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ومنها: المرال الخدمي المامثل بورش  ،نايرة موقعها الرغرافي الماميز، فقد تنوع اإلشييييييهار فيها وتعددت مراتته
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Abstract: Due to its unique geographic location, the region of Assir in general and the 

city of Abha in particular have been important in the field of trade and service investment. 

Hoarding has been various in it as well as its different fields such as the field of services 

that is represented by car repair workshops, spare parts shops, metalwork workshops and 

carpentry workshops in the industrial city. This research aims to identify the dimensions 

inspired by the advertising boards such as the psychological, social, historical, religious 

and aesthetic dimension. 
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 المقدمة

 

تشيييييييك أن اتناعاش اتقاصيييييييادي والاراري الذي شييييييهدته دول الخليج ومنها المملكة العربية     

فكان مأ الطبيعي  ،مأ حيث مسييياوخ دخله ورفايياه السيييعودية، كان له أور واعيييح على حياو الفرد

ومنها  ،في مدن المملكة كورش إصييييالح السيييييارات والنرارو والحدادو ،أن تاعدد المنشييييلت الخدمية

يقاضيييييي ترلي رثيييييا ل إشيييييهارية  ما ويو ،الفرد فيها ات بما يلبي حاج (1) بأبها المدينة الصيييييناعية

مما يرعل تلكا  وفق مكونات نصييييييية )كلمة، رمز، صييييييورو، لون... ال ( للاعريف بالخدمة المقدمة

 المكونات جديرو بالاناول البحثي. 

مأ خالل  ،الدراثييية إلى الوقوف عند رثيييا ل اإلشيييهار لالك المنشيييلت المشيييار إليها حيث تهدف يذه

 ومساوخ تأويريا على المساهلك.  ،وأبعاديا ،تأمل المكونات اللغوية

بما يلبي  ،أكثر مأ منهجارتأخ الباحث أن يسيييييياعيأ بمعطيات  ،ولدراثيييييية يذه المادو اإلشييييييهارية

 اإلشهار.  نظرا لاعدد األبعاد المساوحاو مأ لوحات ،الظايرو المدروثة

توقف الامهيد عند مفهوم اإلشييهار، فيما  ،و تاكون الدراثيية مأ خمسيية محاور يسييبقها مقدمة وتمهيد

 ،البعد الااريخيالمحور الثالث  ،والمحور الثاني البعد اتجاماعي ،تناول المحور األول البعد النفسيي

 المحور الرابع البعد الديني، المحور الخامس البعد الرمالي. 

 

 التمهيد

بمعنى الظهور والوعوح، ففي لسان العرب ورد  ترلى المفهوم اللغوي لإلشهار في المعاجا العربية

أفشييييياه  ،وجا  في المصييييباح المنير ه وشييييهرت الحديث شييييهرا أو شييييهرو (2)بمعنى ظهور الشييييي 

األمر مأ باب قطع )وشهره(  والشهرو في معرا الصحاح وعوح األمر نقول )شهرته( (3)فاشاهره

يا الناس.. )وشهر(ثيفه مأ باب قطع رويقال لفالن فضيلة اشاه تشهيرا(0أيضا فاشاهر، وشهرته 

 .(4)أي ثله

أ يإليحا  قد يحمل معنيإت أن ذلك ا ،معنى الظهور والارلي إلىوبهذا توحي المادو المعرمية )شييهر(

شي  ومنافعه األول إيرابا ،ماضاديأ ثأ ال خصوصا  ويو يدف اإلشهار األثاس حيأ يظهر محا

 كما ورد في الاراث العربيـييي  قصة تاجر األخمرو السود في أبيات الدارمي في ثياقه الاراري، وما

بإظهار المسيياو   فس الحادوقد يحمل معنى الاشييهير المبني على الانا(5)إت ترسيييدا لذلك المعنىـيييييييي 

 . (6)واألعرار

المفهوم الاراري والخدمي هوثيلة عرورية  فهو في ،وفي مفهومه اتصطالحي نرد تعدد مفاييمه

أو  ،أنه أداو بيأ عارض لبضييياعة )كيفما كان نوع يذه البضييياعة:ثيييلعة أو أفكارا ،مأ وثيييا ل البيع

جماليا إلى اثاعمال يذه البضاعة في تدبير  خدمات(وبيأ زبون محامل مضطر اجاماعيا أو نفعيا أو

أنها نص محايد  مأ حيث مكونها اللغوي أي أن يذا الاعريف يظهر رثييالة اإلشييهار(7)شييأنه اليومي(

لاحقيق تزمة نمطية أونا  منح  حسيييب ترليه على لوحة اإلشيييهار يدفه الامييز الواصيييف وكأنه جا 

 الاراخيص الخدمية لمزاولة مهنة معينة. 

فلا يعد )اإلشيهار(مررد  ،على المسياوخ اإلجرا ي بوصيفه )اإلشيهار(نصيا قابال للقرا و والاأويلأما 

أداو بيعية أو إشييييييهارية للسييييييلع والخدمات وفق المفهوم النمطي، بل يو عالا يخازل كما يا ال مأ 

 األغوار واألبعاد.  الرثا ل والمضاميأ الحضارية المانوعة

بيأ عدو  رك في الدتلة مع كل أنواع الخطابات األخرخ يرمع بنا يافقد ُعّرف بأنههخطاب داٌل يشيييييا

أنه يكاد يوازي الخطابات األخرخ مأ حيث  بمعنى(8)مكونات: لغوية، صييييييوتية، تصييييييويرية.. ه
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مثال في النص األدبي، قد نرده في خطاب  ارتباطه بالدتتت واإليحا ات الماعددو األبعاد، فما نرده

 . (9)وإبداعهاإلشهار، فهو هفأ 

ت بد مأ  ،ولكي يحقق الغاية المرجوو في الاأوير على المالقي المساهلك وحمله على اقانا  مناوج ما 

لذلك أصييييبح اليوم نصييييا  ،قصييييد الاأوير واإلقناع (توظيف مكونات نصييييية )كلمة، رمز، صييييورو...

 له منايره وتقنياته في الاناول البحثي.  ،إبداعيا قا ما بذاته

حظي بايامام أكثر مأ باحث،  شيييييهار(إلأنه )ا ل الدراثيييييات الاي تناوله اإلشيييييهار، يلح فمأ ياأم

 فهناك مأ تناوله وفق منظور نفعي وتزمة ترارية يدفها األثاس يو الاعريف بالسلعة والارويج لها

على  فنظر إليه ،خصييوصييا تلك الدراثييات ذات الطابع الاراري ،بمعزل عأ مناقشيية مكونه النصييي

ف (10)موعة مأ الوثيييا ل المسييياخدمة للاعريف بمناج تراري أو صيييناعي(أنه )مر فاإلشيييهار في ُعر 

،ويناك مأ تناوله باعاباره مماوال (11)ما يو إت أداو أو وثيييييييلة مأ وثييييييا ل البيع ،تلك الدراثييييييات

 يقال عنه )اإلشييييييهار(ألنه وإن ارتب  ،فنا وموعييييييوعا فما يقال عأ النص األدبي ،للخطاب األدبي

فهو يبطأ في الممارثة اللغوية أكثر مأ قيمة ثوا  كانه موعوعية  ،اية الارارية أو الاسويقيةبالدع

الاي  ومضييييامينها وقد يطول بنا المقام لو اثيييياعرعيييينا عناويأ تلك الدراثييييات ،وقافية أو جمالية أو

بعنوان )دور  كفانا أن نشير إلى دراثايأ األولى ،انشغله به )اإلشهار( مأ تلك الزاوية المشار إليها

والثانية )الضيييواب   (12)أنموذجا( إشيييهارات تلفزيونية ثيييياحية البنية اللغوية في الخطاب اإلشيييهاري

كل إشييهار يمكأ أن يصييبح  فالكا الدراثييات وثييوايما تأكد أن (13)اللغوية للغة اإلشييهار السييياحي(

فهو يندرج عييييمأ الممارثيييية الثقافية كالنص األدبي أو السييييينما ي أو  ،(14)ثيييييمولوجيا موعييييوعا

بأبعاد عدو (15)يكاسييييييي في مكوناته اللغوية فإنه ،البصييييييري حاى وإن ترلى بطابع الدعاية الارارية

 . (16)بل به غايات تربوية وثمات لغوية ماميزو ،وقافية وحضارية واجاماعية

ثيينركز على تلك األبعاد مأ خالل  ،في المدينة الصييناعية بأبها وفي تناولنا ألبعاد اللوحة اإلشييهارية

 فضال عأ رصد جمالياته الفنية.  ،العالقة القا مة بيأ نص اإلشهار والمساهلك نفسيا واجاماعيا... ال 

 البعد النفسي األول: المحور

الرانب النفسييي يعد ألن اتيامام ب ،إن العالقة بيأ اإلشييهار وعلا النفس ت تحااج إلى إوبات في رأينا

خصييوصييا حيأ تكون وفق معطيات عصييرية  ،مأ عييمأ األيداف الاي يسييعى اإلشييهار إلى تحقيقها

ونعني بذلك تأويره  ،لذلك ياعامل النص اإلشيييييهاري مع النفس بديناميكية واعيييييحة(17)وبيئية ووقافية

يذا الاأوير يمثل وظيفة  ،القبول بالخدمة ودفعه نحو اقانا  السييلعة أو على نفسييية المالقي )المسيياهلك(

أي أنه (18)اإلشيييهار، كونه )النشييياط أو الفأ الذي يسييياهدف إحداث أور نفسيييي تحقيقا لغايات تراريةه

وكذا المشيييياعر والعواطف الخفية  ،القوو الاي تخلق حالة مأ الرعييييا النفسييييي حيأ يالمس الرغبات

ياحول المسييياهلك مأ مقاأ بدافع  وبذلك(19)عيييمأ محاولة فنية وجمالية ترب  المناوج بهذه الروانب

 الحاجة إلى مقاأ بدافع رغبات النفس. 

وفي يذا السييييييام ايامه المأثيييييسيييييات الصيييييناعية والارارية كثيرا بعالقة نص اإلشيييييهار بنفسييييية 

ومدخ  ،المسيياهلك، مأ خالل اخايار مفردات النص والصييور المعبرو أو القريبة مأ رغباته النفسييية

 لمزاجه وطبيعاه ومكاناه اتجاماعية.  تلبياها

كما يامثل في اللوحات  ،والماأمل لنصييييييوم اإلشييييييهار، يلح  أنها لا تخل مأ اإليحا ات النفسييييييية

 )مأثسة تواصل(، )مركز ثالماك(.  ، )ورشة السعادو( ،اآلتية:)األمان لقطع غيار السيارات(

د النص المامثل في )األمان لبيع قطع غيار إذ عم ،نرد أنها تنبني على أثاس نفسي ،في تلك الرثا ل

فاقاناؤيا يحقق  ،إلى عرض مزايا السيييلعة بشيييكل ماقأ كونه يخاطب وجدان المسييياهلك السييييارات(

 اه المساهلك في السلعة المطلوبة. ويو ما ياغيَّ  رغبة النفس الباحثة عأ )األمان(
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حيث تُظهر يذه  ،النفسيييييةفي ثيييييام اإليحا ات  ويندرج نص اإلشييييهار كلوحة )ورشيييية ثييييالماك(

تأكد   ويي إشارو محملة بدتتت الرثالة اإلشهارية الفكرو األثاثية الاي ينشديا المالقي )السالمة(

الحد مأ مكامأ الخطر، فاإلشييييهار ينا يحاول الاغطية عأ غاياه النفعية  فقبولها يعني ،أيمية الخدمة

 اه الخدمة المشهر عنها. بإعفا  طابع نفسي ليصل إلى مساوخ اتخاذ القرار تر

بل نرده يناقل إلى وصييييف السييييلعة ليمنحها صييييفات تأكد ما جا ت به  ،ولا يكاف بالك اإلشييييارات

 الرثا ل السابقة )مأثسة الصالبة والماانة الارارية لبيع قطع الغيار(. 

 وكذلك قطع الغيار إلى ترلي نص آخر يكاد يصيييييييل باإليحا ات ،لقد أدخ تحديث الخدمة المقدمة

المرتب  بالك  فالمعنى النفسيييييية إلى أعلى مسييييياوخ في الاأوير بدتلة يذه اللوحة )ورشييييية السيييييعادو(

بل أنها تاضمأ إيحا  نفسيا  ،الماعارف عليه بصورته المباشرو فحسب المفردو ليس يو ذلك المعنى

اثياطاع أن  ،يةكبنية لغو ويو ما يأكد أن اإلشيهار ،مريونا بالخدمة المقدمة الاي بها تاحقق السيعادو

 . (20)يصل إلى نفسية المساهلك بما تنطوي عليه مأ أحاثيس ومشاعر

 ،)ورشيية اإلنراز( ،وومة خيوط نفسييية نلمحها في بعر رثييا ل اإلشييهار مثل: )ورشيية اإلخالم(

 .)مركز المسفار( ،)ورشة المصيف(

فكأن مفردو )اإلخالم( في الرثيييالة األولى جا ت  ،تلك الرثيييا ل تفصيييح عأ حاتت إقناع مانامية

 فيما الرثييييييالة ،لارما ما اثيييييياقر في أعمام المسيييييياهلك تراه الخدمات المقدمة لاعيد الثقة المفقودو

المامثل  جا ت لاعكس واقعا نفسيا تراه طالب الخدمة )المساهلك( اإلشهارية الثانية )مركز اإلنراز(

 يرد في النص ما يلبي رغباه، إذ أنه يسييييياميله للقبول بالمعنىبشيييييعوره بضييييييق زمأ اتناظار، فقد 

 بصرف النظر عأ مدخ اتلازام بزمأ اإلنراز ودقاه. 

الدالة على الرحالت والانقل بغرض اتثيييامااع،  وتارلى حاتت النفس مأ خالل إشيييارات اإلشيييهار

تفصح عأ  ،رثا ل)ورشة المسفار( فالك ال ،ويو ما ترسده بعر اللوحات مثل )ورشة المصيف(

ية طاغية ويو ما يقاضييييييي تقديا الخدمة  ،يدفها البحث عأ الراحة واتثييييييارمام ،نوازع نفسيييييي

 وعرورتها لضمان تحقيق تلك الغاية النفسية. 

وذلك لما لها مأ دتتت  ،دورا مهما في الاأوير على نفسية المساهلك وتأدي األلوان في لغة اإلشهار

 ر األلوان المناثبة األكثر إغرا  للمساهلك. لذلك يراعي نص اإلشها ،نفسية

 ،)الوثييييام األزرم( ،فمأ خالل اللون تارلى الدتلة السيييييكولوجية ومنها:)األزرم لبيع قطع الغيار(

 )مأثسة الشمس الزرقا (. 

فاللون يو تفسيييييير لحاتت ثييييييكولوجية مرتبطة  ،تلك األلوان المناقاو لأ تخلو مأ إيحا ات نفسيييييية

 (21)ا بحاتت النفس وأطواريا العميقةارتباطا وويق

ذلك الحضور ليس مقصورا على دتلاه  ،بشكل تفه في نص اإلشهار اللون األزرم إذ نرد حضور

بل أنه  ،المسيييياوحاو مأ زرقة السييييما  والمحيطات وما يثيره في النفس مأ ارتياح وثييييكينة الرمالية

ويو ما أثها بخلق  (22)لة هالصدم والحكمةهفضال عأ دت ،والسالم يحمل إيحا  محمال بمعان القوو

 لدخ المساهلك.  (23)أجوا  نفسية خيالية

بل جا  وفق رؤية معبرو تحقق لإلشييييييهار  ،فاللون بما يحمل مأ إيحا ات نفسييييييية لا يأت اعاباطا

 (.24)فهو وثيلة للفها والاعبير ،وظيفاه وللنفس رغباها

الخضيييرا (،  ألوان مخالفة منها:)ورشييية الداروومة رثيييا ل إشيييهارية أخرخ اعامدت على توظيف 

  .)ورشة البحر األحمر(، )مركز اللون الذيبي(

تمثل لوحة تشييكيلية تعكس  ،دالة على األمان والعواطف تلك األلوان الزايية وما تزخر به مأ رموز

 يبي(الطبيعة الفاتنة المسييياوحاو مأ والوية اللون )األخضييير، األحمر المسيييال مأ تسيييمية البحر، الذ

ترعل المالقي يساحضر جمات مانوعا  ،ويي إشارات إشهارية جا ت لالبي أحاثيس نفسية مانوعة

بد ا بالمنارعات السييييياحية بدتلة اللون األخضيييير، مرورا بالشييييواطة بدتلة طبيعة البحر، واناها  

با لعاطفة ويو ما أوحى إليه اللون الذيبي. وكلها تمثل خطا ،الغروب بخيوط الشييييييمس الذيبية لحظة

 وفق حاتت النفس وميولها العاطفية. المساهلك
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 المحور الثاني: البعد االجتماعي 

ترتب  لغة اإلشييييييهار ارتباطا وويقا بعناصيييييير المرامع وبنماذجه الثقافية والحضييييييارية في مخالف 

النص ذلك أن المرامع والبيئة يعدان معمليأ لمكونات  ،كما تلاحا ببنياته الاحاما محكما ،مسيييييياوياته

فليس يناك حقيقة لغوية مأثييسيية خارج نطام  ،ويما حقالن ُمهّمان لالثيياقصييا  ،اإلشييهاري اللغوية

ولعل ما يميزه )اإلشييييهار(أنه يُبنى في عييييو  العالقات اتجاماعية بيأ األفراد  (25)الهرم اتجاماعي

وإنما يماد  ،سييبمما يعني أن اإلشييهار ت يمارس تأويره في مرال الصييناعة والارارو فح ،والطبقات

 فكثير مأ الماركات تعكس تمثالت جماعية بالغة القيمة.  ،إلى مياديأ اجاماعية ووقافية

فهناك نصيييوم طبعه  ،يلح  أن نصيييوصيييها مافاوتة ،لرثيييا ل اإلشيييهار في صيييناعية أبها فالماابع

كما تامثل في  البيئة المكانية لإلشييييييهار عا لي منازع مأ وآخر ،النبيلة بطابع قيمي يالمس األخالم

 اآلتي:

 الطابع القيمي )األخالقي( ـ  1

)مركز  ،)مركز الوفام( ،مأ ياأمل نصيييوم اإلشيييهار الاي جا ت بالك الصييييل:)مركز الاسيييامح(

)مركز األمان(. يلح  أنها اترهه نحو ترسييييد مشييياعر  ،)مركز النصييير( ،تشيييليح السيييالم( ،السيييالم

 وأحاثيس خلقية ذات طابع اجاماعي. 

كما يو الحال في معظا  ،اإلغرا ي نأت عأ توظيف المفردات ذات الطابع  في ظايريا تلك الصييييل

فارله محملة بمعان اإلصييالح مما يرعل النص اإلشييهاري ماسييما  ،الوصييالت اإلشييهارية األخرخ

أي أنه يهاا بإحداث تأوير معيأ لدخ المالقي )المسيييييياهلك(أكثر مما يهاا  (26)بسييييييمات األدب الملازم

بل ظهر بقالب  ،فلا يلرأ إلى المدح والامريد الخدمي ،إلشييييييهارية مأ حيث وظيفاها المعاادوبالمادو ا

 نلمس فيها تطلعا لعالا مثالي يسوده الاسامح والوفام والسالم.  وعظي لاحقيق غايات اجاماعية

ادات حيأ يكون تمريد السلعة مرتبطا بع ،تلك المفردات تمثل اثارابة لمعطيات النظرية اتجاماعية 

ولذلك يركز  ،وكأنها تدعو المالقي المسيياهلك إلى تعزيز أواصيير اتناما  اتجاماعي ،وتقاليد أصيييلة

فااا فيه مماياو السلعة  ،بما فيها مأ قوانيأ وعادات اإلشهار على األنماط الماميزو للحياو اتجاماعية

 قد يخرج مأ النفعي إلى شييهارويو ما يأكد أن اإل(27)تلك القيمة الفكرية المعروعيية بهذا السييلوك أو

الكثير مأ القيا الرمزية مأ مخالف ثيييييرالت الماخيل  فقد يسييييياعير )اإلشيييييهار( ،ما يو قيمي وقافي

ويمثل بذلك أحد ماخيل الفرد في المرامع المعاصييير، بل أنه يادخل باثيييامرار  ،اتجاماعي والثقافي

وكأن رثييييا ل اإلشييييهار في يذا  (28)افيةفي إعادو صييييياغة منظومة القيا الرمزية واتجاماعية والثق

أفضيه إلى الرثيالة الثانية  فالرثيالة األولى )مركز الاسيامح( ،السييام اعامدت على درامية الاسيمية

امادادا للرثيييا ل السيييابقة ليصيييل الانامي  بينما تمثل الرثيييالة الثالثة )مركز السيييالم( )مركز الوفام(

الرثالة المفعمة بالطمأنينة والسكينة )مركز األمان( وكأننا ما أفصحه عنه  ويو ،الدتلي إلى مناهاه

 أمام معادلة اجاماعية، شبيهة بالمعادتت الكيميا ية:

 تسامح +وفام )يأدي إلى( السالم واألمان. 

 

جا ت وفق نسق دتلي يقوم على اتثالهام في تسمية  مما يوحي أن رثا ل اإلشهار في صناعية أبها

 المنشلت الصناعية. 

فال نعدم خلف ثييييطوريا البعد النفعي  ،إن الرثييييالة اإلشييييهارية وأن ظهرت مغلفة بالقيا اتجاماعية

بوصييفها دتلة إشييهارية خدمية في عالا إصييالح السيييارات توحي في  فمفردو )الاسييامح( )الاراري(

 قاضيييييوكأنها جا ت بفعل حدث افاراعييييي ي ،بنياها العميقة إلى الدوافع الاي أدت إلى قبول الخدمة
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ليأتي دور الخدمة أو السيييييلعة المشيييييهر عنها لاحقق الاطلعات اآلمنة إزا  مواقع  ،الوفام والاسيييييامح

 الخطر، فما تلك القيا إت أداو لإلبانة عأ مزايا الخدمة المقدمة. 

 

إذ نرد )الفال(ياصييييدر  ،ذات منحى تفاؤلي وتوظف اللوحة اإلشييييهارية إيحا ات اجاماعية )شييييعبية(

حدخ اللوحات فال( إ فال، ميزان ال ية  ،)مركز ال فال(ترعل المالقي في مواجهة دتل لك المفردو )ال ت

 ،لقد أثييهمه تلك المفردو في تعطيل دتتت إغرا  المسيياهلك ،تاضيياد مع وظيفة الرثييالة اإلشييهارية

 ،وكأن نص اإلشييهار قد وجد عييالاه في ما اثيياقر في الذاكرو الشييعبية تراه ما يسييمى بالفال أو الح 

يات ي إشيييييييارووي ية )البطة  تكاد تنسييييييرا مع مضييييييمون إحدخ الحكا في الاراث الشييييييعبي كحكا

 . (29)البيضا (

 النص في ظاير ترعل مأ الربح أو الخسيييارو ،تلك الرثيييالة بما تحمل مأ دتتت اجاماعية شيييعبية

كونه  ،ةبينما في عمقه يشكل معطى دتليا في اثامالة المالقي نحو الخدمة المعروع محكوما بالفال،

ويو ما يمكأ إدراكه (30)للفال اإليرابي غذتها الثقافة الشييعبية القا مة على الاصييور يحمل أبعادا خفية

عبر لوحة إشييييييهارية أخرخ حيأ جا ت بهذه الصيييييييغة )مركز الفوز(وكأنها إحدخ ناا ج الاصييييييور 

 الشعبي للفال. 

 

  األثما  واأللقاب اتجاماعية )الطابع الشخصي والعا لي(ـ  2 

 ،ومة لوحات إشهارية ارتبطه بأثما  وألقاب اجاماعية ثوا  كانه شخصية أو أثرية كاثا العا لة

 أو القبيلة.  ،أو الطبقة

 :يرد أنها جا ت وفق صور ماعددو فالماأمل للوحة اإلشهارية

لصيانة األولى: تنا عأ ترلي الذات الارارية مأ خالل اتقاصار على اتثا األول فق  )ورشة خالد 

 )يالل لقطع السيارات(.  ،)ورشة الغليظي( ،)ورشة يزيد( ،)ورشة ياشا( ،السيارات(

 إعافة إلى اثا األب أو اللقب( ومنها: ،الثانية: تارلى وفق تسلسل منطقي )اتثا األول

 ،)مأثييسيية مريع آل حمدان( ،)مأثييسيية عوض ثييالا القحطاني( ،)مأثييسيية عبدم محمد قحام( 

 ثلمان(.  )مأثسة ثعيد بأ

ويو يمثل اناقات مأ ترلي الذات إلى ترلي النسييييييب العا لي في  ،الثالثة: اتقاصييييييار على اللقب فق 

 خارطة األنساب اتجاماعية. 

)العامر لبيع قطع غيار  ،)الحسيييينية نيسييييان( ،)ورشيييية المالكي( ،)مركز الشييييريف( ،)مركز دليا( 

 ،)مأثيييسييية آل موثيييى( ،لصيييافية للحويزي()مرمع ا ،)البارقي لصييييانة السييييارات( ،السييييارات(

 الصناعي(.  )مأثسة آل عامر ،)مأثسة آل خرد(

 .ورشة أبو ياشا الميكانيكي():الرابعة: الكنية مثل

اتجاماعي لإلشييييهار،  الخامسيييية: تاخطى المرامع المحلي، إذ تارلى ألقاب واردو مأ خارج المحي 

 (31))باحشوان( ،)بامخرمة( ،)باوزير( دله عليه بعر اللوحات مثل: ،بفعل ظايرو اتغاراب

 

فإنها تحمل آليات  ،تلك الصيييور وإن ترله بمظهر الاوصييييف المحايد كونها تخلو مأ طابع اإلغرا 

مأ طابعه المألوف الاراري إلى طابع اجاماعي وكأنه  الارلي والظهور بصيييييورو مغايرو، إذ ياحول

شهار اجاماعي باماياز، يذا الاحول ليس بريئا مأ  وجهة نظر القار  المافحص مأ يدف اإلشهار إ

تقانا  الخدمة أو السييييييلعة وفق معطيات ودوافع اجاماعية تقوم  ،ألنه قد يغري بعر الفئات ،النفعي

  .على وقافة اإلحساس بالرواب  اتجاماعية المانوعة

 ،ب المهنيفيها اللقب اتجاماعي مع اللق أن بعر وصييالت اإلشييهار ياعالق والالفه في يذا السيييام

كما يامثل في لوحة )أبو ياشييييييا الميكانيكي(إذ  ليصييييييال إلى حد الامايي )اتندماج الاركيبي اللغوي(

فهي وأن لا  ،وكأن نص اإلشهار قد نفذ إلى عمق الذات المساهلكة ،تساحيل المهنة الخدمية إلى لقب
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في إيحا ات المهنة تأبه للطابع اتجاماعي المارسيييييييد في اللوحة )أبو ياشييييييا(فسييييييارد ما يغريها 

 )الميكانيكي(. 

 

ويو ما ترسييييييده لوحة  ،ولا تغفل لوحة اإلشييييييهار بعر العادات اتجاماعية الرامزو للكرم العربي

وكمفردو لغوية على  ،فالدلة كمرسييييا ماول على مدخل المنشييييأو )ورشيييية الدلة لرميع أنواع الحدادو(

إلى ذيأ المسيييييياهلك وكأنها تمثل إشييييييهارا  لوحة اإلشييييييهار، ت تعني المعنى الظاير الذي قد ياوارد

 ،بدتلة تعدد منارات المنشأو بل أن معنايا العام ياعدخ ذلك الاصور ،حصريا لما تصنعه تلك المنشأو

مما يأكد أن  كما أفصيييييحه عنه المفردات الاوعييييييحية لنوع الخدمة المقدمة )لرميع أنواع الحدادو(

إذا أخذنا  ،أليا مأ ذلك، أنها تمثل إغرا  للمسيييييياهلكوا ،المفردو تمثل إشييييييهارا لعادات اجاماعية

 بإيحا اتها الدالة على حفاوو اتثاقبال وكرم الضيافة. 

 

 البعد التاريخي  الثالث: المحور

 ،معطيات تاريخية مانوعة لا تغفل رثييييالة اإلشييييهار القيا الثقافية ذات المنحى الااريخي، فقد وظفه

اُِمد مأ المعارك الحربية  فيما البعر اآلخر كلوحة )ورشة ثبأ( ،منها ما اثال مأ القص القرآني اث 

)مركز اليمامة(،  ،)مركز اليرموك( ،الاي حفله بها كاب الااري  العربي مثل )مركز السييييييالثييييييل(

سيارات( ويذا ت يعني أن نص اإلشهار يقدم للمساهلك معلومات تاريخية دون  ،)العاصفة لزجاج ال

نرد اثييالهاما تاريخيا لحضييارو  فلو تلبثنا عند اللوحة األولى )ورشيية ثييبأ( صييلاها بوظيفة اإلشييهار،

أو ما عرف بعصر  ،فالطفرو الصناعية والاكنولوجيا الحديثة ،عريقة يحيل إلى عظمة األفعال ودقاها

تضييييمناها القصيييية  يالسييييرعة بمخالف مسيييياوياتها قد يقربها مأ األحداث ذات السييييرعة العالية الا

ن المالقي يرد إيحا  خفيا ياوراخ خلف ذلك اإلرث الااريخي، فهو وإن كان يمثل في أي أ ،القرآنية

فإنه في ثيييييام  ،كقصيييية عرش بلقيس ،ظايره مورووا تاريخيا وحضيييياريا لما عرف باليمأ السييييعيد

 . (32)اإلشهار يمثل رمزية إشهارية عصرية قوامها اتكاشاف والسرعة

 مأ الااري  العربي القديا والحديث ومنها: مسالة كما نرد تنقال بيأ وقا ع تاريخية أخرخ

تعيد إلى ذيأ المالقي أجوا  المعارك الاي كان يخوعييييييها  )مركز اليمامة(إذ نرد مفردو )اليمامة( 

يي  ،الااريخية وما عرف بمعركة اليمامة أي أن رثييييييالة اإلشييييييهار إذا أخذنا بالثيمة ،العرب قديما

مأ الشييييخصييييية  وربما وجد اإلشييييهار (33)ما عرف بحروب الردوتمثالت تاريخية ت تخطئها العيأ ل

فمالمح  ،المسييامدو مأ الااري  العربي القديا ملمحا إشييهاريا للخدمة المقدمة الاراوية )زرقا  اليمامة(

شيييخصيييية زرقا  اليمامة وما عرف عنها في حدو البصييير وإدراكها ل خطار، قد تكون يي المالمح 

 السيارات في اتكاشاف ودقة األدا .  ذاتها عند مقدم خدمة إصالح

وتارلى لوحاا )مركز السالثل(، )مركز اليرموك( خالية مأ الوظيفة اإلشهارية المباشرو باعاباريا 

وكأننا أمام إشهار تاريخي، فيما تظهر  (34)لوقا ع تاريخية تووق تناصارات عربية تمثل مادو تثقيفية

تفاصيييييييل الخدمة، وكأنها محاوخ لذلك العنوان  .... ال (.،بويه ،مفردات الخدمة الملحقة )ثييييييمكرو

 مأ حيث الناا ج.  الااريخي

فمفردو  وقا ع الااري  المعاصيييير الماول في لوحة )العاصييييفة لزجاج السيييييارات( ولأ يغفل اإلشييييهار

صفة وإن كانه تحيل إلى فضا  الصحرا  برمالها الماحركة ثيام الااري  المعاصر  ،العا فإنها في 

لة في الواقع ماو دون إغفال أيمية السييييييلعة وفق  ،جا ت محملة بدتتت ماعددو أيمها األحداث ال

 المقاربة المناخية لمفردو العاصفة. 

 

 البعد الديني المحور الرابع:

مأ خالل توظيف المكان الديني  لا تخل رثا ل اإلشهار مأ الطابع الديني، حيث نلح  ترليات دينية

 في بعر رثا له )اإلشهار(ومنها: 
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 )ورشة الحرميأ للحدادو(، )منررو الصفا ألعمال النرارو واأللمنيوم(.  ،)ورشة مكة للحدادو( 

جا ت وفق تسيييلسيييل مادرج، يبدأ  ،فالك الاسيييميات مأ خالل معاينة طبيعة تلك المنشيييلت الصيييناعية

ويو تسلسل يرعل  الصفا( ،أماكأ دينية أكثر قداثة )الحرميأ بافاصيل ويناهي بالمكان العام )مكة(

لك األما ية لا لك  ،أكالمالقي يسيييييياحضيييييير األجوا  الروحان حاج أو المعامر، أي أن ت له ال وما يفع

 ،الصيييدم واألمانة واإلتقان في العمل وما يقاضيييي مأ ،الاسيييميات مثقلة بإيحا ات تأوير ذلك المكان

خصوصا حيأ  ،كاعزيزوقة المساهلك بمقدم الخدمة جا ت لاحقق وظيفة إشهاريةوربما تلك الاسمية 

 تاغلف تلك الخدمة بغالف ديني ترعل المساهلك أكثر طمأنينة للقبول بها. 

 لاطالعنا لوحات أخرخ مثل:  ،وتاسع دا رو الاسميات المسامدو مأ المكان الديني

 القدس(  )مركز ،)ورشة طيبة( ،)قبا  لقطع غيار السيارات( 

وذلك لما  ،فالماأمل لالك اإلشييهارات يرد أن معانيها الوظيفية مسييامدو مأ شييهرو تلك األماكأ الدينية

 مأ حضور ورمزية في وجدان المساهلك.  تمثله )أي تلك األماكأ(

يرعل المالقي يساحضر حدوا دينيا مساال مأ  ،فالرصد الماسلسل للمكان، بد ا بقبا  ومرورا بطيبة

أي أنهما يخازتن ِثف را  ،ويررته مأ مكة إلى المدينة ثيرو المصطفى )محمد صلى م عليه وثلا(

في الوقه الذي نرد وظيفة اإلشيييييهار تارلى عبر تلك الرموز  ،مأ إيحا ات الرحلة وتضييييياريسيييييها

زد  ،العصيييرية الحديثة وما تاطلبه مأ مقدمي الخدمةكونها ترعل المسييياهلك قبالة الوثيييا ل  ،الدينية

سياحي ذا الطابع الديني، وذلك لما ياضمأ  على ذلك أن اإلشهار أوجد معنى يكاد يوازي اإلشهار ال

مأ إيحا ات تسييييادرج المسيييياهلك نحو يدف اإلشييييهار القا ا على الارويج الخدمي مأ خالل المكان 

 الديني. 

قرآن الكريا كلوحة )ورشيييية األبرار للحدادو(إذ نرد إيحا ات مفعمة مفرداته مأ ال ويسييييال اإلشييييهار

فالمالقي  (35)كااب األبرار لفي علييأه بالصييدم واألمانة وفق المعنى القرآني الماول في آية ه كال إن  

ويي تسييييمية تاضييييمأ أبعادا خلقية إيمانية  في قرا ته للوحة يابادر إلى ذينه دتلة المفردو )األبرار(

 بإقناع المالقي واثادراجه. كفيلة 

كون  ،إن يذا الاوظيف للمفردات ذات الطابع الديني، جا  مال ما لطبيعة الخدمة الاي تقدمها المنشيييأو

فضييييييال عأ أجور الخدمة كونها تخالف  ،المالقي ت يمالك المعرفة الكافية عأ جودو الخدمة المقدمة

في لوحة اإلشييهار معان تريب عأ توجسييات  فيرد ،عأ باقي السييلع األخرخ ذات الاسييعيرو الموحدو

 يكون عالجها مريونا بالك القيا المسامدو مأ تعاليا ديننا اإلثالمي. 

 

 البعد الجمالي المحور الخامس:

بل  ،مأ المعروف أن رثيالة اإلشيهار ليسيه دعوو تسيويقية لسيلعة أو خدمة مرردو مأ الرمال الفني

في نفسييييييية المسيييييياهلك والدفع به نحو القبول بالخدمة أو  لكي يحدث تأويراو ،بداعإيو فأ ومهارو و

فاإلشيييهار ت  ،ت بد مأ توافر جملة مأ اللمسيييات الفنية في الماأ اللغوي والبصيييري ،اقانا  السيييلعة

سلعة الاي يروج لها فحسب شهر ال شهر اللغة كذلك ،ي ثلوكيات  (36)بل ي فهو فأ إغرا  األفراد على 

ليس آلة تسييانسيي  الواقع كما يو، بل كثيرا ما تسييق  عليه رؤايا  فالفأ ،تراريةمعينة.. تحقيقا لغايات 

 . (37)األصيلة وقيمها الحضارية

وجميعها يشكل  نرد تنوعا في مكوناته اللغوية ،ومأ اثاقرا  رثا ل اإلشهار للمدينة الصناعية بأبها

 مااعا ومنها:إجذبا و

 اإلشهار اإليحائيـ  1 

تقدم معطى اإلشييهار بطريقة غير مباشييرو خصييوصييا  بعر لوحات اإلشييهار نقصييد بهذا المفهوم أن

لذيني للخدمة مد على الاحفيز ا يدرك المعنى للويلة األولى ويو موّجه لمالق ،حيأ يعا بل  ،قد ت 

فالمكون اللغوي لالك  ويو ما يمكأ تمثله في لوحة )ورشييية شيييرف النخبة( ،يحااج إلى تأمل وإمعان

 اصيييييييار علىقان الافرد والاميز للخدمة المقدمة إلى مناهايا مأ خالل اتاللوحة يكاد يصيييييييل بمع

ويو ينا  باثييييياثنا  عالمة السيييييها الدال على المكان مفردتيأ دون أن تلحقهما مكونات لفظية أخرخ
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ونسق إيحا ي  ،نسق لغوي أثها بمنح الرثالة بعدا فنيا أوصلها إلى مرتبة اإلقناع ،يرمع بيأ نسقيأ

يا مكثفا ياره نحو الداخل اكاسييييييى بمعان  عميقة مفعمة باإلغرا  والاحفيز، حيث نرد تركيزا دتل

ويذا  ،ويو ما يسيييعى إليه المسييياهلك ،المعنوي كون مفردو )شيييرف( تُعنى بالمضيييمون واتعابارية

لما لها مأ دتلة تالمس أبرديات النفس البشييرية  ليس مقصييورا على خبر المبادأ المضيياف )شييرف(

ساحضر مرامع  ،فحسب بل أن المضاف إليه )النخبة( ينبة عأ ترمع مهني نخبوي يرعل المالقي ي

ليكون على قناعة تامة بما يقدمه المركز  ويي إيحا ات تسيييادرج المالقي )المسييياهلك( ،(38)أفالطون

 الخدمي. 

ا ورد ومنهيا مي ،وومية لوحيات أخرخ تقارب في دتلاهيا مأ معيان الافرد والاميز في تقيديا الخيدمية

أخرخ لا تخرج عأ  )الاميز لصيانة السيارات( ومنها ما ورد بصيغة :بأثلوب صريح ومباشر مثل

فالك المعاني تنبة برودو  )مركز األقطاب( ،)مركز الااج( ،معنى الاميز كما في )ورشييية األصيييالة(

ه النفعية فالاميز يمثل حلقة مأ حلقات أيداف اإلشيييهار، ووعا  يصيييب فيه نوازع ،الخدمة وإحكامها

 بما يحقق وظيفة اتثادراج. 

وت يغيب عأ الذيأ بعر المعاني الدالة على وقافة درامية كما يامثل في لوحة )مخرطة وميكانيكا 

ما قد يروم لبعر المساهلكيأ  نور( إذ نرد توظيفا إلحدخ شخوم بعر المسلسالت الدرامية ويو

 بدافع اإلعراب والاأور. 

 

 : رلغة اإلغراء المباش -2

فهناك لوحات إشهارية جا ت بلغة إغرا ية مباشرو ومنها: )المحارف لصيانة جميع أنواع السيارات 

 ،)درب األمان جير أتوماتيك( ،)اإلتقان لصييييانة السييييارات( ،)خبير السييييارات تايوتا( ،األتوماتيك(

 ،)ورشيية تمكيأ األثيياس لصيييانة السيييارات( ،)مركز الدرع الحديدي للفحص والبرمرة والكهربا (

 )زوايا الرودو للنرارو(.  ،)منررو اتباكار الحقيقي( ،)ورشة أثرع اإلنرازات(

 اترييايييا يقوم على إغرا  المسيييييياهلييك )طييالييب الخييدميية( مأ حيييث لغاهييا اللوحييات اترهييه تلييك لقييد

 واثادراجه مأ عدو نواح منها:

 تلة توظيف يذه المفردات )المحارف، خبير(. بد ظهار مقومات المعرفة واإلدراكـ إ 1

 جودو الخدمة المقدمة وقوتها وديموماها بدتلة )اإلتقان، الدرع الحديدي(. ـ 2

 ثرعة إنراز الخدمة ومواكبة الاطور )ورشة أثرع اإلنرازات(. ـ  3

 عأ الخدمةمأ المالقي الباحث تكاد تكون أكثر قربا  ،بطابع إغرا ي مباشيييييير الواردومفردات التلك 

 . ألنها تالمس غايات الرودو والسرعة

إذ تارلى بصيورو  ،مفردات اإلغرا  تأتي في ثييام ملحق بالمفردات الر يسية تثيا المنشيأو كما نرد

فمفردات  إتقان( مهاروـييييييي  جودوـييييييي  أكثر جمات كما ياضييح في يذه اللوحة )مأثييسيية مثلث الاعمير

ل ترجمة لضيييبابية الاسيييمية ذات المنحى الهندثيييي )مثلث اإلغرا  الثالث )جودو، مهارو، إتقان( تمث

كونها تمثل مرتكزا للوعي الخدمي،  ،فالمصييييييطلح وإن كان يحيل إلى حركة مهنية دؤوبة الاعمير(

فإن مفردات اإلغرا  المشار إليها يي المقصودو في مثلث الاعمير، فاللغة تُكسب اإلشهار خصا ص 

 . (39)فنية

 

 اإلشهار المهني )القائم على التقرير( ـ  3

أي أن لغاه غلب عليها الطابع المهني ت الفني  ،ونقصيييييد به اإلشيييييهار الذي تهيمأ عليه اللغة المهنية

 ويو ما نرده في اآلتي: 

 )مركز ،)ماخصيييييصيييييون في إصيييييالح ثييييييارات يونداي( ،)مركز خدمة وقطع غيار مرثييييييدس(

)أخصا ي جير  ،ومقصات رديارات( وزن أذرعة  كهربا  الاخصصي لصيانة السيارات، ميكانيكا
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)مركز كبس  ،)لحام شييييكمانات( ،)كهربا ي جميع أنواع السيييييارات( ،عادي(، )أخصييييا ي جيرات(

 اللمبات جميع أنواعها(. 

المالح  أن يذه الاشيييييكيالت اإلشيييييهارية لا تلرأ إلى اإليحا  أو اإلغرا  كعادو رثيييييا ل اإلشيييييهار و

فقد وظفه  ،باإلفصيياح عأ الخدمة المحكومة بالاخصييص، أو اإلشييارو إلى المهنةبل اكافه  ،السييابقة

 ولعل يذا المنحى اإلشييييييهاري جا  بمبرر ،مفردات مسييييييالة مأ قاموس المهنة بمفرداتها الشييييييا عة

 . (40)يذا المساوخ اللغوي بهدف الاوعيح ويو ما اقاضى ،اتقاراب مأ المساهلك

 

 فردات أجنبية(. اإلشهار التجاري)المتضمن مـ  4 

ويو إشييهار تضييمأ مفردات  ،على العالمة الارارية فحسييب الذي اقاصيير يقصييد باإلشييهار الاراري

أي أن يناك رثا ل إشهارية جا ت بفعل اتنفااح الاراري القا ا على اتثايراد بحكا طبيعة  ،أجنبية

رده في ،المرامع ما ن لة على اللوحة  ويو  ماو ية ال رار نداي(العالمات الا ها:)ييو تا(و )ت ،ومن  ،يو

 ،مأ حيث المكون اللغوي وإن كابه بالحرف العربي ،)فورد( تلك العالمات ترله بصيييييييغة أجنبية

 ،يذا الارلي ت شييييك أنه جا  ليلبي حاجة المسيييياهلك حسييييب ميوله الاراري للسييييلعة الاي تا اقاناؤيا

 فضال عأ تمكينه لقرا و اإلشهار.

لديكور  بيأ المفردو كما ترله لوحات أخرخ جمعه  ها:)كهربا ي ريماس  ية ومن ية واألجنب العرب

  .جينازكو( )مركز ،)إطارات ديساون( ،السيارات(

 

 اإلشهار القائم على معان الظهور والتجلي. ـ  5

كعادو اإلشييييييهار مأ حيث معناه المعرمي الدال على الارلي والظهور، نرد ذلك المعنى يارسييييييد في 

عضييها جا ت مسييامدو مأ الطبيعة بعلو جبالها وتاللها ونرومها ويي إيحا ات فب ،الاسييميات المناقاو

 ،)مركز نرمة عسييييير( (،تعكس معاني البحث عأ الاألق والشييييهرو كما في لوحاي )مركز السييييودو

 )ورشة الاالل(. 

معنى الارلي مأ خالل توظيف مفردات مباشيييرو أو عبر صيييور  فيما البعر منها اتره إلى ترسييييد

العليا   )مركز ،)القمة لقطع الغيار( ،ضيييريا المالقي في عشيييقه للعلو مثل:)مركز األفق(فنية يسييياح

 )مركز الصقر(.  ،)البيرم( ،لصيانة السيارات(

 

 بالغة اإلشهارـ  6

حاى أن بعضييا  ،لا تخل رثييالة اإلشييهار، مأ المفردات المسيياعارو أو المسيياوحاو مأ ميدان البالغة

 )البدا ع(.  ،ومنها:)ميزان البيان( منها اثامد تسمياه مأ أحد فروعها )كعلمي البيان والبديع(

مما  ،يلح  إيحا  دتليا وجماليا يعكس أثيييرارا مسييياوحاو مأ المهنة الخدمية ،فالماأمل لمفردو البيان

إلى مشيارف الوعيوح  رارلاصيل تلك األثي ،يوحي باقادار الوصيول إلى حقا ق األشييا  وإصيالحها

 . (41)ه وإبراز معانيه بغرض الفها واإلفهام ،إليضاح مراميه واإلبانة عأ مقاصده والارلي

وتكسييبه  لازيد المعنى وعييوحا وقد يُسييامد اإلشييهار مأ اشيياغاتت علا البيان، كالصييورو الاشييبيهية

شبه القمر لكافة أنواع النرارو((42)تأكيدا لصورو اإلشهارية الواردو في حيث توحي ا كلوحة )منررو 

 ثيام الاشبيه بوعي فني كونها اخازله غاياها في اإلغرا  والاأوير في ثيام المشبه به )القمر(. 

حيث جا ت لاشيييكل مسيييارا مكمال لاوظيف مصيييطلحات  ،والبدا ع تسيييمية قريبة إلى الحقل البالغي

 أن تلك الاسمية )البدا ع( يأ )علا البديع( فالبيان مأ حيث الوظيفة الدتلية يكاد يوازي دتلة ،البالغة

وذلك لما يشييييييع منه مأ معان الارصيييييييع والانميق اللفظي، وكأن يناك  تبوح بإيحا  جمالي تزييني

معنى جماليا في الخدمة المقدمة يكاد يوازي الرمال اللفظي، ويارلى ذلك في لوحة )صروح المهارو 

يوحي  النرارو( ،الذي دل عليه اللفظان )المهارو )السييييييرع(فالانميق اللفظي  لكافة أعمال النرارو(

بدتلة المفردو األولى )صييروح( إلى حلا يلبي  فقد اثيياحاله )الخدمة( ،بخصييوصييية الخدمة المقدمة
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 ،أي أن ذليك الاوظيف البالغي جيا  بيإيحيا ات إغرا يية تيدفع المالقي ،طموح البياحيث عأ الخيدمية

 . (43)فالكلمة لها مغزخ خام في الفأ يرتب  باإلمااع والفا دو ،باتتراه نحو المهارو المعلأ عنها

عبر اللوحييات الاي تاخييذ مأ الزخرفيية المهنييية طييابعييا لهييا،  ،وتارلى بعر اإليحييا ات البالغييية

زخرفة  زخرفة حديدية فالزخرفة الحرفية الماولة في لوحاي )مأثييييييسيييييية جمال الزخارف الارارية

ادو والزخرفة الفنية(تمثل صييييييورو جمالية، تكاد توازي الانميق ، )ورشيييييية الغينا  للحد(نحاثييييييية...

 . (44)اللفظي بمفهومه البالغي، والبالغة في عناصريا كلها إنما تُبنى على الرمال وتخلق بدا عه

 مكايأ جميع السيييييارات(تصييييوير بالغي )اثيييياعارو( جير أتوماتيك ويارلى في لوحة )درب األمان

فقد اثاحاله المنشأو الخدمية إلى  ،إرشادية دالة على اتتراه اآلمأ ترعل المالقي يساحضر إيحا ات

مما يعني  ،وذلك مريون بقبول الخدمة ،تحقيقا للسييالمة والطمأنينة ،فضييا  يُمّكأ المالقي مأ عبوره

وفق إغرا ات لفظية  المامثلة بناا ج تلك الخدمة(45)أن خطاب اإلشييهار يراعي المقصييدية والوعييوح

 معينة. 

حيث   ،نافذو لاحقيق غايات إشييهارية اإلشييهار مأ توظيف الصييور الحسييية )كحاثيية البصيير( وياخذ

أي أن رثييا ل اإلشييهار الاي وردت  ،يرد المالقي في ذلك الاوظيف، إيحا ات نفسييية تالمس وجدانه

في ثيييام الحواس جا ت لاصيينع فضييا  خياليا للاخفيف مأ عييغ  المكان وفرا عه خصييوصييا في 

فقد أعحي ذلك المكان بفعل  رات بفعل الظروف الاي أفضه إليه )صناعية أبها(ورش ثمكرو السيا

 مانفسا للاخفيف مأ حدو تلك األحاثيس المشار إليها.  رثا ل اإلشهار

حيث تأتي حاثيية البصيير المسيياوحاو مأ لوحة )مركز أبهى مكان لصيييانة السيييارات(لاشييكل صييورو 

 أحاله واقعية المكان إلى منارع ثياحي. اخيلة  جمالية تمنح المساهلك أحاثيس م

حيأ يسيييامد مفرداته مأ زمأ  ،ويقانص اإلشيييهار أحاثييييس اللحظة الزمنية المسييياوحاو مأ الطبيعة

فالشييفق بإيحا اته اللونية كونه يمثل عالمة فارقة لزمنيأ  الغروب كلوحة )ورشيية شييفق أبها للحدادو(

مولعة بكل ما يو  كما يقال فه إرعا  المساهلك فالنفسوالليل(شكل مهادا جماليا يد ماعاقبيأ )النهار

 . (46)جميل

كما نرد اتسيييياعا لإليحا ات اللونية ذات الصييييلة بحاثيييية البصيييير، حيأ تطالعنا لوحة )أطياف لكافة 

أعمال األلمنيوم( فهذه الصييورو اللونية المسيياوحاو مأ ألوان الطيف السييبعة، تسييابطأ جمات بصييريا 

فاللون  ،ورا ه إيحا  بانوع الخدمة المقدمة بما يلبي حاجة المسيييييياهلك ورغباتهماعدد األبعاد، يخفي 

 لرثالة اإلشهار. (47)عا ات دالة تعطي أبعادا فنيةوإ يحمل قدرا كبيرا مأ العناصر الرمالية

الرعد(برمزياها الدالة على الخصييييب  وتطالعنا حاثيييية أخرخ )ثييييمعية(مسيييياوحاو مأ لوحة )مركز

روحية لدخ المالقي دون أن تغفل وظيفة اإلشييييييهار، كون الرعد في الوعي  لاخلق نشييييييوو والعطا 

يوحي بالقوو والسيييرعة ويو إيحا  حسيييي يسيييافز المالقي لااكون صيييورو ذينية للخدمة  ،اإلشيييهاري

إذ نرد وقعا للصيييوت بصيييورو ترعل المالقي يسييياحضييير مدينة (48)المقدمة عبر دتلة اللف  السيييمعية

تلك الحاثييية ندرك أن الدتلة الرمزية للخدمة اثييياطاعه أن تعبر  أ خاللفم (49)الصيييناعية )تيمان(

ألن هالكلمة بما تحمل مأ خصا ص  عأ مضمون الخدمة وإنااج المعنى المامثل في جودتها وتميزيا

 . (50)بنا ية تأدي إلى مظاير صوتية وتعبيرية واتصاليةه

)نسيييييييا  ،النسيييييييا( ها لوحاا )مركزفي لوحة اإلشييييييهار، دله علي كما نرد توظيفا لحاثيييييية )الشييييييا(

افر مع باقي الحواس لاكّرس ضييييالرنوب(حيث جا ت بطقوس إيحا ية لاشييييكل حالة جمالية أخرخ تا

مما يعني أن رثالة اإلشهار تسعى لخلق صورو تاضاد  جمات له صلة بفضا  المكان العام )الرنوب(

 مع الحاثة الملموثة مأ واقع المكان الخدمي. 

الريرات األتوماتيكية( إذ  الشييهد لصيييانة م فقد ترله بشييكل واعييح في لوحة )مركزأما حاثيية الذو

ويو إيحا   ،تحيل مفردو )شيييهد(إلى حالوو المذام ودقة الانظيا إذا اثييياحضيييرنا عالا النحل وإنااجه

غرا  واعيييحا يرعل إمما شيييكل  ،باحارافية عالية للخدمة المعلأ عنها بمذاقها اتثييياعاري الملموس

 الخدمي الذي قل نظيره.  يقع في ويا الاميز المالقي
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 الخاتمة

إذ ت يمكأ قرا تها بمعزل عأ أبعاديا  ،ن رثييييا ل اإلشييييهار في المدينة الصييييناعية جا ت مانوعةإ

 في اآلتي:ج لذلك ثنرمل الناا  ،ألن تكون نايرة بذاتها النفسية واتجاماعية... ال ، فكل لوحة تصلح

جنحه رثييا ل اإلشييهار إلى مالمسيية الروانب النفسييية الخفية للمسيياهلك عبر توظيف بعر ـيييييييي  1 

 الاقنيات اللفظية واللونية بهدف الاأوير واإلقناع بقبول الخدمة المقدمة. 

مما أكسب  ،توظيف األثما  واأللقاب ،غلب على رثا ل اإلشهار الطابع اتجاماعي وأيمهاـييييييي  2

بمخالف  صييييييحه عأ مغزخ إشييييييهاري ياكة على الرواب  اتجاماعيةاإلشييييييهار دتلة اجاماعية أف

 ألوانها. 

وظفه بعر رثا ل اإلشهار مفردات ذات منحى تاريخي وديني، ويو توظيف ينبة عأ يوية ـيييي  3

وطالب الخدمة(غير أن ذلك  ،وقافية راثييييييخة في ذيأ أطراف الرثييييييالة اإلشييييييهارية )مقدم الخدمة

 ت لها صلة بالخدمة المشهر عنها. الاوظيف لا يكأ بريئا مأ إيحا ا

جا ت لغة اإلشيهار مانوعة بيأ اإليحا  والاقرير واإلغرا ، وكلها تمثل وعا  لنوازع اإلقناع ـييييييي  4

 واتثادراج. 

كاوظيف الحواس، ويو ما حقق تناغما بيأ  ،تضييمنه لغة اإلشييهار جماليات بالغية مانوعةـيييييييي  5 

 الصناعية(. الخدمة المقدمة وطبيعة المكان )المدينة 

 الهوامش
ويي مدينة ُخصييييصييييه لاقديا  ،المملكة العربية السييييعودية تقع المدينة الصييييناعية في مدينة أبها بمنطقة عسييييير (1)

خدمات مانوعة في إصييييالح السيييييارات وبيع قطع الغيار، وورش للحدادو، وأخرخ للنرارو، ويي أحد المراكز 

دراثيية  اآلوار والاراث والمعالا السييياحية في منطقة عسيييرالخدمية في مدينة أبها. لالثييازادو، ينظر: موثييوعة 

. ـييييييييي1429)أبها والمراكز الاابعة لها( د. مسييفر بأ مسييعد الخثعمي. إصييدار جامعة الملك خالد.  /1ج ،توويقية

 . وما بعديا. 50م

(لسان العرب. مادو )شهر(جمال الديأ محمد بأ مكرم بأ منظور األنصاري. المأثسة المصرية العامة للاأليف 2) 

 م. 1963والنشر. 

 . 326)د. ت(م 1بأ علي المقري الفيومي. دار الكاب العلمية. بيروت. ط (المصباح المنير. أحمد بأ عمر3) 

 . 137م. م2013الرازي. دار الحديث. القايرو.  (مخاار الصحاح. محمد بأ بكر بأ عبد القادر4) 

فباعها كلها إت السيييود منها فلا تنفق، وكان صيييديقا للدارمي  ،(يروخ أن رجال مأ أيل الكوفة قدم المدينة بأخمرو5) 

 الشاعرفشكا إليه، فقال له:ت تهاا بذلك فإنني ثأنفقها لك حاى تبيعها جميعا إن شا  م فقال:

 ماذا صنعه بزايد ماعبد لخمار األثودقل للمليحة في ا

 حاى وقفه له بباب المسرد قد كان شمر للصالو ويابه

 ت تفانيه بحق ديأ محمد.  ردي عليه صيامه وصالته

فشيياع قوله في الناس فلا تبق في المدينة امرأو ظريفة إت ابااعه خمارا أثييود، حاى نفد ما كان منها. بهرة المرالس 

. نقال عأ: شيييعرية الخطاب اإلشيييهاري لوحات إشيييهارية مأ الشيييعر العربي 558م/1بي. جوأنس المرالس. القرط

 . 130القديا. عبد الرحمأ قوبي. العربية في اإلشهار والواجهة. م

(مج 1(ينظر:وورو اتتصيييييال واإلعالم مأ األيديولوجيا إلى الميثولوجيا. محمد شيييييكري ثيييييالم. عالا الفكر. ع )6) 

 . 109م. م2003(32)

الفاثييييي الفهري. منشييييورات معهد الدراثييييات واألبحاث والاعريب  ( العربية في اإلشييييهار والواجهة. عبدالقادر7) 

ثا45م. م2003بالرباط. مارس.  ثيمولوجية الصورو اإلشهارية بلقا ثالطينة. جامعة محمد  . لالثازادو: ينظر: 

. وينظر: األبعاد 84م. م2013. 4كرو. طخيضيييييير. مخبر الاغير اتجاماعي والعالقات العامة في الرزا ر. بسيييييي

 ،الرمالية والثقافية للغة اإلشهار في المحالت السكنية بأبها دراثة ثيميا ية. )بحث مشارك(عبدالحميد ثيف الحسامي

 وما بعديا.  89م .بحوث ثيميا ية.يحيى صالح أحمد المذحري

 . 112م. م2002. 18رلة عالمات. عم أحمد بأ عاو. م خطاب وطبيعة ثلوك. عبد بنية ( اإلشهار8) 

 ( ينظر: الخطاب اإلشهاري مأ الارويج إلى صناعة الثقافة. عادل بو ديار )شبكة اإلنارنيه(. 9) 

فصييييلية. الناشيييير عدلي الهواري )شييييبكة  ( لغة اتشييييهار السييييياحي. يامنة الرراي. مرلة عود الند. مرلة وقافية10) 

 اإلنارنيه.. 

 . 45اإلشهار والواجهة. عبدالقادر الفاثي الفهري. م ( ينظر: العربية في11) 
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شيييييروم خليل. رثيييييالة . أنموذجا تلفزيونية ثيييييياحية شيييييهاراتإ( دور البنية اللغوية في الخطاب اإلشيييييهاري. 12) 

 م. 2014/2015بسكرو.  ماجساير. جامعة محمد خيضر

اجسيياير. جامعة محمد خيضيير بسييكرو. ( الضييواب  اللغوية للغة اإلشييهار السييياحي. أميرو موثيياوي. رثييالة م13) 

 م. 2014/2015

 بنكراد. منشورات. عفاف دار األمان فيكاروف. تر:ثعيد ( ينظر: اإلشهار والصورو. صورو اإلشهار. دافيد14) 

 . 67م. م2015ـ.ي1436(1اتخاالف. الرباط. )ط

مرلة الفكر العربي المعاصيييير. مرلة  .المريد نوثييييي (ينظر: الخطاب اإلشييييهاري مكوناته وآلية اشيييياغاله. عبد15) 

 . 87م. م1991( 85، 84فكرية مساقلة. تصدر شهريا. مركز اإلنما  العربي. العدد )

البعد اتجاماعي لإلعالن اإلثييالمي. أحمد  إثييالمي. اإلعالن اإلثييالمي أبعاده آفاقه (ينظر:اإلعالن مأ منظور16) 

 علي عيساوي. شبكة اتنارنه.  بأ محمود

النفسييييي. ثيييييكولوجية الصييييورو الشييييعرية في نقد العقاد. زيأ الديأ المخااري  نظر: المدخل إلى نظرية النقد( ي17) 

 . 22م. م1998)نموذجا(دراثة. مأ منشورات اتحاد الكااب العرب 

 . 84الصورو اإلشهارية. بلقاثا ثالطنية. م (ثيمولوجية18) 

(. 18مات. مرلة وقافية محكمة. تصييييدر في المغرب. ع )(ينظر: مدخل لدراثيييية اإلشييييهار. حميد لحمداني. عال19) 

 . 78م. م2002

(ينظر: مأ الوجهة النفسيييييية في دراثييييية األدب ونقده. محمد خلف م. مطبعة لرنة الاأليف والنشييييير. القايرو. 20) 

 . 50م. م1947

لمية. مكابة الملك فهد ثاعد. د. عبيدو صبطي. خوارزم الع ينظر: الصورو الصحفية دراثة ثيميولوجية. د. مساعد

 . 49م. م2016. 1الوطنية. ط

 . 172م. م1961(ينظر: الرثا واللون. محيى الديأ طالو. مكابة األطلس. دمشق. 22) 

 . 136م. م1975المعارف. القايرو.  دار .(ينظر: نظرية اللون. يحيى حمودو23) 

لوني. نذير حمدان. دار ابأ كثير. دمشق. بيروت. اإلعراز الضو ي ال .( ينظر: الضو  واللون في القرآن الكريا24) 

 . 29م. م2002

( ينظر: البنية الصييييرفية في أثييييما  الالجئيأ الرزا رييأ في تونس أونا  الثورو الاحريرية. رشيييييد حليا. مرلة 25) 

 . 184م. م2003(2الدراثات اللغوية. مرلة ثنوية يصدريا مخابر الدراثات اللغوية. العدد )

قديمهاحديثها. عدنان رشيد الربوري. ثلسلة علوم األدب العربي الحديث. مركز  نظرية األدب مايياها ( ينظر:26) 

 . 26م. 2007. 1عبادي للدراثات والنشر. ط

 . 78( ينظر: مدخل مدخل إلى دراثة اإلشهار. حميد لحمداني. م27) 

 . 26م م2012الحوار.  بنكراد.. دار كاتوت. تر:ثعيد (ينظر: اإلشهار والمرامع. بيرنار28) 

(مفاديا )البطة البيضييا (عأ صييياد كان يذيب إلى البحر وكان رزقه شييحيحا في الصيييد، وذات مرو رأخ وورا 29) 

يأكل العلف وا ينشييره بقرنيه فيقول يذا الثور بطران ويصيييح يا وور ويو ت يريب كونه حيوان فيقول له أنه بطران 

كل يوم ت يحصييل إت على ثييمكة صييغيرو، في أحد األيام خرج للصيييد صييباحا ويعود إلى الصيييد وا ياحسيير ألنه في 

ثماكا كثيرو؟فافا ل بها وأمسكها وأدخلها إلى بياه وا ذيب ليصطاد وكانه المفاجئة فرأخ بطة بيضا  ، أنه اصطاد أ

ل كيف يكون وعاد إلى البييه فوجده مرتبيا ومنظميا فخرجه فريأو لااحول إلى فاياو جميلية ليطليب منيه الزواج فقيا

رأيه أنه  الذي الثور فقال أي أخ قاله ذلك الزواج وأنه مأ الرأ وأنا مأ اإلنس قاله طبعا ألنه رم لك قلب أخي

لى وور ويو أشييفق عليك وأرثييلني إليك فازوجا بعد أن تزوج بها ينثال عليه الرزم بكثرو، إجني لكنه مسيي  لياحول 

ة الرمال تأتي إليه وتاقرب منه فقال لها أنه جميلة جدا وطلب منها كانه يناك فااو في غاي بعد مرور بضيييعة أشيييهر

الزواج وحيأ ثييييألاه عأ وعييييع زوجاه األولى أخبرايا أنه ثيييييطلقها واتفقا على موعد الزواج وا صييييارح زوجاه 

ليفاجأ  بالطالم نايرة حبه لفااو أخرخ وبيمنا كان يناظر مري  زوجاه الرديدو تأخرت ولا تأتيه إت في آخر النهار

أنها تعاذر عأ الزواج وترفضييييييه، فقال كيف وقد طلقه زوجاي األولى فقاله أنا مأ طلقاني وأنه تعرف أني جنية 

وقد اخابرتك فلا تكأ وفيا فأصييييييب بالخيبة وا وجد بياه قد عاد إلى ما كان عليه وفي اليوم  أتحول في صيييييور أخرخ

يا مأ البطران أنا أم أنه اإلنس أم الرأ  يا يذا عدت إلى الصيد الثاني ذيب إلى البحر فوجد الثور ياحدث يذه المرو

فقال بل اإلنس. وعاد إلى ما كان عليه مأ الشييح في الرزم. القصييص الشييعبية العراقية. د. صييبري مسييلا حمادي، د. 

 داوود ثلوم. مركز الاراث الشعبي لدول الخليج العربي. 

با يريرو قال: ثيييمعه رثيييول م صيييلى م عليه وثيييلا يقول:ت طيرو ( في معنى الفال اإليرابي، فقد ورد أن أ30) 

. كما حكى عكرمة فقال: كنا 3585قال الكلمة الصيييالحة يسيييمعها أحدكا. أخرجه مسيييلا ؟وخيريا الفال قالوا وما الفأل

جلوثا عند ابأ عباس رعي م عنهما، فمر طا ر يصيح فقال رجل في القوم: خير، فقال ابأ عباس ت خير وت شر 

 وأنشد قول الشاعر لبيد: 
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 ع وت زاجرات الطير ما م صان بالحصى لعمرك ت تدري الضوارب

والمعنى السيييلبي يذكرنا بما كانه تفعله العرب قديما، فإذا أرادت ثيييفرا نفرت أول طا ر تلقاه فإن طار يمنة ثيييافرت 

الحميديميسييية  وتفا له وإن طار يسيييرو رجعه وتشيييا مه. ينظر: الافاؤل والاشييياؤم في ميزان اإلثيييالم. د. بدرعبد

 )شبكة اإلنارنيه(. 

 (ألقاب يمانية )حضرمية(. 31) 

لسيييليمان عليه السيييالم، قد تكون رموزا لإلشيييهار الاراري الخدمي، إذا أخذنا  (فالهدد والرأ الذيأ ثيييخريا م32) 

بإيحا ات اتكاشاف والسرعة. لالثازادو: ينظر: تاري  الدولة العربية. تاري  العرب منذ عصر الرايلية حاى ثقوط 

 . 51نهضة العربية للطباعة والنشر. )د. ط(بيروت. مالدولة األموية. د. السيد عبد العزيز ثالا. دار ال

يفي عهد أبي بكر الصييديق، واليمامة إحدخ معارك الردو، وكانه بسييبب ارتداد 11( معركة اليمامة، كانه ثيينة33) 

بني حنيفة وتنبأ مسيييييلمة الحنفي الذي ادعى أن النبي قد أشييييركه في األمر. لالثييييازادو:ينظر: مأ معارك اإلثييييالم 

 . 178م. م1979ه/1399(1حروب الردو. محمد أحمد باشميل. دار الفكر للطباعة والنشر. )ط.  الفاصلة

ه. وثميه بذات السالثل 12( معركة ذات السالثل كانه في عهد أبي بكر الصديق بيأ المسلميأ والفرس ثنة 34) 

ة. لالثييازادو، ينظر:الفاوح رجاله برب  أنفسييها بالسييالثييل حاى ت يفرون مأ أرض المعرك أمر الفارثييي ألن يرمز

حاى  صييلى م عليه وثييلا اإلثييالمية عبر العصييور. دراثيية تاريخية لحركة الرهاد اإلثييالمي مأ عصيير الرثييول

ه. 1421(3العزيز إبراييا العمري. دار اشيييييبيليا للنشييييير والاوزيع. الرياض. )ط.  أواخر العصييييير العثماني. د. عبد

 . 110، 109م

 (. 18ية )(ثورو المطففيأ. اآل35) 

 . 99( ينظر: اإلشهار واللغة. محمد حفي . عمأ كااب )العربية في اإلشهار والواجهة. م36) 

 ( ينظر: دتلة المدينة في الخطاب الشيييعري العربي المعاصييير. دراثييية في إشيييكالية الالقي الرمالي للمكان. قادو37) 

 . 276م. م2001عقام. منشورات. اتحاد الكااب العرب. دمشق. 

 . 22(ينظر: دتلة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر. م38) 

 . 274(ينظر: دتلة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر. م39) 

(ينظر: في جمالية الكلمة )دراثييية بالغية نقدية( د. حسييييأ جمعه. مأ منشيييورات اتحاد الكااب العرب. دمشيييق. 40) 

 . 77م. م2002

محمد يارون. دار الفكر العربي.  بييأ. الراح . أبو بحر بأ عثمان. تحقيق وشييييييرح. عبد السييييييالم(البيان والا41) 

 . 1/76م. 1968. 4بيروت. ط

(كااب الصناعايأ. أبو يالل العسكري. تحقيق. علي محمد البراوي، ومحمد أبو الفضل إبراييا. مطبعة عيسى 42) 

 . 263م. م1971البابي الحلبي وشركاه. 

 )مأ المقدمة(.  10في جمالية الكلمة. م (ينظر:43) 

 . 10(ينظر: في جمالية الكلمة. م44) 

 . 80(ينظر: مدخل لدراثة اإلشهار م45) 

بيأ اتنفعال والحس. دراثة. وحيد صبحي كبابه. مأ منشورات اتحاد  (ينظر:الصورو الفنية في شعر الطا ييأ46) 

 . 41م. م1999الكااب العرب. 

 . 13م. م2008. 1ط .دتلاه في الشعر. ظاير محمد الزوايرو(ينظر: اللون و47) 

(ينظر: الصييورو السييمعية في الشييعر العربي قبل اإلثييالم. دراثيية. د. صيياحب خليل إبراييا. منشييورات اتحاد 48) 

 . 26م. 2000الكااب العرب. 

لمقشطة/ يزقزم في صفير (كقوله: المغنية الطايرو/تغني على نغمات األرعأ /والنرار يسوي خشباه، وحديد ا49) 

 . 101عأ: دتلة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر. م حاد يرتفع. نقال

 . 22(في جمالية الكلمة. م50) 

 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريا أوت: 

 وانيا: المعاجا

األنصيياري. المأثييسيية المصييرية العامة للاأليف والنشيير.  لسييان العرب. جمال الديأ محمد بأ مكرم بأ منظورـيييييييي 

 م. 1963

 )د. ت(.  1المصباح المنير. أحمد بأ عمربأ علي المقري الفيومي. دار الكاب العلمية. بيروت. طـ 

 م.2013مخاار الصحاح. محمد بأ بكر بأ عبد القادر الرازي. دار الحديث. القايرو. ـ 

  والثا: المراجع



 

 117 عبد الحميد الحسامي وآخرون... .السعوديةأبعاد اللوحة اإلشهارية في المدينة الصناعية بأبها 

 

 

 

اتخاالف.  بنكراد. منشورات. عفاف دار األمان فيكاروف. تر:ثعيد والصورو. صورو اإلشهار. دافيداإلشهار ـييييييي 

 .م2015ـ.ي1436(1الرباط. )ط

 .م2012بنكراد.. دار الحوار.  كاتوت. تر:ثعيد اإلشهار والمرامع. بيرنارـ 

 اإلشهار واللغة. محمد حفي . عمأ كااب )العربية في اإلشهار والواجهة(. ـ 

 م. 2002. 18م أحمد بأ عاو. مرلة عالمات. ع بنية خطاب وطبيعة ثلوك. عبد اإلشهارـ 

الحميد ثييييف  الثقافية للغة اإلشيييهار في المحالت السيييكنية بأبها. دراثييية ثييييميا ية. )بحث مشيييارك(عبد األبعادـييييييييي 

 م. 2015( 19الرزا ر( العدد ) مرلة األور )جامعة قاصدي مرباح حيى صالح أحمد المذحري(ي،الحسامي

 البعد اتجاماعي لإلعالن اإلثالمي. أحمد بأ محمود اإلعالن مأ منظورإثالمي. اإلعالن اإلثالمي أبعاده آفاقهـيييييي 

 علي عيساوي. )شبكة اتنارنه(. 

الدراثيييات البنية الصيييرفية في أثيييما  الالجئيأ الرزا رييأ في تونس أونا  الثورو الاحريرية. رشييييد حليا. مرلة ـيييييييي 

 م. 2003(2اللغوية. مرلة ثنوية يصدريا مخابر الدراثات اللغوية. العدد )

محمد يارون. دار الفكر العربي. بيروت.  البيان والابييأ. الراح . أبو بحر بأ عثمان. تحقيق وشرح. عبد السالمـييييي 

 . 1/76م. 1968. 4ط

ثقوط الدولة األموية. د. السيد عبد العزيز ثالا. دار  تاري  الدولة العربية. تاري  العرب منذ عصر الرايلية حاىـييييي 

 النهضة العربية للطباعة والنشر. )د. ط(بيروت. 

 يميسة. )شبكة اإلنارنيه(.  الحميد عبد الافاؤل والاشاؤم في ميزان اإلثالم. د. بدرـ 

 م. 2003(32(مج )10فكر. ع )وورو اتتصال واإلعالم مأ األيديولوجيا إلى الميثولوجيا. محمد شكري ثالم. عالا ال

المريد نوثي. مرلة الفكر العربي المعاصر. مرلة فكرية مساقلة.  الخطاب اإلشهاري مكوناته وآلية اشاغاله. عبدـيييييي 

 م. 1991( 85، 84تصدر شهريا. مركز اإلنما  العربي. العدد )

 ر على شبكة اإلنارنيه(. الخطاب اإلشهاري مأ الارويج إلى صناعة الثقافة. عادل بو ديار )بحث منشوـ 

شهارات تلفزيونية ثياحيةـييييييي  شروم خليل. رثالة ماجساير. . أنموذجا دور البنية اللغوية في الخطاب اإلشهاري. إ

 م. 2014/2015بسكرو.  جامعة محمد خيضر

ام. دتلة المدينة في الخطاب الشييييعري العربي المعاصيييير. دراثيييية في إشييييكالية الالقي الرمالي للمكان. قادوعقـيييييييييي 

 م. 2001اتحاد الكااب العرب. دمشق.  منشورات

 م. 1961الرثا واللون. محيى الديأ طالو. مكابة األطلس. دمشق. ـ 

ثيمولوجية الصورو اإلشهارية بلقاثا ثالطينة. جامعة محمد خيضر. مخبر الاغير اتجاماعي والعالقات العامة ـيييييي 

 م. 2013. 4في الرزا ر. بسكرو. ط

شييهاري، لوحات إشييهارية مأ الشييعر العربي القديا. عبد الرحمأ قوبي )مأتمر العربية في شييعرية الخطاب اإلـيييييييي 

 اإلشهار والواجهة(. 

الصورو السمعية في الشعر العربي قبل اإلثالم. دراثة. د. صاحب خليل إبراييا. منشورات اتحاد الكااب العرب. ـييي 

 م. 2000

شعر الطا ييأـييييييي  شورات اتحاد الكااب بيأ اتنفعال  الصورو الفنية في  ثة. وحيد صبحي كبابه. مأ من والحس. درا

 م. 1999العرب. 

صييبطي. خوارزم العلمية. مكابة الملك فهد  ثيياعد. د. عبيدو الصييورو الصييحفية دراثيية ثيييميولوجية. د. مسيياعدـيييييييي 

 م. 2016. 1الوطنية. ط

 م. 2002دار ابأ كثير. دمشق. بيروت. الضو  واللون في القرآن الكريا، اإلعراز الضو ي اللوني. نذير حمدان. ـ 

الضيييواب  اللغوية للغة اإلشيييهار السيييياحي. أميرو موثييياوي. رثيييالة ماجسييياير. جامعة محمد خيضييير بسيييكرو. ـييييييييي 

 م. 2014/2015

الفاثي الفهري. منشورات معهد الدراثات واألبحاث والاعريب بالرباط.  القادر العربية في اإلشهار والواجهة. عبدـيي 

 م. 2003مارس. 

ـ  صلى م عليه وثلاـ  الفاوح اإلثالمية عبر العصور. دراثة تاريخية لحركة الرهاد اإلثالمي مأ عصر الرثولـ 

 ه. 1421(3والاوزيع. الرياض. )ط. حاى أواخر العصر العثماني. د. عبد العزيز إبراييا العمري. دار اشبيليا للنشر 

 م. 2002في جمالية الكلمة )دراثة بالغية نقدية( د. حسيأ جمعه. مأ منشورات اتحاد الكااب العرب. دمشق. ـ 

 القصص الشعبية العراقية. د. صبري مسلا حمادي، د. داوود ثلوم. مركز الاراث الشعبي لدول الخليج العربي. ـ 

كااب الصييناعايأ. أبو يالل العسييكري. تحقيق. علي محمد البراوي، ومحمد أبو الفضييل إبراييا. مطبعة عيسييى ـيييييييي 

 م. 1971البابي الحلبي وشركاه. 

 . (فصلية. الناشر عدلي الهواري )شبكة اإلنارنيه. لغة اإلشهار السياحي. يامنة الرراي. مرلة عود الند. مرلة وقافيةـ 

 م. 2008. 1ط .لشعر. ظاير محمد الزوايرواللون ودتلاه في اـ 



 

 2019 (33) 10، مرلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والاكنولوجيا -أماراباك                            118

 

 

المدخل إلى نظرية النقد النفسي. ثيكيولوجية الصورو الشعرية في نقد العقاد. زيأ الديأ المخااري )نموذجا(دراثة. ـ 

 م. 1998مأ منشورات اتحاد الكااب العرب 

سياحية في منطقة عسيرـييييييي  ثة توويقية، ج موثوعة اآلوار والاراث والمعالا ال )أبها والمراكز الاابعة لها( د.  /1درا

 ه. 1429مسفر بأ مسعد الخثعمي. إصدار جامعة الملك خالد. 

 م. 2002(. 18مدخل لدراثة اإلشهار. حميد لحمداني. عالمات. مرلة وقافية محكمة. تصدر في المغرب. ع )ـ 

 م. 1979ه/1399(1عة والنشر. )ط. حروب الردو. محمد أحمد باشميل. دار الفكر للطبا مأ معارك اإلثالم الفاصلةـ 

 م. 1947مأ الوجهة النفسية في دراثة األدب ونقده. محمد خلف م. مطبعة لرنة الاأليف والنشر. القايرو. ـ 

حديثها. عدنان رشيييد الربوري. ثييلسييلة علوم األدب العربي الحديث. مركز عبادي  قديمها نظرية األدب مايياهاـيييييييي 

 م. 2007. 1للدراثات والنشر. ط

 م. 1975المعارف. القايرو.  نظرية اللون. يحيى حمودو. دارـ 


