قوله تعالى

2.لفت ليَّ الشيء عن جهتهما ینزل بهم من العذاب وفي اللفت الصرف وال

یقصد بالالفتة أو اإلعالن أي لوحة أو تركیبة أو سیاج أو :التعریف االصطالحي- ب

مكان أو وسیلة إعالن لمباشرة، اإلعالن علیها، بالكتابة أو النقش أو باألحرف أو بالرسم، 

3.سواء كانت تلك الالفتة قائمة بذاتها أو كانت جزًءا من منشأة

.119محمود ابراهیم كایب، المصطلح ومشكالت تحقیقه، ص :ینظر1
.4200، ص 49، ج )ل ف ت(ابن منظور، لسان العرب، مادة 2
، 2005، تشـرین الثـاني 245اإلعالنیة على الشوارع الرئیسیة، مجلـة الجـیش اللبنانیـة، العـدد الیاس الشویري، اللوحات 3

  .19ص 
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:الالفتاتأنواع-2

:لالفتات أنواع عدیدة نذكر منها

یقصد بها اللوحات المثبتة في األرض أو على جسم :لوحات األرصفة والمیادین العامة-أ

األرض، بشرط أن ال یكون أي جزء منها متصال بأي جزء من مبنى أو منشأة أو لوحة 

.أخرى

تة تستخدم للدعایة أو لترویج هي وسیلة مؤق:البالونات اإلعالنیة والدعائیة الهوائیة- ب

.مناسبة خاصة، ویجب أن یكون البالون مصمًما لنفخه بالهواء بوسائل میكانیكیة فقط

هي أن یلصق اإلشهار ):السیارات والشاحنات والحافالت(اإلعالنات على المركبات -ج

على مجسم السیارة بشرط أن ال یغیر شكل المركبة، أو یخفي معلمها أو یؤثر على 

.سالمة المروریةال

هي اللوحات اإلعالنیة التي تقام على جوانب الطرق :إعالنات الطرق السریعة-د

.السریعة سواء داخل أو خارج النطاق العمراني

یشترط فیها أن تكون الحوامل ومشتمالتها مرتدة عن :اللوحات اإلعالنیة على المباني-و

1.، وأن ال تؤدي إلى إحداث خطرحد واجهة البناء على حد الطریق أو عن خط البناء

:دورالالفتات في الترویج السیاحي-3

تلعب الالفتات دوًرا هاما في الجذب السیاحي إذ نجد أن معظم األشخاص یتجهون 

لإلعالنات المكتوبة عبر الالفتات ألن ذلك أسهل في االطالع عندهم من المجالت 

على الطریق یمكنك مشاهدة مختلف والجرائد والتلفزیون، وهي ال تحتاج لوقت بل وأنت

.اإلشهارات ومختلف اإلعالنات السیاحیة سواءا رحالت أو غیرها

وكما نجد أیًضا دورها االقتصادي والثقافي واإلرشادي وینتشر هذا النوع من 

اإلعالنات في الدول المتقدمة إذ تنفق میزانیة ضخمة من أجل العمل على بث مختلف 

.22إلیاس الشوبرري، اللوحات اإلعالنیة على الشوارع الرئیسیة، ص :ینظر1
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، خاصة في أمریكا ودبي یبرز ذلك في مختلف المناسبات اإلشهارات عبر اللوحات

.العالمیة كالكرسماس مثال، فتبدأ الهیئات الخاصة بالترویج السیاحي

بوضع إشهاراتها لفنادقها أو طائراتها أو سیاراتها أو مطاعمها من أجل كسب عدد 

.كبیر من األشخاص

:كما تتمیز الالفتات بـ

.دقة عباراتها الجذابة-

1.وصورها المختصرة-

ریة، إجــالل خلیفــة، الوســائل الصــحفیة وتحــدیات المجتمـــع االســالمي المعاصــر، القــاهرة، مكتبــة األنجلــو المصـــ:ینظــر1

.29، ص 1970



.الدراسة التطبیقیة:الفصل الثالث

مـنهجیة العمل:أوال

تحـلیل البیانات وعرض النتائج:ثانیا

المـالحظات والتعلیقات:ثالثا



الفصل الثالث                                                                        الفصل التطبیقي 

37

.الفصل الثالث  الفصل التطبیقي 

:منهجیة العمل:األولالمبحث 

شهار السیاحي وهي العناصر التي تشكل اإلعناصر البحث إلىتطرقنا فیما سبق 

.ت والالفتات المجالوبنیته اللغویة في بعض الجرائد و 

حیث نحلل اللغة المستعملة في مجال الفضاء الواسع حددنا نوعیة الدراسة،من هذا 

)،الالفتة الجریدة(شهار السیاحي في المدونة اإل

ة الدراسة متعلقة بالبناء اللغوي في الخطاب ینن عإا ورد في عنوان المذكرة فكم

نظرا و ،والالفتاتد ائالمسموع ولكن المكتوب في الجر  أو المرئيلیس،شهاري السیاحياإل

شهارات الجرائد والالفتات حیث قمنا بتصویر إفقد طبقنا المدونة في العینیة،لالتساع

.المجتمع أذهان إلىولتقریب الموضوع ، النماذج لتقریب الصورة

في مثل هذه البحوث التطبیقیةإتباعهبعد جمع المدونة نظرنا في المنهج الذي یجب 

نماذج لتحلیل ال،لیة التحلیلآباستعناو الدراسة مة لهذه ءمالأكثرفوجدنا المنهج الوصفي 

.المختارة للدراسة والتطبیق
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:الجرائد:اتتحلیل المدون: المبحث الثاني 

.رحلة دینیة 

.23،ص4155،عدد2014نوفمرب 8جريدة الشروق اليومي،السبت

الفصل الثالث                                                                        الفصل التطبیقي 

المبحث الثاني 

.الجرائد/أوال

رحلة دینیة  .1نموذجال

1جريدة الشروق اليومي،السبت
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.اإلعالنات أوتحلیل محتوى المعلومات /

.جات تور:المؤسسةاسم

  .م1999سنة :سیسأسنة الت

"عمرة":هم بالخط العریضعالمیة كتابة العنصر األظهار الكتابة اإلإكیفیة 

  .دج1250.000 :في الالفتةالخدمة المشهر عنهاتحدید سعر

.نحن بعون اهللا نرعاكم:شهاریةارة اإلبالع

.شارع كریم بلقاسم الجزائر120:واإلرشاداتاالستعالماتمكتب  وأرقامن اعنو 

0661.53.14.14.021.710.710:الهاتف رقم

.سنقوم في البدایة بالتحلیل الصوتي لهذه المدونة

نتاجها في الجهاز إ صوات و باأل ىهو علم الفونولوجیا الذي یعن:المستوى الصوتي/أوال 

)1(.صوات وتصنیفهاحصاء األإویهتم بالفیزیائیةالنطقي وخصائصها 

وصورها في المدونة وصنفنا الدراسة ،یقاعیةلمس خصائص البنیة اإلأن نوسنحاول 

:صنفین  إلىالصوتیة 

انسجامیقاع الصوتي وسنراعي مدى وصنف یتعلق باإل،يالعروضباإلیقاعصنف یتعلق 

)2(سس الخارجیة المتمثلة في الوزناألمع  تالعبارا

:المهموسةألصواتا/1

  .الهاءوالسین والقاف والكاف و الثاء :منها 

تهاللد  تكراره نوعهالحرف

االعتماد02لثوي مهموس  اءتلا

التوكید02مهموسثويل  السین

.24،ص 1998عین ملیلة، الجزائر،والتوزیع،دار الهدى للطباعة والنشر " األدوات"إبراهیم قالتي، قصة اإلعراب)1(

101.100ص, 2007 ،1ط ،لرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمانا یوسف أبو العدوس، األسلوبیة) 2)
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الحفظالعنایة1انفجاريحنكي لهوي  الكاف

االعتماداالستعانة1مهموسرخويحلقي  الهاء

  :ورةهالمجاألصوات/2

.ن والمیمو والنالیاء والالم والدال والراء :منها

.لتهال د  تكرارهنوعهالحرف 

  "عونب"االستعمال على االعتماد02انفجاريشفويالیاء

التذكیر،االستعطاف  02   غاري  الالم

أسنانيلثويالدال

تكراري

0/

.العنایة02تكراري  اءر ال

بعوننرعاكمنحنبالنفساالعتزاز03أسنانيلثويالنون

الفخرنرعاكمالجمع  01  ور همجشفويالمیم

هو نالحظ النون، مثال  ةمجهور ال األصواتغلبةاإلحصائیةمن خالل الدراسة نالحظ 

.انعدام السین والثاء أوخر أتر وتانسبة تو بأعلىأسنانيصوت لثوي 

وكرر كل حرف ،كثرةبالم قد سیطرت على نص العبارة إذ وردت الونجد الیاء والراء و 

.مرةمنها أكثر من 

كان ذلك ألفاظ في حرف واحد سواء شترك األتحین ،ویكون التكرار على مستوى الحرف

.في وسطها أم أخرهافي  مأالكلمة أولفي 

بالمعنى ارتباطاأكثرویجعله ،الصوتي في النص أومما یثري المستوى الموسیقي 

.وداللته
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ر ویظهر خوالف باالعتزازیوحيالذي بضمیر الجماعة استهلت"نحن بعون اهللا":فعبارة

وحدات إلىوالتنغیم ویجعل العبارة تنقسم  حلصوتي عنصرا موسیقیا یفید الترجیالتقسیم ا

.صوتیة

  :يرفالمستوى الص/نیاثا

ع طالصرفیة فیتناول البنیة التي تمثلها الصیغ والمقابدراسة المعاني ىالذي یعنهو 

)1(.العناصر الصوتیة

  :ءاألسما/1

داللته  الوزن  سماإل

خاصةؤسسةم، شركةاسم/جات تور

البقاع  إلىرحلة دینیة ،سنة مؤكدة  فعلة  عمرة

المقدسة

،ذكرى دینیة حمیدةذكرى میالد النبيالمفعلالمولد

من صفاته صلى اهللا علیه ،نسبة له /النبوي

.وسلم

.االعتزازالجماعة،ضمیرفعل  ننح

.عظیمة،قداسة الجاللة،لفظ  /  اهللا

طار دیني وهي تهدف إن معظم الكلمات جاءت في أحصاء نالحظ ومن خالل هذا اإل

والعمرة والنبياهللا بـورد التذكیر عدة المرات  إذ ،المكان المراد زیارته وقداستهإبراز إلى

والمولد

.ینيدتدل على الجانب الما فإن شيءعلى  والمفردات األلفاظن دلت هذه إ و 

الكلمات المفتاحیة في عباراتها الترویجیة إبرازذ تركز هذه الهیئة السیاحیة على إ

اهللا  بیت  راو لى الزبائن من ز إیصالها إالرسالة المراد  حیضاإجل أمن ،شهاریةاإل

.سماء الواردة في العبارة توحي لنا بالجانب الروحي الدینيفكل األ،  الحرام

.101.100ية والتطبيق، ص رؤييوسف أبو العدوس، األسلوبية ال) 1)
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:فعالاأل/2

نه أإال أسماءكانت معظمها الواردة في العبارة والمفردات األلفاظمعظم  أنبالرغم من 

.منهافي العبارة األقللوحظ وجود فعلین على 

نوعهداللته  الوزن  الفعل

مضارعاالحتفاظ،الحمایة،الرعایة  فعالكم  نرعاكم

ماضيتأسیس،البناءتفعلتسستأت

وذلك لطبیعة ،غیر واردة بكثرةاألفعال نأنجد األفعاللمجموع اإلحصاءبعد هذا 

 إذزیاها ومجل تبیان هیئة الشركةأن م تجاءه األفعالهذ أنوكما نالحظ  اإلعالن

هذه  ةأقدمیهذه الشركة السیاحیة وبیان مدى أهمیةلداللة على  تأسستنجد الفعل 

تأسست(عبارة  توردإذ  ارفواألسالخبرة في السیاحة امتالكهالمدى حاءواإلیالشركة 

ن لهذه الشركة الضمان أار بیت اهللا بو وس ز فوذلك لبث االطمئنان في ن)1999سنة 

.قدیمة وذات خبرة عالیةنهاأل واألمان

.تهااولفظة نرعاكم تدل على الخدمات المقدمة في سفری

آخرعلى جانبأیضاتدل ونرعاكم ،المسافرین ةكثر تدل على بصیغة الجمع نرعاكم 

.وشرب ونوم وترفیه وغیرهاأكلة من مدقوهو كثرة الخدمات الم

.المستوى التركیبي /ثالثا

.م في تفسیر وتحلیل الخطاب اللغويالعناصر التي تساه أهمیعد المستوى النحوي من 

)1(.اء الجملة یكشف لنا معانیها على وجهها الصحیحبنن أل

.112.،، مكتبة ألجنلو املصرية، ص1من أسرار اللغة العربية، ط ،إبراهيم أنيس) 1)
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:الجملة الفعلیة/1

داللتهاالجملة

االستمرارالخبرةالضمانقدمیةاأل 1999  سنةتأسست

.فیهمفعول +فاعل+فعل:فالجملة الفعلیة الواردة جملة 

فعل:تأسس

فاعل: ت 

مفعول فیه:سنة 

زبائن عن مدى لوهي التوضیح ل،الجملة بمعلومات ذات أهمیة بارزةوتوحي لنا هذه 

.1999منذ واالستمرارالشركة ،وأقدمیة تعني الخبرة  هذهأقدمیة 

.مل طیلة هذه المدةعفي ال استمراریتهادلیل واضح على  هذا

  .ةولالمحكثر من سابقاتها ومنها النواةأونجدها واردة في العبارة :االسمیةالجملة /2

داللتهانوعهاالجملة

النبوي الشریف عید المیالدالتذكیرنواةعمرة المولد النبوي1جملة 

.مناسبة روحیة دینیة

نرعاكم بعون اهللانحن2جملة 

)المسند+إلیهالمسند (

داللة على المجموعة لضمیر الجماعة لمحولة

.المالكة للشركة

على الجانب الدیني وهي  تلدي لفظ و أجاءت مرتبة ولم یحذف منها  األولىفالجملة 

تمثل المولد النبوي التي السنة العظیمة هذه  ةلتذكیر بالسنة الحمیدة المتمثلة في العمر 

.الشریف

وله " نحن"بدأت بضمیر جمع المتكلم )نحن بعون اهللا نرعاكم(ت أما الجملة الثانیة بدأ

.والتوكید أیضاواالستمراریةعدة دالالت منها الثبات 

.المستوى الداللي /رابعا
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كون هناك یحیث الوثیق بالصوتیات والصرفواتصالهیهتم بدراسة الحقول الداللیة 

الكلمة ومكوناتها صیغه دالالت علیه و بن تصحأتداخل بین الكل، فالصوت البد 

)1(.ولواحقها

.شهاریة السیاحیةستخراج الحقول الداللیة للمفردات الواردة في العبارة اإلا:1

الحقول الداللیة في العبارة عدیدة ن أیتبین ،حصاءفمن خالل ما ورد في جمل اإل

السیاحة فنجد من حیث ،محتواهو عالن تشمل كل الجوانب التي تتعلق بـ اإل،یحاءاتهاإ و 

ذ یعرف كل شخص إ،االجتماعيي التسمیة المعروفة في الفضاء تعن،كلمة جات تور

ة تور فظول بیت اهللا الحرام ةوزیار ،الحجاجمن یخص شركة نقل المسافرین ،االسمهذا 

.182، ص1968).د ط(املدخل إىل دراسة البالغة العربية، دار النهضة العربية، بريوت، أمحد خليل ،:ينظر) 1)

داللتهاالكلمةالحقل

جات تورالسیاحة

تور

عمرة

.العائلة المالكة للشركة،صاحب الشركة،شركة

  .دورة ،سیاحیة،رحلة

.زیارة مكة،سنة

الجزائرالمكان

شارع

.مكان ومقر الشركة،بلد عربي مسلم

مقره،عنوان مقر الشركة، مكتب االستعالمات 

سنةالزمان

المولد النبوي

1999

الخبرة ذكرى المولد ،الشركةبدایة عمل، سنة التأسیس

رحلة دینیة بمناسبة المولد الشریف،النبوي

الضمانسنة تأسیس

األسماء

الضمائر

كریم بلقاسم

نحن

  اهللا

هذا البطل باسمتسمیة الشارع رمز، شهید الثورة

الهیئة ،نحن بمعنى مالكي الشركمیر الجمعض

المكان المراد الذهاب إلیه من ،لفظ الجاللة،العاملة

.أجل طاعة اهللا
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دلة كلمة عمرة على و ،هذه الشركة مهمتها الرحاالت وفقط أن أي ،ةدور أو ي رحلة تعن

.من خالل رحلتهم التي تسمى عمرة ، المهمة التي یؤدیها المسافرین 

وهو  ،مكان تواجد هذه الشركةیضاحإ :ي بـنالحقل الداللي المكاني والزماني فیعوأما

.الشارع الموجودة فیهو والتدقیق بذكر مقرها الرئیسي ،الجزائر 

داللة على مدى للوذلك  نشائهاإوسنة ،قدمیة هذه الشركةأیبین مدى :والحقل الزماني

.وخبرتها مدى سنین عدیدة،سمالیةأمصداقیة هذه الهیئة ومتانة بنیتها الر 

مثل كریم بالقاسم ،اهرا ظتحمل معنى اسمسماء والضمائر داللة كل وفي حقل األ

أخذتإذ  ،الموجود فیهوتدل على مدى عراقة المكان والمقر ،وهي تسمیة الشارع

  .ن یتسمیة البطل الرمز كریم بالقاسم وهو رمز ثوري عظیم لدى الجزائری

.الشركة لهذهالعائلة المالكة  أوالشركة أصحابعلى  فدلضمیر نحن أما

.تمثل في زیارة بیت اهللا الحراموت،البد من عبادته له إرضاءولفظ الجاللة اهللا یعني 
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:الجرائد النموذج الثاني

.ائد

سیاحیة  رحلة: 2النموذج 

اإلعالنات تحلیل معلومات المدونة أو

لسیاحة والسفر  یالر ستإ:المؤسسة

2014رحلة نهایة السنة تنظیم 

غردایة ـ تیمیمون

أیام 5جانفي مدة  02 إلىدیسمبر  28من 
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.داخلیة:نوع الرحلة

.المستوى الصوتي/أوال 

:المهموسةاألصوات/1

داللتهتكرارهنوعهالحروف 

التركیز04لثوي  اءتال

.الصفیر.لجذبا.احتكاكي 05لثويالسین

  /  /  لهوي  الكاف

//حلقي  الهاء

)1(:ورةهصوات المجاأل/2

داللتهتكرارهنوعهف الحر 

//شفويالیاء

.واالستعانةللتوضیح 03نبيجا غاري  الالم

االنتماءتبین01انفجاريلثويالدال

الفخر،هل والبلداأل  05  غاري تكراري  الراء

االنتماء،االعتزاز،التوضیح   05  ينسناألثوي النون

جسد،یریالتس،طیرألتا،الربح04شفويالمیم

عنایةالمن صور  ورةص

ن السین وذلك أل ،بكثرةواردة ن تكرار حرف السین والراء والالم أما سبق نستنتج م

.واالنتباهر ییتمثل في الصف،یؤدي دور موسیقیاحرف احتكاكي مهموس 

عطاء النص لذة فنیة إ له دواعي فنیة بارزة في العبارة كالتنغیم و ،تكراريوحرف الراء

.موسیقیة ذات مستوى محدود

.59،ص 1981¡5القاهرة، ط،و املصرية لمكتبة األجن ،امحد حممود، موسيقى الشعر) 1)
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.المستوى الصرفي/ثانیا 

:األسماء/1

داللتهوزنهاالسم

رف علیهاعتالمشركة ال اسم/ستریالإ

ترفیهیة دورة،جولة سیاحیة،رحلة  لةافع  سیاحة

.ترفیهیة دورة ،سیاحة،التجول،الترحالفعلال  السفر

.دورة سیاحیة،جولة  فعلة  رحلة

مدة الرحلة، المدة الزمنیة للرحلة، الزمن  ةفعلال  السنة

.الرحلةانتهاء،نفاذ وقت الرحلة  فعالة  نهایة

حیث ، األفعالمن أكثراألسماءنه ركز على توظیف أجد ی اإلعالنع لهذا تتبالم إن

ونجد العكس إذ ، داللة استمراریة والثبات تحمل واألسماء)تنظم(ورد فعل واحد 

كما  اإلعالنمرتبطة بموضوع معظمها فاألسماء، الحركیةو تغیر تدل على الاألفعال

.وهو السفر اإلعالنموضوع  إلىفكلها تشیر )للسفر.سیاحة.رحلة (نجد

وزمن ،ها في الرحلةؤ للمدة المراد قضاالزمن المحدد إلىتشیر )السنةنهایة(كلمة و 

.بدایتها ونهایتها

:األفعال/2

داللتهنوعهوزنهالفعل

التنظیم ریالتسی،الترتیب،التخطیطمضارعصحیح تفعلتنظم

وهو یجسد عملیة ،  اإلعالنوارد في هذا " تنظم"فنجد فعل واحدلألفعالبالنسبة أما

التجدد ى الدالة عل) الحاضر(بصیغة المضارع  هونجد،لترتیب لهذه الرحلةواالتنظیم 

.واالستمراریة
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.المستوى النحوي التركیب/ثالثا

:الجمل الفعلیة/1

نوعهاالجملة

تنظم رحلة نهایة 

السنة

بسیطة

مفعول به+فاعل+فعل

الجملة الفعلیة تنظم رحلة اعتمدت الفعل المضارع الذي یدل على التجدد واالستمراریة 

.وللتنبیه، وهي جملة بسیطة 

:االسمیةالجملة /2

نوعهاالجملة

  هیلإالمسند +المسند بسیطةعادیةسیاحة والسفرلل یالإستر 

ستریالكلمة االجملة باستهلتالشركة حیث اسمن الجملة قد ركزت على أالمالحظ 

.االجتماعيوبین الفضاء ،طراف الشركةأعلیه یبین متعارف مستعار اسمستریالإ و

وبیان ،السفر لفي حقالشركة ةیمأهمدى إبرازمن اجل سمیةاإلوجاءت هذه الجملة 

عدة دالئل منها الثبوت سمیة لجملة اإللو  بهاوللتعریف، دورها في المجال السیاحي 

.والتوكید

لداللة وذلك ، مع الجمل الفعلیةاالسمیةالجمل استعمالحصاء نالحظ تقارب بعد اإل

على التجدد للداللة  األفعالاستعمال إلىفي حاجة  اإلعالنن أواضحة هي 

فدلت على  سمیةاإلالجمل أماوعدم الركود والجماد ، م والتطوروالمعاصرة والتقد

.في تقدیم الخدمات السیاحیةواالستمراریةالثبوت 
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.المستوى الداللي/رابعا 

ل الداللیة التي على مجموعة من الحقو اشتمالهاهو  اتاإلعالنجل ما یمیز هذا  إن

:نالحظها كالتالي

داللتهاالكلمات الحقول 

السفر السیاحة

السیاحة

...ترفیه،ترحال،جولة،التنقل

المرح،التجدد،االكتشافرحلة

غردایةالمكان

تیممون

التقالید العربیة المیزابیة،بني زاب،الصحراء

.التمیز،السیاحة الشتویة،الحرارة،الرمال

دیسمبرالزمان

جانفي

السنة

نهایة

.العطلة الشتویة،السیاحة الشتویة،الشتاء

.س السنة الهجریةأر  ،مدة الرحلة ،البرد

به االحتفال2014العام الجدید 

.المدة المحددة للرحلة

معظم المفردات ذات عالقة  أنحصاء للحقول الداللیة نجد إسبق من من خالل ما

ظف و و  صوهي محور الن،نجد انه بدأ بذكر كلمة السیاحة إذ ،متواصلة مع بعضها

فالربط .لمكان والزمان ثم حدد ا، إلى غیرهتشمل السفر والسیاحة،عدة مفردات وحقول

والزمن شهر دیسمبر و،وتیمموننجد مدینة غردایة  إذواضح بین المكان والزمان 

السیاحة الصحراویة وانطالقعلى بدایة العطلة الشتویة ودلت هذه الكلمات جانفي  

یستطیع السائح زیارتها التي الالمدن هذه  إلىشارة ضوحا هو اإلزاده و وما ،شتویة

في فصل الصیف

ي وهي رحلة سیاحیة ف،مختصرة مناسبة لطبیعة الموضوعواضحةفهذه المفردات 

قریبة من العام والخاص خالیة من الغموض وتیممونفصل الشتاء لمدینة غردایة 

.نها تركز على الجانب الترفیهي السیاحيإال أ والتنمیق اللفظي
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المجالت والالفتات:اتالمدونتحلیل  :لثالمبحث الثا

.ت

.وكالة سیاحیة:1

 اإلعالنات تحلیل المعلومات المدونة أو

الجیريوكالة : المؤسسة

برامج سیاحیة متنوعة :الوظائف التي تقوم بها

شارع كنوز العالم حي السالمة  الجزائر

www .iwan

الفصل الثالث                                                                        الفصل التطبیقي 

المبحث الثا

تالمجال1

1النموذج 

)1(

تحلیل المعلومات المدونة أو

المؤسسة اسم

الوظائف التي تقوم بها

الجزائر:مقرها

iwan7 .com1
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021.61.33.47.واإلرشاداتعنوان ومكتب االستعالمات 

.داخلیة وخارجیة:نوع الرحالت المقدمة

.الموجود في المدونة والمرفقة بالصورة لهذه الشركة سنقوم أوال بتحلیل اإلشهار

.المستوى الصوتي/أوال

:األصوات المجهورة/1

تكرارهالصفةالمخرجالصوت الحرف

  01  ورهمجانفجاريشفويالیاء

03مجهورجانبي   غاري  الالم

00مجهورانفجاريأسنانيالدال

03مجهورتكراري   غاري  الراء 

01مجهورنفي أ  أسنانيالنون

02مجهورنفي أ  شفويالمیم 

00مجهوررخوي حلقيالعین

:األصوات المهموسة/2

00رخوي مهموسحلقي  الهاء

04رخوي مهموسأسنانيالسین

00انفجاري مجهور  لهوي  القاف

02انفجاري مجهورحنكي  الكاف

00رخوي مهموسأسنانيالثاء

الراء  ورة منهاهالمجاألصواتغلبة اتضح اإلعالنالواردة في  األصواتإحصاءبعد 

ذو رنة فنیة عالیة تعمل على طابعا موسیقیا  لإلعالنوالالم والنون وهي التي تعطي 

ویلي وذلك لتمیزها بالجرس الموسیقي الجمیل،مرات عدة جذب الزبون لقراءة اإلعالن 

 ظفيتو مرات والسین أربعالمهموسة منها الهاء كرراألصواتالمجهور األصوات

ن ألوذلك ، بشكل وضحاألخیرةبینما تقل هذه من الموسیقىآخر لونا هذه الحروف 
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أكثروالعمل علیها من اجل كسب عدد .الموسیقى الخارجیة إبراز إلىبحاجة  اإلعالن

المثالعلى سبیل تكرار الحروف المهموسة بكثرة  إلىفال یحتاج ،من الزبائن 

حلقیة رخویة  فر حأهي و  األنففي  ال تظهرفهي حلقیة )عین الهاء(الحروف 

بنغمة  اإلعالنه معد والتكرار باعث نفسي یعتمد اإلعالندم طبیعة ختمهموسة ال

 األلفاظتشترك حین ویتحقق تكرار الحرف ، الكالمن و نالسامع وتعلقه بها من فتأخذ

كرر فیها حرف توبرامج سیاحیة متنوعة كلها .فعبارة السفر والسیاحة ، في حرف واحد

.سینال

ووردت عدة حقول داللیة مرادفة  بسفحعن السیاحة  اإلعالنوهذا دلیل على تركیز 

.سیاحةلهذه الكلمة فمنها السفر

.المستوى الصرفي/نیاثا

واألفعالاألشیاءلمدى استعمال إحصاء وهالعبارة في  یبنیه المستوى الصرفيما إن

.وماهیة دالالتها

:األسماء/1

داللتهاوزنهااألسماء

عامة أومؤسسة خاصة هیئة  فعالة  وكالة

ي الجزائرعنوت/الجیري

التحرك،التنقلالفعلالسفر

االكتشاف، التجوال، الترحال  الفعالة  السیاحة

ذات طبیعة خالبةأوروبیةدولة  ،سیاحیة دبال/تركیا

بامتیازسیوي سیاحي أبلد /اندونیسیا

كبر دولة عربیة من حیث السكانأ ،سیاحيبلد عربيفعلمصر

)مفرد رحلة(تنقالت ،سفر،نزهاتفعالت  رحالت

الراحة، السرعة، وسیلة نقل/طیران

شهر

عسل

فعل

فعل

زمنیةمدة

مذاقه یصنعه النحلحلو شراب

  ...قطارات، سیارات، رضعلى األ طرق السفرفعلیةبریة
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بواخر،سفن، فوق البحرطرق سفر بحریةفعلیةبحریة

نزل، مكان للنوممفاعلفنادق

سجل، كتاباعلفمدفاتر

حق النقل، جرةأ ،نقودعالأف  سعارأ

حافالت،وسائل نقل متنوعةفعالت  باصات

شخصیةمؤسسات ، خاصةهیئاتفعالت  شركات

ماكن الدراسة والتعلیم الخاصة والعامةأ  مفاعلمدارس

فعل  أيولم یذكر ،فقط األسماءنه ركز على ذكر أیجد  اإلعالنالمتتبع لهذا  نإ     

مثل ذكر األسماءشهاره إوخص في ،ا طابع توجیهيذ إلعالنعلى أن اوذلك للداللة 

.وذكر وسائل النقل)وتركیا، مالیزیا واندونیسیا، مصر(البلدان أسماء

السیاحیة ، البلدان أهمیجده الزبون من خدمات مثال ذكر كر كل ماذعلى  اعتمد و

د لبصورة تمثل ذلك الب،البلد ذكرسبق أالتي تحتوي على مناطق سیاحیة كمصر و 

.أرفقها بصورة كل وسیلة نقلو ، وذكر وسائل النقل، هم معلم سیاحي لهأو 

كل هذه ف، االمتیازالمبالغة والتفضیل و ، اإلغراءدالالت عدیدة منها الوضوح لألسماءو 

وروج بطریقة واضحة ، اإلعالن خدم مصلحةماالخدمات المقدمة تؤدي غرض 

.السیاحي لإلعالن

.النحويالمستوى /ثالثا

بعد اإلحصاء الذي قمنا به من المستوى الصرفي یوضح لنا عدم وجود جمل فعلیة ما 

:فنجد على سبیل المثال سمیةاإلغلب على هذا اإلعالن هو الجمل 

:اإلسمیةالجمل /1

داللتهانوعهاالجملة

بیان اسم الشركة وبلد صاحبها)إلیهمسند +مسند(عادیةیريجوكالة ال

في خدمة،دیمومة التنقل(...............)عادیةالسفر والسیاحة

المسافرین
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مةنظمخطط مسار الرحالت الم(...............)عادیةسیاحیة متنوعةبرامج

.من الرحالت المقدمةنوع(...............)عادیةرحالت شهر عسل

.التجدد، السرعة، التطور(...............)عادیةحجز تذاكر طیران

كمیة تبینإذ  ، هي الغالبة على العبارةسمیةاإلالجمل  أننجد ، اإلحصاءبعد جدول 

یلزم توفیر كل ما:بـ ىهذه الوكالة السیاحیة التي تعنالخدمات الهائلة التي تقدمها 

فالجمل ، طیران ووسائل الترفیه والراحةلفنادق ووسائل السرعة كاالمسافر من توفیر 

وتفعل ، في العمل خارج وداخل الجزائراالستمرارعلى التوكید و ة تدل دالوار  سمیةاإل

عن طریق مكن عدد مبرذ تعمل دائما على كسب اكإ، مع زبائنهاهذا بكل مصداقیة 

.طریقة ةتكسب ثقة الزبائن والمسافرین بأیا ذهب إذ، وتجدد هیاكلها،تطورها المستمر

المسافرین الذین  إلىموجه  اإلعالن نألوذلك  ، الجمل الفعلیةانعدام یالحظ ما

كل  وابعدما تلق،من یروج لهاأولوهم بعد هذا سیكونون ،على هذه الوكالة  اعتمدوا

كتبوا بجمل الناس لعامة إلىموجه  اإلعالنن كان إ الوكالة و  فمن طر الرعایة العنایة

غیر  إلى، فنادقیرجتأ، وكسب الزبائن مثال تنظم رحلةاستهدافجلأفعلیة من 

  .ذلك

.المستوى الداللي/رابعا

یتعلق بالسیاحة والسفر هو ما، اإلعالنمن حقول داللیة في هذا  هنالحظما إن

:یليل وداللته في ماقونسجل كل ح

داللتهالكلمةالحقل

السفرالسیاحة

السیاحة

رحالت

فنادق

داللتها كلها تشمل السیاحة لفاظا

والسیاحةارتبط بـ السفراسموالسفر وكل 

النوم وهي من عائلة كلمات السیاحةأماكن

المدة التي یقضیها السائح أوالزمن شهرالزمن

تركیا،الجیري،مصرماكناأل

.اندونیسیا،مالیزیا

دول سیاحیة بامتیاز، أماكن

اهم الدول السیاحیة في العالم
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:بریة

.بحریة

  األرضعلى طرق : بریة

طرق بحریة للسفن:البحریة

وسائل

لنقلا

طیران

باصات

السرعة،وسیلة النقل العصریة

حافالت النقل السریع البریة

  وكالةمؤسسات

شركات

مدارس

،أقل من الشركاتمؤسسة 

اقتصادیةهیئة 

مكان التعلیم، الدولة ت هیاكل ومنجزا

سماء مرتبطة أن معظم المفردات جاءت أحصاء نالحظ مما سبق من جدول اإل

یة على حائیإها عالقة وداللة لالة فوكوكالة الجیري فقد بدأت بـ ، بموضوع السیاحي 

.الموضوعیخدم سماء فهي تؤدي نفس الغرض الذي األباقي ما أ، السفر والرحالت

العالقة الداللیة القائمة بین المفردات مثل البلدان ووسائل السفر فكلها لم نالحظ و 

البلدفكلمة الجیري لها داللة علىي حو الموضوع السیاأتخرج على ما تحتویه العبارة 

)ومالیزیااندونیسیا،تركیا،،مصر(البلدان أسماءیة قالسیاحیة وب الوكالة توجد الذي

ن أسماء هي نحوها هذه الوكالة السیاحیة فالداللة من خالل األفهي البلدان التي تتجه 

، داخل الوطن إلىلى الخاج ولیس إمقر الوكالة في الجزائر وهي تقدم رحالت سیاحیة 

.سماء والعبارات توحي بالتقدم والتطور مثل الطیران والباصات والفنادق فهذه األ

ة میستبالحروف العربیة لكن الوما نالحظ في هذه العبارات ورود بعض الكلمات 

BUSهي الجزائر والباصات ALGER.صلغربیة ككلمة الجیري والباصات فهي األ

LE ا لم هنأ الإ ىحدها بغیر اللغة العربیة الفصو ولكن بالرغم من ور ، الحافالت  هي

ن ذلك أل یفهمعالن و اإلعلى المطلع  فيیؤثر ذلك  وال ،تؤثر في مجمل معاني النص

المجتمع فئاتمختلف وهي متداولة بین ،االستعماریةالحقبة منلفاظ موروثة هذه األ

.عربيال
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:الالفتات

.الفتة سیاحیة: 1

.اإلعالن تحلیل معلومات المدونة أو

تقدیم الالفتة

.مدینة سیدي خالدلمدخل  الفتة:نوع الالفتة

رها ما واعلیها لیعرف ز  المدینة اسموضع : الغرض منها

وهي بجانب الطریق المؤدي لمسجدها القدیم ،

www.iwan
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الالفتات/2

1النموذج

1

تحلیل معلومات المدونة أو

تقدیم الالفتة

نوع الالفتة

الغرض منها

لمسجدها القدیم ، وصور

iwan7 .com1



الفصل الثالث                                                                        الفصل التطبیقي 

58

ومعالجة العبارات لالفتة المرفقة بالصوراسنقوم بتحلیل اإلشهار الواضح في :أوال    

.الورادة وتحلیلها لغویا

عن  فونصمربعة الشكل ترتقع عن األرض بحاملین من حدید على بعد متر:شكلها

  .األرض

.تحتوي على اسم المدینة سیدي خالد وعبارة الترحیب:محتواها

وبها صور ألهم المعالم مرحبا بكم في بلد الشعر ، مرحبا بكم في بلد الشعر والشعر

.والسوق الشعبي .كقبر حیزیة .وبها صور ألهم المعالم األثریة والتاریخیة .والشعراء 

.المستوى الصوتي/أوال

:فتةلالاالواردة في  األصواتاستخراج إلىتطرق نس

التكرارالصفةالمخرج)الحرف(الصوت

03انفجاريشفوي الیاء

02جانبي  غاري  الالم

03رخويحلقيالمیم

02انفجاريأسنانيالدال

05تكراري  غاري  الراء

02رخويحلقيالعین

01رخويحلقي  الهاء

01انفجاريأسنانيالسین

01انفجاري  لهوي  القاف

02انفجاريحنكي  الكاف

اء الالم والمیم والراء بورة منها الهالمجاألصواتبةلغاتضح األصواتإحصاءبعد 

:عدیدة منها أغراضعث موسیقى فنیة في الالفتة تؤدي بوهي ت

ال إ .كرر مرتین والعین لكافكاالجذب ونالحظ قلة ظهور الحروف المهموسة ،االنتباه 

المهموسة وذلك ظهور الحروف رجع عدمیالغالبة و األصواتمع یظهر ن ذلك الأ
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توفر الموسیقى السیاحي وذلك یلغرض ان تؤدي أ بدالتي الشهاریة لطبیعة الالفتة اإل

.الخارجیة في عبارتها

.في النفسالتأثیرفي  بارزا  اوتكرار الحروف یؤدي دور 

یزات المدینة ووضعها بشكل هندسي یالئم مم أهمالالفتة ركزت على  أنوكما نجد 

كما ،اإلعالنفادي  نفور النفس من جل تأمن الالفتة،  أوالرؤیة الخارجیة للوحة 

لمبنى والمعنى مما یؤدي الغرض االواردة مع تسلسلها في  األلفاظنالحظ سهولة 

.اإلعالني

.المستوى الصرفي/نیاثا

األفعالوبعض األسماءنجد  إذالمستوى الصرفي في الالفتة وارد 

:األسماء/1

داللتهوزنهاألسماء

.مدینة سیدي خالد:مدینة فعلبلد

قول الشعر:فن هوایةفعلشعر

، یطونق بن، الشعر ينعصا، الشعرأهل  فعالء  شعراء

الشیخ سماتي

خالد بن سنان، ي سمیة علیه المدینةنبفاعلخالد

قوم عشیرة.حمیدةخصالبها أسرة:عائلة فعلأهل

.اإلحسانالجودة :العطاء   فعل  كرم

:ولذلك دالالت عدة منها األفعالانعدامو  األسماءهو كثرة :اإلحصاءنالحظ في هذا 

وحة ذات صیغة ترحیبیة تعلیمیة لالهذه ، التوكید، السكون ،الثبوتاالعتدالاالستمراریة

.المرشد السیاحي لزوار هذه المدینةذ تؤدي دورإإرشادیة 

  .هلهاأبراز خصائص ومیزات إغة بوصف المدینة والتفضیل في لدالالت كالمباولألسماء

صل التسمیة أ كذكروما نراه في هذه اللوحة عبارة عن مقدمة لمدینة سیدي خالد وذلك 

الالفتة قصة حیزیة كل هذا نجده على سطح ر یتوضیح والتشهیر بقصة شعبیة شهالو 

.بالغ والتوضیحاإل ه وهوجلأدي دورها الذي وضعت من ؤ فهي ت.
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.المستوى النحوي/ثالثا

فنجد على ،سمیةاإلالجمل الفعلیة وكثرة الجمل انعدامعالن یالحظ ع لهذا اإلتتبمن الإ

:سبیل المثال

:سمیةاإل لالجم/1

داللتهانوعهاالجمل

بلدمرحبا بكم في 

الشعر والشعراء

في  االستهالل والترحاب بالجمیع داللة)إلیهمسند +مسند(عادیة

ي تمتاز بكثرة شعرها تمدینة سیدي خالد، ال

في  بما یوجدحاءیاإلو التقدیم وشعرائها،

.تمتاز به المدینةماأو  سیدي خالد

وجود ،ي خالد بن سناننبتسمیة المدینة لعادیةسیدي خالد

قبره في هذا المكان المسمى به 

في  تتمثل مجتمع ذات خصال حمیدة)إلیهمسند +مسند(عادیةالجود و الكرمأهل

 علتواضاالمسكین وٕاطعامء االجود والعط

.االهتمامو 

  ة ـــسیاحالشهاریة ط في الالفتة اإلقف االسمیةالجمل كثرة نجد اإلحصاءبعد هذا 

كما نجد ،هذه المدینة أهلة صدر عسوذلك داللة على  ،بعبارة الترحیباستهلت إذ

میزة  اإلعالنهذا  حووض،عیبل ترحب بالجمأحداتستثني  ال إذصیغة الترحیب بكم 

  .ياتالسمالشیخ ، أشهرهممن ،الشعراء فیهاأسماء دوتعد،وهي قول فن الشعر أهلها

.اهللا وغیرهم من الشعراءوحرز نوبن قیطو 

ي نبصل التسمیة من ألى الجملة سیدي خالد فهذا داللة رمزیة تتمثل في إعدنا  إذاما أ

هل الجود والكرم وتعني طیبة أیمیزها عن باقي المدن كما وردت جملة ،و صالح أ

.الشعبیةوتقالیدهمهلها وكرمهم أ
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.المستوى الداللي/رابعا

.أشخاصسماء أمجملها حول السیاحة و المدن و ن الحقول الداللیة واردة بكثرة وتدورإ

داللتهاالكلمةالحقل

مرحباالسیاحة

قبر حیزیة

  الفرح، القبول، الترحیب

سطوريأرمز ، مكان سیاحي شهیر

.دفن في هذا المكان ينبسیدي خالدماكناأل

سماءأ

األشخاص

وغیرهم

خالد

الشعراء

أهل

حیزیة

صل تسمیة المدینةأ، إنساناسم

، أسرةالفنانون عائلة،،أشخاص اهتموا بقول الشعر

سكان المدینة

معروفة و  سكان المنطقةعندصاحبة قصة حب شهیرة 

وطنیا

من خالل الكلمات الواردة في ،حصاء نالحظ تداول عدة حقول داللیةمن جدول اإل

وهي تعطي وصف المنطقة ،بلد ،وقبر حیزیة ،من حقل السیاحة نجد مرحبا ، عالناإل

ماكن فنجد سیدي خالد و قبر ما األأ، تتمیز به عن غیرها وذكر ما.سیدي خالد 

وعیشها ماضي یخلد في ، واستمراریتهاوعراقتها ،المدینةأقدمیةعلى  تذ دلإ ،حیزیة

ذ إ.كل داللة لهل حیزیة فأخالد والشعراء و اسمسماء فنجد األ أما،المستقبلو الحاضر 

 دلى علىفخالد ، بكل فترةوذلك لتعاقب الفترات الزمنیة وتأثرها،رخباألاسمیرتبط كل 

صلیین وعزتهم وصفاتهم صل السكان األأهل تعني ما األأقدم المدینة وحیزیة كذلك 

.وتواضعهم
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مــــن خــــالل دراســــتنا للبنــــاء اللغــــوي فــــي الخطــــاب اإلشــــهاري الســــیاحي فــــي الجرائــــد 

.مل فیها أهم النتائج المتوصل إلیهاًجا، یمكننا إدراج خاتمة للبحث تجوالّالفتات نموذ

الخطاب هو المرادف للكالم عند دي سوسیر، وهو المعنى الجـاري فـي اللسـانیات -

.البنیوبة

هــو ملفــوظ طویــل أو هــو متتالیــة مــن الجمــل تكــون مجموعــة یمكــن مــن الخطــاب-

.خاللها معاینة بنیة اللغة

ـــا غرضـــه التـــأثیر فـــي - اإلشـــهار نـــوع مـــن اإلعـــالن یحمـــل مضـــموًنا إشـــهارًیا دعائًی

.المتلقي

اإلشــهار لــیس نمًطــا تواصــلًیا وٕانمــا یشــكل أســلوًبا حضــارًیا ینقــل الصــورة الحقیقیــة -

  .افيلواقع المشهد الثق

الســیاحة ظــاهرة مــن ظـــواهر عصــرنا تنبثــق مــن الحاجـــة المتزایــدة إلیهــا كالترفیـــه، -

.واالستجمام والعالج وغیرها

وهي مجموعة من العالقات المتبادلة التي تنشأ بـین الشـخص الـذي یتواجـد بصـفة -

.مؤقتة في مكان ما بین األشخاص الذین یقیمون في هذا المكان

اري الســـیاحي ممــا یجعلـــه یكتســي أهمیـــة كبیــرة لـــدى تعــدد وســائل الخطـــاب اإلشــه-

.شرائح المجتمع كالمجالت والجرائد والالفتات

ـــــة - صـــــوتیة، وصـــــرفیة، وتركیبیـــــة (الخطـــــاب اإلشـــــهاري یتســـــم بعـــــدة ســـــمات لغوی

.)وداللیة
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وكالـة الجیـري،(ت السـیاحیة مثـل ومـا لـوحظ فـي الخطـاب اإلشـهاري فـي الوكـاال-

وي الــــذي یــــدل علــــى أن الخطــــاب موجــــه إلــــى كــــل فئــــات اســــتعمال التــــداخل اللغــــ)باصـــات

.المجتمع سواء المتعلم أو األمي

لــذلك یمیــل إلــى المــزیج الــذي تلمحــه فــي لغــة المجتمــع ال ســیما المتعلــق بالجانــب -

.اللهجي

ــــة فقاثیعكــــس الخطــــاب اإلشــــهاري الســــیاحي بلغاتــــه المســــتعملة الخصوصــــیة الو- ی

.اإلشهاري في الالفتات واللوحات اإلشهاریةالمحلیة، كاستعمال العامیة في الخطاب 

تفعیــــل النشــــاط الســــیاحي للمؤسســــات  يیســــاهم الخطــــاب اإلشــــهاري الســــیاحي فــــ-

.السیاحیینیندالسیاحیة الوطنیة، وذلك بالتكوین الجید للمرش

من خالل هـذه الدراسـة اتضـح أن البنـاء اللغـوي لـه دور بـارز فـي توجیـه الخطـاب -

.وسائلاإلشهاري عبر مختلف ال

دي وظـائف التواصـل بـین ؤ المستویات اللغویة في الخطابات اإلشـهاریة وتـاینتتب-

.مختلف الفئات عبر مختلف الوسائط والوسائل
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